शन 2017-18 या आर्थिक ळवािकररता अनुदान तरतूद ळाटऩ तक्ता
मुख्य ऱेखाशऴवि :- 3454
आषरण ळ शंवळतरण अर्धकारी शंकेतांक :- 5401005813
उऩऱेखाशऴवि
1

मंजूर अनुदान
2

34540082
(02) (01) भर
ु बत
ू आकडेलायी गोऱा कयणे (मोजनेतय)
(28) व्मलवायमक ल वलळेऴ वेला प्रदाने
34540133

43,000/-

(03) (01) यनमोजनाकरयता आकडेलायी गोऱा कयणे
(मोजनेतय)
(01)

लेतन

(03)

अयतकालरक बत्ता

(06)

दयु ध्लनी

27,40,000/8,800/43,000/-

(11)

दे ळाांतगगत प्रलावबत्ता

32,997/-

(13)

कामागरमीन खर्ग

81,243/-

(14)

कामागरमीन खर्ग जागा बाडे ल भ. न. ऩा. कय

0/-

34540222
(01) या. न. ऩा. (मोजनेतय)
(01)

लेतन

(11) दे ळाांतगगत प्रलावबत्ता
(13) कामागरमीन खर्ग

3,37,000/21,000/0/-

(28) व्मलवायमक ल वलळेऴ वेला प्रदाने
34540251
(04) भुल्मभाऩन (मोजनेतय)
(01)

लेतन

(11) दे ळाांतगगत प्रलावबत्ता

3,80,000/4,053/-

34540554
(10)(01) भानधन (योजगाय ल फेयोजगाय)
34540171 इऱेक्रॉननक डाटा प्रोशेशशंग शेंटर

0/-

(17) (04) वांगणक खर्ग

25,000/-

कायािऱयाचे अर्धकारी ळ कमिचारी यांना ननयमानुंशार दे ण्यात येणारे माशशक ऩररश्रशमक ळ ते अदा
करण्याची ऩध्दत.
अ.क्र. अर्धकारी ळ कमिचारी यांचे नाळ ळ ऩत्तयांची
मागिदशऴिका (कायािऱयीन ऩत्ता)

प्रत्येक अर्धकाऱयांश/कमिचाऱयांश
शमलणारे माशशक ळेतन ज्यामघ्ये
कायद्याव्दारे ठरळून ददऱेल्या

भरऩाईच्या ऩध्दतीचा शमाळेऴ
अशेऱ. (मूल ळेतन, मषा. भत्ता,
घरभाडे भत्ता, स्थाननक ऩूरक भत्ता
श्री. दद. लब. काऱे , जजल्शा वाांजयमकी
1

अधधकायी,

इ.) एकुण एकत्रित ळेतन.

44,626/-

जजल्शा वाांजयमकी कामागरम,अशभदनगय.
2

3

4

5

6

7

8

9

श्री. दा. यां . ढाणे, वांळोधन वशामक,
जजल्शा वाांजयमकी कामागरम,अशभदनगय.
श्री. वां. ऩाां. कयलांदे, वाांजयमकी वशामक,
जजल्शा वाांजयमकी कामागरम,अशभदनगय.
श्रीभती ळै. फा. फोरूडे, वाांजयमकी वशामक,
जजल्शा वाांजयमकी कामागरम,अशभदनगय.
श्री. प्र. श. ऩठाडे, वाांजयमकी वशामक,
जजल्शा वाांजयमकी कामागरम,अशभदनगय.
श्री. त.
ु वल. ऩोशनेयकय, अन्लेऴक,

जजल्शा वाांजयमकी कामागरम,अशभदनगय.
श्री. ई. व. गामकलाड, लरवऩक- टां करेखक,
जजल्शा वाांजयमकी कामागरम,अशभदनगय.
श्री. प्र. फा. ऩाटीर, लाशनर्ारक,
जजल्शा वाांजयमकी कामागरम,अशभदनगय.
श्री. ब. या. बज
ु फऱ, लळऩाई,

जजल्शा वाांजयमकी कामागरम,अशभदनगय.

