मा हिती तीचा अ चा अधिका अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र अधिकार अधिनिय नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा,२००५ मा ल कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) () ()
जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य&थील सामान्य शाखेतील h.doc ल ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल
कार अधिनियम,२० य+ व कार अधिनियम,२०तीचा अव्ये यांचा तपशील.य& य "चा अधिका तीचा अपशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ल.

कार अधिनियम,२० य लय चा अधिका&

व

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
#
पत्तीचा अ

बी ब्लॉ ब्लॉक,पहिलल3कार अधिनियम,२०,पहिती ल

मा ल ,प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य !"कार अधिनियम,२०#ल, सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.र
तीचा अ .कार अधिनियम,२०#डाळ जि ळ जिल .सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
#
कार अधिनियम,२० य लय प्रमाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र
#
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. चा अधिका&

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र ,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
#
व

कार अधिनियम,२०;णत्य मा"त्रालयातील  लय तीचा अ ल खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र त्य च्या            	महसूल व वनवय
अधिकार अधिनिय

स्त   तीचा अ

कार अधिनियम,२० यक्षेत्&त्रालयातील 

विभागाचेवसिंधुदुर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीष्ट कD कार अधिनियम,२० य+

मा !ल
: व व विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
मा !ल
: व व विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.

भागाचे नावAर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.;सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लकार अधिनियम,२०

कार अधिनियम,२० य #रुप

सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# जिल ल्हाध

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य "चा अधिका&

अधिकार अधिनिय पत्य खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र ल ल कार अधिनियम,२० य लय&

१. E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२० आपत्तीचा अ ,प ण
२.जिल ल्हाध

D"चा अधिका ई

परिषद व पंचारषद व प"चा अधिका यतीचा अ !सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०

३.ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण#कार अधिनियम,२०
४.र

५.मा

सिंधुदुर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीष्ट कD चा अधिका र

य व्ये यांचा तपशील.यक्तींसाठी वातीचा अ "! ठी वाहन व्यवस्था,N व

६.असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र कार अधिनियम,२०क्षेत्,
७. डाळ जिवस्त   तीचा अ# !"ग्र

व्ये यांचा तपशील.यवस्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc ,

८.स्त   व तीचा अ"त्र्यसैनिय!Eनियम,२००५ मधील कलम ४  कार अधिनियम,२०,
९.मा हिती तीचा अ चा अधिका अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
१०.!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मात्य

११.आ र क्रमा "कार अधिनियम,२०
विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. चा अधिका& ध्येय / धोय&य /

;रण

;रण

ल;कार अधिनियम,२० सिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावमाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र
# प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !
ल;कार अधिनियम,२० सिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावमा#खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !
प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

व प रदशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीकार अधिनियम,२०

मा .जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र ,
अपर जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

नियम,२००५ मधील कलम ४  व ! उपजिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र ,
यबी ब्लॉ तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र (! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! ) .
कार अधिनियम,२० य

!;बी ब्लॉतीचा अच्या            	महसूल व वनवय तीचा अक्तींसाठी वात्य प्रमा ण&.

कार अधिनियम,२० मा चा अधिका& विभागाचेवस्त   तीचा अतीचा अ
X स्त   वरुप

!;बी ब्लॉतीचा अच्या            	महसूल व वनवय तीचा अक्तींसाठी वात्य प्रमा ण&.

मा लमात्तीचा अ&चा अधिका तीचा अपशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ल

--

उपलब्लॉक,पहिल

!;बी ब्लॉतीचा अच्या            	महसूल व वनवय तीचा अक्तींसाठी वात्य प्रमा ण&.

!&व

!"स्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc&च्या            	महसूल व वनवय !"रचा अधिका त्माकार अधिनियम,२० तीचा अक्तींसाठी वात्य माध्येय / धोय&
कार अधिनियम,२० यक्षेत्&त्रालयातील  चा अधिका& प्रत्य&कार अधिनियम,२० स्त   तीचा अर वरचा अधिका& तीचा अपशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ल
कार अधिनियम,२० य लय

दर# ध्येय / धोव

क्रमा "कार अधिनियम,२० व व&ळ

दर# ध्येय / धोव

क्र.०२३६२

२२८८४७

फ[क्तींसाठी वा! क्र. ०२३६२ २२८८४७/२२८५८९
!कार अधिनियम,२० ळ १०.०० तीचा अ& !"ध्येय / धोय .५.४५

! प्ततीचा अ हिती कार अधिनियम,२० !#ट्टी 			    D

द!
# र व चा अधिकाAथील सामान्य शाखेतील h.doc

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीनियम,२००५ मधील कलम ४  व र,

प्रत्य&कार अधिनियम,२० रविभागाचेवव र व शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य !ट्टी 			    
# Dय

------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्र रुप तीचा अक्तींसाठी वातीचा अ
१. जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
२. नियम,२००५ मधील कलम ४  व ! उपजिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
३.

यबी ब्लॉ तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

४. कार अधिनियम,२०माचा अधिका र वर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
१.अव्ये यांचा तपशील.वल कार अधिनियम,२० रकार अधिनियम,२०:

(प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! )

(असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र)

२.सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२०

३.अव्ये यांचा तपशील.वल कार अधिनियम,२० रकार अधिनियम,२०:

(ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ)

३.सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२० असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र

२.अव्ये यांचा तपशील.वल कार अधिनियम,२० रकार अधिनियम,२०#

५.सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२० आवकार अधिनियम,२०

१.सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२० !"किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०ण

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२० आपत्तीचा अ

४.सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२० ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ
६.सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२०

वकार अधिनियम,२०

सिंधुदुर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीप ई ७ /प र&कार अधिनियम,२०र ३

कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) () ()

मा#

(अ)

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य&थील सामान्य शाखेतील h.doc ल ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल
अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र व कार अधिनियम,२०माचा अधिका र य "च्या            	महसूल व वनवय अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र "चा अधिका तीचा अपशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ल.

अ #.क्र.

पद मा

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
आधिकार अधिनियथील सामान्य शाखेतील h.docकार अधिनियम,२०

कार अधिनियम,२०;णत्य

कार अधिनियम,२० यदय /नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा/शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावप्र य

नियम,२००५ मधील कलम ४  णय/
१

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

विभागाचेवजिलत्तीचा अय

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२० #! र
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

नियम,२००५ मधील कलम ४  णय

क्र.विभागाचेवप्रअ/१०००/प्रक्र४६/२

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.प्रमा#खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र म्हणुन कार्या ण#
कार अधिनियम,२० य लय

नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा

००१/

कार अधिनियम,२० माकार अधिनियम,२०

भागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. १ तीचा अ& २

हितीद.११/०७/२००१

कार अधिनियम,२०रण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य "तीचा अ य&तीचा अ& व

पजिल# स्त   तीचा अकार अधिनियम,२० १९७८

विभागाचेवनियम,२००५ मधील कलम ४  यमा /

! ठी वाहन व्यवस्था,N

; खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका

कार अधिनियम,२०रण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य "तीचा अ य&तीचा अ; व खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रर&द

आकार अधिनियम,२०जिलस्त   मातीचा अ खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका कार अधिनियम,२०रण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य "तीचा अ
य&तीचा अ;, त्य खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका ! मा" र#
द&ण&.

बी ब्लॉ

अ #.क्र.

