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शा नपनषपत्रक:- 
 
 कें द्रशा नाने न 2019 पा ून “ लशक्तरअनभय ग्रान” षाबनिण्य ग्रा   रुिात केलर
अ ून, नि.22 माचच, 2021 षर र  ांनतक  लनिनाच्य ग्रा नननमत्ताने  लशक्तर अनभय ग्रान
मरनहमेअीत चंत  ल ी ाषज ि भ ूल प नभचषज य ग्रा ीबी रचर  िच कामे पाि ाळ्य ग्राप िी
कषण्य ग्राबाबतच्य ग्रा चूनानिलेल्य ग्राआहेत.  त्य ग्राअन षींानेषाज्य ग्रातमहात्मांाी रषाररय ग्रमीणामरज
षर ंाष हमर य ग्रर नेच्य ग्रा माध्य ग्रमातून  लशक्तर अनभय ग्रान षाबनिण्य ग्रा ाीर  ीिभच क्र.1 ये ग्रथरल
नि.22 माचच, 2021 च्य ग्रा शा न पनषपत्रकान्िये ग्रकषािय ग्राच्य ग्रा कामा ीबी रच्य ग्रा  चूना निलेल्य ग्रा
आहेत.  िष पनषपत्रकात षाज्य ग्रातरल 100% ंािात 100% घषाी ाीर शरषखडे्ड तय ग्राष
कषण्य ग्राबाबत  ूनचत केलेले आहे. प्रत्ये ग्रक ंािाीतनू 100% घषाीमध्ये ग्र शरषखडे्ड कषािय ग्राचे
अ ल्य ग्रानेअशा िच100% क ट ीबाीना ॉबकार्चद्यािते.  त ेच, ज्य ग्रा नीकाजर/  ािच ननक
नीकाजरआिश्य ग्रकअ ेल त्य ग्राप्रमाजे  ाम िानय ग्रकशरषखडे्डहर तय ग्राषकषण्य ग्रात य ग्रािते.  तय ग्राष
हरजाऱ्य ग्राशरषखड्डय ग्राीचरप्रचनलतपद्धतरनेनोंिघेण्य ग्रातय ग्रािर. 
2.  िच ा ाषजपजे ंािातरलप्रत्ये ग्रकघषाम ून ननय ग्रनमत िापषलेले पाजर /  ाीर्पाजर हे
उघड्यािरुननालरमध्ये ग्र  रर्ले ाते.  त्य ग्राम ळे ंािात, षस्तत्य ग्रािष नीकनीकाजर पाजर  ाचनू
षाहतेित्य ग्राम ळेि ंं र,र्ा ननमाजहरतात.य ग्राि नषतपाण्य ग्राम ळेआषरग्य ग्रनबघर्ण्य ग्राचरशक्य ग्रता
ननमाजहरते. पषीत  प्रत्ये ग्रकंािातरलप्रत्ये ग्रकघषा िळएकशरषखड्डाबाी ून त्य ग्रात ाीर्पाजर, 
घषाच्य ग्राछपषािषरलपाि ाचेपाजर रर्ल्य ग्रा त्य ग्राचेखालरलप्रमाजेफाय ग्रिेहरतात. 

1) घषा िळरलउघड्यािषरल ाीर्पाजर ीपल्य ग्राने र्ा ाीचर उत्पत्तर ि प्राि भाि पजूचपजे
बीिहरऊनअनेक ाथरच्य ग्राआ ाषाीिषननय ग्रीत्रजआजताये ग्रईल. 

2) भ ं भामध्ये ग्र ंाषिा तय ग्राष हरऊन नॅनर क्लाऊर् प्रनक्रय ग्राझाल्य ग्राने पाि ाच्य ग्रा प्रमाजात
िाढहरईल. 

