नागयीकाची वनद
वाभान्म ळाखा,कोकण बलन
नली भॊफई

परिशिष्ट -2
अ.क्र.

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी वेला

कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ा ा केल्मानॊतय
ककती कारालधीत वेला ऩयवलरी जाते.

वेला ऩयवलणाया

वेला वलहशत

अधधकायी/ कभाचायी

कारालधीत ऩयवलरी

(दारन क्रभाॊक ल

न गेल्माव

दयध्लनी क्रभाॊक)

ज्माचमाॊकडे तक्राय
कयता मेईर तो
अधधकायी ल तमाॊचा

1
1

2
1)वलबागीम आमक्तारमाचे आस्थाऩनेलयीर लगा-2,3,4 ची वेलाऩस्तके,

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे

4
वॊकरन अव्लर

दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म

लेतनननश्श्चती

वलननमभन

) कोकण वलबाग, रुभ

2)याजऩत्रत्त अधधका-माॊची वेलाऩस्तके

ऩाडण्माव

कायकून इएवफी-2 ल
तशसवरदाय

नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

3) प्रनतननमक्ती लयीर अधधका-मॊााची वेला ऩस्तके

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा

(वलावाधायण), रुभ

कोंकण बलन, नली

4) लावऴाक लेतनलाढी काढणे ल वेलाऩस्तकात नोंदी घेणे

करभ 10(1) भधीर तयतूदीव अनवरुन

नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

भॊफई 400614

तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच हदलळी ककॊ ला

कोंकण बलन, नली

दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

भफ
ॊ ई 400614

दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

झाल्मालय तमाचमा नोंदी वेलाऩस्तकात घेणे

नस्ती

7) गटवलभा नोंदी, भशायाष्ट्र दळान नोंद

काढण्मात मेईर. मा कामाारमाचमा स्तयालय

दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

8) वलबागीम ऩरयषा ल भशवूर अशाता ऩरयषा उततीणा झारेल्मा कभाचा-माॊचमा

कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत

नोंदी वेलाऩस्तकात घेणे

नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म

9)आश्लासवत प्रगनत मोजनेचा राब सभऱारेल्मा कभाचा-माॊची लेतनननश्श्चती

कामाारमाकडून

5)अधधकायी ल कभाचायी माॊचा यजा रेखा तमाय कयणे
6)आरेरे अजााभध्मे यजारेखा भशवूर ळाखेव कऱवलणे ल यजा भॊजूय

कयणे ल तमाचमा नोंदी वेलाऩस्तकात घेणे
10) वेलाऩस्तकाची लेतनऩडताऱनी करुन घेणे वेलाननलतृ त शोणा-मा कभाचामाचमा 10 लऴााचमा वेलाकारालधीची भाहशती भशवूर ळाखेकडे कऱवलण

11) कभाचा-माचे गोऩनीम अशलाराफाफत आयोग्म वलऴमक ननमक्ती फाफत,
इतमाहद.
12) भाहशती अधधकायाफाफत कामाालाशी कयणे

ल ळावकीम कताव्मे
शोणा-मा

ळक्मतो

7

वलरॊफाव

हदलवात

अशलार

ऩाय

प्रनतफॊध

ननकारी

भागलालमाचे

प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3 भहशन्माॊचमा
आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी
कयण्मात मेईर.

परिशिष्ट -2
अ.क्र.

1
2

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी वेला

कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ा ा केल्मानॊतय ककती
कारालधीत वेला ऩयवलरी जाते.

वेला ऩयवलणाया अधधकायी/

वेला वलहशत कारालधीत ऩयवलरी

कभाचायी (दारन क्रभाॊक ल

न गेल्माव ज्माचमाॊकडे तक्राय

दयध्लनी क्रभाॊक)

कयता मेईर तो अधधकायी ल

4
वॊकरन अव्लर कायकून

तमाॊचा दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म ) कोकण

ऩोर-1 ल तशसवरदाय

वलबाग

2
1) पौजदायी वलऴमक वला तक्रायी अजा ल इतय फाफी

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

2) फॊदी माॊना असबलचन यजा भॊजूय कयणे

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

3)ऩोरीव ऩाटीर

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

(वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

4) उऩोऴण भोचाा

भधीर तयतद
ू ीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

कोंकण बलन, नली भॊफई 400614

हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

कोंकण बलन, नली भॊफई

दयध्लनी क्रभाॊक 022-27571501

6) कामदा ल वलव्मस्था, वलवलध प्रकायचे तक्रायी अजा इ.

