महाराष्ट्र शासन
महसुऱ विभाग
माहहतीचा अधधकार कायदा – 2005
कऱम 4(ब) अंतगगत
उऩविभागीय अधधकारी, ऩाथर्डी भाग, ऩाथर्डी
यांचे कायागऱयाच्या माहहतीचे स्ियंप्रकटीकरण
(भाहशतीचा अधधकाय कामदा 2005 च्मा करभ 4(फ)(1)(17) नव
ु ाय प्रकाशळत भाहशती)

भाहशती अधधकाय अधधननमभ 2005
प्रकयण करभ 4(1) (फ) अंतगगत उऩवलबागीम अधधकायी कामागरम, ऩाथडी बाग, ऩाथडी,
जिल्शा अशभदनगय मांचे कामागरमाचे भाहशतीचे स्लमंप्रकटन
4(1) (फ) (i)
कामागरमाचे नाल

- उऩवलबागीम अधधकायी कामागरम, ऩाथडी बाग, ऩाथडी, जिल्शा अशभदनगय

कामागरमाचा ऩत्ता

– भौिे भाऱीफाबऱ
ु गाल, नगय योड, ता. ऩाथडी

कामागरम प्रभख
ु

- उऩवलबागीम अधधकायी कामागरम, ऩाथडी बाग, ऩाथडी.

ळावकीम वलबागाचे नाल – भशवर
ु वलबाग
भंत्रारमाच्मा खात्माच्मा अधधननस्त – भशवर
ंु ई
ु ल लनवलबाग, भंत्रारम, भफ
कामगषेत्र - ऩाथडी उऩवलबागातीर तारक
ु े 1) ऩाथडी 2) ळेलगाल
बौगोशरक – लयीरप्रभाणे दोन तारक
ु े
कामागनरु
े ण
ु ऩ – लयीरप्रभाणे दोन तारक
ु मांलय कामगलष
वलशळष्ट कामग – अ) िभीन भशवर
ु अधधननमभ 1966 ल भफ
ुं ई कुऱलशीलाट ननमभाप्रभाणे अधगन्मानमक काभे
फ) िभीन भशवर
ु ल बफनळेती िभीन भशवर
ु मांचे लावऴगक भशवर
ु ीचे उद्दीष्ट ऩण
ु ग कयणे
क) कामदा ल वव्ु मलस्थेफाफत दे खबार कयणे
ड) ननलडणक
ु काभकाि
इ) नैवधगगक आऩत्तीभध्मे भदत कामग ल ऩन
ु लगवनाफाफत ऩमगलेषण कयणे
ई) कृऴीगणना ल अधथगक गणना वंफध
ं ी तारक
ु ा ऩातऱीलय ऩमगलेषण कयणे
उ) बव
ं ादन, वलवलध प्रकायचे प्रभाणऩत्र दे णे (िातीफाफत, नॉनक्रिभीरेमय, याष्रीमत्लाचे प्रभाणऩत्र इ.)
ू ऩ
वलबागातीर कननष्ठ जअधकायी ल कभगचायी मांच्मा ननणगमालय अवऩर अधधकायी हणशणन
ु काभ ऩाशणे
शी मा कामागरमाची प्रभख
ु कामग ल कतगव्म आशे त.
वलबागाचे ध्मेम धोयण – िनतेच्मा काभाळी ननगडीत वलऴमांळी अंभरफिालणी, रोकाशबभख
ु प्रळावन ल वेला ऩयु वलणे,
तवेच िफाफदाय ल वंलेदनळीर प्रळावन व्मलस्था ननभागण कयणे

वलग वंफधं धत कभगचायी - उऩवलबागीम अधधकायी कामागरम, ऩाथडी बाग, ऩाथडी मांचे आस्थाऩनेलयीर खारीरप्रभाणे कभगचायी आशे त.
1) उऩवलबागीम अधधकायी
2) नामफ तशशवरदाय
3) रघर
ु ेखक
4) अव्लर कायकून
5) अव्लर कायकून
6) कयभणूक कय ननरयषक
7) शरवऩक
8) शरवऩक
9) शरवऩक
10) शरवऩक
11) लाशनचारक
12) शळऩाई

