कार्ाालर्ाचे नांव
पत्ता
कार्ाालर् प्रिुख
शासकीर् ववभागाचे नांव
ववमशष्ठ कार्ा
ववभागाचे ध्र्ेर् िोरण
सवा संबंिीत किाचारी
कािाचे ववस्तत
ृ स्वरुप
कार्ाालर्ीन दरु ध्वनी क्रिांक व
साप्ताहहक सुट्टी व ववशीष्ठ सेवसाठी
ठरववलेल्र्ा वेळा

अ.नं.
1

संकलनाचे नांव
संिर् गांिी र्ोिना
स्वातंत्र्र् सैननक

1

कलम 4 (1) (ब) (1 ब)(2)
कािकािाचे ववषर्
सािाजिक न्र्ार् व ववशेष ववभागा िार्ात राबववल्र्ा िाणा-र्ा सवा
र्ोिनां
चे कािकाि
ननर्ंअं
त्रण
. शाखे
डे प्राप्त
होणारे व
िाहहतीचा
अधिकार व
2005
तगाकरणे
त अिाा
वर क
कार्ा
वाही करणे
स्वातंत्र्र् सैननकांच्र्ा ि्ृ र्ुपश्चात वविवा वारस प्नीस ननवत्त
ृ ीवेतन व
इतर अधथाक सवलती बाबत कार्ावाही करणे.जिल्हा गौरव समितीची
मशर्ारस घेवून प्रस्ताव शासनास सादर करणे, तसेच शासनाने
वेळोवेळी ननगािीत केलेल्र्ा आदे शाची अंिलबिावणी करणे.

राज्र् शासनाच्र्ा र्ोिना राबववणे

राज्र् शासना अंतगात राबववल्र्ा िाणा-र्ा र्ोिना,संिर् गांिी
ननरािार र्ोिना, श्रावणबाळ सेवा राज्र् ननवत्त
ृ ीवेतन र्ोिना
इ.र्ोिनांचे ननर्ंत्रण व अंिलबिावणी करणे . आवश्र्क अनद
ु ान वाटप
करण, र्ोिनांची प्रमसध्दी करणे सवा पात्र लाभार्थर्ाांना र्ोिनेचे लाभ
दे णे बाबत र्ोग्र् ती कार्ावाही करणे.

केंद्र शासनाच्र्ा र्ोिना राबववणे

केंद्र शासना अंतगात राबववल्र्ा िाणा-र्ा र्ोिना,इंहदरा गांिी राष्रीर्
वध्
ृ दापकाळ र्ोिना,इंहदरा गांिी राष्रीर् वविवा, व इंहदरा गांिी राष्रीर्
अपंग र्ोिना तसेच राष्रीर् कुटुंब लाभ र्ोिना ननर्ंत्रण व
अंिलबिावणी करणे . आवश्र्क अनद
ु ान वाटप करणे र्ोिनांची
प्रमसध्दी करणे व सवा पात्र लाभार्थर्ाांना र्ोिनेचे लाभ दे णे बाबत
र्ोग्र् ती कार्ावाही करणे.

आि आदिी वविा र्ोिना

आि आदिी वविा र्ोिनांची प्रमसध्दी करणे, पात्र लाभाथी शोिनेची
कािाकािावर ननर्ंत्रण , आि आदिी र्ोिनांतगात पात्र ववद्र्ार्थर्ाांना
मशष्र्वत्त
ृ ीचा लाभ दे णे तसेच िर्त वविािारकांना ववम्र्ाचा लाभ
दे णेची कार्ावाही करणे.

