कलम 2 एच नमुना (अ)
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 अन्वये हवभागवार लोकप्राहधकारी याांची यादी.

शासकीय विभागाचे नाांि :-बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि
कलम 2 एच नुसार (अ) a/b/c/d
अ क्र
1

लोक प्राहधकारी सांस्था
बाांधकाम हवभाग
हजल्हा पहरषद, जळगाांव.

सांस्था प्रमुखाांचे पदनाम
काययकारी अहभयांता
बाांधकाम हवभाग
हज.प.जळगाांव.

1

हिकाण / पत्ता
हजल्हा पहरषद नवीन प्रशासहकय
इमारत, दुसरा मजला, कक्ष अ,
बळीराम पेि, जळगाांव

कलम 2 एच नमुना (ब)
शासनाकडू न पुरेसा हनधी प्राप्त लोकप्राहधकारी सांस्थाांची यादी.

शासकीय विभागाचे नाि :- बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि

कलम 2 (h) (i) (ii) अांतगयत
अ
क्र
1

लोक प्राहधकारी सांस्था

सांस्था प्रमुखाांचे पदनाम

बाांधकाम हवभाग
हजल्हा पहरषद, जळगाांव.

काययकारी अहभयांता
बाांधकाम हवभाग
हज.प.जळगाांव.

2

हिकाण / पत्ता
हजल्हा पहरषद नवीन प्रशासहकय
इमारत, दुसरा मजला, कक्ष अ,
बळीराम पेि, जळगाांव

कलम 4 (1) (b) (i)
बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि या कायालयातील काये ि कततव्ये याांचा तपवशल
कायालयाचे नाांव
पत्ता

::-

कायालय प्रमुख
शासकीय हवभागाचे नाांव
कोणत्या मांत्रालयातील
खात्याचा अहधनस्त

:::-

काययक्षेत्र
हवहशष्ट कायय
हवभागाचे ध्येय / धोरण

:::-

सवय सांबांहधत कमयचारी
कायय
कामाचे हवस्तृत स्वरुप

:::-

मालमत्ते चा तपहशल / इमारती
व जागेचा तपहशल
उपलब्ध सेवा

:-

सांस्थेच्या सांरचनात्मक तकत्यामध्ये
कायाक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे
तपहशल
कायालयीन दुरध्वनी क्रमाांक व
वेळ

:-

साप्ताहहक सुटी
हवहशष्ट सेवेसािी िरहवलेल्या
वेळ

::-

:-

:-

बाांधकाम हवभाग, हजल्हा पहरषद, जळगाांव
रे ल्वे स्टे शनचे पूवेस, नवीन प्रशासहकय इमारत, दुसरा मजला, कक्ष अ,
हजल्हा पहरषद, जळगाांव.
काययकारी अहभयांता, बाांधकाम हवभाग, हज.प.जळगाांव.
हजल्हा पहरषद (बाांधकाम हवभाग). जळगाांव.
1) ग्राम हवकास व जलसांधारण हवभाग मांत्रालय मुांबई - 32
2) सावयजहनक बाांधकाम हवभाग मांत्रालय मुांबई - 32
सांपण
ू य जळगाांव हजल्हा.
ग्रामीण भागात हवकासाची बाांधकामे व दे खभाल आहण दुरुस्तीची कामे करणे.
ग्रामीण भागातील हवकासाची बाांधकामे हवहीत कालमयादे त पुणय कारणे व
ग्रामीण रस्ते इतर हजल्हा मागय व हज.प. अखत्याहरतील इमारतींचे बाांधकामे तसेच
दे खभाल व दुरुस्ती करणे.
सोबत जोडले ल्या कायालयाचा सांरचनात्मक प्रारुपा प्रमाणे.
ग्रामीण भागात हवकासाची बाांधकामे व दे खभाल आहण दुरुस्तीची कामे करणे.
हज.प. च्या अखत्याहरतील रस्ते,पूल व इमारती याांची बाांधकामे व पहररक्षण व
दुरुस्तीच्या अनुषांगाने काययवाही करणे.
नव्या हज.प. प्रशासकीय इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील कक्ष अ.
बाांधकाम हवभागाकडील सोबत जोडले ल्या कायालयाच्या सांरचनात्मक
प्रारुपानुसार दशयहवलेल्या कामकाजाची माहहती उपल्बध करुन दे णे.
सोबत जोडले ल्या कायालयाचा सांरचनात्मक प्रारुपा नांतर नमुद केल्या प्रमाणे.

कायालयीन दुरध्वनी क्रमाांक-( 0257)2229633
सकाळी 10.00 ते सायांकाळी 5.45 वाजेपयंत
(कमयचाऱ्याची जेवणाची वेळ दुपारी 1.30 ते 2.00 आहण
चहापानाची वेळ दुपारी 4.00 ते 4.15 पयंत)
दुसरा व चौथा शहनवार व प्रत्येक रहववार
सकाळी 10.00 ते सायांकाळी 5.45

काययकारी अहभयांता बाांधकाम हवभाग, हजल्हा पहरषद, जळगाांव हॆ बाांधकाम हवभागाचे हवभाग प्रमुख

असुन

हवभागाांतगयत पाांच उप हवभाग आहे त. उपकाययकारी अहभयांता बाांधकाम हवभाग, हजल्हा पहरषद हे हवभागीय कायालयाचे
कायालय प्रमुख असून त्याांचे अहधनस्त हवभागीय कायालयात खालील सांरचनात्मक तक्तत्यात दशयहवलेल्याप्रमाणे
कमयचारी वृांद काययरत आहे त.
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काययकारी अहभयांता

उपकाययकारी अहभयांता

आस्थापना शाखा

लेखा शाखा

अहधक्षक

सहाय्यक ले खाहधकारी

वहरष्ि सहाय्यक

वहरष्ि ले खा सहाय्यक

शाखा अहभयांता (स्थापत्य)

प्रमुख आरे खक

कहनष्ि ले खा सहाय्यक

शाखा अहभयांता (हवद्युत)

आरे खक

शाखा अहभयांता (याांहत्रकी)

अनुरेखक

कहनष्ि सहाय्यक

आवक हलहपक

जावक हलहपक

पहरचर

ö

हनहवदा हलहपक

रोखपाल

भाांडारपाल
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अहभयाांहत्रकी शाखा

ताांहत्रक शाखा

रे खाहचत्र शाखा

आस्थापना शाखा :-अहधक्षक हे आस्थापना शाखेचे प्रमुख असुन त्याांचे सवय कायालयीन कमयचाऱ्याांवर सवयसाधारण
हनयांत्रण व पययवेक्षण असते. आस्थापना शाखेत वहरष्ि´सहाय्यक, कहनष्ि सहाय्यक व पहरचर काययरत असून त्याांचे
मार्यत सवयसाधारणपणे खालील प्रकारचे कामकाज केले .
1) बाांधकाम हवभागातील ताांहत्रक सांवगातील कमयचाऱ्याांच्या हज.प. स्तरीय आस्थापना हवषयक हनणयय आदे श
हनगयहमत करणे व आवश्यक तो पत्रव्यवहार करणे.
2) हवभागीय कायालयातील कमयचाऱ्याांच्या कायालयीन आस्थापना हवषयक आदे श हनगयहमत करणे व आवश्यक
तो पत्रव्यवहार करणे.
3) कायालयास प्राप्त झाले ल्या सवय पत्राांची स्स्वकृ ती, नोंदणी व हवतरण करणे.
4) कायालयातुन इतरत्र जाणाऱ्या पत्राांची नस्तींची, नोंदणी व पोहच घे णे बाबतची सांपण
ु य काययवाही करणे.
5) हवभागा अांतगयतच्या सवय कमयचाऱ्याांचे भहवष्यहनवाह हनधी अग्रीम व वैद्यकीय खचय प्रहतपुतीचे प्रस्ताव मांजरु ी
बाबतची काययवाही करणे.
6) हवभागा अांतगयतच्या कमयचाऱ्याांचे सेवाहनवृत्ती प्रकरणे व इतर सेवाहनवृत्ती हवषयक लाभ मांजरु ी बाबतचे
काययवाही करणे.
7) आयुक्तत, नाहशक हवभाग, नाहशक व मुख्य´काययकारी अहधकारी याांनी केलेल्या तपासणी चा अनुपालन
अहवाल सादर करणे.
8) बाांधकाम उप हवभाग व पां. स. बाांधकाम हवभागाांची वार्षषक दप्तर तपासणी करणे.
9) इतर सवय प्रशासकीय स्वरुपाची कामे करणे.
10) बाांधकाम हवभागातील खालील कामकाज हे सांगणकाद्वारे करण्यात येते.
सवय आस्थापनाांकडील कायालयीन आदे श, पहरपत्रक, स्थाहनक पत्र, आगावू, वेतनवाढी, कालबध्द पदोन्नती,
आश्वासीत प्रगती योजनेचे प्रस्ताव, इहतवृत्त,

सांवगयहनहाय कमयचाऱ्याांची जेष्िता सुची, ले खा पहरक्षण

अहवाल, हवभागीय चौकशी / हनलां बन, माहसक अहवाल, न्यायप्रहवष्ि केसेस, सांवगयहनहाय अनुशेष, हरक्तत पदे
स्स्थती, माहहतीचा अहधकार अहधहनयम - 2005 बाबत माहहती, इ. कामाांची माहहती सांगणकाद्वारे करण्यात
येते.
11) पहरचर हे कायालयातील नस्तीची व टपालाची ने-आण करणे, कायालयात स्वच्छता िे वणे इ. स्वरुपाची
कामे करतात.
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लेखा शाखा :- सहाय्यक लेखाहधकारी हे ले खा शाखेचे प्रमुख असुन कायालयाच्या आर्षथक व ले खाÉहवषयक
बाबींवर त्याांचे नहजकचे सवय साधारण हनयांत्रण असते. ले खा शाखे अांतगयत ले खा सहाय्यक, भाांडारपाल, हनहवदा
हलहपक, रोखपाल हे काययरत असुन त्याांचे मार्यत खालील प्रकारचे कामकाज केले जाते. बाांधकामाांच्या
1) हनहवदा बाबतची सांपण
ु य काययवाही.
2) मांजरु कामाांच्या भौहतक पुणयत्वाच्या दष्ृ टीने आवश्यक तो पत्रव्यवहार करणे
3) काांमासािी प्राप्त तरतुद व झालेला खचय याची नोंद िे वन
ु कामाांचा व खचाचा माहसक प्रगती अहवाल वहरष्िाांना
सादर करणे.
4) प्राप्त झाले ल्या कामाांच्या दे यकाांची ले खा हवषयक तपासणी करुन अदायगीसािी अथय हवभागास सादर करणे.
5) हवभागासािी आस्थापना अनुदान, योजनाांसािी अनुदान याचा वार्षषक अथय सांकल्प तयार करुन मांडळ
कायालयास सादर करणे. त्यानुसार प्राप्त अनुदानाचे हवतरण करणे व झालेल्या सांपण
ु य खचाचा ताळमेळ घे णे.
6) हवभागीय कायालयातील रोख रकमेचा हहशोब दररोज रोकड नोंदवहीत नोंदहवणे कायालयातील कमयचाऱ्याांचे
तसेच वगय अहधकाऱ्याांचे वेतन व भत्ते आहरण व सांहवतरणा बाबतची सांपण
ु य काययवाही करणे. स्थाहनक
हनधीEले खा, पांचायत राज सहमती, महाले खापाल याांचेकडील ले खा पहरक्षण अहवालाबाबत हवहीत´केले ली
सांपण
ु य काययवाही करणे. हवभागासािी ले खन साहीत्य व इतर साहहत्य खरे दी व हवतरणा बाबतची सांपण
ु य
काययवाही´करणे. मक्ततेदाराांच्या सुरक्षा अनामत रकमाांबाबतची सांपण
ु य काययवाही करणे.
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अवभयाांविकी शाखा
अहभयाांहत्रकी शाखेवर उपकाययकारी अहभयांता याांचे नहजकचे व थेटlहनयांत्रण व पययवेक्षण असून अहभयाांहत्रकी
शाखेच्या खालीलप्रमाणे दोन उपशाखा आहे त.
अ) ताांत्रीक शाखा ब) रे खाहचत्र शाखा.
अ) ताांविक शाखा- ताांहत्रक शाखेत शाखा अहभयांता (स्थापत्य), शाखा अहभयांता (याांहत्रकी), शाखा अहभयांता
(हवद्युत) काययरत आहे त. स्थापत्य शाखा अहभयांता हे प्रकल्प अवेक्षक म्हणुन काययरत असुन ते हवहवध योजनाांतयगत
खाहलल प्रकारचे कामकाज करतात.
1)

हवहवध योजनाांच्या कामाांचे प्रस्ताव मांजरु ीबाबतची काययवाही करणे.

2)

कामाांच्या अांदाजपत्रकाांची ताांहत्रक पडताळ्णी करणे व मांजरु ी दे णे.

3)

कामाांच्या दे यकाांची ताांहत्रक तपासणी करणे.

4)

इतर ताांहत्रक स्वरुपाची कामे करणे.

याांहत्रकी शाखा अहभयांता हे हवभागाअांतगयतचे सवय वाहनाांची दे खभाल व दुरुस्ती सांदभातील सवय कामकाज
करतात.व हवद्युत शाखा अहभयांता हे हज.प. च्या सवय इमारतींचे ईले . हर्टींग व त्या सांदभात दे खभाल व दुरूस्तीचे
सांपण
ु य कामकाज करतात. तसेच हज.प.च्या इमारतीस जनरे टरद्वारे हवद्युत पुरविा करण्यासांदभातील सांपण
ु य काययवाही
करतात.
ब) रे खावचि शाखा - प्रमुख आरे खक हे रे खाहचत्र शाखेचे प्रमुख असून त्याांचे अहधनस्त आरे खक व अनुरेखक
काययरत आहे त व त्याांचेमार्यत खाहललप्रमाणे कामकाज केले जाते.
1) रे खाहचत्र शाखेकडे प्राप्त होणाया रे खाांकनाच्या सवय प्रकरणाांत काययवाही करणे.
2) नकाशे -आराखडे व सव्हे क्षण प्लॉटींग तपासणे तसेच अनुरेखन करणे.
3) रे खाहचत्र शाखेकडे हवहहत सवय ताांहत्रक प्रकरणी अहवाल,पहरपत्रक ,स्थायी आदे श ,व तपासणी दस्ताऎवज
अद्यावत िे वणे.
4) वहरष्ि स्तरावरुन प्राप्त सूचनाांनस
ु ार हवहवध माहहतीचे सांकलन करुन अहभले खे (रे खाांकन) करणे.

