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जा.क्र./उप्रधवि/आ-1/2049

/

सन2016

वदनांक - 09 / 11 / 2016

प्रवत,
वनिासघ वजल्हावधकारघ,
वजल्हावधकारघ कायालय
रहमदनगर.
विषय :- रहमदनगर वजल्हयाचं संकंतस््ळ) www.ahmednagar.nic.in( िरघल माहघतघचा

रवधकार रवधवनयम 2005 चं प्रकरण 4 चं पोटकलम "ख " मधघल 1 तं 17 मडदयांचघ
माहघतघ ि इतर संबंवधत मावहतघ रदययाित करणंबाबत.

संदभव :- वनिासघ वजल्हावधकारघ रहमदनगर यांचं पत्र क्र/ रवजप्रप्र/कावि/399/2016 र.नगर .
वद.28/9/2016.

िरघल संदर्भभय पत्रान्ियं मावहतघ रवधकार रवधवनयम 2005 चं प्रकरण 4 चं पोटकलम "ख "मधघल
1 तं 17 मडदयांचघ या विभागाचघ मावहतघ रदययाित करुन सघ.डघ. सोबत सादर करण्यात यंत आहं .

सोबत:
सघडघ

स्थ.प्र.का.र.यांना मान्य.

उप कायवकारघ रवभयंता,

उर्धिव प्रिरा धरण विभाग
संगमनंर.

प्रत- मा.रधघक्षक रवभयंता ि प्रशासक,लाभक्षंत्र विकास प्रवधकरण,रहमदनगर यांना मावहतघसाठघ ि
पडढघल कायविाहघसाठघ सविनय सादर.
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माभहती अभधकार अभधभनयम-2005

काययकारी अभभयंता
उर्ध्य प्र्रा धरण भ्भाग
संगमनेर

केंद्र शासनाचा माभहतीचा अभधकार
अभधभनयम-2005 ची अंमलबजा्णी

कलम-4-(1) नुसार 17 बाबींची माभहती
संकेतस्थळा्र प्रभसर्धद करणेसाठी
( अद्यया्त माभहती )

सन 2015-2016 ( माहे ऑक्टोबर-2016 अखेर )
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उर्ध्य प्र्रा धरण भ्भाग, संगमनेर
कलम 4 (1) )ब) (1) आपली रचना, कायय आभण कतयव्ये यांचा तपभशल
संगमनेर येथील काययकारी अभभयंता, उर्ध्य प्र्रा धरण भ्भाग, संगमनेर कायालयातील कायय ् कतयव्ये यांचा
तपभशल.
1

कायालयाचं नांि

कायवकारघ रवभयंता ,उर्धिव प्रिरा धरण विभाग,घडलंिाडघ संगमनंर

2

पत्ता

पाटबंधारं िसाहत ,मड.पो.घडलंिाडघ ता. संगमनंर वजल्हा रहमदनगर

3

कायालय प्रमडख

श्रघमतघ संवगता रोवहत जगताप, कायवकारघ रवभयंता

4

कोणत्या मंत्रालयघन खात्याचा

जलसंपदा विभाग

5

कायवक्षत्र
ं

पडनिवसन रकोलं ि संगमनंर कायवक्षत्र
ं ि उजिा तट कालिा

6

कायानडरुप

िरघलप्रमाणं

7

विवशष्ट्ठ कायव

पडनिवसन ि उजिा तट कालव्याचं बांधकाम, मातघकामं वक.मघ. 19 तं 97

8

धोरण

बांधकाम ि ससचन क्षंत्र यांचघ वनर्भमतघ करणं

9

सिव संबवधत कमवचारघ

िरघलप्रमाणं धोरण राबविण्यासाठघ आिश्यक तो तांवत्रक

10

कायव

विभागांतगवत बांधकामाधघन रसलंल्या प्रकल्पांिर तांवत्रक

11

कायाचं विस्तृत स्िरुप

विभगातघल बांधकामाधघन )वनळिंडं धरण( प्रकल्पांिर तांवत्रक वनरघक्षण करुंन

12

मालमत्तंचा तपवशल

1(मड.पो.घडलंिाडघ यंथघल,कायालयाच्या ईमारतघ,रं स्टहाऊस, ि िसाहत,

रधघनस्त

उर्धिव प्रिरा प्रकल्पाचं उर्धिव प्रिरा प्रकल्प )वनळिंडं-2(

मधघल मातघकामं/बांधकामं

ि प्रशासकघय कमवचारघ िगव

ि प्रशासकघय वनयंत्रण

आिश्यकतंनडसार सूचना ि मागवदशवन करणं इ.

2) मड.पो.ता.रकोलं यंथघल शासकघय,रं स्टहाऊस,ि िसाहत,

3)मड.पो.वचतळिंढं यंथघल शासकघय कायालय ि िसाहत तसंच वनळिंडं
धरणस्थळघ बड डघत क्षंत्रातघल 570 हं . क्षंत्र.

13

ईमारतघ ि जागंचा तपवशल

विभागघय कायालय हं घडलंिाडघ ता. संगमनंर यंथघल

पाटबंधारं िसाहत यंथं कायवरत रसून कायालयाचघ इमारत
ि िसाहत या कायालयाचं वनयत्रंणाखालघ आहं त.

14

उपलब्ध संिा

या विभागाकडं वनळिंडं धरणाच्या रनडषग
ं ानं पडनिवसन रंतगवत कामं उदा.

प्रकल्पग्रस्तांकवरता उपसा ससचन योजना, पडलाचं ि रस्त्यांचघ कामं इ. आहं त.
तसंच उर्धिव प्रिरा प्रकल्प उजिा तट कालव्याचं वक.मघ. 19 तं 97 बांधकाम
आहं .
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कलम 4 (1) (ख) (एक)
सा्यजभनक प्राभधकरणातील अभधकारी ् कमयचारी यांच्या काययकक्षा
अ.क्र.
1
1

अभधकार पद
2
कायवकारघ रवभयंता

आर्थथक अभधकार
3
1)विभागास दं ण्यात आलंलं

संबध
ं ीत कायदा/भनयम आदेश/राजपत्र
4
महाराष्ट्र सािवजवनक

दं यकाचं धनादं श दं ण्याचं

वित्तघय रवधकार वनयम पडस्तका मर्धयं

रनडदानानडसार मंजूर
रवधकार

2)भविष्ट्य वनिाह वनधघ

परतािा रवग्रम काढणं

बाबतचा रवधकार कमवचायांचं िंतन ि भत्तं दं ण्याचं

अभभप्राय
5

बांधकाम संवहता ि वनयमपडस्स्तका तसंच

वदलंलं सिव वित्तघय रवधकार ि महाराष्ट्र
आकस्स्मक खचव वनयम 1965 मधघल
वनयमाखालघ प्रदान करण्यात आलंलं

िारं िार सडधारण्यात आलंलं रवधकार

रवधकार
अ.क्र.

अभधकार पद

1
1

2
कायवकारघ
रवभयंता

आर्थथक अभधकार
3
1)रजा मंजूरघ िगव-3 िगव-4

संबध
ं ीत कायदा/भनयम
आदेश/राजपत्र
4
रवभप्राय महाराष्ट्र नागरघ संिा

2)िगव-4 कमवचा-यांचं 120

महाराष्ट्र नागरघ संिा (संिंच्या

कमवचा-याचं 90 वदिस
वदिस

िगव-4 कमवचा-यांच्या

विभागातगवत बदल्या करणं
संिंच्या सिवसाधारण शती
बाबतचं रवधकार

3)विभागघय चौकशघ

4)वशस्तभंग कारिाई करणं

अ.क्र.

