गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे ववकास महामंडळ
लाभक्षेत्र ववकास प्रावधकरण, अहमदनगर
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माहहती अहधकार/तातडीचे

जा.क्र.लाक्षेहवप्रा/का.4/ 4943 /2016

हदनांक:-10/10/2016.

प्रहत,
मा.मुख्य अहभयंता (जलसंपदा)
जलसंपदा हवभाग,

उत्तर महाराष्ट्र प्रदे श,
नाहशक

हवषय :- केंद्र .शासनाचा माहहतीचा अहधकार अहधहनयम-2005 चे कलम 4(1) चे व
महाराष्ट्र साववजहनक अहभलेख अहधहनयम-205 चे अंमलबजावणी बाबत.

संदभव :- 1. शासन पहरपत्र क्र. संहकणव 2015/प्र.क. 252/15/6. सदनाक-28/01/2016
2. मा.हजल्हाहधकारी कायालय अहमदनगर यांचे पत्र क्र.
अहजप्रप्र/काहव/399/2016. सदनाक-28/09/2016.

या प्राहधकरणची माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 मधील कलम 4 (1) चे खालील 17

बाबीवरील माहहती ऑक्टोबर - 2016 पयंतची अद्ययावत करण्यात आली आहे . सोबत माहहतीची प्रत सादर
करण्यात येत आहे .

हे आपले माहहतीसाठी सहवनय सादर.
सोबत - माहहती

स्थळ प्रत अ अ व प्र यांना मान्य

सहाय्यक अधीक्षक अहभयंता

लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण,
अहमदनगर

प्रत- मा. सहचव (जलसंपदा) जलसंपदा हवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32 यांना माहहतीसाठी सहवनय सादर.
सोबत- वरीलप्रमाणे.

प्रत- मा.कायवकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे हवकास महामंडळ ओैरंगाबाद यांना
सहवनय सादर

माहहतीसाठी

सोबत- वरीलप्रमाणे.

प्रत- मा. हजल्हाहधकारी अहमदनगर/नाहशक यांना माहहतीसाठी सस्नेह अग्रेहषत.

सोबत- वरीलप्रमाणे.

1

लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर
कलम 4 (1) ब (i)
कलम 4 (1) (ब) (1) :- आपली रचना, काये आवण कततव्ये यांचा तपशील.
अहमदनगर येथील अधीक्षक अहभयंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर कायालयातील कायव व कतवव्ये
यांचा तपशील.
1) कायालयाचे नांव

:

अधीक्षक अहभयंता व प्रशासक,
लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर.

2) पत्ता

:

ससचन भवन, औरं गाबाद रोड, अहमदनगर

3) कायालय प्रमुख

:

श्री राजेश मुरलीधर मोरे ( अहतहरक्त कायवभार)
अधीक्षक अहभयंता व प्रशासक.

4) कोणत्या मंत्रालयीन खात्याच्या अधीनस्त :

जलसंपदा हवभाग,

5) कायवक्षेत्र

:

गोदावरी खोरे अंतगवत अहमदनगर व नाहशक
हजल्हयातील कायवक्षेत्र.

6) कायानुरुप

:

वरीलप्रमाणे

7) हवहशष्ट्ट काये

:

मोठे , मध्यम व लघु प्रकल्पांची बांधकामे करणे

8) धोरण

:

9) सवव संबंहधत कमवचारी

:

पाणीसाठा व ससचन क्षेत्र यांची हनर्ममती करणे.
वरीलप्रमाणे धोरण राबहवण्यासाठी आवश्यक तो
तांहत्रक व प्रशासकीय कमवचारी वगव.

10) कायव

:

हवभागांतगवत बांधकामाधीन असलेल्न्या प्रकल्पावर तांहत्रक व
प्रशासकीय हनयंत्रण

11) कायाचे हवस्तृत स्वरुप

:

हवभागातील बांधकामाधीन मोठे मध्यम व लघु
पाटबंधारे प्रकल्पावर तांहत्रक हनरीक्षण करुन
आवश्यकतेनुसार सूचना व मागवदशवन करणे.
हवभाग प्रमुख या नात्याने हवत्तीय अहधकारांचा वापर करुन
प्रकल्पास मंजूरी दे ण,े कामावरील खचाचे आर्मथक हनयंत्रण
करणे इ.

मालमत्तेचा तपशील

:

खालीलप्रमाणे

ईमारती व जागेचा तपशील

:

प्राहधकरण कायालय हे ससचन भवन ,अहमदनगर
येथे कायवरत असुन सदर इमारत व वसाहत
अहमदनगर पाटबंधारे हवभाग, अहमदनगर
यांचे हनयंत्रणाखाली आहे त.
प्राहधकरणाचे अहधनस्त इमारती व जागा नाही.
2

उपलब्ध सेवा

:

या प्राहधकरणाकडे मोठे , मध्यम व लघु पाटबंधारे
प्रकल्पांचे बांधकामाची कामे आहे त.

3

कलम 4(1) ब (i)
लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर
साववजहनक प्राहधकरणातील अहधकारी व कमवचारी यांच्या कायवकक्षा
अ.क्र.

अहधकार पद

1
1)

आर्मथक अहधकार

2

संबंहधत कायदा/हनयम आदे श/राजपत्र
3

अहभप्राय

4

अधीक्षक

1) हनहवदा मंजुरी दे णे रु.1.25 लक्ष

महाराष्ट्र साववजहनक बांधकाम

अहभयंता व

पंरतु 5 टक्के मयादे च्या अधीन राहु न

संहहता व हनयमपुस्स्तका तसेच

प्रशासक

2) तांहत्रक मंजुरी

हवत्तीय अहधकार हनयम पुस्स्तका

3) हवभागास अनुदान वाटपाचे
अहधकार
4) भहवष्ट्य हनवाह हनधीतील ना
परतावा काढणेबाबतचे अहधकार.

5

1934,1950, 1960 1964,1978
मध्ये हदलेले सवव हवत्तीय अहधकार.
व महारार आकस्स्मक खचव हनयम
1965 मधील हनयमाखाली प्रदान
करण्यात आलेले वारं वार
सुधारण्यात आलेले अहधकार.

1)
2)

रजा मंजूरी वगव 1 व 2 अहधका-

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) हनयम

यांचे 180 हदवस

1981

वगव 3 व 4 कमवचाऱयांचे पुणव
अहधकार.

हवभागीय चौकशी करुन हशक्षा दे ण.े

महारार नागरी सेवा (हशस्त व

1) वगव 1 व 2 अहधकाऱयांना हकरकोळ

अपील) 1979 मधील तरतुदीनुसार

हशक्षा दे ण.े

तसेच हवभागीय चौकशी हनयम

2) वगव 3 व 4 कमवचाऱयांना जबर

पुस्स्तका चौथी आवृत्ती 1991.

हशक्षा दे ण्याचे अहधकार
1) उप हवभाग स्थलांतर करण्याचे

साववजहनक बांधकाम संहहता

अहधकार
वगव 3 व 4 चे बदल्यांचे अहधकार

बदल्यांचे अहधकार वेळोवेळी जाहीर
होणाऱया शासन अहधहनयम तसेच
शासन हनणवय व पहरपत्रकानुसार

सेवेच्या सववसाधारण शती बाबतचे

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या

अहधकार

सववसाधारण शती बाबतचे
अहधकार) हनयम 1981 मधील
तरतुदीनुसार

कायमपदाचे स्थायीकरण करणे
कमवचाऱयांचे पुनर्मवलोकन करणे
कमवचाऱयांना मराठी/सहदी परीक्षेतन
ु
सुट दे ण्याचे अहधकार
हनयुक्तीबाबतचे अहधकार.

अ.क्र.

पदनाम

कतवव्ये अधव न्याहयक

वगव 3 व वगव 4

कोणत्या कायदा/हनयम/

अहभप्राय

शासन हनणवय व
पहरपत्रकानुसार
1

2

3

4

5

वनरंक
4

कलम 4 (1) ब (ii) :- आपले अवधकारी व कमतचारी यांचे अवधकार व कततव्ये.
साववजहनक प्राहधकरणातील अहधकारी व कमवचारी यांची कतवव्ये
कलम 4 (1) ब (ii)
अ.

