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प्रस्तावना 

 प्रशासन लोकाभिमुख होण्यासाठी तसेच शासनाच्या दैनंभदन कामकाजात पारदशशकता आणुन महाराष्ट्र 

शासनाने आभदवासी भवकास भविागाचे धोरण प्रिावीपणे राबभवण्यासाठी नागभरकाची सनद (भसटीझन चाटशर) तयार 

करण्यात आली आहे. जनतेला तयांच्या कामाबाबत होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी या नागभरकाच्या सनदेची भनर्ममती 
करण्यात आली असुन जनतेचे काम भवभहत मुदतीच्या आत करुन घेण्याचा हक्क ख-या अर्थाने या सनदेव्दारे प्राप्त 

होणार आहे. या सनदेव्दारे जनतेला चांगली सेवा देणे तसेच कायद्याची आभण भनयमांची अंमलबजावणी संबंभधत 

अभधका-याव्दारे करुन,पारदशशक प्रशासनाची खात्री जनतेला देता येईल, अशा महतवाच्या बाबींचा समावेश यात 

आहे. 

 शासनाकडुन जनतेला भवभवध प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करुन भदल्या जातात. परंतु तया सेवांची पुरेपुर 

माभहती सवशसामान्य जनतेला नसते. तसेच या सेवा कमीत कमी वेळेत भमळाव्यात, तया दजेदार असाव्यात अशी 
जनतेची अपेक्षा असते. याबरोबरच शासकीय कामकाजात सुधारणा करणे, पारदशशकता आणणे व भ्रÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ 
आळा घालुन जनतेप्रती आपले उत्तरदाभयतव जोपासणे, या उभिष्ट्टांच्या पुतशतेकभरता नागभरकांची सनद (भसटीझन 

चाटशर) तयार करण्यात आली आहे. भविागातील भवभवध स्तरावरील कायालयाकडुन जनतेला उपलब्ध करुन 

देण्यात येणा-या भवभवध सेवांचा यात समावेश आहे. 

उरिष्टे 

 सामान्य जनतेला कायशक्षम यंत्रणा आभण आभदवासी भवकास भविागाच्या  योजनांची संपूणश माभहती देण्यास 

महाराष्ट्र शासन या सनदेव्दारे कभटबध्द आहे. आभदवासी भवकास भविागाशी संबंभधत कामे ज्या शासकीय / 

अनुदाभनत आश्रमशाळा, शासकीय वसतीगृह / प्रकल्प अभधकारी, एकात्तमक आभदवासी भवकास प्रकल्प / अपर 

आयुक्त, आभदवासी भवकास यांच्याकडुन करण्यात येतात. तसेच आभदवासी भवकास भविागाकडुन ज्या भवभवध 

योजना राबभवल्या जातात.  तसेच नागभरकांना ज्या सेवा भदल्या जातात, तयाबाबतची माभहती व संबंभधत सेवाबाबत 

कालमयादा याबाबतचे भववरण सुधारीत स्वरुपात परिरिष्ट 2 िध्ये रदलेले आहे. 

दृत्ष्टके्षप (Vision) 

 िारतीय संभवधानाच्या मागशदशशक ततवानुसार राज्यातील दबुशल घटक भवशेषत: अनुसूभचत जाती व 

अनुसूभचत जमातीच्या लोकाचे शैक्षभणक व आर्मर्थक भहतसंबंध जपण्यासाठी भवशेष काळजी घ्यावी आभण तयांचे 

सामाभजक अन्याय व इतर भपळवणुकी ¯ÖÖÃÖã®Ö ÃÖÓ¸üõÖÞÖ करणे. तया अनुषंगाने अनुसूभचत जमातीचा शैक्षभणक, 

आर्मर्थक आभण सामाभजक सुधारणांच्या कायशक्रमावर िर देण्यात आला आहे. तयानुसार आभदवासी भवकास भविाग 

भवभवध भवकास योजना राबभवत आहे. 

उिेि (Mission) 

 प्रभतसाद देणारी, पारदशशक आभण भवद्वत्त संस्र्था, असा नावलौभकक प्रस्र्थाभपत करण्यासाठी आभदवासी 
भवकास भविागाकडुन अनसूभचत जमातीला अभधक सपन्न, भवस्तृत आभण शाश्वतभरतया भवकभसत करण्याच्या हेतुने 

सवश स्तरावर सकारातमक हस्तके्षपास उतपे्ररणा देऊन भविागास अभधक भक्रयाशील करणे.  
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2) आरदवासी रवकास रवभागाची िचना 

  शासन स्तरावर मा.मंत्री (आभदवासी भवकास भविाग), मा. राज्यमंत्री (आभदवासी भवकास भविाग) 
यांच्या अभधपतयाखाली  मा. प्रधान सभचव (आभदवासी भवकास भविाग) तसेच मा. आयुक्त, आभदवासी भवकास, 
महाराष्ट्र राज्य, नाभशक हे वभरष्ट्ठ प्रशासकीय अभधकारी आहेत. शासन स्तरावर अनुसूभचत जमातीकभरता भवभवध 

धोरणातमक भनणशय, अर्थशसंकल्प इतयादी बाबी हाताळल्या जातात. 

प्रिासकीय घटक : ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸üü भविागाचे प्रमुख अपर आयुक्त, आभदवासी भवकास, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ असुन तयांचे अभधनस्त  
उपआयुक्त (प्रशासन), सहाय्यक आयुक्त (भवकास), सहाय्यक आयुक्त (भवत्त), सहाय्यक आयुक्त (भशक्षण),  वभरष्ट्ठ 
संशोधन अभधकारी (भनयोजन), सहाय्यक प्रकल्प अभधकारी (भवकास), सहाय्यक प्रकल्प अभधकारी (रचना व 

कायशपध्दती), सहाय्यक प्रकल्प अभधकारी (भवकास), सहाय्यक प्रकल्प अभधकारी (शासकीय आश्रमशाळा, 
वसतीगृह, भशष्ट्यवृत्ती), सहाय्यक प्रकल्प अभधकारी (अनुदाभनत आश्रमशाळा), असुन तयांच्या स्तरावर भविागाच्या 
सवश भवषयांची भविागणी करण्यात आलेली आहे. (परिरिष्ट - 1 सोबत िोडले आहे.)  ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ भविागातील 
आभदवासी उपयोजना के्षत्रात 9 प्रकल्प अभधकारी, एकात्तमक आभदवासी भवकास प्रकल्प अशी भविागणी करण्यात 

आलेली आहे. 

3) काययपतूीचे वेळापत्रक 

  आरदवासी भवकास भविागामार्श त पुरभवण्यात येणा-या सेवांच्या कायशपूतीचे वेळापत्रक 

(परिरिष्ट-2) मध्ये नमुद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासकीय कमशचा-यांचे बदल्यांचे भवभनयमन व शासकीय 

कतशव्ये पार पाडण्यास होणा-या भवलंबास प्रभतबंध अभधभनयम 2005 मधील प्रकरण क्र. 3 च्या कलम 11 मध्ये नमूद 

केलेल्या न्यायप्रभवष्ट्ठ बाबी, लोक आयुक्त, उपलोक आयुक्त आभण अन्य राज्य घटनातमक संस्र्था, आयोग, 

न्याभयकवत बाबी, कें द्र ककवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे, भवधी भविागांशी संबंभधत बाबी, 
मंभत्रमंडळास सादर होणा-या मुख्य धोरणातमक बाबी इ. ना पभरभशष्ट्ट 2 मधील मुिा क्र. 10 येर्थील वेळापत्रकातुन सूट 

राहील. नैसर्मगक आपत्ती व कायदा व सुव्यवस्रे्थचा प्रश्न इतयादी उद्ववल्यास या वेळापत्रकातील कायशपूतीच्या 
कालावधीत वाढ होऊ शकेल. 

4) रनयि / अरिरनयि / िासन रनर्यय 

  या भविागाशी संबंभधत भनयम / अभधभनयम / महतवाचे शासन भनणशय www.mahatribal.gov.in 

या आभदवासी भवकास भविागाच्या संकेतस्र्थळावर (वेबसाईट) उपलब्ध असुन ते भनयभमत अद्यावत करण्यात येतात. 

5) (अ) गा-हार्ी / तक्रािी याांचे रनिाकिर्  

  कायशपूतीस होणारा भवलंब वा अन्य काही गा-हाणी असल्यास तयासंबंधी अभपलीय अभधका-याकडे 

तक्रार नोंदभवता येईल. संबंभधत अभपलीय अभधका-यांचे दरुध्वनी क्रमांक परिरिष्ट 3 मध्ये देण्यात आले आहेत.  

 

 

http://www.mahatribal.gov.in/
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    (ब) नागरिकाच्या सनदेचा आढावा / ससहावलोकन 

या नागभरकाच्या सनदेचा उपयुक्ततेबाबत तर्था पभरणामकारकतेचा आढावा आभदवासी भवकास 

भविागाकडुन दरवषी घेण्यात येईल व तयात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येतील. 

    (क) िनसािानयाांकडुन सचूना 

  ही नागभरकांची सनद सवशसामान्य नागभरकांच्या छाननीसाठी नेहमीच खुली असेल व सन्माननीय 

नागभरकांच्या बहुमूल्य आभण यर्थोभचत सूचनांचा गांिीयशपूवशक भवचार करुन तयात वेळोवेळी सुधारणा घडवुन 

आणता येतील. आभदवासी भवकास भविागाच्या अभधनस्त येणा-या सेवा उपिोगणा-या नागभरकांना आपले हक्क 

मांडण्यासाठी सनद नेहमीच सहकायश करेल. 

(6) नागरिकाांच्या सनदेची अांिलबिावर्ी 

 आभदवासी भवकास भविाग नागभरकांच्या या सनदेची अंमलबजावणी करण्यास कभटबध्द आहे. 
आभदवासी भवकास भविाग आपल्या अभधपतयाखालील सेवा कतशव्यिावनेने व कायशततपरतेने उपलब्ध करुन 

देण्याची हमी देत आहे. या सेवा पुरभवताना नागभरकांना सौजन्यपूणश वागणूक देण्याची जबाबदारी प्रतयेक अभधकारी 
/ कमशचा-यांची राहील. आभदवासी भवकास भविागाच्या संकेतस्र्थळावर तसेच प्रतयेक कायालयामध्ये नागभरकांच्या 
सनदेचे र्लक लावून सनदेस व्यापक प्रभसध्दी देण्यात येईल. 
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आरदवासी रवकास आयकु्तालय - प्रिासकीय यांत्रर्ा 
आभदवासी भवकास भविागाची प्रशासकीय यंत्रणा रचना पुढीलप्रमाणे आहे 

 मा. मंत्री, आभदवासी भवकास भविाग 

  ↓  

मा. राज्यमंत्री, आभदवासी भवकास भविाग 

  ↓  

मा. प्रधान सभचव, आभदवासी भवकास भविाग 

  ↓  

 आयुक्त, आभदवासी भवकास, महाराष्ट्र राज्य, नाभशक 

                                                                    ↓ 

 अपर आयुक्त, आभदवासी भवकास, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ 
¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß, ‹ÛúÖ×Ÿ´ÖÛú †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö, ¤êü¾Ö¸üß 

        ↓              ↓               ↓             ↓                 ↓               ↓               ↓                ↓ 

 ÃÖÆüÖµµÖÛú     ÃÖÆüÖµµÖÛú   ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö    ÃÖÆüÖµµÖÛú     ÃÖÆüÖµµÖÛú     ÃÖÆüÖµµÖÛú    ÃÖÆüÖµµÖÛú     ÃÖÆüÖµµÖÛú 
 ¯ÖÏÛú»¯Ö        ¯ÖÏÛú»¯Ö    †×¬ÖÛúÖ¸üß   ¯ÖÏÛú»¯Ö       ¯ÖÏÛú»¯Ö        ¯ÖÏÛú»¯Ö       ¯ÖÏÛú»¯Ö        »ÖêÜÖÖ 
†×¬ÖÛúÖ¸üß     †×¬ÖÛúÖ¸üß  (×®ÖµÖÖê•Ö®Ö)  †×¬ÖÛúÖ¸üß    †×¬ÖÛúÖ¸üß    †×¬ÖÛúÖ¸üß    †×¬ÖÛúÖ¸üß     †×¬ÖÛúÖ¸üß 
(¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö)    (×¾ÖÛúÖÃÖ)               (¿ÖÖÃÖÛúßµÖ   (†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ    (¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü)  (×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß) 
                                    †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ)  †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ) 

↓ 

¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ( 11)     †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ (23)  ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ´Öã»ÖÖ/´Öã»Öà“Öê ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü (19) 

                              †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ»ÖÝ®Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ( 01) 
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¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß, ‹ÛúÖ×Ÿ´ÖÛú †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö, ¤êü¾Ö¸üß 

¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß 

(वेतनशे्रणी रु.15600-6600-39100) 

 ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß, ‹ÛúÖ×Ÿ´ÖÛú †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö, ¤êü¾Ö¸üß µÖÖÓ®ÖÖ  ¯ÖÏ¤üÖ®Ö Ûêú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×®ÖÛú †×¬ÖÛúÖ¸üÖ“µÖÖ  †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê †Ö¾Ö¿µÖÛú ŸÖß ÛúŸÖÔ¾µÖ Ûú¸üÞÖê 

 †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ˆ¯ÖµÖÖê•Ö®Öê“µÖÖ ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö×¾ÖÂÖµÖÛú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¾ÖÛúÖÃÖ õÖê¡ÖÖ×®ÖÆüÖµÖ ®Öê´Öã®Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö¾Ö×õÖŸÖ  
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÞÖê 

 क्षेत्रीय यंत्रणेतील सर्व र्र्व 3  ¾Ö 4 संर्र्ाचे वर्भार्ाचे वियंत्रण ठेर्णे, यासाठी सर्व संबधीत ´ÖãÜµÖÖ¬µÖÖ¯ÖÛú 
यांचेशी योग्य तो समन्र्य साधणे. 

 वर्वियोजि लेखे, लेखा पविक्षण आक्षेप यासािख्या महत्र्ाच्या बाबीचे कामकाज पाहणे, वर्धीमंडळ वर्षयक 

बाबींचा समन्र्य आवण पतूवता किणे. 
 आविर्ासी उपयोजिे अंतर्वत वर्वर्ध योजिाच्या अंमलबजार्णीच्या संिभात शासिाच्या वर्वर्ध वर्भार् 

प्रमखुांशी संपकव  आवण समन्र्य ठेर्णे. 
  

ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß (¸ü“Ö®ÖÖ ¾Ö ÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö) 

(वेतनशे्रणी रु. 9300-4400-34800) 

 र्ट  ²Ö ते ड या संर्र्ातील सर्व अवधकािी / कमवचािी यांच्या सेर्ावर्षयक बाबी हाताळणे. 
 र्र्व- 2 र् 4 यासंर्र्ातील अवधका-यांच्या र्ैयक्ततक िस्तत्या र् त्यांच्या सेर्ाकाळाच्या िोंिी घेणे र् अद्यार्त 

ठेर्णे. 
 मािीर् तािीख, िक्षतािोध, सेर्ाज्येष्ठता इत्यािी वर्षयक कामकाज 

 सर्व संर्र्ातील मंजिू,भिलेल्या र् वितत पिांची मावहती र्ेळोर्ेळी आढार्ा घेऊि संकवलत किणे. 
 ¾ÖÝÖÔ 4 संर्र्ातील Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ आिक्षण वर्षयक आढार्ा घेणे.  

 ¯ÖÏÛú»¯Ö ÃŸÖ¸üßµÖ ¾ÖÝÖÔ 4 Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ®ÖÖ ¾Ö¸üßÂšü ¾ÖêŸÖ®ÖÁÖêÞÖß/×®Ö¾Ö›ü ÁÖêÞÖß ¤êüÞÖê ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öê  †ÖµÖÖê•Ö®Ö 
Ûú¸üÞÖê  

 ¾ÖÝÖÔ 3 µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔŸÖß»Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ ¯Ö×¸üõÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖ´Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÞÖê. 
 र्र्व-3  ŸÖê 4 Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß“µÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê.  
 र्र्व-3  ŸÖê 4 Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ †ÝÖÏß´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê. 
 र्र्व-3  ŸÖê 4 Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Öß ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß किणे. 

 ¾ÖÝÖÔ 2 ŸÖê 4 µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔŸÖß»Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß /Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ̄ ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö×¾ÖÂÖµÖÛú ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖß®Ö,»ÖÖêÛú†ÖµÖãŒŸÖ,†¯Öß»Ö 
¾Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ “ÖÖîÛú¿Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê 

 र्र्व-3 ŸÖê 4 ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔŸÖß»Ö  Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ Ã£ÖÖ®ÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖÛú ²ÖÖ²Öß ÆüÖŸÖÖôûÞÖê.  

 ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ×¾ÖÂÖµÖÛú »ÖÖêÛúÃÖ³ÖÖ, ¸üÖ•µÖÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö¸üßÂÖ¤ü ¯ÖÏ¿®Ö, Ûú¯ÖÖŸÖ ÃÖã“Ö®ÖÖ »ÖõÖ¾Öê¬Öß ÃÖã“Ö®ÖÖ 
†ÖÀ¾ÖÖÃÖ®Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞÖê ¾Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÞÖê. 

