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बवलष्म ननलवाश ननधी ननमभवलरी – 1977 
भशत्तत्तलवचे भुददे 

• शे ननमभ 1 जूरै 1973 मा ददलवाऩावून अॊभरात आरे. 
• वदय मोजना ळावन भान्म भाध्ममभक ळाऱेत ऩूणण लेऱ काभ कयणा-मा 

वेलकाॊना वक्तीची आशे.  
• “मळषणाधधकायी” मा मोजनेचे ‘ननमॊत्रक प्राधधकायी’ आशेत. 
• वदय मोजनेवाठी कुटुॊफाची व्माख्मा खारीरप्रभाणे  कयण्मात आरेरी आशे. 
अ) ऩुरुऴ लगणणीदायाच्मा फाफतीत लगणणीदायाची फामको ककॊ ला फामका, तमाॊची 

भुरे आणण लगणणीदायाच्मा भमत भुराची वलधला फामको ककॊ ला फामका, 
आणण तमाॊची भुरे  

फ) स्त्त्री लगणणीदायाच्मा फाफतीत लगणणीदायाचा ऩती आणण नतची भुरे आणण 
लगणणीदायाच्मा भमत भुराची वलधला फामको ककॊ ला फामका, आणण तमाॊची 
भुरे 

• कभणचा-माचे बवलष्म ननलाणश ननधी खाते वुरु कयण्माची जफाफदायी वॊफॊधधत 
भुख्माध्माऩकाॊची आशे.  

• प्रतमेक लगणणीदायाव बवलष्म ननलाणश ननधीचे ननमभ 7 नुवाय नाभननदेळन 
ऩत्र ननमॊत्रक अधधका-माकड ेवादय कयाले रागते. 
 



• लगणणीदायाव तमाचे भूऱ लेतनाचे ककभान 6% ल कभार भूऱलेतनाएलढी (भुऱ ऩगाय 
+ गे्रड ऩे) यक्कभ बवलष्म ननलाणश ननधी खातमात लगणणी म्शणून बयता मेते. 

• ळाऱेकडून मेणा-मा अच्छादन ऩत्रालय (Covering Letter) ळाऱेचा Shalarth ID  
आठलणीने नभूद कयाला. 

• लगणणीची यक्कभ वॊऩूणण रुऩमात अवेर. 

• बवलष्म ननलाणश ननधीचे ननमभ 15 नुवाय ननधीतून अग्रीभ भॊजूय कयण्मात मेतात. 
(ऩयताला) 

• अग्रीभाची लवुरी ककभान 20 शप्ततमात कयाली. 
• बवलष्म ननलाणश ननधीचे ननमभ 17 नुवाय ननधीतून यक्कभ काढता मेतात. 

(नाऩयताला) 
• वेलाननलतृत शोणा-मा कभणचा-माव तमाच्मा वेलेच्मा  3 (तीन) भदशने आधी ऩयताला / 

नाऩयताला यक्कभ देता मेत नाशी. अवे प्रस्त्ताल कामाणरमाव ऩाठलू नमे. 

• वेलाननलतृत शोणा-मा कभणचा-माचे तमाच्मा ननलतृतीच्मा तायखे अगोदय 3 भदशने 
बवलष्म ननलाणश ननधी लगणणी फॊद कयाली. 

• वेलाननलतृत / ऩयताला / नाऩयताला वलण प्रस्त्तालाॊवोफत कभणचा-माव  प्राप्तत झारेल्मा 
ळेलटच्मा रेखाधचटटी ऩावून ऩुढीर फदरी तऩळीर वोफत जोडाला. 

• ऩयताला अग्रीभ प्रस्त्तालावोफत लेतन प्रभाणऩत्र जोडाले. 



बवलष्म ननलवाश ननधी क्रभवांक मभऱणेववठी 
रवगणवयी आलश्मक कवगदऩत्र े

• वलदशत नभून्मातीर अजण 
• बवलष्म ननलाणश ननधीचे नाभननदेळन ऩत्र 
• मळषणाधधकायी माॊचेकडीर कभणचा-मारा प्राप्तत झारेरे 
प्रथभ भान्मता आदेळ. 