पदनाम

कतवव्ये प्रशासकीय

क्र.

अहभप्राय

हनणवय व पहरपत्रकानुसार

1
1)

कोणत्या कायदा/हनयम/ शासन

2

3

4

अधीक्षक अहभयंता व

प्रशासकीय अहधकारी म्हणुन

महाराष्ट्र साववजहनक बांधकाम

प्रशासक

काम पाहणे, हवभागाचे

हनयम पुस्स्तका, 1 ली आवृत्ती

अहधपत्याखालील बांधकामांचे

1929 2 री आवृत्ती 1940

5

प्रशासकीय व तांहत्रक हनयंत्रण
हनरीक्षण करणे
2)

3)

सहायक अधीक्षक

अधीक्षक अहभयंता व प्रशासक

पाटबंधारे साववजहनक बांधकाम

अहभयंता

यांना कायालयीन कामकाजात

हवभागातील इंग्रजी शासन

सहायक, मा.अ.अ प्रशासक

हनणवय पीडीएन/ 1059/9/

यांनी हदलेल्या हवत्तीय

आय हद. 6/12/1960 आहण

अहधकारानुसार काम करणे.

हद.27/5/61.

प्रशासकीय कामात सहायक,

साववजहनक बांधकाम शासन

पत्रव्यवहार शाखा प्रमुख म्हणुन

हनणवय क्रमांक पीडब्लुडी/3057

काम पाहणे

/28408/एस हद.7/1/1958

अधीक्षक

4)

वहरष्ट्ठ हलपीक

सोबतच्या यादीप्रमाणे

5)

कहनष्ट्ठ हलपीक

सोबतच्या यादीप्रमाणे

5

लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर
कलम 4 (1) (ब) (2) अवधकारी/कमतचारी यांची कततव्ये
अ.क्र.

अहधकारी/कमवचारी

कायवभार तपशील

यांचे नांव व कायासन
1

श्री.सु.श.जाधव,

लघु

पाटबंधारे

हवभाग

क्र.2

संगमनेर-

सपपळगांव

खांड,को.प.ब.कोल्हार

शाखा अहभयंता

ल.पा.त.अंबीदुमाला.उ.हस.यो.कातळपुर,हचचोंडी,वारं घुशी,वाकी

प्रशा-1

पत्रव्यवहार. प्रवाही वळण योजना, वाघेरा, पेंगलवाडी, आंबोली बोंबीलटे क. ल.पा.नाहशक –

मान्हे रे,इतर

ल.पा.

व

प्रकल्प

ल.पा.योजना वणी खु.अबंड,जोरण, हवभागाचा सवव पत्र व्यवहार तसेच वळण योजना गोळशी
महाजे,नन्नाशी, कापवाडी कळमुते,अंबोली वेळुंज,े प्र.व.यो.मांजरपाडा, जोड उपसा योजनाक्र.3
भेनशेत-मेनमाळ व क्र.4 ममदा कापूली-खंबाळे .श्वेतपहत्रका पत्रव्यावहार,हवशेष चौकशी सहमती
पत्रव्यवहार.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(सु.श.जाधव)
2

श्री.सु.श.जाधव,

उध्वव प्रवरा धरण हवभाग – हनळवंडे 2 धरणावरील उ.हस.यो. राजुर सपपरकणे उच्च तलांक

शाखा अहभयंता

पूलाचे काम व संबंहधत हवभागाचा पत्रव्यवहार .ए.आय.बी.पी.(भाम व वाकी),केंद्रीय

प्रशा--2

जलआयोग संबंहधत सवव पत्रव्यवहार. यंत्रसामुग्री पाखरण कायवक्रम, खाजगीकरणातूनहवकहसत
प्रकल्प (HPDA) , पतंप्रधान जलआराख्डया
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री.सु.श.जाधव)

3

पुजा ताठे .

अ.नगर म.प्र.हवभाग – उहसयो खानापूर , ताजनापूर टप्पा.1, को.प.बं. मळे गांव.वाघेली व

सहा.अ-श्रेणी- 2

ढोरजळगांव व हवभागाशी संबंहधत कामे व संबंहधत हवभागाचा पत्रव्यवहार.

प्रशा-3
मा.मंत्री महोदय हजल्हाहधकारी

कायालय (व्हीजन 20-20) मा.मुख्य अहभयंता व महामंडळ

स्तरावरील सवव बैठकांच्या हटपण्या तसेच संगणक कक्षातील कामे, ससचन हनमीती , वेब साईट
अपडेट करणे.ई-जलसेवा
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(पुजा ताठे )
4

श्री.एस.एस.पाठक,

कडवा कालवा ववभाग नावशक- अनुषंहगक कामे व संबंहधत हवभागाचा पत्रव्यवहार तसेच

शाखा अहभयंता

पुणेगांव दरसवाडी, ओझरखेड, कडवा कालवा नूतनीकरण, 9 वळण योजना (धोडळपाडा,

प्रशा-4

चाफयाचा पाडा , पायरपाडा, हचमणपाडा , झालीपाडा, राजपाडा, अंबड, आंबेगाव, सपपरज)

महाराष्ट्र जलसंपत्ती हनयमन प्राहधकरण संदभातील पत्रव्यवहार व आयतेवेळी येणारे हवषय व
ईतर संकीण पत्रव्यवहारस संबंधीत गुणहनयंत्रण.
नां.म.प्र.वव नावशक-वाकी ,भाम, भावली व मुकणे प्रकल्पांची कामे व संबंहधत हवभागीय पत्र
6

अ.क्र.

अहधकारी/कमवचारी

कायवभार तपशील

यांचे नांव व कायासन
व्यवहार,दारणानदीवरील बंधारा,वैतरणा वळण योजना इ, हककवी हटटीपाडा व योजना.
उ.प्र.ध.हव-उध्वव प्रवरा डावा कालवा सा.क्र-675 मी वरील जलसेतू हक.मी.19 ते 97 मधील
कामे.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे
अन्य कोणतेही काम नाही.
(श्री.एस.एस.पाठक)
5

श्री.एस.एस.पाठक,

मा.सहचव जलसंपदा यांचे व्दै माहसक बैठका व इतर कामे, नाबाडव मेरी सीडीओ कायवक्रम ,

शाखा अहभयंता

अनुंषगीक हनवेदने व पत्रव्यवहार, माहसक प्रगती अहवाल,गुणहनयंत्रण , हवहधमंडळ हटपण्या

प्रशा- 5

लधु पाटबंधारे हवभाग क्र.2 संगमनेर-उच्चस्तरीय कालवे कामे व पत्रव्यवहार,संरेखा व सवे क्षण.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.

6

(श्री.एस.एस.पाठक)

कायासन 1

1)

वगव 1 ते 4 अहधकारी/कमवचाऱयांचे हवभागीय चौकशी प्रकरणे.

श्री.सु.रा.सोनवणे

2)

वगव 1 ते 4 अहधकारी/कमवचाऱयांचे प्राथहमक चौकशी प्रकरणे

कहनष्ट्ठ हलपीक

3)

जनता/लोकप्रहतहनधी यांचे तक्रार अजावरील प्राथहमक चौकशी.

4)

अहधकारी व कमवचाऱयांचे मत्ता व दाहयत्व संबंधी पत्रव्यवहार.

5)

पारपत्र व सेवा हनवृत्ती संदभात ना हरकत प्रमाणपत्र दे ण.े

6)

घरबांधणी व प्लाट खरे दी परवानगी. व वाहन खरे दी परवानगी. इ.

7)

वरील हवषयांच्या अनुषंगाने हनयतकालीक हववरणपत्रे व नोंदवहया अदयावत करणे.

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही
(श्री.सु.रा.सोनवणे)
7

कायासन - 3

1.

