------------------------------------------------------------------िविदर्भर पाटबं ध ारे िविकास महामं ड ळ ,नागपूर
(महाराषर शासनाचा अं ग ीकृ त व्यविसाय)

के द्र शासनाच्या
मािहतीचा अिधकार अिधनीयम -२००५ च्या कलम ४ ( १ ) ( ख ) अं त गर त
प्रसिसद्ध करावियाची १ ते १७ बाबींची मािहती

-------------------------------------------------

कायारल यःकायर कारी अिभयं त ा
िनम्न पैनगंगा उपसा िसंचन िविभाग
आर्णी िज.यवितमाळ
---------------------------------------िटपः- महाराषर शासन जलसंपदर्ा िविभागाचे शासन िनणर य क.आर्ढाविा-२०१५ /प्रस.क. १२ /२०१५ /

आर्.(प्रसभश.)िदर्.३०/१०/२०१५ अन्विये सद्या िनम्न पैनगंगा उपसा िसंचन िविभाग,आर्णी हा िविभाग
( फक्त िविभागीय कायारलय) बंदर् करण्यात येत असल्याचे आर्दर्ेश िनगर िमत करण्यात आर्ले आर्हेत.

जलसं प दर्ा िविभाग,
मािहतीचा अिधकार अिधनीयम -२००५
१७ बाबींची मािहती
कलम-४ (१) (ख) (एक)
कायारल याची रचना कायर वि कतर व्य यांच ा तपशील
कायारलयाचे नांवि

कायर कारी अिभयंता,िनम्न पैनगंगा उपसा िसंचन िविभाग,आर्णी

पत्ता

अरूणाविती विसाहत,दर्ाभडी रोड,आर्णी िज.यवितमाळ -४४५१०३

कायारलय प्रसमुख

श्री.ग.ल.राठोड,कायर कारी अिभयंता

कायर क्षेत

महाराषर राज्यातील िनम्न पैनगंगा प्रसकल्पांतगर त पारविा,काळी वि मुकूटबन
उपसा िसंचन योजनांची कामे पूणर करून िसंचन िनमीती करणे.

कायारलयाचे ध्येय /धोरण

िनम्न पैनगंगा प्रसकल्पांतगर त पारविा,काळी वि मुकूटबन उपसा िसंचन
योजनांची कामे पूणर करून िसंचन िनमीती करणे.

सविर संबध
ं ीत कमर चारी

कलम -४ (१)(ख)(१) प्रसमाणे

इमारती वि जागेचा तपशील

िसंचन भविन ,शासकीय कायारलयीन ईमारत

कायर वि कामाचे िविस्तृत स्विरूप १. अनुसूिचत समािविष पाटबंधारे प्रसकल्पांच्या वि त्याच्या लाभक्षेत
िविकासांच्या योजना आर्खणे
२. अनुसूिचत समािविष प्रसकल्पांच्या कामांच्या िनिविदर्ा बोलािविणे सविर
कामांच्या प्रसयोजनासाठी करार करणे
३. सोपिविलेली कोणतेही ईतर कामे हाती घेणे.
कायारलयीन दर्रू ध्विनी वि विेळा

अ)कायारलयीन दर्रू ध्विनी क.०७२३४-२६६००६,२०२५९८
फॅक्स क.०७२३४-२६६००६
ई-मेल -ee_lplidn.arni@rediffmail.com
ब)कायार.विेळः- सकाळी १०. ०० ते सायंकाळी ५.४५ वि
(दर् ु.२.०० ते २.३० मध्यान सुटटी)

साप्तािहक सुटटी

साप्ताहीक सुटटी १) दर्र रिविविार
२.) दर्स
ु रा वि चौथा शिनविार

कलम-४ (१) (ख) (एक)
सदर्र कायारल याचा सं घ टन तक्ता (कायारल यीन)
िटपः-जलसंपदर्ा िविभागातील सविर कायारलयाचा संघटन तक्ता संकेत स्थळाविरती उपलब्ध
असल्याने फक्त कायारलयांतगर त काम करणा-या सविर आर्स्थापनांचा कायारलयीन तक्ता येथे उपलब्ध करून
दर्ेण्यात याविा.
(स्वितंत जोडला आर्हे.)

कलम-४ (१) (ख) (एक)
कायारल याची ध्ये य / धोरणे
कायारल याचे ध्ये य /धोरणे -

िनम्न पैनगंगा प्रसकल्पांतगर त पारविा,काळी वि मुकूटबन
उपसा िसंचन योजनांची वि िवितरण प्रसणालीची बांधकामे पूणर करून
िसंचन िनमीती करणे.
महाराषर शासन जलसंपदर्ा िविभागाचे शासन िनणर य
क.आर्ढाविा-२०१५ /प्रस.क. १२ /२०१५ / आर्. (प्रसभश.)
िदर्.३०/१०/२०१५ अन्विये सद्या िनम्न पैनगंगा उपसा िसंचन िविभाग
,आर्णी हा िविभाग ( फक्त िविभागीय कायारलय) बंदर् करण्यात येत असल्याचे
आर्दर्ेश िनगर िमत करण्यात आर्ले आर्हेत.

