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आस्थापना (विकास) शाखा 

मावहतीचा अवधकार अवधवनयम 2005 

पवरवशष्ट - 2 

17 मनॅ्यअुलस् 

कलम 4 (1) (b) (i) 

विभागीय आयकु्त कोंकण विभाग कोंकण भिन येथील आस्थापना (विकास) कायालयातील काये 
ि कततव्ये याांचा तपविल. 

कायालयाचे नाांि   :   आस्थापना (विकास) िाखा, कोंकण भिन 

पत्ता    :   कोंकण भिन, पवहला मजला, कक्ष क्र. 112, सी.बी.डी.  

              बेलापरू निी मुांबई. 

िासकीय विभागाचे नाांि   :  विकास िाखा 

कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या अवधनस्त : ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग  

काययके्षत्र    :   कोंकण विभागातील पाच वजल्हे  

1) ठाणे, 2) पालघर, 3) रायगड, 4) रत्नावगरी, 5) 
ससधदुगुत. 

विवशष्ठ काये :   

                        1)    वजल्हा पवरषदाांच्या आस्थापना विषयक बाबी ि लेखा विषयक बाबींिर वनयांत्रण ठेिणे.  

            2)   वजल्हा पवरषदा ि पांचायत सवमत्याांच्या कामकाजाची तपासणी करणे. 

 3)   वजल्हा पवरषदा, पांचायत सवमत्या ि ग्रामपांचायतींना अनदुान िाटप करणे. 

 4)  वजल्हा पवरषदा, पांचायत सवमत्या ि ग्रामपांचायती अवधवनयम सांबांधीत सांविधावनक  कामे. 

विभागाचे ध्येय/धोरण :  वजल्हा पवरषदाांच्या आस्थापना विषयक ि प्रिासकीय कामकाजािर 
वनयांत्रण ि मागतदितन करणे.  

संबंधीत अवधकारी / कमयचारी :  

कायय :      नमनुा ब मध्ये वदल्यानसुार 

कामाचे विस्ततृ स्िरुप : 

मालमते्तचा तपवशल :  कोंकण भिन इमारत पवहला मजला, कक्ष क्र.112, बेलापरू, 

 निीमुांबई 400 614. 
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उपलब्ध सेिा :  --  

संस्थेच्या संरचनात्मक तक्ता :   सोबत जोडला आहे. 

कायालयीन दरुध्िनी क्रमांक ि िेळ:022-27571369 सकाळी 10.00 ते सायां. 5.45 

साप्तावहक सटु्टी ि विवशष्ट सेिेसाठी ठरविलले्या िेळा : प्रत्येक रवििार ि दसुरा तसेच चौथा  

िवनिार या साप्तावहक सटु्टया, कायालयीन िेळ सकाळी 10.00 ते सायां. 5.45 
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संस्थेचा प्रारुप तक्ता : कलम 4 (1) (b) (ii)                
नमनुा (अ) 

विभागीय आयकु्त कोंकण विभाग कोंकण भिन येथील आस्थापना (विकास) 
कायालयातील अवधकारी ि कमयचारी यांच्या अवधकाराचा तपवशल.    अ 

अ. 
क्र. 

पदनाम अवधकार - आर्थथक कोणत्या कायद्या / 
वनयम / िासन वनणतय/ 
पवरपत्रका नसुार 

अवभ 
प्राय 

1 2 3 4 5 

1. उप आयकु्त 
(आस्थापना)   
 

1. कायालयातील दरूध्िनी जोडणी सावहत्य खचास मांजरूी देणे. 
2. दरूध्िनीच्या स्थानाांतरासाठीच्या आािती खचास मांजरूी  
      देणे. 
3 .कायालयीन दालनाची दरुुस्तीच्या खचास मांजरूी देणे.       
     प्रवतिषी  रु. 10,000/- पयंत 
1. कायालयात उष्मावनिारक साधन सामगु्री (िातानकूुवलत      
      सयांत्र िगळून) प्रवतिषी प्रवत कायालय रु. 3000/- पयंत 
      िासकीय िाहनाचा देखभाल दरुुस्ती खचत  

अ) पेट्रोल िाहन प्रवतिषी ) 
                               रु. 50,000/- पयंत 

ब) वडझेल िाहन प्रवतिषी )रु.  
कायालयीन िाहनाच्या पेट्रोल/वडझेल खचास मांजरूी देणे. प्रवतिषी 
2,000 वल. / ि 3000वल. 

2. िासकीय िाहन वनरुपयोगी ठरविण्यास मांजरूी देणे. 
3. छायाांवकत प्रती, चक्रमदु्रण, अमोवनया ब्ल ु सप्रट, छपाई, कोटत फी 

मदु्राांक िगैरे प्रयोजनासाठी तातडीच्या िेळी झालेल्या खचास मांजरूी 
देणे. 

4. टांकलेखन दरुुस्तीसाठी मांजरूी देणे. प्रवतयांत्र प्रवतिषी रु.2000/- 
पयतत. 

5. विजेिर चालणारी/ हाताने चालविण्याची पवरगणना यांते्र 
(कॅल्यलेुटर) विकत घेणे.  प्रत्येकी रु.1000/- पयंत पवरगणन यत्र 
विकत घेण्यापरुते. 

6. सांगणकासाठी लागणारे सावहत्य खेरदी बाबत. प्रवतसांगणक 
प्रवतिषी रु. 10,000/- पयंत. 

7.  फॅक्स रोल ि तद्नषुांवगक सामग्री खरेदी  
8. कायालयीन यांत्र देखभाल दरुुस्तीसाठी करार 

(टांकलेखन, कॅल्क्यलेुटर, चक्रमदु्रण यांत्र, छपाई यांत्र, इ. 
     यांत्राच्या सकमतीच्या 10% दरुुस्तीिरील खचत. 

महाराष्ट्र िासन वित्तीय 
अवधकार वनयम 
पसु्स्तका 1978 ि 
िासन वनणतय, वित्त 
विभाग, क्र. विअप्र 
10.08/ प्र.क्र 70/ 
2008/ विवनयम         
वद. 15 म े2009 अन्िये 

 

2. गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

1. कायालयीन कमतचाऱयाांच्या िेतन ि भत्तयाांसाठी आहरण ि 
सांवितरण अवधकारी म्हणनू काम पहाणे. 

 

विभागीय आयकु्त कोंकण 
विभाग याांचेकडील आदेि 
क्र.वििा/काया-2/ 
प्रिासन/प्र.क्र.101/03 
वद.6.9.2003 
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कलम 4 (1) (b) (ii) 
नमनुा (अ) 

   
विभागीय आयकु्त कोंकण विभाग कोंकण भिन येथील आस्थापना (विकास) 
कायालयातील अवधकारी ि कमयचारी यांच्या अवधकाराचा तपवशल.  ब 
 

अ. 
क्र. 

पदनाम अवधकार - प्रिासकीय कोणत्या कायद्या / 
वनयम / िासन वनणतय / 
पवरपत्रका नसुार 

अवभ
प्राय 

1 2 3 4 5 

1. उप आयकु्त 
(आस्थापना)   
 

1. अवधपत्याखालील कमतचाऱयाांच्या आस्थापना विषयक 
बाबींचे अवधकार  

अ)  सित प्रकारच्या रजा 

ब)   िेतनिाढी 

क)  कमतचाऱयाांना वकरकोळ विक्षा देणे. 

ड)  गोपवनय अहिाल वलवहणे/ पनुर्थिलोकन करणे 

इ)  िेतन वनश्चीती ि भविष्य वनिाह वनधी. 

ई)  अवधकाऱयाांच्या / कमतचाऱयाांच्या सेिा पसु्स्तका प्रती    

     स्िाक्षरीत करणे. 

महाराष्ट्र िासन ग्राम 
विकास ि जलसांधारण 
विभाग पवरपत्रक क्र. 
मविसे-1099/ 
प्र.क्र.3019/10/          
वद. 16.10.99 

 

 

2. सहाय्यक 
आयकु्त 
(तपासणी) 

1.   अवधपत्याखालील कमतचाऱयाांचे गोपानीय अहिाल वलवहणे.  

--"-- 

 

3. सहा.आयकु्त 
(चौकिी) 

1. विभागातील वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांच्या विभागीय 
चौकिी प्रकरणे हाताळून चौकिी अहिाल तयार 
करणे.  

2. अवधपत्याखालील कमतचाऱयाांचे गोपनीय अहिाल 
वलवहणे. 

--"--  

4. सहाय्यक 
सांचालक 
(विकास) 

1. अवधपत्याखालील कमतचाऱयाांचे गोपनीय अहिाल    
वलवहणे. 

--"--  

5. गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

1. अवधपत्याखालील कमतचाऱयाांचे गोपनीय अहिाल   
वलवहणे. 

--"--  
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कलम 4 (1) (b) (ii)                नमनुा (अ) 

 
विभागीय आयकु्त कोंकण विभाग कोंकण भिन येथील आस्थापना (विकास) 
कायालयातील अवधकारी ि कमयचारी यांच्या अवधकाराचा तपवशल.        क 

अ. 
क्र. 

पदाााम अवधकार - फौजदारी कोणत्या कायद्या / 
वनयम / िासन वनणतय / 
पवरपत्रका नसुार 

अवभ
प्राय 

1 2 3 4 5 

1. 

 

उप आयकु्त 
(आस्थापना)  वन रां क 

-- 

 
-- 

2. सहाय्यक 
आयकु्त 
(तपासणी) 

वन रां क -- 

 
-- 

3. सहाय्यक 
आयकु्त 
(चौकिी) 

वन रां क -- 

 
-- 

4. सहाय्यक 
सांचालक 
(विकास) 

वन रां क -- 

 
-- 

5. गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

वन रां क -- 

 

-- 
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 कलम 4 (1) (b) (ii)            नमनुा (अ) 

 
विभागीय आयकु्त कोंकण विभाग कोंकण भिन येथील आस्थापना (विकास) कायालयातील अवधकारी ि 
कमयचारी यांच्या अवधकाराचा तपवशल.   

   ड 
अ. 
क्र. 

पदनाम अवधकार – अधतन्यायीक कोणत्या कायद्या / 
वनयम / िासन वनणतय / 
पवरपत्रका नसुार 

अवभ
प्राय 

1 2 3  4 5 

1. 

 

उप आयकु्त 
(आस्थापना)   

वन रां क 
-- -- 

2. सहाय्यक 
आयकु्त 
(तपासणी) 

वन रां क 
-- -- 

3. सहाय्यक 
आयकु्त 
(चौकिी) 

     विभागातील वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांच्या विभागीय चौकिी    

     प्रकरणी हाताळून चौकिी अहिाल तयार करणे. 

 

भारतीय दांड सांवहता 
कलम 193 

 

4. सहाय्यक 
सांचालक 
(विकास) 

वन रां क 
-- -- 

5. गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

वन रां क 
-- 

-- 
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कलम 4 (1) (b) (ii)                नमनुा (ब) 

 
विभागीय आयकु्त कोंकण विभाग कोंकण भिन येथील आस्थापना (विकास) 
कायालयातील अवधकारी ि कमयचारी यांच्या कतयव्याचा तपवशल. 
 

अ. 
क्र. 

पदनाम कततव्ये कोणत्या कायद्या / 
वनयम / िासन वनणतय / 
पवरपत्रका नसुार 

अवभ 
प्राय 

1 2 3 4 5 

1. उप आयकु्त 
(आस्थापना)   
 

1. महाराष्ट्र विकास सेिा िगत-1 ि 2 च्या अवधकाऱयाांची 
आस्थापना. 

2.  वजल्हा पवरषदे अांतगतत असलेल्या कमतचाऱयाांच्या आस्थापना   
     विषयक बाबी. 
1. वजल्हा पवरषद, पांचायत सवमती ि ग्राम पांचायत अवधवनयम 

सांबांवधत सांिैधावनक कामे. 
2. वजल्हा पवरषद, पांचायत सवमती ि ग्राम पांचायत याांना 

अनदुान िाटप. 
3. वजल्हा पवरषद, पांचायत सवमती ि ग्राम पांचायत याांच्या लेखा 

विषयक बाबी.  
4. वजल्हा पवरषद, पांचायत सवमती ि ग्राम पांचायत आस्थापना 

विषयक तक्रारींची चौकिी 
5. वजल्हा पवरषद, पांचायत सवमती अवधवनयम ि ग्राम पांचायत 

अवधवनयमातील तरतदूी नसुार आयकु्ताांकडे प्राप्त होणारी 
अवपले. (अवतवरक्त आयकु्ताांना प्रदान केलेल्या 
अवधकाराव्यवतवरक्त.) 

