जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी जारना माॊचे कामाारम

( प्रळावककम इभायत तऱ भजरा )
दयु ध्लन ्-०२४८२/२२४७११.
वॊकेत स्थऱ :-

- २०१०ञ .

जा क्र जजभलफावलअजा/भ.अ.अॊतगात-१ ते१६ भद्
ु मे/भाहशत ./प्रसवध्दी /१८-१९/ ८४

/ जारना हद.२३.१.२०१८

प्रतत,
भा.जजल्शाधधकायी
जारना
वलऴम्-

भाहशत अधधकाय अॊतगात १ ते १६ भुद्मेच भाहशत (जारना जजल्शा वॊकेतस्थऱालय ) प्रसवध्दी कयणे
वॊफॊधधत वादय कयणे फाफत.

वॊदबा्-

१. आऩरे फैठकीभध्मे हदरेरे वुचना

भशोदम,
उऩयोक्त वॊदसबाम वलऴमाव अनव
ु रुन ववलनम वादय कयण्मात मेते की, जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना मा कामाारमाच

भाहशत अधधकाय अधधतनमभ अॊतगात १ ते १६ भद्
ु मेच भाहशत एन.आम.व .जारना मा वॊकेतस्थऱालय

प्रसवध्द कयण्मात आरेरी आशे .वदय भाहशत भध र

काशी भद्द
ु ेच भाहशत भध्मे वुधायणा झारे अवन
ु वध
ु ायीत भाहशत आऩरे

लेफवाईटलय प्रसवध्द कयण्मावाठी मा ऩत्रावोफत जोडुन

प्रसवध्दीवाठी वादय कयण्मात मेत आशे . करयता

आऩरे भाहशत स्तल

ऩुढीर आलश्मक कामालाशीस्तल ववलनम वादय.

(वोफत्-लयीर प्रभाणे )

आऩरा वलश्लावु,

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी,
जारना.
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करभ ४ (१) ख

(एक)

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी जारना कामाारमात र कामा ल कताव्म माॊचा तऩसळर
कामाारमाचे नाॊल

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना

वॊऩुणा ऩत्ता

जजल्शाधधकायी कामाारम , प्रळावककम इभायत तऱ भजरा जारना

कामाारम प्रभुख

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी जारना

ळावकीम वलबागाचे नाल

भहशरा ल फार वलकाव वलबाग

कोणत्मा भॊत्रारमात र खात्माच्मा

भहशरा ल फार वलकाव वलबाग

अधधनस्त
कामाकषा् बोैैगोसरक

जारना जजल्शा

वलसळष्ट कामे

भहशरा ल फार वलकाव अॊतगात वलबागातॊगत
ा वलऴमचे कामे

वलबागाचे ध्मेम /धोयण

भहशरा ल फारकाॊचा वलााधगण वलकाव ल वषसभकयण कयण्माच्मा भुख्म उहद्दष्टाने

वला वॊफॊधधत कभाचायी
कामा
काभाचे वलस्तत
ृ स्लरुऩ

भहशरा ल फार वलकाव वलबागाच स्थाऩना कयण्मात आरी आशे .

वभाजात र तनयाधाय /तनयाश्र त /वऩडडत भहशरा ल फारकाॊवाठी वलबागात र
कल्माणकायी मोजना याफलून त्माॊचा वलााधगण वलकाव वाधण्मावाठी वलळेऴ प्रमत्न

कयणे तवेच त्माॊच्मा वाभाजजक,आथीक,ळैषणणक उन्नत वाठी त्माॊच्मा गुणाॊना अधधक
लाल दे ऊन त्माॊना वभाजाच्मा भख्
ु म प्रलाशात वाभालन
ु घेणे भहशरा ल फारकाॊच्मा
वलवलध मोजनाॊना गत दे ऊन त्माॊच्माकरयता वलवलध अधधतनमभ च अॊभरफजालण
कयणे.

(कामा तवेच काभाचे स्लरुऩ माफाफतच भाहशत वोफतच्मा वलऴमवूच त

दळावलण्मात आरेरी आशे .
भारभत्तेचा तऩसळर

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना मा शे कामाारम

भा.जजल्शाधधकायी, कामाारम प्रळावकीम इभायत तऱभजरा मेथे ळावकीम इभायत त
कामाान्ल त आशे .

इभायत ल जागेचा तऩसळर

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना (भा.जजल्शाधधकायी
कामाारम प्रळावकीम इभायत तऱ भॊजरा मेथे ळावकीम इभायत त कामाान्ल त आशे .

कामाारमाच लेऱ आणण दयु ध्लन
क्रभाॊक

कामाारम न लेऱ ९.४५ ते ५.४५ ऩमंत
दयु ध्लन क्र ०२४८२-२२४७११
ई-भेर २०१०ञ.

वाप्ताहशक वुट्ट आणण वलळेऴ
वेलाॊचा कारालध

प्रत्मेक भहशन्मात र प्रत्मेक यवललाय, दव
ु या ल चौथा ळतनलाय आणण ळावनाने जाहशय
केरेल्मा वला वालाजतनक वुट्टमा

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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प्रऩत्र-अ
जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी जारना कामाारमात र मोजनाॊच ल काभाच वलऴमवुच .
क्र

कामाावन क्रभाॊक /ळाखा

ळाखेकडे वुऩुदा केरेरे वलऴम

१

जज.ऩरयवलषा अधधकायी

अऩयाध ऩरयवलषा अधधतनमभ १९५८ च जजल्शमात अभरफजालण वॊफॊधधत वला फाफ तवेच मा

(अऩयाध ऩरयवलषा

अधधतनमभ अॊतगात भा.न्मामारमाकडुन प्राप्त शोणाये प्रकयणाॊलय कामालाशी कयणे.

अधधतनमभ १९५८)
अऩयाध ऩरयवलषा
अधधतनभ ळाखा-०१
२

भहशरा वलकाव
ळाखा-०२

भहशराॊचे ल फारकाॊचे वॊदबाात केंद्ग ळावन ल याज्म ळावनाकडुन भॊजुय खारीर प्रभाणे
मोजनाॊच

थोडक्मात तऩसळर माप्रभाणे

भहशरा वलकाव मोजना्१ ळावकीम भहशरा लवततगश
ृ

२.भहशरा वयॊ षणगश
ृ े

३.आधायगश
ृ े वुधारयत भाशे य मोजना
४.भहशरा भॊडऱाना अनुदान

५.व्मलवाम क प्रसळषणवाठी भर
ु ीॊना वलद्मालेतन
६.तनयाधाय

वलधलाॊवाठी भुरीॊवाठी वललाश अनुदान

७.फशुउद्देसळम भहशरा केंद्ग
८.शुॊडा दषता वसभत

९.भहशरा करयता वभुऩदे ळन केंद्ग
३

भहशरा वलकाव -३

१.कौटुॊबफक हशॊवाचायाऩावुन भहशराॊचे कामदे अॊतगात

प्राप्त शोणायी वला प्रकयणे

२.भहशरा रोकळाशी हदना वॊफॊधधत काभे.

३.ळुबभॊगर वाभुहशक/नोंदण कृत वललाश मोजना.
४.भहशरा ल फार वलकाव अॊतगात ऩयु स्काय
भहशरा वलकाव-४

१. भहशराॊचे वॊदबाात केंद्ग ळावन केंद्ग ळावनाचे भहशरा वलकाव मोजने अॊतगात
वलऴम.
२.भनोधैमा मोजना.

४

फार वलकाव-५

फार वलकावाच्मा मोजने अॊतगात फाफ .
१.तनयीषणगश
ृ (ळावकीम

)

२.फारगश
ृ े ( ळावकीम / स्लमॊवेल )
३.फार वॊगोऩन मोजना
४.सळळुगश
ृ

५..फार न्माम (भुराॊच काऱज ल वयॊ षण ) अधधतनमभ २००० वुधायीत अधधतनमभ २००६
६.याष्रीम फार कल्माण ऩुयस्काय

७. वलबगातॊगत
ा फारकाॊळ वॊफॊधधत वला वलऴम च काभे .
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क्र

कामाावन क्रभाॊक /ळाखा

५

रेखा वलऴम काभे
ळाखा-६

ळाखेकडे वुऩुदा केरेरे वलऴम
१.अथावॊकल्ऩ म काभकाज
२.खचा ताऱभेऱ.

३.प्ररॊबफत आषेऩ ल ऩरयच्छे द वलऴमक फाफ .
४.प्ररॊबफत तनयीषण अशलार/रेखा ऩरयषण अशलार.
रेखा वलऴम वॊफॊधधत वला वलऴम च
६

काभे.

अधधकायी/कभाचायी माॊचे

१.जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव कामाारमात र लगा क / ड कभाचारमाॊ चे आस्थाऩना वलऴम

वेला वलऴम फाफ .

फाफ .

आस्थाऩना ळाखा-७

२.कभाचायी प्रसळषण
३.लगा क ल ड कभाचायी लेतन तनजश्चत वॊफॊधधत प्रकयणे तवेच वेला वलऴम वला फाफ .
४.गोऩन म अशलार वॊफॊधधत फाफ .
मा कामाारमात र तवेच अधधनस्त ळावकीम वॊस्थेत र अधधकायी /कभाचारमाॊ चे वेला वलऴम
फाफ वॊफॊधधत

७

आलक /जालक
ळाखा-८

काभे.

कामाारमाव प्राप्त शोणाये अजा /ऩत्र/ई-भेर ऩत्र

नोंद करुन मा कामाारमात र

वॊफॊधधत ळाखेकडे

दे णे तवेच मा कामाारमात र ऩत्र जालक नोंद लशी भध्मे नोंद करुन वॊफॊधधताॊना ऩाठवलणे ल
डाक हटककट चा हशळोफ ठे लणे.

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी

जजल्शा ऩरयवलषा अधधकायी

वशा.रेखा अधधकायी-------- वॊयषण अधधकायी ----- वलध वल्रागाय

ऩरयवलषा अधधकायी----

ऩरयवलषा अधधकायी ----ऩरयवलषा अधधकायी

लरयष्ठ सरऩ क--- कतनष्ठ सरऩ क
सळऩाई

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना.
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करभ ४ (१)(ख) (दोन)

नभुना

(अ)

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमात र अधधकायी ल कभाचायी माॊच्मा अधधकायाॊचा तऩसळर
अ.क्र

ऩदनाभ

आथीक
अधधकाय

१

जजल्शा भहशरा ल

आशयण ल

फार वलकाव

वॊवलतयण

अधधकायी

अधधकायी
म्शणुन
हदरेरे

अधधकाय

करभ ४ (१)
अ.क्र

(ख ) दोन

ऩदनाभ

नभुना (अ )
अधधकायीप्रळावतनक

१

जजल्शा भहशरा ल

आशयण ल

फार वलकाव

वॊवलतयण

अधधकायी

अधधकायी माॊना
अवणाये
प्रळावकीम

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/ळावन तनणाम/ऩरयऩत्रकानुवाय

असबप्राम

ळावनाने लेऱोलेऱ तनगासभत केरेरे तनमभ ,अधधतनमभ,ळावन

--

तनणाम,(वलत्त वलबाग )

नुवाय दे ण्मात आरेल्मा आधथाक

अधधकायनव
ु ाय तवेच भा.आमक्
ु त भहशरा ल फार वलकाव ऩण
ु े माॊन
लेऱोलेऱ तनगासभत केरेरे ऩरयऩत्रक,आदे ळानुवाय जजल्शमात र
काभकाज चारवलरे जाते.