श्री.पी.जी.धमाहधकारी,
वहरष्ट्ठ हलपीक

प्राहधकरणांतगवत सवव न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे. व त्या संबंधीचा
पत्रव्यवहार.

2.

राजीव गांधी अहभयान.

3.

फलाय ऍऺशचे त्रैमाहसक हववरणपत्र दे ण.े

4.

वरील हवषयांच्या अनुषंगाने हनयतकालीक हववरणपत्रे व नोंदवहया ठे वणे.

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री.पी.जी.धमाहधकारी)
8

कायासन - 4

1.कडवा कालवा हवभाग, नाहशक यांचे वेतन व दे यके तपासणी..

श्री.सु.रा.सोनवणे

2.उध्वव प्रवरा धरण हवभाग, संगमनेर यांचे वेतन व भत्ते तपासणे.

कहनष्ट्ठ हलपीक

3.लोकशाही हदन पत्रव्यवहार व बैठकीसाठी हटपणी तयार करणे.
4.माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 अनुषंगाने सवव पत्रव्यवहार, माहसक
हववरणपत्र व नोंदवही.
5.वरील हवषयांच्या अनुषंगाने हनयतकालीक हववरणपत्रे व नोंदवहया अदयावत
करणे..
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज
माझेकडे अन्य कोणतेही काम नाही.
(श्री.सु.रा.सोनवणे)

9

अथव 1 :-

1.महामंडळाकडे बांधकामासाठी / भुसंपादनासाठी अनुदान मागणी करणे.

श्री.के.ई.कुलकणी

2. महामंडळाकडु न बांधकामासाठी / भुसंपादनासाठी प्राप्त अनुदान वाटप करणे व लेखा ठे वणे.
3.माहसक/हतमाही/सहामाही/वार्मषक लेखामाहहती सादर करणे.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
7

अ.क्र.

अहधकारी/कमवचारी

कायवभार तपशील

यांचे नांव व कायासन
कोणतेही काम नाही.
(श्री.के.ई.कुलकणी)
10

अथव 2 :श्री.आकाश

बंरे

वहरष्ट्ठ हलपीक.

1)

हवभागाकडु न प्राप्त होणाऱया हनहवदा संबंधी कायववाही व पत्रव्यवहार.

2)

कामाच्या मुदतवाढीचे प्रस्ताव व मंजुरी दे ण.े

3)

अहतहरक्त बाब दरसुची मंजुरी.

4)

लेखा पहरच्छे द

5)

बांधकामासाठीचे अंदाजपत्रक सादर करणे

6)

वरील हवषयांच्या अनुषंगाने हनयतकालीक हववरणपत्रे व नोंदवहया अदयावत करणे.

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री.आकाश

11

अथव-3
श्री.व्ही.ए.साबळे
वहरष्ट्ठ हलहपक

बंरे)

1. प्राहधकरण कायालयातील आस्थापना संबध
ं ी धनादे श काढणे चेक बुक व कॅश सांभाळणे व
कॅश बुक हलहीणे व त्यासंबंधी कामकाज
2. आस्थापना अंदाजपत्रक सादर करणे.
3. महामंडळाकडे वेतन व भत्त्याची मागणी सादर करणे. व प्राप्त अनुदान वाटप
4. धनादे श काढणे व पेटटी कॅशबु क हलहीणे.व आस्थापनेची रक्कम हाताळणे.
5. फॉमव 88 सादर करणे.
6. संकीणव वसुली /रोख तडजोड हनलंबन लेखा
7. वरील हवषयांच्या अनुषंगाने हनयतकालीक हववरणपत्रे व नोंदवहया अदयावत करणे.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री.व्ही.ए.साबळे )

12

अथव 4 : श्री.प्र.अ.इथापे,

1

प्राहधकरणातील अहधकारी/कमवचारी यांचे वेतन व भत्ते दे यके तयार करणे. व पत्रव्यवहार.

कहनष्ट्ठ हलपीक.

2

प्राहधकरणातील अहधकारी/कमवचारी यांचे प्रवास भत्ते तयार करुन मंजुर करणे.

3

अहधकारी/कमवचारी यांचे भहवष्ट्य हनवाह हनधी अग्रीम/ना परतावा मंजुर करणे व त्याचा
लेखा अदयावत ठे वणे व सवव पत्रव्यवहार.

4

ठे व संलग्न हवमा योजना.

5

घरबांधणी/संगणक वाहन इ.अग्रीमे बाबत पत्रव्यवहार

6

आयकर हववरणपत्र, फॉमव नं.24 तयार करुन आयकर हवभागाकडे पाठहवणे.

7

वरील हवषयांच्या अनुषंगाने हनयतकालीक हववरणपत्रे व नोंदवहया अदयावत करणे.

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणते ही काम नाही.
(प्र.अ.इथापे)
13

आस्था 1 तां-

1.वगव 1 व 2 अहधकाऱयांच्या मदल्या,रजा व त्या संबंधी सवव पत्रव्यवहार.

श्री एस.के. गोरे ,

2. वगव 1 व 2 अहधकाऱयांच्ये आगाउ वेतनवाढीचे प्रस्ताव.

कहनष्ट्ठ हलपीक

3. वगव 1 व 2 अहधकाऱयांच्ये आश्वाहसत प्रगती योजना व वेतन हनस्च्शची.
4. वगव 1 व 2 अहधकारी /कमवचारी यांचे गोपनीय अहवाल व वगव 4 चे गोपनीय नस्ती.इ .
पुणव करणे व संपुणव पत्रव्यवहार.

5. वगव 1 (कायवकारी असभयता) यांचे पुस्तकातील नोंदी अदयावत करणे.
6. कायवकारी असभयत्याची माहसक दै नंहदनी.
8

अ.क्र.

अहधकारी/कमवचारी

कायवभार तपशील

यांचे नांव व कायासन
7.
5.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री एस.के. गोरे ),
14

आस्थापना 1 :

1. हनयत आस्थापनेवरील वगव 3 व 4 कमवचाऱयांच्या बदल्या /हनयुक्तया संबंधीचा पत्रव्यवहार.

श्री.अ.द. मोळके

2. हनयत आस्थापनेवरील वगव 3 व 4 कमवचाऱयांच्या आगाउ वेतनवाढी प्रस्ताव, पुरस्कार,

वहरष्ट्ठ हलपीक

आश्वाहसत प्रगती योजना संबंधीचा पत्रव्यवहार.
3. पुणे व नाहशक् पहरमंडळाशी पत्रव्यवहार.
4. अनुकंपा तत्वावरील हनयुक्ती संबंधीचा पत्रव्यवहार नाहशक व नगर हजल्हा.
5. वैदयकीय दे यके तपासणी व मंजुरी
6. नांदरु मध्यमेश्वर प्रकल्प हवभाग, नाहशक या हवभागाची वेतन व भत्ते वगव 1 व 2
अहधकाऱयांच्या बदल्या, रजा व त्या संबंधी सवव पत्रव्यवहार.
7. वगव 1 व 2 अहधकाऱयांचे आगाउ वेतनवाढीचे प्रस्ताव.
8. हवषयांच्या अनुषंगाने हनयतकालीक हववरणपत्रे व नोंदवहया तपासणी व मान्यता दे ण.े
9. प्रकल्प भत्ता प्रस्ताव सादर करणे.
10. वरील हवषयांच्या अनुषंगाने हनयतकालीक हववरणपत्रे व नोंदवहया अदयावत करणे.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री.अ.द. मोळके)

15

आस्थापना 2

1) प्र
2)

वहरष्ट्ठ हलहपक

प्रकरणे.

3)
4)

हनयत आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढीचा प्रस्ताव.

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(
16

आस्थापना 4 :-

5)

श्री.डी.जे.चेन्नुर, कहनष्ट्ठ
हलपीक

)

प्राहधकरणातील अहधकारी व कमवचारी यांचे मुळ व दुय्यम सेवा पुस्तकातील नोंदी
अदयावत करणे

6)

शाखा अहभयंत्यांची रजा मंजुरी प्रकरणे.