पदनाम

कतयव्ये अधयन्याभयक

1

2

वनरं क

वनरं क
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अभभप्राय
5

( रजा ) वनयम 1981
सिव

साधारण शती बाबतचं
रवधकार(

वनयम 1981 मधघल
तरतडदघनडसार

महाराष्ट्र नागरघ संिा वशस्त ि
रवपल

अभभप्राय

3

कोणत्या कायदा/भनयम शासन
भनणयय ् भ््रणपत्रानुसार
4

वनरं क

वनरं क

वनरं क

5

कलम 4(1) ख(दोन) आपले अभधकारी ् कमयचारी यांचे अभधकार ् कतयव्ये
भ्भागातील अभधकारी ् कमयचारी यांची कतयव्ये
अ.क्र.
1
1

पदनाम
2
कायवकारघ
रवभयंता

उप कायवकारघ
रवभयंता

कतयव्ये/प्रशासकीय
3
प्रशासकघय रवधकारघ म्हणडन
काम पहाणं,

कोणत्या कायदा/भनयम शासन भनणयय
् पभरपत्रकानुसार
4
महाराष्ट्र सािवजवनक बांधकाम

अभभप्राय
5

वनयम पडस्स्तका पवहलघ आिृत्तघ
1929 ि दडसरघ आिृत्तघ 1940

1( कायवकारघ रवभयंता यांना

पाटबंधारं सािवजवनक बांधकाम

सहाय्यक

पघडघएन/1059/9/आय

कायालयघन कामकाजात
2) मा. कायवकारघ

रवभयंता यांनघ वदलंल्या वित्तघय
रवधकारानडसार काम करणं.

विभागातघल इंग्रजघ शासन वनणवय
वद.6.12.1960 आवण
वद.27.5.1961

3(जनमाहघतघ रवधकारघ
प्रथम वलपघक

प्रशासकघय कामात सहाय्यक

सािवजवनक बांधकाम शासन वनणवय

काम पहाणं

एस/वद.7.1.1958

पत्रव्यिहार शाखा प्रमडख म्हणून

िरघष्ट्ठ वलपघक

सोबतच्या यादघप्रमाणं

कवनष्ट्ठ वलपघक

सोबतच्या यादघप्रमाणं

क्रमांक पघडब्ल्यूडघ/3057/28408/

अ.क्र.

पदनाम

कतयव्ये फौजदारी

1
वनरं क

2
वनरं क

3
वनरं क

अ.क्र.

पदनाम

कतयव्ये अधयन्याभयक
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कोणत्या
कायदा/भनयम शासन
भनणयय ्
पभरपत्रकानुसार
4
वनरं क

अभभप्राय

कोणत्या
कायदा/भनयम शासन
भनणयय ्
पभरपत्रकानुसार

अभभप्राय

5
वनरं क

1
वनरं क

2
वनरं क

3
वनरं क

4
वनरं क

5
वनरं क

कलम 4 (1) ख (तीन) भनणयय घेण्याच्या प्रभक्रयेत अनुसरण्यात येणारा काययपर्धदती
भनणयय प्रभक्रयेतील पयय्क्ष
े ण ् जबाबदारीचे उत्तर दाभयत््े भनभित करुन काययपर्धदतीचे प्रकाशन
1

कामाचं नांि

प्रकल्प शाखंकडघल कामं, रंदाजपत्रकं तयार करणं ि इतर

आस्थापना विषयक कामं, पगार दं यकं, संिा पडस्तकं, रद्याित
ठं िणं रजा मंजूरघ इत्यादघ,

2

संबंधघत तरतूद

महाराष्ट्र सािवजवनक बांधकाम संवहता

महाराष्ट्र सािवजवनक बांधकाम लंखा संवहता
महाराष्ट्र नागरघ संिा वनयम पडस्तकं

3

रवधवनयमाचं नांि

िंळोिंळघ प्रवसर्धद होणारं रवधवनयम कायदं इ.

4

वनयम

प्रचवलत वनयम ि िंळोिंळघ प्रवसर्धद होणारं शासनाचं वनयम

5

शासन वनणवय

प्रचवलत शासन वनणवय ि िंळोिंळघ प्रवसर्धद होणारं शासन वनणवय इत्यादघ

6

पवरपत्रकं

प्रचवलत पवरपत्रकं ि िंळोिंळघ प्रवसर्धद होणारं पवरपत्रकं

7

कायालयघन आदं श

-

अ.क्र.

कामाचे स््रुप

काला्धी भद्स

1
1

2

3

प्रकल्पशाखा
तांवत्रक मंजडरघसाठघ

रंदाजपत्रकं तयार करणं

प्रत्येक कामासाठी
अभधकारी ् कमयचायांची भूभमका

प्रस्तािाचं

4
शा.र. यांनघरंदाजपत्रकं

कालािधघ

उप विभागघय रवभयंता

स्िरुपानडसार
आिश्यक आहं

तांवत्रक दृष्ट्टया तयार करुन
यांचं माफवत

मान्यतंसाठघ सादर करणं.
कायवकारघ

रवभयंता यांनघ तपासून
मंजूरघ दं णं सकिा सक्षम
स्तरािर मान्यतंसाठघ

मा.रधघक्षक रवभयंता
यांना सादर करणं
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अभभप्राय

5

2

1
3

रेखा शाखा
नकाशं तयार करणं

आरं खक यांनघ तपासणघ

काम करणं

कायवकारघ रवभयंता .यांनघ

आिश्यकतंनडसार

2
लेखा शाखा
मंजूर रनडदानाप्रमाणं खचव

करणं ि त्याचा लंखा तयार
करुन महामडळास सादर
करणं

4

कामाच्या

वनविदा विषयक कामं

आिश्यकतंनडसार वनविदा

तयार करणं ि मंजूरघसाठघ

मा. र.र.यांना सादर करणं

करणं ि

मान्यता दं णं

3
मावसक लंखं

4
विभागघय लंखापाल यांचं

तारखंपयवत

वलवपक यांनघ आिश्यक तघ

दरमहा 10

महामंडळास सादर
करणं

15 वदिस

प्रत्यंक वतमाहघस

2) मडव्हमेंट वशट सादर

मागवदशवनाखालघ िवरष्ट्ठ लंखा
कागदपत्रं नोदिहया रद्याित ठं िून
त्यास कायवकारघ रवभयंता यांचघ
मान्यता घंणं

विभागघय लंखापाल ि िवरष्ट्ठ
वलवपकानं तपासणघ करणं ि

मान्यतंसाठघ मा. रधघक्षक रवभयंता
यांना सादर करणं

करणं
5

िंतन दं यकं मंजूर करणं दरमहा

दरमहा

उपकायवकारघ रवभयंता

आस्थापना शाखा
प्रावधकरणास मावहतघ

मावगतलंलघ मावहतघ

िवरष्ट्ठ वलवपक, कवनष्ट्ठ वलवपक,

उप कायवकारघ रवभयंता
6

दं णं

तात्काळ सादर करणं

यांनघ मावहतघ तयार करणं, प्रथम
वलवपक यांनघ तपासून कायवकारघ
रवभयंता यांचघ मान्यता घंणं

7

वनिृत्तघ िंतनाचघ प्रकरणं
पाहणं

कमवचारघ वनिृत्त

सबंवधत वलवपक यांनघ तयार करणं

वनिृत्तघ प्रकरणं

कायवकारघ रवभयंता यांचं माफवत

होण्यापूिी 6 मवहनं आधघ
महालंखापाल यांना सादर
करणं

8

विभागघय चौकशघ

न्यायालयघन प्रकरणं

विभागघय चौकशघचा
पाठपडरािा करणं

ि प्रथम वलवपक यांनघ तपासून

महालंखापाल यांना मंजडरघसाठघ
सादर करणं.

संबवधत वलवपक यांनघ चौकशघ
रहिाल तपासून कायवकारघ

रवभयंता यांचं मान्यता घंऊन

मा.रधघक्षक रवभयंता यांना सादर
करणं.
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कलम 4 (1) (ख ) ( चार ) नमुना क स््त:ची कायय पार पाडण्यासाठी त्यांच्याकडू न ठरभ्ण्यात आलेली मानके
र.क्र.

कायालयाचं नांि

प्रकल्पाचं नांि

प्रकल्पघय ससचन
क्षमता

ऑक्टोबर-

2016 रखंर

वनर्भमत ससचन

उिवरघत ससचन
क्षमता

क्षमता

1

उर्धिव प्रिरा धरण
विभाग संगमनंर

उर्धिव प्रिरा
प्रकल्प

ता.रकोलं

वज.रहमदनगर
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68878 हं .

1690

67188 हं .

