िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö−Ö¯Öæ¸ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

†¹ý Ö ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ˆ´Ö¸êü

49395

2015-16

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö−Ö¯Öæ¸ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¿ÖÓú¸ü ¸üÖ´Ö•Öß ›üÖÖÖê¸êü

49395

2015-16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö−Ö¯Öæ¸ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

“ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ²ÖÓ›æü ›üÆüÖ−Öê

49395

2015-16

अ.

3

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे

तालु याचे
नाव

अ.
1
2
3

अ.
1

2

3

4

गावाचे नाव

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖÖÓœü¸üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

Æü×¸ü«üÖ¸ü úÖ×¿Ö−ÖÖ£Ö £ÖÖê™êü

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖÖÓœü¸üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

−ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖÖÓœü¸üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

Æü−Öã´ÖÖ−Ö »Ö´Ö Ö −ÖÖ™üú¸ü

49980

2014-15

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖÖÓœü¸üß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

उपवनसंर.क यवतमाळ वनिवभाग यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म
†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿ÖÖ
¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. ŸÖéŸÖßµÖ
—ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê (4406206000
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê
0287)

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे

क ामाची ि!थित

2015-16

ŸÖéŸÖßµÖ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

¯ÖÖÓœü¸üß

†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿ÖÖ
—ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê (44060545)

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. “ÖŸÖã£ÖÔ
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

197000

2015-16

“ÖŸÖã£ÖÔ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

¯ÖÖÓœü¸üß

†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿ÖÖ
—ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê (44060545)

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. “ÖŸÖã£ÖÔ
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

112000

2015-16

“ÖŸÖã£ÖÔ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

¯ÖÖÓœü¸üß

†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿ÖÖ
—ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê (44060287)

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. “ÖŸÖã£ÖÔ
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

120000

2016-17

“ÖŸÖã£ÖÔ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

5

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖÖÓœü¸üß

†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿ÖÖ
—ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê (44060545)

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. ¯ÖÓ“Ö´Ö
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

120000

2016-17

¯ÖÓ“Ö´Ö ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

जांभुळणी

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Ø“Ö“Ö‘ÖÖ™ü

अ.

उपवनसंर.क यवतमाळ वनिवभाग यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म
†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿ÖÖ
¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 50 Æêü. ŸÖéŸÖßµÖ
—ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê (4406203000
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê
0545)

×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-1261)

ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÖôû úÖœü Öê

306000

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2015-16

ŸÖéŸÖßµÖ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

2014-15 ´Ö¬Öß»Ö ×¿Ö»»Öú úÖ´ÖÖ“ÖÖ
×−Ö¬Öß.

´Öé¤ü ÃÖÓ¬ÖÖ¸ü Ö úÖ´Öê

तालु याचे
नाव

अ.
1

अ.

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव
ट1 भुण2

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ट1 भुण2

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म
×™ü‹ÃÖ¯Öß

−ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ŸÖÖ−Öã•Öß ¾ÖÖ‘ÖÖ›êü

49980

िज&हा परीषद िसंचन िवभा4 यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव
क ) आिदवासी उपयोजना िशष
2702-4772 सन 2017-18

िसम1ट नाला बांध

11.62

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2014-15

लाभा याना लाभ
िदलेला आहे

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2016-17

क ाम पुण

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

3

यवतमाळ

4

यवतमाळ

गावाचे
नाव

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö
²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö
²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö
²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ²Öê•ÖÖ •ÖÖÓ³Öã»Öú¸ü
¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ×úÃÖ−Ö ‘ÖÖê™êüú¸ü
ÁÖßéúÂ Ö ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö •ÖŸÖú¸ü
ÃÖÖ¸üÖ´Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö •ÖŸÖú¸ü

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य
मा यतेचे वष
2017-18
2017-18
2017-18
2017-18

क ामाची ि!थित

1
1
1
1

Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ

×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.
1

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Öã¸ü—Ö›üß »ÖÖ»Ö

योजनेचे नाव क ामाचा तपिशल/लाभा याचे नाव
´Öã¸ü—Ö›üß »ÖÖ»Ö ¯ÖÖê“Ö ´ÖÖ÷ÖÔ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म
1920000

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

†×ŸÖ.´Öã.úÖ.†.2384/23.6.16

×²Ö×²Ö‹´Ö ÃÖã¹ý

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1

2

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

×³ÖÃÖ Öß

×³ÖÃÖ Öß (´ÖÖ.)

योजनेचे नाव

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव
¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ´Öê™üú¸ü

¸üÖ´Ö−ÖÖ£Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö÷Ö›êü

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

49980

2014-15

लाभा याना
लाभ िदलेला आहे

49980

2014-15

लाभा याना
लाभ िदलेला
आहे

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

³ÖÖêÃÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ

योजनेचे नाव

×™ü‹ÃÖ¯Öß

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव
−ÖÖ¸üÖµÖ Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ²ÖêÆüú¸ü

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

49980

2014-15

लाभा याना
लाभ िदलेला आहे

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
अ.
1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ ¯ÖÖê›ü

. 1 यवतमाळ

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ ¯ÖÖê›ü •ÖÖê›ü¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

860000

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

úÖµÖÔ.†×³ÖµÖÓŸÖÖ2383/23.3 úÖ´Ö ¯Öã"ÖÔ †ÓŸÖß´Ö ¤êüµÖú
.16
²ÖÖúß

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ
¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

ˆÓú›üÖ •ÖÖ÷Öß ‘Ö¸ü÷Ö›üß
×úÃÖ−Ö ´Öê—ÖÖ ¤êü¾ÖŸÖôêû

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

³ÖÖ¸üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×úÃÖ−Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ÷ÖÖ›êüú¸ü

49395

2015-16

लाभा याना
लाभ िदलेला आहे

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
अ.

1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

³ÖÖ¸üß ŸÖê ³ÖÖ¸üß ¯ÖÖê›ü

. 1 यवतमाळ

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

³ÖÖ¸üß ŸÖê ³ÖÖ¸üß ¯ÖÖê›ü ¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2660000

²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö
Îú.3 ×¤ü.27.5.16

क ाम पुण अंतीम
दे यक बाक ी

िज&हा ि डा अिधक ारी यवतमाळ
अ.

1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´Öôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

OÉÉ¨É{ÉÆSÉÉªÉiÉ ¦ÉÉ®úÒ
iÉÉ. ÊVÉ. ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

´ªÉÉªÉÉ¨É ¶ÉÉ³ýÉ ºÉÉÊ½þiªÉ

´ªÉÉªÉÉ¨É ¶ÉÉ³ýÉ ºÉÉÊ½þiªÉ

7.00 ±ÉIÉ

2016-17

EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ

2

µÖ¾ÖŸÖ´Öôû

+Én¶ÉÇ OÉÉ¨É
ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù
EåòpùÒªÉ ¨É®úÉ`öÒ |ÉÉ.
¶ÉÉ³ýÉ ¦ÉÉ®úÒ iÉÉ.
ÊVÉ. ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

JÉÉäJÉÉä, Eò¤Éd÷Ò, ´½þÉì±ÉÒ¤ÉÉì±É
¨ÉènùÉxÉä iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä

JÉÉäJÉÉä, Eò¤Éd÷Ò, ´½þÉì±ÉÒ¤ÉÉì±É
¨ÉènùÉxÉä iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä

7.00 ±ÉIÉ

2017-18

EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

3

यवतमाळ

4

यवतमाळ

5

यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

³ÖÖ¸üß
³ÖÖ¸üß
³ÖÖ¸üß
³ÖÖ¸üß
³ÖÖ¸üß

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ™êüúÖ´Ö
†Óãú¿Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ¾Ö¸ü—Ö›üú¸ü
†Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ Ø“ÖŸÖÖ´Ö Ö ÷ÖÖ›êüú¸ü
ˆ¤êü³ÖÖ−Ö ¸üÖ´ÖÖ ãÓú³Öêú¸ü
ú¾Ö›æü ˆ¤êü³ÖÖ−Ö ãúÓ³Öêú¸ü

शासिक य मा यता
र कम

2017-18
2017-18
2017-18
2017-18
2017-18

1
1
1
1
1

Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ

×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

मडक ोना

िब.मु
िब मुं.कृ . ां.यो

×¾Ö•ÖµÖ ²ÖÖ²Öã¿ÖÖ Ø¿Ö¾Ö•Öß

54140

2017-18

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

मडक ोना

िब.मु
िब मुं.कृ . ां.यो

÷Ö Öê¿Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ×¿Ö¾Ö−Öú¸ü

58647

2017-18

अ.

1

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö›üúÖê−ÖÖ ŸÖê ´Öæ¸ü—Ö›üß

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

´Ö›üúÖê ÖÖ
´Ö›üúÖê ÖÖ

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
नाव
´Ö›üúÖê−ÖÖ ŸÖê ´Öã¸ü—Ö›üß ¸üÃŸÖÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×ú´Öß 0/00 ŸÖê 3/00
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö
¸üÖ•Öã ¯Öîãú•Öß ‘ÖÖê™êüúÖ¸ü

लाभा याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म
9900000

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

क ामाची ि!थित

शासिक य मा यतेचे वष
×•Ö.¯Ö.ÃÖ³ÖÖ šü¸üÖ¾Ö Îú.15
×¤ü.9.12.2016

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि!थित

úÖ´Ö ¯Öã"ÖÔ †ÓŸÖß´Ö ¤êüµÖú ²ÖÖúß

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ाल2

िब.मु
िब मुं.कृ . ां.यो

»Ö´Öß ¾ÖÃÖÓŸÖÖ ¤üÖ³Öêú¸ü

250000

2017-18

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ाल2

िब.मु
िब मुं.कृ . ां.यो

×¾Ö»ÖÖÃÖ •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö ´Ö¸üÖ¯Öê

127886

2017-18

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

úÖ»Öá
úÖ»Öá

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

¤ü¢ÖÖ ¤ü´Ö›æü ´ÖÖ¤ü−Öß
¤ü¢ÖÖ ²ÖÓ›ãü “Öß“Ö÷ÖÖ´ÖÖ

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि!थित
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

1

अ.

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

ŸÖôêû÷ÖÖ¾Ö ŸÖê ×¿Ö¾Ö Öß

गावाचे नाव

ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö
ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
नाव
×•Ö»ÆüÖ ¸üÃŸÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ö ¸üÖ•µÖ
Öê¡Ö 5054-402†Öê™üß‹ÃÖ¯Öß
2016-2017

ŸÖôêû÷ÖÖ¾Ö ŸÖê Û¿Ö¾Ö Öß ¸üÃŸÖÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸ü Öê ×ú´Öß 1/00 ŸÖê
3/00 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म

3200000

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

¸üŸÖ−Ö ¸üÖµÖÃÖÖ ¤êü¾Öú¸ü
¸üÖ•Öã ´Ö×−Ö¸üÖ´Ö −ÖÖ‡Ôú

शासिक य मा यतेचे वष

Ã£ÖÖ‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö Îú5.×¤ü
.14.6.16

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि!थित

úÖ´Ö ¯Öã ÖÔ

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

¾ÖÖúß

शबरी घरकु ल

ÃÖÓ•ÖµÖ •ÖµÖ¸üÖ´Ö ¤êü¾Ö−ÖÖôêû

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा आरो9य अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1

2

तालु याचे
नाव

यवतमाळ

यवतमाळ

गावाचे नाव

सावरगड

सावरगड

योजनेचे नाव

ाथिमक आरो9य
क1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

ाथिमक आरो9य क1 :ाला
औषधी व सािह=य सामु4ी
खरे दी क रणे

ाथिमक आरो9य
क1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे संवेदनशील
भागात िवशेष
आरो9य सेवा
पुरिवणे
360.00 ाथिमक
आरो9य क1 :ा ५.६०
६०

ाथिमक आरो9य
ाथिमक आरो9य उपक1 :ाला
उपक1 :ाचे औषधी
औषधी व सािह=य सामु4ी
अनुदानात वाढ
खरे दी क रणे
क रणे

