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“डिजीटाईज्ि कालबध्द सेवा वर्ष -२०१५” 

 

अधीक्षक अडियंता,  
कोयना संकल्पडित्र मंिळ, पणेु            

जलसंपत्ती िवन, कोथरुि, पुणे- ४११ ०३८ 
दुरध्वनी: ०२०-२५४६८९८२, फॅक्स: ०२०-२५४४५७६३ 

ई-मेल: sekdc_pune@wrd.maharashtra.gov.in 
जलसंपदा डविागाच्या संकेतस्थळास कृपया िेट द्या: 

http://wrd.maharashtra.gov.in/ 

 
महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा डविाग 

(फक्त ई-मेल द्वारे) जा.क्र.: पी.एम.ओ./D-4/धा-१५४/2131/२०१५                       डदनांक:-०6/११/२०१५ 
प्रडत, 

सवष मा. कायषकारी संिालक / मा. महासिंालक, जलसंपदा डविाग 
सवष मा. मुख्य अडियंता, जलसंपदा डविाग (स्थापत्य/यांडत्रकी/डवद्युत) 
सवष अडधक्षक अडियंता, जलसंपदा डविाग (स्थापत्य/यांडत्रकी/डवद्युत) 
 

डवर्य:- जलसंपदा डविागातील मंजुर पदे व कायषरत पदे यािंा आढावा घेण्यासाठी, सवष कायालयांिा 
आकृतीबधं ई-सेवा पसु्तक प्रणालीमध्ये नोंदडवणेसाठी मेटा, नाशिक येथे घेण्यात येणाऱ्या 
कायषिाळेस उपस्थथत राहण्याबाबत. 

संदिष: िासनाचे पत्र- क्र. ई-प्रशा/२०१५/३१८/१५ /लपा-१ डदनांक:-२९/१०/२०१५ 
 

सद्यस्स्थतीत जलसंपदा डविागातील मंजुर पदे व कायषरत पदे यांिा आढावा घेण्यािे काम शासनस्तरावर सुरु 
आहे. या अतंगषत ई-सेवा पसु्तक प्रणालीमध्ये प्रत्येक कायालयािा आकृडतबधं तयार करुन त्यानुसार कायषरत पदे िरण्यािी 
पणुष करावयािी आहे. या अनुरं्गाने संदिीय शासन पत्रान्वये अधीक्षक अडियंता कायालयातील संबडंधत उप/ सहायक 
अधीक्षक अडियंता यांना मंिळ कायालय तसेि त्यांच्या अतंगषत कायषरत सवष कायालयांिा (जसे-डविाग, उप-डविाग, 
ससिन शाखा इत्यादी) िा आकृडतबधंानुसार माहे ऑक्टोंबर २०१५ अखेरिी कायषरत पदांिी माडहती ई-सेवा पसु्तक 
प्रणालीमध्ये िरण्यािी जबाबदारी देण्यात आललेी आहे. तसेि सवष महामंिळ, जल व िमुी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद, 
महाराष्ट्र अडियांडत्रकी सशंोधन संस्था, नाडशक  व सवष मुख्य अडियंता यािंे स्वत:िे कायालयातील मंजुर पदे व कायषरत 
पदे यांिी माडहती प्रणालीमध्ये िरण्यासाठी संबडंधत कायालयप्रमुखांनी उप-अडियंता पदावरील एका अडियंत्यािी व एका 
डलडपकािी नेमणकु करण्यािे डनदेडशत करण्यात आल ेआहे. त्यांच्याकिे सदर कायालयांिा आकृडतबधं ई-सेवा प्रणालीत 
नोंदवण्यािी जबाबदरी डवहीत करण्यात आललेी आहे. 

