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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005
िवभागीय आयु त काय लय,अमरावती
(िवकास शाखा -आ थापना)
कलम 4 अंतगत वयं ेरणेने िस द करावयाची
मािहती.
01 ते 17 बाबीिनहाय मािहती (वष 2017-18)
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कलम 4 (1) मु ा मांक 1 (एक)
आयु त काय लय,अमरावती िवभाग,अमरावती ये थील िवकास (आ थापना)
शाखे तील काय व कत य यांचा तपिशल
तपिशल
1

काय लयाचे नांव

2
3
4

प ा
काय लय मुख
कोण या मं ालयीन खा या या अिधन त

5

काय े

6

भौगोलीक

7
8

काय नु प िविश ट काय
िवभागाचे येय धोरण

9

संबिधत सव कमचारी

10
11
12

कामाचे िव तृ व प
उपल ध सेवा
काय लयीन दू र वनी मांक व वेळा

13

सामुिहक सुटटी व िविश ट सेवेसाठी
ठरिवले या वेळा.

उप आयु त (†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ) आयु त काय लय
अमरावती
कॅ प,बायपास रोड,कॅ प,अमरावती
उप आयु त (आ थापना)
ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग,मं ालय,मुं बई 32
अमरावती िवभाग
एकूण 5 िज हे (भौगोलीक े फळ 4600070 हे टर
क.मी)
आ थापना िवषयक बाबी
िज हा पिरषद अंतगत िविवध आ थापना िवषयक
कामांचे संबिधत बाबीवर संिनय ण करणे , मागदशन
करणे , आ थापना िवषयक बाब चा/ गतीचा
पाठपूरावा करणे .
लघुटंकलेखन,सहा यक
लेखािधकारी,उपले खापाल,सशोधन सहा यक,वरी ठ
सहा यक,किन ठ सहा यक अ वल कारकून,किन ठ
िलपीक,वाहन चालक,पिरचर
वरील माणे
काय लयीन वेळ सकाळी 10-00 ते 5-45
0721-2662293 वेळ सकाळी 10.00 ते 5.45
वाजेपंयत
रिववार, दु सरा व चवथा शिनवार
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अ. .
1

सं थे चा त ता
उप आयु त (िवकास-आ थापना)
पद
उपआयु त (आ थापना - िवकास)

2

सहा यक आयु त (तपासणी)

3

सहा यक आयु त (चौकशी)

4

सहा यक गट िवकास अिधकारी ( शासन)

5

सहा यक संचालक (लेखा)

6

सहा यक लेखा अिधकारी

7

उपलेखापाल

8

अ वल कारकूण

9

विर ठ सहा यक

10

किन ठ िलपीक

11

टं कलेखक / किन ठ िलपीक

12

लघुलेखक

13

वाहन चालक

शे रा

4
कलम – 4(1) मु ा मांक 2 (दोन)
आयु त काय लय,अमरावती ये थील िवकास (आ थापना) शाखा काय लयातील अिधकारी व कमचारी
यां या अिधकाराचा तपिशल.
अ.
पदनाम
अिधकार-आ थक
कोण या कायदा
अिभ ाय
िनयम / शासन
िनणय
पिरप कानु सार
1
उप-आयु त (आ थापना)
सव िव ीय
िव ीय अिधकार
अिधकार
िनयम पु तका 1978
मधील तरतुदीनु सार
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अ.

पदनाम

1
2

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

3

सहा यक आयु त (चौकशी)

4

सहा.गट िवकास अिधकारी
( शासन)
सहा.संचालक (लेखा)
मुख लेखापाल
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¸ÉÒ.अतु ल बोडखेú,
सहा यक लेखा अिधकारी
(लेखा-1)

" ब"
अिधकार शासिकय
िवभागीय संिनय ण अिधकार
िवभागातील सव कामांवर संिनयं ण करणे
िवभागातील िज हा पिरषद व पंचायत सिम यांचे
िनरी ण करणे
िवभागीय चौकशी करणं◌ाची कायवाही क न अंतीम
अहवाल सादर करणे
मािहतीचा अिधकार व आ थापना िवषयक सव
शासिकय बाबीसंबधी
िवभागातील िज.प. व िजलहािधकारी काय लयातील
लेखािशष चे अंदाजप क तयार करणे,िज.प.अनुदान
िनध रण करणे,ताळमेळ घे णे

1)±ÉäJÉÉÊ¶É¹ÉÇÂ – 36040479 अनुदान (शासनाकडू न ा त
झालेले) सव िज हािधकारी यांना िवतरणाबाबत आदे श
तयार करणे व लेखा-4 (रोखपाल) यांना बी.डी.एस दारे
िवतरणासाठी आदे श सुपूद करणे, 2) लेखािशष 36040479, 20530529 ,20530547, 20531042,
25150044 इ. सुधारीत अंदाज व अथ संक पीय
अंदाजप क तयार करणे व शासनास सादर करणे, 3)
लेखािशष -2053, 2245, 2115 चे अनुदान
िनध रणाबाबत कालब द दौरा काय म आखून िज हा
पिरषद तरावर िशबीरम ये भे ट दे ऊन िनध रणाबाबत
िववरणप 1,2,3 तयार क न, अनुषंगीक अिभलेखे
तपासुन सहा यक संचालक (लेखा) व उप आयु त
यांना सादर करणे, 4) वै िकय ितपूत , भ.िन.िन.
परतावा/नापरतावा
अ ीमे ,वाहन
िनलखन
तावाबाबत उपलेखापाल यांचेकडू न ा त िटपणी
िव ीय अिभ ायासह सहा यक संचालक (लेखा) यांना
सादर करणे,
5) ाम सेवक िश ण के ,अमरावती / बुलडाणा
(लेखािशष-24150624,24150339) पंचायत राज
िश ण के
(205305274) अनुदान िवतरणाबाबत
आदे श तयार क न लेखा-4 (रोखपाल) यांना
आहरणासाठी आदे श सुपूद करणे,

शासिकय
मागदशक
त वानु सार

वरील माणे
वरील माणे
वरील माणे
वरील माणे
वरील माणे

वरील माणे

संिनयं ण

6
7

िर त ( भार-

¸ÉÒ.b÷Ò.B.ºÉÖªÉÇ´ÉÆ¶ÉÒ)
उपलेखापाल
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¸ÉÒ.‹Ö.‹ÃÖ. ŸÖÖµÖ›êü÷,
विर ठ सहा.