2

3

4

5

प्रपत्र-1
कलम 4(1) (ब) (1)
कार्य व कर्यव्र्े र्ाांचा र्पशिल
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् सातारा
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् सातारा
संिर् गांिी शाखा
जिल्हाधिकारी सातारा
िहसूल ववभाग
ववमशष्ठ कार्ा,ध्र्ेर् िोरण कािाचे ववस्तत
ृ स्वरुप र्ा बाबतची
शासनाने वेळोवेळी ननगामित केलेले ननर्ि, अधिननर्ि शासन
सोबतच्र्ा र्ादीत सिाववष्ठ आहे त.
सोबतच्र्ा कािाच्र्ा तक्त्र्ाप्रिाणे
सकाळी 9-45 ते सार्ं 5-45 वािेपर्ात
सवा रवववार व िहहन्र्ाचा दस
ु रा व चौथा शननवार तसेच
शासनाने वेळोवेळी िाहहर केलेल्र्ा सुट्टर्ा

अल्पबचत ववभाग

अल्पबचत व िहहलाप्रिान क्षेत्रत्रर् बचत र्ोिना अमभक्र्ाांचे परवाने
नूतनीकरण करणे.
कलम 4 (1) (ब) (2 ब)
(अ)

अ.क्रं.

पदनाि

अधिकार अधथाक

1

तहमसलदार संगार्ो

अ.क्रं.
1

पदनाि
तहमसलदार संगार्ो

अधिकार प्रशासकीर्

अ.क्रं.

पदनाि

अधिकार र्ौिदारी

1

तहमसलदार संगार्ो

अ.क्रं.

पदनाि

1

तहमसलदार संगार्ो

कोण्र्ा कार्दर्ानस
ु ार/ननर्ि/ अमभप्रार्
शासन ननणार्/पररपत्रकानुसार

शासनाने वेळोवेळी ननगािीत
(ब)केलेले ननर्ि, अधिननर्ि,
कोण्र्ा कार्दर्ानस
ु ार/ननर्ि/ अमभप्रार्
शासन
ननणा
र्
/पररपत्रकान
स
ु ार
शासनाने वेळोवेळी
ननगािीतकेलेले ननर्ि,
अधिननर्ि, शासन ननणार्
(क)
कोण्र्ा कार्दर्ानुसार/ननर्ि/ अमभप्रार्
शासन ननणार्/पररपत्रकानुसार

ननरं क
अधिकार अिा न्र्ार्ीक

(ड)
कोण्र्ा कार्दर्ानुसार/ननर्ि/ अमभप्रार्
शासन ननणार्/पररपत्रकानुसार

ननरं क

कलम 4 (1) (ब) (3)
निर्यर् प्रक्रिर्ेर्ील पर्यवेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तर दार्ीत्व निश्चीर् करुि कार्यपध्दर्ीचे प्रकािि
1
कािाचे स्वरुप
शासनाने वेळोवेळी ननगािीत केलेले ननर्ि,अधिननर्ि शासन ननणार् पररपत्रक
कार्ाालर्ीन आदे श, अधिसुचना इ. अन्वर्े दे ण्र्ात आलेल्र्ा अधिकारानुसार
2
संबि
ं ीत तरतुद
कािकाि चालववले िाते. ननणार् प्रक्रक्रर्ेतील पर्ावेक्षण उपजिल्हाधिकारी र्ांचे
3
अधिननर्िाचे नांव
स्तरावर करण्र्ात र्ेत.े तसेच िबाबदारीचे उत्तरदानर््व प्रकरण हाताळणाऱ्र्ा सवा
4
ननर्ि
संबंिीतांवर ननजश्चत करणेत र्ेत आहे .
5
शासन ननणार्
6
पररपत्रके
7
कार्ाालर्ीन आदे श
अ.नं.
1
1

कािाचे स्वरुप
2

कालाविी हदवस
3

कािासाठी िबाबदार अधिकारी अमभप्रार्
4
5
वरील प्रिाणे

कलम 4 (1) (ब) (4) िमुिा (इ)
ववषर्

संबंिीत व्र्क्तती/पदनाि

व्र्क्ततीचे हठकाण/उपरोक्तत
कार्ाालर्ात उपलब्ि नसल्र्ास

अ.नं.

दस्तऐविाचा प्रकार

1

कलि 4(1) (ब) (5) निुना अ िध्र्े निुद केलेल्र्ा कािाशी संबंिीत ननर्ि अधिननर्ि व िहसूल व वन
ववभागाकडून ननगामित करणेत आलेलर्ा शासन ननणार् हे दस्तऐवि र्ा कार्ाालर्ाकडे उपलब्ि आहे त.

