´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×ÝÖÛú ×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
(´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“ÖÖ †Ó×ÝÖÛéúŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ)

ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß -2019
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö, ®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.šüÖ´Ö¯ÖÖ 2117/ ¯ÖÏ.ÛÎú.63/®Ö×¾Ö-23,
×¤ü.18/09/2017 †®¾ÖµÖê ²ÖÖ¸ü¾Öß ¬Ö¸üÞÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¾ÖÖœüß¾Ö ˆÓ“Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»µÖÖÃÖ ‹ÛæúÞÖ ÃÖÆüÖ ÝÖÖ¾Öê ¾Ö ¯ÖÖ“Ö
ÃÖÓ»ÖÝ®Ö ¯ÖÖ›êü ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÃÖæ®Ö ¯ÖÖÞÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“µÖÖ ÃÖ´Ö®µÖÖµÖß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ¸ü¾Öß ¬Ö¸üÞÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÛú»¯ÖÝÖÏÃŸÖÖÓ®ÖÖ
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ®Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ®Öê Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ), Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (×¾Ö¾ÖµÖÖÓ),
×»Ö¯ÖßÛú ™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú, »Ö‘Öã»ÖêÜÖÛú (×®Ö´®ÖÁÖêÞÖß), ³Öæ´ÖÖ¯ÖÛú, ¾ÖÖÆü®Ö“ÖÖ»ÖÛú (ÁÖêÞÖß-2), ŸÖÖÓ×¡ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖÛú (ÁÖêÞÖß 2),
×¾Ö•ÖŸÖÓ¡Öß (ÁÖêÞÖß-2), •ÖÖê›üÖ¸üß (ÁÖêÞÖß-2), ¯ÖÓ¯Ö“ÖÖ»ÖÛú (ÁÖêÞÖß-2), ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¾Ö ´Ö¤üŸÖ®ÖßÃÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü
³Ö¸üÞµÖÖÃÖÖšüß Ûêú¾Öôû ×•Ö»ÆüÖ ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ šüÖÞÖê µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÞÖŸÖ Ûê ú»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¡Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÛú›æü®Ö †•ÖÔ ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
²ÖÖ¸ü¾Öß¬Ö¸üÞÖü ¯ÖÏÛú»¯Ö²ÖÖ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öæ®Ö ÃÖ¸üôûÃÖê¾Öê«üÖ¸êü ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú †ÆÔüŸÖÖ
ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê :
†.ÛÎú.
ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔ“Öê ®ÖÖ¾Ö
ÃÖ¸üôûÃÖê¾Öê«üÖ¸êü ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú †ÆÔüŸÖÖ
Ûú×®ÖÂšü
†×³ÖµÖÓŸÖÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡ÖÛúß ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö¤ü×¾ÖÛúÖ ØÛú¾ÖÖ
1.
ŸÖŸÃÖ´Ö ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú †ÆÔüŸÖÖ •ÖÃÖê Ûúß, ¯ÖÖ™Ôü ™üÖ‡´Ö ×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ ‡®Ö ×ÃÖ¾Æüß»Ö ‡Ó×•Ö×®Ö†¸üàÝÖ.
(Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ) (¾ÖÝÖÔ-Ûú)
Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (×¾Ö¾ÖµÖÖ) ´ÖÖ®µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß µÖÖÓ×¡ÖÛúß / ×¾ÖªãŸÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡ÖÛúß ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö¤ü×¾ÖÛúÖ
2.
ØÛú¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú †ÆÔüŸÖÖ •ÖÃÖê Ûúß, ×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ ‡®Ö ‡»Öê×Œ™ÒüÛú»Ö, ×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ ‡®Ö
(¾ÖÝÖÔ-Ûú)

3.

×»Ö¯ÖßÛú ™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú
(¾ÖÝÖÔ-Ûú)

4.

»Ö‘Öã»ÖêÜÖÛú (×®Ö´®ÖÁÖêÞÖß)
(¾ÖÝÖÔ-Ûú)

5.

³Öæ´ÖÖ¯ÖÛú (¾ÖÝÖÔ-Ûú)

6.

¾ÖÖÆü®Ö“ÖÖ»ÖÛú (ÁÖêÞÖß-2)
(¾ÖÝÖÔ-Ûú)

7.

ŸÖÖÓ×¡ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖÛú
(ÁÖêÞÖß 2) (¾ÖÝÖÔ-Ûú)

´ÖòÛêú×®ÖÛú»Ö, ×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ ‡®Ö ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×®ÖÛú †Ñ›ü ™êü»ÖßÛú´µÖã×®ÖÛêú¿Ö®Ö, ×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ ‡®Ö
‡®Ã™äü´Öë™ü»Ö ‡Ó×•Ö×®Ö†¸üàÝÖ, ¯ÖÖ™Ôü ™üÖ‡´Ö ×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ ‡®Ö ‡»Öê×Œ™ÒüÛú»Ö, ¯ÖÖ™Ôü ™üÖ‡´Ö
×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ ‡®Ö ´ÖòÛêú×®ÖÛú»Ö
1) ´ÖÖ®µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“ÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÜÖê“Öß ¯Ö¤ü¾Öß †£Ö¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ¯Ö¸üßõÖÖ
ˆ¢ÖßÞÖÔü.
2) ¸üüÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öß ´Ö¸üÖšüß ™ÓüÛú»ÖêÜÖ®ÖÖ“Öß 30 ¿Ö.¯ÖÏ.×´Ö. ¾Ö ‡ÓÝÖÏ•Öß ™ÓüÛú»ÖêÜÖ®ÖÖ“Öß
40 ¿Ö.¯ÖÏ.×´Ö. ¾ÖêÝÖÖ“Öß ¯Ö×¸üõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ.
3) MS-CIT ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ †£Ö¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ×¤ü.04/02/2013 ¸üÖê•Öß“µÖÖ
¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖ´Ö¬µÖê ®Ö´Öæ¤ü ÃÖÓÝÖÞÖÛú †ÆÔüŸÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ.
1) ´ÖÖ®µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“ÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÜÖê“ÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü
2) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öß ´Ö¸üÖšüß »Ö‘Öã»ÖêÜÖ®ÖÖ“Öß 80 ¿Ö.¯ÖÏ.×´Ö. ¾Ö ´Ö¸üÖšüß †Ö×ÞÖ ‡ÓÝÖÏ•Öß
™ÓüÛú»ÖêÜÖ®ÖÖ“Öß 40 ¿Ö.¯ÖÏ.×´Ö. ¾ÖêÝÖÖ“Öß ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ
1) ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ØÛú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ´ÖÖ®µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖîªÖê×ÝÖÛú ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ³Öæ´ÖÖ¯ÖÛú
×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ˆ¢ÖßÞÖÔ
2) ÃÖÓÝÖÞÖÛú ¯ÖÏÞÖÖ»Öß“ÖÖ Auto Cad †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ¯ÖæÞÖÔ
1) ‡µÖ¢ÖÖ 7 ¾Öß ˆ¢ÖßÞÖÔ
2) Æü»ÖÛêú ØÛú¾ÖÖ †¾Ö•Ö›ü ¾ÖÖÆü®Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÞµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ
3) ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ×´Öôû×¾Ö»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖõÖ ¾ÖÖÆü®Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÞµÖÖ“ÖÖ ×Ûú´ÖÖ®Ö 2 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ
†®Öã³Ö¾Ö.
1) ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ØÛú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö´ÖÖ®µÖ †ÖîªÖê×ÝÖÛú ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß †Ö¸êüÜÖÛú Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ
/ µÖÖÓ×¡ÖÛúß / ×¾ÖªãŸÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ ØÛú¾ÖÖ
¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ØÛú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö´ÖÖ®µÖ †ÖîªÖê×ÝÖÛú ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ /
†×³ÖµÖÖÓ×¡ÖÛúß ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ×®Ö×¸üõÖÛú ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ.

