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ाम थांची सनद
ाम िवकास िवभाग
तावना :महारा हे भौगोिलक े व लोकसं ये या दृ टीने दे शातील दु स या मांकाचे मोठे रा य
असून उ मशील रा य हणू न आघाडीवर आहे . रा याचे भौगोिलक े 3.08 ल चौ.िक.मी. इतके आहे .
रा याचे शासकीय दृ
ा 6 महसुली िवभाग, 35 िज हे , 355 तालुके व 43663 एवढी गावे आहे त.
रा यात एकुण 33 िज हा पिरषदा, 351 पंचायत सिम या व 27906 ामपंचायती आहे त. रा या या
लोकसं येचा िवचार करता शहरीकरणाने वेग घे तला असला तरी रा यात ामीण े ातील लोकसं येचे
माण हे 55% इतके आहे .
क शासनाने 73 या घटनेद ु तीनुसार पंचायती राज सं थांना अन य साधारण मह व
िदलेले अस याने ामीण े ाला खुपच मह व ा त झालेले आहे . क शासना या िव आयोगानुसार
िज ाला िमळणारा िनधी हा िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ाम पंचायत या माणे वाटप होतो. या
वाटपानुसार वरील िनधीपैकी जवळजवळ 70 ट के िनधी हा ामपंचायतीला उपल ध होत असतो. तसेच
क शासन व रा य शासनामाफत गावासाठी िविवध िवकासा या योजना राबिव या जातात. मो ा माणात
उपल ध होणारा िनधी व राबिव यात येणा या योजना यांचा गावातील सावजिनक सु िवधा व गावाचा िवकास
यासाठी सु यो य वापर होणे आव यक आहे . ामपंचायतीला उपल ध असलेले अिधकार, ाम थांचे
अिधकार व दे यात येणा या सु िवधा याबाबत ाम थांम ये व थािनक वरा य सं थाम ये जागृ ती असणे
आव यक आहे . या अनुषंगाने शासनामाफत िस कर यात येणा या ाम थां या सनदे चा रा यातील
ामीण भागातील जनतेला िन चतच फायदा होणार आहे . या सनदे मुळे ाम थांना कोणकोण या सु िवधा
उपल ध होणार आहे त, आप या माग याबाबत ाम थां नी कोणाकडे जावे, तसेच गावाम ये राबिव यात
येणा या योजनाबाबतची मािहती िन चतच या सनदे माफत ाम थांना उपल ध होणार आहे .
ाम िवकास िवभागाची रचना :मा.मं ी ( ाम िवकास) हे या िवभागाचे मुख असून मा. रा यमं ी यां या अिधप याखाली
मा. धान सिचव ( ाम िवकास) हे विर ठ शासकीय अिधकारी आहे त. या शासकीय अिधका या या
अिधप याखाली एकूण 47 काय सनाम ये या िवभागातील सव कामकाजाची िवभागणी कर यात आलेली
आहे .
े ीय तरावर मा. धान सिचव ( ाम िवकास) यां या अिधप याखाली 6 महसु ल िवभागीय
आयु त व यां या काय लयांतगत उप आयु त (िवकास) व उप आयु त (आ थापना) हे अिधकारी येतात.
तसेच महसु ल िवभागीय आयु तां या अिधप याखाली या या िज ाचे मु य कायकारी अिधकारी िज हा
पिरषद हे येत असतात, तर मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद यां या अिधप याखाली गट िवकास
अिधकारी, तर गट िवकास अिधकारी यां या अिधप याखाली ाम सेवक ( ाम पंचायत) अशी रचना आहे .
(याबाबतचा त ता वतं िर या दे यात आलेला आहे .)
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कायपूत चे वेळाप क :ाम िवकास िवभागामाफत पुरिव यात येणा या सेवा, पंचायत राज सं थांची योजना
िवषयक जबाबदारी, पंचायत राज सं थांचे संिवधािनक जबाबदारी तसेच पंचायत राज सं थांमधील
काय लयामाफत राबिव यात येणा या योजना, याबाबतचा वतं तपिशल या- या उि टांम ये दे यात
आलेला आहे . मं ालयीन तराव न पुरिव यात येणा या सेवा, सेवा पुरिवणारा संबंिधत अिधकारी, संबंिधत
अिधका याने सेवा न पुरिव यास कोणाकडे त ार करावी याचा तपिशल दे यात आलेला आहे .
पंचायत राज सं थांमाफत पुरिव यात येणा या सेवा तसेच राबिव यात येणा या योजना याबाबतचा
तपिशलही या- या उि टांम ये वतं पणे दे यात आलेला आहे .
िनयम / शासन िनणय :ाम िवकास िवभागाशी संबंिधत िनयम अथवा मह वाचे शासन िनणय
www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे . तसेच िवभागामाफत वेळोवेळी िनगिमत
होणा या िनयम तथा शासन िनणयाबाबतची मािहती www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर
अ यावत कर यात येते.
गा हाणी / त ारी यांचे िनराकरण :मं ालयीन सेवा कायपू त स होणारा िवलंब वा अ य काही गा हाणे अस यास याबाबत
प -1 येथील संबंिधत सह सिचव / उप सिचव दज वरील अिधका याकडे याबाबत त ार / गा हाणी
मांडता येईल. ामपंचायत तरावरील सेवा या अनुषंगाने कर यात येणा या त ारी या तालुका गट िवकास
अिधकारी, तर पंचायत सिमती तरावरील सेवा या अनु षंगाने कर यात येणा या त ारी मु य कायकारी
अिधकारी िज हा पिरषद यां याकडे करता येईल. यानंतरही ाम थांचे समाधान न झा यास ते िवभागा या
मा. धान सिचव यां याकडे याबाबत त ार करता येईल वा गा हाणी सम भे टीत / प ाने मांडता येतील.
ाम थां या सनदे चा आढावा / सहावलोकन :ाम थां या सनदे या उपयु ततेबाबत तथा पिरणामकारकतेचा आढावा ाम िवकास
िवभागाकडू न आव यकतेनुसार घे यात येउन यानुसार सनदे म ये यो य ते बदल कर यात येतील.
तसेच या सनदे म ये आव यक ते बदल कर याबाबत े ीय तराव न काही मह वा या सु चना कवा बदल
करावयाचे अस यास याबाबत आव यक ती मा यता घे ऊन यानुसार कायवाही कर यात येईल.
ाम थांकडू न सु चना :ाम थांची सनद ही सवसामा य ाम थांसाठी नेहमीच खुली असेल. ाम थां या बहु मु य
सु चनांचा गांभीयपू वक िवचार क न शासनास आव यकता भासली तर यात वेळोवेळी सु धारणा घडवून
आणता येतील. ाम िवकास िवभागा या अिधन त येणा या सेवा उपभोगणा या ाम थांना आपले ह क
मांड यासाठी सनद नेहमीच सहकाय करे ल.
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ाम थां या सनदे ची अंमलबजावणी :ाम िवकास िवभाग ाम थां या सनदे ची अंमलबजावणी कर यास कटीब आहे .
ाम िवकास िवभागा या अिधप याखालील मं ालयीन सेवा, िज हा पिरषद तरावरील सेवा, पंचायत
सिमती तरावरील सेवा व ाम तरावरील सेवा, कत यभावनेने व कायत परतेने उपल ध क न दे याची
हमी दे त आहे .
या सेवा पुरिवताना ाम थांना सौज यपू वक वागणू क दे याची जबाबदारी िवभागातील
येक अिधकारी व कमचारी तसेच िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ामपंचायत तरावरील संबंिधत
लोक ितिनध ची सु ा राहील.
या सेवा पुरिव याबाबत िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ाम पंचायत
तरावरील संबंिधत सव अिधकारी व कमचारी हे जबाबदार राहतील, यांनी ाम थां या सनदे ची
अंमलबजावणी काटे कोरपणे होणेबाबत द राहावे.

*********
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ाम थां या सनदे मधील मह वाचे उि टे
1) ाम िवकास िवभागाची संरचना व उ ी टे :- रा यातील सव ाम थांना पारदशक, गितमान,
लोकािभमुख व ितसादिशल शासना ारे आव यक सेवा तातडीने िमळणे गरजेचे आहे . या सव ची
अंमलबजावणी हो या या दृ टीने ाम िवकास िवभागाची संरचना थोड यात िदली आहे .
2 ) पंचायत राज सं थांची योजनािवषयक जबाबदारी :पंचायत राज यव थेतील िज हा पिरषदा, पंचायत सिम या व ामपंचायती यां या वउ प ना या
योजना, रा य शासनाने ह तांतरीत केले या योजना, अिभकरण त वावर राबिव यात येणा या योजना व
क शासन पुर कृत योजनांचा समावेश केलेला आहे . याम ये साधारणत: योजना अंमलबजावणीसाठी ाम,
तालुका, उपिवभाग व िज हा तरावर कोणाची जबाबदारी आहे हे प ट केले ले आहे .
3) पंचायत राज सं थांची संिवधािनक जबाबदारी :िज हा पिरषद, पंचायत सिमती व ाम पंचायत ची संिवधािनक जबाबदारीची संि त मािहती यात
समािव ट केले ली आहे .
4)

ामीण िवकास योजना गतीदशक फलक :ामपंचायत, पशु वै कीय दवाखाना, ाथिमक आरो य क , पंचायत सिमती व उपिवभागीय
काय लय (बांधकाम/ सचन/ ा.पा.पु.) येथे योजना िवषयक लावावया या फलकाचे नमुने िदले ले आहे त.
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पिरिश टü - 01
1) ाम िवकास िवभागाची (मं ालय
संरचना व उि टे

तर)

पंचायत राज यव थे तील िज हा पिरषदा, पंचायत
सिम या व ामपंचायती यां या वउ प ना या
योजना, रा य शासनाने ह तांतरीत केले या योजना,
अिभकरण त वावर राबिव यात येणा या योजना,
रा य शासना या योजना व क पुर कृ त योजना यांचा
समावेश आहे . या योजना राबिव यासाठी ाम,
तालुका, उपिवभाग व िज हा तर यां यावर
जबाबदा या आहे त. वरील योजनांची अंमलबजावणी
यो यिर या होणे आव यक आहे .
रा यातील सव ाम थांना पारदशक,
गितमान, लोकािभमुख व ितसादिशल शासना ारे
जबाबदारीने सेवा पुरिवणे ही पंचायत राज सं थांची
जबाबदारी आहे . जनतेला वत: या ह काची व
कत याची जाणीव क न दे णे, पंचायत राज
सं थे माफत पुरिव यात येणा या सेवेचा दज उ च
राख यासाठी पंचायत राज सं थे म ये काम करणा या
सव अिधकारी कमचा यांना यां या जबाबदारीची
जाणीव क न दे णे व यानुसार अंमलबजावणी करणे
आव यक आहे . सेवा पुरिव याचे तर िन चत
क न ाम थांना सेवा पुरिव याम ये िवलंब झाला
अथवा अिधकारी कमचा याकडू न यो य ितसाद
िमळाला नाही तर ाम थांनी याबाबत कोणाकडे दाद
मागावी याबाबतचा तपिशल ाम था या सनदे म ये
समािव ठ कर यात आलेला आहे .

