महारा

जीवन ूािधकरण

वभाग जालना

मा हतीचा अिधकार
अ.ब

वषय

अनुबम णका

१ कलम-२ (एच ) अ
२ कलम-२ (एच ) नमुना (ब)
३ कलम-४ (१ )(बी)(एफ)
४ कलम-४ (१ )(बी)(दोन) नमुना-अ
५ कलम-४ (१ )(बी)(दोन) नमुना-ब
६ कलम-४ (१ )(बी)(तीन)
७ कलम-४ (१ )(बी)(चार) नमुना (अ)
८ कलम-४ (१ )(बी)(चार) नमुना (ब)
९ कलम-४ (१ )(बी)(पाच) नमुना (अ)
१० कलम-४ (१ )(बी)(पाच) नमुना (ब)
११ कलम-४ (१ )(बी)(पाच) नमुना (क)
१२ कलम-४ (१ )(बी)(पाच) नमुना (ड)
१३ कलम-४ (१ )(बी)(पाच) नमुना (ई)
१४ कलम-४ (१ )(अ)(सहा)
१५ कलम-४ (१ )(ब)(सात)
१६ कलम-४ (१ )(ब)(आठ) नमुना (अ)
१७ कलम-४ (१ )(ब)(आठ) नमुना (ब)
१८ कलम-४ (१ )(ब)(आठ) नमुना (क)
१९ कलम-४ (१ )(ब)(आठ) नमुना (ड)
२० कलम-४ (१ )(ब)(नऊ)
२१ कलम-४ (१ )(ब)(दहा)
२२ कलम-४ (१ )(ब)(अकरा)
२३ कलम-४ (१ )(ब)(बारा) नमुना-अ
२४ कलम-४ (१ )(ब)(बारा) नमुना-ब
२५ कलम-४ (१ )(ब)(तेरा)
२६ कलम-४ (१ )(ब)(चौदा)
२७ कलम-४ (१ )(ब)(पंधरा)
२८ कलम-४ (१ )(ब)(सोळा)
२९ कलम-४ (१ )(ब)(सतरा)
३० कलम-४ (१ )(क)

पान बमांक
पासून

पयत

१

१४

अधी क अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण मंडळ,
कलम २ एच (अ)
मा हतीचा अिधकार अिधिनयम-२००५ अ वये वभागवार लोकूािधकार यांची याद
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
कलम २ (एच) ड
ठकाण व प ा
अ.ब. लोकूिधकार संःथा संःथा ूमुखाचे नाव
१ मजीूा योजना
वभाग, जालना

कायकार अिभयंता

सव न.४८८ एस.पी.ऑफ स समोर
जालना

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम २ एच (ब)
शासनाकडू न पुरेसा िनधी ूा लोकूािधकार संःथांची याद
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग,जालना
कलम २ (एच) (आय)(के) अंतगत
ठकाण व प ा
अ.ब. लोकूिधकार संःथा संःथा ूमुखाचे नाव
१ मजीूा
वभाग,जालना

कायकार अिभयंता

सव न.४८८ एस.पी.ऑफ स समोर
जालना

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(ड)
सवसाधारणपणे आप या कायालयात होणा या ूशासक य/अध यायीक कामकाजा या
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग,जालना

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(ब)(◌ॄ)
कायालयातील ूकाशीत मा हती.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
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कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(क)
सवसामा य लोकांशी संबध
ं ीत मह वाचे िनणय व धोरणे याची याद ूकाशनाक रता तयार
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना,
कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(क)(ब)() नमुना (अ)
काया यातील अनुदान वाटपा या कायबमाची कायप दती २०११-२०१२ या वषासाठ
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना,
कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(क)(ब)() नमुना (ब)
कायालयीन कायबमांतगत लाभाथ ची वःतृत मा हती ूकाशीत करणे.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना,
लाभाथ चे नांव व
प ा

अ.क

-

-

अनुदान/लाभ यांची
र कम/ःव प
.-

िनवड पाऽते चे िनकष

अिभूाय

-

-

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(ब)(तीन)
िनणय ू बयेतील पयवे क व जबाबदार चे उ रदािय व िन त क न कायप दतीचे ूकाशन
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना,
अ.क

कामाचे ःव प

कालावधी दवस

कामासाठ जबाबदार अिधकार

अिभूाय

म.सा.बां. सं हता, म.सा.बा. लेखा सं हता, मजीूा अिधिनयम-१९७६
आ ण शासनाचे िनगिमत केलेले शासन िनणय व प रपऽकातील
तरतुद नुसार िनणय घे यात येतात.
कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(ब)(चार) नमुना-अ
नमु याम ये कामाचे ूगट करण संघटनांचे ल (वा षक )
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा जालना
अ.क
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काम/ काय

कामाचे ूमाण

आिथक ल

अिभूाय

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(ब)(चार) नमुना-ब
कामाची कालमयादा/ काम पूण हो यासाठ ू येक कामाची कालमयादा
शासक य वभागचे नांव- अधी क अिभयंता, मजीूा मंडळ,
अ.क

काम/ काय

कामाचे ूमाण

जबाबदार अिधकार

तबार
िनवारण
अिधकार

१

जालना ज हयातील
मामीण पाणी
पुरवठा योजना

१ योजना

उप- वभागीय अिभयंता मजीूा उप- कायकार
वभाग जालना
अिभयंता

२

जालना ज हयातील
पूणठे व त वावर ल
(पुनवसीत ) पाणी
पुरवठा योजना

१ योजना

उप- वभागीय अिभयंता मजीूा उप- कायकार
वभाग अंबड
अिभयंता

३

जालना ज हयातील
मामीण पाणी
पुरवठा योजना

१ योजना

उप- वभागीय अिभयंता मजीूा उप- कायकार
वभाग परतुर
अिभयंता

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम-४ (१)(ब)(पाच) नमुना-अ
मजीूाचे कामाशी संबिं धत िनयम/ अिधिनयम
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा जालना
अ.ब. सुचना पऽकानुसार िनयम बमांक व वष
अिभूाय (अस यास)
दलेले वषय
१ मजीूा अिधिनयम१९७६
२ महारा सावजिनक
बांधकाम सं हता
३ महारा सावजिनक
बांधकाम लेखा
सं हता
४ महारा नागर सेवा
िनयम
५
६ मजीूा पॅनलवर ल
य ं या िनयु चे
विनयम (िनयम
पु ःतका.२)
७ मजीूा मधील व
व लेखा संवगातील
सेवा भरती विनयम
वभागीय प र ा
विनयम (िनयम
पु ःतका-३)

सन १९७६ चा
महारा अिधिनयम
ब.४८, मजीूा
अिधिनयम-१९७६

या अिधिनयमात मजीूाची ःथापना, कामकाज
चाल वणे, याची कत ये व अिधकार, मालम ा,
भ ा दािय व आ ण बोजे वह त करणे. व
यवःथा, लेखा प र ण, फ इ.बाबत तरतूद
े

१९८४

म.ना.से.१९८१
शासन िनणय, पापुव
ःव. वभाग इएसट २००३/ूब.४९/पापु.
२३ द. ७.५.०४
नोट फकेशन
नं.इएसट -१०९७/
सीआर२००१/ड यू
एस२३ द.२२.९.९७
वभाग ब.जीपीएन
१०९८/सीआर
६५/२१ द.२९.७.९८

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम-४ (१)(ब)(पाच) नमुना-क
मजीूाचे कामाशी संबिं धत पऽके
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा जालना
अ.ब. सुचना पऽकानुसार
दलेले वषय

िनयम बमांक व वष

मजीूा
१ ऽयःत यंऽणे ारे
पं पंग मिशनर
सस/तां/ताशा.१
सा ह याची तपासणी /३५०/४१६१ दनांक
१०.१२.९८
२ िन वदा तयार
मजीूा
करताना यावयाची सस/तां/ताशा.२
काळजी पंप
३५०/२२०५, दनांक
हाऊसची रचना,
२१.७.९८
कंऽाटदाराची पूण
अहता इ.
३ पंपा या काय मतेचे जा.बॅ.ू/अअ/(यां)/
१९५० द.९.९.९८
वषयी
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अिभूाय (अस यास)

४ पॉवर फॅ टर संबध
ं ी

मपापुजिनमं/लेखा.३/

पावर/फॅ टर/८५०.अ◌े
द.११.८.९२
५ कंऽाटदाराची न दणी, मजीूा/सस/ताशा.१/
दरसूची, उ पादकांची ३५०/८३६ दनांक
ौेणीवाढ व इतर
७.७.०५
धोरणा मक बाबी
६ वाहन द ु ःतीबाबत

मजीूा/सस/ताशा.१/
वाहनद ु ःती/२१६७
द.१.१०.०३ व
संक ण/
वाहन/१००१/५८/आ.
३ द.११.१.०२

७ तां ऽक मंजरू व
िन वदा ःवीकृ ती
अिधकार

प रपऽक ब.८४/
मजीूा/सस/ताशा.१/
३५०/३११९ दनांक
१६.१९.०२

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम-४ (१)(ब)(पाच) नमुना-ड
मजीूाचे कामाशी संबिं धत कायालयीन आदे श धोरणा मक प रपऽके
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता , मजीूा जालना
वषय
अ.ब.
१ मजीूा
आःथापनवेर ल
अनुरेखक व
कारकून या
संवगाचा ःथाप य
अिभया ऽक
सहा यक या
सवगाम ये समावे
करणे
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बमांक व वष
शािनब/इएसट २००२ /पब/३५१
पापु◌ू-२३ द.
१५.३.२००४

अिभूाय (अस यास)
या नुसार मजीूा आःथापनेवर ल
अनुरेखक व कारकुन या संवगाचा
ःथाप य अिभयां ऽक सहा यक या
सवागाम ये समावेशे कर या बाबत
िनणय घे यात आला आहे .

