सन 2018
िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .1
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
* मा हतीचा अधकार अधनयम 2005 या कलम - 4 (1)(ख) नस
ु ार !स"द करावयाची मा हती *
कलम - 4(1) (ब) (I) सव&साधारण शाखा, िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर या साव&जनक

1.

ाधकरणांतील कामाचा व कत&/यांचा तप!शल
1

सावज(नक )ा धकरणांचे नांव

सामाय शासन शाखा,िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर

2

संपुण प,ता

सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय आवार,
अहमदनगर

3

कायालय )मुख

तह/सलदार, सामाय )शासन

4

कोण,या खा,या1या अंतगत हे

महसूल व वन 4वभाग

कायालय आहे .
5

कामाचा अहवाल कोण,या

4वभागीय आयु6त, ना!शक

कायालयाकडे सादर केला जातो.
6

कायक4ा - भौगो/लक

िज+हा8तर

7

अंगीकृत 9त

-

8

:येय धोरण

-

9

सा:य

-

10

),य4 काय

11

जनतेला दे त असले या सेवांचा

मुददा <. 10 म"ये नमुद माणे

तप/शल
12

;थावर मालम,ता

काया&लयीन इमारत

13

)ा धकरणां1या संरचनेचा त=ता

खाल, दलमाणे

14

कायालयाची वेळ व दरु :वनी मांक/
फॅ=स/ ई मेल ं.

10.00 ते 17.45(5.45) - 0241-2343602
tahsildar.gad.ahmednagar @gmail.com

साBताCहक सुटट व Eवशेष सेवांचा

शासन नण&या नुसार

15

कालावधी

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .2
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ब) (II) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर या
साव&जनक ाधकरणांतील अ धकार / कमचार यांचे कतGय

अ.नं.
1

पदांचे नांव

अ धकार क4ा व कतGय

तह/सलदार

सामाय )शासन शाखेतील )शासकHय कामांवर पयवे4ण करणे

सामाय )शासन Eवभाग
2

नायब तह/सलदार

सामाय )शासन शाखेतील )शासकHय कामांवर पयवे4ण करणे

सामाय )शासन Eवभाग

अ.नं.

1

कमचा-याचे नांव
?ीम.मद
ु ,ग@डा
सी./ह,.

(अ.का.)

संकलनाचे नांव

कतGय

अIीम संकलन

1) 20530046,20530171 व 20530494 या सव&
उपलेखाशीष& नहाय सव& काया&लयीन खचा&चे तसेच
वास भDता दे यक तयार कEन कोषागारात सादर
करणे.
2) िज+हाधकार, काया&लयाचे वा4ष&क अंदाजपGक
तयार कEन मा.4वभागीय आय6
ु त ना!शक 4वभाग
ना!शक यांना सादर करणे.
3)

िज+हाधकार,/अपर

िज+हाधकार,

/सव&

उप4वभागीय अधकार, तसेच सव& तह!सलदार यांचे
नवीन शासकIय वाहनाची मागणी करणे व जु या
शासकIय वाहनांचे नलJखनाची मा हती तयार कEन
मा.4वभागीय आय6
ु त ना!शक 4वभाग ना!शक यांना
सादर करणे व Dयांचे नलJखन कEन !ललावात
काढणे.
4)

िज+हाधकार,

काया&लयांतग&त

येणा-या

सव&

शाखांमधील अधकार,/कम&चार, यांचे सव& दे यकास
39 ब चे माणपG दे णेची काय&वाह, करणे.
5) सेवानवDृ त होणा-या अधकार, कम&चार, यांचे
27(4) चे (नादे य माणपG) दे णे.

6) चारमाह,,आठमा ह वा4ष&क अंदाजपGक तयार
करणे.
7) सव& कारचे अOीमाची मागणी कEन अनद
ु ान
ाPत कEन संबं धतांस अदा करणे.
2

?ीम.वाकडे

बजेट संकलन

1) 20530046 - सव&साधारण आ8थापना

(अ.का.)

20530171- उप4वभागीय आ8थापना

?ीम.म8के आर.जी.

20530251 - मंडळाधकार, आ8थापना

(!ल4पक)

20530322 - तलाठS व कोतवाल आ8थापना
20530494 - पा+याधकरण आ8थापना

या सव&

उपलेखा!शष&नहाय सव& उप4वभागीय अधकार,,सव&
तह!सलदार,4व.भ.ू सं.अ.<.1 व 3 यांना अनद
ु ान
वाटप करणे तसेच संबं धत सव& आहरण व
सं4वतरण अधकार, यांचक
े डुन मा!सक खच& 4ववरण
पG चारमाह,,आठमाह,, वा4ष&क अंदाजपGक,
4वनयोजन लेखे, सम4प&त अहवाल ाPत कEन
घेऊन मा.4वभागीय आय6
ु त यांना 4वह,त मद
ु तीत
सादर करणे.
2)20450108- करमणुक कर,
204500191- !शWण कर
20450456- रोजगार हमी उपकर अOीम संकलन
व नगरपा!लका शाखा यांना अनद
ु ान वाटप करणे.
तसेच संबं धत आहरण व सं4वतरण अधकार,
यांचेकडुन मा!सक खच& 4ववरण पG
चारमाह,,आठमाह,, वा4ष&क अंदाजपGक, 4वनयोजन
लेखे, सम4प&त अहवाल ाPत कEन घेऊन
मा.4वभागीय आय6
ु त यांना 4वह,त मद
ु तीत सादर
करणे.
3)20290064 भस
ं ादन आ8थापना
ु प
20290271 तगाई आ8थापना या
उपलेखा!शष&नहाय सव& उप4वभागीय अधकार,,
सव& तह!सलदार,4व.भ.ू सं.अ.<.1 व 3 यांना अनद
ु ान
वाटप करणे तसेच संबं धत सव& आहरण व
सं4वतरण अधकार, यांचक
े डुन मा!सक खच& 4ववरण
पG चारमाह,,आठमाह,, वा4ष&क अंदाजपGक,
4वनयोजन लेखे, सम4प&त अहवाल ाPत कEन
घेऊन मा.4वभागीय आय6
ु त यांना 4वह,त मद
ु तीत
सादर करणे.

