
कलम 4 (1) (b) (i) 

 

िवभागातील आयु त काय लयातील िवकास शाखेचा संरचना मक त ता 

 

िवभागीय आयु त 
 

िवकास शाखा 
 

उप आयु त (िवकास) 
 

सहा यक आयु त (िवकास) 
 

काय  - 6 
किन. शासन 

अिधकारी 

काय -6 
कृिष अिधकारी 

     काय -6 
योजना -1 
संशोधन सहा यक 

काय  -6 
योजना-2 

मु यसेिवका 
 

काय  -6 
योजना  3 
ाम िवकास 
अिधकारी 

 
 

  काय  -6 
योजना-4 
स.ले.अ. 

 

काय  -6 
योजना-5 
ाम िवकास 
अिधकारी 

 

काय  -6 
योजना-6 

  स.िन.व म.ुसहा. 

काय  -6 
योजना-7 

योजना1 साठी 
सहा यक 

किन ठ सहा यक 
. 

काय  -6 
आ थापना/ शासन/ वीय 

सहा यक 
       विर ठ सहा यक 

 

आवक जावक 
किन ठ सहा यक 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 



 

 

कलम 4 (1) (b)(ii) नमुना (अ) 

िवभागीय काय लय येथील िवकास शाखेतील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल     

अ 

अ.
. 

पदनाम अिधकार  -  आ थक आदेश मांक  अिभ ाय  

1 उप आयु त 
(िवकास) 

आक मक खच पये 1,25,000/- 
पयत  

िव  िवभागाकडील शासन 
िनणय ं .िवअ -
2013/ -
30/2013/िवनियम भाग-2 
िदनांक 17 एि ल 
2015 

-- 

 

ब 

अ. . पदनाम अिधकार - शासकीय  शासन िनणय / 
पिरप क  

अिभ ाय  

1 उप 
आयु त(िवकास) 

अिधन त कमचा-यां या 

1) िकरकोळ रजा सोडून सव  
     कार या रजा. 
2) वेतनवाढी 
3) कमचा-यांना िकरकोळ िश ा देणे 
4) गोपिनय अहवाल िलिहणे/ 
    पुन वलोकन करणे. 
5) अिधका-यां या/कमचा-यां या     
    सेवा पु तका ित वा रीत करणे 

ाम िवकास व 
जलसंधारण िवभाग 
पिरप क .मिवसे / 
1099/ .3019/ 10  
िद.16-10-99 

 

2 सहा यक आयु त 
(िवकास) 

अिधन त कमचा-यां या 

1) िकरकोळ रजा  
2) गोपिनय अहवाल ितवेदन 

 

ाम िवकास व 
जलसंधारण िवभाग 
पिरप क .मिवसे/ 
1099/ .3019/10 
िद.16-10-99 

 

 

 

 

कलम 4 (1) (b)(ii) नमुना (ब) 



िवभागीय काय लय येथील िवकास शाखेतील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल  

अ. . पदनाम कत य   शासन िनणय / 
पिरप क  

अिभ ाय  

1 उप आयु त 
(िवकास) 

िज हा ामीण िवकास यं णेमाफत 
राबिव यात येणा-या खालील योजनांचे 
सिनयं ण करणे . 
1. वण जयंती ाम वरोजगार           

योजना 
2. जवाहर ाम समसृ ी योजना 
3.इंिदरा आवास योजना 
4. आ वािसत रोजगार योजना 
5. अवषण वण े  काय म 
6.जलसंधारण काय म 
या यितिर त िज हा पिरषदे या िविवध 
िवभागां या खालील योजनांचे सिनयं ण  
7. सावजिनक बांधकाम िवभाग योजना 
8. सचन / पाणी पुरवठा योजनांचे 
सिनयं ण. 
9.क  शासना या िनधीतून िज हा पिरषद, 
िज हा ामीण िवकास यं णा व  रा य 
शासनाची इतर खा या माफत राबिव यात 
येणारी योजना. 
10.क  शासना या िनधीतून िज हा पिरषद 
, िज हा ामीण िवकास यं णा व िज हा 

ामीण िवकास यं णेने उपल ध क न 
िदले या िनधीतून घेतले या रा य 
शासना या इतर खा यां या कामाची 
तपासणी.  
11. यां या अिधप या खािलल कमचा-
यां या आ थापना िवषयक बाबी हाताळणे  
1) िकरकोळ रजा सोडून सव  
     कार या रजा. 
2) वेतनवाढी 
3) कमचा-यांना िकरकोळ िश ा देणे 
4) गोपिनय अहवाल िलिहणे/ 
    पुन वलोकन करणे. 
5) अिधका-यां या/कमचा-यां या     
   सेवा पु तका ित वा रीत करणे 

ाम िवकास व 
जलसंधारण 
िवभाग पिरप क 

.मिवसे/1099/ 
.3019/10  

िद.16-10-99 

 

2 

 

सहा यक आयु त 
(िवकास) 

िज हा ामीण िवकास यं णे या 
यितिर त िज हा पिरषदे माफत राबिव या 

जाणा-या खालील िवकास कामांवर 

ाम िवकास व 
जलसंधारण 
िवभाग पिरप क 

 



अ. . पदनाम कत य   शासन िनणय / 
पिरप क  

अिभ ाय  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सिनयं ण करतील  व उप आयु त 
(िवकास) यांना सहा य करणे . 

1) कृषी खा या या येाजना 
2) पशुसंवधन  
3) मिहला व बाल क याण योजना 
4) समाजक याण 
5) एका मक बाल िवकास योजना 
6) वेळोवेळी शासनाने सु  केले या  
    िज हा पिरषदे अंतगत िविवध  
    िवकास येाजना. 
7) आरो य खा या या योजना 
8) पंचायत िवभागा माफत    
    राबिव यात येणा-या योजना 
9) यांचा आिधप याखालील  
    कमचारी आ थापना िवषयक 
    बाबी हाताळणे  
अ. िकरकोळ रजा मंजूर करणे  
ब. वेतनवाढीचे ताव तयार करणे  
क. कमचा-यांना िकरकोळ िश ेचा  
       ताव  
ड.  गोपनीय अहवाल िलहीणे 
इ.  अिधकारी /कमचारी यां या सेवा  
     पु तकातील ती वा रीत करणे  

.मिवसे/1099/  
.3019/10 

िद.16-10-99 

3 किन. शा. 
अिधकारी  

1)िवभागातील सव िज हयांतील         
म.ुका.अ. व अित. म.ुका.अ. यांचे 
 सभेचे िनयोजन करणे. 
2) म.ुका.अ. व अित.म.ुका.अ. यांचे 
कामाचे मु यमापन करणे. 
3)सव किन ठ सहा यकांकडील न त चे 
अवलोकन क न अिभ ायासह न ती सादर 
करणे. 
4)िवकास शाखेतील टपालाची िवगतवारी 
करणे. 

  

4 कृिष अिधकारी  

 

1) िवकास शाखेतील सव योजनां या 
न तीवर अिभ ाय देणे व योजना िवषयक 
अहवालांचे एक ीकरण करणे. 

