भाहशतीअधधकाय२००५

प्रकय

- अनुक्रभणणका-

करभ

वलऴम

करभ४(१)(ख)(एक)

ऩाथडी मेथीर तशसवरदाय कामाारमातीर काभाॊचा ल

ऩाने

ण
क्रभाॊ
क
१

कतावमाॊचातऩसळर
प्रारूऩतक्ता
२

ऩाथडीतशसवरकामाारमाभधीरप्रारूऩतक्ता

करभ ४(१) (ख) (दोन) ऩाथडी मेथीर तशसवरदाय कामाारमातीर अधधकायी ल
नभुना(क)

कभाचायीमाॊच्माअधधकायकषाक

करभ ४(१) (ख) (दोन) ऩाथडी  मेथीर तशसवरदाय कामाारमातीर अधधकायी ल
नभन
ु ा(क)

कभाचायीमाॊच्माअधधकायकषाख

करभ ४(१) (ख) (दोन) ऩाथडी  मेथीर तशसवरदाय कामाारमातीर अधधकायी ल
नभुना(क)

कभाचायीमाॊच्माअधधकायकषाग

करभ ४(१) (ख) (दोन) ऩाथडी  मेथीर तशसवरदाय कामाारमातीर अधधकायी ल
नभुना(क)
३

४

५

कभाचायीमाॊच्माअधधकायकषाघ

करभ ४(१) (ख) (दोन) ऩाथडी मेथीर तशसवरदाय कामाारमातीर अधधकायी ल
नभुना(ख)

कभाचायीमाॊचीकतावमे

४(१)()()नभुनाअ

नभुन्माभध्मेकाभाचेप्रकटीकयण

४(१)()()नभुनाफ

काभाचीकारभमाादा

४(१)()()नभन
ु ाअ

काभाळीवॊफॊधीतननमभ/अधधननमभ

४(१)()()नभुनाफ

काभाळीवॊफॊधीतळावनननणाम

४(१)()()नभुनाक

काभाळीवॊफॊधधतऩरयऩत्रक

ऩान1

भाहशतीअधधकाय२००५

६

४(१)()()नभुनाड

काभाळीवॊफॊधधतकामाारमीनआदे ळ/धोयणात्भक

४(१)()()नभुनाई

ऩाथडीमेथीरतशसवरदायकामाारमातीरउऩरब्ध

४(१)(क)(वशा)

ऩाथडीमेधथरतशसवरकामाारमाभध्मेदस्तऐलजाॊची

ऩयीऩत्रके
दस्तएलजाॊचीमाॊदी
लगालायी

७

४(१)()()

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातऩरयणाभकायक
काभावाठीजनवाभान्माॊळीवल्राभतरतकयण्माची
वमलस्थाॊ

८

९

४(१)()()नभुनाअ

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमाच्मावसभतीचीमादी

४(१)()()नभन
ु ाफ

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमाच्माअधधवबाचीमादी

४(१)()()नभुनाक

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमाच्माऩरयऴदाचीमादी

४(१)()()नभुनाड

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमाच्माकोणत्माशीवॊस्थेची

४(१)()()

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरअधधकायील

प्रकासळतकयणे
प्रकासळतकयणे
प्रकासळतकयणे
मादीप्रकासळतकयणे
कभाचायीमाचीनाॊले, ऩत्तेलत्माॊचे भासवकलेतनप्रकासळत
कयणे

१०
११
१२

४(१)()()
४(१)()()
४(१)()()

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरअधधकायील
कभाचायाचीलेतनाचीवलस्तत
ृ भाहशतीप्रकासळतकयणे

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमाचेभॊजुयअॊदाजऩत्रकल
खचााचातऩसळरमाचीवलस्तत
ृ भाहशतीप्रकासळतकयणे

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरअनुदानलाटऩाच्मा
कामाक्रभाचीकामाऩध्दती२००६मालऴाावाठीप्रकासळत
कयणे

१३

४(१)()()

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरसभऱणा-मा
वलरतीचाऩयलानामाचीचारु लऴााचीतऩळीरलायभाहशती

१४

४(१)()()

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरभाहशतीचे

१५

४(१)()()

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरउऩरब्धवुवलधाचा

इरेक्रॉननकस्लरूऩातवाठवलरेरीभाहशतीप्रकासळतकयणे
तक्ताप्रकासळतकयणे

ऩान2

भाहशतीअधधकाय२००५
१६

४(१)()()

ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरळावकीमभाहशती
अधधकायी/वशाय्मकळावकीमभाहशतीअधधकायी/

१७

४(१)()()

अवऩरीमप्राधधकायीमाॊचीवलस्तत
ृ भाहशतीप्रकासळतकयणे
ऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरप्रकासळतभाहशती

ऩान3

भाहशतीअधधकाय२००५

करभ४(१)(ख)(एक)
ऩाथडीमेथीरतशसवरदायकामाारमातीरकाभाॊचालकतावमाॊचातऩसळर

१)कामाारमाचेनाल-तशसवरदायकामाारमऩाथडी
२)ऩत्ता

-तशसवरदायकामाारमऩाथडी
तारक
ु ाऩाथडीजज.अशभदनगय

३)कामाारमीनप्रभॊख

-तशसवरदायऩाथडी

४)ळावकीमवलबागाचेनाल

-भशवर
ु ललनवलबाग

५)कोणत्माभॊत्रारमातीरखात्माची

-भशवुरललनवलबाग

६)कामाषेत्र-बौगोसरक

-ऩाथडीतारक्
ु माच्मावीभाअॊतगात

कामाानुरूऩ

-ऩाथडीतारुका

७)वलसळष्टकामा

-जसभनभशवुरगोऱाकयणे,
अधधकायअसबरेखाचेजतनकयणे,
कामदालवुवमलस्थामाॊचीअॊभरफजालणीकयणे

८)वलबागाचेध्मेमलधोयण

-ळावनाकडूनजनकल्माणाच्माप्राप्तशोणार्मामोजनाॊची

अभरफजालणीकयणे
९)धोयण

-ळावनाकडूनजनकल्माणाच्माप्राप्तशोणार्मामोजनाॊची

अभरफजालणीकयणे
१०)वलावॊफॊधीतकभाचायी

-तशसवरदाय, नामफतशसवरदाय, अवलरकायकून


,भॊडऱअधधकायी, सरवऩक, तराठी, सळऩाई, कोतलार

इत्मादी
११)कामा

-वलाप्रकायचीभशवुरीकाभे, जभीनलाटऩ, ७/१२

ऩान4

भाहशतीअधधकाय२००५
असबरेखअदमालतठे लणे, जभीनभशवुरलवुरी,
कामाकायीदॊ डाधधकायी याजसळष्टाचायकाभे, तवेच
भशवुरकाभावमनतरयक्तइतयवोऩवलरेरी
जीलनालश्मकलस्तु ऩयु लठा, ननलडणक
ु ाइत्मादी कतावम
ऩायऩाडणे
१२)काभाचेवलतयीतस्लरूऩ

-

१३)भारभत्तेचातऩसळर

-१)तशसवरकामाारमाचीइभायत
२)ळावकीमधान्मगोदाभ, वॊख्मा-२
३)याजवायथीइभायत(तराठीचालडी)

१४)उऩरब्धवेला

-भशवुरललनवलबागाच्माळावनननणामल
ऩरयऩत्राकाप्रभाणेदे तामेणा-मावलावेला

१५वॊस्थेचावॊयचनात्भकतक्त्माभध्मे
कामाषेत्राचेप्रत्मेकस्तयालयचेतऩसळर-तशसवरदायऩाथडी
नामफतशसवरदाय
अवलरकायकुन/भॊडऱअधधकायी
सरवऩक/तराठी
सळऩाई/कोतलार
१६)कामाारमीनदयु ध्लनीक्र.ललेऱ


-(०२४२८)२२२३३२
लेऱवकाऱी९.४५तेवॊध्माकाऱी५-४५

१७)वाप्ताहशकवुटटीलवलसळष्ट

-

वेलेवाठीठयवलरेल्मालेऱा

-वाप्ताहशकवुटटी-दययवललाय
ळावकीमवट
ु टी-दव
ु यालचौथाळननलाय
भशायाष्रळावनानेलेऱोलेऱीप्रसवध्दकेरेल्मा

ऩान5

भाहशतीअधधकाय२००५
वालाजननकवुटटमाॊनाकामाारमफॊदयाशीर.
(आऩातकारीनवमलस्थेत, ननलडणुक, कामदाल
वुवमलस्थाइत्मादीप्रवॊगीकामाारमीनलेऱेवमनतरयक्त
काभकाजचारु याशुळकते)

तशसवरदायऩाथडी

ऩान6

भाहशतीअधधकाय२००५

करभ४(१)(ख)(दोन)नभुना(क)

ऩाथडीमेथीरतशसवरदायकामाारमातीरअधधकायीलकभाचायीमाॊच्माअधधकायकषा
क
अ.क्र.

अधधकायऩद

आधथाक-अधधकाय

वॊफधधतकामदा/ननमभ/आदे ळ/

असबप्राम

याजऩत्र
१

२

३

४

१

तशसवरदाय

१.

ऩाथडी

आस्थाऩनेलयीर



५

कामाारमीन भशायाष्रनागयीवेलाननमभ
वला१९८१ल१९८२नुवाय

अधधकायी ल कभाचायी
माॊचे लेतन काढणे यजा
योखीकयण
प्रलाव ,
,वलरत,

ल

यजा

प्रलाव बत्ता
लगा

४

चे

बवलष्मननलााशननधीरेखे
तमायकयणे
२.कामाारमीनखचा
दे मकेस्लाषयीकयणे
३.   नैवधगाक आऩत्तीत १)

/५९८३/२४८३६/-८२०--३नक
ु वानीचा

भत
ृ 

४०००३२३१.१९८३

अशलार

झारेल्मावमक्तीच्मा

२)./२०१०/प्रक्र/७१/भ-३हद.२६

तराठी

लायवाॊनाआधथाकभदत,

भाचा२०१०

नैवधगाकआऩत्तीत

४)ळावनननणाम

माॊचक
े डुन

नुकवानझारेल्माघये /

क्रॊ/वी.एर.एभ-२०१५/प्र.क्र

गोठे /जनालये माॊना

४०/भ-३हद१३भे२०१५

प्राप्तझारे
नॊतय

नुकवानीचीबयऩाईभॊजुय
कयणे
२

वॊजम

गाॊधी वॊजमगाॊधी/इॊहदया

नामफ
तशसवरदाय
ऩाथडी

१.ळावन ननणाम वाभाजजक वॊफॊधधत

गाॊधीमोजनेखारीर

न्मामल

भॊजुयकयणे.वॊजम

वॊगामो/

राबार्थमाांचीअनुदान

गाॊधीमोजनालइॊहदया

वलळेऴ वशाय्म वलबाग क्र

वसभतीने
राबाथी

२०१०/प्र.क्र१७५/वलवॊमो-२ हद

ऩान7

भाहशतीअधधकाय२००५
गाॊधीमोजना

२६/१०/२०१०.

ननजश्चत

आस्थाऩनेलयीरवला

२.ळावनऩयीऩत्रकक्रवलवेमो

अधधकायीलकभाचायी

२०११प्र.क्र२२६/वलवमो-२हद

माॊचे लेतनकाढणे

१२जून२०१३.

तवेच प्रत्मष

३.आईलडीरवाॊबाऱ
कामादावन२०१०दे ळबय
रागूकेराआशे .

केल्मानॊतय

कामादमातीरतयतूदीप्रभाणे

ळावनाकडुन
अनुदानप्राप्त
झाल्मानॊतय

तशसवरदायऩाथडी

ऩान8

भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(दोन)नभुना(क)

ऩाथडीमेथीरतशसवरदायकामाारमातीरअधधकायीलकभाचायीमाॊच्माअधधकायकषा
ख
अ.क्र.

अधधकायऩद

प्रळावननकअधधकाय

वॊफधधतकामदा/ननमभ/आदे

असबप्राम

ळ/याजऩत्र
१

२

३

१

तशसवरदाय

१.  तशसवर कामाारमातीर भशायाष्रनागयीवेला

ऩाथडी

आस्थाऩना

४

लयीर

वला

अधधकायी ल कभाचायी दै नॊहदन

५

ननमभ१९८१ल१९८२
नुवाय

काभकाजफाफतननमॊत्रणठे लणे
लगा ३ललगा ४च्माकभाचामाच्मा नैसभत्तीक यजा /
लैदमककमयजाभॊजुयकयणे.

२

ननलावीनामफ
तशसवरदाय
ऩाथडी

तशसवरदायमाॊचे वऩपयतीचे

भशायाष्रनागयीवेला

लेऱीकामाारमीनप्रळावन

ननमभ१९८१ल१९८२

वाॊबाऱणे

नुवाय

तशसवरदायऩाथडी

ऩान9

भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(दोन)नभुना(क)

ऩाथडीमेथीरतशसवरदायकामाारमातीरअधधकायीलकभाचायीमाॊच्माअधधकायकषा
ग
अ.क्र.

अधधकायऩद

पौजदायीअधधकाय

वॊफधधतकामदा/ननमभ/आदे ळ/याजऩत्र असबप्राम

१

२

३

४

१

कामाकायी
दॊ डाधधकायी
तशसवरदाय
ऩाथडी

1. वालाजननकहठकाणी
कामदालवुवमलस्था
याखणे

५
1. पौजदायी प्रकक्रमा वहशता
१९७३

भॊुुफईऩोरीवअधधननमभ१९६७

2. पौजदायीदॊ डवॊहशता
करभ
१०७,१०८,१०९,११०,
भध्मेननणाम.
3. भत्ृ मुऩुला जफाफघेणे.
4. इनक्लेस्टऩॊचनाभा
कयणे.
5. ओऱखऩये डघेणे.
6. रू.८,००,०००/-
ऩमातच्माऐऩतीचा
दाखरादे णे
ओऱखऩये डघेणे.

२

कामाकायी
दॊ डाधधकायी
(ननलावी
नामफ

1. प्रनतसाऩत्र

करून

दे णे.
2. रू. २,००,०००/- ऩमात

2. पौजदायीदॊ डवहशता१८७३
भॊफ
ु ईऩोरीवअधधननमभ१९६७

ऐऩतीचादाखरादे णे.

