नागरयकाॊची वनद

प्रस्तालना:प्रळावन रोकाभबभुख शोण्मावाठी तवेच ळावनाच्मा दै नॊददन काभकाजात ऩायदळशकता आणुन
ळावनाने धोयण प्रबालीऩणे याफवलण्मावाठी नागरयकाॊची वनद तमाय कयण्मात आरी आशे .ळावनाकडुन
जनतेरा वलवलध प्रकायच्मा वेला उऩरब्ध करुन ददल्मा जातात.ऩयॊ तु त्मा वेलाॊची ऩुयेऩुय भादशती वलशवाभान्म
जनतेरा नवते.तवेच मा वेला कभीत कभी लेऱात भभऱाव्मात ,ळावकीम काभकाजात वुधायणा कयणे
,ऩायदळशकता आणणे ल भ्रष्ट्राचायारा आऱा घारन
ु जनतेरा वनदे व्दाये चाॊगरी वेला दे णे अळा भशत्लाच्मा
फाफीॊचा वभालेळ मात आशे .

लाचा-वाभान्म प्रळावन
वलबागाकडीर ळावन ऩरयऩत्रक क्र.नावद -2009 /प्र.क्र.80/09/18-अ,दद4/8/2009 नुवाय
्
.नागरयकाॊची वनद
भशवुर वलबाग

तशभवर कामाशरम चचखरी
वन-2015
करभ ४(१)(फ)
तशभवरदाय माॊची कामे ल कतव्मे माॊचा तऩभळर
१.कामाशरमाचे नाल

तशभवरदाय चचखरी माॊचे कामाशरम चचखरी

२.ऩत्ता

चचखरी तारुका चचखरी जजल्शा फुरडाणा वऩनकोड४४३००१

३.कामाशरम प्रभुख

तशभवरदाय चचखरी

४.ळावकीम वलबागाचे नाल

भशवुर ल लनवलबाग

५.कामशषेत्र

चचखरी

बौगोभरक

लयीरप्रभाणे

६.वलभळष्ट्ट कामे
१.भशायाष्ट्र जभभन भशवुर कामदा १९६६ ल भुॊफई भुऱ लदशलाट
ननमभाप्रभाणे अधशन्मानमक काभे.

२.जभीन भशवुर बफनळेती जभीन भशवुर माॊचे लावऴशक भशवुरीचे
उददीष्ट्ट ऩुणश कयणे.

३.कामदा ल वुव्मलस्थेफाफत दे खबार
४.ननलडणक
ु काभकाज

५.नैवचगशक आऩत्तीभध्मे भदत कामश ल ऩुनल
श वनाफाफतऩमशलेषण
६.कृवऴगणना ल आचथशक गणना वॊफॊचधत तारुका ऩातऱीलय
७.ऩुयलठा वलऴमक फाफी

८.इॊददया गाॊधी वॊजम गाॊधी इ. अनेक ळावनाच्मा मोजना याफवलणे
९.तशभवरदाय तथा कामशकायी दॊ डाचधकायी म्शणन
ु नागरयकाॊना
वलवलध प्रकायचे दाखरे दे णे

.

७.वलबागाचे ध्मेम/धोयण

जनतेच्मा काभाळी ननगडीत वलऴमाळी अॊभरफजालणी रोकाभबभुख
प्रळावन वाॊबाऱुून वलवलध रोकोऩमोगी व्मलस्था ननभाशण कयणे
ळावनातपे भशवुर लवुरी कयणे.

९.वलश वॊफॊचधत कभशचायी चचखरी तशभवरदाय माॊचे आस्थाऩनेलयीर खारीर कभशचायी आशे त.
ऩदाचा तऩभळर

भॊजुय ऩदे

रयक्त ऩदे

१.तशभवरदाय

१

-

२.ननलावी नामफ तशभवरदाय

१

-

३.भशवुर नामफतशभवरदाय

१

-

४.वॊजम गाॊधी मोजना नामफ तशभवरदाय

१

-

५.ननलडणुक नामफ तशभवरदाय

१

-

६.ननयीषण अचधकायी अन्न ऩुयलठा

१

-

७.भशवुर अव्लर कायकुन

३

-

८.तगाई अव्लर कायकुन वाभान्म अका

१

1

९.वॊजम गाॊधी मोजना अ.का.

१

-

१०.इॊददया गाॊधी मोजना अ.का.

१

-

१२.ऩुयलठा अ.का

१

1

१३.ऩुयलठा ननयीषक

१

-

१४.यो.श.मो.अ.का

१

-

१५.भरऩीक

18

-

१६.गोदाभ ऩारक

०२

-

१७.भॊडऱ अचधकायी

११

-

१८.तराठी

६४

५

१९.लाशनचारक

१

-

२०.नाईक

-

-

२१.भळऩाई

१०

-

२२.ऩशाये कयी

०१

-

२३.स्लच्छक

०१

१

२४.कोतलार

६३

15

१०.कामश

त्माॊना नेभुन ददरेरे काभकाज

११.भारभत्तेचा तऩभळर

इभायती ल जागेचा तऩभळर चचखरी मेथीर नगयऩाभरकाशददीतीर

१२.उऩरब्ध वेला

प्रळावकीम वेला

वॊस्थेच्मा वॊयचनात्भक तक्त्माभध्मे कामशषेत्राचे प्रत्मेक स्तयालयचे तऩभळर तक्ता अ प्रभाणे
१३.कामाशरमीन दयु ध्लनी क्रभाॊक ल लेऱा दयु ध्लनी क्रभाॊक २४२०६८
लेऱवकाऱी ९.४५ ते वाॊमकाऱी ५.४५

वाप्तादशक वुटटी ल वलभळष्ट्ट वेलेवाठी ठयवलरेल्मा लेऱा वलश यवललाय ल भदशन्मातीर दव
ु या ल चौथा
ळननलाय तवेच ळावनाने जादशय केरेल्मा वालशजननक वुटटमा.

वलभळष्ट्ट वेलेवाठी ऩालवाऱी शॊ गाभात ल ननलडणुकीच्मा लेऱी ननमॊत्रण कष यात्रॊददलव उघडण्मात
मेते.
संस्थेचा प्रारुऩ तक्ता

तशभवरदाय चचखरी
ननलावी नामफ तशभवरदाय

नामफ तशभवरदाय भशवुर

खजजना अव्लर कायकुन

पौजदाय

ए.जी.आय.

प्रळावन

नैवचगशक आऩत्ती

शक्कनोंद

जभीनीफाफत

लवुरी

वेतु वुवलधा केंद्ग

कृऴी गणना

आस्थाऩना
आलकजालक

कऱम ४(ब)(नउ)
तशभवर कामाशरम चचखरी मेथीरअचधकामाॊची ल कभशचामाची ननदे भळका
तशभवर कामाशरम चचखरी दयु ध्लनी क्रभाॊक०७२६४ २४२०६८

अ.क्र.

अधधकारी/कममचायाचे नाळ

ऩदनाम

१

आय.डब्र.ु शाॊडे

तशभवरदाय

9422318531

47096

२.

एभ.ऩी.फ-शाटे

ननलावी ना.तश

9604649558

35354

३.

व्शी.के.ऩाटीर

9822184888

28335

४.

एव.एभ.धनभने

ननयीषण अचधकायी

8087389238

30557

५.

एव.आम.खान

ननलडणुक ना.तश

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

42686

6.

आय.ऩी.झझने

ऩयु लठा अका

9881492776

23865

८.

टी.एव.फयडे

अव्लर कायकुन

8698169601

21356

९.

एव.व्शी.गलई

अव्लर कायकुन

9096430833

18226

१०

एव.फी.याठोड

अव्लर कायकुन

9689320575

20291

११

जे.फी.चगयी

अव्लर कायकुन

9021239777

18226

१२

एव.जी.गलई

अव्लरकायकुन

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

---------

१3

आय.जे.जाधल

कननष्ट्ठ भरऩीक

9767825036

16148

१६

एव.व्शी.ऩाॊडल

कननष्ट्ठ भरऩीक

9403255028

16148

१७

ए.एव.ऩरयशाय

कननष्ट्ठ भरऩीक

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

23377

१८

आय.एव.ऩलाय

कननष्ट्ठ भरऩीक

8275342018

16661

भशवर
ु ना.तश

मोबाईऱ नंबर

माससक ळेतन

१९

व्शी.ऩी.लयाडे

कननष्ट्ठ भरऩीक

9860390650

16148

२०

जी.टी.ळेटे

कननष्ट्ठ भरऩीक

9764161674

20609

२१

एव.व्शी.भवयवाट

कननष्ट्ठ भरऩीक

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

15179

२२

एभ.आय.वोऱॊ की

कननष्ट्ठ भरऩीक

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

14767

२३

ऩी.आय.खेडेकय

कननष्ट्ठ भरऩीक

9657383433

14723

२४

ए.डी.जाधल

कननष्ट्ठ भरऩीक

8975403547

15479

२५

ऩी.एव.डोंगये

कननष्ट्ठ भरऩीक

9975962807

14444

२६

जव्श.डी.ब ्ूुवायी

कननष्ट्ठ भरऩीक

988656517

16661

२७

एव.ए.चचॊचोरे

कननष्ट्ठ भरऩीक

9763397350

13562

२८

डी.ईळेऱके

कननष्ट्ठभरऩीक

9850266831

17806

29

डी.फी.भोये

कननष्ट्ठ भरऩीक

9822457546

20111

३३

एव.डी.गालडे

गोदाभऩारक

9763941488

16696

३५

ए.जे.दऱली

भळऩाई

३७

एभ.वी.जाधल

भळऩाई

३८

के.जी.वदाय

भळऩाई

३९

आय.व्शी.ऩामघन

चौकीदाय

४०

डी.ऩी.भभवाऱ

भळऩाई

४१

लाम.डी.जाधल

भळऩाई

४२

डी.एव.चाऱगें

भळऩाई

४३

एन.जी.दे ळभुख

भळऩाई

४४

आय.फी.घव
ु ऱकय

भळऩाई

४५

ए.एभ.ऩरयशाय

भळऩाई

46

एव.जी.बोंडे

भळऩाई

47

ए.ए.जाधल

भळऩाई

अ.क्र.