२ मजीूा तील
शासनाकडे
ज.प.कडे
ूितिनयु वर
असलेले अिधक ◌ा
र /कमचार तसेच
शासनाकडे ज.प.चे
ूािधकरणकडे
ूितिनयु वर वग
झाले या
अध◌ाि◌कार
कमचा्
याच िनवृ ी वेतन
रजा व अंशदान
शासनाने मंजरु
केले या िनधीतुन
भाग वणे.

६

७

८
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शापब/सं कण
२००४/ूब-३५
/पापु -२३
द.३०.१०.२००४ व
शु द पऽक दनांक
१५.४.२००५

मजीूा तील शासनाकडे ज.प.कडे
ूितिनयु वर असलेले अिधक ◌ा
र /कमचार तसेच शासनाकडे
ज.प.चे ूािधकरणकडे ूितिनयु वर
वग झाले या अिधकार कमचा-याच
िनवृ ी वेतन रजा व अंशदान
शासनाने मंजरु केले या िनधीतुन
भाग वणे बाबत आदे श िनगमीत
कर यात आले आहे .

३ मजीूा
तील शा.प.ब.इएसट -२००५ मजीूा तील अिधकार /कमचार व
अिधकार /कमचार
सेवािनवृ ां◌ंना ५०% महागाई भ ा
व
सेवािनवृ ां◌ंना ू.ब.३६/पापु-२३
मूळ वेतनात समावेश कर याबाबत
५०% महागाई भ ा द. २ जुल,ै २००५ व आदे श िनगिमत
कर यात
आले
मूळ
वेतनात द. ८ जुल◌े्, २००५ आहे त.
अंध, अःथी यंग आ ण अधू व
अंध, े
अःथी यंग शा.प.ब.इएसट आण
अधू
व २००५/
६३६/पापु- क या या वकाराने पड त असणा-या
क या या
वकाराने २३
द.
१० मजीूातील
कमचा-यांना
सुधार त
पड त
असणा-या ऑग ,२००५
दराने वाहतूक भ ा मंजरू कर यात
मजीूातील कमचाआला आहे .
यांना सुधार त दराने
वाहतूक भ ा मंजरू
करणेबाबत.

महारा
शासनाने महा.शासन
व यानुसार मजीूातील वाहनचालकांना
शासक य
वाहन वभाग
सुधार त
चालकांना
मंजरू केलेला वाढ व शा.िन.ब.अकाभ-१३०४ दराने अितकालीक भ ा
अितकालीक
भ ा
मजीूातील
वाहन
चालकांना
लागू
करणेबाबत
ूब-१८/सेवा-८
मंजरू कर यात आला आहे .
दनांक
१६.८.२००५
भागात १)महा.शासन साू व यानुसार न लमसत भागात
कमचार यांचे
अितसंवेदन
शासन शा.िन.ब.ट आरएफ

न लमःत
कायरत
यांना
िनणयानुसार
ूो साहन भ ा
इतर

व

तसेच

सवलती
कर याबाबत.

९

लागू २०००/ूबशील ेऽातील कायरत
३११२/ दनांक
६.८.२००२
असले या मजीूातील
२)महा.शासन
गृह अिधकार /कमचा-यांना
वभाग
यांचे ूो साहन भ ा व एकःतर
( वशेष)
शा.िन.ब.
एनएए यूपदो नती योजना लागू
२००४/ूब.४८ वश१ द. ७ डसे.२००४

कर यात आली आहे .
गट धक ध व धड १)महा.शासन साू व यानुसार कालब द पदो नती योजना
ध (वग ३ व ४) यांचे
व
आ ािसत
ूगती
योजना
मजीूातील
अिधकार /
कमचार
शा.िन.ब.एसआट /
मधील
यांना मजीूाचे प रपऽक ब.सेवेतकमचा-यांना
ूब-१/९५/बारा
०१०१/(५१)/आ-३
द. १९.१२.२००३
पदो नती या
संधी दनांक
अ वये
शासन
मा यतेने
लागू
उपल ध
नस याने
कर यात आली आहे .
असलेली
कंठ तता
घाल व यास
योजना.
८ जून ९५
रा य
शासक य महा.शासन
कमचा-यांना
वभाग
सेवांतगत आ ािसत
ूगती योजना लागू
करणेबाबत.

व ा

ब.वेतन-११९९/ूब-२

१०

शासक य
अनुकंपा
िनयु
दे याबाबत.

९९/सेवा-३ दनांक
३० जुलै २००१
सेवेत महा.शासन, साू व
त वावर
ब.अकंपा-१०००/ूब२०/२०००/आठ
दनांक

२८ माच २००१
वशेष
असाधारण १)महा.शासन
व
रजा योजना
वभाग,
शा.िन.ब.अरजा
11
२४०२/२५/सेवा८/ द.
७ आ टो. २००२
व
२) महा.शासन
वभाग,
सा.िन.ब.अरजा
२४०२/ूक.५६/०४/
सेवा-८
जानेवार
२००५
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द.

१४

यानुसार
मजीूातील
कमचा-यांना
वशेष असाधारण रजा योजना शासन
मा यतेने मजीूाचे
पऽ
ब.संक ण-१००२/ वशेष
अरजा/(४५)/आ-३
द. ३.८.२००४ अ वये
लागू कर यात आली आहे .

महारा

जीवन ूािधकरणा या तां ऽक कामासंबंधी िनणय

मामीण पाणी
पुरवठा कायबम
सुधा रत मागदशक
सूचनानुसार
रा याम ये
राब व याबाबत.

मापापु-१०९९/ूबमा.पा.पु. कायबम सुधा रत
३२८/पापु-०७ द.२७- मागदशक सूचनांपस
ु ार राब व यात
०७-२०००
येणार असून यात
लोकसहभाग,म हलांचा सहभाग, ज हा
दे खभाल व द ु ःती िनधी, पाणी
गुणव ा िनयंऽण व सव ण , मानव
संसाधन वकास , मा हती िश ण व
ूसार कायबम, संिनयंऽण आ ण
मु यमापन, मा हती यवःथापन,
मामीण भागातील शाळाम ये
प या या पा याची यवःथा
याबाबत मागदशक सु◌ूचना दले या
आहे त.

सुधा रत मामीण
पाणी पुरवठा
कायबम लोकसहभागाची
संक पना व
कायबम
राब व यासाठ
मागदशक सूचना

मापापु-१००१/ूबसुधा रत मामीण पाणी पुरवठा
१९०/पापु-०७ द.०३- कायबम - लोकसहभागाची संक पना
०९-२००१
व कायबम राब व यासाठ
मागदशक सूचना पाणी पुरवठा
योजना घेणे, याची अंमल
ं बलावणी
करणेबाबत सूचना दले या आहे त.

मामीण पाणी
पुरवठा
कायबमांतगत
घरगुती नळ
जोड या दे याची
कायप दती व हत
कर याबाबत

मापापु१००१/ूब३५७/ मामीण पाणी पुरवठा कायबमांतगत
पापु०७, द.१७०९२००१ घरगुती नळ जोड या दे याची
कायप दती व हत केली आहे तसेच
सामु हक / खाजगी नळ जोडणी
साठ येणा या भांडवली
खचाबाबत,दे खभाल द ु ःती बाबत
सूचना दले या आहे त.

एकाच मामपंचायती
अंतगत येणार
गावे/वा या
यां यासाठ ःवतंऽ
पापुयो मंजरू
कर याबाबत

मापापु१००२/ूब५४२/ एकाच मामपंचायती अंतगत येणार
पापु०७, द.१६०८२००२ गावे/वा या यां यासाठ ःवतंऽ
पापुयो मंजरू कर याबाबत सूचना
दे यात आ या आहे त.

मामीण पाणी
पुरवठा योजनां या
दे खभाल व
द ु ःतीसाठ दे यात
येणार अनुदाने
ट याट याने कमी
कर याबाबत.

मापापु१००३/ूब४/पा मामीण पाणी पुरवठा योजनां या
पु०७, द.०७०२२००३ दे खभाल व द ु ःतीसाठ दे यात
येणा या अनुदानात सन २००३०४ या
आिथक वषापासून दरवष एवढ
कपात कर याबाबत सूचना दे यात
आ या आहे त.

मामीण पाणी
पुरवठा योजनांचे
यवःथापन,
दे खभाल व द ु ःती
पाणीप ट वसूली
यां या ज हा
प रषद व
मामपंचायतीमधील
वाटपाबाबत.

मापापु१००२/ूब६३९/ यानुसार मामीण पाणी पुरवठा
पापु०७,
योजनांचे यवःथापन, दे खभाल व
द.२२०५२००३
द ु ःती यां या ज हा प रषद व
मामपंचायतीमधील करारानुसार
पाणीप ट वसूलीचे वाटपाबाबत या
सूचनां दले या आहे त.