• मळषणाधधकायी माॊचेकडीर ननममभत लेतनशे्रणीतीर 
भान्मता आदेळ. 

• भुख्माध्माऩक माॊच्मा वशीचे प्रभाणऩत्र – वॊफॊधधत 
कभणचायी 100% लेतन घेत अवल्माचा ददनाॊकाफाफतच े
प्रभाणऩत्र 

• ळाऱेकडीर रुजू अशलार. 



फदरी झवरेल्मव कभाचव-मवरव बवलष्म 
ननलवाश ननधी क्रभवांक मभऱणेववठी रवगणवयी 

आलश्मक कवगदऩत्र े

• वलदशत नभून्मातीर अजण 
• बवलष्म ननलाणश ननधीचे नाभननदेळन ऩत्र 

• मळषणाधधकायी माॊचे फदरी भान्मता आदेळ. 

• जुन्मा ळाऱेकडीर अॊनतभ लेतन प्रभाणऩत्र. 

• फदरून आरेल्मा जजल्शमातीर बवलष्म ननलाणश 
ननधी रेखा धचठठी. 

• नलीन ळाऱेतीर कभणचा-माचा रुजू अशलार. 



बवलष्म ननलवाश ननधी अग्रीभ 
प्रस्तवलववोफत ववदय कयवलमवची 

आलश्मक कवगदऩत्र े



घय दरुुस्तीववठी / नलीन घय खयेदी अग्रीभ घेण्मवववठी 
आलश्मक कवगदऩत्र 

1. वलशीत नभून्मातीर अजण 
2. वेला प्रभाणऩत्र – 10 लऴण वेला आलश्मक  

3. घय नालालय अवल्माचा ऩुयाला. उदा. घयऩटटी देमक,वलजफीर इ. 

4. वॊफॊधधत प्राधधकयण वोवामटी माॊचा नाशयकत दाखरा 
5. वॊफॊधधत अमबमॊता /  कॉन्रॅक्टय माॊचे खचाणचे अॊदाजऩत्रक 

6. ळेलटची मभऱारेरी ब.नन.नन. रेखाधचठी ल तमानॊतय बयरेल्मा यक्कभेचा तऩळीर 

7. ब.नन.नन. 1977 भधीर ननमभ 17 (4) नुवाय वी ल डी प्रभाणऩत्र 

8. आम.डी.फी.आम फॉक क्रभाॊक 

9. घय दरुुस्त्तीवाठी 2 शप्ततमात अग्रीभ भॊजूयी. 
 

टिऩ : - 1. घयावाठी ऩयताला आग्रीभ मभऱत नाशी 
            2. वे 3. वलण प्रकयणात फदरी तऩमळर जोडाला (रेखाधचटटी मभऱाल्माऩावून 

ऩुढीर  

                 लऴाणचा.ला 10 लऴण ऩुणण झाल्मालय वदय अग्रीभ धन देता मेते. 



घय फवांधणीववठी अग्रीभ कवढण्मवववठी आलश्मक 
कवगदऩत्र 

1. वलशीत नभून्मातीर अजण 
2. वेला प्रभाणऩत्र – 10 लऴ ेवेला आलश्मक 
3. घय नालालय अवल्माचा ऩुयाला. उदा. घयऩटटी ऩालती, वलजफीर इ. 
4. घय फाॊधणीवाठी वॊफॊधधत प्राधधकयणाची ऩयलानगी 
5. वॊफॊधधत अमबमॊता कॉन्रॅक्टय माॊचे खचाणचे अॊदाजऩत्रक 
6. ळलेटची मभऱारेरी ब.नन.नन. रेखा धचठी ल तमानॊतय बयरेल्मा यक्कभेचा 

तऩळीर 
7. दवु-मा शप्ततमावाठी ऩदशल्मा शप्ततमाची भॊजूयी यक्कभ खचण झाल्माचा 

तऩमळर 
8. घय फाॊधणीचा प्तरॅन  
9. ब.नन.नन. 1977 भधीर ननमभ 17 (4) नुवाय वी ल डी प्रभाणऩत्र 
10. घय दरुुस्त्तीवाठी 2 शप्ततमात अग्रीभ भॊजूयी. 
11. खातेदायाचा फॉक क्रभाॊक (आम.डी.फी.आम. फॉक) 
 



घय घेण्मवववठी घेतरेल्मव कजवाची ऩयतपेड 
कयणेववठी अग्रीभ 

1. वलशीत नभनू्मातीर अजण 
2. वेला प्रभाणऩत्र – 10 लऴ ेवेला आलश्मक  

3. घय घेतल्माचा ऩुयाला. उदा. घयऩटटी,वलजफीर इ. 

