तशसवर कामाारम याशुयी, जि.अशभदनगय.
केंद्रीम भाहशतीचा अधधकाय २००५
ननमभ ४(१) अन्लमे
भॎन्मुअर नं. १ ते १७
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१ ते७

२

तशसवरद्यम्ॊचे े अधधनस्तअधधर्य लरभआचे ्य म्ॊचे े अधधर्यि ण रतआम

९ ते१३

३

अधधर्य ि णरभआचे ्य म्ॊचे ्तक्
त््लोरचचे ्टआ )

४

तशसवरद्यम्ॊचे े दयभश्ठयलूनददरेल्म्र्भ्चे ेउद्ट

५
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ट

६

तशसवरर्म्आरम्तीरअधधर्य ि णरभआचे ्य म्ॊचे र
े डेअवरेल्
म् र्भर्ज्फ्फतचे ेर्मदे ल
ननमभ

१५
१७ ते१९
२१
२३

७

तशसवरर्म्आरम्भध्मेअवरेल्म्सरऩीर्ॊचे े र्भर्ज्फ्फतचे ीभ्दशती

८

त्रुर्ऩ्तऱीलय रवलवलधवसभत्म्वॊफॊधीचे ीभ्दशती

९

तशसवरर्म्आरम्तीरभशवुर अधधर्य लरभआचे ्य म्ॊचे ीन्लेल दयु ध्
लनी्रमभ्ॊर

१०

अधधर्य लरभआचे ्य लेतनश्रेणी

४१

११

ल्वऴआर खचे ्आचे े अॊद्जऩत्ररवन२०१६-२०१७

४३

१२

वॊजम ग्ॊधीमचजन्अॊतगआतअनुद्न्चे ीभ्दशतीवन२०१५-१६

४५

१३

ळ्वन्च्
म्अ
नि णन्गय ऩुयलठ्वलब्ग्तपफे वलवलधमचजन््ल्ये र्ब्र्थ
म्ांन्ल्टऩरयय
म्त
मेण्-म्अ
नध्
म्फ्फतभ्दशती

२५ ते२९
३१
३३ ते३९

४७

१४

र्म्आरम्भ्पआतदे णेतमेण्-म्ऩयल्
म्चे ीभ्दशती

४९

१५

जनतेर्भ्दशतीउऩरब्धरुननदे णेर्भीर्मब्रय वुवलध्उऩरब्
धरुनन दे णेफ्फत

५१

१६

भ्दशतीअधधर्य्तीरअवऩर मअधधर्य लजनभ्दशतीअधधर्य म्ॊचे ीभ्दशती

५३

१७

इतयवलश तनभुम्तीरभ्दशती

५५

-: भद
ु दा क्रभांक (एक) :-

वंस्थेचे कामा आणि कताव्म

 वंस्थेचे नाल :-तशसवरर्म्आरमय्शुय ,त्.य्शुय जज.अशभदनगय.
 वंस्थेचे कामा आणि कताव्म :ळ्वनअधधननमभलननणआमअलमेतशसवरद्यम्ॊचे ेर्भ्चे ेख्र रऩ्चे प्रर्यऩडत्त.
१)प्रळ्वरीम २)अधआम्नमर ३)र्मआर्य  ४)र्मआर्य दॊ ड्धधर्य ५)इतय
१) प्रळावकीम :१.ग्र्भीणभशवर
ु प्रळ्वन्चे ेऩमआलेषणरयणे.
२. अधधऩत्म्ख्सररभॊडऱअधधर्य , तर्ठीम्ॊचे ेर्भर्ज्लयननमॊत्रणलऩमआलेषणरयणे.
३.भशवर
ू अधधर्य म्शणन
ू भश्य्रजभीनभशवर
ू अधधननमभ१९६६अलमेख्सररप्रभ्णेअधधर्य,
 र्मआि णरतआमरयणे.
 रचतल्र्ॊचे ीनेभणूर
 ऩैव्, र्गदऩत्रेलगैयेफ्फतचे ीभ्गणीवॊफधधतइवभ्ॊन्रऱवलणे.्ननमभ१७्१))
 ळ्वरीमऩैव्जभीनलवर
ु चे ीभ्गणीप्रभ्णेलवर
ु रयणे्ननमभ१८)
 ळेतीचे ेप्रमचजन्व्ठीळ्वरीमजभीनफ्फतचे ेप्रस्त्लरयणे्ननमभ२०,३१)
 ळ्वरीम जभीनीलय र झ्डे, झ्ड्ॊचे े उप्तन रयणे ि ण इतय नैवधगआर उत्ऩन म्वॊफध
ॊ ीचे े र्भर्ज
्ननमभ२३,२४,२५)
 वचडूनददरेल्म्करॊ ल्जप्तरेरेल्म्ऩचटवलब्ग्चे ीवलल्शे ल्ट्ननमभ३५्२,३,४))
 जसभनीचे ेउऩमचग्चे ेएर्प्रमचजन्तन
ू दव
ु र्म्प्रमचजन्ॊतुनऩ्ॊतयरयणे्ग्र्भीणब्ग)्ननमभ४४)
 अलैधगौणखननजउत्ऩनत्ब्म्तघेणे, दॊ डिर्यणे, वलल्शे ल्टरयणे्ननमभ४८्८))
 ळ्वरीमजसभनीलय रअनत्रमभणऩ्डयम्फ्फतचे ीर्मआल्श ्ननमभ५०,५१)
 ळ्वरीमजसभनीलय रअन्धधरृतत्फ्अवरेल्म्इवभ्वर्ढूनट्रणे्ननमभ५९)
 अन्धधरृतऩणे ळ्वरीम जसभनीलय र त्फ् अवण्र्म् इवभ्ॊन् र्ढून ट्रल्म्नॊतय भ्रभत्त् वयर्य जभ्
रयणे्ननमभ५४)
 ननमभ६१्फ)अलमेर्मआल्श रयणे.
 ननमभ७४अलमेर्मआल्श रयणे.