6. त्याांच्या अवधपत्याखालील कमतचाऱयाांच्या आस्थापना 
विषयक बाबी. 

7. कायालयातील आहरण ि सांवितरण बासबिरील वनयांत्रण. 
8. लेखा अवधकाऱयाांिर सांवनयत्रण ठेिणे. 

 

महाराष्ट्र िासन ग्राम 
विकास ि जलसांधारण 
विभाग िासन वनणतय 
क्र. मविसे-1096/ 
प्र.क्र.2052/10, 
वद.16.10.99  

 

2. सहाय्यक 
आयकु्त 
(तपासणी) 

 1. िासनाच्या वनकषाप्रमाणे विभागातील सित वजल्हा पवरषदाांची     
     दरिषी  ि सित पांचायत सवमत्याांची तपासणी  पाच िषात    
    त्याांच्या पथकामाफत त करुन विभागीय आयकु्ताांना तपासणी   
      अहिाल सादर करणे.  
2. वजल्हा पवरषद, पांचायत सवमती ि ग्राम पांचायत अवधवनयम     

      सांबांवधत सांिैधावनक कामे. 
3. वजल्हा पवरषद, पांचायत सवमती अवधवनयम ि ग्राम पांचायत 

अवधवनयमातील तरतदूी नसुार आयकु्ताांकडे प्राप्त होणारी 
अवपले. (अवतवरक्त आयकु्ताांना प्रदान केलेल्या 
अवधकाराव्यवतवरक्त.) 
 
 

--"--  
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1 2 3 4 5 

3. सहाय्यक 
आयकु्त 
(चौकिी) 

1. विभागातील वजल्हा पवरषद िगत-3 च्या कमतचाऱयाांच्या 
विभागीय चौकिींची प्रकरणे.  

--''--  

4. सहाय्यक 
सांचालक 
(लेखा) 

1. वजल्हा पवरषदाांच्या सित वित्त विषयक बाबींिर सल्ला 
देणे. 

2. वित्तीय वनयम ि विस्त वजल्हा पवरषदा पाळतात सकिा 
नाही यासाठी आयकु्ताांना आिश्यक ते सहाय्य करणे. 

3. प्रत्येक वजल्हा पवरषदेच्या प्राप्ती ि मेळ घेण्याच्या 
कामािर सवनयांत्रण ठेिणे ि चकुीच्या दरुुस्तीचे प्रस्ताि 
वििरण पत्र 'क' ि 'ड' मध्ये िासनास सादर करणे.  

4. वजल्हा पवरषदाांचे अनदुान वनधारण करणे. 
5. महालेखापाल ि मखु्य लेखा पवरक्षक, स्थान्ाावक वनधी 

लेखा याांचेकडून लेखा पवरक्षण अहिाल प्राप्त             
झाल्यािर अहिालात अांतगतत आके्षपाांची पतुतता /  

6. अनपुालन वजल्हा पवरषदाांकडून िेळीच होत असल्याची 
खात्री करणे.  

7. ज्या लेखा विषाच्या सांदभात विभागीय आयकु्ताांना / 
विभागीय आयकु्त कायालयातील अवधकाऱयाांना 
ताळमेळाच्या सांदभात वनयांत्रक अवधकारी म्हणनू घोवषत 
करण्यात आलेले आहे. त्या लेखाविषाचे ताळमेळाचे 
काम करणे. 

8. लोकलेखा सवमतीच्या अनषुांगीक सित बाबी हाताळणे. 
9. अांतगतत लेखा पवरक्षा अवधकारी याांचेकडून अांतगतत लेखा 

पवरक्षण अहिाल प्राप्त झाल्याबरोबर त्याचा गोषिारा 
काढून आयकु्ताांना सादर करणे आवण त्यामध्ये 
दितविण्यात आलेल्या गांभीर स्िरुपाच्या अवनयवमतता ि 
उवणिा आयकु्ताांच्या िैयस्क्तक नजरेस आणनू देणे. 
आवण त्यािर कराियाच्या प्रिासकीय कायतिाहीची 
रुपरेषा सादर करणे. 

10. वजल्हा पवरषदाांच्या सित विभागातील लेखाविषयक 
दैनांवदन कामकाजामध्ये एकिाक्यता ि ससुतु्रता 
आणण्याकवरता आयकु्ताांना प्रस्ताि सादर करणे. 

11. वजल्हा ग्रावमण विकास यांत्रणाांचे लेखा पवरक्षणाचे काम 
करणे. 

महाराष्ट्र िासन ग्रा. वि. 
ि ज.सां. वि.पवरपत्रक 
क्र. आरसीएा-2000/ 
वििैक/प्र.क्र.4119 (2) 
/वित्त-7,वद.2.6.2003 

 

 

 

5. 

सहा.गट 
विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

        1.विकास िाखेतील आहरण ि सांवितरण अवधकारी म्हणनू      
              काम पहाणे. 

2. आस्थापना विभागातील पढुील सांकलनाचे पयतिेक्षकीय 
कामकाज पहाणे. महाराष्ट्र विकास सेिा, सेिा भरती, प्रिासन, 
िेतन, अवपल, वनवरक्षण, ग्रामपांचायत, भारअवधभार, अथत-1, 
अथत-2, लेखा, रोखपाल. 

3. अवधकार के्षत्रातील िगत-3 कमतचाऱयाांचे गोपानीय अहिाल वलवहणे.  

महाराष्ट्र िासन ग्राम 
विकास ि जलसांधारण 
विभाग िासन वनणतय क्र. 
मविसे-1096/ 
प्र.क्र.2052/10, 16.10.99  
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6. सहाय्यक 
प्रिासन 
अवधकारी  

    आस्थापना विभागातील पढुील सांकलनाचे पयतिेक्षकीय  
            कामकाज पहाणे.  
           महाराष्ट्र विकास सेिा, सेिा भरती, प्रिासन,   
           िेतन, अवपल, वनवरक्षण, ग्रामपांचायत, भारअवधभार.,   
           टपाल विगतिारी  

--"--  

7. महाराष्ट्र 
विकास सेिा 
सांकलन  

1.   महाराष्ट्र विकास सेिा गट अ  ि  गट ब अवधकाऱयाांच्या       
      आस्थापना विषयक बाबी. 
3.   महाराष्ट्र विकास सेिा गट- ब मध्ये पदोन्नती देण्यासाठी    
      वजल्हा पवरषदेतील विस्तार अवधकारी (ग्रामपांचायत), कृषी     
     अवधकारी, वलवपक- कक्ष अवधकारी, सहाय्यक बाल विकास     
      प्रकल्प अवधकारी , विस्तार अवधकारी (साांस्ख्यकी),     
      विस्तार अवधकारी (विक्षण) याांच्या ज्येष्ठता याद्या तयार     
      करणे. 

--"--  

8. सेिाभरती 1. वजल्हा पवरषद कडील गट क ि गट ड कडील एकूण 
कमतचारी सांख्या  43250 याांच्या आस्थापना विषयक 
बाबी. 

2. रोजांदारी, अस्थायी  आस्थापनेिर कायतरत असणाऱया 
कमतचाऱयाांच्या सेिा वनयवमत करण्याबाबतचे प्रस्ताि 

3. महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद वजल्हा सेिा भरती वनयमा 
सांबांधीचे पत्र व्यिहार.  

4. अनकुां पा तत्िािरील नेमणकूा बाबत. 
5. मागास िगीयाांचे सरळ सेिा भरतीचा ि पदोन्नतीचा  

अनिेुष भरुन काढणे.वज.प. कमतचारी आांतर वजल्हा 
बदली, महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद वजल्हा सेिा (प्रिेि) 
1967 अांतगतत वनयम 5(2) नसुार वजल्हा पवरषद िगत-3 
कमतचाऱयाांच्या ियोमयादेची अट विथील करण्यास 
परिानगी देणे.  

6. महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद वजल्हा सेिा प्रिेि 1967 अांतगतत 
वनयम 6(2) नसुार नेमणकूा करणेकवरता परिानगी देणे. 

7. महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद वजल्हा सेिा प्रिेिोत्तर पवरक्षा. 
8. उपलेखापाल पदासाठी अहतता पवरक्षा. 
9. कवनष्ठ सहाय्यक पदािरुन िवरष्ठ सहाय्यक 

पदोन्नतीसाठी स्पधा पवरक्षा.ग्रामसेिकाांमधनू ग्राम विकास 
अवधकारी पदोन्नतीसाठी स्पधा पवरक्षा. 

      10.  वजल्हा पवरषदेतील ताांवत्रक सेिा िगत 3 मधील बाांधकाम    
            विभाग,  लघ ुपाटबांधारे विभाग,  पाणी परुिठा विभाग,    
            विद्यतु ि याांवत्रकी विभाग, बांधकाम (अहततारहीत) या    
            विभागातील कवनष्ठ अवभयांता/ सहाय्यक अवभयांता               
            याांच्या ज्येष्ठतायाद्या  तयार करणे. 
       

--"--  

9. प्रिासन 
1. िाखेतील कमतचाऱयाांच्या आस्थापना ि प्रिासकीय बाबी. 
2. आस्थाई कमतचाऱयाांच्या मदुत िाढीचे प्रस्ताि िासनास 

सादर करणे. इत्यादी. 
3. मावहतीचा अवधकार मावसक ि िार्थषक अहिाल 

पाठविणे. 
4. सेिा वनितृ्त होणाऱया अवधकारी ि कमतचारी याांच्या सेिा 

वनितृ्तीितेन प्रकरणे तयार करणे ि मांजरूीस पाठविणे. 

महाराष्ट्र िासन ग्राम 
विकास ि जलसांधारण 
विभाग िासन वनणतय 
क्र. मविसे-1096/ 
प्र.क्र.2052/10, 
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5. नागवरकाांची सनद विषयाची मावहती सादर करणे. 
6. विकास- आस्थापना िाखेकडील अवधकारी ि कमतचारी 

याांचे गोपवनय अहिाल सादर करणे.  

वद.16.10.99 

10 अवपल 
1. वजल्हा पवरषदेकडील िगत-3 ि िगत 4 च्या कमतचाऱयाांच्या 

सेिा विषयक अवपलाबाबत कायतिाही करणे. 
 

--"--  

11. िेतन 1. वजल्हा पवरषदेच्या िगत-3 ि 4 कमतचाऱयाांचे िेतन, वनितृ्ती 
िेतन, रजा, अवतवरक्त कायतभार प्रकरणे, भविष्य वनिाह वनधी 
ि सेिा विषयक इतर बाबी. 

--"--  

12. भारअवधभार 1. वजल्हा पवरषदेकडील भार अवधभार प्रकरणे स्स्िकृत 
करणे.     2.   तगाई. 

--"--  

13. ग्रामपांचायत 
1. ग्रामपांचायत बाबींचा सित पत्रव्यिहार. 
2. ग्रामपचायतचे विभाजन, विघटन, वनिडणकुाांबाबत 

कामकाज. 
3. सरपांच, उपसरपांच, वज. प. सदस्य याांची अहतता. 
4. ग्रामपांचायतीच्या अनषुांगाने तक्रार. 

--"--  

14. वनवरक्षण 1. वजल्हा पवरषदा ि पांचायत सवमत्या याांची सितसाधारण 
तपासणी करुन मदु्याांची पडताळणी करणे.  

--"--  

15. लेखा-1 

संकलन १ 

 (स.ले.अ.) 

संकलन -2  
कवनष्ठ 
सहाय्यक 
लेखा 

1. स्थावनक वनधी लेखापवरक्षण अहिालातील प्रलांवबत 
पवरच्छेदािर कायतिाही करणे.  

2. वजल्हा पवरषदेकडील महालेखापालाांचे प्रलांवबत 
पवरच्छेदािर कायतिाही करणे. 

3. पांचायत राज सवमती प्रलांवबत पवरच्छेदािर कायतिाही 
करणे. 

