कलम 2 एच नमन
ु ा (अ)

माठहतीचा अधिकार अधिननयम 2005 अन्वये ववभागावर लोकप्राधिकारी यांची यादी
शासककय ववभागाचे नांव:- ग्राममण पाणी परु विा ववभाग, जिल्हा पररषद िालना.

अ.क्र.

लोक प्राधिकारी संख्या

1

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग,
जिल्हा पररषद िालना

कलम 2 (एच) अ, ब, क, ड.

संस्था प्रमख
ु ाचे पदनाम

ठिकाणी व पत्ता

मुख्य काययकारी अधिकारी,
जिल्हा पररषद िालना

जिल्हा पररषद िालना

कलम 2 एच नमन
ु ा (ब)

शासनाकडुन पुरेसा ननधि प्राप्त लोकप्रानिकारी संस्थाची यादी

शासककय ववभागाचे नांव:- ग्राममण पाणी परु विा ववभाग, जिल्हा पररषद िालना.
अ.क्र.

लोक प्राधिकारी संख्या

1

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग,
जिल्हा पररषद िालना

कलम 2 (एच) (i) (ii)

संस्था प्रमख
ु ाचे पदनाम

ठिकाणी व पत्ता

मुख्य काययकारी अधिकारी,
जिल्हा पररषद िालना

जिल्हा पररषद िालना

काययकारी अमभयंता

ग्राममण पाणी परु विा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

संस्थेचा प्रारुप तक्ता

ग्राममण पाणी परु विा ववभाग, जिल्हा पररषद िालना.
मुख्य काययकारी अधिकारी

उपमुख्य काययकारी अधिकारी

काययकारी अमभयंता

लेखा शाखा

आस्थापना शाखा

तांत्रिक शाखा

उपववभाग

सहाय्यक
लेखाधिकारी

कक्ष अधिकारी

शाखा अमभयंता

उपववभागीय
अधिकारी

आरे खक

शाखा अमभयंता

नाईक

वररष्ि सहाय्यक

वररष्ि
सहाय्यक
(लेखा)

वररष्ि
सहाय्यक

भांडारपाल

वररष्ि
सहाय्यक

कननष्ि
सहाय्य्क

चौकीदार

पररचर

कननष्ि सहाय्यक

पररचर

कलम 4 (1) (B) (ii) नमन
ु ा (अ)

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग, जिल्हा पररषद िालना अंतगयत अधिकाराचा तपमशल
अ.क्र.

पदनाम

1

काययकारी अमभयंता, ग्राममण
पाणी परु विा ववभाग, जिल्हा
पररषद िालना

2

सहाय्यक लेखाधिकारी

3

वररष्ि सहाय्यक (लेखा)

कोणत्या
कायद्या/ननयम/शासन
ननणयय /पररपिकानुसार
महाराष्र जिल्हा पररषद जिल्हा
मुख्य काययकारी अधिकारी, सेवा (मशस्त व अवपल) 1964
जिल्हा पररषद िालना
अधिकार/आधथयक

प्रशासककय

अमभप्राय

ननरं क
ननरं क

प्रशासककय

ननरं क

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग, जिल्हा पररषद िालना अंतगयत काययकारी अमभयंता (ग्रा.पा.पु.) याचा अधिकाराचा
तपमशल.
अ.क्र.

पदनाम

अधिकार-प्रशासककय

1

काययकारी अमभयंता, ग्राममण
पाणी पुरविा ववभाग, जिल्हा
पररषद िालना

आहरण व संववतरण
अधिकारी

2

सहाय्यक लेखाधिकारी

प्रशासककय

3

वररष्ि सहाय्यक (लेखा)

प्रशासककय

कोणत्या
कायद्या/ननयम/शासन
ननणयय /पररपिकानस
ु ार
महाराष्र जिल्हा पररषद व
पंचायत सममती अधिननयम
1961 चे कलम 96 (1) नुसार
मा.म.ु का.अ. यांचे आदे श
िाक्र.जिपिा/2प्रशासन/86/5658, ठदनांक
28/07/1996 नुसार अधिकार

अमभप्राय

कमयचा-यांचे
वेतन व भत्ते

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग, जिल्हा पररषद िालना अंतगयत यांचा अधिकाराचा तपमशल
अ.क्र.