 ध्यणजसभनीचे ीवलब्गणीरयणे्ननमभ८५)
 बभ
ु ्ऩन्रमभ्ॊर्च्म्करॊ ल्ऩचटवलब्ग्च्म्शदद तीरिखणीरयणे्ननमभ१३६)
 बभ
ु ्ऩन्रमभ्ॊर्च्म्ि णग्ल्ॊच्म्शदद ॊच्म्ननळ्यम्र्लणेलदुन
ु स्तरयणे्ननमभ१३९,१४१)
 जसभनीच्म्वॊऩ्दन्चे ीकरॊ ल्शस्त्ॊतयण्चे ीभ्दशतीतर्ठीम्ॊन्दे णे.्ननमभ१५०्१))
 ननमभ१५२ख्सररदॊ डनीमर्मआल्श रयणे.
 शस्तरेखणप्रभ्द्ॊचे ीदुन
ु स्तीरयणे्ननमभ१५५)
 जभीनभशवर
ु ्चे ीथरफ्रीरयण्-म्रवयु द्य्वदॊ डनीमर्मआल्श रयणे्ननमभ१७४)
 ळेतव्-म्चे ीयक्रभजभीनभशवर
ु ्चे ीथरफ्रीम्शणन
ू लवर
ु रयणे्ननमभ१७६)
 स्थ्लयभ्रभत्तेच्म्वल्रमीवॊफध
ॊ ीउददघचऴण्लरेखीनचट व्र्ढणे.्ननमभ१७९)
 रवयू रयण्-म्मक्तीचे ीजॊगभभ्रभत्त्अटर्लणेलनतचे ीवल्रमीरयणे्ननमभ१८०)
 रवयू रयण्-म्मक्तीचे ीस्थ्लयभ्रभत्तेचे ीवल्रमी्ननमभ१८१)
 रवयू  रयण्-म् मक्तीचे ी स्थ्लय भ्रभत्त् जप्त रययम्च्म् ि ण ती मलस्थेख्र  घेयम्चे ् अधधर्य
्ननमभ१८२)
 स्थ्लयलजॊगभभ्रभत्त्वल्रमीवलऴमीउदघचऴण््ननमभ१९२,१९३)
 अलैधरयतम्जभीनरब्ज्ठे लल्म्फ्फतइवभ्ॊवर्ढूनट्ररेफ्फतचे ीर्मआल्श .
्ननमभ२१८अलमेर्भर्ज)

४.अनलन्गय ऩयु लठ्चे ेर्भर्ज्फ्फतीतत्रर
ु ्स्तय्लय रननमॊत्रणअधधर्य 
अवल्म्भऱ
ु े अनध्म्चे ्व्ठ्लवलतयण, य्स्तब्लदर
ु ्नेलअमजीलन्लश्मरलस्तु वलऴमर
र्भर्जऩ्यऩ्डणे.
५.उऩरचऴ्ग्यअधधननमभनव
ु ्यदयभश्भद्
ु ्ॊरलअमकरॊ भतीर्गदऩत्रेम्फ्फतीतरचऴ्ग्य
र्म्रम्ळीतऩ्वणीरयणे.
६.वफजेरभमअ
ु रनव
ु ्यवफजेरचे ेअधधषरभशणूनर्भर्जऩ्शणे.

२) न्मानमक
ख्सररवलवलधर्मदम्ॊचे ्तशसवरद्यम्ॊन्म्म्रमीनर्भर्जऩ्यऩ्ड्लेर्गते.
1) पौजद्य प्र्रमीम्वॊदशत्१९७३ररभ१०७ते११०, १४४,१४५,१७४
2) भफ
ुॊ ईरुऱलदशल्टलळेतजभीनर्मद्१९४८अलमेर्भर्ज
3) भ्भरेद्यम्म्रमअधधननमभ१९०६अलमेर्भर्ज.
4) भश्य्रजभीनभशवर
ु वॊदशत्१९६६अलमेचे ौरळीचे ेर्भर्ज.
श्मरचटआ क्रमसभनरभॅमअ
ु रअलमेप्रनतस्ऩत्रे, भत्ृ मऩ
ू ल
ु आ जफ्नीघेणे, ओऱखऩये डघेणे.

३) कामाकायी


त्रर
ु ् स्तय्लय य्ज्म ळ्वन ल रेंद् ळ्वन्च्म् वलवलध मचजन् ल र्मआ्रमभ्ॊचे े फ्फतीत

तशसवरद्यशे वभलमीलअॊभरफज्लणीअधधर्य अवल्म्भऱ
ु े ख्सररप्रभ्णेर्मआिशे त.
१)अल्ऩफचे तउदददटजभ्रयणे.
२)ग्र्भीणयचजग्यशभीमचजन्वलऴमीत्रर
ु ्स्तय्लय रर्भर्जऩ्यऩ्डणे
३)तॊट्भक्
ु तग्लभचदशभ
४)ग्र्भस्थददनमचजन्त्रक्
ु म्ॊतय्फवलणे.
५)वलवलधळ्वरीमवलब्ग्भध्मेवभलमठे लन
ू ळ्वरीममचजन्ॊचे ीअॊभरफज्लणीरयणेलत्रर
ु ्स्तय्लय
िढ्ल्घेणे.
४) दं डाधधकायी
१.र्मआर्य दॊ ड्धधर्य म्शणूनत्रक्
ु म्ॊभध्मेर्मद्ि णवु मलस्थ्य्खणे.
२.अव्भ्जजरतत्ल्ॊलयरषठे लन
ू त्म्ॊच्म्श्रचे ्र ॊचे यभ्दशतीगचऱ्रयणे.
३.ळ्ॊतत्रसभट च्म्फैठरीघेणेलवलवलधवणउत्वलप्रवॊगीर्मद्लवु मलस्थ्श्त्ऱणे.
५) इतय
१.लयनभद
ू र्मआि णरतआमसळल्मतशसवरद्यम्ॊन्जणगणन्, रृऴीगणन्, ऩळु गणन्, यचगय्ई
ननल्यण, रचरवब्, वलध्नवब्, वलध्नऩरयऴद, जजल्श्ऩरयऴद, ऩॊचे ्मतवसभती, नगयऩरयऴद, ग्र्भऩॊचे ्मत
लवलनीदीटवशर्य वॊस्थ्च्म्ननलडणर
ू ्लऩचटननलडणूर्ॊवलऴमीर्भर्जरय्लेर्गते.
२.ऩ्णीटॊ चे ्ईलदु र्ऱप्रनतफॊधरवलऴमरर्भर्जश्त्ऱणे.

३.त्रर
ु ्स्तय्लय रवसभत्म्ॊचे ेअध्मष, वधचे र,वदस्मम्शणूनख्सररवसभत्म्ॊचे ेर्भर्जऩ्शणे.
 ऩयु लठ्वलऴमरत्रर
ु ्दषत्वसभती.
 त्रर
ु ्वभलमलिढ्ल्वसभती
 त्रर
ु ्यच.श.मचवसभती
 वॊजमग्ॊधीननय्ध्यि णस्ल्लरॊफनमचजन्वसभती
 रुटूॊफरल्म्णर्मआ्रमभत्रर
ु ्वसभती
 त्रर
ु ्स्तयलवर
ु वसभती
 भर
ु ्ॊचे ेलवनतगश
ृ वसभती
 त्रर
ु ्क्रमड्वसभती.
 त्रर
ु ्नैवधगआरिऩत्तीलटॊ चे ्ईननल्यणवसभती
 त्रर
ु ्लेटबफग्यलफ्रभजुयननभर
ुआ नवसभती
 तॊट्भक्
ु तग्लभचदशभत्रर
ु ्वसभती
 त्रर
ु ्भ्रट्चे ्यननभर
ुआ नवसभती
 नलवॊजीलनमचजन्वसभती
 अलैधद्ुनफॊद वसभती.
 रचरळ्श ददनत्रर
ु ्वसभती.
४.ख्सररवसभत्म्ॊचे ेवदस्मम्शणूनशजयय्शूनर्मआल्श रयणे.
अ)भचपतर्मदे वलऴमरवेल्लवल्र्वसभती
फ)त्रम्यननल्यणवसभती
र)रुटूॊफरल्म्णर्मआ्रमभवसभती
ड)प्ररल्ऩफ्धधतऩन
ु लआवनफ्फतचे ीवसभती.

