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आ थापना (िवकास) शाखा 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

पिरिश ट - 2 

17 मॅ युअल  

कलम 4 (1) (b) (i) 

िवभागीय आयु त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) काय लयातील काय 
व कत ये यांचा तपिशल. 

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

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

              बेलापूर नवी मुंबई. 

शासकीय िवभागाचे नांव   :  िवकास शाखा 

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त : ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग  

काय े     :   क कण िवभागातील पाच िज हे  

1) ठाणे, 2) पालघर, 3) रायगड, 4) र नािगरी, 5) 
सधुदुग. 

िविश ठ काय :   

                        1)    िज हा पिरषदां या आ थापना िवषयक बाबी व लेखा िवषयक बाब वर िनयं ण ठेवणे.  

            2)   िज हा पिरषदा व पंचायत सिम यां या कामकाजाची तपासणी करणे. 

 3)   िज हा पिरषदा, पंचायत सिम या व ामपंचायत ना अनुदान वाटप करणे. 

 4)  िज हा पिरषदा, पंचायत सिम या व ामपंचायती अिधिनयम संबंधीत संिवधािनक  काम.े 

िवभागाचे येय/धोरण :  िज हा पिरषदां या आ थापना िवषयक व शासकीय कामकाजावर 
िनयं ण व मागदशन करणे.  

संबंधीत अिधकारी / कमचारी :  

काय :      नमुना ब म ये िद यानुसार 

कामाचे िव तृत व प : 

मालम ेचा तपिशल :  क कण भवन इमारत पिहला मजला, क  .112, बेलापूर, 

 नवीमुंबई 400 614. 
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उपल ध सेवा :  --  

सं थे या संरचना मक त ता :   सोबत जोडला आहे. 

काय लयीन दुर वनी मांक व वेळ:022-27571369 सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 

सा तािहक सु ी व िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळा : येक रिववार व दुसरा तसेच चौथा  

शिनवार या सा तािहक सु या, काय लयीन वेळ सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 
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सं थेचा ा प त ता : कलम 4 (1) (b) (ii)                
नमनुा (अ) 

िवभागीय आयु त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) 
काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल.    अ 

अ. 
. 

पदनाम अिधकार - आ थक कोण या काय ा / 
िनयम / शासन िनणय/ 
पिरप का नसुार 

अिभ 
ाय 

1 2 3 4 5 

1. उप आयु त 
(आ थापना)   
 

1. काय लयातील दूर वनी जोडणी सािह य खच स मंजूरी देणे. 
2. दूर वनी या थानांतरासाठी या आावत  खच स मंजूरी  
      देणे. 
3 .काय लयीन दालनाची दु ती या खच स मंजूरी देणे.       
     ितवष   . 10,000/- पयत 
1. काय लयात उ मािनवारक साधन सामु ी (वातानुकूिलत      
      सयं  वगळून) ितवष  ित काय लय . 3000/- पयत 
      शासकीय वाहनाचा देखभाल दु ती खच  

अ) पे ोल वाहन ितवष  . 10,000/- पयत 
ब) िडझेल वाहन ितवष  . 12,500/- पयत 

2. काय लयीन वाहना या पे ोल/िडझेल खच स मंजूरी देणे. ितवष  
2,000 िल. / 2,000 िक. . 

3. शासकीय वाहन िन पयोगी ठरिव यास मंजूरी देणे. 
4. छायांिकत ती, च मु ण, अमोिनया ल ु ट, छपाई, कोट फी 

मु ांक वगैरे योजनासाठी तातडी या वेळी झाले या खच स मंजूरी 
देणे. 

5. टंकलेखन दु तीसाठी मंजूरी देणे. ितयं  ितवष  .2000/- 
पयत. 

6. भाडे त वावर टंकलेखन यं े घेणे. मराठी टंकलेखन यं   मािसक 
. 500/- पयत. 

7. िवजेवर चालणारी/ हाताने चालिव याची पिरगणना यं े 
(कॅ युलेटर) िवकत घेणे.  येकी .1000/- पयत पिरगणन य  
िवकत घे यापुरते. 

8. संगणकासाठी लागणारे सािह य खेरदी बाबत. ितसंगणक 
ितवष  . 10,000/- पयत. 

9.  फॅ स रोल व त नुषंिगक साम ी खरेदी  
10. काय लयीन यं  देखभाल दु तीसाठी करार 

(टंकलेखन, कॅ युलेटर, च मु ण यं , छपाई यं , इ. 
     यं ा या कमती या 10% दु तीवरील खच. 

महारा  शासन िव ीय 
अिधकार िनयम 
पु तका 1978 व 
शासन िनणय, िव  
िवभाग, . िवअ  
10.08/ .  70/ 
2008/ िविनयम         
िद. 15 मे 2009 अ वये 

 

2. गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

1. काय लयीन कमचा यां या वेतन व भ यांसाठी आहरण व 
संिवतरण अिधकारी हणून काम पहाणे. 

 

िवभागीय आयु त क कण 
िवभाग यांचेकडील आदेश 

.िवशा/काय -2/ 
शासन/ . .101/03 

िद.6.9.2003 
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कलम 4 (1) (b) (ii) 
नमुना (अ) 

   
िवभागीय आयु त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) 
काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल.  ब 
 

अ. 
. 

पदनाम अिधकार - शासकीय कोण या काय ा / 
िनयम / शासन िनणय / 
पिरप का नुसार 

अिभ
ाय 

1 2 3 4 5 

1. उप आयु त 
(आ थापना)   
 

1. अिधप याखालील कमचा यां या आ थापना िवषयक 
बाब चे अिधकार  

अ)  सव कार या रजा 

ब)   वेतनवाढी 

क)  कमचा यांना िकरकोळ िश ा देणे. 

ड)  गोपिनय अहवाल िलिहणे/ पुन वलोकन करणे 

इ)  वेतन िन चीती व भिव य िनव ह िनधी. 

ई)  अिधका यां या / कमचा यां या सेवा पु तका ती    

     वा रीत करणे. 

महारा  शासन ाम 
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग पिरप क . 
मिवसे-1099/ 

. .3019/10/          
िद. 16.10.99 

 

 

2. सहा यक 
आयु त 
(तपासणी) 

1.   अिधप याखालील कमचा यांचे गोपानीय अहवाल िलिहणे.  

--"-- 

 

3. सहा.आयु त 
(चौकशी) 

1. िवभागातील िज हा पिरषद कमचा यां या िवभागीय 
चौकशी करणे हाताळून चौकशी अहवाल तयार 
करणे.  

2. अिधप याखालील कमचा यांचे गोपनीय अहवाल 
िलिहणे. 

--"--  

4. सहा यक 
संचालक 
(िवकास) 

1. अिधप याखालील कमचा यांचे गोपनीय अहवाल    
िलिहणे. 

--"--  

5. गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

1. अिधप याखालील कमचा यांचे गोपनीय अहवाल   
िलिहणे. 

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

 
िवभागीय आयु त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) 
काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल.        क 

अ. 
. 

पदा◌ाम अिधकार - फौजदारी कोण या काय ा / 
िनयम / शासन िनणय / 
पिरप का नुसार 

अिभ
ाय 

1 2 3 4 5 

1. 

 

उप आयु त 
(आ थापना)  िन रं क 

-- 

 
-- 

2. सहा यक 
आयु त 
(तपासणी) 

िन रं क -- 

 
-- 

3. सहा यक 
आयु त 
(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 आयु त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) काय लयातील अिधकारी व 
कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल.   

   ड 
अ. 

. 
पदनाम अिधकार - अधयायीक कोण या काय ा / 

िनयम / शासन िनणय / 
पिरप का नुसार 

अिभ
ाय 

1 2 3  4 5 

1. 

 

उप आयु त 
(आ थापना)   

िन रं क 
-- -- 

2. सहा यक 
आयु त 
(तपासणी) 

िन रं क 
-- -- 

3. सहा यक 
आयु त 
(चौकशी) 

     िवभागातील िज हा पिरषद कमचा यां या ि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)                नमुना (ब) 

 
िवभागीय आयु त क कण िवभाग क कण भवन येथील आ थापना (िवकास) 
काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या कत याचा तपिशल. 
 

अ. 
. 

पदनाम कत ये कोण या काय ा / 
िनयम / शासन िनणय / 
पिरप का नुसार 

अिभ 
ाय 

1 2 3 4 5 

1. उप आयु त 
(आ थापना)   
 

1. महारा  िवकास सेवा वग-1 व 2 या अिधका यांची 
आ थापना. 

2.  िज हा पिरषदे अंतगत असले या कमचा यां या आ थापना   

     िवषयक बाबी. 

1. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ाम पंचायत अिधिनयम 
संबंिधत संवैधािनक काम.े 

2. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ाम पंचायत यांना 
अनुदान वाटप. 

3. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ाम पंचायत यां या लेखा 
िवषयक बाबी.  

4. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ाम पंचायत आ थापना 
िवषयक त ार ची चौकशी 

5. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती अिधिनयम व ाम पंचायत 
अिधिनयमातील तरतूदी नुसार आयु तांकडे ा त होणारी 
अिपले. (अितिर त आयु तांना दान केले या 
अिधकारा यितिर त.) 

6. यां या अिधप याखालील कमचा यां या आ थापना 
िवषयक बाबी. 

7. काय लयातील आहरण व संिवतरण बा बवरील िनयं ण. 
8. लेखा अिधका यांवर संिनय ण ठेवणे. 

