सार्वजनिक

बाांधकाम

नर्भाग

(खुद्द),

मांत्रालय याांची सुधानित र् अद्ययार्त
िागनिकाांची सिद प्रनसध्द किण्याबाबत.
महािाष्ट्र शासि
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग
शासि निर्वय क्रमाांक : िासद 2021/प्र.क्र.167/2021/प्रशासि 3
मादाम कामा मागव, हु तात्मा िाजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
नदिाांक : 22 निसेंबि, 2021.
र्ाचा :- 1) शासि पनिपत्रक, सामान्य प्रशासि नर्भाग क्र. िासद 1516/प्र.क्र.66/18-अ,
नद. 28/12/2016.
2) शासि निर्वय, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग क्र. िासद 2017/प्र.क्र.10/2017/प्रशासि 3,
नद. 6 िोव्हेंबि, 2019
प्रस्तार्िा :महािाष्ट्र शासकीय कमवचाऱयाांच्या बदलयाांचे नर्नियमि र् शासकीय कतवव्ये पाि पाितािा
होर्ाऱया नर्लांबास प्रनतबांध अनधनियम, 2005 मधील कलम 8 (1)(2) मधील तितूदीिुसाि प्रत्येक
नर्भाग ककर्ा कायालय याांिी िागनिकाांची सिद प्रनसध्द किण्याची तितूद किण्यात आली आहे.
त्यास अिुसरुि, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाची िागनिकाांची सिद प्रथमत: सि 2005 मध्ये प्रनसध्द
किण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग (खुद्द) ची सुधािीत िागनिकाांची सिद 2019 सांदभाधीि क्र. 2 येथील शासि निर्वय नद. 6 िोव्हेंबि, 2019 अन्र्ये प्रनसध्द किण्यात आली
आहे.
शासि निर्वय:महािाष्ट्र शासकीय कमवचाऱयाांच्या बदलयाांचे नर्नियमि र् शासकीय कतवव्ये पाि पाितािा
होर्ाऱया नर्लांबास प्रनतबांध अनधनियम, 2005 च्या अिुषांगािे प्रनसध्द केलेलया नद. 19 िोव्हेंबि, 2013
िोजीच्या नियमामधील मुद्दा क्र. 3(2) िुसाि सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग (खुद्द) ची िागनिकाांची सिद 2021 याअन्र्ये अद्ययार्त करुि प्रनसध्द किण्यात येत आहे. तसेच सदिहू सुधानित िागनिकाांची
सिद

सार्वजनिक

बाांधकाम

नर्भागाच्या

www.mahapwd.com

र्

शासिाच्या

www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळाांर्ि उपलब्ध करुि दे ण्यात आली आहे.
सदि शासि निर्वय महािाष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्ि
उपलब्ध किण्यात आला असूि, त्याचा सांकेताांक 202112221459415618 असा आहे. हा आदे श
निजीटल स्र्ाक्षिीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शािुसाि र् िार्ािे,

POOJA BHASKAR
UDAWANT

Digitally signed by POOJA BHASKAR UDAWANT
DN: CN = POOJA BHASKAR UDAWANT, C = IN,
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS
DEPARTMENT
Date: 2021.12.23 13:07:36 +05'30'

( पुजा भा. उदार्ांत )
अर्ि सनचर्, महािाष्ट्र शासि
प्रत 1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधाि सनचर्, मांत्रालय, मुांबई
2.मा. मांत्री (सा.बाां.) (सार्वजनिक उपक्रम र्गळू ि) याांचे खाजगी सनचर्, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग,
मांत्रालय, मुांबई 400 032

शासि निर्वय क्रमाांकः िासद 2021/प्र.क्र.167/2021/प्रशासि 3

3. मा. मांत्री (सा.बाां.) (सार्वजनिक उपक्रम) याांचे खाजगी सनचर्, सार्वजनिक बाांधकाम
नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032
4. मा. िाज्यमांत्री (सा.बाां.) (सार्वजनिक उपक्रम र्गळू ि) याांचे खाजगी सनचर्, सार्वजनिक
बाांधकाम नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032
5. मा. िाज्यमांत्री (सा.बाां.) (सार्वजनिक उपक्रम) याांचे खाजगी सनचर्, सार्वजनिक
बाांधकाम नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032
6. अपि मुख्य सनचर् (सा.बाां.) याांचे स्र्ीय सहायक, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, मांत्रालय,
मुांबई 400 032
7. सनचर् (िस्ते) याांचे स्र्ीय सहायक, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, मांत्रालय,
मुांबई 400 032
8. सनचर् (बाांधकामे) याांचे स्र्ीय सहायक, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, मांत्रालय,
मुांबई 400 032
9. सर्व सह सनचर्/उप सनचर्/अर्ि सनचर्/कायासि अनधकािी, सार्वजनिक बाांधकाम
नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032
प्रत,
प्रशासि 3 कायासि, सांग्रहाथव

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2
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महाराष्ट्र शासन
नागररकाांची सनद-2021
-सार्वजरनक बाांधकाम रर्भागमांत्रालय, मांबई-32.
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अनुक्रमनर्का
अ.क्र.

तपशील

1
2
3

प्रस्तावना
साववजननक बाांधकाम नवभागाच्या नागनिकाांकडू न अपेक्षा

4
5
6
7
8

कायवपत
ू ीचे वेळापत्रक (पनिनिष्ट-ड)
िासकीय नवश्रामगृह
अांदाजपत्रकीय तितूद
व्हहजन डॉक्युमेंट 2030 अांतगवत नवभागाची मानहती
िासकीय सेवा-सुनवधा दे ण्यासाठी िपथपत्राऐवजी स्वयांघोषणापत्र व
कागदपत्राांच्या साक्षाांकीत प्रतीऐवजी कागदपत्राांच्या स्वयांसाक्षाांकीत प्रती
स्वीकािण्याबाबत.
गाऱ्हाण्याांचे ननिाकिण, सनदे चा आढावा व जनसामानयाांकडू न सूचना
नागिीकाांच्या सनदे चा तसेच जनसामानयाांकडू न प्राप्त सूचनाांचा
आढावा/ससहावलोकन
परिरिष्ट-अ, सा.बाां.रि., मांत्रालय (खुद्द) -िचना
परिरिष्ट-ब, सािवजरनक बाांधकाम रिभागात (खुद्द) हाताळण्यात
ये णािे रिषय तसेच जन मारहती अरधकािी, प्रथम अरपलीय
प्रारधकािी याांची मारहती
परिरिष्ट-क- िृक्ष तक्ता (क्षे त्रीय सांघटना)
परिरिष्ट-इ- रिभागप्रमुख ि क्षे रत्रय प्रादे रिक रिभाग प्रमुख
याांचे दूिध्िनी क्रमाांक

