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जिल्षाधिकारी कायााऱय अषमदनगर
ऴाखेचे नाळ - टं चाई ऴाखा

माहषतीचा अधिकार अधिननयम 2005 च्या कऱम 4 (ख) नश
ु ार प्रसशध्द
कराळयाची माहषती
मॅन्यअ
ु ऱ क्रं.1

कायााऱयाची रचना ळ कताव्ये
1) ननलावी उऩजजल्शाधधकायी
श्रेणी - एक

जजल्शमात उदबलण-मा नैवधगिक आऩत्तीच्यामा काऱात ननमॊरण
कयणे, तवेच पऩण्माचे ऩाण्माची टॊ चाई ल चाया टॊ चाईचे

कारालधीत पलपलध उऩाममोजना कयणेवाठी टॊ चाई ळाखेलय
ननमॊरण ठे लणे

2) नामफ तशसवरदाय
श्रेणी - दोन

जजल्शाधधकायी ल ननलावी उऩजजल्शाधधकायी माॊचे आधधन

याशुन नैवधगिक आऩत्ती ल टॊ चाई कारालधीत कयालमाचे काभे
कामािरमातीर 3 अ.का. ल 3 सरपऩक माॊचे काभालय
ऩमिलेषण कयणे.

3) अव्लर कायकून तीन ऩद

1)

सरऩीक तीन ऩद

जजल्शमात उदबलरेल्मा नैवधगिक आऩत्तीचे काऱात
तारक्
ु मातीर झारेल्मा घटनेची भाहशती घेलन
ू ती

श्रेणी - तीन

वॊकरीत करुन ळावनाव अशलार वादय कयणे.

त्मावॊफध
ॊ ी रागणाये अनद
ु ान भागणी कयणे, लाटऩ
कयणे ल त्माचा ताऱभेऱ घेणे.
2)

पऩण्माचे ऩाण्माचे टॊ चाई काऱात ळावन ननणिमानव
ु ाय

पलपलध उऩाममोजना घेणे, त्मवाठी रागणाये अनद
ु ान
भागणी कयणे, अनद
ु ान लाटऩ करुन त्माचा ताऱभेऱ
घेणे.
3)

भशायाष्ट्र बज
ू र अधधननमभ 1993 ची
अॊभरफजालणी कयणे.

4)

ळावन ननणिमानव
ु ाय ऩाटफॊधाये प्रकल्ऩाच्यामा

जराळमात पऩण्माचे ऩाणी आयक्षषत कयणे, त्मालय
ननमॊरण ठे लणे, वदयचे ऩाणी भाशे जर
ु ै अखेय
ऩयू पलणेवाठी पलपलध उऩाममोजना कयणे.
5)

ळावनाने भख्
ु मभॊरी वशामता ननधीतन
ु लाटऩ केरेरा

ननधी वॊफधॊ धताॊव अदा कयणे, तवेच मा ननधीतन
ु

भदत भागणीवाठी आरेरी प्रकयणे छाणनी करुन
ळावनाव वादय कयणे.
6)

ळेतकयी आत्भशत्मा प्रकयणा वॊदबाित ळावन

ननणिमानव
ु ाय लायवाॊना आधथिक भदत अदा कयणे
फाफत.
7)

टॊ चाईचे काऱात लेऱोलेऱी शोणा-मा फैठकाॊचे

ननमोजन कयणे, त्मावाठी रागणा-मा भाहशत्मा गोऱा
करुन एकत्ररत जजल्शमाची हटऩणी तमाय कयणे.
8)

दे ळात तवेच इतय हठकाणी आरेल्मा आऩत्तीवाठी

लेगलेग्ऱमा खाजगी व्मक्ती, वॊस्था तवेच ळावककम

ल ननभळावककम कामािरमाॊकडून भख्
ु मभॊरी वशामता
ल ऩॊतप्रधान वशामता ननधीभध्मे जभा झारेल्मा

यकभा ळावनाकडे ऩाठपलणे तमाचे हशळोफ ठे लणे.
9)

टॊ चाई ळाखेत आरेरा ऩरव्मलशाय ऩाशणे.

10) 2245 नैवधगिक आऩत्ती खारी प्राप्त झारेल्मा

अनद
ु ानाचे ननमॊरण कयणे.

11)

जजल्शमात बक
ू ॊ ऩ,ऩयू ,चक्रीलादऱ,अनतलष्ट्ृ टी इ.काऱात
जजल्शास्तयालय ननमॊरण कयणे, त्मावठी 24 ताव
ननमॊरण कष स्थापऩत कयणे.

12)

माव्मनतयीक्त लयीष्ट्ठ अधधकायी माॊनी हदरेल्मा

वच
ु नाॊनव
ु ाय ल ळावनननणिमानव
ू ाय नैवधगिक आऩत्ती
आणण टॊ चाई कारालधीभध्मे नेभन
ू हदे रेरे काभे
लेऱेत ऩण
ू ि कयणे.

मॅन्युअऱ क्रमांक 2

अधिकारी / कमाचारी यांचे अधिकार ळ कताव्ये मा ळाखेतीर काभाॊची कामिलाशी कयताना प्रथभ आलक टऩार शे कामिपललयण
ऩरात (Worksheet) भध्मे नोंदपलणेची जफाफदायी अवन
ू दययोज आरेरे टऩार नोंदपलरे नॊतय

त्मालय आलश्मक त्मा कामिलाशी कयणेवाठी अ.का./सरऩीक शे हटऩणी/भवद
ु ा तमाय करुन
ठे लरा जातो. अ.का. माॊनी तऩावणी करुन त्मालय स्लाषयी करुन तो ऩढ
ू े नामफ तशसवरदाय
माॊचेकडेव वॊफध
ॊ ीत प्रकयणात प्रचसरत कामदे /अधधननमभ ल ळावन ननणिम ल ऩरयऩरके माॊचे
अलरोकन

करून

त्मालय

असबप्राम

नोंदपलतात

ल

स्लाषयी

करुन

प्रकयण

ननलावी

उऩजजल्शाधधकायी माॊचेकडेव वादय केरे जाते. ननलावी उऩजजल्शाधधकायी शे लरयरप्रभाणे

ळावनाचे प्रचसरत कामदे /अधधननमभ ल ळावन ननणिमाचे आदे ळाॊना अधधन याशून प्रकयणालय
आरऩे भत नोंदलन
ू स्लाषयी करून अॊनतभ ननणिमावाठी/भान्मतेवाठी जजल्शाधधकायी माॊचेकडेव
ऩाठपलरे जाते ल त्मालय जजल्शाधधकायी शे ननणिम घेलन
ू स्लाषयी करुन प्रकयण ऩन्
ू शा ननलावी

उऩजजल्शाधधकायी माॊचेकडेव ऩाठपलतात. भा.जजल्शाधधकायी माॊचेकडेव ननणिमावाठी खारीर
कागदऩरे ऩाठपलरी जातात.

