
कऱम 4 (1) (ब) (xvii) 

 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग कोकण बलन नली भुुंफई मेथीर ऩुनलववन ळाखेतीर कामव ल कतवव्मे माुंचा तऩशळर 

 

कामावरमाचे नाुंल   :             वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग माुंचे कामावरम 

ऩत्ता    :             ऩुनलववन ळाखा रुभ नुं.228, ऩहशरा भजरा  
      कोकण बलन नली भुुंफई  

कामावरम प्रभुख   :             उऩ आमुक्त (ऩुनलववन) कोकण वलबाग 

ळावकीम वलबागाच ेनाुंल  :             भशवूर ल लन वलबाग 

कोणत्मा भुंत्रारमातीर खात्माच्मा आधधनस्त :  भशवूर ल लन वलबाग 

कामवषेत्र                                            :             कोकण वलबागातीर चाय जजल्शे    

                                                                      1) ठाणे 2) यामगड 3) यत्नाधगयी 4) शवुंधुदगूव 5) ऩारघय  

वलशळष्ठ कामे :         

1) भशायाष्र ळावनाच ेधोयणानुवाय प्रकल्ऩफाधधताुंचे ऩुनलववनाचा कामवक्रभ याफवलणे  

2) वलबागतीर वलव प्रकल्ऩातीर प्रकल्ऩफाधधताुंचे ऩुनलववन काभात वशमोग ठेलून देखयेख ठेलणे . 

3) वलबागीम ऩातऱीलय ळावनाकडुन प्राप्त झारेल्मा अनुदानाचे जजल्शाधधकायी माुंना मोग्म लाटऩ कयणे. 

4) वलत्तीम लावऴवक अथववुंकल्ऩ वलशीत भुदतीत तमाय केरी जातीर माची दषता घेणे. 

 

वलबागाच ेध्मेम ल धोयण                      :-     वलबागातीर फाधधत व्मक्तीुंच्मा ऩुनलववनावुंफुंधीच्मा आखरेल्मा  
                                                                धोयणानुवाय चौकटीत ऩुनलववन कामवक्रभाचे कामावन्लीमन कयणे. 

वलव वुंफुंधधत कभवचायी                         :-     नभुना फ भध्मे नभुद केल्माप्रभाणे  

कामव       :-     नभुना फ भध्मे नभुद केल्माप्रभाणे 

काभाच ेवलस्ततृ स्लरुऩ                         :-    नभुना फ भध्मे नभुद केल्माप्रभाणे 

भारभत्तचेा तऩळीर                            :-    ऩुनलववन ळाखा रुभ नुं.228, ऩहशरा भजरा  
              कोकण बलन नली भुुंफई 

उऩरब्ध वेला :-  
वुंस्थेच्मा वुंयचनात्भक तक्ता                :-    वोफत जोडरा आशे. 

कामवरमीन दयूध्लनी क्रभाुंक ल लेऱा       :-   27572652- लेऱ वकाऱी 10-00 ते वामुंकाऱी 5.45 ला.ऩमतं 

वाप्ताहशक वुट़टी ल वलशळष्ट वेलेवाठी  
ठयवलरेल्मा लेऱा                                  :- प्रत्मेक यवललाय ल दवुया तवेच चौथा ळननलाय 

                                                               मा वाप्ताशीक वुट्टमा  
                                                               शेळेशाठी ळेल - वकाऱी 10-00 त ेवामुं.5.45 ला. ऩमतं 

                                                                                          

 

 

 



 

 

         ऩुनळवशन ऴाखेचा रचनात्मक तक्ता 
 
 

वळभागीय 

आयुक्त 

कोकण वळभाग 

           
 
 

 
 
 

� 
 
 
 

अव्लर कायकुन  लयीष्ठ रेखाऩार  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग कोकण बलन मेथीर ऩुनलववन ळाखेतीर अधधकायी ल कभवचायी माुंच्मा अधधकायाुंचा 
तऩशळर-  अ 

अ 

क्र 

ऩदनाभ अधधकाय -  आधथकव  कोणत्मा कामद्मा/ ननमभ/ 

ळावनननणवम /ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम 

1 उऩ 

आमुक्त 

ऩुनलववन 

1) ळावकीम लाशनाचा देखबार दरुुस्ती खचव 
2) ळावकीम लाशनाचा इुंधन खचव(ऩेरोर,डडझरे) 

3) ळावकीम लाशन ननरुऩमोगी ठयवलणेव भुंजुयी देणे 

4) टुंकरेखन मुंत्र दरुुस्तीवाठी भुंजुयी देणे 

वलत्तीम अधधकाय ननमभ ऩुजस्तका 
1978 बाग ऩहशरा उऩवलबाग एक ल 

दोन अुंतगवत प्रदान कयण्मात 

आरेरे वलत्तीम अधधकाय 

 

उऩआयुक्त 

(ऩुनळवशन) कोकण 

वळभाग 

      

      

  शळऩाई 

कऱम 4 (1)(b) (ii) नमुना (अ) 



5) वुंगणकावाठी रागणाये वाहशत्म खयेदीफाफत. 

6) मुंत्राच्मा ककुं भतीच्मा 10% दरुुस्तीलयीर खचव 
ब 

अक्र ऩदनाभ अधधकाय -  प्रळावकीम कोणत्मा कामद्मा/ ननमभ/ 

ळावनननणवम / ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम 

1 वलबागीम 

आमुक्त  

ऩुनलववन गालठाणात नागयी वुवलधा ऩुयवलणेच्मा 
काभावाठी प्रकल्ऩाच्मा एकुण खचावच्मा 5  % 

भमावदेऩमतंच्मा, खचावव भुंजुयी देण्माचा अधधकाय 

वलबागीम आमुक्ताुंना प्रदान कयणेंत आरा आशे. 

ळावन ऩरयऩत्रक क्र. आयऩीए 

10/2000 /प्र.क्र. 222/य-1  

हद. 26/9/2000 

 

2 वलबागीम 

आमुक्त 

भशायाष्र प्रकल्ऩफाधधत व्मक्तीुंचे ऩुनलववन अधधननमभ 

1999 नुवाय करभ 11(1) ची अधधवूचना प्रशवध्द कयणे. 

