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शासनाचा मानहतीचा अनिकार अनिननयम 2005 च्या अंमलबजािणीबाबत
कलम 4 (1) (b) (i)
निभागीय आयुक्त, अमरािती निभाग येथील ननयोजन शाखेस निनहत के लेली काये ि कताव्य यांचा तपशील
कायाालयाचे नांि
पत्ता
शासकीय निभागाचे नांि
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या
अनिनस्त
कायाक्षेत्र भौगोलीक कायाानरु
ु प
निनशष्ट काये

निभागाचे ध्येय/िोरण
सिा संबनं ित कमाचारी
काया
कामाचे निस्तृत स्िरुप

विभागीय आयक्त
ु कायाा लय, अमरािती विभाग, अमरािती
प्रशासकीय इमारत, दस
ु रा मजला, नागपूर रोड, अमरािती
वनयोजन
वनयोजन विभाग
अमरािती विभाग
वजल्हा स्तरीय विविध योजना/ काया क्रमाांचे सांवनयांत्रण
वजल्हा स्तरािरील विविध योजनाांतगा त योजनाांचे सांवनयांत्रण करुन, त्याबाबत
विभागातील वजल्हयाांचा एकवत्रत त्रैमावसक अहिाल सांविप्त विपणीसह वनयोजन
विभागास सादर करणे. तसेच महसूल विभागातील वजल्हा वनयोजन अवधकारी
याांचेसाठी विवहत के लेल्या काया सूचीप्रमाणे ते काम पार पाडतील यािर लि देणे.
या शाखेकडे पढु ील चार विकास आराखडयाांचे सांवनयांत्रण सोपविण्यात आलेले
आहे.
1. शेगाांि तीर्ा िेत्र विकास आराखडा
2. मोझरी विकास आराखडा
3. िलगाांि विकास आराखडा
4. श्रीिेत्र कौंडण्यपूर विकास आराखडा
अमरािती विभागातील वजल्हयाांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनाांतगा त
योजनाांचे सांवनयांत्रण करणे ि त्याबाबतची प्रगती शासनास कळविणे.
12 कमा चारी ि 5 अवधकारी
वजल्हा स्तरािरील विविध योजनाांतगा त योजनाांचे सांवनयांत्रण करणे
अमरािती विभागातील वजल्हयाांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या विविध
येजनाांबाबत वजल्हयाांकडून प्राप्त होणा-या आवर्ा क ि भौवतक प्रगतीबाबतचे
मावसक ि त्रैमावसक अहिालाांचे विभाग स्तरािर सांकलन ि त्यािर विपणी तयार
करुन, वनयोजन विभागास सादर करणे. तसेच वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या
बैठकीस उपवस्र्त राहणे. मा. विभागीय आयक्त
ु याांना वनयोजनासांबधां ी लागणारी
साांवययकी मावहती परु विणे. शेगाांि, मोझरी, िलगाांि ि कौंडण्यपरू विकास
आराखडयाांचे समन्िय ि सांवनयांत्रणाकरीता मा. विभागीय आयक्त
ु ाांनी ि इतर
सांबवां धत सवमत्याांनी घेतलेल्या वनणा याांची अांमलबजािणी करणे.
शासकीय इमारतीत कायाा लय सरुु आहे.
पढु ील पानािर वदली आहे.

मालमत्तेचा तपशील
संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यांमध्ये
कायाक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरािरचे तपशील
कायाालयीन दूरध्िनी क्रमांक ि िेळा 0721-2666180 िेळ सकाळी 10.00 ते 17.45
दस
साप्तानहक सट्टु ी ि निनशष्ट सेिेसाठी
ु रा ि चौर्ा शवनिार ि प्रत्येक रवििार
ठरनिलेल्या िेळा

[ कलम 4 (1) (b) (ii) ] नमनु ा (अ)
निभागीय आयुक्त, अमरािती निभाग येथील ननयोजन शाखेतील अनिकारी ि कमाचारी यांच्या
अनिकारांचा तपशील
(अ)
अ. पदनाम
अनिकार-आनथाक कोणत्या कायदा/ननयम/ शासनननणाय/
अनभप्राय
क्र.
पररपत्रकानुसार
1 उप आयक्त
कायाा लय प्रमख
1) एमआयएस-5794/प्र.92/का.1426,
ु
ु ि
(वनयोजन)
आहरण ि सांवितरण वद.28 माचा , 2001 च्या ज्ञापनान्िये
अवधकारी म्हणून
घोवित
घोवित
2) शासन वनणा य विअप्र/1000/प्र.क्र.
46/2001/विवनयम, वद. 11/7/2001 चे
पररवशष्ट वित्तीय अवधकार वनयम पवु स्तका
1978 उप विभाग एक, मबांु ई वित्तीय वनयम
1959 अांतगा त वनयमाखाली प्रदान करण्यात
आलेल्या वित्तीय अवधकारानस
ु ार िापर