जलसंपदा शिभागातील सिव कायालयाचं ेआकृशतबधं ई-सेिा पसु्तक प्रणालीमध्ये तयार करण्यासाठी शदनांक १८-
११-२०१५, १९-११-२०१५, २०-११-२०१५ ि २१-११-२०१५ या कालािधी कशरता मेटा, नाडशक येथे कायषशाळा आयोडजत 
करण्यात आलेली आहे. सदर कायषशाळेस जलसंपदा डविागातील सवष मंिळ कायालयातील उप-अधीक्षक अडियंता 
अथवा सहायक अधीक्षक अडियंता व त्यांिे सोबत एक सहाय्यक डलपीक तसेि सवष महामंिळ, जल व िमुी व्यवस्थापन 
संस्था, औरंगाबाद, महाराष्ट्र अडियांडत्रकी संशोधन ससं्था, नाडशक  व सवष मुख्य अडियंता यांिे कायालयातील शनदेशित 
उप अशभयंता ि एक सहाय्यक शलपीक यांनी सोबत जोडण्यात आलेल्या सहपत्र क्र. १ प्रमाणे उपस्थथत राहणे अत्यावश्यक 
आहे. या सहपत्रामध्ये मंडळ कायालय अथिा त्यािरील कायालय यांच े नाव नजरिकुीने राहुन गेले असल्यािे 
आढळल्यास त्याबाबत श्री. नंदडकशोर रणवरे यानंा अवगत कराव.े 
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कायविाळेस उपस्थथत राहणाऱ्या अशधकारी/कमवचारी यांनी कायविाळेस उपस्थथत राहताना सोबत घेऊन 
याियाच्या महत्वाच्या कागदपत्रांिी ि साधनांची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे. तरी आपले स्तरावरुन सबंडंधतानंा 
आवश्यक त्या कागदपत्र व साधनासंह कायषशाळेस उपस्स्थत राहण्याबाबत आदेडशत करण्यात याव े ही डवनंती. या 
कायषशाळेस अनुपस्स्थत राहणाऱ्या उप/सहायक अधीक्षक अडियंता सकवा संबडंधत डनदेडशत अडियंता यांिी माडहती 
शासनािे डनदशषनास आणनु देण्यात येईल. 

सिव महामंडळ, िाल्मी, मेरी ि िासनाच्या थेट शनयंत्रणाखालील मुख्य अशभयंता यांनी त्यांच ेअंतगवतच्या सिव मंडळ 
कायालयाचंा समाििे सोबतच्या िळेापत्रकामध्ये झाला आहे, याची खात्री करािी, ही शिनंती.  

सदर माडहती शासनास डवडहत कालमयादेमध्ये उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्याने याबाबत तातिीने 
कायषवाही व्हावी, ही डवनंती. 

प्रडतडलपी :- 

१) मा. प्रधान सशचि, जलसंपदा शिभाग, मंत्रालय मंुबई यांना माडहतीस्तव सडवनय सादर (लक्षवधे- िॉ. संजय 
बलेसरे, उप सडिव) 

२) अधीक्षक अडियंता व सहसिंालक, महाराष्ट्र अडियांडत्रकी प्रडशक्षण प्रबोडधनी, नाडशक यांना शासन पत्रातील 
सुिनानुंसार आवश्यक कायषवाहीस्तव समादराने अगे्रडर्त. शिनंती करण्यात येते की, कायविाळेकशरता उपस्थथत 
राहणाऱ्या प्रशिक्षणाथी तसचे कोयना संकल्पडित्र मंिळ, पणेु येथील व्याख्याते (६ व्यक्ती) यांिी िोजन, 
राहण्यािी, प्रडशक्षण कक्ष, सगंणक कक्ष, इंटरनेट व इतर व्यवस्था करण्यात यावी. 