सन 20162017 चं
उवदष्ट्टयं
वनरं क

कलम 4 (1) ख ( पाच ) नमुना क
काययकारी अभभयंता उर्ध्य प्र्रा धरण भ्भाग संगमनेर या भ्भागीय कायालयांत होणा-या कामासंबधी
स्यसामान्यपणे आखलेले भनयम
नमुना क 2 :- त्याने स््ीकारलेले कक्ा त्यांच्या भनयंत्रणात असलेले कक्ा त्यांची कायय पार पाडण्यासाठी
त्यांच्या कमयचारी ्गाकडू न ्ापरण्यात येणारे भनयम,भ्भनयम, सुचना भनयमपुस्स्तका आभण अभभलेख
अ.क्र.

भ्षय

1

आस्थापना शाखा

संबभधत शासकीय भनणयय / कायालयीन
आदेश / भनयम राजपत्र ्गयरेचा क्रमांक
् भदनांक
महाराष्ट्र नागरघ संिा वनयम रजा, सिव
साधारण संिा शती, िंतन, वनलंबन

महाराष्ट्र नागरघ संिा वनयम संिा वनिृतघ वनयम
महाराष्ट्र नागरघ संिा वनयम वशस्त ि

रवपल िंळोिंळघ प्राप्त होणारं शासन
वनणवय
2

लंखा शाखा

महाराष्ट्र सािवजवनक बांधकाम संवहता 1984

महाराष्ट्र सािवजवनक बांधकाम वनयमािलघ 1984
शासन वनणवय पवरपत्रकं इत्यादघ

3

4

5

प्रकल्प शाखा

रं खा शाखा

भांडार शाखा

महाराष्ट्र सािवजवनक बांधकाम संवहता 1984 (तांवत्रक(
महाराष्ट्र सािवजवनक बांधकाम पडस्स्तका
महाराष्ट्र सा.बां.संवहता 1984 (तांवत्रक(
महाराष्ट्र सा.बां.हस्त पडस्स्तका

महाराष्ट्र सािवजवनक बांधकाम संवहता 1984

महाराष्ट्र सािवजवनक बांधकाम वनयमािलघ 1984
ि शासन वनणवय
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शेरा असल्यास

कलम 4 (1) ख ( सहा )
काययकारी अभभयंता उर्ध्य प्र्रा धरण भ्भाग, संगमनेर या भ्भागीय कायालयांत होणा-या कामासंबधी
स्यसामान्यपणे आखलेले भनयम.
त्यांच्याकडे असलेल्या कक्ा त्यांच्या भनयत्रंणाखाली असलेल्या दस्तऐव्जाचे भ्भ्ध प्र्गातील भ््रण
अ.क्र.

भ्षय

दस्तऐव्ज / धारीणी
नोंद्ही
या पैकी कोणत्या प्रकारात
उपलब्ध

आस्थापना-1

धारघका / नोंदिहया

आस्थापना-2

धारघका / नोंदिहया

आस्थापना-3

धारघका / नोंदिहया

आस्थापना-4

धारघका / नोंदिहया

आस्थापना-5

धारघका / नोंदिहया

भू संपादन

धारघका / नोंदिहया

लंखा-1

धारघका / नोंदिहया

लंखा-2

धारघका / नोंदिहया

लंखा-3

धारघका / नोंदिहया

प्रकल्प शाखा

धारघका / नोंदिहया

रं खा शाखा

धारघका / नोंदिहया

भांडार शाखा

धारघका / नोंदिहया
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धारीणी
नोंद्ही
क्रमांक

तपभशल

भकती काळापययत
ही माभहती
सांभाळून ठे ्ली
जाते.
महाराष्ट्र

सािवजवनक
बांधकाम

संवहतंमधघल

तरतडदघनडसार

पवरवशष्ट्ठ 42
नडसार

कलम 4 (1) ख (सात ) आपले धोरण तयार करण्याच्या कक्ा त्याची अंमलबजा्णी करण्याच्या
संबधात लोकाशी भ्चार भ्भनयम करण्यासाठी कक्ा लोकांकडू न भन्ेदन केली जाण्यासाठी अस्स्तत््ात
असलेल्या कोणत्याही व्य्स्थेचा तपभशल
र.क्र.

कोणत्या विषयासंबधघ

व्यिस्थंचघ

सल्ला मसलत

कायवपर्धदतघ

संबवधत शासकघय
वनणवय

/कायालयाकडघल
आदं श राजपत्र

िगैरंचा क्रमांक ि
तारघख

1

वनविदा कामाबाबत

वनविदा उघडणं ि

िंळोिंळघ जाहघर

रवधकारघ ि संबवधत

पवरपत्रकं इ. वित्तघय

वित्तघय मयादा िवरष्ट्ठ
ठं कंदार यांचब
ं रोबर
चचा

2

होणारं शासन वनणवय
रवधकार

लोकप्रवतवनधघचं वनिंदन प्राप्त

वनिंदन प्राप्त

िंळोिंळघ जाहघर

ठं िण्यात आला आहं

मवहन्याचं आत उत्तर

पवरपत्रकं इ. वित्तघय

करुन घंण्यासाठघ वलवपक
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झाल्यािर 1
दं ण्यात यंतं

होणारं शासन वनणवय
रवधकार

पडनर्भिलोकनाचा
काळ

कलम 4(1) ख ( आठ )
काययकारी अभभयंता उर्ध्य प्र्रा धरण भ्भाग संगमनेर या भ्भागीय कायालयातील सभमत्या पभरषदा, अथ्ा
मंडळाच्या बैठकीचे तपभशल
आपला एक भाग म्हणून कक्ा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटीत केलेल्या दोन कक्ा अभधक
व्यक्तीचे भमळून बनलेल्या मंडळाचे, पभरषदाचे सभमत्याचे कक्ा अन्य भ्षयांच्या बैठकी लोकांसाठी खुल्या
आहेत. कक्ा कसे अशा बैठकांची कायय्ृत्ते जनतेस पाहा्यास भमळयाजोगी आहेत कक्ा कसे याचे
भ््रणपत्र.

र.क्र.

सवमतघ मंडळ ि
पवरषदाचं नांि

सवमतघ

मंडळ िा

पवरषदाच्या
रचनंचा
ढाचा

1

स्त्रघ कमवचा-यांच्या
तक्रारघ बाबत

िगव-3/4

मंडळ िा

पवरषदं चा
उददं श

मवहला

कमवचा-

रर्धयक्ष,

तक्रारघिर

एक

करण्या

एक

गैरशासकघय
सदस्य

सवमतघ

मंडळ िा

पवरषदं चघ

िारं िावरता

त्या

त्या

या बैठकघचा

उपस्स्थत

इवतिृत्तात

कोणाकडं

जनतंस

पाहण्यासाठघ

रसतो

का ?

आहं का ?

नाहघ

होय

बैठकघस

राहण्याचघ
मडभा आहं

कमवचारघ

सदस्य, ि
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सवमतघ

यांच्या

कायविाहघ
कवरता

आिश्यकतं
-नडसार

बैठकघचा
जनतंस

उपलब्ध

इवतिृत्तांत
उपलब्ध

प्रथम वलपघक

काययकारी अभभयंता उर्ध्य प्र्रा धरण भ्भाग संगमनेर या भ्भागीय कायालयातील अभधका-यांची ्
कमयचा-यांची यादी.
कलम 4 (1) (नऊ ) आपल्या अभधका-यांची आभण कमयचा-यांची भनदेभशका
काययकारी अभभयंता उर्ध्य प्र्रा धरण भ्भाग, संगमनेर या भ्भागीय कायालयातील
अभधका-यांची ् कमयचा-यांची यादी
कलम 4 (1) (1) (नऊ) आपल्या अभधका-यांची आभण कमयचा-यांची भनदेभशका
र.क्र