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

7) आधाय काडााफाफतचम फैठका ल ऩत्व्मलशाय

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

5) जनगणना, वागयी जनगणना

नोडर ग्रऩ फैठका ल ऩत्व्मलशाय
8) भाहशती अधधकायाफाफत कामालाशी कयणे

वॊफॊधधत नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म
कामाारमाकडून अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा
नस्तीलय 3 भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती
कामालाशी कयण्मात मेईर.

3
33

1)रे झयीतून दे मके भॊजूय करुन घेऊन फॉकेतून योख

भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

वॊकरन अव्लर कायकून

उऩ आमक्त (वाभान्म ) कोकण

प्राप्त करुन घेणे

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

योखऩारा ल तशसवरदाय

वलबाग

2) दे मके अदा कयणे तमाॊचे हशळेफ अद्ममालत ठे लणे

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

(वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

कोंकण बलन, नली भॊफई 400614

हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

कोंकण बलन, नली भॊफई

दयध्लनी क्रभाॊक 022-27571501

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी
वॊफॊधधत नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म
कामाारमाकडून अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा
नस्तीलय 3 भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती
कामालाशी कयण्मात मेईर.

परिशिष्ट -2
अ.क्र.

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी
वेला

कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ा ा केल्मानॊतय ककती कारालधीत
वेला ऩयवलरी जाते.

वेला ऩयवलणाया अधधकायी/

वेला वलहशत कारालधीत

कभाचायी (दारन क्रभाॊक ल

ऩयवलरी न गेल्माव

दयध्लनी क्रभाॊक)

ज्माचमाॊकडे तक्राय कयता
मेईर तो अधधकायी ल तमाॊचा

1
4

4
वॊकरन अव्लर कायकून

दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म )

वॊककणा ल तशसवरदाय

कोकण वलबाग

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

(वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

4) लाताणूकरीत मॊत्णा खये दी ल दरुस्ती

भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

कोंकण बलन, नली भॊफई

हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

कोंकण बलन, नली भॊफई

5) भाहशती अधधकायाफाफत कामालाशी कयणे

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

2
1) दयू ध्लनी, खचााफाफत

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

2) स्टे ळनयी लाटऩ

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

3) वॊगणक खये दी ल दरुस्ती फाफत
फाफत

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत
नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून
अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3

भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात
मेईर.

5

1)वॊक्षषप्त दे मके

भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

वॊकरन सरऩीक हटआयई-1 ल

उऩ आमक्त (वाभान्म )

2) प्ररॊत्रफत तऩसळरलाय दे मके कोऴागायात वादय

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

तशसवरदाय (वलावाधायण)

कोकण वलबाग

कयणे

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

3) भशारेखाऩार माॊना वादय कयणे.

भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच

कोंकण बलन, नली भॊफई

कोंकण बलन, नली भॊफई

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

4)वलवलध रेखासळऴााखारीर कामाारमीन खचा

हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

दयू ध्लनी आणण ननलावी दयू ध्लनी, लताभानऩत्े

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

माॊची दे मके

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत

5) रेखा आषेऩाची ऩूतत
ा ा

नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून

अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3
भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात
मेईर.

परिशिष्ट -2
अ.क्र.

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी वेला

कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ा ा केल्मानॊतय ककती कारालधीत
वेला ऩयवलरी जाते.