1) ाम िवकास व जलसंधारण िवभागाकडील वरील माणे
िवभागीय आयु त यांना िनयं क अिधकारी हणून
घोिषत केले या लेखािशष चा दर ितमाहीला ताळमेळ
घे णे,िववरणप े महाले खाकार व शासनास कालमय दे त
सादर करणे, 2) आ थक वष या शेवटी िविनयोजन
लेखे तयार क न शासनास सादर करणे,3) लोकलेखा
सिमती िवषयक दु ती न द / फरका या न दीचे
ताव ता काळ ाम िवकास िवभागास
सादर
करणे,4)वै ािकय तीपूत , भिव य िनव ह िनधी
परतावा / नापरतावा अ ीमे वाहन िनलखन
ताव
तयार क न न ती सहा यक लेखा अिधकारी / नंतर
सहा यक संचालक (लेखा) यांना पुढील तपासणीसाठी
सादर करणे, 5) ाम सेवक िश ण के ,अमरावती /
बुलडाणा
(लेखा
िशष-24150624,24150339)
पंचायत राज िश ण के
(20530574) अनुदान
िवतरणाबाबत सहा यक लेखा अिधकारी यांना
आव यक ते सहकाय करणे, 6) अंशदायी िनवृ ◌ी
वेतन योजनेतंगत संदभ त मािहती संकलीत क न
शासनास सादर करणे 7) अनुदान िनध रणाबाबत
सहा यक लेखा अिधकारी यांचे समवेत िनध रण
काय म पार पाडणे.
1) महारा िवकास सेवा वग -1 व 2 अिधका यांचे वरील माणे
आ थापना िवषयक करणे हाताळणे 2) वग -1 व 2
या बद यासंबधीचे करणे हाताळणे 3) म.िव.से.
अिधका यांना मािनव िदनांक तारीख दे णे 4) म.िव.से
वग -2 या अिधका यांचा पिर ािवधीन कालावधी
समा त कर याचे करणे, 5) म.िव.से. िनवृ ीवेतन
िनयम 1982 मधील 10 नुसार तारीख दे णे, 6)
म.िव.से.वग-2 या अिधकारा यांचा हदी, मराठी भाषा
पिर ा सुट 7) मु य कायकारी अिधकारी याची अ जत
/ परावत त रजा करणे व कायभार ह तातंरण 8)
महारा
िवकास सेवा गट-अ व ब मधील
अिधका यांचे नादे य ना चौकशी माणप 9) मु य
कायकारी अिधकारी व महारा िवकास सेवा गट - अ
व ब मधील अिधका यांचय त ारीबाबत न ती, 10)
म.िव.से वग 2 या पदावर पदो तीसंबधी िज.प.तांि क
सेवा वग – 3
या अिधका यांना पदो ती
दे यासंबधीची करणे हाताळणे , 11) िज.प.वग-3
कमच याचे पदो तीसंधी सात संवग या िवभागीय

7
तरावरील जे ठता सुची तयार करणे व िस द करणे,
12)महारा िवकास सेवा गट-ब मधील अिधका यांची
बदू नामावली तयार करणे, 13) म.िव.से वग-1, वग 2
या अिधका या या िवभागीय पिर ा सुट
िमळ याबाबतची न ती.
14) मु य कायकारी अिधकारी,िज हा पिरषद यां या
िकरकोळ रजबाबत व दौरा दै निदनीबाबत,5) शासन
तरावरील /िवभागीय तरावरील /िज हा तरावरील
बैठकीची न ती हाताळणे व काय लयीन सभे बाबत सव
कायवाही करणे (नोटीस,िटपणी,काय पालन इ) 15)
महारा िवकास सेवा गट -अ व गट ब अिधका याची
िवभागीय चौकशी करणे हाताळणे , 16) मा.िवभागीय
आयु त व उप आयु त यां या कडे महारा िवकास
सेवा वग-2 अिधका या या बद या बाबत शासनाने
िदले या िनदशानुसार वेळीच
ताव तयार क न
सादर करणे,
17) िज.प.वग-3 कमच याचे
पदो तीसंधी सात संवग या िवभागीय तरावरील
जे ठता सुची तयार करणे व िस द क न शासनाने
दान केले या आदे शा वये मा.िवभागीय आयु त व
उप आयु त यांचेकडे पदो तीचा ताव तयार क न
सादर करणे, 18) महारा िवकास सेवा गट - अ व ब
मधील
अिधका यांचे
गोपिनय
अहवाल
पूनिवलोकनाकरीता मा.िवभागीय आयु त व उप
आयु त यांचेमाफत सादर करणे
9

ी.डी.एस.कठाने ,
अ वल कारकूण

िवभागातील
थािनक
वरा य
सं थां या
िनवडणुकीबाबत सिनयं ण िवषयक काय लयीन काम
पाहणे
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¸ÉÒ.संजय ह तकä,

िज हा पिरषद व पंचायत सिमती व ाम पंचायत वरील माणे
अिधिनयमातंगत िविवध कलमाखाली चालणा या सव
कार या
केसेस
मा.िवभागीय
आयु तांकडे
चालणा या 2) महारा
ाम पंचायत अिधिनयम
1958 कलम39 (1) ,53(3) , 16(2) अ वये
मा.िवभागीय आयु त, ाम िवकास मं ी यां याकडे
चालणा या सव केसेस, 3) िज हा पिरषद व पंचायत
सिमती अिधिनयम,1961 चे कलम 267 (अ) नुसार
अपील करणे 4) ाम पंचायत िज.प.व .प.स.
िनवडणुका व यासंबधीतील त ारी

अ वल कारकूण(पंचायत)
ी.एस.एच.कोठे ,
किन ठ िलपीक

वरील माणे

8
11

ी. ह.डी.वासिनक,
अ वल EòÉ®úEÚòÖ(±ÉäJÉÉ-3)

1) महालेखाकार, थािनक िनधी लेखा,पंचायत राज
सिमती बाबत िनयतकालीका/मािसक/ ेमािसक/वा षक
िववरणे िज हा पिरषदे कडू न संकलीत क न शासनास
पाठिवणे , 2) लंिबत महालेखाकार / थािनक िनधी
लेखा / पंचायत राज सिमती आ ेपासंदभ त ा त
शासिकय प यवहार हाताळणे , 3) िज हा ािमण
िवकास यं णा व िवशेष लेखा पिर णासाठी सहा यक
संचालक (लेखा) यांना तसेच ताळमेळ व िविनयोजन
ले यासाठी व अंशदान 4)िनवृ ी वेतन योजना

12

ी.ए.पी.थोरात,
वरी ठ सहा यक

प यवहारासाठी आव यकतेनूसार उपलेखापाल यांना
तसेच
अनुदान
िनध रणासाठी
व
उपकर
िवतरणासंदभ त सहा यक
लेखािधकारी
यांना
आव यकतेनुसार सहकाय करणे, 5) िवभागामधील
मु य
कायकारी
अिधकारी
िज.प.
अमरावती,अकोला,यवतमाळ,बुलडाणा,वािशम यांचे
तरावरील
लिबत सेवािनवृ ी
करणाबाबतची
मािहती अ ावत ठे वणे, 6) सेवािनवृ ी नंतरचे
लाभिवलंबाने अदा के याबाबत, याजाचा ताव 7)
मु य कायकारी अिधकारी िज.प.सव यांना महसूल
िवभागाबाहे र काय लयाचे वाहन घे ऊन जा याची
परवानगी दे याबाबतची न ती हाताळणे , 8) िज हा
पिरषद व पंचायत सिमती, उप आयु त
(िवकास/आ थापना) यां या वाहनांचा आढावा घे णे व
शासनास मािहती सादर करणे, 9) वण जयंती
( ामीण िजवनो ी अिभयान) योजनेिवषयक पिर ण
क न अहवाल तयार करणे, 10) रा य िश ण
धोरण, रा य िश ण धोरणाची न ती हाताळणे
उप आयु त (आ थापना) यांचे
वय सहायक
हणुन काम पाहणे.
याअनुषंगाने आयोिजत
होणा या बैठकीची यव था करणे,बैठकांचे इितवृ
तयार करणे व इतर अनुषंगीक कामे पाहणे.
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¸ÉÒ.×¾ÖÖÖê¤ü सातंगेê,´ÉÊ®ú¹`ö
सहा यक

िज हा पिरषदे तील - वग-3 कमचा याना
िज.प.कमचा यांना िज.प. तरावर ितिनयु ती बाबत
1)

न ती
हाताळणे ,
2)
िज.प.कमचा यां या
अपवादा मक पिर थतीत बदली
तावास मा यता
दे याबाबत
करणे हाताळणे
3) िवभागीय
लोकशाही िदनम ये मु य कायकारी अिधकारी
िज.प.(सव) यांचेकडील व उपआयु त (आ थापना)
यांचेशी संबधीत करणे, 4) मा.लोकआयु त/उप
लोकआयु त काय लयाची