4. वजल्हा पवरषदेकडील िार्थषक लेखे अहिाल. 
5. लोकलेखा विषयक सवमतीच्या अनषुांगाने येणारे विषय. 
6. वजल्हा पवरषदेकडील जनेु िाहन वनलेवखत करणे ि निीन 

िाहन खरेदीस मांजरूी देणे. 
7. वजल्हा पवरषदेकडील विहीत मयादेिरील जादा खचास 

मांजरूी देणे.  
8. महाराष्ट्र वित्त ि लेखा िगत-3 च्या पवरक्षा. 
9. मखु्य कायतकारी अवधकारी वजल्हा पवरषद याांचेकडील 

खरेदी अवनयवमतता ,चौकिी, दोषारोप इत्यादी. 
10. भार अवधभार ि तगाई या सांकलनाचे पयतिेक्षण. 

              संकलन  २ 
11. अनदुान वनधारण 
12. कोसबाड लेखा पवरक्षण 
13. सित प्रकारचे अवग्रम 
14. स.ले.अ सांकलनाची टांकलेखन कामे. 

महाराष्ट्र िासन ग्राम 
विकास ि जलसांधारण 
विभाग िासन वनणतय 
क्र. मविसे-1096/ 
प्र.क्र.2052/10, 
वद.16.10.99 

 

16. लेखा -2    

संकलन – 
1 

(उपलखेापा

                 संकलन - 1 
1. विभागीय स्तरािरील (वज.प., वजल्हा ग्रावमण विकास 

यांत्रणा) वजल्हावधकारी ि आयकु्त कायालयाचे विकास 
िाखे अांतगतत असलेले लेखाविषाचे ताळमेळाचे 
कामकाज. 

2. विकास िाखेतील िासकीय िाहनाबाबत कामे, 

--"--  
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ल)/ 
संकलन -2 

(कवनष्ठ 
सहा. लेखा) 

3. यििांत पांचायत राज अवभयान ि पांचायत सबलीकरण ि 
उत्तरदावयत्ि प्रोत्साहन योजना अांतगतत कामे. 
(अांदाजपत्राक, अग्रीम आवण इतर कामे)  

4. वनिडणकू लेखा पवरक्षण  
                      संकलन – 2 

5. विभागीय आयकु्त कायालय विकास िाखा ि वजल्हा 
पवरषदाांचे अांदाजपत्रक तयार करणे. 

6. अनदुान िाटप (जमीनमहसलू उपकर, िाढीि उपकर ि 
इतर अनदुाने) 

7. पांचायत राज प्रविक्षण कें द्र ि ग्रामसेिक प्रविक्षण कें द्र 
कोसबाड याांना िेतन ि ितेनेत्तर अनदुान िाटप करणे. 

8. उपयोवगता प्रमाणपत्र. 
9. भार अवधभार 
10. उपलेखापाल सांकलनाची टांकलेखन कामे. 

        
17. रोखपाल 1. ग्राम विकास ि जलसांधारण विभागातांगतत उपलब्ध 

होणाऱया लेखाविषाखाली अवधकारी / कमतचाऱयाांची िेता 
देयके, प्रिासभत्ता देयके.  

2. कायालयीन खचत याची देयके तयार करणे, रक्कमेचे 
िाटप करणे इत्यादी अनषुांवगक कामे. 

 

--"--  

18. विभागीय 
चौकिी 

1. विभागातील वजल्हा पवरषद िगत-3 च्या कमतचाऱयाांच्या 
विभागीय चौकिींची प्रकरणे.   

--"--  

19. आिक 1. वजल्हा पवरषदेकडील येणारे सित टपाल देिून सांबांवधत     
       कायासनाांना िाटप करणे. 

2.मा. आमदार / खासदर सांदभत / मांत्री सांदभत,     
           अधतिासकीय सांदभत , सांदभत या नोंदिहयाांचा   
           गोषिारा काढणे. 

--"--  

20. जािक या िाखेतील सित टपाल नोंदिनू सांबांवधत कायालयास पाठविणे.        --"--  

21. स्स्िय 
सहाय्यक 
स्टेिनरी 

कायालयीन स्टेिनरी यांत्र सामगु्री खरेदी, देखभाल दरुुस्ती करणे. 

मखु्य कायतकारी अवधकारी, वजल्हावधकारी, अवतवरक्त मखु्य 
कायतकारी अवधकारी, अपर वजल्हावधकारी याांच्या सांयकु्त बैठकीची 
मावहती तयार करणे. 
मखु्य कायतकारी अवधकारी वजल्हा पवरषद याांचे वफरती कायतक्रम ि 
दैनांवदनीस मांजरूी देणे. 
 

--"--  
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कलम 4 (1) (ब)  (iii) 

वनणयय प्रवक्रयेतील पययिेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदाईत्ि वनश्चचत करुन काययपध्दतीचे 
प्रकाशन.   (कामाचा प्रकार / नांि) 

अ. 
क्र. 

कामाचे स्िरुप कालािधी 
वदिस 

कामासाठी 
जबाबदार अवधकारी 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 

1. विभागातील वजल्हा पवरषद तपासणी िषातनू 
एकदा 

विभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आस्थापना)  ि  
सहाय्यक आयकु्त 
(तपासणी) 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्र. 
मविसे-1099/प्र.क्र.3019/10, 
वद.16.10.1999 

2. विभागातील पांचायत सवमत्याांची 
तपासणी 

5 िषातनू 
एकदा 

उप आयकु्त 
(आस्थापना)  ि 
सहाय्यक आयकु्त 
(तपासणी) 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्र. 
मविसे-1099/प्र.क्र.3019/10, 
वद.16.10.1999 

3. विभागातील वजल्हा पवरषद 
कमतचाऱयाांसाठी  सेिा प्रिेिोत्तर पवरक्षा 

िार्थषक  

 

 

विभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आस्थापना)  ि  
गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषदा (वजल्हा सेिा) 
सेिाप्रिेिोत्तर पवरक्षा वनयम 1985 चे 
वनयम ि िासन पवरपत्रक क्र. पवरक्षा 
2005/प्र.क्र. 679/आस्था-10,  

वद. 24.8.2005 

4. कवनष्ठ सहाय्यक पदािरुन िवरष्ठ 
सहाय्यक पदािर पदोन्नतीसाठी स्पधा 
पवरक्षा 

िार्थषक विभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आस्थापना)  ि गट 
विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

महाराष्ट्र िासा ग्रा.वि.वि.वनणतय क्र. 
पवरक्षा-1089/सीआर-264/ 89/ 13/ 
वद.18.12.1989 

5. उप लेखापाल पदासाठी अहतता पवरक्षा िार्थषक विभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आस्थापना)  ि गट 
विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

 

 

महाराष्ट्र िासा ग्रा.वि.वि.वनणतय क्र. 
एसएससी-1062/81630/ड-3/ 
वद.12.6.1965 ि पवरपत्रक क्र.पवरक्षा-
1586/5091/404/ 09, 
वद.13.4.1989 
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6. ग्रामसेिका मधनू ग्राम विकास 
अवधकारी पदोन्नतीसाठी स्पधा पवरक्षा 

िार्थषक विभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आस्थापना)  ि  
गटविकास वधकारी 
(प्रिासन) 

महाराष्ट्र िासा ग्रा.वि.वि.वनणतय क्र. 
पवरक्षा-1089/सीआर/647/90-13 
वद.16.7.1991 

7. विभागातील वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांचे 
चौकिी प्रकरणे. (विभागीय स्तरािर 
प्राप्त झालेली) 

6 मवहने सहाय्यक आयकु्त 
(चौकिी) 

विभागीय चौकिी वनयम पसु्स्तका  3.19 

8. वजल्हा पवरषद अनदुानाचे वनधारण करणे िार्थषक  
31वडसेंबर 
अखेर 

सहाय्यक 
सांचालक(लेखा) 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक 
क्रमाांक पांरास-1086/685(651) 25 
वद.13.5.1986 

9. वजल्हा पवरषद ि वजल्हावधकारी याांच्या 
लेख्याांचे तै्रमावसक ताळमेळाचे काम 
करणे 

तै्रमावसक सहाय्यक 
सांचालक(लेखा) 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्र. 
आरसीएन-1089/प्र.क्र.3027/28, 
वद.5.9.1990 

10 ग्रामपांचायतीच्या ग्रामपांचायत कराबाबत 
कलम 125 खालील ठोक करारास 
मांजरुी देणे 

15 वदिस विभागीय आयकु्त 
उप आयकु्त 
(आस्थापना) 
सहाय्यक आयकु्त 
(तपासणी)            
ि  गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

मुांबई ग्रामपांचायत अवधवनयम 1958 चे 
कलम 125 

11 ग्रामपचायतीचे सरपांच/उपसरपांच 
/सदस्य याांना पदािरुन काढुन टाकणे 
बाबतच्या अवपलािर वनणतय देणे 

 विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना), 
सहाय्यक आयकु्त 
(तपासणी)           
ि   गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

 मुांबई ग्रामपांचायत अवधवनयम 1958 चे 
कलम 39 

12 ग्रामपांचायतीचे विघटन करणेस मांजरुी 
देणे 

 विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना) , 
सहाय्यक आयकु्त 
(तपासणी)           
ि  गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

 मुांबई ग्रामपांचायत अवधवनयम 1958 चे 
कलम 145 
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13 अ)वजल्हा पवरषदा / पांचायतसवमत्या/ 
ग्रामपांचायतींना अनदुान िाटप करणे   
ब) िासकीय कमतचा-याांना घरबाांधणी / 
सांगणक खरेदीसाठी कजाचे िाटप 

1 
मवहना(अ
नदुान प्राप्त      
झाल्या 
पासनू) 

विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना),  

सहाय्यक सांचालक 
(लेखा ) 

महाराष्ट्र िासा ग्राम विकास ि जल 
सांधारण विभागाकडील िासन वनणतय 
क्रमाांक बीजीटी -1005/सीआर/1149/ 
वित्त-1 वद.11.8.2005 

14 मुांबई ग्रामपांचायत अवधावयम 1958 
मधील तरतदुी नसुार विभागीय 
स्तरािरील वनणतय/मांजरुी देणे/ कायतिाही 
करणे 

-- विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना) , 
सहाय्यक आयकु्त 
(तपासणी)  ि       
गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

मुांबई ग्रामपांचायत अवधवनयम 1958  

15 वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती 
अवधवनयम 1961 मधील तरतदुी नसुार  
विभागीय स्तरािरील वनणतय/मांजरुी देणे/ 
कायतिाही करणे 

-- विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना) 
सहाय्यक आयकु्त 
(तपासणी)  ि      
गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

 

वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती 
अवधवनयम 1961 

16 पेन्िन अदालत मध्ये प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीचे वनिारण करणे 

1 मवहना विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना)        
ि गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

 

महाराष्ट्र िासन सा.प्र.वि. पवरपत्रक क्र. 
एमएसआय-
1002/1904/प्र.क्र.327/02 /10, वद. 
4.7.2002 

17 वजल्हा पवरषद कमतचा-याांच्या जादा िय 
क्षमापन प्रस्तािास मांजरुी देणे  

-- विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
आस्थापना)         ि  
गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद वजल्हा सेिा 
(प्रिेि) वनयम 1967 चा वनयम 5(2)  
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18 वजल्हा पवरषदाांमध्ये वज.प.कमतचा-याांच्या 
सरळ सेिा /पदोन्नतीची टक्केिारी 
विवथल करुन नेमणकुा करणेस 
परिानगी देणे 

-- 

 

 

विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना) ि    
गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद वजल्हा सेिा 
(प्रिेि) वनयम 1967 चा वनयम 6(2) 

19 वजल्हा पवरषद लेखा पवरक्षणातील भार- 
अवधभार प्रकरणे स्स्िकृत करणेस मांजरुी 
देणे 

-- विभागीय आयकु्त 
उप आयकु्त 
(आस्थापना) ि  गट 
विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

 

मुांबई स्थावनक वनधी  लेखा अ 1930चे 
कलम10(1) ि 11(4) 

20 वजल्हा ग्राम विकास वनधी मधील 
अस्थायी पदास मदुतिाढ देणेस मांजरुी 
देणे 

प्रत्येक 
िषी 

विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना), 
सहाय्यक आयकु्त 
(तपासणी)  ि       
गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

मुांबई वजल्हा (ग्राम विकास वनधीबाबत) 
वनयम 1960 चे कलम 6(3)  

21 आस्थापना विकास कायालयातील 
अस्थायी अवधकारी /कमतचारी पदाांच्या 
मदुतिाढीचे प्रस्ताि िासनास 
मांजरुीसाठी पाठविणे 

प्रत्येक 
िषी 

विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना) ि    
गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

महाराष्ट्र िासन ग्राम विकास ि जल 
सांधारण विभाग िासन वनणतय क्रमाांक 
मविसे 1096/प्रक्र2052/10 
वद.16.10.1999 

22 ग्राम विकास विभागासांबांवधत कायालये 
ि वजल्हा पवरषदाांचे अांदाजपत्रक तयार 
करणे  

प्रत्येक 
िषी 

विभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आस्थापना) , 
सहाय्यक सांचालक 
(विकास)  ि      
गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

 

महाराष्ट्र िासन वित्त विभाग पवरपत्रक 
क्रमाांक बीजीटी ग्राम 2681/16/बीयडुी2 
वद.1.3.1982 
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23 वजल्हा पवरषदेकडील जनेु िाहन  
वनलेवखत करणे ि िाहन खरेदी करणेस 
मांजरुी देणे 

-- विभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आस्थापना)   ि 
गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि. ि जल सांधारण 
विभाग िासन वनणतय क्रमाांक जेईपी 
/1099/प्रक्र.128/99/05वद.9.7.1999 

24 विकास ि आस्थापना विभागातील 
अवधकारी/कमतचारी याांचे िेतन ि 
भत्तयाांच्या  देयकाांची अदायगी करणे 

मावसक गट विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त कोकण विभाग 
याांचेकडील आदेि क्रमाांक वििा/काया-
2 / प्रिासा /प्रक्र101/03, वद.6.9.2003 
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कलम 4 (1) (ब) (iv)                नमनुा (अ) 

 
नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण 

सांघटनाांचे लक्ष (िार्थषक) 

अ. 
क्र. 