१

पद मा

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य

कार अधिनियम,२०;णत्य

कार अधिनियम,२० यदय /नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावप्र य

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! नियम,२००५ मधील कलम ४  णय/
जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२०

आपत्तीचा अ ग्रस्त   तीचा अ "
मादतीचा अ व Dप

परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२० !
# र
१.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

मा !ल
: व

व विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२० आपत्तीचा अ माळ
# &
कार अधिनियम,२०
# !

झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल्हाधय घर& व

नियम,२००५ मधील कलम ४  णयक्र.! एलए!/०६/० र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.;ठी वाहन व्यवस्था,य "! ठी वाहन व्यवस्था,N !"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ
४/प्रक्र१६८/मा३/हितीद

घरमा लकार अधिनियम,२० "! खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र ल लप्रमा ण&

.१९/८/२०००

मादतीचा अ व Dप तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र

व विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.

१. प:णतीचा अd घर&- १५०००/- तीचा अ&

५/प्रक्र१९२/१/मा३/हितीद.

२. प:णतीचा अd/अ"शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीतीचा अd र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.;ठी वाहन व्यवस्था,& - रु.

२.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

मा !:ल व

य "चा अधिका&मा फतीचा अ कार अधिनियम,२०रण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य "तीचा अ य&तीचा अ&.

नियम,२००५ मधील कलम ४  णयक्र.! एलए!/०७/० ३५०००/-

६/८/२००५
३.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

१२५०/मा !ल
: व

व विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. नियम,२००५ मधील कलम ४  णय

क्र.! एलए!/०७०७/प्रक्र२
७१/मा३/हितीद.९/७/२००७
४.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

मा !:ल व

३. अ"शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीतीचा अd घर&

रु.३२००/-तीचा अ&

६३००/-

४. E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२० आपत्तीचा अ माळ
# &

मातीचा अ
X प वल&ल्हाधय व्ये यांचा तपशील.यक्तींसाठी वातीचा अ "च्या            	महसूल व वनवय
तीचा अ&व ईकार अधिनियम,२० ! द;

मातीचा अ
X

व विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. नियम,२००५ मधील कलम ४  णय

व्ये यांचा तपशील.यक्तींसाठी वातीचा अ "चा अधिका& माय द&पयeतीचा अ

क्र.! एलए!/०७०७/प्रक्र२

रु.१,५०,०००/चा अधिका मादतीचा अ द&य

५. शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

५. कार अधिनियम,२० यमा अप"र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.त्व

७१/मा३/हितीद.९/७/२००७

मा !:ल व

व विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. नियम,२००५ मधील कलम ४  णय

आ .&

रु.४३५००/- तीचा अ& रु.६२०००/-

क्र.ए!! व य-

६.

खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रमा व्ये यांचा तपशील.यक्तींसाठी वातीचा अ -

हितीद. ०९ मा& २०१२.

७.

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२० आपत्तीचा अ मा#ळ&

०४/२०१२/प्र.क्र.५८/मा-११, रु. ३१००/- तीचा अ& रु. ९३००/नियम,२००५ मधील कलम ४  र

र झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल्हाधय कार अधिनियम,२०#D#"बी ब्लॉ !

मादतीचा अ- रु.१३००/- (कार अधिनियम,२०पडाळ जि)&
रु. १४००/-(भागाचे नाव "डाळ जि )
८. ! #ग्र

अ #द

-

र.३०/-(प्रAढ व्ये यांचा तपशील.यक्तींसाठी वातीचा अ ),
रु.२५/-(मा#ल&)

८. दभागाचे नाव
# तीचा अ मा;ठी वाहन व्यवस्था,N

वर& -

रु. १६४००/-

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी&ळ / माh ढ - रु.१६५०/ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

हितीद

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

नियम,२००५ मधील कलम ४  णय प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२०

दर माहिती न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय च्या            	महसूल व वनवय पहिती ल्हाधय
!;माव र ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

क्र.प!१
# ०/१०९९/! आर/

!

हितीद.२९/१२/१९९९

ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

२३/९९/१८अ

र कार अधिनियम,२०&ल

हितीद

तीचा अ;. (व&ळ

१०.३० तीचा अ& १२.००)

हितीद माध्येय / धोय& प्र प्ततीचा अ

झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल्हाधय अ
कार अधिनियम,२०रु

eवर चा अधिकाAकार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ अ द र !

कार अधिनियम,२०ळविभागाचेवण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य "तीचा अ य&तीचा अ&.

ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ

र ज्यय नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
#

र ज्यय नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
# आय;र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. &

तीचा अ!&चा अधिका जिल ल्हाध

य "चा अधिका&कार अधिनियम,२०डाळ जि ल

परिषद व पंचारषद व प"चा अधिका यतीचा अ

कार अधिनियम,२० यक्रमा !
# र

ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
#

स्त   व तीचा अ"त्र्यसैनिय!Eनियम,२००५ मधील कलम ४  कार अधिनियम,२०

१.! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

! वत्रिक निवडणुक तसेचत्रालयातील कार अधिनियम,२० नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
आय;र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. मा"बी ब्लॉ
#
# ई

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण#कार अधिनियम,२०
अ #द

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. नियम,२००५ मधील कलम ४  णय

नियम,२००५ मधील कलम ४  जिलkचा अधिकातीचा अ कार अधिनियम,२०&ल&ल्हाधय तीचा अ रखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र "

घ&ण& व ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.हितीठी वाहन व्यवस्था,तीचा अ
कार अधिनियम,२०&ल्हाधय

तीचा अ तीचा अ.

स्त   व तीचा अ"त्र्यसैनिय!Eनियम,२००५ मधील कलम ४  कार अधिनियम,२० विभागाचेव व "
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! कार अधिनियम,२०डाळ जि#

प्र प्ततीचा अ

क्र.प ओए!/१२८३/११६५/ झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल्हाधय अ #द
विभागाचेवअ/१/स्त   व

चा अधिका&

विभागाचेवतीचा अरण कार अधिनियम,२०रण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य तीचा अ य&तीचा अ&.

.!E.हितीद.१७/६/१९८३

२.प ओए!/१०८३/५७७/
विभागाचेवकार अधिनियम,२०१/स्त   व .!E.

हितीद.०३/०८/१९८३
3)शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

नियम,२००५ मधील कलम ४  णय क्र.

स्त   व !Eकार अधिनियम,२० 2012/प्र.क्र.58/
स्त   व !Eकार अधिनियम,२०-1 हितीद "कार अधिनियम,२०
24/7/3013
प ण D"चा अधिका ई

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

प ण पर# वठी वाहन व्यवस्था, व

स्त   वच्या            	महसूल व वनवuतीचा अ विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.

ग्र सिंधुदुर्ग येथील सामान्य माण भागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. तीचा अ विभागाचेपण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य चा अधिका&
प ण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य चा अधिका D"चा अधिका ई! ठी वाहन व्यवस्था,N

नियम,२००५ मधील कलम ४  णय क्र.D"चा अधिका ई

D"चा अधिका ईग्रस्त   तीचा अ भागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. तीचा अ

प .प.# १४/

पर# वठी वाहन व्यवस्था, य;

३०९९/प्रक्र१२/

हितीद.०३/०२/१९९९

विभागाचेव

विभागाचेव" ण विभागाचेवहिती र , ळप ण
&च्या            	महसूल व वनवय

दरु
# स्त   तीचा अ चा अधिका कार अधिनियम,२० मा "

प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य मा" र# द&ण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य तीचा अ
य&तीचा अ&.

