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नाव : मािणकलाल िहराचंद शहा
ज�तारीख : ११ एि�ल १९५१ 
िश�ण : बी.ई.(िस�ील), First Class with distinction
शासन सेवेतील कालावधी : क� � शासनाकडे 3 वष� (1973 -1976)
महारा�� न शासनाकडे 32 वष� 6 मिहने 
साव�जिनक बांधकाम िवभाग, महारा��  शासन 
येथून ‘सिचव’ पदाव�न एि�ल 2009 अखेर सेवािनवृ�.

अनुभव

रा�े शासनाकडे, साव�जिनक बांधकाम िवभागात, 15.11.1976 रोजी सहा�क अिभयंता (वग�-1) �णून नेमणूक झाली.
(एम.पी.एस.सी. �धा��क प�र�े�ारे नेमणूक)

सहा�क अिभयंता (वग�-1), काय�कारी अिभयंता, अिध�क अिभयंता, मु�य अिभयंता व सिचव �णून साव�जिनक बांधकाम
िवभागा�ा िविवध शाखांम�े (जसे की साव�जिनक बांधकाम िवभाग, िज�ा प�रषद, महारा��  गृहिनमा�ण मंडळ, रा�� ीय महामागा�चे
काम, द�ता व गुणिनयं�ण मंडळ, महारा��  रा� र�े िवकास महामंडळ, काया�लयीन कामकाज / मं�ालयीन कामकाज इ.) अशा
�कारचे काम केले.

महारा�� ातील िविवध िठकाणी जसे की सातारा, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, धुळे, नांदेड, मंुबई येथे काम केले.

शासकीय इमारतीचंी नवीन बांधकामे, र�े-पुलांची नवीन कामे, B.O.T. ची कामे, तसेच इमारती, र�े व पुलांची देखभाल व
दु��ीची कामे यांचा गाढा अनुभव आहे.

कामांचे िनयोजन करणे, अथ�संक�ीय व योजने�र काय��मांचे ��ाव तयार करणे, अंदाजप�के तयार करणे, अंदाजप�कांना
तांि�क मा�ता देणे, �ा�प िनिवदा मसुदा �प�े मंजुर करणे, कामांची अंमलबजावणी करणे, कामांचे गुणिनयं�ण करणे,

बजेटीगंचे काम, बा� अथ�सहा�ातून हाती �ावया�ा कामांचे ��ाव तयार करणे, आ�थातपनािवषयक कामे, भांडार
हाताळणीचे काम अशी िविवध �कारची कामे केली. �क� अहवाल चांग�ा �कारे तयार केले.

र�े सुरि�ततेबाबत जनसामा�ांचे �बोधन करणे व अिभयांि�की ��पा�ा सुधारणा करणेचे उ�ी� ठरवून, र�े सुरि�तता
मोहीमा राबिव�ारत आ�ा.
आप�ालीन प�र��थती (भूकंप, पूर हानी वगैरे) �थायप� अिभयांि�केशी संबंिधत कामे त�रतेने केली. तसे वेळोवेळी
आप�ालीन �व�था पन आराखडे तयार केले.

लातूर, िक�ारी प�रसरात झाले�ा भूकंपा�ा वेळेस भूकंप��ांपना ता�ुपरते िनवास पुरिव�ापची, शासनाने िदलेली जबाबदारी
स�म�र�ा हाताळली.
कामे करताना नवनवीन अ�यावत तं��ान आिण काय�प�द्ती आ�सात क�न �ाचा उपयोग केला. संगणक �णाली िशकून
�ाचा वापर केला. सॉ�वेअरचा वापर कर�ायसाठी हाताखालील कम�चा-यांना �वृ� केले. साव�जिनक बांधकाम िवभागाची
िविवध मािहती वेबसाईटवर अ�यावत उपल� क�न िदली.
कामगारांचे ��, कं�ाटदारांचे दावे, अित�मणे काढणे यासारखे संवदेनशील �� यश�ी �र�ा हाताळले.

�ायालयीन �करणी (कामगारांची, कं�ाटिवषयक, चौकशी�करणी, सेवािवषयक बाबी संबंधी वगैरे) प�र�� दिनहाय समप�क उ�रे
तयार क�न सिनयं�ण केले. बरीच �ायालयीन �करणे िनकाली िनघाली. िविवध �रावर �ायालयीन �करणे हाताळ�ाचा
अनुभव आहे. लवादांचीही �करणे हाताळली.
सव�सामा�े जनतेची गा-हाणी / त�ारी ऐकून घेऊन �ांचे �भावीपणे िनराकरण केले.

वरील�माणे िविवध �करणे हाताळ�ानसाठी लेखािवषयक �ान, िविवध काय�ांचे �ान, आ�थायपनिवषयीचे �ान, सामा� �ान,

�ा� केले.

वग�-1, वग�-2 अिधका-यांिव��द�ा िवभागीय चौकशी �करणांम�े ‘चौकशी अिधकारी’ �णणून कामकाज केले व चौकशी
अहवाल शासनास सादर केले.
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िविवध सिम�ांसवर सद� �णून, अ�� �णून काम केले व सिमतीचे अहवाल शासनास सादर केले,(अ) िवमान धावप�यां�ा
देखभाल दु��ीचे िनकष ठरिवणे, (ब) पावसाळयांत र�ांणून वर पडणा-या ख�यांची कारणिममांसा शोधणे व उपाययोजना
सुचिवणे. (क) अितवृ�ीमु्ळे हानी झाले�ां पुलांचा अ�ास करणे व उ��रीय पुलांसाठी संरचना�क उपाय योजना सुचिवणे,

अशा तांि�क सिम�ांवर, तसेच िवभागाची / उपिवभागाची काय�भार ठरिवणे, अशा �शासकीय ��पा�ा सिम�ांवर तसेच
म�ी�े� इमारतीमं�े सुरि�तते�ात ��ीने उपाययोजना सुचिवणे, �ी ल िसम�ट�ा दराम�े अवाजवी ��पाची वाढ
झा�ामुळे कं�ाटा�ा भाववाढ कलमात सुधारणा सुचिवणे अशा िविवध सिम�ांवर काम केले.

सा.बां.मंडळ व िवभागीय काया�लयासाठी I.S.O. 9001-2000 �माणप� �ा� कर�ा�ा ��ीने काय�वाही केली.

 