वेला ऩयवलणाया अधधकायी/

वेला वलहशत कारालधीत

कभाचायी (दारन क्रभाॊक ल

ऩयवलरी न गेल्माव

दयध्लनी क्रभाॊक)

ज्माचमाॊकडे तक्राय कयता
मेईर तो अधधकायी ल तमाॊचा

1
6

2
1) लैद्मककम दे मके तमाय कयणे
2) प्रलावबतता दे मके लगा 1 ते 4 तमाय कयणे
3) भाहशती अधधकायाफाफत कामालाशी कयणे
4) भशायाष्ट्र दळान यजा दे मक तमाय कयणे
5) स्लग्राभ यजा दे मक तमाय कयणे

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

4
वॊकरन सरऩीक हटआयई-2

दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म )

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

ल तशसवरदाय

कोकण वलबाग

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

(वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

कोंकण बलन, नली भॊफई

हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

कोंकण बलन, नली भॊफई

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत
नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून

अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3
भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात
मेईर.
7

1)

लगा 1 ते 4 भधीर अधधकायी/ कभाचायी माॊची

लेतनदे मके

भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल
ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

वॊकरन अव्लर कायकून

उऩ आमक्त (वाभान्म )

एरआयएन-1 ल तशसवरदाय

कोकण वलबाग

2) ऩयलणी लेतन दे मके

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

(वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

3)

भासवक वललयणऩत्े

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

कोंकण बलन, नली भॊफई

4)

भोटाय/घयफाॊधणी /वॊगणक ल इतय दे मके

भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच

हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

कोंकण बलन, नली भॊफई

5)

उतवल अग्रीभ

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

6)

लाशन चारकाॊचे अनतकारीक बतते

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

7)

आमकय गणना

8)

वशाला लेतन आमोगाचमा पयकाची दे मके

नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून

9)

वेलाथा आसालरी., फी.डी.एव. काढणे

10) भाहशती अधधकायाफाफत भाहशती तमायकयणे

अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3
भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात
मेईर.

ऩरयसळष्ट्ट -2
अ.क्र.

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी वेला

कामाऩूतीचे लेऱाऩत्क

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ा ा केल्मानॊतय ककती कारालधीत
वेला ऩयवलरी जाते.

वेला ऩयवलणाया अधधकायी/

वेला वलहशत कारालधीत

कभाचायी (दारन क्रभाॊक ल

ऩयवलरी न गेल्माव

दयध्लनी क्रभाॊक)

ज्माचमाॊकडे तक्राय कयता
मेईर तो अधधकायी ल तमाॊचा

1
8

1)

2
लगा 1 ते 4 भधीर अधधकायी/ कभाचायी माॊची

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

लेतनदे मके

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म )

एरआयएन-2 ल तशसवरदाय

कोकण वलबाग रुभ नॊ.106,

2) ऩयलणी लेतन दे मके

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

(वलावाधायण)

ऩहशरा भजरा, कोंकण बलन,

3)

भासवक वललयणऩत्े

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

नली भॊफई 400614 दयध्लनी

4)

भोटाय/घयफाॊधणी /वॊगणक ल इतय दे मके

भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच
हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

कोंकण बलन, नली भॊफई

क्रभाॊक 022-27571501

5)

उतवल अग्रीभ

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

6)

लाशन चारकाॊचे अनतकारीक बतते

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत

400614 दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

7) आमकय गणना
8)

वशाला लेतन आमोगाचमा पयकाची दे मके

9)

वेलाथा आसालरी., फी.डी.एव. काढणे

10) भाहशती अधधकायाफाफत भाहशती तमाय कयणे
9

4
वॊकरन अव्लर कायकून

1)

घयफाॊधणी

/दचाकी/

वॊगणक

अधग्रभाॊचे

नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून

अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3
भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात
मेईर.
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

वॊकरन अव्लर कायकून ऩेन्ळन

उऩ आमक्त (वाभान्म )

/अनतरयक्त ल तशसवरदाय

कोकण वलबाग

आदे ळ, दे मके ल व्माजाची आकायणी कयणे

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

2) ळावकीम कभाचायी माॊची ऩें न्ळन प्रकयणे

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

(वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

भॊजूय झारी नवल्माव तमाॊचमा तक्रायीचे

भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

कोंकण बलन, नली भॊफई

हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

कोंकण बलन, नली भॊफई

लगा 1 ते 4 ऩेन्ळन प्रकयणे तमाय कयणे तमाची

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

दे मके तमाय करुन अदा कयणे,

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत

400614 दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

ननलायण कयणे
3)

4) लगा 3 ल 4 चमा अनतरयक्त झारेल्मा कभाचामाना वभामोजनाने सळपायवी कयणे ल मादी
कयणे
5) भाहशती अधधकायाफाफत भाहशती तमाय कयणे

नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून

अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3
भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात
मेईर.