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2016-17

ाथिमक आरो9य
क1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

2016-17

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

3

4

यवतमाळ

यवतमाळ

सावरगड

सावरगड

ाथिमक आरो9य
क1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो9य क1 :ाला
औषधी व सािह=य सामु4ी
खरे दी क रणे

ाथिमक आरो9य
क1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे संवेदनशील
भागात िवशेष
आरो9य सेवा
पुरिवणे 470.64
ाथिमक आरो9य
क1 :ा ५.६०
६०

ाथिमक आरो9य
ाथिमक आरो9य उपक1 :ाला
उपक1 :ाचे औषधी
औषधी व सािह=य सामु4ी
अनुदानात वाढ
खरे दी क रणे
क रणे 29.64

2015-16

ाथिमक आरो9य
क1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

2015-16

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

यवतमाळ

5

सावरगड

6

यवतमाळ

सावरगड

7

यवतमाळ

सावरगड

ाथिमक आरो9य
क1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो9य क1 :ाला
औषधी व सािह=य सामु4ी
खरे दी क रणे

ाथिमक आरो9य
क1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे 71.00
संवेदनशील
भागात िवशेष
आरो9य सेवा
पुरिवणे १६१.००
१६१ ००
ाथिमक आरो9य
क1 :ा ५.६०
६०

ाथिमक आरो9य
ाथिमक आरो9य उपक1 :ाला
उपक1 :ाचे औषधी
औषधी व सािह=य सामु4ी
अनुदानात वाढ
खरे दी क रणे
क रणे 20.88

ा.आ.क1 : दे खभाल
मुEय इमारतीची दD
ु !ती क रणे.
व दD
ु !ती

2017-18

ाथिमक आरो9य
क1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

2017-18

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

5.00

2017-18

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य
मा यतेचे वष

िनिवदा

ि येत

िज&हा आरो9य अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖã´Ö−Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´Öê™üú¸ü

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

éúÂ ÖÖ ÃÖÖ¬Öæ ¤êü¾Öú¸ü

49980

2014-15

1

2

क ामाची ि!थित
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
अ.
1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü ŸÖê ¸üÖŸÖ“ÖÖÓ¤ü!Ö

. 1 यवतमाळ

क ामाचा तपिशल/लाभा याचे
नाव

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü ŸÖê ¸üÖŸÖ“ÖÖÓ¤ü!Ö ¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸ü!Öê ×ú´Öß
0/00 ŸÖê 2/00 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

3200000

Ã£ÖÖ‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö Îú5.×¤ü
.14.6.16

úÖ´Ö ¯Öã!ÖÔ

िज&हा पशुसंवधन उपायुJ,यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü
ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

संक रीत दभ
ु =या
गायी Gहशी यांचे
िवतरण

Hी. यादव गणाजी वाधमारे

63800

2016-17

क ाम पुण

शळीगट

Hी.गजानन मारो◌ेती भुजाडे

48700

2016-17

क ाम पुण

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü

शबरी घरकु ल

क ामाचा तपिशल/लाभा याचे
नाव

−Ö´ÖÔ¤üÖ −ÖÖ¸üÖµÖ Ö »ÖÖê Öú¸ü

शासिक य
मा यता र क म

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
अ.

1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

×¿Ö¾Ö"Öß ŸÖê ¸üÖŸÖ“ÖÖÓ¤ü−ÖÖ

. 1 यवतमाळ

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

×¿Ö¾Ö"Öß ŸÖê ¸üÖŸÖ“ÖÖÓ¤ü−ÖÖ ¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
×ú´Öß 0/00 ŸÖê 3/500 (÷ÖÏÖ´ÖÖ73)ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

25

908/5.3.18

×−Ö×¾Ö¤üÖ ÃŸÖ¸ü

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

×¿Ö¾Ö ÖËß ²Öã.

शबरी घरकु ल

²ÖÖ¯Öã−ÖÖ ²Öôûß¸üÖ´Ö ×ú¸üŸÖú¸ü

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ोळं बी

िब.मु
िब मुं.कृ . ां.यो

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ोळं बी

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖ••Ö−Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö•Öß ×ŸÖŸÖ¸êü

49980

2014-15

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ोळं बी

×™ü‹ÃÖ¯Öß

´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¤ü´Ö›æü ÷ÖÖ›êüú¸ü

49980

2014-15

´Ö£Öã¸üÖ Æü¸üß úÖÃÖÖ¸ü

250000

उपवनसंर.क यवतमाळ वनिवभाग यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

2017-18

क ामाची ि!थित
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ोळं बी

×ú¸üúÖêôû •ÖÓ÷Ö»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
Öî¸ü »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü (4406-0358)

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. ¯ÖÏ£Ö´Ö
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

1414000

2015-16

¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ोळं बी

×ú¸üúÖêôû •ÖÓ÷Ö»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
Öî¸ü »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü (4406-0358)

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. ×«üŸÖßµÖ
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

590000

2016-17

×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

अ.

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

क ोळं बी

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

×“Ö´Ö µÖÖ ³Ö¾ÖÖ µÖÖ ÷ÖÖ›êüú¸ü

शासिक य मा यतेचे वष

2017-18

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.
1

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

लोणी

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

»ÖÖê Öß

िज&हा परीषद िसंचन िवभा4 यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म
आिदवासी उपयोजना िशष
2702-4772 सन 2017-18

िसम1ट नाला बांध

14.68

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

µÖ¿ÖÖê¤üÖ ÷Ö Ö¯ÖŸÖ úÖ»Öìú¸ü

शासिक य मा यतेचे वष
2016-17

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18

क ामाची ि!थित
क ाम पुण

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

1

अ.
1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
नाव
‘ÖÖ™üÖ−ÖÖ úÖê»ÖÖ´Ö ¯ÖÖê›ü ŸÖê •ÖôûúÖ
¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸ü!Öê ×ú´Öß
0/00 ŸÖê 2/200 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖ™üÖ−ÖÖ úÖê»ÖÖ´Ö ¯ÖÖê›ü ŸÖê
•Ö¾ÖôûÖ

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

‘ÖÖ™üÖ ÖÖ

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म

4990000

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

´Ö−ÖÖêÆü¸ü »Ö´Öæ Ö ÷ÖÖ›êüú¸ü

शासिक य मा यतेचे वष

Ã£ÖÖ‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö Îú5.×¤ü
.14.6.16

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18

क ामाची ि!थित

क ाम पुण

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

तालु याचे
नाव
1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

»ÖÖêÆüÖ¸üÖ
»ÖÖêÆüÖ¸üÖ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
शासिक य
क ामाचा
मा यता
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे नाव
र कम

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

¯ÖÏ³ÖÖú¸ü ´ÖÖ× Öú¸üÖ¾Ö Öê›üŸÖú¸ü
¿ÖÓú¸ü ÷Öã»ÖÖ²Ö ãÓú³Öêú¸ü

शासिक य
मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

1

यवतमाळ

क ा हानगाव

2

यवतमाळ

क ा हानगाव

अ.

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

îú»ÖÖÃÖ ³ÖãŸÖã•Öß ãÓú³ÖêúÖ¸ü
÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÷ÖÖîŸÖ´Ö ™êüúÖ´Ö

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

µÖê¸ü¤ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¾Ö−ÖÖê¤ü ×¤ü»Öß¯Ö êú¸üÖ´Ö

49395

2015-16

लाभा याना
लाभ िदलेला आहे

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
अ.

1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ»Ö

गावाचे नाव
महमदपुर ते येरद

योजनेचे नाव
×•Ö»ÆüÖ ¸üÃŸÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü"Ö ¸üÖ•µÖ Öê¡Ö
5054-402†Öê™üß‹ÃÖ¯Öß 20162017

. 1 यवतमाळ

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

´Ö−Ö¯Öã¸ü ŸÖê Ö¸ü¤ü ¸üÃŸÖÖ ¾Ö ´ÖÖê·µÖÖ“Öê
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸ü!Öê ×ú´Öß 0/00 ŸÖê
5/00 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

4990000

Ã£ÖÖ‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö Îú5.×¤ü
.14.6.16

क ाम पुण

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. ŸÖéŸÖßµÖ ¾ÖÂÖáµÖ
úÖ´Öê

206000

2015-16

ŸÖéŸÖßµÖ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö
úÖ´Öê ¯Öã ÖÔ

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. “ÖŸÖã£ÖÔ ¾ÖÂÖáµÖ
úÖ´Öê

120000

2016-17

“ÖŸÖã£ÖÔ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö
úÖ´Öê ¯Öã ÖÔ

उपवनसंर.क यवतमाळ वनिवभाग यवतमाळ
अ.

1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव
येरद

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ»Ö
येरद

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ»Ö

योजनेचे नाव
†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
†¿ÖÖ —ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê
(4406-0545)
†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
†¿ÖÖ —ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê
(4406-0545)

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

µÖê¸ü¤ü
µÖê¸ü¤ü

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö −Ö££Öã ¸üÖ´Ö÷Ö›êü
“ÖÓ›üãú ÷Ö Ö¯ÖŸÖ ãÓú³ÖêúÖ¸ü

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.
1

अ.

1

अ.

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव
×¾Ö÷ü»Ö¾ÖÖ›üß

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

×¾Öšüšü»Ö¾ÖÖ›üß

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

×¾Öšüšü»Ö¾ÖÖ›üß
×¾Öšüšü»Ö¾ÖÖ›üß

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म
िब.मु
िब मुं.कृ . ां.यो

•ÖµÖ¾ÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ÷Öã»ÖÖ²Ö ¸üÖˆ›üß

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
नाव
×¾Öšüšü»Ö¾ÖÖ›üß •ÖÖê›ü¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ú¸ü!Öê ×ú´Öß 0/00 ŸÖê 2/00
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

108675

÷Ö Öê¿Ö ÆüÃÖã−Ö “ÖÖ¯ÖÖ›ìü
÷Öã Ö¾ÖÓŸÖÖ ¿ÖÓú¸ü ¸üÖ´Ö÷Ö›êü

2017-18

क ामाची ि!थित
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म
3236000

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

शासिक य मा यतेचे वष

शासिक य मा यतेचे वष
Ã£ÖÖ‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö Îú5.×¤ü
.14.6.16

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि!थित
क ाम पुण

क ामाची ि!थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा आरो9य अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1

2

तालु याचे
नाव

यवतमाळ

गावाचे नाव

उमरसरा 1

यवतमाळ

उमरसरा 1

यवतमाळ

उमरसरा

3

4

यवतमाळ

उमरसरा 1

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

ाथिमक आरो9य
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाला औषधी
उपक1 :ाचे औषधी
व सािह=य सामु4ी
अनुदानात वाढ क रणे
खरे दी क रणे

ाथिमक आरो9य
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाला औषधी
उपक1 :ाचे औषधी
व सािह=य सामु4ी
अनुदानात वाढ क रणे
खरे दी क रणे
ा.आ.उपक1 : बांधक ाम
िव!तारीक रण व
दे खभाल /दK
ु !ती

उपक1 : अंतगत नाली
व िसम1 ट रोडचे
बांधक ाम क रणे

ाथिमक आरो9य
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाला औषधी
उपक1 :ाचे औषधी
व सािह=य सामु4ी
अनुदानात वाढ क रणे
खरे दी क रणे

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2016-17

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

2016-17

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे

15.00

2016-17

2015-16
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ

क ाम पुण 1 ले चालु दे यक
सादर 31.3.16

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

5

6

7

अ.