8.

×¾Ö•ÖŸÖÓ¡Öß (ÁÖêÞÖß-2)
(¾ÖÝÖÔ-Ûú)

9.

•ÖÖê›üÖ¸üß (ÁÖêÞÖß-2)
(¾ÖÝÖÔ-Ûú)

10.

¯ÖÓ¯Ö“ÖÖ»ÖÛú (ÁÖêÞÖß-2)
(¾ÖÝÖÔ-Ûú)

11.

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô (¾ÖÝÖÔ-›ü)

12.

´Ö¤üŸÖ®ÖßÃÖ (¾ÖÝÖÔ-›ü)

1) ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ ¾Ö ¿ÖÖÃÖ®Ö´ÖÖ®µÖ †ÖîªÖê×ÝÖÛú ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ×¾ÖªãŸÖ
†³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ¯ÖæÞÖÔ †Ö×ÞÖ
2) ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ †®Öã–ÖÖ¯ÖÛú ´ÖÓ›üôûÖ“Öê õÖ´ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö
¬ÖÖ¸üÛú †ÃÖÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú.
1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú ×¿ÖõÖÞÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ †£Ö¾ÖÖ
ŸÖŸÃÖ´Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ
2) ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ØÛú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö´ÖÖ®µÖ †ÖîªÖê×ÝÖÛú ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß •ÖÖê›üÖ¸üß
†³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ¯ÖæÞÖÔ Ûêú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.
1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú ×¿ÖõÖÞÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ †£Ö¾ÖÖ
ŸÖŸÃÖ´Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ
2) ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ØÛú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö´ÖÖ®µÖ †ÖîªÖê×ÝÖÛú ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß ŸÖÖ¸üŸÖÓ¡Öß µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ¯ÖæÞÖÔ Ûêú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.
1) ×Ûú´ÖÖ®Ö 4 £Öß ‡µÖ¢ÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ
2) ´Ö¸üÖšüß ×»ÖÆüßŸÖÖ, ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú
1) ×Ûú´ÖÖ®Ö 4 £Öß ‡µÖ¢ÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ
2) ´Ö¸üÖšüß ×»ÖÆüßŸÖÖ, ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú

×®ÖµÖãŒŸÖß“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá
Ûú´ÖÖ»Ö ¾Ö ×Ûú´ÖÖ®Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ:- (†•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 30/08/2019 ¸üÖê•Öß)
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×Ûú´ÖÖ®Ö 18 ¾ÖÂÖì ¾Ö Ûú´ÖÖ»Ö 45 ¾ÖÂÖì

»ÖÆüÖ®Ö Ûãú™æÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö®Ö :-

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ®ÖÖÝÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (»ÖÆüÖ®Ö Ûãú™æÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö®Ö) ×®ÖµÖ´Ö 2005 “µÖÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö®Öê®ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ
ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖÖšüß »ÖÆüÖ®Ö Ûãú™æÓü²ÖÖ“Öê ®Ö´Öã®ÖÖ-† ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö®Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ®Öê ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÞÖß¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê
²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú ¸üÖÆüß»Ö.

´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖ®Ö :- ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖ®Ö †Ö¾Ö¿µÖÛú ¸üÖÆüß»Ö.
»ÖêÜÖß ¯Ö¸üßõÖê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö :
¾ÖÝÖÔ 3 ¾Ö ¾ÖÝÖÔ 4 ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔŸÖß»Ö ¯Ö¤üÖÓÛú¸üßŸÖÖ »ÖêÜÖß ¯Ö¸üßõÖÖ 100 ÝÖãÞÖÖÓ“Öß ‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÃÖæ®Ö, »Ö‘Öã»ÖêÜÖÛú (ˆ““Ö ÁÖêÞÖß)
¾Ö ¾ÖÖÆü®Ö “ÖÖ»ÖÛú ¯Ö¤üÖÛú¸üßŸÖÖ 50 ÝÖãÞÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¸üßõÖÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†.ÛÎú. ¯Ö¤üÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö
»ÖêÜÖß ¯Ö¸üßõÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¸üßõÖÖ
1.
Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ)
100 ÝÖãÞÖ
-2.
Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (×¾Ö¾ÖµÖÖÓ)
100 ÝÖãÞÖ
-3.
×»Ö¯ÖßÛú ™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú
100 ÝÖãÞÖ
-4.
»Ö‘Öã»ÖÜÖêÛú (×®Ö´®Ö ÁÖêÞÖß)
100 ÝÖãÞÖ
»Ö‘Öã»ÖêÜÖÛú ¯Ö¸üßõÖÖ 50 ÝÖãÞÖ
5.
³Öæ´ÖÖ¯ÖÛú
100 ÝÖãÞÖ
-6.
ŸÖÖÓ×¡ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖÛú (ÁÖêÞÖß-2)
100 ÝÖãÞÖ
-7.
¯ÖÓ¯Ö“ÖÖ»ÖÛú (ÁÖêÞÖß-2)
100 ÝÖãÞÖ
-8.
•ÖÖê›üÖ¸üß (ÁÖêÞÖß-2)
100 ÝÖãÞÖ
-9.
×¾Ö•ÖŸÖÓ¡Öß (ÁÖêÞÖß-2)
100 ÝÖãÞÖ
-10.
¾ÖÖÆü®Ö“ÖÖ»ÖÛú (ÁÖêÞÖß-2)
100 ÝÖãÞÖ
¾ÖÖÆü®Ö“ÖÖ»Ö®Ö ¯Ö¸üßõÖÖ 50 ÝÖãÞÖ
11.
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
100 ÝÖãÞÖ
-12.
´Ö¤üŸÖ®ÖßÃÖ
100 ÝÖãÞÖ
--

¯Ö¸üßõÖê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
†. ¯Ö¤üÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö
ÛÎú.

