मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलभिद्युत प्रकल्प ि
गुणभियंत्रण, पुणे या कायालयास प्राप्त होणारे
अिुदाि 4801 या प्रधाि लेखाभिर्षाऐिजी 4701 या
प्रधाि लेखाभिर्षाखाली उपलब्धेसाठी ििीि उपिीर्षष
उघडण्यास मान्यतेबाबत.

महाराष्ट्र िासि
जलसंपदा भििाग
िासि भिणषय क्र. संभकणष 2020/प्र.क्र.16/जभि
ििीि प्रिासि इमारत, 6 िा मजला,
मादाम कामा मागष, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.

भदिांक : 22.07.2021
प्रस्ताििा :मुख्य अभियंता (स्था.), जलभिद्युत प्रकल्प ि गुणभियंत्रण, पुणे या कायालयांतगषत कायषरत कोयिा
संकल्पभचत्र मंडळ, पुणे िगळता अन्य भतन्ही मंडळ कायालये हे गुणभियंत्रण भिर्षयक कामािी संबंभधत असूि,
सदर प्रदे ि कायालयाकडे मुख्यत: जलसंपदा भिर्षयक बांधकामाधीि प्रकल्पाच्या गुणभियंत्रणाचे काम आहे .
यास्ति सदर कायालयािे 4801 या जलभिद्युत प्रकल्पासाठी असलेल्या प्रधाि लेखािीर्षा ऐिजी 4701 या
प्रधाि लेखािीर्षांतगषत ििीि उपिीर्षष उघडू ि, त्या अंतगषत अथषसंकल्ल्पय तरतूद करण्यासाठी भििंती केली
आहे .

त्याअिुर्षंगािे सदर कायालयासाठी 4701

मोठे ि मध्यम पाटबंधारे यािरील िांडिली खचष या

लेखािीर्षांतगषत ििीि उपिीर्षष उघडण्याची बाब िासिाच्या भिचाराधीि होती.
िासि भिणषय :मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलभिद्युत प्रकल्प ि गुणभियंत्रण, पुणे या कायालयास प्राप्त होणारे अिुदाि
4801 या प्रधाि लेखाभिर्षाऐिजी 4701 या प्रधाि लेखाभिर्षाखाली उपलब्ध करुि दे णेकभरता महालेखाकार
कायालय, िागपूर यांिी त्यांच्या भद.17.02.2021 च्या अिौपचारीक संदिान्िये मागणी क्र. आय-5, प्रधाििीर्षष
4701 अंतगषत ििीि उपिीर्षष उघडण्याची मान्यता भदलेली आहे. ििीि लेखािीर्षाचा तपिील खालीलप्रमाणे
आहे:मागणी क्र. आय-5

Demand no. I-5
4701, Capital outlay on Major and Medium
4701, मोठे ि मध्यम पाटबंधारे यािरील िांडिली
Irrigation
खचष
80, General
001, Establishment (Except Command area
80, सिषसाधारण
development)
001, संचालि ि प्रिासि
(01) (19) Chief Engineer(civil), Hydro
power project and Quality control, Pune
(01) आस्थापिा (लािक्षेत्र भिकास व्यभतभरक्त)
(Programme) (4701 J908)
(01)(19) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलभिद्युत प्रकल्प
ि गुणभियंत्रण, पुणे (कायषक्रम) (4701 J908)

िासि भिणषय क्रमांकः संभकणष 2020/प्र.क्र.16/जभि

2.

हे आदे ि महालेखापाल कायालय, िागपूर यांच्यािी भिचारभिभियम करूि त्यांच्या अिौपचारीक संदिष

क्र.TM/Gr.III/U.O.R-03/650, भद.17.02.2021, तसेच भित्त भििागाच्या अिौपचारीक संदिष क्र.202/
व्यय-12, भद.30.06.2021 अन्िये प्राप्त सहमतीिुसार भिगषभमत करण्यात येत आहे.
3.

सदर िासि भिणषय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असूि त्यांचा संकेताक 202107221350350527 असा आहे. हा आदे ि भडजीटल स्िाक्षरीिे
साक्षांभकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िािुसार ि िांिािे,

Rajnish
Ramkishor Shukla

Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d37cbfb080a0bc996a710b3c0aeea737985dac09cb66bbff878f42a
d4e77a606,
serialNumber=293016b5f13cd03f75c9f34c66d956309c8b3cd5faf07931d81
7577e6116e436, cn=Rajnish Ramkishor Shukla
Date: 2021.07.22 12:57:51 +05'30'

( र. रा. िुक्ला )
िासिाचे उप सभचि
प्रत:1.

मा. राज्यपाल यांचे सभचि, राजििि, मुंबई.

2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सभचि.
3. मा.मंत्री (जलसंपदा)/ मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सभचि.
4. मा. मुख्य सभचि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
5. मा. प्रधाि सभचि (जलसंपदा), जलसंपदा भििाग, मंत्रालय, मुंबई.
6. मा. सभचि (लाक्षेभि), जलसंपदा भििाग, मंत्रालय, मुंबई.
7. मा. सभचि (प्रकल्प ि समन्िय), जलसंपदा भििाग, मंत्रालय, मुंबई
8. महालेखापाल, (लेखा ि अिुज्ञय
े ता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 1 ि 2 मुंबई/िागपूर.
9. अभधदाि ि लेखा अभधकारी, मुंबई.
10. भििासी लेखापरीक्षा अभधकारी, मुंबई
11. भजल्हा कोर्षागार अभधकारी, पुणे.
12. मु.अ.(जसं) ि सह सभचि, जलसंपदा भििाग, मंत्रालय, मुंबई.
13. आंतर भित्तीय सल्लागार ि उपसभचि, जलसंपदा भििाग, मंत्रालय, मुंबई.
14. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलभिद्युत प्रकल्प ि गुण भियंत्रण,पुणे
15. मुख्य अभियंता (भिद्युत), जलभिद्युत प्रकल्प, मुंबई
16. कायासि अभधकारी, (का.1433/1411), भियोजि भििाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032.
17. कायासि अभधकारी, भित्त भििाग (अथष-10/व्यय-12), मंत्रालय, मुंबई.
18. कायासि अभधकारी (अथष-2), जलसंपदा भििाग, मंत्रालय, मुंबई.
19. जलभिद्युत कायासि संग्रहाथष
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

