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लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर
कलम 4 (1) ब (i)
कलम 4 (1) (ब) (1) :- आपली रचना, काय आिण कत ये यांचा तपशील.
अहमदनगर येथील अधी क अिभयंता व शासक, लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर काय लयातील काय व कत ये यांचा
तपशील.
1) काय लयाचे नांव

:

2) प ा

:

3) काय लय मुख

:

ी. अ.रा.नाईक.
अधी क अिभयंता व शासक.

4) कोण या मं ालयीन खा या या अधीन त

:

जलसंपदा िवभाग,

5) काय े

:

गोदावरी खोरे अंतगत अहमदनगर व नािशक
िज हयातील काय े .

6) काय नु प

:

वरील माणे

7) िविश ट काय

:

मोठे , म यम व लघु क पांची बांधकामे करणे

8) धोरण

:

9) सव संबंिधत कमचारी

:

वरील माणे धोरण राबिव यासाठी आव यक तो
तांि क व शासकीय कमचारी वग.

:

िवभागांतगत बांधकामाधीन असले या क पावर तांि क व
शासकीय िनयं ण
िवभागातील बांधकामाधीन मोठे म यम व लघु
पाटबंधारे क पावर तांि क िनरी ण क न
आव यकतेनस
ु ार सूचना व मागदशन करणे.
िवभाग मुख या ना याने िव ीय अिधकारांचा वापर क न
क पास मंजरू ी दे ण,े कामावरील खच चे आ थक िनयं ण
करणे इ.

10) काय

अधी क अिभयंता व शासक,
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर.
सचन भवन, औरं गाबाद रोड, अहमदनगर

पाणीसाठा व सचन े यांची िन मती करणे.

11) काय चे िव तृत व प

:

मालम ेचा तपशील
ईमारती व जागेचा तपशील

:
:

खालील माणे
ािधकरण काय लय हे सचन भवन ,अहमदनगर
येथे कायरत असुन सदर इमारत व वसाहत
अहमदनगर पाटबंधारे िवभाग, अहमदनगर
यांचे िनयं णाखाली आहे त.
ािधकरणाचे अिधन त इमारती व जागा नाही.

उपल ध सेवा

:

या ािधकरणाकडे मोठे , म यम व लघु पाटबंधारे
क पांचे बांधकामाची कामे आहे त.
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कलम 4(1) ब (i)
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर
सावजिनक ािधकरणातील अिधकारी व कमचारी यां या कायक ा
अ. .
1
1)

अिधकार
पद
2
अधी क
अिभयंता व
शासक

आ थक अिधकार

संबंिधत कायदा/िनयम आदे श/राजप

अिभ ाय

3
1) िनिवदा मंजुरी दे णे .1.25 ल
पंरतु 5 ट के मय दे या अधीन राहु न
2) तांि क मंजुरी.
3) िवभागास अनुदान वाटपाचे अिधकार
4) भिव य िनव ह िनधीतील ना परतावा
काढणेबाबतचे अिधकार.

4
महारा सावजिनक बांधकाम संिहता
व िनयमपु तका तसेच िव ीय
अिधकार िनयम पु तका
1934,1950, 1960 1964,1978
म ये िदलेले सव िव ीय अिधकार.
व महारा आक मक खच िनयम
1965 मधील िनयमाखाली दान
कर यात आलेले वारं वार
सुधार यात आलेले अिधकार.
महारा नागरी सेवा (रजा) िनयम
1981

5

1. रजा मंजरू ी वग 1 व 2 अिधकायांचे 180 िदवस
2. वग 3 व 4 कमचा यांचे पुण
अिधकार.
िवभागीय चौकशी क न िश ा दे ण.े
1. वग 1 व 2 अिधका यांना िकरकोळ
िश ा दे ण.े
2. वग 3 व 4 कमचा यांना जबर िश ा
दे याचे अिधकार
1. उप िवभाग थलांतर कर याचे
अिधकार
वग 3 व 4 चे बद यांचे अिधकार

सेवे या सवसाधारण शत बाबतचे
अिधकार

पदनाम

कत ये अध याियक

1

2

3

सावजिनक बांधकाम संिहता
बद यांचे अिधकार वेळोवेळी जाहीर
होणा या शासन अिधिनयम तसेच
शासन िनणय व पिरप कानुसार
महारा नागरी सेवा (सेवे या
सवसाधारण शत बाबतचे
अिधकार) िनयम 1981 मधील
तरतुदीनुसार

कायमपदाचे थायीकरण करणे
कमचा यांचे पुन वलोकन करणे
कमचा यांना मराठी/ हदी परी ेतुन सुट
दे याचे अिधकार
िनयु तीबाबतचे अिधकार.

अ. .

महारा नागरी सेवा (िश त व
अपील) 1979 मधील तरतुदीनुसार
तसेच िवभागीय चौकशी िनयम
पु तका चौथी आवृ ी 1991.

वग 3 व वग 4

कोण या कायदा/िनयम/
शासन िनणय व
पिरप कानुसार
4

अिभ ाय

5

िनरं क
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कलम 4 (1) ब (ii) :- आपले अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये .

अ.
.
1
1)

पदनाम

2)

सहा यक अधी क
अिभयंता

3)

अधी क

4)

विर ठ िलपीक

5)

किन ठ िलपीक

2
अधी क अिभयंता व
शासक

सावजिनक ािधकरणातील अिधकारी व कमचारी यांची कत ये
कलम 4 (1) ब (ii)
कत ये शासकीय
कोण या कायदा/िनयम/ शासन
िनणय व पिरप कानुसार
3
4
शासकीय अिधकारी हणुन
महारा सावजिनक बांधकाम
काम पाहणे, िवभागाचे
िनयम पु तका, 1 ली आवृ ी
अिधप याखालील बांधकामांचे
1929 2 री आवृ ी 1940
शासकीय व तांि क िनयं ण
िनरी ण करणे
अधी क अिभयंता व शासक
पाटबंधारे सावजिनक बांधकाम
यांना काय लयीन कामकाजात
िवभागातील इं जी शासन
सहायक, मा.अ.अ शासक
िनणय पीडीएन/ 1059/9/
यांनी िदले या िव ीय
आय िद. 6/12/1960 आिण
अिधकारानुसार काम करणे.
िद.27/5/61.
शासकीय कामात सहायक,
सावजिनक बांधकाम शासन
प यवहार शाखा मुख हणुन
िनणय मांक पीड लुडी/3057
काम पाहणे
/28408/एस िद.7/1/1958
सोबत या यादी माणे

अिभ ाय
5

सोबत या यादी माणे
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अ. .
1

अिधकारी/कमचारी
यांचे नांव व काय सन
ी.सु.श.जाधव,
शाखा अिभयंता
शा-1

2

ी.सु.श.जाधव,
शाखा अिभयंता
शा--2

3

कु. नेहल ठोकळ,
किन ठ अिभयंता
शा-3

4

ी.एस.एस.पाठक,
शाखा अिभयंता
शा-4

5

ी.एस.एस.पाठक,
शाखा अिभयंता
शा- 5

6

काय सन 1
ी.जे.बी.वाघ
थम िलपीक
(एस.आर.सोनवणे,
क.िल.)

लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर
कलम 4 (1) (ब) (2) अिधकारी/कमचारी यांची कत ये
कायभार तपशील
लघु पाटबंधारे िवभाग .2 संगमनेर- पपळगांव खांड,को.प.ब.को हार ल.पा.त.अंबीदुमाला
व.उ.िस.यो.कातळपुर,िचच डी,वारं घुशी,वाकी मा हे रे,इतर ल.पा. क प प यवहार. वाही
वळण योजना, वाघे रा, पगलवाडी, आंबोली ब बीलटे क. ल.पा.नािशक –ल.पा.योजना वणी
खु.अबंड,जोरण, िवभागाचा सव प यवहार तसेच वळण योजना गोळशी महाजे,न नाशी,
कापवाडी कळमुते,अंबोली वेळंु जे, .व.यो. मांजरपाडा, जोड उपसा योजना .3 भेनशेत-मेनमाळ
व .4 ममदा कापूल -खंबाळे . वेतपि का प यावहार,िवशेष चौकशी सिमती प यवहार.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
(सु.श.जाधव)
उ व वरा धरण िवभाग -िनळवंडे 2 धरणावरील उ.िस.यो. राजुर पपरकणे उ च तलांक पूलाचे
काम व संबंिधत िवभागाचा प यवहार .ए.आय.बी.पी.(भाम व वाकी),क ीय जलआयोग
संबंिधत सव प यवहार. यं सामु ी पाखरण काय म, खाजगीकरणातूनिवकिसत क प
(HPDA) , पतं धान जलआरा डया.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.सु.श.जाधव)
अ.नगर म. .िवभाग-उिसयो खानापूर,ताजनापूर ट पा.1, को.प.बं. माळे गांव.वाघे ली व
ढोरजळगांव व िवभागाशी संबंिधत कामे व संबंिधत िवभागाचा प यवहार.
मा.मं ी महोदय िज हािधकारी काय लय ( हीजन 20-20) मा.मु य अिभयंता व महामंडळ
तरावरील सव बैठकां या िटप या तसेच संगणक क ातील कामे, सचन िनम ती , वेब साईट
अपडेट करणे.ई-जलसेवा
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
(कु. नेहल ठोकळ)
नां.म. .िव नािशक- पुणेगांव दरसवाडी, वाकी ,भाम, भावली व मुकणे क पांची कामे व

संबंिधत िवभागीय प यवहार,दारणानदीवरील बंधारा,वैतरणा वळण योजना इ, िककवी
हटटीपाडा व योजना. उ. .ध.िव-उ व वरा डावा कालवा सा. -675 मी वरील जलसेतू
िक.मी.19 ते 97 मधील कामे, एकुण 9 वळण योजना चे सव काम. (धोडळपाडा, चाफयाचा पाडा
, पायरपाडा, िचमणपाडा , झाल पाडा, राजपाडा, अंबड, आंबेगाव, पपरज). व ईतर संक ण
प यवहार.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.एस.एस.पाठक)
मा.सिचव जलसंपदा यांचे दै मािसक बैठका व इतर कामे, नाबाड मेरी सीडीओ काय म ,
अनुंषगीक िनवेदने व प यवहार, मािसक गती अहवाल,गुणिनयं ण , िविधमंडळ िटप या
लधु पाटबंधारे िवभाग .2 संगमनेर-उ च तरीय कालवे कामे व प यवहार,संरेखा व सव ण.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.एस.एस.पाठक)
1.वग 1 ते 4 अिधकारी/कमचा यांचे िवभागीय चौकशी करणे, पोटल वरील त ार,
2.वग 1 ते 4 अिधकारी/कमचा यांचे ाथिमक चौकशी करणे
3.जनता/लोक ितिनधी यांचे त ार अज वरील ाथिमक चौकशी.
4.लोकशाही िदन प यवहार व बैठकीसाठी िटपणी तयार करणे., ाम थ िदन, दफतर तपासणी,
5.वग 1 व 2 अिधकारी /कमचारी यांचे गोपनीय अहवाल व वग 4 चे गोपनीय न ती.इ .
पुण करणे व संपुण प यवहार.
6. वरील िवषयां या अनुषंगाने िनयतकालीक िववरणप े व न दवहया अदयावत करणे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.जे.बी.वाघ)
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अ. .
7

अिधकारी/कमचारी
यांचे नांव व काय सन
काय सन - 3
ी.पी.जी.धम िधकारी,
विर ठ िलपीक

8

काय सन - 4
ी.जे.बी.वाघ
थम िलपीक
(एस.आ.सोनवणे, क.िल.)

9

अथ 1
ी.के.ई.कुलकण
किन ठ िलपीक

10

अथ 2
ी.आकाश ठोबंरे
विर ठ िलपीक.
( ी. एस.ए.शेख,
किन ठ िलपीक)

11

अथ-3
ी. ही.ए.साबळे
विर ठ िलिपक

12

अथ 4
ी. .अ.इथापे,
किन ठ िलपीक.
( ी. एस.बी.हिर चं े)