तीचा अ!&चा अधिका वर ल य;

"कार अधिनियम,२०रिषद व पंचारतीचा अ

झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका

भागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.विभागाचेवण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य ! ठी वाहन व्यवस्था,N
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! कार अधिनियम,२०डाळ जि#

प्र प्ततीचा अ

झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल्हाधय अ #द

चा अधिका& मा#vय

कार अधिनियम,२० यकार अधिनियम,२० र अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
जिल .प.सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य"

अ द
#
कार अधिनियम,२०
अ #.क्र.

पद मा

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
फA द र

कार अधिनियम,२०;णत्य

कार अधिनियम,२० यदय

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावप्र य

/नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा/शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! नियम,२००५ मधील कलम ४  णय/
परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२० #! र
नियम,२००५ मधील कलम ४  र"कार अधिनियम,२०

डाळ जि
अ #.क्र.

पद मा

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

कार अधिनियम,२०;णत्य

अ न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय नियम,२००५ मधील कलम ४ यकार अधिनियम,२०

कार अधिनियम,२० यदय

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावप्र य

/नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा/शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! नियम,२००५ मधील कलम ४  णय/
परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२० #! र
नियम,२००५ मधील कलम ४  र"कार अधिनियम,२०

अ .# क्र.

पद मा

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

कार अधिनियम,२०;णत्य

न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय नियम,२००५ मधील कलम ४ यकार अधिनियम,२०

कार अधिनियम,२० यदय

/नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा/शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! नियम,२००५ मधील कलम ४  णय/
परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२० !
# र
नियम,२००५ मधील कलम ४  र"कार अधिनियम,२०

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावप्र य

विभागाचेवतीचा अर तीचा अ कार अधिनियम,२०रण&.

कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) () ()

मा#

(बी ब्लॉ)

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य&थील सामान्य शाखेतील h.doc ल ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल
अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र व कार अधिनियम,२०माचा अधिका र य "च्या            	महसूल व वनवय कार अधिनियम,२०तीचा अव्ये यांचा तपशील.य "चा अधिका तीचा अपशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ल.

अ #.क्र. पद मा

कार अधिनियम,२०तीचा अव्ये यांचा तपशील.य& अधिकार अधिनियथील सामान्य शाखेतील h.docकार अधिनियम,२०/

कार अधिनियम,२०;णत्य कार अधिनियम,२० यदय /

प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !नियम,२००५ मधील कलम ४  कार अधिनियम,२०/फA द र /

नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा/शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! नियम,२००५ मधील कलम ४  णय/

अ न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय नियम,२००५ मधील कलम ४ यकार अधिनियम,२०/न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय नियम,२००५ मधील कलम ४ यकार अधिनियम,२०
१

२

यबी ब्लॉ तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र

(! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! )

परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२० #! र

१.! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ
पयव&क्षेत्ण

अव्ये यांचा तपशील.वल

१.ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ !दस्त   य अप त्रालयातील तीचा अ&चा अधिका

कार अधिनियम,२० रकार अधिनियम,२०: /सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२०

अविभागाचेपल द खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रल झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल्हाधय वर

ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण#कार अधिनियम,२०

कार अधिनियम,२० ढण&

;D !

२.ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०5चा अधिका&

!"दभागाचे नाव तीचा अ ल !व प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य/
न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय य लय

कार अधिनियम,२० माकार अधिनियम,२०

३.ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ प्रभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. रचा अधिका

व

!दस्त   य आरक्षेत्ण कार अधिनियम,२०रण&.
४.ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ
मा !:ल/ मा
अ #द

मा

!मा

कार अधिनियम,२०रण

विभागाचेवतीचा अर तीचा अ कार अधिनियम,२०रण&,

५.!रप"चा अधिका/उप!रप"चा अधिका अविभागाचेवkव !
ठी वाहन व्यवस्था,र व प्रकार अधिनियम,२०रण&

तीचा अ ळण&

६.ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण#कार अधिनियम,२० "वर ल
कार अधिनियम,२० य लय

व प्रव !भागाचे नावत्तीचा अ

य वर ल खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका भागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.विभागाचेवण&! ठी वाहन व्यवस्था,N
अ #द

मा र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.ण व अ #द

व Dप कार अधिनियम,२०रण&.

७.ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! बी ब्लॉ बी ब्लॉतीचा अ
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! ,नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
#

आय;र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.,विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. य आयक्तींसाठी वा
# तीचा अ

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावप्र य

पत्रालयातील व्ये यांचा तपशील.यव र
८.कार अधिनियम,२० य लय
प्रद

दर: ध्येय / धोव

थील सामान्य शाखेतील h.doc मा" र# द&ण&

९. .कार अधिनियम,२० य लय
प्रद

द&यकार अधिनियम,२०&

प ण द&यकार अधिनियम,२०&

थील सामान्य शाखेतील h.doc मा" #र द&ण&

१०.प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०य इमा रतीचा अ बी ब्लॉ " कार अधिनियम,२० मा
प्रस्त   तीचा अ व मा" #र घ&ण&.
११.कार अधिनियम,२० य लय

विभागाचेवदय#तीचा अ द&यकार अधिनियम,२०&

आद&शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी व प्रद

थील सामान्य शाखेतील h.doc मा" #र द&ण.&

१२.मा .जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र व अपर
जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र ,

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य बी ब्लॉ"र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.ल विभागाचेवदय#तीचा अ
बी ब्लॉ ल,दर: ध्येय / धोव

आद&शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी व प्रद

थील सामान्य शाखेतील h.doc मा" #र .

य बी ब्लॉ बी ब्लॉतीचा अ शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

नियम,२००५ मधील कलम ४  णय परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२०&

१३.

तीचा अ चा अधिका&,किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨क्रमा ल&अर द खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रल&

अधिकार अधिनिय
अव्ये यांचा तपशील.वल कार अधिनियम,२० रकार अधिनियम,२०#

जिल .प.प.!./असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र

बी ब्लॉ ल रक्तींसाठी वाकार अधिनियम,२०मा&बी ब्लॉ बी ब्लॉतीचा अ

स्त   तीचा अ कार अधिनियम,२० य लय "

प ठी वाहन व्यवस्था,विभागाचेवण&.

अ) : :र र&कार अधिनियम,२०3डाळ जि किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०पर
१) असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र कार अधिनियम,२०क्षेत्d
२) व चा अधिका लयd
३)

डाळ जिवस्त   तीचा अ# !"ग्र

४) ल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र

! माग्र
# / प्रपत्रालयातील ,&

फ3मा!d

५) वर्ग येथील सामान्य शाखेतील h. ४ कार अधिनियम,२०माचा अधिका य "
व

uत्र्यसैनिय /

चा अधिका लकार अधिनियम,२० तीचा अ!hचा अधिका वर्ग येथील सामान्य शाखेतील h. ४ च्या            	महसूल व वनवय

कार अधिनियम,२०माचा अधिका य ! र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.णव&ष पर# विभागाचेवण&
बी ब्लॉ) जिल ल्हाध

परिषद व पंचारषद व प"चा अधिका यतीचा अ

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०
१.जिल ल्हाध
!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ
प;D

परिषद व पंचारषद

व प"चा अधिका यतीचा अ

! वत्रिक निवडणुक तसेचत्रालयातील कार अधिनियम,२० नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०

कार अधिनियम,२० यक्रमा #! र घ&ण&

व

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०

२.जिल ल्हाध

परिषद व पंचारषद

व

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
: 5चा अधिका&

प"चा अधिका यतीचा अ
नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
:

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. (र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.D) व प"चा अधिका यतीचा अ !सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ
नियम,२००५ मधील कलम ४  व चा अधिकाण र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.ण "चा अधिका

रचा अधिका

कार अधिनियम,२०रण&.