42,417/-

35,676/-

32,626/-

32,915/-

25,366/-

22535/-

23,209/-

20,010/-

माषे जानेळारी-2017-18 चे उऩरोक्त तक्त्यान्ळये एकुण ळेतन.

जजल्षा शांजख्यकी कायािऱय, अषमदनगर
अनुक्रमणणका
अ.क्र.
बाब
1
2
1
वांस्थेच्मा कामागर्ा आणण कतगव्मार्ा तऩलळर

ऩ.
ृ क्र.
3
1

2

अधधकायी ल कभगर्ायी माांर्े अधधकाय ल कतगव्मे

3

3

मोग्म भागागने यनणगम घेण्मार्े प्रक्रिमेत अनव
ु यालमार्ी कामगऩध्दती

5

4

कतगव्म ऩाय ऩाडण्मावाठी ळावकीम प्राधधकयणाने ठयलून ददरेरी प्रभाणके

6

5
6
7

8
9
10

11

कभगर्ायी आऩरी कतगव्मे ऩाय ऩाडीत अवताांना उऩमोगात मेतीर अवे यनमभ,
वलयनमभ,वुर्ना, यनमभ ऩुजस्तका ल अलबरेख

6

कामागरमातीर अलबरेखार्े वलगतलायीनव
ु ाय वललयणऩत्र

6

प्रळावकीम काभकाजार्ा दृष्टीकोन ल यनतीयनधागयण वांफांधाने वलगवाभान्मार्े
ऩयाभळगकरयता कयण्मात आरेरी व्मलस्था.
दोन क्रकांला त्माऩेषा अधधक अवणाऱ्मा भांडऱ, ऩरयऴद, वलभती ल इतय वांघटना

7

माफाफतर्ा तऩलळर वलगवाभान्माांऩमंत ऩोशोर्ता कयता मेईर.

7

अधधकायी ल कभगर्ाऱ्माांर्ी मादी.

8

वांस्थाांर्े अधधकायी ल कभगर्ायी माांना यनमभानव
ु ाय दे ण्मात मेणाये भालवक ऩरयश्रलभक
ल ते अदा कयण्मार्ी ऩध्दत.

प्रत्मेक वांस्थानी वादय केरेरी अांदाजऩत्रके
तवेर् वांस्थानी केरेरा खर्ग.

ल वांबावलत खर्ग त्मानव
ु ाय प्राप्त तयतद
ू

11

11

12

कामगिभातांगत
ग दे ण्मात मेणाऱ्मा अनद
ग प्राप्त
ु ानार्ी ऩध्दत तवेर् मोजनऩातांगत
अनद
ु ान ल राबाथीर्े वललयण.

11

13

राबाथीना दे ण्मात मेणाऱ्मा वलरती, ऩयलाना क्रकांला अधधकाय.

12

14

तऩलळरलाय उऩरब्ध अवरेल्मा भादशतीर्े इरेक्ट्रॉयनक भाध्मभातन
ू तमाय केरेरे

13

15
16

वांक्षषप्त

स्लरूऩ.

वलगवाधायणाकरयता भादशती उऩरब्ध कयण्मावाठी अवरेरी वलरत तवेर्
लार्नारमार्ी कामागरमीन लेऱ (व्मलस्था अवल्माव)

13

भादशती अधधकायी माांर्ी नाले, ऩदनाभ ल इतय भादशती.

13

17

1.

वलदशत केरेरी इतय भादशती आणण लेऱोलेऱी अद्मालत केरेरी प्रकाळने

13

कायि ळ कतिव्य यांचा तऩशऴऱ : वांर्ारक, अथग ल वाांजयमकी वांर्ारनारम, यनमोजन वलबाग, भशायाष्र ळावन
माांच्मा

अखत्मायीत

कामगयत.