 ÝÖ™ü Ûú ¾Ö ›ü ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔŸÖß»Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ Ã£ÖÖ®ÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖÛú ²ÖÖ²Öß ÆüÖŸÖÖôûÞÖê.  
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 ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖÞÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ×®ÖµÖŸÖÛúÖ×»ÖÛêú, †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¸üÞÖê, ÃÖÓÛú»Ö®Ö Ûú¹ý®Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ 
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß µÖã¾ÖÛúÖÓÃÖÖšüß  ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö®Ö ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ÆüÖŸÖÖôûÞÖê.  
 ¯ÖÏÛú»¯Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆüÖŸÖß»Ö ¾ÖÝÖÔ 3 ŸÖê 

¾ÖÝÖÔ 4 Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß, ¸ü•ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖ×®Ö¾ÖÖÔÆü, ×®Ö¬Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ, †ÝÖÏß´Ö, ¸ü•ÖÖ 
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ, ¾ÖêŸÖ®Ö¾ÖÖœü, ¾ÖêŸÖ®Ö×®Ö×¿“ÖŸÖß, ÛúÖ»Ö²Ö¬¤ü, ¯Ö¤üÖê®®ÖŸÖß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê, ÃÖÞÖ †ÝÖÏß´Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö. 

 ™ü¯ÖÖ»Ö †Ö¾ÖÛú,•ÖÖ¾ÖÛú ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö 

 ¯ÖÏÛú»¯Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü®Öê ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ‡Ó¬Ö®Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß, ×®ÖÝÖÖ,×®Ö»ÖìÜÖ®Ö Ûú¸üÞÖê ŸÖÃÖê“Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÝÖÞÖÛú 
±òúŒÃÖ, ‡Ó™ü¸üÛúÖò´Ö, ¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ,“ÖÛÎú´Öã¦üÞÖ,™ÓüÛú»ÖêÜÖ®Ö µÖÓ¡Öê ‡ŸµÖÖ¤üß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÓ•Öã¸üß, ´ÖÓ•Öã̧ üß ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ×®Ö»ÖìÜÖ®Ö 
×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö. 

 ×¿ÖÂ™üÖ“ÖÖ¸ ü×¾ÖÂÖµÖÛú  ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö. 

 ¯ÖÏÛú»¯Ö ÛúµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³Öê“Öê †ÖµÖÖê•Ö®Ö, ÃÖ³ÖÖÓ“Öê ‡×ŸÖ¾Öé¢Ö, †»¯ÖÖêÆüÖ¸ü, “ÖÆüÖ¯ÖÖ®Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ûú¸üÞÖê 
×¾ÖÁÖÖ´ÖÝÖéÆü †Ö¸üõÖÞÖ Ûú¸üÞÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö. 

 ¯ÖÏÛú»¯Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÓ›üÖ¸ü, •Ö›üÃÖÓÝÖÏÆü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾µÖÃ£ÖßŸÖ šêü¾ÖÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ®Ö ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüß šêü¾ÖÞÖê  

 ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖµÖÖÔÃÖ®ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ,¯ÖÏÛú¸üÞÖê µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖõÖßÛú,´ÖÖ×ÃÖÛú †ÖœüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú»ÖßŸÖ 
Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ. ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 ¯ÖÏÛú»¯Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Ã™êü¿Ö®Ö¸üß ÜÖ ȩ̂ü¤üß,“ÖŸÖã£ÖÔÁÖêÞÖß Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ®ÖÖ ÝÖÞÖ¾Öê¿Ö,ÃÖÖµÖÛú»Öß, ”û¡Öß ̄ Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸ üÞÖê. 

 ÃÖ³ÖÖÝÖéÆü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞÖê,ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ šêü¾ÖÞÖê  ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖÝÖéÆêü µÖÖÓ“Öß ×®ÖÝÖÖ ¸üÖÜÖÞÖê. 

 ¯ÖÏÛú»¯Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ ¾Ö ÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß®ÖãÃÖÖ¸ü ×®Ö×¸üõÖÞÖê. 

 ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖµÖÖÔÃÖ®ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ¾Ö ÛúÖµÖÖÔÃÖ®ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÓÛú»Ö®Ö Ûú¸üÞÖê. 

 ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Ûëú¦üßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“ÖÖ ´ÖÖ×ÃÖÛú †Æü¾ÖÖ»Ö ¾Ö×¸üÂšü 
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 
 

सह य्यक प्रकल्प अधिक री ( धिष्यवतृ्ती) 

(वेतनशे्रणी रु. 9300-4400-34800)  

 †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü ¯ÖÖêÃ™ü ´Öò™ÒüßÛêú¢Ö¸ü ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸÖß »ÖÖ³Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

 †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ×¿ÖõÖÞÖ ±úß ¯Ö¸üßõÖÖ ±úß ¯ÖÏ¤üÖ®Ö Ûú¸üÞÖê. 

 †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú †³µÖÖÃÖÛÎú´ÖÖÃÖ ±úß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖæŸÖß ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÔÆü³Ö¢ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ ˆ““Ö ×¿ÖõÖÞÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸÖß ¤êüÞÖê. 

 †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ÃÖã¾ÖÞÖÔ ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾Öß ¯Öã¾ÖÔ ´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸÖß (‡µÖ¢ÖÖ 1 »Öß ŸÖê 10 ¾Öß) 

 †¯ÖÓÝÖ  †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ¾ÖÖÆü®Ö³Ö¢ÖÖ ¾Ö ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸÖß µÖÖê•Ö®ÖÖ 

 ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¿ÖêõÖ×ÞÖÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ/ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ/†ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ 
¯ÖÏ¿®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖß®Ö ¯ÖÏÛú¸üÞÖê,»ÖÖêÛúÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖê, 
´ÖÖ®Ö¾Öß ÆüŒÛú †ÖµÖÖêÝÖ,´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ‡ŸµÖÖ¤üß. 
 



 

8 

 

सह य्यक  »ÖêÜÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß 

(वेतनशे्रणी रु.  9300-4400-34800)  

 महालेखापाल मुंबई यांच्या लेखापविक्षण अहर्ालातील प्रलंवबत पविच्छेिाच्या विपटा-याबाबत पाठपिुार्ा किणे 

र् अिपुालि तपासणी र् ते सािि किण्यासंबंधीची कायवर्ाही किणे. 
 अंतर्वत लेखापविक्षणातील पविच्छेिांचे अिपुालिाबाबत पाठपिुार्ा किणे. प्राप्त अिपुालि अहर्ाल तपासिु 

रं्भीि स्तर्रुपाच्या आक्षेपाबाबत त्र्िीत कायवर्ाही प्रस्ततावर्त किणे. 
 भांडाि पडताळणी पथकािे उपक्स्तथत केलेल्या पविच्छेिांच्या विपटा-यांची कायवर्ाही किणे. 

 ¯ÖÏÛú»¯Ö/ ¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö »ÖêÜÖÖ ¯Ö×¸üõÖÞÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ²ÖîšüÛúßÃÖÖšüß †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖÛú ´ÖÖ×ÆüŸÖß  
ÃÖÓÛú×»ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 खिेिी वर्षयक बाबीबाबत वर्त्तीय सल्ला िेणे. 
 मा.¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ®Öß विलेल्या आिेशाप्रमाणे वर्शेष लेखा पविक्षण / चौकशी अशी कामे पणूव किणे. 
 ¯ÖÏÛú»¯ÖÖŸÖß»Ö कायालय र् संस्तथार्ि वर्त्तीय िषृ्टया िेखिेख किणे र् र्ेळोर्ेळी त्यांिा मार्विशवि किणे. 

 »ÖêÜÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÞÖê. 

 †ÖÛúÃ´ÖßÛú/ ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾ÖéŸÖß ×¾ÖÂÖµÖÛú ¤êüµÖÛúÖÓ¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê 

 †£ÖÔÃÖÓÛú»¯ÖßµÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛêú ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê /†£ÖÔÃÖÓÛú»¯ÖßµÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö Ûú¸üÞÖê. 

 ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾ÖéŸÖß Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ˆ¯Ö¤üÖ®Ö, ³Ö×¾ÖÂµÖ ×®Ö¾ÖÖÔÆü ×®Ö¬Öß, ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê ×®Ö¾ÖéŸÖß ¾ÖêŸÖ®Ö,¾ÖîªÛúßµÖ ¤êüµÖÛêú ¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ 
¤êüµÖÛúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê. 
 

ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß  (धनयोजन) 

(वेतनशे्रणी रु.  9300-4400-34800)  

 ¤êü¾Ö¸üß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“ÖÖ †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ õÖê¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖÛú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 ®µÖ×Œ»Ö†¸ü ²Ö•Öê™ü µÖÖê•Ö®Öê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖÙ£ÖŒ ´ÖµÖÖÔ¤êü²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öã¸üß 
¤êüÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê ¾Ö †®µÖ ŸµÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö®Ö®ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö Ûú¸üÞÖê. 

 †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß/•Ö®Ö•ÖÖŸÖß ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü ̄ Ö×¸üÂÖ¤ü/†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß †ÖµÖÖêÝÖ/¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
•Ö®Ö•ÖÖŸÖß †ÖµÖÖêÝÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öê ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÖÞÖê. 

 †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß/•Ö´ÖÖŸÖß †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÛúÖµÖ¤üÖ 1989 ¾Ö ŸµÖÖ®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö. 

 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß †ÖÙ£ÖÛú ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ÛúÖµÖ¤üÖ ¾Ö ŸµÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê µÖêÞÖÖ·µÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê 
×®ÖÛú¸üÖÞÖ Ûú¸üÞÖê. 

 †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß µÖã¾ÖÛúÖÃÖÖšüß ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö®ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÞÖê 

 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ/ÃÖî®µÖ¤ü»Ö ³Ö¸üŸÖß¯Öã¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬Ö“Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 ¿Ö²Ö¸üß ‘Ö¸üÛãú»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ /¯ÖÖ¸ü¬Öß ×¾ÖÛúÖÃÖ †Ö¸üÖÜÖ›üÖ /ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµµÖŸÖÖ ²Ö“ÖŸÖ ÝÖ™ü 
/•Ö´Öß®Ö ×¾ÖÂÖµÖÛú ŸÖÛÎúÖ¸üß/³Öã×´ÖÆüß®Ö Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖ®Ö ¾Ö ÃÖ²ÖôûßÛú ü̧ÞÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ /Ûú®µÖÖ¤üÖ®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ /šüŒÛú¸ü²ÖÖ¯¯ÖÖ 
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ¾ÖÃŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö/ ÛúÖî¿Ö»µÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö/ ×¾Ö•Ö¯ÖÓ¯Ö/ŸÖê»Ö¯ÖÓ¯Ö/¯Öß¾ÆüßÃÖß ¯ÖÖ‡Ô¯Ö/ 
‹“Ö.›üß.¯Öß.‡Ô ¯ÖÖ‡Ô¯Ö ‡ŸµÖÖ¤üß×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß /•Ö®Ö•ÖÖŸÖß ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü/†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß 
†ÖµÖÖêÝÖ/¸üÖÂ™ÒüßµÖ •Ö®Ö•ÖÖŸÖß †ÖµÖÖêÝÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öê ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê. 
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 †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß/•Ö´ÖÖŸÖß †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÛúÖµÖ¤üÖ 1989 ¾Ö ŸµÖÖ®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö. 

 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß †ÖÙ£ÖÛú ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ÛúÖµÖ¤üÖ ¾Ö ŸµÖÖ†®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê µÖêÞÖÖ·µÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê 
×®Ö¸üÖÛú¸üÞÖ Ûú¸üÞÖê . 

 ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö/¯ÖêÃÖÖ ÛúÖµÖ¤üÖ/¾Ö®Ö•Ö´Öß®Ö †×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ /ÜÖÖ¾Ö™üß Ûú•ÖÔ/ÝÖÏê›ü-3 ¾Ö 4 “µÖÖ ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖÛúÖÓ®ÖÖ 
²Öã›üßŸÖ ´ÖÓ•Öã¸üß ¤êüÞÖê, ¸üÖ•Ö´ÖÖŸÖÖ ×•Ö•ÖÖ‰ú ²ÖÖ»Ö¯ÖÖêÂÖÛú ×´Ö¿Ö®Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö,¸üÖ•µÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß. 
 

ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß (¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü)  

(वेतनशे्रणी रु.  9300-4400-34800)  
 

 ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÞÖê. 

 ÜÖÖÃÖ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö  

 ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖÓÛú»ÖßŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖ³ÖÖ›êü ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ³Öê•Ö®ÖšêüÛúÖ ×®Ö×¾Ö¤üÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆüÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ŸÖÛÎúÖ¸üßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×®Ö¸üÖÛú ü̧ÞÖ Ûú¸üÞÖê. 

 ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖéŸµÖæ ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 ®Ö¾Öß®Ö ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ´ÖÓ•Öã¸  ÆüÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê /ÃÖ¾ÆìüõÖÞÖ Ûú¸üÞÖê 

 ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü µÖÖê•Ö®Öê×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ÃÖã“Ö®ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

 ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü µÖÖê•Ö®ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ/ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ/†ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß 
ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆ ü×¾ÖÂÖµÖÛú  ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖß®Ö ¯ÖÏÛú¸üÞÖê, »ÖÖêÛú†ÖµÖãŒŸÖ ´ÖÖ®Ö¾Öß ÆüŒÛú †ÖµÖÖêÝÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß 
†×¬ÖÛúÖ¸ü ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ‡ŸµÖÖ¤üß. 

 ®ÖÖ´ÖÖÓ×ÛúŸÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖß ¿ÖÖôêûŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ×¿ÖõÖÞÖ ¤êüÞÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê. 
 
  धनयोजन अधिक री  

(वेतनशे्रणी रु.  9300-4400-34800)  
 

 आविर्ासी उपयोजिा क्षेत्राबाहेिील वियोजि वर्षयक सर्व बाबी जसे र्ार्षषक, पंचर्ार्षषक योजिांची आखणी, 
त्यासाठी वियतव्यय विक्चचत किणे, िाज्य योजिा, वजल्हा योजिा, अिशेुषातंर्वत योजिा, वर्शेष कृती कायवक्रम 

इत्यािी कायवक्रमाखाली क्षेत्रीय कायालयाकडुि प्रस्ततार् मार्र्िु ते शासिास सािि किणे. 
 मंजिू अथवसंकल्पीय तितिुीचे शीषवविहाय, योजिाविहाय, वजल्हाविहाय, प्रकल्पविहाय र्ाटप किणे. 
 वियोजिाशी संबंवधत सर्व कामकाज पाहणे. 
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ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß (×¿ÖõÖÞÖ) 

    (वेतनशे्रणी रु.  9300-4400-34800)  
 

 शैक्षवणक संस्तथातील शैक्षवणक कायार्ि िेखिेख ठेर्णे. 
 शैक्षवणक संस्तथातील शैक्षवणक स्तति उंचार्ण्याच्या िषृ्टीिे धोिण र् कायवपध्िती विक्चचत किण्याकविता 

अपि आयतुतांिा सहाय्य किणे र् त्यांची अंमलबजार्णी किणे. 
 क्रीडा र् कला र्णु वर्कवसत किण्यासाठी स्तपधा इत्यािीचे आयोजि किणे आवण स्तपधात्मक स्तति 

उंचार्ण्याच्या िषृ्टीिे ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö Ûú¸üÞÖê 
 शासकीय / अििुावित / शासकीय र्सतीर्हृाच्या शैक्षवणक कामकाजाची तपासणी किणे र् त्यार्ि िेखिेख 

ठेर्णे. 
 अंतर्वत पविक्षाबाबत धोिण ठिवर्णे र् त्याप्रमाणे व्यर्स्तथा करुि घेणे. 
 शैक्षवणक स्तति उंचार्ण्याकविता इति वर्भार्ाशी संपकव  र् समन्र्य साधणे. तसेच र्णुर्त्ता वर्कासाचे 

वर्वर्ध उपक्रम, प्रवशक्षण, ज्यािा र्र्व, वर्शेष वशकर्णी र्र्व इत्यािी कायवक्रम िाबवर्णे. 
 वशष्यर्तृ्ती योजिांचे कामकाज पाहणे 

 िर्ीि आश्रमशाळा प्रस्ततार् प्राप्त किणे, प्रस्ततर्ाची छाििी किणे, वशफािस किणे. 
 कायवित आश्रमशाळांमध्ये र्र्वर्ाढ, श्रेणीर्ाढ इत्यािी संबंधी िर्ीि बाब प्रस्ततार्, पिुर्णी मार्णी इत्यािी 

तयाि करुि शासिास सािि किणे. 
 शासकीय आश्रमशाळा, अििुावित आश्रमशाळा, शासकीय र्सतीर्हृ योजिेसंबंधी वर्धािसभा / 

वर्धािपविषि प्रचि, लक्षर्ेधी सचूिा, कपात सचूिा इत्यािी वर्षयक कामकाज किणे. 
 आश्रमशाळा संबंधी लोकआयतुत, न्यायालयीि प्रकिणे, न्यायावधकिण प्रकिणे इत्यािी कामकाज पाहणे. 
 वर्द्याथी मतृ्य ूप्रकिण, आश्रमशाळा सांवहता, सवमती, लेखा आक्षेप, अििुावित आश्रमशाळा व्यर्स्तथापि, 

तक्रािी, अििुावित आश्रमशाळा अििुाि विधािण, विोजि आिाखडा, इमाित बांधकाम, भाडे, आिशव 
आश्रमशाळा, कें द्रीय आश्रमशाळा इत्यािी कामकाज पहाणे. 