3)  ल ी ाषजहरण्य ग्रा ाीरशरषखडे्डहेएकशाश्वतप्रभािर ा नननमाजहरईल. 
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3.  प्रत्ये ग्रक ंािातरल प्रत्ये ग्रक घषा िळ 100% शरषखडे्ड तय ग्राष कषण्य ग्रा ाीर  ांेच्य ग्रा
उपलब् तेन  ाषशरषखड्डय ग्राीचेआकाषमानबिलािेलांेल.  त ेचशरषखड्डय ग्राच्य ग्राबिललेल्य ग्रा
आकाषमानान  ाष न मेंटचरटाकर / प्लास्स्तटकचरटाकर ककिाटाकरनशिाय ग्र निटआनजिंर्
टाकूनशरषखड्डातय ग्राषकषण्य ग्रातय ग्रािा. तथानप,टाकरनशिाय ग्रशरषखडे्ड कषजेटाळाि.ेटाकरचा
पय ग्राय ग्र उपलब्  न ेल तषच निट आनज िंर्ाचे शरषखडे्ड कषण्य ग्रात य ग्रािते.  ांेच्य ग्रा
उपलब् तेन  ाषियै ग्रस्क्तकशरषखडे्डत ेच ाम नहकशरषखडे्डतय ग्राषकषण्य ग्रा ाीरशरषखड्डय ग्राीचे
आकाषमानपनषनशट-1 मध्ये ग्र निलेलेआहेत. त ेच, त्य ग्रा ाीरचेटाईपइस्स्तटमेटपनषनशट-2
मध्ये ग्रनिलेलेआहेत.  त्य ग्रान  ाषशरषखडे्डतय ग्राषकषण्य ग्रातय ग्रािते. 

शरषखड्डाक ीेकषािा:- 

1) िषच्य ग्राभांातमातर, खालच्य ग्राभांातम रुमअ ेलत्य ग्रानीकाजर 
2) पजूचम रुमाचाभांअ ेलत्य ग्रानीकाजर 

 

शरषखड्डाक ीेकरुनये ग्र:- 

1) काळरनचकनमातरअ ेलत्य ग्रानीकाजर 
2) खर्कअ ेलत्य ग्रानीकाजर 
3) निनहष ि बरअषिलेच्य ग्रा िळ (नकमान10 मरटषअीतष षाखूनकषण्य ग्रा  हषकत

नाहर.) 
 

4. षाज्य ग्रातरल 22 न ल््ाीम रल एकूज 143 ंट (Blocks) हे 100% तरव्र पाजरटीचाई
अ लेलेआहेत.  पनषनशट-3 पहाि.े  य ग्रा िच143 ंटातरल(Blocks म रल) 100% ंािातरल
100% घषा िळ ियै ग्रस्क्तक शरषखडे्ड त चे आिश्य ग्रक अ ेल तेथे  ाम नहक शरषखडे्ड   द्धा
तय ग्राषकषण्य ग्रातय ग्रािते.य ग्रा143पलरकर्रलंटाीमध्ये ग्रअन कान कंािाीमध्ये ग्र100%घषा िळ
शरषखडे्डकषण्य ग्रातय ग्राि.ेय ग्रािरन्हरबाबींचाGoogle Form द्वाषेपाीप षािाकषण्य ग्रातये ग्रईल. 
5. षाज्य ग्रातरलकाहरंािाीमध्ये ग्र100% शरषखडे्डतय ग्राषकषण्य ग्रातआलेलेआहेत.  त्य ग्राम ळे
त्य ग्राीना झालेल्य ग्रा ि य ग्राप ढेहर ननषीतष फाय ग्रिा हरत अ लेल्य ग्रा तरन ंािाीचर मानहतर
उिाहषजािाखल खालर िेण्य ग्रात ये ग्रत आहे.   जेेकरुन शरषखडे्ड तय ग्राष कषण्य ग्राचर ंष 
आिश्य ग्रकअ ल्य ग्राचर मा ामध्ये ग्र ाजरि ननमाजहरईलिय ग्रातूनएकप्रकाषचरलरकचळिळ
उभरषाहूशकेल. 
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उिाहषजक्र.1:- 

ंाि-घ टर,ताल का- ाषजर,न ल्हा-अमषाितर 
 
र्ॉ.नमतालर ीेर,आय ग्रएए -2017 
ए र्रएमआनजप्रकल्पअन काषर, ाषजर,अमषाितरन ल्हा 
 

मीणामपीचाय ग्रतरचेनाि:-घ टर,ंािाचरलरक ीख्य ग्रा:-923,ंािातघषाीचर ीख्य ग्रा:-233,ंािात
शरषखड्डय ग्राीचर ीख्य ग्रा:-190 
 