³ÖÖÝÖ-1 ³ÖÖÝÖ-2 ³ÖÖÝÖ-3
‡ÓÝÖÏ•Öß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ
–ÖÖ®Ö
‹ÛæúÞÖ ‹ÛæúÞÖ ‹ÛæúÞÖ
¯ÖÏ¿®Ö ¯ÖÏ¿®Ö ¯ÖÏ¿®Ö

³ÖÖÝÖ-4 ‹ÛæúÞÖ ‹ÛæúÞÖ ¯Ö¸üßõÖê“Öê
ŸÖÛÔú
¯ÖÏ¿®Ö ÝÖãÞÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö
õÖ´ÖŸÖÖ
‹ÛæúÞÖ
¯ÖÏ¿®Ö

¯Ö¸üßõÖê“ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¯Ö¸üßõÖÖ
(×´Ö®Öß™êü)

1. Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ
(Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ)
2. Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ
(×¾Ö¾ÖµÖÖÓ)
3. »Ö‘Öã»ÖêÜÖÛú
(×®Ö´®Ö ÁÖêÞÖß)
4. ×»Ö¯ÖßÛú ™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú
5. ³Öæ´ÖÖ¯ÖÛú
6. ŸÖÖÓ×¡ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖÛú
(ÁÖêÞÖß-2)
7. •ÖÖê›üÖ¸üß
(ÁÖêÞÖß-2)
8. ¯ÖÓ¯Ö“ÖÖ»ÖÛú
(ÁÖêÞÖß-2)
9. ×¾Ö•ÖŸÖÓ¡Öß
(ÁÖêÞÖß-2)
10. ¾ÖÖÆü®Ö“ÖÖ»ÖÛú
(ÁÖêÞÖß-2)
11. ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
12. ´Ö¤üŸÖ®ÖßÃÖ
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¾ÖÖÆü®Ö“ÖÖ»Ö®Ö
¯Ö¸üßõÖÖ
-

†Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö †•ÖÔ Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖÛú:†.ÛÎú.

ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö

1

†•ÖÔ †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö ®ÖÖë¤üÞÖß (¸ü×•ÖÃ™Òêü¿Ö®Ö) Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ
Ûú»ÖÖ¾Ö¬Öß

2

¯Ö¸üßõÖê“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú ¾Ö ¾Öêôû

×¤ü®ÖÖÓÛú
¯ÖÖÃÖæ®Ö
¯ÖµÖÕŸÖ
×¤ü. 19/08/2019
×¤ü. 30/08/2019 ¸üÖ¡Öß
ÃÖÖµÖÓÛúÖôûß 6.00
11.59 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖ•Ö»Öê¯ÖÖÃÖæ®Ö
¯Ö¸üßõÖê“Öß ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Ö ¾Öêôû ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
´Ö.†Öî.×¾Ö.´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ www.midcindia.org
¾Ö ´ÖÆüÖ ¯Ö¸üßõÖÖ ¯ÖÖê™Ôü»Ö µÖÖÓ“µÖÖ
www.mahapariksha.gov.in µÖÖ
ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÞÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

अर्ज भरण्याची कायज पद्धती आणि सुचना :1)

उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगइन करावे लागेल. उमेदवाराने आपल्या
उजव्या बाजूला असलेल्या ‘सूचना’ या पयाायावर क्ललक करावे. ततथून उमेदवाराला थेट नोंदणीच्या पोटा लवर नेले
जाईल. पहिल्यांदाच नोंदणी केली जात असल्यास उमेदवाराने नोंदणीच्या पयाायावर क्ललक करून यूजर नेम,
पासवर्ा आणण इमेल आयर्ी टाकावा. उमेदवाराला त्यानंतर त्याच्या/ततच्या प्रमाणणत इमेल आयर्ीवर सक्रीयतेची
ललंक लमळे ल जी त्यांच्या साइनअपशी संबंधित असेल . उमेदवाराने त्याचे/ततचे खाते सक्रीय करण्यासाठी
त्याच्या/ततच्या इमेल आयर्ीवर लमळालेल्या सक्रीयतेच्या ललंकवर क्ललक करावे . .( Activation ललंक िी
हदवसांकररता activate

२

असेल.). उमेदवाराने त्याची/ततची लॉगइनची माहिती गोपनीय ठे वावी. एकदा खाते

सक्रीय झाले की, उमेदवाराला त्यांच्या नोंदणी पोटा लचे युजरनेम आणण पासवर्ा वापरून केव्िािी लॉग ऑन िोता
येईल
टीप : USERNAME आणि PASSWORD जतन करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची असेल.
2)

उमेदवाराचे नाव, वडीलाांचे, पतीचे नाव, आडनाव, वणडलाांचे नाव, आईचे नाव, जन्मणदनाांक, भ्रमिध्वनी क्रमाांक, छायाणचत्र,
स्वाक्षरी ही मुलभूत माणहती आहे जी उमेदवाराला सणवस्तर द्यावी लागेल.

3)

छायाणचत्र आणि स्वाक्षरी अपलोड करण्यासांबांधी माणहती - कृ पया उां ची आणि रांदी प्रत्येकी 200 pixel असले ले छायाणचत्र
स्कॅ न करन अपलोड करा आणि अजामध्ये अपलोड करा. प्रणतमेची उां ची 60 णपक्सल आणि रांदी 140 णपक्सल असावी.
प्रणतमेचे आकारमान 3 KB ते 50 KB च्या दरम्यान असावे. (णटप :- उमेदवाराने अलीकडील छायाणचत्र (फोटोग्राफ) अपलोड
करिे आवश्यक आहे .)

