
           

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार  

अ�ध�नयम 2005 कलम (4 ) 1 ब सतरा 

 

�ामीण पाणी पुरवठा $वभाग िज)हा प*रषद परभणी या $वभागाची 

काया-लयातील .काशीत मा�हती 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

िज)हा प*रषद परभणी 

�ामीण पाणी परुवठा $वभाग 
 

सन 2010-2011 

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम (4 ) 1 ब ( एक ) 
    

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील काय- व कत-4ये 

    

1. काया-जयाचे नावः -  �ामीण पाणी परुवठा $वभाग िज.प.परभणी 

2. प7ा :- िज)हा प*रषद परभणी, .शासक:य इमारत, प�हला मजला म.ुपो.परभणी-431401  

3. काया-लय .मखु :-  काय-कार? अ@भयतंा 

4. शासक:य $वभागचे नाव :- पाणी परुवठा व Bव3छता $वभाग 

5. कोणDया मEंालयीन $वभागा3या :- पाणी परुवठा व Bव3छता $वभाग 

काय-FेE- िज)हयाचे �ामीण FेE भोगौल?क :-काया-नHुप  

7. $व@शJट काय- :- पाणी परुवठा योजना  

8. $वभागाचे Mयेयधोरण :- पाणी परुवठा योजना 

9. सव- सबंधंीत कम-चार? :- वग- 3-19 व वग- 4-05 

10.काय-ः- 1. �ामीण भागातील जनतलेा मागणी आधार?त तDवावर व लोकसहभागा4दारे Dयां3या मागणीनसुार 

$व$वध .कार3या पाणी परवठुा योजना राबवनू शMुद व शाQवत BवHपात $पRया3या पाRयाची स$ुवधा उपलTध 

करणे. 

11.कामाचे $वBततृ BवHप :- 1. �ामीण भागातील जनतलेा मागणी आधार?त तDवावर व लोकसहभागा4दारे 

Dयां3या मागणीनसुार $व$वध .कार3या पाणी परुवठा योजना राबवनू शMुद व शाQवत BवHपात $पRया3या 

पाRयाची स$ुवधा उपलTध करणे. 

12. काया-लयीन दरुMवनी Vमांक व वेळा :- दरुMवनी Vंमांक 02452- 220983 काया-लया◌ीन वेळ   

   10.00 त े5.45  

    

    

    

    

    

    



    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम (4 )  ब ( दोन ) 
    

िज)हा प*रषद परभणी  येथील �ामीण पाणी परुवठा  $वभाग काया-लयातील अ�धकार? व कम-चार? याचंे 

अ�धकार व कत-4ये यांचा तपशील 

    

अ.Vं.   पदनाम            अ�धकार 

१.                काय-कार? अ@भयतंा    पाणी परुवठा $वभागाचे $वभाग .मखु या      

                                                          नाDयाने $वभागा3या कामावर �नयEंण ठेवणे व 

      जल4यवBथापन व Bव3छता स@मतीचे सदBय 

 

२.      उप काय-कार? अ@भयतंा   उपकाया-लय .मखुया नाDयाने काया-लयावर     

                                                    �नयEंण ठेवणे  

३.       कF अ�धकार?                        काया-लयीन कामकाजासाठ\   मदत व   

                                                    $वभागातील वग- 3 व 4 कम-चार   

                                                    यां3या कामावर �नयEंण 

 

४.               सहायक लेखा�धकार?        लेखा $वषयक कामकाजावर �नयEंण 

 

५.               शाखा अ@भयतंा- ३                     नेमनू �दलेल? ता_ंEक कामे पार पाडणे 

 

६.               आरेखक                           *रbत पद नेमनू �दलेल? तां_Eक कामे पार पाडणे 

 

७.               व*रJठ सहायक- 04                  नेमनू �दलेल? ता_ंEक कामे पार पाडणे 

  

८.               क�नJठ सहायक -05                  नेमनू �दलेल?  कामे पार पाडणे 

 

      ९.               प*रचर -04                          काया-लयीन Bव3छता ठेवणे व स�ंचकेची ने -   

                                                          आण व इतर सोप$वलेल? कामे  

 

 १०.            चौक:दार *रb त पद                    राEपाळी डयटु? करणे 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                             

                                                                                  

                                                                             

             

                                                                                                             

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  ( तीन  )  

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या �नण-य .gVयेतील पय-वेFण व जबाबदार?च े

उ7रदायीDव �नQचीत कHन काय-पMदती .काशन 

अ.Vं. कामाचे BवHप  कालावधी  कामासाठ\ जबाबदार 

अ�धकर? 