अ. पदनाम
क्र.
1 उप आयक्त
ु
(वनयोजन)

अ.
क्र.
1

अ.
क्र.
1

(ब)
अनिकार-प्रशासकीय कोणत्या कायदा/ननयम/ शासनननणाय/
पररपत्रकानुसार
कायाा लयीन खचाा चे
अ मध्ये नमूद के लेल्या शासन वनणा या
नस
ु ार महाराष्ट्र आकवस्मक खचा वनयम
1965 मधील सधु ाररत तरतदु ीच्या
अनिु गां ाने

पदनाम

अनिकार-प्रशासकीय

--

--

पदनाम

अनिकार-प्रशासकीय

--

--

(क)
कोणत्या कायदा/ननयम/ शासनननणाय/
पररपत्रकानुसार
-(ड)
कोणत्या कायदा/ननयम/ शासनननणाय/
पररपत्रकानुसार
--

अनभप्राय

अनभप्राय
--

अनभप्राय
--

ननयोजन शाखेची रचना
विभागीय आयक्त
ु , अमरािती
उपआयक्त
ु (वनयोजन)
सांशोधन सहायक (वनयोजन)

स्िेनोग्राफर

सांशोधन अवधकारी (मूल्यमापन)

वलवपक (आस्र्ापना)

सांशोधन सहायक (मूल्यमापन)
साांवययकी सहायक (वनयोजन)

वशपाई - २

साांवययकी सहायक (मूल्यमापन)

ननयोजन शाखेतील शेगांि, मोझरी, िलगांि ि कौंडण्यपूर निकास आराखडा रचना
विभागीय आयक्त
ु , अमरािती

उपआयक्त
ु (वनयोजन), नोडल अवधकारी
विशेि काया अवधकारी (शेगाांि तीर्ा िेत्र
विकास आराखडा)

विशेि काया अवधकारी (मोझरी / िलगाांि /
कौंडण्यपरु विकास आराखडा)

सांशोधन सहायक

सांशोधन सहायक

वलवपक (आस्र्ापना)

वलवपक (आस्र्ापना)

िाहनचालक

[ कलम 4 (1) (b) (ii) ] नमनु ा (ब)

अ.
क्र.
1

2

निभागीय आयुक्त, अमरािती निभाग येथील ननयोजन शाखेतील अनिकारी ि कमाचारी यांच्या
कताव्यांचा तपशील
पदनाम
कताव्य
कोणत्या
अनभप्रा
कायदा/ननयम/
य
शासनननणाय/
पररपत्रकानुसार
उपआयक्त
* आहरण ि सांवितरण अवधकारी, विभागातील सिा वजल्हा वनयोजन
ु
(वनयोजन)
वनयोजन सवमतीच्या बैठकींना उपवस्र्त राहणे.
विभागाच्या
* वजल्हा िाविा क योजना ि आमदार स्र्ावनक विकास शासन
काया क्रमाांतगा त झालेल्या विकास कामाांना वनकिानस
ु ार वनणा यानस
ु ार
दरमहा भेिी देण.े
* आमदार स्र्ावनक विकास काया क्रम आराखडयास
कायोत्तर मांजूरीसाठी आिश्यक असलेली काया िाही
करणे.
* मल्ू यमापनाचे िेवत्रय कामािर देखभाल, समन्िय ि
कामाांचे वनरीिण घेणे..
* प्रादेवशक पया िन विकास योजनाांचे सांवनयांत्रण.
* वजल्हा वनयोजन अवधकारी ि शासन याांचेतील समन्िय
अवधकारी म्हणनू काम पाहणे.
* वजल्हा वनयोजन अवधकारी याांच्या आढािा बैठका
आयोवजत करणे.
* मा. विभागीय आयक्त
ु याांचे वनदेशाप्रमाणे दैनांवदन
कामकाज करणे.
* शाखेतील सांशोधन सहायक, साांवययकी सहायक ि
वलपीक िांकलेखक याांचेकडील विियाशी सांबवां धत कामे.
* वजल्हा वनयोजन अवधकारी याांच्या कायाा लयाांचे वनरीिण
* शाखेकडे असलेल्या शेगाांि, मोझरी, िलगाांि ि श्रीिेत्र
कौंडण्यपूर विकास आराखडयाांकरीता नोडल अवधकारी
म्हणून काम पाहणे.
* मा. विभागीय आयक्त
ु याांनी सूचविलेली सिा कामे.
सांशोधन
* खासदार स्र्ावनक विकास काया क्रमाशी सांबवां धत वनयोजन
सहायक
पत्रव्यिहार मावसक प्रगती अहिाल.
विभागाच्या
* खासदार स्र्ावनक विकास काया क्रमाच्या 19 स्तांभाच्या शासन
त्रैमावसक अहिालाचे विभाग स्तरािरील सांकलन.
वनणा यानस
ु ार
* आमदार स्र्ावनक विकास काया क्रमातील विभागातील
मावसक प्रगती अहिालाचे सांकलन.
* आमदार स्र्ावनक विकास काया क्रम आराखडयास
कायाा त्तर मांजूरीसाठी आिश्यक असलेली काया िाही