(फ )
कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/ळावन तनणाम/ऩरयऩत्रकानव
ु ाय

असबप्राम

ळावनाने लेऱोलेऱ तनगासभत केरेरे तनणाम तवेच भा.आमुक्त
भहशरा ल फार वलकाव ऩुणे माॊन लेऱोलेऱ तनगासभत केरेरे
ऩरयऩत्रक,आदे ळानुवाय जजल्शमात र प्रळावकीम

काभकाज

चारवलरे जाते.

अधधकाय

(क )
अ.क्र

ऩदनाभ

पौजदायी अधधकाय

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/ळावन

असबप्राम

तनणाम/ऩरयऩत्रकानव
ु ाय
नाशी.

( ड )
अ.क्र

अधधकाय ऩद
नाशी

अधान्मातमक

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/ळावन

अधधकाय

तनणाम/ऩरयऩत्रकानुवाय

असबप्राम

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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(म)
अ.

ऩदनाभ

कताव्मे

कोणत्मा

क्र

ळेया (अवल्माव)

कामद्मा/तनमभ/ळावन
तनणाम/ऩरयऩत्रकानुवाय

१

जजल्शा भहशरा ल फार
वलकाव

२

प्रळावकीम / वलत्त म तनमॊत्रण अधधकायी

अधधकायी

जजल्शा ऩरयवलषा
अधधकायी

३

वशा.रेखा अधधकायी

४

वलध वल्रागाय

५

वॊयषण अधधकायी

६

ऩरयवलषा अधधकायी

७

लरयष्ठ वऩरीक

८

कतनष्ठ सरऩ क

कामाारमात र

अधधकायी ल कभाचायी माॊचे वेला प्रलेळ तनमभानव
ु ाय त्माॊना वलहशत

कयण्मात आरेरी कताव्मे ,मा वलबागाने लेऱोलेऱ हदरेरे कामाारम न आदे ळान्लमे तनजश्चत
केरेल्मा वलऴम वुच नुवाय त्माॊच्मा वलऴमाफाफतच कताव्मे ल जफाफदायी वॊफॊधधत वलऴमचे
कामद्मान्लमे /तनमभ/ळावन तनणाम/ऩरयऩत्रकानव
ु ाय कयणे फॊधनकायक आशे .

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) (ख)(त न )
तनणाम घेण्माच्मा प्रकक्रमेत अनव
ु यण्मात मेणायी कामाऩध्दत ऩमालेषण ल जफाफदायीचे उत्तयदातमत्ल प्रणारी
काभाचा प्रकाय /नाल
काभाच

स्लरुऩ

प्रऩत्र अ मेथ र वलऴमवुच नुवाय प्रत्मेक ळाखा माॊचे स्लतॊत्र स्लरुऩ
ळावनाचे लेऱोलेऱ तनगासभत केरेरे तनमभ,अधधतनमभ,ळावन तनणाम,अधधवुचना

वॊफॊधधत तयतुद

ऩरयऩत्रक,कामाारम न आदे ळ इत्मादी नुवाय दे ण्मात आरेल्मा आधथाक

वॊफॊधधत अधधतनमभ
तनमभ

अधधकायनुवाय तवेच भा.आमुक्त भहशरा ल फार वलकाव ऩुणे माॊन लेऱोलेऱ

तनगासभत केरेरे ऩरयऩत्रक,आदे ळानव
ु ाय जजल्शमात र काभकाज चारवलरे जाते.तवेच
मा कामाारमाने तनगासभत केरेल्मा कामाारम न आदे ळानुवाय काभकाज कयण्मात
मेत.े

ळावन तनणाम
ऩरयऩत्रक
कामाारम न आदे ळ

अ

काभाचे स्लरुऩ

कारालध ल हदलव

क्र

( भहशरा ल फार
वलकाव मोजने अतगात
तवेच भहशर ल
फारकाॊच्मा वॊदसबात
वलबागातॊगत
ा कामदे ल

भशायाष्र ळावन वाभान्म प्रळावन
ऩरयऩत्रक क्र वॊकीणा १००५/३४/प्र.क्र.८
२००५/१८/य.ल.का / भुॊफई हदनाॊक ७.४.२००५
तवेच कारभमाादा अधधतनमभानुवाय.

काभावाठी जफाफदाय

तक्राय तनलायण

अधधकायी

अधधकायी

भॊजुय ऩदाप्रभाणे

वलबाग म उऩ

ळाखेत र अधधकायी /

फार वलकाव

कामायत वॊफॊधधत
कभाचायी

आमक्
ु त भहशरा ल
औयॊ गाफाद वलबाग
औयॊ गाफाद

वलबागा अॊतगात
ऩुयस्काय

मा वॊफॊधधत

फाफ ॊचे काभकाज.)
वोफतच्मा प्र ऩत्र अ
भध्मे नभुद केरेल्मा
वलबागाच्मा वलऴम
वुच नुवाय

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) (ख) (चाय)

नभुना (अ)

(कामाारम :- जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी जारना )
अ क्र

काभ/कामा

काभाचे प्रभाण

आथीक रक्ष्म

असबप्राम

तन यॊ क

करभ ४ (१) (ख)
अनु

चाय

नभन
ु ा (फ)

काभ/कामा

क्र
१

वोफतच्मा प्र ऩत्र अ
नभुद केरेल्मा काभाच
वलऴम वुच नुवाय

भध्मे

हदलव/ताव ऩुणा कयण्मावाठी

जफाफदायी अधधकायी

तक्राय तनलायण

भशायाष्र ळावन वाभान्म प्रळावन

भॊजयु ऩदा प्रभाणे

वलबाग म उऩ

१००५/३४/प्र.क्र.८/२००५/१८/य.ल.का /

ळाखेत र अधधकायी /

फार वलकाव

भुॊफई हदनाॊक ७.४.२००५ तवेच

कभाचायी

अधधकायी

ऩरयऩत्रक क्र वॊकीणा

कामायत वॊफॊधधत

आमुक्त भहशरा ल
औयॊ गाफाद वलबाग

कारभमाादा अधधतनमभानुवाय

औयॊ गाफाद

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) (ख) ऩाच

नभुना (अ)

काभाळ वॊफॊधधत तनमभ/अधधतनमभ
अनु.क्र

वुचना ऩत्रकानुवाय हदरेर वलऴम

तनमभ

असबप्राम (अवल्माव )

क्रभाॊक ल
लऴा

१

भ.ना.वेला (लेतन ) (वलत्त वलबाग )

१९८१

--

२

भ.नागयी वेला (यजा )

१९८१

--

३

भ.ना.वेला (तनलत्ृ त लेतन

१९८१
१९८१

--

५

भ.नागयी वेला (लताणुक ) (वाभान्म प्रळावन वलबाग )

१९७९

-

६

भ.ना.वेला (सळस्त ल अवऩर ) (वाभान्म प्रळावन वलबाग )

१९७९

-

७

भ.ना.वेला (ऩदग्रशण अलध इ. ) (वाभान्म प्रळावन वलबाग )

१९८१

-

८

अनैततक भानल लाशतुक (प्रततफॊधक) अधधतनमभ १९५६

१९५६

-

९

अऩयाध ऩरयवलषा अधधतनमभ १९५६

१९५६

-

१०

अनाथारमे ल इतय धभाादाम वॊस्था (ऩमालेषण ल तनमॊत्रण )

१९६०

-

४

भ.नागयी

वेला (अळॊयाळ कयणे )

अधधतनमभ १९६०
११

शुॊडा प्रततफॊधक अधधतनमभ १९६१

१९६१

-

१२

भशायाष्र याज्म भहशरा आमोग अधधतनमभ १९९३

१९९३

-

१३

फार न्माम अधधतनमभ-२०००

२०००

-

१४

कौटुॊबफक हशॊवाचायाऩावन
ु भहशराॊचे वयॊ षण अधधतनमभ २००५

२००५

-

१५

भशायाष्र याज्म फार शक्क वयॊ षण आमोग अधधतनमभ २००५

२००५

-

१६

फार वललाश प्रततफॊधक अधधतनमभ २००६

२००६

-

१७

अनैततक व्माऩाय प्रततफॊधक अधधतनमभ-१९५६

१९५६

-

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना

करभ ४ (१) (ख)
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काभाळ वॊफॊधधत ळावन तनणाम
अनु.क्र.

ळावन तनणामानुवाय हदररे
वलऴम

ळावन तनणाम क्रभाॊक ल

असबप्राम

तायीख

भहशरा ल फार वलकाव वलबागाने घेतरेल्मा धोयणात्भक तनणामनुवाय आणण इतय वलबाैागान मा वलबाग वॊफॊधधत तनगासभत
केरेल्मा तनणामनुवाय जजल्शमात र काभकाज चारवलरे जाते.

करभ ४ (१) ख ऩाच

नभुना (क)

काभाळ वॊफॊधधत ऩरयऩत्रके
अनु क्र

ळावन ऩत्रकानुवाय हदरेरे वलऴम

ऩरयऩत्रक क्रभाॊक ल तायीख

असबप्राम (अवल्माव)

भशायाष्र ळावनाने तवेच भा.आमुक्त भहशरा ल फार वलकाव ऩुणे ल भा.वलबाग म उऩ आमुक्त भहशरा ल फार वलकाव
औयॊ गाफाद वलबाग औयॊ गाफाद माॊन लेऱोलेऱ तनगासभत केरेरे ऩरयऩत्रक ,आदे ळ इत्मादी नुवाय दे ण्मात आरेल्मा
ऩरयऩत्रकनुवाय

जजल्शमात र काभकाज चारवलरे जाते.

