Organization Structure for, Dist. Hingoli.
Deputy Regional Transport Officer.
Assistant Regional Transport Officer.

I.M.V.

Assistant I.M.V.

Cashier

Assistant Cashier

Driver

Peon.

Senior Clerk

Junior Clerk

Available staff details.
*

Sr.
No
.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

*

*

*

Designation

Sanctioned Available
Post
post

Vacant
post

DY.RTO
Asstt. RTO
Inspector of M. V.’s
Asstt. Inspector of
M. V. ’s
Senior Clerk
Cashier
Junior Clerk
Asstt. Cashier
Driver
Peon

01
01
04
03

01
00
04
02

00
01
00
01

01
01
04
02
01
01

00
00
04
02
01
01

01
01
00
00
00
00

TOTAL

19

15

04

ˆ¯Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö úÖμÖÖÔ»ÖμÖ Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“μÖÖ ÖÏÆü ×¾Ö³ÖËÓÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ»Ö−Ö †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö
×¾Ö³ÖËÓÖÖÖ“μÖÖ †×¬Ö¯ÖŸμÖÖÖÖ»Öß μÖêŸÖê.
¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÆüÖã−Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö †ÖμÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•μÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æêü úÖ´Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö
†ÖμÖãŒŸÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ“μÖÖ †×¬Ö¯ÖŸμÖÖ ÖÖ»Öß ‹ãúÖ “ÖÖî¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ μÖêŸÖÖŸÖ. μÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¤êü¿Ößú ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö
†×¬ÖúÖ¸üß μÖÖ ¯Ö¤ü−ÖÖ´ÖÖ−Öê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê.¯ÖÏŸμÖêú ×¾Ö³ÖÖÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ŸÖß−Ö Øú¾ÖÖ “ÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüμÖÖÓ“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÓÖ¸ü
“ÖÖ»ÖŸÖÖê.×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßμÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ»ÖÖ ˆ¯Ö¯ÖÏÖ¤êü¿Ößú úÖμÖÖÔ»ÖμÖ †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö−Ö †ÃÖæ−Ö ˆ¯Ö¯ÖÏÖ¤êü¿Ößú ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö †×¬ÖúÖ¸üß
Æêü úÖμÖÖÔ»ÖμÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖŸÖ.
¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖ´Ö êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
1.) ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö ú¸ü úÖμÖ¤üÖ 1958 “Öß †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ŸμÖÖ ´Ö¬μÖê ¯ÖÏÖ´ÖãμÖÖ−Ö ¸üÃŸμÖÖ¾Ö¸ü ¬ÖÖ¾ÖÖÖ-μÖÖ
¾ÖÖÆü−ÖÖÓú›ãü−Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»ÖÖ ú¸ü ¾ÖÃÖã»Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖê.
2.) ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üúÖ›ãü−Ö ¾μÖ¾ÖÃÖÖμÖ ú¸ü ¾ÖÃÖã»Öß ú¸üÖê
3.) ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö úÖμÖ¤üÖ 1988 ,ëú¦üßμÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö ×−ÖμÖ´Ö 1989 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö ×−ÖμÖ´Ö 1989
‡.†Ó´Ö»Ö ²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
μÖÖ´Ö¬μÖê ÖÖ»Öß»Ö úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê.
úÖμÖÖÔ»ÖμÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß ¯ÖÖÃÖã−Ö μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ−Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö ú¸ü .¤Óü›ü ¾Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö ¿Öã»ú μÖÖÓ“μÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ»Öß»Ö ŸÖŒŸμÖÖ´Ö¬μÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»μÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÆüÃÖæ»Ö ¾ÖÃÖã»Öß êú»Öê»Öß †ÖÆêü.
´ÖÖê.¾ÖÖ.ú¸ü

´ÖÖê.¾ÖÖ.¿Öã»ú

¤Óü›ü

‹ãúÖ

Dec.2007

24622744 +

2491977

+

1936995 = 29051716.

Dec.2008

24094068 +

2720696

+

3868790 = 30683554.

×¤ü. 31-12-2008 †Öê¸ü ‹æúÖ ¾ÖÃÖã»Öß ¹ý. 59735270.

