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     चाया छालणी  
बायत शा ळेतीप्रधान देळ आशे. देळातीर ७० टक्के ळेतकयी जोडधंदा म्शणून ऩळ ुऩारनाचा 
व्मलवाम कयतात. जनालये आऩल्मा ळेती, वंस्कृती आणण आयोग्माचा आधाय आशेत. ऩळऩुारनाभुऱे  
ळेतकऱ्मारा खऱ्मा अथााने आर्थाक ताकद मभऱते. ळेतातीर उत्ऩन्न शे कामभच अननश्चचततेच्मान 
छामेखारी अवते. ऩळ ुऩारन व्मलवाम ळेतकऱ्माच्मा दैनंददन गयजा ऩूणा कयण्मावाठी ऩूयक ठयतो. 
ऩळऩुारन मा जोड व्मभलवामात गाम, फैर, म्शळी, ळेऱी इत्मारदींचे ऩारन केरे जाते. त्मां च्मान भापा त 
दधु उत्ऩादन केरे जाते. फैराचा लाऩय भुखत्ले ळेतीच्मा  भळागतीवाठी केरा जातो. 
 
ऩयंतू वध्माKच्माा् काऱात लायंलाय दषु्काऱ ऩडतो त्माभुऱे ऩाणी ल चाया टंचाई ननभाणा शोते ल त्माा्चा 
ऩरयणाभ म्शऩणून मा ळेतीऩूयक व्मलवामाव घयघय रागते. त्माचभुऱे कृऴी अथाव्मलस्था णखऱणखऱी 
शोते. दषु्काऱात एकीकडे पऩके शातची गेरेरी अवतात. ऩाण्माचे दमुबाक्ष्म ननभााण झारेरे अवते. मा 
काऱात ऩाणी टंचाई ल अन्नधान्म टंचाई माफयोफयच चाया टंचाई वुध्दा ननभााण शोत अवते. चाया 
टंचाईच्माऩ काऱात जनालयांची उऩावभाय झाल्माव एकतय भुकी जनालये फाजायात कलडीभोर बालाने 
पलकाली रागतात ककंला चामाा पलना ती भयणावन्न अलस्थेत जातात. जनालये पलकल्मारभुऱे ळेतकयी 
ळेतीव ऩूयक अवरेरा त्मा चा जोडधंदा कामभचा वंऩुष्टात आणतो ककंला ळेतीच्मा भळागतीफाफत 
ऩयालरंफी शोतो. चाया टंचाईच्मा  काऱात ळावना भापा त चारपलरी जाणायी चाया छालणी 
जनालयांवाठी लयदान ठयते. 
 
जनालय ऩारन शा ळेतीचा ऩायंऩारयक जोडधंदा अफार्धत ठेलणे शे आऩरे उत्तय दानमत्ल वभजून 
ळावन, श्जल्शा प्रळावनाभापा त जनालयांच्मा चाया छालण्मा पलपलध वंस्था भापा त उघडण्माजचा प्रमत्न  
कयते. ऩयंतू चाया छालण्माचे व्मलस्थाऩन, ऩमालेषण कळा प्रकाये कयाले तवेच माफाफतचे अमबरेख 
कळा प्रकाये अद्ममालत ठेलाले माफाफत ऩुयेवे सान नवल्माभुऱे मात अननममभतता ननभााण शोलून 
भूऱ शेतूच डालररा जातो ल त्माफभुऱे ळावनाची प्रनतभा भरीन शोण्माााची ळक्मबता लाढते.  
 
 कामदेळीय तयतूद : चाया छालणी वुरु कयण्मााावाठी धभादाम कामदा, १८८२, वोवामटी नोंदणी 
कामदा, १९६०, भशायाष्र वशकायी वोवामटी कामदा, १९६० अन्लधमे नोंदणीकृत अवरेल्मा, वशकायी 
ल वेलाबाली वंस्था जनालयांच्मा चाया छालण्मा वुरु करु ळकतात. 
 
 चाया छालणीवाठी भान्मताप्राप्त वंस्था : (१) पलपलध  पलकाव कामाकायी वंस्था, (२) वशकायी 
वाखय  कायखाने (३) वशकायी वुत र्गयण्मा (४) कृऴी उत्ऩन्न फाजाय वमभती (५) वेलाबाली वंस्था 
(६) वशकायी तारुका खयेदी पलक्री वंघ (७) वशकायी दधु उत्ऩादक वंस्था (८) ग्राभऩंचामत इत्मा दी  
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 चाया छालणीवाठी आलश्मक कागदऩत्र े: (१) वंस्थेचा अजा (२) वंस्थेचा जाशीयनाभा (३) वंस्थेचे 
नोंदणी प्रभाणऩत्र (४) वंस्थेचा भागीर तीन लऴााचा ताऱेफंद (५) चाया छालणी वुरू कयण्मातवाठीचा 
वंस्थेच्माऩ वंचारक भंडऱाचा/कामाकायणीचा ठयाल (६) वंस्थेच्मा) वंचारक ल वबावदांची मादी (७) 
वंस्थेचे भागीर तीन लऴााचे आमकय ऩयताला प ाभा (८) फॅंकखाते ऩावफुक (९) ग्राभऩंचामतचा ना 
शयकत दाखरा (१०) ज्माभ जागेलय चाया छालणी वुरु कयणाय आशे त्माल जागेची वंफंधीत कागदऩत्रे 
(११) चाया उऩरब्धतेचे प्रभाणऩत्र (१२) पऩण्मामोग्म ऩाणी उऩरब्ध अवल्माा्फाफतचे प्रभाणऩत्र (१३) 
लीज जोडणी उऩरब्ध अवल्माचफाफतचे प्रभाणऩत्र (१४) जनालयाचं्माध भारकाची मादी ल जनालयांची 
वंख्माच  
 
 चाया छालणीवाठी वंस्था चारकाची ऩात्रता : 
(१) वंस्थेच्मा  नोंदणीव कभीत कभी तीन लऴा झारेरी अवाली (२) वुरुलातीऩावून वदय वंस्था 
वाभाश्जक ल रोकोऩमोगी कामाक्रभात वशबागी अवाली (३) मा ऩूली वंस्थेचा काळ्मा मादीत 
वभालेळ नवाला (४) चाया छालणी वुरु कयण्मा(वाठी वंस्थेकडे ऩुयेवे बांडलर अवाले (५) वंस्था 
ककंला वंस्था चारक माऩूली ददलाऱखोय म्शणून घोपऴत केरे गेरेरे नवाले. 
 
 अजज कोठे ल कोणी कयाला : 
चाया छालणी वुरु कयण्माफव इश्च्छत अवरेल्मा वंस्थेने उऩयोक्तम कागदऩत्रावश तशवीरदाय मांचेकडे 
अजा कयाला. अजााची ऩोशोच घ्माली.  
 
 कामजलाशी : अजा प्राप्त झाल्मााूनंतय तशमवरदाय कामाारमाभापा त कागदऩत्रांची छाननी केरी 
जाते. कागदऩत्रे अऩूणा अवल्माव वंफर्धत वंस्थेव तवे कऱलून त्मांचेभापा त कागदऩत्राची ऩुताता 
करुन घेतरी जाते. तशवीरदाय ननमोश्जत जागेव वभष बेट देलून वदय जागेची चाया छालणी 
वाठीची मोग्मता, तेथीर लीज,ऩाणी, मांची उऩरब्धता, वुपलधा माफाफत स्थऱ ऩाशणी करुन 
ऩंचनाभा कयतात. त्मारनंतय अवा ऩरयऩूणा अवा प्रस्ताल ळावनाकडीर प्राप्त आदेळानुवाय 
भंजुयीवाठी वादय केरा जातो. ळावनाकडीर प्राप्त आदेळानुवाय अळी भंजुयी ऩरयश्स्थतीनुरुऩ 
श्जल्शार्धकायी/उऩपलबागीम अर्धकायी/तशवीरदाय मांचे भापा त कयाय ऩत्रक करुन ददरी जाते. 
 
 कयाय ऩत्रक : ळावनाकडीर प्राप्त आदेळानुवाय श्जल्शार्धकायी/उऩपलबागीम अर्धकायी/तशवीरदाय 
मांचे भापा त चायाछालणीवाठी भंजुयी मभऱाल्माआनंतय ळावनाचा प्रनतननधी (तशमवरदाय) ल वंस्था 
चारक माच्मागत रु. १००/- च्मार भुद्ांक ऩेऩयलय पलदशत नभुन्मायत एक कयाय ऩत्रक करुन द्माऩले 
रागते.  
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 चाया छालणीत जनालये दाखर कयण्मामवाठी आलश््क  कागदऩत्रे : 
(१) अजा (२) ७/१२ उताया (३) प्रनतसऩत्र (४) तराठी मांचा ना शयकत दाखरा (५) जनालये स्लस्थ 
अवल्माफाफत ऩळ ुलैद्मकीम अर्धकायी मांचे प्रभाणऩत्र.  
 
 चाया छालणीची स्थान ननश्श्चती : 
चाया छालणी शी गालाऩावून ळक्मतो २०० भीटय दयू, प्रळस्त ल स्लच्छ जागेत अवाली. वदय जागा 
शी एकवायखी ल वऩाट अवाली. जागा कठीण ल वऩाट अवेर तय ळेण ल भरभूत्र माचा ननचया 
जरद गतीने शोतो. मा दठकाणी झाडे-झुडऩे अवल्माव ती काढून टाकालीत. जागा उंचालय अवाली 
म्शणजे ऩाण्माचा ननचया मोग्म प्रकाये शोऊ ळकेर. वदय जागा शी अनत बुवबुळीत, उंदीय ल घुळी 
मांचा प्रादबुााल अवरेरी नवाली.  
 
