नागिरकांची सनद
व
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम - २००५
कलम ४(१) (ख)
अ वये िज हा िनयोजन सिमतीची १७ मु

ांची मािहती

िज हा िनयोजन सिमती
िज हािधकारी काय लय, सातारा
1

नागिरकांची सनद
िज हा िनयोजन सिमती, िज हािधकारी काय लय, सातारा
अ.
.
1

2

3

4

5

6

िवभागाकडु न / काय लयाकडू न पुरिवली जाणारी सेवा

सेव ा पुरिवणारा अिधकारी
/कमचारी

आव यक कागदप ाची पूतता
के यानंतर िकती कालावधीत सेवा
पूरिवली जाईल
िज हा िनयोजन अिधकारी यां चेकडु न
न ती ा त झा यानंतर 7
काय लयीन कामां या िदवसा या आत
संबंधीत कमचा-यां कडु न न ती ा त
झा यानंतर 7 काय लयीन कामां या
िदवसा या आत

सेव ा िवहीत कालावधीत
पुरिवली न गे यास यां याकडे
त ार करता ये ईल ते अिधकारी
मा. िवभागीय आयु त, पुणे

अपील चा अज ा त ा त झा यापासुन
7 काय लयीन कामां या िदवसा या
आत

रा य मािहती आयु त, खंडपीठ पुणे

िज हा वा षक योजना/खासदार थािनक िवकास काय म/आमदार थािनक िवकास
काय म/ड गरी िवकास काय म या योजने अंतगत कामां ना शासकीय मंजुरी आिण
िनधी िवतरण आदेश देणे
िज हा वा षक योजना/खासदार थािनक िवकास काय म/आमदार थािनक िवकास
काय म/ड गरी िवकास काय म या योजने अंतगत कामां ना शासकीय मंजुरी आिण
िनधी िवतरण आदेशा या कमचया-यां नी सादर केले या न ती मा. िज हािधकारी यां चेकडे
वा रीसाठी सादर करणे. तसेच मह वाचे प िज हािधकारी यांचेकडे वा रीसाठी सादर
करणे
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अपीलीय अिधकारी हणुन काम करणे

िज हािधकारी तथा सिचव िज हा
िनयोजन सिमती

िज हा वा षक योजना/खासदार थािनक िवकास काय म/आमदार थािनक िवकास
काय म/ड गरी िवकास काय म या योजने अंतगत कामां ना शासकीय मंजुरी आिण
िनधी िवतरण आदेशा या कमचया-यां नी सादर केले या न ती िज हा िनयोजन अिधकारी
यांचेकडे वा रीसाठी सादर करणे .
आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून काम पाहणे,आ थापना िवषयक सव बाबीचे
कामकाज िनयं ण ठे वणे, अ पसं याक बहू ल सं था सोयी सुिवधा पुरिवणे योजने या
कामावर संपण
ू िनयं ण ठेवणे .
जनमाहीती अिधकारी हणून काम पाहणे .

सहा यक िज हा िनयोजन
अिधकारी (योजना)

संबंधीत कमचा-यां कडु न न ती ा त
झा यानंतर 7 काय लयीन कामां या
िदवसा या आत

िज हा िनयोजन अिधकारी सातारा

सहा यक िज हा िनयोजन
अिधकारी (आ थापना)

दै नंिदन कामकाज

िज हा िनयोजन अिधकारी सातारा

मािहतीचा अज ा त झा या पासुन 30
काय लयीन कामां या िदवसा या आत

िज हा िनयोजन अिधकारी तथा
अपीिलय अिधकारी सातारा

िज हा िनयोजन अिधकारी

मा. िज हािधकारी सातारा

2

अ.
.

िवभागाकडु न / काय लयाकडू न पुरिवली जाणारी सेवा

सेव ा पुरिवणारा अिधकारी
/कमचारी

7

िज हा वा षक योजने अंतगत कामां ना शासकीस मा यता दे याचे आदेश तयार क न
मा. िज हािधकारी यां चेकडे मा यतेसाठी सादर करणे व यासंबंधी प यवहार

संशोधन सहा यक - 5

8

िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) ा प आराखडा तयार क न िनयोजन िवभागास
सादर करणे

संशोधन सहा यक - 4

9

आमदार थािनक िवकास काय मा अंतगत कामांना शासकीय मंजुरी आिण िनधी
िवतरणाचे आदेश तयार क न मा. िज हािधकारी यां चेकडे मा यतेसाठी सादर करणे व
यासंबंधी प यवहार

संशोधन सहा यक - 3

10

खासदार थािनक िवकास े काय मा अंतगत कामांचे शासकीय मा यतेचे आदेश
मा. िज हािधकारी यां चेकडे मा यतेसाठी सादर करणे आिण सदर मंजुर कामांना िनधी
िवतरण करणे

संशोधन सहा यक - 2

आव यक कागदप ाची पूतता
के यानंतर िकती कालावधीत सेवा
पूरिवली जाईल
कामाचे ताव आिण अंदाजप के
ा त झा यानंतर याम ये टु ी
नस यास 7 काय लयीन कामां या
िदवसा या आत
िनयोजन िवभागाने ठरवुन िदले या
वेळाप कानुसार

सेव ा िवहीत कालावधीत
पुरिवली न गे यास यां याकडे
त ार करता ये ईल ते अिधकारी
िज हा िनयोजन अिधकारी सातारा

मा. आमदार महोदयाकडु न कामां या
िशफारस वर सं बंिधत यं णे कडू न
अंदाजप के मागिवणे यानंतर
टु ीरहीत तावां ना 7 काय लयीन
कामां या िदवसा या आत मंजुरी देणे
आिण सदर कामांना
उपल धततेनुसार िनधी िवतरण करणे
मा. खासदारां कडु न कामाचं ताव
ा त झा यानंतर 75 िदवसाचे आत
कामांना मंजुरी देणे.कामांना मं जुरी
िद यानंतर िनधी उपल धततेनुसार
िनधीचा थम ह ता िवतरीत करणे .