वाझ्माचे धाल

अ.क्र.
1

तराठी माॊचे वॊऩुणश

तशभवर कामाशजरम चचखरीवभावलष्ट्ट गाले तराठी

नाल

वाझा

अळोकयाल ऩाॊडुयॊ ग

अॊचयलाडी

तेजनकय

बाग-1

अचधनस्त
गाले

अॊचयलाडी
बाग-1

पोनॊ.

रुजु ददनाॊक

जन्भ ददनाॊक

भो.क्रभाॊक

5/1/1958

9637610410

19/10/1978

9420151460

20/04/1980

9552240591

लवॊतनगय
भभवाऱलाडी
बाग-1
अॊचयलाडी
बाग-2
अचशना वभाधान

2 भळॊगणे

वालयगाल डुकये

अॊचयलाडी
बाग-2

वालयगाल
डुकये

अॊत्रीकोऱी
बोगालती
वलनोद भवतायाभ ऩ-

3 शाड

अॊत्रीखेडेकय

अॊत्रीखेडेकय
अवोरा फ.ु

भेया फु बाग-1
गाॊगरगाल

भेया फु बाग1

गाॊगरगाल

कलठऱ
4 वॊजम भधुकय वयागे

अॊफाळी बाग-1

अॊफाळी
बाग-1

12/6/1973

9011044847

31/07/1978

9922281001

16/12/1982

9764612693

15/06/1974

9764612693

आभखेड
भारती अरुण

5 दे ळभुख

अॊफाळी बाग-2

अॊफाळी
बाग-2

चॊदनऩुय
काटोडा
यानअॊत्री
6 वलनोद गणेळ चगयी

अभडाऩुय बाग1

इवोरी बाग-2

अभडाऩुय
बाग-1

इवोरी बाग2

वऩॊऩयखेड
शयाऱखेड

7 रयमाज अशे भद ळेख
ददऩक आत्भायाभ

8 वाऱले

ददरीऩ जानयाल

9 खुयाऱे

अभडाऩुय बाग2

ढुभा

अभडाऩुय
बाग-2

अभडाऩुय बाग-

अभडाऩुय
बाग-3

20/06/1965

9657383075

अभोना

अभोना

12/8/1978

7507798758

29/03/1984

9823248272

3

केानड
डीगाॊफय अजन
ुश याल

10 गालॊडे

तोयणलाडा

तोयणलाडा
ककन्शी

वलडत
कुवॊुफा
जाभदया

कैराव दशयारार

11 कुटॊ फये

कुवॊुफी
डोंगयळेलरी

डोंगयळेलरी

17/06/1972

8007146783

24/08/1986

9527437277

उऩरब्ध नाशी

7507798758

20/09/1958

9657383075

उऩरब्ध नाशी

9767113984

19/06/1975

8308136739

19/11/1989

9850355580

फेयाऱा
ळेरवुय

ळेरवुय
आॊधई

वुनीर आत्भायाभजी

12 डव्शऱे

भुॊगवयी

भुॊगवयी
आन्ली
ळेरगाल

जशाॊचगय
13 ए.एव.ऩलाय

इवरुऱ

इवरुऱ
भॊगरुऱ
दे उऱगाल
धनगय

वऩॊऩऱलाडी
14 यभेळ भायोती कुटे
यॊ जना वलनामक

15 ऩाटीर

इवोरी बाग-1

इवोरी बाग1

भॊुगी
उॊ द्री

उॊ द्री
डावाऱा

ऩॊजाफयाल लाभनयाल

16 भवतापऱे

धोत्रा बगनोजी
बाग-1

धोत्रा

बगनोजी
बाग-1
उत्रादा
दशीगाल

वलराव दे लीदाव

17 बुतेकय

एकराया

एकराया

जाॊबरुण
ददऩीका अळोकयाल

18 खयात

टाकयखेड

भुवरभान

टाकयखेड

भुवरभान

13/11/1988

8975958020

14/05/1991

9767880450

29/08/1978

9405292847

31/10/1967

9881342109

13/06/1998

9011870794

5/10/1979

9850137081

वालयखेड
नजीक

एनखेड
भशात्तभखेड
खाभखेड
गोंदनखेड
ऩल्रली नयें द्र

19 गामकलाड

लयखेड

लयखेड
भशीभऱ
कयभलाडी
घानभोड

कल्ऩना नाथाजी

20 लानखेडे

गोवलॊद ककळनयाल

21 चव्शाण

भेया ख.ु

भेया खु
भुयादऩुय

कोराया बाग-1

काराया
बाग-1

बारगाल
22 यकपक यभळद वय्मद

धोडऩ

धोडऩ
चाॊधई
ऩऱवखेड
वऩकाऱ
फेरखेड
कोटखेड

नायामण शयीबाउ

23 वोनुने

भॊगरुऱ नलघये

भॊगरुऱ
नलघये

फाबुऱगाल
कायखेड
दशयारार ळेनपड

24 गलऱी

धोत्रा नाईक

धोत्रा नाईक

4/8/1977

9158263263

28/10/1982

9422945584

7/6/1981

9405292847

13/07/1967

9011044847

दशलया नाईक
ककन्शी
नाईक
वुननर दशम्भतयाल

25 टे काऱे

ककन्शोऱ

ककन्शोऱ
ब्रम्शऩुयी

धोत्रा बगनोजी
बाग-2

धोत्रा

बगनोजी
बाग-2
ळेरोडी
कयणखेड

अननर तुकायाभ

26 जाधल

केऱलद

केऱलद
कोरायी

27 आय.जी.गाडेकय

कोराया बाग-2

कोराया
बाग-2
खैयल

28 वॊचगता याजेंद्र कावाये
फाफुयाल बगलानयाल

29 तामडे

खॊडाऱा

खॊडाऱा

भकयध्लज

24/06/1973

9822927252

गोदयी

गेादयी

19/10/1961

9422183403

4/4/1984

9921940219

25/08/1979

8888166780

भकयध्लज

खेाय
इॊद ु आत्भायाभ

30 ळेजोऱ

वलणा बाग-2

वलणा बाग2

चगयोरा
31 शयीदाव वदाभळल

बयोवा बाग-2

बयोवा बाग-

उफयशॊ डे

2
भरगी
भेया फु बाग2

गुॊजाऱा
भनफ
ु ाई
32 वुकदे ल फॊडु जाधल

वालयखेड फ.ु

वालयखेड फ.ु

30/04/1959

9850377629

4/3/1968

9764001792

4/3/1965

8600073766

18/05/1974

9764548757

गोंदनखेड
धानोयी
वालयखेड ख.ु
33 प्रल्शाद त्रॊफक केदाय

चाॊधई

चाॊधई
बेाकय

स्लानॊदजी फाफुयाल

34 कटक

बगलान रक्ष्भण

35 ऩलाय

ऩाॊफुऱलाडी
चचखरी

चचखरी बाग-1 बाग-1

चचखरी

चचखरी बाग-2 बाग-2
लऱती

ऩऱवखेड
जमॊती
वलकाव बयतकुभाय

36 कस्तुये

वालॊगी गलऱी
बाग-2

वालॊगी

गलऱी बाग2

9850355580

बेायवी
ऩाटोदा
प्रलीण ननलत्ृ ती

37 ऩाटीर

फेयाऱा

फेयाऱा
जाॊबोया

31/12/1970

9767669715

बानखेड
जमश्री ऩुरुळोत्तभ

38 वोऱॊ के

नामगाल फु.

नामगाल फु.

13/12/1989

9673488890

27/02/1974

8275330843

31/02/1981

9673819914

30/06/1972

9923757419

27/05/1975

9763320970

4/5/1985

9850391571

वालॊगी

गलऱी बाग1

डेाॊगयगाल
अचशना फाफुयाल

39 फाशे कय

नामगाल खु.
शातणी

शातणी
भारगणी
ताॊफुऱलाडी

40 ननतीन सानदे ल काऱे

फोयगाल काकडे
बाग-1

फेायगाल

काकडे बाग1

तेल्शाया
भनोजकुभाय सानदे ल

41 दाॊडगे

ळेरुद

ळेरद
ददलठाणा
वोभठाणा

H

यवलॊद्र ऩॊढयी लालगे

फोयगाल काकडे
बाग-2

फोयगाल

काकडे बाग2

ऩाॊढयदे ल
दे लधयी
बोयवा
भानभोड
फोयखेड
43 लैळारी कैराव गलई

ऩऱवखेड

ऩऱवखेड

दौरत

दौरत
मेलता

भॊगरा ऩाॊडुयॊ ग

44 वलडतकय

ऩेठ

ऩेठ

18/05/1974

9822640565

3/2/1970

9881381579

7/7/1970

9011044842

30/06/1971

9767383611

1/8/1959

7588344396

भळॊदी शयाऱी
फोयगाल लवु
45 अरुन केळलयाल चलये

वलणा बाग-1

वलणा बाग1

फेरदयी उ.
46 अॊकुळ भवतायाभ ठें ग

भाऱळेंफा

भाऱळेंफा
वाकेगाल
फेायाऱा

ददऩक प्रबाकय

47 दशलाऱे

ळेऱगाल

ळेऱगाल अटोऱ अटोऱ

भभवाऱलाडी
बाग-1
ककळोय याभयाल

48 ठाकुय

बयोवा बाग-1

बयोवा बाग1

याभनगय
ददनकय याभबाऊ

49 ळेरुकाय

योशडा

ये ाशडा

10/1/1964

9923012819

50 बुवायी

वोनेलाडी

वोनेलाडी

14/07/1983

9921584050

15/01/1975

7385943366

5/6/1985

9604743234

मोगेळ प्रल्शादयाल

भळलानॊद नॊदयाभ

51 लाघ

लाघाऩुय
लैयागड

लैयागड
शयणी

52 दग
ु ाश जगदीळ ळेलाऱे

कयलॊड बाग-1

कयलॊड बाग1

कयलॊड बाग-2
ळाॊताफाई फाफुयाल

53 डुकये

भोशोदयी

कयलॊड बाग2

भोशोदयी

16/06/1964

9850696994

19/03/1986

9604783072

वाझा

जन्भ ददनाॊक

भोफाईर क्र.