कलम-४ (१) (ख) (एक)
कायारल यीन आर्स्थापने त ील अिधकारी / कमर चारी यांच ी पदर्सं ख् या
अ.क.

विगर

विगर -१

विगर -२

विगर -३

विगर -४

एकूण

२

३

०

०

५

१२

४

१६

४

२१

आर्स्थापना
१

तांितक

( १ पदर् विगर ) ( १ पदर् विगर )
२

अतांितक

०

०

( १ पदर् विगर )
३

एकूण

२

३

१२

कलम-४ (१) (ख) (एक)
कायारल यीन मालमत्तेच ा तपशील
अ.क.

विस्तूच
ं े नावि /विणर न

एकूण नग

१

िसचंन भविन शासकीय ईमारत

१

२

िपण्याचे पाण्याची टाकी

१

कलम-४ (१) (ख) (एक)
कायारल यीन दर् ू र ध्विनी कमांक यादर्ी
अ.क.
१

पदर्नाम
कायर कारी अिभयंता

अिधकारी /कमर चारी
श्री.ग.ल.राठोड

दर्रू ध्विनी कमांक

एक्सटेशन नंबर

०७२३४-२६६००६,

-

२०२५९८
२

उपकायर कारी अिभयंता

श्री.अ.म.गव्हाणकर

-

-

०७२३४-२६६००६,

-

(महामंडळ कायारलय,नागपूर येथे
पदर् विगर )

३

शाखा अिभयंता

श्री.रा.शा.लाकडे

२०२५९८
४

शाखा अिभयंता

श्री.वि.सू.नारनविरे

-,,-

-

श्री.िवि.म.गोबाडे

-

-

०७२३४-२६६००६,

-

(ल.पा.उिवि.क.३ आर्णी येथे
प्रसितिनयूक्ती)

५

सहा.अिभयंता श्रे-२
(प्रसादर्ेिशक कायारलय,अमराविती
येथे पदर् विगर )

६

आर्रेखक

िरक्त पदर्

२०२५९८
७

सहा.आर्रेखक (अ.का.)

श्री.रा.रा.धन्नासेठ

-,,-

-

८

प्रसथम िलपीक (अ.का.)

श्री.स्वि.मा.इंगोले

-,,-

-

९

वििरष्ठ िलपीक

श्री.सु.ना.भगत

-,,-

-

श्री.स.िक.आर्रके

-,,-

-

१० वििरष्ठ िलपीक

११ वििरष्ठ िलपीक

श्री.सु.शं.विानखडे

-

-

०७२३४-२६६००६,

-

(प्रसादर्ेिशक कायारलय,अमराविती
येथे पदर् विगर )

१२ िविभागीय भंडारपाल

श्री.पं.म.दर्ेविकते

(अ.का.)

२०२५९८

१३ सहा.भांडारपाल.

श्री.पं.म.दर्ेविकते

-,,-

-

१४ किनष्ठ िलपीक

श्री.िदर्.ह..धूविे,क.िल.

-,,-

-

१५ किनष्ठ िलपीक

कु.स्विा.दर्ा.बोबडे,क.िल.

-,,-

-

१६ किनष्ठ िलपीक

श्री.ह.िक.मनविर,क.िल.

-,,-

-

१७ किनष्ठ िलपीक

श्री.िवि.मो..राठोड,क.िल.

-,,-

-

१८ किनष्ठ िलपीक

.श्री.स.मा.विैद्य,क.िल

-,,-

-

१९ किनष्ठ िलपीक

श्री.स्वि.िवि.गाविंडे,क.िल.

-,,-

-

२० किनष्ठ िलपीक

श्री.श.विा.विानखडे,

-,,-

-

(िजल्हािधकारी
कायारलय,यवितमाळ येथे

क.िल.

प्रसितिनयूक्ती)

२१ संगणक

िरक्त पदर्

-

-

२२ िन.श्रे.लघू लेखक

िरक्त पदर्

-

-

२३ विाहन चालक

िरक्त पदर्

-

-

२४ िशपाई

श्री.सु.पां.नागपूरकर,

-,,-

-

२५ िशपाई

श्री.रा.र..िभतकर,

-,,-

-

२६ िशपाई

श्री.अ.ह.राउत,

-,,-

-

२७ चौकीदर्ार

श्री.अ.ना.बेसूरकर,

-,,-

-

(अ.प्रस.गु.उपिवि.आर्णी येथे
प्रसितनयूक्ती)

कलम-४ (१) (ख) (दर्ोन)
कायारल यीन आर्स्थापने त ील अिधकारी / कमर चारी यांचे अिधकार वि कतर व्य
अ. नांवि वि पदर्नाम

अिधकार

कतर व्य

क.

