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कें द्र ळावनाचा भाहशतीचा अधधकाय - 2005 
(ननलाडा ळाखा) 

 

 
 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर) 
कोकण बलन मेथीर ननलाडा ळाखा 
कामाारमातीर कामे ल कताव्मे माांचा  तऩशळर.   

 

कामाारमाच ेनाांल - वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग - ननलाडा ळाखा 
 

ऩत्ता 
  

- वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग माांच ेकामाारम,  
रुभ नां. 226, वलस्तायीत इभायत, 2 या भजरा, नली 
भुांफई. 
 

कामाारम प्रभुख - नगययचनाकाय(लगा-1) 
 

ळावककम वलबागाचे 
नाांल 

- ननलाडा ळाखा 
 

कोणत्मा भांत्रारमातीर 
खात्माच्मा अधधनस्त  

- भशवूर ल लन वलबाग (अ-2, अ-3,अ-4) 

 कामाषेत्र   -      बौगोरीक -कोकण वलबाग   कामाानुरूऩ -कोकण वलबागीम षेत्र 
 

वलशळष्ट कामे - वालाजननक प्रमोजनावाठी खाजगी जशभनीच ेवांऩादनावाठी
ननलाडमावभांजूयीदेणे 
 

वलबागाचे ध्मेम / 
धोयण :-  

- वालाजननक प्रमोजनावाठी ननलाडमावभांजूयीदेणे 
 

धोयण - याज्माचा वलकाव 
वला वांफांधधत कभाचायी - नगययचनाकाय(लगा-1)-1,वशा.नगययचनाकाय

(लगा-2)-1  रघुटांकरेखक-1, = एकूण  3 
 

कामा - वलबागीमआमुक्तमाांच्मावलत्तीमभमाादेतीरप्राप्तप्रारुऩ
ननलाडमाची/अनुग्रशऩूलाकअनुदानप्रस्तालाचीताांत्रत्रकछाननी
करुनभा.वलबागीमआमुक्तमाांचकेडेभांजूयीवाठीवादय

कऱम 4 (1) (b) 
(i) 
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कयणे. 
काभाचे वलस्ततृ 
स्लरूऩ 

- 1)बूवांऩादन अधधननमभ1894चेकरभ4/भशायाष्र 
प्रादेशळक नगय यचना अधधननमभ 1966 चे करभ 126 
(2)(4) ल 129  वश बूवांऩादनअधधननमभ1894चे
करभ 6 अांतगात अधधवूधचत जशभनीफाफत बूवांऩादन
अधधननमभ 1894 चे करभ 11 अन्लमे प्राप्त प्रारुऩ
ननलाडमाची ताांत्रत्रक छाननी कयणे ल भा. वलबागीम
आमुक्तमाांच्माभांजूयीवाठीवादयकयणे. 

2) भा. वलबागीम आमुक्त माांनी प्रारुऩ ननलाडमाव
हदरेल्मा भांजूयी नुवाय प्रशवध्द केरेल्मा ननलाडमाची
तऩावणीकयणे.  

3)अनुग्रशऩूलाकअनुदानप्रस्तालाचीताांत्रत्रकछाननीकरुन
भा.वलबागीमआमुक्तमाांचकेडेभांजूयीवाठीवादयकयणे
ल वलत्तीम भमाादेनुवाय / कारभमाादेनुवाय त्माव
वलबागीम आमुक्त माांनी भांजूयी प्रदान कयणे ककां ला
ळावनावभांजूयीवाठीवादयकयणे. 

4) भशायाष्र औद्मोधगक वलकाव अधधननमभ 1961 चे
करभ32,33वशबूवांऩादनकामदा6च्माबूवांऩादन
प्रकयणात भूल्माांकन हटप्ऩणी भान्मतेवाठी वलबागीम
आमुक्त माांचकेडे वादय कयणे ल वलत्तीम भमाादेनुवाय
त्माववलबागीमआमुक्तमाांनीभांजूयीप्रदानकयणेककां ला
ळावनावभांजूयीवाठीवादयकयणे. 

 

उऩरब्ध वेला  

- 

--- 

वांस्थेच्मा वांयचनात्भक तक्त्माभध्मे काामषेत्राचे 
प्रत्मेक स्तयालयच ेतऩळीर 

- वोफत तक्ता 

कामाारमीन दयुध्लनी क्रभाांक ल लेऱा - 27572322    लेऱ 10.00 ते 
17.45 

वाप्ताहशक वुटटी ल वलशळष्ट वेलेवाठी  
ठयवलरेल्मालेऱा 
 

- यवललाय, दवुया ल चौथा ळननलाय 
 

 

 

कोकण वलबागीम आमकु्त
(भशवरू)  

| 

अऩय आमकु्त,  
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 कोकण वलबाग 
| 

                                                 

                                    

                               | 

वशा.नगययचनाकाय
(लगा-2)        

| 

                                            

                   

  
 

 

                            नमनुा (अ) 
वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर) कोकणबलन  मेथीर  ननलाडा ळाखेतीर 

अधधकायी ल      कभाचायी माांच्मा अधधकायाांचा तऩळीर    

     अ 
अनु
. 

क्र. 