1

यवतमाळ

यवतमाळ

यवतमाळ

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

उमरसरा 1

ाथिमक आरो9य
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाला औषधी
उपक1 :ाचे औषधी
व सािह=य सामु4ी
अनुदानात वाढ क रणे
खरे दी क रणे

उमरसरा 1

ाथिमक आरो9य
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाला औषधी
उपक1 :ाचे औषधी
व सािह=य सामु4ी
अनुदानात वाढ क रणे
खरे दी क रणे

उमरसरा 1

गावाचे नाव

ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ

ाथिमक आरो9य
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाला औषधी
उपक1 :ाचे औषधी
व सािह=य सामु4ी
अनुदानात वाढ क रणे
खरे दी क रणे

उपक1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे 29.64
2015-16

2017-18
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे 20.88

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

ÁÖÖ¾Ö Ö ´ÖÆüÖ¤ãü•Öß
¯ÖÖ›üÃÖê−Öêæú−Ö

2017-18

ाथिमक आरो9य
उपक1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो
ाथिमक आरो9य
उपक1 :ा !तरावर
=य.ात आरो9य
िवषयक लाभ याBना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

¾ÖÖ™üÖê›ü

शबरी घरकु ल

ÆãüÃÖê−Ö ×¾Öšüšü»Ö †Ö¡ÖÖ´Ö

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Ø“Ö“Ö‘ÖÖ™ü

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Ø“Ö“Ö‘ÖÖ™ü

अ.

अ.

1

2

उपवनसंर.क यवतमाळ वनिवभाग यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-1261)
×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-1261)

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÖôû úÖœü Öê

308000

2014-15 ´Ö¬Öß»Ö ×¿Ö»»Öú úÖ´ÖÖ“ÖÖ
×−Ö¬Öß.

´Öé¤ü ÃÖÓ¬ÖÖ¸ü Ö úÖ´Öê

ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÖôû úÖœü Öê

306000

2014-15 ´Ö¬Öß»Ö ×¿Ö»»Öú úÖ´ÖÖ“ÖÖ
×−Ö¬Öß.

´Öé¤ü ÃÖÓ¬ÖÖ¸ü Ö úÖ´Öê

िज&हा ि डा अिधक ारी यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´Öôû

¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ
+É¸É¨É ¶ÉÉ³ýÉ
ÊSÉSÉPÉÉ]õ iÉÉ. ÊVÉ.
ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

¡Öò]õ¤ÉÉì±É ´½þÉì±ÉÒ¤ÉÉì±É Eò¤Éd÷Ò
¨ÉènùÉxÉä iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä

¡Öò]õ¤ÉÉì±É ´½þÉì±ÉÒ¤ÉÉì±É Eò¤Éd÷Ò
¨ÉènùÉxÉä iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä

7.00 ±ÉIÉ

2016-17

क ाम पुण

µÖ¾ÖŸÖ´Öôû

¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ
+É¸É¨É ¶ÉÉ³ýÉ
ÊSÉSÉPÉÉ]õ iÉÉ. ÊVÉ.
ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

GòÒb÷É ºÉÉÊ½þiªÉ

GòÒb÷É ºÉÉÊ½þiªÉ

3.00 ±ÉIÉ

2016-17

क ाम पुण

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

3

µÖ¾ÖŸÖ´Öôû

तालु याचे
नाव

अ.
1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ
+É¸É¨É ¶ÉÉ³ýÉ
ÊSÉSÉPÉÉ]õ iÉÉ. ÊVÉ.
ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

गावाचे नाव

×“Ö“Ö‘ÖÖ™ü
×“Ö“Ö‘ÖÖ™ü

200 ¨ÉÒ. vÉÉ´ÉhÉ{ÉlÉ Eò®úhÉä

201 ¨ÉÒ. vÉÉ´ÉhÉ{ÉlÉ Eò®úhÉä

1.00 ±ÉIÉ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

Ø“ÖŸÖÖ´Ö Ö ÷Öã»ÖÖ²Ö †Ö´Ö—ÖÖê¸ü
›üÖê´ÖÖ ±ú¸üß¤üÖ•Öß ¸üÖ´Ö÷Ö›êü

2016-17

EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2017-18
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.
1

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव क ामाचा तपिशल/लाभा याचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÃÖÖµÖÖê›üÖ ŸÖê µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ

3054-0407
™üß‹ÃÖ¯Öß 2016-17

ÃÖÖµÖÖê›üÖ ŸÖê µÖêôûÖ÷ÖÖ¸üÖ ¸üÃŸÖÖ ×ú´Öß 0/00 ŸÖê 2/00 ´Ö¬µÖê
ÃÖã¬ÖÖ¸ü"ÖÖ ú¸ü"Öê (÷ÖÏÖ´ÖÖ 144) ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म
20

शासिक य मा यतेचे वष
3908 ×¤ü−ÖÓÖú 17.10.16

क ामाची ि!थित
क ाम पुण

अ.
1

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

3

यवतमाळ

4

यवतमाळ

5

यवतमाळ

6

यवतमाळ

गावाचे नाव

µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ
µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ
µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ
µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ
µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ
µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म
िब.मु.कृ . ां.यो

¯ÖãÂ¯ÖÖ ÁÖßéúÂ Ö ÃÖãÖ¸üÖ´Ö

250000

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18

शासिक य मा यतेचे वष

चं:भान शामराव मेHाम

2017-18

च1डकु भुतु टे क ाम

2017-18

जानक ाबाई लMमण िशवणक र

2017-18

तुक ाराम भवाNया टे क ाम

2017-18

तुक ाराम सोमा आ6ाम

2017-18

तुळसाबाई नारायण मेHाम

2017-18

क ामाची ि!थित
लाभा याना लाभ
िदलेला आहे

क ामाची ि!थित

1
1
1
1
1
1

Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ

×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
शासिक य
क ामाचा
मा यता
गावाचे नाव योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे नाव
र कम

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ²ÖÖê£Ö
¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ²ÖÖê£Ö

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

´Ö−ÖÖê•Ö ˆÓú›üÖ úÖÃÖÖ¸üú¸ü
´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ú¾Ö›æü Ø¿Ö¤êü

शासिक य
क ामाची ि!थित
मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
शासिक य
क ामाचा
मा यता
गावाचे नाव योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे नाव
र कम

´Öã¸ü—Ö›üß »ÖÖ»Ö

शबरी घरकु ल

´ÖÖ¸üÖêŸÖß ³Öã¸üÖ•Öß †Ö¡ÖÖ´Ö

शासिक य
क ामाची ि!थित
मा यतेचे वष
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÃÖ¹ýôû

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÃÖ¹ýôû

अ.

उपवनसंर.क यवतमाळ वनिवभाग यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-1261)
×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-1261)

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. ¯ÖÏ£Ö´Ö
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê
¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. ¯ÖÏ£Ö´Ö
×«üŸÖßµÖ úÖ´Öê

शासिक य मा यतेचे वष

1118000

2015-16

545000

2016-17

क ामाची ि!थित

¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ
×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

सुक ळी

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

सुक ळी

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

सुक ळी

अ.

उपवनसंर.क यवतमाळ वनिवभाग यवतमाळ
क ामाचा तपिशल
शासिक य
योजनेचे नाव
/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-1261)
×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-1261)
×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-1261)

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÖôû úÖœü Öê

307000

2014-15 ´Ö¬Öß»Ö ×¿Ö»»Öú úÖ´ÖÖ“ÖÖ
×−Ö¬Öß.

´Öé¤ü ÃÖÓ¬ÖÖ¸ü Ö úÖ´Öê

ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÖôû úÖœü Öê

303000

2014-15 ´Ö¬Öß»Ö ×¿Ö»»Öú úÖ´ÖÖ“ÖÖ
×−Ö¬Öß.

´Öé¤ü ÃÖÓ¬ÖÖ¸ü Ö úÖ´Öê

ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÖôû úÖœü Öê

307000

2014-15 ´Ö¬Öß»Ö ×¿Ö»»Öú úÖ´ÖÖ“ÖÖ
×−Ö¬Öß.

´Öé¤ü ÃÖÓ¬ÖÖ¸ü Ö úÖ´Öê

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
शासिक य
क ामाचा
मा यता
गावाचे नाव योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे नाव
र कम

¤üÆêü»Öß
¤üÆêü»Öß

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

÷Ö Ö¯ÖŸÖ ²ÖÖ¯Öã µÖÖ ™êüúÖ´Ö
ŸÖãôû×¿Ö¸üÖ´Ö † Öã †Ö¡ÖÖ´Ö

शासिक य
क ामाची ि!थित
मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
शासिक य
क ामाचा
मा यता
गावाचे नाव योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा याचे नाव
र कम

ÃÖÖµÖÖê›üÖ Öã.
êÃÖÖµÖÖê›ü

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

शासिक य
क ामाची ि!थित
मा यतेचे वष

¿ÖÖ−Öã²ÖÖ‡Ô −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×“ÖŸÖú¸ü

2017-18

मािणक भवाNया मेHाम

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

3

यवतमाळ

4

यवतमाळ

5

यवतमाळ

6

यवतमाळ

7

यवतमाळ

8

यवतमाळ

9

यवतमाळ

10

यवतमाळ

11

यवतमाळ

12

यवतमाळ

13

यवतमाळ

14

यवतमाळ

15

यवतमाळ

16

यवतमाळ

17

यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

3
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú
¸üÖêÆü™êüú

क ामाचा
तपिशल/लाभा याचे नाव

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य
मा यतेचे वष

दग
ु ा िभमराव मोरे

2017-18

दे वराव शामराव आ6ाम

2017-18

धमा िभमा मेHÖम

2017-18

नवनाथ रामिक सन टे क ाम

2017-18

परसराम बाजीराव मेHाम

2017-18

पांडुरं ग लेतु आ6ाम

2017-18

क ामाची ि!थित

1
1
1
1
1
1

Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ

×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ

×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

2017-18
2017-18
पावती भुD कु मरे

2017-18

पुणाजी पैक ु पहाडे क र

2017-18

पुDषोPम बारकु बारक र

2017-18

&हाद बापुNया िशरबंदी

2017-18

बापुNया हुसेन िशरबंदी

2017-18

िभमराव नामदे व आ6ाम

2017-18

िभमराव िलंबाजी/हमD टे क ाम

2017-18

भोनु िक सन सुरपाम

2017-18

महादे व नामदे व आ6ाम

2017-18

अ.
1

अ.
1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
गावाचे नाव

योजनेचे नाव क ामाचा तपिशल/लाभा याचे नाव
†Öú¯Öã¸üß ŸÖê †Öú¯Öã¸üß ¯ÖÖê›ü ¸üÃŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö
´ÖÖ·µÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸ü"Öê ×ú´Öß 0/00 ŸÖê 0/600
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†Öú¯Öã¸üß ŸÖê †Öú¯Öã¸üß ¯ÖÖê›ü

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

†Öú¯Öã¸üß

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म
2140000

क &प संचालक िज&हा 4ािमण िवक ास यं6णा यवतमाळ
शासिक य
योजनेचे नाव क ामाचा तपिशल/लाभा याचे नाव
मा यता र क म

शबरी
घरकु ल

गजानन िवRठल क ासार

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ²ÖÖÓ¬Ö 2385/23.6.16

क ाम पुण ् अंतीम
दे यक बाक ी

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि!थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

÷ÖÖêØ¾Ö¤üÖ ¤üÖ‰ú ˆ÷Ö»Öê

49315

2015-16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

´ÖÖ¸üÖêŸÖß »Ö´Ö Ö ´ÖÖÓ•Ö¸êü

49315

2015-16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

´ÖÓ•ÖãôûÖ²ÖÖ‡Ô ÷ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ›üÖêú›êü

49315

2015-16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÃÖÖê−Ö²ÖÖ šüÖú¸êü

49315

2015-16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖã³ÖÖÂÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸êü

49315

2015-16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¤ü÷ÖÓ²Ö¸ü –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü šüÖú¸êü

49315

2015-16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÁÖß¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÆüÖ÷Ö¸êü

49315

2015-16

2

3
4
5

6

7

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

शासिक य
मा यता र क म

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ™üÖê›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÁÖÖ¾Ö Ö »Öú›æü ×™ü™ü¾Öê

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ™üÖê›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

−ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ™üÖê›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖÓ³ÖÖ ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ÖÖú¸êü

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ™üÖê›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ´Öã¸ü´Öã¸êü

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ™üÖê›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üÖ´Ö−ÖÖ£Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ †÷Ö»Ö¬Ö¸êü

49980 2014-15

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यतेचे वष

2

3
4
5

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

»ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

»ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ ™êüú›üß

1

2

3

4

यवतमाळ
यवतमाळ
यवतमाळ
यवतमाळ

ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö•Öß ¿Öêôûêú

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग

तालु याचे
नाव

तालु याचे
नाव

अ.

