िज हा िनयोजन सिमती
िज हािधकारी कायार्लय,को हापूर
कलम 4 (1) (ख) (i)
िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयातील कमर् चा-यांची काय व कतर् ये यांचा तपिशल
कायार्लयाचे नाव -

िज हा िनयोजन सिमती, िज हािधकारी कायार्लय,को हापूर

प ा -

िज हािधकारी कायार्लय, को हापूर

कायार्लय मुख -

िज हा िनयोजन अिधकारी,

शासिकय िवभागाचे नाव -

िनयोजन िवभाग,

कोणत्या मंतर्ालयातील खात्याच्याअिधन त- िनयोजन िवभाग
कायर्क्षेतर् -

भौगोिलक संपण
ू र् िज हा / कायार्नरु
ु प- संपण
ू र् िज हा

िविश ट काय -

सवर्साधारण िज हा वािर्षक योजनेचा ारूप आराखडा तयार करणे,
िज हावािर्षक योजनेअंतगर्त योजनांना िनधी िवतरण करणे व त्यामधील
कामांना शासिकय मंजरू ी दे णे आमदार थािनक िवकास कायर्कर्म,
खासदार थािनक िवकास कायर्कर्म, ड गरी िवकास कायर्कर्म अंतगर्त
कामांना शासकीय मान्यता दे णे व िनधी िवतरण करणे.मािसक/तर्ैमािसक
अहवाल सादर करणे,तसेच शासनामाफर्त दे ण्यात येणान्या िविवध
कायर्कर्माचे सिनयंतर्ण करणे.

िवभागाचे ध्येय/धोरण अ.कर्.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

उपरोक्त माणेसवर् संबंिधत कमर्चारी
पदाचे नांव

पदाचा दजार्

िज हा िनयोजन अिधकारी
राजपतर्ीत वगर् अ
सहा. िज हा िनयोजन अिधकारी राजपतर्ीत वगर् ब
लेखािधकारी
राजपतर्ीत वगर् ब
संशोधन सहा यक
अराजपतर्ीत वगर् ब
सांिख्यकी सहायक
वगर् क
उपलेखापाल
वगर् क
किन ठ िलपीक
वगर् क
वाहन चालक
वगर् क
िशपाई
वगर् ड
एकूण

Page 1 of 26

मंजरू पदे भरले ली पदे .
1
2
1
5
2
1
1
1
1
15

1
2
1
5
2
1
1
1
1
15

कायर्
क -

वेळोवे
ळो ळ
ळी ने
नम
मून
ू िदले
िदलेली िव
वकास
ासक
काम
मासं
सबं
बध
धीी कामे
कम

कामा
क ाचे िव
ि तृत वरू
वरूप -

िवकास
िवक
स योोजन
नांतील
ती काामांना
न शा
शासििकय
य मंजरी
रू ी दणे
दे व सिन
स नयंतर्ण
तर् क
कररणे

माालम
म ेचा
च तप
पशील
ल-

िज
ज हा
ह िन
िनयो
योजन
न सिम
स मती,, इम
मारत
त

इम
मारत
ती व जागे
ज गेचा तप
पशीील -

िज
ज हािध
ह धका
कारी काय
ायार्लय
ल , को
क ह
हापू
पूर

उप
पल
ल ध सेवा
व सं
स थेच्य
या सं
सरच
चनाात्मक
मक तक्त्
तक्त्याम
ामध्य
ध्ये क
कायर्
यर्क्षेतर्ाचे
तर् चे त्ये
त् क तरा
रावररचे त
तपश
पशील
लकायार्
क ार्लय
यीन
न दुरध्वन
र वनी कर्
कर्म
मांक व वेळ
ळा - 02
23 2645
560
0 सका
स ाळीी 10
0.00
0त
ते सांांय 5.4
45
सा ता
तािहक
क सु
सटटी
टट व िव
िविश
श ट सवे
सेवस
साठीी ठररिवल
वले या वेळा
ळ - रििवव
वार व दु
दसरा
र वच
चौथा
था शिनव
श वारर

सं
स थे चा
च ाारू
रूप तक्
क्ता
ता
िज
ज हािधक
हा धकाररी
ि हा िनय
िज
योज
जन
अिधक
अिध
कारी
सह
हा य
यक िज
ज हाा
िनय
नयोज
जन अििधक
कारी
री १

सहा यक
स
क िज हा
ह
िनयोजन
िनयो
न अिध
अ धकाारी २

संशोध
श धन
सहा यक
स
क३

उ ले खापा
उपल
ख ाल

संशोधन
स
श न
सह
हा यक
यक १

संशोध
श धन
स यक
सहा
क४

िल पक
िलिप

संशोधन
स
श न
सह यक
सहा
यक २

सांिख्यक
स
िख्यकी
स यक
सहा
क१

व न चाल
वाहन
च लक

संशोधन
स
श न
सह
हा यक
यक ५

सांिख्यक
स
िख्यकी
स यक
सहा
क२

िशपाई
िशप

लेखािधक
खा धकाररी

--/ कल
कलम 4 (1) (ख)
( ) (ii) न
नमु
मुना ब
िज
ज हा िनयो
िनयोजन
नस
सिम
मतीी कायार्
क यार्ल
लयात
य तील
ल जन
जनमाि
ािहत
ती अिध
अिधक
कारीी अिपल
अ पलीय
यअ
अिध
िधक
कारीी या
यांची
ची य
यादीी
अ.कर्
अ कर्.
1

काय
क
यार्लया
लयाचे नाव
ाव
िज हा
ह िनयो
िनयोजन
नस
सिमत
ती, क
को हाप
ापूर

जन
नमा
मािहत
हती अििधक
कारी
री
1. ी.अ
अिभ
भजीीत म के
2. ीम
मती ाज
जक्त
ता ग
गोळे
ळे
सह
हा यक
य िज
ज हाा िनय
नयोज
जन अििधक
कारीी
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अि
अिपल
लीय
य अिध
अ धका
कारी
ीम
मती स
स.श
श.य
यादव
व
िज
ज हाा िन
नयोज
जन
अििधक
कारीी

कलम 4 (1) (ख) (ii) नमुना अ
िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयातील अिधकारी व कमर् चारी यांच्या अिधकाराचा तपिशल
अ.कर्

पदनाम

अिधकार आिर्थक व शासकीय

कोणत्या कायदा / िनयम /
शासन िनणर्य /
पिरपतर्कानुसार

1

िज हा

िज हा िनयोजन सिमतीचे कामकाज

शासनाकडू न वेळोवेळी िनगर्िमत

िनयोजन

पाहणे.

केलेले िनयम,अिधिनयम,शासन

अिधकारी

िनणर्य,पिरपतर्के, कायार्लयीन
आदे शअिधसूचना इत्यादीनुसार
दे ण्यात आले या आिर्थक व
शासिनक अिधकारानुसार
कायार्लयातील कामकाज चालते.

2

सहा. िज हा
िनयोजन
अिधकारी 1

1.आहरण व सिवतरण अिधकारी
हणून काम पाहणे.

शासनाकडू न वेळोवेळी िनगर्िमत
केलेले िनयम,अिधिनयम,शासन

2.आ. था.िव.का.,ड .िव.का.,अ.शा.

