पण
ु े महानगर
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वकास

ा धकरण

मा हतीचा अ धकार अ ध नयम २००५
कलम ४ (१) खाल#ल

$स%ध करावयाची मा हती

कलम ४ (१) ख (१)

पण
ु े महानगर
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वकास
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काया&लयाचे नाव

पुणे महानगर

प(ा

१) मु)य काया&लय
सव

ा धकरणाची रचना काय& व कत&'ये
वकास

ा धकरण

१५२-१५३ महाराजा सयाजीराव गायकवाड उ योग भवन ,
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संपक&
काया&लय

दरू Cवनी
म ुख

: ०२०-२५९३३३४४

महानगर आ युFत तथा मुHय कायIकार- अ धकार-

शासक,य वभागाचे

नगर वकास वभाग,

नाव

मंKालय,

मं.ालयीन खाते

नगर वकास वभाग

काय& /े.

मुंबई ४०००३२.
पूवI

;शMर तालुFयातील तरडोबाची वाडी, गोळे गाव, चPहाणवाडी,
Qनमोणे, Rहावरा, खोकडवाडी, आ ंदळगाव, नागरगाव गावांची पूवI
ह द ते दTड तालुFयातील गणेश रोड, नाणगाव, वरवंड या
गावांUया पूवI ह द-पयVत.

दWXण

दTड तालुFयातील बोर- पारधी, वाखर-, भांडगाव, यवत,
भरतगाव, ताYहणवाडी, डाळींब या गावांची दWXण ह द,
हवेल- तालुFयातील

;शंदवणे गावाची दWXण ह द,पुरंदर

तालुFयाची गुZहोळीची पूवI ह द, ;संगापूर गावाची पूवI व
दWXण ह द, उदाचीवाडी, कुंभारवळण गावांची दWXण ह द
ते पंपळे गावची पूवI ह द, बोZहलेवाडी या गावची पूवI
ह द,पाणवडी गावची पूवI-दWXण ह द, घेरा पुरंदर,

भैरववाडी,;मसाळवाडी या गावांची दWXण ह द, कुंभोशी
गावची पूवI व दWXण ह द,भोर तालुFयातील मोरवाडी,
वाघजवाडी, भ]गवल-, पांजळवाडी, टपरे वाडी, गुणंद या
गावांची पूवI ह द,गुणंद ,वाठार *हंगे,Rहावी, राजापूर, पांडे,
सारोळे , क_जळ, धांगवडी, Qनगडे, कापूरPहोळ, ह`रaचंb-,
उं बरे ,सांगवी खद
ू I, Qनधान, *दडघर , वरवडे, जांभळी, सांगवी
बb
ु क
ु या गावांची दWXण ह द,वेcहे तालF
ु यातील
आ ब
ं वणे,कारं जावणे ,अडवल-, मागाIसणी, आ .कावाडी, वंजर,
मळवल-, ला;सरगाव, दापोडे या गावांची दWXण ह द, वेcहे
तालF
ु यातील दापोडे गावची पिaचम ह द ते खामगाव
गावाची दWXण ह द ते eळे , कडवे, वडघर, आ ब
ं ेगाव बb
ु क
ु ,
*दवशी, ;शरकोळी, थानगाव, पोळे , माणगाव या गावांची
दWXण ह द,माणगाव आ ?ण कशेडी या गावांची पिaचम
ह द, मुळशी तालुFयातील ताव व गडले गावची दWXण
ह द-पयVत.
पिaचम

मुळशी तालुFयातील धामण ओहोळ, ताYह-णी बुbक
ु , Qनवे,
पंपर-, घुटके, एकोले, तैलबैला, सालतर, माजगाव, आ ब
ं वणे,
पेठ शहापूर, दे वघर या गावांची पिaचम ह द, मावळ
तालुFयातील आ टवण, ड]गरगाव, कुणेनामा, उधेवाडी,
जांभवल-, कुसूर, खांड, सावले या गावांची पिaचम ह द.