करणे 5) मािहतीचा

अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत
ा त अज
आ थापना िवभागातील संबधीत द तरांकडे दे ऊन
मािहती उपल ध क न दे णेबाबत सुिचत Eò®úhÉä, 6)
मािहती अिधकारातील अिपल करणे हाताळणे , 7)
मा.मािहती आयु त,अमरावती खंडपीठ अमरावती
यांचेकडू न आ थापना शाखेसंबधी ा त आदे शावर
कायवाही करणे,8) मािहतीचा अिधकार बाबची
नोदवही ठे वणे. 9)िज हा पिरषदे तील बांधकाम व
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कु.अचना . नलंगे
किन ठ शासन अिधकारी

लघुपाटबंधारे िवभागात रोजदारी / काय ययी
आ थापनेवरील कमचा यांना कामानुसार हु ा व
हु यानुसार काम वेतन ेणी दे याबाबत न ती
हाताळणे , 10) िज हा पिरषद वग-3 कमचा याचे
मािनव िदनांक मंजूर कर याबाबत ा त
तावावर
कायवाही करणे, 11) शासनाकडू न ा त त ारीबाबत
कायवाही
करणे,
12)िवधानसभा/िवधानपिरषद
तारांकीत/ अतारांकीत
न/ल वे धी
नाबाबत
काय लयीन काम पाहणे
1) िवकास शाखेतील अिधका यांचे / कमचा याचे
सेवा िवषयक व आ थापना िवषयक करणे / बाबी
हाताळणे 2) रजा मंजूरी करणे सादर करणे, 3) वास
दे यक सादील दे यक, खच चे दे यक,काय लयीन खच चे
दे यक, कार दु ती िवषयक लॉकबुक करणे, 4)
सेवािवषक न दी सेवापु तकात वेळोवेळी घे ण,े 5)
कमचा याचे वेतनवाढ करणे, 6) भिव य िनव ह िनधी
व वै िकय खच चे ितपूत बाबतची करण हाताळणे
7) काय लयीन अिधकारी / कमचारी यांचे आयकर
िववरण ऑनलाईन भरणे तसेच वा षक िववरणप
16 तयार करणे, 8) महारा िज हा पिरषद (िज हा
सेवा) सेवा वेशो र पिर ेबाबतची कायवाही करणे,

10

वष ितवारी,अ.का.
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¸ÉÒ.आदे श

शंभरकरäö,

किन ठ िलपीक
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सै.वशीम सै.अ बास,किन ठ
िलपीक

9) ाम िवकास अिधका यांची पद ाम सेवकातुन
िनवडीने भर याबाबत मय दीत पध मक पिर ेबाबत
कायवाही करणे,10) िज हा पिरषदे तील किन ठ,
भाडार सहा यक, कवा कॉ पूटर या पदावरील
कमचा यांचे विर ठ सहा यकां या िवभागीय पध मक
पिर ेबाबतची कायवाही करणे, 11) महारा लेखा
िलपीक पिर ेबाबतची कायवाही करणे, 12) िज हा
पिरषद सेवेतील उपलेखापाल पदावर पदो तीसाठी
आणी उपलेखापाल पदावर नामिनदशनाने िनयु ती
झाले या
कमचा यासाठी
िविहत
केले या
पिर ेबाबतची कायवाही करणे,
1) िज हा पिरषद कमचारी यां या आ थापना िवषयक
बाबी उदभवणा या त ारी उपोषण,आ मदहन,
आंदोलन
इ यादी
2)
संकीण
व पा या
त ारी/ करणे
यासंदभ त
कामकाज
पाहणे.
3)िनिर ण शाखेशी संबंधीत सव
कारचा
प यवहार करणे तसेच संगणकीय कामकाज
पाहणे.
1) िवकास आ थापना शाखेचा
यायालयीन
करणाचा गोषवारा आढावा व लिबत करणांचा
तपिशल 2) िज.प.व.प.स.अिधिनयम अंतगत मा.उ च
यायालय खंडपीठ नागपूर येथील िरट यािचका 3)
यायालयात दाखल यािचकां या संदभ त मु ेिनहाय
उ र,शपथप
दाखल कर याकरीता आव यक
कायवाही करणे.
1) आवक / जावक (पो टे ज) नोदं वही, 2) अध
शासिकय प ाची नोदवही, 3) कोट चे िरट िपटीशन
नोदवही,4) लोक आयु त करणाबाबत नोदवही, 5)
मा.मं ी
महोदय,
खासदार,आमदार,पदािधकारी
यां याकडू न ा त प यवहारांची न दवही.
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िनिर ण शाखा
ी.डी.ए.सुयवंशी,उपलेखापाल 1) िवभागातील िज हा पिरषद व पंचायत सिमतीचा
दरवष रो टर माणे िनिर णाचा काय म मंजूर
करणे, 2) मा.िवभागीय आयु तांनी मंजूर केले या
काय मा माणे िज.प व प.स.ची तपासणी करणे, 3)
िनिर ण केले या िटप या िज.प व प.स.यांचेकडे
टं कलेखनाकरीता (संगिणकृत) करणे तव पाठिवणे , 4)
ा त टं किलखलीत (संगणीकृत) िटपणीतील मुख मु े
काढु न िज.प.व प.स.कडे पाठिवणे , 5) मा.िवभागीय
आयु त व उप आयु त (आ थापना) यांची िटपणी
वाचनाची िदनांक व वेळ िन चत करणे, 6) िनिर ण
िटपणीतील उिणवा सहा.आयु त (तपासणी) यां या
िनदशनास आणून दे णे, 7) अमरावती िवभागातील सव
िज हा पिरषद व पंचायत सिमती यांचेकडील
ात
िटपणीतील अनुपालनाची तपासणी करणे, 8) ा त
अनुपालनावर तपासणी क न मा य अमा य बाबतचे
अिभ ाय सव िज हा पिरषद व पंचायत सिमतीना
कळिवलेले अिभ ायांची न द ठे वणे , 9) िज हा पिरषद
व पंचायत सिमती यांचेकडील ा त अ ा त मु ांचे
अहवाल तयार करणे.
ी.एस.एन.जाधव,लघुलेखक
चौकशी शाखा
(िन. .े )
1) िवभागातील मु य कायकारी अिधकारी िज हा
पिरषद व पंचायत सिमती तरावरील वग- 3 व वग -4
कमचा यांचे िवभागीय चौकशी करणे हाताळणे. 2)
िवभागीय चौकशी ा त करणाची तपासणी क न
ुटी आढळ यास पुरततेकरीता संबिधत मु य
कायकारी अिधकारी यांचेकडे परत करणे, 3)
िवभागीय चौकशी करणात तृटी नस यास करणात
सुनावणीची नोटीस पाठऊन करण सु करणे, 4)
िवभागीय चौकशी करणात सुनावणीची
ीया
झा यानंतर सादरकत यांना टांचणकरीता तारीख दे णे,
5) िवभागीय खाते चौकशी करणात अपचा याचे
अितम अिभवेदन
ा त झा यानंतर सादरकत
अिधकारी व अपचारी याचं◌े अनु मे टाचण घे णे, 6)
िवभागीय चौकशी करण पूण झा यांनतर अंितम
टाचण, अितम अिभवेतनासह करण अंितम चौकशी
अहवालाकिरता सहा यक आयु त (चौकशी) यांचेकडे
सादर करणे.
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ी िस दाथ मा.गुडधे , किन ठ
सहायक