ऩदनाभ अधधकाय - आधथाक  कोणत्मा कामद्मा / 
ननमभ/ळावन ननणाम / 
ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम 

रघु टांकरेखक -1 

कऱम 4 (1) (b) 
(ii) 

 

नगययचनाकाय(लगा-1)       



4 
C:\Users\Shailin\Desktop\Konkan_Project\rti-2015 publicity\award branch.docx 

1 वलबागीम 
आमुक्त 
कोकण 
वलबाग 
(ननमांत्रण 
अधधकायी
) 

कें द्रीम बूवांऩादन
अधधननमभ 2013,भधीर
ऩोट करभ 109 द्लाये
याज्मळावनाव प्रदान
कयण्मात आरेल्मा
अधधकायाांचा लाऩय करुन
तमाय केरेरे ल प्रशवध्द
केरेरे ननमभ
हद.27/08/2014भधीर
ननमभ क्र. 18 (3 )

नुवाय रु. 10 कोटीऩेषा
जास्त नुकवान बयऩाई
यकभेच्मा प्रारुऩ
ननलाडमाव भांजूयीचे
अधधकाय वलबागीम
आमुक्त माांचे आशेत ल
ननमभ क्र.18(4) नुवाय
वदयशू प्राधधकृत आधथाक
भमाादाप्रत्मेकलऴााचा01
जानेलायी योजी आऩोआऩ
10 टक्क्माांनी शोणायी
लाढ वलचायात घेताप्रारुऩ
ननलाडमाव भांजूयीची
कामालाशीकयणे. 

1) THE  RIGHT TO FAIR 

COMPENSATION 

AND 

TRANSPERANCY IN 

LAND ACQUISITION , 

REHABILIATION 

AND RESETTLEMENT 

ACT,2013 NO 30OF 

2013  

2) भशवरू ल लन
वलबाग अधधवूचना
क्र.एरक्मूएन. 
12/2013/प्र.क्र.190
/अ-2
हद.27/08/2014 

3) भशवूर ल लन
वलबाग अधधवूचना
क्र.एरक्मूएन. 
12/2013/प्र.क्र.190
/अ-2
हद.26/05/2015 
 

जजल्शाधधकायी 
माांच्माकडून प्राप्त    
झारेल्मा प्रारुऩ
ननलाडमाची ताांत्रत्रक
छाननी करुन वदयचे 
ननलाडे भा.अऩय 
आमुक्त माांचभेापा त 
भा. आमुक्त 
माांजकड े भांजूयीवाठी 
वादय कयण्मात
मेतात ल वलबागीम
आमुक्त माांच्मा
भान्मतेनुवाय ऩुढीर
कामालाशी कयण्मात
मेते.  
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2 वलबागीम 
आमुक्त 
कोकण 
वलबाग 
(ननमांत्रण 
अधधकायी
) 

ळावन ननणाम उद्मोग
उजाा ल काभगाय वलबाग
हदनाांक नुवाय रु. 1

राखाऩमतं भूल्माांकन
हटप्ऩणीवभांजूयीदेणे 

भशायाष्र औद्मोधगक
वलकाव अधधननमभ
1961चेकरभ 32 ल
33 नुवाय रु, 1

रखाऩमतं भूल्माांकन
हटप्ऩणीव भांजूयी हदरी
जाते. 

जजल्शाधधकायी 
माांच्माकडून प्राप्त    
झारेल्माभूल्माांकन
हटप्ऩणीची छाननी 
करुन वदयची
भूल्माांकनहटप्ऩणी
भा.अऩय आमुक्त 
माांच ेभापा त भा. 
आमुक्त माांजकड े
भांजूयीवाठी वादय 
करुन भांजूय 
कयण्मातमेते.तवेच
वलत्तीमभमाादेनुवाय
ळावनाकडेभांजूयीवाठी
वादयकयणेतमेते. 

3 वलबागीम 
आमुक्त 
कोकण 
वलबाग 
(ननमांत्रण 
अधधकायी
) 

ळावन ननणामभशवूर ल
लन वलबाग हदनाांक
25/07/1996नुवायरु.
75 शजायाऩमतंच्मा
अनुग्रशऩूलाक अनुदानाव
बूवांऩादन ननमभातीर
करभ243नुवायभांजूयी
देणे. 

ळावन भशवूर ल लन
वलबाग ननणामक्रभाांक: 
एल्क्मुएन1992/प्र.क्र.4
1/अ-2 हदनाांक
25/07/1996 

 

जजल्शाधधकायी 
माांच्माकडून प्राप्त    
झारेल्माअनुग्रशऩूलाक
अनुदानप्रस्तालाची 
छाननी करुन 
अनुग्रशऩूलाकअनुदान
प्रस्तालभा.अऩय 
आमुक्त माांच ेभापा त 
भा. आमुक्त 
माांजकड ेभांजूयीवाठी 
वादय कयण्मातमेते.
तवेचवलत्तीम
भमाादेनुवायभा. 
वलबागीमआमुक्त 
/ळावनाकडूनभांजूयी
प्रधानकयण्मातमेते. 
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ब 
अन.ु 
क्र. 

ऩदनाभ अधधकाय - प्रळावकीम कोणत्मा कामद्मा / ननमभ 
/ ळावन ननणाम / 
ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम 

1 आमुक्त 
कोकण वलबाग 

1) करभ 11 खारीर
ननलाडाभांजूयकयणे 

2) करभ23खारीर
ननलाडाभांजूयकयणे 

1) बूवांऩादन  अधधननमभ 
1894 ल बूशभवांऩादन 
ननमभ ऩुजस्तका 1963 

2) कें द्रीमबूवांऩादन
अधधननमभ2013 

 

2 आमुक ्त
कोकणवलबाग 
 

1) करभ32(2)ल
33नूवाय
भूल्माांकनहटप्ऩणी
भांजूयकयणे 

1) भशायाष्रऔद्मोधगक
वलकावअधधननमभ
1961 

 

 

3 आमुक ्त
कोकणवलबाग 

करभ11खारीर
ननलाडमातयाशून
गेरेल्माफाफीवांदबाात
अनुग्रशऩूलाकअनुदान
भांजूयकयणे 

1) बूवांऩादन अधधननमभ  
1894 ल बूशभवांऩादन 
ननमभ ऩुजस्तका 1963
भधीरननमभक्र.243 

 

 

क 
अन.ु 
क्र. 