9
10
11
12

13
14

पृष्ट्ठ क्रमाांक

साववजननक बाांधकाम नवभागाची िचना (पनिनिष्ट-अ)
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1. प्रस्तार्ना.
महािाष्र िासनाचा साववजननक बाांधकाम नवभाग हा सुमािे 150 वषाहू न जास्त अिी
गौिविाली पिां पिा असलेला महत्वाचा नवभाग आहे . हा नवभाग नागनिकाांना या खात्यािी सांबनधत
असणाऱ्या सेवा कतवहयभावनेने व कायवतत्पितेने पुिनवण्यास बाांधील िाहील. ही बाांनधलकी
साववजननक बाांधकाम नवभाग या सनदे द्वािे जाहीि किीत आहे .
1) िासकीय इमाितींची (कायालयीन तसेच ननवासी गाळे ) नवीन बाांधकामे उत्तम गुणवत्तेची,
नटकाऊ, सुिनक्षत, अत्यावश्यक सुनवधायुक्त, सौंदयवपण
ू व व सभोवतालचा पनिसि सुिोनभत
किणािी अिी हिीत इमािती किणे . तसेच आग, भूकांप इ. बाबतीत क्रेंद्र िासनाच्या
आपत्ती हयवस्थापन अनधननयम 2005 प्रमाणे सुिक्षा उपाययोजना किण्यात येतील.
2) िस्ते नवकास योजनेतील िस्त्याांची नवीन बाांधकामे, सुधािणा, तसेच त्याविील मोठे पूल,
मो-या याांची बाांधकामे, भाितीय िस्ते व महासभेच्या ननदे िाप्रमाणे उत्तम दजाची व सुिनक्षत
किे ल.
3) आपत्ती ननवािण कायद्यानुसाि नजल्हानधकािी याांच्यािी समनवयाने आपत्कालीन
हयवस्थेसाठी तत्पितेने आवश्यक उपाययोजना किे ल.
4) नवभागाांतगवत सवव कायालयात प्रनतसाद वेळापत्रक दिवनी भागावि प्रदर्शित किे ल.
5) मानहती अनधकाि अनधननयम तसेच लोकसेवा हक्क अनधननयमातील तितूदींतगवत नदले ल्या
वेळापत्रकानुसाि िासकीय कामकाज किण्यास आम्ही बाांधील आहोत.
6) ई- गहहनवनसची प्रभावी अांमलबजावणी किे ल.
7) नवभागाची आवश्यक व अद्ययावत नवनवध मानहती साववजननक बाांधकाम नवभागाच्या

www.mahapwd.com या सांकेतस्थऴावि (वेबसाईटवि) उपलब्ध किे ल व
अद्ययावत ठे वेल.
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2. सार्वजरनक बाांधकाम रर्भागाच्या नागररकाांकडू न अपेक्षा : नागनिकाांकडू न आवश्यक असलेली मानहती व कागदपत्रे पनिपूणविीत्या नमळावी.
 नागनिकाांचा प्रनतसाद नवकासाला मदत किणािा असावा.
 नागनिकाांनी मानगतलेली मानहती सुस्पष्ट िब्दात माांडण्यात यावी.
 साववजननक मालमत्तेची हयवस्था व सांिक्षण किण्यास सहकायव किावे.
 नागनिकाांनी स्वेच्छे ने अनतक्रमणे दूि किावीत व पुनहा सिकािी जागाांवि अनतक्रमणे
करु नयेत.
 नागनिकाांनी कायदे िीि तितुदी, ननयम, अनलनखत सांकेत याांचे पालन किावे.
 नागनिकाांनी कायदे /ननयम याांचे पालन करर्े आवश्यक आहे.
3.

सार्वजरनक बाांधकाम रर्भागाची रचना पनरनशष्ट-अ कृपया पहावे.
(सा.बाां.नव.मांत्रालय (खुद्द) ची रचना)
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४.

कायव पत
ू ीचे िेळापत्रक

पनिनिष्ट-ड
अ.क्र.
1

सेर्ाांचा तपशील
2

1

सेर्ा पररर्ण्याची
रर्रहत मदत

3

4

सेर्ा रर्रहत मदतीत न
पररर्ल्यास तक्रार
5

ठे केदाराांनी अवलां बावयाची
ई-नननवदा काययप्रणाली

अ

कांत्राटदाि वगव 4 व 4(अ) नोंदणी
व नुतनीकिण

ब

कांत्राटदाि वगव 5, 5(अ),6 आनण
बेिोजगाि अनभयांताचे नोंदणीकिण
व मांजिू सहकािी सांस्था वगव अ
याांचे वगीकिण व नुतनीकिण

क

सेर्ा पररर्णारे सक्षम
अरधकारी

कांत्राटदाि वगव 7,8,9 आनण मजूि
कामगाि सहकािी सांस्था वगव ब
याांचे वगीकिण, इमाित दे खभाल
व स्थापत्य अनभयाांनत्रकी
सहय्यकाची पिीक्षा उत्तीणव
झालेल्या उमेदवािाांचे वगव 7 मध्ये
नोंदणीकिण व नुतनीकिण

2

िस्त्याच्या कडे ला असले ल्या
इमाितीचा ना हिकत पिवाना

3

पेरोल पांप आनण पेरोल पांपाच्या
पोहोच मागाचे िासन स्तिावि
पिीपूणव प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानां ति
ना हिकत प्रमाणपत्र दे ण्यात येते.