(आर्थीक/

(आर्थीक/

प्रसशासकीय /अधर न्याियक)

कोणत्या कायद्या/िनयम/

शासन िनणर य / पिरपताका- (असल्यास)
प्रसशासकीय /
नुसार
अधर न्याियक)

श्री.ग.ल.राठोड,
कायर कारी

१. रू.२५. ०० लक्ष पयरतच्या िनयंतण
रकमेचे अंदर्ाजपतकास

अिभयंता

अिधकारी /

तांितक मंजूरी दर्ेणे,िनिविदर्ा आर्थीक

१. महाराषर शासन,
जलसंपदर्ा िविभागाचे
शा.िन.क .१०८७/

मागिविणे,िनिविदर्ा मंजूर

प्रसशासकीय

(२०७/८७)िदर्नांक

करणे,कायाररभ
ं आर्दर्ेश दर्ेणे

अिधकार

.३०/०३/१९९०

वि दर्ेयके मंजूर करणे

२. महाराषर शासन, सा.बां

२. कायारलयातील दर्ैनंिदर्न

.िवि. पिरपतक

प्रसशासकीय व्यविस्था पाहणे

क.डी.पी.डब्ल्यू. १९९६

३. अिधनस्त अिधकारी

/१६/(ब)/लेखा पिरक्षा

/कमर चारी यांच्या रजा

िदर्.२०/०९/१९९७

मंजूर करणे

३. महाराषर साविर जिनक

४. जनमािहती अिधकारी तथा

बांधकाम िनयमाविली

कायर कारी अिभयंता

४. प्रसचिलत शासकीय
िनयमानुसार

श्री.िक.विे.पाठक. १. अिधनस्त अिधकारी/

आर्हरण वि

१..सविर साधारण भ.िन.िन.

उपिविभागीय

कमर चारी यांना

संिवितरण

(मुंबई)िनयम क.१३ (१)

अिभयंता

भ.िन.िन.अग्रीम मंजूर

अिधकार

(अ)(३) नुसार

करणे
२. सहा.जनमािहती अिधकारी
तथा उपिविभागीय
अिभयंता
३. कायारलयातील सविर

२. महाराषर शासन,जलसंपदर्ा
िविभागाचे शा.िन.क .
१०८७ /(२०७ /८७)
िदर्.३०/०३/१९९०
३. महाराषर शासन िन.क.

अिधकारी /कमर चारी यांचे

१२०५ /(१३/ ०५

मािसक विेतन / प्रसविास

) /िदर्.२४/०३/२००५

भत्ता मंजूर करणे.

अिभप्रसाय

४. प्रसचिलत शासकीय
िनयमानुसार

िटपः-यामध्ये मािहती अिधकारातील जबाबदर्ा-यांचा सुद्धा समाविेश कराविा.

कलम-४ (१) (ख) (तीन)
कायारल यीन कामकाजात िनणर य घे ण् याच्या प्रसकीये त अनुस रण्यात ये ण ारी
कायर पध्दर्ती
अ.क. संबंधीत अिधकारी /

िविषय

कामकाजाचे टप्पे

कमर चारी

पयर विेक्षीय

अिभप्रसाय

अिधकारी

(असल्यास)

कलम ४ (१) २ वि ५ प्रस माणे..

कलम-४ (१) (ख) (चार)
कायारल यीन कामकाजातील उत्तरदर्ाियत्वि प्रसणाली वि ठरिविण्यात आर्ले ल ी मानके
अ.क कामाचे स्विरूप
.

कालविधी

जबाबदर्ार

तकार िनविारण

अिभप्रसाय

िदर्विस/तास

अिधकारी/कमर चारी

अिधकारी

(असल्यास)

िनम्न पैनगंगा प्रसकल्पांतगर त पारविा,काळी वि मुकूटबन उपसा िसंचन योजनांची वि िवितरण प्रसणालीची
बांधकामे या िविभागाकडे असून सदर्र कामे

प्रसत्यक्ष उपिविभागामाफर त कायारन्विीत करण्यात

येतात.आर्विश्यकतेनुसार कामांची विेळोविेळी कायर क्षेतास भेट दर्ेविून तपासणी करण्यात येते .सदर्र प्रसकरणी
िविभागीय स्तराविरील प्रसकरणांचा िनपटारा शासन/महामंडळ यांचेकडू न विेळोविेळी िनगर िमत

होणा-या

मागर दर्शर क सुचना,िनणर य,पिरपतके यानुसार करण्यात येतात.सदर्रहू प्रसकरणांचा िनपटारा करतांना
प्रसकरणांच्या िनकडीप्रसमाणे त्यास प्रसाधान्य दर्ेण्यात येतो.

कलम-४ (१) (ख) (पाच)
कायारल यीन कामकाज पार पाडण्यासाठी अिधकारी / कमर चारी यांच् याकडू न
विापरण्यात ये ण ारे िनयम ,िविनीयम सुच ना ,िनयमपुिका स्तका आर्िण अिभले ख
अ. िनयम,िवििनयम,सुचना,िनयमपुिकास्तका आर्िण

िनयम कमांक वि विषर

अिभप्रसाय (असल्यास)

क. अिभलेख
१

या िविभागीय कायारलयाकडील सोपिविलेली कामे सुलभिरत्या पार पाडण्याचेदृषीने महाराषर
साविर जिनक बांधकाम िनयम पुिकास्तका १९८४ मधील पिरिशष ४२ मध्ये दर्शर िविल्याप्रसमाणे िवििविध िवित्तीय
अिधकार प्रसदर्ान करण्यात आर्लेले आर्हेत.सदर्र प्रसशासिनक अिधकारामध्ये महाराषर शासन साविर जिनक
िविभागाचे शासन िनणर य कपीडब्ल्यू.११८९ (५७) लेखा पिरक्षा /मंतालय,मुंबई िदर्.१८/१०/१९९६
नुसार सुधारणा करण्यात आर्लेली आर्हे.