ऩदनाभ अधधकाय - पौजदायी  कोणत्मा कामद्मा / ननमभ 
/ ळावन ननणाम / 
ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम 

-- -- ननयांक -- -- 

ड 
अन.ु 
क्र. 

ऩदनाभ अधधकाय - प्रळावकीम कोणत्मा कामद्मा / ननमभ 
/ ळावन ननणाम / 
ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम 
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-- 

 

-- ननयांक -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

                               

   

  नमनुा (ब) 
वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर) बलन  मेथीर  बूवांऩादन ळाखेतीर 

अधधकायी ल कभाचायी     माांच्मा अधधकायाांचा तऩळीर   

  

अन.ु 
क्र. 

ऩदनाभ कताव्मे कोणत्मा कामद्मा / 
ननमभ / ळावन 

ननणाम / ऩरयऩत्रका 
नुवाय 

अशबप्राम 

1 नगय
यचनाकाय
(लगा1) 

वशाय्मक नगय यचनाकाय (लगा-2)
माांनी छाननी करुन वादय केरेल्मा 
बूवांऩादन कामदा 1894 चेकरभ11
खारीर प्रारुऩ ननलाडा,  कें द्रीम
बूवांऩादन अधधननमभ 2013चे करभ
23 नुवाय प्रारुऩ ननलाडा, भशायाष्र
औद्मोधगक वलकाव अधधननमभाांतगात
बूवांऩादनाखारीरजभीनीची भूल्माांकन
हटप्ऩणी, बूवांऩादन कामदा 1894 चे
ननमभ क्र. 243 नुवाय अनुग्रशऩूलाक
अनुदान प्रस्ताल,  भुदतलाढ प्रस्ताल 
इ. प्रळावककम काभे कयणे ल 

बूवांऩादन कामदा 
1894 (वुधायीत 
1984) ल कें द्रीम
बूवांऩादनअधधननमभ
2013,भशायाष्र
औद्मोधगकवलकाव
अधधननमभ1961,
भशायाष्रप्रादेशळक
नगययचना
अधधननमभ1966ल
लेऱोलेऱी ननगाशभत 
शोणाये ळावन ननणाम 

 

कऱम 4 (1) (b) 
(ii) 
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आलश्मक तेथे भा.अऩय आमुक्त ल 
वलबागीम आमुक्त माांची भांजूयी घेणे.  

ऩरयऩत्रके 

2 वशा.नगय
यचनाकाय
(लगा-2) 

वशाय्मक नगय यचनाकाय (लगा-2)
माांनी बूवांऩादन कामदा 1894 चे
करभ 11 खारीर प्रारुऩ ननलाडा,
कें द्रीम बूवांऩादन अधधननमभ 2013चे
करभ 23 नुवाय प्रारुऩ ननलाडा,
भशायाष्र औद्मोधगक वलकाव
अधधननमभाांतगात बूवांऩादनाखारीर
जभीनीची  भूल्माांकन हटप्ऩणी,
बूवांऩादन कामदा 1894चेननमभक्र.
243 नुवाय अनुग्रशऩूलाक अनुदान
प्रस्ताल, छाननी ल तऩावणी करुन
नगय यचनाकाय (लगा-1) माांचकेडे
वादयकयणे.तवेचभाहशतीअधधकाय,
भुदतलाढ प्रस्ताल इ. प्रळावककम काभे 
कयणे ल आलश्मक तेथे नगययचनाकाय
(लगा-1) माांची भांजूयी घेणे. 

बूवांऩादन कामदा 
1894 (वुधायीत 
1984) ल कें द्रीम
बूवांऩादनअधधननमभ
2013,भशायाष्र
औद्मोधगकवलकाव
अधधननमभ1961,
भशायाष्रप्रादेशळक
नगययचना
अधधननमभ1966ल
लेऱोलेऱी ननगाशभत 
शोणाये ळावन ननणाम 
ऩरयऩत्रके 

 

3 रघटुांकरेखक बूवांऩादन ळाखेतीर आलक जालक  
ऩत्रव्मलशाय नोंदवलणे अशलार/प्रऩत्र े
वांगणीकृत टांकरेखन कयणे. 

  

 

कऱम 4 (1) (ब) (iii)  
 

ननणाम प्रकक्रमेतीर ऩमालषेण ल जफाफदायीचे उत्तयदाईत्ल ननजश्चत करून कामाऩध्दतीच ेप्रकाळन  
      (काभाचा प्रकाय / नाांल ) 
काभाचे स्लरूऩ - जजल्शाधधकायी माांचकेडून बूशभवांऩादन अधधननमभ 1894 चे करभ 

11 वशकें द्रीमबूवांऩादनअधधननमभ2013भधीरकरभ26ते
30अन्लमेभा.वलबागीमआमुक्तमाांच्माअधधकायषेत्रातीरप्राप्त
प्रारुऩ ननलाडमाची ताांत्रत्रक छाननी करुन भा. वलबागीम आमुक्त
माांचकेडे भान्मतेवाठी वादय कयणे.तवेच बूशभवांऩादन अधधननमभ
1894 चे करभ 11 अन्लमे जाहशय ननलाड्मातीर याशून गेरेल्मा
फाफीवाठी जजल्शाधधकायी माांचकेडून प्राप्त अनुग्रशऩूलाक अनुदान
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प्रस्तालाचीछाननीकरूनभा.वलबागीमआमुक्तमाांच्माभान्मतेवाठी
ककलात्माांचाभापा तळावनावभांजूयीवाठीवादयकयणे. 