उhर

मावळ तालुFयातील माळे गांव बुbक
ु , पंपर-, माळे गाव
खुदI,कुणे अनसुटे, इंगळून, 5कवळे , कशाळ , तलाट या
गावांची उhर ह द, खेड तालुFयातील वाjगाव, तोरणे
बुbक
ु , हे तeज, को*हंदे बुbक
ु , गारगोटवाडी, कडूस या
गावांची उhर ह द, चास गावची पिaचम ह द ते कमान,
;मरजेवाडी गावांची उhर ह द, काळे चीवाडी, अeदे वाडी ,
सांडभोरवाडी, गळ
ु ाणी, चंचबायवाडी, जऊळके बb
ु क
ु ,वाफेगाव,
गडकवाडी या गावांची उhर ह द, ;शMर तालF
ु यातील
थापेवाडी, माळवाडी, खैरेनागद, काRहूर मेसाई, ;मडगळ
ु वाडी,
मलठण, आ मडाबाद, अlणापरू , ;शMर या गावांची उhर
ह द.

काय& उ% द2ट

उFत महानगर

दे शाचे सुQनयंmKत वकास साधlया क`रता Qनयोजन

ा धकरण Yहणून सवI कायI व कतIPये पार पाडणे

कलम ४ (१) ख (2)
व$श2ठ काय&
5येय

उFत महानगराचा सवाVगीण वकास होणे क`रता Qनयोजनब ध वकास
योजना तयार करणे , नगर रचना योजना राब वणे, वकास XेKात सवXण
करणे , सवI

धोरण
काय&

कारUया सोयी सु वधांचे Qनयोजन करणे.

महानगर प`रXेKात सQु नयंmKत वकास साधणे.
१) महाराn+ महानगर

दे श वकास

ा धकरण अCयादे श २०१६ मCये

QनधाI`रत केलेल- कामे.
२) महानगर

ादे ;शक आ ?ण नगर रचना अ धQनयम १९६६ मCये

QनधाI`रत केलेल- कामे.
काया&लयीन दरू 5वनी ०२०- २५९३३३४४
काया&लयीन वेळ

सकाळी १० ते सायंकाळी ५.४५

सा9ता हक सु:ट# व

म*हRयातील दस
ु रा व चौथा शQनवार व र ववार

व$श2ठ सेवेसाठ;
ठरवले<या वेळा

सवI शासकoय सुppया, ;शवाय वभागीय आ युFत व िजcहा धकार- यांनी
जाह-र केलेcया .थाQनक सुppया.

कलम ४ (१) (ख) (३)
नण&या बाबतची काय&प%धती
नण&या बाबतची

•

ा धकरणातील व वध वभागांचे कामकाज चाल वlयासाठq
करण महानगर

काय&प%धती

ादे ;शक आ ?ण नगर रचना अ धQनयम १९६६ व

महाराn+ महानगर

दे श वकास

ा धकरण अCयादे श २०१६ या

अ धQनयमांना अधीन राहून अंQतम QनणIय
घेतले जातात.
•

Qनयमावल-तील कायIप धतीनुसार व
धोरणाrमक QनणIयानुसार QनणIय
बाबतीत

ा धकरण सभेने घेतलेcया

5 या होत असते. काह-

ा धकरण दै नं*दन कामकाजाUया बाबतीत आ पcया

दsु यम अ धकाZयांना शFती
•

ा धकरण सभेमCये

ा धकरणाचे अCयX हे

दान कM शकतात.

ा धकरणाUया वतीने सवI कामकाजाचे

Qनर-Xण व QनयंKण करतील. आ ?ण या अCयादे शाRवये बहाल
केलेcया शFतींचा वापर कMन

ा धकरण वेळोवेळी Qनिaचत करे ल

अशी सवI कतIPये पार पाडतील. परं तु, अCयX हे सहअCयXांना
आ पcया शFती व कतIPये

पार पाडlयासाठq QनयुFत कM

शकतील.
•

महानगर आ युFत हे

ा धकरणाचे मुHय कायIकार- अ धकार-

असतील आ ?ण अशा शFतींचा वापर कMन

ा धकरण ठरावा वारे

Qनिaचत केलेल- काय व कतIPये पार पाडतील . महानगर आ युFत
हे सवIसाधारण 5कं वा वशेष आ दे शा वारे

ाtत शFती , काय

कतIPये कलम ७ Uया उपकलम ५ अRवये उFत आ दे शामCये
उcलेख केcयानस
ु ार दsु यम अ धकाZयांकडे बहाल कM शकतील.

