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प्रकरण दोन 

४ (ख)( एक) :-  संघटना, काये आणण कततव्ये संबंधी तपशील   

      

संघटना तपशील 

 

संघटनेि ेनाि                  :- संगणक उपयोजकता विभाग 

पत्ता                        :- ततसरा मजला, 149/ 150, विज भिन,                                       

ज.भोसले मागत, नरीमन पॉइंट, बॅकबे,                                                                  

म ंबई :- ४०० ०२१.         

संपकत                                     :- ०२२-२२८४१६६० / 

                                     ०२२-२२८१६२५० विस्तारीत ३०१, ३०२, ३०५, 
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संगणक उपयोजक  विभागािी काये  

*      सुंगिक, वरुंटसस, लॅपटॉप्स, स्कॅनसस इत्याहि सुंबुंिी िावषसक िेखिाल करार करण्यासाठी रस्ताि    

तयार करून व्यिस्थापनाच्या ्ानयतेकरीत पाठवििे.  

*     विढ्यमत शाखेच्या विविि वििाग बरोबर सुंगिकाच्या िावषसक िेखरेखी कररता सुंपकस  करिे     

आणि ्ित करिे. 

*   उपक्र्ातील विढ्यमत शाखेतील विविि वििागाना िेट िेऊन सुंगिक तपासिी करून    

ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सल्ला िेिे.  

*     सुंगिक िेखिाली सुंबुंिी विविि अहिाल तयार करिे. 

*     उपक्र्ातील सुंकेतस्थळ तसेच सीजीआरएफ च े सुंकेतस्थळ यासाठी ननयमक्त ठेकेिार 
्ाफस त िेळोिेळी बिल करून सिर सुंकेतस्थळ यथोधचत साुंिाळिे.   

*     विविि वििागाची ्ाहहती अद्ययाित करून उपक्र्ाच्या सुंकेतस्थळािर टाकून घेिे. 

*     विविि वििागाकररता तसेच अधिकारी कररता  निीन ई ्ेल  आई डि तयार करिे. 

*    सुंगिक रिाली सुंिन्नि तसेच िमरुस्ती विषयक ्ित पमरिठा शाखेतल्या विविि वििागाुंना 
रत्यक्षुं जाऊन अथिा िरूध्िनी द्िारा अथिा इुंटरनेट द्िारा  करिे.  

*     ्ाहहती आणि तुंत्र ज्ञान क्षेत्रात होिार् या अनेक बिल सुंबुंिी िक्ष राहून त्या नमसार निीन 
रिाली विकभसत करिे.  

*     इुंटरनेट सुंबुंिी येिार् या अनेक स्स्या ननयमक्त ठेकेिार द्िारा अथिा स्िता सोिवििे.  

 

 

 

 

…3… 



*     सुंकेतस्थळाची िेिी तसेच सुंगिकाच्या िावषसक िेखिाल ठेकेिार ची िेिी याची काळजी       

घेिे. 

*     ्ाहहती रिाली व्यिस्थापन ्ध्ये सेंट्रल इलेन्क्ट्रभसटी ऑथॉररटी च्या अधिननय् र्ािे 
ऑनलाइन िाटा एुंट्री करून ्ाभसक अहिाल तसेच िावषसक अहिाल तयार करिे.    

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

४ (ख)( दोन)    :-  विभागातील अचधकारी आणण कमतिारी यांिी कामे ि कततव्ये  

 

*     सुंगिक उपयोजकता वििागाच ेर्मख हे वििागीय अभियुंता (सुंगिक उपयोजकता) असून 
खलील न्ूि केल्या र्ािे अधिकारी आणि क्सचारी कायसरत असतील. 

             हमद्िा                                 एकूि सुंख्या       

     १.  वििागीय अभियुंता                                 01    

     2.     अिीक्षक                                      01 

     3.     सहाय्यक अभियुंता                                02 

     4.     उप अभियुंता                                   03 

     5.     सब अभियुंता                                  01 

     6.     सा. र   अधिकारी                              01 

     7.     पयसिेक्षक                                      01 

     8.     निघिी                                       03 

 

 

…4… 



 विभागीय अभभयंता ( संगणक उपयोजकता) 

*     वििागीय अभियुंता हे उप्मख्य अभियुंता (िाुंिार) याुंच्या अधिपत्याखाली का् करतील. 