जनतेला आव यक सेवा तातडीने िमळणे गरजेचे
आहे .
या सेवांची अंमलबजावणी हो या या
टीने
मं ालयीन तराबाबतची संरचना पुढील माणे आहे .
मा.मं ी ( ाम िवकास) व मा.रा यमं ी ( ाम िवकास)
हे िवभागाचे मुख असून मा. धान सिचव ाम िवकास हे
शासकीय मुख आहे त.
ाम िवकास िवभागावर
सवकष शासकीय िनयं ण, पयवे क व सम वय हे
मा. धान सिचव ( ाम िवकास) यांचे आहे . मा. धान
सिचव ( ाम िवकास) यां या शासकीय िनयं णाखाली
ाम िवकास िवभागाचे कामकाज हाताळ यात येत असून
या िवभाग / काय लयाकडू न पुरिव या जाणा या सेवा
बाबतचा तपिशल काय सन िनहाय दे ऊन सदर सेवा
पुरिवली न गे यास याबाबत कोणाकडे त ार करावी
याबाबतचा सिव तर तपिशल जसे अिधका यांची नावे,
यांचे बस याचे िठकाण व दु र वनी मांक यांचा सिव तर
तपिशल सोबत जोडला आहे . ( प -1)
(तथापी मं ालयीन सु धारीत बै ठक यव थेन ु सार यात
बदल अपेि त आहे . थायी बै ठक यव था झा यानंतर
प -1 म ये यथावकाश सु धारणा कर यात ये ईल.)

***************
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पिरिश ट - 2
पंचायत राज सं थांची योजनािवषयक जबाबदारी
पंचायत राज यव थे तील िज हा पिरषदा, पंचायत सिम या याम ये साधारणत: योजना अंमलबजावणीसाठी ाम,
व ामपंचायत यां या व उ प ना या योजना, रा य तालुका, उपिवभाग व िज हा तरावर कोणाची जबाबदारी
शासनाने ह तांतिरत केले या योजना, अिभकरण त वावर आहे हे िन चत केलेले आहे .
राबिव यात येणा-या योजना व क शासन पुर कृ त
योजनांचा समावेश या करणात केलेला आहे .
अ.
.

योजनेचे नांव

योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी
ाम तर

1

तालु का/उपिवभाग
िज हा तर
तर
गट िवकास अिधकारी उप मु य कायकारी
अिधकारी ( ा.पं)

महा मा गांधी रा ीय ामीण
रोजगार हमी योजना

ामसेवक

2

बायोगॅ स सयं

ामसेवक

कृ िष अिधकारी/ गट
िवकास अिधकारी

कृ िष िवकास अिधकारी

3

िवशेष घटक योजना अंतगत
िविहरी व अवजारे

ामसेवक

कृ िष अिधकारी/ गट
िवकास अिधकारी

कृ िष िवकास अिधकारी

4

खते बी िबयाणे परवाना

कृ िष अिधकारी

कृ िष िवकास अिधकारी

5

िविवध मोिहमा अंतगत
िबयाणे , िकटक नाशके,
अवजारे इ यादी

ामसेवक

कृ िष अिधकारी/ गट
िवकास अिधकारी

कृ िष िवकास अिधकारी

6

िज हा पिरषद/ शासकीय
अनुदानातून कृ िष िवकासा या
इतर योजना

ामसेवक

कृ िष अिधकारी/ गट
िवकास अिधकारी

कृ िष िवकास अिधकारी

7

वणजयंती ाम वयंरोजगार
योजना (SGSY)

ामसेवक/ ाम िवकास
अिधकारी

गट िवकास अिधकारी

क प संचालक/
उपमु य कायकारी
अिधकारी ( ामपंचायत)

8

राजीव गांधी ामीण िनवारा
ामसेवक/ ाम िवकास
योजना
अिधकारी
इंिदरा आवास योजना (IAY) व
ामसेवक/ ाम िवकास
रमाई आवास योजना
अिधकारी

गट िवकास अिधकारी

क प संचालक

गट िवकास अिधकारी

क प संचालक

10

यशवंत ाम समृ दी योजना

ामसेवक/ ाम िवकास
अिधकारी/ किन ठ
अिभयंता

गट िवकास
अिधकारी/ उप
अिभयंता

उप मु.का.अ
( ापं)/कायकारी
अिभयंता

11

िज हा ाम िवकास िनधी
अंतगत कामे

ामसेवक/ ाम िवकास
अिधकारी/किन ठ
अिभयंता

गट िवकास
अिधकारी/ उप
अिभयंता

उप मु.का.अ
( ापं)/कायकारी
अिभयंता

(MGNREGS)

9

--
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पिरिश ट - 2
अ.
.

योजनेचे नांव

योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी
ाम तर

तालु का/उपिवभाग
तर

िज हा तर

12

पायाभूत सु िवधा कामे
( वणजयंती वरोजगार
योजना)

ामसेवक/ ाम िवकास
अिधकारी/ किन ठ
अिभयंता

गट िवकास अिधकारी/
उप अिभयंता

13

पाणलोट े िवकास
काय म/हिरयाली

सरपंच/ ामसेवक/ ाम
िवकास अिधकारी/
वयंसेवी सं था / यं णा

गट िवकास अिधकारी/
वयंसेवी सं था /
यं णा

क प संचालक /
वयंसेवी सं था / यं णा

14

संप ू ण व छता काय म
िनमळ भारत अिभयान

सरपंच/ ामसेवक/ ाम
िवकास अिधकारी

गट िवकास अिधकारी

उपमु य कायकारी
अिधकारी ( ापं)/संप ू ण
व छता अिभयान क

15

ामपंचायत वउ प नातील
कामे

सरपंच/ ामसेवक/
ाम िवकास अिधकारी/
किन ठ अिभयंता

गट िवकास अिधकारी/
उप अिभयंता

उप मु य कायकारी
अिधकारी ( ा.पं)/
कायकारी अिभयंता

16

दिलत व ती सु धार योजना

गट िवकास अिधकारी/
उप अिभयंता

17

समाज क याण िवभागा या
वैय तक लाभा या िविवध
योजना
तेरा या िव आयोगांतगत
कामे

सरपंच/ ामसेवक/
ाम िवकास अिधकारी/
किन ठ अिभयंता
सरपंच/ ामसेवक/
ाम िवकास अिधकारी

समाजक याण
अिधकारी/ कायकारी
अिभयंता
समाजक याण अिधकारी

18

सरपंच/ ामसेवक/
तांि क कमचारी

19

मागासवग य िव ा य ना
िश यवृ ी

20

एका मक बाल िवकास
सेवा योजना
मिहला व बाल क याण
िवभागा या िविवध योजना

अंगणवाडी कायकत /
पयवेि का
अंगणवाडी
कायकत / ामसेवक

22

वयं सहा यता बचत
गटांची थापना व
सबलीकरण

अंगणवाडी
कायकत / ामसेवक

23

मिहला समुपदे शन क

अंगणवाडी
कायकत / ामसेवक

21

ाथिमक िश क

12

गट िवकास अिधकारी
/ क अिधकारी,
पंचायत सिमती
गट िवकास अिधकारी/
इतर अिधकारी

क प संचालक /
कायकारी अिभयंता

संबंिधत खाते मुख /
लेखा िव अिधकारी

गट िश ण अिधकारी/
गट िवकास अिधकारी

समाजक याण
अिधकारी/िश ण
अिधकारी

बालिवकास क प
अिधकारी
बालिवकास क प
अिधकारी/गट िवकास
अिधकारी
बालिवकास क प
अिधकारी/गट िवकास
अिधकारी

उप मु य कायकारी
अिधकारी (बालक याण)
उप मु य कायकारी
अिधकारी (बालक याण)

बालिवकास क प
अिधकारी/गट िवकास
अिधकारी

उप मु य कायकारी
अिधकारी (बालक याण)

क प संचालक/
उप मु य कायकारी
अिधकारी (बालक याण)

पिरिश ट - 2
अ.
.

