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 आ थापना (िवकास) शाखा 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

पिरिश ट - 2 

17 मनॅ्यअुल  

कलम 4 (1) (b) (i) 

िवभागीय आयकु्त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) कायार्लयातील काय 
व कतर् ये यांचा तपिशल. 

कायार्लयाचे नांव   :   आ थापना (िवकास) शाखा, क कण भवन 

प ा    :   क कण भवन, पिहला मजला, कक्ष कर्. 112, सी.बी.डी.  

              बेलापरू नवी मुंबई. 

शासकीय िवभागाचे नांव   :  िवकास शाखा 

कोणत्या मंतर्ालयातील खात्याच्या अिधन त : गर्ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग  

कायर्के्षतर्    :   क कण िवभागातील पाच िज हे  

1) ठाणे, 2) पालघर, 3) रायगड, 4) रत्नािगरी, 5) 
िंसधदुगुर्. 

िविश ठ काय :   

                        1)    िज हा पिरषदांच्या आ थापना िवषयक बाबी व लेखा िवषयक बाबींवर िनयंतर्ण ठेवणे.  

            2)   िज हा पिरषदा व पंचायत सिमत्यांच्या कामकाजाची तपासणी करणे. 

 3)   िज हा पिरषदा, पंचायत सिमत्या व गर्ामपंचायतींना अनदुान वाटप करणे. 

 4)  िज हा पिरषदा, पंचायत सिमत्या व गर्ामपंचायती अिधिनयम संबंधीत संिवधािनक  कामे. 

िवभागाचे ध्येय/धोरण :  िज हा पिरषदांच्या आ थापना िवषयक व शासकीय कामकाजावर 
िनयंतर्ण व मागर्दशर्न करणे.  

संबंधीत अिधकारी / कमर्चारी :  

कायर् :      नमनुा ब मध्ये िद यानसुार 

कामाचे िव ततृ वरुप : 

मालम ेचा तपिशल :  क कण भवन इमारत पिहला मजला, कक्ष कर्.112, बेलापरू, 

 नवीमुंबई 400 614. 
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उपल ध सेवा :  --  

सं थेच्या संरचनात्मक तक्ता :   सोबत जोडला आहे. 

कायार्लयीन दरुध्वनी कर्मांक व वेळ:022-27571369 सकाळी 9.45 ते सायं. 6.15 

सा तािहक सु ी व िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळा : त्येक शिनवार व रिववार या 
सा तािहक सु या, कायार्लयीन वेळ सकाळी 9.45 ते सायं. 6.15 
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सं थेचा ारुप तक्ता : कलम 4 (1) (b) (ii)      
नमनुा (अ) 

 
  



4 
 

कलम 4 (1) (b) (ii) 
नमनुा (अ) 

   
िवभागीय आयकु्त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) 
कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांच्या अिधकाराचा तपिशल.  ब 
 

अ. 
कर्. 

पदनाम अिधकार - शासकीय कोणत्या काय ा / िनयम / 
शासन िनणर्य / पिरपतर्का 
नसुार 

अिभ
ाय 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

िवभागीय  
आयकु्त  महारा टर् िवकास सेवा वगर् -2 मध्ये पदोन्नती देण्यासाठी 

िवभागीय तरावर थापन करावयाची पदोन्नती सिमती. 

 

 
महारा टर् िवकास सेवा “गट -अ” आिण महारा टर् िवकास 
सेवा “गट- ब” संवगार्तील अिधकाऱ्यांसंदभार्त िवभागीय 
आयकु्तांना शासनाचे शासकीय अिधकार दान 
करण्याबाबत. 

 

महारा टर् िवकास सेवा गट – ब संवगार्तील अिधकाऱ्यांचे 
बद यांचे अिधकार िवभागीय आयकु्त यांना त्यािर्पत 
करण्याबाबत. 

गर्ाम िवकास िवभागा कडील 
कर्.मिवसे-1887/3673/गर्ाम 
िवकास िवभाग, िदनांक 27 
माचर्, 1987 
 

गर्ाम िवकास िवभागा 
कडील शासन िनणर्य कर्. 
मिवसे1014/ 

.कर्.150/2014/आ था-
3, िदनांक 30 जनू, 2014 
 

गर्ाम िवकास िवभागा 
कडील शासन िनणर्य 
कर्.मिवसे10/2014/ .कर्.2
29/आ था-3 (अ), िदनांक 
04 फे वुारी, 2015 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

िवभागीय  
आयकु्त  िज हा पिरषद वगर् 3 व वगर् 4 कमर्चा-यांना मानीव 

िदनांक दान करण्याबाबत 

 

 

रुपांतरीत िनयिमत अ थायी आ थापनेवरील कमर्चा-
यांना कामानसुार हु ा व हु यानसुार वेतन ेणी तसेच 
सधुारणा फेरफार इत्यादी लाग ूकरणे 

 

रुपांतिरत िनयिमत अ थायी आ थापनेवरील कमर्चा-

शासन पिरपतर्क कर्. पदिन 
2006/ .कर्.813/ आ था 10 
िदनांक 28.7.2006 

 

शासन पिरपतर्क कर्माक 
का यआ 4305/ .कर्.745/ 
आ था 10 िदनांक 6.1.2007 

 

शासन पिरपतर्क कर्माक 
का यआ 2705/ .कर्. 607/ 
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यांना कामानसुार हु ा व हु यानसुार  वेतन ेणी 
देण्याबाबत 

 

 

िनवृ ी िवषयक करणे/  मा. लोकायकु्त करणे 
हाताळण्याबाबत 

 

 

परेुसे उमेदवार उपल ध न झा यास नामिनदशन व 
पदोन्नती यांचे माण िशिथल करण्याबाबत 

 

सामान्य शासन िवभाग शासन िनणर्य िदनांक 
20.5.2015 मधील तरतदूीनसुार शासिकय कमर्चा-
यांच्या मतृ्यनंूतर 1 वषार्च्या आत अनकंुपा िनयकु्तीसाठी 
पातर् वारसदाराने अजर् सादर करणे आव यक आहे.  
तथािप 1 वषार्पेक्षा अिधक व 3 वषार्पयत अजर् सादर 
करणेस झालेला िवलंब क्षमािपत करणे   

 

िज हा पिरषद गट क व गट ड कमर्चा-यांच्या बद या / 
ितिनयकु्ती बाबत 

 

 

 

िज हा पिरषद सेवेतील उपलेखापाल पदावर 
पदोन्नतीसाठी आिण उपलेखापाल पदावर नामिनदशनाने 
िनयकु्त झाले या कमर्चाऱ्यांसाठी परीक्षा आयोजन करणे 

 

विर ठ सहा यकाची 25%  िनवडीने भरण्याची पदे 
िज हा पिरषदेच्या किन ठ सहा यक, भांडार सहा यक, 
भांडारपाल, कॉ यटुर या कमर्चा-यांमधनू भरण्यासाठी 
मयार्िदत पधार्त्मक िवभागीय पिरक्षा आयोजन करणे 

आ था 10 िदनांक 
18.1.2007 

 

शासन पिरपतर्क कर्मांक सेिनवे 
2009/ .कर्.181/ आ था 11 
िदनांक 18.11.2009 

 

 

महारा टर् िज हा पिरषदा िज हा 
सेवा (सेवा वेश) िनयम 
1967 मधील तरतदूी 

 

 

 

शासन पिरपतर्क कर्मांक 
संिकणर् 5017/ .क.416/ 
आ था 9 िदनांक 5.10.2017 

 

शासन िनणर्य 
कर्.िजपब/414/ .कर्.112/ 
आ था-14, िद.15.5.2014, 
शासन िनणर्य कर्मांक ितिन 
2006/ .कर्.390/ आ था 9 
िद.27.6.2006,  शासन 
िनणर्य कर्मांक 
िजपब4820/ .कर्.290/आ
था14 िदनांक7.4.2021 

पिरपतर्क कर्. पिरक्षा-
1586/5091/404/09, 
िद.13.4.1989 

 

शासन, गर्ाम िवकास िवभाग 
िनणर्य कर्मांक पिरक्षा-1089/ 
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गर्ाम सेवक मधनू गर्ाम िवकास अिधकाऱ्यांची 25% पदे 
िनवडीने भरण्याकिरता िवभागीय पधार्त्मक पिरक्षा 
आयोजन करणे 

 

महारा टर् िज हा पिरषदा ( िज हा सेवा ) सेवा वेशो र 
पिरक्षा आयोजन करणे 

 

 

िज हा पिरषद कमर्चारी गट क व गट ड संवगार्तील 
बेिहशोबी मालम ा, नैितक अध:पतन, लाचलचुपत, 
खनू, खनुाचा यत्न, बलात्कार या व अशा गंभीर 
करणात फौजदारी गनु्हा दाखल झा यामळेु िनलंिबत 
करण्यात आले असेल अशा िनलंिबत कमर्चाऱ्यांच्या 
बाबतीत आढावा घेणे 

िज हा पिरषद गट क व गट ड कमर्चा-यांचे जादा वय / 
शैक्षिणक अहर्ता क्षमापन ताव 

 

कंतर्ाटी गर्ामसेवकांची िनवड मध्येच र  करणे इत्यादी 
बाबत काही तकर्ार अस यास तकर्ारदाराचे हणणे 
लक्षात घेऊन त्या संदभार्त योग्य तो िनणर्य देणे 

सीआर -264/ 89/13 िदनांक 
18.12.1989 

 

शासन गर्ाम िवकास 
िवभागाकडील िनणर्य 
कर्.पिरक्षा/1089/ सीआर-
647/ 90/13 िद.16.7.1991 

 

महारा टर् िज हा पिरषद िज हा 
सेवा ( सेवा वेश ) िनयम 
1985 

 

शासन िनणर्य कर्मांक डीईएन 
2310/ .कर्. 127/ आ 12 
िदनांक 16.9.2010 

 

 

महारा टर् िज हा पिरषद िज हा 
सेवा सेवा वेश िनयम 1967 

 

शासन िनणर्य कर् .एिपटी -
1000/.कर्.272/13 ,िदनांक 

6 जनु 2001  

3. 

 

 

 

िवभागीय  
आयकु्त  िज हा गर्ाम िवकास िनधीचे लेखे अ ावत ठेवणेसाठी 

आव यक असलेला कमर्चारी वगर् (विर ठ 
सहाय यक लेखा) नेमणे व कमर्चारी मदुतवाढ देणे.  

महारा टर् गर्ामपंचायत अिधिनयम 
(1959 चा मुंबई अिधिनयम 
कर्.3) चे कलम 133 व मुबंई 
िज हा (गर्ामिवकास िनधीबाबत) 
िनयम 1960 चे िनयम 6(3) 
माणे 
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 िवभागीय 
आयकु्त 

िज हा पिरषद थायी सिमतीकडून थिगती िदले या 
गर्ामपंचायत ठरावावर िनणर्य घेणे. 

महारा टर् गर्ामपंचायत 
अिधिनयम (1959 चा मुंबई 
अिधिनयम कर्.3) चे कलम 
142(3) 

 

4. 

 

 

 

िवभागीय  
आयकु्त  Inspection of Zilla Parishad and Panchayat 

Samitee by commissioners, Additional 
commissioners and Assistant 
Commissioners (Development) 

Government of 
Maharashtra Rural 
Development Department 
Resolutation No.NS1075 
/433/ XXVI Dated 
31/03/1976 

 

 िवभागीय 
आयकु्त 

Inspection of Zilla Parishad and Panchayat 
Samitee by commissioners, Additional 
commissioners and Assistant 
Commissioners (Development) and officers 
of Zilla Parishad 

Government of 
Maharashtra Rural 
Development Department 
Resolutation No. ZPM-
1183/1127/(3041)/05 
dated 7/6/1983 

 

 िवभागीय 
आयकु्त 

गर्ामपंचायतीचे सखोल व सवर्साधारण तपासणी / 
िनरीक्षण 

 महारा टर् शासन गर्ामिवकास 
व जलसंधारण िवभाग, 
पिरपतर्क कर्मांक संकीणर्-
1096/ .कर्.115 / 21-अ 
िदनांक 27/06/1996 

 

 िवभागीय 
आयकु्त 

शासिकय िनरीक्षणबाबत मागर्दशर्क सचुना महारा टर् शासन सामान्य 
शासन िवभाग, शासन 
पिरपतर्क कर्मांक िनरीक्षण-
2002/28 िद.15/04/2002 
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िवभागीय आयकु्त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) 
कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांच्या अिधकाराचा तपिशल.    अ 

अ. 
कर्. 