 

महारा  शासन ाम 
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग शासन िनणय 

. मिवसे-1096/ 
. .2052/10, 

िद.16.10.99  

 

2. सहा यक 
आयु त 
(तपासणी) 

 1. शासना या िनकषा माणे िवभागातील सव िज हा पिरषदांची    
     दरवष   व सव पंचायत सिम यांची तपासणी  पाच वष त    
    यां या पथकामाफत क न िवभागीय आयु तांना तपासणी   
      अहवाल सादर करणे.  
2. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ाम पंचायत अिधिनयम    

      संबंिधत संवैधािनक काम.े 
3. िज हा पिरषद, पंचायत सिमती अिधिनयम व ाम पंचायत 

अिधिनयमातील तरतूदी नुसार आयु तांकडे ा त होणारी 
अिपले. (अितिर त आयु तांना दान केले या 
अिधकारा यितिर त.) 
 

--"--  
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1 2 3 4 5 

3. सहा यक 
आयु त 
(चौकशी) 

1. िवभागातील िज हा पिरषद वग-3 या कमचा यां या 
िवभागीय चौकश ची करणे.  

 

--''--  

4. सहा यक 
संचालक 
(लेखा) 

1. िज हा पिरषदां या सव िव  िवषयक बाब वर स ला 
देणे. 

2. िव ीय िनयम व िश त िज हा पिरषदा पाळतात कवा 
नाही यासाठी आयु तांना आव यक ते सहा य करणे. 

3. येक िज हा पिरषदे या ा ती व मेळ घे या या 
कामावर सिनयं ण ठेवणे व चुकी या दु तीचे ताव 
िववरण प  'क' व 'ड' म ये शासनास सादर करणे.  

4. िज हा पिरषदांचे अनुदान िनध रण करणे. 
5. महालेखापाल व मु य लेखा पिर क, था ◌ािक िनधी 

लेखा यांचेकडून लेखा पिर ण अहवाल ा त             
झा यावर अहवालात अंतगत आ ेपांची पुतता /  

6. अनुपालन िज हा पिरषदांकडून वेळीच होत अस याची 
खा ी करणे.  

7. या लेखा िशष या संदभ त िवभागीय आयु तांना / 
िवभागीय आयु त काय लयातील अिधका यांना 
ताळमेळा या संदभ त िनयं क अिधकारी हणून घोिषत 
कर यात आलेले आहे. या लेखािशष चे ताळमेळाचे 
काम करणे. 

8. लोकलेखा सिमती या अनुषंगीक सव बाबी हाताळणे. 
9. अंतगत लेखा पिर ा अिधकारी यांचेकडून अंतगत लेखा 

पिर ण अहवाल ा त झा याबरोबर याचा गोषवारा 
काढून आयु तांना सादर करणे आिण याम ये 
दशिव यात आले या गंभीर व पा या अिनयिमतता व 
उिणवा आयु तां या वैय तक नजरेस आणून देणे. 
आिण यावर करावया या शासकीय कायवाहीची 

परेषा सादर करणे. 
10. िज हा पिरषदां या सव िवभागातील लेखािवषयक 

दैनंिदन कामकाजाम ये एकवा यता व सुसु ता 
आण याकिरता आयु तांना ताव सादर करणे. 

11. िज हा ािमण िवकास यं णांचे लेखा पिर णाचे काम 
करणे. 

महारा  शासन ा. िव. 
व ज.सं. िव.पिरप क 

. आरसीएा-2000/ 
िववैक/ . .4119 (2) 
/िव -7,िद.2.6.2003 

 

 

 

5. 

 

सहा.गट 
िवकास 
अिधकारी 

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

2. आ थापना िवभागातील पुढील संकलनाचे पयवे कीय 
कामकाज पहाणे. महारा  िवकास सेवा, सेवा भरती, 

शासन, वेतन, अिपल, िनिर ण, ामपंचायत, 

महारा  शासन ाम 
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग शासन िनणय 

. मिवसे-1096/ 
. .2052/10, 
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( शासन) भारअिधभार, अथ-1, अथ-2, लेखा, रोखपाल. 
3. अिधकार े ातील वग-3 कमचा यांचे गोपानीय 

अहवाल िलिहणे.  

िद.16.10.99  

6. सहा यक 
शासन 

अिधकारी  

    आ थापना िवभागातील पुढील संकलनाचे पयवे कीय  
            कामकाज पहाणे.  
           महारा  िवकास सेवा, सेवा भरती, शासन,   
           वेतन, अिपल, िनिर ण, ामपंचायत, भारअिधभार.,   
           टपाल िवगतवारी  

--"--  

7. महारा  
िवकास सेवा 
संकलन  

1.   महारा  िवकास सेवा गट अ  व  गट ब अिधका यां या       
      आ थापना िवषयक बाबी. 
3.   महारा  िवकास सेवा गट- ब म ये पदो नती दे यासाठी    
      िज हा पिरषदेतील िव तार अिधकारी ( ामपंचायत), कृषी     
     अिधकारी, िलिपक- क  अिधकारी, सहा यक बाल िवकास     
      क प अिधकारी , िव तार अिधकारी (सां यकी),     
      िव तार अिधकारी (िश ण) यां या ये ठता या ा तयार     
      करणे. 

--"--  

8. सेवाभरती 1. िज हा पिरषद कडील गट क व गट ड कडील एकूण 
कमचारी सं या  43250 यां या आ थापना िवषयक 
बाबी. 

2. रोजंदारी, अ थायी  आ थापनेवर कायरत असणा या 
कमचा यां या सेवा िनयिमत कर याबाबतचे ताव 

3. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा भरती िनयमा 
संबंधीचे प  यवहार.  

4. अनुकंपा त वावरील नेमणूका बाबत. 
5. मागास वग यांचे सरळ सेवा भरतीचा व पदो नतीचा  

अनुशेष भ न काढणे.िज.प. कमचारी आंतर िज हा 
बदली, महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा ( वेश) 
1967 अंतगत िनयम 5(2) नुसार िज हा पिरषद वग-3 
कमचा यां या वयोमय देची अट िशथील कर यास 
परवानगी देणे.  

6. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा वेश 1967 अंतगत 
िनयम 6(2) नुसार नेमणूका करणेकिरता परवानगी देणे. 

7. महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा वेशो र पिर ा. 

8. उपलेखापाल पदासाठी अहता पिर ा. 

9. किन ठ सहा यक पदाव न विर ठ सहा यक 
पदो नतीसाठी पध  पिर ा. ामसेवकांमधून ाम िवकास 
अिधकारी पदो नतीसाठी पध  पिर ा. 

      10.  िज हा पिरषदेतील तांि क सेवा वग 3 मधील बांधकाम    
            िवभाग,  लघ ुपाटबंधारे िवभाग,  पाणी पुरवठा िवभाग,    
            िव ुत व यांि की िवभाग, बंधकाम (अहतारहीत) या    
            िवभागातील किन ठ अिभयंता/ सहा यक अिभयंता              
            यां या ये ठताया ा  तयार करणे. 
       

--"--  
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9. शासन 
1. शाखेतील कमचा यां या आ थापना व शासकीय बाबी. 
2. आ थाई कमचा यां या मुदत वाढीचे ताव शासनास 

सादर करणे. इ यादी. 
3. मािहतीचा अिधकार मािसक व वा षक अहवाल 

पाठिवणे. 
4. सेवा िनवृ  होणा या अिधकारी व कमचारी यां या सेवा 

िनवृ ीवेतन करणे तयार करणे व मंजूरीस पाठिवणे. 

महारा  शासन ाम 
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग शासन िनणय 

. मिवसे-1096/ 
. .2052/10, 

िद.16.10.99 

 

10 अिपल 
1. िज हा पिरषदेकडील वग-3 व वग 4 या कमचा यां या 

सेवा िवषयक अिपलाबाबत कायवाही करणे. 
 

--"--  

11. वेतन 1. िज हा पिरषदे या वग-3 व 4 कमचा यांचे वेतन, िनवृ ी 
वेतन, रजा, अितिर त कायभार करणे, भिव य िनव ह िनधी 
व सेवा िवषयक इतर बाबी. 

--"--  

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

--"--  

13. ामपंचायत 
1. ामपंचायत बाब चा सव प यवहार. 
2. ामपचायतचे िवभाजन, िवघटन, िनवडणुकांबाबत 

कामकाज. 
3. सरपंच, उपसरपंच, िज. प. सद य यांची अहता. 
4. ामपंचायती या अनषंुगाने त ार. 

--"--  

14. िनिर ण 1. िज हा पिरषदा व पंचायत सिम या यांची सवसाधारण 
तपासणी क न मु ांची पडताळणी करणे.  

--"--  

15. लेखा-1 

संकलन १ 

 (स.ले.अ.) 

संकलन -2  
किन ठ 
सहा यक 
लेखा 

1. थािनक िनधी लेखापिर ण अहवालातील लंिबत 
पिर छेदावर कायवाही करणे.  

2. िज हा पिरषदेकडील महालेखापालांचे लंिबत 
पिर छेदावर कायवाही करणे. 

3. पंचायत राज सिमती लंिबत पिर छेदावर कायवाही 
करणे. 

4. िज हा पिरषदेकडील वा षक लेखे अहवाल. 
5. लोकलेखा िवषयक सिमती या अनुषंगाने येणारे िवषय. 
6. िज हा पिरषदेकडील जुने वाहन िनलिखत करणे व नवीन 

वाहन खरेदीस मंजूरी देणे. 
7. िज हा पिरषदेकडील िवहीत मय देवरील जादा खच स 

मंजूरी देणे.  
8. महारा  िव  व लेखा वग-3 या पिर ा. 
9. मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद यांचेकडील 

खरेदी अिनयिमतता ,चौकशी, दोषारोप इ यादी. 
10. भार अिधभार व तगाई या संकलनाचे पयवे ण. 