अवोरा
भेडभळॊगा
लयदडा
54 प्रीमा ळॊकययाल धोटे

भॊडऱ अचधकायी माॊचे
नाल

वातगाल
बुवायी

वाझा

वातगाल
बुवायी

अचधननस्त

1 आय.ए.काकडे

चचखरी

चचखरी

20/06/1966

9773862443

2 ऩी.ऩी.लानखेडे

शातणी

शातणी

20/06/1970

8007632559

3 डी.व्शी.भानकय

धोडऩ

धोडऩ

1/6/1962

9422880465

4 एव.फी.झखयोडकय

उॊ द्री

उॊ द्री

27/05/1960

9657256807

5 आय.एन.वालऱे

अभडाऩुय

अभडाऩुय

6/1/1959

9604243450

6 एव.एव.चौधयी

ऩेठ

ऩेठ

7/11/1971

9975290627

7 आय.एभ.चाभराटे

कोराया

कोराया

23/11/1970

9766702997

8 एव.एन.दशलाऱे

एकराया

एकराया

30/05/1969

9850604404

9 के.टी.ऩाटीर

भेया ख.ु

भेया ख.ु

30/12/1975

8275944990

ळेऱगाल

10 ऩी.आय.खोकरे

ळेऱगाल अटोऱ अटोऱ

13/06/1967

9421394293

11 ए.टी.ळेऱके

चाॊधई

31/03/1969

9823892624

चाॊधई

कऱम 4(1)(ब)(2)नमुना अ
चचखरी मेचथर तशभवर कामाशरमातीर अचधकायी ल कभशचायी माॊच्मा अचधकायाचा तऩभळर
अ.क्र.

ऩदनाभ

अचधकाय आचथशक

कोणत्मा कामदा

1

तशभवरदाय

तशभवर

1.अथशवॊकल्ऩीम अनुदान 2053 जज.प्र.094

चचखरी

कामाशरमाचे लेतन
बत्त ्ूे

/कामाशरमीन

खचश/बाडेऩटटा

/ननमभ/ळावनननणशम/ऩरयऩत्राकानुवाय
भुख्मरेखावऴश

2.भा.क.वी.1 2053

3.भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभ लेतन 1981

खचश/इॊधन खचश
इ.दे मके
2

तशभवरदाय
चचखरी

गौणखननज
उत्खनन

ऩयलानगी,तात्ऩुयती

भशायाष्ट्र जभीन भशवुर 1966 ल लेऱोलेऱी
शोणाये ळावन ननणशम ल ऩरयऩत्रके

बफनळेती

ऩयलानगी,ळेतकयी
दाखरा,लायव
दाखरा
3

तशभवरदाय
चचखरी

लम अचधलाव ल

ळा.नन.क्र.एव.टी.वी/1096/प्र.क्र.34/10 ददनाॊक

दे णे,उत्ऩनाचा

ळा.नन.क्र.एव.टी.वी/1072/प्र.क्र.34/108865/वी-

याष्ट्रीमत्ल दाखरे
दाख्रा

दे णे,ऐऩतीचा

दाखरा,खादमगश
ृ
ऩयलाना

वाॊस्क् ूृनतक कामश
ऩयलानगी

10/3/1976

1 ददनाॊक 16/11/1997

अभबप्राम

4

5

तशभवरदाय
चचखरी

तशभवरदाय
चचखरी

कुऱकामदा ळेत
जभीन

न्मामाचधकयण
वशा.ननलडणुक

ननणशम अचधकायी

भुॊफई कुऱलदशलाट ल ळेत जभीन अचधननमभ
1947

बायतीम प्रनतननचधत्ल ् कामदा 1950 भशायाष्ट्र

जजल्शा ऩरयऴद ल ऩॊचामत वभभती अचधननमभ

1951 ल यजजस्टे ळन आप इरेक्टयवश रुर1961
भधीर तयतुदीनुवाय ननलडणुक आमोगाच्मा
तवेच याज्म ् ळावनाच्मा लेऱोलेऱी ददरेल्मा

6

तशभवरदाय
चचखरी

वालशजननक
ळाॊतता ल

वुव्मलस्था

याखण्मावाठी
कामशकायी

आदे ळाूाव अध ्ूीन याशुन भतदाय मादीचे
ऩुनरश यषण ल ननलडणुक घेणेचे काभकाज इ.

भशायाष्ट्र जभीन भशवुर 1966 पौजदायी दॊ ड
वॊदशता 1973 भुॊफई ऩोभरव कामदा 1951
दारुफॊदी कामदा 1949 भुॊफई ग्राभऩोभरव
अचधननमभ 1967

दॊ डाचधकायी

म्शणुन काभ

कयणे कोतलार
आस्थाऩना

गोऱीफायल ऩोरीव
कस्टडी भत्ृ मु

प्रकयणी चौकळी
खादमगश
ृ ल
वाॊस्कृनतक

कामशक्रभाव

ऩयलाना भॊजुयी ल
7

तशभवरदाय
चचखरी

नुतनीकयण
अवऩरीम

भशायाष्ट्् ूॊजॊभीन भशवुर 1966 भुॊफई कुऱ

कयणे कुऱ

भशायाष्ट्र खाजगी लन अचधननमभ 1975

प्राचधकायी कामश
लदशलाट

अचधननमभाॊतशगत
ळेत जभभन

न्मामाचधकयण

लदशलाट ल ळेत जभीन अचधननमभ 1948

भाभरतदाय न्मामारम कामदा करभ 1905

लदशलाटीचा शक्क
ठयवलणे
8

तशभवरदाय
चचखरी

आशयण ल

1.भा.जजल्शाचधकायी फुरडाणा माॊचे आदे ळ क्र

अचधकायी म्शणन
ु

20.5.2014

वॊलनतयण

काभ कयणे

अ.आस्था/कावल/140/2014 ददनाॊक

2. भा.जजल्शाचधकायी फुरडाणा माॊचे आदे ळ क्र
अ.आस्था/कावल/356/2014 ददनाॊक
29.5.2014

अथशवॊकल्ऩीम अनुदान 2053 भागणी क्र.वी-1
3. भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभ लेतन 1981
9

तशभवरदाय
चचखरी

गौणखननज
उत्खनन

भशायाष्ट्र जभीन भशवुन 1966

ऩयलानगी ळेतकयी
दाखरा लायव
दाखरा

10

तशभवरदाय
चचखरी

लम अचधलाव ल

ळा.नन.क्र.एवटीवी/1096/प्र.क्र./34/का-10

दाखरा उत्ऩनाचा

ळा.नन.यएभ.ए.वी./1072108865 वी-

याष्ट्रीमत्लचे

दाखरा दे णे

खादमगश
ृ ऩयलाना

ददनाॊक 10.3.1976
1/दद16.11.1997

वाॊस्क् ूृनतक
कामशक्रभ

ऩयलानगी
11

तशभवरदाय
चचखरी

वशा.ननलडणुक

ननणशम अचधकायी

बायतीम ूाप्रनतननचधत्ल कामदा 1950

भशायाष्ट्र जजल्शा ऩरयऴद ल ऩॊचामत वभभती
अचधननमभ 1951 ल यजजस्रे ळन ऑप

इरेक्टयवश रुर 1961 भधीर तयतदीनव
ु ाय

ननलडणुक आमोगाच्मा तवेच याज्म ळावनाच्मा

लेऱोलेऱी ददरेल्मा आदे ळाव अचधन याशुन
भतदाय मादीचे ऩुनरश यषण ल ननलडणक
ु घेण्माचे
काभकाज
12

तशभवरदाय
चचखरी

कऱम 4(1)(ब)(2)नमुना ब
ननणशम प्रकक्रमेतीर ऩमशलेषण ल जफाफदायीचे उत्त्रदानमत्ल ् ननजचचत करु न कामश ऩदधतीने प्रकाळन
काभाचा प्रकाय ल नाल
अ.क

ऩदनाम

प्रऴासककय

काऱाळधी कामासाठी जबाबदार
ददळस

अधधकारी

1

तशभवरदाय

गौणखननज

7

तशभवरदाय चचखरी

7

ननलावी नामफ

90

तशभवरदाय चचखरी

चचखरी

अधधकार

100ब्राव ऩमंत
उत्खनन ल
लाशतुकीचा

ऩयलाना दे णे
2

3

ननलावी नामफ

नक्कर प्रती

चचखरी

उऩरब्ध करुन

तशभवरदाय

तशभवरदाय
चचखरी

कयीता ये कॉडश

तशभवरदाय चचखरी

दे णे

अकृष्ट्क

बफनळेती

ऩयलानगी लगश
2 चे

गालाकयीता

.

असिप्राय ्

कऱम 4(1)(ब)(2)नमुना ब
अ.क्र.

कामाचे स्ळरुऩ

काऱाळधी

कामासाठी
जबाबदार

असिप्राय

अधधकारी
1

गौण खननज ऩयलाना

1

तशभवरदाय

2

जातीचा दाखरा/नॉन कक्रभीभरअय

7

तशभवरदाय

चचखरी
चचखरी

उऩ.वल.अ
फुरडाणा

माॊचेकडुन प्राप्त

शोणमाचे अचधन
3

अकृऴक ऩयलानगी

90

तशवभरदाय

4

उत्ऩनाचा दाखरा/लमाचा

1

ननलावी नामफ

दाखरा/अचधलाव/याष्ट्टी्यमत्ल/प्रभाणऩ
त्र इ.