4

िस्ता ओलाांडून जाणा-या
वानहनयाांसाठी ना हिकत प्रमाणपत्र

5

मुख्य अनभयांता,
क्षेनत्रय कायालय

अनधक्षक अनभयांता

90 नदवस

30 नदवस

सनचव,
साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई
मुख्य अनभयांता,
सांबांनधत प्रादे निक नवभाग

अधीक्षक अनभयांता, सांबांनधत
मांडळ
कायवकािी अनभयांता

कायवकािी अनभयांता

30 नदवस

30 नदवस

अधीक्षक अनभयांता,
सांबांनधत मांडळ

कायवकािी अनभयांता

60 नदवस

उप सनचव,
साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

1.मुरुड / माती/ खडीचा
िस्ता- उप अनभयांता
2.डाांबिी िस्ता/ पदपथकायवकािी अनभयांता
3. कााँक्रीट िस्ता व पदपथअधीक्षक अनभयांता

30 नदवस

1.मुरुड / माती/ खडीचा
िस्ता- कायवकािी अनभयांता
2.डाांबिी िस्ता/ पदपथअधीक्षक अनभयांता
3. कााँक्रीट िस्ता व पदपथमुख्य अनभयांता

नवश्रामगृहाांचे आिक्षणपत्र

कायवकािी अनभयांता

7 नदवस.

अधीक्षक अनभयांता,
सांबांनधत मांडळ

6

सिकािी इमाितींचे "ना
उपलब्धता” प्रमाणपत्र

कायवकािी अनभयांता

15 नदवस

अधीक्षक अनभयांता,
सांबांनधत मांडळ

7

िास्त भाडे / प्रमाणभाडे प्रमाणपत्र

कायवकािी अनभयांता

15 नदवस

अधीक्षक अनभयांता,
सांबांनधत मांडळ

8

इमाितीचे मूल्यननव्श्चतीकिण

कायवकािी अनभयांता

30 नदवस

अधीक्षक अनभयांता,
सांबांनधत मांडळ

9

पथ नकनािावती ननयमाांच्या
अनुषांगाने पिवानगी दे णे

कायवकािी अनभयांता

30 नदवस

अधीक्षक अनभयांता

10

राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडे ला
प्रस्तानवत असलेल्या इमारतीस
बाांधकामाचा जोडरस्ता वर्गळू न

कायवकािी अनभयांता

30 नदवस

मुख्य अनियांता
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ना-हरकत परवाना
11

राष्ट्रीय महामार्गय लर्गतच्या पेरोल
पांप आनण खाजगी मालमत्ता याांचे
पोहोच मागाचे ना-हिकत
प्रमाणपत्र

कायवकािी अनभयांता

30 नदवस

मुख्य अनियांता

12

राष्ट्रीय महामार्गय ओलाांडून बाजूने /
िूनमर्गत वानहनयाांसाठी ना-हरकत
प्रमाणपत्र

कायवकािी अनभयांता

30 नदवस

उप सनचव (रा.म.)
साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

13

राष्ट्रीय महामार्गय लर्गत व छे दन
ू
केबल वानहनया टाकण्याचे प्रस्ताव

कायवकािी अनभयांता

30 नदवस

उप सनचव (रा.म.)
साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

14

राष्ट्रीय महामार्गावरुन ओव्हरहे ड
वानहनया टाकण्याचे प्रस्ताव

कायवकािी अनभयांता

30 नदवस

उप सनचव (रा.म.)
साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

15

राष्ट्रीय महामार्गय बाजूने/ छे दन
ू
कालवा 2.5 नमटर क्रॉससर्गचे
प्रस्ताव

कायवकािी अनभयांता

45 नदवस

उप सनचव (रा.म.)
साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

16

रस््यालर्गत दूरध्वनी केबल
टाकण्याकरीता परवानर्गी
नमळणेबाबत

1. प्रमुख िाज्यमागव /
िाज्यमागव /प्रमुख नजल्हा
मागव- कायवकािी अनभयांता
2. िाष्रीय महामागाकिीता
– सांबांनधत िाष्रीय
महामागव नवभागाचे
कायवकािी अनभयांता
3. इति नजल्हा मागव/
ग्रामीण मागव/गाव िस्ते सांबांनधत कायवकािी
अनभयांता

60 नदवस

उप सनचव (रा.म.)/ उप
सनचव (रस्ते)
साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

17

रस््यालर्गत पाणी / र्गॅस/ तरल
द्रव्य पाईप लाईन टाकण्याकरीता
परवानर्गी नमळणे बाबत

कायवकािी अनभयांता

45 नदवस

उप सनचव (रा.म.)/(रस्ते)/
(इमारती)
साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

18

शोनिवांत व फु लझाडाांच्या रोपाांचा
पुरवठा करणे

सांबांनधत सहाय्यक
सांचालक उपवने व उद्याने

30 नदवस

सांचालक उपवने व उद्याने

19

शासकीय जनमनीवरील पुतळे व
अधयपत
ु ळे याबाबतचे प्रस्ताव

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ

45 नदवस

उप सनचव (इमारती)
साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

20

सिकािी ननवासस्थान न
नमळण्याचे प्रमाणपत्र
(अनुपलब्धता)

कायवकािी अनभयांता

7 नदवस

अधीक्षक अनभयांता,
सांबांनधत मांडळ

21

सिकािी ननवासस्थान
नमळण्याबाबतचे प्रनतक्षा यादी
क्रमाांक

कायवकािी अनभयांता

7 नदवस

अधीक्षक अनभयांता,
सांबांनधत मांडळ

22

सिकािी ननवासस्थानी िाहणाऱ्या
ननवृत कमवचाऱ्याांच्या बाबतचे ना
हिकत दाखले

कायवकािी अनभयांता

30 नदवस

अधीक्षक अनभयांता,
सांबांनधत मांडळ
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23

पथकि नाक्यावि पथकि दि व
मानहती दिवक फलक लावणे

कायवकािी अनभयांता

प्रकल्प पूणव
झाल्यावि

24

काि,जीप ला पथकिातून सूट
नदल्याने उद्योजकास द्यावयाचा
मोबदला

कायवकािी अनभयांता

3 मनहनयाचे आत

25

अपघात स्थळ घोनषत झाल्यानां ति1)तात्पुित्या सुधािणा
2)कायमस्वरुपी सुधािणा

कायवकािी अनभयांता

26

नागनिकाांनी नदले ल्या तक्रािीचे
यथोनचत उत्ति दे णे

27

साववजननक बाांधकाम नवभागाच्या
ननिननिाळया िस्ते व इमािती
नवषयक योजनाांचा तपिील दे णे
1)BEAMS प्रणाली.

