कलम 4 (1)(ब) (xvii)
विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कोकण भिन निी मुुंबई येथील पुनिवसन शाखेतील कायव ि कतवव्ये याुंचा तपवशल.

कायालयाचे नाुंि

:

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग याुंचे कायालय

पत्ता

:

पुनिवसन शाखा रुम नुं.228, पविला मजला
कोकण भिन निी मुुंबई

कायालय प्रमुख

:

उप आयुक्त (पुनिवसन) कोकण विभाग

शासकीय विभागाचे नाुंि

:

मिसूल ि िन विभाग

कोणत्या मुंत्रालयातील खात्याच्या आविनस्त :

मिसूल ि िन विभाग

कायवक्षेत्र

कोकण विभागातील चार वजल्िे

:

1) ठाणे 2) रायगड 3) रत्नावगरी 4) ससिुदग
ू व 5) पालघर
विवशष्ठ काये :
1) मिाराष्र शासनाचे िोरणानुसार प्रकल्पबाविताुंचे पुनिवसनाचा कायवक्रम राबविणे
2) विभागतील सिव प्रकल्पातील प्रकल्पबाविताुंचे पुनिवसन कामात सियोग ठे िन
ू दे खरे ख ठे िणे .
3) विभागीय पातळीिर शासनाकडु न प्राप्त झालेल्या अनुदानाचे वजल्िाविकारी याुंना योग्य िाटप करणे.
4) वित्तीय िार्षिक अथव सुंकल्प वििीत मुदतीत तयार केली जातील याची दक्षता घे णे.
विभागाचे ध्येय ि िोरण

:-

विभागातील बावित व्यक्तींच्या पुनिवसनासुंबुंिीच्या आखलेल्या
िोरणानुसार चौकटीत पुनिवसन कायवक्रमाचे कायान्िीयन करणे.

सिव सुंबुंवित कमवचारी

:-

नमुना ब मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे

कायव

:-

नमुना ब मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे

कामाचे विस्तृत स्िरुप

:-

नमुना ब मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे

मालमत्ते चा तपशील

:-

पुनिवसन शाखा रुम नुं.228, पविला मजला
कोकण भिन निी मुुंबई

उपलब्ि सेिा :सुंस्थे च्या सुंरचनात्मक तक्ता

:-

सोबत जोडला आिे .

कायवलयीन दूरध्िनी क्रमाुंक ि िेळा

:- 27572652- िेळ सकाळी 10-00 ते सायुंकाळी 5.45 िा.पयंत

साप्ताविक सुट़टी ि विवशष्ट सेिेसाठी
ठरविलेल्या िेळा

:- प्रत्येक रवििार ि दुसरा तसेच चौथा शवनिार
या साप्तािीक सुट्टया
सेवेसाठी वेळ - सकाळी 10-00 ते सायुं.5.45 िा. पयंत

पुनववसन शाखे चा रचनात्मक तक्ता
ववभागीय
आयुक्त
कोकण ववभाग

उपआयुक्त
(पुनववसन) कोकण
ववभाग

िरीष्ठ लेखापाल

अव्िल कारकुन

वाहनचालक

वशपाई

कलम 4 (1)(b) (ii) नमुना (अ)
विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कोकण भिन येथील पुनिवसन शाखेतील अविकारी ि कमवचारी याुंच्या अविकाराुंचा
तपवशलअ
अ
क्र

पदनाम

अविकार - आर्षथक

कोणत्या कायद्या/ वनयम/
शासनवनणवय /पवरपत्रका नुसार

1

उप
आयुक्त
पुनिवसन

1) शासकीय िािनाचा दे खभाल दुरुस्ती खचव
2) शासकीय िािनाचा इुंिन खचव (पेरोल,वडझेल)
3) शासकीय िािन वनरुपयोगी ठरविणेस मुंजरु ी दे णे
4) टुं कले खन युंत्र दुरुस्तीसाठी मुंजरु ी दे णे
5) सुंगणकासाठी लागणारे सावित्य खरे दीबाबत.
6) युंत्राच्या सकमतीच्या 10% दुरुस्तीिरील खचव

वित्तीय अविकार वनयम पुस्स्तका
1978 भाग पविला उपविभाग एक ि
दोन अुंतगवत प्रदान करण्यात आलेले
वित्तीय अविकार

अवभप्राय

ब
अ
क्र

पदनाम

अविकार - प्रशासकीय

कोणत्या कायद्या/ वनयम/
शासनवनणवय / पवरपत्रका नुसार

1

विभागीय
आयुक्त

प्रकल्पबाविताुंच्या पुनिववसत गािाुंना
पुरविण्यासाठी िोणा-या खचाचे प्रमाण.

2

विभागीय
आयुक्त

मिाराष्र प्रकल्पबावित व्यक्तींचे पुनिवसन अविवनयम 1999
नुसार कलम 11(1) ची अविसूचना प्रवसध्द करणे.

शासन वनणवय क्र.
एस.30/प्र.क्र.35/र-1
वद. 14/9/2000

3

विभागीय
आयुक्त

मिाराष्र प्रकल्पबावित व्यक्तींचे पुनिवसन अविवनयम 1999
नुसार कलम 13(3) ची अविसूचना प्रवसध्द करणे.

