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प रवठा  आजि अन्य तपा सण्या  
 

ाा न् य प रवठा , शा सकीय गोदा म आजि अन्य तपा सण्या  या बा बत फा रशी मा जहती उपलब् ा होत ाा ही. तथा जप, हा  

जवषय समा ज कल या िा य या  दट् टीाे अत् यंत महत् वा चा ा  आह.े या  लेखा त या चा  जवषया वर थोडक् या त चा चा ा क करण् या चा ा  

प्रयत् ा केला  आह.े   

 

 जशाा पजिका :  

जशाा पजिका  देता ांा चा  ेजाकष या बा बत अन् ा, ाा गरी प रवठा  व ग्रा हक संरक्षि जवभा ग या ंाी शा सा जािकय क्रमा कं 

जशवा प-२०१३/प्र.क्र.१०५/ाा प -२८, ददाा कं २९/६/२०१३ अन् वये जव् त्त मा जहती ददली आह.े   

 जतहरेी जशाा पजिका  योजाा  

सवकसा ाा रितः साा क ट ंबा तील व्यक्ती ् व् त ाा न् य द का ाा माील ाा न्य घेत ाा हीत. तेचा  ाा न् य गरीब व गरज  

लोका ंाा  उपलब् ा कूना देण् या य या  दट् टीाे जशाा पजिकेवर ाा न्य ा घेिा र या  साा क ट ंबा ंाा  जशाा पजिकेवर ाा न्य 

देिे बदं करण् या चा ा  जािकय घेतला  गेला . या सा ठी रा ज्या मध्ये दद.१ मे १९९९ पा स ा जतहरेी जशाा पजिका  योजाा  

ला ग  करण्या त आली आह.े त्या ा सा र रा ज्या मध्ये सवक जशाा पजिका ाा रका ंाा  प ढील जाकषा प्रमा िे तीा रंगा यया  

जशाा पजिका  जवतरीत करण्या त येता त. 

 

अ) जपवळया  जशाा पजिका संा ठी जाकष: 

सा वकजजाक जवतरि व्यव्थेयया  (बी.पी.एल.) ला भा र्थया ांाा  जपवळया  रंगा यया  जशाा पजिकेसा ठी:- 

 आयआरडीपीयया  या दीत समा जवष्ट असा वी. 

 क ट ंबा चेा  वा र्षकक उत्पन्न ून.१५,०००/- या  मया कददत असा वे.  

 क ट ंबा तील कोितीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, ्था पत्य जवशा रद, चा ा टकडक अका ऊटंट ासा वी. 

 क ट ंबा तील कोितीही व्यक्ती व्यवसा य कर, जवक्रीकर ककंवा  आयकर भरत ासा वी ककंवा  भरण्या स पा ि ासा वी. 

 क ट ंबा कडे जावा सी द रध्वाी ासा वा . 

 क टंबा कडे चा ा र चा ा की वा हा ासा वे. 

 क ट ंबा तील व्यक्तीयया  ाा वे एक ि दोा हके्टर जजरा यत ककंवा  एक हके्टर हगंा मी बा गा यत ककंवा  अाा क हके्टर 

बा रा मा ही बा गा यत (द टका ळी ता ल क्या त त्या यया  द प्पट के्षि) जमीा ासा वी. 

 शा सा जािकय दद.९.९.२००८ अन्वये रा ज्या तील सवक जवडी का मगा र तसेचा  सवक पा राी व कोलहा टी समा जा यया  

क ट ंबा ंाा  आजि शा सा जािकय दद.२९.९.२००८ व २१.२.२००९ अन्वये पररत्यक्त्या  व जारा ाा र जिया ंाा  

ता त्प रत्या  ्वूनपा त बी.पी.एल. जशाा पजिका  देण्या चा ा  जािकय घेतला  होता . त् या ांतर दद.१७.०१.२०११ य या  

शा सा जािकया न् वये या मध् ये स ाा रिा  करण् या त आली आह.े 

 शा सा जािकय दद.१७.३.२००३ अन्वये बदं पडलेलया  का पड जगरण्या , स त जगरण्या , सा खर का रखा ाे इ. माील 

का मगा रा ंाा  जपवळया  जशाा पजिका ंचेा  ला भ ता त्प रत्या  ्वूनपा त देण्या चा ा  जािकय घेतला  आहे. 

 

ब) केशरी जशाा पजिकेसा ठी जाकष: 

खा लील अटींचा ी प तकता  करिा र या  क ट ंबा ंाा  केशरी जशाा पजिका  देण्या त येता त. 

 क ट ंबा चेा  एकजित वा र्षकक उत्पन्न ून.१५,०००/- पेक्षा  जा ्त परंत  १ लक्ष ककंवा  त्या पेक्षा  जा ्त ासा वे. 

 क ट ंबा तील कोिा ही व्यक्तीकडे चा ा रचा ा की या ंजिक वा हा ासा वे. (टॅक्सी चा ा लक वगळ ा) 

 क ट ंबा तील सवक व्यक्तींयया  ाा वे जमळ ा ४ हके्टर ककंवा  त्या पेक्षा  जा ्त बा रमा ही बा गा यती जमीा अस  ाये. 

 

क) श भ्र जशाा पजिका संा ठी जाकष: 
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ज्या  क ट ंबा तील सवक व्यक्तींचेा  जमळ ा एकजित वा र्षकक उत्पन्न १ लक्ष ककंवा  त्या पेक्षा  जा ्त असेल ककंवा  त्या  

क ट ंबा तील कोित् या ही व्यक्तीकडे चा ा र चा ा की या ंजिक वा हा असेल ककंवा  त्या  क ट ंबा तील सवक व्यक्तींयया  ाा वे 

जमळ ा चा ा र हके्टरपेक्षा  जा ्त बा रमा ही शेतजमीा असेल अशा  क ट ंबा ंाा  श भ्र जशाा पजिका  देण्या त येता त. 

 

 जशाा  पजिका  जमळजवण् या सा ठी आवय यक का गदपि:े  

 ावीा जशाा पजिका  (रेशा का डक): 

 १. अजक क ट ंबा तील ज्येट ठ िी जहचा ा  क ट ंबप्रम ख म्हि ा जतयया  ाा वे अजक 

२. अजकदा र क ट ंब प्रम ख जिचेा  २ फोटो, त्या वर अजकदा रा चा ी सही करुा  

३. अजा कसोबत बँक जॉईंट अका ऊंट (पती व पत्नीचेा  ाा वे) का ढलेबा बतचेा  बँक पा सब कचा ी प्रत  

४. आाा र का डकचा ी प्रत अथवा  आाा र का डक ाोंदिी केलेबा बतचा ी पा वतीचा ी सा क्षा ंदकत छा या ंदकत प्रत 

५. ावीा जशाा पजिका  अजा कसोबत प वीयया  रठका िचा ा  जशाा पजिकेतील ाा व कमी केलया बा बतचा ा  दा खला  जोडिे 

आवययक आहे, ासेल तर म ळ रठका िचेा  तहसीलदा र या ंचा ा  जशाा पजिकेत ाा व ासलेबा बतचा ा  दा खला  

६. रा हत्या  जा गेचा ा  प रा वा  म्हि ा ्वत:चेा  घर असलया स जवज जबल ककंवा  चा ा ल  वषा कचा ी जमळकत कर पा वती, 

तसेचा  घर भा ड्या चेा  असलया स घर मा लका चेा  संमतीपि व त्या ंचेा  ाा वे जवज जबल ककंवा  चा ा ल  वषा कचा ी जमळकत कर 

पा वती 

 

 द बा र जशाा पजिका :  

१. जशाा पजिका  हरजवली असलया स का डक हरजवलेबा बत पोजलसा ंचा ा  दा खला  

२. ् व् त ाा न् य द का ादा रा ंकडील जशाा पजिका  चा ा ल  असलया बा बत सही व जशक्का  दा खला  

३. जशाा पजिका  जीिक झा ली असलया स जशाा पजिका  व ् व् त ाा न् य द का ादा रा चा ा  सही व जशक्का  असिे आवययक 

आह.े 

४. जीिक का डकवरील अक्षर प सट असेलतर सा ध्या  का गदा वरील ्वघोषिा पि करिे आवययक आहे 

५. अजा कसोबत ओळखपिा चा ा  प रा वा  

 

 जशाा पजिकेमध्य ेय जाट वा ढ करि:े  

१.लहा ा म ला ंचेा  ाा व वा ढजवण्या सा ठी म ला ंचेा  जन्म दा खल,े शा ळेतील बोाा फा ईड दा खलया चा ी सा ंक्षा दकत प्रत 

२.पत्नीचेा  ाा व वा ढजवण्या सा ठी मा हरेयया  का डा कत ा ाा व कमी केलेबा बतचा ा  तहसीलदा र ककंवा  पररमंडळ अजाका री 

या ंचा ा  दा खला  दा खल व लग्न पजिका  ककंवा  जववा ह ाोंदिी प्रमा िपि 

३.मोठ्या  व्यक्तींचेा  ाा व वा ढजवण्या सा ठी प वीयया  का डा कत ा ाा व कमी केलेबा बतचा ा  दा खला  

 

 जशाा पजिकेमाील य जाट कमी करि:े  

१.म लीचेा  लग्न झा ले असलया स लग्नपजिका  जोड ा ाा व कमी करण्या चा ा  भरलेला  अजक 

२.मयत असलया स मयत दा खला   

३.परगा वी जा त असलया स म ळ का डक व ाा व कमी करण्या चा ा  अजक  

४.अजा कसोबत ओळखपि प रा वा . 

 

 जशाा पजिका  जमळण्या चा ा  का ला वाी  

१. ावीा जशाा पजिका  - १ मजहाा   

२. द बा र जशाा पजिका  - ८ ददवस  
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३. जशाा पजिका  ा ताीकरि – १ मजहाा   

४. जशाा पजिकेमाील ाा वा त बदल व य जाटमध्ये वा ढ अथवा  घट – ३ ददवस 

 

 ाा न् य जवतरिा बा बत महत् वा य या  योजाा :  

 अतं्योदय अन्न योजाा  

रा ज्या त अंत्योदय अन्न योजाा  १ मे २००१ पा स ा स ून करण्या त आली आह.े या  योजाे अंतगकत अंत्योदय क ट ंबा ंाा  

दरमहा  ३५ दकलो ाा न्य (गहू व ता ंद ळ) गहू ून.२.०० प्रजत दकलो व ता ंद ळ ून.३.०० प्रजत दकलो या  दरा ाे देण्या त 

येतो. या  योजाेसा ठी खा लील प्रवगा कतील क ट ंबे जपवळया  जशाा पजिका  ाा रका त ा जावडण्या त येता त:- 

१) भ जमहीा शेतमज र, अलपभ ाा रक शेतकरी, ग्रा मीि का रा गीर उदा . क ं भा र, चा ा ंभा र, मोचा ी, जविकर, लोहा र, 

स ता र तसेचा  झोपडपट्टीतील रजहवा सी, जवजशष्ट के्षिा त रोजंदा रीवर का म कूना उपजजजवका  करिा रे ाा गररक जसे 

हमा ल, मा लवा हक, सा यकल-ररक्षा  चा ा लजविा रे, हा तगा डीवूना मा ला चा ी ाे-आि करिा रे, फळे आजि फ ले जवके्रते, 

गा ूनडी, कचा र या तील व्त  गोळा  करिा रे तसेचा  जारा ाा र व अशा प्रका रे इतर का म करिा रे शहरी तसेचा  ग्रा मीि 

भा गा तील व्यक्तींचा ी क ट ंबे. 