मा. िज हािधकारी सातारा

सिचव, िनयोजन िवभाग मं ालय
मुंबई 32

मा. िज हािधकारी सातारा

3

अ.
.

िवभागाकडु न / काय लयाकडू न पुरिवली जाणारी सेवा

आव यक कागदप ाची पूतता
के यानंतर िकती कालावधीत सेवा
पूरिवली जाईल
मा. िज हािधकारी यां नी कामांना
मंजुरी िद यानंतर िनधी या
उपल धतेनुसार कवा यं णे या
मागणीनुसार एक मिह या या आत
िनधी िवतरीत करणे
दर मिह या या 20 तारखेपयत

सेव ा िवहीत कालावधीत
पुरिवली न गे यास यां याकडे
त ार करता ये ईल ते अिधकारी
मा. िवभागीय आयु त, पुणे

मा. आमदार महोदयाकडु न कामांचे
ताव ा त झा यानंतर 7
काय लयीन कामां या िदवसा या
आत मंजुरी दे णे आिण सदर कामां ना
िनधी उपल धततेनस
ु ार िनधी िवतरण
करणे

िज हा िनयोजन अिधकारी सातारा

लेखािधकारी वग- 2

दै नंिदन काम

िज हा िनयोजन अिधकारी सातारा

उपलेखापाल

दै नंिदन काम

लेखािधकारी वग- 2

िलिपक

दै नंिदन काम

िज हा िनयोजन अिधकारी सातारा

सेव ा पुरिवणारा अिधकारी
/कमचारी

11

सवसाधारण िज हा वा षक योजने अंतगत कामां ना शासकीय मं जुरी िद यानंतर िनधी
िवतरणाचे आदेश तयार क न मा. िज हािधकारी यां चे वा रीसाठी सादर करणे .

संशोधन सहा यक - 1

12

िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) मािसक गती अहवाह तयार क न िनयोजन
िवभागास व मा. िवभागीय आयु त पुणे यांना सादर करणे
ड गरी िवभाग िवकास काय मा अंतगत कामां चे शासकीय मा यतेचे आदे श मा.
िज हािधकारी यां चेकडे मा यतेसाठी सादर करणे आिण सदर मंजुर कामांना िनधी
िवतरण करणे

सां यकी सहा यक – 1

13

14

15

16

काय लयातील सव लेखा िवषयक बाबी व िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) अंतगत
सव िनधीसंबंिधत असले या लेखा िवषयक बाब चे संपण
ु िनयं ण ठे वणे व मागदशन
करणे , (बी.डी.एस.) संकेतांकावर येणारे सव िनधीचे संिनयं ण
सव योजनांचा खच ताळमे ळ घे णे व लेखा िवषयक सव कामे तसेच खासदार थािनक
िवकास काय माचे रोख पु तक िलिहणे , िलपीकाने तयार केलेली देयके तपासून पुढील
कायवाही करणे
आ थापना िवषयक सव कामे. आवक जावक टपाल न दणी. सव देयके तयार करणे .

सां यकी सहा यक – 2

िज हा िनयोजन अिधकारी सातारा

4

िज हा िनयोजन सिमती काय लय, सातारा
(एक)
िज हा िनयोजन सिमती काय लयाची रचना, काय व कत ये
िज हा िनयोजन सिमती काय लयाची रचना

िज हािधकारी
िज हा िनयोजन अिधकारी
सहायक िज.िन.अ.(योजना)

संशोधन सहायक - १

सहायक िज.िन.अ.(आ था)

संशोधन सहायक - २

लेखािधकारी

संशोधन सहायक - ३

संशोधन सहायक - ४ (पद िर त)

संशोधन सहायक - ५ (पद िर त)

सां यकी सहायक - १

सां यकी सहायक - २

उपलेखापाल

िलिपक

वाहन चालक

िशपाई
5

िज हा िनयोजन सिमती काय लयाची काय व कत ये

१.

सवसाधारण िज हा वा षक योजना ा प आराखडा तयार करणे / िनधीचे पुन विनयोजन करणे. तसेच
िज हा वा षक योजना आराखडयातील योजना वा िवकास कामांना शासकीय मं जूरी देणे, िनधी िवतरीत
करणे व संिनयं ण करणे.

२.

आमदार थािनक िवकास काय मांतगत िवकास कामांना शासकीय मं जूरी देणे, िनधी िवतरीत करणे व
संिनयं ण करणे.

३.

खासदार थािनक े िवकास काय मांतगत िवकास कामांना शासकीय मंजूरी दे णे, िनधी िवतरीत
करणे व संिनयं ण करणे.

४.

ड गरी िवभाग िवकास काय मांतगत िवकास कामांना शासकीय मंजूरी देणे, िनधी िवतरीत करणे व
संिनयं ण करणे.

५.