ोत िन ती
मापापु१००३/ूब१२३/
ोत िन ती कर याची जबाबदार
कर याची जबाबदार पापु०७, द.३००६२००३ भूस वयं बरोबर शासनाने ूािधकृ त
भूस वयं बरोबर
केले या यंऽणेने तयार केले या पॅनेल
इतर स म
वर ल इतर स म िनमशासक य
संःथांना दे याबाबत.
कंवा खाजगी संःथा संःथांकडू न
क न घे याची मुभा मामपंचायतींना
दे यात आली आहे ..

या
मापापु१००३/ूब७५/ या गावां या/वाहनां या जवळपास
गावां या/वाहनां या पापु०७, द.०१०७२००३ खाऽीचा ोत उपल ध नस यामुळे
जवळपास खाऽीचा
द ु न पाणी आणावे लागत असेल तर,
ोत उपल ध
या ूकरणी लोकसहभागाची र कम
आस यामुळे द ु न
लाभा याकडू न घे याची कायप दती
पाणी आणावे लागत
वषद केली आहे .
असेल तर, या
ूकरणी
लोकसहभागाची
र कम
लाभा याकडू न
घे याची कायप दती.
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मा.पंतूधानांनी
मापापु१००३/ूब२१०/
ःवातंऽ दनी जाह र पापु०७, द.१४१०२००३
केले या पापु वषयक
व वध कायबमांची
अंमलबजावणी
रा याम ये
कर याबाबत.

मा.पंतूधानांनी ःवातंऽ दनी जाह र
केले या पापु वषयक व वध
कायबमांची अंमलबजावणी
रा याम ये कर याबाबत सूचना
दे यात आ या आहे त.

मामीण पाणी
पुरवठा कायबम
आ दवासी
भागासाठ
लोकवगणी.

मामीण पाणी पुरवठा
कायबमआ दवासी भागासाठ
लोकवगणी ५% इतक कर यात
आली आहे .

मापापु१००३/ूब.१६६
/पापु०७,
द.०५०१२००४

क पुरःकृ त
ःवजलधारा
योजने या
अंमलबजावणीसाठ
संःथां मक यंऽणा,
अंमलबजावणी
यवःथा व िनधी
वाटपाबाबत.

मापापु१००३/ू.ब.४७ क पुरःकृ त ःवजलधारा योजने या
/पापु०७,
अंमलबजावणीसाठ संःथां मक
द.०२०४२००४
यंऽणा, अंमलबजावणी यवःथा व
िनधी वाटपाबाबत सूचना दे यात
आ या आहे त.

मामीण पाणी
पुरवठा योजनांतगत
कमान १०%
लोकसहभाग ूा
मामीण े पाणी ी
पुरवठा योजनांतगत
कमान १०%
ो
मामीण
पाणी
पुरवठा कायबम
मागणी आधार त व
मामीण पाणी
पुरवठा कायबम
रा या या कमान
गरजा
कायबमामधून
महाजल योजना
राब व याबाबत.

मापापु००४/ू.ब.२४४
/
पापु०७, द.१८.०१.२००
५
मापापु१००४/ू.ब.
२४४/पापु०७, द.८.०२.
२००५
मापापु१००५/ू.ब.६०/
पापु०७,
द.११.०४.२००५
मापापु१००५/ू.ब.७४(
१)/पापु०७,
द.३०.०४.२००५

मामीण पाणी पुरवठा योजनांतगत
कमान १०% लोकसहभाग ूा क न
घे याची प दत घालून दे णे व
योजनेचे ूाधा य िन त
े
े
मामीण पाणी पुरवठा योजनां
तगत
कमान १०% लोकसहभाग ूा क न
घे याची प दत घालून दे णे व
ो े े पाणी पुरवठा
ि कायबम
मामीण
मागणी आधार त व समुह
सहभागा या धोरणानुसार मामीण
ी या कमान गरजा
रा या
कायबमामधून राब व यात येणारा़
मामीण पाणी पुरवठा कायबम हा
यापुढे महाजल या नावाने
राब व याबाबत मा यता दली आहे .

रा यशासन पुरःकृ त मापापु१००५/ू.ब.७४(२)/पापु०७, द.०२.०५.२००५
महाजल व क
पुरःकृ त ःवजलधारा
योजनेत
मामपंचायतींनी
ूःताव सादर
कर याबाबत व
योजनेची
अंमलबजावणी
कर याबाबत
मागदशक सूचना.

रा यशासन
पुरःकृ त महाजल
व क पुरःकृ त
ःवजलधारा
योजनेत
मामपंचायतींनी
ूःताव सादर
कर याबाबत व
योजनेची
अंमलबजावणी
कर याबाबत
मागदशक सूचना
दे यात आ या
मामीण पाणीपुरवठा शासन िनणय बमांक मापापु १०९६/ ू. ब. १२८०/ पापु ०७, मामीण भागात
व प रसर ःव छता
प याचे शु द
दनांक २८-११-१९९६.
ी पाणी
मामीण पाणी ी
मापापु१००५/ू.ब.
मामीण
पुरवठा
पुरवठा
१३६/पापु०७,
कायबमांतगत
कायबमांतगत
द.१०.०८.२००५
ी
ी
पाणी गुणव ा िनयंऽण संदभातील िनणय
शा. िन. ब.
पाणी
पाणी शु द करणासाठ वापर यात
शु द करणासाठ
ड यू यूएम २००१/ येणार ावणे/उपकरणे यांचे
वापर यात येणार
ू. ब. २२४/ पापु
ूमा णकरण कर यासाठ तां ऽक
ावणे/उपकरणे
१२, दनांक
स लागार सिमतीची ःथापना.
यांचे ूमा णकरण
१९.०९.२००१
कर यासाठ तां ऽक
स लागार सिमतीची
ःथापना.
शासन िनणय बमांक
पाणी गुणव ा
िनयंऽणासाठ
े ऽय ड यू यूएम २००३/
ःतरावर करावया या ू. ब. ९०/ पापु १२,
उपाययोजना.
दनांक ८-१०-२००३.
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पाणी शु द करणासाठ
लिचंग
पावडर खरे द या संदभात मागदशक
सूचना या शासन िनणया वये दे यात
आ या आहे त.

पाणी
शु द करणाबाबत
जनजागृती
कर यासाठ ५
ज हयातील
आ दवासी कुटंू बांना
सोड यम
हायपो लोराईड
ावणा या बाट या
पुर व याचा
कायबम (प हला
ट पा)

ड यू यूएम २००४/ पाणी शु द करणाबाबत जनजागृती
ू. ब. २६/ पापु १२, कर यासाठ नािशक, ठाणे, नंदरबार
,
ू
दनांक ०२.०२.२००५ गडिचरोली,
अमरावती
या
५
ज हयातील
आ दवासी
कुटंू बांना
सोड यम हायपो लोराईड २०० िमली
िलटर
ावणा या
बाट या
शासनामाफत वनामु य पुर व याचा
कायबमास मंजरू
दे यात आली
आहे . (प हला ट पा)

शासन िनणय बमांक पावसाळयात उ भवणा-या जलज य
पावसाळयात
उ भवणा-या
ड यू यूएम २००५/ साथ रोगां या उ े काबाबत करावयाची
जलज य
साथ ू. ब. ४२/ पापु उपाययोजनेबाबत मागदशक सूचना
रोगां या उ े काबाबत १२,
दनांक १०-५- दे यात आ या आहे त.
करावयाची
२००५.
उपाययोजना.
पावसाळयात
उ भवणा-या
जलज य साथ
रोगां या उ े काबाबत
करावयाची
उपाययोजना.

शासन िनणय बमांक
ड यू यूएम २००५/
ू. ब. ४२/ पापु
१२, दनांक
८.०६.२००५.

पावसाळयात उ भवणा-या जलज य
साथ रोगां या उ े काबाबत करावयाची
उपाययोजनेबाबत वशेष द ता
घे याबाबत िनदश दे यात आले
आहे त.

पाणी
शु द करणाबाबत
जनजागृती
कर यासाठ ५
ज हयातील
आ दवासी कुटंू बांना
सोड यम
हायपो लोराईड
ावणा या बाट या
पुर व याचा
कायबम (दसरा
ु
ट पा)

ड यू यूएम २००४/
ू. ब. ३६(क)/ पापु
१२, दनांक
२३.०६.२००५

पाणी शु द करणाबाबत जनजागृती
कर यासाठ रायगड, पुणे, धुळे,
जळगाव, अहमदनगर, यवतमाळ,
नागपूर, चं पूर, ग दया व नांदेड
या १० ज हयातील आ दवासी
कुटंू बांना सोड यम हायपो लोराईड
२०० िमली िलटर ावणा या बाट या
शासनामाफत वनामु य पुर व याचा
कायबमास मंजरू दे यात आली आहे .

¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ
(²ÖéÆü−´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ ¾ÖÖôæû−Ö)
¾Ö −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖÓ“μÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
μÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖêú¾ÖÖÔÖß“Öß †™ü
¯ÖÖÖß »ÖêÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ, ‰ú•ÖÖÔ »ÖêÖÖ
¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß,
ÖôûŸÖß ú´Öß ú¸üÖê †Ö×Ö ÖÖ•ÖÖß
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ μÖÖÃÖÖšüß −ÖÖÖ¸üß
³ÖÖ×¾ÖúÖÓ“μÖÖ ŸÖ¸üÖÓŸμÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓμÖêÃÖÖšüß ÆüÖŸÖß ‘μÖÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß
»ÖÖêú¾ÖÖÔÖß“Öß †™ü ×¿Ö×£Ö»Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ
¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö /¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü
¸üÖ•μÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ,
´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸üÖ ¾Ö ˆ¯ÖÃÖÖ
−ÖÖÖ¸üß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö
´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸üÖ μÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß
‘ÖêŸÖ»Öê»μÖÖ ú•ÖÖÔ“Öß ×−ÖμÖ×´ÖŸÖ
¯Ö¸üŸÖ±êú›ü −Ö ú¸üμÖÖ μÖÖ −ÖÖÖ¸üß
Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾Ö¸üÖ•μÖ ÃÖÓÃ£ÖÖú›êü
£Ö×úŸÖ †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¯ÖÖÖß
¯Ö™ü™üß¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö»ÖÓ²Ö †ÖúÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö
ú•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¤Óü›ü−ÖßμÖ ¾μÖÖ•Ö ´ÖÖ±ú
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−Öê“Öê ¯ÖÖÖß
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ˆ•ÖÖÔ
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ú´Öß
ú¸üÖê ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö úÖμÖÔÎú´Ö
‘ÖêμÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖê¾ÖÖ ¯Ö¸ü×¾ÖÖÖ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−Öê“Öê ¯ÖÖÖß
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ , ˆ•ÖÖÔ
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ú´Öß
ú¸üÖê ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö úÖμÖÔÎú´Ö
‘ÖêμÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖê¾ÖÖ ¯Ö¸ü×¾ÖÖÖ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−Öê“Öê ¯ÖÖÖß
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ,
ˆ•ÖÖÔ
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ú´Öß
ú¸üÖê, ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö úÖμÖÔÎú´Ö
‘ÖêμÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖê¾ÖÖ ¯Ö¸ü×¾ÖÖÖ-

¿ÖÖ.×−Ö.Îú.−ÖÖ¯ÖÖ¯Öã - 1000 / ¯ÖÏ. Îú.
410 / ¯ÖÖ¯Öã – 22,
×¤ü. 15.07.2000
¿ÖÖ.×−Ö.Îú.ú−ÖÖ¯ÖÖ¯Öã - 1000 / ¯ÖÏ.
Îú. 419 / ¯ÖÖ¯Öã – 22,
×¤ü. 27.09.2000
¿ÖÖ.×−Ö.Îú. ŸÖßÖê×¾Ö2002/¯ÖÏ.Îú.620/¯ÖÖ¯Öã-22
×¤ü.16 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2002
¿ÖÖ.×−Ö.Îú. −ÖÖ¯ÖÖ¯Öã1001/¯ÖÏ.Îú.577/¯ÖÖ¯Öã-22
×¤ü. 1 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü, 2002
¿ÖÖ.×−Ö.Îú. −ÖÖú£Ö2004/¯ÖÏ.Îú.74/¯ÖÖ¯Öã-22
×¤ü.29 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß,2005
¿ÖÖ.×−Ö.Îú.×−Ö³ÖÔμÖ1003/¯ÖÏ.Îú.681/¯ÖÖ¯Öã-22
×¤ü.6 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,2005
¿ÖÖ.×−Ö.Îú.−ÖÖ¯ÖÖ¯Öã1001/¯ÖÏ.Îú.526/¯ÖÖ¯Öã-22

ट पा)
( दसरा
ु
−ÖÖÖ¸üß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×−ÖÖÔμÖ
−ÖÖÖ¸üß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ úÖμÖÔÎú´Ö, ¿ÖÖ.×−Ö.¯ÖÖ¯ÖãμÖÖê – 1098 /¯ÖÏ.Îú.
−ÖÖÖ¸üß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ úÖμÖÔÎú´Ö,
267 /¯ÖÖ¯Öã - 22,
×¾Ö¢ÖßμÖ †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬Ö, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßμÖ / ×¤ü. 01.12.1998
×¾Ö¢ÖßμÖ †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬Ö, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßμÖ / ŸÖÖÓ×¡Öú / ×−Ö×¾Ö¤üÖ
ŸÖÖÓ×¡Öú / ×−Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÓ•Öã¸üß“μÖÖ
´ÖÓ•Öã¸üß“μÖÖ †ÖÙ£Öú ´ÖμÖÖÔ¤üÖ, ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ, ¾Ö †−μÖ †−ÖãÂÖÓ×Öú
†ÖÙ£Öú ´ÖμÖÖÔ¤üÖ, ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ, ¾Ö
²ÖÖ²Öà²ÖÖ²ÖŸÖ
†−μÖ †−ÖãÂÖÓ×Öú ²ÖÖ²Öà²ÖÖ²ÖŸÖ

४
५
६
७
८

९

१०

kulkarni.e.MJP_RTISheet1

×¤ü.17 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß,2002
¿ÖÖ.¿Öã.¯Ö.Îú. −ÖÖ¯ÖÖ¯Öã1001/¯ÖÏ.Îú.526/¯ÖÖ¯Öã-22

¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ (²ÖéÆ−ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ
¾ÖÖôæû−Ö) ¾Ö −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖÓ“μÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß
»ÖÖêú¾ÖÖÔÖß“Öß †™ü »ÖÖÖæ ú¸üμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.
¯ÖÖÖß »ÖêÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ, ‰ú•ÖÖÔ »ÖêÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ÖôûŸÖß ú´Öß ú¸üÖê †Ö×Ö ÖÖ•ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ μÖÖÃÖÖšüß −ÖÖÖ¸üß Ã£ÖÖ×−Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö
¤êüμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
³ÖÖ×¾ÖúÖÓ“μÖÖ ŸÖ¸üÖÓŸμÖÖ »ÖÖêúÃÖÓμÖêÃÖÖšüß ÆüÖŸÖß ‘μÖÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖêú¾ÖÖÔÖß“Öß †™ü ×¿Ö×£Ö»Ö ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö /¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü
¸üÖ•μÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, ´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸üÖ ¾Ö ˆ¯ÖÃÖÖ •Ö»ÖØÃÖ“Ö−Ö
μÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öß ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸üÖ“Öß úÖ´Öê ‘ÖêμÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß
¤êüμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
−ÖÖÖ¸üß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö ´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸üÖ μÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»Öê»μÖÖ
ú•ÖÖÔ“Öß ×−ÖμÖ×´ÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü −Ö ú¸üμÖÖ-μÖÖ −ÖÖÖ¸üß Ã£ÖÖ×−Öú
ÃÖÓÃ£ÖÓÖ“μÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ú¸üÖ¾ÖμÖÖ“ÖÖ úÖμÖÔ¾ÖÖÆüß²ÖÖ²ÖŸÖ.
Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾Ö¸üÖ•μÖ ÃÖÓÃ£ÖÖú›êü £Ö×úŸÖ †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¯ÖÖÖß
¯Ö™ü™üß¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö»ÖÓ²Ö †ÖúÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ú•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¤Óü›ü−ÖßμÖ ¾μÖÖ•Ö
´ÖÖ±ú ú¸üμÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»μÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“μÖÖ
×−Ö³ÖÔμÖ μÖÖê•Ö−ÖêÃÖ ¯Ö−Ö•Öá¾Ö−Ö ú¹ý−Ö ´Ö¤üŸÖ¾ÖÖœü ¤êüμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−Öê“Öê ¯ÖÖÖß »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ˆ•ÖÖÔ
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ú´Öß
ú¸üÖê ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö úÖμÖÔÎú´Ö ‘ÖêμÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖê¾ÖÖ
¯Öã¸ü×¾ÖÖÖ-μÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß
( TSPs ) ´ÖÖ−μÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖæ“Öß
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−Öê“Öê ¯ÖÖÖß »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ , ˆ•ÖÖÔ
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ú´Öß
ú¸üÖê ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö úÖμÖÔÎú´Ö ‘ÖêμÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖê¾ÖÖ
¯Öã¸ü×¾ÖÖÖ-μÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß

×¤ü. 8 †ÖòÖÃ™ü-2002
( TSPs ) ´ÖÖ−μÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖæ“Öß
¿ÖÖ.×−Ö.Îú.
−ÖÖ¯ÖÖ¯Öã- ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−Öê“Öê ¯ÖÖÖß »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ˆ•ÖÖÔ
1001/¯ÖÏ.Îú.526 (1)/¯ÖÖ¯Öã-22 »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ú´Öß
ú¸üÖê, ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö úÖμÖÔÎú´Ö ‘ÖêμÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖê¾ÖÖ
¯Öã¸ü×¾ÖÖÖ-μÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß
×¤ü−ÖÖÓú 3 ´Öê, 2003

( TSPs) ´ÖÖ−μÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖæ“Öß

११
१२
१३

१

¿ÖÖ.×−Ö.Îú.−ÖÖ¯ÖÖ¯Öã¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−Öê“Öê ¯ÖÖÖß
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ,ˆ•ÖÖÔ »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, 1001/¯ÖÏ.Îú.526/¯ÖÖ¯Öã-22
¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¯ÖÖÖß
×¤ü.23 ‹×¯ÖÏ»Ö-2002
ÖôûŸÖß ú´Öß ú¸üÖê ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö
क पुरःकृ त
शा.िन.ब.जःवू२००४/ू.ब.३९४९/पा
ःवजलधारा व संपण
ू
ि
मामीण
पाणी शा.शु द पऽक
पुरवठा योजनांतगत ब.मापापुकमान
१०% १००४/ू.ब.२४४/
लोकसहभाग
ूा पापु-०७,
क न
घे याची द.८.२.२००५
प दत घालून दे णे
व योजनेचे ूाधा य
िन त कर याबाबत.