चचखरी

याशुन

पक्त लगश-2
गालाकयीता

तशभवरदाय
चचखरी

5

कुटुॊफाचा दाखरा

21

तशभवरदाय

6

शै भवमत प्रभाणऩत्र

7

तशभवरदाय

चचखरी
चचखरी

शै भवमत

तऩावणीचे

अचधन याशुन

कऱम 4(1)(ब)(2)नमुना अ
काभाची कारभमाशदा -----------काभ ऩुणश शोण्मावाठी
अ.क

काम/कायम

ददळस ळ तास ऩुर्म

जबाबदार अधधकारी

1

अ ऩत्रक लवुरी

1 लऴश

तशॊ भवरदाय चचखरी

कयभणुक कय

1 लऴश

तशभवरदाय चचखरी

गौणखननज

1लर्षश

तशवभरदाय चचखरी

क ऩत्रक लवुरी

1 लऴश

तशभवरदाय चचखरी

2
3
4

लवुरी

करण्यासाठी

असिप्राय

कऱम ४ब ११
तशभवर कामाशरम चचखरी आस्थाऩना लेतन ल बत्माॊफयीर लऴशननशाम अथशवॊकल्ऩीम तयतुद ल झारेरा खचश
ऩुरळठा आस्थाऩना
लऴश
१. २००७-०८

भॊजुय अनुदान

झारेरा खचश

१४३६०००/-

१३७७१३०/-

२. २००८-०९

१८६८०००/-

१३३१८८१/-

३. २००९-१०

१५२५०१७/-

१५२५०१७/-

४. २०१०-११

२२८१०६१/-

२२८१०६१/

५. २०११-१२

२००००००/-

२०५६५७४/-

सामान्य आस्थाऩना
लऴश
१. २००७-०८

भॊजुय अनुदान

झारेरा खचश

३००००००/-

३५४३१८६/-

२. २००८-०९

३००००००/-

४४७६४३७/-

३. २००९-१०

२९४५०००/-

३८४८६०९/-

४. २०१०-११

५५१६५२५/-

५५१५८१६/-

५. २०११-१२

५३७७०००/-

५२५७१९१/-

६.२०१२-१३

५४८४०००/-

५४६३०२०/-

५१५००/-

४५१४४/-

क.सऱ.ननळामचन वळिाग
१. २००७-०८
२. २००८-०९

११६२४९/-

३.२००९-१०

१४६८०२/-

४. २०१०-११

२०४०००/-

१९३१४९/-

५. २०११-१२

१०१०००/-

१५६०६४/-

६. २०१२-१३

२२१०००/-

२३४७७२/-

नायब तहससऱदार ननळाचमन
१. २००७-०८

७६०००/-

५६३९६/-

२. २००८-०९

१४७०००/-

३. २००९-१०

२७९०७३/

४. २०१०-११

४०७०००/-

५. २०११-१२

२४३०००/-

१७५८९१/-

६. २०१२-१३

४२७३००/-

४५३४५४/-

१४५४३५/-

४०५९५५/-

रो.ह.यो वळिाग
1. २००८-०९
३. २००९-१०

१३६०००/-

१३५४०५/-

८१००९/-

४. २०१०-११
५. २०११-१२

३५३५००/-

३२३५९६/-

६.२०१२-1३

३७४०००/-

४१३५०८/-

तगाई आस्थाऩना
१. २००७-०८

६९००००/-

७२९०३१/-

२. २००८-०९

९५००००/-

३. २००९-१०

७३६०००/-

६९३४७३/-

४. २०१०-११

१३१४०००/-

१२६४३५०/-

५. २०११-१२

१३३०००/-

९४९३३८/-

६. २०१२-१३

९१००००/-

१२६३८६८/-

५२६८२७/-

१४६०९००/-

६७५३६५/-

संगायो आस्थाऩना
१. २००९-१०
2. २०१०-११

५३३८२७/-

९९१३९५/-

3.२०११-१२
4.२०१२-१३

५२५०००/-

तऱाठी आस्थाऩना

१. २००७-०८

११६०४०००/-

६९०३५४९/-

२. २००८-०९

११६४००००/-

१०२९८५५७/-

३. २००९-१०

८७६००००/-

१३८१०७४९१/-

१६९०५०००/-

१४२२१०००/-

४. २०१०-११

५. २०११-१२

१०४८५९९०/-

१८८७५८०१/-

६.२०१२-१३

२१००००००/-

२०९९९११४/-

१. २००७-०८

१००००००/-

१२०२५१६/-

२. २००८-०९

११३००००/-

१२८०२०७/-

३. २००९-१०

१३४००००/-

१८०५९२८/-

३५५००००/-

३००२२५५/-

५. २०११-१२

४९७४७८६/-

४५४४५९३/-

६.२०१२-१३

४३५००००/-

४३२६०३०/-

मंडल अधधकारी आस्थाऩना

४. २०१०-११

कतमव्य सुची

सामान्य आस्थाऩना वळिाग
अ.क्र.

कतशव्म

१.

स्थाई/अस्थामी अचधकायी ल कभशचायी माॊची लेतन दे मके तमाय कयणे.

२.

कभशचायी माॊच्मा लावऴशक लेतनलाढी भॊजयु करुन घेणे.

३.

कभशचायी माॊचे आचलाभवत प्रगती मोजनेचे प्रस्ताल वादय कयणे.

४.

अचधकायी कभशचायी माॊचे प्रलावबत्ता दे मके वादय कयणे.

५.

कभशचायी माॊच्मावलबागननशाम ननमुक्ती आदे ळ तमाय करुन ठे लणे.

६.

वेलाननलत्ृ तीवलऴमक प्रकयण शाताऱणे.

७.

ननरॊफन तवेच वलबाचगम चौकळी प्रकयण शाताऱणे.

८.

लेतन ननजचचती ल लेतन ऩडताऱणी करुन घेण्माफाफचे प्रस्ताल

९.

बवलष्ट्म ननलाशश ननधी अचग्रभ/ऩयताला/नाऩयताला अचग्रभ दे मकाचे प्रस्ताल तमाय कयणे.

१०.

यजा प्रलाव वलरत नस्ती शाताऱणे.

११.

गोऩननम अशलार नस्ती शाताऱणे.

१२.

भाभवक/त्रैभाभवक वललयणऩत्र तमाय कयणे.

१३.

चायभाशी/आठभाशी/नउभाशी ल लावऴशक अॊदाजऩत्रक तमाय कयणे.

१४.

दय्ु मभ वेला ऩरयषा/भशवुर अशशता ऩरयषा फाफत नस्ती शाताऱणे.

१५.

कभशचायी जेष्ट्ठता मादी तमाय करुन वादय कयणे.

१६.

वॊगणक ऩरयषा नस्ती शाताऱणे.

१७.

प्रभळषण वलऴमक नस्ती शाताऱणे.

१८.

इतय आस्थाऩना वलऴमक फाफी शाताऱणे.

१९.

लरयष्ट्ठाॊनी लेऱोलेऱी वाॊचगतरेरी भशत्लाची काभे कयणे.

तऱाठी आस्थाऩनावळिाग
अ.क्र.

कतशव्म

१.

स्थाई/अस्थामी अचधकायी ल कभशचायी माॊची लेतन दे मके तमाय कयणे.

२.

कभशचायी माॊच्मा लावऴशक लेतनलाढी भॊजुय करुन घेणे.

३.

कभशचायी माॊचे आचलाभवत प्रगती मोजनेचे प्रस्ताल वादय कयणे.

४.

अचधकायी कभशचायी माॊचे प्रलावबत्ता दे मके वादय कयणे.

५.

कभशचायी माॊच्मा वलबागननशाम ननमुक्ती आदे ळ तमाय करुन ठे लणे.

६.

वेलाननलत्ृ तीवलऴमक प्रकयण शाताऱणे.

७.

ननरॊफन तवेच वलबाचगम चौकळी प्रकयण शाताऱणे.

८.

लेतन ननजचचती ल लेतन ऩडताऱणी करुन घेण्माफाफचे प्रस्ताल

९.

बवलष्ट्म ननलाशश ननधी अचग्रभ/ऩयताला/नाऩयताला अचग्रभ दे मकाचे प्रस्ताल तमाय कयणे.

१०.

यजा प्रलाव वलरत नस्ती शाताऱणे.

११.

गोऩननम अशलार नस्ती शाताऱणे.

१२.

भाभवक/त्रैभाभवक वललयणऩत्र तमाय कयणे.

१३.

चायभाशी/आठभाशी/नउभाशी ल लावऴशक अॊदाजऩत्रक तमाय कयणे.

१४.

दय्ु मभ वेला ऩरयषा/भशवुरअशशता ऩरयषा फाफत नस्ती शाताऱणे.

१५.

कभशचायी जेष्ट्ठता मादी तमाय करुन वादय कयणे.

१६.

वॊगणक ऩरयषा नस्ती शाताऱणे.

१७.

प्रभळषण वलऴमक नस्ती शाताऱणे.

१८.

कोतलार वॊलगाशचे लेतन दे मक तमाय कयणे.

१९.

कोतलाराॊचे प्रलाव बत्ता दे मक वादय कयणे.

२०.

लरयष्ट्ठाॊनी लेऱोलेऱी वाॊचगतरेरी भशत्लाची काभे कयणे.

७/१२ संगर्क वळिाग
अ.क्र.

कतशव्म

१.

वॊगणकीकृत ७/१२ वलबागाभध्मे तराठी माॊच्माकडे रुजु झारेरे नवलन पेयपाय वॊगणकाभध्मे दरु
ु स्त
कयणे.

२.

वॊगणकाभध्मे दरु
ु स्त केरेल्मा पेयपायाॊची वॊगणक पेयपाय नोंद लशी भध्मे नोंद घेलुन पेयपाय नोंद
लशी अद्मालत ठे लणे.

३.

अजशदायाकडुन ७/१२ कयीता प्राप्त झारेल्मा अजाशनुवाय ७/१२ वलतयीत कयणे.

४.

वलतयीत केरेल्मा ७/१२ ची ९अ भभवरेननमवच्मा ऩुस्तकाभधुन ऩालती पाडुन वॊफॊधीताव दे णे.

५.

वलतयीत केरेल्मा ७/१२ फाफत योख नोंदलशी अद्मालतठे लणे.

६.

७/१२ वलक्रीभधुन प्राप्त झारेरी यक्कभ जजल्शा स्तयीम वेतु वोवामटीकडे जभा कयणे.

७.

७/१२ वलक्री, वॊगणकाभध्मे दरु
ु स्त केरेरे पेयपाय, प्ररॊफीत पेयपाय ई.फाफतचे भावीक वललयणयऩत्र

ल फॎकअऩ वी.डी. जजल्शाचधकायी कामाशरम फुरडाणा मेथे वादय कयणे.
८.

गाल नभुना १२ वॊगणकाभध्मे अद्मालत कयणे.

९.

लयीष्ट्ठाॊच्मा आदे ळा नव
ु ाय वागीतरेरी काभे लेऱीच कयणे.

वळिाग : संजय गांधी वळिाग, राष्ट्रिय कुटुंब अथम सहाय्य/इं गा यो योजना
अ.क.