28

िस्ते नवकास योजनाांचाआढावा

29

साववजननक बाांधकाम नवभागाच्या
प्रकल्पाांतगवत भूसांपादनाचा ॲवाडव
घोनषत झाल्यावि मोबदला दे णे

अधीक्षक अनभयांता,
सांबांनधत मांडळ
अवि सनचव

मुख्य अनभयांता
1) 3 मनहने
2) 1 वषव

सह सनचव (सां.नन.)

45 नदवस

सनचव (िस्ते)/सनचव
(बाांधकामे)

अधीक्षक अनभयांता

दि 3 मनहनयाांनी

मुख्य अनभयांता

उप सनचव (िस्ते)

3 वषे

सनचव (िस्ते)

उप सनचव (िस्ते)
उप सनचव (इमािती)
उप सनचव (खा.ि.-1)
उप सनचव (खा.ि.-2)

24 मनहने

सनचव (िस्ते)

पथकर वसूलीची मानहती सावणजननक बाांधकाम नवभाग/महाराष्र राज्य रस्ते नवकास
महामांडळाच्या सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

5.

शासकीय रर्श्रामगृह :नदनाांक 28/5/2015 च्या िासन ननणवयानवये नवश्रामगृहाचे आिक्षण किण्याकिीता

प्राथम्यक्रम ननव्श्चत किण्यात आला असून त्यानुसाि उपलब्धतेनस
ु ाि नवश्रामगृहातील कक्षबांध
आिनक्षत किण्यात येतात. सदि आिक्षण नकमान सात नदवस अगोदि िासनाने नवहीत केलेल्या
अटी/िती

व

दिानुसाि

www.mahapwd.com

किण्यात

येते.

साववजननक

बाांधकाम

नवभागाच्या

या सांकेतस्थळावि िाज्यातील साववजननक बाांधकाम नवभागाच्या

अखात्यािीतील नवश्रामगृहाांचे पत्ते व दूिध्वनी क्रमाांक इ. मानहती उपलब्ध आहे .

नवश्रामगृहाचे आरक्षर् करण्याकनरता प्राथम्यक्रम
1) महाराष्राचे राज्यपाल
2) राज्याचे मुख्यमांत्री
3) नवधानपनरषदे चे सभापती/ नवधानसभेचे अध्यक्ष/ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूती
4) लोकआयुक्त
5) मा.मांत्री/ मा. नवरोधी पक्षनेते, नवधान पनरषद व नवधान सभा
6) उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती
7) नवधान पनरषदे चे उप सभापती/ नवधान सभेचे उपाध्यक्ष
8) मा. राज्यमांत्री
9) नवधान मांडळाच्या सनमतयाांचे सभासद
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10) लोक प्रनतननधी (खासदार/ आमदार)
11) राज्य शासनाचे शासकीय कामकाजानननमत्त दौ-यावर असर्ारे अनधकारी/ कमणचारी
12) केंद्र शासनाचे शासकीय कामकाजानननमत्त दौ-यावर असर्ारे अनधकारी/ कमणचारी
13) राज्य शासनाचे कामावर नसताना येर्ारे अनधकारी/ कमणचारी
14) इतर राज्य शासनाचे शासकीय कामकाजानननमत्त दौ-यावर असर्ारे अनधकारी/
कमणचारी
15) माजी खासदार/ आमदार/ स्वातांत्र्य सांग्राम सेनानी/ राज्य शासनाचे सेवाननवृत्त
अनधकारी/ कमणचारी
16) अनधस्स्वकृत पत्रकार/डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर दनलत नमत्र/लोकशाहीर अण्र्ाभाऊ
साठे (राज्य शासन पुरस्कार प्राप्त) व अपांग गुर्वांत कामगार (राज्य/केंद्र शासन पुरस्कार
प्राप्त)
आनदवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती/ अजुणन, राजीव गाांधी खेलरतन पुरस्कार, ध्यानचांद
पुरस्कार, नशवछत्रपती पुरस्काथी (फक्त खेळाडू ), हहद केसरी, रुस्तम-ए हहद भारत केसरी
व महान भारत केसरी हे नकताब प्राप्त खेळाडू
17)

नाटकात काम करर्ारे मराठी नाट्यकमी

18)

खाजगी व्यक्ती

नाटकात काम करर्ारे मराठी नाट्यकमी याांच्या साठी आरक्षर्ाच्या अटी व शती खालील
प्रमार्े असतील१) शासकीय नवश्रामगृहातील आरक्षर्ाचा लाभ फक्त नवश्रामगृहाजवळच्या नठकार्ी
आयोनजत नाटकाच्या प्रयोगामध्ये भाग घेण्यासाठी येर्ाऱ्या मराठी नाटयकमींना घेता
येईल.
२) नाटकाचे प्रयोग नसतील अशा नठकार्ी तसेच नाटकाचे प्रयोग सांपल्यानांतरच्या
नदवसाांसाठी मराठी नाटकमी याांना खाजगी व्यक्तीप्रमार्े आरक्षर्ाचा लाभ घेता
येईल.
३) असे आरक्षर् जास्तीत जास्त ७ नदवसाांसाठी असेल.
४) कक्षाांचा ताबा दे ण्यापूवी सांपूर्ण कालावधीचे भाडे आगाऊ अनामत घेण्यात येईल.
(सार्वजरनक बाांधकाम रर्भाग, शासन रनणवय क्रमाांक आरक्षण-2015/ प्र.क्र.26/ रम.व्य-2,
रद.28/5/2015, क्र.आरक्षण-2009/प्र.क्र.80/ रम.व्य-2,रदनाांक 18/1/2010 र्
क्र.आरक्षण-2021/प्र.क्र.63/ रम.व्य-2,रदनाांक 13/07/2021 नसार)

6.