मामीण व नागर भागातील प या या पा
प या या पा याची शासन िनणय
टं चाई दरू
ब.टं चाई-३०९९/
कर यासाठ हाती
ू.ब.१३/पापु-१४,
यावया या
द.०१ फेॄुवार ,१९९९.
आक ःमक
उपाययोजना.

¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−Öê“Öê ¯ÖÖÖß »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ,ˆ•ÖÖÔ
»ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¯ÖÖÖß ÖôûŸÖß ú´Öß
ú¸üÖê ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö úÖμÖÔÎú´Ö ‘ÖêμÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖê¾ÖÖ
¯Ö¸ü×¾ÖÖÖ μÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ( TSPs ) ´ÖÖ−μÖŸÖÖ¯ÖÖ¯ŸÖ ÃÖ“Öß
क पुरःकृ त ःवजलधारा व संपण
ू ःव छता
अिभयान कायबमांतगत रा य ःतरावर संवाद
े त
ि गत
ि ी कमानी १०%
मामीण पाणी पुरवठा योजनां
लोकसहभाग ूा क न घे याची प दत घालून
दे णे व योजनेचे ूाधा य िन त कर याबाबत.

या या टं चाईिनवारणाथ धोरणा मक
या शासन िनणया वये प या या
पा याची तीो टं चाई िनमाण होईल
तेथे प या या पा याचा पुरवठा
कर यासाठ व हर खोल करणे, गाळ
काढणे /खोदणे/ व हर पुन ज वत
करणे, खाजगी व हर अिधमह त
करणे, टँ कर/ बैलगाड ने पाणी
पुरवठा करणे या आक ःमक
उपाययोजना वषभरात के हाह
घे यास ज हािधका-यांना अनुमती
दे यात आलेली आहे .

२

उ हा यात
प या या
पा या या टं चाई
िनवारणाथ नागर
ेऽात तातड या
पाणी पुरवठा
योजना घे याबाबत.

शासन िनणय
या नागर
ेऽात िनयिमत पाणी
ब.टं चाई-२०९९/
पुरव या या ५० ट के पे ा कमी
ू.ब.१४/पापु-१४,
कंवा ५० िलटसपे ा कमी पाणी
द.०२ फेॄुवार ,१९९९. पुरवठा होत असेल अशा नागर
ेऽात व वध उपाययोजना घे यात
येतात.

३

रा यातील
टँ करमःत
गांवे/वाडया/
पाडे /वः या/तांडे

शासन िनणय
ब.टं चाई-१०९९/
ू.ब.१२/पापु-१४,
द.०३ फेॄुवार ,१९९९.

इ या दमधील
प या या पा याची
समःया
सोड व याक रता
ऽसुऽी योजना.
४

या शा.िनणया वये रा यातील
मामीण भागातील प या या
पा या या टं चाई िनवारणाथ
कायमःव पी उपाययोजना हणून
उपल ध पाणी

साठयात वाढ करणे, भूजन
अिधिनयम १९९३ व िनयम १९९५
मधील तरतूद ंची काटे कोरपणे
अंमलबजावणी करणे याबाबत
ःवयंःप सूचना

शासन िनणय
प या या
ब.टं चाई-२००२/
पा या या टं चाई
ू.ब.३४५/पापु-१४,
िनवारणाथ मामीण
द.२७ नो हबर,२००२
व नागर
ेऽात
व हत आिथक व
भौितक िनकषात न
बसणा-या
तातड या
योजना/उपाययोजना

दे यात आ या आहे त.
नागर व मामीण भागातील
प या या पा या या टं चाई
िनवारणाथ या वभागांत ूदान
कर यात आले यश आिथक
मयादे पे ा जाःत कंमती या
असले या तसेच व हत िनकषात न
बसणा-या तातड या उपाययोजनांना
तातड ने ूशासक य मंजरू दे ता यावी
यासाठ या सिमतीची ःथापना
कर यात आली आहे .

मंजरू कर यासाठ
सिचव ःतर य
ःथायी सिमती
ःथापना करणेबाबत.
अ.ब. दःतऐवजाचा
नःती/मःटर

kulkarni.e.MJP_RTISheet1

ूकार ूमुख
तपिशलवार

१
२

मःटर
गोपनीय अहवाल

३

न द वहया

४

सेवापुःतके

५

जडपुःतक
न द वह

बाबींचा सुर

त ठे व याचा कालावधी

कमचा-यांची हजेर
५ वष
कमचा-यां या
कायम
कायाचे मु यमापन
संदभ व ूकरणांची
५ ते १० वष
नद
कमचा-यां या
सेवा कायम
वषयक
घडामोड ंचा
तपिशल
संमह खरे द केले या लेखन कायम
सामुमी
व
इतर
मालम ेचा तपिशल

६

म.जी.ूा.
या िसडको बरोबर केलेले कायम
मालक ची
करारपऽ
िनवासःथाने
व
कायालयीन इमारती
यांचे करारपऽ
कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(अ)(सहा)
कायालयातील उपल ध दःतऐवजा◌ीच वगवार
शासक य वभागचे नांव- अधी क अिभयंता, मजीूा
मंडळ,
वषय
दःतऐवजाचा ूकार
ूमुख बाबीचा तपशीलवार
अ.क

सुर त
ठे वायाचा
कालावधी

१
२
३

हजेर पट
गोपनीय अहवाल
न दवहया

४

सेवापुःतके

५
६
७
८
९

१०
११

कमचा याची हजेर
कमचा या या कायाचे मु यमापन
संदभ व ूकरणांची न द

कमचा यांची सेवा वषयक
घडामोड ंचा तपशील
जडपुःतक संमह न द खरे द केले या लेखन सामुमी व इतर
वह
मालम ेचा तपशील
नःती
पाणी पुरवठा योजनां या धा रका
नःती
पाणी पुरवठा योजनांचा पऽ यवहार
धा रका.
िनवाडा वषयक
कमचा यां या बाबतीत िनवाडा
ववरण धा रका
वषयक तपशील
नःती
सुर ा, अनामत, हमीपऽ, र जःटर,
मािसकलेखा, लेखा फाईल,

मोजमाप पुःतके
हाऊचस

पाच वष
कायम
५ ते १०
वष
कायम
कायम
कायम
५ वष
कायम
पाच वष

मािसक हाऊचर फाईल, अंदाजपऽक,
महसूल खच फाईल, ठे केदार न दणी
नःती सुर ा अनामत न दवह ,
संक ण ठे व न दवह ,

१० वष

खचाची न द वह , धनादे श न द वह ,
कायादे श न दवह , िन वदा न दवह .

३ वष

पुःतके

कायम
ःव पी
कामपूण
होऊन
या
कामाचे
लेखा
प र णपू
ण
झा यावर

फाईल

कोणताह
यावर
आ ेप
नस यास
यानंतर
पाच वष
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१२
१३

भ.िन.िन. र जःटर
बँक गॅरंट र जःटर

१४

कज परतफेड न दवह भारतीय आयु वमा मंहामंडळा कडू न
मामीण व नागर पा.पु. योजनांसाठ
िमळणा या कजा या व याजा या
परतफेड चा हशोब ठे व यात येतो.

र जःटर
र जःटर

३५ वष
संबध
ं ीत
कामाचे
अंितम
दे यक
झा यानंत
र पाच
वषापयत
२५ वष

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(अ)(सात)
कायालया या प रमाणकारक कामासाठ जनसामा याशी स लामसलत करावयाची यवःथा
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा जालना,
कायूणालीचे
कोण या अिधिनयम/ िनयम/
पुनरावृ ी
अ.क स ला मसलतीचा
वषय
वःतृत वणन
प रपऽका ारे
कालावधी
िनरं क
कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम -४ (१)(बी)(एक)
काय व कत ये यांचा तपशील.
मजीूा बांधकाम वभाग, जालना
१ कायालयाचे नांव
२प ा
सव न.४८८ पोलीस अधी क कायालया समोर जालना
कायकार अिभयंता
३ कायालय ूमुख
पाणी पुरवठा व ःव छता वभाग.
४ मंऽालयातील
कोण या खा या या
अिधनःत
५ काय ेऽ
जालना ज हा
पाणी पुरवठा योजना राब वणे
६ विश काय
७ वभागाचे येयधोरण जालना ज हयातील जनतेला पुरेसे व शु द प याचे पाणी
पुर वणे.
पद
महारा जीवन ूािधकरण
८ सव संबिं धत कमचार अ.ब.
वभाग जालना
१.
ी
ि ं
कायकार
अिभयता
सहा.कायकार
अिभयंता
शाखा अिभयंता
सहा.अिभयंता ौेणी २
ूथम िलपीक
सहा.भांडारपाल
सहा.आरे खक
अनुरेखक
वभागीय लेखापाल
व र िलपीक
किन िलपीक
िशपाई
चौक दार
वभागातंगत ज हयातील पाणी पुरवठा योजने या
९ काय.
नागर /मामीण पाणी पुरवठा योजना ेऽीय अिधका यांकडू न
१० कामाचे वःतृत
ःव प
तयार क न घेऊन यास शासनाची मा यता घेणे, ूगतीवर
ि सव
ं न.४८८
े े वभागीय
ो
ी
े ो ेएकुण
११ मालम ेचे तपशील
कायालय
व मोकळ जागा
१२ उपल ध सेवा
कोणतीह वशेष सेवा पुर वली जात नाह .
१३ कायालयीन दरू वनी ०२४८२-२२४१८९
१४ कायालयीन
कामकाजाची वेळ
१५ सा ा हक सु ट
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सकाळ १०.०० ते सांयकोळ ५.४५
रवीवार, दसरा
व चौथा शिनवार
ु

