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भशायाष्ट्र ळावन,  
आददलावी वलकाव वलबाग   

ग्राभवबा 

 

लनशक्क 
वमभती 

 
उऩवलबागस्तयीम 

वमभती 

 
लनशक्क 
वमभती 

 उऩवलबागस्तयीम 
वमभती 

 
 

अनुवूचित जभाती ल इतय ऩायंऩारयक लन ननलावी (लनशक्क 
भान्म कयणे) अचधननमभ, २००६ 

 

वा
भू
दश
क 
श
क्क 

लै
म
क्क्त
क 
श
क्क क्जल्शास्तयीम 

वमभती 
 

 

क्जल्शास्तयीम 
वमभती 

 

लनशक्क दाले ऩडताऱणी  



ळावनािे आदेळ  
 

• वलव प्ररंबफत दाले ल अवऩरांिा भािव २०१८ ऩावून ननणवम ६ भदशन्मात 
घेणे. 

• वलव वंफंचधत क्जल्शाचधकायी मांनी आलश्मकतेनुवाय उऩवलबाचगम 
अचधकायी ल अऩय क्जल्शाचधका-मांच्मा वेला लगव करुन शे काभ भोदशभ 
स्लरुऩात ऩुणव कयणे. 

• कामदेळीय ऩाशून वन २००५ ऩमतंिा ताफा मवध्द झाल्माव ४ शेक्टय 
ऩमतंिे षेत्र ऩात्र धायकाव देणे.   

• तवेि जमांना कभी षेत्र मभऱारे आशे अथला दाला/अवऩर नाकायण्मत 
आरे आशे अळा वलव दाले/अवऩर प्रकयणांिी ऩुन्शा तऩावणी/ऩडताऱणी 
कयणे. 

• जमा लनशक्क धायकांि े भूऱ दस्तएलज शयलरे आशेत तमांच्माफाफतीत 
फेयवलिाय कयण्मात माला ल उऩरब्ध ऩुयावमांभध्मे कोणतमाशी दोन 
ऩुयावमाच्मा आधाये ननणवम घेण्मात माला. 
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नभुना छाननीत आढऱरेरी दाले नाकायण्मािी 
वलववाधायण कायणे  

• दद. ११ भे २०१८ योजी ळावनाने एक ऩरयऩत्रक 
ननगवमभत करून लनमभत्र भोदशभेि े लऱेाऩत्रक 
जाशीय केरे. 

• तमाऩूली याजमात दाल े कोणतमा कायणावाठी 
नाकायरे जातात मािा काशी नाकायरेरे दाल े
ऩाशून अभ्माव कयण्मात आरा. 

• मा छानणीभध्मे खारीर कायणावाठी भोठ्मा 
प्रभाणालय दाले ल अवऩरे नाकायरी जातात अवे 
आढऱून आरे आशे.  
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दाले ल अवऩरे नाकायण्मािी भशतलािी कायणे 

१. ननमभ १२(क)(१) लनशक्क वमभतीच्मा ल 
दालेदायाच्मा उऩक्स्थतीत लन ल भशवरू वलबागाच्मा 
अचधका-मांकडून स्थऱ वमुंक्तऩणे ननरयषण न शोणे. 

२. दालेदायाकडून लन वलबागाने केरेल्मा दंडाच्मा 
ऩालतीिा ऩुयाला म्शणनू आग्रश धयणे. 

३. ननमभ १२(क)(११) प्रभाणे वलबागाने केरेल्मा 
दंडाच्मा ऩालतमा अथला अनतक्रभण काढण्माच्मा वन 
२००५ ऩुवलवच्मा नॊटीवा ऩुयाला म्शणनू वादय केल्माव 
तमा दरुवक्षषत कयणे. 
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दाले ल अवऩरे नाकायण्मािी भशतलािी 

कायणे 

४. लन ल भशवरू वलबागािे अनतक्रभण वलऴमक   
   अमबरेख न तऩावणे 

५. ननमभ १२(क)(५) प्रभाणे दाल े नाकायण्माऩुली  
   दालेदायाव म्शणणे भांडण्मािी वधंी न देणे.  