कलम 4 (1) (ब) (6)
उपलब्ध दस्र्ऐवजाांची र्ादी
अ.नं.

ववषर्

दस्तऐविाचा प्रकार/नस्ती/िस्टर
नोंद पुस्तक/व्हाऊचर इ.

प्रिख
ु बाबींचा
तपमशलवार

सरु क्षक्षत ठे वण्र्ाचा
कालाविी

1

ववषर्सच
ु ी प्रिाणे
असणारे सवा ववषर्

िाहहती अधिकाऱ्र्ांकडे सोपववलेल्र्ा
कािकािानुसार ्र्ांच्र्ा ववषर्ाशी

4(1) (ब) (5)
निुना अ िध्र्े

नस्तीच्र्ा वगीकरणाच्र्ा
आदे शानुसार अ वगा, ब

कलम 4 (1) (ब) (7)
पररर्ामकारक कामासाठी जिसामान्र्ािी सल्लामसलर् करण्र्ाची व्र्वस्था

अ.नं.

सल्ला िसलतीचा ववषर् कार्ाप्रणालीचे ववस्तत
ृ वणान

कोण्र्ा
अधिननर्ि/ ननर्ि पुनरावत्त
ृ ी काल
पररपत्रकाव्दारे

ननर्िानुसार

अ.नं.
1

अ.नं.
1

अ.नं.
1

अ.क्रं.
1

कलम 4 (1) (ब) (4) िमि
ु ा (ब)
कामािी सांबांधीर् िासि निर्यर्
शासन ननणार् क्रिांक व तारीख

शासन ननणार्ा नुसार
अमभप्रार् (असल्र्ास)
हदलेले ववषर्
िहाराष्र शासनाने िहसूल व वनववभागाने घेतलेल्र्ा िोरणा्िक ननणार्ानुसार आणण इतर ववभागाने
काढलेल्र्ा िोरणा्िक ननणार्ानुसार र्ा कार्ाालर्ाचे कािकाि चालववणेत र्ेत.े
कलम 4 (1) (ब) (4) िमुिा (क)
कामािी सांबांधीर् िासि पररपत्रके
पररपत्रक क्रिांक व तारीख

शासकीर्
अमभप्रार् (असल्र्ास)
पररपत्रकान
स
ार
हदले
ल
े
ु
िहाराष्र शासनाने िहसूल व वनववभागाने घेतलेल्र्ा िोरणा्िक ननणार्ानुसार आणण इतर ववभागाने
काढलेल्र्ा िोरणा्िक ननणार्ानुसार र्ा कार्ाालर्ाचे कािकाि चालववणेत र्ेत.े

ववषर्

कलम 4 (1) (ब) (4) िमुिा (ड)
कामािी सांबांधीर् कार्ायलर्ीि आदे ि/धोरर्ात्मक पररपत्रके
क्रिांक व तारीख

अमभप्रार् (असल्र्ास)

िहाराष्र शासनाने िहसूल व वनववभागाने घेतलेल्र्ा िोरणा्िक ननणार्ानुसार आणण इतर ववभागाने
काढलेल्र्ा िोरणा्िक ननणार्ानुसार र्ा कार्ाालर्ाचे कािकाि चालववणेत र्ेत.े
कलम 4 (1) (ब) (5) िमुिा (अ)
कामािी सांबांधीर् निर्म / अधधनिर्म
ननर्ि क्रिांक व
सुचना पत्रकानुसार हदलेले ववषर्
वषा
सािाजिक न्र्ार् व ववशेष ववभाग र्ांचक
े डील िोरणा्िक
2010
ननणार्ानुसार र्ा कार्ाालर्ाचे कािकाि चालववणेत र्ेत.े

संघटनांचे लक्ष (वावषाक)
काि/कार्ा
अ.क्रं.

अमभप्रार् (असल्र्ास)

कलम 4 (1) (ब) (4) िमि
ु ा (अ)
कामािी सांबांधीर् निर्म / अधधनिर्म
कािाचे प्रिाण

ननरं क

आधथाक लक्ष

अमभप्रार्

कलम 4 (1) (ब) (4) िमुिा (ब)
कामािी सांबांधीर् निर्म / अधधनिर्म

प्र्र्ेक कािाची कालिर्ाादा
अ.क्र.

