
श्री वाईफाफा वॊस्थान वलश्लस्तव्मलस्था,शळडी                    वलबाग - श्री वाईफाफा कन्मा वलद्मा भॊददय                               
दद.24/01/2023  

वलऴम-भादशती अधधकाय अधधननमभ २००५ कजभ ४(1)(ख)-१७ फाफीॊलयीर भादशती अद्ममालत कयणेफाफत... 
    

भादशती अधधकाय अधधननमभ करभ ४ :-  वालवजननक प्राधधकयणाॊलयीर आफॊधने :-      
* करभ ४(१) (ख)-प्रभाणे :- > मुद्दा क्र. (एक) :- यचना, कामव ल कतवव्म माचा तऩशळर- 

श्री वाईफाफाॊच्मा वॊस्थान वलश्लस्तव्मलस्था,शळडी माॊनी स्थाननक ल ऩरयवयातीर गोय गयीफ 

वलद्माथीनीॊना  उच्च दजावच ेभोपत शळषण देण्मात माल ेमावाठी ववुलधा उऩरब्ध करुन देण्माच्मा 
दृष्टीने वॊस्थानच ेअधधऩत्माखारी वलवलध वलबाग वरुु केरेरे आशे. त्माऩकैी  श्री वाईफाफा कन्मा 
वलद्मा भॊददय शा एक वलबाग अवनू मा वलद्मारमाची दद.१४ जुन १९९३ योजी स्थाऩना झारी. मा 
वलद्मारमात वरुूलातीरा इ.५ ली च े २ लगव ल इ.८ ली चा १ लगव वरुू कयण्मात आरा.मा 
वलद्मारमातीर वलव वलद्माथीनीॊना 'भोपत शळषण ' उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे आशे. जुन-
१९९६ भध्मे इ.५ ली त े१० ली ऩमतंच ेलगव ऩणूव झार.े जुन-२०१९ ऩावनू इ.७ ली ल इ.९ ली ची 
प्रत् मेकी १ लाढील तुकडी ल तवेच जुन-२०२० ऩावनू इ.६ ली,इ.८ ल इ.१० ली ची प्रत् मेकी १ 
लाढील तकुडी वरुू कयण् मात आरी. आजशभतीव श्री वाईफाफा कन्मा वलद्मा भॊददय 
वलद्मारमातून इ.५ ली ते १० ली च्मा भयाठी ल वेभी इॊग्रजी भाध्मभातनू ८३८ वलद्माधथवनी शळषण 

घेत आशेत. एवएववी ऩयीषा ऩणेु फोडवच्मा २७  फॅचवेनी उत्कृष्ट ननकाराची ऩयॊऩया कामभ याखरी 
आशे. त्माची यचना, कामव ल कतवव्म माचा तऩशळर खारीरप्रभाणे आशे.  

1) वद्मस्स्थती ळाऱेकयीता एकूण १६ लगव खेाल्मा उऩरब्ध अवनू ळाऱा वकाऱी १०.००  त े ०४.००  
मा लऱेेत बयवलण्मात मेते माभधे एकूण १६ तकुडमा कामवयत आशेत.  

2) ळावनाच्मा अॊतगवत याफवलरे जाणाये वलव उऩक्रभ ळाऱेकड ेयाफवलरे जात अवनू त्माफाफतची 
अॊभरफजालणी लऱेोलऱेी कयण्मात मेते.  

3) ळारेम अतॊगवत वलवलध स्ऩधांच ेआमोजन करुन ळारेम वलद्माधथनींच ेभनोधमैव उॊचालण्माचा ल 

त्माॊची प्रगतीकड ेकळी लाटचार शोईर माफाफीॊचा वलचाय करुन वलद्माधथनींना प्रशळषण देण्मात 

मेते.  

4) श्री वाईफाफा वॊस्थान वलश्लस्तव्मलथा शळडी शी धभावदाम वॊस्था अवल्मान ेकन्मा वलद्मा भॊददय 
मा वलद्मारमात भोपत शळषण ददरे जात.े  



 

  

यचना:-   

  श्री वाईफाफा कन्मा वलद्मा भॊददय ल कननष् ठ भशावलद्मारम शळडी 

 

                                 

 

 

                  ळैषणणक व्मलस्थाऩन                  कार्ाालर्ीन व् र्वस्  ापन              

  

          

     

 

 

 

      

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

 

                                                      

 

 

 

 

भुख् माध् माऩक -०१  

भाध् मशभक वलबाग  प्राथशभक वलबाग  

वशा.शळषक  वशा.शळषक  

कॊ त्राटी शळषक  कॊ त्राटी शळषक  

   कामावरम  

कननष् ठ शरवऩक  

शळऩाई / भदतनीव  

वॊ.आ.कुळर कॊ त्राटी 
कभव. 