 ‹Ûú»Ö¾µÖ ¯Ö²»ÖßÛú ÃÛãú»Ö ¾Ö ‡ÓÝÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö 

 ‹ÛúÖ»Ö¾µÖ ȩ̂üÛúÃÖ›êü¿ÖßµÖ»Ö ÃÛãú»Ö/‡ÓÝÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓÛú¸üßŸÖÖ ³ÖãÃÖÓ¯ÖÖ¤ü®Ö,²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö,‡´ÖÖ¸üŸÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß 
†Ö¸üÜÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê. ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ‡ŸÖ ü̧ ÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖÛú ×®Ö¬Öß“Öß ´ÖÖÝÖÞÖß 
®ÖÖë¤ü×¾ÖÞÖê,ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛúÖ“Öê ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛú ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê 

 ‹Ûú»Ö¾µÖ ¯Ö²»ÖßÛú ÃÛãú»Ö µÖÖê•Ö®Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖÃÖÓ²Ö¬Öß ŸÖÛÎúÖ¸üß,´ÖÖÝÖÞµÖÖ ¾Ö ÃÖÓÙÛúÞÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü. 
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ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß (¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ) 

   (वेतनशे्रणी रु.  9300-4400-34800)  
           

 ®Ö×¾Ö®Ö ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú/´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¸üÞÖê, ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ”ûÖ®ÖÞÖß Ûú¸üÞÖê, 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞÖê. 

 ÛúÖµÖÔ¸üŸÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/Ûú×®ÖÂšü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¾ÖÝÖÔ¾ÖÖœü,ÁÖêÞÖß¾ÖÖœü 
ŸÖãÛú›üß¾ÖÖœü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê 

 ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÜÖ›üµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, ¾ÖÖœüŸÖê ¾ÖÝÖÔ, ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ÁÖêÞÖß®ÖãÃÖÖ¸ü †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ µÖÖ¤üß 
†ªÖ¾ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

 ×±ú ü̧ŸÖê ¾ÖîªÛúßµÖ ¯Ö£ÖÛúÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ/µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö 
¾ÖîªÛúßµÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú»ÖßŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ´ÖéŸµÖæ ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ÆüÖŸÖÖôûÞÖê 

 †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ®ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ‡.10 ¾Öß ¾Ö 12 ¾Öß ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö 
×®ÖÛúÖ»Ö ˆÓ“ÖÖ¾ÖÞÖê /†¯Öê×õÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê/ÝÖãÞÖ¾ÖÓŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÃÖÖšüß ²ÖõÖßÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ  ̧ üÖ²Ö×¾ÖÞÖê/ Ûëú¦üßµÖ 
ÃÖÆüÖµµÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ‡.9¾Öß ŸÖê 12 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÝÖãÞÖ¾ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê. 

 †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö. 

 †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ¿Öî×õÖÞÖßÛú ¾ÖÖÂÖáÛú ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß,ÁÖêÞÖß ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê/³Öê™üß ¾Ö 
ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß“Öê  ´ÖÖ×ÃÖÛú/ ¡Öî´ÖÖ×ÃÖÛú †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê ¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ 
¡Öé™üß“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ Ûú¸üÞÖê. 

 õÖê¡ÖßµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ¾Ö ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Ö®Öê 

 †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/ÃÖÆü¿ÖÖ»ÖêµÖ ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö, ÃÖã™üµÖÖÓ“Öê ¾Ö ¯Ö¸üßõÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÂÖáÛú ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö Ûú¸üÞÖê. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öß ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú»Ö®Ö Ûú¸üÞÖê/¿ÖÖ»ÖêµÖ ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÝÖôûŸÖß 
†ÖœüÖ¾ÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ‡.10 ¾Öß ¾Ö 12 ̄ Ö×¸üõÖê“ÖÖ ×®ÖÛúÖ»Ö ÃÖÓÛú»Ö®Ö ¾Ö ¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 
ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ/×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖÏ¿®Ö »ÖõÖ¾Öê¬Öß ÃÖã“Ö®ÖÖ,Ûú¯ÖÖŸÖ 
ÃÖã“Ö®ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö Ûú¸üÞÖê,†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß »ÖÖêÛú†ÖµÖãŒŸÖ,®µÖÖµÖÖ»ÖµÖß®Ö 
¯ÖÏÛú¸üÞÖê,®µÖÖµÖÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖÞÖê. 

 ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖõÖÛú ×¤ü®Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖõÖÛú ¯Öã¸üÃÛúÖ¸ü, †Ö¤ü¿ÖÔ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÞÖê. 
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ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß (†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ) 

   (वेतनशे्रणी रु.  9300-4400-34800)  

 ¯ÖÏÛú»¯Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ÃÖã¹ý Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú×»ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö 
¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¿Öß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 ®Ö×¾Ö®Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú/´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö, ´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ¾Ö Ûú×®ÖÂšü 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê  ¾ÖÝÖÔ¾ÖÖœü, ÁÖêÞÖß¾ÖÖœü, ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê ¾Ö ´ÖÓ•Öã¸üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ           
—ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüß †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÞÖê“Öß ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê 

 ®Ö×¾Ö®Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú/´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ¾Ö Ûú×®ÖÂšü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ¾ÖÝÖÔ¾ÖÖœü, ÁÖêÞÖß¾ÖÖœü, 
ŸÖãÛú›üß¾ÖÖœü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ×¿ÖõÖÛú ¾Ö ×¿ÖõÖÛêú¢Ö¸ü Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ×®ÖµÖãŒŸÖß ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ‡ ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧ 
Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ×¿ÖõÖÛú ¾Ö ×¿ÖõÖÛêú¢Ö¸ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¿ÖÖôûÖ×®ÖÆüÖµÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ‡.²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ×¿ÖõÖÛú ¾Ö ×¿ÖõÖÛêú¢Ö¸ü Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ³Ö×¾ÖÂµÖ ×®Ö¾ÖÖÔÆü ×®Ö¬Öß ×¾ÖÂÖµÖÛú ²ÖÖ²Öß ÆüÖŸÖÖôûÞÖê 
¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö ×“ÖšüµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ®Ö´Öã®µÖÖŸÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß×®ÖÆüÖµÖ/¿ÖÖôûÖ×®ÖÆüÖµÖ/´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú»ÖßŸÖ 
Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê 
ÆüÖŸÖÖôûÞÖê ¾Ö ŸÖ¤ü®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ²ÖÖ²Öß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖÛÎúÖ¸üß, ´ÖÖÝÖÞµÖÖ 
¾Ö ÃÖÓÛúßÞÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ´Öã»ÖÖ/´Öã»Öà“Öê ¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü, ‡´ÖÖ¸üŸÖ,¿ÖÖôûÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ‡.‡´ÖÖ¸üŸÖß, 
ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÝÖÔÜÖÖê»µÖÖ,ÝÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖ, ¯ÖÏµÖÖêÝÖ¿ÖÖôûÖ,Ã¾Ö“”ûŸÖÖÝÖéÆü,Ã®ÖÖ®ÖÝÖéÆü ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ,×¾ÖªãŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, 
²ÖÆãüˆ¤êü×¿ÖµÖ ÆüÖò»Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú×»ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê ¿ÖÖôûÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ÃÖÓ¸üõÖÛú Ø³ÖŸÖ 
²ÖÖÓ¬Ö®Öê, ¾ÖéõÖÖ¸üÖê¯ÖÞÖ ²ÖÝÖß“ÖÖ, ÛÎúß›üÖÝÖÓÞÖ ‡.´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÓÛú»Ö®Ö Ûú¸üÞÖê.ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¿ÖÖôûÖ×®ÖÆüÖµÖ ŸÖµÖÖ¸ü 
Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ •Ö×´Ö®Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ/†¯ÖÏÖ¯ŸÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê,¯ÖÏÖ¯ŸÖ •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸ü 
‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß/ÃÖã¹ý †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú»Ö®Ö 
Ûú¸üÞÖê,•Ö×´Ö®Öß †¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¿ÖÖôûÖÓ®ÖÖ •Ö×´Ö®Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß Ûú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß 
ÃÖÓÛú×»ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

 ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ÃÖã“Ö®ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“Öß  
ÝÖÖê¯ÖÞÖßµÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß Ûú¹ý®Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“Öß ÁÖêÞÖß  ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ¾Ö¸üßÂšü 
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²Öß“µÖÖ ÃÖÓ×ÜµÖÛúß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÓÝÖÞÖÛúÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÛú»Ö®Ö Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“Öß ¯Ö™ ü¯Ö›üŸÖÖôûÞÖß Ûú¹ý®Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓÜµÖÖ Ûú´Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÃÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 
¾Ö¸üßÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 
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 ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ ÃÖÓ²Ö¬Öß“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖôûÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖÛÎúÖ¸üß, ´ÖÖÝÖÞµÖÖ ¾Ö ÃÖÓÛúßÞÖÔ 
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖŸÖÖôûÞÖê . 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓÜµÖê“Öß ‡µÖ¢ÖÖ×®ÖÆüÖµÖ, ¿ÖÖôûÖ×®ÖÆüÖµÖ, ¯ÖÏÛú»¯Ö×®ÖÆüÖµÖ ¡Öî́ ÖÖ×ÃÖÛú 
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú×»ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖµÖÖê´Öê™ÒüßÛú ¯ÖÏÞÖÖ»Öß¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¾ÖªÖ£Öá ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú»ÖßŸÖ 
Ûú¸üÞÖê ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÞÖÖ»Öß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÛúÖµÖÖÔ®¾ÖßŸÖ Ûú ü̧ÞÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ×®Ö¤ìü¿Ö ¤êüÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ®ÖãÂÖÓ×ÝÖÛú ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÓÛú»Ö®Ö Ûú¹ý®Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÞÖê 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“Öê ‡.10 ¾Öß ¾Ö 12 ¾Öß  ×®ÖÛúÖ»ÖÖÓ“Öê ¿ÖÖôûÖ×®ÖÆüÖµÖ ÃÖÓÛú»Ö®Ö Ûú¸üÞÖê.Ûú´Öß ×®ÖÛúÖ»Ö  
»ÖÖÝÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾µÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖµÖÛú ×¿ÖõÖÛú µÖÖÓ“Öê×¾Ö¹ý¬¤ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšü 
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ  †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ»ÖÛú ÃÖÓ‘Ö™ü®ÖÖ ×®Ö¾Öê¤ü®Ö ¾Ö †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ¯Ö¡Ö¾µÖ¾Ö¾ÖÆüÖ¸ü, 
²ÖîšüÛúÖÓ“Öê †µÖÖê•Ö®Ö,‡×ŸÖ¾Öé¢Ö »ÖêÜÖ®Ö ¾Ö ŸÖ¤ü®ÖãÂÖÓ×ÝÖÛú †®Öã¯ÖÖ»Ö®Ö ‡ŸµÖÖ¤üß²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß  
ÃÖÓÛú»Ö®Ö. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÖîªÛúßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá ¤êüµÖÛúÖÓ®ÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ †×¬ÖÛúÖ¸üÖ“µÖÖ 
´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ¸üÖÆãü®Ö ´ÖÓ•Öã¸üß ¯ÖÏ¤üÖ®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃŸÖ¾Ö ¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖéŸµÖæ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¸üÞÖê, ÃÖÖ®ÖãÝÖÏÆü †®Öã¤üÖ®Ö ´ÖÓ•Öã¸üß 
²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö×¸üÂšü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ Ûú ü̧ÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †Ö¸üÖêÝµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ´ÖÖ×ÃÖÛú ¾Ö ¡Öî´ÖÖ×ÃÖÛú 
†Æü¾ÖÖ»Ö ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞÖê ¯Öé£Ö:Ûú¸üÞÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ŸÖ¤ü®ÖãÂÖÓ×ÝÖÛú ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü . 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê †ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖÞÖ, ¯ÖÏŸÖß ×¾ÖªÖ£Öá †ÖÆüÖ¸ü, †®Öã¤üÖ®Ö ¾Ö 
†ÖÆüÖ¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß ÆüÖŸÖÖôûÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ̄ ÖÏ¿ÖÖÃÖÛú, ×®ÖµÖãŒŸÖß ¾Ö ŸÖ¤ü®ÖãüÂÖ×ÝÖÛú ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêÃÖÖšüß  ¾Ö×¸üÂšü  ÛúµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ 
¯ÖÏÃŸÖ×¾ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

 »Öî×ÝÖÛú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¾Ö ×®ÖµÖŸÖÛúÖ×»ÖÛêú. 

 ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÛú›æü®Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸ü ™ü¯ÖÖ»Ö Ã¾ÖßÛúÖ¸üÞÖê ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ¾Ö ÛúÖµÖÔ ×»Ö¯ÖßÛúÖÓÛú›üß»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ, 
¯ÖÏÛú¸üÞÖê ‡ŸµÖÖ¤üß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÛú×»ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ÝÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ ¸ü.¾Ö.ÛúÖ. ¿ÖÖÜÖêŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ.»ÖÖêÛú†ÖµÖãŒŸÖ, ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖß®Ö ¯ÖÏÛú¸üÞÖê, ®µÖÖµÖÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖê 
´ÖÖ®Ö¾Öß ÆüŒÛú †ÖµÖÖêÝÖ µÖÖÓ“Öê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö  ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ü̧üª , ÝÖî¸ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ÝÖî¸ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ¤ü³Ö¾ÖÞÖÖ¸üß 
®µÖÖµÖÖ»ÖµÖß®Ö ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ŸµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖã“Ö®ÖÖ,ÃÖã®ÖÖ¾ÖÞµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß  ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÛú¸üÞÖê 
ÆüÖŸÖÖôûÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ µÖ×“ÖÛúÖÓ“Öê ¯Ö×¸ü“”êû¤ü×®ÖÆüÖµÖ †³Öß¯ÖÏÖµÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞµÖÖÃŸÖ¾Ö õÖê¡ÖßµÖ 
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÛú›æü®Ö ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ´ÖãªÖ¾Ö¸ü ¾Ö×¸üÂšüÖÓ“µÖÖ ÃÖ»µÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêû“µÖÖ ÃÖã®ÖÖ¾ÖÞÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ´ÖÖ.®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †ÓŸÖ×¸ü´Ö ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö ×®ÖÛúÖ»ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü 
ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê ¾Ö Ûêú»Öê»µÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“Öß ÃÖÓõÖß¯ŸÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ®ÖÖë¤ü ®ÖÖë¤ü×¾ÖÞÖê. 
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 ÛúÖµÖÖÔÃÖ®ÖÖŸÖß»Ö †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖŸÖÖôûÞÖÖ·µÖÖ ÛúÖµÖÔ×»Ö¯ÖßÛúÖÃÖ ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖß®Ö 
¯ÖÏÛú¸üÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß¿Ö: ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö Ûú¸üÞÖê ¾Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖß®Ö ÛúÖ´ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ Ûú¸üÞÖê. 

 ÛúÖµÖÖÔÃÖ®ÖÖ“ÖÖ Ûëú¦üßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸ü †×®Ö×¬Ö×®ÖµÖ´Ö †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ´ÖÖ×ÃÖÛú/¡Öî´ÖÖ×ÃÖÛú ¾Ö ÃÖÆüÖ´ÖÖÆüß ¾Ö 
¾ÖÖÂÖáÛú †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê ¾Ö ¸ü“Ö®ÖÖ ÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß ¿ÖÖÜÖêÛú›êü ÃÖÓÛú»Ö®ÖÖÃÖÖšüß  ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞÖê. 

 ‡ŸÖ¸ü †®ÖãÂÖÓÝÖßÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÞÖê. 

 †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ /Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß ¾Ö “ÖÖîÛú¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ 
ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö Ûú¸üÞÖê. 

 ×¾ÖªÖ£Öß ´ÖéŸµÖæ ¯ÖÏÛú¸üÞÖê,¯Öãœüß»Ö ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö †Ö¸üÜÖ›üÖ, †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ¾Ö 
‡ŸÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ, ²ÖîšüÛú, †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß 
´ÖÓ•Öã¸üß ®Öê´ÖÞÖãÛúÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ²ÖÖ²Öß,»ÖêÜÖÖ †ÖõÖê¯ÖÖÓ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ Ûú¸üÞÖê. 

 †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÛÎúÖ¸üß, ̄ Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×®Ö¸üÖÛúÞÖ, 
ŸµÖÖÓ®ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê †®Öã¤üÖ®Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×®Ö¬ÖÖÔ¸üÞÖ Ûú¸üÞÖê. ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ³ÖÖ›êü Ûêú×¦üµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“Öê 
ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÞÖê. 
 
 
 
 
 

ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß  

   (वेतनशे्रणी रु.  9300-4400-34800)  
 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ¤ãü¹ýÃŸÖß  ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ³ÖãÃÖÓ¯ÖÖ¤ü®Ö. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖ ³ÖÖ›êü. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ¯ÖÖÞÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ 275(1) †ÓŸÖÝÖÔŸÖ šêü¾Ö †Ó¿Ö¤üÖ®ÖÖ´Ö¬Öã®Ö 
¤ãü¹ýÃŸÖß  ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ø³ÖŸÖ, ¸üÃŸµÖÖÓ“Öß ÛúÖ´Ö Ûú¸üÞÖê. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ 275(1) †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ÃÖÖê»ÖÖ¸ü ¾ÖÖò™ü¸ü ×Æü™ü¸ü 
¾Ö ȩ̂ü®Ö¾ÖÖò™ü¸ü ÆüÖ¾ÆìüÃ™üàÝÖ Ûú¸üÞÖê. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆüÖÓ®ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú ´ÖÖ»ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸üÞµÖÖÛú¸üßŸÖÖ ´ÖÖÝÖÞÖß ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞÖê 
×®Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞÖê, ¤ü¸ü Ûú¸üÖ¸ü ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞÖê,¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸üÞÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´Öê. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ÃÖÖšüß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸üÞÖêÃÖÖšüß ´ÖÖÝÖÞÖß ®ÖÖë¤ü×¾ÖÞÖê ¾Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ 
Ûú¸üÞÖê. 

 ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ/¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü ÃÖÖšüß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸üÞÖêÃÖÖšüß ¤ ü¸ü¯Ö¡ÖÛú ×®Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞÖê ¾Ö 
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸üÞÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö Ûú¸üÞÖê. 
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   योजना क्रमांक 1 

िासकीय आश्रििाळा सिहू योिना 

अ.क्र. मुिा तपशील 

01 सेवा पुरभवणारा अभधकारी / 

कमशचारी 
मुख्याध्यापक / प्राचायश, शासकीय आश्रमशाळा 

02 कायदे / भनयम / शासन भनणशय ज्या 
अंतगशत सेवा पुरभवल्या जाणार 

आहे. 

समाजकल्याण, सांस्तकृवतक, वक्रडा आवण पयवटि वर्भार्, शासि 

विणवय क्र. बीसीपी-1072/3893-जी, वििांक 14 ऑर्स्तट 1972. 

03 र्थोडक्यात कायशपध्दती 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुजे्ञय सेवा 

महािाष्र िाज्यात डोंर्िाळ र् िरु्वम भार्ात िाहणाऱ्या अिसुवूचत 

जमातींची सामावजक र् शैक्षवणक प्रर्ती होण्यासाठी सि 1972-73 

पासिू क्षेत्रवर्कासाचा िषृ्टीकोि क्स्तर्कारुि शासकीय आश्रमशाळा 
सरुु किण्यात आल्या आहेत.  

      आजवमतीस आश्रमशाळांमध्ये इ. 1 ली ते 10 र्ी पयंत वशक्षणाची 
सोय उपलब्ध आहे. त्यापैकी 34 आश्रमशाळांिा कविष्ठ 

महावर्द्यालय संलग्ि आहेत. तसेच 1 आश्रमशाळांिा संलग्ि 

व्यर्साय प्रवशक्षण कें द्र कायवित आहेत.  

1. आश्रमशाळेत मोफत प्रर्ेश 

2. प्रर्ेशीत वर्द्यार्थ्यांिा विर्ास, भोजि, र्णर्ेश, आंथरुण 

पांघरुण, पसु्ततके, लेखि सावहत्य इ. सवुर्धा मोफत. 
04 सेवा भमळण्यासाठी नागभरकांची 

पात्रता 
1. वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
2. प्रर्ेशाच्या र्ेळेस त्यांचे र्य 5 र्षव पणूव असार्े. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त नमुना   अजश नमुना शासकीय आश्रमशाळा व www.mahatribal.gov.in  

या संकेतस्र्थळावर उपलब्ध आहे. 
06 अजश कुठे उपलब्ध आहे  अजश संबंभधत शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचायश व 

www.mahatribal.gov.in  या संकेतस्र्थळावर उपलब्ध आहे. 
07 अजाची भकमंत असल्यास भकती ?  अजश नमुना शासकीय आश्रमशाळेत भवनामूल्य उपलब्ध  

08 शुल्क िरावे लागते काय ? भकती ? भनशुल्क 

09 कोणती कागदपते्र जोडायची. 1. उपवर्भार्ीय अवधकािी / तहवसलिाि यांिी विलेले पालकाचे 

अिसुवूचत जमातीचे प्रमाणपत्र,  

2. प्रर्ेशाथी वर्द्यार्थ्यांचा जन्मतािखेचा िाखला (र्ट वर्कास 

अवधकािी / ग्रामसेर्क / ग्रामवर्कास अवधकािी इ.) 
3. जन्माचा िाखला िसल्यास आई-र्डीलांचे प्रवतज्ञापत्र. 
4. पवहली व्यवतवितत इति र्र्ातील प्रर्ेशाकविता परू्ीच्या 

शाळेचा शाळा सोडल्याचा िाखला. 
10 अजश भवक्री व त्स्वकृत्ती कालावधी 1. इ. 1 ली प्रर्ेशासाठी अजव वर्क्री ि किता माहे 1 एवप्रल ते 30 

एवप्रल अखेि आश्रमशाळा पंचक्रोशीतील र्ांर्ात पटिोंिणी 
र् इ. 2 िी ते 10 र्ीतील वितत जार्ाबाबत पंचक्रोशीत मावहती 
िेर्िु प्रर्ेशासाठी आर्ाहि किण्यात येते. 

http://www.mahatribal.gov.in/
http://www.mahatribal.gov.in/
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2. इ. 2 िी ते इ. 10 र्ीतील वर्द्याथी प्रर्ेशसाठी         
 वि. 2 मे ते 15 मे प्रर्ेश अजव वर्तिण  

 वि. 20 मे ते 5 जिु प्रर्ेश अजव क्स्तर्कृत्ती  
 वि. 6 जिु ते 10 जिु प्राप्त प्रर्ेश अजव छाििी र् प्रकल्प 

कायालय मान्यता 
11 आवश्यक कागदपत्रांची पूतशता 

केल्यानंतर भकती कालावधीत सेवा 
पुरभवली जाईल 

प्रवेि  

1. वि. 1 जिु ते 15 जिु पयंत पटिोंिणीतील पात्र वर्द्यार्थ्यांिा इ.1 
लीत प्रर्ेश िेणे. 

2. वि. 11 जिु ते 15 जिु पयंत इ. 2 िी ते 10 र्ीत प्रर्ेश िेणे.   
3. त्यािंतिही वितत जार्ा िावहल्यास प्रकल्प अवधका-यांच्या 

मान्यतेिे वितत जारे्च्या मयािेत अजव क्स्तर्कृती करुि प्रर्शे 

िेण्यात येईल. 
सधुवि  - 

1. वर्िाशलु्क वशक्षण त्यासोबत मोफत आहाि, विर्ास, 

आंथरुण, पांघरुण, ताट, र्ाटी र् इ. - शाळा सरुु वििांकापासिू 

2. अभ्यासक्रमार्ि आधावित क्रवमक पसु्ततके, शालेय स्तटेशििी, 
लेखि सावहत्य र् र्णर्ेश इ. शाळा सरुु होताच तीि 

मवहन्यात.  
12 सेवा भवभहत कालावधीत पुरभवली 

न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार 

करावयाचे ते कायालय तर्था 
अपीलीय अभधकारी 

प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ  

ििुध्र्िी क्रमांक 0799-225144 

13 अपीलीय प्राभधकारी स्तरावर 

प्रकरण भनकाली काढण्याचा 
अपेभक्षत कालावधी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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योजना क्रमांक 2 

स्वेच्छा सांस््ाांना आश्रििाळा चालरवण्यास अ य्सहाय्य 

अ.क्र. मुिा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
मखु्याध्यापक / प्राचायव, अििुावित आश्रमशाळा 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अंतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे. 

वशक्षण वर्भार्, मुंबई िाज्य, ठिार् क्रमांक बीसीएच 1653 वििांक 22 

वडसेंबि 1953. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अिजेु्ञय सेर्ा 

 आविर्ासीच्या शैक्षवणक वर्कासाकविता स्तर्ेच्छा 
संस्तथामाफव त अििुाि तत्र्ार्ि आश्रमशाळा चालवर्णे. 
सिि आश्रमशाळा शासकीय आश्रमशाळेच्या उदे्दशिािेच 

चालवर्ण्यात येतात. त्यासाठी सेर्ाभार्ी संस्तथेस सिि 

आश्रमशाळेतील वर्द्यार्थ्यांिा विर्ास, भोजि, र्णर्ेश, 

आंथरुण, पांघरुण, पसु्ततके र् इति लेखि सावहत्य इ. ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ 
पिुवर्ण्यासाठी आकक्स्तमक खचव अििुाि र् तसेच 

आहािासाठी प्रवत वर्द्याथी प्रवत माह रु. 900/- प्रमाणे 

पवििक्षण अििुाि िेण्यात येते. तसेच कमवचा-यांचे र्ेति र् 

भत्याचा खचव शासिामाफव त किण्यात येतो. 

 पात्र वर्द्यार्थ्यांिा मोफत प्रर्ेश 

 वर्िाशलु्क वशक्षण 

 प्रर्ेशीत वर्द्यार्थ्यांिा विर्ास, भोजि, र्णर्ेश, आंथरुण 

पांघरुण, पसु्ततके, लेखि सावहत्य इ. मोफत सवुर्धा पिुवर्णे. 
 याकविता सेर्ाभार्ी संस्तथेस आकक्स्तमक खचव अििुाि र् 

पवििक्षण अििुाि अिायर्ी. 
 तसेच कमवचा-यांिा र्ेति अिायर्ी. 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी पात्रता 1. वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
2. प्रर्ेशाच्या र्ेळेस त्यांचे र्य 5 र्षव पणूव असार्े. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा अििुावित आश्रमशाळा र् 

www.mahatribal.gov.in  या संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे मखु्याध्यापक / प्राचायव, अििुावित आश्रमशाळा र् 

www.mahatribal.gov.in  या संकेतस्तथळार्ि 
07 अजाची वकमंत असल्यास वकती 

? 
अजव िमिुा अििुावित  आश्रमशाळेत वर्िामलू्य उपलब्ध 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. पालकाचा उपवर्भार्ीय अवधकािी / तहवसलिाि यांिी 
विलेला अिसुवूचत जमातीचे प्रमाणपत्र,  

2. प्रर्ेशाथी वर्द्यार्थ्यांचा जन्मतािखेचा िाखला (र्ट वर्कास 

अवधकािी / ग्रामसेर्क / ग्रामवर्कास अवधकािी इ.) 
3. जन्माचा िाखला िसल्यास आई-र्डीलांचे प्रवतज्ञापत्र. 

http://www.mahatribal.gov.in/
http://www.mahatribal.gov.in/
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4. पवहली व्यवतवितत इति र्र्ातील प्रर्ेशाकविता परू्ीच्या 
शाळेचा शाळा सोडल्याचा िाखला. 

10 अजव वर्क्री र् क्स्तर्कृत्ती कालार्धी 1. इ. 1 ली प्रर्ेशासाठी अजव वर्क्री ि किता माहे 1 एवप्रल ते 30 

एवप्रल अखेि आश्रमशाळा पंचक्रोशीतील र्ांर्ात पटिोंिणी 
र् इ. 2 िी ते 10 र्ीतील वितत जार्ाबाबत पंचक्रोशीत मावहती 
िेर्िु प्रर्ेशासाठी आर्ाहि किणे. 

2. इ. 2 िी ते इ. 10 र्ीतील वर्द्याथी प्रर्ेशसाठी            
 वि. 2 मे ते 15 मे प्रर्ेश अजव वर्तिण  

 वि. 20 मे ते 5 जिु प्रर्ेश अजव क्स्तर्कृत्ती  
 वि. 6 जिु ते 10 जिु प्राप्त प्रर्ेश अजव छाििी र् प्रकल्प 

कायालय मान्यता 
11 आर्चयक कार्िपत्रांची पतूवता 

केल्यािंति वकती कालार्धीत 

सेर्ा पिुवर्ली जाईल. 

1. वि. 1 जिु ते 15 जिु पयंत पटिोंिणीतील पात्र वर्द्यार्थ्यांिा 
इ.1 लीत प्रर्ेश िेणे. 

2. वि. 11 जिु ते 15 जिु पयंत इ. 2 िी ते 10 र्ीत प्रर्ेश िेणे.   
3. त्यािंतिही वितत जार्ा िावहल्यास प्रकल्प अवधका-यांच्या 

मान्यतेिे वितत जारे्च्या मयािेत अजव क्स्तर्कृती करुि प्रर्शे 

िेण्यात येईल. 
02 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 

ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

1. संबंवधत सेर्ाभार्ी संस्तथा 
प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ  

ििुध्र्िी क्रमांक 0799-225144 

10 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या 
आंत 
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सेर्ा क्रमांक 3 

ि सकीय आश्रमि ळेत कधनष्ठ मह धवद्य लय सरुु करणे 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
प्राचायव, शासकीय माध्यवमक आश्रमशाळा 

02 कायिे / वियम /शासि विणवय ज्या 
अंतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या जाणाि 

आहे. 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. शाआशा- 
1096/प्र.क्र.156/का-13 वि. 9 जलैु 1999. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 
 
 
 
 
 
 
 

अिजेु्ञय सेर्ा 

शासकीय आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता 10 र्ी पयंत वशक्षण घेऊि पास 

झालेले अिसुवूचत जमातीचे वर्ियाथी आर्षथक अडचणींमळेु 

तालतुयाच्या अर्ि वजल्हयाच्या वठकाणी उच्च वशक्षणासाठी प्रर्ेश 

घेऊ शकत िाही. शासकीय आश्रमशाळांमध्येच त्यांिा उच्च 

माध्यवमक वशक्षण घेता यार्े म्हणिु  शासकीय माध्यवमक 

आश्रमशाळेत कला र् वर्ज्ञाि शाखेचे कविष्ठ महावर्द्यालये जलैु 1999 

पासिु सरुु किण्यात आलेली आहे. 

 वर्िाशलु्क वशक्षण 

 सिि कविष्ठ महावर्द्यालयातील वर्द्यार्थ्यांिा धनव स, 

भोजन, गणवेि, आांथरुण, प ांघरुण, पसु्तके व इतर लेखन 

स धहत्य इ. सवुर्धा शासिाकडुि मोफत पिुवर्ण्यात येतात. 
04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 

पात्रता 
1. वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
2. उमेिर्ाि इयत्ता 10 र्ी उत्तीणव असार्ा. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा शासकीय आश्रमशाळा / कविष्ठ महावर्द्यालय 

येथे उपलब्ध आहे. 
 तसेच सिि अजव िमिुा संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा शासकीय आश्रमशाळा / कविष्ठ महावर्द्यालय 

येथे उपलब्ध आहे. 
 तसेच सिि अजव िमिुा संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 
08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. प्रत्यक्ष प्रर्ेश िेतेर्ेळी पालकाचा / वर्द्यार्थ्यांचा जमातीचा 
िाखला, जन्मतािखेचा िाखला, जन्माचा िाखला िसल्यास 

आई-र्डीलांचे प्रवतज्ञापत्र. 
2. परू्ीच्या शाळेचा शाळा सोडल्याचा िाखला. 

10 आर्चयक कार्िपत्रांची पतूवता 
केल्यािंति वकती कालार्धीत सेर्ा 
पिुवर्ली जाईल. 

जारे्च्या उपलब्धतेिसुाि शैक्षवणक र्षव सरुु झाल्यािंति 10 

विर्सांच्या आंत प्रर्ेश विला जाईल. तद्िंतिही वितत जार्ा 
िावहल्यास प्रकल्प अवधकािी यांचे मान्यतेिे प्रर्ेश विला जाईल. 



 

22 

 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 
ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ  

ििुध्र्िी क्रमांक 0799-225144 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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सेर्ा क्रमांक 4 

अनसुधूित जम तीच्य  धवद्य र्थ्यांन  िहर तील इांग्रजी म ध्यम च्य  न म ांधकत धनव सी ि ळ ांमध्ये धिक्षण देणे 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. शाआशा- 
2008/प्र.क्र.81/का-13,वििांक 28 ऑर्स्तट 2009. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 
 
 
 
 
 
 

अिजेु्ञय सेर्ा 

अिसुवूचत जमातीच्या वर्द्यार्थ्यांिा इंग्रजी माध्यमाच्या वशक्षणाची 
संधी उपलब्ध व्हार्ी याकविता सि 2009-10 या शैक्षवणक र्षापासिु 

शहिातील इंग्रजी माध्यमाच्या िामांवकत विर्ासी शाळांमध्ये इ. 1 ली 
ते 12 र्ीपयंत वशक्षण िेण्यास मान्यता िेण्यात आलेली आहे. प्रवतर्षव 
प्रवत प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प 100 

वर्द्यार्थ्यांिा िामांवकत शाळेत वशक्षणासाठी पाठवर्ण्यात येते.  

 िामांवकत शाळेतील वर्द्यार्थ्यांिा संबंवधत िामांवकत 

शाळेमाफव त शालेय र्णर्ेश, र्हया, पसु्ततके, बटुमोजे, 

िेिकोट, अंडि र्ािमेंटस, भोजि, विर्ास खचव, टयशुि फी, 
प्रर्ेश फी, सिुक्षा अिामत, वशक्षण शलु्क इ. सवुर्धा 
पिुवर्ण्यात येतात. सिि अिजेु्ञय ितकम आविर्ासी 
वर्कास वर्भार्ामाफव त िामांवकत शाळेस अिा किण्यात 

येते.  
 तसेच विर्ासी शाळेत िाहणा-या वर्द्यार्थ्यांिा र्षातिु िोििा 

पालकांिा भेटण्यासाठी स्तर्ग्रामी जाण्याकविता प्रर्ास खचव 
र् पालकांिा आपल्या पाल्यांिा शाळेत येऊि 

भेटण्याकविता िोििा प्रर्ास खचव िेण्यात येतो. 
04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 

पात्रता 
1. वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
2. या योजिेचा लाभ घेऊ इक्च्छणा-या मलुांच्या पालकाचे 

उत्पन्िाची कमाल मयािा रु. 1.00 लाख इतकी असार्ी. 
3. वर्द्याथी िाविद्रय िेषेखालील असेल ति त्यासंबंधीचा 

यािीतील अिकु्रमांक िमिु किण्यात यार्ा. 
05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा संबंवधत प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक 

आविर्ासी वर्कास प्रकल्प येथे उपलब्ध आहे. 
 तसेच सिि अजव िमिुा संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

06 अजव कुठे उपलब्ध आहे.  प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प  

¤êü¾Ö¸üß येथे उपलब्ध आहे. 
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07 अजाची वकमंत असल्यास वकती 
? 

 सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती 
? 

विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. प्रत्यक्ष प्रर्ेश िेतेर्ेळी पालकांचा अिसुवूचत जमातीचा 
िाखला, उत्पन्िाचा िाखला, जन्मतािखेचा िाखला, 
जन्माचा िाखला िसल्यास आई-र्डीलांचे संमतीपत्र. 

10 आर्चयक कार्िपत्रांची पतूवता 
केल्यािंति वकती कालार्धीत 

सेर्ा पिुवर्ली जाईल.  

जारे्च्या उपलब्धतेिसुाि शैक्षवणक र्षव सरुु झाल्यािंति 10 

विर्सांच्या आंत प्रर्ेश िेतील. 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 
ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

अपि आयतुत, आविर्ासी वर्कास, िार्पिू. 

 

11 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या 
आंत 
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 सेर्ा क्रमांक 5 

आदिश आश्रमि ळ  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. शाआशा- 
2008/प्र.क्र.81/का-13,वििांक 28 ऑर्स्तट 2009. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 
 
 
 
 
 
 

अिजेु्ञय सेर्ा 

शासकीय / अििुावित आश्रमशाळांत वशक्षण घेणािे इयत्ता 4 थीत 

वशक्षण घेणा-या हुशाि / बधु्िीर्ाि / प्रज्ञार्ंत वर्द्यार्थ्यांिा 
वर्द्याविकेतिच्या धतीर्ि वर्शेष स्तर्रुपाची विर्ासी आश्रमशाळा 
सि 1990-91 मध्ये िेर्मोर्िा, ता. अतकलकुर्ा, वज. िंििुबाि र् 

भंडािििा, ता. अकोले वज. अहमििर्ि या िोि वठकाणी सरुु 

किण्यात आल्या आहेत.  

 वर्िामलू्य वशक्षण 

 सिि आश्रमशाळेतील वर्द्यार्थ्यांिा विर्ास, भोजि, र्णर्ेश, 

आंथरुण, पांघरुण, पसु्ततके र् इति लेखि सावहत्य इ. मोफत 

ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ 
04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 

पात्रता 
1. वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
2. 31 जलैुला 9 र्षव र्य पणूव असार्े. 
3. पालकाचे र्ार्षषक उत्पन्ि रु. इतके असार्े. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा शासकीय / अििुावित आश्रमशाळा / प्रकल्प 

अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प येथे 

उपलब्ध आहे. 
 तसेच सिि अजव िमिुा संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

06 अजव कुठे उपलब्ध आहे.  संबंवधत शासकीय / अििुावित आश्रमशाळा / प्रकल्प 

अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प प्रकल्प 

¤êü¾Ö¸üß येथे उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास वकती 

? 
 सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती 
? 

विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1.  प्रत्यक्ष प्रर्ेश िेतेर्ेळी पालकाचा / वर्द्यार्थ्यांचा  

    जमातीचा िाखला, उत्पन्िाचा िाखला, जन्मतािखेचा  

     िाखला, जन्माचा िाखला िसल्यास आई-र्डीलांचे  

     प्रवतज्ञापत्र. 
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2. इ. 4 थीत वशक्षण घेत असलेल्या परू्ीच्या शाळेचा शाळा 
सोडल्याचा िाखला. 

10 आर्चयक कार्िपत्रांची पतूवता 
केल्यािंति वकती कालार्धीत 

सेर्ा पिुवर्ली जाईल.  

जारे्च्या उपलब्धतेिसुाि शैक्षवणक र्षव सरुु झाल्यािंति 10 

विर्सांच्या आंत प्रर्ेश िेतील. 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 
ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

अपि आयतुत, आविर्ासी वर्कास, िार्पिू. 

 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या 
आंत 
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योजिा क्रमांक 6 

आधदव सी मलु  / मलुीकधरत  ि सकीय वसतीगहेृ 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
संबंवधत र्हृपाल, शासकीय र्सतीर्हृ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय ज्या 
अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या जाणाि 

आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. बीसीएच- 
1384/36327/का-12 वििांक 11 जलैु 1985. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 
 
 

अिजेु्ञय सेर्ा 

अिसुवूचत जमातीच्या मलुां / मलुींिा उच्च वशक्षणाची सोय व्हार्ी 
र् त्यांची शैक्षवणक उन्िती व्हार्ी या उदे्यशािे सिि योजिा सरुु 

किण्यात आलेली आहे. 
 शासकीय र्सतीर्हृात वितत जार्ाच्या प्रमाणात 

र्णुर्ते्तिसुाि मोफत प्रर्ेश िेणे. 
 शासकीय र्सतीर्हृात र्णुर्ते्तिसुाि प्रर्ेश िेऊि त्यांिा 

विर्ास, भोजि, आंथरुण, पांघरुण, पाठयपसु्ततके, 

शैक्षवणक र् इति आर्चयक सावहत्य मोफत पिुवर्णे. 
04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 

पात्रता 
1. वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
2.  वर्द्यार्थ्यांच्या पालकांचे र्ार्षषक उत्पन्ि रुपये 1.08 लक्ष 

च्या आत असणे आर्चयक आहे. 
3. अिसुवूचत जमातीच्या वर्द्यार्थ्यांकडूि वर्वहत 

िमनु्यातील अजव प्राप्त करुि  त्यांची छाििी प्रकल्प 

कायालयमाफव त होर्ूि पात्र वर्द्यार्थ्यांिा र्सवतर्हृात 

प्रर्ेश िेण्यात येतो. 
4. महावर्द्यालयीि वर्द्यार्थ्यांसाठी 65 टतके  

कविष्ठ महावर्द्यालयीि वर्द्यार्थ्यांसाठी 25 टतके  

वर्द्यालयीि वर्भार्ासाठी 10 टतके जार्ा िाखीर्. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा संबंवधत शासकीय र्सतीर्हृ  

          www.mahatribal.gov.in या संकेतस्तथळार्ि    

      उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे.  अजव िमिुा संबंवधत शासकीय र्सतीर्हृ  

          www.mahatribal.gov.in या संकेतस्तथळार्ि    

      उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास वकती ?  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 
08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती ? विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. शाळा सोडल्याचा िाखला 
2. ज्या इयते्तचे उत्तीणव झाले र्णुपवत्रकेची प्रत 

3. िाविद्रय िेषेखालील असल्यास प्रमाणपत्र. 

http://www.mahatribal.gov.in/
http://www.mahatribal.gov.in/
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4. उपवर्भार्ीय अवधकािी / तहवसलिाि यांिी विलेले 

पालकाचे अिसुवूचत जमातीचे प्रमाणपत्र,  

5. पालकांचा सक्षम अवधका-याचा उत्पन्िाचा िाखला. 
6. कुटंूबाचे हमीपत्र. 

10 अजव वर्क्री र् क्स्तर्कृत्ती कालार्धी 3. इ. 1 ली प्रर्ेशासाठी अजव वर्क्री ि किता माहे 1 एवप्रल ते 

30 एवप्रल अखेि आश्रमशाळा पंचक्रोशीतील र्ांर्ात 

पटिोंिणी र् इ. 2 िी ते 10 र्ीतील वितत जार्ाबाबत 

पंचक्रोशीत मावहती िेर्िु प्रर्शेासाठी आर्ाहि किणे. 
4. इ. 2 िी ते इ. 10 र्ीतील वर्द्याथी प्रर्ेशसाठी            
 वि. 2 मे ते 15 मे प्रर्ेश अजव वर्तिण  

 वि. 20 मे ते 5 जिु प्रर्ेश अजव क्स्तर्कृत्ती  
 वि. 6 जिु ते 10 जिु प्राप्त प्रर्ेश अजव छाििी र् प्रकल्प 

कायालय मान्यता 
11 आर्चयक कार्िपत्रांची पतूवता 

केल्यािंति वकती कालार्धीत 

सेर्ा पिुवर्ली जाईल.  

प्रवेि 

 वर्द्यालयीि वर्द्यार्थ्यांसाठी वि. 26 मे ते 31 मे अखेि 

पयंत अजव छाििी र् 1 जिु ते 10 जिु पयंत प्रत्यक्षात 

प्रर्ेश 

  कविष्ठ महावर्द्यालयीि (इ. 11 र्ी) वर्द्यार्थ्यांसाठी वि. 
26 जिु ते 30 जिु अजव छाििी र् 1 ते 10 जलैु पयंत 

प्रत्यक्षात प्रर्ेश. 
 महावर्द्यालयीि (प्रथम र्षव) वर्द्यार्थ्यांसाठी 21 जिु ते 25 

जिु पयंत अजव छाििी र् 26 जिु ते 30 जिु पयंत 

प्रत्यक्षात प्रर्ेश 

 व्यार्सावयक अभ्यासक्रमासाठी सिि मिुत प्राप्त 

अभ्यासक्रमाचे विकालार्ि अर्लंबिु िाहील. 
सधुवि  - 

1. मोफत आहाि, विर्ास, आंथरुण, पांघरुण, ताट, र्ाटी र् 

इ. - र्सतीर्हृ सरुु वििांकापासिू 
 

2. अभ्यासक्रमार्ि आधावित क्रवमक पसु्ततके, शालेय 

स्तटेशििी, लेखि सावहत्य इ. र्सतीर्हृ  सरुु होताच तीि 

मवहन्यात 
12 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 

ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

 एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß ×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

ििुध्र्िी क्रमांक 0799-225144 

13 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 30 विर्सांच्या 
आंत 
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सेर्ा क्रमांक 7 

अनसुधूित जम तीच्य  धवद्य र्थ्यांन  ि ल ांत परीक्षोत्तर धिष्यवतृ्ती (भ रत सरक र धिष्यवतृ्ती) योजन  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß ×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय ज्या 
अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या जाणाि 

आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. आविवश- 
1204/प्र.क्र.9/का-12, वििांक 9 ऑर्स्तट 2004 

03 थोडतयात कायवपध्िती 
 
 

अिजेु्ञय सेर्ा 

आविर्ासी वर्द्यार्थ्यांिा शालांत पविक्षोत्ति उच्च वशक्षणाकविता 
प्रोत्साहीत किण्याच्या िषृ्टीिे र् त्यांिा उच्च वशक्षणाचा खचव भार्र्ीता 
यार्ा म्हणिू भाित सिकािद्वािा ही योजिा िाबवर्ली जाते.  

1. र्ैद्यकीय र् अवभयांवत्रक अभ्यासक्रमातील विर्ासी  
वर्द्यार्थ्यांिा रु. 1200/-  र् अविर्ासीसाठी रु. 550/- मावसक 

विर्ाह भत्ता 
2. तांवत्रक, आयरु्ेविक, होवमओपथॅीक इ.शास्तत्र 

अभ्यासक्रमातील विर्ासी वर्द्यार्थ्यासाठी रु.820/- ििमहा र् 

अविर्ासी वर्द्यार्थ्यांसाठी रु.530/- ििमहा मावसक विर्ाह भत्ता 
3. पिर्ीचे सामान्य अभ्यासक्रम, अवभयांवत्रकी पिवर्का 

प्रमाणपत्र र्ास्ततकुला इ. साठी विर्ासी रु. 570/- 

अविर्ासीसाठी रु. 300/- मावसक विर्ाह भत्ता 
4. इ.11 र्ी र् 12 र्ीसाठी र् पिर्ीचे पवहल्या र्षातील विर्ासी 

वर्द्यार्थ्यासाठी ििमहा रु.380/- र् अविर्ासीसाठी रु.230/- 

मावसक विर्ाहभत्ता िेण्यात येतो. 
5. र्िील अभ्यासक्रमांचे अिजेु्ञय वशक्षण शलु्क पविक्षा शलु्क 

संबंवधत महावर्द्यालयास अिा केले जाते. 
04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 

पात्रता 
 वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
 पालकांचे र्ार्षषक उत्पन्ि रुपये 2.50 लाखापेक्षा जास्तत िसार्े. 
 वर्द्याथी पणूवर्ेळ िोकिीत िसार्ा. 
 एकाच कुटंूबातील फतत 2 मलुांिा पिंतु सर्व मलुीिा लाभ 

िेण्यात येतो.  
05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् ऑिलाईि अजव िमिुा ई वशष्यर्तृ्ती 
संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प 

07 अजाची वकमंत असल्यास वकती ?  अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहे. 
08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती ? विशलु्क 
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09 कोणती कार्िपते्र जोडायची प्रत्यक्ष योजिेचा लाभ िेतेर्ेळी जातीचा िाखला, उत्पन्ि िाखला, 
प्रर्ेश पार्ती र् अिषंुवर्क कार्िपत्र 

10 आर्चयक कार्िपत्रांची पतूवता 
केल्यािंति वकती कालार्धीत 

सेर्ा पिुवर्ली जाईल. 

पविपणूव अजव प्राप्तीिंति विधीच्या उपलब्धतेिसुाि र्िील  अिजेु्ञय 

सेर्ा पिुवर्ली जाते. त्याचा सर्वसाधािण कालार्धी खालीलप्रमाणे 

असेल. 

महावर्द्यालयात अजव सािि किणे        – 15 ऑर्स्तट 

महावर्द्यालयािे प्रकल्प अवधका-यांिा     – 15 सप्टेंबि 

अजव सािि किणे 

प्रकल्प अवधका-याकडुि छाििी      - 15 ऑतटोंबिपयंत 

वर्द्यार्थ्यांच्या बकँ खातेर्ि जमा किणे - 30 िोव्हेंबि पयात 

      मात्र ज्या वर्द्यार्थ्यांचे उवशिा विकालामळेु प्रर्ेश उशीिा होतील. 
त्यांिी र्िील मिुतीमध्ये 1 मवहन्याची र्ाढ  अिजेु्ञय िाहील. 

 तद्िंति विधीच्या उपलब्धतेिसुाि मावसक व्िैमावसक विर्ाह 

भत्ता वर्द्याथी बकँ खातेर्ि जमा किणेत येईल. 
11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 

ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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सेर्ा क्रमांक 8 

र ज्य तील ि सनम न्यत  प्र प्त ख जगी धवन अनदु धनत व क यम धवन अनदु धनत सांस्थ ांमिील व्य वस धयक 

अभ्य सक्रम मध्ये प्रवेि घेण -य  अनसुधूित जम तीच्य  धवद्य र्थ्यांच्य  िैक्षधणक िुल्क च्य  प्रधतपतूीब बत 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
 प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय ज्या 
अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या जाणाि 

आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. इबीसी-
1088/10729/प्र.क्र.76/का-12 वि. 9 ऑर्स्तट 1989. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 
 
 

अिजेु्ञय सेर्ा 

र्ैद्यकीय वशक्षण र् संलग्ि वशक्षणाकिीता खाजर्ी वशक्षण संस्तथेमध्ये 

वशक्षण घेणाऱ्या अिसुवूचत जमातीच्या वर्द्यार्थ्यांिा वशष्यर्तृ्ती 
िेण्याची योजिा याअंतर्वत वशक्षण शलु्क प्रवतपतूी केली जाते. 

अ. आिोग्य वर्ज्ञाि अभ्यासक्रम (र्ैद्यकीय, िंत, होवमओपथॅी, यिुािी, 
आयरु्ेि, भौवतकोपचाि, व्यर्सायोपचाि र् िवसंर्) 

ब. उच्च र् तंत्र वशक्षण वर्भार्ातंर्वत असणािे अवभयांवत्रकी, 
औषधविमाण, एच.एम.सी.टी., एच.एम.सी.टी., र्ास्ततशुास्तत्र, एम.बी.ए.    
एम.सी.ए 

क. कृषी, पशसंुर्धवि र् िगु्ध व्यर्साय वर्कास र्    मत्स्तयव्यर्साय 

वर्भार्ातंर्वत पिवर्कातंर्वत पिवर्का, पिर्ी र् पिव्यतु्ति अभ्यासक्रम. 

या अभ्यासक्रमातील वर्द्यार्थ्यांिा शलु्क विधािण सवमती र् तत्सम 

सवमतीिे मंडळािे ठिर्िु विलेल्या ििािे वशक्षण शलु्क पविक्षा शलु्क 

प्रवतपतूी केली जाते. 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

 वर्द्याथी आविर्ासी र् महािाष्राचा िवहर्ासा असार्ा. 
 त्यािे र्ैद्यकीय, िंत, आयरु्ेि, यिुािी होमीओपथॅी, भौवतक 

उपचाि, व्यर्सायोपचाि, पविचय इ. मान्यताप्राप्त 

अभ्यासक्रमात प्रर्ेश घेतलेला असार्ा. 
 त्याची र्तवणकू, हजेिी र् प्रर्ती समाधािकािक असार्ी. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 
वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 
वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 
08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची जात र्ैधता प्रमाणपत्र सािि किणे बंधिकािक आहे. 
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10 आर्चयक कार्िपत्रांची पतूवता 
केल्यािंति वकती कालार्धीत सेर्ा 
पिुवर्ली जाईल.  