7

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना अ
बाांधकाम हवभाग, हजल्हा पहरषद, जळगाांव या कायालयातील अहधकारी व कमयचारी याांच्या अहधकाराचा तपहशल.
अ)
अ क्र

पदनाम

अहधकार - आर्षथक

काययकारी
अहभयांता
बाांधकाम हवभाग
हजल्हा पहरषद,
जळगाांव

1) बाांधकामाांचे मुळ अांदाजपत्रकाांना रु.1.00
कोटीपयंत ताांहत्रक मांजरु ी दे णेबाबत.
2) बाांधकामाचे हवशेष दुरुस्तीच्या कामाांच्या
अांदाजपत्रकाांना रु.5,00,000/- पयंत ताांत्रीक
मान्यता दे णे.
3) रु.10,00,000/- पयंतच्या बाांधकामाांना
प्रशासकीय मांजरु ी दे णे.
4) रु.10,00,000/- पयंतच्या हनहवदा मांजरू
करणे.
5) बाांधकामाची दे यके मांजरू करणे

उप काययकारी
अभभयता
बाांधकाम हवभाग
हज.प. जळगाव

1) बाांधकाम हवभागातील कमयचाऱ्याांचे वेतन व
भत्ते आहरण व सांहवतरणा बाबतची काययवाही
करणे.
2) बाांधकाम हवभागाची रोकड वही तपासणे व
स्वाक्षरी करणे
3) हवभागासािी मांजरु असले ल्या स्थाई अग्रीम
मधुन रकमा मांजरु करणे व प्रमाणपत्र पाहरत
करणे
4) बाांधकाम हवभागास प्राप्त झाले ले सवय धनादे श
विहवणे व जमा करणे.
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कोणत्या कायद्या / हनयम /
शासनहनणयय / पहरपत्रका नुसार
मांजरू ीचे
महा.हज.प. व पां.स.ले खासांहहता
1968 चा हनयम 119 पहर.2
शासन हनणयय
क्र.झे डपीए/2016/प्रक्र/2 /हवत्त
9- हद.24/02/2016 व
सा.बाां.सांहहता नुसार

1) महा.हज.प. व पां.स.
ले खासांहहता 1968 चा हनयम
119 पहर.2

2)आदे श.क्र.बाांध/रोखपाल
/428/96 हद.7/9/96

अहभप्रा
य

ब)
अ पदनाम
क्र
1

अहधकार - प्रशासकीय

काययकारी अभभयता
बाांधकाम हवभाग
हज.प. जळगाव

2

1) उप अभभयता / हवभागीय कायालयातील कमयचारी
याांना नैमहतक रजा व हवशेष नैमहतक रजा मांजरु
करणे.
2) वगय तीन व चार कमयचाऱ्याांचे हदघय मुदहतच्या रजा
(अर्षजत रजा अधयवेतनी रजा,प्रसुती रजा इ.) दोन
महहन्याच्या कालावधी पयंत मांजरु करणे.
3) हवभागीय कायालयातील वगय तीन व चार
कमयचाऱ्याांना प्रवास भत्ता अग्रीम/सण अग्रीम/धान्य
अग्रीम मांजरु करणे.
4) वगय तीन व वगय चार कमयचाऱ्याांना भहवष्य हनवाह
हनधीतुन अग्रीम मांजरु करणे.
5) बाांधकाम हवभागा अतांगयत काययरत ताांत्रीक
कमयचाऱ्याांना हशकाऊ कालावधी मांजरु करणे व प्रथम
वेतन वाढावा मांजरु करणे.
6) बाांधकाम हवभागा अतांगयत काययरत ताांत्रीक
कमयचाऱ्याांना कायम पणाचे र्ायदे दे णारी प्रमाण पत्रे
जारी करणे.
7) ताांहत्रक सांवगातील कमयचाऱ्याांचे गोपहनय अहवाल
हलहणे व पुनयहवलोकन करणे.
8) ताांहत्रक सांवगातील कमयचाऱ्याांची सेवा जेष्िता सुची
प्रहसध्द करणे.
हवभागीय कायालयाचे कायालय प्रमुख म्हणुन कामकाज
पाहणे.

कोणत्या कायद्या / हनयम /
शासनहनणयय / पहरपत्रका
नुसार
महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम 1961 चे
कलम 96(1)
व
आदे श क्र.साप्रहव.आस्था4/आरआर/148/95
हद.16/2/95

1) महा.हज.प. व
पां.स.ले खासांहहता 1968 चा
हनयम 119 पहर.2
2)आदे श.क्र.बाांध/रोखपाल/
428/96 हद.7/9/96

उप काययकारी
अभभयता बाांधकाम
हवभाग हज.प. जळगाव

क)
अ क्र

पदनाम

1
ड)
अ क्र
1

अहधकार - र्ौजदारी

हनरां क
पदनाम

कोणत्या कायद्या / हनयम /
शासनहनणयय / पहरपत्रका नुसार

हनरां क

हनरां क

अहधकार - अधयन्यायीक
हनरां क

हनरां क
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कोणत्या कायद्या / हनयम /
शासनहनणयय / पहरपत्रका नुसार
हनरां क

अहभप्राय

हनरां क
अहभप्राय
हनरां क

अहभप्राय

कलम 4 (1) (b) (i) नमुना (ब)
बाधकाम हवभाग, हजल्हा पहरषद, जळगाांव या कायालयातील अहधकारी व कमयचारी याांच्या कतयव्याांचा तपहशल.
अ
क्र

पदनाम

कतयव्ये

1

काययकारी अहभयांता

2

उप काययकारी
अहभयांता

3

प्रमुख आरे खक

इमारत दुरूस्ती, अल्पबचत अनुदान, यात्रास्थळे हवकास काययक्रम,
हब.ओ.टी. प्रकल्प, वन अनुदान काययक्रम, रस्ते हवकास काययक्रम,
अांगणवाडी बाांधकाम, नहवन प्रशासकीय इमारत बाांधकाम
पशुसांवधयन इमारती बाांधकाम व दुरूस्ती,शाळा खोल्या बाधकाम व
दुरुस्ती, पुरहानी दुरुस्ती काययक्रम इ. योजनाांचे ताांहत्रक, व
रे खाहचत्र शाखेकडील कामकाज पाहणे, तसेच रे खाहचत्र शाखेवर
हनयांत्रण िे वणे, तसेच वरील योजनाांच्या कामाांचे प्रस्ताव, व
मांजरू ीबाबतची काययवाही करणे व अांदाजपत्रके ताांत्रीकदष्ृ या
पडताळणी तसेच वरील योजनाांच्या कामाांच्या दे यकाांची ताांत्रीक
तपासणी करणे.

महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम
1961 नुसार आहण
रचना व
काययपद्धतीचे हवहहत
हनयमानुसार.

4

कायालयीन
अहधक्षक

1) हवभागातील कमयचारी व त्याांचेकडील कामकाजावर दे खरे ख
व हनयांत्रण िे वणे.
2) हवभागातील आस्थापना हवषयक नस्त्याांवर अहभप्राय दे णे.

महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम
1961 नुसार आहण
रचना व
काययपद्धतीचे हवहहत
हनयमानुसार.

1) हवभागातील व उप हवभागातील अहधकारी / कमयचारी व
त्याांचेकडील कामकाजावर दे खरे ख व हनयांत्रण िे वणे
2) हवभागाकडील आस्थापना / लेखा / ताांहत्रक हवषयक
नस्त्याांवर अहभप्राय दे णे.
3) हवभागाांतगयत येणारे उप हवभागा व त्यामार्यत होणाऱ्या
कामाांवर दे खरे ख व हनयांत्रण िे वणे
4) उप हवभागामार्यत हवकासाची कामे करून घे णे
5) माहहती अहधकार अहधहनयम-2005 नुसार अपील चालवीणे
1) हवभागाकडील आस्थापना हवषयक नस्त्याांवर अहभप्राय दे णे.
2) हवभागातील ताांहत्रक नस्त्याांवर अहभप्राय दे णे.
3) काययकारी अहभयांता याांनी प्रदान केलेल्या अहधकाराचा वापर
करुन कमयचायांचे वेतन व भत्ते आहरण व सांहवतरण करणे.
4) माहहती अहधकार अहधहनयम-2005 बाबत जनमाहहती
अहधकारी म्हणून काययवाही करणे.
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कोणत्या कायद्या /
हनयम /
शासनहनणयय /
पहरपत्रका नुसार
मांजरू ीचे
महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम
1961 नुसार आहण
रचना व
काययपद्धतीचे हवहहत
हनयमानुसार.

अहभप्राय

महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम
1961 नुसार आहण
रचना व
काययपद्धतीचे हवहहत
हनयमानुसार.
महाराष्र
शासन, ग्राम
हवकास
हवभाग व
जलसांधारण
हवभागाचे
पुरक पत्र
क्र.
अऱा.प.109
8/प्र.क्र.69/
15 हद.12.
11. 1998

5

साांहखकी

1) हवभागीय स्तरावरचे सवय साांख्यहकय अहवाल तयार करुन
वहरष्ि कायालयाला सादर करणे.
2) वार्षषक साांख्यहकय हनयतकालीके तयार करणे व सांकलीत
िे वावीत.
3) मांडळ व प्रादे हशक कायालयासह, पांचायत राज अहमतीच्या भे टी
सांबांधी चे साांख्यकी हनयतकालीके, तसेच हवहवध महत्वपूणय
सभाांची माहहती व साांख्यकी आकडे वारी सांकहलत करुन नोंद वह्या
अद्यावत िे वणे.
4) स्ते, हजल्हा पहरषदे च्या बाांधकाम हवभागाशी सांबांधीत मालमत्ता,
इमारती, जहमनी, रस्ते, वहने व अन्य मालमत्तेची साांख्यकीय नोंद
अद्यावत िे वणे.

6

सहाय्यक
ले खाहधकारी

1) हवभागातील ले खा शाखेकडील
कमयचारीवत्याांचेकडीलकामकाजावरदे खरे खवहनयांत्रणिे वणे.
2) हवभागातीलले खा शाखेकडील ले खा
हवषयकनस्त्याांवरअहभप्रायदे णे.

7

पी.ओ.-1
शाखाअहभयांता

8

पी.ओ.-2
शाखाअहभयांता

9

पी.ओ.-3

10

पी.ओ.-4

11

पी.ओ-5
शाखाअहभयेता

12

पी.ओ-6,

महाराष्रहज.प.वपां.
स.अहधहनयम,
1961 नुसारआहण
ले खा सांहहता
1968 नुसार
काययवाही करणे.

महाराष्रहज.प.वपां.
स.अहधहनयम,
1961 नुसारआहण
ले खा सांहहता
1968 नुसार
काययवाही करणे.
3054/5054 जेट(आहदवासी हबगर आहदवासी) सी आर व हज महाराष्रहज.प.वपां.
प सेस गट अ व गट ड डी.पी.डी.सी
स.अहधहनयम
1961
पां.स.स्तरावरीलअांदाजपत्रकाांनाताांहत्रकमान्यतादे णे.
अांगणवाडी नुसारआहणरचनाव
बाांधकाम करणे, गौणखहनज योजना, मुलभुत सुहवधा योजना, काययपद्धतीचे हवहहत
हजल्हा ग्रामहवकास हनधी, दलीत वस्ती सुधार योजना, नाहवन्य पूणय हनयमानुसार.
योजना, 14 वा हवत्त आयोग (ग्राम पांचायत स्तर), जनसुहवधा
अल्पसांख्याांक योजना, िक्तकर बाप्पा योजना लोकशाही हदवस व
सांहकणय पत्रव्यवहार.
इमारतदुरूस्ती,अल्पबचतअनुदान,
यात्रास्थळे हवकासकाययक्रम,
हब.ओ.टी.प्रकल्प, वनअनुदानकाययक्रम, रस्तेहवकासकाययक्रम,
अांगणवाडीबाांधकाम,
नहवनप्रशासकीयइमारतबाांधकामपशुसांवधयनइमारती बाांधकाम व
दुरूस्ती,शाळा खोल्या बाधकाम व दुरुस्ती,पुरहानीदुरुस्ती
काययक्रमइ.योजनाांचेताांहत्रक,
व
रे खाहचत्र
शाखेकडील
कामकाजपाहणे, तसेचरे खाहचत्रशाखेवरहनयांत्रणिे वणे , तसेच
वरीलयोजनाांच्याकामाांचेप्रस्ताव,
व
मांजरू ीबाबतचीकाययवाहीकरणेवअांदाजपत्रकेताांत्रीकदष्ृ यापडताळ
णीतसेचवरीलयोजनाांच्याकामाांच्यादे यकाांचीताांत्रीकतपासणीकरणे.
बी.ओ.टी., हज.प. इमारती
खासदारहनधी,
प्राथहमक आरोग्य केन्रबाांधकामे,
हवत्तआयोग(हज.प.स्तर),वैधाहनकहवकासमांडळ
इत्यादीयोजनाांतगयतकामाांचेप्रस्तावमांजरू ीबाबतचीकाययवाहीकरणेव
अांदाजपत्रकेताांत्रीकदष्ृ यापडताळणीतसेचवरीलयोजनाांच्याकामाां
च्यादे यकाांचीताांत्रीकतपासणीकरणे.रो.ह.यो.महा.ग्रामीणरोजगारहमी
योजना.
आमदारहनधी, हवशेषदुरूस्तीकाययक्रम 3054 गट ब
ट

11

महाराष्रहज.प.वपां.
स.अहधहनयम
1961
नुसारआहणरचनाव
काययपद्धतीचे हवहहत
हनयमानुसार.

महाराष्र
शासन, ग्राम
हवकास
हवभाग व
जलसांधारण
हवभागाचे
पुरक पत्र
क्र.
अऱा.प.109
8/प्र.क्र.69/
15 हद.12.
11. 1998

,केंहरय हवत्तआयोग, जनसुहवधा, अल्पसांख्यांक हवकास काययक्रम

13

13

आरे खक

14

स्थापत्यअहभयाांहत्रकी
सहाय्यक

15

ले खा-1
कहनष्िसहाय्यक

16

ले खा-2
वरीष्िसहाय्यक

17
18

ले खा-3 (व.सहा.)
ले खा-4
वरीष्िसहाय्यक
ले खा-5
वरीष्िसहाय्यक

19

20
21
22

23

ले खा-6
कहनष्िसहाय्यक
कामवाटप (व.सहा.)
रोखपाल
वहरष्िसहाय्यक

इ-हनहवदा

कामाांचेप्रस्तावमांजरू ीबाबतचीकाययवाहीकरणेवअांदाजपत्रकेताांत्रीकद ृ
ष्यापडताळणीतसेचवरीलयोजनाांच्याकामाांच्यादे यकाांचीताांत्रीकत
पासणीकरणे.
ब
महाराष्रहज.प.वपां.
स.अहधहनयम
1961
नुसारआहणरचनाव
काययपद्धतीचे हवहहत
हनयमानुसार.
हवभागीयकायालयातीलरे खाहचत्रशाखेकडीलसांपण
ू यकामकाजपाहणे महाराष्रहज.प.वपां.
हबनशेतीपरवानगी,बसवाहतुकरस्ताप्रमाणपत्र,शाळागृहप्रमाणपत्रइ. स.अहधहनयम
बाबतचीकाययवाहहकरणे.हज.प.मालमत्तानोंदवहीअद्ययाबतिे वणॆ.वा 1961
हनगनतीअहवालतयारकरणे
नुसारआहणरचनाव
काययपद्धतीचे हवहहत
हवभाहगयकायालयातीलसांबांधीतशाखाअहभयांतायाांनाताांहत्रकसहाय्य हनयमानुसार.
करणे

3054/5054/2059 ले खाहशषातांगयत सवय उपले खाहशर्षय बाबत
कामकाज शासहकय व हज.प.हनधी सेस अांदाजत्रक व त्या
सांदभातील कामे, मानव हवकासयोजना, काम वाटप,मक्ततेदाराांचे
पांहजकरण व नुतहनकरण, इ हनहवदा हवषयक नस्ती तयार करणे व
कायारां भ आदे श दे णे.
आमदारस्थाहनकहवकासकाययक्रम,खासदारहनधीडोंगरीहवकास
िक्तकर बाप्पा,हशक्षण हवभाग पशुसांवधयन हवभागाकडील सवय
ले खाहशषयहवषयककामाांचीदे यकेतपासूनपारीतकरण्यास्तवसादरकर
णे.त्याहवषयकले खेिेवणेवमाहसकप्रगतीअहवालसादरकरणे.
3 लक्षाच्या आहतल हनहवदाबाबतचीसांपण
ु यकाययवाहीकरणे.
हरक्तत
आरोग्य,समाज कल्यान,महहला व बालकल्यान हवभाग
ब
ट
ब
सुरक्षाअनामतपरतकरणे,कामाचे दाखले देणे,आयकरवहवक्रीकर
जीएसटी इ. प्रमाणपत्र वाटप करणेइ.हवषयककामकाज
कामवाटप,मक्ततेदाराचीनोंदकरणे
रोजकीदय नोंदवही,
धनादे शप्राप्तनोंदवहीअद्यायावतिे उनप्राप्तधनादे शवटवणे,तसेचहव
भागीयकायालयातीलकमयचाऱ्याांच्यावेतनातुनकपातीचे धनादे शसांबां
धीतसांस्थेकडे पोहचहवणेवरोखरक्तकमहाताळणेबाबतचीसांपण
ु यकायय
वाहीकरणे.
इ-हनहवदा हवषयक सांपण
ु य काम करणे.

12

महाराष्रहज.प.वपां.
स.अहधहनयम
1961
नुसारआहणरचनाव
काययपद्धतीचे हवहहत
हनयमानुसार.

24

ले खापहरक्षक
वहरष्िसहाय्यक

स्थाहनकहनधीले खा,
पांचायतराजसहमतीवमहाले खाकार,
मुांबईयाांचेलेखापहरक्षणाबाबतचीसांपण
ु यकाययवाहीकरणे.

