कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (अ)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् िालना र्ेथील पुनर्ासन कार्ाालर्ातील कार्े र् कताव्र्े र्ाांचा तपशिल.
कार्ाालर्ाचे नाांव

:- जिल्हाधिकारी िालना.

पत्ता

:- जिल्हाधिकारी कार्ाालर् िालना,

मुख्र् प्रशासकीर् इमारत, िालना.

:- उपजिल्हाधिकारी (पुनवासन), िालना.

कार्ाालर् प्रमुख
शासकीर् ववभागाचे नाांव
कोणत्र्ा मांत्रालर्ाच्र्ा खान्र्ाच्र्ा

:- महसल
ू व वन ववभाग मांत्रालर्, मांब
ु ई.

अधिनस्त कार्ाक्षेत्र

:- मदत व पन
ु वासन ववभाग, मांत्रालर् मांब
ु ई.

भौगोललक

:- िालना जिल्हा.

कार्ाानुरुप

:- िालना.

ववलशष्ठ कार्े

:-

ववभागाचे ध्र्ेर् / िोरण

१) प्रकल्पाअांतगात बाधित होणा-र्ा प्रकल्पग्रस्ताांचे पन
ु वासन करणे.
२) प्रकल्पग्रस्ताांना घरबाांिणीसाठी किा तसेच अनुदान दे णे.
३) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र बाबत अलभप्रार् दे णे.

४) प्रकल्पग्रस्तास पुनवासीत गावठानामध्र्े नागरी सुवविा पुरववणे बाबत कार्ावाही

५) प्रकल्पग्रस्ताांना भूखांडवाटप करणे.
सवा सांबांिीत कमाचारी

:- एकूण 4 कमाचारी कार्ारत.

कार्ा

:- पुनवासनासांबांिीत कामे.

कामाचे ववस्तत
ृ स्वरुप

:- भख
ु ांड वाटप करणे, नागरी सवु विा उपलब्ि करुन दे णे, प्रकल्पग्रस्ताांची नोकरी
बाबत पडताळणी करणे.

मालमत्तेचा तपलशल

:-

इमारत व िागेचा तपलशल

:-

उपलब्ि सेवा

:-

सांस्थेच्र्ा सांरचनात्मक
तक्तत्र्ामध्र्े कार्ाक्षेत्राचे प्रत्र्ेक स्तरावरचे तपलशल :-कार्ाालर्ीन दरू ध्वनी क्रमाांक व वेळा :- -कार्ाालर्ीन वेळ

:- सकाळी ०९.४५ ते सार्ांकाळी ०५.४५.
1

सांस्थेचा प्रारुप तक्ता

जिल्हाधिकारी

उपजिल्हाधिकारी (पुनर्ासन)

अव्र्ल कारकून

मांडळ अधिकारी

शलपीक

तलाठी

र्ाहन चालक

शिपाई
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कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (अ)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् िालना र्ेथील पुनर्ासन कार्ाालर्ातील अधिकारी र् कमाचारी र्ाांच्र्ा अधिकाराचा तपशिल
अ)

अ.

पदनाम

अधिकार-आधथाक

कोणत्र्ा कार्दा/ ननर्म/िासन

क्र.

१

अशिप्रार्

ननणार्/ पररपत्रकानुसार

उपजिल्हाधिकारी

१) सवा कमाचा-र्ाचे वेतन दे र्के मांिुर

महाराष्र नागरी सेवा ननर्म

पुनवासन

करणे (स्वतःसहहत) २) प्रवास भत्ता

१९८१ --,,--मनासे वेतन १९८१

मांिुर करणे ३) वार्षीक वेतन वाढ दे णे

ननर्म ३६ नस
ु ार मनासे

४)सेवाननवत्ृ तीची प्रकरणे ५)
कार्ाालर्ीन खचा ६) कमाचा-र्ाच्र्ा
सेवा पुस्तीका अदर्ावत करणे

ननवत्ृ ती ननर्म १९८२ महाराष्र
अकस्मीक खचा १९६५ मनासे
सवा सािारण शती १९८१

ब)
अ.

पदनाम

अधिकार-प्रिासकीर्

कोणत्र्ा कार्दा/

क्र.

ननर्म/िासन ननणार्/
पररपत्रकानुसार

१

उपजिल्हाधिकारी

प्रकल्पाांतगात बािीत होणा-र्ा

महाराष्र प्रकल्पबािीत

पुनवासन

प्रकल्पग्रस्ताांचे पुनवासन करणे

व्र्क्ततीचे पुनवासन अधिननर्म
:-१९७६,१९८६ व १९९९.