कामग

- त्मांना नेभन
ू हदरेरे कभकाि कयणे

काभाचे वलस्तत
ृ स्लरुऩ – तकता अ प्रभाणे
स्थालय भारभत्ता - उऩवलबागीम अधधकायी कामागरम, ऩाथडी बाग, ऩाथडी मांचे कामागरम
िनतेरा दे त अवरेल्मा वेलांचा थोडकमात तऩळीर – ळावनाचे ध्मेम धोयणांची अंभरफिालणी कयणे
वंयचनेचा तकता – तकता अ प्रभाणे
कामागरमीन दयु ध्लनी िभांक – 02428-222 363
लेऱ – वकाऱी 10.00 ते 05.45
वाप्ताहशक वट्
ु टी आणण वलळेऴ वेलांचा कारालधी – वलग यवललाय ल भहशन्मातीर दव
ु या ल चौथा ळननलाय
तवेच ळावनाने िाहशय केरेल्मा वालगिननक वट्
ु टमा
वलशळष्ट वेलेवाठी ऩालवाऱी शं गाभात ल ननलडणुकीच्मा
लेऱी कामागरम 24 ताव चारु ठे लण्मात मेत.े
उऩवलबागीम अधधकायी
ऩाथडी बाग, ऩाथडी

उऩवलबागीम अधधकायी कामागरम, ऩाथडी बाग, ऩाथडी मांचे कामागरमाची वंयचना

तकता अ

उऩवलबागीम अधधकायी

नामफ तशशवरदाय

रघर
े क
ु ख

अ.का

शरवऩक

लाशनचारक

अ.का

शरवऩक

कयभणूक कय ननरयषक

शरवऩक

शरवऩक

शळऩाई

उऩवलबागीम अधधकायी
ऩाथडी बाग, ऩाथडी

करभ 4(1) (फ) (2) अधधकायी/कभगचायी मांचे अधधकाय ल कतगव्मे

अ

अधधकायी/कभगचायी

वंकरन

शाताऱरे िाणाये वलऴम

िफाफदायी

1

डॉ. वलिभ फांदर

उऩवलबागीम

खारीर नभद
ु प्रभाणे

कामागरम प्रभख
ु मा नात्माने

ि

2

मांचे नाल

श्री.डी.वी.रोखंडे

अधधकायी
नामफ

तशशवरदाय

काभकािालय ननमंत्रण ठे लणे ल ननगगती
कयणे

ऩमगलेषणाखारीर वलग वलऴम

भाहशती अधधकाय अधधननमभ 2005

ऩमगलेषणावाठी अवरेल्मा वलग वंकरन
शरवऩकाकडुन इष्टांका प्रभाणे वंदबग
ननगगत करुन घेणे.

प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरम
प्रभख
ु मांचेवभोय वादय कयणेऩल
ु ी
तऩावणी कयणे.

कामागरम प्रभख
ु मांचे अनऩ
ु जस्थतीत
कामागरमीन काभाची िफाफदायी
वंबाऱणे.
3

श्रीभ.लाम.एव.वत
ु ाय

अ.का.

बव
ं ादन वलऴमक वलग काभकाि
ू ऩ

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे

वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे, इष्टांका
प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.
प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग

ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.
4

श्री.फी.डी.खेडकय

अ.का.

1. टं चाई

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे

तऩावण्मा

प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

2. ऩयु लठा वलऴमक वलग काभकाि ल
3. ननलडणुक काभकाि

4. िातीचे दाखरे ल नॉन
क्रिभीरेमय ऩाथडी तारक
ु ा
5. गौण खननि

6. पेय अदारत भाहशती

7. भशायािस्ल अशबमान

8. भाहशती अधधकाय अऩीराचे
काभकाि

9. िरमक
ु त शळलाय वलऴमक
काभकाि

वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे, इष्टांका
प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग

ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.

अवरेरे

अधधकाय

5

श्रीभ.एव.ऩी.दे ळऩांडे

अ.का.

1. कयभणुक कय वलऴमक वलग

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे

2. योिगाय शभी मोिना वलऴमक

प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

काभकाि

वलग काभकाि

3. प्रळावन ल फैठक हटऩण्मा
4. जव्श.वी. नोटव

5. िातीचे दाखरे ल नॉन
6

श्रीभ.एन.आय.भें गडे

स्टे नो

क्रिभीरेमय ळेलगाल तारक
ु ा

1. अऩीर केवेव ऩाथडी तारक
ु ा
2.