7)

हवभागातील वगव 3 कमवचाऱयांचे रजा मंजुरी प्रकरणे.

8)

वगव 3 व वगव 4 रु.अ.आ.कमवचाऱयांचे बदल्या व हनयुक्या , ज्येष्ट्टतासूची , मुदतवाढ
प्रस्ताव इ.

9)

हनयत आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढीचा प्रस्ताव.

10) वरील हवषयांच्या अनुषंगाने हनयतकालीक हववरणपत्रे व नोंदवहया अदयावत करणे.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री.डी.जे.चेन्नुर)
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आस्थापना 3:-

1)

श्री. जगदीश वाघ
प्रथम हलहपक

प्राहधकरणातील अहधकारी/कमवचाऱयांचे सेवाहनवृत्ती प्रस्ताव महालेखापाल यांचक
े डे
पाठहवणे.

2)

कायवकारी अहभयंता यांचे सेवा हनवृत्ती प्रकरणे प्रस्ताव महालेखापाल यांचक
े डे पाठहवणे.

3)

जात पडताळणी प्रकरणे व पत्रव्यवहार.

4)

रु.अ.आ.कमवचाऱयांची आस्थापना हवषयक प्रकरणे -प्रस्ताव/बदल्या

5)

वगव 3 व 4 कमवचाऱयांचे 50/55 सकवा 30 वषाच्या सेवेनंतर पुनर्मवलोकन
9

अ.क्र.

अहधकारी/कमवचारी

कायवभार तपशील

यांचे नांव व कायासन
6)

अहधकारी/कमवचाऱयांचे स्वेच्छा हनवृत्ती प्रकरणे मंजुरी.

7)

हनवडणुकीचे आदे श व पत्रव्यवहार.

8)

लोकसेवा आयोगामाफवत होणाऱया परीक्षेसाठीच्या संबंधी पत्रव्यवहार.

9)

उध्वव प्रवरा कालवा हवभाग, संगमनेर व लघु पाटबंधारे हवभाग, नाहशक यांचे वेतन दे यके
तपासणी.10.हववरणपत्रे व नोंदवहया

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री. जगदीश वाघ)
18

भांडारपाल

भांडारहवषयक सवव कामे

श्री.व्ही.ए.साबळे

हनयतकाहलक हववरणपत्रे सादर करणे

वहरष्ट्ठ हलहपक

भांडारपडताळणी, यंत्रसामु्ग्री हनलेखन अहवाल
हसमेट, स्टील खरे दी बाबत पत्रव्यवहार
लेखन सामु्ग्री भांडार औरं गाबाद/पुणे व इतर अनुशषंहगक कामे
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री.व्ही.ए.साबळे )

19

श्री. एस.एम.शेख ,

1.भू -संपादन हवषयक पत्रव्यवहार.

अनुरेखक

2.पुनववसन / वनजमीन /पयावरण पत्र व्यवहार
3. कलम 18 व 28 अन्तवगत न्यालयीन प्रकरण
4. कलम 18 व 28 अनुदान मागणी.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(एस.एम.शेख)

20

श्री. एस.एम.शेख ,

1. मुख्य अहभयंता/कायवकारी संचालक/अधीक्षक अहभयंता हनरीक्षण टीपण्या,

अनुरेखक

2. गुण हनयंत्रण अ. अ./का.अ. हनरीक्षण टीपण्या,
3. शास्स्त्रय व गहणतीय उपकरणे, लायब्ररी, हनबंहधत नकाशे, धरण तपासणी अहवाल
4. वृक्षारोपण नकाशाबाबत टीपण्या,
5. रे खा शाखेतील सवव कामे, हनयतकाहलक हववरणपत्र
6. प्राहधकरणातील बांधकामाधीन प्रकल्पाची टीपणी
7. सवव हमटींगच्या टीपण्या तयार करणे, बैठका हलहीणे
8. प्रकल्प कामांचा बहू स्तरीय आढावा अहवाल सादर करणे,
9. आमदार/खासदार यांनी केलेल्या सुचना व मागण्या व त्यावर केलेली
कायववाहीबाबतचा अहवाल प्रदे श कायालयास सादर करणे इ.
10. मा. अ. अ. व प्र. यांचक
े डे सवव हवभागाच्या हटपण्या नकाशासह सादरीकरण इ. अनुषांहगक
कामे
11. वसाहत व वसाहती मधील मोकळया जागेचा पत्र व्यवहार
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री. एस.एम.शेख.)

21

श्री.डी.टी. लोणारी

उच्च श्रेणी लघुलेखक

मा.अ.अ. यांचे हडक्टे शन घेणे व टं कलेखन करुन दे णे इ.
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
10

अ.क्र.

अहधकारी/कमवचारी

कायवभार तपशील

यांचे नांव व कायासन
(श्री.डी.टी. लोणारी )
22

श्री एस.एस.भेास

दूरध्वनी , फॅक्स पाठवणे इ.

दूरध्वनी
प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री एस.एस.भेास)
23

श्री.ए. एम.जाधव कहनष्ट्ठ

जावक शाखेचा कायवभार

हलपीक

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
( श्री.ए. एम.जाधव )

244

श्रीमती हवमल परदे शी

आवक शाखेचा कायवभार

कहनष्ट्ठ हलपीक

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्रीमती हवमल परदे शी)

25

श्री. एस.एस. करं जीकर,

संगणक शाखेचा कायवभार

कहनष्ट्ठ हलपीक

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(एस.एस. करं जीकर)

26

श्री. श्री. द. पाठक,

संगणक शाखेचा कायवभार( प्रशा)

टं कलेखक

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री. द. पाठक)

27

श्री. गवळी, टं कलेखक

आस्थापना 1

संगणक शाखेचा कायवभार

प्रमाणपत्र प्रमाहणत करण्यात येते की सदरचा कायवभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अन्य
कोणतेही काम नाही.
(श्री गवळी )

साववजहनक प्राहधकरणातील अहधकारी व कमवचारी यांची कतवव्ये
कलम 4 (1) ब (ii)
फौजदारी कततव्ये
अ.क्र.

पदनाम

कतवव्ये फौजदारी

कोणत्या कायदा/हनयम/

अहभप्राय

शासन हनणवय व
पहरपत्रकानुसार
1

2

3

4

5

कोणत्या कायदा/हनयम/

अहभप्राय

वनरंक
कततव्ये अधत न्यावयक
अ.क्र.

पदनाम

कतवव्ये अधव न्याहयक

11

शासन हनणवय व
पहरपत्रकानुसार
1

2

3

4

5

वनरंक

12

कलम 4 (1) ब (iii)
लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर
कलम 4 (1) ब (iii) :- प्रहनणवय घेण्याच्या प्रहक्रयेत अनुसरण्यात येणारी कायवपध्दती.
हनणवय प्रहक्रयेतील पयववेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व हनस्श्चत करुन कायवपध्दतीचे प्रकाशन.
कलम 4 (1) ब (iii)
(कामाचा वापर/नांव)
1)

कामाचे नांव

:

प्रकल्प शाखेकडील कामे, अंदाजपत्रकांना मान्यता दे णे
व इतर आस्थापना हवषयक कामे, पगार दे यके, सेवा
पुस्तके अदयावत ठे वणे, रजा मंजुरी, अनुदान वाटप

2)

संबंहधत तरतूद

:

महाराष्ट्र साववजहनक बांधकाम संहहता,
महाराष्ट्र साववजहनक बांधकाम लेखा संहहता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम पुस्तके

3)

अहधहनयमाचे नांव :

:

4)

हनयम

:

वेळोवेळी प्रहसधद होणारे अहधहनयम, कायदे इ.
प्रचाहलत हनयम व वेळोवेळी प्रहसध्द होणारे शासनाचे
हनयम.

5)

शासन हनणवय

:

प्रचहलत शासन हनणवय व वेळोवळी प्रहसध्द होणारे शासन
हनणवय इ.

6)

पहरपत्रके

7)

कायालयीन आदे श :

अ.क्र

कामाचे स्वरुप

:

प्रचहलत पहरपत्रके व वेळोवळी प्रहसध्द होणारे पहरपत्रके.