4) 20560053 तE
ु ं ग आ8थापना
उपलेखा!शष&नहाय सव& तह!सलदार,यांना
अनद
ु ान वाटप करणे तसेच संबं धत सव& आहरण व
सं4वतरण अधकार, यांचक
े डुन मा!सक खच& 4ववरण
पG चारमाह,,आठमाह,, वा4ष&क अंदाजपGक,
4वनयोजन लेखे, सम4प&त अहवाल ाPत कEन
घेऊन मा.4वभागीय आय6
ु त यांना 4वह,त मद
ु तीत
सादर करणे.
5) वैZयकIय दे यक- िज+हाधकार, काया&लयांतग&त
येणा-या सव& काया&लयातील अधकार, व कम&चार,
यांची वैZयकIय दे यके व वैZयकIय अOीम मंजरु
करणेबाबतची काय&वाह, करणे.
3

व 1) महसल
ु अधकार, मा!सक बैठक

?ी.एन.सोनवणे

रचना

(अ.का.)

कायप:दती

2) शासन 8तरावर,ल ि/हडीओ कॉफरिसंगZवारे

?ी.नलेश इंगळे

संकलन

आढावा बैठका

(!लपीक)

3)मा.4वभागीय

आय6
ु त

ना!शक

यांचे

काया&लयामाफ&त

ि/हडीओ

कॉफरिसंगZवारे

आढावा बैठका
4)

िज+हा8तरावर,ल

सव&

ि/हडीओ

कॉफरिसंगZवारे होणा-या आढावा बैठका
5) शासन व 4वभागीय आय6
ु त 8तरावर,ल बैठका
6)

शासन

व

4वभागीय

आय6
ु त

8तरावर,ल

बैठकIया _`ट,ने पव
& यार, आढावा बैठक
ु त
7) मा.मंGी, मा.सचव, मा.आय6
ु त यांचे िज+हा दौरे
बाबत बैठका
8)लंbबत संदभा&बाबत पंधरवाडा बैठका
9)मा.िज+हाधकार, व इतर वcर`ठांया आदे शाने
ऐनवेळी आयोिजत होणा-या बैठका
10)रचना

व

(िज+हाधकार,

काय&प"दतीचे
काया&लयासह

सव&

कामकाज

िज+हयातील

सव&

शासकIय काया&लये)
11)महसल
ु
तलाठS,मंडळ

4वभागाया
अधकार,,

अधन8त
तह!सल,

असले+या
उप4वभागीय

अधकार,,भस
ं ादन, िज+हाधकार, या काया&लयांया
ु प
इमारतीचे बांधकाम
12)आपले सरकार पोट& ल संदभा&बाबतचे कामकाज
13)रा`e,य लोकसंfया अZयावतीकरण करणे.

14)जनगणना
15)अ+प बचत शाखेकडील कामकाज
4

?ीम.एस.एस.सभ
ु ेदार

पेशन संकलन

(अ.का.)

1) मळ
ु व cरवाईज पेशन पेपस& तयार करणे.
2) आहरण व स4वंतरण अधकार, तथा तह!सलदार
सामाय

शासन

4वभाग

यांचे

आ8थापनेवर,ल

अधकार, व कम&चार, यांचे भ4व`य नवा&ह नधी
परतावा

करणांस

मंजुर,

घेणे.अंतम

भ4व`य

नवा&हनधी मंजुर, अहवाल मा.महालेखापाल मब
ुं ई
यांना

सादर

करणे.अधकार,

व

कम&चार,

यांचे

भ4व`य नवा&ह नधी दे यके तयार करणे तसेच
िज+हयातील सव& कम&चा-यांचे ना-परतावा करणास
मंजुर, घेणे.
3) सेवानवDृ त अधकार,/कम&चार, यांचे सेवा उपदान
दे यकाबाबतची काय&वाह, करणे.
4) संपण
ु & िज+हयातील सेवेत काय&रत असताना
अधकार, /कम&चार, यांचा मDृ यु झा+यास Dयांचे
भ4व`य नवा&ह नधीस अनस
ु Eन,ठे व संलhन 4वमा
योजनेचे

8ताव

4वभाग

ना!शक

अनद
ु ान

ाPत

मा.4वभागीय
यांना
कEन

आय6
ु त

मंजुर,साठS
घेऊन

ना!शक

पाठ4वणे

4वतरण

व

करणे

व

Dयाबाबतचा अहवाल मा. आयक
ु ् तांना सादर करणे.
5) तप!शलवार दे यकांया नपटा-याबाबत नयंGण
ठे वणेव

मा!सक

अहवाल

मा.4वभागीय

आय6
ु त

ना!शक यांना सादर करणे.
6) आहरण व स4वतरण अधकार, तथा तह!सलदार
सामाय

शासन

नवनय6
ु त

4वभाग

कम&चार,

यांचे

यांचे

आ8थापनेवर,ल

डीसीपीएस

िज+हा

कोषागार यांचक
े डुन ाPत कEन घेणे.
7)

तह!सलदार

सामाय

शासन

4वभाग

यांचे

आ8थापनेवर,ल चतथ
ु & ?ेणी कम&चा-यांचे भ4व`य
नवा&ह नधीचे वषा&चा लेखा अZयावत करणे व
लेखा पावती तयार करणे.
5

?ी.बी.एन.डमाळे
(अ.का.)

आ;थापना

1) सव& अधकार,/कम&चार, तसेच सव& पcर.अधकार,
यांची

सव&

कारची

.?ीम.के.एस.खोडके

दे यके/सेवानवDृ ती

(!लपीक)

इ. दे यके

नंतरची

वेतन

दे यके/वैZयकIय

गट4वमा/रजारोखीकरण

2) वेतनदे यक न@दणीपGक,रिज8टर अZयावत ठे वणे

(म.को.न.19अ)सव& वेतन दे यके/बीले
3)चारमाह,,

आठमाह,,वा4ष&क

अंदाजपGक

तसेच

मा!सक 4ववरण पG
4)िज+हयातील सव& महसल
अधका-यांची वा4ष&क
ु
वेतनवाढ वेतननjचीती/सेवा नवDृ तीनंतर गट4वमा
आदे श काढणे.
5) अधकार,, कम&चार, यांची सेवाथ&म"ये मा हती
भरणे.
6)सव& कम&चा-यांची नयमानस
ु ार आयकर कपात
करणे/4ववरण पG फॉम& 16 तयार करणे.
7) सव& कम&चा-यांचे नयमानस
ु ार आयकर कपात
केलk+या आयकर कपातीबाबतचे आयकर 4ववरणाचा
Gैमा!सक अहवाल फॉम& 24 6यु इ.भरणे.
8)िज+हयातील सव& कम&चार, व अधकार, यांचे
वेतन/वेतननjचीती/वेतनवाढ