उऩवलबागीम अधधकायी मांची

दै नहं दनी

3. रॉगफक
ु तऩावणी,

तऩावणी अशलार ल वंबाव्म दौया
4. खंडकयी ळेतकयी काभकाि
7

श्री.व्शी.डी.खेडकय

शरवऩक

वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे, इष्टांका
प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग

ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे

वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे, इष्टांका
प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.
प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग

ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.

1. अऩीर केवेव ळेलगाल

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे

2. आय.टी.एव. काभकाि

प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

तारक
ु ा

3. कुऱकामदा वलऴमक
काभकाि

वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे, इष्टांका
प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग

ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.

बफनळेती प्रकयणात 90 हदलवांचे आत
कामगलाशी कयणे.

वंकरनावाठी िोडण्मात आरेल्मा वलग
वलऴमांचे प्राप्त झारेरे वलग वंदबग
योिचे योि नोंदलणे.

वंकरनाचे कामगवललयण, गोऴलाये दय
वोभलायी तमाय करुन स्लाषयीव
ठे लणे.

ननमतकाशरके ठयलन
ू हदरेल्मा भद
ु तीत
तमाय करुन ऩाठवलणे त्मांच्मा नोंदी
ऩीआयए/ऩीआयफी नोंदलशीत ठे लणे.

प्ररंबफत प्रकयणांची स्लतंत्र नोंदलशी

ठे ऊन लेऱच्मा लेऱी स्भयणऩत्र दे णे.
8

श्री.एव.एव.थायकय

शरवऩक

1. पौिदायी

(शद्दऩाय, दारुफंदी, ए.डी.

केवेव, करभ 144 आदे ळ)

2. आलक – िालक टऩार

3. ळस्त्र ऩयलाना नत
ु नीकयण

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे

वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे, इष्टांका
प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.
प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग

ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय

4. लत्त
ृ ऩत्रे नोंदणी

टं चाई वलऴमक वलग
काभकाि

5. ऩोशरव ऩाटीर बयती
6. कोतलार बयती

7. ऩन
ु लगवन प्रकयणे

8. ऩावऩोटग व्शे यीक्रपकेळन
9. भाहशती अधधकाय

10. बव
ं ादन काभाव भदत
ु ऩ
11. िातीचे दाखरे ल नॉन

क्रिभीरेमय ळेलगाल तारक
ु ा

9

श्रीभ.ए.आय.गिे

शरवऩक

कयणे.

वंकरनावाठी िोडण्मात आरेल्मा वलग
वलऴमांचे प्राप्त झारेरे वलग वंदबग
योिचे योि नोंदलणे.

वंकरनाचे कामगवललयण, गोऴलाये दय
वोभलायी तमाय करुन स्लाषयीव
ठे लणे.

ननमतकाशरके ठयलन
ू हदरेल्मा भद
ु तीत
तमाय करुन ऩाठवलणे त्मांच्मा नोंदी
ऩीआयए/ऩीआयफी नोंदलशीत ठे लणे.

प्ररंबफत प्रकयणांची स्लतंत्र नोंदलशी

ठे ऊन लेऱच्मा लेऱी स्भयणऩत्र दे णे.

1. कामागरमीन आस्थाऩना

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे

2. तराठी आस्थाऩना वलऴमक

प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

वलऴमक वलग काभकाि
वलग काभकाि

3. ऩगाय फीरे

4. वलग प्रकायची फीरे तमाय
कयणे

5. ये कॉडग नकरा तमाय कयणे
6. वैननक भतदाय मादी डेटा
एंरी कयणे

7. वलबागीम चौकळी

वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे, इष्टांका
प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग

ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.

वंकरनावाठी िोडण्मात आरेल्मा वलग
वलऴमांचे प्राप्त झारेरे वलग वंदबग
योिचे योि नोंदलणे.

वंकरनाचे कामगवललयण, गोऴलाये दय
वोभलायी तमाय करुन स्लाषयीव
ठे लणे.

ननमतकाशरके ठयलन
ू हदरेल्मा भद
ु तीत
तमाय करुन ऩाठवलणे त्मांच्मा नोंदी
ऩीआयए/ऩीआयफी नोंदलशीत ठे लणे.

प्ररंबफत प्रकयणांची स्लतंत्र नोंदलशी

ठे ऊन लेऱच्मा लेऱी स्भयणऩत्र दे णे.
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श्री.डी.एव.चन्ने

शरवऩक

1.