3

अशिप्रार्

प्रकल्पग्रस्ताांना प्रकल्पग्रस्त

१) शासन ननणार् क्रमाांक

प्रमाणपत्राबाबत अलभप्रार् दे णे. नागरी

एइएम/१०८०/३५/१६अ, हदनाांक ३१िानेवारी

सुवविा दे णेबाबत कार्ावाही करणे.

१९८० २) पररपत्रक आरपीए/१०९०/३३१४/प्र ्.
क्र. ३४१/र-१/हदनाांक २५ िुलै १९९१ ३)
हदनाांक १७ िुन १९९८ ४) हदनाांक १२
नोव्हें बर २००२

२

भोगवटदार वगा-२ मिन
ु भोगवटदार

१)िमीन महसल
ू अधिननर्म १९६६.

वगा-१ साठी प्रस्ताव मा. अप्पर

२)महाराष्र प्रकल्पबािीत व्र्क्ततीचे

जिल्हाधिकारी र्ाांना सादर करणे

पुनवासन अधिननर्म १९९९.

तलाठी/अव्वल

पर्ाार्ी िमीन वाटपासाठीचे प्रकरणे

महाराष्र प्रकल्पबािीत व्र्क्ततीचे पुनवासन

कारकुन (१)

तपासुन सादर करणे

अधिननर्म १९६६.

भोगवटदार वगा-२ चे वगा-१ मध्र्े

१)िमीन महसूल अधिननर्म १९६६.

रुपाांतर करणे

२)महाराष्र प्रकल्पबािीत व्र्क्ततीचे
पुनवासन अधिननर्म १९९९.

पुनवासन अनुदानासाठी नाहरकत

शासन ननणार् १९८८.

प्रमाणपत्र दणे
३

तलाठी/अव्वल

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अलभप्रार् प्रकरणे

१) शासन ननणार् क्रमाांक एइएम/१०८०/३५/१६अ, हदनाांक

कारकुन (२)

तपासुन सादर करणे

३१िानेवारी १९८० २) पररपत्रक
आरपीए/१०९०/३३१४/प्रााक्र३४१/र-१/हदनाां
क २५ िल
्
ु ै १९९१ ३)
हदनाांक १७ िन
ु १९९८ ४) हदनाांक १२ नोव्हें बर २००२

४

मांडळ अधिकारी

बाधित गाांवातील प्रकल्पग्रस्त कटूांबाची

िमीन महसूल अधिननर्म १९६६

र्ादी तर्ार करणे
५

मांडळ अधिकारी

पुनवासीत गाांवातील नागरी सुवविाबाबत
पाठपुरावा करणे , वेळोवेळी पन
ु वासीत
गाांवाना भेटी दे णे , नागरी सवु विाांबाबतची

महाराष्र प्रकल्प बािीत व्र्क्ततीचे पुनवासन
अधिननर्म १९८६ व १९९९

अांदािपत्रके मान्र्तेसाठी वररष्ठाांकडे
पाठववणे.

६

ललवपक व टां कलेखक

लेखा व आस्था ववर्षर्क कामे करणे.

खांड १ ते ५ नस
ु ार व शासन पररपत्रक क्रां.
प्रकल्प१०००/प्रक्र२७/२० ००/१६अ हदनाांक
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१३ सप्टें बर २०००

क)

अ.

पदनाम

अधिकार-फौिदारी

कोणत्र्ा कार्दा/

क्र.

अशिप्रार्

ननर्म/िासन ननणार्/
पररपत्रकानस
ु ार

ड)

अ.

पदनाम

अधिकार-अिान्र्ार्ीक

कोणत्र्ा कार्दा/

क्र.

अशिप्रार्

ननर्म/िासन ननणार्/
पररपत्रकानस
ु ार

१

उपजिल्हाधिकारी
पुनवासन

कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (ब)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् िालना र्ेथील पुनर्ासन अधिकारी कार्ाालर्ातील अधिकारी र्

कमाचारी र्ाांचा कताव्र्ाचा तपशिल

आधथाक :अ.

पदनाम

कताव्र्े (आधथाक)

कोणत्र्ा कार्द्र्ा/

क्र.

ननर्म/िासन ननणार्/
पररपत्रकानुसार

१

शासन ननणार् भासैध्व/२००३/१८३४

उपजिल्हाधिकारी

ध्विहदन ननिी सांकलनासाठी

पन
ु वासन

मदत करणे

/प्रक्र/२२२/२००३/२ ८ मांत्रालर् मुांबई

िरणग्रस्ताांना घरबाांिणी साठी

शासन ननणार्ा नुसार

हदनाांक १०.११.२००३

हदलेले किा व व्र्ाि वसुल करणे

5

अशिप्रार्

प्रशासकीर् :अ.