काम / कायत कामाचे प्रमाण आर्थथक लक्ष अवभ प्राय 

1 2 3 4 5 

1. 
 

वनरांक 
 

वनरांक 
 

वनरांक 
 

-- 
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कलम 4 (1) (ब) (iv)                नमनुा (ब) 

 
कामाची कालमयादा ------------------------ काम पणूय होण्यासाठी. 

अ. 
क्र. 

काम/ कायत वदिस / तास 
पणूत 
करण्यासाठी 

जबाबदार अवधकारी तक्रार ााविारण अवधकारी 

1 2 3 4 5 

1. वजल्हा पवरषद तपासणी 10 वदिस उप आयकु्त (आस्थापना) 

सहाय्यक आयकु्त (तपासणी) 

विभागीय आयकु्त 

2. पांचायत सवमती तपासणी 7 वदिस उप आयकु्त (आस्थापना) 

सहाय्यक आयकु्त (तपासणी) 

विभागीय आयकु्त 

3. विभागातील वज.प. कमतचाऱयाांसाठी 
सेिा प्रिेिोत्तर पवरक्षा 

2 वदिस उप आयकु्त (आस्थापना) विभागीय आयकु्त 

4. कवनष्ठ सहाय्यक पदािरुन िवरष्ठ 
सहाय्यक पदोन्नतीसाठी स्पधा 
पवरक्षा 

1 वदिस उप आयकु्त (आस्थापना) विभागीय आयकु्त 

5. उपलेखापाल पदासाठी अहतता 
पवरक्षा 

2 वदिस उप आयकु्त (आस्थापना) विभागीय आयकु्त 

6. ग्रामसेिकामधनू ग्राम विकास 
अवधकारी पदोन्नतीसाठी स्पधा 
पवरक्षा 

1 वदिस 

 

उप आयकु्त (आस्थापना) विभागीय आयकु्त 

7. विभागातील वजल्हा पवरषद 
कमतचाऱयाांचे चौकिी प्रकरणे. 
(विभागीय स्तरािर प्राप्त झालेली) 

6 मवहने सहाय्यक आयकु्त (चौकिी) उप आयकु्त (आस्थापना) 

8. वजल्हा पवरषद अनदुानाचे वनधारण 
करणे 

प्रत्येक 
वज.प.च्या 
प्रत्येक िषाला 
5 वदिस 

उप आयकु्त (आस्थापना) 
सहाय्यक सांचालक (विकास) 

विभागीय आयकु्त. 

9. वजल्हा पवरषद ि वजल्हावधकारी 
याांच्या लेख्याांचे तै्रमावसक 
ताळमेळाचे काम करणे. 

प्रती तै्रमावसक 
प्रती वजल्हा 8 
वदिस 

उप आयकु्त (आस्थापना) 
सहाय्यक सांचालक (विकास) 

विभागीय आयकु्त. 

10. ग्रामपांचायतीच्या ग्रामपांचायत 
कराबाबत कलम 125 खालील 
ठोक करारास मांजरुी देणे 

15 वदिस उप आयकु्त (आस्थापना) , 
सहाय्यक आयकु्त (तपासणी)        
ि गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त 
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1 2 3 4 5 

11. ग्रामपचायतीचे सरपांच/उपसरपांच 
/सदस्य याांना पदािरुन काढुन 
टाकणे बाबतच्या अवपलािर वनणतय 
देणे 

1 मवहना उप आयकु्त (आस्थापना) , 
सहाय्यक आयकु्त (तपासणी)       
ि गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त 

12. ग्रामपांचायतीचे विघटन करणेस 
मांजरुी  देणे 

1 मवहना उप आयकु्त (आस्थापना) , 
सहाय्यक आयकु्त (तपासणी)        
ि गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त 

13 अ) वजल्हा पवरषदा / पांचायत 
सवमत्या/ ग्रामपांचायतींना अनदुान 
िाटप करणे   
ब) िासकीय कमतचा-याांना 
घरबाांधणी / सांगणक खरेदीसाठी 
कजाचे िाटप 

1 मवहना 
(अनदुान प्राप्त      
झाल्या पासनू) 

उप आयकु्त (आस्थापना) , 

सहाय्यक सांचालक (लेखा ) 

विभागीय आयकु्त 

14. पेन्िन आदालत मध्ये प्राप्त          
झालेल्या तक्रारीचे वनिारण करणे 

1 मवहना उप आयकु्त (आस्थापना),    
गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त 

15. वजल्हा पवरषद कमतचा-याांच्या जादा 
िय क्षमापन प्रस्तािास मांजरुी देणे  

1 मवहना उप आयकु्त (आस्थापना),   
गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त 

16. वजल्हा पवरषदाांमध्ये वज.प.कमतचा-
याांच्या सरळ सेिा /पदोन्नतीची 
टक्केिारी विवथल करुन नेमणकुा 
करणेस परिानगी देणे 

1 मवहना उप आयकु्त (आस्थापना),   
गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त 

17. आस्थापना  विकास कायालयातील 
अस्थायी अवधकारी /कमतचारी 
पदाांच्या मदुतीिाढीचे प्रस्ताि 
िासनास  मांजरुीसाठी  पाठविणे 

2 वदिस 

 

उप आयकु्त (आस्थापना),   
गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त 

18. ग्राम विकास विभागासांबांवधत 
कायालये ि वजल्हा पवरषदाांचे 
अांदाजपत्रक तयार करणे  

1 मवहना उप आयकु्त (आस्थापना), 
सहाय्यक सांचालक (विकास)    
ि गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त 

19. वजल्हा पवरषदेकडील जनुी िाहने  
वनलेवखत करणे ि िाहन खरेदी 
करणेस मांजरुी  देणे 

1 मवहना उप आयकु्त (आस्थापना), 
सहाय्यक सांचालक (विकास) 
ि गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

विभागीय आयकु्त 

20. विकास ि आस्थापना विभागातील 
अवधकारी/कमतचारी याांचे िेतन ि 
भत्तयाांच्या  देयकाांची अदायगी करणे 

1 मवहना गट विकास अवधकारी 
(प्रिासन) 

उप आयकु्त (आस्थापना) 



20 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (v)                नमनुा (अ) 

 
आस्थापना विकास विभागाच्या कामाशी संबंधीत अवधवनयम 

अ. 
क्र. 

सचुना पत्रकानसुार वदलेले विषय वनयम क्रमाांक ि िषे अवभप्राय 
(असल्यास) 

1 2 3 4 

1. वजल्हा पवरषदा ि पांचायत सवमत्याांच्या प्रिासकीय 
कामकाजाबाबत विभागीय स्तरािरील वनयांत्रण 
ठेिणे. 
 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती 
अवधवनयम 1961 

 

2. ग्रामपांचायतीच्या कामकाजाबाबत विभागीय 
स्तरािरील वनयांत्रण ठेिणे 

मुांबई ग्रामपांचायत अवधवनयम 1958  

3. वजल्हा पवरषद लेखा पवरक्षणातील भार-अवधभार 
प्रकरणे स्स्िकृत करणेस मांजरूी देणे.  
 

मुांबई स्थावनक वनधी लेखा अवधवनयम 
1930 चे कलम 10 (1) ि 11 (4)  

 

4. वजल्हा ग्राम विकास वनधी मधील अस्थाई पदास 
मदुतिाढ देणेस मांजरूी देणे. 
 

मुांबई वजल्हा (ग्राम विकास वनधीबाबत) 
वनयम 1960 चे कलम 6 (3) 
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कलम 4 (1) (ब) (v)                नमनुा (ब) 

 
आस्थापना विकास विभागाच्या कामाशी संबंधीत शासन वनणयय  

 

अ. 
क्र. 

िासन वनणतयानसुार वदलेले विषय िासन वनणतय क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय 
(असल्यास) 

1 2 3 4 

1. कवनष्ठ सहाय्यक पदािरुन िवरष्ठ सहाय्यक 
पदोन्नतीसाठी स्पधा पवरक्षा 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि. वनणतय क्र. 
पवरक्षा-1089/सीआर-264/ 89/ 13/ 
वद.18.12.1989 

 

2. उप लेखापाल पदासाठी अहतता पवरक्षा 
 

 

 

 

  

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.वनणतय क्र. 
एसएससी-1062/81630/ड-3/ 
वद.12.6.1965 ि  

पवरपत्रक क्र.पवरक्षा-1586/5091/404/ 
09, वद.13.4.1989 

 

 

3. ग्रामसेिकाांमधनू ग्राम विकास अवधकारी 
पदोन्नतीसाठी स्पधा पवरक्षा 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि. वनणतय क्र. 
पवरक्षा-1089/सीआर/647/90-13 
वद.16.7.1991 

 

4. अ)वजल्हा पवरषदा / पांचायत सवमत्या/ 
ग्रामपांचायतींना अनदुान िाटप करणे   
ब) िासकीय कमतचा-याांना घरबाांधणी / सांगणक 
खरेदीसाठी  कजाचे िाटप 
 

महाराष्ट्र िासन ग्राम विकास ि जल 
सांधारण विभागाकडील िासन वनणतय 
क्रमाांक बीजीटी -1005/सीआर/1149/ 
वित्त-1 वद.11.8.2005 

 

5. आस्थापना विकास कायालयातील अस्थायी 
अवधकारी /कमतचारी पदाांच्या मदुतीिाढीचे प्रस्ताि 
िासनास मांजरुीसाठी पाठविणे 

महाराष्ट्र िासन ग्राम विकास ि जल 
सांधारण विभाग िासन वनणतय क्रमाांक 
मविसे 1096/प्रक्र2052/10 
वद.16.10.1999 

 

6. वजल्हा पवरषदेकडील जनेु िाहन वनलेवखत करणे ि 
िाहन खरेदी करणेस मांजरुी देणे 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि. ि जल सांधारण 
विभाग िासन वनणतय  क्रमाांक जेईपी 
/1099/प्रक्र.128/99/05वद.9.7.1999 
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कलम 4 (1) (ब) (v)                नमनुा (क) 

आस्थापना विकास विभागाच्या कामाशी संबंधीत पवरपत्रके 

अ. 
क्र. 