13

आ था 1 तां

कायभार तपशील
1. ािधकरणांतगत अ थापना िवषयक यायालयीन करणांचा पाठपुरावा करणे. व या
संबंधीचा प यवहार.
2.राजीव गांधी अिभयान.
3.फलाय ऍ़ शचे ैमािसक िववरणप दे ण.े
4.वरील िवषयां या अनुषंगाने िनयतकालीक िववरणप े व न दवहया ठे वणे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.पी.जी.धम िधकारी)
1.उ व वरा धरण िवभाग, संगमनेर यांचे वेतन व भ े तपासणे.
2.मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अनुषंगाने सव प यवहार, मािसक िववरणप व
न दवही.
3.अिधकारी व कमचा घरबांधणी व लाट खरे दी परवानगी व वाहन खरे दी परवानगी. इ.
4. म ा व दािय व संबधी प यवहार.
5. वरील िवषयां या अनुषंगाने िनयतकालीक िववरणप े व न दवहया अदयावत करणे..
माणप
मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज
माझेकडे अ य कोणतेही काम नाही.
( ी.जे.बी.वाघ)
1.महामंडळाकडे बांधकामासाठी / भुसंपादनासाठी अनुदान मागणी करणे.
2. महामंडळाकडु न बांधकामासाठी / भुसंपादनासाठी ा त अनुदान वाटप करणे व लेखा ठे वणे.
3.मािसक/ितमाही/सहामाही/वा षक लेखामािहती सादर करणे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.के.ई.कुलकण )
1.िवभागाकडु न ा त होणा या िनिवदा संबंधी कायवाही व प यवहार.
2.कामा या मुदतवाढीचे ताव व मंजुरी दे ण.े
3.अितिर त बाब दरसुची मंजुरी.
4.लेखा पिर छे द, बांधकामासाठीचे अंदाजप क सादर करणे
6.वरील िवषयां या अनुषंगाने िनयतकालीक िववरणप े व न दवहया अदयावत करणे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.आकाश ठोबंरे)
1. ािधकरण काय लयातील आ थापना संबंधी धनादे श काढणे चे क बुक व कॅ श सांभाळणे व
कॅ श बुक िलहीणे व यासंबंधी कामकाज
2. आ थापना अंदाजप क सादर करणे.
3. महामंडळाकडे वेतन व भ याची मागणी सादर करणे. व ा त अनुदान वाटप
4. धनादे श काढणे व पेटटी कॅ शबुक िलहीणे.व आ थापनेची र कम हाताळणे.
5. फॉम 88 सादर करणे.
6. संकीण वसुली /रोख तडजोड िनलंबन लेखा
7. वरील िवषयां या अनुषंगाने िनयतकालीक िववरणप े व न दवहया अदयावत करणे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी. ही.ए.साबळे )
1. ािधकरणातील अिधकारी/कमचारी यांचे वेतन व भ े दे यके तयार करणे. व प यवहार.
2. ािधकरणातील अिधकारी/कमचारी यांचे वास भ े तयार क न मंजुर करणे.
3.अिधकारी/कमचारी यांचे भिव य िनव ह िनधी अ ीम/ना परतावा मंजुर करणे व याचा लेखा
अदयावत ठे वणे व सव प यवहार.
4.ठे व संल न िवमा योजना, घरबांधणी/संगणक वाहन इ.अ ीमे बाबत प यवहार
5.आयकर िववरणप , फॉम नं.24 तयार क न आयकर िवभागाकडे पाठिवणे.
6.वरील िवषयां या अनुषंगाने िनयतकालीक िववरणप े व न दवहया अदयावत करणे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणते ही काम नाही.
( ी. .अ.इथापे)
1.वग 1 व 2 अिधका यां या मद या,रजा व या संबंधी सव प यवहार.
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अ. .

अिधकारी/कमचारी
यांचे नांव व काय सन
ी एस.के. गोरे ,
किन ठ िलपीक

14

आ थापना 1
ी. िन गवळी
किन ठ िलिपक

15

आ थापना 2
ी.डी.जे.चे नुर, किन ठ
िलपीक

16

आ थापना 4
ी.डी.जे.चे नुर,
किन ठ िलपीक

17

आ थापना- 3
ी.डी.जे.चे नुर,
किन ठ िलपीक

कायभार तपशील
2. वग 1 व 2 अिधका यां ये आगाउ वेतनवाढीचे ताव.
3. वग 1 व 2 अिधका यां ये आ वािसत गती योजना व वेतन िन शची.
5. वग 1 (कायकारी अ भयता) यांचे पु तकातील न दी अदयावत करणे.
6. कायकारी अ भय याची मािसक दै नंिदनी.
7. वरील िवषयां या अनुषंगाने िनयतकािलक िववरणप े व न दवहया तपासणी व मा यता दे ण.े
. 8. क प भ ा ताव सादर करणे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी एस.के. गोरे ),
1. िनयत आ थापनेवरील वग 3 व 4 कमचा यां या बद या /िनयु तया संबंधीचा प यवहार.
2. िनयत आ थापनेवरील वग 3 व 4 कमचा यां या आगाउ वेतनवाढी ताव, पुर कार,
आ वािसत गती योजना संबंधीचा प यवहार.
3. पुणे व नािश पिरमंडळाशी प यवहार.
4. अनुकंपा त वावरील िनयु ती संबंधीचा प यवहार नािशक व नगर िज हा.
5. नांदरु म यमे वर क प िवभाग, नािशक या िवभागाची वेतन व भ े वग 1 व 2
अिधका यां या बद या, रजा व या संबंधी सव प यवहार.
6. वग 1 व 2 अिधका यांचे आगाउ वेतनवाढीचे ताव.
7. िवषयां या अनुषंगाने िनयतकालीक िववरणप े व न दवहया तपासणी व मा यता दे ण.े
8. क प भ ा ताव सादर करणे.
9. वरील िवषयां या अनुषंगाने िनयतकालीक िववरणप े व न दवहया अदयावत करणे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी. िन गवळी )
1. िश णाबाबत सव प यवहार .
2.गोपनीय प आवक जावक, क प भ ा करणे.
3.िनयत आ थापनेवरील पदांना मुदतवाढीचा ताव.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.डी.जे.चे नुर,)
1. अिधकारी व कमचारी यांचे मुळ व दु यम सेवा पु तकातील न दी अदयावत करणे
2.वग 3 व 4 कमचा यांचे 50/55 कवा 30 वष या सेवेनंतर पुन वलोकन
3.शाखा अिभयं यांची रजा मंजुरी करणे.
4.िवभागातील वग 3 कमचा यांचे रजा मंजुरी करणे.
5.वग 3 व वग 4 .अ.आ.कमचा यांचे बद या व िनयु या , ये टतासूची , मुदतवाढ ताव इ.
6.िनयत आ थापनेवरील पदांना मुदतवाढीचा ताव.
7.वरील िवषयां या अनुषंगाने िनयतकालीक िववरणप े व न दवहया अदयावत करणे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.डी.जे.चे नुर)
1. ािधकरणातील अिधकारी/कमचा यांचे सेवािनवृ ी ताव महालेखापाल यांचेकडे पाठिवणे.
2.कायकारी अिभयंता यांचे सेवा िनवृ ी करणे ताव महालेखापाल यांचेकडे पाठिवणे.
3.जात पडताळणी करणे व प यवहार.
4. .अ.आ.कमचा यांची आ थापना िवषयक करणे - ताव/बद या
5.अिधकारी/कमचा यांचे वे छा िनवृ ी करणे मंजुरी.
6.िनवडणुकीचे आदे श व प यवहार.
7.लोकसेवा आयोगामाफत होणा या परी ेसाठी या संबंधी प यवहार.
8. उ व वरा कालवा िवभाग, संगमनेर व लघु पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांचे वेतन दे यके
तपासणी.10.िववरणप े व न दवहया.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.डी.जे.चे नुर)

18

भांडारपाल

1.भांडारिवषयक सव कामे., 2.िनयतकािलक िववरणप े सादर करणे
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अ. .