30-12-2008 ¯ÖμÖÔŸÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ“Öê †×³Ö»ÖêÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö ÃÖÓμÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“μÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ −ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖμÖú»Ö(´ÖÖê¯Ö›üÃÖÆü)

2323

úÖ¸ü/×•Ö¯Ö

182

™òüŒÃÖß /†ò™üÖê ×¸üÖÖ

117

Óú¡ÖÖ™üß ²ÖÃÖ

004

¹ýÖ¾ÖÖ×ÆüúÖ

002

´ÖÖ»Ö™Òüú /™òü−ú¸ü

027

×´Ö−Öß ™Òüú/×›ü»Öß¾Æü¸üß ¾Æòü−Ö

028

×¯Öú†¯Ö ¾Æòü−Ö (ŸÖß−Ö“ÖÖúß)

023

™ÒòüŒ™ü¸ü

286

™êüË»ÖÃÖÔ

137

‡ŸÖ¸ü

000

‹ãúÖ

3129

μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖŸÖ±ìú ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖß−Ö úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üμÖÖÓŸÖ μÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
A) ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖμÖÖ“Öß †−Öã–Ö¯ŸÖß ¤êüÖê.
B) ¾ÖÖÆü−Ö (Óú›üŒ™ü¸ü)†−Öã–Ö¯ŸÖß ¤êüÖê.
C) ¾ÖÖÆüú ,“ÖÖ»Öú μÖÖÓ“Öê †−Öã–Ö¯ŸÖß“Öê −ÖãŸÖ−Ößú¸üÖ ú¸üÖê
D) ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆü−Ö ŸÖÃÖê“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ¤üÖμÖú ¸üÃÖÖμÖ−Öê μÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÆüŸÖãú ú¸üμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü ¤êüÖê .

F) −Ö¾Öß−Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öß −ÖÖÓê¤üÖß ú¸üÖê
G) 15 ¾ÖÂÖÖÔ−ÖÓŸÖ¸ü μÖÖÓ¡Ößú ¥üÂμÖÖ ÃÖÖ´Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öê −ÖÖë¤üÖß −ÖãŸÖ−Ößú¸üÖ ú¸üÖê.
H) ¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öê ÆüÃŸÖÖ−ŸÖ¸ü −ÖÖë¤ü ‘ÖêÖê.
I) ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“μÖÖ Æü¸üúŸÖ ,−ÖÖÆü¸üúŸÖ ‡ .−ÖÖë¤üß †‘ÖμÖÖ¾ÖŸÖ ú¸üÖê .
J) ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öß μÖÖÓØ¡Öú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê .
K)†¯Ö‘ÖÖŸÖ ÖÏÃŸÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆüŸÖæúß“Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Öê ¤êüÖê.
L) ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö úÖμÖ¤üÖ ¾Ö ú¸ü úÖμÖ¤üÖ μÖÖÓ“Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö−Ö ú¸üÖÖ-μÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öß ¸üÃŸμÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê ¾Ö †¿μÖÖ
¾ÖÖÆü−Ö ´ÖÖ»Öú /“ÖÖ»Öú μÖÖÓ“μÖÖ¾Ö¸ü úÖμÖ¤êü¿Öß¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üÖê .
M) ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“μÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸üÖ“Öß ³Öã×´ÖúÖ †¤üÖ ú¸üÖê .
N) ×−Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ×ÎúμÖêŸÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“μÖÖ †×¬ÖÖÏÆüÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß μÖÖÓ−ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê.
‡.×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖÃÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖÖŸÖ.

μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖŸÖ±ìú ú¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ·μÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖÖÖÖ¸êü ±úÖò´ÖÔ ¾Ö ×±úÃÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
†.Îú úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
1

×¿ÖúÖ‰ú »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ

†•ÖÔ −Ö´Öã−ÖÖ
Îú.
1 ¾Ö 2

úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê

¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü

2

¯ÖŒêú »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ

4

3

»ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ −ÖãŸÖ−Ößú¸üÖ 9 ¾Ö 1

1)¾ÖîªúßμÖ ¤üÖÖ»ÖÖ (±úŒŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
™Òü−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ ú×¸üŸÖÖ)
2)¤üÖê−Ö ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Öê

4

»ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ ¤ãüμμÖ´Ö ¯ÖÏŸÖ

LLD

5

•Öã−μÖÖ »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ¾Ö¸ü
−Ö×¾Ö−Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖ“μÖÖ
»ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ“Öß −ÖÖë¤ü ‘ÖêÖê

8

•Öã−Öê »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
»ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ Æü¸ü¾Ö»Öê †ÃÖ»μÖÖÃÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
2. ¤üÖê−Ö ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Öê
1.•Öã−Öê »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
2.¤üÖê−Ö ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Ö
3.×¿ÖúÖ‰ú »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ

6

†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßμÖ “ÖÖ»Öú
¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ (IDP)
×´Öôû¾ÖÖê