२ महाराषर शासन िवित्त िविभागाचे शासन िनणर य किविअप्रस-१०००/प्रसक./६३/२००१/िवििनयम
/मंतालय,मुंबई िदर्.२०/०३/२००२ नुसार िविभाग प्रसमुख म्हणून िविहीत िवित्तीय अिधकार प्रसदर्ान
करण्यात आर्लेले आर्हेत.

कलम-४ (१) (ख) (पाच)
कायारल यीन कामकाज पार पाडण्यासाठी अिधकारी / कमर चारी यांच् याकडू न
विापरण्यात ये ण ारे कामाशी सं बं ध ीत शासन िनणर य
अ.

शासन िनणर यानुसार िदर्लेले िविषय

शासन िनणर यानुसार कमांक

अिभप्रसाय

वि तारीख

(असल्यास)

क.
१

या िविभागीय कायारलयाकडील सोपिविलेली कामे

शासन िनणर य कमांक पीड

सुलभिरत्या पार पाडण्याचे दृषीने महाराषर साविर जिनक

ब्ल्यू .११८९ (५७) लेखा

बांधकाम िनयम पुिकास्तका १९८४ मधील पिरिशष ४२

पिरक्षा / मंतालय ,मुंबई

मध्ये दर्शर िविल्याप्रसमाणे िवििविध िवित्तीय अिधकार प्रसदर्ान

िदर्.१८/१०/१९९६

करण्यात आर्लेले आर्हेत.सदर्र िवित्तीय अिधकारामध्ये
महाराषर शासन साविर जिनक िविभागाचे शासन िनणर य
कपीडब्ल्यू.११८९ (५७) लेखा पिरक्षा /मंतालय,मुंबई
िदर्.१८/१०/१९९६ नुसार सुधारणा करण्यात
आर्लेली आर्हे.
२

महाराषर शासन िवित्त िविभागाचे शासन िनणर य

शासन िनणर य किविअप्रस-

किविअप्रस-१०००/प्रसक./६३/२००१/िवििनयम

१०००/प्रसक./६३/२००

/मंतालय,मुंबई िदर्.२०/०३/२००२ नुसार िविभाग

१ /िवििनयम /मंताल य

प्रसमुख म्हणून िविहीत िवित्तीय अिधकार प्रसदर्ान करण्यात ,मुंबई
आर्लेले आर्हेत.

िदर्.२०/०३/२००२

कलम-४ (१) (ख) (पाच)
कायारल यीन कामकाज पार पाडण्यासाठी अिधकारी / कमर चारी यांच् याकडू न
विापरण्यात ये ण ारे कामाशी सं बं ध ीत पिरपतके
अ.क.

पिरपतकानुसार िदर्लेले िविषय

पिरपतक कमांक वि तारीख

अिभप्रसाय (असल्यास)

अनुसूिचमध्ये समािविष असलेल्या प्रसकल्पांची कामे या िविभागाकडे असून सदर्र कामे ही या
िविभागांतगर त उपिविभागाकडू न कायारन्विीत करण्यात येतात.सदर्र प्रसकरणांची िविभागीय स्तराविरील
प्रसकरणांचा िनपटारा शासन/महामंडळ/मंडळ यांचेकडू न विेळोविेळी िनगर िमत होणा-या मागर दर्शर क
सुचना ,िनणर य,पिरपतके यानुसार करण्यात येतो.सदर्र प्रसकरणांचा िनपटारा करतांना प्रसकरणांच्या
िनकडीप्रसमाणे प्रसशासकीय त्यास प्रसाधान्य दर्ेण्यात येतो.

कलम-४ (१) (ख) (पाच)
कायारल यीन कामकाज पार पाडण्यासाठी अिधकारी / कमर चारी यांच् याकडू न
विापरण्यात ये ण ारे कामाशी सं बं ध ीत आर्दर्े श वि धोरणात्मक पिरपतके
अ.क.

िविषय

कमांक वि तारीख

अिभप्रसाय (असल्यास)

या कायारलयात प्रसत्येक अिधकारी/कमर चारी यांचेकडे कामकाजासंबंधी कायमस्विरूपी आर्दर्ेशाची
धारणी फाईल,ओ.सी.फाईल ,शासकीय आर्दर्ेश,पिरपतके ,राजपते विगैरे िविषयाविर मािहती व्यवििकास्थत
सांभाळू न ठे विली जाते.