25

भाांडारपाल
वहरष्िसहाय्यक

5

साांहखकी

6

सहाय्यक
ले खाहधकारी

कायालयासािीलागणारे सवयलेखनसाहीत्य,
ईतरसाहीत्यखरे दीकरणेहवतरीतकरणेतसेचभाांडारहवषयककामका
जकरणे.
1) हवभागीय स्तरावरचे सवय साांख्यहकय अहवाल तयार करुन
वहरष्ि कायालयाला सादर करणे.
2) वार्षषक साांख्यहकय हनयतकालीके तयार करणे व सांकलीत
िे वावीत.
3) मांडळ व प्रादे हशक कायालयासह, पांचायत राज अहमतीच्या भे टी
सांबांधी चे साांख्यकी हनयतकालीके, तसेच हवहवध महत्वपूणय
सभाांची माहहती व साांख्यकी आकडे वारी सांकहलत करुन नोंद वह्या
अद्यावत िे वणे.
4) स्ते, हजल्हा पहरषदे च्या बाांधकाम हवभागाशी सांबांधीत मालमत्ता,
इमारती, जहमनी, रस्ते, वहने व अन्य मालमत्तेची साांख्यकीय नोंद
अद्यावत िे वणे.
3) हवभागातील ले खा शाखेकडील कमयचारी व त्याांचेकडील
कामकाजावर दे खरे ख व हनयांत्रण िे वणे.
4) हवभागातील ले खा शाखेकडील ले खा हवषयक नस्त्याांवर
अहभप्राय दे णे.

7

पी.ओ.-1
शाखा अहभयांता

अथयसांकल्पीय कामे (आहदवासी / हबगर-आहदवासी योजना),
आहदवासी काययक्रम व वाडी जोडरस्ते, सवयसाधारण दुरुस्ती,
हज.प.सेस इत्यादी योजनाांतगयत कामाांचे प्रस्ताव मांजरू ी बाबतची
काययवाही करणे व अांदाजपत्रके ताांत्रीक दष्ृ या पडताळणी तसेच
वरील योजनाांच्या कामाांच्या दे यकाांची ताांत्रीक तपासणी करणे.

8

पी.ओ.-2
शाखा अहभयांता

यशवांत ग्रामसमृध्दी योजना, पां.स. स्तरावरील अांदाजपत्रकाांना
ताांहत्रक मान्यता दे णे. अांगणवाडी बाांधकाम करणे, गौणखहनज
योजना, मुलभुत सुहवधा योजना, हजल्हा ग्रामहवकास हनधी, दलीत
वस्ती सुधार योजना, नाहवन्य पूणय योजना, 14 वा हवत्त आयोग
(ग्राम पांचायत स्तर), जनसुहवधा अल्पसांख्याांक योजना, लोकशाही
हदवस व सांहकणय पत्रव्यवहार.

9

पी.ओ.-3

अस्स्तत्वात नाही.

10

पी.ओ.-4

अस्स्तत्वात नाही.

11

पी.ओ-5
शाखा अहभयेता

12

पी.ओ-6

खासदार हनधी, प्राथहमक आरोग्य केन्र बाांधकामे, हवत्त आयोग
(हज.प.स्तर), वैधाहनक हवकास मांडळ इत्यादी योजनाांतगयत कामाांचे
प्रस्ताव मांजरू ीबाबतची काययवाही करणे व अांदाजपत्रके
ताांत्रीकदष्ृ या पडताळणी तसेच वरील योजनाांच्या कामाांच्या
दे यकाांची ताांत्रीक तपासणी करणे. रो.ह.यो. महा. ग्रामीण रोजगार
हमी योजना, िक्तकर बाप्पायोजना.
आमदार हनधी, हवशेष दुरूस्ती काययक्रम, केंहरय हवत्त आयोग,

13

महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम,
1961 नुसार आहण
ले खा सांहहता
1968 नुसार
काययवाही करणे.

महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम,
1961 नुसार आहण
ले खा सांहहता
1968 नुसार
काययवाही करणे.
महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम
1961 नुसार आहण
रचना व
काययपद्धतीचे
हवहहत
हनयमानुसार.

महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम
1961 नुसार आहण
रचना व
काययपद्धतीचे
हवहहत
हनयमानुसार.

महाराष्र
शासन, ग्राम
हवकास
हवभाग व
जलसांधारण
हवभागाचे
पुरक पत्र
क्र.
अऱा.प.109
8/प्र.क्र.69/
15 हद.12.
11. 1998

शाखा अहभयांता,

जनसुहवधा, अल्पसांख्यांक हवकास काययक्रम कामाांचे प्रस्ताव
मांजरू ीबाबतची काययवाही करणे व अांदाजपत्रके ताांत्रीकदष्ृ या
पडताळणी तसेच वरील योजनाांच्या कामाांच्या दे यकाांची ताांत्रीक
तपासणी करणे.

13

आरे खक

हवभागीय कायालयातील रे खाहचत्र शाखेकडील सांपण
ू य कामकाज
पाहणे हबनशेती परवानगी, बस वाहतुक रस्ता प्रमाणपत्र, शाळागृह
प्रमाणपत्र इ.बाबतची काययवाहह करणे. हज.प.मालमत्ता नोंदवही
अद्ययाबत िे वणॆ. वाहन गनती अहवाल तयार करणे

14

स्थापत्य
अहभयाांहत्रकी
सहाय्यक

15

ले खा-1
कहनष्ि सहाय्यक

16

ले खा-2
वरीष्ि सहाय्यक

17
18

ले खा-3 (व.सहा.)
ले खा-4
वरीष्ि सहाय्यक

19

ले खा-5
कहनष्ि सहाय्यक

20

ले खा-6
कहनष्ि सहाय्यक

21
22

काम वाटप (व.सहा.)
रोखपाल
वहरष्ि सहाय्यक

23

इ-हनहवदा

महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम
1961 नुसार आहण
रचना व
काययपद्धतीचे
हवभाहगय कायालयातील सांबांधीत शाखा अहभयांता याांना ताांहत्रक हवहहत
हनयमानुसार.
सहाय्य करणे

सेस र्ांड, 3054 बजेट (हबगर आहदवासी व आहदवासी) वाडी
जोड रस्ते, िक्तकरबाप्पा आहदवासी हवषयक कामाांची दे यके
तपासून पारीत करण्यास्तव सादर करणे. त्याहवषयक ले खे िे वणे
व माहसक प्रगती अहवाल सादर करणे तसेच आस्थापना हवषयक
अनुदान आहारणबाबतचे सवयकामकाज आस्थापना अथयसांकल्प
बाबतची काययवाही करणे
आमदार स्थाहनक हवकास काययक्रम,खासदार हनधी डोंगरी हवकास
हवषयक कामाांची दे यके तपासून पारीत करण्यास्तव सादर करणे.
त्याहवषयक ले खे िे वणे व माहसक प्रगती अहवाल सादर करणे.
हनहवदा बाबतची सांपण
ु य काययवाही करणे.
एस आर, सी.आर, हवत्त आयोग राज्यस्तर, हतथयक्षेत्र, प्रा. आ. केंर,
पुरहानी दुरुस्ती, हवषयक कामाांची दे यके तपासून पारीत
करण्यास्तव सादर करणे. त्याहवषयक ले खे िे वणे व माहसक
प्रगती अहवाल सादर करणे.कामाांच्या तक्रारी अजांबाबत
काययवाही करणे
शासहकय इमारत, हज.प. इमारत, दुरुस्ती व बाांधकाम, तसेच हज.प.
महशनरी, अांगणवाडी जनसुहवधा उवयरीत वैधाहनक हवकास मांडळ,
हवत्त आयोग (हज.प.स्तर) इ. हवषयक कामाांचे दे यके तपासुन
पाहरत करणे व त्याहवषयक ले खे िे वणे
सुरक्षा अनामत परत करणे, कामाचे दाखले दे णे, आयकर व
हवक्रीकर परतावा कामकाज, मक्ततेदाराांचे गोपहनय अहवाल इ.
हवषयक कामकाज
काम वाटप, मक्ततेदाराची नोंद करणे
रोजकीदय नोंदवही, धनादे श प्राप्त नोंदवही अद्यायावत िे उन प्राप्त
धनादे श वटवणे, तसेच हवभागीय कायालयातील कमयचाऱ्याांच्या
वेतनातुन कपातीचे धनादे श सांबांधीत सांस्थेकडे पोहचहवणे व रोख
रक्तकम हाताळणे बाबतची सांपण
ु य काययवाही करणे.
इ-हनहवदा हवषयक सांपण
ु य काम करणे.

14

महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम
1961 नुसार आहण
रचना व
काययपद्धतीचे
हवहहत
हनयमानुसार.

24

ले खापहरक्षक
वहरष्ि सहाय्यक

स्थाहनक हनधी ले खा, पांचायत राज सहमती व महाले खाकार, मुांबई
याांचे ले खा पहरक्षणाबाबतची सांपण
ु य काययवाही करणे.

25

भाांडारपाल
वहरष्ि सहाय्यक

कायालयासािी लागणारे सवय लेखन साहीत्य, ईतर साहीत्य खरे दी
करणे हवतरीत करणे तसेच भाांडार हवषयक कामकाज करणे.

15

26

आस्था-1
कहनष्िसहाय्यक

27

आस्था-2
वरीष्िसहाय्यक
आस्था-3
वरीष्िसहाय्यक

28

काययकारीअहभयांता, उपअहभयांताकहनष्िअहभयांता/शाखाअहभयांता,
याांचेआस्थापनाहवषयककामकाजकरणे.

महाराष्रहज.प.वपां.
स.अहधहनयम
1961
स्थापत्यअहभयाांहत्रकीसहाय्यकआस्थापनाहवषयकसवयकामकाज
नुसारआहणरचनाव
कहनष्िआरे खक/आरे खक/प्रमुखआरे खकशासकीयगटहवमावसेवा काययपद्धतीचे हवहहत
हनवृत्तीप्रकरणे,
मस्तरीश्रेणी
1
व
2 हनयमानुसार.
तसेचमैलकामगारवकामानुसारहु द्दाकमयचारीयाांचेआस्थापनाहवषय
ककामकाजकरणे.
पेंशन हवषयक व गट हवमा हवषयक सांपण
ू य कामकाज करणे.

29

आस्था-4
वरीष्िसहाय्यक

30

आस्था-5
वरीष्िसहाय्यक

वगय-1
ववगय-2
अहधकाऱ्याांचेआस्थापना
हवषयकसवयकाययवाहीकरणे.माहहती अहधकार हवषयक सांपण
ू य
कामकाज
करणे.
मुकाअ,
आयुक्ततवार्षषकतपासणीअहवालसादरकरणेकाययवाहीकरणे.

31

आस्था-6
वरीष्िसहाय्यक

उपहवभागाकडीलवपां.स.कडीलवार्षषकतपासणीबाबतचीकाययवाही
करणे.वैद्यकीयखचय प्रतीपुतीप्रस्तावमांजरू ीबाबतचे ववार्षषकप्रशासन
अहवालबाबतभहवष्यहनवाहहनधीबाबतकाययवाहीकरणे.

32
33

आस्था-7
कहनष्िसहाय्यक
आस्था-8

हवभागीयकाययलयातीलसवयकमयचाऱ्याांचेकायालयीनआस्थापनाहवष
यककामकाजकरणेवग्रामस्थाांचीसनदसादरकरणे.
अस्स्तत्वात नाही.

34

आस्था-9

अस्स्तत्वात नाही.

35

आस्था-10
वरीष्िसहाय्यक
तक्रारकायासन
अहभले खहलपीक
कहनष्िसहाय्यक
आवकहलपीक
कहनष्िसहाय्यक

स्थायीआदे शसांकलनबाबतचीसांपण
ु यकाययवाहीकरणे.

39

जावकहलपीक
कहनष्िसहाय्यक

40

परीचर

26

आस्था-1
कहनष्ि सहाय्यक

कायालयातूनइतरत्रपािहवण्यातयेणाऱ्याटपालाचीनोंदिे वणेवपोहच
घे णेबाबतचीकाययवाहीकरणे.बाांधकामाचीदे यकेअथयहवभागासपािहव
णे
कायालयातीलनस्त्याांचीवटपालाचीनेआणकरणेकायालयातस्वच्छ
तािे वणेइत्यादीकामे.
काययकारी अहभयांता, उप अहभयांता कहनष्ि अहभयांता/शाखा
अहभयांता, याांचे आस्थापना हवषयक कामकाज करणे.

27

आस्था-2
वरीष्ि सहाय्यक
आस्था-3
वरीष्ि सहाय्यक

36
37
38

28

बाांधकामहवभागाअांतगयतयेणाऱ्यातक्रारीबाबतकाययवाहीकरणे
अहभले खकामकाजवइतरसवयकामकाजपहाणे.
दररोजकायालयासप्राप्तहोणाराटपालस्स्वकारणे,वत्याचे हवतरणाबा
बतचीकाययवाहीकरणे.

स्थापत्य अहभयाांहत्रकी सहाय्यक आस्थापना हवषयक सवय
कामकाज
कहनष्ि आरे खक / आरे खक /प्रमुख आरे खक शासकीय गट हवमा
व सेवाहनवृत्ती प्रकरणे, मस्तरी श्रेणी 1 व 2 तसेच मैल कामगार व
कामानुसार हु द्दा कमयचारी याांचे आस्थापना हवषयक कामकाज

16

महाराष्र हज.प.व
पां.स.अहधहनयम
1961 नुसार आहण
रचना व
काययपद्धतीचे
हवहहत
हनयमानुसार.

करणे.
29
30

आस्था-4
वरीष्ि सहाय्यक
आस्था-5
वरीष्ि सहाय्यक

पेंशन हवषयक व गट हवमा हवषयक सांपण
ू य कामकाज करणे.

31

आस्था-6
वरीष्ि सहाय्यक

32
33

आस्था-7
कहनष्ि सहाय्यक
आस्था-8

वगय-1 व वगय-2 अहधकाऱ्याांचे आस्थापना हवषयक सवय काययवाही
करणे. माहहती अहधकार हवषयक सांपण
ू य कामकाज करणे. मुकाअ,
आयुक्तत वार्षषक तपासणी अहवाल सादर करणे काययवाही करणे.
उप हवभागाकडील व पां. स. कडील वार्षषक तपासणी बाबतची
काययवाही करणे. वैद्यकीय खचय प्रतीपुती प्रस्ताव मांजरू ीबाबतचे व
वार्षषक प्रशासन अहवाल बाबत भहवष्य हनवाह हनधी बाबत
काययवाही करणे.
हवभागीय काययलयातील सवय कमयचाऱ्याांचे कायालयीन आस्थापना
हवषयक कामकाज करणे व ग्रामस्थाांची सनद सादर करणे.
अस्स्तत्वात नाही.

34

आस्था-9

अस्स्तत्वात नाही.

35

आस्था-10
वरीष्ि सहाय्यक
तक्रार कायासन
अहभले ख हलपीक
कहनष्ि सहाय्यक
आवक हलपीक
कहनष्ि सहाय्यक

स्थायी आदे श सांकलन बाबतची सांपण
ु य काययवाही करणे.

39

जावक हलपीक
कहनष्ि सहाय्यक

40

परीचर

कायालयातून इतरत्र पािहवण्यात येणाऱ्या टपालाची नोंद िे वणे व
पोहच घे णे बाबतची काययवाही करणे. बाांधकामाची दे यके अथय
हवभागास पािहवणे
कायालयातील नस्त्याांची व टपालाची ने आण करणे कायालयात
स्वच्छता िे वणे इत्यादी कामे.

36
37
38

बाांधकाम हवभागाअांतगयत येणाऱ्या तक्रारीबाबत काययवाही करणे
अहभले ख कामकाज व इतर सवय कामकाज पहाणे.
दररोज कायालयास प्राप्त होणारा टपाल स्स्वकारणे, व त्याचे
हवतरणाबाबतची काययवाही करणे.

