
 
 

 

“सारथी” 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा�लका,नांदेड 

सवुण� जयंती शहर  रोजगार योजना 

"वभागाशी संब%धत वारंवार "वचारले जाणारे () न (F.A.Q.)  
 

अ.1 () न  उ3 तर  शरेा  

1  दा5र6य रेषेखाल ल 

(माणप9 �मळणे संबधी 

तसेच नावात सुधारणा 

करणे बाबत.  

�वभागात शासना�दारे अ�ंतम मा� यता 

�ा� त याद� असुन सदर याद�तील कुटंब 

सद� यासह  

कुटंुब �मुखाचे नावे दा"र#य रेषा %मांक 

असणारे �माणप( �वतर�त केले जात.े 

न�वन �माणप( अथवा नावात सुधारणा 

यासाठ. �वह�त नमु� यात अज/, शपथप(,  

रह�वाशी व ओळख पुरावा यासाठ. 

आव4 यक  कागदप( े जोडावी लागतात.  

�माणप( �वतर�त 

कर7 यासाठ. 07 

:दवसांचा कालावधी 

असुन �माणप( 

�वनामु; य :दले जाते  

2  ; वयंरोजगार कज� 

(; ताव कसे तयार 

करावेत तसेच (; ताव 

कधी ि;वकारणार.   

शासनाकडुन �ा� त होणा-या आ=थ/क व 

भौतीक उ:द@ टांA या अनुषंगाने दा"र#य 

रेषेखाल�ल पा( लाभाB याCकडुन दोन 

��तमंD ये अजा/सहफोटो ,मतदान 

ओळखप(, राशन काड/, लाईटबील 

दा"र#य रेषा �माणप(,थकबाकGदार 

नस; याबाबत शपथप(,  कोटेशन यासह 

अज/ मागवून �भाग �नहाय बँकेस पुढ�ल 

काय/वाह�� तव अKे�षत केले जातात  

शासनाकडुन उ:द@ टये 

�ा� त झा; यानंतर 

वत/मानप(ात जाह�र 

�गटन देवुन अज/ 

माग�व7 यात येतात  

 3  (�श>ण घाटकाअतंग�त 

"व"वध  कौशA यपूण� 

(�श>णाच ेअज� कधी व 

कोणामाफ� त ि;वकारले 

जाणार  

शासना कडुन सुजयो �वभागात आ=थ/क 

व भैा�तक उ:द@ टये �ा� त झा; यांनंतर 

फोटो शैNOणक  अह/ता 

कागदप(देा.रे.�माणप(  नगरसेवक 

ओळखप( व अ� य आव4 यक 

कागदप(ासह पा( लाभाB याCच े  अज/ 

ि�कार7 यात येतात व �QशNण काय/%म 

राब�व7 यातजातो.  

सदर कामासाठ. 

लोकQशNण �सारक 

मंडळ जालना कँR प 

नांदेड ह� सं� था कS #क 

सं� था  (नोडल एज� सी)  

R हणुनमा.िज; हा=धकार�  

नांदेड यांच ेआदेशा� वये 

�नयुW त असुन X यांच े 

माफ/ त अमंलबजावणी 

केल� जाते  



 
 

 

 

4  मEहला बचत गटांना 

Fफरता Gनधी �मळणे 

संबधीची काय�वाह  

कागदप9 ेव कालावधी 

म:हला बचत गटाची � थापना 

झा; यानंतर �नयमानुसार एक वषा/चा 

कालावधी पूण/  झाले; या गटास जे@ ठता 

%माने ��तम:हला सद� य Y. 2000/- 

या �माणे जा� तीत जा� त Y. 25000/- 

]फरता �नधी मंजुर करता येतो. यासाठ.  

पासबुक, फोटो, गटाचा मुळ ठराव व 

अ� य आव4 यक कागदप(ासह �� ताव 

�वभागात सादर के; यानंतर छाननी अ�ंत 

�ा� त उ:द@ टांA या अनुषंगाने उपल_ ध 

�नधी नुसार ]फरता �नधी मंजुर  क`न 

वाटप कर7 यात येतो 

कालावधी �नि4 चत नसुन 

शासन उ:द@ टये तसेच 

�नधीची उपल_ धता व 

जे@ ठता %माने ]फरता 

�नधी वाटप केला जातो 

5  मEहला बचत गटांना 

उदयोग I यवसायासाठK 

कज� (; ताव  कसा 

करावा, कागदप9े व 

; वीकृती कधी  

म:हला बचत गटांना ]फरता �नधी �ा� त 

झा; यानंरच गटाच ेउदयोग गटात Yपांतर 

करता येत े साधारणपणे प"रसराचा 

अदंाज घेवून व गटातील सद� या सहज 

पणे क` शकतील असा � यवसाय 

�नवड7 यासंबधी  �वभागाकडुन माग/दश/न  

कर7 यात येते. �� ताव तयार 

कर7 यासाठ.  गटातील सव/ 

सद� यांचफेोटो,मतदान ओळखप(/ 

आधारकाड/, राशनकाड/, दा"र#य रेषा 

�माणप(, �क; प अहवाल,कोटेशन इ.सह 

दोन ��तत �� ताव माग�वले 

जातात.छाननीअ�ंतगटांच ेमु; यांकन समुह 

संघटक करतात पा( गटांच े �� ताव 

बँकेत मंजुर�� तव अKे�षत केले जातात 

वर�ल काय/वाह� शासनाकडुन उ:द@ टये 

आ; यानंतर कर7 यात येत.े     

 

 संपका�साठK 1. सहाMयक आयुO त 9011001018                       ; वा>र त/  

                    सहाMयक आयुO त तथा स(अ.  

                 सुवण/ जयंती शहर� रोजगार योजना,  

                                                 नांदेड वाघाळा शहर महानगर पा Qलका, नांदेड.  