अ पसं यांक िवकास काय म शासकीय मंजूरी देणे, िनधी िवतरीत करणे व संिनयं ण करणे.

६.

वीस कलमी काय म खच आढावा व संिनयं ण करणे.

७.

उवरीत महारा

८.
९.

वैधािनक िवकास मंडळा या िनधीतील मंजूर कामांचे संिनयं ण करणे.

ादेिशक पयटन िवकास काय माचे संिनयं ण करणे.
िज हा िनयोजन सिमती या बैठकांचे आयोजन करणे.

6

(दोन)
अिधकारी व कमचारी यांचे अिधन त असलेले कामकाज
अ. .

पदनाम

सोपिवलेली कामे

१

िज हा िनयोजन अिधकारी

काय लय मुखाची सव जबाबदारी, काय लयाकडील सव कामांचे सं िनयं ण

२

सहायक िज हा िनयोजन
अिधकारी (आ थापना)

१. आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून काम पाहणे
२. आ थापना िवषयक सव बाब चे कामकाज पाहणे
३. जन मािहती अिधकारी हणून काम पाहणे
४. आमदार थािनक िवकास काय म
५. ड गरी िवभाग िवकास काय म
६. िज हा वा षक योजना
७. उवरीत महारा वै धािनक िवकास काय म
८. अ पसं यांक बहु ल सं थांना पायाभूत सोयी सु िवधा पुरिवणे या िवकास काय म
९. मा. मु यमं ी महोदयां या ाधा य तरावरील सातारा िज ातील मह वाचे
क प व कामांच ी स थती

३

सहायक िज हा िनयोजन
अिधकारी (योजना)

१. वक मॉनेटर ग िस टीम
२. खासदार थािनक े िवकास काय म
३. सातारा िज हा यथाथदश आराखडा

४

लेखािधकारी

५

संशोधन सहायक -१

६

संशोधन सहायक -२

७
८
९

संशोधन सहायक -३
संशोधन सहायक -४
संशोधन सहायक -५

४. सातारा िज हा फॅिमली मटॉरिशप ो ाम
1. काय लयातील सव लेखा िवषयक बाबी व िज हा वा षक योजना (सवसाधारण)
अंतगत सव िनधीसं बंिधत असले या लेखा िवषयक बाब चे सं पुण िनयं ण ठे वणे
व मागदशन करणे .
2. मा.िज हािधकारी व िज.िन.अ.यां या (बी.डी.एस.) सं केतांकावर येणारे सव
िनधीचे संिनयं ण
3. यशवंतराव च हाण ज मशता दी महो सव – कराड येथील िवकास कामे
१. िज हा वा षक योजना ( सवसाधारण) ा प आराखडा तयार करणे
२. िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) शासकीय मं जूरी देणे
३. िनधी िवतरण (बी.डी.एस. ारे) करणे व सं िनयं ण करणे .
४. िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) पुन विनयोजन ताव तयार करणे .
५. मा.िज हािधकारी यां या सं केतांकावर (बी.डी.एस) येणारा सव िनधी तपासणे व
सं केतांकावर (बी.डी.एस) येणारा िनधी िवतरीत करणे
६. वरील िवषया या अनुषंगाने आढावा बैठकांचे आयोजन करणे .
७. िज हा िनयोजन सिमती या बै ठकीचे सव कामकाज.
ादेिशक पयटन िवकास काय म संिनयं ण
पद िर त
पद िर त

पुढे चालू
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अ. .

पदनाम

१०

सां यकी सहायक -१

११

सां यकी सहायक -२

१२

उपलेखापाल

१३

िलिपक

१४

वाहन चालक

१५

िशपाई

सोपिवलेली कामे
१. आमदार थािनक िवकास काय म - शासकीय मं जूरी देणे, िनधी िवतरीत
करणे व संिनयं ण करणे .
२. खासदार थािनक े िवकास काय म - शासकीय मं जूरी देणे, िनधी िवतरीत
करणे व संिनयं ण करणे .
३. वरील िवषया या अनुषंगाने आढावा बैठकांचे आयोजन करणे .
1. ड गरी िवभाग िवकास काय म शासकीय मं जूरी देणे, िनधी िवतरीत करणे व
संिनयं ण करणे .
2. आमदार थािनक िवकास काय म - शासकीय मं जूरी देणे, िनधी िवतरीत
करणे व संिनयं ण करणे .
3. उविरत वै धािनक िवकास मं डळ िनयोजन व संिनयं ण करणे .
4. वरील िवषया या अनुषंगाने आढावा बैठकांचे आयोजन करणे .
१. सव योजनांचा महालेखापाल काय लयाशी ताळमे ळ घालणे
२. उपयोिगता माणप ा त व लेखा िवषयक कामे पाहणे
३. खासदार थािनक े िवकास काय मासंबंधी कॅश बुक (रोख वही) िलहीणे .
१. आ थापना िवषयक सव कामे
२. आवक जावक टपाल न दणी करणे
३. सव कारची काय लयीन देयके तयार करणे
१. वाहन चालिवणे
२. वाहनाची दे खभाल करणे .
३. लॉग बु क अ यावत ठे वणे .
१. कोषागारात दे यके सादर करणे .
२. काय लयीन सव कामे पाहणे .
३. टपाल वाटप करणे .

8

(तीन)
िनणय घे या या ि ये त अनुसर यात येणारी कायप ती
अ.
.
१

२

िवषय

कायप ती

िज हा वा षक योजना
(सवसाधारण) ा प
आराखडा तयार करणे.