कलम-४ (१) (ख) (सहा )
या कायारल यामध्ये उपलब्ध दर्स्त ऎविजांच ी यादर्ी
अ. दर्स्तऎविजा

िविषय

क. चा प्रसकार

दर्स्तऎवि

संबंधीत

दर्स्तऎविज

अिभप्रसाय

जाचा

आर्स्थापना

सुरिक्षत

(असल्यास)

कमांक

ठेविण्याचा
कालाविधी

१

नस्ती

प्रसकल्पाशी संबंधीत

--

तांितक शाखा

कायम

२

नस्ती

नकाशा

--

रेशा शाखा

५ विषे

३

नस्ती

नकाशे-धरण वि कालविे

--

रेशा शाखा

१० विषे

४

नस्ती

िहशोबांचा लेखा िविविरण वि

--

लेखा शाखा

५ विषे

संकीणर ण

.िनयम

५

नस्ती

लेखा नोंदर्विहया

--

लेखा शाखा

२० विषे

६

नस्ती

धनादर्ेश पुस्तकाच्या स्थळ

--

लेखा शाखा

५ विषे

--

लेखा शाखा

२ विषे

--

िनिविदर्ा शाखा

२ विषर

प्रसती
७

नस्ती

महालेखापालाचे लेखे वि
आर्क्षेप िविषयक बाबींची
िविविरणपते वि लेखा परीक्षा
िविषयक अिभप्रसाय

८

नस्ती

िनिविदर्ांची तुलनात्मक
िविविरणपते

९

नस्ती

िनिविदर्ांसाठीचे अजर

--

िनिविदर्ा शाखा

१ विषर

१०

नस्ती

कामा च्या िनिविदर्ा कालाविधी

--

िनिविदर्ा शाखा

३० विषे

--

िनिविदर्ा शाखा

३० विषर

विाढीस मंजूरी दर्ेण्यासबंधी
पतव्यविहार
११

नस्ती

िनिविदर्ेमध्ये तरतूदर् न
केलेल्या अितरीक्त बाब दर्र
सूची

१२

नस्ती

िनिविदर्ांसाठी नोटीस

--

िनिविदर्ा शाखा

५ विषे

१३

नस्ती

हत्यारे वि संयतेची विाषीक

--

भांडार शाखा

५ विषे

िविविरणपते
१४

नस्ती

िललावि सुची वि पतव्यविहार

--

भांडार शाखा

३० विषे

१५

नस्ती

विापर केलेल्या िविजेच्या

--

भांडार शाखा

१ विषे

--

भांडार शाखा

५ विषे

--

भांडार शाखा

१० विषे

िबलांसबंधी पतव्यविहार
१६

नस्ती

अितरीक्त भंडार संबंधीताचा
पतव्यविहार

१७

नस्ती

मोजणी पुस्तके

म.स.बां

बांधकाम पूणर
करण्यात
आर्लेल्या
तारखेनंतर

पुिकास्तका
पिर.६ प्रसमाणे

१८

नस्ती

विैद्यकीय दर्ेयके वि प्रसविास भत्ता

--

आर्स्थापना शाखा विैद्यकीय

दर्ेयके

दर्ेयके-३०
विषे वि प्रसविास
भत्ता-३ विषे

१९

नस्ती

विेतन दर्ेयके नोंदर्विहया,

--

आर्स्थापना शाखा ३५ विषे

२०

नस्ती

विेतन पट

--

आर्स्थापना शाखा १० विषे

२१

नस्ती

आर्विक-जाविक नोंदर्विहया

--

आर्स्थापना शाखा १० विषे

२२

नस्ती

सेविा पुस्तके,रजा मंजूरी वि

--

आर्स्थापना शाखा ३० विषे

आर्स्था.धािरका नोंदर्विहया
२३

नस्ती

प्रसिशक्षण धारीका

--

आर्स्थापना शाखा १० विषे

२४

नस्ती

राजपितत वि अराजपितक

--

आर्स्थापना शाखा २ विषे

अिधका-यांकडू न आर्लेले
रजेचे अजर

कलम-४ (१) (ख) (सात )
या कायारल याच्या पिरणामकारक कामकाजासाठी जनसामान्यांश ी सल्लामसलत
करण्याची व्यविस्था
अ.क.

सल्लामसलतीचा िविषय

कायर प्रसणालीचे िविस्तृत विणर न

पुनराविृत्तीकाल

--िनरंक-या कायारलयांतगर त अशी प्रसकरणे नसल्याने सदर्र बाब लागू होत नाही.

कलम-४ (१) (ख) (आर्ठ )
या कायारल यातील सिमतीबाबत
अ.

सिमती/गट/

क.

मंडळ/

सिमती सदर्स्य

सिमतीचे उिद्दिष

बैठक िकती

सभा जनसामान्यां

विेळा घेण्यात साठी खुली आर्हे

प्रसािधकरणाचे नावि

आर्ली.