4)

पत्ता टाकण्यासाठी उमेदवाराने आपल्या पत्त्याचा प्रकार णनश्श्चत करावा. उदा. कायमस्वरपी पत्ता, तात्पुरता पत्ता ककवा दोन्ही
आणि त्यानुसार आपले गाव, पोस्ट ऑणफस, राज्य, णजल्हा, णपन कोड इ.सणहत माणहती भरावी.

5)

त्यानांतर उमेदवाराने अणतणरक्त माणहतीच्या पयायावर श्क्लक करावे आणि आपल्या जात प्रवगाबद्दल माणहती भरावी.
उमेदवाराकडे जात प्रमािपत्र असल्यास त्याबद्दल णवचारिा केली जाईल. असल्यास ड्रॉपडाऊन मधून त्याने / णतने आपला जात
प्रवगग णनवडावा.
उमेदवाराने आपल्या जात प्रवगाची णनवड करण्याआधी जाणहरात वाचिे अपेणक्षत आहे . ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन अजग
भरण्यापुवी उमेदवाराने णवस्तृत जाणहरातींचे काळजीपूवगक वाचन करावे. जाणहरातीतील सूचना पूिगपिे वाचूनच ऑनलाईन अजग
भरण्याची दक्षता उमेदवाराांनी स्वतः घ्यावी.

6)

ज्याांच्याकडे आधार क्रमाां क आहे त्याांनी तत्सांबांधी माणहती भरावी, तसेच उमेदवाराने आधार क्रमाांक/ आधार नोंदिी क्रमाांक
याबद्दलची माणहती द्यावी .

7)

तसेच मराठी भाषेतील प्राणवण्य, MS-CIT प्रमािपत्र, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाांचे पाल्य, अपांगत्वाचा प्रकार (लागू असल्यास)
यासांबांधीची माणहती द्यावी लागेल.
उमेदवारास आपि बारवी धरि प्रकल्पग्रस्त आहे काय? असल्यास जाणहरातीमध्ये नमूद केलेली बारवी धरि प्रकल्पग्रस्ताांसाठी
असले ली अहग ता पूिग करत आहे काय? यासांबांधीची माणहती द्यावी लागेल. यासोबतच उमेदवारास त्याच्या गावाचे नाव, घर
क्रमाांक, अवॉडग नांबर यासांबांधीची माणहती द्यावी लागेल.

8)

शैक्षणिक माणहतीच्या जागी उमेदवाराने आपली सणवस्तर शैक्षणिक माणहती भरावी. शैक्षणिक पात्रतेमध्ये जाणहरातीमध्ये नमूद
केल्याप्रमािे माणहती दे िे अणनवायग आहे , तरच आपिास त्या पदासाठी अजग करता येईल.

9)

एकदा शैक्षणिक तपणशल प्रणवष्ट केले की अजगदार पुढे या बटिावर श्क्लक करावे लागेल, त्या बटिावर श्क्लक केल्यानांतर
अजगदाराकडू न पुष्टीची णवनांती केली जाईल की त्याांनी ते बटि श्क्लक केल्यास मागील तपशील सांपाणदत करण्याची परवानगी
णदली जािार नाही.

10)

आता उमेदवारास पदाची णनवड करावी लागेल.
उमेदवार एकाच अजामध्ये पात्र असलेल्या (जाणहरातीमध्ये नमूद केले ल्या शैक्षणिक पात्रता, वयाची अहग ता आणि अन्य अहग ता
णवचारात घे ऊन) पदाांपैकी केवळ एका पदाची णनवड करू शकतो.

Sr.No

Post Name in English

Post Name in Marathi

1 Clerk Typist

णलणपक टां कले खक

2 Steno (Lower Grade)

लघुलेखक (णनम्न श्रेिी)

3 Surveyor

भूमापक

4 Driver (Grade-II)

वाहनचालक (श्रेिी-२)

5 Junior Engineer (Civil)

कणनष्ठ अणभयांता (स्थापत्य )

6 Junior Engineer (E&M)

कणनष्ठ अणभयांता (णववयाां )

7 Technical Assistant (Grade-II)

ताांणत्रक सहाय्यक (श्रेिी-२)

8 Electrician (Grade-II)

णवजतांत्री (श्रेिी-२)

9 Fitter (Grade -II)

जोडारी (श्रेिी-२)

10 Pump Operator (Grade -II)

पांपचालक (श्रेिी-२)

11 Peon

णशपाई

12 Helper

मदतनीस

11)

त्यानांतर उमेदवारास सवग पदाांसाठी आवश्यक असले ली पात्रतेबद्दलची माणहती दे ऊन ती सेव्ह करिे आवश्यक आहे .

12)

उमेदवाराची परीक्षा फक्त ठािे णजल्यामध्ये घे तली जाईल.

14)

ऑनलाईन अजग श्स्वकारण्याच्या अांणतम तारखेस मध्यरात्री 11.59PM वाजल्यानां तर सांकेतस्थळावरील कलक बांद केली जाईल.

15)

जर कोित्याही उमेदवाराने एकापेक्षा अणधक लॉणगन आयडीसह नोंदिी केली असेल तर उमेदवाराांची पणहली यशस्वी नोंदिी
फक्त पुढील प्रणक्रया जसे हॉल णतकीट, परीक्षेत उपश्स्थती, गुिवत्ता यादी आणि अन्य सांबांणधत प्रणक्रयाां साठी णवचारात घे ण्यात
येईल, कोित्याही डु प्लीकेट नोंदिीस अवैध नोंदिी मानले जाईल उमेदवाराद्वारे प्रथम यशस्वी नोंदिीमध्ये काही चुकीची माणहती
दे ण्यात आली असेल तर कृ पया या णवषयाबद्दलची योग्य प्रणक्रया जािून घे ण्यासाठी enquiry@mahapariksha.gov.in वर
णलहा ककवा टोल फ्री नां बर 180030007766 वर कॉल करा.
नोंद :- नोंदिी मधील तपशील जसे की वापरकता नाव (USERNAME), ई मेल आयडी, प्रवगग आरक्षि (लागू, समाांतर ककवा
प्रवगग आरक्षि) , णनवडले ले पद , जन्मतारीख, उमेदवाराचे छायाणचत्र (फोटोग्राफ) आणि स्वाक्षरी, शैक्षणिक पात्रतेचा तपशील
इत्यादी फॉमग सादर केल्यानां तर बदलण्याची परवानगी णदली जािार नाही.