ळावन ननणवम क्र. 

एव.30/प्र.क्र.35/य-1 

हद. 14/9/2000 

 

3 वलबागीम 

आमुक्त 

भशायाष्र प्रकल्ऩफाधधत व्मक्तीुंचे ऩुनलववन अधधननमभ 

1999 नुवाय करभ 13(3) ची अधधवूचना प्रशवध्द कयणे. 

ळावन ननणवमक्र. आयऩीए/ 

2004/प्र.क्र.121/य-1 हद.2/6/04 

 

क 

अक्र ऩदनाभ अधधकाय -  पौजदायी 
 

कोणत्मा कामद्मा/ननमभ/ 

ळावन ननणवम /ऩरयऩत्रका 
नुवाय 

अशबप्राम 

1 उऩ आमुक्त 

(ऩुनलववन) 

मा ळाखेची भाहशती ननयुंक आशे. - - 

ड 

अक्र ऩदनाभ अधधकाय -  अधवन्मामीक कोणत्मा कामद्मा/ ननमभ/ 

ळावन ननणवम / ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम        

1 उऩ आमुक्त  मा ळाखेची भाहशती ननयुंक आशे. - - 

 
 
 

 
 

  

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग कोकण बलन मेथीर ऩुनलववन ळाखेतीर अधधकायी ल कभवचायी माुंच्मा कतवव्माचा 
तऩशळर- 

अ
क्र 

ऩदनाभ प्रळावकीम कतवव्मे - कोणत्मा कामद्मा/ 

ननमभ/ळावन  

ननणवम /ऩरयऩत्रका 
नुवाय 

अशबप्राम 

1 उऩ आमुक्त 

(ऩुनलववन) 

1) भशायाष्र ळावनाच ेधोयणानुवाय प्रकल्ऩफाधधताुंच्मा ऩुनलववनाचा 
     कामवक्रभ याफवलणे. 

2) वलबागातीर वलव प्रकल्ऩातीर प्रकल्ऩफाधधुंताुंचे ऩुनलववन  काभात  

     वशमोग ठेलून देखयेख ठेलणे. 

भशवूर ल लन 

वलबागक्र.आयऩीए 

/1069/ य-1 

हद.12/7/69. 

 

करभ 4 (b) (ii) नभुना (फ)   



3) जजल्शाधधकायी आणण प्रकल्ऩ अधधकायी तथा कामवकायी 
    अशबमुंता माुंनी प्रकल्ऩफाधधताुंच्मा ऩुनलववनाफाफतच्मा तमाय  

    केरेल्मा वभमफध्द कामवक्रभाची छाननी ल तऩावणी करुन  

    वलबागाचा एकत्रत्रत अशलार ळावनाव वादय कयणे. त्माफाफत  

    कयण्मात आरेल्मा प्रगतीचा लेऱोलेऱी आढाला घेलून त्रैभाशवक  

    प्रगती ळावनाव कऱवलणे.  

4) वलत्तीम अुंदाजऩत्रके ळावनाव भुदतीत वादय केरी जातीर  

    माफाफतची दषता घेणे. 

5) वलबागीम ऩातऱीलय ळावनाकडून प्राप्त झारेल्मा अनुदानाच े 

     लाटऩ मोग्म ऩध्दतीने कयणेवाठी जरुय ती दषता घेणे. 

6) जजल्शा ऩुनलववन अधधकायी/ प्रकल्ऩ अधधकायी माुंच्मा वबा घेणे  

     ल त्माुंना ऩुनलववनाच ेकाभी भागवदळवन कयणे. 

7) ऩुनलवशवत गालठाणात बेटी देणे प्रकल्ऩग्रस्ताुंच्मा तक्रायी/  

    अडीअडचणी वभजालून घेणे ल त्माुंचे ननलायण कयणेवाठी जजल्शा  
     ऩुनलववन अधधकायी/ प्रकल्ऩ अधधकायी माुंना वूचना देणे 

8) ळावनाने/भा. वलबागीम आमुक्ताुंनी ननदेळीत केरेरी कतवव्मे ल     

     जफाफदाऱ्मा ऩाय ऩाडणे. 

2 अलर 

कायकून 

1) भशायाष्र प्रकल्ऩ वलस्थावऩत ऩुनलववन कामदा 1999 अुंतगवत मेणाये    

    प्रस्ताल ल वुंदबव उऩ आमुक्त(ऩुन.) माुंचकेडे वादय कयणे. 

2) नागयी वुवलधा अुंदाजऩत्रकाुंना भान्मता देणेफाफत कामवलाशी     
     कयणे. 

3) ऩुनलववनाचे वलळेऴ फाफ म्शणून जजल्शाधधकायी माुंचकेडून प्राप्त       

    झारेरे प्रस्ताल ळावनाव वादय कयणे. 

4) जजल्शाधधकायी माुंजकडून प्राप्त झारेरे कभवचायीलृुंदाुंच े        

    भुदतलाढीच ेप्रस्ताल ळावनाव वादय कयणे. 

माफाफत ळावन 

आदेळ / ऩरयऩत्रक 

नाशी. 

 

3 उऩरेखाऩार 1) वलव आशयण ल वुंवलतयण अधधकाऱ्माुंचा अथववुंकल्ऩीम तयतुदीतीर  

    भागणीनुवाय एकत्रीकृत अशलार वलबागीम आमुक्ताुंच्मा भापव त  

    ळावनाव वादय कयणे. 

2) राबषेत्रातीर जशभनीकरयता जशभन अधधकृत कयण्माकरयता  
    अनुदान भागणीची तऩावणी कयणे तवेच प्रकल्ऩग्रस्त व्मक्तीुंना  
    ऩमावमी जशभन लाटऩ कयणे ळावनाच्मा वूचनेनुवाय प्रकल्ऩ फाधधत  

    व्मक्तीकडून अनाभत जस्लकायणे आणण जशभनीचा ताफा      
   घेतल्मानुंतय त्माफाफतची यक्कभ जस्लकायणे मा फाफीुंलय ननमुंत्रण ल    

    तऩावणी कयणे. 