वांफांधधत तयतुद - बूवांऩादन अधधननमभ 1894 च ेकरभ११ इत्यादि तरतूिीनुसार, कें द्रीय 

भूसंपािन अदिदनयम 2013 च्या कलम २६ ते ३० इत्यादितयतूदीनुवाय  

अधधननमभाचे नाांल - बूवांऩादन कामदा 1894 (वुधायीत 1984), 

कें द्रीमबूवांऩादनअधधननमभ2013 

ननमभ - बूवांऩादनननमभऩुजस्तका,भशायाष्रळावनानेकें द्रीम

अधधननमभान्लमेतमायकेरेरेननमभलआदेळ 

ळावन ननणाम 
 

- अधधवूचनाक्रभाांकएरक्मएन.12/2013/प्र.क्र.190/अ-2
हद.27/08/2014 
 

 

ऩरयऩत्रके - 

कामाारमीन आदेळ  

अन.ु 
क्र. 

काभाचे स्लरुऩ कारालधी हदलव काभावाठी 
जफाफदाय 
अधधकायी 

अशबप्राम 

1. बूशभवांऩादन
अधधननमभ
1894चेकरभ 
11 वशकें द्रीम
बूवांऩादन
अधधननमभ
2013भधीर
करभ26ते30
वशप्रारुऩ
ननलाडमाची
ताांत्रत्रकछाननी
करुन
भान्मतेवाठी
वादयकयणे. 

अधधननमातीर
तयतुदीनुवाय 
प्रारुऩननलाडा
बूशभवांऩादन
अधधननमभ
1894चेकरभ
6ऩावूनदोन
लऴाातजाहशय
शोणेआलश्मक
आशे. 
 

 अधधननमातीरतयतुदीनुवाय 
ननलाडाबूशभवांऩादन
अधधननमभ1894चेकरभ
६ऩावूनदोनलऴाातजाहशय
शोणेआलश्मकआशे.मास्तल
अधधननमातीरतयतुदीनुवाय
वलहशतभुदतीत 
ननलाडाजाहशयकयण्माचा
वूचनाउऩजजल्शाधधकायी
(बूवांऩादन)माांनादेण्मात
मेतात. 
 

3 अनुग्रशऩूलाक अनुग्रशऩूलाक --- -- 
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अनुदान
प्रस्तालाची
छाननी
कयणे,ऩूताता
करूनघेणेल
भांजूयीवाठीवादय
कयणे 

अनुदान
अवल्मानेरागू
नाशी 

हटऩ :-   करभ 4 (1) (b) (ii) 
 प्रत्मेक कामा, वेला, कताव्म, अधधकायाची अांभरफजालणी कयण्माकरयता अधधननमभ, 
ननमभ, ळावन ननणाम, ऩरयऩत्रक, आदेळ माांचा आधाय घेलूनच कामाऩध्दती ठयते. 
  प्रत्मेक कामा, वेला, कताव्म, अधधकायाची अांभरफजालणी कळी शोत े माची ऩध्दती 
प्रकाळी कयणे मावाठी रोकप्राधधकायी वशभतीच े वांकरन ऩयस्ऩय वांफांध ल कामाऩध्दती 
ठयवलण्मावाठी लय अनुननदेळीत अटी नुवाय ऩुताता कयाली. 

उदा. प्रकयणाचा ननऩटाया कयण्माची कामाऩध्दती? 
वुनालणीच्मा तायखाां ननजश्चतीची कामाऩध्दती? 
कारक्रभानुवाय प्रकयणाचा ननऩटाया केरा जातो का? 
काशी वलळऴे प्रकयणाांना प्राधान्म हदरे जाते का? 

उदा. अनुदानाच्मा लाटऩाची कामाऩध्दती / वलरत देण्माची कामाऩध्दती / 

राबाथींच्मा ननलडीची कामाऩध्दतीची वलस्ततृ भाहशती काशी वलशळष्ट कोटा 
हदरा जातो काम? कोणत्मा ननकऴा प्रभाणे ननकड केरी जाते? 
कारक्रभानुवाय ननलड अवते का? मा वला फाफी वांदबाात भाहशतीच ेप्रकाळन 
कयणे अननलामा आशे. 

उदा. ऩुनयालतृ्ती कामााच्मा कामाारमीन कामाऩध्दती वांफांधी भाहशतीचे प्रकाळन 
कयणे. 

 

 प्रत्मेक कामाऩध्दतीभध्मे वलवलध स्तयाव्मा कभाचा-माचा वभबाग अवतो. प्रत्मेक 
कभाचा-माची कामाऩध्दती भध्मे जी वलशळष्ट बूशभका ल जफाफदायी ननजश्चत कयण्मात आरी 
आशे ती दळावलण्मात माली. 
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  नमुना (अ)   

 नभुन्माभध्मे काभाचे प्रकटीकयण  वांघटनाच ेरष (लावऴाक) 
अ.क्र. ऩदनाभ काभ / 

कामा 
काभाचे प्रभाणे लावऴाक आधथाक 

रष 
अशबप्राम 

        रागू नाशी   

   

       

 नमुना (ब)     

 काभाची कारभमाादा   आधथाक लाऴ   काभ ऩूणा शोण्मावाठी  प्रत्मेक काभाची 
कारभमाादा - 

अनु.क्र. काभ / कामा हदलव / ताव 
ऩुणा कयण्मावाठी 

जफाफदाय 
अधधकायी 

तक्राय ननलायण 
अधधकायी 

  रागू नाशी   

             

   

   

  नमुना ( अ ) 

                           ननलाडा काभाळी वांफधधत ननमभ 
/ अधधननमभ. 
अ.क्र
. 