प्र रुप प्रभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. रचा अधिका &चा अधिका अधिकार अधिनिय !:चा अधिका

प्रसिंधुदुर्ग येथील सामान्य !ध्येय / धोद कार अधिनियम,२०रण&, त्य वर आल&ल्हाधय

आक्षेत्&प "वर !# वण द&ण& व शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी&वD
अ"नियम,२००५ मधील कलम ४ तीचा अमा

अधिकार अधिनिय !:चा अधिका
३.जिल ल्हाध

प्रभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.

प्रसिंधुदुर्ग येथील सामान्य !ध्येय / धोद कार अधिनियम,२०रण&,

रचा अधिका &चा अधिका

परिषद व पंचारषद व प"चा अधिका यतीचा अ

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०5चा अधिका& नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. (र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.D) व प"चा अधिका यतीचा अ !सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ
नियम,२००५ मधील कलम ४  व चा अधिकाण र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.ण य माधिकार अधिनिय ल
आरक्षेत्ण चा अधिका& कार अधिनियम,२० माकार अधिनियम,२०
४.जिल ल्हाध

.

परिषद व पंचारषद व प"चा अधिका यतीचा अ

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०5चा अधिका& !"बी ब्लॉ" तीचा अ
तीचा अ वE तीचा अ

प्रमा णपत्रालयातील  ! ठी वाहन व्यवस्था,N य&ण र& !व अ
जिलस्त   वकार अधिनियम,२० रु

!दरचा अधिका& प्रस्त   तीचा अ व व&ळ चा अधिका

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. य !मा

कार अधिनियम,२०ल्हाधय ण

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ रत् धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.र य "चा अधिका&कार अधिनियम,२०डाळ जि&
प ठी वाहन व्यवस्था,विभागाचेवण&.
५.जिल ल्हाध

परिषद व पंचारषद अध्येय / धोयक्षेत्,

उप ध्येय / धोयक्षेत्, विभागाचेवषय !सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मात्य

!भागाचे नाव पतीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
: "विभागाचेवषय !व
प्रक्र5य प र प डाळ जिण&

६. प"चा अधिका यतीचा अ !सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ !भागाचे नाव पतीचा अ
पद "! ठी वाहन व्यवस्था,N आरक्षेत्ण !;डाळ जितीचा अ कार अधिनियम,२० ढण&.
७.

प"चा अधिका यतीचा अ

!भागाचे नाव पतीचा अ

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
: 5चा अधिका&
प डाळ जिण&

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ

व

!भागाचे नाव पतीचा अ

उप!भागाचे नाव पतीचा अ

कार अधिनियम,२० माकार अधिनियम,२०

पर

८.जिल ल्हाध

परिषद व पंचारषद

व

प"चा अधिका यतीचा अ

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिणकार अधिनियम,२०
: 5चा अधिका&

!"बी ब्लॉ" तीचा अ

अ द
#

चा अधिका& विभागाचेवतीचा अरण कार अधिनियम,२०रण&.

अ द
#

मा र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.ण

९. जिल ल्हाध

कार अधिनियम,२०रण&,प्र प्ततीचा अ

परिषद व पंचारषद व प"चा अधिका यतीचा अ

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मात्य नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०5बी ब्लॉ बी ब्लॉतीचा अ खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका चा अधिका
मा सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !कार अधिनियम,२०

पत्रालयातील कार अधिनियम,२०&

! दरकार अधिनियम,२०रण&,

मा .मा ल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र प ल,

मा#"बी ब्लॉई

कार अधिनियम,२० य लय तीचा अ
तीचा अ ळमा&ळ

घ&ण&,

ऊ
व

य "चा अधिका&

ल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र

त्य !"बी ब्लॉ" चा अधिका&

अचा अधिकाकार अधिनियम,२०
: ल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र& उपय;धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ प्रमा णपत्रालयातील ,
प्रत्यक्षेत् खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका मा हिती तीचा अ शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !
मा .विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. य

! दर कार अधिनियम,२०रण&.
११) जिल ल्हाध
!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मात्य

आय#क्तींसाठी वातीचा अ

व

य"

परिषद व पंचारषद व प"चा अधिका यतीचा अ

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०5

!"क्षिप्त देयकाद्वारे    माल. ाÀ:com.sun.staक्षेत्प्ततीचा अ द&यकार अधिनियम,२० zव र&

!"बी ब्लॉ" तीचा अ

कार अधिनियम,२० ढल&ल्हाधय रक्तींसाठी वाकार अधिनियम,२०मा "चा अधिका तीचा अपसिंधुदुर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीलव र
द&यकार अधिनियम,२०& ( .. ) मा ल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र प ल य "चा अधिका&
कार अधिनियम,२० य लय तीचा अ ! दर कार अधिनियम,२०रण&
अव्ये यांचा तपशील.वल कार अधिनियम,२० रकार अधिनियम,२०:

स्त   व तीचा अ"त्र्यसैनिय!Eनियम,२००५ मधील कलम ४  कार अधिनियम,२०

१.स्त   व तीचा अ"त्र्यसैनिय!Eनियम,२००५ मधील कलम ४  कार अधिनियम,२० विभागाचेवषयकार अधिनियम,२० !व
कार अधिनियम,२० मा&.

२. # तीचा अ त्मा स्त   मा रकार अधिनियम,२० परिषद व पंचाररक्षेत्ण व
नियम,२००५ मधील कलम ४  र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
३.डाळ जि .व्ये यांचा तपशील. .कार अधिनियम,२० र

४.मा"त्रालयातील  मा ;दय दAय ! ठी वाहन व्यवस्था,N व इतीचा अर
मा

य व्ये यांचा तपशील.यक्तींसाठी वातीचा अ "! ठी वाहन व्यवस्था,N व

अधिकार अधिनिय ग्र ण कार अधिनियम,२०रण&

५.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. डाळ जिय "चा अधिका& D य!/Dय#बी ब्लॉ
व्ये यांचा तपशील.यवस्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc

६.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. डाळ जिय "चा अधिका व्ये यांचा तपशील.यवस्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc
प #

खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका चा अधिका& हिती शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी;बी ब्लॉ.

सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२० !"किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०ण

१.कार अधिनियम,२०क्षेत् आरक्षेत्ण
२.ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

हितीद

३.आ र क्रमा "कार अधिनियम,२०
४.भ्रष्ट कD चा अधिका र नियम,२००५ मधील कलम ४  मा:ल
५.

र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.ण

२०११

६.! र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.र

र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.ण

७.जिल ल्हाध स्त   तीचा अर य !सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मात्य
८.अक्षेत्य ऊ
९.व

हितीद

क्तींसाठी वाकार अधिनियम,२० अधिकार अधिनिय नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा

१०.मा"त्रालयातील  दAर
११.र
सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२० ! प आर

सिंधुदुर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीष्ट कD चा अधिका र

१.मा हिती तीचा अ चा अधिका

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र अ #ष"धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२०

तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र

तीचा अ!&चा अधिका

कार अधिनियम,२० मा&

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
!"कार अधिनियम,२०सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लतीचा अ

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

मा सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !कार अधिनियम,२०

पत्रालयातील कार अधिनियम,२०

प ठी वाहन व्यवस्था,विभागाचेवण&,यशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीद
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

उपविभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. य

स्त   तीचा अर वर ल

कार अधिनियम,२०रु

दर

मा हिती तीचा अ

माहिती न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय !
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! !