व

कलम ४ (१) (ख) (५)
ा धकरणा?या कामासंबंधात सव& साधारण नयम

वभाग
शासन व आ .थापना

संबं धत अ ध नयम
१) महाराn+ महानगर

दे श वकास

ा धकरण अCयादे श २०१६

अंतगIत सवI तरतुद-.
२) महाराn+ नागर- सेवा Qनयम अंतगIत सवI तरतुद-.
अ;भयांmKकo
लेखा व वh वभाग

महाराn+ राuय शासनाची बांधकाम सं*हता
१) महाराn+ महानगर

दे श वकास

ा धकरण अCयादे श २०१६

अंतगIत सवI तरतुद-.
२) महाराn+ राuयाचे लेखा व वhीय Qनयम.
Qनयोजन वभाग

१) महाराn+ महानगर

दे श वकास

ा धकरण अCयादे श २०१६

अंतगIत सवI तरतुद-.
२) महाराn+

ादे ;शक व नगर Qनयोजन अ धQनयम १९६६.

कलम ४ (१) (ख) (६).
ा धकरणाचे काया&लयातील उपलAध दBतऐवजांची मा हती

अ.

वगIवार-

द.तऐवजाचा तपशील

.

जतन करावयाचा

द.तऐवज / न.ती / न]दवह-

कालावधी

यापैकo कोणrया

कारात

उपल/ध ् असते
1.

अ

मळ
ु योजनेचा शासनमाRय नकाशा,

कायम.वeपी

द.तऐवज / न.ती /
न]दवह-

ा धकरण सभेचे इQतवत
ृ ांत रिज.टर,
ा धकरण वकास योजना, बांधकाम
Qनयमावल-, .थायी आ दे श सं चका, सु वधा
भूखंड

ा धकरणाUया ता/यात

घेणेबाबतUया सं चका, मे+ो संदभाIतील
पKPयवहार, `रंगरोड वषयक कागदपKे,
Rयायालयीन संदभI इ.
2.

ब

बांधकामाबाबतचे नकाशे, बांधकाम

30 वष

द.तऐवज / न.ती

परवानगी वषयक सं चका, झोन दाखले,
बांधकाम पुणrI वाचे दाखले, अन धकृत
बांधकामा वषयक सुनावणी सं चका,जोते
तपासणी दाखला, इ.
3.

क

कायI ववरण, आ वक-जावक बारQनशी

5 वष

न]दवह-

4.

ड

5करकोळ रजेचे अजI, त ार- अजI, अजIदार

1 वष

द.तऐवज

यांनी केलेले व वध कामासंबंधीचे अजI

कलम ४ (१) (ख) (७)
ा धकरणामधील धोरण/ नण&य ठर वणेसाठ; जनसामाGयांसाठ; स<ला मसलती बाबत तरतूद
ा धकरणाम5ये कोणतेह#

पुणे महानगर

धोरणाHमक नण&य घेJयापूवK

महाराn+

जनतेशी अथवा जनते?या

तरतुद-

त नधींशी चचा& करणे बाबत

¯ÖÏ¤êü¿Ö

वकास

ा धकरणास लागू असलेcया

ादे ;शक आ ?ण नगररचना अ धQनयम १९६६ चे
माणे

ा धकरण

ादे ;शक योजना तयार कMन

अथवा rयातील बदलाबाबत कायदे शीर तरतद
ु - नस
ु ार

अिBतHवात असले<या 'यवBथेचा

जा*हरात

;स ध करते. अशा जा*हरातीस सुनावणी दे lयात

तपशील

येते आ ?ण नंतरच वकास योजनेतील व वध

योजनांची

आ रXणे अथवा बदल शासनाUया माRयतेने कायम केले
जातात. इतर

शासकoय कामे शासन माRय बांधकाम

Qनयमावल- तसेच शासन QनणIयानस
ु ार केल- जातात.
ा धकरण स;मतीवर लोक

QतQन धrव अथवा

सcलामसलतीची QनयुFतीची तरतूद वैधाQनक`रrया
अ धQनयामातच केल- आ हे .