योजनेचे नांव

योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी
ाम तर

तालु का/उपिवभाग
तर

िज हा तर

24

अंगणवाडी लाभाथ ची
वै कीय तपासणी

अंगणवाडी कायकत /
वै कीय अिधकारी

बालिवकास क प
अिधकारी/तालुका
आरो य अिधकारी

िज हा आरो य
अिधकारी/उप मु य
कायकारी अिधकारी
(बालक याण)

25

शालेय पोषण आहार

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती

गट िश ण
अिधकारी/
तहिसलदार

िश णािधकारी
( ाथ)/िज हा पुरवठा
अिधकारी

26

गणवेश वाटप

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती

गट िश ण अिधकारी

िश णािधकारी ( ाथ)

27

सव िश ा अिभयानातंगत
बांधकामे र काय म

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती

गट िश ण अिधकारी

िश णािधकारी ( ाथ)

28

सािव ीबाई फु ले द क
पालक योजना

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती

गट िश ण अिधकारी

िश णािधकारी ( ाथ)

29

व ती शाळा/महा मा फु ले
िश ण हमी क े
मुल ना उप थती भ ा

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती
मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती

गट िश ण अिधकारी

िश णािधकारी ( ाथ)

गट िश ण अिधकारी

िश णािधकारी ( ाथ)

31

गुणवंत िव ा य ना
िश यवृ ी

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती

गट िश ण अिधकारी

िश णािधकारी ( ाथ)

32

िश ण िवभागा या
शासकीय/ िज हा पिरषद
िनधीतील इतर योजना

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती

गट िश ण अिधकारी

िश णािधकारी ( ाथ)

33

सव िश ा अिभयानांतगत
बांधकामे

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती/ किन ठ अिभयंता
(सव िश ा अिभयान)

गट िश ण अिधकारी

िश णािधकारी ( ाथ)/
कायकारी अिभयंता(सव
िश ा अिभयान)

34

शाळा खो या
बांधकामे/दु ती

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती/
किन ठ अिभयंता

गट िश ण
अिधकारी/ उप
अिभयंता

िश णािधकारी
( ाथ)/कायकारी
अिभयंता

35

अपंग िव ा य ना कृ ि म
अवयव

मु या यापक/ ाम िश ण
सिमती/
आरो य पयवे क

गट िश ण
अिधकारी/ तालुका
वै कीय अिधकारी

िश णािधकारी
( ाथ)/िज हा आरो य
अिधकारी

30
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पिरिश ट - 2
अ.

योजनेचे नांव

योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी
ाम तर

तालु का/उपिवभाग
तर

िज हा तर

36

शाळे तील िव ा य ची
वै कीय तपासणी

मु या यापक/ वै कीय
अिधकारी

गट िश णािधकारी/
तालुका आरो य
अिधकारी

िश णािधकारी ( ाथ)/
िज हा आरो य अिधकारी

37

लसीकरण (ANM)

आरो य पयवे क

तालुका आरो य
अिधकारी

िज हा आरो य अिधकारी

38

रोग िनदान िशबीरे

वै कीय अिधकारी

तालुका आरो य
अिधकारी

िज हा आरो य अिधकारी

39

कुटूं ब क याण काय म

आरो य कमचारी/ वै कीय
अिधकारी

गट िवकास अिधकारी/
तालुका आरो य
अिधकारी

िज हा आरो य अिधकारी

40

ाथिमक आरो य क /
उपक बांधकामे

किन ठ अिभयंता/ वै कीय
अिधकारी

उप अिभयंता/तालुका
आरो य अिधकारी

कायकारी अिभयंता/ िज हा
आरो य अिधकारी

41

जननी सु र ा योजना

वै कीय अिधकारी/ ाम
आरो य पोषण सिमती

गट िवकास अिधकारी/
तालुका आरो य
अिधकारी

िज हा आरो य अिधकारी

42

िप या या पा याचे नमु ने
तपासणे

गट िवकास अिधकारी/
तालुका आरो य
अिधकारी

िज हा आरो य अिधकारी

43

इतर रा ीय आरो य काय म
अंध व/कु ठरोगिनमूलन/ य
रोग/ िहवताप/ह ीरोग
िनमूलन)

आरो य पयवे क/ वै कीय
अिधकारी

तालुका आरो य
अिधकारी

िज हा आरो य अिधकारी

44

धानमं ी ाम सडक योजना

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता
(बांधकाम)

कायकारी अिभयंता
(बांधकाम)

45

सव योजनांतगत र याची व
पुलांची कामे

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता
(बांधकाम)

कायकारी अिभयंता
(बांधकाम)

46

वैधािनक िवकास कामे

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता
(बांधकाम)

कायकारी अिभयंता

ामसेवक/आरो य सेवक

47

थािनक िवकास िनधी कामे

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता
(बांधकाम)

कायकारी अिभयंता

48

खासदार िवकास िनधी अंतगत
कामे

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता
(बांधकाम)

कायकारी अिभयंता

49

र यांची िवशेष दु
िकरकोळ कामे

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता
(बांधकाम)

कायकारी अिभयंता
(बांधकाम)

50

पू र हानी कामे

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता
(बांधकाम)

कायकारी अिभयंता
(बांधकाम)

ती

14

पिरिश ट - 2
अ.

योजनेचे नांव

योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी

ाम तर
किन ठ अिभयंता

तालु का/उपिवभाग तर
िज हा तर
उप अिभयंता (बांधकाम) कायकारी अिभयंता

51

ड गरी िवकास िनधी कामे

52

महा मा गांधी रोजगार हमी
योजनांतगत कामे

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता (बांधकाम) कायकारी अिभयंता

53

लघु सचन पाझर तलाव
कामे

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता(लघु
पाटबंधारे िवभाग)

कायकारी अिभयंता
( सचन)

54 को हापू र प दतीची बंधारे
कामे

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता(लघु
पाटबंधारे िवभाग)

कायकारी अिभयंता
( सचन)

55

लघु पाटबंधारे दु

किन ठ अिभयंता

उप अिभयंता(लघु
पाटबंधारे िवभाग)

कायकारी अिभयंता
( सचन)

56

थािनक िवकास िनधी
अंतगत पाणी पुरवठा
योजना

उप अिभयंता

कायकारी अिभयंता
( ामीण पाणी पुरवठा)

57

रोजगार हमी योजनतगत
जवाहर िविहरी

किन ठ अिभयंता/ ाम
सेवक

उप अिभयंता(लघु
पाटबंधारे िवभाग)/गट
िवकास अिधकारी

कायकारी अिभयंता
( सचन)

58

तीथ े िवकास िनधी कामे

किन ठ अिभयंता/ ाम
सेवक

उप अिभयंता/गट
िवकास अिधकारी

कायकारी अिभयंता
(बांधकाम)/उप मु य
कायकारी अिधकारी
( ामपंचायत)

59

ामीण पाणी पुरवठा
योजनांतगत कामे
जल वरा य बाहय
अथसहा य योजनांतगत
कामे
िशवकालीन पाणी साठवण
योजना

किन ठ अिभयंता/ ाम
आरो य सिमती
ाम पाणी पुरवठा व
व छता सिमती

उप अिभयंता( ामीण
पाणी पुरवठा)
उप अिभयंता( ामीण
पाणी पुरवठा)/गट
िवकास अिधकारी
उप अिभयंता( ामीण
पाणी पुरवठा)/गट
िवकास अिधकारी

कायकारी अिभयंता
( ामीण पाणी पुरवठा)
कायकारी अिभयंता
( ामीण पाणी
पुरवठा)/डीएफटी
कायकारी अिभयंता
( ामीण पाणी
पुरवठा)/विर ठ
भूवै ािनक

उप अिभयंता

कायकारी अिभयंता( ामीण
पाणी पुरवठा)/ भूवै ािनक,
भूजल सव ण िवकास
यं णा

उप अिभयंता

कायकारी अिभयंता
( ामीण पाणी पुरवठा)

60

61

ती कामे

62

वधन िविहर काय म

63

नळ पाणी पुरवठा योजना
दु ती

किन ठ अिभयंता

ाम पाणी पुरवठा व
व छता सिमती

ामीण पाणी पुरवठा व
व छता सिमती

ामसेवक/ ाम पाणी
पुरवठा सिमती
/किन ठ अिभयंता
15
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योजनेचे नांव

योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी
ाम तर

64

तालु का/उपिवभाग
तर

िज हा तर

जनावरांचे लसीकरण व
औषधोपचार
जनावरांची रोग िनदान
िशबीरे

पशु धन पयवे क/ पशु धन
िवकास अिधकारी
पशु धन पयवे क/ पशु धन
िवकास अिधकारी

पशु धन िवकास
अिधकारी(िव तार)
पशु धन िवकास
अिधकारी(िव तार)

िज हा पशु संवधन
अिधकारी
िज हा पशु संवधन
अिधकारी

66

कृ ि म रे तन काय म

पशु धन पयवे क/ पशु धन
िवकास अिधकारी

पशु धन िवकास
अिधकारी(िव तार)

िज हा पशु संवधन
अिधकारी

67

िज हा पिरषद/ शासकीय
अनुदानातून पशु संवधन
िवकासा या इतर योजना

पशु धन पयवे क/ पशु धन
िवकास अिधकारी

पशु धन िवकास
अिधकारी(िव तार)

िज हा पशु संवधन
अिधकारी

65

टीप:- योजनां या अंमलबजावणी या जबाबदारी बाबत तसेच वरील योजनांची यादी ही केवळ मागदशक आहे .
संबंिधत कमचारी/अिधकारी यां याम ये या यितिर तही योजनांचा याम ये समावेश असू शकेल.
थािनक पिर थतीनुसार बदल असू शकेल.
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पंचायत राज सं थांची
सांिवधािनक जबाबदारी
ामपंचायत ची सांिवधािनक जबाबदारी
महारा
ामपंचायत अिधिनयम व याअंतगत केलेले
िनयम यानुसार ामपंचायतीनी काम करणे बंधनकारक
आहे .
ामपंचायत ची कामे : ामपंचायत नी यां या
काय े ात जनतेसाठी पाणी पुरवठा व व छता, र ते,
सांडपाणी, घनकचरा यव थापन, गावातील पथिदवे
इ यादी सु िवधा पुरिवणे , सामािजक, आ थक,
सां कृ ितक, मागासवग यांचे
क याण, मिहला व
बाल क याणाचे िविवध उप म हाती घे णे बंधनकारक
आहे . ामपंचायत ह ीतील ज म, मृ यू, उपजत मृ यू,
िववाह
इ या द या
न दी
घे णे, शासनाने
िविहत केले या वेळाप कानुसार व गावातील
ाम थां या िनकडीनुसार ामसभा घे णे
म ात
आहे .
ाम थांनी मागणी के यानुसार ामसभे ची
व ामपंचायती या ठरावा या इितवृ ांताची त
अ.
.