कतशव्म ्

१)

याजष्ट्रम कुटुॊफ अथश वशाय्म ऩात्र प्रकयणे तऩावुन नामफ तशभवरदाय वॊगामो माॊच्मा स्लाषयीने
जस्लकायणे.

२)

प्राप्त प्रकयणाॊची नोंद लशीत नोंद घेणे.

३)

याजष्ट्रम कुटुॊफ अथशवशाय्म प्राप्त प्रकयणाॊभध्मे तराठी ग्राभवेलक माॊचा राबाथी अशलार भागवलणे.
तवेच अजशदाय माॊनाप्रकयणाभध्मे त्रुटी अवल्माव नोदटव ऩाठलुन त्रुटीची ऩुतशता कयणे.

४)

वदय मोजनेभध्मे ऩात्र प्रकयणाॊची अनुदान भागणी कयणे.

५)

वदय ऩात्र प्रकयणे वल. तशभवरदाय वाशे फ माॊचे कडुन भॊजयु करुन घेणे.

६)

लरयष्ट्ठ अचधकायी माॊचेकडुन प्राप्त झारेरे अनद
ु ान भॊजयु राबाथी माॊना नोदटवा ऩाठलुन
धनादे ळाव्दाये लाटऩ कयणे.

७)

वदय प्राप्त अनुदान लाटऩ करुन भाशे लायी योख नोंद लशीभध्मे नोंद कयणे ल लरयष्ट्ठ अचधकायी
माॊची स्लाषयी घेऊन वुजस्थतीत ठे लणे.

८)

कामशवलयण नोंदलशी दयददलळी नोंद घेऊन वुजस्थतीत ठे लणे.

इंगायो योजना
१)

श्रालणफाऱ प्राप्त ऩात्र प्रकयणे भॊजुय झाल्मानॊतय
तमाय कयणे.

चे प्रकयणाॊची छाननी करुन त्माॊची मादी

२)

राबाथी माॊचे फॉक खाते प्राप्त झाल्मानॊतय राबाथी अनुदान लरयष्ट्ठ अचधकायी माॊचे
कामाशरमाकडुन अनुदान भागणी कयणे.

३)

वदय प्राप्त अनुदानाचीअनुदान नोंदलशीभध्मे नोंद ठे लणे.

४)

वदय प्राप्त राबाथी अनुदान फॉक लाईज राबाथी माॊचे खाते क्रभाॊकालय धनादे ळाव्दाये जभा
कयणे.

५)

प्राप्त अनुदान ल लाटऩ अनुदान माॊची योख लशीभध्मे नोंद घेऊन लरयष्ट्ठ अचधकायी माॊची स्लाषयी
घेऊन वुजस्थतीत ठे लणे.

लरयष्ट्ठाॊनी ल प्रबायी अचधकायी माॊनी लेऱोलेऱी ददरेल्मा ननदे ळानुवाय नेभुन ददरेरी काभे कयणे.
संगायो कायामऱयीन सुची
1. वॊफधीत तराठमा कडुध प्राप्त वॊजम गाॊधी वेला मोजधेची प्रकयणे तऩावणे छाधधी कयणे मोग्म
प्रकयणे जस्लकायणे .
२

ऩात्र प्रकयणे भॊजुयीवाठी धा तशभवरदाय तवेच वॊजम गाॊधी मोजधा वभभतीवभोय ठे लणे.

३

भॊजुय झारेल्मा प्रकयणातीर वॊफधीत अजशदायाव खाते उघडण्मावाठी धोदटव काढणे

४

राबार्थमाशची खाती , वॊफचधत खाते धाॊदलशीत घेणे ल त्माधुवाय वॊगण्कीमफॎकचधशाम मादी तमाय
कयणे

५

वदय मादीलरुध तवेच प्राप्त अधुदाधालरुध प्रथभ फी.डड.एव. काढणे त्माधॊतय दे मक तमाय कयणे
करुध उऩकोऴागाया कामाशरमाव भॊजुय यी वाठी वादय कयणे. भॊजुय दकनमाधुवाय फॎकेकडुध वॊफॊचधत
फॎकाॊच्मा धालाधे डड डड तवेच फॎकवश चेक प्राप्त कयणे

६

प्राप्त अधुदाधाधुवाय कॎळफुक बयणे ल वुव्मलस्थीत ठे लणे.

७

प्राप्त डड डड ल फॎकवश चेक वॊफॊचधत फॎकाॊधा मादीवश वलतयीत कयणे.

८

प्राप्त टऩारावश कामशवललयण धोंदलशी चधमभीत भरशीणे.

९

राबाथी भमत झाल्माची भाशीती प्राप्त कयणे ल त्माधव
ु ाय फॎकाकडुध ऩयत आरेरे अधद
ु ाध
चराधद्लाये कोऴागायात बयणा कयणे.

१०

दयभशा ५ तायखेऩुली भा. जजल्शाचधकायी माॊच्मा कामाशरमाकडे भाभवक वललयण वादय कयणे.

११

लयीष्ट्ठाॊणी ददरेल्मा आदे ळाधुवाय वाॊचगतरेरी काभे कयणे

रोजगार हमी योजना
अ.क

कतशव्म ्

१.

जरऩती भवॊचन वलशीयी वलतयणाफाफत कामशलाशीची नस्ती शाताऱणे.

२

वेल्पलयीर काभाॊना कामाशयॊब आदे ळ दे णे.

३.

कामशकायी मॊत्रणाॊना शजेयीऩट वलतयीत कयणे.

४.

ऩुणश झारेरे शजेयीऩट प्रभाणीत कयणे.

५.

कामाशन्लीत मॊत्रणा ल गटवलकाव अचधकायी माॊच्मात वभन्लम वाधणे.ल त्माॊच्माकडन
भादशती एकत्रकरुन जजल्शाचधकायी कामाशरमाव भादशती वादय कयणे.

६.

भ.ग्रा.यो.श.मोजनेअॊतगशत प्राप्त तक्रायीलय कामशलाशी कयणे.

७.

वाप्तादशक भजय उऩजस्थतीचा मॊत्रणेकडन आढाला घेऊन जजल्शाचधकायी कामाशरमाव
कऱवलणे.

८.

भ.ग्रा.यो.श.मोजनेअॊतगशत काभाचा तारुक्माचा लावऴशक एकत्रीत आयाखडा भा.जजल्शाचधकायी
वादय कयणे.

९.

तारुक्मातीर मॊत्रणेकडन प्राप्त अॊदाजऩत्रकाॊना प्रळावकीम भान्मता प्रदान कयणेफाफत
नस्तीशाताऱणे.

१०.

भ.ग्रा.यो.श.मोजनेअॊतगशत काभालयीर भजयाॊची यक्कभ प्रदानाफाफत नस्ती शाताऱणे.

प्रस्तुतकार
अ.क्रॊ.
१.

२ कतशव्म
याजस्ल भॊडऱ चचखरी , उॊ द्गी , धोडऩ भॊडऱातीर वलश भशवुरी काभकाज भा. नामफ
तशभवरदाय माॊच्मा आदे ळानुवाय ऩाय ऩाडणे

२.

वॊवलधानीक प्रकयणाॊचे भाभवक वललयणऩत्र वादय कयणे

३.

अवॊवलधानीक प्रकयणाॊचे भाभवक वललयणऩत्र तमाय कयणे

४.

वॊवलधाननक प्रकयणाॊचे नभुना १० वादय कयणे

५.

जन्भनोंद आदे ळ , भत्ृ मन
ु ोंद आदे ळ , शै भवमत दाखरा , कुटुॊफाचे प्रभाणऩत्र , ईत्मादी
प्रभाणऩत्र भा. अद्माळी अचधकायी माॊचे आदे ळानव
ु ाय ननगशभभत कयणे

६.

अवॊवलधाननक प्रकयणाॊचे नभुना १० वादय कयणे

७.

कामशवललयण नोंदलशी ठे लणे

८.

याजस्ल प्रकयणाॊत प्रबायी अचधकायी माॊनी ददरेल्माननदे ळानुवाय नोटीव , वभन्व काढणे
लायॊ ट काढणे

९.

पेूैूाजदायी प्रकयणात प्रबायी अचधकायी माॊनी ददरेल्मा ननदे ळानव
ु ाय वभन्व काढणे ,
लायॊ ट काढणे

१०.

दॊ डाची नोंदलशी अद्मालत ठे लणे

११.

ये काॉडश ऩावफुक अद्मालत ठे लणे

१२.

नस्ती झारेरी याजस्ल प्रकयणे अभबरेखागायात जभा कयणे

१३.

नस्ती झारेरी पैाजदायी प्रकयणे अभबरेखागायात जभा कयणे

१४.

चचखरी तारुक्मातीर जत्रा , उत्वल , वण ल इत्मादी कयीता प्रबायी अचधकायी माॊचे
ननदे ळानुवाय आदे ळ ननगडीत कयणे

प्रस्तुतकार

३ -

अ.क्रॊ.

कतशव्म

१.

याजस्ल भॊडऱ एकराया , अभडाऩुय, शातणी , ऩेठ भॊडऱातीर वलश भशवुरी काभकाज भा.
ननलावी नामफ तशभवरदाय माॊच्मा आदे ळानुवाय ऩाय ऩाडणे

२.

वॊवलधानीक प्रकयणाॊचे भाभवक वललयणऩत्र वादय कयणे

३.

अवॊवलधानीक प्रकयणाॊचे भाभवक वललयणऩत्र तमाय कयणे

४.

वॊवलधाननक प्रकयणाॊचे नभुना १० वादय कयणे

५.

जन्भनोंद आदे ळ , भत्ृ मन
ु ोंद आदे ळ , शै भवमत दाखरा , कुटुॊफाचे प्रभाणऩत्र , ईत्मादी
प्रभाणऩत्र भा. अद्माळी अचधकायी माॊचे आदे ळानव
ु ाय ननगशभभत कयणे

६.

अवॊवलधाननक प्रकयणाॊचे नभुना १० वादय कयणे

७.

कामशवललयण नोंदलशी ठे लणे

८.

याजस्ल प्रकयणाॊत प्रबायी अचधकायी माॊनी ददरेल्मा ननदे ळानुवाय नोटीव , वभन्व काढणे ,
लायॊ ट काढणे

९.