इ) रौटुॊबफर दशॊव्चे ्य ल त्म्ऩ्वन
ू  भदशर्ॊन् वॊयषण अधधननमभ २००५ नव
ु ्य वॊयषण अधधर्य  म्शणन
ू 
र्भरयणे.
ई) र्मआषत्र
े ्भध्मे अनतभशत्ल्च्म् मक्ती ल भशत्ल्च्म् मक्ती म्ॊचे े दौय् दयम्म्न य्जसळट्चे ्य वलऴमी
र्भर्जऩश्णे.

-: भुददा क्रभांक (दोन) :

तशसवरद्य म्ॊचे े अधधनस्थ अधधर्य  ल रभआचे ्य  म्ॊचे े अधधर्य ि ण रतआम म्फ्फत

भ्दशती.
तशसवरद्यम्ॊचे ेअधधनस्थख्सररप्रभ्णेअधधर्य लरभआचे ्य लद
ॊ ृ अवन
ू त्म्ॊचे े भ्पआतख्सररप्रभ्णेरतआम
र्भर्जऩ्यऩ्डरेज्तिशे .
1. ननल्वीन्मफतशसवरद्य
2. न्मफतशसवरद्य–भशवर
ु /ननलडणुर/वॊग्मच
3. अलरर्यरून
4. र्यरून
5. तर्ठी
6. भॊडऱ्धधर्य
7. सळऩ्ई
8. रचतल्र
1. काभकाि (कताव्म) भाहशती : ननलावी नामफ तशसवरदाय ल प्रळावन नामफ तशसवरदाय
1) िस्थ्ऩन्वलऴमरफ्फीचे ेर्भर्जऩ्शणे.
2) जजल्श्धधर्य  म्ॊनी वचऩवलरेल्म् दॊ ड्धधर्य  ळक्तीचे ् ल्ऩय रयणे तवेचे  पौजद्य  वॊररन्ळी वॊफध
ॊ ीत वलआ
फ्फी.
3) त्रर
ु ्भशवर
ु मॊत्रण््तर्ठी+वरआर)ननमॊत्रणलभ्गआदळआन
4) तशसवरषेत्र्तीरर्मद्ि णवु मलस्थ्र्भर्ज
5) नैवधगआरिऩत्तीर्भर्ज
6) ग्र्भऩॊचे ्मतजजल्श्ऩ्तऱीलय रर्भर्ज
7) जजल्श्धधर्य  भ.उऩवलब्गीम अधधर्य  म्ॊचे े र्म्आरम्रडीर प्र्प्त शचण्-म् अरृऴी वलऴमर ऩयल्नगी
अज्आफ्फतचे चरळीअशल्रऩ्ठवलणेतवेचे अरृवऴरऩयल्नगीदे णे

8) भ.ज.भ.अधधननमभ१९६६अॊतगआतमेण्ये ळेतीवलऴमी/शक्र्फ्फतर्भर्ज
9) वलट्बटट त्त्ऩयु तीबफनळेतीऩयल्नगीदे णे.
10) तशसवरषेत्र्तीरजभीनभशवर
ु लबफनळेतीलइतयरय्ॊचे ेलवर
ु फ्फतननमचजनरुननल्वऴआर
11) ऐऩतीचे ्द्खर्दे णे

12) उत्ऩन्चे ेद्खरेदे णे
13) तशसवरषेत्र्भधीरटॊ चे ्ईननल्यणर्भर्ज.
14) त्रर
ु ्षेत्र्भधीग्र्भीणवलब्ग्तीरशॉटे रऩयल्न्वलतयणलनत
ु नीरयणर्भर्ज, अन्धधरृतशॉटे रलय
र्मआल्श .
15) गौणखननजफ्फतभ्.जजल्श्धधर्य म्ॊचे ेिदे ळ्प्रभ्णेसरर्लर्मआल्श अॊतीऩैवेबुननघेणे, ऩयसभटदे णे.
16) वलवलधव्भ्जजरवॊस्थ्/ळैष णरवॊस्थ्/वेल्ननलत्ृ तवैननरम्ॊन्ळ्वरीमजसभनीचे ेवलतयणफ्फत
र्भर्ज.
17) रचररेख्वसभती, भश्रेख्र्यन्गऩयू , भफ
आ ्
ुॊ ईभश्रेख्र्यअॊतगआतरेख्ऩय षणम्ॊचे ेरडीरळरऩत
ु त
18) भ्सवरजभ्यरभेफ्फतअ, फ, रवललयणऩत्रऩ्ठवलणे.
19) ग्र्भस्थददन्चे ेनचडरअधधर्य म्शणूनर्भर्जऩ्शणे.
20) भ.ग्र्.यच.श.मचफ्फतचे ेर्भर्जऩ्शणे.
21) भश्त्भ्गॊा्धीतॊट्भक्
ु तभचदशभफ्फतचे ेर्भर्जऩ्शणे.
22) रौटुॊबफरदशॊव्चे ्यर्मद्अॊतगआतवॊयषणअधधर्य म्शणूनर्भऩ्शणे.
23) य्जसळट्चे ्यवलऴमरर्भर्जऩ्शणे.
24) रेंद्वयर्यऩयु स्रृतमचजन्य्फवलणे.
र्मद्लवु मलस्थ्वलऴमरर्भरजऩ्शणे.

 नामफ तशसवरदाय भशवर
ू
१)रयलवर
ू चे ेर्भर्जऩ्शणे.
२)चे ॅप्टयरेवेववलऴमरर्भर्जऩ्शणे.
३)ऩ्णीटॊ चे ्ई/ऩ्णीऩयु लठ्तवेचे ऩन
ु लआवनवलऴमरर्भर्ज
४)स्लस्तध्मदर
ु ्नेलरेयचवीनतऩ्वणी
५)तर्ठीलभॊडऱअधधर्य म्ॊचे ेदप्तयतऩ्वणीर्भर्जऩ्शणे.
६)७/१२वॊगणरीरयणवलऴमरर्भर्जऩश्णे.
७)उत्ऩन्चे ेलज्तीचे ेप्रभ्णऩत्रदे णे.
८)ग्लठ्णल्ढ ॊचे े प्रस्त्लव्दयरयणेवलऴमरर्भर्जऩ्शणे.
९)ऩयु लठ्वलऴमरर्भर्जऩ्शणे.

