ण त करण्य त येते की .......... ............ ............. ............ ......... .............. ...........
......... ........... य
४(१)(ख) अन्वये
येत आिे . सदर

क य ालय ची केंद्र श सन च

ससध्द कर वय ची १ ते १७ ब बीींची
हिती

हितीच

अधिक र अधिननय -२००५, कल

हिती अदयय वत असल्य ची ख ी करण्य त

ींजूर करुन ती सींकेतस्थळ वरती अ लोड करण्य स

न्यत दे ण्य त येत

आिे .

हदन ींक:

क य ालय

ख

नव
दन
क य ालय चे न व

प्रपत्र ब

केंद्र श सन च

जलसीं द ववभ ग

हितीच अधिक र अधिननय , २००५

१७ ब बीींवरील

हिती

कलम- ४(१) (ख) (एक)

कार्ाालर्ाची रचना, कार्ा व कर्ाव्र् र्ाांचा र्पशिल
क य ालय चे न व:
त्त :
क य ालय

ख:

श सकीय ववभ गचे न व:
क याक्षे :
क य ालय चे ध्येय/िोर े:

कल - ४(१) (ख) (एक)

े

सवा सींबधीं ित क च
ा री:

कल - ४(१) (ख) (एक)

े

इ रती व ज गेच त शील:
क या व क

चे ववस्तत
ृ स्वरु :

कल - ४(१) (ख) (दोन)

े

क य ालयीन दरू ध्वनी क्र ींक व
वेळ :

स प्त हिक सटटी:

कलम- ४(१) (ख) (एक)

सदर कार्ाालर्ाचा सांघटन र्क्र्ा (कार्ाालर्ीन)

टीप- जलसांपदा ववभागार्ील सवा कार्ाालर्ाांचा सांघटन र्क्र्ा सांकेर्स्थळावरर्ी उपलब्ध
असल्र्ाने फक्र् कार्ाालर्ाअांर्गार् काम करणाऱ्र्ा सवा अस्थापनाांचा कार्ाालर्ीन र्क्र्ा
र्ेथे उपलब्ध करुन दे ण्र्ार् र्ावा.

कलम- ४(१) (ख) (एक)

ध्र्ेर् व धोरणे-

१).......................................
२).......................................
३).......................................
४).......................................

कार्ाालर्ची ध्र्ेर्/धोरणे

कलम- ४(१) (ख) (एक)

कार्ाालर्ीन अस्थापनेर्ील अधधकारी व कमाचारी र्ाांची पदसांख्र्ा
अ.क्र.

वगा

वगा-१

वगा-२

वगा-३

वगा-४

अस्थापना
१
२
३
४
कलम- ४(१) (ख) (एक)

कार्ाालर्ीन मालमत्र्ेचा र्पिील

(स्थावर मालमत्र्ा दिाववणारे वववरणपत्र)
अ.क्र.

वस्र्च
ु े नाव

एकुण नग

कलम- ४(१) (ख) (एक)

कार्ाालर्ीन दरु ध्वनी क्रमाांक र्ादी

अ.क्र.

अधधकारी / कमाचारी

दरु ध्वनी क्रमाांक

एक्सटे न्िन
नांबर

कलम- ४(१) (ख) (दोन)

कार्ाालर्ीन अस्थापनेर्ील अधधकारी व कमाचारी र्ाांचे अधधकार व कर्ाव्र्े
अ.क्र. पदनाम व अधधकार
नाव

(आधथाक/

प्रिासककर्/

अधान्र्ायर्क

टी : य ध्ये

कर्ाव्र्

कोणत्र्ा कार्दर्ा/

प्रिासककर्/

यनणार्/

(आधथाक/

अधान्र्ायर्क

हिती अधिक र तील जब बद ऱय ींच सदृि स

यनर्म/ िासन

पररपत्रकानस
ु ार

वेश कर व .

अशभप्रार्

(असल्र्ास)

कलम- ४(१) (ख) (र्ीन)

क य ालयीन क क ज त नन य
ा घेण्य च्य
अ.क्र. सांबांधधर् अधधकारी /
कमाचारी

ववषर्

क्रक्रयेत अनसरण्य त ये

कामाकाजाचे
टप्पे

पर्ावेक्षीर्
अधधकारी

री क या दृिती
अशभप्रार्

(असल्र्ास)

कलम- ४(१) (ख) (चार)

कार्ाालर्ीन कामकाजार्ील उत्र्रदायर्त्व प्रणाली व ठरववण्र्ार् आलेली मानके
अ.क्र.

कामाचे स्वरुप

कालावधी /
ददवस /
र्ास

१)
२)

जबाबदार

अधधकारी /
कमाचारी

र्क्रार

यनवारण

अधधकारी

अशभप्रार्

(असल्र्ास)

i)
ii)
iii)
i)
ii)
कलम- ४(१) (ख) (पाच)

कार्ाालर्ीन कामकाज पार पाडण्र्ासाठी अधधकारी / कमाचारी र्ाांच्र्ाकडून वापरण्र्ार्
अ.क्र.