पदनाम

अधिकार-फौिदारी
- नन - रं - क -

कोणत्या
कायद्या/ननयम/शासन
ननणयय /पररपिकानुसार

अमभप्राय
ननरं क

जिल्हा पररषद िालना अंतगयत काययकारी अमभयंता (ग्रा.पा.पु.) यांचा अधिकाराचा तपमशल
अ.क्र.

पदनाम

अधिकार-अियन्यायीक
- नन - रं - क -

कोणत्या
कायद्या/ननयम/शासन
ननणयय /पररपिकानुसार

काययकारी अमभयंता

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

अमभप्राय
ननरं क

कलम 4 (1) (B) (ii) नमन
ु ा (ब)

जिल्हा पररषद िालना येथील ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कायायलयातील अधिकारी व कमयचा-यांचा कतयव्याचा तपमशल
अ.क्र.

1

2
3
3
3

3

3

3

पदनाम

कतयव्ये

कोणत्या
कायद्या/ननयम/शासन
ननणयय /पररपिकानुसार

महाराष्र जिल्हा पररषद व
आहरण व संववतरण अधिकारी व योिना पंचायत सममती अधिननयम
काययकारी अमभयंता
ववषयक कामाना मान्यता प्रदान करणे 1961 चे कलम 96 (1)
नुसार मा.मु.का.अ. यांचे
आदे श िाक्र.जिपिा/2काययकारी अमभयंता यांनी ठदलेल्या
उपकाययकारी अमभयंता
प्रशासन/86/5658, ठदनांक
आदे शानुसार काम करणे.
आधथयक कामाची दे यके इत्यादी बाबत 28/07/1996 नुसार
सहाय्यक लेखाधिकारी
अधिकार प्रदान.
ननयंिण.
आधथयक कामाची दे यके इत्यादी बाबत
वररष्ि सहाय्यक (लेखा)
ननयंिण.
कननष्ि सहाय्यक
रोखपालाचे कामकाि
सहाय्य्क प्रशासन
अधिकारी

प्रपि - ब.
कायायलयीन आस्थापनाची कामे,
शासककय व अियशासककय
पिव्यवहाराबाबत पाहणे.

वररष्ि सहाय्यक

प्रकरणाचा अभ्यास करुन वररष्िांकडे
ठिपणी सादर करणे, मामसक वेतन दे यक,
मामसक प्रगती अहवाल, आस्थापना
ववषयक सवय कामे, नोंदवहया िे वणे.

कननष्ि सहाय्यक

काययवववरण नोंदवही िे वणे, प्राप्त पिके,
पंजिका, नोंदवही ववषयवार िे वणे, प्रवास
दे यक तयार करणे, आकजस्मक खचय,
दे यक, लेखा भांडार सामुग्री नोंदवहया
िे वणे, आवक िावक शाखेचे कामकाि
करणेसािी नोंदवही नमुना नं. 32, 33
िंगम व स्थावर मालमत्ता नोंदवही,
वाहनाच्या इनतहास पजु स्तका, गोडाऊन
सांभाळणे, फाननयचर साठहत्य.

काययकारी अमभयंता

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

अमभप्रा
य

कलम 4 (1) (ब) (v) नमन
ु ा (अ)

जिल्हा पररषद िालना अंतगयत ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कामाशी संबंिीत ननयम/अधिननमय
अ.क्र.
1

शासन ननणययानुसार ठदलेले
शासन ननणयय क्रमांक व तारीख
ववषय
राष्रीय ग्राममण पेयिल
महाराष्र जिल्हा पररषद व पंचायत
काययक्रम अंतगयत पाणी पुरविा
सममती अधिननयम 1968
योिना िेणे.
कलम 4 (1) (ब) (v) नमन
ु ा (ब)

अमभप्राय असल्यास
-

जिल्हा पररषद िालना अंतगयत ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कामाशी संबंिीत शासन ननणयय
शासन ननणययानुसार ठदलेले
अ.क्र.
शासन ननणयय क्रमांक व तारीख
अमभप्राय असल्यास
ववषय
राष्रीय ग्राममण पेयिल
शासन ननणयय ग्रापािो1
काययक्रम अंतगयत पाणी पुरविा
1109/प्र.क्र.104 (अ)/पाप-ु 07,
योिना िेणे.
ठदनांक 17 माचय 2010

काययकारी अमभयंता

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (अ) (vi)

जिल्हा पररषद िालना अंतगयत ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कायायलयामध्ये दस्ताऐविाची वगयवारी
अ.क्र.