३) अधीक्षक अशभयंता, दगडी धरण मंडळ, मसंस,ं नाशिक यांना शिनंती करण्यात येते की आपले कायालयातील श्री. 
एस.पी. पाटील, सहायक अशभयंता, श्रेणी-१ यांना या कायषशाळेसाठी डद. १८ ते २१ या कालावधीमध्ये उपस्स्थत 
राहण्याबाबत आदेशित कराि.े 

४) अधीक्षक अशभयंता, धुळे पाटबधंारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यानंा शिनंती करण्यात येते की आपले कायालयातील श्री. 
शििाल खैरनार, सहायक अशभयंता, श्रेणी-२ यांना या कायषशाळेसाठी डद. १८ ते २१ या कालावधीमध्ये उपस्स्थत 
राहण्याबाबत आदेशित कराि.े 

५) अधीक्षक अशभयंता, Directorate of Irrigation Research and Drainage, Pune: डवनंती करण्यात येते की 
आपले कायालयातील श्री. ि.रा. उगले, यानंा या कायषशाळेसाठी डद. १८ ते २१ या कालावधीमध्ये उपस्स्थत 
राहण्याबाबत आदेशित कराि.े 

६) सवष कायषकारी अडियंता, जलसंपदा डविाग (स्थापत्य/याडंत्रकी/डवद्युत)यांना माडहतीस्तव अगे्रडर्त. 
७) श्री. नंदडकशोर रणवरे, स.अ.-१ व श्री. डदस्ववजय पाटील, स.अ.-१, प्रकल्प व्यवस्थापन कायालय, पणेु यानंा 

आवश्यक कायषवाहीस्तव. 

सहपत्र:-  
१) कायविाळेस उपस्थथत राहण्याचे वळेापत्रक. 
२) कायविाळेस उपस्थथत राहताना सोबत घेऊन याच्या 

महत्िाच्या कागदपत्राचंी ि साधनांची यादी. 
३) पडरडशष्ट्ठ क्रमांक १, २, ३ ि ४ 

 

रा. र. शहा 
अधीक्षक अडियंता 

कोयना सकंल्पडित्र मंिळ, पणेु 



Page 3 of 11 
 

सहपत्र क्र. १: कायविाळेस उपस्थथत राहण्याच ेवळेापत्रक. 

खालील वळेापत्रकानुसार जलसंपदा डविागातील सवष मंिळ कायालयातील उप-अधीक्षक अडियंता अथवा सहायक 
अधीक्षक अडियंता व त्यािंे सोबत एक सहाय्यक डलपीक तसेि सवष महामंिळ, वाल्मी, मेरी व सवष मुख्य अडियंता यािंे 

कायालयातील शनदेशित उप अशभयंता ि एक सहाय्यक शलपीक यांनी मेटा नाशिक येथे उपस्थथत रहाि.े 