१०)वलवलधप्रर्यचे ेऩयल्नेतऩ्वणी, स्लस्तध्मदर
ु ्नतऩ्वणीचे ेर्भर्जऩ्शणे.
११)ये ळनर्डआवॊफध
ॊ ीचे ीर्भेऩ्शणे.
१२)य्जस्लअसबम्न्चे ीअॊभरफज्लणीचे ेर्भरयणे.
 वंिम गांधी मोिना नामफ तशसवरदाय
१)वॊजमग्ॊधीननय्ध्यमचजन्श्र्लणफ्ऱलध्
ृ द्ऩर्शननलत्ृ तीमचजन्.
२)इॊददय्ग्ॊधीय्र मलध्
ृ द्ऩर्ऱननलत्ृ तीमचजन्
३)इॊददय्ग्ॊधीय्र मवलधल्ननलत्ृ तीमचजन्
४)इॊददय्ग्ॊधीय्र मअऩॊगननलत्ृ तीमचजन्
५)िभिदभीवलभ्मचजन्वलऴमरर्भर्ज्लयननमॊत्रण.
 ननलडिूक नामफ तशसवरदाय

 १)ननलडणर
ू फ्फतननलडणूरिमचग्च्म्मेण्-म्ननदफे  ळन्प्रभ्णेरचरवब्लवलध्नवब्ननलडणर
ू 
 २)भतद्यनोंदणीर्भर्ज
३)भॅमअ
ु रऑपइरेक्ळनप्रभ्णेर्भर्ज
 ४)भतद्यवॊघऩन
ु यआ चे नेफ्फतर्भर्ज
५)भतद्यऩन
ु नआ नय षणर्भर्ज
६)भतद्यछ्म्धचे त्रवलऴमरर्भर्ज
 ऩयु लठा ळाखा (ऩयु लठा ननयीषक अधधकायी)
१) व्लआजननरवलतयणमलस्थ्अॊतगआतगशु, त्ॊदऱ
ु ,रेयचवीन, व्खय, ऩ्भतेरम्ॊचे ेफी.ऩी.एरतवेचे 
अॊत्मचदममचजनेअॊतगआतर्भर्ज.
२)स्लस्तध्मदर
ु ्ने, रेयचवीनऩयल्न्ध्यरम्ॊचे ेरलयननमॊत्रण.
३)ळ्वरीमगचद्भ, ळ्रेमऩचऴणिश्य, िश्रभळ्ऱ्ध्मल्टऩननमॊत्रणर्भर्ज.
 ४)वलवलधप्रर्यचे ेसळध्ऩत्ररर्भर्ज.
 ५)रेयचवीनऩेरचर, डडझेर, एरऩीजी, गॅववॊदब्आतीररॊरचरऑडवआप्रभ्णेर्भर्ज
६)गचड्लन
ॊ ीगचड्लन
ू वॊफध
ू भॅमअ
ु रप्रभ्णेर्भर्जननमॊत्रणलभ्गआदळआन.
७)वॊऩण
ू आ ग्र्भीणयचजग्यमचजनेअॊतगआतभजुय्ॊन्रुऩन्लयध्मल्टऩर्भर्ज

-: भुददा क्रभांक (तीन) :य्शुय  तशसवर र्म्आरम्ॊत त्रर
ु ् ऩ्तऱी ते ग्र्भीण ऩ्तऱी ऩमांत ख्र र अधधर्य  ल
रभआचे ्य म्ॊचे ेभ्पआतवॊऩण
ू आ र्भर्जऩ्यऩ्डरेज्ते.

तशसव रदाय

ननलावी नामफ तशसव रदाय

भशवुर नामफ तशसव रदाय

ननलडिुक नामफ तशसव रदाय    वंगामो नामफ

तशसव रदाय
सरवऩर
भशवुरअलरर्यरुन

रुऱर्मद्अलरर्यरुन

वॊग्मचअ.र्.इॊग्मचअ.र्.

सरवऩर

सरवऩरसरवऩर
सरवऩर

िस्
थ्ऩन्



गौणखननज
पौजद्य

ऩुयलठ्टॊ चे ्ईयचशमच

ग्र्भऩॊचे ्मत

सरवऩरअ
लरर्यरुन

ये रॉडआ

बव
ु ॊऩ्दन/ऩन
ु लआवन

रयभणुररय

रयभणुररयननय षर

ऩु.दश.अ.र्.ऩु.ननय षरऩु.अ.र्.

सरवऩरगचद्भऩ्र

-: भद
ु दा क्रभांक (चाय) :तशसवरदाय मांना
दयभशा ठयलन
ू

हदरेरे काभाचे

काभाचा प्रकाय

उहदष्ट

भासवक
इष्टांक

लार्ऴाक इष्टांक

अ.क्र.
१.

कपयतीचे ेददलव

१५

१८०

२.

य्त्रीचे ेभक्
ु र्भ

१०

१२०

३.

शदद च्म्खण
ु ्ॊचे ीतऩ्वणी

-

२०

४.

ऩ्लत्म्ॊचे ीतऩ्वणी

बेट ददरेल्म्ग्ल्ॊतप्रत्मेरी
१५ऩेष्रभीनरच.

५

रुऱर्मदम्प्रभ्णेऩीरऩश्णीलरब्ज्तऩ्वणी

६.

शक्रनोंदणीप्रभ् णतरयणे.

वलआथरीतनोंद प्रभ् णत

७.

वऩरऩश्णीप्रमचगखय फ/यब्फी

शॊ गवभ्प्रभ्णे१०प्रमचगप्रत्मेर

-

-

गट्ॊत

८.

ख्णीतऩ्वणी

९.

बफनळेतीप्रॉटतऩ्वणी

१०.

स्लस्तध्मदर
ु ्नतऩ्वणीलपेयतऩ्वणी

४

४८

११.

ळ्वरीमगचद्भतऩ्वणी

१

१२

१२.

अ.रेख्तऩ्वणी

२

२४

१३.

दप्तयतऩ्वणी्सरऩीर)

१

१२

१४.

रेवलरआ

१२

१४४

१५.

यच.श.मच.र्भ्ॊवबेट

३

३६

१६.

यचशमचर्भेतऩ्वणी

४

४८

१७.

फेघयझचऩडम्रब्ज्तऩ्वणी

१०℅

१८.

फेघय्ॊचे ीनलीनप्रॉटतऩ्वणीझचऩडम्रब्ज्

१०℅

४

४८

ऑडीटझ्रेल्म्ग्ल्तीर५

१९.

घ्लर
ु यॉरेरऩयल्न्तऩ्वणी

२

२४

२०.

करयरचऱयॉरेरतऩ्वणी

४

४८

२१.

व्खयनॉसभनीतऩ्वणी

१

१२

२२.

धचे त्रऩटगश
ृ तऩ्वणी

२

२४

२३.

गौणखननजतऩ्वणी

४

४८

२४.

ऩेरचरऩॊऩवॉरशॊटऩयल्न्तऩ्वणी

२

२४

२५.

रयभणूररेंद्तऩ्वणी

४

४८

२६.