पेूैूाजदायी प्रकयणात प्रबायी अचधकायी माॊनी ददरेल्मा ननदे ळानव
ु ाय वभन्व काढणे ,
लायॊ ट काढणे

१०.

दॊ डाची नोंदलशी अद्मालत ठे लणे

११.

ये काॉडश ऩावफुक अद्मालतठे लणे

१२.

नस्ती झारेरी याजस्ल प्रकयणे अभबरेखागायात जभा कयणे

१३.

नस्ती झारेरी पैाजदायी प्रकयणे अभबरेखागायात जभा कयणे

१४.

चचखरी तारुक्मातीर जत्रा , उत्वल , वण ल इत्मादी कयीता प्रबायी अचधकायी माॊचे
ननदे ळानुवाय आदे ळ ननगडीत कयणे

नैसगीक आऩत्ती / वळवळध सऱऩीकअ.क्रॊ.

कतशव्म

१.

नैवगीक आऩत्ती फाफत ळावन ननणशमाप्रभाणे काभकाज कयणे

२.

आऩत्ती व्मलस्थाऩन आयाखडा तमाय कयणे

३.

नैवगीक आऩत्ती भधीर अनुदान लाटऩ फाफत कामशलाशी

४.

ळेतकयी आत्भशत्मा प्रकयणाफाफत कामशलाशी कयणे

५.

ध्लज ननधी वॊकरन फाफत कामशलाशी

६.

ऩाणी टॊ चाई फाफत कामशलाशी कयणे

७.

तशभवरदाय माॊच्मा आदे ळानव
ु ायलेगलेगऱे वलऴम वाॊबाऱणे.

आम आदमी वळमा योजना/संगायो आस्थाऩर्ा/ना नाझरअ.क्रॊ.
१
२

कतशव्म
प्राप्त अनद
ु ान अनव
ु ाय कॎळ फुक बयणे ल वुस्थीतीत ठे लणे.
प्राप्त अनुदान नोदॊ लशी ठे लणे.

३

वॊगामो / इॊगामो आस्थाऩणा चे ऩगाय बफर काढणे.

४

आभ आदभी वलभा मोजनाचे भळष्ट्मलत्ृ ती चे अनुदान , ळाऱाभापशत लाटऩ कयणे.

५

आभ आदभी वलभा मोजना भत्ृ मु दाले त्रुटी ची ऩुतशता करुन लयीष्ट्ठ कामाशरमारा ऩाठवलणे.

६

दयभशा ५ तायखेऩुली भा जजल्शाचधकायी कामाशरमाव भाभवक वललयणे वादय कयणे.

७

भळष्ट्मलत्ृ तीच्मा दाव्माफाफत तराठमा भापशत अशलार भागवलणे.

८

प्राप्त टऩारावश कामशवललयण नोदॊ लशी ननमभीत भरशणे.

९

वदय मादी करुन तवेच प्राप्त अनुदानानुवाय प्रथभ बफ डी एव काढुणे ल वदय दे मके
तमाय करुन उऩकोऴागायात भॊजुयी वाठी वादयकयणे.

१०
११

लयीष्ट्ठाॊनी ददरेल्मा आदे ळानुवाय वाॊगीतरेरी काभे लऱोलऱी ऩाय ऩाडणे.
कामाशरमात मेणामा वॊफचधत राबार्थमाशना भागशदळशन कयणे.

प्रस्तुतकार १ अ.क्रॊ.

कतशव्म

१

वॊलैधाचधक प्रकयणाॊचे भावीक वललयणऩत्र वादय कयणे.

२

अवॊलैधाचधक प्रकयणाॊचे भावीक वललयणऩत्र वादय कयणे.

३

वॊलैधाचधक प्रकयणाॊचे धभुधा १० वादय कयणे.

४

१ एवप्रर योजी प्ररॊबफत भशवरी प्रकयणाॊची वलगतलायी वललयण वादय कयणे

५

गौण खचधजाचे,अलैध गौण खचधजाचे वललयण ऩत्र तमाय करुध वादय कयणे.

६

याजस्ल प्रकयणात वऩठाभवध अचधकायी माॊधी ददरेल्मा चधदे ळाधव
ु ाय धोदटवा, ऩत्रव्मलशाय
कयणे.

७

पौजदायी प्रकयणात वऩठाभवध तारुकादॊ डाचधकायी माॊधी ददरेल्मा चधदे ळाधुवाय
वभध्व,लॉयटकाढणे.

८

भवरीॊग,कुऱ इ बोगलटदाय लगश२ ची प्रकयणात प्रबायी अचधकायी माॊधी ददरेल्मा दे ळाधुवाय
,ऩत्रव्मलशाय कयणे.

९

भादशतीचा अचधकाय प्रकयणे तवेच भादशतीच्मा अचधकायातीर अवऩर प्रकयणात
प्रथभ अवऩरीम अचधकायी माॊच्मा चधदे ळा धुवाय काभ कयणे

१०

याजस्ल अचधकायी माॊच्मा वबेची दटऩणी वॊकरीत कयणे

११

चधलेदधे,उऩोऴणे,आत्भदशध इ धस्ती शाताऱणे

१२

कामशवललयण धोंदलशी ठे लणे

१३

दॊ डाची धोंदलशी अदमालत ठे लणे

१४

ये कॉडश ऩावफुक अदमालत ठे लणे

१५

धस्ती झारेरी याजस्ल प्रकयणे अभबरेखागायाज जभा कयणे

१६

धस्ती झारेरी पौजदायी प्रकयणे अभबरेखागायाज जभा कयणे

१७

प्रबायी अचधकायी माॊधी लेऱोलेऱी ददरेल्मा चधदे ळाधुवाय कामदा ल व ्ूुव्मलस्थेच्मा
दृजष्ट्टकोणातध कामशकायी दॊ डाचधकायी माॊचे चधमक्
ु ती आदे ळ चधगशभभत कयणे

१८

चचखरी तारुक्मातीर जत्रा,उत्वल,वण,इत्माददकयीता प्रबायी अचधकायी माॊचे चधदे ळाधुवाय
आदे ळ काढणे

१९

लरयष्ट्ठ ल प्रबायी अचधकायी माॊधी लेऱोलेऱी ददरेल्मा चधदे ळाधुवाय कामशलाशी कयणे.

कऱम ४ (ख)(एक)
वॊस्थेच्मा कामाशचा ल कतशव्माचा तऩभळर
वॊस्थेचे नाॊल् तशभवर कामाशरम, चचखरी (ऩुयलठा वलबाग)
कऱम४ (ख)(एक)
वॊस्थेचे कामश आझण कतशव्म : ये व्शे न्मु भॎन्मुअर खॊड (१) ल प्रचभरत ळावन अचधननमभ ल ननणशम अन्लमे
तशभवरदाय माॊचे काभाचे

.

खारीर ऩाॊच प्रकाय ऩडतात.

१.प्रळावककम २. अधशन्मामीक ३. कामशकायी ४. कामशकायी दॊ डाचधकायी ५. इतय
१. प्रऴासककयः
१.

अन्न ल ऩुयलठमाचे काभाकाजाचे फाफतीत तारका स्तयालयीर ननमॊत्रण अचधकायी अवल्माभुऱे

अन्नधान्माचा वाठा वलतयण, यास्तबाल दक
ु ाने ल अन्म जजलनालचमक लस्तुवलऴमक काभकाज ऩाय ऩाडणे.
२.

दयभशाऩयलानाधायकाॊच्मा तऩावण्मा कयणे ( ३ स्लतधान्म दक
ु ाने ल ३ केयोभवन ऩयलाने)

३.

चचखरी ल अभडाऩुय ळावककम धान्म गोदाभाची त्रैभाभवक तऩावणी/ऩडताऱणी कयणे.

२. कायमकारी
तारुकास्तयालय याज्म ल केंद्ग ळावनाचे वलवलध मोजना ल कामशक्रभाचे फाफतीत तशभवरदाय शे
वभन्लमी ल अभरफजालणी अचधकायी अवल्माभुऱे खारीरप्रभाणे कामश आशे त.
१.

ऩुयलठा अॊतगशत एऩीएर, फीऩीएर,अॊतोदम, ळुभ्र, अन्नऩणाश मोजना मा वलवलध ळावककम

मोजनाॊची अॊभरफजालणी कयणे ल तारकास्तयालय आढाला घेणे.

२.

व्माऩामाॊना भमाशददत भार वाठलणकीऩली ऩयलाने दे णे ल मॊत्रणेभापशत ननमॊत्रण ठे लणे

३.

. ककयकोऱ केयोभवन ऩयलाने नत
ु झणकयण कयणे.

३.अहळाऱ सादर करर्े
१.ऩुयलठा वलबागाअॊतगशत प्राप्त तक्रायीॊलय ननरयषण अचधकायी/ऩुयलठा ननरयषक माॊचेभापशत चौकळी करुन
दोऴी अथला त्रट
ु ी आढऱल्मावभा. जजल्शा ऩुयलठा अचधकायी माॊचेकडे अशलार वादय कयणे.
२. भाभवक रेखे, ऩीएरए २, ऩीएरए ७, आय वाठा अशलार दयभशा जज.ऩु.अ.कामाशरमाव वादय कयणे.
४.इतर
१. लय नभुद कामश ल कतशव्माभळलाम तशभवरदाय माॊना तारुकास्तयालयीर ऩुयलठावलऴमक तारुका
दषतावभभतीचे वदस्म वचचल म्शणुन काभ ऩाशणे.
२. आशयण ल वॊवलतयण अचधकायी म्शणन काभकाज ऩाशणे.

कऱम ४ (ख)(दोन)
तशभवरदाय माॊचे अचधनस्त ऩुयलठा वलबागातीर अचधकायी ल कभशचायी माॊचे अचधकाय ल कतशव्म
तशभवरदाय माॊचे अचधनस्त खारीरप्रभाणे अचधकायी ल कभशचायी लॊद
ृ अवुन त्माॊच्मा भापशत खारीरप्रभाणे
कतशव्म काभकाज ऩाय ऩाडरे जाते.
१.

ननरयषण अचधकायी

२. ऩुयलठा ननरयषक

३. अव्लर कायकुन

४. रेखाभरऩीक ५.

