
ामपंचायत वभाग िज हा प रषद बीड 

             ामपंचायत:-                             तालुका:-                               िज हा :- बीड 

िज हा ाम वकास नधी कज मागणी ताव तपासणी सुची 

अ. . तपशील पान आहे/ नाह  शरेा 
1 गट वकास अधीकार  यांचा चौकशी अहवाल.    

2 मा.सभापती थायी  स मती यां या नांवे ाम पंचायतीचा कज मागणी अज    

3 दोन ततृीयअंश बहु मताने पास झालेला ाम पंचायतीचा ठराव.नं  द.    

4 ाम पचंायत सभासदाची याद .    

5 ाम पचंायत सभेस उप  थीत असले या सभासदां या हजेर  प काची न कल    

6 नमुना नं.3 व 4 मागील तीन वषाचा जमा खच प के    

7 नमुना नं.3 व 4 जमा खचाची सरासर   प के    

8 नमुना नं.1 म ये अंदाज प कास (कज फेडीची तरतुद पाह जे ) अंदाजप कात 
गट वकास  अधीकार   यांची मंजुर  आव यक आहे.  

   

9 तीन वषाची सरासर  र कम                      पये    

10 तीन वषाची सरासर  20 पट होणार  र कम         पये    

11 नमुना नं.5 मधील कॅश बकु उतारा.( ामपंचायत ऐपत प क पहाणेसाठ )      

12 चालु वषाच ेऐपत प क     

13 आसेसमे ट उतारा /मालक  ह कासाठ  कागदप .े    

14 गायराण मधील जागा असलसे मा.िज हाधीकार  यांची मंजुर  आदेशाची त जोडणे.    

15 लॅन व एि  टमटेला तां ीक / शास कय मा यतेचे आदेश त जोडणे.    

16 लॅन व एि  टमटेला ( खाजगी फम कडून घेतले अस यास उप अभीयंता (बांधकाम / 
ापापु) यांची त वा र  घेणे आव यक आहे. 

   

17 या पुव  कज घेतल ेनसलेचा गट वकास अधीकार  यांचा दाखला .    

18 या योजन ेखाल  काम मंजुर झाल ेआहे या योजने या आदेशाची त जोडणे.    

19 समजुतीचा नकाशा जोडणे .    

20 कज र कमे य त र त जादा लागणारा नधी कोठून उपल ध करणेत येणार आहे 
याची मा हती. 

   

21 नळ पाणी पुरवठा असलेस पाणी उपसा परवाना प  जोडणे आव यक आहे.    

22 नमुना नं.25 -26 ॉपट  रजी टर उतारा.     

23 ताबा प ट .    

24 थायी स मती ठराव मांक.                दनांक    

25 िज.प.सवसाधारण स मती ठराव मांक.       दनांक     

26 करारप  दनांक.    

27 ाम पचंायत प हला ह ता मागणी दनांक     

28 प हला / दसुरा / तसरा/ व अं तम ह ता देणेस पंचायत स मती शीफारस प  दनांक.    

29 उप अभीयंता (बांधकाम/ ापापु) यांचा मु यांकन दाखला.    

30 0.25% अंशदान वगणी थक त आहे / नाह .    

31 कज वसुल  नयमीत आहे अगर कस े?    

 