*  वििागीय अभियुंता हे सुंगिक उपयोजकता वििागाच े र्मख असतील. सुंगिक वििागातील 
का्काजची सुंपूिस जबबिारी याुंच ेिर असेल. 

*     सुंगिक वििागाच ेपयसिेक्षि तसेच रशासनाची जबाबिारी याुंचे िर असेल. सुंगिक वििागाचे 
व्यिस्थापन तसेच अधिकारी ि का्गार याुंची ननकि, निीन योजना त्याुंच ेभशस्तबद्ि ननयोजन, 
रभशक्षि याची जबबिारी याुंचिेर असेल. विविि वििागाची सुंगिक गरजा तसेच ्ाहहती ि तुंत्र 
च ेविविि बिल तसेच विकासा सुंबुंिी िक्षता घेिे ही त्याुंची जाबबिारी राहील. 

*     वििागीय अभियुंता हे उपक्र्ातील विद्यमत पमरिठा शाखेतील अनेक वििागातील तसेच 
ढेकेिार याुंच ेबरोबर स्निय सािनू सुंगिक रिाली उधचत चालू आहे  

*     विविि ्ासीक तसेच िावषसक रशासकीय अहिाल तयार करिनू घेऊन त े रशासनाला  
पोहोचिण्याच ेव्यिस्था करतील. 

*         सुंगिक उपयोजकता वििागाच ेभशस्त पालन तसेच ननयमक्त का्े करिून घेतील. 

*     उपक्र्ाची सुंगिक रिाली सुंबुंिी त्याची िेखिाल ि िमरुस्ती याची ्ाहहती विविि वििागाची 
का्े उप अभियुंता याुंच े्ाफस त करून घेण्याची तसिी घेतील. 

*     उपक्र्ाच्या सुंगिक रिाली सुंबुंिी त्याची िेखिाल ि िमरुस्ती याची ्ाहहती विविि 
वििागाला घेिे ि िेिे तसेच विविि सिाना उपन्स्थत राहून ककुं िा आपला रनतननिी पाठिून 

तसेच रस्ताि पाठिून सुं्त करून घेिे तसेच अधिकारी ि का्गारच्या सुंख्ये विषयी बिल 
आिश्यक असल्यास ते रशासिाला कालवििे इत्यािी का्े वििागीय अभियुंता करतील. 
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2.  अधीक्षक (संगणक उपयोजकता) 

*     सुंगिक उपयोजकता वििागातीलल अिीक्षक हे वििागीय अभियुंता च्या अधिपत्या खाली 
का् करतील. वििागीय अभियुंता यानी िेळोिेळी हिलेली का्े ते करतील. विविि योजना ते 
राबितील. वििागीय अभियुंता ने ने्मन हिलेली का्े ही अिीक्षक आपल्या अधिपत्या खालील 
अधिकारी आणि क्सचारी यजकिून करिून घेतील. तसेच त्याची रगतीिर लक्ष ठेितील. अिीक्षक 
हे आपल्या वििागातील सिस अधिकारी आणि क्सचारी याना विविि सल्ले िेतील. अनेक का्ाच े
ननयोजन ि रगती यािर लक्ष ठेितील. का्ाचा आढािा घेऊन िेळोिेळी िररष्ठ अधिकारी याना 
विशषेता वििागीय अभियुंता याना रगतीची ्ाहहती िेतील. 

*     उपक्र् च्या सुंकेतस्थळ याच ेअिीक्षक हे र्मख असतील. कुं त्राटिार ची ननयमक्ती आणि 
त्याची िेयक योग्य आणि िेळेिर भ्ळतात याची काळजी उप अभियुंता याच े साहाय्यान े
घेनतल.त्याच बरोबर सुंकेतस्थळ हे अध्यायित आहे याची काळजी उप अभियुंता याुंच्या साहाय्यान े
घेतील. 

*     अिीक्षक हे आपल्या अधिपत्यनतल अधिकारी किून ई-्ैल आई डि गरजे नमसार तयार करुन 
घेतील. 

*     अिीक्षक हे विध्यमत शाखेच्या विविि वििागाना सुंगिकाच ेविननिेशचे रूप ि रचना या बाबत 
अधिकारी याुंच्या ्ाफस त सल्ले िेतील. 

