
                                               

कलम 2   (h) 

नमुना “क” 
सार्वजननक प्रानिकरणाांची खातेननहाय यादी 

(कलम 2 (h) मानहतीचा अनिकार अनिननयम, 2005नुसार ) 

खात्याचे नार् :-  सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर 

(कलम 2(h) a/b/c/d नुसार) 

अ.क्र. सार्वजननक प्रानिकरणाची 

नननमवतीकारकानुसार नर्भागणी 

सार्वजननक 

प्रानिकरणाचे नार् 

निकाण / सांपूणव 

पत्ता 
1. राज्यघटनेतच अनुसु्यत नकां र्ा 

राज्यघटनेनूसार नननमवती 

-- --- 

2. सांसदेने पाररत केलेल्या कायद्यामुळे 

नननमवती 

सहायक ननबांिक 

भागीदारी सांस्था, 

नागपूर 

खोली क्र. 118, 

जुने सनचर्ालय 

इमारत नसव्हील 

नाईन्स 

नागपूर440001 
3. नर्िान मांडळाने पाररत केलेल्या 

कायद्यामुळे नननमवती 

--- ---- 

4. सांबांनित राज्य र् केन्द्र शासनाच्या 

पररपत्रकाने  र् आदेशाने नननमवती 

--- --- 

 

                                        

कलम 2 (h) नमुना “ ख 

” 

भरीर् प्रमाणात शासकीय अथव साहाय्य नमळत असलेल्या सार्वजननक प्रानिकरणाांची यादी 

खात्याचे नाांर् :- सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर 

(कलम (h)(i)(ii) नुसार) 

अ.क्र. सार्वजननक प्रानिकरणाांची 

अथवसाहाय्यानुरूप नर्भागणी 

सार्वजननक  

प्रानिकरणाचे नाांर् 

निकाण/सांपूणव पत्ता 

1. सांपूणव मालकीचे पूणवत:  

ताब्यातील अथर्ा भरीर् 

प्रमाणात अथव साहाय्य केलेले 

प्रानिकरण 

लागू नाही --- 

  लागू नाही --- 
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नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक प्रानिकरणाच्या 

कामाांचा आनण कतवव्याचा तपशील. 

1. सार्वजननक प्रानिकरणाचे नार् सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर 
2. सांपूणव पत्ता खोली क्र. 118, जुने सनचर्ालय इमारत , नसव्हील 

लाईन्स, नागपूर 440001 
3. कायावलय प्रमुख  सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर 
4. कोणत्या खात्याच्या अांतगवत हे 

कायावलय आहे? 

नर्नि र् न्याय नर्भाग मांत्रालय मुांबई 

5. कामाचा अहर्ाल कोणत्या 

कायावलयाकडे सादर केला 

जातो? 

ननबांिक भागीदारी  सांस्था महाराष्ट्र राज्य मुांबई. 

6. कायवकक्षा : भौगोनलक नागपूर,र्िाव, भांडारा, गोांनदया, गडनचरोली, 

अमरार्ती, यर्तमाळ,अकोला, बुलढाणा, र्ानशम. 
7.  अांगीकृत व्रत (Mission) --- 

8. धे्यय/िोरण (Vision) --- 

9. साध्य ---- 

10. प्रत्यक्ष कायव भारतीय भागीदारी अनिननयम 1932 अन्वये भागीदारी 

सांस्थाांची नोांदणी र् मुांबई व्यापारेत्तर ननगम अनिननयम 

1959 अांतगवत महामांडळाची नोांदणी केली जाते. 
11. जनतेला देत असलेल्या 

सेर्ाांचा थोडक्यात तपशील 

--- 

12. स्थार्र मालमत्ता (येथे 

तुमच्या प्रानिकरणाची जमीन 

, इमारत आनण अन्य 

स्थार्र मालमते्तचा तपशील 

द्यार्ा) 

--- 

13. प्रानिकरणाच्या सांरचनेचा 

तक्ता (र्ांशरृ्क्षाचा तक्ता 

जसा असतो तसा तक्ता 

काढुन, प्रते्यक पातळीर्र 

कायवकक्ष र् सांपकावच्या 

पत्याशी त्याची जोड घालून 

दाखर्ार्ी) 