रवधकार पद

रवधका-यांचं िा कमवचा-यांचं

िगव

नोकरघिर रुजू झाल्याचा

संपकासाठघ दूरर्धिनघ

1

कायवकारघ रवभयंता

श्रघमतघ संवगता रोवहत जगताप

1

22/11/2007

02425/225732

2

उपकायवकारघ रवभयंता

श्रघ.आर.कं.टपळं

1

01/12/1982

02425/225732

3

सहाय्यक रवभयंता

श्रघमतघ.व्हघ.एस.कोहाडं

2

01/01/2015

4

प्रथम वलपघक

श्रघ.जं.ऐ.मंडलघक )रवतरघक्त

3

01/08/1984

5

आरं खक

वरक्त

3

6

सहाय्यक आरं खक

श्रघ. आर,एम.गोरं

3

06/05/1983

7

भांडारपाल

श्रघ.जं.ऐ.मंडलघक

3

01/08/1984

8

िवरष्ट्ठ वलपघक

श्रघ.एस.कं.सहाणं

3

9

िवरष्ट्ठ वलपघक

श्रघ.आर.एम.ज-हाड

3

11/06/2009
11/12/2009

10

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.डघ.आर.कावशद

3

11

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.एस.एस.राऊत

3

12

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघमतघ.आर.पघ.गजाकस

3

28/12/2010
14/08/2014
02/11/2012

13

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघमतघ.ए.एल.सोनिणं

3

26/06/2015

14

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ. बघ.एन. कोल्हं

3

15

संगणक

वरक्त

-

08/10/2012
-

16

िाहन चालक

वरक्त

-

-

17

नाईक

श्रघ.आर.कं.गायकिाड

4

18

वशपाई

श्रघ.ए.बघ.दं शमडख

4

27/07/1978
01/07/1989

19

वशपाई

श्रघमतघ.कं.बघ.घाणं

4

01/12/1998

21

वशपाई

श्रघ.एच.आर.खडकं

4

21/11/1998

22

वशपाई

श्रघ.आर.एल.खंमनर

4

07/06/2012

23

वशपाई

श्रघ.एस.जघ.लाहड ं डं

4

21/08/2015

24

चौकघदार

श्रघ.ए.एस.शंख

4

05/03/2014

श्रंणघ-2
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नांि

कायवभार(

वदनांक

-

फॅक्स ईमंल

उर्ध्य प्र्रा धरण उपभ्भाग क्रमांक 1, भचतळ्ेढे
र.
रवधकार पद
रवधका-यांचं िा कमवचा-यांचं
क्र

नांि

िगव

नोकरघिर रुजू

झाल्याचा वदनांक

1

उपविभागघय रवभयंता

श्रघ. कं.कं.शंख

1

22/07/1982

2

शाखा रवभयंता

श्रघ.एस.बघ.िाकचौरं

2

16/06/1998

3

कवनष्ट्ठ रवभयंता

श्रघ.ए.आर.गायकिाड

3

23/03/1984

4

स्था.रवभ.सहाय्यक

श्रघ.एस.ए.पाटघल

3

03/11/2012

5

स्था.रवभ.सहाय्यक

श्रघ.पघ.पघ.स्िामघ

3

10/05/2013

6

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.आर.एम..आभाळं

3

7

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.जघ.पघ.सोनिणं

3

15/05/2000
02/11/2012

8

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघमतघ.एम.जं.पिार

3

12/03/2014

9

रनडरंखक

वरक्त

3

10

िाहन चालक

वरक्त

3

11

वशपाई

श्रघ.आर.बघ.दडसशग

4

15/06/1998

12

वशपाई

श्रघ.एन.जघ.भिारघ

4

27/05/1983

13

चौकघदार

श्रघ.बघ.कं.सशदं

4

07/03/2014

उर्ध्य प्र्रा धरण उपभ्भाग क्रमांक 2, भचतळ्ेढे
1
उपविभागघय रवभयंता
श्रघ.आर.जघ.गोसािघ)रवतवरक्त

1

19/01/1984

2

शाखा रवभयंता

श्रघ.ए.एल.जाधि

2

10/09/1998

3

शाखा रवभयंता

श्रघ.आर.जघ.गोसािघ

2

19/01/1984

4

कवनष्ट्ठ रवभयंता

श्रघ.व्हघ.डघ.कल्याणकर

3

06/01/1984

6

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.पघ.एस.साळिं

3

01/11/2012

7

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.आर.एन.आभाळं

3

15/05/2000

8

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.एन.जघ.िारं ग

3

22/06/1995

9

रनडरंखक

वरक्त

3

-

10

स्थापत्य रवभ.सहाय्यक

श्रघ.पघ.बघ.वशनगारं

3

10/05/2013

11

स्थापत्य रवभ.सहाय्यक

श्रघ.व्हघ.बघ.चौगलं

3

22/04/2013

12

िाहन चालक

श्रघ.जघ.एम.सगणं

3

02/11/1984

13

वशपाई

श्रघमतघ.पघ.ई.ईस्तं

4

31/05/1993

14

वशपाई

श्रघ.डघ.व्हघ.पिार

4

06/03/2014

15

चौकघदार

श्रघ.एस.डघ.राठोड

4

10/03/2014

कायवभार(
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संपकासाठघ दूरर्धिनघ
फॅक्स ईमंल

02424/221260

विभागात कायवरत

-

विभागात कायवरत

पडनिवसन उपविभागात
कायवरत

पुन्यसन उपभ्भाग, घुल्
े ाडी, संगमनेर
र.क्र
रवधकार पद
रवधका-यांचं िा कमवचा-यांचं नांि

िगव

नोकरघिर रुजू झाल्याचा

संपकासाठघ दूरर्धिनघ
02425/225732

वदनांक

1

उप.वि.रवभयंता

श्रघ.एस.व्हघ.िालझाडं)रवतरघक्त

1

06/02/1980

2

शाखा रवभयंता

श्रघ.एच.कं.तांबोळघ

2

05/11/1982

3

शाखा रवभयंता

श्रघ.मो.रश्पाक मो.हवनफ शंख

2

24/06/1993

4

स्था.र.सहा.

श्रघ.प्र.र.दातघर

3

28/05/1984

5

स्था.र.सहा

श्रघ.आर.बघ.सानप

3

03/10/2012

6

स्था.र.सहा

श्रघ.ए.पघ.थोटं

3

14/12/1998

7

तांवत्रक सहाय्यक

श्रघ.जघ.बघ.सशदं

3

23/03/1984

8

िवरष्ट्ठ वलपघक

श्रघ.व्हघ.टघ.थोरात

3

07/07/1982

9

िाहन चालक

वरक्त

10

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघमतघ.एल.एस.पाचोरं

3

20/11/1987

11

वलपघक वन टं कलंखक

श्रघ.एस.आर.रिवचतं

4

19/09/2008

12

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.एस.पघ.ढोमसं

3

23/01/1991

13

वशपाई

श्रघमतघ.टघ.एस.आहं र

4

20/06/1996

14

चौकघदार

श्रघ.डघ.डघ.चौधरघ

4

28/09/2012

कायवभार(

फॅक्स ईमंल

विभागात कायवरत

उर्ध्य प्र्रा धरण उपभ्भाग, भचतळ्ेढे, ता.अकोले,
र.

रवधकार पद

रवधका-यांचं िा कमवचा-यांचं नांि

िगव

नोकरघिर रुजू झाल्याचा

संपकासाठघ दूरर्धिनघ

1

सहायक रवभयंता श्रं-1

श्रघ.पघ.एस.पाबळं

1

22/07/2007

02424/221260

2

सहायक रवभयंता श्रं-2

श्रघ.कं.एस.बढं

2

23/09/2010

3

शाखा रवभयंता

श्रघ.एम.एम.कडलकणी

2

07/09/1998

4

शाखा रवभयंता

श्रघ.जघ.एल.िाकचौरं

2

17/12/1984

5

शाखा रवभयंता

श्रघ.एस.डघ.हांडं

2

22/09/1983

6

स्थापत्य रवभ.सहाय्यक

श्रघ.व्हघ.एम.बके

3

14/01/2013

7

स्थापत्य रवभ.सहाय्यक

श्रघ.आर.डघ.पांचाळ

3

10/05/2013

8

स्थापत्य रवभ.सहाय्यक

श्रघ.एम.कं.कोळं कर

3

01/10/2012

क्र
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वदनांक

फॅक्स ईमंल

9

िरघष्ट्ठ वलपघक

वरक्त

10

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.बघ.एन.सडकटं

3

21/10/2000

11

कवनष्ट्ठ वलपघक

श्रघ.वड.एन.आरोटं

3

12

वलपघक-वन-टं कलंखक

श्रघ.बघ.एन.डोळस

3

26/11/1986
21/10/2000

13

रनडरंखक

वरक्त

-

14

िाहन चालक

वरक्त

-

15

वशपाई

श्रघ.बघ.बघ. धोत्रं

4

20/11/1982

16

चौकघदार

श्रघ.एस.कं.पडांगळं

4

18/09/2008

-

विभागात कायवरत

मंडळ कायालयात

कलम 4 (ख) (दहा) आपल्या प्रत्येक अभधका-याला ् कमयचा-याला भनघणारे माभसक ्ेतन तसेच प्राभधकरणांच्या
भ्भनयमांचे तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पर्धदत
र.
क्र.