जिल्षाधिकारी यांचे अधिकार
1)

भाशे ऑक्टोफय ते डडवेंफय, जानेलायी ते भाचि ल एपप्रर ते जून टॊ चाई कृती आयाखडा

भॊजूय कयणे वदय आयाखडमातीर उऩाममोजनाॊची हदरेल्मा भद
ु तीत अॊभरफजालणी
कयणे. आलश्मक तेथीर उऩाम मोजनाॊना प्रळावककम भॊजूयी दे णे. त्मावाठी रागणाये

अनद
ु ानाची भागणी कयणे. प्राप्त झारेरे अनद
ु ान पलतयीत कयणे ल त्मालय
वननमॊरण ठे लणे.
2)

ज्मा गाली टॊ चाई ननभािण झारेरी आशे ककॊ ला शोण्माची ळक्मता आशे त्मा गाॊली

जरलाहशनीव्दाये /फैरगाडीव्दाये पऩण्माच्यामा ऩाण्माचा ऩयु लठा कयणेव भान्मता दे णे
त्माकयीता ळावककम लाशनाचे अधधग्रशण आदे ळ काढणे, वदय लाशन ताब्मात घेणे,

भागणीप्रभाणे त्मा तारक्
ु मात लाशन ऩाठपलणे, टॉ कयव्दाये /फैरगाडीव्दाये पऩण्माचा
ऩाण्माचा ऩयु लठा कयणेकयीता प्राप्त झारेल्मा प्रस्तालाची तऩावणी ल छाननी कयणे,
त्माॊव भॊजूयी दे णे त्माचप्रभाणे जय ळावककम जरलाहशन्मा कभी ऩडल्माव खाजगी
जरलाहशन्माफाफत

ननपलदा

काढणे.

ऩाणीऩयु लठा वयु ऱीत करुन घेणे.
3)

त्माॊचे

दय

ननजश्चत

कयणे

ल

त्माॊचक
े डून

भाशे ऑक्टोफय भध्मे जजल्शमातीर भोठे , भध्मभ ल रघु प्रकल्ऩातीर ऩाणी

पऩणमावाठी याखून ठे लणेकाभी भाहशती तमाय करुन भा.ऩारकभरी भशोदमाॊना
भॊजयु ीवाठीव वादय कयणे.
4)

अनतलष्ट्ृ टी, गायऩीट, लादऱ, त्रफगयभोवभी ऩालवाभऱ
ु े झारेरे नक
ु वान, लीज ऩडून

आग रागन
ु नक
ु वान शोणे, ऩयु मेणे, बक
ु ॊ ऩ शोणे इत्मादी प्रकायच्यामा नैवधगिक

आऩत्तीभध्मे

उऩाममोजना

कयणे.

जजल्शमातीर

नैवधगिक

आऩत्तीचे

काऱात

जजल्शास्तयालय ननमॊरण कयणे. त्मावाठी रागणाये 2245 भख्
ु म रेखासळऴािखारी
ळावनाकडून अनद
ु ान प्राप्त करुन घेणे. त्माॊचे तारक
ु ास्तयालय लाटऩ कयणे ल त्माचे
वॊननमॊरण कयणे.
5)

जजल्शमात प्रलया, गोदालयी, घोड ल सबभा मा भोठमा नद्मा अवल्माभऱ
ु े अनतलष्ट्ृ टी

झाल्माव ऩयू मेलन
ू नदीकाठच्यामा गालाॊना धोका ऩोशचण्माचा वॊबल अवतो. अळालेऱी

आगाऊ खफयदायी घेणे त्माफाफतच्यामा उऩाममोजना कयणे तवेच ऩयू ग्रस्ताॊना तातडीची
भदत दे णेफाफतची प्रकयणे तमाय कयणे त्मावाठी स्लतॊर कष 24 ताव उघडणे.
त्माभापित ळावनाव दययोज अशलार वादय कयणे.
6)
7)

8)

बज
ू र अधधननमभाॊतगित तयतद
ू ीॊची अॊभरफजालणी कयणे.

जजल्शमातीर चा-माची ऩरयजस्थती ऩाशून आलश्मकतेनव
ू ाय जजल्शा चायाफॊदी प्रस्ताल
ळावनाव वादय कयणे.
चाया टॊ चाई काऱात आलश्मकतेनव
ु ाय टॊ चाई ऩरयजस्थतीत जनालयाॊना चाया ऩयु लठा
कयणे, जनालयाॊच्यामा छालण्मा उघडणे, तवेच नपलन ळावन ननणिमानव
ु ाय चाया डेऩो

स्थाऩीत करून त्माव्दाये जनालयाॊवाठी ळावनाने ननजश्चत केरेल्मा दयाने चाया लाटऩ
कयणे, त्माचा हशळोफ ठे लणे, वलरतीचे दयाची यक्कभ ळावन जभा कयणे.
9)

भख्
ु मभॊरी वशामता ननधीतन
ु अनद
ु ान भागणीचे प्राप्त झारेरे प्रस्ताल ळावनाव

वादय कयणे, वदय प्रकयणातीर भॊजयू झारेरे अनद
ु ान पलतयीत कयणे, त्माचा हशळोफ
ठे लणे.

10) टॊ चाई काराधी तवेच नैवधगिक आऩत्तीच्यामा कारालधीभध्मे वलि ळावककम मॊरणाॊची

फैठक घेलन
ू त्माभध्मे टॊ चाईलय तवेच नैवधगिक आऩत्तीलय भात कयणे इ. वाठी
ननमोजन कयणे.

11)

ळावन स्तयालयीर तवेच ऩारकभॊरी ल इतय भशत्चाच्यामा खात्माचे भॊरी भशोदमाॊनी
टॊ चाई

कारालधीत

घेतरेल्मा

अॊभरफजालणीकाभी कामिलाशी कयणे.

फैठकीतीर

ननणिमाची

ळावन

स्तयालरुन

12)

टॊ चाई ळाखेकडीर न्मामारमीन प्रकयणी कामिलाशी कयणे.

13)

टॊ चाई ळाखेतीर अस्थाई ऩदाॊना भॊजूयी ल भद
ु तलाढ दे णेचे प्रस्ताल ळावनाव वादय
कयणे.

मा व्मतीरयक्त ननलावी उऩजजल्शाधधकायी माॊचे अधधकायी ल कतिव्मे 1)
2)

जजल्शाधधकायी माॊचेकडेव वादय कयालमाच्यामा वलि कागदऩराॊलय तऩावन असबप्राम दे णे
चाया/ऩाणी टॊ चाई वॊफध
ॊ ी आमोजजत केरेल्मा वलि फैठकाॊना उऩजस्थत याशून भाहशती
दे णे.