*     सुंगिकाचा िापर करिारा वििाग आणि ननयमक्त कुं त्राटिार या ्ािील िमिा म्हिून अिीक्षक 
हे का् पाहतील. 

*     सुंगिक उपयोजकता वििागातील अधिकारी आणि क्सचारी याुंचिेर अिीक्षक याुंच ेसुंपूिस 
ननयुंत्रि असेल.  
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*     वििागातील गरजाुंसाठी रस्ताि िेिे, यथोधचत ननिसय घेिे, रस्ताि व्यिस्थापिकिून ्ानय 
करिून घेिे आिी का्े अिीक्षक करतील. 

*     विद्यमत शाखेतील विविि वििागील सुंगिकाची खरेिी तसेच िेखिाल या सबुंिी विविि 
रस्ताि आपल्या अधिपत्यनतल साहाय्यक अभियुंते ि उप अभियुंत े ्ाफस त करिून घेऊन 
्ागसिशसन करतील. 

 *     वििागील अधिकारी आणि क्सचारी याना विविि उपक्र् साठी आिश्यक असलेल्या 
रभशक्षिाची व्यिस्था करतील. त्याच बरोबर योजनासाठी आिश्यक असलेले क्सचारी तसेच 
सुंगिक रिाली याची उपलब्ितता साठी रस्ताि ्ुंजूर करून घेतील. अशा योजनाुंच्या साठी 
ननयोजन करतील.  

*     अिीक्षक हे सुंगिक वििाग ि उपक्र् या ्ध्ये स्निय ठेितील. त्याच बरोबर अशा 
योजना राबवििार् या सुंस्थे बरोबर समद्द्िा स्निय ठेितील. सिर का्े ही सूचीत ि ठरलेल्या 
अनमसूची नमसार ि िेळेनमसार यथोधचत पार पितात याची काळजी घेतील. 

*     वििागातील सिास रकारच ेरशासकीय अहिाल हे िेळेिर ि योग्य जात आहेत याची खबरिारी 
अिीक्षक घेतील. 

*         वििागीय अभियुंता  यानी हिलेली का्े िेळोिेळी करतील. 

2. साहाय्यक अभियुंता (सुंगिक उपयोजकता) 

*     सुंगिक उपयोजकता वििागातीलल साहाय्यक अभियुंता हे अिीक्षक च्या अधिपत्या खाली 
का् करतील. अिीक्षक यानी िेळोिेळी हिलेली का्े ते करतील. विविि योजना ते राबितील. 
अिीक्षक ने ने्मन हिलेली का्े ही साहाय्यक अभियुंता आपल्या अधिपत्या खालील अधिकारी 
आणि क्सचारी याज किून करिून घेतील. तसेच त्याुंच्या रगतीिर लक्ष ठेितील. साहाय्यक  
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अभियुंता हे आपल्या वििागातील सिस अधिकारी आणि क्सचारी याना विविि सल्ले िेतील. अनेक 
का्ाच े ननयोजन ि रगती यािर लक्ष ठेितील. या का्ाचा आढािा घेऊन िेळोिेळी िररष्ठ 
अधिकारी याना विशषेता अिीक्षक, वििागीय अभियुंता याना रगतीची ्ाहहती िेतील. 

*     उपक्र् च्या सुंकेतस्थळ याच ेकुं त्रातिार ननयमक्ती आणि त्याची िेयक भ्ळतात याची काळजी 
उप अभियुंता याच ेसाहाय्याने घेनतल. त्याच बरोबर सुंकेतस्थळ हे अध्ययाित आहे याची काळजी 
उप अभियुंता याुंच्या साहाय्याने घेतील. 

*     साहाय्यक अभियुंता हे आपल्या अधिपत्यनतल अधिकारी किून ई-्ैल आई डि गरजे नमसार 
तयार करुन घेतील. 

*     साहाय्यक अभियुंता हे विद्यमत शाखेच्या विविि वििागाना सुंगिकाच े विननिेशच ेरूप ि 
रचना या बाबत अधिकारी याुंच्या ्ाफस त सल्ले िेतील. 

*     सुंगिक उपयोजकता वििागातील अधिकारी आणि क्सचारी याुंचिेर अिीक्षक याुंच ेसुंपूिस 
ननयुंत्रि असेल.  