भुत्मुऩुला जफाफघेणे

तशसवरदाय
ऩाथडी)

तशवीरदायऩाथडी

ऩान10
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करभ४(१)(ख)(दोन)नभुना(क)

ऩाथडीमेथीरतशसवरदायकामाारमातीरअधधकायीलकभाचायीमाॊच्माअधधकायकषा
घ
अ.क्र. ऩदनाभ

अधान्मानमकअधधकाय

वॊफॊधधतकामदमा/ननमभ

असबप्राम

/ळावनननणाम
१

२

१

तशसवरदायऩाथडी

/ऩरयऩत्रकानव
ु ाय

३

४
1. भशायाष्रजसभनभशवुर

५

भशायाष्र जसभन भशवुर

अधधननमभ१९६६भधीरकरभ अधधननमभआणणनोंदलशमा
१५०, १५५,२५७,२५८अन्लमे

तमाय कयणे ल वुजस्थतीत

अधधकायअसबरेखातीरप्रकयणे ठे लणे १९७१ भधीर ननमभ
, वललादग्रस्तनोंदीचीननगात

३१

कयणे
2. ऩीकऩशाणीकेवेव
3. भाभरेदायकोटा अ
ॎक्टनुवाय
प्रकयणेननगातीकयणे

भाभरेदाय कोटा  अ
ॎक्ट कोटा 
५करभ५(२)
हदलाणीप्रकक्रमावॊहशता

कोटा लाटऩदयखास्तकयणे, आदे ळदे णे १९०८करभ५४
२

तशसवरदायल
ळेतजसभन

कुऱलहशलाटवॊदबाातप्रकयणेचारवलणे

भुॊफईकुऱलहशलाटल

ळेतजसभनअधध.१९४८

न्मामाधधकयण

तशवीरदायऩाथडी

ऩान11

भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(दोन)नभुना(क)

ऩाथडीमेथीरतशसवरदायकामाारमातीरअधधकायीलकभाचायीमाॊचे न्मानमकअधधकायकषा
म
अ.क्र.

ऩदनाभ

न्मानमकअधधकाय

वॊफॊधधत

असबप्राम

कामदमा/ननमभ
/ळावनननणाम
१

२

३

-

-

ननयॊ क

/ऩरयऩत्रकानव
ु ाय
४

५

-

-

तशवीरदायऩाथडी

ऩान12
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करभ४(१)(ख)(दोन)नभन
ु ा(ख)

ऩाथडीमेथीरतशसवरदायकामाारमातीरअधधकायीलकभाचायीमाॊचीकतावमे
क
अ.क्र. अधधकायऩद

आधथाककतावमे

वॊफधधतकामदा/ननम

असबप्राम

भ/आदे ळ/याजऩत्र
१

१

२
नामफ
तशसवरदाय

३

४

५

1. तशसवरदायमाॊचे गैयशजेरयत

ननलावीनामफतशसवरदायककॊला
मथाजस्थतीइतयनामफतशसवरदाय
माॊनीकामाारमातीरदै नॊहदन
अत्मालश्मककाभकाजऩाशणे.

लरयष्ठानेलेऱोलेऱीहदरेल्मावुचनाचे
ऩारनकयणे.
३

अवलर
कायकुन

1. आऩरेकामाषेत्रातीर
काभकाजफाफतसरऩीकमाॊचक
े डून
काभकरूनघेणे.

2. भशायाष्रळावनानेलेऱोलेऱी
काढरेल्माआदे ळानुवायकामाकायी
दॊ डधधकायीम्शणुनकाभऩशाणे

लरयष्ठानेहदरेल्मावुचनेप्रभाणेचौकळी
अशलारवलवलधतऩावण्माकयणेल
आदे ळाचेऩारनकयणे.
४

ज्मात्मा
ळाखेतीर
वॊफॊधीत
सरऩीक

1. नेभन
ु हदरेरेकाभकाजावॊदबाातीर
टऩारसरशणेषेत्रीमकभाचामाकडुनअशलारभागवलणे

2. वाप्ताहशक/भासवकत्रैभासवक
लावऴाकवलतयणऩत्रेतमायकयणे.
लेऱोलेऱीलरयष्ठानेहदरेल्मावुचनेप्रभाणे
काभकाजकयणे

आस्थाॊऩना
सरवऩक

1. गोऩनीमअशलारवॊफॊधीपाईल्व
शाताऱणे

भशा.नागयी

वेला

१९८१

2. ककयकोऱयजावॊफॊधीपाईल्व
ऩान13
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शाताऱणे
3. कभाचायीमाॊचे लेतन, प्रलावबत्ता
बफरलइतयबफरेकाढणे.

भशा.नागयी
१९७९

वेला

सळस्त

ल

अऩीर

4. आस्थाऩनावॊफॊधीवलानोंदलशमा
अदमालतठे लणे.
5. कामाारमीनखचालत्माअनुऴॊगाने
मेणाये कॎळफुकलइतयनोंदलशमा
तमायकयणे.

6. आस्थाऩनेवॊफॊधीवलाऩत्रवमलशाय
शाताऱणे.
7. तराठीवॊफॊगाातीरजेष्ठतामादी
प्रसवध्दकयणे.
8. ननरॊफन/वलबागीमचौकळी
फाफतचीकाभेशाताऱणे

भशा.नागयी

वेला

१९८१
भशा. नागयी वेला,
सळस्त ल अऩीर
१९७९
एफीवीडी
लगालायीनुवाय

9. तराठीफदरीवॊफॊधीचेकाभे.
10. ऩन
ु वा लरोकनफाफतचीकाभ.

11. उत्कृष्ट/अनतउत्कृष्ट/प्रनतकुर
ळेयेकऱवलणे

12. भॊडऱअधधकायीतराठीमाॊचे
गोऩनीमअशलारवॊधचकातमाय
कयणे
13. पाईल्वननकारातननघाल्मालय
ये कॉडारूभराजभाकयणे.
भा.तशसवरदायशे जीकाभेदे तीरती
काभेकयणे
जभाफॊदी
सरवऩक

1. अ,फ,कऩत्रकानुवायळावकीम

भशायाष्र

2. ऩैवेलायीजाहशयकयणे

अन्लमे

लवुरीचाहशळोफठे लणे

3. ए.ज.नागऩुयळकऩुतत
ा ाकयणे

जसभन

भशवुर अधधननमभ
तवेच

वुधायीत

4. अॊतगातरेखाऩरयषणऩुतत
ा ाकयणे अधधननभाप्रभाणे
5. जभाफॊदीहशळोफठे लणे

6. आय.आय.वी.लवुरकयणे

7. भॊडऱअधधकायीमाॊचे दै नॊहदनील
ऩान14
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तऩावणीकयणेलळेयेदे णे.
भशारेखाऩारमाॊचे लइतयवलाननरयषणे
अनुलतानपाईरशाताऱणे

आलक-जालक १.आलकजालकनोदलशीसरशीणे

भ.ज.भ.ननमभ

सरवऩक

ळावकीमकामाारमे, तवेचनागयीकाॊचे

१९६६अन्लमेखॊड

आरेरेअजाजस्लकारूनआलकनोंदलशीरा

३नुवाय

नोंदकयणे, ळावकीमटऩारलगालायी
करूनवॊफॊधीतसरवऩकाॊनालाटऩकयणे
तवेचभॊडऱअधधकायी, तराठीमाॊचे
टऩारजस्लकायणेललाटऩकयणे
१)अधा-ळावकीमवॊदबानोदलशी.
२)रोकळाशीहदनवॊदबानोदॊ लशी.
३)रोकआमुक्त, उऩरोकामुक्तवॊदबा
नोंदलशी.

४)ळावकीमलतातडीचेवॊदबानोंदलशी.
५)भा.भुख्मभॊत्री/भॊत्रीवॊदबानोंदलशी.

६)एकबत्रतळाखेचागोऴलायानोंदलशी
वलाखातेननशामवॊदबानोंदकरून
गाऴलाये काढणे.
७)वलधानवबातायाॊककत/अताॊयाॊककतप्रश्न
नोंदलशी
असबरेख
सरवऩक

1. ळावकीमअसबरेखवलासरवऩकल भ.अ.ज.अ.१९६६
तराठीमाॊचक
े डुनजभाकरूनघेणे
लत्माॊचे जतनकयणे, असबरेख
नोंदणीकयणकयणे
2. नकरेचीयोखनोंदलशीठे लणे
3. तवेचस्टे ळनयीभागवलणेलहशळोफ

ऩान15
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ठे लणेइत्मादी
भाहशतीचाअधधकायअधधननमभ-२००५ची
अॊभरफजालणीकयणें
पौजदायी/
प्रळावन
सरवऩक

1. कयभणुककयलवुरीवॊफॊधीपाईर
शाताऱणे

2. आकजस्भतभमतप्रकयणावॊफॊधी
पाईरशाताऱणे.
3. ऩोरीववलबागाळीवलाऩत्रवमलशाय
4. कामदालवुवमलस्थाप्रकयणाॊची
वलापाईरशाताऱणे

5. ऩावऩोटा वशे यीकपकेळनदाखरे
6. ऐऩतीचेदाखरे
7. आयोऩीॊनाजातभच
ु रकाघेंणे, भक्
ु त
कयणे,जेरभध्मेठे लणे.

8. शॉटे रऩयलानेदे णे, नत
ु नीकयण
कयणे

9. कयभणक
ु कयऩयलानेदे णे

10. पाईल्वननकारातननघाल्मालय
ये कॉडारूभराजभाकयणे
11. भा.तशसवरदायमाॊचे लैमजक्तीक
काभेऩायऩाडणे
12. ध्लजहदनननधीवॊकरन
ळेतकयीआत्भशत्माप्रकयणे
1. प्रळावन
2. शत्माऩयलानानुतनीकयणकयणे

3. तशसवरदायमाॊनीदै नॊहदनीलयीर
ळेयेपाईरशाताऱणे
4. स्लातॊत्र्मवैननककाभकाजऩशाणे
नैवधगाकआऩत्तीचेकाभकाजऩशाणे.
वॊ.गा.मो
सरवऩक

1. वॊजमगाॊधीमोजनाराबधायकाॊना मामोजनेचे राबाथी
अनद
ु ानलाटऩकयणे

वमक्तीॊचे अनद
ु ान

अनुदानलाटऩकयणे

तायखेऩमांत

2. इॊहदयागाॊधीमोजनाराबधायकाॊना दयभशा५

ऩान16
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3. श्रालणफाऱमोजनाराबधायकाॊना ऩाठलालेतअवे
अनुदानलाटऩकयणे

लेतनलप्रलावबत्तेदे मकेतमायकयणे
वेतुसरवऩक

ळावनाचेआदे ळ
आशे त.

1. वलाप्रकायचेजातीचेदाखरे
वेतुभापाततमायकरूनते

स्लाषयीकयीतावादयकयणे.
2. ७/१२बुभीअसबरेखवॊगणीकयण
ल७/१२लाटऩवॊफॊधीपाईर
शाताऱणे
वेतुवॊफॊधीपाईरशाताऱणे

ऩयु लठा

1. ऩयु लठावलऴमकवलाकाभकाजालय

अधधकायी/

2. अन्नधान्मवलऴमक

तऩावणी

ननमात्रणठे लणे

ननयीषक

स्ल.धा.द.ु तऩावणीकयणे.

ऩेरोर, डडझेर, गॎव, केयोसवन
माफाफतच्मालाटऩालयननमॊत्रणठे लणेल
आलश्मकत्मातऩावण्माकयणे
अवलर
कायकून

ऩुयलठावलबाग

3. नागयीऩुयलठावलऴमकपाईर

ळा.नन.क्र.ऩुयलठा/

4. सळधाऩबत्रकालाटऩकयणे

८८७९/नाऩु

शाताऱणे

5. केयोसवनलाटऩलननमॊत्रण

वावलवम/१०९९/प्रक्र
हद.२/९/२०००

6. गॎवननमॊत्रण
वाखयलाटऩलननमॊत्रण
ऩुयलठाहशळोफ

1. धान्मदक
ु ानदायाॊनाऩयभीटतमाय

इवेजन्वमर

कायकुन

2. हशळोफनोंदकयणे

प्रभाणे

अवलर

कयणे

कम्मुननटीअॎक्ट

3. चरनऩावकयणे
ऩयु लठाकभाचा-माॊचे आस्थाऩनावलऴमक
काभ

अवलर

इॊहदयागाॊधीमोजनाराबधायकप्रयकणे

कायकुनइॊहदया

भॊजुयकयणेइत्मादी

अवलर

1. वॊजमगाॊधीमोजना

गाॊधीमोजना

ऩान17
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कायकुनवॊजम
गाॊधीमोजना

राबधायकाॊनाप्रकयणेभॊजुयकयणे
इत्मादी

2. भातत्ृ लराबमाॊजनाराबधायकाॊची
प्रकयणेभॊजुयकयणे

कुटुॊफअथावशाय्ममोजनाराबधायकाॊनाची
अवलर
कायकुनकुऱ

प्रकयणेभॊजुयकयणे.

कुऱकामदाजसभनीचीलइतयप्रकयणेल
ऩत्रवमलशायशाताऱणे

कामदा

गोदाभ

१.ळावकीमगोदाभातधान्मउतरून

वमलस्थाऩक

घेऊनप्रभाणीकयणकयणे
२.टी.ऩी.ऩावदे णे
३.ऩयलान्माप्रभाणेदक
ु ानदायाॊनाधान्म
लाटऩकयणे

उऩरेखाऩार

ळेतजभीनन्मामाधधकयणप्रकयणी

ळेतजभीन

नोटीवाकाढणे

न्मामाधधकायण जभीनभारकलकुऱमाॊचे तॊटे/प्रकयणे
ननगातकयणेवाठीअप्ऩतयतशसवरळेत

जभीनन्मामाधधकयणमाॊचे वुचीप्रभाणे
काभकयणे
जभीनसरवऩक

जागाभागणी
ळावकीमजसभन(गामयान, भुरकी

ऩडइ.)माॊचीभागणीकेरेनॊतयत्माची
चौकळीकरूनआषेऩावशप्रकयणे
भा.जजल्शाधधकायीवाुोकोल्शऩुयमाॊचे
कामाारमाकडेवादयकयणे, ळावकीम
जभीनभॊजुयीदशनलदपनबुभी
अॊतगातप्रकयणे.
अनतक्रभण
ळावकीमजसभनीलयीरअनतक्रभणे
काढुनटाकणे, ननमसभतकयणेकाभी
आरेरेप्रस्तालचौकळीकरूनवादय
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भाहशतीअधधकाय२००५
कयणे
गाॊलठाण
गाॊलठाणलाढीचाजाहशयनाभाप्रसवध्द
झारेनॊतयआरेल्माअजााचीचौकळीकरून
अशलारवादयकयणे, ळताबॊगाचेप्रकयणी
कामालाशीकयणे, गाॊलठाणलाढीखारीर
बुखड
ॊ ाचेवलक्री, गशाण, तायणलगैयेवाठी
ऩयलानगीभागणीवाठीआरेल्माअजााची
चौकळीकरूनअशलारवादयकयणे
लतन/

लतन-दे लस्थान

भॊफईलॊळऩयॊ ऩयागतअधधननमभ

दे लस्थान/

लतनकामदमाखारीर

१८७४करभ५लकयलीय

गौणखननज

जसभनीयमतालाकयणे,

सरवऩक

ळेतब
ा ॊगाफाफतकामालाशी

वयकायचेभुरकीलटशुकुभखॊड२,

भशायाष्रअधधननमभ१९५०ल६२

कयणे, दे लस्थानजसभनीचे लऩरयऩत्रक२०/११/६५,
लहशलाटदायवयऱलायव

०४/०२/१९८३ल०८/०९/१९८३, ल

नोंदीचेदप्तयीठयालआदे ळ ऩरयऩत्रक२०/११/६५, भॊ.ज.अ.खॊड
दे णे

२ऩरयच्छे द३१भशायाष्रजभीन

गौणखनीज

भशवुर(वयकायीजसभनीची

सरजनुवायगौणखनीज

ऩटटाभॊजुयकयणे, दगड,
भाती, भरूभ, लाऱु

वलल्शे लाटरालणे)ननमभ१९७१
भशायाष्रजसभनभशवुर

अधधननमभ१९६६चेकरभ५०ल

उत्खननवाठीऩयलानादे णे, ५१लखॊड१ते५भुॊफई

अननधधकृतउत्खननाराफॊदी गौणखननजननमभ१९५५,
घारणेलहशळोफठे लणे

भ.ज.भ.अधध.१९६६लत्माखारीर

ऩुनलावन

ननमभ१९६८लळावनऩरयऩत्रक
क्र.एभएवआय/३९८०/३७३३/१००६/ग७
हद.१०/१२/१९८१
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भाहशतीअधधकाय२००५
पौजदायी
(सरऩीक)

1.
नैवधगाकआऩत्ती

.