3)

चाया/ऩाणी टॊ चाईच्यामा फैठकीवाठी रागणायी भाहशती वॊकरीत करुन तमाय केरेल्मा
हटऩण्मा तऩावन
ू घेणे ल त्मा फैठकीत वादय कयणे.

4)

टॊ चाई ळाखेतीर प्राप्त झारेल्मा ऩरव्मलशायालय जजल्शाधधकायी माॊनी हदरेल्मा

वच
ु नाॊप्रभाणे अशलार तमाय करुन घेणे. तवेच तारक
ु ा स्तयालयीर नैवधगिक आऩत्ती
तवेच टॊ चाई कारालधीच्यामा रागणा-मा भाहशतीचे ऩरव्मलशायालय स्लाषयी कयणे.
5)

जजल्शाधधकायी माॊनी टचाॊई तवेच नैवधगिक आऩत्तीच्यामा तवेच टॊ चाई ळाखेळी ननगडीत
हदरेल्मा वच
ु ना ल आदे ळ अॊभरात आणण्माची कामिलाशी कयणे.

6)

टॊ चाई ळाखेचे वलि काभाॊलय दे खये ख कयणे ल ननमॊरण ठे लणे.

नामफ तशसवरदाय माॊचे अधधकाय ल कतिव्मे 1)

सरऩीक

ल

स्लाषयीवाठी

अ.का.

माॊनी

ऩाठलालमाचे

त्माॊचे
वलि

जजल्शाधधकायी/ननलावी
कागदऩरे/वॊधचका

उऩजजल्शाधधकायी

भवद
ू े /हटऩण्मा/आदे ळ

माॊचे

ल

ऩरव्मलशायाॊच्यामा स्थऱप्रती तऩावन
त्माभध्मे दरू
ू
ु स्त्मा कयणे, असबप्राम दे णे ल
लरयष्ट्ठाॊकडे वादय कयणे.
2)

टॊ चाई ळाखेतीर सरऩीक/अ.का. माॊचे काभाचे ऩमिलेषण कयणे.

3)

भे. जजल्शाधधकायी/ननलावी उऩजजल्शाधधकायी माॊच्यामा वलि आदे ळाॊचे ल वच
ु नाॊचे ऩारन
करुन प्रळावककम काभात भदत कयणे.

4)

टॊ चाई ळाखेतीर मेणाये दयू ध्लनी वॊदेळ स्लीकारून वॊफधॊ धताॊना ऩाठपलणे तवेच टॊ चाई

ळाखेत आरेल्मा आऩदग्रस्ताॊचे ननलेदन जस्लकायणे त्माॊचे म्शणणे ऐकून त्मालय
भागिदळिन कयणे.
5)

टॊ चाई ळाखेत आरेरे वलि टऩार ऩाशून अलरोकनाथि वादय कयणे, टॊ चाई तवेच इतय
भशत्लाच्यामा फैठकाॊना शजय याशून आलश्मक ती भाहशती ऩयू पलणे ल टॊ चाई ळाखेलय
ननमॊरण ठे लणे, पेयकॉऩीजलय स्लाषयी कयणे.
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पयाळेसीय शाखली िबाबदारी शष ननर्ाय प्रक्रक्रयेचा तपसऴऱ
टॊ चाई ळाखेवफ
ॊ ध
ॊ ीचे प्रश्नाफाफत धोयणात्भक ल प्रळावककम ननणिम

घेताना वॊफध
ॊ ीत तारक्
ु माचे तशसवरदाय माॊचेकडून चौकळी अशलार त्माॊचे असबप्रामावश

वॊफधॊ धत उऩपलबागाचे उऩपलबागीम अधधकायी माॊचे असबप्रामावश भागपलरा जातो.

उऩपलबागीम अधधकायी माॊना तारक
े ण ल
ु ास्तयालय केरेल्मा काभाची तऩावणी ल ऩमिलष
वॊफधॊ धत

कामिकायी

मॊरणेचा

अशलारावश

केल्मानॊतय प्रकयणे वादय कयतात.

(आलश्मकता

अवल्माव)

अशलार

वादय

जजल्शाधधकायी कामािरम टॊ चाई ळाखेतीर वॊफध
ॊ ीत सरऩीक/अ.का. शे

ळावन ननणिम, ननमभ, ऩरयऩरके माभध्मे हदरेल्मा भागिदळिनानव
ु ाय ननणिमावाठी हटऩणी
तमाय करुन नामफ तशसवरदाय माॊचेकडेव वादय कयतात. नामफ तशसवरदाय शे तमाय

केरेल्मा काभाची ननमभानव
ु ाय तऩावणी करुन त्माॊचे भत नोंदपलतात ल वॊधचका ऩढ
ू ीर
असबप्रामावाठी

ननलावी

उऩजजल्शाधधकायी

माॊचक
े डेव

वादय

कयतात.

ननलावी

उऩजजल्शाधधकायी शे त्माच ऩध्दतीने वॊफधॊ धत सरऩीक/अ.का. ल नामफ तशसररदाय माॊचेळी
चचाि करुन मोग्म की अमोग्म माॊची ऩडताऱणी करुन कागदऩरे भे. जजल्शाधधकायी
माॊचेकडे स्लाषयीकाभी वादय कयतात. जजल्शाधधकायी शे त्माॊना काशी प्रकयणात ननलावी

उऩजजल्शाधधकायी माॊना चचेवाठी वभष फोरालन
ू खारी झाल्मानॊतय प्रकयणी ननणिम
घेतात.

जजल्शाधधकायी
ननलावी उऩजजल्शाधधकायी
नामफ तशसवरदाय(टॊ चाई ळाखा)

अव्लर कायकून
सरऩीक
सळऩाई

(तारक
ु ास्तय)

नामफ तशसवरदाय
अव्लर कायकून
सरऩीक
सळऩाई
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कताव्य पार पाडीत अशताना पालाळयाचे ननयम
टॊ चाई ळाखेभध्मे आऩत्ती व्मलस्थाऩनाॊतगित नैवधगिक आऩत्तीभऱ
ु े फाधधत

झारेल्मा आऩदग्रस्ताॊचे भदतीचे लाटऩ कयणे आलश्मक तेथे त्माॊना तातडीने वलि वपु लधा
उऩरब्ध करुन दे णे. त्माॊना ऩयू ऩरयजस्थतीत वयू क्षषत स्थऱी शरपलणे ल ळावन
ननमभानव
ु ाय

भदत

लाटऩाचे

ननमॊरण

कयणे.