सार्वजरनक

बाांधकाम

रर्भागाची

अर्वसांकल्परर्षयक

मारहती

सावणजननक बाांधकाम नवभागाच्या अांतगणत येर्ारे कायणक्रम वा योजना याबाबत मागील वषाचा

प्रतयक्ष खचण, चालू वषाचे अथणसांकल्पीय अांदाजपत्रक, सुधारीत अांदाज व पुढील वषाचे
अथणसांकल्पीय अांदाज याबाबतची मानहती या नवभागाच्या कायणक्रम अांदाजपत्रक या पुस्स्तकेत
उपलब्ध असून सदर प्रकाशन पीडीएफ (PDF File) स्वरुपात सावणजननक बाांधकाम
नवभागाच्या

www.mahapwd.com व शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळाांवर उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे . तसेच सावणजननक बाांधकाम नवभागाची
अथणसांकल्पनवषयक

इतयांभत
ू

मानहती

शासनाच्या
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सांकेतस्थळावर अथणसांकल्पीय अांदाज, वाटप आनर् सांननयांत्रर् प्रर्ाली (प्रतयक्ष पद्धती)
(अथणसांकल्प नवतरर् प्रर्ाली) BEAMS प्रर्ालीवर (MIS या Public dom) मध्ये जनतेसाठी
उपलब्ध असून तयाची हलक https://beams.mahakosh.gov.in अशी आहे.

7. व्व्हजन डॉक्यमें ट 2030 अांतगवत रर्भागाची मारहती-

VISION 2030 for Public Works Department (Roads)
१. Connect all Districts headquarters with neighbouring districts by four
lane road. Out of 3000 km of roads 610 kms will be completed.
२. Hindu Hridaysamrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi
Mahamarg.
३. Connect Taluka places to District headquarters by tow lane roads.
४. Provide Ring roads to all Districts headquarters. Out of 3000 Kms 2000
kms will be completed.
५. Provide By - Pass roads to all Taluka Headquarters. Out of 5000 kms
2000 kms will be completed.
६. Maintenance of Road Network of 88250 Kms.

VISION 2030 (Bulidings)
१. To construct Central Administrative Buildings at each District and Taluka
places in Maharashtra. The target of 123 Administrative buildings is to
be achieved by year 2030
२. To construct all the new buildings on GREEN buildings concept and
adoption of GREEN buildings norms.
३. To retrofit all the existing buildings as per GREEN buildings norms as per
availability of resources.
४. To implement Energy Conservation Building Code (ECBC) norms for all
the buildings in phases.
५. To adopt new innovations and latest technology for the construction
norms.

-9

-

-

शासन ननर्णय क्रमाांक : नासद 2021/प्र.क्र.167/2021/प्रशासन 3

8.

शासकीय सेर्ा-सरर्धा दे ण्यासाठी शपर्पत्राऐर्जी स्र्यां घोषणापत्र र्
कागदपत्राांच्या साक्षां रकत प्रतीऐर्जी कागदपत्राांच्या स्र्यां साक्षाांरकत प्रती
व्स्र्कारणेसावणजननक बाांधकाम नवभागातील कांत्राट करारातील रु.500/- स्टॅ म्प पेपरवरील

कायदे शीर प्रमार्पत्र वगळता, अन्य बाबींसाठी स्वसाक्षाांनकत कागदपत्रे स्वीकारले जातील.
सावणजननक बाांधकाम नवभागाच्या सवण कांत्राटाांमध्ये CVC (केंद्रीय दक्षता आयोग) नुसार
integrity pact समानवष्ट केला असून, सावणजननक बाांधकाम नवभाग भ्रष्टाचार प्रनतबांधक
ननयमास बाांधील आहे .

९.

गाऱ्हाण्याांचे रनिाकिण सनदे चा आढािा ि जनसामानयाांकडू न सूचना
कायणपूतीस होर्ारा नवलांब वा नवभागाबाबत अन्य काही गाऱ्हार्ी अथवा काही

कामाबाबत तक्रारी असतील तर, तयासाठी मांत्रालय स्तरावर (सावणजननक बाांधकाम नवभाग
(खुद्द)) सह सनचव (सां.नन.), सावणजननक बाांधकाम नवभाग याांचेकडे तक्रार नोंदनवण्यात यावी.
अशा गाऱ्हार्ी/तक्रारींचे ननराकरर् तयाांचेकडू न ४5 नदवसाांच्या आत करण्यात येऊन,
यथोनचत उत्तर तक्रारदारास दे ण्यात येईल.
10.

नागनरकाांच्या

सनदे चा तसेच

जनसामान्याांकडू न

प्राप्त

सूचनाांचा

आढावा/

हसहावलोकन.
या नागनरकाांच्या सनदे च्या उपयुक्ततेबाबतचा तथा पनरर्ामकारकतेचा तसेच
जनसामान्याांकडू न प्राप्त सूचनाांचा आढावा मुख्य सनचव/प्रधान सनचव (सा.बाां.) याांचेकडू न
दर ६ मनहन्याांनी घेण्यात येईल व तयानुसार यथोनचत बदल करण्यात येतील.

**************
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परररशष्ट्ट-ब
केंद्र शासनाचा मारहतीचा अरधकार अरधरनयम 2005
साववजननक बाांधकाम नवभाग मांत्रालय (खुद्द) मधील जन मारहती अरधकारी / प्रर्म अनपनलय प्रानधकािी
याांची यादी, त्याांची नावे, पदनामे, त्याांच्याकडे सोपनवण्यात आले ले नवषय, त्याांचा भ्रमणध्वनी क्रमाांक, कायालयीन
दूिध्वनी क्रमाांक आनण ई-मेल ॲड्रेस याबाबतची मानहती.

अ.
क्र.

रर्षय

शासकीय मारहती अरधकारी
याांचे पदनाम कायालय क्रमाांक
दूरध्र्नी क्रमाांक

प्रर्म अरपरलय प्रारधकारी
याांचे पदनाम र् दूरध्र्नी
क्रमाांक र् ई-मेल

1

2

3

4

इमाितीनवषयक बाबी, कांत्राटदािाांची
नोंदणी व इमाितीनवषयक प्रिासकीय
मानयता, िासकीय नवश्रामगृहे
(सा.बाां.नवभागाच्या अनधपत्याखालील)
सा.बाां. नवभागाच्या अनधपत्याखालील
जागा याांच्यािी सांबांनधत नमळकत
हयवस्थापन नवषयक बाबी.

कक्ष अनधकािी-इमािती-1
220225057

1.