ये ळनकाडश भरऩीक
६. गोदाभऩारक
अ.क्र.
१

ऩद /ळाखा

७. गोदाभचौकीदाय

८. शभार कभजस्लऩय

कतशव्माचा तऩभळर

ननरयषण अचधकायी, ऩुयलठा ळाखा१

(१).धान्माची भागणीऩत्रे भॊजुय कयणे, ये ळनकाडश अजाशची

तऩावणी करुन मोग्म ननणशम घेणे, (२). उद्नमष्ट्टानव
ु ाय दयभशा १० स्लस्तधान्म दक
ु ाने ल ४ केयोभवन
ऩयलाने तऩावणी कयणे (३) प्राप्त तक्राॊयीॊची चौकळी करुन अशलार वादय कयणे (४) वालशजननक वलतयण
व्मलस्था याफवलणेफाफत मॊत्रणेलय रष ठे लणे (५) ये ळन काडश दे णे, यदद कयणे, नाले कभी करुन प्रभाणऩत्र

दे णे (६) यचना ल कामशऩध्दती कामाशरमीन तऩावणी ल ऩुतशता (७) याजभळष्ट्टाचाय वलऴमक काभकाज (८)
ऩुयलठा वलऴमक काभकाज (९) जनभादशती अचधकायी, ऩुयलठा वलबाग.
२.

ऩुयलठा ननरयषक १

(१)ये ळनकाडश अजाशची तऩावणी करुन मोग्म ननणशम घेणे (२) (२).

उद्नमष्ट्टानुवाय दयभशा १० स्लस्तधान्म दक
ु ाने ल ४ केयोभवन ऩयलाने तऩावणी कयणे (३) प्राप्त तक्राॊयीॊची
चौकळी करुन अशलार वादयकयणे (४) वालशजननक वलतयण व्मलस्था याफवलणेफाफत मॊत्रणेलय रष ठे लणे (५)
याजभळष्ट्टाचायवलऴमक काभकाज (६) ऩुयलठा अॊतगशत नवलन ऩयलान्माॊवाठी अजाशलय चौकळी करुन अशलार
वादय कयणे.
३.

अव्लर कायकुन ऩुयलठा १

(१).स्लस्तधान्म दक
ु ानवलऴमक नस्ती शाताऱणे (२)

केयोभवनवलऴमक नस्ती शाताऱणे (३) अन्नधान्म ऩयलानेवलऴमक नस्ती शाताऱणे (४) नन.अ. माॊनी भजुॊय
केरेल्मा भागणी ऩत्रकाप्रभाणे धान्माच्मा चरान ऩाव कयणे (५) अन्नधान्माची भागणी काढणे ल लरयष्ट्ठाॊना
कऱवलणे (६) ऩुयलठावलऴमक तक्रायीचे यजजष्ट्टय ठे लणे ल तक्रायी नन.अ./ऩु.नन. माॊचेकउे चौकळीवाठी ठे लणे ल
प्राप्त अशलार लरयष्ट्ठाॊना वादय कयणे. (७) दषता वभभतीफाफत नस्ती शाताऱणे (८) ऩुयलठा वलबागातीर
वॊऩणश भादशती वलशीत भुद्माॊभध्मे लरयष्ट्ठ कामाशरमाकडे दयभशा वादय कयणे. (९) भादशती अचधकाय २००५
प्राप्त अजांची नोंदलशी ठे लणे ल नस्तीवाॊबाऱणे (१०) लरयष्ट्ठाॊनी लेऱोऱी ददरेरी इतय काभे कयणे.
४.

रेखाभरऩीक ऩुयलठा १

(१)धान्माची ऩयभभटे तमाय कयणे (२) योखरेखा भाभवक ऩी.एर.ए.२ (३)

रेखा भाभवक ऩीएरए ७ (४) धान्म वाठा आय वललयणे तमाय कयणे ल ल ननमतकाभरके लरयष्ट्ठ
कामाशरमाकडे दयभशा वादय कयणे (५) गोदाभऩारकाॊकडन दै ननक अशलार घेणे ल वादय कयणे (६)
ऩुयलठावलऴमक आस्थाऩना नस्ती वाॊबाऱणे , लेतनदे मके तमाय कयणे, अनुदान नोंदलशी ठे लणे ल खचाशचे
भाभवक वललयण लरयष्ट्ठाॊना वादय कयणे (७) बवलष्ट्म ननलाशश ननधी
नोंदलशी ठे लणे (८) ऩुयलठा कभशचामाॊचे वेलाऩुस्तके अद्मालत ठे लणे ल वेलाननलत्ृ ती प्रकयणे शाताऱणे (९)
लरयष्ट्ठाॊनी लेऱोऱी ददरेरी इतय काभे कयणे.
५

ये ळनकाडश भरऩीक १

१.ये ळनकाडश तमाय कयणे ल डी१ नोंदलशमा अद्मालत ठे लणे (२) वाखय

ऩयभभटे तमाय कयणे ल दशळोफ लरयष्ट्ठाॊकडे वादय कयणे (३)) लरयष्ट्ठाॊनी लेऱोऱी ददरेरी इतय काभे कयणे.
(४) ये ळनकाडशवलऴमक वलश नस्ती शाताऱणे.
६

गोदाभऩारक२ चचखरी ल अभडाऩुय

गोदाभ षभता ५०० भे.टन

(अ) चचखरी गोदाभ षभता ५०० भे.टन (फ) अभडाऩुय

१.तशभवर कामाशरम,ऩुयलठा वलबागाने ददरेल्मा ऩयभभटलय धान्म वलतयण कयणे (२) ध्रान्मवलऴमक गोदाभ
रेखे अद्मालत ठे लणे ल लरयष्ट्ठाॊना वादय कयणे (३) धान्माची दै ननक आलक, वलतयण ल वाठमाची भादशती
लरयष्ट्ठाॊना वादय कयणे.
७

गोदाभ चौकीदाय ३

गोदाभाॊची यखलारी कयणे.८

शभार कभ जस्लऩय १

गोदाभभध्मे

वापवपाई ठे लणे, वाॊडरेरे धान्म स्लच्छ करुन थऩीभध्मे ठे लणे.
कऱम ४ (ख) (तीन)
तशभवर कामाशरमातीर तारुका ऩातऱीऩावुन ग्राभभण ऩातऱीऩमंत घेतल्मा जाणामा ननणशम प्रकक्रमेची आझण
त्मालयीर दे खये खीची ऩध्दत
तशभवरदाय
ऩुयलठा ननरयषणअचधकायी/ नामफ तशभवरदाय
अव्लर कायकुन/भॊडऱ अचधकायी/ ऩुयलठा ननरयषक

रेखाभरऩीक / तराठी / कननष्ट्ठ भरऩीक / गोदाभऩारक
गोदाभचौकीदाय / शभार कभ जस्लऩय

कऱम ४ (ख) (चार)
तशभवरदाय माॊना वलशवाभान्मऩणे ठयवलरेरी बौनतक ल आचथशक उद्नमष्ट्टे
अ.क्र.

काभाचा प्रकाय

भाभवक इष्ट्टाॊक

लावऴशक इष्ट्टाॊक

१

स्लस्तधान्म दक
ु ान तऩावणी

३

३६

२

ळावककम धान्म गोदाभ तऩावणी

-

८

३

ककयकोऱ केयोभवन ऩयलाने तऩावणी

३

३६

४

घाऊक केयोभवन ऩयलाना तऩावणी

१

१२

५

ऩेरोर ऩॊऩ तऩावणी

१

१२

ननरयषण अचधकायी ल ऩुयलठा ननरयषक माॊना वलशवाभान्मऩणे ठयवलरेरी बौनतक ल आचथशक उद्नमष्ट्टे
अ.क्र.

काभाचा प्रकाय

भाभवक इष्ट्टाॊक

१

स्लस्तधान्म दक
ु ान तऩावणी

३

२

ळावककम धान्म गोदाभ तऩावणी

८

३

ककयकोऱ केयोभवन ऩयलाने तऩावणी

३

कऱम ४ (ख) (ऩाच)
लाऩयण्मात मेणाये ननमभ, वलननमभ,ननदे ळ, ननमभऩुजस्तका ल अभबरेख

लावऴशक इष्ट्टाॊक
३६

३६

१.

स्लस्तधान्म दक
ु ाने - स्थामी आदे ळ धायीका

२.

केयोभवन ऩयलाने

- स्थामी आदे ळ धारयका

ऩुयलठा वलबाग तशभवर कामाशरम, चचखरी मेथे अलरोकनाव उऩरब्ध आशे .

कऱम ४ (ख) (सहा)
धायण केरेल्मा ककॊ ला ननमॊत्रणाचधन अवरेल्मा दस्तऐलजाॊच्मा प्रलगाशचे वललयणऩत्र
१.

ऩुयलठाअॊतगशत वलशीत भुद्माॊची भाभवक वबेची भादशती

२.

भाभवक तऩावणी अशलार

३.

भाभवक ऩीएरए २

४.

भाभवक ऩीएरए ७

५.

भाभवक आय वाठा वललयण

६.

त्रैभाभवक गोदाभ ऩडताऱणी अशलार

७.

त्रैभाभवक फायदान्माचा अशलार

८.

ऩुयलठा आस्थाऩनेलयीर खचाशचे भाभवक वललयणऩत्र

कऱम ४ (ख) (७)
वालशजननक वलतयण व्मलस्थेची अॊभरफजालणी कयण्मावाठी व्मलस्थेचा तऩभळर.
१.

ननरयषण अचधकायी

२.

ऩुयलठा ननरयषक

३.

भॊडऱ अचधकायी

४.

तराठी
कऱम ४ (ख) (८)

वल्रा दे ण्माच्मा प्रमोजनाथश
तशभवर कामाशरमाअॊतगशत तारुकाऩातऱीलयीर दषता वभभतीवलऴमी भादशती
अन्न, ऩुयलठा ल ग्राशक वॊयषण वलबाग, ळावनननणशम क्र.द.ष.व.१००७/प्र.क्र.५४८/नाऩु२१ भॊुफई ददनाॊक
२३.१.२००८
अ.क्र.

ससमतीची रचना

१.