तवेच

दयलऴी

पऩण्माचे

ऩाण्मावाठी

भोठे /भध्मभ/रघू ऩाटफॊधाये प्रकल्ऩातीर ऩाणी आलश्मकतेनव
ु ाय आयक्षषत कयणे. पऩण्माचे
ऩाण्माचे टॊ चाई ऩरयजस्थतीत ऩाण्माचे उऩरब्धतेनव
ु ाय खारीरप्रभाणे उऩाममोजना कयणे
1)

फड
ु क्मा घेणे.

2)

खाजगी पलहशयी अधधग्रशण कयणे.

3)

पलशीय खोर कयणे/ गाऱ काढणे.

4) प्रगतीऩथालयीर नऱ मोजना ळीघ्रगतीने ऩण
ु ि कयणे.
5)

नऱ मोजनाॊची पलळेऴ दरु
ु स्ती कयणे.

6) तात्ऩयु त्मा ऩयु क नऱ मोजना घेणे.
7)

नपलन पलॊधन पलशीयी घेणे.

8)

पलॊधन पलशीयीॊची पलळेऴ दरु
ु स्ती कयणे.
लयीरऩैकी

कोणतीशी

उऩामामोजना

टॉ कय/फैरगाडीव्दाये पऩण्माचे ऩाण्माचा ऩयु लठा कयणे.

कयता

मेत

नवल्माव

चाया टॊ चाई कारालधीभध्मे चाया उत्ऩादन कयणेवाठी कामिलाशी कयणे.

आलश्मक तेथे जनालयाॊच्यामा छालण्मा उघडणे आणण चाया डेऩो स्थापऩत करुन त्माव्दाये

जनालयाॊवाठी ळावनाने ननजश्चत केरेल्मा वलरतीचे दयाने चाया लाटऩ कयणे, त्माचा
हशळोफ ठे लणे, ळावनाने ननजश्चत केरेल्मा वलरतीच्यामा दयाची यक्कभ ळावन जभा कयणे.
नैवधगिक

आऩत्ती

व्मनतयीक्त

इतय

कायणाने

आऩदग्रस्त

व्मक्तीचे

भख्
भदत सभऱणेकाभी आरेल्मा अजािलय तशसवरदाय ल
ु मभॊरी वशामता ननधीतन
ू
उऩपलबागीम अधधकायी माॊचेकभापित चौकळी करुन ळावनाव अशलार वादय कयणे.
भख्
ु मभॊरी ननधीतन
ू प्राप्त झारेरी भदत आऩदग्रस्ताॊना तशसवरदाय भापित लाटऩ कयणे.

ऩयू ननमॊरण ल आऩत्ती व्मलस्थाऩन कष 24 तावाॊकयीता स्थाऩीत करुन

नैवधगिक आऩत्ती ल ऩयू ऩरयजस्थतीलय ननमॊरण ठे लणे.
कृपऴ,

भशायाष्ट्र भ्रज
ू र अधधननमभ 1993 ची अॊभरफजालणी कयणे. ळावन,

ऩळव
ॊ धिन,
ु ल

दग्ु धव्मलवाम

क्रॊ.एनऐआमएव/1204/प्र.क्रॊ.166/11

पलकाव

हदनाॊक

19

ल

ऑगस्ट

भत्स्मव्मलवाम
2004

नव
ु ाय

पलबाग

ळेतकयी

व्मक्तीगत अऩघात पलभा मोजना अॊतगित तशसवरदाय माॊचेकडून पलभा कॊऩनीकडे वादय

केरेरी प्रकयणाॊचा ऩाठऩयू ाला कयणे. भॊजूय प्रकयणातीर यक्कभ तातडीने वॊफधॊ धत
राबधायकायव लाटऩ कयणे.
लरयर

वलि

काभे

शी

तातडीने

तवेच

भमािदीत

कयालमाची अवरेने त्मावाठी ळावनाने ननकऴ ठयलन
ू हदे रेरे नाशीत.

कारालधीभध्मे

ऩाय
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कायााऱयाऴी शंबंधित कायदे , ननयम, पररपत्रके, ळ ऴाशन ननर्ाय यांची माहषती

टॊ चाई ळाखेचे काभकाज शे खारीर ननणिमानव
ु ाय कयाले रागते.
1)

ळावन, ऩाटफॊधाये पलबाग, क्रभाॊक वॊकीणि 1003/310/3 सवॊव्म हद. 10 ऑगस्ट

2004 अन्लमे ऩाटफॊधाये प्रकल्ऩाॊच्यामा जराळमातीर पऩण्माचे ऩाणी याखन
ू ठे लणेफाफत
कामिलाशी कयणे.
2)

ळावन, ऩाणी ऩयू लठा ल स्लच्याछता पलबाग क्रॊ. टॊ चाई-3099/प्र.क्रॊ.13/ऩाऩ-ु 14 हद.1
पेब्रल
ु ायी 1999.

3)

ळावन, ऩाणी ऩयु लठा ल स्लच्याछता पलबाग क्रॊ. टॊ चाई-3099/प्र.क्रॊ.12/ऩाऩ-ु 14 हद.3
पेब्रल
ु ायी 1999.

4) ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग, क्रॊ. हटएजी1092/प्र.क्रॊ.23/भ-11(2) हद.25 भे 1992.
5)

ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग, क्रॊ. एववीलाम 13-2001-प्र.क्रॊ.110/भ-11 हद.2
ऑग्स्ट 2001.

6) ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग, क्रॊ. एएनआम-0303/प्र.क्रॊ.210/भ-7 हद.11/3/2003
ल 19/3/2003.

7)

ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग, क्रॊ. एएनआम-0303/प्र.क्रॊ.37/भ-7 हद.19 भाचि
2003.

8)

ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग,.क्रॊ. एएनआम-0303/प्र.क्रॊ.34/भ-7 हद19 भाचि 2003.

9) ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग, क्रॊ. हटएजी3403/प्र.क्रॊ.19/भ-11 हद.17 एपप्रर
2003.

10) ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग, क्रॊ. एववीलाम-132003/प्र.क्रॊ.31/भ-11 हद.1
नोव्शें फय 2003.

11) ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग, क्रॊ. ऩरयऩरक हटएजी 132003/प्र.क्रॊ.19/भ-11 हद.1
नोव्शें फय 2003.

12) ळावन ठयाल, भशवर
ू ल लन पलबाग क्रॊ.वीएरएव-593/248361/प्र.क्रॊ.820/भ-3
हद.31 जानेलायी 1983.

13) ळावन ननणिम भशवर
ु ल लन पलबाग क्रॊ.वीएरएव-1097/प्र.क्रॊ.271/भ-3 हद.11 जन
ू
1998.

14) ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग, क्रॊ.वीएरएव-06-04/प्र.क्रॊ.168/भ-3 हद.19 ऑगस्ट
2004.