4. फॉकेकडून घयावाठी घेतरेल्मा कजाणऩैकी मळल्रक कजाणच्मा 
तऩमळराफाफत फॉकेच ेऩत्र (अद्मालत – भऱूप्रत) 

5. कजण पेडीवाठी मभऱारेरी यक्कभ वॊफॊधधत फॉकेरा अदा 
करुन ऩालती एक भदशन्मात वादय कयण्मावलऴमी 
खातेदायाच ेशभीऩत्र 

6. ळलेटची मभऱारेरी ब.नन.नन. रेखा धचठ़ठी ल तमानॊतय 
बयरेल्मा यक्कभेचा तऩळीर 

7. खातेदायाचा फॉक क्रभाॊक (आम.डी.फी.आम. फॉक) 

 

 

 



प्रॉि खयेदी 
1. वलशीत नभून्मातीर अजण 
2. वेला प्रभाणऩत्र – 10 लऴ ेवेला आलश्मक  

3. नोंदणीकृत वाठेखत उताया 
4. जमाॊचेकडून प्तरॉट खयेदी कयालमाचा तमाच्मा 

नालालयीर वात फाया उताया  
5. ळलेटची मभऱारेरी ब.नन.नन. रेखा धचठ़ठी ल 

तमानॊतय बयरेल्मा यक्कभेचा तऩळीर 

6. खातेदायाचा फॉक क्रभाॊक (आम.डी.फी.आम. फॉक) 

 

 



लैद्मककम कवयणवस्तल अग्रीभवववठी 
जोडवलमवची कवगदऩत्र े

1. वलशीत नभून्मातीर अजण 
2. वेला प्रभाणऩत्र - 20 लऴ ेवेला आलश्मक  
3. लैद्मककम अधधका-माच्मा खचाणच्मा अॊदाजाचे प्रभाणऩत्र 
4. कुटुॊफाव्मनतरयक्त अन्म जलऱच्मा व्मक्तीव लैद्मककम अग्रीभ अवल्माव 

वदयची व्मक्ती खातेदायालय अलरॊफुन अवल्माच ेप्रभाणऩत्र ल येळन 
काडणची छामाप्रत  

5. ळलेटची मभऱारेरी ब.नन.नन. रेखा धचठी ल तमानॊतय बयरेल्मा यक्कभेचा 
तऩळीर 

6. खातेदायाचा फॉक क्रभाॊक (आम.डी.फी.आम. फॉक) 
7. येळनकाडण नवल्माव आधाय काडण / ळाऱा वोडल्माचा दाखरा जोडाला. 
 
टिऩ : - 1. वदय अग्रीभ ऩयताला / नाऩयताला दोन्शी त-शेने मभऱू ळकेर 
            2. ककभान  20 लऴण वेला झाल्मानॊतय ना ऩयताला अग्रीभ मभऱू  
                 ळकेर 



रग्नवववठी अग्रीभ कवढण्मवववठी जोडवलमवची 
कवगदऩत्र े

1. वलशीत नभून्मातीर अजण 
2. वेला प्रभाणऩत्र - 20 लऴ ेवेला आलश्मक  
3. रग्नऩत्रत्रका (भूऱप्रत) 
4. स्त्लत: / भुरगा / भुरगी मा व्मनतरयक्त अलरॊफुन अवरेल्मा स्त्त्री 

उभेदलायावाठी अग्रीभ काढत अवल्माव येळनकाडणची छामाप्रत ल 
अलरॊफुन अवल्माचे प्रभाणऩत्र 

5. ळलेटची मभऱारेरी ब.नन.नन. रेखा धचठी ल तमानॊतय बयरेल्मा यक्कभेचा 
तऩळीर 

6. येळनकाडणची छामाप्रत, येळनकाडण नवल्माव आधायकाडण / ळाऱा 
वोडल्माचा दाखरा. 