त्मा

अनऴ
ु ांगाने

ळावनाने

वोऩवलरेल्मा

वलवलध

वलऴमाांलय कामगलाशी कयणे.
 ळावनाच्मा लेगलेगळ्मा मोजनाांर्े भल्
ु मभाऩन अभ्मावाकरयता षेत्रकाभ वलदशत लेऱेत
ऩण
ू ग करुन अशलार ळावनाव वादय कयणे.
 जजल््मातीर वलग ळावकीम, यनभळावकीम तवेर् स्थायनक स्लयाज्म वांस्थातीर
अधधकायी/कभगर्ायी माांर्ी कभगर्ाऱ्माांर्ा वलगकऴ ल भादशतीकोऴ (कभगर्ायी गणना)
31

भार्ग

शा

वांदबग

ददलव

ग्रा्म

धरून

वांफांधधताांकडून

भादशती

Online

आसालरीत वांकलरत करुन अशलार ळावनाव वादय कयणे. भादशती नोंदणी ऩण
ू ग
झाल्मार्ी प्रभाणऩत्रे वांफांधधत कामागरमाांना जजल्शास्तयालय उऩरब्ध करुन दे णे.
 ग्राशक क्रकांभती यनदे ळाांक ऩरयगणनावाठी वलदशत केरेल्मा जीलनालश्मक लस्तांच्
ू मा
वाप्तादशक क्रकयकोऱ क्रकांभती वांकलरत कयणे ल छाननी करुन भालवक अशलार
ळावनाव वादय कयणे.
 कृवऴ उत्ऩादने, ऩळध
ु न ल ऩळध
ु न उत्ऩादनाांच्मा घाऊक क्रकांभती वांकलरत करून
वदय भादशती ळावनाव वादय कयणे.
 ळावनाने वलदशत केरेल्मा प्रारुऩाभध्मे जजल््मातीर वलग कामागरमाांकडून वलवलध
वलऴमाांफाफतर्ी

भादशती

प्राप्त

करून

प्रयतलऴी

‘जजल्शा

वाभाजजक

ल

आधथगक

वभारोर्न’ ्मा लावऴगक प्रकाळनाच्मा स्लरूऩात कामागरमीन काभावाठी भादशती
प्रकालळत कयण्मात मेते.
 तवेर् ळावकीम ल यनभळावकीम काभावाठी आलश्मक अवरेरे ‘तारक
ु ा यनलडक
यनदे ळक’

शे

कयण्मात मेते.

प्रकाळन प्रयतलऴी ळावकीम कामागरमीन उऩमोगावाठी प्रकालळत

 औद्मोधगक उत्ऩादन यनदे ळाांक करयता भादशती वांकलरत कयणे.
 याष्रीम नभन
ु ा ऩाशणी माफाफतर्ी भादशती वांकलरत करून लरयष्ठ कामागरमाभापगत
ळावनाव वादय कयणे.
 लावऴगक उद्मोग ऩाशणी माफाफतर्ी भादशती वांकलरत करून लरयष्ठ कामागरमाभापगत
ळावनाव वादय कयणे.
 ळावनाने

लेऱोलेऱी

ठयलन
ू

ददरेल्मा

यनययनयाळ्मा

वलऴमाांलयीर

ऩाशण्माांफाफतर्ी

भादशती वांकलरत करून लरयष्ठ कामागरमाभापगत ळावनाव वादय कयणे.


मा कामागरमाभापगत खारीर प्रभाणे वलवलध खात्माभापगत भादशती गोऱा करून
एकत्रत्रत प्रकालळत केरी आशे .
1. जजल्शा वाभाजजक ल आधथगक वभारोर्न 2015-16
2. तारक
ु ा यनलडक यनदे ळक 2015-16

 ‘जजल्शा वाभाजजक ल आधथगक वभारोर्न 2016-17’ ल ‘तारक
ु ा यनलडक
यनदे ळक 2016-17’
2.

शी प्रकाळने रलकयर् प्रकालळत कयण्मात मेतीर.