15) ळावन, कृपऴ, ऩळव
ॊ धिन, दग्ु धव्मलवाम पलकाव ल भत्स्मव्मलवाम पलबाग,
ु ल
क्रॊ.एनऐआमएव1204/

प्र.क्रॊ.166/11 अे हद.19 ऑगस्ट 2004 ळेतकयी व्मक्तीगत अऩघात पलभा मोजना

16) ळावन, भशवर
ू ल लन पलबा, ननणिम क्रॊ.वीएरएव-5982/वीआय-534/भ-3 हद.5
ऑगस्ट 1982.

17) ळावन, भशवर
ू ल लन पलबाग, क्रॊ.वीएरएव-5994/प्र.क्रॊ.135/भ-3 हद.17 एपप्रर
1995

18) भशायाष्ट्र बज
ु र अधधननमभ 1993 ल 1995 (पऩण्माचे ऩाण्माच्यामा प्रमोजनावाठी
पलननमभन)

19) भशायाष्ट्र पऩण्माचे ऩाणी ऩयु लठमाचे अधधग्रशण कयण्माफाफत अधधननमभ 1983.
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शंबंधित कायााऱयाच्या अखत्यारीतीऱ कागदपत्रांची ळगाळारी

अ.क्रं

दस्तऐळिाचा प्रकार

शरु क्षसत ठे ळण्याचा
काऱाळिी

1

आलक नोंदलशी

ड लगि

2

जालक नोंदलशी

ड लगि

3

ळावन वॊदबि नोंदलशी

ड लगि

4

अधिळावकीम वॊदबि नोंदलशी

ड लगि

5

खावदाय/आभदाय/भॊरी वॊदबि नोंदशी

ड लगि

6

तायाॊककत प्रश्न नोंदलशी

ड लगि

7

असबरेख कषात ऩाठपलरेल्मा असबरेखाॊची

ड लगि

8

शजेयीऩट

फ लगि

9

आस्थाऩना

अ लगि

10

स्थामी आदे ळ नस्ती

अ लगि

11

ळावन आदे ळ नस्ती

अ लगि

12

यजा नोंदलशी

ड लगि

13

कामािरमीन आदे ळ नस्ती

फ लगि

नोंदलशी
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िोरर् आखर्े ळ राबवळर्े या प्रक्रक्रयेत िनतेकडून घ्याळयाच्या शुचना, ननळेदन
जस्ळकारर्े ळ त्याळर कायाळाषी करण्याबाबतची कायापध्दती

अशभदनगय जजल्शमाभध्मे टॊ चाई कारालधीभध्मे लेऱोलेऱी रोकप्रनतनीधी

टॊ चाई आढाला फैठक घेतात मा फैठकीत टॊ चाईग्रस्त बागातीर जनतेकडून ननलेदने प्राप्त

शोतात मा ननलेदनाॊतय भद
ु दा क्रॊ. 5 भधीर ळावन ननमभ आणण ननणिमानव
ु ाय मोग्म ती
कामिलाशी कयण्मात मेत.े माफाफतचा ननणिम जजल्शाधधकायी घेतात.
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कायााऱयाऴी शंबंधित वळवळि मंडले , पररवदा क्रकंळा शसमत्यांबाबतची माहषती

ळावन, ऩाटफॊधाये पलबाग, क्रभाॊक वॊकीणि 1003/310/03 हद. 10 ऑगस्ट

2004 अन्लमे ऩाटफॊधाये प्रकल्ऩाॊच्यामा जराळमातीर पऩण्माचे ऩाणी याखन
ू ठे लणेफाफत
कामिलाशी कयणे. मावाठी भा. ऩारकभॊरी भशोदमाॊचे अध्मषतेखारी खारीरप्रभाणे वसभती
स्थापऩत केरेरी आशे .

1) जजल्शमाचे ऩारकभॊरी

- अध्मष.

2) सवॊचन व्मलस्थाऩनेळी वॊफधॊ धत कामिकायी असबमॊता,

- वदस्म.

ऩाटफॊधाये पलबाग

3) भख्
ु म कामिकायी अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद

- वदस्म.

5) जजल्शमातीर वलि भशानगयऩासरकाॊचे आमक्
ु त

- वदस्म.

4) अधधष असबमॊता, भशायाष्ट्र जजलन प्राधधकयण
6) जजल्शाधधकायी

- वदस्म.
- वदस्म वधचल.

भशवर
ु ल लनपलबागाकडीर ळावन ननणिम क्रॊ.डडएभम-ु

2006/प्र.क्रॊ.10/डीएभ-1 हदनाॊक 1/6/2006 अन्लमे जजल्शा स्तयालय जजल्शा आऩत्ती
व्मलस्थाऩन प्राधधकयणाची स्थाऩना कयण्मात आरी, जजल्शा आऩत्ती व्मलस्थाऩन
आयाखडा फनपलणे, याष्ट्रीम ल याज्म प्राधधकयणाने आऩत्ती पलभोचन, वतकिता ल

प्रनतवाद उऩामाॊवाठी ठयलन
ू हदरेल्मा भागिदळिक तत्लाॊचे ऩारन कयणे आदी जजल्शा
आऩत्ती व्मलस्थाऩन प्राधधकयणाॊची कामे आशे त.

आऩत्ती व्मलस्थाऩन कामदा 2005 प्रकयण चाय करभ 25 अन्लमे ळावन

ननणिम क्रॊ. डडएभम2
2006 नव
ु 006/प्र.क्रॊ.10/डडएभ-1 हदनाॊक 1 जन
ु
ु ाय जजल्शमात
जजल्शा आऩत्ती व्मलस्थाऩन प्राधधकयणाची स्थाऩना कयणेत आरेरी आशे ल त्माचे यचना
खारीरप्रभाणे आशे
1) जजल्शाधधकायी

2) जजल्शा ऩरयऴद अध्मष

3) भख्
ु म कामिकायी अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद
4) जजल्शा ऩोरीव अधधषक
5) जजल्शा ळल्मधचकीत्वक

6) कामिकायी असबमॊता, वा.फाॊ.पलबाग
7) कामिकायी असबमॊता, ऩाटफॊधाये
8) ननलावी उऩजजल्शाधधकायी

9) भशानगयऩासरका आमक्
ु त

- ऩदसवध्द अध्मष
- वदस्म
- वदस्म
- वदस्म
- वदस्म

- वदस्म

- वदस्म

- भख्
ु म कामिकायी अधधकायी
- पलळेऴ ननभॊरीत

10) वभादे ळक, याज्म याखील ऩोरीव दर/एन.वी.वी.