“ अ “ प्रपत्र 

14. कायावलयाची रे्ळ आनण 

दुरध्वनी क्रमाांक (सर्व 

दुरध्वनी क्रमाांक फॅक्स 

क्रमाांक, ई-मेल आनण 

कायावलयीन कालानांतर 

सांपकावचा तातडीचा क्रमाांक 

सकाळी 9.45 ते 6.15  
0712-2530897 

Asstreg.nagpur@rof.maharashtra.gov.in 



असलतर तोही क्रमाांक 

द्यार्ा) 
15. साप्तानहक सुटटी आनण 

नर्शेष सेर्ाांचा कालार्िी 

शासनाच्या ननयमाप्रमाणे 
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कलम 4 (1) (b) (i) 

नमुना “ क ” 

    नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणातील अनिकारी र् कमवचारी याांच्या अनिकार कक्षा. 

“  क ” 

अ.क्र. अनिकार पद आनथवक अनिकार सांबांनित कायदा/ननयम  

आदेश/राजपत्र 

शेरा 

(असल्यास) 

1. सहाय्यक 

ननबांिक 

भागीदारी 

सांस्था, नागपूर 

कायावलय प्रमुख तथा 

आहरण् र् सनर्तरण 

अनिकारी 

नर्त्तीय अनिकार 

ननयम पुस्तिका, 
2001 

-- 

 

“ ख “ 

अ.क. अनिकार पद प्रशासननक अनिकार सांबांनित कायदा/ननयम  

आदेश/राजपत्र 

शेरा 

(असल्यास) 

 

1. सहाय्यक ननबांिक 

भागीदारी सांस्था, 

नागपूर 

कायावलय प्रमुख तथा 

आहरण् र् सनर्तरण 

अनिकारी 

नर्त्तीय अनिकार 

ननयम पुस्तिका, 
2001 

-- 

 

 

“  ग ” 

 

अ.क. अनिकार पद फौजदारी अनिकार सांबांनित कायदा/ननयम  

आदेश/राजपत्र 

शेरा 

(असल्यास) 

 

1. नन रां क  
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  नागपूर येथील सहाय्यक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपुर 

 

                                        सहाय्क ननबांिक-1 

                     

                                        प्रमुख नलपीक-1 

  

                                       र्रीष्ठ नलपीक-1 

 

                                        नलपीक –टांकलेखक-4 

  

                                        नशपाई-2 
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना “ ख ” 

नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी  सांस्था, नागपूर या सार्वजननक प्रानिकरणातील 

अनिकारी र् कमवचारी याांची कतववे्य. 

“ क “ 

अ.क्र. अनिकार 

पद 

असनथवक कतववे्य सांबांनित  

कायदा/ननयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा  

(असल्यास) 

1 सहायक 

ननबांिक 

भागीदारी 

सांस्था, 

कायावलय 

प्रमुख 

आस्था/लेखा/प्रशासकीय 

कतवव्याकरीता  

कायावलय प्रमुख 

शासनाचे ननयम --- 

 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना “ ख “ 

“ ख “ 

अ.क्र
. 

अनिकार पद प्रशासननक कतववे्य सांबांनित  

कायदा/ननयम/आदेश/रा

जपत्र 

शेरा 

(असल्यास
) 

1 सहायक ननबांिक 

भागीदारी सांस्था, 

आस्था/लेखा/प्रशासकीय 

कतवव्याकरीता  

कायावलय प्रमुख 

अनिकार 

नर्त्तीय अनिकार ननयम 

पुस्तिका 2001 र् इतर 

ननयमानुसार 

--- 

2. प्रमुख नपनपक पयवरे्क्षकीय कमवचारी -- -- 

3. र्ररष्ठ नलनपक पडताळणी/चौकशी -- -- 

4. नलनपक-

टांकलेखक 

पडताळणी/चौकशी --- -- 

5. नलनपक-

टांकलेखक 

चौकशी -- -- 

6. नलनपक-

टांकलेखक 

जार्क --- -- 

7. नलनपक-

टांकलेखक 

ननरीक्षण्/टांकलेखन --- -- 

8. नशपाई नशपायाची कामे --- -- 
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कलम 4 (1) (b) (i)  नमुना “ क “ 

“ घ “ 

अ.क्र. अनिकार पद अिवन्यानयक अनिकार सांबनित 

कायदा/ननयम 

/आदेश/राजपत्र 

शेरा  

(असल्यास) 