अकुळर कॊ त्राटी कभव. 



कामाांचा आणि  कर्तवयाांचा र्ऩशऴऱ :-    

01 वलबागाच ेनाॊल श्री वाईफाफा कन्मा वलद्मा भॊददय ल कननष् ठ भशावलद्मारम शळडी.  

02 वॊऩूणव ऩत्ता- 
ऩो. शळडी,  ता. याशाता, स्जल्शा - अशभदनगय (भशायाष्र) ऩीन कोड नॊ. 
423109 

03 कामावरम प्रभुख भुख्माध्माऩक 

04 
कोणत्मा खात्माच्मा अधधनस्त शे 
कामावरम आशे ? 

श्री वाईफाफा वॊस्थान वलश्लस्तव्मलस्था,शळडी 

05 
काभाचा अशलार कोणत्मा कामावरमाकड े
वादय केरा जातो. 

भुख् म कामवकायी अधधकायी, श्री वाईफाफा वॊस्थान वलश्लस्तव्मलस्था, शळडी 

06 कामवकषा :- ळैषणणक 
ळावनाच ेशळषण वलबागा आदेळानुवाय ळाऱावॊदशतानुवाय स्जल्शा ऩरयऴद , 
ऩॊचामत वशभती ल  ननमाभक ऩयीषा भॊडऱ ऩुणे 

07 अॊगीकृत व्रत (Mission) 
शळडी ळशयातीर ल ऩरयवयातीर वलद्माधथवनीॊना ळैषणणक वुवलधा ऩुयवलणे 
त्माॊचतेीर करा गुणाॊना वॊधी देणे. 

08 ध्मेम/ धोयण  (Vision) वलद्माधथवनीॊना चाॊगरे शळषण देणे.  

09 
कामावरमाची लेऱ  आणण दयूध्लनी 
क्रभाॊक 

कामावरमाची लेऱ वकाऱी 9.30 त े5.30 
दयूध्लनी क्रभाॊक  (02423) 258919 

10 वाप्तादशक वुट्टी  यवललाय 

*  मुद्दा क्र. (दोन) :- अधधकायी ल कभवचायी माॊच ेअधधकाय ल कतवव्मे:-  

अ.नॊ. अधधकायी ऩद 
वलद्मभान  
ऩदवॊख्मा 

वलववाधायण कतवव्मे 

०१ भुख्माध्माऩक ०१ 1)ळारेम नवलन लऴावच्मा प्रायॊबी लगवलाय नवलन प्रलेळ घेणाऱ्मा वलद्माधथवनीॊची प्रलेळ        
  प्रक्रक्रमा पॉभव नोंदणी कयणे. नवलन प्रलेळ यस्जस्टय नोंदी कयणे. 
2)नवलन प्रलेळ वलद्माधथवनीॊची भादशती जनयर यस्जस्टयरा नोंदी कयणे. 
3)ऩारक भागणीप्रभाणे ळाऱा वोडल्माच ेदाखरे तमाय कयणे. 
4)ऩारक भागणीप्रभाणे जन्भतायखेच ेदाखरे (फोनापाईड वदटवक्रपकीट) तमाय कयणे. 
5)एव.एव.वी. ऩयीषेकरयता प्रवलष्ट वलद्माधथवनीॊच्मा एव.एव.वी. यस्जस्टय नोंदी कयणे. 
6)शळषक ल वलद्माधथवनी शारचार यस्जस्टय (भुव्शभेंट यस्जस्टय) स्लॊतत्रऩणे  
 नोंदी ठेलणे. 
7) वलद्माधथवनीॊची दैनॊददन शजेयी डामयी नोंदी ठेलणे. 
8) लगवलाय भाशवक शजेयीऩत्रके (कॅटरॉग) नोंदी कयणे. 
9) शळषक टाचण लशी नोंदी. 
10) शळषक शजेयी यस्जस्टय (भस्टय). 
11) शळषक प्रशळषण नोंद लशी. 
12) वलद्मार्थमांच ेजात वॊलगव यस्जस्टय. 
13) भुख्माध्माऩक शळषक ऩाठ ननयीषण/तऩावणी रॉगफुक नोंदी ठेलणे. 
14) वाॊस्कृनतक कामवक्रभ इनतलतृ्त नोंद यस्जस्टय. 
15) शळषक वबा इनतलतृ्त नोंद यस्जस्टय.  
16) ळारेम लगवलाय, वलऴमलाय ल शळषकननशाम दैनददन लेऱाऩत्रक तक्त.े 
17) ळारेम लावऴवक वुटमा नोंदी तक्त.े 
18) ळारेम व.शळषक लावऴवक काभाॊच ेननमोजन तक्त ेल लावऴवक वलवलध उऩक्रभाॊच ेनोंद     
   यस्जस्टय ठेलणे. 
19) ळारेम ऩयीषा वलऴमक ननमोजन तक्त ेचाचणी ऩयीषा-2, वत्र ऩयीषा-2 ल इ.10ली   
    ऩूलव ऩयीषा-1. 
20) ळारेम ऩयीषा वलऴमक फठैक व्मलस्था, ऩमवलेषण तक्ता ननमोजन यस्जस्टय  