अर्धकारी ळ कमिचारी यांचे अर्धकार ळ कतिव्य :वदय

कामागरमाभापगत

वलगवाभान्म

जनतेळी

यनगडीत मोजना

याफवलण्मात

मेत

नाशीत. वदयर्े कामागरमाभापगत लरयर अ. ि. (1) भध्मे दळगवलल्माप्रभाणे
वलवलध वलऴमाांकरयता वांकलरत केरी जाणायी आकडेलायी स्लरूऩातीर भादशती लरयष्ठ
कामागरमाभापगत ळावनाव वादय कयण्मात मेते. जजल्षा शांजख्यकी अर्धकारी ळ
अर्धनस्त कमिचारी यांच्या जबाबदाऱया :1.

जजल्षा शांजख्यकी अर्धकारी शे जजल्शास्तयालयीर कामागरमप्रभख
ु ार्े ऩद अवन
ू ,

वदय ऩद शे आशयण ल वांवलतयण अधधकायी म्शणूनशी कामगयत आशे . कामागरमीन
काभकाजाकरयता लरयष्ठ कामागरमार्े ऩल
ू ग ऩयलानगीने वलवलध प्रकाळने प्रकालळत
कयणे, वलग काभे वलदशत लेऱेत ऩाय ऩाडणे, षेत्रकाभार्े यनयीषण, दे खये ख,

ऩत्रकाांर्ी वक्ष्
ू भतऩावणी कयणे, कामागरमीन आस्थाऩना ल रेखा वलऴमक काभे
वांफांधधत कभगर्ाऱ्माांकडून ऩण
ू ग करून घेणे इ. काभाांकरयता जफाफदाय आशे .
2.

वांळोधन वशामक :- वदयर्े ऩद, कामागरम अधीषक वभकष आशे .

त्मावांफांधीतर्े काभे ऩाय ऩाडणे, तारक
ु ा यनलडक यनदे ळक मा प्रकाळनाकरयता
भादशती वांकलरत करून वलदशत प्रऩत्रात भादशती एकत्रत्रत कयणे, आस्थाऩना ल
रेखा वलऴमक काभालय यनमांत्रण ठे लणे/दे खये ख ठे लणे, कामागरमीन जीऩ ल वांगणक
वलऴमकीर्ी काभे ऩाय ऩाडणे, कामागरमीन यनयीषण दटऩणी, अनऩ
ु ारन अशलार
इ.

अनऴ
ु ांधगक

कामागरमीन

काभे

ऩाय

काभकाज

ऩाडणे.

वयु लऱत

जज.वाां.
र्ारेर

अधधकायी
मार्ी

माांच्मा

दषता

अनऩ
ु जस्थतीत

घेणे,

लेऱोलेऱी

जज.वाां.अधधकायी माांनी वोऩवलरेरी काभे ऩाय ऩाडणे इ. काभाांकरयता जफाफदाय
आशे ..
3.

वाांजयमकी

वशाय्मक

(यनमलभत)

:-

‘जजल्शा

वाभाजजक

ल

आधथगक

वभारोर्न’ ्मा प्रकाळनाकरयता आलश्मक ती वलग भादशती वांफांधधत कामागरमाकडून
प्राप्त करून छाननी करून प्रारूऩ तक्ट्त्माभध्मे भांजूयीस्तल लरयष्ठ कामागरमाव वादय
कयणे ल प्रकाळनावांफांधी अनऴ
ु ांधगक वलग काभे ऩाय ऩाडणे. भशायाष्रार्ी आधथगक
ऩाशणी वांफांधीर्ी काभे ऩाय ऩाडणे, लेऱोलेऱी जज.वाां.अधधकायी माांनी वोऩवलरेरी
काभे ऩाय ऩाडणे इ. काभाांकरयता जफाफदाय आशे .
4.

वाांजयमकी वशाय्मक (गणना) :- कभगर्ायी गणना, आधथगक गणना, ऩळु

गणना, कृऴी गणना

इ. वांफांधधर्ी अनऴ
ु ांधगक काभे ऩाय ऩाडणे, लावऴगक उद्मोग

ऩाशणीर्ी काभे ऩाय ऩाडणे, लेऱोलेऱी जज.वाां.अधधकायी माांनी वोऩवलरेरी काभे
ऩाय ऩाडणे इ. काभाांकरयता जफाफदाय आशे .

5.