अ@भ.ाय 

1 सरळ सेवेने पदे भरणे 

        
सा.$व / बांधकाम 

$वभागामाफ- त 

.gVया केल? जात े

2 पदोjनती पदे भरRयाची स�ंचका 
        

सा.$व / बांधकाम 

$वभागामाफ- त 

.gVया केल? जात े

3 रजा मजंुर? .करणाचंी स�ंचका  2 आठवड े काय-कार? अ@भयतंा 
    

4 चौकशी .करणे स�ंचका  4 आडवड े काय-कार? अ@भयतंा सा.$व ची 

माjयतनेसुार 

5 शाBतीची .करणे 4 आठवड े काय-कार? अ@भयतंा सा.$व ची 

माjयतनेसुार 

6 jयायालयीन .करणे 5 �दवस काय-कार? अ@भयतंा 
    

7 तां_Eक माjयता देणे  7 �दवस काय-कार? अ@भयतंा 
    

8 पाणी परुवठा योजनेसाठ\ �नधी $वतरण 

करणे 

15 �दवस मlुय काय-कार? 

अ�धकार? 
    

                    



क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  ( चार   )  

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील नमjुयामMये कामाचे 

.कट?करण  

अ.Vं. काम   / काय- कामाचे 

BवHप 

आ�थ-क लF अ@भ.ाय 

1 �ामीण पाणी परुवठा  योजना पणू- 

करणे 

योजनेची 

अमंलबजावणी 

करणे व 

योजने4दारे 

पाणी परुवठा 

करणे 

मजंूर तरतदु 

वष-भरात खच- करणे  

$वह?त मदुतीत खच- 

करRयात येतो 

    

    

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील कामाची कालमया-दा काम 

पणू- होRयासाठ\ .Dयेक कामाची कालमया-दा 

अ.Vं. काम / काय- �दवस / तास 

पण- 

करRयासाठ\  

जबाबदार अ�धकार? तVार �नवारण 

अ�धकार? 

1 तां_Eक माjयता देणे  7 �दवस काय-कार? अ@भयतंा मlुय काय-कार? 

अ�धकार? 

2 �नधी $वतरण करणे  15 �दवस मlुय काय-कार? 

अ�धकार? 
    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  (पाच   )  

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील कामाशी सबंधंीत �नयम / 

अ�ध�नयम 

अ.Vं. �नयम / अ�ध�नयम 

1 महाराJm  िज)हा प*रषदा व पचंायत स@मDया अ�ध�नयम 1961 

2 महाराJm िज)हा प*रषदा व पचंायत स@मDया लेखास�ंहता 1968 

3 महाराJm  िज)हा प*रषदा िज)हा सेवा ( @शBत व अपील  ) �नयम 1964 

4 महाराJm िज)हा प*रषदा िज)हा सेवा ( सेवा .वेश  ) �नयम 1967 

5 महाराJm िज)हा प*रषदा िज)हा सेवा ( वत-णकू ) �नयम 1967 

6 महाराJm  नागर? सेवा ( वेतन  ) �नयम 1981  

7 महाराJm नागर? सेवा ( �नव7ी ) �नयम 1982 

8 महाराJm नागर? सेवा ( रजा ) �नयम 1981 

9 महाराJm नागर? सेवा (सेवे3या सव-साधारण शतn ) �नयम 1981 



    

    

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  ( सहा  )  

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील दBताऐवजाची वग-वार? 

अ.Vं. $वषय दBताऐवजाचा 

.कार 

सरुpFत ठेवRयाचा कालावधी 

1 $व$वध $वषया3या सबंधंात शासनाचे 

Bथायी आदेश, शासन �नण-य , प*रपEके 

ई. 