अ) डदनांक व वळे:  डद. १८/११/२०१५, सकाळी १०.०० ते ६.००, शठकाण: मेटा, नाशिक 
१) कायषकारी सिंालक, महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे डवकास महामंिळ, पणेु  
२) मुख्य अडियंता, जलसंपदा, पणेु 
३) मुख्य अडियंता, (डव.प्र.) जलसंपदा, पणेु 
४) मुख्य अडियंता, जलडवद्युत प्रकल्प, (स्थापत्य), पणेु 
५) अधीक्षक अडियंता, कोयना (डव.व यां.) सकंल्पडित्र मंिळ, पणेु 
६) अधीक्षक अडियंता, पाटबधंारे सशंोधन व डवकास सिंालनालय, पणेु 
७) अधीक्षक अडियंता, यांडत्रकी मंिळ, पणेु 
८) अधीक्षक अडियंता, पणेु पाटबधंारे प्रकल्प मंिळ, पणेु 
९) अधीक्षक अडियंता, कृष्ट्णा पाणी तंटा लवाद कक्ष, पणेु 
१०) अधीक्षक अडियंता, पणेु पाटबधंारे मंिळ, पणेु 
११) अधीक्षक अडियंता, लािक्षते्र डवकास प्राडधकरण, पणेु 
१२) अधीक्षक अडियंता, कुकिी प्रकल्प मंिळ, पणेु 
१३) अधीक्षक अडियंता, सांगली पाटबधंारे प्रकल्प मंिळ, सांगली 
१४) अधीक्षक अडियंता, कृष्ट्णा कोयना उपसा ससिन प्रकल्प मंिळ, सांगली 
१५) अधीक्षक अडियंता, कोल्हापरु पाटबधंारे मंिळ, कोल्हापरु 
१६) अधीक्षक अडियंता, यांडत्रकी मंिळ, कोल्हापरु 
१७) अधीक्षक अडियंता, बाधंकाम मंिळ (डवद्युत), कोल्हापरु 
१८) अधीक्षक अडियंता, सातारा पाटबधंारे प्रकल्प मंिळ, सातारा 
१९) अधीक्षक अडियंता, कोयना बांधकाम मंिळ, सातारा 
२०) अधीक्षक अडियंता, कोयना (डववयां) बांधकाम मंिळ, सातारा 
२१) अधीक्षक अडियंता, लािक्षते्र डवकास प्राडधकरण, सोलापरु 
२२) अधीक्षक अडियंता, डिमा कालव ेमंिळ, सोलापरु 
२३) अधीक्षक अडियंता, उस्मानाबाद पाटबधंारे मंिळ, उस्मानाबाद 
२४) अधीक्षक अडियंता, वाडशम पाटबधंारे मंिळ, वाडशम 
२५) अधीक्षक अडियंता, गुणडनयंत्रण मंिळ, पणेु 
२६) अधीक्षक अडियंता, दक्षता पथक, पणेु  
२७) अधीक्षक अडियंता, लािक्षते्र डवकास प्राडधकरण, अहमदनगर 
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सहपत्र क्र. १: कायविाळेस उपस्थथत राहण्याचे वळेापत्रक. 
खालील वळेापत्रकानुसार जलसंपदा डविागातील सवष मंिळ कायालयातील उप-अधीक्षक अडियंता अथवा सहायक 
अधीक्षक अडियंता व त्यािंे सोबत एक सहाय्यक डलपीक तसेि सवष महामंिळ, वाल्मी, मेरी व सवष मुख्य अडियंता यािंे 
कायालयातील शनदेशित उप अशभयंता ि एक सहाय्यक शलपीक यांनी मेटा नाशिक येथे उपस्थथत रहाि.े 
 

ब) डदनांक व वळे:  डद. १९/११/२०१५, सकाळी १०.०० ते ६.००, शठकाण: मेटा, नाशिक 
१) कायषकारी सिंालक, गोदावरी मराठवािा ससिन डवकास महामंिळ, औरंगाबाद 
२) महासंिालक, जल व िमुी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद  
३) महासंिालक, महाराष्ट्र अडियांडत्रकी सशंोधन संस्था, नाडशक 
४) मुख्य अडियंता, महाराष्ट्र जलडवकास कें द्र, औरंगाबाद 
५) मुख्य अडियंता, जलसंपदा डविाग, औरंगाबाद 
६) मुख्य अडियंता, लािक्षेत्र डवकास प्राडधकरण, जलसंपदा डविाग, औरंगाबाद 
७) मुख्य अडियंता, मध्यवती सकंल्पडित्र संघटना, नाडशक  
८) मुख्य अडियंता, डनयोजन व जलडवज्ञान प्रकल्प, नाडशक 
९) मुख्य अडियंता, यांडत्रकी, जलसंपदा डविाग, नाडशक 
१०) मुख्य अडियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा डविाग, नाडशक 
११) अधीक्षक अडियंता, औरंगाबाद पाटबधंारे मंिळ, औरंगाबाद 
१२) अधीक्षक अडियंता, लािक्षेत्र डवकास प्राडधकरण, औरंगाबाद 
१३) अधीक्षक अडियंता, जायकवािी प्रकल्प मंिळ, औरंगाबाद 
१४) अधीक्षक अडियंता व सहसंिालक, जल व िमुी व्यवस्थापन ससं्था, औरंगाबाद  
१५) अधीक्षक अडियंता, गुणडनयंत्रण, औरंगाबाद 
१६) अधीक्षक अडियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद 
१७) अधीक्षक अडियंता व सहसंिालक, महाराष्ट्र अडियांडत्रकी संशोधन संस्था, नाडशक  
१८) अधीक्षक अडियंता, आधार सामृग्री सकंलन, डनयोजन व जलडवज्ञान, नाडशक 
१९) अधीक्षक अडियंता, आधार सामृग्री पथृ:करण मंिळ, नाडशक 
२०) अधीक्षक अडियंता, (दगिी धरण/माती धरण/द्वारे/उपसा ससिन) मध्यवती संकल्पडित्र संघटना, 