करभ ४ (१)

(ख)

ऩाच

नभन
ु ा

(ड)

काभाळ वॊफॊधधत कामाारम न आदे ळ /धोयणात्भक ऩरयऩत्रके
अ

वलऴम

क्रभाॊक ल हदनाॊक

असबप्राम (अवल्माव )

अऩयाध ऩरयवलषा अधधतनमभ १९५६ अॊतगात मेणारमा

९३० हदनाॊक

काभाळ वॊफॊधधत कामाारमाने

क्र
२७.१०.१४

वलऴमच काभे

काढरेरे कामाारम न

फार वलकाव मोजनेतॊगत
ा तवेच वलबागातगंत मेणाये

आदे ळानुवाय

फारकाॊचे वलऴम वॊफॊधधत काभे
भहशरा ल फार वलकाव मोजने अॊतगात ल वलबागतगंत
मेणाये भहशराॊचे इतय वलऴम वॊफॊधधत

१०८६ हदनाॊक

६.८.१५

काभे

रेखा वलबाग वॊफॊधधत काभे

--

कामाारमात र ल अधधनस्त वॊस्थेत र

--

अधधकायी/कभाचायी माॊच वेला वलऴम फाफ ॊच काभे
(आस्थाऩना वलबाग )
आलक /जालक ळाखेत र काभे

७३

हदनाॊक २२.१.१५

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख ऩाच

नभुना (इ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाभध्मे उऩरब्ध दस्तऐलजाॊच मादी दस्तएलेजाचा वलऴम
अनु.

दस्तऐलजाचा

क्र

प्रकाय

१

कामाारम न

वलऴम

वॊफॊधधत व्मक्त /

असबप्राम (अवल्माव)

ऩदनाभ
लगा-अ

क.सरऩ क

नस्तमा

आलश्मकतेनुवाय वला
वॊफॊधधत ळाखेकडे
तमाय कयण्मात
आरेरी नोंयलशी

लगा-फ

--//-

लगा-फ (अ.याज )

--//--

लगा-क

--//--

लगा-ड

--//--

भस्टय

क. सरऩ क

नोंदऩस्
ु तक (उदा,आलक नोंदलशी,जालक

कतनष्ठ सरऩ क

योजककदा नोंदलशी (कॎळ फुक )

लरयष्ठ सरऩ क

प्रभाणक नोंदलशी

लरयष्ठ सरऩ क

धनादे ळ नोंदलशी

लरयष्ठ सरऩ क

दे मक नोंदलशी (फ र यजजस्टय )

लरयष्ठ सरऩ क

ब.तन.तनध रेखा नोंदलशी लगा-४

लरयष्ठ सरऩ क

वेला ऩुस्तक

कतनष्ठ सरऩ क

नोंदलशी,प्रकयणा नोंदलशी इ. )

भासवक लेतन दे मके / ऩयु क लेतन दे मके /आकजस्भक

लरयष्ठ सरऩ क

खचा /ब.तन.तनध दे मके ल वशा.अनुदान भॊजुय
केल्माफाफतचे वॊफॊधधत दे मके /
२
३
४
५

आलक

मा कामाारमाकडे प्राप्त शोणारमा ऩत्र व्मलशायाॊच नोंद

नोंदलशी

घेणे

जालक

नोंद घेणे

सरऩ क

जड लस्तव
ु ॊग्रश

कामाारमाकरयता खये दी कयण्मात आरेल्मा स्थालय

वॊफॊधधत ळाखेचे

नोंदलशी

भारभत्तेच नोंद घेणे

लरयष्ठ सरऩ क

स्थातनक

कामाारम करयता उऩबोय म लस्तु खये दीॊच नोंद घेणे

लरयष्ठ सरऩ क

टऩार

कामाारमात र तनगासभत शोणारमा टऩारावाठी रागणाये

वॊफॊधधत क.सरऩ क

भुद्गाॊक

ऩोस्ट भुद्गाॊैॊकाच नोंद घेणे

कामाारम न

फार वलकाव मोजने अॊतगात तवेच फारकाॊचे वॊदबाात

वॊफॊधधत ऩरयवलषा

नस्तमा

वलबागतगंत मेणाये वलऴमच वॊफॊधधत नस्त

अधधकायी

कामाारम न

भहशरा वलकाव

वॊफॊधधत ऩरयवलषा

नस्तमा

वलबागतगंत मेणाये इतय वलऴमच वॊफॊधधत नस्त

नोंदलशी
७
८

वॊफॊधधत ळाखेचे कतनष्ठ

नोंदलशी

खये दी नोंदलशी
६

कामाारमातुन तनगासभत शोणारमा ऩत्र व्मलशायाॊच

वॊफॊधधत क.सरऩ क

मोजने अॊतगात तवेच भहशराॊचे

अधधकायी
जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी,जारना
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करभ ४ (१) ख

वशा

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाभध्मे दस्तऐलजाॊच लगालायी
अनु.

दस्तऐलजाचा प्रकाय नस्त /भस्टय

क्र

/नोंदऩुस्तक, व्शाउचय इ.

१

योजककदा नोदलशी (कॎळफुक )

२

प्रभाणक नोंदलशी

फाफ ॊचा तऩसळर

वुयक्षषत ठे लण्माचा
कारालध

दययोज शोणारमा यकभेच्मा जभा ल खचााचे वललयण ठे लणे

कामभस्लरुऩ

कोऴागाय कामाारमात दे मक ऩारयत झाल्मानॊतय

कामभस्लरुऩ

सभऱणारमा क्रभाॊकाच नोंद घेणे
३

धनादे ळ नोंदलशी

कोऴागाय कामाारमातन
ु प्राप्त शोणारमा धनादे ळाॊच नोंद

कामभस्लरुऩ

घेणे तवेच आशयण ल वॊवलतयण अधधकायी माॊचे नाले

अवरेल्मा फॉक खात्मालयीर वलतयण केरेल्मा धनादे ळाच
नोंद घेणे
४

वलतनमेजन नोंदलशी

भॊजयु शोणारमा लावऴाक अनद
ु ानातन
ु लेऱोलेऱ खचा

कामभस्लरुऩ

माभध्मे वलबागाभापात कोऴगाय कामाारमात वादय

कामभस्लरुऩ

शोणारमा वलतनमोजनाफाफतच नोंद घेणे
५
६
७
८

दे मक नोंदलशी (बफर यजजस्टय )
ब.तनलाशा तनध रेखा नोंदलशी

शोणारमा दे मकाॊचे अनुक्रभाॊक ल त्माचा तऩसळर नोंदवलणे.
लगा-४ भध र वला कभाचारमाॊचे ब.तनलाशा तनध रेखे

(लगा-४ )

अद्ममालत ठे लणे

वेलाऩुस्तक

वला कभाचायी माॊच्मा वेलावलऴमक वला वॊफॊधधत फाफ ॊच

भासवक लेतन दे मके /ऩयु क लेतन

वॊफॊधधत यकभाॊच्मा आशयण कयण्मावाठी कोऴगाय

दे मके /आकजस्भक खचा /ब.तनलाशा

कामभस्लरुऩ
कामभस्लरुऩ

नोंद घेणे
कामभस्लरुऩ

कामाारमात वादय कयण्मात आरेरी दे मके.

तनध दे मके
९

ब.तन.तनध अॊततभ

लगा-४ भध र वला कभाचारमाॊचे ब.तनलाशा तनध रेखे

प्रदानाफाफतच्मा नस्त्मा
१०

कामाारम न नस्त्मा

तनमभानुवाय ठयलुन

हदरेल्मा कारालध त
वॊफॊधधत ळाखेत र कामाारम न नस्त्मा

ठयलुन हदरेल्मा
तनमभानुवाय

११

भस्टय

कभाचारमाॊच उऩजस्थत

५ लऴे

१२

आलक नोंदलशी

मा कामाारमाकडे प्राप्त शोणारमा ऩत्र व्मलशायाॊच नोंद

५

घेणे
१३

जालक नोंदलशी

कामाारमातुन तनगासभत शोणारमा ऩत्र व्मलशायाॊच नोंद

५

घेणे
१४

जड लस्तुवॊग्रश नोंदलशी

कामाारमाकरयता खये दी कयण्मात आरेल्मा स्थालय

१५

स्थातनक खये दी नोंदलशी

१६

टऩार भद्
ु गाॊक नोंदलशी

कामाारम करयता उऩबोय म लस्तु खये दीॊच नोंद घेणे

१७

वॊफॊधधत ळाखेकडे अवरेल्मा
नोंदलशी

कामभ

भारभत्तेच नोंद घेणे
५

कामाारमात र तनगासभत शोणारमा टऩारावाठी रागणाये

५

कामाारमाने आलश्मकतेनुवाय वॊफॊधधत ळाखेकडे तमाय

ठयलुन हदरेल्मा

ऩोस्ट भुद्गाॊैॊकाच नोंद घेणे
केरेल्मा

आलश्मक अवरेल्मा नोंदलशी

तनमभानुवाय

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी, जारना
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करभ ४ (१) ख ( वात )
जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाच्मा ऩरयणाभकायक काभावाठी जनवाभान्माॊळ वल्रा
वतरत कयण्माच व्मलस्था.
अनु क्र

वल्राभवरत चा वलऴम

कामाप्रणारीचे

कोणत्मा

वलस्तत
ृ लणान

अधधतनमभा/तनमभा/ऩरयऩत्रकाद्लाये

ऩन
ु यालतत्ृ त कार

भहशरा ल फार वलकाव वलबागात शाताऱल्मा जाणारमा काभाचे स्लरुऩ रषत घता,जनतेळ वॊफॊधधत अवरेल्मा फाफ ॊळ ककॊ ला
जनतेळ वतत वॊफॊध मेत नाशी. त्माभुऱे

जनवाभान्माॊळ वल्राभवरत कयण्माच वलळेऴ अळ व्मलस्था केररी नाशी.भात्र

अवे अवरे तयीशी नागरयकाॊच्मा वुचना /तनलेदने प्राप्त झाल्माव ककॊ ला प्रत्मष आल्माव त्माॊच्मा वुचना वलचायत घेऊन
ळावनाच्मा धोयणानुवाय कामालाशी केरी जाते.