अॊत्मचदम/फीऩीएरर्डआध्यरतऩ्वणी

१०

१२०

२७.

गॅवध्यर्ॊच्म्नोंद र्ड्आलय र/यजजस्टयलय रतऩ्वणी

३०

३६०

२८.

तीनभदशम्ॊलय रव्ध्मॉ/त्रम्य /ल्यवनोंद चे ीतऩ्वणी

३०

३६०

२९.

वॊजमग्ॊधीननय्ध्यअनद
ु ्नमचजन्र्ब्थीतऩ्वणी

१०

१२०

३०.

वॊजमग्ॊधीस्ल्लरॊफनरजआमचजन्र्ब्थीतऩ्वणी

१०

१२०

३१.

इॊददय् ग्ॊधी बसु भश न लध्
ृ द ळेतभजूय वश्य्म मचजन्

१०

१२०

३२.

श्र्लणफ्ऱवेल्मचजन्र्ब्थीतऩ्वणी

१०

१२०

३३.

य्र म लध्
ृ द्ऩर्ऱ ननलत्ृ ती लेतन मचजन् र्ब्थी

१०

१२०

३४.

रेफरचे ्ररदप्तयतऩ्वणी

१

१२

३५.

नलीनरेफरध्यरळचधणे

१०

१२०

३६.

वयर्य  भ्ररीच्म् जसभनीचे ी ऩ्शणी ल ये रॉडआ

१०

१२०

३७.

व्लआजननरवलश्लस्थवॊस्थ्/दे लस्थ्नइन्भजसभनी/व्लआ

१

१२

ग्ल नभन
ु ् १ लुनन ळतीच्म् दश् गट्ॊचे ी ऩ्शणी ल

१०

१२०

ळ्रेम ऩचऴण िश्य मचजनेवद
ॊ ब्आत ळ्ऱ्/िश्रभळ्ऱ्

५

६०

र्ब्थीतऩ्वणी

तऩ्वणी

तऩ्वणी्दयभश्१०ग.नॊ)

वॊस्थ्म्ॊच्म्ये रॉडआतऩ्वणी
३८.

ये रॉडआतऩ्वणी
३९.

तऩ्वणी

४०.

ऩचसरवस्टे ळनचे ीतऩ्वणी

१

१२

-: भद
ु दा क्रभांक (ऩाच) : ऩयु लठा ननयीषक / ननयीषि अधधकायी मांची उहदष्ट
अ.क्र.

तऩाविी काभाचे स्लरुऩ

भासवक उददीष्ट

१.

गचद्भतऩ्वणी्त्रर
ु ्भख्
ु म्रम्ॊतीरदयभश्)

१

२.

ध्मफ्यद्नतऩ्वणी

१

३.

स्लस्तध्मदर
ु ्नतऩ्वणी्भदशम्ॊत)करभ्न१०ल६भदशम्ॊतवलआदर
ु ्ने

६०

४.

स्लस्तध्मदर
ु ्नव्खयरचट्तऩ्वणी

१

५.

स्लस्तध्मदर
ु ्नऩयल्न्तऩ्वणी

१०

६.

रेयचसवनकरयरचऱवल्रमेते

१०

७.

सळध्ऩबत्रर्तऩ्वणी

१००

-: भुददा क्रभांक (वशा) :याशुयी तशसवर कामाारमातीर अधधकायी आणि कभाचायी मांच्माकडेव अवरेल्मा काभकािाफाफतचे कामदे
ल ननमभ मांचा तऩसळर खारीरप्रभािे आशे .
कामदा ल ननमभ तऩसळर

ळाखेचे नाल

ननल्वी न्मफ तशसवरद्य ल प्रळ्वन १.भश्य्रजभीनभशवूरअधधननमभ१९६६
न्मफतशसवरद्य

२.भश्य्रजभीनभशवर
ू अधधननमभ१९७०
३.भॊफ
ु ईग्र्भऩॊचे ्मतअधधननमभ१९५८
४.भुॊफईरयभणूररयर्मद्१९२३
५.क्रमभीनरप्रचसवजयरचड१९७३

६.भुॊफईगौणखननजउत्खननननमभ१९५५
७.जजल्श्ऩरयऴदि णऩॊचे ्मतवसभती
अधधननमभ
८.ळ्वरीमजसभनीचे ेवलतयणरयणेफ्फतचे े
ननमभ१९७१
९.भ्दशतीअधधर्य२००५
१०.रौटुॊबफरदशॊव्चे ्यअधधननमभ२००६
ननलडणुरळ्ख्

भॅमुअरऑपइरेक्ळनरॉ

वॊजमग्ॊधीमचजन्ळ्ख्

१.वॊजमग्ॊधीननय्ध्यिधथआरदफ
आ ्ॊव्ठीअनुद्न
ु र
मचजन्ळ्वनननण्रम्रम.वॊग्मच/२५३/१५९/बफय्मच
दद.१४/१/२००४
२.य्र मव्भ्जजरवश्य्ममचजन्गश
ृ ननभ्आणलवलळेऴवश्य्म
ळ्वनननणआमय्व्मच/६९५/११९/ब्ग३दद.१९/४/१९९८
३.श्र्लणफ्ऱललध्
ृ द्ऩर्ऱननलत्ृ तीमचजन्१९९५
४.य्र मप्रवुतीर्र नअथआवश्य्ममचजन्.
५.रुटूॊफअथआवश्य्ममचजन्.

ऩुयलठ्ळ्ख्

१.भॅमुअरऑपपुडअरौंट१९५५अॊतगआतर्भे.
२.जीलन्लश्मरलस्तुर्मद्१९५५
३.गचड्लन
ू भॅमअ
ु र.
४.रेयचसवनऑडआव

िस्थ्ऩन्ळ्ख्

१.भश्य्रन्गय वेल््लेतन)ननमभ१९८१
२.भश्य्रन्गय वेल््ऩेळनचे ेअॊळय्ळीरयण)ननमभ१९८४
३.भश्य्रन्गय वेल्ऩेळनननमभ१९८१
४.भश्य्रन्गय वेल्प्रल्वबत्त्ननमभ
५.भश्य्रवलआव्ध्यणबवलमननल्आशननधीननमभ१९९८

रुऱर्मद्ळ्ख्

भॊफ
ु ईरुऱलश ल्टळेतजभीनअधधननमभ१९४८अॊतगआतर्भर्ज,तर
ु डे
फॊद , तुरडेजचडर्मद्१९४७

भश्य्रळेतजभीन्जभीनध्यणेचे ीरभ्रभम्आद्)अधधननमभ१९६१

-: भुददा क्रभांक (वात) :य्शुय तशसवरर्म्आरम्भध्मेअवरेल्म्सरऩीर्ॊचे ेर्भर्ज्फ्फतभ्दशती.
अ.क्र.

वंकरन

काभाचे स्लरुऩ
१.जभ्फॊद अरौंट/व्रअखेय.
२.भ्सवरजभ््अ,फ,र)वललयणऩत्र.