 चाया छालणीवाठी क ं ऩण : 
चाया छालणीच्मा चायशी फाजंुनी राकडाचे कंुऩण कयणे आलचमक आशे. छालणीभध्मे मेण्मा वाठी 
एकच प्रलेळद्लाय अवाले. कोणत्माशी ऩरयश्स्थतीत दोन प्रलेळद्लाय ठेलण्मावाठी ऩयलानगी देऊ नमे. 
 
 चाया वाठवलण्मावाठीचे ऩत्र्माचे ळेड : 
चाया छालणीभध्मे जनालयांना जो चाया ऩुयपलरा जातो, त्माा्चे उन ल ऩाऊव माऩावून वंयषय 
कयालमाव ऩादशजे. त्मावाठी आलचमकतेनूवाय ऩत्र्माच्माद ळेड उबायल्माम ऩादशजेत. तवेच तात्ऩुयते 
चाया छालणी कामाारम उबायरे ऩादशजे. 
 
 चाया छालणीची यचना : 
* चाया छालणीची यचना दश ऩुला–ऩश्चचभ अवाली.  
* चाया छालणीत जनालये फांधण्मालवाठी आलचमक ती व्मलस्था अवाली. चाया छालणीभध्मे जनालये 
फांधणेवाठी खारीर दोन ऩध्दतीचा लाऩय चाया छालणी चारक करु ळकतात. 
(अ) ळेऩटी ऩ ढे ळेऩटी ऩध्दत : मा ऩध्दतीभध्मे दोन वभांतय ओऱीत फांधरेल्माच प्रत्मेशक जनालयाची 
ळेऩटी दवुमाााा जनालयाच्मााो ळेऩटी वभोय मेते. जनालयांचे तोंड फाशेयच्मा फाजूव अवते. जनालयांना 
धुण्मावाठी ल त्मांाोचे दधू काढण्मावाठी दोन्शी ओऱींभधीर जागा अर्धक उऩमोगी ऩडते. जनालयांचे 
तोंड फाशेयच्मा फाजूव अवल्माने वंवगाजन्म योग शोण्माची ळक्मता कभी अवते, तवेच फाशेयच्मा 
फाजूने ताजी शला मभऱते. 
(फ) तोंडाकडे तोंड ऩध्दत :- मा ऩध्दतीभध्मे दोन वभांतय ओऱीत फांधरेल्माश्ा प्रत्मेशक जनालयाचे 
तोंड वभोयीर जनालयाच्मा  तोंडावभोय मेते. जनालयांचे तोंड कडे तोंड करुन फांधरेल्मा जनालयांचे  
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मोग्म ऩध्दतीने ननयीषण कयता मेते. गोठ्माच्मा दोन्शी फाजूव भोकऱी जागा अवल्माभुऱे 
वुमाप्रकाळ बयऩूय मभऱतो. जनालयांना चाया टाकणे वोऩे जाते. योगप्रवाय कभी प्रभाणात शोतो. 
* जनालयाच्माय चाया खाण्माचवाठी गव्शाण उऩरब्ध करुन द्मालेत.  
* जनालयांचे भरभूत्र लाशून जाण्माचवाठी गटाय उऩरब्ध अवाले.  
 
 जनालयावंाठी चाया, ऩळ खाद्म ल ऩाणी लाटऩ : 
(अ) ओरा चाया :  
जनालयांवाठी वभतोर आशाय आलचमक अवून त्माप्रभाणे ओरा ल वुका चाया आशायात आलचमक 
त्मा प्रभाणात ऩुयलणे आलचमक आशे. जनालयांना ओरा चाया म्शणून प्राभुख्माने उवाचे ऩाचट, यब्फी 
ज्लायी, भका ददरा जातो. भात्र अवा चाया देत अवतांनी तो कडफाकुटी द्लाये तुकडे करुन द्माला 
जेणे करुन त्माची ऩोऴकता लाढणेव भदत शोते. ओरा चाया शा उऩरब्ध झारेनंतय दोन ददलवात 
जनालयांना उऩरब्ध करुन देण्माची जफाफदायी वंस्था चारकाची याशीर, दशयला चाया ल गलत मांत 
पलयघऱणाऱ्मा वाखयेचे प्रभाण अर्धक अवते. त्माभुऱे चाऱ्मात ओरा चाऱ्माचे प्रभाण आलचमक 
आशे. 
(फ) व का चाया : 
बायतात लाऱरेरा चाया शेच जनालयांवाठी प्रभुख खाद्म अशे. वुक्माच चाऱ्माभध्मे भुख्मत: भका, 
ज्लायी, गव्शाचे कांड, ज्लायीचा कडफा, बाताचा ऩेंढा, मभश्र वुका चाया जनालयानंा ददरा जातो. मा 
चाऱ्मात वेल्मुरोज ल शेभीवेल्मुरोजचे प्रभाण अर्धक अवल्माभुऱे त्मांत खननज द्व्मे, उजाा, 
नामरोजन प्रभाण कभी अवते. त्माभुऱे लाऱरेल्मा चाऱ्मात ऩोऴकद्व्मे ऩूयक म्शणून टाकल्माव 
जनालयांच्माल ऩचनषभतेत लाढ शोऊन त्मांडची लाढ चांगरी शोते मळलाम दधू उत्ऩादनातशी लाढ शोते. 
वुका चाया जनालयांना देण्मा ऩुली त्मा लय मभठाचे ऩाणी मळऩंडून तो जनालयांना ददरा जातो.  
(क) ऩळ  खाद्म : 
चाया छालणी भधीर भोठ्मा जनालयांना एक ककरो तवेच रशान जनालयांना अधाा ककरो मा 
प्रभाणात ऩळखुाद्म अथला ऩेंड एकददलवाआड देण्मात मेते. ऩळखुाद्म लाटऩाच्मााा नोंदी चाया लाटऩ 
नोंदलशीभध्मे घेण्मात माव्मात. अर्धकामाांकनी चाया छालणी तऩावणी कयतांना माकडे कटाषाने रष 
ऩुयलाले. प्रर्थनांचा स्त्रोत म्शणून वयकी ऩळखुाद्मात दोन टक्के खननज मभश्रण, एक टक्का चुना 
ऩालडय आणण एक टक्का मभठाचा वाभालेळ कयतात. बुईभूग, जलव, तीऱ, वूमापूर, खोफऱ्माऩावून 
मभऱणायी ऩेंड जनालयांवाठी ऩळ ुखाद्नम म्शनणून लाऩयण्मात मेते. 
(ड) ऩाणी :   
जनालयांना ताजे ल स्लच्छ ऩाणी वदैल उऩरब्ध याशण्मावाठी चाया छालणीत ऩाण्माचे शौद ककंला  
टाकी फांधाली. वदय टाकी शी जनालयांची वंख्मा पलचायात घेलून वशा पूट फाम तीन पूट फाम दोन 
पूट (६ x ३ x २ ) अळा प्रकाये फांधता मेऊ ळकते. उन्शाऱा अवल्माव जनालयांना स्लच्छ पऩण्माचे 
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ऩाणी आलचमक अवते. चाया छालणीतीर जनालयांवाठी पऩण्माचे ऩाणी ऩुयलणे भशत्लाचे अवल्माने 
चाया छालणीचे दठकाण ननलडतांना ते ऩाणी उऩरब्ध अवरेल्मा जागे जलऱच ननलडाले. चाया 
छालणी ऩरयवयात जनालयांना ऩाणी पऩण्मावाठी छोटे शौद तमाय कयालेत.  
इ) खननज मभश्रण : 
जनालयांभध्मेख क श्ल्ळमभ, वोडडमभ आणण भ ग्नेमळमभ आदी खननजद्व्मांची कभतयता अवल्माने 
त्मांना चाया छालणीभध्मे प्रत्मेक जनालयांच्मा आशायात दययोज मोग्म ा् प्रभाणात षाय मभश्रण देणे 
आलचमक आशे. मावाठी चाऱ्मारा मुरयमा प्रकक्रमा ल Minerals Licking Block माचा लाऩय कयणे 
आलचमक ठयते. मुरयमा, उवाची भऱी, खननज द्व्मे मांच्मा वभालेळाभुऱे जनालयांतीर ऩोऴक 
द्व्मांत लाढ शोते. भोठ्मा जनालयांना ५० ग्र भ तय रशान जनालयांना २५ ग्र भ प्रनतददलव माप्रभाणात  
ननममभतऩणे खाद्मातून क श्ल्ळमभमुक्त षाय मभश्रणे द्मालीत. 
 
 कडफा क ट्टी मंत्र : 
लाऱरेल्मा चाऱ्माचे तुकडे केल्माव ककंला बयडल्माव त्मात अवरेल्मा मरगनीन ल वेल्मुरोजवायख्मा 
तंतूच्मा कणांचा आकाय कभी शोतो. माभुऱे वेल्मुरोजचे ऩचन चांगरे शोऊन मभथेनच ेउत्ऩादन दशा 
टक्क्मांनी कभी शोऊ ळकते. तवेच चाया कुट्टी मंत्राचा लाऩय केल्माभुऱे चाया लामा जात नाशी. 
त्माभुऱे वंस्था चारकाकडे स्लमंचरीत ककंला ऩायंऩायीक कडफा कुट्टी मंत्र अवाले.   
 