कमवचा-यांचं नांि

पदनाम

मूळिंतन

ग्रंड पं

महागाई
भत्ता

1

श्रघमतघ संवगता आर.जगताप

कायवकारघ रवभयंता

18240

5400

29550

2

श्रघ. आर.कं.टपळं

उपकायवकारघ रवभयंता

30990

6600

46988

3

श्रघ.कं.कं.शंख

उप-विभागघय रवभयंता

31710

6600

47888

4

श्रघ.पघ.एस.पाबळं

सहायक रवभयंता श्रं-1

19680

5400

31350

5

श्रघ.एस.बघ.िाकचौरं

शाखा रवभयंता

20320

5400

32150

6

श्रघ.ए.एल.जाधि

शाखा रवभयंता

20350

5400

32188

7

श्रघ.एस.डघ.हांडं

शाखा रवभयंता

29540

6600

45175

8

एम.एम.कडलकणी

शाखा रवभयंता

20230

5400

32088

9

श्रघ.ए.डघ.गाजरं

शाखा रवभयंता

23980

5400-

31437

10

श्रघ. एच.कं.तांबोळघ

शाखा रवभयंता

30990

6600

46988

11

श्रघ.जघ.एल.िाकचौरं

शाखा रवभयंता

29810

6600

45513

12

श्रघ.रा.ग.गोसािघ

शाखा रवभयंता

29480

6600

45100

13

श्रघमतघ.व्हघ.एस.कोहाडं

सहायक रवभयंता श्रं-2

11840

4400

20300

14

श्रघ.कं.एस.बढं

सहायक रवभयंता श्रं-2

13900

4400

22875

15

श्रघ.ए.आर.गायकिाड

कवनष्ट्ठ रवभयंता

15300

5400

25875

16

श्रघ.व्हघ.डघ.कल्याणकर

कवनष्ट्ठ रवभयंता

18390

4200

28238

17

श्रघ.एस.ए.पाटघल

स्था.रवभ.सहा.

4340

4200

16925

18

श्रघ.ए.पघ.थोटं

स्था.रवभ.सहा.

11820

4300

20150

19

श्रघ.व्हघ.बघ.चौगलं

स्था.रवभ.सहा

8940

4200

16425

20

श्रघ.आर.डघ.पांचाळ

स्था.रवभ.सहा

8940

4200

16425

21

श्रघ.पघ.पघ.स्िामघ

स्था.रवभ.सहा

8940

4200

16425

22

श्रघ.पघ.बघ.वशनगारं

स्था.रवभ.सहा

8940

4200

16425

23

श्रघ.व्हघ.म.बके

स्था.रवभ.सहा

8870

4200

16338
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24

श्रघ.आर.बघ.सानप

स्था.रवभ.सहा

8770

2400

13963

25

श्रघ.जघ.बघ.सशदं

स्था.रवभ.सहा

14720

3050

22212

26

श्रघ.ज.ए.मंडवलक

वरक्त

-

-

-

27

श्रघ.ज.ए.मंडवलक

भांडारपाल /प्र.वल.)र.का.)

20750

5400

32688

28

श्रघ.आर.एम.गोरं

सहाय्यक आरं खक

18390

4200

28238

29

श्रघमतघ एस.बघ.सातवदिं

िवरष्ट्ठ वलपघक

9460

2400

12690

30

श्रघ.एम.कं.सहाणं

िवरष्ट्ठ वलपघक

9820

2400

16200

31

श्रघ.आर.एम.ज-हाड

िरघष्ट्ठ वलपघक

10960

2400

16700

32

श्रघ.व्हघ.बघ. भांगरं

िरघष्ट्ठ वलपघक

10560

2400

16200

33

श्रघ.व्हघ.टघ.थोरात

िरघष्ट्ठ वलपघक

15760

4200

24950

34

श्रघ.एस.पघ.ढोमसं

वलपघक-वन-टं कलंखक

9830

1900

14463

35

श्रघ.डघ.आर.कावशद

वलपघक-वन-टं कलंखक

7360

1900

11575

36

श्रघ.बघ.एन.सडकटं

वलपघक-वन-टं कलंखक

10060

2400

15575

37

श्रघ.बघ.एल.डोळस

वलपघक-वन-टं कलंखक

10010

2400

15513

38

श्रघ.एन.जघ.िारं ग

वलपघक-वन-टं कलंखक

9330

1900

14038

39

श्रघमतघ एल.एस.पाचोरं

वलपघक-वन-टं कलंखक

10010

1900

14888

40

श्रघ.पघ.एस.साळिं

वलपघक-वन-टं कलंखक

6820

1900

10900

41

श्रघ.जघ.पघ.सोनिणं

वलपघक-वन-टं कलंखक

6820

1900

10900

42

श्रघमतघ.आर.पघ.गजाकस

वलपघक-वन-टं कलंखक

6820

1900

10900

43

श्रघ.एस.एस.राऊत

वलपघक-वन-टं कलंखक

6310

1900

10263

44

श्रघमतघ.ए.एल सोनिणं

वलपघक-वन-टं कलंखक

6070

1900

9484

45

श्रघ.बघ.एन.कोल्हं

वलपघक-वन-टं कलंखक

6820

1900

10900

46

श्रघमतघ.एम.जं.पिार

वलपघक-वन-टं कलंखक

6070

1900

8528

47

श्रघ.आर.एन.आभाळं

वलपघक-वन-टं कलंखक

8830

2400

14100

48

श्रघ.आर.एम.आभाळं

वलपघक-वन-टं कलंखक

8870

2400

14088

49

श्रघ.वड.एन.आरोटं

वलपघक-वन-टं कलंखक

14760

4200

23700

50

श्रघ.एस.आर.रिवचतं

वलपघक-वन-टं कलंखक

6260

1900

10200

51

श्रघ.ए.आर.काकडं

वलपघक-वन-टं कलंखक

11100

2400

16885

52

श्रघ.पघ.सघ.वपचड

वलपघक-वन-टं कलंखक

8610

2400

13762

53

श्रघ.ए.बघ.सामंरं

िाहन चालक

10620

1900

15650

54

श्रघ.जघ.एम.सगणं

िाहन चालक

13870

2750

20775

55

श्रघ.आर.कं.गायकिाड

नाईक

10360

2100

15575

56

श्रघ.ए.बघ.दं शमडख

वशपाई

9580

2100

14600

57

श्रघ.आर.एल.खंमनर

वशपाई

5180

1300

8100

58

श्रघ.एच.आर.खडकं

वशपाई

8250

1700

12438

59

श्रघ.एस.जघ.लाहड ं डं

वशपाई

4800

1300

7625

60

श्रघमतघ पघ.ई.इस्तं

वशपाई

9060

1700

13450
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61

श्रघ.आर.बघ.दडसशग

वशपाई

8700

1700

13000

62

श्रघमतघ तं.स.आहं र

वशपाई

8900

1700

13250

63

श्रघमतघ कं.बघ.घाणं

वशपाई

9070

1700

13463

64

श्रघ.एन.जघ.भिारघ

वशपाई

10190

2100

15363

65

श्रघ.बघ.बघ. धोत्रं

वशपाई

10300

1700

15000

66

श्रघ.डघ.व्हघ.पिार

वशपाई

5010

1600

8263

67

श्रघ.एस.डघ.गलांडं

वशपाई

8400

1300

7625

68

श्रघ.ए.एस.शंख

चौकघदार

4800

1300

7625

69

श्रघ.बघ.कं.सशदं

चौकघदार

7990

1300

11613

70

श्रघ.एस.डघ.राठोड

चौकघदार

5010

1600

8263

कलम 4 (1) (ख) (अकरा) स्य योजनांचा तपभशल प्रस्ताभ्त खचय, मंजूर झालेल्या अथय संकल्प आभण
खचय झालेल्या रक्कमेचा तपभशल.
नमुना क चालू ्षासाठी ( सन 2016-2017 ) ककमत रु. लक्ष.
अ.क्र.