4वषयक

सव&

पG

इ.बाबी4वषयक कामे.
9) बजेट रिज8टर/गट4वमा/वेतन दे यक रिज8टर
अZयावत करणे.
10) अंतम वेतन माणपG 4वषयक बाबी
11)

वेतन

दे यक

/अ!भलेखे

अ!भलेख

कWात

पाठ4वणे.
12)वेतन व वेतन4वषयक बाबीवर,ल सव& पG/यवहार
13) सव& अधकार, व कम&चार, यांची सेवाप8
ु तके
अZयावत करणे. तसेच पcर.अधका-यांची नवीन
सेवाप8
ु तके तयार करणे व सेवाप8
ु तके अZयावत
करणे.
14)

िज+हयातील

सव&

कम&चा-यांची

सेवानवDृ तीनंतरची रजा पडताळणी
15)सेवाप8
ु तका4वषयीचा सव& पG/यवहार
6

?ीम.एस.एन.डावरे

रोखपाल

1) सव& कारची दे यके बील रिज8टर व टोकन

(अ.का.)

संकलन

रिज8टरला न@दवन
ु कोषागारात पाठ4वणे.
2)दे यके पार,त

झालेनत
ं र संबं धत रिज8टरला न@द

घkऊन धनादे शाZवारे संबं धतांना अदा करणे.
3) रोख न@दवह, अZयावत ठे वणे व बँक खाDयाशी
ताळमेळ घेणे.
4)रजा वास सवलत 4वषयक सव& कामकाज.

7

?ी.बी.एन.डमाळे
(अ.का.)
?ी.फलके
(!लपीक)

संकHण संकलन

1) हायकोट& व इतर यायालयीन संदभ& mयाया
संबं धत असेल Dयांना पाठ4वणे.

ए.एच.

2) मा"य!मक व उच मा"य!मक शालांत माणपG
पcरWा भरार, पथक नेमणेबाबत
3) दवंगत

4वधानसभा/राmयसभा

नधनाबाबत

तसेच

सद8य

Dयांचे

यांचे

कुटुंबीयांची

(वारसाबाबत)मा हती पाठ4वणे.
4)कkn,य आ?मशाळे चा तपासणी अहवाल संबं धत
उप4वभागीय अधकार, यांचक
े डुन ाPत कEन घेऊन
शासनास सादर करणे.
5)साव&जनक काय&WेGातील पo परु 8कारासाठS पाG
/य6तींची नावे मा. आय6
ु त काया&लयाकडे पाठ4वणे.
6)िज+हयाम"ये नरनराळे साथीचे रोग अस+यास
तबंधाDमक उपाययोजना बाबतचे काय&वाह,कामी
बैठकIबाबतचे कामकाज
7) िज+हाधकार, काया&लयातील जे टपाल कोणीह,
8वीकार,त

नाह,त

Dया

टपालावर

संकIण&

संकलनामाफ&त काय&वाह, करणेत येत.े
8)8थानक सp
ु या जाह,र करणे.
9)

िज+हयातील

सव&

शासकIय

काया&लयातील

संकIण& पG/यवहार
10)शौय&

परु 8कारासाठS

कknशासनास

8ताव

पाठ4वणे.
11)

भेसळ

तबंध

करqयासाठS

उपाययोजना

करणेकामी िज+हा8तर,य स!मतीची बैठक/संबं धत
4वभागांना कारवाई करणेकामी कळ4वणे.
12) Oंथालय पडताळणी
13) 8व.यशवंतराव च/हाण राmय वाrमय परु 8कार
योजना 2013-14वे!शका शासनास पाठ4वणे.
14)भारतीय
गोशाळे स

जीवजंतु
मायता

क+याण
घेणकर,ता

बोड&

यांचेकडुन

8ताव

सादर

करणेबाबत.
15) अ+पसंfयांक समाजातील तEणांकर,ता पोल,स
!शपाई भरती पव
ु & पcरWा !शWण काय&<मासाठS
!शWण सं8थेची नवड करणेबाबत
16)अ+पसंfयाक समाजातील तEणांकर,ता मराठS
भाषा फsडेशन वग& काय&<म योजना काया&िवत

करणे.
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?ीम.एम.एस.बडJ
(अ.का.)

आवक

टपाल

संकलन

1)

अज&दार/शासन/4वभागीय

/खासदार

व

आय6
ु त/मंGालय

आमदार/उच

यायालय/इतर

यायालये इ.कडून ाPत होणारे टपाल 8वीकारणे व

?ीम.बोडखे दपाल,

टपाल ाPत झालेबाबत संबं धतांस पोच दे णे. 2)

(!लपीक)

ाPत

झालेले

टपाल

दाखल

तारखेचे

!शक् के

करणेकामी चतथ
& ेणी कम&चा-यांकडे दे णे. 3) ाPत
ु ?

?ी.गोसावी दपक

झालेले सव& टपाल पGाया कारानस
ु ार संगणक

(!लपीक)

णाल,म"ये न@द4वणे. 4) नोदं 4वणेत आलेले सव&
टपाल संबं धत शाखेकड पोच करणेकामी चतथ
& ेणी
ु ?
कम&चा-यांया ताuयात दे णे. 5) पG कारानस
ु ार
टपालाया न@दवहया अZयावत ठे वणे. 6) वcर`ठांचे
आदे शानस
ु ार काम करणे.

9

?ीम. रायभान

;वातंPयसै(नक

1) 8वातंvय सैनकांची पेशन करणे मंजरु ,साठS

एस.एन

संकलन

शासनास पाठ4वणे.