१.

जभ्फॊद

३.गौणखननज
४.जभ्फॊद ळरऩत
आ ्
ू त
५.जनगणन्
६.ळ्वरीमथरफ्रीलवुर
१.भुॊफई रुऱ ल लदशल्ट ळेतजभीन अधधननमभ  १९४८ भधीर वलवलध ररभ् फ्फत
र्भर्ज
२.भश्य्र ळेतजभीन ्रभ्र भम्आद्)अधधननमभ १९६१ तवेचे  तर
ु डे फॊद  ल तुरडे जचड
र्मद्अॊतगआतर्भर्ज.
३.भॊफ
ु ई नजय्ण् ल रुररणी लतने नट रयणे फ्फत अधधननमभ १९५० तवेचे  रननट

२.

रुऱर्मद्

लतने नट रयणे फ्फत १९५८ भऱ
ु चे े ऩ्ट र अधधननमभ १९६२ नट रयणे वलऴमी
झ्रेल्म्र्मआल्श प्रभ्णेवदयजभीनीफ्फतळतआबॊग्व्ठी्बचग्लटद्यलगआ१)ऩयल्नगी
व्ठी प्र्प्त अज्आलय चे ्रळी  अॊती ५०टक्रे नजय्ण् ननमसभत रन न लवुर  अॊती
ऩयल्नगी दे णे भश्य लतनी जभीनी फ्फत भ्.जजल्श्धधर्य  म्ॊचे े रडेव चे ौरळी अशल्र
ऩ्ठवलणे वलवलध ळतआबॊग रेवेव जवे िधथआर दॊ ड्त्भर र्मआल्श व्ठी अशल्र भ्.
जजल्श्धधर्य म्ॊचे ेरडेवव्दयरयणे.

१.तशसवरद्यतवेचे इतयवलआअधधर्य /रभआचे ्य म्ॊचे ेिस्थ्ऩन्वलऴमरर्भर्ज.
२.तर्ठीभॊडऱअधधर्य र्भर्ज.
३.लैदमरीमबफरेर्भर्ज.
४.प्रल्वबत्त्बफरे.
५.बवलमननल्आशननधी
६.रभआचे ्य , तर्ठीम्ॊचे ेवेल्ऩुस्तरवलऴमरर्भर्ज
३.

िस्थ्ऩन्

७.रॅळफर
ु
८.वलब्गीमचे ौरळीअशल्र.
९.रभआचे ्य वॊदब्आतीरलवुर .
१०.र्म्आरमीनखचे आ.
११.रचतल्रअस्थ्ऩन्.
१२.वेल्ननलत्ृ तीप्ररयण.
१३.भश्रेख्र्यभफ
आ ्.
ुॊ ईम्ॊचे ेरडीरळरऩत
ू त
१४.प्ररॊबफततऩसळरल्यदे मरेऩत
आ ्.
ू त
१.तर्ठीम्ॊनीजभ्रेरेल्म्असबरेख्चे ेलगीरयणरुननतेवजु स्थतीतठे लणे.

४.

असबरेखरष

२.र्म्आरम्तीरये रॉडआचे ेलगीरयणरुनन्अ,फ,र)वुजस्थतीतठे लणे.
३.रचर्ॊन्भ्गणीप्रभ्णेर्गदऩत्र्ॊच्म्नरर्दे णे.

५.

ननलडणर
ु

१.रचरवब्लवलध्नवब्ननलडणर
ू वॊफॊधीर्भर्ज.
२.ननलडणर
ु खचे डी.वी.फीरभ्.भश्रेख्र्यम्ॊन्ऩ्ठवलणेवॊफॊधीर्भर्ज.
१.नैवधगआरिऩत्ती.
२.ग्र्भीणर्मआषेत्र्तशॉटे रऩयल्नेदे णे.
३.चे ॅप्टयरेवेव
४.ल्यवद्खरेदे णे.
५.ऐऩतीचे ेद्खरेदे णे.
६.रयभणर
ू यवलऴमरर्भर्ज.

६.

पौजद्य

७.ध्लजननधी
८.ऩचसरवऩ्ट र
९.ळेतरय अऩघ्तवलभ्
१०.ळेतरय ित्भशत्म्
११.फॊदर
ू ऩयल्न्नूतनीरयण
१२.र्मद्लवुमलस्थ्
१३.िऩत्तीमलस्थ्ऩनिय्खड्तम्यरयणे.

७.

वॊजमग्ॊधी
मचजन्

१.वॊजमग्ॊधीननय्ध्यमचजन्
२.इॊददय्ग्ॊधीवलधल्ननलत्ृ तीलेतनमचजन्
३.इॊददय्ग्ॊधीय्र मअऩॊगननलत्ृ तीलेतनमचजन्
४.श्र्लणफ्ऱमचजन्

५.इॊददय्ग्ॊधीय्र मलध्
ृ द्ऩर्ऱननलत्ृ तीमचजन्
६.रुटूॊफअथआवश्य्ममचजन्
७.वॊजमग्ॊधीस्ल्लरॊफनमचजन्
लय रवॊफॊधीतर्भर्जतवेचे रॅळफुर,नोंदलशम्ठे लणे.
१.रेयचसवनल्टऩ
२.व्खयल्टऩ
८.

ऩुयलठ्अलर
र्यरुन

३.वलवलधये ळनर्डआल्टऩवॊफॊधीऩमआलेषण
४.स्लस्तध्मदर
ु नीरयणर्भर्ज
ु ्ने/रेयचसवनऩयल्नेम्ॊचे ेनत
५.नलीन यॉरेर ऩयल्ने/स्लस्त ध्म दर
ु ्ने दे णे म्फ्फत ज्दशयन्म्म्प्रभ्णे प्रस्त्ल
भ्.जजल्श्ऩुयलठ्अधधर्य म्ॊचे ेरडेवव्दयरयणे.
६.ऩुयलठ्ननय षरम्ॊच्म्भ्सवरदै नदॊ दनीफ्फतऩमआलेषण

ऩयु लठ्दशळेफी
९.

अलर
र्यरून

१.ए.ऩी.एर/फी.ऩी.एर/अॊत्मचदममचजन्अॊतगआतध्मऩयसभटवॊफॊधीर्भर्ज
२.ळ्रेमऩचऴणिश्य.
३.अनऩूण्आमचजन्
४.रॅळअरौंट्ऩयसभटवॊफध
ॊ ी)
१.गचड्लन
ू मलस्थ्ऩन
२.एचे .यजजस्टय/स्टॅ गयजजस्टयर्भर्ज
३.इ-१यजजस्टय

१०.

गचड्लन
ू करऩय

४.ळ्रेमऩचऴणिश्यवलतयणयजजस्टय
५.िश्रभळ्ऱ्ध्मवलतयणयजजस्टय
६.एव.जी.िय.ल्मवलतयणयजजस्टय
७.अॊगणल्डीवलतयणयजजस्टय

११.