िनणर्य,पिरपतर्के, कायार्लयीन

पा.सु. मदरसा, मुदर्ा योजना, ादे िशक

आदे शअिधसूचना इत्यादीनुसार

पयर्टन योजना सिनयतर्ण करणे.

दे ण्यात आले या आिर्थक व
शासिनक अिधकारानुसार
कायार्लयातील कामकाज चालते.

3

सहा. िज हा
िनयोजन
अिधकारी 2

िज हा वािर्षक योजना व खासदार
थािनक िवकास कायर्कर्म सिनयतर्ण
करणे.

शासनाकडू न वेळोवेळी िनगर्िमत
केलेले िनयम,अिधिनयम,शासन
िनणर्य,पिरपतर्के, कायार्लयीन
आदे शअिधसूचना इत्यादीनुसार
दे ण्यात आले या आिर्थक व
शासिनक अिधकारानुसार
कायार्लयातील कामकाज चालते.

4

लेखािधकारी

1.िज हा वािर्षक योजनतगर्त िवतरीत
करण्याचे िनधीचे सिनयंतर्ण करणे.
2.लेखािवषयक सवर् बाबींचे
सिनयंतर्ण करणे.
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शासनाकडू न वेळोवेळी िनगर्िमत
केलेले िनयम,अिधिनयम,शासन
िनणर्य,पिरपतर्के, कायार्लयीन
आदे शअिधसूचना इत्यादीनुसार
दे ण्यात आले या आिर्थक व
शासिनक अिधकारानुसार
कायार्लयातील कामकाज चालते.

अिभ ाय

कलम 4 (1) (ख) (ii) नमुना ब
िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयातील अिधकारी व कमर् चारी यांच्या कतर् याचा तपिशल
अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

1

मा.िज हािधकारी 1.खासदार/आमदार थािनक िवकास
कायर्कर्मांतगर्त अंदाजपतर्कांना
शासकीय मान्यता दान करणे तरतूद
िवतरीत करणे व सिनयंतर्ण करणे.
2.ड गरी िवकास कायर्कर्मांतगर्त संबधीत
अंदाजपतर्कांना शासकीय मान्यता दान
करणे व तरतूद िवतरीत करणे.
3.मा.पालकमंतर्ी महोदय यांचे
अध्यक्षतेखाली होणारा िज हा िनयोजन
सिमतीच्या बैठकीचे आयोजन करणे.
4.वािर्षक योजनतगर्त समािव ठ िविवध
कायर्कर्माचा आढावा घे णे.
5सवर्साधारण िज हा वािर्षक योजनतगर्त
सवर् कायार्न्वीय यंतर्णांना बी स णाली
प तीने िनधी िवतरीत करणे व
सवर्साधारण िज हा वािर्षक
योजनतगर्त( थािनक वराज्य सं था
वगळू न) कामांना शासकीय मान्यता
दे णे.
6.सवर्साधारण िज हा वािर्षक योजनतगर्त
माहे िडसबर मध्ये बचत व मागणी
िवचारात घे वन
ू पुनिर्विनयोजन ताव
तयार करणे व सिनयतर्ण करणे.
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1.भारत सरकार सािख्याकी व
कयर्कर्म अंमल बजावणी
मंतर्ालय यांचे कडील
मागर्दशर्नपर सुचना पुि तका
जून 2016
2.िनयोजन िवभाग
शा.िन.कर्./ थािवका0616/
.कर्.96/ का-1482 िद.12
जुलै 2016 व वेळोवेळी
िनगर्िमत करण्यात येणरे
शासन िनणर्य.
3.िनयोजन िवभागाचे
शा.िन.कर्./डोिवका-1089
.कर्-66/योजना-19 िदनांक
23/11/1090 व वेळोवेळी
िनगर्िमत करण्यात येणरे
शासन िनणर्य.
4.िनयोजन िवभागाचे
शा.िन.कर्./िजवायो-1007
.कर्-39/का-1444 िदनांक
16/02/2008 व वेळोवेळी
िनगर्िमत करण्यात येणरे
शासन िनणर्य.

अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

2

िज हा िनयोजन

1.खा थिवका/आ थािवका/ड गरी

अिधकारी

िवकास कायर्कर्मांतगर्त अंदाजपतर्के
मागवून सदरहू अंदाजपतर्कांना तपासून
मा. िज हािधकारी यांचेकडे शासकीय
मान्यता व िनधी िवतरण किरता सादर
करणे.
2.आमदार/ड गरी/खासदार थिनक क्षेतर्
िवकास कायर्कर्मांतगर्त शासकीय
मान्यता दे ण्यात आले या कामांना भेटी
दे णे.
3.मा.पालकमंतर्ी महोदय यांचे
अध्यक्षतेखाली आयोजीत करण्यात
येणारा िज हा िनयोजन सिमतीच्या
बैठकीसमोर ठे वण्यात येणारा िवषयांची
माहीती तयार करुन घे णे.
4.शासन िनयोजन िवभागाकडू न दे ण्यात
येणरा िव ीय मयार्देला अनूसरुन
सवर्साधारण िज हा वािर्षक योजनेचा
ारुप आराखडा तयार करणे.वािर्षक
योजनतगर्त समािव ट असणारा
योजनांचे संिनयंतर्ण करणेचे दिृ टने
मा.िज हािधकारी यांचे अध्यक्षतेखाली
बैठकीचे आयोजन करणे.
5.सवर्साधारण िज हा वािषक
योजनेतंगर्त सवर् कायार्न्वयीन यंतर्णांना
बी स णालीने िनधी िवतरीत
करणे.यंतर्णंकडू न ा त
झाले याअंदाजपतर्कांना शासकीय
मान्यता आदे श दे ण्यासाठी
मा.िज हािधकारी यांचेकडे सादर करणे.
6.सवर्साधारण िज हा वािर्षक
योजनेअंतगर्त माहे िंडसेबर बचत व
मागणी िवचारात घे ऊन पुनर्िनयोजन
ताव िनयोजन िवभागाकडे सादर
करणे.
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वरील माणे

अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

3

सहा.िज हा

1. ादे िशक पयर्टन,आमदारांचा थािनक

िनयोजन

िवकास/ड गरी िवकास कायर्कर्मातंगर्त

अिधकारी-1

तांितर्क मान्यता दे ण्यात आले ली
अंदाजपतर्के आव यक ती छाननी करुन
शासकीय मान्यतेच्या पुढील
कायर्वाहीसाठी िज न्हा िनयोजन
अिधकारी यांचेकडे सादर करणे.
2. ादे िशक पयर्टन,आमदार/डोगरी
थािनक क्षेतर् िवकास कायर्कर्मांतगर्त,
शासकीय मान्यता दे ण्यात आले या
कामांना भेटी/तपासणी करणे.
3.मा. पालकमंतर्ी महोदय यांचे
अध्यक्षतेखाली आयोिजत करण्यात
येणा-या िज हा िनयोजन सिमतीच्या
बैठकीसमोर ठे वण्यात येणा-या िवषयांची
मािहती तयार करणे.
4.मुदर्ा योजनेचे सिनयंतर्ण करणे.
5.कायार्लयास ा त िनवेदनावर
कायर्वाही करणे.
6.अ पसंख्याक शाळा पायाभूत सुिवधा,
मदरसा आधुिनकीकरण योजना ा त
तावांची छाननी करुन शासकीय
मान्यतेच्या पुढील कायर्वाहीसाठी िज न्हा
िनयोजन अिधकारी यांचेकडे सादर
करणे.
7.आहरण व सिवतरण अिधकारी
हणून काम पहाणे.
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वरील माणे

अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

4

सहा.िज हा

1.सवर्साधारण िज हा वािर्षक

िनयोजन

योजनतगर्त, शासकीय मान्यता दे ण्यात

अिधकारी-2

आले या कामांना भेटी/तपासणी करणे.
2.मा. पालकमंतर्ी महोदय यांचे
अध्यक्षतेखाली आयोिजत करण्यात
येणा-या िज हा िनयोजन सिमतीच्या
बैठकीसमोर ठे वण्यात येणा-या िवषयांची
मािहती तयार करणे.
3..शासनाच्या िनयोजन िवभागाकडू न
दे ण्यात येणा-या िव ीय मयार्देला
अनुसरून सवर्साधारण िज हा वािर्षक
योजनेचा ारूप आराखडा तयार
करणे. वािर्षक योजनेतगर्त समािव ट
असणा-या योजनांचे संिनयंतर्ण करणेचे
द ृ टीने मा.िज हािधकारी यांचे
अध्यक्षतेखाली बैठकांचे आयोजनकरणे.
4.सवर्साधारण िज हा वािर्षक
योजनतगर्त कायार्न्वयन यंतर्णांना बी स
णालीवर िनधी िवतरण करणेकिरता
आदे श तयार करून िज हािधकारी यांना
सादर करणे. यंतर्णांकडू न ा त झाले या
अदाजपतर्कांना शासकीय मान्यता
आदे श दे ण्यासाठी िज हािधकारी
यांचेकडे सादर करणे. वरील सवर्
कामांचे बाबतीत िज हा िनयोजन
अिधकारी यांना सहा य करणे.
5.सवर्साधारण िज हा वािर्षक
योजनेअंतगर्त माहे िडसबर मध्ये बचत व
जादा मागणी िवचारात घे उन पुनर्िनयोजन
ताव तयार करून घे णे.
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वरील माणे

अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

5

लेखािधकारी

1.िज हा वािर्षक योजना

वरील माणे

आमदारांचा/खासदारांचा थािनक
िवकास कायर्कर्म,ड गरी िवभाग िवकास
कायर्कर्म या अंतगर्त लेखिवषयक
बाबींचे संिनयंतर्ण करणे.
2.वरील कायर्कर्मांचे लेखे शासनास
सादर करणे
3.िज हा वािर्षक यांजनतगर्त िवतरीत
करण्याच्या िनधीचे संिनयंतर्ण करणे.
6

संशोधन

1.सवर्साधारण िज हा वािर्षक

सहायक-1

योजनंतगर्त कायार्न्वीन यंतर्णांकडू न

वरील माणे

ताव मागिवणे व त्यांची छाननी करणे.
2.सवर्साधारण िज हा वािर्षक
योजनंतगर्त कायार्न्वयीन यंतर्णांना िनधी
िवतरणासाठी िनधी िवतरण आदे श
सहा यक िज हा िनयोजन अिधकारी
यांचेमाफर्त मा. िज हा िनयोजन
अिधकारी यांचेकडे सादर करणे.
3.सवर्साधारण िज हा वािर्षक
योजनेतगर्त पुनिर्विनयोजन

ताव तयार

करणे.
7

संशोधन

1.आदीवासी उपयोजना या

सहायक-2

कायर्कर्मांतगर्त आव यक तो
पतर् यवहार करणे, क प अिधकारी
एकाित्मक आदीवासी िवकास
आंबेगाव यांचेकडू न मािसक गती
अहवाल ा त करून ते शासनास सादर
करणे.
2.िज हा वािर्षक योजना ारुप
आराखडा तयार करणे,
3.िज हा िनयोजन सिमती बैठकांची
संपण
ू र् तयारी करणे. मा. पालकमंतर्ी
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वरील माणे

अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली होणा-या
िज हा िनयोजन सिमतीच्या बैठकीसमोर
ठे वण्यात येणा-या िवषयांची मािहती
तयार करणे.
4.सवर्साधारण िज हा वािर्षक
नािवन्यपूणर् योजनेतगर्त कायार्न्वयीन
यंतर्णांना शाकीय मान्यता व िनधी
िवतरणासाठी आदे श सहा यक िज हा
िनयोजन अिधकारी यांचेमाफर्त मा.
िज हा िनयोजन अिधकारी यांचेकडे
सादर करणे.
8

वरील माणे

संशोधन

1.आमदारांच्या थािनक िवकास

सहायक-3

कायर्कर्मांतगर्त मा, िवधानसभा सद य व
मा.िवधान पिरषद सद य यांनी

तािवत

केले या कामांची अंदाजपतर्के संबंिधत
यंतर्णेकडू न मागिवणे.
2.मा.आमदार महोदय यांनी ाधान्याने
शासकीय मान्यता दे ण्यासाठी
कळिवण्यात आले या कामाची
अंदाजपतर्के मागिवणे. सदरहू
अंदाजपतर्कांना संबंिधत कायर्कारी
अिभयंता यांनी तांितर्क मान्यता दान
केलेली आहे याची खातर्ी करणे.
3.वरील माणे तांितर्क मान्यता दे ण्यात
आले ली तसेच छाननी करण्यात
आले ली अंदाजपतर्के सहा यक िज हा
िनयोजन अिधकारी व िज हा िनयोजन
अिधकारी यांच्यामाफर्त
मा.िज हािधकारी यांच्याकडे शासकीय
मान्यतेसाठीच्या पुढील कायर्वाहीसाठी
सादर करणे.
4.आमदारांच्या थािनक िवकास
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अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

कायर्कर्मांतगर्त मागील वषीर्तील अपूणर्
कामांना तसेच चालू आिर्थक वषार्तील
नवीन कामांना िनधीचे िवतरण आदे श
तयार करणे.
5. मा.आयुक्त व शासनाला मािसक
खचार्चेिववरणपतर् सादर करणे.
6.आमदारांच्या थािनक िवकास
कायर्कर्माचा पतर् यवहार करणे.
9