पदनाम अिधकार - आिर्थक कोणत्या काय ा / 
िनयम / शासन िनणर्य/ 
पिरपतर्का नसुार 

अिभ 
ाय 

1 2 3 4 5 

1. उप आयकु्त 
(आ थापना)   
 

1. कायार्लयातील दरूध्वनी जोडणी सािहत्य खचार्स मंजरूी देणे.
2. दरूध्वनीच्या थानांतरासाठीच्या आावतीर् खचार्स मंजरूी  
      देणे. 
3 .कायार्लयीन दालनाची दरुु तीच्या खचार्स मंजरूी देणे.       
     ितवषीर्  रु. 10,000/- पयत 
1. कायार्लयात उ मािनवारक साधन सामगुर्ी (वातानकूुिलत      
      सयंतर् वगळून) ितवषीर् ित कायार्लय रु. 3000/- पयत 
      शासकीय वाहनाचा देखभाल दरुु ती खचर्  

अ) पेटर्ोल वाहन ितवषीर् ) 
                               रु. 50,000/- पयत 

ब) िडझेल वाहन ितवषीर् )रु.  
कायार्लयीन वाहनाच्या पेटर्ोल/िडझेल खचार्स मंजरूी देणे. ितवषीर् 
2,000 िल. / व 3000िल. 

2. शासकीय वाहन िनरुपयोगी ठरिवण्यास मंजरूी देणे. 
3. छायांिकत ती, चकर्मदुर्ण, अमोिनया ल ु िं ट, छपाई, कोटर् फी 

मदुर्ांक वगैरे योजनासाठी तातडीच्या वेळी झाले या खचार्स मंजरूी 
देणे. 

4. टंकलेखन दरुु तीसाठी मंजरूी देणे. ितयंतर् ितवषीर् रु.2000/- 
पयर्त. 

5. िवजेवर चालणारी/ हाताने चालिवण्याची पिरगणना यंतेर् 
(कॅ यलेुटर) िवकत घेणे.  त्येकी रु.1000/- पयत पिरगणन यतर् 
िवकत घेण्यापरुते. 

6. संगणकासाठी लागणारे सािहत्य खेरदी बाबत. ितसंगणक 
ितवषीर् रु. 10,000/- पयत. 

7.  फॅक्स रोल व तद्नषंुिगक सामगर्ी खरेदी  
8. कायार्लयीन यंतर् देखभाल दरुु तीसाठी करार 

(टंकलेखन, कॅ क्यलेुटर, चकर्मदुर्ण यंतर्, छपाई यंतर्, इ. 
     यंतर्ाच्या िंकमतीच्या 10% दरुु तीवरील खचर्. 

महारा टर् शासन िव ीय
अिधकार िनयम 
पिु तका 1978 व 
शासन िनणर्य, िव  
िवभाग, कर्. िवअ  
10.08/ .कर् 70/ 
2008/ िविनयम  
िद. 15 मे 2009 अन्वये 

 

2. गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

1. कायार्लयीन कमर्चाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांसाठी आहरण व 
संिवतरण अिधकारी हणनू काम पहाणे. 

 

िवभागीय आयकु्त क कण
िवभाग यांचेकडील आदेश 
कर्.िवशा/कायार्-2/ 
शासन/ .कर्.101/03 
िद.6.9.2003 
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कलम 4 (1) (b) (ii) 
नमनुा (अ) 

   
िवभागीय आयकु्त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) 
कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांच्या अिधकाराचा तपिशल.  ब 
 

अ. 
कर्. 

पदनाम अिधकार - शासकीय कोणत्या काय ा / 
िनयम / शासन िनणर्य / 
पिरपतर्का नसुार 

अिभ
ाय 

1 2 3 4 5 

1. उप आयकु्त 
(आ थापना)   
 

1. अिधपत्याखालील कमर्चाऱ्यांच्या आ थापना िवषयक 
बाबींचे अिधकार  

अ)  सवर् कारच्या रजा 

ब)   वेतनवाढी 

क)  कमर्चाऱ्यांना िकरकोळ िशक्षा देणे. 

ड)  गोपिनय अहवाल िलिहणे/ पनुिर्वलोकन करणे 

इ)  वेतन िन चीती व भिव य िनवार्ह िनधी. 

ई)  अिधकाऱ्यांच्या / कमर्चाऱ्यांच्या सेवा पिु तका ती    

     वाक्षरीत करणे. 

महारा टर् शासन गर्ाम 
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग पिरपतर्क कर्. 
मिवसे-1099/ 

.कर्.3019/10/          
िद. 16.10.99 

 

 

2. सहा यक 
आयकु्त 
(तपासणी) 

1.   अिधपत्याखालील कमर्चाऱ्यांचे गोपानीय अहवाल िलिहणे.  

--"-- 

 

3. सहा.आयकु्त 
(चौकशी) 

1. िवभागातील िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांच्या िवभागीय 
चौकशी करणे हाताळून चौकशी अहवाल तयार 
करणे.  

2. अिधपत्याखालील कमर्चाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल 
िलिहणे. 

--"--  

4. सहा यक 
संचालक 
(िवकास) 

1. अिधपत्याखालील कमर्चाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल    
िलिहणे. 

--"--  

5. गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

1. अिधपत्याखालील कमर्चाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल   
िलिहणे. 

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

 
िवभागीय आयकु्त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) 
कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांच्या अिधकाराचा तपिशल.        क 

अ. 
कर्. 

पदा◌ाम अिधकार - फौजदारी कोणत्या काय ा / 
िनयम / शासन िनणर्य / 
पिरपतर्का नसुार 

अिभ
ाय 

1 2 3 4 5 

1. 

 

उप आयकु्त 
(आ थापना)  िन रं क 

-- 

 
-- 

2. सहा यक 
आयकु्त 
(तपासणी) 

िन रं क -- 

 
-- 

3. सहा यक 
आयकु्त 
(चौकशी) 

िन रं क -- 

 
-- 

4. सहा यक 
संचालक 
(िवकास) 

िन रं क -- 

 
-- 

5. गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

िन रं क -- 

 

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

 
िवभागीय आयकु्त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) कायार्लयातील अिधकारी व 
कमर्चारी यांच्या अिधकाराचा तपिशल.   

   ड 
अ. 
कर्. 

पदनाम अिधकार – अधर्न्यायीक कोणत्या काय ा / 
िनयम / शासन िनणर्य / 
पिरपतर्का नसुार 

अिभ
ाय 

1 2 3  4 5 

1. 

 

उप आयकु्त 
(आ थापना)   

िन रं क 
-- -- 

2. सहा यक 
आयकु्त 
(तपासणी) 

िन रं क 
-- -- 

3. सहा यक 
आयकु्त 
(चौकशी) 

     िवभागातील िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांच्या िवभागीय चौकशी   

     करणी हाताळून चौकशी अहवाल तयार करणे. 

 

भारतीय दंड संिहता 
कलम 193 

 

4. सहा यक 
संचालक 
(िवकास) 

िन रं क 
-- -- 

5. गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

िन रं क 
-- 

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

 
िवभागीय आयकु्त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) 
कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांच्या कतर् याचा तपिशल. 
 

अ. 
कर्. 

पदनाम कतर् ये कोणत्या काय ा / 
िनयम / शासन िनणर्य / 
पिरपतर्का नसुार 

अिभ 
ाय 

1 2 3 4 5 

1. उप आयकु्त 
(आ थापना)   
 

1. महारा टर् िवकास सेवा वगर्-1 व 2 च्या अिधकाऱ्यांची 
आ थापना. 

2.  िज हा पिरषदे अंतगर्त असले या कमर्चाऱ्यांच्या आ थापना   
     िवषयक बाबी. 
1. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व गर्ाम पंचायत अिधिनयम 

संबंिधत संवैधािनक कामे. 
2. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व गर्ाम पंचायत यांना 

अनदुान वाटप. 
3. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व गर्ाम पंचायत यांच्या लेखा 

िवषयक बाबी.  
4. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व गर्ाम पंचायत आ थापना 

िवषयक तकर्ारींची चौकशी 
5. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती अिधिनयम व गर्ाम पंचायत 

अिधिनयमातील तरतदूी नसुार आयकु्तांकडे ा त होणारी 
अिपले. (अितिरक्त आयकु्तांना दान केले या 
अिधकारा यितिरक्त.) 

6. त्यांच्या अिधपत्याखालील कमर्चाऱ्यांच्या आ थापना 
िवषयक बाबी. 

7. कायार्लयातील आहरण व संिवतरण बािंबवरील िनयंतर्ण. 
8. लेखा अिधकाऱ्यांवर संिनयतर्ण ठेवणे. 

 

महारा टर् शासन गर्ाम 
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग शासन िनणर्य 
कर्. मिवसे-1096/ 

.कर्.2052/10, 
िद.16.10.99  

 

2. सहा यक 
आयकु्त 
(तपासणी) 

 1. शासनाच्या िनकषा माणे िवभागातील सवर् िज हा पिरषदांची    
     दरवषीर्  व सवर् पंचायत सिमत्यांची तपासणी  पाच वषार्त    
    त्यांच्या पथकामाफर् त करुन िवभागीय आयकु्तांना तपासणी   
      अहवाल सादर करणे.  
2. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व गर्ाम पंचायत अिधिनयम    

      संबंिधत संवैधािनक कामे. 
3. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती अिधिनयम व गर्ाम पंचायत 

अिधिनयमातील तरतदूी नसुार आयकु्तांकडे ा त होणारी 
अिपले. (अितिरक्त आयकु्तांना दान केले या 
अिधकारा यितिरक्त.) 
 
 

--"--  
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1 2 3 4 5 

3. सहा यक 
आयकु्त 
(चौकशी) 

1. िवभागातील िज हा पिरषद वगर्-3 च्या कमर्चाऱ्यांच्या 
िवभागीय चौकशींची करणे.  

--''--  

4. सहा यक 
संचालक 
(लेखा) 

1. िज हा पिरषदांच्या सवर् िव िवषयक बाबींवर स ला देणे.
2. िव ीय िनयम व िश त िज हा पिरषदा पाळतात िंकवा नाही 

यासाठी आयकु्तांना आव यक ते सहा य करणे. 
3. त्येक िज हा पिरषदेच्या ा ती व मेळ घेण्याच्या कामावर 

सिनयंतर्ण ठेवणे व चकुीच्या दरुु तीचे ताव िववरण पतर् 'क' 
व 'ड' मध्ये शासनास सादर करणे.  

4. िज हा पिरषदांचे अनदुान िनधार्रण करणे. 
5. महालेखापाल व मखु्य लेखा पिरक्षक, था ◌ािक िनधी लेखा 

यांचेकडून लेखा पिरक्षण अहवाल ा त             झा यावर 
अहवालात अंतगर्त आके्षपांची पतुर्ता /  

6. अनपुालन िज हा पिरषदांकडून वेळीच होत अस याची खातर्ी 
करणे.  

7. ज्या लेखा िशषार्च्या संदभार्त िवभागीय आयकु्तांना / िवभागीय 
आयकु्त कायार्लयातील अिधकाऱ्यांना ताळमेळाच्या संदभार्त 
िनयंतर्क अिधकारी हणनू घोिषत करण्यात आलेले आहे. त्या 
लेखािशषार्चे ताळमेळाचे काम करणे. 

8. लोकलेखा सिमतीच्या अनषंुगीक सवर् बाबी हाताळणे. 
9. अंतगर्त लेखा पिरक्षा अिधकारी यांचेकडून अतंगर्त लेखा 

पिरक्षण अहवाल ा त झा याबरोबर त्याचा गोषवारा काढून 
आयकु्तांना सादर करणे आिण त्यामध्ये दशर्िवण्यात आले या 
गंभीर वरुपाच्या अिनयिमतता व उिणवा आयकु्तांच्या 
वैयिक्तक नजरेस आणनू देणे. आिण त्यावर करावयाच्या 
शासकीय कायर्वाहीची रुपरेषा सादर करणे. 

10. िज हा पिरषदांच्या सवर् िवभागातील लेखािवषयक दैनंिदन 
कामकाजामध्ये एकवाक्यता व ससुतुर्ता आणण्याकिरता 
आयकु्तांना ताव सादर करणे. 

11. िज हा गर्ािमण िवकास यंतर्णांचे लेखा पिरक्षणाचे काम करणे. 

महारा टर् शासन गर्ा. िव. 
व ज.सं. िव.पिरपतर्क 
कर्. आरसीएा-2000/ 
िववैक/ .कर्.4119 (2) 
/िव -7,िद.2.6.2003 

 

 

 

5. 

सहा.गट 
िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

        1.िवकास शाखेतील आहरण व संिवतरण अिधकारी हणनू    
              काम पहाणे. 