१. शासनाकडू न िज ासाठी िन चत केलेली िनयत यय
मय दा (िस लग) व मागदशक सूचना ा त करणे.
२. शासनाकडू न मागदशक सूचना ा त झा यानंतर
काय वियन यं णे कडू न ा प आराख याचे ताव
मागिवणे .
३. ा त तावांची मागदशक सूचनांनस
ु ार छाननी क न
मािहतीचे एकि करण करणे .
४. शासनाने ठरवून िदले या िनयत यया या मय देत व
शासना या मागदशक सूचनां नुसार ा प आराखडा
तयार करणे .
५. ा प आराख ावर लहान गटा या बैठकीत चच
करणे .
६. ा प आराख ास िज हा िनयोजन सिमतीची
मा यता घेणे .
७. शासनास मा यतेसाठी ा प आराखडा सादर करणे .

िविवध िवकास कामांना
शासकीय मा यता
दान करणे

१. संबंिधत सद यांकडू न ताव मागिवणे
२.
ा त तावांची मागदशक सूचनांनस
ु ार छाननी
क न अनु ेय कामांचीअंदाजप के मागिवणे .
तसे च जी कामे अनु ेय नाही याबाबत संबंिधत
सद यांना कळिवणे .
३. संबंिधत काय वियन यं णे कडू नअंदाजप के ा त
झा यानंतर यांची छाननी करणे
४. छाननीत ुटी आढळ यास यांची पूतता करणे .
५. मा.पालकमं ी/ मा.सद य यां या सहमतीने अथवा
सिमती या बैठकीत ठर यानुसार शासकीय
मा यतेचे आदेश िज हा िनयोजन अिधकारी यांचे
माफत मं जूरीसाठी िज हािधकारी यांचे कडे सादर
करणे.
६. मा.िज हािधकारी यां या शासकीय मा यतेचा
आदे श सं बंिधत यं णेकडे कायवाही तव दे णे

समािव ट योजना
िज हा वा षक योजना (सवसाधारण)

१. आमदार थािनक िवकास काय म
२.खासदार
थािनक
े
िवकास
काय म
३.सवसाधारण िज हा वा षक योजना
४.ड गरी िवभाग िवकास काय म
५.उविरत वै धािनक िवकास मं डळ
काय म

पुढे चालू
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अ.
.
३.

िवषय
िनधी िवतरण करणे

कायप ती
१.

२.
३.

४.

४.

मािसक गती अहवाल
तयार करणे (आ थक व
भौितक)

१.

२.
३.
४.

५.

िज हा िनयोजन
सिमतीची बैठक
आयोिजत करणे

५.
१.
२.

३.

४.
५.

६.
७.

या काय लयाने शासकीय मं जूरी िदले या
कामांसाठी िनधी ची मागणी काय वियन
यं णे कडू न ा त करणे
ा त झाले या िनधी मागणी तावाची छाननी
करणे.
शासना या मागदशक सूचना नुसार कामावर िनधी
दे णेअनु ेय अस यास िनधी िवतरण आदे शाची त
मा यतेसाठी िज हा िनयोजन अिधकारी यांचे माफत
मा.िज हािधकारी यांना सादर करणे.
मा.िज हािधकारी यांनी िनधी िवतरण आदे श मा य
के यानंतर काय वियन यं णे स बी.डी.एस. /
धनादेश या ारे िनधी िवतरण करणे
िनधी िवतरण केले या कामांवर झाले या खच चा
मािसक गती अहवाल संबंिधत काय वियन
यं णे कडू न ा त करणे
ा त झाले या मािसक गती अहवालाची छाननी
करणे.
सं किलत मािसक गती अहवाल िज हा िनयोजन
अिधकारी यांचे कडे मा यतेसाठी सादर करणे
िज हा िनयोजन अिधकारी यां या वा रीने एकि त
मािसक गती अहवाल विर ठ काय लयास सादर
करणे.
खचमे ळ िववरणप तयार करणे
मा. अ य , िज हा िनयोजन सिमती यां या
सूचनेनुसार बै ठकीची तारीख व वेळ िन चत करणे
मा.िज हािधकारी यां या सहमतीने बैठकीत चच
करावया या िवषयांची मािहती बैठक आयोिजत
कर यापूव मा.अ य , िज हा िनयोजन सिमती,
सातारा यांना देणे .
मा.अ य , िज हा िनयोजन सिमती यां या
सूचनेनुसार बै ठकीची िवषय पि का सिमती सद य व
िज हा तरीय अिधकार्यांना पाठिवणे .
मागील सभेचे इितवृ व अनुपालन अहवाला या
ती सिमती सद यांना पाठिवणे
बैठकीची िवषय सू चीनुसार सं बंिधत
अिधकार्यांकडू न िवषयवार मािहती सं किलत क न
या मािहती या पुरेशा ती तयार क न सिमती
सद यांना पाठिवणे .
बैठकीची यव था पहाणे .
बैठकीचे इितवृ तयार क न यावर मा. अ य ांची
वा री घेणे व यं णे ला अनुपालन कर यासाठी
पाठिवणे .