२) जवावा , अपंग, द ाकर आजा रग्र्त व ६० वषा कवरील व्ध्द ज् या ंाा  उत् पन् ाा चेा  जाज त सा ाा ाा ही व सा मा जजक 

आाा र ाा ही असे क ट ंब प्रम ख असलेली क ट ंबे 

३) एकटया  रहा त असलेलया  जवावा , अपंग, द ाकर आजा रग्र्त व ६० वषा कवरील व्ध्द ज् या ंाा  उत् पन् ाा चेा  जाज त 

सा ाा ाा ही व सा मा जजक आाा र ाा ही. 

४) सवक आददम जमा तीचा ी क ट ंबे (मा जडया , कोला म, का तकरी) 

५) ज् या  क ट ंबा चेा  प्रम ख क ट ठरोगी ककंवा  बरा  झा लेला  क ट ठरोगी असेल त् या  क ट ंबा ाा  योजाेचा ा  ला भ जमळ  शकेल. 

६) अंत्योदय अन्न योजाेयया  रद्द होिा र या  जशाा पजिका  अन्य पा ि क ट ंबा ंाा  जवतरीत करता ाा  एचा आयहही/ एड्स 

बा ाीत ाा गररका ंाा  प्रा ाा न्य देण्या त येते. 

 

 कें द्रीय अन्नप िा क योजाा   

रा ज्या त कें द्रीय अन्नप िा क योजाेचा ी अंमलबजा विी १ एजप्रल २००१ पा स ा स ून करण्या त आली. ही योजाा  

१००% कें द्र प र्क्त आह.े या  योजाे अंतगकत ६५ वषे ककंवा  त्या वरील जारा ाा र िी/प ूनष या ंाा  दरमहा  १० 

दकलो ाा न्य मोफत देण्या त येते. या  योजाेचा ा  ला भ देण्या सा ठी ला भा थी पा िता  जाकष जवजहत करण्या त आले 

आहते. त्या मध्ये प्रा म ख्या ाे ज्या  व्यक्तींाा  कें द्र वा  रा ज्य प र्क्त योजाे अंतगकत पेन्शा योजाेचा ा  ला भ जमळत ाा ही 

अशी व्यक्ती या सा ठी पा ि आह.े  

सा वकजजाक जवतरि व्यव्थेमा फक त रा ज्या तील अन्नप िा क, अंत्योदय, बीपीएल (Below Poverty List) व  

एपीएल (Above Poverty List)  योजाेयया  ला भा र्थया ांाा  प्रजत जशाा पजिका  प्रजतमा ह एक जलटर पा मतेल ूनपये 

४५/- प्रजतजलटर या  सवलतीयया  दरा ाे जवतरीत करण्या त येते.  या  योजाेचा ी अंमलबजा विी करता ाा  कें द्र 

शा साा यया  सं्थेकड ा प्रा प्त होिा र या  पा मतेला चा ा  दर, तेला चा ी वा हत क, हा ता ळि क, इतर अा षंगीक खचा क, रा ्त 

भा व द का ादा रा ंचेा  मा जीा व वा हत क ररबेट इ. बा बी जवचा ा रा त घेऊा पररगिाेअंती येिा री अंजतम ककंमत व 

प्रत्यक्ष जवक्री दर (ून.४५/- प्रजतजलटर) या तील फरका यया  रकमेचा ा  भा र रा ज्य शा साा मा फक त सोसण्या त येत आह.े 

 

 आाा रभ त ककंमत खरेदी योजाा   

कें द्र शा साा चा ी आाा रभ त ककंमत खरेदी योजाा  ही शेतकर या ंयया  जहता सा ठी आह.े या  योजाेअंतगकत कें द्र शा सा 

जारजारा ळया  जपका ंयया  दकमा ा आाा रभ त ककंमती जा हीर करते व या जशवा य आाा रभ त ककंमतीयया  ला भ 

होण्या चेा  दष््टीाे, शेतकर या ंाा  हमी भा वा पेक्षा  कमी ककंमतीाे (डी्रेस सेल) ाा न्य जवका वे ला ग  ाये म्हि ा 
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शा साा तफे ाा न्या चा ी खरेदी करण्या त येते. महा रा ष्ट्र रा ज्या त कें द्र शा साा चा ी “ाोडल एजन्सी” म्हि ा भा रतीय अन्न 

महा मंडळ का म पहा ते. तर भा रतीय अन्न महा मंडळा यया  वतीाे रा ज्य शा साा कड ा महा रा ष्ट्र रा ज्या त आाा रभ त 

ककंमत खरेदी योजाेचा ी शा सामा न्य अजभकता क सं्थेमा फक त अंमलबजा विी करण्या त येते. 

 

 

 शा सकीय गोदा म 

सवकसा ाा रिपिे शा सकीय गोदा मा ंचा ी बा ंािी जजमाीपा स ा एक ते ददड फ ट उंचा ीवर केली जा ते. या म ळे ऊंदीर, 

घ शी आजि तत् सम प्रा ण् या ंाा  गोदा मा त प्रवेश करता  येत ाा ही. बहूता ंश शा सकीय गोदा मा ंाा  छत म् हि ा जसमेंटचेा   

पि ेआय छा दा म् हि ा वा परले जा ता त.  

 

       

 

 

 

 

 शा सकीय गोदा म तपा सिीचा  ेअजाका र: 

गोदा म तपा सिीचेा  अजाका र व जबा बदा री Manual of Instruction to Godown Keepers and Godown Managers 

माील प्र. क्र.८ मध्य े ाम द आहते. 

 जजलहा जाका री ्वत: ककंवा  उप जजलहा जाका री दजा कहूा कमी ाा ही असा  कोिता ही अजाका री जजलहा तील 

कोित्या ही गोदा मा चा ी तपा सिी करु शकता त. 

 जजलहा  प रवठा  अजाका री, जजलहा  म ख्या लया यया  रठका िी दरमहा  सखोल तपा सिी तसेचा  जजलहया तील इतर 

गोदा मा ंचा ी आवययकते ा सा र तपा सिी कून शकता त.   

 उप जवभा गीय अजाका री का या कलय, म ख्या लया यया  रठका िी मजहन्या त ा एकदा  व इतर ता ल क्या त दौऱ्या वर 

असता ंाा  तपा सिी कून शकता त.   

 तहजसलदा र या ंाी िैमा जसक सखोल सा ठा  पडता ळिी तसेचा  दरमहा  प रवठा  जारीक्षका मा फक त तपा सिी करिे 

आवय यक आह.े   

 प रवठा  जारीक्षक/प रवठा  अहवल का रक ा/गोदा म व्यव्था पक या ंाी दरमहा  सखोल सा ठा  पडता ळिी करिे 

आवय यक आह.े    
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 मा .संचा ा लक या ंचेा  आदेशा ा सा र गोदा म तपा सिी पथक (रा ज्य) रा ज्या तील कोित्या ही गोदा मा चा ी तपा सिी कून 

शकता त.    

 जवभा गीय तपा सिी पथक ककंवा  उपआय क्त- प रवठा  ्वत: ककंवा  त् या ंय या  पथका मा फक त जवभा गा तील गोदा मा चा ी 

तपा सिी करु शकता त. 

 

 ाा न् य गोदा मा त ठेवण् या त यिेा र या  ाोंदवय या  व फॉमकस ्: 

सवकसा ाा रिपिे ाा न् य गोदा मा त खा लील ाोंदवय या  व फॉमकस्  ठेवले जा ता त.  
 

१. E रजज्टर (्टॅक/थप्पी):  

या तील ाोंदी घेता ंाा  खा लील बा बी तपा सा व्या त: 

 प्रत्येक ाा न्य प्रका रा सा ठी ्वतंि भा ग केले आहते का य? 

 या  ाोंदवहीमध्यील थप्प्या  चा ढत्या  क्रमा ाे करा व्या त. उदा . जर एपीएल गहहा यया  थप्पीला  एक क्रमा ंक ददला  

असेल आजि त्या ांतर अंत्योदय गहहा चा ी आवक झा ली तर अंत्योदय गहहा ला  क्रमा ंक दोा ददला  जा ईल. 

 प्रत्येक थप्पी ही जारंक झा ली पा जहजे. उदा . एका  थप्पीत १० दकलो ाा न्य जशललक आहे. २० दकलो ाा न्य 

द्या यचेा  आहे. तर १० दकलो ाा न्य जशललक असलेली थप्पी आाी संपवा वी व उवकरीत ाा न्य द सर या  थप्पीत ा द्या व.े 

 या  ाोंदवहीत प्रतवा रीबा बतचा ा  रका ाा  क्रमा ंक २२ दर १५ ददवसा ंाी जलहूा त्या चा ा  अहवा ल जजलया त 

पा ठवा वा . ाा न्या तील दकटका ंयया  प्रमा िा ा सा र अ, ब, क, ड प्रतवा री केली जा ते. 

 एम बी शेड गोदा मा मध्य ेथप्पी रचा ण्या आाी भभंतीपा स ा दोा फ ट, दोा दरवा ज्या माील पॅसेज चा ा र फ ट व 

समोर चा ा र फ ट जा गा  सोड ा तीा इंचा  जा डीचा ी आखिी पा ंढर या  रंगा यया  ऑईल पेंटाे कूना घ्या वी.  

 गोदा म त ट ककंवा  ्वयछता  त ट या ंचा ी ाोंद थप्पी ाोंदवहीत केली जा ते. तीा मजहन्या ंपेक्षा  जा ्त का ळ ठेवलेलया  

थप्पीमध्य े१% गोदा म त ट मा न्य केली जा ऊ शकेल परंत  योग्य चा ौकशी जशवा य सरसकट त ट मा न्य करता  येिा र 

ाा ही. जजलहा जाका री रु. २५०००/-  व जजलहा  प रवठा  अजाका री रु. ७५००/- पयांतचा ी त ट मा न्य कून शकता त.  

 

२. E-1 रजज्टर (वा हत क पा स):  

ाा न्या चा ी झा लेली आवक या  ाोंदवहीमध्ये वा हत क पा सा ंवूना केली जा ते. या  ाोंदवहीमध्य ेत टीचा ी ाोंदही 

करता त. या  ाोंदवहीवूना थप्पी रजज्टरला  आवक ारली जा ते म्हि ा या  ाोंदवहीमध्य ेथप्पी क्रमा ंक ाोंदजवलेला  

असतो. 

 

३. E-2 रजज्टर (जबा-का डक):  

जबा-का डक (Labels) सवक थप्प्या ंवर ला वल ेजा ता त. या मध्ये आवक व जवतरिा यया  ाोंदी असता त. लेखा  परीक्षि 

होईपयांत जबा-का डक जता कूना ठेवा यचेा  असता त. 

 

४. F रजज्टर (गोदा म त ट):  

गोदा मा तील त टीचा ी ाोंद या  रजज्टरमध्ये ाोंदजवण् या त येते. या चा ा  अहवा ल दर आठवड्या स सा दर करा यचा ा  

असतो. त टीचा ी ाोंद थप्पी रजज्टरमध्येही ाोंदजवण् या त येते. 

 

५. F-1 रजज्टर (्वयछता  त ट):  
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या  ाोंदवहीमध्य ेाा न्य ्वयछ केलया ांतर आलेली त ट ाोंदजवण् या त येते. या चा ी ाोंद थप्पी रजज्टरमध्येही 

ाोंदजवण् या त आलेली असते.  
 