.

२०१०/.-७१--३  - अ) ऩुणत
ा ् ऩडरेरे /

४०००३२,

२६स२०१०

उध्लस्तझारेरेघय
१.ऩक्के

घय

-

भशायाष्र ळावन भशवुर ल रू.३५०००/-प्रतीघय
घय-
लनवलबागक्र.वी.१५२२४५ २.कच्चे
आऩत्ती रू.१००००/-प्रनतघय
ननलायण्मावाठीवशाय्म-०२ फ) भोठमा प्रभाणात
नैवधगाक

ऩुय , चकक्रलादऱ इत्मादीझारेरेघयाॊचे नुकवान
घय
-
१०१ वानुग्रश वशाय्म (एक १.ऩक्के
) योख फेकायी बत्ता ( रू.५०००/-प्रतीघय
२२४५०१५५ ) (मोजनेतय ) २.कच्चे घय- रू.२५००/-

भशायाष्र ळावन भशवुर ल प्रनतघय
लनवलबागक्र.वी.१५२२४५ क) अॊळत् ऩडरेल्मा

घयाॊच्मानुकवानीवाठी
आऩत्ती
ळावनाच्मा
ननलायणावाठी वशाय्म ०२ याज्म
१२/०६/२००१
ऩयु  , चकक्रलादऱे  इत्मादी हदनाॊक
नैवधगाक

ळावन
११३घये दरू
ा ाॊधणी योजीच्मा
ु स्तीऩन
ु फ
ु ाय अवरेल्मा
वशाय्म ( २२४५०२७२१ ) ( ननणामानव
मोजनेत्तय)
(ळावनननणाम
क्र/वी.एर.एन-२०१५/प्र.क्र

ननकऴाॊप्रभाणे

प्रनतघयाॊवाठी रू.२४००/-
ऩमात अनुदान आणण
रू.९६००/-ऩमात

कजा

अनुसेमयाशीर.
४०/भ-३हद१३भे२०१५.)
ख ) ओढकाभ कयणायी
जनालये
१.गाम,

फैर,

म्शै व

,घोडा , इत्मादी (भोठी
जनालय ) रू.३०,०००/-
(दोन

जनालयाॊच्मा

भमाादेत)
२.ळेऱी, भें ढी, लावरू,
गाढल, खेचयइत्मादी
(रशान

जनालये 
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)

भाहशतीअधधकाय२००५
रू.३०००/(दशा

जनालयाॊच्मा

भमाादेत)
ऩूय,

गायऩीठ,
आग ,

अनतलष्ृ टी

,

आकजस्भक

चक्रीलादऱ ,

दयड

कोवडणे

बुकॊऩ

मा

वभुद्गाचे

उधाण

,
,

नैवधगाक

आऩत्तीतभत
ृ ऩालरेल्मा
/ जखभी वमक्तीॊच्मा

लायवाॊना तवेच लीज
ऩडुन भत
ृ  ऩालरेल्मा
वमक्तीॊच्मा

लायवाॊना

भदत.
१.भत
ृ  वमक्ती १८ ते
६५लऴे-१राख, ८ते
१८लऴे-५०शजाय.
२.कामभ अऩॊगत्ल ५०
शजाय
(अ) ( १ ते ७ हदलव
रूग्णारमात दाखर) -
१शजाय
(फ)(१आठलडमाऩेषा


जास्त)-५शजाय
३.पौजदायीप्रकक्रमा

१.

चॎप्टय

केवीव

वॊहशताअन्लमे

वीआयऩीवी

कयालमाचीकायलाई

१०७,१०८,१०९ ल ११० (ई)

करभ

(ग)
४.शॉटे रऩयलाने

.३३.१९५१-११
(-४)

नलीनशॉटे रऩयलाने
दे णेलजुनेऩयलाने

नुतनीकयणकरूनदे णे
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भाहशतीअधधकाय२००५
५.कयभणुकऩयलाने

(

)

1. -ु--(-९२)

-१९६०

2. -

- (-१०१)

-ु.--(-१८३)
६.रामकीचेदाखरे

. .६७१५/४९३०,

1.

(
.२,००,०००/-)

.२०००००/-
.८,००,०००/७.ओऱखऩये ड

कक्रसभनरप्रोसवजयकोड

आयोऩीतइवभमाॊची

१९७३चेवी.आय.ऩी.वी.

ओऱखऩये डघेणे.

१६४प्रभाणे
८.भासवकवललयणऩत्रे

१.

तारक
ु ा

स्तयीम

भासवक

भ्रष्टाचायननभर
ुा न

भासवक

२.स्पोटक ऩदाथा वाठा ल

भासवक

वलक्री

भासवक

३.अनतदग
ा 
ु भ

बागातीर

भासवक

वुवलधा

भासवक

४.नैवधगाकआऩत्तीकजे
५.नैवधगाकआऩत्तीवशाय्म
६.वी.आय.ऩी.वी.केवीव
९.लावऴाकवललयणऩत्रे
असबरेखाऩार १.असबरेखकषात

७.षतीऩुतीमोंजना

१.पौजदायीवललयणऩत्र

लावऴाक

जी.आय.जी.अे.डी.नॊ.ओएपऩी

तराठीभॊडऱअधधकायी १७६३ओआणणएभ.
माॊचक
े डुनआरेरे

तायीख२८भाचा१९६६

गालदप्तयजभाकरून
घेणेलअ,फ,क,ड
लगालायीप्रभाणेठे लणे
२.कामाारमातीर

जी.आय.जी.अे.डी.नॊ.ओएपऩी

सरवऩकअ.का.

१७६३ओआणणएभ.

माॊचक
े डुनजभाझारेरे तायीख२८भाचा१९६६
कागदऩत्रअ,फ,क,ड
लगालायीप्रभाणेठे लणे
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भाहशतीअधधकाय२००५
३जन्भनोंदीभत्ृ मुनोंद भशायाष्रळावनयाजऩत्र
७/१२उताये , पेयपाय

२५/९/२००१भ.जा.भ.अ.

नोंद, इनाभऩत्रइ.

१९६६करभ३२८ऩोक(१)

कच्मानकरा

(२)चाखॊड(२७)(६१)(६२)

अजादायाॊनात्माॊचे

अन्लमेलवुधायणाननमभ

भागणीनुवायऩुयलणे

१९७०

४जडलस्तुवॊग्रशारम ळा.नन.वल.वल.क्र.३७७२
नोंदलशीअदमालत

हद.१९/९/३३ वलत्त वलबाग

ठे लणे

क्र.रेखीऩु.१०९१प्र.क्र.३२०
प्रळावन५ﾠहद.२/४/९२

५.ळावकीम

ळावनननणामउदमोगल

भुद्गणारमकोल्शाऩुय

काभगायवलबाग

माॊचक
े डुनकामाारमाने

ए.ऩी.एव.ऩी.१९६९/३८५४८

प्राप्तकरूनघेणे

१९७०

लाऩयावाठीस्टे ळनयील ऩीआयएव१०ऑगस्ट
६ळावकीममेयलडा
कायागश
ृ भुॊद्गणारम
ऩुणेमाॊचक
े डुन
कामाारमावाठी

आस्थाऩनाळाखेवाठी
रागणाये वलाप्रकायचे
पाम्वाल
कामावललयणऩत्रभागणी
करूनवलतयणकयणे.
७.
भा.जजल्शाधधकायीवाुो
अशभदनगयमाॊचक
े डे
गालदप्तयावाठील
लवर
ू ीचेकाभीनभन
ु ेल
ककदीभागणीकयणे
लत्माचेकडुनप्राप्त
झारेनॊतयत्माचे
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भाहशतीअधधकाय२००५
नोंदलशीरानोंदकरून
वलतयणकयणे
९.ळावकीमध्लजायोशण क्र.एप.एर.जी.१०९१/३०
लेऱोलेऱीमेणाये 

हद.२०भाचा१९९१तवेच

कामाक्रभाचेआमोजन

क्र.एप.एर.जी.१०९(दोन

कयणे

)३०हदनाॊक५डडवेंफय
१९९१

१०.असबरेख
कषाकडीरजभा
झारेरेकागदऩत्राची

जी.आय.जी.अे.डी.
नॊ.ओ.एप.ऩी.१७६३ओ
आणणएभ.हद.२८भाचा
१९६६

लगालायीकयणेल
नाळावऩात्रअवरेरे
भॊजुयीघेऊननाळ
कयणे.
अ)ननयॊ तनफ)३०लऴे
क)१०लऴे(ड)५लऴे
११.नकरेच्माअजााची
नोंदलशी(एव.आय.),
कामावललयणनकरेच्मा

यकभेचीयोखऩुजस्तका
अदमालतठे लणेल
ळावकीमबयणा
कोऴागायातजभाकयणे
ऩुयलठा

कामावललयणसरशणे, वाखयऩयसभटव वालाजननक

प्रळावन

तमायकयणे, सळधाऩबत्रकाअजादायाॊचे वमलस्था ननमभ १९५५

सरऩीक,

भागणीनव
ु ायसळधाऩबत्रकावलबक्त

अन्लमे ( जीलनाश्मक

रान्वपयकरूनदे णे, तवेच

भाणवी५००ग्रॎभ

कयणे, नत
ु नीकयण,दफ
ु ाय, नलीन,

वलतयण

लस्तु कामदा)
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भाहशतीअधधकाय२००५
सळधाऩबत्रकेलयीरनाॊलकभी/लाढ/
यददकरूनदे णेयास्तबालदक
ु ानचे

ऩयलानानुतनीकयणकयणे, भाहशतीचे
अधधकायलरोकळाशीहदनवॊदबा
भाहशतीतमायकयणे, यास्तबाल
दक
ु ानचेएऩीर, फीऩीएरल

अॊत्मोदमयजजस्टयअदमालतकयणे,

नलीनयास्तबालदक
ु ानाफाफतप्रसवध्द १५००० ऩमातची मादी
झारेजाशीयनाम्मानुवायनोटीवा

काढणे, वलवलधमोजनाअॊतगात
अॊत्मोदममोजनेचाराबदे णेवाठी
कुहटयादमोगाचीभाहशतीतमायकयणे,

वलस्तायीतअॊत्मोदमअन्नमोजनेची

०.३८३५४०९८

तवेच

अऩॊग , वलधला अनाथ
वमक्तीचा

अॊत्मोदम

काडादे णे.

भाहशतीतमायकयणे, केयोवीन
तऩावणी, ऩेरोरलडडझरभागणी,
भावीकलत्र्मैभावीकऩत्रकेऩाठवलणे.
यॉकेरभॊजयु ननमतनउचरलाटऩ
सळल्रकभागणीइ.फाफतऩत्रक
तमायकयणे.
सळधाऩबत्रकेलयसवरेंडयधायकाॊचीनोंद

१५०००च्माआत

उत्ऩन्नअवरे, १९९७९८च्मामादीतनाॊल
अवणेआलश्मकआशे .

कयणे
दषतावसभतीस्थाऩनकयणेची
कामालाशीकयणे.
फीऩीएरकाडा१९९७-९८मादीउत्ऩन्न
१५०००च्माआतअवरेल्मा
राबाथाानाफीऩीएरकाडादे णे.
भॊडऱ
अधधकायी

1. आऩरेभॊडऱातीरतराठी
माॊचल
े यऩमालेषकम्शणुन
ननमॊत्रणठे लणे

2. भॊडऱातीरळावकीमलवूरी
कयलूनघेणे

3. भशायाष्रळावनानेलेऱोलेऱी
काढरेल्माआदे ळानुवाय

कामाकायीदॊ डाधधकायीम्शणुन
ऩान25

भाहशतीअधधकाय२००५
काभऩशाणे
लरयष्ठानेहदरेल्मा
वुचनेप्रभाणेचौकळीअशलार
वलवलधतऩावण्माकयणेल
आदे ळाचेऩारनकयणे.
५

तराठी

1. नेभुनहदरेवजेभधीर

भशवुरीलळावकीमलवुरी
कयणे

2. अधधकायअसबरेखजतन
कयणे.
3. कामदालवुवमलस्थायाखणे
काभीवशाय्मकयणे

नैवधगाकआऩत्तीवायख्माप्रवॊगी
ग्राभस्तयालयळावकीमप्रनतननधी
म्शणन
ु आऩत्तीननलायणाथावलातोऩयी
प्रमत्नकयणे.

तशसवरदायऩाथडी

ऩान26

भाहशतीअधधकाय२००५
ख
अ.क्र. अधधकायऩद

प्रळावननककतावमे

वॊफधधतकामदा/ननमभ/आदे ळ/याजऩत्र

१

२

३

४

१

तशसवरदाय
ऩाथडी

1. तारुकास्तयालयळावनाचा
प्रनतननधीम्शणुनकाभ
कयणे.

2. भशवुरीलळावकीमलवुरी
कयणे.

3. कामदालवुवमलस्थाऩशाणे.
4. जनगणना, कृवऴगणना,
वालाजननकननलडणुका
इत्मादीऩायऩाडणे.

