िजहा पुरवठा अिधकारी, अकोला यांचे कायालय,अकोला
जाहीरनामा

वाचा1.
2.
3.

.क १४(१)/अ.का.(अ न.)/कािव- 885/२०१७
िज हा पुरवठा अिधकारी अकोला यांचे
कायालय.
दनांक - 10 ऑगट ,२०१७.
शासन िनणय .राभादु-1716/#..239/नापु-31/मं(ालय िव*तार मुंबई-४३०३२ द. 6 जुलै, 2017
शासन िनणय .राभादु-2117/#..157/नापु-31/मं(ालय िव*तार मुंबई-४३०३२ द. 1 ऑगट, 2017
. यािचका -३९०८/#..५७/०८/नापु-२८ मं(ालय,मुंबई दनांक २५ जुन, २०१०.

अकोला िज हयातील अकोला,अकोला(शहर),बा2शटाकळी,अकोट,ते हारा, बाळापुर, पातुर, मु2तजापुर तालुका
िनहाय रा*त भाव /निवन िशधावाटप दुकाने /करकोळ के रोसीन परवाने मंजुरी साठी अज मागवी9यात येत आहेत. िवहीत
नमु यातील अज संबंधीत तहिसलदार यांचे कायालयात कायालयीन वेळी सकाळी ११-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपयत या
कालावधीत ि*वकृ त के ले जातील. रा*त भाव/ निवन िशधावाटप दुकाने/करकोळ के रोिसन परवाना;या अजाचे नमुने #<येक= >पये
१००/- (अरी- >पये शंभर फ@त) चलानAदारे शासकय खिज यात भरणा क>न संबंधीत तहिसल कायालय कायालयातुन #ाCत
क>न घेता येतील. याबाबत जाहीरनामा तहिसल कायालय,अकोला, बा2शटाकळी,अकोट,ते हारा, बाळपुर, पातुर, मु2तजापुर तसेच
खंड िवकास अिधकारी आिण #क प अिधकारी, Gामीण िवकास यं(णा व #क प संचालक,म.आ.िव.म. तसेच सव संबंधीत Gाम
पंचायत यांचे कायालयातील नोटीस बोडावर #िस3Hद कर9यात आलेला आहे.
अज िव= व ि*वकृ त कर9याची अंतीम मुदत दनांक 10 सटबर,
बर, 2017 पयत असुन यानंतर #ाCत होणारे अज ि*वकारले जाणार
नाहीत. तथा िवचारात घेतले जाणार नाहीत. सव संबंिधत तहिसलदार यांचे कायालयात कायालयीन वेळेत ि*वकार या जातील.ण्
अकोला िज हयातील अकोला,बा2शटाकळी, अकोट,ते हारा, बाळापुर,पातुर, मु2तजापुर तालु@यात Jया गावामHये रा*त
भाव दुकाने/ करकोळ के रोिसन परवाने #ाधीकारप( मंजुर करावयाचे आहे. <या बाबतची माहीती पुढील #माणे सहप(
(जाहीरनामा) कर9यात येत आहे.
अज िव= व ि*वकारणे इ<यादी बाबत काही शंका अस यास <वरीत सव संबंधीत तहिसलदार अथवा िज हा पुरवठा
अिधकारी,अकोला यांचेशी संपक साधावा. अज सादर करतांना फ@त संबंधीत े(ातील Gाम पंचायत, *वयंसहायता गटांनीच
दनांक 10/8/2017 ते 10/9/2017 पयत कायालयीन वेळेत (सुटीचे दवस वगळु न) तहिसलदार (सव) यांचे कडे अज सादर
करावेत.
-2-2अजासोबत खालील कागदपे जोडणे आवयक आहे.
१. िवहीत नमु यातील अज (अHय व सिचव सु*पट फोटोसह)
२. अHय व सिचव यांचा एक(ीत फोटो.
३. *वयंसहायता गटाचे नNदणी #माणप(.
४. *वयंसहायता गटाचे आ2थक ि*थतीबाबत साांकत कागदप(े, उदा. पासबुक व बPकेचे #माणप(.
५. Aयवसाय करावया;या जागेचे मालक=बाबत कागदप(े. जागा भाडयाची अस यास भाडेप(, घरटॅ@स
पावती, जागेचा ७/१२, जागेचे े(फळ, Aयवसाय Rठकाणचे े( (चौ.फु ट)
६. बPकेकडू न घेतले या कजाचे व परतफे डीचे #माणप( (बPकेकडू न #ाCत झालेले)
७. आंकेन अहवाल मागील तीन वषाचा. ८. *वयंसहायता गटातील अHय, उपाHय, सिचव व सव सभासदांची नांवे प<यांसह
९. गटाचे मुळ व आजचे भाग भांडवल व सHया करीत असलेला Aयवसाय व कायाची संपुण माहीती
१०. रा*त भाव दुकान/करकोळ के रोसीन परवाना िमळ9याबाबत व Aयवसाय कर9याबाबत संमती दशिवलेला गटाचा ठराव.