पविपणूव अजव प्राप्तीिंति 10 विर्सांच्या आंत महावर्द्यालयाच्या बकँ 

खात्यात वशक्षण शलु्क पविक्षा शलु्क जमा किणे – 30 िोव्हेंबि 

09 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 
ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

10 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 30 विर्सांच्या आंत  
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सेर्ा क्रमांक 9 

व्य वस यीक प ठक्रम त धिकण ऱ्य  अनसुधूित जम तीच्य  धवद्य र्थ्यांन  धनवाह भत्त  देणे 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
 प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. इबीसी- 
1088/10728/प्र.क्र.79/का-12, वििाक 9 ऑर्स्तट 1989. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

आर्षथक िषृ्टया पिर्डत िसल्यामळेु इति आर्षथक सर्लतीवशर्ाय 

व्यार्सावयक वशक्षण घेणाऱ्या वर्द्यार्थ्यांिा लार्णाऱ्या "जािा 
खचाची" तोंडवमळर्णी किता यार्ी म्हणिू विर्ाह भत्ता िेण्याची 
योजिा 

 अ. 4 ते 5 र्षाच्या अभ्यासक्रमा साठी र्सतीर्हृात िाहणा-या 
वर्द्यार्थ्यािा रु.700/- ििमहा र् र्सतीर्हृात ि िाहणा-या वर्द्यार्थ्यांिा 
रु. 1000/- ििमहा विर्ाह भत्ता 

ब. 2 ते 3 र्षाच्या अभ्यासक्रमा साठी र्सतीर्हृात िाहणा-या 
वर्द्यार्थ्यांिा रु.500/-ििमहा र् र्सतीर्हृात ि िाहणा-या वर्द्यार्थ्यांिा 
रु.700/-   ििमहा विर्ाह भत्ता 

क. 2 र्षव ककर्ा त्यापेक्षा कमी कालार्धीच्या अभ्यासक्रमासाठी 
र्सतीर्हृात िाहणा-या वर्द्यार्थ्यांिा रु.500/- ििमहा र् र्सतीर्हृात ि 

िाहणा-या वर्द्यार्थ्यांिा रु. 500/- ििमहा विर्ाह भत्ता विला जातो. 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1. अिसुवूचत जमातीचा वर्द्याथी व्यार्सावयक पाठयक्रमात 

प्रर्ेवशत असार्ा. 
2. वर्द्याथी भाित सिकाि वशष्यर्तृ्तीधािक असार्ा. 
3. व्यार्सावयक पाठयक्रमांत वशकत असणा-या वर्द्यार्थ्यांिे 

प्रथम त्यांच्या महावर्द्यालयाच्या र्सतीर्हृांत प्रर्ेश घेणे 

बंधिकािक आहे. 
4. पालकाचे उत्पन्ि भाित सिकाि वशष्यर्तृ्ती योजिेच्या 

पात्रतेसाठी जे उत्पन्ि असेल वततके असार्े. 
05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 
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08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची प्रत्यक्ष प्रर्ेश िेतेर्ेळी सक्षम प्रावधका-यांचा पालकाचा / वर्द्यार्थ्यांचा 
जमातीचा िाखला, जन्मतािखेचा िाखला, पालकाचा सक्षम 

प्रावधका-यािे विलेला उत्पन्िाचा िाखला. 

10 आर्चयक कार्िपत्रांची पतूवता 
केल्यािंति वकती कालार्धीत 

सेर्ा पिुवर्ली जाईल.  

महावर्द्यालयात पविपणूव अजव सािि किणे  – 15 ऑर्स्तट 

महावर्द्यालयािे प्रकल्प अवधका-यांिा     – 15 सप्टेंबि 

अजासह प्रस्ततार् सािि किणे 

प्रकल्प अवधका-याकडुि प्रस्ततार्ाची छाििी - 15 ऑतटोंबि 

वर्द्यार्थ्यांच्या बकँ खातेर्ि जमा किणे    - 30 िोव्हेंबि 

      मात्र ज्या वर्द्यार्थ्यांचे उवशिा विकालामळेु प्रर्ेश उशीिा होतील. 
त्यांिा र्िील मिुतीमध्ये 1 मवहन्याची र्ाढ िेय्य िाहील. 

09 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 
ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

10 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 30 विर्सांच्या आंत  
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सेवा क्रमांक 10 

सवुर्य िहोमसवी आरदवासी पवूय िाध्यरिक रिष्यवतृ्ती योिना 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / कमवचािी  प्रकल्प अभधकारी, एकात्तमक आभदवासी भवकास 

प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß ×•Ö. ÝÖÖë×¤üµÖÖ. 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय ज्या अतर्वत 

सेर्ा पिुवर्ल्या जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. आवर्वश-  
2009/प्र.क्र.20/का-12 वििांक 31 मे 2010 

03 थोडतयात कायवपध्िती 
 
 
 
 
 

अिजेु्ञय सेर्ा 

इ. 1 ली ते 10 र्ी मध्ये शासकीय / अििुावित 

आश्रमशाळेव्यवतवितत वशक्षण घेत असलेल्या 
आविर्ासी वर्द्यार्थ्यांिा वशक्षणांसाठी प्रोत्साहीत किणे, 

त्याअिषंुर्ािे शैक्षवणक र् इति वकिकोळ खचव 
भार्वर्ण्यासाठी परू्व माध्यवमक वशष्यर्तृ्ती िेणे. 
 

 इ. 1 ली ते 4 थी रु. 1000/- 

 इ. 5 र्ी ते 7 र्ी रु. 1500/- 

 इ.8 र्ी ते 10 र्ी रु.2000/- र्ार्षषक िि असिु 

वशष्यर्तृ्ती िि तीि मवहन्यािे वर्द्यार्थ्यांचे 

खात्यात जमा किण्यात येईल 

अ. 

क्र. 

वशष्यर्तृ्तीचा 
हप्ता 

वशष्यर्तृ्तीचा 
कालार्धी 

वशष्यर्तृ्ती 
र्ाटपाचा 
वििांक 

01 पवहला हप्ता 
(30%) 

वि.15 जिु ते 
15 सप्टेंबि 

वि.15 
सप्टेंबि, 30 
सप्टेंबि 

02 िसुिा हप्ता 
(30%) 

वि.16 सप्टेंबि 
ते 16 सप्टेंबि 

वि.15 
वडसेंबि, 31 
वडसेंबि 

03 वतसिा हप्ता 
(40%) 

वि.16 वडसेंबि 
ते 15 एवप्रल 

वि.15 माचव 
ते 30 माचव 

 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची पात्रता 1. वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
2.  ज्या वर्द्यार्थ्यांचे पालक शासकीय, विमशासकीय 

र् इति स्तथाविक स्तर्िाज्य संस्तथांच्या तसेच शासि 

अििुावित संस्तथांमध्ये सेर्ा किीत आहेत, तसेच 

ज्यांचे कुटंूबाचे र्ार्षषक उत्पन्ि रुपये 1.08 लक्ष 

ककर्ा त्यापेक्षा जास्तत आहे अशा वर्द्यार्थ्यांिा 
वशष्यर्तृ्ती अिजेु्ञय िाहणाि िाही. 
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3. वर्द्यार्थ्यांची उपक्स्तथती प्रवतमाह 80 टतके असणे 

आर्चयक िाहील. 
4. शासकीय, अििुावित आश्रमशाळा िामांवकत 

शाळांमध्ये, सैविकी शाळांमध्ये, इंग्रजी माध्यमाच्या 
शाळांमध्ये वशक्षण घेत असलेल्या र् ज्यामध्ये 

शासिाकडुि त्यांच्या वशक्षणाचा खचव अिा 
किण्यात येतो अशा अिसुवूचत जमातीच्या 
वर्द्यार्थ्यांिा सिि वशष्यर्तृ्तीचा लाभ अिजेु्ञय 

िाहणाि िाही.  
वर्द्यार्थ्यांच्या पालकांचे र् वर्द्यार्थ्यांचे बकेँत संयतुत 

खाते उघडणे आर्चयक आहे. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  सिि अजव  संबंवधत प्राथवमक / माध्यवमक 
शाळेत उपलब्ध आहेत. 

 अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक 

आविर्ासी वर्कास प्रकल्प येथे उपलब्ध आहे. 
 तसेच सिि अजव िमिुा संकेतस्तथळार्ि 

उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  सिि अजव संबंवधत प्राथवमक / माध्यवमक 

शाळेत उपलब्ध आहेत. 
 अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक 

आविर्ासी वर्कास प्रकल्प येथे उपलब्ध आहे. 
 तसेच सिि अजव िमिुा संकेतस्तथळार्ि 

उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 
08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची प्रत्यक्ष प्रर्ेश िेतेर्ेळी पालकाचा / वर्द्यार्थ्यांचा       
जमातीचा िाखला,  महावर्द्यालयाचे ओळखपत्र र्       

अिषंुवर्क कार्िपत्र 

10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा 
पिुवर्ण्याचा अपेवक्षत कालार्धी 

 मखु्याध्यापकांिी अजाची छाििी करुि पात्र 

वर्द्यार्थ्यांचे एकवत्रत अजव प्रकल्प अवधकािी 
कायालयाकेड सािि किणे. 

 प्रर्ेशािंति पात्र वर्द्यार्थ्यांच्या पालकांिा बकेँत 

खाते उघडण्याबाबत सवूचत किणे  िि 

वतमाहीस खालीलप्रमाणे 1 ते 3 पयंत प्रकल्प 

अवधका-यांिी वशष्यर्तृ्ती ितकम बकँ 

खात्यार्ि जमा किणेची कायवर्ाही अपेवक्षत 

िाहील. 
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अ. 
क्र. 

वशष्यर्तृ्तीचा 
हप्ता 

वशष्यर्तृ्तीचा 
कालार्धी 

वशष्यर्तृ्ती 
र्ाटपाचा 
वििांक 

01 पवहला हप्ता 
(30%) 

वि.15 जिु ते 
15 सप्टेंबि 

वि.15 
सप्टेंबि, 30 
सप्टेंबि 

02 िसुिा हप्ता 
(30%) 

वि.16 सप्टेंबि 
ते 16 सप्टेंबि 

वि.15 
वडसेंबि, 31 
वडसेंबि 

03 वतसिा हप्ता 
(40%) 

वि.16 वडसेंबि 
ते 15 एवप्रल 

वि.15 माचव 
ते 30 माचव 

 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली ि रे्ल्यास 

ज्यांच्याकडे तक्राि किार्याचे ते कायालय 

तथा अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

15 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि प्रकिण विकाली 
काढण्याच्या अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 30 

विर्सांच्या आंत  
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सेर्ा क्रमांक 11 

अनसुधूित जम तीच्य  मलु -मलुींन  परदेि त धिक्षण स ठी धिष्यवतृ्ती देणेब बत 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. आविशी- 
1203/प्र.क्र.76/का-12, वि. 31 माचव 2005 

03 थोडतयात कायवपध्िती 
 
 
 
 
 

अिजेु्ञय सेर्ा 

एम.बी.ए. (पिव्यतु्ति), र्ैद्यकीय अभ्यासक्रम (पिर्ी / पिव्यतु्ति), 
बी.टेक (इंवजिअकिर्) (पिर्ी / पिव्यतु्ति), वर्ज्ञाि (पिर्ी / पिव्यतु्ति), 
कृषी (पिर्ी / पिव्यतु्ति), इति वर्षयाचे अभ्यासक्रम (पिर्ी / 

पिव्यतु्ति) मधील एकूण 10 वर्द्यार्थ्यांिा प्रर्ेश िेण्यात येईल 

अिसुवूचत जमातीच्या वर्द्यार्थ्यांिा पििेशात वशक्षणाची संधी 
वमळार्ी र् त्यांच्या र्णुर्ते्तला र्ार् वमळार्ा यासाठी या योजिेतंर्वत 

वशक्षण शलु्क, पविक्षा शलु्क, भोजि, विर्ास, प्रर्ास इ. / अिषंुवर्क 

खचव भार्वर्ण्यासाठी सहाय्य केले जाते. 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1. वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा (जातीचे र्ैधता 
प्रमाणपत्रधािक), भवूमहीि आविर्ासी कुटंूबातील वर्द्याथी, 
िरु्वम भार्ातील वर्द्याथी तसेच आविर्ासी 
आश्रमशाळेतील वर्द्यार्थ्यांिा प्राधान्य. 

2. वर्द्यार्थ्याला पििेशातील मान्यताप्राप्त वर्द्यापीठामध्ये प्रर्ेश 

वमळालेला असार्ा. 
3. या वशष्यर्तृ्तीसाठी पात्र ठिणा-या वर्द्यार्थ्यांच्या कुटंूबाची 

र्ार्षषक उत्पन्ि मयािा कमाल रु. 4.50 लक्ष पयंत िाहील. 
4. सिि वशष्यर्तृ्ती आविर्ासी कुटंूबातील केर्ळ एकाच 

व्यततीस आवण एका अभ्यासक्रमासाठी अिजेु्ञय िाहील. 
05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 
08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. प्रत्यक्ष वशष्यर्तृ्ती धािकांिी पालकाचा जमातीचा  
िाखला,   जातीचे र्ैधता प्रमाणपत्र, र्ार्षषक उत्पन्ि िाखला. 
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10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजव प्राप्ती - माहे जलैु मध्ये जावहिातीिसुाि 21 विर्सात   

अजाची छाििी किणे    - ऑर्स्तट 

अंवतम यािी किणे       - सप्टेंबि / ऑतटोंबि 

िाज्यस्ततिीय सवमती बैठक शासिास प्रस्ततावर्त किणे  

वशष्यर्तृ्ती               - िोव्हेंबि / वडसेंबि 

मार्ील वर्द्यार्थ्यांच्या वशष्यर्तृ्तीचे ितुिीकिण - सप्टेंबि अखेि 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 
ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या 
आंत 
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सेर्ा क्रमांक 12 

अनसुधूित जम तीच्य  िेतक-य ांन  वीजपांप / तेलपांप परुवठ  योजन  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
 प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय ज्या 
अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या जाणाि 

आहे 

शासि विणवय क्र. एसटीडब्ल्य/ु1073/6340 वििांक 2 िोव्हेंबि 1973 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

     आविर्ासी शेतक-यांिा त्यांचा शेतीवर्कास वकफायतशीिपणे 

होण्याच्या िषृ्टीिे उपलब्ध असलेल्या साधिाचा र् उजेचा पिेुपिु 

उपयोर् करुि त्याव्िािे जास्ततीत जास्तत जमीि ओवलताखाली आणिु 

त्यांचा आर्षथक वर्कास साधण्याच्या हेतिेु 100 टतके अििुािार्ि 

वर्जपंप / तेलपंप पिुवर्ण्यात येतात. 

    या योजिेखाली सर्वसाधािणपणे 3 ककर्ा 5 अचर्शततीचे वर्जपंप 

/ तेलपंप मंजिू किण्यात येतात.  

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1. लाभाथी अि.ु जमातीतील असार्ा. 

2. आविर्ासी शेतक-यांिा वर्जपंप मंजिू कितांिा त्यांच्या     

   शेतातील  पाण्याचे साधि असलेल्या वर्वहि / िाल्यास  

   कमीत कमी सहा मवहिे पाणी उपलब्ध असणे आर्चयक  

   आहे.     

3. आविर्ासी शेतकिी स्तर्त: जमीि कसत असला पावहजे.                                                          
4. िाज्यातील आविर्ासी उपयोजिा क्षेत्र र् क्षेत्राबाहेिील  

   आविर्ासी शेतक-याकडे वकमाि 60 आि (िीड एकि)  

   आवण कमाल 6 हे.40 आि (16 एकि) इतकी  

   लार्र्ाडीयोग्य जमीि असणे आर्चयक आहे. 

5. जेथे िजीकच्या 3 र्षात र्ीजपिुर्ठा केली जाण्याची  

   शतयता िाही अशा वठकाणी तेलपंप िेण्यात येतो 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 
वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
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06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 
वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. अिसुवूचत जमातीचा जातीचा िाखला 
2. 7/12 उतािा 
3. पाणी उपलब्ध असल्याचा भुजल सर्ेक्षण यंत्रणेचा िाखला 

र् ििी िाल्याकविता पाणी उपसण्याकविता संबंवधत सक्षम 

अवधका-याचे पिर्ािर्ी पत्र 

4. र्ीजपंपाकविता महावर्तिणाचे आर्चयक ससुाध्यता 
िाखला 

10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजव प्राप्त झाल्यािंति त्रटृीची पतूवता किणे – 2 मवहिे 

पविपणूव अजाची यािी करुि छाििी करुि 

सवमतीसमोि ठेर्णे                     - 1 मवहिा 

सवमतीिे मंजिूी विलेल्या प्रकिणाची यािी 

आविर्ासी वर्कास महामंडळाला िेणे    – 1 मवहिा 

महािाष्र िाज्य वर्द्यतु वर्तिण कं.वल. र्  

महािाष्र िाज्य आविर्ासी वर्कास  

महामंडळाकडुि पढुील पतूवता किणे      - 3 मवहिे 

लाभार्थ्यांिा लाभ िेणे                  - 1 मवहिा 

मात्र वर्जपंपासाठी वर्द्यतुीकिण करुि पंप 

सरुु होणेपयंत पतूवता होऊि लाभ िेणे    - 3 मवहिे 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 
ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या 
आंत 
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सेर्ा क्रमांक 13 

कें द्रवती अथशसांकल्प (न्यकु्ललअस बजेट) योजन  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
 प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय ज्या 
अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या जाणाि 

आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. न्यबुयो- 
2000/प्र.क्र.144(अ)/का-5, वििांक 31 मे 2001 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

ज्या योजिाचा समार्ेश अथवसंकल्पात िाही अशा अवभिर् 

स्तर्रुपाच्या स्तथाविक महत्र्ाच्या कजववर्िहीत योजिा तातडीिे र् 

प्रभार्ीपणे कायाक्न्र्त करुि र्िज ु आविर्ासींिा प्रत्यक्ष लाभ 

वमळर्िु िेणे हा योजिेचा मखु्य उदे्दश आहे. 