अर्ातील माणितीचे पूर्वार्वलोकन:1)

युजरनेम आणि पासवडग वापरन लॉगइन केल्यावर उमेदवार आपला सांणक्षप्त अजग पाहू शकतो.

2)

अजग कप्रट करण्यासाठी “प्रिंट णिंव्ियू” या पयायावर श्क्लक करा.
नोंद:उमेदवाराने आपला PDF स्वरूपातील अजग, परीक्षा प्रवेश पत्र सांपि
ू ग भरती प्रणक्रया पूिग होई पयंत स्वतः जवळ ठे वावा.

मित्त्र्वाच्या सूचना:
१)उमेदवारास दे ण्यात आले ले परीक्षा केंद्र कोित्याही पणरश्स्थतीमध्ये बदलण्यात येिार नाही.
२) परीक्षा केंद्र ककवा परीक्षा शहर बदलण्याची णवनांती कोित्याही पणरश्स्थतीमध्ये (वैद्यकीय कारिाां साठी सुद्धा ककवा इतर
कारिाांसाठी) स्वीकारली जािार नाही. उमेदवाराने त्याची प्रवासाची व्यवस्था त्यानुसार आधीच ठरवावी.
3) उमेदवाराने फक्त एकदाच अजग करावा, जर एका उमेदवाराने एकापेक्षा अणधक अजग केले लां आहे त असे आढळू न आले तर
अशा उमेदवाराांची उमेदवारी रद्द केली जाईल.
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7) ²ÖÖ¸ü¾Öß ¬Ö¸üÞÖÖ“ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö ™ü¯¯ÖÖ ¯ÖãÞÖÔ Ûêú»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¾ÖÖœüß¾Ö ˆÓ“Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»µÖÖÃÖ ‹ÛãúÞÖ
ÃÖÆüÖ ÝÖÖ¾Öê ¾Ö ¯ÖÖ“Ö ÃÖÓ»ÖÝ®Ö ¯ÖÖ›êü ×¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖßŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÃÖæ®Ö ¯ÖÖÞÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“µÖÖ ÃÖ´Ö®µÖÖµÖß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ¸ü¾Öß
¬Ö¸üÞÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÛú»¯ÖÝÖÏÃŸÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ®Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ²Ö²Ö, ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ, šüÖÞÖê µÖÖÓ®Öß ´ÖÖî•Öê ÛúÖ“ÖÛúÖê»Öß, ÛúÖêôêû¾Ö›üÜÖôû, ´ÖÖ×®Ö¾Ö»Öß (¯ÖÖ›üÖ) ×¿Ö¸ü¾Ö»Öß, ´ÖÖêÆü‘Ö¸ü, ÃÖãÛúÖôû¾ÖÖ›üß,
ŸÖÖë›ü»Öß µÖÖ ÝÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬Öß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †•ÖÔ Ûú¹ý ¿ÖÛúŸÖÖŸÖ.
8) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö, ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú. ÃÖÓÛúßÞÖÔ-1114/¯ÖÏ.ÛÎú.200/16-†,
×¤ü.04/09/2015 ´Ö¬µÖê ®Ö´Öæ¤ü Ûêú»µÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÛú»¯ÖÝÖÏÃŸÖ, ³ÖæÛÓú¯ÖÝÖÏÃŸÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö ÃÖî×®ÖÛúÖ“Öê ®ÖÖ´Ö×®Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ¯ÖÖ»µÖ,
ÃÖ®Ö 1991 “Öê •Ö®ÖÝÖÞÖ®ÖÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, ÃÖ®Ö 1994 ®ÖÓŸÖ¸ü“Öê ×®Ö¾Ö›üÞÖæÛú Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ¯Ö¤ü×¾Ö¬Ö¸ü / ¯Ö¤ü×¾ÖÛúÖ¬ÖÖ¸üÛú
†Ó¿ÖÛúÖ»Öß®Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üÛúÖŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ •Ö¸ü ŸµÖÖÓ®ÖÖ ×»Ö¯ÖßÛú ™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×®ÖµÖãŒŸÖß
×´ÖôûÖ»Öß, ŸÖ¸ü ™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú®ÖÖ“Öß ¯Ö¸üßõÖÖ ˆ¢ÖßÞÖÔ ÆüÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ×®ÖµÖãŒŸÖß“µÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛúÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö 6 ´Ö×Æü®Öê †ÃÖ»Öê»Öß
´Öã¤üŸÖ ¾ÖÖœ¾Öæ®Ö 2 ¾ÖÂÖì ‡ŸÖÛúß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
9) ˆŒŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ®Öß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûêú»Öê®ÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ™ü¯¯µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Öê ¾Ö
‡ŸÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖÛú ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ”ûÖ®Ö®Öß Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ”ûÖ®Ö®Öß†ÓŸÖß ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü »ÖêÜÖß ¯Ö¸üßõÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö
šü¸üŸÖß»Ö.

10) ÃÖ¤ü¸ü ³Ö¸üŸÖßÛú¸üßŸÖÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üŸÖê¾Öêôûß ÝÖÖ¾ÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö, ‘Ö¸ü ÛÎú´ÖÖÓÛú ¾Ö †¾ÖÖ›Ôü ÛÎú´ÖÖÓÛúÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÛú›êü †ÃÖÞÖê †×®Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü.
11) ×®Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß“Öê †Ö¬ÖÖ¸êü ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ×®Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üß ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖõÖÖ
µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‰ú®Ö ŸÖß ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ www.midcindia.org µÖÖ ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ×®Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üß ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖõÖÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ¿ÖÖÃÖ®Ö
×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú. 1216/(¯ÖÏ.ÛÎú.65/16) 13-†, ×¤ü®ÖÖÓÛú 13/06/2018 ´Ö¬Öß»Ö †®ÖãÛÎú´ÖÖÓÛú 12 “Öê †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê
Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
12) ×®Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ®Öê´ÖÞÖæÛúÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
13) ×®Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ×®ÖµÖ´Ö ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ×¾Ö×®Ö´ÖµÖÖŸÖ
®Ö´Öæ¤ü Ûêú»Öê»µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú ¸üÖÆüß»Ö.
14)
ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤êü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö, ®ÖÝÖ¸ü ×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú. šüÖ´Ö¯ÖÖ2117/¯ÖÏ.ÛÎú.63/®Ö×¾Ö-23, ×¤ü.18/09/2017 “µÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ³Ö¸üÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤êü
†×¬ÖÃÖÓÜµÖ ¯Ö¤êü ´ÆüÞÖæ®Ö ¯Ö×¸üÝÖÞÖ®ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖŒŸÖß ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ
†£Ö¾ÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ÛúÖ¸üÞÖÖÃŸÖ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ¤êüÞµÖÖÃÖ ÃÖõÖ´Ö ®Ö šü¸ü»µÖÖÃÖ (´ÖéŸµÖæ, ²Ö›üŸÖ±úá, ÃÖê¾ÖÖ ÃÖÖê›æü®Ö •ÖÖÞÖê ‡.)
ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤êü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ¾µÖ¯ÖÝÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
15) ÃÖ¤ü¸ü ³Ö¸üŸÖß¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ¯ÖæÞÖÔŸÖ: ¾ÖÖ †Ó¿ÖŸÖ: ¸ü§ü Ûú¸üÞµÖÖ“Öê †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸üß ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû
¸üÖÜÖæ®Ö šêü¾ÖŸÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛú (´Ö®ÖãÂµÖ²Öôû ×¾ÖÛúÖÃÖ)
´Ö†Öî×¾Ö´Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-93.