1

मंजूर रक्कम-2016-17

अंदाजपत्रकीय शीषय

माहे 3/2016 अखेरचा खचय
(उर्ध्य प्र्रा धरण भ्भाग,
उर्ध्य प्र्रा काल्ा भ्भाग,
लघु पाटबंधारे भ्भाग क्र.2
-भतनही भ्भांगाभमळुन)

4701 मोठं ि मर्धयम

पाटबंधारं यािरघल भांडिलघ
खचव

पंचिार्भषक योजना

मागणघ क्र. आय-11
मोठं प्रकल्प

उर्धिव प्रिरा प्रकल्प वनळिंडं-2

1) बांधकामं धरण 1000.00
2(कालिा

2)आस्थापना

3) नागरघ सडविधा
एकडण

300.00
वनरं क

वनरं क

1) बांधकामं धरण
2(कालिा

2)आस्थापन

3) नागरघ सडविधा

1300.00

एकडण

ता. रकोलं वजल्हा रहमदनगर

2)4702 आदघिासघ उप योजना

--

यािरघल भांडिलघ खचव
पंचिार्भषक योजना

--

1)उपसा ससचन कोहं डघ

वनरं क

2)उपसा ससचन योजना

वनरं क

कंळड गण
ं राजूर

सपपरकणं - शंलविवहरं

नमुना ख मागील ्षासाठी ( सन 2015-2016 ) ककमत रुपये लक्ष
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वनरं क
वनरं क

1865.41

3291.30
741.87
वनरं क
5898.38

शेरा

अ.क्र.
2

मंजूर रक्कम

अंदाजपत्रकीय शीषय

्ापरलेली
रक्कम

न ्ापरल्यामुळे परत
करा्ी लागलेली रक्कम

शेरा

4701 मोठं ि मर्धयम

पाटबंधारं यािरघल भांडिलघ
खचव

पंचिार्भषक योजना

मागणघ क्र.आय-11

उर्धिव प्रिरा प्रकल्प वनळिंडं-2
ता.रकोलं वज.रहमदनगर

1800.00

1)बांधकाम धरण कामाचं

3300.00

2(कालिा

0.00

3)आस्थापना

0.00

4)नागरघ सडविधा

0.00

5)रोहयो

एकडण -5100.00

1865.41

-

3291.30

-

741.87

-

0.00

-

-

-

5898.58

-

कलम 4 (1) (ख)(बारा) अथय सहाय्य काययक्रमाच्या अंमलबजा्धीची रीत ् ्ाटप केलेल्या रक्कमा आभण
अशा काययक्रमाच्या लाभाभधका-यांचा तपभशल
काययक्रमाचे योजनाचे नां् :्षय 1 एभप्रल 2015 ते 31 माचय 2016
अ.क्र.
1

लाभधारकाचे नां् ् पत्ता
या विभागांतगवत िैयवक्तक लाभाचघ कामं

भदलेल्या अनुदानाची रक्क्म
भदलेल्या स्लतीची रक्कम
रनडदान िाटप नसल्यामडळं रक्कमंचा प्रश्न

िाटप करण्यात यंत नाहघ

नाहघ

नाहघत. जनतंसाठघ कोणत्याहघ स्िरुपाचं रनडदान
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उदभित

कलम 4 (1) (ख) ( तेरा )
ज्या व्यक्तींना स्लती पर्ाने कक्ा प्राभधकारपत्रे भदलेली आहेत. अशा व्यक्तींचा तपभशल.
पर्ाना/ पर्ानगी स्लत यांचा प्रकार :- कोणताही पर्ाना देण्यात येत नाही.
पर्ाना देणारी अभधकारी / व्यक्ती
अ.क्र.

पर्ाना
धारकाचे नां्

पर्ाना क्रमांक

पर्ाना
भदल्याची
तारीख

भकती
काळासाठी

स्यसामान्य
अटी

पर्ान्याचा
तपभशल

1
वनरं क

2
वनरं क

3
वनरं क

4
वनरं क

5
वनरं क

6
वनरं क

7
वनरं क
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कलम 4 (1) (ख )( चौदा )
ईलेक्रॉभनक स््रुपात स््त:कडे उपलब्ध असलेल्या कक्ा ताब्यात असलेल्या माभहतीच्या संबधातील तपभशल.
र.क्र.

दस्तऐिज / धारघणघ /
नोंदिहघचा प्रकार

विषय

कोणत्या प्रकारच्या

हघ मावहतघ ताब्यात

मावहतघ साठविलंलघ

नांि

ईलंक्टॉवनक स्िरुपात
आहं

1
1
2
3
4
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2
धावरणघ
सघ.डघ.

पंन ड्राइव्ह

हाडव वडस्क

3

4

सिव शाखा
--------

रसलंल्या व्यक्तघचं

5
संगणक ऑपरं टर ि
संबवधत शाखा

रवभयंता/ कमवचारघ

कलम 4 (1) ख ( पंधरा )
माभहती भमळभ्ण्यासाठी नागरीकांना उपलब्ध असणा-या सुभ्धांचा तपभशल तसेच सा्यजभनक ्ापरासाठी
चालभ्ण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या कक्ा ्ाचनालयाच्या कामकाजाच्या ्ेळाचा तपभशल.
सुभ्धांचा प्रकार
1) जनतंसाठघ राखून ठं िलंल्या भंटघच्या िंळंसंबधघचघ

तपभशल
सकाळघ 10.00 तं सायंकाळघ 5.45

2)परस्पर संिादघ संकंतस्थळघ (इंटरस्क्टव्ह िंबसाईट(

उपलब्ध नाहघ

3) कॉल सेंटरचघ मावहतघ

उपलब्ध नाहघ

4) रवभलंख तपासणघसाठघ संदभात उपलब्ध सडविधांचघ

कायालयघन कामाचं िंळंत विभागघय कायालयांत

5) कामाच्या तपासणघच्या संदभात उपलब्ध सडविधांचघ

विभागघय ि उप विभागघय कायालयाशघ संपकव

मावहतघ
मावहतघ

मावहतघ
मावहतघ

धारघका पाहता यंतघल.

साधल्यास कामाच्या तपासणघच्या संदभात मावहतघ
नमडनंउपलब्ध करुन दं ण्यात यंतघल.

6) नमडनं वमळविण्याच्या संदभात उपलब्ध सडविधांचघ

कामासंबधघ नमडनं विभागघय स्तरािर दं ण्याचघ सोय

7) सडचना फलकाचघ मावहतघ

मावहतघ रवधकाराबाबत मावहतघ रवधका-यांचघ नांिं

मावहतघ

आहं .

दशवविणारा फलक दशवनघ भागात लािला आहं . तसंच
स्ितंत्र सडचना फलक दं खघल लािलंला आहं .

8) ग्रंथालयाचघ मावहतघ

ग्रंथालय हं फक्त कायालयघन कामासाठघ रसून

जनतंसाठघ उपलब्ध करुन वदलंलं नाहघ. कारण

त्यातघलसिव पडस्तकं हघ शासकघय कामाबाबतचघ
आहं त.
9)चौकशघ कक्षाचघ / वखडकघचघ रथिा स्िागत कक्षाचघ
मावहतघ वमळविण्याचघ सडविधा

विभागघय कायालयात स्िागत कक्षाचघ सडविधा

उपलब्ध नाहघ. तथावप विभागघय कायालयांत कमवचायांकडू नमावहतघ वदलघ जातं.

10) कायालयघन काळानंतर संपकाचघ सडविधा रसल्यास
त्याचघ मावहतघ

कायालयघन कामानंतर रात्रपाळघस चौकघदार रसतो.
सडटघच्या वदिशघ वशपाई कतवव्यंस्थानघ रसतात.
त्यांचक
ं डंवनरोप वदल्यास संबवधतांना बोलािून
कायविाहघ करण्यातयंतं.

4) आपत्कालघन संपकाचघ मावहतघ
र.क्र.