१२.
१३.
१४.
१५.

िलरज्लर
सरऩीर

१.टऩ्रघेणे/दे णे्जनत्, तर्ठी, र्म्आरमे)
२.टऩ्रयजजस्टयनोंदलणे.
३.भुद््ॊरळल्
ु रदशळचफठे लणे.

यचशमचअ.र्

भ.ग्र्.यच.श.मचफ्फतर्भर्जऩ्शणे.

ग्र्भऩॊचे ्मत

१.ग्र्भऩॊचे ्मतफ्फतवलआर्भर्जऩ्शणे.

सरऩीर

२.ग्र्भऩॊचे ्मतननलडणर
ू ीफ्फतचे ेवलआर्भर्जऩ्शणे.

टॊ चे ्ईअ.र्

टॊ चे ्ईफ्फतर्भर्जऩ्शणे.

िय.िय.वी

भ्.जजल्श्धधर्य  भशवूर ळ्ख् म्ॊचे ेरडून प्र्प्त शचण्र्
म् भशवूर  प्रभ्णऩत्र्लय र्मआल्श 

सरऩीर

रुननलवुर रयणे.

-: भुददा क्रभांक (आठ) : त्रर
ॊ ीभ्दशती.
ु ्ऩ्तऱीलय रवलवलधवसभत्म्वॊफध
१) तारक
ु ा भ्रष्टाचाय ननभर
ुा न वसभतीची यचना :-

ळ्वनऩरयऩत्रर्रम.वीडीिय/१०९६/प्र्रम२०/९६/११दद.१३/१२/९६अलमे
वसभतीची यचना

अ.क्र.
१.

ऩद

त्रक्
ु म्ॊचे ेउऩवलब्गीमकरॊ ल्वश्य्मरजजल्श्धधर्य

अध्मष

ऩचसरवउऩअधीषर

वदस्म

३.

उऩअसबमॊत्ऩ्टफॊध्ये वलब्ग

वदस्म

४.

उऩअसबमॊत्व्लआजननरफ्ॊधर्भवलब्ग

वदस्म

५.

उऩवलब्गीमभद
ृ वॊध्यणवशर्य वॊस्थ्

वदस्म

६.

वश्य्मर/उऩननफॊधरवशर्य वॊस्थ्

वदस्म

७.

गटवलर्वअधधर्य

वदस्म

८.

तशसवरद्य

९.

अळ्वरीमवदस्म्२)

२.

वदस्मवधचे ल
वदस्म

२. रोकळाशी हदन :अ.क्र.

वसभतीची यचना

ऩद

१.

तशसवरद्य

अध्मष

२.

वलआर्म्आरमीनप्रभख
ु

वदस्म

३. दषता वसभती :अ.क्र.

वसभतीची यचना

ऩद

१.

भ्.वलध्नवब्वदस्म

अध्मष

२.

तशसवरद्य

वधचे ल

३.

गटवलर्वअधधर्य

४.

अयण्शज्ये म्ॊचे ेप्रनतनीधी

वदस्म

५.

अळ्वरीमवदस्म

वदस्म

ळ्वरीमप्रनतनीधी

४. वंिम गांधी ननयाधाय मोिना वसभती :अ.क्र.

वसभतीची यचना

ऩद

१.

भ्.वलध्नवब्वदस्म

अध्मष

२.

अळ्वरीमवदस्म

वदस्म

३.

गटवलर्वअधधर्य

४.

न्मफतशसवरद्य/तशसवरद्य

ळ्वरीमप्रनतनीधी
वधचे ल

ळेया
वध्म्वसभती
र्मआयतन्श .

-: भुददा क्रभांक (नऊ) :-

-: याशुयी तशसवर कामाारमातीर भशवर
ु ी अधधकारमांची नाले ल दयू नलनी क्रभांक :-

अ.क्र.

अधधकायी / कभाचामाचे नाल

ऩदनाभ

भोफाईर नं.

१

भ्.श्री. अननरलवॊतय्लदौंडे

तशसवरद्य

९८५०७२२०३०

२

भ्.श्री.रदभएव.फी.

ननल्वीन्मफतशसवरद्य

७७४१९८१७६८

३

भ्.श्रीभ.चे ौधय वी.

न्मफतशसवरद्य्भशवर
ू )

९४०३५४७०८०

४

भ्.श्री.तेरचये फी.ट .

न्मफतशसवरद्य्ननलडणर
ु )

९८९०४१९६२५

५

भ्.श्रीभ.गज
ुॊ ्ऱजे.वी.

न्मफतशसवरद्य्वॊग्मच)

९६२३४७६३१०

६

भ्.श्री.तेरचये फी.ट .

न्मफतशसवरद्य्ननलडणर
ू )

९८९०४१९६२५

७

श्री.सळॊदेएव.एभ.

अ. र्.भशवर
ु ्वेल्लगआजज.र्.)

९४२३७९०८९१

८

श्री.त्यडेएव.िय.

अ.र्.भशवर
ु

९८२२४२५०९२

८

श्री.ननभवेश .एव.

अ.र्.रुऱर्मद्

९७३०२०४२०१

९

श्री.व्ऱलेए.फी.

अ.र्.यच.श.मच.,टॊ चे ्ई

९८२२०७८७४३

१०

श्रीभ.रऩयु एव.एव.

अ.र्.ऩयु लठ्दशळेफी

९४२२७२८४२८

११

श्रीभ.खॊडुज्ऩी.वी.

अ.र्.ऩयु लठ्

९४०५२७२८६०

१२

श्री.भ्ऱील्म.फी.

अ.र्.वॊ.ग्.मच.

९६०४७७१९८१

१३

श्री.टे भरयएव.

ऩयु लठ्ननरयषर

९४०४३२५२११

१४

श्री.दशरेफी.फी.

अ.र्.इॊ.ग्.मच.

९९६०६०२४३३

१५

श्री.गचव्लीडड.िय.

सरवऩर्एभएजी१,२,३)

९४०४३२९४८६

१६

श्रीभ.उभ्ऩएव.िय

सरऩीर

९९२१४०४३०२

१७

श्रीभ.ग्लडेऩी.ए.

सरऩीर्िस्थ्ऩन्)

९५०३७१४७०१

१८

श्रीभ.दे ळभख
ु ए.एव.

सरऩीर्जभीन)

९६०४०९२४१३

१९

श्री.त्ॊदऱे ए.एन.

सरऩीर्रु.र्.)
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३९४७३३

प्रल्वखचे आ

१२२२१३

२३८९५

९८३१८

र्म्आरमीनखचे आ

४०१४१

०

४०१४१

२०२९०२७१ तगाई आस्थाऩना
४.

लेतन

३८४४०८

४९१७२५

-१०७३१७

प्रल्वखचे आ

३०००

०

३०००

र्म्आरमीनखचे आ

३८३३

०

३८३३

-: भुददा क्रभांक (फाया) :वंिम गांधी मोिना अंतगात अनद
ु ानाची भाहशती वन २०१६-२०१७
अ.क्र.