2) मा.उपायु त (िवकास) व मा. 
सहा.आयु त यांचे समवेत 
आव यकतेनुसार ेि य भेटी करणे 
 

  

 

 

 



अ. . पदनाम कत य   शासन िनणय / 
पिरप क  

अिभ ाय  

5 योजना 1 1) सामािजक, आ थक व जात स ह ण 
2011 
2) सभे या  मािहतीचे सादरीकरण व 
एकि करण करणे 
3) गाव- तालुका, िज हा िव ी क  
4) सुमतीबाई सुकळीकर मिहला उदयोिगनी 
स मीकरण योजना 
5) राजमाता-िजजाऊ पुर कार योजना 
6) घरकुल आवास योजना- धानमं ी, 
राजीव गांधी िनवारा, रमाई, शबरी  
    आिदवासी, पारधी इ.( ामीण) 
7) महारा  रा य ामीण जीवनो नती 
अिभयान 
8) िज हा ामीण िवकास यं णेकडील 
योजना 
9) कोकण सरस 

 

 

 

 

 

 

 

6 योजना - 2   1) ामपंचायतीकडील सव योजना व  कर 
वसूली.  
2) पेसा कायदा अंमलबजावणी 
3) संत गाडगेबाबा ाम वछता अिभयान 
4) यशवंत पंचायत राज अिभयान. 
 5) रा ीय गौरव ाम पुर कार 
 6) आदश गौरव ाम पुर कार 
7) पंचायत सश तीकरण पुर कार 
8) ामपंचायतीकडील न याने येणारे 
पुर कार 
9) 14 वा िव  आयोगांतगत मािसक 
अहवालाचे एकि करण 
10)  मिहला व बाल िवभागातगत सव 
योजना 
11) रा ीय आरो य अिभयान ( ामीण) 

  

7 योजना - 3 1) ामपंचायतीकडील सव योजना व  कर 
वसूली.  
2) पेसा कायदा अंमलबजावणी 
3) संत गाडगेबाबा ाम वछता अिभयान 
4) यशवंत पंचायत राज अिभयान. 
 5) रा ीय गौरव ाम पुर कार 
 6) आदश गौरव ाम पुर कार 
7) पंचायत सश तीकरण पुर कार 
8) ामपंचायतीकडील न याने येणारे 
पुर कार 
9) 14 वा िव  आयोगांतगत मािसक 

  



अ. . पदनाम कत य   शासन िनणय / 
पिरप क  

अिभ ाय  

अहवालाचे एकि करण 
10)  मिहला व बाल िवभागातगत सव 
योजना 
11) रा ीय आरो य अिभयान ( ामीण) 

8 योजना 4 1)  लेखा िवषयक सव बाबी 
2) सादील देयके व या अनुषंगीक सव 
बाबी करणे 
 ( आदेश काढणे व देयक तयार करणे) 

  

9 योजना 5 1) ामीण व पाणीपुरवठा िवभागाकडील 
योजना 

2) बांधकाम िवभागाकडील सव योजना 
3) लघु सचना या योजना 
4)  धानमं ी /मु यमं ी ाम सडक योजना 

  

10  
योजना - 6 

 1) जल वरा य  2 काय म 
2) व छ भारत अिभयान ( ामीण) 

  

11 योजना -7 1) योजना -1 साठी सहा यक 
2) एका मक पाणलोट यव थापन 
काय म 
3) कोकण ामीण पयटन िवकास काय म 

  

12 आ थापना/ शास
न 

1) आ थापना व शासन िवषयक सव 
बाबी सांभाळणे 
2)िश ण िवभागाकडील योजना 
3) वय सहा यक 

  

13 आवक-जावक आवक-जावक   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b) (iii)  

िवभागीय आयु त काय लयातील िवकास शाखेतील िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे 
उ र दायी व िन चत क न कायप दतीचे काशन 

  काय सनाचे कामकाज सांभाळणारे कमचारी संबंिधत िवषयांची संिचका, किन. शा. अिधकारी , 
सहा यक आयु त (िवकास) उप आयु त (िवकास) यांचे माफत िवभागीय आयु त यांचेकडे  अंितम िनणय / 
मा यतेसाठी सादर करतात. 

 संबंिधत काय सनाचे कमचा-यांची  िज हा पिरषदा , िज हा ामीण िवकास यं णा  व इतर िवभाग 
यांचेकडून मािहती / अहवाल ा त क न शासनास सादर कर याची जबाबदारी आहे व या कामावर पयवे ण 
कर याची जबाबदारी अनु मे सहा यक आयु त (िवकास) व उप आयु त (िवकास) यांची आहे.  

 संबंिधत काय सना या कमचा-यांची यां याकडे असले या अिभलेखांचे अ ावतीकरण क न 
ठेव याची जबाबदारी आहे.    

अ. . कामाचे व प  कालावधी  जबाबदार कमचारी 
/ अिधकारी  

अिभ ाय  

1 िज हा पिरषद व िज हा ामीण 
िवकास यं णा यांचेकडून 
िविवध िवकास योजनांचे 
मािसक अहवाल ा त करणे व 
संकलन करणे 

 दरमहा  संबिधत काय सनाचे 
कमचारी  

सहा यक आयु त(िवकास)  
/उप आयु त (िवकास)  हे 
याबाबत पयवे ण करतात. 

2 िज हा पिरषद,  िज. ा.िव.यं. 
माफत राबिव यात   येणा-या 
िविवध िवकास योजना अंतगत 
कामांची पहाणी  

वेळोवेळी 
शासनाने 
िदले या 

िनदशानुसार  

सहा यक आयु त व 
उप आयु त (िवकास) 

- 

3 शासन, इतर िवभाग व िज हा 
पिरषदांकडून  तसेच 
सवसामा य नागरीकांकडून 
आलेले अज, ताव, इ यादी  
प यवहार सादर करणे.  

-- संबंिधत काय सनाचे 
कमचारी  

 सहा यक आयु त (िवकास) 
/ उप आयु त(िवकास) हे 
याबाबत पयवे ण करतात. 
एखा ा कामाबाबत त ार 

ा त  झा यास चौकशी 
कर यात येते. 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b) (iv) नमुना (अ) 

 

िवभागीय आयु त काय लयातील िवकास शाखेतील कत य पुत साठी िदलेल ेउि ट  

अ. . काय कामाचे माण  अिभ ाय 

1 िज हा पिरषद व िज हा ामीण 
िवकास यं णां- कडील 

िज हा तरीय अिधका-यां या 
बैठका  

दरमहा मािसक आढावा बैठक चे 
आयोजन कर यात येते. 

2 योजनांतगत िविवध िवकास 
कामांची पाहणी करणे  

माण िन चत नाही  आव यकते नुसार कामांची 
पाहणी कर यांत येते. 

3 संतगाडगेबाबा ाम  व छता 
अिभयानांतगत शासनाने नेमून 

िदले या िवभागातील पा  
ामपंचायत ची तपासणी करणे  

वा षक       -- 

 

 

 कलम 4 (1) (b) (iv) नमुना (ब)  

 

िनरंक  

 

 

कलम 4 (1) (b) (v)  अ  

िवभागीय आयु त काय लयातील िवकास शाखे या कामाशी  संबंिधत िनयम व अिधिनयम . 

अ. . सुचना प कानुसार िदलेल ेिवषय िनयम मांक व वष  अिभ ाय  

1 िज हा पिरषदां या िवकास कामांचे 
संिनयं ण  

महारा  िज हा पिरषद व 
पंचायत सिमती  अिधिनयम 
1961 व या खालील िनयम 

 

2 िज हा पिरषद / ामपंचायत या िवकास 
कामांचे संिनयं ण 

मुंबई ाम पंचायत अिधिनयम 
1958 व या खालील िनयम 

 

3 कमचा-यां या आ थापना िवषयक बाबी  महारा  िज हा पिरषद व 
िज हा सेवा िनयम 1958  

महारा  नागरी सेवा िनयम 

 



(िश त व अिपल)  1979, 

महारा  नागरी सेवा (रजा) 
िनयम 1981, (सेवे या 
सवसाधारण शत ) 1981  

महारा  िज हा पिरषद िज हा 
सेवा (िश त व अिपल) 1964, 
(वतणूक) 1967 

 

 

 

                 कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना ब 

िवकास शाखे या कामा या संबंिधत शासन िनणय 
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1)    महारा  रा य ामीण जीवनो नती अिभयान (MSRLM) 

1 वणजयंती ामीण वरोजगार योजनेचे रा ीय 
ामीण जीवनो नती अिभयानात (NRLM) 
पांतर क न ते रा य ामीण जीवनो नती 

अिभयान (SRLM) व पात रा यात 
राबिव याबाबत. 