              संकलन  २ 
11. अनुदान िनध रण 
12. कोसबाड लेखा पिर ण 
13. सव कारचे अि म 
14. स.ले.अ संकलनाची टंकलेखन काम.े 

महारा  शासन ाम 
िवकास व जलसंधारण 
िवभाग शासन िनणय 

. मिवसे-1096/ 
. .2052/10, 

िद.16.10.99 
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16. लेखा -2    

संकलन – 
1 

(उपलेखापा
ल)/ 
संकलन -2 

(किन ठ 
सहा. लेखा) 

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

यं णा) िज हािधकारी व आयु त काय लयाचे िवकास 
शाखे अंतगत असलेले लेखािशष चे ताळमेळाचे 
कामकाज. 

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

उ रदािय व ो साहन योजना अंतगत काम.े 
(अंदाजप ाक, अ ीम आिण इतर काम)े  

4. िनवडणूक लेखा पिर ण  
                      संकलन – 2 

5. िवभागीय आयु त काय लय िवकास शाखा व िज हा 
पिरषदांचे अंदाजप क तयार करणे. 

6. अनुदान वाटप (जमीनमहसूल उपकर, वाढीव उपकर व 
इतर अनुदाने) 

7. पंचायत राज िश ण क  व ामसेवक िश ण क  
कोसबाड यांना वेतन व वेतने र अनुदान वाटप करणे. 

8. उपयोिगता माणप . 
9. भार अिधभार 
10. उपलेखापाल संकलनाची टंकलेखन काम.े 

        

--"--  

17. रोखपाल 1. ाम िवकास व जलसंधारण िवभागातंगत उपल ध 
होणा या लेखािशष खाली अिधकारी / कमचा यांची वेता 
देयके, वासभ ा देयके.  

2. काय लयीन खच याची देयके तयार करणे, र कमेचे 
वाटप करणे इ यादी अनषंुिगक काम.े 

 

--"--  

18. िवभागीय 
चौकशी 

1. िवभागातील िज हा पिरषद वग-3 या कमचा यां या 
िवभागीय चौकश ची करणे.   

--"--  

19. आवक 1. िज हा पिरषदेकडील येणारे सव टपाल देवून संबंिधत     
       काय सनांना वाटप करणे. 

2.मा. आमदार / खासदर संदभ / मं ी संदभ,     
           अधशासकीय संदभ , संदभ या न दवहयांचा   
           गोषवारा काढणे. 

--"--  

20. जावक या शाखेतील सव टपाल न दवून संबंिधत काय लयास पाठिवणे.       --"--  

21. वय 
सहा यक 
टेशनरी 

काय लयीन टेशनरी यं  सामु ी खरेदी, देखभाल दु ती करणे. 

मु य कायकारी अिधकारी, िज हािधकारी, अितिर त मु य 
कायकारी अिधकारी, अपर िज हािधकारी यां या संयु त बैठकीची 
मािहती तयार करणे. 
मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद यांचे िफरती काय म व 
दैनंिदनीस मंजूरी देणे. 
 

--"--  
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कलम 4 (1) (ब)  (iii) 

िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदाई व िन चत क न कायप दतीचे 
काशन.   (कामाचा कार / नांव) 

अ. 
. 

कामाचे व प कालावधी 
िदवस 

कामासाठी 
जबाबदार अिधकारी 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 

1. िवभागातील िज हा पिरषद तपासणी वष तनू 
एकदा 

िवभागीय आयु त, 
उप आयु त 
(आ थापना)  व  
सहा यक आयु त 
(तपासणी) 

महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क . 
मिवसे-1099/ . .3019/10, 
िद.16.10.1999 

2. िवभागातील पंचायत सिम यांची 
तपासणी 

5 वष तनू 
एकदा 

उप आयु त 
(आ थापना)  व 
सहा यक आयु त 
(तपासणी) 

महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क . 
मिवसे-1099/ . .3019/10, 
िद.16.10.1999 

3. िवभागातील िज हा पिरषद 
कमचा यांसाठी  सेवा वेशो र पिर ा 

वा षक  

 

 

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

 

महारा  िज हा पिरषदा (िज हा सेवा) 
सेवा वेशो र पिर ा िनयम 1985 चे 
िनयम व शासन पिरप क . पिर ा 
2005/ . . 679/आ था-10,  

िद. 24.8.2005 

4. किन ठ सहा यक पदाव न विर ठ 
सहा यक पदावर पदो नतीसाठी पध  
पिर ा 

वा षक िवभागीय आयु त, 
उप आयु त 
(आ थापना)  व गट 
िवकास अिधकारी 
( शासन) 

महारा  शासा ा.िव.िव.िनणय . 
पिर ा-1089/सीआर-264/ 89/ 13/ 
िद.18.12.1989 

5. उप लेखापाल पदासाठी अहता पिर ा वा षक िवभागीय आयु त, 
उप आयु त 
(आ थापना)  व गट 
िवकास अिधकारी 
( शासन) 

 

 

महारा  शासा ा.िव.िव.िनणय . 
एसएससी-1062/81630/ड-3/ 
िद.12.6.1965 व पिरप क .पिर ा-
1586/5091/404/ 09, 
िद.13.4.1989 
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6. ामसेवका मधनू ाम िवकास 

अिधकारी पदो नतीसाठी पध  पिर ा 
वा षक िवभागीय आयु त, 

उप आयु त 
(आ थापना)  व  
गटिवकास िधकारी 
( शासन) 

महारा  शासा ा.िव.िव.िनणय . 
पिर ा-1089/सीआर/647/90-13 
िद.16.7.1991 

7. िवभागातील िज हा पिरषद कमचा यांचे 
चौकशी करणे. (िवभागीय तरावर 

ा त झालेली) 

6 मिहने सहा यक आयु त 
(चौकशी) 

िवभागीय चौकशी िनयम पु तका  3.19 

8. िज हा पिरषद अनुदानाचे िनध रण करणे वा षक  
31िडसबर 
अखेर 

सहा यक 
संचालक(िवकास) 

महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क 
मांक पंरास-1086/685(651) 25 

िद.13.5.1986 

9. िज हा पिरषद व िज हािधकारी यां या 
ले यांचे ैमािसक ताळमेळाचे काम 
करणे 

ैमािसक सहा यक 
संचालक(िवकास) 

महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क . 
आरसीएन-1089/ . .3027/28, 
िद.5.9.1990 

10 ामपंचायती या ामपंचायत कराबाबत 
कलम 125 खालील ठोक करारास 
मंजुरी देणे 

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

मुंबई ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे 
कलम 125 

11 ामपचायतीचे सरपंच/उपसरपंच 
/सद य यांना पदाव न काढुन टाकणे 
बाबत या अिपलावर िनणय देणे 

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

 मुंबई ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे 
कलम 39 

12 ामपंचायतीचे िवघटन करणेस मंजुरी 
देणे 

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

 मुंबई ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे 
कलम 145 
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13 अ)िज हा पिरषदा / पंचायतसिम या/ 

ामपंचायत ना अनुदान वाटप करणे   
ब) शासकीय कमचा-यांना घरबांधणी / 
संगणक खरेदीसाठी कज चे वाटप 

1 
मिहना(अ
नुदान ा त      
झा या 
पासनू) 

िवभागीय आयु त , 
उप आयु त 
(आ थापना),  

सहा यक संचालक 
(िवकास ) 

महारा  शासा ाम िवकास व जल 
संधारण िवभागाकडील शासन िनणय 

मांक बीजीटी -1005/सीआर/1149/ 
िव -1 िद.11.8.2005 

14 मुंबई ामपंचायत अिधाियम 1958 
मधील तरतुदी नसुार िवभागीय 
तरावरील िनणय/मंजुरी देणे/ कायवाही 

करणे 

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

मुंबई ामपंचायत अिधिनयम 1958  

15 िज हा पिरषद व पंचायत सिमती 
अिधिनयम 1961 मधील तरतुदी नसुार  
िवभागीय तरावरील िनणय/मंजुरी देणे/ 
कायवाही करणे 

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

 

िज हा पिरषद व पंचायत सिमती 
अिधिनयम 1961 

16 पे शन अदालत म ये ा त झाले या 
त ारीचे िनवारण करणे 

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

 

महारा  शासन सा. .िव. पिरप क . 
एमएसआय-
1002/1904/ . .327/02 /10, िद. 
4.7.2002 

17 िज हा पिरषद कमचा-यां या जादा वय 
मापन तावास मंजुरी देणे  

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

 

महारा  िज हा पिरषद िज हा सेवा 
( वेश) िनयम 1967 चा िनयम 5(2)  
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18 िज हा पिरषदांम ये िज.प.कमचा-यां या 

सरळ सेवा /पदो नतीची ट केवारी 
िशिथल क न नेमणुका करणेस 
परवानगी देणे 

-- 

 

 

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

 

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

19 िज हा पिरषद लेखा पिर णातील भार- 
अिधभार करणे वकृत करणेस मंजुरी 
देणे 

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

 

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

20 िज हा ाम िवकास िनधी मधील 
अ थायी पदास मुदतवाढ देणेस मंजुरी 
देणे 

येक 
वष  

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

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

21 आ थापना िवकास काय लयातील 
अ थायी अिधकारी /कमचारी पदां या 
मुदतवाढीचे ताव शासनास 
मंजुरीसाठी पाठिवणे 

येक 
वष  

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

महारा  शासन ाम िवकास व जल 
संधारण िवभाग शासन िनणय मांक 
मिवसे 1096/ 2052/10 
िद.16.10.1999 

22 ाम िवकास िवभागासंबंिधत काय लये 
व िज हा पिरषदांचे अंदाजप क तयार 
करणे  

येक 
वष  

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

 

महारा  शासन िव  िवभाग पिरप क 
मांक बीजीटी ाम 2681/16/बीयुडी2 

िद.1.3.1982 
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23 िज हा पिरषदेकडील जुने वाहन  

िनलिखत करणे व वाहन खरेदी करणेस 
मंजुरी देणे 

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

महारा  शासन ा.िव. व जल संधारण 
िवभाग शासन िनणय मांक जेईपी 
/1099/ .128/99/05िद.9.7.1999 

24 िवकास व आ थापना िवभागातील 
अिधकारी/कमचारी यांचे वेतन व 
भ यां या  देयकांची अदायगी करणे 

मािसक गट िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग 
यांचेकडील आदेश मांक िवशा/काय -
2 / शासा / 101/03, िद.6.9.2003 
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कलम 4 (1) (ब) (iv)                नमुना (अ) 

 
नमु याम ये कामाचे कटीकरण 

संघटनांचे ल  (वा षक) 

अ. 
. 