*      सुंगिक वििागातील विविि ्ाभसक, िावषसक रशासन अहिाल िेळेिर जातात का याची 
साहाय्यक अभियुंता काळजी घेतील. 

*     वििागातील गरजाुंसाठी रस्ताि िेिे, यथोधचत ननिसय घेिे, रस्ताि व्यिस्थापिकिून ्ानय 
करिून घेिे आिी का्े अिीक्षक करतील. 

*     विद्यमत शाखेतील विविि वििागील सुंगिकाची खरेिी तसेच िेखिाल या सबुंिी विविि 
रस्ताि आपल्या अधिपत्यनतल साहाय्यक अभियुंते ि उप अभियुंत े ्ाफस त करिून घेऊन 
्ागसिशसन करतील. 
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 *     वििागातील अधिकारी आणि क्सचारी याना विविि उपक्र् साठी आिश्यक असलेल्या 
रभशक्षिाची व्यिस्था करतील. त्याच बरोबर योजनासाठी आिश्यक असलेले क्सचारी तसेच 
सुंगिक रिाली याची उपलब्ितता साठी रस्ताि ्ुंजूर करून घेतील. अशा योजनाुंच्या साठी 
ननयोजन करतील. 

 *     साहाय्यक अभियुंता हे सुंगिक वििाग ि उपक्र् या ्ध्ये स्निय ठेितील. त्याच बरोबर 
अशा योजना राबवििार् या सुंस्थे बरोबर समद्द्िा स्निय ठेितील. सिर का्े ही सूचीत ि 
ठरलेल्या अनमसूची नमसार यथोधचत पार पितात याची काळजी घेतील.  

*           अिीक्षक  यानी हिलेली का्े िेळोिेळी करतील. 

4.     उप अभभयंता (संगणक उपयोजकता)   

*    सुंगिक हािसिेअर आणि सॉफ्टिेअर ची खरेिी आणि ्ोिीत काढण्याची जबाबिारी उप   

अभियुंता िर असेल. 

*     सुंगिकाची िावषसक िेखिाल कररता करार करिे ज्या ्ध्ये वरुंटर, लॅपटॉप आणि स्कॅनर 
चा स्ािेश असेल.  

*    विद्यमत शाखेतील विविि वििागातील सुंगिक रिाली च्या िेखिाल ची व्यिस्था ही 
ननयमक्त कुं त्रातिार किून करिून घेिे तसेच या ्ध्ये स्निय सािने ि त्रै् ाभसक 
अहिाल सािर करिे. 

*     उपक्र्ाच्या सुंकेतस्थळाची िेखिाल ही ननयमक्त कुं त्रातिर किून करिून िेऊन त्याची 
िेयके योग्य आहेत का याची खात्री करून घेऊन पमढे िेयक बनिण्यास  पाठवििे. 
िेळोिेळी सुंकेतस्थळ अद्ययाित करने  ि आिमननक पररितसनाकि ेलक्ष ठेििे ि त्यानमसार 
कायसिाही करिे िा उपक्र्ाची आधथसक बचत कशी होईल याची काळजी घेिे. 
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*   इुंटरनेट सुंबुंिी स्स्या सोिवििे तसेच ्ाहहती रिाली व्यिस्थापन ्ध्ये सेंट्रल इलेन्क्ट्रभसटी 
ऑथॉररटी च्या अधिननय् र्ािे ऑनलाइन िाटा एुंट्री करून ्ाभसक अहिाल तसेच िावषसक 
अहिाल तयार करिे.   

*   उपरोक्त का्े ही सुंगिक उपयोजकता वििागातील अनेक उप अभियुंते यानी ने्मन हिलेल्या 
का्ा र्ािे करिे. 

*       साहाय्यक अभियुंता  यानी इतर सोपिलेली का्े उप अभियुंते यथोधचत, िेळोिेळी करतील. 

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

*     सािाय्यक प्रशासकीय अचधकारी (संगणक उपयोजकता)  :- 

*     सुंकिक उपयोजकता वििागातील विविि कायासलयीन नोंिी उिा. अधिकारी, क्सचारी याुंची 
बिली, बढती, रजा, कायासलयीन िौरे, ननितृ्ती,  इत्यािी घेतील. 