वुचना ऩत्रकानुवाय हदरेरे वलऴम ननमभ क्रभाांक ल लऴा अशबप्राम अवल्माव 

1 बूशभवांऩादनअधधननमभ1894चे
करभ 11 वशकें द्रीमबूवांऩादन
अधधननमभ2013भधीरकरभ26ते
30अन्लमेप्राप्तप्रारुऩननलाडमाची
ताांत्रत्रकछाननीकरुनभान्मतेवाठी
वादयकयणे. 

बूवांऩादन कामदा  
1894 (वुधायीत 
1984) 

बूवांऩादन
अधधननमभ2013 

 

कऱम 4 (1) (ब)  

कऱम 4 (1) (ब) 
(iv) 

 

कऱम 4 (1) (ब) 
(iv) 

 

कऱम 4 (1) (ब) 
(v) 
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(v) 

     नमुना ( ब ) 
बूवऩादन ननलाडाकाभाळी वांफधधत ननमभ / अधधननमभ. 

अ. 
क्र. 

ळावन ननणामानुवाय हदरेरे 
वलऴम  
 

ळावन ननणाम क्रभाांक ल तायीख   अशिऩाम अवल्माव  

1 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

बूभी वांऩादन अधधननमभ
,1894 खारी वऩादन
केरेल्मा जशभनीचा
भूल्माकनाफाफत  
बूशभवांऩादन,ऩुनलावन ल
ऩुनस्थााऩना कयताना लाजली
बयऩाई शभ ण्माचा ल
ऩायदळाकतेचाशक्कअधधननमभ
,2013 

बूशभवांऩादन,ऩुनलावन ल
ऩुनस्थााऩना कयताना लाजली
बयऩाई शभ ण्माचा ल
ऩायदळाकतेचाशक्कअधधननमभ
,2013 

 

ळावन ननणाम क्रभाांक 
.एरक्मूएन 1894 / 
प्र.क्र.446/ अ-2हदनाांक 
31/10/94 

अधधवूचनाक्र.एरक्मूएन 
12/2013/प्र.क्र.190/ अ-2 
हदनाांक 27-8-2014 
अधधवूचनाक्र.एरक्मूएन 
12/2013/प्र.क्र.190/ अ-2 
हदनाांक 26-5-2015 

 

-- 

   

कऱम 4 (1) (अ) (vi)  

 

कोकण बलन मेथीर वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), मेथीर ननलाडाळाखा 
कामाारमाभध्मे उऩरब्ध दस्तऐलजाची मादी. 
दस्तऐलजाचा वलऴम -  
 

अ.क्र
. 

वलऴम दस्तऐलजाचा 
प्रकाय/नस्ती/भस्टय/ 

नोंदऩुस्तक, व्शाउचवा इ. 

प्रभुख फाफीांचा 
तऩशळरलाय 

वुयक्षषत 
ठेलण्माचा 
कारालधी 

1 बूवांऩादन 

ननलाडा 

प्रारूऩननलाडा प्राप्तननलाड्माची

प्रत 

कामभवालरूऩी 

2 बूवांऩादन आलक/जालकनोंदलशी   
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ननलाडा 

 

कऱम 4 (1) (ब (vii) 
 

 

 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), मेथीर ननलाडा ळाखा कामाारमाच्मा 

ऩरयणाभकायक काभालय जनवाभान्माांळी वल्रा भवरत कयण्माची व्मलस्था 

अ
.

क्र
. 

वल्रा भवरतीचा वलऴम कामाप्रणारीचे 
वलस्ततृ लणान 

कोणत्मा 
अधधननमभा/ननम
भा/ 
ऩरयऩत्रकाव्दाये 

ऩुनयालतृ्ती 
कार 

 

1 

  

                                      रागू नाशी 
 

 

हटऩ :- करभ 4 (1) (फ (vii) अांतगात प्रत्मेक रोकप्राधधकायी वांस्थेने अधधननमभ / 

ननमभ / ऩरयऩत्रक इत्मादी अांनतभ कयण्माऩूली / याफवलताांना जनतेची भते / आषेऩ जाणून 

घेण्मावाठी अजस्तत्लात अवरेल्मा कामाऩध्दतीची भाहशती देणे अऩेक्षषत आशे. अनेक लेऱा 

वशभतीची स्थाऩना करून शळत्रफयाद्लाये, ग्राभवबेद्लाये, जनवुनफाई अथला कभाचा-माांच्मा 

दयफायातून जनभताची चाचणी कयण्मात मेते.  

कऱम 4 (1) (ब (viii)  

     नमुना ( अ ) 
वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर ननलाडा ळाखेच्मा 
कामाारमाच्मा वशभतीची मादी प्रकाशळत कयणे. 
 

अ
.

क्र
. 

वशभतीच ेनाांल वशभतीच े
वदस्म 

वशभतीच े
उददीष्ट 

ककती लेऱा 
घेण्माांत 
मेत े

वबा 
जनवाभान्माां
वाठी खरुी 
आशे ककां ला 

नाशी 

वबेच्मा 
कामालतृाांत 
(उऩरब्ध) 

 

1 

 

रागू नाशी 
 

-- 

 

-- 

 

-- 
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कऱम 4 (1) (ब (viii)     

     नमुना ( ब) 
 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर ननलाडा ळाखेच्मा 
कामाारमाच्मा अधधवबाांची मादी प्रकाशळत कयणे. 
 