कालावधी हदवस

प्रत्येक कामासाठी अहधकारी व

अहभप्राय

कमवचाऱयांची भूहमका
1)

प्रकल्प शाखा

प्रस्तावाचे स्वरुपानुसार

शा.अ. यांनी तांहत्रक दृष्ट्टया तपासुन

तांहत्रक मंजुरी दे णे

कालावधी आवश्यक

सहा.अ.अ. यांचे माफवत मान्यतेसाठी

आहे .

सादर करणे. अ.अ. व प्रशासक यांनी
मान्यता दे ण.े

2)

रे खा शाखा नकाशे

कामाच्या

आरे खक यांनी तपासंणी करणे व

तयार करणे

आवश्यकतेनुसार काम

अ.अ. व प्रशासक यांनी मान्यता दे णे

भू संपादनाची कामे

करणे

पाहणे
3)

लेखा शाखा

दरमहा 20 तारखेपयंत

वहरष्ट्ठ हलपीकं यांनी मागणी तपासणी

अनुदान मागणी

अनुदान मागणी करणे व

करणे व अ.अ. व प्रशासक यांची

अनुदान वाटप

महामंडळाकडु न प्राप्त

मान्यता घेउन सादर करणे. अनुदान

लेखा सादर करणे

झालेल्या अनुदानाचे

महामंडळ कायालयाकडु न उपलब्ध

हवभागांना हवतरण करणे

होते.

13

अ.क्र

कामाचे स्वरुप

कालावधी हदवस

प्रत्येक कामासाठी अहधकारी व

अहभप्राय

कमवचाऱयांची भूहमका
4)

हनहवदा हवषयक कामे

7 हदवस

वहरठ हलपीकांनी तपासणी करणे व

रु.125 लक्ष पयंतच्या

अ.अ. व प्रशासक यांनी मान्यता दे ण.े

हनहवदांना मंजुरी दे णे

रु.25 लक्ष पयंतच्या व 5 टक्के कमी

रु.25 लक्ष अहधभारासह

दराच्या हनहवदा प्राहधकरण कायालयात

5 टक्के पयंतच्या हनहवदा
मंजुर करणे.

प्रत्येक हतमाहीस

स्स्वकृत करणे व त्या पुढील हनहवदा
वहरष्ट्ठ कायालयास सादर करणे

2) मुव्हमेंट शीट सादर
करणे
5)

वेतन दे यक मंजुर करणे

दरमहा

सहायक अधीक्षक अहभयंता

4)

आस्थापना शाखा

माहगतलेली माहहती

वहरष्ट्ठ हलपीक यांनी तयार करणे.

पहरमंडळास माहहती दे णे

तात्काळ सादर करणे

अधीक्षक यांनी तपासून अ.अ. व
प्रशासक यांची मान्यता घेणे

5)

हनवृत्ती वेतनाची प्रकरणे

कमवचारी सेवाहनवृत्त

वहरष्ट्ठ हलपीक यांनी तपासुन अ..अ. व

पाहणे

होण्यापुवी सहा महहने

प्रशासक यांची मान्यता घेणे

आधी हनवृत्ती प्रकरणे
महालेखाकार यांना सादर
करणे
6)

कायासन 1

हवभागीय चौकशीचा

कहनष्ट्ठ हलपीक यांनी चौकशी

हवभागीय चौकशी

पाठपुरावा करणे

अहवाल तपासून अधीक्षक यांचे माफवत

प्रकरणे

अंहतम आदे शासाठी अ.अ. व प्रशासक

न्यायालयीन प्रकरणे

यांना सादर करणे.

पाहणे

14

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना क :- स्वत:ची काये पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडु न ठरववण्यात आलेली मानके
लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणात होणाऱया कामासंबंधी सववसामान्यपणे आखलेले हनयम
कलम 4 (1) (b) (v) नमुना क :- त्याने स्वीकारलेले ककवा त्याच्या वनयत्रंणात असलेले ककवा त्याची काये पार
पाडण्यासाठी त्याच्या कमतचारीवगाकडु न वापरण्यात येणारे वनयम, वववनमय, सूचना, वनयमपुस्स्तका आवण अवभलेख
कलम 4 (1) (b) (v) नमुना क
अ.क्र.

हवषय

1
1)

संबंहधत शासकीय हनणवय/ कायालयीन आदे श

शेरा

/हनयम राजपत्र वगैरेचा क्रमांक व हदनांक

असल्यास

3

4

2
आस्थापना शाखा

महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम रजा, सवव साधारण सेवा
शती, वेतन हनलंबन
महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम सेवा हनवृत्ती हनयम.
महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम हशस्त व अपील
वेळोवेळी प्राप्त होणारे शासन हनणवय

2)

लेखा शाखा

महाराष्ट्र साववजहनक बांधकाम संहहता 1984
महाराष्ट्र साववजहनक बांधकाम हनयमावली 1984
शासन हनणवय पहरपत्रके इ.

3)

प्रकल्प शाखा

महाराष्ट्र साववजहनक बांधकाम संहहता 1984
(तांहत्रक) महाराष्ट्र सा.बा.हस्त पुस्स्तका

4)

रे खा शाखा

महाराष्ट्र साववजहनक बांधकाम संहहता 1984
(तांहत्रक) महाराष्ट्र सा.बा.हस्त पुस्स्तका

लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणात होणाऱया कामासंबंधी सववसामान्यपणे आखलेले हनयम
कलम 4 (1) (b) (vi) :- त्याच्याकडे असलेल्या सकवा त्याच्या हनयंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजाचे हवहवध प्रवगाखालील
हववरण
कलम 4 (1) (b) (vi)
अ.क्र.

हवषय

दस्तऐवज /धाहरणी

धाहरणी नोदं वही

नोंदवही या पैकी

1

2

तपशील

हकती काळापयंत

क्रमांक

ही माहहती

कोणत्या प्रकारात

सांभाळु न ठे वली

उपलब्ध

जाते.

3

4

5

6

1)

कायासन 1

धाहरका/नोंदवहया

महाराष्ट्र

2)

कायासन 2

धाहरका/नोंदवहया

साववजहनक

3)

आस्थापना 1

धाहरका/नोंदवहया

4)

आस्थापना 2

धाहरका/नोंदवहया

5)

आस्थापना 3

धाहरका/नोंदवहया

6)

आस्थापना 4

धाहरका/नोंदवहया

7)

अथव.1

धाहरका/नोंदवहया

8)

अथव.2

धाहरका/नोंदवहया

9)

अथव.3

धाहरका/नोंदवहया

10)

अथव.4

धाहरका/नोंदवहया

11)

प्रकल्प शाखा

धाहरका/नोंदवहया

12)

रे खा शाखा

धाहरका/नोंदवहया

13)

भांडार शाखा

धाहरका/नोंदवहया

बांधकाम
संहहतेमधील
तरतुदीनुसार
पहरहशष्ट्ठ 42

लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणात कोणताही धोरणात्मक हनणवय घेण्यापुवी सकवा त्याची
कायालयात अमंलबजावणी करण्यापूवी जनतेशी अथवा जनतेच्या प्रहतहनधीशी चचा करण्याबाबत अस्स्तत्वात असलेल्या
व्यवस्थेचा तपशील.
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कलम 4 (1) (b) (vii) :- आपले धोरण तयार करण्याच्या सकवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात लोकाशी
हवचारहवहनमय करण्यासाठी सकवा लोकाकडु न हनवेदने केली जाण्यासाठी अस्स्तत्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा
तपशील.
कलम 4 (1) (b) (vii)
अ.क्र.