काम / काय कामाचे माण आ थक ल  अिभ ाय 

1 2 3 4 5 

1. 
 

िनरंक 
 

िनरंक 
 

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

 
कामाची कालमय दा ------------------------ काम पूण हो यासाठी. 

अ. 
. 

काम/ काय िदवस / तास 
पूण 
कर यासाठी 

जबाबदार अिधकारी त ार ◌ािवारण अिधकारी 

1 2 3 4 5 

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

सहा यक आयु त (तपासणी) 

िवभागीय आयु त 

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

सहा यक आयु त (तपासणी) 

िवभागीय आयु त 

3. िवभागातील िज.प. कमचा यांसाठी 
सेवा वेशो र पिर ा 

2 िदवस उप आयु त (आ थापना) िवभागीय आयु त 

4. किन ठ सहा यक पदाव न विर ठ 
सहा यक पदो नतीसाठी पध  
पिर ा 

1 िदवस उप आयु त (आ थापना) िवभागीय आयु त 

5. उपलेखापाल पदासाठी अहता 
पिर ा 

2 िदवस उप आयु त (आ थापना) िवभागीय आयु त 

6. ामसेवकामधनू ाम िवकास 
अिधकारी पदो नतीसाठी पध  
पिर ा 

1 िदवस 

 

उप आयु त (आ थापना) िवभागीय आयु त 

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

6 मिहने सहा यक आयु त (चौकशी) उप आयु त (आ थापना) 

8. िज हा पिरषद अनुदानाचे िनध रण 
करणे 

येक 
िज.प. या 

येक वष ला 
5 िदवस 

उप आयु त (आ थापना) 
सहा यक संचालक (िवकास) 

िवभागीय आयु त. 

9. िज हा पिरषद व िज हािधकारी 
यां या ले यांचे ैमािसक 
ताळमेळाचे काम करणे. 

ती ैमािसक 
ती िज हा 8 

िदवस 

उप आयु त (आ थापना) 
सहा यक संचालक (िवकास) 

िवभागीय आयु त. 

10. ामपंचायती या ामपंचायत 
कराबाबत कलम 125 खालील 
ठोक करारास मंजुरी देणे 

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

िवभागीय आयु त 
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1 2 3 4 5 

11. ामपचायतीचे सरपंच/उपसरपंच 
/सद य यांना पदाव न काढुन 
टाकणे बाबत या अिपलावर िनणय 
देणे 

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

िवभागीय आयु त 

12. ामपंचायतीचे िवघटन करणेस 
मंजुरी  देणे 

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

िवभागीय आयु त 

13 अ) िज हा पिरषदा / पंचायत 
सिम या/ ामपंचायत ना अनुदान 
वाटप करणे   
ब) शासकीय कमचा-यांना 
घरबांधणी / संगणक खरेदीसाठी 
कज चे वाटप 

1 मिहना 
(अनदुान ा त      
झा या पासनू) 

उप आयु त (आ थापना) , 

सहा यक संचालक (लेखा ) 

िवभागीय आयु त 

14. पे शन आदालत म ये ा त          
झाले या त ारीचे िनवारण करणे 

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

िवभागीय आयु त 

15. िज हा पिरषद कमचा-यां या जादा 
वय मापन तावास मंजुरी देणे  

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

िवभागीय आयु त 

16. िज हा पिरषदांम ये िज.प.कमचा-
यां या सरळ सेवा /पदो नतीची 
ट केवारी िशिथल क न नेमणुका 
करणेस परवानगी देणे 

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

िवभागीय आयु त 

17. आ थापना  िवकास काय लयातील 
अ थायी अिधकारी /कमचारी 
पदां या मुदतीवाढीचे ताव 
शासनास  मंजुरीसाठी  पाठिवणे 

2 िदवस 

 

उप आयु त (आ थापना),   
गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

िवभागीय आयु त 

18. ाम िवकास िवभागासंबंिधत 
काय लये व िज हा पिरषदांचे 
अंदाजप क तयार करणे  

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

िवभागीय आयु त 

19. िज हा पिरषदेकडील जुनी वाहने  
िनलिखत करणे व वाहन खरेदी 
करणेस मंजुरी  देणे 

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

िवभागीय आयु त 

20. िवकास व आ थापना िवभागातील 
अिधकारी/कमचारी यांचे वेतन व 
भ यां या  देयकांची अदायगी करणे 

1 मिहना गट िवकास अिधकारी 
( शासन) 

उप आयु त (आ थापना) 
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कलम 4 (1) (ब) (v)                नमुना (अ) 

 
आ थापना िवकास िवभागा या कामाशी संबंधीत अिधिनयम 

अ. 
. 

सचुना प कानसुार िदलेले िवषय िनयम मांक व वष अिभ ाय 
(अस यास) 

1 2 3 4 

1. िज हा पिरषदा व पंचायत सिम यां या शासकीय 
कामकाजाबाबत िवभागीय तरावरील िनयं ण 
ठेवणे. 
 

महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिमती 
अिधिनयम 1961 

 

2. ामपंचायती या कामकाजाबाबत िवभागीय 
तरावरील िनयं ण ठेवणे 

मुंबई ामपंचायत अिधिनयम 1958  

3. िज हा पिरषद लेखा पिर णातील भार-अिधभार 
करणे वकृत करणेस मंजूरी देणे.  

 

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

 

4. िज हा ाम िवकास िनधी मधील अ थाई पदास 
मुदतवाढ देणेस मंजूरी देणे. 
 

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

 
आ थापना िवकास िवभागा या कामाशी संबंधीत शासन िनणय  

 

अ. 
. 

शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास) 

1 2 3 4 

1. किन ठ सहा यक पदाव न विर ठ सहा यक 
पदो नतीसाठी पध  पिर ा 

महारा  शासन ा.िव.िव. िनणय . 
पिर ा-1089/सीआर-264/ 89/ 13/ 
िद.18.12.1989 

 

2. उप लेखापाल पदासाठी अहता पिर ा 
 

 

 

 

  

महारा  शासन ा.िव.िव.िनणय . 
एसएससी-1062/81630/ड-3/ 
िद.12.6.1965 व  

पिरप क .पिर ा-1586/5091/404/ 
09, िद.13.4.1989 

 

 

3. ामसेवकांमधनू ाम िवकास अिधकारी 
पदो नतीसाठी पध  पिर ा 

महारा  शासन ा.िव.िव. िनणय . 
पिर ा-1089/सीआर/647/90-13 
िद.16.7.1991 

 

4. अ)िज हा पिरषदा / पंचायत सिम या/ 
ामपंचायत ना अनुदान वाटप करणे   

ब) शासकीय कमचा-यांना घरबांधणी / संगणक 
खरेदीसाठी  कज चे वाटप 
 

महारा  शासन ाम िवकास व जल 
संधारण िवभागाकडील शासन िनणय 

मांक बीजीटी -1005/सीआर/1149/ 
िव -1 िद.11.8.2005 

 

5. आ थापना िवकास काय लयातील अ थायी 
अिधकारी /कमचारी पदां या मुदतीवाढीचे ताव 
शासनास मंजुरीसाठी पाठिवणे 

महारा  शासन ाम िवकास व जल 
संधारण िवभाग शासन िनणय मांक 
मिवसे 1096/ 2052/10 
िद.16.10.1999 

 

6. िज हा पिरषदेकडील जुने वाहन िनलिखत करणे व 
वाहन खरेदी करणेस मंजुरी देणे 

महारा  शासन ा.िव. व जल संधारण 
िवभाग शासन िनणय  मांक जेईपी 
/1099/ .128/99/05िद.9.7.1999 
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कलम 4 (1) (ब) (v)                नमुना (क) 

आ थापना िवकास िवभागा या कामाशी संबंधीत पिरप के 

अ. 
. 

शासकीय प कानसुार िदलेले िवषय पिरप क मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास) 

1 2 3 4 

1. िवभागातील िज हा पिरषद तपासणी महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क . 
मिवसे-1099/ . .3019/10, 
िद.16.10.1999 

 

2. िवभागातील पंचायत सिम यांची तपासणी महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क . 
मिवसे-1099/ . .3019/10, 
िद.16.10.1999 

 

3. िवभागातील िज हा पिरषद कमचा यांसाठी सेवा 
वेशो र पिर ा 

महारा  िज हा पिरषदा (िज हा सेवा) 
सेवा वेशो र पिर ा िनयम 1985 चे 
िनयम व शासन पिरप क . पिर ा 
2005/ . . 679/आ था-10,  
िद. 24.8.2005 

 

4. िज हा पिरषद अनुदानाचे  िनध रण करणे महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क मांक 
पंरास-1086/685(651) 25 
िद.13.5.1986 

 

5. िज हा पिरषद व िज हािधकारी यां या ले यांचे 
ैमािसक ताळमेळाचे काम करणे 

महारा  शासन  ा.िव.िव.पिरप क . 
आरसीएन-1089/ . .3027/28, 
िद.5.9.1990 

 

6.. पे शन आदालत म ये ा त झाले या त ारीचे 
िनवारण करणे 

महारा  शासन सा. .िव. पिरप क . 
एमएसआय-1002/1904/ . .327/02 
/10, िद. 4.7.2002 

 

7.. ाम िवकास िवभागासंबंिधत काय लये व िज हा 
पिरषदांचे अंदाजप क तयार करणे  

महारा  शासन िव  िवभाग पिरप क 
मांक बीजीटी ाम 2681/16/बीयुडी2 

िद.1.3.1982 

 

8. िवकास व आ थापना िवभागातील 
अिधकारी/कमचारी यांचे वेतन व भ यां या  
देयकांची अदायगी करणे 
 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग 
यांचेकडील आदेश मांक िवशा/काय -2 
/ शासन / 101/03, िद.6.9.2003 

 

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

 

िवभागीय चौकशी िनयम पु तका 3.19  
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कलम 4 (1) (ब) (v)                नमुना (ड) 

 
आ थापना िवकास िवभागा या कामाशी संबंधीत काय लयीन आदेश / धोरणा मक पिरप के  

अ. 
. 