2. आ थापना िवभागातील पढुील संकलनाचे पयर्वेक्षकीय 
कामकाज पहाणे. महारा टर् िवकास सेवा, सेवा भरती, शासन, 
वेतन, अिपल, िनिरक्षण, गर्ामपंचायत, भारअिधभार, अथर्-1, 
अथर्-2, लेखा, रोखपाल. 

3. अिधकार के्षतर्ातील वगर्-3 कमर्चाऱ्यांचे गोपानीय अहवाल िलिहणे.  

महारा टर् शासन गर्ाम
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग शासन िनणर्य कर्. 
मिवसे-1096/ 

.कर्.2052/10, 16.10.99 

 

6. सहा यक 
शासन 
अिधकारी  

    आ थापना िवभागातील पढुील संकलनाचे पयर्वेक्षकीय  
            कामकाज पहाणे.  
           महारा टर् िवकास सेवा, सेवा भरती, शासन,    
           वेतन, अिपल, िनिरक्षण, गर्ामपंचायत, भारअिधभार.,   
           टपाल िवगतवारी  
 

--"--  
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7. महारा टर् 
िवकास सेवा 
संकलन  

1.   महारा टर् िवकास सेवा गट अ  व  गट ब अिधकाऱ्यांच्या       
      आ थापना िवषयक बाबी. 
3.   महारा टर् िवकास सेवा गट- ब मध्ये पदोन्नती देण्यासाठी    
      िज हा पिरषदेतील िव तार अिधकारी (गर्ामपंचायत), कृषी     
     अिधकारी, िलिपक- कक्ष अिधकारी, सहा यक बाल िवकास     
      क प अिधकारी , िव तार अिधकारी (सांिख्यकी),     
      िव तार अिधकारी (िशक्षण) यांच्या ज्ये ठता या ा तयार     
      करणे. 

--"--  

8. सेवाभरती 1. िज हा पिरषद कडील गट क व गट ड कडील एकूण 
कमर्चारी संख्या  43250 यांच्या आ थापना िवषयक 
बाबी. 

2. रोजंदारी, अ थायी  आ थापनेवर कायर्रत असणाऱ्या 
कमर्चाऱ्यांच्या सेवा िनयिमत करण्याबाबतचे ताव 

3. महारा टर् िज हा पिरषद िज हा सेवा भरती िनयमा 
संबंधीचे पतर् यवहार.  

4. अनकंुपा तत्वावरील नेमणकूा बाबत. 
5. मागास वगीर्यांचे सरळ सेवा भरतीचा व पदोन्नतीचा  

अनशेुष भरुन काढणे.िज.प. कमर्चारी आंतर िज हा 
बदली, महारा टर् िज हा पिरषद िज हा सेवा ( वेश) 
1967 अंतगर्त िनयम 5(2) नसुार िज हा पिरषद वगर्-3 
कमर्चाऱ्यांच्या वयोमयार्देची अट िशथील करण्यास 
परवानगी देणे.  

6. महारा टर् िज हा पिरषद िज हा सेवा वेश 1967 अंतगर्त 
िनयम 6(2) नसुार नेमणकूा करणेकिरता परवानगी देणे. 

7. महारा टर् िज हा पिरषद िज हा सेवा वेशो र पिरक्षा. 
8. उपलेखापाल पदासाठी अहर्ता पिरक्षा. 
9. किन ठ सहा यक पदावरुन विर ठ सहा यक 

पदोन्नतीसाठी पधार् पिरक्षा.गर्ामसेवकांमधनू गर्ाम िवकास 
अिधकारी पदोन्नतीसाठी पधार् पिरक्षा. 

             

--"--  

9. शासन 
1. शाखेतील कमर्चाऱ्यांच्या आ थापना व शासकीय बाबी. 
2. आ थाई कमर्चाऱ्यांच्या मदुत वाढीचे ताव शासनास 

सादर करणे. इत्यादी. 
3. सेवा िनवृ  होणाऱ्या अिधकारी व कमर्चारी यांच्या सेवा 

िनवृ ीवेतन करणे तयार करणे व मंजरूीस पाठिवणे. 
4. नागिरकांची सनद िवषयाची मािहती सादर करणे. 
5. िवकास- आ थापना शाखेकडील अिधकारी व कमर्चारी 

यांचे गोपिनय अहवाल सादर करणे.  

महारा टर् शासन गर्ाम 
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग शासन िनणर्य 
कर्. मिवसे-1096/ 

.कर्.2052/10, 
िद.16.10.99 

 

10 अिपल 
1. िज हा पिरषदेकडील वगर्-3 व वगर् 4 च्या कमर्चाऱ्यांच्या 

सेवा िवषयक अिपलाबाबत कायर्वाही करणे. 
2.   िज हा पिरषदेतील तांितर्क सेवा वगर् 3 मधील बांधकाम    

            िवभाग,  लघ ुपाटबंधारे िवभाग,  पाणी परुवठा िवभाग,    
            िव तु व यांितर्की िवभाग, बंधकाम (अहर्तारहीत) या    
            िवभागातील किन ठ अिभयंता/ सहा यक अिभयंता          
            यांच्या ज्ये ठताया ा  तयार करणे. 
 

 

--"--  
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11. वेतन 1. िज हा पिरषदेच्या वगर्-3 व 4 कमर्चाऱ्यांचे वेतन, िनवृ ी 
वेतन, रजा, अितिरक्त कायर्भार करणे, भिव य िनवार्ह िनधी 
व सेवा िवषयक इतर बाबी. व वै िकय बीलांना मंजरूी  देणे 

  --"--  

12. भारअिधभार 1. िज हा पिरषदेकडील भार अिधभार करणे ि वकृत 
करणे.     2.   तगाई. 

--"--  

13. गर्ामपंचायत 
1. गर्ामपंचायत बाबींचा सवर् पतर् यवहार. 
2. गर्ामपचायतचे िवभाजन, िवघटन, िनवडणकुांबाबत 

कामकाज. 
3. सरपंच, उपसरपंच, िज. प. सद य यांची अहर्ता. 
4. गर्ामपंचायतीच्या अनषंुगाने तकर्ार. 

--"--  

14. िनिरक्षण 1. िज हा पिरषदा व पंचायत सिमत्या यांची सवर्साधारण 
तपासणी करुन मु ांची पडताळणी करणे.  

--"--  

15. लेखा-1 

संकलन १ 

 (स.ले.अ.) 

संकलन -2  
किन ठ 
सहा यक 
लेखा 

1. थािनक िनधी लेखापिरक्षण अहवालातील लंिबत 
पिरच्छेदावर कायर्वाही करणे.  

2. िज हा पिरषदेकडील महालेखापालांचे लंिबत 
पिरच्छेदावर कायर्वाही करणे. 

3. पंचायत राज सिमती लंिबत पिरच्छेदावर कायर्वाही 
करणे. 

4. िज हा पिरषदेकडील वािर्षक लेखे अहवाल. 
5. लोकलेखा िवषयक सिमतीच्या अनषंुगाने येणारे िवषय. 
6. िज हा पिरषदेकडील जनेु वाहन िनलिखत करणे व नवीन 

वाहन खरेदीस मंजरूी देणे. 
7. िज हा पिरषदेकडील िवहीत मयार्देवरील जादा खचार्स 

मंजरूी देणे.  
8. महारा टर् िव  व लेखा वगर्-3 च्या पिरक्षा. 
9. मखु्य कायर्कारी अिधकारी िज हा पिरषद यांचेकडील 

खरेदी अिनयिमतता ,चौकशी, दोषारोप इत्यादी. 
10. भार अिधभार व तगाई या संकलनाचे पयर्वेक्षण. 

              संकलन  २ 
11. अनदुान िनधार्रण 
12. कोसबाड लेखा पिरक्षण 
13. सवर् कारचे अिगर्म 
14. स.ले.अ संकलनाची टंकलेखन कामे. 

महारा टर् शासन गर्ाम 
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग शासन िनणर्य 
कर्. मिवसे-1096/ 

.कर्.2052/10, 
िद.16.10.99 

 

16. लेखा -2    

संकलन – 
1 

(उपलेखापा
ल)/ 
संकलन -2 

(किन ठ 
सहा. लेखा) 

                 संकलन - 1 
1. िवभागीय तरावरील (िज.प., िज हा गर्ािमण िवकास 

यंतर्णा) िज हािधकारी व आयकु्त कायार्लयाचे िवकास 
शाखे अंतगर्त असलेले लेखािशषार्चे ताळमेळाचे 
कामकाज. 

2. िवकास शाखेतील शासकीय वाहनाबाबत कामे, 
3. यशवंत पंचायत राज अिभयान व पंचायत सबलीकरण व 

उ रदाियत्व ोत्साहन योजना अंतगर्त कामे. 
(अंदाजपतर्ाक, अगर्ीम आिण इतर कामे)  

4. िनवडणकू लेखा पिरक्षण  
                      संकलन – 2 

5. िवभागीय आयकु्त कायार्लय िवकास शाखा व िज हा 

--"--  
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पिरषदांचे अंदाजपतर्क तयार करणे. 
6. अनदुान वाटप (जमीनमहसलू उपकर, वाढीव उपकर व 

इतर अनदुाने) 
7. पंचायत राज िशक्षण कदर् व गर्ामसेवक िशक्षण कदर् 

कोसबाड यांना वेतन व वेतने र अनदुान वाटप करणे. 
8. उपयोिगता माणपतर्. 
9. भार अिधभार 
10. उपलेखापाल संकलनाची टंकलेखन कामे. 

        
17. रोखपाल 1. गर्ाम िवकास व जलसंधारण िवभागातंगर्त उपल ध 

होणाऱ्या लेखािशषार्खाली अिधकारी / कमर्चाऱ्यांची वेता 
देयके, वासभ ा देयके.  

2. कायार्लयीन खचर् याची देयके तयार करणे, रक्कमेचे 
वाटप करणे इत्यादी अनषंुिगक कामे. 

 

--"--  

18. िवभागीय 
चौकशी 

1. िवभागातील िज हा पिरषद वगर्-3 च्या कमर्चाऱ्यांच्या 
िवभागीय चौकशींची करणे.   

--"--  

19. आवक 1. िज हा पिरषदेकडील येणारे सवर् टपाल देवनू संबंिधत     
       कायार्सनांना वाटप करणे. 

2.मा. आमदार / खासदर संदभर् / मंतर्ी संदभर्,     
           अधर्शासकीय संदभर् , संदभर् या न दवहयांचा   
           गोषवारा काढणे. 

--"--  

20. जावक या शाखेतील सवर् टपाल न दवून संबंिधत कायार्लयास पाठिवणे.   

कायार्लयीन टेशनरी यंतर् सामगुर्ी खरेदी, देखभाल दरुु ती करणे.     

--"--  

21. ि वय 
सहा यक  

मखु्य कायर्कारी अिधकारी, िज हािधकारी, अितिरक्त मखु्य 
कायर्कारी अिधकारी, अपर िज हािधकारी यांच्या संयकु्त बैठकीची 
मािहती तयार करणे. यशवंत पंचायत राज अिभयान 
मखु्य कायर्कारी अिधकारी िज हा पिरषद यांचे िफरती कायर्कर्म व 
दैनंिदनीस मंजरूी देणे. न्यायालयीन करणे . 
 

--"--  
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कलम 4 (1) (ब)  (iii) 

िनणर्य िकर्येतील पयर्वेक्षण व जबाबदारीचे उ रदाईत्व िनि चत करुन कायर्पध्दतीचे 
काशन.   (कामाचा कार / नांव) 

अ. 
कर्. 