5. नैवधगाकआऩत्तीयोजगाय
शभीमोजना, वॊजमगाॊधी
मोजनाइत्मादीगोष्टीचे
काभकाजऩशाणे.
6. याजसळष्टाचाय
आऩरेअधधननस्तनामफ

तशसवरदाय, अ.का., भॊडऱ
अधधकायीमाॊचे भापातवलाकभाचामालयननमात्रणठे लणेकाभकाजाचे
ननमोजनललाटऩकयणे
२

नामफ

तशसवरदाय

2. कामाकायीदॊ डाधधकायी
म्शणन
ु काभकयणे

3. आऩरेअधधनस्तळाखेतीर
कभाचा-मालयननमॊत्रणल
ऩमालेषकम्शणुनकाभ
ऩशाणे.

4. वलावललयणऩत्रे,अशलार
तमायकरूनघेलुन

लरयष्ठाॊनावादयकयणे.
ळावकीमलवूरीकाभीभॊडऱ
अधधकायी, तराठीमाॊचे

ऩान27

भाहशतीअधधकाय२००५
काभकाजालयननमॊत्रणठे लणे.

ऩान28

भाहशतीअधधकाय२००५
ग
अ.

अधधकायऩद

पौजदायीकतावमे

वॊफधधतकामदा/ननमभ/आदे

क्र.

ळ/याजऩत्र

१

२

१

कामाकायी

१.वालाजननकहठकाणीकामदाल

दॊ डाधधकायी

वुवमलस्थायाखणे

तशसवरदाय
ऩाथडी

३

४
1. पौजदायी

प्रकक्रमा

वहशता१९७३

२.पौजदायीदॊ डवॊहशताकरभ

भॊुुफईऩोरीवअधधननमभ

१०७,१०८,१०९,११०, भध्मे

१९६७

ननणाम.
३.भत्ृ मुऩुला जफाफघेणे.

४.इनक्लेस्टऩॊचनाभाकयणे.
५.ओऱखऩये डघेणे.
६.रू.८,००,०००/-ऩमातच्मा
ऐऩतीचादाखरादे णे
७.ओऱखऩये डघेणे.
२

कामाकायी
दॊ डाधधकायी
(ननलावीनामफ
तशसवरदाय

1. .

1. पौजदायी

2. प्रनतसाऩत्रकरूनदे णे.
3. रू.

२,००,०००/-

ऐऩतीचादाखरादे णे.

दॊ ड

वहशता१८७३
ऩमात भुफईऩोरीवअधधननमभ
१९६७

भत्ु मऩ
ु ल
ु ा जफाफघेणे

ऩाथडी)

तशवीरदायऩाथडी

ऩान29

भाहशतीअधधकाय२००५
घ
अ.क्र.

ऩदनाभ

अधान्मानमककतावमे

वॊफॊधधत

असबप्राम

कामदमा/ननमभ
/ळावनननणाम
१

२

१

तशसवरदाय
ऩाथडी

/ऩरयऩत्रकानव
ु ाय

३

४
1. भशायाष्रजसभन

भशायाष्र

५

जसभन

भशवुरअधधननमभ

भशवुर अधधननमभ

१५०१५५,२५७,२५८

तमाय

अन्लमेअधधकाय

वुजस्थतीत

१९६६भधीरकरभ

आणण

नोंदलशमा

कयणे

ल

ठे लणे

असबरेखातीरप्रकयणे, १९७१भधीरननमभ
वललादग्रस्तनोंदीची

३१

ननगातकयणे
2. ऩीकऩशाणीकेवेव
3. भाभरेदायकोटा अ
ॎक्ट
नुवायप्रकयणेननगाती
कयणे

कोटा लाटऩदयखास्तकयणे,
आदे ळदे णे
२

तशसवरदायल
ळेतजसभन
न्मामाधधकयण

कुऱलहशलाटवॊदबाातप्रकयणे
चारवलणे

भाभरेदाय

कोटा 

अ
ॎक्टकोटा  ५करभ
५(२)
हदलाणीप्रकक्रमा
वॊहशता१९०८करभ
५४
भुफईकुऱलहशलाटल
ळेतजसभन
अधध.१९४८

तशवीरदायऩाथडी



ऩान30

भाहशतीअधधकाय२००५
म
अ.क्र.

ऩदनाभ

न्मानमककतावमे

वॊफॊधधत

असबप्राम

कामदमा/ननमभ
/ळावनननणाम
१

२

३

-

-

ननयॊ क

/ऩरयऩत्रकानुवाय
४

५

-

-

तशवीरदायऩाथडी

ऩान31

भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(तीन)
करभ-४(१)(ख)(दोन)नभुनाख

ननणामप्रकक्रमेतीरऩमालेषणलजफाफदायीचेउत्तयदानमत्लननजश्चतकरूनकामाऩध्दतीप्रकाळन

अ.न.

काभाचेस्लरूऩ

अऩेक्षषत

काभावाठीजफाफदाय असबप्राम

कारालधी

अधधकायी

हदलव
१

२

३

४

१

तात्ऩुयतीबफनळेतीऩयलानगी

१५हदलव

तशसवरदाय

२

गौणखननजऩयलाना

१५हदलव

तशसवरदाय

३

ननलावललाणणज्मबफनळेती

९०हदलव

जजल्शाधधकायी

५

ऩयलानगी
४

खादमगश
ृ ऩयलाना

३०हदलव

तशसवरदाय

५

वयकायीलशाऱातूनऩाणीउचरणेव

१५हदलव

तशसवरदाय

६

नक्करदे णे

७हदलव

नन.ना.तशसवरदाय

७

उत्ऩन्नाचेदाखरे

१५हदलव

नन.ना.तशसवरदाय

८

जातीचेदाखरे

२१हदलव

तशसवरदाय

९

याष्रीमत्ललअधधलावप्रभाणऩत्र

७हदलव

तशसवरदाय

१०

लगा१चेदाखरे

५हदलव

तशसवरदाय

ऩयलानगी

तशवीरदायऩाथडी

ऩान32

भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(चाय)नभुनाक

तशसवरकामाारमातीरकाभावॊफॊधीवलावाभान्मऩणेठयवलरेरीबौनतकलआधथाकउहदद्ष्टे 

वॊघटनाॊचे रष:-भासवक/त्रैभासवक/अधालावऴाकअथलालावऴाकउहदष्ट
अ.न. अधधकायऩद

काभ/

बौनतक

आधथाक

कामा

उहदद्ष्टे

उहदद्ष्टे

कारालधी

असबप्राम

४

५

(एकाकाॊत)
१

२

२

३

हटऩ:-वदयचानभुनामा

कामाारमाच्माकाभकाजाळी
ननगडीतनाशी

३

तशसवरदायऩाथडी

ऩान33

भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(ऩाच)नभुनाक

तशसवरकामाारम, ऩाथडीमेथीरकाभावॊफॊधीवलवााभान्मऩणेआखरेरेननमभ
अ.क्र.

वलऴम

वॊफधधतळावकीम

असबप्राम

ननणाम/कामाारमीन

(अवल्माव)

आदे ळ/ननमभ/याजऩत्र
लगैयॊचाक्रभाॊकल
तायीख
१

भशायाष्रजभीनभशवुरअधधनीमभ

१९६६

२

बव
ु ॊऩादनअधधननमभ

१८७२

३

भुॊफईगाॊलऩोरीवअधधननमभ

१९६८

४

भुॊफईऩोरीवअधधनीमभ

१९५१

५

भॊफ
ु ईदारुफॊदीकामदा

१९४९

६

भाभरेदायकोटा अधधनीमभ

१९०६

७

पौजदायीप्रकक्रमावॊहशता

१९७३

८

तक
ु डेफॊदीलळेतजभीनएकत्रीकयण

१९४७

९

लष
ृ तोडअधधनीमभ

१९६४

१०

बाडेननमॊत्रणअधधनीमभ

१९९९

११

भॊफ
ु ईकुऱकामदालळेतजभीनअधधनीमभ

१९४८

१२

भशायाष्रसवरीॊगलधायणळेतजसभन

१९६१ल१९७५

अधधनीमभ

अधधनीमभ
१३

रोकप्रनतनीधीत्लअधधनीमभ

१९५०

ऩान34

भाहशतीअधधकाय२००५
१४

भतदायनोंदणीननमभ

१९६०

१५

भशायाष्रनागयीवेलाननमभ

१९८१

१६

भशायाष्रनागयीवेला(सळस्तलअवऩर)

१९७९

ननमभ

ऩान35

भाहशतीअधधकाय२००५

करभ४(१)(ख)(ऩाच)नभन
ु ाख
ळावकीमकाभाळीवॊफॊधीतळावनननणाम
अ.क्र.

ळावनननणामानुवाय

ळावनननणामक्रभाॊकलतायीख

जातीचेदाखरे

क्र.वीफीवी१०९६/प्रक्र/४८/भालक५

हदरेरेवलऴम
१

असबप्राम
(अवल्माव)

हद.३जन
ु १९९६
२
३

नागयीऩुयलठावलऴमक

क्र.ऩुयलठा/सवलीवम/१०९९/प्रक्र८८७९/नाऩु

नैवधगाकआऩत्ती

क्र.सवएरएव/५९८३/२४८३६१/सवआय/८२०/भ-क

हद.२/९/२०००
हद.१/१/१९८३

४

गाॊलठाणवलस्ताय

क्र.एरएनडी/१०६५/१३६४/वशीहद.५/४/१९६५

५

एैऩतीचेदाखरे

क्र.एभएववी/१०७२/१३३८६५/जीआमडी
हद.२६/११/१९७४

६

लतनप्रकयणे

क्र.भशायाष्रअधधननमभक्र.२१/२००२
हद.६/५/२००२

७
८

लाऱु/ये तीननगातीफाफत

क्र.गौखनन/१०/२००३/प्र.क्र.५१/ख

जभीनवलऴमक

१)क्र.एरवीएव१०८३/१८८२/वीआय

हद.५वप्टें फय२००३

२२२/जी४/हद.१२/५/१९८३
२)क्र.एरएनडी/१०८३/२७९८५/वीआय
३६७१/जी६हद.८/९/१९८३

ऩान36

भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(ऩाच)नभुनाग
ळावकीमकाभाळीवॊफॊधीतऩरयऩत्रके
अ.क्र.

ळावककमऩत्रकानव
ु ाय

ऩयीऩत्रकक्रभाॊकलतायीख

गौणखननज

क्र.एभएवआय३९८०/३७३३/१००६/ग

हदरेरेननमभ
१

असबप्राम
(अवल्माव)

हदनाॊक१०/१२/१९८१
२
३

कृऴीगणनालऩैवेलायी

क्र.एभवीलाम/१३२७/प्रक्र१५७(७)

प्रभाणणतनकरा

क्र.एवटीएन३०५६/१६४०६१-प

हद.४/३/१९८९
हद.२३/५/१९५७

४

लतनजसभनीवॊदबाात

क्र.१०९९/प्रक्र/२२३/र४हदनाॊक९/७/२००२

ऩान37

भाहशतीअधधकाय२००५

करभ४(१)(ख)(ऩाच)नभन
ु ाघ
ळावकीमकाभाळीवॊफॊधीतकामाारमीनआदे ळ/धोयणात्भकऩरयऩत्रके
अ.क्र.

वलऴम

क्रभाॊकलतायीख

असबप्राम
(अवल्माव)

१

२

जातीचेदाखरे

नागयीऩुयलठावलऴमक

क्र.वीफीवी१०९६/प्रक्र४८/भालक५
हद.३जुन१९९६

क्र/ऩुयलठावीवलवम१०९९/प्रक्र८८७९/नाऩु
हद.२/९/२०००

३

नैवधगाकआऩत्ती

क्र.वीएरएव/५९८३/२४८३६१वीआय/८२०/भ-३
हद.१/१/१९८३

४

गाॊलठाणवलस्ताय

क्र.एरएनडी/१०६५/१३६४/वशीहद.५/४/१९६५

५

एैऩतीचेदाखरे

क्र.एभएववी/१०७२/१३३८६५/जीआमडी
हद.२६/११/१९७४

६

लतनप्रकयणे

क्र.भशायाष्रअधधनीमभक्र.२१/२००२हद.
६/५/२००२

७

लाऱू/ये तीननगातीफाफत क्र.गौखनन/१०/२००३/प्रक्र५१/खहद.५वप्टें फय
२००३

८

जभीनवलऴमक

1) क्र.एरवीएव१०८३/१८८२/वीआय२२२/जी
४हद.१२/५/१९८३
क्र.एरएनडी/१०८३/२७९२५/वीआय३६७१जी६
हद.८/९/१९८३

९

प्रभाणीतनकरा

क्र.एवटीएन३०५६/१६४०६१/पहद.२३/५/१९५७
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ववु लधाकेंद्ग(वेत)ु ऩाथडीमेथन
ू वलतयतकेरेजाणाये दाखरे

अ.क्रॊ

दाखल्माचा

.

प्रकाय

दाखल्मावाठीरागणायीआलश्मककागदऩत्रे

आकाय

वभष

ण्मात

अधधकायी

भुदत

मेणाये 
१)

ळुल्क

अनुवुधचत

१)वलशीतनभुन्मातीरअजा

(नलफौध्दवश)

दाखरा/फोनापाईड/जन्भाचा दाखरा (जाताुीचा

(१०ऑगस्ट

उल्रेखआलश्मक

१९५०च्मा

३)लडीर/चर
ु ते/आत्मा/आजोफा माॊचा ळाऱे चा

जाती

ळावन
ननणामानुवाय)

२)स्लत्चा

३२.८०रु.

ळाऱा

वोडरेचा

उऩवलबागीम

२१हदल

अधधकायी

व

उऩवलबागीम

२१हदल

अधधकायी

व

उऩवलबागीम

२१

दाखरा जातीचा स्ऩष्ट उल्रेख, भुऱ प्रत ल
वाषाॊककतप्रत(१९५०च्माऩुयावमावश)
४)तराठीमाॊचायहशलाळीदाखरा
५)ये ळनकाडाझेयॉक्व
६)प्रनतसाऩत्र(धभाांतयप्रनतसाऩत्र(नलफौध्द
कयीता

२)

अनव
ु धु चत

जभाती(१०

१)वलहशतनभन्
ु मातीरअजा

३२.८०रु.