अिधकारी/कमचारी
यांचे नांव व काय सन
ी. एस.एम.शेख
अनुरेखक

19

ी. वी.एस.िमसाळ
विर ठ िलिपक

20

रे शा शाखा
ी. वी.डी.पंडीत,
आरे खक-1

21

ी.डी.टी. लोणारी
उ च ेणी लघुलेखक

22

ी.ए. एम.जाधव किन ठ
िलपीक

23

ीमती िवमल परदेशी
किन ठ िलपीक

24

ी.धनंजय िवलास पवार,
किन ठ िलपीक

25

ी. सिचन िव णु गांगड,
टं कलेखक

कायभार तपशील
3.भांडारपडताळणी, यं सामु् ी िनलखन अहवाल
4. सामु् ी भांडार औरं गाबाद/पुणे व इतर अनुशषंिगक कामे.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.एस.एम.शेख)
1.भू-संपादन िवषयक प यवहार.
2.पुनवसन / वनजमीन /पय वरण प यवहार,
3. कलम 18 व 28 अ तगत यालयीन करण
4. कलम 18 व 28 अनुदान मागणी.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी. वी.एस. िमसाळ)
1. मु य अिभयंता/कायकारी संचालक/अधी क अिभयंता िनरी ण टीप या,
2. गुण िनयं ण अ. अ./का.अ. िनरी ण टीप या,
3. शा य व गिणतीय उपकरणे, लाय री, िनबिधत नकाशे, धरण तपासणी अहवाल
4. वृ ारोपण नकाशाबाबत टीप या,
5. रे खा शाखेतील सव कामे, िनयतकािलक िववरणप
6. ािधकरणातील बांधकामाधीन क पाची टीपणी
7. सव िमट ग या टीप या तयार करणे, बैठका िलहीणे
8. क प कामांचा बहू तरीय आढावा अहवाल सादर करणे,
9. आमदार/खासदार यांनी केले या सुचना व माग या व यावर केलेली
कायवाहीबाबतचा अहवाल दे श काय लयास सादर करणे इ.
10. अ. अ. व . यांचेकडे सव िवभागा या िटप या नकाशासह सादरीकरण इ. अनुषांिगक कामे
11. वसाहत व वसाहती मधील मोकळया जागेचा प यवहार
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी. वी.डी.पंडीत.)
मा.अ.अ. यांचे िड टे शन घे णे व टं कलेखन क न दे णे इ., दूर वनी , फॅ स पाठवणे इ.
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.डी.टी. लोणारी )
जावक शाखेचा कायभार
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.ए. एम.जाधव )
आवक शाखेचा कायभार
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ीमती िवमल परदे शी)
संगणक शाखेचा कायभार (ई-मेल काढणे व पाठिवणे)
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी.धनंजय िवलास पवार)
संगणक शाखेचा कायभार( शा)
माणप मािणत कर यात येते की सदरचा कायभार बरोबर असुन या खेरीज माझेकडे अ य
कोणतेही काम नाही.
( ी. सिचन िव णु गांगड)
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सावजिनक ािधकरणातील अिधकारी व कमचारी यांची कत ये
कलम 4 (1) ब (ii)
फौजदारी कत ये
अ. .

पदनाम

कत ये फौजदारी

कोण या कायदा/िनयम/
शासन िनणय व
पिरप कानुसार

अिभ ाय

1

2

3

4

5

कोण या कायदा/िनयम/
शासन िनणय व
पिरप कानुसार
4

अिभ ाय

िनरं क
कत ये अध याियक
अ. .

पदनाम

कत ये अध याियक

1

2

3

5

िनरं क
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कलम 4 (1) ब (iii)
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर
कलम 4 (1) ब (iii) :- िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती.
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदािय व िन चत क न कायप दतीचे काशन.
कलम 4 (1) ब (iii)
(कामाचा वापर/नांव)
1)

कामाचे नांव

:

क प शाखेकडील कामे, अंदाजप कांना मा यता दे णे
व इतर आ थापना िवषयक कामे, पगार दे यके, सेवा
पु तके अदयावत ठे वणे, रजा मंजुरी, अनुदान वाटप

2)

संबंिधत तरतूद

:

महारा
महारा
महारा

3)

अिधिनयमाचे नांव :

:

वेळोवेळी िसधद होणारे अिधिनयम, कायदे इ.

4)

िनयम

:

चािलत िनयम व वेळोवेळी िस द होणारे शासनाचे
िनयम.

5)

शासन िनणय

6)

पिरप के

7)

काय लयीन आदे श :

सावजिनक बांधकाम संिहता,
सावजिनक बांधकाम लेखा संिहता.
नागरी सेवा िनयम पु तके

:
चिलत शासन िनणय व वेळोवळी िस द होणारे शासन
िनणय इ.
:

चिलत पिरप के व वेळोवळी िस द होणारे पिरप के.

अ.

कामाचे व प

कालावधी िदवस

येक कामासाठी अिधकारी व
कमचा यांची भूिमका

1)

क प शाखा
तांि क मंजुरी दे णे

तावाचे व पानुसार
कालावधी आव यक
आहे .

शा.अ. यांनी तांि क टया तपासुन
सहा.अ.अ. यांचे माफत मा यतेसाठी
सादर करणे. अ.अ. व शासक यांनी
मा यता दे ण.े

2)

रे खा शाखा नकाशे
तयार करणे
भू संपादनाची कामे
पाहणे
लेखा शाखा
अनुदान मागणी
अनुदान वाटप
लेखा सादर करणे

कामा या
आव यकतेनस
ु ार काम
करणे

आरे खक यांनी तपासंणी करणे व
अ.अ. व शासक यांनी मा यता दे णे

दरमहा 20 तारखेपयत
अनुदान मागणी करणे व
महामंडळाकडु न ा त
झाले या अनुदानाचे
िवभागांना िवतरण करणे

विर ठ िलपीकं यांनी मागणी तपासणी
करणे व अ.अ. व शासक यांची
मा यता घे उन सादर करणे. अनुदान
महामंडळ काय लयाकडु न उपल ध
होते.