१ शासकीय सेविेतील १.कु.िदर्.रा.नागले,

कामच्या िठकाणी

मिहला कमर चा-

स्था.अ.स.अध्यक्ष

मिहलांच्या तकारीचे

यांच्या लैिगक

२ .कु.स्विा.दर्ा.बोबडे

िनविारण करणे

छळविणूकीच्या
तकार िनविारण
करण्याकरीता
सिमतीची सुधारीत
स्थापना२

काय ?

आर्विश्यकते-

नाही..

नुसार

,क.िल.उपाध्यक्ष
३. कु.मा.फ.इंगळे ,
स्था.अ.स. सदर्स्य
४. कु.स.सु.राठोड,
क.िल.सदर्स्य
३. कु.नसीम शेख,
क.िल. सदर्स्य

कलम-४ (१) (ख) (नऊ )
या कायारल यातील पदर्ांच ा तपशील दर्शर िविणारा तक्ता
अ. अिधकारी/कमर चाक.

यांचे नांवि

१ श्री.ग.ल.राठोड

२

पदर्नाम

एक्सटेशन

कमांक

फॅक्स

०७२३४-

अिभयंता

२६६००६,

२६६००६

२०२५९८

,

उपकायर कारी

(महामंडळ

अिभयंता

ई-मेल आर्य डी

कमांक

कायर कारी

श्री.अ.म.गव्हाणकर
कायारलय,नागपूर येथे

दर्रू ध्विनी

--

---

--

०७२३४-

--

०७२३४- ee_lplidn.arni@

--

rediffmail.com
--

पदर् विगर )

३ श्री.रा.शा.लाकडे.

शाखा अिभयंता

०७२३४- ee_lplidn.arni@

२६६००६,

२६६००६

२०२५९८

,

rediffmail.com

४ श्री.वि.सू.नारनविरे
(ल.पा.उपिवि.क.३
आर्णी येथे

शाखा

--;;--

--

--;;--

--;;--

--

--

--

--

०७२३४-

--

अिभयंता.

प्रसितिनयूक्तीविर)

५

श्री.िवि.म.गोबाडे

सहा.अिभयंता

(प्रसादर्ेिशक

श्रे-२

कायारलय,अमराविती
येथे पदर् विगर )

६ श्री.पं.म.दर्ेविकते

सहा.भंडारपाल

०७२३४- ee_lplidn.arni@

२६६००६,

२६६००६

२०२५९८

,

rediffmail.com

७ श्री.सु.ना.भगत.

वििरष्ठ िलपीक

--;;--

--

--;;--

--;;--

८ श्री.स.िक.आर्रके

वििरष्ठ िलपीक

--;;--

--

--;;--

--;;--

९ श्री.स्वि.मा.इंगोले

वििरष्ठ िलपीक

--;;--

--

--;;--

--;;--

१० श्री.सु.शं.विानखडे

वििरष्ठ िलपीक

--

--

--

--

किनष्ठ िलपीक

०७२३४-

--

(प्रसादर्ेिशक
कायारलय,अमराविती
येथे पदर् विगर )

११ श्री.ह.िक.मनविर

०७२३४- ee_lplidn.arni@

२६६००६,

२६६००६

२०२५९८

,

rediffmail.com

१२ श्री.िदर्.ह..धूविे

किनष्ठ िलपीक

--;;--

--

--;;--

--;;-

१३ श्री.स्वि.िवि.गाविंडे

किनष्ठ िलपीक

--;;--

--

--;;--

--;;--

१४ श्री.िवि.मो..राठोड

किनष्ठ िलपीक

--;;--

--

--;;--

--;;--

१५ .श्री.स.मा.विैद्य

किनष्ठ िलपीक

--;;--

--

--;;--

--;;--

१६ श्री.श.विा.विानखडे

किनष्ठ िलपीक

--;;--

--

--;;--

--;;--

१७ कु.स्विा.दर्ा.बोबडे

किनष्ठ िलपीक

--;;--

--

--;;--

--;;--

१८ श्री.अ.ह.राउत,

िशपाई

--;;--

--

--;;--

--;;--

(िजल्हािधकारी
कायारलय,यवितमाळ येथे
प्रसितिनयूक्तीविर)

१९ श्री.रा.र..िभतकर

िशपाई

--;;--

--

--;;--

--;;--

२० श्री.सु.पां.नागपूरकर िशपाई

--;;--

--

--;;--

--;;--

२१ श्री.अ.ना.बेसूरकर

--;;--

--

--;;--

--;;--

(अ.प्रस.गु.उपिवि.आर्णी
येथे प्रसितिनयूक्तीविर)

चौकीदर्ार

कलम-४ (१) (ख) (दर्हा )
कायारल यातील अिधकारी / कमर चा-यांचे विे त न
अ.

अिधकारी/कमर चा-

धारण करीत

क.

यांचे नांवि

असलेले पदर्

१ श्री.ग.ल.राठोड

कायर कारी अिभयंता

२ श्री.अ.म.गव्हाणकर

उपकायर कारी

(महामंडळ कायारलय,नागपूर
येथे पदर् विगर )

मूळ विेतन

ग्रेड विेतन

एकूण

२१२३०

५४००

२६६३०

--

--

--

भत्ते

--

अिभयंता

३ श्री.रा.शा.लाकडे.