कायसू ची

7 िदवसात दे णे बंधनकारक राहील. या यितिर त क ,
रा य शासन, िज हा पिरषद व पंचायत सिम यांनी
ामपंचायतीकडे
सोपिवले या
योजनांची
अंमलबजावणी करणे हे ही ामपंचायत ची जबाबदारी
आहे .
आता ामपंचायतीत संगणकीय ामीण
महारा (सं ाम) क ाव न ाम थांना नाममा
.
20/- एव ा फी म ये िवहीत अज चे नमू ने व या
मागणीनुसार आव यक ते दाखले दे यात येणार असून
याबाबतची
ायोिगक काम सु
झालेले आहे .
ामपंचायतीकडू न दे यात येणा या दाख यासाठी
शासनाकडू न आकार यात येणारी नाममा
फी
ाम थांनी ाम पंचायतीकडे जमा करणे आव यक
आहे . ामपंचायतीशी संबंिधत कांही कामांची मािहती व
यां या कायपू त चा कालावधी यांची मािहती खाली
नमू द केलेली आहे .

जबाबदार कमचारी/अिधकारी

कायपू त चा िविहत मुदतीत कायपू त न
कालावधी झा यास कोण या
अिधका-यांकडे त ार
करावी.

1 # ज म न दीचा दाखला दे णे
(5 वष चे आतील न द)

ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

2 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

2
#

मृ यू न दीचा दाखला दे णे
(5 वष चे आतील न द)

ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

2 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती.

3
#

िववाह न दणीचा दाखला दे णे
(5 वष चे आतील न द)

ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

2 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती.

4

फेरफार
करणे

ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

30 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

अज वर कायवाही
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5

कायसू ची

जबाबदार कमचारी/अिधकारी

कायपू त चा
कालावधी

िविहत मुदतीत कायपू त न
झा यास कोण या
अिधका-यांकडे त ार
करावी

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती
गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

ामपंचायत येणे बाकी दाखला
दे णे
खाजगी नळ जोडणी परवाना
दे णे/नाकारणे

ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी
ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

2 िदवस

7

यवसाय परवाना दे णे (उ ोग)/
नाहरकत दाखला दे णे

ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

30 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

8

हयातीचा दाखला दे णे

ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

2 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

9

बेघर दाखला दे णे

ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

2 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

10

रिहवाशी दाखला दे णे

सरपंच/ ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

2 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

11

बेरोजगार दाखला दे णे

सरपंच/ ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

2 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

12

ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी
ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

30 िदवस

13

िव ु त जोडणी नाहरकत
माणप दे णे
दािर य रे षेखालील कुटूं बातील
अस याबाबत दाखला दे णे
(BPL)

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती
गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

14

वृ दांसाठी िनराधार दाखला दे णे

सरपंच/ ामसेवक/ ामिवकास
अिधकारी

2 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

15

बांधकाम परवाना गावा या
सीमेत दे णे (महारा
ामपंचायत अिधिनयम व
टाऊन लॅ नग ॲ ट नुसार)

ामपंचायत

60 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

16

नमू ना नं. 8 चा उतारा दे णे.

ामपंचायत

2 िदवस

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

6

18

30 िदवस

2 िदवस
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कायसू ची

जबाबदार कमचारी/अिधकारी

कायपू त चा
कालावधी

िविहत मुदतीत कायपू त न
झा यास कोण या
अिधका-यांकडे त ार
करावी

गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती/पशु धन
िवकास अिधकारी
(िव तार)
गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती

17

जनावरां या आरो याचा
दाखला दे णे

पशु धन िवकास अिधकारी

2 िदवस

18

जनावराचे शविव छे दन
अहवाल व मृ यू दाखला दे णे

पशु धन िवकास अिधकारी

2 िदवस

19

जनतेकडू न आले या
त ारी या िनवारणासंबंधी
अंतिरम उ र दे णे.

ाम सेवक/गट िवकास
अिधकारी व तालुका तरीय
अिधकारी

21 िदवस

सरपंचाची कत ये : अिधिनयमानुसार सरपंच
यांना कायकारी श ती दान केली असून ते
ामपंचायतीचे शासकीय मुख हणुन कामकाज
पाहतो. सरपंच पंचायती या सभे चे िविनयमन करे ल
व पंचायती या सव अिधका यांनी / कमचा यांनी
केले या कृ ती व कायवाहीवर दे खरे ख व िनयं ण
ठे वेल.
अिधिनयमानुसार आव यक असलेली
सव िववरणे व अहवाल तयार ठे व याची यव था
करे ल. अिधिनयमानुसार तसेच शासना या
िनदे शाखाली दे णे आव यक असतील अशी ा ती
माणप े आप या सहीने व पंचायती या मु े िनशी
दे तील, दान कर यात आले या अिधकाराचा
वापर क न अ य काय पार पाडे ल. गाव पातळीवर
िविवध िवकास काय म, अिभयान व योजनेत
लोकांचा सहभाग घे ऊन गाव समृ कर याचा
य न करे ल.
ामसेवकाची कामे :ामसेवक हा
ाम
पंचायतीचा सिचव हणू न कामकाज पाहतो.
1) ामसभे या व मािसक सभे या अनुषंगाने
तदनुषंगीक कामे. ामसभा व मािसक सभे समोर
जमा व खच मंज ू रीसाठी ठे वणे.

त सम विर ठ अिधकारी व
िज हा पिरषदांचे खाते
मुख

2) िविवध
व पाचे
ाम थांना दाखले दे णे
3) ामपंचायत ह ीतील वेगवेगळे कर वसु ल करणे,
याची न द घे ऊन कराची र कम बँ केत भरणे, आगामी
वष साठी कराची मागणी तयार क न मागणी दे यके
पाठिवणे.
4)
ामपंचायतीचे अंदाजप क िवहीत मुदतीत
अिधिनयमानुसार तयार क न पंचायत सिमतीकडे सादर
करणे.
5) िपकावरील िविवध रोगाबाबत ाम थांना जािहर
दवंडी ारे मािहती दे णे.
6) साथरोग ितबंधक उपाययोजना करणे, पुरेसा
टी.सी.एल.साठा ठे वणे व याचा पाणीशु ीकरणासाठी
िनयिमत वापर करणे.
7) गावातील साथी या आजाराबाबत ाथिमक मािहती
आरो य अिधकारी व गट िवकास अिधकारी यांना दे णे.
8) गावातील पाणीपुरवठा योजनेची दे खभाल दु ती व
सिनयं ण करणे
9) ज म, मृ यु, उपजात मृ यु व िववाह यांची न दणी
करणे व या अनुषंगाने िनबंधक हणू न काम पाहणे.
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10) ामपंचायत लेखा नमुना 1 ते 28 व
इतर(शौचालय, वृ लागवड इ यादी.) अ ावत
करणे, याची जोपासना करणे तसेच ामपंचाती या
आ थक िनधीची सिनयं ण करणे,
11) गाव पातळीवर वेगवेगळे अिभयान व योजना
लोकसहभागावर राबिवणे .
िज हा पिरषद व पंचायत सिमती यांची
सांिवधािनक जबाबदारी :िज हा पिरषद व पंचायत सिमती यांनी महारा
िज हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम, 1961
व या अिधिनयमा वये केलेले िविवध िनयम तसेच
शासनाकडू न वेळोवेळी दे यात आलेले िनदश
यानुसार काम करणे बंधनकारक आहे .
िज हा
पिरषद व पंचायत सिम यांनी या या काय े ात व
उ प नातून बांधकाम,
सचन,कृ िष िवकास,
पशु संवधन, िश ण, आरो य, पाणी पुरवठा व
व छता इ यादी
संबंधी
िविवध िवकास
योजना राबिवणे तसेच मागासवग य व आिदवास चे
क याण, मिहला व बाल क याण यासाठी िवशेष
िव ीय तरतूद करणे बंधनकारक आहे .
या
यितिर त रा य शासना या अिभकरण त वावर
सोपिवले या योजना व ह तांतरीत केले या
योजनांची अंमलबजावणी तसेच क शासन, रा य
शासन पुर कृ त व बाहय अथ सहा यत योजनांची
अंमलबजावणी शासनाने सोपिव यास यां या
काय े ात कर याची जबाबदारी िज हा पिरषद व
पंचायत सिमती यांची आहे .

िटप :- # ज म व मृ यू या घटनेनंतर 21 िदवसापयत
न दणी क न दाखले दे याचा अिधकार ाम सेवकांना
असून यापुढील 1 वष या कालावधीसाठी हा अिधकार
गट िवकास अिधकारी यांना आहे व यावरील
कालावधीसाठी न दणी कर याचे आदे श ामसेवकांना
दे याचे अिधकार तहिसलदार यांना आहे त.
ज म, मृ यु, उपजात मृ यु व िववाह न दणीचे 5
वष पयतचे रे कॉड ामपंचायतीकडे ठे व यात येतात तर
यापुढील सव कालावधीचे रे कॉड पंचायत सिमती
तरावर ठे व यात येतात.

**********
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ामीण िवकास योजना
गतीदशक फलक
पंचायतराज सं थांमधील मह वा या काय लयामाफत
राबिव यात येणा या योजनांची मािहती काय लया या

दशनी भागात फलकावर नमू द कर यासाठी खालील
नमुने िविहत कर यात आले आहे त.

ामपंचायतीचे नांव:
वष :
अ. .