ववषय

दस्ताऐविाचा
प्रकार/नस्ती/
मस्िर/नोंदपुस्तक व
व्हाऊचर इ.

1

2

3

प्रमुख बाबीचा तपमशलवार

सरु क्क्षंस
िे वण्याचा
कालाविी

4

5

1

स्थायी आदे श संधचका

संधचका

2

योिना ववषयक पिव्यवहार

संधचका

3

काययवववरण

नोंदवही

भांडार/बांिकाम/रस्ते व
इमारत
सवय शाखा

बैिक काययवत्त
ृ ांत संधचका

संधचका

पररषद शाखा

4
5

पररपिक (िीआर) संधचका

संधचका

कायम
30 वषय
5 वषय

सवय शाखा

कायम

भांडार शाखा

30 वषय

कायम

6

नमुना न.33

7

नमुना न.32

िंगम मालमत्तेची नोंदवही

भांडार शाखा

30 वषय

8

नमुना न.37

वाहनाचे हालचाल नोंदवही

यांत्रिकी शाखा

30 वषय

9

नमुना न.38

इनतहास पुजस्तका

यांत्रिकी शाखा

30 वषय

भांडार शाखा

30 वषय

रोखपाल

30 वषय

कमयचा-यांचे वेतन व भत्ता
रोखपाल कमयचा-यांचे वेतन व
भत्ते
रोखपाल कमयचा-यांचे वेतन व
भत्ते
रोखपाल कमयचा-यांचे वेतन व
भत्ते
आस्थापना-2
रोखपाल कमयचा-यांचे वेतन व
भत्ते
आस्थापना-2

30 वषय

आस्थापना-1

कायम

आस्थापना-1

कायम

10
11

नमुना न.30
नमुना न.10

सािा नोंदवही

सवय शाखा

साठदलवार नोंदवही
पावती पुजस्तका

12

नमन
ु ा न.4

ककरकोळ रोकडवही

13

नमुना न.11

िनादे श नोंदवही

14

वेतन वािप रजिष्िर

15

नमुना न.14

खचायची नोंदवही

16

नमुना न.79

अधग्रम नोंदवही

17

नमुना न.1

पावती पुस्तक नोंदवही

18

वेतन दे यक नोंदवही

19

सेवापुजस्तका मुळ/दय्ु यम

20

वैयजक्तक संधचका

वेतन नोंदवही

नोंदवही
सेवापुजस्तका
संधचका

30 वषय
30 वषय
30 वषय
30 वषय
30 वषय
कायम

कृपया पािीमागे पान 2 वर पहा.. .. .. ..
((2))

1
21
22
23

2
बिेि संधचका
मामसक दौरा संधचका
(दै नंठदनी)
प्रवास भत्ता संधचका

24

स्थाननक ननिी लेखा संधचका

25

पासबुक

26
27
28
29

चेकबुक

पं.रा.स.ले.प.संधचका

महालेखाकार नागरपुर

साप्रवव तपासणी संधचका

3

4

5

संधचका

आस्थापना-2

कायम

संधचका

आस्थापना-2

कायम

संधचका

आस्थापना-2

कायम

रोखपाल

कायम

चेकबुक

रोखपाल

कायम

संधचका

लेखा पररक्षण

कायम

संधचका
पासबुक लेखा
संधचका
संधचका

तरतुद

रोखपाल

आस्थापना-1

कायम
कायम

हािरीपिक नोंदवही

31

आर.डी.कपात संधचका

नोंदवही

32

व्यवसायकर कपात संधचका

संधचका

आस्थापना-2

कायम

33

स्िे शनरी दे यक संधचका

संधचका

भांडार

कायम

नोंदवही

िावक

कायम

30

संधचका

आस्थापला-1

कायम

आस्थापना-2

कायम

आवक नोंदवही

35

िावक नोंदवही

नोंदवही

36

अ.शा.नोंदवही

नोंदवही

आवक

कायम

37

पोस्िे ि रजिस्िर

रजिष्िर

िावक

कायम

38

िपाल वािप रजिष्िर

रजिष्िर

आवक-िावक

कायम

34

आवक

कायम

काययकारी अमभयंता

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कायम

कलम 4 (1) (ब) (vii)
जिल्हा पररषद िालना अंतगयत ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कायायलयाच्या पररनामकारक कामासािी
िनसामान्यांशी सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्था
अ.
सल्ला
क्र. मसलतीचा ववषय

कायय प्रणालीचे ववस्तत
ृ वणयन

कोणत्या अधिननयमा/ननयमा/
पररपिकाद्वारे

पुनरावत्त
ृ ीकाल

ननरं क

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ)

अ.
क्र.