कायकार

अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कलम ४ (१)◌ा (बी)(दोन) नमुना (ब)
कायालयातील अिधकार / कमचार यां या कत याचा तपशील.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा जालना
संदभ म यवत कायालयाचे पऽ ब. माअअ-०५१२/३५◌ः(७)/५४/आ-२, द.११.१.२०१२.
उप वभाग परतूर अंतगत सव तां ऽक कामे व कृ ती आराखडा
तां ऽकशाखा -१
तां ऽक शाखेचा सामा य पऽ यवहार, व वध बैठकांची
तां ऽकशाखा -२
उप वभाग अंबड अंतगत सव तां ऽक कामे व तां ऽक
तां ऽकशाखा -३
उप वभाग जालना अंतगत सव तां ऽक कामे व तां ऽक
तां ऽकशाखा -४
वभागा अंतगत सव यां ऽक कामे
क) तां ऽकशाखा -(यां)
जालना ज हयातील सव पाणी पु◌ूरवठा योजनांची यां ऽक
पुनवसन योजनांची यां ऽक कामे करणे.
पुण ठे व योजनांची यां ऽक कामे करणे.
ड) लेखा शाखा

इ) भांडार शाखा

ई) आःथापना
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अंतगत लेखा प र छे द िनपटारा
महालेखाकार लेखा प र छे द िनपटारा
वभागीय कायालयाचे लेखेजोखे हाताळणे
वभागीय लेखा प र ण, मािसक लेखा तपासणी
वग ४ या कमचा यांचे भ.िन.िन. न दवह ठे वणे
ठे केदार न दणी ूकरण हाताळणे
िन वदापूव बैठक,
ःथािनक ःवरा य संःथेचा थकबाक िनपटारा
वभागीय कायालयातील वेतन भ ा दे यके, ूवास भ ा
कमी खचाची ःव छता कायबमाची मा हती ठे वणे
िनधीबाबत उपयोिगता ूमाणपऽ दे णे, आयु वमा बाबतची
मािसक महसूल खच िनधीची मा हती
पाणी पुरवठा योजनांसाठ लागणा या सा ह याची मागणी पऽ
क वगवार मधील सा ह य लनलखनासाठ ूःता वत करणे,
ट व पी न दवहया, मोजमाप पुःतक र जःटर , वाहनांची

आःथापना-१

आःथापना -२

आःथापना-३

िचऽशाखा
१
१

टं कलेखन शाखा
आवक-जावक

ज हा प रषद ूितिनयु
पऽ यवहार
िनयमीत कमचा-यां या सेवापुःतका या अनुषग
ं ाने येणार
वय वष ५०/५५ चे पुन वलोकन
बद यासंबध
ं ीत पऽ यवहार
शाखा अिभयंता दजा, आ ासीत ूगती योजना वग १ व २
भ.िन.िन. ९० ट के व अंितम ूदान
कामगार संघटना, वभागीय चौकशी, िनलंबन, तबार वग १
मानीव दनांकाबाबत पऽ यवहार
ूवासभ ा, बदली ूवासभ ा, ःवमाम सवलत, महारा दशन
मंजरु पदे /आकृ तीबंध पऽ यवहार
, आःथापना वषयक सव मािसक अहवाल
◌ंि◌बदनामावली
ु
योजनावर ल कमचा यांची मा हती,
हं द , मराठ भाषा पर ा
ःथािनकरण पऽ यवहार
वग ३ व ४ सेवापुःतका या अनुषग
ं ाने येणार कामे/ िनवृ ी
भ वंय िनवाह िनधी ना परतावा अमीम वग १ ते ३
भ वंय िनवाह िनधी ९० ट के व अंितम ूदान वग ३ व ४
घरबांधणी अमीम, जाती पडताळणी पऽ यवहार
आंवासीत ूगती योजना वग ३ व ४
मािसक वेतन दे यके, वै क य दे यके
अंदाजपऽक आःथापना वा षक
उ सव अमीम मंजरु
आयकर, गट वमा नुतनीकरण, वशेष भ े मंजरु
ूिश ण
मंडळ कायालयातील वग १ ते ४ भ.िन.िन. परतावा/ ना
भुसप
ं ादन,हःतातरण बैठकांची माह ती तां ऽक शाखेस सहा य
गोपनीय अहवाल, पऽ यवहार, करकोळ रजा न द घेणे.
टं कलेखन संबध
ं ी सव कामे.

आवक-जावक संबध
ं ी सव न द व पोःटे ज ःटँ प र जःट
अिभयंता, महा. जीवन ूािधकरण वभाग जालना
कायालयाचा ूा प त ा
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग जालना
अ.क

कायकार

कायकार अिभयंता

सहा.कायकार
अिभयंता

अधी क (ूशासक य)

१

शाखा अिभयंता (यां)

शाखा अिभयंता

आःथापना
ूशासक य
व र िलपीक

२

क.िल.

शाखा अिभयंता

क.िलपीक

िशपाई

शाखा अिभयंता

सहा.आरे खक

शाखा अिभयंता

िशपाई
चौक दार
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अधी क
,
भांडार
शाखा

िन.ौे.ल.ले
क.िलपीक
अनुरेखक
िशपाई

सहा.भांडा
रपाल

कायकार

अिभयंता, महारा जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कलम -४ (१)(ब)(आठ) नमुना-अ
कायालया या सिमतीची याद ूकािशत करणे
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
अ.क सिमतीचे नांव सिमतीचे सदःय

१

२

३

कतीवेळा
सभा
घे यात जनसामा यां
येते
साठ खुला
आहे कंवा
नाह
४

िनरं क

५

६

सभेचा
काय
वृतांत
(उपल ध)
७

कायकार

अिभयंता, महारा जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कलम -४ (१)(ब)(आठ) नमुना-ब
कायालया या अिधसभांची याद ूकािशत करणे
शासक य वभागचे नांवकायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
अ.क अिधसभेचे नाव

१

२

सभेचे सदःय

३

कायकार

सभेचे
उ

४

िनरं क

कतीवेळा
सभा
घे यात जनसामा यां
येते
साठ खुला
आहे कंवा
नाह
५

६

सभेचा
काय
वृतांत
(उपल ध)
७

अिभयंता, महारा जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कायालया या प रषदांची याद ूकािशत करणे
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
अ.क प रषदे चे नाव प रषदे चे सदःय प रषदे चे कतीवेळा
सभा
सभेचा
घे यात जनसामा यां
काय
उ
येते
साठ खुला
वृतांत
आहे कंवा
(उपल ध)
नाह
१

२

३

४
िनरं क
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५

६

७

कायकार

अिभयंता, महारा जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कलम -४ (१)(ब)(आठ) नमुना-ड
कायालया या कोण याची संःथेची याद ूकािशत करणे
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
अ.क संःथेचे नाव
संःथेचे सदःय संःथेचे कतीवेळा
सभा
सभेचा
उ
घे यात जनसामा यां
काय
येते
साठ खुला
वृतांत
आहे कंवा
(उपल ध)
नाह
१

२

३

४

५

६

७

िनरं क
कायकार

अिभयंता, महारा जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कलम -४ (१)(ब)()
कायालयाचे मंजूर अंदाजपऽक व खचाचा तपशील याची वःतृत मा हती ूकािशत करणे
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
अनुदान
िनयोजन अिधक
अिभूाय
अ.क अंदाजपऽक य
िशषाचे वणन
वापर
अनुदान
( ेऽ व अपे त
कामाचा अस यास
तपशील
पयात
)

१

२

३

४

५

६

िनरं क
कायकार

अिभयंता, महारा जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कलम -४ (१)(ब)(◌ॄ)
कायालया या मा हतीचे इले शािनक ःव पात साठ वलेली मा हती ूकािशत करणे ( चालू
वषाक
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयं
ता,रता)
मजीूा बांधकाम वभाग, जालना
वषय
कोण या मा हती
जबाबदार
अ.क दःतऐवजाचा
ूकार
िमळ व
य
इले शा
याची
िनक
प दती
नमु यात
१

२

३

िनरं क

kulkarni.e.MJP_RTISheet2

४

५

६

कायकार

अिभयंता, महारा जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कलम -४ (१)(ब)(◌ॄ)
कायालयात उपल ध सु वधांचा त ा ूकािशत करणे.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
उपल ध सु वधा
अ.क सु वधेचा ूकार
वेळ
कायप द ठकाण
जबाबदार
ती
य /
कमचार
१

२

३

४

५

तकार
िनवारण

६

७

१ भेट याच वेळ

पूव परवानगीने कायालयी कायकार ौी.अ.जे.िसंह.
कायालयीन
न कामा अिभयंता, कायकार
वेळेत नेमून
अिभयंता,
संदभात महारा
दले या वषया
जीवन
संदभात पूव
ूािधकरण
परवानगी िशवाय
बांधकाम
वभाग,
जालना

तबार
िनवारण
पेट
ठे व यात
आली आहे .