3 साांवययकी
सहायक

4

सांशोधन
अवधकारी
(मूल्यमापन)

5 सांशोधन
सहायक
(मूल्यमापन)

करणे.
* डोंगरी विभाग विकास योजना मावसक प्रगती अहिाल
विभागस्तरािरील सांकलन, सांबवां धत सिा पत्रव्यिहार.
* वजल्हावधकारी / म.ु का.अ. याांच्या सांयक्त
ु बैठकीसाठी
आिश्यक असलेले बैठकीचे कागदपत्र ि त्या सांबांधी
वजल्हयाांना कराियाचे पत्रव्यिहार तसेच विविध दैनांवदन
कामे.
* वजल्हा िाविा क योजनेशी सांबवां धत सिा पत्रव्यिहार
* वजल्हा िाविा क योजना मावसक प्रगती अहिाल
विभागस्तरािरील सांकलन
* अनस
ु ूवचत जाती उपयोजना, मावसक प्रगती अहिाल
विभागस्तरािरील सांकलन.
* आवदिासी उपयोजना, मावसक प्रगती अहिाल
विभागस्तरािरील सांकलन.
* विदभा िैधावनक विकास मांडळाशी सांबांवधत सिा
पत्रव्यिहार, मावसक प्रगती अहिाल विभागस्तरािरील
सांकलन.
* 20 कलमी काया क्रमाशी सांबांवधत सिा पत्रव्यिहार.
* महाराष्ट्र मानि विकास वमशन सांबवां धत सिा पत्रव्यिहार.
* िलगांि निकास आराखडयांतगात विविध विकास
कामाांचा प्रस्ताि मागविणे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करण्यासाठी प्रस्ताि सादर करणे, िैयक्तीक ठे ि नस्ती
साांभाळणे, तज्ज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूकीबाबत नस्ती ि
देय असलेली फी, सविस्तर प्रकल्प अहिालनस
ु ार वनधी
वितरण नस्ती साांभाळणे.
* शासनाने मूल्यमापनाकरीता नेमून वदलेल्या योजनाांच्या
शासन वनणा याचा अभ्यास करणे.
* राज्ज्याच्या प्रशासकीय भागामध्ये सांचालनालयातफे
चालू असलेल्या मूल्यमापन अभ्यासाबाबत ताांवत्रक ि
प्रशासकीयदृष्टया प्रभारी राहणे.
* प्रशासकीय भाग अर्िा शाखेतील मूल्यमापन
अभ्यासविियक कामाचा काया क्रम िररष्ाांच्या वदशा
वनदेशानस
ु ार राबविणे
* कवनष् कमा चाऱ्याांच्या कामािर वनयांत्रण ठे िणे, देखरेख
ठे िणे ि त्याांना मागा दशा न करणे.
* मूल्यमापनाचे िेवत्रय कामािर देखभाल, समन्िय ि
कामाांचे वनरीिण घेणे.
योजनांची मल्ू यमापन पाहणी
* सांबवां धत योजनाांच्या मावहतीकरीता विभागीय स्तरािरील
यांत्रणेकडे सांपका ठे िणे आवण मावहतीचे सांकलन.

वनयोजन
विभागाच्या
शासन
वनणा यानस
ु ार

वनयोजन
विभागाच्या
शासन
वनणा यानूसार

वनयोजन
विभागाच्या
शासन

6 साांवययकी
सहायक
(मूल्यमापन)