नाडशक 
२१) अधीक्षक अडियंता, धरण सुरक्षा संघटना, नाडशक  
२२) अधीक्षक अडियंता व सहसंिालक, महाराष्ट्र अडियांडत्रकी प्रडशक्षण प्रबोडधनी, नाडशक 
२३) अधीक्षक अडियंता, यांडत्रकी मंिळ, नाडशक 
२४) अधीक्षक अडियंता, लािक्षेत्र डवकास प्राडधकरण, नाडशक 
२५) अधीक्षक अडियंता, नांदेि पाटबधंारे मंिळ, नांदेि 
२६) अधीक्षक अडियंता, उध्वष पैनगंगा प्रकल्प मंिळ, नांदेि 
२७) अधीक्षक अडियंता, यांडत्रकी मंिळ, नांदेि 
२८) अधीक्षक अडियंता, बीि पाटबधंारे प्रकल्प मंिळ, परळी  (लातुर) 
२९) अधीक्षक अडियंता, लािक्षेत्र डवकास प्राडधकरण, बीि 

 



Page 5 of 11 
 

सहपत्र क्र. १: कायविाळेस उपस्थथत राहण्याच ेवळेापत्रक. 
खालील वळेापत्रकानुसार जलसंपदा डविागातील सवष मंिळ कायालयातील उप-अधीक्षक अडियंता अथवा सहायक 
अधीक्षक अडियंता व त्यािंे सोबत एक सहाय्यक डलपीक तसेि सवष महामंिळ, वाल्मी, मेरी व सवष मुख्य अडियंता यािंे 
कायालयातील शनदेशित उप अशभयंता ि एक सहाय्यक शलपीक यांनी मेटा नाशिक येथे उपस्थथत रहाि.े 
 