शासन
वनणवयक्र.
आरपीए/
2004/प्र.क्र.121/र-1 वद.2/6/04

नागरी

सुवििा

अवभप्राय

शासन पवरपत्रक क्र. आरपीए2015/प्र.क्र.
214/र-1,वदनाुंक
23/9/2015.

क
अ
क्र

पदनाम

अविकार - फौजदारी

1

उप आयुक्त
(पुनिवसन)

या शाखेची माविती वनरुं क आिे .

कोणत्या कायद्या/वनयम/ शासन
वनणवय /पवरपत्रका नुसार

अवभप्राय

-

-

ड
अ
क्र

पदनाम

अविकार - अिवन्यायीक

1

उप आयुक्त

या शाखेची माविती वनरुं क आिे .

कोणत्या कायद्या/ वनयम/ शासन
वनणवय / पवरपत्रका नुसार
-

अवभप्राय
-

कलम 4 (b) (ii) नमुना (ब)
विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कोकण भिन येथील पुनिवसन शाखेतील अविकारी ि कमवचारी याुंच्या कतवव्याचा
तपवशलअ
क्र

पदनाम

प्रशासकीय कतवव्ये -

कोणत्या कायद्या/
वनयम/शासन वनणवय
/पवरपत्रका नुसार

1

उप आयुक्त
(पुनिवसन)

1) मिाराष्र शासनाचे िोरणानुसार प्रकल्पबाविताुंच्या पुनिवसनाचा
कायवक्रम राबविणे.
2) विभागातील सिव प्रकल्पातील प्रकल्पबासिताुंचे पुनिवसन कामात
सियोग ठे िन
ू दे खरे ख ठे िणे.
3) वजल्िाविकारी आवण प्रकल्प अविकारी तथा कायवकारी
अवभयुंता याुंनी प्रकल्पबाविताुंच्या पुनिवसनाबाबतच्या तयार
केलेल्या समयबध्द कायवक्रमाची छाननी ि तपासणी करुन
विभागाचा एकवत्रत अििाल शासनास सादर करणे. त्याबाबत
करण्यात आलेल्या प्रगतीचा िेळोिेळी आढािा घे िन
ू त्रैमावसक
प्रगती शासनास कळविणे.
4) वित्तीय अुंदाजपत्रके शासनास मुदतीत सादर केली जातील
याबाबतची दक्षता घे णे.
5) विभागीय पातळीिर शासनाकडू न प्राप्त झालेल्या अनुदानाचे
िाटप योग्य पध्दतीने करणेसाठी जरुर ती दक्षता घे णे.
6) वजल्िा पुनिवसन अविकारी/ प्रकल्प अविकारी याुंच्या सभा घे णे
ि त्याुंना पुनिवसनाचे कामी मागवदशवन करणे.
7) पुनिववसत गािठाणात भेटी दे णे प्रकल्पग्रस्ताुंच्या तक्रारी/
अडीअडचणी समजािून घे णे ि त्याुंचे वनिारण करणेसाठी वजल्िा
पुनिवसन अविकारी/ प्रकल्प अविकारी याुंना सूचना दे णे
8) शासनाने/मा. विभागीय आयुक्ताुंनी वनदे शीत केलेली कतवव्ये ि
जबाबदाऱ्या पार पाडणे.

मिसूल
ि
िन
विभागक्र.आरपीए
/1069/
र-1
वद.12/7/69.

2

अिल
कारकून

1) मिाराष्र प्रकल्प विस्थावपत पुनिवसन कायदा 1999 अुंतगवत येणारे
प्रस्ताि ि सुंदभव उप आयुक्त(पुन.) याुंचेकडे सादर करणे.
2) नागरी सुवििा अुंदाजपत्रकाुं ना मान्यता दे णेबाबत कायविािी
करणे.
3) पुनिवसनाचे विशेि बाब म्िणून वजल्िाविकारी याुंचेकडू न प्राप्त
झालेले प्रस्ताि शासनास सादर करणे.
4) वजल्िाविकारी याुंजकडू न प्राप्त झालेले कमवचारीिृुंदाुंचे
मुदतिाढीचे प्रस्ताि शासनास सादर करणे.

याबाबत शासन
आदे श / पवरपत्रक
नािी.

3

उपलेखापाल

1) सिव आिरण ि सुंवितरण अविकाऱ्याुंचा अथव सुंकल्पीय तरतुदीतील
मागणीनुसार एकत्रीकृ त अििाल विभागीय आयुक्ताुंच्या माफवत
शासनास सादर करणे.
2) लाभक्षेत्रातील जवमनीकवरता जवमन अविकृ त करण्याकवरता
अनुदान मागणीची तपासणी करणे तसेच प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना
पयायी जवमन िाटप करणे शासनाच्या सूचनेनस
ु ार प्रकल्प बावित

शासन वनणवय क्र.
आरपीए/1083/
1950/सीआर3319/र-1 वदनाुंक
21/5/83.