शासन िनणय .एनआरएलएम-
2011/ . .196/योजना-3 
 िदनांक 18 जुलै  2011 

 

2)राजमाता िजजाऊ वावलंबन पुर कार 

1 रा यातील वणजयंती ाम वरोजगार योजने या 
मा यमातून िनम ण झाले या दािर य रेषेखालील 
आदश व स म वयं सहायता गटांसाठी राजमाता 
िजजाऊ वावलंबन पुर कार योजना. 

शा.िन. . व ायो-2006/ 
. .539/योजना 3  

िदनांक 18 एि ल 2006  

 

3) कोकण सरस 

1 वणजयंती ामीण वरोजगार योजनेअंतगत 
िवभागीय व िज हा तरावरील िव ी दशने 
आयोिजत करणे. 

शासन िनणय . पणन-
2008/ . .738/योजना-1  
िदनांक 27 फे ुवारी 2009 

 

4) िज हा, तालुका व गाव िव ी क  

1 िज हा व तालुका तरावरील कायम व पी िव ी 
दशने आयोिजत करणे. 

शासन िनणय . पणन-2008/ 
. .738/योजना-1  

िदनांक 27 फे ुवारी 2009 
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  5)    इंिदरा आवास योजना 

1 क  पुर कृत इंिदरा आवास योजने अंतगत मजबूत 
िटकाऊ घरकुलां या बांधकामा किरता ठरवून 
दे यात आलेले िनकष 

. इंआयो 1096/ . .73/ जल 17 
िदनांक 31 ऑ टोबर 1996 

 

2 िटकाऊ नसलेले क या घरां या दज  सुधा न 
अध प या/प या घराम ये पांतर करणे 

.इंआयो 1099/क च/ पघ/ . . 
32/जल 17 िदनांक 27 ऑ टोबर 
1999 

 

3 इंिदरा आवास योजनेअंतगत घरकुल मंजूर 
कर यासाठी लाभा य ची िनवड करणे बाबत 
िन कष 

.इंआयो 1098/ . . 52/ जल 17 
िदनांक 4 मे 2002 

 

4 इंिदरा आवास योजने अंतगत नवीन घरकुल 
बांधणे तसेच क या घराचा दज  सुधारणे बाबत 

.इंआयो 2002/ . .460 / जल 17 
िदनांक 29 जानेवारी 2003 

 

5 इंिदरा आवास योजना ुटी दूर क न भावी 
अंमलबजावणी बाबत 

. इंआयो 2003/ . . 607 /जल 17 
िद. 10 नो हबर 2003 

 

6 रा यातील ामीण भागातील दािर य रेषेखालील 
व दािर य रेषेवरील आ थकदृ टया 
दुबल/बेघर/अ प भ-ूधारक गरजू ंसाठी घरकुल 
योजना राबिव याबाबत. 

मांक गृिनयो-2005/ . .24/ 

गृिनधो-1, िद. 1 नो हबर, 2006. 

 

 6) संत गाडगेबाबत ाम व छता अिभयान 

1 संत गाडगेबाबा ाम व छता अिभयानांतगत 
रा संत तुकडोजी महाराज व छ ाम पध , 
रा िपता महा मा गांधी व छ िज हा पिरषद 
पध , साने गु जी व छ मा यिमक व ाथिमक 

शाळा पध , सािव ीबाई फुले व छ अंगणवाडी 
पध  व ामअिभयानांतगत ामपंचायत ना 

दयावया या िवशेष पुर कारासाठी पध . 

पाणी पुरवठा व व छता िवभागाकडील 
शा.िन. .अिभयान-
1008/ . .177/पापु16 
 िदनांक 15 स टबर 2008+ 

 

7) यशवंत पंचायत राज अिभयान  

1 यशवंत पंचायत राज अिभयान 2013-2014 
रा यातील अ यु कृ ट िज हा पिरषदा, पंचायत 
सिम या व ामपंचायत साठी पुर कार योजना 

ाम िवकास िवभागाकडील शा.िन. 
.झेडपीए2013/ . . 143 /पंरा-1  

िदनांक 23 स टबर 2013 

 

8) आदश आमदार ाम योजना 

1 क  शासना या आदश ाम योजने या धत वर ाम िवकास िवभागाकडील  
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रा यात आदश आमदार ाम योजना 
राबिव याबाबत. 

शा.िन. .आ ायो-
2015/ . .36/योजना-5 
िदनांक 20 मे 2015  

  9)     राजीव गांधी िनवारा योजना . 1 व 2  

1 राजीव गांधी िनवारा योजना रा यातील ामीण 
भागातील व दािर य रेषेवरील आ थक दृ टया 
दुबल/बेघर/अ पभूधारक गरजू ंसाठी घरकुल 
योजना राबिव याबाबत  

.गृिनयो-2005/ . . 24/ गृिनयो-1  
िद.29 नो हे.2005 

 

2 राजीव गांधी ामीण िनवारा योजना .1 व 2  

िज हा गृहिनम ण सिमतीम ये संबंधीत गृहिनम ण 
व े  िवकास  मंडळा या िव मान सभापतीना 
िनमंि त सद य हणून समावेश कर याबाबत. 

शा.िन. .गृिनयो-2005/ 
. .26/गृिनधो-1,  

िद.31 आ ट बर 2007 

 

  10)    आरो य िवषयक योजना 

1 रा य लोकसं या धोरण .लोसंधो/2000/ . .57/00/कुक 1 
िदनांक 29 जून 2000 

 

2 रा य लोकसं या धोरण कुटंूब क याण 
काय मांतगत राबिवणेत येणारी सािव ीबाई फुले 
क या क याण पािरतोिषक योजना दािर य 
रेषेखालील जोड यांना मुलगा नसतांना यांनी एक 
कवा दोन मुल या ज मानंतर कुटंूब िनयोजन 
श ि या क न घेत यास यां या मुलीकिरता 
िवशेष ो साहना मक योजना 

.साफयो 2000/ . . 210/कुक 3 
िदनांक 12 ऑ टोबर 2001 

 

4 प स पोिलओ लसीकरण मोिहम 2000-01 
अंमलबजावणी साठी वाहने अिध िहत करणे. 

.सालका 1001/999/ . . 230/कुक 
2 िदनांक 19.1.2005 

 

5 क  शासनाची वंदेमातरम योजना अंमलबजावणी 
बाबत. 

.वंमायो/2004/173/ . .22/कुक 3 
िदनांक 27.1.2004 

 

6 आिदवासीसाठी नवसंजीवनी योजना .टीएसपी 1095/ . .6 / काय -6 
िदनांक 29.6.2005 

 

7 आिदवासी किरता नवसंजीवनी योजना 
िज हा तरीय सिमतीची थापना 

.कुपोिन 2004/ . .7/ का-8 
िदनांक 19.7.2004 

 

8 नवसंजीवन योजनांतगत दाई या बैठकांबाबत 
काय वीत कर यास कायम व पी मंजुरी देणे 
बाबत 

.आवाकु 2004/ . .143/ कुक 2 
िदनांक 10.8.2004 
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11) मिहला बाल क याण योजना 

1 एका मक बाल िवकास सेवा योजनांतगत पुरक 
पेाषण आहार पुरवठा कायप तीत सुधारणा 
करणेबाबत. 