काम/कायय

नमुन्यामध्ये कामाचे प्रगिीकरण

कामाचे प्रमाण

ननरं क

आधथयक लक्ष

काययकारी अमभयंता

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

अमभप्राय

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमन
ु ा (अ)
जिल्हा पररषद िालना अंतगयत ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग प्राथममक कायायलयाच्या सममतीची यादी प्रकामशत
करणे
अ. सममतीचे सममतीचे
सममतीचे
पदनाम
क्र.
नांव
सदस्य
उठदष्ि

ककती वेळा
िेण्यात येते

सभा िनसामान्यासािी
खल
ु ी आहे ककंवा नाही

सभेचा काययवत्त
ृ ांत
(उपल्ि)

ननरं क

काययकारी अमभयंता
ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमन
ु ा (अ)
जिल्हा पररषद िालना अंतगयत ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कायायलयातील अनुदान वािपच काययक्रमाची
काययपध्दती 2019-20 या वषायसािी प्रकामशत करणे बाबत
अ.
क्र.

काययक्रमाचे नांव

राष्रीय ग्राममण पेयिल काययक्रम अंतगयत पाणी पुरविा
योिना मागणी आिारीत िेण्यात येतात त्यासािी
1 ववतरीत करण्यांत येणारा ननिी संबंिीत ग्रामपंचायत
सरपंच/ग्रामसेवक यांच्या बॅक खात्यावर वगय करण्यांत
येतो.

शाखा

प्रकल्प शाखा

काययकारी अमभयंता
ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
ग्राममण पाणी परु विा ववभाग, जिल्हा पररषद िालना कायायलयातील शासककय माठहती अधिकारी/सहाय्यक शासककय माठहती
अधिकारी/अवपलीय प्राधिकारी यांची ववस्तत
ृ माठहती प्रकामशत करणे
अ - शासककय माठहती अधिकारी
अ. शासककय माठहती
क्र. अधिकारीचे नांव

1

पदनाम

उपकाययकारी
श्री आर.के.सक्सेना
अधिकारी

काययक्षेि

पत्ता/फोन

जिल्हा
िालना

अंबडरोड िालना
02482-225412

ईमेल

अवपलीय प्राधिकारी

काययकारी अमभयंता,
ग्राममण पाणी पुरविा
eebnjalna@gmail.com
ववभाग,
जिल्हा पररषद
िालना.

ब - सहाय्यक शासककय माठहती अधिकारी
सहाय्यक
अ.
शासककय माठहती
क्र.
अधिकारीचे नांव
1 श्री एन.एम.दे शमख
ु

पदनाम

काययक्षेि

पत्ता/फोन

सहाय्यक
प्रशासन
अधिकारी

जिल्हा
िालना

अंबडरोड िालना
02482-225412

ईमेल

अवपलीय प्राधिकारी

काययकारी अमभयंता,
ग्राममण पाणी पुरविा
eebnjalna@gmail.com
ववभाग,
जिल्हा पररषद
िालना.

क - अवपलीय अधिकारी
अ.
क्र.

अवपलीय
अधिकारीचे नांव

पदनाम

काययक्षेि

पत्ता/फोन

ईमेल

त्यांच्या अधिननस्त
शासककय माठहती अधिकारी

1

श्री डी.एच.डाकोरे

काययकारी
अमभयंता

जिल्हा
िालना

अंबडरोड िालना
02482-225412

eebnjalna@gmail.com

श्री आर.के.सक्सेना.

काययकारी अमभयंता
ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (ब) (xi)
जिल्हा पररषद िालना अंतगयत ग्राममण पाणी परु विा ववभाग कायायलयाचे मंिरु अंदािपिक व खचायचा तपमशल
याची ववस्तत
ृ माठहती प्रकामशत करणे
अंदािपिकाचा प्रतीचे प्रकाशन

अनुदानाच्या ववतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन
अ.क्र.
1
2

अंदािपिककय मशषायचे वणयन
राष्रीय ग्राममण पेयिल काययक्रम
केद्र पुरस्कृत 2215-133
राष्रीय ग्राममण पेयिल काययक्रम
राज्य ठहस्सा

अनुदान

ननयोिीत वापर (क्षेि
व कामाचा तपमशल

अधिक अनुदान
अपेक्क्षत असल्यास
रुपयात.