नBती कायमBवHपी 

2 �नयम  / अ�ध�नयम  नBती  कायमBवHपी 

3 आवक / जावक नrदवह? रजीBटर/ नrद वह? कायमBवHपी 

4 लेखा प*रFण आFेप अनपुालन  नBती 30 वष- 

5 jयायालयीन .करणे नBती कायम 

6 अ�धकाराचे .दान नBती कायम 

7 िज.प. सभेचे इ�तवत रजीBटर/ नrद वह? कायम 

8 मालम7ा नrदवह? रजीBटर/ नrद वह? कायम 

9 कम-चा-या3या सेवापिुBतका रजीBटर/ नrद वह? कायम 

10 कम-चा-या3या वयैbतीक स�ंचका नBती 30 वष- 

11 जेJठता सचुी नBती 10 वष- 

12 दौरा दैनदं?नी व सभंा4य दौरा काय-Vम नBती 05 वष- 

13 सेवा �नवती लाभाची नBती नBती 30 वष- 

14 रजा लेखा , भ�न�न अ�ीम नBती 05 वष- 

                



    

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धक ◌ार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  (सात   )  

    

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लया3या प*रणामकारक कामासाठ\ 

जनसामाjयांशी स)ला मसलत करRयाची 4यवBथा 

    

            काय-कार? अ@भयतंा व उप काय-कार? अ@भयतंा जनसामाjयांशी स)ला मसलत करतात. 

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  ( आठ   )  

    

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लया3या स@मतीची याद? .काशीत 

करणे 

    

अ.Vं. स@मतीचे नाव स@मती सदBय 

सlंया 

सभांचे उ�दJट gकती 

वेळा 

घेRयात 

येत े

सभा जन 

सामाjयासाठ\ 

खुल? आहे 

gकंवा नाह? 

    

    

सभेचा 

काय-व7ात 

1. जल4यवBथापन व 

Bव3छता स@मती 

सभा 

12 (बारा) दरमहा 12 नाह? उपलTध आहे 

    



क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  ( ९ )  

अ.Vं. कम-चा-याचे नाव पदनाम वग- Hजु �दनांक मोबाई नबंर 

1 uी. एम.एच.गाजुलवार शा.अ. 3 13/08/1986 9421291198 

2 uी. एस.पी.रायपEवेार शा.अ. 3 16/09/1998 9423139215 

3 uी. एन.एम.बगंाळे क.अ. 3 19/10/1981 9421084388 

4 uी.ि4ह.पी.जाधव स.ले.अ. 3 16/5/1997 9421901369 

5 uी.आर.जी.खोतकर स...अ. 3 3/2/2000 9860321775 

6 uी. एम.ए.बेग व.स. 3 20/03/1992 9890824318 

7 uी.के.एन.सरकाळे व.स. 3 18/1/2000 7387963747 

8 uी.एम.एल.$पपंळगावकर व.स. 3 12/4/1997 9767786330 

9 uी.जी.बी.मोहळकर व.स. 3 17/7/1997 7756966828 

10 uी. जावेद अहमद खान क.स. 3 20/3/1992 9970244144 

11 uी.बी.आर.जोशी क.स. 3 27/3/1995 9561242945 

12 uी.vड.एस.काळे क.स. 3 9/2/2009 7588677347 

13 uी. एल. जी. कांबळे क.स. 3 15/07/2005 9423900252 

14 uीमती ए.डी.कrपलवार क.स. 3 5/8/2013 8421825520 

15 uीमतीके.एम.आचाय- प*रचर 4 14/12/2005 7768856507 

16 uीमती वाय .डी.डहाळे प*रचर 4 27/8/2013 9665648802 

17 uीमती ए.एस. जोहरे प*रचर 4 17/06/1995 8007983499 

18 uी.एस.ि4ह.@शवपजु े प*रचर 4 13/08/2013 9623655145 

 

 

 

 



क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  ( दहा )  

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा काया-लया3या अ�धकार? / कम-चार? याचंे वेतन  

अ.Vं. कम-चा-याचे नाव वग-  वेतनuेणी एकूण वेतन 

1 uी. एम.एच.गाजुलवार 3 9300-34800 81445 

2 uी. एस.पी.रायपEवेार 3 9300-34800 53170 

3 uी. एन.एम.बगंाळे 3 9300-34800 62909 

4 uी.ि4ह.पी.जाधव 3 9300-34800 58358 

5 uी.आर.जी.खोतकर 3 5200-20200 48149 

6 uी. एम.ए.बेग 3 5200-20200 33635 

7 uी.के.एन.सरकाळे 3 5200-20200 32429 

8 uी.एम.एल.$पपंळगावकर 3 5200-20200 33471 

9 uी.जी.बी.मोहळकर 3 5200-20200 30658 

10 uी. जावेद अहमद खान 3 5200-20200 31052 

11 uी.बी.आर.जोशी 3 5200-20200 28985 

12 uी.vड.एस.काळे 3 5200-20200 21212 

13 uी. एल. जी. कांबळे 3 5200-20200 27140 

14 uीमती ए.डी.कrपलवार 3 5200-20200 22549 

15 uीमतीके.एम.आचाय- 4 4440-7440 20982 

16 uीमती वाय .डी.डहाळे 4 4440-7440 15862 

17 uीमती ए.एस. जोहरे 4 4440-7440 26386 

18 uी.एस.ि4ह.@शवपजु े 4 4440-7440 16391 

     