र्ेणारे यनर्म, ववयनमर्, सच
ु ना, यनर्मपस्ु स्र्का आणण अशभलेख
यनर्म, ववयनमर्, सच
ु ना,

यनर्मपस्ु स्र्का आणण अशभलेख

यनर्म क्रमाांक व
वषा

अशभप्रार्

(असल्र्ास)

कलम- ४(१) (ख) (पाच)

कार्ाालर्ीन कामकाज पार पाडण्र्ासाठी अधधकारी / कमाचारी र्ाांच्र्ाकडून वापरण्र्ार्
र्ेणारे कामािी सांबांधीर् िासन यनणार्

अ.क्र.

िासन यनणार्ानस
ु ार ददलेले

िासन यनणार्

ववषर्

अशभप्रार्

क्रमाांक व र्ारीख

(असल्र्ास)

कलम- ४(१) (ख) (पाच)

कार्ाालर्ीन कामकाज पार पाडण्र्ासाठी अधधकारी / कमाचारी र्ाांच्र्ाकडून वापरण्र्ार्
र्ेणारे कामािी सांबांधीर् पररपत्रके

अ.क्र.

पररपत्रकानस
ु ार ददलेले ववषर्

पररपत्रक क्रमाांक व

अशभप्रार्

र्ारीख

(असल्र्ास)

कलम- ४(१) (ख) (पाच)

कार्ाालर्ीन कामकाज पार पाडण्र्ासाठी अधधकारी / कमाचारी र्ाांच्र्ाकडून वापरण्र्ार्
र्ेणारे कामािी सांबांधीर् कार्ाालर्ीन आदे ि व धोरणात्मक पररपत्रके

अ.क्र.

ववषर्

क्रमाांक व र्ारीख

अशभप्रार्

(असल्र्ास)

कलम- ४(१) (ख) (सहा)

कार्ाालर्ामध्र्े उपलब्ध असलेल्र्ा दस्र्ऐवजाांची र्ादी
अ.क्र.

दस्र्ऐवजाचा
प्रकार

ववषर्

दस्र्ऐवजाचा
क्रमाांक

सांबांधधर्

अस्थापना

दस्र्ऐवज अशभप्रार्
सरु क्षक्षर्

ठे वण्र्ाचा
कालावधी

कलम- ४(१) (ख) (सार्)

(असल्र्ास)

कार्ाालर्ाच्र्ा पररणामकारक कामकाजासाठी जनसामान्र्ाांिी सल्लामसलर् करण्र्ाची
व्र्वस्था

अ.क्र.

सल्लामसलर्ीचा ववषर्

कार्ाप्रणालीचे

पन
ु रावत्ृ र्ीकाल

ववस्र्र्
ृ वणान

कलम- ४(१) (ख) (आठ)

कार्ाार्ािी सांबांधीर् असलेल्र्ा सशमर्ी / गट / मांडळ / प्राधधकरण
अ.क्र.

सशमर्ी / गट /
मांडळ /

प्राधधकरणाचे नाव

सशमर्ीचे

बैठक ककर्ी

उदीष्ट

सशमर्ीचे

वेळा

घेण्र्ार्

सदस्र्

सभा

जनसामान्र्ाांसाठी
खल
ु ी आहे का?

र्ेर्े

कलम- ४(१) (ख) (नऊ)

कार्ाालर्ार्ील अधधकारी व कमाचाऱ्र्ाांची र्ादी
अ.क्र.

अधधकारी /

धारण

नाव

असलेले

कमाचाऱ्र्ाचे

ककरर्

दरु ध्वनी
क्रमाांक

एक्सटे न्िन
नांबर

फॅक्स

क्रमाांक

ई-मेल

पद

कलम- ४(१) (ख) (दहा)

कार्ाालर्ार्ील अधधकारी व कमाचारी र्ाांचे वेर्न
अ.क्र.

अधधकारी /

कमाचाऱ्र्ाचे नाव

धारण

ककरर्

असलेले पद

मळ
ु

वेर्न

ग्रेड वेर्न

एकुण
वेर्न

भत्र्े

कलम- ४(१) (ख) (अकरा)

आधथाक वषाार्ील प्रधानशिषायनहार् (र्ोजनेत्र्र /र्ोजनाअांर्गार्) र्रर्ुदीांचा /खचााचा
गोषवारा

लेख सशर्ा

ववद्य न अनद न
योजनेत्तर

योजन अींतगात

२

३

१

अींनत
एक

सि ररत अनद न

योजनेत्तर

योजन अींतगात

५

६

४

त्यक्ष खचा (

एक

चा अखेर)

योजनेत्तर

योजन अींतगात

८

९

७

कलम- ४(१) (ख) (बारा)