६. G रजज्टर (वस ली):  

गोदा म कमकचा ा री अथवा  खा जगी व्यक्ती या ंयया कड ा त टीबा बत वस ल करण्या यया  रकमा ंचा ी ाोंद या त असते. 

 

७. H रजज्टर (परजमट):  

सवक परजमटचा ी ाोंद या  रजज्टरमध्ये कूना ाा न्य जवतरि केले जा ते. या  ाोंदवहीमध्ये थप्पी क्रमा का ंचा ीही ाोंद 

करा वी. ाा न्य घेिा र या चा ी ्वा क्षरी या त जूनर घ्या वी. 

 

८. H-1 रजज्टर (ता ल का  परजमट):  

ता ल का  का या कलया तील परजमटचा ी ाोंद या  रजज्टरमध्ये केली जा ते. ररबेट, जाहवळ रक्कम, ाा न्य कोित्या  

गोदा मा स जवतररत केले या चा ीही ाोंद या मध्य ेअसते. 

 

९. H-2 रजज्टर (ता ल का  चा ला):  

जवतररत करण्या त आलेलया  ाा न्या चेा  जमा  झा लेल ेचा ला व रक्कम या चा ी ाोंद या मध्ये असते. 

 

१०. H-3 रजज्टर (जजलहा तंगकत व बा हरेील आवक वा हत क):  

जजलहा ंतगकत ककंवा  जजलया बा हरेील आवक वा हत कीचा ी ाोंद या त असते. या  रजज्टरयया  ाोंदवहीवूना थप्पी 

रजज्टरला  ाोंद घेतली जा ते. जजलया बा हूेना आवक झा लया स वा हत क खचा क आवक झा लेला  जजलहा  करतो. 

 

११. I रजज्टर (भा डे):  

या मध्ये गोदा म जर भा ड ेतत्वा वर असेल तर त्या बा बत ाोंदी असता त. 

 

१२. J- Form (आवक-जा वक-जशललक आठवडा  गोषवा रा ): 

हा  आठवड्या तील आवक-जा वक व जशललक ाा न्या चा ा  आठवडा  गोषवा रा  अस ा तो गोदा मपा ला ाे तहजसल 

का या कलया स दर आठवड्या स सा दर करा वया चा ा  असतो. या  जे फॉमकवूना तहजसल का या कलय आर पिक तया र करते.  

 

१३. K रजज्टर (जड सगं्रह ाोंदवही):  

या मध्ये गोदा मा तील प्रत्येक सा जहत्या चा ी (Dead Stock) ाोंद असते. या  रजज्टरमाील सा जहत्य अा क्रमा ंका चा ी ाोंद 

गोदा मा तील संबंजात सा जहत्या वर ऑईलपेंटाे केली जा ते. ही ाोंदवही दोा भा गा त ठेवली जा ते. (एक) ून.१००/- 

यया  आतील म लया यया  व्त ; (दोा) ून. १००/- पेक्षा  जा ्त म लया यया  व्त . या चेा  वा र्षकक पडता ळिी प्रमा िपि 

जजलहा  का या कलया त सा दर करिे आवययक आह.े 

 

१४. L रजज्टर (हमा ली):  

या मध्ये हमा ली का मा ंचा ी ाोंद असते. या त रोज हमा ली का मा ंचा ी ाोंद कूना हमा ल ठेकेदा रा चा ी ्वा क्षरी घेिे 

आवययक आहे. 
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१५. L -1 रजज्टर (जबल):  

या मध्ये जबला ंचा ी ाोंद कूना जजलहा  का या कलया त सा दर करिे आवययक आहे. 

 

१६. M रजज्टर (वा हत क पा स/खचा क):  

या मध्ये वा हत क खचा क व वा हत क पा सचा ी ाोंद केली जा ते. 

 

१७. N (ररक्त बा रदा ा/ स तळी ) रजज्टर:  

ररक्त झा लेलया  बा रदा ाा ंचा ी ाोंद थप्पी रजज्टरयया  रका ाा  क्रमा ंक १७ ला  ाोंदव ा या  रजज्टरला  त् या चा ी ाोंद 

केली जा ते. तसेचा  वा परण्या त आलेलया  स तळींचा ा  जहशोब या  रजज्टरमध्ये जलजहता त. बा रदा ाा चेा  वर्गककरि सक्षम 

अजाका र या समक्ष केले जा ते. 

 

१८. O रजज्टर (ावीा बा रदा ा / स तळी खरेदी आजि जवतरि):  

ावीा बा रदा न्या ंचा ी व स तळी खरेदी आजि जवतरिा चा ी ाोंद या  रजज्टरमध्ये ाोंदजवली जा ते.   

 

१९. R-Form (ता ल का  आवक-जा वक फॉमक):  

दरमहा  ता ल का  का या कलया ाे एकजित आवक, जा वक व जशललक या  फॉमकमध्य ेाोंदव ा जजलहा  का या कलया स सा दर 

करा वया चा ी असते. 

 

२०. R-1 Form (गोदा मा तंील आवक फॉमक):  

ता ल क्या त एकपेक्षा  जा ्त गोदा म ेअसलया स ककंवा  प रवठा दा रा कड ा होिा री आवक या  फॉमकमध्य ेाोदव ा जजलहा  

का या कलया स सा दर करा वया चा ी असते. 

 

२१. R-2 Form (प्रलजंबत बटवडा  गोषवा रा ):  

या मध्ये प्रलंजबत बटवडा  (Due Delivery) चा ा  गोषवा रा  असतो.  

 

२२. A रजज्टर (प्रलजंबत आवक गोषवा रा ):  

या मध्ये प्रलंजबत आवक (Due Import) चा ा  गोषवा रा  असतो.  

 

२३. S रजज्टर (जजलहा तगंकत वा हत क):  

या मध्ये जजलहा तंगकत होिा र या  वा हत कीचा ी ाोंद असते.  

 

२४. T रजज्टर (जजलया बा हरे होिा री वा हत क):  

या मध्ये जजलया यया  बा हरे होिा र या  वा हत कीचा ी ाोंद असते. 

 

२५. Z-2 रजज्टर (अखा द्य ाा न्यसा ठा ):  

या मध्ये मा ावा य या  खा ण्या स पा ि ासलेलया  ाा न्य सा ठ्या चा ी ाोंद असते. 
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२६.चा ा चा िी ाोंदवही:  

गोदा मा त येिा र या  ाा न्या पैकी का हींचा ी ठरा जवक वजाे घ्या यचा ी असता त. त्या चा ी ाोंद या  ाोंदवहीमध्य ेाोंदवली 

जा ते. या त त ट आढळली तर या  ाोंदवहीमध्य ेतशी ाोंद कूना ठेकेदा रा चा ी/प्रजतजााीचा ी ्वा क्षरी घ्या वी. 

 

 अपवा दा त्मक पररज्थतीत जजलहा जाका री या ंयया  मा न्यतेाे १५ ते २० ददवसा ंसा ठी एका  योजाेतील ाा न्य 

द सर या  योजाेसा ठी मा न्य करता  येते. मा ि ते म ळ योजाेत प वकवत करिे आवययक असते. 

 

 ाा न्य गोदा मा त ठेवली जा िा री जवजवा रजज्टसकचा ा  तक् ता   
            

ाा न्य गोदा मा त ठेवली जा िा री जवजवा रजज्टसक- एक ाजर 

अ.क्र. ाा व जववरि 

१ E रजज्टर सा ठा /्टॅक/थप्पी रजज्टर 

२ E-1 रजज्टर वा हत क पा स ाोंद वही (आवक रजज्टर) 

३ E-2 रजज्टर जबा-का डक रजज्टर 

४ F रजज्टर गोदा म त ट रजज्टर 

५ F-1 रजज्टर ्वयछता  त ट रजज्टर 

६ G रजज्टर वस ली रजज्टर 

७ H रजज्टर परजमट रजज्टर 

८ H-1 रजज्टर ता ल का  परजमट रजज्टर 

९ H-2 रजज्टर ता ल का  चा ला रजज्टर 

१० H-3 रजज्टर जजलहा ंतगकत व बा हूेना आवक वा हत क रजज्टर 

११ I रजज्टर गोदा म भा ड ेरजज्टर 

१२ J - Form आवक-जा वक-जशललक आठवडा  गोषवा रा  

१३ K रजज्टर जड संग्रह ाोंदवही 

१४ L रजज्टर हमा ली रजज्टर 

१५ L -1 रजज्टर जबल रजज्टर 

१६ M रजज्टर वा हत क खचा क/ पा स रजज्टर 

१७ N रजज्टर ररक्त बा रदा ा/ स तळी रजज्टर 

१८ O रजज्टर ावीा बा रदा ा/स तळी खरेदी आजि जवतरि रजज्टर 

१९ R - Form ता ल का  आवक-जा वक फॉमक 

२० R - 1 Form गोदा मा ंतील आवक फॉमक 

२१ R - 2 Form प्रलंजबत बटवडा  गोषवा रा  

२२ A  रजज्टर प्रलंजबत आवक गोषवा रा  

२३ S रजज्टर जजलहा तंगकत वा हत क 
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२४ T  रजज्टर जजलया बा हरे होिा री वा हत क 

२५ Z-2 रजज्टर अखा द्य ाा न्यसा ठा  रजज्टर 

२५ चा ा चा िी 

ाोंदवही  

आवक ाा न्या चेा  वजा व त ट रजज्टर 

 

   

 सखोल गोदा म तपा सिीचा ी का यकपध्दती: 

सखोल गोदा म तपा सिीचेा  वेळी सवक प्रथम खा लील ाम न् या तील फॉमक भरा वे व त्या वर गोदा मपा ला चा ी ्वा क्षरी 

घेण्या त या वी. 

  

 'अ' ाम ाा : तपा सिीय या वळेी गोदा मा त उपलब्ा असललेया  अन्नाा न्या चा ी प ् तकी जशललक दशकजविा रा  तक्ता   
 

गोदा मा चा  ेाा वं:        ता ल का :  जजलहा :               ददाा कं: 

अ. क्र. ाा न्या चा ा  प्रका र थप्पी क्रमा कं व ददाा ंक पोत्या ंचा ी सखं्या  प ् तकी वजा 

१ एपील गहू  प्रमा जित       अप्रमा जित कवंटल  दकलो ग्रमॅ 

२ अंत्योदय गहू       

३ बीपीएल गहू       

एक ि बेरीज       

गोदा मपा ला चा ी ्वा क्षरी: 

 वरील पिक भरता ंाा  योजाा  जाहा य बेरीज व एकजित बेरीज घ्या वी. प्रत्येक ाा न्य प्रका रा सा ठी ्वतंि पिक 

भरा वे. 

 
 

 'ब' ाम ाा : गोदा म तपा सिीचा  ेवळेी गोदा मा त जशललक असललेया  सा ठया चा ा  एक ि आवक,जा वक व जशललक 

दशकजविा रा  प ्तकी मळे तक्ता  

गोदा मा चा  ेाा वं:        ता ल का :  जजलहा :               ददाा कं: 

अ. 

क्र. 

ाा न्या चा ा  

प्रका र 
ता ल का  R 

पिका तील मा गील 

मजहाा  अखरे 

जशललक सा ठा   

तपा सिीयया  

ददाा कंा  पयांत 

आवक 

(Receipt) 

एक ि 

(Total) 

मजहन्या यया  १ 

ता रख ेपा स ा 

तपा सिीयया  

ददाा कंा  पयांत 

जा वक (Issue) 

तपा सिीयया  वळेी 

असिा री प ् तकी 

जशललक 

      गोिी   

 

वजा 

गोदा मपा ला चा ी ्वा क्षरी: 

 

 तपा सिी स ून असता ंाा  तक्त्या त जशललक दा खजवलेलया  सा ठया त ा तपा सिी प िक होईपयांत आवक जा वक करु 

ाये. 