 प्राषीनभकनन रआनजकामपाजरफाऊी रे्शनच्य ग्रा मन्िय ग्रानेकेलेंेले.त्य ग्राीनरंािातरल
 िांना शरषखडे्ड  ाीर प्रेनषत केले.  लरकाीनर केिळ ियै ग्रस्क्तक शरषखडे्डच नाहर तष 3
 ाम िानय ग्रकशरषखडे्डहर केले हरते.  हेकाम 2017-2018मध्ये ग्रकषण्य ग्रातआले हरते.   माषे
90% शरषखडे्ड आतापयं ग्रत काय ग्रचषत आहेत.  बाकरचे शरषखडे्डचे ड्रम  ाफ कषजे आिश्य ग्रक
आहेत.पषीत ते  द्धाताीनत्रकदृयाचाींलेआहेत.त्य ग्राचेपनषजामंािात िळ िळतात्काळ
नि ले.  एनप्रल मनहन्य ग्रामध्ये ग्र शरषखड्डय ग्राचे काम केल्य ग्रानीतष, उन्हाळा अ ून   द्धा ंािाच्य ग्रा
 रमेिषरल करषर्र पर्लेलर निनहष अध्य ग्रा पाण्य ग्राने भषलर आनज क रच पाजर न लेल्य ग्रा
हातपीपाला ह पाजरआले.  मांरल4िषांत,लरकाीनर षब्बर नपके घेण्य ग्रा   रुिात केलर
आहेत आनज काहर लरकाीनर उन्हाळर हींामातरल नत षे परक घेण्य ग्रा    रुिात केलर आहे.
लरकाीशरझालेल्य ग्रा ीभाषजात ाींण्य ग्रातआलेकरिषचभषशेतरकेल्य ग्राम ळेंािातरल20ते30
शेतकषरिार्षषकएकलाखाहूनअन कउत्पन्नकाढत आहेत. य ग्राप्रनक्रये ग्रअीत चंतंािातंरबष
ंॅ  प्रर के्् ,खािर,SHG य ग्रा ाषखर इतष कामे िेखरलकषण्य ग्रातआलरआहेत.  ंािात
ख लानालान ल्य ग्रानेये ग्रथे ाचलेलेपाण्य ग्राचेप्रमाजफाषचकमरआहे.त्य ग्रानेंाि िळ िळ
र्ा म क्तआहे.ंािस्तिच्छि  स्स्तथतरतआहे. 
 

उिाहषजक्र.2:-  

शरषखड्डाएकमॅन कनपट 

श्रर.  भाषनानिटे 
पानरफाउीरे्शननष नल मन्िय ग्रक 
 

 शरषखड्डाघषातूनिापषाचे ाीर्पाजरभूं भातम षिण्य ग्राचाएकचाींलाउपचाषआहे.
घषाम ूनननय ग्रनमतिापषाचे ाीर्पाजरआपजअ ेचउघड्यािष रर्रतअ तर.त्य ग्राम ळेंािात,
षस्तत्य ग्रािषछरटर,मरीरंटाषतय ग्राषहरते.य ग्राम ळेि ंं रिमच्छषननमाजहरतात.आ ाषपजाचे
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प्रमाज िाढते. त्य ग्राचप्रमाजे िूनषत पाण्य ग्राचे ंटाष नपण्य ग्राच्य ग्रा पाण्य ग्राच्य ग्रा निनहषर ककिा बरषिले
 िळ अ ल्य ग्रा  नपण्य ग्राचे पाजर िूनषत हरऊन आषरग्य ग्रा   रका ननमाज हरतर. पनषजामर
हॉस्स्तपटलमध्ये ग्र ाऊनआर्षथकझळ र ािरलांते!!! 
 ंािातप्रतरक ट ीबएकशरषखड्डाकरून ाीर्पाजरउघड्यािषन रर्ताशरषखड्ड्यात
 रर्ल्य ग्रा िापषाचेप्रनतव्य ग्रक्तर40नलटषपाजरय ग्राप्रमाजेप्रत्ये ग्रकक ट ीबात षा षर5व्य ग्रक्तरने
िापषलेले एकूज 200 नलटष प्रनत निि  प्रतर क ट ीब, िार्षषक नकमान 72,000 नलटष पाजर
म्हज े10,000नलटषिाले7टँकष.ंािात100क ट ीबअ तरलतष700टँकषपाजरिार्षषक
आपज उघड्यािष  रर्तर. तेच पाजर शरषखड्डय ग्राच्य ग्रा  माध्य ग्रमातून भूं भात म षल्य ग्रा  काहर
प्रमाजात भ ं भाचर पाजर पातळर िाढण्य ग्रा  मित हरईलआनज  ाीर्पाण्य ग्राचे ंटाष तय ग्राष न
झाल्य ग्राम ळेंािाति ंं रिर्ा ाचेप्रमाजकमरहरऊनषरंषाईकमरहरण्य ग्रा मितहरईल. 
 िाशरम न ल््ातरल मींरूळपरष ताल क्य ग्रातरल लखमापषू ंािामध्ये ग्र  त्य ग्रमेि  य ग्रते
िॉटष कप स्तप ेच्य ग्रा िषम्य ग्रान 100%क ट ीबाीना शरषखडे्ड  रर्ल्य ग्राम ळे बीि पर्लेल्य ग्रा बरषिले
आनज निनहषरला पाजर ये ग्रण्य ग्रा   रुिातझालर. िानशम न ल््ातरल हे एकचाींलेउिाहषज
आहे. 
 