(!लपीक )

2) 8वातंvय सैनकांया नधनानंतर 4वधवा पDनीस
कुटुंब पेशन मंजरु करणे, 8वातंvयसैनक /4वधवा
पDनी यांचे दध
ु र& रोग, आथ&क मदत, मल
ु ,या
लhनासाठS आथ&क मदत, 8वातंvय सैनक /4वधवा
पDनी यांचे अंDस4वधीसाठS आथ&क मदत करणे
मंजरु

करणे

तसेच

8वातंvय

सैनकांया

नातेवाwकांचे शासकIय सेवेत नोकर, !मळणेकामी
नामनदJ शन करणे व इतर पG/यवहार
3)

लेखा!शष&

22350015

खाल,

ाPत

होणारे

अनद
ु ान सव& तह!सलदारांना वाटप करणे व Dया
अनच
ु दानाचा ताळमेळ घेऊन मा!सक 4ववरण पGे,
4वनयोजन लेखे शासनास सादर करणे.तसेच सदर
लेखाशीषा&चे अंदाजपGक तयार करणे. लेखाशीषा&चे
सम4प&त अहवाल शासनास सादर करणे.
4)

अ+पसंfयांक

4वकास

सनयंGण

स!मतीचे

कामकाज
5) िज+हा हुताDमा 8मारक स!मतीचे कामकाज
6) अहमदनगर िज+हा 8वातंvय सैनक गौरव
स!मतीचे कामकाज
7) म हला त<ार नवारण स!मतीचे कामकाज
8) शासकIय नवास8थान !मळणेबाबतचे कामकाज
9) रा`e,य सण साजरे करणे.

10) नखात नधी करणे.
11) महसल
दन साजरा करणे.
ु
12) "वज दन संकलनाचे कामकाज.
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?ीम.मोडसे आर.एस
(अ.का.)

जावक
संकलन

टपाल 1)

िज+हाधकार,

शाखांकडुन

काया&लयांतग&त

4व4वध

येणा-या

शासकIय

काया&लयांना

?ीम.कानडे

पाठ4वणेकामी आलेले पG 8वीकाEन पोहोच दे णे.

(!लपीक)

2)

4व4वध

कEन

शाखांकडुन ाPत टपालाची

वग&वार,नस
ु ार

तह!सल

सव&

वग&वार,

काया&लये,

ांत

काया&लये, इतर शासकIय काया&लये,मा. 4वभागीय
आय6
्
ु त तसेच मंGालय मब
ुं ई, तसेच िजलहाधकार,
काया&लयाचे आवारातील 4व4वध शाखा नहाय टपाल
4व4वध रिज8टरला न@दवन
ु वाटप करणे.
3) 4व4वध शाखांकडुन ाPत टपाल पो8टामाफ&त
अज&दार तसेच 4व4वध शासकIय काया&लये यांना
पाठवन
ु , पाठ4वणेत आले+या टपालासाठS वापरणेत
आले+या

पो8टाची

तकIटे

व

xँyकं ग

मशीनचा

हशोब ठे वणे.
4) 4वभागीय आय6
ु त कायzलय तसेच मंGालय
मब
ुं ई येथे टपाल ने आण करणेकामी चतथ
ु & ?ेणी
कम&चार, यांचे नेमणक
ु आदे श काढणे व बजावणे.
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.?ीम.वाकडे
(अ.का.)

लोकशाह
संकलन

Cदन 1) मंGालयीन, 4वभागीय व िज+हा8तर,य लोकशाह,
दन,

आयोजनाबाबतचे

?ी. खरपड
ु े

पG/यवहार

एम.एस.(!लपीक)

2)

रा`e,य

तसेच

पE
ु षांची

जयंती/पq
ु यतथी, 4व4वध

इतर

अनष
ु ं गक

/थोर

/य6तींची

दवस व सPताह साजरा

करणे.
3) रा`e,य व राmय मानवी ह6क आयोगा संबध
ं ी
कामकाज
4) िज+हा8तर,य व तालक
ु ा8तर,य 4व4वध स!मDया
बाबतचे कामकाज
5)धमा&दाय

Ehणालयाम"ये

गर,ब

व

नध&न

EhणांसाठS खाटा राखुन ठे वqयाया अंमलबजावणी
बाबत िज+हा8तर,य स!मती संबध
ं ी कामकाज.
6)4वभागीय व िज+हा8तर,य

{`टाचार नमल
ु& न

स!मती संबं ध कामकाज.
7)4वभागीय

व

िज+हा

दWता

स!मती

संबध
ं ीचे

कामकाज
8) जनता दरबार संबध
ं ीचे कामकाज
9) महारा`e लोकसेवा ह6क अधनयम बाबतचे
कामकाज
10) नागcरकांची सनद
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.?ीम.सभ
ु ेदार

1) मा हतीचा अधकार अधनयम 2005 संबं धचे

एस.एस.(अ.का.)

कामकाज

?ीम.म8के आर.जी.

2) ऑनलाईन मा हती अधकार अज& व अ4पल

(!ल4पक)

3)मा हती अधकार कलम 4 अवये संकेत8थळ
अZयावत करणेबाबतचे कामकाज

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .3
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (III) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर या
साव&जनक ाधकरणांतील (नणय घेSया1या पHयेत अनस
ु रSयात येणार कायप:दती तसेच पयवे4ण
आTण उ,तरदा(य,व )णाल
सामाय )शासन शाखेत एकुण 11 संकलन असन
ु संकल(नहाय /लपीक व अGवल
कारकुन यांची ,यांचेशी संबं धत संकलनाकडील Eवषयांबाबत )थमतः नायब तह/सलदार यांचेकडुन
संबं धतांनी सदर Eवषयाचे अनष
ं ाने सादर केलेले कामकाज हे शासन(नणयानस
ु ग
ु ार

तपासणी कXन

खाYी केल जाते व तZनंतर Eवषयानस
ु ार तह/सलदार व मा.(नवासी उपिज हा धकार, उपिज हा धकार
महसल
ु तसेच िज हा धकार यांचेकडेस सं चका सादर के या जातात.
सामाय )शासन शाखेतील [या संकलनाशी Eवषय संबं धत असेल ,याच संबं धतांचे
,या Eवषयाबाबत उ,तरदा(य,व आहे .

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .4
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (IV) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर या
साव&जनक ाधकरणांतील ;वतःची कतGये पार पाडSयासाठ] ,या1याकडुन ठरEवणेत आलेल मानके
),येक संकलनाचे /लपीक व अGवल कारकुन यांनी ,यांचे संकलनाशी संबं धत असणा-या कामकाजा1या
अनष
ं ाने असणा-या शासन(नणया1या अधीन राहुन Eवहत मद
ु ग
ु तीत कामकाज पण
ु  करणे.