1. सहाय्यक 

ननबांिक 

भागीदारी  

सांस्था 

भारतीय भागीदारी 

अनिननयमान्वये भागीदारी 

सांस्थाांची 

नोांदणी/फेरफार/दांड 

आकारणी 

भारतीय भागीदारी 

अनिननयम, 1932 

 --- 

 

 

                                “्य “ 

अ.क्र. अनिकार पद न्यानयक अनिकार सांबनित 

कायदा/ननयम 

/आदेश/राजपत्र 

शेरा  

(असल्यास) 

1. नन रां क  --- 
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“्ग “ 

अ.क्र. अनिकार पद फौजदारी  कतववे्य सांबनित 

कायदा/ननयम 

/आदेश/राजपत्र 

शेरा  

(असल्यास) 

1. नन रां क  --- 

 

 

कलम  4 (1) (b) (ii) नमुना  “ ख ” 

“ घ ” 

अ.क्र. अनिकार पद अिवन्यानयक कतववे्य सांबनित 

कायदा/ननयम 

/आदेश/राजपत्र 

शेरा  

(असल्यास) 

1. सहाय्यक 

ननबांिक 

भागीदारी  

सांस्था 

भारतीय भागीदारी 

अनिननयमान्वये भागीदारी 

सांस्थाांची 

नोांदणी/फेरफार/दांड 

आकारणी 

भारतीय भागीदारी 

अनिननयम, 1932 

 --- 

 

 

 

“्य “ 

अ.क्र. अनिकार पद न्यानयक कतववे्य सांबनित 

कायदा/ननयम 

/आदेश/राजपत्र 

शेरा  

(असल्यास) 

1. नन रां क  --- 
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कलम 4 (1) (b) (iii) 

      नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणात कोणताही  ननणवय घेताना पाळली जाणारी ननणवय प्रनक्रयेची आनण त्यार्रील 

देखरेखीची पध्दत आनण सोपर्लेले व्यस्तक्तगत उत्तरदानयत्व. 

कामाचे नार्          :- भागीदारी सांस्थाांची नोांदणी, घटनेतील फेरफाराांची नोांदणी, 

व्यापारेत्तर महामांडळाांची       

                             नोांदणी. 

सांबांनित तरतुद        :- भारतीय भागीदारी अनिननयम, 1932 र् मुांबई व्यापारेत्तर 

ननगम ननयम, 1959 

सांबांनित अनिननयम  :- भारतीय भागीदारी अनिननयम,1932 र् मुांबई व्यापारेत्तर ननगम 

अनिननयम, 1959 

ननसम                    :-     महाराष्ट्र भागीदारी ननयम, 1989 र् मुांबई 

व्यापारेत्तर ननयम 1959 

शासन ननणवय          :- 

पररपत्रक क्र.           :- 

कायावलयीन आदेश  :- 

अ.क्र
. 

कामाचे स्वरुप कामाचे 

टपे्प 

अपेनक्षत 

कालार्िी 

प्रते्यक कामाबाबत आनण 

प्रते्यक टप्प्यार्र कमवचा-

याची र् अनिका-याची 

भूनमका आनण जबाबदारी 

शेरा  

(असल्यास
) 

1. भागीदारी सांस्थाांची 

नोांदणी , 

घटनेतील  

फेरफाराांची नोांदणी 

तीन टपे्प 90 नदर्स 1.)कननष्ठ नलनपक, 

र्ररष्ठ नलनपक प्रकरण 

पडताळणीची कामे 

2) प्रमुख नलनपक 

पडताळणीच्या कामाचे 

पयवरे्क्षण करतात. 

3) सहा. ननबांिक 

िरार्र अांनतम मांजुरी 

काही 

नाही 

2. व्यापारेत्तर 

महामांडळाांची 

नोांदणी 

तीन टपे्प 90 नदर्स 1) प्रमुख नलनपक 

प्रकरण तपासून सहा. 

ननबांिकाना सादर 

 



करतात 

2.सहा. ननबांिक अांनतम 

मान्यता देतात. 

 

…9 .. 

 

कलम 4 (1) (b) (iv)  नमुना “  

क ” 
  

         नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणात होणा-या कामासांबिी सर्वसामान्यपणे िरनर्लेली भौनतक र् आनथवक उनदषे्ट् 

सांस्थापातळीर्र िरर्लेले मानसक/ते्रमानसक/अिवर्ानषवक अथर्ा र्ानषवक उनदषे्ट्. 

 

अ.क्र. अनिकार 

पद 

काम भौनतक उनदषे्ट् 

(एकाांकात) 

आनथवक 

उनदषे्ट्  

(रु.) 