प्रसिंधुदुर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीक्षेत्ण&

पत्रालयातील व्ये यांचा तपशील.यव र,

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

व

य "चा अधिका&

घ&ण&,

मा हिती तीचा अ

नियम,२००५ मधील कलम ४  य#क्तींसाठी वातीचा अ ,

मा हिती तीचा अ चा अधिका& अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र तीचा अ ल ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल अ
कार अधिनियम,२० माकार अधिनियम,२०
२.!व

व अविभागाचेपल "बी ब्लॉ बी ब्लॉतीचा अ

,इतीचा अर पत्रालयातील व्ये यांचा तपशील.यव र.

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र "तीचा अ ल

कार अधिनियम,२० र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.दपत्रालयातील  "च्या            	महसूल व वनवय

प्र मा णित प्रती देणे (सीपीआर)र१२/docࣅणतीचा अ प्रतीचा अ द&ण& (! प आर)
३.! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल

कार अधिनियम,२०माचा अधिका र

४.नियम,२००५ मधील कलम ४  य"त्रालयातील ण

कार अधिनियम,२०क्षेत् तीचा अ ल

!#ट्टीच्या दिवशी शिपाई या च्या            	महसूल व वनवय

य "चा अधिका आस्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc प विभागाचेवषयकार अधिनियम,२० कार अधिनियम,२० मा&
हितीदवशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

ल वण&

सिंधुदुर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीप ई

य "च्या            	महसूल व वनवय

५.!"किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०ण पत्रालयातील व्ये यांचा तपशील.यव र

डाळ जिय#Dय

सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२०
आपत्तीचा अ

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२०

१.

र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.;ळ

प व! चा अधिका

अ वल

कार अधिनियम,२०रु

दर

मा . विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. य आयक्तींसाठी वा
# तीचा अ

कार अधिनियम,२० य लय ! कार अधिनियम,२०ळविभागाचेवण&.
२.

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२०

कार अधिनियम,२०
# !

आपत्तीचा अ तीचा अ

बी ब्लॉ बी ब्लॉतीचा अ

(अबी ब्लॉकार अधिनियम,२०

विभागाचेवहिती तीचा अ

पत्रालयातील कार अधिनियम,२० माध्येय / धोय&)

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. य

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२०

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! कार अधिनियम,२०डाळ जि:

झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल्हाधय
मा#न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय तीचा अ ल

मा हिती तीचा अ

आयक्तींसाठी वा
# तीचा अ

कार अधिनियम,२०ळविभागाचेवण&.
३.

हितीदवशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

मा .

कार अधिनियम,२० य लय !

आपत्तीचा अ

!"दभागाचे नाव तीचा अ

प्र प्ततीचा अ झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल& अ द
#

तीचा अ ल#कार अधिनियम,२० नियम,२००५ मधील कलम ४ 

य व Dप कार अधिनियम,२०रण&.

४. दरमा

मा सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !कार अधिनियम,२० खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका चा अधिका& अ व ल,

भागाचे नावAनियम,२००५ मधील कलम ४ तीचा अकार अधिनियम,२० अ व ल, ! आरएफ अ व ल
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! !
५.

! दर कार अधिनियम,२०रण&.

विभागाचेव

तीचा अ र "कार अधिनियम,२०5तीचा अ

/

!भागाचे नाव

/

कार अधिनियम,२०रण&.
६.

उत्तीचा अर&

य !"दभागाचे नाव तीचा अ ल

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! !

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२० आपत्तीचा अ

प्रकार अधिनियम,२० रच्या            	महसूल व वनवय अ
७. प ण

eवर कार अधिनियम,२० यव

D"चा अधिका ई आर खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रडाळ जि

अ द
#
प्र प्ततीचा अ

पण

उपलब्लॉक,पहिल

D"चा अधिका ई

अ द
#
कार अधिनियम,२०रु

प्रर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ

पण

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ

य"त्रालयातील ण&ल

प्रस्त   तीचा अ व "

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य

D"चा अधिका ई

अ व ल,

पण

प्रकार अधिनियम,२० रच्या            	महसूल व वनवय अ

D"चा अधिका ई

मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढयतीचा अ

अ"तीचा अर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ

मा सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !कार अधिनियम,२०

खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रचा अधिका

अ वल

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! ! ! दर कार अधिनियम,२०रण&.
११.

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! !

आर खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रड्यानुसार अनुदानाचीय !
# र

द&ण&.

D"चा अधिका ई

नियम,२००५ मधील कलम ४  णय !
# र
१०.

कार अधिनियम,२०रण&.

चा अधिका मा र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.ण शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! कार अधिनियम,२०डाळ जि& कार अधिनियम,२०रु

९. प ण
द&ण&.

! दर

!"दभागाचे नाव तीचा अ !व

! दर कार अधिनियम,२०रण&.
८.

प्रk ,

!:चा अधिका ,

विभागाचेवशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी&ष उल्हाधल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र !:चा अधिका
/

परिषद व पंचारषद

अतीचा अ र "कार अधिनियम,२०5तीचा अ

आkव ! &, लक्षेत्व&
अ वल

विभागाचेव

!"दभागाचे नाव तीचा अ

eवर कार अधिनियम,२० यव

कार अधिनियम,२०रण&.

!व

१२.

zय "मा ल

नियम,२००५ मधील कलम ४  य;

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ

र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. ळ

कार अधिनियम,२० ढण&चा अधिका&

प्रस्त   तीचा अ व प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य मा" र: ! ठी वाहन व्यवस्था,N जिल ल्हाध
य " कार अधिनियम,२०डाळ जि& प ठी वाहन व्यवस्था,विभागाचेवण&.

१३. र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. ळ कार अधिनियम,२० ढण&!"बी ब्लॉ"

प्र प्ततीचा अ अ द
#

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ य"त्रालयातील ण&ल व Dप कार अधिनियम,२०रण&.
१४.

झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल्हाधय

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२०

आपत्तीचा अ तीचा अ

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी&तीचा अविभागाचेपकार अधिनियम,२० "चा अधिका ,

मा हिती तीचा अ !"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ
प्र प्ततीचा अ कार अधिनियम,२०रु

कार अधिनियम,२०
# !

फळबी ब्लॉ र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. "चा अधिका

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. कार अधिनियम,२०डाळ जि:

घ&ऊ

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! ! ! दर

कार अधिनियम,२०रण&.

१५. ल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ष - २२४५ अ"तीचा अर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ प्र प्ततीचा अ
अ द
#

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ
घ&ऊ
१६.

कार अधिनियम,२०क्षेत्

"चा अधिका&

उपय;धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. कार अधिनियम,२०डाळ जि:

प्रमा णपत्रालयातील 

प्र प्ततीचा अ

कार अधिनियम,२०रु

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी ! ! ! दर कार अधिनियम,२०रण&.

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२० आपत्तीचा अ कार अधिनियम,२०क्षेत् तीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  य"त्रालयातील ण
स्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc प

कार अधिनियम,२० य लय ! हितीदव!

कार अधिनियम,२०रु

&मा:

द&ण&.

प्रत्य&कार अधिनियम,२०

सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२० आवकार अधिनियम,२० Dप ल

१.जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

१

Dप ल जिलस्त   वकार अधिनियम,२० रण& व व Dप कार अधिनियम,२०रण&.
वकार अधिनियम,२० सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२० १

कार अधिनियम,२० य लय चा अधिका&

१.जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय तीचा अ#

तीचा अ&कार अधिनियम,२०डाळ जि,& इतीचा अर कार अधिनियम,२० य लय "कार अधिनियम,२०डाळ जि&

ण र& Dप ल

•दव#

प ठी वाहन व्यवस्था,विभागाचेवण&.