योजनेचे नांव

सामुिहक िवकासा या योजना ( .लाखात)
मं जूर कामांची
अंदाजप कीय र कम
सं या
ाम

1

महा मा गांधी रा ीय
रोजगार हमी योजना

2

वणजयंती ाम वरोजगार
योजना (पायाभूत सु िवधा
कामे)

3

यशवंत ाम समृ दी योजना

4
5

दिलत व ती सु धार योजना
तेरावा िव आयोग कामे

6

ामपंचायत विनधी/िज हा
ाम िवकास िनधी अंतगत
कामे
शासन / िज.प./पं.स. कडील
ा.पं. माफत राबिव यात
येणा या िविवध योजना

7

अ. योजनेचे नांव

िज हा
1

वैय तक िवकासा या योजना
िनवड केले या
अनु दान लाभ िदले या
लाभाथ ची
लाभाथ ची
सं या
सं या

ामीण िवकास यं णा

वण जयंती ाम वरोजगार
योजना / रा ीय ामीण
िजवनो न ी अिभयान

21

पूण कामे झालेला
खच

िदलेले अनु दान/
सािह याची र कम
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2
3

जवाहर िविहर योजना
इंिदरा आवास योजना
पाणी पुरवठा व व छता िवभाग

4

संप ू ण व छता वैय तक शौचालये
योजना / शालेय व अंगणवाडी
व छता गृ ह

5

यांसाठी सावजिनक शौचालये
बांध याची योजना

6

सामा य शासन िवभाग
अनुकंपा त वावरील िनयु ती
समाजक याण िवभाग

7

िशलाई मशीन वाटप योजना.

8
9

गवता घरे कौला करणे योजना.
अनु.जाती/ नवबौ द कृ िष कुटूं बाना
अथसहा य (िवघयो)

10

दलीत व ती सु धार योजना

11

वृ द कलाकारांना मानधन मंज ू र
योजना

12

आंतरजातीय िववािहतांना अनुदान

13

मागास उमेदवारांना वाहनचालक
िश ण योजना

14

मागासवग यांची घरदु

15

रॉकेल शेगडी पुरिव याची योजना

16
17

मागासवग यांसाठी 15 ट के र कम
खच करावया या योजना.
घरघं टी योजना

18

मागासवग य मुलांना उप थती भ ा

19

पु तक पेढी योजना

20

अपंग मुले / मुली कृ ीम अवयव
बसिवणे

21

मागासवग य िव ा य ना िश यवृ ी

22
23

मिहला बाल क याण िवभाग
मुल ना सायकली पुरिवणे.
अनाथ/िनरा ीत मुलांना द क
घे णा-या पालकांना ो साहन अनुदान

ती योजना
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24 कुटूं ब िनयोजन ो साहन योजना
25 मुल ना युडो कराटे िश ण
26

िवधवा पुन ववाहासाठी अनुदान

27

िनरा ीत मिहलांना घरकुलासाठी
आ थक मदत
पिरत या मिहलांना वयंरोजगार
अनुदान

28
29

हुं डा िनमू लनासाठी सामुिहक िववाह
योजना

30

आिदवासी े ातील मातांना मातृ व
अनुदान योजना

31
32

रा ीय सामािजक अथसहा य योजना
एका मक बाल िवकास काय म

33

अिह याबाई होळकर मोफत वास
योजना (फ त मुल साठी)

34

मुल ना व मिहलांना यवसाियक व
तांि क िश ण योजना

35

मुल ना वसंर णासाठी व यां या
शािररीक िवकासासाठी िश ण
योजना

36

िश ण िवभाग
( ाथिमक व मा यिमक)
पू व मा यिमक व मा यिमक
िश यवृ ी

37

शालेय पोषण आहार योजना

38

सािव ीबाई फु ले द क पालक
योजना
कृ िष िवभाग

39

बायोगॅ स सयं बांधणी काय म

40

नादु त बायोगॅ स सयं दु
योजना

ती
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ाथिमक आरो य क ाचे नांव :
अ. .
1

बाब

वै कीय अिधका यांची नावे
1)
2)

3
4

उपक ांची नावे
वै कीय अिधकारी यांचे मिह यातील उपक िनहाय भे टीचे िदवस

5

मिह यातील लसीकरणाचा काय म (गावांचे नाव व तारखा नमू द
करा यात)

6

अंगणवाडी लाभाथ वै कीय तपासणीबाबत मिह यातील संभा य
काय म (गावाचे नांव व तारखा नमू द करा यात)

7

शालेय आरो य तपासणीबाबत मिह यातील संभा य काय म

8

कुटूं ब क याण श ि या िशबीरे (तारखा व िठकाण नमू द कराव)◌े

9
10

रोग िनदान िशबीरे (तारखा व िठकाण नमू द करावे)
पाणी नमुने दु िषत आढळलेले पा याचे उ व

12

त मािहती

संि

त मािहती

ाथिमक आरो य क ात समािव ट गावे व लोकसं या

2

11

संि

ाथिमक आरो य क ात उपल ध औषध साठा
इतर मािहती

पशुवै कीय क े :
अ. .

बाब

1
2

पशु वै कीय अिधका याचे नांव
पशु धन पयवे काचे नांवे

3

पशु वै कीय क ात समािव ठ गावे व पशु धन सं या

4

पशु वै कीय अिधकारी यांचे मिह यातील गाव िनहाय भे टीचे िदवस

5

मिह यातील जनावरांचा लसीकरणाचा काय म (गावाचे नांव व
तारखा नमू द करा यात)

6

पशु वै कीय क ात मोफत व सशु क उपल ध औषध साठा

7

कृ ि म रे तन काय म उि ट सा य

8

पशु संवधन िवभागा या िविवध योजनांची संि त मािहती
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पंचायत सिमतीचे नांव:
गट िवकास अिधका याचे नांव :
वष :
सामुिहक िवकासा या योजना ( .लाखात)
अ. .

योजनेचे नांव

1

महा मा गांधी रा ीय
ामीण रोजगार हमी योजना

2

वणजयंती ाम वरोजगार
योजना (पायाभूत सु िवधा
कामे)

3

यशवंत ाम समृ दी योजना

4
5

दिलत व ती सु धार योजना
तेरावा िव आयोग कामे

6

शासना या व िज हा
पिरषदांकडील पंचायत
सिमतीमाफत राबिव यात
येणा या इतर योजना

7

पंचायत सिमती या
िविवध योजना

8

थािनक िवकास अंतगत
कामे

मं जूर कामांची
सं या

अंदाजप कीय र कम

पूण कामे झालेला खच

वैय तक िवकासा या योजना
अ.
.

योजनेचे नांव

िज हा
1

िनवड केले या
लाभाथ ची
सं या

ािमण िवकास यं णा

वण जयंती ाम वरोजगार
योजना
2

जवाहर िविहर योजना

3

इंिदरा आवास योजना
पाणी पुरवठा व व छता
िवभाग

25

दे य
अनु दान

लाभ िदले या
लाभाथ ची
सं या

िदलेले अनु दान/
सािह याची र कम
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4

वैय तक शौचालये योजना
शालेय/अंगणवाडी/सावजिनक
सामा य शासन िवभाग

5

अनुकंपा त वावरील िनयु ती

6

समाजक याण िवभाग
िशलाई मशीन वाटप योजना.

7

गवता घरे कौला करणे योजना.

8

अनु.जाती / नवबौ द कृ िष
कुटूं बाना अथसहा य (िवघयो)
दलीत व ती सु धार योजना

9
10

वृ द कलाकारांना मानधन मंज ू र
योजना

11
12

आंतरजातीय िववािहतांना अनुदान
मागास उमेदवारांना वाहनचालक
िश ण योजना

13

मागासवग यांची घरदु

14
15

रॉकेल शेगडी पुरिव याची योजना
मागासवग यांसाठी 15 ट के
र कम खच करावया या योजना.

16

घरघं टी योजना

17

मागासवग य मुलांना उप थती
भ ा

18

पु तक पेढी योजना

19

अपंग मुले / मुली कृ ीम अवयव
बसिवणे
मागासवग य िव ा य ना
िश यवृ ी

20

21

ती योजना

मिहला बाल क याण िवभाग
मुल ना सायकली पुरिवणे.

22

सािव ीबाई फु ले द क पालक
योजना

23

अनाथ/िनरा ीत मुलांना द क
घे णा-या पालकांना ो साहन
अनुदान

26
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24
25

कुटूं ब िनयोजन ो साहन योजना
मुल ना युडो कराटे िश ण

26

िवधवा पुन ववाहासाठी अनुदान

27

िनरा ीत मिहलांना घरकुलासाठी
आ थक मदत
पिरत या मिहलांना वयंरोजगार
अनुदान

28
29

हुं डा िनमू लनासाठी सामुिहक
िववाह योजना

30

आिदवासी े ातील मातांना
मातृ व अनुदान योजना

31

रा ीय सामािजक अथसहा य
योजना

32

एका मक बाल िवकास काय म

33

यांसाठी सावजिनक शौचालये
बांध याची योजना
अिह याबाई होळकर मोफत वास
योजना (फ त मुल साठी)

34

िश ण िवभाग ( ाथिमक व
मा यिमक)
35
36

पू व मा यिमक व मा यिमक
िश यवृ ी
शालेय पोषण आहार योजना
कृ िष िवभाग

37

बायोगॅ स सयं बांधणी काय म

38

नादु त बायोगॅ स सयं दु
योजना

ती
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बांधकाम उपिवभाग काय लय:
उप अिभयंता यांचे नांव :
वष :
अ. .

काय माचे नांव

1

र ते िवकास काय म

2

र यांची िकरकोळ व िवशेष दु
कामे

3

थािनक िवकास िनधी कामे

4

वैधािनक िवकास अंतगत कामे

5

पू रहानी कामे

6

तेरावा िव आयोगांतगत कामे

7

किन ठ/शाखा अिभयंता यांचे नांव व काय े
( .लाखात)
मंजूर कामे

अंदाजप कीय र कम

पू ण कामे

झालेला खच

ती

ाथिमक आरो य क /उपक बांधकामे

8

संप ू ण ामीण रोजगार योजना (िज.प.
20% पं.स. 30%) कामे

9

ड गरी िवकास िनधी अंतगत कामे

10

िज हा पिरषद व पंचायत सिमती
अनुदानातील कामे

11

इतर योजनांतगत कामे

12

रोजगार हमी योजना कामे

लघु सचन उप िवभाग
उप अिभयंता यांचे नाव
वष

:
:
:

किन ठ/शाखा अिभयंता यांचे नांव व काय े
( .लाखात)

अ. .