कायव कारी अरभयां ता तर्ा
अर्र सरचर् (इमा.)
उप अनभयांता तथा कक्ष अनधकािी22025057
इमािती-2
usbld.pwd@maharashtra.go
220225057
v.in
इमािती-3
220225057
कक्ष अनधकािी- नमहय-1
22020266
कक्ष अनधकािी - नमहय-2
22020266
कक्ष अनधकािी - नमहय-3
22020266

2.

िस्ते, पूल व अनुषांनगक बाबी

कक्ष अनधकािी- िस्ते-1
22024737
कक्ष अनधकािी- िस्ते-2
22024737
कक्ष अनधकािी- िस्ते-3
22020149

अर्र सरचर् (रमव्य.)
22025057
usem.pwd@maharashtra.go
v.in

कायव कारी अरभयां ता तर्ा
अर्र सरचर् (रस्ते),
22024737
usrd.pwd@maharashtra.gov
.in

कक्ष अनधकािी- िस्ते-4
22024737
कक्ष अनधकािी-िस्ते-4-अ
22024737
उप अनभयांता तथा कक्ष
अनधकािी-िस्ते-5
22024737
मुांबईतील िस्ते, पूल व अनुषांनगक बाबी

कक्ष अनधकािी- िस्ते-6
22820159.
कक्ष अनधकािी- िस्ते-7
22045545.
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कायव कारी अरभयां ता तर्ा अर्र
सरचर् (मांबई रस्ते)
22020266
usmr.pwd@maharashtra.go
v.in

-
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अ.
क्र.

रर्षय

शासकीय मारहती अरधकारी
याांचे पदनाम कायालय क्रमाांक
दूरध्र्नी क्रमाांक

प्रर्म अरपरलय प्रारधकारी
याांचे पदनाम र् दूरध्र्नी
क्रमाांक र् ई-मेल

1

2

3

4

नवीन िस्ते व पुलाांच्या बाांधकामाचा
अथव सांकल्पात समावेि किणे ,
प्रिासकीय मानयता, प्रगती अहवाल व
साांव्ख्यकीनवषयक बाबी.

कक्ष अनधकािी-ननयोजन-1
22045545

3.

कक्ष अनधकािी-ननयोजन 1-अ
22045545

अर्र सरचर् (रनयोजन),
22020266
uspln.pwd@maharashtra.go
v.in

ननयोजन-2
22820546
उप अनभयांता तथा कक्ष अनधकािीननयोजन-3
22820546
कक्ष अनधकािी-ननयोजन-4
22029824
4.

िाष्रीय महामागांिी सांबांनधत बाबी,
सुधानित प्रिासकीय मानयतेच्या बाबी व
सांगणकीकिणाच्या बाबी.

िे खानचत्रािाखा

उप अनभयांता तथा कक्ष
अनधकािी - िा. म.1
22024737

कायव कारी अरभयां ता तर्ा
अर्र सरचर् (रा.म.),
22824173/22824173
usnh.pwd@maharashtra.go
v.in

उप अनभयांता तथा कक्ष
अनधकािी - िा. म.2
22024737
कक्ष अनधकािी-सांगणक कक्ष

कक्ष अनधकािी- यां.बाां.सा.
22820546
5.

खाजगीकिणािी सांबांनधत धोिणात्मक
बाबी व िासनामाफवत खाजगीकिणातून
किण्यात येणािी कामे व इति अनुषांनगक
बाबी.

उप अनभयांता तथा कक्ष
अनधकािी - िस्ते-8
22825351

उप अनभयांता तथा कक्ष
अनधकािी - िस्ते-9
22825351/22047636
नवस्ताि 3037
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कायव कारी अरभयां ता तर्ा अर्र
सरचर् (खा.र.1)
22023252
uspr1.pwd@maharashtra.go
v.in
कायव कारी अरभयां ता तर्ा अर्र
सरचर् (खा.र.2)
22047636
uspr2.pwd@maharashtra.go

-
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अ.
क्र.

रर्षय

शासकीय मारहती अरधकारी
याांचे पदनाम कायालय क्रमाांक
दूरध्र्नी क्रमाांक

प्रर्म अरपरलय प्रारधकारी
याांचे पदनाम र् दूरध्र्नी
क्रमाांक र् ई-मेल

1

2

3

4

उप अनभयांता तथा कक्ष
अनधकािी-िस्ते-9अ
22825351
नवस्ताि 3037

v.in

कक्ष अनधकािी-आस्था.-1
22793248

अ.स.(सां.रन.)
22040978
uscr.pwd@maharashtra
.gov.in

6

िोजांदािी आस्थापनेविील व वगव-4
च्या कमवचा-याांच्या आस्थापनानवषयक
बाबी, वगव-1,2 व 3 मधील
अनधकािी/कमवचा-याांचे पुनर्शवलोकन,
ज्येष्प्ठता व आस्थापनानवषयक बाबी, पदे
ननमाण किणे , पदाांना मुदतवाढ दे णे,
आकृ तीबांध, िाखा अनभयांता पदाविील
पदोननत्या, ताांनत्रक सांवगातील सेवाप्रवेि
ननयम, दूिध्वनी इत्यानद.

कक्ष अनधकािी -आस्था-3
22040978
कक्ष अनधकािी - प्रिा-1
22040989
कक्ष अनधकािी - िोआ-1
22040989

कक्ष अनधकािी - िोआ-2
22040989
7

क्षेनत्रय आस्थापनेविील वगव-3 च्या
ताांनत्रक व अताांनत्रक कमवचा-याांच्या सेवा
व आस्थापनानवषयक बाबी, क्षेनत्रय
स्तिाविील स्थापत्य अनभयाांनत्रकी
सहायक व नबगि ताांनत्रक सांवगातील
सेवाप्रवेि ननयम व सेवाननवृत्तीनवषयक
बाबी.