क ामाचा तपिशल

गावाचे नाव

»ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ
»ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ
»ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ
»ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल/लाभा"याचे नाव
»ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ ™êüú›üß ¯ÖÖê“Ö ´ÖÖ÷ÖÔ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

शासिक य
मा यता र क म

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म
1600000

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

49980 2014-15

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
शासिक य
योजनेचे नाव क ामाचा तपिशल/लाभा"याचे नाव
मा यता र क म

शबरी
घरकु ल
शबरी
घरकु ल
शबरी
घरकु ल
शबरी
घरकु ल

शासिक य मा यतेचे वष

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

†×ŸÖ.´Öã.úÖ.†.2384/23.6.16

क ाम पुण ्

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÁÖÖ¾Ö Ö ´ÖÖêúÖÃÖê

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

¸ü×¾Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ™êüúÖ´Ö

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

¸üÖ•Öë¦ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ²ÖÖê¸üú¸ü

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

1

2

3

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

™üÖúôûß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
नाव
™üÖúôûß •ÖÖê›ü ¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ú¸ü Öê ×ú´Öß 0/00 ŸÖê 2/00
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

3200000

Ã£ÖÖ‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö Îú5.×¤ü
.14.6.16

क ाम पुण ्

™üÖúôûß -×³ÖÃÖ(Öß

¬ÖÖ´Ö(Ö÷ÖÖ¾Ö -µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¸üÖ´ÖÖ 300
»ÖÖ •ÖÖê›ü(ÖÖ¸üÖ ™üÖúôûß ×³ÖÃÖ(Öß
¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö (‡Ô×•Ö´ÖÖ 28) ×ú´Öß
7/800 ŸÖê 8/800 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20

1069 ×¤ü.9.3.17

क ाम पुण अंतीम
दे यक बाक ी

™üÖúôûß ŸÖê ×³Ö(Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû -¬ÖÖ´Ö(Ö÷ÖÖ¾Ö ¸üÃµÖÖ»ÖÖ
•ÖÖê›ü(ÖÖ¸üÖ ™üÖúôûß ŸÖê ×³ÖÃÖ(Öß ¸üÃŸÖÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×ú´Öß 8/8700 ŸÖê
11/300 ¾Ö ×ú´Öß 7/00 ´Ö¬Öß»Ö
¸ü¯Ö™üµÖÖ¾Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸ü(Öê (‡×•Ö´ÖÖ28) ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

40

šü¸üÖ¾Ö Îú.4 ×¤ü.11.4.18

×−Ö×¾Ö¤üÖ ÃŸÖ¸ü

×•Ö»ÆüÖ ¸üÃŸÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü(Ö ¸üÖ•µÖ Öê¡Ö
5054-402†Öê™üß‹ÃÖ¯Öß 20162017

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

2

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ÷Ö¤üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ÷Ö¤üÖ

िब.मु.कृ . ां.यो

क ामाचा तपिशल
¯ÖãÓ›ü»Ößú “Öë›üæú ÷ÖÖ›êüú¸ü
×¾Ö•ÖµÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö †Ö¡ÖÖ´Ö

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

49980 2014-15
250000

2017-18

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

गावाचे नाव

ˆ´Ö¸üšüÖ

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
शासिक य
क ामाचा
मा यता
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे नाव
र कम

शबरी घरकु ल

×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¸üÖ´Ö÷ÖÖ›êü

शासिक य
क ामाची ि थित
मा यतेचे वष
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

शासिक य
मा यता र क म

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‡“ÖÖê¸üß

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö Ø¿Ö¤êü

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‡“ÖÖê¸üß

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖã×−Ö»Ö ×¾Ö×ú−ÖÖ£Ö ¬ÖÖ¸êü

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‡“ÖÖê¸üß

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´Ö ³Öã¸üÖ•Öß ´Öã¸ü´Öã¸êü

49980 2014-15

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यतेचे वष

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

2

3

अ.

1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

‡“ÖÖê¸üß

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

ÃÖã¬ÖÖú¸ü ×¿Ö¾Ö¸ü Ö
÷ÖÖ›êüú¸ü

क ामाची ि थित

शासिक य मा यतेचे वष

2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधाक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

अ.
1

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

बोथबोदन

×™ü‹ÃÖ¯Öß

úÖÓŸÖÖ ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ´Öê™üú¸ü

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖê£Ö ²ÖÖê›ü−Ö

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖÓ¤üß¯Ö ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ¿Öêôûêú

49980

2014-15

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

िज&हा कृ षी िवक ास अिधाक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव
1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

¾Ö¹ý›ü (‡.)

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÁÖßéúÂ Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ²Öã“Öêú

49395

2015-16

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
अ.
1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव
¾Ö¹ý›ü ¯ÖÖê›ü

योजनेचे नाव

. 1 यवतमाळ

क ामाचा तपिशल/लाभा"याचे नाव

शासिक य
मा यता र क म

¾Ö¹ý›ü ¯ÖÖê›ü •ÖÖê›ü¸üÃŸÖÖ ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

1410000

†×ŸÖ.´Öã.úÖ.†.2384/23.6.16

क ाम पुण ्

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

×³ÖÃÖ−Öß (´ÖÖ.)

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ×¤ü¾ÖÖ−ÖÖ ¤üÖ³Öêú¸ü

40000

2015-16

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

1
यवतमाळ
2
3

यवतमाळ

4

यवतमाळ

5

यवतमाळ
यवतमाळ

6

गावाचे नाव

×³ÖÃÖ Öß
×³ÖÃÖ Öß
2
×³ÖÃÖ Öß
×³ÖÃÖ Öß
×³ÖÃÖ Öß

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

¾Ö“”û»ÖÖ ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö
•ÖÖÓ³Öãôûú¸ü
ÁÖß¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ŸÖã´Öú¸ü

2017-18

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

2017-18

ÃÖÓ³ÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ²ÖãŒêú
ÃÖÖ÷Ö¸ü ¿ÖÓú¸ü ²ÖãŒêú
ÃÖã¬ÖÖú¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö
‘Öã¸ü‘ÖÖ™êü

2017-18
2017-18

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे
नाव

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

िक टा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¾Ö−ÖÖê¤ü ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ´Ö›üÖ¾Öß

49395

2015-16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

िक टा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

»Ö´Ö Ö ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö šüÖú¸êü

49980

2014-15

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

िक टा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

−ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ¤êü¾Ö²ÖÖ ›üÆüÖ Öê

49980

2014-15

4

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

िक टा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

úÖë›ü²ÖÖ•Öß úµÖ−ÖÖ•Öß Ö›üêú

49980

2014-15

5

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

िक टा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ×−Ö´Ö−Öú¸ü

49980

2014-15

6

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

िक टा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

‹ú−ÖÖ£Ö ¸üÖ´ÖéúÂ Ö ±ãú¯Ö¸êü

49980

2014-15

7

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

िक टा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¯ÖÖê»Öæ ×úÃÖ−Ö ×ú¸ü™üúÖ¸ü

49980

2014-15

8

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

िक टा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

³ÖÖ¸üŸÖ ¸üÖ´ÖéúÂ Ö Ø¸ü÷Ö Öê

49980

2014-15

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2

अ.

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

×ú™üÖ

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

Ø“ÖŸÖÖ´Ö Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ‘ÖÖê™üß

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा आरो7य अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

अ.

1

2

3

यवतमाळ

यवतमाळ

यवतमाळ

गावाचे नाव

चीचबड6

चीचबड6

चीचबड6

योजनेचे नाव

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

ाथिमक आरो7य
ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाला औषधी व उपक9 :ाचे औषधी
सािह=य सामु1ी खरे दी अनुदानात वाढ
क रणे
क रणे

ाथिमक आरो7य
ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाला औषधी व उपक9 :ाचे औषधी
सािह=य सामु1ी खरे दी अनुदानात वाढ
क रणे
क रणे 29.64

ाथिमक आरो7य
ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाला औषधी व उपक9 :ाचे औषधी
सािह=य सामु1ी खरे दी अनुदानात वाढ
क रणे
क रणे 20.88

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2016-17

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ा तरावर
=य?ात आरो7य
िवषयक लाभ"या@ना
औषधी चा लाभ
िदला जातो

2015-16

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ा तरावर
=य?ात आरो7य
िवषयक लाभ"या@ना
औषधी चा लाभ
िदला जातो

2017-18

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ा तरावर
=य?ात आरो7य
िवषयक लाभ"या@ना
औषधी चा लाभ
िदला जातो

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे
नाव

Ø“Ö“Ö²Ö›üá
Ø“Ö“Ö²Ö›üá

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

ˆ¢Ö´Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö÷ÖÖ›êü
ú´Ö»ÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ™êüúÖ´Ö

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता
गावाचे नाव
योजनेचे नाव
नाव
र कम

´ÖÖêÆüÖ

शबरी घरकु ल

¬Ö´ÖÔ ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ãÓú³Öêú¸ü

शासिक य
क ामाची ि थित
मा यतेचे वष
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

अ.
1

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

›üÖê»Öá

×™ü‹ÃÖ¯Öß

îú»ÖÖÃÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

›üÖê»Öá

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö †÷Ö»Ö¬Ö¸êü

49980

2014-15

2

अ.

1

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

›üÖê¸ü»Öß

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

›üÖê»Öß

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे
योजनेचे नाव
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû-−ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü ¸üÃŸµÖÖ»ÖÖ
•ÖÖê›ü ÖÖ¸üÖ ›üÖê¸ü»Öß •ÖÖê›ü¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
(÷ÖÏÖ´ÖÖ 26) ×ú´Öß 0/00 ŸÖê 1/500
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

“ÖÓ¦üú»ÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

20

2789 ×¤ü.5.7.17

¯ÖÏ÷ÖŸÖß¾Ö¸ü

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

क ामाची ि थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

Ø“Ö¬Öæ ³Ö−µÖÖ ú¾Ö›êü

49980

2014-15

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¿ÖÓú¸ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö œÓü÷ÖÖ¸êü

49980

2014-15

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

•Ö−ÖÖÔ¤ü−Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö•Öß ¾Ö¸üúÖ›êü

49980

2014-15

4

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ˆÓú›ü¸üÖ¾Ö ´Ö›üÖ¾Öß

49980

2014-15

◌़
अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

धानोरा ते वाई

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖê ÃÖãúôûß úÖê»ÖÖ´Ö
¯ÖÖê›ü

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¬Ö−ÖÖê¸üÖ ŸÖê úÖê»ÖÖ´Ö ¯ÖÖê›ü

1

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
नाव
¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖê ¾ÖÖúß ¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
×ú´Öß 0/00 ŸÖê 1/00
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

20

1067 ×¤ü.9.3.17

क ाम पुण

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖê ÃÖãúôûß úÖê»ÖÖ´Ö ¯ÖÖê›ü
¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸ü Öê ×ú´Öß
1/00 ŸÖê 3/00 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

3200000

Ã£ÖÖ‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö Îú5.×¤ü
.14.6.16

úÖ´Ö ¯Öã ÖÔ

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖê úÖê»ÖÖ´Ö ¯ÖÖê›ü ¸üÃŸÖÖ ×ú´Öß
0/00 ŸÖê 1/600´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸ü(Öê
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2489000

²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö Îú.3 ×¤ü.27.5.16

क ाम पुण अंतीम दे यक
बाक ी

4

5

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖê ¬ÖÖ´Ö(Öß

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖê ¬ÖÖ´Ö(Öß ¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö (÷ÖÏÖ´ÖÖ
72) ×ú´Öß 0/00 ŸÖê 1/00 ŸÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ¯ÖÖê“Ö¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×ú´Öß
3054-0363 ™üß‹ÃÖ¯Öß 3016-17
0/00 ŸÖê 1/500 ÷ÖÏÖ´ÖÖ71
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20