काय माचे नांव

1

पाझर तलाव कामे

2

को हापू र बंधारा कामे

3

इतर लघु सचन कामे

4

वनराई बंधारे

5

लघु सचन दु

6

उपसा जल सचन योजना

7

संप ू ण ामीण रोजगार योजना (िज.प.
20% पं.स. 30%) कामे

8

रोजगार हमी योजना कामे

9

इतर योजनांतगत कामे

मंजूर कामे

ती कामे
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अंदाजप कीय र कम

पू ण कामे

झालेला खच
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ामीण पाणी पुरवठा उपिवभाग काय लय:
उप अिभयंता यांचे नांव :
वष :
अ. .

काय माचे नांव

1

िनयिमत ामीण पाणी पुरवठा योजना

2

खु या िविहरी

3
4

वजलधारा अंतगत पाणी पुरवठा योजना
जल वरा य अंतगत योजना

5

वध त वेग ामीण पाणी पुरवठा योजना

6

महाजल अंतगत योजना

7

वधन िविहरीचा काय म

8
9

िशवकालीन पाणी पुरवठा योजना
पाणी पुरवठा योजना दे खभाल दु ती
कामे

10

थािनक िवकास िनधी अंतगत कामे

11

किन ठ/शाखा अिभयंता यांचे नांव व काय े
( .लाखात)
मं जूर कामे

अंदाजप कीय
र कम

पूण कामे

झालेला खच

इतर योजनांतगत कामे

उपरो त त ते हे मागदशक असून याम ये थािनक
पिर थतीनुसार अितिर त मािहती समािव ट कर याची मुभा
आहे .

वरील सव त ते संबंिधत काय लया या दशनी
भागावर लावणे बंधनकारक असून याची सव व
जबाबदारी संबंिधत काय लय मुखांची रािहल.

*********
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प -1
िवभाग मुख / शासकीय मुख
1. मा.मं ी ( ाम िवकास)

दालन मांक :- मं ालय, मु य इमारत दालन
.313 व 316
दू र वनी मांक व फॅ स मांक 22025051 व 22023858

2. मा.रा यमं ी ( ाम िवकास)

दालन मांक:- िवधान भवन, 4 था मजला,
दू र वनी मांक व फॅ स मांक 22023059, 22022924

3. मा. धान सिचव ( ाम िवकास)

दालन मांक :- 7 वा मजला, बांधकाम भवन,
25, मझबान पथ, फोट, मुंबई - 400 001
दू र वनी मांक - 22025201, 22060446
फॅ स मांक - 22060448

.4फ

मं ालयीन िवभागाकडू न पुरिव यात ये णा या सेवा व या अनु षंगाने अिधका यांचा व
काय सनाबाबतचा तपिशल
काय लयाचा प ा - बांधकाम भवन, 25, मझबान पथ, फोट, मु ं बई - 400 001
अ.
.

काय सन
मांक

िवभाग / काय लयाकडू न पुरिवली
जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारे ़
अिधकारी/कमचारी
(दालन मांक व
दू र वनी मांक )

सेवा पुरिवली न
गे यास
कोणाकडे त ार
करता येईल तो
अिधकारी
(दालन मांक व
दू र वनी मांक )

1

पं.रा.-1

1) िज हा पिरषद/पंचायत सिमती
पदािधकारी / सद य यां या बाबतची व
िज हा पिरषद आिण पंचायत सिमती या
कामकाजाबाबतची करणे
2) पंचायत मिहला श ती अिभयान,
िज हा पिरषद ISO मािणकीकरण,
योजना ह तांतरण, नवीन िज हा पिरषद
व पंचायत सिमती िनम ती,
तालु यातील गावांची अदलाबदल,

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22013579
फॅ स .22831017

उप सिचव पंचायत राज
डॉ.म लीनाथ
कलशे ी ,
तळ मजला
दु र वनी. .
22016639
22846893

2

पं.रा.-2

1) िज हा पिरषदा - पंचायत सिम या व
ामपंचायती या िनवडणू की या
अनुषंगाने करावयाचे कामकाज व पदांचे
आर ण

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22013579

उप सिचव पंचायत राज
डॉ.म लीनाथ
कलशे ी ,

30

2) गौण वनोपजां या बाबतची करणे,
पेसा ॲ ट व याय पंचायत

फॅ स .22831017

तळ मजला
दु र वनी. .
22016639
22846893

3

पं.रा.-3

1) ामपंचायतीचे िवघटन/िवसजन व
ामपंचायत कमचारी िवषयक सव बाबी
2) ामसभा
3) ामपंचायत गैर यवहार, ामिनधी
अपहार इ यादीबाबतची करणे
4) ामपंचायत ह ीतील अित मणे
हटिवणे

अवर सिचव
तळ मजला
दु र वनी. .
22013579
फॅ स .22831017

उप सिचव पंचायत राज
डॉ.म लीनाथ
कलशे ी ,
तळ मजला
दु र वनी. .
22016639
22846893

4

पं.रा.-4

1) वतं ामपंचायत थापन /
िवभाजन / एकि करण, कलम 124
नुसार ामपंचायत करासंदभ तील सव
बाबी.
2) करासंदभ तील ामपंचायतीची जंगम
व थावर मालम ा िवषयक बाबी,
गावातील अंतगत सु िवधा, पू र िवमा
सोयी -सु िवधा,
3) ामदान मंडळे
4) पय वरण संतुिलत समृ
ाम
योजना

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22017106
फॅ स .22831017

उप सिचव पंचायत राज
डॉ.म लीनाथ
कलशे ी ,
तळ मजला
दु र वनी. .
22016639
22846893

5

पं.रा.-5

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22017106
फॅ स .22831017

उप सिचव पंचायत राज
डॉ.म लीनाथ
कलशे ी ,
तळ मजला
दु र वनी. .
22016639
22846893

6

पं.रा.-6

1) ाम थांची सनद.
2) िज हा पिरषदा व पंचायत सिम या
अिधिनयम 1961 या 254 ते 257
नुसार ामपंचायत चे
महानगरपािलका, नगरपािलका व नगर
पंचायतीत पांतर होताना आव यक या
अिधसूचना काढणे ,
ह वाढीबाबतची करणे व
3) ामपंचायती या ता यातील गायरान
जमीनीची करणे.
1) रा ीय समिवकास योजना व ािमण
यापार क
2) रा ीय बायोगॅ स िवकास काय म
3) सौर िदवे / सौर ऊज

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22026639
फॅ स .-

उप सिचव पंचायत राज
डॉ.म लीनाथ
कलशे ी ,
तळ मजला
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22831017

दु र वनी. .
22016639
22846893

7

पं.रा.-7

1) ला ँ चे सखरे दी/िनलखन कर याबाबत.
2) िज हा पिरषद पंचायत सिमती आिण
ामपंचायती या ता यातील जागेवर
यापारी संकुले/गाळे बांध यास
परवानगी दे णे.

क अिधकारी
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451
22846895
फॅ स .22060448

सह सिचव .मं. ा.स.
योजना
ी.िद.ग.मोरे ,
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451,
22846895
फॅ स .-

8

पं.रा.-8

1) ामीण े ातील 1500
लोकसं येवरील र याबाबतचे
कामकाज
2) िज हा पिरषद व िज हा ामीण
यं णाना लागणारे िसमटचे दर िन चत
करणे व त नुषंिगक कामे.

क अिधकारी
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451
22846895
फॅ स .22060448

सह सिचव .मं. ा.स.
योजना
ी.िद.ग.मोरे ,
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451,
22846895
फॅ स .-

9

पं.रा.-9

1) िज हा पिरषदे या अख यारीतील
ाथिमक शाळांना नाव दे णे/बदलणे ,
ाथिमक शाळा खो यांचे बांधकाम
2) िज हा पिरषदे या अख यारीतील
धोकादायक असले या शाळा खो यांचे
िनलखन कर यासाठी परवानगी दे णे,
िर त खो या खाजगी सं थांना
भाडे त वावर दे णे.
3) नैसिगक आप ीमुळे होणारे नुकसान
4) ाथिमक आरो य क , गुरांचे
दवाखाने , अंगणवाडया,बालवाडया व
इतर इमारत ची दे खभाल दु ती.
5) िज हा पिरषदा /पंचायत सिम या
े ातील मारके, पुतळे , िश क िदन,
िव ान दशन उ सव समारं भ इ यादी
बाबत या िव िवषयक बाबी
6) बांधकाम िवभागासाठी नवीन

क अिधकारी
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451
22846895
फॅ स .22060448

सह सिचव .मं. ा.स.
योजना
ी.िद.ग.मोरे ,
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451,
22846895
फॅ स .-
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िवभाग/ उपिवभाग िनम ण करणे.
7) िज हा पिरषद थावर व जंगम
मालम ा व याअनुषंगाने उ वणा-या
सव बाबी तसेच िज हा पिरषद व
पंचायत सिमती या ता यातील जमीन /
मालम ा अित मणाबाबतची करणे.
10

िव -1

1)योजनेतर खच चे अथसंक पीय
अंदाज/ सु धारीत अंदाज तयार करणे
तसेच या तरतूद चे िनयं ण िव -1
शाखेकडे आहे याचे िवतरण
करणे
व िनयं ण ठे वणे.
2) पुरक मागणी व नवीन बाबीचे
ताव व यावरील कपात सु चनांचे
सम वयन करणे

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22013578
फॅ स .22831017

उप सिचव
ी.न.म. शदे ,
तळ मजला
दु र वनी .
22016758

11

िव -2

1) योजनेतर लेखाशीष चे खालील
बाब चे अनुदान िवतरीत करणे :ामपंचायतीना जमीन महसु ल अनुदान,
जमीन समानीकरण अनुदान,
िदवाब ीची वीज दे यके अनुदान, मागास
व आिदवासी े ातील ामपंचायतीना
अनुदान, या ाकर व जकात कराऐवजी
अनुदान, गौण खिनजावरील वािम व
धनाऐवजी अिभह तांिकत रकमा दे णे.
2) ह तांतरण योजना व अिभकरण
योजनेकिरता संबंिधत बाबी व या
अनुषंगाने उ वणारी सव करणे

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22013617
फॅ स .22831017

उप सिचव - िव
ी.एकनाथ मोरे ,
पिहला मजला
दु र वनी .
22060603

12

िव -3

1) महारा िज हा पिरषद पंचायत
सिमती अिधिनयम अंतगत िज हा
पिरषद व पंचायत सिमती यांचे वत: या
उ प नाबाबतची करणे, तसेच
उपकराबाबतची व सेस फंडाबाबतची
करणे

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22013617
फॅ स .22831017

उप सिचव - िव
ी.एकनाथ मोरे ,
पिहला मजला
दु र वनी .
22060603

13

िव -4

1) पिहला, दु सरा, ितसरा रा य िव
आयोग
2) अकरावा, बारावा व तेरा या िव
आयोगाबाबतची करणे
3) ाम पंचायत लेखासंिहता, थिकत
लेखा पिर ण इ यादीबाबतची करणे

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22013617
फॅ स .22831017

उप सिचव - िव
ी.एकनाथ मोरे ,
पिहला मजला
दु र वनी .
22060603

33

14

िव -5

1) िज हा पिरषदे शी संबंिधत कमचारी
संघटने या अथ बाबी संबंधी
मागणीबाबत सम वय करणे.
2) िज हा पिरषदे चे लेखे एकि त क न
िवधी मंडळाला सादर करणे.