 तपा सिी स ून असता ंाा  आलेला  आवक सा ठा  ् वतंि ठेवा वा . 
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 'क' ाम ाा : तपा सिीय या  ददवशी उपलब्ा असललेया  सा ठया चा ी प ् तकी जशललक आजि प्रत्यक्षा त केललेी 

मोजदा द व चा ा चा िी वजा ेदशकजविा रा  तक्ता . 

गोदा मा चा  ेाा वं:        ता ल का :  जजलहा :               ददाा कं: 

अ. क्र. जवषय 

१ ाा न्या चा ा  प्रका र एपीएल गहू  बीपीएल गहू  अतं्योदय गहू  एक ि  

२ थप्पी क्रमा ंक     

३ प ्तकी जशल लका सा र 

पोत्या ंचा ी संख्या  

    

४ चा ा चा िी वजाे 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

    

५ एक ि चा ा चा िी वजाे     

६ सरा सरी वजा      

७ प्रत्यक्ष जमळा लेली एक ि 

पोती  

    

८ सरा सरी ा सा र 

जमळा लेलया  सवक पेा त्या ंचेा  

वजा  

    

९ अप िक पोत्या ंचेा  वजा      

१० जमळा लेले पोत्या ंचेा  एक ि 

वजा  

    

११ प ्तकी जशलके ा सा र 

वजा  

    

१२ वा ढ (+) त ट (-)      

गोदा मपा ला चा ी ्वा क्षरी                           तपा सिी अजाका ऱ्या चा ी ्वा क्षरी  

 

 हा  फॉमक प्रत्येक ाा न्य प्रका रा सा ठी ्वतंि भरा वा . 

 

 
 

 'ड' ाम ाा : तपा सिी अतंी सा ठया चा ा  मेळ दशकजविा रा  तक्ता . 

  

गोदा मा चा  ेाा वं:        ता ल का :  जजलहा :               ददाा कं: 

अ. क्र.  ाा न्या चा ा  

प्रका र  

तपा सिीचेा  

वेळी जाज त 

केलेला  

अपेजक्षत 

प ्तकी 

जशललक सा ठा  

तपा सिी 

ांतर 

प्रत्यक्ष 

जशललक 

आढळले

ला  सा ठा  

चा ा चा िी 

वजाा ा सा र 

जाज त केलेला  

प्रत्यक्ष जशललक 

सा ठा  वजा  

 

त ट (-) वा ढ (+)  

 

फरका चा ी 

टके्कवा री  
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  गोिी गोिी  क

मी 

गो

िी 

व

ज

ा 

जा 

् त 

गो

िी 

व

ज

ा 

 

  प्र 

मा  

जि 

त 

अ 

प्र 

मा  

जि 

त 

प्र

मा 

जि

त 

अ 

प्र

मा 

जि

त 

      

            

गोदा मपा ला चा ी ्वा क्षरी                  तपा सिी अजाका ऱ्या चा ी ्वा क्षरी  

 
 

 

 अशंत: गोदा म तपा सिी करता ांा  भरा वया चा ा  फॉमक ाम ाा  
 

गोदा म तपा सिी फॉमक 

तपा सिी अजाका र या चेा  ाा व: 

तपा सिी अजाका र या चा ा  हुद्दा : 

तपा सिी ददाा ंक:   /    /२०                     सजा /गा वा चेा  ाा व: 

गोदा मा चेा  ाा व: 

गोदा मा चा ा  पत्ता : 

गोदा मपा ल/व्यव्था पका चेा  ाा व:  

ाोकरीत का यकरत ददाा ंक: 

गोदा मपा ल/व्यव्था पक पदा वर का यकरत ददाा ंक: 

१ मा गील गोदा म तपा सिी कोिी व केहहा  केली होती? 

अजाका री:  

ददाा ंक: 

२ गोदा म इमा रत स ज्थतीत आहे का य? होय/ाा ही 

३ गोदा मा यया  आत सभोवता ली मोकळी जा गा  आह ेका य? होय/ाा ही 

४ गोदा मा त वीज व्यव्था  आहे का य? होय/ाा ही 

५ गोदा मा त ाोटीस बोडक उपलब्ा आह ेका य? होय/ाा ही 

६ गोदा मपा ल जायजमत गोदा मा त हजर असता त का य? होय/ाा ही 

७ थप्पींचा ी रचा ाा  जायमा ा सा र केली आहे का य? होय/ाा ही 

८ प्रत् येक थप्पींवर जबा/का डक ला वल ेआहते का य? होय/ाा ही 

९ औषा फवा रिी उपकरिे उपलब्ा आहते का य? होय/ाा ही 

१० गोदा मा त उंदीर/घ शींचा ा  उपद्रव आहे का य? होय/ाा ही 

११ ररका मी पोती वगकवा र बा ंा ा ठेवली आहते का य? होय/ाा ही 
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१२ गोदा मा तील वजामा पे प्रमा जित केलेली आहते का य? केहहा ? होय/ाा ही 

ददाा ंक:  

१३ गोदा मा त खा लील रजज्टसक ठेवली आहते का य? 

ए E रजज्टर   सा ठा /्टॅक/थप्पी रजज्टर होय/ाा ही 

बी E-1 रजज्टर  वा हत क पा स ाोंद वही (आवक रजज्टर) होय/ाा ही 

सी E-2 रजज्टर  जबा-का डक रजज्टर होय/ाा ही 

डी F रजज्टर  गोदा म त ट रजज्टर होय/ाा ही 

इ F-1 रजज्टर  सफा ई त ट रजज्टर होय/ाा ही 

एफ H रजज्टर  परजमट रजज्टर होय/ाा ही 

जी H-3 रजज्टर  जजलहा तंगकत व बा हूेना आवक वा हत क रजज्टर होय/ाा ही 

एचा  K रजज्टर  जड व् त  सगं्रह रजज्टर होय/ाा ही 

आय L रजज्टर  हमा ली रजज्टर  होय/ाा ही 

ज े L-1 रजज्टर  जबल रजज्टर होय/ाा ही 

के M  रजज्टर  वा हत क पा स/खचा क रजज्टर होय/ाा ही 

एल N रजज्टर  ररक्त बा रदा ा/ स तळी रजज्टर होय/ाा ही 

एम Z-2 रजज्टर  अखा द्य ाा न्यसा ठा  रजज्टर होय/ाा ही 

एा चा ा चा िी ाोंदवही  आवक ाा न्या चा  ेवजा व त ट रजज्टर होय/ाा ही 

१४ थप्पी ला वता ंाा  प्रत्येक ाा न्य प्रका रा सा ठी ्वतंि भा ग केले आहते का य? होय/ाा ही 

१५ थप्प्या  चा ढत्या  क्रमा ाे ला वलया  आहते का य? होय/ाा ही 

१६ प्रत्येक थप्पी ही जारंक केली आहे का य? होय/ाा ही 

१७ थप्पी रजज्टर माील प्रतवा रीबा बतचा ा  रका ाा  क्रमा ंक २२ दर १५ ददवसा ंाी जलहूा त्या चा ा  

अहवा ल पा ठवला  आह ेका य? 

होय/ाा ही 

१८ ाा न्या तील दकटका ंयया  प्रमा िा ा सा र अ, ब, क, ड प्रतवा री केली आहे का य? होय/ाा ही 

१९ गोदा म त ट ककंवा  ्वयछता  त ट या ंचा ी ाोंद थप्पी ाोंदवहीत घेतली आहे का य? होय/ाा ही 

२० ाा न्या चा ी झा लेली सवक आवक E-1 (वा हत क पा स) रजज्टर ाोंदवहीमध्य ेवा हत क पा सा ंवूना 

केली आहे का य? 

होय/ाा ही 

२१ E-1 (वा हत क पा स) रजज्टर ाोंदवहीमध्य ेत टीचा ी ाोंद केली आहे का य? होय/ाा ही 

२२ E-1 (वा हत क पा स) रजज्टर ाोंदवहीवूना थप्पी रजज्टरला  आवक ाोंदजवली आह ेका य? होय/ाा ही 

२३ E-1 (वा हत क पा स) रजज्टर ाोंदवहीमध्य ेथप्पी क्रमा ंक ाोंदवला  आहे का य? होय/ाा ही 

२४ E-2 (जबा-का डक) रजज्टर ठेवल ेआहे का य? होय/ाा ही 

२५ सवक थप्प्या वंर जबा-का डक ला वले आहते का य? होय/ाा ही 

२६ जबा-का डकवर आवक व जवतरिा यया  ाोंदी केलया  आहते का य? होय/ाा ही 

२७ सवक जबा-का डक लेखा  परीक्षि होईपयांत जता कूना ठेवल ेआहते का य? होय/ाा ही 

२८ गोदा मा तील त टीचा ी ाोंद F (गोदा म त ट) रजज्टरमध्ये घतेली आहे का य? होय/ाा ही 
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२९ गोदा मा तील त टीचा ा  अहवा ल दर आठवड्या स सा दर केला  आहे का य? होय/ाा ही 

३० गोदा मा तील त टीचा ी ाोंद थप्पी रजज्टरमध्येही घेतली आह ेका य? होय/ाा ही 

३१ ाा न्य ्वयछ केलया ांतर आलेली त ट F -1 (्वयछता  त ट) रजज्टर मध्ये ाम द केली आहे का य?   होय/ाा ही 

३२ ाा न्य ्वयछ केलया ांतर आलेलया  त टीचा ी ाोंद थप्पी रजज्टरमध्येही केली आहे का य? होय/ाा ही 

३३ गोदा मपा ल ाा न्या चा ा  आठवडा  गोषवा रा  J- Form (आवक-जा वक-जशललक आठवडा  

गोषवा रा ) मध्ये दर आठवड्या ला  तहजसल का या कलया स सा दर करता त का य?   

होय/ाा ही 

३४ गोदा मा तील प्रत्येक सा जहत्या चा ी ाोंद K (जड व् त  संग्रह) रजज्टरमध्ये केली आहे का य? होय/ाा ही 

३५ K रजज्टरमाील सवक सा जहत्या ंवर K रजज्टर माील अा क‘मा ंका चा ी ाोंद ऑईलपेंटाे केली 

आहे का य? 

होय/ाा ही 

३६ L (हमा ली) रजज्टरमध्ये हमा ली का मा ंचा ी ाोंद केली आहे का य? होय/ाा ही 

३७ Lरजज्टरमाील ाोंदींवर हमा ल ठेकेदा रा चा ी ्वा क्षरी घेतली आहे का य? होय/ाा ही 

३८ ररक्त झा लेलया  बा रदा ाा ंचा ी/वा परलेलया  स तळींचा ी ाोंद N (ररक्त बा रदा ा/स तळी) रजज्टरला  

ाोंदजवली आहे का य?  

होय/ाा ही 

३९ ररक्त झा लेलया  बा रदा ाा ंचा ी/वा परलेलया  स तळींचा ी ाोंद N (ररक्त बा रदा ा/स तळी) रजज्टरला  

ाोंदजवली आहे का य? 

होय/ाा ही 

४० N रजज्टरयया  ाोंदी थप्पी रजज्टरयया  रका ाा  क्रमा ंक १७ ला  ाोंदजवली आहे का य? होय/ाा ही 

४१ Z -2 (अखा द्य ाा न्यसा ठा ) रजज्टरमध्ये खा ण्या स पा ि ासलेलया  ाा न्य सा ठ्या चा ी ाोंद केली 

आहे का य? 