वलधानवबा वदस्म

ऩद
अध्मष

ससमतीचा उददे ऴ
तारुक्माभध्मे वालशजननक वलतयण प्रणारी
अॊतगशत वलतरयत कयण्मात मेणामा
जजलनालचमक लस्तुॊलय दे खये ख कयणे

२

तारुक्मातुन ननलडुन आरेरे इतय
वलधानवबा वदस्म/वलधानऩरयऴद

वदस्म

३

नगयाध्मष

वदस्म

४

गटवलकाव अचधकायी

वदस्म

५

वबाऩती ऩॊचामत वभभती

वदस्व

६

तीन भदशरा वदस्म

वदस्म

७

वलयोधी ऩषाचे दोन वदस्म
ऩैकी १ भदशरा

८

यास्तबाल दक
ु ानदायाचा
एक प्रनतननधी

९

वदस्म

वदस्म

अनुवुचचत जातीचा एक
प्रनतननधी

वदस्म

१०

एक वाभाजजक कामशकताश

वदस्म

११

श्री.अन्ना शजाये वुचवलर

१२

अळी एक व्मक्ती

वदस्म

तशभवरदाय

वदस्म/वचचल

कतशव्मे : १. वालशजननक वलतयण व्मलस्थाअचधक कामशषभ कयण्माच्मा दृजष्ट्टने वुचना कयणे.
२.जजलनालचमक लस्तुॊची गयज, ऩुयलठा माॊचा आढाला घेणे.
३.वालशजननक वलतयण प्रणारीतीर फाफी तऩावुन ऩाशणे ल काशी उझणला आढऱल्माव त्मा दयु
कयण्माफाफत तशभवरदाय/ऩुयलठा अचधकायी माॊना वुचना कयणे.
४. गोदाभव्मलस्थेचा आढाला घेऊन त्माफाफत अभ्मावऩणश वुचना कयणे.
५.वालशजननक वलतयणप्रणारीतीर भळधालस्तुॊच्मा दजाशची ऩाशणी करुन त्माफाफतचे
अभबप्राम/भवपायवी वॊफॊचधत अचधकामाॊना ऩाठवलणे.

६. तशभवरदाय/ऩुयलठा अचधकायी माॊचेवाॊत बेट दे ऊन स्लस्तधान्म दक
ु ाने/केयोभवन ऩयलाने माॊची
तऩावणी कयणे.
७.वालशजननक वलतयण प्रणारीतीर दक
ु ानफाफत प्राप्त तक्रायीॊची चौकळी करुन त्माफाफतचे अशलार
तशभवदाय माॊचेकडे ऩढीर कामशलाशीव ऩाठवलणे
कऱम ४ (ख) (९)
ऩुयलठावलबागातीर अचधकामाॊची ल कभशचामाॊची ननदे भळका
तशभवर कामाशरम, चचखरी दयु ध्लनी क्रभाॊक ०७२६४ २४२०६८
१.

श्री.आय.डब्रु.शाॊडे,

तशभवरदाय

भो.क्र.9422318531

२.

श्री.एव.एभ.धनभने,

ननरयषण अचधकायी

भो.क्र.८०८७३८९२३८

३.

ऩुयलठा ननरयषक रयक्त ददनाॊक २७.६.२०१३ ऩावुन प्रबाय श्री.एभ.वी.गामकलाड अ.का. कयभणक

कय ननरयषक माॊचेकडे
४.

श्रीभती आय.ऩी.झझने,

अ.का.ऩ.ु

भो.क्र. 9881492776

५.

कु.लाम.डी.भोगर,

रेखाभरीऩीक

भो.क्र.7285330831

६.

श्री. एव.डी.गालडे,

गोदाभऩारक, चचखरी

भो.क्र. ९७६३९४१४८८

७.

श्री. डी.ई.ळेऱके,

गोदाभऩारक, अभडाऩुय

भो.क्र.९०४९७४९९९०

८.

श्री.ए.एभ.ऩरयशाय,

चौकीदाय

९.

श्री. नागेळ दे ळभुख,

भळऩाई

भो.क ८८०६५८६४५४

१०.

श्री.डी.एव.चाऱगे,

भळऩाई

भो.क्र ८४०८०८३०७६

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

कऱम ४ (ख) (१०)
ऩुयलठाअॊतगशत कामशयत अचधकायी ल कभशचायी माॊना भभऱारेरे भाभवक ऩारयश्रभीक (एकुण
वलत्तरब्धीरुऩमात)
१.

श्री.एव.एभ.धनभने,

ननरयषण अचधकायी

30557/-

२.

ऩुयलठा ननरयषक

रयक्त

--------

३.

श्रीभती आय.ऩी.झझने

अ.का.ऩु.

23865/-

४.

कु.लाम.एभ.भोगर

रेखाभरीऩीक

16663/-

५.

श्री. एव.डी.गालडे,

गोदाभऩारक,चचखरी

16696/-

६.

श्री. डी.इ.ळेऱके,

गोदाभऩारक, अभडाऩुय

17806 /-

७.

श्री.ए.एभ.ऩरयशाय,

८.

श्री. नागेळ दे ळभुख,

९.

श्री.डी.एव.चाऱगे,

चौकीदाय
भळऩाई
भळऩाई

17546 /11280/11280/-

कऱम ४ (ख) (११)
ऩुयलठा वलबाग आस्थाऩना लेतन ल बत्मालयीर लऴ ननशशाम अथशवॊकल्ऩीम तयतुद ल झारेरा खचश
अ.क्र.

लऴश

भॊजयु अनद
ु ान

झारेरा खचश

१५२५०१७/-

१५२५०१७/-

१.

२००९-१०

२.

२०१०-११

२२८१०६१/-

२२८१०६१/-

३.

२०११-१२

२०५६५७४/-

२०५६५७४/

४.

२०१२-१३

२४९९४०७/-

२४९९४०७/-

कऱम ४ (ख) (१२)
अथशवशामीत कामशक्रभाची अभरफजालणी कयण्माची यीत
करभ ४(ख)(१०)भधीर दळशवलरेरे अचधकायी/कभशचायी माॊना त्माॊचे भाभवक लेतन ऩारयश्रभीक यकभा त्माॊचे
लैमक्तीक खात्मालय दयभशा नामफ नाझय भापशत जभा कयण्मात मेतात.
कऱम ४ (ख) (१३)
तशभवरदाय माॊचे अचधनस्त स्लस्तधान्म दक
ु ाने, ककयकोऱ केयोभवन ऩयलाने ल इतय ऩयलाने
१)

स्लस्तधान्म दक
ु ाने

१७०

२) ककयकोऱ केयोभवन ऩयलाने १७७

३) घाऊक अन्नधान्म ४२

४)

दाऱी,दाऱबफमा ल तेर, तेरबफमा ९६

५) घाऊक वाखय स ११

कऱम ४ (ख) (१४)
१.

इरेक्रॉननक स्लरुऩातीर भादशती

-

ननयॊ क

२.

धायण केरेरी भादशती ऩुयलठा वलबागाळी वॊफॊधीत (१) स्थामी आदे ळ नस्ती २ (स्लस्तधान्म दक
ु ाने
ल केयोभवन ऩयलाने)

२.कामशवललयणे (३) तक्राय यजजष्ट्टय लतक्रायप्रकयणे (४) दोन लऴाशची धान्म / केयोभवन ननमतन, लाटऩ नस्ती
१.४.११ ल १.४.१२ ऩावुनच्मा नस्ती

(५) ऩयलाने यजजष्ट्टये तीन स्लस्तधान्म दक
ु ाने, ककयकोऱ केयोभवन

ऩयलाने ल अन्नधान्म ऩयलाने.
(६) भादशती अचधकाय यजजष्ट्टय ल भादशती अचधकाय प्रकयणे एक लऴाशची (७) १ लऴाशची वलशीत भाभवक
वललयणे ल , यजजष्ट्टये (८) ये ळनकाडशची स्लस्तधान्म दक
ु ानननशाम डी लन यजजष्ट्टये मोजनाननशाम वन २००६
वॊगणक पॉभशची (९) ये ळनकाडश पॉभश , ये ळनकाडश तऩावणी पॉभश १ राखाचेलय . कामाशरमातीर वॊऩुणश
कागदऩत्राॊची मादी भनुष्ट्मफऱा अबाली तमाय कयणे ळक्म नाशी ल ती भादशती भादशती अचधकाय अचधननमभ
२००५ भधीर प्रकयण २ करभ ७ (९) खारी ऩुयवलता मेणाय नाशी. ऩयॊ तु उऩरब्ध कागदऩत्रे अलरोकनावाठी
उऩरब्ध आशे त.

कऱम ४ (ख) (१५)
तशभवर कामाशरमाअॊतगशत उऩरब्ध अवरेरी भादशती नागरयकाॊना ऩुयवलण्मावाठीउऩरब्ध अवरेरी वुवलधा
१.

जनतेरा नक्कर उऩरब्ध करुन दे ण्मावाठी तशभवर कामाशरमात अभबरेख कषाची वुवलधा

ऩुयवलण्मात आरेरी आशे .
कामाशरमीन लेऱेत वकाऱी १०.०० ते २.०० ल दऩ
ु ायी २.३० ते ५.३० मा लेऱेत वदय वुवलधा उऩरब्ध आशे .
२.

ऩुयलठा वलबागातीर अचधकायी ल कभशचायी माॊचेकडन कामाशरमीन लेऱेत रेखी अजश ददल्मानॊतय

उऩरब्ध भादशती अचधकाय अचधननमभ २००५ अन्लमे ननमभानुवाय कऱवलण्मात मेईर.

कऱम ४ (ख) (१६)
वालशजननक भादशती अचधकामाॊची नाॊले ल तऩभळर
१.श्री.एव.एभ.धनभने, ननरयषण अचधकायी, ऩुयलठा वलबाग

जनभादशती अचधकायी.

२.श्रीभती आय.ऩी.झझने अ.का, ऩुयलठा ननरयषक, ऩुयलठा वलबाग वशामक भादशती अचधकायी ( स्लस्तधान्म
दक
ु ाने/ऩयलानाधायक)
तशभवरदाय- अवऩरीमअचधकायी

कऱम ४ (ख) (१७)
वलशीत कयण्मात मेईर अळ ्ूी भादशती
भादशती अचधकाय अचधननमभ २००५ अॊतगशत लयीर १६ भुद्माॊची भादशती दयलऴी अद्मालत कयण्मात मेईर.