7. रग्न झाल्मानॊतय एक भदशन्मात वॊफॊधधत कामाणरमात रग्नाची नोंद 
केल्माचे प्रभाणऩत्र वादय कयण्माचे शभीऩत्र वॊफॊधधत खातेदायाने 
भुख्माध्माऩकाभापण त वादय कयणे 

8. खातेदायाचा फॉक क्रभाॊक (आम.डी.फी.आम. फॉक) 
9. वदय प्रस्त्ताल कभार 3 भदशन ेआधी वादय कयता मेतो. 



मळषणवववठी मभऱणवये अग्रीभवववठी आलश्मक 
कवगदऩत्रे 

1. वलशीत नभून्मातीर अजण 
2. वेला प्रभाणऩत्र - 20 लऴे वेला आलश्मक  
3. प्रतमष बयरेल्मा ककॊ ला बयाव्मा रागणा-मा पीच्मा 

यक्कभेचे वॊफॊधधत भशावलद्मारमाच ेऩत्र 
4. येळनकाडणची छामाप्रत, येळनकाडण नवल्माव 

आधायकाडण / ळाऱा वोडल्माचा दाखरा. 
5. ळेलटची मभऱारेरी ब.नन.नन. रेखा धचठ़ठी ल तमानॊतय 

बयरेल्मा यक्कभेचा तऩळीर 
6. इमतता 12 ली नॊतय 3 लऴाणचा अभ्मावक्रभ आलश्मक 
7. खातेदायाचा फॉक क्रभाॊक (आम.डी.फी.आम. फॉक) 
8. वदय अग्रीभावाठी पक्त Tution Fee  प्रदान केरी 

जात.े 
 





कभाचव-मवचव फदरी  तऩळीर नभूनव 
अ. 
क्र. 

ळवऱेचे नवांल ल तवरुकव टदनवांक 
ऩववून  

टदनवांक 
ऩमतं 

कभाचव-मवचव वेलेचव दवखरव 
1 कभाचव-मवचे नवल ल ऩदनवभ 

2 भूऱननमुक्ती ददनाॊक 

3 जन्भ तारयख 

4 वेलाननलतृतीचा ददनाॊक 

5 आज ऩमतं झारेरी एकूण वेला 





खवतेलगा प्रकयण (वदयचव प्रस्तवल कभाचव-मवचे 
ळवऱेलरुन फदरी झवरी आशे त्तमव ळवऱेने 

ऩवठलवलव. 
• मळषणाधधकायी माॊचे फदरी भान्मता आदेळ. 

• जून्मा ळाऱेकडीर कभणचा-माचे कामणभुक्ती आदेळ. 

• नलीन ळाऱेतीर कभणचा-माचा रुजू अशलार. 

• जुन्मा ळाऱेकडीर अॊनतभ लेतन प्रभाणऩत्र. 

• प्रथभ ननमकु्ती आदेळ ल ननममभत लेतन शे्रणीत 
आल्माच ेमळषणाधधकायी माॊचे आदेळ. 

• जून्मा ळाऱेतीर वेलेचा कारालधी नभूद कयाला. 
• एकूण झारेल्मा वेलेचा ऩूणण  तऩळीर  ददनाॊकावश 

 



बवलष्म ननलवाश ननधी खवत ेफांदच्मव 
प्रस्तवलववोफत ववदय कयवलमवची 

आलश्मक कवगदऩत्र े

• वेलवननलतृ्तती प्रस्तवल भखु्मवध्मवऩक मवांचव अवल्मवव,    
   तो वांस्थेभवपा त (अध्मष / वधचल) मवांचेभवपा त  
   कवमवारमवव ववदय कयवलव. तय मळषक / मळषकेत्ततय  
   कभाचव-मवांचव भखु्मवध्मवऩक मवांचे भवपा त ववदय  
   कयवलव. (वेलवननलतृ्ततीऩूली 3   भटशन ेअगोदय) 
• प्रस्तवलववोफत ववदय कयण्मवत मेणवये कवगदऩत्र े 
   (Xerox) अवल्मवव Attested करुन ऩवठलवले. 