1069 ×¤ü.9.3.17

¯ÖÏ÷ÖŸÖß¾Ö¸ü

20

3907 ×¤ü−ÖÖÓú 17.10.16

क ोलाम पोड योजनेत
क ाम झाले

िज&हा आरो7य अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1

2

3

तालु याचे
नाव

यवतमाळ

यवतमाळ

यवतमाळ

गावाचे नाव

गोदणी

गोदणी

गोदणी

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

ाथिमक आरो7य
ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाला औषधी व
उपक9 :ाचे औषधी
सािह=य सामु1ी खरे दी
अनुदानात वाढ क रणे
क रणे

ाथिमक
आरो7य
उपक9 :ाचे
औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे

ाथिमक आरो7य
ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाला औषधी व
उपक9 :ाचे औषधी
सािह=य सामु1ी खरे दी
अनुदानात वाढ क रणे
क रणे

ाथिमक
आरो7य
उपक9 :ाचे
औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे 29.64

ाथिमक आरो7य
ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाला औषधी व
उपक9 :ाचे औषधी
सािह=य सामु1ी खरे दी
अनुदानात वाढ क रणे
क रणे

ाथिमक
आरो7य
उपक9 :ाचे
औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे 20.88

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ

शासिक य मा यतेचे
वष

क ामाची ि थित

2016-17

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ा तरावर
=य?ात आरो7य
िवषयक लाभ"या@ना
औषधी चा लाभ
िदला जातो

2015-16

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ा तरावर
=य?ात आरो7य
िवषयक लाभ"या@ना
औषधी चा लाभ
िदला जातो

2017-18

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ा तरावर
=य?ात आरो7य
िवषयक लाभ"या@ना
औषधी चा लाभ
िदला जातो

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

3

यवतमाळ

4

यवतमाळ

5

यवतमाळ

गावाचे नाव

÷ÖÖê¤ü
÷ÖÖê¤ü
÷ÖÖê¤ü
÷ÖÖê¤ü
÷ÖÖê¤ü

Öß
Öß
Öß
Öß
Öß

योजनेचे नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

क ामाचा
शासिक य
तपिशल/लाभा"याचे नाव मा यता र क म

×úÃÖ−Ö »Ö´Ö Ö ´ÖÖ¸êüú¸ü
êú¿Ö¾Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö œãü´Ö Öê
îú»ÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ²ÖÖê™üÖ−Öê
÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¤üÖ¾Ö»Öã ¤üÖë¤ü»Öú¸ü
÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¤üÖî»ÖŸÖ ´ÖêÁÖÖ´Ö

शासिक य मा यतेचे
वष
2017-18
2017-18
2017-18
2017-18
2017-18

क ामाची ि थित

1
1
1
1
1

Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ

×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

◌़
अ.
1

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

³ÖÖêµÖ¸ü

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

³ÖÖêµÖ¸ü

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे
योजनेचे नाव
नाव
³ÖÖêµÖ¸ü ¯ÖÖê“Ö ´ÖÖ÷ÖÔ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म
698000

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

¾ÖÃÖÓŸÖß²ÖÖ‡Ô −ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ´ÖÖê¸üê

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

úÖµÖÔ.†×³ÖµÖÓŸÖÖ2383/23.3.16

क ाम पुण ् अंतीम
दे क य बाक ी

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†•ÖãÔ−ÖÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¿ÖÖ»Ößú ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ›üÖÖÖê¸êü

49315

2015-16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†•ÖãÔ−ÖÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

†Ö−ÖÓ¤ü ‡ÔÃŸÖÖ¸üß ´Ö›üÖ¾Öß

49395

2015-16

49980

2014-15

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2016-17

क ाम पुण

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†•ÖãÔ−ÖÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¯ÖãÓ›ü»Ößú ²ÖÖ¸üãú•Öß ×ŸÖŸÖ¸êü

3

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

िज&हा पशुसंवधन उपायुF,यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†•ÖãÔ−ÖÖ

शळीगट योजना

Eीमती शंक ु तला रधुनाथ िततरे

48700

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

अ.
1

1

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

िक ही

×™ü‹ÃÖ¯Öß

–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö −ÖÖ™üú¸ü

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

िक ही

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß

49980

2014-15

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

×ú−Æüß

यवतमाळ
2
यवतमाळ
3

योजनेचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2

अ.

गावाचे नाव

×ú−Æüß
×ú−Æüß

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
तपिशल/लाभा"याचे
योजनेचे नाव
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

»Ö´Ö Ö ²ÖãúÖ ãÓú³Öêú¸ü
×¾Öšüšü»Ö •ÖîŸÖã Ø¯Ö¯Öôûú¸ü
¿ÖÓú¸ü ãÓú›ü»Ößú ¤êü¾Ö−ÖÖ¸êü

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18

2017-18

2017-18

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•ÖÖÓ²Ö

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üÖ•Öæ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö »Ö›üêú

49395

2015-16

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•ÖÖÓ²Ö

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¾ÖÂ Öæ ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö †÷Ö»Ö¬Ö¸êü

49395

2015-16

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
अ.
1

2

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

. 1 यवतमाळ

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

जांब ते येरद

•ÖÖÓ²Ö ŸÖê Ö¸ü¤ü ¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×ú´Öß
7/00 ŸÖê 8/00

20

•ÖÖÓ²Ö ŸÖê Ö¸ü¤ü

¾ÖÖ™üÖê›ü ŸÖê ¹ý‡Ô ¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×ú´Öß
1/00 ŸÖê 2/200 ‡Ô×•Ö´ÖÖ 60
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20

2790 ×¤ü.5.7.17

úÖ´Ö ¯Öã(ÖÔ

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß ÷ÖÏÖ´ÖÖ ÃÖ›üú
µÖÖê•Ö−ÖêŸÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü

िज&हा परीषद िसंचन िवभा1 यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे नाव

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•ÖÖÓ²Ö

क ) आिदवासी उपयोजना
िशष 2702-4772 सन 201718

िसम9ट नाला बांध

8.02

2016-17

क ाम पुण

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे नाव

•ÖÖÓ²Ö

शबरी घरकु ल

‹ú−ÖÖ£Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¾ÖÖ‘Ö¬Ö¸êü

शासिक य मा यता
र कम

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´ÆüÃÖÖê»ÖÖ

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

3

4

अ.

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¾Ö•ÖµÖ ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ×´Ö¸üÖÃÖê

49980

2014-15

´ÆüÃÖÖê»ÖÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

−ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×úÃÖ−Ö œÓü÷ÖÖ¸êü

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´ÆüÃÖÖê»ÖÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×úÃÖ−Ö ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ›üÆüÖ Öê

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´ÆüÃÖÖê»ÖÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¬ÖÖ¸êü

49980

2014-15

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

अ.
1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव
´Ö−Ö¯Öæ¸ü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ú¾Ö›æü ¸üÖ´ÖéúÂ Ö ´Öã¸ü´Öã¸êü

49980

2014-15

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß

49980

2014-15

2
3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö−Ö¯Öæ¸ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¾ÖšüÖê²ÖÖ ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ•Ö−Ö

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö−Ö¯Öæ¸ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸ü´Öê¿Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¿Öôêûêú

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö−Ö¯Öæ¸ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

•ÖµÖÓ¦ü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÓ•ÖÖ¸üß

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö−Ö¯Öæ¸ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖã¸êü¿Ö »Ö´Ö Ö ¿Öê¸üú¸ü

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö−Ö¯Öæ¸ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÁÖß¸Óü÷Ö −ÖÖ¸üÖµÖ Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß

49980

2014-15

4
5

6
7

अ.

1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Ö−Ö¯Öã¸ü -²ÖÖê¸ü•Ö‡Ô -−ÖÖ¸üãú›ü

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
नाव
´Ö−Ö¯Öã¸ü -²ÖÖê¸ü•Ö‡Ô -−ÖÖ¸üãú›ü
×•Ö»ÆüÖ ¸üÃŸÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü(Ö ¸üÖ•µÖ Öê¡Ö
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ú´Öß 0/200 ´Ö¬Öê
5054-402†Öê™üß‹ÃÖ¯Öß 2016»ÖÆüÖ−Ö ¯Öã»ÖÖ“Öê ²ÖÖ¬ÖúÖ´Ö ú¸ü(Öê
2017
(÷ÖÏÖ´ÖÖ -82 ) ŸÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

19.4

907 ×¤ü.5.3.18

क ाम पुण

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

अ.
1

अ.

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¬Ö´Ö Öß

1
यवतमाळ

योजनेचे नाव
×™ü‹ÃÖ¯Öß

गावाचे नाव

यवतमाळ
2

¸üÖŸÖ“ÖÖÓ¤ü ÖÖ

तालु याचे
नाव

तालु याचे
नाव

अ.

गावाचे नाव

गावाचे नाव

¬ÖÖ´Ö Öß
¬ÖÖ´Ö Öß

क ामाचा तपिशल
ÃÖã×´Ö¡ÖÖ ˆ¢Ö´Ö −ÖÖ÷Ö´ÖÖêŸÖê

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
नाव
¬ÖÖ´Ö Öß •ÖÖê›ü¸üÃŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ú¸ü Öê ×ú´Öß 0/00 ŸÖê2/00
ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म
3200000

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö
×“Ö“Ö÷Ö›êü
›üÖê´ÖÖ ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö †Ó×•Öú¸ü

Ã£ÖÖ‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖß šü¸üÖ¾Ö Îú5.×¤ü
.14.6.16

शासिक य मा यतेचे वष

2017-18

2017-18

úÖ´Ö ¯Öã ÖÔ

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

अ.
1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव
¸üÖŸÖ“ÖÖÓ¤ü ÖÖ

योजनेचे नाव
×™ü‹ÃÖ¯Öß

क ामाचा तपिशल
ÃÖã×´Ö¡ÖÖ ˆ¢Ö´Ö −ÖÖ÷Ö´ÖÖêŸÖê

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

1

यवतमाळ

¸üÖŸÖ“ÖÖÓ¤ü ÖÖ

शबरी घरकु ल

×ú¿ÖÖê¸ü ÷Öã»ÖÖ²Ö ¸ëü÷ÖÖ¯Öã¸êü

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

2

यवतमाळ

¸üÖŸÖ“ÖÖÓ¤ü ÖÖ

शबरी घरकु ल

†¿ÖÖêú ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¾Ö¸ü Öú¸ü

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

िज&हा आरो7य अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1

2

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

घोडिखंडी

यवतमाळ

घोडिखंड

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाला औषधी व
सािह=य सामु1ी खरे दी
क रणे

ा.आ.उपक9 : बांधक ाम
िव तारीक रण व दे खभाल
/दG
ु ती

उपक9 : परीसर िवक ास
पेHहींग Iलाक र ता/नालीचे
बांधक ाम क रणे

शासिक य मा यता
र कम

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2016-17

ाथिमक
आरो7य उपक9 :ा
तरावर
=य?ात
आरो7य िवषयक
लाभ"या@ना
औषधी चा लाभ
िदला जातो

2016-17

जवळपास पुण
िक रक ोळ क ाम
बाक ी.1 ले चालू
दे यक सादर
31.3.16

11.11

3

4

यवतमाळ

यवतमाळ

घोडिखंडी

घोडिखंडी

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ क रणे

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाला औषधी व
सािह=य सामु1ी खरे दी
क रणे

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाला औषधी व
सािह=य सामु1ी खरे दी
क रणे

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे 29.64

ाथिमक आरो7य
उपक9 :ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
क रणे 20.88

2015-16

ाथिमक
आरो7य उपक9 :ा
तरावर
=य?ात
आरो7य िवषयक
लाभ"या@ना
औषधी चा लाभ
िदला जातो

2017-18

ाथिमक
आरो7य उपक9 :ा
तरावर
=य?ात
आरो7य िवषयक
लाभ"या@ना
औषधी चा लाभ
िदला जातो

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

क षी िवक ास अिधक ारी िज.प
िज प. यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल/
लाभा"याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¿Öë÷ÖÖêôêû

49395

2015-16

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¾Ö´Ö»Ö †´ÖéŸÖ ¿Öë÷ÖÖêôêû

45300

2015-16

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¾ÖšüÖê²ÖÖ −ÖÖ¸üÖµÖ Ö ´ÖÓ×¤ü»ÖúÖ¸ü

49395

2015-16

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

4

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

−ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ÷Öã ÖÖ•Öß ¬ÖÃÖ

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

5

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖÖê´ÖÖ »Ö´Ö Ö ³Öë›üÖ¸üú¸ü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

6

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üÖ´Ö•Öß ¸üÖ´ÖÖ ³Öë›üÖ¸üú¸ü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

7

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ×úÃÖ−Ö ÆüÖ÷Ö¸êü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

8

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×ú¸ü Ö ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö †÷Ö»Ö¬Ö¸êü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

9

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

´ÖÆüêü¿Ö ÁÖß¸üÖ´Ö ´ÖÓ¤üß»ÖúÖ¸ü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

10

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

éúÂ Ö¸üÖ¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ Ö ÃÖÖÖ¸üú¸ü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

11

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÁÖÖ¾Ö Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

12

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¿ÖÓú¸ü −Ö££Öã•Öß ´ÖÓ×¤ü»ÖúÖ¸ü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

13

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¯ÖãÓ›ü»Ößú ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ˆ´ÖÖ™êü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

14

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‘ÖÖê›üØÖ›üß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üŸ−Ö´ÖÖ»ÖÖ ÷ÖÖêØ¾Ö¤üÖ ±ãú¯Ö¸êü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

िज&हा पशुसंवधन उपायुF,यवतमाळ
अ.