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर

मॅयअ
ु ल .5
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (V) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर या
साव&जनक ाधकरणांतील Dयायाकडे असलेले yकं वा Dयाया नयंGणात असलेले yकं वा Dयाची कायJ
पार पाडqयासाठS Dयाया कम&चार, वगा&कडुन वापरqयात येणारे नयम, 4वनयम, सच
ु ना नयमपिु 8तका,
आ}ण अ!भलेख

अ..

संकलनाचे

कायदाEवषयी पु;तके, (नयम व सुचना

नांव
1

अIीम
संकलन

2

बजेट संकलन

1.मंुबई िव तीय िनयम 1959 अंतग त िनयम 134 ते 139 मधील सव तरतुदया
अनुशंगाने शासकय अिधकारी/कम चारी यांना कज व अि!मे दे ता येतात. शासन
िनण य #. अि!म-2013/$.#.16/2010 िविनयम,िद. 10/06/2010 अ%वये
कम चारी यांना मोटार सायकल, (कुटर, मोपेड, सायकल व अपंग रा+य शासकय
कम चारी यांना (वयंचिलत िकंवा मनु,य बळाने चालनारी तीन चाक सायकल.
घेणेकरीता अि!म. शासन िनण य #. $वास -1010/$.#.2/सेवा–5/2010िद.
03/03/2010 अ%वये कम चारी यांना $वास भ ता अि!म घेणेकरीता. तसेच
शासन िनण यानुसार घरबांधणी अि!म मंजुर करता येते.
2.शासन िनण य िव त िवभाग,#.वाहन-100/$.#.65/2001 िविनयम िद.
10/09/2001 अ%वये िनल2िखत वाहनांऐवजी नवीन वाहने खरे दी करणेबाबत.
3.शासन िनण य िव त िवभाग,#.िवअ$-1000/$.#.32/2001 िविनयम िद.
15/06/2001 अ%वये िन6पयोगी दु6(त न हो7याजोगी अथवा गरजेपे9ा
अितरी:त असले;या शासकय वाहनांची िललावाने िव# कर7याबाबत.
4.शासन िनण य िव त िवभाग,#.िवअ$-1000/$.#.32/2001 िविनयम िद.
15/06/2001 अ%वये िन6पयोगी दु6(त न हो7याजोगी अथवा गरजेपे9ा
अितरी:त असले;या शासकय वाहनांची िललावाने िव# कर7याबाबत.
5.(U/R 39 (B) of the Bombay Financial Rules 1959)
Sanction is hereby accorded under Rule 39 (b) of the
Bombay Financial Rules 1959, with Government
FinanceDepartment’sCircularmemonNo.P.G.R.1379/C.R./406/SER-10, dated 21-1-1989 for investigation
of the claims following particulars .
1) मा.4वभागीय आयु6त यांचे आदे शानुसार अनुदान वाटप केले जाते.
2) महारा`e राmय सेवा (वैZयकIय दे खभाल) नयम 1961
3) आरोhय 4वभाग यांचक
े डील शासन नण&य
<.एमएजी/2005/9/.<.1/आरोhय-3 द.19 माच& 2005
4) साव&जनक आरोhय 4वभग यांचक
े डील शासन नण&य

<.11/.<.333/11/राका4व-2 द.16 नो/हk .2011
5) पcरपGक <.एमएजी/1088/1601/आरोhय-9 मंGालय मुंबई
द.12/08/1988
6) शासन पcरपGक <.वैख-2013/.<.291/13/राका4व-2 द.11/10/2013
7) शासन नण&य <.एमएजी-1095/सीआर-45/95/आरोhय-3 मंGालय मुंबई
द.04/07/2000
8) महसुल व वन4वभाग यांचक
े डील शासन पG <.वैख-2014/सं.<.128/ई11 दनांक 18 माच& 2015
9) साव&जनक आरोhय 4वभाग यांचक
े डील शासन नण&य <.वैख2015/.<.82/2015/राका4व-2 दनांक 24 ऑग8ट 2015
10) साव&जनक आरोhय 4वभाग यांचक
े डील शासन नण&य <.वैख2016/.<.16/2016/राका4व-2 द.16 माच& 2016
3

कायप:दती

1) शासन सामा%य $शासन िवभागाकडील प>र?क #.िन>र9ण-1085/57/18(रवका)िदनांक
26/04/1985 तसेच #. िन>र9ण-1085/57/18(रवका)िदनांक 09/01/1989
तसचे शासनाने वेळोवेळी िनग त केलेले प>रप?के इ यादी.

संकलन

2) मा.िज;हािधकारी अहमदनगर (सामानय $शासन शाखा) यांचे कडील प>रप?क

रचना व

#./सा$शा/काया /रवका/344/2014 िदनांक 07/10/2014

4

पेशन

1)महारा`e शासन सव&साधारण भ4व`य नवा&ह नधी नयम 1988 अवये

संकलन

नयम 30 अवये
2) महारा`e शासन सव&साधारण भ4व`य नवा&ह नधी नयम 1998 नयम
16
नयम 20 4वशेष बाब ~हणुन नयम 32ब/32 अवये व नयम 23
3) महारा`e नागर, सेवा (नवDृ तीवेतन)नयम 1982
4) शासन पcरपGक महसुल व वन 4वभाग पcरपGक <.भ4व`य नवा&ह नधी
2508/.<.112/इ-2 द.25 जुन 2008
5) 4वDत 4वभाग शासननण&य <.अंनयो/1007/18/सेवा-4/मंGालय
द.07/07/2007, नवपcरभा4षत अंशदन नवDृ ती वेतन योजना

5

आ;थापना

1) महारा`e नागर, सेवा (वेतन)नयम 1981
2) महारा`e नागर, सेवा (सेवेया सव&साधारण शत)नयम 1981
3) महारा`e नागर, सेवा(पदOहण कालावधी, परकIय सेवा आ}ण नलंबन,
बडतफ व सेवेतुन काढुन टाकणे या काळातील दाने) नयम 1981
4) महारा`e नागर, सेवा (रजा) नयम 1981
5) महारा`e नागर, सेवा (सुधार,त वेतन) नयम 2009 नयम 5,12आ}ण