1. योजिेतंर्वत प्रत्येक आविर्ासी व्यततीस / कुटंूबास / सामवुहक 

प्रकल्पात / कायवक्रमातंर्वत रु.50,000/- पयंत खचव अिजेु्ञय आहे 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1. लाभाथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा.       
2.  अ या र्टासाठी लाभाथी िाविद्रय िेषेखालील असार्ा.  
3. लाभाथीिी सर्व कार्िपत्रासह योजिेच्या लाभासाठी वर्वहत 

िमनु्यातील अजव सािि किणे आर्चयक. 
4. योजिेशी संबंवधत वर्वर्ध खात्याच्या वजल्हास्ततिार्िील 

अवधकािी यांचे सहकायािे र् समन्र्यािे योजिा िाबवर्णे.  
05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. अिसुवूचत जमातीचा जातीचा िाखला 
2. िाविद्रय िेषेचा िाखला (आर्चयक तेथे) 

इति अिषंुवर्क कार्िपत्र 
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10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजव प्राप्त झाल्यापासिु र् पविपणूव कार्िपत्रासह सहा मवहन्याच्या 
कालार्धीत  

1. योजिांच्या आिाखडयास मंजिूी वमळाल्यािंति इच्छुक 

उमेिर्ाि र् संस्तथांकडुि अजव मार्वर्णे, छाििी अंती 
लाभाथी र् संस्तथा विक्चचत किणेकविता – 15 विर्स 

2. ज्येष्ठता यािी र् योजिाविहाय लाभाथी यािी विक्चचत 

किणे, संस्तथा र् लाभाथी विर्ड यािीस मान्यता घेणे – 25 

विर्स 

3. प्रत्यक्ष योजिेचा लाभ िेण्यास योजिेच्या स्तर्रुपािसुाि 1 ते 

6 मवहन्याचा कालर्धी 
11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 

ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या 
आंत 
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सेर्ा क्रमांक 14 

मोट र व हन ि लक प्रधिक्षण कें द्र योजन  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
 प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय ज्या 
अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या जाणाि 

आहे 

शासि विणवय क्र. एसटीसी-1482/2908/प्र.क्र.96/का-9, वि. 11 सप्टेंबि 

1987 र् शासि विणवय मोप्रके-1095/प्र.क्र.185/95/का-9, वि. 15 

फेब्ररु्ािी 1997 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

 महािाष्र िाज्य मार्व पविर्हि महामंडळातील र्ाहि चालक 

संिभातील वितत पिांचा अिशेुष भरुि विघार्ा र् अर्जड 

र्ाहि चालक पिर्ािाधािक अिसुवूचत जमातीच्या 
यरु्कांिा िोजर्ािाची संधी उपलब्ध व्हार्ी या उदे्दशािे 

िाज्यात पविर्हि महामंडळ र् िाज्य शासिाच्या संयतुत 

वर्द्यमािे पांढिकर्डा र् र्डवचिोली येथे र्ाहि चालक 

प्रवशक्षण िेण्यात येते. 
 मोटाि र्ाहि चालक प्रवशक्षण कालार्धीत प्रवशक्षणाथींिा 

तांवत्रक, अतांवत्रक चालकवर्षयक बाबीर्ि सखोल 

प्रवशक्षण िेणे.  
 तसेच प्रवशक्षणार्थ्याकडुि र्ाहि चालवर्ण्याचे प्रवशक्षण 

िेऊि सिार् किण्यात येतो. 
04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 

पात्रता 
1. उमेिर्ाि आविर्ासी असार्ा. 
2. र्य 23 ते 25 र्षे. उंची वकमाि 163 सें.मी.,  वशक्षण 7 र्ी 

उत्तीणव. 
3. उमेिर्ाि शािीविक र् मािवसकिषृ्टया र्ाहिचालकाचे 

काम किण्यास सक्षम असार्ा. 
4. अर्जड र्ाहि चालवर्ण्याचा पिर्ािा र् कमीत कमी 2 

र्षाचा अर्जड र्ाहि चालवर्ण्याचा अिभुर्. 
05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची  अिसुवूचत जमातीचा जातीचा िाखला 
 अर्जड र्ाहि चालवर्ण्याचा पिर्ािा.  
 इति अिषंुवर्क कार्िपत्र 
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10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

माहे माचव अखेि र् सप्टेंबि अखेि अजव क्स्तर्कृती 

अजाची तपासणी आर्षथक र्षात    - 30 एवप्रल पयंत 

पविपणूव अजाची यािी अंवतम किणे – 30 जिु 

प्रवशक्षणासाठी प्राप्त अजाच्या  

अिकु्रमांकािसुाि विर्ड यािी  

जाहीि किणे                    - 30 जलैु          

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 
ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या 
आंत 
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सेर्ा क्रमांक 15 

पोलीस व सैन्य दल भरतीपवूश प्रधिक्षण योजन  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
 प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. वटएसपी-1449/ प्र.क्र. 
55/का-19, वि. 12 वडसेंबि 1989 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

िाज्यातील अिसुवूचत जमातीच्या  सिढृ यरु्क / यरु्तींिा िाज्य 

पोलीस िल र् लष्कि अथर्ा तत्सम वर्वर्ध सिुक्षा िलात िोकिीची 
संधी उपलब्ध व्हार्ी याकविता िाज्यात एकूण 9 वठकाणी पोलीस तथा 
सैन्य िल भितीपरू्व प्रवशक्षण िेण्यात येते.  

आविर्ासी प्रवशक्षणाथींिा जेर्ण, िाहणे, र्णर्ेश, खेळाचे सावहत्य, 

बटु मोजे, अंथरुण, पांघरुण इत्यािी सवुर्धा मोफत पिुवर्ल्या जातात. 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1. प्रवशक्षण एवप्रल ते जलैु, क्व्ितीय सत्र ऑर्स्तट ते िोव्हेंबि र् ततृ्तीय 

सत्र वडसेंबि ते माचव या कालार्धीत आयोवजत किण्यात येते. 
2. एका प्रवशक्षण सत्रात 100 यरु्क र् यरु्तीं असाव्यात.             
3.  अिसुवूचत जमातीचा लाभाथी असार्ा. 
4.   उमेिर्ािाचे र्य 18 ते जास्ततीत जास्तत 23 र्षे 

1. शैक्षवणक पात्रता इयत्ता 12 र्ी पास 

2. शाविविक पात्रता 
      यरु्क उंची 165 सें.वम. छाती   79 सें.वम.  

यरु्ती उंची 155 सें.वम. छाती   79 सें.वम. ि फुर्र्ता   

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 
वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 
वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 

07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची  अिसुवूचत जमातीचा जातीचा िाखला 
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10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजव प्राप्त झाल्यापासिु माचव जलैु िोव्हेंबि 

अजाची तपासणी एवप्रल ऑर्स्तट वडसेंबि 

पविपणूव अजाची यािी 
अंवतम किणे 

मे सप्टेंबि जािेर्ािी 

विर्ड यािी जाहीि किणे जिु ऑतटोंबि फेब्ररु्ािी 

प्राप्त अजाच्या वििांकास 

ज्येष्ठतेिसुाि उमेिर्ाि 

विर्ड 

जलैु िोव्हेंबि माचव 

 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली 
ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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सेर्ा क्रमांक 16 

व्यवस य प्रधिक्षण कें द्र योजन  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
संबंवधत मखु्याध्यापक, शासकीय पोस्तट बेवसक आश्रमशाळा / 
मखु्य वििेशक, व्यर्साय प्रवशक्षण कें द्र 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय ज्या 
अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. एएससी- 
1093/प्र.क्र.271/का-13, वििांक 14 ऑर्स्तट 1997. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

        आविर्ासी भार् हा डोंर्िाळ र् िरु्वम असल्यामळेु र् तेथील 

भौर्ोवलक पविक्स्तथतीमळेु या आविर्ासी यरु्क सवुशवक्षत असिु 

िेखील व्यर्साय वशक्षण अभार्ी िोजर्ािापासिु र्ंवचत िावहला 
आहे. त्याकविता आश्रम शाळेत व्यर्साय प्रवशक्षण घेर्िु तो कुशल 

कािार्ीि होर्िु िोजर्ाि र् स्तर्यंिोजर्ािांिा आपली आर्षथक उन्िती 
साध ुशकेल. 

        इलेतटीवशअि,ऑईल इंवजि/ इलेक्तरक मोटाि िरुुस्तती, मोटाि 

मकॅॅविक अभ्यासक्रम 4 मवहन्याचा कालार्धीत वशकर्ला जातो.  
प्रवशक्षणाथीच्या इच्छेिसुाि 3 प्रकािच्या अभ्यासक्रमाचे प्रवशक्षण 

विले जाते. तसेच प्रवशक्षणाथीस ििमहा रु.700/- वर्द्यार्ेति तसेच 

प्रवशक्षणािंति 3 मवहिे शहिी भार्ातील कायवशाळेत प्रात्यवक्षकांची 
संधी, आर्चयक कच्चे सावहत्य र् अिषंुवर्क अर्जािे पिुवर्ण्यात 

येतात. 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

 वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असला पावहजे. 
 वर्द्यार्थ्याचे वशक्षण वकमाि इ. 10 र्ी उत्तीणव / अितु्तीणव असार्े. 
 प्रत्येक अभ्यासक्रम हा चाि मवहन्याचा असिु एका र्षात 

त्यांच्या इच्छेिसुाि कोणतेही 3 अभ्यासक्रमाचे घेता येईल. 
 प्रवशक्षणािंति त्यांची पंचक्रोशीत स्तर्यंिोजर्ाि किण्याची 

तयािी असार्ी. 
05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी 

वर्कास प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास वकती  सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? वकती विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची  अिसुवूचत जमातीचा जातीचा िाखला 
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10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजव प्राप्त झाल्यापासिु र् पविपणूव कार्िपत्रासह प्रत्येक चाि 

मवहन्याचा अभ्यासक्रम सरुु होण्यापरू्ी विर्ड यािी जाहीि किणे  

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत पिुवर्ली ि 

रे्ल्यास ज्यांच्याकडे तक्राि 

किार्याचे ते कायालय तथा 
अपीलीय अवधकािी 

†¯Ö¸ü †ÖµÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ×¾ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú 0712-2560127 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या 
आंत 
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सेर्ा क्रमांक 17 

कें द्र ि सन सह क्य्यत योजन  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß ×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. एएससी- 1093/प्र.क्र.271/का-
13, वििांक 14 ऑर्स्तट 1997. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

सेर्ा क्षेत्र बाधीत क्षेत्र र् तत्सम बाबीतील उवणर्ा भरुि काढण्यासाठी 
िाज्याच्या योजिेस पिूक म्हणिु सिि योजिा िाबवर्ण्यात येतात. ŸµÖÖमध्ये 

क्षेत्रवर्कास र् व्यततीवर्कास हे िोि मलुभतू घटक येतात. 

 

या योजिाअंतर्वत खालीलप्रमाणे वर्कास शीषवअंतर्वत वर्वर्ध योजिा 
िाबवर्ण्यात येतात.  

अ.क्र. कें द्र शासि योजिा घटक कायवक्रम तथा वर्कास वशषव 

1 वर्शेष कें द्रीय 

सहाय्य 

1. कौशल्य वर्कसीत किण्यासाठी 
प्रवशक्षण. 

2. पाणलोट क्षेत्रार्ि आधावित 

उत्पन्ि र्ाढीच्या योजिा 
3. संपकव  :- बाजाि,शाळा र् इति 

आर्चयक सेर्ांिा 
4. साठर्ण तंत्र (स्तटोिेज टेतिॉलॉजी) 

2 भाितीय 

संवर्धािाच्या 
कलम 

275(1)अंतर्वत 

योजिा                   
(क्षेत्र वर्कास र् 

कसचि) 

1. िस्तते / पलु / आिोग्य / वपण्याचे 

पाणी / पोषण 

2. चेक डमॅ / र्ॉटि हार्ेस्स्तटर् 

स्तरतचि 

3. लघउुपसा कसचि 

4. वर्द्यतु वर्कास (पािंपाविक / 

अपािंपाविक) 
5. इमाित बांधकाम-वशक्षण / 

आिोग्य र् इति 

6. एकलव्य विर्ासी आश्रमशाळा 
 

 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1. लाभाथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
2. िाविद्रय िेषेखालील (बी.पी.एल.) काडव धािक असार्ा. 
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05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास 

वकती 
 सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? 

वकती 
विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची  अिसुवूचत जमातीचा जातीचा िाखला 
 िाविद्रय िेषेखालील काडव 

10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

योजिेस शासिाकडुि मंजिुी प्राप्त झाल्यािंति पविपणूव कार्िपत्र 

प्राप्तीिंति तीि  मवहन्यात सेर्ा पिुवर्ली जाईल. 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत 

पिुवर्ली ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे 

तक्राि किार्याचे ते कायालय 

तथा अपीलीय अवधकािी 

 अपि आयतुत, आविर्ासी वर्कास ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

ििुध्र्िी क्रमांक (0712) 2560127,  2560314, 2565008 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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सेर्ा क्रमांक 18 

अनसुधूित जम तीच्य  उमेदव र ांस ठी सेव योजन नोंदणी 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
 प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि पविपत्रक क्रमांक बीसीसी-
1089/21859/प्र.क्र.808/का-15 वि. 16 सप्टेंबि 1989 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

अि.ु जमातीच्या उमेिर्ािांची िांर् िोंिणी सेर्ायोजि कायालयात 

किण्यात येत होती. पिंत ुया उमेिर्ािांिा संधी वमळण्यास फाि वर्लंब होतो 
हे लक्षात घेर्िु शासिािे आविर्ासी प्रकल्प कायालायात िांर् िोंिणीचे 

काम सोपवर्ले.  

अनसुधूित जम तीच्य  सधुिधक्षत उमेदव र ांिी न वे नोंदवनु ती धवधवि 

धनयलुती अधिक -य कडे धिफ रस करुन प ठधवणे व त्य ांन  रोजग र िी 
सांिी उपलब्ि करुन देणे 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

 वर्द्याथी अिसुवूचत जमातीचा असार्ा. 
 उमेिर्ािाचे वकमाि र्य 18 र्षे असार्े. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास 

वकती 
 सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? 

वकती 
विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची  त्यािे वर्वहत िमनु्यातील अजव, अजासोबत जन्म तािखेचा िाखला, 
शैक्षवणक पात्रता, तांवत्रक वशक्षण, प्रवशक्षण र् इति आर्चयक 

कार्िपत्र. 
10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजव प्राप्त झाल्यापासिु र् पविपणूव कार्िपत्रासह त्याच विर्शी अथर्ा िसुिे 

विर्शी कायालयीि र्ेळेत 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत 

पिुवर्ली ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे 

अपि आयतुत, आविर्ासी वर्कास ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 
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तक्राि किार्याचे ते कायालय 

तथा अपीलीय अवधकािी 
ििुध्र्िी क्रमांक (0712) 2560127,  2560314, 2565008 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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सेर्ा क्रमांक 19 

आधदव सी के्षत्र त उल्लेखनीय क म करण -य  स म धजक क यशकत्यांन  / सांस्थ ांन  आधदव सी सेवक / सेव  सांस्थ  
परुस्क र योजन  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
  प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. आसेप्र-1099/ प्र.क्र.6/का-5, 

वििांक 27 जािेर्ािी 1999. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

आविर्ासी क्षेत्रात आविर्ासींच्या वर्कासाकविता उत्स्तफुतवपणे काम किणा-
या अिेक व्यतती र् संस्तथा आहेत. त्यातील उल्लेखिीय काम किणा-या 
व्यतती र् संस्तथांची विर्ड करुि त्यांच्या कायाचा जाहीि र्ौिर् करुि असे 

काम किण्याकविता इति व्यतती र् संस्तथांिा प्रोत्सावहत किण्याच्या उदे्दशािे 

आविर्ासी सेर्क / आविर्ासी सेर्ा संस्तथा पिुस्तकाि िेण्याची योजिा 1985 

पासिू कायाक्न्र्त किण्यात आली. हा पिुस्तकाि, प्रवतर्षी पिमपजु्य 

ठतकिबाप्पा यांच्या जयंती वििी (29 िोव्हेंबि) विर्ड झालेल्या व्यतती / 

संस्तथांिा िेण्यात येतो. 

(1) आविर्ासी सेर्क रु.10,001/- िोख ितकम, स्तमतृीवचन्ह, प्रशस्ततीपत्रक र् 

सत्काि  

(2) सेर्ा संस्तथा रु.25,001/- िोख ितकम, स्तमतृीवचन्ह, प्रशस्ततीपत्रक र् 

संस्तथेच्या प्रमखुाचा सत्काि. 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1.   अजविािाचे र्य 45 र्षांपेक्षा जास्तत असार्े. 

2.   अजविाि खासिाि / आमिाि / वजल्हा पविषि अध्यक्ष अथर्ा  कोणत्याही 
अवधकाि पिार्ि िसार्ा. 

3. अजविाि / स्तर्यंसेर्ी संस्तथा िाजकािणापासिू अवलप्त असार्ा. 
4. अजविाि व्यतती र् संस्तथा यांच्यावर्रुध्ि फौजिािी   

स्तर्रुपाचे  र्नु्हे िोंिवर्लेले िसार्ेत ककर्ा वशक्षा झालेली िसार्ी. 