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
करभ ४ (१) ख ( आठ

)

नभन
ु ा (अ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाच्मा वसभत च मादी प्रकासळत कयणे

(अॊतगात तक्राय तनलायण वसभत )
अ

वसभत चे नाॊल

वसभत चे वदस्म

वसभत चे उहद्दष्ट

क्र

ककत लेऱा

वबा

वबेचा

घेण्मात मेते

जनवाभान्माॊ

कामालत्ृ ताॊत

वाठी खुरी

(उऩरब्ध )

आशे ककॊ ला
नाशी
काभाचा
१

हठकाण
रैंधगक
छऱाऩावुन

वयॊ षण (प्रततफॊध
भनाई ल
तनलायण

१.जजल्शा

भहशरा ल फार वलकाव

काभाचा हठकाण
रैंधगक छऱाऩावुन

तक्रायी प्राप्त

२.वॊयषण अधधकायी

भनाई ल तनलायण

आलश्मकते

३.(अळावकीम वदस्मा )

तनमभ २०१३

अधधकायी जारना

( वसभत अध्मषा )
(वसभत वदस्म )

४.वलध

वल्रागाय

वयॊ षण (प्रततफॊध

अधधतनमभ २०१३ ल
अॊतगात कामाारमाव

नुवाय फैठक

घेण्मात मेत.े

(त्रैभासवक
फैठक ल

२०१३ अॊतगात

तक्रायीच चौकळ

नुवाय )

( तक्राय

करुन अशलार

तनलायण वसभत

लरयष्ठ

)

कयण्मात मेत.े

२०१३ ल तनमभ

(वदस्म वधचल )

कामाारमारा

---

झाल्माव

वॊफॊधधत भहशरेकडुन

अधधतनमभ

--

आलश्मकते

वादय

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख ( आठ

)

नभुना (अ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाच्मा वसभत च मादी प्रकासळत कयणे

(तनयीषणगशृ े /फारगशृ त र भुरा-भुरीॊच्मा ऩुनलावनाकरयता वसभत
अनु

वसभत चे नाॊल

क्र

)

वसभत चे वदस्म
ऩदनाभ

वसभत

वसभत चे

ककत

वबा

वबेचा

उहद्दष्ट

लेऱा

जनवाभा

घेण्मात

न्माॊवाठी

कामालत्ृ ताॊत

मेते

खुरी आशे

चे ऩद

(उऩरब्ध )

ककॊ ला नाशी
वलावभालेळक

१.

भा.जजल्शा दॊ डधधकायी

अध्मष

भहशरा जजल्शा
वल्रागाय
वसभत

भहशरा ल

तन

फार

भहशन्मात

वलकाव

एक

वलबाग

फैठक

२. भुख्म कामाकायी अ

वदस्म

३. प्राॊत अधधकायी (वला )

वदस्म

४. जजल्शा ऩोरीव अधधषक

वदस्म

५. वबाऩत भहशरा ल फार कल्माण

वदस्म

तनणाम क्र

६. जजल्शा ळल्म धचककभत्वक

वदस्म

/२०११/प्र.क्र

७. जजल्शा आयोय म अधधकायी

वदस्म

८. जजल्शा उद्मोग केंद्गाचे अधधकायी

वदस्म

९. जजल्शा वयकायी लकीर

वदस्म

१०. जजल्शा वभाज कल्माण अधधकायी

वदस्म

११. जजल्शा आहदलाव वलकाव अधधकायी

वदस्म

१२. जजल्शा भाहशत अधधकायी

वदस्म

१३. वभाज कामा भशावलद्मारमाचे

वदस्म

वसभत

प्रतततनध
१४.

जजल्शा वलध वल्रागाय भॊडऱ

वदस्म

१५ नगय ऩरयऴद/भशानगयऩासरकाॊच

वदस्म

नाशी

--

ळावन
वॊकणी
२६/का-२/
हद
२.११.२०११
भध्मे
हदरेल्मा
वसभत चे
काभकाज
आशे .

प्रतततनध
१६. भहशरा आधथाक वलकाव भशाभॊडऱाच

वदस्म

जजल्शा प्रतततनध
१७. स्थातनक भहशरा वॊघटनाॊचे /वॊस्थाॊचे

वदस्म

२
प्रतततनध
१८. भहशराॊच्मा कामद्माॊच्मा वॊदबाात

वदस्म

१९. वलळेऴ तनभॊबत्रत

वदव

२० जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव

वदस्म

अधधकायी

वधचल

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख ( आठ

)

नभुना (अ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाच्मा वसभत च मादी प्रकासळत कयणे
अनु
क्र

वसभत चे
नाॊल

वसभत चे वदस्म
ऩदनाभ

वसभत

वसभत चे

ककत

वबा

वबेचा

उहद्दष्ट

लेऱा

जनवाभा

घेण्मात

न्माॊवाठी

कामालत्ृ ताॊत

मेते

खुरी आशे

चे ऩद

(उऩरब्ध )

ककॊ ला नाशी
जजल्शा

क)

वल्रागाय
भॊडऱ

फार कल्माण षेत्रात र वलख्मात

अध्मष

वाभाजजक कामाकताा

भशायाष्र

तन

फार न्माम

भहशन्मात
एक

ख ) ऩोरीव आमुक्ताॊचा प्रतततनध ककॊ ला

वदस्म

(भुराॊच

ग)

जजल्शा आयोय म अधधकायी

वदस्म

वयॊ षण )

घ)

स्लमॊवेल वॊघटनेचा प्रतततनध

वदस्म

ड)

भॊडऱाचा वदस्म

वदस्म

च)

वसभत वदस्म

वदस्म

ऩोरीव अधधषक

छ ) जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव
अधधकायी

वदस्म
वधचल

काऱज ल

नाशी

--

फैठक

तनमभ
२००२

ल

वुधारयत
तनमभ
२०११

भध र ११
(७) नव
ु ाय
जजल्शा

वल्रागाय
भॊडऱाच
यचना नभुद
आशे .

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख ( आठ

)

नभुना (अ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाच्मा वसभत च मादी प्रकासळत कयणे

(तनयीषणगशृ े /फारगशृ त र भुरा-भुरीॊच्मा ऩुनलावनाकरयता वसभत
अनु

वसभत चे नाॊल

क्र

वसभत चे वदस्म
ऩदनाभ

)
वसभत चे उहद्दष्ट

वसभत चे ऩद

ककत लेऱा

वबा

वबेचा

घेण्मात मेते

जनवा

कामालत्ृ ताॊत

भान्माॊ

(उऩरब्ध )

वाठी
खुरी
आशे

ककॊ ला
नाशी
तनयीषणगश
ृ े

१.भा.जजल्शाधधकायी

भुरा-भुरीॊच्मा

२.भशाैाष्र औद्मोधगक

अध्मष

/फारगश
ृ तर

ऩुनलावनाकरयता
वसभत

वदस्म

वलकाव भॊडऱाचे

वदस्म

वदस्म वधचल

फार वलकाव

अधधतनमभ

आलश्मकते

ल वयॊ षण

वॊस्थाभधन
ु १८

उऩरब्ध
आशे

नुवाय ककॊ ला
नुवाय

(त्रैभासवक

लऴा ऩुणा झारेल्मा

फैठक )

फारकाॊच्मा
ऩुनलावनावाठी

वसभत गठीत

अधधकायी
अनुयषणगश
ृ ककॊ ला

प्रकयणो

नाशी

अनाथ तनयाधाय

प्रतततनध

५.अधधषक

(भर
ु ाॊच काऱज

अवरेल्मा

केंद्गाचे
६.जजल्शा भहशरा ल

प्राप्त

अॊतगात

प्रतततनध ्ै
३.जजल्शा उद्मोग

फार न्माम

वश वदस्म

आशे .

वधचल

फारगश
ृ ाचे अधधषक

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना

R.R.T-16 NIC

Page 17

करभ ४ (१) ख ( आठ

)

नभुना (अ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाच्मा वसभत च मादी प्रकासळत कयणे
अनु

वसभत चे नाॊल

क्र

वसभत चे वदस्म
ऩदनाभ

वसभत चे

वसभत चे

ककत

वबा

वबेचा

उहद्दष्ट

लेऱा

जनवा-

घेण्मात

भान्माॊवा

कामालत्ृ ताॊत

मेते

ठी खुरी

ऩद

(उऩरब्ध )

आशे ककॊ ला
नाशी
एकाजत्भक फार

१.भा.जजल्शा दॊ डधधकायी

वयॊ षण मोजना

तथा जजल्शाधधकायी

मा केंद्ग
ऩुयस्कृत

मोमजनें तगात
स्थावऩत भशायाष्र
याज्म फार
वयॊ षण वॊस्था ल
जजल्शा फार
वयॊ षण ळाखा

ळावन

तन

तनणाम

भहशन्मात

वदस्म

भहशरा ल

एक

फार वलकाव

फैठक

३. जजल्शा ऩोरीव अधधषक

वदस्म

वलबाग क्र

४. जजल्शा आयोय म अधधकायी

वदस्म

५. जजल्शा काभगाय अधधकायी

वदस्म

६. जजल्शा तॊत्र सळषण अधधकायी

वदस्म

७. जजल्शा वभाज कल्माण अधधकायी

वदस्म

८. जजल्शा सळषणाधधकायी

वदस्म

९. जजल्शा तनमोजन अधधकायी

वदस्म

१०.अध्मष जजल्शा फार कल्माण

वदस्म

२.अध्मष /वदस्म जजल्शा वल्रागाय

अध्मष

भॊडऱ

वसभत
११.अध्मष जजल्शा फार न्माम भॊडऱ

वदस्म

१२.वलळेऴ फार ऩोरव ऩथकाचा

वदस्म

प्रबायी
१३. जजल्शमाच्मा चाईल्ड राईन

वदस्म

वॊस्थेचा प्रतततनध
१४.जजल्शामाचे वलळेऴ दत्तक वॊस्थेचा

वदस्म

प्रतततनध

आशे

३७/का हद
३०.७.१५ ल
ळावन
तनणाम
भहशरा ल
फार वलकाव
वलबाग क्र
ळुध्दीऩत्रक
क्र

/२०११/प्र.क्र.३
७०/का.८/ हद.
१५ भे २०१२
भध र
तयतुदीनुवाय
फारकाॊच

वदस्म

१६.जजल्शा फार वयॊ षण अधधकायी

वदस्म

वयॊ षण

१७.जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव

वदस्म

वॊफॊधधत

वधचल

उऩरब्ध

२०१०/प्र.क्र.३

१५.जजल्शा न्मातमक वेलेचा प्रतततनध

अधधकायी

नाशी

काऱज ल

आढाला घेणे
घेण्मावाठी
वसभत चे
काभकाज
आशे .