13 अवये दनांक 01 जानेवार, 2006 रोजी व Dयानंतर पदोनती
झालेनंतरची वेतननjचीती
6) महारा`e शासन नण&य, 4वDत 4वभाग <मांक वेतन
1109/.<.4444/सेवा 3 दनांक 01 ए4ल 2010, कालब"द पदोनती
7.शासन नण&य 4वतत
् 4वभाग <मांक 8वीयेसे 1088/.<.1093/सेवा
8. दनांक 08 जुलै 1990 तनयु6तीवर,ल वेतन नjचीती
9.महारा`e नागर, सेवा (सुधार,त वेतन) नयम 2009 नयम 10 वा4ष&क
वेतनवाढ
10.महारा`e नागर, सेवा (सेवेया सव&साधारण शत)नयम 1981

नयम

36,37,38 आ}ण 39
11.महारा`e शासन नण&य, 4वDत 4वभाग <मांक वेपुर 1209/.<.27
सेवा◌ा 9 दनांक 22 ए4ल 2009 थम नयु6तीवर,ल वेतननjचीती
करणे.
12.महारा`e शासन नण&य सामाय शासन 4वभाग <.ट,आरएफ
2000/.<.3 बारा दनांक 06 ऑग8ट 2002 नWलO8त/आ दवासी /एक8तर
वेतननjचीती
13. महारा`e शासन नण&य 4वDत 4वभाग <.पुनवे 1009/.<.78/सेवा 4
दनांक 11/07/2014 पुन& नयु6त माजी सैनक यांची वेतन नjचीती
6.

रोखपाल

महारा`e शासन नण&य <./1194/184/सेवा-4, दनांक 28-03-1995 अवये

संकलन

चार वषा&तुन एकदा महारा`eात कोठे ह, जाqयास (महारा`e राmयाया
भौगो!लक !समेया आत) रजा वास अनुेय आहे DयासाठS yकमान व
कमाल अंतराची मया&दा नाह,.

7.

संकHण

1) मा.अवर सचव, सामाय शासन 4वभाग यांचक
े डील पG <मांक -

संकलन

अyकशौ- 1005/1404/.<.94/31 द. 29.09.2005
2) Deputy Secretary Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya letter Date
18 August 2005, 22 August 2005
3) मा.मf
े डील पG </संकIण&
ु य सचव, महारा`e शासन यांचक
2012/.<.10/दोन दनांक 13 माच& 2012
4)मा.Oंथपाल, मा हती व संशोधन अधकार,,महारा`e 4वधान मंडळ,
4वधानभवन बँकवे रे 6लेमेशन 4वधानभवन माग& मंब
े डील पG
ु ई यांचक
</8713/म4वस/Oंथपाल द.01 माच& 2013
5)मा.4वभागीय आय6
े डील पG
ु त ना!शक 4वभाग ना!शक यांचक
</साशा/1/3/म.4व.स/Oंथपाल द.01 माच& 2013

6) अ"यW महारा`e राmय मा"य!मक व उच मा"य!मक !शWण मंडळ
पुणे,यांचे पG
7) साव&जनक सुpयाबाबतचे महारा`e शासन राजपG अधसुचना
8

आवक टपाल

िज+हाधकार, काया&लय, काया&लयीन कामकाज पुि8तकेनुसार काम करणेत
येते.

9

;वातंPयसै(नक 1) शा.न.<.सा4व/पीओएस-1083/577/4वक-1 द.03/08/1983 2)
संकलन

शा.न.<.सा4व/पीओएस-1082/4वक-1 द.24/12/1982
3) शासन पcरपGक <.पीओएस-2000/215/.<.35/8वासैकZय1 द.23 मे
2000
4) शासन शुीपGक <.पीओएस-1292/.<.102/92/8वासैकW द.22
ऑ6टोबर 1993
5) शासनाकडील पG <.पीओएस-1094/1854/8वासैकW द.23/12/1994
6)शासन नण&य <.पीओएस-1093/.<.127/8वासैकW द.04 जल
ु ै 1995
7)शासनाकडील पG <.संकIण&-2008/जीओआय-17/.<.77/88वासैक-3
द.25 ए4ल 2008
8)शासन पcरपGक <.8वानवे2011/.<.20/2011/8वासैक-1 द.10जल
ु ै
2012
9) शासननण&य <.नवव
ृ े2012/<119/2012/8वासैक-1 द.03 सPटk बर
2014
10) शासन नण&य <.पीओएस-1291/.<.184/91/8वासैकW
द.22/11/1991
11) शासन नण&य <.संकI/2008/.<.122/2008/8वासैक1
द.24 सPटk बर 2014
12)शासन नण&य <.अजआयो 2008/.<.241/आरोhय -6
दनांक 10 डसkबर 2009
13)शासन नण&य <.सकIण&-2008/.<.122/8वासैक-1
दनांक 21 जानेवार, 2011
14) सामाय शासन 4वभाग मंGालय मुंबई यांचक
े डील पG <.
पीओएस1287/8वासैकW दनांक 13 ए4ल 1987
15) शासननण&य <.पीओएस-1292/.<.102/92/8वासैकW द.07ऑग8ट
1992
16) शासन पcरपGक <.संकIण& 1002/716/.<.102/8वासैकW -1 दनांक
30 ऑग8ट 2002

17)शासन नण&य <.8वासैक 2012/.<.58/8वासैक-1 दनांक 24 जुलै
2013
18) शासन पcरपGक <.सीएनएस-1087/499/के.ने.12/16 अ

दनांक 04

माच& 1991 19) शासन नण&य <.8वासैक/1413/.<.228/16 अ द.28
फेुवार, 2014 20) शासन नण&य <.पीओएस-1090/.<.77/90/8वासैकW
द.26 डसkबर 1990 21) शा.न.<.सा4व/पीओएस-1082/4वक-1
द.24/12/1982 22) शासन शुीपG< <.पीओएस-1094/.<.102/92
/8वासैकW द.22 ऑ6टोबर 1993 23) शासन नण&य <.नवव
ृ े
2012/<119/2012/8वासैक-1 द.03 सPटk बर 2014
10

जावक टपाल

िज+हाधकार, काया&लय, काया&लयीन कामकाज पुि8तकेनुसार काम करणेत
येते.