 लजन भाऩे : 
चाया छालणीभध्मे जनालयाचं्माव भारकांना योज चाया ल ऩळखुाद्म शे लजन काट्मालय भोजून ददरे 
जाते. मावाठी चाया छालणी चारक ऩायंऩायीक लजन काटा ककंला इरेक्र ानीक लजन काट्माचा लाऩय 
करु ळकतात. 
 
 ननलाया ळेड : 
चाया छालणीचे ळेड शे कोणत्माशी ऩरयश्स्थतीत ऩत्र्माचे करु नमे. उन्शाळ्माचे ददलव अवल्माभुऱे 
ग्रीन नेट ककंला गोणऩाट/ऩोते ककंला कडफा लाऩरुन ळेड तमाय कयाले. उवाचे ऩाचट लाऩरुनवुध्दा 
ळेड ननभााण कयता मेलू ळकते. 
 
 ळेण : 
जनालयांच्मा चाया छालणी ऩावून ५० मभटय अंतयालय खड्डा तमाय करुन तेथे ळेण वाठलाले. चाया 
छालणीतीर जनालयांऩावून मभऱणाये ळेण घेलून जाणेव ऩळ ुभारकांना ऩयलानगी नाशी. नलीन 
ळावन ननणामानुवाय वदय ळेणाची भारकी दश चाया छालणी चारलणाऱ्मा वंस्थेव देण्मात आरी 
आशे. भात्र ऩुली मालय भारकी ळावनाची अवे मा ळेणाचा मरराल ळावन कयीत अवे. 
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 लीज : 
चाया छालणीभध्मे यात्री ऩुयेवा प्रकाळ आलचमक अवल्माने अर्धकृत लीज जोडणीद्लामये वंस्था 
चारकाने लीज जोडणी उऩरब्ध करुन घ्माली. लीजेची जोडणी शी उंचालरुन अवाली तवेच 
उन्शाळ्माचे ददलव अवल्माने जोडणी उघडी ठेल ूनमे. 
 
 यस्ते : 
चाया छालणीची जागा दश ळक्मतो यस्त्मारगत अवाली. त्माभुऱे प्राप्ता शोणाया चाया तात्काऱ 
उतयलणेवाठी पामदा शोतो.   
 
 जनालयांचे आयोग्म : 
उन्शाळ्मात दशयव्मा लैयणाची टंचाई, पऩण्माच्मा ऩाण्माची टंचाई अवे अनेक प्रचन ननभााण शोतात 
आणण भुकी जनालयेशी मा वभस्मेरा वतत तोंड देत अवतात. अळा ऩरयश्स्थतीत जनालयांना अनेक 
आजाय शोण्माची ळक्मता अवते. उन्शाळ्माभध्मे  दशयव्मा चाऱ्माअबाली ळेतकयी जनालयांना ऊवाचे 
लाढे खाऊ घारतात. ऊवाचे लाढे जास्त प्रभाणात खाल्माभुऱे लाढ्माभधीर ऑकझेरेट खननज ल 
जनालयांच्मा ळयीयातीर क ल्ळीअभ एकत्र शोऊन रघलीलाटे ननघून जाते, त्माभुऱे त्मांाेच्माज ळयीयातीर 
क ल्ळीमभची ऩातऱी कभी शोते. माभुऱे जनालयांना “मभल्क कपलय” नालाचा योग शोतो ल ती थकून 
एकदभ खारी फवतात. त्मांवच्मााे ळयीयाचे ताऩभान कभी शोऊन ळयीय थंड ऩडते, यलंथ फंद शोते, 
जनालये खात नाशीत, दधू देणे कभी देतात आणण भान टाकून फवतात. मालय तातडीने 
ऩळलुैद्मकाकडून उऩचाय वुरु कयालेत.  
 
चाया छालणीत जनालयांची गदी अवल्माभुऱे ल कडक उन्शाऱा अवल्माभुऱे जनालयांना उष्भाघात ल 
इतय आजाय शोण्माचा वंबल अवतो. त्मा भुऱे जनालये उन्शात फांधू नमेत. ऩळलुैद्मकीम अर्धकायी 
मांचेभापा त जनालयांची लेऱोलेऱी तऩावणी करुन घ्माली ल तचमा नोंदी त्मांना वंफंधीत नोंदलशीभध्मे 
कयण्माव वांगाले. जनालयांभध्मे उला, भाचमा, गोचीड मा प्रकायातीर फाह्म ऩयोऩजीलींची वभस्मा 
भोठ्मा प्रभाणात आढऱते. त्माभुऱे चाया छालणीतीर जनालयांना लेऱेलय प्रनतफंधक मभश्रण तमाय 
करुन ते जनालयांच्मा अंगालय काऩडाने चोऩडाले.  
 
 छालणीतीर जनालयांची वंख्मा : 
छालणीतीर जनालयांच्मा वंख्मेलय ळावनाचे ननफांध अवून ळावन ननणामाप्रभाणे एका छालणीत 
कभीत कभी ५०० ते जास्तीत जास्त ३००० जनालयांना प्रलेळ मभऱू ळकते. तवेच दोन चाया 
छालणीभधीर अंतय शे ५ कक. भी. ऩेषा कभी अवता काभा नमे. 
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 न कवान बयऩाई : 
ऩळ ुभारकाने एकदा त्मा चे जनालय चाया छालणीत दाखर केल्मााानंतय त्मा जनालयाचा नैवर्गाक 
ककंला अऩघाताने भतृ्म ूझाल्माव त्माव वंस्था चारकाकडून कोणताशी भोफदरा ददरा जात नाशी. 
मावाठी जनालये दाखर कयतांनाच ऩळु भारकाकडून माफाफतचे फंध ऩत्र घ्माले. 
 
 चाया छालणीवाठी अन दान :  
छालणी वंस्था चारकाव रुऩमे ७५/- प्रनत भोठे जनालय- प्रनत ददलव आणण रुऩमे ३५/- प्रनत रशान 
जनालय- प्रनत ददलव माप्रभाणे अनुदान देम अवते. वदय ननधीची भागणी वंस्था चारकाने प्रत्मेक 
आठलड्माच्मा ळेलटच्मा ददलळी भा. श्जल्शार्धकायी मांना वादय कयणे आलचमक आशे. छालणी वुरु 
कयण्मावाठी जवे बांडलरी खचा जवे ळेड, कंुऩण, कडफा कुट्टी, लजन मंत्र, ऩाणी, लीज, ऩाण्माचा 
शौद इत्मादी खचा शे वंस्था चारकाने कयणे अऩेक्षषत आशे. मावाठी ळावनाकडून कोणतेशी अनुदान 
ददरे जात नाशी. 
 
 भन ष्मफऱ : 
चाया छालणीभध्मे ा् वंस्थेने छालणीच्मा मोग्म व्मलस्थाऩनावाठी खारीर कभाचायी मांची ननमुक्ती 
कयाली.  
(अ) एक चाया छालणी व्मलस्थाऩक – चाया छालणीचे व्मलस्थाऩन कयण्मा काभी. 
(फ) दोन रेखननक – चाया छालणीतीर दैनंददन नोंदलह्मा वांबाऱणे ल नोंदी घेणे काभी. 
(क) दोन चौकीदाय – चाया छालणीत वुयषा व्मलस्था ठेलणेकाभी. 
(ड) चाय काभगाय – चाया ल ऩळखुाद्म लाटऩ कयणेकाभी. 
 
 चाया छालणीतीर नोंदलह्मा : 
 प्रऩत्र अ   : जनालये आलक नोंदलशी 
 प्रऩत्र फ : चाया आलक नोंदलशी 
 प्रऩत्र क : चाया पलतयणाची नोंदलशी (गोऴलाया) 
 प्रऩत्र ड : प्रत्मष चाया पलतयण नोंदलशी 
 प्रऩत्र इ : जनालये शारचार नोंदलशी 
 प्रऩत्र प : वंस्थाना देण्मात मेणाऱ्मा धनयाळी नोंदलशी 
 प्रऩत्र ग : योख नोंदलशी (क ळ फुक) 
 प्रऩत्र श : भोपत चाया/ ऩळखुाद्म प्राप्त नोंदलशी 
 प्रऩत्र ई : जनालये रवीकयण नोंदलशी 
 चाया काडा  
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 बेट ऩुश्स्तका 
 
 जनालयांना बफल्रे (टॅग) : 
छालणीत जनालयांना प्रलेळ ददल्मानंतय त्मा जनालयांची नोंद पलशीत नोंद लशीभध्मे कयण्मात माली.   
त्मा जनालयाच्मा  लगीकयणाच्मान (रशान / भोठे) आधाये एक चारत्मा क्रभांकाचा बफल्रा ददरा जाला. 
शे बफल्रे पऩतऱी ककंला प्र स्टीकचे अवतात. रशान जनालयावाठी पऩलऱा बफल्रा तय भोठ्माच 
जनालयावाठी रार यंगाचा बफल्रा देण्मात मेतो. शा बफल्रााा जनालयांच्मा गळ्मात फांधरा जातो. 
जनालयांची ओऱख मा बफल्रा क्रभांकालरुन कयण्मात मेते. दोन जनालयांना एकच क्रभांक मभऱणाय 
नाशी माफाफत दष यशाले.   
 