मिहला व बाल क याण िवभागा कडील 
शा.िन. .एबािव2004/ . .233/का-
5  

िदनांक 28 ऑ  ट बर 2005 

 

 

 

 

11 ाम बाल िवकास क  व बाल िवकास क  
आयोिजत करणेबाबत. 

मिहला व बाल क याण िवभागाकडील 
शा.िन. .एबािव2009/ . .181/का-5 
िदनांक 17 स टबर 2010 

 

 

1 िज हा पिरषदांम ये थापन कर यात आले या 
मिहला व बाल क याण सिमतीने राबवावया या 
योजना 

ाम िवकास िवभागाकडील शा.िन. 
.झेडपीए2013/ . .76/पं.रा-1 

िदनांक 24 जानेवारी 2014 

 

   12)   समाज क याण िवभाग 
1 महारा ातील मा यवर वृ द सािह यीक व वृ द 

कलावंतांना या योजने अंतगत कलाकारांची िनवड 
कर यासाठी िज हा तरावर सिमती नेम याबाबत 

.सांकास 2004/ . .24/ 
सांका 3 िदनांक 1 जून 2004 

 

2 शाहु फुले आंबेडकर दिलत व ती िवकास व 
सुधारणा अिभयान दरवष  राबिव याबाबत. 

 

शा.िन. .दवस-ु2003/ . .95/माव                                                                                              
क 2िद.17 फे ुवारी 2006. 

 

3 अनुसूिचत जाती व नवबौ  घटकां या व तीचा 
िवकास करणे (पूव चे नाव दिलतव ती सुधार 
योजना) या योजनेसाठी या कामांबाबत. 

सामािजक याय व िवशेष सहा य 
िवभागाकडील शा.िन. .दवस-ु
2015/ . .59/अजाक-1 िदनांक 27 मे 
2015 

 

    

  13)     शालेय िवभाग 

1 ाथिमक िश कां या सावि करणा संदभ त क ीय 
ाथिमक शाळांची थापना या संदभ तील सव 

समावेशक आदेश 

.पीआरई 1099/82283/ ािश 1 
िदनांक 13 ऑग ट 1999 

 

   14)   ामीण पाणी पुरवठा 

1 National Rural Drinking Water 
Programme Guideline - 2013 

www.mdws.gov.in वर उपल ध  

2 ामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी तांि क मा यता, 
शासिकय मा यता, अंमलबजावणी, य थ 

शासन िनणय . ापाधो-1114/  
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तांि क पिर ण व देखभाल दु तीबाबत सुधािरत 
मागदशक सुचना 

. .22/पापु-07  

िदनांक 9 जुल 2014 

3 रा यातील ामीण पाणी पुरवठा योजनांची 
लोकवगणी पूणता र  कर याबाबत.   

शासन िनणय . ापाधो-1114/ 
. .22/पापु-07  

िदनांक 9 जुल 2014 

 

4 ामीण पाणी पुरवठा योजनां या दरडोई खच या 
िनकषात सुधारणा करणे बाबत. 

शासन िनणय . ापाधो-1208/ 
. .52/पापु-07  

िदनांक 9 ऑ टोबर 2014 

 

 

 

 

5 ामीण पाणी पुरवठा योजनां या देखभाल दु ती 
बाबत सुधािरत मागदशक सुचना 

शासन िनणय . ापाधो-1114/ 
. .52/पापु-07  

िदनांक 17 ऑ टोबर 2014 

 

 

 

   15)   कृिष िवभाग 

1 अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत अनुसूिचत 
जाती/नवबौ  शेतक-यांना शेतीसाठी अथसहा य 
दे याची योजना सन 2014-2015 म ये 
राबिव यासाठी शासिकय व िव ीय मा यता 
देणेबाबत. 

कृषी, पशुसंवधन, दु ध यवसाय िवकास 
व म य यवसाय िवभाग यांचेकडील 
शा.िन. .िवघयो- 1514/ . .97/4 अे  
िदनांक 7 जुलै 2014 

 

2 आिदवासी उपयोजना े ातील /आिदवासी 
उपयोजना े ाबाहेरील दािर य रेषेखालील 
आिदवासी शेतक-यांना शेतीसाठी अथसहा य 
दे याची योजना सन 2015-16 म ये 
राबिव यासाठी शासिकय व िव ीय मा यता 
दे याबाबत. 

कृषी, पशुसंवधन, दु ध यवसाय िवकास 
व म य यवसाय िवभाग यांचेकडील 
शा.िन. .आउयो- 2415/ . .217/4 
अे  
िदनांक 5 जून 2015 

 

  16)    बायोग ॅस काय म 

 रा ीय बायोग ॅस िवकास योजना G.R. NO.5-5/2014-BE 
(NBMMP)MINISTRY OF 
RENEWABLE ENERGY, CGO 
COMPLEX, LODI ROAD, NEW 
DELHI-03 
DATE:-30-6-2014 

 

 रा ीय  बायोग ॅस व खत यव थापन काय म शासन िनणय .िबजीएस-2014  
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शासकीय मंजूरी आदेश सन 2014-2015 / . .129/पंरा-6  

िदनांक 07 फे ुवारी 2015 

   17)  पाणलोट े  िवकास आधारीत पडीक जमीन िवकास काय म 

1 क  पुर कृत अवषण वण े  िवकास/हिरयाली 
आिण एका मक पडीक जमीन काय म अंतगत 
सहा यकारी िश ण सं थांची िनयु ती 
(SUPPORTING TRAINING 
INSTITUTE) 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.िन. .अ े-
2005/ . .158/जल-20  
िद.29 स टबर 2007 

 

2 एका मक पाणलोट यव थापन काय मा या 
संिनयं णासाठी िवभागीय द ता पथक थापन 
करणे. 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.िन. .बैठक-
2012/ . .2/जल-8  
िद.22 नो हबर 2012 

 

3 एका मक पाणलोट यव थापन काय म: ेरक 
वेश उप म अंमलबजावणी बाबत मागदशक 

सुचना. 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.िन. .एपा यका-
2012/ . .132/जल-8  
िद.9 मे 2013 

 

4 मृद व जलसंधारणा या उपचारांचे आयु यमान 
िन चत करणे बाबत. 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.िन. .जलस-
2011/ . .127/जल-7  
िद.3 जुलै 2013 

 

18) महा मा योितबा फुले जल व भूमी संधारण अिभयान 

1 महा मा योितबा फुले जल व भूमी संधारण 
अिभयान    बि स योजना 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.िन. .जलस-
1003/ . .69/जल-8  
िद.18 जून 2003 

 

2 महा मा योितबा फुले जल व भूमी संधारण 
अिभयान सन 2019-20 पयत सु  ठेवणे 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.िन. .मफुअ-
2015/ . .54/जल-8  
िद.1 एि ल 2015 

 

19) पय वरण संतुिलत समृ  ाम योजना 

1 पय वरण संतुिलत समृ  ाम योजना 
राबिवणेबाबत. 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.िन. . हपीएम-
2610/ . .1/पंरा-4  
िद.18 ऑग ट 2010 

 

2 पय वरण संतुिलत समृ  ाम योजनेतील 
अ यु कृ ट काम केले या ामपंचायत ना 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.िन. . हपीएम-

 



  अ. 
. 