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22013617
फॅ स .22831017

उप सिचव - िव
ी.एकनाथ मोरे ,
पिहला मजला
दु र वनी .
22060603

15

िव -6

1) िज हा पिरषदे या शासकीय
ह तांतरीत योजनांचे तसेच अिभकरण
योजनां या अनुदानाचे िनध रण तसेच
वसु ली व दे य र कम पडताळणी.

सहा यक संचालक
पिहला मजला
दु र वनी. .
22013617
फॅ स .22831017

उप सिचव - िव
ी.एकनाथ मोरे ,
पिहला मजला
दु र वनी .
22060603

16

िव -7

1) थािनक े ातील अनुदाना या
खच चे ताळमेळ, िवभागा या
ताळमेळा या कामकाजाचे सु चालन व
िज हा पिरषदांना दे यात येणा-या
कज ऊ रकमांचा ताळमेळ
2) िज हा पिरषद व पंचायत सिमत या
ले यांचे िनर ण

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22013617
फॅ स .22831017

उप सिचव - िव
ी.एकनाथ मोरे ,
पिहला मजला
दु र वनी .
22060603

17

िव -8

1) थािनक िनधी लेखा िवभागाने
केले या लेखा पिर णावर पू तता
अहवाल मु य कायकारी अिधकारी
यांचेकडू न मागिवणे.
2) िवभागाचे लेखा पिर ण
(जलसंधारण िवभाग वगळू न)

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22013617
फॅ स .22831017

उप सिचव - िव
ी.एकनाथ मोरे ,
पिहला मजला
दु र वनी .
22060603

18

िव -9

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22013617
फॅ स .22831017

उप सिचव - िव
ी.एकनाथ मोरे ,
पिहला मजला
दु र वनी .
22060603

19

योजना-1

1)
इ कम ट ॅ सचे कलम 35
सी.सी.ए या संबंिधत बाबी.
2)महारा
ामीण िवकास महामंडळ
मय िदत.
3) मु यमं ी सहा य िनधी व ाम
िवकास िवभागातील तशाच कारचे
वे छाधीन िनधी संबंधी या बाबी .
4) िनिवदामधील टाचार.
1) वण जयंती ाम वरोजगार व
िब.पी.एल. स हबाबतची करणे
2) मुलभूत सु िवधा (वैरण िवकास),
िवशेष क पांना मा यता (SGSY)
कौश य िवकास (SGSY) व Micro

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22011955
फॅ स .-

उप सिचव योजना डॉ. नरे श
िगते,
तळ मजला
दु र वनी .

34

credit fund माक टग (SGSY) व
Bank recovery imcentive scheme
बाबतची करणे
3) िवभागीय सरस व त नुषंिगक बाबी

22831017

22016755

20

योजना-2

1) महालेखापाल व िज हा ािमण
िवकास यं णे या लेखा आ ेपां या
पू ततेसंबंधी कायवाही व क शासनाकडे
लेखा पिर णािवषयी पाठपुरावा
2) िज हा ािमण िवकास यं णा - बँ क
ताळमेळ व
लेखा आ ेप ( वैरण
िवकासासह)

लेखा अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22060568
फॅ स .22831017

उप सिचव योजना डॉ. नरे श
िगते,
तळ मजला
दु र वनी .
22016755
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योजना-3

1) वणजयंती ाम वरोजगार योजनेचे
िनयोजन, धोरणा मक बाबी
2) वरोजगारीचे िश ण,
वयंसहा यता गटाची थापना /
बळकटीकरण
3) बँ कांिवषयी सव बाबी
4) िजजाऊ वावलंबन योजना
5) एस.जी.एस.वाय. िस ी
6) बचत गटासाठी िनयोिजत समांतर
काय म
7) ायसेम े नग सटर व िमनी
आयपीआय

अवर सिचव
तळ मजला
दु र वनी. .
22060568
फॅ स .-

उप सिचव योजना डॉ. नरे श
िगते,
तळ मजला
दु र वनी .
22016755
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योजना-4

1) ामसेवक, पंचायतराज, संयु त
िश ण क े, यशदा संदभ तील
धोरणा मक व अथसंक पीय बाबी,
2) पंचायत राज िश ण व अनुदान
िवतरण

अवर सिचव
तळ मजला
दु र वनी. .
22060456
फॅ स .22831017

उप सिचव पंचायत राज
डॉ.म लीनाथ
कलशे ी ,
तळ मजला
दु र वनी. .
22016639
22846893
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योजना-5

1) िज हा ािमण िवकास यं णा
आ थापनािवषयक बाबी, पुनरचना,
अनुदान िवतरण, वाहने, दु र वनी व
संगणकीकरणाबाबत या बाबी आिण
नविन मत िज ात िज हा ािमण
िवकास यं णांची थापना
2) द ता सिमतीशी संबंधीत बाब

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22060568
फॅ स .22831017

उप सिचव योजना डॉ. नरे श
िगते,
तळ मजला
दु र वनी .
22016755

35
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योजना-6

1) पुरा (PURA) व तदनुषंिगक सव
बाबी 2) यशवंत ामसमृ दी योजना,
3) गावातील अंतगत सु िवधा संदभ तील
सव बाबी व
ामपंचायत ना
जनसु िवधांसाठी िवशेष अनुदान
4) दहन व दफनभूमी काय म
5) 2515 या लेखािशष खाली ामीण
भागातील अंतगत र ते इ यादी मुलभूत
सु िवधां या कामासाठी तरतुद चे वाटप

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22013578
फॅ स .22831017

उप सिचव
ी.न.म. शदे ,
तळ मजला
दुर वनी .
22016758
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योजना-7

1) िज हा पिरषद मागास वग य सेस
फंडा या 20 ट के िनधी बाबतची
करणे
2) आिदवासी उप योजना / िवशेष घटक
योजना संबंधीत सम वय
3) दे हु या ा थळाचा िवकास काय म,
ामीण तीथ े योजना व
वैधािनक
िवकास मंडळाकडील योजनािवषयक
बाबी

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22013578
फॅ स .22831017

उप सिचव
ी.न.म. शदे ,
तळ मजला
दु र वनी .
22016758
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योजना-8

1) धान मं ी ाम सडक, योजनेचे
अंदाज प क / िनिवदा/ सु धारीत अंदाज
प क / अनुदान िवतरण/ कामाची
अंितम िबले मंज ू र करणे इ यादीबाबत
कायवाही
2) रा य तिरय तांि क सं था (STA)
यांचेकडू न खालील िज ांचे कामाचे
ताव मंज ू र क ण घे णे व खालील
िज ांचे मािसक गती अहवाल तयार
करणे (ठाणे , रायगड, र नािगरी,
सधुद ू ग, नािशक, धुळे, जळगाव,
नंद ू रबार, अहमदनगर, पुणे, सातारा,
सांगली, सोलापू र, को हापू र,
औरं गाबाद, जालना, उ मानाबाद) व
वरील िज ातील
लोक ितिनध नी
व इतर य त नी िदले या िनवेदनावर
कायवाही करणे

क अिधकारी
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451
22846895
फॅ स .22060448

सह सिचव .मं. ा.स.
योजना
ी.िद.ग.मोरे ,
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451,
22846895
फॅ स .-

27

योजना-9

1) धान मं ी ाम सडक
योजनेसंदभ तील सव बाबी
2) योजनेतील र यां या दु तफ वृ

क अिधकारी
सातवा मजला
दु र वनी. .