3) आशयण ल वलतयण अधधकाऱ्माुंना अनुदान लाटऩ कयणे आणण  

    प्रकल्ऩफाधधत व्मक्तीुंना हदरेल्मा घय कजावच्मा लवुरीच ेउहिष्ट  

    ठयवलणे. 

4) खचावच्मा प्रगतीलय अशलार घेणे ल रेखाशळऴवननशाम दयभशा  
     एकत्रीकृत खचावचा अशलार वादय कयणे. 

ळावन ननणवम क्र. 

आयऩीए/1083/ 

1950/वीआय-

3319/य-1 हदनाुंक 

21/5/83.  

 



5) चायभाशी/ आठभाशी/ नऊभाशी वुधायीत अुंदाजऩत्रके तमाय  

     करुन वभवऩवत यकभेचा अशलार वादय कयणे. 

6) जजल्शाननशाम खचव आणण प्राप्तीच्मा रेखमाुंचा भशारेखाकायाुंच्मा  
     कामावरमाळी ताऱभेऱ घारणे. 

7) शळल्रकी अनुदानाचे वभामोजन रेखाशळऴवननशाम तमाय कयणे. 

8)  जजल्शा ऩुनलववन अधधकायी कामावरमाची रेखावलऴमक कागद- 

     ऩत्राुंची तऩावणी करुन त्मात आढऱुन आरेल्मा अननमशभतता  
     वलबागीम आमुक्ताुंच्मा ननदळवनाव आणून ळावनाव अशलार  

     वादय कयणे.  

4 शरवऩक/ 

टुंकरेखक 

ऩुनलववन ळाखेतीर वलव टुंकरेखनाचे काभ कयणे ल लरयष्ठाुंनी लेऱोलेऱी 
वोऩवलरेरी काभे कयणे. 

ळावन ननणवम नाशी.  

5 लाशन चारक ळावकीम लाशन चारवलणे ल वुजस्थतीत ठेलणे. ळावन ननणवम नाशी.  

6 शळऩाई टऩार लाटणे ल कामावरमातीर दप्तयाची ने-आण कयणे  ल कामावरमातीर 

लरयष्ठाुंनी लेऱोलेऱी वोऩवलरेरी काभे कयणे. 

ळावन ननणवम नाशी.  

 



 वळभागीय आयुक्त कोकण वळभाग कोकण भळन येथीऱ ऩुनळवशन ऴाखेतीऱ अधधकारी ळ कमवचारी याांच्या कतवव्याचा 
तऩशऴऱ-       

           

अ
क्र 

ऩदनाभ आधथवक कतवव्मे - कोणत्मा कामद्मा/ 

ननमभ/ळावन ननणवम 

/ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम 

1 उऩ आमुक्त 

(ऩुनलववन) 

1) ळावकीम लाशनाचा देखबार दरुुस्ती खचव  
2) ळावकीम लाशनाचा इुंधन खचव (ऩेरोर, डडझरे) 

3) ळावकीम लाशन ननरुऩमोगी ठयवलणेव भुंजुयी देणे 

4) टुंकरेखन मुंत्र/ वुंगणक दरुुस्तीवाठी भुंजुयी देणे 

5) वुंगणकावाठी ल कामावरमीन काभकाजावाठी रागणाये  

     वाहशत्म खयेदी कयणे 

6) मुंत्राच्मा ककुं भतीच्मा 10% दरुुस्तीलयीर खचव 

भशायाष्र प्रकल्ऩफाधधत 

व्मक्तीुंचे ऩुनलववन 

अधधननमभ 1999 

भधीर तयतुदी  
वाभान्म प्रळावन 

वलबाग क्र आयऩीए-

1069/य-1हद. 

31/10/1969  

- 

2 उऩरेखाऩार 1) आशयण ल वलतयण अधधकाऱ्माुंना अनुदानाच ेलाटऩ कयणे आणण 

प्रकल्ऩ फाधधत व्मक्तीुंना हदरेल्मा घय कजावच्मा लवुरीच ेउहिष्ट 

ठयवलणे. 

2) खचावच्मा प्रगतीलय अशलार घेणे आणण रेखाशळऴवननशाम दयभशा 
एकत्रीकृत खचावचा अशलार ळावनाव वादय कयणे. 

3)चायभाशी/आठभाशी/नऊभाशी  वुधायीत अुंदाजऩत्रके तमाय करुन 

वभवऩवत यकभेचा अशलार ळावनाव वादय कयणे. 

4) जजल्शाननशाम खचव आणण प्राप्तीच्मा रेखमाुंचा भशारेखाकायाुंच्मा 
कामावरमातीर ताऱभेऱ घारणे. 

5) लावऴवक खचावचे वभामोजन ल शळल्रकी अनुदानाच ेवभामोजन 

रेखाशळऴवननशाम अशलार तमाय कयणे. 

भशवूर ल लन वलबाग 

क्र.ऩीआयए-

1033/1950/वीआय-

3319/य-1 अ ,    हद- 

21/5/1983 

- 

 

अ
क्र 

ऩदनाभ कतवव्मे - पौजदायी कोणत्मा कामद्मा 
ननमभ/ळावन ननणवम 

/ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम 

1  मा ळाखेची भाहशती ननयुंक आशे. - - 

 

अ
क्र 

ऩदनाभ कतवव्मे - अधवन्मामीक कोणत्मा कामद्मा / 

ननमभ/ळावन ननणवम  

/ ऩरयऩत्रका नुवाय 

अशबप्राम 

1  मा ळाखेची भाहशती ननयुंक आशे. - - 

 
 
 
 
 
 
 



कऱम 4 (1) (b) (iii) 

 

ननणमव प्रकक्रमेतीर ऩमवलेषण ल जफाफदायीच ेउत्तयदाईत्ल ननजचचत करुन कामवऩध्दतीचे प्रकाळन  

(काभाचा प्रकाय / नाल) 

 

काभाच ेस्लरुऩ      :कोकण वलबागातीर 6 जजल्शमाुंतीर प्रकल्ऩ फाधधताुंचे ऩुनलववनाचे काभ कयणे .  