अवभप्राय

व्यक्तीकडू न अनामत स्स्िकारणे आवण जवमनीचा ताबा
घे तल्यानुंतर त्याबाबतची रक्कम स्स्िकारणे या बाबींिर वनयुंत्रण ि
तपासणी करणे.
3) आिरण ि वितरण अविकाऱ्याुं ना अनुदान िाटप करणे आवण
प्रकल्पबावित व्यक्तींना वदलेल्या घर कजाच्या िसुलीचे उविष्ट
ठरविणे.
4) खचाच्या प्रगतीिर अििाल घे णे ि लेखावशिववनिाय दरमिा
एकत्रीकृ त खचाचा अििाल सादर करणे.
5) चारमािी/ आठमािी/ नऊमािी सुिारीत अुंदाजपत्रके तयार
करुन समर्षपत रकमेचा अििाल सादर करणे.
6) वजल्िावनिाय खचव आवण प्राप्तीच्या लेखयाुंचा मिालेखाकाराुंच्या
कायालयाशी ताळमेळ घालणे.
7) वशल्लकी अनुदानाचे समायोजन लेखावशिववनिाय तयार करणे.
8) वजल्िा पुनिवसन अविकारी कायालयाची लेखाविियक कागदपत्राुंची तपासणी करुन त्यात आढळु न आलेल्या अवनयवमतता
विभागीय आयुक्ताुंच्या वनदशवनास आणून शासनास अििाल
सादर करणे.
4

वलवपक/
टुं कले खक

पुनिवसन शाखेतील सिव टुं कले खनाचे काम करणे ि िवरष्ठाुंनी िेळोिेळी
सोपविलेली कामे करणे.

शासन वनणवय नािी.

5

िािन चालक

शासकीय िािन चालविणे ि सुस्स्थतीत ठे िणे.

शासन वनणवय नािी.

6

वशपाई

टपाल िाटणे ि कायालयातील दप्तराची ने-आण करणे ि कायालयातील
िवरष्ठाुंनी िेळोिेळी सोपविलेली कामे करणे.

शासन वनणवय नािी.

ववभागीय आयुक्त कोकण ववभाग कोकण भवन ये थील पुनववसन शाखे तील अविकारी व कमवचारी याांच्या
कतवव्याचा तपवशलपदनाम

आर्षथक कतवव्ये -

अ
क्र

कोणत्या कायद्या/
वनयम/शासन वनणवय
/पवरपत्रका नुसार

अवभप्राय

1

उप आयुक्त
(पुनिवसन)

1) शासकीय िािनाचा दे खभाल दुरुस्ती खचव
2) शासकीय िािनाचा इुंिन खचव (पेरोल, वडझेल)
3) शासकीय िािन वनरुपयोगी ठरविणेस मुंजरु ी दे णे
4) टुं कले खन युंत्र/ सुंगणक दुरुस्तीसाठी मुंजरु ी दे णे
5) सुंगणकासाठी ि कायालयीन कामकाजासाठी लागणारे
सावित्य खरे दी करणे
6) युंत्राच्या सकमतीच्या 10% दुरुस्तीिरील खचव

मिाराष्र प्रकल्पबावित
व्यक्तींचे
पुनिवसन
अविवनयम 1999 मिील
तरतुदी
सामान्य प्रशासन विभाग
क्र
आरपीए-1069/र1वद. 31/10/1969

-

2

उपलेखापाल

1) आिरण ि वितरण अविकाऱ्याुं ना अनुदानाचे िाटप करणे आवण
प्रकल्प बावित व्यक्तींना वदलेल्या घर कजाच्या िसुलीचे उविष्ट
ठरविणे.
2) खचाच्या प्रगतीिर अििाल घे णे आवण लेखावशिववनिाय दरमिा
एकत्रीकृ त खचाचा अििाल शासनास सादर करणे.
3)चारमािी/आठमािी/नऊमािी सुिारीत अुंदाजपत्रके तयार करुन
समर्षपत रकमेचा अििाल शासनास सादर करणे.
4) वजल्िावनिाय खचव आवण प्राप्तीच्या लेखयाुंचा मिालेखाकाराुंच्या
कायालयातील ताळमेळ घालणे.
5) िार्षिक खचाचे समायोजन ि वशल्लकी अनुदानाचे समायोजन
लेखावशिववनिाय अििाल तयार करणे.

मिसूल ि िन विभाग
क्र.पीआरए1033/1950/सीआर3319/र-1 अ ,
वद21/5/1983

-

अ
क्र

पदनाम

1
अ
क्र
1

कतवव्ये - फौजदारी

या शाखेची माविती वनरुं क आिे .
पदनाम

कतवव्ये - अिवन्यायीक

या शाखेची माविती वनरुं क आिे .

कोणत्या
कायद्या
वनयम/शासन वनणवय
/पवरपत्रका नुसार

अवभप्राय

-

-

कोणत्या कायद्या /
वनयम/शासन वनणवय /
पवरपत्रका नुसार

अवभप्राय

-

-

कलम 4 (1) (b) (iii)

वनणयव प्रवक्रयेतील पयविेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदाईत्ि वनस्चचत करुन कायवपध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार / नाि)
कामाचे स्िरुप
: कोकण विभागातील 6 वजल्ियाुंतील प्रकल्प बाविताुंचे पुनिवसनाचे काम करणे .
सुंबुंवित तरतुद
:अविवनयमाचे नाुंि : 1. मिाराष्र प्रकल्प बावित व्यक्तींचे पुनिवसन अविवनयम 1986 सुिारीत 1999
2.भूमीसुंपादन, पुनिवसन ि पुनवस्थापना करताुंना िाजिी भरपाई वमळण्याचा ि पारदशवकतेचा िक्क
अविवनयम, 2013
वनयम :
मिाराष्र प्रकल्प बावित व्यक्तींचे पुनिवसन अविवनयम 1986 सुिारीत 1999
कलम 11(1) ि 13(3)
शासन वनणवय :
शासन मिसूल ि िन विभाग वनणव य क्र.एस-30/प्र.क्र.35/र-1 वद. 14/9/2005
पवरपत्रके :
शासन पवरपत्रक क्र. आरपीए/2004/प्र.क्र.121/र-1 वद.2/6/2004
कायालयीन आदे श : वनरुं क

अ.
क्र.