अ.क्र. अधधवबेचे नाांल वबेचे 
वदस्म 

 वबेचे  
उददीष्ट  

ककती लेऱा 
घेण्माांत 
मेत े

वबा 
जनावाभान्माांवाठी 
खरुी आशे ककां ला 
नाशी 

वबेचा 
कामालतृ्ताांत 
 ( 

उऩरब्ध) 

 

रागू नाशी 
 

कऱम 4 (1) (ब (viii) 
 

        नमुना ( क) 
वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर ननलाडा ळाखेच्मा 
कामाारमाच्मा ऩरयऴदाांची मादी प्रकाशळत कयणे  
 

              

अ.क्र. 
ऩरयऴदेचे 
नाांल 

ऩरयऴदेचे 
वदस्म 

 ऩरयऴदेचे 
उददीष्ट  

ककती 
लेऱा 
घेण्माांत 
मेत े

वबा 
जनावाभान्माांवाठी 
खरुी आशे ककां ला 
नाशी 

वबेचा 
कामालतृ्ताांत  
(उऩरब्ध) 

रागू नाशी 
         

कऱम 4 (1) (ब (viii)  

        नमुना ( ड) 
 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर ननलाडा ळाखेच्मा 
कामाारमाच्मा   कोणत्माशी वांस्थेची  मादी प्रकाशळत कयणे  
 

अ.क्र. वांस्थेचे 
नाांल 

वांस्थेचे 
वदस्म 

 

वांस्थेचे 
उददीष्ट  

ककती लेऱा 
घेण्माांत मेते 

वबा 
जनवाभान्माांवाठी 
खरुी आशे ककां ला नाशी 

वबेचा 
कामालतृ्ताांत  
(उऩरब्ध) 
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रागू नाशी 
 

 

 

 

वलबागीम आमुक्त कोकण 
वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर ननलाडा ळाखेतीन अधधकायी ल कभाचायी माांची नाांले ल 
ऩत्त ेल त्माांचे भाशवक लेतन.   
 

अ
क्र 

ऩदनाभ अधधकायी /कभाचायी  
 माांच ेनाांल  

लगा  रुजु हदनाांक  दयुध्लनी 
क्रभाांक 
/पॅक्व/ई 
भेर  

एकूण लेतन 
स्थरू यक्कभ 

1 नगययचनाकाय
(लगा-
1),ननलाडा
ळाखा 

श्री.नयेंद्रभ.फोयनाये 
 

 1 10/07/201

5 

27572322  

2 वशामकनगय
यचनाकाय  

श्री.रूऩकुभाय.
वल.छुटाणी 

2 30/05/201

5 

27572322  

3 रघटुांकरेखक रयक्त 3 --- ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कऱम 4 (1) (ब) (x)  

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर बूवांऩादन ळाखेचे 
अधधकायी  ल  
कभाचा-माांची लेतनाची वलस्ततृ भाहशती प्रकाळीत कयणे. 
अ
.

क्र

लगा ऩद 
वां
ख्मा 

लेतन रूऩयेऴा इतय अनुसेम बत्ते 
ननमशभत (भशागाई बत्ता, 
घयबाड ेबत्ता घयबाड ेबत्ता 

प्रवांगा 
नुवाय 

वलळऴे  
(जव े

कऱम 4 (1) (ब 
(ix) 
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. भशागाई 
बत्ता 

घयबाड े
बत्ता 

ळशय   
बत्ता 

(जव े 
प्रलाव 
बत्ता) 

प्रकल्ऩ 
बत्ता, 
प्रशळषण 
बत्ता) 

1 लगा  
1 

1 (15600-

39100)गे्रड
ऩे- 
Basic 

   

 

 -- 

2 लगा  
2 

1 (9300-

34800) 

गे्रडऩे-4400 
Basic 

26720/- 

 

 

28590/

- 

 

 

8016/- 

 

 

300/

- 

 

 

1200 

-- 

         

 

कऱम 4 (1) (ब (xi)  

 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर ननलाडा ळाखेतीर  भांजूय 
अांदाजऩत्रक ल खचााचा तऩशळर माची वलस्ततृ भाहशती प्रकाळी कयणे. 
 अांदाजऩत्रकाचा प्रतीच ेप्रकाळन  
 अनुदानाच्मा वलतयणाच्मा प्रतीच ेप्रकाळन 
अ.क्र. अांदाजऩत्र

कीम 
शळऴााचे 
लणान 
 

अनुदान ननमोजजत लाऩय 
(षेत्र ल काभाचा 
तऩळीर) 

अधधक 
अनुदान 
अऩेषीत 
अवल्माव 
रूऩमात 

अशबप्राम 

   रागू नाशी   

 

 

 

 

 

 

 

    नमुना (अ) 
 

 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण 
कऱम 4 (1)(ब) 
(xii)  
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बलन मेथीर बूवांऩादन ळाखेती तीर अनुदान लाटऩाच्मा कामाक्रभाची कामाऩध्दती  
मा लऴाावाठी प्रकाळीत कयणे. 
 

 कामाक्रभाचे नाांल     

 राबाथीच्मा ऩात्रता वांफांधीच्मा अटी ल ळती 
 राब शभऱण्मावाठीच्मा अटी 
 राब शभऱण्मावाठीची कामाऩध्दती      } 

 ऩात्रता ठयवलण्मावाठी आलश्मक अवरेरे कागदऩत्र   } 

 कामाक्रभाभध्मे शभऱणा-मा राबाची वलस्ततृ भाहशती    } 

 अनुदान लाटऩाची कामाऩध्दती      } 

 वषभ अधधका-माचे ऩदनाभ      } 

 वलनांती अजाा वोफत रागणाये ळुल्क     } 

 इतय ळुल्क        } ननयांक 
 वलनांती अजााचा नभुना       } 

 वोफत जोडणे आलश्मक अवरेल्मा कागदऩत्राांची मादी (दस्तऐलज/ दाखर)  }  
 जोड कागदऩत्राचा नभुना       } 