शाखा अिभयंता

२९८९०

६६००

३६४९०

४ श्री.वि.सू.नारनविरे

शाखा अिभयंता.

१९९४०

४४००

२४३४०

--

--

--

(ल.पा.उपिवि.क.३ आर्णी
येथे प्रसितिनयूक्तीविर)

५ श्री.िवि.म.गोबाडे
(प्रसादर्ेिशक
कायारलय,अमराविती येथे

सहा.अिभयंता

--

श्रे-२

पदर् विगर )

६ श्री.पं.म.दर्ेविकते

सहा.भंडारपाल

१२४३०

४२००

१६६३०

७ श्री.सु.ना.भगत.

वििरष्ठ िलपीक

१५०९०

४२००

१९२९०

८ श्री.स.िक.आर्रके

वििरष्ठ िलपीक

८४४०

२४००

१०८४०

९ श्री.स्वि.मा.इंगोले

वििरष्ठ िलपीक

१०५६०

४२००

१४७६०

१० श्री.सु.शं.विानखडे

वििरष्ठ िलपीक

---

--

--

(प्रसादर्ेिशक
कायारलय,अमराविती येथे

--

पदर् विगर )

११ श्री.ह.िक.मनविर

किनष्ठ िलपीक

१०५१०

२४००

१२९१०

१२ श्री.िदर्.ह..धूविे

किनष्ठ िलपीक

१०१२०

२४००

१२५२०

१३ श्री.स्वि.िवि.गाविंडे

किनष्ठ िलपीक

८४४०

२४००

१०८४०

१४ श्री.िवि.मो..राठोड

किनष्ठ िलपीक

९११०

२४००

११५१०

१५ .श्री.स.मा.विैद्य

किनष्ठ िलपीक

६०५०

१९००

७९५०

१६ श्री.श.विा.विानखडे

किनष्ठ िलपीक

७०९०

१९००

८९९०

१७ कु.स्विा.दर्ा.बोबडे

किनष्ठ िलपीक

९८२०

२४००

१२२२०

१८ श्री.अ.ह.राउत,

िशपाई

१०१६०

१९००

१२०६०

१९ श्री.रा.र..िभतकर

िशपाई

५७९०

१३००

७०९०

२० श्री.सु.पां.नागपूरकर

िशपाई

६३६०

१६००

७९६०

२१ श्री.अ.ना.बेसूरकर

चौकीदर्ार

६३६०

१६००

७९६०

(िजल्हािधकारी
कायारलय,यवितमाळ येथे
प्रसितिनयूक्तीविर)

(अ.प्रस.गु.उपिवि.आर्णी येथे
प्रसितिनयूक्तीविर)

कलम-४ (१) (ख) (अकरा )
आर्थीक विषारत ील प्रसधान िशषर िनहाय (योजने त्त र / योजनांत गर त) तरतूदर् ीचा
/खचारच ा गोषविारा
लेखािशषर

िविद्यमान अनुदर्ान रू.लक्ष
सन २०१५-१६

४७०१ माठे
वि मध्यम

रू.१००.००

अंितम सुधारीत अनुदर्ान
रू.लक्ष

प्रसत्यक्ष खचर रू.लक्ष
(िदर्.३१/०३/२०१५ अखेर)

सन २०१५-१६

सन २०१४-१५

रू.०. ०

रू.२४.६१

कलम-४ (१) (ख) (बारा )
कायारल यामाफर त होणा-या अनुदर् ान विाटपाच्या कायर कमाची कायर पध्दर्ती
िविषय

मािहती

कायर कमाचे नावि
लाभाथी पाततेच्या संबंधीत अटी वि शती
लाभ िमळण्यासाठीच्या अटी
लाभ िमळण्यासाठीच्या कायर पध्दर्ती
पात ता ठरिविण्यासाठी आर्विश्यक असलेले कागदर्पते
कायर कमामध्ये िमळणा-या लाभाची िविस्तृत मािहती
अनुदर्ान विाटपाची कायर पध्दर्ती
सक्षम अिधका-याचे पदर्नाम
िविनंती अजारसोबत लागणारे शुल्क
इतर शुल्क
िविनंती अजारचा नमुना
सोबत जोडणे आर्विश्यक असलेलल्या कागदर्पतांची
यादर्ी.(दर्स्तऎविज/दर्ाखले)
जोड कागदर्पताचा नमुना
कायर पध्दर्ती संदर्भारत तकार िनविारण्यासाठी संबंधीत
अिधका-याचे पदर्नाम
तपशीलविार वि प्रसत्येक स्तराविर उपलब्ध िनधी
लाभाथीची
ं यादर्ी खालील नमुन्यात

--िनरंक--या कायारलयांतगर त अशी प्रसकरणे नसल्याने सदर्र
बाब लागू होत नाही.