कामाचे स्िरुप

कालाििी वदिस

1

मिाराष्र प्रकल्प बावित व्यक्तींचे पुनिवसन
अविवनयम 1986 सुिारीत 1999 कलम
11(1) ची अविसूचना प्रवसध्द करणे

तात्काळ

विभागीय आयुक्त

2

मिाराष्र प्रकल्प बावित व्यक्तींचे पुनिवसन
अविवनयम 1986 सुिारीत 1999 कलम
13(3) ची अविसूचना प्रवसध्द करणे

मोठया प्रकल्पाुंच्या बाबतीत 3
ििांपेक्षा उशीरा नािी इतर
प्रकल्पाुंच्या बाबतीत 1 ििापेक्षा
उशीरा नािी.

विभागीय आयुक्त

3

कोकण विभागातील कायवरत असणारे
अविकारी/ कमवचारी याुंच्या पदाुंना मुदतिाढ

िार्षिक

4

कोकण
विभागातील
वजल्िाविकारी
याुंजकडू न प्राप्त िोणारी अुंदाज पत्रके
शासनास सादर करणे.

प्रकल्पाकवरता - तात्काळ

5

लेखावशिववनिाय
शासनाकडू न
प्राप्त
िोणाऱ्या सूचना ि अनुदान वजल्िाविकारी
याुंस िाटप करणे.

िेतन ि इतर भत्ते -चारमािी/
आठमािी/ नऊमािी/ िार्षिक
तात्काळ

कामासाठी जबाबदार
अविकारी

शासन स्तरािर
विभागीय आयुक्त
उपआयुक्त (पुनिवसन)
विभागीय आयुक्त

अवभप्राय

कलम 4 (1) (b) (iv)
नमुना (अ)
नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण सुंघटनाचे लक्ष (िािीक)
अनु.क्र.

काम / कायव

कामाचे प्रमाण

आवथकव

अवभप्राय

प्रकल्पग्रस्ताुंच्या पुनिवसनाच्या कामाचे आर्षथक/िार्षिक लक्ष दे णेत आले ले नािी.

कलम 4 (1) (b) (iv)
नमुना (ब)
कामाची कालमयादा
काम पुणव िोण्यासाठी प्रत्येक कामाची कालमयादा
अनु.
क्र

काम / कायव /

वदिस/तास पुणव करण्यासाठी

जबाबदार अविकारी

तक्रार वनिारण
अविकारी

1

मिाराष्र प्रकल्पबािीत
व्यक्तीचे पुनिवसन अविवनयम
1999 चे कलम 11(1) ची
अविसूचना

प्रकल्पाकडू न
प्राप्त
झालेपासून
प्रकरणाची छाननी करुन त्यानुसार
पुतवता
असलेस
सुंबुंवित
वजल्िाविकारी याुंचेकडू न त्िरीत
कायविािी करण्यात येते.

विभागीय आयुक्त

विभागीय आयुक्त

2

मिाराष्र प्रकल्पबािीत
व्यक्तीचे पुनिवसन अविवनयम
1999 चे कलम 13(3) ची
अविसूचना

मोठया प्रकल्पाुंच्या बाबतीत 3
ििांपेक्षा उशीरा नािी इतर प्रकल्पाुंच्या
बाबतीत 1 ििापेक्षा उशीरा नािी.

विभागीय आयुक्त

विभागीय आयुक्त

3

अजवदाराने मिाराष्र मावितीचा
अध्यादे श 2005 अन्िये
माविती मागविण्यास अजव
केल्यास माविती पुरविणे

30 वदिस

सुंबुंवित शासकीय
माविती अविकारी

सुंबुंवित माविती
अविकारी याुंच्या
नवजकचा सुंबुंवित
िवरष्ठ अविकारी

कलम 4 (1) (b) (v)
नमुना (क)
प्रकल्पग्रसताांच्या पुनववसनाच्या कामाशी सांबांवित पवरपत्रके

अ.
क्र.

शासवकय पवरपत्रकानुसार वदलेले वििय

पवरपत्रक क्रमाुंक ि तारीख

अवभप्राय
(असल्यास)

1

प्रकल्पग्रस्त अथिा त्याुंच्यािर अिलुंबन
ु
असणाऱ्या
व्यक्तींना शासकीय सेिेतील गट क आवण गट-ड मिील
पदाुंिर वनयुक्ती दे ण्याबाबत अनुसराियाची कायवपध्दती

शासन पवरपत्रक क्र. प्रकल्प 1002/ प्र.क्र. 5
/2002/16-अ वदनाुंक 1/1/80, 4/3/91,
3/1/97,
13/9/2000,
7/4/2001,
26/10/2002, 18/7/08, 27/10/2009,

-

2

प्रकल्पबाविताुंच्या पुनिववसत गािाुंना
पुरविण्यासाठी िोणा-या खचाचे प्रमाण.