होय/ाा ही 

४२ चा ा चा िी ाोंदवहीमध्य ेगोदा मा त येिा र या  ाा न्या ंचा ी वजाे ाोंदजवली आहते का य? होय/ाा ही 

४३ आवक ाा न्या त त ट आढळली असलया स चा ा चा िी ाोंदवहीमध्ये तशी ाोंद कूना 

ठेकेदा रा चा ी/प्रजतजााीचा ी ्वा क्षरी घेतली आहे का य? 

होय/ाा ही 

४४ एका  योजाेतील ाा न्य द सर या  योजाेसा ठी वा परण्या त आल ेआहे का य? होय/ाा ही 

४५ अपवा दा त्मक पररज्थतीत उपरोक्ता सा र ाा न्य वा परले असलया स त्या सा ठी मा . अप् पर 

जजलहा जाका री या ंचा ी मा न्यता  घेतली आह ेका य? (असे असलया स मा . अप् पर जजलहा जाका री यां चा ेकडील 

मा न्यता  क्रमां क व ददाां क ाम द करा वा ) 

होय/ाा ही 

४६ उपरोक्ता सा र ाा न्य वा परले असलया स ते १५ ते २० ददवसा ंत म ळ योजाेत प वकवत केले आहे 

का य? 

होय/ाा ही 

४७ जबाका डकस व ाा न्या चेा  ाम ाे प्रदर्शकत केले आहते का य? होय/ाा ही 

४८ परररक्षि व प्रजतबंाा त्मक उपा ययोजाा  प रेशा  आहेत का य? होय/ाा ही 

४९ योजाा  जाहा य ला भा थींा सा र ाा न्या चेा  जवतरि होते का य? होय/ाा ही 

५० गोदा मा त अजग् ाशमा यंिे आहते का य? होय/ाा ही 

५१ अजग् ाशमा यंिा ंचेा  ा ताीकरि कोित् या  ददाा ंका पयांत केले आह?े ददाा ंक-  

५० भेट प ज्तका  ठेवली आह ेका य? होय/ाा ही 

५१ अहवा ल पा ठजवण्या त जायजमतता  आह ेका य? होय/ाा ही 
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५२ प वीयया  गोदा म तपा सिीचेा  प्रलंजबत शका ंचा ी प तकता  केली आह ेका य? होय/ाा ही 

५३ या  दप्तर तपा सिीत आढळ ा आलेलया  इतर ि टी. (आवययकता  असलया स ्वतंि का गद जोडा वा .) 

 

गोदा मपा ल/व्यव्था पक या ंचा ी ्वा क्षरी व जशक् का  

तपा सिी अजाका र या चा ी ्वा क्षरी व जशक् का  

  

 का यकभा र ह्ता ंतरि: 

गोदा मपा ल या ंाी गोदा मा चा ा  का यकभा र ् वीका रता ंाा  प ढील दक्षता  घ्या वी.  

 गोदा मा तील उपलब्ा सा ठया चेा  पडता ळिी करुा त्या चा ी ाोंद घ्या वी. 

 गोदा मा तील प्रत्यक्ष सा ठा  प ्तकी सा ठा  या चा ा  मेळ घ् या वा . 

 गोदा मा तील सवक ाोंदवहया ंचा ी पा हिी करुा त्या  अद् यया वत असलया चा ी खा िी करा वी. 

 या बा बतचा ा  अहवा ल तहजसलदा र व जजलहा  प रवठा  अजाका री या ंाा  पा ठवा वा . 

 

 गोदा म सबंजंात अहवा ल ाम ा े

 

अ. गोदा मपा ल या ांी तहजसलदा र या ांा  पा ठवा वया चा ा  दैजाक अहवा ल ाम ाा : 
 

अ.  

क्र. 

ाा न्या चा ा  

प्रका र 
आरंभीचा ी 

जशललक 
एफ.सी. आय. 

कड ा आवक 

इतर 

योजाते ा 

आवक 

एक ि 

आवक 
दद.     

रोजीचा  े

वा टप 

इतर 

योजाकेड े

वगक 

एक ि 

वा टप 
अखरेचा ी 

जशललक  

 

          

  

ब. सा प्ता जहक अहवा ल ाम ाा : 

अन्न ाा न्य वा टप व जशललक सा ठा  अहवा ल ददाा ंक          ते  ददाा ंक 

अ.  

क्र. 

ाा न्या चा ा  

प्रका र 
आरंभीचा ी 

जशललक 
एफ.सी. आय. 

कड ा आवक 

इतर 

योजाते ा 

आवक 

एक ि 

आवक 
दद. त ेदद.    

चा  ेवा टप 

इतर 

योजाकेड े

वगक 

एक ि 

वा टप 
अखरेचा ी 

जशललक  

 

          

 

क. मा जसक अहवा ल ाम ाा : 
 

अन्न ाा न्य वा टप व जशललक सा ठा  अहवा ल ददाा ंक          ते  ददाा ंक 

अ.  

क्र. 

ाा न्या चा ा  

प्रका र 
आरंभीचा ी 

जशललक 
एफ.सी. आय. 

कड ा आवक 

इतर 

योजाते ा 

आवक 

एक ि 

आवक 
दद. त ेदद.    

चा  ेवा टप 

इतर 

योजाकेड े

वगक 

एक ि 

वा टप 
अखरेचा ी 

जशललक  
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 तहजसल का या कलया ाे जजलहा  प रवठा  अजाका री या ंाा  खा लील अहवा ल पा ठजविे आवय यक आह.े      

 मा जसक आर पिक  

 ररक्त बा रदा ाा  (एा) अहवा ल  

 हमा ली जबल े 

 इतर अा षंजगक अहवा ल  

 

 गोदा म त ट व का यकवा ही :- 

त टीचा  ेप्रका र:   

 गोदा म त ट  

 गोदा मा त आवक झा लेलया  ददाा ंका पा स ा दकती ददवसा त थप्पी ररका मी झा ली आहे या वरुा त ट वा जवी आह े

का य ह ेसक्षम प्रा जाका ऱ्या ाे ठरवा व.े 

 सवकसा ाा रिपि ेतीा मजहन्या यया  का ला वाीसा ठी १ % त ट दा खजवली जा ते ह ेयोग् य ाा ही.  

 हवा मा ाा ा सा र गोिीचेा  वजा कमी जा ्त होऊ शकते. 

 

 ्वयछता  त ट  

  सा फसफा ई करण्या प वीचेा  ाा न्या चेा  वजा व सा फसफा ई केलया ांतर ाा न्या चेा  वजा या  माील तफा वत या स 

्वयछता  त ट म्हिता त. 

 अपवा दा त्मक पररज्थतीत ाा न्यसा ठा  ्वयछ करुा जवतरीत करा वया चा ा  असल या स तहजसलदा र या ंचा ी 

परवा ागी आवययक आहे. 

 ्वयछतेचेा  का म प िक होईपयांत दकमा ा ाा यब तहजसलदा र दजा कचा ा  अजाका री प िक वेळ या  का मा सा ठी जाय क्त 

करा वा .    

 

 वा हत क त ट 

एफ.सी.आय. कड ा प्रा प्त झा लेलया  वा हाा यया  वा हत क पा स वरील वजा व प्रत्यक्ष पोत्या ंचेा  केलेले वजा या  माील 

तफा वत ही वा हत क त ट आह.े अवा ् तव त ट संबंजात वा हत क ठेकेदा रा कड ा वस लीस पा ि आहे. 

 गोदा म त ट जालजेखत करण्या चा  ेअजाका र 

वा हत क त ट, गोदा म त ट, ्वयछता  त ट जालेजखत करण्या चेा  अजाका र व मया कदा  खा लील प्रमा िे: 

 अन्न, ाा गरी प रवठा  व ग्रा हक संरक्षि जवभा ग - प िक अजाका र  

 जवभा गीय आय क्त् ा  - रु. ५०,०००/- पयांत प्रत्येक प्रकरिी  

 जजलहा जाका री रु. २५, ०००/- पयांत प्रत्येक प्रकरिी  

 जजलहा  प रवठा  अजाका री/ अन्न, ाा न्य जवतरि अजाका री - रु. ७,५००/- पयांत प्रत्येक प्रकरिी  

 तहजसलदा र रु. २,५००/-2500/- पयांत प्रत्येक प्रकरिी  

 वा हत क त ट, गोदा म त ट, ्वयछता  त ट जालेजखत करण्या चेा  अजाका र खा लील अटींयया  अजाा रा हूा वा परले 

जा ता त.   

१. चा ोरी, अफरा तफर, अपहा र या म ळे त ट आलेली ाा ही या चा ी खा िी करा वी.  

२. संबंजात अजाका री ककंवा  कमकचा ा ऱ्या ंयया  जाटका ळजीपिा म ळे त ट आलेली असलया स ते जश्तभंगा यया  

का रवा ईस पा ि ठरतील.  
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 अखा द्य ाा न्या चा ी जवलहवेा ट 

मा ावा स खा ण्या स अयोग्य परंत  पश -पक्षा स खा ण्या स योग्य ाा न् या ला  अखा द् य ाा न् य म् हिता त.   

 ाा न्य सा ठा  गोदा मा मध्य ेददघकका ळ पड ा रा जहलया स तो अखा द्य होतो. 

 ाैसर्गकक आपत्ती व अा जचा त घटाेम ळे ाा न्यसा ठा  अखा द्य होऊ शकतो. 

 अखा द्य ाा न्यसा ठा  प्रमा जित करण् या सा ठी, एका चा  वेळी प्रत्येकी ५०० ग्रॅमचेा  तीा ाम ाे खा लील प्रयोग 

शा ळा ंकडे पा ठवा वेत. 

अ. डेप्य टी डा यरेक्टर ऑफ हलेथ सर्वकसेस, ्टेट पजब्लक हलेथ लॅबोरेटरी, प िे-१. 

ही प्रयोगशा ळा  ाा न्य मा ावा स खा ण्या स योग्य आहे ककंवा  ाा ही या बा बतचेा  प्रमा िपि देते. 

ब. जॉइन्ट डा यरेक्टर ऑफ ॲजामल हजबंडरी, जडसीज इन्हहजे्टगेशा सेक्शा, प िे-७. 

ही प्रयोगशा ळा  ाा न्य पश  ककंवा  पक्षा स खा ण्या स योग्य आह ेककंवा  ाा ही या बा बतचेा  प्रमा िपि देते. 

क. सहा यक संचा ा लक, पश संवाका जवशे्लषि प्रयोगशा ळा , प िे-१६. 

ही प्रयोगशा ळा   ाा न्या माील चा ा ंगलया  व खरा ब ाा न्या यया  टके्कवा रीचेा  प्रमा िपि देते. 

 

 महत् वा चा  ेशा सा जािकय: प रवठा  बा बत शा साा चेा  महत् वा चेा  शा सा जािकय येथे थोडक् या त ददले आहते. 

आवय यकतेा सा र ते उपलब् ा कूना घेऊा वा चा ा वे.  