21) वलव लगवलाय वलऴमलाय गणुऩत्रके. 
22) ळारेम लऴवबयातीर वलव लगांच्मा चाचणी ऩयीषा, वत्र ऩयीषा ननकारऩत्रके ल   
   वॊकशरत लावऴकव  ननकारऩत्रके. 
23) इ.5ली त े10ली ऩयीषा ननकार प्रगतीऩत्रके नोंद तक्त.े 
24) ळारेम लावऴवक आयोग्म तऩावणी यस्जस्टय नोंदी. 
25) ऩारक बेट यस्जस्टय.  
26) शळषक ऩारक वॊघ वबा नोंद यस्जस्टय.    
27) वलद्माधथवनी वूचना यस्जस्टय. 
28) शळषक वूचना यस्जस्टय. 
29) लावऴवक रेखी काभे तऩावणी नोंदी यस्जस्टय. 
30) अशबप्राम / ळेया नोंदी ऩुस्स्तका. 
31) लेऱोलेऱी शळषण वलबाग, वॊस्थानकडुन वोऩवलरेरी काभे जफाफदायीने ऩाय ऩाडणे. 

०२ वशा.शळषक 
शळषकेतय लगव  
शळषक कॊ त्राटी 
 

कामभ-  
१३ 
कॊ त्राटी- 
११     
 

1) नेभून  ददरेल्मा  लगावलय वलऴमनुवाय वलद्मार्थमांना अध्माऩन कयणे, 
2) शजेयी भस्टय  अद्मालत ठेलणे,  
3) दैनॊददन अध्माऩनाच ेटाचण ठेलणे,  
4) वलवलध करा ल क्रीडा षेत्रात वलद्मार्थमांना वशबागी करुन वलद्मार्थमांच ेफुद्धी कौळल्म    
  लाढवलणे,  
5) वलवलध ळारेम स्तायालयीर स्ऩधेत वलद्मार्थमांचा वशबाग करुन त्माॊना भागवदळवन   
  कयणे,  
6) लेऱोलेऱी ळारेम ननकऴानुवाय ऩयीषा घेणे.  
7) ळैषणणक वलरती शभऱाणा-मा वलद्मार्थमांच ेवॊफधधत कागदऩत्र ऩाशाणी करुन त्माचा  
  ऩाठऩुयाला कयणे . 
8) वलवलध उऩक्रभातून वलद्मार्थमांच ेसानात बय घारणे. 