वुंफुंधधत तयतुद      :  

अधधननमभाचे नाुंल : भशायाष्र प्रकल्ऩ फाधधत व्मक्तीुंचे ऩुनलववन अधधननमभ 1986 वुधायीत 1999  

ननमभ :       भशायाष्र प्रकल्ऩ फाधधत व्मक्तीुंचे ऩुनलववन अधधननमभ 1986 वुधायीत 1999  

                          करभ 11(1) ल 13(3)    

ळावन ननणवम :     ळावन भशवूर ल लन वलबाग ननणवम क्र.एव-30/प्र.क्र.35/य-1 हद. 14/9/2005  ऩरयऩत्रके :     

ळावन ऩरयऩत्रक क्र. आयऩीए/2004/प्र.क्र.121/य-1 हद.2/6/2004  

कामावरमीन आदेळ : ननयुंक 

 
 

अ. 

क्र. 

काभाच ेस्लरुऩ कारालधी हदलव काभावाठी जफाफदाय 

अधधकायी 
अशबप्राम 

1 भशायाष्र प्रकल्ऩ फाधधत व्मक्तीुंचे 
ऩुनलववन अधधननमभ 1986 वुधायीत 

1999 करभ 11(1) ची अधधवूचना 
प्रशवध्द कयणे 

तात्काऱ वलबागीम आमुक्त  

2 भशायाष्र प्रकल्ऩ फाधधत व्मक्तीुंचे 
ऩुनलववन अधधननमभ 1986 वुधायीत 

1999 करभ 13(3) ची अधधवूचना 
प्रशवध्द कयणे 

भोठमा प्रकल्ऩाुंच्मा फाफतीत 3 

लऴांऩेषा उळीया नाशी इतय 

प्रकल्ऩाुंच्मा फाफतीत 1 

लऴावऩेषा उळीया नाशी. 

वलबागीम आमुक्त  
 

3 कोकण वलबागातीर कामवयत अवणाये 

अधधकायी/ कभवचायी माुंच्मा ऩदाुंना 
भुदतलाढ   

लावऴवक ळावन स्तयालय  

4 कोकण वलबागातीर जजल्शाधधकायी 
माुंजकडून प्राप्त शोणायी अुंदाज ऩत्रके 

ळावनाव वादय कयणे. 

प्रकल्ऩाकरयता - तात्काऱ वलबागीम आमुक्त  

लेतन ल इतय बत्ते -चायभाशी/ 

आठभाशी/ नऊभाशी/ लावऴवक 

उऩआमुक्त (ऩुनलववन) 

5 रेखाशळऴवननशाम ळावनाकडून प्राप्त 

शोणाऱ्मा वूचना ल अनुदान 

जजल्शाधधकायी माुंव लाटऩ कयणे. 

तात्काऱ वलबागीम आमुक्त  

 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (b) (iv) 



     नभुना (अ) 

नभुन्माभध्मे काभाच ेप्रकटीकयण - 

वुंघटनाचे रष (लाऴीक) 

 

अनु.क्र. काभ / कामव काभाच ेप्रभाण आधथकव  अशबप्राम 

 

प्रकल्ऩग्रस्ताुंच्मा ऩुनलववनाच्मा काभाच ेआधथवक/लावऴवक रष देणेत आरेरे नाशी. 

      

करभ 4 (1) (b) (iv) 

      नभुना (फ) 

 

काभाची कारभमावदा 
काभ ऩुणव शोण्मावाठी प्रत्मेक काभाची कारभमावदा 

 

अनु.

क्र 

काभ / कामव /  हदलव/ताव ऩुणव कयण्मावाठी जफाफदाय अधधकायी तक्राय ननलायण 

अधधकायी 
1 भशायाष्र प्रकल्ऩफाधीत 

व्मक्तीचे ऩुनलववन 

अधधननमभ 1999 च ेकरभ 

11(1) ची अधधवूचना  

प्रकल्ऩाकडून प्राप्त झारेऩावून 

प्रकयणाची छाननी करुन त्मानुवाय 

ऩुतवता अवरेव वुंफुंधधत 

जजल्शाधधकायी माुंचकेडून त्लयीत 

कामवलाशी कयण्मात मेत.े 

वलबागीम आमुक्त वलबागीम आमुक्त 

2 भशायाष्र प्रकल्ऩफाधीत 

व्मक्तीचे ऩुनलववन 

अधधननमभ 1999 च ेकरभ 

13(3) ची अधधवूचना  

भोठमा प्रकल्ऩाुंच्मा फाफतीत 3 

लऴांऩेषा उळीया नाशी इतय 

प्रकल्ऩाुंच्मा फाफतीत 1 लऴावऩेषा 
उळीया नाशी. 

वलबागीम आमुक्त वलबागीम आमुक्त 

3 अजवदायाने भशायाष्र 

भाहशतीचा अध्मादेळ 2005 

अन्लमे भाहशती 
भागवलण्माव अजव केल्माव 

भाहशती ऩुयवलणे  

30 हदलव वुंफुंधधत ळावकीम 

भाहशती अधधकायी 
वुंफुंधधत भाहशती 
अधधकायी माुंच्मा 
नजजकचा वुंफुंधधत 

लरयष्ठ अधधकायी 

 
 
 
 
 
 
 
 

करभ 4 (1) (b) (v) 

नभुना (क) 

 
 



प्रकल्ऩग्रसताांच्या ऩुनळवशनाच्या कामाऴी शांबांधधत ऩररऩत्रके 

 
 

अ. 

क्र. 

ळावककम ऩरयऩत्रकानुवाय हदरेरे वलऴम ऩरयऩत्रक क्रभाुंक ल तायीख अशबप्राम 

(अवल्माव) 

1 प्रकल्ऩग्रस्त अथला त्माुंच्मालय अलरुंफुन अवणाऱ्मा 
व्मक्तीुंना ळावकीम वेलेतीर गट क आणण गट-ड भधीर 

ऩदाुंलय ननमुक्ती देण्माफाफत अनुवयालमाची 
कामवऩध्दती 

ळावन ऩरयऩत्रक क्र. प्रकल्ऩ 1002/ प्र.क्र. 5 

/2002/16-अ  हदनाुंक  1/1/80, 4/3/91, 

3/1/97, 13/9/2000, 7/4/2001, 
26/10/2002,18/7/08 

- 

2 ऩुनलववन गालठाणात नागयी वुवलधा ऩुयवलणेच्मा 
काभावाठी प्रकल्ऩाच्मा एकुण खचावच्मा 5 % 

भमावदेऩमतंच्मा खचावव भुंजुयी देणेचा अधधकाय 

वलबागीम आमुक्ताुंना प्रदान कयणेत आरे आशेत. 