२.मा#zर्ग येथील सामान्य शाखेतील h. "कार अधिनियम,२० हिती शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी;बी ब्लॉ ठी वाहन व्यवस्था,&वण&
३.१४ रजिल स्त   Dर&

कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) () ()

कार अधिनियम,२०;णतीचा अ

नियम,२००५ मधील कलम ४  णय घ&तीचा अ

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल
प ळल

ण र नियम,२००५ मधील कलम ४  णय प्रकिर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨क्रय&चा अधिका आणित प्रती देणे (सीपीआर)र१२/docࣅण त्य वर ल द&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्रर&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र चा अधिका पध्येय / धोदतीचा अ

आणित प्रती देणे (सीपीआर)र१२/docࣅण !;पविभागाचेवल&ल व्ये यांचा तपशील.यजिलक्तींसाठी वातीचा अर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ उत्तीचा अरद नियम,२००५ मधील कलम ४ यत्व

कार अधिनियम,२० मा चा अधिका& स्त   वरुप

१.ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

हितीद

२.जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय अ"तीचा अर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र "मा ल
असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र च्या            	महसूल व वनवय !हिती !:द

क्तींसाठी वाकार अधिनियम,२०ल प्रतीचा अ .

३. मा हिती तीचा अ चा अधिका अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र अधिकार अधिनिय नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा,२००५ अन्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढवय&
प्र प्ततीचा अ अ

वर कार अधिनियम,२० यव

कार अधिनियम,२०रण&

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ तीचा अरतीचा अद
#
अधिकार अधिनिय नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा चा अधिका&

व

मा हिती तीचा अ चा अधिका अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र अधिकार अधिनिय नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा,२००५

नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

नियम,२००५ मधील कलम ४  णय

परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२०&

ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी
१.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !
क्र.प!#

हितीद
नियम,२००५ मधील कलम ४  णय प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. परिषद व पंचारपत्रालयातील कार अधिनियम,२०

/१०/१०९९/! आर२३/९९/१८अ/हितीद.२९/१२/१९९९

कार अधिनियम,२० य लय

आद&शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

अ #

कार अधिनियम,२० मा चा अधिका& स्त   वरुप

कार अधिनियम,२० मा चा अधिका& Dप्तप&

अप&क्षिप्त देयकाद्वारे    माल. ाÀ:com.sun.staक्षेत्तीचा अ

१

ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

दर

३० हितीदव!

.क्र.

हितीद माध्येय / धोय&

प्र प्ततीचा अ झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल्हाधय
अ

eवर कार अधिनियम,२० यव

कार अधिनियम,२०रण&

माहिती न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय च्या            	महसूल व वनवय

कार अधिनियम,२० ल व

पहिती ल्हाधय

!

बी ब्लॉ बी ब्लॉद र

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
प्रशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

हितीद माध्येय / धोय& अ

जिलस्त   वकार अधिनियम,२० रु
हितीद

प; ;चा अधिका द&ण& व

!दरचा अधिका अ

र कार अधिनियम,२०&ल

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

तीचा अ;. व&ळ

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावप्र य

यबी ब्लॉ तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय

ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

!;माव र
ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

कार अधिनियम,२० मा ! ठी वाहन व्यवस्था,N

जिलस्त   वकार अधिनियम,२० रु

तीचा अ;

य "चा अधिका&कार अधिनियम,२०डाळ जि&

प ठी वाहन व्यवस्था,विभागाचेवण&. त्य "तीचा अर !"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ

!कार अधिनियम,२० ळ

अ दरल

त्य "च्या            	महसूल व वनवय

१०.३० तीचा अ&

क्रमा "कार अधिनियम,२० #! र जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

व

कार अधिनियम,२०रु

दप
# र १.००

य "चा अधिका& बी ब्लॉर;बी ब्लॉर !माक्षेत् चा अधिकाचा अधिका

&पयeतीचा अ

त्य !"बी ब्लॉ" आवkयकार अधिनियम,२०

तीचा अ

कार अधिनियम,२० यव

कार अधिनियम,२०रण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य च्या            	महसूल व वनवय !:चा अधिका
हितीद माध्येय / धोय&
!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ
हितीदल्हाधय
अ

र अ!ल&ल्हाधय

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
तीचा अ तीचा अ.

चा अधिकाAकार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ

कार अधिनियम,२० य लय तीचा अ
य"

ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

य"

!दरचा अधिका

कार अधिनियम,२०रण&! ठी वाहन व्यवस्था,N

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० य "चा अधिका&
व

अ दर

त्य बी ब्लॉ बी ब्लॉतीचा अ उत्तीचा अर हितीदल&

तीचा अ&.
असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र च्या            	महसूल व वनवय
!हिती !द
:

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

क्तींसाठी वाकार अधिनियम,२०ल द&ण& कार अधिनियम,२० य लय

अ"तीचा अर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ य&ण र&
शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र मा ल

!व मा त्त्व चा अधिका&

०७ हितीदव!

यबी ब्लॉ तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र व
सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२० ! प आर
अ दर य"

मा र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.ण

कार अधिनियम,२०&ल&ल्हाधय असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र चा अधिका
!हिती !द
:

क्तींसाठी वाकार अधिनियम,२०ल र&कार अधिनियम,२०3डाळ जिमाध्येय / धोय&

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावल&खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी;

घ&ऊ

त्य "चा अधिका&कार अधिनियम,२०डाळ जि#

क्तींसाठी वाकार अधिनियम,२०ल फ5 आकार अधिनियम,२० रु

!हिती !द
:

क्तींसाठी वाकार अधिनियम,२०ल द&ण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य "तीचा अ

य&तीचा अ तीचा अ.
मा हिती तीचा अ चा अधिका अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय

अधिकार अधिनिय नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा,२००५

शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र

अन्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढवय& प्र प्ततीचा अ

३० हितीदव!

यबी ब्लॉ तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र व
सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२०

मा हिती तीचा अ चा अधिका अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र अ"तीचा अर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ

झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल& अ

य&ण र& अ
त्य चा अधिका

जिलस्त   वकार अधिनियम,२० रु

•द विभागाचेवशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी&ष

•दव तीचा अ घ&तीचा अल

तीचा अद "तीचा अर !"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ
!"कार अधिनियम,२०ल कार अधिनियम,२०डाळ जि:

तीचा अ&.

अ दर

य ल मा#दतीचा अ तीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा #! र
द&ण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य तीचा अ य&तीचा अ&.
कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) () ()

मा#

(अ)

मा#न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय माध्येय / धोय& कार अधिनियम,२० मा चा अधिका& प्रकार अधिनियम,२०D कार अधिनियम,२०रण

!"घD चा अधिका& लक्षेत् (व विभागाचेषकार अधिनियम,२०)
अ .# क्र.

कार अधिनियम,२० मा/कार अधिनियम,२० य

कार अधिनियम,२० मा चा अधिका& प्रमा ण

आधिकार अधिनियथील सामान्य शाखेतील h.docकार अधिनियम,२० लक्षेत्

नियम,२००५ मधील कलम ४  र"कार अधिनियम,२०

कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) () ()

मा#

कार अधिनियम,२० मा चा अधिका कार अधिनियम,२० लमाय द कार अधिनियम,२० मा प#ण
प्रत्य&कार अधिनियम,२० कार अधिनियम,२० मा चा अधिका कार अधिनियम,२० लमाय द

(बी ब्लॉ)
;ण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य ! ठी वाहन व्यवस्था,N

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावप्र य

अ #.क्र.