कक्ष अनधकािी - सेवा-3
22026132
कक्ष अनधकािी - सेवा-4
22040989

अर्र सरचर् (आस्र्ा.),
22029824
usest.pwd@maharashtr
a.gov.in

कक्ष अनधकािी –प्रिा-4
22025937
कक्ष अनधकािी – आस्था-2
22040989
कक्ष अनधकािी- िोखिाखा
22820159
8

क्षेनत्रय आस्थापनेविील कमवचािी /
अनधकािी याांच्या नवभागीय चौकिा,

कक्ष अनधकािी-सेवा-6(अ).
22047635
कक्ष अनधकािी -सेवा-6(ब).
22047635

अर्र सरचर् (रर्.चौ.),
22029825
usde.pwd@maharashtra
.gov.in

कक्ष अनधकािी-सेवा-6(क).
22047635
कक्ष अनधकािी -सेवा-6(ड)
22047635
9

वगव-1 व वगव-2 मधील अनधका-याांच्या
सेवानवषयक बाबी.

कक्ष अनधकािी -सेवा-1
22029825
कक्ष अनधकािी- सेवा-2
22029825
- 13
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अर्र सरचर् (प्रशा.),
22820159
usadmin.pwd@maharas
htra.gov.in

-
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अ.
क्र.

रर्षय

शासकीय मारहती अरधकारी
याांचे पदनाम कायालय क्रमाांक
दूरध्र्नी क्रमाांक

प्रर्म अरपरलय प्रारधकारी
याांचे पदनाम र् दूरध्र्नी
क्रमाांक र् ई-मेल

1

2

3

4

मांत्रालयातील अताांनत्रक अनधकािी /
कमवचािी याांच्या आस्थापना व
सेवानवषयक बाबी, नोंदणी िाखेिी
सांबांनधत बाबी व इति सांकीणव बाबी.

कक्ष अनधकािी-प्रिा-2
22814971

अर्र सरचर् (प्रशा.),
22814971
usadmin.pwd@maharas
htra.gov.in

कक्ष अनधकािी - प्रिा-3
22814971
कक्ष अनधकािी
(नोंदणी/सनदण िाखा)
22814971

10

अथव सांकल्पीय
तितुदीसांबांधातील बाबी.

कक्ष अनधकािी/अथव -1
22025096.
कक्ष अनधकािी - अथव -2
22025096

अर्र सरचर् (अर्व .),
22025096
usbud.pwd@maharasht
ra.gov.in

कक्ष अनधकािी - लेखापिीक्षा
22025096
कक्ष अनधकािी - अथव -3
22025096
कक्ष अनधकािी - प्रिा-5
22820159
11

लेखा पनिक्षण नवषयक बाबी
कक्ष अनधकािी - अथव -4
22025057
कक्ष अनधकािी - अथव -5
22029824

उपसांचालक (लेखा)
22025096
soaa.pwd@maharashtra.
gov.in

*****
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{ÉÊ®úÊ¶É¹] - क

र्ृक्ष तक्ता (क्षे त्रीय सांघटना)

मा. मांत्री (सा.बाां.)
मा. राज्यमांत्री (सा. बाां.)
अ.मु.स./प्रधान सचिव
सरचि (रस्ते ) / सचिव (बाांधकामे )
मुख्य अचियांता
मुांबई
प्रादे चिक
चविाग

पुणे

नाचिक

औरांगाबाद

नागपू र

अमरावती

नाांदेड

कोकण

राष्ट्रीय महा.

प्रादे चिक

प्रादे चिक

प्रादे चिक

प्रादे चिक

प्रादे चिक

प्रादे चिक

भर्िाग

नवी मुब
ां ई.

चविाग

चविाग

चविाग

चविाग

चविाग

चविाग

अधीक्षक अनभयांता
सार्यजभिक बांधकाम
मंडळ

नवशेष प्रकल्प मंडळ

किनारी अकियंता मं डळ

दक्षता र् गुण भिर्ंत्रण

संकल्पभित्र मंडळ

मंडळ

कार्यकारी अभिर्ंता
सार्यजभिक बांधकाम
भर्िाग

नवशेष प्रकल्प

मागय प्रकल्प भर्िाग

नवभाग

सहार्क कार्यकारी

दक्षता र् गुण

भिर्ंत्रण भर्िाग

पभरषद/संकल्पभित्र/
भकिारी (सा.बां.) भर्िाग

सहार्क अभिर्ंता, श्रेणी-1

उप भर्िागीर्

(AE-1)

अभिर्ंता (SDE)

अभिर्ंता(AEE)

भजल्हा

सहार्क अभिर्ंता श्रेणी-2

शाखा अभिर्ंता (Sectional

कभिष्ठ

(AE-2)

Engineer)

अभिर्ंता

उप नवभागीय
अनधकारी (SDO)

(JE)

टीप:- प्रादे निक क्षेत्रीय सांघटनेच्या िचनेचा नवस्तृत तक्ता क्षेत्रीय कायालयाच्या नागनिकाांच्या
सनदे मध्ये स्वतांत्रपणे उपलब्ध होईल.
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ब - नवद्युत
मुख्य अनभयांता (नवद्युत)
अधीक्षक अनभयांता (नवद्युत)
कायणकारी अनभयांता (नवद्युत)
उप अनभयांता (नवद्युत)
कननष्ठ अनभयांता (नवद्युत)

क - वास्तुशास्त्रज्ञ
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ
उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ
वनरष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ
वास्तुशास्त्रज्ञ
कननष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ/वास्तुशास्त्रीय सहाय्यक

ड - उपवने व उद्याने
सांचालक, उपवने व उद्याने
सहाय्यक सांचालक, उपवने व उद्याने

इ- याांनत्रकी नवभाग
अधीक्षक अनभयांता (याांनत्रकी)
कायणकारी अनभयांता (याांनत्रकी)
उप अनभयांता (याांनत्रकी)
कननष्ठ अनभयांता (याांनत्रकी)
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परिरिष्ट-इ
रिभागाप्रमुख ि क्षे रत्रय प्रादे रिक रिभाग प्रमुख याांचे दूिध्िनी क्रमाांक
अ.क्र.