उिाहषजक्र.3:-  

शरषखड्डय ग्राीद्वाषेपाण्य ग्राचा100%प निापष..एकलरकचळिळ" 
 

श्रर.ित्तात्रय ग्रिाषे, म ख्य ग्राध्य ग्रापक,  

आीतषषाररय ग्रन ल्हापनषषिशाळा, िाबळेिार्र,  
ताल कानशरूष, न ल्हाप जे. 
 

 आमचे घष मीणामरज भांात आहे. नन ंाने  िच  ा न  ीपत्तर आमच्य ग्रा पषर षात
भषभरूननिलरआहे.श द्धहिा,भषपषूपाजर, झारे्,   नपकमातरइत्य ग्रािरच्य ग्रारुपानेनन ंाचा
आशरिाि नमळजे रपेपषीतूहाआशरिाि तनकषजेमहाकीरजकामअ ते हे ध्य ग्रा िचत्र
पाहतानाीळकपजेनि ूनये ग्रते. 
 आमच्य ग्राक ट ीबातएकूज ातलरकषाहतात. षर  ा ाषजएकह ाष नलटषपाजर
लांते. पाण्य ग्राच्य ग्रा उपलब् ते ाीर घषा मरष एक बरअषिले घेतला हरता. पषीत  त्य ग्रा  पाजर
लांलेनाहर.म्हजनूघषाच्य ग्रापाीरमांेि  षाबरअषिलेघेतलात्य ग्रालाप षे ेपाजरनमळाले.षर 
एक ह ाष नलटषचर टाकर भरून घेतल्य ग्रानीतष ते पाजर नपण्य ग्रा ाीर, स्तिय ग्रीपाका ाीर, 
अीघरळर ाीर, कपड्याी ाीर ि  नािषाी ाीर िापषले  ाते. िापषानीतष बषेच े पाजर
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 ाीर्पाण्य ग्राच्य ग्रा स्तिरूपात  ररू्न द्यािे लांाय ग्रचे. हर ंरट मनाला  तत खटकत हरतर.
  रुिातरलास्तिय ग्रीपाकंृहिस्तनानंृहये ग्रथरलपाजरपाईपलाईनद्वाषेएकनत्रतकरूनपनहल्य ग्रा
बरअषिले  िळ िर  फ टाीिष खड्डा घेऊन त्य ग्रामध्ये ग्र नाीिेर् पॅटनचचा शरष खड्डा बनिला ि
त्य ग्रामध्ये ग्र रर्ले. नािषाीच्य ग्रांरठ्यातरलपाजर त्य ग्राशरषखड्डाच्य ग्रा निरुद्धबा ूलाि  षा ा ा
िंर्निटाीचाशरषखड्डाघेऊनत्य ग्रामध्ये ग्र रर्ले.घषातरल िचिापषलेलेपाजरआताय ग्रािरन
शरषखर्ड्याीमध्ये ग्र ाऊन नमनरतम षले ातहरते. 