कलम ४ (१) (ख) (८)
ा धकरणातील स$मHया , पPरषदा अथवा मंडळे यांचे तपशील
ा धकरण सभा

ा धकरण स;मतीUया सद.यांची नावे
१. मा. मुHयमंKी , महाराn+ राuय(अCयX)
२. मा.मंKी, नगर वकास वभाग
३. मा.मंKी, गह
ृ QनमाIण वभाग
४. मा.पालकमंKी, पण
ु े िजcहा
५. मा. राuयमंKी, नगर वकास वभाग
६. महानगर XेKातील महानगर पा;लकांचे मा. महापौर (पद;स ध
सद.य)
७. महानगर XेKातील महानगर पा;लकांचे मा. .थायी स;मतीचे अCयX
(पद;स ध सद.य)
८. राuय शासनाकडून च ाकार प धतीने QनयुFत महानगर XेKातील
दोन नगर प`रषदांचे मा.नगराCयX
९. महानगर XेKातील िजcहा प`रषदे चे मा.अCयX

(पद;स ध सद.य)

१०. महानगर XेKात अंशतः अथवा पूणत
I ः येणाZया मतदार संघातील
QतQन धrव करणाZया महाराn+ वधानसभेतील राuय शासनाकडून
QनयुFत केलेले चार सद.य
११. महाराn+ वधानप`रषदे तील राuय शासनाकडून QनयुFत केलेला एक
सद.य
१२. मा.मुHय स चव, महाराn+ राuय 5कं वा rयांनी

ा धकृत केलेला

स चवांUया दजाIपेXा कमी नसलेला अ धकार१३. महानगर XेKातील महानगर पा;लकांचे आ युFत
१४. स चव, नगर वकास वभाग, महाराn+ राuय.
१५. स चव, गह
ृ QनमाIण वभाग, महाराn+ राuय.
१६. दे शामCये कमाल XेK समा वnट असलेcया वशेष Qनयोजन
ा धकरणाचे मुHय कायIकार- अ धकार१७. ा धकरण XेKातील वभागीय आ युFत व पो;लस आ युFत
१८. महानगर आ युFत पुणे महानगर
( सद.य स चव)

¯ÖÏ¤êü¿Ö

वकास

ा धकरण

कलम ४ (१) (ख) (९)
पुणे महानगर
अ

पदनाम

¯ÖÏ¤êü¿Ö

वकास

अ धकार# /

U

कम&चा-या&चे नाव

ा धकरणातील काय&रत अ धकाTयांची याद#
वग&/
राजप.

नोकर#?या

संपका&साठ; दरू 5वनी , फेZस / ई

ठकाणी Wजू मेल
झा<याचा
दनांक

1

€ी.महे श झगडे

महानगर

भा. .से.

आ युFत तथा

वगI-1

14/05/2015

फोन नं ०२० – २५९३३३४४ / ३५६/
ई मेल comm@pmrda.gov.in

मुHय कायIकारअ धकार-

2

€ी. ववेक
खरवडकर

महानगर

ü

Qनयोजनकार

वगI-1

23/09/2015

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल mp@pmrda.gov.in

3

€ी. सुQनल

मुHय अ;भयंता

वांढेकर

वगI-1

09/11/2015

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल ce@pmrda.gov.in

4

€ी. वजयकुमार

महानगर

गो.वामी

Qनयोजनकार

वगI-1

01/12/2015

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल mpp@pmrda.gov.in

5

€ी. अlणासाहे ब
चPहाण

वशेष कायI

वगI-1

02/11/2015

अ धकार-

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल osd@pmrda.gov.in

6

ÁÖß´ÖŸÖß. ×¾Ö¤üµÖãŸÖ
¾Ö¸üÜÖê›üÛú¸ü

ˆ¯Ö´ÖãÜµÖÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß
†×¬ÖÛúÖ¸üß

वगI-1

04/12/2015

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल dyceo@pmrda.gov.in

७

ÁÖß. ÁÖßÆü¸üß ÜÖã¤Ôü

»ÖêÜÖÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö
†×¬ÖÛúÖ¸üß

वगI –

२१/०६/२०१६

१

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल cafo@pmrda.gov.in

8

ÁÖß´ÖŸÖß. †“ÖÔ®ÖÖ
•ÖÖ¬Ö¾Ö / ŸÖÖÓ²Öê

´ÖãÜµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö
†×¬ÖÛúÖ¸üß

वगI-1

16/01/2016

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल cao@pmrda.gov.in

9

ÁÖß´ÖŸÖß. †“ÖÔ®ÖÖ
µÖÖ¤ü¾Ö

10 ÁÖß. ×¾ÖÛúÖÃÖ
³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö

11

ÃÖÆüÖµµÖÛú ×®ÖµÖÓ¡ÖÛú
†®Ö×¬ÖÛéúŸÖ
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö
ÃÖÆüÖµµÖÛú ×®ÖµÖÓ¡ÖÛú
†®Ö×¬ÖÛéúŸÖ
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö

ÁÖß. ×¿Ö.ŸÖã.×¿ÖŸÖÖ±ú ®ÖÝÖ¸ü ¸ü“Ö®ÖÖÛúÖ¸ü

वगI-1

16/01/2016

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल illegalcon2@pmrda.gov.in

वगI-1

18/01/2016

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल illegalcon1@pmrda.gov.in

वगI–१

01/12/2016

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल tp3mp@pmrda.gov.in

12 ÁÖß. ¿Ö. ¸ü.“Ö¾ÆüÖÞÖ ®ÖÝÖ¸ü ¸ü“Ö®ÖÖÛúÖ¸ü

वगI–१

01/12/2016

फोन नं ०२० – २५९ ३३३ ४४ /
३५६/
ई मेल tp2mp@pmrda.gov.in

कलम ४ (१) (ख) (१०)
ा धकरणातील अ धकार# कम&चार# यां?या वे तनाचे तपशील
अ.U.

†×¬ÖÛúÖ¸üß /
Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ®ÖÖ¾Öê

1

ÁÖß. ´ÖÆêü¿Ö —ÖÝÖ›ê
³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê

´Öæôû
¾ÖêŸÖ®Ö

´ÖÆüÖÝÖÖ‡Ô
³Ö¢ÖÖ

‡ŸÖ¸ü
¯Öæ¸üÛú
³Ö¢Öê

70290

87863

28952 187105

2

´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ ŸÖ£ÖÖ
´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß
†×¬ÖÛúÖ¸üß
ÁÖß. ×¾Ö¾ÖêÛú ÜÖ¸ü¾Ö›üÛú¸ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü ×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÛúÖ¸ü

53470 63629

18350 135449

3

ÁÖß. ÃÖã×®Ö»Ö ¾ÖÖÓœêüÛú¸ü

´ÖãÜµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ

49410

58798

18379 126587

4

´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü ×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÛúÖ¸ü

39280

46743 13810

×¾Ö¿ÖêÂÖ ÛúÖµÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸üß

30200

35938

ˆ¯Ö´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß
†×¬ÖÛúÖ¸üß
»ÖêÜÖÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß

30040

35748 11679 77467

7

ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖÛãú´ÖÖ¸ü
ÝÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß
ÁÖß. †ÞÞÖÖÃÖÖÆêü²Ö
“Ö¾ÆüÖÞÖ
ÁÖß´ÖŸÖß. ×¾Ö¤üµÖãŸÖ
¾Ö¸üÜÖê›üÛú¸ü
ÁÖß. ÁÖßÆü¸üß ÜÖã¤Ôü

34880

41031

16296 73487

8

ÁÖß´ÖŸÖß. †“ÖÔ®ÖÖ ŸÖÖÓ²Öê

´ÖãÜµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß

24620

29298

10286 64204

9

24620

29298

7334

21860

26013

28888 55120

11

ÁÖß´ÖŸÖß. †“ÖÔ®ÖÖ µÖÖ¤ü¾Ö ÃÖÆüÖµµÖÛú ×®ÖµÖÓ¡ÖÛú
†®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö
ÁÖß. ×¾ÖÛúÖÃÖ ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ÃÖÆüÖµµÖÛú ×®ÖµÖÓ¡ÖÛú
†®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö
ÁÖß. ×¿Ö. ŸÖã. ×¿ÖŸÖÖ±ú ®ÖÝÖ¸ü ¸ü“Ö®ÖÖÛúÖ¸ü

33080

41350

14564 88994

12

ÁÖß. ¿Ö. ¸ü. “Ö¾ÆüÖÞÖ

29060

36325

13358 78743

5
6

10

¯Ö¤ü®ÖÖ´Ö

®ÖÝÖ¸ü ¸ü“Ö®ÖÖÛúÖ¸ü

‹ÛãúÞÖ
¸üŒÛú´Ö

99833

12656 78794

61252

कलम ४ (१) (ख) (११)
ा धकरणाचा

दनांक १.०४.२०१६ ते ३१/०३/२०१७ पय^त चा मंजूर अथ& संक<प

ŸÖŒŸÖÖ-ÛÎúú-1
†ÖÙ£ÖÛú ¾ÖÂÖÔ 2015-16 “ÖÖ ´ÖÆüÃÖã»Öß ÜÖ“ÖÔ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
†.ÛÎú.