कोणत्या

व्यवस्थेची

संबंहधत शासकीय

पुनर्मवलोकनाचा

हवषयासंबंधी सल्ला

कायवपध्दती

हनणवय /कायालयीन

काळ (Periodicty)

मसलत

आदे श/राजपत्र
वगैरेचा क्रमांक व
तारीख

1

2

3

4

1)

हनहवदा कामाबाबत

हनहवदा उघडणे व

वेळोवेळी जाहीर

हवत्तीय मयादा वहरष्ट्ठ

होणारे शासन हनणवय

अहधकारी व

पहरपत्रके इ. हवत्तीय

संबंहधक ठे केदार

अहधकार

5

यांचब
े रोबर चचा
2)

लोकप्रहतहनधींचे

हनवेदन प्राप्त

वेळोवेळी जाहीर

हनवेदन प्राप्त करुन

झाल्यावर एक

होणारे शासन हनणवय

घेण्यासाठी हलपीक

महहन्याचे आत उत्तर

पहरपत्रके इ. च्या

ठे वण्यात आला आहे

दे ण्यात येत.े

आधारे
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लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणातील सहमत्या पहरषदा, अथवा मंडळाच्या बैठकीचे
तपशील.
कलम 4 (1) (b) (viii) :- आपला एक भाग म्हणुन ककवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणुन घवटत केलेल्या दोन
ककवा आवधक् व्यकिंचे वमळून बनलेलया मंडळाचे , पवरषंदाचे सवमत्यांचे ककवा अन्य वनकायांच्या बैठकी लोकासाठी
खुल्या आहेत ककवा कसे अशा बैठकांची कायतवृत्ते जनतेस पाहावयास वमळण्याजोगी आहेत ककवा कसे याचे वववरणपत्र
कलम 4 (1) (b) (viii)
अ.क्र.

सहमती, मंडळ व

सहमती,

सहमती, मंडळ वा

सहमती,

त्या

त्या

त्या

पहरषदे चे नांव

मंडळ वा

पहरषदे चा उददे श

मंडळ वा

बैठकीस

बैठकीचा

बैठकीचा

पहरषदे च्या

पहरषदे ची

उपस्स्थत

इहतवृत्तांत

इहतवृत्तांत

रचनेचा ढाचा
(Compositi
on)

वांरवांरता
(Frequenc
y)

राहण्याची

जनतेस

कोणाकडे

जनतेस

पाहण्यासा

उपलब्ध

मुभा आहे

ठी उपलब्ध

असतो

का?

आहे का?

1

2

3

4

5

6

7

8

1)

पुनर्मवलोकन

सहमतीचे

शासकीय

दरवषी

नाही

होय.

अधीक्षक

सहमती

अध्यक्ष वगव 1

कमवचाऱयांना

अहधकारी व

50/55 वयाच्या

इतर सदस्य

टप्प्यावर
दरवषी

नाही

होय.

अधीक्षक

दरवषी

नाही

होय.

अधीक्षक

दरवषी

नाही

होय.

अधीक्षक

नाही

होय.

अधीक्षक

पुनर्मवलोकन करणे
2)

आगाउ

सहमतीचे

वगव 4 कमवचाऱयांना

वेतनवाढ सहमती

अध्यक्ष वगव 1

आगाउ वेतनवाढ

अहधकारी व

मंजुर करणे

इतर सदस्य
3)

4)

कालबधद

सहमतीचे

वगव 3 व 4

पदोन्नती सहमती

अध्यक्ष वगव 1

कमवचाऱयांना

अहधकारी व

कालबध्द पदोन्नती

इतर सदस्य

मंजुर करणे

अतांहत्रक

सहमतीचे

अतांहत्रक

कमवचाऱयांना

अध्यक्ष वगव 1

कमवचाऱयांना

पुरस्कार

अहधकारी व

पुरस्कार हशफारस

हशफारस

इतर सदस्य

करणेबाबत

स्त्री

वगव3/4

महहला

आवश्यक

कमवचाऱयांच्या

कमवचारी एक

कमवचाऱ्यांच्या

तेनुसार

तक्रारीबाबत

अध्यक्ष,

तक्रारीवर

सदस्य व 1

कायववाही

गैरशासकीय

करण्याकहरता

करणेबाबत
5)

सदस्य.
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लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरण कायालयातील अहधकाऱयांची व कमवचांऱयाची यादी
कलम 4 (1) (b) (xi) :- आपल्या अवधकाऱयांची आवण कमतचाऱयांची वनदेवशका.
कलम 4 (1) (b) (ix)
अ.क्र.

अहधकार पद

अहधकाऱयाचे/

वगव

नोकरीवर रुजु

कमवचाऱयाचे नांव

झाल्याचा हदनांक

संपकासाठी
दुरध्वहन/
फॅक्स/ई मेल

1

अ.अ.व प्रशासक

-----हरक्त पद-----

1

2

सहायक अ.अ.

श्री.जे ए. पाचरुपे

1

13/04/1977

3

सहा. अहभयंता श्रेणी-2

पुजा सुरेश ताठे

2

06/01/2016

4

शाखा अहभयंता

श्री सु.श.जाधव

2

11/09/1998

5

शाखा अहभयंता

श्री.एस.एस.पाठक,

2

14/11/1983

6

अधीक्षक

श्री. व्ही. आर.आढारी

2

04/08/1979

7

श्री ए.एफ. कदम

ए.डी.एम.

2

03/05/1982

8

प्रथम हलपीक

श्री.जे.बी. वाघ

3

29/07/2008

9

उच्च श्रेणी लघुलेखक

श्री.डी.टी. लोणारी

3

02/06/2012

10

अनुरेखक

श्री. एस.एम.शेख ,

3

23/08/1984

13

वहरष्ट्ठ हलपीक

श्री.पी.ए.ईथापे

3

3/01/1984

14

वहरष्ट्ठ हलपीक

श्री.ए. डी. मोळके

3

03/01/1984

15

वहरष्ट्ठ हलपीक

सौ. ए..जे. पवार

3

19/03/2009

16

टं कलेखक

स्व्ह.ए. साबळे

3

07/08/1991

17

सहा.भांडारपाल

3

---

18

कहनष्ट्ठ हलपीक

श्री.के.ई.कुलकणी

3

01/12/1989

19

कहनष्ट्ठ हलपीक

श्री.डी.जे.चेन्नरु

3

11/05/1993

20

कहनष्ट्ठ हलपीक

श्री.एस.एस.करं जीकर

3

14/12/1994

21

टं कलेखक

श्री एस डी पाठक

3

13/3/1991

22

कहनष्ट्ठ हलपीक

एस.आर. सोनवणे

3

25/09/2009

23

कहनष्ट्ठ हलपीक

श्री.एस.के.गोरे

3

25/01/1993

24

कहनष्ट्ठ हलपीक

श्री.अ.मु.जाधव

3

16/11/1990

25

हशपाई

श्री.यु.व्ही.गणाचायव

4

01/06/1982

26

हशपाई

श्री.जी.एल.कर्मडले

4

01/10/1985

27

हशपाई

श्रीमती एस.एम.पेद्राम

4

03/07/1984

28

वाहन चालक

श्री एस.एन.खडके

3

15/06/1995

29

चौकीदार

हकशोर अजुन
व तोरडी

4

04/12/2014

हरक्त

2325032
2328086
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लाभक्षेत्र ववकास प्रावधकरण, अहमदनगर.
कलम 4 (1) (b) (xi) :- सवत योजनांचा तपशील , प्रस्ताववत खचत दशतववणारा आपल्या प्रत्येक अवभकरणाला नेमून
वदलेला अथतसक
ं लप आवण संववतवरत केलेल्या रकमांचा तपशील.
कलम 4 (1) (b) (xi)
---------तक्ता स्वतंत्र जोडला आहे -----------

महाराष्ट्र मावहतीचा अवधकार अवधवनयम 2005 वनमय 4 (ख) (12)
कलम 4 (1) (b) (xii) :- अथत सहाय्य कायतक्रमाच्या अमंलबजावणीची रीत व वाटप केलेल्या रकमा आवण अशा
कायतक्रमांच्या लाभावधकाऱयांचा तपशील.
कलम 4 (1) (b) (xii)
लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणातील अनुदान वाटप कायवक्रमातील लाभाथीचा तपशील.
कायवक्रमाचे योजनेचे नांव वषव 1 एहप्रल 2011 ते 31 माचव 2012
अ.क्र.