* योजनाांच्या मूल्यमापनाकरीता वजल्हयाची वनिड करुन,
तालूका / गािाांसाठी वजल्हयाांतील वजल्हा साांवययकी
अवधकारी याांना आदेशाचे वनगा मन.
* मूल्यमापनाचे िेवत्रय कामाचे वनरीिण घेण.े
* वजल्हास्तरािरील सांकवलत मावहतीची छाननी करुन,
मावहतीचे विवहत प्रपत्रात एकवत्रकरण करुन अहिाल
सांचालनालय, वनयोजन विभागास सादर करणे.
* श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर निकास आराखडयांतगात विविध
विकास कामाांचा प्रस्ताि मागविणे, प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करण्यासाठी प्रस्ताि सादर करणे, िैयक्तीक ठे ि
नस्ती साांभाळणे, तज्ज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणक
ू ीबाबत
नस्ती ि देय असलेली फी, सविस्तर प्रकल्प
अहिालनस
ु ार वनधी वितरण नस्ती साांभाळणे.
* शासनाने नेमून वदलेल्या योजनाांबाबत, प्रार्वमक
स्िरुपाची मावहती विवहत नमन्ु यात सांकवलत करणे.
त्यानस
ु ार वजल्हावनहाय सांबवां धत विभागाांना / यांत्रणाांना
मावहती पाठविणेबाबत पत्रव्यिहार करणे.
* मूल्यमापनाकरीता, लाभार्थयाांच्या सांययेनस
ु ार, वनिड
करण्यात आलेल्या वजल्हयाांना पत्रव्यिहार करणे.
* मावहती अप्राप्त असल्यास स्मरणपत्र देिून पाठपरु ािा
करणे.
* सांचालनालयाने वदलेल्या विवहत प्रपत्रात वजल्हावनहाय
मावहती सांकवलत करुन ई-मेलद्वारे पाठविणे.
* इतर दैनांवदन कामकाज

वनणा यानूसार

वनयोजन
विभागाच्या
शासन
वनणा यानस
ु ार

निभागीय आयुक्त, अमरािती निभाग येथील ननयोजन शाखेतील शेगांि नतथाक्षेत्र निकास आराखडयातील
अनिकारी ि कमाचारी यांच्या कताव्यांचा तपशील
अ. पदनाम
कताव्य
कोणत्या
अनभप्रा
क्र.
कायदा/ननयम/
य
शासनननणाय/
पररपत्रकानस
ु ा
र
1 विशेि काया
* श्री सांत गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सि, शेगाांि
वनयोजन
अवधकारी
(वजल्हा-बल
विभागाच्या
ु डाणा) विकास आराखडयाांतगा त कामाांचे सवनयांत्रण ि
(शे.वत.वि.आ) अमांलबजािणी करणे.
शासन वनणा य
* मा. आयक्त
क्र.वतिेविु ाांचे अध्यितेखालील काया कारी सवमतीच्या बैठका
आयोवजत करणे.
2009/प्र.क्र.13
* बैठकीतील वनणा यानस
ु ार कामाांचे काया न्ियन होण्याचे दृष्टीने मा. /का.1444,
आयक्त
वदनाांक 8 माचा
ु ाांना सहाय्य करणे.

2 सांशोधन
सहायक

3 वलपीक
िांकलेखक

अ.
क्र.
1

2

3

* शेगाांि विकास आराखडयाांतगा त विविध विकास कामाांचा प्रस्ताि
मागविणे
* मावसक प्रगती अहिाल सादर करणे
* प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी प्रस्ताि सादर करणे
* िैयक्तीक ठे ि नस्ती साांभाळणे
* तज्ज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूकीबाबत नस्ती ि देय असलेली फी,
सविस्तर प्रकल्प अहिालनस
ु ार वनधी वितरण नस्ती साांभाळणे
* आस्र्ापना विियक बाबी हाताळणे
* िांकलेखनाांचे काम करणे
* विशेि काया अवधकारी याांनी वनदेशीत के लेली कामे करणे

2010 नस
ु ार

निभागीय आयक्त
ु , अमरािती निभाग येथील ननयोजन शाखेतील मोझरी नतर्थ्ाक्षेत्र निकास आराखडयातील
अनिकारी ि कमाचारी यांच्या कताव्यांचा तपशील
पदनाम
कताव्य
कोणत्या
अनभप्राय
कायदा/ननयम/
शासनननणाय/
पररपत्रकानुसार
विशेि काया
* िांदनीय राष्ट्रसांत तक
िलगाांि ि
ु डोजी महाराज जन्मशताब्दी वनयोजन
अवधकारी
महोत्सिावनमीत्त गरुु कांु ज मोझरी वज.अमरािती येर्े विभागाच्या
श्रीिेत्र
(मो.वत.वि.आ) मल
कौंडण्यपूर
ू भूत सोयी सवु िधा वनमाा ण करण्याचा विकास शासन वनणा य
आराखडयाांतगा त कामाांचे सवनयांत्रण ि अमांलबजािणी म.शा.वनयोजन विकास
करणे.
विभाग, शा.वन. आराखडयाांचे
* मा. आयक्त
काम देखील
ु ाांचे अध्यितेखालील काया कारी सवमतीच्या क्र. तीिेिीबैठका आयोवजत करणे.
2010/प्र.क्र.123 या विशेि काया
* बैठकीतील वनणा यानुसार कामाांचे काया न्ियन होण्याचे /का.1444,
अवधकारी
दृष्टीने मा. आयक्त
वदनाांक 03 माचा याांचेकडे
ु ाांना सहाय्य करणे.
सोपविण्यात
सांशोधन
* मोझरी विकास आराखडयाांतगा त विविध विकास कामाांचा 2011ü
आले आहे.
सहायक
प्रस्ताि मागविणे
* मावसक प्रगती अहिाल सादर करणे
* प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी प्रस्ताि सादर
करणे
* तज्ज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूकीबाबत नस्ती ि देय
असलेली फी, सविस्तर प्रकल्प अहिालानुसार वनधी
वितरण नस्ती साांभाळणे
वलपीक
* आस्र्ापना विियक बाबी हाताळणे
िांकलेखक
* िांकलेखनाांचे काम करणे
* विशेि काया अवधकारी याांनी वनदेशीत के लेले कामे करणे