िासकीय पत्रकानसुार वदलेले विषय पवरपत्रक क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय 
(असल्यास) 

1 2 3 4 

1. विभागातील वजल्हा पवरषद तपासणी महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्र. 
मविसे-1099/प्र.क्र.3019/10, 
वद.16.10.1999 

 

2. विभागातील पांचायत सवमत्याांची तपासणी महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्र. 
मविसे-1099/प्र.क्र.3019/10, 
वद.16.10.1999 

 

3. विभागातील वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांसाठी सेिा 
प्रिेिोत्तर पवरक्षा 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषदा (वजल्हा सेिा) 
सेिाप्रिेिोत्तर पवरक्षा वनयम 1985 चे 
वनयम ि िासन पवरपत्रक क्र. पवरक्षा 
2005/प्र.क्र. 679/आस्था-10,  
वद. 24.8.2005 

 

4. वजल्हा पवरषद अनदुानाचे  वनधारण करणे महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्रमाांक 
पांरास-1086/685(651) 25 
वद.13.5.1986 

 

5. वजल्हा पवरषद ि वजल्हावधकारी याांच्या लेख्याांचे 
तै्रमावसक ताळमेळाचे काम करणे 

महाराष्ट्र िासन  ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्र. 
आरसीएन-1089/प्र.क्र.3027/28, 
वद.5.9.1990 

 

6.. पेन्िन आदालत मध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारीचे 
वनिारण करणे 

महाराष्ट्र िासन सा.प्र.वि. पवरपत्रक क्र. 
एमएसआय-1002/1904/प्र.क्र.327/02 
/10, वद. 4.7.2002 

 

7.. ग्राम विकास विभागासांबांवधत कायालये ि वजल्हा 
पवरषदाांचे अांदाजपत्रक तयार करणे  

महाराष्ट्र िासन वित्त विभाग पवरपत्रक 
क्रमाांक बीजीटी ग्राम 2681/16/बीयडुी2 
वद.1.3.1982 

 

8. विकास ि आस्थापना विभागातील 
अवधकारी/कमतचारी याांचे ितेन ि भत्तयाांच्या  
देयकाांची अदायगी करणे 
 

विभागीय आयकु्त कोकण विभाग 
याांचेकडील आदेि क्रमाांक वििा/काया-2 
/ प्रिासन /प्रक्र101/03, वद.6.9.2003 

 

9. विभागातील वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांचे चौकिी 
प्रकरणे. (विभागीय स्तरािर प्राप्त झालेली) 
 

विभागीय चौकिी वनयम पसु्स्तका 3.19  
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कलम 4 (1) (ब) (v)                नमनुा (ड) 

 
आस्थापना विकास विभागाच्या कामाशी संबंधीत कायालयीन आदेश / धोरणात्मक पवरपत्रके  

अ. 
क्र. 

विषय क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय 
(असल्यास) 

1 2 3 4 

1. मुांबई ग्रामपांचायत अवधवनयम 1958 चे कलम 
145 (1अ) नसुार ग्रामपांचायती बाबत कायतिाही 
करणे. 

राज्य वनिडणकू आयोग महाराष्ट्र िासन 
याांचेकडील क्र. रालोआ-वन1096/प्र.क्र.2/ 
95/पांरा, वद. 15.9.96 

 

2. वनम्म्यापेक्षा जास्त जागा वरक्त झालेल्या 
ग्रामपांचायतीच्या वनिडणकूाांबाबत 

िासन ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग 
पवरपत्रक क्र. ग्रापा-वन201/प्र.क्र. 51/06, 
वद. 30.6.2001 

 

3. मुांबई ग्रामपांचायत अवधवनयम 1958 चे कलम 43 
अन्िये ग्रामपांचायतीचे विभाजन एकवत्रकरण ि 
वत्रिांकू भागासाठी स्ितांत्र ग्रामपचायतीची स्थापना / 
सित समािेिक  सचुना. 

िासन ग्राम विकास ि जलसांधारण 
विभागाकडील वनणतय क्र. व्हीपीएम-2603 
/ प्र.क्र. 1544/पांरा-4 (22)वद. 12.2.04 

 

4. लोकसभा / विधानसभा मतदार सांघाच्या 
पवरवसमनाची कायतिाही पणूत होईपयंत निीन 
प्रिासकीय घटक निवनर्थमतीिर बांदी 
घालण्याबाबत. 

िासन ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग 
पवरपत्रक क्र. व्हीपीएम-2604 /प्र.क्र. 
2052/पांरा-4(22)  

वद. 31.3.2004 

 

5. राज्यातील ग्रामसेिक प्रविक्षण कें द्र सांयकु्त 
प्रविक्षण कें द्र ि पांचायत राज प्रविक्षण कें द्र चाल ू
ठेिणेबाबत / विभागीय आयकु्त कायालयात 
समािेि करण्याबाबत अभ्यास करण्याकवरता 
सवमती गठीत करण्याबाबत. 

िासन ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग 
वनणतय क्र. प्रविक्षण/प्र.क्र.18/ योजना-4, 
वद. 12.3.2004 

 

6. पांचायत राज सांस्थाांमधील लोकप्रवतावधी, अवधकारी 
याांच्या क्षमता िधृ्दीसाठी प्रविक्षण कायतक्रम राज्य 
कृती आराखडा अांमलबजािणी. 

िासन ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग 
वनणतय क्र. एसएपी-1203/प्र.क्र. 
542/योजना-4 वद. 4.2.2004 

 

7. महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती 
अवधावयम 1961 चे कलम 54(2) मधील 
अध्यक्षाांचा अवधकार ि त्याबद्दलची मागतदितक 
तत्िे. 

िासन ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग 
पवरपत्रक क्र. परास-10/प्र.क्र.44/ 
200/पांरा-1, वद. 13.6.2002 

 

  



24 

 

1 2 3 4 

8. वजल्हा पवरषद िगत-3 मधील 7 सांिगातील 
कमतचाऱयाांना म.वि.से. िगत-2 मध्ये पदोन्नती देणे. 

1. िासन ग्राम विकास ि 
जलसांधारण विभागाकडील वनणतय 
क्र. मविसे-1192/ 471/अ/10, 
वद. 28.5.1992 

2. िासन मवहला ि बाल कल्याण 
विभागाकडील वनणतय क्र.एबावि-
1093/प्र.क्र.37/भाग-2, 
वद.8.2.1994 

3. िासन मवहला ि बाल कल्याण 
विभागाकडील वनणतय क्र.एबावि-
1094/प्र.क्र.279/का-6, 
वद.23.3.1995 

4. िासन मवहला ि बाल कल्याण 
विभागाकडील वनणतय क्र.एबावि-
1094/प्र.क्र.437/का-6, 
वद.20.12.1996 

5. िासन ग्राम विकास ि 
जलसांधारण विभाग वनणतय 
क्र.एबावि-1099/प्र.क्र.28/ 10,  
वद.29.12.99 

 

9. महाराष्ट्र विकास सेिा िगत-2 च्या बदल्या करणे. िासन  ग्राम विकास ि जलसांधारण 
विभागाकडील वनणतय क्र.मविसे-10 
/2005/ प्र.क्र.32/आस्था-3, वद.2.3.2005 

 

10. कवनष्ठ सहाय्यक पदािरुन िवरष्ठ सहाय्यक 
पदोन्नतीसाठी स्पधा पवरक्षा 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि. वनणतय क्र. 
पवरक्षा-1089/सीआर-264/ 89/ 13/ 
वद.18.12.1989 

 

11. उप लेखापाल पदासाठी अहतता पवरक्षा महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.वनणतय क्र. 
एसएससी-1062/81630/ड-3/ 
वद.12.6.1965 ि पवरपत्रक क्र.पवरक्षा-
1586/5091/404/ 09, वद.13.4.1989 

 

12. ग्रामसेिकाांमधनू ग्राम विकास अवधकारी 
पदोन्नतीसाठी स्पधा  पवरक्षा 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि. वनणतय क्र. 
पवरक्षा-1089/सीआर/647/90-13 
वद.16.7.1991 

 

13. अ)वजल्हा पवरषदा / पांचायत सवमत्या/ 
ग्रामपांचायतींना अनदुान िाटप करणे   
ब) िासकीय कमतचा-याांना घरबाांधणी / सांगणक 
खरेदीसाठी  कजाचे िाटप 

महाराष्ट्र िासन ग्राम विकास ि जल 
सांधारण विभागाकडील िासन वनणतय 
क्रमाांक बीजीटी -1005/सीआर/1149/ 
वित्त-1 वद.11.8.2005 
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14. आस्थापना विकास कायालयातील अस्थायी 
अवधकारी /कमतचारी पदाांच्या मदुतीिाढीचे प्रस्ताि 
िासनास मांजरुीसाठी पाठविणे 

महाराष्ट्र िासन ग्राम विकास ि जल सांधारण 
विभाग िासन वनणतय क्रमाांक मविसे 1096/ 
प्रक्र2052/10 वद.16.10.1999 

 

15. वजल्हा पवरषदेकडील जनेु िाहन वनलेवखत करणे ि 
िाहन खरेदी करणेस मांजरुी देणे 

महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि. ि जल सांधारण विभाग 
िासन वनणतय  क्रमाांक जेईपी 
/1099/प्रक्र.128/99/05वद.9.7.1999 

 

16. विभागातील वजल्हा पवरषद तपासणी महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्र. मविसे-
1099/प्र.क्र.3019/10, वद.16.10.1999 

 

17. विभागातील पांचायत सवमत्याांची तपासणी महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्र. मविसे-
1099/प्र.क्र.3019/10, वद.16.10.1999 

 

17. विभागातील वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांसाठी सेिा 
प्रिेिोत्तर पवरक्षा 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषदा (वजल्हा सेिा) 
सेिाप्रिेिोत्तर पवरक्षा वनयम 1985 चे वनयम ि 
िासन पवरपत्रक क्र. पवरक्षा 2005/प्र.क्र. 
679/आस्था-10, वद. 24.8.2005 

 

18. वजल्हा पवरषद अनदुानाचे  वनधारण करणे महाराष्ट्र िासन ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्रमाांक 
पांरास-1086/685(651) 25 वद.13.5.1986 

 

19. वजल्हा पवरषद ि वजल्हावधकारी याांच्या लेख्याांचे 
तै्रमावसक ताळमेळाचे काम करणे 

महाराष्ट्र िासन  ग्रा.वि.वि.पवरपत्रक क्र. 
आरसीएन-1089/प्र.क्र.3027/28, 
वद.5.9.1990 

 

20. पेन्िन आदालत मध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारीचे 
वनिारण करणे 

महाराष्ट्र िासन सा.प्र.वि. पवरपत्रक क्र. 
एमएसआय-1002/1904/प्र.क्र.327/02 /10, 
वद. 4.7.2002 

 

21. ग्राम विकास विभागासांबांवधत कायालये ि वजल्हा 
पवरषदाांचे अांदाजपत्रक तयार करणे  

महाराष्ट्र िासा वित्त विभाग पवरपत्रक क्रमाांक 
बीजीटी ग्राम 2681/16/बीयडुी2 वद.1.3.1982 

 

22. विकास ि आस्थापना विभागातील 
अवधकारी/कमतचारी याांचे ितेन ि भत्तयाांच्या  
देयकाांची अदायगी करणे 
 

विभागीय आयकु्त कोकण विभाग याांचेकडील 
आदेि क्रमाांक वििा/काया-2 / प्रिासन 
/प्रक्र101/03, वद.6.9.2003 

 

23. विभागातील वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांचे चौकिी 
प्रकरणे. (विभागीय स्तरािर प्राप्त झालेली) 
 

विभागीय चौकिी वनयम पसु्स्तका 3.19  
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24.  वजल्हा पवरषद कमतचा-याांच्या (िगत-3 ि िगत-4 ) 
अनवधकृत गैरहजेरीबाबत कराियाची कायतिाही. 

पवरपत्रक  क्रमाांक एलईव्ही 1000 
/प्र.क्र.156/20, 22 फेब्रिुारी 2001. 

 

25.  िासकीय कमतचा-याांनी ि त्याांच्या कुटुां वबयाांनी 
आकस्स्मक वनकडीच्या प्रसांगी घेतलेल्या खाजगी 
रुग्णालयातील आांतररुग्ण उपचाराच्या िैद्यकीय 
खचाच्या प्रवतपतूीच्या मांजरूीबाबत. 

साितजावक आरोग्य िासन वनणतय 
क्र.िानवक्र/एमएजी/2005/9/प्र.क्र.1/आरो
ग्य -3  वद.19/3/2005 

 

26. अचानक नाहीिा झालेल्या ि ठािवठकाण मावहती 
नसलेल्या िासकीय कमतचारी /वनितृ्ती िेतन धारक 
याांच्या कुटुां वबयाांना कुटुांब वनितृ्ती िेतन आवण 
उपदान मांजरू करणेबाबत. 