२)जन्भभत्ृ मू यजजस्टयभधीरउताया

ऑगस्ट१९५० ३)गालाच्मा

ग्राभऩॊचामतीच्मा

आहदलावी

च्माळावन

वबावदाचा/आहदलावीऩोरीवऩाटराॊचादाखरा

ननणामानुवाय)

४)ळाऱे च्मा यजजस्टयभधीर (अजादायाचा ल
लडीराॊचाळाऱावोडल्माचादाखरा
५)प्रभाणऩत्र ऩाहशजे अवरेल्मा वमक्तीच्मा भुऱ
गालावॊफॊधीऩुयाला

(ग्राभऩॊचामतीच्माआहदलावीवदस्माचादाखरा)
६)लडीर/जलऱचे

नातेलाईक

माॊच्मा

वेला

ऩुस्तकातीरजातीचालभुऱगालनोंदणीवॊफॊधी
उताया

७)तराठीमाॊचायहशलाळीदाखरा
८)ये ळनकाडाझेयॉक्व
९)प्रनतसाऩत्र
३)

वलभुक्तजाती/१)वलहशतनभुन्मातअजा

३२.८०रु.
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बटक्मा

२)स्लत्चाळाऱावोडल्माचा

अधधकायी

हदलव

उऩवलबागीम

२१

अधधकायी

हदलव

जभातीधनगय दाखरा/फोनापाईड/जन्भाचादाखरा/जानतचा
लवणगयमा

उल्रेखअवरेरा

बटक्मा

३)लडडर/चर
ु ते/आत्तीचा

जभातीवश२१नोवशें फय
च्माळावन
ननणामानुवाय

/आजोफाॊचा/ळाऱे चा/जन्भाचादाखरास्ऩष्ट
उल्रेख, भुऱप्रतलवाॊषाककतप्रत-१९६१च्मा
ऩुयावमावश

४)तराठीमाॊचायहशलाळीदाखरा
५)ये ळनकाडाझेयॉक्व
६)वयकायीमेणेफाकीनवरेफाफतदाखरा
७)प्रनतसाऩत्र
*ऩरयसळष्टपपाभापक्तधनगयल
*तशसवरदायमाॊचाउत्ऩन्नाचा
*वणगयमादाखराजातीकयीता

४)

इतयभागाव
प्रलगाजातीचे

१)वलशीतनभन्
ु मातअजा याज्मळावनवलरत ३२.८०रु
लकेंद्गळावनवलरत

दाखरे-ऩरयळष्ठपपॉभा/ऩरयसळष्ठगपॉभा
१३आक्टोफय

२) स्लत्शाचा ळाऱा वोडल्माचा दाखरा /

१९६७च्मा

फोनापाईड  / जन्भाचा दाखरा/ जातीचा

ळावन

उल्रेखअवरेरा

ननणामानुवाय

३)लडडर/चर
ु ते/आत्तीचा

/आजोफाॊचा/ळाऱे चा/जन्भाचा

दाखरा

स्ऩष्ट

उल्रेख, भुऱप्रतलवाॊषाककतप्रत-१९६१च्मा
ऩुयावमावश

४)तराठीमाॊचायहशलाळीदाखरा
५)ये ळनकाडाझेयॉक्व
६)प्रनतसाऩत्र
* वभाजवॊघटनेचादाखरा-पक्तभुस्रीभ
* भॊडऱअधधकायीअसबप्राम-वभाजाकयीता
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५)

इतयभागाव
प्रलगाजातीचे
दाखरे-१३

१)वलशीतनभुन्मातअजा

२) स्लत्शाचा ळाऱा वोडल्माचा दाखरा /
फोनापाईड  / जन्भाचा दाखरा/ जातीचा

जुन१९९५

उल्रेखअवरेरा

ननणामानुवाय

/आजोफाॊचा/ळाऱे चा/जन्भाचा

च्माळावन

३२.८०रु

३)लडडर/चर
ु ते/आत्तीचा

दाखरा

उऩवलबागीम

२१

अधधकायी

हदलव

उऩवलबागीम

२१

अधधकायी

हदलव

तशवीरदाय

१५

स्ऩष्ट

उल्रेख, भुऱप्रतलवाॊषाककतप्रत-१९६७च्मा
ऩुयावमावश

४)तराठीमाॊचायहशलाळीलजातीचादाखरा
५)वभाजवॊघटनेचादाखरा
६)ये ळनकाडाझेयॉक्व
७)वयकायीमेणेफाकीनवरेफाफतदाखरा
८)प्रनतसाऩत्र
६)

भयाठाल
कम्मनु नहटचा

१)वलशीतनभन्
ु मातअजा

३२.८०रु

२) स्लत्शाचा ळाऱा वोडल्माचा दाखरा /

दाखरापक्त

फोनापाईड  / जन्भाचा दाखरा/ जातीचा

वैन्मबयतीकरय

उल्रेखअवरेरा

ता-१०

३)लडडर/चर
ु ते/आत्तीचा

आक्टो१९९४
च्माळावन
ननणामानुवाय

/आजोफाॊचा/ळाऱे चा/जन्भाचा

दाखरा

स्ऩष्ट

उल्रेख , भुऱप्रतलवाॊषाककतप्रत४)तराठी
माॊचायहशलाळीलजातीचादाखरा
५)ये ळनकाडाझेयॉक्व
६)वयकायीमेणेफाकीनवरेफाफतदाखरा
७)प्रनतसाऩत्र

७)

उत्ऩन्नाचे
दाखरे

१)वलशीतनभुन्मातीरअजा

३२.८०रु

२)तराठीमाॊचाउत्ऩन्नाचादाखरा
३) नोकयी /वमलवाम अवेर तय वॊऩुणा लऴााचा
ऩगाय ऩत्रकाचा  उताया / १६ नॊफय पॉभाभाशे
एवप्ररतेभाचा
४)ये ळनकाडाझेयॉक्व
५)वयकायीमेणेफाकीनवरेफाफतदाखरा

ऩान41
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६)प्रनतसाऩत्र
*१५,०००/-य.रु.चादाखरा/करयता१९९७/९८
च्मा
दारयद्गमये ऴेखारीरमादीतनाॊलवभावलष्ठ
अवरेफाफतचावॊफॊधधतग्राभवेलकाचादाखरा
८)

बत्रलाऴीक
उत्ऩन्नाचे
दाखरे

१)वलशीतनभुन्मातीरअजा

३२.८०रु

तशवीरदाय

२)तराठीमाॊचात्रैलावऴाकउत्ऩन्नाचादाखरा

१५
हदलव

३)नोकयी/वमलवामअवेरतयवॊऩुणा लऴााचा
ऩगायऩत्रकाचाउताया/१६नॊफयपॉभाभाशे 
एवप्ररतेभाचा
४)ये ळनकाडाझेयॉक्व
५)प्रनतसाऩत्र

९)

यहशलावी
दाखरे/

१)वलशीतनभुन्मातीरअजा

३२.८०रु

तशवीरदाय

२)स्लत्चाळाऱावोडल्माचादाखरा/जन्भाचा

वालाजननक

दाखरावाषाॊककतप्रत

फॎचबफल्रा-

३)तराठीमाॊचायहशलावीदाखरा-कभीतकभी

एव.ई.वी

१५लऴालास्तवमाचाअवरेरा

२१
हदलव

४)प्रश्नालरीपॉभा२प्रती
५)ये ळनकाडाझेयॉक्व
६)प्रनतसाऩत्र
१०)

नॉनकक्रभी
रेअय/खल्
ु मा

१)वलशीतनभुन्मातीरअजा-ऩरयसळष्ठई

तशवीरदाय

पॉभा

प्रलगाातीर

२)स्लत्चाळाऱावोडल्माचादाखरा/जन्भाचा

३०%

३)तराठीमाॊचात्रैलावऴाकउत्ऩन्नचादाखरा

आयषण१

४)ये ळनकाडाझेयॉक्व

भहशराॊवाठी

३२.८०रु

१५
हदलव

दाखरावाषाॊककतप्रत

ऑगस्ट१९९७ ५)प्रनतसाऩत्र
च्मळावन
११)

ननणामानुवाय

जन्भ-भत्ृ मन
ु ोंद १)वलशीतनभन्
ु मातीरअजा

दाखरे९भाचा २)गा.का.तराठी, वयऩॊच, ऩोरीवऩाटीर,
१९७८च्मा

३२.८०रु

कामाकायी

१५

दॊ डाधधकायी

हदलव

ग्राभवेलक, नगयऩारीकामाॊचादाखरा
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ळावन

३)लैदमककमअधधकायीमाॊचावशीसळक्का-

ननणामानुवाय

सवरअवरेरेडोवकाडा
४)ये ळनकाडाझेयॉक्व
५)प्रनतसाऩत्र
*भमताच्माअॊत्मवलधीवउऩजस्थतअवरेल्मा
दोनवमक्तीॊच्माजफाफाचीप्रनतसाऩत्रलभॊडऱ
अधधकायीनोंदअसबप्राम

१२

वयकायीमेणे

१)वलशीतनभुन्मातीरअजा

फाकीनवरेचा २)जसभनीचा/घयाचा७/१२उतायालककॊला
दाखरा

३२.८०रु

तशवीरदाय

१५
हदलव

अवेवभें मचाुाउताया
३)गा.का.तराठीलग्राभवेलकमाॊचामेणेफाकी
नवरेचादाखरा
४)ये ळनकाडाझेयॉक्व
५)प्रनतसाऩत्र

१३)

ळेतकयी
अवरेचा

१)वलशीतनभुन्मातीरअजा

३२.८०रु

तशवीरदाय

२)जसभनीचा७/१२उतायाल८अचाउताया

दाखरा-

३) गा.का.तराठी माॊचा ळेतकयी अवरेफाफत

इॊग्रजील

दाखरा

भयाठी

४)ये ळनकाडाझेयॉक्व

१५
हदलव

५)प्रनतसाऩत्र
१४)

ळेतभजयु 

१)वलशीतनभन्
ु मातीरअजा

दाखरा-

३)ळेतभारकाचेप्रनतसाऩत्र

इॊग्रजील

४) गा.का.तराठी माॊचा ळेतभजुय अवरेफाफत

अवरेचा

भयाठी

३२.८०रु

तशवीरदाय

२)ळेतभारकाचा७/१२उतायाल

१५
हदलव

दाखरा

४)ये ळनकाडाझेयॉक्व
५)वयकायीमेणेफाकीनवरेफाफतदाखरा
६)अजादायाचेस्लत्चेप्रनतसाऩत्र
१५

रामकीचे
दाखरे

१)वलशीतनभुन्मातीरअजा

२)७/१२उतायाककॊलाप्रॉऩटीकाडा

३२.८०रु

उऩवलबागीम

१५

अधधकायी

हदलव
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३) गा.का.तराठी माॊचा ऩॊचनाभा ककॊला
वशॎल्मुएळनरयऩोटा 

४)वयकायीमेणेफाकीनवरेफाफतदाखरा
५)प्रनतसाऩत्र
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भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(क)(वशा)
ऩाथडीमेधथरतशसवरकामाारमाभध्मेदस्तऐलजाॊचीलगालायी
असबरेखकष
अ.नॊ. वलऴम

दस्तऐलजाचाप्रकायनस्ती/भस्टय/नोंदऩुस्तक प्रभुख
, वशाऊचयइत्मादी

फाफीचा

वुयक्षषत

ठे लण्माचा

तऩळीरलाय कारालधी
१

२

३

४

५

१)

जसभनीफाफत,

जसभनीफाफतककदा ,सळ.कयककदा , दे लस्थान

कलगा

५लऴा

सळ.कय,

ककदा , गा.का.तराठीमाॊनाऩयु वलणेलत्माची
कलगा

५लऴा

दे लस्थानलवर
ू ी नोंदलशीरानोंदकयणे
२

असबरेख लयीर अजादायाॊचे नकराभागणीनुवायत्माचीपी
योखऩालतीऩुस्तक आकायणीकरुनत्माॊनानकराऩुयवलणेल
अजादायाॊना

३

नकराऩुयवलणे

७१२लपेयपाय

गाॊल दप्तयाकडुन जभा झारेरे अ,फ,क,ड अलगा

ननयॊ तन

लगालायीप्रभाणेकागदऩत्रजभाकरुनघेणेल

फलगा

३०लऴा

कडीर

त्माचीपेयीस्तठे लणे

कलगा

५लऴा

लतनकेवेव

लतनदप्तयाकडूनआरेल्माकेवीवचे

फलगा

३०लऴा

आय.टी.एव.दप्तयाकडुनआरेल्माकेवीवचे

फलगा

३०लऴा

टे नन्वीदप्तयाकडुनआरेल्माकेवीववारलाय फलगा

३०लऴा

जभाफॊदीदप्तयाकडुनआरेल्माकगदऩत्र

अलगा

ननयॊ तन

फलगा

३०लऴा

गाॊलदप्तय
४

त्माॊचीनोंदकॎळफुकयजजस्टयराघेणे

पेयीस्तकरुनअसबरेखकषाभध्मेठे लणे
५

आय.टी.एव.केवे
व

वारलायपेयीस्तकरुनअसबरेखकषाभध्मे
ठे लणे

६

टे नन्वीकेवेव

पेयीस्तकरुनअसबरेखकषाभध्मेठे लणे
७

जभाफॊदी

अनुक्रभेजभाफॊदीरेजय, लवुरीचरने,

आय.आय.वीलवुरीवॊफॊधीचेकागदऩत्रतारुका कलगा

५लऴा

ननॊ.२दे लस्थानकडीरकागदऩत्रेअॊतय
रेखाऩार
८

जसभन

जसभनदप्तयकडुनआरेल्मागालठाणलाढ

अलगा

ननयॊ तन

वॊफॊधीकागद, यस्ताभागणी, गामयान,

फलगा

३०लऴा

पॉये स्ट, भुरकीऩडइ.

कलगा

५लऴा
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९

आस्थाऩना

आस्थाऩनादप्तयाकडीरलरयष्ठअधधकायी,

अलगा

ननयॊ तन

सरऩीक, तराठी, कोतलार, सळऩाई, लाशक,

फलगा

३०लऴा

भॊ.अधधकायीमाॊचे वेलाननलत्त
ृ ीचेवलाकागदऩत्र कलगा

५लऴा

ललेतनऩत्रके, प्रलावबत्तेकडीरकागद, रे झयी
वॊदबाातीरटोकनयजजस्टय, कॎळफुक

यजजस्टय, वलबाधगमचौकळीचेकागदऩत्र,
१०

एभ.ए.जी.