ी.रिव शगणे ,
व.सहा.
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दे यक, वास दे यक,भिव य िनव ह िनधी,सह
अनुदान दे यके तसेच काय लयीन खच चे सव कारचे
दे यके तयार क न कोषागारात सादर करणे,
कोषागारातुन धनादे श ा त क न बॅकेत जमा करणे,
बॅकेतुन रोख र कम आणून ती संबधीतांना िवतिरत
करणे 2) ाम सेवक / पंचायत राज िश ण के
यांचे सहा यक अनुदानाचे दे यक तयार करणे,3) लेखा
शाखेकडू न
ात
झा यानंतर
िज हािधकारी
काय लयाना ऑनलाईन अनुदान िवतिरत करणे, 4)
रोखपु तीका िलहीणे. 5) भिव य िनव ह िनधी व
वै िकय खच चे ितपूत बाबतची िबले सादर करणे,
1)

1) िज हा पिरषद कमचारी यांना गुणवंत कमचारी हणून
गौरव कर याबाबतची न ती हाताळणे , 2) िनलंबन आढावा
सिमती या बैठकीची न ती हाताळणे , 3) बेपता कमचारी
यां या वारसांना कुटुंब िनवृ ी वेतन मं जूर कर याबाबतची
न ती हाताळणे , 4)पदो ती कोटयातील िर त पदे
सरळसेवेने भर याकरीता अट िशिथल कर याबाबत न ती
हाताळणे , 5) हज या ा परवानगी बाबत न ती हाताळणे. 6)

संवग बदल बाबत न ती हाताळणे , 7) महारा िवकास
सेवा वग – 1 व 2 चे अिधकारी वगळू न िर त पदाचा
अहवाल 8) अपंग कमचा यांचा अनुशेष व सम यांबाबत
ा त अज बाबत कायवाही करणे, 9) मागासवग य
सरळसेवा/ पदो ती बाबत अनुशेषाची मािहती वेळोवेळी
शासनास सादर करणे, 10) ाम सेवक िश ण के /
पचायत राज िश ण के ातील िर त पदे भर याबाबत
न ती 11) महारा िवकास सेवा
वग – 1 व 2 चे
अिधकारी वगळू न यांचे त ारीबाबत न ती हाताळणे.12)
मुं बई ाम पंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 145 (1अ)
नुसार ाम पंचायतचे िवघटन / िवभाजन/ ाम पंचायत/
नगरपािलका इ यादी 13) मुं बई ाम पंचायत अिधिनयम
1958 चे कलम 145 (1अ) नुसार ामपंचायत चे
िवघटनाचे आदे श राजप ात िस द करणे , 14) मुं बई ाम
पंचायत अिधिनयम 1958 चे कलम 4 अंतगत वतं
ाम
पंचायत करणे,िवभाजन करणे, व नगर पिरषद ह वाढ
करणे व िज हा पिरषद शासन अहवाल 15) ाम पंचायत
शासन अहवाल 16) िज.प./ पं.स.सद य यांचे सडक भ ा
मं जूरीचे ताव 17) राजीव गांधी शासिकय गितमानता
गती अिभयान.
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अ.

अ.

पदनाम

पदनाम

" ब"
अिधकार फौजदारी
अिधकार
कोण या कायदा /
अध यायीक
िवषय शासन
िनणय /शासन
/परिप कानु सार
------------ िनरं क --------------

" ड"
अिधकार फौजदारी
अिधकार
कोण या कायदा /
अध यायीक
िवषय शासन
िनणय /शासन
/परिप कानु सार
------------ िनरं क --------------

अिभ ाय

अिभ ाय

14
कलम 4 (1) मु ा मांक 3 (ितन)
िनणय घे याची कायप दती,पयवे ण व उ रदायी व णाली
कामाचे व प सं बधीत :

आ थापना िवषयक बाबी

तरतुद अिधिनयमाचे नांव:
म.िव.से , वग 1, 2 व िज.प.कडील गट क, व ड याबाबत सं िनयं ण ठे व यासाठी
वेळोवे ळी ा त झालेले अिधिनयम
शासन िनणय पिरप के :

अमं लबजावणीसाठी शासनातफ वेळोवे ळी िनगमीत कर यात आले या शासन
/पिरप कानुसार सिनयं ण करणे.

काय लयीन आदे श:

िनरं क

अ.

कामाचे व प

कालावधी िदवस

1

कमचा यांचे गोपिनय अहवाल
िलिहणे
खाते चौकशी करणे

दरवष माहे .ए ील
म ये
6 मिह याम ये

2
3

पध पिर ा घेणे

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी
उपआयु त (आ थापना)

अिभ ाय

उपआयु त (आ थापना)

-

शासन िनणयानुसार

उपआयु त (आ थापना)

-

-

( ाम िवकास अिधकारी व वरी ठ सहा)

4

से वा वेशो र पिर ा घेणे

शासन िनणयानुसार

उपआयु त (आ थापना)

-

5

मािहती अिधकारातील मािहती
दे णे.
ताळमे ळ घेणे
म.िव.से वग-2 अिधका यां या
पदो ती दे णे
म.िव.से वग-2 अिधका यां या
बदली करणे.
िज.प. व प.स. चे िनरी ण
करणे
िवभागातील िज.प. तरावरील
ा त झालेले वग-3 व वग 4
यांचे खाते चौकशी करण
िनकाली काढणे

शासन िनणयानुसार
30 िदवसाचे आंत
दर ितमाही
अनु ेयनुसार

गट िवकास अिधकारी
( शासन)
सहा.सं चालक (लेखा)
उपआयु त (आ थापना)

-

अनु ेयनुसार

उपआयु त (आ थापना)

-

अनु ेयनुसार

सहा.आयु त (तपासणी)

-

अनु ेयनुसार

सहा.आयु त (चौकशी)

-

6
7
8
9
10

-
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कलम 4 (1) मु ा मांक 4 (नमु ना अ) (चार)
कामाचे िनकष
नमु याम ये कामाचे कटीकरण
अ. .
कामाचे नांव
1
आ थापना िवषयक बाबी
हाताळणे

कामाचे माण
-

आ थक ल
-

अिभ ाय
िज हा पिरषद,पंचायत
सिमती, ामपं चायत,आ थापना
िवषयक बाबी हाताळणे

कलम 4 (1) मु ा मांक 4 (नमु ना ब)
कामाचे कामाची मय दा – िनयमानु सार
ये क कामाची कालमय दा –ÊxÉ®ÆúEò
अ. .

कामाचे नांव

िदवस तास पू ण
कर यासाठी

जबाबदार
अिधकारी

आ थापना शाखे त ा त होणा या त ारी िनकाली काढ यात येतात.