कार अधिनियम,२० मा/कार अधिनियम,२० य

हितीदव! / तीचा अ !

बी ब्लॉ बी ब्लॉद र

प:ण

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

कार अधिनियम,२०रण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य ! ठी वाहन व्यवस्था,N
१

प्रमा णित प्रती देणे (सीपीआर)र१२/docࣅणतीचा अ प्रतीचा अ

द&ण&

७ हितीदव!

२

ल;कार अधिनियम,२०शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

हितीद

अ

१ माहिती

३

मा हिती तीचा अ चा अधिका

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

अ"तीचा अर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ अ
प्रथील सामान्य शाखेतील h.docमा

४

व

यबी ब्लॉ

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ

कार अधिनियम,२० य लयप्रमा#खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र
मा हिती तीचा अ

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

ग्र माप"चा अधिका यतीचा अ

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०

व

जिल .प.प.!".नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०

मा .जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

आय;र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. च्या            	महसूल व वनवय

प्र धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

विभागाचेवषय

कार अधिनियम,२० यक्रमा प्रमा ण&

मा#

(अ)
!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा / अधिकार अधिनिय नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा

नियम,२००५ मधील कलम ४  यमा क्रमा "कार अधिनियम,२० व वष+

असिंधुदुर्ग येथील सामान्य भागाचे नावप्र य

(अ!ल्हाधय !)

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२०

१.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

मा !:ल व व

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. नियम,२००५ मधील कलम ४  णय

मादतीचा अ

२.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

मा !ल
: व व

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. नियम,२००५ मधील कलम ४  णय

आपत्तीचा अ ग्रस्त   तीचा अ "

मा .र ज्यय
आय;र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य&थील सामान्य शाखेतील h.doc ल ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी

व Dप

अविभागाचेपल य

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०

विभागाचेव तीचा अ

कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) () ()

१

मा .जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

अविभागाचेपल

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जिण:कार अधिनियम,२०

अ #.क्र.

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र मा .जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

! .प्र.

३० हितीदव!

तीचा अक्र र नियम,२००५ मधील कलम ४  व रण

क्र.! एलए!/०६/०४/प्रक्र१६८/मा३/हितीद.१९/०८/२०००
क्र.! एलए!/०७/०५/प्रक्र१९२/१/मा३/
हितीद.०६/०८/२००५

३.शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !

मा !ल
: व व

विभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. नियम,२००५ मधील कलम ४  णय

क्र.! एलए!/०७/०७/प्रक्र२७१/मा३/
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उपजिल ल्हाध धिकार अधिनिय
धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
३

जिल ल्हाध
भ्रष्ट कD चा अधिका र
नियम,२००५ मधील कलम ४  मा#ल
!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ

अध्येय / धोयक्षेत्जिल ल्हाध जिल ल्हाध स्त   तीचा अ
ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
!दस्त   य

!धिकार अधिनियचा अधिकावनियम,२००५ मधील कलम ४  व

भ्रष्ट कD चा अधिका र

नियम,२००५ मधील कलम ४  य#क्तींसाठी वातीचा अ

प्रमा#खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र(!दस्त   य

स्त   य !धिकार अधिनियचा अधिकाव )

!

अशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य

य "चा अधिका&कार अधिनियम,२०डाळ जि&

उपजिल ल्हाध धिकार अधिनिय

!दस्त   य "

उपलब्लॉक,पहिल

धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

उपजिलस्त   थील सामान्य शाखेतील h.docतीचा अ

अ!तीचा अ;.

र तीचा अ य&तीचा अ.&
४

जिल ल्हाध
!मान्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढवय
!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ

अध्येय / धोयक्षेत्जिल ल्हाध

! मा

--

--

आवkयकार अधिनियम,२०तीचा अ& #! र

ए !!

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ

!"स्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc "चा अधिका&

प्रमा#खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र(!दस्त   य

ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
!दस्त   य

!धिकार अधिनियचा अधिकावनियम,२००५ मधील कलम ४  व
!

उपजिल ल्हाध धिकार अधिनिय

धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
५

जिल ल्हाध

आपत्तीचा अ
व्ये यांचा तपशील.यवस्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc प

प्र धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२०रण

अध्येय / धोयक्षेत्

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२०

आपत्तीचा अ

!"दभागाचे नाव तीचा अ

कार अधिनियम,२० र

!दस्त   य

स्त   वय"!&व
प्रनियम,२००५ मधील कलम ४ तीचा अनियम,२००५ मधील कलम ४ 

य "चा अधिका&कार अधिनियम,२०डाळ जि&

उपजिल ल्हाध धिकार अधिनिय

अ!तीचा अ;.

उपलब्लॉक,पहिल

धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र
जिल ल्हाध

अल्हाधप!"vय "कार अधिनियम,२०
!नियम,२००५ मधील कलम ४  य"त्रालयातील ण
!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ

स्त   य !धिकार अधिनियचा अधिकाव )

!धिकार अधिनियचा अधिकावनियम,२००५ मधील कलम ४  व
!

६

कार अधिनियम,२० य लय

अध्येय / धोयक्षेत्

अल्हाधप!"vय " दर नियम,२००५ मधील कलम ४ तीचा अमा

मा .प लकार अधिनियम,२०मा"त्रालयातील 

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ

विभागाचेवकार अधिनियम,२० !

नियम,२००५ मधील कलम ४  य#क्तींसाठी वातीचा अ

प्रमा#खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र(!दस्त   य

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२०vय "कार अधिनियम,२० "चा अधिका
कार अधिनियम,२० र

!दस्त   य

मा ;दय य "
कार अधिनियम,२०&ल&ल्हाधय

कार अधिनियम,२० य लय
स्त   य !धिकार अधिनियचा अधिकाव )

!धिकार अधिनियचा अधिकावनियम,२००५ मधील कलम ४  व

अशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य

य "चा अधिका&कार अधिनियम,२०डाळ जि&

उपजिल ल्हाध धिकार अधिनिय

अशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी !कार अधिनियम,२०5य

अ!तीचा अ;.

!

!दस्त   य व

धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

!"स्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc य "

उपलब्लॉक,पहिल

उपजिलस्त   थील सामान्य शाखेतील h.docतीचा अ

र तीचा अ य&तीचा अ.&
७

माहिती ल

अध्येय / धोयक्षेत् –

माहिती ल "वर

दर द;

!सिंधुदुर्ग येथील सामान्य मातीचा अ

!#षमा

अत्य चा अधिका र

हितीदवशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी तीचा अ!&चा अधिका र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.र

अत्य चा अधिका र

श्रीम. सुषमा मा.

ल

माहिती न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय "

मा !:ल !भागाचे नाव&च्या            	महसूल व वनवय

अ दर!

!"बी ब्लॉ"धिकार अधिनिय तीचा अ

कार अधिनियम,२० य लय
प्रमा#खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र(!दस्त   य

! तीचा अपतीचा अ
# &

चा अधिका&

पडाळ जिल्हाधय ! विभागाचेवशाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी&ष

य

नियम,२००५ मधील कलम ४  र कार अधिनियम,२०रण
कार अधिनियम,२०रण&

प्र!"र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.

उपविभागाचेवभागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.

स्त   य !धिकार अधिनियचा अधिकाव )
य "चा अधिका&कार अधिनियम,२०डाळ जि&
उपलब्लॉक,पहिल

अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र

अ!तीचा अ;.