वाांजयमकी वशाय्मक (याष्रीम उत्ऩन्न) :- याष्रीम उत्ऩन्नाकरयता आलश्मक

अवरेरी जजल््मातीर वलग आकडेलायी वांकलरत करून ळावनाव वादय कयणे,
तवेर् वाप्तादशक क्रकयकोऱ क्रकांभतीर्ा भालवक/वशाभाशी तवेर् लावऴगक अशलार
तमाय करून लरयष्ठ कामागरमाव भादशतीस्तल तथा ऩढ
ु ीर मोग्म त्मा कामगलाशीस्तल
वादय कयणे.
6.

वाांजयमकी वशाय्मक (भल्
ू मभाऩन) :- ळावनाने ठयलन
ू ददरेल्मा मोजनाांर्े

भल्
ू मभाऩन ऩाशणीर्े षेत्रीम प्रऩत्राभध्मे भादशती वांकलरत करून एकत्रत्रत अशलार
ळावनाव

वादय

कयणे

तवेर्,

औद्मोधगक

वाभाजजक

वयु षा

कायखानेवलऴमक

आकडेलायी गोऱा करून ळावनाव वादय कयणे, लेऱोलेऱी जज.वाां.अधधकायी माांनी
वोऩवलरेरी काभे ऩाय ऩाडणे इ. काभाांकरयता जफाफदाय आशे .
7.

अन्लेऴक :- केंद्र ळावनाने ठयलन
ू ददरेल्मा ल मा वलबागाव वोऩवलरेल्मा

वलऴमाांलयीर याष्रीम नभन
ू ा ऩाशणी पेयीर्ी षेत्रीम काभे ऩाय ऩाडणे, लेऱोलेऱी
जज.वाां.अधधकायी माांनी वोऩवलरेरी काभे ऩाय ऩाडणे इ. काभाांकरयता जफाफदाय
आशे .
8.

लरवऩक-टां करेखक (1) :- कामागरमीन आस्थाऩना ल रेखा वलऴमक काभे

ऩाय ऩाडणे ल कामागरमीन टां करेखन कयणे, लेऱोलेऱी जज.वाां.अधधकायी माांनी
वोऩवलरेरी काभे ऩाय ऩाडणे इ. काभाांकरयता जफाफदाय आशे .
9.

लरवऩक-टां करेखक (2) :-

आलक-जालक, ळावकीम डाक भद्र
ु ाांक नोंदी

ऩण
ू ग कयणे, ग्रांथारम नोंदी अद्मालत कयणे ल कामागरमीन टां करेखन काभे ऩाय
ऩाडणे,

लेऱोलेऱी

जज.वाां.अधधकायी

काभाांकरयता जफाफदाय आशे .

माांनी

वोऩवलरेरी

काभे

ऩाय

ऩाडणे

इ.

3. ननणिय घेण्याच्या प्रक्रक्रयेत अनश
ु रण्यात येणारी कायिऩध्दती, तशेच ऩयिळेसक आणण
उत्तरदानयत्ळ प्रणाऱी :-

अऩय भय
ु म वधर्ल (यनमोजन) तथा याज्म वलकाव आमक्ट्
ु त (लरयष्ठ बा.प्र.वे.)
यनमोजन वलबाग, भशायाष्र ळावन (प्रळावयनक वलबाग स्तय)

वांर्ारक, अथग ल वाांजयमकी वांर्ारनारम, भफ
ुां ई
(भय
ु मारम स्तय)

वशवांर्ारक, अथग ल वाांजयमकी वांर्ारनारम, प्रा. का., नालळक
(प्रादे लळक स्तय) (लगग-1)

जजल्शा वाांजयमकी अधधकायी (जजल्शा स्तय) (लगग-2)

वांळोधन वशामक (लगग -2 अयाजऩत्रत्रत)

वाांजयमकी वशामक
(वांयमा 4)

अन्लेऴक (वांयमा
1)

लरवऩक टां करेखक
(वांयमा 2)

लाशनर्ारक
(वांयमा 1)

लळऩाई (वांयमा 2)