1

2

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

‘ÖÖê›üØÖ›üß

संक रीत दभ
ु =या
गायी Kहशी यांचे
िवतरण

Eीमती.नानीबाई जयराम पारधी

63800

2016-17

क ाम पुण

‘ÖÖê›üØÖ›üß

संक रीत दभ
ु =या
गायी Kहशी यांचे
िवतरण

नुतन भगवान क ानंदे

63801

2016-18

अपुण ्

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

3

यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

‘ÖÖê›üØÖ›üß
‘ÖÖê›üØÖ›üß
‘ÖÖê›üØÖ›üß

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे नाव

†×−Ö»Ö –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü Ø¿Ö¤êü
†¿ÖÖêú ¯Öã−ÖÖ•Öß †Ö¡ÖÖ´Ö
ˆ¢Ö´Ö “ÖÓ›üãú•Öß ¤üÖ³Öêú¸ü

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष
2017-18
2017-18
2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

अ.
1

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Öã¸ü—Ö›üß Ø“Ö“Ö

×™ü‹ÃÖ¯Öß

Æü×¸ü¿Ö“ÖÓ¦ü ¯Öîæú ¯ÖÖ›üÃÖêú¸ü

49980

2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Öã¸ü—Ö›üß Ø“Ö“Ö

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üÖê×Æü¤üÖÃÖ ´Ö¬Öæú¸ü ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

2

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

´Öã¸ü—Ö›üß ×“Ö“Ö
´Öã¸ü—Ö›üß ×“Ö“Ö

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
तपिशल/लाभा"याचे
योजनेचे नाव
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

−ÖÖ¸üÖµÖ Ö −ÖÖ÷ÖÖê ²ÖÖê““Öê
´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ¯ÖÖšü−Öú¸ü

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.
1

2

अ.
1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे
योजनेचे नाव
नाव

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öã¸ü -“ÖÖîÃÖÖôûÖ -×ú™üÖúÖ¯Ö¸üÖ

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öã¸ü -“ÖÖîÃÖÖôûÖ -×ú™üÖ-úÖ¯Ö¸üÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö (‡Ô×•Ö´ÖÖ 27) ×ú´Öß 3/00 ŸÖê
4/00 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20

1070 ×¤ü.9.3.17

क ाम पुण ्

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öã¸ü -×ú™üÖ -úÖ¯Ö¸üÖ

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öã¸ü -×ú™üÖ-úÖ¯Ö¸üÖ ¸üÃŸÖÖ ×ú´Öß
2/00 ŸÖê 4/00 ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸ü(ÖÖ
ú¸ü(Öê (‡.×•Ö.´ÖÖ.27) ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20

3908 ×¤ü−ÖÓÖú 17.10.16

úÖ´Ö ¯Öã(ÖÔ

उपवनसंर?क यवतमाळ वनिवभाग यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ¸ü

×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-0864)

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. “ÖŸÖã£ÖÔ
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

113000

2015-16

“ÖŸÖã£ÖÔ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. “ÖŸÖã£ÖÔ
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

113000

2015-16

“ÖŸÖã£ÖÔ ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. ¯ÖÓ“Ö´Ö
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

120000

2016-17

¯ÖÓ“Ö´Ö ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ¸ü

†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿ÖÖ
—ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê (44060287)

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ¸ü

×−ÖéúÂ™ü ¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÔ¾Ö−Ößú¸ü Ö ú¸ü Öê
(2406-0864)

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

4

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ¸ü

†ÖîªÖê÷Ößú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿ÖÖ
—ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ú¸ü Öê (44060287)

¸üÖê¯Ö¾Ö−Ö úÖ´Öê 25 Æêü. ¯ÖÓ“Ö´Ö
¾ÖÂÖáµÖ úÖ´Öê

120000

2016-17

¯ÖÓ“Ö´Ö ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö úÖ´Öê
¯Öã ÖÔ

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे नाव

†ÖÃÖÖê»ÖÖ

शबरी घरकु ल

×úÃÖ−ÖÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úÖÃÖÖ¸üú¸ü

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

Ø¯Ö¯Ö¸üß-¯ÖÖÓœãü ÖÖÔ
Ø¯Ö¯Ö¸üß-¯ÖÖÓœãü ÖÖÔ

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ¤üÖ³Öêú¸ü
“ÖÓ¤ãü ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ‘ÖÖÃÖÖôûú¸ü

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

तालु याचे
नाव

अ.
1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव
वाई

योजनेचे नाव
×™ü‹ÃÖ¯Öß

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2016-17

क ाम पुण

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

†•ÖãÔ−Ö ×³Ö´ÖÖ ¯ÖãÃÖ−ÖÖêú

िज&हा पशुसंवधन उपायुF,यवतमाळ
अ.
1

अ.

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

वाई

दध
ु ाळ जनावरे वाटप

गावाचे नाव

¾ÖÖ‡Ô ÆüÖŸÖÖê»ÖÖ
¾ÖÖ‡Ô ÆüÖŸÖÖê»ÖÖ

क ामाचा तपिशल
वसंता उकं डराव राठोड

48700

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

³ÖÖê−ÖÖ•Öß ²Öôûß¸üÖ´Ö ¾Öê¸ü Öê
×¾Ö•ÖµÖ ³ÖÖê−ÖÖ•Öß ¾Öê¸ü Öê

2017-18
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे नाव

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ापरा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¾Ö÷ü»Ö •ÖÖ÷ÖÖê•Öß ¿Öêôûêú

49395

2015-16

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ापरा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ´Öê™üú¸ü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ापरा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¯ÖÏ³ÖÖ úÖ×¿Ö¸üÖ´Ö ²ÖÖê¸ü“ÖÖ™êü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

4

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ापरा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ±ãú¯Ö¸êü

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

5

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

क ापरा

×™ü‹ÃÖ¯Öß

49980

2014-15

लाभा"याना
लाभ िदलेला आहे

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ³Ö¤æü úÖê´Ö™üß

िज&हा ि डा अिधक ारी यवतमाळ
अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे नाव

1

2

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¶ÉÉºÉEòÒªÉ
+ÉÊnù´ÉÉºÉÒ
+É¸É¨É¶ÉÉ³ýÉ,
EòÉ{É®úÉ iÉÉ. ÊVÉ.
ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

OÉÒxÉ ÊVÉ¨É

OÉÒxÉ ÊVÉ¨É

7.00 ±ÉIÉ

2017-18

EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ ºÉÖ¯û +É½äþ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¶ÉÉºÉEòÒªÉ
+ÉÊnù´ÉÉºÉÒ +É¸É¨É
¶ÉÉ³ýÉ EòÉ{É®úÉ
iÉÉ. ÊVÉ.
ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

GòÒb÷É ºÉÉÊ½þiªÉ

GòÒb÷É ºÉÉÊ½þiªÉ

3.00 ±ÉIÉ

2017-18

EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ ºÉÖ¯û +É½äþ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¶ÉÉºÉEòÒªÉ
+ÉÊnù´ÉÉºÉÒ +É¸É¨É
¶ÉÉ³ýÉ EòÉ{É®úÉ iÉÉ.
ÊVÉ. ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

Ê´ÉÊ´ÉvÉ JÉä³ýÉSÉÒ GòÒb÷ÉÆMÉhÉä
iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä

1.00 ±ÉIÉ

EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ

2016-17

क ाम पुण

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे नाव

úÖ¯Ö¸üÖ

शबरी घरकु ल

¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö −ÖÖ¸üÖµÖ Ö ‘ÖÖê™üú¸ü

शासिक य मा यता
र कम

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

शासिक य
मा यता र क म

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ŸÖß¾ÖÃÖÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

¤üÖ¸üÖÃÖà÷Ö ×“Ö§êü¸üÖ¾Ö ú¸üÖôêû

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ŸÖß¾ÖÃÖÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

´ÖÖ¸üÖêŸÖß −Ö££Öæ Ö›üêú

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ŸÖß¾ÖÃÖÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

Ø²Ö¤êü¸üÖ¾Ö »Öú›üÖ•Öß ú¸üÖôêû

49980 2014-15

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यतेचे वष

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

2

3

क ामाची ि थित

िज&हा पशुसंवधन उपायुF,यवतमाळ
अ.
1

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ŸÖß¾ÖÃÖÖ

मासल प?ी पालन

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

×ŸÖ¾ÖÃÖÖ

क ामाचा तपिशल
Eी.िवMनाथ क ाया भारे

शासिक य
मा यता र क म
169000

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ êú¿Ö¾Ö †ÖÃÖÖê»Öê

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2016-17

क ाम पुण

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा ि डा अिधक ारी यवतमाळ
अ.

1

2

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे नाव

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

यवतमाळ

¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ
+É¸É¨É¶ÉÉ³ýÉ, Ê½þ´É®úÒ iÉÉ.
ÊVÉ. ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

OÉÒxÉ ÊVÉ¨É

OÉÒxÉ ÊVÉ¨É

7.00 ±ÉIÉ

2017-18

EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ ºÉÖ¯û +É½äþ

यवतमाळ

¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ
+É¸É¨É ¶ÉÉ³ýÉ Ê½þ´É®úÒ iÉÉ.
ÊVÉ. ªÉ´ÉiÉ¨ÉÉ³ý

Ê{ÉhªÉÉSÉä {ÉÉhÉÒ ´É ¨ÉènùÉxÉÉ´É®ú
{ÉÉhÉÒ ¨ÉÉ®úhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ

Ê{ÉhªÉÉSÉä {ÉÉhÉÒ ´É ¨ÉènùÉxÉÉ´É®ú
{ÉÉhÉÒ ¨ÉÉ®úhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ

7.00 ±ÉIÉ

2016-17

क ाम पुण

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

शासिक य
मा यता र क म

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²Öê“ÖÖê›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

¤üµÖÖ¸üÖ´Ö úÖ−Ææü ×³ÖÃÖ−Öú¸ü

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²Öê“ÖÖê›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

Ø“Ö¬Öæ ×úÃÖ−Ö ´Ö›üúÖ´Ö

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²Öê“ÖÖê›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

ˆ¢Ö´Ö ²ÖÖ¸üæú †Ö¡ÖÖ´Ö

49980 2014-15

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यतेचे वष

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

2

3

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

²Ö“ÖÖê›üÖ

क &प संचालक िज&हा 1ािमण िवक ास यं2णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

¾ÖÖ¸ü»Öã ÃÖÓ³ÖÖ †Ö¡ÖÖ´Ö

क ामाची ि थित

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1
2
3

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•Ö¾ÖôûÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üÖ¬ÖÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ×´Ö¸üÖÃÖê

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•Ö¾ÖôûÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖ¤üÖ¿Öß¾Ö ÷Ö Ö¯ÖŸÖ ´ÖêÁÖÖ´Ö

49980 2014-15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•Ö¾ÖôûÖ (‡.)