समािव ट योजना
१.आमदार थािनक िवकास काय म
२. खासदार थािनक े िवकास
काय म
३. सवसाधारण िज हा वा षक योजना
४. ड गरी िवभाग िवकास काय म
५. उविरत वै धािनक िवकास मं डळ
काय म

१. आमदार थािनक िवकास काय म
२. खासदार थािनक े िवकास
काय म
३. िज हा वा षक योजना
४. ड गरी िवभाग िवकास काय म
५. उविरत वै धािनक िवकास काय म
(िनयोजनिवभागा या िद.०४/१२/२०१२
या प ा वये सन २०११-१२ या आ थक
वष पासू न सदर (उविरत महा.िवकास
मं डळ) काय मासाठी िनधी राखून
ठे वणे बंद कर यात आला आहे )
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(चार)
वतःची काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके
अ.
.

िवभागाकडु न / काय लयाकडू न पुर िवली जाणारी सेवा

१

िज हा वा षक योजना/खासदार थािनक िवकास काय म/आमदार थािनक िवकास
काय म/ड गरी िवकास काय म या योजने अंतगत कामांना मा.िज हािधकारी यांचे
माफत शासकीय मं जुरी आिण िनधी िवतरण आदेश देणे

२

िज हा वा षक योजना/खासदार थािनक िवकास काय म/आमदार थािनक िवकास
काय म/ड गरी िवकास काय म या योजने अंतगत कामांना शासकीय मंजुरी आिण
िनधी िवतरण आदेशा या कमचा-यांनी सादर केले या न ती मा. िज हािधकारी यांचेकडे
वा रीसाठी सादर करणे . तसेच मह वाचे प िज हािधकारी यांचेकडे वा रीसाठी
सादर करणे
मािहती या अिधकार अिधिनयम-२००५ अपीलीय अिधकारी हणुन काम करणे

३
४

५
६

िज हा वा षक योजना/खासदार थािनक िवकास काय म/आमदार थािनक िवकास
काय म/ड गरी िवकास काय म या योजने अंतगत कामांना शासकीय मंजुरी आिण
िनधी िवतरण आदेशा या कमचा-यांनी सादर केले या न ती िज हा िनयोजन अिधकारी
यांचेकडे वा रीसाठी सादर करणे .
आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून काम पाहणे, आ थापना िवषयक सव बाबीचे
कामकाज िनयं ण ठे वणे .
जनमाहीती अिधकारी हणून काम पाहणे .

७

िज हा वा षक योजने अंतगत कामांना शासकीस मा यता दे याचे आदेश तयार क न
मा. िज हािधकारी यांचेकडे मा यतेसाठी सादर करणे व यासंबंधी प यवहार

८

िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) ा प आराखडा तयार क न िनयोजन िवभागास
सादर करणे
आमदार थािनक िवकास काय मा अंतगत कामांना शासकीय मंजुरी आिण िनधी
िवतरणाचे आदेश तयार क न मा. िज हािधकारी यांचेकडे मा यतेसाठी सादर करणे व
यासंबंधी प यवहार

९

आव यक कागदप ाची पूतता
के यानंतर िकती कालावधीत सेवा
पूरिवली जाईल
िज हा िनयोजन अिधकारी यांचेकडु न
न ती ा त झा यानंतर १५
िदवसा या आत
संबंधीत कमचा-यांकडु न न ती ा त
झा यानंतर ५ िदवसा या आत

अपील चा अज ा त झा यापासुन
४५ िदवसाचे आत
संबंधीत कमचा-यांकडु न न ती ा त
झा यानंतर २ िदवसा या आत

दै नंिदन कामकाज
मािहतीचा अज ा त झा या पासुन
३० िदवसाचे आत
कामाचे ताव आिण अंदाजप के
ा त झा यानंतर याम ये ट
ृ ी
नस यास १५ िदवसा या आत
िनयोजन िवभागाने ठरवुन िदले या
वेळाप कानुस ार
मा.आमदार महोदयाकडु न कामांचे
ताव ा त झा यानंतर १५
िदवसा या आत मं जुरी दे णे आिण
सदर कामांना िनधी िवतरण करणे
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अ.
.

िवभागाकडु न / काय लयाकडू न
पुरिवली जाणारी सेवा

आव यक कागदप ाची पूतता
के यानंतर िकती कालावधीत सेवा
पूरिवली जाईल
मा.खासदाराकडु न कामाचं ताव
ा त झा यानंतर ७५ िदवसाचे
आत कामांना मं जुरी देणे. कामांना
मं जुरी िद यानंतर शासकीय यं णा
अस यास ७५% आिण खाजगी
यं णा अस यास 5०% िनधीचा
थम ह ता िवतरीत करणे .
मा. िज हािधकारी यांनी कामांना
मं जुरी िद यानंतर िनधी या
उपल धतेनुसार कवा यं णे या
मागणी नुसार एक मिह या या आत
िनधी िवतरीत करणे
दर मिह या या २० तारखे पयत

१०

खासदार थािनक िवकास े काय मा अंतगत कामांचे शासकीय मा यतेचे आदेश
मा. िज हािधकारी यांचेकडे मा यतेसाठी सादर करणे आिण सदर मं जुर कामांना िनधी
िवतरण करणे

११

सवसाधारण िज हा वा षक योजने अंतगत कामांना शासकीय मं जुरी िद यानंतर िनधी
िवतरणाचे आदेश तयार क न मा. िज हािधकारी यांचे वा रीसाठी सादर करणे .