- पलळेऴ ननभॊरीत

11) गश
ृ यषक दर ल नागयी वॊयषक दर

- पलळेऴ ननभॊरीत

ळेतकयी आत्भशत्मा वॊदबाित जजल्शास्तयीम वसभती ळावन ननणिम भशवर
ू ल

लन पलबाग वॊकीणि/0307/प्र.क्रॊ.65/भ-7 हदनाॊक 6 वप्टें फय 2007 अन्लमे गठीत
वसभतीभध्मे खारीरप्रभाणे वदस्माॊचा वभालेळ कयण्मात आरेरा आशे .
1) जजल्शाधधकायी

- अध्मष

3) जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी

- वदस्म

2) भख्
ु म कामिकायी अधधकायी

- वदस्म

4) ळेतक-माॊचा एक प्रनतनीधी

- वदस्म

5) वाभाजजक वॊस्थेचा एक प्रनतनधी

- वदस्म

6) जजल्शा ऩरयऴदे चे कृपऴ वबाऩती

- वदस्म

7) ऩॊचामत वसभती वबाऩती

- वदस्म

8) स्थाननक आभदाय

अशभदनगय

जजल्शमात

- ननभॊरीत वदस्म
उदबलणा-मा

दष्ट्ु काऱी

ऩरयजस्थतीलय

भात

कयण्मावाठी ळावनाकडून जजल्शा ऩातऱीलयीर दष्ट्ु काऱ ननलायण वसभती गठीत कयणे

फाफत ननदे ळ हदे रेरे आशे त. त्माप्रभाणे जजल्शा ऩातऱीलयीर दष्ट्ु काऱ ननलायण वसभतीची
स्थाऩना ळावन ननणिम क्रॊ.एववीलाम/2015/प्र.क्रॊ.386/भ-7 हदनाॊक 4/1/2016 कयण्मात
आरेरी आशे .

1) भा. ऩारकभॊरी

- अध्मष

3) भा. भख्
ु म कामिकायी अधधकायी अशभदनगय

- वदस्म

2) भा. जजल्शाधधकायी

4) भा. ऩोरीव अधधषक, अशभदनगय
5) उऩजजल्शाधधकायी नये गा

6) भख्
ु म असबमॊता, भशायाष्ट्र पलद्मत
ु पलतयण कॊऩनी
7) कामिकायी असबमॊता, भशायाष्ट्र जीलन प्राधधकयण
8) अधधषक असबमॊता, जरवॊऩदा अशभदनगय
9) जजल्शा कृपऴ अधधषक, अशभदनगय

10) ऩळव
ॊ धिन अधधकायी, अशभदनगय
ु ल

- वदस्म वधचल
- वदस्म
- वदस्म
- वदस्म
- वदस्म
- वदस्म
- वदस्म
- वदस्म

11) प्रगतीळर ळेतकयी1, अल्ऩबध
ु ायक ळेतकयी1, अळावकीम वॊस्था-3- प्रनतनीधी.

मॅन्युअऱ क्रमांक 9

शंपकााशाठी कायााऱयातीऱ अधिकारी/कमाचारी यांची नाळ/पदनाम ळ शंपकााशाठी
दरू ध्ळनी क्रमांक यांची शुची
1) श्री. वॊहदऩ ननचीत
2) श्री. जे.फी. बैवाडे
3) श्री. ए.ऩी.गग
ु ऱे

4) श्री. जी.एन. रोढे

5) श्री. एव.के. फोयगे

6) श्री. व्शी.एव. काटकय
7) श्री. ए.एच. परके

8) श्रीभ. ए.आय. दे ळभख
ु

ननलावी उऩजजल्शाधधकायी

नामफ तशसवरदाय

अव्लर कायकून
अव्लर कायकून

अव्लर कायकून(आ.व्म.)
अव्लर कायकून
सरऩीक
सरऩीक

0241-2345004

0241-2343600

0241-2343600
0241-2343600
0241-2343600
0241-2343600
0241-2343600
0241-2343600

मॅन्युअऱ क्रमांक 10

कायााऱयातीऱ अधिकारी/कमाचारी यांना दे ण्यात येर्ारे दरमषा ळेतन ळ भत्ते
याबाबतचा तपसऴऱ ळेतनश्रेर्ी शष

अ.क्रॊ. अधधकायी/कभिचायी माॊचे ऩदनाभ

लेतन श्रेणी ग्रेड ऩे

1.

ननलावी उऩजजल्शाधधकायी

15600-39100-5400

2.

नामफ तशसवरदाय

9300-34400-4300

3.

अव्लर कायकून

5200-20200-3500

सरऩीक

5200-20200-1900

सळऩाई

4440-7440-1600

4.
5.

मॅन्युअऱ क्रमांक 11

कायााऱयाऴी शंबंधित शळा योिना ळ त्याशाठी अंदािपत्रकीय तरतूद, तयाशाठी
अपेक्षसत खचा रक्कम वळतरीत केऱेबाबतचा अषळाऱ इ. चा तपसऴऱ

निवधगिक आऩत्तीभध्मे घडरेल्मा घटनेलय तवेच टॊ चाई ऩरयजस्थतीलय मा

ळाखेचा शोणाया खचि अलरॊफन
ू अवरेने त्मावाठी अऩेक्षषत अवा खचि नाशी. ऩयॊ तू मावाठी

दयलऴी नैवधगिक आऩत्ती ल टॊ चाई ऩरयजस्थतीत शोणाया खचि शा कभी जास्त अवू ळकतो.
वन 2016-17 कयीता प्राप्त अनद
ु ान आणण झारेल्मा खचािचा तऩसळर खारीर प्रभाणे
आशे .

पऩण्माचे ऩाणी टॊ चाईवाठी
चाया टॊ चाईवाठी

प्राप्त अनद
ु ान

झारेरा खचि

33,31,77,600/-

33,31,77,600/-

13,13,52,000/-

13,11,51,803/-

वन 2017-18 कयीता प्राप्त अनद
ु ान आणण झारेल्मा खचािचा तऩसळर खारीर प्रभाणे
आशे .

यब्फी 2015

प्राप्त अनद
ु ान

133,13,00,000/-

झारेरा खचि
29,86,20,891/-

मॅन्युअऱ क्रमांक 12

कायााऱयातर्फे राबवळण्यात येर्ा-या अनुदान योिनेबाबतची माहषती

(माभध्मे मोजनेचा तऩसळर, त्मावाठी दे ण्मात मेणाये अनद
ु ान, राबाथीं फाफतचा पलस्तत
ृ
तऩसळर दमाला)

क्रं.

उपाययोिना

ऴशन ननर्ाय

मंिूरी अधिकार

खचा

1.

फड
ु क्मा खोदणे

क्रॊ.टॊ चाई/प्र.क्रॊ.180/ऩाऩ-ु 14

जजल्शाधधकायी

टॊ चाईननधी

2.

खाजगी पलशीयी

क्रॊ.एववीलाम-1083/780-वीआय-

उऩपलबागीम

टॊ चाईननधी

3.