काि/कार्ा

हदवस/तास पण
ु ा करण्र्ासाठी

िबाबदार अधिकारी तक्रार ननवारण अधिकारी

जिल्हाधिकारी कार्ाालर्ातील कािाकािाच्र्ा पध्दतीनुसार (रचना व कार्ापध्दती) र्ांनी

कलम 4 (1) (ब) (4) िमुिा (क)
पररषदाांची र्ादी प्रकािीर् करर्े
अ.क्र.

पररषदे चे
नांव

पररषदे चे सदस्र्

पररषदे चे उद्हदष्ट

क्रकती वेळा
घेण्र्ात र्ेते

निरां क

ठरवून हदलेल्र्ा कार्ाक्रिानुसार

सभा
िनसािन्र्ांसा सभेच्र्ा
कार्ावत
ठी खल
ु ी
ृ ांत
आहे क्रकं वा (उपलब्ि)
नाही

कलम 4 (1) (ब) (4) िमुिा (ड)
कोर्त्र्ाही सांस्थेची र्ादी प्रकािीर् करर्े
अ.क्र.

संस्थेचे नांव संस्थेचे सदस्र्

संस्थेचे
े े उद्हदष्ट

क्रकती वेळा
घेण्र्ात र्ेते

निरां क

कलम 4 (1) (ब) (8) िमुिा (अ)
सशमर्ीची र्ादी प्रकािीर् करर्े
अ.क्र.

समितीचे
नांव

समितचे सदस्र्

समितीचे उद्हदष्ट

क्रकती वेळा
घेण्र्ात र्ेते

सभा
िनसािन्र्ांसा सभेच्र्ा
कार्ावत
ठी खल
ु ी
ृ ांत
आहे क्रकं वा (उपलब्ि)
नाही

सभा
िनसािन्र्ांसा सभेच्र्ा
कार्ावत
ठी खल
ु ी
ृ ांत
(उपलब्ि)
आहे क्रकं वा
नाही

1

स्वातंत्र्र्
सैननक
जिल्हा
गौरव
समिती

1.श्री.सोपानराव
कंु डमलका घोरपडे
अध्र्क्ष
2.ररक्तत पद
3.श्री.पतंगराव
मभकोबा र्ाळके सदस्र्
4.ररक्तत
पद
5.ररक्तत पद
6. ननवासी
उपजिल्हाधिकारी
सदस्र् सधचव

स्वातंत्र्र् सैननक
सन्िान ननवत्त
ृ ी वेतन
र्ोिनेकररता पात्र
अिादारांचे अिा
शासनास सादर करणे.

आवश्र्कतेनुसार

सातारा जिल््र्ातील
सवा हुता्िा
स्िारकांची पाहणी
करणे व
आवश्र्कतेनुसार
िागादशान करणे.

आवश्र्कतेनुसार

नाही

1. िा.ना.श्री. वविर्
मशवतारे , अध्र्क्ष

2

िा.श्रीिती श्वेता
मसंघल,जिल्हाधिकारी
सातारा
स्वा.सै. श्री. सोपानराव
कंु डमलक घोरपडे सदस्र्

सातारा
जिल्हा
हुता्िा
स्िारक
समिती

स्वा.सै. श्री. सुदाि
तुळशीराि िगदाळे सदस्र्
स्वा.सै. श्री. गुलाब नािदे व
अवघडे सदस्र्
स्वा.सै. श्री. दत्तात्रर् ववठोबा
खोत

नाही

स्वा.सै. श्री. गुरव
कार्ाकारी अमभर्ंता
सावािननक बांिकाि ववभाग

मशक्षणाधिकारी िाध्र्मिक
मशक्षणाधिकारी प्राथमिक
ननवासी
उपजिल्हाधिकारी
सदस्र् सधचव

कलम 4 (1) (ब) (8) िमुिा (ब)
अधधसभाांची र्ादी प्रकािीर् करर्े
अ.क्र.