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख ( आठ

)

नभुना (फ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाच्मा अधधवबाॊच मादी प्रकासळत कयणे
अ

अधधवबेच नाल

वबेचे वदस्म

वबेचे उहद्दष्ट

क्र

ककत लेऱा घेण्मात

वबा

वबेचा

मेते

जनवाभान्माॊवाठी

कामालत्ृ ताॊत

खुरी आशे ककॊ ला

(उऩरब्ध )

नाशी

------ तनयॊ क-----

करभ ४ (१) ख ( आठ

)

नभुना (क

)

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाच्मा ऩरयऴदाॊच मादी प्रकासळत
अ

ऩरयऴदे चे नाल

ऩरयऴदे चे वदस्म

ऩरयऴदे चे उहद्दष्ट

क्र

कयणे

ककत लेऱा

वबा

वबेचा

घेण्मात मेते

जनवाभान्माॊवाठी

कामालत्ृ ताॊत

खुरी आशे ककॊ ला

(उऩरब्ध )

नाशी

------ तनयॊ क-----

करभ ४ (१) ख ( आठ

)

नभुना ( ड

)

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमाच्मा कोणत्माशी वॊस्थेच मादी
अ

वॊस्थेचे नाल

वॊस्थेचे

वदस्म

क्र

वॊस्थेचे उहद्दष्ट

प्रकासळत

कयणे

ककत लेऱा घेण्मात

वबा

वबेचा

मेते

जनवाभान्माॊवाठी

कामालत्ृ ताॊत

खुरी आशे ककॊ ला

(उऩरब्ध )

नाशी

------ तनयॊ क-----

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) (ख) (नऊ )
वालाजतनक प्राधधकायणात र कामाारमात र अधधकारमाॊ च ल कभाचायीचे नाॊल ल त्माॊचे भासवक लेतन च
अ

क्र

ऩदनाभ

अधधकायी ल

कभाचारमाॊचे नाॊल

लगा

रुजु

झाल्माचा

मादी

भासवक लेतन

वॊऩकाावाठी

दयु ध्लन /पॎक्व/ई-भेर

हदनाॊक
लेतन/

भशागाई बत्ता

ग्रेड ऩे

/ घय बाडे
बत्ता /लाशन
बत्ता ल इतय
बत्ते

१

जजल्शा भहशरा

श्र भत .एव.डड.

ल फार वलकाव

रोंढे

अ

१८.१२.२००२

२७८३०+
६६००

अधधकायी

भशागाई बत्त

०२४८२/२२४७११

ल घय बाडे
बत्ता ल लाशन

कामाारमळ ्

ई-भेर

२०१०ञ.

बत्ता लेऱोलेऱ
तनगासभत
शोणाये ळावन

तनणाम भासवक
लेतन भध्मे
वभालेळ आशे
२

वशा.रेखा

श्र .हट.व्शी.तनभाऱ

अधधकायी
३

जजल्शा
ऩरयवलषा

फ- (अ.

२४.५.२००५

याज)
श्र .फ .जे.भुॊढे

क

११३६० +
४४००

४.४.१९९८

२१२४०+
४५००

अधधकायी
४

वॊयषण

श्र .जव्श.ऩ .नागये

अधधकायी
५

वलध वल्रागाय

फ- (अ.

२१.१.२०१३

याज)
श्र .एव.ए.ऩलाय

फ- (अ.

४३००
२५.८.२०१६

याज)
६

ऩरयवलषा

श्र .फ .ए.कणगये

क

ऩरयवलषा

३१.१२.२००१

लरयष्ठ सरऩ क

१९७६०+
४३००

श्र .ए.ए.याठोड

क

१२.२.२०१५

अधधकायी
८

१०५४०
+४३००

अधधकायी
७

१२४२० +

११४५०+
४३००

श्र .ए.डड.खान

क

०३.०२.१९८६

१५२७०+
४२००

९

कतनष्ठ सरऩ क

श्र .एभ.झेड

क

१५.५.१९९९

पारुकी
१०

कतनष्ठ सरऩ क

श्र .आय.एव.
वुमल
ा ॊळ

R.R.T-16 NIC

११०००+
२४००

क

१८.९.१९९०

१००४०+
१९००

--लयीर प्रभाणे-

-

-

--लयीर प्रभाणे-

-

-

--लयीर प्रभाणे-

--

-

--लयीर प्रभाणे-

-

-

--लयीर प्रभाणे-

-

-

--लयीर प्रभाणे-

-

-

--लयीर प्रभाणे-

-

-

--लयीर प्रभाणे-

-

-

--लयीर प्रभाणे-

-

-
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करभ ४ (१) (ख) (नऊ )
वालाजतनक प्राधधकायणात र कामाारमात र अधधकारमाॊ च ल कभाचायीचे नाॊल ल त्माॊचे भासवक लेतन च
अ

ऩदनाभ

क्र

अधधकायी ल

लगा

रुजु

कभाचारमाॊचे

झाल्माचा

नाॊल

हदनाॊक

मादी

भासवक लेतन

वॊऩकाावाठी
दयु ध्लन /पॎक्व/ई-भेर

लेतन/

भशागाई बत्ता

ग्रेड ऩे

/ घय बाडे
बत्ता /लाशन
बत्ता ल इतय
बत्ते

११

श्र .गोये .एव.एव

कतनष्ठ

क

१७.१.२०१५

५८३०+

भशागाई बत्त

०२४८२/२२४७११

वयॊ षण

१९००=

ल घय बाडे

अधधकायी

७७३०

बत्ता ल लाशन

कामाारमळ ्

ई-भेर

२०१०ञ.

बत्ता लेऱोलेऱ
तनगासभत
शोणाये ळावन
तनणाम भासवक
लेतन भध्मे
वभालेळ आशे
१२

१३

१४

१५

१६

१७

श्र भ.एभ.ऩ .सळॊदे

श्र .एन.ए.काकडे.

श्र .एव.फ .सळॊदे

श्र .ए.ऩ .पदाट

श्र .ए.आय. बुवायी

कतनष्ठ

क

१०.६.२०१५

वयॊ षण

१९००

अधधकायी

=७७३०

कतनष्ठ

कक

१३.१०.२०१५

१९००=

अधधकायी

७७३०

कतनष्ठ

क

२०.४.२०१६

५८३०+

वयॊ षण

१९००

अधधकायी

=७७३०

कतनष्ठ

क

२०.४.२०१६

५८३०+

वयॊ षण

१९००

अधधकायी

=७७३०

कतनष्ठ

क

१३.६.१६

५८३०+

वयॊ षण

१९००

अधधकायी

=७७३०

श्र .मु.एच.

लाशन चारक

श्र .एन.आय.

सळऩाई

धुभाऱ

५८३०+

वयॊ षण

क

२०.२.१९८६

सवयवाठ
१८

५८३०+

१४५००+

--लयीर प्रभाणे-

--लयीर प्रभाणेलयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

लयीर प्रभाणे

२६५०
ड

१०.३.२०१४

५१८०+

लयीर प्रभाणे

१३००
जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) (ख) (दशा

)

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारम जारना कामाारमात र अधधकायी ल कभाचारमाॊ चे लेतनाच

वलस्तत
ृ भाहशत

प्रकासळत कयणे.
अ.

लगा

लेतन रुऩये ऴा

क्र

भऱ
ु लेतन ल ग्रेड
लेतन

इतय अनुसेम बत्ते
तनमसभत (भशागाई

बत्ता घयबाडे बत्ता
ळशय बत्ता इतय बत्ते.

प्रवॊगानुवाय

वलळेऴ (जवे

(जवे प्रलाव

प्रकल्ऩ बत्ता

बत्ता )

प्रसळषण
बत्ता.

१
१

लगा-अ याजऩबत्रत

जजल्शा भहशरा ल फार
वलकाव अधधकायी

१५६००-३९१००

(ग्रेड ऩे ५४००)

२७८३०+ ६६००

ळावनाने भशागाई

प्रलाव

बत्तेचे ल घय बाडे

बत्ता

-

बत्ता ल लेतन वॊफॊधधत
इतय वॊफॊधधत बत्ते
ळावन तनणाम नुवाय

तनजश्चत केल्मा प्रभाणे
२. लगा फ (अयाजऩबत्रत )
२

वशा.रेखा अधधकायी

९३००-३४८००

११३६० + ४४००

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

३

वयॊ षण अधधकायी

९३००-३४८००

१२४२० + ४३००

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

४

वलध वल्रागाय

९३००-३४८००

१०५४० +४३००

----- लयीर प्रभाणे --

९३००-३४८००

अधधकायी

(ग्रेड.ऩे ४५००

२१२४०+ ४५००

----- लयीर प्रभाणे --

-

--

ऩरयवलषा अधधकायी

९३००-३४८००

१९७६०+४३००

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

११४५०+४३००

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

३.
५
६

(ग्रेड ऩे ४४००)
(ग्रेड ऩे ४३००)
(ग्रेड ऩे ४३००)

लगा- क

जजल्शा ऩरयवलषा

(ग्रेड ऩे ४३००)
७

ऩरयवलषा अधधकायी

९३००-३४८००
(ग्रेड ऩे ४३००)

८

लरयष्ठ सरऩ क

९३००-३४८००

१५२७०+४२००

----- लयीर प्रभाणे --

-

--

९

कतनष्ठ सरऩ क

५२००-२०२०० (ग्रेड

११०००+२४००

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

१००४०+१९००

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

५८३०+ १९०० ७७३०

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

(ग्रेड ऩे ४२००)
ऩे १९००)

१०

कतनष्ठ सरऩ क

५२००-२०२०० (ग्रेड
ऩे १९००)

११

कतनष्ठ वॊयषण

५२००-२०२०० (ग्रेड

अधधकायी

ऩे १९००)

R.R.T-16 NIC
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अ.

लगा

लेतन रुऩये ऴा

क्र

भुऱ लेतन ल ग्रेड लेतन

इतय अनुसेम बत्ते
तनमसभत (भशागाई

बत्ता घयबाडे बत्ता
ळशय बत्ता इतय बत्ते.

प्रवॊगानुवाय

वलळेऴ

(जवे प्रलाव

(जवे

बत्ता )

प्रकल्ऩ
बत्ता
प्रसळषण
बत्ता.

लगा क
१२

कतनष्ठ वॊयषण

५२००-२०२००

अधधकायी

(ग्रेड ऩे ५४००)

--

-

----- लयीर प्रभाणे --

-

--

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

----- लयीर प्रभाणे --

-

-

१४५००+२६५०

----- लयीर प्रभाणे --

-

--

५१८०+१३००

---- लयीर प्रभाणे --

-

-

५८३०+ १९००
७७३०

ळावनाने भशागाई
बत्तेचे ल घय बाडे
बत्ता ल लेतन वॊफॊधधत
इतय वॊफॊधधत बत्ते
ळावन तनणाम नुवाय

तनजश्चत केल्मा प्रभाणे
१३
१४
१५
१६
१७

कतनष्ठ वॊयषण

५२००-२०२००

अधधकायी

(ग्रेड ऩे

कतनष्ठ वॊयषण

५२००-२०२००

अधधकायी

(ग्रेड ऩे

कतनष्ठ वॊयषण

५२००-२०२००

अधधकायी

(ग्रेड ऩे

कतनष्ठ वॊयषण

५२००-२०२००

अधधकायी

(ग्रेड ऩे

लाशन चारक

५२००-२०२००

१९००)
१९००)
१९००)
१९००)

५८३०+ १९००
७७३०
५८३०+ १९००
७७३०
५८३०+ १९००
७७३०
५८३०+ १९००
७७३०

(ग्रेड ऩे २५५०)
१८

सळऩाई

४४४०-७४४०
(ग्रेड ऩे १३०० )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४

(१) ख अकया

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमाचे भॊजुय अॊदाजऩत्रक ल खचााचा तऩसळर माच वलस्तत
ृ भाहशत प्रकासळत
कयणे
अनु.