संशोधन

1.आमदारांच्या/खासदार थािनक

सहायक-4

िवकास कायर्कर्मांतगर्त (इतर िज हा
सद य) यांनी

तािवत केले या

कामाची अंदाजपतर्के मागिवणे. सदरहू
अंदाजपतर्कांना संबंिधत कायर्कारी
अिभयंता यांनी तांितर्क मान्यता दान
केलेली आहे याची खातर्ी करणे.
2.वरील माणे तांितर्क मान्यता दे ण्यात
आले ली तसेच छाननी करण्यात
आले ली अंदाजपतर्के सहा यक िज हा
िनयोजन अिधकारी व िज हा िनयोजन
अिधकारी यांच्यामाफर्त
मा.िज हािधकारी यांच्याकडे शासकीय
मान्यतेसाठीच्या पुढील कायर्वाहीसाठी
सादर करणे.
3.आमदारांच्या थािनक िवकास
कायर्कर्मांतगर्त मागील वषीर्तील अपूणर्
कामांना तसेच चालू आिर्थक वषार्तील
नवीन कामांना िनधीचे िवतरण आदे श
तयार करणे.
4. ादे िशक पयर्टन/तीथर्क्षेतर् िवकास
आराखडा योजनेची अंबलबजावणी
किरता आव यक कायर्वाही करणे.
5.िज हा िनयोजन सिमती बैठकांची
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वरील माणे

अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

संपण
ू र् तयारी करणे.
मा.पालकमंतर्ी महोदय यांच्या
अध्यक्षतेखाली होणा-या िज हा िनयोजन
सिमतीच्या बैठकीसमोर ठे वण्यात येणाया िवषयांची मािहती तयार करणे.
संशोधन
सहायक-5

1.खासदारांच्या थािनक िवकास
कायर्कर्मांतगर्त मा. संसद सद य
राज्यसभा सद य यांनी तािवत
केले या कामांची अंदाजपतर्के संबंिधत
यंतर्णेकडू न मागिवणे.
2.संसद सद य यांनी ाधान्याने
शासकीय मान्यता दे ण्यासाठी
कळिवण्यात आले या कामांची
अंदाजपतर्के ा त झा यावर सदरहू
अंदाजपतर्कांना संबंिधत कायर्कारी
अिभयंता यांनी तांितर्क मान्यता दान
केलेली आहे काय याची
खातर्ी करणे.
3.वरील माणे तांितर्क मान्यता दे ण्यात
आले ली तसेच छाननी करण्यात
आले ली अंदाजपतर्के सहा यक िज हा
िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन
अिधकारी यांच्यामाफर्त
मा.िज हािधकारी यांच्याकडे शासकीय
मान्यतेसाठीच्या पुढील कायर्वाहीसाठी
सादर करणे.
4.चालू आिर्थक वषार्तील नवीन
कामांना िनधीचे िवतरण आदे श तयार
करणे व िज हा िनयोजन अिधकारी
यांचेमाफर्त िनधी िवतरणचे आदे श
मान्यतेसाठी सादर करणे.
5.मा.िवभागीयआयुक्त/ मंतर्ालयीन
िवभाग यांना मािसक खचार्चे िववरणपतर्
सादर करणे.
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वरील माणे

अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

सांिख्यकी

1.आमदारांच्या थािनक िवकास

सहायक - 1

कायर्कर्मांतगर्त मा.िवधान पिरषद सद य
यांनी

तािवत केले या कामांची

अंदाजपतर्के संबंिधत यंतर्णेकडू न
मागिवणे.
2.मा.आमदार महोदय यांनी ाधान्याने
शासकीय मान्यता दे ण्यासाठी
कळिवण्यात आले या कामाची
अंदाजपतर्के मागिवणे. सदरहू
अंदाजपतर्कांना संबंिधत कायर्कारी
अिभयंता यांनी तांितर्क मान्यता दान
केलेली आहे याची खातर्ी करणे.
3.वरील माणे तांितर्क मान्यता दे ण्यात
आले ली तसेच छाननी करण्यात
आले ली अंदाजपतर्के सहा यक िज हा
िनयोजन अिधकारी व िज हा िनयोजन
अिधकारी यांच्यामाफर्त
मा.िज हािधकारी यांच्याकडे शासकीय
मान्यतेसाठीच्या पुढील कायर्वाहीसाठी
सादर करणे.
4.आमदारांच्या थािनक िवकास
कायर्कर्मांतगर्त मागील वषीर्तील अपूणर्
कामांना तसेच चालू आिर्थक वषार्तील
नवीन कामांना िनधीचे िवतरण आदे श
तयार करणे.
5.तेरावा िव आयोग अहवाल
मागिवणे िनधी िवतरण करणे,
पतर् यवहार करणे.
6.िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयाशी
संबंिधत ा त होणा-या िनवेदनांच्या
अनुषंगाने आव यक कायर्वाही करणे.
7.उवर्िरत महारा टर् वैधािनक िवकास
मंडळ कायर्कर्मांतगर्त आव यक ती
कायर्वाही करणे.
8.मा आयुक्त यांनी आयोिजत केले या
बैठकांसाठी आव यक ती मािहती सादर
करणे.
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वरील माणे

अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

4

सांिख्यकी
सहायक -2

उपले खापाल

1.ड गरी िवकास कायर्कर्मांतगर्त मा,
वरील माणे
िवधानसभा सद य व मा.िवधानपिरषद
सद य यांनी तािवत केले या कामांची
अंदाजपतर्के संबंिधत यंतर्णेकडू न
मागिवणे.
2.मा.आमदार महोदय यांनी ाधान्याने
शासकीय मान्यता दे ण्यासाठी
कळिवण्यात आले या कामाची
अंदाजपतर्के मागिवणे. सदरहू
अंदाजपतर्कांना संबंिधत कायर्कारी
अिभयंता यांनी तांितर्क मान्यता दान
केलेली आहे याची खातर्ी करणे.
3.वरील माणे तांितर्क मान्यता दे ण्यात
आले ली तसेच छाननी करण्यात
आले ली अंदाजपतर्के सहा यक िज हा
िनयोजन अिधकारी व िज हा िनयोजन
अिधकारी यांच्यामाफर्त
मा.िज हािधकारी यांच्याकडे शासकीय
मान्यतेसाठीच्या पुढील कायर्वाहीसाठी
सादर करणे.
4.अ पसंख्याक शाळा पायाभूत सुिवधा,
मदरसा आधुिनकीकरण योजना ा त
तावांची छाननी करुन शासकीय
मान्यतेच्या पुढील कायर्वाहीसाठी
सहा यक िज हा िनयोजन अिधकारी
यांचेकडे सादर करणे.
5.वरील िवषयांचा मािसक गती
अहवाल तयार करणे.
1.आमदारांचा थािनक िवकास/डोगरी
वरील माणे
िवकास लेखा िवषयक मािहती
(ताळमेळ) शासनास पाठिवणे.
2.आमदारांचा थािनक िवकास /
खासदार थािनक क्षेतर् िवकास
कायर्कर्मांतगर्त संगणक तावाच्या
िनिवदा पतर् यवहार मंजरू ी तसेच
संगणक िवषयक संबंिधत सवर् बाबीचे
पतर् यवहार पहाणे.
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अिभ ाय