१२

िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) मािसक गती अहवाल तयार क न िनयोजन
िवभागास व मा. िवभागीय आयु त नािशक यांना सादर करणे

१३

ड गरी िवभाग िवकास काय मा अंतगत कामांचे शासकीय मा यतेचे आदेश मा.
िज हािधकारी यांचेकडे मा यतेसाठी सादर करणे आिण सदर मं जुर कामांना िनधी
िवतरण करणे

१४
१५

सव िवषयांचे िनधी िवतरण आदेश िनयमानुसार आहे त आिण लेखा िवषयक कामे करणे
सव योजनांचा खच ताळमे ळ घेणे व लेखा िवषयक सव कामे तसे च खासदार थािनक
िवकास काय माचे रोख पु तक िलिहणे

१६
१७

आ थापना िवषयक सव कामे . आवक जावक टपाल न दणी. सव देयके तयार करणे .
अ पसं याक बहू ल सं था सोयी सुिवधा पुरिवणे सं पण
ू कामे

दै नंिदन काम
शासनाने िनधी मं जूर के यानंतर एक
मिह या या आत

१८

काय लयीन सव कामे / टपाल वाटप /कोषागारात देयके सादर करणे

दै नंिदन काम

मा.आमदार महोदयाकडु न कामांचे
ताव ा त झा यानंतर १५
िदवसा या आत मं जुरी देणे आिण
सदर कामांना िनधी िवतरण करणे
दै नंिदन काम
दै नंिदन काम

12

(पाच)
काय पार पाड यासाठी वापर यात ये णारे िनयम /मागदशक सूचना

अ. .

िवषय

मागदशक सूचना / िनयम

१

िज हा वा षक योजना

२

आमदार थािनक िवकास काय म

३

खासदार थािनक े िवकास काय म

Guidelines for MPLADS
Website : www.mplads.nic.in

४

उविरत वै धािनक िवकास मं डळ काय म

५

अ पसं यांक बहु ल खाजगी शाळां म ये
पायाभूत सोयी सुिवधा पुरिवणे
ड गरी िवभाग िवकास काय म

१. महारा शासन िनयोजन िवभागाचा शासन िनणय मांक वैिवमं-१००१/
. .३३८/का-१४५२िदनांक ३१/१०/२००२
२. महारा शासन िनयोजन िवभागाचा शासन िनणय मांक वैिवमं-१००६/
. .४१७/का-१४५२िदनांक २६/१२/२००६
३. महारा शासन िनयोजन िवभागाचा शासन िनणय मांक वैिवमं-१००८/
. .३८६/का-१४१६ िदनांक २४/०७/२००९
अ पसं यांक िवकास िवभागाचा शासन िनणय . अिविव-२०११/ . .३३
/११/का-६ िदनांक ०४/०७/२०११
महारा शासन िनयोजन िवभागाचा शासन िनणय . ड िवका-२००९/ . .६/
का-१४८३िद.१८/०१/२०१०

६
७

ादेिशक पयटन िवकास काय म

महारा शासन िनयोजन िवभागाचा शासन िनणय .िजवायो १००७/
. .३९/का-१४४४ िदनांक १६/०२/२००८
महारा िज हा िनयोजन सिमती (रचना व कामे) अिधिनयम १९९८, महारा
िज हा िनयोजन सिमती (िनवडणूक) िनयम १९९९ आिण महारा िज हा
िनयोजन सिमती (सभा घेणे ) िनयम १९९९
महारा शासन िनयोजन िवभागाचा शासन िनणय मांक - थािवका २०११/
. .४७/का-१४८२ िदनांक १३/०९/२०११

१. महारा शासन पयटन व सां कृितक िवभागाचा शासन िनणय
२०१०/८/ . .४६३/पयटन िदनांक ०४/११/२०१०
२. महारा शासन पयटन व सां कृितक िवभागाचे पिरप क
२०११/९/ . .६३१/पयटन िदनांक १५/०९/२०११

. टीिडएस -

. टीिडएम -

३. महारा शासन नगर िवकास िवभागाचा शासन िनणय .ित ेिव २००२/५६८/ . .८९/२००२/निव-१८ िदनांक २४/०८/२००४
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(सहा)
द त ऐवजांचे िविवध
अ. .

१

िवषय
िज हा वा षक योजना

२

आमदार थािनक िवकास काय म

वग तील िववरण

न ती
ा प आराखडा
शासकीय मं जूरी देणे
िनधी िवतरीत करणे
सवसाधारण प यवहार
मािसक गती अहवाल
शासकीय मं जूरी देणे
िनधी िवतरीत करणे

अ
अ
अ
क
ड
अ
अ

वग (अ/ब/क/ड )

सवसाधारण प यवहार
मािसक गती अहवाल
शासकीय मं जूरी देणे
िनधी िवतरीत करणे
सवसाधारण प यवहार
मािसक गती अहवाल
िनधी िवतरीत करणे
सवसाधारण प यवहार
मािसक गती अहवाल

क
ड
अ
अ
क
ड
अ
क
ड

३

खासदार थािनक े िवकास काय म

४

अ पसं यांक बहु ल खाजगी शाळांम ये
पायाभूत सोयी सुिवधा पुरिवणे

५

उविरत वै धािनक िवकास मं डळ काय म

शासकीय मं जूरी देणे
िनधी िवतरीत करणे
सवसाधारण प यवहार
मािसक गती अहवाल

अ
अ
क
ड

६

ड गरी िवभाग िवकास काय म

शासकीय मं जूरी देणे
िनधी िवतरीत करणे
सवसाधारण प यवहार
मािसक गती अहवाल

अ
अ
क
ड

शासकीय मं जूरी देणे
िनधी िवतरीत करणे
सवसाधारण प यवहार
मािसक गती अहवाल

अ
अ
क
ड

७

ादेिशक पयटन िवकास काय म

14

(सात)
धोरण तयार करणे व
या या अंमलबजावणी बाबत लोकांशी िवचार िविनमय कर यासाठी
अ त वात असले या यव थेचा तपशील



या काय लयामाफत कोणतेही धोरण तयार केले जात नाही.