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ®Öê Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö®Ö
1) ´Ö»ÖÖ ‹Ûú ¯ÖêõÖÖ †×¬ÖÛú ¯ÖŸÖß / ¯ÖŸ®Öß / ®ÖÖÆüß ØÛú¾ÖÖ ´ÖÖ—Öê †ªÖ¯Ö »ÖÝ®Ö —ÖÖ»Öê»Öê ®ÖÖÆüß. (®ÖÛúÖê †ÃÖê»Ö ŸÖê ÜÖÖê›üÖ¾Öê)
2) ´ÖÖ—Öê¾Ö¸ü ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö ®ÖÖÆüß ØÛú¾ÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ®Öê ×¿ÖõÖÖ šüÖêšüÖ¾Ö»Öê»Öß ®ÖÖÆüß ØÛú¾ÖÖ ×¿ÖÃŸÖ³ÖÓÝÖÖ“Öß
ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß ®ÖÖÆüß ØÛú¾ÖÖ “ÖÖ»Öæ ®ÖÖÆüß.
3) ´Ö»ÖÖ Ã£ÖÖ×®ÖÛú ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖÖ“µÖÖ ØÛú¾ÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ÃÖ¸üÛúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖæ®Ö ²Ö›üŸÖ±Ôú / ÛúÖœæü®Ö ™üÖÛúÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê ®ÖÖÆüß. (ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß Ã£ÖÖ×®ÖÛú
¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖÖŸÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ®ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÃÖê ®Ö´Öæ¤ü Ûú¸üÖ¾Öê................................)
´Öß-------------------------------- †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×ÞÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖê / Ûú¸üŸÖê Ûúß, ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÜÖ¸üß ¾Ö ÃÖŸµÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯ÖéÂšüµÖ£ÖÔ ´Öß, ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ´Öß †ÖÞÖÜÖß †ÃÖêÆüß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÞÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖê / Ûú¸üŸÖê Ûúß, ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÜÖÖê™üß †Öœüôæû®Ö †Ö»µÖÖÃÖ, ´ÖÖ—µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÆüÖêÞÖÖ¸üß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ØÛú¾ÖÖ
×®ÖµÖãŒŸÖß ¸ü§ü ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ¯ÖæÞÖÔ •ÖÖÞÖß¾Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ×®Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×®ÖµÖãŒŸÖß ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×®ÖÞÖÔµÖ
´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú ¸üÖÆüß»Ö. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß ®ÖÖêÛú¸üß ÝÖ´ÖÖ¾ÖÞµÖÖÃÖ ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú ¸üÖÆüß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÃÖÓ²Ö¬Öß ´ÖÖ—Öß ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ŸÖÛÎúÖ¸ü †ÃÖÞÖÖ¸ü
®ÖÖÆüß.
×šüÛúÖÞÖ :×¤ü®ÖÖÓÛú :-

†Ö¯Ö»ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖæ,
(†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß Ã¾ÖÖõÖ¸üß)

×™ü¯Ö :


¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü Ûêú»Öê»µÖÖ »ÖÖÝÖæ †ÃÖÞÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖõÖÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏŸÖß •ÖÖê›üÖ¾µÖÖŸÖ. ®ÖÛúÖê †ÃÖê»Ö ŸÖê ÜÖÖê›üÖ¾Öê.
†•ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö †“ÖãÛú ×»Ö×ÆüÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. †•ÖÔ †¯ÖæÞÖÔ ×»Ö×Æü»µÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»ÖÖ †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü¾Ö»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Æêü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. †Ö¾Ö¿µÖÛú ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †®µÖ ÛúÖêÞÖŸÖêÆüß ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Ö •ÖÖê›æü ®ÖµÖêŸÖ.
-----------------------------------------*********************------------------------------´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ®ÖÖÝÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (»ÖÆüÖ®Ö Ûãú™æüÓ ²ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö®Ö) ×®ÖµÖ´Ö 2005 “µÖÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö®Öê®ÖãÃÖÖ¸ü
¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö®Ö
®Ö´Öã®ÖÖ-†
(×®ÖµÖ´Ö 4 ¯ÖÆüÖ)
´Öß, ÁÖß / ÁÖß´ÖŸÖß / Ûãú´ÖÖ¸üß.------------------------------------------------------------- ÁÖß.-------------------------------------------------- µÖÖÓ“ÖÖ/µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÝÖÖ/´Öã»ÖÝÖß/ ¯ÖŸ®Öß, ¾ÖµÖ------------ ¾ÖÂÖì, ¸üÖÆüÞÖÖ¸ü------------------------------------------------------------------------------------------------------------ µÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †ÃÖê •ÖÖ×Æü¸ü Ûú¸üŸÖÖê / Ûú¸üŸÖê Ûúß,
1) ´Öß------------------------------------- µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ´ÖÖ—ÖÖ †•ÖÔ ¤üÖÜÖ»Ö Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
2) †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ´Ö»ÖÖ -------- (ÃÖÓÜµÖÖ) ‡ŸÖÛúß ÆüµÖÖŸÖ ´Öã»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯ÖîÛúß ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 ´ÖÖ“ÖÔ, 2005 µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü •Ö®´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓÜµÖÖ--------- †ÖÆêü. (†ÃÖ»µÖÖÃÖ, •Ö®´Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú ®Ö´Öæ¤ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ)
3) ÆüµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ¤üÖê®Ö ¯ÖêõÖÖ †×¬ÖÛú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 ´ÖÖ“ÖÔ, 2006 ¾Ö ŸÖ¤Ëü®ÖÓŸÖ¸ü •Ö®´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ, ´Öã»ÖÖ´Öãôêû µÖÖ
¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ´Öß †®ÖÆÔü šü¸ü×¾ÖÞµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖÓ“Öß ´Ö»ÖÖ •ÖÖÞÖß¾Ö †ÖÆêü.
×šüÛúÖÞÖ :×¤ü®ÖÖÓÛú :†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß Ã¾ÖÖõÖ¸üß
(†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö)