अ.कर्

पदनाम

कतर् य

कोणत्या कायदा/िनयम/
शासन िनणर्य/पिरपतर्कानुसार

िलपीक

3.िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयाचे
अथर्संक पीय अंदाजपतर्क तयार करणे
व आ थापनािवषयक बाबी ठे वणे.
4.खासदारांच्या कदर्पुर कृ त थािनक
िवकास कायर्कर्मांतगर्त शासनाकडू न
ा त होणारा िनधी रा टर्ीयकृ त बक
ँ ेत
ठे वणे व मा. िज हािधकारी यांच्या िनधी
िवतरणाच्या आदे शानुरुप संबंिधत
कायार्न्वयीन यंतर्णंना िनधी िवतरण
करणे/धनादे श अदा करणे. बक
ँ ेत
ठे वण्यात येणा-या िनधीच्या लेखा
िवषयक बाबी संभाळणे.
5.सवर् कारच्या कॅ शबुकवर न दी घे णे
6.खासदार थािनक क्षेतर् िवकास
कायर्कर्म अंतगर्त सनदीलेखापाल यांचे
लेखापिरक्षणअहवाल सादर करणे.
7.िज हा वािर्षक योजना िनधी िवतरण,
ताळमेळ इ. कामे पाहणे.
8.मा महाले खापाल मुंबई यांच्या
लेखापिरक्षणातले पिरच्छे दोचे अनुपालन
पहाणे.
1.आ थापनेवरील अिधकारी/कमर्चारी
यांचे पगारबीले, वासभ ाबीले,
वै कीयबीले आकि मत खचर् बीले तयार
करणे
2.सेवापु तके अदयावत करणे.
3.आ थापनािवषयक सवर् बाबी.
4.आवक जावक टपाल न दिवणे व
पाठिवणे तसेच त्यासंबंधीची न द ठे वणे
5. वाहनचालक यांचे लॉगबुक पहाणे.
6. टडर काढणे
7. टडर पध्दतीने होणारे आदे श िनिर्मत
करणे
8.वेतन दे यके व इतर कायार्लयीन दे यके
तपासणे व पारीत करण्याचे कायर्वाहीवर
दे खरे ख करणे.
9. थंवर जंगम मालम ा रिज टरवर
दे खरे ख ठे वणे
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वरील माणे

अिभ ाय

कलम 4 (1) (ख) (iii)
िनणर्य िकर्ये तील पयर् वेक्षण व जबाबदारीचे उ रदाियत्व
अ.न.

कामाचे वरूप

कालावधी िदवस

जबाबदार
अिधकारी

अिभ ाय

िनरं क

कलम 4 (1) (ख) (iv) नमुना अ
नमुन्यामध्ये कामाचे
अ.कर्.

काम / कायर्

1

आमदारांचा थािनक
िवकास कायर्कर्म

2

खासदार थािनक क्षेतर्
िवकास कायर्कर्म

3

ड गरी िवभाग िवकास
कायर्कर्म

4

िज हा वािर्षक योजना
(सवर्साधारण) ारुप व
िज हा वािर्षक योजनेचे
पुनिर्वनीयोजन
िज हा वािर्षक योजना
(सवर्साधारण) अंतगर्त
िनधी िवतरण करणे

5

6

िज हा वािर्षक योजना

कामाचे

कटीकरण

माण

उपल ध होणा-या वावाला
अनुसरुन कामांना
शासकीय मान्यता
उपल ध होणा-या वावाला
अनुसरुन कामांना
शासकीय मान्यता
उपल ध होणा-या वावाला
अनुसरुन कामांना
शासकीय मान्यता
शासनाकडू न ितवषीर्
ठरिवण्यात येणा-या िव ीय
मयार्देला अनुरुन आराखडा
तयार करणे
शासनाकडू न ितवषीर्
ठरिवण्यात येणा-या िव ीय
मयार्देला अनुरुन िनधी
िवतरण करणे
िज हा वािर्षक योजना
( थािनक वराज्य
सं थाकडील कामे वगळू न
अन्य ) सवर् बांधकाम
वरुपाच्या कामांना
शासकीय मान्यता दे णे
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आिर्थक लक्ष
त्येक िवधानसभा मतदार
संघासाठी रु. 200 /- लाख
त्येक लोकसभा मतदार
संघासाठी रु. 500 /- लाख
त्येक ड गरी तालुका पूणर्
गटासाठी रु. 100 /- लाख
शासनाकडू न ितवषीर्
ठरिवण्यात येणा-या िव ीय
मयार्देला अनुरुन आराखडा
तयार करणे
शासनाकडू न ितवषीर् लक्ष
ठरिवण्यात येते

शासनाकडू न ितवषीर् लक्ष
ठरिवण्यात येते

अिभ ाय

कलम 4 (1) (ख) (iv) नमुना ब
नमुन्यामध्ये कामाचे कटीकरण
कामाची कालमयार्दा -------------- काम पुणर् होण्यासाठी
अ.कर्
1

काम / कायर्
आमदारांचा थािनक

िदवस/तास पुणर्
करण्यासाठी
शासकीय मान्यता

जबाबदार अिधकारी
तांितर्क मान्यता िदलेले/

तकर्ार िनवारण
अिधकारी
िज हा िनयोजन

िवकास कायर्कर्म

िदले या िदनांकापासून

संबिधत कायर्न्वयीन

अिधकारी

एक आिर्थक वषर्

अिधकारी

( थािनक वराज्य सं था
किरता 2 आिर्थक वषर्)
2

खासदार थािनक

शासकीय मान्यता

तांितर्क मान्यता िदलेले/

िज हा िनयोजन
अिधकारी

क्षेतर् िवकास

िदले या िदनांकापासून

संबिधत कायर्न्वयीन

कायर्कर्म

एक आिर्थक वषर्

अिधकारी

( थािनक वराज्य सं था
किरता 2 आिर्थक वषर्)
3

ड गरी िवभाग
िवकास कायर्कर्म

शासकीय मान्यता

तांितर्क मान्यता िदलेले/

िज हा िनयोजन

िदले या िदनांकापासून

संबिधत कायर्न्वयीन

अिधकारी

एक आिर्थक वषर्

अिधकारी

( थािनक वराज्य सं था
किरता 2 आिर्थक वषर्)
4

िज हा वािर्षक

शासकीय मान्यता

तांितर्क मान्यता िदलेले/

िज हा िनयोजन
अिधकारी

योजना

िदले या िदनांकापासून

संबिधत कायर्न्वयीन

(सवर्साधारण)

एक आिर्थक वषर्

अिधकारी

( थािनक वराज्य सं था
किरता 2 आिर्थक वषर्)
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कलम 4 (1) (ख) (v) नमुना अ
कामाशी संबधी िनयम/अिधिनयम
अ.कर्.
1

शासन िनणर्यानुसार िदलेले
िवषय
आमदारांचा थािनक िवकास
कायर्कर्म

िनयम कर्मांक व वषर्
िनयोजन िवभाग शा.िन.कर्./ थािवका0616/
.कर्.96/ का-1482 िद.12 जुलै 2016 व
वेळोवेळी िनगर्िमत करण्यात येणरे शासन िनणर्य.

2

खासदार थािनक क्षेतर् िवकास

भारत सरकार सािख्याकी व कयर्कर्म अंमल

कायर्कर्म

बजावणी मंतर्ालय यांचे कडील मागर्दशर्नपर
सुचना पुि तका जून 2016 तसेच
कदर् शासनाच्या सांिख्यकी व कायर्कर्म
अंमलबजावणी िवभागाकडू न वेळोवेळी िनगर्िमत
करणेत येणारे शासन िनणर्य.