वित्त विभाग िा वन क्र/सेाविे/1089/491/ 
सेिा-4/वद.5 जलैु 1991 
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कलम 4 (1) (ब) (v)      नमनुा (इ) 

आस्थापना विकास विभागाच्या कायालयामध्ये उपलब्ध दस्ताऐिजांची यादी.  

अ. 
क्र. 

दस्ताऐिजा
चा प्रकार 

विषय सांबवधत 
व्यस्क्त/ 
पदनाम 

व्यस्क्तचे वठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 
उपलब्ध नसल्यास 

1 2 3 4 5 

1. नस्ती ग्रामपांचायतीचे विघटन ि विभाजन अव्िल 
कारकून 
(ग्रामपांचायत 
सांकलन) 

आस्थापना - विकास 
िाखा कक्ष क्र. 112 
विभागीय आयकु्त 
याांचे कायालय 
कोंकण विभाग 
कोंकण भिन 

2. नस्ती ग्रामपांचायत अवधवनयम 1958 चे कलम 125 अांतगतत 
ठोक करारास मांजरूी देणे बाबत. 

--"-- --"-- 

3. नस्ती महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पचायत सवमती कलम 
54(2) बाबतचे गैरव्यिहाराची प्रकरणे िासनाकडे 
पाठविणे. 

--"-- --"-- 

4. नस्ती वजल्हा ग्राम विकास  वनधीचे काम करणाऱया िगत-3 च्या 
कमतचाऱयाांच्या पदास मदुतिाढ देणेबाबत. 

--"-- --"-- 

5. नस्ती वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमत्याांमधील सदस्याांच्या 
अपात्रतेबाबतची अवपले. 

--"-- --"-- 

6. नस्ती वजल्हा पवरषद िगत-3 च्या कमतचाऱयाांची अवपलाची 
प्रकरणे. 

अव्िल 
कारकून 
(अवपल 
सांकलन) 

--"-- 

7. नोंदपसु्तक यिदा प्रविक्षण नोंदिही --"-- --"-- 

8. नस्ती महाराष्ट्र विकास सेिा िगत-2 मध्ये पदोन्नती देणे. िवरष्ठ 
सहाय्यक  
(मविसे 
सांकलन) 

--"-- 

9. नस्ती महाराष्ट्र विकास सेिा िगत-2 च्या अवधकाऱयाांचे नादेय-
नाचौकिी प्रमाणपत्र वनगर्थमत करणे. 

--"-- --"-- 

10. नस्ती महाराष्ट्र विकास सेिा िगत-2 च्या अवधकाऱयाांच्या 
बदल्या 

--"-- --"-- 

11 नोंदपसु्तक अवधपत्याखालील अवधकारी याांची सेिापसु्तके --"-- --"-- 

12. नोंदपसु्तक 100 सबद ूनामािली रवजस्टर --"-- --"-- 
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13. नस्ती महाराष्ट्र वजल्हा पवरषदा वजल्हा सेिा सेिाप्रिेिोत्तर 
पवरक्षा (विभागीय स्तर) 

िवरष्ठ 
सहाय्यक 
(सेिाभरती 
सांकलन) 

--"-- 

14. नस्ती वजल्हा पवरषद सेिेतील उपलेखापाल पदािर 
पदोन्नतीसाठी आवण उपलेखापाल पदािर नाम 
वनदेवित वनयकु्ती झालेल्या कमतचाऱयाांसाठी विहीत 
केलेली पवरक्षा (राज्य स्तर) 

--"-- --"-- 

15. नस्ती वजल्हा पवरषद (वजल्हा सेिा) िवरष्ठ सहाय्यक 
मयादीत स्पधात्मक पवरक्षा (विभागीय स्तर) 

--"-- --"-- 

16. नस्ती ग्राम विकास अवधकाऱयाांची पदे ग्रामसेिकातनू 
वनिडीने भरण्यासाठी मयावदत स्पधात्मक विभागीय 
पवरक्षा (राज्य स्तर) 

--"-- --"-- 

17. नस्ती वजल्हा पवरषद िगत-3 च्या कमतचाऱयाांचे जादा िय 
क्षमापन  प्रस्ताि. 

--"-- --"-- 

18. नस्ती विकास िाखेतील आस्थाई पदाांना मदुतिाढ 
देण्याबाबत प्रस्ताि िासनाकडे सादर करणे. 

 कवनष्ठ 
सहाय्यक  
(प्रिासन) 
सांकलन) 

--"-- 

19. नस्ती कमतचाऱयाांच्या सेिा विषयक पत्रव्यिहाराबाबत 
सांवचका 

--"-- --"-- 

20. नोंदपसु्तक अवधपत्याखालील कमतचारी याांची सेिापसु्तके --"-- --"-- 

21. नस्ती मखु्य कायतकारी अवधकारी याांची दैनांवदनी ि सांभाव्य 
वफरती कायतक्रम याांना मांजरूी देणे. 

--"-- --"-- 

22 मस्टर अवधपत्याखालील कमतचाऱयाांचे हजेरी पसु्तक,  --"-- --"-- 

23. नोंदपसु्तक मावहतीचा अवधकार,  सांदभत नोंदिही  --"-- --"-- 

24. नोंदपसु्तक बील रवजस्टर, धनादेि रवजस्टर, िेतन देयक 
रवजस्टर, कॅिबकु,  अनदुान रवजस्टर 

वलवपक  
(रोखपाल 
सांकलन) 

--"-- 
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25. नस्ती वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमत्या िाढीि उपकराचे 
प्रस्ताि 

िवरष्ठ 
लेखापाल  
(लेखा)(अथत-
1 सांकलन) 

--"-- 

26 नस्ती वजल्हावधकारी कायालये, वजल्हा पवरषदाांना ि 
प्रविक्षण कें द्र कोसबाड याांना अनदुान िाटप 

--"-- --"-- 

27 नस्ती अवधपत्याखालील अवधकारी / कमतचारी याांना घर 
बाांधणी, सांगणक यासाठी अनदुान 

--"-- --"-- 

28 नस्ती वजल्हावधकारी कायालये ि वजल्हा पवरषदा याांना 
िाटप केलेल्या अनदुानाचे वनधारण करणे. 

--"-- --"-- 

29 नोंदपसु्तक अनदुान िाटप रवजस्टर --"-- --"-- 

30 

 

नस्ती वजल्हा पवरषदा ि पांचायत सवमत्याांचे तपासणी. 
 

  

अव्िल 
कारकून 
(वनवरक्षण 
सांकलन) 

--"-- 

31 नस्ती वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची विभागीय स्तरािर प्राप्त 
झालेली चौकिी प्रकरणे. 

िवरष्ठ 
सहाय्यक  
(चौकिी) 
सांकलन 

--"-- 

32 नस्ती वजल्हा पवरषदेकडील जनेु िाहन वनलेवखत करणे ि 
िाहन खरेदी करणेस मांजरुी देणे 

सहा. 
लेखावधकारी 
सांकलन 

--"-- 

33 नस्ती वजल्हा पवरषदा ि पांचायत सवमत्या लेखा पवरक्षण 
अहिालासांबधी पत्रव्यिहार. 

--"-- --"-- 

34 नस्ती लेखा पवरक्षण अहिालातील भार अवधभार प्रकरणे 
स्स्िकृत करणे. 

कवनष्ठ 
सहाय्यक 
भार अवधभार 
सांकलन 

--"-- 

35 नस्ती वजल्हा पवरषदा मधील तगाई कजत योजनेबाबतचा 
पत्रव्यिहार 

--"-- --"-- 

36 नस्ती वजल्हावधकारी कायालये ि वजल्हा पवरषदा मधील 
विविध लेख्याांचा ताळमेळ घेणे 

अथत-2 
सांकलन 
उपलेखापाल 

--"-- 

37 नोंदपसु्तक कायालयीन िाहनाचे लॉगबकु ि वहस्ट्री िीट --"-- --"-- 
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38 नस्ती वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची अनवधकृत गैरहजेरीची / 
रजेची प्रकरणे 

िवरष्ठ 
सहाय्यक  
(िेतन 
सांकलन) 

--"-- 

  

39 नस्ती वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची िदै्यकीय प्रवतपतूी देयके --"-- --"-- 

40 नस्ती वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची सेिा वनितृ्ती / िेतन 
वनस्श्चती बाबतच्या तक्रारींची प्रकरणे. 

--"-- --"-- 

41 नस्ती वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची सेिेतील खांड क्षमापीत 
करण्याची प्रकरणे. 

--"-- --"-- 

42 नस्ती वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची पेन्िन अदालत मधील 
प्रकरणे. 

--"-- --"-- 

43 नोंदपसु्तक वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची पेन्िन अदालत मधील 
प्रकरणाांचे रवजस्टर 

--"-- --"-- 

44 नोंदपसु्तक मा. मांत्री, लोकआयकु्त, आमदार/ खासदार, सांदभत 
नोंदिही, अ. िा. पत्र नोंदिही,, विधानसभा/ 
विधानपवरषद ताराांवकत / अताराांवकत प्रिा/ लक्षिेधी 
सचूना सांदभत नोंदिही. 

कवनष्ठ 
सहाय्यक 
आिक 
सांकलन 
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कलम 4 (1) (अ) (vi)               

 
आस्थापना विकास विभागाच्या कायालयीमध्ये दस्ताऐिजांची िगयिारी.  

अ. 
क्र. 

विषय दस्ताऐिजाचा 
प्रकार, नस्ती / 
मस्टर / 
स्कां दपसु्तक, 
व्हाऊचर इ. 

प्रमखु 
बाबीचा 
तपविलिार 

सरुवक्षत ठेिण्याचा 
कालािधी 

1 2 3 4 5 

1. ग्रामपांचायतीचे विघटन ि विभाजन नस्ती क 5 िषे 

2. ग्रामपांचायत अवधवनयम 1958 चे कलम 125 
अांतगतत ठोक करारास मांजरूी देणे बाबत. 

नस्ती क 5 िषे 

3. महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पचायत सवमती कलम 
54(2) बाबतचे गैरव्यिहाराची प्रकरणे िासनाकडे 
पाठविणे. 

नस्ती क 5 िषे 

4. वजल्हा ग्राम विकास  वनधीचे काम करणाऱया िगत-3 
च्या कमतचाऱयाांच्या पदास मदुतिाढ देणेबाबत. 

नस्ती क 5 िषे 

5. वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमत्याांमधील सदस्याांच्या 
अपात्रतेबाबतची अवपले. 

नस्ती क 5 िषे 

6. वजल्हा पवरषद िगत-3 च्या कमतचाऱयाांची अवपलाची 
प्रकरणे. 

नस्ती ब 30 िषे 

7. यिदा प्रविक्षण नोंदिही नोंदपसु्तक क 5 िषे 

8. महाराष्ट्र विकास सेिा िगत-2 मध्ये पदोन्नती देणे. नस्ती क 1 10 िषे 

9. महाराष्ट्र विकास सेिा िगत-2 च्या अवधकाऱयाांचे 
नादेय-नाचौकिी प्रमाणपत्र वनगर्थमत करणे. 

नस्ती क 5 िषै 

10. महाराष्ट्र विकास सेिा िगत-2 च्या अवधकाऱयाांच्या 
बदल्या 

नस्ती क 1  10 िषे 

11 अवधपत्याखालील अवधकारी याांची सेिापसु्तके नोंदपसु्तक ब 30 िषे 

12. 100 सबद ूनामािली रवजस्टर नोंदपसु्तक क 1  10 िषे 

13. महाराष्ट्र वजल्हा पवरषदा वजल्हा सेिा सेिाप्रिेिोत्तर 
पवरक्षा (विभागीय स्तर) 

नस्ती ब 30 िषे 

14. वजल्हा पवरषद सेिेतील उपलेखापाल पदािर 
पदोन्नतीसाठी आवण उपलेखापाल पदािर नाम 
वनदेवित वनयकु्ती झालेल्या कमतचाऱयाांसाठी विहीत 
केलेली पवरक्षा (राज्य स्तर) 

नस्ती ब 30 िषे 

15. वजल्हा पवरषद (वजल्हा सेिा) िवरष्ठ सहाय्यक 
मयादीत स्पधात्मक पवरक्षा (विभागीय स्तर) 

नस्ती ब 30 िषे 
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1 2 3 4 5 

16. ग्राम विकास अवधकाऱयाांची पदे ग्रामसेिकातनू 
वनिडीने भरण्यासाठी मयावदत स्पधात्मक विभागीय 
पवरक्षा (राज्य स्तर) 

नस्ती ब 30 िषे 

17. वजल्हा पवरषद िगत-3 च्या कमतचाऱयाांचे जादा िय 
क्षमापन  प्रस्ताि. 