कालार्िी 

असल्यास 

शेरा  

 

1.  नन रां क    
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कलम 4 (1) (b (v) नमुना “ क “ 

 

       नापूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणात होणा-या कामासांबिी सर्वसामान्यपणे आखलेले ननयम. 

अ.क्र. नर्षय सांबांनित शासकीय 

ननणवय कायावलयीन 

आदेश 

/ननयम/राजपत्र 

र्गैरेचा क्रमाांक र् 

तारीख 

शेरा  

(असल्यास) 

1. भारतीय भागीदारी अनिननयम र् 

महाराष्ट्र भागीदारी ननयम अन्यरे् 

भागीदारी सांस्थाची नोांदणी घटनेतील 

फेरफार/बदल, तसेच प्रमानणत प्रती 

ननगवनमत करणे आनण कामकाजात 

सुटसुटीतपणा आणण्याबाबतची 

मावदशवक तते्व. त्याचप्रमाणे मुांबई 

व्यापारेत्तर ननगम  अनिननयम 

अांमलबजार्णी आनणभारतीय 

भागीदारी अनिननयमाचे अनुषांगाने 

मुांबई मुद्ाांक अनिननयमातील 

मागवदशवक तते्व.  

 

-- 
1)भारतीय भागीदारी 

कायदा, 1932 

2)महाराष्ट्र भागीदारी 

ननयम, 1989, 

नद.28.5.89 

3) मुांबई व्यापारेत्तर 

ननगम अनिननयम, 
1959, 

4) मुांबई व्यापारेत्तर 

ननगम ननयम 1959 
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कलम 4 (1) (a) (vi) 

          नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्राांची यादी. 

अ.

क्र. 

नर्षय दिऐर्ज /िररणी 

नोांदर्ही यापैकी 

कोणत्या प्रकरात 

उपब्ध 

िररणी 

क्र./नोांदर्

ही क्र. 

तपशील नकती काळापयवत 

ही मानहती 

साांभाळुन िेर्ली 

जाते? 
1. नोांनदत 

भागीदारी 

सांस्थाांचे 

अनभलेख 

1)मुळ अनभलेख     -- नमुना 

अ,ब,क,ड,ई,फ,तसे

च नद.1.185 नांतर 

नोांनदत झालेल्या 

भागीदारी सांस्थाांच्या 

सांस्था स्थापने बाबतच्या 

मुळ भागीदारी पत्राची 

प्रमाणीत प्रत. 

कायमस्वरूपी र् 

नर्सनजवत 

झालेनांतर 15 

र्षावपयवत 

2)नोांनदत भागीदारी 

सांस्थाची नोांदर्ही 

--      “ ग ”  नमुना    ---“-- 

3)नोांनदत भागीदारी 

सांस्थाांचे ननदेश सुची 

काडव 

--  ननदेशसूची    ---“-- 

2 व्यापारेत्तर 

ननगम 

अनिननयम 

अांतगवत 

1)मुळ अनभलेख -- अ)सांस्थापन समयलेख 

र् सांस्थापन ननयमार्ली  

ब)र्ानषवक लेखे 

क)महामांडळाांचे िरार् 

इ. 

कायमस्वरूपी 

3. आस्था/ 

लेखा 

नर्भाग 

1)कमवचारी 

हजेरीपत्रक 

-- -- कायम 

2)सेर्ा अनभलेख -- -- --“-- 

3)रे्तननोांदर्ही/ 

पत्रके 

-- --- --“-- 

4)सेर्ापुिके/ 

नोांदर्ही 

-- -- --“-- 

5)अनुदान नोांदर्ही -- -- --“-- 

6)रोख र्ही -- --- 20 र्षे 

7)असांनर्तररत रे्तन 

र् भते्त नोांदर्ही 

-- -- 5 र्षे 

8)िनादेश नोांदर्ही -- -- कायम 

9)गटनर्मा योजना 

नोांदर्ही 

-- -- --“-- 

…12.. 



कलम 4 (1) (a) 
(vi) 

 

अ.क्र. नर्षय दिऐर्ज/िररणी नोांदर्ही 

योपैकी कोणत्या प्रकारात 

उपलब्ध  

िाररणी 

क्र./नोांदर्ही  

क्र. 