 छालणीतीर जनालयांची लैद्मकीम तऩावणी : 
दययोज छालणीतीर जनालयांची पलनाभुल्म तऩावणी ऩळलुैद्मकीम अर्धकायी मांचे भापा त केरी 
जाते. आलचमकतेनुवाय मा जनालयांना औऴधे ददरी जातात ल रवीकयणशी केरे जाते. ऩळु 
लैद्मकीम अर्धकाऱ्माचे प्रभाणऩत्र अवल्मामळलाम जनालयाव चाया छालणीव प्रलेळ ददरा जात नाशी.  
 
 ळेती काभावाठी जनालये फाशेय घेलून जाण्मा ची कामजऩध्दती : 
कोणत्माशी भारकारा त्मायची जनालये ळेती काभावाठी फाशेय घेलून जाण्माची भुबा अवते. भात्र अळी 
जनालये एका ददलवावाठी ळेती काभावाठी फाशेय न्मालमाची अवल्माव, ती तराठी मांनी, 
जनालयांची शजेयी घेतल्मा नंतय फाशेय घेलून जाता मेतीर ल त्मांााना ऩुन्शा तराठी मांनी छालणीतीर 
जनालयांची भोजणी कयण्माचऩूली जनालय छालणीत ऩयत आणाले रागेर. जनालये फाशेय नेतांना 
त्मायची नोंद पलशीत नोंदलशी भध्मे घेण्मा त माली. जनालये एका ददलवाऩेषा जास्त काऱावाठी फाशेय 
घेलून जामची अवल्माव ती वकाऱी १० ऩूली घेऊन जाणे आलचमक याशीर. 
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  चायाछालणीवाठीचे कयाय ऩत्रक नभ ना : 
 
    चायाछालणीवाठीचे कयाय ऩत्रक 
प्रनतसाऩत्र करुन घेणाय (ळावन प्रनतननधी) : श्री.………………………………………. (तशमवरदाय, 
तारुका…………श्जल्शाC……….) लम ………………………… ऩत्ता ……………………………………                               
 
प्रनतसाऩत्र करुन देणाय : श्री. ………………………., लम……………ऩत्ता…………………………………. व्मलवाम 
………………………………….(अध्मष/वर्चल) …………………………………वंस्था ……………………….. भौजे 
………………तारुका …………………श्जल्शा ………………………………  
 
ज्मा अथी उद्भलरेरी दषु्काऱी ऩरयश्स्थती पलचायात घेता, जनालयांवाठी चाया छालणी उघडणेवाठी 
ळावन आदेळ प्राप्त झारे आशेत. त्मा अथी भौजे ……………… तारुका ……….. श्जल्शार ............... 
मेथीर …………………………. वंस्थेचा ...................मा दठकाणी चाया छालणी उघडण्माचा ऩरयऩूणा 
प्रस्ताल छाननी अंती ऩात्र ठयरा आशे. त्माभभुऱे भा. ................ मांचा आदेळ क्र. …………………ददनांक 
………… अन्ल मे वदय वंस्थेतव चाया छालणी उघडण्माव ऩयलानगी देण्मात आरी आशे. त्मा अथी 
वदय ……………………….……वंस्थेचे अध्मष/वर्चल मा नात्माने श्री. ............ शे खारीर अटी ळतीव 
अर्धन याशुन वंस्थेवच्मावलतीने खारीर प्रभाणे कयाय ऩत्र करुन देत आशेत. 
* ऩयलानगी आदेळात नभूद वला अटी ल ळती उऩयोक्ती वंस्थे.रा भान्म आशेत. 
* ळावनाकडून जय अनुदानात फदर झारा तय अवा फदर उऩयोक्ता वंस्थेदरा भान्म याशीर. 
* आदेळात नभूद केल्माफप्रभाणे चाया छालणीच्मार दठकाणी वंस्थे.भापा त वला नोंदलह्मा अद्मतमालत 
ठेलण्मालत मेतीर.  
* चाया छालणीतीर खचा जवे ळेड, लीज, ऩाणी, लजनमंत्र, कडफाकुट्टी, कंुऩण, भनुष्मफऱ, 
इत्माचदींची वोम लयीर वंस्थेचभापा त कयण्माा्त मेईर. त्मामवाठी वदय वंस्थााा कोणतेशी अनुदान 
भागणाय नाशी. 
* ळावनाभापा त मभऱणाये अनुदान जोऩमांत प्राप्त शोत नाशी तोऩमांत लयीर वंस्थेच्मा बांडलराभधून 
चाया छालणीचा खचा कयण्मानत मेईर.  
* जनालयांची वंख्मा अचूक कऱपलण्माची जफाफदायी लयीर वंस्थेची अवेर ल त्मातभध्मेर कोणतीशी 
अननममभतता शोणाय नाशी. 
* चाया छालणीचे वला आर्थाक व्मलशाय अजाात नभुद वंस्थेतच्मात फॅंक खात्माा्भापा तच कयण्मात 
मेईर. 
* चाया छालणीवाठी वंस्थेभापा त अर्धकृत लीज जोडणी घेतरी जाईर. 
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* चाया छालणीतीर जनालयांना खाण्मावाठी मोग्म चाया ल पऩण्मावाठी मोग्म स्लच्छ ऩाणी 
ऩुयपलण्माची शभी वंस्था चारकाची याशीर. 
* जनालये दाखर कयणाऱ्मा व्मक्तीकडून कोणतेशी ळलु्क ककंला यक्कभ आकायरी जाणाय नाशी. 
* तऩावणी ऩथकाव त्मांनी भागणी केरेरे वला अमबरेखे ल नोंदलह्मा उऩरब्ध करुन देण्माची 
जफाफदायी वंस्थेची याशीर. 
* चाया छालणीत आग, चोयी मा वायखी दघुाटना घडल्माव त्माफाफत  कोणतीशी बयऩाई आभच्मा  
तपे भागीतरी जाणाय नाशी. 
* ऩुला कल्ऩना न देता अचानक चाया छालणी फंद कयता मेणाय नाशी. तवे केल्माव दंडात्भक 
कामालाशी कयण्मात मेईर. 
* चाया छालणीत कोणतीशी अननममभतता ककंला त्रुटी आढऱल्मामव छालणी फंद कयण्मााीत मेईर ल 
त्माफाफत कोठेशी दाद भागता मेणाय नाशी. 
प्रनतसाऩत्र करुन घेणाय       प्रनतसाऩत्र करुन देणाय  
नांल …………………………        नांल ………………………… 
शुद्ाा् …………………..        ऩद …………………..   
स्लाषयी         स्लाषयी  
मळक्काऴ         मळक्का…     
 
वाषीदाय :          
नांल ……………….…ऩत्ता…..……………… स्लाषयी  
 
नांल ……………….…ऩत्ता…..……………… स्लाषयी 
 
स्थऱ : 
ददनांक : 
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 चाया छालणीभध्मे जनालये दाखर कयणेवाठी ळेतकऱ्माचा अजज नभ ना : 
 
प्रती,           ददनांक:  
भा. तशमवरदाय वाशेफ, 
तारुका……………………………श्जल्शाश…………………………. 
 
अजादाय : श्री. …………………………………लम............................. ऩत्ता 
भौजे .....................गट क्र. …………………………षेत्र 
 
पलऴम  :  भशायाष्र ळावन भशवूर ल लनपलबाग अनुदाननत ……………………………………………….. 
वंस्थेभापा त वंचामरत भौजे ………………………………. मेथीर चाया छालणी भध्मे भाझी जनालये दाखर 
करुन घेणेफाफत पलनंती. 
 
भा. भशोदम,  
उऩयोक्त पलऴमाच्माल अनुऴंगाने पलनंती ऩूलाक कऱलू इश्च्छतो की भशायाष्र ळावन भशवूर ल 
लनपलबाग अनुदाननत …...........................वंस्थेतपे वंचामरत भौजे .................. मेथीर चाया 
छालणीत भरा भाझी खारीर जनालये ....................मा कारालधीवाठी दाखर कयण्मााेव ऩयलानगी 
देण्मागत माली शी पलनंती.  
रशान फैर : वंख्मान: 
रशान गामी : वंख्मान: 
भोठे फैर : वंख्माख: 
भोठ्मााै गामी : वंख्मा.: 
म्ह्ळी : वंख्माख: 
इतय: वंख्माख: 
एकुण: वंख्माख:  
* उऩयोक्त नभुद जनालये भी भाझ्मा जफाफदायीलय चाया छालणीत दाखर कयत आशे.  
* ळावनाने ल वंस्थेने नभूद केरेल्मा अटी भरा भान्म आशेत. 
* चाया छालणीत भाझ्माव जनालयांचा भतृ्मु झाल्माव त्मा फाफत भरा कोणतीशी बयऩाई मभऱणाय 
नाशी. 
* चाया छालणीत दाखर भाझ्मााा जनालयांची काऱजी घेण्माची जफाफदायी भाझी याशीर. 
* जनालयांऩावून मभऱणामााम ळेणालय भाझा कोणताशी शक्क अवणाय नाशी. 
          आऩरा पलचलावू 
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 चाया छालणीचे फॅनय नभ ना : 
चाया छालणी वंस्थेने प्रलेळद्ला याच्माभ दळानी बागालय खारीर नभुन्माा्प्रभाणे फ्रेक्व/फ नय रालाले. 
 