त ार िनवारण
अिणकारी
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कलम 4 (1) मु ा मांक 5 नमु ना (अ) (पाच)
काय लयाचे कायपार पाड याची वापरावयाचे िनयम
िवकास (आ थापना) शाखा: काय लयीन िवकास (आ थापना) शाखे त कायरत असतांना येक कमचा यांना
िश तीची कामकाजा िवषयक मािहती हावी याउ े शाने खालील माणे िनयमाची जाणीव असणे मह वाचे आहे .
काय लयीन िश त :1) शासनाने काय लयाची वे ळ सकाळी 10.00 ते सायकाळी 5.45 वाजेपंयत (दु पारी 2.00 ते 2.30 वाजेपंयत
चहापाणाची वेळ) या काळात येक कमचा याने काय लयात उप थत असणे आव यक आहे .
2) पोषाख : येक कमचा यांनी यव थीत व िनटिनटके पोषाखात काय लयात येणे आव यक आहे .
3) विर ठ अिधका याशी वतणूक : काय लया◌ीन कामकाज करतांना येक कतचा यांने आप या अिधका याशी
स मानाने व स यतेने वागले पािहजे या टने िवशेष ल िदले जाते.
4) लोक ितिनधी अथवा ित ठीतांशी वतणूक : काय लयात काय लयीन कामािनिम याने लोक ितिनधी अथवा
कोणीही ित ठीत आ यास यां याशी आप या थानाव न उठू न स यतेने बोलावून कामकाजाचे योजन िवचा न
याचे समाधान होईल असे उ र ावीत.
5) व छता: काय लयात या िठकाणी बस याची यव था आहे या खो या व पिरसर व छ ठे व यासाठी िवशेष
ल केि त के या जाते.
काय लयीन अिधकारी / कमचारी यांनी काय लयीन कामकाज करीत असतांना खालील िद या माणे िनयमा या
पु तीका शासन तराव न काशीत कर यात आ या आहे त तसे च शासन तराव न जे शासन िनणय असतात
याचे वाचन क न िनयमानुसार कायवाही करणे गरजेचे आहे .
1) महारा िज हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961
2) मं ◌ुबई ामपंचायत अिधिनयम 1958
3) नागरी ह क सं र ण अिधिनयम 1955
4) महारा नागरी से वा (सवसाधारण से वा शत ) िनयम 1981
ब) महारा नागरी से वा (वेतन) िनयम - 1981
क) महारा नागरी से वा (िनवृ वेतन) िनयम-1982
5) महारा सवसाधारण भिव य िनव ह िनधी िनयम-1998
6) महारा िज हा पिरषद से वा िनयम 1967
7) महारा िज हा पिरषदा िज हा से वा (से वा वेश) िनयम 1967
8) महारा िज हा पिरषद से वा (िश त व अपील) िनयम 1964
9) महारा िज हा पिरषद से वा (वतणूक) िनयम 1967
10) महारा िज हा पिरषद लेखा सं िहता 1968
11) महारा िज हा से वा वतणूक िनयम-1967
12) महारा नागरी से वा (वतणूक) िनयम-1979
13) िश त व अपील िनयम-1979
14) महारा नागरी से वा (वतणूक) िनयम-1979
15) महारा नागरी से वा िव ीय अिधकारी िनयम पु तका 1978
तसे च शासनाकडू न ा त होणारे वेळोवे ळी शासन िनणय
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कलम 4 (1) मु ा मांक 5 नमु ना (ब) (पाच)
काय लयाचे कामाशी संबधीत शासन िनणय
अ.

शासन िनणयानुसार िदले ले िवषय

1

िवभागीय
चौकशी
करणासंबधीची
कायवाही
िज हा पिरषद व पंचायत सिम याचे िनरी ण
पूण क न अहवाल सादर करणे, ा त
अनुपालनावर अिभ ाय कळिवणे, िनरी णा
संबधी िविवध प यवहार कायवाही करणे.
ामपंचायत पंचायत सिमती तसेच िज.प.चे
िनवडणूक संदभ त काय व प यवहार

2

3

4

5

6
7

8
9

10
11
12

शासन िनणय

मांक व िदनांक

शासन िनणय .संिकण1089/1134/सीआर449/
889/20 िदनांक 26.61989
शासन पिरप क मांक आयएनएस 1067/9691/एन
िदनांक 22.7.1967

महारा िज.प. व प.स.अिधिनयम 1961 मधील
तरतुदीनुसार मा.िवभागीय आयु त यांना दान केलेले
अिधकारानुसार ची सव करणे
िज.प.व प.स. व ाम पंचायत संबधीचे
महारा शासन राजप िद.21.12.2006 नुसार
करणे व त ारी चा िनपटारा
मा.िवभागीय आयु त यांनी दान केलेले अिधकारानुसार
मुं. ा.पं.अिधिनयम 1958 कलम 39 (1) व (2) तसेच 53
नुसार चालणारी करणे
1)
ाम िवकास िवभागाकडू न िविवध शासन पिरप क मांक आरसीएन/1089/ क3027/28
लेखािशष (84) ताळमेळ घे णे/ िविनयोजन िद.5 स टे बर 1990
लेखे सादर करणे
2) जु या वाहनाचे िनलखनास परवानगी व शासन जे ईपी1099/ क135/05 िद.31.8.99
याबदली निवन वाहन खरे दी (िज.प.कडील)
3) ना परतापा (वग 1 व 2 चे ताव मंजूर शासन िनणय ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग
करणे व अंतीम परता याचे अनुदानाचे
.मिवसे/1099/सीआर3018/10 िद.6.9.99
ताव महालेखापाल यांना सादर करणे)
4) पंचायत राज िश ण के
ाम सेवक शासन िनणय पिरप क
िश ण /2000/ 859/44
िश ण के इ यादी अनुदान वाटप करणे
िदनांक 12.6.2001
िज हा पिरषदे तील वग 3 व 4 या शासन िनणय .िज.प.ब108/ 16/आ था14
कमचा यां या अपवादा मक पिर थतीत िद.15/5/2014
बद याबाबत.
िज हा पिरषदे तील वग 3 व 4 या
शासन िनणय . ितिन2006/ क390/आ था9
कमचा या या ितिनयु तीबाबत
िद.27/6/2006
महारा िज हा पिरषद (िज हा सेवा)
ाम िवकास शासन अिधसुचना .टीएसबी1085/सीआर
सेवा वेश पिर ा
221/13 िदनांक 20.1.1986
ाम िवकास अिधका यां या पदे ाम
शास. िनणय .पिर ा
सेवकामधून िनवडीने भर याबाबत
1089/सीआर9013/िद.16.7.1991

अिभ ाय
अस यास
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कलम 4 (1) मु ा मांक 5 नमुना (क)
काय लयाचे कामाशी संबधीत पिरप के
अ. .

शासन पिरप कानुसार िदलेले िवषय

पिरप क व तारीख

अिभ ाय अस यास

िनरं क

कलम 4 (1) मु ा मांक 5 नमुना (ड)
काय लयाचे कामाशी संबधीत असलेले काय लयीन आदे श / धोरणा मक पिरप के
अ. .

िवषय

मांक व तारीख

अिभ ाय अस यास

िनरं क

कलम 4 (1) मु ा मांक 5 नमुना (इ)
काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजाची यादी
अ. . द ताऐवजाचा कार

िवषय

संबधीत य ती पदनाम

कलम 4(1) मु ा मांक 5 नमुना (ब) माणे

य तीचे िठकाण
/उपरो त काय लयात
उपल ध नस यास
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कलम 4 (1) मु ा मांक 6 (सहा)
िवभागातील कागदप ा या वगवारीचे िववरणप
अ. .

अ-वग
ब-वग
ब-वग
ब-वग
ब-वग
क-वग
ब-वग
क-वग
क-1 वग

मुख बाबीचा
तपिशल
(सं या)
1 ते 210
1 ते 162
1 ते 433
1 ते 184
1 ते 24
1 ते 347
1 ते 323
1 ते 24

सुरि त वग करण
ठे व याचा कालावधी
एकूण वग करण
30 वष पंयत
30 वष पंयत
30 वष पंयत
30 वष पंयत
10 वष पंयत
30 वष पंयत
10 वष पंयत
5 वष पंयत

झेडएनजी
----,,--अपील
(झेड.एन.जी)

क-वग
क वग-1
ब-वग

1 ते 853
1 ते 95
1 ते 131

10 वष पंयत
5 वष पंयत
30 वष पंयत
5 वष पंयत

---,,----

4

पंचायत

क-वग

1 ते 103

10 वष पंयत

---,,----

5

े षक िव.