           शासन िनणयानुसार िदलेल ेिवषय शासन िनणय मांक व तारीख अिभ ाय 

िवकासर न पुर कार दे याबाबत 2612/ . .201/पंरा-4  
िद.24 स टबर 2013 

3 पाच हजारावरील लोकसं ये या गावांसाठी 
पय वरण िवकास आराखडा तयार करणेबाबत.  

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.िन. . हपीएम-
2011/ . .173/पंरा-4  
िद.24 ऑग ट 2011 

 

20) महारा  ामीण रोजगार योजना  

1 रा ीय ामीण रोजगार हमी योजना व रा याची 
रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालून सवकष 
रोजगार हमी योजना (म ारोहयो) राबिवणे  

शासन िनणय िनयोजन िवभाग मांक 
रोहयो-2005/ . .104/ रोहयो -10 
मं ालय मुंबई 400032 िद.23 िडसबर 
2005. 

 

2 महारा  ामीण रोजगार योजना 
अंमलबजावणीबाबत 

म.शा.िन.िव.मं.मुंबई 32 शा.िन.िनयोजन 
िवभाग .म ारोहयो -
2006/ . .104/रोहयो -10 िद.19 
ऑ टोबर 2006. 

 

21) जल वरा य - 2 काय म 

1 जागितक ब ँके या सहा याने रा यात 
राबवावया या जल वरा य-2काय म 
अंमलबजावणी बाबत. 

पाणी पुरवठा व व छता िवभागाकडील 
शा.िन. .ज व  -1213/ . .200/ 
पाप-ु11 िदनांक 04 जानेवारी 2014 

 

2 जल वरा य - 2 काय म िवभागीय आयु त 
काय लय तरावरील िवभागीय सम वय व 
सिनयं ण क ासाठी पदिन मती. 

पाणी पुरवठा व व छता िवभागाकडील 
शा.िन. .ज व  -0214/ . .33/ 
पाप-ु11 िदनांक 30 फे ुवारी 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना क 
िवकास शाखे या कामा या संबंिधत शासन पिरप क 

1) रा ीय ामीण जीवनो नती अिभयान अंमलबजावणी 
1 मागदशक सुचना 

(एनआरएलएम सेमी इं टिस ह व नॉन इं टिस ह) 
शासन पिरप क .मिजअ 
2013/ . .234/योजना-3 
 िदनांक 11 ऑ टोबर 2013 

 

2) सांसद आदश ाम योजना (SGSY)  

1 सांसद आदश ाम योजना (SGSY) अंमलबजावणी 
संदभ ने मागदशक सूचना 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.पिरप क 

. हीपीएम-2014/ 
. .183/पंरा-3 

िदनांक 31 िडसबर 2014 

 

3) इंिदरा आवास योजना शासन पिरप क 

1 इंिदरा आवास योजना अंतगत बांध यात येणा-या 
घरकुलांचा दज  चांगला ठेव यासाठी आव यक ती 
खबरदारी घे या बाबत 

.इंआयो 2002/ . .330/ जल 
17 िद. 30 मे 2002 

 

2 इंिदरा आवास योजना बांध यात येणा-या नवीन 
घरकुला या कमतीचे सुधािरत िनकष सन 2004-
05 पासुन अंमलात आण या बाबत 

.इंआयो 2004/ . .729/ जल 
17  
िदनांक 20 स टबर 2004 

 

 

 

3 ाम िवकास व जलसंधारण िवभागातील इंिदरा 
आवास योजना ाम िवकास उप िवभागा या 
िवषयसुचीत समािव ठ करणेबाबत. 

शा. पिर. .संकीण-2504/ 
. .528/2004/ आ था-1, 

िद. 24 नो हबर 2005. 

 

4 रा यातील ामीण भागातील दािर य रेषेखालील व 
दािर य रेषेविरल आ थक दृ टया दुबल/बेघर/अ प 
भ-ूधारक गरंजुसाठी घरकुल योजना 
राबिव याबाबत. 

शा.पिर. .गृिनयो-2006/ 
. .22/गृिनधो-1,  

िद.20 एि ल 2006. 

 

5 रा यातील ामीण भागातील दािर य रेषेखालील व 
दािर य रेषेविरल आ थक दृ टया दुबल/बेघर/अ प 
भ-ूधारक गरंजुसाठी घरकुल योजना 
राबिव याबाबत. 

शा.पिर. .गृिनयो-2005 / 
. .24/गृिनधो-1,  

िद.1 नो हबर,2006. 

 

6 राजीव गांधी ामीण िनवारा योजना ं 1 व 2 
अंमलबजावणीचा कालावधी िन चत कर याबाबत 

शा.पिर. .गृिनयो 2005 /   
4/गृिनधो -1  
िद.14 ऑग ट2007. 

 

7 राजीव गांधी ामीण  िनवारा योजना .1 
अंमलबजावणी संदभ त सुधारणा 

शा.पिर. .गृिनयो-2005/ 
. .24/(भाग 2 ) गृिनधो.1 िद.26 

ऑ टोबर 2007. 

 



8 वणजयंती ाम सवरोजगार योजना व या 
योजनेअंतगत राजमाता िजजाऊ वावलंबन 
पुर कार यांची िस दी कर यासाठी िभतीप के 
सावजिनक मो या या िठकाणी लावून िस दी 
कर याबाबत. 

पिरपाक . व ायो 
2007/ . .673/योजना3 िद.16 
ऑ टोबर 2007. 

 

4) संपूण ामीण रोजगार योजना पिरप क 
1 संपूण ामीण रोजगार योजने अंतगत िटकाऊ 

उ पादक सामुिहक व पा या कामांम ये 
शेततळयाचे काम घे याबाबत 

.सं ारोयो 1003/ . .150 
/जल 16 
 िदनांक 22.11.2004 

 

  5)  पाणलोट े  िवकास आधारीत पडीक जमीन िवकास काय म 

1 एका मक पाणलोट यव थापन काय म 
:(IWMP): पाणलोट िवकास पथक (WDT): 
यां या जबाबदारी बाबत. 

 जलसंधारण िवभागाकडील 
शा.पिरप क . .एपा य -2013/ 

. .122/जल-8  
िद.31 जुलै 2013 

 

2 साखळी प तीने िसमट का ँ ीट नाला बांधणे 
काय म: लोकापण काय माबाबत. 

 जलसंधारण िवभागाकडील 
शा.पिरप क . .जलस -2012/ 

. .65(भाग-3) /जल-7  िद. 20 
मे 2013 

 

6) पय वरण संतुलीत समृ  ाम योजना  
1 पय वरण संतुलीत समृ  ाम योजना (बायोग ॅस 

वापराबाबत) 
ाम िवकास व जलसंधारण 

िवभागाकडील शा.शु ीप क . 
. हपीएम -2011/ 
. .128/पंरा-4  

िद.15 स टबर 2011 

 

2 पय वरण संतुलीत समृ  ाम योजनेतील 
अितउ कृ ट काम केले या ाम पंचायत ना 
पय वरण िवकास र न िवशेष पुर कार दे याबाबत 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा.पिरप क . 

. हपीएम -2011/ . . 
243/पंरा-4  
िद.9 नो हबर 2011 

 

3 पय वरण संतुलीत समृ  ाम योजना 
 (िजवंत झाडे याबाबत) 

ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील शा. शु ीप क. 