3

ड गरी िवभाग िवकास कायर्कर्म

िनयोजन िवभागाचे शा.िन.कर्./डोिवका-1089
.कर्-66/योजना-19 िदनांक 23/11/1090 व
वेळोवेळी िनगर्िमत करण्यात येणरे शासन िनणर्य.

4

सवर्साधारण िज हा वािर्षक
योजना पुनिर्वनीयोजन

ताव

िनयोजन िवभागाचे शा.िन.कर्./िजवायो-1007
.कर्-39/का-1444 िदनांक 16/02/2008 व
वेळोवेळी िनगर्िमत करण्यात येणरे शासन िनणर्य.

5
6

िज हा िनयोजन सिमतीची

शासन िनणर्य कर्. िजिनस- 1099/ .29/

रचना व कायर्प ती

का.1444 िद. 1 जून 1999

उपरोक्त कायर्कर्माचे संिनयंतर्ण

शासनाच्या िनयोजन िवभागाकडू न वेळोवेळी

व िज हा तरीय बैठकांचे

िनगर्िमत करणेत येणारे शासन िनणर्य

आयोजन करणे
7

सवर्साधारण िज हा वािर्षक

शासनाच्या िनयोजन िवभागाकडील शासन िनणर्य

योजना

कर्. िज. वा. यो. 1007। . कर्. 39 का- 1444

ताव

िद. 16 फे व
ु ारी 2008
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अिभ ाय

कलम 4 (1) (ख) (V) नमुना ब
कामाशी संबंिधत शासन िनणर्य
अ.कर्.

शासन िनणर्यानुसार

शासन िनणर्य कर्मांक व तारीख

िदलेले िवषय

अिभ ाय
(अस यास)

िनयोजन िवभागा व इतर िवभाग यांनी घे तले या धोरणात्मक िनणर्यानुसार या कायार्लयाचे
कामकाज चालते. या कायार्लयाच्या संबंिधत शासन िनणर्य, पिरपतर्के, आदे श इ.वेबसाईटवर
उपल ध करून दे ण्यात आलेले आहे त. सन 1972 पासून िनयोजन िवभाग िव

िवभागापासून

वतंतर् करणेत आला आहे .त्यामूळे यापूवीर्चे आदे श/िनदे श त्या नावाने िनगर्िमत केले आहे त.

कलम 4 (1) (ख) (V) नमुना क
कामाशी संबंिधत पिरपतर्के
अ.कर्.

शासन िनणर्यानुसार

शासन िनणर्य कर्मांक व तारीख

िदलेले िवषय

अिभ ाय
(अस यास)

िनयोजन िवभागा व इतर िवभाग यांनी घे तले या धोरणात्मक िनणर्यानुसार या कायार्लयाचे
कामकाज चालते. या कायार्लयाच्या संबंिधत शासन िनणर्य, पिरपतर्के, आदे श इ.वेबसाईटवर
उपल ध करून दे ण्यात आलेले आहे त. सन 1972 पासून िनयोजन िवभाग िव

िवभागापासून

वतंतर् करणेत आला आहे .त्यामूळे यापूवीर्चे आदे श/िनदे श त्या नावाने िनगर्िमत केले आहे त.

कलम 4 (1) (ख) (V) नमुना ड
कामाशी संबंिधत आदे श/धोरणात्मक पिरपतर्के
अ.कर्.

शासन िनणर्यानुसार

शासन िनणर्य कर्मांक व तारीख

िदलेले िवषय

अिभ ाय
(अस यास)

िनयोजन िवभागा व इतर िवभाग यांनी घे तले या धोरणात्मक िनणर्यानुसार या कायार्लयाचे
कामकाज चालते. या कायार्लयाच्या संबंिधत शासन िनणर्य, पिरपतर्के, आदे श इ.वेबसाईटवर
उपल ध करून दे ण्यात आलेले आहे त. सन 1972 पासून िनयोजन िवभाग िव

िवभागापासून

वतंतर् करणेत आला आहे .त्यामूळे यापूवीर्चे आदे श/िनदे श त्या नावाने िनगर्िमत केले आहे त.
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कलम 4 (1) (ख) (vi)
कायार्लयातील द तऐवजाची वगर्वारी
अ
कर्

िवषय

कार न ती / न द
पु तक इ.

1

आमदारांचा
थािनक िवकास
कायर्कर्म

1.
2.

2

खासदार थािनक
क्षेतर् िवकास
कायर्कर्म

3

ड गरी िवभाग
िवकास कायर्कर्म

4

िज हा वािर्षक
योजना
(सवर्साधारण)
ारुप व िज हा
वािर्षक योजनेचे
पुनिर्वनीयोजन

थायी आदे श संिचका
शासिकय मान्यता
संिचका
3. िनधी िवतरण संिचका
4. पतर् यवहार संिचका
5. शासकीय मान्यता
कामाचे न दपु तक
1. थायी आदे श संिचका
2. शासिकय मान्यता
संिचका
3. िनधी िवतरण संिचका
4. पतर् यवहार संिचका
5. शासकीय मान्यता
कामाचे न दपु तक
1. थायी आदे श संिचका
2. शासिकय मान्यता
संिचका
3. िनधी िवतरण संिचका
4. पतर् यवहार संिचका
5. शासकीय मान्यता
कामाचे न दपु तक
1. थायी आदे श संिचका
2. शासिकय मान्यता
संिचका
3. िनधी िवतरण संिचका
4.पतर् यवहार संिचका
5. शासकीय मान्यता
कामाचे न दपु तक
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मुख बाबींचा तपशीलवार

सुरिक्षत
ठे वण्याचा
कालावधी
सहा ग ा
1. थायी आदे श
प ती माणे
2. शासकीय मान्यता आदे श
अ यावत
3. िनधी िवतरण आदे श
4. ताव व संबंिधत िवभागीय ठे वणेत येते.
अिधका-यांचे पतर् यवहार
5. शासकीय मान्यता दे ण्यात
आले या कामांची यादी
सहा ग ा
1. थायी आदे श
प ती माणे
2. शासकीय मान्यता आदे श
अ यावत
3. िनधी िवतरण आदे श
4. ताव व संबंिधत िवभागीय ठे वणेत येते.
अिधका-यांचे पतर् यवहार
5. शासकीय मान्यता दे ण्यात
आले या कामांची यादी
सहा ग ा
1. थायी आदे श
प ती माणे
2. शासकीय मान्यता आदे श
अ यावत
3. िनधी िवतरण आदे श
4. ताव व संबंिधत िवभागीय ठे वणेत येते.
अिधका-यांचे पतर् यवहार
5. शासकीय मान्यता दे ण्यात
आले या कामांची यादी
सहा ग ा
1. थायी आदे श
प ती माणे
2. शासकीय मान्यता आदे श
अ यावत
3. िनधी िवतरण आदे श
4. ताव व संबंिधत िवभागीय ठे वणेत येते.
अिधका-यांचे पतर् यवहार
5. शासकीय मान्यता दे ण्यात
आले या कामांची यादी

कलम 4 (1) (ख) (vii)
पिरणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी स लामसलत करण्याची यव था
अ.कर्.