अरधकारी/ कायालयाचे नाांर्

कायालयीन दूरध्र्नी क्रमाांक

1

मा. अपि मुख्य सनचव, साववजननक बाांधकाम नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

(022) 22026612

2

मा. सनचव (बाांधकामे) साववजननक बाांधकाम नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

(022) 22024800

3

मा. सनचव (िस्ते) साववजननक बाांधकाम नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

(022) 22020149

4

मुख्य अनभयांता, साववजननक प्रादे निक बाांधकाम नवभाग, मुांबई

(022) 22071594, 22078511,
22072997

5

मुख्य अनभयांता, साववजननक प्रादे निक बाांधकाम नवभाग, पुणे

(020) 26124540,26124295

6

मुख्य अनभयांता, साववजननक प्रादे निक बाांधकाम नवभाग, नानिक

(0253) 2574001, 2574563,
2573031

7

मुख्य अनभयांता, साववजननक प्रादे निक बाांधकाम नवभाग, औिां गाबाद

(0240) 2331616, 2331815,

8

मुख्य अनभयांता, साववजननक प्रादे निक बाांधकाम नवभाग, अमिावती

(0721) 2662807

9

मुख्य अनभयांता, साववजननक प्रादे निक बाांधकाम नवभाग, नागपूि

(0712) 2562986

10

मुख्य अनभयांता (नवद्युत), साववजननक बाांधकाम नवभाग, मुांबई

(022) 22013415/16/17

11

मुख्य अनभयांता (िाष्रीय महामागव), साववजननक बाांधकाम नवभाग, मुांबई

(022) 27574303,
27574272

12

मुख्य अनभयांता (नविेष प्रकल्प), साववजननक बाांधकाम नवभाग, मुांबई

(022) 22072510,
22018285

13

मुख्य वास्तुिास्त्रज्ञ, साववजननक बाांधकाम नवभाग, मुांबई

(022) 2078437, 2078637,
2078863,

14

सांचालक, उपवने व उद्याने, साववजननक बाांधकाम नवभाग, मुांबई

(022) 22027581

15

अधीक्षक अनभयांता (याांनत्रकी), साववजननक बाांधकाम नवभाग, मुांबई

(022)-27571363

16

अधीक्षक अनभयांता (दक्षता पथक मांडळ), साववजननक बाांधकाम
नवभाग, मुांबई

(022) 27571164
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मा.मांत्री (सािवजवरनक बाांधकाम)/मा. मांत्री (सािवजरनक उपक्रम)
मा. िाज्यमां त्री, सािवजवरनक बाांधकाम/मा. िाज्यमां त्री (सािवजरनक उपक्रम)
अपि मुख्य सरचि (सा.बाां.)/प्रधान सरचि(सा.बाां.)
सरचि(िस्ते)

सरचि (बाांधकामे )

उप सरचि (खा.ि.१)

उप सरचि (इमािती)

उप सरचि (खा.ि.२)

अिि सरचि (खा.ि.१)

अिि सरचि (इमािती)

अिि सरचि (खा.ि.२)

अिि सरचि (मुांबई िस्ते)

अिि सरचि (रनयोजन)

कायासन अरधकािी
(िस्ते-८)

कायासन अरधकािी
(इमािती-१)

कायासन अरधकािी
(िस्ते-९)

कायासन अरधकािी
(िस्ते-६)

कायासन अरधकािी
(रनयोजन-१,१अ)

कायासन अरधकािी
(िा.म.-१)

कायासन अरधकािी
(सेिा-३)

कायासन अरधकािी
(प्रिासन-२)

कायासन अरधकािी

कायासन अरधकािी
(आस्थापना १)

कायासन अरधकािी
(िस्ते-७)

कायासन अरधकािी
(रनयोजन-२)

कायासन अरधकािी
(िा.म.-२)

कायासन अरधकािी
(सेिा-४)

कायासन अरधकािी
(प्रिासन-३)

कायासन अरधकािी
(अथव-२)

कायासन अरधकािी
(आस्थापना ३)

कायासन अरधकािी
(रनयोजन-३)

कायासन अरधकािी
(यां .बा.ि सा.कक्ष)

कायासन अरधकािी
(आस्थापना-२)

कायासन अरधकािी
(नोंदणी ि ननदण)

कायासन अरधकािी
(अथव-३)

कायासन अरधकािी
(िो.आ.१)

कायासन अरधकािी
(रनयोजन-४)

कायासन अरधकािी
(सांगणक कक्ष) )

कायासन अरधकािी
(प्रिासन-४)

कायासन अरधकािी
(सेिा-१)

कायासन अरधकािी
(प्रिासन-५)

कायासन अरधकािी
(िो.आ. २)

अिि सरचि (िस्ते)

मुख्य आिे खक
(िे खारचत्रण)

कायासन अरधकािी
(िोख)

कायासन अरधकािी

उप सांचालक
(लेखापिीक्षा)

कायासन अरधकािी
(इमािती-२)

उप सरचि (िस्ते)

कायासन अरधकािी
(िस्ते-९-अ)

कायासन अरधकािी
(इमािती-३)

अिि सरचि (रम.व्य.)
कायासन अरधकािी
(रम.व्य.१)

कायासन अरधकािी
(रम.व्य.२)

कायासन अरधकािी
(िस्ते-१)

कायासन अरधकािी
(रम.व्य.३)

कायासन अरधकािी
(िस्ते-२)

नटप :

कायासन अरधकािी
(िस्ते-३)

खा.र.-खाजगीकरर्ाांतगणत रस्ते
नम.व्य.-नमळकत व्यवस्थापन

कायासन अरधकािी
(िस्ते-४)

रा.म.-राष्रीय महामागण
सां.नन - सांवगण ननयांत्रर्
आां.नव.स.-आांतरनवत्तीय सल्लागार
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कायासन अरधकािी
(िस्ते-४-अ)

कायासन अरधकािी
(िस्ते-५)

उप सरचि (िा.म)

उप सरचि (आस्थापना)

सह/उप सरचि (सेिा)

आां.रि.स ि सह/उप सरचि

सह/उप सरचि (सां.रन.)

अिि सरचि (िा.म.)

अिि सरचि (आस्थापना)

अिि सरचि (प्रिासन)

अिि सरचि (अथव)

अिि सरचि (सां.रन.)

(सेिा-२)

अिि सरचि
(रिभागीय चौकिी)

(अथव-१)

कायासन अरधकािी
(अथव-४)

कायासन अरधकािी
(सेिा-६अ)

कायासन अरधकािी
(अथव-५)

कायासन अरधकािी
(सेिा-६ब)

कायासन अरधकािी
(लेखा पिीक्षा)

कायासन अरधकािी
(सेिा-६क)

कायासन अरधकािी
(सेिा-६ ड)

कायासन अरधकािी
(प्रिासन १)