११. रा*त भाव दुकान /के रोसीन परवाना *वयंसहायता गट/Gाम पंचायत *वतः,एक(ीतRर<या चालिवल आिण कोण<याही इतर
Aय@ती/ सं*थेला चालिव9यास देणार नाही. याबाबत सव सद*यांचे एक(ीत #ितVाप( (तहिसलदार यांचेकडू न सांाWकत के लेले)
मुळ #त.
12. सदर जाहीरनामा काढ9यापुवX *वयंसहायता गटांनी परवाना िमळ9याकरीता सादर के ले या अजाचा िवचार के या जाणार
नाही. <यांना सदर जाहीरनाYयाचे अनुषंगाने नAयाने अज सादर करावा लागेल.
िजहा पुरवठा अिधकारी तथा
परवाना !ािधकारी,अकोला
ितिलपी 1. मा. धान सिचव, अन व नागरी पुरवठा व ाहक संरण िवभाग, मंालय, िवतार मुंबई
यांना माहीती करीता सिवनय सादर.

2. मा. उप आयु"त, अमरावती िवभाग, (पुरवठा) अमरावती यांना माहीती करीता सिवनय सादर.
3. मा. िज$हािधकारी, अकोला यांना माहीती करीता सिवनय सादर.
4.

, अकोला

उप िवभागीय अिधकारी

5. क$प अिधकारी, ामीण िवकास यंणा, अकोला.
6. क$प संचालक, म.आ.िव.म.अकोला
7. िज$हा

, अकोला यांना िवनंती कर&यांत येते क(, लोकिहता)या दृ,टीने

माहीती अिधकारी

सदर

जाहीरनामा अकोला िज$हयातील जात खप असले$या /कमान दोन मराठी दैिनक वत1मानपात
िनशु$क िस3द करावा. व काणासह अहवाल या काया1लयास सादर करावा
-३8. तहिसलदार, (सव1) -------------------३-

यांना माहीती व उिचत काय1वाहीतव. 6यांनी सद71 जाहीरना8याची त तहिसल काया1लया)या
(सव1) तसेच संबंधीत तलाठी/ाम पंचायत यां)या काया1लया)या नोटीस बोडा1वर िस3द क<न मुनादीने
जाहीर िस3दी दयावी व िस3दी अहवाल 6वरीत सादर करावा.
िजहा पुरवठा अिधकारी
तथा

परवाना ािधकारी,अकोला

िसदी अहवाल.

जाहीरनामा पृ,ठांकन =. ----------------- /दनांक ----------------- यांची िस3दी /दनांक ----------- रोजी तहिसल काया1लया)या/तलाठी/ाम पंचायत काया1लया)या नोटीस बोडा1वर कर&यात आली.
तसेच चावडीवर मुनादीने िस3दी /दली आहे.
,------

तहिसलदार

-------------------

,------------------------------

तलाठी

सिचव, ाम पंचायत --------------

रा#त भाव दुकान व &करकोन के रोसीन परवा'या करीता जाहीरनामा !िस)द करावया*या गावांची यादी.
अ..

तालुका

रा*त भाव दुकान मंजुर
करावयाचे आहे <या गावाचे

करकोळ के रोसीन परवाना मंजुर करावयाचे आहे <या
गावाचे नांव

नांव

1

अकोला(शहर)

2

तहिसल कायालय,

-िनरं क -

-िनरं क-

1) देवळी दु.. 23

1)

2) धामना दु.. 27

2) कानिशवणी

3) सांगवी खुद दु.. 83

3) कुरणखेड

4) डाबक=

4) चाचNडी

देवळी

अकोला

5) ढगा

जहॉगीर दु.. 141

दु.. 5/9

6) टाकळी पोटे
7) येवता

दु.. 109

दु.. 2/09

8) वडद खुद

दु.. 11/09

5) ढगा
6) आपातापा
7) अनकवाडी
8) वडद खुद

9) गोणापुर

9) बादलापुर

10)

10) लाखोडा खुद

िशवणी

11) िशवणी दु.क्. 74

11) मंडाळा
12) लोणी
13) बोरगांव मंजु
14) लाखोडा बु.
15) पाटी
16) रोहणा
17) खरप खुद
18) सोमठाणा

3

तहिसल कायालय,
बा2शटाकळी

1) चेलका दु..12

1) चेलका

2) [चचोली >.