सुवििा

शासन पवरपत्रक क्र. आरपीए-2015/प्र.क्र.
214/र-1,वदनाुंक 23/9/2015.

-

3

वित्तीय अविकार वनयम पुस्स्तका 1978 भाग पविला
उपविभाग 1 ते 5 प्रदान करण्यात वित्तीय अविकारामध्ये
सुिारणा करणेबाबत.

शासन पवरपत्रक क्र. विअप्र-1000/ प्र.क्र. 46
/2001/विवनयम वदनाुंक 11/7/2001 अन्िये

-

नागरी

कलम 4 (1) (b) (v)
नमुना (ड)

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, पुनिवसन शाखा याुंचे कामाशी सुंबुंवित
कायालयीन आदे श / िोरणात्मक परीपत्रके

अ.क्र.

वििय

क्रमाुंक ि तारीख

अवभप्राय (असल्यास)

1

आवि पुनिवसन मग िरण या तत्िानुसार
अिलुंबविण्याच्या
पुनिवसनाच्या
कायवपद्धतीबाबत

मिसूल ि िन विभाग शासन वनणवय क्र.
एस-30/प्रक्र-35/र-1/वद. 14/9/2004,
17/3/2006.

विभागीय स्तरािर ि वजल्िा
स्तरािर
पुनिवसनाबाबत
कायविािी करण्यात येते.

2.

प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती ि त्याुंच्यािर अिलुं बन
ु
असणाऱ्या व्यक्तींना शासकीय सेिेतील गट
क ि ड मिील पदाुंिर वनयुकती दे णेबाबत.

सामान्य प्रशासन विभाग शासन
पवरपत्रक
क्र.न्यायप्र-1008/7/
प्रक्र58/08/(भाग-2)/16अ
वद.
18/7/2008,27/10/2009.

सिव
सुंबुंवित
शासकीय
वनमशासकीय
कायालयाुंना
सुंपकव सािून प्रकल्पग्रस्ताुंना
वनयुक्ती बाबत कायविािी
करण्यात येते.

कलम 4 (1) (b) (v)
नमुना (इ)
विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कोकण भिन येथील पुनिवसन शाखेतील उपलब्ि स्ताऐिजाुंची यादी
दसताऐवजाचा ववषय :
अ.
क्र.

दस्ताऐिजाचा प्रकार

वििय

सुंबुंवित व्यक्ती पदनाम

व्यक्तीचे वठकाण

1

एमएससी-39 ए

नागरी सुवििा दे णेसाठी प्रकल्पाुंना मुंजरु ी
दे णेचे प्रस्ताि

रे कॉडव वकपर

विभागीय
आयुक्त
कोकण विभाग याुंचे
कायालय

2

एमएससी-56 सी

कोकण विभागातील आढािा बैठक

रे कॉडव वकपर

विभागीय
आयुक्त
कोकण विभाग याुंचे
कायालय

3

आरसीडी-5

पुनिवसन कामासाठी तयार करण्यात
आले ले कायवक्रम अुंदाजपत्रक

रे कॉडव वकपर

विभागीय
आयुक्त
कोकण विभाग याुंचे
कायालय

4

एमएससी 39 अ

मिाराष्र
प्रकल्पबावित
व्यक्तींचे
पुनिवसन अविवनयम 1999 नुसार कलम
11(1) ची अविसूचना प्रवसध्द करणे.

रे कॉडव वकपर

विभागीय
आयुक्त
कोकण विभाग याुंचे
कायालय

5

एमएससी 39 अ

मिाराष्र
प्रकल्पबावित
व्यक्तींचे
पुनिवसन अविवनयम 1999 नुसार कलम
13(3) ची अविसूचना प्रवसध्द करणे.

रे कॉडव वकपर

विभागीय
आयुक्त
कोकण विभाग याुंचे
कायालय

6

आरसीडी- 40- सी

पुनिवसन कामासाठी दे ण्यात आलेल्या
रक्कमेचे विवनयोजन लेखे

रे कॉडव वकपर

विभागीय
आयुक्त
कोकण विभाग याुंचे
कायालय

7

आरसीडी- 40- सी

पुनिवसन कामासाठी दे ण्यात आलेल्या
घरबाुंिणी कजाबाबत

रे कॉडव वकपर

विभागीय
आयुक्त
कोकण विभाग याुंचे
कायालय

8

आरसीडी- 53- सी

अस्थायी पदाुंना मुदतिाढ

रे कॉडव वकपर

विभागीय
आयुक्त
कोकण विभाग याुंचे
कायालय

कलम 4 (1) (a) (vi)

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कोकण भिन येथील पुनिवसन शाखेतील
दस्तऐिजाुंची िगविारी.
अ.
क्र.

वििय

दस्ताऐिजाचा प्रकार
नस्ती/मस्टर/नोंदपुस्तक/
व्िाऊचसव

1

मिाराष्र
प्रकल्पबािीत
व्यक्तींचे
पुनिवसन अविवनयम 1999 नुसार कलम
11(1) ची अविसूचना प्रवसध्द करणे.