क) डदनांक व वळे:  डद. २०/११/२०१५, सकाळी १०.०० ते ६.००, शठकाण: मेटा, नाशिक 
१) कायषकारी सिंालक, कोकण पाटबधंारे डवकास महामंिळ, ठाणे 
२) कायषकारी सिंालक, तापी पाटबधंारे डवकास महामंिळ, जळगाव  
३) मुख्य अडियंता, तापी पाटबधंारे डवकास महामंिळ, जळगाव 
४) मुख्य अडियंता, कोकण प्रदेश, जलसंपदा डविाग, मंुबई 
५) मुख्य अडियंता, जलडवद्युत प्रकल्प (डवद्युत), मंुबई 
६) अधीक्षक अडियंता, उत्तर कोकण पाटबधंारे प्रकल्प मंिळ, ठाणे 
७) अधीक्षक अडियंता, ठाणे पाटबधंारे मंिळ, ठाणे 
८) अधीक्षक अडियंता व प्रकल्प संिालक, खारिमुी डवकास मंिळ, ठाणे 
९) अधीक्षक अडियंता, दक्षता पथक, ठाणे 
१०) अधीक्षक अडियंता, घाटघर (डववयां) मंिळ, कळवा, ठाणे  
११) अधीक्षक अडियंता, लािक्षेत्र डवकास प्राडधकरण, जळगाव 
१२) अधीक्षक अडियंता, जळगाव पाटबधंारे प्रकल्प मंिळ, जळगाव 
१३) अधीक्षक अडियंता, दडक्षण कोकण पाटबधंारे मंिळ, ओरस (ससधुदुगष) 
१४) अधीक्षक अडियंता, कोकण पाटबधंारे मंिळ, रत्नाडगरी 
१५) अधीक्षक अडियंता, धुळे पाटबधंारे प्रकल्प मंिळ, धुळे 
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सहपत्र क्र. १: कायविाळेस उपस्थथत राहण्याच ेवळेापत्रक. 
खालील वळेापत्रकानुसार जलसंपदा डविागातील सवष मंिळ कायालयातील उप-अधीक्षक अडियंता अथवा सहायक 
अधीक्षक अडियंता व त्यािंे सोबत एक सहाय्यक डलपीक तसेि सवष महामंिळ, वाल्मी, मेरी व सवष मुख्य अडियंता यािंे 
कायालयातील शनदेशित उप अशभयंता ि एक सहाय्यक शलपीक यांनी मेटा नाशिक येथे उपस्थथत रहाि.े 
 
ि) डदनांक व वळे:  डद. २१/११/२०१५, सकाळी १०.०० ते ६.००, शठकाण: मेटा, नाशिक 

१) कायषकारी सिंालक, डवदिष ससिन डवकास महामंिळ, नागपरु 
२) मुख्य अडियंता, गोसीखुदष प्रकल्प, नागपरु 
३) मुख्य अडियंता, जलसंपदा डविाग, नागपरु 
४) मुख्य अडियंता, डवशेर् प्रकल्प, जलसंपदा डविाग, अमरावती 
५) मुख्य अडियंता, जलसंपदा डविाग, अमरावती 
६) अधीक्षक अडियंता, कोयना संकल्पडित्र मंिळ पणेु 
७) अधीक्षक अडियंता, गोसीखुदष प्रकल्प मंिळ, नागपरु 
८) अधीक्षक अडियंता, नागपरु पाटबधंारे मंिळ, नागपरु 
९) अधीक्षक अडियंता, लािक्षेत्र डवकास प्राडधकरण, नागपरु 
१०) अधीक्षक अडियंता, पाटबधंारे प्रकल्प अन्वरे्ण मंिळ नागपरु 
११) अधीक्षक अडियंता, जलडवद्युत व उपसा ससिन मंिळ, अजनी, नागपरु 
१२) अधीक्षक अडियंता, यांडत्रकी मंिळ, नागपरु 
१३) अधीक्षक अडियंता, दक्षता पथक, नागपरु 
१४) अधीक्षक अडियंता, गुणडनयंत्रण मंिळ, नागपरु 
१५) अधीक्षक अडियंता, उध्वष वधा प्रकल्प मंिळ, अमरावती 
१६) अधीक्षक अडियंता, पाटबधंारे प्रकल्प व अन्वरे्ण मंिळ, अमरावती 
१७) अधीक्षक अडियंता, दक्षता पथक, अमरावती 
१८) अधीक्षक अडियंता, िंद्रपरु पाटबधंारे मंिळ, िंद्रपरु 
१९) अधीक्षक अडियंता, गोसीखुदष उपसा ससिन मंिळ, अंबािी (िंिारा) 
२०) अधीक्षक अडियंता, यवतमाळ पाटबधंारे मंिळ, यवतमाळ 
२१) अधीक्षक अडियंता, बलुढाणा पाटबधंारे प्रकल्प मंिळ, बलुढाणा 
२२) अधीक्षक अडियंता, अकोला पाटबधंारे मंिळ, अकोला 
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सहपत्र-२ कायविाळेस उपस्थथत राहताना सोबत घेऊन याियाच्या महत्िाच्या 
कागदपत्रांची ि साधनांची यादी 