िनिवदा िवषयक कामे
.125 ल पयत या
िनिवदांना मंजुरी दे णे
.25 ल अिधभारासह
5 ट के पयत या िनिवदा
मंजुर करणे.
2) मु हमट शीट सादर
करणे

7 िदवस

विरठ िलपीकांनी तपासणी करणे व
अ.अ. व शासक यांनी मा यता दे ण.े
.25 ल पयत या व 5 ट के कमी
दरा या िनिवदा ािधकरण काय लयात
वकृ त करणे व या पुढील िनिवदा
विर ठ काय लयास सादर करणे

3)

4)

येक ितमाहीस
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अ.

कामाचे व प

कालावधी िदवस

येक कामासाठी अिधकारी व
कमचा यांची भूिमका

5)
6)

वेतन दे यक मंजुर करणे
आ थापना शाखा
पिरमंडळास मािहती दे णे

दरमहा
मािगतलेली मािहती
ता काळ सादर करणे

7)

िनवृ ी वेतनाची करणे
पाहणे

कमचारी सेवािनवृ
हो यापुव सहा मिहने
आधी िनवृ ी करणे
महालेखाकार यांना सादर
करणे

सहायक अधी क अिभयंता
विर ठ िलपीक यांनी तयार करणे.
अधी क यांनी तपासून अ.अ. व
शासक यांची मा यता घे णे
विर ठ िलपीक यांनी तपासुन अ..अ. व
शासक यांची मा यता घे णे

8)

काय सन 1
िवभागीय चौकशी
करणे
यायालयीन करणे
पाहणे

िवभागीय चौकशीचा
पाठपुरावा करणे

अिभ ाय

किन ठ िलपीक यांनी चौकशी
अहवाल तपासून अधी क यांचे माफत
अंितम आदे शासाठी अ.अ. व शासक
यांना सादर करणे.
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कलम 4 (1) (b) (v) नमुना क :- वत:ची काय पार पाड यासाठी या याकडु न ठरिव यात आलेली मानके
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणात होणा या कामासंबंधी सवसामा यपणे आखलेले िनयम
कलम 4 (1) (b) (v) नमुना क :- याने वीकारलेले कवा या या िनय ंणात असलेले कवा याची काय पार पाड यासाठी
या या कमचारीवग कडु न वापर यात ये णारे िनयम, िविनमय, सूचना, िनयमपु तका आिण अिभलेख
कलम 4 (1) (b) (v) नमुना क
अ. .
िवषय
संबंिधत शासकीय िनणय/ काय लयीन आदे श
शेरा
/िनयम राजप वगैरेचा मांक व िदनांक
अस यास
1
2
3
4
1)
आ थापना शाखा
महारा नागरी सेवा िनयम रजा, सव साधारण सेवा
शत , वेतन िनलंबन
महारा नागरी सेवा िनयम सेवा िनवृ ी िनयम.
महारा नागरी सेवा िनयम िश त व अपील
वेळोवेळी ा त होणारे शासन िनणय
2)
लेखा शाखा
महारा सावजिनक बांधकाम संिहता 1984
महारा सावजिनक बांधकाम िनयमावली 1984
शासन िनणय पिरप के इ.
3)
क प शाखा
महारा सावजिनक बांधकाम संिहता 1984
(तांि क) महारा सा.बा.ह त पु तका
4)
रे खा शाखा
महारा सावजिनक बांधकाम संिहता 1984
(तांि क) महारा सा.बा.ह त पु तका

लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणात होणा या कामासंबंधी सवसामा यपणे आखलेले िनयम
कलम 4 (1) (b) (vi) :- या याकडे असले या कवा या या िनयं णाखाली असले या द तऐवजाचे िविवध वग खालील िववरण
कलम 4 (1) (b) (vi)
अ. .
िवषय
द तऐवज /धािरणी
धािरणी नोदं वही
तपशील
िकती काळापयत
न दवही या पैकी
मांक
ही मािहती
कोण या कारात
सांभाळु न ठे वली
उपल ध
जाते.
1
1)

2
काय सन 1

3
धािरका/न दवहया

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

काय सन 2
आ थापना 1
आ थापना 2
आ थापना 3
आ थापना 4
अथ.1
अथ.2
अथ.3
अथ.4

धािरका/न दवहया
धािरका/न दवहया
धािरका/न दवहया
धािरका/न दवहया
धािरका/न दवहया
धािरका/न दवहया
धािरका/न दवहया
धािरका/न दवहया
धािरका/न दवहया

11)

क प शाखा

धािरका/न दवहया

12)
13)

रे खा शाखा
भांडार शाखा

धािरका/न दवहया
धािरका/न दवहया

4

5

6
महारा
सावजिनक
बांधकाम
संिहतेमधील
तरतुदीनुसार
पिरिश ठ 42

लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणात कोणताही धोरणा मक िनणय घे यापुव कवा याची
काय लयात अमंलबजावणी कर यापूव जनतेशी अथवा जनते या ितिनधीशी चच कर याबाबत अ त वात असले या यव थेचा
तपशील.
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कलम 4 (1) (b) (vii) :- आपले धोरण तयार कर या या कवा याची अंमलबजावणी कर या या संबंधात लोकाशी िवचारिविनमय
कर यासाठी कवा लोकाकडु न िनवेदने केली जा यासाठी अ त वात असले या कोण याही यव थेचा तपशील.
कलम 4 (1) (b) (vii)
अ.
कोण या
यव थेची कायप दती
संबंिधत शासकीय िनणय
पुन वलोकनाचा
.
िवषयासंबंधी स ला
/काय लयीन आदे श/राजप
काळ (Periodicty)
मसलत
वगैरेचा मांक व तारीख
1
2
3
4
5
1)
िनिवदा कामाबाबत
िनिवदा उघडणे व िव ीय मय दा
वेळोवेळी जाहीर होणारे
विर ठ अिधकारी व संबंिधक
शासन िनणय पिरप के इ.
ठे केदार यांचेबरोबर चच
िव ीय अिधकार
2)
लोक ितिनध चे
िनवेदन ा त झा यावर एक
वेळोवेळी जाहीर होणारे
िनवेदन ा त क न
मिह याचे आत उ र दे यात
शासन िनणय पिरप के इ.
घे यासाठी िलपीक
येते.
या आधारे
ठे व यात आला आहे
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणातील सिम या पिरषदा, अथवा मंडळा या बैठकीचे तपशील.
कलम 4 (1) (b) (viii) :- आपला एक भाग हणुन कवा स ला दे या या योजनासाठी हणुन घिटत केले या दोन कवा
आिध य तचे िमळून बनलेलया मंडळाचे , पिरषंदाचे सिम यांचे कवा अ य िनकायां या बैठकी लोकासाठी खु या आहे त
कवा कसे अशा बैठकांची कायवृ े जनतेस पाहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे याचे िववरणप
कलम 4 (1) (b) (viii)
सिमती, मंडळ वा
पिरषदे चा उददेश

अ.
.