०३  शरऩीक-
टॊकरेखक 

कामभ-०१ 
 
कामभ 
कॊ त्राटी-०१ 
 

भा.भुख्माध्माऩक माॊच ेवुचनेनुवाय, 
1) कामावरमीन दटऩण्मा तमाय कयणे. 
2) शभटीॊग फाफतची नोट तमाय कयणे. 
3) लकव शळट तमाय कयणे ल ऩुढीर कामवलाशीवाठी ऩाठलणे. 
4) कभवचायी पी ऩयताला तमाय कयणे पी ऩयताला तऩावून घेणे. 
5) ऩॊचीग रयऩोटव काढणे, भुव्शभेंट यस्जस्टय  
6) रेट कभवचा-माॊचा रयऩोटव काढणे, रेट कभवचा-माॊची यस्जस्टयलय नोंद घेणे 
   ल लरयष्ठाॊची स्लाषयी घेणे. 
7) खाडेतक्त ेतमाय कयणे.खाडेतक्ता तऩावणे. 
8) लावऴवक अॊदाजऩत्रक(फजेट) तमाय करून रेखाळाखेकडून तऩावून घेणे, 
  अॊदाजऩत्रका(फजेट) लय अधधकायी लगावच्मा वशमा घेणे. 
9)प्रत्मेक भदशन्माच्मा ळेलटी कॊ त्राटी कभवचाऱ्माॊच्मा डमूटी शजेयी भस्टयलरून   
  कॊ त्राटी फीरे तमाय कयणे.काभगाय वलबागातून तऩावणी कयणे ल फजेट   
  यस्जस्टय भध्मे नोंद घेणे. 
10) कोटेळन भागवलणे, फॊद कोटेळन भा.प्रळावकीम अधधकायी माॊच ेवभष  
   उघडणे, तुरनात्भक तक्त ेतमाय कयणे, ऩुयलठा आदेळ देणे, फीरे तमाय 
   कयणे, फीरे देणे,वाईटेक प्रकल्ऩातॊगवत ई.आय.ऩी. नेटलकींग भध्मे       
   फीराच्मा  नोंदी कयणे.    
11) कभवचा-माॊच ेयजेच्मा नोंदी यजा यस्जस्टय ल शजेयी भस्टयलय घेणे. 



12)कामावरमीन कागदऩञ ेछऩाई कयणे, शळषक बयतीफाफत जादशयाती देणे, 
  भा.व्मलस्थाऩन वशभतीच ेवबेऩुढेवलचायाथव वलऴम तमाय कयणे, 
  भॊजूयी घेणे, वबाकाभकाज वलबागात वादय कयणे, वबेफाफतच ेइनतलतृ्त 
  आल्मानॊतय त्माप्रभाणे ऩुढीर कामवलाशी कयणे,शळषक ऩदेबयतीफाफतच्मा  
  रेखी ऩयीषा ल भुराखती फाफतच ेऩञ तमाय कयणे. 
13)वभाज कल्माण वलबागाकडून भादशती वॊकरीत करून माद्मा भागवलणे, 
  नेभणूक ऩञ ेतमाय कयणे, मा अनुळॊगाने काभे कयणे, वेला ऩुस्तके बयणे,  
  ऩववनर पाईर नोंदी घेणे, कभवचायी वेला ननलतृ्त झाल्मानॊतयच ेत्माॊच ेवलव  
  कामावरमीन कागदऩञ ेतमाय कयणे. 
14)रेखाळाखेतून अडव्शान्व, ऩेटीकॅळ ल इतय ऩुयलठा धायकाॊच ेफीरे तमाय 
  करून वॊफधधताव ऩाठवलणे. 
15)शळष्मलतृ्ती फाफतच ेचके जभा केल्मानॊतय त्माची यक्कभ आणणे, 
  वलद्मार्थमांना लाटऩ कयणे यस्जस्टय नोंदी ठेलणे, जभा नाॊल ेकयणे. 
16)कभवचा-माॊच ेप्रलाव बत्ता फीरे तवेच इतय देम अवरेरे फीराफाफत  
  कामवलाशी करून त्माॊना यक्कभ अदा कयणे, कामावरमीन आदेळ ल  
  ऩरयऩञकेफाफतच्मा नोंदी घेलून कभवचा?माॊच्मा स्लाषयीवाठी ऩाठवलणे, 
  भा.भुख् माध् माऩक माॊच ेवूचनेनुवाय आदेळ ऩरयऩञाफाफतची भादशती तमाय  
   करून वॊफधधत वलबागाव देणे. 
17)भार भागणी ऩुस्तक (इॊण्डेंन) बरून भार भागणी कयणे, वलव आलक  
   लस्तूच्मा नोंदी ठेलणे, लावऴकव  फजेट तमाय कयणे, लाढील फजेटवाठी      
   भॊज-ूमा घेणे. 
18)भा.भुख् माध् माऩक माॊच ेवुचनेनुवाय स्जल्शा ऩरयऴद, ऩॊचामत वशभती, ऩुणे 
   फोडव, शळषण उऩवॊचारक कामावरम, ळारेम काभकाजा वॊफॊधी ऩञव्मलशाय 
   कयणे, शभटीॊगवाठी शजय याशणे, डडेस्टॉक नोंदी ठेलणे, भॊजूयी घेलून  
   कभी  कयणे. अद्ममालत कामावरमीन काभकाज कयणे. 
   उऩयोक्त वलव काभे भा.प्राचामाव माॊच ेवूचनेनुवाय कयणे तवेच लरयष्ठाॊनी 
   लेऱोलेऱी वाॊधगतरेरी काभे कयणे.     
19)लेऱोलेऱी शळषण वलबाग, वॊस्थानकडून वोऩवलरेरी काभे जफाफदायीने  
   ऩाय ऩाडणे. 