अधिसभेचे
नांव

सभेचे सदस्र्

सभेचे उद्हदष्ट
ननरं क

क्रकती वेळा
घेण्र्ात र्ेते

सभा िन
सािन्र्ां
साठी खल
ु ी
आहे क्रकं वा
नाही

सभेच्र्ा
कार्ावत
ृ ांत
(उपलब्ि)

कलम 4 (1) (ब) (9)

पदनाि

अ.नं.
1
6
7
15

तहमसलदार
अव्वल कारकुन
मलपीक
मशपाई

अ.क्रं

वगा

1
3

वगा-1
वगा-3

4

वगा-4

अ.नं.
1

2

वेर्िाचा र्पशिल
किाचाऱ्र्ाचे नांव
महसूल िाखा
श्रीिती वैशाली राििाने
श्रीिती पी.ए.लोखंडे
श्रीिती एस.एस. वंिारी

रुिु झाल्र्ाचा हदनांक

श्रीिती एस.ए. िािव

िळ
ू वेतन

8/30/2018
5/16/2018
7/2/2016

26910
13040
8210

6/1/2016

10190

कलम 4 (1) (ब) (10)

वेर्िाचा र्पशिल
ननर्िीत भत्ते
िहागाई भता, घरभाडे,िल
ु ाई
भत्ता -125 % घ.भाडे -10 %
पीबी -3 15600-39100 ग्रेडपे-5000 ि.भा.
ि.भा. 125% घ.भाडे -10 %
पीबी-1-5200-20200ग्रेडपे-3500
पीबी-1-5200-20200ग्रे
ड
पे
ि.भा. 125% घ.भाडे -10 %
पीबी-1-5200-20200ग्रेडपे-1900
पीबी-1-5200-20200ग्रे
1एस-5200-20200
ग्रेडपे-1600 डपे- ि.भा 125 %.घ.भाडे -10%
वेतनश्रेणी

कलम 4 (1) (ब) (11)
अांदाज पत्रकीर् माहहर्ी सि 2018-19
कािाची
कार्ाान्वीत एिन्सीचे
िंिुर अनुदान
िाहहती
नांव
123020.608
संिर्
सवा तालुक्तर्ाचे आहरण
गांिी
व संववतरण अधिकारी
ननरािार
नार्ब तहमसलदार
र्ोिना
संगार्ो
68724.135
श्रावणबाळ सवा तालुक्तर्ाचे आहरण
सेवा राज्र् व संववतरण अधिकारी
ननवत्त
नार्ब तहमसलदार
ृ ीवेतन
र्ोिना
संगार्ो

िल
ु ाई भत्ता रु

अनतररक्तत भत्ते
प्रवास व अन्र् भत्ते
600
400
400
400

50/-

आकडे हजारार्
प्रस्तावीत खचा प्र्र्क्ष
झालेला खचा

मशल्लक
खचा

151657.436

151657.436

-28636.828

76914.100

76914.100

-8189.965

इंहदरा
सवा तालक्त
ु र्ाचे आहरण
गांिी
व संववतरण अधिकारी
वध्
तहमसलदार
ृ दापकाळ

3

ननवत्त
ृ ीवेतन
र्ोिना
इंहदरा
सवा तालक्त
ु र्ाचे आहरण
गांिी
व संववतरण अधिकारी
वविवा
तहमसलदार
ननवत्त
ृ ी
वेतन
र्ोिना
इंहदरा
सवा तालक्त
ु र्ाचे आहरण
गांिी
व संववतरण अधिकारी
अपंग
तहमसलदार
ननवत्त
ृ ीवेतन
र्ोिना
राष्रीर्
सवा तालुक्तर्ाचे आहरण
कुटुंब लाभ व संववतरण अधिकारी
र्ोिना
तहमसलदार

4

5

6

स्वातंत्र्र्
सवा तालुक्तर्ाचे आहरण
सैननक
व संववतरण अधिकारी
ननवत्त
तहमसलदार
ृ ीवेतन
व सवलती

7

हुता्िा
स्िारक
दे खभाल
दरु
ु स्ती

8

अ.नं.
1
1

अ.नं.
1

अ.क्र.