पदनाम

कताव्र्े (प्रिासकीर्)

कोणत्र्ा कार्द्र्ा/

क्र.

ननर्म/िासन ननणार्/
पररपत्रकानुसार

१

उपजिल्हाधिकारी

१) प्रकल्पाअांतगात बािीत

महाराष्र प्रकल्पबािीत

पुनवासन

होणा-र्ा प्रकल्पग्रस्ताचे

व्र्क्ततीचे पुनवासन

लशघ्रगतीने पुनवासन होण्र्ासाठी

अधिननर्म १९७६, १९८६ व

र्ांत्रणामध्र्े समन्वर् सािने.

१९९९.

२) चाांगल्र्ा दिााच्र्ा सुवविा
पुरवीण्र्ाच्र्ा दृष्टीने र्ांत्रणाांचा
पाठपुरावा करणे.
३) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र
दे ण्र्ाच्र्ा कार्ापध्दती मध्र्े
सुसांगता आणने.
४) प्रकल्पग्रस्ताांना आरक्षणा
प्रमाणे प्रािान्र्ाने नौकरी
लमळवुन दे ण्र्ासाठी प्रर्त्न
करणे.
५) राज्र् शासन, आर्ुक्तत तसेच
जिल्हाधिकारी र्ाांनी वेळोवेळी
नेमुन हदलेली कामे करणे
२

अव्वल कारकुन ,

मा. उपजिल्हाधिकारी (पुनवासन)

महाराष्र प्रकल्पबािीत

मांडळ अधिकारी,

र्ाांनी नेमन
ु हदलेली काम

व्र्क्ततीचे पुनवासन

चाांगल्र्ा त-हे ने पार पाडण्र्ाांस

अधिननर्म १९९ व खांड १

मदत करणे

ते ५ नुसार

ललवपक व तलाठी

6

अशिप्रार्

कलम ४ (१) (b) (iii)
ननणार् प्रक्रक्रर्ेतील पर्ावेक्षण व िबाबदारीचे उत्तरदार्ीत्व ननजचचत करुन कार्ापध्दतीचे
प्रकाशन (कामाचा प्रकार/नाांव)
कामाचे स्वरुप :- पुनवासन अांतगात मोठे /मध्र्म/लहान प्रकल्पाबाबतची सवा कामे.
सांबांधित तरतूद :- महाराष्र प्रकल्पबािीत व्र्क्ततीचे पुनवासन अधिननर्म

१९७६/१९८६/१९९९.

अधिननर्माचे

नाांव :- महाराष्र प्रकल्पबािीत व्र्क्ततीचे पुनवासन अधिननर्म १९७६/१९८६/१९९९.
ननर्म :- -शासन ननणार् :पररपत्रके :- -कार्ाालर्ीन आदे श :- -अ.

कामाचे स्र्रुप

कालार्िी ददर्स

कामासाठी िबाबदार अधिकारी

प्रकल्पग्रस्त

३०

उपजिल्हाधिकारी (पुनवासन)

क्र.
१

प्रमाणपत्राबाबत अलभप्रार्
दे णे
२

भोगवटदार-२ मिुन

६०

भोगवटदार१ मध्र्े रुपाांतर

अप्पर जिल्हधिकारी

करणे
३

प्रकल्पग्रस्ताांस भख
ू ांड

--

मा. जिल्हाधिकारी

वाटप करणे
४

नागरी सुवविा बाबत

--

उपजिल्हाधिकारी (पुनवासन)

--

उपजिल्हाधिकारी (पुनवासन)

कार्ावाही
५

नागरी सुवविाबाबतची
अांदािपत्रके वररष्ठाांकडे

7

अशिप्रार्

मान्र्तेसाठी पाठववणे

कलम ४ (१) (b) (iv) नमुना (अ)
नमन्
ु र्ामध्र्े कामाचे प्रकटीकरण सांघटनाचे लक्ष (वावर्षाक)
अ.

काम/कार्ा

कामाचे प्रमाण

आधथाक लक्ष

अशिप्रार्

क्र.
ननरां क

कलम ४ (१) (b) (iv) नमुना (ब)
कामाची कालमर्ाादा............................काम पूणा होण्र्ासाठी प्रत्र्ेक कामाची कालमर्ाादाःअ.

काम/कार्ा

क्र.