पलशीय खोर

क्रॊ.टॊ चाई-2013/प्र.क्रॊ.180/ऩाऩ-ु

रु.100000 ऩमंत

जज.ऩ.ननधी

अधधग्रशण कयणे
कयणे/गाऱ काढणे

हद.4.3.2005

5154/16 हद.3.3.1983
14 हद.4.4.2013

4.

प्रगतीऩथालयीर नऱ

क्रॊ.टॊ चाई-1099/प्र.क्रॊ.12/ऩाऩ-ु 14

5.

नऱमोजनाॊची पलळेऴ

क्रॊ.एववीलाम2012/प्र.क्रॊ.88/भ-7

6.

7.

8.

मोजना ऩण
ू ि कयणे
दरु
ु स्ती कयणे

तात्ऩयु त्मा ऩयु क

नऱ मोजना घेणे
नपलन पलॊधन पलशीय
घेणे

पलॊधन पलशीयीॊची

हद.3.2.1999

हद.31.03.2012

क्रॊ. टॊ चाई-

1099/प्र.क्रॊ.165210/ऩाऩ-ु 14
हद.03/02/1999

क्रॊ.ग्राऩाऩ/ु प्र.क्रॊ.165210/ऩाऩ-ु 7
हद.16.3.2004

क्रॊ.टॊ चाई-1099/प्र.क्रॊ.12/ऩाऩ-ु 14

पलळेऴ दरू
ु स्ती कयणे हद.3.2.1999

अधधकायी/तशसवरदाय
जजल्शाधधकायी ल रु.

15000 ऩमंत आमक्
ु त
भख्
ु म कामिकायी

जज.ऩ.ननधी

रु.30.00 रष ऩमंत

टॊ चाई ननधी

अधधकायी

जजल्शाधधकायी तय रु.
50.00 रष ऩमंत

पलबागीम आमक्
ु त

रु. 5.00 रष ऩमंत

जजल्शाधधकायी त्माऩेषा
ऩढ
ु े पलबागीम आमक्
ु त
केंद्राच्यामा ऩॊतप्रधान

मोजनेतन
ू टॊ चाईच्यामा
पल.पल.घेणे

भख्
ु म कामिकायी
अधधकायी

टॊ चाई ननधी

केंद्राचे

ननधीतन
ू
जज.ऩ.ननधी
जजल्शा

दे खबार
दरु
ु स्ती

9.

टॉ कय/फैरगाडीव्दाये
पऩण्माचे ऩाणी
ऩयु लठा कयणे

क्रॊ.टॊ चाई-1099/प्र.क्रॊ.12/ऩाऩ-ु 14
हद. 3.2.1999

जजल्शाधधकायी

ननधीतन
ु

टॊ चाई ननधी

नैवधगिक

आऩत्तीभध्मे

गायपऩट/

पलज

ऩडणे/

अनतलष्ट्ृ टी/

ऩयू /

बक
ू ॊ ऩ/

चकक्रलादऱे / वभद्र
ु ारा उधाण/ दयड कोवऱणे/ आग इ. घडरेल्मा घटनेभध्मे भदत दे ण्माचे

अधधकायी तशसवरदाय माॊना अधधकाय दे णेत आरेरे आशे त. ळावन ननणिम .वीएरएव2015/प्र.क्रॊ.40/भ-3 हदनाॊक 13 भे 2015 नव
ु ाय केंद्र ळावनाच्यामा नैवधगिक आऩत्ती

ननकऴाच्यामा धतीलय नैवधगिक आऩत्तीभऱ
ु े फाधधत शोणा-मा आऩदग्रस्त व्मक्तीॊना वन
2015 ते वन 2020 मा करालधीभध्मे द्मालमाच्यामा भदतीचे दय ल ननकऴ ननजश्चत
कयण्मात आरेरे आशे त.

ळेतकयी आत्भशत्मे वॊदबाित भा. उऩ वधचल भशवर
ल लन पलबाग,
ू

भॊरारम, भफ
ुॊ ई माॊचेकडीर ळावन ननणिम क्रॊ.एववीलाम-1205/प्र.क्रॊ.189/भ-7 हदनाॊक 27

पेब्रल
भत
ु ायी 2006 अन्लमे खारीर ननकऴ तऩावन
ू
ृ ळेतक-माॊच्यामा लायवाॊना भदत
दे णेफाफत ननणिम घेतरेरा आशे .
1)

भत
ळेतक-माॊच्यामा लायवाॊना भदत दे ण्माफाफत चौकळी कयतेलेऱी वदय व्मक्ती
ृ

ळेतकयी शोता ककॊ ला कवे माफाफत ननकऴ वध
ु ायण्मात मेत अवन
ू भत
ृ व्मक्तीच्यामा

कुटुॊफातीर कोणतीशी व्मक्ती ळेतजभीन धायण कयीत अवेर तय वदय व्मक्तीव
ळेतकयी म्शणून गश
ृ ीत धयण्मात माले.
2)

भत
ृ ळेतक-माॊच्यामा लायवाॊना भदत दे ण्माफाफत चौकळी कयताना वदय व्मक्तीने

ळेतीवाठी, ळेती वध
ु ायण्मावाठी कजि घेतरे शोते ककॊ ला कवे माफाफत ननकऴ
वध
ु ायण्मात मेत अवन
ू भत
ृ व्मक्तीच्यामा कुटुॊफातीर कोणत्माशी व्मक्तीने याष्ट्रीमीकृत

फॉका, वशकायी फॉका, वशकायी ऩतवॊस्था ल भान्मताप्राप्त वालकाय माॊचेकडून कजि

घेतरे अवल्माव ल वदय कजािची ऩयतपेड न कयता आल्माभऱ
ु े कजािचे शप्ते
प्ररॊत्रफत अवल्माव वदय व्मक्तीव भदतीवाठी ऩार ठयपलण्मात माले.

लयीर ननकऴाॊप्रभाणे ज्मा भत
ृ व्मक्तीच्यामा ककॊ ला त्माॊच्यामा कुटुॊफातीर

व्मक्ती ळेतजभीन धायण कयीत अवेर ल भा. वधचल (भदत ल ऩन
ु लिवन) भशवर
ू ल लन

पलबाग, भॊरारम, भफ
ुॊ ई माॊचेकडीर ळावन ननणिम क्रॊ एववीलाम-1205/प्र.क्रॊ.189/भ-7
हदनाॊक 23 जानेलायी 2006 अन्लमे नापऩकी, याष्ट्रीमकृत फॉक/वशकायी फॉक ककॊ ला
भान्मताप्राप्त वालकायाकडून घेतरेल्मा कजािची ऩयतपेड करु न ळकल्माभऱ
ु े शोणाया

कजिफाजायीऩणा ल कजि ऩयतपेडीचा तगादा मा तीन कायणाॊभऱ
ु े आत्भशत्मा केरेरी
अवल्माव जजल्शास्तयीम वसभतीभध्मे वॊफधॊ धत ळेतक-माॊच्यामा लायवाॊना यक्कभ रु. 1 राख