सवा तालुक्तर्ाचे आहरण
व संववतरण अधिकारी
तहमसलदार

12022.537

12897.800

12897.800

-875.263

1401.284

1811.800

1811.800

-410.516

355.940

178.800

178.800

177.140

1072.760

420.000

420.000

652.760

21192.360

19168.497

19168.497

2023.863

1498.000

98.000

98.000

1400.000

कलम 4 (1)ब (12)िमि
ु ा(अ)(11)
अिुदाि वाटपाच्र्ा कार्यिमाची कार्यपध्दर्ी
अिुदाि कार्ायिमार्ांर्र्
य लाभाधथिंची ववस्र्र्
ृ माहहर्ी प्रकािीर् करर्े
सि 2017-18 घरबाांधर्ी आग्रीम
लाभाथींचे नांव व पत्ता
अनद
ननवड पात्रतेचे ननकष अमभप्रार्
ु ान/लाभ/र्ांची रक्तकि स्वरुप
2
ननरं क

3

4

5

कलम 4 (1)ब (12)िमि
ु ा(अ)(12)
अिुदाि वाटपाच्र्ा कार्यिमाची कार्यपध्दर्ी
अिुदाि कार्ायिमार्ांर्र्
य लाभाधथिंची ववस्र्र्
ृ माहहर्ी प्रकािीर् करर्े
सि 2017-18
लाभाथींचे नांव व पत्ता
अनुदान/लाभ/र्ांची रक्तकि स्वरुप
ननवड पात्रतेचे ननकष अमभप्रार्
2
सािाजिक न्र्ार् व ववशेष ववभाग
र्ाचे िार्ात राबववणेत र्ेणा-र्ा सवा

3

शासन ननणार्ानुसार

4

कलम 4 (1) (ब) (13)
शमळर्ाऱ्र्ा /सवलर्ीांचा परवािा र्ाांची चालू वषायची र्पिीलवार माहहर्ी.
परवाना िारकाचे नांव परवाना
हदनांका पर्ांत
परवान्र्ाची ववस्तत
ृ िाहहती
क्रिांक
निरां क
कलम 4 (1) (ब) (14)
माहहर्ीचे इलेक्ट्र ानिक स्वरुपार् साठववलेली माहहर्ी प्रकािीर् करर्े

5

अ.क्रं.

दस्तऐविाचा प्रकार

ववषर्

कोण्र्ा इलेक्तरॉननक
निुन्र्ात

िाहहती
मिळववण्र्ाची
पध्दती

िबाबदार व्र्क्तती

निरां क

अ.क्रं.

सुवविेचा प्रकार

कलम 4 (1) (ब) (15)
उपलब्ध सुववधाांचा र्क्टर्ा प्रकािीर् करर्े
कार्ापध्दती
हठकाण
िबाबदार
व्र्क्तती/किाचारी

तक्रार ननवारण

निरां क

अ.क्रं.
1

अ.क्र.

कलम 4 (1) (ब) (16)
िासकीर् माहहर्ी अधधकारी/सहा.माहहर्ी अधधकारी/अवपलीर् प्राधधकारी र्ाांची ववस्र्र्
ृ माहहर्ी
शासकीर् िाहहती अधिकारी
सहा.िाहहती अधिकारी
अवपलीर् अधिकारी
अव्वल कारकून
मलपीक
तहमसलदार संगार्ो
कलम 4 (1) (ब) (17)
प्रकािीर् माहहर्ी
केव्हा प्रकाशीत केली ्र्ाचा
िाहहतीचा प्रकार
क्रिांक
शेरा
वररष्ठ कार्ाालर्ाकडून िोरणा्िक बाबींवर ननणार् घेतल्र्ानंतर हदनां
सदर कबाबींना प्रमसध्दी दे ण्र्ात र्ेत.े

प्रशसध्दी हदिाांक

प्रथम अवपलीर् अधधकारी र्था
र्हशसलदार सांर्ार्ो