[ कलम 4 (1) (ब) (iii) ]
ननणाय प्रनक्रयेतील पयािेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदानयत्ि नननित करुन कायापध्दतीचे प्रकाशन
(कामाचा प्रकार / नाांि)
कामाचे स्िरुप
सांबवां धत स्िरुप
अवधवनयमाचे नाांि
वनयम
शासन वनणा य
पररपत्रके
कायाा लयीन आदेश
अ.क्र. कामाचे स्िरुप
कालािधी वदिस कामासाठी जबाबदार अवधकारी अवभप्राय
[ कलम 4 (1) (ब) (iv) ] नमनु ा (अ)
नमन्ु यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
संघटनाचे लक्ष (मानसक/िानषाक)
अ.क्र.
काम/काया
1 वजल्हा िाविा क योजना (सिा साधारण)
2 अनस
ु ूवचत जाती उपयोजना
3 आवदिासी उप योजना
4 आवदिासी िेत्राबाहेरील योजना
5 डोंगरी विभाग विकास काया क्रम
6 आमदार स्र्ावनक विकास काया क्रम
7 खासदार स्र्ावनक विकास काया क्रम
8 आमदार स्र्ावनक विकास काया क्रमाांतगा त विकास
कामाची तपासणी
9 वजल्हावधकारी ि म.ु का.अ याांच्या सांयक्त
ु
बैठकीसाठी अहिाल सांकलन
10 वजल्हा वनयोजन सवमती, बैठकाांना उपवस्र्त
राहणे
11 शेगाांि विकास आराखडयाांतगा त विभागीय आयक्त
ु
याांचेकडील आढािा बैठकीचे वनयोजन
12 मोझरी विकास आराखडयाांतगा त विभागीय
आयक्त
ु याांचेकडील आढािा बैठकीचे वनयोजन
13 िलगाांि विकास आराखडयाांतगा त विभागीय
आयक्त
ु याांचेकडील आढािा बैठकीचे वनयोजन
14 श्रीिेत्र कौंडण्यपूर विकास आराखडयाांतगा त
विभागीय आयक्त
ु याांचेकडील आढािा बैठकीचे
वनयोजन

कामाचे प्रमाण
मावसक अहिाल सांकलन
मावसक अहिाल सांकलन
मावसक अहिाल सांकलन
मावसक अहिाल सांकलन
मावसक अहिाल सांकलन
मावसक अहिाल सांकलन
मावसक अहिाल सांकलन
मावसक 10 कामे

आवर्ा क लि
-

अवभप्राय
-

मावसक

-

-

बैठकीच्या िेळापत्रकानुसार -

-

आदेशानस
ु ार

---

--

आदेशानस
ु ार

---

--

[कलम 4(1)(ब)(ix)]
िवभागीय आयु ,अमरावती िवभाग येथील िनयोजन शाखेतील अिधकारी व कमचारी
यांची नावे,प े व यांचे मािसक वेतन
पदनाम

अ.

वग

जू दनांक

कमचा-यांचे नाव

.
1

अिधकारी व

उपआयु

ी.ध.गं.सुटे

अ

06/04/2016

(िनयोजन)
2

संशोधन अिधकारी

उ

ेणी लघुलेखक

*एकू ण

फॅ स/ई-मेल

वेतन

दूर वनी :- 0721-

86874

2666180
ीमती के .र.धरमारे

ब

05/04/2013

फॅ स :- 0721-

45359

2662782

(मूमा)
3

दूर वनी मांक

ीमती

ब

01/07/2011

ई-मेल:-

72089

ही.आर.राजगडकर
4

संशोधन सहायक

ी.जी.एन.मते

क

14/07/2016

1)osdplanningamt

46000

5

संशोधन सहायक

ी.डी.एस.नगराळे

क

01/01/2015

@rediffmail.com

50672

(मूमा)