६. ननमभ १२(क)(१०) प्रभाणे दाल े अथला अऩीर  
   नाकायल्माव वकायण आदेळ दालेदायाव/  
   अवऩरकायाव न कऱवलणे. 

७. केलऱ जी.ऩी.एव ि ेआधाये दाले नाकायणे.  
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दाले ल अवऩरे नाकायण्मािी भशतलािी कायणे 

८. ननमभ १२(क)(६) प्रभाणे ग्राभवबेच्मा मळपायळीभध्मे  
   काशी अऩूणवता अवल्माव ती ऩुतवतेकाभी ऩयत न  
   ऩाठवलता तांबत्रक कायणावाठी दाला नाकायणे. 
९. ननमभ 13(क)(ग) प्रभाणे  लनशक्क धायकाच्मा  
   जमभनीभध्म ेकयण्मात आरेल्मा वुधायणांि ऩंिनाम्मात ् 
   उल्रेख अवूनशी तमािी दाखर न घेण.े 
१०. ननमभ  १२(क)(११) भध्म ेस्ऩष्ट्् तयतूद अवूनशी केलऱ  
    जी.ऩी.एव ि ेआधाये दाल ेनाकायणे. 
११. ननमभ  १२(क)(१०) प्रभाणे उऩवलबागीम वंभतीन ेदाला  
    नाकायरेल्मा प्रकयणातीर आदेळ जोडरे नाशीत मा  
    कायणावाठी क्जल्शास्तयीम वमभतीन ेप्रकयण नाकायणे. 
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दाले ल अवऩरे नाकायण्मािी भशतलािी कायणे 
११. प्रकयणे केलऱ ऩुलवभुदित नभुन्माभध्मे तमाय करुन  
    रयकाम्मा जागा न बयता अतमंत मांबत्रक ल ऩध्दतीने  
    दावमांिी ऩडताऱणी कयणे. 
१२. केलऱ लन वलबागाने नकायातभक अमबप्राम  
    ददरे म्शणून फाकी ऩुयाल े दरुवक्षषत  करुन दाला  
    अथला अऩीरन नाकायणे. 
१३. वंऩूणव वमभतीन े फशुभताने ननणवम घेणे अऩेक्षषत  
    अवूनशी तवे न शोणे. 
१४. ग्राभवबेऩुढे न आरेल्मा ऩुयावमांिा आधाय घेऊन  
    दाल ेअंळत: ककंला ऩूणवत: 
१५. अचधननमभ ल ननमभातीर तयतुदींिा िुकीिा अथला वलवंगत  
   अथव काढून दावमांिी ऩडताऱणी िुकीच्मा ऩध्दतीन ेकयणे 
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लनमभत्र भोशीभ अंभरफजालणी 
१. ननमभ 3 ल 4 प्रभाणे प्ररंबफत दाल ेलनशक्क 

वमभती ल ग्राभवबांनी ननणवम घेऊन 

उऩवलबागस्तयीम वमभतमांकड ेवादय कयणे 

दद. ३० भे 
२०१८ ऩमंत 

२
. 

ग्राभवबेने नाकायरेरे वलव दाल ेतवेि माऩुली 
उऩवलबागस्तयीम वमभतमांनी नाकायरेरे वलव 
दाल ेल अवऩर प्रकयणे ऩुन्शा तऩावून 
ऩडताऱणी कयणे ल ननमभ 5 ल 6 प्रभाणे 
ननणवम घेणे.  