स लामसलतीचे

कायर् णालीचे

कोणत्या अिधिनयम/

िवषय

िव तृत वणर्न

पिरपतर्का ारे

पुनरावृ ी काल

या कायार्लयातील कामाचे वरूप पाहता सवर् कामे िवकासाशी संबिधत आहे त. त्याचा सवर्साधारण
जनसामान्यांशी त्यक्ष संबंध येत नाही. तथािप लोक ितिनधींशी आव यकतेनस
ु ार कामाच्या कारानुसार व
शासकीय िनयमांच्या व मापदं डाच्या अधीन राहू न िवकास कामे त्वरे ने कशी पूणर् होईल या द ृ टीने सतत
स लामसलत सुरु असते.

कलम 4 (1) (ख) (Viii) नमुना अ
िज हा िनयोजन सिमतीची यादी काशीत करणे
अ
कर्

सिमतीचे नाव

सिमतीचे सद य

सिमतीचे
उददी ट

सभा जन
सामान्यांसाठी
खुली आहे
िंकवा नाही

सभे चा
कायर् व ृ ांत
(उपल ध)

1

िज हा
िनयोजन
सिमती (रचना
व कामे)

पालकमंतर्ी
अध्यक्ष-1
पदिसध्द सद य-1
नामिनदिशत
सद य-7
िनवडू न िदलेले
सद य 40
िवशेष िनमंितर्त32
िज हािधकारीसद य सिचव 1

िज हा वािर्षक
योजनेचा मसुदा
तयार करणे.
िज हा वािर्षक
योजनेच्या
गतीचा आढावा
घे णे, सिनयंतर्ण
करणे आिण
पुनिर्विनयोजन
करणे.

वषार्तन
ू 4 वेळा

नाही

आहे

2

पयर्टन
िवषयक
िज हा तरीय
सिमती

पालकमंतर्ी
अध्यक्ष-1
पदिसध्द सद य-9
िज हािधकारीसद य सिचव 1

िवकास
आराखडा
िनयोजन करणे.

आव यकतेनस
ु ार नाही

आहे

3

लहान गट
सिमती

िज हािधकारी
अध्यक्ष-1
नामिनदिशत
सद य -4
िवशेष िनमंितर्त-3
िज हा िनयोजन
अिधकारी- सद य
सिचव 1

िज हा िनयोजन
सिमतीला ा त
झाले या
तावांची
छाननी करणे.

वषार्तन
ू 1 वेळा

आहे
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िकती वेळा
घे ण्यात ये ते

नाही

अ
कर्

सिमतीचे नाव

सिमतीचे सद य

सिमतीचे
उददी ट

िकती वेळा
घे ण्यात ये ते

सभा जन
सामान्यांसाठी
खुली आहे
िंकवा नाही

सभे चा
कायर् व ृ ांत
(उपल ध)

4 पयर्टन
िवषयक
कायर्कारी
सिमती

िवकास
आराखडा व
त्यास लागणारा
िनधी याचा
आराखडा तयार
करणे.

आव यकतेनस
ु ार नाही

आहे

5

उपल ध वावला
अनुसरून व
शासनाच्या
मागर्दशर्क
सूचने माणे
कामे िनि चत
करणे.

वषार्तन
ू एकदा

नाही

आहे

मुदर्ा योजनेचा
चार, सार व
समन्वय करणे.

आव यकतेनस
ु ार नाही

आहे

आव यकतेनस
ु ार नाही
सांसद गर्ाम
योजनची
भावी
अंमलबजावणी
करणे.

आहे

6

7

िज हािधकारी
अध्यक्ष-1
पदिसध्द सद य 11
िज हा िनयोजन
अिधकारीसद य सिचव 1
ड गरी िवकास पालकमंतर्ी
अध्यक्ष-1
कायर्कर्माच्या
अंमलबजावणी अशासकीय
सद य- 3
करीता
सद य- 15
िज हा तरीय
िज हा िनयोजन
सिमती
अिधकारीसद य सिचव 1
िज हािधकारी
मुदर्ा योजना
अध्यक्ष-1
समन्वय
पदिसध्द सद य-9
सिमती
अशासकीय
सद य-9
िज हा िनयोजन
अिधकारीसद य सिचव 1
विर ठ सांसद
सांसद गर्ाम
सद य-अध्यक्ष-1
योजनतगत
सांसद/राज्यसभा
िज हा तरीय
सद य
सिमती
सहअध्यक्ष-2
िज हािधकारी
कायर्कारी
अध्यक्ष-1
सद य-33
िज हा िनयोजन
अिधकारीसद य सिचव 1
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कलम 4 (1) (ख) (Viii) नमुना ब
िज हा िनयोजन सिमतीतील अिधसभे ची यादी काशीत करणे
अ
कर्

अिधसभे चे नाव

सभे चे सद य

सभे चे
उददी ट

सभा िकती
सभा जन
सभे चा
वेळा
सामान्यांसाठी कायर् व ृ ांत
घे ण्यात
खुली आहे
(उपल ध)
िंकवा नाही
ये ते
कलम 4 (1) (ख) (Viii) नमुना अ माणे

कलम 4 (1) (ख) (Viii) नमुना क
िज हा िनयोजन सिमतीतील पिरषदे ची यादी काशीत करणे
अ
कर्

पिरषदे चे नाव

पिरषदे चे
सद य

पिरषदे चे
उददी ट

सभे चा
सभा िकती
सभा जन
सामान्यांसाठी कायर् व ृ ांत
वेळा
(उपल ध)
घे ण्यात
खुली आहे
ये ते
िंकवा नाही

िनरं क

कलम 4 (1) (ख) (Viii) नमुना ड
िज हा िनयोजन सं थे ची यादी काशीत करणे
अ
कर्

सं थे चे नाव

सं थे चे सद य

सं थे चे
उददी ट

िनरं क
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सभे चा
सभा िकती
सभा जन
वेळा
सामान्यांसाठी कायर् व ृ ांत
घे ण्यात
खुली आहे
(उपल ध)
ये ते
िंकवा नाही

कलम-४ (१) (ख) (ix)
िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयातील अिधकारी व कमर् चाऱ्यांची यादी
अ.कर्. पदनाम

अिधकारी/कमर् चारी यांचे
नांव

वगर्

रुजू िदनांक

वेतन ेणी

िज हा िनयोजन
अिधकारी
सहा यक िज हा
िनयोजन अिधकारी
सहा यक िज हा
िनयोजन अिधकारी

ीमती स.श.यादव

अ

१७ जून
२०१५

15600-39100+5400

ी. अिभिजत म के

ब

06 जून
2017

9300-34800+4400

ीमती ाजक्ता गोळे

ब

03 माचर्
2018

9300-34800+4400

4

लेखािधकारी

ीमती दुगार्ली गायकवाड

ब

5

संशोधन सहायक

ी गणपतराव जानकर

क

6

संशोधन सहायक

ी सुरेश आवळकर.