परिशिष्ट -2
अ.क्र.

1
10

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी वेला

कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ा ा केल्मानॊतय ककती
कारालधीत वेला ऩयवलरी जाते.

वेला ऩयवलणाया अधधकायी/

वेला वलहशत कारालधीत

कभाचायी (दारन क्रभाॊक ल

ऩयवलरी न गेल्माव ज्माचमाॊकडे

दयध्लनी क्रभाॊक)

तक्राय कयता मेईर तो अधधकायी

2
1)भशायाष्ट्र भाहशतीचा अधधकाय अधधननमभ 2005

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

4
वॊकरन सरऩीक भ.भा.अ

ल तमाॊचा दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म ) कोकण

2)ठे ल वॊरग्न मोजना

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव

/ठे लवरग्न ल फजेट ल

वलबाग

3) फजेट,टॊ करेखन

प्रनतफॊध अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा

तशसवरदाय (वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

करभ 10(1) भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

कोंकण बलन, नली भॊफई

ळक्मतो तमाच हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण

कोंकण बलन, नली भॊफई

तातडीचमा स्लरुऩाची नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी

400614 दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

400614 दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

काढण्मात मेईर. मा कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी

कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत नस्तीलय 45 हदलवाचमा
आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून अशलार भागलालमाचे
प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3 भहशन्माॊचमा आत ननणाम
घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात मेईर.
11

1)बवलष्ट्म ननलााश ननधी लगा-4 चे रेखे तमाय कयणे ल

भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

वॊकरन सरऩीक बनननन ल

उऩ आमक्त (वाभान्म ) कोकण

दे मके तमाय कयणे

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव

तशसवरदाय (वलावाधायण)

वलबाग

ऩत्व्मलशाय कयणे

करभ 10(1) भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती

कोंकण बलन, नली भॊफई

कोंकण बलन, नली भॊफई

400614 दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

400614 दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

2) लगा-3 ची दे मके तमाय कयणे ल वॊफॊधीत
3) टॊ करेखन,वाभान्म ळाखेचे,टऩार नोंदवलणे
4) भाहशती अधधकायाफाफत कामालाशी कयणे

प्रनतफॊध अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा
ळक्मतो तमाच हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण
तातडीचमा स्लरुऩाची नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी
काढण्मात मेईर. मा कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी
कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत नस्तीलय 45 हदलवाचमा

आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून अशलार भागलालमाचे
प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3 भहशन्माॊचमा आत ननणाम
घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात मेईर.
परिशिष्ट -2

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

अ.क्र.

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी वेला

कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ा ा केल्मानॊतय ककती कारालधीत
वेला ऩयवलरी जाते.

वेला ऩयवलणाया अधधकायी/

वेला वलहशत कारालधीत

कभाचायी (दारन क्रभाॊक ल

ऩयवलरी न गेल्माव

दयध्लनी क्रभाॊक)

ज्माचमाॊकडे तक्राय
कयता मेईर तो
अधधकायी ल तमाॊचा

1
12

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

4
वॊकरन सरऩीक नोंदणी ल

दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म )

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

तशसवरदाय (वलावाधायण)

कोकण वलबाग

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3चमा करभ 10(1) भधीर

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

रुभ नॊ.106, ऩहशरा

तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच हदलळी

कोंकण बलन, नली भॊफई

भजरा, कोंकण बलन,

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

नली भॊफई 400614

भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

वॊकरन सरऩीक असबरेख

उऩ आमक्त (वाभान्म )

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

कष ल तशसवरदाय

कोकण वलबाग

ऩयवलणे

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

(वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा

3) नकरा दे णे

भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

भजरा, कोंकण बलन,

हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

कोंकण बलन, नली भॊफई

नली भॊफई 400614

यकभेचमा वला ळाखाॊचमा ऩालतमा दे णे.