कलम 11(1) अविसूचना

एमएससी-39 ए

कायम

2

मिाराष्र
प्रकल्पबावित
व्यक्तींचे
पुनिवसन अविवनयम 1999 नुसार कलम
13(3) ची अविसूचना प्रवसध्द करणे.

कलम 13(3) अविसूचना

एमएससी-39 ए

कायम

3

नागरी सुवििा दे णेसाठी प्रकल्पाुंना मुंजरु ी
दे णेचे प्रस्ताि

प्रशासकीय मुंजरु ी प्रस्ताि

एमएससी-39
(सी-1)

10 ििे

4

अस्थायी पदाुंना मुदतिाढ

नस्ती

आरसीडी- 53- सी

5 ििे

5

कायववििरण रवजस्टर

रवजस्टर

आरसीडी- 53- सी

5 ििे

6

सीआर रवजस्टर

रवजस्टर

आरसीडी- 53- सी

5 ििे

7

पुनिवसन कामासाठी दे ण्यात आलेल्या
रक्कमेचे विवनयोजन लेखे

नस्ती

आरसीडी- 40- सी

5 ििे

8

कमवचाऱ्याुंचे िजेरीपत्रक

इएसटी /ड

1 ििे

9

पुनिवसन कामासाठी दे ण्यात आलेल्या
घरबाुंिणी कजे

नस्ती

आरसीडी 40/सी

5 ििे

10

कोकण विभागातील आढािा बैठक

नस्ती

एमएससी-56/सी

5 ििे

11

प्रकल्पाच्या बाबतीत इतर सुंवचका

नस्ती

एमएससी-39 /सी

5 ििे

रवजस्टर

प्रमुख बाबीचा
तपवशल

सुरवक्षत ठे िण्याचा
कालाििी

कलम 4 (1) (ब) (vii)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयाच्या पवरणामकारक कामासाठी
जनसामान्याुंशी सल्ला मसलत करण्याची व्यिस्था.
अ.क्र

सल्ला मसलतीचा
वििय

कायवप्रणालीचे
विस्तृत िणवन

कोणत्या अविवनयमान्िये/ पवरपत्रकाद्वारे

मिसूल ि िन विभाग, शासन वनणवय क्रमाुंक आरपीए-2006/प्रक्र-1(8) /र-1,मुंत्रालय
मुुंबई- वद. 17/3/2006 अन्िये वजल्िा तसेच विभाग स्तरािर पुनिवसन सवमत्या स्थापन
करणे बाबत.
सदर शासन वनणवयान्िये वजल्िा स्तरािर ि विभागीय स्तरािर कायविािी करण्यात येत
आिे .

पुनरािृत्तीकाल
-

कलम 4 (1) (ब) (viii)
नमुना (अ)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयाच्या सवमतीची यादी प्रकावशत करणे.
अ.क्र

1

सवमतीचे नाि

सवमतीचे
सदस्य

सवमतीचे
उविष्ट

वकती िेळा
घे ण्यात येते

सभा जन सामान्याुंसाठी खुली
आिे सकिा नािी

सभेचा
कायवित्त
ृ ाुंत
(उपलब्ि)

मिसूल ि िन विभाग, शासन वनणवय क्रमाुंक आरपीए-2006 /प्रक्र-1 (8) /र-1 मुंत्रालय मुुंबई- वद.
17/3/2006 अन्िये वजल्िा तसेच विभाग स्तरािर पुनिवसन सवमत्या स्थापन करणेबाबत.
सदर सवमतीची यादी प्रकावशत केली जात नािी. माविती वनरुं क आिे .

-

कलम 4 (1) (ब) (viii)
नमुना (ब)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयाच्या अविसभाुंची यादी प्रकावशत करणे.
अ.क्र

अविसभेचे
नाि

1

सभेचे
सदस्य

सभेचे
उविष्ट

वकती िेळा
घे ण्यात येते

सभा जन सामान्याुंसाठी खुली
आिे सकिा नािी

या शाखेची याबाबतची माविती वनरुं क आिे .

सभेचा
कायवित्त
ृ ाुंत
(उपलब्ि)
-

कलम 4 (1) (ब) (viii)
नमुना (क)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयाच्या पवरिदाुंची यादी प्रकावशत करणे.
अ.क्र

1

पवरिदे चे
नाि

पवरिदे चे
सदस्य

पवरिदे चे
उविष्ट

वकती िेळा
घे ण्यात येते

सभा जन सामान्याुंसाठी खुली
आिे सकिा नािी

या शाखेची याबाबतची माविती वनरुं क आिे .

सभेचा
कायवित्त
ृ ाुंत
(उपलब्ि)
-

कलम 4 (1) (ब) (viii)
नमुना (ड)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयाच्या कोणत्यािी सुंस्थे ची यादी प्रकावशत
करणे.
अ.क्र

सुंस्थे चे
नाि

1

सुंस्थे चे
सदस्य

सुंस्थे चे
उविष्ट

वकती िेळा
घे ण्यात येते

सभा जन सामान्याुंसाठी खुली आिे सकिा
नािी

या शाखेची याबाबतची माविती वनरुं क आिे .