(IDP) †•ÖÔ

1) ¯ÖŸμÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
2)¾ÖμÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
3)¾ÖîªúßμÖ ¤üÖÖ»ÖÖ (±úŒŸÖ
™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ ú×¸üŸÖÖ)
(±úÖò´ÖÔ 1-‹ −Ö´ÖãμÖÖŸÖ)
4) ŸÖß−Ö ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Öê
1)×¿ÖúÖ‰ú »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
2)ŸÖß−Ö ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü †ÖúÖ¸üÖ“Öß
”ûÖμÖÖ×“Ö¡Öê

1.»ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ ¾Ö
2.¤üÖê−Ö ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Ö
3.Û¾ÆüÃÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
4.ŸÖß−Ö ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Ö

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

¿Öã»ú

30 ¹ý¯
(¯ÖÏŸμÖê
¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“
¾ÖÖÖÔú

†)50
“ÖÖ“ÖÖ
²Ö) 40
»ÖÖμÖÃÖ
ú)20
Ã´ÖÖ™Ôü 
†) 30
×¤ü¾ÖÃÖÖ
50¹ý
²Ö) 30
ˆ¿Öß¸ü−
1.ÃÖÖ¬Ö
»ÖÖμÖÃÖ
100+
¯ÖÏ×ŸÖ ¾Ö
200+
50¹ý.¯
50 ¹ý
»ÖÖμÖÃÖ
200 ¹
úÖ›Ôü
50 ¹ý
»ÖÖμÖÃÖ
200 ¹
úÖ›Ôü »
500 ¹

7

¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖ
“ÖÖ»Öú ×²Ö»»ÖÖ

8

“ÖÖ»Öú ×²Ö»»ÖÖ ¤ãüμμÖ´Ö
¯ÖÏŸÖ

D.T.V.B.

9

¾ÖÖÆüú »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ ¾Ö
×²Ö»ÖÖ

LCON.A

10

¾ÖÖÆüú »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ
LCON.R
−ÖãŸÖ−Ößú¸üÖ
¾ÖÖÆüú »ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ ¤üãμμÖ´Ö C.L.D
¯ÖÏŸÖ

11
12
13

¾ÖÖÆüú ×²Ö»»ÖÖ ¤ãüμμÖ´Ö D.C.B
¯ÖÏŸÖ
−Ö×¾Ö−Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß −ÖÖë¤üÖß 20

1.¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ¾ÖÂÖÔ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Ö
†ÃÖ»μÖÖÃÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü μÖÖÓ“ÖÖ
¤üÖÖ»ÖÖ
‹ÃÖ.‡Ô.ÃÖß.(S.E.C.)¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
2. ¾ÖŸÖÔÖãú ¤üÖÖ»ÖÖ(¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ)
3.¾ÖîªúßμÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
4.¯ÖŸμÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
5.»ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ

50+1
¹ý¯ÖμÖê

1.×²Ö»»ÖÖ Æü¸ü¾Ö»ÖÖ †ÃÖ»μÖÖÃÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
2.»ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ
1.‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
2.¾ÖîªúßμÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
3.¾ÖŸÖÔÖæú ¤üÖÖ»ÖÖ(¯ÖÖê×»ÖÃÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ)
4.ŸÖß−Ö ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Öê
1.¾ÖîªúßμÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
2.¤üÖê−Ö ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Ö
1.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö Øú¾ÖÖ •Öã−ÖÓê
»ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ
2.¤üÖê−Ö ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Ö
1.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö Øú¾ÖÖ •Öã−ÖÖ
²Öò•Ö
×¾ÖŸÖ¸üúÖÓú›ãü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß
1.¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê(±úÖò´ÖÔ 21)
2.¸üÖê›ü ¾Ö¤üá−ÖêÃÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ±úÖò´ÖÔ
22, 22‹
3.Ö¸êü¤üß ×²Ö»Ö(‹ú ¸üú´Öß ú¸ü
¤êüμÖ †ÃÖÖÖ·μÖÖ ¤ãü“ÖÖúß ¾Ö “ÖÖ¸ü
“ÖÖúß ¾ÖÖÆü−ÖÖÓú×¸üŸÖÖ)
4.ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê −ÖÖë¤üÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
(¾ÖÖÆü−Ö ¤ãüÃÖ·μÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖã−Ö
Ö¸êü¤üß êú»Öß †ÃÖ»μÖÖÃÖ)
5. ×¾Ö´ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö,¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸ü
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
6.†ÖμÖú¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (±úÖò´ÖÔ
60 ¾Ö 61 ¤üÖê−Ö “ÖÖúß ¾ÖÖÆü−ÖÖ