तपशील नकती 

काळापयवत 

ही मानहती 

साांभाळुन 

िेर्ली जाते? 
3. आस्था/लेखा 

नर्भाग 

10)भनर्ष्यननर्ावह ननिी र्गव 

4 लेखे नोांदर्ही 

-- -- कायम 

11)सथायी/अस्थायी 

रे्तनपट निी 

-- -- 10 र्षे 

12)कॅश व्हाउचर -- -- 5 र्षे 

13)डाक मुद्ाांक अनभलेख 

नोांदर्ही 

-- -- 5 र्षे 

14)राकड नोांदर्ही -- -- 20 र्षे 

15)घरबाांिणी/मोटरसायकल 

अनिम नोांदर्ही 

-- -- कायम 

16)अांदाजपत्रक/सुिाररत 

अांदजपत्रक निी 

-- -- 5 र्षे 

17)लेखा आके्षप निी -- -- 2 र्षे 

18)चलन निी -- -- 5 र्षे 

19)खचवमेळ निी/जमा र् 

खचव 

-- -- कायम 
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कलम 4 (1) (b) (vii) 



      नागपूर  येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणात कोणताही िोरणात्मक ननणवय घेण्यापूर्ी नकां र्ा त्याची कायावलयात अांमलबजार्णी 

करण्यापूर्ी जनतेशी अथर्ा जनतेच्या प्रनतननिीशी चचाव करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या 

व्यर्स्थेचा तपशील. 

अ.क्र. कोणत्या नर्षयासांबिी 

सल्लामसलत 

व्यर्स्थेची 

कायवर्ध्दती 

सांबांनित 

शासकीय ननणवय 

/कायावलयीन 

आदेश/राजपत्र 

र्गैरेंचा क्रमाांक 

र् तारीख 

पुननर्वलोकनाचा 

काळ 
(Periodicity) 

 नन रां क  

 

 

 

 

कलम 4 (1) (b) (viii) 

नमुना (क) 

      नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणातील सनमत्या, पररषदा अथर्ा मांडळाांच्या बैिकीचे तर्शील. 

अ.क्र
. 

सनमती 

मांडळ 

र्ा 

पररषदे

च नार् 

सनमती मांडळ 

र्ा र्ा र्ररषदेच्या 

रचनेचा 
(cpmpositio

n) 

सनमती 

मांडळ 

र्ा 

पररषदे

च 

उदेश 

सनमती, 

मांडळ र्ा 

पररषदेच्या 

बैिकीची 

र्ारांर्ारता 
(frequenc

y) 

त्या 

बैिकीस 

उपस्तस्थ

त 

राहण्या

ची 

जनचेस 

मुभा 

आहे 

का? 

त्या 

बैिकीचा 

इनतरृ्ताांत 

जनतेस 

पाहण्यासा

िी 

उपलब्ध 

आहे का? 

त्या 

बैिकी ां

चा 

इनतरृ्त्ता

त 

कोणाक

डे 

उपलब्ध 

असतो? 

  नन रां क    
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कलम 4(1) (ब) (ix) 

        नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणातील कायावलयातील अनिका-याांची र् कमवचा-याांची यादी. 

अ.क्र
. 

अनिकार 

पद 

अनिका-

याांचे र् 

कमवचायाांचे 

नाांर् 

र्

गव 

शासकीय 

सेरे्त रूजू 

झाल्याचा 

नदनाांक 

सांपकावसािी दुरध्वनी  फॅक्स/ई-मेल 

1. सहा.ननबांि

क 

नन.श्री. 

देशपाांडे 

2 08/9/201

7 

0712-2530897 

asstreg.nagpur@rof.maharashtr

a.in 

2. प्रमुख 

नलनपक 

सु.ना. 

राउत 

3 04/02/19

87 

0712-2530897 

3. र्ररष्ठ 

नलनपक 

मां.कृ.नथी

ले 

3 05/01/19

94 

---“--- 

4. नलनपक-

टांक. 

सु.उ.इांग

ळे 

3 09/11/20

08 

---“-- 

5. ---“--- सां.जां. 

उईके 

3 02/01/20

04 

---“-- 

6. ---“-- ररक्त 3 --- ---“-- 

7. ---“-- ररक्त 3 --- ---“-- 

8. नशपाई म. ज्ञा. 