     भशायाष्र ळावन 
    भशवूर ल लन वलबाग अन दाननत 
…………….. वेलाबाली वंस्थेतपे वंचामरत जनालयांची चाया छालणी.  
   भौजे………, तारुका..............., श्जल्शाम 
 
 चाया छालणीचा दैनंददन परक : 
चाया छालणीच्मा दठकाणी वंफंधीत वंस्थेने दळानी बागात दैनंददन जनालयांची वंख्मा, चाया ल 
ऩळखुाद्म वाठा मांच्मा नोंदी अवरेरा परक खारीर प्रभाणे रालाला.  
 
     भशायाष्र ळावन 
    भशवूर ल लन वलबाग अन दाननत 
…………….. वेलाबाली वंस्थेतपे वंचामरत जनालयांची चाया छालणी.  
   भौजे………, तारुका..............., श्जल्शाा्.......   

ददनांक :   /   /२० 
भोठ्मा. जनालयांची वंख्मा  
रशान जनालयांची वंख्मा  
जनालयांची एकुण वंख्मा  
ओरा चाया वाठा                             भे. टन 
वुका चाया वाठा                             भे. टन 
ऩळखुाद्म वाठा                             श्क्लंटर 
 
 चाया छालणीची दैनंददन अशलार नभ ना : 
जनालयांची वंख्मा/शजेयी घेण्माची जफाफदायी वंफर्धत तराठी मांची अवते. तराठी मांनी योज 
वकाऱी, चाया ल ऩळखुाद्म लाटऩ झाल्मावनंतय दशा लाजता ल वामंकाऱी ऩाच लाजता, जनालयांची 
वंख्मा/शजेयी घेतरी ऩाशीजे. मा शजेयीची नोंद त्मा ने चाया लाटऩ नोंदलशी ल जनालयांची उऩश्स्थती 
नोंदलशी मात करुन मालय आऩरी स्लाषयी केरी ऩाशीजे. तवेच त्माने जनालयांची दैनंददन शजेयी/ 
वंख्मा तशमवरदाय मांना तात्काऱ पलशीत नभुन्मात कऱलरी ऩाशीजे. 
 
  चाया छालणी भौजे .........., ता........श्ज.......... माफाफत दैनंदीन अशलार  
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  ……………………….. वंस्था वंचामरत, भौजे ……………………ता. ....….. श्ज.............. 
तपे: नाल:         ददनांक :    /   /२० 
तराठी भौजे .........., ता........श्ज..........  
 
प्रती,  
भा. तशमवरदाय, ता........ श्ज......... 
पलऴम : भशायाष्र ळावन, भशवूर ल लन पलबाग, अनुदाननत  …………………………….. वंस्था 
वंचामरत भौजे ……………………ता. ....….. श्ज..............मेथीर चाया छालणी भधीर जनालयांची वंख्माख 
/उऩश्स्थती कऱलणेफाफत.  
 
भा. भशोदम,  
उऩयोक्त पलऴमा वंदबाात भशायाष्र ळावन, भशवूर ल लन पलबाग, अनुदाननत  …………………………….. 
वंस्था वंचामरत भौजे ……………………ता. ....….. श्ज..............मेथीर चाया छालणी भधीर जनालयांची 
ददनांक  /  /२०... योजीची वकाऱी/वामंकाऱी ……:…लाजताची जनालयांची उऩश्स्थती खारीर प्रभाणे 
आशे.  
रशान फैर : वंख्मात: 
रशान गामी : वंख्माय: 
भोठे फैर : वंख्माख: 
भोठ्मााै गामी : वंख्मा.: 
म्ह्ळी : वंख्माख: 
इतय: वंख्माख: 
एकुण: वंख्माख:  
  
उऩयोक्त प्रभाणे अशलार वादय कयण्मााात मेत आशे.  
तराठी स्लाषयी 
नांल …………………………………………………………….. 
वजा …………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 चाया छालणीची तऩावणी नभ ना : 
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भंडऱ अर्धकायी मांनी आठ ददलवातून एकदा, तवेच नामफ तशमवरदाय, तशमवरदाय आणण 
उऩपलबागीम अर्धकायी मांनी ऩंधया ददलवातून एकदा चाया छालणीची तऩावणी कयाली. तऩावणी 
कयतांना जनालयांची वंख्मा ल नोंदलह्मा मांचा ताऱभेऱ घेलून तऩावणी प ाभा बयाला. तऩावणी 
भध्मे काशी अननममभतता ल त्रुटी आढऱून आल्माव त्मा दयू करून अनुऩारन अशलार वादय 
कयण्माकव वंफर्धत चाया छालणी चारकाव रेखी कऱलाले. चाया छालणी चारक त्रुटी ल 
अननममभतता दयू कयणेव जाणील ऩुलाक टाऱाटाऱ कयत अवल्मााेव त्माचरा रेखी नोटीव देलून वदय 
चाया छालणी फंद कयाली. त्मालतीर जनालये ल इतय वादशत्मा अन्मल चाया छालणीत शरपलरे ऩाशीजे. 
तऩावणीभध्मे फऱ्माच लेऱा जनालयांच्मा वंख्मेत तपालत आढऱून मेते त्माभुऱे जनालय वंख्मेफाफत 
तऩावणी अर्धकायी मांनी दष याशणे गयजेचे आशे. 
 
  भशव र अधधकायी मांच्मा वाठी चाया छालणी तऩावणी पॅाभज. 
 तऩावणी अर्धकाऱ्माचे नांल: 
 तऩावणी अर्धकाऱ्माचा शुद्ा: 
 छालणी व्मलस्थाऩकाचे नांल:  
 छालणी व्मलस्थाऩकाचा शुद्ाद: 
तऩावरेरी फाफ       वललयण/आढऱून आरेरी फाफ/त्र टी 
 छालणी तऩावणी ददनांक: 
 छालणी चारलणायी वंस्था: 
 वंस्थेश्ाचा ऩत्ता:  
 चाया छालणी दठकाण:  
 चाया छालणीत वभापलष्ट गाले: 
 चाया छालणी वुरु झाल्माााचा ददनांक: 
 भंडर अर्धकायी मांनी ननमभाप्रभाणे चाया छालणीची तऩावणी केरी आशे काम? 
 चाया छालणीचा अंदाजे आकाय:     
 तऩावणी ददनांकाव छालणीतीर रशान जनालये वंख्मा:  
 तऩावणी ददनांकाव छालणीतीर भोठी जनालये वंख्मा: 
 तऩावणी ददनांकाव छालणीतीर एकूण जनालये वंख्मा: 
 भागीर वात ददलवातीर जनालयांच्मा वंख्मेची वयावयी: 
 ओरा चाया लाटऩ वुरु आशे काम? 
 ओरा चाया लाटऩ ननकऴ काम आशे? 
 ननकऴाप्रभाणे ओरा चाया लाटऩ शोतो काम? 
 आज ओल्माओ चामााश्ाचा स्ट ाक ककती टन आशे? 
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 वुका चाया लाटऩ वुरु आशे काम? 
 वुका चाया लाटऩ ननकऴ काम आशे? 
 ननकऴाप्रभाणे वुका चाया लाटऩ शोतो काम? 
 आज वुक्मााा चामााााचा स्ट ाक ककती टन आशे? 
 ऩळखुाद्म लाटऩ वुरु आशे काम? 
ऩळखुाद्म लाटऩ ननकऴ काम आशे? 
 ननकऴाप्रभाणे ऩळखुाद्म लाटऩ शोतो का? 
 आज ऩळखुाद्माचा स्ट ाक ककती टन आशे? 
 चाया छालणीरा कंुऩण घातरे आशे काम? 
 चाया छालणीचे प्रलेळ भागा ककती आशेत? 
 चाया छालणीत अंदाजे ककती पऩण्मामोग्म ऩाणी उऩरब्धत आशे? 
 चाया छालणीतीर उऩरब्धज पऩण्मामोग्म ऩाणी ऩुयेवे आशे काम? 
 चाया छालणीत ऩुयेवी वालरी आशे काम ? 
 चाया छालणीत यात्रीवाठी अर्धकृत लीज कनेक्ळन आशे का? 
 चाया छालणीचा ऩरयवय कवा आशे?   वऩाट / ओफडधोफड  
 चाया छालणीत उंदीय/ घूव प्रादबुााल आशे काम ? 
 चाया छालणीत चाया कुट्टी मंत्र आशे काम? 
 चाया छालणीत चामाावचे लजन कयण्मालची काम वोम आशे? 
 चाया छालणीतीर जनालयांना चाया भोजून ददरा जातो काम? 
 प्रऩत्र अ : जनालये आलक नोंदलशीतीर आजची वंख्माव:  
 प्रऩत्र फ : चाया आलक नोंदलशीतीर आजची वंख्माख:  
 प्रऩत्र क : चाया आलक ल पलतयण नोंदलशीतीर आजचा गोऴलाया:  
आलक:     पलतयण:  
 प्रऩत्र ड : चाया पलतयण नोंदलशीनुवाय आजचे प्रत्मष पलतयण:  
 प्रऩत्र इ : जनालये शारचार नोंदलशीनुवाय आज एकुण ककती जनालये फाशेय आशेत? 
 प्रऩत्र प : वंस्थांना देण्मात मेणाऱ्मा धनयाळी नोंदलशीतीर नोंद? 
 प्रऩत्र ग : योख नोंदलशीतीर (क ळ फुक) आजची नोंद?  
 प्रऩत्र ज : भोपत चाया ऩळखुाद्म प्राप्त नोंदलशीतीर आजची नोंद? 
 जनालयांची ननमभीत तऩावणी ल रवीकयण शोते का? 
 प्रऩत्र के : जनालये रवीकयण नोंदलशीनुवाय एकुण रवीकयण झारेरी जनालये: 
 चाया काडा लाटऩ केरे आशे का ? 
 ककती अनुदान यक्कभ प्ररंबफत आशे? 
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 जनालय भारकांच्मा काशी तक्रायी आशेत का? 
 आढऱून आरेल्मा इतय फाफी ? 
 