100 ¹

20
“ÖÖ“ÖÖ
¹ý¯ÖμÖê
20 ¹ý

150 ¹

150 ¹
1.†¯ÖÓÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÆü−Ö
2.´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖμÖú»Ö
3.×¾Ö¤êü¿Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖμÖÖú»Ö
4.Æü»Öêú ´ÖêÖ™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö
(úÖ¸ü,×•Ö¯Ö)Æü»Öêú ´ÖÖê™üÖ¸ü
¾ÖÖÆü−Ö (™ëü¯ÖÖê,×¸üÖÖ,™òüŒÃÖß)
5.´Ö¬μÖ´Ö ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü ¾Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆü−Ö
6. •Ö›ü ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü ¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß
¾ÖÖÆü−Ö
7.×¾Ö¤êü¿Öß
¾ÖÖÆü−Ö(Imported)
8.ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ ¾ÖÖÆü−Öê

20 ¹ý
60 ¹ý
200 ¹
200¹ý

300 ¹
400 ¹

600 ¹

800 ¹

300 ¹

¾μÖŸÖß¸üßŒŸÖ)
7.Ã£ÖÖ×−Öú
ú¸ü
(•ÖúÖŸÖ)³Ö¸ü»μÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
8.™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü
¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“μÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ²ÖÖò›üß ×²Ö»›ü¸ü“ÖÖ
¤üÖÖ»ÖÖ(22‹-³ÖÖÖ-2)
9.¿ÖêŸÖß“Öê ™ÒËüòŒ™ü¸ü ¾Ö ™Òêü»Ö¸ü
ú×¸üŸÖÖ 7/12 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ /
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü μÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß
¤üÖÖ»ÖÖ ‹´Ö.™üß.±úÖò´ÖÔ,×›ü—ÖÖ‡Ô−Ö
´ÖÖ−μÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
10.¯ÖŸμÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
11. ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßú¸üßŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
¾ÖÖÆü−Ö −ÖÖë¤üÖß ú¸üÖê

14

15

16

−ÖÖë¤üÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß
¤ãüμμÖ´Ö ¯ÖÏŸÖ ×´Öôû¾ÖÖê

26

1.•Öã−Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
2.Æü¸ü×¾Ö»Öê †ÃÖ»μÖÖÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
¤üÖÖ»Ö
3.²Öòú ²ÖÖê•ÖÖ †ÃÖ»μÖÖÃÖ ²Öòêú“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
¯Ö¸ü¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß 27
1.´Öãôû −ÖÖë¤üÖß †×¬ÖúÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
¯Öã−ÖÔ:−ÖÖÓê¤üÖß ú¸üÖê
(29,30)/(33)
μÖÖÓ“ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤üÖÖ»ÖÖ(±úÖò´ÖÔ
F.T.,A.T.,TCA,TCR 28)
2.úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü −ÖÃÖ»Öê“Öê
¾Ö ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖê¸üß“Öê −ÖÃÖ»μÖÖÃÖ
´ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö
3.¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸ü ¤êüμÖ †ÃÖ»μÖÖÃÖ
ú¸ü ³Ö¸ü»μÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
4.×¾Ö´ÖÖ,¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ,−ÖÖë¤üÖß ¾Ö ú¸ü
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
5.¯ÖŸμÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
6.ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖÖšüß
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
¾ÖÖÆü−Ö

†Ö¸ü.ÃÖß.¯ÖãÃŸÖú ´Ö¬Öß»Ö 33
¯ÖŸμÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê

1.²Ö¤ü»Ö»Öê»μÖÖ ¯ÖŸμÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
2.¾ÖÖÆü−ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖü¯Ö¡Öê
3.´Öãôû−ÖÖÓê¤üÖß úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ“ÖÖ

ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸ
¾ÖÖÆü−ÖÖ“
−ÖÖë¤üÖß
50%

†−ÖãÎú
´Ö¬Öß»Ö
±úß ¯ÖÏ´

20 ¹ý

17

ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“μÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öê 29(¤üÖê−Ö
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ ú¸üÖê
¯ÖÏ×ŸÖ),30,TCA,TCR,
¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖÓú×¸üŸÖÖ

18

¾ÖÖ¸üÃÖÖÆüŒúÖ−Öê
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ ú¸üÖê

31,30

19

×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö Ö¸êü¤üß
¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ
ú¸üÖê

32,30

20

²Öòêú“μÖÖ −ÖÖ¾Öê ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öê
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ

36,30

−ÖÖ-Æü¸üúŸÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
1.¾ÖÖÆü−Ö ¯Ö¸ü¸üÖ•μÖÖŸÖã−Ö Øú¾ÖÖ
¤ãüÃÖ·μÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖã−Ö †Ö»Öê
†ÃÖ»μÖÖÃÖ
−ÖÖ-ÆüÖ¸üúŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
2.¯ÖŸμÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
3.×¾ÖÎêúŸÖÖ ¾Ö Öê¸êü¤üß¤üÖ¸ü μÖÖÓ“Ö
†ÖμÖú¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê(¤ãü“ÖÖúß
×¿Ö¾ÖÖμÖ)
4.¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê

1.†¯ÖÓÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÆü−Ö
2.´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖμÖú»Ö
3.×¾Ö¤êü¿Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖμÖÖú»Ö
4.Æü»Öêú ´ÖêÖ™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö
†.(úÖ¸ü,×•Ö¯Ö)
²Ö.™ÒüÖ−ÃÖ¯ÖÖê™Ôü
5.´Ö¬μÖ´Ö ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü ¾Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆü−Ö
6. •Ö›ü ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü ¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß
¾ÖÖÆü−Ö
7.×¾Ö¤êü¿Öß
¾ÖÖÆü−Ö(Imported)
8.ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ ¾ÖÖÆü−Öê

1.¾ÖÖÆü−Ö ´ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ ´ÖéŸμÖã“ÖÖ †−ÖãÎú´ÖÖÓú 17 ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¤üÖÖ»ÖÖ
2.¾ÖÖ¸üÃÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
3.¾ÖÖ¸üÃÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö
4.¯ÖŸμÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖ
5.¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
1.×»Ö»ÖÖ¾Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö
†−ÖãÎú´ÖÖÓú 17 ¯ÖÏ´ÖÖÖê
2.×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬μÖê
¾ÖÖÆü−Ö
×¾Öú»μÖÖ“ÖÖ ¾Ö ŸÖÖ²μÖÖŸÖ
×¤ü»μÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö
3.¯ÖŸμÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
4.¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
1.ú•ÖÔ¤üÖ¸üÖú›ãü−Ö
¾ÖÖÆü−Ö †−ÖãÎú´ÖÖÓú 17 ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ŸÖÖ²μÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»μÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
2.¾ÖÖÆü−ÖÖ×¾ÖÂÖμÖß úÖêÖŸÖßÆüß
êúÃÖ úÖê™üÖÔŸÖ −ÖÃÖ»μÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
3.¾ÖÖÆü−Ö ´ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê −ÖÖ ÆüÖ¸üúŸÖ
¯Ö¡Ö
4.¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
5.¯ÖŸμÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ

10 ¹ý
30¹ý
100¹ý
100¹ý

150¹ý
200¹ý

300¹ý

400¹

150¹ý

Í†−ÖãÎú
¯ÖÏ´ÖÖÖê

Í†−ÖãÎú
¯ÖÏ´ÖÖÖê

Í†−ÖãÎú
¯ÖÏ´ÖÖÖê

21

ú•ÖÔ ²ÖÖê•ÖÖü −ÖÖë¤ü

34 (¤üÖê−Ö ¯ÖÏ×ŸÖŸÖ)

22

ú•ÖÔ ²ÖÖê•ÖÖ ¸üª ú¸üÖê

35(¤üÖê−Ö ¯ÖÏ×ŸÖŸÖ)

23

¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öê −ÖÖ Æü¸üúŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×´Öôû×¾ÖÖê

29,28 (“Öê×ÃÖÃÖ Ø¯ÖÏ™ü ÃÖÆü)
(×ŸÖ−Ö ¯ÖÏ×ŸÖŸÖ)

24

μÖÖêμÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
−ÖãŸÖÖßú¸üÖ

CFRA

25
26

μÖÖêμÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öß
¤ãüμμÖ´Ö ¯ÖÏŸÖ ×´Öôû¾ÖÖê
¾ÖÖÆü−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê

CRLD
B.T.&BTI

27

Óú¡ÖÖ™üüß ¾ÖÖÆü−Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ

P.CO.P.A.