डाांगे 

4 28/12/20

20 

---“-- 

9. --“--- ररक्त 4 --- ---“-- 

 

कलम 4 (1) (ब) (x) 

     नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणातील अनिका-याांचे र् कमवचा-याांचे पगार र् पते्त (माहे जुलै-2022) 

अ.क्र. र्गव रे्तन रूपरेषा इतर अनुजे्ञय भते्त 
1. र्गव -2 सहा. ननबांिक एस-15 

41800-132300 

रू.48500 

म.भत्ता-
15035 

घ.भत्ता-8730 

श.भत्ता-240 

 प्रर्ास भत्ता-2700 

2. र्गव-3  प्रमुख नलनपक एस-13 
35400-112400 

रू.46200 

म.भत्ता-
14322 

घ.भत्ता-ननरांक 

श.भत्ता-240 

प्रर्ास भत्ता-5400 

3. र्गव-3 र्ररष्ठ नलनपक एस-8 
25500-81100 

रु. 43600 

म.भत्ता-
13516 

घ.भत्ता-7848 

श.भत्ता-240 

प्रर्ास भत्ता-2700 

4. र्गव-3 नलनपक-टांक एस-6 म.भत्ता- प्रर्ास भत्ता-5400 



19900-63200 

रु.62500 

19375 

घ.भत्ता-
11250 

श.भत्ता-300 

5. र्गव-4 नशपाई  एस-1 
1500-47600 

रु. 16000 

म.भत्ता-4960 

घ.भत्ता-3600 

श.भत्ता-150 

प्रर्ास भत्ता-1000 
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कलम 4 (1) (ब) (xi) 

 

      नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणासािी नद. 1 एनप्रल, 2021 ते 31 माचव , 2022 या काळातील मांजूर झालेल्या 

र् खचव झालेल्या रकमेचा तपशील . 

•     अदाजपत्रकाची प्रत प्रनसध्द करार्ी                                          

(रूपयाांमधे्य) 

•    मांजूर रकमेपैकी र्ाटून झालेल्या रकमेचा तपशील प्रनसध्द करार्ा.  (रपयाांमधे्य) 

नमुना “ क “ चालू र्षावसािी 

अ.क्र. अांदाजपत्रकीय नशषव मांजूर रक्कम ननयोनजत र्ापर (येथे 

के्षत्रानुसार र् 

कामानुसार स्वतांत्र 

पानाांर्र मानहती 

भरार्ी) 

शेरा 

(असल्यास) 

                        3475 –इतर सर्वसािारण आनथवक सेर्ा 
1. नागपूर 2443000 2409635 33365 

 

नमुना “ ख “ मागील र्षावसािी 

अ.क्र. अांदाजपत्रकीय 

नशषव 

मांजुर रक्कम र्ापरलेली 

रक्कम 

न र्ापरल्यामूळे 

करार्ी लागलेली 

रक्कम 

पररणाम 

3475- इतर सर्वसािारण आनथवक सेर्ा 
1. नागपूर 4605454 4605454 ननरांक सहायक 

ननबांिक र् 

नशपाई, र्ररष्ठ 

नलनपक पद 



2021 र् 

2022 ररक्त 

असल्याने 
 एकुण 4605454 4605454    ननरांक  
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      नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणातील अनुदान र्ाटपाची  पध्दत. 

•       कायवक्रमाचे र्ा योजनेचे नार् 

•       लाभिारकाांसािी  पात्रतेच्या अटी 

•       लाभ नमळण्यासािी असलेल्या पूर्वअटी 

•       या योजनेचा लाभ घेण्यासािी असलेली कायवपध्दती 

•       पात्रता िरनर्ण्याचे ननकष आनण आर्श्यक कागदपते्र 

•       या योजनेतून नमळणा-या लाभाांचा तपशील अनुदान अथर्ा अन्य काही मदत 

नदली जात  

•       असेल, तर तोही तपशील द्यार्ा. 

•       अनुदान र्ाटपाची कायवपध्दत 

•       अजव कोिे करार्ा अथर्ा अजव करण्यासािी कायावलयात कोणाला भेटारे्? 

•       अजावबरोबर भरायची  फी (असल्यास) 

•       अन्य फी (असल्यास) 

•       अजावचा नमुना (जेथे असा नमुना िरर्ला असेल तेथे) जर अजव को-या 

कागदार्र करून     भागणार असेल तर त्यार्र अजवदाराने नकमान कोणती मानहती 

भरली पानहजे, हेही स्पष्ट् करारे्. 