शासना या मागदशक सूचनां माणे व ठरवून िदले या कायप तीनुसार योजनांची मा.िज हािधकारी,
मा.पालकमं ी यां या िनदशा माणे अंमलबजावणी कर यात येते.

15

(आठ)
काय लयाचा भाग हणू न कवा स ला दे या या योजनासाठी गिठत सिम या
िज हा िनयोजन सिमती (लहान गट)
१

िज हािधकारी

२

ामीण े ातून िनवडू न आले या सद यांमधू न सिमती या अ य ांनी नामिनदिशत केलेला
एक सद य
नागरी े ातून (लहान/ मो या व नगरपंचायत) िनवडू न आले या सद यांमधून सिमती या
अ य ांनी नामिनदिशत केलेला एक सद य
िज हा िनयोजन सिमती वरील आमदार / खासदार / मं ी या सद यांपक
ै ी अ य ांनी
नामिनदिशत केलेला एक सद य
रा यपालांनी िनयु कत केलेला वैधािनक िवकास मं डळाचा एक सद य

३
४
५

िवभागीय आयु त, मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद, िवशेष काय अिधकारी (उप आयु त िनयोजन, िवभागीय
आयु त काय लय) यांना लहान गटा या बैठकास िनमंि त कर यात यावे.

िज हा िनयोजन सिमती
िज हा िनयोजन सिमतीची रचना अिधिनयम १९९८ नुसार
सं या
१

१

पदिस द
िज हयाचा भारी मं ी

२

िज हा परीषद अ य

१

३

िज हािधकारी (सद य सिचव)

१

नामिनदशीत सद य
४

रा यपाल िनयु त/ वैधािनक िवकास मं डळ सद य

१

५

महारा

०

६

िज हा िनयोजन संबंधी ान असलेले ; 1 पद िर त

७

िनवडू न िदलेले सद य
िज हा िनयोजन सिमती मधील एकूण सं ये या चार/पंचमांश
२८ िज.प. + 4 नपा

८
९
१०
११
१२
१३

रा य िवधी मं डळावर अथवा /संसदेवर िनवडू न आले या सद यांपैकी (२)

िवशेष िनमं ीत सद य
िज हा िनयोजन सिमती े ातून िनवडू न आलेले सव आमदार/खासदार
7 – िवधान सभा सद य + 5 – िवधान परीषद सद य + 2 - खासदार
िवभागीय आयु त
मु य कायकारी अिधकारी िज.प.
उपायु त (िनयोजन) िवभागीय आयु त काय लय
िज हा िनयोजन अिधकारी
िज हा िनयोजन अ य ांचे मा यतेने िनयोजनाचा अनुभव असेलेले िनयोजन सिमती े ातील
य ती
एकूण बे रीज

1

32

14
1
१
१
१
11
66
16

2. ड गरी िवभाग िवकास काय म सिमती
िज ाचे पालकमं ी
ड गरी भागातील आमदार सव

अय
सद य

अशासकीय सद य (ड गरी भागातील) (२)
अशासकीय मिहला १ सद य (ड गरी भागातील)
िज ातील अ णी बॅकेचे अिधकारी

सद य
सद य
सद य

िज हा पिरषद अ य
िवभागीय आयु त

सद य
सद य

िज हािधकारी
मु य कायकारी अिधकारी

सद य
सद य

िज हा िनयोजन अिधकारी

सद य सिचव

3. अ पसं यांक बहु ल खाजगी शाळांम ये पायाभूत सोयी सुिवधा पुरिवणे
(उ च तरीय िनवड सिमती )
िज हािधकारी
मु य कायकारी अिधकारी (िज.प.)

अय
सद य

आयु त, महानगर पािलका / मु यािधकारी नगर पािलका
कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग
मु य लेखा व िव अिधकारी (िज.प.)
िश णािधकारी ( ाथिमक)
िश णािधकारी (मा यिमक)

सद
सद
सद
सद
सद

िज हा िनयोजन अिधकारी

सद य सिचव

4.

य
य
य
य
य

ादे िशक पयटन िवकास सिमती

िज हािधकारी
अपर िज हािधकारी
मु य कायकारी अिधकारी (िज.प.)
िवभागीय वन अिधकारी
कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग (र ते)
कायकारी अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग (इमारत)
कायकारी अिधकारी, महारा जीवन ािधकरण
कायकारी अिभयंता, महारा वीज िवतरण कंपनी
कायकारी अिधकारी, जलसंपदा िवभाग
ादे िशक यव थापक, महारा पयटन िवकास महामंडळ
िज हा िनयोजन अिधकारी

अय
कायकारी अ य व िज हा पयटन अिधकारी
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य सिचव
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(नऊ)
काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची िनदिशका
अ.
.