हदवस/तास

पूणा

िबाबदार अधिकारी

करण्र्ासाठी

तक्रार ननवारण
अधिकारी

ननरां क

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (अ)
.................................कामाशी सांबांिीत ननर्म / अधिननर्म
अ.

सूचनापत्रकानुसार हदलेले

क्र.

ववर्षर्

१

ननर्म क्रमाांक व वर्षा

अलभप्रार् असल्र्ास

ननरां क

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (ब)
8

.......................................कामाशी सांबांिीत शासन ननणार्
अ.

शासन ननणार्ा

क्र.

हदलेले ववर्षर्

नुसार

शासन ननणार् क्रमाांक व तारीख

१

अलभप्रार् असल्र्ास

ननरां क

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (क)
पुनर्ासन कामािी सांबांधित पररपत्रके
अ.

शासकीर् पत्रकानुसार हदलेले ववर्षर्

पररपत्रक क्रमाांक व तारीख

प्रकल्पग्रस्त अथवा त्र्ाांच्र्ावर अवलांबुन

सामान्र् प्रशासन ववभाग मांत्रालर्

असणा-र्ा व्र्क्तती र्ाांना शासकीर् सेवेतील

र्ाांचे कडील शासन पररपत्रक क्रां.

गट क आणण गट ड मिील पदावर ननर्ुक्तती

प्रकल्प१०००/ प्रक्र२७/२०००/१६अ,

दे ण्र्ा बाबत अनस
ु रावर्ाची कार्ापध्दती

हदनाांक १३ सप्टें बर २०००

प्रकल्पग्रस्ताकररता ववशेर्ष अनद
ु ान वाटप

महसल
ु व वन ववभाग शासन

करणे बाबत

पररपत्रक क्रांमाांक आरपीए

अलभप्रार् असल्र्ास

क्र.
१

२

२००४/प्रक्र.१६१/र-१, हदनाांक २३
ऑगस्ट २००४
३

महाराष्र प्रकल्पबािीत व्र्क्ततीचे पुनवासन

महसुल व वन ववभाग शासन

अधिननर्म १९९९ कलम १३ (३) अांतगात

पररपत्रक क्रमाांक आरपीए

अधिसुचना प्रलसध्द करणे बाबत.

/२००४/प्रक्र.१२१/र-१, हदनाांक २ िुन
२००४.

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (ड)
.........................कामािी सांबांधित कार्ाालर्ीन आदे ि/िोरणात्मक पररपत्रके

9

अ.

ववर्षर्

क्रमाांक व तारीख

अलभप्रार् असल्र्ास

क्र.
१

ननरां क

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (इ)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील जिल्हा पुनर्ासन अधिकारी कार्ाालर्ामध्र्े उपलब्ि दस्तऐर्िाची र्ादी
अ.

दस्ताऐर्िाचा

क्र.

प्रकार

वर्षर्

सांबांधित व्र्क्ती/

व्र्क्तीचे दठकाण/

पदनाम

उपरोक्त कार्ाालर्ात
उपलब्ि नसल्र्ास

१

अ-वगीर्

प्रकल्पग्रस्त दाखला सांधचका लाभक्षेत्रा

तलाठी

अांतगात पर्ाार्ी िमीन वाटप सांधचका
िेष्ठता सुची/नाांव नोंदणी सांचीका
२

ब-वगीर्

भोगवटदार-२ मिन
ु भोगवटदार-१ मध्र्े

तलाठी

िमीन रुपाांतर करणेसांधचका
३

क-वगीर्

िलमन ववक्री परवानगी

तलाठी

४

ड-वगीर्

दै नांहदन पत्र व्र्वहार

ललवपक

कलम ४ (१) (अ) (vi)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील उपजिल्हाधिकारी, पुनर्ासन कार्ाालर्ामध्र्े दस्तऐर्िाची र्र्ार्ारी
अ. क्र.