•       सोबत जोडायची  पररनशषे्ट् (नशफारसपते्र/दाखले/दिऐर्ज) 

•      त्या पररनशष्ट्ाांचा काही नर्नशष्ट् नमुना असल्यास तो नमुना 

•       कायवर्ाहीबदल काही तक्रार असेल, तर ती कोणाकडे करायची , त्या 

अनिका-याचे पदनाम 

•      उपलब्ध रकमेचा तपशील (उदाहरणाथव , तालूका पातळीर्र एर्ढी रक्कम, 

नजल्हा पातळीर्र एर्ढी  रक्कम उपलब्ध र्गैरे) 

•       लाभिारकाची  प्रते्यक र्षावगनणक नदलेल्या नमुन्यानुसार यादी 

•      उनदषे्ट् (िरर्ले असल्यास) 

•      शेरा (असल्यास) 
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या कायावलयाची उपरोक्त कलम 4 (1) (b) (xii) 

नमुना (क) 

                         मानहती   ननरांक 

आहे. 

 

कलम 4 (1) (b) (xii) नमुना “ 

ख “ 

      नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणातील अनुदान र्ाटपाची  कायवक्रमातील लाभाथीचा तपशील. 

कायवक्रमाचे/ योजनेचे नाांर् :-     -- 

र्षव :- 1 एनप्रल, 2021 ते 31 माचव, 2022 

अ.क्र. लाभिारकाचे सांपूणव नाांर् आनण पत्ता नदलेल्या अनुदानाची रक्कम/नदलेल्या 

सर्लतीची रक्कम 
         नन                            

रां 

            क 

 

                                     

कलम 4 (1) (b) 
(xiii) 

      नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणातून कोणतीही सर्लत , परर्ाना अथर्ा अनिकारपत्र नमळालेल्या लाभाथीचा 

तपशील 

परर्ाना/परर्ानगी /सर्लत याांचा प्रकार :- 

परर्ाना देणारी अनिकारी व्यक्ती         :- 



अ.क्र. परर्ाना िारकाचे 

नार् 

परर्ाना 

क्रमाांक 

परर्ाना 

नदल्याची 

तारीख 

नकती 

काळासािी 

रै्ि 

सर्वसामान्य 

अटी 

परर्ान्याचा 

तपशील 

  नन रां क   
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कलम 4 (1) (b) (xiv) 

 

      नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणात इलेक्ट्र ॉननक  स्वरूपात उपलब्ध असलेली मानहती. 

अ.क्र.  दिऐर्ज/िाररणी 

नोांदर्हीचा प्रकार 

नर्षय कोणत्या 

इलेक्ट्र ॉननक 

स्वरूपात मानहती 

सािर्लेली 

आहे? 

ही मानहती 

ताब्यात असलेल्य 

व्यक्तीचे नाांर् 

1. भागीदारी सांस्थाांच्या 

नोांदणीसािीचे नर्नहत नमुने 

भागीदारी 

सांस्थाची नोांदणी 

onlie State Data 

Centre 

Govt. of  

Maharashtra 

 

1)          फीत ( टेप ) 

2)          नचत्रनफत  (नफल्म) 

3)          सीडी 

4)          फलॉपी 

5)         अन्य कोणत्या प्रकारे 
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कलम 4 (1) (ब) 
(xv) 

            नागपूर येथील सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर या सार्वजननक 

प्रानिकरणात उपलब्ध असलेली माहीती नागररकाांना पुरनर्ण्यासािी उपलब्ध असलेल्या सुनर्िा.  

सुनर्िाांचा प्रकार 

•   जनतेसािी राखुन िेर्लेल्या  भेटीच्या रे्ळेसांबांिीची मानहती. 

•  परस्परसांर्ादी सांकेतस्थळाची (इांटरॅस्तक्ट्व्ह रे्बसाईट ) मानहती 

• कॉल सेंटरची मानहती 

• अनभलेख तपासणीसािी उपलब्ध सुनर्िाांची मानहती 

• कामाच्या तपासणीच्या सांदभावत उपलब्ध सुनर्िाांची मानहती. 

• नमुने नमळण्याच्या सांदभावत उपलब्ध सुनर्िाांची मानहती. 

• सुचना फलकाची मानहती. 

• िांथालयाची मानहती. 

• चौकशी कक्षची/स्तखडकीची अथर्ा स्वागत कक्षाची मानहती नमळण्याची सुनर्िा 

• कायावलयीन काळानांतर सांपकावची सुनर्िा असल्यास त्याची मानहती. 