०४ श्री वुननर 
उत्तभयाल 
ळेजलऱ 

ग्रॊथऩार-
०१  

ळैषणणक वॊकुरातीर ग्रॊथऩारा वॊदबीम काभे कयणे ल इतय ळारेम काभे कयणे. लेऱोलेऱी 
शळषण वलबाग, वॊस्थानकडून वोऩवलरेरी काभे जफाफदायीने ऩाय ऩाडणे. 

०५ भदतननव ऩुरुऴ कामभ-०१ वलबागीम लरयष्ठ अधधकायी / प्रळावनाने नेभून ददरेरी/ वलशीत केरेरी काभे ऩूणव कयणे. 

०६ भदतननव स्त्री कामभ-०१ वलबागीम लरयष्ठ अधधकायी / प्रळावनाने नेभून ददरेरी/ वलशीत केरेरी काभे ऩूणव कयणे.  

०७ शळऩाई- ऩुरुऴ कामभ-०१ वलबागीम लरयष्ठ अधधकायी / प्रळावनाने नेभून ददरेरी/ वलशीत केरेरी काभे ऩूणव कयणे.  

०८ अ.कु.कॊ ञाटी  
कभवचायी- 
भदतननव 

०१ वलबागीम लरयष्ठ अधधकायी / प्रळावनाने नेभून ददरेरी/ वलशीत केरेरी काभे ऩूणव कयणे.  



 

 

*  मदु्दा क्र. (र्ीन) :- ननणवम घेण्माच्मा प्रक्रक्रमेत अनुवयण्मात मेणायी कामवऩद्धती, तवेच ऩमवलेषण आणण 
उत्तयदानमत्ल प्रणारी :-  

 प्रस्तालीत मोजना अथला ळैषणणक वुवलधा इतय प्रकल्ऩाॊफाफत ननणवम घेताॊना प्रस्ताल तमाय करुन त्मात कयाव्मा 
रागणाऱ्मा काभाॊचा तवेच अॊदाजे खचांचा वभालेळ केरा जातो. वदय प्रस्ताल कामवकायी अधधकायी माॊच े भॊजूयीस्तल तवेच 
आलश्मकतनुेवाय व्मलस्थाऩन वशभतीच ेवबेऩुढे ननणवमास्तल वादय केरा जातो. भान्मतनेॊतय काभाॊच्मा फाफत कामावरमीन ऩूतवता 
करुन खयेदीफाफत अवेर तय ननलीदा/ कोटेळन इ. फाफीॊची ऩूतवता करुन ल वलशीत ननमभाॊच े ऩारन करुन वदयच ेकाभ ऩूणव 
कयण्मात मेत.े  

 

* मदु्दा क्र. (चार) :- कामवऩाय ऩाडण्मावाठी ठयवलण्मात आरेरी भानके:-  

   ळावनाने ननमभीत घारून ददरेल्मा ळाऱावदशताॊनुवाय ळैषणणक वॊकुरावाठी आलश्मक रागणाऱ्मा ज्मा ज्मा फाफी 
आलश्मक आशेत त्माफाफतची ननस्श्चती करुन त्मावाठी वलशीत कयण्मात आरेरी भानके अनुवयण्मात मेतात. तथावऩ काशी 
वलळेऴ स्लरुऩाच्मा काभावाठी ज्मा फाफी  वूची भध्मे उऩरब्ध नाशीत अळा फाफीॊकयीता तसाॊचा वल्रा घेलून भानके ठयवलण्मात 
मेतात. 
 

*  मदु्दा क्र. (ऩाच) :- काभाॊवॊफधी वलववाभान्म ननमभ :- कभवचायी लगावकडून लाऩयण्मात मेणाये ननमभ, वलनीभम, 
वचूना, ननमभ ऩसु्तीका आणण अशबरेख  

श्री वाईफाफा वॊस्थान वलश् लस्तव्मलस्था,शळडी अधधननमभ -2004 अन्लमे कामे ऩाय ऩाडण्मात मेतात.आलश्मक वतत 
गयज ऩडणाये अशबरेख वलद्मारमाच्मा दप्तयी ठेलण्मात मेतात.  