वर्षर्

दस्ताऐर्िाचा प्रकार

प्रमुख बाबीचा तपशिलर्ार

नस्ती/मस्टर/नोंदपुस्तक

सुरक्षक्षत ठे र्ण्र्ाचा
कालार्िी

/ व्हाऊचर इ.
१

िरणग्रस्त प्रमाणपत्र

अ-वगीर्

दाखला हदलेल्र्ा व्र्क्ततीची
र्ादी
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कार्मस्वरुपी

२

लाभक्षेत्राअांतगात पर्ाार्ी

अ-वगीर्

िमीन वाटप केलेल्र्ा

िमीन वाटप सांधचका
३

लाभिारकाांची र्ादी

िेष्ठता सुची/ नोंदण

अ-वगीर्

िेष्ठता सुधचत नाांव नोंदणी

सांधचका
४

५

कार्मस्वरुपी

कार्मस्वरुपी

करणे बाबतची सांधचका

भोगवटदार-२ मिुन

ब-वगीर्

भोगवटदार-२ मिुन

भोगवटदार१ मध्र्े िमीन

भोगवटदार-१ मध्र्े वगा

रुपाांतर सांधचका

झालेल्र्ाांची र्ादी

दै नांहदन पत्रव्र्वहार व

३० वर्षे

क-वगीर्

दै नांहदन पत्रव्र्वहार सांधचका

५ वर्षे

क-वगीर्

िलमन ववक्री परवानगी

५ वर्षे

कागदपत्रे
६

िलमन ववक्री परवानगी

कलम ४ (१) (ब) (vii)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील उपजिल्हाधिकारी (पुनवासन) कार्ाालर्ाच्र्ा पररणामकारक कामासाठी
िनसामान्र्ाशी सल्लामसलत करण्र्ाची व्र्वस्था
अ.

सल्लामसलतीचा वर्षर्

कार्ाप्रणालीचे वर्स्तत
ृ र्णान

क्र.

कोणत्र्ा

पुनरार्त्ृ ती काल

अधिननर्मा/ननर्मा/
पररपत्रकाद्र्ारे

१

प्रकल्पग्रस्ताचे पुनवासन

महाराष्र प्रकल्पबाधित

१) महाराष्र

गाांवठाणात नागरी सुवविा पुरववणे

व्र्क्ततीचे पुनवासन

प्रकल्पबािीत व्र्क्ततीचे

अधिननर्म १९८६ व १९९९

पुनवासन अधिननर्म

अांतगात परु ववण्र्ाांत र्ेणा-र्ा

१९८६ व १९९९ प्रमाणे २)

नागरी सवु विाचे प्रगती बाबत

शासन ननणार् क्रांमाांक

चचाा

आरपीए/
२००६/प्रक्र१(८)/र -१,
हदनाांक १७/०३/२००६

11

२ वर्षे

कलम ४ (१) (ब)(viii) नमुना (अ)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील जिल्हा पुनवासन अधिकारी कार्ाालर्ाच्र्ा सलमतीची र्ादी प्रकालशत करणे
शासन ननणार् क्रां. आरपीए२००६/प्रक्र १/(८)/र-१, हदनाांक १७/०३/२००६

अ.

सशमतीचे

क्र.

नाांर्

सशमतीचे सदस्र्

सशमतीचे उद्दीष्ट

ककती र्ेळा

सिा

सिेचा

घेण्र्ात र्ेते

िनसामान्र्ाां

कार्ार्त्ृ ताांत

साठी खुली

(उपलब्ि)

आहे ककां र्ा
नाही

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (ब)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील जिल्हा पुनवासन अधिकारी कार्ाालर्ाच्र्ा अधिसभाांची र्ादी प्रकालशत करणे

अ.

अधिसिेचे

क्र.

नाांर्

सिेचे सदस्र्

सिेचे उद्दीष्ट

ककती र्ेळा

सिा िनसामान्र्ाांसाठी

सिेचा

घेण्र्ात र्ेते

खल
ु ी आहे ककां र्ा नाही

कार्ार्त्ृ ताांत
(उपलब्ि)

१

ननरां क

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमन
ु ा (क)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील उप जिल्हाधिकारी (पुनवासन) कार्ाालर्ाांच्र्ा पररर्षदाांची र्ादी प्रकालशत करणे
अ.
क्र.
१

पररषदे चे नाांर्

पररषदे चे

पररषदे चे

ककती र्ेळा

सिा िनसामान्र्ाांसाठी

सिेचा कार्ार्त्ृ ताांत

सदस्र्

उद्दीष्ट

घेण्र्ात र्ेते

खुली आहे ककां र्ा नाही

(उपलब्ि)

ननरां क

12

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (ड)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील उप जिल्हाधिकारी पुनवासन कार्ाालर्ाच्र्ा कोणत्र्ाही सांस्थेची र्ादी प्रकालशत करणे
अ.

सांस्थेचे नाांर्

सांस्थेचे सदस्र्

सांस्थेचे

ककती र्ेळा

सिा िनसामान्र्ाांसाठी

सिेचा कार्ार्त्ृ ताांत

क्र.