*     विविि रशासकीय अहिाल जसे ्ाभसक, त्रै् ाभसक, सहा्ाही, िावषसक आपल्या अधिपत्या 
खालील पयसिेक्शक ककुं िा भलवपक किून करिून घेऊन िेळेिर सम्बद्धित कायासलय ला 
िररष्ठ अधिकारी याुंच ेकिून ्ुंजूर करिून घेऊन  पोहोचतील याची खबरिारी घेतील. 

*      विविि क्सचारी याुंच्या रजा रिास साहाय्य, रजेच ेरोणखत रुपाुंतर, याच ेअजस, ि रजा ्ुंजूर 
करिे  ही का्े  करिे. 

*    उपक्र्ाच्या विविि वििागातून आलेली फाईल तसेच कागि पत्र ेि जािारी फाईल ि पत्रे 
याची आिक ि जािक याची नोंिी पयसिेक्षक च्या किून करिून घेिे.   

*     बजेट, लेखा, रशासन सुंबुंिी अनेक ्ाहहती तसेच अहिाल िेळोिेळी आिश्यक ते नमसार ्ुंजूर    

करिून घेऊन ते त्या त्या कायसलयाला पाठवििे. 

*        वििागातील ्ाभसक अहिाल जसे रजा, िौरे, अपघात, ररक्त पिे अहिाल पाठवििे, 

*    पयसिेक्षकाने बनिलेली ि िररष्ठ यानी ्ानय केलेली िेयेक बनिून ती लेखा वििागकिे  
ननरीक्षिा कररता पाठवििे .  
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*     वििागासाठी उपलब्ि ननिी जो विशषेता अधिकारी याुंच्या चहा-पान साठी तसेच कायासलयाला 
लागिार् या लेखन स्मरी खरेिी कररता आहे तो ननिी िापरुन त्याची ्ाभसक िेयके बनिून 
लेखा वििागकि ेपाठवििे. तसेच त्याच्या सुंबुंिी नोंिी ठेििे. 

*           विविि रकारच ेरशासकीय रस्ताि व्यिस्थापिाला िरीष्ठाच्या ्ुंजमररने पाठवििे. 

*    ननितृ्त अधिकारी आणि क्सचारी याुंची िेयके बनविने तसेच जारपिाच ेिेयके बनवििे. 

*    सरकारी आणि नन् सरकारी सुंस्थे ला आिश्यक ्ाहहती पमरवििे उिा. स्थाननक सेिायोजन 
कायासलया ला त्रै् ाभसक अहिाल इत्यािी. 

*        वििागासाठी ्मद्रि, छपाई, लेखन सा्मरी ही स्मरी वििागाच्या िपेो किून राप्त करून घेिे. 

*     वििागातील अनेक रशासकीय का्े ही आपल्या आधिपत्याखालील क्सचारी किून करिून 
घेिे. 

   ========================================================================== 

 पयतिेक्षक (संगणक उपयोजकता)  :- 
  सुंगिक वििागाच ेआिक आणि जािक (टपाल) घेिे आणि िेिे त्याची नोंि घेऊन योग्य   

अधिकारी याच ेकि ेत्िररत जाईल याची काळजी घेिे. 
 वििागाची सिस रकारची टुंकलेखनाची का्े करिे. 
 वििागाच ेसिस रशासकीय अहिाल ्ाभसक, त्रै् ाभसक, िावषसक तसेच िेयके बनिून त्यािर 

सा.र.अधिकारी तसेच अिीक्षक ककुं िा तत्स् अधिकारी याुंची ्ुंजमरी घेऊन व्यिस्थापिाला 
पाठवििे. 

 वििागासाठी आिश्यक लेखन सा्मरी िपेो स्टोअसस किून ्ागवििे / व्यिस्था करािी. 
 विविि ्े्ो, ्ुं.पा. विचारिी (ए्सी.क्िेरी), िस्तमसूची (इुंिेनटरी), अधिकारी/ क्ासचरी याुंचे 

सन्व्हसस रेकॉिस फाईल याुंची सुंििसन ि नोंिी ठेििे. 
 सा. र. अधिकारी यानी तसेच िररष्ठ अधिकारी यानी हिलेली रशासकीय का्े िेळोिेळी ि 

यथोधचत पार पििे. 
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निघानी (संगणक उपयोजकता)  :- 

*     वििागाच ेटपाल / सा्ूरी इतर वििागाकिून आििे आणि वििागाच ेटपाल / सा्ूरी नेिे. 