सिमती, मंडळ व
पिरषदे चे नांव

सिमती, मंडळ
वा पिरषदे या
रचनेचा ढाचा
(Composition)

1
1)

2
पुन वलोकन
सिमती

2)

कालबधद
पदो नती सिमती

3)

अतांि क
कमचा यांना
पुर कार िशफारस
करणेबाबत

3
सिमतीचे
अ य वग 1
अिधकारी व
इतर सद य
सिमतीचे
अ य वग 1
अिधकारी व
इतर सद य
सिमतीचे
अ य वग 1
अिधकारी व
इतर सद य

4
शासकीय
कमचा यांना 50/55
वया या ट यावर
पुन वलोकन करणे
वग 3 व 4
कमचा यांना
कालब द पदो नती
मंजुर करणे
अतांि क
कमचा यांना पुर कार
िशफारस करणेबाबत

4)

ी
कमचा यां या
त ारीबाबत

वग3/4 कमचारी
एक अ य ,
सद य व 1
गैरशासकीय
सद य.

मिहला कमचा यां या
त ारीवर कायवाही
कर याकिरता

सिमती,
मंडळ वा
पिरषदे ची
वांरवांरता
(Frequen
cy)

या
बैठकीचा
इितवृ ांत
जनतेस
पाह यासा
ठी उपल ध
आहे का?
7
होय.

या
बैठकीचा
इितवृ ांत
कोणाकडे
उपल ध
असतो

5
दरवष

या
बैठकीस
उप थत
राह याची
जनतेस
मुभा आहे
का?
6
नाही

दरवष

नाही

होय.

थम
िलपीक

दरवष

नाही

होय.

अधी क

आव यक
तेनस
ु ार

नाही

होय.

थम
िलपीक
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लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरण काय लयातील अिधका यांची व कमचां याची यादी
कलम 4 (1) (b) (xi) :- आप या अिधका यांची आिण कमचा यांची िनदिशका.
कलम 4 (1) (b) (ix)
अ. .

अिधकार पद

अिधका याचे / कमचा याचे
नांव

वग नोकरीवर जु
झा याचा िदनांक

1

अ.अ.व शासक

ी.अ.रा. नाईक

1

01/07/2000

2

सहा. अ.अ.

ी.एस.डी. येवले

1

23/12/1982

3

शाखा अिभयंता

ी सु.श.जाधव

2

11/09/1998

4

शाखा अिभयंता

ी.एस.एस.पाठक,

2

14/11/1983

5

अधी क

ी.छ.ना.मते

3

19/07/1984

ी.जे.बी. वाघ

3

29/07/2008

6

थम िलपीक

7

उ च ेणी लघुलेखक

ी.डी. टी. लोणारे

3

02/06/2012

8

सहा.अनुरेखक

ी. एस.एम.शेख ,

3

23/08/1984

9

विर ठ िलपीक

ी.पी.ए.ईथापे

3

3/01/1984

10

विर ठ िलपीक

ी.एस.के.गोरे

3

25/01/1993

11

विर ठ िलपीक

सौ. ए.जे. पवार

3

19/03/2009

12

विर ठ िलपीक

ी.ए.एम.ठ बरे

3

31/10/2012

13

सहा.भांडारपाल

3

---

14

किन ठ िलपीक

ी.के.ई.कुलकण

3

01/12/1989

15

किन ठ िलपीक

ी.एस.बी. हिर चं े

3

21/02/2014

16

किन ठ िलपीक

ी.ए.एस.शेख

3

05/03/2014

17

किन ठ िलपीक

ी.संपत काशीनाथ खांदवे

3

19/09/2008

18

किन ठ िलपीक

ी.अिवनाश.मु.जाधव

3

16/11/1990

19

किन ठ िलपीक

ी.धनंजय िवलास पवार

3

06/03/2014

20

किन ठ िलपीक

ी.एन.जी.गवळी

3

30/10/2012

21

किन ठ िलपीक

ी. सिचन िव णु गांगड,

3

10/03/2014

22

वाहन चालक

ी एस.एन.खडके

3

15/06/1995

23

िशपाई

4

19/9/2008

24

िशपाई

ी.जी.एल.क डले

4

01/10/1985

25

िशपाई

ीमती एस.एम.पे ाम

4

03/07/1984

26

चौकीदार

4

04/12/2014

िर त

एस.के. पडागळे

िकशोर अजुन तोरडी
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लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर.
कलम 4 (1) (b) (xi) :- सव योजनांचा तपशील , तािवत खच दशिवणारा आप या येक अिभकरणाला नेमन
ू िदलेला
अथसंकलप आिण संिवतिरत केले या रकमांचा तपशील.
कलम 4 (1) (b) (xi)
---------त ता वतं जोडला आहे -----------

महारा

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 िनमय 4 (ख) (12)

कलम 4 (1) (b) (xii) :- अथ सहा य काय मा या अमंलबजावणीची रीत व वाटप केले या रकमा आिण अशा
काय मां या लाभािधका यांचा तपशील.
कलम 4 (1) (b) (xii)
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणातील अनुदान वाटप काय मातील लाभाथ चा तपशील.
काय माचे योजनेचे नांव वष 1 एि ल 2015 ते 30 जून 2018
अ. .

लाभधारकांचे संपण
ू नांव व प ा

िदले या अनुदानाची र कम
िदले या सवलत ची र कम

या ािधकरणांतगत वैय तक लाभाची कामे
नाहीत. जनतेसाठी कोण याही व पाचे अनुदान
वाटप कर यात येत नाही.