िभीन

2. बफनळेती

3. अनतिशभत यस्ते
4. िाभाफंदी

5. एन.एर.आय.एभ.ऩी

6. लवर
ु ी वलऴमक फाफी

7. तराठी - भंडऱाधधकायी
शभटींग

8. आय.एप.डी इष्टांकाप्रभाणे
भाहशती अदमालत कयणे

9. ग्राभऩंचामत ननलडणक
ु

10. नगयऩाशरका वलऴमक वलग
काभकाि

11. िातीचे दाखरे ल नॉन

क्रिभीरेमय ऩाथडी तारक
ु ा

12. स्कॅननंग ऑप ये कॉडग

उऩवलबागीम अधधकायी
ऩाथडी बाग, ऩाथडी

प्रकयण 3
करभ 4 (1) (फ) (iii)
4(3) ऩमगलेषीम वाखऱी िफाफदायीवश ननणगम प्रिीमेचा तऩळीर
अ.ि

ननणगम प्रक्रिमेत वाभावलष्ट अवरेरे अधधकायी/कभगचायी मांची भाहशती

त्मांची िफाफदायी

1

डॉ. वलिभ फांदर

कामागरम प्रभख
ु मा नात्माने काभकािालय ननमंत्रण
ठे लणे ल ननगगती कयणे

उऩवलबागीम अधधकायी
ऩाथडी बाग, ऩाथडी

प्रकयण 4
करभ 4 (1) (फ) (iv)
कतगव्म ऩाय ऩाडडत अवताना ऩाऱालमाचे ननकऴ
अ
ि

अधधकायी/कभगचायी मांचे नाल

वंकरन

कतगव्म ऩाय ऩाडत अवताना वंकरना वंफध
ं ी ऩाऱालमाचे ननकऴ

(उदा गण
ु लत्ता/ कामगऩत
ु ी/लेऱाऩत्रक/नेभन
ु हदरेरे उद्दीष्ट माफाफत
अटी ल ळती क्रकं ला आलश्मक कागदऩत्रे इत्मादींचा तऩळीर)

1

डॉ. वलिभ फांदर

उऩवलबागीम अधधकायी

कामागरम प्रभख
ु मा नात्माने काभकािालय ननमंत्रण ठे लणे ल

2

श्री.डी.वी.रोखंडे

नामफ तशशवरदाय

भाहशती अधधकाय अधधननमभ 2005 नव
ु ाय प्राप्त प्रकयणांलय

ननगगती कयणे

ळावकीम भाहशती अधधकायी हणशणुन कामदमातीर तयतद
ु ीनव
ु ाय
भद
े णावाठी अवरेल्मा वलग वंकरन
ु तीत ननणगम घेणे. ऩमगलष
शरवऩकाकडुन इष्टांका प्रभाणे वंदबग ननगगत करुन घेणे.

प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरम प्रभख
ु मांचेवभोय वादय
कयणेऩल
ु ी तऩावणी कयणे.

कामागरम प्रभख
ु मांचे अनऩ
ु जस्थतीत कामागरमीन काभाची
िफाफदायी वंबाऱणे.
3

श्रीभ.लाम.एव.वत
ु ाय

अ.का.

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे,
इष्टांका प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.
4

श्री.फी.डी.खेडकय

अ.का.

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे,
इष्टांका प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.
5

श्रीभ.एव.ऩी.दे ळऩांडे

अ.का.

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे,
इष्टांका प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.
6

श्रीभ.एन.आय.भें गडे

स्टे नो

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे,
इष्टांका प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.
7

श्री.व्शी.डी.खेडकय

शरवऩक

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे,
इष्टांका प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.

बफनळेती प्रकयणात 90 हदलवांचे आत कामगलाशी कयणे.

वंकरनावाठी िोडण्मात आरेल्मा वलग वलऴमांचे प्राप्त झारेरे
वलग वंदबग योिचे योि नोंदलणे.

वंकरनाचे कामगवललयण, गोऴलाये दय वोभलायी तमाय करुन
स्लाषयीव ठे लणे.

ननमतकाशरके ठयलन
ू हदरेल्मा भद
ु तीत तमाय करुन ऩाठवलणे
त्मांच्मा नोंदी ऩीआयए/ऩीआयफी नोंदलशीत ठे लणे.