नस्ती क  5 िषे 

18. विकास िाखेतील आस्थाई पदाांना मदुतिाढ 
देण्याबाबत प्रस्ताि िासनाकडे सादर करणे. 

नस्ती क  5 िषे 

19. कमतचाऱयाांच्या सेिा विषयक पत्रव्यिहाराबाबत 
सांवचका 

नस्ती क  5 िषे 

20. अवधपत्याखालील कमतचारी याांची सेिापसु्तके नोंदपसु्तक ब   30 िषे 

21. अवधपत्याखालील कमतचाऱयाांचे हजेरी पसु्तक,  मस्टर ड 1 िषे 

22. मा. मांत्री, लोकआयकु्त, आमदार/ खासदार, सांदभत 
नोंदिही, अ. िा. पत्र नोंदिही,, विधानसभा/ 
विधानपवरषद ताराांवकत / अताराांवकत प्रिा/ लक्षिेधी 
सचूना सांदभत नोंदिही. 

नोंदपसु्तक क 5 िषे 

23. सांदभत गोषिारा एकवत्रकरण नोंदिही. नोंदपसु्तक क  5 िषे 

24. सी.आर. गोषिारा एकवत्रकरण नोंदिही. नोंदपसु्तक क 5 िषे 

25. बील रवजस्टर, धनादेि  रवजस्टर, िेतन देयक 
रवजस्टर, कॅिबकु,  अनदुान रवजस्टर 

नोंदपसु्तक ब  30 िषे 

26. वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमत्या िाढीि उपकराचे 
प्रस्ताि 

नस्ती क 1  10 िषे 

27 वजल्हावधकारी कायालये, वजल्हा पवरषदाांना ि 
प्रविक्षण कें द्र कोसबाड याांना अनदुान िाटप 

नस्ती क 1  10 िषे 

28 अवधपत्याखालील अवधकारी / कमतचारी याांना घर 
बाांधणी, सांगणक यासाठी अनदुान. 

नस्ती क 1  10 िषे 

29 वजल्हावधकारी कायालये ि वजल्हा पवरषदा याांना िाटप 
केलेल्या अनदुानाचे  वनधारणपण करणे. 

नस्ती क 1  10 िषे 

30 अनदुान िाटप रवजस्टर नोंदपसु्तक ब 30 िषे 

31 वजल्हा पवरषदा ि पांचायत सवमत्याांचे तपासणी. नस्ती क 5 िषे 

32 मखु्य कायतकारी अवधकारी याांचे दैनांवदनी ि सांभाव्य 
वफरती कायतक्रम याांना मांजरूी देणे 

नस्ती क 5 िषे 

33 वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची विभागीय स्तरािर प्राप्त 
झालेली चौकिी प्रकरणे. 

नस्ती ब 30 िषे 

34 वजल्हा पवरषदेकडील जनेु िाहन वनलेवखत करणे ि 
िाहन खरेदी करणेस मांजरुी देणे 

नस्ती क 1 10 िषे 

35 वजल्हा पवरषदा ि पांचायत सवमत्या लेखा पवरक्षण 
अहिालासांबधी पत्रव्यिहार. 

नस्ती क  5 िषे 
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36 लेखा पवरक्षण अहिालातील भार अवधभार प्रकरणे 
स्स्िकृत करणे. 

नस्ती क  5 िषे 

37 वजल्हा पवरषदा मधील तगाई कजत योजो बाबतचा 
पत्रव्यिहार 

नस्ती क  5 िषे 

38 वजल्हावधकारी कायालये ि वजल्हा पवरषदा मधील 
विविध लेख्याांचा ताळमेळ घेणे 

नस्ती ब 30 िषे 

39 कायालयीन िाहनाचे लॉगबकु ि वहस्ट्री िीट नोंदपसु्तक ब  30 िषे 

40 वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची अनवधकृत गैरहजेरीची / 
रजेची प्रकरणे 

नस्ती क 5 िषे 

41 वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची िदै्यकीय प्रवतपतूी देयके नस्ती क 5 िषे 

42 वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची सेिा वनितृ्ती / िेतन 
वनस्श्चती बाबतच्या तक्रारींची प्रकरणे. 

नस्ती क 5 िषे 

43 वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची सेिेतील खांड क्षमापीत 
करण्याची प्रकरणे. 

नस्ती क 5 िषे 

44 वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची पेन्िन अदालत मधील 
प्रकरणे. 

नस्ती क 5 िषे 

45 वजल्हा पवरषद कमतचाऱयाांची पेन्िन अदालत मधील 
प्रकरणाांचे रवजस्टर 

नोंदपसु्तक क 5 िषे 

46 आस्थापना विभागातील कमतचाऱयाांची कायतवििरण 
तक्ता, सी.आर. प्रकरणे नोंदिही  

नोंदपसु्तक क 5 िषे 
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कलम 4 (1) (ब) (vii)  

 
कोंकण भिन येथील आस्थापना (विकास) कायालयाच्या पवरणामकारक कामासाठी 
जासामायांसाठी सल्ला मसलत करण्याची व्यिस्था. 

 

अ. 
क्र. 

सल्ला मसलतीचा विषय कायतप्रणालीचे 
विस्ततृ िणतन 

कोणत्या अवधवनयमा / वनयमा/ 
पवरपत्रकाद्वारे 

पनुराितृ्तीकाल 

1 2 3 4 5 

1. या कायालयाशी संबंधीत नाही -- -- -- 
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कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमनुा (अ) 

 
कोंकण भिन येथील आस्थापना विकास कायालयाच्या सवमतीची यादी प्रकावशत करणे.  

अ. 
क्र. 

सवमतीचे नाांि सवमतीचे सदस्य सवमतीचे उद्दीष्ट वकती 
िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खलुी 
आहे सकिा 
नाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. कोंकण विभागीय 
पदोन्नती सवमती 

    1. विभागीय आयकु्त 
    :-  अध्यक्ष  
  2. अपर आयकु्त 
  3. विभागातील जेष्ठतम     
     मखु्य कायतकारी अवधकारी 
  4. विभागीय आयकु्त याांच्या     
      सम्मतीने एक      
      मागासिगीय अवधकारी 
 5. उपआयकु्त (आस्थापना) :     
सदस्य सवचि 

कोंकण विभागातील 
महाराष्ट्र विकास 
िगत-2 सांिगातील 
पदोन्नती 
देण्याकवरता वनिड 
सचुी तयार करणे. 

वरक्त 
पदाांच्या 
उपलब्ध
ते नसुार 
िषातनू 
एकदा 

नाही. होय. 

2. ग्रा.वि. विभागाच्या 
अांतगतत असणाऱया 
प्रविक्षण कें द्राांचे 
प्रविक्षणाचे काम 
सरुळीतपणे 
चालण्यासाठी 
कायतकारी सवमती 

1. उपआयकु्त (आस्थापना) :     
     अध्यक्ष 
2. उप म.ुका.अ.(ग्रा.पां.)      
    वज.प. ठाणे, रायगड,    
     रत्नावगरी, ससधदुगुत 

2. प्राचायत प्रविक्षण कें द्र,   
        कोसबाड वज.ठाणे. 
गारगोटी वज. कोल्हापरू सदस्य 
सवचि 

प्रविक्षण कें द्राांतांगतत 
प्रविक्षणाचे काम 
सरुळीतपणे चालते 
अगर कसे?  
याबाबतचा आढािा 
घेणे  

 

वतमाही नाही. होय. 

3. ग्रामसेिक / पांचायत 
राज प्रविक्षण 
कें द्राच्या ि 
स्ियांसेिी सांस्थेच्या 
प्रिासकीय 
वनयांत्रणेसाठी 
प्रिासकीय वनयांत्रण 
सवमती 

1. विभागीय आयकु्त : अध्यक्ष 
 2. सवचि (ग्राम विकास)             
      याांचे प्रवतावधी : सदस्य 
3.म.ुका.अ. वज.प. ठाणे,     
   रायगड, रत्नावगरी, ससधदुगुत :    
   सदस्य 
4.  यिदा पणेू याांचे प्रवतवनधी:      
      सदस्य 
5. उपआयकु्त (आस्था.) 

ग्रामसेिक/ पांचायत 
राज प्रविक्षण कें द्र ि 
स्ियांसेिी सांस्था 
माफत त वदल्या 
जाणाऱया 
प्रविक्षणाचा 
आढािा घेणे 

वतमाही नाही. होय. 

 

 



36 

 

कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमनुा (ब) 

 
कोंकण भिन येथील आस्थापना विकास कायालयाच्या अवधसभांची यादी प्रकावशत करणे.  

अ. 
क्र. 

अवधसभेचे नाांि सभेचे सदस्य सभेचे उद्दीष्ट वकती 
िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खलुी 
आहे सकिा 
नाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 या कायालयाशी वनगडीत नाही.  
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कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमनुा (क) 

 
कोंकण भिन येथील आस्थापना विकास कायालयाच्या पवरषदांची यादी प्रकावशत करणे.  

 

अ. 
क्र. 

पवरषदेचे नाांिां पवरषदेचे सदस्य पवरषदेचे उद्दीष्ट वकती 
िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खलुी 
आहे सकिा 
नाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 या कायालयाशी वनगडीत नाही.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमनुा (ड) 

 
कोंकण भिन येथील आस्थापना विकास कायालयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकावशत करणे.

  

 

अ. 
क्र. 

सांस्थेचे नािां सांस्थेचे सदस्य सांस्थेचे उद्दीष्ट वकती 
िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खलुी 
आहे सकिा 
नाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 या कायालयाशी वनगडीत नाही.  
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कलम 4 (1) (ब) (ix)  

कोंकण भिन येथील आस्थापना विकास कायालयाच्या अवधकारी ि कमयचारी यांची नांिे, पते्त ि 
त्यांचे मावसक िेतनाबाबतचा तपवशल  

अ. 
क्र. 

पदनाम अवधकारी / 
कमतचाऱयाचे नाांि 

िगत रुज ूवदनाांक दरूध्िनी 
क्र./फॅक्स/ 
ईमेल 

एकूण िेतन 
माहे जलैू 
2017 
अखेर 

1 2 3 4 5 6 7 

1. उप आयकु्त (आस्थापना) श्रीम.सपु्रभा अग्रिाल  िगत-1 
वनिड श्रेणी 

1/06/2019 27571369 185996/- 

2. उप आयकु्त (विकास ) श्री.वगरीि भालेराि  िगत 1 वनिड 
श्रेणी 

30.08.2019 27566612 132728/- 

3. सहाय्यक आयकु्त (विकास) श्रीम. मवनषा देिगणेु   िगत-1 1.08.2019 27566612 95424/- 

4 सहाय्यक आयकु्त 
(तपासणी)  

श्री.एन.आर.परदेिी  िगत-1 8.11.2017 27571369 72659/- 

5. सहाय्यक आयकु्त 
(चौकिी) 

श्री.सी.िाय.पिार िगत-1 23.06.2019 --"-- 74224/- 

6. सहाय्यक सांचालक (लेखा) श्री.आर.आर.खेडकर िगत 1 16.08.2016 ---- 70340/- 

7. सहा. गट विकास अवधकारी 
(प्र.) 