1.²ÖÑêú“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ −ÖÖë¤ü
ú¸üμÖÖ×¾ÖÂÖμÖß“Öê ²Öòêú“Öê ¯Ö¡Ö
2.×¾Ö´ÖÖ,−ÖÖÓê¤üÖß ¾Ö ú¸ü
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
1.²ÖÑêú“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ −ÖÖë¤ü ¸üª
ú¸üμÖÖ×¾ÖÂÖμÖß“Öê ²Öòêú“Öê ¯Ö¡Ö
2.×¾Ö´ÖÖ,−ÖÖÓê¤üÖß ¾Ö ú¸ü
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
1.Ö™ü»ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¿Öê¸üÖ
2.¾ÖÖÆü−ÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖßÆüß êúÃÖ
¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ −ÖÃÖ»μÖÖ“ÖÖ Ö™»ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ“Ö ¿Öê¸üÖ
3.¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖê¸üß“Öê −ÖÃÖ»μÖÖÃÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
¤üÖÖ»ÖÖ(¾ÖÖÆü−Ö
¯Ö¸ü¸üÖ•μÖÖŸÖ •ÖÖÖ¸ü †ÃÖ»μÖÖÃÖ)
4.ú¸ü ³Ö¸ü»μÖÖÃÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
5.¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
1.¯Öã¾Öá“Öê ¯ÖÏ¤üÖ−Ö êú»Öê»Öê μÖÖêμÖŸÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
2.¾μÖ¾ÖÃÖÖμÖ ú¸ü −ÖÖ-Æü¸üúŸÖ
¤üÖÖ»ÖÖ
3.¾ÖÖÆü−ÖÖ¾Ö¸ü»Ö
úÖêÖŸÖêÆüß
Ö™ü»Öê ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ −ÖÃÖ»μÖÖ“ÖÖ
¤üÖÖ»ÖÖ
4.ÃÖ¾ÖÔ
¾Öî¬Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê(ú¸ü,×¾Ö´ÖÖ,
¾Ö
¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ)
5.ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öê ¾ÖÖÆü−Ö
1.¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
1.¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öê ²Ö¤ü»ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¾Ö
¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
2.²Ö¤ü»Ößê“Öê
‡Ó×•Ö−Ö,“Öê×ÃÖÃÖ
Øú¾ÖÖ ²ÖÖò›üß μÖÖÓ“Öê Ö¸êü¤üß¯Ö¡Ö ¾Ö
´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Öê
3.±úÖμÖ−ÖÖ−ÃÖ −ÖÖ ÆüÖ¸üúŸÖ ¯Ö¡Ö
4.ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
1.¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

100 ¹

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

100 ¹

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

±úß −ÖÖÆ

1.Æü»Öêú ¾ÖÖÆü−Ö
2.´Ö¬μÖ´Ö ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü ¾Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆü−Ö
3.•Ö›ü ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü ¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖß
¾ÖÖÆü−Ö
4.¤ãü“ÖÖúß,3 “ÖÖúß ¾ÖÖÆü−Öê

200 ¹
300 ¹

1.ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆ−Öê

100 ¹

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

50 ¹ý

1.×´Ö™ü¸ü ×¸üÖÖ

100ºþ

400 ¹

100 ¹

×´Öôû×¾ÖÖê
(†ò™üÖê×¸üÖÖ,™òüŒÃÖß,´ÖòŒÃÖß
òú²Ö)

28

´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆüŸÖãú ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ
×´Öôû¾ÖÖê

P.Gd.C.A

29

Óú¯Ö−Öß ²ÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ
×´Öôû¾ÖßÖê

P.Pr.S.A

30

ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ
×´Öôû×¾ÖÖê(´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü
¾ÖÖÆü−ÖÖú¸üßŸÖÖ)

P.Tem.A

31

×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ
×´Öôû×¾ÖÖê (¯ÖÏ¾ÖÖ¿Öß
¾ÖÆüÖ−ÖÖÃÖÖšüß)

P.Co.Sp.A

32

¯ÖμÖÔ™üú ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ
×´Öôû×¾ÖÖê

46,45

33

¸üÖÂ™ÒüßμÖ ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆüŸÖãú

48,46(NP)