प्ररंबफत प्रकयणांची स्लतंत्र नोंदलशी ठे ऊन लेऱच्मा लेऱी
स्भयणऩत्र दे णे.
8

श्री.एव.एव.थायकय

शरवऩक

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे,
इष्टांका प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.

वंकरनावाठी िोडण्मात आरेल्मा वलग वलऴमांचे प्राप्त झारेरे
वलग वंदबग योिचे योि नोंदलणे.

वंकरनाचे कामगवललयण, गोऴलाये दय वोभलायी तमाय करुन
स्लाषयीव ठे लणे.

ननमतकाशरके ठयलन
ू हदरेल्मा भद
ु तीत तमाय करुन ऩाठवलणे
त्मांच्मा नोंदी ऩीआयए/ऩीआयफी नोंदलशीत ठे लणे.

प्ररंबफत प्रकयणांची स्लतंत्र नोंदलशी ठे ऊन लेऱच्मा लेऱी
स्भयणऩत्र दे णे.
9

श्रीभ.ए.आय.गिे

शरवऩक

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे,
इष्टांका प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.

वंकरनावाठी िोडण्मात आरेल्मा वलग वलऴमांचे प्राप्त झारेरे
वलग वंदबग योिचे योि नोंदलणे.

वंकरनाचे कामगवललयण, गोऴलाये दय वोभलायी तमाय करुन
स्लाषयीव ठे लणे.

ननमतकाशरके ठयलन
ू हदरेल्मा भद
ु तीत तमाय करुन ऩाठवलणे
त्मांच्मा नोंदी ऩीआयए/ऩीआयफी नोंदलशीत ठे लणे.

प्ररंबफत प्रकयणांची स्लतंत्र नोंदलशी ठे ऊन लेऱच्मा लेऱी
स्भयणऩत्र दे णे.
10 श्री.डी.एव.चन्ने

शरवऩक

वंकरनावंफध
ं ीचे वलग कागदऩत्रे वयु क्षषत ठे लणे, वंबाऱणे,
इष्टांका प्रभाणे वंदबागची ननगगती कयणे.

प्राप्त झारेरे प्ररंबफत वंदबग ननणगमावाठी कामागरमाकडेव वादय
कयणे.

वंकरनावाठी िोडण्मात आरेल्मा वलग वलऴमांचे प्राप्त झारेरे

वलग वंदबग योिचे योि नोंदलणे.

वंकरनाचे कामगवललयण, गोऴलाये दय वोभलायी तमाय करुन
स्लाषयीव ठे लणे.

ननमतकाशरके ठयलन
ू हदरेल्मा भद
ु तीत तमाय करुन ऩाठवलणे
त्मांच्मा नोंदी ऩीआयए/ऩीआयफी नोंदलशीत ठे लणे.

प्ररंबफत प्रकयणांची स्लतंत्र नोंदलशी ठे ऊन लेऱच्मा लेऱी
स्भयणऩत्र दे णे.

उऩवलबागीम अधधकायी
ऩाथडी बाग, ऩाथडी

प्रकयण 9
करभ 4 (1) (फ) (ix)
कामागरमातीर वलग अधधकायी/कभगचायी मांचे ऩदनाभे ल वंऩकागवाठी दयु ध्लनी िभांक मांची वच
ु ी
अ.ि

अधधकायी/कभगचायी मांचे नाल

ऩदनाभ

1

डॉ. वलिभ फांदर

उऩवलबागीम अधधकायी

2

श्री.डी.वी.रोखंडे

नामफ तशशवरदाय

02428 - 222 363

3

श्रीभ.लाम.एव.वत
ु ाय

अ.का.

02428 - 222 363

श्री.फी.डी.खेडकय

अ.का.

02428 - 222 363

5

श्रीभ.एव.ऩी.दे ळऩांडे

अ.का.