बारवी धरणाची उं ची वाढववल्यामुळे
ववस्थाव झ लालेल्या रकल्ल् बावधझां ा
ाण्याच्या वा राच्या समन्यायी
संबंवधझ आस्था

ध्दझी े

ेवर ेमणू्ीबाबझ.

महाराष्ट्र शास
गर वव्ास ववभाग
शास व णणय क्रमां्:- ठाम ा-2117/रकल.क्र.63/ वव-23
मादाम ्ामा रोड, हु झात्मा राजगुरू चौ्,
मंत्रालय, मुंबई -400 032,
वद ां् :- 18 सप्टें बर, 2017
रकलस्झाव ा : महाराष्ट्र औद्योवग् वव्ास महामंडळाच्या वागळे इस्टे ट, डोंवबवली, ्ल्याण, वभवंडी,
टी.टी.सी., झळोजा, अंबर ाथ, बदला ूर या औद्योवग् क्षेत्रास व ववववध स्थाव ् स्वराज्य संस्था
यां ा

ाणी

ुरवठा ्रण्यासाठी बारवी

दीवर प

ळोली, झालु्ा-अंबर ाथ, वज.ठाणे येथे स

1972 मध्ये बारवी धरण बांधण्याझ आले. वहल्या टप्प्याझ ए्ुण साठवण क्षमझा 130.40 द.ल.घ.मी.
(356 द.ल.वल. रकलवझ वद ) धरणाचा दु सरा टप् ा स 1986 मध्ये ुणण लाला. झसेच दु सऱ्या टप्प्यामुळे
धरणाची ाणी साठवण क्षमझा 178.26 द.ल.घ.मी. (486 द.ल.वल. रकलवझ वद ) इझ्ी होझी. धरणाचा
वझसरा टप् ा स

1998 मध्ये हाझी घेण्याझ आला व स

2016 मध्ये सांडव्या यंझ (दरवाजे बंद

्रझा) ाणीसाठा 234.71 द.ल.घ.मी. (643 द.ल.वल. रकलवझ वद ) इझ्ा लाला असू धरणाचा वझसरा
व अंवझम टप् ा ुणण ्ेल्या ंझर (दरवाजे बंद ्ेल्या ंझर) 340.48 द.ल.घ.मी. (932 द.ल.वल. रकलवझ
वद ) असा होणार आहे.
सद्यस्स्थझीझ धरणाची उं ची 68.60 मी. असू

धरणाची

ाणी साठवण क्षमझा 234.71

द.ल.घ.मी. आहे. सद्यस्स्थझीझील धरणावर 12 स्झंभ उभारु त्यावर स्वयंचवलझ दरवाजांची उभारणी
्ेल्या ंझर उक्झ उं ची 72.60 मी. होणार असु साठवण क्षमझा 340.48 द.ल.घ.मी. (932 द.ल.वल.)
होणार आहे.
बारवी धरणाच्या रकलस्झाववझ वाढीव उं चीचा वा र ्ेल्यास ए्ुण सहा गावे व ाच संलग्
ववस्थाव झ होणार असू

व या ववस्थाव झांचे

ाडे

ु वणस ाचे ्ाम महाराष्ट्र औद्योवग् वव्ास

महामंडळामार्णझ सुरु असु त्यांचे्डु रकलाप्झ रकलाथवम् मावहझी ुसार ववस्थाव झ लालेल्या ्ुटु ं बांची
संख्या 1163 इझ्ी आहे.
बारवी धरणाच्या बुडीझ क्षेत्राझील गावठाणाझील ग्रामस्थांच्या संघट ेझर्े ्ाही मागण्या
महाराष्ट्र औद्योवग् वव्ास महामंडळ ववभागा्डे सादर ्रण्याझ आल्या असु

त्या ै्ी

रकल्ल् ग्रस्झांच्या ्ुटु ं बाझील ए्ा व्यक्झीस ो्री वमळणे या मागणीचा समावेश आहे.
बारवी रकल्ल् बावधझांच्या उक्झ मागणीच्या अ ुषंगा े बारवी धरणाझू

उ लब्ध

वा राच्या समन्यायी झत्वावर महाराष्ट्र औद्योवग् वव्ास महामंडळ व संबंवधझ
स्वराज्य संस्थांच्या आस्था

ेवर सामावू

ाण्याच्या

ागरी स्थाव ्

घेणे्रीझा मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षझेखाली

वद ां् 10.08.2016 रोजी बैठ् घेण्याझ आली. उक्झ बैठ्ीझ मा.मुख्यमंत्री महोदयां ी बारवी धरण
रकल्ल् ग्रस्झां ा बारवी धरणाझील

ाणी वा राच्या समन्यायी झत्त्वा ुसार आस्था

घेणे्रीझा धोरण व विझ ्रण्याचे व दे श वदले.