काहर निि ाीनीतष बीि अ लेल्य ग्रा बरअषिले मध्ये ग्र पाजर आल्य ग्राचे आढळून आले.
 ाजकाष व्य ग्रक्तींना निचाषल्य ग्रानीतष अ े कळले कर शरषखड्डय ग्राीम ून  ाीर्पाजर   नमनरत
 रर्ल्य ग्रानीतषभसू्ततषाचेतापमानकमरहरण्य ग्रा मितहरते.य ग्राम ळे नमनरम रलपरकळ्य ग्राीमध्ये ग्र
पाण्य ग्राचरिाफअ तेत्य ग्रािाफेचे  द्धापाण्य ग्रातरूपाीतषहरते.म्हज चेआपजशरषखड्डय ग्राीमध्ये ग्र
 रर्लेलेपाजर नमनरमध्ये ग्रम षल्य ग्रािषआजखरपाजरतय ग्राषकषत ाते.आम्हरघषािषरल ौष
उ िेषचालजाषापीपबरअषिलेमध्ये ग्रटाकूनपाजरकाढाय ग्रला  रुिातकेलर.िर फ टािरून
 नमनरतपाजरन षतबरअषिलेमध्ये ग्रआल्य ग्रानेतेनै र्षंकनषत्य ग्राश द्धिस्तिच्छझालेलेहरते.हे
पाजरआम्हालाघषा िळरलबांे ाीर, नािषाी ाीरिइतषउपय ग्ररंाी ाीरप षे े हरतहरते.
शरषखड्डय ग्रामध्ये ग्र  रर्लेल्य ग्रा पाण्य ग्राने नकमय ग्रा केलर हरतर. बीि अ लेल्य ग्रा बरअषिलेला त्य ग्रानर
पाझषफरर्लाहरता.आम्हरशरषखड्डय ग्राीमध्ये ग्र रर्तअ लेल्य ग्रापाण्य ग्रापेक्षा ास्ततपाजरआम्हाला
नमळूलांले. 
 

6. ियै ग्रस्क्तकशरषखडे्ड,  ाम नहकशरषखडे्डतय ग्राषकषण्य ग्रा ाीरनिरनDSR ककिाम ूषर
िषघरषरतहरईलत्य ग्रान  ाषि ीिभचक्र.2 ये ग्रथरलनि.30 माचच, 2021 मध्ये ग्रनमूिकेल्य ग्रान  ाष
िळेरिळेरनिरनअीिा पत्रकेतय ग्राषकषण्य ग्रातय ग्रािरत. 

7.  िष शा न पनषपत्रक महाषार शा नाच्य ग्रा www.maharashtra.gov.in य ग्रा
 ीकेतस्तथळािष उपलब्  कषण्य ग्रात आले अ ून त्य ग्राचा  ीकेताीक 202104221635229816 

अ ाआहे.हेपनषपत्रकनर् रटलस्तिाक्षषरने ाक्षाीनकतकरुनकाढण्य ग्रातये ग्रतआहे. 
महाषाराचेषाज्य ग्रपालय ग्राीच्य ग्राआिेशान  ाषिनािाने,  

 
 
 

(नीिक माष) 
 अपषम ख्य ग्र नचि(षरहय ग्रर) 
प्रनत,  

1. मा.षाज्य ग्रपालाीचे नचि, 
2. मा.म ख्य ग्रमीत्रय ग्राीचेप्र ान नचि, मीत्रालय ग्र, म ीबई, 
3. मा.निषर रपक्षनेता, नि ान भा/नि ानपनषषि 
4. मा.मीत्रर ( िच) / मा.षाज्य ग्रमीत्रर ( िच) य ग्राीचेखा ंर नचि, मीत्रालय ग्र, म ीबई, 
5. म ख्य ग्र नचिाीचेस्तिरय ग्र हाय्य ग्रक, मीत्रालय ग्र, म ीबई, 
6. अपषम ख्य ग्र नचि(नित्त), नित्तनिभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 