17

कलम 4 (1) (b) (iii)
हनणयय प्रक्रीयेतील पययवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व हनस्श्चत करून काययपध्दतीचे प्रकाशन
(कामाचा प्रकार / नाांव)
कामाचे स्वरूप :सांबांहधत तरतुद :खालीलप्रमाणे.
अहधहनयमाचे नाांव :- (1) महाराष्र हज.प. व पां.स. अहधहनयम 1961
(2) महाराष्र हज.प. व पां.स.ले खासांहहता 1968 आहण शासनाने वेळोवेळो हवषयानुसार
हवहहत करुन हदले ले हनयम व आदे श.
हनयम :शासन हनणयय :पहरपत्रके :कायालयीन आदे श :अ
क्र
1

2

3
4
5

6

7

8

9

कालावधी
हदवस

कामाचे स्वरूप
बाांधकाम हवभागाांतगयत येणारे सवय उप हवभागीय अहधकारी / उप अहभयांता
याांच्या दै नांहदनी मांजरू ीचे कामकाज बाांधकाम हवभागा कडील ताांहत्रक सांवगाची
याांची हजल्हा पहरषद स्तरीय आस्थापना.
2059 व 3054, ले खाहशषातांगयत बाांधकाम हवभागाचे वेतन व भत्ते अनुदान
हवतरण, व अथयसांकल्प तयार करणे व झालेल्या खचाचा ताळमेळ घे णे.

कामाचे
स्वरुपानुसार

कामसािी
जबाबदार
अहधकारी
आस्था-5

दरमहा
हवतरण व
वषातुन तीनदा
ताळमेळ
बाांधकाम हवभागाकडील आस्थापना हवषयक नस्त्याांवर का.अ. याांना दोन हदवस
मागयदशयक िरतील असे अहभप्राय दे णे.

ले खा-1

बाांधकाम हवभागाकडील ले खाहवषयक नस्त्याांवर का.अ. याांना मागयदशयक दोन हदवस
िरतील असे अहभप्राय दे णे.
बाांधकाम हवभागासांबधी वाषीक प्रशासन अहवाल तयार करून त्यास 30 हदवस
बाांधकाम सहमती समोर सादर करून मान्यता घे ऊन वाषीक प्रशासन अहवाल
तयार करणे कामी मु.का.अ.हज.प.जळगाांव याांचेकडे स सादर करणे.
शासनाकडू न व सा.प्र.हव.हज.प.जळगाांव कडू न वेळोवेळी प्राप्त होणारे आदे श पाच हदवस
पहरपत्रके शासन हनणयय याांच्या प्रती करून बाांधकाम उप हवभागाांना हवतरीत
करणे.व स्थायी आदे श सांकलने अद्यावत िे वणे.

सले अ

बाांधकाम हवभागा अांतगयत येणाऱ्या कायालयातील अनहधकृ त गैरहजर
राहणाऱ्या कमयचाऱ्याांची एकहत्रत माहहती सांकलीत करून त्यावर काययवाही
करणे.
बाांधकाम हवभागासांबधी अांतगयत येणारे ताांत्रीक सांवगातील कमयचाऱ्याांची
जेष्िता सुची प्रहसध्द करणे व त्यावर पदोन्नतीसािीची काययवाही करणेसािीची
सवय सांबांहधत हवभागाांना एकहत्रत माहहती पािहवणे
बाांधकाम हवभागासांबधीचे सवयप्रकारचे येणारे टपाल स्स्वकृ ती नोंदणी व
हवतरण.

30 हदवस

आस्था1,2,3,7

दरवषी 1
जानेवारी
रोजी
दोन हदवस

सांबधीत
आस्था1,2,3
आवक
हलपीक

18

अहधक्षक

आस्था-6

आस्था-10

अहभप्राय

10

बाांधकाम हवभागाांतगयत येणारे सवय उपहवभागातील वाहनाांची दुरूस्ती, इांधन वषातुन सहा
खचय हनकामी साहीत्याची वील्हे वाट लावणे
महहने

वहरष्ि
याांत्रीकी

11

बाांधकाम हवभागाांतगयत येणारे सवय उपहवभागाची कामकाजाची तपासणी करणे

आस्था-7

12
13
14

15
16
17
18
19
20

वषातुन तीन
महहने
बाांधकाम हवभागाची आयुक्तत याांनी केले ली तपासणीतील पहरच्छे दाांचे पूतयता चार महहने
करणे
बाांधकाम हवभागाची मु.का.अ. याांनी केले ली तपासणीतील पहरच्छे दाांचे पूतयता चार महहने
करणे
बाांधकाम हवभागाची मु.ले .व हव.अ. हज.प.जळगाांव / उप मुख्य ले खा पहरक्षक चार महहने
स्थाहनक हनधी ले खा / महाले खाकार महाराष्र राज्य मुांबई याांनी केले ली
तपासणीतील पहरच्छे दाांचे पूतयता करणे
बाांधकाम हवभागासांबधी पांचायत राज सहमती महाराष्र राज्य याांनी घे तले ल्या चार महहने
आक्षेपाांवर व केले ल्या सुचनाांवर पूतयता / काययवाही करणे
बाांधकाम हवभागाांतगयत सेवाहनवृत्त झाले ल्या कमयचाऱ्याांचे दर महा प्रलां हबत दरमहा 7
हनवृत्ती वेतन प्रकरणाांचा एकहत्रत अहवाल मु.का.अ. याांना सादर करणे
हदवस
बाांधकाम हवभागाांतगयत आलेले लोक आयुक्तत / शासहकय / आयुक्तत तात्काळ
सांदभावर काययवाही करणे.
बाांधकाम सहमती हज.प.जळगाांव या सहमतीचे सभे चे आयोजन व कामकाज कायालयीन
इहतवृत्त तयार करून हवतरीत करणे हज.प.सदस्याांचे भत्ते काढणे.
पुणय वेळेत.
हवभागीय कायालयातील कमयचाऱ्याांच्या वेतनातुन कपातीचे धनादे श सांबधीत दरमहा 10
सांस्थेकडे पोहचहवणे,
तारखेपावेतो

आस्था-5
आस्था-5
ले खापहरक्षण
शाखा
ले खापहरक्षण
शाखा
आस्था-4
सांबांहधक
हलहपक
आस्था-7
रोखपाल

बाांधकाम हवभागाांतगयत येणारे सवय उप हवभाग याांना लागणारे साहहत्य व
स्टे शनरी खरे दी व हवतरण.
बाांधकाम हवभागाांतगयत जतन करावयाचे अहभले खात जमा होणारे नस्त्याांची
वगयवारी करून स्वतांत्र कपाटात िे वणे, कालावधी पूणय झालेनांतर अहभले ख
नष्ट करणे, आवश्यकतेनस
ु ार हवभागामधील कमयचाऱ्याांना नस्त्या उपलब्ध
करून दे णे.

खरे हदसािी 15 भाांडारपाल.
हदवस
दप्तर
अहभले ख
तपासणीचे
हलपीक
हदवस सोडु न
उवयरीत हदवशी
कायालयीन
सांपण
ु य वेळेत.

22

हवहवध योजनाांखालील शासनाकडू न प्राप्त अनुदानाचा ले खाजोखा िे वणे.

23

कामाांच्या नस्त्याांवर कामाांच्या मुदतीनुसार योग्य ती काययवाही करणे.

24

प्राप्त झाले ल्या कामाांच्या दे यकाांची तपासणी करुन अथय हवभागाकडे
अदायगीसािी सादर करणे.

कायालयीन
सांपण
ु य वेळेत.
कायालयीन
सांपण
ु य वेळेत.
कायालयीन
सांपण
ु य वेळेत.

सांबांधीत
ले खा हलहपक
सांबांधीत
ले खा हलहपक
सांबांधीत
ले खा हलहपक

25

ले खासांहहता 1968 नुसार हवहहत नमुन्यातील नोंदवह्या अद्यावत िे वणे

26

कामाांच्या खचाचा दरमहा अहवाल मांडळ कायालयास सादर करणे.

27

हनहवदा हनस्श्चत करणे.

कायालयीन
सांपण
ु य वेळेत.
दरमहा 10
तारखेपावेतो
45 हदवस

सांबांधीत
ले खा हलहपक
सांबांधीत
ले खा हलहपक
हनहवदा
हलहपक

21

19

28

हनहवदा
हनस्श्चत
झाल्यावर 8
हदवस
मक्ततेदाराांनी दाखल केले ल्या बीलाांस ताांहत्रक मांजरु ी दे णे बाबत काययवाही 10 हदवस
करणे.

हनहवदा
हलहपक

30
31
32

ग्रामस्थाांच्या खाजगी जागा,हबगरशेती करणेकरीता प्रमाणपत्र दे णे.
प्रवासी बस वाहतुक रस्ता प्रमाण पत्र दे णे.
हवहवध योजनाांअतयगत कामाांना ताांहत्रक मांजरु ी दे णे.

33

कामवाटप व मक्ततेदाराची नोंदणीकरणे

आरे खक
आरे खक
सांबांधीत
शाखा
अहभयांता
कामवाटप

29

34

हनहवदा प्रहसद्ध करणे.

15 हदवस
15 हदवस
15 हदवस

धनादे श प्राप्त
झाल्यापासुन
30 हदवसात.
काांमाांचा हवमा ,हवहक्रकर,आयकर,याांची अनुसच
ु ी तयार करुन प्राप्त 30 हदवस
धनादे शासह भरणा करणे.

20

सांबांधीत
शाखा
अहभयांता

ले खा-6

कलम4(1) (b) (iV) नमुना(अ)
नमुन्याांमध्येकामाचे प्रकटीकरण
सांघटनाांचेलक्ष(वाषीक)-सन–2016-17
अक्र

काम/कायय

48कामे.

आर्षथकलक्ष
(आवश्यकतरतुद
रक्तकमरु.लक्ष)
700.00

सवयसाधारणरस्तेदरु
ु स्तीकाययक्रम

104कामे.

164.81

3

आमदारहनधी

560कामे.

1978.03

4

खासदारहनधी

187कामे.

885.37

5

डोंगरीहवकासकाययक्रम

58

203.43

6

301कामे.

1241.44

08कामे.

22.8

8

अथयसांकस्ल्पयकामेग्रामीणहवकासकाययक्रम(सामा
न्यहबगरआदीवासीकाययक्रम)
अथयसांकस्ल्पयकामे(सामान्यआदीवासीउपयोजना
)
हकमानगरजाकाययक्रम(आदीवासीउपयोजना)

09कामे.

25.00

9

पुरहानी

29कामे

76.94

10

िक्तकरबाप्पाआदीवासीयोजना

06कामे

42.99

11

13वाहवत्तआयोगराज्यस्तर

0कामे

0

12

हज.प.सेसर्ांड

201कामे

550.56

1

(योजना)
हवशेषदुरुस्तीकाययक्रम

2

7

कामाचे प्रमाण(मांजरु
कामाांचीसांख्या)

21

अहभप्राय

कलम 4 (1) (b) (iV) नमुना (ब)

प्रत्ये क कामाची कालमयादा --------------------------------------------------- काम पूणत होण्यासाठी
प्रत्ये क कामाची कालमयादा :अ
क्र

हदवस / तास
पूणय
करण्यासािी
काययकारी अहभयांता, उप काययकारी अहभयांता, हवभागाांतगयत येणारे उप कामाचे
अहभयांता, व बाांधकाम हवभागाकडील ताांहत्रक सांवगाची हजल्हा पहरषद स्वरुपानुसार
स्तरीय आस्थापना.

जबाबदार
अहधकारी

2

बाांधकाम हवभागाचे वेतन व भत्ते अनुदान हवतरण, व अथयसांकल्प तयार दरमहा
करणे व झालेल्या खचाचा ताळमेळ घे णे.
हवतरण व
वषातुन तीनदा
ताळमेळ

ले खा-1

3

बाांधकाम हवभागाकडील आस्थापना हवषयक नस्त्याांवर का.अ. याांना
मागयदशयक िरतील असे अहभप्राय दे णे.
बाांधकाम हवभागाकडील ले खाहवषयक नस्त्याांवर का.अ. याांना मागयदशयक
िरतील असे अहभप्राय दे णे.
बाांधकाम हवभागासांबधी वाषीक प्रशासन अहवाल तयार करून त्यास
बाांधकाम सहमती समोर सादर करून मान्यता घे ऊन वाषीक प्रशासन
अहवाल तयार करणे कामी मु.का.अ.हज.प.जळगाांव याांना सादर करणे.
शासनाकडू न व सा.प्र.हव.हज.प.जळगाांव कडू न वेळोवेळी प्राप्त होणारे
आदे श पहरपत्रके शासन हनणयय याांच्या प्रती करून बाांधकाम उप
हवभागाांना हवतरीत करणे.व स्थायी आदे श सांकलने अद्यावत िे वणे.
बाांधकाम हवभागासांबधी अांतगयत येणाऱ्या कायालयातील अनहधकृ त
गैरहजर राहणाऱ्या कमयचाऱ्याांची एकहत्रत माहहती सांकलीत करून त्यावर
काययवाही करणे.
बाांधकाम हवभागा अांतगयत येणारे ताांत्रीक सांवगातील कमयचाऱ्याांची जेष्िता
सुची प्रहसध्द करणे व त्यावर पदोन्नतीसािीची काययवाही करणेसािीची
सवय सांबांहधत हवभागाांना एकहत्रत माहहती पािहवणे
बाांधकाम हवभागासांबधीचे सवयप्रकारचे येणारे टपाल स्स्वकृ ती नोंदणी व
हवतरण.
बाांधकाम हवभागाांतगयत येणारे सवय उपहवभागातील वाहनाांची दुरूस्ती,
इांधन खचय हनकामी साहीत्याची वील्हे वाट लावणे
बाांधकाम हवभागाांतगयत येणारे सवय उपहवभागाची कामकाजाची तपासणी
करणे
बाांधकाम हवभागाची आयुक्तत याांनी केले ल्या तपासणीतील पहरच्छे दाांचे
पूतयता करणे
बाांधकाम हवभागाची मु.का.अ. याांनी केले ली तपासणीतील पहरच्छे दाांची
पूतयता करणे

दोन हदवस

अहधक्षक

दोन हदवस

सले अ

30 हदवस

आस्था-6

पाच हदवस

आस्था-10

30 हदवस

आस्था1,2,3

दरवषी 1
जानेवारी
रोजी
दोन हदवस

सांबधीत
आस्था1,2,3
आवक
हलपीक
वहरष्ि
याांत्रीकी
आस्था-7

1

4
5

6

7

8

9
10
11
12
13

काम / कायय
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वषातुन सहा
महहने
वषातुन तीन
महहने
चार महहने
चार महहने

आस्था1,2,3

आस्था-5
आस्था-5

तक्रार
हनवारण
अहधकारी
काययकारी
अहभयांता
बाांधकाम
हवभाग
हज.प.
जळगाव.

14

बाांधकाम हवभागाची मु.ले .व हव.अ. हज.प.जळगाांव / उप मुख्य ले खा चार महहने
पहरक्षक स्थाहनक हनधी ले खा / महाले खाकार महाराष्र राज्य मुांबई याांनी
केले ली तपासणीतील पहरच्छे दाांचे पूतयता करणे

ले खा
पहरक्षण
शाखा

15

बाांधकाम हवभागासांबधी पांचायत राज सहमती महाराष्र राज्य याांनी
घे तले ल्या आक्षेपाांवर व केले ल्या सुचनाांवर पूतयता / काययवाही करणे
बाांधकाम हवभागाांतगयत असले ल्या दुरध्वनी नोदवही हनयांत्रण.
बाांधकाम हवभागाांतगयत सेवाहनवृत्त झालेल्या कमयचाऱ्याांचे दरमहा प्रलां हबत
हनवृत्ती वेतन प्रकरणाांचा एकहत्रत अहवाल मु.का.अ. याांना सादर करणे
बाांधकाम हवभागाांतगयत आलेले लोक आयुक्तत / शासकीय / आयुक्तत
सांदभावर काययवाही करणे.
बाांधकाम सहमती हज.प.जळगाांव या सहमतीचे सभेचे आयोजन व
कामकाज इहतवृत्त तयार करून हवतरीत करणे हज.प.सदस्याांचे भत्ते .
बाांधकाम हवभागाांतगयत अदा केले जाणारे अहधकारी व कमयचारी
याांचे दरमहाचे वेतन व भत्ते रक्तकम हवतरणे रोख नोंदवही हताळणे
बाांधकाम हवभागाांतगयत येणारे सवय उप हवभाग याांना लागणारे साहहत्य व
स्टे शनरी खरे दी व हवतरण.
बाांधकाम हवभागाांतगयत जतन करावयाचे अहभले खात जमा होणारे
नस्त्याांची वगयवारी करून स्वतांत्र कपाटात िे वणे, कालावधी पूणय
झाले नांतर अहभले ख नष्ट करणे, आवश्यकतेनस
ु ार हवभागामधील
कमयचाऱ्याांना नस्त्या उपलब्ध करून दे णे.