िवषय मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास) 

1 2 3 4 

1. मुंबई ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 
145 (1अ) नसुार ामपंचायती बाबत कायवाही 
करणे. 

रा य िनवडणूक आयोग महारा  शासन 
यांचेकडील . रालोआ-िन1096/ . .2/ 
95/पंरा, िद. 15.9.96 

 

2. िन यापे ा जा त जागा िर त झाले या 
ामपंचायती या िनवडणूकांबाबत 

शासन ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
पिरप क . ापा-िन201/ . . 51/06, 
िद. 30.6.2001 

 

3. मुंबई ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 43 
अ वये ामपंचायतीचे िवभाजन एकि करण व 
ि शंकू भागासाठी वतं  ामपचायतीची थापना / 
सव समावेशक  सुचना. 

शासन ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील िनणय . हीपीएम-2603 
/ . . 1544/पंरा-4 (22)िद. 12.2.04 

 

4. लोकसभा / िवधानसभा मतदार संघा या 
पिरिसमनाची कायवाही पूण होईपयत नवीन 

शासकीय घटक नविन मतीवर बंदी 
घाल याबाबत. 

शासन ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
पिरप क . हीपीएम-2604 / . . 
2052/पंरा-4(22)  

िद. 31.3.2004 

 

5. रा यातील ामसेवक िश ण क  संयु त 
िश ण क  व पंचायत राज िश ण क  चालू 

ठेवणेबाबत / िवभागीय आयु त काय लयात 
समावेश कर याबाबत अ यास कर याकिरता 
सिमती गठीत कर याबाबत. 

शासन ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
िनणय . िश ण/ . .18/ योजना-4, 
िद. 12.3.2004 

 

6. पंचायत राज सं थांमधील लोक ितािधी, अिधकारी 
यां या मता वृ दीसाठी िश ण काय म रा य 
कृती आराखडा अंमलबजावणी. 

शासन ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
िनणय . एसएपी-1203/ . . 
542/योजना-4 िद. 4.2.2004 

 

7. महारा  िज हा पिरषद व पंचायत सिमती 
अिधाियम 1961 चे कलम 54(2) मधील 
अ य ांचा अिधकार व याब लची मागदशक 
त वे. 

शासन ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग 
पिरप क . परास-10/ . .44/ 
200/पंरा-1, िद. 13.6.2002 
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1 2 3 4 

8. िज हा पिरषद वग-3 मधील 7 संवग तील 
कमचा यांना म.िव.से. वग-2 म ये पदो नती देणे. 

1. शासन ाम िवकास व 
जलसंधारण िवभागाकडील िनणय 

. मिवसे-1192/ 471/अ/10, 
िद. 28.5.1992 

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

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

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

5. शासन ाम िवकास व 
जलसंधारण िवभाग िनणय 

.एबािव-1099/ . .28/ 10,  
िद.29.12.99 

 

9. महारा  िवकास सेवा वग-2 या बद या करणे. शासन  ाम िवकास व जलसंधारण 
िवभागाकडील िनणय .मिवसे-10 
/2005/ . .32/आ था-3, िद.2.3.2005 

 

10. किन ठ सहा यक पदाव न विर ठ सहा यक 
पदो नतीसाठी पध  पिर ा 

महारा  शासन ा.िव.िव. िनणय . 
पिर ा-1089/सीआर-264/ 89/ 13/ 
िद.18.12.1989 

 

11. उप लेखापाल पदासाठी अहता पिर ा महारा  शासन ा.िव.िव.िनणय . 
एसएससी-1062/81630/ड-3/ 
िद.12.6.1965 व पिरप क .पिर ा-
1586/5091/404/ 09, िद.13.4.1989 

 

12. ामसेवकांमधनू ाम िवकास अिधकारी 
पदो नतीसाठी पध   पिर ा 

महारा  शासन ा.िव.िव. िनणय . 
पिर ा-1089/सीआर/647/90-13 
िद.16.7.1991 

 

13. अ)िज हा पिरषदा / पंचायत सिम या/ 
ामपंचायत ना अनुदान वाटप करणे   

ब) शासकीय कमचा-यांना घरबांधणी / संगणक 
खरेदीसाठी  कज चे वाटप 

महारा  शासन ाम िवकास व जल 
संधारण िवभागाकडील शासन िनणय 

मांक बीजीटी -1005/सीआर/1149/ 
िव -1 िद.11.8.2005 
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1 2 3 4 

14. आ थापना िवकास काय लयातील अ थायी 
अिधकारी /कमचारी पदां या मुदतीवाढीचे ताव 
शासनास मंजुरीसाठी पाठिवणे 

महारा  शासन ाम िवकास व जल संधारण 
िवभाग शासन िनणय मांक मिवसे 1096/ 

2052/10 िद.16.10.1999 

 

15. िज हा पिरषदेकडील जुने वाहन िनलिखत करणे व 
वाहन खरेदी करणेस मंजुरी देणे 

महारा  शासन ा.िव. व जल संधारण िवभाग 
शासन िनणय  मांक जेईपी 
/1099/ .128/99/05िद.9.7.1999 

 

16. िवभागातील िज हा पिरषद तपासणी महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क . मिवसे-
1099/ . .3019/10, िद.16.10.1999 

 

17. िवभागातील पंचायत सिम यांची तपासणी महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क . मिवसे-
1099/ . .3019/10, िद.16.10.1999 

 

17. िवभागातील िज हा पिरषद कमचा यांसाठी सेवा 
वेशो र पिर ा 

महारा  िज हा पिरषदा (िज हा सेवा) 
सेवा वेशो र पिर ा िनयम 1985 चे िनयम व 
शासन पिरप क . पिर ा 2005/ . . 
679/आ था-10, िद. 24.8.2005 

 

18. िज हा पिरषद अनुदानाचे  िनध रण करणे महारा  शासन ा.िव.िव.पिरप क मांक 
पंरास-1086/685(651) 25 िद.13.5.1986 

 

19. िज हा पिरषद व िज हािधकारी यां या ले यांचे 
ैमािसक ताळमेळाचे काम करणे 

महारा  शासन  ा.िव.िव.पिरप क . 
आरसीएन-1089/ . .3027/28, 
िद.5.9.1990 

 

20. पे शन आदालत म ये ा त झाले या त ारीचे 
िनवारण करणे 

महारा  शासन सा. .िव. पिरप क . 
एमएसआय-1002/1904/ . .327/02 /10, 
िद. 4.7.2002 

 

21. ाम िवकास िवभागासंबंिधत काय लये व िज हा 
पिरषदांचे अंदाजप क तयार करणे  

महारा  शासा िव  िवभाग पिरप क मांक 
बीजीटी ाम 2681/16/बीयुडी2 िद.1.3.1982 

 

22. िवकास व आ थापना िवभागातील 
अिधकारी/कमचारी यांचे वेतन व भ यां या  
देयकांची अदायगी करणे 
 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचेकडील 
आदेश मांक िवशा/काय -2 / शासन 
/ 101/03, िद.6.9.2003 

 

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

 

िवभागीय चौकशी िनयम पु तका 3.19  
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24.  िज हा पिरषद कमचा-यां या (वग-3 व वग-4 ) 
अनिधकृत गैरहजेरीबाबत करावयाची कायवाही. 

पिरप क  मांक एलई ही 1000 
/ . .156/20, 22 फे ुवारी 2001. 

 

25.  शासकीय कमचा-यांनी व यां या कुटंुिबयांनी 
आक मक िनकडी या संगी घेतले या खाजगी 

णालयातील आंतर ण उपचारा या वै कीय 
खच या ितपूत या मंजूरीबाबत. 

सावजािक आरो य शासन िनणय 
.शानि /एमएजी/2005/9/ . .1/आरो

य -3  िद.19/3/2005 

 

26. अचानक नाहीशा झाले या व ठाविठकाण मािहती 
नसले या शासकीय कमचारी /िनवृ ी वेतन धारक 
यां या कुटंुिबयांना कुटंुब िनवृ ी वेतन आिण 
उपदान मंजूर करणेबाबत. 

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

आ थापना िवकास िवभागा या काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजांची यादी.  

अ. 
. 

द ताऐवजा
चा कार 

िवषय संबिधत 
य त/ 

पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त काय लयात 
उपल ध नस यास 

1 2 3 4 5 

1. न ती ामपंचायतीचे िवघटन व िवभाजन अ वल 
कारकून 
( ामपंचायत 
संकलन) 

आ थापना - िवकास 
शाखा क  . 112 
िवभागीय आयु त 
यांचे काय लय 
क कण िवभाग 
क कण भवन 

2. न ती ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 125 अंतगत 
ठोक करारास मंजूरी देणे बाबत. 