अिधकारी/ कमचा-यां ची नावे

पदनाम

१

सं जय ल मण पाटील

२

हं स वज नानाभाऊ सोनवणे

सहा यक िज हा िनयोजन अिधकारी

३

अशोक भगवान पाटील

सहा यक िज हा िनयोजन अिधकारी

४

मािणकराव रघु नाथ पवार

लेखािधकारी

५

बाळासाहेब िसताराम इंगळे

संशोधन सहा यक

६

अर वद चोखा गायकवाड

संशोधन सहा यक

७

ीमती वसुंधरा पृ वीराज फाळके

संशोधन सहा यक

पद िर त

संशोधन सहा यक

९

पद िर त

संशोधन सहा यक

१०

ल मण सोनबा माने

११

शांताराम गणपत देशमु ख

सां यकी सहा यक

१२

दादासाहेब रं गराव ढाणे

सां यकी सहा यक

१४
15

ीमती ितमा बबनराव उबाळे सोनावले
अिजत बबन कदम
मोद बळवंत उगले

मांक

ई-मेल आयडी

02162234843

dpcsatara@
gmail.com

िज हा िनयोजन अिधकारी

८

१३

संपक

उपलेखापाल

िलिपक
वाहनचालक
िशपाई

18

(दहा)
काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांना िमळणारे मािसक वेतन
अ.
.

अिधकारी/कमचा-यां ची नावे

ेणी वे तन

एकूण
वेत न

पदनाम

वेत न गट

िज हा िनयोजन अिधकारी

१५६००-३९१००

५४००

40337

१

संजय ल मण पाटील

२

हं स वज नानाभाऊ सोनवणे

सहा यक िज हा िनयोजन अिधकारी

९३००-३४८००

४४००

38132

३

अशोक भगवान पाटील

सहा यक िज हा िनयोजन अिधकारी

९३००-३४८००

४४००

26396

४

मािणकराव रघु नाथ पवार

लेखािधकारी

९३००-३४८००

४४००

33517

५

बाळासाहेब िसताराम इंगळे

संशोधन सहा यक

९३००-३४८००

४३००

37353

६

अर वद चोखा गायकवाड

संशोधन सहा यक

९३००-३४८००

४३००

29241

संशोधन सहा यक

९३००-३४८००

४३००

27385

७

ीमती वसुंधरा पृ वीराज फाळके

८

पद िर त

संशोधन सहा यक

९३००-३४८००

४३००

९

पद िर त

संशोधन सहा यक

९३००-३४८००

४३००

१०

ल मण सोनबा माने

उपलेखापाल

९३००-३४८००

४२००

21877

११

शांताराम गणपत देशमु ख

सां यकी सहा यक

५२००-२०२००

२८००

23458

१२

दादासाहेब रंगराव ढाणे

सां यकी सहा यक

५२००-२०२००

२८००

22328

िलिपक

५२००-२०२००

१९००

14828

वाहनचालक

५२००-२०२००

१९००

14878

िशपाई

४४४०-७४४०

१३००

12313

१३
१४
15

ीमती ितमा बबनराव उबाळे सोनावले
अिजत बबन कदम
मोद बळवंत उगले

19

(अकरा)
काय लयामाफत िनधी िवतरण के या जाणा-या योजनांचा तपिशल

१.

आमदार थािनक िवकास काय म

२.

खासदार थािनक े िवकास काय म

३.

िज हा वा षक योजना

४.

ड गरी िवभाग िवकास काय म

५.
६.

ादेिशक पयटन योजना
उविरत वैधािनक िवकास काय म

20

(बारा)
अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची रीत व
वाटप केले या रकमा आिण
अशा काय मांतील लाभा य चा तपशील

सदर मु दा या काय लयास लागू नाही.

21

(तेरा)
या य त ना सवलती, परवाने आिण ािधकार प े िदलेली आहे त
अशा य त चा तपिशल

सदर मु दा या काय लयास लागू नाही.

22

(चौदा)
इले

ॉिन स व पात वतः कडे उपल ध असले या
कवा
ता यात असले या
मािहती या संबंधाचा तपशील –

या काय लयाकडू न राबिव या जाणा-या योजनां या शासकीय मा यता आदेश , िनधी
िवतरण आदेश व प यवहार याबाबतची मािहती संगणकावर काय लियन कामकाजासाठीच
उपल ध आहे .

23

(पं धरा)
मािहती िमळिव यासाठी
नागिरकांना उपल ध असणार्या सुिवधाचा तपशील तसेच सावजिनक वापरासाठी
चालिव यात ये त असले या ंथालया या/ वाचनालया या कामकाजा या वेळांचा
तपशील –

सदर मु दा या काय लयास लागू नाही.

24

(सोळा)
जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे व इतर तपशील

ी. अ. भ. पाटील

जन मािहती अिधकारी
पदनाम

सहायक िज हा िनयोजन अिधकारी

थम अिपलीय अिधकारी
पदनाम

ी. सं. ल. पाटील
िज हा िनयोजन अिधकारी

काय लयाचे नाव, प ा, दूर वनी

मांक व इ मे ल आयडी

िज हा िनयोजन सिमती काय लय,
िनयोजन भवन,
िज हािधकारी काय लय आवार,
सातारा ४२५०००१
दूर वनी
फॅ स

माक (02162) 234 843
मांक (02162) 233 844

इ मेल आयडी : dpcsatara@gmail.com

25

(सतरा)
िवहीत कर यात ये ईल अशी इतर मािहती

-----------िनरं क-------------

26