  

* मदु्दा क्र. (शषा) :- ननमॊत्रणाखारी अवरेल्मा दस्तऐलजाॊच्मा प्रलगावचे वललयण :-  

   वलदशत प्रलगावनुवाय दस्तएैलज लेऱोलेऱी अशबरेख कषाकड ेजभा कयण्मात मेतात.  

 

* मदु्दा क्र. (शार्) :- धोयण तमाय कयण्माच्मा क्रकॊ ला त्माची अभॊरफजालणी कयण्माच्मा वॊफॊधात, रोकाॊळी 
वलचायवलनीभम कयण्मावाठी क्रकॊ ला रोंकाकउून ननलेदने केरी जाण्मावाठी अस्स्तत्लात अवरेल्मा कोणत्माशी 
कोणत्माशी व्मलस्थेचा तऩशळर :-  

लतवभानऩत्रातीर ल वॊस्थानच ेवॊकेतस्थऱालयीर जादशयातीद्लाये / ननलेदनाद्लाये. 

 

*  मदु्दा क्र. (आठ) :- वॊस्थेचा एक बाग म्शणून क्रकॊ ला वल्रा देण्माच्मा प्रमोजनावाठी घदटत केरेल्मा दोन क्रकॊ ला 
अधधक व्मक्तीॊच्मा शभऱून फनरेल्मा भॊडऱाच,े ऩरयऴदाॊच,े वशभत्माॊचे आणण अन्म ननकमाचे वललयण, आणण त्मा 
भॊडऱाच्मा, ऩरयऴदाॊच्मा, वशभत्माॊच्मा आणण ननकमाॊच्मा फठैकी रोकाॊवाठी  खुल्मा आशेत क्रकॊ ला कवे क्रकॊ ला अळा 
लठैकीॊची कामवलतृ्त ेजनतरेा ऩशालमाव शभऱण्माजोगी  आशे क्रकॊ ला कवे माफाफतचे वललयण. 

   अनतभशत्लाच ेननणवम लगऱता इतय कामेलतृ ेलरयष्ठाॊच्मा ऩयलानगीने जनतरेा ऩाशालमाव शभऱण्माजोगी आशेत. 

 

 



 

 

*  मदु्दा क्र. (नऊ) :- अधधकाऱ्माॊची ल कभवचाऱ्माॊची ननदेशळका – 

अ.क्र अधधकाय ऩद अधधकायी  ला कभवचायी नाॊल लगव नोकयीलय रुजू 
झाल्माचा ददनाॊक 

वॊऩकाववाठी 
दयूध्लनी क्र. 

1 भुख्माध्माऩक श्री.गॊगाधय वलश् लनाथ लयघुडे लगव 1 04/07/1994 02423-258919 
भाध्मशभक वलबाग 

2 वशा. शळषक श्री.फाजीयाल कनरार लाणी लगव  3 04/07/1994  
3 वशा.शळक्षषका श्रीभती.जशाॉआया खरीर वय्मद  लगव  3 17/06/1996  
4 वशा. शळषक श्री.लवॊत क्रकवन लाणी लगव  3 13/06/1998  
5 वशा. शळषक श्री.वुजम आनॊदयाल फाफय लगव  3 21/06/2000  
6 वशा.शळक्षषका श्रीभती.स्लाती याभदाव भाने लगव  3 17/09/2008  
7 वशा. शळषक श्री.वलजमकुभाय ऩाॊडुयॊग देळभुख लगव  3 04/08/2009  

प्राथशभक वलबाग 
8 वशा. शळषक श्री.नलनाथ भशाद ुगाडकेय लगव  3 13/06/1996  
9 वशा. शळषक श्री.याभ वोन्माफाऩू ऩुॊड लगव  3 13/06/1996  
10 वशा.शळक्षषका श्रीभती.अरका फाफावाशेफ भाकोणे  लगव  3 14/06/1997  
11 वशा.शळक्षषका श्रीभती.भामा वॊजम खायले  लगव  3 13/10/1997  
12 वशा. शळषक श्री.अस्जॊक्मदेल याभचॊद्र गामकलाड लगव  3 01/08/2005  

 

  

    क) शळषकेतय कभवचायी- 

अ.क्र अधधकाय ऩद अधधकायी  ला कभवचायी नाॊल लगव नोकयीलय रुजू  
झाल्माचा ददनाॊक 

वॊऩकाववाठी 
दयूध्लनी क्र. 