वरक्त पद िगत -2 -- --"-- -- 

8. सहा. प्रिासन अवधकारी. श्री. जी.एस.िसाि े िगत -3 6.06.2017 --"-- 75498/- 

9. सहाय्यक लेखावधकारी वरक्त पद िगत-3 -- --"-- -- 

10. लघलेुखक श्री. एम.एफ.म्हस्के िगत- 3 4.06.2016 --"-- 41625/- 

11.. लघलेुखक वरक्त पद िगत-3 -- --"-- -- 

12. लघटुांकलेखक श्रीम.एस.टी.आव्हाड िगत -3 1.04.2017  45788/- 

13. सांिोधन सहाय्यक श्रीम. एन.य.ुिैष्णि िगत-3 1.07.2017 --"-- 53308/- 

14. उपलेखापाल आर.एल.गायकिाड िगत-3 7.08.2014 --"-- 54552/- 

15. अव्िल कारकून श्री. जी.एस. नागरे िगत-3 7.07.2016  --"-- 41986/- 

16. अव्िल कारकून श्रीम. स्व्ह.एस.चव्हाण िगत-3 2.06.2015 --"-- 43942/- 
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17 अव्िल कारकून वरक्त पद िगत-3 -- --"-- -- 

18 अव्िल कारकून श्री.एस.आर.कचरे  िगत-3 20.02.2016 --"-- 42570/- 

19. िवरष्ठ सहाय्यक श्रीम. य.ु ए. वठकेकर िगत -3 1.01.2009 --"-- 50004/- 

20 वलवपक श्री. रसिद्र म्हस्के िगत-3 7.03.2015 --"-- 29842/- 

21 कवनष्ठ सहाय्यक श्रीम.पी.पी. दढेकर िगत-3 1.05.2012 --"-- 47025/- 

22 कवनष्ठ सहाय्यक श्री.आर.सी.पाडिी िगत- 3 1.05.2017 --"-- 31949/- 

23 चालक वरक्त पद िगत-3  --"--  

24 चालक श्री. 
आर.ए.गायकिाड 

िगत -3 1.6.2019 --"-- 20609/- 

25 विपाई  श्री.जे.डी.सोनािणे  िगत-4 10.09.2014 --"-- 28968/- 

26 सांगणक ऑपरेटर वरक्त  िगत 3 --- ---  

27 विपाई श्री.एस.बी.ठोंबरे िगत 4 20.09.2014 --- 42660/- 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (x)  

 
कोंकण भिन येथील आस्थापना विकास कायालयाच्या अवधकारी ि कमयचाऱयांची िेतनाची 
विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे 

अ. 
क्र. 

िगत िेतन रुपरेषा 

 

इतर अनजेु्ञय भते्त 

वनयवमत 
(महागाई भता, 
घरभाडे भत्ता, 

िहर भत्ता 

प्रसांगा नसुार 
(जसे प्रिास 

भत्ता) 

वििेष (जसे प्रकल्प 
भत्ता, प्रविक्षण भत्ता) 

1 2 3 4 5 6 

1. 'अ'  वनिड श्रेणी 15600-39000 गे्रड िेतन 
7600 

म.भ. 132 % 

घ.भा. 30% 

ि.भ. रु.300/- 

होय नाही. 

2. 'अ'  15600- 39100 गे्रड िेतन 
5400 

म.भ. 132% 

घ.भा. 30% 

ि.भ. रु.300/- 

होय नाही. 

3. 'ब' 9300-34800 गे्रड पे  
4400 

म.भ. 132% 

घ.भा. 30% 

ि.भ. रु.300/- 

होय नाही 

4. 'क ' 9300-34800 गे्रड िेतन 
4300  

5200- 20200  गे्रड िेतन 
1900 

म.भ. 132% 

घ.भा. 30% 

ि.भ. रु.100/- 

होय नाही 

5. 'ड' 4440- 7440 गे्रड िेतन 
1300 

म.भ. 132% 

घ.भा. 30% 

ि.भ. रु.100/- 

होय नाही 
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कलम 4 (1) (ब) (xi)  

 
कोंकण भिन येथील आस्थापना विकास कायालयाच्या मंजरू अंदाजपत्रक ि खचाचा तपवशल 
याची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे 

अंदाजपत्रकाचा प्रतींचे प्रकाशन 

अनदुानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन सन 201-2019 

                                                                            (रुपये हजारात) 
अ. 
क्र. 

लेखाविषत अनदुानाचा प्रकार अांदाजपत्रकात 
केलेली तरतदू 

प्राप्त  अनदुान अांदावजत खचत 

1 2 3 4 5 6 

1. 20530592 वजल्हा प्रिासन  िेतन 8172 5522 1471 

अवतकालीक भत्ता 120 36  

दरुध्िनी, िीज बील 250 143 16 

प्रिासखचत 300 134  

कायालयीन खचत 1160 633  

 सांगणकदरूुस्ती ि 
इतर 

400 83  

 सांगणक खरेदी 0 0 0 

 वडझेल, पेट्रोल 0 0 0 

 मानधन 0 0 0 

2. 20530609 वजल्हा प्रिासन िेतन 16486 11266 2122 

दरुध्िनी भत्ता 150 53 0 

प्रिासखचत 320 142 0 

कायालयीन खचत 1000 224 0 

  सांगणक खचत 397 35 0 
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कलम 4 (1) (ब) (xii)                नमनुा (अ) 

 
कोंकण भिन येथील आस्थापना शाखा - विकास कायालयातील अनदुान िाटपाच्या कायतक्रमाची 

कायतपध्दती 2016-2017 या िषासाठी प्रकावित करणे. 

     या कायालयाशी वनगडीत नाही. 

 

  

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (ब) 

 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील विकास- आस्थापना िाखा कायालयातील अनदुान लाभाथीची 
विस्ततृ मावहती प्रकावित करणे. 

योजना/ कायतक्रमाचां नाांि : 

अन.ुक्र. लाभाथीचे नाांि ि पत्ता अनदुान / लाभ याची 
रक्कम/ स्िरुप 

वनिड पात्रतेचे वनकष अवभप्राय 

     
                       

सदरची बाब या िाखेस लाग ूनाही 

 

[ कलम 4 (1) (ब) (xiii) ] 

 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील विकास- आस्थापना िाखा कायालयातील वमळणाऱया/ 
सिलतीचा परिाना याची चाल ूिषाची तपविलिार मावहती . 

परिाना/परिानगी/सिलतीचे प्रकार 

अ.क्र परिानाधारकाचे 
नाांि  

परिान्याचा 
प्रकार  

परिाना 
क्रमाांक  

वदनाांका 
पासनू  

वदनाांका पयंत  साधारण अटी परिान्याची 
विस्ततृ मावहती 

        
 

सदरची  बाब या िाखेस लाग ूनाही. 
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[ कलम 4 (1) (ब) (xiv) ] 

 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील विकास- आस्थापना िाखा कायालयातील मावहतीचे इलेक्ट्रॉवनक 
स्िरुपात साठविलेली मावहती प्रकावित करणे. चाल ूिषाकवरता . 

परिाना/परिानगी/सिलतीचे प्रकार 

अ.क्र दस्तऐिजाचा 
प्रकार 

विषय कोणत्या 
इलेक्ट्रॉवनक 
नमनु्यात 

मावहती 
वमळविण्याची 
पध्दत  

जबाबदार व्यक्ती 

      
o टेप 
o वफल्म 
o वसडी 
o फ्लॉपी 
o इतर कोणत्याही स्िरुपात  

या िाखेमाफत त कोणतेही प्रकािन प्रकावित केले जात नसल्याने लाग ूनाही. 

 

[ कलम 4 (1) (ब) (xv) ] 

 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील विकास- आस्थापना िाखा कायालयात उपलब्ध सवुिधाांचा तक्ता 
प्रकावित करणे.  

उपलब्ध सवुिधा 

 भेटण्याच्या िेळेसांदभात मावहती -   कायालयीन िेळेत 
 िेबसाईट विषयी मावहती  -   सामान्य िाखेकडे देण्यात येते 
 कॉलसेंटर विषयी मावहती  -   --- 
 अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सवुिधाांची मावहती - अिी बाब नाही 
 कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सवुिधाांची मावहती - -- 
 नमनेु वमळण्याबाबत उपलब्ध मावहती   - --  
 सचूना फलकाची मावहती    - सचूना फलक लािण्यात आलेला आहे 

 
अ.क्र सवुिधाांचा प्रकार िेळ  कायतपध्दती  वठकाण  जबाबदार 

व्यक्ती/ 
कमतचारी 

तक्रार वनिारण 

 अिी बाब नाही  
 

ग्रांथालय विषयी मावहती – विकास- आस्थापना विषयी िासनाने प्रकावित केलेली पसु्तके जी प्राप्त झालेली आहेत 
ती या िाखेत उपलब्ध आहेत.  
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[ कलम 4 (1) (ब) (xvi) ] 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील विकास- आस्थापना िाखा कायालयातील िासकीय मावहती अवधकारी/ 
सहाय्यक िासकीय मावहती अवधकारी/ अवपलीय प्रावधकारी (तेथील लोक प्रावधकारणाच्या कायतके्षत्रातील) याची 
विस्ततृ मावहती प्रकावित करणे.  

अ.िासकीय मावहती अवधकारी 

अ.क्र िासकीय मावहती 
अवधकाऱयाांचे नाांि ि 
पदनाम  

कायतके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल अवपलीय 
प्रावधकारी 

1 श्री.जी.एस.िसािे, 
प्रभारी सहा. गटविकास 
अवधकारी (प्रिासन) 

कोकण  
विभाग  

विभागीय आयकु्त 
कायालय, 
विकास-
आस्थापना िाखा, 
कोकण भिन, 
निी मुांबई.        
द.ुक्र.27571369 

estkonkan@gmail. 
com 

उप आयकु्त 
(आस्थापना) 

ब. सहाय्यक िासकीय मावहती अवधकारी 

अ.क्र सहाय्यक िासकीय 
मावहती अवधकाऱयाांचे नाांि 
ि पदनाम  

कायतके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल 

1 श्री. जी.एस.िसािे, 
सहाय्यक प्रिासन 
अवधकारी  

कोकण  विभाग  विभागीय आयकु्त 
कायालय, विकास-
आस्थापना िाखा, 
कोकण भिन, निी 
मुांबई.        
द.ुक्र.27571369 

estkonkan@gmail. com 

ग. अवपलीय अवधकारी 

अ.क्र िासकीय मावहती 
अवधकाऱयाांचे नाांि ि 
पदनाम  

कायतके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल याांच्या अवधनस्त 
िासवकय 
मावहती 
अवधकारी 

1 श्रीम.सपु्रभा अग्रिाल 
उपआयकु्त 
(आस्थापना) 

कोकण  
विभाग  

विभागीय आयकु्त 
कायालय, 
विकास-
आस्थापना िाखा, 
कोकण भिन, 
निी मुांबई.        
द.ुक्र.27571369 

estkonkan@gmail. 
com 

सहाय्यक गट 
विकास 
अवधकारी 
(प्रिासन) 
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[कलम 4 (1) (ब)(xvii)] 

विभागीय आयकु्त कोकण विभाग येथील विकास-आस्थापना िाखा कायालयातील प्रकावित मावहती 

--वनरांक – 

[कलम 4 (1) (क)] 

सितसामान्य लोकाांिी सांबांवधत महत्िाचे वनणतय ि धोरणे याांची यादी प्रकािनाकवरता तयार करणे ि वितवरत करणे.  

या कायालयािी सांबांवधत नाही. 

[कलम 4 (1) (ड)] 

या कायालयािी सांबांवधत नाही . 
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विभागीय आयकु्त कोकण विभाग यांचे कायालय (विकास शाखा) 
दालन क्र.112, पवहला मजला, कोकण भिन, निी मुांबई 400 614. 

दरूध्िनी ि फॅक्स क्र.27571369            ई मेल : estkonkan@gmail.com 
____________________________________________________________ 
पत्र क्र. विकास/काया-2/प्रिासन/1ते17बाबी/2019            वदनाांक : 15.10.2019 
 
प्रवत, 

उप आयकु्त (सामान्य)  
कोकण विभाग, कोकण भिन. 
 

विषय : मावहतीचा अवधकार अवधवनयम 2005 वनयम 4 (1) (ब) 
      नसुार 1 ते 17 बाबींची मावहती एकवत्रत करुन  
         िेबसाईटिर प्रवसध्द करण्याबाबत. 
संदभय : आपलेकडील पत्र क्र. साशा/काया9/ममाअ/1-17बाबींची  
         मा./ 2018  वद. 30/09/2019 
 
 

 उपरोक्त सांदभीय विषयान्िये या कायालयाची मावहतीचा अवधकार अवधवनयम  

2005 नसुार  माहे जलैु 2019 ची 1 ते 17 बाबींची अद्ययाित मावहती यासोबत सादर करण्यात येत 

आहे.  

      
                 (सपु्रभा अग्रिाल) 

                         उप आयकु्त (आस्थापना), 
                                                कोकण विभाग, निी मुंबई  
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