NANDKUMAR 

VERMA

Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 

CONSERVATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=c98b875883e76c14d91ed7b89546e6c11e439cad32d7f5cff487862

cc567ee39, 

pseudonym=8DD51EE304775C22C23852DC8597F84B9FEF8A01, 

serialNumber=DCD3577EBF0E05E2A8B57095C152DC6CFB37C2BB83DA19

7788645DD8A362EBC5, cn=NANDKUMAR VERMA 

Date: 2021.04.22 18:05:34 +05'30'
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7. अपषम ख्य ग्र नचि(ननय ग्रर न), ननय ग्रर ननिभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
8. अपषम ख्य ग्र नचि(कृषर), कृनषिपि मनिभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
9. प्र ान नचि(आनििा रनिका ), आनििा रनिका निभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
10. प्र ान नचि( ल ीपिा),  ल ीपिानिभां,मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
11. प्र ान नचि( ािच ननकबाी काम),  ािच ननकबाी कामनिभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
12.  नचि(मीणामनिका ), मीणामनिका ि ल ी ाषजनिभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
13.   नचि(िने),मह ूलििननिभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
14.   नचि( ामान कन्य ग्राय ग्र),  ामान कन्य ग्राय ग्रिनिशेष हाय्य ग्रनिभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
15.  नचि(मनहलािबालनिका ), मनहलािबालनिका निभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
16.  नचि(िस्त्ररद्यरं),  हकाष, पजनििस्त्ररद्यरंनिभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
17.  नचि(षरहय ग्रर), ननय ग्रर न(षरहय ग्रर)निभां, मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
18.  नचि (पश  ीि चन, ि ग्  व्य ग्रि ाय ग्र निका  ि मत्स्तय ग्र ीि चन), कृनष ि पि म  निभां, 

मीत्रालय ग्र, म ीबई-32 
19.  िचनिभांरय ग्रआय ग्र क्त 
20. आय ग्र क्त, कृषर, महाषारषाज्य ग्र, प जे 
21. आय ग्र क्त, महात्मांाी रषाररय ग्रमीणामरजषर ंाषहमरय ग्रर ना-महाषार, नांपषू 
22.  िचन ल्हान काषर(म ीबईिम ीबईउपनंषिंळून) 
23.  िचम ख्य ग्रकाय ग्रचकाषरअन काषर, न ल्हापनषषि 
24. म ख्य ग्रअनभय ग्रीता, लघ पाटबी ाषे(स्तथा.स्ततष)निभां, प जे, 
25.  िचउपन ल्हान काषर(म ीबईिम ीबईउपनंषिंळून) 
26.  िचउपिन ीषक्षक 
27.  िचन ल्हाअन क्षककृषरअन काषर 
28.   िचउप ीचालक ामान किननकषज 
29.  िचप्रकल्प ीचालकन ल्हामीणामरजनिका य ग्रीत्रजा 
30.  िचउपम ख्य ग्रकाय ग्रचकाषरअन काषर(मीणामपीचाय ग्रत/नषेंा) 
31.  िचप्रकल्पअन काषरएकास्त्मकआनििा रनिका प्रकल्प 
32.  िचन ल्हा मा कल्य ग्राजअन काषर(न ल्हापनषषि) 
33.  िच हाय्य ग्रकआय ग्र क्त मा कल्य ग्राज 
34.  िचकाय ग्रचकाषरअनभय ग्रीता(बाी काम), न ल्हापनषषि 
35.  िचकाय ग्रचकाषरअनभय ग्रीता ( ािच ननकबाी काम)   
36.  िचन ल्हाषेनशमनिका अन काषर 
37.  िचकाय ग्रचकाषरअनभय ग्रीता(क चन), न ल्हापनषषि 
38.    ीचालक, फलरत्पािन, महाषारषाज्य ग्र, प जे 
39.  िचउपम ख्य ग्रकाय ग्रचकाषरअन काषर, न ल्हापनषषि 
40.  िचनिभांरय ग्रकृषर ह ीचालक, 
41.  िचउप नचि/अिष नचि/कक्षअन काषर, ननय ग्रर ननिभां(षरहय ग्रर), मीत्रालय ग्र 
42. ननिर्नस्ततर/का.ममीणाषर-01. 

 


























