सभेचा
कायवित्त
ृ ाुंत
(उपलब्ि)
-

कलम 4 (1) (ब) (ix)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयातील अविकारी ि कमवचारी याुंची नािे,
पत्ते ि त्याुंचे मावसक िेतन
अ.
क्र

पदनाम

अविकारी/ कमवचा-याचे
नाि

िगव

रुजू वदनाुंक

दूरध्िनी क्रमाुंक/
फॅ क्स/ई-मेल

एकूण िेतन

श्री. अरुण अभुंग

एक

21/7/2016

27572652
कायालय

1,07,312/-

1

उप आयुक्त
पुनिवसन

2

अिल कारकून

श्री सुंतोि आचरे कर

तीन

1/7/2011

27572652
कायालय

44,617/-

3

उपलेखापाल

श्री. र. रा. साईकर

तीन

2/1/2013

27572652
कायालय

53,847/-

4

िािन चालक

श्री. स्व्ि.आर.भोसले

तीन

13/6/2013

27572652
कायालय

39,533/-

5

वशपाई

श्री. ए.आर. सािुंत

चार

1/12/2016

27572652
कायालय

38,389 /-

कलम 4 (1) (ब) (x)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयाच्या अविकारी ि कमवचा-याुंची िेतनाची
विस्तृत माविती प्रकावशत करणे.
अ.
क्र.

िगव

1

एक

2

पद

िेतन रुपरे िा

इतर अनुज्ञेय भत्ते

एकुण

मूळ िेतन

ग्रेड पे.

मिागाई
भत्ता

घरभाडे
भत्ता

शिर भत्ता

प्रसुंगानुसार
(जसे प्रिास
भत्ता)

उप आयुक्त
(पुनिवसन)

32,630

7600

54,713

12069

300

-

1,07,312/
-

तीन

अिल
कारकून

13,010

3500

22,454

4953

300

400

44,617/-

3

तीन

उपलेखापाल

15,780

4200

27,173

5994

300

400

53,847/-

4

तीन

िािन चालक

11780

2800

19,829

4374

300+50

400

39,533/-

5

चार

वशपाई

11,750

2400

19,244

4245

300+50

400

38,389/-

कलम 4 (1) (ब) (xi)
अ
विभागीय आयुक्त कायालय कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयाचे मुंजरू अुंदाजपत्रक ि खचाचा तपवशल
याची विस्तृत माविती प्रकावशत करणे.



अुंदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशन
अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन

अ.क्र

अुंदाजपत्रकीय
शीिाचे िणवन

अनुदान

वनयोवजत िापर (क्षेत्र ि
कामाचा तपवशल)

अविक अनुदान
अपेवक्षत असल्यास
रुपयात

या कायालयाकडू न मुंजरू अुंदाजपत्रक ि खचाच्या तपवशलाबाबतची माविती
प्रकाशीत केली जात नसल्याने या शाखेची या प्रपत्राची माविती वनरुं क आिे .

अवभप्राय

कलम 4 (1) (ब) (xii)
नमुना (अ)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयातील अनुदान िाटपाच्या
कायवक्रमाची कायवपध्दती प्रकावशत करणे.
कायवक्रमाचे नाुंि
लाभाथींच्या पात्रता सुंबुंिीच्या अटी ि शती
लाभ वमळण्यासाठीच्या अटी
लाभ वमळण्यासाठीची कायवपध्दती
पात्रता ठरविण्यासाठी आिचयक असले ले कागदपत्र
कायवक्रमामध्ये वमळणाऱ्या लाभाची विस्तृत माविती
अनुदान िाटपाची कायवपध्दती
सक्षम अविकाऱ्याचे पदनाम
विनुंती अजासोबत लागणारे शुल्क
इतर शुल्क
विनुंती अजाचा नमुना
सोबत जोडणे आिचयक असलेल्या कागदपत्राुंची यादी (दस्तऐिज/दाखले)
जोड कागदपत्राचा नमुना
कायवपध्दती सुंदभात तक्रार वनिारणासाठी सुंबुंवित अविकाऱ्याचे पदनाम
तपवशलिार ि प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि वनिी (उदा. वजल्िा पातळी, तालुका पातळी, गाि पातळी)
लाभाथींची यादी खालील नमुन्यात

वरीलमुद्याक्रमाांक1ते 17बाबतचीकार्यवाही वजल्िाविकारीकार्ालर्ाकडू नहोतअसल्र्ाने र्ाशाखेचीर्ा
प्रपत्राचीमाहहतीहनरां कआहे .

कलम 4 (1) (ब) (xii)
नमुना (ब)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयातील अनुदान कायवक्रमाअुंतगवत
लाभाथींची विस्तृत माविती प्रकावशत करणे.
योजना/कायवक्रमाचे नाि :
अ.क्र

लाभाथींचे नाि ि पत्ता

अनुदान/लाभ याची
रक्कम/स्िरुप

वनिड पात्रतेचे
वनकि

याबाबतची या शाखेची माविती वनरुं क आिे .

अवभप्राय

कलम 4 (1) (ब) (xiii)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयातील वमळणा-या/सिलतीचा परिाना
याची चालू ििाची तपवशलिार माविती.
परिाना/परिानगी/सिलतीचे प्रकार.
अ.क्र

1

परिाना
िारकाचे नाि

परिान्याचा
प्रकार

परिाना
क्रमाुंक

वदनाुंका
पासून

वदनाुंका
पयंत

या शाखेची याबाबतची माविती वनरुं क आिे .