4. स्ळत:ची कायि ऩार ऩाडण्याशाठी ठरवळण्यात आऱेऱी मानके :यनमोजन वलबाग ल अथग ल वाांजयमकी वांर्ारनारम, भांफ
ु ई माांनी लेऱोलेऱी वलदशत
केल्मानव
ु ाय.
5. त्याच्याकडीऱ अशऱेऱी क्रकंळा त्याच्या ननयंिणात अशऱेऱे क्रकंळा त्याची काये ऩार
ऩाडण्याशाठी त्याच्या कमिचारी ळगािकडून ळाऩरण्यांत येणारे ननयम, वळननयम,
शच
ू ना, ननयमऩजु स्तका आणण अशभऱेख
भशायाष्र ळावन वलत्तीम अधधकाय यनमभ, 1978 ल 1987 अन्लमे आशयण ल
वांवलतयण अधधकायी मा नात्माने ऩाय ऩाडालमार्ी कतगव्मे.
6. त्याच्याकडे अशऱेल्या क्रकंळा त्याच्या ननयंिणाखाऱी अशऱेल्या दस्तऐळजाच्या
प्रळगािचे वळळरण.
ळगीकरण प्रकार A (कायमस्ळरूऩी ठे ळाळयाची कागदऩिे)
 S . O. File (स्थामी आदे ळ धारयका)
 ळावन यनणगम
 बौगोलरक फदर आदे ळ
 अलबरेख वर्
ू ी
 जडलस्तूवग्र
ां श नोंदलशी
 GIS नोंदलशी
ळगीकरण B (35 ळवे ऩयंत ठे ळाळयाची कागदऩिे)
 ऩेन्ळन प्रकयणे
ळगीकरण B (25 ळवे ऩयंत ठे ळाळयाची कागदऩिे)
 ळावन अधधवर्
ू ना

 प्रळावकीम आदे ळ
 आलक- जालक नोंदलशी

7. आऩऱे धोरण तयार करण्याच्या क्रकंळा त्याची अंमऱबजाळणी करण्याच्या शंबंधात
ऱोकांऴी वळचारवळननमय करण्याशाठी क्रकंळा ऱोकांकडून ननळेदने केऱी जाण्याशाठी
अजस्तत्त्ळात अशऱेल्या व्यळस्थेचा तऩशऴऱ :रागू नाशी.
8. आऩऱा एक भाग म्षणून क्रकंळा शल्ऱा दे ण्याच्या प्रयोजनाशाठी म्षणून घदटत
केऱेल्या दोन क्रकंळा अर्धक व्यजक्तंच्या शमलून बनऱेल्या मंडलांच,
े ऩररवदांच,
े
शशमत्यांचे आणण अन्य ननकायांचे वळळरण आणण त्या मंडलाच्या, ऩररवदांच्या,
शशमत्यांच्या आणण अन्य ननकायांच्या बैठकी ऱोकांशाठी खुल्या आषे त क्रकंळा कशे
अऴा बैठकीची कायिळत्त
ृ े जनतेऱा आषे त क्रकंळा कशे या बाबतचे वळळरण :रागू नाशी.

9. अर्धकाऱयांची ळ कमिचाऱयांची ननदे शऴका
अ.क्र.

अर्धकारी ळ कमिचारी यांचे नाळ ळ
ऩद

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

ऩत्ता

घरचा ऩत्ता

3

4
C/o श्री. ए. फी. घोरऩ,

श्री. दद. लब. काऱे , जजल्शा

जजल्शा वाांजयमकी

वाांजयमकी अधधकायी,

कामागरम,अशभदनगय.

श्री. दा. यां . ढाणे, वांळोधन

जजल्शा वाांजयमकी

वशामक,

कामागरम,अशभदनगय.

श्री. वां. ऩाां. कयलांदे, वाांजयमकी

जजल्शा वाांजयमकी

वशामक,

कामागरम,अशभदनगय. वोवामटी, अशभदनगय.

श्रीभती ळै. फा. फोरूडे, वाांजयमकी

जजल्शा वाांजयमकी

वशामक,

कामागरम,अशभदनगय.