सह सिचव .मं. ा.स.
योजना

36

रोपण करणे / योगशाळा थापणे/ व
वन जिमनीबाबत या अडचणी इ.बाबी
3) रा य तिरय तांि क सं था (STA)
यांचेकडू न खालील िज ांचे कामाचे
ताव मंज ू र क ण घे णे व खालील
िज ांचे मािसक गती अहवाल तयार
करणे (परभणी, हगोली, बीड, नांदेड,
लातूर, बु लढाणा, अकोला, वािशम,
अमरावती, यवतमाळ, वध , नागपू र,
भं डारा, ग िदया, चं पू र व गडिचरोली)

22060451
22846895
फॅ स .22060448

ी.िद.ग.मोरे ,
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451,
22846895
फॅ स .-
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योजना-10

1) इंिदरा आवास योजना, धान मं ी
ामोदय योजना व राजीव गांधी िनवारा
योजना
2) सु धीरत चुल चा रा ीय काय म

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22060568
फॅ स .22831017

उप सिचव योजना डॉ. नरे श
िगते,
तळ मजला
दु र वनी .
22016755

29

आ था-1

1) मं ालयीन आ थापना िवषयक सव
बाबी
2) िवभागांतगत िवषयसूची अ यावत
ठे वणे, मा.मं ी व रा यमं ी यां यातील
कामाची िवभागणी

क अिधकारी
मं ालय िव तार
इमारत पोटमाळा,
एम 8
दु र वनी .
22793237

30

आ था-2

अवर सिचव
तळ मजला
दु र वनी. .
22016758
फॅ स .22831017
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आ था-3

1) महारा िवकास सेवा संवग तील
वग-1 व वग-2 अिधका यांची िवभागीय
चौकशीचे करणे व यासंदभ तील
यायालयीन करणे आिण लाच लूचपत
ितबंधक बाबतची करणे
2) मु य कायकारी अिधकारी - भा. .से.
यां या संदभ तील िवभागीय चौकशी
करणाचा ताव सा. .िव.स सादर
करणे
1) महारा िवकास सेवा वग-1 या
अिधका यां या बद या, ये ठतासूची,
पदो नती, मानीव िदनांक, गोपनीय
अहवाल, थायी माणप , आगाऊ
वेतनवाढी, सेवािनवृ िवषयक बाबी,

उप सिचव आ थापना-1
ी.मो.का.भोये,
मं ालय िव तार
इमारत पोटमाळा,
एम 13
दु र वनी .
22843856
उप सिचव
ी.न.म. शदे ,
तळ मजला
दु र वनी .
22016758

37

अवर सिचव
ितसरा मजला
दु र वनी. .
22060442
फॅ स .-

उप सिचव सम वय
ी.ग.के.रहाटे
ितसरा मजला
दु र वनी व फॅ स

पदिन मती इ यादी आ थापनािवषयक
बाबी

22060441

. 22060441

32

आ था-3
अ

1) महारा िवकास सेवा वग-2 या
अिधका यां या बद या, ये ठतासूची
इ यादी आ थापनािवषयक बाबी

क अिधकारी
ितसरा मजला
दु र वनी. .
22060442
टे लीफॅ स .22060441

उप सिचव सम वय
ी.ग.के.रहाटे
ितसरा मजला
दु र वनी व फॅ स
. 22060441
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आ था-4

1) िज हा पिरषदांम ये िज हा तांि क
सेवा वग-3 मधील कमचा यां या
ये ठता या ा व वरील कमचा-यांना
वग-2 चा दज दान करणे व
पदो नतीबाबत या बाबी

अवर सिचव
ितसरा मजला
दु र वनी. .
22060442
टे लीफॅ स .22060441

उप सिचव सम वय
ी.ग.के.रहाटे
ितसरा मजला
दु र वनी व फॅ स
. 22060441
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आ था-5

1) िज हा पिरषद कमचा यां या वेतन
े या, वेतन िन चती, भ े व आगाऊ
वेतनवाढ बाबतची करणे
2) िज हा पिरषदे तील वाहन चालक व
चतुथ ेणी कमचा यां या गणवेष,
धुलाईभ ा व च मु ण भ ा इ.बाबी

क अिधकारी
ितसरा मजला
दु र वनी. .
22060442
टे लीफॅ स .22060441

उप सिचव सम वय
ी.ग.के.रहाटे
ितसरा मजला
दु र वनी व फॅ स
. 22060441
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आ था-7

1)मागासवग य कमचा-यांचे आर ण व
पदे भर याबाबत अनुषंिगक बाबी.
2) अनुस ु िचत जाती /जमाती
पदो नतीबाबत बदू नामावली िज हा
पिरषदांना लागू करणे 3) िज हा पिरषद
कमचा यां या जाती या
दाख याबाबतची करणे

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22016795/
22013781
फॅ स .22831017

उप सिचव िज.प.आ थापना
ी.द.बा.बो हाडे
पिहला मजला
दु र वनी .
22017103
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आ था-8

1) िज हा पिरषद वग-3 व वग-4 या
कमचा यां या आ थापनेिवषयक बाबी ,
माजी सैिनक, वातं सैिनक व
क प त यां या पा यांना
नामिनदशनाने िनयु ती (वग-3 व वग-4
पदावर)

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22016795 /
22013781
फॅ स .22831017

उप सिचव िज.प.आ थापना
ी.द.बा.बो हाडे
पिहला मजला
दु र वनी .
22017103

37

आ था-9

1) िज हा पिरषद कमचा यांचे गोपिनय
अहवाल, ज मतारीख, पुर कार इ यादी
सेवा िवषयक व कमचा या या

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .

उप सिचव िज.प.आ थापना
ी.द.बा.बो हाडे

38

मु यालयी राह याबाबतची करणे
2) अनुकंपा त वावरील नेमणू का
3) िज हा पिरषद कमचा यां या
वै कीय खच या ितपू त बाबतची
करणे

22013781
22016795
फॅ स .22831017

पिहला मजला
दु र वनी .
22017103
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आ था-10

1) रोजंदारी / काय ययी / आक मकता
िनधी आ थापनािवषयक बाबी व
अंशकालीन अधवेळ व रोजंदारीवरील
कमचा यांची करणे
2) िज हा पिरषद कमचा यांची
ये ठतासूची व पदो नतीबाबतची
करणे, पदो नती दे यासाठी िवभागीय
पिर ा िनयम तयार करणे.

अवर सिचव
पिहला मजला
दु र वनी. .
22016795
फॅ स .22831017

उप सिचव िज.प.आ थापना
ी.द.बा.बो हाडे
पिहला मजला
दु र वनी .
22017103
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आ था-11

1) िज हा पिरषद कमचा यांची सेवा
पुन वलोकन , पुनिनयु ती, िनवृ ीवेतन,
भिव य िनव ह िनधी, उपदान व अंशदायी
करणाची करणे
2) िज हा पिरषद कमचा यांचे िनवृ ी
वेतनासाठी सेवाखंड मा य करणे,
मािगल सेवा जोडू न दे णे, िनयत
वयोमानानंतर सेवेत वाढ करणे व
कमचा यां या ठे व संल न िवमा

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22016795
फॅ स .22831017

उप सिचव िज.प.आ थापना
ी.द.बा.बो हाडे
पिहला मजला
दु र वनी .
22017103
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आ था-12

1) िज हा पिरषद वग-3 व वग-4
कमचा यां या जबर िश ेिव चे
पुनिनिर ण अज वका न सु नावणीची
संधी दे णे, कमचा यास पुन: थािपत
के यानंतर यांचे िनलंबन व सेवा बा
कालावधी िनयिमत करणे व
कमचा यां या इतर सेवा िवषयक बाबी

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22016795
फॅ स .22831017

उप सिचव िज.प.आ थापना
ी.द.बा.बो हाडे
पिहला मजला
दु र वनी .
22017103
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आ था-13
(न दणी
शाखा)

1) िवभागाबाहे रील टपाल व न या
वकार याबाबतचे कामकाज,
वाहनचालक व वग-4 कमचा यांचे
आ थापनािवषयक बाबी

क अिधकारी
तळ मजला
दु र वनी. .
22013450
फॅ स .22831017

उप सिचव
ी.न.म. शदे ,
तळ मजला
दु र वनी .
22016758
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आ था-14

1) िज हा पिरषद वग-3 व वग-4
कमचा यां या आंतर िज हा बद या व
याबाबतची करणे

क अिधकारी
पिहला मजला
दु र वनी. .
22016795
फॅ स .22831017

उप सिचव िज.प.आ थापना
ी.द.बा.बो हाडे
पिहला मजला
दु र वनी .
22017103
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सम वय
शाखा

1)िविवध सिम यािवषयी कामकाज, इतर
िवभागाशी संबंिधत सम वयाचे
कामकाज, मािहतीचा
अिधकारासंदभ तील सम वयाचे
कामकाज, रचना व कायप ती व
गुणवंत कमचा यांचे पुर कार दान

क अिधकारी
ितसरा मजला
दु र वनी. .
22060442
टे लीफॅ स .22060441

उप सिचव सम वय
ी.ग.के.रहाटे
ितसरा मजला
दु र वनी व फॅ स
. 22060441
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रोख शाखा

1)िवभागातील अिधकारी व कमचारी
वग या वेतन व भ या या अनुषंगाने
येणारे सव कामकाज

क अिधकारी
मं ालय िव तार
इमारत पोटमाळा,
एम 7
दु र वनी .
22793006

उप सिचव आ थापना-1
ी.मो.का.भोये,
मं ालय िव तार
इमारत पोटमाळा,
एम 13
दु र वनी .
22843856
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सं ाम क

1) ई-पंचायत क प अंमलबजावणी व
अनुषग
ं ीक बाबी
2) महारा
ामपंचायत अिधिनयम
1958 कलम 39 नुसार ामपंचायत
सद य अनहता/अपीले

क अिधकारी
हे िरटे ज
दु र वनी. .

उप सिचव - िव
ी.एकनाथ मोरे ,
पिहला मजला
दु र वनी .
22823580
22060603

1) ाम िवकास व जलसंधारण
िवभागातील व या या
अिधप याखालील काय लयाचे
संगणकीकरण व या अनुषंगाने
उ वणा या सव बाबी

क अिधकारी
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451
22846895
फॅ स .22060448
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संगणक
शाखा
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फॅ स .22831017

सह सिचव .मं. ा.स.
योजना
ी.िद.ग.मोरे ,
सातवा मजला
दु र वनी. .
22060451,
22846895
फॅ स .-
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ए ािवका
क

1)एका मक ािमण िवकास काय म,
मिहला व बाल िवकास योजना, ामीण
युवकांना वयंरोजगार िश ण, कुटुं ब
पथ पुरवठा योजना, पाणलोट े
िवकास काय म, जवाहर रोजगार
योजना, आ वािसत योजना, इंिदरा
आवास योजना, व दशल िवहीर
योजना या योजनांचे मािसक गती
अहवाल तयार क न क शासनास
पाठिवणे
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उप संचालक
हे िरटे ज
दु र वनी. .
22824197
फॅ स .-

उप सिचव योजना डॉ. नरे श
िगते,
तळ मजला
दु र वनी .
22016755