ननमत लमोभवनवनूववय वेलवननलतृ्तत 

1. वलशीत नभून्मातीर पॉभण 8 अ 

2. बवलष्म ननलाणश ननधी ळलेटची स्त्रीऩ 

3. भामवक कऩात शप्तता वललयण 

4. कभणचायी शभीऩत्र – रु. 100/- च ेभुद्ाॊकालय तशवीरदाय माॊनी वाषाॊककत 
केरेरे. (भूऱप्रत) 

5. शभीऩत्र भुख्माध्माऩक दोन भुददे अवरेरे 

        अ. थकीत यक्कभ योखीत प्रदानाफाफत 

        फ. अनतरयक्त यक्कभ लवुरीफाफत  

6. ननलतृत ददनाॊकाऩूली भागीर 5 लऴाणचे फॉक ऩावफुक वॊफॊधधताॊचे छामाॊककत 
प्रत   

7. ळलेटची रेखाधचटटी मभऱाल्माऩावून ऩुढीर कारालधीचा फदरी  तऩमळर  

8. IDBI फॉक क्रभाॊक ल ळाखा . 



स्लेच्छव वेलवननलतृ्तती ककां लव यवजीनवभव 
1. वलशीत नभून्मातीर पॉभण 8 अ 

2. बवलष्म ननलाणश ननधी ळेलटची स्त्रीऩ 

3. भामवक कऩात शप्तता वललयण 

4. कभणचायी शभीऩत्र – रु. 100/- चे स्त्टॅम्ऩ ऩेऩयलय Affideviate केरेरे (भूऱप्रत) 

5. शभीऩत्र भुख्माध्माऩक दोन भुददे अवरेरे 

        अ. थकीत यक्कभ योखीत प्रदानाफाफत 

        फ. अनतरयक्त यक्कभ लवुरीफाफत 

6. स्त्लेच्छावेला ननलतृती ककॊ ला याजीनाभा अजण 
7. वेलाननलतृती ककॊ ला याजीनाभा भॊजूयी ठयालाची भॊजूयी प्रत 

8. नोटीव ऩे अवल्माव ळावनाकड ेबयणा केल्माची ऩालती 
9. ननलतृत ददनाॊकाऩूली भागीर 5 लऴाणचे फॉक ऩावफुक वॊफॊधधताॊचे छामाॊककत प्रत   

10. वेलाननलतृत धायकाचे प्रनतसाऩत्र 

11. ळेलटची रेखाधचटटी मभऱाल्माऩावून ऩुढीर कारालधीचा फदरी  तऩमळर  

12. यक्कभ मभऱाल्माची स्त्टॅम्ऩ रयवीट 

13. IDBI फॉक क्रभाॊक ल ळाखा. 
 

 



भतृ्तम ू

1. वलशीत नभून्मातीर पॉभण 8 फ 

2. बवलष्म ननलाणश ननधी ळेलटची स्त्रीऩ 

3. भामवक कऩात शप्तता वललयण 

4. कभणचायी शभीऩत्र – रु. 100/- चे स्त्टॅम्ऩ ऩेऩयलय Affideviate केरेरे (भूऱप्रत)  

5. शभीऩत्र भुख्माध्माऩक दोन भुददे अवरेरे 

        अ. थकीत यक्कभ योखीत प्रदानाफाफत 

        फ. अनतरयक्त यक्कभ लवुरीफाफत 

6. लायव दाखरा – तशमवरदाय / भा. न्मामारम माॊनी ददरेरा) 
7. ननलतृत ददनाॊकाऩूली भागीर 5 लऴाणचे फॉक ऩावफुक वॊफॊधधताॊचे छामाॊककत प्रत   

8. ळेलटची रेखाधचटटी मभऱाल्माऩावून ऩुढीर कारालधीचा फदरी  तऩमळर  

9. लायवदाय एकाऩेषा अधधक अवल्माव ल वसान अवल्माव तमाॊचे रु. 100/- च्मा 
स्त्टॅम्ऩ ऩेऩयलय तशमवरदाय माॊनी Affidivate केरेरे / नोटयी केरेरे वॊभती ऩत्र 
(भूऱप्रत) 

10. स्त्टॅम्ऩ रयवीट यक्कभ मभऱाल्माची आगालू ऩालती 
11. भतृमू ऩालरेल्मा कभणचा-माचा अधधकृत लायवदायाचा फॉक खाते क्रभाॊक (IDBI फॉक) 















ठेल वांरग्न वलभव मोजनव 
• ळारेम मळषण ळावन ननणणम ददनाॊक 06 ऑगष्ट 1980 
भधीर ऩरयच्छेद क्र. 3 (क) नवुाय वदय मोजनेअॊतगणत राब 
मभऱणेवाठी ककभान 5 लऴण वेला भतृमऩुमतंच्मा ददनाॊकाऩमतं 
आलश्मक आशे. 