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¬ÖîÃúÖ¸ü

49980 2014-15

तालु याचे
नाव

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे
नाव

ÆüÖŸÖ÷ÖÖÓ¾Ö

योजनेचे नाव

शबरी घरकु ल

क ामाचा
शासिक य
तपिशल/लाभा"याचे नाव मा यता र क म

×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे
नाव

µÖê¾ÖŸÖß

योजनेचे नाव

शबरी घरकु ल

क ामाचा
शासिक य
तपिशल/लाभा"याचे नाव मा यता र क म

úÖî¿Ö»Ö ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¸üÖ‰úŸÖ

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे
नाव

¾Ö¸ü—Ö›üß

योजनेचे नाव

शबरी घरकु ल

क ामाचा
शासिक य
तपिशल/लाभा"याचे नाव मा यता र क म

²Öôû¾ÖÓŸÖ ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ´Ö»ÖÖÓ›êü

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
1

गावाचे नाव

úÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

योजनेचे नाव

×™ü‹ÃÖ¯Öß

क ामाचा तपिशल

×úÃÖ−Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö•Öß ÷Öê›üÖ´Ö

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

िज&हा आरो2य अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

1

तालु याचे
नाव

यवतमाळ

यवतमाळ

2

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य
मा यता र क म

ाथिमक आरो2य
क3 4ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
ाथिमक आरो2य
क रणे संवेदनशील
ाथिमक आरो2य
क3 4ाला औषधी व
अक ोलाबाजार
क3 4ाचे औषधी
भागात िवशेष
सािह7य सामु/ी
अनुदानात वाढ क रणे
आरो2य सेवा
खरे दी क रणे
पुरिवणे
360.00 ाथिमक
आरो2य क3 4ा ५.६०
६०
अक ोलाबाजार

ा.आ.क3 4 बांधक ाम
िव तारीक रण व
दे खभाल /द>
ु ती

कं पाउं डवॉलचे
बांधक ाम क रणे (75
मी.भाग).

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

2016-17

ाथिमक आरो2य
क3 4ा तरावर
7य<ात आरो2य
िवषयक लाभ"या=ना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

11.09

2016-17

क ामाचे आदे श िदले क ाम
गतीत.िवटक ाम पूण,
रं गरं गोटी बाक ी, 1 ले चालू
दे यक सादर. 19.9.16

3

4

यवतमाळ

यवतमाळ

ाथिमक आरो2य
क3 4ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
ाथिमक आरो2य
क रणे संवेदनशील
ाथिमक आरो2य
क3 4ाला औषधी व
अक ोलाबाजार
क3 4ाचे औषधी
भागात िवशेष
सािह7य सामु/ी
अनुदानात वाढ क रणे
आरो2य सेवा
खरे दी क रणे
पुरिवणे 470.64
ाथिमक आरो2य
क3 4ा ५.६०
६०

अक ोलाबाजार

वै. अिधक ारी
िनवास
ा.आ.क3 4 दे खभाल इमारतीची दE
ु ती
व दE
क रणे. व क मचारी
ु ती
िनवास इमारतीची
दE
ु ती क रणे.

5

यवतमाळ

अक ोलाबाजार

ा.आ.क3 4 दे खभाल
व दE
ु ती

6

यवतमाळ

अक ोलाबाजार

ा.आ.क3 4 दे खभाल
व दE
ु ती

मुHय इमारतीची
िवशेष दE
ु ती
क रणे.
मुHय इमारतीची
दE
ु ती क रणे.

2015-16

ाथिमक आरो2य
क3 4ा तरावर
7य<ात आरो2य
िवषयक लाभ"या=ना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

25.00

2015-16

क ाम पूण

25.00

2015-16

क ाम पूण

15.00

2015-16

क ाम पूण

7

8

यवतमाळ

यवतमाळ

ाथिमक आरो2य
क3 4ाचे औषधी
अनुदानात वाढ
ाथिमक आरो2य क रणे 71.00
ाथिमक आरो2य
क3 4ाला औषधी व संवेदनशील
अक ोलाबाजार
क3 4ाचे औषधी
सािह7य सामु/ी भागात िवशेष
अनुदानात वाढ क रणे
खरे दी क रणे
आरो2य सेवा
पुरिवणे १६१.००
१६१ ००
ाथिमक आरो2य
क3 4ा ५.६०
६०
अक ोलाबाजार

ा.आ.क3 4 दे खभाल
व दE
ु ती

पिरसर िवक ास
पेिKहं ग Lलॉक
बसिवणे

2017-18

ाथिमक आरो2य
क3 4ा तरावर
7य<ात आरो2य
िवषयक लाभ"या=ना
औषधी चा लाभ िदला
जातो

2015-16

क ाम पूण

शासिक य
मा यता र क म

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

25750/357850/-

2016-17
2016-17

»ÖÖ³Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
»ÖÖ³Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ

11.01

महाKयव थापक िज&हा उMोग क3 4 यवतमाळ

अ.
1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

†úÖê»ÖÖ²ÖÖ•ÖÖ¸ü

ÃÖë™üâ÷Ö ¯»Öê™ü & †¤ü¸ü
×•Ö»ÆüÖ ˆªÖê÷Ö ëú¦ü,ú•ÖÔ
µÖÖê•Ö−ÖÖ

‘Ö−Ö¿µÖÖ´Ö ¯ÖãÓ›ü»Ößú ³Öë›êü
´ÖÖÙ•Ö−Ö ´Ö−Öß ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê
30%

†úÖê»ÖÖ²ÖÖ•ÖÖ¸ü

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

†úÖê»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü
†úÖê»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे
नाव

शासिक य
मा यता र क म

ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö »ÖÆüÖ−Öæ ×¿Ö¾Ö$Öú¸ü
úÖ×¿Ö−ÖÖ£Ö ¤êü¾ÖÖ•Öß Ö›üêú

शासिक य
मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

úÖ−Ææü ±ú×ú¸üÖ ±ãú¯Ö¸êü

49980 2014-15

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

»Ö´Ö Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö »ÖÖ¤êü

49980 2014-15

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

²ÖÓ›æü ¯ÖÖ−Ö²Öã›üß ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

4

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

´Öê×¤ü´ÖÖ»Öú ×—Ö¯ÖÖê¸üß “Ö¾ÆüÖ Ö

49980

2014-15

5

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ú»ÖÓ÷ÖÖ ´Ö™üú “Ö¾ÆüÖ Ö

49980

2014-15

6

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

−Ö¾ÖÖÃÖÖ»Ö ¯ÖÖ−Ö²Öã›üß ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

7

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üÖ•Öë¦ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

8

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×Æü¹ý“ÖÓ¤ü Æü×¾Ö¿ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü

49980

2014-15

9

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖã×−Ö»Ö ×Æü¹ý“ÖÓ¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü

49980

2014-15

10

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ú´Ö»Ö ÃÖÖÓ÷Öêú¸ü ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

11

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¤ü´Ö›æü ¯ÖÖ−Ö²Öã›üß ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

12

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ÃÖÖÓ÷Öêú¸ü ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

13

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

14

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

µÖÖê÷ÖÖ ¿ÖÖ´ÖÖ ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

15

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´ÖÖôû ´ÆüÃÖÖê»ÖÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

´Öã»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÷ÖÖêØ¾Ö¤üÖ Öî¸üúÖ¸ü

49980

2014-15

16

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

“Öê−Öã¸üÖ´Ö »ÖÖ»ÖÖ “Ö¾ÆüÖ Ö

49980

2014-15

17

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¾Öê Öã²ÖÖ‡Ô ¿ÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü

49980

2014-15

18

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

†ÖÃÖ´Ö ¯ÖÖ¤êü ¯Ö¾ÖÖ¸ü

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

19

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

±ãú»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖê›ü¶Ö ¸üÖšüÖê›ü

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

20

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üÖ•Ö¬ÖÖ−Öß ¸Óü÷Ö´ÖÖ»Öß “Ö¾ÆüÖ Ö

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

21

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖÓ›üÖ

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖê−Ö²ÖÖ ±ãú¯Ö¸êü

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

अ.

1

अ.

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव
²ÖÖê×¸üÃÖàÆü

गावाचे नाव

योजनेचे नाव
×™ü‹ÃÖ¯Öß

²ÖÖê¸üß ØÃÖÆü
²ÖÖê¸üß ØÃÖÆü

²ÖµÖÖ²ÖÖ‡Ô †•Ö²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
नाव
²ÖÖê¸üßØÃÖÆü -ÃÖÖµÖÖê›üÖ ¸üÃŸÖÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö (÷ÖÏÓÖ´ÖÖ 106) ×ú´Öß
0/00 ŸÖê 1/500 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖê¸üßØÃÖÆü -ÃÖÖµÖÖê›üÖ

गावाचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

20

1070 ×¤ü.9.3.17

क ाम पुण

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

. 1 यवतमाळ

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य मा यता
तपिशल/लाभा"याचे
योजनेचे नाव
र कम
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

ˆÓú›üÖ ¸üÖ‘ÖÖê †Ó•Ö−Öú¸ü
÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö Ö›üêú

2017-18
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

±ú×ú¸üÖ ´ÖÖ»ÖÖê•Öß úÖê¯Ö¸êü

49980

2014-15

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÁÖÖ¾Ö Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ±ãú¯Ö¸êü

49980

2014-15

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

×¾Ö´Ö»Ö †•ÖãÔ−Ö »Ö›üêú

49980

2014-15

4

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¸üÖ´ÖéúÂ Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö ˆ‘Ö›êü

49980

2014-15

5

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ÃÖÓ•ÖµÖ ¤ü¿Ö¸ü£Ö ÷Öã²Ö¸êü

49980

2014-15

6

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

´ÖÖ× Öú ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ›üÖêú›êü

49980

2014-15

7

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ›üÖêú›êü

49980

2014-15

8

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

ˆ¢Ö´Ö ¸üÖ‘ÖÖê•Öß ±ãú¯Ö¸êü

49980

2014-15

9

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

÷ÖÓ÷ÖÖ ×úÃÖ−Ö ŸÖ›üÃÖê

49980

2014-15

10

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ¸ü›ü

×™ü‹ÃÖ¯Öß

¹ýŒ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ×´Ö¸üÖÃÖê

49980

2014-15

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

³ÖÖêÃÖÖ

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
शासिक य
तपिशल/लाभा"याचे
योजनेचे नाव
मा यता र क म मा यतेचे वष
नाव

शबरी घरकु ल

†×−Ö»Ö »Ö´Ö$Ö ¸üÖ‰úŸÖ

2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव
´ÖÖÓ•Ö›üÖÔ

योजनेचे नाव
×™ü‹ÃÖ¯Öß

क ामाचा तपिशल
¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö úÖê¾Öê

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.
1

अ.