(भाचा-२०१८ अखेय ऩमंत )
अॊदाजऩत्रकीम ळ ऴााचे लणान

क्र

अनुदान

तनमोजजत लाऩय (षेत्र
ल काभाचा तऩसळर )

अधधक अनुदान

असबप्राम

अऩेक्षषत अवल्माव
रुऩमात

१

२२३५-२०७२

५०६६०६०

५०६६०६०

--

--

२

२२३५-२५९१

--

--

--

--

३

२२३५-२५९१

--

--

--

--

४

२२३५-१४७९

--

--

--

--

५

२२३५-२१३४

--

--

--

--

६

२२३५-

५२८९७७६

५२८९७७६

--

--

७

२२३५-१३८१

---

---

--

--

८

२२३५-१३८१-३१७७--९०१

१७२२८७१

१७२२८७१

--

--

९

२२३५

९०१

--

--

--

--

१०

२२३५-३२४८

--

--

--

--

११

२२३५-३२०१

२०१६०००

२०१६०००

--

--

१२

२२३५-

३१५००००

३१५००००

--

--

१३

२२३५-३०४१

--

--

--

--

१४

२२३५-११४७

४१६५०००

४१६५०००

--

--

१५

२२३५

९०६

१०२५९००

१०२५९००

१६

२२३५

३२५

२०००००

२०००००

१७

२२३५-०११३

७५०००

७५०००

८५७

१८३

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख

(फाया) नभुना (अ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात र अनुदान लाटऩाच्मा कामाक्रभाच कामाऩध्दत मा लऴाावाठी प्रकासळत
कयणे
कामाक्रभाचे नाॊल
राबाथीच्मा ऩात्रता वॊफॊध च्मा
अटी ल ळती

फार वलकाव अॊतगात ( फारगश
)
ृ
मोजनेचे स्लरुऩ :-

भुॊफई भुराॊचे अधधतनमभ १९८४ नुवाय स्थाऩना कयण्मात आरेल्मा प्रभाणणत ळाऱाॊना फार

न्माम अधधﾠ तनमभ १९८६ नुवाय फारगश
ृ े ल वध्मा फार न्माम (भुराॊच काऱज ल वयॊ षण
) अधधतनमभ २००० अन्लमे काऱज ल वयॊ षणाच गयज अवरेल्मा अनाथ ,

तनयाधाय,वॊकटग्रस्त ल अत्माचायीत फारकाॊना ऩोरीव,स्लमॊवेल वॊस्था,ऩारक माॊचा कडुन फार
कल्माण वसभत भापात फारगश
ृ ाव प्रलेळ हदरा जातो.वदय मोजने अॊतगात ० ते १८

लमोगटात र वला भुरा-भुरीॊना अन्न लस्त्र तनलाया आयोय म वुवलधा, सळषण,प्रसळषण इत्मादी

ववु लधा ऩयु वलल्मा जातात ल ऩन
ु लावनावाठी प्रमत्न केरे जातात.जारना जजल्शमात २ ळावकीम
फारगश
ृ कामायत आशे . ल स्लमॊवेल वॊस्थे भापात भॊजयी प्राप्त वॊस्था कामायत

आशे . मा वला

स्लमॊवेल फारगश
ृ ाना मोजनेचे ळावन तनणामनुवाय दयभशा दय डोई खचाावाठी वशाय्मक
अनुदान दे ण्मात मेत.े वदय वशाय्मक

अनुदानाच यक्कभ भॊजुय प्रलेसळत वॊख्मानुवाय /प्रलेसळ

शजयी नुवाय लऴाात दोन टप्मात हदरे जाते.

ळावकीम फारगश
ु ाय आशाय ल वोई
ृ ात राबर्थमांना ळावनाने तनजश्चत केरेल्मा प्रभाणानव

राब सभऱण्मावाठीच
कामाऩध्दत

वुवलधा उऩरब्ध करुन हदल्मा जातात.

राबाथीच्मा ऩात्रता वॊफॊध च्मा ळावन तनणाम ल लरयष्ठ कामाारमाने ठयलून हदरेल्मा अटी ल
ळती ऩुणा कयणाये राबथी माॊन जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमत ककॊ ला
फार कल्माण वसभत जारना / ल जजल्शमात र भॊजयु स्लमॊवेल वॊस्थेकडे
कागदऩत्रावश अजा कयणे.

वॊफॊधधत

ऩात्रता ठयवलण्वमावाठी

फेघय / तनयाश्र त अनाथ एक ऩारक अवल्माफाफतचे प्रभाणऩत्र./यहशलाव प्रभाणऩत्र /उत्ऩन्नाचे

आलश्मक अवररे कागदऩत्र

प्रभाणऩत्र /सळषण घेत अवल्माफाफत वॊफॊधधत ळाऱे चे प्रभाणऩत्र /अजादायचे पोटो इत्मादी
फाफ ळावन तनणाम तवेच वलबागाचे लरयष्ठ कामाारमाने लेऱोलेऱ हदरे रे वच
ु नानव
ु ाय
कामालशी कयण्मात मेत.े

कामाक्रभाभध्मे सभऱणारमा
राबाच वलस्तत
ृ भाहशत

अनुदान लाटऩाच कामाऩध्दत

-वलबागाचे लरयष्ठ कामाारमाकडुन आथीक तयतुद भॊजुय झाल्मानॊतय वॊफधधत भॊजुय

वॊस्थेव प्रलेसळत /राबाथी च शजयीनुवाय तवेच मोजनेच अटी ळती वॊफॊधधत फाफ
तऩावणाै केल्मानॊतय

वषभ अधधकारमाॊचे ऩदनाभ
वलनॊत अजाावोफत रागणाये

वलना ळुल्क

वलनॊत अजााचा नभुना

--

वोफत जोडणे आलश्मक

R.R.T-16 NIC
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ळुल्क

इतय ळुल्क

स्लमॊवेल

ळुल्क नाशी
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अवरेल्मा कागदऩत्राॊच मादी

प्रभाणऩत्र /अजादायचे पोटो फेघय ल तनयाश्र त अनाथ एक ऩारक अवल्माफाफतचे वषभ

(दस्तऐलज/ दाखरे)

अधधकायी माॊन हदरेरे प्रभाणऩत्र.इत्मादी.

कामाक्रभाचे नाॊल

फार वलकावाच्मा मोजने अतगात ( फारगश
ृ े )

जोड कागदऩत्राचा नभुना

--

कामाऩध्दत वॊदबाात तक्राय

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकयी

तनलायण्मावाठब ् वॊफॊधधत

भा.वलबाग म उऩ आमुक्त भहशरा ल फार वलकाव औयॊ गाफाद वलबाग औयॊ गाफाद

तऩळ रलाय ल प्रत्मेक स्तयालय

जजल्शा /तारुका ऩातऱ

अधधकारमाचे ऩदनाभ

उऩरफध तनध (उदा जजल्शा
ऩातऱ ,तारक
ु ा ऩातऱ गाल
ऩातऱ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख

(फाया) नभुना (अ )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात र अनुदान लाटऩाच्मा कामाक्रभाच कामाऩध्दत मा लऴाावाठी प्रकासळत
कयणे
कामाक्रभाचे नाॊल

फार वॊगोऩन मोजना

राबाथीच्मा ऩात्रता

फार वॊगोऩन मोजना्-

वॊफॊध च्मा अटी ल ळती

(मोजनेचे स्लरुऩ )

फेघय ल तनयाश्र त ल अन्म गयजु फारकाॊना वॊस्थेत दाखर करुन

घेण्माऐलज कौटुॊबफक लातालयणात त्माॊचे वॊगोऩन ल वलकाव शोण्मा वॊध उऩरब्ध करुन दे ण्मात
मेत.े भुराॊवाठी कॊु टुॊफ सभऱलुन दे ण्मावाठी

हश मोजना कामायत आशे .अनाथ फारक ककॊ ला दोन्शी

ऩारक त व्र कॊु टुॊफ फरश भत्ृ मु,आजाय इत्मादी कायणाभुऱे

वॊगोऩनाव अवभथा आशे त अळ

कॊु टुॊफात र फारकाॊवाठी अल्ऩ हदघा कारालध वाठी ऩमााम कॊु टुॊफात वॊगोऩनावाठी दे ण्मात मेते

एका कॊु टुॊफात दोन ऩेषा जास्त भुरे ठे लता मेत नाशी. त्माप्रभाणे एका कॊु टुॊफात र दोन भुराऩेषाबालॊडाऩेषा अधधक बालॊडाना मा माजनेचा पामदा सभऱु ळकत नाशी. हश मोजना ळावनातपे

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी माॊचे भापात ल वलबागाच भान्मता प्राप्त स्लमॊवेल
वॊघटनाॊच्मा वशकामााने ळावनाने मोजनेच्मा अनऴ
ु ॊगाने लेऱोलेऱ तनगासभत केरेरे ळावन
राब सभऱण्मावाठीच
कामाऩध्दत

तनणामत र तयतुदीनुवाय याफवलण्मात मेत.े

जजल्शमात राबाथीच्मा ऩात्रता वॊफॊध च्मा ळावन तनणाम ल लरयष्ठ कामाारमाने ठयलून हदरेल्मा
अटी ल ळती ऩुणा कयणाये राबथी माॊन जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमत

ककॊ ला फार कल्माण वसभत जारना / ल जजल्शमात र भॊजयु स्लमॊवेल वॊस्थेकडे अजा ल वॊफॊधधत
कागदऩत्र वोफत जोडुन अजा कयणे.
ऩात्रता ठयवलण्वमावाठी

फेघय ल तनयाश्र त अनाथ एक ऩारक अवल्माफाफतचे प्रभाणऩत्र./यहशलाव प्रभाणऩत्र /उत्ऩन्नाचे

आलश्मक अवररे कागदऩत्र

प्रभाणऩत्र /सळषण घेत अवल्माफाफत वॊफॊधधत ळाऱे चे प्रभाणऩत्र /अजादायचे पोटो इत्मादी.