*     िपेो स्टोअसस ्िनू सा्ूरी आििे. इतर सा्ानाची उचल/ ठेि िररष्ठाुंच्या ननिेशा र्ािे 
करिे.  अधिकारी ि क्सचारी याना का्काजकररता लागिारे सायाय्य करिे 

*     कायासलयात साफसफाई ठेििे. टेबल, खमची, सुंगिक, कपाट ई. उपकरिे स्िच्छ करिे /ठेििे. 

*     अधिकारी / क्सचारी यानी हिलेली कायासलयीन का्े त्िररत आणि योग्य करिे. 

*      विविि पत्र ेफाइल्स करिे, िररष्ठाुंच्या ननिेशा र्ािे इतर सिस कायासलयीन का्े  तत्परतेने 
करिे.    

============================================================================== 

४ (ख)( तीन )   :- 

तनणतय घेण्याच्या प्रक्रियेत अन सरणण्यात येणारी कायतपद्धती तसेि पयतिेक्षण आणण उत्तर दाईत्ि 
प्रणाली :- 

-- लागू नाही 

 

४ (ब)( िार )   :- 

स्िताची काये पार पािण्याची त्याच ेकिून ठरविण्यात आलेली ्ानके :- 

 -- लागू नाही 
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४ (ख)( पाि )   :-त्यािेकड ेअसलेले क्रकंिा त्यांच्या तनयंत्रणात असलेले क्रकंिा पार पडण्यासाठी 
त्यांच्या कमतिारी िगात कडून िापरण्यात  येणारे तनयम, वितनयम सूिना, तनयम प स्स्तका आणण 
आभभलेख :- 

      1. सेिा ननय् पमन्स्तका 

      2. स्थायी आिेश 

      3. िारतीय विध्यमत कायिा, 2003 

      4. कायासलयीन ननय् पमन्स्तका (्ॅनयूयल) 

४ (ख)( सिा )   :-   

त्यांच्या कड ेअसलेल्या क्रकंिा त्यांच्या तनयंत्रणा खाली असलेल्या दस्त ऐिजच्या प्रिगाति ेवििरण 

1.     आिक नोंििही  

2.     जािक नोंििही 

3.     रजा नोंि िही  

4.     अरिन नोंि िही 

5.     हजेरी नोंि िही  

४ (ख)( सात )   :-   आपले धोरण तयार करण्याच्या क्रकंिा त्याच्या अम्मल बजािाणी करण्याच्या 
सम्बधात लोकांशी वििार वितनमय करण्या साठी क्रकंिा लोंका कडून तनिेदाने केली जाण्या साठी 
अस्स्तत्िात असलेल्या कोणत्यािी व्यिस्थेिा तपभशल := 

-- लागू नाही 
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४ (ख)( आठ )   :-   आपल्या एक भाग म्िणून क्रकंिा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्िणून 
घहटत केलेल्या दोन क्रकंिा अचधक व्यक्तीच्या भमळून बनलेल्या मंडळाि,े पररषदिे, सभमतीिे, आणण 
अन्य तनकाषाि ेवििरण आणण त्या मंडळाच्या पररषदाच्या, सभमत्याच्या आणण अन्य तनकमच्या 
सभेि ेकायतितृ्त जनतेला पािाियास भमळण्या जोगी आिेत क्रकंिा कसे या बाबत ि ेवििरण –-- 
लागू नाही 

४ (ख)( नउ )   :-  अचधकारी ि कमतिारी यांिी तनदेभशका – 

क्र्ाुंक अधिकारी/ 
क्सचारी च ेनाि 

      हमद्िा रेि पररचय क्र. पे भशट 

 