 कामाऩध्दती वांदबाात तक्राय ननलायणावाठी वांफांधधत अधधका-माचे ऩदनाभ } 
 तऩशळरलाय ल प्रत्मेक स्तयालय उऩरब्ध ननधी (उदा. जजल्शा ऩातऱी,  } 

तारुका ऩातऱी, गाल ऩातऱी) 
 राबाथीची मादी खारीर नभुन्मात      } 

     नमुना (ब) 
 

 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण 
बलन मेथीर बूवांऩादन ळाखेती र अनुदान लाटऩाच्मा कामाक्रभा अांतगात  राबाथींची वलस्ततृ 
भाहशती प्रकाळीत कयणे. 
मोजना  /  कामाक्रभाचे नाांल :- 
 

अनु.क्र. राबाथीचे नाांल ल 
ऩत्ता 

अनुदान / राब माची 
यक्कभ / स्लरूऩ 

 

ननलड ऩात्रतेच े
ननकऴ 

अशबप्राम 

  रागू नाशी   

 

 

हटऩ :- वलवलध मोजनाांवाठी कामाक्रभा अांतगात लेगलेगऱी मादी प्रकाशळत कयणे आलश्मक 
आशे. 
 

कऱम 4 (1)(ब) 
(xii)  
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कऱम 4 (1) (ब (xiii)  
 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर बूवांऩादन ळाखेतीतीर 
शभऱणा-मा  / वलरतीचा ऩयलाना माची चारू लऴााची तऩशळरलाय भाहशती.ऩयलाना / 
ऩयलानगी / वलरतीच ेप्रकाय 
 

अ.क्र. ऩयलाना 
धायकाचे नाांल 

ऩयलान्माचा 
प्रकाय 

ऩयलाना 
क्रभाांक 

हदनाांका 
ऩावून 

हदनाांका 
ऩमतं 

वाधायण 
अटी 

ऩयलान्माची 
वलस्ततृ 
भाहशती 
 

 

रागू नाशी 
 

 प्रकाय उदा. जय लाशनाचा ऩयलाना अवेर तय दचुाकी / चाय चाकी / जड लाशन इ. 
चा तऩळीर. 
 वलस्ततृ भाहशती वलऴमालय ऩयलान्माची भाहशती उदा. अकृऴी लाऩयावाठीच्मा ऩयलानगीच े
अवल्माव 
 वले नां. आलश्मक आशे. इ.  
हटऩ - प्रत्मेक ऩयलान्माच्मा प्रकायानुवाय लेगऱी मादी तमाय कयणे आलश्मक आशे. 
 

कऱम 4 (1) (ब (xiv)  
 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर बूवांऩादन ळाखेतीतीर 
भाहशतीच ेइरेक्रॉनीक स्लरूऩात वाठवलरेरी भाहशती प्रकाळीत कयणे. चारू लऴााकयीता. 
  

अ.क्र. दस्तऐलजाचा 
प्रकाय 

वलऴम कोणत्मा 
इरेक्रॉननक 
नभुन्मात  

भाहशती 
शभऱवलण्माची 
ऩध्दती 
 

जफाफदाय 
व्मक्ती 

 

-------- ननयांक --------- 
 

 

 टेऩ 
 कपल्भ 
 शवडी 
 परॉऩी 
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 इतय कोणत्माशी स्लरूऩात 
 

 

 

 

कऱम 4 (1) (ब (xv)   

 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर बूवांऩादन ळाखेती र 
उऩरब्ध वुवलधाांचा  तक्ता प्रकाळीत कयणे. 
 

उऩरब्ध वुवलधा  --   
 

 बेटण्माच्मा लेऱे वांदबाात भाहशती 
 

- कामाारमीन लेऱेत 

 लेफवाईट वलऴमी भाहशती 
 

- --- 

 कॉरवेंटय वलऴमी भाहशती 
 

- --- 

 अशबरेख तऩावणीवाठी उऩरब्ध वुवलधाांची 
भाहशती 

 

- कामाारमाभध्मे 

 काभाच्मा तऩावणीवाठी उऩरब्ध वुवलधाांची 
भाहशती 

 

- ज्माांच ेकाभ अवेर अळी व्मक्ती ककां ला 
कभाचायी कामाारमात उऩजस्थत झाल्माव 
त्माांना आलश्मक ते वशकामा देण्मात 
मेते. 

 नभुन ेशभऱण्मा फाफत उऩरब्ध भाहशती 
 

- ---- 

 वूचना परकाची भाहशती 
 

- वलबागीम आमुक्त कामाारम 

 ग्रांथारम वलऴमी भाहशती 
 

- वलबागीम आमुक्त कामाारम 

 

अ.क्र. वुवलधेचा प्रकाय लेऱ कामाऩध्दती हठकाण जफाफदाय 
व्मक्ती / 
कभाचायी 

तक्राय 
ननलायण 

 

-- 

 

काभ अवरेरी व्मक्ती ककां ला कभाचायी कामाारमीन लेऱत  
ननलाडा ळाखेत आल्माव त्माांना आलश्मक ते वशकामा 

कयण्मात मेते. 

 

-- 

 

-- 
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कऱम 4 (1) (ब 
(xvi) 

 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर बूवांऩादन ळाखेतीर  
ळावकीम भाहशती अधधकायी / वशाय्मक ळावकीम भाहशती अधधकायी / अवऩरीम प्राधधकायी 
(तेथीर रोक प्राधधकायीच्मा कामाषेत्रातीर) माांची वलस्ततृ भाहशती प्रकाळी कयणे. 
 

अ.  शासकीय माहहती अधिकारी  - 
 

अ
. 

क्र
. 