. हपीएम -2610/ . .1/पंरा-4  
िद.28 माच 2012 

 

7) समाज क याण योजना 

1 वसंतराव नाईक तांडा/व ती सुधार योजना 
सिमतीवरील अशासकीय अ य /सद यां या 
नेमणूका र  कर याबाबत. 

सामािजक याय व िवशेष सहाय 
िवभागाकडील शासन शु ीप क 

. 
तांसुयो2014/ . .168अ/िवजाभ
ज-1, िदनांक 5 मे 2015 

 



8) िज हा िश क पुर कार 

1 उ कृ ट िश कांना िज.प. तरावर िज हा िश क 
पुर कार योजना 5 स टबर या िश किदनी 
 दे याबाबत 

.संकीण 1000/ . .3241 / 
15  
िदनांक 12 िडसबर 2000 

 

2 क  पुर कृत संपूण ामीण रोजगार योजना अंतगत 
ाथिमक शाळांजवळ िकचन शे सची 

( वयंपाकगृहे) कामे हाती घे या बाबत 

. सं ारोयो 
1705/ . .159/जल 16 िद. 25 
जुलै 2005 

 

3 राजीव गांधी िव ाथ  पुर कार योजना (रा यातील 
िव ा य साठी अपघात िवमा योजना) अपघाताचा 
दावासादर कर यासाठी कायप दती 

 .पीआरई 2001/57783/ 
(2891)/ ािश-1/ िदनांक 1 
ऑ टोबर 2003 

 

9) आरो य िवषयक पिरप क 

1 िज हा पिरषदांनी आप या वत: या िनधीतून 
कॅ सर, दयरोग व िकडनी अशा दुधर रोगाने िपडीत 
असले या णांना आ थक मदत देणे बाबत 

.एमएफसी 2001/ . .3990/ 
24 िदनांक 9.11.2001 

 

2 बािलका समृ दी योजना .बासयो 2000/ . .274/ का-
3िदनांक 25.6.2000 

 

3 अंगणवाडी े ाबाहेरील लाभधारकांना एका मक 
बाल िवकास सेवा योजनेचा लाभ िमळणे बाबत 

.एबािव 2002/ . .216/ का-5 
िदनांक 10.7.2005 

 

4 पंचायत सिमती या वउ प नातून मागासवग यां 
साठी व मिहला व बाल िवकासाठी खच करावया या 
तरतूदीची यो य अंमलबाजवणी होणे बाबत 

.पंरास 2004/ . .266/ पंरा 6 
िदनांक 23.8.2004 

 

5 रा यातील आिदवासी भागात राबिवणेत येणा-या 
नवसंिजवनी योजनेचा आढावा घेणे व याचे 
संिनयं ण करणे. 

.नसंयो 2002/ . .171 / का-8  
िदनांक 30.9.2002 

 

 

 

6 ज म मृ य ून दी अ ावत ठेवणे बाबत . हीपीएम 2004/ . .3/ पंरा 3 
िदनांक 8.1.2004 

 

7 ज म मृ य ून दी अ यावचत ठेवणे बाबत . हीपीएम 2004/ . .3/ पंरा 3 
िदनांक 7.9.2004 

 

8 आिदवासी व ामीण े ात ज म मृ य ून दीम ये 
अचूकपणा ठेव या या दृ टीने करावयाची 
उपाययोजना अंगणवाडी सेिवकांची जबाबदारी 

.एबािव 2004/ . .191/का-5 
िदनांक 22.9.2004 

 

9 अंगणवाडीतील लाभाथ ना आहाराचा पुरवठा 
कर यासाठी मिहला बचत गट/मिहला मंडळ यांची 
िनवड कर या बाबत 

. हीपीएम 2005/ . . 
172/पंरा 3 
 िदनांक 25.5.2005 

 



10 बाल िववाह ितबंधक कायदयासाठी नागिरकांत 
जाग कता व उपाययोजना करणे बाबत 

. हीपीएम 2004/ . .392/ 
पुरा 3 िदनांक 6.12.2004 

 

10) व छ भारत िमशन ( ामीण) 

1 व छ भारत िमशन ( ामीण) ची अंमलबजावणी 
करणेबाबत. 

पाणी पुरवठा व व छता 
िवभागाकडील शा.पिरप क . 
वभािम -014/ . .27/पापु-08  

िदनांक 07 नो हबर 2014 

 

 

                

                                  कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड) 

िवकास शाखे या कामाशी संबंिधत काय लयीन आदेश/धोरणा मक पिरप के 

अ. 
. 

                        िवषय मांक व तारीख अिभ ाय अस यास 

1 िवकास शाखे अंतगत िविवध काय सनाकडील 
िवषय वाटप 

1)जा. . िवशा/काय -6/ 
आ था . ./930/2012  
 िद.20/04/2012 
2) जा. .िवशा/काय -6/ 
आ था/का.आ/361/2013 
िद.30/09/2013 

 

    

 

 

 

कलम 4(1) (ब) (v)  नमुना ई 

िवभागीय आयु त काय लयातील िवकास शाखेतील उपल ध द तऐवजाची यादी 

 

                                                                                 िनरंक  

 

 

 

 

 



कलम 4 (1)(अ) (vi) 

िवभागीय आयु त काय लयातील िवकास शाखेतील द तएवजाची वगवारी   

अ. . िवषय द तएवजाचा 
कार  

मुख बाब चा तपिशल  सुरि त ठेव याचा 
कालावधी  

1 थायी आदेश संकलन अ शासनाकडून ा त िविवध 
थायी आदेश  

कायम 

2 जडव त ुसं ह न द वही  अ काय लयातील जडव तुं या 
न दी  

कायम 

3 आवक न द वही  अ काय लयात येणा-या सव 
टपालाची न द  

कायम  

4 अि म न दवही  ब कमचारी अिधकारी यांना 
िदले या अि मा या न दी  

30 वष 

5 हजेरीपट  ब कमचा-यां या दैनंिदन 
हजेरीची न द 

30 वष  

6 साठा रिज टर  क दैनंिदन वापरातील 
काय लयातील व तुं या न दी  

10 वष  

7 तपासणी अहवाल  क कामांना िदले या भेटी / 
काय लयाची केलेली 
तपासणी  

10 वष  

8 चौकशी अहवाल  क ा त त ार ची चौकशी  10 वष  

9 कायिववरण / करण 
संिचका 

क िविवध िवषयां या संिचक 10 वष  

10 दैनंिदनी  क - 1 अिधका-यां या मािसक 
कामकाजाची दैनंिदनी  

5 वष  

12 िनयत कािलके ड मािसक / ैमािसक/ वा षक 
गती अहवाल  

1 वष  

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b) (vii)  

िवभागीय आयु त काय लयातील िवकास शाखेतील  पिरणाम कारक कामासाठी जनसामा यांशी   
स लामसलत कर याची यव था  

अ. . स ला मसलतीचा िवषय  काय णालीचे 
िव तृत वणन  

कोण या पिरप का दारे पुनरावृती काल 

िनरंक 

 

 

कलम 4 (1) (b) (viii) नमुना (अ) 

िवभागीय आयु त काय लयातील िवकास शाखेशी  संबंधीत सिमतीची यादी  

अ.
 

सिमतीचे नाव  सिमतीचे सद य सिमतीचे उ ी ट  सभा िकती 
वेळा 

घे यात येते 

सभा जन 
सामा यां 

साठी खुली 
आहे  कवा 
नाही? 