--"-- --"-- 

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

--"-- --"-- 

4. न ती िज हा ाम िवकास  िनधीचे काम करणा या वग-3 या 
कमचा यां या पदास मुदतवाढ देणेबाबत. 

--"-- --"-- 

5. न ती िज हा पिरषद व पंचायत सिम यांमधील सद यां या 
अपा तेबाबतची अिपले. 

--"-- --"-- 

6. न ती िज हा पिरषद वग-3 या कमचा यांची अिपलाची 
करणे. 

अ वल 
कारकून 
(अिपल 
संकलन) 

--"-- 

7. न दपु तक यशदा िश ण न दवही --"-- --"-- 

8. न ती महारा  िवकास सेवा वग-2 म ये पदो नती देणे. विर ठ 
सहा यक  
(मिवसे 
संकलन) 

--"-- 

9. न ती महारा  िवकास सेवा वग-2 या अिधका यांचे नादेय-
नाचौकशी माणप  िनग मत करणे. 

--"-- --"-- 

10. न ती महारा  िवकास सेवा वग-2 या अिधका यां या 
बद या 

--"-- --"-- 

11 न दपु तक अिधप याखालील 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  िज हा पिरषदा िज हा सेवा सेवा वेशो र 
पिर ा (िवभागीय तर) 

विर ठ 
सहा यक 
(सेवाभरती 
संकलन) 

--"-- 

14. न ती िज हा पिरषद सेवेतील उपलेखापाल पदावर 
पदो नतीसाठी आिण उपलेखापाल पदावर नाम 
िनदिशत िनयु ती झाले या कमचा यांसाठी िवहीत 
केलेली पिर ा (रा य तर) 

--"-- --"-- 

15. न ती िज हा पिरषद (िज हा सेवा) विर ठ सहा यक 
मय दीत पध मक पिर ा (िवभागीय तर) 

--"-- --"-- 

16. न ती ाम िवकास अिधका यांची पदे ामसेवकातनू 
िनवडीने भर यासाठी मय िदत पध मक िवभागीय 
पिर ा (रा य तर) 

--"-- --"-- 

17. न ती िज हा पिरषद वग-3 या कमचा यांचे जादा वय 
मापन  ताव. 

--"-- --"-- 

18. न ती िवकास शाखेतील आ थाई पदांना मुदतवाढ 
दे याबाबत ताव शासनाकडे सादर करणे. 

 किन ठ 
सहा यक  
( शासन) 
संकलन) 

--"-- 

19. न ती कमचा यां या सेवा िवषयक प यवहाराबाबत 
संिचका 

--"-- --"-- 

20. न दपु तक अिधप याखालील कमचारी यांची सेवापु तके --"-- --"-- 

21. न ती मु य कायकारी अिधकारी यांची दैनंिदनी व संभा य 
िफरती काय म यांना मंजूरी देणे. 

--"-- --"-- 

22 म टर अिधप याखालील कमचा यांचे हजेरी पु तक,  --"-- --"-- 

23. न दपु तक मािहतीचा अिधकार,  संदभ न दवही  --"-- --"-- 

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

िलिपक  
(रोखपाल 
संकलन) 

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

विर ठ 
लेखापाल  
(लेखा)(अथ-
1 संकलन) 

--"-- 

26 न ती िज हािधकारी काय लये, िज हा पिरषदांना व 
िश ण क  कोसबाड यांना अनदुान वाटप 

--"-- --"-- 

27 न ती अिधप याखालील अिधकारी / कमचारी यांना घर 
बांधणी, संगणक यासाठी अनदुान 

--"-- --"-- 

28 न ती िज हािधकारी काय लये व िज हा पिरषदा यांना 
वाटप केले या अनुदानाचे िनध रण करणे. 

--"-- --"-- 

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

30 

 

न ती िज हा पिरषदा व पंचायत सिम यांचे तपासणी. 
 

  

अ वल 
कारकून 
(िनिर ण 
संकलन) 

--"-- 

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

विर ठ 
सहा यक  
(चौकशी) 
संकलन 

--"-- 

32 न ती िज हा पिरषदेकडील जुने वाहन िनलिखत करणे व 
वाहन खरेदी करणेस मंजुरी देणे 

सहा. 
लेखािधकारी 
संकलन 

--"-- 

33 न ती िज हा पिरषदा व पंचायत सिम या लेखा पिर ण 
अहवालासंबधी प यवहार. 

--"-- --"-- 

34 न ती लेखा पिर ण अहवालातील भार अिधभार करणे 
वकृत करणे. 

किन ठ 
सहा यक 
भार अिधभार 
संकलन 

--"-- 

35 न ती िज हा पिरषदा मधील तगाई कज योजनेबाबतचा 
प यवहार 

--"-- --"-- 

36 न ती िज हािधकारी काय लये व िज हा पिरषदा मधील 
िविवध ले यांचा ताळमेळ घेणे 

अथ-2 
संकलन 
उपलेखापाल 

--"-- 

37 न दपु तक काय लयीन वाहनाचे लॉगबुक व िह ी शीट --"-- --"-- 
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1 2 3 4 5 

38 न ती िज हा पिरषद कमचा यांची अनिधकृत गैरहजेरीची / 
रजेची करणे 

विर ठ 
सहा यक  
(वेतन 
संकलन) 

--"-- 

  

39 न ती िज हा पिरषद कमचा यांची वै कीय ितपूत  देयके --"-- --"-- 

40 न ती िज हा पिरषद कमचा यांची सेवा िनवृ ी / वेतन 
िन चती बाबत या त ार ची करणे. 

--"-- --"-- 

41 न ती िज हा पिरषद कमचा यांची सेवेतील खंड मापीत 
कर याची करणे. 

--"-- --"-- 

42 न ती िज हा पिरषद कमचा यांची पे शन अदालत मधील 
करणे. 

--"-- --"-- 

43 न दपु तक िज हा पिरषद कमचा यांची पे शन अदालत मधील 
करणांचे रिज टर 

--"-- --"-- 

44 न दपु तक मा. मं ी, लोकआयु त, आमदार/ खासदार, संदभ 
न दवही, अ. शा. प  न दवही,, िवधानसभा/ 
िवधानपिरषद तारांिकत / अतारांिकत शा/ ल वेधी 
सूचना संदभ न दवही. 

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

 
आ थापना िवकास िवभागा या काय लयीम ये द ताऐवजांची वगवारी.  

अ. 
. 

िवषय द ताऐवजाचा 
कार, न ती / 

म टर / 
कंदपु तक, 
हाऊचर इ. 

मुख 
बाबीचा 
तपिशलवार 

सुरि त ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 

1. ामपंचायतीचे िवघटन व िवभाजन न ती क 5 वष 

2. ामपंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 125 
अंतगत ठोक करारास मंजूरी देणे बाबत. 

न ती क 5 वष 

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

न ती क 5 वष 

4. िज हा ाम िवकास  िनधीचे काम करणा या वग-3 
या कमचा यां या पदास मुदतवाढ देणेबाबत. 

न ती क 5 वष 

5. िज हा पिरषद व पंचायत सिम यांमधील सद यां या 
अपा तेबाबतची अिपले. 

न ती क 5 वष 

6. िज हा पिरषद वग-3 या कमचा यांची अिपलाची 
करणे. 

न ती ब 30 वष 

7. यशदा िश ण न दवही न दपु तक क 5 वष 

8. महारा  िवकास सेवा वग-2 म ये पदो नती देणे. न ती क 1 10 वष 

9. महारा  िवकास सेवा वग-2 या अिधका यांचे 
नादेय-नाचौकशी माणप  िनग मत करणे. 

न ती क 5 वष 

10. महारा  िवकास सेवा वग-2 या अिधका यां या 
बद या 

न ती क 1  10 वष 

11 अिधप याखालील 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  िज हा पिरषदा िज हा सेवा सेवा वेशो र 
पिर ा (िवभागीय तर) 

न ती ब 30 वष 

14. िज हा पिरषद सेवेतील उपलेखापाल पदावर 
पदो नतीसाठी आिण उपलेखापाल पदावर नाम 
िनदिशत िनयु ती झाले या कमचा यांसाठी िवहीत 
केलेली पिर ा (रा य तर) 

न ती ब 30 वष 

15. िज हा पिरषद (िज हा सेवा) विर ठ सहा यक 
मय दीत पध मक पिर ा (िवभागीय तर) 

न ती ब 30 वष 
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1 2 3 4 5 

16. ाम िवकास अिधका यांची पदे ामसेवकातनू 
िनवडीने भर यासाठी मय िदत पध मक िवभागीय 
पिर ा (रा य तर) 

न ती ब 30 वष 

17. िज हा पिरषद वग-3 या कमचा यांचे जादा वय 
मापन  ताव. 

न ती क  5 वष 

18. िवकास शाखेतील आ थाई पदांना मुदतवाढ 
दे याबाबत ताव शासनाकडे सादर करणे. 

न ती क  5 वष 

19. कमचा यां या सेवा िवषयक प यवहाराबाबत 
संिचका 

न ती क  5 वष 

20. अिधप याखालील कमचारी यांची सेवापु तके न दपु तक ब   30 वष 

21. अिधप याखालील कमचा यांचे हजेरी पु तक,  म टर ड 1 वष 

22. मा. मं ी, लोकआयु त, आमदार/ खासदार, संदभ 
न दवही, अ. शा. प  न दवही,, िवधानसभा/ 
िवधानपिरषद तारांिकत / अतारांिकत शा/ ल वेधी 
सूचना संदभ न दवही. 