• भशायाष्र ळावन ळारेम मळषण ल कके्रडा वलबाग ळावन 
ननणणम क्रभाॊक – एवएवएन-1006(403/06) /भामळ-2 ददनाॊक 
12 वप्तटेंफय 2007 अन्लमे जे ब.नन. ननधीच ेलगणणीदाय आशेत 
अळाॊना ठेल वॊरग्न वलभा मोजनेअॊतगणत देम यकभेची भमाणदा 
रु. 60000/- केरेरी आशे. 

           लयीर कऩात भमाणदेच्मा अनऴुॊगाने यक्कभ मभऱणेवाठी 
ककॊ ला ऩात्रतेवाठी कभणचा-माच्मा भतृमरूगत ऩूलीच्मा 3 
लऴाणभध्मे तमाॊच्मा ब.नन. ननधी खातमात मळल्रकेची ककभान 
भमाणदा ऩूढीर प्रभाणे अवाली. 



अ. क. कभणचा-माची ऩदालयीर लेतनशे्रणीची 
कभार भमाणदा रुऩमे 

ळेलटच्मा 3 लऴाणत ब.नन.नन. खातमालय 
कोणतमाशी लेऱी अप्रतमष अवणायी 

मळल्र्क रुऩमे 

1 रु. 12000/- ककॊ ला तमाशून अधधक रु. 25000/- ऩेषा कभी नवाली 

2 
रु. 9000/- ककॊ ला तमाशून अधधक ऩयॊतू 
12000/- ऩेषा कभी अवल्माव  

रु. 15000/- ऩेषा कभी नवाली 

3 
रु. 3500/- ककॊ ला तमाशून अधधक ऩयॊतू 
9000/- ऩेषा कभी अवल्माव 

रु. 10000/- ऩेषा कभी नवाली 

4 रु. 3500/- ऩेषा कभी अवल्माव  रु. 6000/- ऩेषा कभी नवाली 



अळववककम भवध्ममभक ळवऱवतीर मळषक / मळषकेत्ततय कभाचव-
मवांववठी बवलष्म ननलवाश ननधी मोजनेअांतगात ठेल वांरग्न वलभव 

मोजनव प्रस्तवलवकरयतव रवगणवयी आलश्मक कवगदऩत्र े

1. ळावन ननणणम मळषण क्र.एव.एव.एन./3379/ 61161/ तेशजीव 
(2242) दद.06 ऑगष्ट 1980 अन्लमे वलदशत नभनू्मातीर अजण 

2. लायवाचा फॉकेचा खाते क्रभाॊक ल ळाखेचे नाॊल (IDBI फॉक) 

3. नादेम प्रभाणऩत्र (ळाऱेचे ल ळावनाचे घेणे देणे वॊफॊधी) 
4. वॊफॊधधत लायवाचे नभनूा स्त्लाषयी वाषाॊककत केरेरे ऩत्र 

5. ठेल वॊरग्न वलभा मोजनेअॊतगणत मभऱणा-मा यकभेवॊफॊधी लायवाव 
जमादा यक्कभ अदा केरी गेल्माव दशळोफाअॊती अथला ननरयषण 
ऩथकाने ननदळणनाव आणनू ददल्माव वदय यक्कभ तातकाऱ 
वलनातक्राय एक यकभी ऩयत कयण्मात मेईर. अवे लायवाचे शभी ऩत्र 
(इतय वलण लायवाॊची शभीवश) तमाॊच्मा स्त्लाषयीने रु. 100/- च्मा 
स्त्टॅम्ऩ ऩेऩय वाषाॊककत (Affideviate) केरेरे. (भऱूप्रत) 