 

 ददाा कं ५/६/२०१० 

 

 

 

↓ 
 

↓ 
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 ददाा कं २६/८/२०१३ 

 

 

 ददाा कं ४/२/२०१४ 
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 ददाा कं ११/६/२०१५ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 डॉ. संजय क ं डेटकर, उपजजल हा जाका री               प रवठा  आजि अन्य तपा सण्या  Page 19 

 

 ददाा कं २१/१०/२०१६ 

 

 

 

 ददाा कं ७/१२/२०१६ 

 

 

 ददाा कं २०/२/२०१७ 
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 ददाा कं ३/३/२०१७ 

 

 

 ददाा कं ७/४/२०१७ 

 

 

 दक्षता  सजमती:  

 

 

 

↓ 
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↓ 
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↓ 
 

 

 

↓ 
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 अन् ा स रक्षा  योजाा  

 

 

 महस ल अजाका र या ा े्व्त ाा न्य द का ा तपा सिी करता ंाा  भरा वया चा ा  फॉमक ाम ाा       

्व्त ाा न्य द का ा तपा सिी 

तपा सिी अजाका र या चेा  ाा व: 

तपा सिी अजाका र या चा ा  हुद्दा : 

तपा सिी ददाा ंक:   /    /२०                                       सजा /गा वा चेा  ाा व: 

द का ाा चेा  ाा व: 

परवा ाा  क्रमा ंक: 

परवा ाा  मंज री ददाा ंक:                                                              परवा ाा  म दत ददाा ंक: 

१ मा गील तपा सिी कोिी व केहहा  केली होती?  

अजाका री: 

ददाा ंक: 

२ परवा ाा  ज्या  जा गेसा ठी ददला  आह ेतो पत्ता : 

 

३ प्रत्यक्षा त द का ा स ून असलेलया  रठका िचा ा  पत्ता : 

 

४ परवा ाा  ाा रक ् वत: द का ा चा ा लवता त ककंवा  कसे? 

 

 

५ द का ाा त ्व्त ाा न्य जवक्रीसह इतर कोित्या  व्त  जवकलया  जा ता त? 
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६ द का ाा स जोडलेली का डक ाा रका ंचा ी संख् या : 

प्रौढ:                  म ले:                 एक ि व्यक्ती: 

एक ि य जाटस्: 

७ आाा रका डक क्रमा ंक ाोंदजवलेलया  का डक ाा रका ंचा ी संख् या : 

८ परवा ाा  क्रमा ंक, जशललक सा ठा , दर व वा टप 

पररमा िा ंयया  तपजशला चा ा  फलक दशकाी भा गा त 

ला वला  आहे का य?  

होय/ाा ही 

९ सा ठा  रजज्टर जवहीत ाम न्या त व अद्यया वत आहे 

का य? 

*जवहीत ाम न्या त आहे/ाा ही 

*अद्यया वत आह/ेाा ही 

१० सा ठा  रजज्टरवर शा सकीय जशके्क आजि प्रा जाक्त 

अजाका र या चा ी सही आहे का य?   

होय/ाा ही 

११ मंज र कोटा  तपशील: (दकलो ग्रॅम मध्य)े 

  योजाा                    गहू                   ता ंद ळ                       इतर 

 

 

१२ मंज र कोट या पैकी तपा सिीयया वेळा पयांत वा टपा चा ा  तपशील: (दकलो ग्रमॅ मध्य)े 

 योजाा                    गहू                   ता ंद ळ                       इतर 

 

 

१२ तपा सिीयया वेळी प ् तकी जशललक ाा न्या चा ा  तपशील: (दकलो ग्रमॅ मध्ये) 

 योजाा                    गहू                   ता ंद ळ                       इतर 

 

 

१३ तपा सिीयया वेळी प्रत् यक्ष जशललक ाा न्या चा ा  तपशील: (दकलो ग्रमॅ मध्ये) 

 योजाा                    गहू                   ता ंद ळ                       इतर 

 

 

१४ ाा न्या चेा  ाम ाे प्रदर्शकत केले आहते का य?  होय/ाा ही 

१५ ाम न्या ंाा  दरा यया  जचा ठ्ठ्ठ्या  ला वलया  आहते का य? होय/ाा ही 

१६ द का ाा यया  वेळेचा ा  फलक दशकाी भा गा त ला वला  

आहे का य?  

होय/ाा ही 

१७ द का ाा स स ट्टी असलया स त्या बा बत आगा ऊ फलक 

दशकाी भा गा त ला व ा ग्रा हका ंाा  कळवले जा ते 

का य?   

होय/ाा ही 
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१८ जवक्री पा वती प ् तक जवहीत ाम न्या त आहे का य?  आहे/ाा ही 

१९ जवक्री पा वती प ् तका वर शा सकीय जशके्क आजि 

प्रा जाक्त अजाका र या चा ी सही आहे का य?    

आहे/ाा ही 

२० जवक्री पा वत्या ंवर ग्रा हका ंयया  सया  घेतलया  आहते 

का य?  

होय/ाा ही 

२१ द का ाा स जोडललया  का डक ाा रका ंचा ी या दी 

अद्यया वत आहे का य?  

होय/ाा ही 

२२ सा ठा  वगकवा र ्वतंि ठेवला  आहे का य?  होय/ाा ही 

२३ द का ा चा ा लका बा बत तक्रा री आहते का य?  होय/ाा ही 

२४ द का ादा र जायजमतपिे मा ल उचा लता त का य? 

  

होय/ाा ही 

२५ वजामा पा ंचेा  ा ताीकरि केलेले आहे का य? 

केहहा ?  

होय/ाा ही 

सा: 

२६ द का ाा त मा ल आिण्या चा ी द का ादा रा ाे का य 

व्यव्था  केलेली आहे? 

 

२७ खा लील रजज्टसक ठेवली आहेत का य? ती अद्यया वत ठेवली आहते का य? 

 दैजाक जवक्री रजज्टर   

 आवक रजज्टर   

 य जाट रजज्टर   

 सा प्ता जहक अहवा ल रजज्टर   

 ्था यी आदेश संजचा का    

 परजमट फा ईल   

 भेट रजज्टर   

 तक्रा र रजज्टर 

२८ तपा सिीत आढळ ा आलेलया  इतर ि टी. (आवययकता  असलया स ्वतंि का गद जोडा वा .) 

 

 

द का ादा रा चा ी ्वा क्षरी आजि जशक्का      

 

तपा सिी अजाका र या चा ी ्वा क्षरी आजि जशक्का  

  

 ् व् त ाा न् य द का त आढळलले ेदोष व का रवा ई 

 दकरकोळ ् वूनपा चा  ेदोष: 

 द का ादा रा ाे पजहल या  व शेवटय या  पा रवतीवर सही ा करिे 

 द का ाा चा ा  क्रमा ंक व जवतरीत करण् या त येिा रे ाा न् य, द का ाा चा ी वेळ या चा ा  फलक ा ला विे 

 द का ाा ला  देण् या त आलेले प्रा जाका रपि द का ाा त ा ला विे 

 ाा न् या चेा  ाम ाे ा ठेवि े

 ाा न् या वर दरा य या  जचा ठ्ठ् या  ा ला वि े

 का ही पा वत् या ंवर ग्रा हका ंय या  सय या  अंगठे ा घेि े
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 का रवा ई:  

 ता कीद देिे 

 ५०% पयांत अाा मत रक् कम शा सा जमा  करिे 

 मध् यम ् वूनपा चा  ेदोष: 

 द का ादा रा ाे जवक्रीचा ी ाोंद जवक्री रजज् टरमध् ये ा घेिे 

 परवा न् या वर उचा लेला  मा ल त् या चा  ददवशी सा ठा  रजज् टरला  ा ाोंदजवि े

 जशाा पजिकेवर मा ला य या  जवक्रीचा ी ाोंद ा करि े

 जशाा पजिकेवर मा ला य या  जवक्रीचा ी ाोंद कूनाही ग्रा हका ला  मा ल ा देि े

 प ् तकी जशल लक व प्रत् यक्ष सा ठा  या त तफा वत असिे 

 सा तत्त् या ाे ग्रा हका ंय या  सय या  व अंगठे पा वती प ् तका वर ा घेिे 

 ् व् त ाा न् य द का ा वेळेवर ा उघडिे ककंवा  बंद ठेवि े

 का रवा ई:  

 संप िक अाा मत रक् कम शा सा जमा  करिे 

 गभंीर ् वूनपा चा  ेदोष: 

 अन् ााा न् य ककंवा  इतर व् त  शा साा ाे ठरजवलेल या  दरा पेक्षा  जा ् त दरा ाे जवकिे 

 जवजवा जहशेब ा ज ळि े

 जवजहत केलेल या  ाोंदवय या  ा ठेवि े

 जवजहत केलेल या  अन् ााा न् या खेरीज इतर ाा न् य द का ाा त ा जवकि े

 मा ला चा ा  गैरह यवहा र करिे 

 उचा ललेला  मा ल अन् यि जवकि े

 अजाक्त वजा मा पे ा वा परिे 

 मा ल ा उचा लि े

 द का ा सतत बंद ठेवि े

 का रवा ई:  

 संप िक अाा मत रक् कम शा सा जमा  करिे 

 द का ाा चा ा  परवा ाा  रद् द करिे 

 जीवाा वय यक व् त  का यदा  कलम ३ व ७ अन् वये खटला  दा खल करिे. 

 

 केरोसीाचा ा  गरैवा पर होऊ ाय ेया सा ठीयया  उपा ययोजाा  

सा वकजजाक जवतरि व्यव्थेत ा देण्या त येिा रे केरोसीा जाळया  रंगा चेा  करण्या त आले, ज्या म ळे केरोजसाचा ी 

अफरा तफर ओळखिे सोपे जा ते, रा ज्या त सवकि सा वकजजाक जवतरि व्यव्थेतील केरोसीाचेा  वा टप केवळ जशाा / 

प रवठा पजिकेवर करण्या त येत आह.े या सा ठी ज्या ंचेा कडे जशाा /प रवठा पजिका  ाा हीत त्या ंाा  जशाा /प रवठा पजिका  

देण्या यया  आजि ज्या  गा वा त दकरकोळ जवके्रते ाा हीत तेथे दकरकोळ जवके्रत्या ंचा ी जाय क्ती करण्या यया  स चा ाा  सवक 

जजलहा जाका ऱ्या ंाा  ददलेलया  आहते. 

 

दकरकोळ जवके्रत्या ंाी केरोसीा वा हत क करता ाा  पर्पर जवलहवेा ट ला व  ाये या कररता  द्वा रपोचा  योजाेंतगकत 

जजलहया तील कमीत कमी ५०% गा वा तील दकरकोळ जवतरका ंयया  व्यवसा या यया  रठका िा पयांत केरोसीा 

पोहोचा जवण्या यया  स चा ाा  देण्या त आलेलया  अस ा त्या ा सा र अंमलबजा विी स ून आहे. 

 

रा ज्या त केरोसीा जवतरिा त स स िता  व संजायंिि ठेवण्या यया  स चा ाा  सवक जजलहा जाका या ांाा  ददलेलया  आहेत. 

त्या ा सा र केरोसीा परवा ाा ाा रका ंयया  जायजमत तपा सण्या  करण्या त येता त. तसेचा  केरोसीा परवा ाा ाा रक व 

पेरोल/ जडझेल पंपा वर अचा ा ाक ाा डी टा कण्या त येता त व दोषी व्यक्तींजवूनध्द आवययक ती का रवा ई केली जा ते. 
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  महस ल अजाका र या ा ेदकरकोळ रॉकेल द का ा तपा सिी करता ांा  भरा वया चा ा  फॉमक ाम ाा : 

दकरकोळ रॉकेल परवा ाा  द का ा तपा सिी 

तपा सिी अजाका र या चेा  ाा व: 

तपा सिी अजाका र या चा ा  हुद्दा : 

तपा सिी ददाा ंक:   /    /२०                                                    सजा /गा वा चेा  ाा व: 

द का ाा चेा  ाा व: 

परवा ाा  क्रमा ंक: 

परवा ाा  मंज री ददाा ंक: 

परवा ाा  म दत ददाा ंक: 

द का ाा स जोडलेली एक ि का डक ाा रका ंचा ी संख् या : 

मा गील तपा सिी कोिी व केहहा  केली होती?  