11

ु ा/2011/ .<.189/11/18-अ,
लोकशाह Cदन 1)शासन सामाय शासन 4वभाग, पcरपGक <. सध
दनांक 26/09/2012.
2)शासन सामाय शासन पcरपGक <.जपत
ु ी 2214/.<.367/29, दनांक 22
डसkबर, 2014.
3)शासन 4वधी व याय 4वभाग, नण&य <. लवेस-ु 2010/73/11, का.15, दनांक
22 जल
ु ,ै 2010.
4)शासन सामाय शासन 4वभाग पcरपGक <.अहत 1610/.<. 64/10/11-अ,
दनांक 04 फेव
ु ार,, 2011.

5) शासन पcरपGक <.इपीडी-3709/.<.282/का.1421 द.4 सPटk बर 2009
6)शासन पcरपGक <.केमाअ/2005/<.90/05/05 दनांक 06/08/2014
7)मा.4वभागीय आयु6त ना!शक 4वभाग ना!शक यांचक
े डील आदे श
<.का4व/<.साशा./पीओएल/154/05
दनांक 11/10/2005

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .6
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (VI) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर या
साव&जनक

ाधकरणांतील

Dयायाकडे

असले+या

yकं वा

Dयाया

नयंGणाखाल,

असले+या

द8तऐवजांया वगा&चे 4ववरण

अ.<.

संकलनाचे

कामाचे 8वEप

न@दवहया

नाव
1

अIीम संकलन

1) 20530046,20530171 व 20530494

संबं धत

संकलनाचे

या सव& उपलेखाशीष& नहाय सव& काया&लयीन कामकाजाचे अनष
ं ाने असणाु ग
खचा&चे तसेच वास भDता दे यक तयार कEन या सव& कारया न@दवहया व
कोषागारात सादर करणे.
2)

िज+हाधकार,

अंदाजपGक

तयार

संबं धत

काया&लयाचे
कEन

वा4ष&क असणारे

मा.4वभागीय द8तऐवज.

4वषयाचं
सव&

अनष
ं ाने
ु ग
संलhन

आय6
ु त ना!शक 4वभाग ना!शक यांना सादर
करणे.
3)

िज+हाधकार,/अपर िज+हाधकार,

/सव&

उप4वभागीय अधकार, तसेच सव& तह!सलदार
यांचे नवीन शासकIय वाहनाची मागणी करणे
व

ज
ु या

शासकIय

वाहनांचे

नलJखनाची

मा हती तयार कEन मा.4वभागीय आय6
ु त
ना!शक 4वभाग ना!शक यांना सादर करणे व
Dयांचे नलJखन कEन !ललावात काढणे.
4) िज+हाधकार, काया&लयांतग&त येणा-या सव&
शाखांमधील

अधकार,/कम&चार,

यांचे

सव&

दे यकास 39 ब चे माणपG दे णेची काय&वाह,
करणे.
5) सेवानवDृ त होणा-या अधकार, कम&चार,
यांचे 27(4) चे (नादे य माणपG) दे णे.
6)

चारमाह,,आठमा ह

वा4ष&क

अंदाजपGक

तयार करणे.
7) सव& कारचे अOीमाची मागणी कEन
अनद
ु ान ाPत कEन संबं धतांस अदा करणे.

2

बजेट संकलन

1) 20530046 - सव&साधारण आ8थापना

संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे

20530171- उप4वभागीय आ8थापना

अनष
ं ाने
ु ग

20530251 - मंडळाधकार, आ8थापना

कारया न@दवहया व संबं धत

20530322 - तलाठS व कोतवाल आ8थापना

4वषयाचं

20530494 - पा+याधकरण आ8थापना

सव& संलhन द8तऐवज.

या

सव& उपलेखा!शष&नहाय सव& उप4वभागीय
अधकार,,सव& तह!सलदार,4व.भ.ू सं.अ.<.1 व
3 यांना अनद
ु ान वाटप करणे तसेच संबं धत
सव& आहरण व सं4वतरण अधकार, यांचेकडुन
मा!सक खच& 4ववरण पG चारमाह,,आठमाह,,
वा4ष&क अंदाजपGक, 4वनयोजन लेखे,
सम4प&त अहवाल ाPत कEन घेऊन
मा.4वभागीय आय6
ु त यांना 4वह,त मद
ु तीत
सादर करणे.
2)20450108- करमणुक कर,
204500191- !शWण कर

असणा-या
अनष
ं ाने
ु ग

सव&
असणारे

20450456- रोजगार हमी उपकर अOीम
संकलन व नगरपा!लका शाखा यांना अनद
ु ान
वाटप करणे. तसेच संबं धत आहरण व
सं4वतरण अधकार, यांचक
े डुन मा!सक खच&
4ववरण पG चारमाह,,आठमाह,, वा4ष&क
अंदाजपGक, 4वनयोजन लेखे, सम4प&त
अहवाल ाPत कEन घेऊन मा.4वभागीय
आय6
ु त यांना 4वह,त मद
ु तीत सादर करणे.
3)20290064 भस
ं ादन आ8थापना
ु प
20290271 तगाई आ8थापना या
उपलेखा!शष&नहाय सव& उप4वभागीय
अधकार,, सव& तह!सलदार,4व.भ.ू सं.अ.<.1 व
3 यांना अनद
ु ान वाटप करणे तसेच संबं धत
सव& आहरण व सं4वतरण अधकार, यांचेकडुन
मा!सक खच& 4ववरण पG चारमाह,,आठमाह,,
वा4ष&क अंदाजपGक, 4वनयोजन लेखे,
सम4प&त अहवाल ाPत कEन घेऊन
मा.4वभागीय आय6
ु त यांना 4वह,त मद
ु तीत
सादर करणे.
4) 20560093 तE
ु ं ग आ8थापना
उपलेखा!शष&नहाय सव& तह!सलदार,यांना
अनद
ु ान वाटप करणे तसेच संबं धत सव&
आहरण व सं4वतरण अधकार, यांचेकडुन
मा!सक खच& 4ववरण पG चारमाह,,आठमाह,,
वा4ष&क अंदाजपGक, 4वनयोजन लेखे,
सम4प&त अहवाल ाPत कEन घेऊन
मा.4वभागीय आय6
ु त यांना 4वह,त मद
ु तीत
सादर करणे.
5) वैZयकIय दे यक- िज+हाधकार,
काया&लयांतग&त येणा-या सव& काया&लयातील
अधकार, व कम&चार, यांची वैZयकIय दे यके
व वैZयकIय अOीम मंजरु करणेबाबतची
काय&वाह, करणे.