२ सुचना
फलकाची
मा हती

कायालयीन वेळेत कायालयी
न
व वध
वषया
बाबत

..

..

कायकार

अिभयंता, महारा जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कलम -४ (१)(ब)(◌ॄ)
कायालयातील शासक य मा हती अिधकार / सहा.मा हती अिधकार / अपीलीय ूािधकार
(तेथील लोकूािधकारा या काय ेऽातील) यांची वःतृत मा हती ूकािशत करणे.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
अ) शासक य मा हती अिधकार .
मा हती
पदनाम
काय ेऽ प ा /
ई-मेल
अ पलीय
अ.क
अिधका याचे
फोन
अिधकार
नांव
१

२
१ एम. ह .कुलक
ण

३
४
उपकायकार
जालना
अिभयंता (ूभार ) ज हा

५
सव न४८८
पोलीस
अिध क
कायालय
ता समोर
जालना.
०२४८२२२४१८९

kulkarni.e.MJP_RTISheet2

६

ex.engineermjp@gmail.com

७
अ◌े.जे.िसंह
कायकार
अिभयंता

ब) सहा. शासक य मा हती अिधकार .
१ आर.पी.बोदडे
ूथम िलपीक
(ूभार )
क) अ पलीय अिधकार
अ.क
मा हती
पदनाम
अिधका याचे
नांव

१

२
१ अ◌े.जे.िसंह

३
कायकार
अिभयंता

जालना
ज हा
काय ेऽ

४
जालना
ज हा

सव न४८८
पोलीस

प ा /
फोन

५
सव न४८८
पोलीस
अिध क
कायालय
ता समोर
जालना.

.ञ.

ई-मेल

६

ex.engineermjp@gmail.com

अ◌े.जे.िसंह
कायकार
अिभयंता

यां याअिध
िनःत
असलेले
शासक य
मा हती
अिधकार

७
एम. ह .कुल
कण

कायकार

अिभयंता, महारा जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कलम -४ (१)(ब)(नऊ)
कायालयातील अिधकार / कमचार यांचे नाव, पदनाम व मािसक वेतन.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
अ.क
१

पदनाम
२

अिधकार /
कमचा याचे
नांव. सवौी.

वग

जू
दनांक

दरू वनी /
फॅ स /
ईमेल

३

४
१

५
7/22/2002

०२४८२/२२४१८९

६९४८१

१

..

०२४८२/२२४१८९

०

ौी.आर.जी.कानडे

१

9/23/1993

०२४८२/२२४१८९

७५६२२

ौी एस.एच.कोलते

१

11/27/1984

०२४८२/२२४१८९

७१९९८

ौी. ओ.ड .बोडखे

१

3/21/1995

०२४८२/२२४१८९

६५४४४

ौी. सी.एल.राठोड

२

5/6/1997

०२४८२/२२४१८९

५१८२९

६

एकूण
मािसक
वेतन
७

१

कायकार अिभयंता

२

६

उप कायकार
अिभयंता
उप वभागीय
अिभयता
उप वभागीय
अिभयता
उप वभागीय
अिभयता
शाखा अिभयंता (या)

७

शाखा अिभयंता

ौी पी.एन.दांडगे

२

10/1/1990

०२४८२/२२४१८९

६४३८१

८

शाखा अिभयंता

ौी.एम. ह .कुलकण

२

11/27/1984

०२४८२/२२४१८९

६९००३

९

शाखा अिभयंता

ौी.एम. ह .दे शपाडे

२

8/30/1985

०२४८२/२२४१८९

४८८५६

१०

शाखा अिभयंता

ौी. एस.एस.पटे ल

२

9/27/1995

०२४८२/२२४१८९

५३९७७

३
४
५

kulkarni.e.MJP_RTISheet2

ौी.अ◌े.जे.िसंह
र

११

२

8/20/2015

०२४८२/२२४१८९

३३६०१

१२

सहा. अिभयंता ौेणी- ौी.पी.ए.िशंदे
२
सहा अिभयंता
ौी. एस.बी. बराजदार

२

7/22/2002

०२४८२/२२४१८९

५१८२९

१३

शाखा अिभयंता

२

12/7/1984

०२४८२/२२४१८९

७१९९८

१४

शाखा अिभयंता

एस.ड . दे शमुख

२

11/11/1985

०२४८२/२२४१८९

४८३२४

१५

शाखा अिभयंता

एस.एम.जोशी.

२

9/6/1985

०२४८२/२२४१८९

४७३९१

१६

शाखा अिभयंता

आर.बी. शेजूळ

२

9/11/1985

०२४८२/२२४१८९

५८३०५

१७

शाखा अिभयंता

ह .अ◌े. वाघ

२

7/21/1997

०२४८२/२२४१८९

५०७६६

१८

शाखा अिभयंता

ौी. जी.के.अंबुलगे

२

9/23/1996

०२४८२/२२४१८९

५७१५५

१९

शाखा अिभयंता

एस.एन. ओहोळकर

२

1/6/1990

०२४८२/२२४१८९

६४३८१

२०

सहा अिभयंता,ौेणी-२ कु. अ◌े.ड . खच

२

7/20/2015

०२४८२/२२४१८९

३३६०१

२१

शाखा अिभयंता

के.एस. तेरकर

२

9/6/1985

०२४८२/२२४१८९

४५४६०

२२

शाखा अिभयंता

एस.एन. शेख

२

9/9/1985

०२४८२/२२४१८९

४५४६०

२३

शाखा अिभयंता

सी.के. पेडगांवकर

२

9/10/1985

०२४८२/२२४१८९

४६९१४

२४

सहा अिभयंता,ौेणी-२ एन. ह . गुरव

२

7/14/2015

०२४८२/२२४१८९

३३६०१

ड.अ◌े. कुलकण .

२५ सहा यक आरे खक

ौी. आर.पी.बोदडे

३

1/14/1985

०२४८२/२२४१८९

४९४९६

२६

जी.जी. दासर

३

3/14/1985

०२४८२/२२४१८९

५१८२९

२७ व.िलपीक

यु.के. जोनवाल

३

8/5/1985

०२४८२/२२४१८९

३३२८६

२८

व.िलपीक

एस.बी. चौधर

३

9/2/1985

०२४८२/२२४१८९

३३२८६

२९

व.िलपीक

एम.एफ. घुनात

३

1/14/1992

०२४८२/२२४१८९

३००५३

३०

व.िलपीक

एस.ड . मगर.

३

9/2/1985

०२४८२/२२४१८९

३३२८६

३१

व.िलपीक

के.पी.

३

8/5/1985

०२४८२/२२४१८९

३३२८६

३२

अनुरेखक

ौी.एस.बी.दे शपांडे

३

9/2/1985

०२४८२/२२४१८९

४६१७६

३३

अनुरेखक

ह .बी. धोऽे.

३

9/2/1985

०२४८२/२२४१८९

४६१७६

३४

किन

िलपीक

एस.के. नरवणे

३

5/6/1980

०२४८२/२२४१८९

३१६८०

३५ किन िलपीक

अ◌े. ह . धायडे

३

12/22/1989

०२४८२/२२४१८९

२४८०१

३६

िलपीक

अ◌े.एम. िगर

३

3/15/1989

०२४८२/२२४१८९

३१६८०

३७ किन िलपीक

एम.यु. पुंगळे

३

8/7/1985

०२४८२/२२४१८९

२४३०२

वभागीय लेखापाल

किन

रसागर

३८

किन

िलपीक

ड.यु.◌े जोशी

३

3/18/1989

०२४८२/२२४१८९

३१११६

३९

किन

िलपीक

बी.बी. लहाने

३

3/1/2000

०२४८२/२२४१८९

२३५२३

४०

किन

िलपीक

पी.सी. च हाण

३

2/9/1999

०२४८२/२२४१८९

२६७७६

४१

किन

िलपीक

शे.आयुब शे. साबेर

३

11/11/1998

०२४८२/२२४१८९

२५६४८

kulkarni.e.MJP_RTISheet2

४२

ःथाप य अिभ.सहा

३

10/24/1985

०२४८२/२२४१८९

४७३६९

४३

ःथाप य अिभ.सहा

ह .ड . भुतेकर

३

4/21/1987

०२४८२/२२४१८९

३६५४१

४४ वाहनचालक

ौी. एम.बी. िशदे

३

9/16/1982

०२४८२/२२४१८९

३३५७५

४५ िशपाई

४

10/20/1995

०२४८२/२२४१८९

२२६१६

िशपाई

ौीमती
एस.पी.सोनवणे
ौी बी.ड . ठाकुर

४

12/29/1989

०२४८२/२२४१८९

२१४८८

४७ िशपाई

एस.पी. बारहाते

४

7/14/1998

०२४८२/२२४१८९

२१४२१

४६

ौी आर.ट .कुलकण

CRT/CRPStaff

१

कारकुन

ौी. ड.बी.इं गळे

३

4/4/1984

०२४८२/२२४१८९

२७३६२

२

कारकुन

ौी.एस.जी. दं ध
ु ेकर

३

11/24/1984

०२४८२/२२४१८९

२७३६२

३

कारकुन

मो. साबेर मो.म सुर

३

5/1/1985

०२४८२/२२४१८९

२८९०३

४

िम ी

ौी. एम.ट .कांबळे

३

11/21/1986

०२४८२/२२४१८९

२८१७१

ौी.