सभे
चा 

काय 
वृ ां
त 

1 यशवंत 
पंचायत राज 

अिभयान 

1. िवभागीय आयु त - अ य  
2. उप आयु त (आ था) -सद य 
3. उपसंचालक (आरो य)- सद य 
4. उपसंचालक (िश ण) - सद य 
5. उप संचालक ( मिहला व बाल   
   क याण)-सद य 
6. ाचाय, िश ण  क  - सद य 
7. उप संचालक (सामािजक याय) - 
सद य 
8. उप आयु त (िवकास) - सद य 
सिचव 

िज हा सिमतीने 
िनवडले या 
ामपंचायती व 

पंचायत सिम यांमधून 
िवभागातून थम, 
ि तीय व तृतीय 

पुर कारासाठी तीन 
ामपंचायती व तीन 

पंचायत सिम यांची 
िशफारस रा य तरीय 

सिमतीकडे करणे. 

वष तून 
एकदा 

नाही  होय 

2 संत 
गाडगेबाबा 

ाम व छता 
अिभयान  
अिभयान 
िवभाग तरीय 
तपासणी 
सिमती 

1. िवभागीय आयु त - अ य  
2. उप आयु त (िवकास) -  सद य 
सिचव  
3. िवभागीय उप संचालक िश ण - 
सद य 
4. िवभागीय आयु तांनी िनवडलेली 
कोणतीही एक सेवाभावी सं था कवा 
यशवंत ाम दज  िमळाले या ाम 
पंचायतीचे सरपंच/ ितिनधी-सद य 
5. एक जे ठ प कार /संपादक- 
सद य 

िज हा तरावर 
िनवडले या थम व 
ि तीय मांका या 

ामपंचायत ची 
तपासणी क न 
िवभाग तरावरील 
बि सासाठी थम, 
ि तीय व तृतीय ाम 
पंचायतीची िनवड 
करणे.  

वष तून 
एकदा 

नाही  होय 

3 शाहू, फुले, 
आंबेडकर 

1. िवभागीय आयु त - अ य  
2. उप आयु त (िवकास) -  सद य 

िवभागातून येक 
िज हयातील थम व 

वष तून 
एकदा 

नाही  होय 



अ.
 

सिमतीचे नाव  सिमतीचे सद य सिमतीचे उ ी ट  सभा िकती 
वेळा 

घे यात येते 

सभा जन 
सामा यां 

साठी खुली 
आहे  कवा 
नाही? 

सभे
चा 

काय 
वृ ां
त 

दिलत व ती 
िवकास व 
सुधारणा 
अिभयान 
सिमती 

सिचव  
3. िवभागीय समाज क याण 
अिधकारी - सद य 
4. िवभागीय उप संचालक िश ण - 
सद य 
5. िवभागीय आयु तांनी िनवडलेली 
कोणतीही एक सेवाभावी सं था कवा 
यशवंत ाम दज  िमळाले या ाम 
पंचायतीचे सरपंच/ ितिनधी-सद य 
6. एक जे ठ प कार /संपादक- 
सद य 

ि तीय आले या परंतु 
िकमान 60% गुण 
िमळाले या दिलत 
व ती या सव 

ामपंचायतीमधून 
गुणानु मे थम अशा 
एका ाम पंचायतीची 
िनवड करणे. 

4 एका मक 
पाणलोट 
यव थापन 

काय मा या 
सिनयं णासा
ठी िवभागीय 
द ता पथक 
थापन करणे. 

1. उप आयु त िवकास -पथक 
मुख, 

2.िज हा अिध क कृिष अिधकारी 
(नरेगा) िवभागीय आयु त काय लय- 
पथक सद य 
3.मु य वनसंर क व 
उपमहासंचालक, सामािजक 
वनीकरण िवभाग यां या 
काय लयातील सहा यक संचालक - 
पथक सद य 
4. अिध क अिभयंता, लघु 
पाटबंधारे मंडळ ( थािनक तर) 
यां या काय लयातील उपअिभयंता- 
पथक सद य. 
5. मु य वनसंर क िवभागीय 
काय लया तील, िवभागीय वन 
अिधकारी - पथक सद य  

एका मक पाणलोट 
यव थापन 

काय मांतगत 
कामांवर देखरेख 
रहावी व ेि य 
पातळीवर सिनयं ण 
राहणे या दृ टीने 
पथकाची थापन 
कर यात आली आहे. 

दरमहा एका 
पाणलोटाची 

तपासणी 

नाही  होय 

5 महा मा 
योितबा फुले 

जल व भुमी 
संधारण 
अिभयान  

िवभागीय आयु त - अ य ,  
या सिमतीम ये सह संचालक (कृषी), 
सह संचालक (सामािजक 
वनीकरण), अधी क अिभयंता (लघू 
पाटबंधारे), िवशेष काय अिधकारी 
(रोहयो), उप आयु त (रोहयो), वन 
संर क, उप संचालक, भूजल 
सव ण हे असतील. 
या सिमतीचे िनमं क हणून उप 
आयु त (िवकास) राहतील.  

िवभागातील 
अिभयानातील कामाचे 
मु यमापन करणे व 
अडीअडचणीचे 
िनराकरण करणे  

आव यक
ते नुसार  

नाही  होय 

6 “राजमाता 
िजजाऊ 

1. िवभागीय आयु त  - अ य  
2. मु य कायकारी अिधकारी, 

िज हा तरावर 
िनवडले या 

िज हा तरा
वर 

  



अ.
 

सिमतीचे नाव  सिमतीचे सद य सिमतीचे उ ी ट  सभा िकती 
वेळा 

घे यात येते 

सभा जन 
सामा यां 

साठी खुली 
आहे  कवा 
नाही? 

सभे
चा 

काय 
वृ ां
त 

वावलंबन 
पुर कार” 
योजना 
 

 

िज.प.(िवभागातील-1) - सद य 
3. िवभागीय आयु त यांनीिनयु त 
     केले या िवभागातील  दोन 
     वयंसेवी सं था  - सद य 
4. उप महा बंधक, नाबाड - 
    सद य 
5. िवभागीय बंधक, अ णी ब ँक - 
    सद य 
6. उपआयु त (िवकास), िवभागीय 
आयु त काय लय - सद य सिचव 

तावांची तपासणी 
क न िवभाग तरा 
वरील  थम, ि तीय 
व तृतीय पुर कारां 
साठी िवभागातील 
िज हयांतुन तीन 
वयंसहा यता गटां ची 

िनवड करणे. 

िनवडले या 
तांवाची 

तपासणी 
क न 

िवभाग तरा
वरीन 

थम, दती
य व तृतीय 
पुर करांसा

ठी 
िज हयांतुन 

तीन 
वंयसहा य
ता गटांची 

िनवड 
करणे 

7 रा यातील 
आरो य 
सं थाना 
मुलभुत 
सुिवधा 
पुरिवणे व 
यातील ुटी 
शोधुन यांचे 
िनमुलन 
कर याकिरता 
उपाय योजना 
सुचिव यासा
ठी 
रा य तरीय 
व 
िवभाग तरीय 
सिम यांचे 
गठन 
 
 

1. िवभागीय आयु त - अ य  
2.उप संचालक, आरो य सेवा - 
   सद य/सिचव 
3. मु य अिभयंता, सा.बा.िवभाग - 
सद य 
4.अिध ठाता,शा.वै.म.िव.व    
   णालय (सव) - सद य 
5.महारा  दुषण िनयं ण 
   मंडळाचे अिधकारी - सद य 
 

आरो य सं थांमाफत 
पुरिव यात येणा-या 
मुलभुत सुिवधा व 
अ व छता यातील 

ुटी शोधुन यावर 
उपाय योजना करणे. 