लाभधारकांचे संपूणव नांव व पत्ता

हदलेल्या अनुदानाची रक्कम
हदलेल्या सवलतींची रक्कम

या प्राहधकरणांतगवत वैयहक्तक लाभाची कामे

अनुदन वाटप नसल्यामुळे रकमेचा प्रश्न नाही.

नाहीत. जनतेसाठी कोणत्याही स्वरुपाचे अनुदान
वाटप करण्यात येत नाही.
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कलम 4 (1) (b) (xiii) : ज्या व्यकिंना सवलती, परवाने ककवा प्रावधकारपत्रे वदलेली आहेत अशा व्यकिंचा तपशील.
लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणातुन कोणतीही सवलत , परवाना अथवा अहधकारपत्र
हमळालेल्या लाभाथीचा तपशील :
परवाना/परवानगी/सवलत यांचा प्रकार : कोणताही परवाना दे ण्यात येत नाही.
परवाना दे णारी अहधकारी/व्यहक्त :
कलम 4 (1) (b) (xiii)
अ.क्र.

1

परवाना

परवाना

परवाना

हकती

सववसामान्य

परवान्यांचा

धारकाचे नांव

क्रमांक

हदल्याची

काळासाठी

अटी

तपशील.

तारीख

वैध

4

5

6

7

2

3

वनरंक
टीप :- या प्राहधकरणामाफवत कोणत्याही प्रकारचे परवाने, परवानगी ,सवलती इ. दे ण्यात येत नाहीत त्या मुळे सदर माहहती
हनरं क आहे .

कलम 4 (1) (b) (ix) : ईलेक्ट्रावनक स्वरुपात स्वत:कडे उपलब्ध असलेल्या ककवा ताब्यात असलेल्या मावहतीच्या
संबंधातील तपशील
लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणात ईलेक्रॉहनक स्वरुपात उपलब्ध असलेली माहहती
परवाना/परवानगी/सवलत यांचा प्रकार :
कलम 4 (1) (b) (ix)
अ.क्र.

दस्तऐवज /धाहरणी/

हवषय

कोणत्या प्रकारच्या

नोंदवहीचा प्रकार

ही माहहती ताब्यात

ईलेक्रॉहनक स्वरुपात माहहती

असलेल्या व्यहक्तचे

साठहवलेली

नांव

आहे ?
1
1)

2
धाहरणी

3

4

5

सवव शाखा

टीप :- या प्राहधकरणात माहहती धाहरकामध्ये साठहवली जाते. संगणकाचा वापर करण्यात येत आहे . माहहती संगणकावर
ईलेक्रॉहनक स्वरुपात उपलब्ध करुन दे ण्याचे काम चालू आहे .
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कलम 4 (1) (b) (xv) :- मावहती वमळववण्यासाठी नागवरकांना उपलब्ध असणाऱया सुववधांचा तपशील, तसेच
सावतजवनक वापरासाठी चालववण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयांच्या ककवा वाचनालयाच्या
कामकाजांच्या वेळांचा तपशील.
लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणात उपलब्ध असलेली माहहती नागहरकांना पुरहवण्यासाठी
उपलब्ध असलेल्या सुहवधा
कलम 4 (1) (b) (xv)
सुहवधांचा प्रकार :-

तपशील

1)

जनतेसाठी राखुन ठे वलेल्या भेटींच्या वेळेसंबंधीची माहहती

2)

परस्परसंवादी संकेत स्थळांची (इंटरॅ स्क्टव्ह वेबसाईट) माहहती

उपलब्ध नाही.

3)

कॉल सेंटरची माहहती

उपलब्ध नाही.

4) अहभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध असलेल्या सुहवधांची माहहती

दुपारी 3 ते 4

कायालयीन कामाचे वेळेत प्राहधकरण
कायालयात धाहरका पाहता येतील.

5) कामाच्या तपासणींच्या संदभात उपलब्ध सुहवधांची माहहती

हवभागीय कायालयाशी संपकव साधल्यास
कामाच्या तपासणीच्या संदभात माहहती/ नमुने
उपलब्घ करुन दे ण्यात येतील.

6) नमुने हमळहवण्याच्या संदभात उपलब्ध सुहवधांची माहहती

हे प्रशासकीय कायालय आहे . कामासंबधी नमुने
हवभागीय स्तरावर दे ण्याची सोय आहे .

7)सूचना फलकांची माहहती

माहहती अहधकाराबाबत माहहती अहधकाऱयांची
नावे दशवहवणारा फलक दशवनी भागात लावला
आहे . तसेच स्वतंत्र सुचना फलक दे खील
लावलेला आहे .

9)ग्रंथालयांची माहहती

ग्रंथालय हे फक्त कायालयीन कामासाठी असुन
जनतेसाठी उपलब्ध करुन हदलेले नाही. कारण
त्या तील सवव पुस्तके ही शासकीय
कामाबाबतची आहे त.

10)चौकशी कक्षाची/हखडकींची अथवा स्वागत कक्षाची माहहती

प्राहधकरणामध्ये टे हलफोन कक्षामध्ये स्वागत

हमळहवण्याची सुहवधा

कक्ष असुन तेथे माहहती दे ण्यासाठी कमवचारी
उपलब्ध असतात.

11)कायालयीन काळानंतर संपकाची सुहवधा असल्यास त्याची

कायालयीन कामानंतर रात्रपाळीस चौकीदार

माहहती

असतो. सुटीच्या हदवशी हशपाई कतवव्यस्थानी
असतात. त्यांचक
े डे हनरोप हदल्यास संबंहधतांना
बोलावून कायववाही करण्यात येत.े

4)

आपत्कालीन संपकाची माहहती
अ.क्र.

1)

उपलब्ध सुहवधा
दुरध्वहन क्रमांक

वेळ
कायालयीन वेळ

स्थान
अहमदनगर

जबाबदार व्यस्क्त्त
सहाय्यक अधीक्षक अहभयंता,

2328086

अधीक्षक व

2325032

लघु लेखक ई मेल पत्ता
seacada.amdngrwrd@
.maharashtra.gov.in
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कलम 4 (1) (b) (xvi)
लाभक्षेत्र ववकास प्रावधकरण, अहमदनगर
मावहती अवधकारी/सहाय्यक मावहती अवधकारी व अवपलीय अवधकारी यांची नावे दशतववणारा तपशील.
क
माहहती

अहधकार

माहहती

संपुणव पत्ता

अहधकारी

पद

अहधकारी

दुरध्वहन

म्हणुन त्याची

क्रमांक

यांचे नांव

ई मेल आयडी

(या

कायद्यापुरताच)

अहपलीय
प्राहधकारी

कायवकक्षा
श्री.व्ही.
आर.आढारी

अधीक्षक

लाभक्षेत्र

लाभक्षेत्र

लाभक्षेत्र

हवकास

हवकास

हवकास

प्राहधकरण,

प्राहधकरण,

प्रशासक

प्राहधकरण,

अहमदनगर

अहमदनगर,

लाभक्षेत्र

अहमदनग

दुरध्वहन

हवकास

र

क्रमांक 0241/

प्राहधकरण

2325032

,अहमदनगर

seacada.amdngrwrd@
.maharashtra.gov.in

अधीक्षक
अहभयंता, व

ख
सहाय्यक माहहती

अहधकार पद

अहधकाऱयाचे नांव
श्री.जे.बी.वाघ

सहा.माहहती अहधकारी

संपुणव पत्ता दुरध्वहन क्रमांक

म्हणुन त्याची कायवकक्षा
प्रथम हलहपक

लाभक्षेत्र हवकास

लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण,

अधीक्षक, लाभक्षेत्र

प्राहधकरण, अहमदनगर

अहमदनगर, दुरध्वहन क्रमांक

हवकास प्राहधकरण,

0241/2325032

अहमदनगर
ग
अहपलीय

अहधकार पद

प्राहधकाऱयाचे नांव
श्री.जे.ए. पाचरुपे.