ÃÖ®Ö 2015-16 ´Öãôû
†£ÖÔÃÖÓÛú»¯Ö †Ó¤üÖ•Ö

»ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÔ

1

ÃÖ®Ö 2016-17
†£ÖÔÃÖÓÛú»¯Ö
†Ó¤üÖ•Ö

Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ÜÖ“ÖÔ
1

¾ÖêŸÖ®Ö

61.24

18.83

224.19

2

ÝÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ®Ö

13.68

2.53

39.37

3

´ÖÆüÖÝÖÖ‡Ô ³Ö¢ÖÖ

80.17

18.30

301.07

4 ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ

15.11

3.22

51.97

5 Ã£ÖÖ×®ÖÛú ¯Öã¸üÛú ³Ö¢ÖÖ

0.83

0.08

2.53

6

¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ³Ö¢ÖÖ

3.50

0.02

10.51

7 ¯ÖÏ×ŸÖ×®ÖµÖãŒŸÖß ³Ö¢ÖÖ

3.48

0.40

10.68

8 ×Ã¾ÖµÖê¢Ö¸ü ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ¸ü•ÖÖ ¾Ö ×®Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖ®Ö †Ó¿Ö¤üÖ®Ö

10.00

0.00

20.00

¾Öî¤üµÖ×ÛúµÖ ÜÖ“ÖÔ

0.01

0.00

5.00

10 ¸ü•ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ

0.01

0.00

0.50

11 ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÜÖ“ÖÔ

5.00

0.00

5.00

12 ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÜÖ“ÖÔ (TA & DA)

0.10

5.33

5.00

13 ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯ÖÖ×¸üÁÖ´ÖßÛú ¾ÖêŸÖ®Ö / ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö

1.04

5.49

12.00

14 ÛúÓ¡ÖÖ™üßÛú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö

16.40

21.95

36.00

15 †×Ý®Ö¿Ö´Ö®Ö µÖÓ¡ÖÞÖÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö

50.00

0.00

35.00

16 ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸üÖÓ“Öê ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö

5.00

0.00

10.00

17 ‡ŸÖ¸ü ³Ö¢Öê

10.00

0.00

0.00

275.57

76.16

768.82

1. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ ³ÖÖ›êü

30.00

23.40

40.00

2. ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ Ûú¸ü

0.25

0.25

1.00

9

‹ÛãúÞÖ
2

ÃÖ®Ö 2015-16
ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖû
†£ÖÔÃÖÓÛú»¯Ö †Ó¤üÖ•Ö

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÜÖ“ÖÔ
† ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÜÖ“ÖÔ

3. ¯ÖÖÞÖß¯Ö™ü™üßÛú¸ü

0.20

0.20

0.70

4. ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß

1.00

1.00

2.00

31.45

24.85

43.70

1. ¾ÖÖÆü®Ö ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß

0.10

0.10

1.00

2. ‡Ó¬Ö®Ö

1.35

0.70

1.00

3. ×¾Ö´ÖÖ

0.01

0.00

0.10

4. ³ÖÖ›üµÖÖ®Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÆü®ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ

8.75

16.00

36.00

10.21

16.80

38.10

1. ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö

0.35

0.30

0.40

2. ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ÃÖ³ÖÖ ²ÖîšüÛúß¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ

0.80

0.50

2.00

1.15

0.80

2.40

1. ×¾Ö¤üµÖãŸÖ ¤êüµÖÛú ÜÖ“ÖÔ

1.00

1.00

6.00

2. ´Öã¦üÞÖ ¾Ö »ÖêÜÖ®ÖÃÖÖ´ÖÝÖÏß

1.50

1.21

2.00

3. ™ü¯ÖÖ»Ö ×ŸÖ×Ûú™ü ¾Ö ŸÖÖ¸ü

1.00

0.30

2.00

4. ¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÜÖ“ÖÔ

1.25

1.12

2.00

5. ‡Ó™ü¸ü®Öê™ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¤êüµÖÛú ÜÖ“ÖÔ

0.00

4.00

3.80

6. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß

5.00

20.00

40.00

7. ¯ÖãÃŸÖÛêú ¾Ö ×®ÖµÖŸÖÛúÖ×»ÖÛêú

1.00

0.25

1.00

8. ÛúÖµÖ¤êü×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖ»»ÖÖ ¿Öã»Ûú

5.00

0.10

25.00

9. †×ŸÖ£µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ / ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ²ÖîšüÛú ÜÖ“ÖÔ