श्री. प्र. श. ऩठाडे, वाांजयमकी

जजल्शा वाांजयमकी

वशामक,

कामागरम,अशभदनगय. योड, अशभदनगय.

श्री. त.
ु वल. ऩोशनेयकय, अन्लेऴक,

जजल्शा वाांजयमकी
कामागरम,अशभदनगय.

श्री. ई. व. गामकलाड, लरवऩक-

जजल्शा वाांजयमकी

टां करेखक,

कामागरम,अशभदनगय.

श्री. प्र. फा. ऩाटीर, लाशनर्ारक,

श्री. ब. या. बुजफऱ, लळऩाई,

जजल्शा वाांजयमकी
कामागरम,अशभदनगय.
जजल्शा वाांजयमकी
कामागरम,अशभदनगय.

नलरे नगय, गुरभोशय ऩाकग,
अशभदनगय.

C/o श्री. ए. फी. घोरऩ,
नलरे नगय, गर
ु भोशय ऩाकग,
अशभदनगय.

तऩोलन योड,वभता योशौलवांग
प्रॉट नां. 9, वाईनगयी,
आरभगीय,
लबांगाय,अशभदनगय.
ऩांर्लटीनगय, ऩाईऩराईन

प्रॉट नां.30, तागड भऱा,
ऩाईऩराईन योड,
अशभदनगय.
प्रेभदान शाडको, बाऩकय
दक
ु ानच्मा ऩाठीभागे
,अशभदनगय.
गणेळ नगय, लबस्तफाग र्ौक
ऩरयवय, गजयाज कांऩनी,
वालेडी अशभदनगय.
फेराऩूय, श्रीयाभऩूय,

ता. श्रीयाभऩूय, जजल्शा
अशभदनगय.

10. कायािऱयातीऱ अर्धकारी / कमिचारी यांचे ळेतन ळ भत्ते यांची मादषती.
अ.क्र.
ऩदाचे नाळ
1
2
1
जजल्शा वाांजयमकी अधधकायी (लगग 2

ळेतनश्रेणी (ळेतन अर्धक भत्ते)
3
9300-34800 ग्रेड ऩे
4400/-

याजऩत्रत्रत)

2

वांळोधन वशामक(लगग 2 अयाजऩत्रत्रत)

9300-34800 ग्रेड ऩे
4300/5200-20200 ग्रेड ऩे
2800/5200-20200 ग्रेड ऩे
2800/5200-20200 ग्रेड ऩे
2800/5200-20200 ग्रेड ऩे
2800/4440-7740 ग्रेड ऩे 1300/-

3

वाांजयमकी वशामक (लगग 3 )

4

अन्लेऴक (लगग 3 )

5

लरवऩक टां करेखक (लगग 3 )

6

लाशनर्ारक (लगग 3 )

7

लळऩाई (लगग 4 )

11

शळि योजनांचा तऩशऴऱ, प्रस्तावळत खचि दऴिवळणारा आऩल्या प्रत्येक

अशभकरणाऱा नेमन
ू ददऱेऱा अथिशंकल्ऩ आणण शंवळतररत केऱेऱा रकमांचा अषळाऱ.
रागू नाशी.
12

अथि शषाय्य कायिक्रमाच्या अंमऱबजाळणीची ररत तशेच ळाटऩ केऱेल्या रकमा

आणण अऴा कायिक्रमांच्या ऱाभधारकांचा तऩाशऴऱ.
रागू नाशी.
13

ज्या व्यक्तींनी शळऱती, ऩरळाने ळ प्रार्धकारऩिे ददऱेऱी आषे त अऴा

व्यक्तींचा तऩशऴऱ.

रागू नाशी.