कामाचे वरुप कालावधी 
िदवस 

कामासाठी 
जबाबदार अिधकारी

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 

1. िवभागातील िज हा पिरषद तपासणी वषार्तनू 
एकदा 

िवभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आ थापना)  व  
सहा यक आयकु्त 
(तपासणी) 

महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्. 
मिवसे-1099/ .कर्.3019/10, 
िद.16.10.1999 

2. िवभागातील पंचायत सिमत्यांची 
तपासणी 

5 वषार्तनू 
एकदा 

उप आयकु्त 
(आ थापना)  व 
सहा यक आयकु्त 
(तपासणी) 

महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्. 
मिवसे-1099/ .कर्.3019/10, 
िद.16.10.1999 

3. िवभागातील िज हा पिरषद 
कमर्चाऱ्यांसाठी  सेवा वेशो र पिरक्षा 

वािर्षक  

 

 

िवभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आ थापना)  व  
गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

 

महारा टर् िज हा पिरषदा (िज हा सेवा) 
सेवा वेशो र पिरक्षा िनयम 1985 चे 
िनयम व शासन पिरपतर्क कर्. पिरक्षा 
2005/ .कर्. 679/आ था-10,  

िद. 24.8.2005 

4. किन ठ सहा यक पदावरुन विर ठ 
सहा यक पदावर पदोन्नतीसाठी पधार् 
पिरक्षा 

वािर्षक िवभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आ थापना)  व गट 
िवकास अिधकारी 
( शासन) 

महारा टर् शासा गर्ा.िव.िव.िनणर्य कर्. 
पिरक्षा-1089/सीआर-264/ 89/ 13/ 
िद.18.12.1989 

5. उप लेखापाल पदासाठी अहर्ता पिरक्षा वािर्षक िवभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आ थापना)  व गट 
िवकास अिधकारी 
( शासन) 

 

 

महारा टर् शासा गर्ा.िव.िव.िनणर्य कर्. 
एसएससी-1062/81630/ड-3/ 
िद.12.6.1965 व पिरपतर्क कर्.पिरक्षा-
1586/5091/404/ 09, 
िद.13.4.1989 
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6. गर्ामसेवका मधनू गर्ाम िवकास 
अिधकारी पदोन्नतीसाठी पधार् पिरक्षा 

वािर्षक िवभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आ थापना)  व  
गटिवकास िधकारी 
( शासन) 

महारा टर् शासा गर्ा.िव.िव.िनणर्य कर्. 
पिरक्षा-1089/सीआर/647/90-13 
िद.16.7.1991 

7. िवभागातील िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांचे 
चौकशी करणे. (िवभागीय तरावर 
ा त झालेली) 

6 मिहने सहा यक आयकु्त 
(चौकशी) 

िवभागीय चौकशी िनयम पिु तका  3.19 

8. िज हा पिरषद अनदुानाचे िनधार्रण करणे वािर्षक  
31िडसबर 
अखेर 

सहा यक 
संचालक(लेखा) 

महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क 
कर्मांक पंरास-1086/685(651) 25 
िद.13.5.1986 

9. िज हा पिरषद व िज हािधकारी यांच्या 
लेख्यांचे तैर्मािसक ताळमेळाचे काम 
करणे 

तैर्मािसक सहा यक 
संचालक(लेखा) 

महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्. 
आरसीएन-1089/ .कर्.3027/28, 
िद.5.9.1990 

10 गर्ामपंचायतीच्या गर्ामपंचायत कराबाबत 
कलम 125 खालील ठोक करारास 
मंजरुी देणे 

15 िदवस िवभागीय आयकु्त 
उप आयकु्त 
(आ थापना) 
सहा यक आयकु्त 
(तपासणी)            
व  गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे 
कलम 125 

11 गर्ामपचायतीचे सरपंच/उपसरपंच 
/सद य यांना पदावरुन काढुन टाकणे 
बाबतच्या अिपलावर िनणर्य देणे 

 िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना), 
सहा यक आयकु्त 
(तपासणी)           
व   गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

 मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे 
कलम 39 

12 गर्ामपंचायतीचे िवघटन करणेस मंजरुी 
देणे 

 िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना) , 
सहा यक आयकु्त 
(तपासणी)           
व  गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

 मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे 
कलम 145 
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13 अ)िज हा पिरषदा / पंचायतसिमत्या/ 
गर्ामपंचायतींना अनदुान वाटप करणे   
ब) शासकीय कमर्चा-यांना घरबांधणी / 
संगणक खरेदीसाठी कजार्चे वाटप 

1 
मिहना(अ
नदुान ा त   
झा या 
पासनू) 

िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना),  

सहा यक संचालक 
(लेखा ) 

महारा टर् शासा गर्ाम िवकास व जल 
संधारण िवभागाकडील शासन िनणर्य 
कर्मांक बीजीटी -1005/सीआर/1149/ 
िव -1 िद.11.8.2005 

14 मुंबई गर्ामपंचायत अिधाियम 1958 
मधील तरतदुी नसुार िवभागीय 
तरावरील िनणर्य/मंजरुी देणे/ कायर्वाही 
करणे 

-- िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना) , 
सहा यक आयकु्त 
(तपासणी)  व       
गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958  

15 िज हा पिरषद व पंचायत सिमती 
अिधिनयम 1961 मधील तरतदुी नसुार  
िवभागीय तरावरील िनणर्य/मंजरुी देणे/ 
कायर्वाही करणे 

-- िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना) 
सहा यक आयकु्त 
(तपासणी)  व      
गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

 

िज हा पिरषद व पंचायत सिमती 
अिधिनयम 1961 

16 पेन्शन अदालत मध्ये ा त झाले या 
तकर्ारीचे िनवारण करणे 

1 मिहना िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना)        
व गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

 

महारा टर् शासन सा. .िव. पिरपतर्क कर्. 
एमएसआय-
1002/1904/ .कर्.327/02 /10, िद. 
4.7.2002 

17 िज हा पिरषद कमर्चा-यांच्या जादा वय 
क्षमापन तावास मंजरुी देणे  

-- िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
आ थापना)         व  
गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

 

महारा टर् िज हा पिरषद िज हा सेवा 
( वेश) िनयम 1967 चा िनयम 5(2)  
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18 िज हा पिरषदांमध्ये िज.प.कमर्चा-यांच्या 
सरळ सेवा /पदोन्नतीची टक्केवारी 
िशिथल करुन नेमणकुा करणेस 
परवानगी देणे 

-- 

 

 

िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना) व    
गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

 

महारा टर् िज हा पिरषद िज हा सेवा 
( वेश) िनयम 1967 चा िनयम 6(2) 

19 िज हा पिरषद लेखा पिरक्षणातील भार- 
अिधभार करणे ि वकृत करणेस मंजरुी 
देणे 

-- िवभागीय आयकु्त 
उप आयकु्त 
(आ थापना) व  गट 
िवकास अिधकारी 
( शासन) 

 

मुंबई थािनक िनधी  लेखा अ 1930चे 
कलम10(1) व 11(4) 

20 िज हा गर्ाम िवकास िनधी मधील 
अ थायी पदास मदुतवाढ देणेस मंजरुी 
देणे 

त्येक 
वषीर् 

िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना), 
सहा यक आयकु्त 
(तपासणी)  व       
गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

मुंबई िज हा (गर्ाम िवकास िनधीबाबत) 
िनयम 1960 चे कलम 6(3)  

21 आ थापना िवकास कायार्लयातील 
अ थायी अिधकारी /कमर्चारी पदांच्या 
मदुतवाढीचे ताव शासनास 
मंजरुीसाठी पाठिवणे 

त्येक 
वषीर् 

िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना) व    
गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

महारा टर् शासन गर्ाम िवकास व जल 
संधारण िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक 
मिवसे 1096/ कर्2052/10 
िद.16.10.1999 

22 गर्ाम िवकास िवभागासंबंिधत कायार्लये 
व िज हा पिरषदांचे अंदाजपतर्क तयार 
करणे  

त्येक 
वषीर् 

िवभागीय आयकु्त , 
उप आयकु्त 
(आ थापना) , 
सहा यक संचालक 
(िवकास)  व      
गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

 

महारा टर् शासन िव  िवभाग पिरपतर्क 
कर्मांक बीजीटी गर्ाम 2681/16/बीयडुी2 
िद.1.3.1982 
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23 िज हा पिरषदेकडील जनेु वाहन  
िनलिखत करणे व वाहन खरेदी करणेस 
मंजरुी देणे 

-- िवभागीय आयकु्त, 
उप आयकु्त 
(आ थापना)   व 
गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

महारा टर् शासन गर्ा.िव. व जल संधारण 
िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक जेईपी 
/1099/ कर्.128/99/05िद.9.7.1999 

24 िवकास व आ थापना िवभागातील 
अिधकारी/कमर्चारी यांचे वेतन व 
भत्त्यांच्या  देयकांची अदायगी करणे 

मािसक गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त कोकण िवभाग 
यांचेकडील आदेश कर्मांक िवशा/कायार्-
2 / शासा / कर्101/03, िद.6.9.2003 
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कलम 4 (1) (ब) (iv)                नमनुा (अ) 

 
नमनु्यामध्ये कामाचे कटीकरण 

संघटनांचे लक्ष (वािर्षक) 

अ. 
कर्. 

काम / कायर् कामाचे माण आिर्थक लक्ष अिभ ाय 

1 2 3 4 5 

1. 
 

िनरंक 
 

िनरंक 
 

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

 
कामाची कालमयार्दा ------------------------ काम पणूर् होण्यासाठी. 

अ. 
कर्. 

काम/ कायर् िदवस / तास 
पणूर् 
करण्यासाठी 

जबाबदार अिधकारी तकर्ार ◌ािवारण अिधकारी 

1 2 3 4 5 

1. िज हा पिरषद तपासणी 10 िदवस उप आयकु्त (आ थापना) 

सहा यक आयकु्त (तपासणी) 

िवभागीय आयकु्त 

2. पंचायत सिमती तपासणी 7 िदवस उप आयकु्त (आ थापना) 

सहा यक आयकु्त (तपासणी) 

िवभागीय आयकु्त 

3. िवभागातील िज.प. कमर्चाऱ्यांसाठी 
सेवा वेशो र पिरक्षा 

2 िदवस उप आयकु्त (आ थापना) िवभागीय आयकु्त 

4. किन ठ सहा यक पदावरुन विर ठ 
सहा यक पदोन्नतीसाठी पधार् 
पिरक्षा 

1 िदवस उप आयकु्त (आ थापना) िवभागीय आयकु्त 

5. उपलेखापाल पदासाठी अहर्ता 
पिरक्षा 

2 िदवस उप आयकु्त (आ थापना) िवभागीय आयकु्त 

6. गर्ामसेवकामधनू गर्ाम िवकास 
अिधकारी पदोन्नतीसाठी पधार् 
पिरक्षा 

1 िदवस 

 

उप आयकु्त (आ थापना) िवभागीय आयकु्त 

7. िवभागातील िज हा पिरषद 
कमर्चाऱ्यांचे चौकशी करणे. 
(िवभागीय तरावर ा त झालेली) 

6 मिहने सहा यक आयकु्त (चौकशी) उप आयकु्त (आ थापना) 

8. िज हा पिरषद अनदुानाचे िनधार्रण 
करणे 

त्येक 
िज.प.च्या 
त्येक वषार्ला 

5 िदवस 

उप आयकु्त (आ थापना) 
सहा यक संचालक (िवकास) 

िवभागीय आयकु्त. 

9. िज हा पिरषद व िज हािधकारी 
यांच्या लेख्यांचे तैर्मािसक 
ताळमेळाचे काम करणे. 

ती तैर्मािसक 
ती िज हा 8 
िदवस 

उप आयकु्त (आ थापना) 
सहा यक संचालक (िवकास) 

िवभागीय आयकु्त. 

10. गर्ामपंचायतीच्या गर्ामपंचायत 
कराबाबत कलम 125 खालील 
ठोक करारास मंजरुी देणे 

15 िदवस उप आयकु्त (आ थापना) , 
सहा यक आयकु्त (तपासणी)    
व गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त 
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1 2 3 4 5 

11. गर्ामपचायतीचे सरपंच/उपसरपंच 
/सद य यांना पदावरुन काढुन 
टाकणे बाबतच्या अिपलावर िनणर्य 
देणे 

1 मिहना उप आयकु्त (आ थापना) , 
सहा यक आयकु्त (तपासणी)    
व गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त 

12. गर्ामपंचायतीचे िवघटन करणेस 
मंजरुी  देणे 

1 मिहना उप आयकु्त (आ थापना) , 
सहा यक आयकु्त (तपासणी)    
व गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त 

13 अ) िज हा पिरषदा / पंचायत 
सिमत्या/ गर्ामपंचायतींना अनदुान 
वाटप करणे   
ब) शासकीय कमर्चा-यांना 
घरबांधणी / संगणक खरेदीसाठी 
कजार्चे वाटप 

1 मिहना 
(अनदुान ा त    
झा या पासनू) 

उप आयकु्त (आ थापना) , 

सहा यक संचालक (लेखा ) 

िवभागीय आयकु्त 

14. पेन्शन आदालत मध्ये ा त  
झाले या तकर्ारीचे िनवारण करणे 

1 मिहना उप आयकु्त (आ थापना),    
गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त 

15. िज हा पिरषद कमर्चा-यांच्या जादा 
वय क्षमापन तावास मंजरुी देणे  

1 मिहना उप आयकु्त (आ थापना),   
गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त 

16. िज हा पिरषदांमध्ये िज.प.कमर्चा-
यांच्या सरळ सेवा /पदोन्नतीची 
टक्केवारी िशिथल करुन नेमणकुा 
करणेस परवानगी देणे 

1 मिहना उप आयकु्त (आ थापना),   
गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त 

17. आ थापना  िवकास कायार्लयातील 
अ थायी अिधकारी /कमर्चारी 
पदांच्या मदुतीवाढीचे ताव 
शासनास  मंजरुीसाठी  पाठिवणे 

2 िदवस 

 

उप आयकु्त (आ थापना),   
गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त 

18. गर्ाम िवकास िवभागासंबंिधत 
कायार्लये व िज हा पिरषदांचे 
अंदाजपतर्क तयार करणे  

1 मिहना उप आयकु्त (आ थापना), 
सहा यक संचालक (िवकास)    
व गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त 

19. िज हा पिरषदेकडील जनुी वाहने  
िनलिखत करणे व वाहन खरेदी 
करणेस मंजरुी  देणे 

1 मिहना उप आयकु्त (आ थापना), 
सहा यक संचालक (िवकास) 
व गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयकु्त 

20. िवकास व आ थापना िवभागातील
अिधकारी/कमर्चारी यांचे वेतन व 
भत्त्यांच्या  देयकांची अदायगी करणे 

1 मिहना गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

उप आयकु्त (आ थापना) 
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कलम 4 (1) (ब) (v)                नमनुा (अ) 

 
आ थापना िवकास िवभागाच्या कामाशी संबंधीत अिधिनयम 

अ. 
कर्. 