ळावकी
म 
भाहशती 
अधधका
-माच े
नाांल 

ऩदनाभ 
  

कामाषे
त्र 

ऩत्ता / 
पोन 

ई - भेर अवऩरीम 
प्राधधकायी 

1. श्री.
नयेंद्र
.भ
फोयनाये 
 

नगय
यचनाका

य 
(लगा-
1) 

ननलाडा  
ळाखा 

वलबागीम 
आमुक्त 
कामाारम, 
वलस्तायीत 
इभायत, 2 
या भजरा, 

रूभ
नां.226
,कोकण 
बलन, 

नली भुांफई 
2757232

2 

tpkdnaward@gmail.co

m 
श्री.कैराळ
जाधल,अऩय
आमुक्त,कोक
णवलबाग 
  

 

 

ब. सहाय्यक शासकीय माहहती अधिकारी 
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अ.क्र. वशाय्मक 
ळावकीम भाहशती 
अधधकायीचे नाांल 

ऩदनाभ कामाषे
त्र 

ऩत्ता / 
पोन 

ई - भेर 

1. श्री.रूऩकुभाय.वल.
छुटाणी 

वशामक
नगय
यचनाकाय 

ननलाडा  
ळाखा 

वलबागीम 
आमुक्त 
कामाारम 
कोकण 
वलबाग 
कोकण 
बलन 

27572322 

tpkdnaward@gmail.com 

 

 

 

क. अपिऱीय अधिकारी  
अ. 
क्र. 

अवऩरीम  
 अधधका-
माच ेनाांल 

ऩदनाभ 
 

कामाषेत्र ऩत्ता / 
पोन 

ई - भेर माांच्मा 
अधधनस्त 
ळावकीम 
भाहशती 
अधधकायी 

1 श्री.
कैराळ
जाधल,  
 

अऩय
आमुक्त, 

ननलाडा  
ळाखा
लइतय 

वलबागीम 
आमुक्त 
कामाारम 
कोकण 
वलबाग 

कोकण बलन 
27572322 

paaddicom@gmail.com नगय
यचनाकाय 
(लगा-
1), 

ननलाडा
ळाखा 

 

हटऩ - ळावकीम भाहशती अधधकायी / वशामक ळावकीम भाहशती अधधकायी / अवऩरीम 
प्राधधकायी च ेनाांल ल 
        ऩदनाभ ठऱक अषयात दळानीम हठकाणी अथला स्लागत कषा जलऱ परकाद्लाये 
रालाली. 
 

कऱम 4 (1) (ब 
(xvii)  
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वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग (भशवूर), कोकण बलन मेथीर बूवांऩादन ळाखेतीर 
प्रकाळीत भाहशती. 
 

  ---------------  भाहशती ननयांक आशे --------------------
----  

 

 

 

 वलावाभान्म रोकाांळी वांफांधधत भशत्लाच ेननणमा धोयण माांची मादी प्रकाळना करयता 
तमाय कयणे ल वलतयीत कयणे 
 

                                  --------------- भाहशती ननयांक आशे 
----------------  

 

कऱम 4 (1)  (ड)  
 

 वलावाधायणऩणे आऩल्मा कामारामात शोणा-मा प्रळावककम / अधान्मामीक काभकाजाच्मा 
प्रकायाची मादी तमाय कयणे.  घेतरेल्मा ननणमााफाफत कामा कयणाची भीभाांवा माऩुढे देण्माांत 
मेइरा अव ेजाशीय कयणे 
 

                                  --------------- भाहशती ननयांक आशे 
----------------  

 

टीऩ :- रोकप्राधधकायी/ ळावककम भाहशती अधधकायी शे वूचना परक / लताभानऩत्र 
वालाजननक वूचना, प्रवायभाध्मभे, वूचना प्रवायण, इांटयनेट इ. चा उऩमोग भाहशतीच्मा 
प्रवायावाठी कयते. 

      जा.क्र.टीऩी/ननलाडाळाखा/भाहशती अधधकाय/1ते
17फाांफी/ 64  

           वलबागीम आमुक्त, कोकण वलबाग माांचे 
कामाारम 
           कोकण बलन, नली भुांफई 400614 
           हदनाांक:- 20 / 11 /2015     
 

प्रतत 

भा.उऩआमुक्त(वाभान्म प्रळावन), 

कऱम 4 (1)  (क) 
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      कोकण वलबाग,कोकण बलन,  
नली भुांफई 
 

                   पिषय- भाहशतीचा अधधकायअधधननमभ2005 

    ननमभ4(1)(फ) नुवाय1ते17फाांफीचीभाहशतीएकत्रत्रतकरून

      लेफवाईटलयप्रशवद्धकयण्माफाफत  (जूरै2015)    

    संदर्भ:-आऩरे कडीर ऩत्र क्र.वाळा/कामाा -1/ भभाअ/1-17फाांफीची

भा./2015 

    हद.21/10/2015 

भशोदम,   

आऩरेकडीर वांदशबातऩत्रावअनुवरूनभाहशतीचा अधधकायअधधननमभ2005भधीर

करभ 4 (1) (फ) नुवाय 17 फाफीलयीर जूरै2015ची(जूरै2015चेलेतनवभावलष्ट

करून) मा कामाारमाची वलऴमाांकीत भाहशतीची एक प्रत ल एक वांगणक वीडी मा वोफत 

वादय कयण्मात मेत आशे.तवेच वदयशू भाहशती ई भैर द्लाये देखीर ऩाठवलण्मानआरेरी

आशे. 

         आऩरा, 

वशऩत्र:े-लयीरप्रभाणे       वशी/- 
        नगययचनाकाय (लगा 

1) 

                                                

       ननलाडा ळाखा  
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