चार महहने

लेखापहरक्षण

दररोज
दरमहा 7
हदवस
तात्काळ

अहधक्षक
आस्था-4

16
17
18
19
20
21
22

कायालयीन
पुणय वेळेत.
कायालयीन
पुणय वेळेत.
खरे हदसािी 15
हदवस
दप्तर
तपासणीचे
हदवस सोडु न
उवयरीत हदवशी
कायालयीन
पुणय वेळेत.
कायालयीन
पुणय वेळेत.

23

हवहवध योजनाांखालील शासनाकडू न प्राप्त अनुदानाचा ले खाजोखा िे वणे.

24

कामाांच्या नस्त्याांवर कामाांच्या मुद्तीनुसार योग्य ती काययवाही करणे.

कायालयीन
पुणय वेळेत.

25

प्राप्त झालेल्या कामाांच्या दे यकाांची तपासणी करुन अथय हवभागाकडे
अदायगीसािी सादर करणे.

कायालयीन
पुणय वेळेत.

26

ले खासांहहता 1968 नुसार हवहहत नमुन्यातील नोंदवह्या अद्ययावत िे वणे

कायालयीन
पुणय वेळेत.

27

कामाांच्या खचाचा दरमहा अहवाल मांडळ कायालयास सादर करणे.

दरमहा 10
तारखेपावेतो

28

हनहवदा हनस्श्चत करणे.

29

कायालयीन
पुणय वेळेत.
मक्ततेदाराांनी दाखल केलेल्या बीलाांस ताांहत्रक मांजरु ी दे णे बाबत काययवाही 10 हदवस
करणे.

23

शाखा

सांबांधीत
हलहपक
आस्था-7
रोखपाल
भाांडारपाल
अहभले ख

सांबांधीत
ले खा
हलहपक
सांबांधीत
ले खा
हलहपक
सांबांधीत
ले खा
हलहपक
सांबांधीत
ले खा
हलहपक
सांबांधीत
ले खा
हलहपक
हनहवदा
हलहपक
सांबांधीत
शाखा
अहभयांता

काययकारी
अहभयांता
बाांधकाम
हवभाग
हज.प.
जळगाव.

30

ग्रामस्थाांच्या खाजगी जागा, हबगरशेती करणेकरीता प्रमाणपत्र दे णे.

15 हदवस

आरे खक

31
32

प्रवासी बस वाहतुक रस्ता प्रमाण पत्र दे णे.
हवहवध योजनाांअतयगत कामाांना ताांहत्रक मांजरु ी दे णे.

15 हदवस
15 हदवस

33

काांमाांचा हवमा, हवहक्रकर, आयकर, याांची अनुसच
ु ी तयार करुन प्राप्त
धनादे शासह भरणा करणे.
मक्ततेदाराांची नोंदणी करणे व काम वाटप करणे.
कायालयीन
पुणय वेळेत.

आरे खक
सांबांधीत
शाखा
अहभयांता
ले खा-6

34

24

कामवाटप

काययकारी
अहभयांता
बाांधकाम
हवभाग
हज.प.
जळगाव.

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (अ)
बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि या कायालयाच्या कामाशी सांबांवधत वनयम / अवधवनय
अ
क्र

सुचना पत्रकानुसार हदले ले हवषय
आस्थापना
कामकाज.

हवषयक

हनयम क्रमाांक व वषे

बाबी

सबांधी Maharashtra Zilla Parishads & Panchayat
Samitis (Laying down Duties of offcers &
servent of Zill Parishads Rules 1970
ले खाहवषयक बाबी सबांधी कामकाज.
महा.हज.प.व पां.स.ले खासहहता अहधहनयम 1968
ताहत्रक बाबी सबांधी कामकाज.

महा.सावयजहनक बाांधकाम हवभाग सांहहता 1984

25

अहभप्राय (असल्यास)

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (ब)
बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि या कायालयाच्या कामाशी सांबांवधत शासन वनणतय.
अ
क्र
1

शासन हनणययानुसार हदले ले हवषय

शासन हनणयय क्रमाांक व तारीख

आस्थापना हवषयक बाबी

Ord.No.ZP 1162 VI-A
Date 11/10/62
2) प्र.क्र.प्रसुधा/1186/प्र-55/03 हद.31/3/1986
शासन पत्र ग्राम हवकास हवभाग क्र.

ले खाहवषयक बाबी सबांधी कामकाज.

महा.हज.प.व पां.स.ले खासहहता अहधहनयम 1968

ताहत्रक बाबी सबांधी कामकाज.

महा.सावयजहनक बाांधकाम हवभाग सांहहता 1984

26

अहभप्राय (असल्यास)

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (क)
बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि या कायालयाच्या कामाशी सांबांवधत पवरपिके.
अ
क्र
1

शासकीय पत्रकानुसार हदले ले हवषय
आस्थापना हवषयक बाबी कामकाज.

पहरपत्रक क्रमाांक व तारीख
Ord.No.ZP 1162 VI-A
Date 11/10/62
2) प्र.क्र.प्रसुधा/1186/प्र-55/03 हद.31/3/1986
शासन पत्र ग्राम हवकास हवभाग क्र.
Maharashtra Zilla Parishads & Panchayat
Samitis (Laying down Duties of offcers &
servent of Zill Parishads Rules 1970

ले खाहवषयक बाबी सबांधी कामकाज.

महा.हज.प.व पां.स.ले खासहहता अहधहनयम 1968

ताहत्रक बाबी सबांधी कामकाज.

महा.सावयजहनक बाांधकाम हवभाग सांहहता 1984
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अहभप्राय (असल्यास)

कलम4(1)(ब) (V) नमुना(ड)
बाांधकामविभाग,विल्हापवरषद,िळगाांियाकायालयाच्याकामाशीसांबांवधतकायालयीनआदे श/धोरणात्मकपवरपि
के.
अ
क्र

हवषय

क्रमाांकवतारीख

1

कायालयीनवेळेतकायालयनसोडणेबाबत

2

प्रजासत्ताकहदनसाजराकरणे

कायालयीनआदे शनोदवही
हदनाांक-20/8/2017
हदनाांक23/1/2017

3

दै नांहदनहजेरीवरजेबाबत

हद.25/5/2017

4
5

महाराष्रस्थापनेचावधापनहदनसमारां भ,1 मे
मु.का.अ.याांचीकाययलयीनतपासणी

हद.24/4/2017
--

6

बाांधकामहवभागातीलकाययरतकमयचारीयाांचीगोपनी
यअहवालवस्वयांमल्ु यकांनभरणेबाबत.

7

स्वातांत्रहदन15ऑगस्टवधापनहदन

2017
हद.12/8/2017

28

अहभप्राय

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ)
बाांधकाम विभाग विल्हा पवरषद, िळगािां ये थील कायालयामध्ये उपलब्ध दस्ता ऐििाांची यादी
अ.क

दस्ता
ऐििाांचा
प्रकार

विषय

सांबधीत व्यक्ती / पदनाम

1

मस्टर

हजेरीपट

श्री. ए.पी.बागुल अहधक्षक

2
3
4
5

मस्टर
नोंदपुस्तक
नस्ती
नस्ती

ले ट मस्टर
हालचाल नोंदवही
पदोन्नती बाबत
आगावू वेतनवाढी मांजरु ी

6

नस्ती

वहरष्ि वेतनश्रेणी मांजरु ी

7

नोंदपुस्तक

8

नोंदपुस्तक

भबदू नामावली नोंदवही व
आरक्षण टक्तकेवारी नोंदवही
काययरत कमयचाऱ्याांची नोंदवही

9

नस्ती

सरळसेवा भरती बाबत

10
11

नस्ती
नस्ती

12

नस्ती

रजा मांजरु ी
एक वषावरील कालावधीचे
प्रवास भत्ते दे यकास मांजरु ी
गोपनीय अहवाल नस्ती

श्री. ए.पी.बागुल अहधक्षक
श्री. ए.पी.बागुल अहधक्षक
श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री. यु. जी. जोशी
श्री. रमाकान्त महाजन

13

नस्ती

14

नस्ती

15

नोंदपुस्तक

16

नस्ती

17

नस्ती

18

नस्ती

19

नस्ती

श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री. यु. जी. जोशी
श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री.

जेष्िता यादी प्रहसध्द
करणेबाबत
बदल्याांबाबत
सांदभय नोंदवही व प्रकरण
नोंदवही
वार्षषक प्रशासन अहवाल

श्री. हड.ओ. सोनवणे

पांचायत राज सहमतीची
प्रश्नावली
सुधारीत अांदाजपत्रक
(शासकीय योजना)
सुधारीत अांदाजपत्रक
(हज.प. खचय )

श्री. हहवरे क.सहा
श्री.सी.एस.पाटील क.सहा
श्री.सी.एस.पाटील क.सहा

29

व्यक्क्तचे
ठीकाण /
उपरोक्त
कायालयात
उपलब्ध
नसल्यास

20

नस्ती

वेतन अनुदान (2059)

श्री.सी.एस.पाटील क.सहा

21
22

नोंदपुस्तक
नस्ती

खचाची नोंदवही नमुना नां. 14
वार्षषक ले खा

श्री.सी.एस.पाटील क.सहा
ले खा शाखा

23
24
25
26

नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती

काययक्रम अांदाजपत्रक
वैद्यकीय खचाचे प्रहतपुती
स्थायी आदे श सांकलने
भ.हन.हन. खात्यातील रक्तकम
अग्रीम दे णेबाबत

ले खा शाखा
श्री. हड.ओ. सोनवणे
श्री. हड.ओ. सोनवणे
श्री. हड.ओ. सोनवणे

27

नोंदपुस्तक

मुळ सेवापुस्तके

श्री. यु. जी. जोशी

28

नोंदपुस्तक

श्री. यु. जी. जोशी

29

नोंदपुस्तक

30

नोंदपुस्तक

वाषीक वेतनवाढावे नोंदवही
अ, ब
तरतूद वॉच नोंदवही नमुना नां.
14
ए.पी.पी. नोंदवही नमुना नां. 3

31

नस्ती

काययमक्त
ु त बाबत.

श्री. यु. जी. जोशी

32

नस्ती

काययभार दे णेबाबत

श्री. यु. जी. जोशी

33

नस्ती

श्री. यु. जी. जोशी

34

नस्ती

35

व्हाउचर

रजा व रजा प्रवास सवलत
मांजरु ीबाबत.
हकरकोळ रजा व पयायी सुटी
नोंदवही
पगारपत्रके

36

नस्ती व
नोंदपुस्तक

हनयतकाहलके अ , ब

37

नोंदपुस्तक

38

बाांधकाम कायालयाकडील
दुरूध्वनी क्र. 2229633
आवक टपाल

श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री. चौधरी बी. डी.
श्री. ए.पी.बागुल अहधक्षक
श्रीमती जे. जे. हमसर क.सहा

41

नोंदपुस्स्तका
हवभागहनहाय
नोंदपुस्स्तका
आवक टपाल मुद्दाम पुस्तक
हवभागहनहाय
नोंदपुस्स्तका
शासन सांदभय आवक टपाल
हवभागाहनहाय
नोंदपुस्स्तका
जावक टपाल

42

नोदपुस्स्तका

स्टम्ॅ प अ

श्रीमती. बी.ए कोष्टी

43

नोंदपुस्स्तका

स्टम्ॅ प ब

श्रीमती. बी.ए कोष्टी

44

नोंदवही

पी.आर..ए. पी.आर. बी.

श्री. सी.एस.पाटील क.सहा

39
40

श्री.सी.एस.पाटील
श्री. हड.ओ. सोनवणे

श्री. यु. जी. जोशी
श्री. रमाकान्त महाजन

श्रीमती जे. जे. हमसर क.सहा
श्रीमती जे. जे. हमसर क.सहा
श्रीमती. बी.ए कोष्टी

30

45

नोंदपुस्स्तका

माहसक / त्रैमाहसक अहवाल
पी.आर.ए./ पी.आर.बी.

46

नोंदपुस्स्तका

47

नोंदवही

बाांधकाम सहमती सभे स
उपस्स्थताचे हजेरीपट
रोकड नोंदवही

48

नोंदवही

धनादे श प्राप्त नोंदवही

श्री. सी.जी. महाजन क.सहा.

49

नोंदवही

अहग्रमधन नोंदवही

श्री. सी.जी. महाजन क.सहा.

50

नोंदवही

पावतीपुस्तक सािा नोंदवही

श्री. सी.जी. महाजन क.सहा.

51

नोंदवही

हनवृत्ती वेतन मांजरु ीची नोंदवही

श्री. सी.जी. महाजन क.सहा.

52

नस्ती

श्री. सी.जी. महाजन क.सहा.

53

नस्ती

54

नस्ती

कमयचारी / अहधकारी याांचे
वेतन व भत्ते दे यकाच्या स्थळ
प्रती
आयुक्तत व मु.का.अ. / उप
मु.का. अ. (सा. तपासणी.
आयुक्तत याांचेकडील दै नांहदनी
तपासणी व उद्दीष्ट बाबत
अहवाल

55

नस्ती

श्री. हहवरे क.सहा

56

नस्ती

57

नस्ती

58

नोंदवही

59

नस्ती

60

नस्ती

बाधकाम हवभाग ले खा पहरक्षण
अहवाल पांरास प्रलां हबत मुद्दे
महाले खाकार मुांबई
याांचेकडील तपासणी मुद्दे
बाधकाम हवभाग ले खा पहरक्षण
अहवाल नस्ती
बाांधकाम हवभागाकडील
वाहनाांचे लॉगबुक व इहतहास
पुस्तक
वाहनाांचे पुनयरक्षण व दुरूस्ती
बाबत शासन हनणयय नस्ती
वाहनाचे हवमा उतरहवणे

61

नोंदवही

कामाांची नोंदवही

श्री. पी. एम. चौक स्था.अ.स.

62

अहभले ख

अहभले ख वगयवारी करणे

श्री. सी.जी. महाजन क.सहा

श्री. सी.एस.पाटील
श्री. पाटील एस. हड.
श्री. पाटील हप. एम.
श्री. चौधरी बी. डी.
श्री. यु. जी. जोशी
श्री. सी.जी. महाजन क.सहा.

31

श्री. चौधरी बी. डी.
श्री. चौधरी बी. डी.

श्री. हहवरे क.सहा
श्री. हहवरे क.सहा
श्री सुधाकर पाटील क.सहा

श्री सुधाकर पाटील क.सहा
श्री सुधाकर पाटील क.सहा

कलम 4 (1) (ब) (vi) नमुना (अ)

बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि या कायालयातील दस्ताऐििाांची िगतिारी.
अ
क्र.