ननरं क

ग्राममण क्षेि

ननरं क

ननरं क

ग्राममण क्षेि

ननरं क

काययकारी अमभयंता
ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (क)

सवयसामान्य लोकांशी संबंिीत ननणयय व िोरणे यांची यादी प्रकाशनाकररता तयार करणे व ववतरीत करणे
अ.क्र.
1

शासन ननणयय

- नन - रं - क -

योिनेचा ववषय

काययकारी अमभयंता
ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (ब) (xvii)

ग्राममण पाणी परु विा ववभाग, पररषद िालना अंतगयत

वावषयक प्रशासन अहवाल सन 2019-20 सादर करणे बाबत.
महाराष्र जिल्हा पररषद पंचायत सममती अधिननयम 1961 चे कलम 142 (4) व कलम 274 (2) व महाराष्र जिल्हा
पररषद पंचायत सममत्या (वावषयक प्रशासन अहवाल) अधिननयम 1964 मिील तरतुदीनुसार सामान्य प्रशास ववभाग,
जिल्हा पररषद यांचक
े डे वावषयक प्रशासन अहवाल या कायायलयाचे पि क्र.जिपिा/ग्रापापुवव/आस्था-3/कावव/ 2019/
524/1514, ठदनांक 09/07/2019 अन्वये सादर केला.

काययकारी अमभयंता
ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
जिल्हा पररषद िालना अंतगयत ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कायायलयातील माठहती इलेक्रॉननक स्वरुपात
सािवलेली माठहती प्रकामशत करणे चालु वषायकरीता
कोणत्या
माठहती
इलेक्रॉननक ममळाण्याची
नमुन्यात
पध्दत

अ.
क्र.

दस्तऐविाचा प्रकार

ववषय

1

भस
ु ंपादन मोबदला संधचका

भभ
ु ाडे व इतर

संगणक

2

वावषयक ननयोिन (रो.ह.यो.)

कामाचे ननयोिन

संगणक

3

माठहतीचा अधिकार

संगणक

4

कॅशबुक

िनतेला माठहती पुरववणे
ठहशोब िे वणे

संगणक

कमयचा-यांचे रे कॉडय

संगणक

भांडार साठहत्य नोंद
कमयचा-यांचे िमानत
नामे

संगणक

5
6
7

मळ
ु सेवापजु स्तका

स्िॉकबुक िंगम मालमत्ता
िमानत नामे

माठहतीच्या
अधिकारा
च्या
अधिसुचने
प्रमाणे

िबाबदार व्यक्ती
काययकारी अमभयंता,
उपकाययकारी अमभयंता,
कायायलयीन अधिक्षक,
कायायलयातील सवय
शाखा प्रमुख

संगणक

काययकारी अमभयंता
ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (ब) (xv)

जिल्हा पररषद िालना अंतगयत कायायलयात उपलब्ि सुवविांचा तक्ता प्रकामशत करणे
उपलब्ि सवु विा

अ.
क्र.

सुवविांचा प्रकार

कायायलयीन
वेळेत

काययपध्दती

1

अमभलेख तपासणीसािी
उपलब्ि सवु विांची माठहती

10 ते 05.45

2
3
4

कामाच्या तपासणीसािी
उपलबि सुवविांची माठहती
सुचना फलकाची नमुने
ममळण्याबाबत उपलब्ि
भेिण्यांची वेळ संदभायत

िबाबदार
व्यक्ती/कमयचारी

तक्रार
ननवारण

रे कॉडय दशयवुन कायायलय

काययकारी अमभयंता
व कमयचारी

संबंिीत

10 ते 05.45

रे कॉडय दशयवन
कायायलय
ु

काययकारी अमभयंता
व कमयचारी

संबंिीत

10 ते 05.45

रे कॉडय दशयवुन कायायलय काययकारी अमभयंता
व कमयचारी
रे कॉडय दशयवन
कायायलय काययकारी अमभयंता
ु
व कमयचारी

संबंिीत

10 ते 05.45

ठिकाण

संबंिीत

काययकारी अमभयंता
ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (ब) (i) नस
ु ार 17 बाबीवरील माठहमी

कायायलय ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग, जिल्हा पररषद िालना.
कलम 4 (1) (B) (i)