 
कायषशाळेत खालील Check List प्रमाणे आवश्यक त्या सवष बाबींसह उपस्स्थत राहणे अडनवायष आहे- 

1) लॅपटॉप (िाजषर सह) 

2) िोंगल (इंटरनेट कनेक्टीस्व्हटी कडरता) 

3) २९/१०/२०१५ च्या शासनाच्या प्रत्रातील पडरडशष्ट्ठ क्रमांक १ ते ३ तसेि पडरडशष्ट्ठ ४ यांच्या कायालय 

प्रमुख यांच्या स्वाक्षांडकत प्रती (हािष कॉपी व स्कॅन केलेली Soft Copy) तसेि Excel मधील Soft Copy 

4) मंजुर मुदतवाढ प्रस्तावािी प्रत हािष कॉपी व स्कॅन केलेली सॉफ्ट कॉपी स्वरुपात  

5) कायालयाच्या आकृडतबधंाबाबतिा शासन डनणषय हािष कॉपी व स्कॅन केलेली सॉफ्ट कॉपी स्वरुपात  

6) जर सेवा वगष दृवारे काही अडधकिी पदे आपल्या कायालयात कायषरत असतील तर त्याबाबतिा शासनाि े

सकवा वडरष्ट्ठ कायालयाि ेआदेश यांिी प्रत  
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सहपत्र-३ 
पडरडशष्ट्ट-१ - कायालयांच्या रिनेिी माडहती 

 

मंिळाि ेनाव:  ____________________________________________ 

डविागाि ेनाव:  ____________________________________________ 

डविागािा कायषप्रकार (लागु असललेा डनविावा):  Construction / Management / Design / Quality Control / Survey & 
Investigation/ Research / Training / Hydrology / Vigilance/ Manufacturing 

डटप:  

१) प्रत्येक डविाडगय कायालयाि ेसवष उप-डविाग व ससिन शाखा यांिी माडहती स्वतंत्रपणे िरण्यात यावी. आवश्यकता 
िासल्यास अडतडरक्त पाने जोिावीत. 

२) कायालयांिी माडहती िरताना डविाग व त्या अतंगषत असलले ेउप-डविाग व त्या उप-डविागांच्या अंतगषत असलले्या ससिन 
शाखा एका खाली एक येतील अशा पध्दतीने िराव्यात. (खालील तक्तानुसार) 

३) सदर माडहती केवळ English मध्ये तयार करुन Excel मध्ये िरण्यात यावी व ती माडहती डद. २/११/२०१५ पयंत 
ae1trg.pmo@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावी. कृपया हािष कॉपी पाठडवण्यात येऊ नये. 

Name of Office Village Tahsil District 

Sub Division No-1    

Section 1.1    

Section 1.2    

Section 1.3    

Section 1.4    

Section 1.5    

    

Sub Division No-2    

Section 2.1    

Section 2.2    

Section 2.3    

Section 2.4    

Section 2.5    

    

mailto:ae1trg.pmo@gmail.com
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पाडरडशष्ट्ट-२ - कायालयािा आकृतीबंध 

डटप:  
१) खालील माडहती िरताना शासनाकिुन मान्यता डमळालेल्या सेवासातत्य / मुदतवाढ / आकृतीबंध प्रस्तावानुसारि िरणे 

आवश्यक आहे. सवष मंजुर पदांिी माडहती यामध्ये िरणे आवश्यक आहे. 
२) मंिळ कायालय ते ससिन शाखा या प्रत्येक कायालयासाठी स्वतंत्रपणे आकृतीबंध खालीलप्रमाणे तयार करण्यात यावा.  
३) सदर माडहती केवळ English मध्ये तयार करुन Excel मध्ये िरण्यात यावी व ती माडहती डद. २/११/२०१५ पयंत 

ae1trg.pmo@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावी. कृपया हािष कॉपी पाठडवण्यात येऊ नये. 
  