ळावन ऩरयऩत्रक क्र. आयऩीए- 10/2000 

/प्र.क्र. 222 /य-1 हदनाुंक  26/9/2000. 

- 

3 वलत्तीम अधधकाय ननमभ ऩुजस्तका 1978 बाग ऩहशरा 
उऩवलबाग 1 त े 5 प्रदान कयण्मात वलत्तीम 

अधधकायाभध्मे वुधायणा कयणेफाफत. 

ळावन ऩरयऩत्रक क्र. वलअप्र-1000/ प्र.क्र. 46 

/2001/वलननमभ  हदनाुंक  11/7/2001 

अन्लमे 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

करभ 4 (1) (b) (v) 

नभुना (ड) 

 
 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग, ऩुनलववन ळाखा माुंचे काभाळी वुंफुंधधत 

कामावरमीन आदेळ / धोयणात्भक ऩयीऩत्रके 

 
 

अ.क्र. वलऴम क्रभाुंक ल तायीख अशबप्राम (अवल्माव) 

1 
 

आधध ऩुनलववन भग धयण मा तत्लानुवाय 

अलरुंफवलण्माच्मा ऩुनलववनाच्मा  
भशवूर ल लन वलबाग ळावन ननणवम 

क्र. एव-30/प्रक्र-35/य-1/ हद. 

वलबागीम स्तयालय ल जजल्शा 
स्तयालय ऩुनलववनाफाफत 



कामवऩद्धतीफाफत 14/9/2004 कामवलाशी कयण्मात मेत.े 

2. प्रकल्ऩग्रस्त व्मक्ती ल त्माुंच्मालय 

अलरुंफुन अवणाऱ्मा व्मक्तीुंना ळावकीम 

वेलेतीर गट क ल ड भधीर ऩदाुंलय 

ननमुकती देणेफाफत. 

वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन 

ऩरयऩत्रक क्र.न्मामप्र-1008/7/ 

प्रक्र58/08/(बाग-2)/16अ हद. 

18/7/2008 

वलव वुंफुंधधत ळावकीम 

ननभळावकीम कामावरमाुंना 
वुंऩकव  वाधून 

प्रकल्ऩग्रस्ताुंना ननमुक्ती 
फाफत कामवलाशी कयण्मात 

मेत.े 

 



 

करभ 4 (1) (b) (v) 

नभुना (इ) 

 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग कोकण बलन मेथीर ऩुनलववन ळाखेतीर उऩरब्ध स्ताऐलजाुंची मादी  
दसताऐळजाचा वळवय : 

 

अ. 

क्र. 

दस्ताऐलजाचा प्रकाय  वलऴम वुंफुंधधत व्मक्ती ऩदनाभ व्मक्तीचे हठकाण 

1 एभएववी-39 ए नागयी वुवलधा देणेवाठी प्रकल्ऩाुंना 
भुंजुयी देणेचे प्रस्ताल  

येकॉडव ककऩय वलबागीम आमुक्त 

कोकण वलबाग माुंचे 
कामावरम 

2 एभएववी-56 वी कोकण वलबागातीर आढाला फैठक येकॉडव ककऩय वलबागीम आमुक्त 

कोकण वलबाग माुंचे 
कामावरम 

3 आयवीडी-5 ऩुनलववन काभावाठी तमाय कयण्मात 

आरेरे कामवक्रभ अुंदाजऩत्रक 

येकॉडव ककऩय वलबागीम आमुक्त 

कोकण वलबाग माुंचे 
कामावरम 

4 एभएववी 39 अ भशायाष्र प्रकल्ऩफाधधत व्मक्तीुंचे 
ऩुनलववन अधधननमभ 1999 नुवाय 

करभ 11(1) ची अधधवूचना प्रशवध्द 

कयणे. 

येकॉडव ककऩय वलबागीम आमुक्त 

कोकण वलबाग माुंचे 
कामावरम 

5 एभएववी  39  अ भशायाष्र प्रकल्ऩफाधधत व्मक्तीुंचे 
ऩुनलववन अधधननमभ 1999 नुवाय 

करभ 13(3) ची अधधवूचना प्रशवध्द 

कयणे. 

येकॉडव ककऩय वलबागीम आमुक्त 

कोकण वलबाग माुंचे 
कामावरम 

6 आयवीडी- 40- वी ऩुनलववन काभावाठी देण्मात आरेल्मा 
यक्कभेचे वलननमोजन रेख े

येकॉडव ककऩय वलबागीम आमुक्त 

कोकण वलबाग माुंचे 
कामावरम 

7 आयवीडी- 40- वी ऩुनलववन काभावाठी देण्मात आरेल्मा 
घयफाुंधणी कजावफाफत 

येकॉडव ककऩय वलबागीम आमुक्त 

कोकण वलबाग माुंचे 
कामावरम 

8 आयवीडी- 53- वी अस्थामी ऩदाुंना भुदतलाढ येकॉडव ककऩय वलबागीम आमुक्त 

कोकण वलबाग माुंचे 
कामावरम 

 
 
 
 



कऱम 4 (1) (a) (vi) 

 
 
 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग कोकण बलन मेथीर ऩुनलववन ळाखेतीर 

दस्तऐलजाुंची लगवलायी. 
 

अ. 

क्र. 

वलऴम दस्ताऐलजाचा प्रकाय 

नस्ती/भस्टय/नोंदऩुस्तक/ 

व्शाऊचवव 

प्रभुख फाफीचा 
तऩशळर 

वुयक्षषत ठेलण्माचा 
कारालधी 

1 भशायाष्र प्रकल्ऩफाधीत व्मक्तीुंचे 
ऩुनलववन अधधननमभ 1999 नुवाय 

करभ 11(1) ची अधधवूचना प्रशवध्द 

कयणे. 