तऩावणी अर्धकाऱ्माची  स्लाषयी :     छालणी व्मलस्थाऩकाची स्लाषयी : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 तशमवरदाय मांचा आठलडा ननधी भागणी नभ ना : 
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         तशमवरदाय कामाारम,  
         तारुका....., श्जल्शाR.....  
         जा. क्र.  
         ददनांक :   /   /२० 
प्रती,  
भा. श्जल्शार्धकायी, 
श्जल्शााा ........... 
 
पलऴम : ............ तारुक्मा तीर चाया छालणीतीर ददनांक  /  /२०  ते ददनांक  /  /२०  मा    
आठलड्मा:च्मा  कारालधीतीर जनालये उऩश्स्थती प्रभाणे अनुदान भागणी कऱलणे फाफत. 
 
भा. भशोदम,   
उऩयोक्त पलऴमाच्माच अनुऴंगाने भशायाष्र ळावन, भशवूर ल लनपलबाग, अनुदाननत, ........... वंस्था 
वंचामरत, भौजे ……………तारुका…..……………श्जल्शाव…………… मेथीर चाया छालणी भधीर ददनांक  /  
/२०  ते ददनांक  /  /२०  मा आठलड्मायच्मा  कारालधीतीर जनालयांच्मा वंख्मेप्रभाणे अनुदान 
भागणी खारीर प्रभाणे कऱपलण्मात मेत आशे.  
अ.क्र. ददनांक रशान  

जनालये 
वंख्मा 

अनुदान 
भागणी 

भोठी  
जनालये 
वंख्मा 

अनुदान 
भागणी 

एकुण 
अनुदान 
भागणी 

ळेया 

१.        
२.        
३.        
४.        
 एकुण       
उऩयोक्त प्रभाणे अषयी यक्क भ रुऩमे …………………………अनुदान भागणी नोंदपलत आशोत. कृऩमा 
भागणीप्रभाणे अनुदान ननधी उऩरब्ध करुन देण्मात माली शी नम्र पलनंती. 
       
           तशमवरदाय 
 
 
 चाया काडज नभ ना : 
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जनालयाच्मा भारकाचे नांल ……………………………………………………………………… चाया काडा क्र.  
गाल ……………………………………………………………. 
जमभनीचा गट क्र. ………………………षेत्र ……………आकाय……………………. 
 
जनालयांचे पललयण:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चाया ल ऩळखुाद्म लाटऩ (कक. ग्र . भध्मे) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 चाया छालणी चारकाने ठेलामच्मा वलवलध नोंदलह्मा : 

अ.क्र. जनालये वंख्मा प्रनत ददन 
ओरा 
चाया 

प्रनत ददन 
वुका 
चाया 

प्रनत ददन 
ऩळखुाद्म 

बफल्राा् 
क्र./ओऱखीची 
खुण (यंग) 

१. रशान फैर      
२. रशान गामी      
३. भोठे फैर      
४. भोठ्माफ गामी      
५. म्शळी      
६ इतय      
 एकूण      

ददनांक ओरा 
चाया 

वुका 
चाया 

ऩळखुाद्म स्लाषयी ददनांक ओरा 
चाया 

वुका 
चाया 

ऩळखुाद्म स्लाषयी 
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* प्रऩत्र अ : जनालये आलक नोंदलशी 
अ.क्र
. 

जनालय 
भारकाचे 
नांल 

गांल ८ अ 
प्रभाणे 
षेत्र 

दाखर 
केरेरी 
रशान 
जनालये 

दाखर 
केरेरी 
भोठी 
जनालये 

दाखर 
केरेरी 
एकुण 
जनालये 

जनालयां
चा बफल्रा 
क्रभांक 

दाखर 
करुन 
घेणाऱ्माची 
स्लाषयी 

दाखर 
कयणाऱ्मा 
भारका
ची 
स्लाषयी 

          
          
          
          
 
* प्रऩत्र फ : चाया आलक नोंदलशी 
अ.क्र.   ददनांक चाया पलके्रत्मा चे 

नांल 
दाखर चाया आज अखेय 

मळल्रक 
चाया 
(भे.टन) 

ळेया 

      
      
      

 
* प्रऩत्र क : चाया वलतयण नोंदलशी गोऴलाया (भे. टन भध्मे) 
अ.क्र.   ददनांक कारचा 

मळल्रक चाया 
आजचा 
दाखर 
चाया 

आज जनालयांना 
पलतयीत केरेरा 
चाया 

आज 
अखेय 
मळल्रक 
चाया 

ळेया 

       
       
       

 
 

* प्रऩत्र ड : प्रत्मष चाया वलतयण नोंदलशी (कक. गॅ्र. भध्मे) 
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अ.क्र. जनालय भारकाचे 
नांल  

काडा 
क्रभांक 

दाखर 
केरेरी 
रशान 
जनालये 

दाखर 
केरेरी 
भोठी 
जनालये 

दाखर 
केरेरी 
एकुण 
जनालये 

पलतयीत 
कयण्मात 
आरेरा 
चाया 

पलतयीत 
कयण्मात 
आरेरे 
ऩळखुाद्म 

श्स्लकायणाऱ्माची 
स्लाषयी 

         
         
         
         

 
* प्रऩत्र इ : जनालये शारचार नोंदलशी 

अ.
क्र. 

ददनांक जनालय 
भारका
चे नांल  

राबाथी 
काडा क्र. 

दाखर 
केरेरी 
एकुण 
जनालये 

ळेती ल 
इतय 
काभावाठी 
छालणी 
फाशेय 
नेरेरी 
जनालये 

वंफंर्धताची 
छालणीत 
मळल्रक 
जनालये  

फाशेय 
नेरेल्मा 
जनालयां
चे 
बफल्रे 
क्रभांक 

फाशेय 
घेलून 
जाणाऱ्मा 
व्मश्क्त
ची 
स्लाषयी 

फाशेय 
नेरेरी 
जनालये 
ऩयत 
छालणी 
दाखर 
ददनांक 

वंख्मा छालणी 
व्मल
स्थाऩ
काची 
स्लाष
यी 

            
            

 
    * प्रऩत्र प : वंस्थांना देण्मात मेणाऱ्मा धनयाळी  

अ.क्र. तशमवर कामाारमाकडून धनादेळ  
प्राप्त ददनांक  

धनादेळ क्रभांक 
ल ददनांक 

यक्कभ  ळेया 

     
     
     
     

 
 
 
 
* प्रऩत्र ग : योख नोंदलशी (कॅळ फ क) 
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* प्रऩत्र श : भोपत चाया/ ऩळ खाद्म प्राप्त नोंदलशी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* प्रऩत्र ई : जनालये रवीकयण नोंदलशी 

जभा फाजु खचा फाजु 
अ.क्र ददनांक प्राप्त 

यक्कभेचे 
पललयण 

प्राप्त यक्कभ  ददनांक खचा यक्कभेचे 
पललयण 

खचा 
यक्कभ 

        
        
        
        
        
      प्रायंबी मळल्रक  
      आजचा खचा  
      ळेलटची 

मळल्रक 
 

        

अ.क्र. ददनांक चाया ददरेल्मा 
वंस्थेचे नांल  

ऩत्ता भोपत 
ऩुयलरेरा 
चाया प्रकाय 
ल लजन 
(कक.ग्र ) 

भोपत 
ऩुयलरेरा 
ऩळखुाद्म  
प्रकाय ल 
लजन 
(कक.ग्र ) 

ळेया 
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अ.क्र. जनालय 

भारकाचे 
नांल  

काडा 
क्र. 