इतके अथिवशाय्म भॊजूय केरे जाते. वदय एक राख अथिवशामातन
ू पक्त योख 30 शजाय
रुऩमाॊना धनाकऴि हदरा जातो ल उलिरयत 70 शजाय रुऩमे ऩोस्टाच्यामा भासवक प्राप्ती
मोजनेभध्मे भत
ृ ळेतक-माॊच्यामा लायवाचे नाले जभा केरे जातात.
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कायााऱयातर्फे वळवळि प्रयोिनांशाठी दे ण्यात येर्ा-या शळऱती/परळाना क्रकंळा
प्राधिकर पत्रे क्रकंळा शळऱती ळ दे ण्यात येर्ा-या ऱाभार्थींची यादी

टॊ चाई ळाखेभापित पलपलध प्रमोजनावाठी ऩयलाने/प्राधधकाय ऩरे दे ण्मात मेतनाशीत.

तवेच ज्मा गालाॊची ऩैवेलायी 50 ऩैवेच्यामा आत मेते अळा गालाॊभध्मे त्मालऴी ळावन

स्तयालरुन टॊ चाई घोऴीत केरी जाते. अळा गालाॊची मादी मा कामािरमाकडून लेऱोलेऱी प्रसवध्द
केरी जाते. त्माभध्मे ळावन ननमभा नव
ु ाय त्मा गालाॊचे ळेतक-माॊना पलपलध मोजनाॊभध्मे
वलरती हदल्मा जातात. त्माची स्लतॊर राबाथी ननशाम मादी तमाय केरी जात नाशी.
त्माअॊतगित खारीरप्रभाणे उऩाममोजना जाहशय कयण्मात आरेल्मा आशे त.
1)

जभीन भशवर
ू वट
ु

2)

कृपऴ ऩॊऩाच्यामा चारू लीज दे मकात 33.5 टक्के इतकी वट
ू

3)

ळारेम/ भशापलद्मारमीन पलद्मर्थमांच्यामा ऩयीषा ळल्
ु कात भापी

4) आलश्मक तेथे पऩण्माचे ऩाणी ऩयु पलण्मावाठी टॉ कविचा लाय
5)

दष्ट्ु काऱवदृश्म ऩरयजस्थती जाशीय केरेल्मा गालात ळेतक-माॊच्यामा ळेतीच्यामा ऩॊऩाची लीज
जोडणी खॊडीत न कयणे

6) ळेतीळी ननगडीत कजािच्यामा लवर
ु ीव स्थधगती
7)

वशकायी पऩक कजािचे ऩन
ु गिठन

दयलऴी पऩण्माचे ऩाण्माची टॊ चाई बावणा-मा गालाॊचा टॊ चाई कृती आयाखडा

तमाय केरा जातो. वदय आयाखडा तमाय कयताना तारक
ु ास्तयालय त्माफाफत रोकप्रनतनीधी ल
वॊफध
ॊ ीत मॊरणावभलेत फैठक आमोजजत केरी जाते. वदय फैठकीभध्मे पऩण्माचे ऩाण्माचे टॊ चाई

बावणा-मा गालाॊना प्रस्तालीत नऊ उऩाम मोजना घेता मेतीर माचा आढाला घेलन
ू आलश्मक
बावल्माव त्मा गालाॊना टॉ कय/फैरगाडीव्दाये पऩण्माचे ऩाण्माचे ऩाण्माचा ऩयू लठा केरा जातो.
वदय आयाखडमानव
ु ाय खारीर प्रभाणे नऊ उऩाममोजना ळावन ननणिम हदनाॊक 3/2/1999
भध्मे हदरेल्मा आशे त.
1)

फड
ु क्मा घेणे.

2)

खाजगी पलशीयी अधधग्रशण कयणे.

3)

पलशीय खोर कयणे/ गाऱ काढणे.

4) प्रगतीऩथालयीर नऱ मोजना ळीघ्रगतीने ऩण
ू ि कयणे.
5)

नऱ मोजनाॊची पलळेऴ दरु
ु स्ती कयणे.

6) तात्ऩयु त्मा ऩयू क नऱ मोजना घेणे.
7)

नपलन पलॊधन पलशीयी घेणे.

8)

पलॊधन पलशीयीॊची पलळेऴ दरु
ु स्ती कयणे.

9) टॉ कय/ फैरगाडीव्दाये पऩण्माचे ऩाणी ऩयु लठा कयणे.
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कायााऱयात उपऱध ि अशऱेल्या शंगर्कीकत माहषतीचा तपसऴऱ दे ण्यात याळा
मा वॊदबाित उऩरब्ध अवरेरी वॊगणकीकृत भाहशती नाशी.
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नागरीकांना माहषती समलण्याशाठी उपऱध ि अशऱेल्या शोई शुवळिांचा
तपसऴऱ, कामकािाच्या ळेला याबाबतची माहषती दे ण्यात याळी.
ळावकीम

काभकाजाच्यामा

लेऱा

(ळावकीम

वट
ु मा

लगऱून)

वकाऱी 10 ते 5.45 लाजेऩमंत आशे . मा कारालधीभध्मे टॊ चाई/ नैवधगिक आऩत्ती

वॊफध
ॊ ीची भाहशती उऩरब्ध शोऊ ळकेर. वाभान्म प्रळावन पलबाग ळावन ऩरयऩरक

क्रॊ.वॊकीणि2016/प्र.क्रॊ.(204/16)वशा. हदनाॊक 23 नोव्शें फय 2016 अन्लमे अभ्मागताॊना
असबप्रामावाठी

नोंदलशी

ठे लण्मात

आरेरी

आशे .
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माहषती अधिका-याची नाळे, पदनामे ळ इतर तपसऴऱ दे र्ेत याळा.
केंद्र वयकायचा भाहशतीचा अधधकाय अधधननमभ 2005 अन्लमे टॊ चाई ळाखेतीर

वशामक जनभाहशती अधधकायी, जनभाहशती अधधकायी ल अपऩरीम अधधकायी माॊच्यामा
नेभणुकीफाफत
क्रं.

ऴाखेचे नाळ

शषायक िनमाहषती

िन माहषती

अवपऱीय

1.

टॊ चाई ळाखा

वॊफधॊ धत वॊकरनाचे

वॊफधॊ धत

नामफ

अव्लर कायकून

टॊ चाई

अधिकारी
सरऩीक

अधिकारी

वॊकरनाचे

अधिकारी
तशसवरदाय
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कायााऱयाऴी शंबंधित वळषीत केऱेऱी इतर माहषतीचा तपसऴऱ
लयीर भाहशती व्मनतयीक्त इतय भाहशती नाशी.