विषय

प्रमुख बाबींच्या तपवशलसह

हजेरीपट (मस्टर)
ले ट मस्टर

दस्तऐििाचा
प्रकार नस्ती
/मस्टर/नोंदपुस्तक,
व्हाउचर इ.
मस्टर
मस्टर

1
2
3

हालचाल नोंदवही

नोंदपुस्तक

4

पदोन्नती बाबत

नस्ती

5

आगावू वेतनवाढी
मांजरु ी

नस्ती

6

वहरष्ि वेतनश्रेणी
मांजरु ी

नस्ती

7

भबदू नामावली
नोंदवही व आरक्षण
टक्तकेवारी नोंदवही
काययरत
कमयचाऱ्याांची
नोंदवही

नोंदपुस्तक

9

सरळसेवा भरती
बाबत

नस्ती

10

रजा मांजरु ी

नस्ती

11

एक वषावरील
कालावधीचे प्रवास
भत्ते दे यकास मांजरु ी

नस्ती

कायालयीन
कामकाजाची
कायालय
सोडण्यापूवी नोंद घे णेसािी.
कहनष्ि सांवगातील
कमयचाऱ्याांना वहरष्ि
सांवगात हवहहत हनयमानुसार पदोन्नती हनवड
सहमतीने मान्यतेने पदोन्नती हदले ली
बाांधकाम कडील सांवगातील कमयचाऱ्याना
हवहीत हनयमानुसार हनवड सहमतीचे मान्यतेने
अत्युत्कृ ष्ि कामकाजासािी आगावू वेतनवाढी
मांजरु ीसािी.
बाांधकाम कडील सांवगातील ज्या कमयचाऱ्याांची
12 वषाची सेवा पूणय झाली आहे व त्याांची इतर
इतर अटी शतीची पुतयता झाली आहे त्याांना
पदोन्नती हनवड सहमतीमध्ये मान्यतेने पदोन्नती
साखळीतील वहरष्ि पदाची वेतनश्रेणी
मांजरु ीसािी.
बाांधकाम कडील सांवगातील मागासवगीयाांच्या
सरळसेवा भरती व पदोन्नतीमधील आरक्षण,
अनुशेष भरून काढणेसािी. (सांवगयहनहाय)
बाांधकाम कडील सांवगामध्ये काययरत असले ले
कमयचारी कोणकोणत्या कायालयाांमध्ये काययरत
आहे त व सदर कमयचाऱ्याांहवषयीचा थोडक्तयात
तपशील कळावा यासािी.
बाांधकाम कडील सांवगातील जी पदे
नामहनदे शनाने (अथवा हनवडीने ) भरावयाची
आहे त त्यासांबांधीती काययवाही करणेसािी.
बाांधकाम मधील कमयचाऱ्याांच्या रजा मांजरु
करणेसािी तसेच साप्रहवकडील सांवगातील
कमयचाऱ्याांची
दोन
महहन्यापेक्षा
जास्त
कालावधीची रजा मांजरु करणेसािी.
बाांधकाम कडील बाांधकाम चे सांवगातील
कमयचाऱ्याांचे एक वषावरील कालावधीचे
प्रवासभत्ते दे यके प्रदानास मांजरु ी दे णेसािी

8

नोंदपुस्तक

सुरवित ठे िण्याचा
कालािधी

बाांधकाम मधील कमयचाऱ्याांची दै नांहदनी.
10 वषय
उहशरा आलेल्या कमयचाऱ्याांची स्वाक्षरी 10 वषय
करणेसािी व नोंद घे णेसािी.
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10 वषय
30 वषय

30वषय

30वषय

30 वषय

30 वषय

30 वषय

30 वषय

10 वषय

12

गोपनीय अहवाल
नस्ती

नस्ती

बाांधकाम कडील सांवगातील कमयचाऱ्याांचे कायम स्वरुपी
कामकाजाचे मुल्यमापन.

13

जेष्िता यादी प्रहसध्द
करणेबाबत

नस्ती

14

बदल्याांबाबत

नस्ती

15

सांदभय नोंदवही व
प्रकरण नोंदवही

नोंदपुस्तक

16

वार्षषक प्रशासन
अहवाल

नस्ती

17

पांचायत राज
सहमतीची प्रश्नावली

नस्ती

18

सुधारीत
अांदाजपत्रक
(शासकीय योजना)
सुधारीत
अांदाजपत्रक (हज.प.
खचय )
वेतन अनुदान
(2059)

बाांधकाम
कडील सांवगामध्ये काययरत
असले ल्या कमयचाऱ्याांची दरवषी 1 जानेवारीची
स्स्थतीदशयक तात्पुरती व अांतीम जेष्िता सुची
प्रहसध्द करणेसािी.
शासनाने वेळोवेळी हदलेल्या आदे शानुसार
बाांधकाम कडील सांवगातील कमयचाऱ्याांच्या
सवयसाधारण बदल्या करण्यासािी.
कायासनहनहाय
िे वले ले
असतात.
कायासनाकडे प्राप्त होणाऱ्या सवय पत्र / टपाल
प्रथम सांदभय नोंदवहीमध्ये नोंदहवले जावून
त्यानांतर सदर सांदभाबाबत योग्य ती काययवाही
केले जाते. एखादे सांदभय / प्रकरणे हे हकती
काळ प्रलां हबत राहहल्यास ते प्रकरण
नोंदवहीमध्ये नोंदण्याची व पािपुरावा करण्याची
काययवाही केली जाते.
हजल्हा पहरषदे च्या योजकाांहवषयी दरवषी
वार्षषक प्रशासन अहवाल तयार करून त्यास
बाांधकाम सभे ची मान्यता घे णे व साप्रहवस
सादर करणेसािी.
वाषीक प्रशासन अहवालावरील पांचायत
सहमतीचे प्रश्नावली सांबांधीची माहहती सवय
कायालयाांकडू न सांकलीत करून शासनास
सादर करणेची काययवाही
चारमाही, आिमाही, अकरामाही आहण
शासकीय योजनाांचे मुळ अांदाजपत्रक तयार
करून अथय हवभागास सादर करणेसािी.
मुळ व सुधारीत अांदाजपत्रक तयार करून अथय
हवभागास सादर कऱणेसािी.

19

20

21
22
23

नस्ती
नस्ती

10 वषय

10 वषय

10 वषय

10 वषय

10 वषय

30 वषय

30 वषय

नस्ती

कोषागारातून आहरीत करण्याचा प्रस्ताव मांजरू 30 वषय
करून दे यक अथय हवभागास सादर करणे व
अनुदान पांचायत सहमती व इतर व
उपहवभागाांना हवतरीत करणे.

खचाची नोंदवही
नमुना नां. 14
वार्षषक ले खा

नोंदपुस्तक

काययक्रम
अांदाजपत्रक

नस्ती

शासकीय खचाचे व हज.प. योजनाांचे खचाच्या 30 वषय
नोंदी घे वून अथय हवभागाकडे ताळमेळ घे णे.
दरवषाच्या खचाचा वार्षषक ले खा तयार करून 30 वषय
अथय हवभागास सादर कऱणे.
काययक्रम अांदाजपत्रक सांबांधीत कमयचाऱ्याांकडू न 30 वषय
माहहती सांकहलत करून अथय हवभागास सादर
करणे.

नस्ती

33

24

वैद्यकीय खचाचे
प्रहतपुती

नस्ती

25

स्थायी आदे श
सांकलने

नस्ती

26

भ.हन.हन.
खात्यातील रक्तकम
अग्रीम दे णेबाबत

नस्ती

27

मुळ सेवापुस्तके

नोंदपुस्तक

28

वाषीक वेतनवाढावे
नोंदवही अ, ब

नोंदपुस्तक

29

तरतूद वॉच नोंदवही
नमुना नां. 14

नोंदपुस्तक

30

ए.पी.पी. नोंदवही
नमुना नां. 3

नोंदपुस्तक

31

काययमक्त
ु त बाबत.

नस्ती

32

काययभार दे णेबाबत

नस्ती

33

रजा व रजा प्रवास
सवलत
मांजरु ीबाबत.
हकरकोळ रजा व
पयायी सुटी नोंदवही

नस्ती

35

पगारपत्रके

व्हाउचर

36

हनयतकाहलके अ, ब

नस्ती व नोंदपुस्तक

34

नस्ती

कमयचाऱ्याांचे अथवा त्याांचे कुटुां बातील व्यक्ततीचे 30 वषय
आजारपणाचे वैद्यकीय प्रहतपुतीस आरोग्य व
अथय हवभागाकडू न पडताळणी करून मा. मुख्य
काययकारी अहधकारी याांची मान्यता घे णेसािी.
शासनाकडू न वेळोवेळी प्राप्त होणारे आदे श, कायमस्वरुपी
हनणयय, पहरपत्रक इत्यादीच्या प्रती , हज.प.
अहधहनयम सवय हवभाग / कायालय याांना
हवतरीत करून मुळ प्रत हदनाांकक्रमाने लावून
अनुक्रमहणका व नस्ती अद्यावत िे वणे. त्यामुळे
हवहवध
कायालयाांकडील
हवषयानुसार
आवश्यकतेप्रमाणे त्वरे ने उपलब्ध करून दे णे
शक्तय होते.
बाांधकाम हवभागामधील कमयचाऱ्याांचे भ.हन.हन. 10 वषय
खात्यातून अग्रीम / रक्तकम काढणेसािीचे
प्रस्ताव प्राप्त झाले नस
ु ार त्यास मांजरु ी दे णेसािी.
शासनाने हवहहत केले ल्या नमुन्यात सदर कायमस्वरुपी
नोंदवह्या िे वल्या असून बाांधकाम मधील
कमयचाऱ्याांचे तसेच मा. उप.का.अ. का.अ याांचे
सेवाहवषयक बाबींचे नोंदी घे णेसािी.
मा. काययकारी अहभयांता, उप अहभयांता व 1 वषय
कायालयातील
कमयचाऱ्याांना
वाषीक
वेतनवाढावे मांजरु ीसांबांधीच्या नोंदी घे णेसािी.
सादील,
स्टे शनरी,
वैद्यकीय
दे यक,
अहथकाहलक भत्ता इत्यादी खचाच्या दे यकाांच्या
नोंदी.
साप्रहवमधील कमयचाऱ्याांचे दरमहाचे वेतन अदा
केले ल्या कमयचाऱ्याांची सांख्या व एखत्रीत
खचाच्या नोंदी घे णेसािी.
बाांधकाम कमयचाऱ्याांना काययमक्त
ु त केले बाबत व
हजर झाले सांदभात आदे श हनगयमीत करणेसािी.
बाांधकाम मधील कमयचाऱ्याांना काययभार
दे णेसािी अथवा त्यामध्ये बदल करणेसािी.
बाांधकाम मधील कमयचाऱ्याांचे हवनांतीनुसार
रजा / रजा प्रवास सवलत मांजरू करणेसािी.

1 वषय

30 वषय

10 वषय
10 वषय
10 वषय

बाांधकाम मधील कमयचाऱ्याांना मांजरू केले ल्या 10 वषय
हकरकोळ रजेच्या व पहरचर कमयचाऱ्याांच्या
पयायी सुटी मांजरु केले ल्या नोंदी घे णेसािी.
बाांधकाम मधील कमयचाऱ्याांचे दरमहाचे वेतन 30 वषय
दे णेसािी हनव्वळ वेतन व कपातीचे
तपहशलासह अथय हवभागाकडे मांजरु ीकहरता
पािहवणेसािी.
त्रैमाहसक अहवाल सादर करणेसािी.
30 वषय

34

37

बाांधकाम
कायालयाकडील
दुरूध्वनी क्र.
2229633
आवक टपाल

नोंदपुस्तक

बाांधकामकडू न 2229633 या दुरध्वनी वरुन 10 वषय
करण्याांत येणाऱ्या दुरध्वनी कॉल्सच्या योग्य
त्या नोंदी घे ण्यासािी.

नोंदपुस्स्तका
हवभागहनहाय

आवक टपाल मुद्दाम
पुस्तक
शासन सांदभय
आवक टपाल

नोंदपुस्स्तका
हवभागहनहाय
नोंदपुस्स्तका
हवभागाहनहाय

41

जावक टपाल

नोंदपुस्स्तका

42

स्टम्ॅ प अ

नोदपुस्स्तका

43

स्टम्ॅ प ब

नोंदपुस्स्तका

काययकारी अहभयांता याांचे नावने येणारा टपाव
हवभागहनहाय आवक टपाल नोंदवहीत
नोंदहवणसािी.
सांबांधीत हवभागास टपाल वाटप करताांना नोंदी
घे ण्यासािी.
हवभागीय आयुक्तत, अ. शा. एस. एक्तयू.
आमदार, खासदार, मांत्रीमहोदय, शासन
खातेप्रमुख याांचेकडू न प्राप्त होणारे पत्र
हवभागहनहाय वाटप करण्यासािी नोंदी
घे ण्यासािी.
बाांधकाम हवभागाकडु न बाहे र पािहवणारा सवय
टपाल नोंदहवणेसािी.
बाहे रगावी टपाल पािहवणेसािी लागणाऱ्या
पोस्टाचे हतकीटाांच्या दररोजच्या खचाची नोद
घे णेसािी.
पोस्टाची हतकीटे खरे दीच्या दररोज एकभीत
झाले ल्या खचाची नोंदी व हहशोब िे वणेसािी.

44

पी.आ..ए. पी.आर.
बी.

नोंदवही

45

नोंदपुस्स्तका

47

माहसक / त्रैमाहसक
अहवाल
पी.आर.ए./
पी.आर.बी.
बाांधकाम सहमती
सभे स उपस्स्थताचे
हजेरीपट
स्थायी आदे श

48

रोकड नोंदवही

नोंदवही

49

धनादे श प्राप्त
नोंदवही

नोंदवही

50
51

अहग्रमधन नोंदवही
पावतीपुस्तक सािा
नोंदवही

नोंदवही
नोंदवही

38

39
40

46

10 वषय

10 वषय
30 वषय

10 वषय
30 वषय

30 वषय

दरमहा / त्रैमाहसक इ. वेळोवेळी वहरष्ि 10 वषय
कायालयात हज. प. योजनाांची व इतर माहहती
हवहीत मुदतीत सादर करण्याांत येते त्याच्या
नोंदी घे णेसािी.
शासनाने िरवून हदले ले अहवाल सादर 10 वषय
करताांना नोंदी घे णेसािी.

नोंदपुस्स्तका

बाांधकाम सहमती सभे स उपस्स्थत पदाहधकारी 10 वषय
याांच्या उपस्स्थती बाबत नोंदी घे णेसािी.

नस्ती

हवहवध सहमतींच्या सभा / िरावा सांबांधी कायमस्वरुपी
शासनाचे हनणयय तसेच इतर हनयमावली व
वेळोवेळी शासनाकडू न प्राप्त होणारे हनणयय
जतन करणे.
कमयचारी वेतन व भत्ते वाटप नोंदी घे णेसािी. कायमस्वरुपी
तसेच कायालयाच्या रोख रकमाांचा जमा ख्रचय
िे वणेसािी.
प्राप्त झाले ले धनादे शाचे नोंदीसािी.
कायमस्वरुपी
कमयचाऱ्याांना हदलेल्या अहग्रमाचे नोंदीसािी.
30 वषय
रोख रकमेसिी द्यावयाचे पावतीपुस्तकाचे नोंदी 30 वषय
घे णेसािी.

35

52

हनवृत्ती वेतन
मांजरु ीची नोंदवही

नोंदवही

हनवृत्ती वेतन प्रदान आदे श नोंदीसािी

30 वषय

53

कमयचारी /
अहधकारी याांचे
वेतन व भत्ते
दे यकाच्या स्थळ
प्रती

नस्ती

वेतन दे यकाच्या स्थळ प्रती.

30 वषय

54

हवभागीय आयुक्तत
व मु.का.अ. / उप
मु.का. अ. (सा.
तपासणी.

नस्ती

हवभाहगय आयुक्तत, उप मु.का.अ. पत्रव्यवहार
बाबत.

30 वषय

55

हवभागीय आयुक्तत
याांचेकडील दै नांहदनी
तपासणी व उद्दीष्ट
बाबत अहवाल

नस्ती

दै नांहदनी / हर्रस्ती तपासणी / उद्दीष्ट बाबत
अहवाल.

30 वषय

56

बाधकाम हवभाग
ले खा पहरक्षण
अहवाल पांरास
प्रलां हबत मुद्दे
महाले खाकार मुांबई
याांचेकडील
तपासणी मुद्दे
बाधकाम हवभाग
ले खा पहरक्षण
अहवाल नस्ती
हवभागीय आयुक्तत
तपासणी अहवाल
मु.का.अ. / उप
मु.का. अ. (सा.)
हवभागीय आयुक्तत /
मु.का.अ. / उप
मु.का.अ. (सा)
तपासणी अहवाल
अनुपालन पुतयता
बाांधकाम
हवभागाकडील
वाहनाांचे लॉगबुक व
इहतहास पुस्तक

नस्ती

प्रलां हबत पहरच्छे दाबाबत पत्रव्यवहार.

30 वषय

नस्ती

प्रलां हबत पहरच्छे दाबाबत पत्रव्यवहार.

30 वषय

नस्ती

सन 1962-63 ते 2010-2011 पयंत ले खा
पहरक्षण अहवाल.