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

5) लाचनारमातीर ऩस्तके भागणी प्रभाणे

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

2
नोंदणी ळाखाप्रभख म्शणून ळाखेचमा काभाकाजालय
ननमॊत्ण ठे लणे

ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची नस्ती
ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर.

मा

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत

दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून

अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3
भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात
मेईर.
13

1)

असबरेख जतन कयणे 1 ते 17 ळाखा

2) भागणी केल्माप्रभाणे वॊधचका वला ळाखाना

4) भाहशती अधधकाया खारी जभा झारेल्मा

ऩयवलणे

नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून

अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3
भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात
मेईर.

परिशिष्ट -2
अ.क्र.

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी वेला

1
14

कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩत
ा ा केल्मानॊतय ककती
ू त
कारालधीत वेला ऩयवलरी जाते.

वेला ऩयवलणाया

वेला वलहशत कारालधीत

अधधकायी/ कभाचायी

ऩयवलरी न गेल्माव

(दारन क्रभाॊक ल दयध्लनी

ज्माचमाॊकडे तक्राय कयता

क्रभाॊक)

मेईर तो अधधकायी ल

4
वॊकरन अव्लर कायकून

तमाॊचा दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म )

यकाऩ ल तशसवरदाय

कोकण वलबाग

2
1)यचना ल कामाऩध्दती वलऴमक फाफी,

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन

2)ळावकीम लाशनाॊवलऴमक फाफी ल प्रस्ताल ळावनाकडे वादय

ल ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव

कयणे

प्रनतफॊध अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा

(वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा

3)याज्मऩयस्कृत मोजने अॊतगात वॊ.गाॊ.मो./श्रालणफाऱ,

करभ 10(1) भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ

रुभ नॊ.106, ऩहशरा

भजरा, कोंकण बलन,

नस्ती ळक्मतो तमाच हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी

भजरा, कोंकण बलन,

नली भॊफई 400614

.मो/इॊ.गाॊ.. ले.मो. याष्ट्रीम वाभाश्जक अथावशाय्म मोजना

आणण तातडीचमा स्लरुऩाची नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात

नली भॊफई 400614

5)ननलडणूकीवॊदबाातीर वलाकाभे

ननकारी काढण्मात मेईर. मा कामाारमाचमा स्तयालय

6)वॊजम गाॊधी मोजना ल इॊहदया गाॊधी मोजना आस्थाऩनेचे

कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत नस्तीलय 45

दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

दयध्लनी क्रभाॊक 02227571501

लेतन श्जल्शाननशाम लाटऩ कयणे.

हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून अशलार

4)केंद्रऩयस्कृतमोजनाअॊतगातइॊ.गा.या.ल.ृ ननमो/इॊ.गाॊ.या.अ.नन.ले

7) ळावकीम इभायती दरुस्ती ल फाॊधकाभ प्रस्ताल,

भागलालमाचे

प्रकयणी

अवरेल्मा

नस्तीलय

3

8)याजील गाॊधी असबमान ल स्ऩधा

भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी

9) आभ आदभी मोजना, वलळेऴ वशाय्म मोजना अॊतगात

कयण्मात मेईर.

भासवक / त्ैभासवक फैठकायचना ल कामाऩध्दती वलऴमक फाफी
10) भाहशती अधधकयाफाफत कामालाशी कयणे

परिशिष्ट -2
अ.क्र.

कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी वेला

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ा ा केल्मानॊतय ककती कारालधीत
वेला ऩयवलरी जाते.

वेला ऩयवलणाया अधधकायी/

वेला वलहशत कारालधीत

कभाचायी (दारन क्रभाॊक ल

ऩयवलरी न गेल्माव

दयध्लनी क्रभाॊक)

ज्माचमाॊकडे तक्राय कयता
मेईर तो अधधकायी ल तमाॊचा

1
15

2
1)कोकण बलन भख्म ल वलस्ताय इभायतीची दे खये ख कयणे

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन ल

4
वॊकरन नामफ तशसवरदाय

दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म )

2)याष्ट्रीम ऩरुऴाॊचे जमॊती हदनाचे कामाक्रभ वाजये कयणे

ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव प्रनतफॊध

ल तशसवरदाय

कोकण वलबाग

3)ननलावस्थान लाटऩ फैठकीकाभी वदस्म वधचल (कामाकायी

अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा करभ 10(1)

(वलावाधायण)

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

असबमॊता सबॊगायी) माॊचळ
े ी वभन्लम वाधणे.

भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ नस्ती ळक्मतो तमाच

रुभ नॊ.106, ऩहशरा भजरा,

कोंकण बलन, नली भॊफई

हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी आणण तातडीचमा स्लरुऩाची

कोंकण बलन, नली भॊफई

इभायतीभधीर वट आयषण कयणे

नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात ननकारी काढण्मात मेईर. मा

5)इभायत आस्थाऩनेलयीर लगा 4 चमा कभाचा-माॊची आस्थाऩना

कामाारमाचमा स्तयालय कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

400614 दयध्लनी क्रभाॊक
022-27571501

6)वेला

नस्तीलय 45 हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून

4)फचतधाभ

इभायतीची

ऩस्तके

दे खये ख

अदमालत

कयणे

,

कयणे.तमाॊचमा

फचतधाभ

लेतनलाढी

काढणे,लेतनननश्श्चती कयणे ,यजा भॊजूयी आदे ळ तमाय कयणे ,
वेलाननलतृ ती प्रकयण भॊजूयीवाठी वादय कयणे,

7) दयभशा प्राप्त शोणायी लीज ल ऩाणी दे मकाची तवेच
भारभतता कय, लीज वयषा ठे ल यक्कभेची वलबागणी करुन
तमाॊचमा हशश्माची यक्कभ वला कामाारमाॊना कऱवलणे माफाफीचे
प्राप्त शोणाये धनादे ळ वयकायकून माॊचे खाती जभा कयणे,
तमाफाफतचमा ऩालतमा तमाय करुन दे णेवदयचमा यकभा
वॊफॊधधत प्राधधकयणाव जभा कयणेची कामालाशी कयणे.
8)ळावन ननदे ळानवाय याष्ट्रीम वण(26 जाने.1 भे ल 15 ऑगस्ट)
वाजये कयणेकाभी कामालाशी कयणे.

अशलार भागलालमाचे प्रकयणी अवरेल्मा नस्तीलय 3
भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी कयण्मात
मेईर.

परिशिष्ट -2
अ.क्र.

वलबागाकडून/कामाारमाकडून ऩयवलरी जाणायी
वेला

1
16

2
स्लचछतेवलऴमी ननरयषण

कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक

आलश्मक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ा ा केल्मानॊतय ककती

वेला ऩयवलणाया अधधकायी/ कभाचायी

वेला वलहशत कारालधीत ऩयवलरी न गेल्माव

(दारन क्रभाॊक ल दयध्लनी क्रभाॊक)

ज्माचमाॊकडे तक्राय कयता मेईर तो अधधकायी

3
भशायाष्ट्र ळावकीम कभाचा-माॊचे फदल्माॊचे वलननमभन

4
वॊकरन स्लचछक इभायत ल

ल तमाॊचा दयध्लनी क्रभाॊक
5
उऩ आमक्त (वाभान्म ) कोकण वलबाग

ल ळावकीम कताव्मे ऩाय ऩाडण्माव शोणा-मा वलरॊफाव

तशसवरदाय (वलावाधायण)

कारालधीत वेला ऩयवलरी जाते.

प्रनतफॊध अधधननमभ 2005 भधीर प्रकयण क्र. 3 चमा
करभ 10(1) भधीर तयतूदीव अनवरुन तातकाऱ

नस्ती ळक्मतो तमाच हदलळी ककॊ ला दव-मा हदलळी
आणण तातडीचमा स्लरुऩाची नस्ती ळक्मतो 7 हदलवात
ननकारी काढण्मात मेईर. मा कामाारमाचमा स्तयालय
कामालाशी कयालमाचे प्रकयणी वॊफॊधधत नस्तीलय 45
हदलवाचमा आत ल षेत्रत्म कामाारमाकडून अशलार
भागलालमाचे

प्रकयणी

अवरेल्मा

नस्तीलय

3

भहशन्माॊचमा आत ननणाम घेऊन मोग्म ती कामालाशी
कयण्मात मेईर.