दाखर 
केरेरी 
एकुण 
जनालये 

तऩावरेल्मा 
जनालयांची 
वंख्मा 

रवीकयण 
केरेल्मा 
जनालयांची 
वंख्मा 

थोडक्मात 
पललयण 

जनालय 
भारकाची 
स्लाषयी 

ऩळ ु
लैद्मैकीम  
अर्धकायी 
स्लाषयी 
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 चाया छालणी भंज यी आदेळ नभ ना:  
लाचा :  
१) ळावन ननणाम भशवूर ल लन पलबाग क्र. एववीलाम/१३२००३/प्र.क्र.३१/भ-११ दद. ८/१२/२००३ 
२) ळावन ननणाम भशवूर ल लन पलबाग क्र. दटएजी/३४०३/ प्र.क्र १९/भ-११ दद. २४/१२/२००३ 
३) ळावन ननणाम भशवूर ल लन पलबाग क्र. एववीलाम /०४/२०१०/ प्र.क्र ४३/भ-११ दद. १९/४/२०१० 
४) ळावन ननणाम भशवूर ल लन पलबाग क्र. एववीलाम /०४/२०१०/ प्र.क्र ४३/भ-११ दद. १९/४/२०१० 
५) ळावन ननणाम भशवूर ल लन पलबाग क्र. एववीलाम /२०११/ प्र.क्र २१९/भ-७ दद. २८/३/२०१२ 
६) ळावन ननणाम भशवूर ल लन पलबाग क्र. एववीलाम /२०१२/ प्र.क्र १३१/भ-७ दद. २/५/२०१२ 
७) ळावन ननणाम भशवूर ल लन पलबाग क्र. एववीलाम /२०१२/ प्र.क्र २८२/भ-०७ दद. २२/८/२०१२ 
८) ळावन ननणाम क्र. एववीलाम /२०१२/ प्र.क्र २८२/भ-७ दद. २२/८/२०१२ 
९) ळावन ळधु्दीऩत्रक क्र. एववीलाम /२०१२/ प्र.क्र २८२/भ-७ दद. २९/८/२०१२ 
१०) ळावन ननणाम क्र. एववीलाम /२०१२/ प्र.क्र ४२८/भ-७ दद. ९ जानेलायी २०१२ 
११) ळावन ननणाम क्र. एववीलाम /२०१३/ प्र.क्र १ /भ-७ दद.  १५ जानेलायी २०१३ 
१२) ………………………………………………. वंस्था मांचा अजा क्र. ……………………… ददनांक........ 
१३) तशमवरदाय, ............ मांचा प्रस्ताल क्रभांक २०--/चाछा/काली- दद.  /     / 
 
        उऩपलबागीम अर्धकायी....... कामाारम  
        जा क्र.   /चाया छालणी/काली-  
        ददनांक : /    / 
     आदेळ  
ज्माअथी …………….…श्जल्शमातीर ………………तारुक्मात वयावयीऩेषा ५० टक्के ऩेषा कभी ऩजान्मभान 
झारे अवल्माभुऱे ळावन ननणाम क्रभांक एववीलाम /२०१३/ प्र.क्र १ /भ-७ भशवूर लन पलबाग, दद.  
१५ जानेलायी २०१३ अन्लनमे वोफतच्मा ऩरयमळष्ट अ भध्मे ……………श्जल्शमातीर ५० ऩैळाऩेषा कभी 
अंतीभ ऩैवेलायी अवरेरी एकुण ……………गांले दळापलरेरी आशेत. तवेच तशमवरदाय ………………… मांचे 
कामाारमाचे ऩत्र जा.क्र. २० …………चा. टं./काली ददनांक   /  /२० अन्लमे …………………………………………. 
वंस्था मांना भौजे ....... ता.………श्ज………………मेथीर ...........माजागेलय ळावन अनुदानीत, गुयाची 
चाया छालणी वुरु कयण्माव भंजुयी देण्माफाफतचा प्रस्ताल वादय केरा आशे.  
त्माअथी वंदबा क्र. ९ लयीर ळावन ननणामानूवाय भरा प्राप्त झारेल्मा अर्धकायाचा लाऩय करुन, 
भी …………………………..(उऩपलबागीम अर्धकायी ………………) मा आदेळान्लमे ………………………………. वंस्था 
मांना भौजे  …………………ता…………..श्ज......... मेथे खारीर अटी ल ळतीव अर्धन याशून जनालयांची 
छालणी वुरु कयण्माची ऩयलानगी देण्मात देत आशे. 
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(१) जनालयांच्मा छालणीत रशान/भोठे ककभान ५०० ल अर्धकतभ ३००० ऩेषा अर्धक जनालयांचा 
वभालेळ कयता माणाय नाशी. 
(२) तशमवरदाय............ मांच्मा आदेळामळलाम ळेतकऱ्मांच्मा जनालयांना गुयांच्मा छालणीत प्रलेळ 
देण्मा त मेणाय नाशी. 
(३) छालणीत प्रलेळ ददरेल्मा जनालयांचा अऩघात ककंला नैवर्गाक/ अनैवर्गाक भतृ्म ुझाल्माव त्मा 
ळेतकऱ्माव ळावना भापा त कोणतेशी नुकवान बयऩाई मभऱणाय नाशी. मावाठी वंफंर्धत 
ळेतकऱ्माकडून फंधऩत्र करुन घेणेची जफाफदायी छालणी चारकाची याशीर. 
(४) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेने दययोज वकाऱी १०.०० ल वामंकाऱी ५.०० ला छालणीतीर 
जनालयांची वंख्मा तशमवरदाय मांना कऱपलणे आलचमवक याशीर.  
(५) ळेतकऱ्माव, त्मा च्मान ळेतीच्मा काभावाठी जनालये घेऊन जामची अवल्माव, त्मायने वकाऱी 
१०.०० ला नंतय घेलून जाणेव ऩयलानगी घ्माली. 
(६) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेने जनालयांच्मा  आयोग्मााीवाठी ऩळलुैद्मकीम वेला स्लखचााने उऩरब्धा 
कयाली. 
(७) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेव जनालयांवाठी प्रनत भोठे जनालय- प्रनतददन रु. ७५/- ल प्रनत 
रशान जनालय- प्रनतददन रु. ३५/- इतके अनुदान अनुसेम याशीर. वदयीर अनुदान ळावनाकडून 
ज्मालेऱी उऩरब्ध शोईर त्मालेऱी त्मा-चे पलतयण कयण्मात मेईर. अनुदान उऩरब्ध शोईऩमांत 
छालणी चारकाने जनालयांच्मा चाऱ्माचा ल इतय फाफींचा खचा स्लत: बागलाला रागेर. ळावनाने 
मात काशी फदर केल्माव तो फंधनकायक याशीर. 
(८) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेरा टंचाई कारालधी ककंला गुयांची छालणी चारू अवेऩमांत, माऩैकी 
जो कारालधी कभी अवेर त्मा कारालधीवाठी अनुदान अनुसेम याशीर. 
(९) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेने प्रनत भोठ्मा जनालयाव- प्रनतददन ०६ ककरोग्र भ वुकी लैयण ककंला 
१५ ककरोग्र भ ओरा चाया द्मा ला आणण एक ददलवाआड ०१ ककरोग्र भ ऩळखुाद्म द्मावले. तवेच 
दययोज ककभान ६० मरटय ऩाणी देणे आलचमक अवेर.  
(१०) प्रनत रशान जनालयाव- प्रतीदीन ०३ ककरोग्र भ वुकी लैयण ककंला ७.५ ककरोग्र भ ओरा चाया 
द्मा१ला आणण एक ददलवाआड अधाा ककरोग्र भ ऩळखुाद्म द्मा ले. तवेच ककभान ३० मरटय ऩाणी देणे 
आलचमक आशे.  
(११) चाऱ्माची प्रत जनालयांव खाण्मामोग्म अवाली, जय ऩळवुंलधान पलबागाच्मा  चाया तऩावणीत 
चाया जनालयाव खाण्माव अमोग्म आशे अवा अशलार ददल्मा व छालणी चारक वंस्थेलय दंडननम 
कायलाई कयण्मात मेईर. 
(१२) वंस्थेने खारीर नोंदलह्मााा चाया छालणीच्मााा दठकाणी ठेलाव् मात आणण त्मांभध्मे दैनंददन नोंदी 
घ्माव्मात. 
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 प्रऩत्र अ: जनालये आलक नोंदलशी;  प्रऩत्र फ: चाया आलक नोंदलशी;  प्रऩत्र क: चाया 
पलतयणाची नोंदलशी (गोऴलाया);  प्रऩत्र ड: प्रत्मष चाया पलतयण नोंदलशी;  प्रऩत्र इ: जनालये 
शारचार नोंदलशी;  प्रऩत्र प : वंस्थाना देण्मात मेणाऱ्मा धनयाळी नोंदलशी;  प्रऩत्र ग: योख 
नोंदलशी (क ळ फुक);  प्रऩत्र श: भोपत चाया/ ऩळखुाद्म प्राप्त नोंदलशी;  प्रऩत्र ई: जनालये 
रवीकयण नोंदलशी;  चाया काडा;  बेट ऩुश्स्तका. 
(१३) छालणीत दाखर शोणाऱ्मा जनालयांवाठी प्रत्मेक राबार्थमााव राबाथी काडा पलतयण कयाले ल   
दैनंददन चाया लाटऩ नोंदी त्माभध्मे घेण्मात माव्मात.  
(१४) गुयांच्मा छालण्मात ठेलण्मात आरेरी गुये ल वंस्थांना देण्मात आरेल्मा धनयाळी फाफतची 
भादशती प्रऩत्र प भध्मे तशमवरदाय मांना घेलून उऩपलबागीम अर्धकायी.......मांना वादय कयाली.  
(१५) गुयांच्मा छालणीत जनालयांना प्रलेळ देतांना छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेने पलशीत कामालाशी  
अनुवयणे अननलामा आशे. 
(१६) चाया छालणीव बेट देणाऱ्मा भशवुर अर्धकाऱ्माव ककंला भा. श्जल्शार्धकायी मांनी प्रार्धकृत  
केरेल्मा अर्धकाऱ्माव नोंदी घेण्मावाठी बेट ऩुश्स्तका तवेच वला येक ाडा तऩावणीकाभी उऩरब्ध 
करुन द्माले.  
(१७) जनालयांच्मा अलास्तल नोंदी आढऱून आल्माव छालणी चारू झाल्माचा ददनांकाऩावून दंडननम 
कामालाशी कयण्मात मेईर. तवेच छालणी फंद कयण्माचे आदेळ ददरे जातीर. 
(१८) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेने छालणीची आखणी पलदशत ऩध्दंतीने कयाली.  
(१९) वंस्थेने स्लखचााने भोठ्मा जनालयांवाठी पऩलळ्मा यंगाचा बफल्रा ल त्मालय जनालयांचा नोंदणी 
क्रभांक तवेच रशान जनालयांवाठी रार यंगाचा बफल्रा ल त्मालय जनालयांचा नोंदणी क्रभांक 
अवरेरा ऩुयेळा प्रभाणात तमाय कयालेत.   
(२०) १५० जनालयांची ऩुयेळी अवेर अळी ळेडची जागा, एक ककंला एकाऩेषा अर्धक 
आलचमकतेनुवाय उबायाली. ऩदशल्मा ळेडभध्मे १ ते १५० जनालये अवतीर तय  
दवुऱ्मा १५१ ते २५० प्रभाणे जनालये ठेलाली रागतीर. ळेड भधीर जनालयांचे ऊन ल ऩालवा ऩावून 
वंयषण व्शाले अळा प्रकायचे ननलाया ळेड अवणे आलचमक आशे. मावाठी मेणाया खचा आऩणांव 
अनुसेम अवणाऱ्मा रु. ७५/- ल रु ३५/- भधुन बागलाला रागेर. 
(२१) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेने छालणीवाठी रागणाया बांडलरी खचा जवे कडफाकुट्टी, पऩण्माच्मा  
ऩाण्माचा शौद फांधणे राकडी फ येकेटींग ल वालरीवाठी ळेड इत्मादी खचा त्मांनी स्लत:च्मा  
बांडलरातून बागलाला रागेर. मावाठी ळावकीम यक्कभ अनुसेम अवणाय नाशी. 
(२२) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेने चाया खयेदी कयतांना चाया उत्ऩादक ळेतकयी / व्माऩायी  
मांचेकडून खयेदी केरेल्मा चाऱ्मांची यक्कभ येखांकीत धनादेळाद्लाये पलतयण कयाली. 
(२३) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेने त्मांना पलतयीत केरेल्मा ळावकीम अनुदानाचा दशळोफ  
कामभस्लरुऩी वुश्स्थतीत ठेलणे आलचमक अवून उऩपलबागीम अर्धकायी....…………शे भागणी  
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कयतीर त्मालेऱी मांचेकडे वादय कयाली.   
(२४) छालणीतीर जनालयांच्मा भुत्र ल ळेणाची पलल्शेलाट रालण्माची जफाफदायी छालणी चारक 
वंस्थेची /छालणी चारपलणाऱ्मा व्मक्तीची याशीर ल त्माऩोटी त्मांना देम अवरेल्मा यकभेतुन  
कोणतीशी लजाती कयण्मात मेणाय नाशी.  
(२५) छालणीतीर जनालयांच्मा खाद्मात ऩेंड आठलड्मातुन ककभान तीन ददलव (एक ददलवाआड)  
आमुक्त, ऩळवुंलधान ऩुणे मांनी ननश्चचत केरेल्मा प्रभाणात देण्मात माली. 
(२६) छालणीची अंनतभ देमके अदा कयण्माऩुली ५% यक्कभ याखुन ठेलण्मात मेईर ल अंनतभ 
तऩावणी अंती  ती यक्कभ अदा कयण्मात मेईर. 
(२७) उऩयोक्त लाचा भधीर ल पलऴमांकीत वला ळावन ननणामाभध्मे नभुद केरेल्मा अटी ल ळती  
राग ूयाशतीर. 
(२८) चाया छालणीभध्मे जनालये अवेऩमांत चाया छालणी चारू ठेलणे फंधनकायक याशीर. माफाफत  
वंस्था चारकांनी छालणी वुरु कयण्माऩुली तवे फंधऩत्रात नभुद कयाले, चाया छालणी फंद  
कयणेफाफत  उऩपलबागीम अर्धकायी…………मांचा ननणाम अंतीभ याशीर. 
(२९) चाया छालणीभध्मे वला गयजू ळेतकयी खातेदायांची अटी ल ननमभांच्मााी अर्धन याशून जनालये  
दाखर करुन घेण्मााीची जफाफदायी वंस्थेची याशीर. ऩयंतु पलशीत वंख्मेच्मा, म्शणजे ३००० ऩेषा 
जास्त९ जनालये दाखर कयता मेणाय नाशी. 
(३०) प्रत्मेक ददलवाचा जनालयांचा पलशीत नभुन्मांतीर दैनंददन तक्ता छालणीच्माम दळानी बागात 
रालण्मात माला. 
(३१) छालणीचे दैननक श्व्शडीओ र्चत्रीकयण कयण्माची जफाफदायी छालणी चारकाची याशीर. चाया 
लाटऩाचे लेऱी श्व्शडीओ र्चत्रीकयण कयण्मात माले.  
(३२) चाया छालणीत अर्धकृत पलद्मुत जोडणी घेऊन पलद्मुत ऩुयलठा कयाला. यात्री आलचमक इतका  
प्रकाळ अवाला. 
(३३) जनालयांवाठी पऩण्माच्मा ऩाण्माचा स्त्रोत ळक्मतो स्थाननक अवाला. जनालयांव आलचमक तेलढे 
पऩण्मामोग्म ऩाणी उऩरब्ध करुन देण्माची छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेची अवेर.  
(३४) चाया छालणीची जागा चाय चाकी लाशन ऩोशचेर अळा योडरगत अवाली. 
(३५) वदय छालणीलयीर उऩश्स्थत जनालयांची लस्तुननष्ठ वंख्मा अशलार ऩाठपलण्माकाभी ददलवातुन  
एक लेऱा तराठी छालणी तऩावतीर ल दैनंददन अशलार तशमवरदाय मांचेकडे वादय कयतीर.  
(३६) भंडऱ अर्धकायी शे दय भंगऱलायी ल ळकु्रलायी छालणीची तऩावणी करुन अशलार वादय 
कयतीर.  
(३७) नामफ तशमवरदाय शे दय फुधलायी ल ळननलायी छालणीची तऩावणी करुन अशलार वादय  
कयतीर.  
(३८) तशमवरदाय मांनी आठलड्मातुन एकदा छालणीची तऩावणी करुन अशलार वादय कयाला. 
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(३९) उऩपलबागीम अर्धकायी शे ऩंधया ददलवातुन एकदा छालणी तऩावुन लरयष्ठांना अशलार वादय  
कयतीर.  
(४०) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेने प्रळावनाने घातरेल्मा वला अटी ल ळती भान्म अवल्माफाफत  
फंधऩत्र, रु.१००/- च्माथ भुद्ांक ऩेऩयलय तशमवरदाय मांना वादय कयणे फंधनकायक आशे. 
(४१) जनालयांची छालणी कोणतेशी कायण न दाखलता फंद कयण्माचे अर्धकाय उऩपलबागीम 
अर्धकायी………मांनी याखुन ठेलरे आशेत. मा फाफतीत छालणी चारकाव कोणत्माशी न्मामारमात दाद 
भागता मेणाय नाशी. 
(४२) छालणी चारपलणाऱ्मा वंस्थेव उऩयोक्त ा् कोणत्माशी फाफीफद्र न्मामारमात दाद भागता मेणाय  
नाशी. 
(४३) उऩयोक्त अटी ल ळती ऩैकी काशी अटी ल ळती यद् अथला मळथीर कयण्माचा ककंला नलीन 
अटी, ळती राग ूकयण्माचा वंऩुणा अर्धकाय भा. श्जल्शार्धकायी, …………/ उऩपलबागीम 
अर्धकायी………………मांचेकडे याखून ठेलण्मात मेत आशेत. 
       