आव यक
तेनुसार 

नाही होय 

8 महारा  
कुपोषणमु त 

1. िवभागीय आयु त - अ य  
2. आिदवासी आयु त / उपायु त - 

अिभयानाचे सिनयं ण 
व मु यमापन करणे व 

आव यक
तेनुसार 

नाही होय 



अ.
 

सिमतीचे नाव  सिमतीचे सद य सिमतीचे उ ी ट  सभा िकती 
वेळा 

घे यात येते 

सभा जन 
सामा यां 

साठी खुली 
आहे  कवा 
नाही? 

सभे
चा 

काय 
वृ ां
त 

कर यासाठी 
राजमाता 
िजजाऊ 
आरो य व 
पोषण 
अिभयान 
राबिव याबा
बत. 
 
 

सद य 
3. आयु त, महानगर पािलका 
(िवभागीय मु यालय) - सद य 
4. उप आयु त (िवकास) - सद य 
5. िवभागीय उप आयु त (मिहला व 
बाल क याण) - सद य/सिचव 

गरजे माणे इतर 
िवभागां या अिधका-
यांना आमंि त 
करणे.सदर सिमतीने 
सव त जा त गुण 
िमळाले या  
4 क पांची िनवड 
करणे. 

9 टा क फोस - 
गठीत 
कर याबाबत.
... 
कुपोषणाची 
कारणे शोधून 
उपाययोजने 
संदभ त 
 
 

िज हा िनहाय - “ टा क फोस ” 
1. िवभागीय आयु त - अ य  
संबंिधत िज हयाचे :- 
2. िज हािधकारी      - सद य 
3. िज हा िश ण अिधकारी - सद य 
4. िज हा आरो य अिधकारी -सद य 
5. िज हा समाज क याण अिधकारी 
- सद य 
6. िज हा पुरवठा अिधकारी - सद य 
7. बाल िवकास क प अिधकारी - 
सद य 
8. इतर िवभागाचे अिधकारी 
(अ य ां या परवानगीने/ सुचनेनुसार   
- िनमंि त- सद य 
9. मु य कायकारी अिधकारी 
(संबंिधत िवभागीय तरावरील)  -  
सद य सिचव 

कुपोषणची मुळ 
कारणे शोधुन यावर 
कर यात येत 
असले या 
उपाययोजनांबाबतचा 
आढावा घेवून, 
या यितिर त ठोस 

उपाययोजना 
कर यासाठी व 
कुपोषण व बालमु यु 
िनमुलना या 
अनुषंगाने कालब  
काय म आखून 
उपाययोजना 
सुचिव यासाठी व 
सिनयं ण करणे. 

आव यक
तेनुसार 

नाही होय 

 जल वरा य-
2 काय म 
िवभागीय 
आयु त 
काय लय 
तरावरील 

िवभागीय 
सम वय व 
सिनयं ण 
क ासाठी 
पदिन मती 
 

1. िवभागीय आयु त  - अ य  
2. अिध क अिभयंता, िवभागीय 
भारत िनम ण क , 
 महारा ट जीवन  ािधकरण - सद य 
3.उप संचालक, भूजल सव ण 
आिण िवकास यं णा - सद य 
4.उप आयु त (िवकास), िवभागीय 
आयु त काय लय- सद य/ सिचव 

पदभरती करणे आव यक
तेनुसार 

नाही होय 



अ.
 

सिमतीचे नाव  सिमतीचे सद य सिमतीचे उ ी ट  सभा िकती 
वेळा 

घे यात येते 

सभा जन 
सामा यां 

साठी खुली 
आहे  कवा 
नाही? 

सभे
चा 

काय 
वृ ां
त 

 
 

कलम 4(1) (ब) (viii) नमुना (क) 

 

 

िनरंक 

 

 

 

कलम 4(1) (ब) (viii) नमुना (ड) 

 

िनरंक 

 

 

 

 

कलम 4 (1) (b) (ix)  

 िवभागीय आयु त काय लय येथील िवकास शाखेितल अिधकारी व कमचारी यांचे मािसक वेतन  

अ.
क. 

पदनाम अिधकारी/ कमचारी 
यांचे नांव 

प ा वग  ज ुिदनांक  दुर वनी मांक / 
ई मेल / फॅ स 

एकूण 
वेतन  

 

सदरची मािहती िवकास-आ थापना शाखेशी िनगडीत आहे 

 

 

कलम 4 (1) (b) (x) 
       िवभागीय आयु त काय लय येथील अिधकारी व कमचारी यां या वेतनाची िव तृत मािहती              
                               कािशत करणे  



अ. . कमचारी/अिधकारी 
यांचे नांव  

पद वग  वेतनाची परेषा 

(वेतन ेणी+ ेड पे) 

िनयिमत 
(महागाई 
भ ,घरभाडे 
भ ा, 
था.पु.भ ा) 

संगा 
नुसार 

वास भ ा  

िवशेष (जसे 
क प भ ा, 
िश ण भ ा ) 

  

                                      सदरची मािहती िवकास-आ थापना शाखेशी िनगडीत आहे 

 

                         

कलम 4 (1) (ब) (xi) 

िनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii)   नमुना (अ) 

िनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii)    नमुना (ब) 

िनरंक 

कलम 4 (1) (ब) (xiii) 

िनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (xiv) 

िनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (xv) 

िनरंक 

 

                                                      

 

 

 

 



 

                                                       कलम 4 (1) (b) (xvi) 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग येथील िवकास शाखेतील शासकीय मािहती अिधकारी (सहा यक मािहती 
अिधकारी/अिपलीय अिधकारी तेथील लोक ाधीकी या काय े ातील) यांची िव तृत  मािहती कािशत करणे. 

                                     अ ) शासकीय मािहती अिधकारी 

अ. . शासकीय 
मािहतीअिधका याचे 

नांव व पदनाम 

काय े  प ा /फोन ई मेल थम 
अिपलीय 
अिधकारी 

1 ीम.िदपाली 
देशपांडे-सावेडकर 
(सहा. आयु त) 

िवकास 
शाखेपुरते 

िवकास आयु त 
काय लय 

िवकास शाखा 
27566612 

dcdkonkan@gmail.com उपआयु त 
(िवकास) 

 

                                ब ) सहा यक शासकीय मािहती  अिधकारी  

अ. . शासकीय 
मािहतीअिधका याचे नांव 

व पदनाम 

काय े  प ा /फोन ई मेल अिपलीय 
अिधकारी 

1 1) ी.के.बी.अंजने,(कृषी 
अिधकारी) 

योजना 
िवषयक 

बाब साठी 
िवकास 

शाखेपूरते 

- िवकास 
आयु त 
काय लय 

िवकास शाखा 
27566612- 

dcdkonkan@gmail.com उपआयु त 
(िवकास) 

2 2) 
ीम.एस.पी.संखे,(क. .अ.) 

आ थापना 
व शासन 
िवषयक 

बाब साठी 
िवकास 

शाखेपुरते 

- िवकास 
आयु त 
काय लय 

िवकास शाखा 
27566612- 

dcdkonkan@gmail.com उपआयु त 
(िवकास) 

                                             

 

 

 

 

 



 

                                                      क ) थम अिपलीय  अिधकारी       

अ. . थम अिपलीय 
अिधका याचे नांव व 

पदनाम 

काय े  प ा /फोन ई मेल 

1 ी. गणेश चौधरी 
उप आयु त (िवकास) 

िवकास 
शाखेपुरते 

िवकास आयु त 
काय लय िवकास 

शाखा 27566612 

dcdkonkan@gmail.com 

 

                                                                            उप आयु त (िवकास) 

                                                                               कोकण िवभाग 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