ह.के.शेरकर

३

1/1/1988

०२४८२/२२४१८९

४२९२७

५

वजंतऽी

६

पंपचालक

ौी. के.एस.खरात

३

2/9/1989

०२४८२/२२४१८९

२८५२०

७

पंपचालक

ौी. एस.जे.शहाणे

३

2/23/1989

०२४८२/२२४१८९

२८४७७

८

पंपचालक

ौी. एन.बी.ध◌ु् माळ

३

8/1/1987

०२४८२/२२४१८९

२९४९५

९

पंपचालक

ौी. जी.आर.मोमीन

३

4/1/1986

०२४८२/२२४१८९

३०५३९

१०

पंपचालक

ौी. एस.ड .चाबुःकवार

३

7/26/1978

०२४८२/२२४१८९

२९३४५

११

पंपचालक

ौी.पी.बी.दे शमुख

३

4/21/1981

०२४८२/२२४१८९

३०१०३

१२

पंपचालक

ौी. ए.एस. हवाळे

३

3/7/1985

०२४८२/२२४१८९

२९४९५

१३

पंपचालक

ौी. ड .बी.डे रे

३

12/21/1984

०२४८२/२२४१८९

२९४९५

१४

पंपचालक

ौी. एस.आर.खराद

३

1/1/1999

०२४८२/२२४१८९

२८०६३

१५

गाळणी प रचर

ौी. एम.ट .पालोदे

३

7/21/1985

०२४८२/२२४१८९

३१६२२

१६

जलसेवक

ौी. आर.एम.वालुरकर

7/23/1983

०२४८२/२२४१८९

२३९८५

१७

४

जलसेवक

ौी. आर.ड .कचरे

४

1/1/1984

०२४८२/२२४१८९

२२९४२

१८

जलसेवक

ौी.जे.एस. हवाळे

४

3/21/1985

०२४८२/२२४१८९

२२५७३

१९

जलसेवक

ौी. आर.जे.गरबडे

४

12/1/1984

०२४८२/२२४१८९

२२९४२

२०

जलसेवक

ौी. बी.एन.बघाटे

४

12/21/1988

०२४८२/२२४१८९

२२२२६

२१

जलसेवक

ौी. एस.ए.िनकम

४

4/15/1977

०२४८२/२२४१८९

२४३११

२२

जलसेवक

ौी. एच.एम.पवार

४

1/21/1989

०२४८२/२२४१८९

२२१८४

२३

जलसेवक

ौी. बी.एल.दधे
ु

४

5/1/1981

०२४८२/२२४१८९

२३३९७

२४

जलसेवक

ौी. आर.एस.चंदेल

४

11/6/1985

०२४८२/२२४१८९

२२५७३
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२५

जलसेवक

ौी. पी. एल.दे शपांडे

४

7/3/1985

०२४८२/२२४१८९

२२५७३

२६

जलसेवक

ौी. एम.ड .खेबाळे

४

1/2/1987

०२४८२/२२४१८९

२२५७३

२७

जलसेवक

ौी. के.बी. घायाळ

४

6/23/1985

०२४८२/२२४१८९

२२५७३

२८

जलसेवक

ौी.आर.आर.दे शपांडे

४

7/21/1987

०२४८२/२२४१८९

२२९४२

२९

जलसेवक

ौी. ए.आर.खराद

४

1/13/1988

०२४८२/२२४१८९

२२३५६

३०

जलसेवक

ौी. ड . एस. ऐटाळे

४

3/4/1985

०२४८२/२२४१८९

२२४२३

३१

जलसेवक

ौी. एन.के.भोले

४

3/21/1989

०२४८२/२२४१८९

२१६८३

३२

जलसेवक

ौी. सी.बी.नारळे

४

1/11/1989

०२४८२/२२४१८९

२२७०३

३३

जलसेवक

ौी. ए.बी.काळे

४

1/1/1986

०२४८२/२२४१८९

२२३३४

३४

जलसेवक

ौी. आर.के. घायाळ

४

8/4/1986

०२४८२/२२४१८९

२२३३४

३५

जलसेवक

ौी. एन.बी.गुजकर

४

9/1/1984

०२४८२/२२४१८९

२२९४२

३६
३७

जलसेवक

ौी.बी. ड . शेळके

ौी.पी.एम.वालुरकर

४
४

4/22/1994
4/22/1994

०२४८२/२२४१८९
०२४८२/२२४१८९

२०९४५
२०९२४

३८

वाहनचालक

ÁÖß.‹´Ö.‹ÃÖ.•ÖÖŸÖÖ¯Ö

३

8/11/1986

०२४८२/२२४१८९

२८२८०

३९

वाहनचालक

ÁÖß. .êú.‹..»ÖÖ›ü

३

2/20/1985

०२४८२/२२४१८९

२८९५३

४०

जोडार

ौी बी.एम.पाट ल

३

2/10/1986

०२४८२/२२४१८९

२७७३७

जलसेवक

कायकार अिभयंता
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कायकार अिभयंता, महारा
वभाग, जालना
कलम -४ (१)(बी)(दोन) नमुना-अ
कायालयातील वभागीय अिधकार / कमचार यां या अिधकाराचा तपशील.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
अ.क
पदनाम
अिधकार आिथक
कोण या
अिभूा
कायदा/िनयम
य
/शासन िनणय
/प रपऽकानुसार
१

२

१ कायकार
अिभयंता

२ वभागीय
लेखापाल
३ उप- वभागीय
अिभयंता

३
शासक यव व
अिधकार
व

अिधकार

तां ऽक

े ऽय कामे

४
मजीूा अिधिनयम
१९७६ व यात
वेळोवळ केले या
सुधारणा

५
..

वर ल ूमाणे
वर ल ूमाणे

कलम -४ (१)(बी)(दोन) नमुना-ब
कायालयातील वभागीय अिधकार / कमचार यां या अिधकाराचा तपशील.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, वभाग, जालना
अ.क
पदनाम
अिधकार ूशासक य
कोण या
अिभूा
कायदा/िनयम
य
/शासन िनणय
/प रपऽकानुसार
१
१

kulkarni.e.MJP_RTISheet3

२

३
िनरं क

४

५
..

कलम -४ (१)(बी)(दोन) नमुना-क
कायालयातील वभागीय अिधकार / कमचार यां या अिधकाराचा तपशील.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
अ.क
पदनाम
अिधकार फौजदार
कोण या
अिभूा
कायदा/िनयम
य
/शासन िनणय
/प रपऽकानुसार
१

२

३

िनरं क

४

५
..

कलम -४ (१)(बी)(दोन) नमुना-ड
कायालयातील वभागीय अिधकार / कमचार यां या अिधकाराचा तपशील.
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना◌ा
अ.क
पदनाम
अिधकार
कोण या
अिभूा
अ य याियक
कायदा/िनयम
य
/शासन िनणय
/प रपऽकानुसार
१

२

३

िनरं क

४

कायकार अिभयंता

kulkarni.e.MJP_RTISheet3

५
..

कायकार

अिभयंता, महारा

जीवन ूािधकरण वभाग, जालना
कलम -४ (१)(ब)(दहा)
कायालयातील वभागीय अिधकार / कमचा यांची वेतनाची वःतृत मा हती
शासक य वभागचे नांव- कायकार अिभयंता, मजीूा वभाग, जालना
संदभ म यवत कायालयाचे पऽ ब. माअअअनु. वग
वेतन परे षा
इतर अनु ेय भ े
िनयिमत
ूसंगानुसार
वशेष
ब
(महागाई
भ ा, घरभाडे
भ ा,वेतना या
%) श हर
भ ा अनुबमे )

(जसे
ूवास भ े)

(जसे
ूक प भ ा,
ूिश ण भ ा)

िनरं क
कायकार अिभयंता
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कायकार
अ.
ब

अिभयंता

सहा.मा हती
अिधका याचे
नांव, पदनाम
व कायालयाचा
प ा

१ ौी.आर.पी.बोदडे
, (ूभार ) ूथम
िलपीक,
मजीूा
वभाग सव
न.४८८ जालना.

महारा

जीवन

वभाग, जालना

प रिश -अ
अ पलीय
जन मा हती
मािगतलेली
अिधका याचे अिधका याचे
मा हती
नांव पदनाम दे यासाठ चे
नांव
व
पदनाम व
काय ेऽ
कायालयाचा कायालयाचा
प ा
प ा

ौी.एम. ह .◌ृ◌ु ौी.अ◌े.जे.िसं जालना
ज हा
लरर◌ीि◌
,उि◌◌ंह
्
कायकार
प-कायकार
अिभयंता
अिभयंता
(ूभार )

कायकार
अिभयंता
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शेरा

कायकार

अिभयंता

महारा

जीवन ूािधकरण

वभाग, जालना

प रिश -ब
अ पलीय
अ.
सहा.मा हती
जन मा हती
मािगतलेली
अिधका याचे
ब
अिधका याचे
अिधका याचे
मा हती
नांव पदनाम व दे यासाठ चे
नांव, पदनाम व नांव
कायालयाचा प ा
कायालयाचा प ा पदनाम व
काय ेऽ
कायालयाचा
प ा
१ ौी.आर.पी.बोदडे ,
ूथम िलपीक
(ूभार ), मजीूा
वभाग सव
न.४८८ जालना.

ौी.एम. ह .कु ौी.अ◌े.जे.िसंह
लकण
अिभयंता,
उपकायकार
मजीूा जालना
अिभयंता
(ूभार )

शेरा

जालना
ज हा

कायकार अिभयंता
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