क

7

संशोधन सहायक

8

संशोधन सहायक

ीमती धन ी रोकडे

क

9

संशोधन सहायक

ी राजदर् लवटे

क

10

लेखापाल

ीमती िव ा महाजन

क

11

सांिख्यकी सहायक

ी राम साद घायतीडक

क

12

सांिख्यकी सहायक

ी िकरण दे शपांडे

क

13

क.िलपीक

ी कोरवी

क

14

वाहन चालक

ी जगन्नाथ पाटील

क

15

िशपाई

ी शिशकांत भोसले

ड

1
2
3

महदर् इनामदार

क
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२ जून
२०१७

१ नो हबर
२०१८

२५ जून
२०१८

३० जून
२०१८

३१ िडसबर
२०१४
५ जुलै
२०१७

२८ जुलै
२०१४

७ स टबर
२०१३
१ जून
२०१६

१५ जून
२०१८

10 ऑक्टोबर
2013
१८ ऑक्टोबर
२०११

9300-34800+4600
9300-34800+4300
9300-34800+4300
9300-34800+4300
9300-34800+4300
9300-34800+4300
9300-34800+4200
5200-20200+2800
5200-20200+2800
5200-20200+1900
5200-20200+1900
4400-7440+1600

कलम-४ (१) (ख) (x)
िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयातील अिधकारी व कमर् चाऱ्यांची वेतनाची िव तृत मािहती
अ.कर्.

वगर्

अनुज्ञेय भ े
घरभाडे

वेतन ेणी
महागाई भ ा

1

अ

2

ब

3

क

4

क

5

क

6

क

7

ड

15600-39100+
5400
9300-34800 +
4400
9300-34800+
4300
9300-34800+
4200
5200-20200+
2800
5200-20200+
1900
4400-7440+
1600

(मूळ वेतन+गर्ेड
वेतन) 139%
(मूळ वेतन+गर्ेड
वेतन) 139%
(मूळ वेतन+गर्ेड
वेतन) 139%
(मूळ वेतन+गर्ेड
वेतन) 139%
(मूळ वेतन+गर्ेड
वेतन) 139%
(मूळ वेतन+गर्ेड
वेतन) 139%
(मूळ वेतन+गर्ेड
वेतन) 139%

(मूळ वेतन+गर्ेड वेतन)
20%
(मूळ वेतन+गर्ेड वेतन)
20%
(मूळ वेतन+गर्ेड वेतन)
20%
(मूळ वेतन+गर्ेड वेतन)
20%
(मूळ वेतन+गर्ेड वेतन)
20%
(मूळ वेतन+गर्ेड वेतन)
20%
(मूळ वेतन+गर्ेड वेतन)
20%

वासी
भ ा

इतर

1200
600
400
400
400
400

50 धुलाई
भ ा

400

50 धुलाई
भ ा

कलम-४ (१) (ख) (xi)
िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयातील मं जरू अंदाजपतर्कीय मािहती
अ.कर्.
िज

योजनेचे कायार्न्वानीय
मं जरू
केलेली
तािवत
त्यक्ष
िश लक
मािहती
यं तर्णेचे नाव अनुदान
तरतूद
खचर्
खचर्
खचर्
ातील योजनेची अंदाजपतर्कीय मािहती वेत पुि तकेत शासनाच्या संकेत थळावर व
कायार्लयात उपल ध आहे .

कलम-४ (१) (ख) (xii) नमुना अ
अनुदान वाटपाच्या कायर् कर्माची कायर् प ती
अ.कर्.

अनुदानाचे

रक्कम व वरूप
लागू नाही
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पातर्तेचे िनकष

अिभ ाय

कलम-४ (१) (ख) (xii) नमुना ब
अनुदान वाटपाच्या कायर् कर्मांतगर्त लाभाथ्यार्ची मािहती
अ.कर्.

लाभाथीर् नाव व प ा

रक्कम व वरूप

पातर्तेचे िनकष

अिभ ाय

लागू नाही

कलम-४ (१) (ख) (xiii)
िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयातील मं जरू अंदाजपतर्कीय मािहती
अ.कर्. परवानाधारकाचे

परवान्याचा

नाव

कार

परवाना िदनांकपासून िदनांक
कर्.

अटी परवान्याची

पयत

िव तृत
मािहती

िनरं क

कलम-४ (१) (ख) (xiv)
मािहतीचे इलेक्टर्ॉिनक वरूपातील साठवलेली मािहती कािशत करणे
अ.कर्.

द तऐवाजाचा

िवषय

कार

कोणत्या इलेिक्टर्क

मािहती

जबाबदार

नमुन्यात

िमळवण्याची प ती

यक्ती

शासनाच्या अिधकृ त संकेत थळावर इले क्टर्ॉिनक वरूपात साठवलेली मािहती कािशत करण्यात आली
आहे .
कलम-४ (१) (ख) (xv)
िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयातील उपल ध सुिवधांचा तक्ता कािशत करणे
अ.कर्.
1

सुिवधे चा
कार
कायार्लयीन भेट

वेळ

कायर् प ती

िठकाण

अ यांगतांसाठी
सोमवार व
शुकर्वार दुपारी
2 ते 5

मािहती अिधकार
अिधिनयमातील
तरतुदीनुसार

िज हा
िनयोजन
सिमती ,
को हापूर
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जबाबदार
यक्ती
कलम 4
(1) (ख)
(i) नमुना ब
नुसार
जनमािहती
अिधकारी

तकर्ार
िनवारण
कलम 4
(1) (ख)
(i) नमुना ब
नुसार
अिपलीय
अिधकारी

2

अिभले ख

अ यांगतांसाठी

मािहती अिधकार

िज हा

कलम 4

कलम 4

तपासणी/नमुने

सोमवार व

अिधिनयमातील

िनयोजन

(1) (ख)

(1) (ख)

िमळण्याची

शुकर्वार दुपारी

तरतुदीनुसार

सिमती ,

(i) नमुना ब

(i) नमुना ब

मािहती

2 ते 5

को हापूर

नुसार

नुसार

जनमािहती

अिपलीय

अिधकारी

अिधकारी

कलम-४ (१) (ख) (xvi)
शासकीय मािहती अिधकारी यांची िव तृत मािहती कािशत करणे.
शासकीय
मािहती
अिधकारी
1. ी.अिभजीत
म के
2. ीमती
ाजक्ता गोळे

पदनाम

कायर् क्षेतर्

प ा व फोन

इमे ल

mahkoldpo@nic.in
िज हा िनयोजन
सहा यक को हापूर
िज हा सिमती, िज हािधकारी
िज हा
कायार्लय, नागाळा
िनयोजन
पाकर्, को हापूर
अिधकारी
416003

अिपलीय
अिधकारी
ीमती
स.श.यादव

अिपलीय अिधकारी
अिपलीय
अिधकारी
ीमती
स.श.यादव

पदनाम

कायर् क्षेतर्

प ा

इमे ल

िज हा
िनयोजन
अिधकारी

को हापूर
िज हा

िज हा िनयोजन
सिमती, िज हािधकारी
कायार्लय, नागाळा
पाकर्, को हापूर
416003

mahkoldpo@nic.in

फोन

0231
2640560

कलम-४ (१) (ख) (xvii)
िज हा िनयोजन सिमती कायार्लयातील कािशत मािहती
अ.कर्.

मािहतीचा कार

कािशत िदनांक
िनरं क
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शे रा