5. पिुस्तकाथींिी आविर्ासी संस्तकृती, संर्धवि, वशक्षण,  

अत्याचाि विमूवलि, अंधश्रध्िा विमूवलि इ. प्रकािच्या क्षेत्रात 

आविर्ासींच्या वर्कासाकविता वकमाि 10 र्षे वर्शेष भिीर् कायव 
केलेले असार्े. 
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6.  अजविािांिी वर्वहत िमनू्यातील अजव त्यांिी केलेल्या  कायाबद्दलच्या 
मावहतीसह (संस्तथांच्या बाबतीत संस्तथा  पक्ब्लक रस्तट / सोसायटीज 

िवजस्तरेशि ॲतटखाली  

   पंजीबध्ि असल्याबाबतची प्रमाणपते्र, घटिेची प्रत र् मार्ील 5 र्षांचे 

अहर्ाल) पाठवर्णे    आर्चयक. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास 

वकती 
 सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? 

वकती 
विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. अिसुवूचत जमातीचा िाखला 
2. फौजिािी र्नु्हा िसल्याबाबतचा पोलीस स्तटेशिचा िाखला 

10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजव प्राप्त किणे                                - जलैु अखेि 

त्रटृीबाबत कळवर्णे                           - ऑर्स्तट 

त्रटृी पतूवतेिंति प्राप्त प्रस्ततार्ाची यािी तयाि करुि र्ैयक्ततक मावहती 
तपशील तयाि किणे                                            - ऑतटोंबि 

अद्यार्त यािी शासिास सािि किणे   - 15 िोव्हेंबि 

अंवतम पतूवता                                  - 29 िोव्हेंबि 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत 

पिुवर्ली ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे 

तक्राि किार्याचे ते कायालय 

तथा अपीलीय अवधकािी 

अपि आयतुत, आविर्ासी वर्कास ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

ििुध्र्िी क्रमांक (0712) 2560127,  2560314, 2565008 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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सेर्ा क्रमांक 20 

र ज्य तील आधदव सी के्षत्र मध्ये कन्य द न योजन  र बधवणे. 

 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
 प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. सावर्यो- 2003/प्र.क्र.179/का-
8, वििांक 3 माचव 2004 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

लग्ि समािंभाच्या विवमत्तािे माठया प्रमाणार्ि होणािा खचव कमी 
किण्यासाठी आवण वर्र्ाह सोहळयातील अिवुचत प्रथांिा आळा 
घालण्यासाठी सामवुहक वर्र्ाह सोहळयािा प्रोत्साहि िेण्यात येते.  

ú रु. 10,000/- चा क्रॉस चेक / धिािेशािे र्ध ुअथर्ा र्िाच्या िांर्ािे िेण्यात 

येते. 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1. र्ि ककर्ा र्ध ुअिसुवूचत जमातीचा असणे आर्चयक  आहे.                                        
2. र्ि/र्धुंचे र्य वर्र्ाहाच्या वििांकास वर्र्ाह िोंिणीिसुाि असणे 

आर्चयक.                           
   3. र्ि आवण र्धचुा प्रथम वर्र्ाह असणे आर्चयक.                                                     

   4. वजल्हा मावहती र् जिसंपकव  यंत्रणेकडुि योजिेची  

      प्रवसध्िी िेणे.                                        

   5. सेर्ाभार्ी संस्तथा / सिकािी यंत्रणा / प्रकल्प  

      अवधकािी यांचेमाफव त योजिा िाबवर्ण्यात येईल. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास 

वकती 
 सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? 

वकती 
विशलु्क 
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09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. अिसुवूचत जमातीचा जातीचा िाखला 
2. र्ि ककर्ा र्धचुा र्याचा सक्षम प्रावधका-याचा िाखला 
3. हंुडा प्रवतबंधक कायद्यािसुाि स्तटमॅ्पपेपिर्ि प्रवतज्ञापत्र 

4. सक्षम अवधका-यांचा िवहर्ासी िाखला 
10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजाची छाििी                  - जिु अखेि 

अजाची यािी अंवतम किणे       - ऑर्स्तट अखेि 

प्रत्यक्ष लाभ िेणे                 - िोव्हेंबि अखेि 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत 

पिुवर्ली ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे 

तक्राि किार्याचे ते कायालय 

तथा अपीलीय अवधकािी 

अपि आयतुत, आविर्ासी वर्कास ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

ििुध्र्िी क्रमांक (0712) 2560127,  2560314, 2565008 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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सेर्ा क्रमांक 21 

भधूमहीन द धरद्रय रेषेख लील आधदव सीिे सबळीकरण व स्व धभम न योजन  

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
  प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प, ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. भुर्ाये-2003/प्र.क्र.142/का-9, 
वििांक 24 फेब्ररु्ािी 2004. 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

िाविद्रय िेषेखालील भवूमहीि कुटंूबािा उििविर्ाहाचे साधि िसल्यामळेु 

िोजर्ाि हमी योजिा ककर्ा खाजर्ी व्यततीकडे मजिुी किार्ी लार्ते र् 

िोजर्ािविवमत्त त्यांचे ú पििाज्यात स्तथलांति होते हे टाळण्यासाठी भवूमहीि 

कुटंूबास जमीि िेण्याची योजिा 50 टतके अििुािार्ि र् 50 टतके ितकम 

कजाऊ स्तर्रुपात िेण्यात येते. लाभाथी कुटंूबास िेण्यात येणािे कजव 
वबिव्याजी 10 र्षे मिुतीकविता िाहील. तसेच कजव फेडीची सरुुर्ात कजव 
मंजिुीिंति 2 र्षािंति सरुु किण्यात येईल. जवमिीची वर्क्री अथर्ा 
हस्ततांतिण किता येणाि िाही.  

4 एकि वजिायत अथर्ा 2 एकि बार्ायत यापैकी जमीि                                                                    

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1) पात्र लाभाथी भवूमहीि र् िाविद्रय िेषेखालील शेतमजिू    

   अिसुचूीत जमातीचा असार्ा.                

2) 1.1.2000 िोजी भवूमहीि असणािा आविर्ासी लाभ घेण्यास पात्र.                                     
3) लाभाथीचे र्य वकमाि 25 र् कमाल 60 र्षे असार्े.                                         
4) महसलु र् र्िवर्भार्ाचे र्ायिाि र् अवतवितत जवमिीचे र्ाटप केले 

आहे त्या कुटंूबांिा योजिेाच लाभ वमळणाि िाही.                                      
5) ज्या आविर्ासी व्यततीच्या वर्रुध्ि जवमिी अवतक्रमणाबाबतची 

प्रकिणे महसलु अवधका-याकडे प्रलंवबत आहे त्यांिा या योजिेचा 
लाभ वमळणाि िाही.                                                     

6) आविम जमाती / वर्धर्ा क्स्तत्रया पविततत्या क्स्तत्रया यांिा प्रथम प्राधान्य 

7. जवमिीची वर्क्री अथर्ा हस्ततांतिण किणाि िाही र् इति अिषंुवर्क 

शती अटीचे पालि किील याबाबत किाििामा 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
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07 अजाची वकमंत असल्यास 

वकती 
 सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? 

वकती 
विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. अिसुवूचत जमातीचा जातीचा िाखला 

2. िाविद्रय िेषेखालील िाखला 

3 र्याचा िाखला 

4. सक्षम अवधका-यांचा िवहर्ासी िाखला. 

10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजाची छाििी                       - जिु अखेि 

अजाची यािी अंवतम किणे             - ऑर्स्तट अखेि 

प्रत्यक्ष लाभ िेणेची कायवर्ाही           - वकमाि सहा  

महसलु वर्भार्ामाफव त                   मवहिे  

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत 

पिुवर्ली ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे 

तक्राि किार्याचे ते कायालय 

तथा अपीलीय अवधकािी 

अपि आयतुत, आविर्ासी वर्कास ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

ििुध्र्िी क्रमांक (0712) 2560127,  2560314, 2565008 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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सेर्ा क्रमांक 22 

आधदव सी िेतक-य ांन  पी.व्ही.सी. / एि.डी.पी.ई. प ईपि  परुवठ  करणे 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
  प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. पी.व्ही.सी.-
2004/प्र.क्र.55/का-8, वििांक 24 ऑर्स्तट 2004 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

आविर्ासी शेतक-यांचा आर्षथक िजा उंचार्ण्याकविता 100 टतके 

अििुािार्ि र्ीजपंप र् तेलपंप योजिेचा लाभ घेतलेल्या शेतक-यांिा 
पी.व्ही.सी./ एच.डी.पी.ई पाईप पिुर्ठा किण्यात येतो.  

एका लाभाथीस रु. 15,000/- चे मयािेत पाईप पिुर्ठा केला जातो. आविर्ासी 
शेतकिी स्तर्त: जमीि कसत असला पावहजे.                                        

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1. लाभाथी अि.ु जमातीतील असार्ा. 

2. र्ीजपंप-तेलपंप मंजिू केलेल्या िाविद्रय िेषेखालील  

   शेतक-यास प्राधान्य. 

3. कसचिासाठी त्या शेतक-याजर्ळ पाणी उपलब्धततेची सोय  

   असणे आर्चयक. 

05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा संबंवधत प्रािेवशक व्यर्स्तथापक, महािाष्र िाज्य 

सहकािी आविर्ासी वर्कास महामंडळ र् संकेतस्तथळार्ि 

उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा संबंवधत प्रािेवशक व्यर्स्तथापक, महािाष्र िाज्य 

सहकािी आविर्ासी वर्कास महामंडळ र् संकेतस्तथळार्ि 

उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास 

वकती 
 सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 

08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? 

वकती 
विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. अिसुवूचत जमातीचा जातीचा िाखला 
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2. 7/12 उतािा 

10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

अजव प्राप्त झाल्यापासिु र् पविपणूव  

कार्िपत्रासह अजव छाििी सवमतीसमोि ठेर्णे – जिु अखेि  

सवमतीिे मंजिूी विलेल्या प्रकिणाची यािी 

आविर्ासी वर्कास महामंडळाला िेणे       - ऑर्स्तट अखेि 

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत 

पिुवर्ली ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे 

तक्राि किार्याचे ते कायालय 

तथा अपीलीय अवधकािी 

अपि आयतुत, आविर्ासी वर्कास ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

ििुध्र्िी क्रमांक (0712) 2560127,  2560314, 2565008 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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सेर्ा क्रमांक 23 

ठलकर ब प्प  आधदव सी वस्ती सिु रण  क यशक्रम 

अ.क्र. मदु्दा तपशील 

01 सेर्ा पिुवर्णािा अवधकािी / 

कमवचािी 
प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास प्रकल्प ¤êü¾Ö¸üß 
×•Ö.ÝÖÖë×¤üµÖÖ 

02 कायिे / वियम / शासि विणवय 

ज्या अतर्वत सेर्ा पिुवर्ल्या 
जाणाि आहे 

आविर्ासी वर्कास वर्भार्, शासि विणवय क्र. वटएसपी- 2004/प्र.क्र.23/का-
14, वििांक 3 जिु 2004 

03 थोडतयात कायवपध्िती 

 

 

 

 

 

अिजेु्ञय सेर्ा 

िाज्यातील ग्रामीण / िार्िी भार्ातील अिसुवूचत आविर्ासी क्षेत्र, अवतवितत 

आविर्ासी क्षेत्र, माडा / वमिीमाडा क्षेत्र, प्रस्ततावर्त माडा / वमिीमाडा क्षेत्र, 

तसेच आविर्ासी उपयोजिा बाहय क्षेत्रातील 50 टतकेपेक्षा जास्तत 

आविर्ासीची लोकसंख्या असलेल्या र्स्तत्या / पाडे / र्ाडया / र्ांर्ाच्या 
महािर्िपावलका, िर्िपविषिेचे प्रभार्, तेथील वर्कासासाठी आर्चयक 

असलेल्या सामवुहक वर्कासाच्या सवुर्धा पिुवर्ण्याची योजिा  

सिि योजिेतंर्वत मखु्य र्स्ततीपासिु जोडिस्तते, वसमेंट कॉवक्रट / 

डांबिीकिणाचे अंतर्वत िस्तते, शाळेचे कंपाऊड, वपण्याच्या शधु्ि पाण्याची 
सोय किणे, जनु्या वर्वहिीची    िरुुस्तती, बंि र्टाि बंााधणे, आविर्ासी 
र्स्ततीचे वर्द्यतुीकिण, समाजमंविि, सार्वजविक शौचालय, स्तमशािभमूी 
बांधकाम, ििीकाठ संिक्षण कभत, घाट बांधकाम, ििीकाठची    संिक्षण 

कभत, तीथवक्षेत्र र् पयवटि वर्कास, ग्रामपंचायत कायालय / ग्रामसवचर्ालय 

इ. काम 

04 सेर्ा वमळण्यासाठी िार्विकांची 
पात्रता 

1)  सिि र्ार्ात िवलत र्स्तती सधुािणा अथर्ा तत्सम कायवक्रमातंर्वत 

र्स्तती सधुािणा झालेली िसार्ी. 
2) शासि विणवयान्र्ये घोवषत केल्याप्रमाणे या योजिेखाली एक 

र्ार्ासाठी कायवक्रम संख्या िाहील. 
3) प्रस्ततावर्त माडा / वमिीमाडा क्षेत्रातील र्ांर्ेासाठी एकाक्त्मक िषृ्टीकोि 

ठेर्िु कामे घेणे.  
05 अजाचा मान्यता प्राप्त िमिुा  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
06 अजव कुठे उपलब्ध आहे  अजव िमिुा प्रकल्प अवधकािी, एकाक्त्मक आविर्ासी वर्कास 

प्रकल्प र् संकेतस्तथळार्ि उपलब्ध आहे. 
07 अजाची वकमंत असल्यास 

वकती 
 सिि अजव वर्िामलू्य उपलब्ध आहेत. 
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08 शलु्क भिार्े लार्ते काय ? 

वकती 
विशलु्क 

09 कोणती कार्िपते्र जोडायची 1. जे काम घ्यार्याचे त्याचे अंिाजपत्रक 

2. ग्रामपंचायतीचा ठिार्  

3. इति अिषंुवर्क कार्िपत्र 
10 पविपणूव अजव प्राप्तीिंति / 

त्रटृीपतूवतेिंति सेर्ा पिुवर्ण्याचा 
अपेवक्षत कालार्धी 

प्रस्ततावर्त कामाचा ठिार् र् लोकसंख्येचा िाखला प्रकल्प अवधकािी 
यांचेकडे पाठवर्णे                                  - एवप्रल अखेि 

मार्णीप्रमाणे सर्व र्ार्ाचा एकवत्रत र्ार्षषक आिाखडा किणे र् अपि 

आयतुत कायालयास सािि किणे                           - 15 मे अखेि  

अपि आयतुतांिी आिाखडा मान्य किणे            - 20 मे  

आविर्ासी वर्कास वििीक्षकामाफव त स्तथािभेट िेऊि अहर्ाल प्राप्त किणे 

- 15 जिु पयंत  

र्ार्ाच्या आविर्ासी लोकसंख्येच्या आधािार्ि वर्त्तीय मयािेत प्रस्ततावर्त 

कामाचे अंिाजपत्रक 

र् तांवत्रक मान्यता घेणेसाठी संबंवधत यंत्रणेस अंिाजपत्रके पाठवर्णे   - 30 

जिु पयंत 

प्राप्त अंिाजपत्रक वजल्हावधकािी यांिा शासकीय मान्यतेकविता सािि 

किणे  - 31 ऑर्स्तट पयंत 

वजल्हावधकािी यांिी संबंवधत यंत्रणेच्या िार्े सिि मंजिू कामास प्रशासकीय 
मान्यता िेऊि त्यांचे िार् ेविधी उपलब्ध करुि िेणे                          

11 सेर्ा वर्वहत कालार्धीत 

पिुवर्ली ि रे्ल्यास ज्यांच्याकडे 

तक्राि किार्याचे ते कायालय 

तथा अपीलीय अवधकािी 

अपि आयतुत, आविर्ासी वर्कास ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 

ििुध्र्िी क्रमांक (0712) 2560127,  2560314, 2565008 

12 अपीलीय प्रावधकािी स्ततिार्ि 

प्रकिण विकाली काढण्याच्या 
अपेवक्षत कालार्धी 

अपीलीय प्रावधका-याकडे अजव प्राप्त झाल्यािंति 45 विर्सांच्या आंत 
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प्रकल्प अरिकािी, एकात्मिक आरदवासी रवकास प्रकल्प  ¤êü¾Ö¸üß याांचे दिुध्वनी क्रिाांक 

 

क्र. ¯Ö¤ü®ÖÖ´Ö एसटीडी कायालय  फॅक्स ई-िेल 

01 ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß 07199  

 
225144 225269 poitdp.deori-mh@gov.in 

02 ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö 
†×¬ÖÛúÖ¸üß 
(¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö/¸ü¾ÖÛúÖ) 

    

03 ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö 
†×¬ÖÛúÖ¸üß (×¾ÖÛúÖÃÖ) 

    

04 ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö 
†×¬ÖÛúÖ¸üß (µÖÖê•Öü®ÖÖ) 

    

05 ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß     

06 ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö 
†×¬ÖÛúÖ¸üß(¿ÖÖÃÖÛúßµÖ 
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ) 

    

07 ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö 
†×¬ÖÛúÖ¸üß (†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ 
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ) 

    

08 ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö 
†×¬ÖÛúÖ¸üß (×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸÖß) 

    

09 ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö 
†×¬ÖÛúÖ¸üß (¿ÖÖÃÖÛúßµÖ 
¾ÖÃÖŸÖßÝÖéÆü) 

    

10 ÃÖÆüÖµµÖÛú »ÖêÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß      

 

 

 