उद्दीष्ट

घेण्र्ात र्ेते

खुली आहे ककां र्ा नाही

(उपलब्ि)

१

ननरां क

कलम ४ (१) (ब) (ix)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील उपजिल्हाधिकारी (पन
ु वासन) कार्ाालर्ातील अधिकारी व कमाचारी र्ाांची नाांवे पत्ते व त्र्ाांचे मालसक
वेतन.
अ.

पदनाम

र्र्ा

रुिू ददनाांक

दरू ध्र्नी क्र./फॅक्स/ईमेल

नार्

क्र.
१

अधिकारी कमाचा-र्ाचे

एकूण
माशसक
र्ेतन

जिल्हा पुनवासन
अधिकारी

श्री सांदीप गुलाबराव

१

-

फॅक्तस क्र. ०२४८२-२२५३२६
ई-मेल.
drojalna81@gmail.com

पाटील

-

(अनतरीक्तत पदभार)
२

अव्वल कारकुन

श्रीमती एस.के.सुखदे वे

३

१७/६/२०१४

--

३३३११/-

३

मांडळ अधिकारी

श्री.पी.र्.ू कुलकणी

३

१/८/२०१५

--

५११७०/-

४

ललवपक

श्री बी.व्ही.ननलांगेकर

३

१३/०६/२०१७

--

२०९५६

५

तलाठी

श्रीमती व्ही.ए.बेंदाडे

३

१०/६/२०१४

--

३६६४२/-

६

वाहन चालक

ररक्तत

३

--

--

७

लशपाई

ररक्तत

४

--

--

--
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कलम ४ (१) (ब) (x)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील उपजिल्हाधिकारी (पुनवासन) कार्ाालर्ाच्र्ा अधिकारी व कमाचा-र्ाांची वेतनाची ववस्तत
ृ माहहती
प्रकालशत करणे
अ.

र्र्ा

र्ेतन रुपरे षा

क्र.

इतर अनुज्ञेर् ित्ते
ननर्मीत महार्ाई

प्रसांर्ानुसार िसे

वर्िेष िसे प्रकल्प

ित्ता र् घरिाडे

प्रर्ास ित्ता

ित्ता प्रशिक्षण

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ित्ता िहर ित्ता
१

श्री सांदीप गुलाबराव

१५६०० ते ३९१००

म.भ.- --

वगा-१

वेतन- --

घ.भा.- --

ग्रेड पे - --

शहर भत्ता - --

५२०० ते २०२००

म.भ.- १६६४०

वेतन- ८७४०

घ.भा.- १२२४

वगा-३

ग्रेड पे ३५००

वा.भ- ४००

श्री पी.र्ु.कुळकणी

५२०० ते २०२००

म.भ.- २७३६३

वेतन- १५८२०

घ.भा.- २०१२

ग्रेड पे – ४३००

वा.भ- ४००

५२०० ते २०२००

म.भ.- ११८४६

वेतन- ६८१०

घ.भा.- --

ग्रेड पे - १९००

वा.भ- ४००

५२०० ते २०२००

म.भ.-. १७६३९

वेतन- १०५७०

घ.भा.- १२९७

वगा-३

ग्रेड पे २४००

वा.भ- ४००

ररक्तत

५२०० ते २०२००

म.भ.-

(वाहन चालक)

वेतन-

घ.भा.-.

वगा-३

ग्रेड पे

वा.भ-

ररक्तत

४४४० ते ७४४०

--

लशपाई

--

--

वगा ४

--

--

पाटील

(अनतरीक्तत पदभार)

२

३

श्रीमती
एस.के.सुखदे वे

वगा-३
श्री
४

बी.व्ही.ननलांगेकर
ललपीक
वगा-३

५

६

७

श्रीमती व्ही.ए.बेंदाडे
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कलम ४ (१) (ब) (xi)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील जिल्हा पुनवासन अधिकारी कार्ाालर्ाचे मांिुर अांदािपत्रक व खचााचा तपलशल र्ाची ववस्तत
ृ माहहती
प्रकालशत करणे.
अ.

अांदािपत्रकीर् शिषााचे

क्र.

र्णान

१

२

१

२२३५ (सामाजिक सुरक्षा
व कलाण अांतगात)

अनुदान रु.