कामाक्रभाभध्मे सभऱणारमा

--

राबाच वलस्तत
ृ भाहशत
अनुदान लाटऩाच
कामाऩध्दत

वलबागाचे लरयष्ठ कामाारमाकडुन आथीक तयतुद भॊजुय झाल्मानॊतय वॊफधधत स्लमॊवेल वॊस्थे

भापात रु ४२५ भासवक अनुदान मोजनेचे प्रलेसळताॊना दे ण्मात मेते तवेच मोजना याफवलणारमा
भॊजुय स्लमॊवेल वॊस्थेव प्रतत राबाथी भागे

रु ७५/- शे वॊस्थेव ळावकीम खचाावाठी वशाय्मक

अनुदान म्शणुन दे ण्मात मेत.े
वषभ अधधकारमाॊचे ऩदनाभ
वलनॊत अजाावोफत रागणाये

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी

ळुल्क

वलना ळुल्क

वलनॊत अजााचा नभुना

--

इतय ळुल्क

ळुल्क नाशी

वोफत जोडणे आलश्मक

यहशलाव प्रभाणऩत्र /उत्ऩन्नाचे प्रभाणऩत्र /सळषण घेत अवल्माफाफत वॊफॊधधत ळाऱे चे प्रभाणऩत्र

अवरेल्मा कागदऩत्राॊच

/अजादायचे पोटो फेघय ल तनयाश्र त अनाथ एक ऩारक अवल्माफाफतचे वषभ अधधकायी माॊन

मादी. (दस्तऐलज/ दाखरे)

हदरेरे प्रभाणऩत्र.इत्मादी.

कामाक्रभाचे नाॊल

फार वॊगोऩन मोजना

जोड कागदऩत्राचा नभुना

--
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कामाऩध्दत वॊदबाात तक्राय

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकयी

तनलायण्मावाठब ् वॊफॊधधत

भा.वलबाग म उऩ आमक्
ु त भहशरा ल फार वलकाव औयॊ गाफाद वलबाग औयॊ गाफाद

तऩळ रलाय ल प्रत्मेक

जजल्शास्तयालय

अधधकारमाचे ऩदनाभ

स्तयालय उऩरफध तनध

(उदा जजल्शा ऩातऱ ,तारुका
ऩातऱ गाल ऩातऱ )
राबार्थमांच भाहशत

कामाारमात फार वलकाव ळाखेकडे उऩल्फध आशे .
जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना

करभ ४

(१) ख (फाया )

नभुना (फ)

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात र अनुदान कामाक्रभाअॊतगात राबार्थमांच वलस्तत
ृ भाहशत प्रकासळत कयणे
मोजना चे नाॊल :- फार वॊगोऩन मोजना
अनु
क्र

राबाथीचे नाॊल ल
ऩत्ता

अनुदान/राब

(कामाारमाचे नाॊल्- जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
तनलड ऩात्रतेचे तनकऴ

असबप्राम

जारना )

माॊच यक्कभ
/स्लरुऩ

१

वॊफॊधधत भॊजुय प्राप्त

प्रतत प्रलेसळत

फार वॊगोऩन मोजनाचे

फार वॊगोऩन मोजना्-

वॊस्था ल मा

रु ४२५/-

वॊफॊधधत भहशरा ल फार

भहशरा ल फार वलकाव वलबाग ळावन तनणाम

कामाारमाकडे

भासवक मा

वलकाव वलबाग ळावन

क्र फारवॊ-२०११ ० ते १८ लमोगटात र

राबाथी मादी

प्रभाणे

तनणाम क्र

उऩरब्ध आशे .

फारवॊ/२०११/प्र.क्र./३१३/का.८/
हद.०९.१०.२०१३ भध र
तरुदीनुवाय ल मोजने

वॊफॊधधत ळावनाने लेऱोलेऱ
तनगासभत केरेरे ळावन
तनणाम

ल मा वलबागाचे

लरयष्ठ कामाारमाने तनजश्चत
केरेल्मा अटी ळतीनुवाय
मोजनेचे राब भॊजयु
कयण्मात मेत.े

अनाथ,तनयाधश्रत,फेघय ल अन्म प्रकाये आऩत्त त
अवरेरे ( ) फारकाॊचे वॊस्थाफाशम आणण

कौटुॊबफक लातालयण वॊगोऩन व्शाले, मादृष्टीने
फार वॊगोऩन मोजना याफवलण्मात मेते वदय

मोजना भहशरा ल फार वलकाव वलबाग ळावन
तनणाम क्र २०११//प्र.क्र./३१३/का.८/
हद.०९.१०.२०१३ भध र

तरुदीनुवाय ल मोजने

वॊफॊधधत ळावनाने लेऱोलेऱ तनगासभत केरेरे
ळावन तनणाम

ल मा वलबागाचे लरयष्ठ

कामाारमाने तनजश्चत केरेल्मा अटी ळतीनुवाय

राबाथीच तनलड करुन अनद
ु ान भॊजयु कयण्मात
मेत.े वदय मोजना भहशरा ल फार वलकाव
अधधकायी माॊचे भापात ल भान्मता प्राप्त
स्लमॊवेल वॊघटनाॊच्मा वशकामााने याफवलण्मात
मेत.े

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४

(१) ख (फाया )

नभुना (फ)

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात र अनुदान कामाक्रभाअॊतगात राबार्थमांच वलस्तत
ृ भाहशत प्रकासळत कयणे
मोजना चे नाॊल :- ळुबभॊगर वाभहु शक वाभहु शक नोंदण कृत वललाश मोजना वध
ु ारयत स्लरुऩात जजल्शा तनमोजन वलकाव वसभत
भापात याफवलण्माफाफत.

(कामाारम्-जजल्शा
भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी जारना )
अनु
क्र

राबाथीचे नाॊल ल
ऩत्ता

अनद
ु ान/राब

तनलड ऩात्रतेचे तनकऴ

असबप्राम

माॊच यक्कभ
/स्लरुऩ

मोजनेचे नाॊल :- ळुबभॊगर वाभुहशक /नोंदण कृत वललाश मोजना

१

कामाारमाव उऩरफध

प्रत राबाथी

मोजनेचे वॊफॊधधत

आशे .

(प्रतत

भहशरा ल फार

१०,०००/-

ळावन तनणाम क्र

जोडप्माॊना रु
प्रभाणे

वलकाव वलबाग
वॊकीणा२०११/प्र.क्र.९३/का.२
हद.३०.९.२०११ भध र

ळुबभॊगर वाभहु शक /नोंदण कृत वललाश मोजना :-

ळेतकरमाॊच्मा भुरीॊच्मा वललाशावाठी कभा जादा दयाने
घलुन कयणे अळक्म झाल्माने आत्भशत्मा कयीत
अवल्माने आत्भशत्मेरा आऱाﾠ

फवाला ल कय्ाज

फाजयीऩणा लाढु नमे म्शणुन शी मोजना याफवलण्मात
मेते वदय वध
ु ारयत मोजना जजल्शा तनमोजन वसभत

भापात याफवलण्मात मेणाय आशे . वदय मोजनेव ऩात्र

तयतुदी नुवाय ल मा

ठयवलण्मावाठी लावऴाक उत्ऩन्न कभार भमाादा रु.

कामाारमाने तनजश्चत

प्रतत जोडऩे रु १०,०००/- एलढे अनुदान लधुच्मा

वलबागाचे लरयष्ठ
केरेल्मा अटी
ळतीनुवाय

१,००,०००/ इतके याशीर अळ भर
ु ीॊच्मा वललाशवाठी
आईच्मा नाले, आई शमात नवेर तय लड राॊच्मा नाले
आई-लड र दोन्शी शमात नवत र तय लधुच्मा नालाने
अनुदान दे ण्मात मेते तवेच ज्मा स्लमॊवेल वॊस्थेने
वाभहु शक वललाश वोशऱा आमोजजत केरा अवेर

त्मा

वॊस्थेरा प्रतत जोडत्मा भागे रु २०००/- एलढे अनद
ु ान
ळावनाभापात हदरे जाते तवेच जे जोडऩे वाभुहशक
वललाशत वशबाग न शोता

नोंदण कामाारमात

जालुन नोंदण कृत वललाश कयत र त्माॊना प्रतत जोडऩे
रु १०,०००/-अनुदान ळावनाभापात दे ण्मात मेते मा

मोजने अॊतगात अनुदान सभऱवलण्मावाठी अनुवुधचत
जात ,अनव
ु धु चत जभात , वलभक्
ु तजात , बटक्मा

जभात र, वलळेऴ भागावलगीम दाऩत्मे ऩात्र याशणाय
नाशी. कायण त्माॊच्मावाठी वाभाजजक न्माम ल वलळेऴ
वशाय्म वलबाग तवेच अहदलाव वलकाव वलबाग
भापात स्लतॊत्र मोजना याफवलण्मात मेत आशे . ﾠ
जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४

(१) ख (फाया )

नभुना (फ)

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात र अनुदान कामाक्रभाअॊतगात राबार्थमांच वलस्तत
ृ भाहशत प्रकासळत कयणे
मोजना चे नाॊल :- भनोधैमा मोजना

(कामाारमाचे नाॊल्- जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी

जारना)
अनु
क्र

राबाथीचे
नाॊल ल

अनुदान/राब माॊच

तनलड ऩात्रतेचे तनकऴ

असबप्राम

यक्कभ /स्लरुऩ

ऩत्ता
मोजनेचे नाॊल :२

भनाधैमा मोजना

वऩडडत

ळावन तनणाम भहशरा

भनोधामा मोजनेचे वॊफॊधधत

भहशरा ल

ल फार वलकाव भुॊफई

ळावन तनणाम नुवाय ल मा

फरात्काय ( ) /फारकाॊलयीर रैंधगक

वलबागाचे लरयष्ठ

अत्माचाय/ऑसवड शल्रा मा भध्मे फऱ ऩडरेर

नाॊल

२०१७/प्र.क्र.२५५/का.२

कामाारमाने तनजश्चत

प्रकासळत

हद.३०.१२.२०१७ ल वदय

कयता मेत

मोजने वॊफॊधधत

केरेल्मा अटी ळ तीनुवाय

भहशरा आणण फारकाॊना अथावशाय्म ल ऩन
ु लावन

नाशी.