अंदाज ळ ननयोजन ऴाखा
कऱम 4(1) (ब) (V) नमन
ु ा “ब”
अ.क्र. ऴाशन ननणियानश
ु ार
ददऱेऱे वळवय

1
2

ऴाशन ननणिय क्रमांक ळ ददनांक अशभप्राय
(अशल्याश)

कामगिभ अांदाजऩत्रक

--

अथगवांकजल्ऩम

--

अांदाजऩत्रके

अधधकाऱ्माांनी
प्रळावयनक

प्रळावयनक वलबाग
स्तयालय

लावऴगक

यनमांत्रण

भय
ु म

कामागरमस्तयालय

ळावनाने

वलबागाव

नेभन
ददरेल्मा तायखाांना
ू
वादय कयणेफाफत.
3

भादशतीर्ा अधधकाय

अधधयनमभ, 2005

वाभान्म प्रळावन वलबाग ि.

--

केंभाअ-

2005/प्र.ि.230/05/5,
4

दद. 18/08/2005
-7610 ळावकीम कभगर्ायी
इत्मादीांना कजग

अ) घयफाांधणी,
फ)

भान्मता भय
ु म

कामागरम स्तयालय

भोटाय वामकर,

क) वांगणक
5

कभगर्ा-माांर्ा वलंकऴ
भादशतीकोऴ, 2017

यनमोजन वलबाग ळावन

कामगलाशी ऩण
ग
ू ,

अवाांवाां1317/907/प्र.ि.

स्तयालय ऩढ
ु ीर

ऩरयऩत्रक ि.

94/का-1417,
दद.20 जुर,
ै 2017

भय
ु म कामागरम
कामगलाशी वरू
ु .

6

लावऴगक उद्मोग ऩाशणी
(याज्म नभुना)

वाांजयमकी वांग्रशन अधधयनमभ,
2008 नव
ु ाय भशायाष्र ळावन
याजऩत्र बाग 4 (अ) दद.
28/12/2017 –
03/01/2018 अधधवर्
ू ना
अन्लमे

14. इऱेक्रॉननक स्ळरूऩात त्याश उऩऱब्ध अशऱेल्या क्रकंळा त्याच्याकडे अशऱेल्या
मादषतीचे शंबंधातीऱ तऩशऴऱ.
‘जजल्शा वाभाजजक ल आधथगक वभारोर्न’ प्रकाळनार्ी soft copy (pdf
format) जजल््माच्मा अधधकृत वांकेतस्थऱालय उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरेरी
आशे .
(Weblink : https://ahmednagar.nic.in/document-category/dsa/ )

तवेर् अथग ल वाांजयमकी वांर्ारनारमाच्मा अधधकृत वांकेतस्थऱालय वदय
प्रकाळनाच्मा soft copies (pdf format) उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरेल्मा
आशे त.
(Weblink :
https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/dsa_Ahmednagar_2016.pdf)

15. मादषती शमलवळण्याशाठी नागररकांना उऩऱब्ध अशणाऱया शवु ळधांचा तऩशऴऱ,
तशेच शाळिजननक ळाऩराशाठी चाऱवळण्यात येत आऱेल्या ग्रंथाऱयाच्या क्रकंळा
ळाचनाऱयाच्या कामकाजांच्या ळेलांचा तऩशऴऱ.
16. जनमादषती अर्धकाऱयांची नांळ,
े ऩदनामे आणण इतर तऩशऴऱ.

अ.क्र.

कायािऱयाचे नाळ
ळ दरु ध्ळनी क्र.

1

2

शषाय्यक
मादषती

अर्धकारी नाळ
ळ ऩद

1

भध्मलती

प्रळावकीम

इभायत, वालेडी
योड,

अवऩऱीय

ऩद.

ळ ऩद

अर्धकारी नाळ ळ

3

जजल्शा वाांजयमकी
कामागरम,

जन मादषती

श्री.दा. यां .

ढाणे, वांळोधन
वशाय्मक

अर्धकारी नाळ

4
श्री. दद. लब.
काऱे , जजल्शा
वाांजयमकी

5
श्रीभती रू.

ज. ऩाटीर,
प्र.

उऩवांर्ारक,

अधधकायी,अशभदनगय अथग ल

वाांजयमकी

अशभदनगय.

वांर्ारनारम,

दयु ध्लनी ि.
(0241)
2428441

17.

प्रादे लळक

कामागरम,
नालळक.

वळदषत करण्यात येईऱ अऴी मादषती

यनयां क.

*******