ननर्ोजित र्ापर (क्षेत्र र्

लाखात

कामाचा तपशिल)

३

४

२०१७-१८
१३९३०००/-

अधिक अनुदान अपेक्षक्षत

अशिप्रार्

५

६

असल्र्ास रुपर्ात

वेतन, प्रवासभत्ता दे र्के,

आवचर्कता भासल्र्ास

--

रिा प्रवास सवलत, ननवत्ृ ती

मागणी नोंदवुन बिेटची

वेतन

मागणी करता र्ेत.े

३०,०००/-

प्रवास भत्ता दै नांहदनी बाबत

--,,--

--

३०,०००/-

कार्ाालर्ीन खचा

--,,--

--

कलम ४ (१) (ब) (xii) नमन
ु ा (अ)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील उपजिल्हाधिकारी (पुनर्ासन) कार्ाालर्ातील अनुदान र्ाटपाच्र्ा कार्ाक्रमाची कार्ापध्दती २०१५-२०१६
र्ा र्षाासाठी प्रकाशित करणे.

•

कार्ाक्रमाचे नाांव

•

लाभाथीच्र्ा पात्रता सांबांिीच्र्ा अटी व शथी :- प्रकल्पबािीत कटूांब

•

: ववशेर्ष घरबाांिणी अनुदान

लाभ लमळण्र्ासाठीच्र्ा अटी :- --,,--

•

लाभ लमळण्र्ासाठीच्र्ा कार्ापध्दती :- तहसीलदार र्ाांची लशफारस

•

पात्रता ठरववण्र्ासाठी आवचर्क असणारे कागदपत्रः- प्रकल्पबािीत कटूांब व प्लॉटिारक व्र्क्तती

•
•

कार्ाक्रमामध्र्े लमळणा-र्ा लाभाची ववस्तत
ृ माहीती :- प्रत्र्ेक बािीत कुटूांबास रु.१०,०००/अनुदान वाटपाची कार्ापध्दती

:- िनादे शाद्वारे

•

सक्षम अधिका-र्ाचे पदनाम

•

ववनांती अिाासोबत लागणारे शुल्क :- --

•
•

इतर शाु् ल्क

:- उपजिल्हाधिकारी (पन
ु र्ासन)

:- --

ववनांती अिााचा नमुना

:- --

•

सोबत िोडणे आवचर्क असलेल्र्ा कागदपत्राांची र्ादी. (दस्ताऐवि/दाखले):- --

•

िोडकागदपत्राचा नमन
ु ा

:- --

•

कार्ापध्दती सांदभाात तक्रार ननवारणासाठी सांबांधित अधिका-र्ाचे पदनामः- जिल्हधिकारी िालना.

•

तपलशलवार व प्रत्र्ेक स्तरावर उपलब्ि ननिी (उदा. जिल्हा पातळी, तालुका पातळी, गाांव पातळी) :-

•

लाभाथीची र्ादी खालील नमन्
ु र्ात :- गाांववार र्ादी प्रमाणे.
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कलम ४ (१) (ब) (xii) नमुना (ब)

जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील जिल्हा पन
ु वासन अधिकारी कार्ाालर्ातील अनद
ु ान कार्ाक्रमा अांतगात लाभाधथाची
ववस्तत
ृ माहहती प्रकालशत करणे.

र्ोिना/कार्ाक्रमाचे नाांवः- ववशेर्ष घरबाांिणी अनुदान, ननम्न दि
ु ना प्रकल्पा अांतगात
अ.

लािाथीचे नाांर् र् पत्ता

अनुदान/लािााथर्ाांची

क्र.

ननर्ड पत्राचे ननकष

अशिप्रार्

रक्कम

१

कलम ४ (१) (ब) (xiii)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील जिल्हा पुनवासन अधिकारी कार्ाालर्ातील लमळणा-र्ा सवलतीचा परवाना र्ाांची चालु वर्षााची तपलशलवार
माहहती सन २०११-२०१२.

परवाना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार :- िरणग्रस्त प्रमाणपत्र / िमीन ववक्री परवानगी ईत्र्ादी.
अ.

परर्ाना

परर्ान्र्ा

परर्ाना

ददनाांका

क्र.

िारकाचे नाांर्

चा प्रकार

क्रमाांक

पासून

ददनाांका पर्ंत

सािारण अटी

परर्ान्र्ाची
वर्स्तत
ृ माहीती

१

कलम ४ (१) (ब) (xiv)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील जिल्हा पुनवासन अधिकारी कार्ाालर्ातील माहहतीचे इलेक्तरॉननक स्वरुपात साठववलेली माहहती प्रकालशत
करणे चालू वर्षााकररता सन २०११-२०१२
अ.

दस्ताऐर्िाचा

क्र.

प्रकार

१

अ-वगीर्

वर्षर्

िरणग्रस्ताची

कोणत्र्ा इलेक्रॉननक

माहीती शमळण्र्ाची

नमुन्र्ात

पध्दत

फ्लॉपी/सी.डी.