अनुदन वाटप नस यामुळे रकमेचा
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कलम 4 (1) (b) (xiii) : या य तना सवलती, परवाने कवा ािधकारप े िदलेली आहे त अशा य तचा तपशील.
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणातुन कोणतीही सवलत , परवाना अथवा अिधकारप िमळाले या
लाभाथ चा तपशील :
परवाना/परवानगी/सवलत यांचा कार : कोणताही परवाना दे यात येत नाही.
परवाना दे णारी अिधकारी/ य त :
कलम 4 (1) (b) (xiii)
अ. .

परवाना
धारकाचे नांव

परवाना
मांक

1

2

3

परवाना
िद याची
तारीख
4
िनरं क

िकती
काळासाठी
वैध
5

सवसामा य
अटी

परवा यांचा
तपशील.

6

7

टीप :- या ािधकरणामाफत कोण याही कारचे परवाने, परवानगी ,सवलती इ. दे यात येत नाहीत या मुळे सदर मािहती िनरं क
आहे .

कलम 4 (1) (b) (ix) : ईले
तपशील

ािनक व पात वत:कडे उपल ध असले या कवा ता यात असले या मािहती या संबंधातील

लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणात ईले
परवाना/परवानगी/सवलत यांचा कार :
अ. .

द तऐवज / धािरणी /
न दवहीचा कार

िवषय

1
1)

2
धािरणी

3
सव शाखा

ॉिनक व पात उपल ध असलेली मािहती

कोण या कार या
ईले ॉिनक व पात मािहती
साठिवलेली
आहे ?
4
-----

कलम 4 (1) (b) (ix)
ही मािहती ता यात
असले या य तचे नांव

5
संगणक ऑपरे टर व
संबिधत शाखा अिभयंता
/कमचारी

टीप :- या ािधकरणात मािहती धािरकाम ये साठिवली जाते. संगणकाचा वापर कर यात येत आहे . मािहती संगणकावर ईले
व पात उपल ध क न दे याचे काम चालू आहे .
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ॉिनक

कलम 4 (1) (b) (xv) :- मािहती िमळिव यासाठी नागिरकांना उपल ध असणा या सुिवधांचा तपशील, तसेच सावजिनक
वापरासाठी चालिव यात ये त असले या ंथालयां या कवा वाचनालया या कामकाजां या वेळांचा
तपशील.
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणात उपल ध असलेली मािहती नागिरकांना पुरिव यासाठी उपल ध
असले या सुिवधा
कलम 4 (1) (b) (xv)
सुिवधांचा कार :तपशील
1)
2)

जनतेसाठी राखुन ठे वले या भेट या वेळेसंबंधीची मािहती
पर परसंवादी संकेत थळांची (इंटरॅ ट ह वेबसाईट) मािहती

कॉल सटरची मािहती
4) अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध असले या सुिवधांची मािहती
3)

5) कामा या तपासण या संदभ त उपल ध सुिवधांची मािहती

6) नमुने िमळिव या या संदभ त उपल ध सुिवधांची मािहती
7)सूचना फलकांची मािहती

9) ंथालयांची मािहती

10)चौकशी क ाची/िखडक ची अथवा वागत क ाची मािहती
िमळिव याची सुिवधा
11)काय लयीन काळानंतर संपक ची सुिवधा अस यास याची
मािहती

4)

दुपारी 3 ते 4
उपल ध नाही.
उपल ध नाही.
काय लयीन कामाचे वेळेत ािधकरण
काय लयात धािरका पाहता येतील.
िवभागीय काय लयाशी संपक साध यास
कामा या तपासणी या संदभ त मािहती/ नमुने
उपल घ क न दे यात येतील.
हे शासकीय काय लय आहे . कामासंबधी नमुने
िवभागीय तरावर दे याची सोय आहे .
मािहती अिधकाराबाबत मािहती अिधका यांची
नावे दशिवणारा फलक दशनी भागात लावला
आहे . तसेच वतं सुचना फलक दे खील
लावलेला आहे .
ंथालय हे फ त काय लयीन कामासाठी असुन
जनतेसाठी उपल ध क न िदलेले नाही. कारण
या तील सव पु तके ही शासकीय
कामाबाबतची आहे त.
ािधकरणाम ये टे िलफोन क ाम ये वागत
क असुन तेथे मािहती दे यासाठी कमचारी
उपल ध असतात.
काय लयीन कामानंतर रा पाळीस चौकीदार
असतो. सुटी या िदवशी िशपाई कत य थानी
असतात. यांचेकडे िनरोप िद यास संबंिधतांना
बोलावून कायवाही कर यात येते.

आप कालीन संपक ची मािहती

अ. .

उपल ध सुिवधा

वेळ

1)

दुर विन मांक
2328086
2325032

काय लयीन वेळ

थान
अहमदनगर

जबाबदार य
सहा यक अधी क अिभयंता,
अधी क व
लघु लेखक ई मेल प ा
seacada.amdngrwrd@
.maharashtra.gov.in
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कलम 4 (1) (b) (xvi)

लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर

मािहती अिधकारी/सहा यक मािहती अिधकारी व अिपलीय अिधकारी यांची नावे दशिवणारा तपशील.
क
मािहती
अिधकारी
यांचे नांव

ी.छ.ना.मते

अिधकार
पद

अधी क
लाभ े
िवकास
ािधकरण,
अहमदनगर

मािहती
अिधकारी
हणुन
याची
कायक ा
लाभ े
िवकास
ािधकरण,
अहमदनगर

संपुण प ा
दुर विन
मांक

ई मेल आयडी
काय ापुरताच)

(या

लाभ े
िवकास
ािधकरण,
अहमदनगर,
दुर विन
मांक 0241/
2325032

seacada.amdngrwrd@
.maharashtra.gov.in

अिपलीय
ािधकारी

अधी क
अिभयंता, व
शासक
लाभ े
िवकास
ािधकरण
,अहमदनगर

ख
सहा यक मािहती
अिधका याचे नांव
ी.जे.बी.वाघ

अिधकार पद
थम िलिपक
अधी क, लाभ े
िवकास ािधकरण,
अहमदनगर

सहा.मािहती अिधकारी
हणुन याची कायक ा
लाभ े िवकास
ािधकरण, अहमदनगर

संपुण प ा दुर विन

मांक

लाभ े िवकास ािधकरण,
अहमदनगर, दुर विन मांक
0241/2325032

ग
अिपलीय
ािधका याचे नांव
ी.एस.डी.येवले

अिधकार पद

सहा यक अधी क
अिभयंता व शासक
लाभ े िवकास
ािधकरण,
अहमदनगर

अिपलीय अिधकारी
हणुन याची
कायक ा
लाभ े िवकास
ािधकरण,
अहमदनगर

अहवाल दे णारे
मािहती
अिधकारी
ी.एस.डी.येवले

ई मेल आयडी
काय ापुरताच)