2)dycommamtplan

@gmail.com

6

सांि यक सहायक

7

सांि यक सहायक

क

11/07/2016

29759

ी.डी.एस.उगोकार

क

28/07/2016

31927

कु .चे.रा.कु चे

(मूमा)
8

वाहनचालक

ी.आर.आर.तायडे

क

21/11/2013

42514

9

किन िलपीक

ी.ए.एम. शगरवाडे

क

07/08/2015

26319

10

िशपाई

ी.ए.एम.गु हाणे

ड

14/07/2014

30552

11

िशपाई

ी.जे.जी.ितवारी

ड

08/08/2016

24838

* माहे िडसबर-2016 चे वेतन देयकानूसार

[कलम 4(1)(ब)(ix)]
िवभागीय आयु ,अमरावती िवभाग येथील िनयोजन शाखेत ील शेगांव ितथ े िवकास आराखडयातील
अिधकारी व कमचारी यांची नावे,प े व यांचे मािसक वेत न
अ.

पदनाम

वग

जू दनांक

नाव

.
1

अिधकारी व कमचा-यांचे

िवशेष काय
अिधकारी

ी.सु.हे.आ ेकर

अ

18/06/2015

दूर वनी मांक

*एकू ण

फॅ स/ई-मेल

वेतन

दूर वनी:- 0721-

62129

2666180

(शे.ित.िव.आ.)
2

संशोधन सहायक

ी.पी.बी.सोनोने

ब

13/12/2014

फॅ स:- 0721-

43449

2662782
3

किन िलपीक

कु .एम.डी.खुराडे

* माहे िडसबर-2016 चे वेतन देयकानूसार

क

01/07/2015

21483

[कलम 4(1)(ब)(ix)]
िवभागीय आयु ,अमरावती िवभाग येथील िनयोजन शाखेतील मोझरी िवकास आराखडयातील अिधकारी
व कमचारी यांची नावे,प े व यांचे मािसक वेतन

अ.

पदनाम

वग

जू दनांक

िवशेष काय
अिधकारी

ी.एच.ड यू.चौधरी

अ

19/07/2016

संशोधन सहायक

दूर वनी :- 0721-

एकू ण
वेतन
62889

2666180

(मो.िव.आ.)
2

दूर वनी मांक
फॅ स/ई-मेल

यांचे नाव

.
1

अिधकारी व कमचा-

ी.आर.जी.चारथड

ब

01/04/2012

फॅ स :- 0721-

49843

2662782
3

किन िलपीक

ी.आर.आर.बोबडे

* माहे िडसबर-2016 चे वेतन देयकानूसार

क

21/10/2015

24291

[कलम 4(1)(ब)(x)]
िवभागीय आयु ,अमरावती िवभाग येथील िनयोजन शाखेतील अिधकारी व कमचा-यां या
वेतनाची िव तृत मािहती कािशत करणे
अ. .

वग

वेतन परेषा

इतर अनु ेय भ े
िनयिमत (महागाई भ ा,घरभाडे

संगानुसार (जसे

िवशेष (जसे क प

व शहर भ ा)( .)

वास भ ा)( .)

भ ा, िश ण
भ ा)( .)

1

अ

(PB-3) 15600-39100

29504/-

Grade Pay-6600/-

5222/-

िनयमानुसार

-

120/िनयमानुसार
2

अ

(PB-3) 15600-39100

23730/-

Grade Pay-5400/-

4200/-

-

120/िनयमानुसार
3

ब

(PB-2) 9300-34800

17289/-

Grade Pay-4400/-

3060/-

-

120/िनयमानुसार
4

क

(PB-2) 9300-34800

16272/-

Grade Pay-4300/-

2880/-

-

120/िनयमानुसार
5

क

(PB-1) 5200-20200

12837/-

Grade Pay-2800/-

2272/-

-

120/िनयमानुसार
6

क

(PB-1) 5200-20200

8735/-

Grade Pay-1900/-

1546/-

-

120/िनयमानुसार
7

ड

(PB) 4440-7440

6486/-

Grade Pay-1300/-

1148/120/-

-

[ कलम 4(1) (ब) (xvi) ]
िवभागीय आयु ,अमरावती िवभाग येथील िनयोजन शाखेतील शास कय मािहती अिधकारी/सहायक
शास कय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी(तेथील लोक ािधक या काय े ातील)याची िव तृत
मािहती कािशत करणे
अ. सहा यक शास कय मािहती अिधकारी
काय े
अ. सहा.शास कय मािहती
.
1

प ा/फोन

ई-मेल

अिधका-यांचे नांव व पदनाम
अमरावती
िवभाग

कु . चे.रा.कु चे,
सांि यक सहा यक

िवभागीय आयु

osdplanningamt

कायालय,िनयोजन

@rediffmail.com

शाखा,अमरावती िवभाग
अमरावती
दु. . 2666180
ब. शास कय मािहती अिधकारी
अ.
.