कलम-४ (१) (ख) (ते र ा )
या कायारल यामाफर त होणा-या अनुदर् ान कायर कमांत गर त लाभाथी ची
ं िविस्तृत
मािहती प्रसकािशत करणे
अ.क. लाभाथीचे नांवि वि पत्ता

अनुदर्ान / लाभ यांची

िनविड/पाततेचे िनकष अिभप्रसाय

रक्कम/स्विरूप
----या कायारलयांतगर त अशी प्रसकरणे नसल्याने िनरंक----

कलम-४ (१) (ख) (चौदर्ा )
कायारल यात इले क् टर ॅ ।िनक्स स्विरूपात साठिविले ल ी मािहती प्रसकािशत करणे
अ.क दर्स्तऎविज
.

िविषय

कोणत्या इलेक्टर ॅ।िनक्स

मािहती िमळिविण्याची

नमुन्यात

पध्दर्ती

प्रसकार

जबाबदर्ार व्यक्ती

दर्ैनंिदर्न कामकाजानुसार प्रसकल्पाबाबत मािहती वि कमर चा-यांचे मािसक विेतनाची मािहती संगणकाविर तयार
करण्यात येते.

कलम-४ (१) (ख) (पं ध रा )
कायारल यात उपलब्ध सुि विधांच ा (सविर सामान्य नागिरकांस ाठी ) तक्ता प्रसकािशत
करणे
अ.

सुिविधेचा प्रसकार

विेळ

कायर पध्दर्ती

िठकाण

क.

जबाबदर्ार

तकार िनविारण

व्यक्त/कमर चारी

१ भेटण्याच्या विेळे
संदर्भारत मािहती

२ विेबसाईट मािहती
www.wrd.maha
rashtra,gov.in

कायार.विेळ-- प्रसत्यक्ष भेटणे िनम्न पैनगंगा श्री.ग.ल.राठोड,
सकाळी

उपसा िसंचन

कायर कारी

१०.०० ते

िविभाग,आर्णी

अिभयंता

सायं.१७.४५

िज.यवितमाळ

विरीलप्रसमाणे

--

संगणक शाखा

--

श्री.िक.विे.पाठक,

कायारलयीन

उपिविभागीय

कामकाजाच्या

अिभयंता

३

अिभलेख

विेळेत

तपासणीसाठी

प्रस त्यक्ष

ज्या शाखेशी

भेटीचे विेळी

संबंधीत असेल

उपलब्ध सुिविधांची

तो कमर चारी

मािहती
४

इतर मािहती-सुचना

सुचना

फलकाची मािहती

फलकाविर
िचकटिविली
जाते.

कलम-४ (१) (ख) (सोळा )
कायारल यातील जनमािहती अिधकारी / सहायक जनमािहती अिधकारी
/अिपलीय प्रसािधकारी यांच ी िविस्तृत मािहती प्रसकािशत करणे
(अ )जनमािहती अिधकारी
अ.

जनमािहती

क.

अिधका-याचे

पदर्नाम

कायर क्षेत

पत्ता /फोन

ई-मेल

अिपलीय अिधकारी

नांवि
१ श्री.ग.ल.राठोड, कायर कारी िनम्न पैनगंगा अरूणाविती
अिभयंता

ee_lplidn.a श्री.रा.अ. काटपल्लीविार

उपसा िसंचन विसाहत,दर्ाभळी

rni@rediff

िविभाग,आर्णी रोड,आर्णी

mail.com

, अधीक्षक अिभयंता

िज.यवितमाळ
४४५१०३
(ब
अ.

)सहायक जनमािहती अिधकारी
सहा.जनमािहती

पदर्नाम

कायर क्षेत

पत्ता /फोन

ई-मेल

अिपलीय अिधकारी

क. अिधका-याचे नांवि
१

श्री.िक.विे.पाठक,

उपिविभागीय िनम्न पैनगंगा
अिभयंता

उपसा िसंचन

अरूणाविती
विसाहत,

ee_lplid श्री.रा.अ. काटपल्लीविार,
n.arni@r

िविभाग,आर्णी दर्ाभळी रोड, ediffmail
आर्णी िज .
यवितमाळ४४५१०३

.com

अधीक्षक अिभयंता

(अ ) अिपलीय अिधकारी
अ.

अिपलीय प्रसािधका-

क.

याचे नांवि

पदर्नाम

कायर क्षेत

पत्ता /फोन

ई-मेल

अिपलीय
प्रसािधकारी

१ श्री.रा.अ. काटपल्लीविार, अधीक्षक यवितमाळ

िसव्हील

sevic_yvtmal@wr

अिभयंता पाटबंधारे

लाईन,

d.maharashtra.go

यवितमाळ

v.in/seyicytl2012

मंडळ,

यवितमाळ ४४५००१

--

@gmail.com

कलम-४ (१) (ख) (सतरा )
कायारल यांत गर त इतर प्रसकािशत मािहती

अ.क.

प्रसकाशनाचे िशषर क

साधारण केव्हा प्रसकािशत होते ?

--िनरंक---या कायारलयामाफरत इतर कोणतीही मािहती प्रसकािशत होत नाही.--

उपरोक्त मािहतीचा तपशील िदर्.३०/११/२०१५ पयर त अद्ययावित करण्यात आर्ले ल ा आर्हे .