सचुना पतर्कानसुार िदलेले िवषय िनयम कर्मांक व वष अिभ ाय 
(अस यास) 

1 2 3 4 

1. िज हा पिरषदा व पंचायत सिमत्यांच्या शासकीय 
कामकाजाबाबत िवभागीय तरावरील िनयंतर्ण 
ठेवणे. 
 

महारा टर् िज हा पिरषद व पंचायत सिमती 
अिधिनयम 1961 

 

2. गर्ामपंचायतीच्या कामकाजाबाबत िवभागीय 
तरावरील िनयंतर्ण ठेवणे 

मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958  

3. िज हा पिरषद लेखा पिरक्षणातील भार-अिधभार 
करणे ि वकृत करणेस मंजरूी देणे.  

 

मुंबई थािनक िनधी लेखा अिधिनयम 
1930 चे कलम 10 (1) व 11 (4)  

 

4. िज हा गर्ाम िवकास िनधी मधील अ थाई पदास 
मदुतवाढ देणेस मंजरूी देणे. 
 

मुंबई िज हा (गर्ाम िवकास िनधीबाबत) 
िनयम 1960 चे कलम 6 (3) 
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कलम 4 (1) (ब) (v)                नमनुा (ब) 

 
आ थापना िवकास िवभागाच्या कामाशी संबंधीत शासन िनणर्य  

 

अ. 
कर्. 

शासन िनणर्यानसुार िदलेले िवषय शासन िनणर्य कर्मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास) 

1 2 3 4 

1. किन ठ सहा यक पदावरुन विर ठ सहा यक 
पदोन्नतीसाठी पधार् पिरक्षा 

महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव. िनणर्य कर्. 
पिरक्षा-1089/सीआर-264/ 89/ 13/ 
िद.18.12.1989 

 

2. उप लेखापाल पदासाठी अहर्ता पिरक्षा 
 

 

 

 

  

महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.िनणर्य कर्. 
एसएससी-1062/81630/ड-3/ 
िद.12.6.1965 व  

पिरपतर्क कर्.पिरक्षा-1586/5091/404/ 
09, िद.13.4.1989 

 

 

3. गर्ामसेवकांमधनू गर्ाम िवकास अिधकारी 
पदोन्नतीसाठी पधार् पिरक्षा 

महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव. िनणर्य कर्. 
पिरक्षा-1089/सीआर/647/90-13 
िद.16.7.1991 

 

4. अ)िज हा पिरषदा / पंचायत सिमत्या/ 
गर्ामपंचायतींना अनदुान वाटप करणे   
ब) शासकीय कमर्चा-यांना घरबांधणी / संगणक 
खरेदीसाठी  कजार्चे वाटप 
 

महारा टर् शासन गर्ाम िवकास व जल 
संधारण िवभागाकडील शासन िनणर्य 
कर्मांक बीजीटी -1005/सीआर/1149/ 
िव -1 िद.11.8.2005 

 

5. आ थापना िवकास कायार्लयातील अ थायी 
अिधकारी /कमर्चारी पदांच्या मदुतीवाढीचे ताव 
शासनास मंजरुीसाठी पाठिवणे 

महारा टर् शासन गर्ाम िवकास व जल 
संधारण िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक 
मिवसे 1096/ कर्2052/10 
िद.16.10.1999 

 

6. िज हा पिरषदेकडील जनेु वाहन िनलिखत करणे व 
वाहन खरेदी करणेस मंजरुी देणे 

महारा टर् शासन गर्ा.िव. व जल संधारण 
िवभाग शासन िनणर्य  कर्मांक जेईपी 
/1099/ कर्.128/99/05िद.9.7.1999 

 

 



27 
 

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

आ थापना िवकास िवभागाच्या कामाशी संबंधीत पिरपतर्के 

अ. 
कर्. 

शासकीय पतर्कानसुार िदलेले िवषय पिरपतर्क कर्मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास) 

1 2 3 4 

1. िवभागातील िज हा पिरषद तपासणी महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्. 
मिवसे-1099/ .कर्.3019/10, 
िद.16.10.1999 

 

2. िवभागातील पंचायत सिमत्यांची तपासणी महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्. 
मिवसे-1099/ .कर्.3019/10, 
िद.16.10.1999 

 

3. िवभागातील िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांसाठी सेवा 
वेशो र पिरक्षा 

महारा टर् िज हा पिरषदा (िज हा सेवा) 
सेवा वेशो र पिरक्षा िनयम 1985 चे 
िनयम व शासन पिरपतर्क कर्. पिरक्षा 
2005/ .कर्. 679/आ था-10,  
िद. 24.8.2005 

 

4. िज हा पिरषद अनदुानाचे  िनधार्रण करणे महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्मांक 
पंरास-1086/685(651) 25 
िद.13.5.1986 

 

5. िज हा पिरषद व िज हािधकारी यांच्या लेख्यांचे 
तैर्मािसक ताळमेळाचे काम करणे 

महारा टर् शासन  गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्. 
आरसीएन-1089/ .कर्.3027/28, 
िद.5.9.1990 

 

6.. पेन्शन आदालत मध्ये ा त झाले या तकर्ारीचे 
िनवारण करणे 

महारा टर् शासन सा. .िव. पिरपतर्क कर्. 
एमएसआय-1002/1904/ .कर्.327/02 
/10, िद. 4.7.2002 

 

7.. गर्ाम िवकास िवभागासंबंिधत कायार्लये व िज हा 
पिरषदांचे अंदाजपतर्क तयार करणे  

महारा टर् शासन िव  िवभाग पिरपतर्क 
कर्मांक बीजीटी गर्ाम 2681/16/बीयडुी2 
िद.1.3.1982 

 

8. िवकास व आ थापना िवभागातील 
अिधकारी/कमर्चारी यांचे वेतन व भत्त्यांच्या  
देयकांची अदायगी करणे 
 

िवभागीय आयकु्त कोकण िवभाग 
यांचेकडील आदेश कर्मांक िवशा/कायार्-2 
/ शासन / कर्101/03, िद.6.9.2003 

 

9. िवभागातील िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांचे चौकशी 
करणे. (िवभागीय तरावर ा त झालेली) 

 

िवभागीय चौकशी िनयम पिु तका 3.19  
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कलम 4 (1) (ब) (v)                नमनुा (ड) 

 
आ थापना िवकास िवभागाच्या कामाशी संबंधीत कायार्लयीन आदेश / धोरणात्मक पिरपतर्के  

अ. 
कर्. 

िवषय कर्मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास)

1 2 3 4 

1. मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 
145 (1अ) नसुार गर्ामपंचायती बाबत कायर्वाही 
करणे. 

राज्य िनवडणकू आयोग महारा टर् शासन 
यांचेकडील कर्. रालोआ-िन1096/ .कर्.2/ 
95/पंरा, िद. 15.9.96 

 

2. िन यापेक्षा जा त जागा िरक्त झाले या 
गर्ामपंचायतीच्या िनवडणकूांबाबत 

शासन गर्ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
पिरपतर्क कर्. गर्ापा-िन201/ .कर्. 51/06, 
िद. 30.6.2001 

 

3. मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 43 
अन्वये गर्ामपंचायतीचे िवभाजन एकितर्करण व 
ितर्शंकू भागासाठी वतंतर् गर्ामपचायतीची थापना / 
सवर् समावेशक  सचुना. 

शासन गर्ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील िनणर्य कर्. हीपीएम-2603 
/ .कर्. 1544/पंरा-4 (22)िद. 12.2.04 

 

4. लोकसभा / िवधानसभा मतदार संघाच्या 
पिरिसमनाची कायर्वाही पणूर् होईपयत नवीन 
शासकीय घटक नविनिर्मतीवर बंदी 
घालण्याबाबत. 

शासन गर्ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
पिरपतर्क कर्. हीपीएम-2604 / .कर्. 
2052/पंरा-4(22)  

िद. 31.3.2004 

 

5. राज्यातील गर्ामसेवक िशक्षण कदर् संयकु्त 
िशक्षण कदर् व पंचायत राज िशक्षण कदर् चाल ू
ठेवणेबाबत / िवभागीय आयकु्त कायार्लयात 
समावेश करण्याबाबत अ यास करण्याकिरता 
सिमती गठीत करण्याबाबत. 

शासन गर्ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
िनणर्य कर्. िशक्षण/ .कर्.18/ योजना-4, 
िद. 12.3.2004 

 

6. पंचायत राज सं थांमधील लोक ितािधी, अिधकारी 
यांच्या क्षमता वधृ्दीसाठी िशक्षण कायर्कर्म राज्य 
कृती आराखडा अंमलबजावणी. 

शासन गर्ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
िनणर्य कर्. एसएपी-1203/ .कर्. 
542/योजना-4 िद. 4.2.2004 

 

7. महारा टर् िज हा पिरषद व पंचायत सिमती 
अिधाियम 1961 चे कलम 54(2) मधील 
अध्यक्षांचा अिधकार व त्याब लची मागर्दशर्क 
तत्वे. 

शासन गर्ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
पिरपतर्क कर्. परास-10/ .कर्.44/ 
200/पंरा-1, िद. 13.6.2002 
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1 2 3 4 

8. िज हा पिरषद वगर्-3 मधील 7 संवगार्तील 
कमर्चाऱ्यांना म.िव.से. वगर्-2 मध्ये पदोन्नती देणे. 

1. शासन गर्ाम िवकास व 
जलसंधारण िवभागाकडील िनणर्य 
कर्. मिवसे-1192/ 471/अ/10, 
िद. 28.5.1992 

2. शासन मिहला व बाल क याण 
िवभागाकडील िनणर्य कर्.एबािव-
1093/ .कर्.37/भाग-2, 
िद.8.2.1994 

3. शासन मिहला व बाल क याण 
िवभागाकडील िनणर्य कर्.एबािव-
1094/ .कर्.279/का-6, 
िद.23.3.1995 

4. शासन मिहला व बाल क याण 
िवभागाकडील िनणर्य कर्.एबािव-
1094/ .कर्.437/का-6, 
िद.20.12.1996 

5. शासन गर्ाम िवकास व 
जलसंधारण िवभाग िनणर्य 
कर्.एबािव-1099/ .कर्.28/ 10,  
िद.29.12.99 

 

9. महारा टर् िवकास सेवा वगर्-2 च्या बद या करणे. शासन  गर्ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील िनणर्य कर्.मिवसे-10 
/2005/ .कर्.32/आ था-3, िद.2.3.2005 

 

10. किन ठ सहा यक पदावरुन विर ठ सहा यक 
पदोन्नतीसाठी पधार् पिरक्षा 

महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव. िनणर्य कर्. 
पिरक्षा-1089/सीआर-264/ 89/ 13/ 
िद.18.12.1989 

 

11. उप लेखापाल पदासाठी अहर्ता पिरक्षा महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.िनणर्य कर्. 
एसएससी-1062/81630/ड-3/ 
िद.12.6.1965 व पिरपतर्क कर्.पिरक्षा-
1586/5091/404/ 09, िद.13.4.1989 

 

12. गर्ामसेवकांमधनू गर्ाम िवकास अिधकारी 
पदोन्नतीसाठी पधार्  पिरक्षा 

महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव. िनणर्य कर्. 
पिरक्षा-1089/सीआर/647/90-13 
िद.16.7.1991 

 

13. अ)िज हा पिरषदा / पंचायत सिमत्या/ 
गर्ामपंचायतींना अनदुान वाटप करणे   
ब) शासकीय कमर्चा-यांना घरबांधणी / संगणक 
खरेदीसाठी  कजार्चे वाटप 