क-वग

1 ते 53

10 वष पंयत

----,,----

6

िनरी ण
शाखा
-

ब-वग

1 ते 297

30 वष पंयत

----,,----

क-वग-1

-

-

1

2

3

7

िवषय

लेखा-1
लेखा-2
लेखा-3
लेखा-4
---,,--म.िव.से
म.िव.से
म.िव.से .

द ताऐवजाचा
कार

अिभ ाया

या
बाबतची
संबधीत सिव तर
मािहती
कायसनावर आहे .

---,,----

---,,----

-

20
कलम 4 (1) मु ा

मांक 7 (सात)

धोरण तयार कर या या कवा अंमलबजावणी ि येम ये जनते या सहभागासाठी केलेली उपायोजना
अ. .

स लामसलतीचा िवषय

काय णाली िव तृत
कोण या
वणन
अिधिनयमा/पिरप का दारे
ही बाब िनरं क समजावी

पुनरावृ ीकाल

21
कलम 4 (1) मु ा

मांक 8 नमुना (अ) (आठ)

स ला दे यासाठी थापन केलेली मंडळे / सिम या व पिरषद या बाबतची मािहती
अ. .

सिमतीचे नांव

सिमतीचे
सद य

सिमतीचे उि ट

िकती वेळा
घे यात येते

सभाजन
सामा यांसाठी
खुली आहे
कवा नाही

सभे चा
कायवृतांत
उपल ध

सभा जन
सामा यांसाठी
खुली आहे
कवा नाही

सभे चा
कायवृतांत
(उपल ध)

सभा जन
सामा यांसाठी
खुली आहे
कवा नाही

सभे चा
कायवृतांत
(उपल ध)

सभा जन
सामा यांसाठी
खुली आहे
कवा नाही

सभे चा
कायवृतांत
(उपल ध)

---------------------िनरं क-------------------कलम 4 (1) मु ा मांक 8 नमुना (ब)
काय लया या अिधसभाची यादी कािशत करणे
अ. .

अिधसभचे नांव

सभे चे सद य

सभे चे उि ट

िकती वेळा
घे यात येते

संबधीत नाही
कलम 4 (1) मु ा
अ. .

पिरषदे चे नांव

पिरषदे चे सद य

मांक 8 नमुना (क)

पिरषदे चे उि ट

िकती वेळा
घे यात येते

संबधीत नाही
कलम 4 (1) मु ा
अ. .

स थे चे नांव

स थे चे◌े
सद य

मांक 8 नमुना (ड)

स थे चे उि ट

संबधीत नाही

िकती वेळा
घे यात येते

22
कलम 4 (1) मु ा मांक 9 (नऊ)
सावजिनक ािधकरणातील काय लयातील अिधकारी-कमचा यांची यादी
अ.

पदनाम

1

उपआयु त (आ थापना)

अिधकारी /कमचा याचे
नांव (सव ी)
राजाराम झडे

2

उपआयु त (िवकास)

3
4
5
6
7

सहा यक आयु त (तपासणी)
सहा यक आयु त (चौकशी)
सहा यक आयु त (िवकास)
सहा यक संचालक (लेखा)
सहा.गटिवकास अिधकारी
( शासन)

8

सहा यक लेखा अिधकारी

9

क अिधकारी
अिध क

10
11

1

31/12/2015

दुर वनी
मांक
2662293

आर.यु.अवचार

1

8/3/2013

2663023

95,003/-

ी.गौतम भगत
सौ.िमनल कुंटे
ीमती पी.बी.दे शमुख
ी.िदगंबर नेमाडे
ी.एस.डी. दवंडे

1
1
1
1
2

15.12.2015
21.6.2017
7/8/2013
27.10.2017
31/3/2015

2662293
2662293
2662293
2662293
2662293

74,997/86,978/75,164/75,176/57,186/

ी.ए.एम.बोडखे

3

27.11.2017

2662293

56,682/-

ी. काश सानप

कु.अचणा नलंगे

3
3

20.3.2017
29/3/2017

2662293
2662293

53,896/48,443/-

उपलेखापाल
िन. ेणी लघुलेखक

ी.डी.ए.सुयवंशी
ी.एस.एन.जाधव

3
3

21/5/2012
18/6/2011

2662293
2662293

39,458/50,210/-

12

िन. ेणी लघुलेखक

ी.+É®ú.B¨É.´ÖÖêÆüÖê›ü

3

1/6/2013

2662293

50,210/-

13
14
15
16
17
18
19

संशोधन सहा यक
अ वल कारकून
अ वल कारकून
अ वल कारकून
अ वल कारकूण
अ वल कारकून
विर ठ सहा यक

कु.रोिहणी गु हाणे
ीमती अ ण पाटणे
ही.डी.वासिनक
ी.संजय ह तक
ी.डी.एस.कठाणे
ीमती िनता रं गारी
ी.‹Ö.‹ÃÖ.iÉÉªÉbä÷

3
3
3
3
3
3
3

2.6.2017
01/08/2015
20/3/2013
18/3/2013
11/8/2014
26/06/2015
2/2/2009

2662293
2662293
2662293
2662293
2662293
2662293
2662293

45,900/46,280/37,333/39,842/31,163/34,389/34,568/-

20
21
22

विर ठ सहा यक
विर ठ सहा यक
किन ठ सहा यक (लेखा)

3
3
3

25/9/2012
1/1/2009
21.5.2015

2662293
2662293
2662293

35,054/35,538/25,858/-

23
24
25

किन ठ िलपीक
किन ठ सहा यक
पिरचर

3
3
4

1/8/2014
20.6.2016
1.6.2015

2662293
2662293
2662293

26,453/25,656/28,526/-

ी.ए.पी. थोरात
ी. ह.के.सातंगे
ी.िस दाथ गुडधे
ी.सै.वशीम सै.अ बास
कु.सृ टी कुंभारे
ी. ही.जी.समथ

वग

जु झा याचा
िदनांक

एकुण वेतन
1,28,658/-

23
आयु त काय लय,अमरावती िवभाग अमरावती (िवकास आ थापना) येथील अिधकारी व कमचा यांची वेतनाची िव तृत
मािहती
अ.
वग
वेतन
इतर अनु ेय भ े
शेरा
परे षा( ेणी)
िनयिमत
संगानुसार
िवशेष (जसे
महागाई
रजा वास
क पभ ा
भ ा,घरभाडे
सवलत
िश ण भ ा
भ ा,शहर
भ ा

1
1

2
उपआय त (आ थापना)

3
15600-39100

2

सहा.आयु त

15600-39100

2

सहा.संचालक (लेखा)

15600-39100

3

सहा.ग.िव.अ.( शासन)

4

5
अनु ेय

6
-

7
-

---,,---

-

-

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

9300-34800

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

शासन
िनणयानु सार
म.भ.108
ट के,20 घरभाडे
भता,शहर भता
.120/- दरमहा
शासन
िनणयानु सार

4

क अिधकारी

9300-34800

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

5

सहायक लेखा अिधकारी

9300-34800

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

6

उपलेखापाल

9300-34800

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

7

संशोधन सहा यक

9300-34800

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

8

िन न णी लघुटंकलेखक

9300-34800

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

9

अ वल कारकूण

5200-20500

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

10

किन ठ िलपीक

5200-20500

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

11

वाहन चालक

5200-20500

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-

12

िशपाई

5200-20500

शासन
िनणयानु सार

---,,---

-

-
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कलम 4 (1) मु ा मांक 11 (अकरा)
सव योजनांचा तपिशल तािवत खच,अथसक प सिवतरीत र कम
सन 2014-2015 चा खच चा अहवाल
अ.

