अ

पदनाम

सेवेचा तपिशल
१. कयकार अिभयंता वभागातील व वध योजनेअत
ं गत तयार अंदाजपञकाची तांिञक

१

.सहा.

तपासणी

२. तांिञक शाखेवर ल तांिञक बाबीकर ता पयवे न
३. आ थापना वषयक न तीवर अिभ ाय दे णे
१. सहा. मा हती अिधकार

हणून काय करणे

२. गोपिनय अहवाल व याबाबतचा पञ यवहार
२

अिध क

३. कायालयीन कामकाजावर सिनयंञण ठे वणे
४. हजेर पटावर सिनयंञण ठे वणे
५. आ थापना वषयक न ती तपासून अिभ ाय दे णे
१. लेखा वषयक बाबी तपासून सादर करणे

3

सहा.लेखा

२. योजना वषयक कामांचे अथसंक प तयार करणे

अिधकार

३. वेतन व इतर दे यके तपासून सादर करणे
४. उप वभाग िनहाय अंके णाचे कामावर िनयंञण
१. ज हा वाष क िनयोजन तयार करणे

शाखा

4

२. िसंचन वकास काय म

३. अंदाजपञकाची तांिञक तपासणी करणे

अिभयंता तां. ४. बंधायाची कामे बांधकाम / दु
१

तीसंबधीत दे यकांची तांिञक तपासणी करणे

५. रो.ह.यो.अंतगत कामांची मा हती तयार करणे

६. रोहयो अंतगत िसंचन व हर ंची िनवड न ती ◌ृ

७. िसंचन व पाणी प ट २. लिस व अंतगत तलाव मासेमार कर ता दे णब
े ाबत
शाखा

5

अिभयंता तां.
२

१. ना व यपुण योजनेची संपुण कामे २.
३. जलयु

िशवार अिभयान काय म.

ादे िशक पाणी पुरवठा योजनांची कामे पाहणे

शाखा

6

अिभयंता तां. १. रा ीय

ामीण पाणी पुरवठा योजना अंदाजपञकाची तांिञक तपासणी करणे

३
शाखा

7

अिभयंता तां. १.१३ चा व

आयोग २. सुवण महो सवी योजना कामाची अमलबजावणी करणे

४
१. रो.ह.यो.अंतगत जवाहर व हर लाभाथ बाबतची

8

आरे खक

करणे व यासंबधीत पञ यवहार ४.

10

11

12

13
14
15

वर

सहा.

यासंबधीत

कामे/पञ यवहार २. रोहयो जवाहर व हर योजनेसंबधीत िनधीवाटप ३. भुसंपादनाची

१. (लेखा) बजेट ऑड ट संबधीत सव

9

या व

यायालयीन

करणे हाताळणे

कारची कामे २. उदगीर व औसा उप वभागातील

अंके ण ३. पं.रा.सिमती लेखा आ ेप व भ.िन.िन.

करणे ४. िन वदा

येसंबधीची

संपुण कामे ५.रोखपाल कामे.

वर

सहा.

वर

सहा.

वर

सहा..

वर

सहा.

१. वग१ व वग २ अिधकायांची संपुण आ थापना २. शाखा अिभयंता/क.अिभ./याची
आ थापना.(दौरादै नं दनी मंजूर सह
१. लघुिसंचन वभागातील कमचार्.यांची आ थापना २. वभागातील कमचायांची
भ.िन.िन.कजाची

करणे. ३. अ ीम

१सव लेखा िशषातांगत

करणे

आथ क तरतूद ची न द घेणे.,पाणी टं चाई अंतगत सव

दे यके,भांडार वभाग,जल यव थापन व
१.उप वभाग (यां) व दे खभाल दु

व छता सिमतीची कामे

ती क

व म.जी. ा ह तांतर त कमचायांची

आ थापना वषयक सव कामे करणे.

किन

सहा. १. १जावक वभागाची संपूण कामे २. ज हा प रषद अंतगत होणाया सव बैठका

किन

सहा

२. १आवक वभागाची संपूण कामे.

१.ई टडर िन वदा, कामाची दे यके पार त करणे ,२.कायालयातील अिधकार / कमचार
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किन

सहा. यांची वेतन दे यके ३.शासक य र कमा भरणा करणे ४ शासक य रकमेचा ताळमेळ
करणे.