उपलब्ध सडविधा

िंळ

स्थान

जबाबदार व्यक्तघ

1

2

3

4

5

दडरर्धिनघ क्रमांक

कायालयघन िंळ

संगमनंर

उपकायवकारघ रवभयंता
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eeupdd.ghlwdi@wrd.mahar

02425-225732

सकाळघ 9.45 तं सायं.5.45
िा

(घडलंिाडघ )

ashtra.gov.in

कलम 4 (1) ख ( सतरा )
भ्भहत करण्यात येईल अशी इतर माभहती
(ग) ज्या मुळे लोकांना बाधा पोहचते अशी महत््ाची धोरणे
आखतांना आभण असे भनणयय जाहीर करतांना स्य संबभधतांना ्स्तूस्स्थती प्रभसर्धद करील.
(घ) आपल्या प्रशासभनक कक्ा न्याय्ंत भनणययाबाबतची कारणे बाभधत व्यक्तींना कळ्ील.
अ.क्र.
1

तपभशल

शेरा

कामाबाबतचं महत्िाचं वनणवय स्िघकृतघ

सदर वनणवय हं कामाबाबतचं रसून संबवधतांना

आस्थापनंबाबत प्रशासकघय वनणवय बदल्या

सदर वनणवय संबवधत रवधकारघ/कमवचारघ यांना

विभागघय चौकशघ बाबतचं वनणवय चौकशघ

संबवधतांना कळविण्यात यंतात.

कायारं भ आदं श इ.
2

रजा मंजूरघ, भविष्ट्य वनिाह वनधघ
3

रवधकारघ सादरकता रवधकारघ यांच्या

कळविण्यात यंतात.

कळविण्यात यंतात.

नंमणूका रंवतम वशक्षा आदं श इ. रधवन्यावयक वनणवय
4

ज्या व्यक्तींच्या हक्कास बाधा पोहचतं रसं
वनणवय घंतलं गंल्यास

र.क्र.
1

रसं वनणवय बावधत व्यक्तघस कळविण्यात यंतात.

कमवचा-याचं नांि कायासन क्र.

कामाचं विषय

कायासन-शाखा प्रमडख

1)प्रशासकघय कामांत सहाय्यक म्हणून काम पाहाणं

वलपघक, रवतरघक्त कायवभार

3)या विभागाचं िार्भषक तपासणघ करणं

( श्रघ.ज.ए.मंडवलक, प्रथम

2)पत्रव्यिहार शाखा प्रमडख म्हणून काम पाहाणं

4)गोपनघय पत्र व्यिहार गोपनघय रहिाल जतन करून ठं िणं
5)मत्ता ि दावयत्ि रहिाल

6)शासकघय रोख रक्कम हाताळणं
7)पंटघ कॅशबडक सांभाळणं
2

कड.आर.पघ.गजाकस, वलपघक वन

1)आस्थापना,रथवसंकल्प

आस्थापना-1

3)रवभयंताचं प्रवशक्षणबाबतचा पत्रव्यिहार

टं कलंखक

2)मडदतिाढ प्रस्ताि

4)शाखा रवभयंता यांचा पवरचर भत्ता बाबत पत्रव्यिहार

5) रवधकारघ/कमवचारघ यांचं बदल्याबाबत सिव पत्रव्यिहार पहाणं
6( मावहतघचा रवधकार रवजष्ट्टर सांभाळणं ि पत्रव्यिहार पाहणं
4)व्यािसावयक परघक्षा बाबत पत्रव्यिहार
3

श्रघ. बघ.एस. डोळस
कवनष्ट्ठ वलपघक
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1)रस्थायघ आस्थापना / रुपांतरघत रस्थायघ आस्थापना िरघल
रवधकारघ / कमवचारघ यांचं मावसक िंतन दं यकं तयार करणं

आस्थापना 2

2)मोटार सायकल / संगणक रग्रघम/सण रग्रघम घरबांधणघ रग्रघम
इत्यादघ रवग्रमाचं दं यकं तयार करणं

3) िंतन ि भत्तं रनडदान मागणघ करणं

4)रजा प्रिास सिलत दं यकं तयार करणं

5)संिावनिृत्त रवधकारघ / कमवचारघ यांचघ संिावनिृत्तघसंबधघ दं यकं
तयार करणं

6)िंतन प्रमाणपत्र दं णं / िंतन वचठठया दं णं
4

श्रघ. बघ.एन.कोल्हं .,

1)विभागघय आिक रवजष्ट्टर सांभाळणं

आस्थापना-3 ि 5

3( वकरकोळ रजंचं रवजस्टर

कवनष्ट्ठ वलपघक

2( आस्थापना शाखंतघल सिव मावसक वििरणपत्रं
2)रधवशासकघय रवजष्ट्टर सांभाळणं

3)मावहतघचा रवधकार रवजष्ट्टर सांभांळणं
1)विभागघय जािक रवजष्ट्टर सांभाळणं

2)पोष्ट्टाचघ वतवकटं सांभाळणं त्यासंबधघ रवजष्ट्टर रद्याित ठं िणं
3)घडलंिाडघ िसाहतघबाबत पत्रव्यिहार पहाणं.,
5

एस.पघ.ढोमसं,

1) मूळ संिा पडस्तकं सांभाळणं ि त्यास रनडसरुन पत्रव्यिहार पहाणं

आस्थापना-4

3) संिावनिृत्तघ कमवचा-यांचं वनिृत्तघ िंतनासंबधघ सिव पत्रव्यिहार पहाणं

कवनष्ट्ठ वलपघक

2) िार्भषक िंतन िाढ मंजूरघस सादर करणं

4) कमवचा-यांचं जात पडताळणघ बाबत पत्रव्यिहार

5) िंतन पडताळणघ पथकाकडू न िंतन पडताळणघ करुन घंणं

6) सिव रवधकारघ/कमवचारघ यांचं रजा मंजूरघ बाबत पत्रव्यिहार
7)कालबर्धद पदोन्नतघ बाबत पत्रव्यिहार
8)एकस्तर पदोन्नतघ पत्रव्यिहार

9)आश्िावसत प्रगतघ योजना ि िंतन वनस्श्चतघ करणं
6

श्रघ.आर.एम.ज-हाड

1)भू संपादन ि पडनिवसन बाबतचा सिव पत्रव्यिहार पहाणं

कायासन भू संपादन

3)भू संपादन ि पडनिवसन बाबत वजल्हावधकारघ /प्रावधकरण स्तरािरघल

िरघष्ट्ठ वलपघक

2)िरघल सिव कामासंबधघ योग्य त्या नोंदिहया रद्याित ठं िणं
बैठकघचघ पत्रव्यिहार पहाणं

7

श्रघ.जघ.पघ.सोनिणं, वलपघक वन

1)विभागांतगवत सिव न्याय प्रविष्ट्ट प्रकरणं हाताळणं

8

श्रघ.ना.ग.िारं ग,

1(महालंखापाल नागपूर ि महामंडळ औरं गाबाद वनवरक्षण रहिाल

लंखा-2

2(विभागघय कायालयातघल संगणकािरघल काम करणं, ई-मंल फॅक्स आिक-

टं कलंखक

कवनष्ट्ठ वलपघक

2)विभागघय चौकशघ प्रकरणं हाताळणं.
लंखा तपासणघ पहाणं

जािक

3( वहशोब तपासणघ --उर्धिव प्रिरा धरण उप विभाग वचतळिंढं या उपविभागाचघ
लंखातपासणघ ि त्यारनडषवं गक लंखा विषयक कामं

4)वहशोब तपासणघ पडनिवसन उप विभाग संगमनंर या उपविभागाचघ लंखातपासणघ
ि त्यारनडषंवगक लंखा विषयक कामं
9

श्रघ.गड.वस.जोंधळं
टं कलंखक
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विभागघय कायालयातघल टं कलंखन, संगणकािरघल काम करणं, ई-मंल फॅक्स
आिक-जािक

10

11

श्रघ.रं .म.ठड बं
कारकून

1(गट र मधघल रवधकारघ यांचं मावसक दै नंवदनघ मंजूरघबाबत संपूणव कायवभार

2(श्रघ.कावशद कवनष्ट्ठ वलपघक यांना लंखाविषयक कामकाजासाठघ सहाय्यक म्हणून
काम पहाणं

श्रघ.भा.स.पानसरं

1)भ.वन.वन.संपडणव पत्रव्यिहार

लंखा-3

रवजष्ट्टर रद्याित ठं िणं

टं कलंखक

2)िगव-4 भ.वन.वन.लंखा रद्याित ठं िणं ि पत्रव्यिहार पहाणं
3)रवधकारघ/कमवचारघ यांचं मावसक प्रिास भत्ता दं यकाबाबत तपासणं
ि पत्रव्यिहार करणं