दद. १५  जून 
२०१८ ऩमंत 

3. षेत्र कभी मभऱाल्माफद्दरच्मा तक्रायींि ेदाल ेल 

अऩीर प्रकयणांिी ऩुन्शा तऩावणी करुन 

उऩवलबागस्तयीम वमभतीने ननमभ 3 प्रभाणे 
ननणवम घेणे. 

दद. १५  जून 
२०१८ ऩमंत 
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लनमभत्र भोशीभ अंभरफजालणी 
4. उऩवलबागमस्तयीम वमभतीने नाकायरेल्मा वलव दाले ल 

अऩीर प्रकयणांिी स्लाचधकाये दखर घेऊन ऩुन्शा 
तऩावणी करुन लनशक्काफाफत ननमभ 6 प्रभाणे ननणवम 

घेणे. 

दद. १५ जुरै 

२०१८ ऩमंत 

५. वन 2008 ऩावून ल लयीर कारफध्द भोदशभेभध्मे 

उऩवलबागस्तयीम वमभतीने तमाय केरेल्मा लनशक्कांच्मा 
अमबरेखालय वलिाय करुन क्जल्शास्तयीम वमभतीने  
अनुवूचित जभाती ल ऩायंऩारयक लनननलावी (लन 
शक्कािी भान्मता) अचधननमभ  २००६  िे करभ ६(५) 
प्रभाणे  अंनतभ भान्मता देणे. 

  

दद.30 जुरै 

२०१८ 

६ लनह्कक्क भान्म केरेरी  जमभनं भोजणी करुन तमच्मा 
ित;वीभा ननक्श्ित कयणे ल तमाप्रभाणे लन वलबागािे 
ल भशवूर वलबागािे शक्क अमबरेख अद्ममालत कयणे.  

  

दद. १५ ऑगष्ट्ट 
२०१८ pkachare@gmail.com 



वनहक्क  कायदा – क्षिता बाांधणी  
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अ. 
क्र. 

 प्रमळषण तऩळीर  प्रमळषणािी तायीख 

१ प्रमळषकांिा प्रमळषण कामवक्रभ–  २८ ल २९ भे २०१८ 
 

 
२ 

उऩवलबाग स्तयीम वमभती वदस्मांि 
तारुका स्तयीम अचधकायी मांिे प्रमळषण 

१४ जून २०१८ 

 
३ 

क्जल्शास्तयीम वमभती वदस्मांिे 
प्रमळषण 

तायखा नंतय कऱवलण्मात 
मेतीर 

 

 
४ 

ग्राभस्तयीम कभविायी ल लनशक्क 
वमभती वदस्मांिे प्रमळषण 

तायखा नंतय कऱवलण्मात 
मेतीर 

 

 
५ 

स्लमंवेली वंस्था ल तमांिे प्रमळषक मांिे 
प्रमळषण 

तायखा नंतय कऱवलण्मात 
मेतीर 

 



प्रमिक्षणाची रचना व मवषय 

प्रमिक्षणाचा कालावधी: एक ददवस 

सकाळी १० ते दुपारी १ सवाांसाठी व दुपारी २ ते सायां. ५ वा. 

प्रमिक्षणाच ेस्वरूप: 

वनमित्र िोहीि – िासनाच ेपररपत्रक सिजावनू साांगण े

वनहक्क अमधमनयिातील िहत्वाच्या तरतदुी स्पष्ट करण े

वनहक्क मनयि २००८ व २०१२ च्या तरतदुी स्पष्ट करणे 

 मवमवध निुने – चचाा  

दावे व अमपल ेनाकारण्याची सवासाधारण आढळून आलेली कारण े---

यामवषयी चचाा . 

िोहीि कालावधीत करावयाच्या कािाच ेमनयोजन कसे कराव ेयाबाबत 

िागादिान . 

काही अडचणी उपमस्थत केल्यास त्यावर चचाा .  

उत्तरे देता आली नाही अिा अडचणीची यादी करून अहवालासोबत सदर  

 
pkachare@gmail.com 



धन्यवाद  
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