जिल्हा पररषद िालना येथ्रील ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कायायलयातील कायय व कतयव्य यांचा तपमशल
कायायलयाचे नांव

:-

पत्ता

:-

कायायलय प्रमुख

:-

ग्राममण पाणी परु विा ववभाग, जिल्हा पररषद
िालना
जिल्हा पररषद प्रशासककय इमारत, सव्हे नंबर
488, अंबडरोड िालना
काययकारी अमभयंता, ग्राममण पाणी पुरविा

शासककय ववभागाचे नांव

:-

ग्राम ववकास व िलसंिारण ववभाग, मंिालय मुंबई

कोणत्या मंिालयीन खात्याच्या अधिननस्त

:-

पाणी पुरविा व स्वच्छता ववभाग, मंिालय मुंबई

काययक्षेि

:-

ववमशष्ि कायय

:-

जिल्हा भौगोमलक िालना कायायनुरुप िालना
जिल्हा
गावे / वाडयांना नळाने पाणी पुरविा करणे

:-

-

:-

-

:-

सवय अधिकारी / कमयचारी

ववभागाचे िेय/िोरण
िोरण

सवय संबंिीत कमयचारी
कायय

कामाचे ववस्तत
ृ स्वरुप
मालमत्तेचा तपमशल

उपलब्ि सेवा
संस्थेच्या सरं चनात्मक तक्त्यामध्ये काययक्षेिाचे प्रत्येक
स्तरावरचे तपमशल
कायायलयीन दरु ध्वणी क्रमांक व वेळ

:::-

पाणी परु विा ववषयक सेवा परु ववणे
शासककय इमारत

:-

पाणी परु विा ववषयक सेवा

:-

सोबतच्या प्रमाणे

:-

साप्ताठहक सुिी व ववमशष्ि सेवेसािी िरववलेल्या वेळा

:-

शासककय सुिया

:-

मुख्यालयीन ठदवस

पाणी पुरविा करणे

:-

02482-225412, वंळ 10.00 ते 05.45
दस
ु रा व चौथ्था शननवार, रवववार व इतर
सावयिननक सुिी
सावयिननक व स्थाननक सुिया
सोमवार व मंगळवार

काययकारी अमभयंता

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (ब) (x)
जिल्हा पररषद िालना येथील ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कायायलयाच्या अधिकारी व कमयचा-यांची वेतनाची
ववस्तत
ृ माठहती प्रकामशत करणे

अ.
क्र.

वगय

1

वगय-1

2

3

4

5

6

7

8

9

वेतन रुपरे षा

रु.15600-39100/- ग्रेड वेतन 6600/- व
5400/-

अनुज्ञेय भत्ते
ननयमती (महागाई
प्रसंगानुसार
भत्ता, िरभाडे भत्ता, शहर
(िसे
भत्ता)
प्रवासभत्ता)
महागाई भत्ता 154%,

S-16 रु.44900-142400/S-19 रु.55100-175100/-

120

ननयमाप्रमाणे

110

ननयमाप्रमाणे

110

ननयमाप्रमाणे

िरभाडे 10%
महागाई भत्ता 154%,

वगय-2 रु.9300-34800/- ग्रेड वेतन 4800/-

वगय-2

िरभाडे 10%
महागाई भत्ता 154%,
िरभाडे 10%
महागाई भत्ता 12%,

100

वगय-3 9300-34800/- ग्रेड वेतन 5400/-

वगय-3

रु.56100-177500/रु.41800-132300/-

रु.44900-142400/वगय-3
रु.35400-112400/रु.25500-81100/रु.19900-63200/वगय-3
रु.16600-52400/-

वगय-4

रु.19900-63200/रु.16600-52400/-

रु.19900-63200/वगय-4
रु.16600-52400/-

ववशेष भत्ता,
प्रकल्प भत्ता,
प्रमशक्षण भत्ता

ननयमाप्रमाणे
िरभाडे 8%
महागाई भत्ता 12%,

100/80
ननयमाप्रमाणे

िरभाडे 8%
महागाई भत्ता 12%,

100/80
ननयमाप्रमाणे

िरभाडे 8%
महागाई भत्ता 12%,

100/80
ननयमाप्रमाणे

िरभाडे 8%
महागाई भत्ता 12%,

100/80
ननयमाप्रमाणे

िरभाडे 8%
महागाई भत्ता 12%,

100/80
ननयमाप्रमाणे

िरभाडे 8%

काययकारी अमभयंता

ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग
जिल्हा पररषद िालना

कलम 4 (1) (ब) (ix)
जिल्हा पररषद िालना येथील ग्राममण पाणी पुरविा ववभाग कायायलयातील अधिकारी व कमयचारी यांची नांवे , पत्ते व त्यांचे
मामसक वेतन
अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