(या

seacada.amdngrwrd
@
.maharashtra.gov.in
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कलम 4 (1) (b) (xvii)
कलम 4 (1) (b) (xvii) : िवहीत कर यात ये ईल अशी इतर मािहती.
(ग) या मुळे लोकांना बाधा पोहचते अशी मह वाची धोरणे
आखतांना आिण असे िनणय जाहीर करतांना सव संबंिधत
व तु थती िस द करील
(घ) आप या शासिनक कवा याियवत िनणयाबाबतची कारणे बािधत य तना कळवील.
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणाम ये घे तले जाणारे काही मह वाचे शासकीय आिण अध याियक
िनणय
कलम 4 (1) (b) (xvii)
अ. .
1)
2)
3)

4)

तपशील

शेरा

कामाबाबतचे मह वाचे िनणय िनवदा वीकृ ती, काय रं भ
आदे श इ.
आ थापनेबाबत शासकीय िनणय , बद या रजा मंजुरी,
भिव य िनव ह िनधी,
िवभागीय चौकशी बाबतो िनणय, चौकशी अिधकारी,
सादरकत अिधकारी यां या नेमणुका, अंितम िश ा
आदे श इ. अध याियक िनणय.
या य त या ह कास बाधा पोहचते असे िनणय घे तले
गे यास.

सदर िनणय हे कामाबाबतचे असुन
संबंिधतांना कळिव यात येतात.
सदर िनणय संबंिधत अिधकारी/कमचारी
यांना कळिव यात येतात.
संबिधतांना कळिव यात येतात.

असे िनणय बािधत य तीस कळिव यात
येतात
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नुकसान भरपाई दे याबाबत तरतुद चिलत शासन िनयम व कायदयानुसार

मािहती अिधकार अिधिनयम कलम 4 (1) (ब) (10)
आप या येक अिधकायाला व कमचायाला िमळणारे मािसक वेतन तसेच ािधकरणा या िनिनयमाम ये तरतुद के या माणे नुकसान
भरपाई दे याची प दती.
लाभ े िवकास ािधकरण, अहमदनगर या सावजिनक ािधकरणातील अिधकायांचे व कमयांचे पगार व भ े.
अ.
.

नांव

अिधकार पद

मूळ पगार
मुळ
पगार

महागाई
भ ा
फरक/
इतर

6
13488

7
9892

8
-

िवशेष
शहर
भ ा/
वाहतुक
भ ा
9
-

13452

8968

-

1200

िवशे
ष
भ ा

1
2

ी.एस.डी. येवले

3

ी सु.श.जाधव

शाखा अिभयंता

73200

-

8784

5856

-

1200

-

89040

4

ी.एस.एस.पाठक,

शाखा अिभयंता

105600

-

12672

8448

-

1200

-

127820

5.

ी.छ.ना.मते

अधी क

56800

-

6816

4544

-

400

-

68560

6

ी.जे.बी. वाघ

42300

-

5076

3384

-

400

-

51160

7

ी.डी. टी. लोणारे

उ. .े लघुलेखक

48500

-

5820

3880

-

600

-

58800

8

ी. एस.एम.शेख ,

सहा.अनुरेखक

69100

-

8292

5528

-

400

-

83320

9
10

ी.पी.ए.ईथापे
ी.एस.के.गोरे

विर ठ िलपीक
विर ठ िलपीक

60300
42300

-

7236
5076

4824
3384

-

400
400

-

72760
51160

11

सौ. ए..जे. पवार

विर ठ िलपीक

35400

-

4248

2832

-

400

-

42880

12

ी. ए.एम.ठ बरे

विर ठ िलपीक

31400

-

3768

2512

-

400

-

38080

13

ीमती. ही.आर.परदे शी

िल.िन.टं कलेखक

25200

-

3024

2016

-

400

-

30640

14

ी.एस.बी.हिर चं े

िल.िन.टं कलेखक

20500

-

2460

1640

-

2000

-

26600

15

ी.अमीन एस.शेख

िल.िन.टं कलेखक

20500

-

2460

1640

-

400

-

26600

16

ी.संपत खांदवे

िल.िन.टं कलेखक

37200

-

4464

2976

-

400

-

45040

17

ी.ए.एम.जाधव

िल.िन.टं कलेखक

35300

-

4236

2824

-

400

-

42760

18

ी.धनंजय िवलास पवार

िल.िन.टं कलेखक

20500

-

2460

1640

-

400

-

25000

19

ी. सिचन िव णु गांगड,

िल.िन.टं कलेखक

20500

-

2460

1640

-

400

-

25000

20

ी.एन.जी.गवळी

िल.िन.टं कलेखक

25200

-

3024

2016

-

400

-

30640

21

ी.एस.एन.खडके

वाहन चालक

32000

-

3840

-

-

-

50

35890

िशपाई

21600

-

2592

-

-

-

50

24242

22

एस.के. पडागळे

-

112100

10

एकुण
र म

3
अधी कअिभयंता
व शासक
सहा.अ.अ.

थम िलपीक

5

घरभाडे
भ ा

2
ी.अ.रा. नाईक

1

4
112400

ेड
वेत
न

महागाई
भ ा

-

11
134880
135720

23

ी.जी.एल.क डले

िशपाई

39900

-

4788

3192

-

400

50

48330

24

ीमती एस.एम.पे ाम

िशपाई

39900

-

4788

3192

-

400

50

48330

25

ी.के.ए.तोरडी

चौकीदार

400

-

18000

-

2160

1440

-
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22000

सन 2019--20 किरता सचन
अ.

1.

.

क पाचे नांव

मता िन मतीचे उि ट

क पय
एकूण सचन
मता

जून 2019
अखेर िन मत
एकूण सचन
मता

क पाची
उविरत सचन
मता

सन 2019-20
चे सचन
िन मतीचे
उि ट

उ व वरा (िनळवंडे-2)

68878

2561

66317

2700

एकूण (मोठे ) नगर

68878

2561

66317

2700

नािशक िज हा
उ व गोदावरी क प
(पुणेगांव डावा कालवा)

6984

4608

2376

300

एकूण (मोठे ) नािशक

6984

4608

2376

300

एकूण (मोठे )

75862

7169

68693

3000

ताजनापूर उ सयो ट पा-2

6960

0

6960

0

एकूण (म यम )

6960

0

6960

0

शेरा

मोठे क प
अहमदनगर िज हा

2

म यम क प
अहमदनगर िज हा
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