नेभणुकेचेलफदरीआदे ळपाईरइ.कागदऩत्र
एभ.ए.जी.दप्तयकडीरपौजदायीकाभावाठी

अलगा

ननयॊ तन

रागणाये दाखरेलशॉटे रकयभणुक, ळाॊतता

फलगा

३०लऴा

कलगा

५लऴा

फलगा

३०लऴा

कलगा

५लऴा

फलगा

३०लऴा

जनगणनादप्तयाकडीरयजजस्टयलघयमादी कलगा

१०लऴा

लवुवमलस्थाफाफतचेकाभकाजाॊचे कागदऩत्र,
आप्तकारीनघडरेल्माघटनाॊचे कागदऩत्र,

जॊगभभारभत्ताजप्तकेरेरी, लअनालायव
जॊगभभारभत्ताळाबफतठे लणे, (रे झयी)ल
चॎ प्टयकेवीवजातीचेदाखरे
११)

ऩुयलठा

ऩुयलठादप्तयाकडीरवषभअधधकायील
कभाचायीमाॊचीऩगायऩत्रके, वेलाऩुस्तके,

धान्म, यॉकेरखादमतेरइत्मादीफाफतची
ऩयसभटफुके, ळारेमऩोऴणआशायावॊफॊधीची
कागदवदयीरवलऴमाचीवलाचरने,
सळधाऩबत्रकाफाफतचेअजालजुन्मा

सळधाऩबत्रका, धान्मलतेरवलक्री, वाखय
यजजस्टय, तत्वभऩुयलठावलबागातीरवॊफॊधीत
वलायजजस्टयइत्मादी.
१२

१३

बुवॊऩादन

जनगणना

बुवॊऩादनदप्तयाकडीरगालठाणलाढ, वलशीय,
यस्ते, तराल,नऱमोजनाऩुनलावन, ळाऱा,

दलाखानेलवमाऩायीवॊतुरनावाठीचेकागदऩत्रे
लइतयवलाकागदऩत्र

१४

कृवऴगणना

कृवऴगणना

१५

ऐ.डी.एभ.

आलक-जालकयजजस्टय, प्रनतसाऩत्रयजजस्टय,

अलगा

ननयॊ तन

जेष्ठनागयीकदाखरे, वसु ळक्षषतफेयोजगाय

फलगा

५लऴे

डलगा

१लऴे

मोजना, ऩगायबफरेलइतययजजस्टय
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करभ४(१)(ख)(वात)
तारुकाऩाथडीमेधथरतशसवरकामाारमाच्माऩरयणाभकायककाभावाठीजनतेळीअथलाजनतेच्मा
प्रनतननधीॊळीचचााकयण्माॊफाफतअजस्तत्लातअवरेल्मावमलस्थेचातऩसळर
अ.नॊ. वल्राभवरीचा
वलऴम

कामाप्रणारीचावलस्तत
ृ लणान

वॊफधीतळावकीम
ननणाम/कामारमीन

ऩन
ु वलारोकनाचा
काऱ()

आदे ळ/याजऩत्रलगैयेचा
क्रभाॊकलतायीख.
१

रोकळाशीहदन

रोकळाशीहदन

-

प्रत्मेक
भहशन्माचा
नतवयावोभलाय
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भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(आठ)नभुनाक
तारुकाऩाथडीमेधथरतशसवरदायऩाथडीकामाारमाच्मावसभतीचीमादीप्रकाळीतकयणे.
अ.नॊ

वसभतीचेनाॊल वसभतीवदस्म वसभतीचेउद्दीष्ट ककती

.

वबा

लेऱावबा जनवाभान्मावाठी
घेण्मात
मेते

१

२

१

कामालत्त
ृ ाॊत

नाशी

(उऩरब्ध)

४

५

६

७

तारुकास्तयीम एकुण१३

भहशन्मात

प्रत्मेक

आशे .

आशे .

भ्रष्टाचाय

वदस्मवॊख्मा आरेल्मातक्रायीचे भहशनेत

ननभर
ुा न

माऩैकी८

लत्मालय

वदस्म

केरेल्माउऩाम

नाशी

आशे .

वसभती

३

खर
ु ीआशे ककॊला

वबेचा

एकलेऱा

ळावकीमल५ मोजनाफाफतचा
वदस्म

आढालाघेऊन

अळावकीम

प्ररॊबफत
प्रकयणाचावत्लय
कामालाशीशोईर
माफद्दर
भागादळानकयणे

२

तारक
ु ास्तयीम एकुणवदस्म

वॊजमगाॊधी

३

मोजनाऩाथडी

मोजनाॊतगात
अनुदान

भहशन्मातु

ननयाधाय
वसभती

८

नएकदा

भागणीवाठी
आरेरेअजा
चौकळीअॊतीभॊजुय
ककॊलानाभॊजुय
कयणे

करभ४(१)(ख)(आठ)नभुनाख
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भाहशतीअधधकाय२००५
तारुकाऩाथडीमेधथरतशसवरदायऩाथडीकामाारमाच्माअधधवबाॊचीमादीप्रकाळीतकयणे.
अ.नॊ. अधधवबेचे 

वबेचे वदस्म वबेचे उद्दीष्ट

नाॊल

ककतीलेऱा

वबा

घेण्मातमेते जनवाभान्मावाठी

वबेचा
कामालत्त
ृ ाॊत

खर
ु ीआशे ककॊला

(उऩरब्ध)

६

७

नाशी
१

२

३

४

५

हटऩ - तशसवरदाय कामाारमाभध्मे कोणतीशी अधधवबेचे आमोजन केरे जात नाशी. त्माभुऱे
अधधवबाॊचीमादीप्रकासळतकयणेचीभाहशतीननयॊ कआशे .

करभ४(१)(ख)(आठ)नभुनाग

तारुकाऩाथडीमेधथरतशसवरदायऩाथडीकामाारमाच्माऩरयऴदाॊचीमादीप्रकाळीतकयणे.
अ.नॊ. ऩरयऴदे चे 
नाॊल

ऩरयऴदे चे 

ऩरयऴदे चे 

ककतीलेऱा

वबा

वदस्म

उद्दीष्ट

घेण्मातमेते जनवाभान्मावाठी

वबेचा
कामालत्त
ृ ाॊत

खर
ु ीआशे ककॊला

(उऩरब्ध)

६

७

नाशी
१

२

३

४

५

हटऩ-तशसवरदायकामाारमाभध्मे कोणतीशीऩरयऴदाॊच्मावबेचे आमोजनकेरे जातनाशी.त्माभुऱे
अधधवबाॊचीमादीप्रकासळतकयणेचीभाहशतीननयॊ कआशे .

करभ४(१)(ख)(आठ)नभन
ु ाघ

तारुकाऩाथडीमेधथरतशसवरदायऩाथडीकामाारमाच्माकोणत्माशीवॊस्थेचीमादीप्रकाळीतकयणे.
अ.नॊ. वॊस्थेचे 
नाॊल

वॊस्थेचे 

वॊस्थेचे 

ककतीलेऱा

वबा

वदस्म

उद्दीष्ट

घेण्मातमेते जनवाभान्मावाठी

वबेचा

कामालत्त
ृ ाॊत

खर
ु ीआशे ककॊला

(उऩरब्ध)

६

७

नाशी
१

२

३

४

५

हटऩ-तशसवरदायकामाारमाभध्मे कोणतीशीऩरयऴदाॊच्मावबेचे आमोजनकेरे जातनाशी.त्माभुऱे
अधधवबाॊचीमादीप्रकासळतकयणेचीभाहशतीननयॊ कआशे .
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ऩाथडीतशसवरभाहशतीअधधकाय२००५
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भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(नऊ)
तारुकाऩाथडीमेथीरतशसवरदायतशसवरकामाारमातीरअधधकायीलकभाचायीमाॊचीनाॊले, ऩत्तेल
भासवकलेतनप्रकासळतकयणे
अ.नॊ.

ऩदनाभ

अधधकायी/कभाचार्माचे लगा
नाॊल

दयू ध्लनीक्र./पॎक्व/

एकुण भुऱलेतन

इभेर

१

२

३

४

६

७

१

तशसवरदाय

श्री.नाभदे लऩाटीर

अ

९६२३६०७०३८

२१२२०

२

ननलावीनामफतशसवरदाय

श्री.ऩॊकजनेलवे

फ

९०४९२१०९३७

१४४००

३

ननलडणुकनामफ

श्री.आय.एभ.ववाणे

फ

९९२१२०८८६३

४३९२५

भशवुरनामफतशसवरदाय

रयहत

फ

--

--

श्रीभ.एव.एव.भाऱी

फ

०२४२८-२२२३३२

२०९६०

श्रीभ.एव.एव.वुबेदाय क

०२४२८-२२२३३२

१३६४०

श्रीभ.ए.एव.कावाय

क

०२४२८-२२२३३२

१२३६०

ऩयु लठाननरयषक

श्री.डीऩीगामकलाड

क

०२४२८-२२२३३२

१२८६०

इॊ.गा.मो.अ.का.

श्रीभ.:शीजीराॊडगे

क

०२४२८-२२२३३२

११७३०

कुऱकामदाअ.का.

श्रीभ.जे.फी.अकोरकय क

०२४२८-२२२३३२

११८३०

भशवुरअवलरकायकुन

श्रीभ.फी.वशी.आकडे

क

०२४२८-२२२३३२

१४७३०

भशवुरअवलरकायकुन

श्रीभ.एव.एव.लायकड

क

०२४२८-२२२३३२

११७३०

सरऩीक

श्री.ए.जी.शॊ ऩे

क

०२४२८-२२२३३२

८७२०

१७

सरऩीक

श्री.एव.एव.फायवे

क

०२४२८-२२२३३२

७१००

१८

सरऩीक

श्री.डी.एव.चनने

क

०२४२८-२२२३३२

७१००

१९

सरऩीक

श्री.एव.जे.फडे

क

०२४२८-२२२३३२

७१००

२१

सरऩीक

क

०२४२८-२२२३३२

८२१०

२२

सरऩीक

कु.एव.आय.वोनटक्के
श्री.ए.डी.दयाडे

क

०२४२८-२२२३३२

१०७१०

२३

सरऩीक

क

०२४२८-२२२३३२

८७२०

२४

सरऩीक

श्रीभ.एव.एन.तऩ
ु े
श्री.डी.ए.लालये

क

०२४२८-२२२३३२

८७२०

२५

सरऩीक

श्री.एभ.फी.जाधल

क

९४०४६४६९०२

८४६०

२६

सरऩीक

श्री.एच.आय.वानऩ

क

९५४५३०५३२५

८२१०

२७

सरऩीक

श्रीभ.एव.एव.भाऱी

क

०२४२८-२२२३३२

८२१०

२८

सरवऩक

कु.वशी.एव.घालटे

क

०२४२८-२२२३३२

८२१०

तशसवरदाय
४
५

वॊ.गा.मो.नामफ
तशसवरदाय

६
७
८
१०
११
१२
१३
१६

ऩुयलठाअवलरकायकुन
ऩयु लठाहशळोफअवलर
कायकुन
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भाहशतीअधधकाय२००५
२९

सरऩीक

श्री.वशी.डी.खेडकय

क

०२४२८-२२२३३२

९२६०

२९

लाशनचारक

श्री.आय.ऩी.वानऩ

क

०२४२८-२२२३३२

८४६०

३०

सळऩाई

श्रीडीफीहदनकय

ड

०२४२८-२२२३३२

९५३०

३१

सळऩाई

श्रीएवएवखेडकय

ड

०२४२८-२२२३३२

१२६००

३३

सळऩाई

श्रीगोयखरोखडे

ड

०२४२८-२२२३३२

१२५९०

३५

सळऩाई

श्री.ळेखलाम.एप

ड

०२४२८-२२२३३२

१०२००

३८

श.क.स्लीऩय

श्रीभ.एभ.डी.धाडगे

ड

-

भॊडऱअधधकायीलतराठीकभाचार्माचीभाशीती
अ.नॊ.

ऩदनाभ

अधधकायी/कभाचार्माचे

लगा

दयू ध्लनीक्र./पॎक्व/इभेर

एकुणलेतन
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भाहशतीअधधकाय२००५
नाॊल
१

२

३

१

भॊडऱअधधकायी

श्री.आम.एच.ऩठाण

४

६
क

७
९७६४६४१७८६

१२६८०

ऩाथडी
२

भॊडऱअधधकायी
काये डगाल

३
४
५

भॊडऱअधधकायी

श्री.आय.वशी.भऱ
ु े

क

८३०८०३३९७६

१८१६०

श्री.के.वशी.वफफन

क

९८५०२०४६७५

१४४००

क

९४२१८३४८१७

१८१६०

श्रीभ.एव.एभ.धचॊताभण क

९८६०९६४११७

१३९७०

श्री.आय.ऩी.ळेकटकय

क

९८९०४९५०७४

१५७४०

टाकऱीभानयु 

भॊडऱअधधकायीसभयी श्री.फी.एन.दहशपऱे
भॊडऱअधधकायी
कयॊ जी

६

भॊडऱअधधकायी
भाणणकदौंडी

१

तराठीऩाथडी

श्री.भोये फी.एभ.

क

९५९५३७५७५७

१२२२०

२

तराठीवाॊगलीफु

श्री.डी.मु.दऱली

क

-

१५६७०

३

तराठीभढी

श्री.वशी.वशी.बडके

क

९४०४७१८३६७

११७९०

४

तराठीननलॊडुगे

श्री.के.वशी.श्रीभॊहदरकय

क

७३५०७३८२७२

१२९७०

५

तराठीवाकेगाॊल

श्री.आय.एभ.भेयड

क

९८२२१६०६३७

१०८४०

६

तराठीऩाडऱी

श्रीभ.जे.ए.धलने

क

९८५०२१९४२६

९९१०

७

तराठीकयॊ जी

श्री.एच.वी.लाटाडे

क

९१७२१२१४६७

१६२२०

८

तराठीरोशवय

श्री.ऩी.एन.ऩारले

क

९

तराठीभाॊडले

ॊ े
श्रीभ.ऩी.ए.सळद

क

श्री.फी.आय.खड
ु े

क

१०

तराठीभोशोजफु.