सािारण
अटी

परिान्याची
विस्तृत
माविती

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयातील मावितीचे इलेक्रॉवनक स्िरुपात
साठविलेली माविती प्रकावशत करणे. (चालू ििाकवरता)
अ.क्र

दस्तऐिजाचा प्रकार

वििय

कोणत्या इलेक्रॉवनक
नमुन्यात

या शाखेची याबाबतची माविती वनरुं क आिे .

माविती वमळविण्याची
पध्दती

जबाबदार व्यस्क्त

कलम 4 (1) (ब) (xv)
विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयात उपलब्ि सुवििाुंचा तक्ता प्रकावशत
करणे.
उपलब्ि सुवविा
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

भेटण्याच्या िेळे सुंदभात माविती.
िेबसाईट विियी माविती
कॉलसेंटर विियी माविती
अवभले ख तपासणीसाठी उपलब्ि सुवििाुंची माविती
कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ि सुवििाुंची माविती
नमुने वमळण्याबाबत उपलब्ि माविती
सूचना फलकाची माविती
ग्रुंथालय विियी माविती

अ.क्र.

सुवििेचा
प्रकार

िेळ

कायवपध्दती

वनरां क

दुपारी 10-00 ते सायुंकाळी 5-45
वनरुं क
वनरुं क
वनरुं क
वनरुं क
वनरुं क
वनरुं क
वनरुं क
वठकाण

जबाबदार व्यक्ती/
कमवचारी

तक्रार
वनिारण

कलम 4 (1) (b) (xvi)
विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, कोकण भिन येथील पुनिवसन शाखेतील शासकीय माविती अविकारी / सिा. शासकीय
माविती अविकारी / अवपलीय प्राविकारी (तेथील लोक प्राविकारीच्या कायवक्षेत्रातील) याुंची विस्तृत माविती प्रकाशीत करणे.
अ.

शासकीय माविती अविकारी

अ.क्र.

शासकीय
माविती
अविकारीचे
नाि

पदनाम

कायवक्षेत्र

पत्ता/ फोन

ई - मेल

अवपलीय
प्राविकारी

1

श्री सुंतोि
आचरे कर

िरीष्ठ
लेखापाल

पुनिवसन
शाखेपरु ते

विभागीय आयुक्त
याुंचे कायालय, रुम
नुं.228, दुसरा मजला,
कोकण भिन, निी
मुुंबई.
फोन - 27572652

rehkonkan12@gmail.com

उप आयुक्त
(पुनिवसन)

ब.

सिा. शासकीय माविती अविकारी

अ.क्र.

सिा. शासकीय
माविती
अविकारीचे
नाि

पदनाम

कायवक्षेत्र

पत्ता/ फोन

ई - मेल

अवपलीय
प्राविकारी

श्री
र.रा.साईकर

िरीष्ठ
लेखापाल

पुनिवसन
शाखेपरु ते

विभागीय आयुक्त
याुंचे कायालय, रुम
नुं.228, दुसरा
मजला, कोकण
भिन, निी मुुंबई.
फोन - 27572652

rehkonkan12@gmail.com

उप
आयुक्त
(पुनिवसन)

1

क.

अवपलीय अविकारी

अ.
क्र.

अवपलीय
अविकारीचे
नाि

पदनाम

कायवक्षेत्र

पत्ता/ फोन

ई - मेल

अवपलीय
प्राविकारी

1

श्री
अरुण
अभुं ग

उप आयुक्त
पुनिवसन

पुनिवसन
शाखेपरु ते

विभागीय आयुक्त याुंचे कायालय रुम
नुं.228, दुसरा मजला, कोकण भिन,
निी मुुंबई. फोन - 27572652

--

उप आयुक्त
(पुनिवसन)

कलम 4 (1) (ब) (xvii)

विभागीय आयुक्त कायालय, कोकण विभाग येथील पुनिवसन शाखा या कायालयातील प्रकावशत माविती.
मिाराष्ट्र प्रकल्पबावित व्यक्तींचे पुनववसन अविवनयम 1999 चे कलम 11 (1) व 13(3) ची
अविसुचना ववभागीयसतरावर शासन राजपत्रात व वजल्िासतरावर सथावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्द करण्यात ये ते.
कलम 4 (1) (क)
सिवसामान्य लोकाुंशी सुंबुंवित मित्िाचे वनणवय ि िोरणे याुंची यादी प्रकाशनाकवरता तयार करणे ि वितरीत करणे.
पुनववसन शाखे ची याबाबतची माविती वनरां क आिे .

कलम 4 (1) (ड)
सिवसािारणपणे आपल्या कायालयात िोणा-या प्रशासकीय/अिवन्यावयक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे.
घे तलेल्या वनणवयाबाबत कायव करणाची वममाुंसा यापुढे दे णेत येईल असे जािीर करणे.
पुनववसन शाखे ची याबाबतची माविती वनरां क आिे .

वटप : लोक प्राविकारी/शासकीय माविती अविकारी िे सूचना फलक/ितवमानपत्र सािवजवनक सूचना, प्रसार माध्यमे, सूचना
प्रसारण, इुंटरनेट इ. उपयोग मावितीच्या प्रसारासाठी करते.

***************************