1

2

अंदाजप कीय िशष चे
वणन

अनुदान

अिधक अनुदान
अपे ि त
अस यास
पयात
244302

अिभ ाय

8145000

िनयोजीत वापर
व( े )
िवकासाचा
तपिशल
7900698

लेखािशष 2053 शासन
101 आयु त (1)(1)
पंचायत राज सं थासाठी
िनरी ण पथके
(20530592) मागणी
मांक एल-2 (द मय)
(योजने र) (रा य े )
लेखािशष 2053 शासन
101 आयु त (2)(1)
िज हा पिरषद,पंचायत
सिमती शासन
सहा.आयु त (चौकशी)
अिधकारी .एल-2
(2053609) (द मय)
(योजने र) (रा य े )

13392000

12612338

772662

-

-
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मांक 12 (बारा)

आयु त काय लय,अमरावती िवभाग,अमरावती (िवकास-आ थापना) ये थील अनु दान काय मातंगत
सबिशडीचे काय म प दत र मा लाभा य ची िव तृ त मािहती.
अ. .

लाभा य चे नांव व प ा

अनुदान/लाभ याची
र कम

िनवड पा तेचे
िनकष

अिभ ाय

उपआयु त िवकास (आ थापना) शाखे त अनुदान काय मातंगत लाभा य ची कोणतीही योजना
नस याकारणाने मािहती िनरं क

26
कलम 4 (1) मु ा

मांक 13 (तेरा)

आयु त काय लय,अमरावती िवभाग,अमरावती (िवकास-आ थापना) मधील िमळणा या सवलतीची
परवाना याची चालू वष त तपिशलवार मािहती
अ. .

परवाना धारकाचे
नांव

परवा याचा िदनांकापासून
कार

िदनांकापं यत

साधारण
अटी

परवा याची
िव तृत मािहती

उपआयु त िवकास (आ थापना) शाखे तुन अशा कारचा परवाना िदला जात नाही. किरता मािहती िनरं क
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काय लयातील मािहतीचे इले

कलम 4 (1) मु ा मांक 14 (चौदा)
ॉिनक व पात यास उपल ध असले या कवा यां याकडे असले या
मािहती संदभ त तपिशल.

अ. .

िवभाग

द तर सांभाळणा या
कमचा यांचे नांव व पदनाम

उपल ध मािहतीचा तपिशल

1

लेखा

1) ी.ए.एम.बोडखे ,सहा. लेखा
अिधकारी
2) ी.डी.ए.सुयवंशी, ,उपलेखापाल
3) ी. ह.डी.वासिनक,अ.का.

सुधारीत अंदाज व अथ संकलपीय अंदाज
प क तयार करणे,
खच चे दर ितमाई ताळमेळ घे णे,अशंदायी
िनवृ ी योजनेतंगत मािहती शासनास सादर
1)महालेखाकार, थािनक िनधी लेखा,
पंचायत
राज
सिमती
बाबत
िनयतकालीका/मािसक/ े मािसक/वा षक
िववरणे िज हा पिरषदे कडू न संकलीत
क न शासनास पाठिवणे , 2)
ं◌ािबत
महालेखाकार / थािनक िनधी लेखा /
पंचायत राज सिमती आ ेपासंदभ त ा त
शासिकय प यवहार हाताळणे बाबत प
यवहार व मािहती.
महारा
िवकास सेवा वग-1 व 2
अिधका यांचे आ थापना िवषयक करणे
हाताळणे 2) वग -1 व 2
या
बद यासंबधीचे
करणे हाताळणे 3)
म.िव.से. अिधका यांना मािनव िदनांक
तारीख दे णे 4) म.िव.से वग -2 या
अिधका यांचा पिर ािवधीन कालावधी
समा त कर याचे करणे,
1) िज हा पिरषद कमचा यांनी मा.उ च
यायालयात दाखल केले या करणात
कायवाही करणे, पिर छे दिनहाय अहवाल
तयार करणे, शपथप दाखल करणे इ यादी
2) महारा िवकास सेवा वग-1 / वग 2
ची यायालयीन करणे /अिपल करणे

हाडिड क व
पेन ाई ह

आ थापना
मािहती

हाडिड क व
पेन ाई ह

2

3

4

म.िव.से
4)
आ थापना

पंचायत

5)

आ थापना 6)

¸ÉÒ.‹Ö.‹ÃÖ. तायडे ,विर ठ सहा.

ी.आदे श शंभरकर,क.सहा.

ी.ए.पी.थोरात,व.सहा यक

शाखेतील

बैठकासंदभ तील

संगणक ½þÉbÇ÷Êb÷
कवा
पेन ाई ह.

हाडिड क व
पेन ाई ह

हाडिड क व
पेन ाई ह

क
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झे ड.एन.जी 7) ¸ÉÒ.×¾ÖÖÖê¤ü सातंगê÷े ,´É.ºÉ½þÉªªÉEò

1)िज हा पिरषद कमचारी वग 3 व वग 4 हाडिड क व
ची बदल संदभातील अपील करणे 2) पेन ाई ह
िवभागातून ा त झाले या िज हा पिरषद
वग 3 व वग 4 कमचा यांची िवशेषबाब
बदली बाबतचे
करणे हाताळणे 3)
रोजं दारी आ थापनेवरील कमचा यांना
पांतरीत िनयिमत अ थायी आ थापनेवर
घे याबाबत व कालेलकर करारानुसार
कामानुसार वेतन करणे
िवभागातील थािनक वरा य सं थां या हाडिड क व
िनवडणुकीसंदभ त
पेन ाई ह

6

अपील

8)

ी.डी.एस.कठाणे ,अ.कारकून

7

िनरी ण

9)

ी.िड.ए.सुयवंशी,उपलेखापाल

8

चौकशी

10) ी.एस.एन.जाधव,िन.लघुलेखक 1) िवभागातील मु य कायकारी अिधकारी हाडिड क व
िज हा पिरषद व पंचायत सिमती पेन ाई ह
तरावरील वग- 3 व वग -4 कमचा यांचे
िवभागीय चौकशी करणे हाताळणे . 2)
िवभागीय चौकशी
ात
करणाची

1) िवभागातील िज हा पिरषद व पंचायत
सिमतीचा दरवष रो टर माणे िनिर णाचा
काय म मं जूर करणे , 2) मा.िवभागीय
आयु तांनी मं जूर केले या काय मा माणे
िज.प व प.स.ची तपासणी करणे , 3) िनिर ण
केले या िटप या िज.प व प.स.यांचेकडे
टं कलेखनाकरीता (संगिणकृत) करणे तव
पाठिवणे , 4) ा त टं किलखलीत (संगणीकृत)
िटपणीतील मुख मु े काढु न िज.प.व प.स.कडे
पाठिवणे , 5) मा.िवभागीय आयु त व उप
आयु त (आ थापना) यांची िटपणी वाचनाची
िदनांक व वेळ िन चत करणे, बाबत प
यवहार व मािहती.
6) िनिर ण िटपणीतील उिणवा सहा.आयु त
(तपासणी) यां या िनदशनास आणून दे णे, 7)
अमरावती िवभागातील सव िज हा पिरषद व
पंचायत सिमती यांचेकडील ा त िटपणीतील
अनुपालनाची तपासणी करणे, 8)
ात
अनुपालनावर तपासणी क न मा य
अमा य बाबतचे अिभ ाय सव िज हा पिरषद
व पंचायत सिमतीना कळिवलेले अिभ ायांची
न द ठे वणे, 9) िज हा पिरषद व पंचायत
सिमती यांचेकडील
ा त अ ा त मु ांचे
अहवाल तयार करणे व प यवहार व मािहती.