अजाका री: 

ददाा ंक: 

परवा ाा  ज्या  जा गेसा ठी ददला  आह ेतो पत्ता : 

 

प्रत्यक्षा त द का ा स ून असलेलया  रठका िचा ा  पत्ता : 

 

द का ाा त दकरकोळ रॉकेल जवक्रीसह इतर कोित्या  व्त  जवकलया  जा ता त?   

 

रॉकेलचा ा  सा ठा  केलेलया  जा गेचा ा  पत्ता : 

 

१ परवा ाा  क्रमा ंक, रॉकेलचा ा  जशललक सा ठा , दर व वा टप पररमा िा ंयया  

तपजशला चा ा  फलक दशकाी भा गा त ला वला  आहे का य? 

होय/ाा ही 

२ द का ाा स जोडललया  का डक ाा रका ंचा ी या दी अद्यया वत आहे का य?  होय/ाा ही 

३ सा ठा  रजज्टर जवहीत ाम न्या त व अद्यया वत आहे का य?  *जवहीत ाम न्या त आहे/ाा ही 

*अद्यया वत आह/ेाा ही 

४ सा ठा  रजज्टरवर शा सकीय जशके्क आजि प्रा जाक्त अजाका र या चा ी सही 

आहे का य? 

आहे/ाा ही 

५ सा ठा  रजज्टा सा र दकती प ् तकीसा ठा  जशललक आहे?                         जलटसक 

६ तपा सिीयया वेळी प्रत्यक्ष जशल लक असलेला  सा ठा  दकती आह?े                          जलटसक 

७ प्रत्यक्ष असलेला  सा ठा  आजि सा ठा  रजज्टरला  ाोंदवलेला  सा ठा  या ंचा ा  

मेळ बसतो का य?  

होय/ाा ही 

८ जवक्री ाोंदवही जवहीत ाम न्या त व अद्यया वत आह ेका य?  *जवहीत ाम न्या त आहे/ाा ही 

*अद्यया वत आह/ेाा ही 

९ जवक्री ाोंदवहीवर शा सकीय जशके्क आजि प्रा जाक्त अजाका र या चा ी सही आहे/ाा ही 
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आहे का य?    

१० जवक्री पा वत्या  जवहीत ाम न्या त आहते का य?  *जवहीत ाम न्या त आहते/ाा हीत 

११ जवक्री पा वत्या ंवर ग्रा हका ंयया  सया  घेतलया  आहते का य?  होय/ाा ही 

१२ रॉकेल वा टपा चेा  मा िसी प्रमा ि दकती?                    जलटर प्रत्येकी 

१३ रॉकेलमध्ये जर त ट दा खवलेली असेल तर ती वा जवी आहे का य?   होय/ाा ही 

१४ वजामा पा ंचेा  ा ताीकरि केलेले आहे का य? केहहा ? 

  

होय/ाा ही 

सा: 

१५ तक्रा र रजज्टर ठेवल ेआहे का य?   होय/ाा ही 

१६ या आाी तपा सिी केलेल या  अजाका र या ाे ाम द केलेल या  ि टींचा ी प तकता  

झा ली आह ेका य? 
होय/ाा ही 

१७ तपा सिीत आढळ ा आलेलया  इतर ि टी. (आवययकता  असलया स ्वतंि का गद जोडा वा ) 

 

 

 

 

 

द का ादा रा चा ी ्वा क्षरी व जशक्का      

 

तपा सिी अजाका र या चा ी ्वा क्षरी व जशक्का  

     

 

 

 महस ल अजाका र या ा ेगसॅ जसलेंडर जवतरका चा ी तपा सिी करता ांा  भरा वया चा ा  फॉमक ाम ाा  

गसॅ जसलेंडर जवतरक तपा सिी 
तपा सिी अजाका र या चेा  ाा व: 

तपा सिी अजाका र या चा ा  हुद्दा : 

तपा सिी ददाा ंक:   /    /२०     सजा /गा वा चेा  ाा व: 
गॅस जवतरका चेा  ाा व:      गॅस एजंसीचेा  ाा व:  

ऑईल कंपाीचेा  ाा व: HP/BPL/ 

गॅस जवतरक म्हि ा का यकरत ददाा ंक:    फोा/मोबा ईल: 
मा गील तपा सिी कोिी व केहहा  केली होती?  

अजाका री: 

ददाा ंक: 
गॅस जवतरका चा ा  पत्ता : 

 
गॅस जवतरक कंपाीचा ा  पत्ता : 
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प्रा जाका रपि क्र. व ददाा ंक (ऑईल कंपाीाे ददलेल)े 

 
प्रा जाका रपि क्र. व ददाा ंक (जजलहा जाका री या ंाी ददलेले) 

 
१ प्रा जाका रपिा मध्ये ाम द जा गेतचा  का या कलय आहे का य?  होय/ाा ही 

२ प्रा जाका रपिा मध्ये ाम द जा गेतचा  जसलेंडरसकचा ा  सा ठा  केला  आहे का य?  होय/ाा ही 

३ उपरोक् त दोन् ही प्रा जाका रपिे दशकाी भा गा त ला वले आहे का य?  होय/ाा ही 

४ जसलेंडरसकचा ा  सा ठा  केलेली जा गा  कोरडी, उटिता जवरजहत, हवेशीर आहे का य? होय/ाा ही 

५ जशललक सा ठा , चा ा ल  वा टप ददाा ंक इत्या दीचा ा  फलक दशकाी भा गा त ला वला  आहे 

का य? 

होय/ाा ही 

६ तपा सिीयया वेळी सा ठ्या चा ा  तपशील: 

घरग ती जसलेंडरचा ी सा ठा  संख् या :             वजा प्रत्येकी:               दकलो 

व्या वसा जयक जसलेंडर संख् या :                 वजा प्रत्येकी:               दकलो 

इतर: 

 

७ सा ठा  केलेलया  रठका िी अजग्नशमा उपकरिे आहते का य?   होय/ाा ही 

 अजग्नशमा उपकरिा ंचा ा  तपशील: 

प्रका र:          संख् या :             वजा: 

 

ददाा ंक     /     /२०    पयांत ा ताीकरि केले आहे. (प्रत् येक उपकरिा बा बत ् वतंि जलहा व)े         

 

८ तपा सिी अजाका र या य या  मते उपलब् ा अजग्नशमा उपकरिे प रेशी आहेत का य? होय/ाा ही 

९ एक घरग ती जसलेंडर ाा रका ंचा ी संख् या :            दोा घरग ती जसलेंडर ाा रका ंचा ी संख् या : 

जसलेंडर ाा रका ंचा ी एक ि संख् या :     

१० आाा रका डक क्र. ाोंदजवलेल या  ग्रा हका ंचा ी संख् या :  

११ व्यवसा जयक जसलेंडर ाा रका ंचा ी संख् या :  

१२ वा टप कोित्या  ता रखेअखेरचेा  स ून आहे?  ददाा ंक: 

१३ बॅकलॉग दकती आहे?              ग्रा हक संख् या :                       ददाा ंक: 

१४ जसलेंडर वा टप घरपोचा  आहे ककंवा  कसे?   

 

आहे/ाा ही. 

१५ जसलेंडर वा टप घरपोचा  ासलया स का य सोय केली आहे? 

 

१६ ावीा जोडिीसा ठी प्रलंजबत अजा ांचा ी संख् या   
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१७ उपरोक्त ावीा जोडिी देण्या स ला गिा रा  का ला वाी?         ददवस 

१८ अजतररक्त जोडिीसा ठी प्रलंजबत अजा ांचा ी संख् या   

१९ उपरोक्त अजतररक्त जोडिी देण्या स ला गिा रा  का ला वाी? ददवस 

२० जसलेंडरचेा  वजा कूना घेिेसा ठी का य सोय केलेली आह?े  

 

२१ तक्रा र प ्तक ठेवल ेआह ेका य?  होय/ाा ही 

२२ भेट रजज्टर ठेवले आह ेका य? होय/ाा ही 

२३ जवतरक कंपाीयया  अजाका र या ाे शेवटचा ी भेट केहहा  ददली होती? ददाा ंक: 

अजाका र या चेा  ाा व: 

अजाका र या चा ा  हुद्दा : 

२४ का ही 'ड्य  फॉर पे्रशर टे्टींग' का ला वाी संपलेले गॅस जसलेंडर जवतरका कडे आहते 

का य?  

 

होय/ाा ही 

२५ 'ड्य  फॉर पे्रशर टे्टींग' का ला वाी संपलेले गॅस जसलेंडर असल या स त् या ंचा ी संख् या  

दकती? 

संख् या : 

प्रत् येक गॅस जसलेंडर गॅसचा ा  दकती दबा ब सहा कून शकतो या चा ी चा ा चा िी कंपाी वेळोवेळी करीत असते. गॅस जसलेंडरचा ा  

डी.पी.टी. ददाा ंक तपा सण्या सा ठी, गॅस जसलेंडर पकडण्या सा ठी जी गोल लोखंडी ररंग असत,े त्या यया  खा ली तीा रंुद 

लोखंडी पटया  असता त. या   लोखंडी पटया ंयया  आतलया  बा ज ला  गॅस जसलेंडरचा ा  डी.पी.टी. ददाा ंक ाम द असतो. 

या वर A, B, C आजि D अशी अक्षरे आजि या  अक्षरा ंसोबत दोा अंक जलजहले असता त. या ंवरुा गॅस जसलेंडरचा ा  

डी.पी.टी. ददाा ंक लक्षा त येतो.  

या तील A = जा ाेवा री त ेमा चा क; B = एजप्रल ते ज ा; C = ज लै ते सप्टेंबर आजि D =ऑक्टोबर त ेजडसेंबर. (उदा हरि: 

A15 = डी.पी.टी. असलेलया  गॅस जसलेंडर भडंसेंबर मजहन्या त वा परिे घा तक ठून शकेल. 'ड्य  फॉर प्रेशर टे्टींग 

(डी.पी.टी.)' ददाा ंक जवळ असलेला  गॅस जसलेंडर ाोका दा यक ठरु शकतो.असा  जसलेंडर ाा का रण्या चा ा  ग्रा हका ला  

अजाका र आह.े 

२६ या आाी तपा सिी केलेल या  अजाका र या ाे ाम द केलेल या  ि टींचा ी प तकता  झा ली आह े

का य? 

होय/ाा ही 

२७ तपा सिीत आढळ ा आलेलया  इतर ि टी. (आवययकता  असलया स ्वतंि का गद जोडा वा ) 

 

 

उपरोक्त सवक ि टींचा ी प तकता         ददवसा त कूना लेखी प तकता  अहवा ल तपा सिी अजाका र या य या  का या कलया त 

सा दर करा वा .  

 

जवतरका चा ी ्वा क्षरी व जशक्का                

तपा सिी अजाका र या चा ी ्वा क्षरी व जशक्का   

 

घरग ती जसलेंडर, घरग ती ्वयंपा का सा ठी ा वा परता  वा जिज्य प्रयोजाा सा ठी (हॉटेल व्यवसा या सा ठी) वा परिे 

एल.पी.जी. (रेग्य लेशा ऑफ सप्ला य ॲन्ड जड्रीब्य शा) ऑडकर २००० चा ा  भंग आहे तसेचा  जीवाा वययक व्त  का यदा  
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१९५५, कलम ६ अन्वये ग न्हा  आहे.  