शास कय मािहती

काय े

प ा/फोन

ई-मेल

अिधका-यांचे नांव व

अिपलीय
ािधकारी

पदनाम
1

ी. जी.एन.मते
संशोधन सहा यक

अमरावती
िवभाग

िवभागीय आयु

osdplanningamt@

उपायु ,

कायालय,िनयोजन

rediffmail.com

िनयोजन

िवभागीय आयु

osdplanningamt@

उपायु ,

कायालय,िनयोजन

rediffmail.com

िनयोजन

शाखा,अमरावती
िवभाग अमरावती
दु. . 2666180
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स्थायी आदेश संनचकांची यादी (ननयोजन शाखा)
अ.क्र.
1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

स्थायी आदेश संनचके चे नांि
शासकीय कमा चा-याांना िेतन ि भत्ते याबाबत आदेश सांवचका
महागाई भत्ता बाबत सांवचका
शासकीय कमा चा-याांना तदर्ा बोनस सांवचका
शासकीय िाहन चालक अवतकालीक भत्ता ि इतर
िैद्यकीय देयकाबाबत सांवचका
विकलाांग व्यिसाय कर माफ ि धल
ु ाई भत्ताबाबत सांवचका
लेखन सामग्रु ी बाबत आदेश सांवचका
वजल्हा िाविा क योजना
(सिा साधारण/आवदिासी/उपयोजना/विशेि घिक योजना)
वजल्हा वनयोजन ि विकास मांडळ सवमती रचना ि काया पध्दती
आमदार स्र्ावनक विकास काया क्रम
खासदार स्र्ावनक विकास काया क्रम
डोंगरी विभाग विकास काया क्रम
महाराष्ट्र मानि विकास वमशन
अनशु ेिाांतगा त योजना
20 कलमी काया क्रम
प्रादेवशक पया िन विकास
विदभा िैधावनक विकास मांडळ
विविध योजनाांचे मल्ु यमापन काया क्रम
शेगाांि तीर्ा िेत्र विकास आराखडा बाबत नस्ती
मोझरी तीर्ा िेत्र विकास आराखडा बाबत नस्ती
िलगाांि तीर्ा िेत्र विकास आराखडा बाबत नस्ती
श्रीिेत्र कौंडण्यपरू विकास आराखडा बाबत नस्ती

खासदार स्थाननक निकास कायाक्रम-प्रनक्रया तपासणी सूची
1. लोकसभा ि राज्ज्यसभा सदस्याांचे वनधी वितरण उपयोगीता प्रमाणपत्र, लेखा पररिण अहिाल आवण मावसक प्रगती
अहिाल या कागदपत्राांअभािी होत नाही. वजल्हावधकारी कायाा लयाकडून सदर वतन्ही अहिाल कें द्र शासनास
पाठविल्याची खात्री करणे.
2. कें द्र शासनाच्या साांवययकी तर्ा काया क्रम कायाा न्ियन मांत्रालयाने आवण महाराष्ट्र शासनाच्या वनयोजन विभागाने
वजल्हास्तरािरुन मागविलेल्या मावहतीसाठी पाठपरु ािा करणे.
3. कें द्र शासनाच्या स्तरािर झालेल्या आढािा बैठकीच्या इवतित्त
ृ ािर वजल्हास्तरािर अपेवित काया िाही होते वकां िा
नाही याबाबत सवनयांत्रण ि पतू ा ता या कायाा लयाकडून करणे.
4. साांवययकी तर्ा काया क्रम कायाा न्ियन मांत्रालय, निी वदल्ली याांनी विवहत के लेल्या मागा दशा क तत्िानस
ु ार योजनेची
अांमलबजािणी होते वकां िा नाही त्याची तपासणी करणे.
5. महालेखापालानी घेतलेल्या लेखा आिेपाची पूताता वजल्हास्तरािरुन करुन घेणे ि तसा अहिाल वनयोजन विभागास
पाठविणे.
6. वजल्हािार मांजूर के लेल्या कामाांची मावहती MPLADS च्या work monitoring system मध्ये प्रदवशा त करण्यात
आली आवण सदर मावहती दरमहा अद्याित करण्यात येते वकां िा नाही त्याची तपासणी करणे.
7. काही कामाांना प्रत्यि भेिी देऊन कामाांची गणु ित्ता तपासणे आवण त्याचा अहिाल वनयोजन विभागास सादर करणे.
प्रादेनशक पयाटन निकास कायाक्रम -प्रनक्रया तपासणी सूची
1. महाराष्ट्र शासन, वनयोजन विभाग, शासन वनणा य क्रमाांक तीिेवि-2015/प्र.क्र.6/का-1444, वद. 4 जून, 2015 नस
ु ार
आिश्यक ती तीर्ा िेत्र ि पररसर विकास आराखडयासांबवां धत पढु ील काया िाही करणे.
2. वजल्हावधकारी याांचेकडून प्राप्त झालेले “ ब “ िगा पया िनस्र्ळाांचे प्रस्ताि महाराष्ट्र शासन पया िन ि साांस्कृवतक काया
विभाग, शासन वनणा य वद. 4 नोव्हेंबर, 2010 अन्िये छाननी करुन सांबवां धत विभागाकडे मांजूरीसाठी पाठविणे.
आमदार स्थाननक निकास कायाक्रम - सननयंत्रण प्रनक्रया तपासणी सूची
सिा वजल्हा वनयोजन कायाा लयाकडून आलेल्या त्रैमावसक खचाा च्या अहिालाची छाननी करुन सदर अहिालाची सांगणकािर
नोंद करणे.
1. खचाा ची िक्के िारी कमी असल्यास वजल्हास्तरािर पत्रव्यिहार करणे ि विभागीय पातळीिर सांवनयांत्रण करणे.
2. त्या ििाा तील एकूण कामे ही पूणा कामे, सरुु कामे, सरुु न झालेली कामे ि सरुु होऊन बांद पडलेली कामाांच्या बेरजे
इतकीच आहेत वकां िा कसे हे तपासणे.
3. प्रत्येक वजल्हयाच्या प्राप्त अनदु ानाशी खचाा ची िक्के िारी तपासणे.
4. कामाांना प्रत्यि भेिी देऊन कामाांची गणु ित्ता तपासणे.