ेवर सामावू
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झद् ुषंगा े मा.मंत्री मंडळाच्या 29.08.2017 रोजी लालेल्या बैठ्ीझील व णणया ुसार बारवी
धरणग्रस्झां ा संबंवधझ महाराष्ट्र औद्योवग् वव्ास महामंडळ आवण गर ावल्ा/ महा ावल्ांच्या
सेवझ
े सामावू घेणेबाबझ खालीलरकलमाणे व णणय घेझला आहे:शास व णणय:बारवी धरणाची उं ची वाढववल्या े उ लब्ध होणाऱ्या अवझरीक्झ
वव्ास महामंडळ व ठाणे, वमरा-भाईंदर, ्ल्याण-डोंवबवली,

ाणी महाराष्ट्र औद्योवग्

वी मुंबई, उल्हास गर या

महा गर ावल्ा व अंबर ाथ या गर ावल्ेला उ लब्ध होणार आहे. या अवझवरक्झ 446 द.ल.वल.
ाण्याचा वा र ्रणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योवग् वव्ास महामंडळ आवण ठाणे, वमरा-भाईंदर, ्ल्याणडोंवबवली, वी मुंबई, उल्हास गर या महा गर ावल्ा व अंबर ाथ गर ावल्ा या 6 स्थाव ्
स्वराज्य संस्थांमध्ये अवझवरक्झ

ाणी वा राच्या समन्यायी झत्वावर त्यांच्या आस्था

ेवर बारवी

धरणाच्या रकल्ल् ग्रस्झां ा सेवझ
े सामावु घेण्याबाबझ खालीलरकलमाणे व णणय घेण्याझ येझ आहे:(1) बारवी धरणाच्या वाढलेल्या उं चीमुळे रकलाप्झ अवझवरक्झ 446 द.ल.वल. ाण्याचा वा र
्रणाऱ्या स्थाव ् स्वराज्य संस्थांमध्ये अवझवरक्झ ाणी वा राच्या समन्यायी झत्वावर
सेवझ
े सामावू दे ण्यास मान्यझा दे ण्याझ येझ आहे.
(2) वजल्हावध्ारी, ठाणे यां ी अंवझम ्ेलेल्या बारवी धरण रकल्ल् ग्रस्झांच्या वववहझ
्रण्याझ आलेले 5% आरक्षण व भु्ं ग्रस्झांसाठी वववहझ ्रण्याझ आलेले 2%
आरक्षण असे ए्ुण 7% आरक्षणाच्या मयादे झ बारवी धरणग्रस्झांमुळे बावधझ लालेल्या
्ुटु ं बाझील ए्ा व्यक्झीस संबंवधझ

ागरी स्थाव ् स्वराज्य संस्था व महाराष्ट्र

औद्योवग् वव्ास महामंडळ यांच्या सेवझ
े ववहीझ ध्दझी े सामावू घेण्यास मान्यझा
दे ण्याझ येझ आहे.
(3) वजल्हावध्ारी, ठाणे यां ी अंवझम ्ेलेल्या बारवी धरण रकल्ल् ग्रस्झां ा आरवक्षझ 7%
दांच्या मयादे झ सामावू

घेणे ्रीझा

दे उ लब्ध

सल्यास अथवा ्मी

डझ

असल्यास गट “्” व गट “ड” मधील आवश्य् अवधसंख्य दे व माण ्रण्यास
मान्यझा दे ण्याझ येझ आहे .
सदर व्यक्झी सेवाव वृत्त लाल्यास अथवा ्ोणत्याही ्ारणास्झव सेवा दे ण्यास
सक्षम

ठरल्यास (मृत्यु, बडझर्ी, सेवा सोडु जाणे, इ.) सदर दे आ ोआ व्य गझ

होईल.
झसेच या अवधसंख्य दांचा खचण संबंवधझ

ागरी स्थाव ् स्वराज्य संस्था व

महाराष्ट्र औद्योवग् वव्ास महामंडळा े ्रणे आवश्य् आहे. या रकलयोज ा्रीझा
व माण ्ेलेल्या दां ा 35% आस्था

ा खचाची मयादा वशवथल ्रण्यास मान्यझा

दे ण्याझ येझ आहे .
(4) अवधसंख्य म्हणु

व माण ्रण्याझ येणारी

दे र्क्झ बारवी रकल्ल् ग्रस्झांमधू च

भरण्यास मान्यझा दे ण्याझ येझ आहे.
(5) सदर दे सामान्य रकलशास ववभागाच्या शास व णणया ुसार वववहझ मागा े / माध्यमाझू
भरण्यास मान्यझा दे झ आहे .
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सदर शास

व णणय महाराष्ट्र शास ाच्या www.maharashtra.gov.in या सं्ेझस्थळावर

उ लब्ध ्रण्याझ आला असू

त्याचा सं्ेझा् 201709181634578625 असा आहे . हा आदे श

वडजीटल स्वाक्षरी े साक्षांव्झ ्रु ्ाढण्याझ येझ आहे .
महाराष्ट्राचे राज्य ाल यांच्या आदे शा ुसार व ांवा े

( अवजझ म.्वडे )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शास
रकलवझ,

1) मा. मुख्यमंत्री यांचे अ र मुख्य सवचव, मंत्रालय, मुंबई
2) मा.ववरोधी क्ष ेझे, ववधा

वरषद, यांचे खाजगी सवचव,

3) मा.ववरोधी क्ष ेझे, ववधा सभा, यांचे खाजगी सवचव,
4) मा.मंत्री, ववत्त व व योज यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई
5) मा.मंत्री, उद्योग यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई
6) मा.राज्यमंत्री ( गर वव्ास) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई
7) मा. ाल्मंत्री, ठाणे वजल्हा यांचे खाजगी सवचव
8) अ र मुख्य सवचव, ु णवस ववभाग, यांचे स्वीय सहाय्य्, मंत्रालय, मुंबई
9) अ र मुख्य सवचव, ववत्त व व योज , यांचे स्वीय सहाय्य्, मंत्रालय, मुंबई
10) अ र मुख्य सवचव, सामान्य रकलशास ववभाग, यांचे स्वीय सहाय्य्, मंत्रालय, मुंबई
11) अ र मुख्य सवचव, उद्योग व उजा ववभाग, यांचे स्वीय सहाय्य्, मंत्रालय, मुंबई
12) रकलधा सवचव, महसुल ववभाग, यांचे स्वीय सहाय्य्, मंत्रालय, मुंबई
13) रकलधा सवचव ( वव-1) गर वव्ास ववभाग यांचे स्वीय सहाय्य्, मंत्रालय, मुंबई
14) रकलधा सवचव ( वव-2), गर वव्ास ववभाग यांचे स्वीय सहाय्य्, मंत्रालय, मुंबई
15) वजल्हावध्ारी, ठाणे
16) मुख्य ्ायण्ारी अवध्ारी, महाराष्ट्र औद्योवग् वव्ास महामंडळ
17) आयुक्झ, ठाणे, वमरा-भाईंदर, ्ल्याण-डोंवबवली, वी मुंबई, उल्हास गर महा गर ावल्ा

18) मुख्यावध्ारी, अंबर ाथ गर वरषद
19) व वड स्झी, वव-23.
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