पदनाम
काययकारी अमभयंता

उपकाययकारी अमभयंता
सहाय्यक भुवैज्ञाननक
कननष्ि भुवैज्ञाननक
कननष्ि भुवैज्ञाननक

अधिकारी/कमयचा-यांचे नांव
श्री डी.एच.डाकोरे

श्री आर.के.सक्सेना
ररक्त

श्रीमती एस.डी.ठहंगोले
श्री मस.एच.धगरीिरा

उपववभागीय अमभयंता (यां) श्री ए.बी.िायभाये
उपववभागीय अमभयंता (यां) ररक्त
उपववभागीय अमभयंता
उपववभागीय अमभयंता
उपववभागीय अमभयंता
उपववभागीय अमभयंता
उपववभागीय अमभयंता
कक्ष अधिकारी

सहाय्यक लेखाधिकारी
शाखा अमभयंता
शाखा अमभयंता
शाखा अमभयंता
शाखा अमभयंता
आरे खक

वररष्ि सहाय्यक (लेखा)
वररष्ि सहाय्यक
वररष्ि सहाय्यक
वररष्ि सहाय्यक
वररष्ि सहाय्यक
वररष्ि सहाय्यक

कननष्ि सहाय्यक
कननष्ि सहाय्यक
कननष्ि सहाय्यक
कननष्ि सहाय्यक
कननष्ि सहाय्यक
कननष्ि सहाय्यक
वाहन चालक
सेवक
सेवक
सेवक
सेवक

श्री आर.एन.ससाने
श्री व्ही.बी.पालकर

श्री डी.आर.वागलगावे
श्री व्ही.पी.फुलंब्रीकर
ररक्त

श्री एन.एम.दे शमुख
श्री पी.आर.रािोड
श्री आर.पी.मैंद्रे

श्री एन.ए.भुसारे
श्री वप.एम.खोत
ररक्त

श्री आर.के.रािोड
श्री एस.बी.िोिे

श्री के.आर.फरताडे
श्री एच.बी.खरात

श्री एन.एल.केशपागे

रुिु ठदनांक
5/12/2019
21/10/2015
25/08/2016
1/7/2018
1/2/2019
9/6/2012
1/9/2018
1/7/2015
5/6/2016
1/3/2017
1/6/2019
19/08/2015
14/06/2006
16/09/2014
6/7/1998
1/6/2015
1/6/2015
24/12/2013
15/06/2018

श्रीमती एन.िी.कल्याणकर 1/10/2016
ररक्त

श्री एस.आय.मसद्यीकी
श्री ए.एस.दांडगे

श्रीमती एस.पी.बाववस्कर
श्री बी.बी.रािोड

श्री एस.व्ही.वाि

श्री एस.आर.अंभोरे
ररक्त

श्री वाय.वाय.कसबे
श्री बी.व्ही.आनंद

श्रीमती एस.व्ही.इंगळे
श्री आर.डी.कोपरे कर

1/6/2018
2/2/2018
25/06/2014
1/6/2019
1/6/2019
15/06/2018
24/06/2008
24/07/2019
16/02/2000
1/7/2019

वगय
वगय-1
वगय-2

दरु ध्वनी क्रमांक एकुण वेतन
9403923654

110986

9422677919

104820

वगय-2

-

वगय-2

9552183973

81606

वगय-2

9764004482

92309

7219002500

63017

वगय-2
वगय-2
वगय-2
वगय-2
वगय-2
वगय-2
वगय-2

वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-3
वगय-4
वगय-4
वगय-4
वगय-4

-

-

-

9422871787

95489

8806506901

93509

9823886703

94339

9403412005

42280

-

-

8275012753

66520

9370704860

70600

9422213668

97831

8007407072

90678

9404267311

109272

-

-

9923338597

95160

9421476894

49600

9405480741

64400

8275343274

62800

9922066563

48280

9404234992

49720

-

-

7588850654

46720

9420824612

39160

9403084635

30708

9421424084

36640

8830777136

31626

8208471322

35562

-

-

9822591951

42450

9421937457

36330

9404632502

34290

8149617694

32130