अहपलीय अहधकारी

अहवाल दे णारे

म्हणुन त्याची

माहहती

कायवकक्षा

अहधकारी

सहाय्यक अधीक्षक

लाभक्षेत्र हवकास

श्री.जे.ए.

अहभयंता व प्रशासक

प्राहधकरण,

पाचरुपे.

लाभक्षेत्र हवकास

अहमदनगर

ई मेल आयडी

(या

कायद्यापुरताच)
seacada.amdngrwrd
@
.maharashtra.gov.in

प्राहधकरण,
अहमदनगर
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कलम 4 (1) (b) (xvii)
कलम 4 (1) (b) (xvii) : ववहीत करण्यात येईल अशी इतर मावहती.
(ग) ज्या मुळे लोकांना बाधा पोहचते अशी महत्वाची धोरणे
आखतांना आवण असे वनणतय जाहीर करतांना सवत संबंवधत
वस्तुस्स्थती प्रवसध्द करील
(घ) आपल्या प्रशासवनक ककवा न्यावयवत वनणतयाबाबतची कारणे बावधत व्यकिंना कळवील.
लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणामध्ये घेतले जाणारे काही महत्वाचे प्रशासकीय आहण
अधवन्याहयक हनणवय
कलम 4 (1) (b) (xvii)
तपशील

अ.क्र.
1)
2)
3)

शेरा

कामाबाबतचे महत्वाचे हनणवय हनवदा स्वीकृती, कायारं भ

सदर हनणवय हे कामाबाबतचे असुन

आदे श इ.

संबंहधतांना कळहवण्यात येतात.

आस्थापनेबाबत प्रशासकीय हनणवय , बदल्या रजा मंजुरी,

सदर हनणवय संबंहधत अहधकारी/कमवचारी

भहवष्ट्य हनवाह हनधी,

यांना कळहवण्यात येतात.

हवभागीय चौकशी बाबतो हनणवय, चौकशी अहधकारी,

संबहधतांना कळहवण्यात येतात.

सादरकता अहधकारी यांच्या नेमणुका, अंहतम हशक्षा
आदे श इ. अधव न्याहयक हनणवय.
4)

ज्या व्यहक्तच्या हक्कास बाधा पोहचते असे हनणवय घेतले

असे हनणवय बाहधत व्यक्तीस कळहवण्यात

गेल्यास.

येतात
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माहहती अहधकार अहधहनयम कलम 4 (1) (ब) (10)
आपल्या प्रत्येक अहधकायाला व कमवचायाला हमळणारे माहसक वेतन तसेच प्राहधकरणाच्या हनहनयमामध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे नुकसान
भरपाई दे ण्याची पध्दती.

लाभक्षेत्र हवकास प्राहधकरण, अहमदनगर या साववजहनक प्राहधकरणातील अहधकायांचे व कमवयांचे पगार व भत्ते.
माहे सप्टेंबर 2016

अ.

नांव

अहधकार पद

क्र.

मूळ पगार
मुळ

पगार

1
1

2

रिक्त पद

ग्रेड वेतन

महागाई

घरभाडे

महागाई

हवशेष

हव

एकुण

भत्ता

भत्ता

भत्ता

शहर

शे

रक्क्म

फरक/
इतर

भत्ता

ष

भ

त्ता

3

4

5

6

7

8

9

अ.अ.प्रशासक

-

-

-

-

-

-

10

11
-

2

श्री. जे.ए.पाचरुपे

सहायक अ.अ.

29540

6600

45175

3614

0

1200

0

86129

3

श्री.एस.एस.जाधव

शाखा अहभयंता

20230

5400

32038

2563

0

1200

0

61431

4

श्री.एस.एम. पाठक

शाखा अहभयंता

30270

6600

46088

3687

0

1200

0

87845

5

श्री.व्ही.

अहधक्षक

17110

4300

26763

2141

0

400

0

50714

6

श्री.डी.टी. लोणारी

लघुलेखक उ श्रे

12840

4400

21550

1724

3879

600

0

44993

7

श्री.जे.बी.वाघ

प्रथम हलपीक

10630

4200

18538

1483

3337

400

0

38588

8.

श्री.ए.एम ठोंबरे

वहरष्ट्ठ हलपीक

8770

2400

13963

1117

2513

400

0

29163

9

श्री एस.एम.शेख

अनुरेखक

18040

4200

27800

2224

0

400

50

52714

10

श्री ए.पी इथापे

वहरष्ट्ठ हलपीक

15890

4200

25113

2009

0

400

0

47612

11

श्री ए.डी. मोळके

वहरष्ट्ठ हलपीक

15080

4200

24100

1928

0

400

12

सौ. ए..जे. पवार

वहरष्ट्ठ हलपीक

9820

2400

15275

1222

2750

400

0

31867

13

श्री ए.एफ. कदम

ड्राफस मॅन

19130

4300

29288

2343

0

400

0

55461

14

श्री.एम एम जाधव

टं कलेखक

10210

1900

15138

1211

0

400

0

28859

15

श्रीमती व्ही आर

टं कलेखक

6820

1900

10900

827

1962

400

0

22854

16

श्री एस डी पाठक

टं कलेखक

12290

4200

20600

1648

0

400

0

39128

17

श्री.एस.आर.

कहनष्ट्ठ हलपीक

11800

1900

17125

1370

3083

400

0

35678

18

श्री.एस.आर.गोरे

कहनष्ट्ठ हलपीक

11800

2400

17750

1420

0

400

0

33770

19

एस.एस.करं जीकर

कहनष्ट्ठ हलपीक

11330

2400

17163

1373

0

400

0

32666

20

श्री. के.ई.कुलकणी

कहनष्ट्ठ हलपीक

10890

1900

15350

1228

0

400

0

29258
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श्री डी.जे.चेन्नुर

कहनष्ट्ठ हलपीक

11290

2400

17113

1369

0

400

0

32572

22

श्री. एस.एन.खडके

ड्राइवर

9400

1900

14125

0

0

0

50

25475

23

श्री यु व्ही गणाचायव

हशपाई

11470

2100

16963

1357

0

400

50

32340

24

श्री जी.एल.कडीले

हशपाई

11240

2100

16675

1334

0

400

50

31799

25

एस.के. पडागळे

हशपाई

6010

1300

9138

731

1645

400

50

19274

आर.आढारी

परदे शी

सोनावणे

45708

24

26

श्रीमती

हशपाई

27

के.ए. तोरडी

चौकीदार

एस.एम.पेद्राम

11450

2100

16938

1355

0

400

50

32293

500

1300

7875

630

1418

400

0

16623

नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत तरतुद प्रचहलत शासन हनयम व कायदयानुसार

सन 2015--16 कवरता कसचन क्षमता वनर्ममतीचे उविष्ट
अ.

प्रकल्पाचे नांव

क्र.

प्रकस्ल्पय

जून 2015

प्रकल्पाची

सन 2015-16

एकूण ससचन

अखेर हनर्ममत

उववहरत ससचन

चे ससचन

क्षमता

एकूण ससचन

क्षमता

हनर्ममतीचे

क्षमता
1

शेरा

उहिष्ट्ट

मोठे प्रकल्प
अहमदनगर वजल्हा

1

उध्वव प्रवरा (हनळवंडे-

68878

2561

66317

500

68878

2561

66317

500

2)
एकूण (मोठे ) नगर
नावशक वजल्हा
एकूण (मोठे )
2

हनरं क
68878

2561

66317

500

6960

0

0

500

6960

0

0

500

सपपळगाव खांड

1778

1450

328

328

एकूण उकसयो

1778

1450

328

328

77616

4011

66645

1328

मध्यम प्रकल्प
अहमदनगर वजल्हा

1

ताजनापूर उससयो
टप्पा-2
एकूण मध्यम

3

लघु प्रकल्प
अहमदनगर वजल्हा

1

एकूण सवत
अहमदनगर वजल्हा
नावशक वजल्हा

13285
0

25

26