महारा टर् शासन गर्ाम िवकास व जल 
संधारण िवभागाकडील शासन िनणर्य 
कर्मांक बीजीटी -1005/सीआर/1149/ 
िव -1 िद.11.8.2005 
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1 2 3 4 

14. आ थापना िवकास कायार्लयातील अ थायी 
अिधकारी /कमर्चारी पदांच्या मदुतीवाढीचे ताव 
शासनास मंजरुीसाठी पाठिवणे 

महारा टर् शासन गर्ाम िवकास व जल संधारण 
िवभाग शासन िनणर्य कर्मांक मिवसे 1096/ 
कर्2052/10 िद.16.10.1999 

 

15. िज हा पिरषदेकडील जनेु वाहन िनलिखत करणे व 
वाहन खरेदी करणेस मंजरुी देणे 

महारा टर् शासन गर्ा.िव. व जल संधारण िवभाग 
शासन िनणर्य  कर्मांक जेईपी 
/1099/ कर्.128/99/05िद.9.7.1999 

 

16. िवभागातील िज हा पिरषद तपासणी महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्. मिवसे-
1099/ .कर्.3019/10, िद.16.10.1999 

 

17. िवभागातील पंचायत सिमत्यांची तपासणी महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्. मिवसे-
1099/ .कर्.3019/10, िद.16.10.1999 

 

17. िवभागातील िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांसाठी सेवा 
वेशो र पिरक्षा 

महारा टर् िज हा पिरषदा (िज हा सेवा) 
सेवा वेशो र पिरक्षा िनयम 1985 चे िनयम व 
शासन पिरपतर्क कर्. पिरक्षा 2005/ .कर्. 
679/आ था-10, िद. 24.8.2005 

 

18. िज हा पिरषद अनदुानाचे  िनधार्रण करणे महारा टर् शासन गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्मांक 
पंरास-1086/685(651) 25 िद.13.5.1986 

 

19. िज हा पिरषद व िज हािधकारी यांच्या लेख्यांचे 
तैर्मािसक ताळमेळाचे काम करणे 

महारा टर् शासन  गर्ा.िव.िव.पिरपतर्क कर्. 
आरसीएन-1089/ .कर्.3027/28, 
िद.5.9.1990 

 

20. पेन्शन आदालत मध्ये ा त झाले या तकर्ारीचे 
िनवारण करणे 

महारा टर् शासन सा. .िव. पिरपतर्क कर्. 
एमएसआय-1002/1904/ .कर्.327/02 /10, 
िद. 4.7.2002 

 

21. गर्ाम िवकास िवभागासंबंिधत कायार्लये व िज हा 
पिरषदांचे अंदाजपतर्क तयार करणे  

महारा टर् शासन िव  िवभाग पिरपतर्क कर्मांक 
बीजीटी गर्ाम 2681/16/बीयडुी2 िद.1.3.1982 

 

22. िवकास व आ थापना िवभागातील 
अिधकारी/कमर्चारी यांचे वेतन व भत्त्यांच्या  
देयकांची अदायगी करणे 
 

िवभागीय आयकु्त कोकण िवभाग यांचेकडील 
आदेश कर्मांक िवशा/कायार्-2 / शासन 
/ कर्101/03, िद.6.9.2003 

 

23. िवभागातील िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांचे चौकशी 
करणे. (िवभागीय तरावर ा त झालेली) 

 

िवभागीय चौकशी िनयम पिु तका 3.19  
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24.  िज हा पिरषद कमर्चा-यांच्या (वगर्-3 व वगर्-4 ) 
अनिधकृत गैरहजेरीबाबत करावयाची कायर्वाही. 

पिरपतर्क  कर्मांक एलई ही 1000 
/ .कर्.156/20, 22 फे वुारी 2001. 

 

25.  शासकीय कमर्चा-यांनी व त्यांच्या कुटंुिबयांनी 
आकि मक िनकडीच्या संगी घेतले या खाजगी 
रुग्णालयातील आंतररुग्ण उपचाराच्या वै कीय 
खचार्च्या ितपतूीर्च्या मंजरूीबाबत. 

सावर्जािक आरोग्य शासन िनणर्य 
कर्.शानिकर्/एमएजी/2005/9/ .कर्.1/आरो
ग्य -3  िद.19/3/2005 

 

26. अचानक नाहीशा झाले या व ठाविठकाण मािहती 
नसले या शासकीय कमर्चारी /िनवृ ी वेतन धारक 
यांच्या कुटंुिबयांना कुटंुब िनवृ ी वेतन आिण 
उपदान मंजरू करणेबाबत. 

िव  िवभाग शा िन कर्/सेािवे/1089/491/ 
सेवा-4/िद.5 जलैु 1991 
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कलम 4 (1) (ब) (v)      नमनुा (इ) 

आ थापना िवकास िवभागाच्या कायार्लयामध्ये उपल ध द ताऐवजांची यादी.  

अ. 
कर्. 

द ताऐवजा
चा कार 

िवषय संबिधत 
यिक्त/ 
पदनाम 

यिक्तचे िठकाण / 
उपरोक्त कायार्लयात 
उपल ध नस यास 

1 2 3 4 5 

1. न ती गर्ामपंचायतीचे िवघटन व िवभाजन अ वल 
कारकून 
(गर्ामपंचायत 
संकलन) 

आ थापना - िवकास 
शाखा कक्ष कर्. 112 
िवभागीय आयकु्त 
यांचे कायार्लय 
क कण िवभाग 
क कण भवन 

2. न ती गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 125 अंतगर्त 
ठोक करारास मंजरूी देणे बाबत. 

--"-- --"-- 

3. न ती महारा टर् िज हा पिरषद व पचायत सिमती कलम 
54(2) बाबतचे गैर यवहाराची करणे शासनाकडे 
पाठिवणे. 

--"-- --"-- 

4. न ती िज हा गर्ाम िवकास  िनधीचे काम करणाऱ्या वगर्-3 च्या 
कमर्चाऱ्यांच्या पदास मदुतवाढ देणेबाबत. 

--"-- --"-- 

5. न ती िज हा पिरषद व पंचायत सिमत्यांमधील सद यांच्या 
अपातर्तेबाबतची अिपले. 

--"-- --"-- 

6. न ती िज हा पिरषद वगर्-3 च्या कमर्चाऱ्यांची अिपलाची 
करणे. 

अ वल 
कारकून 
(अिपल 
संकलन) 

--"-- 

7. न दपु तक यशदा िशक्षण न दवही --"-- --"-- 

8. न ती महारा टर् िवकास सेवा वगर्-2 मध्ये पदोन्नती देणे. विर ठ 
सहा यक  
(मिवसे 
संकलन) 

--"-- 

9. न ती महारा टर् िवकास सेवा वगर्-2 च्या अिधकाऱ्यांचे नादेय-
नाचौकशी माणपतर् िनगिर्मत करणे. 

--"-- --"-- 

10. न ती महारा टर् िवकास सेवा वगर्-2 च्या अिधकाऱ्यांच्या 
बद या 

--"-- --"-- 

11 न दपु तक अिधपत्याखालील अिधकारी यांची सेवापु तके --"-- --"-- 

12. न दपु तक 100 िंबद ूनामावली रिज टर --"-- --"-- 
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1 2 3 4 5 

13. न ती महारा टर् िज हा पिरषदा िज हा सेवा सेवा वेशो र 
पिरक्षा (िवभागीय तर) 

विर ठ 
सहा यक 
(सेवाभरती 
संकलन) 

--"-- 

14. न ती िज हा पिरषद सेवेतील उपलेखापाल पदावर 
पदोन्नतीसाठी आिण उपलेखापाल पदावर नाम 
िनदिशत िनयकु्ती झाले या कमर्चाऱ्यांसाठी िवहीत 
केलेली पिरक्षा (राज्य तर) 

--"-- --"-- 

15. न ती िज हा पिरषद (िज हा सेवा) विर ठ सहा यक 
मयार्दीत पधार्त्मक पिरक्षा (िवभागीय तर) 

--"-- --"-- 

16. न ती गर्ाम िवकास अिधकाऱ्यांची पदे गर्ामसेवकातनू 
िनवडीने भरण्यासाठी मयार्िदत पधार्त्मक िवभागीय 
पिरक्षा (राज्य तर) 

--"-- --"-- 

17. न ती िज हा पिरषद वगर्-3 च्या कमर्चाऱ्यांचे जादा वय 
क्षमापन  ताव. 

--"-- --"-- 

18. न ती िवकास शाखेतील आ थाई पदांना मदुतवाढ 
देण्याबाबत ताव शासनाकडे सादर करणे. 

 किन ठ 
सहा यक  
( शासन) 
संकलन) 

--"-- 

19. न ती कमर्चाऱ्यांच्या सेवा िवषयक पतर् यवहाराबाबत 
संिचका 

--"-- --"-- 

20. न दपु तक अिधपत्याखालील कमर्चारी यांची सेवापु तके --"-- --"-- 

21. न ती मखु्य कायर्कारी अिधकारी यांची दैनंिदनी व संभा य 
िफरती कायर्कर्म यांना मंजरूी देणे. 

--"-- --"-- 

22 म टर अिधपत्याखालील कमर्चाऱ्यांचे हजेरी पु तक,  --"-- --"-- 

23. न दपु तक मािहतीचा अिधकार --"-- --"-- 

24. न दपु तक बील रिज टर, धनादेश रिज टर, वेतन देयक 
रिज टर, कॅशबकु,  अनदुान रिज टर 

िलिपक  
(रोखपाल 
संकलन) 

--"-- 
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25. न ती िज हा पिरषद व पंचायत सिमत्या वाढीव उपकराचे 
ताव 

विर ठ 
लेखापाल  
(लेखा)(अथर्-
1 संकलन) 

--"-- 

26 न ती िज हािधकारी कायार्लये, िज हा पिरषदांना व 
िशक्षण कदर् कोसबाड यांना अनदुान वाटप 

--"-- --"-- 

27 न ती अिधपत्याखालील अिधकारी / कमर्चारी यांना घर 
बांधणी, संगणक यासाठी अनदुान 

--"-- --"-- 

28 न ती िज हािधकारी कायार्लये व िज हा पिरषदा यांना 
वाटप केले या अनदुानाचे िनधार्रण करणे. 

--"-- --"-- 

29 न दपु तक अनदुान वाटप रिज टर --"-- --"-- 

30 

 

न ती िज हा पिरषदा व पंचायत सिमत्यांचे तपासणी. 
 

  

अ वल 
कारकून 
(िनिरक्षण 
संकलन) 

--"-- 

31 न ती िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची िवभागीय तरावर ा त 
झालेली चौकशी करणे. 

विर ठ 
सहा यक  
(चौकशी) 
संकलन 

--"-- 

32 न ती िज हा पिरषदेकडील जनेु वाहन िनलिखत करणे व 
वाहन खरेदी करणेस मंजरुी देणे 

सहा. 
लेखािधकारी 
संकलन 

--"-- 

33 न ती िज हा पिरषदा व पंचायत सिमत्या लेखा पिरक्षण 
अहवालासंबधी पतर् यवहार. 

--"-- --"-- 

34 न ती लेखा पिरक्षण अहवालातील भार अिधभार करणे 
ि वकृत करणे. 

किन ठ 
सहा यक 
भार अिधभार 
संकलन 

--"-- 

35 न ती िज हा पिरषदा मधील तगाई कजर् योजनेबाबतचा 
पतर् यवहार 

--"-- --"-- 

36 न ती िज हािधकारी कायार्लये व िज हा पिरषदा मधील 
िविवध लेख्यांचा ताळमेळ घेणे 

अथर्-2 
संकलन 
उपलेखापाल 

--"-- 

37 न दपु तक कायार्लयीन वाहनाचे लॉगबकु व िह टर्ी शीट --"-- --"-- 
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38 न ती िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची अनिधकृत गैरहजेरीची / 
रजेची करणे 

विर ठ 
सहा यक  
(वेतन 
संकलन) 

--"-- 

  

39 न ती िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची वै कीय ितपतूीर् देयके --"-- --"-- 

40 न ती िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची सेवा िनवृ ी / वेतन 
िनि चती बाबतच्या तकर्ारींची करणे. 

--"-- --"-- 

41 न ती िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची सेवेतील खंड क्षमापीत 
करण्याची करणे. 

--"-- --"-- 

42 न ती िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची पेन्शन अदालत मधील 
करणे. 