• आपत्कालीन सांपकावची मानहती. 

 

अ.क्र. उपलब्ध सुनर्िा रे्ळ कायवपध्दती स्थान  जबाबदार 

व्यक्ती 
1. जनेतेसािी  राखुन 

िेर्लेल्या भेटीच्या  

रे्ळेसांबिीची मानहती. 

10.30  

   ते 
 6.15 

सांबांनित 

पयवरे्क्षकीय 

कमवचा-यामाफव त 

अनिका-याांना 

भेटता येते. 

नगपूर सहा.ननबांिक 

2. नमुने नमळण्याच्या 

सांदभावत  उपलब्ध 

सुनर्िाांची मानहती 

10.30 

  ते  
6.15 

रोख स्तखडकी 

नलनपकाकडे 

शुक्ल जमा 

करारे् लागते 

नागपूर --“-- 

3. सुचना फलकाची ---“-- --- नागपूर --“-- 



मानहती 
4. िथालयाची मानहती --“-- -- नागपूर ---“-- 

5. चौकशी 

कक्षाची/स्तखडकीची  

अथर्ा स्वागत 

कक्षाची मानहती 

नमळण्याची सुनर्िा 

10.30  

  ते  
6.15 

-- नागपूर --“-- 
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               सहायक ननबांिक भागीदारी सांस्था, नागपूर कायावलयातील 

शासकीय मानहती अनिकारी/सहाय्यक शासकीय मानहती अनिकारी/अनपलीय प्रानिकारी 

याांची मानहती. 

(क) 

 

शासकीय मानहती अनिकारी 

अ.क्र. शासकीय मानहती 

अनिका-याचे नार् 

पदनाम कायवके्षत्र पत्ता/फोन अनपलीय 

प्रानिकारी 

1. श्रीमती सु. ना. 

राउत 

प्रमुख  

नलनपक 

नागपूर,र्िाव, 

चांद्पूर, 

गडनचरोली, 

गोनदया, भांडारा, 

अमरार्ती, 

यर्तमाळ, 

अकोला, र्ाशीम, 

बुलढाणा 

सहा. ननबांिक 

भागीदारी सांस्था 

, नागपूर 

कायावलय खोली 

क्र. 118, 

जुने सनचर्ालय 

इमारत, 

नसव्हील लाईन्स 

नागपूर फोन 

नां. 0712-
2530897 

श्रीम. नन. 

श्री. देशपाांडे 

सहायक 

ननबिक 

भागीदारी 

सांस्था, नागपूर 

 

(ख) 

सहायक  शासकीय मानहती अनिकारी 

अ.क्र. सहाय्यक 

शासकीय मानहती 

अनिका-याचे नार् 

पदनाम कायवके्षत्र पत्ता/फोन  ई-मेल 

1. श्री. मां.कृ. 

ननथले 

र्रीष्ठ 

नलनपक 

नागपूर,र्िाव, 

चांद्पूर, 

गडनचरोली, 

गोनदया, भांडारा, 

अमरार्ती, 

यर्तमाळ, 

सहा. ननबांिक 

भागीदारी सांस्था 

, नागपूर 

कायावलय खोली 

क्र. 118, 

जुने सनचर्ालय 

 ननरेक 



अकोला, र्ाशीम, 

बुलढाणा 

इमारत, 

नसव्हील लाईन्स 

नागपूर फोन 

नां. 0712-
2530897 
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(ग) 

अनपलीय अनिकारी 

 

अ.क्र. अनपलीय  

अनिका-याचे 

नार् 

पदनाम कायवके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल  याांच्या 

अनिनि 

शासकीय 

मानहती 

अनिकारी 

 

 

 

1. श्रीम.  नन. 

श्री.  

देशपाांडे 

सहाय्यक  

ननबांिक 

भागीदारी 

सांस्था, 

नागपूर 

नागपूर,र्िाव, 

चांद्पूर, 

गडनचरोली, 

गोनदया, 

भांडारा, 

अमरार्ती, 

यर्तमाळ, 

अकोला, 

र्ाशीम, 

बुलढाणा 

सहा. ननबांिक 

भागीदारी सांस्था 

, नागपूर 

कायावलय खोली 

क्र. 118, जुने 

सनचर्ालय 

इमारत, नसव्हील 

लाईन्स नागपूर 

फोन नां. 0712-
2530897 

ननरेक  श्रीमती  सु. 

ना. राउत 

 