तालु याचे
नाव
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

3

यवतमाळ

4

यवतमाळ

5

यवतमाळ

गावाचे नाव
µÖÖ¾Ö»Öß

×™ü‹ÃÖ¯Öß

गावाचे नाव

µÖÖ¾Ö»Öß
µÖÖ¾Ö»Öß
µÖÖ¾Ö»Öß
µÖÖ¾Ö»Öß
µÖÖ¾Ö»Öß

योजनेचे नाव

‡•ÖÖ¸üÖ
‡•ÖÖ¸üÖ
‡•ÖÖ¸üÖ
‡•ÖÖ¸üÖ
‡•ÖÖ¸üÖ

क ामाचा तपिशल
ÃÖã¸êü¿Ö ¿ÖÓú¸ü ›ü›ü´Ö»Ö

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

49980

2014-15

लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य मा यता
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
र कम
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

पांडुरं ग डे बा आ1ाम

2017-18

बाजीराव बापुराव आ1ाम

2017-18

भाऊराव डे बा आ1ाम

2017-18

भेाOया लPमण आ1ाम

2017-18

मािणक लHमा मेQाम

2017-18

1
1
1
1
1

Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ
Æü¯ŸÖÖ

×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

¸üÖ´Ö¾ÖÖú›üß
¸üÖ´Ö¾ÖÖú›üß

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
शासिक य
क ामाचा तपिशल/लाभा"याचे
मा यता
योजनेचे नाव
नाव
र कम

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ úÖÃÖÖ¸ü
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ³Ö¾ÖÖ$µÖÖ úÖÃÖÖ¸ü

शासिक य
क ामाची ि थित
मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

¾ÖÖ÷Ö¤üÖ

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
शासिक य
क ामाचा तपिशल/लाभा"याचे
मा यता
योजनेचे नाव
नाव
र कम

शबरी घरकु ल

´ÖÓ¤üÖ ÆãüÃÖî−Ö ²ÖÖê¸üú¸ü

शासिक य
क ामाची ि थित
मा यतेचे वष
2017-18

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

◌़
अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

क ायक ारी अिभयंता िज.प
िज प. बांधक ाम िवभाग
क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे
योजनेचे नाव
नाव

. 1 यवतमाळ
शासिक य
मा यता र क म

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

¾Ö›üÖÖ¾Ö ते •ÖÖÓ²Ö

¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö -•ÖÖÓ²Ö -−ÖÖúÖ¯ÖÖ›üá ¸üÃŸÖÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ‡Ô×•Ö´ÖÖ 26 ×ú´Öß 6/00 ŸÖê
7/00 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20

1067 ×¤ü.9.3.17

क ाम पुण

¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö -•ÖÖÓ²Ö −ÖÖúÖ¯ÖÖ›üá

¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö -•ÖÖÓ²Ö -−ÖÖúÖ¯ÖÖ›üá ¸üÃŸÖÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö (‡Ô×•Ö´ÖÖ 26) ×ú´Öß
3/00 ŸÖê 4/00 ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20

1068 ×¤ü.9.3.17

úÖ´Ö ¯Öã1ÖÔ

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

शासिक य मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¸üÖ´ÖéúÂ9Ö−Ö÷Ö¸ü ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö
¸üÖê›ü

महाKयव थापक िज&हा उMोग क3 4 यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव
÷Öã›üÃÖ ™üÖÔ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü
−ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö
102840/-

2

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

वडगाव रोड

1

2

अ.

अ.
1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.

ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ×²Ö•Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ

×²Ö•Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö 20%

514840/-

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

êú»ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ›Òüß

2016-17

»ÖÖ³Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ

2016-17

»ÖÖ³Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

×•Ö»ÆüÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
अ.

1

2

तालु याचे
नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

¿Öã³Ö´ÖÓ÷Ö»Ö ÃÖÖ´Öã×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü
´ÖêôûÖ¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ

1. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ
×¾Ö¾ÖÖÆü ´ÖêôûÖ¾Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸ü Öê 2.
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ 28 ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ
×¾Ö¾ÖÖÆü ´ÖêôûÖ¾µÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö
ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 710
»ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔ−ÖÖ †−Öã¤üÖ−Ö ¤êü µÖÖŸÖ †Ö»Öê.

86,40,000 ¹ý¯ÖµÖê

¾ÖÂÖÔ 2015-2016

†−Öã¤üÖ−Ö ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
ú¸ü µÖÖÓŸÖ †Ö»Öê.

¿Öã³Ö´ÖÓ÷Ö»Ö ÃÖÖ´Öã×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü
´ÖêôûÖ¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ

1. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ
×¾Ö¾ÖÖÆü ´ÖêôûÖ¾Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸ü Öê 2.
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ 7 ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ
14,88,000 ¹ý¯ÖµÖê
×¾Ö¾ÖÖÆü ´ÖêôûÖ¾µÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö
ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 124
»ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔ−ÖÖ †−Öã¤üÖ−Ö ¤êü µÖÖŸÖ †Ö»Öê.

¾ÖÂÖÔ 2017-2018

3

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

1. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ
×¾Ö¾ÖÖÆü ´ÖêôûÖ¾Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸ü Öê 2.
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ 11 ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ
24,00,000 ¹ý¯ÖµÖê
×¾Ö¾ÖÖÆü ´ÖêôûÖ¾µÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö
ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 167
»ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔ−ÖÖ †−Öã¤üÖ−Ö ¤êü µÖÖŸÖ †Ö»Öê.

¿Öã³Ö´ÖÓ÷Ö»Ö ÃÖÖ´Öã×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü
´ÖêôûÖ¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ

¾ÖÂÖÔ 2016-2017

†−Öã¤üÖ−Ö ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ
ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê

िज&हा पशुसंवधन उपायुU,यवतमाळ
अ.
1

तालु याचे
नाव
यवतमाळ

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

यवतमाळ

संक रीत दभ
ु 7या गायी
Tहशी यांचे िवतरण

Qी. सुभाष बापुरावजी राजने

63800

2016-17

क ाम पुण

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

क ामाची ि थित

×•Ö»ÆüÖ ×Æü¾ÖŸÖÖ¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
अ.

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

क ामाचा तपिशल

1

¯ÖÖÓœü¸üú›üÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

1.¹ý÷$ÖÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ
×ú™üú−ÖÖ¿Öú ±ú¾ÖÖ¸ü$Öß ú¸ü$Öê
2.›üÖÃÖ ×−Ö´ÖãÔ»Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¬Öã¸ü ±ú¾ÖÖ¸ü$Öß“Öê
†ÖîÂÖ¬Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¯ÖÖÔ.†Ö.êú¦üÖ »ÖÖ ú¸ü$Öê
3.†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾Ö«üÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ³ÖÖ¸üßŸÖ
´Ö“”û¸ü¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê
¸üÖÂ™üáµÖ ×Æü¾ÖŸÖÖ¯Ö ×−Ö´ÖãÔ»Ö−Ö úÖµÖÔÎú´Ö 4.¯ÖÏµÖÖê÷Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ÃÖÖ´Öã÷ÖÏß Ö¸êü¤üß
ú¹ý−Ö ¯ÖÏÖ.†Ö.ëú¦ü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê
5.±ú¾ÖÖ¸ü$Öß ú´ÖÔ“ÖÖµÖÖÓ−ÖÖ
±ú¾ÖÖ¸ü$Öß ×ú™ü“ÖÖ 'ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê
6.•Öî×¾Öú ×−ÖµÖÓ¡Ö$Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ
×²Ö™üß†ÖµÖ ×»ÖŒ¾Öß›ü, ¾Öê»Ö−Öê™ü, Æòü›ü−Öê™ü “ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê
7.ŸÖÖ¯Ö ¹ý÷$ÖÖ“Öê ¸üŒŸÖ −Ö´Öã−Öê ‘Öê$µÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ö¸êü¤üß ú¹ý−Ö ¯ÖÏÖ.†Ö.êú¦ü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê.

85

2016

क ाम पुण

2

¯ÖÖÓœü¸üú›üÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¸üÖÂ™üáµÖ ×Æü¾ÖŸÖÖ¯Ö ×−Ö´ÖãÔ»Ö−Ö úÖµÖÔÎú´Ö

1.¹ý÷$ÖÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ
×ú™üú−ÖÖ¿Öú ±ú¾ÖÖ¸ü$Öß ú¸ü$Öê
2.›üÖÃÖ ×−Ö´ÖãÔ»Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¬Öã¸ü
±ú¾ÖÖ¸ü$Öß“Öê †ÖîÂÖ¬Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¯ÖÖÔ.†Ö.êú¦üÖ
»ÖÖ ú¸ü$Öê 3.†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾Ö«üÖ£µÖÖÕ−ÖÖ
³ÖÖ¸üßŸÖ ´Ö“”û¸ü¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê
4.¯ÖÏµÖÖê÷Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ÃÖÖ´Öã÷ÖÏß
Ö¸êü¤üß ú¹ý−Ö ¯ÖÏÖ.†Ö.ëú¦ü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
ú¸ü$Öê
5.±ú¾ÖÖ¸ü$Öß ú´ÖÔ“ÖÖµÖÖÓ−ÖÖ
±ú¾ÖÖ¸ü$Öß ×ú™ü“ÖÖ 'ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê
6.•Öî×¾Öú ×−ÖµÖÓ¡Ö$Ö
úÖµÖÔÎú´ÖÖ†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ×²Ö™üß†ÖµÖ ×»ÖŒ¾Öß›ü,
¾Öê»Ö−Öê™ü, Æòü›ü−Öê™ü “ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê
7.ŸÖÖ¯Ö ¹ý÷$ÖÖ“Öê ¸üŒŸÖ −Ö´Öã−Öê
‘Öê$µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ö¸êü¤üß ú¹ý−Ö
¯ÖÏÖ.†Ö.êú¦ü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê.

137 .51

2017

क ाम पुण

1.¹ý÷$ÖÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ
×ú™üú−ÖÖ¿Öú ±ú¾ÖÖ¸ü$Öß ú¸ü$Öê

3

¯ÖÖÓœü¸üú›üÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¸üÖÂ™üáµÖ ×Æü¾ÖŸÖÖ¯Ö ×−Ö´ÖãÔ»Ö−Ö úÖµÖÔÎú´Ö

2.›üÖÃÖ
×−Ö´ÖãÔ»Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¬Öã¸ü ±ú¾ÖÖ¸ü$Öß“Öê †ÖîÂÖ¬Öß
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¯ÖÖÔ.†Ö.êú¦üÖ »ÖÖ ú¸ü$Öê
3.†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö
×¾Ö«üÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ³ÖÖ¸üßŸÖ ´Ö“”û¸ü¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
ú¸ü$Öê
4.¯ÖÏµÖÖê÷Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ÃÖÖ´Öã÷ÖÏß
Ö¸êü¤üß ú¹ý−Ö ¯ÖÏÖ.†Ö.ëú¦ü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
ú¸ü$Öê
5.±ú¾ÖÖ¸ü$Öß ú´ÖÔ“ÖÖµÖÖÓ−ÖÖ ±ú¾ÖÖ¸ü$Öß ×ú™ü“ÖÖ
'ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸ü$Öê
6.•Öî×¾Öú
×−ÖµÖÓ¡Ö$Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ×²Ö™üß†ÖµÖ
×»ÖŒ¾Öß›ü, ¾Öê»Ö−Öê™ü, Æòü›ü−Öê™ü “ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
ú¸ü$Öê
7.ŸÖÖ¯Ö
¹ý÷$ÖÖ“Öê ¸üŒŸÖ −Ö´Öã−Öê ‘Öê$µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
Ö¸êü¤üß ú¹ý−Ö ¯ÖÏÖ.†Ö.êú¦ü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
ú¸ü$Öê.

80

2018

क ाम पुण

अ.

तालु याचे
नाव

1

यवतमाळ

2

यवतमाळ

गावाचे नाव

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öã¸ü
¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öã¸ü

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल
शबरी घरकु ल

´Ö−ÖÖêÆü¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖÃÖÖ¸üú¸ü
¸ü×¾Ö ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö †Ö´Ö•ÖÖê¸ü

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18
2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

अ.
1

तालु याचे
नाव

गावाचे नाव

यवतमाळ

÷ÖÆãü»Öß Æêü™üß

क &प संचालक िज&हा /ािमण िवक ास यं1णा यवतमाळ
क ामाचा
शासिक य
योजनेचे नाव
तपिशल/लाभा"याचे
मा यता र क म
नाव

शबरी घरकु ल

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÷Öã•Ö¸üÖŸÖß

शासिक य मा यतेचे वष
2017-18

क ामाची ि थित

1 Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव
1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

टे डी

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

क ामाचा
तपिशल/लाभा"याचे
नाव
†Ö−ÖÓ¤üÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ˆ´ÖÖ™êü

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

49980 2014-15

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

िज&हा कृ षी िवक ास अिधक ारी िज.प. यवतमाळ

अ.

तालु याचे
नाव
1

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

गावाचे नाव

योजनेचे नाव

²ÖÖê¸ü•Ö‡Ô

†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß

क ामाचा तपिशल
¸üÖ‘ÖÖê −ÖÖ¸üÖµÖ Ö ³Öã•ÖÖ›êü

शासिक य मा यता
र कम

शासिक य
मा यतेचे वष

49980 2014-15

क ामाची ि थित
लाभा"याना लाभ
िदलेला आहे