! व"तीचा अव डाळ जि
!दस्त   य
!धिकार अधिनियचा अधिकाव

श्रीम. सुषमा मा.!#विभागाचेप्रय

य

बी ब्लॉ र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. यतीचा अकार अधिनियम,२०र

कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) (बी ब्लॉ)() मा# (बी ब्लॉ)
जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य&थील सामान्य शाखेतील h.doc ल ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल अधिकार अधिनिय !भागाचे नाव "चा अधिका य द
अ #.क्र.

अधिकार अधिनिय !भागाचे नाव&चा अधिका&
व

अधिकार अधिनिय !भागाचे नाव&चा अधिका&

अधिकार अधिनिय !भागाचे नाव&चा अधिका&

किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०तीचा अ

!दस्त   य

उहितीzदष्ट कD

व&ळ

अधिकार अधिनिय !भागाचे नाव

घ&ण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य तीचा अ
य&तीचा अ&

! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय "! ठी वाहन व्यवस्था,N

खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र#ल आ & किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०"व

नियम,२००५ मधील कलम ४  र"कार अधिनियम,२०

कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) (बी ब्लॉ)()

मा# (कार अधिनियम,२०)

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य&थील सामान्य शाखेतील h.doc ल ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल
परिषद व पंचारषद "चा अधिका य द

अधिकार अधिनिय !भागाचे नाव&चा अधिका
कार अधिनियम,२० यवत्X तीचा अ "तीचा अ
(उपलब्लॉक,पहिल )

अ #.क्र.

परिषद व पंचारषद&चा अधिका&
व

परिषद व पंचारषद&चा अधिका&
!दस्त   य

परिषद व पंचारषद&चा अधिका&
उहितीzदष्ट कD

किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०तीचा अ

!भागाचे नाव

!भागाचे नाव&चा अधिका

घ&ण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य तीचा अ

खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र#ल आ & किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०"व

(उपलब्लॉक,पहिल )

व&ळ

! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय "! ठी वाहन व्यवस्था,N

य&तीचा अ&

कार अधिनियम,२० यवत्X तीचा अ "तीचा अ

नियम,२००५ मधील कलम ४  र"कार अधिनियम,२०
कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) (बी ब्लॉ)() मा# (डाळ जि)

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य&थील सामान्य शाखेतील h.doc ल ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल
कार अधिनियम,२०;णत्य

अ .# क्र.

!"स्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc&चा अधिका य द

!"स्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc&चा अधिका&

!"स्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc&चा अधिका&

!"स्त   थील सामान्य शाखेतील h.doc&चा अधिका&

किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०तीचा अ

व

!दस्त   य

उहितीzदष्ट कD

व&ळ

घ&ण्यांत येतो व खरेदी करण्यांत येते व आकस्मित खर्च करण्य तीचा अ
य&तीचा अ&
नियम,२००५ मधील कलम ४  र"कार अधिनियम,२०

!भागाचे नाव
! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय "! ठी वाहन व्यवस्था,N

खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र#ल आ & किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०"व

!भागाचे नाव&चा अधिका
कार अधिनियम,२० यवत्X तीचा अ "तीचा अ
(उपलब्लॉक,पहिल )

कार अधिनियम,२०लमा ४ (१) (बी ब्लॉ) ()

जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
# य&थील सामान्य शाखेतील h.doc ल ! मा न्य शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढय शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र&तीचा अ ल
अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र व कार अधिनियम,२०माचा अधिका र य "चा अधिका मा हिती तीचा अ

अ.क्र अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र /
क्र .
१

पद मा

कार अधिनियम,२०माचा अधिका -य "चा अधिका&
श्रीम. सुषमा .र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.म़

वर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.

व

र मा

र्ग येथील सामान्य शाखेतील h. व तीचा अ

यबी ब्लॉ तीचा अ सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !लद र

रु : हितीद "कार अधिनियम,२०

२

२८/०६/२०१२

अव्ये यांचा तपशील.वल कार अधिनियम,२० रकार अधिनियम,२०:

३

१२/०६/२०१२

३

१२/२/१३

अव्ये यांचा तपशील.वल कार अधिनियम,२० रकार अधिनियम,२०:

३

११/२/१३

३

०८/०६/२०१२

!"किर्ण		       शिपाई ७ /पहारेकरी ३�ڢut¨कार अधिनियम,२०ण सिंधुदुर्ग येथील सामान्य लविभागाचेपकार अधिनियम,२०
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भागाचे नाव र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.विभागाचेवण&! ठी वाहन व्यवस्था,N.
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५

अनियम,२००५ मधील कलम ४ तीचा अवष्ट कX D ,व

विभागाचेवत्तीचा अ

रक्तींसाठी वाकार अधिनियम,२०मा.

झालेल्या घरे व गोठयांसाठी सं ल&ल्हाधय जिल विभागाचेवतीचा अ व

नियम,२००५ मधील कलम ४  व रण
४
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१९
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१ ल खेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधी प्र
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! ठी वाहन व्यवस्था,N.
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# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
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अ #द

१

कार अधिनियम,२० यक्रमा चा अधिका&

व Dप च्या            	महसूल व वनवय कार अधिनियम,२० यक्रमा चा अधिका कार अधिनियम,२० यपध्येय / धोदतीचा अ

व

E!धिकार अधिनियर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.कार अधिनियम,२० आपत्तीचा अ ग्रस्त   तीचा अ "
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२

ल भागाचे नाव थील सामान्य शाखेतील h.doc‹च्या            	महसूल व वनवय प त्रालयातील तीचा अ !"बी ब्लॉ" च्या            	महसूल व वनवय अD व शाखेतील h.doc@१३. गाळ काढणेसंबंधीतीचा अ‹
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अ!ल्हाधय ! मादतीचा अ व Dप
३
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४
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मा हिती तीचा अ
७

अ द
#

व Dप चा अधिका कार अधिनियम,२० यपध्येय / धोदतीचा अ
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य&तीचा अ&.
८

!क्षेत्मा अधिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० य चा अधिका& पद मा

चा अधिका&

९

विभागाचेव "तीचा अ अ
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# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
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/ कार अधिनियम,२० यक्रमा चा अधिका&

कार अधिनियम,२० यक्रमा अ"तीचा अर्ग येथील सामान्य शाखेतील h.तीचा अ ल भागाचे नाव थील सामान्य शाखेतील h.docŒचा अधिका विभागाचेवस्त   तीचा अतीचा अ
X मा हिती तीचा अ

व

अ #.क्र.

ल भागाचे नाव थील सामान्य शाखेतील h.docŒचा अधिका&
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पत्तीचा अ

अ #द /ल भागाचे नाव य चा अधिका

नियम,२००५ मधील कलम ४  वडाळ जि प त्रालयातील तीचा अ&चा अधिका&
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नियम,२००५ मधील कलम ४  कार अधिनियम,२०ष
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परव
रकार अधिनियम,२० चा अधिका&
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हितीद "कार अधिनियम,२०

हितीद "कार अधिनियम,२०

!

प्रकार अधिनियम,२० र

क्रमा "कार अधिनियम,२०
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रण
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विभागाचेवस्त   तीचा अतीचा अ
X
मा हिती तीचा अ
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जिल ल्हाध धिकार अधिनिय कार अधिनियम,२० र कार अधिनियम,२० य लय,सिंधुदुर्ग येथील सामान्य !" द
# र्ग येथील सामान्य शाखेतील h.
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!व फ ईल्हाध!

विभागाचेवषय

!व

कार अधिनियम,२०;णत्य
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