2.¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖμÖÖ“Öê
»ÖÖμÖÃÖ−ÃÖ ¾Ö ²Öò•Ö
3.ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ †™üß“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö
ú¸üÖÖ¸êü ¾ÖÖÆü−Ö (¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ
†™üà“Öê ¸ÓüÖ,²ÖÖÓ¬ÖÖß ¾ÖÖî¸êü)
4.ÃÖ¸üúÖ¸üß
Øú¾ÖÖ
×−Ö´ÖÃÖ¸üúÖ¸üß
úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖŸÖ
−ÖÖêú¸üß ú¸üŸÖ −ÖÃÖ»μÖÖ“ÖÖ
¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
5.¯Öã¾Öá“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ †ÃÖ»μÖÖÃÖ
¾ÖÖÆü−Ö ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ †Ö¤êü¿Ö
1.¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
2.¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ †™üà“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö
ú¸üÖÖ¸êü ¾ÖÖÆü−Ö
1.¾ÖÖÆü−Ö“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
2.úÓú¯Ö−Öß ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö úÖμÖÔÖê¡ÖÖ“ÖÖ
¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
3.¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ †™üß“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö
ú¸üÖÖ¸êü ¾ÖÖÆü−Öê
1.ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
2.ŸÖÖüŸ¯Öã¸üŸμÖÖ
×šüúÖÖß
•ÖÖÖÖ·μÖÖ ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ ¾Ö
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
3.¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ †™üßê“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö
ú¸üÖÖ¸êü ¾ÖÖÆü−Ö
1.¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
2.¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ ¾Ö
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß−Ö
3.¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“μÖÖ ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ´Ö×ÆüŸÖß“Öß
μÖÖ¤üß
4.×¾Ö¿ÖêÂÖ ú¸ü ³Ö¸ü»μÖÖ“ÖÖ
¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
1.¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
2.ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸμÖÖ
×šüúÖÖß
•ÖÖÖÖ·μÖÖ
´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
3.¯Ö¸ü ¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö ú¸ü
³Ö¸ü»μÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
1.¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê

2.×¾Ö−ÖÖ ×´Ö™ü¸ü ×¸üÖÖ
3.´ÖòŒÃÖß òú²Ö

150ºþ
150ºþ

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

¹ý.200

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

200 ¹

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

100 ¹

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

100 ¹
´Ö×Æü−ÖÖ

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

300 ¹

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÆüÖ−Öê

300 ¹

¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ×´Öôû×¾ÖÖê

34

¯Ö¸ü¾ÖÖμÖÖ“Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ
ú¸üÖê
¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üú ´ÖéŸμÖã
¯ÖÖ¾Ö»μÖÖÃÖ
(×¸üÖÖ,™òüŒÃÖß,´ÖòŒÃÖß òú
²Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖú×¸üŸÖÖ)

Tr.P.A

35

•ÖÖÆüß¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖáŸÖ
ú¸üμÖÖÃÖÖšüß
ú¸üμÖÖÃÖÖüšüß †•ÖÔ

P.D.A.A.

36

•ÖÖ¤üÖ †ÖúÖ¸üÖ“μÖÖ
¯Ö¤üÖ“Öß ¾ÖÖÆüŸÖãú ú¸üÖê

T.O.D.A .

37

¾ÖÖÆü−Ö ú¸ü ú¸üÖê

A.T.

38

¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖ ú¸ü ¯Ö¸üŸÖÖ¾Ö
×´Öôû×¾ÖÖê
ú¸ü ´ÖÖ±úß ×´Öôû×¾ÖÖê

D.T.

39

M.A.

2.¯Ö¸ü ¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö ú¸ü
³Ö¸ü»μÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
3.¸üÖÂ™ÒüßμÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ †™üß“Öê
¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖÖ¸üê ¾ÖÖÆü−Ö
1.¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üúÖ“ÖÖ ´ÖéŸμÖã“ÖÖ
¤üÖÖ»ÖÖ
2.¾ÖÖ¸üÃÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
3.¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−ÖÖ¡ÖÖŸÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü
êú»Öê»Öß −ÖÖê™üßÃÖ
4. ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÓê
5.¯Öã¾Öá“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ
6.¾ÖÖ¸üÃÖÖ“Öê ”ûÖμÖÖ×“Ö¡Ö ¤üÖê−Ö
1.¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ
1.•Ö›ü ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü ¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß
2.•Ö×Æü¸üÖŸÖß“ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ
¾ÖÖÆü−Ö
2.´ÖÖê™üÖ¸ü òú²Ö
3.×¸üÖÖ
1.¾ÖÖÆüŸÖãúß“μÖÖ
´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¾Ö−ÖÆü ¾ÖÖÆü−Öê
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
2.¾ÖÖÆüŸÖãú
ú¸üÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ
´ÖÖ»ÖÖ“Öê
›ÒüÖò‡ÕÖ,´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Öê,”ûμÖÖ×“Ö¡Öê ¾Ö
¾Ö•Ö−Ö μÖÖÓ“Öß ´Ö×ÆüŸÖß
3.¾ÖÖÆüŸÖãú úÖÖ·μÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öß
ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
1.×¾Ö´ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
2.ú¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
3.¿ÖÖÃÖúßμÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖú¸üßŸÖÖ
±úÖò´ÖÔ Îú.53
1.−ÖÖë¤üÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê
2.ú¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
1.ÌúÍéÂÖß ¾ÖÖÆü−ÖÖú×¸üŸÖÖ (™ÒüŒ™ü¸ü ™ÒüŒ™ü¸ü,¹ýÖ¾Ö×ÆüúÖ,†Ó¯ÖÖÖ“Öê
ü™Òêü»Ö¸ü) ¿ÖêŸÖú¸üß †ÃÖ»μÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö,ÃÖ¸üúÖ¸üß ¾Ö
¤üÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ 7/12 ˆŸÖÖ¸üÖ Ã£ÖÖ.Ã¾Ö.Ã£ÖÓÖ“Öß ¾ÖÖÆü−Öê
2.ÃÖ¸üúÖ¸üß ×ÓÓú¾ÖÖ ×−Ö´ÖÃÖ¸üúÖ¸üß
¾ÖÖÆü−ÖÖ−Öú×¸üŸÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ“Öê
¯Ö¡Ö
3.†Ó¯ÖÖÖ“μÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖ²ÖÖ²ÖÖŸÖßŸÖ
×•Ö»ÆüÖ ¿Ö»μÖ ×“ÖúßŸÃÖú μÖÖÓ“ÖÖ
¾Ö
¤üÖÖ»ÖÖ,”ûÖμÖÖ×“Ö¡Ö