2) जनुना

3) व*तापुर

दु..123

4) दगडपारवा
5) िमझापुर

दु..13

दु..16

दु..104

3) लोहगड गांव
4) सेवानगर
5) िमझापुर

6) धानोरा

दु..21

6) धामनदरी

7) कनखेड

दु..40

7)

8) लोहगड

दु.. 42

8) सोनिगरी

9) महागांव

दु.. 49

9) महागांव

10) फे ]ा

दु.. 100

11) लोहगड तांडा

दु..99

दु..98

12) छावणी

कनखेड

10) फे ]ा
11) मांडोली
12) कोथळी बु.

13)टाकळी छबीले दु..116

13) बा2शटाकळी

14) शेलु खुद

14) जांभ>ण

15) साहीत

दु.. 75

दु..76

15) पुनोती खुद परवाना . 34

16) बहीरखेड दु..93

16)

पुनोती खुद परवाना .40

17) भ^डी सु(क दु..94

17) गोरAहा
18) भ^डी महाल
19) धाबा
20) व*तापुर

4

तहिसल कायालय,
अकोट

1) अकोलखेड दु.. 83

1) अकोलखेड 73/93

2) अकोलखेड दु.. 84

2) अकोलखेड 74/93

3) पळसोद

3) ढगा

4) लोतखेड

4) लोतखेड

5) जऊळखेड

5) कालवाडी

6) रे ल

6) मलकापुर

7) राजुरा

7) वडगांव मे

8) रामापुर

8) धनकवाडी

9) फ<तेपुर

9) चंडीकापुर

10) देवडा

10) अंबोळा

11) अकोली जहॉ.

11) व>र

12) नेAहरी बु.

12) जऊळका

डे

13) लोहारी बु.

13) तांदळ
ु वाडी

14 )बांबडा

14) वणी

15) अकोट दु. . 71

15)

अकोट

97/93

16) अकोट दु. . 75

16)

अकोट

62/93

17) अकोट दु. . 60

17) अकोट

18) अकोट दु..8

18) पणज

----

19) बोरी कोहा कुंड

----

20) गाजीपुर

----

21) >धाळी
22) दहीखेड

5

तहिसल कायालय,
ते हारा

----

23) िचचपानी

1) [हगणी बु

1) आडसुल

2) उकळी बाजार

2) उकळी बाजार

3) वांगरगांव

3) खेलकृ णाजी

4) खापरखेड

4) टाकळी

5) खेलमुकदम

5) शेरी बु

6) [पपरखेड

6) वारखेड

7) मना(ी खुद

7) तळे गांव खुद

8) अटकळी

8) अडगांव बु

9) हयातपुर

9) अडगांव बु

10) गोधा

10) झरी बाजार
11) सांगवी
12) पाथडX
13) हयातपुर
14) चंदनपुर
15) [पपरखेड

16) िचचारी
17) [हगणी खुद
18) इसापुर
6

तहिसल

कायालय,

1) पारस,

1) पारस परवान (20/81)

2) अंदरु ा

2) बाळापुर

3) टाकळी खुरेशी

3) पारस (4/82)

बाळापुर

4) वाडेगांव
7

तहिसल

काया1लय,पातुर

1) जाभ<ण

1) सती

2) पाड?

2) खामखेड

3) लावखेड

3) गोळे गांव

4) पळसखेड

4) पळसखेड

5) बाभळी

5) बाभळी

6) दादुलगांव

6) दादुलगाव

7) कोठारी खुद1

7) पातुर

8) ग@धळवाडी

---

9) भंडारज बु.
8

तहिसल

1) रसुलपुर

1) रसुलपुर

2) बाळापुर

2) खरबडी

3) काल?

3) काल?

4) बोटा1

4) बोटा1

5) मलकापुर

5) मलकापुर

6) खरबडी

6) िसरसो

7) माटोडा (नागोली)

7) कमळणी

काया1लय,मुBतजापुर

8) कासारखेड
9) पलसCडा
10) सोनाळा

11) अलादतपुर
12) धानोरा बु.
13) खोडद
14) ब$लारखेड
15)

लंगापुर

16) पोता
17) Dचचखेड
18) सैदापुर
19) वाघजळी
20) गोरे गांव
21) मुBतजापुर-21
22) हEडज
23) आमतवाडा
24) शेलु बाजार

(संतोष जे. शदे)

िज$हा पुरवठा अिधकारी,तथा परवाना ािधकारी
अकोला