Name of Office:  ___________________________________________ 
 

अ) RT अडधकारी / कमषिारी यािंी माडहती: 
 
Sr.No. Post Name Number of Posts Approved Number of Filled Post Vacant 

Post 
As per 
Akrutibandh 
or Extension 

Post Transfer Total 
Post 

As per 
Akrutibandh 
or Extension 

As Per 
Post 
Transfer 

Total 
Post 

To 
This 
Office 

From 
This 
Office 

1          

2          

etc.          

टीप- जर शासनाच्या सकवा वडरष्ट्ठ कायालयाच्या आदेशाने एखादे डवडशष्ट्ठ पद आपल्या कायालयात इतर कायालयातुन देण्यात 
आलेले असेल व त्या पदािा सामावशे आपल्या कायालयाच्या मुदतवाढ प्रस्तावात अथवा नडवन आकृडतबंधात झाललेा असेल तरि 
असे पद त्याबाबति ेपत्र अथवा आदेश दाखवुनि प्रणालीमडधल आकृडतबंधात ॲि करता येईल, यािी कृपया नोंद घेण्यात यावी.  

ब) CRT / CRP अडधकारी / कमषिारी यािंी माडहती: 
 

Sr.No. Post Name Number of Post currently Filled 

1 CRT (येथे एकुण CRT पदांिी संख्या टाकावी) =  

2 CRP (येथे एकुण CRP पदांिी संख्या टाकावी) = 

mailto:ae1trg.pmo@gmail.com
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पडरडशष्ट्ट-३ - मंजुर आकृतीबंधानुसार कायषरत असलले्या अडधकारी / कमषिाऱ्यांिी यांिी माडहती 

 

डटप:  
१) मंिळ कायालय ते ससिन शाखा या प्रत्येक कायालयासाठी स्वतंत्रपणे माडहती तयार करण्यात यावी.  
२) सदर माडहती केवळ English मध्ये तयार करुन Excel मध्ये िरण्यात यावी व ती माडहती डद. २/११/२०१५ पयंत ae1trg.pmo@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावी. कृपया हािष कॉपी 

पाठडवण्यात येऊ नये. 
  
Name of Office:  ____________________________________________ 

अ) RT अडधकारी / कमषिारी यािंी माडहती: 

Sr.No Aadhar NO* 
Honorific* 

(Dr./Mr./Mrs./Miss.) 
First Name* Middle Name* 

Last Name* 

(Surname) 
Post* 

Group* 

( A/B/C/D) 

Date Of 
Birth* 

Date Of 
Joining* 

Mobile 
No.* 

1 

 

         

 

      

2 

 

 

        etc. 

 

 

        ब) CRT/CRP कमषिारी यािंी माडहती: 

Sr.No Aadhar NO* 
Honorific* 

(Dr./Mr./Mrs./Miss.) 
First Name* Middle Name* 

Last Name* 

(Surname) 
Post* 

Group* 

( A/B/C/D) 

Date Of 
Birth* 

Date Of 
Joining* 

Mobile 
No.* 

1 

 

         

 

      

2 

 

 

        etc. 
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पडरडशष्ट्ट-४ - कायालयािा आकृतीबंध स्थायी व अस्थायी पदांच्या वगीकरणानुसार 

Sr. No. Name of Post or Designation 
Number of Sanction Posts as per 
Akrutibandh/ Extension Proposal 

Number of Filled 
Post 

Vacant Post 

A B (A-B) 

1 
 Temporary       

Permanent       

2 
  Temporary       

Permanent       

3 
  Temporary       

Permanent       

4 
  Temporary       

Permanent       

5 
  Temporary       

Permanent       

etc. 
  Temporary       

Permanent       

Total+ 
Temporary       
Permanent       

Grand Total 
        

 