अिा करुन

अ-वगीर्

उपजिल्हाधिकारी
पुनवासन, िालना

िेष्ठता र्ादी
२

िबाबदार व्र्क्ती

िरणग्रस्त

िालना जिल्हर्ाच्र्ा

माहहती प्रलसध्द केलेली

उपजिल्हाधिकारी

प्रमाणपत्राची र्ादी

वेबसाईटवर प्रलसध्द

आहे .

पन
ु वासन, िालना

करण्र्ात आलेली आहे .
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३

३० वर्षे

--,,--

िमीन ववक्री

--,,--

--,,--

परवानगी

कलम ४ (१) (ब) (xv)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील जिल्हा पुनवासन अधिकारी कार्ाालर्ात उपलब्ि सुवविाांचा तक्तता प्रकालशत करणे. उपलब्ि सुवविाः-

•
•

वेबसाइट ववर्षर्ी माहीती

•

कॉल सेंटर ववर्षर्ी माहीती :- दरु ध्वनी क्रां. २२५१२१ ते २५ वव. १३३.

•

•
•
•

•
अ.

भेटण्र्ाच्र्ा वेळी सांदभाात माहीती :- कार्ाालर्ीन हदवशी पुवस
ा ुचना द्वारे
:- --

दरहदवशी दप
ु ारी ३ ते ४.

अलभलेख तपासणीसाठी उपलब्ि सवु विाांची माहीती :- ५ हदवस अगोदर अिााद्वारे पव
ा च
ु स
ु ना
कामाच्र्ा तपासणीसाठी उपलब्ि सुवविाांची माहीती :- कार्ाालर्ीन वेळेत चौकशी करुन
नमुने लमळण्र्ाबाबत उपलब्ि माहीती
सूचना फलकाची माहीती

दे णे आवचर्क.

तपासणी करता र्ेईल.

:- सांगणकाद्वारे .

:- सुचना फलकावर आवचर्क त्र्ा सुचना

हदल्र्ा आहे त.

ग्रांथालर् ववर्षर्ी माहीती :सवु र्िेचा प्रकार

र्ेळ

कार्ापध्दती

दठकाण

िबाबदार

क्र.

तक्रार ननर्ारण

व्र्क्ती/कमाचारी
ननरां क

कलम ४ (१) (ब) (xvi)
जिल्हाधिकारी िालना र्ेथील जिल्हा पन
ु वासन अधिकारी कार्ाालर्ातील शासकीर् माहहती अधिकारी / सहाय्र्क शासकीर् माहहती
अधिकारी / अवपलीर् अधिकारी (तेथील लोकप्रािीकारीच्र्ा कार्ा क्षेत्रातील) र्ाांची ववस्तत
ृ माहहती प्रकालशत करणे. अ)सहाय्र्क
शासकीर् माहीती अधिकारी
अ.

सहाय्र्क िासकीर् िन

क्र.

माहीती

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

मांडळ अधिकारी

उ.जि.पु.

गणपती गल्ली, िालना

--

वांद
ृ ावन कॉलनी, कचेरी रोड,

--

अधिकारीका-र्ाांचे नाांर्
१

श्री. वप.र्ु.कुळकणी
(मांडळ अधिकारी)

२
३

श्रीमती जव्ह.ए.बेंदाडे
(तलाठी)
श्री बी.व्ही.ननलांगेकर

कार्ाालर्
िालना
तलाठी

िालना

ललपीक

मुक्ततेचवर कॉलनी, िुना
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िालना िालना

ब) शासकीर् िन माहीती अधिकारी

अ.

िासकीर् माहीती

क्र.

अधिकारीचे नाांर्

१

श्रीमती एस.के.सुखदे वे

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

अव्वल कारकुन

उ.जि.पु.

जिल्हाधिकारी

कार्ाालर्

कार्ाालर्, िालना

--

अपीलीर् प्राधिकारी

उपजिल्हाधिकारी
(प.ु ) िालना

िालना
०२४८२-२२५५०२

क) अपीलीर् अधिकारी

अ.

अपील अधिका-र्ाचे

क्र.

नाांर्

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

र्ाांच्र्ा
अधिनस्त
िासकीर्
माहीती
अधिकारी

१

श्री सांदीप गुलाबराव

उप-जिल्हाधिकारी

उ.जि.पु.

जिल्हाधिकारी

पाटील

(पुनवासन)

कार्ाालर्

कार्ाालर्

िालना

िालना
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अव्वल
कारकुन