1 ग्रॊथऩार श्री वुननर उत्तभयाल ळेजलऱ लगव  3 01/02/2012 02423-258919 

2 वॊगीत करा ल 
भागवदळवक 

श्री.वुधाॊळु ऩयळुयाभ रोकेगाॊलकय लगव  3 21/11/2002  

3 तफरजी श्री.प्राणेळ श्रीऩाद कुरकणी लगव  3 04/12/2006  
4 शरऩीक-टॊकरेखक श्रीभती इॊदभुती ळारीग्राभ शळलदे लगव  3 31/08/2005  
5 शळऩाई  श्री जनादवन कचरू ऩालड े लगव  4 06/03/1989   
6 भदतनीव श्री.वॊजम वुकदेल लाणी  लगव  4 04/12/2006  
7  भदतनीव श्रीभती.वुयेखा धगतायाभ जेजुयकय लगव  4 04/12/2006  

 

 

 

 

 



*  मुद्दा क्र. (दषा) :- अधधकाऱ्माॊरा ल कभवचाऱ्मारा शभऱणाये भाशवक लेतन (माषे –शप् टेंबर 2022) 

अ.नां नाांळ ऩद मूल 
ऩगार 

गे्रड ऩे मषागाई 
भत्र्ा 

घरभाड े
भत्र्ा 

प्रळाश 
भत्र्ा 

वळऴेव 
भत्र्ा 

एकूि 
रक्कम 

01 
श्री गांगाधर 
वळश् ळना  ळरघुड े

मुख्याध्याऩक 76500 00 26010  6885  00 00 109395  

02 
श्री.फाजीयाल 
कनरार लाणी 

वशा. शळषक 73300 00   24922  6597 1350 00 106169  

03 
श्रीभती.जशाॉआया 
ळशाफुदिन शभयजकय 

वशा.शळक्षषका 73300 00 24922 6597  00 00 104819  

04 
श्री.लवॊत क्रकवन 
लाणी 

वशा. शळषक 73300  00 24922 6597 1350 00 106169  

05 
श्री.वुजम आनॊदयाल 
फाफय 

वशा. शळषक 69100 00 23494 6219 1350 00 100163  

06 
श्रीभती.स्लाती 
याभदाव भाने 

वशा.शळक्षषका 51900 00 17646 4671 1350 00 75567  

07 
श्री.वलजमकुभाय 
ऩाॊडुयॊग देळभुख 

वशा. शळषक 50400 00 17136 4536 1350 00 73422 

08 
श्री.नलनाथ भशाद ु
गाडकेय 

वशा. शळषक 62200 00 21148 5598 1350 00   90296  

09 
श्री.याभ वोन्माफाऩू 
ऩुॊड 

वशा. शळषक 62200 00 21148 5598 00 00 88946 

10 
श्रीभती.अरका 
फाफावाशेफ भाकोणे 

वशा.शळक्षषका 62200 00 21148 5598  00 00 88946  

11 
श्रीभती.भामा वॊजम 
खायले 

वशा.शळक्षषका  62200 00 21148 5598 1350 00 90296  

12 
श्री.अस्जॊक्मदेल 
याभचॊद्र गामकलाड 

वशा. शळषक 46200 00   15708 4158 1350 00 67416  

13 
श्री वुननर 
उत्तभयाल ळेजलऱ 

ग्रॊथऩार 40400 00 13736 3636 00 00 57772  

14 
श्री.वुधाॊळु ऩयळुयाभ 
रोकेगाॊलकय 

वॊगीत करा ल 
भागवदळवक 

57500 00 19550 00 00 00 77050  

15 
श्रीभती इॊदभुती 
ळारीग्राभ शळलदे    

शरऩीक-
टॊकरेखक 34300 00 11662 3087 00 00 49049  

16 
श्री.प्राणेळ श्रीऩाद 
कुरकणी 

तफरजी 30200 00 10268 2718 1350 00   44536  

17 
श्री जनादवन कचरू 
ऩालड े

शळऩाई  34700  00   11798   3123  1350  00    50971  

18 
श्री.वॊजम वुकदेल 
लाणी  

भदतनीव 22100 00 7514 1989 00 00 31603 

19  
श्रीभती.वुयेखा 
धगतायाभ जेजुयकय 

भदतनीव 22100 00 7514 1989 675 00 32278  

 



 

*  मुद्दा क्र. (अकरा ) :- योजनाांचा र्ऩशऴऱ, प्रस्र्ाळीर् खचत, प्रत्येक अशभकरिाऱा नेमिू ददऱेऱा अ तशांकल्ऩ, 
आणि शांवळर्ररर् केऱले्या रक्कमाांचा अषळाऱ. 