0.50

0.10

1.00

10. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ±úÙ®Ö“Ö¸ü

30.00

10.00

30.00

11. ÃÖÓÝÖÞÖÛú / Ø¯ÖÏ™ü¸ü / ™òü²Ö ÜÖ¸êü¤üß ‡ŸµÖÖ¤üß

40.00

25.00

25.00

12. ÃÛòú®Ö¸ü, —Öê¸üÖòŒÃÖ, ¯»ÖÖò™ü¸ü ‡ŸµÖÖ¤üßÜÖ¸êü¤üß

5.55

5.00

6.00

13. †Ö¸ü.¯Öß. ¯»Öò®Ö ×›ü•Öß™üÖ‡Ô•ÖÛú¸üÞÖê

4.00

1.50

4.00

14. †Ö¸ü.¯Öß. ¯»Öò®Ö®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖõÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ¸üÃŸÖê
®ÖÛúÖ¿ÖêŸÖµÖÖ¸üÛú¸üÞÖê.

10.00

5.00

50.00

15. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖÃÖÓÝÖÞÖÛú »Öò®Ö ×ÃÖ×Ã™ü´ÖÛú¸üÞÖê

2.00

2.00

2.00

16. ®Ö¾Öß®Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê

1.50

0.00

1.00

17. ÃÖÓÝÖÞÖÛú / Ø¯ÖÏ™ü¸ü / —Öê¸üÖòŒÃÖ / ÃÛòú®Ö¸ü ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö

2.00

0.25

2.00

‹ÛãúÞÖ
²Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü ÝÖÖ›üµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ

‹ÛãúÞÖ
Ûú ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ÃÖ³ÖÖ ÜÖ“ÖÔ

‹ÛãúÞÖ
›ü †ÖÛú×Ã´ÖÛÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ÜÖ“ÖÔ

¤ãü¹ýÃŸÖß
18. †ÖµÖÛú¸ü / ÃÖê¾ÖÖÛú¸ü

2.00

2.00

10.00

19. Ûú¸ü ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü ¿Öã»Ûú

2.00

0.10

2.00

20. ‡ŸÖ¸ü ÜÖ“ÖÔ

5.00

5.00

5.00

‹ÛãúÞÖ

120.30

83.93

219.80

‹ÛãúÞÖ (†+²Ö+Ûú+›ü)

163.11

126.38

304.00

‹ÛãúÞÖ (1+2)

438.68

202.54

1072.82

कलम ४ (१) (ख) (१६)
ा धकरणातील जन मा हती अ धकार# व अ पल#य अ धकार# यांची मा हती

†®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ¾Ö ×®Ö´ÖãÔ»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ, •Ö´Öß®Ö ¾Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ - ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö
×¾Ö³ÖÖÝÖ, †×³ÖµÖÖÓ×¡ÖÛúß ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ŸÖÃÖê“Ö »ÖêÜÖÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ×®ÖµÖãŒŸÖß ÆüÖê¾Öæ®Ö
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ×¤ü. 24/8/2015 “Öê ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†×¬ÖÛúÖ¸üÖÓŸÖÝÖÔŸÖ, •Ö®Ö´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ®Öê´ÖÞÖæÛúÖ Ûêú»Öê»µÖÖ ®Ö¾ÆüŸµÖÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ
ÛúÖ¸üÞÖÖÃŸÖ¾Ö †ÖŸÖÖ ®Ö¾µÖÖ®Öê ÜÖÖ»Öß ®Ö´Öæ¤ üÛêú»Öê¯ÖÏ´ÖÖÞÖê •Ö®Ö´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ×®ÖµÖãŒŸµÖÖ
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†. ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ/ŸÖÖ»ÖãÛúÖ
ÛÎú.
1 ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö/ †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ
2 †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú ¾Ö
×®Ö´ÖãÔ»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ
3 •Ö´Öß®Ö ¾Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