एक िाय. एस. जािि साहाय्यक अभियुंता A-5 211083 126/01 

िोन   एन. बी. जािि उप अभियुंता G/GVI 216701 126/01 

तीन िब्ल्यू ए. अुंसारी  उप अभियुंता G/GVI 211503 126/01 

चार   सी एच रािा उप अभियुंता G/GVI 216332 126/01 

पाच यू ए् राउत स.र.अधिकारी A/GVIII 212635 126/01 

सहा एस एस करगूटकर   पयसिेक्षक (प) A/GVII 213111 126/01 

सात पी एन राि निघानी P1/T1 410477 126/01 

आठ एस ए् पाटील निघानी P1/T1 412490 126/01 

नउ एस िी पिार निघानी P1/T1 413274 126/01 

       (िरील यािी ्ध्ये ओन ्लोन िर इतर वििागात का् करिार् या अधिकारी/ क्सचारी याुंचा स्ािेश नाही.) 
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४ (ख)( दिा ) :-  आपल्या अचधकार् याला ि कमतिारी ला भमळणारे माभसक िेतन तसेि प्राचध- 
करणाच्या वितनयममध्ये तरतूद  केल्या प्रमाणे न कसान भरपाई देण्यािी पद्धती. (मे 2015) 

क्र्ाुंक टाईटल  अधिकारी/क्सचारी  नाि हमद्िा ्ूळ िेतन   एकूि िेतन  

एक --- िाय. एस. जािि साहाय्यक अभियुंता 28100/- 91772/- 

िोन   --- एन. बी. जािि उप अभियुंता 15555/- 46993/- 

तीन --- िब्ल्यू ए. अुंसारी  उप अभियुंता 24465/- 70520/- 

चार   --- सी एच रािा उप अभियुंता 15200/- 48229/- 

पाच --- यू ए् राउत स.र.अधिकारी 16265/- 48455/- 

सहा ----- एस एस करगूटकर   पयसिेक्षक (प) 14285/- 41019/- 

सात --- पी एन राि नि घानी 10875/- 32787/- 

आठ --- एस ए् पाटील निघानी 8585/- 26124/- 

नउ --- एस िी पिार निघानी 8450/- 24998/- 

     (िरील यािी ्ध्ये ओन ्लोन िर इतर वििागात का् करिार् या अधिकारी/ क्सचारी याुंचा स्ािशे नाही.) 

४ (ख)( अकरा )   :-  सित योजनांिा तपभशल, प्रस्तावित खित दशतविणारा, आपल्या प्रत्येक 
अभभकरनाला नेम न  हदलेल्या अथत संकल्प आणण संिी तरीत केलेल्या रकमान्िा अििाल :-   

रस्तावित खचस ि सुंिरीत केलेल्या रका्च्या अहिाल एकत्रत्रत ररत्या उपक्र्ाच्या िावषसक अरता 
सुंकल्पात न्ूि केला आहे. 

४ (ख)( बारा ) :-  अथत सािाय्य कायतिमाच्या अमंल बजािणी िी रीत तसेि िाटप केलेल्या 
रकामा आणण अशा कायतिमाच्या लाभा चधकार् या िा तपभशल :----लागू नाही 
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४ (ख)( तेरा )   :-  ज्या व्यक्तीना सिलती, परिाने क्रकंिा प्राचधकार पत्र ेहदलेली आिेत अशा 
व्यक्तीिा तपभशल :- 

---लागू नाही 

४ (ख)( िौदा )   :-  इलेक्रॉतनक स्िरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या क्रकंिा त्यांच्या कड ेअसलेल्या 
माहितीच्या संबंधातील तपभशल :- 

--वििागातील अनय ्ाहहती इलेक्ट्रॉननक स्िरुपात  www.bestundertaking.com  िर उपलब्ि आहे.  

४ (ख)( पंधरा )   :-  माहिती भमळविण्यासाठी नागरीकाणा उपलब्ध  असणार् या स विधांिा तपभशल, 

तसेि  साितजतनक िापरासाठी िालविण्यात येत असलेल्या रंथंथालायाच्या क्रकंिा िािनालयाच्या 
कामकाजाच्या िेळिा तपभशल  

-- वििागाची का्काजाची िेळ या विषयी ्ाहहती वििागाच्या रिेश द्िारा जिळ सूचना 
फलकािर लािण्यात आली आहे तसेच या वििागासाठी विशषे अशी रुंथालायची ककुं िा 
िाचनालयाची सोय नाही. 

४ (ख)( सोळा)   :-  जन माहिती अचधकर् यािी नािे, पद नामे क्रकंिा इतर तपभशल :-   

--सुंगिक वििागाची ्ाहहती सिर वििागाच्या अधिकारी किून राप्त होईल. 

४ (ख)( सतरा) :- विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती :- 

---लागू नािी 
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