--"-- --"-- 

43 न दपु तक िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची पेन्शन अदालत मधील 
करणांचे रिज टर 

--"-- --"-- 

44 न दपु तक मा. मंतर्ी, लोकआयकु्त, आमदार/ खासदार, संदभर् 
न दवही, अ. शा. पतर् न दवही,, िवधानसभा/ 
िवधानपिरषद तारांिकत / अतारांिकत शा/ लक्षवेधी 
सचूना संदभर् न दवही. 

किन ठ 
सहा यक 
आवक 
संकलन 
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कलम 4 (1) (अ) (vi)  

 
आ थापना िवकास िवभागाच्या कायार्लयीमध्ये द ताऐवजांची वगर्वारी.  

अ. 
कर्. 

िवषय द ताऐवजाचा 
कार, न ती / 
म टर / 
कंदपु तक, 
हाऊचर इ. 

मखु 
बाबीचा 
तपिशलवार 

सरुिक्षत ठेवण्याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 

1. गर्ामपंचायतीचे िवघटन व िवभाजन न ती क 5 वष 

2. गर्ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 125 
अंतगर्त ठोक करारास मंजरूी देणे बाबत. 

न ती क 5 वष 

3. महारा टर् िज हा पिरषद व पचायत सिमती कलम 
54(2) बाबतचे गैर यवहाराची करणे शासनाकडे 
पाठिवणे. 

न ती क 5 वष 

4. िज हा गर्ाम िवकास  िनधीचे काम करणाऱ्या वगर्-3 
च्या कमर्चाऱ्यांच्या पदास मदुतवाढ देणेबाबत. 

न ती क 5 वष 

5. िज हा पिरषद व पंचायत सिमत्यांमधील सद यांच्या 
अपातर्तेबाबतची अिपले. 

न ती क 5 वष 

6. िज हा पिरषद वगर्-3 च्या कमर्चाऱ्यांची अिपलाची 
करणे. 

न ती ब 30 वष 

7. यशदा िशक्षण न दवही न दपु तक क 5 वष 

8. महारा टर् िवकास सेवा वगर्-2 मध्ये पदोन्नती देणे. न ती क 1 10 वष 

9. महारा टर् िवकास सेवा वगर्-2 च्या अिधकाऱ्यांचे 
नादेय-नाचौकशी माणपतर् िनगिर्मत करणे. 

न ती क 5 वष 

10. महारा टर् िवकास सेवा वगर्-2 च्या अिधकाऱ्यांच्या 
बद या 

न ती क 1  10 वष 

11 अिधपत्याखालील अिधकारी यांची सेवापु तके न दपु तक ब 30 वष 

12. 100 िंबद ूनामावली रिज टर न दपु तक क 1  10 वष 

13. महारा टर् िज हा पिरषदा िज हा सेवा सेवा वेशो र 
पिरक्षा (िवभागीय तर) 

न ती ब 30 वष 

14. िज हा पिरषद सेवेतील उपलेखापाल पदावर 
पदोन्नतीसाठी आिण उपलेखापाल पदावर नाम 
िनदिशत िनयकु्ती झाले या कमर्चाऱ्यांसाठी िवहीत 
केलेली पिरक्षा (राज्य तर) 

न ती ब 30 वष 

15. िज हा पिरषद (िज हा सेवा) विर ठ सहा यक 
मयार्दीत पधार्त्मक पिरक्षा (िवभागीय तर) 

न ती ब 30 वष 
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16. गर्ाम िवकास अिधकाऱ्यांची पदे गर्ामसेवकातनू 
िनवडीने भरण्यासाठी मयार्िदत पधार्त्मक िवभागीय 
पिरक्षा (राज्य तर) 

न ती ब 30 वष 

17. िज हा पिरषद वगर्-3 च्या कमर्चाऱ्यांचे जादा वय 
क्षमापन  ताव. 

न ती क  5 वष 

18. िवकास शाखेतील आ थाई पदांना मदुतवाढ 
देण्याबाबत ताव शासनाकडे सादर करणे. 

न ती क  5 वष 

19. कमर्चाऱ्यांच्या सेवा िवषयक पतर् यवहाराबाबत 
संिचका 

न ती क  5 वष 

20. अिधपत्याखालील कमर्चारी यांची सेवापु तके न दपु तक ब   30 वष 

21. अिधपत्याखालील कमर्चाऱ्यांचे हजेरी पु तक,  म टर ड 1 वष 

22. मा. मंतर्ी, लोकआयकु्त, आमदार/ खासदार, संदभर् 
न दवही, अ. शा. पतर् न दवही,, िवधानसभा/ 
िवधानपिरषद तारांिकत / अतारांिकत शा/ लक्षवेधी 
सचूना संदभर् न दवही. 

न दपु तक क 5 वष 

23. संदभर् गोषवारा एकितर्करण न दवही. न दपु तक क  5 वष 

24. सी.आर. गोषवारा एकितर्करण न दवही. न दपु तक क 5 वष 

25. बील रिज टर, धनादेश  रिज टर, वेतन देयक 
रिज टर, कॅशबकु,  अनदुान रिज टर 

न दपु तक ब  30 वष 

26. िज हा पिरषद व पंचायत सिमत्या वाढीव उपकराचे 
ताव 

न ती क 1  10 वष 

27 िज हािधकारी कायार्लये, िज हा पिरषदांना व 
िशक्षण कदर् कोसबाड यांना अनदुान वाटप 

न ती क 1  10 वष 

28 अिधपत्याखालील अिधकारी / कमर्चारी यांना घर 
बांधणी, संगणक यासाठी अनदुान. 

न ती क 1  10 वष 

29 िज हािधकारी कायार्लये व िज हा पिरषदा यांना वाटप 
केले या अनदुानाचे  िनधार्रणपण करणे. 

न ती क 1  10 वष 

30 अनदुान वाटप रिज टर न दपु तक ब 30 वष 

31 िज हा पिरषदा व पंचायत सिमत्यांचे तपासणी. न ती क 5 वष 

32 मखु्य कायर्कारी अिधकारी यांचे दैनंिदनी व संभा य 
िफरती कायर्कर्म यांना मंजरूी देणे 

न ती क 5 वष 

33 िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची िवभागीय तरावर ा त 
झालेली चौकशी करणे. 

न ती ब 30 वष 

34 िज हा पिरषदेकडील जनेु वाहन िनलिखत करणे व 
वाहन खरेदी करणेस मंजरुी देणे 

न ती क 1 10 वष 

35 िज हा पिरषदा व पंचायत सिमत्या लेखा पिरक्षण 
अहवालासंबधी पतर् यवहार. 

न ती क  5 वष 
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36 लेखा पिरक्षण अहवालातील भार अिधभार करणे 
ि वकृत करणे. 

न ती क  5 वष 

37 िज हा पिरषदा मधील तगाई कजर् योजो बाबतचा 
पतर् यवहार 

न ती क  5 वष 

38 िज हािधकारी कायार्लये व िज हा पिरषदा मधील 
िविवध लेख्यांचा ताळमेळ घेणे 

न ती ब 30 वष 

39 कायार्लयीन वाहनाचे लॉगबकु व िह टर्ी शीट न दपु तक ब  30 वष 

40 िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची अनिधकृत गैरहजेरीची / 
रजेची करणे 

न ती क 5 वष 

41 िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची वै कीय ितपतूीर् देयके न ती क 5 वष 

42 िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची सेवा िनवृ ी / वेतन 
िनि चती बाबतच्या तकर्ारींची करणे. 

न ती क 5 वष 

43 िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची सेवेतील खंड क्षमापीत 
करण्याची करणे. 

न ती क 5 वष 

44 िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची पेन्शन अदालत मधील 
करणे. 

न ती क 5 वष 

45 िज हा पिरषद कमर्चाऱ्यांची पेन्शन अदालत मधील 
करणांचे रिज टर 

न दपु तक क 5 वष 

46 आ थापना िवभागातील कमर्चाऱ्यांची कायर्िववरण 
तक्ता, सी.आर. करणे न दवही  

न दपु तक क 5 वष 
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कलम 4 (1) (ब) (vii)  

 
क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) कायार्लयाच्या पिरणामकारक कामासाठी 
जासामायांसाठी स ला मसलत करण्याची यव था. 

 

अ. 
कर्. 

स ला मसलतीचा िवषय कायर् णालीचे 
िव ततृ वणर्न 

कोणत्या अिधिनयमा / िनयमा/ 
पिरपतर्का ारे 

पनुरावृ ीकाल 

1 2 3 4 5 

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

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास कायार्लयाच्या सिमतीची यादी कािशत करणे.  

अ. 
कर्. 

सिमतीचे नांव सिमतीचे सद य सिमतीचे उ ी ट िकती 
वेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खलुी 
आहे िंकवा 
नाही 

सभेचा 
कायर्वृ ांत 
(उपल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. क कण िवभागीय 
पदोन्नती सिमती 

    1. िवभागीय आयकु्त 
    :-  अध्यक्ष 
  2. अपर आयकु्त 
  3. िवभागातील जे ठतम     
     मखु्य कायर्कारी अिधकारी 
  4. िवभागीय आयकु्त यांच्या   
      स मतीने एक      
      मागासवगीर्य अिधकारी 
 5. उपआयकु्त (आ थापना) :  
सद य सिचव 

क कण िवभागातील 
महारा टर् िवकास 
वगर्-2 संवगार्तील 
पदोन्नती 
देण्याकिरता िनवड 
सचुी तयार करणे. 

िरक्त 
पदांच्या 
उपल ध
ते नसुार 
वषार्तनू 
एकदा 

नाही. होय. 

2. गर्ा.िव. िवभागाच्या 
अंतगर्त असणाऱ्या 
िशक्षण कदर्ांचे 
िशक्षणाचे काम 
सरुळीतपणे 
चालण्यासाठी 
कायर्कारी सिमती 

1. उपआयकु्त (आ थापना) :    
     अध्यक्ष 
2. उप म.ुका.अ.(गर्ा.पं.)      
    िज.प. ठाणे, रायगड,    
     रत्नािगरी, िंसधदुगुर् 
3. ाचायर् िशक्षण कदर्,   
        कोसबाड िज.ठाणे. 
गारगोटी िज. को हापरू सद य 
सिचव 

िशक्षण कदर्ांतंगर्त 
िशक्षणाचे काम 
सरुळीतपणे चालते 
अगर कसे?  
याबाबतचा आढावा 
घेणे  

 

ितमाही नाही. होय. 

3. गर्ामसेवक / पंचायत 
राज िशक्षण 
कदर्ाच्या व 
वयंसेवी सं थेच्या 
शासकीय 
िनयंतर्णेसाठी 
शासकीय िनयंतर्ण 
सिमती 

1. िवभागीय आयकु्त : अध्यक्ष 
 2. सिचव (गर्ाम िवकास)          
      यांचे ितिनधी : सद य 
3.म.ुका.अ. िज.प. ठाणे,     
   रायगड, रत्नािगरी, िंसधदुगुर् :  
   सद य 
4.  यशदा पणेू यांचे ितिनधी:  
      सद य 
5. उपआयकु्त (आ था.) 

गर्ामसेवक/ पंचायत 
राज िशक्षण कदर् व 
वयंसेवी सं था 
माफर् त िद या 
जाणाऱ्या 
िशक्षणाचा 
आढावा घेणे 

ितमाही नाही. होय. 
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कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमनुा (ब) 

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास कायार्लयाच्या अिधसभांची यादी कािशत करणे.  

अ. 
कर्. 

अिधसभेचे नांव सभेचे सद य सभेचे उ ी ट िकती 
वेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खलुी 
आहे िंकवा 
नाही 

सभेचा 
कायर्वृ ांत 
(उपल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 या कायार्लयाशी िनगडीत नाही.  
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कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमनुा (क) 

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास कायार्लयाच्या पिरषदांची यादी कािशत करणे.  

 

अ. 
कर्. 

पिरषदेचे नांवं पिरषदेचे सद य पिरषदेचे उ ी ट िकती 
वेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खलुी 
आहे िंकवा 
नाही 

सभेचा 
कायर्वृ ांत 
(उपल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 या कायार्लयाशी िनगडीत नाही.  
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कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमनुा (ड) 

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास कायार्लयाच्या कोणत्याही सं थेची यादी कािशत करणे.

  

 

अ. 
कर्. 

सं थेचे नावं सं थेचे सद य सं थेचे उ ी ट िकती 
वेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खलुी 
आहे िंकवा 
नाही 

सभेचा 
कायर्वृ ांत 
(उपल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 या कायार्लयाशी िनगडीत नाही.  
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कलम 4 (1) (ब) (ix)  

क कण भवन येथील आ थापना िवकास कायार्लयाच्या अिधकारी व कमर्चारी यांची नांवे, प े व 
त्यांचे मािसक वेतनाबाबतचा तपिशल  

अ. 
कर्. 