4)व्दै मावसक बैठक बाबतचघ मावहतघ संकलघत करुन प्रावधकरण
कायालयास सादर करणं

विभागघय कायालयातघल टं कलंखन, संगणकािरघल काम करणं, ई-मंल फॅक्स
आिक-जािक
12

श्रघ.एस.कं.सहाणं, ि.वल

िरघष्ट्ठ लंखा वलपघक- लंखा-1

1) िवरष्ट्ठ लंखा वलवपक रोजवकदव वलवहणं िवरष्ट्ठ वलवपकासंबधघ संपूणव कामं
2( रथवसंकल्प ( लंखा( खचवमंळ

3 )मावसक लंखं तयार करणं ि महामंडळास सादर करणं
4) बांधकाम ि इतर वनधघ मागणघ

4)नमडना 88 बाबत संपडणव पत्रव्यिहार पहाणं

5)बांधकामाचा नं.97 दरमहा रद्याित ठं िणं
13

श्रघ.एस.एस.राऊत,

विभागघय कायालयातघल टं कलंखन, संगणकािरघल काम करणं, ई-मंल फॅक्स

14

श्रघमतघ.ए.एल.सोनिणं

विभागघय कायालयातघल टं कलंखन, संगणकािरघल काम करणं, ई-मंल फॅक्स

15

श्रघ.डघ.आर.कावशद

1)वहशोब तपासणघस उर्धिव प्रिरा धरण उप विभाग क्र.1 वचतळिंढं

वलपघक-वन-टं कलंखक

वलपघक-वन-टं कलंखक

वलपघक-वन-टं कलंखक

आिक-जािक

आिक-जािक

2 ) प्रापणसूचघ ,सामाईक दरसूचघ

3) निविदा बाबतचा संपूर्ण प्रव्यविाा पाार्
4( लंखन सामग्रघ प्रपत्रं, िार्भषक मागणघ पत्रकं ि संबधघ पत्रव्यिहार

5( वनवरक्षण िाहनं , रनडदान मागणघ िाटप, इंधनाचघ मागणघ ि पत्रव्यिहार
6) नमडना 69/70, 96 ि संबवधत पत्रव्यिहार
16

श्रघ.ज.ए.मंडलघक, भांडारपाल

1( स्टॉक लंजर ि संबवधत पत्रव्यिहार

2( मोजमाप पडस्तका संबधघ संपडणव पत्रव्यिहार नोंदिहया

3) दडहंरघ वतहं रघ पाितघ पडस्तकं रोकड िहया विवहत फॉमव साधन
सामग्रघ संबधघ पत्रव्यिहार ि रवजष्ट्टर इ.

4(प्रकल्पासाठघ लागणा-या सावहत्याच्या प्रापणाबाबत पत्रव्यिहार
5( रो.त.वन.लं.भाग 1 ि 2 ि संबवधत पत्रव्यिहार

6( उप विभागाचं तडलनात्मक वििरणपत्रास मंजूरघ प्रस्ताि तयार करणं
7( कायालयघन खचवसंबधघ मागणघ ि पत्रव्यिहार
F:\rti 1 to 17.doc
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आरं खक

वरक्त पद

18

सहाय्यक आरं खक

1(विभावगय कायालयातघल रं खावचत्र शाखांचा सिवकायवभार ि पत्रव्यिहार पहाणं.

र.मा.गोरं ,

2)रं खा शाखंतघल संपडणव पत्रव्यिहार

3)आिश्यक तघ नोंदिहया रद्याित ठं िणं
4)स्टं शनरघ सांभाळणं

5)टोपोवशट डघग्रघशघट सांभाळणं ि त्यासंबधघ पत्रव्यिहार करणं
िार्भषक रहिाल पहाणं

6)फघल्ड बड क सांभाळणं ि आिश्यक तो पत्रव्यिहार पहाणं

7)शास्त्रघय ि गवणतघ उपकरणं सांभाळणं त्यासंबधात आिश्यक तघ रवजष्ट्टर
रद्याित ठं िणं पत्रव्यिहार करणं.

7)िनघकरण ि पािसाच्या मोजणघ बाबतच्या रद्याित नोंदघ ठं िणं
8)धरणाचं फोटो सांभाळणं ि पत्रव्यिहार पहाणं
9)रं.बघ.सघ.रं काडव सांभाळणं
19

श्रघ.सड.वि.िालझाडं, शाखा

1)धरण जलाशयािरघल उपसा ससचन योजनांचघ कामं - पत्रव्यिहार

प्रकल्प शाखा-2

3)प्रकल्प िसाहत संबधघ पत्रव्यिहार

रवभयंता

प्रकल्प शाखा-3 )रवतवरक्त
कायवभार(

प्रकल्प शाखा-4 )रवतवरक्त
कायवभार(
20

श्रघमतघ.व्हघ.एस.कोहाडं

सहाय्यक रवभयंता श्रंणघ-2

2)धरण बड डघत क्षंत्रातघल उच्चतलांक पडलाचं काम - पत्रव्यिहार
4)केंद्रघय जल आयोग मान्यता/ - पत्रव्यिहार
5( वक.मघ. 19 तं 84 मधघल पत्रव्यिहार.

6( प्रकल्प शाखंतघल तांवत्रक तपासणघ करणं.

1(स्थािर मालमत्ता विषयक कायवभार सांभाळणं

2( प्रकल्प शाखंतघल इतर सिवसाधारण पत्रव्यिहार

का.र.यांना स्थळ प्रत मान्य रसं .

उपकायवकारघ रवभयंता

उर्धिव प्रिरा धरण विभाग

संगमनंरउर्धिव प्रिरा धरण
विभाग
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महाराष्ट्र शासन

कायवकारघ रवभयंता

जलसंपदा विभाग

उर्धिव प्रिरा धरण विभाग, संगमनंर
'पाटबंधारं िसाहत', संगमनंर ( घडलंिाडघ ) ,वज.रहमदनगर
दूरर्धिनघ क्र.02425- 225732, फॅक्स-225732
E-mail : eeupd_sngr@wrd.maharashtra .gov.in

गो.म.पा.वि.म.औरं गाबाद
माभहतीचा अभधकार /तातडीचे.
जा.क्रं. उप्रधवि/मा.र./ 522 / सन 2016

वदनांक : - 09 / 03 / 2016

प्रवत,
वजल्हावधकारघ
वजल्हा प्रवशक्षण प्रबोवधनघ
वजल्हावधकारघ कायालय
रहमदनगर.

विषय :- रहमदनगर वजल्हयाचं संकंतस्थळ ) www.ahmednagar.nic.in ( िरघल मावहतघचा
रवधकार रवधवनयम 2005 चं प्रकरण 4 चं पोटकलम “ ख ’’ मधघल 1 तं 17 मडद्यांचघ मावहतघ
ि इतर सिव सबंवधत मावहतघ रद्यायाित करणं बाबत.
संदभव :- 1( आपलं कायालयाचं पत्र क्र.रवजप्रप्र/कावि/37/2016 / वद.09/02/2016.
2( आपलं कायालयाचं पत्र क्र. रवजप्रप्र/ कावि/431/2015/वद.31/08/2015.
3( या विभागाचं पत्र जा.क्र.उप्रधवि/मा.र./1911/ सन 23015 वद. 21/09/2015.
विषयांवकत बाबत िरघल संदभव क्र-3 नडसार या विभागाचघ विषयांवकत बाबतचघ निघन रद्याित मावहतघ सघ.डघ. मर्धयं तयार
करून आपणास िरघल संदभव क्र-3 रन्ियं पाठविण्यात आलघ आहं .
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तथावप संदभव क्र-1 नडसार या विभागाचघ विषयांवकत बाबतचघ मावहतघ पडनश्च तयार करून आपलं मावहतघसाठघ ि पडढघल
कायविाहसाठघ निघन सघ.डघ. ि मडद्रघत स्िरूपात ) प्रतघत ( सादर करण्यात यंत आहं .

सोबत:

सघ.डघ.- 1 नग ि
मावहतघचघ प्रत

मावहतघ रवधकारघ तथा

उपकायवकारघ रवभयंता

उर्धिव प्रिरा धरण विभाग

संगमनंर ) घडलंिाडघ( वज.र.नगर

क

dk;dkका
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