         उऩपलबागीम अर्धकायी........ 
 
प्रनतरीऩी: 
१. भा. श्जल्शार्धकायी, ………………मांना भादशतीस्तल वादय. 
२. तशमवरदाय……………मांना कऱपलण्मात मेते की, भंजुयी देण्मात आरेल्मा गुयांच्माअ छालणीच्मााा 
दठकाणी षेत्रीम कभाचायी मांची ननमुक्ती करुन छालणी भध्मे दाखर शोणाऱ्मा रशान भोठ्मा 
जनालयांचा अशलार दययोज भरा ईभेर द्लाये मा कामाारमात वादय कयाला. तवेच आऩण लेऱोलेऱी 
छालणी बेट देऊन, ऩयलानगीतीर अटी ल ळती मांचे ऩारन शोते ककंला कवे तवेच ऩळखुाद्मा 
पलऴमी तऩावणी करुन आऩरा अशलार दय वोभलायी मा कामाारमाव वादय कयाला.  
३. ऩळलुैद्मकीम अर्धकायी ……………मांना कऱपलण्मात मेते की, आऩण छालणीचे दठकाणी दययोज 
बेट देऊन जनालयांची ननममभत तऩावणी करुन अशलार मा कामाारमाव दययोज ई भेर द्लाये न 
चुकता वादय कयाला. 
४. ……………… वंस्था भौजे …………ता. …………………श्ज.……………………मांना कऱपलण्मात मेते की, आदेळात 
नभूद अटी ल ळती प्रभाणे तात्काऱ छालणी वुरू करुन मा कामाारमाव अशलार वादय कयाला. 
 
 
उऩपलबागीम अर्धकायी 
 
 