पदनाम अिधकारी / 
कमर्चाऱ्याचे नांव 

वगर् रुज ूिदनांक दरूध्वनी 
कर्./फॅक्स/ 
ईमेल 

एकूण वेतन 
माहे जलैू 
2021 अखेर 

1 2 3 4 5 6 7 

1. उप आयकु्त (आ थापना) िरक्त पद  वगर्-1 
िनवड 
ेणी 

-- 27571369 -- 

2. उप आयकु्त (िवकास ) ी.िगरीश भालेराव  वगर् 1 
िनवड ेणी 

30.08.2019 27566612 127645/- 

3. सहा यक आयकु्त (िवकास) ीम. मिनषा देवगणेु  वगर्-1 1.08.2019 27566612 88992/- 

4 सहा यक आयकु्त 
(तपासणी)  

ी.एन.आर.परदेशी  वगर्-1 8.11.2017 27571369 96096/- 

5. सहा यक आयकु्त 
(चौकशी) 

ी.डी.वाय.जाधव वगर्-1 18.09.2020 --"-- 98108/- 

6. सहा यक संचालक (लेखा) ी. ए.बी.जोशी वगर् 1 19.04.2021 --"-- 94022/- 

7. सहा. गट िवकास अिधकारी 
( .) 

ी.ए.सी.पवार वगर् -2 8.01.2020 27571369 83250/- 

8. सहा. शासन अिधकारी. ी. जी.एस.वसावे वगर् -3 6.06.2017 --"-- 80522/- 

9. सहा यक लेखािधकारी ी.पी.आर.साळवे वगर्-3 24.09.2020 --"-- 66319/- 

10. लघलेुखक ी. एम.एफ. ह के वगर्- 3 4.06.2016 --"-- 29370/- 

11.. लघलेुखक िरक्त पद वगर्-3 -- --"-- -- 

12. लघटंुकलेखक ीम.एस.टी.आ हाड वगर् -3 1.04.2017  50272/- 

13. संशोधन सहा यक ीम. एन.य.ुवै णव वगर्-3 1.07.2017 --"-- 57626/- 

14. उपलेखापाल आर.एल.गायकवाड वगर्-3 7.08.2014 --"-- 58625/- 

15. अ वल कारकून ी. जी.एस. नागरे वगर्-3 7.07.2016  --"-- 49693/- 

16. अ वल कारकून ीम. ि ह.एस.च हाण वगर्-3 2.06.2015 --"-- 48410/- 

17 अ वल कारकून ी. आर.टी. कंुभारे वगर्-3 22.11.2019 --"-- 56891/- 
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18 अ वल कारकून ी.एस.आर.कचरे  वगर्-3 20.02.2016 --"--  49660/- 

19. विर ठ सहा यक ीम. य.ु ए. िठकेकर वगर् -3 1.01.2009 --"-- 56758/- 

20 िलिपक ी. काश कोरे वगर्-3 6.08.2019 --"-- 25542/- 

21 किन ठ सहा यक ीम.पी.पी. दढेकर वगर्-3 1.05.2012 --"-- 57059/- 

22 किन ठ सहा यक ी.आर.सी.पाडवी वगर्- 3 1.05.2017 --"--   33901/- 

23 चालक ी.एन.पी.वानखेडे वगर्-3 1.08.2019 --"--  57109/- 

24 चालक ी. 
आर.ए.गायकवाड 

वगर् -3 1.6.2019 --"--   21032/- 

25 िशपाई  ी.जे.डी.सोनावणे  वगर्-4 10.09.2014 --"-- 31206/- 

26 संगणक ऑपरेटर िरक्त  वगर् 3 --- ---  

27 िशपाई ी.एस.बी.ठ बरे वगर् 4 20.09.2014 --- 44961/- 
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कलम 4 (1) (ब) (x)  

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास कायार्लयाच्या अिधकारी व कमर्चाऱ्यांची वेतनाची 
िव ततृ मािहती कािशत करणे 

अ. 
कर्. 

वगर् वेतन रुपरेषा 

 

इतर अनजेु्ञय भ े 

िनयिमत 
(महागाई भता, 
घरभाडे भ ा, 
शहर भ ा 

संगा नसुार 
(जसे वास 
भ ा) 

िवशेष (जसे क प 
भ ा, िशक्षण भ ा) 

1 2 3 4 5 6 

1. 'अ'  िनवड ेणी वेतन मिॅटर्क्स – एस-27 
रु.118500- 214100 

म.भ. 28 % 

घ.भा. 27% 

श.भ. रु.300/- 

होय नाही. 

2. 'अ'  वेतन मिॅटर्क्स – एस-20 
रु.56100- 177500 

म.भ. 28 % 

घ.भा. 27% 

श.भ. रु.300/- 

होय नाही. 

3. 'ब' वेतन मिॅटर्क्स- एस -15      
रु. 41800- 132300 

म.भ. 28 % 

घ.भा. 27% 

श.भ. रु.300/- 

होय नाही 

4. 'क ' वेतन मिॅटर्क्स- एस- 14      
रु. 38600 - 122800 

वेतन मिॅटर्क्स- एस- 6      
रु. 19900 - 63200 

 

म.भ. 28 % 

घ.भा. 27% 

श.भ. रु.300/- 

होय नाही 

5. 'ड' वेतन मिॅटर्क्स- एस - 1      
रु. 15000 - 47600 

 

म.भ. 28 % 

घ.भा. 27% 

श.भ. रु.300/- 

होय नाही 
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कलम 4 (1) (ब) (xi)  

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास कायार्लयाच्या मंजरू अंदाजपतर्क व खचार्चा तपिशल 
याची िव ततृ मािहती कािशत करणे 

अंदाजपतर्काचा तींचे काशन 

अनदुानाच्या िवतरणाच्या तीचे काशन सन 2021-2022 

                                                                            (रुपये हजारात) 
अ. 
कर्. 

लेखािशषर् अनदुानाचा कार अंदाजपतर्कात 
केलेली तरतदू 

ा त  अनदुान अंदािजत खचर् 

1 2 3 4 5 6 

1. 20530592 िज हा शासन  वेतन 11732000 6946570 0

अितकालीक भ ा 53000 34050 0

दरुध्वनी, वीज बील 150000 141000 50000

वासखचर् 150000 34050 50000

कायार्लयीन खचर् 600000 292000 

 संगणक दरूु ती  व 
इतर 

150000 42250 

 संगणक खरेदी 0 0 0

 िडझेल, पेटर्ोल 0 0 0

 मानधन 0 0 0

2. 20530609 िज हा शासन वेतन 19391000 10955104 

दरुध्वनी भ ा 100000 49667 

वासखचर् 200000 139000 

कायार्लयीन खचर् 350000 146000 

  संगणक खचर् 146000 13755 

  एकूण 33022004 18793451 100000
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कलम 4 (1) (ब) (xii)                नमनुा (अ) 

 
क कण भवन येथील आ थापना शाखा - िवकास कायार्लयातील अनदुान वाटपाच्या कायर्कर्माची 

कायर्पध्दती 2021-2022 या वषार्साठी कािशत करणे. 

     या कायार्लयाशी िनगडीत नाही. 

 

  

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (ब) 

 िवभागीय आयकु्त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा कायार्लयातील अनदुान लाभाथीर्ची 
िव ततृ मािहती कािशत करणे. 

योजना/ कायर्कर्माचं नांव : 

अन.ुकर्. लाभाथीर्चे नांव व प ा अनदुान / लाभ याची 
रक्कम/ वरुप 

िनवड पातर्तेचे 
िनकष 

अिभ ाय 

   
                       

सदरची बाब या शाखेस लाग ूनाही 

 

[ कलम 4 (1) (ब) (xiii) ] 

 िवभागीय आयकु्त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा कायार्लयातील िमळणाऱ्या/ 
सवलतीचा परवाना याची चाल ूवषार्ची तपिशलवार मािहती . 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार 

अ.कर् परवानाधारकाचे 
नांव  

परवान्याचा 
कार  

परवाना 
कर्मांक  

िदनांका 
पासनू  

िदनांका पयत साधारण 
अटी 

परवान्याची 
िव ततृ 
मािहती 

     
 

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

 िवभागीय आयकु्त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा कायार्लयातील मािहतीचे इलेक्टर्ॉिनक 
वरुपात साठिवलेली मािहती कािशत करणे. चाल ूवषार्किरता . 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार 

अ.कर् द तऐवजाचा 
कार 

िवषय कोणत्या 
इलेक्टर्ॉिनक 
नमनु्यात 

मािहती 
िमळिवण्याची 
पध्दत  

जबाबदार यक्ती 

   
o टेप 
o िफ म 
o िसडी 
o लॉपी 
o इतर कोणत्याही वरुपात  

या शाखेमाफर् त कोणतेही काशन कािशत केले जात नस याने लाग ूनाही. 

 

[ कलम 4 (1) (ब) (xv) ] 

 िवभागीय आयकु्त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा कायार्लयात उपल ध सिुवधांचा तक्ता 
कािशत करणे.  

उपल ध सिुवधा 

 भेटण्याच्या वेळेसंदभार्त मािहती -   कायार्लयीन वेळेत 
 वेबसाईट िवषयी मािहती  -   सामान्य शाखेकडे देण्यात येते 
 कॉलसटर िवषयी मािहती  -   --- 
 अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सिुवधांची मािहती - अशी बाब नाही 
 कामाच्या तपासणीसाठी उपल ध सिुवधांची मािहती - -- 
 नमनेु िमळण्याबाबत उपल ध मािहती   - --  
 सचूना फलकाची मािहती    - सचूना फलक लावण्यात आलेला आहे 

 
अ.कर् सिुवधांचा कार वेळ  कायर्पध्दती  िठकाण  जबाबदार 

यक्ती/ 
कमर्चारी 

तकर्ार 
िनवारण 

 अशी बाब नाही  
 

गंर्थालय िवषयी मािहती – िवकास- आ थापना िवषयी शासनाने कािशत केलेली पु तके जी ा त झालेली आहेत 
ती या शाखेत उपल ध आहेत.  
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[ कलम 4 (1) (ब) (xvi) ] 

िवभागीय आयकु्त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा कायार्लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/ 
सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/ अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारणाच्या कायर्के्षतर्ातील) याची 
िव ततृ मािहती कािशत करणे.  

अ.शासकीय मािहती अिधकारी 

अ.कर् शासकीय मािहती 
अिधकाऱ्यांचे नांव व 
पदनाम  

कायर्के्षतर् प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 ी. ए.सी. पवार, सहा. 
गटिवकास अिधकारी 
( शासन) 

कोकण  
िवभाग  

िवभागीय आयकु्त 
कायार्लय, 
िवकास-
आ थापना शाखा, 
कोकण भवन, 
नवी मुंबई.        
द.ुकर्.27571369

estkonkan@gmail. 
com 

उप आयकु्त 
(आ थापना) 

ब. सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 

अ.कर् सहा यक शासकीय 
मािहती अिधकाऱ्यांचे नांव 
व पदनाम  

कायर्के्षतर् प ा/फोन ई-मेल 

1 ी. जी.एस.वसावे, 
सहा यक शासन 
अिधकारी  

कोकण  िवभाग  िवभागीय आयकु्त 
कायार्लय, िवकास-
आ थापना शाखा, 
कोकण भवन, नवी 
मुंबई.        
द.ुकर्.27571369 

estkonkan@gmail. com 

ग. अिपलीय अिधकारी 

अ.कर् शासकीय मािहती 
अिधकाऱ्यांचे नांव व 
पदनाम  

कायर्के्षतर् प ा/फोन ई-मेल यांच्या अिधन त 
शासिकय 
मािहती 
अिधकारी 

1 डॉ. अिवनाश ग. गोटे 
उपआयकु्त 
(आ थापना) 

कोकण  
िवभाग  

िवभागीय आयकु्त 
कायार्लय, 
िवकास-
आ थापना शाखा, 
कोकण भवन, 
नवी मुंबई.        
द.ुकर्.27571369

estkonkan@gmail. 
com 

सहा यक गट 
िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 
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[कलम 4 (1) (ब)(xvii)] 

िवभागीय आयकु्त कोकण िवभाग येथील िवकास-आ थापना शाखा कायार्लयातील कािशत मािहती 

--िनरंक – 

[कलम 4 (1) (क)] 

सवर्सामान्य लोकांशी संबंिधत महत्वाचे िनणर्य व धोरणे यांची यादी काशनाकिरता तयार करणे व िवतिरत करणे.  

या कायार्लयाशी संबंिधत नाही. 

[कलम 4 (1) (ड)] 

या कायार्लयाशी संबंिधत नाही . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