ळावनाने लेऱोलेऱ

तनणाम क्र २०१७/प्र.क्र.२५५/का.२ हद.३०.१२.२०१७

तनगासभ केरेरे ळावन

ल वदय मोजने वॊफॊधधत ळावनाने लेऱोलेऱ

तनणामनव
ु ाय अथा

तनगासभ केरेरे ळावन तनणामत र तयतद
ु ीनव
ु ाय

कयण्मावाठी अथा वशाम

वशाम वलध वेला प्राधधकयण वलबागाकडुन भॊजुय

फारकाॊचे

ळावन तनणाम क्र

वशाय्म

ऩुनलावन

दे ण्मात मेत.े

भनोधैमा मोजना्-

कयण्मावाठी याज्मात वुधारयत भनोधैमा शी

मोजना भहशरा ल फार वलकाव वलबाग ळावन

अथा वशाय्म

ऩुनलावन कयण्मावाठी अथा

कयण्मात मेत.े

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४

(१) ख (फाया )

नभुना (फ)

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात र अनुदान कामाक्रभाअॊतगात राबार्थमांच वलस्तत
ृ भाहशत प्रकासळत कयणे
मोजना चे नाॊल :-

भहशरा भॊडऱाना अनुदान

(कामाारमाचे

नाॊल्- जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी

जारना)
अनु

राबाथीचे नाॊल ल ऩत्ता

अनद
ु ान/राब माॊच

तनलड ऩात्रतेचे

यक्कभ /स्लरुऩ

तनकऴ

ज्मा भॊजयु वॊस्थे भापात प्रसळषण

वॊफॊधधत वॊस्थेकडे ल

मोजनेचे

घेणाﾠ ैारमा भुरी /भहशराॊना राब

जज.भ.ल.फा.वल.अधधकायी

वॊफॊधधत

हदल्माजाते त्मा भॊजुयी प्राप्त स्लमॊवेल

कामाारमात उऩरब्ध

ळावन तनणाम

वॊस्थे नाल मा प्रभाणे

आशे .

नुवाय ल

भहशरा प्रसळषण केंद्गाद्लाया

लरयष्ठ

भहशरेव टॊ करेखन,बयतकाभ

क्र

मोजनेचे नाॊल :- भहशरा भॊडऱाना अनुदान

२

१.जाई भहशरा प्रसळषण केंद्ग
(सळलणकरा )

ताईभाई भॊहदया जलऱ

वॊजमनगय जारना.

२.धचत्रा भहशरा प्रसळषण केंद्ग
(सळलणकरा)

ताईभाई भॊदीया जलऱ

वॊजम नगय जारना.
३.केवयफाई भहशरा प्रसळषण केंद्ग
गोराऩाॊगयी ता.जज.जारना.(पॎळन
डडझामन ॊग प्रसळषण )

४.वाॊच भहशरा प्रसळषण केंद्ग
(ड्रे.डडझामतनॊग )
इनकभ टॎ क्व कॉरन जारना.
५.अॊबफका भहशरा प्रसळषण केंद्ग

भहशरा भॊडऱ अनद
ु ान (भहशरा
प्रसळषण केंद्ग )

वलबागाचे

नोंदण कृत भहशरा भॊडऱाभापात

आधथाक दृष्टमा भागाव कुटुॊफात र

कामाारमाने

खद्मऩदाथा फनवलणे,सळलणकरा इ

तनजश्चत

केरेल्मा अटी
ळतीनव
ु ाय

असबप्राम

चे व्मलवाम क प्रसळषण दे ण्मात
मेते जेणे करुन भहशरा प्रसळषण
ऩुणा कयकपनच स्लत्चे

आधथाकदृष्टमा ऩन
ु लावन करु

ळकत मावाठी प्रसळषण घेण्मारमा
भहशराॊना वशा भहशण्माच्मा एका
प्रसळषण वत्रावाठी रु २१५००/दे ण्मात मेत.े भहश भहशरा
भॊडऱाﾠ ैाﾠ ैॊना

अनघा कॉम्ऩरेक्व
टाऊन शॉर जारना.(टॊ करेखन
प्रसळषण )
६.जजजाभाता भहशरा प्रसळषण केंद्ग
(पॎळन

डडझामतनॊग ) अळोक तनलाव ऩुया

जारना.

७.वयस्लत भहशरा प्रसळषण केंद्ग
भाऱ गल्री जन
ु ा

जारना.(पॎळन डडझामन ॊग )
जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख तेया
जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात र सभऱणारमा / वलरत चा ऩयलाना माच चारु लऴााच तऩसळरलाय
भाहशत
ऩयलाना /ऩयलानग /वलरत चे प्रकाय

( कामाारमाचे नाॊल्- जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी जारना)

अनु
क्र

ऩयलाना

ऩयलान्माचा

ऩयलाना

हदनाॊक

धायकाच नाॊल

प्रकाय

क्रभाॊक

ऩावुन

हदनाॊक ऩमंत

वाधायण

ऩयलान्माच

अटी

वलस्तत
ृ
भाहशत

मा वलबागाकडुन कोणत्माहश प्रकायच वलरत वॊफॊधधत /ऩयलाना हदरा जात नाशी.

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना

करभ ४ (१) (ख)

(चौदा )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात र सभऱणारमा /वलरत चा ऩयलाना माच चारु लऴााच तऩसळरलाय
भाहशत

(कामाारमाचे नाॊल्- जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी जारना)
अनु
क्र

-

दस्तएलजाचा
प्रकाय

वलऴम

कोणत्मा

भाहशत

जफाफदाय

इरक्रॎ ातनक

सभऱण्माच

व्मक्त /कभाचायी

नभन्
ु मात
वलरत चा ऩयलाना मा कामाारमाकडुन हदरे जात नाशी .

-

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) (ख) ऩॊधया
जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात उऩरब्ध वुवलधाॊचा तक्ता प्रकासळत कयणे उऩरब्ध वुवलधा
बेटण्माच्मा लेऱे वॊदबाात भाहशत

कामाारम न लेऱेत

लेफवाईट वलऴम भाहशत

--

कॉरवेंटय वलऴम भाहशत

--

असबरेख तऩावण वाठी उऩरब्ध ववु लधाॊच भाहशत

असबरेख तऩावण वाठी आलश्मकतेनव
ु ाय ववु लधा उऩरब्ध

काभाच्मा तऩावण वाठी उऩरब्ध वुवलधाॊच भाहशत

नस्त उऩरब्ध ठे लण्मात आल्मा आशे त.

वुचना परकाच भाहशत

वॊफॊधधत फाफ ॊचे वुचना परक रालण्मात आरे आशे .तवेच

नभुने

सभऱण्माफाफत उऩरब्ध भाहशत

करुन दे ण्मात मेत.े

कामाारमा भापात नभुने उऩरब्ध करुन दे ण्मात मेते

वलबागात र मोजनाॊचे भाहशत ऩुस्तक /पोरडय द्लाये भाहशत
हदरी जाते.

ग्रॊथारम वलऴम भाहशत

अ
क्र

वुवलधेचा प्रकाय

ग्रॊथारम उऩरब्ध नाशी.

लेऱ

कामाऩध्दत

हठकाण

जफाफदाय

तक्राय तनलायण

व्मक्त
/कभाचायी

वॊगणक वप्रॊटय

कामाारम न

कामाारमात र

जजल्शा भहशरा ल

वला वॊफॊधधत

जजल्शा भहशरा

//पोन/इत्मादी कामाारम न

लेऱेत

लाऩयावाठी

फार वलकाव

ळाखेचे

ल फार वलकाव

अधधकायी

अधधकायी /

अधधकायी

कामाारम

कभाचायी

जारना

वुवलध.

(प्रळावकीम

कामाारम

इभायत तऱ
भजरा जारना )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख

(वोऱा )

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी कामाारमात र ळावकीम भाहशत अधधकायी /वशाय्मक ळावकीम भहशत
अधकायी/अवऩरीम प्राधधकायी भाहशत

प्रकासळत कयणे वॊफॊधधत दळावलणाये वललयणऩत्र

(कामाारमाचे नाॊल्- जजल्शा
भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी जारना)

(अ)
अ

ळावकीम भाहशत अधधकायी
ळावकीम भाहशत

ऩदनाभ

कामाषेत्र

ऩत्ता / पोन

ई-भेर

अवऩरीम प्राधधकायी

जजल्शा भहशरा

जजल्शा

जजल्शा भहशरा

२०१०ञ.

वलबाग म उऩ

अधधकरमाॊचे नाॊल
क्र
१

श्र भत . एव.डड.रोंढे

ल फार

जारना

ल फार वलकाव

आमुक्त भहशरा ल

वलकाव

अधधकायी

फार वलकाव

अधधकायी

जारना

औयाॊगाफद वलबाग

जारना

प्रळावकीम

औयॊ गाफाद (जफ
ु री

ऩाका चौक,ऩॎयाभाउॊ ड

इभायत तऱ
जभरा जारना

भेडडकर स्टोअयच्मा
ऩाठी भागे जजॊदान
रॎ फ जलऱ )
औयॊ गाफाद
पोन.क्रभाॊक
०२४०-२३२५५७०

(फ)
अनु
क्र

वशाय्मक ळावकीम भहशत अधधकायी
वशाय्मक ळावकीम

कामाषेत्र

ऩत्ता / पोन

ई-भेर

जजल्शा

जजल्शा

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव

२०१०ञ.

ऩरयवलषा

जारना

अधधकायी जारना प्रळावकीम

भाहशत
अधधकारमाॊच

१

ऩदनाभ

श्र .फ .जे.भुॊढे

नाॊल

अधधकायी

इभायत तऱ जभरा जारना

पोन

क्र ०२४८२/२२४७११

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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करभ ४ (१) ख

(वोऱा )

(क) अवऩरीम अधधकायी
अनु

अवऩरीम प्राधधकायी

ऩदनाभ

कामाषेत्र

ऩत्ता / पोन

ई-भेर

१

वलबाग म उऩ

वलबाग म उऩ

भयाठलाडा

div.aurangabad@gmail.com

आमुक्त भहशरा ल

आमुक्त

वलबाग )

वलबाग म उऩ आमुक्त

भहशरा ल

औयाॊगाफद वलबाग

औयाॊगाफद वलबाग

फार वलकाव

औयॊ गाफाद (जफ
ु री

औयाॊगाफद

औयॊ गाफाद (जुफरी ऩाका

क्र

फार वलकाव

ऩाका चौक,ऩॎयाभाउॊ ड
भेडडकर स्टोअयच्मा

वलबाग
औयॊ गाफाद

भहशरा ल फार वलकाव

चौक,ऩॎयाभाउॊ ड भेडडकर
स्टोअयच्मा ऩाठी भागे
जजॊदान रॎ फ जलऱ )

ऩाठी भागे जजॊदान

औयॊ गाफाद पोन.क्रभाॊक

रॎ फ जलऱ)

०२४०-२३२५५७०

औयॊ गाफाद

जजल्शा भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी
जारना
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