ळाववतक अांदाजऩत्रक शन—2022-23   

अ.नॊ तऩशळर भॊजूय यक्कभ 

01 प्रलाव खचव 10,000 

02 प्रमोगळाऱा वाशीत्म खचव 70,000 

03 क्रीडा वाशीत्म ल स्ऩधाव 50,000 

04 पननवचय खचव 2,00,000 

05 लावऴवक स्नेशवॊभेरन खचव 40,000 

06 क्रकयकोऱ खचव 10,000 

07 छऩाई खचव 50,000 

08 ग्रॊथारम खचव 50,000 

09 वॊगणक वाशीत्म खचव 20,000 

10 कॊ ञाटी काभगाय खचव 40,00,000 

11 इॊटयनेट दयुध्लनी फीर 25,000 

12 श्री वाई व्माख्मानभारा 10,000 

13 झयेॉक्व भशळन दरुुस्ती ल देखबार 175,000 

14 ळैषणणक खचव 2,00,000 

 एकुण यक्कभ : 49,10,000 
 

* मदु्दा क्र. (बारा ) :- अथववशाय्म कामवक्रभाच्मा अभॊरफजालणीची रयत तवेच लाटऩ केरेल्मा यकभा आणण कामवक्रभाॊच्मा                          
                    राबाधधकाऱ्माॊचा तऩशळर. 
      - ननयॊक   

* मुद्दा क्र. (र्ेरा) :- ज्मा व्मक्तीॊना वलरती, ऩयलाने क्रकॊ ला प्राधधकायऩत्रे ददरेरी आशेत अळा व्मक्तीॊचा तऩशळर :-  

     - ननयॊक   

* मदु्दा क्र. (चौदा) :- वलबागाकड े इरेक्रॉननक्व स्लरुऩात उऩरब्ध अवरेरी भादशती:-  

- ननयॊक  

*  मदु्दा क्र. (ऩांधरा) :- भादशती शभऱवलण्मावाठी नागयीकाॊना उऩरब्ध अवणा-मा वुवलधाॊचा तऩशळर 

  - ननयॊक 



*  मदु्दा क्र. (शोला) :- जन भादशती अधधकाऱ्माॊच ेनाले, ऩदनाभे आणण इतय तऩशळर:- 

जन भादशती अधधकायी – 

अ.नॊ जनभादशती अधधका-माच ेनाॊल अधधकाय ऩद वॊऩूणव ऩत्ता/दयूध्लनी क्र. 

01 श्री जी.व्शी.लयघुडे भुख्माध्माऩक 02423-258919 
 
वशामक जन भादशती अधधकायी – 

अ.नॊ वशाय्मक जनभादशती 
 अधधका-माच ेनाॊल 

अधधकाय ऩद वॊऩूणव ऩत्ता/दयूध्लनी क्र. 

01 श्रीभती इॊदभूती ळा.शळलदे          शरऩीक   02423-258919 
 
 प्रथभ अवऩरम अधधकायी – 

अ.नॊ जनभादशती अधधका-माच ेनाॊल अधधकाय ऩद वॊऩूणव ऩत्ता/दयूध्लनी क्र. 

01 श्री.ददरीऩ उगरे              प्रळावकीम अधधकायी  02423-258718 
 

 

* मुद्दा क्र. (शर्रा) :- वळषीर् करण्यार् येईऱ अऴी इर्र मादषर्ी-  

1)  ---------------------------- 

2) ---------------------------- 

 

            ( जी. व् ही. वसुड)े    

        भुख्माध्माऩक 
  श्री वाईफाफा कन्मा वलद्मा भॊददय  
  ल कननष्ठ भशावलद्मारम शळडी.    ( ददरीऩ उगरे )  
                                प्रळावकीम अधधकायी, 
                                                                        ळैषणणक वॊकुर 
                 श्री वाईफाफा वॊस्थान वलश् लस्तव्मलस्था,शळडी 
  
 
भादशतीचा अधधकाय अधधननमभ, 2005 


