वसुंधरा पाणलोट ववकास युं त्रणा,
मध्यवर्ती इमारर्त, पविला मजला, पणे - 411001 ये थील काये व कर्ततव्ये याुंचा
र्तपशील

कलम 4 (1) (JÉ)(i)
कार्यालर्याचे नाव
पत्ता
कार्यालर्य प्रमख

वसुंधरा पाणलोट ववकास र्युंत्रणा, पणे
मध्र्यवर्ती इमारर्त, पविला मजला, पणे, 411001
मख्र्य कार्ययकारी अवधकारी र्तथा आर्यक्र्त(कृषी) मिाराष्ट्र
राज्र्य पणे- 1
शासकीर्य ववभागाचे नाव
ग्रामववकास व जलसुंधारण ववभाग,
मुंत्रालर्य, मुंबई-400032
मुंत्रालर्यार्तील
कोणत्र्या ग्रामववकास व जलसुंधारण ववभाग,
खात्र्याच्र्या
मुंत्रालर्य, मुंबई-400032
अवधवनस्र्त
कार्ययक्षेत्र:
मिाराष्ट्र
भौगोलीक/कार्यानरुप
वववशष्ट्ट कार्ये
पाणलोट ववकासाचे काम पािणे
ववभागाचे घ्र्येर्य/धोरण
केंद्र शासनाच्र्य सामाईक मागयदशयक सूचना 2008 नसार
1 एवप्रल 2008 पासून नव्र्याने मुंजरू िोणा-र्या पाणलोट
व्र्यवस्थापन प्रकलपाुंची कामे पािणे .
सवय सुंबुंवधर्त कमयचारी
मख्र्य कार्ययकारी अवधकारी र्याुंच्र्या अवधवनस्र्त अवधकारी व
कमयचारी
अवर्तवरक्र्त मख्र्य कार्ययकारी अवधकारी (1),
सि. मख्र्य कार्ययकारी अवधकारी (4),
प्रशासन अवधकारी (1),
ववत्त अवधकारी (1),
ववरष्ट्ठ सललागार (1),
लेखा अवधकारी (1),
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कामाचे ववस्र्तृर्त स्वरुप

माविर्ती व्र्यवस्थापण समन्वर्यक र्तज्ञ(1),
र्तुंत्र अवधकारी (1)
लेखा सिार्यक (2),
सिार्यक (4),
डे टा एन्री ऑपरे टर (3)
एकूण - 20
अ) र्तालका स्र्तरावर व वजलिा स्र्तरावर र्तर्यार करण्र्यार्त
आलेलर्या पाणलोटाुंचे र्यथाथयदशी आराखडे ज्र्यामध्र्ये
पाणलोट ववकासाचे धोरण ,ववत्तीर्य वनर्यर्तव्र्यर्य, व
अपेवक्षर्त साध्र्य व फलवनष्ट्पत्ती र्याुंचा समावेश असून त्र्या
आधारे राज्र्याचा आराखडा र्तर्यार करणे व र्तो केंद्रीर्य
नोडल एजन्सीकडू न मुंजरू करुन घे णे
ब) राज्र्याच्र्या मुंजरू िोणा-र्या वनधीमधून राज्र्यस्र्तरीर्य डे टा
सेंटर स्थापन करणे व र्ते केंद्रीर्य सुंस्थेशी ऑन लाईन
जोडणे.
क) पाणलोट कक्ष व माविर्ती केंद्राला (WCDC) सिाय्र्य
परववणे .
डü) MoRD/ NRAA र्याुंच्र्याशी सुंपकय साधून क्षमर्ता
बाुंधणीकरीर्ता राज्र्यार्तील सुंस्थाुंचे र्याुंदीस मुंजरू ी
वमळववणे.
ई) पारदशयक पद्धर्त वापरून वजलिा पाणलोट कक्ष व
माविर्ती केंद्राने मुंजरू केलेलर्या प्रकलप कार्यान्वर्यन
अवभकरण र्याुंच्र्या र्यादीला मान्र्यर्ता दे णे.
फ) ववववध स्र्तरावर अुंर्तयबा्य त्रर्यस्थ सुंस्थाुंमाफयर्त

सवनर्युंत्रण व मलर्यमापन र्या करीर्ता र्युंत्रणा स्थापन करणे .
ज) MoRD/ NRAA र्याुंच्र्याशी सुंपकय साधन राज्र्याकरीर्ता
ववववध समस्र्याुंकरीर्ता मागयदशयक सूचना र्तसेच र्ताुंवत्रक
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मागयदशयन सुंविर्ता र्तर्यार करणे.
मालमत्तेचा र्तपशील
सुंस्थेच्र्या
सुंरचनात्मक
र्तक्त्र्यामध्र्ये
कार्ययक्षेत्राचा
प्रत्र्येक स्र्तरावरील र्तपशील
कार्यालर्यीन
दरध्वनी
क्रमाुंक
व वेळा
साप्र्तविक सट्टी व वववशष्ट्ट
सेवेसाठी ठरववलेलर्या वेळा

स्वर्त:ची मालमत्ता नािी.
सुंरचनात्मक र्तक्र्ता सोबर्त जोडला आिे .

020-26050020, 26130053
सकाळी 10.00 र्ते सुंध्र्याकाळी 05.45
साप्र्ताविक सट्टी रवववार, दसरा व चौथा शवनवार, शासनाने
घोषीर्त केले लर्या सट्ट्ाुंचे वदवशी व वजलिावधकारी पणे र्याुं नी
जाविर केले लर्या स्थावनक सट्ट्ाुं च्र्या वदवशी कार्यालर्य बुंद
रािील.
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