करभ 11(1) अधधवूचना एभएववी-39 ए कामभ 

2 भशायाष्र प्रकल्ऩफाधधत व्मक्तीुंचे 
ऩुनलववन अधधननमभ 1999 नुवाय 

करभ 13(3) ची अधधवूचना प्रशवध्द 

कयणे. 

करभ 13(3) अधधवूचना एभएववी-39 ए कामभ 

3 नागयी वुवलधा देणेवाठी प्रकल्ऩाुंना 
भुंजुयी देणेचे प्रस्ताल 

प्रळावकीम भुंजुयी प्रस्ताल एभएववी-39  

(वी-1) 

10 लऴे 

4 अस्थामी ऩदाुंना भुदतलाढ  नस्ती आयवीडी- 53- वी 5 लऴ े

5 कामववललयण यजजस्टय यजजस्टय आयवीडी- 53- वी 5 लऴ े

6 वीआय यजजस्टय यजजस्टय आयवीडी- 53- वी 5 लऴ े

7 ऩुनलववन काभावाठी देण्मात आरेल्मा 
यक्कभेचे वलननमोजन रेख े 

नस्ती आयवीडी- 40- वी 5 लऴ े

8 कभवचाऱ्माुंचे शजेयीऩत्रक यजजस्टय इएवटी /ड 1 लऴ े

9 ऩुनलववन काभावाठी देण्मात आरेल्मा 
घयफाुंधणी कजे 

नस्ती आयवीडी 40/वी 5 लऴ े

10 कोकण वलबागातीर आढाला फैठक नस्ती एभएववी-56/वी 5 लऴ े

11 प्रकल्ऩाच्मा फाफतीत इतय वुंधचका नस्ती एभएववी-39 /वी 5 लऴ े

 
 
 
 
 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (vii) 

 



 वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमाच्मा ऩरयणाभकायक काभावाठी 
जनवाभान्माुंळी वल्रा भवरत कयण्माची व्मलस्था. 
 

अ.क्र वल्रा भवरतीचा 
वलऴम 

कामवप्रणारीचे 
वलस्ततृ लणवन 

कोणत्मा अधधननमभान्लमे/ 

ऩरयऩत्रकाद्लाये 

ऩुनयालतृ्तीकार 

 भशवूर ल लन वलबाग, ळावन ननणवम क्रभाुंक आयऩीए-2006/प्रक्र-1(8) /य-1,भुंत्रारम 

भुुंफई- हद. 17/3/2006 अन्लमे जजल्शा तवेच वलबाग स्तयालय ऩुनलववन वशभत्मा 
स्थाऩन कयणेफाफत. 

 वदय ळावन ननणवमान्लमे जजल्शा स्तयालय ल वलबागीम स्तयालय कामवलाशी कयण्मात 

मेत आशे. 

 

- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

कऱम 4 (1) (ब) (viii) 

 

नमुना (अ) 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमाच्मा वशभतीची मादी प्रकाशळत 

कयणे. 

 

अ.क्र वशभतीचे नाल वशभतीचे 
वदस्म 

वशभतीचे 
उहिष्ट 

ककती लेऱा 
घेण्मात मेते 

वबा जन वाभान्माुंवाठी खुरी 
आशे ककुं ला नाशी 

वबेचा 
कामवलतृ्ताुंत 

(उऩरब्ध) 



    1 भशवूर ल लन वलबाग, ळावन ननणवम क्रभाुंक आयऩीए-2006 /प्रक्र-1 (8) /य-1 भुंत्रारम भुुंफई- 

हद. 17/3/2006 अन्लमे जजल्शा तवेच वलबाग स्तयालय ऩुनलववन वशभत्मा स्थाऩन 

कयणेफाफत.  

              वदय वशभतीची मादी प्रकाशळत केरी जात नाशी. भाहशती ननयुंक आशे. 

- 

 

कऱम 4 (1) (ब) (viii) 

 

         नमुना (ब) 

 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमाच्मा अधधवबाुंची मादी प्रकाशळत 

कयणे. 

 

अ.क्र अधधवबेचे 
नाल 

वबेच े

वदस्म 

वबेच े

उहिष्ट 

ककती लेऱा 
घेण्मात मेते 

वबा जन वाभान्माुंवाठी 
खुरी आशे ककुं ला नाशी 

वबेचा 
कामवलतृ्ताुंत 

(उऩरब्ध) 

   1 मा ळाखेची माफाफतची भाहशती ननयुंक आशे. 

 

- 

 

कऱम 4 (1) (ब) (viii) 

 

नमुना (क) 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमाच्मा ऩरयऴदाुंची मादी प्रकाशळत 

कयणे. 

 

अ.क्र ऩरयऴदेचे 
नाल 

ऩरयऴदेचे 
वदस्म 

ऩरयऴदेचे 
उहिष्ट 

ककती लेऱा 
घेण्मात मेते 

वबा जन वाभान्माुंवाठी 
खुरी आशे ककुं ला नाशी 

वबेचा 
कामवलतृ्ताुंत 

(उऩरब्ध) 

1 मा ळाखेची माफाफतची भाहशती ननयुंक आशे. 

 

- 

 
 

कऱम 4 (1) (ब) (viii) 

 

नमुना (ड) 

 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमाच्मा कोणत्माशी वुंस्थेची मादी 
प्रकाशळत कयणे. 

अ.क्र वुंस्थेचे 
नाल 

वुंस्थेचे 
वदस्म 

वुंस्थेचे 
उहिष्ट 

ककती लेऱा 
घेण्मात मेते 

वबा जन वाभान्माुंवाठी खुरी आशे 

ककुं ला नाशी 
वबेचा 

कामवलतृ्ताुंत 

(उऩरब्ध) 

1 मा ळाखेची माफाफतची भाहशती ननयुंक आशे. 

 

- 

 



 

कऱम 4 (1) (ब) (ix) 

 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमातीर अधधकायी ल कभवचायी माुंची 
नाले, ऩत्ते ल त्माुंचे भाशवक लेतन 

 

अ.