02428 - 222 363

6

श्रीभ.एन.आय.भें गडे

स्टे नो

02428 - 222 363

7

श्री.व्शी.डी.खेडकय

शरवऩक

02428 - 222 363

8

श्री.एव.एव.थायकय

शरवऩक

02428 - 222 363

9

श्रीभ.ए.आय.गिे

शरवऩक

02428 - 222 363

10

श्री.डी.एव.चन्ने

शळऩाई

02428 - 222 363

11

श्री.एभ.के.डोंगये

लाशनचारक

02428 - 222 363

12

श्री.िे.म.ु दायकंु डे

शळऩाई

02428 - 222 363

4

वंऩकागवाठी दयु ध्लनी िभांक
कामागरम

ननलाव

उऩवलबागीम अधधकायी
ऩाथडी बाग, ऩाथडी

प्रकयण 10
करभ 4 (1) (फ) (x)
उऩवलबागीम अधधकायी कामागरम, ऩाथडी बाग, ऩाथडी मांचे कामागरमातीर वलग अधधकायी/कभगचायी मांना दे णेत मेणाये दयभशा लेतन
ल बत्ते माफाफतचा तऩशळर लेतनश्रेणीवश
अ.ि

अधधकायी/कभगचायी

ऩदनाभ

भशागाई

घयबाडे इतय
बत्ता

बत्ते

एकुण

1

डॉ. वलिभ फांदर

उऩवलबागीम 21630

28552

-

-

58564 11198

47366

2

श्री.डी.वी.रोखंडे

नामफ

22330

29476

2233

-

54439 10680

43759

3

श्री.फी.डी.खेडकय

अ.का.

15230

20104

1523

-

37257 10560

25697

4

श्रीभ.लाम.एव.वत
ु ाय अ.का.

12360

16315

1236

-

33179 6296

26883

श्रीभ.एव.ऩी.दे ळऩांडे

अ.का.

13510

15266

1351

-

30127 3320

26807

6

श्रीभ.एन.आय.भें गडे

स्टे नो

14840

16769

1484

-

35654 6642

29012

7

श्री.व्शी.डी.खेडकय

शरवऩक

9540

12593

954

25701

4988

20713

8

श्री.एव.एव.थायकय

शरवऩक

8990

11867

899

-

24242 4732

18510

9

श्रीभ.ए.आय.गिे

शरवऩक

8460

11167

846

-

22836 4486

17350

10

श्री.डी.एव.चन्ने

शरवऩक

7320

9662

732

-

19813

3958

14855

11

श्री.एभ.के.डोंगये

लाशनचारक

8990

11867

899

-

23393 5332

17061

12

श्री.िे.म.ु दायकंु डे

शळऩाई

10230

13504

1023

-

25207 1560

22647

5

मांचे नाल

भऱ
ु

ऩगाय

अधधकायी

तशशवरदाय

बत्ता

ऩगाय

लिाती

ननव्लऱ
ऩगाय

उऩवलबागीम अधधकायी
ऩाथडी बाग, ऩाथडी

प्रकयण 15
करभ 4 (1) (फ) (xv)
करभ 4 (1) (फ) (xv) – नागयीकांना भाहशती शभऱवलण्मावाठी उऩरब्ध अवरेल्मा वोई ववु लधांचा तऩशळर काभकािाच्मा लेऱा
माफाफत भाहशती नागयीकांना भाहशती शभऱणेवाठी कामागरमीन काभकािाचेहदलळी कामागरमीन लेऱेत आलश्मक अवरेल्मा भाहशती
वंफध
ं ी अिग दे ता मेईर. प्राप्त झारेल्मा अिागनव
ु ाय कामदमातीर तयतद
ु ीनव
ु ाय भद
ु तीत कामगलाशी केरी िाते.

प्रकयण 16
करभ 4 (1) (फ) (xvi)
करभ 4 (1) (फ) (xvi) – भाहशती अधधका-मांचे नाले, ऩदनाभे ल इतय तऩशळर
अ.ि

भाहशती अधधका-माचे नाल

ऩदनाभ

कामागरमाचा पोन नंफय

1

श्री.डी.वी.रोखंडे

नामफ तशशवरदाय

02428 - 222 363

अ.ि

अऩीरीम अधधका-माचे नाल

ऩदनाभ

कामागरमाचा पोन नंफय

1

डॉ.वलिभ फांदर

उऩवलबागीम अधधकायी

02428 - 222 363

प्रकयण 17
करभ 4 (1) (फ) (xvii)
करभ 4 (1) (फ) (xvii) - कामागरमाळी वंफधं धत वलहशत केरेरी इतय भाहशती

हठकाण – ऩाथडी

उऩवलबागीम अधधकायी
ऩाथडी बाग, ऩाथडी