ववषर्

कार्ाालर्ामाफार् होणाऱ्र्ा अनद
ु ान वाटपाच्र्ा कार्ाक्रमाची कार्ादधर्ी
मादहर्ी

कार्ाक्रमाचे नाव
लाभाथी पात्रर्ेच्र्ा सांबांधीर् अटी व िर्ी
लाभ शमळववण्र्ासाठीच्र्ा अटी
लाभ शमळववण्र्ासाठीच्र्ा कार्ापदधर्ी
पात्रर्ा ठरववण्र्ासाठी आवश्र्क असलेले
कागदपत्र
कार्ाक्रमामध्र्े शमळणाऱ्र्ा लाभाची ववस्र्र्
ृ
मादहर्ी

अनुदान वाटपाची कार्ापदधर्ी
सक्षम अधधकाऱ्र्ाचे पदनाम

ववनांर्ी अजाासोबर् लागणारे िुल्क
इर्र िल्
ु क

ववनांर्ी अजााचा नमुना

सोबर् जोडणे आवश्र्क असलेल्र्ा कागदपत्राांची
र्ादी (दस्र्ऐवज/ दाखले)
जोड कागदपत्राचा नमुना

कार्ापदधर्ी सांदभाार् र्क्रार यनवारण्र्ासाठी
सांबांधधर् अधधकाऱ्र्ाचे पदनाम
र्पशिलवार व प्रत्र्ेक स्थरावर उपलब्ध यनधी
लाभाथींची र्ादी खालील नमन्
ु र्ार्
टी : ल भ थीं

ध्ये श सन व्यवस्थेब िे रील सींस्थ , स्वींयसेवी सींस्थ आण

व्यक्ती य ींचीच

कलम- ४(१) (ख) (र्ेरा)

हिती जोडण्य त य वी.

एक
१०

कार्ाालर्ामाफार् होणाऱ्र्ा अनद
ु ान कार्ाक्रमाअांर्गार् लाभाथींची ववस्र्र्
ृ मादहर्ी
प्रकाशिर् करणे.

अ.क्र.

लाभाथीचे नाव व
पत्र्ा

अनद
ु ान/ लाभ र्ाांची
रक्कम /स्वरुप

यनवड /पात्रर्ेचे

अशभप्रार्

यनकष

कलम- ४(१) (ख) (चौदा)

कार्ाालर्ीन मादहर्ीचे इलेक्रॉनीक स्वरुपार् साठववलेली मादहर्ी प्रकाशिर् करणे.
अ.क्र.

दस्र्ऐवज प्रकार

ववषर्

कोणत्र्ा

इलेक्रॉनीक
नमन्
ु र्ार्

मादहर्ी

शमळववण्र्ाची

जबाबदार व्र्क्र्ी

पदधर्ी

कलम- ४(१) (ख) (पांधरा)

कार्ाालर्ार्ील उपलब्ध सवु वधाांचा (सवासामान्र् नागररकाांसाठी) र्क्र्ा प्रकाशिर् करणे.

अ.क्र.

१

सवु वधेचा
प्रकार

वेळ

कार्ापदधर्ी

दठकाण

वेळेसांदभाार्
मादहर्ी
वेबसाईट मादहर्ी

३

अशभलेख
र्पासणीसाठी
उपलब्ध

४

व्र्क्र्ी/

कमाचारी

भेटण्र्ाच्र्ा

२

जबाबदार

सुववधाांची मादहर्ी
इर्र मादहर्ी

५
६

कलम- ४(१) (ख) (सोळा)

र्क्रार

यनवारण

कार्ाालर्ार्ील जन मादहर्ी अधधकारी / सहाय्र्क जन मादहर्ी अधधकारी / अवपलीर्
प्राधधकारी र्ाांची ववस्र्र्
ृ मादहर्ी प्रकाशिर् करणे

(अ) जन मादहर्ी अधधकारी
अ.क्र. जन मादहर्ी

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

अधधकाऱ्र्ाचे

पत्र्ा /

ई - मेल

फोन

अवपलीर्
प्राधधकारी

नाव

(आ) सहाय्र्क जन मादहर्ी अधधकारी
अ.क्र. सहाय्र्क जन

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

अधधकाऱ्र्ाचे

पत्र्ा /

ई - मेल

फोन

अवपलीर्
प्राधधकारी

नाव

(इ) अवपलीर् प्राधधकारी
अ.क्र. अवपलीर्
प्राधधकाऱ्र्ाचे
नाव

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्र्ा /
फोन

ई - मेल

अवपलीर्
प्राधधकारी

कलम- ४(१) (ख) (सर्रा)

कार्ाालर्ार्ील इर्र प्रकाशिर् मादहर्ी
अ.क्र.

प्रकािनाचे शिषाक

साधारण केव्हा प्रकाशिर् होर्े?

कलम- ४(१) (ख) (सर्रा)

ववहीर् करण्र्ार् र्ेईल अिी इर्र मादहर्ी
उपरोक्र् मादहर्ी र्पिील माहे …………,वषा…..पर्ंर् अदर्ार्वर् करण्र्ार् आलेली
आहे .