क्र 

ऩदनाभ अधधकायी/ कभवचा-माच े

नाल 

लगव रुजू हदनाुंक दयूध्लनी क्रभाुंक/ 

पॅक्व/ई-भेर 

एकूण लेतन 

1 उऩ आमुक्त 

ऩुनलववन 

श्री. फाऱावाशेफ घेलाये  एक 14/09/2015     27572652 

कामावरम 

97087/- 

2 अलर कायकून रयक्त ऩद तीन 1/7/2011     27572652 

कामावरम 

- 

3 उऩरेखाऩार श्री. य . या.        तीन 2/1/2013     27572652 

कामावरम 

46,439/- 

4 लाशन चारक      जव्श.   . 

       

तीन 13/6/2013     27572652 

कामावरम 

32,121/- 

5 शळऩाई श्री.एर.एव.कोऱी चाय 1/6/2008     27572652 

कामावरम 

30,955/- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (x) 

 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमाच्मा अधधकायी ल कभवचा-माुंची 
लेतनाची वलस्ततृ भाहशती प्रकाशळत कयणे.  

अ. 

क्र. 

लगव ऩद लेतन रुऩयेऴा इतय अनुसेम बत्ते एकुण 

भूऱ 

लेतन 

गे्रड ऩे. भशागाई 

बत्ता 
घयबाडे 
बत्ता 

ळशय 

बत्ता 
प्रवुंगानु
वाय (जवे 

प्रलाव 

बत्ता) 
1 एक उऩ आमुक्त 

(ऩुनलववन) 

32230 7600 45008 11949 300 - 97087/- 

2 तीन अलर कायकून - - - - - - - 

3 तीन उऩरेखाऩार 14620 4200 21267 5646 300 400 46,433/- 

4 तीन शरवऩक (हद. 

28/1/2010 ऩावुन 

अधधवुंखम ऩद) 

- - - - - - - 



5 तीन लाशन चारक 10810 2100 14588 3873 300 400+50 32,121/- 

6 चाय शळऩाई 10530 1900 14046 3729 300 400+50 30,955/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xi) अ 

 

वलबागीम आमुक्त कामावरम कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमाचे भुंजूय अुंदाजऩत्रक ल खचावचा 
तऩशळर माची वलस्ततृ भाहशती प्रकाशळत कयणे.  

 

 अुंदाजऩत्रकाच्मा प्रतीचे प्रकाळन 

 अनुदानाच्मा वलतयणाच्मा प्रतीचे प्रकाळन 

 
 

अ.क्र अुंदाजऩत्रकीम 

ळीऴावच ेलणवन 

अनुदान ननमोजजत लाऩय (षेत्र 

ल काभाचा तऩशळर) 

अधधक अनुदान 

अऩेक्षषत अवल्माव 

रुऩमात 

अशबप्राम 

                          
 

                       मा कामावरमाकडून भुंजूय अुंदाजऩत्रक ल खचावच्मा तऩशळराफाफतची भाहशती          
                       प्रकाळीत केरी जात नवल्माने मा ळाखेची  मा प्रऩत्राची भाहशती  ननयुंक आशे. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xii) 

 

नमुना (अ) 

 

1) वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमातीर  अनुदान लाटऩाच्मा 
कामवक्रभाची कामवऩध्दती प्रकाशळत कयणे.  

2) कामवक्रभाचे नाुंल 

3) राबाथींच्मा ऩात्रता वुंफुंधीच्मा अटी ल ळती 
4) राब शभऱण्मावाठीच्मा अटी 
5) राब शभऱण्मावाठीची कामवऩध्दती 
6) ऩात्रता ठयवलण्मावाठी आलचमक अवरेरे कागदऩत्र 

7) कामवक्रभाभध्मे शभऱणाऱ्मा राबाची वलस्ततृ भाहशती 
8) अनुदान लाटऩाची कामवऩध्दती 
9) वषभ अधधकाऱ्माचे ऩदनाभ 

10)  वलनुंती अजाववोफत रागणाये ळुल्क 

11)  इतय ळुल्क 

12)  वलनुंती अजावचा नभुना 
13)   वोफत जोडणे आलचमक अवरेल्मा कागदऩत्राुंची मादी (दस्तऐलज/दाखरे) 

14) जोड कागदऩत्राचा नभुना 
15) कामवऩध्दती वुंदबावत तक्राय ननलायणावाठी वुंफुंधधत अधधकाऱ्माचे ऩदनाभ 

16) तऩशळरलाय ल प्रत्मेक स्तयालय उऩरब्ध ननधी (उदा. जजल्शा ऩातऱी, तारुका ऩातऱी, गाल ऩातऱी) 
17) राबाथींची मादी खारीर नभुन्मात  

 

                    1    17                  जजल्शाधधकायी 
                                                     

                .  
 



 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xii) 

      

      नमुना (ब) 

 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमातीर अनुदान कामवक्रभाअुंतगवत 

राबाथींची वलस्ततृ भाहशती प्रकाशळत कयणे. 

 

मोजना/कामवक्रभाचे नाल : 

 

अ.क्र राबाथींच ेनाल ल ऩत्ता अनुदान/राब माची 
यक्कभ/स्लरुऩ 

ननलड ऩात्रतचेे 
ननकऴ 

अशबप्राम 

 
 

माफाफतची मा ळाखेची भाहशती ननयुंक आशे. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xiii) 

 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमातीर शभऱणा-मा/वलरतीचा 
ऩयलाना माची चारू लऴावची तऩशळरलाय भाहशती. 
 

ऩयलाना/ऩयलानगी/वलरतीचे प्रकाय. 