 

 महस ल अजाका र या ा ेपरेोल पंप तपा सिी करता ांा  भरा वया चा ा  फॉमक ाम ाा  

 पेरोलीयम जायम १९७६, ददाा ंक १/८/१९७६ रोजी अंमला त आले.  

 पेरोलीयम जायम १९७६, जायम ११७ अन् वय े 

(१) पेरोलपंप पररसरा त ा म्रपा ा करण् या स ककंवा  ज् या ाे अजग् ा प्रज् वलीत होईल अशी कोितीही व् त  बा ळगण् या स 

माा ई आह.े  

(२) पेरोलपंप पररसरा त प रेशा  प्रमा िा त अजग् ाशमा यंिे/व् त  ठेविे आवय यक आह.े 

 

 परेोल/जडझलेचा ा  ाम ाा  घणे् या चा ी पध् दत: 

पेरोलीयम जायम १९७६, जायम १८७ अन् वये  

उपरोक् त ाम ाा  घेता ंाा , ाम ाा  घेिा रा  अजाका री आजि दोा सा क्षीदा र/पंचा  या ंाी समक्ष उपज् थत रा हा वे. 

एक जलटर क्षमतेय या  दोा (शक् यतो का चेा य या ) बा टल या ंमध् ये जतय या  क्षमतेय या  १/९ (एक ावमा ंश) (११० जम.ली.) 

पेरोल/जडझेल घेण् या त या वे. दोन् ही बा टल या ंाा  घट ट ब चा  ला ऊा ते ला खेाे सील करण् या त या वे. त् या वर लेबल 

ला वा वे. ज् या य या कड ा ाम ाा  घेण् या त आला  आह ेत् या ाे मा गिी केल या स तीा बा टल या ंमध् ये ाम ाा  घ् या वा . पैकी एक 

बा टली मा गिी करिा र या ला  द् या वी.  लबेलवर आत असलेल या  द्रवा चेा  ाा व, प्रमा ि, ् थळा चेा  जववरि, ददाा ंक 

आजि का रि ाम द असा वे. या तील एक बा टली सक्षम अजाका र या कडे तपा सिीला  पा ठवा वी व एक बा टली जता 

करा वी.        

 

 पेरोलीयम जायम १९७६, जायम १९८-अ अन् वये जजल हा जाका री त् या ंय या  जजल य या त, जजल हा जाका र या ंाा  द   यम 

अजाका री, त् या ंय या  का यकके्षिा त कोित् या ही पेरोल/जडझेल व तत् सम पदा थक जवक्री करिा र या  पंपमध् ये प्रवेश कून 

शकता त, तपा सिी कून शकता त, ाम ाा  घेऊ शकता त, संशयीत सा जहत् य जप् ती कून शकता त.   

 

 पेरोजलयम पदा था कचेा  तीा प्रका र आहते. 

१. पेरोजलयम वगक अ: २३ डीग्री सेंरटग्रेड तपमा ाा ला  ज् वलाशील  

२. पेरोजलयम वगक ब: २३ डीग्री सेंरटग्रेडपेक्षा  जा ् त परंत  ६५ डीग्री सेंरटग्रेडपेक्षा  कमी  तपमा ाा ला  ज् वलाशील  

३. पेरोजलयम वगक क: ६५ डीग्री सेंरटग्रेडपेक्षा  जा ् त तपमा ाा ला  ज् वलाशील  

पेरोलीयम जायम १९७६, जायम ३ अन् वये कोिता ही पेरोजलयम पदा थक घेऊा जा िे, त् या चा ी वा हत क करिे, त् या चा ा  

सा ठा  करिे या सा ठी का यदेशीर परवा न् या चा ी आवय यकता  आह.े  

 

 दफल टर पपेर टे् ट: 

सवक पेरोल पंपवर संबंजात कंपाीतफे दफल टर पेपर प रजवण् या त येता त.  

दफल टर पेपर दोा-तीा थेंब पेरोल ् वय छ ाळी (nozzle) मा फक त घ् या वे. 

दोा जमजाटा त या  पेरोलचेा  बा टपीभवा होते. 

दफल टर पेपरवर कोिता ही डा ग ासल या स पेरोल भेसळ रजहत असल या चेा  जसध् द होते.  

का ही वेळेस दफल टर पेपरवर दफक् कट ग ला बी रंग ददसतो. ती भेसळ ास ा पेरोलचा ा  रंग असतो.  

   

 घाता  व ता पमा ा तपा सिी: 

५०० जम.ली. य या  जा रमध् ये (jar) ३/४ (तीा चा त था ांश) पेरोल/जडझेल घ् या वे. 

त् या त थमिजमटर (thermometer) आजि हा यड्रोजमटर (hydrometer) ब डवा वा . 

ते दशकजवत असलेल या  घाता  व ता पमा ाा चा ी ाोंद घ् या वी.  
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सवक पेरोल/जडझेल पंपवर संबंजात कंपाीतफे ूनपा ंतरि तक् ता  (conversion chart) प रजवण् या त येता त. त् या ा सा र 

पडता ळिी करा वी.  

 +/-३.० चा ा  फरक ग्जहत ारला  जा तो. त् या पेक्षा  जा ् त फरक असल या स अजाक तपा सिीचा ी आवय यकता  असते.  

 

 प्रत् येक परेोल/जडझले पपंवर खा लील सोयी प रजवि ेबांाका रक आहे. 

१. मोफत हवा  (free air) 

२. का मा चेा  ता स प्रदर्शकत करिे (display of working hours) 

३. कंपाी अजाका र या ंचेा  ाा व आजि संपकक  क्रमा ंक प्रदर्शकत करिे (display of name and telephone number of oil 

company personnel) 

४. प्रथमोपचा ा र स जवाा  (First Aid Box) 

५. शौचा ा लय स जवाा  (toilet) 

६. स रक्षा  उपकरिे (अजग् ाशमा उपकरिे, वा ळ  बकेट ई.) (safety equipment such as fire extinguishers and 

sand buckets etc.) 

 

परेोल पंप तपा सिी 
तपा सिी अजाका र या चेा  ाा व: 

तपा सिी अजाका र या चा ा  हुद्दा : 

तपा सिी ददाा ंक:   /    /२०     सजा /गा वा चेा  ाा व: 
पेरोल पंप मा लका चेा  ाा व:      पेरोल पंपचेा  ाा व:  

ऑईल कंपाीचेा  ाा व: HP/BPL/ 

पेरोल पंप का यकरत ददाा ंक:                       फोा/मोबा ईल: 
मा गील तपा सिी कोिी व केहहा  केली होती?  

अजाका री: 

ददाा ंक: 
पेरोल पंपचा ा  पत्ता : 

 
पेरोल जवतरक कंपाीचा ा  पत्ता : 

 
प्रा जाका रपि क्र. व ददाा ंक (ऑईल कंपाीाे ददलेल)े 

 
प्रा जाका रपि क्र. व ददाा ंक (जजलहा जाका री या ंाी ददलेले) 

 
१ उपरोक् त दोन् ही प्रा जाका रपिे दशकाी भा गा त ला वले आहे का य?   होय/ाा ही 

२ प्रा जाका रपिा मध्ये ाम द जा गेतचा  पेरोल पंप आह ेका य? होय/ाा ही 

३ एक ि पेरोल पंपचा ी संख् या :       पैकी का यकरत पेरोल पंपचा ी संख् या : 

जडझेलसा ठी असिा र या  पंपचा ी संख् या :      पैकी का यकरत पेरोल पंपचा ी संख् या : 
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पेरोलसा ठी असिा र या  पंपचा ी संख् या :       पैकी का यकरत पेरोल पंपचा ी संख् या : 

४ एक ि सा ठा  क्षमता :                    

जडझेल:              जलटर;            पेरोल :              जलटर  

५ तपा सिीयया वेळी जडप रॉडा सा र एक ि सा ठा : 

जडझेल:              जलटर;             पेरोल :              जलटर 

६ सा ठा  रजज्टरा सा र सा ठ्या चा ा  मेळ बसतो का य? होय/ाा ही 

७ पंप जाहा य जमटर ररडींग: 

पेरोल/जडझेल पंप क्र. १-                   

पेरोल/जडझेल पंप क्र. २- 

पेरोल/जडझेल पंप क्र.३- 

पेरोल/जडझेल पंप क्र. ४- 

८ वजामा प जवभा गा कड ा पंपा ंचा ी सवक जमटसक सील केली आहते का य? होय/ाा ही 

९ पंपवर हवा , पा िी या  सोयी मोफत प रवण्या त येता त का य? होय/ाा ही 

१० पंपवर जारेटरचा ी सोय आहे का य? होय/ाा ही 

११ जशललक सा ठा , दर, महत्वा चेा  द रध्वाी क्रमा ंक इत्या दींचा ा  फलक दशकाी भा गा त 

ला वला  आहे का य? 

होय/ाा ही 

१२ पंपवर अजग्नशमा उपकरिे आहते का य?   होय/ाा ही 

 अजग्नशमा उपकरिा ंचा ा  तपशील: 

प्रका र:          संख् या :             वजा: 

 

ददाा ंक     /     /२०    पयांत ा ताीकरि केले आहे. (प्रत् येक उपकरिा बा बत ् वतंि जलहा व)े  

        

 

१३ तपा सिी अजाका र या य या  मते उपलब् ा अजग्नशमा उपकरिे प रेशी आहेत का य? होय/ाा ही 

१४ ग्रा हका ंसा ठी दफलटर पेपर तपा सिीचा ी सोय उपलब् ा आहे का य?  होय/ाा ही 

१५ तपा सिीयया  वेळेस दफलटर पेपर तपा सिी केली आह ेका य? 

(दफलटर पेपर तपा सिी केलया स तो दफलटर पेपर या  फॉमकला  जोडा वा ) 

होय/ाा ही 

१६ दफलटर पेपर तपा सिी केली ासलया स का रि? 

 

१७ पेरोल/जडझेलचा ा  सा ठा  इतरि स ध्दा  केला  आह ेका य? उदा . बॅरेल, डबे ई. होय/ाा ही 

१८ ग्रा हका ंाा  पेरोल/जडझेल बॅरेल, डब ेया ंत देण्या त येते का य? होय/ाा ही 

१९ पंपा वर शौचा ा लया चा ी सोय आहे का य?   होय/ाा ही 

२० पंपा वर तक्रा र प ्तक ठेवल ेआहे का य?  होय/ाा ही 

२१ भेट रजज्टर ठेवले आह ेका य? होय/ाा ही 
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२२ जवतरक कंपाीयया  अजाका र या ाे शेवटचा ी भेट केहहा  ददली होती? ददाा ंक: 

अजाका र या चेा  ाा व: 

अजाका र या चा ा  हुद्दा : 

२३ या आाी तपा सिी केलेल या  अजाका र या ाे ाम द केलेल या  ि टींचा ी प तकता  झा ली आह े

का य? 

होय/ाा ही 

२४ तपा सिीत आढळ ा आलेलया  इतर ि टी. (आवययकता  असलया स ्वतंि का गद जोडा वा ) 

 

 

उपरोक्त सवक ि टींचा ी प तकता         ददवसा त कूना लेखी प तकता  अहवा ल तपा सिी अजाका र या य या  का या कलया त 

सा दर करा वा .  

 

जवतरका चा ी ्वा क्षरी व जशक्का                

तपा सिी अजाका र या चा ी ्वा क्षरी व जशक्का   
 

        