(अनतरयक्त)

८३२९३३४१२९
८६०५७८१२१४
९४२३६९७०३३

९९१०

११८६०
१६०८०

११

तराठीघाटसळयव

श्रीभ.ऩी.म.ु .फ-शाटे 

क

८३८९८५११९१

१०२१०

१२

तराठीतीवगाल

श्री.के.म.ु ऩलाय

क

९९२१८४८३२१

११५१०

१३

तराठीटाकऱीभाुाुूय

१४

तराठीखयलॊडी

श्री.एर.जे.भोगर
श्री.एच.ऩी.वानऩ

क
क

९४२३०३४९१८
९४०४९७९३४८

१२२२०

१०८४०
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भाहशतीअधधकाय२००५
१५
१६

तराठीअकोरा
तराठीधचॊचऩुयऩाॊगूऱ

श्री.जे.एव.वाॊगऱे

क

श्री.एर.जे.भोगर(अनत

क

रयहत)

७९७२१८९२९५
९४२३०३४९१८

११५१०
१२२२०

१७

तराठीजाॊबऱी

श्री.आय.एव.ऩायधी

क

८३९०६२२८३३

१११७०

१८

तराठीमेऱी

श्री.फी.आय.खड
ु े

क

९४२३६९७०३३

१६०८०

१९

तराठीबारगाल

श्री.ए.एभ.ळेंडे

क

७३८५१२७०४२

११५१०

श्री.ए.एभ.ळेंड(े अनतरयह

क

२०

तराठीभुॊगूवलाडे

त)

७३८५१२७०४२

११५१०

२१

तराठीभाणणकदौंडी

श्री.आय.एव.ऩायधी

क

८३९०६२२८३३

१११७०

२२

तराठीआल्शणलाडी

श्री.एच.एव.गलई

क

९४०४११०११७

९९१०

२३

तराठीजाटदे लऱे

श्रीभ.जी.डी.ऩाटीर

क

८४०८९३०८४२

९९१०

२४

तराठीधचॊचऩयु इजदे

श्रीभ.ऩी.एव.फोयकय

क

८९७५७५९३८०

९९१०

२५

तराठीभोशटे

श्री.एभ.फी.खेडकय

क

९०११२९५६८६

१०५२०

२६

तराठीकाये गाल

श्रीभ.वोराटएव.एव.

क

९४०३५८३६२०

११८६०

२७

तराठीसभयी

श्री.व
शी.व
शी.दे ळभख
ु 

क

८६०५०६४११६

१२२२०

श्री.के.म.ु ऩलाय

क

२८

तराठीसळयाऱ

(जअतयीहत)

९७६७५३६३०५

११५१०

२९

तराठीधचचोंडी

श्रीभ.दगडेएए

क

९४०४०००१३३

१११७०

३०

तराठीआडगाल

श्री.फी.जी.शोगरे

क

९६५७९०७४२४

१०८४०

३१

तराठी
कावायवऩॊऩऱगाल

३२
३३

तराठी
शनुभानटाकऱी

श्री.बालकेके.जी.
श्रीभ.ऩी.व
शी.तरलाये

क
क

९६८९५४४४७५
८६०५८३६२५०

१२२२०
९९१०

तराठीकोयडगाल

श्री.जे.एर.ऩठाण

क

९८६०५९०४०९

११८६०

३४

तराठीवुवये 

श्री.ऩी.ऩी.भगय

क

९८५०३०४६८१

१११७०

३५

तराठीऩागोयी

श्री.ऩी.ऩी.भगय

क

वऩॊऩऱगाल

(जअतयीहत)

तराठीदर
ु ेचाॊदगाल

श्रीभ.एव.के.गोरलड

३६

क

९८५०३०४६८१
९४०४७१८३६७

१११७०
१०८४०
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भाहशतीअधधकाय२००५
३७

तराठीतोंडोऱी

३८

तराठीननऩाणी
जऱगाल

३९

तराठीनाॊदयू 
ननॊफादै त्म

श्रीभ.ऩी.एभ.फडे
श्रीभ.एव.टी.सळयवाट
श्री.ए.ए.हटऱे कय

क
क
क

९६०४६३७०५१
९९७०८४५००५
९९६०६४९६४५

१०५२०
१०८४०
१०८४०
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भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(दशा)
तारुकाऩाथडीमेथुीरतशसवरदायऩाथडीकामाारमातीरअधधकायीलकभाचायीमाॊचीलेतनाची
भाहशतीप्रकासळतकयणे.

SR.

CLASS

PAYSCALE

NO.

ALLOWANCE

ALLOWANCE

(REGULAR)

(IF APPLICABLE)

1

CLASS-1

15600-39100 GP 5000

DA-136%

TA- 400/-

2

CLASS-2

9300-34800 GP-4300

DA-136%

TA- 400/-

3

CLASS-3

5200-20200 GP-1900

DA-136%

P.T.A.-1275 for talathi

5200-20200-GP3500

& circle officer

5200—20200 GP -2400
4

CLASS-4

4470-7440 GP-1300

TA-400/DA-136%

TA- 400/-

ऩान56

भाहशतीअधधकाय२००५

करभ४(१)(ख)(अकया)


तारक
ु ाऩाथडीमेथीरतशसवरदायऩाथडीकामाारमाचेभॊजयू अॊदाजऩत्रकलखचााचातऩसळर
माचीवलस्तत
ृ भाहशतीप्रकासळतकयणे



अॊदाजऩत्रकाचाप्रतीचेप्रकाळन

अनद
ु ानाच्मावलतयणाच्माप्रतीचेप्रकाळन

अ.क्र. अॊदाजऩत्रकीमळीऴा

नभुनाकचारूलऴाावाठी

भॊजयू यक्कभ

ननमोजजतलाऩय असबप्राम

नभुनाखभागीरलऴाावाठी

अ.क्र. अॊदाजऩत्रकीमळीऴा

भॊजूययक्कभ

लाऩयरेरी
यक्कभ

नलाऩयल्माभुऱे

ऩरयणाभ

ऩयतकयाली

रागरेरीयक्कभ

ऩान57

भाहशतीअधधकाय२००५

ऩाथडीतशसवरभाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(फाया)नभन
ु ा(क)

तारक
ु ाऩाथडीमेथीरतशसवरदायऩाथडीकामाारमातीरअनद
ु ानलाटऩाच्माकामाक्रभाचीकामाऩध्दती
२०१७मालऴाावाठीप्रकासळतकयणे.
कामाक्रभाचेनाल

वॊजमगाॊधीमोजना, इॊदीयागाॊधीमोजना
श्रालणफाऱवेलामोजना

राबाथीच्माऩात्रतावॊफॊधीच्माअटीलळती

राबाथीननयाधाय,वलधला,दायीद्ग्म

ये ऴेखारीर,अऩॊग,लध्
ृ द,बूसभशीनळेतभजूय
माऩैकीअवणेआलश्मकआशे .
राबसभऱण्मावाठीच्माअटी
राबसभऱण्मावाठीचीकामाऩध्दती
ऩात्रताठयवलण्मावाठीआलश्मकअवरेरेकागदऩत्र

ननयाधाय,दारयद्ग्मये ऴेखारीरलबूसभशीन

अजाचौकळीअॊतीवसभतीनेभॊजयू केरेनॊतय

गाॊका.तराठीमाॊचाजभीननवरेफाफतचा

दाखरा, तशसवरदायमाॊचा२१०००/-चा

उत्ऩन्नदाखरा, लैद्मककमअधधकायीमाॊचा

लमाचादाखरा,ये ळनकाडाझेयॉक्व, राबाथी

अऩॊगअवल्मावलैद्मककमअधधकायीमाॊचा

८०%अऩॊगअवरेफाफतचादाखरा.वलधला

राबाथीमाॊनाऩतीचाभमतदाखरा.ल
कामाक्रभाभध्मेसभऱणा-माराबाचीवलस्तत
ृ 

अजाावोफतजोडरेरेवलानभुने

भाहशती

अनुदानलाटऩाचीकामाऩध्दती
वषभअधधका-माचेऩदनाभ

दयभहशन्माचेअनुदानफॉकेभापातलाटऩ

तशसवरदायऩाथडीलवॊजमगाॊधीनामफ
तशसवरदायऩाथडी

वलनॊतीअजाावोफतरागणाये ळल्
ु क

भोपत

वलनॊतीअजााचानभुना

छाऩीरनभुमाततशसवरदायकामाारमात

वोफतजोडणेआलश्मकअवरेल्माकागदऩत्राॊची

गाॊका.तराठीमाॊचाजभीननवरेफाफतचा

मादी

दाखरा, तशसवरदायमाॊचा१५०००/-चा

इतयळुल्क

नाशी
उऩरब्ध

उत्ऩन्नदाखरा, लैद्मकीमअधधकायीमाॊचा
लमाचादाखरा,ये ळनकाडाझेयॉक्व, राबाथी
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भाहशतीअधधकाय२००५

अऩॊगअवल्मावलैद्मकीमअधधकायीमाॊचा

८०%अऩॊगअवरेफाफतचादाखरा.वलधला

राबाथीमाॊचाऩतीचाभमतदाखरा.ल
अजाावोफतजोडरेरेवलानभुने

जोडकागदऩत्राचानभुना
वोफतआशे .

कामाऩध्दतीवॊदबााततक्रायननलायणावाठीवॊफॊधीत तशसवरदायलवॊगामोनामफतशसवरदाय
अधधका-माॊचे ऩदनाभ
तऩळीरलायलप्रत्मेकस्तयालयउऩरब्धननधी
(जजल्शा, तारक
ु ालगाॊलऩातऱी)
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भाहशतीअधधकाय२००५
ऩाथडीतशसवरभाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(फाया)नभुना(क)

तारुकाऩाथडीमेथीरतशसवरदायऩाथडीकामाारमातीरअनुदानकामाक्रभाॊतगातराबाथीचीवलस्तत
ृ 
भाहशती

प्रकासळत

कयणे.

मोजना

/

कामाक्रभाचे

नाल्अ)

वॊजम

गाॊधी

मोजना

(भासवकअनुदान)

ऩाथडीतारुक्मातवॊजमगाॊधीननयाधायअनुदानमोजनाचेएकूण२०३५राबाथीऩात्रअवूनवदय
राबार्थमाांचीमादीमाकामाारमाच्मानोटीवफोडाालयडकलूनप्रसवध्दकेरीआशे .
अ.-

राबाथीचेवॊख्मा

ुाुॊ.

अनुदानराबमाची
यक्कभ/स्लरुऩ

१

असबप्राम

ननलडऩात्रतेचे ननकऴयﾠ
1) लमाचादाखरा(१८ते ६५

६००
९००
एकूणराबाथी
२०३५

लऴा)
2) ये ळनकाडाझेयॉक्वप्रत
3) यहशलाळीदाखरा

4) तशसवरदाय माॊचा उत्ऩन्नाचा दाखरा(रु.२१०००/ऩमांत)
5) ऩतीभमताचादाखरा
6) वावयी/भाशे यी जभीन नवरेचादाखरा
7) अऩॊगाचेप्रभाणऩत्र
8) अवभथातेचा/योगाचा
दाखरा

9) कोणत्माशी वयकायी ककॊला

ननभवयकायी ककॊला ळावन
अनुदाननत

ननलावगश
ृ ाचा

आॊतयलावीनवल्माफाफतचा
दाखरा
10)अनाथ

अवल्माचा

दाखरा
11)अत्माचारयतभहशराॊवाठी
प्रभाणऩत्र
12)लेश्मा वमलवामातून भुक्त
केरेल्मा

स्त्रीफाफत

द्मालमाचेप्रभाणऩत्र
ऩान60

भाहशतीअधधकाय२००५
13)घटस्पोट

प्रक्रीमेतीर

जस्त्रमाॊवाठीप्रभाणऩत्र
भुरे अवल्माव भुराॊचे जन्भ
तायखेचे दाखरे
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भाहशतीअधधकाय२००५

फ)इॊदीयागाॊधीयाष्रीमलध्
ु ान)
ृ दाऩकाऱननलत्त
ृ ीलेतनमोजना(भासवकअनद
ऩाथडीतारक्
ु मातइॊदीयागाॊधीयाष्रीमलध्
ृ दाऩकाऱननलत्त
ृ ीलेतनमोजनाचेएकूण३१२३राबाथी
ऩात्रअवूनवदयराबार्थमाांचीमादीमाकामाारमाच्मानोटीवफोडाालयडकलूनप्रसवध्दकेरीआशे .
अ.-

राबाथीचे

ुाुॊ. वॊख्मा
१

३१२३

अनुदानराबमाची

ननलडऩात्रतेचे ुाजुकऴ

असबप्राम

यक्कभ/स्लरुऩ
२००

1) लमाचा दाखरा(६५ ल ६५
लऴाालयीर)
2) ये ळनकाडाझेयॉक्वप्रत
3) यहशलाळीदाखरा
4) तशसवरदायमाॊचाउत्ऩन्नाचा
दाखरा
दारयद्ग्मये ऴेखारीरकुटूॊफाच्मा



मादीतवभावलष्टअवल्माचाऩुयाला

क)इॊदीयागाॊधीयाष्रीमवलधलाननलत्त
ु ान)
ृ ीलेतनमोजना(भासवकअनद

ऩाथडीतारक्
ु मातइॊदीयागाॊधीयाष्रीमवलधलाननलत्त
ृ ीलेतनमोजनाचेएकूण०राबाथीऩात्रअवून
वदयराबार्थमाांचीमादीमाकामाारमाच्मानोटीवफोडाालयडकलूनप्रसवध्दकेरीआशे .
अ.-

राबाथीचे

ुाुॊ. वॊख्मा
१

०

अनुदानराबमाची

ननलडऩात्रतेचे ननकऴ

असबप्राम

यक्कभ/स्लरुऩ
२००

1) लमाचा
दाखरा(६५लऴााखारीर)
2) ये ळनकाडाझेयॉक्वप्रत
3) यहशलाळीदाखरा
4) तशसवरदायमाॊचाउत्ऩन्नाचा
दाखरा
5) दारयद्ग्मये ऴेखारीर
कुटूॊफाच्मा मादीत वभावलष्ट
अवल्माचाऩुयाला

6) ऩतीभमताचादाखरा
ळावनाच्माअन्मकोणत्माशी
मोजनेखारीननमसभतआथीकराब
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भाहशतीअधधकाय२००५
घेतनवरेफाफतचादाखरा
ड)इॊदीयागाॊधीयाष्रीमअऩॊगननलत्त
ृ ीलेतनमोजना
(भासवकअनुदान)
अ.-

राबाथीचे

ुाुॊ. वॊख्मा
१

अनुदानराबमाची

ननलडऩात्रतेचे ननकऴ

असबप्राम

यक्कभ/स्लरुऩ
०

२००

1) लमाचा दाखरा(१८ ते ६५
लऴा)
2) ये ळनकाडाझेयॉक्वप्रत
3) यहशलाळीदाखरा
4) तशसवरदायमाॊचाउत्ऩन्नाचा
दाखरा
5) अऩॊगत्लाचेप्रभाणऩत्र

दारयद्ग्मये ऴेखारीरकुटूॊफाच्मा
मादीत वभावलष्ट अवल्माचा
ऩयु ाला
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भाहशतीअधधकाय२००५

क)श्रालणफाऱमोजना(भासवकअनद
ु ान)

ऩाथडीतारक्
ु मातश्रालणफाऱमोजनाचेएकूण४६३१राबाथीऩात्रअवूनवदयराबार्थमाांचीमादी
माकामाारमाच्मानोटीवफोडाालयडकलूनप्रसवध्दकेरीआशे .
अ.-