 

अ.क्र ऩयलाना 
धायकाचे नाल 

ऩयलान्माचा 
प्रकाय 

ऩयलाना 
क्रभाुंक 

हदनाुंका 
ऩावून 

हदनाुंका 
ऩमतं 

वाधायण 

अटी 
ऩयलान्माची 
वलस्ततृ 



भाहशती 
 
 

1 

 
 

मा ळाखेची माफाफतची भाहशती ननयुंक आशे. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xiv) 

 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमातीर भाहशतीचे इरेक्रॉननक 

स्लरुऩात  वाठवलरेरी भाहशती प्रकाशळत कयणे. (चारू लऴावकरयता) 
 

अ.क्र दस्तऐलजाचा 
प्रकाय 

वलऴम कोणत्मा 
इरेक्रॉननक 

नभुन्मात 

भाहशती 
शभऱवलण्माची 

ऩध्दती 

जफाफदाय 

व्मजक्त 

  
 

मा ळाखेची माफाफतची भाहशती ननयुंक आशे. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xv) 

 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमात उऩरब्ध वुवलधाुंचा तक्ता 
प्रकाशळत कयणे. 

 

उऩऱब्ध शुवळधा 
 

1) बेटण्माच्मा लेऱे वुंदबावत भाहशती.                        दऩुायी 10-00 त ेवामुंकाऱी 5-45 

2) लेफवाईट वलऴमी भाहशती      ननयुंक 

3) कॉरवेंटय वलऴमी भाहशती      ननयुंक 

4) अशबरेख तऩावणीवाठी उऩरब्ध वुवलधाुंची भाहशती   ननयुंक  

5) काभाच्मा तऩावणीवाठी उऩरब्ध वुवलधाुंची भाहशती   ननयुंक 

6) नभुने शभऱण्माफाफत उऩरब्ध भाहशती                  ननयुंक 

7) वूचना परकाची भाहशती      ननयुंक  

8) ग्रुंथारम वलऴमी भाहशती      ननयुंक 

 

अ.क्र. वुवलधेचा  
प्रकाय 

लेऱ कामवऩध्दती हठकाण जफाफदाय व्मक्ती/ 

कभवचायी 
तक्राय 

ननलायण 

  

ननरांक 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (b) (xvi) 

 

वलबागीम आमुक्त कोकण वलबाग, कोकण बलन मेथीर ऩुनलववन ळाखेतीर ळावकीम भाहशती अधधकायी / वशा. 
ळावकीम भाहशती अधधकायी / अवऩरीम प्राधधकायी (तथेीर रोक प्राधधकायीच्मा कामवषेत्रातीर) माुंची वलस्ततृ भाहशती 
प्रकाळीत कयणे. 

अ. ऴाशकीय माहषती अधधकारी 
अ.क्र. ळावकीम 

भाहशती 
अधधकायीचे 
नाल 

ऩदनाभ कामवषेत्र ऩत्ता/ पोन ई - भेर अवऩरीम 

प्राधधकायी 

1 श्री 
य.या.वाईकय 

लयीष्ठ 

रेखाऩार 

ऩुनलववन 

ळाखेऩुयत े

वलबागीम आमुक्त 

माुंचे कामावरम, रुभ 

नुं.228, दवुया भजरा, 
कोकण बलन, नली 
भुुंफई. 

 पोन - 27572652 

rehkonkan12@gmail.com उऩ आमुक्त 

(ऩुनलववन) 

ब. शषा. ऴाशकीय माहषती अधधकारी 
अ.क्र. वशा. ळावकीम 

भाहशती 
अधधकायीचे 
नाल 

ऩदनाभ कामवषेत्र ऩत्ता/ पोन ई - भेर अवऩरीम 

प्राधधकायी 

1 श्रीभती 
फी.ऩी.म्शात्रे 

शरवऩक ऩुनलववन 

ळाखेऩुयत े

वलबागीम आमुक्त 

माुंचे कामावरम, रुभ 

नुं.228, दवुया भजरा, 
कोकण बलन, नली 
भुुंफई. 

 पोन - 27572652 

rehkonkan12@gmail.com उऩ 

आमुक्त 

(ऩुनलववन) 

 

क. अवऩऱीय अधधकारी 
अ.

क्र. 

अवऩरीम 

अधधकायीचे 
नाल 

ऩदनाभ कामवषेत्र ऩत्ता/ पोन ई - भेर अवऩरीम 

प्राधधकायी 

1 श्री 
फाऱावाशेफ 

उऩ 

आमुक्त 

ऩुनलववन 

ळाखेऩुयत े

वलबागीम आमुक्त माुंचे कामावरम रुभ 

नुं.228, दवुया भजरा, कोकण बलन, 

-- उऩ आमुक्त 

(ऩुनलववन) 



घेलाये  ऩुनलववन नली भुुंफई. पोन - 27572652 

 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xvii) 

 
 

वलबागीम आमुक्त कामावरम, कोकण वलबाग मेथीर ऩुनलववन ळाखा मा कामावरमातीर प्रकाशळत भाहशती. 
 

             मषाराष्ट्र प्रकल्ऩबाधधत व्यक्तीांचे ऩुनळवशन अधधननयम 1999 च ेकऱम 11 (1) ळ 13(3) ची अधधशुचना 
वळभागीयसतराळर ऴाशन राजऩत्रात ळ जजल्षासतराळर सथाननक ळतृ्तऩत्रात प्रशशध्द करण्यात येत.े 

 

कऱम 4 (1) (क) 

 

वलववाभान्म रोकाुंळी वुंफुंधधत भशत्लाचे ननणवम ल धोयणे माुंची मादी प्रकाळनाकरयता तमाय कयणे ल वलतयीत कयणे. 

 

ऩुनळवशन ऴाखेची याबाबतची माहषती ननरांक आषे. 

 
     

कऱम 4 (1) (ड) 

 

वलववाधायणऩणे आऩल्मा कामावरमात शोणा-मा प्रळावकीम/अधवन्मानमक काभकाजाच्मा प्रकायाची मादी तमाय कयणे. 

घेतरेल्मा ननणवमाफाफत कामव कयणाची शभभाुंवा माऩुढे देणेत मेईर अवे जाशीय कयणे. 

 

ऩुनळवशन ऴाखेची याबाबतची माहषती ननरांक आषे. 

 
 

हटऩ :  रोक प्राधधकायी/ळावकीम भाहशती अधधकायी शे वूचना परक/लतवभानऩत्र वालवजननक वूचना, प्रवाय भाध्मभे, 

वूचना प्रवायण, इुंटयनेट इ. उऩमोग भाहशतीच्मा प्रवायावाठी कयत.े  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