मोिना नाल

प्राप्त

अनद
ु ान

प्रत्मष खचा

राबाथी
वंख्मा

२०१६-१७
१.
२.
३.
४.

वॊजमग्ॊधीननय्ध्यलिधथआरदफ
आ घटरमचजन्
ु र
श्र्लणफ्ऱवेल्मचजन्
इॊददय्ग्ॊधीय्र मलध्
ृ द्ऩर्ऱमचजन्
य्र मरुटूॊफर्बमचजन्

१२४६२८००

११३१३०००

१५९५५

१०९४००००

१३१६१८००

३४९४१

१९८५२५०

५०७८२००

२६८४८

१९४०००

७८००००

३९

-: भुददा क्रभांक (तेया) :ळ्वन्च्म् अन ि ण न्गय  ऩयु लठ् वलब्ग्तपफे  वलवलध मचजन्ॊद्ये  र्ब्र्थम्ांन् ल्टऩ रययम्त मेण्र्
म्
अनध्म्फ्फतभ्दशतीीःमोिनेचा प्रकाय

अ.क्र.

लाटऩ प्रभािे

राबाथी /काडा
वंख्मा

रागिाये धान्म

१.

प्र्ध्मरुटूॊफर्ब्थीगशू

३करप्रनतभ्णवी

४४००७/१९९२२२

५९७६

२.

प्र्ध्मरुटूॊफर्ब्थीत्ॊदऱ
ु

२करप्रनतभ्णवी

४४००७/१९९२२२

३९८४

३.

अॊत्मचदमगशु

२१करप्रनतर्डआ

२५७४०/६८७०

१४४२

४.

अॊत्मचदमत्ॊदऱ
ु

१४करप्रनतर्डआ

६८७०/२५७४०

९६१

५.

अेऩीएरगशू

१०करप्रनतर्डआ

१८०९९/५०७४९

१८०९

६.

अेऩीएरत्ॊदऱ
ु

५करप्रनतर्डआ

१८०९९/५०७४९

९०४

७.

अनऩण
ु ्आ

१०कररचप्रनतर्डआ

३५/३५

३५०

८.

ळभ्र
ु

२७२५/७८१०

ननयॊ र

-: भुददा क्रभांक (चौदा) :तशसवर कामाारम, याशुयी भापात दे िेत मेिारमा ऩयलान्माची भाहशती
 शॉटे र ऩयलाना

:-तशसवरर्म्आरमनगयभ्पआतग्र्भीणब्ग्तित्ऩ्लेतचऩयल्नेदे णेतिरेरे

िशे त.

 ऩािी ऩयलानगी :-नद तन
ू तवेचे व्लआजननरवलश य तन
ू ऩ्णीउचे रणेव्ठीतशसवरर्म्आरम्तन
ू 
अजआद्य्ॊन्ऩ्णीऩयल्नगीदे णेतिरेर िशे .

 गशू,डाऱ,तेरबफमा ऩयलाने :-गशू,ड्ऱतेरबफम्वलरण्ये दर
ु ्नध्यर्ॊन्ऩयल्नेदे णेतिरेरेिशे त.

-: भुददा क्रभांक (ऩंधया) :-

र्लऴम :-जनतेर्भ्दशतीउऩरब्धरुननदे णेर्भीर्मब्रय चे ीववु लध्उऩरब्धरुननदे णेफ्फत..
जनतेर् भ्दशती उऩरब्ध रुनन दे णेव्ठी तशसवर र्म्आरम्वत असबरेख रष्चे ी ववु लध्
र्म्आरमीनलेऱेतवकाऱी १०.०० ते २.००दऩ
ु ायी २.३० ते ५.४५उऩरब्धरुननदे णेतिरेर िशे .

-: भुददा क्रभांक (वोऱा) :िन भाहशती अधधकारमांचे नाले, ऩदनाभे आणि इतय तऩसळर :तशसवरद्यय्शुय म्ॊचे र
े डीरिदे ळ्रम.र्वल/िस्थ्//२०१दद.//२०यचजीच्म्िदे ळ्नव
ु ्य:अ.

ळावकीम

क्र.

अधधकायी

भाहशती करभ

मांचे भाहशती अधधकायी

नाल
१.

५(१)नव
ु ाय ऩत्ता

दयू नलनी

अधधऩत्माखारीर

क्रभांक

नाल

ळाखांचे

मांचे ऩदनाभ

श्री.रदभएव.फी. ननल्वी
तशसवरद्य

न्मफ तशसवर र्म्आरम ०२४२६-

ळ्वन

ऩरयऩत्रर

य्शुय , त्. य्शुय , २३२६६०

्रम.वॊरीणआ/२००६/प्र.र.२७५/ई९

जज.अशभदनगय

दद.२०/९/२०१० प्रभ्णे नेभण
ु 
ददरेरेवॊररन.

२.

श्रीभतीचे ौधय 

भशवर
ू 
तशसवरद्य

न्मफ तशसवर र्म्आरम ०२४२६-

ळ्वन

ऩरयऩत्रर

य्शुय , त्. य्शुय , २३२६६०

्रम.वॊरीणआ/२००६/प्र.र.२७५/ई९

जज.अशभदनगय

दद.२०/९/२०१० प्रभ्णे नेभण
ु 
ददरेरेवॊररन.

३.

श्री.तेरचये फी.ट .

ननलडणुर न्मफ तशसवर र्म्आरम ०२४२६तशसवरद्य

य्शुय , त्. य्शुय , २३२६६०
जज.अशभदनगय

ननलडणुरवलऴमरर्भर्ज

४.

श्रीभ.गज
ुॊ ्ऱजे.वी.

न्मफ तशसवरद्य तशसवर र्म्आरम ०२४२६-

वॊ.ग्.मच. / इॊ.ग्.मच फ्फत

्वॊग्मच)

र्भर्ज.

य्शुय , त्. य्शुय , २३२६६०
जज.अशभदनगय

अर्ऩरीम अधधकायी्अ.क्र.
१.

प्रथभ अर्ऩरीम अधधकायी मांचे

ऩदनाभ

ऩत्ता

दयू नलनी क्रभांक.

तशसवरद्यय्शुय 

तशसवर र्म्आरम

०२४२६-२३२६६०

नाल

श्री.अननरलवॊतय्लदौंडे

य्शुय

-: भद
ु दा क्रभांक (वतया) : र्लऴम :- इतयवलश तनभ
ु म्तीरभ्दशती
अळ् प्रर्यचे ी अदम्ऩ भ्दशती उऩरब्ध न्श . अळ् प्रर्यचे ी भ्दशती उऩरब्ध झ्ल्म्लय
अदम्लतरययम्तमेईर.लय र१ते१७भॅमअ
ु रभधीरभ्दशतीलेऱचलेऱीम्ऩढ
ु े अदम्लतरययम्तमेईर.