 

 



क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  (अकरा   )  

    

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील मजूंर अदंापEक व खचा-3या 

तप@शल याची $वBतत मा�हती 

अ.Vं. अदंाजपEक:य 

लेखा@शष- 

योजनेचे / कामाचे नाव .DयF खच-  

H. लाखात 

अ�थ-क तरतदु 

H. लाखात 

 पाणी परुवठा योजना    �ामीण नळ पाणी परुवठा योजना  

    

 

1 2215-9791  ३९३.१० ३९३.१० 

2 2215-2079 

 

 १००.१० १००.१० 

3 2215-7968  ११४६.५९ ११४६.५९ 

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  (बारा  )  

    

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील अनदुान वाटपा3या 

काय-Vमाची काय-पMदती 

    

या काया-लयाअतंग-त राJm?य �ामीण पेयजल काय-Vम योजना राब$वल? जात ेतसेच पाणी टंचाई व 14 वा 

$व7 आयोग चे योजना राब$वल? जात ेया साठ\ आवQयक असलेले अनदुानाची मागणी केल? जात े

शासनाकडून अनदुान .ाwत होताच �ाम पाणी परुवठा व Bव3छता स@मतीकड ेवग- केले जात.े 

    

    

    



    

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  ( तरेा   )  

    

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागातील @मळणा-या सवलतीचा परवाना याची चाल ू

वषा-ची तप@शलवार मा�हती  

�ामीण पाणी परुवठा $वभागाकडून लाभाxयाyना सवलती व परवाना देRयाची योजना नाह?. 

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  (चौदा )  

    

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या मा�हतीचे इलेbटzनीक BवHपात मा�हती 

.काशीत करणे  

    

अ.Vं. दBतऐवजाचा .कार $वषय  कोणDया 

इलेbटzनीक 

नमjुयात 

मा�हती 

@मळ$वRयाची 

काय-पMदती 

जबाबदार 4यbती 

    

1. जल4यवBथापन व 

Bव3छता स@मती सभेचे 

इ�तव7 

महDवाचे 

�नण-य  

सगंणक wफलॉपी 

व $.ट 

अजा-4दारे  उप काय-कार? अ@भयतंा 

    

    

    

    

    

    



क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  ( पधंरा   )  

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील उपलTध स$ुवधांचा तbता 

.@सMद करणे  

अ.Vं. स$ंवधांचा .कार वेळ काय-पMदती �ठकाण जबाबदार 4यbती 

/ कम-चार? 

1. काया-लय .मखुांना 

भेटRयाची वेळ 

दपुार? 4 त े4.45 .DयF काया-लय 

    

    

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  (सोळा   )  

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील शासक:य मा�हती अ�धकार? / 

सहायक शासक:य मा�हती अ�धकार? / अपील?य .ा�धकार? यांची मा�हती  

अ.Vं. अ�धकार?-याचे 

नाव 

पदनाम .कार काय-FेE  दरुMवनी 

Vमांक 

1. uी एच डी वसकुर काय-कार? 

अ@भयतंा 

अपील?य अ�धकार? �ामीण पाणी परवठुा 

$वभाग िजपपरभणी 

02452-

220983 

2 uी वाय आय 

खान 

उप काय-कार? 

अ@भयतंा 

शासक:य मा�हती 

अ�धकार? 

�ामीण पाणी परवठुा 

$वभाग िजपपरभणी 

02452-

220983 

3 uी आर जी 

खोतकर 

कF अ�धकर?  सहायक शासक:य 

मा�हती अ�धकार? 

�ामीण पाणी परवठुा 

$वभाग िजपपरभणी 

02452-

220983 

    

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकर अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ब  (सतरा   )  

    

िज)हा प*रषद परभणी येथील �ामीण  पाणी परुवठा $वभागा3या काया-लयातील .काशीत मा�हती  

�ामीण  पाणी परुवठा $वभाग या काया-लयाकडून कोणतीह? मा�हती .काशीत केल? जात नाह? 

 

 

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                            

    

 