कायमस्वरुपी

नस्ती

तपासणी अहवाल

30 वषय

नस्ती

तपासणी अहवाल

30 वषय

नस्ती

अनुपालन पुतयता अहवाल.

30 वषय

नोंदवही

बाांधकाम हवभागाकडील वाहनाच्या नोंदवह्या.

30 वषे

वाहनाांचे पुनयरक्षण व
दुरूस्ती बाबत
शासन हनणयय नस्ती

नस्ती

शासन हनणययाचे स्थायी आदे श सांकलनामध्ये
हवषयवार स्वतांत्र िे वणे.

कायमस्वरुपी

57

58

59
60
61

62

63

36

65

वाहनाचे हवमा
उतरहवणे

नस्ती

हज.प. जळगाांव अांतगयत येणाऱ्या वाहनाच्या
हवमा नुतनीकरण व नवीन हवमा उतरहवणे
सांदभात पत्रव्यवहार करणे.

30 वषे

66

कामाांची नोंदवही

नोंदवही

योजनाहनहाय कामाांची नोंदवही.

30 वषे

37

कलम 4 (1) (ब) (Vii) नमुना (ब)
बाांधकाम विभाग वि.प.िळगाांि या कायालयाच्या पवरणामकारक कामासाठी िनसामानयाांशी सल्ला मसलत
करण्याची व्यिस्था.
अ
क्र

सल्लामसलतीचा हवषय

काययप्रणालीचे हवस्तृत वणयन

कोणत्या अहधहनयम /
हनयमा /
पहरपत्रकाद्वारे

पुनरावृत्तींकाल

----------------- हनरां क ----------------

वटप :- बाांधकाम विभाग,वि.प.िळगाांि या कायालयाच्या िनकल्याणासाठी राबविल्या िाणाऱ्या योिनाांशी
थे ट सांबांध ये त नसल्याने िनसामानयाांशी सल्ला मसलत करण्याचा सांबांध ये त नाही.

38

कलम4(1)(ब) (viii) नुसार(अ)

बाधकामविभाग,विल्हापवरषद,िळगाांियाकायालयाच्याबाांधकामसवमतीचीयादीप्रकाशीतकरणे
अ सहमतीचे
क्र नाव

1

बाांधकामस
हमती

सहमतीचे सदस्य

कल्पना

ट
ट
ट
ट

कल्पना

ट

प्रहदप

39

सहमतीचे उहदष्ट

हकतीवेळाघे
ण्यातयेते

रक्तकमरू.30लाखा
पयंतच्याहवकासका
माांनामांजरू ीदे णेवहव
भागाकडीलहवका
सकामाांचाआढावा
घे णे.

महाराष्रहज
ल्हापहरषदवपां
चायतसहमती
अहधहनयम19
61कामकाज
चालहवणेहनय
म119अन्वयेम
हहन्यातूनएक
दा

सभाजनसा
मान्याांसािी
खुलीआहे
भकवानाही

सभे चाका
ययवत्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

नाही

होय

कलम 4 (1) (ब) (viii) नुसार (ब)
बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि या कायालयाच्या अवधसभाांची यादी प्रकाशीत करणे
अ
क्र

अहधसभे चे
नाव

सभे चे सदस्य

सभे ची
उहदष्ट

1
हनरां क

40

हकती वेळा
घे ण्यात येते

सभा
जनसामान्याां
सािी खुली
आहे भकवा
नाही

सभे चा
काययवत्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

कलम 4 (1) (ब) (viii) नुसार (क)
विल्हा पवरषद, िळगाांि ये थील बाांधकाम विभाग, या कायालयाच्या पवरषदाांची यादी प्रकाशीत करणे
अ
क्र

पहरषदे चे
नाव

पहरषदे चे सदस्य

पहरषदे चे उहदष्ट

हनरां क

41

हकती वेळा
घे ण्यात येते

सभा
जनसामान्याां
सािी खुली
आहे भकवा
नाही

सभे चा
काययवत्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

कलम 4 (1) (ब) (viii) नुसार (ड)
विल्हा पवरषद, िळगाांि ये थील बाांधकाम विभाग, या कायालयाच्या कोणत्याही सांस्थेची यादी प्रकाशीत
करणे
अ
क्र

1

सांस्थेचे
नाांव

सांस्थेचे सदस्य

सांस्थेचे
उहदष्ट

हनरां क
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हकती वेळा
घे ण्यात येते

सभा
जनसामान्याां
सािी खुली
आहे भकवा
नाही

सभे चा
काययवत्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

कलम4(1)(ब) (xi)
विल्हापवरषद,िळगाांिये थीलबाांधकामविभाग,याकायालयाचे मांिरू अांदािपिकिखचाचातपवशलयाचीविस्तृतमा
वहतीप्रकाशीतकरणे
 अांदािपिकाच्याप्रतीचेप्रकाशन
 अनुदानाच्यावितरणाच्याप्रतीप्रकाशन
अ
क्र

अांदाजपत्रकीयशी
षाचे वणयन

1

2059सावयजहनक
बाांधकाम80सवय
साधारण001सांचा
लनवप्रशासनस्था
हनकक्षेत्रहज.प.आ
स्थापनाअनुदान

2

3054मागयवपुल(
2)पहरक्षणवदुरु
स्तीमागणीक्रमाांक
एच5सांगणकक्र.3
0540211

अनुदान(रु.लाखात)

1311.82

721.07

हनयोहजतवापर(क्षेत्रवका
माचातपहशल)

मुख्यालयवतालुकास्तर

तालुकास्तर
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अहधकअनुदानअपे
हक्षतअसल्यासरुप
यात

अहभप्राय

बाांधकामहवभागहज.प.
जळगावअहधनस्तकमय
चारीयाांचेवत
े नवभत्ते सा
िीअनुदान

बाांधकामहवभागहज.प.
जळगावअहधनस्तमैल
मजुरयाांचेवत
े नासािीअ
थोपायअग्रीम

कलम 4 (1) (ब) (xii) नुसार (अ)
विल्हा पवरषद, िळगाांि ये थील बाांधकाम विभाग, या कायालयातील अनुदान िाटपाच्या कायत क्रमाची
कायत पध्दती 2011-12 या िषासाठी प्रकाशीत करणे
















कायत क्रमाचे नाांव :लाभाथीच्या पात्रता सांबांधीच्या अटी व शती :लाभ हमळहवण्यासािीची काययपध्दती :पात्रता िरहवण्यासािी आवश्यक असले ले कागदपत्र :काययक्रमामध्ये हमळणाऱ्या लाभाची हवस्तृत माहहती.:अनुदान वाटपाची काययपध्दती
सक्षम अहधकाऱ्याचे पदनाम :हवनांती अजासोबत लागणारे शुल्क :इतर शुल्क :हवनांती अजाचा नमुना :सोबत जोडणे आवश्यक असले ल्या कागदपत्राांची
यादी (दस्तऐवज / दाखल)
जोड कागदपत्रचा नमुना :काययपध्दती सांदभात तक्रार हनवारणासािी सांबांहधत
अहधकाऱ्याचे पदनाम
तपहशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ध हनधी (उदा.
हजल्हा पातळी, तालुका पातळी, गाांव पातळी)
लाभाथींची यादी खालील नमुन्यात.

हनरां क

वटप :- बाांधकाम विभाग वि.प.िळगाांि मार्तत िैयक्तीक सामुहीक लाभाच्या कोणत्याही योिना
राबविल्या िात नसल्याने सदरची मावहती वनरां क समिण्यात यािी.
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कलम 4 (1) (ब) (xii) नुसार (ब)
विल्हा पवरषद, िळगाांि ये थील बाांधकाम विभाग, या कायालयातील अनुदान कायत क्रमाांतगतत लाभाथीची
विस्तृत मावहती प्रकाशीत करणे
योिना / कायत क्रमाचे नाांि :अ क्र

लाभाथीचे नाांव व पत्ता

अनुदान / लाभ / याची
रक्तकम / स्वरूप

हनवड पात्रतेचे हनकष

-------------------- हनरां क -------------------

वटप :- विविध योिनाांसाठी कायत क्रमाांतगतत िेगिेगळी यादी प्रकावशत करणे आिश्यक आहे .

45

अहभप्राय

कलम 4 (1) (ब) (xiii) नुसार (ब)
बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि या कायालयातील वमळणाऱ्या / सिलतीचा परिाना याची चालू
िषाची तपवशलिार मावहती.
परिाना / परिानगी / सिलतीचे प्रकार :अ क्र

परवाना
धारकाचे
नाांव

परवान्याचा
प्रकार

परवाना
क्रमाांक

हदनाांकापासून

हदनाांकापययत

-------------------- हनरां क -------------------
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साधारण
अटी

परवान्याची
हवस्तृत
माहहती

कलम4(1)(ब) (IX)

बाांधकाम हवभाग,हज.प.जळगाांवयेथील कायालयातीलअहधकारीयाांची नाांव,े पत्ते व त्याांचे माहसक वेतन
अ.
क्र.

अवधकारी/कमत चाऱ्याांचेनाि

पदनाम

िगत

रूिूवदनाांक(बाां
धकाम)

दूरध्िनीक्र.

एकूणिेत
न

1
3
4

श्री.प्रदीप वा. कापडणीस
श्री.ए.पी.बागुल
श्री. शहकल दे शपाांडे

काययकारीअहभयांता
अहधक्षक
सहा.ले खाहधकारी

वगय-1
वगय -3
वगय -3

01.02.2015
06.06.2014
14.06.2016

0257-2229633

वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे

95344
41679
52601

5
6
8

श्री.हड. ओ. सोनवणे
श्री. एस.एस. वाघ
श्री.पी.यु.सोनवणे

वहर.सहाय्यक
वहरसहाय्यक
वहर.सहाय्यक

वगय -3
वगय -3
वगय -3

10.02.2016
25.08.2016
25.07.2012

वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे

43730
47927
31814

9
10
11

श्री. हप. एम. पाटील
श्री. हब. हड. चौधरी
श्री. आर. एन. हनकम

वहर.सहाय्यक
वहर.सहाय्यक
वहर.सहाय्यक

वगय -3
वगय -3
वगय -3

01.12.2015
13.01.2015
17.10.2016

वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे

33462
47657
25517

12
13
14
16
17
18
19
20

श्री.पी.बी.लोकलकर
श्री.आर.एलोखांडे
श्री.सी.जे.महाजन
श्री.एस.डी.पाटील
श्री.सी.एस.पाटील
श्रीमती.बी.एकोष्टी
श्री. रमाकाांतमुरलीधरमहाजन
श्री. उदयकुमार हज. जोशी

वहर.सहाय्यक
वहर.सहाय्यक
कहनष्िसहाय्यक
कहनष्िसहाय्यक
कहनष्िसहाय्यक
कहनष्िसहाय्यक
कहनष्िसहाय्यक
कहनष्िसहाय्यक

वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3

01.08.2013
01.08.2013
05.07.2012
09.06.2014
25.07.2013
13.08.2013
05.04.2010
01.08.2016

वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे

28296
33266
40793
31863
36021
33290
22212
29576

21
22
24
25
26
28
29
30
32
33

श्रीमती जे. जे. हमसर
श्री.ए.एच.हहवरे
श्री. एम.डी.बाहवस्कर
श्री. बळवांतसाहे बरावसाळुां खे
श्री. सहतषमन्सुकलालहशसोदे
श्री. अशोकईघनबाहवस्कर
श्री. प्रसाद मधुसदु न चौक
श्री. उज्जलकुमार नारायण साळुां के
श्री. रामेश्वर एस. कांु भार
आनांदवसांतरावसोनवणे

कहनष्िसहाय्यक
क.सहा
हवस्तारअहध.(साां)
शा.अहभयांता
शा.अहभयांता
स्था.अहभ.सहाय्यक
स्था.अहभ.सहाय्यक
स्था.अहभ.सहाय्यक
स्था.अहभ.सहाय्यक
वहरष्ियाांत्रीकी

वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3
वगय -3

12.09.2016
1.06.2013
23.08.2013
21.03.2002
01.09.2016
10.06.2008
01.04.2015
13.08.2015
13.03.2015
29.08.2009

वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे

33266
29010
66925
92786
71679
56094
31150
27878
29157
26624

35
36
37
38
39
40

श्री. आर.एस.ढाके
श्रीमती सुहशलायांशवांतरां णधीर
श्रीमतीहललाबाईश्रीकृ ष्णचौधरी
श्री. भाऊसाहे बदयारामसोनवणे
श्री.एन.जी.चव्हाण
श्री.ललीतरामकृ ष्णआमोदकर

हशपाई
हशपाई
हशपाई
हशपाई
हशपाई
हशपाई

वगय-4
वगय-4
वगय -4
वगय-4
वगय-4
वगय -4

30.07.2011
12.08.2013
01.07.2013
01.06.2012
01.07.2013
01.08.2013

वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे

28199
30536
28617
28086
30671
26607

स्था.अहभ.सहाय्यक
हशपाई
हशपाई
हशपाई

-3
-3
वगय -4
वगय -4
वगय -4

08-6-2017
05.05.2017
01.8.2013
02.01.2017
01.07.2017

वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे
वरीलप्रमाणे

76181
29576
28666
15456
25714

41
42
43
44
45

ब

47

46

ब

हशपाई

वगय -4

48

01.06.2012

वरीलप्रमाणे

30265

कलम 4 (1) (ब) (X)

बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद, िळगाांि ये थील कायालयाच्या अवधकारी ि कमत चारी
याांची िेतनाची विस्तृत मावहती प्रकावशत करणे.
इतर अनुज्ञेय भत्ते
िेतन रूपरे षा

अ
क्र.

िगत

1

वगय-1

2

वनयवमत
(महागाई भत्ता
घरभाडे भत्ता,
शहर भत्ता)

प्रसांगानुसार (िसे
प्रिास भत्ता)

विशे ष (िसे
प्रकल्प भत्ता,
प्रवशिण
भत्ता)

15600-39100 ग्रेड वेतन
6600

महागाई भत्ता 136%
घरभाडे भत्ता 10%
शहर भत्ता 00%

हर्रस्ती केली तरच
हनयमानुसार अनुज्ञेय

-

वगय-1

15600-39100 ग्रेड वेतन
5400

महागाई भत्ता 136%
घरभाडे भत्ता 10%
शहर भत्ता 00%

हर्रस्ती केली तरच
हनयमानुसार अनुज्ञेय

-

3

वगय-2
(अराजपत्रीत)

9300-34800 ग्रेड वेतन
4400

महागाई भत्ता 136%
घरभाडे भत्ता 10%
शहर भत्ता 00%

हर्रस्ती केली तरच
हनयमानुसार अनुज्ञेय

-

4

वगय-3
श्रेणी-1

9300-34800 ग्रेड वेतन
4300

महागाई भत्ता 136%
घरभाडे भत्ता 10%
शहर भत्ता 00%

हर्रस्ती केली तरच
हनयमानुसार अनुज्ञेय

-

5

वगय-3
श्रेणी-2

9300-34800 ग्रेड वेतन
4200

महागाई भत्ता 136%
घरभाडे भत्ता 10%
शहर भत्ता 00%

हर्रस्ती केली तरच
हनयमानुसार अनुज्ञेय

6

वगय-3

5200-20200 ग्रेड वेतन
2400

महागाई भत्ता 136%
घरभाडे भत्ता 10%
शहर भत्ता 00%

हर्रस्ती केली तरच
हनयमानुसार अनुज्ञेय

7

वगय-3

5200-20200 ग्रेड वेतन 1900

महागाई भत्ता 136%
घरभाडे भत्ता 10%
शहर भत्ता 00%

हर्रस्ती केली तरच
हनयमानुसार अनुज्ञेय

-

8

वगय-4

4440-7440 ग्रेड वेतन
1300

महागाई भत्ता 136%
घरभाडे भत्ता 10%
शहर भत्ता 00%

हर्रस्ती केली तरच
हनयमानुसार अनुज्ञेय

-

(िेतनश्रेणी)
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-

कलम 4 (1) (ब) (xiv )
हजल्हा पहरषद जळगाव येथील बाधकाम हवभाग कायालयातील माहहतीचे इले क्तरॉहनक स्वरुपात सािहवले ली
माहहती प्रकाशीत करणे. चालू वषाकरीता.

अ.क्र
.