आमदार स्थाननक निकास कायाक्रम - निननयोजन लेखे तपासणी सूची
1. महालेखापाल नोंदिहीशी यांत्रणेने खचाा चे ताळमेळ घातले आहेत का? तसेच सिा यांत्रणाचा ताळमेळ अहिाल
वजल्हावधकाऱ्याांकडून वनयोजन विभागास पाठविण्यात आला वकां िा कसे या प्रक्रीयेची तपासणी करण्यात येते.
2. वजल्हा स्तरािर आवर्ा क ििाा च्या अखेर उिा रीत वनधी शासनास समवपा त के ला वकां िा कसे या प्रवक्रयेची तपासणी
करणे.
मानि निकास कायाक्रम - सननयंत्रण प्रनक्रया तपासणी सूची
1. मानि विकास आयक्त
ु ालयाकडून काही सूचना आल्यास, वजल्हास्तरािर पत्रव्यिहार करणे ि विभागीय पातळीिर
सांवनयांत्रण करणे.
डोंगरी निभाग निकास कायाक्रम - सननयंत्रण प्रनक्रया तपासणी सूची
1. डोंगरी विभाग विकासासाठी विशेि वनधीमधून घ्याियाच्या कामाांबाबत प्रार्म्य ठरविताांना शासनाच्या मागा दशा क
तत्िानस
ु ार या काया क्रमासाठी मांजूर होणा-या एकूण वनधीमधून 75% राखीि वनधी हा प्रार्वमक वशिण, पािबांधायाची कामे, रस्ते विकासाांची कामे, पाणी परु िठयाची कामे, समाजमांवदरे, सामावजक सभागहृ , उपसा जलवसांचन
योजना ि त्याांच्या दरुु स्त्या, एस.िी. वनिारा, अांगणिाडीसाठी इमारतीचे बाांधकाम, सौर ऊजेिरील वदिे, विद्यतु
विकासाची कामे या कामाांसाठी आरवित करण्यात आला आहे. उिा रीत 25% वनधी हा अांगणिाडी बाांधकाम या
योजनेसाठी खचा करािा. अांगणिाडी बाांधकामाांची आिश्यकता नाही वकां िा तेर्े तसा िाि नाही, ही बाब
वजल्हास्तरािरील सांबवां धत विभाग प्रमख
ु ाने प्रमावणत के ल्यास यासाठीचा 25% राखीि वनधी वजल्हा वनयोजन
सवमतीच्या सल्ल्याने इतर अनज्ञ
ु ेय कामािर/योजनाांिर खचा करता येईल, अशी विकास कामेच घेतली वकां िा कसे हे
तपासले जाते.
2. शासन वनणा यातील अनज्ञ
ु ेय कामाांच्या यादीनस
ु ारच कामे घेतली का हे तपासणे.
3. आवर्ा क अनज्ञ
ु ेयतेच्या मयाा देत वजल्हावधकारी याांचेकडून प्रशासकीय मांजूरी देण्यात आली वकां िा कसे हे तपासणे.
4. कामाांना प्रत्यि भेिी देिून कामाांची गणु ित्ता तपासणे.
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