ुाुॊ.
१

राबाथीचेवॊख्मा अनुदानराबमाची

ननलडऩात्रतेचे ननकऴ

असबप्राम

यक्कभ/स्लरुऩ

३१२३

४००

1) लमाचा दाखरा(६५ ल ६५
लऴाालयीर)

३१२०

६००

एकूणराबाथी

2) ये ळनकाडाझेयॉक्वप्रत
3) यहशलाळीदाखरा
तशसवरदायमाॊचाउत्ऩन्नाचा

६२४३

दाखरा(रु.२१०००/-ऩमांत)

ड)याष्रीमकुटूॊफराबमोजना

ऩाथडीतारुक्मातयाष्रीमकुटूॊफराबमोजुाुाचेएकूण२९राबाथी२९ऩात्रअवूनवदय

राबार्थमाांचीमादीमाकामाारमाच्मानोटीवफोडाालयडकलूनप्रसवध्दकेरीआशे .वन२०१५-२०१६
अ.-

राबाथीचे

ुाुॊ. वॊख्मा
१

२९

अनुदानराबमाची

ननलडऩात्रतेचे ननकऴ

असबप्राम

यक्कभ/स्लरुऩ
५८००००/-

प्रत्मेकराबार्थमाावय.रु
२०,०००/-

1) वन

२००२-०७

दारयद्ग्म

कुटूॊफाच्मा

च्मा

ये ऴेखारीर

मादीत

नाल

वभावलष्टअवल्माचाऩुयाला

2) ये ळनकाडाझेयॉक्वप्रत
3) यहशलाळीदाखरा
4) कत्माा
(स्त्री/ऩरु
ु ऴ)
प्रभाणऩत्र

वमक्तीच्मा
भत्ृ मच
ू े

भमतवमक्तीचाजन्भाचादाखरा
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इ)आभआदभीवलभामोजना
अ.-

राबाथीचे

ुाुॊ. वॊख्मा
१

अनुदानराबमाची

ननलडऩात्रतेचे ननकऴ

यक्कभ/स्लरुऩ

वदस्मनोंदणी नैवधगाकभत्ृ मू-रु.३००००/–२७०८३

वलद्माथीनोंदणी–
१३११

असबप्राम

अऩघातीभत्ृ मू-रु.७५०००/अऩघाताभूऱे

अऩॊगत्ल

1) बूसभशीन
-

रु.७५०००/-

अऩघाताभूऱेएकडोऱाककॊला

एकऩामननकाभीझाल्माव-
रु.३७५००/-

अवल्माचा

ऩुयाला

2) ये ळनकाडाझेयॉक्वप्रत
3) यहशलाळीदाखरा
4) भुरे इमत्ता ९ ली ते
१२ली

भध्मे

सळकत

अवल्माचाऩुयाला

एरआमवीकडीरप्रभाणऩञ

ऩान65

भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(फाया)नभुनाख

तशसवरकामाारम, ऩाथडीमेथीरवालाजननकप्राधधकयणातीरअनुदानलाटऩकामाक्रभातीरराबाथींचा
तऩळीर

भाशे ऑगस्ट२०१७
अ.क्र. राबधायकाचेवॊऩूणा नालआणणऩत्ता
१

हदरेल्माअनुदानाचीयक्कभ/हदरेल्मा
वलरतीचीयक्कभ

वॊजमगाॊधीमोजना
ऩाथडीतारुक्मातवॊजमगाॊधी ननयाधायअनुदान मोजनाचे एकूण २०३५ राबाथी  ऩात्र
अवून

वदय

राबार्थमाांची

मादी

मा

कामाारमाच्मा नोटीव फोडाालय डकलन
ू  प्रसवध्द
केरीआशे .
२

इॊदीयागाॊधीयाष्रीमलध्
ृ दाऩकाऱननलत्त
ृ ीलेतनमोजना

ऩाथडी तारुक्मात इॊदीया गाॊधी याष्रीम

लध्
ृ दाऩकाऱ ननलत्त
ृ ीलेतन मोजनाचे एकूण
३१२३राबाथीऩात्रअवूनवदयराबार्थमाांची

मादीमाकामाारमाच्मानोटीवफोडाालयडकलून
प्रसवध्दकेरीआशे .
३

इॊदीयागाॊधीयाष्रीमवलधलाननलत्त
ृ ीलेतनमोजना

ऩाथडीतारक्
ु मातइॊदीयागाॊधीयाष्रीमवलधला
ननलत्त
ृ ीलेतनमोजनाचे एकूण०राबाथीऩात्र
अवन
ू 

वदय

राबार्थमाांची

मादी

मा

कामाारमाच्मा नोटीव फोडाालय डकलन
ू  प्रसवध्द
केरीआशे .

४

याष्रीमकुटूॊफराबमोजना

ऩाथडी तारक्
ु मात याष्रीम कुटूॊफ राब मोज-

ुाुाचे एकूण २९   राबाथी  ऩात्र अवून
वदय राबार्थमाांची मादी मा कामाारमाच्मा नोटीवफोडाालयडकलूनप्रसवध्दकेरीआशे .

५

आभआदभीवलभामोजना

वदस्मनोंदणी-२७०८३
वलद्माथीनोंदणी–१३११
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करभ४(१)(ख)तेया
तशसवर कामाारम, ऩाथडी  मेथीर वालाजननक प्राधधकयणातन
ू  कोणतीशी वलरत, ऩयलाना अथला
अधधकायऩत्रसभऱारेल्माराबाथींचातऩळीर
ऩयलानादे णायीअधधकायीवमक्ती
खादमगश
ृ ,शॉटे रऩयलाना

अ.क्र.

ऩयलानाधायकाचे

ऩयलाना

ऩयलाना

ककती

वलावाभान्म ऩयलान्माचा

नाल

क्रभाॊक

हदल्माची

काऱावाठी

अटी

तायीख

लैध

तऩळीर
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भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(चौदा)
तारुकाऩाथडीमेथीरतशसवरदायऩाथडीकामाारमातीरभाहशतीचेइरेक्रॎ ाननकस्लरुऩातउऩरब्ध
अवरेरीभाहशती
चारूलऴााकयीता
अ.क्र.

दस्तऐलजाचाप्रकाय

वलऴम

ननयॊ क

कोणत्मा

भाहशती

इरेक्रॎ ाननक

सभऱवलण्माची वमक्ती

नभुन्मात

ऩध्दती

-

-

जफाफदाय

-

-
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भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(ऩॊधया)
तारुकाऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातउऩरब्धवुवलधाचातक्ताप्रकासळतकयणे.

अ.क्र. वुवलधेचाप्रकाय

लेऱ

कामाऩध्दती हठकाण

जफाफदाय

१

बेटण्माच्मालेऱे

१०ते५-

वला

तशसवर

तशसवरदाय

वॊदबाातभाहशती

४५

जनतेवाठी

कामाारव

/ननलावीनामफ

खर
ु े

ऩाथडी

तशसवरदायल

वमक्ती/कभाचायी

वलावॊफधधत
कभाचायी

२

लेफवाईटवलऴमी

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

भाहशती
३

कॉरवेंटयवलऴमी
भाहशती

४

असबरेखतऩावणीवाठी १०ते५-

ऩषकायाॊच्मा तशसवर

उऩरब्धवुवलधाची

भागणीनुवाय कामाारम

४५

भाहशती
५

असबरेखाऩार

ऩाथडी

काभाच्मातऩावणीवाठी ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

उऩरब्धवुﾠवलधाची
भाहशती
६
७

नभन
ु ेसभऱण्माफाफत

१०ते५-

नागरयकाॊच्मा असबरेख

उऩरब्धभाहशती

४५

वूचनापरकाची

१०ते५-

भागणीनव
ु ाय कष

भाहशती

४५

असबरेखाऩार

वला

तशसवर

वलावॊफॊधधत

जनतेवाठी

कामाारम

कभाचायी

ऩाथडी
८

ग्रॊथारमवलऴमीभाहशती

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क
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भाहशतीअधधकाय२००५

करभ४(१)(क)(वोऱा)
ऩाथडीतशसवरकामाारमातीरळावकीमभाहशतीअधधकायी/वशा.भाहशतीअधधकायी/अवऩरीम
अधधकायी
(तेथीररोकप्राधधकायीच्माकामाषेत्रातीर)माॊचीवलस्ततभाहशतीप्रकासळतकयणे.
क.ळावकीमभाहशतीअधधकायी
अ.क्र.

२

जनभाहशती

अधधकायऩद

जनभाहशती

ऩत्ताल

अवऩरीम

अधधकायीमाॊचे

अधधकार्
माची

अधधकायी

नाल

कामाकषा

दयू ध्लनी

श्री.आय.एभ.ववाणे ननलडणुक

तशसवरऩाथडी

तशसवर

तशसवरदाय

नामफ

कामाारम

ऩाथडी

तशसवरदाय

ऩाथडी

क्रभाॊक

०२४२८२२२३३२
३

श्रीभ.एव.एव.भाऱी वॊगामो

तशसवरऩाथडी

तशसवर

तशसवरदाय

नामफ

कामाारम

ऩाथडी

तशसवरदाय

ऩाथडी
०२४२८२२२३३२

४

श्री.ऩॊकजनेलवे

ननलावी

तशसवरऩाथडी

तशसवर

तशसवरदाय

नामफ

कामाारम

ऩाथडी

तशसवरदाय

ऩाथडी
०२४२८२२२३३२

५

श्री.डी.ऩी.गामकलाड ऩुयलठा

तशसवरऩाथडी

ननयीषक

तशसवर

तशसवरदाय

कामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी
०२४२८२२२३३२
६

तारक्
ु मातीरवला
तराठी

तराठी

त्माॊनानेभन
ू हदरेरा वॊफधधत
वजेतीरवला

तराठी

भशवर
ू ीकाभे

कामाारम

तशसवरदाय
ऩाथडी

ऩान70

भाहशतीअधधकाय२००५
करभ४(१)(ख)(वोऱा)
तारुकाऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरळावकीमभाहशतीअधधकायी/वशा.भाहशतीअधधकायी
/अवऩरीमअधधकायी

(तेथीररोकप्राधधकायीच्माकामाषेत्रातीर)माॊचीवलस्ततभाहशतीप्रकासळतकयणे.
ख.वशाय्मकळावकीमभाहशतीअधधकायी
अ.क्र. वॊकरनाचेनाल

वशा.भाहशती

कामाषेत्र

अधधकायी

क्रभाॊक
तशसवर

१

आस्थाऩना

ऩत्तालदयु ध्लनी

कु.एव.आय.वोनटक्के ऩाथडी
(सरवऩक)

तशसवरकामाारम
ऩाथडी
दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

२

पौजदायी

श्री.डी.ए.लालये 

तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी

(सरवऩक)

दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

श्री.एच.आय.वानऩ
३

जभीन

(सरवऩक)

तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी
दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

आलकजालक/
४

असबरेखकष
ऩार/ग्राभऩॊचामत

५

ऩुयलठा

श्री.एभ.फी.जाधल

तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी

(सरवऩक)

दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

श्रीभ.एव.एन.तऩ
ु े

तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी

सरऩीक

दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

६

जभाफॊदी/गौणखननज

श्रीभ.ली.एव.घालटे 

तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी

(सरवऩक)

दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२
तशसवर

७

गोदाभऩार

श्री.ए.डी.दयाडे(सरवऩक) ऩाथडी

तशसवरकामाारम
ऩाथडी
दयू ध्लनीक्रभाॊक-
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भाहशतीअधधकाय२००५
०२४२८-२२२३३२

८

टॊ चाई

श्रीभ.एव.एव.भाऱी

तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी

(सरवऩक)

दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

९

कुऱकामदा

श्रीभ.एव.ए.खोडके

तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी

(सरवऩक)

दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२
तशसवर

१०

११

कुऱकामदा

योशमो

श्रीभ.जे.फी.अकोरकय ऩाथडी

ऩाथडी

(कु.का.अ.का)

दयू ध्लनीक्रभाॊक-

श्रीभ.एव.एव.वब
ु ेदाय
(योशमोअका

०२४२८-२२२३३२
तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी
दयू ध्लनीक्रभाॊक-

अनतरयक्त)

१३

१४

ऩुयलठा

वॊजमगाॊधी

तशसवरकामाारम

श्री.डी.ऩी.गामकलाड

०२४२८-२२२३३२
तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी

(ऩुयलठाननयीषक)

रयहत

दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२
तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी
दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

तशसवर
१५

इॊहदयागाॊधी

तशसवरकामाारम

श्रीभती.व
शी.जी.राॊडगे ऩाथडी

ऩाथडी

(इॊ.गा.मो.अ.का)

दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

१६

ननलडणक
ु

श्री.आय.एभ.ववाणे,

तशसवर

तशसवरकामाारम

ऩाथडी

ऩाथडी

नामफतशसवरदाय

दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

१७

तराठी

जनभाहशतीअधधकायी तशसवर

तशसवरकामाारम
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वॊफधधतवजा

ऩाथडी

ऩाथडी
दयू ध्लनीक्रभाॊक०२४२८-२२२३३२

करभ४(१)(ख)वोऱा)
तारुकाऩाथडीमेथीरतशसवरकामाारमातीरळावकीमभाहशतीअधधकायी/वशा.भाहशतीअधधकायी
/अवऩरीमअधधकायी(तेथीररोकप्राधधकायीच्माकामाषेत्रातीर)माॊचीवलस्ततभाहशतीप्रकासळत
कयणे.
ग.अवऩरीमअधधकायी
अ.क्र. प्रथभअवऩरीम

अधधकायऩद

अधधकायीमाॊचे नाॊल

प्रथभ

ऩत्ताल

ळावकीमभाहशती

अवऩरीम

दयू ध्लनी

अधधकायी

१)ळावकीमभाहशती

अधधकार्
माची क्रभाॊक
कामाकषा
१

श्री.नाभदे लऩाटीर

तशसवरदाय

तशसवर

तशसवर

ऩाथडी

ऩाथडी

कामाारम
ऩाथडी

अधधकायीतथाननलावी

दयू ध्लनी

नामफतशसवरदाय

क्रभाॊक-

ऩाथडी

०२४२८-

२)ळावककमभाशीती

२२२३३२

अधधकायीतथानामफ
तशसवरदायभशवुर
ऩाथडी
३)ळावकीमभाहशती
अधधकायीतथा
ननलडणूकनामफ
तशसवरदायऩाथडी
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भाहशतीअधधकाय२००५
४)ळावककमभाशीती
अधधकायीतथानामफ
तशसवरदायवॊगामो
तशसवरऩाथडी
०२४२८-२२२३३२

करभ४(१)(ख)(वोऱा)
तारक
ु ाऩाथडीतशसवरदायमेथीरतशसवरकामाारमातीरप्रकासळतभाहशती

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ -ननयॊ क-
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