दस्तऐवजाचा प्रकार

1

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

2

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

3

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

4

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)
इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)
इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात) सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

5

7

8

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

हवषय

कोणत्या
इले क्तरॉहनक
नमुन्यात

काययकारी अहभयांता /
उपकययकारी अहभयांता, उप
अहभयांता ,कहनष्ि
अहभयांता/शाखा अहभयांता,
याांची आस्थापना हवषयक
कामकाज आदे श व
पत्रव्यवहार.
स्थापत्य अहभयाांहत्रकी सहा.
याांची आस्थापना हवषयक
आदे श आदे श व
पत्रव्यवहार.
अनुरेखक, कहनष्ि
आरे खक/आरे खक/ प्रमुख
आरे खक हमस्तरी श्रेणी 1 व
2 तसेच मैल कामगार याांचे
कामानुसार हु द्दा कमयचारी
आस्थापना हवषयक आदे श
व पत्रव्यवहार.
प्रलां हबत सेवाहनवृत्ती
प्रकरणाांचा अहवाल.
बाांधकाम सहमती
सभाांहवषयक अजेंडा
हवभागीय काययलयातील सवय
कमयचाऱ्याांचे कायालयीन
आस्थापना हवषयक आदे श
व पत्रव्यवहार.
वगय-1 व वगय-2
अहधकाऱ्याांचे तसेच
हवभागीय काययलयातील सवय
कमयचाऱ्याांचे वेतन दे यके..
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माहहती
हमळण्याची
पद्वती

जबाबदार
व्यक्तती

9

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

10

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

11

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

12

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)
इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)
इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

13

14

15

16

17

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)
इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)
इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

18

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

20

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

बाांधकाम हवभागातील सवय
कमयचाऱ्याांचे वैद्यकीय खचय
प्रतीपुती प्रस्ताव मांजरू ी
आदे श व पत्रव्यवहार.
माहीतीचा अहधकार
अहधहनयम 2005 अपील
बाबत
हतथयक्षेत्र हवकास,
एसआर,सवयसाधारण
दुरुस्ती,पुरहानी,आरोग्य,
पशुसांवधयन,गौणखहनज,13
वा हवत्त आयोग हवषयक
माहसक प्रगती अहवाल
बाांधकाम हवभागाच्या वेतन
व भत्ते अथयसांकल्पा बाबत
आदे श व पत्रव्यवहार.
सुरक्षा अनामत व टी.डी.एस.

स्थाहनक हनधी ले खा,
पांचायत राज सहमती व
महाले खाकार, मुांबई याांचे
ले खा पहरक्षणाबाबत
पत्रव्यवहार.
भाांडार हवषयक आदे श

रोहयो/मगाांराग्ररोहयो सांबांधी
अहवाल
सेस र्ांड, 3054 बजेट
वकय,िक्तकर बाप्पा वाडी
जोड रस्ता हवषयक माहसक
प्रगती अहवाल
आमदार स्थाहनक हवकास
काययक्रम, डोंगरी हवकास,
खासदार हनधी हवषयक
माहसक प्रगती अहवाल
हनहवदा बाबत आदे श
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21

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

22

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

23

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

24

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

25

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

26

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

27

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)
इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

28

13 वा हवत्त आयोग,
प्रा.आ.केन्र दुरूस्ती, शाळा
खोल्या दुरूस्ती,हज.प.इमारत
दुरुस्ती जनसुहवधा,
अांगणवाडी ,वैधाहनक
हवकास मांडळ हवषयक
माहसक प्रगती अहवाल
अथयसांकल्पीय कामे (
आहदवासी / हबगर आहदवासी योजना ), वाडी
जोड रस्ते सवयसाधारण
दुरुस्ती काययक्रम,गौणखहनज
हवषयक माहहती
हवशेष दुरूस्ती काययक्रम,
हज.प.सेस, मुलभतसुहवधा
जन सुहवधा ,13 वा हवत्त
आयोग (राज्यस्तर) इ.
योजना हवषयक
खासदार हनधी, प्रा.आ.केन्र
बाांधकामे, 13 वा हवत्त
आयोग,(हज.प) इत्यादी
योजनाांहवषयक माहहती.
आमदारहनधी, हवशेष दुरुस्ती
काययक्रम, 13 वा हवत्त
आयोग जनसुहवधा इ. योजने
हवषयक माहहती
ग्रा.रो.ह.यो , हडआरडीए. व
पां.स. स्तरावरील
अांदाजपत्रके हवषयक
इमारत दुरूस्ती अल्पबचत
अनुदान, यात्रास्थळे हवकास
काययक्रम, हब.ओ.टी प्रकल्प,
13 वन अनुदान काययक्रम,
रस्ते हवकासकाययक्रम, खेडी
जोडणे काययक्रम नहवन
प्रशासकीय इमारत बाांधकाम
अांगणवाडी इमारत,
पशुसांवधयन इमारती दुरूस्ती
इ. योजनाांचा पत्रव्यवहार व
माहहती.
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29

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

30

इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)
इले क्तरॉहनक स्वरुपात
(सांगणकात)सािहवले ली
माहहती (र्ाइल)

31







वाहन गणती अहवाल / बीन
शेती ना हरकत प्रमाणपत्र /
रस्त्याचे भुसांपादन हजल्हा व
तालुका नकाशे / वृक्षारोपण
अहवाल या बाबत माहीती
काम वाटप व मड़तेदाराांचे
पांजीकरण करणे
रस्त्याांबाबतची साांख्यीकी
आकडे वारी

टे प
हर्ल्म
हसडी
पलॉपी
इतर कोणत्याही इले क्तरॉहनक स्वरुपात
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कलम 4 (1) (ब) (xv) नुसार (ब)
विल्हा पवरषद, िळगाांि बाांधकाम विभाग,या कायालयात उपलब्ध सुविधाांचा तक्ता प्रकाशीत करणे
उपलब्ध सुविधा : भे टण्याच्या वेळे सांदभात माहहती.
 वेबसाईट हवषयी माहहती.
 कॉलसेंटर हवषयी माहहती.
 अहभले ख तपासणीसािी उपलब्ध सुहवधाांची माहहती.
 कामाच्या तपासणीसािी उपलब्ध सुहवधांााची माहहती.
 नमुने हमळण्याबाबत उपलब्ध माहहती.
 सुचना र्लकाची माहहती.
 ग्रांथालय हवषयी माहहती.
अ
क्र

सुहवधेचा प्रकार

वेळ

काययपध्दती

हिकाण

जबाबदार
व्यक्तती /
कमयचारी

तक्रार हनवारण

1

काययकारी अहभयांता
बाांधकाम हवभाग
हज.प.जळगाांव याांची
भे ट घे णबाबत.

कायालयीन
कामकाजाचे
हदवशी दुपारी
4-00 ते 5-00
पयंत (हर्रस्तीचे
हदवस वगळू न)

हकमान 3 हदवस
अगोदर हवहहत
पध्दतीने परवानगी
घे ऊन

बाांधकाम
हवभाग
हज.प.जळगाांव

--

कामकाजाहवषयी
कोणतीही तक्रार
असल्यास
त्याबाबत ले खी
अथवा तोंडी
स्वरुपात हनवेदन
दे ता येईल व सदर
तक्रारीचे हनवारण
सांदभात
कायालयाकडू न
सुचना दे ण्यात
येतील.

2

अहभले ख
तपासणीसािी
उपलब्ध सुहवधाांची
माहहती
कामाच्या
तपासणीसािी
उपलब्ध सुहवधाांची
माहहती
नमुने हमळण्याबाबत
उपलब्ध माहहती

कायालयीन
कामकाजाच्या
वेळेत

अहधहनयम नुसार
अजय करून व
परवानगी घे ऊन

कायालयीन
कामकाजाच्या
वेळेत

अहधहनयम नुसार
अजय करून व
परवानगी घे ऊन

कायालयीन
कामकाजाच्या
वेळेत

अहधहनयम नुसार
अजय करून व
परवानगी घे ऊन

3

4
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5

सुचना र्लकाची
माहहती

कायालयीन
कामकाजाच्या
वेळेत

बाांधकाम
हवभाग
हज.प.जळगाांव या
कायालयाच्या
प्रवेशद्वाराजवळ
सुचना र्लक
लावण्यात आला
आहे .

7

आवक टपाल
हवषयी सुहवधा

कायालयीन
कामाकाजाच्या
वेळेत

8

दुरध्वनी /
पी.बी.एक्तस
हवषयीची सुहवधा

कायालयीन
कामाकाजाच्या
वेळेत

यासािी स्वतांत्र
कायासन असून
काययकारी अहभयांता,
बाांधकाम हवभाग
हज.प.जळगाांव याांचे
पदनामाने अग्रहषत
असले ले अजय,
हनवेदन, तक्रारपत्र,
इ. स्स्वकारण्याची
सुहवधा उपलब्ध
आहे .
बाांधकाम हवभाग
हज.प.जळगाांव या
कायालयासािी
दुरध्वनी असून
त्याचा क्र.
0257 - 229633
असा आहे .

9

र्ॅ क्तस हवषयीची
सुहवधा
ई-मेल हवषयीची
सुहवधा

सुहवधा नाही

10

हनहवदा कक्ष

-
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कलम4(1)(ब) (xvi) नुसार(ब)
जळगाांवयेथीलबाांधकामहवभाग,हजल्हापहरषद,जळगाांवकायालयातीलशासकीयमाहहतीअहधकारी/सहाय्यकशासकीयमाहह
तीअहधकारी/अहपलीयप्राहधकारी(तेथीललोकप्राहधकारीच्याकाययक्षेत्रातील)याांचीहवस्तृतमाहहतीप्रकाशीतकरणे.
अ)शासकीयमावहतीअवधकारी
अ
क्र
1

शासकीयमाहहतीअ
हधकारीचे नाव
श्री. डी.के.पवार

पदनाम

काययक्षेत्र

पत्ता/र्ोन

अपीलीयप्राहधकारी

उपकाययकारीअ
हभयांता

बाांधकामहवभागाक
डीलकामकाजाबाब
त

बाांधकामहवभागहज.प.ज
ळगाांव
0257-2229633

श्री. प्रदीप वा.
कापडणीस
काययकारीअहभयांता

ब)सहाय्यकशासकीयमावहतीअवधकारी
अ
क्र
1

सहाय्यकमाहहतीअहध
कारीचे नाव
श्री.ए.पी.बागुल

पदनाम

काययक्षेत्र

पत्ता/र्ोन

अहधक्षक

बाांधकामहवभागाकडी
लकामकाजाबाबत

बाांधकामहवभागहज.प.
जळगाांव02572229633

पदनाम

काययक्षेत्र

पत्ता/र्ोन

काययकारीअहभयांता

बाांधकामहवभागाच्या
हजल्हास्तरीयकामका
जाबाबत.

हजल्हापहरषदजळगाांव
0257-2229633

ई-मेल

क)अवपलीयअवधकारी
अ
क्र
1

शासकीयमाहहतीअहध
कारीचे नाव
श्री. प्रदीप वा.
कापडणीस
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ई-मेल

कलम4(1)(ब) (xvii)

बाांधकामहवभाग,हजल्हापहरषद,जळगाांवयाकायालयातीलप्रकाशतमाहीती

सन2016-17यावषामध्येजळगाांवहजल्हापहरषदबाांधकामसहमतीच्याप्रत्यक्षात झाले ल्या 12, तहकुब झाले ल्या 1
अशा एकुण 13सभाबोलाहवले ल्याअसुनत्यामध्ये44िरावकरण्यातआले .

57

कलम 4 (1) (क)
सितसामानय लोकाांशी सांबांवधत महत्िाचे वनणतय ि धोरणे याांची यादी प्रकाशना करीता तयार
करणे ि वितरीत करणे.
बाांधकाम हवभाग हज.प.जळगाांव या कायालयाकडे स असले ल्या कामकाजाचा प्रत्यक्ष लोकाांशी सांबांध येतो.
या कायालयाकडील मह्तत्वाचे कामकाज हे शासनाने हवहहत करून हदले ल्या हनयमानुसार केले जाते.
कामकाजासांदभात खुद्द बाांधकाम हवभागाकडू न हनयम अथवा धोरण िरहवले जात नाही.

58

महत्वाच्या

कलम 4 (1) (ड )
सितसाधारणपणे आपल्या कायालयात होणाऱ्या प्रशासकीय / अधत नयायीक कामकािाच्या प्रकारची यादी तयार
करणे, घे तलेल्या वनणतयाबाबत कायत करण्याची मीमाांसा यापुढे दे ण्यात ये ईल असे िाहीर करणे.
बाांधकाम हवभाग, हज.प.जळगाांव या कायालयाकडू न सवयसाधारणत: खालील स्वरूपाचे प्रशासकीय (मांजरू ी / मान्यता दे णे
सांदभातील) कामकाज केले जाते.
1) बाांधकाम हवभागाकडील सांवगातील नव्याने हनयुक्तत कमयचाऱ्याांचे एक वषानांतर हशकावू काळ मांजरु ीसािी सादर
करणे
2) बाांधकाम हवभागाांतगयत ताांहत्रक सांवगातील कमयचाऱ्याांना अहतउत्कृ ष्ट कामाबाबत आगावू वेतन वाढ मांजरू ीचे प्रस्ताव
हशर्ारस करून सादर करणे
3) ताांहत्रक सांवगातील कमयचायाांच्या बदल्या करणे.तसेच वरीष्ि वेतन श्रेणी मांजरू ीसािी प्रस्ताव सादर करणे
4) हवभागातील ताांहत्रक सांवगातील कमयचारी याांना हनयमीत वाषीक वेतन वाढ, रजा, मांजरू करणे.
5) हवभागातील ताांहत्रक सांवगातील कमयचारी याांची जेष्िता सुची प्रहसध्द करणे.
6) बाांधकाम हवभागामधील व उपहवभागातील कमयचाऱ्याांचे वैद्यकीय खचाचे प्रहतपूतीस मांजरी घे णे.
7) बाांधकाम हवभागाकडील कमयचाऱ्याचे एक वषावरील प्रवास भत्ते दे यकास मांजरू ी घे णे.
8) बाांधकाम हवभागासािी स्टे शनरी खरे दी करणे., भहवष्य हनवाह हनधीमधून रक्तकम / अहग्रम काढणेस मांजरू ी दे णे.
9) वाहनाांचे इांधन व दुरूस्ती खचास आहण साहदल खचास मान्यता दे णे.
10) उप हवभागीय अहधकारी याांच्या दै नांहदन्या मांजरू करणे
11) उप हवभागाांची वार्षषक तपासणी करणे तसेच तपासणीतील आक्षेपाांची पूतयता स्स्वकृ तीस मांजरू ी दे णे
12) बाांधकाम हवभागातील अहभलेख कक्षातील हवहहत मुदत सांपले ले अहभले ख नष्ट करण्यास मांजरू ी दे णे
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बाांधकाम विभाग,
विल्हा पवरषद, िळगाि.
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 मधील कलम 4 अन्वये,
हद.12.11.2017 रोजी प्रकाहशत केलेली कायालयाची माहहती.
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जा.क्र.बाांध./माहीती अहधकार/कलम-4/
बाांधकाम हवभाग, हजल्हापहरषद,जळगाांव
हदनाांक:/
/ 2017

प्रवत,
मुख्य कायत कारी अवधकारी,
विल्हा पवरषद,िळगाांि.

/2017

विषय:- माहीतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 मधील कलम 4 नुसार माहीती प्रकाहशत
करणे बाबत
केंर शासनाच्या माहीतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 मधील कलम 4 नुसार कायालयाची माहीती
प्रहसध्द करून त्याची प्रत या कायालयाकडे स सादर करणे बाबत सांदभीय पत्रान्वये सुहचत करण्यात आले ले आहे .
त्यानुसार बाांधकाम हवभाग, हजल्हा पहरषद जळगाांव या कायालयाची माहीती हदनाांक 12/11/2017
रोजी प्रहसध्द करण्यात आलेली असून सदर माहीती दोन प्रतीत सीडी सह यासोबत सादर करण्यात येत आहे . कृ पया
माहीती स्स्वकृ त होवून पोच हमळावी हह हवनांती.

कायत कारी अवभयां ता,
बाांधकाम विभाग, विल्हा पवरषद,
िळगाांि
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