न दपु तक क 5 वष 

23. संदभ गोषवारा एकि करण न दवही. न दपु तक क  5 वष 

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

25. बील रिज टर, धनादेश  रिज टर, वेतन देयक 
रिज टर, कॅशबुक,  अनुदान रिज टर 

न दपु तक ब  30 वष 

26. िज हा पिरषद व पंचायत सिम या वाढीव उपकराचे 
ताव 

न ती क 1  10 वष 

27 िज हािधकारी काय लये, िज हा पिरषदांना व 
िश ण क  कोसबाड यांना अनुदान वाटप 

न ती क 1  10 वष 

28 अिधप याखालील अिधकारी / कमचारी यांना घर 
बांधणी, संगणक यासाठी अनुदान. 

न ती क 1  10 वष 

29 िज हािधकारी काय लये व िज हा पिरषदा यांना वाटप 
केले या अनुदानाचे  िनध रणपण करणे. 

न ती क 1  10 वष 

30 अनुदान वाटप रिज टर न दपु तक ब 30 वष 

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

32 मु य कायकारी अिधकारी यांचे दैनंिदनी व संभा य 
िफरती काय म यांना मंजूरी देणे 

न ती क 5 वष 

33 िज हा पिरषद कमचा यांची िवभागीय तरावर ा त 
झालेली चौकशी करणे. 

न ती ब 30 वष 

34 िज हा पिरषदेकडील जुने वाहन िनलिखत करणे व 
वाहन खरेदी करणेस मंजुरी देणे 

न ती क 1 10 वष 

35 िज हा पिरषदा व पंचायत सिम या लेखा पिर ण 
अहवालासंबधी प यवहार. 

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

न ती क  5 वष 

37 िज हा पिरषदा मधील तगाई कज योजो बाबतचा 
प यवहार 

न ती क  5 वष 

38 िज हािधकारी काय लये व िज हा पिरषदा मधील 
िविवध ले यांचा ताळमेळ घेणे 

न ती ब 30 वष 

39 काय लयीन वाहनाचे लॉगबुक व िह ी शीट न दपु तक ब  30 वष 

40 िज हा पिरषद कमचा यांची अनिधकृत गैरहजेरीची / 
रजेची करणे 

न ती क 5 वष 

41 िज हा पिरषद कमचा यांची वै कीय ितपूत  देयके न ती क 5 वष 

42 िज हा पिरषद कमचा यांची सेवा िनवृ ी / वेतन 
िन चती बाबत या त ार ची करणे. 

न ती क 5 वष 

43 िज हा पिरषद कमचा यांची सेवेतील खंड मापीत 
कर याची करणे. 

न ती क 5 वष 

44 िज हा पिरषद कमचा यांची पे शन अदालत मधील 
करणे. 

न ती क 5 वष 

45 िज हा पिरषद कमचा यांची पे शन अदालत मधील 
करणांचे रिज टर 

न दपु तक क 5 वष 

46 आ थापना िवभागातील कमचा यांची कायिववरण 
त ता, 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) काय लया या पिरणामकारक कामासाठी 
जासामायांसाठी स ला मसलत कर याची यव था. 

 

अ. 
. 

स ला मसलतीचा िवषय काय णालीचे 
िव त ृत वणन 

कोण या अिधिनयमा / िनयमा/ 
पिरप का ारे 

पुनरावृ ीकाल 

1 2 3 4 5 

1. या काय लयाशी संबंधीत नाही -- -- -- 
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कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमुना (अ) 

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास काय लया या सिमतीची यादी कािशत करणे.  

अ. 
. 

सिमतीचे नांव सिमतीचे सद य सिमतीचे उ ी ट िकती 
वेळा 
घे यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खुली 
आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. क कण िवभागीय 
पदो नती सिमती 

    1. िवभागीय आयु त 
    :-  अ य   
  2. अपर आयु त 
  3. िवभागातील जे ठतम     
     मु य कायकारी अिधकारी 
  4. िवभागीय आयु त यां या    
      स मतीने एक      
      मागासवग य अिधकारी 
 5. उपआयु त (आ थापना) :     
सद य सिचव 

क कण िवभागातील 
महारा  िवकास 
वग-2 संवग तील 
पदो नती 
दे याकिरता िनवड 
सुची तयार करणे. 

िर त 
पदां या 
उपल ध
ते नसुार 
वष तनू 
एकदा 

नाही. होय. 

2. ा.िव. िवभागा या 
अंतगत असणा या 

िश ण क ांचे 
िश णाचे काम 

सुरळीतपणे 
चाल यासाठी 
कायकारी सिमती 

1. उपआयु त (आ थापना) :    
     अ य  
2. उप म.ुका.अ.( ा.पं.)      
    िज.प. ठाणे, रायगड,    
     र नािगरी, सधुदुग 

2. ाचाय िश ण क ,   
        कोसबाड िज.ठाणे. 
गारगोटी िज. को हापूर सद य 
सिचव 

िश ण क ांतंगत 
िश णाचे काम 

सुरळीतपणे चालते 
अगर कसे?  
याबाबतचा आढावा 
घेणे  

 

ितमाही नाही. होय. 

3. ामसेवक / पंचायत 
राज िश ण 
क ा या व 
वयंसेवी सं थे या 
शासकीय 

िनयं णेसाठी 
शासकीय िनयं ण 

सिमती 

1. िवभागीय आयु त : अ य  
 2. सिचव ( ाम िवकास)            
      यांचे ितािधी : सद य 
3.म.ुका.अ. िज.प. ठाणे,     
   रायगड, र नािगरी, सधुदुग :   
   सद य 
4.  यशदा पूणे यांचे ितिनधी:     
      सद य 
5. उपआयु त (आ था.) 

ामसेवक/ पंचायत 
राज िश ण क  व 
वयंसेवी सं था 

माफत िद या 
जाणा या 

िश णाचा 
आढावा घेणे 

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

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास काय लया या अिधसभांची यादी कािशत करणे.  

अ. 
. 

अिधसभेचे नांव सभेचे सद य सभेचे उ ी ट िकती 
वेळा 
घे यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खुली 
आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 या काय लयाशी िनगडीत नाही.  
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कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमुना (क) 

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास काय लया या पिरषदांची यादी कािशत करणे.  

 

अ. 
. 

पिरषदेचे नांवं पिरषदेचे सद य पिरषदेचे उ ी ट िकती 
वेळा 
घे यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खुली 
आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 या काय लयाशी िनगडीत नाही.  
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कलम 4 (1) (ब) (viii)                नमुना (ड) 

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास काय लया या कोण याही सं थेची यादी कािशत करणे.

  

 

अ. 
. 

सं थेचे नावं सं थेचे सद य सं थेचे उ ी ट िकती 
वेळा 
घे यात 
येते 

सभा जा 
सामाया-
साठी खुली 
आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 या काय लयाशी िनगडीत नाही.  
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कलम 4 (1) (ब) (ix)  

क कण भवन येथील आ थापना िवकास काय लया या अिधकारी व कमचारी यांची नांवे, प े व 
यांचे मािसक वेतनाबाबतचा तपिशल  

अ. 
. 

पदनाम अिधकारी / 
कमचा याचे नांव 

वग ज ूिदनांक दूर वनी 
./फॅ स/ 

ईमेल 

एकूण वेतन 
माहे जूलै 
2017 
अखेर 

1 2 3 4 5 6 7 

1. उप आयु त (आ थापना) ी. गणेश चौधरी  वग-1 
िनवड ेणी 

1/07/2017 27571369 105839/- 

2. उप आयु त (िवकास ) िर त पद  वग 1 िनवड 
ेणी 

 -- --- --- 

3. सहा यक आयु त (िवकास) ीम. िदपाली देशपांडे  वग-1 8.07.2016 --"-- 78742/- 

4 सहा यक आयु त 
(तपासणी)  

ीम.  मंिजरी 
यवहारे (टकले)  

वग-1 29.05.2013 27571369 63284/- 

5. सहा यक आयु त 
(चौकशी) 

ी. एम.एन.िदवे वग-1 8.07.2016 --"-- 96125/- 

6. सहा यक संचालक (लेखा) ी.आर.आर.खेडकर वग 1 16.08.2016 ---- 67022/- 

7. सहा. गट िवकास अिधकारी 
( .) 

ी. आर.डी.आसबे वग -2 14.03.2016 --"-- 74852/- 

8. सहा. शासन अिधकारी. ी. जी.एस.वसावे वग -3 6.06.2017 --"-- -- 

9. सहा यक लेखािधकारी ीम. 
एस.आर.केळकर 

वग-3 1/07/2015 --"-- 50746/- 

10. लघुलेखक ी. एम.एफ. ह के वग- 3 4.06.2016 --"-- 27136/- 

11.. लघुलेखक --िर त पद -- वग-3  --"--  

12. संशोधन सहा यक ीम. एन.य.ुवै णव वग-3 1.07.2017 --"-- 34458/- 

13. उपलेखापाल आर.एल.गायकवाड वग-3 7.08.2014 --"-- 37559/- 

14. अ वल कारकून ीम.एम.एम.ब े वग-3 707.2016  --"-- 31728/- 

15. अ वल कारकून ीम. ह.एस.च हाण वग-3 2.06.2015 --"-- 28894/- 

16 अ वल कारकून ी . ह.एन.परदेशी वग-3 23.05.2013 --"-- 33720/- 
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17 अ वल कारकून ी.एस.आर.कचरे  वग-3 20.02.2016 --"-- 29133/- 

18. विर ठ सहा यक ीम. य.ु ए. िठकेकर वग -3 1.01.2009 --"-- 34665/- 

19 िलिपक ीम. एन.एस.नाईक वग-3 7.03.2015 --"-- 20963/- 

20 किन ठ सहा यक ीम.पी.पी. दढेकर वग-3 1.05.2012 --"-- 31211/- 

21 किन ठ सहा यक िर त पद वग- 3  --"--  

22 चालक िर त पद वग-3  --"--  

23 चालक ी. ह.एस.पाटील वग -3 1.7.2011 --"-- --- 

24 िशपाई  ी.जे.डी.सोनावणे  वग-4 10.09.2014 --"-- 21639/- 

25 संगणक ऑपरेटर िर त  वग 3 --- --- --- 

26 िशपाई ी.एस.बी.ठ बरे वग 4 20.09.2014 --- 18656/- 

 

िटप :- 1)  शासन िनणय . ासयो- 2007 .  675/ योजना 8 िद. 25 मे 2010 अवये   अिध क अिभयंता, व  
  उपअिभयंता , धानमं ी, ाम सडक योजना  या पदांना 31 मे 2011 पयत मुदत वाढ मंजूर कर यात  
  आलेली आहे. 
2)महारा  शासन प  . ासयो- 2007/ .  543/योजना 8 िद. 15 जूलै 2010 अ वये 6 मिह यां  
   किरता मुदतवाढ िदलेली आहे.    
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कलम 4 (1) (ब) (x)  

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास काय लया या अिधकारी व कमचा यांची वेतनाची 
िव तृत मािहती कािशत करणे 

 

अ. 
. 