 

 

 

 



6. कभणचायाची बनननन वॊदबाणत नाभननदेळन ऩत्राची वाषाॊककत 
प्रत 

7. लायवदायाॊच ेवाषाॊककत पोटो 
8. ठेल वॊरग्न वलभा मोजनेअॊतगणत मभऱणायी यक्कभ जमा 

लायवाव अदा कयामची आशे तमा लायवाव अदा कयण्माव 
काशीशी शयकत नाशी अवे इतय लायवाॊच ेवॊभती ऩत्र रु. 100/- 
च्मा स्त्टॅम्ऩ ऩेऩयलय वाषाॊककत (Affideviate) केरेरे. 
(भऱूप्रत) 

9. कभणचा-माचा भतृमचूा दाखरा 
10. लायव दाखरा (तशमवरदाय / भा. न्मामारम माॊनी ददरेरा 
11. ऩुनणवललाश केरेरे नवल्माच ेरु. 100/- च्मा स्त्टॅम्ऩ ऩेऩय 

वाषाॊककत (Affideviate) केरेरे. (भऱूप्रत) 
12. आगाऊ यक्कभ मभऱाल्माची ऩोशोच ऩालती 
13. लायवाॊचा कामभचा ऩुणण ऩतता 
14. बनननन अॊनतभ प्रदान भॊजयूी आदेळाची प्रत (अवल्माव) 

 



ऩरयबववऴत अांळदवन ननलतृ्तती लेतन मोजनव अांभरफजवलणी कवमाऩध्दती 
ळववन ननणाम ळवरेम मळषण वलबवग क्र. अांननमो-106/8(3/06)/भवमळ-2 

टद. 29 नोव्शेंफय 2010 





DCPS नांफय देण्मवची कवमालवशी  
कयतीर 

उलारयत 



टदल्मवनांतय ऩैकी 

टदल्मवनांतय 









ऩवठलवली 







रेखवधचििमव  





ननरांफीत 



वदयचव प्रस्तवल दोन (2) प्रतीत ववदय कयवलव. 

तशमवरदवय मवांनी Affideviate / नोियी केरेरे भूऱप्रत 

9.  एकाऩेषा जास्त्त लायव अवल्माव ल ते वसान अवल्माव तमाॊचे रु. 100/- चे स्त्टॅम्ऩ 
     ऩेऩयलय तशमवरदाय माॊनी Affideviate / नोटयी केरेरे भूऱप्रत 

























वत्तमप्रत 







वत्तमप्रत 

















नवलन ऩरयबववऴत अांळदवमी मोजनेअांतगात 
नलीन क्रभवांक मभऱणेववठी रवगणवयी 

आलश्मक कवगदऩत्र े(DCPS) 

• वलदशत नभून्मातीर अजण 
• मळषणाधधकायी माॊचेकडीर कभणचा-मारा प्राप्तत झारेरे 
प्रथभ भान्मता आदेळ. 

• मळषणाधधकायी माॊचेकडीर ननममभत लेतनशे्रणीतीर 
भान्मता आदेळ. 

• भुख्माध्माऩक माॊच्मा वशीच ेप्रभाणऩत्र – वॊफॊधधत 
कभणचायी 100% लेतन घेत अवल्माचा ददनाॊकाफाफतच े
प्रभाणऩत्र 

• ददनाॊक 01/11/2005 योजी ककॊ ला तमानॊतय ननमकु्त 
शोणा-मा कभणचा-माॊकयीता वदय मोजना वक्तीची आशे. 
 



                              

                                  - भवगादळाक – 

 
• भव. श्री.ननतीन फच्छवल – मळषणवधधकवयी (भवध्ममभक),  

                                         जज. ऩ.   नवमळक  
 

• भव. श्री. उदम देलये - अधधषक, लेतन ल बवलष्म ननलवाश ननधी  
                                 ऩथक, भवध्ममभक वलबवग, नवमळक 

 
                                        - वांकरन –  
 

• श्री.ननतीन नांदन – वशव. रेखवधधकवयी, लेतन ल बवलष्म ननलवाश  
                               ननधी ऩथक, भवध्ममभक वलबवग, नवमळक 

 

 

 