हाडिड क व
पेन ाई ह

29

9

आ थापना 11)कु.अचणा िनलंगे,क. .अ.

तपासणी क न
ुटी आढळ यास
पुरततेकरीता संबिधत मु य कायकारी
अिधकारी यांचेकडे परत करणे, 3)
िवभागीय चौकशी करणात तृटी नस यास
करणात सुनावणीची नोटीस पाठऊन
करण सु करणे, 4) िवभागीय चौकशी
करणात सुनावणीची
ीया झा यानंतर
सादरकत यांना टांचणकरीता तारीख दे णे,
5) िवभागीय खाते चौकशी करणात
अपचा याचे अितम अिभवेदन
ात
झा यानंतर सादरकत अिधकारी व
अपचारी याचं◌े अनु मे टाचण घे णे, 6)
िवभागीय चौकशी करण पूण झा यांनतर
अंितम टाचण, अितम अिभवेतनासह
करण अंितम चौकशी अहवालाकिरता
सहा यक आयु त (चौकशी) यांचेकडे
सादर करणे व प यवहार व मािहती.
1) महारा िज हा पिरषद (िज हा सेवा) हाडिड क व
सेवा वेशो र पिर ेबाबतची कायवाही पेन ाई ह
करणे, 2) ाम िवकास अिधका यांची पद
ाम सेवकातुन िनवडीने भर याबाबत
मय दीत पध मक पिर ेबाबत कायवाही
करणे,3) िज हा पिरषदे तील किन ठ,
भाडार सहा यक, कवा कॉ पूटर या
पदावरील
कमचा यांचे
विर ठ
सहा यकां या
िवभागीय
पध मक
पिर ेबाबतची
कायवाही
करणे,
4)काय लयीन

आ थापना

दरमहा

अिधकारी कमचारी यांचे वेतन दे यके तयार
करणे, सेवापु तकाम ये अ ावत नोदी
घे णे, सेवािनवृ ी करणे तयार करणे,
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मांक 15 (पं धरा)

काय लयात लाय री नागरीकांना मािहती िमळ यासाठी िदले या सु िवधा
अ. .

सुिवधे चा कार

वेळ

1

भेट या या वेळ
संदभ त मािहती

काय लयीन
िदवस

2

वेबसाईड िवषयी
मािहती
कॉल सटर िवषयी
मािहती
अिभलेख
तपासणीसाठी उपल ध
सुिवधाची मािहती

िनरं क

3
4

िठकाण

जबाबदार
ती /
कमचारी

त ार
िनवारण

काय लय

उपआयु त
(आ थापना)
गटिवकास
अिधकारी
( शासन)

उपआयु त
िवकास
(आ थापना)

काय लयीन
िदवस

काय लय

उपआयु त
िवकास
(आ थापना)

काय लय

उपआयु त
(आ थापना)
सहा.गटिवकास
अिधकारी
( शासन)
उपआयु त
(आ थापना)
गटिवकास
अिधकारी
( शासन)

िनरं क

5

कामा या
तपासणीसाठी उपल ध
सुिवधाची मािहती

काय लयीन
िदवस

6

नमुने िमळ याबाबत
उपल ध मािहती
सुचना फलकांची
मािहती

िनरं क

7

8

ं थालय िवषयी
मािहती

कायप दती

उपआयु त
िवकास
(आ थापना)

काय लयातील सव शाखा संबधीत सहा.मािहती अिधकारी मािहती
अिधकारी व अिपलीय अिधकारी यांचे संबधीत मािहती नागरीकाकरीता
काय लय मु य गेटवर उपल ध आहे .
िनरं क
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मांक 16 (सोळा)

आयु त काय लय,अमरावती िवभाग,अमरावती िवकास शाखा आ थापना) येथील शासिकय मािहती
अिधकारी/सहा यक मािहती अिधकारी/अिपलीय अिधकारी यांची मािहती.
(अ) शासिकय मािहती अिधकारी
अ.
1

शासिकय मािहती
अिधका यांचे नांव
ी.सुधाकर डी.
दवंडे

पदनाम

काय े

प ा/फोन

ई-मे ल

शेरा

सहा.गट िवकास
अिधकारी
( शासन)

अमरावती
िवभाग

2662293

dycomm.amt
@gmail .com

आ थापना
िवषयक

(ब) सहा यक मािहती अिधकारी
अ.

1

सहा यक मािहती
अिधका यांचे
नांव
¸ÉÒ. वनोद कृ.सातंगे

पदनाम

काय े

प ा/फोन

ई-मे ल

शेरा

विर ठ सहा.

अमरावती
िवभाग

2662293

dycomm.amt
@gmail .com

आ थापना
िवषयक

पदनाम

काय े

प ा/फोन

ई-मे ल

शेरा

उपआयु त
(आ थापना)

अमरावती
िवभाग

2662293

dycomm.amt
@gmail .com

आ थापना
िवषयक

(क) अिपलीय अिधकारी
अ.

1

अिपलीय
अिधका यांचे
नांव
ी.राजाराम झडे
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इतर मािहती
मािहती
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 नुसार उपल ध आहे .

उप आयु त (आ थापना)
आयु त काय लय,अमरावती
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िवभागीय आयु त यांचे काय लय, अमरावती
बायपास रोड, कॅ प, अमरावती - 444 602

दूर वनी 0721-2662293

फॅ स 0721-2662782

¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™-http://amravatidivision.gov.in

ईमे ल : dycomm.amt@gmail.com

./ िवकास/आ था/मा.अ./ कािव-

/2018

िद.

िडसबर,2018

ित,
िज हा सुिव ान अिधकारी (NIC)
िज हािधकारी पिरसर,
कॅ प,अमरावती.
िवषय :- मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत काय लया दारे िस द करावया या 1 ते 17 मु ाची
मािहती काय लयाचे वेबसाईटवर िस द करणेबाबत.
000
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत काय लया दारे 1 ते 17 मु ाची मािहती दरवष िस द करणे
आव यक आहे . याअनुषंगाने सन 2017-18 ची मािहती िवभागीय आयु त,काय लय,अमरावती चे वेबसाईटवर
िस द कर याकरीता सॉ ट कॉपी या व पात उपल ध क न दे यात येत आहे . कृपया सदरची मािहती वेबसाईटवर
िस द करावी.

त :सुचना फलक

उप आयु त (आ थापना)
आयु त काय लय,अमरावती
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कायालयीन टपणी
वकास आ थापना शाखा, वभागीय आयु त कायालय,अमरावती

िवषय :- मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत काय लया दारे िस द करावया या 1 ते 17 मु ाची
मािहती काय लयाचे वेबसाईटवर िस द करणेबाबत.
000
महोदय,
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत काय लया दारे 1 ते 17 मु ाची मािहती दरवष
िस द करणे आव यक आहे .
याअनुषंगाने सन 2017-18 ची मािहती िवभागीय
आयु त,काय लय,अमरावती चे वेबसाईटवर िस द कर याकरीता मािहती तयार केली असुन. सदरची
मािहती काय लया या वे बसाईटर िस द कर याकरीता NIC,िज हािधकारी काय लय,अमरावती यांना
पाठिव याकरीता ा प प व मािहती वा रीस सादर

( ी.दवंडे)

गट िवकास अिधकारी ( शासन)
( ी.झडे )

मा.उप आयु त (आ थापना)

(सातं गे)
सहा.ज.मा.अिधकारी
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