वग वेतन परेषा इतर अनु ये भ े 

   िनयिमत 
(महागाई भता, 
घरभाडे भ ा, 

शहर भ ा 

संगा नसुार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे क प 
भ ा, िश ण भ ा) 

1 2 3 4 5 6 

1. 'अ'  िनवड ेणी 15600-39000 ेड वेतन 
7600 

म.भ. 132 % 

घ.भा. 30% 

श.भ. .300/- 

होय नाही. 

2. 'अ'  15600- 39100 ेड वेतन 
5400 

म.भ. 132% 

घ.भा. 30% 

श.भ. .300/- 

होय नाही. 

3. 'ब' 9300-34800 ेड पे  
4400 

म.भ. 132% 

घ.भा. 30% 

श.भ. .300/- 

होय नाही 

4. 'क ' 9300-34800 ेड वेतन 
4300  

5200- 20200  ेड वेतन 
1900 

म.भ. 132% 

घ.भा. 30% 

श.भ. .100/- 

होय नाही 

5. 'ड' 4440- 7440 ेड वेतन 
1300 

म.भ. 132% 

घ.भा. 30% 

श.भ. .100/- 

होय नाही 
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कलम 4 (1) (ब) (xi)  

 
क कण भवन येथील आ थापना िवकास काय लया या मंजूर अंदाजप क व खच चा तपिशल 
याची िव तृत मािहती कािशत करणे 

अंदाजप काचा त चे काशन 

अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन सन 2017-2018 

                                                                            ( पये हजारात) 
अ. 

. 
लेखािशष अनदुानाचा कार अंदाजप कात 

केलेली तरतूद 
ा त  अनुदान अंदािजत खच 

1 2 3 4 5 6 

1. 20530592 िज हा शासन  वेतन 6618 4635 1983 

अितकालीक भ ा 120 27 93 

दुर वनी, वीज बील 350 188 162 

वासखच 300 126 174 

काय लयीन खच 1160 540 620 

 संगणकदू ती व 
इतर 

352 87 265 

 संगणक खरेदी 0 0 0 

 िडझेल, पे ोल 0 0 0 

 मानधन 0 0 0 

2. 20530609 िज हा शासन वेतन 12793 9045 3748 

दुर वनी भ ा 150 52 98 

वासखच 300 143 157 

काय लयीन खच 1000 234 766 

  संगणक खच 397 36 361 
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कलम 4 (1) (ब) (xii)                नमुना (अ) 

 
क कण भवन येथील आ थापना शाखा - िवकास काय लयातील अनुदान वाटपा या काय माची 

कायप दती 2016-2017 या वष साठी कािशत करणे. 

     या काय लयाशी िनगडीत नाही. 

 

  

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब) 

 िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा काय लयातील अनुदान लाभाथ ची 
िव त ृत मािहती कािशत करणे. 

योजना/ काय माचं नांव : 

अन.ु . लाभाथ चे नांव व प ा अनुदान / लाभ याची 
र कम/ व प 

िनवड पा तेचे िनकष अिभ ाय 

     
                       

सदरची बाब या शाखेस लागू नाही 

 

[ कलम 4 (1) (ब) (xiii) ] 

 िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा काय लयातील िमळणा या/ 
सवलतीचा परवाना याची चालू वष ची तपिशलवार मािहती . 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार 

अ.  परवानाधारकाचे 
नांव  

परवा याचा 
कार  

परवाना 
मांक  

िदनांका 
पासून  

िदनांका पयत  साधारण अटी परवा याची 
िव तृत मािहती 

        
 

सदरची  बाब या शाखेस लागू नाही. 

  

 

  

[ कलम 4 (1) (ब) (xiv) ] 
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 िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा काय लयातील मािहतीचे इले ॉिनक 
व पात साठिवलेली मािहती कािशत करणे. चालू वष किरता . 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार 

अ.  द तऐवजाचा 
कार 

िवषय कोण या 
इले ॉिनक 
नमु यात 

मािहती 
िमळिव याची 
प दत  

जबाबदार य ती 

      
o टेप 
o िफ म 
o िसडी 
o लॉपी 
o इतर कोण याही व पात  

या शाखेमाफत कोणतेही काशन कािशत केले जात नस याने लागू नाही. 

 

[ कलम 4 (1) (ब) (xv) ] 

 िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता 
कािशत करणे.  

उपल ध सुिवधा 

 भेट या या वेळेसंदभ त मािहती -   काय लयीन वेळेत 
 वेबसाईट िवषयी मािहती  -   सामा य शाखेकडे दे यात येते 
 कॉलसटर िवषयी मािहती  -   --- 
 अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती - अशी बाब नाही 
 कामा या तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती - -- 
 नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती   - --  
 सूचना फलकाची मािहती    - सूचना फलक लाव यात आलेला आहे 

 
अ.  सुिवधांचा कार वेळ  कायप दती  िठकाण  जबाबदार 

य ती/ 
कमचारी 

त ार िनवारण 

 अशी बाब नाही  
 

ंथालय िवषयी मािहती – िवकास- आ थापना िवषयी शासनाने कािशत केलेली पु तके जी ा त झालेली आहेत 
ती या शाखेत उपल ध आहेत.  

 

 

[ कलम 4 (1) (ब) (xvi) ] 
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िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िवकास- आ थापना शाखा काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/ 
सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/ अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारणा या काय े ातील) याची 
िव त ृत मािहती कािशत करणे.  

अ.शासकीय मािहती अिधकारी 

अ.  शासकीय मािहती 
अिधका यांचे नांव व 
पदनाम  

काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 ी. आर.डी.आसबे, 
सहा. गटिवकास 
अिधकारी ( शासन) 

कोकण  
िवभाग  

िवभागीय आयु त 
काय लय, 
िवकास-
आ थापना शाखा, 
कोकण भवन, 
नवी मुंबई.        
द.ु .27571369 

estkonkan@gmail. 
com 

उप आयु त 
(आ थापना) 

ब. सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 

अ.  सहा यक शासकीय 
मािहती अिधका यांचे नांव 
व पदनाम  

काय े  प ा/फोन ई-मेल 

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

कोकण  िवभाग  िवभागीय आयु त 
काय लय, िवकास-
आ थापना शाखा, 
कोकण भवन, नवी 
मुंबई.        
द.ु .27571369 

estkonkan@gmail. com 

ग. अिपलीय अिधकारी 

अ.  शासकीय मािहती 
अिधका यांचे नांव व 
पदनाम  

काय े  प ा/फोन ई-मेल यां या अिधन त 
शासिकय 
मािहती 
अिधकारी 

1 ी. जी.एम.चौधरी, 
उपआयु त 
(आ थापना) 

कोकण  
िवभाग  

िवभागीय आयु त 
काय लय, 
िवकास-
आ थापना शाखा, 
कोकण भवन, 
नवी मुंबई.        
द.ु .27571369 

estkonkan@gmail. 
com 

सहा यक गट 
िवकास 
अिधकारी 
( शासन) 

 

 

 

 



46 
 

[कलम 4 (1) (ब)(xvii)] 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग येथील िवकास-आ थापना शाखा काय लयातील कािशत मािहती 

--िनरंक – 

[कलम 4 (1) (क)] 

सवसामा य लोकांशी संबंिधत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशनाकिरता तयार करणे व िवतिरत करणे.  

या काय लयाशी संबंिधत नाही. 

[कलम 4 (1) (ड)] 

या काय लयाशी संबंिधत नाही . 
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िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचे काय लय (िवकास शाखा) 
दालन .112, पिहला मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई 400 614. 

दूर वनी व फॅ स .27571369            ई मेल : estkonkan@gmail.com 
____________________________________________________________ 
प  . िवकास/काय -2/ शासन/1ते17बाबी/2017  िदनांक : 7/11/2017 
 
 
अनौपचारीक संदभ ने उप आयु त (सामा य) यांचेकडे रवाना 

 
 

िवषय : मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 िनयम 4 (1) (ब)     
         नुसार 1 ते 17 वाव ची मािहती एकि त क न वेबसाईटवर  
  िस द कर याबाबत. 
 
 

  उपरो त संदभ य िवषया वये या काय लयाची मािहतीचा अिधकार अिधिनयम  

2005 नसुार  माहे जुलै 2017 ची 1 ते 17 बाब ची अ यावत मािहती आपणाकडे सादर कर यात येत 

आहे.  

      
            (गणेश चौधरी) 

                       उप आयु त (आ थापना), 
                                                कोकण िवभाग, नवी मु ंबई  
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