†×³Ö»ÖêÜÖ ÛúõÖ
´ÖÖ¾Öôû
³ÖÖê¸ü, ¾Öê»ÆüÖ
Æü¾Öê»Öß (ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¸üÃŸÖÖ, ØÃÖÆüÝÖ›ü ¸üÃŸÖÖ)
¤ü×õÖÞÖ Æü¾Öê»Öß (ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸ü ¸üÃŸÖÖ ¾Ö ¯Öã¸Óü¤ü¸ü
ŸÖÖ»ÖãÛúÖ)
Æü¾Öê»Öß (¤êüÆæü), ÜÖê›ü
Æü¾Öê»Öß (®ÖÝÖ¸ü ¸üÖê›ü , »ÖÖêÆüÝÖÖ¾Ö)
×¿Ö¹ý¸ü , ¤üÖï›ü
´Öãôû¿Öß
†×³ÖµÖÖÓ×¡ÖÛúß ×¾Ö³ÖÖÝÖ
»ÖêÜÖÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ
×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

•Ö®Ö´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üß

†×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß

ÁÖß.†¿ÖÖêÛú ÛúÖÓ²Öôêû
1) ÁÖß. ¾Æüß.›üß.®ÖÖ‡ÔÛú
2) ÁÖß. ‹.¾Æüß. ¤ãü¬Ö»Ö¾ÖÖ¸ü
ÁÖß. ¸ü´Öê¿Ö ×Æü¸êüÛêú¹ý¸ü
(ÛúÖµÖÔõÖê¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê)
ÁÖß. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×Ûú¸ü¾Öê
ÁÖß. ÃÖ.×¤ü.¯ÖÖÝÖê
ÁÖß. ÝÖ.Ûéú.×“Ö»»ÖÖôû
ÁÖß´ÖŸÖß ³ÖÖÝµÖÁÖß œü¾ÖôûÃÖÓÛú
ÁÖß. ¬Ö.¯ÖÏ.¯ÖÖÓ›êü

ÁÖß. Æü×¸ü¤üÖÃÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÝÖ »ÖÖ›ü
1) ÁÖß´ÖŸÖß †“ÖÔ®ÖÖ µÖÖ¤ü¾Ö
2) ÁÖß. ×¾ÖÛúÖÃÖ ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Öü
1) ÁÖß´ÖŸÖß †“ÖÔ®ÖÖ µÖÖ¤ü¾Ö
2) ÁÖß. ×¾ÖÛúÖÃÖ ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Öü
ÁÖß. ÃÖã.‹.¤êüÃÖÖ‡Ô
ÁÖß. ÃÖã.‹.¤êüÃÖÖ‡Ô
ÁÖß. ×¿Ö.ŸÖã.×¿ÖŸÖÖ±ú
ÁÖß. ¿µÖÖ.¸üÖ.“Ö¾ÆüÖÞÖ
ÁÖß. ¿µÖÖ.¸üÖ.“Ö¾ÆüÖÞÖ

ÁÖß. ÝÖãÓ.ÛúÖ.£ÖÖê™êü
ÁÖß. ¯Öã.×¿Ö.•ÖÝÖ¤üÖôêû
ÁÖß. ¯Öã.×¿Ö.•ÖÝÖ¤üÖôêû
ÁÖß´ÖŸÖß À¾ÖêŸÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
ÁÖß. ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖÓœü¸êü
ÁÖß. ÃÖã¸ëü¦ü ŸÖÖÓ²Öê
ÁÖß. ×¤ü»Öß¯Ö ¯ÖÓ›üŸÖ

ÁÖß. ×¿Ö. ŸÖã. ×¿ÖŸÖÖ±ú
ÁÖß. ¿µÖÖ.¸üÖ.“Ö¾ÆüÖÞÖ
ÁÖß. ×¿Ö.ŸÖã.×¿ÖŸÖÖ±
ÁÖß. ÃÖã.‹.¤êüÃÖÖ‡Ô
ÁÖß. ÃÖÖê´Ö®ÖÖ£Ö Ûú¤ü´Ö
ÁÖß. ÃÖã.´ÖÖ. ³ÖÖëÝÖ
ÁÖß. ÝÖßŸÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖê¹ý›êü