50 ¹ý

200¹ý
100¹ý
60¹ý

------

------

----

40

¯Ö¸ü¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“ÖÖ F.T.&A.T
ú¸ü ³Ö¸üÖê

41

¤ãüμμÖ´Ö ú¸ü ¯ÖãÃŸÖú
×´Öôû×¾ÖÖê
úÖêÖŸμÖÖÆüß
¾ÖÖÆü−ÖÖ×¾ÖÂÖμÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×´Öôû×¾ÖÖê

42

T.C.D.
ÃÖÖ¬μÖÖ úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü †•ÖÔ

¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö
4.×¾Ö´ÖÖ ¾Ö ú¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
1.−ÖÖë¤üÖß ¾Ö ú¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
2.×¾Ö´ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
3.−ÖÖ ÆüÖ¸üúŸÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
1.ú¸ü ³Ö»μÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
2.¾ÖÖÆü−ÖÖ“Öê ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
»ÖÖÖã −ÖÖÆüß

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

20 ¹ý

ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆü−Öê

Í20¹ý

μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ“μÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖÃÖÖšß ˆ¯ÖμÖÖêÖÖŸÖÖ μÖêÖÖ¸üê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †•ÖÖÕ“ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ
μÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ›üÖò−Ö»ÖÖê›ü ú¸üÖêÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ.

¾μÖ¾ÖÃÖÖμÖ ú¸ü
´ÖÖÆêü ‹¯ÖÏß»Ö 2008 ŸÖê Ø›üÃÖê²Ö¸ü 2008 μÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¾ÖÖÆü−Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üú›ãü−Ö ¾μÖ¾ÖÃÖÖμÖ ú¸üÖ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß
406300 ¹ý ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»Öß.

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×−ÖμÖ´Ö 2005
´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×−ÖμÖ´Ö 2005 †−¾ÖμÖê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×−ÖμÖãŒŸμÖÖ ú¸üμÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»μÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
2005

- 13 -†×¬ÖúÖ¸üß / ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß μÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö

´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×−ÖμÖ´Ö
−ÖãÃÖÖ¸ü ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»Öê ¯Ö¤ü

1) ÁÖß. ¾Æüß.†Ö¸ü.´ÖÖ•Ö¸üßú¸ ü(ˆ¯Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ¯Ö×¸üÆü¾Ö−Ö †×¬ÖúÖ¸üß) †×¯Ö»ÖßμÖ †×¬ÖúÖ¸üß
2) ÁÖß. ‹ÃÖ.›üß.“Ö¾ÆüÖÖ (´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö ×−Ö¸üßÖú)
•Ö−Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß
3) ÁÖß. †Ö¸ü.‹−Ö.Ø¿Ö¤êü (¾Ö×¸üÂšü ×»Ö¯Ößú)
ÃÖÆüÖμÖú •Ö−Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß

úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ
ˆ¯Ö ¯ÖÏÖ¤êü¿Ößú ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö úÖμÖÖÔ»ÖμÖ ,
•ÖμÖÃ¾ÖÖ»Ö ÃÖ¤ü−Ö ‹´Ö.†ÖμÖ. ›üß.ÃÖß. ‹¸üßμÖÖ
Ø»Ö²ÖÖôûÖ ´ÖŒŸÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ØÆüÖÖê»Öß.
ØÆüÖÖê»Ößü 431513
¤ãü¸ü¬¾Ö−Öß ÎÓú. 02456-248048
‡ ´Öê»Ö ¯Ö¢ÖÖ dyrto_hingoli@ rediff.com