3

रचना

व 1) महसल
ु अधकार, मा!सक बैठक

कायप:दती

2)शासन

संकलन

कॉफरिसंगZवारे
3)मा.4वभागीय

8तरावर,ल

ि/हडीओ अनष
ं ाने
ु ग

आढावा बैठका
आय6
ु त

संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे

ना!शक

असणा-या

सव&

कारया न@दवहया व संबं धत
यांचे 4वषयाचं

अनष
ं ाने
ु ग

असणारे

काया&लयामाफ&त ि/हडीओ

कॉफरिसंगZवारे

सव& संलhन दसतऐवज.
्

आढावा बैठका
4)िज+हा8तरावर,ल

सव&

ि/हडीओ

कॉफरिसंगZवारे होणा-या आढावा बैठका
5) शासन व 4वभागीय आय6
ु त 8तरावर,ल
बैठका
6) शासन व 4वभागीय आय6
ु त 8तरावर,ल
बैठकIया _`ट,ने पव
& यार, आढावा बैठक
ु त
7)

मा.मंGी,

मा.सचव,

मा.आय6
ु त

यांचे

िज+हा दौरे बाबत बैठका
8)लंbबत संदभा&बाबत पंधरवाडा बैठका
9) मा.िज+हाधकार, व इतर वcर`ठांया
आदे शाने ऐनवेळी आयोिजत होणा-या बैठका
10)रचना

व

काय&प"दतीचे

कामकाज(िज+हाधकार,

सव&

काया&लयासह

िज+हयातील सव& शासकIय काया&लये)
11) महसल
ु 4वभागाया अधन8त असले+या
तलाठS,मंडळ अधकार,, तह!सल, उप4वभागीय
अधकार,,भस
ं ादन,
ु प

िज+हाधकार,

या

काया&लयांया इमारतीचे बांधकाम
12)

आपले

सरकार

पोट& ल

संदभा&बाबतचे

कामकाज
13)

रा`e,य

लोकसंfया

अZयावतीकरण

करणे.
14)जनगणना

4

पेशन संकलन

1) मळ
व cरवाईज पेशन पेपस& तयार संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे
ु
करणे.
2)

अनष
ं ाने
ु ग

आहरण

व

स4वंतरण

अधकार,

असणा-या

तथा कारया न@दवहया व संबं धत

तह!सलदार सामाय शासन 4वभाग यांचे 4वषयाचं

अनष
ं ाने
ु ग

आ8थापनेवर,ल अधकार, व कम&चार, यांचे सव& संलhन द8तऐवज.
भ4व`य

नवा&ह

नधी

परतावा

करणांस

मंजुर, घेणे.अंतम भ4व`य नवा&हनधी मंजुर,
अहवाल मा.महालेखापाल मब
ुं ई यांना सादर
करणे.अधकार, व कम&चार, यांचे भ4व`य
नवा&ह

नधी

िज+हयातील

दे यके
सव&

तयार

कम&चा-यांचे

करणास मंजुर, घेणे.

करणे

सव&

तसेच

ना-परतावा

असणारे

3) सेवानवDृ त अधकार,/कम&चार, यांचे सेवा
उपदान दे यकाबाबतची काय&वाह, करणे.
4)

संपण
ु &

िज+हयातील

सेवेत

काय&रत

असताना अधकार, /कम&चार, यांचा मDृ यु
झा+यास

Dयांचे

भ4व`य

नवा&ह

नधीस

अनस
ु Eन,ठे व संलhन 4वमा योजनेचे 8ताव
मा.4वभागीय आय6
ु त ना!शक 4वभाग ना!शक
यांना मंजुर,साठS पाठ4वणे व अनद
ु ान ाPत
कEन घेऊन 4वतरण करणे व Dयाबाबतचा
अहवाल मा. आय6
ु तांना सादर करणे.
5)

तप!शलवार

दे यकांया

नपटा-याबाबत

नयंGण ठे वणेव मा!सक अहवाल मा.4वभागीय
आय6
ु त ना!शक यांना सादर करणे.
6)

आहरण

व

स4वतरण

अधकार,

तथा

तह!सलदार सामाय शासन 4वभाग यांचे
आ8थापनेवर,ल

नवनय6
ु त

कम&चार,

यांचे

डीसीपीएस िज+हा कोषागार यांचेकडुन ाPत
कEन घेणे.
7) तह!सलदार सामाय शासन 4वभाग यांचे
आ8थापनेवर,ल

चतथ
ु &

?ेणी

कम&चा-यांचे

भ4व`य नवा&ह नधीचे वषा&चा लेखा अZयावत
करणे व लेखा पावती तयार करणे.

5

आ;थापना

1)

सव&

अधकार,/कम&चार,

पcर.अधकार,
दे यके/वैZयकIय

यांची

सव&

तसेच

कारची

दे यके/सेवानवDृ ती

सव& संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे
वेतन अनष
ं ाने
ु ग

असणा-या

नंतरची कारया न@दवहया व संबं धत

गट4वमा/रजारोखीकरण इ. दे यके

4वषयाचं

अनष
ं ाने
ु ग

2) वेतनदे यक न@दणीपGक,रिज8टर अZयावत सव& संलhन द8तऐवज.
ठे वणे (म.को.न.19अ)सव& वेतन दे यके/बीले
3)चारमाह,,

आठमाह,,वा4ष&क

अंदाजपGक

तसेच मा!सक 4ववरण पG
4)िज+हयातील
वा4ष&क

सव&

वेतनवाढ

महसल
ु

अधका-यांची

वेतननjचीती/सेवा

नवDृ तीनंतर गट4वमा आदे श काढणे.
5) अधकार,, कम&चार, यांची सेवाथ&म"ये
मा हती भरणे.
6)सव&

कम&चा-यांची

नयमानस
ु ार

सव&

आयकर

कपात करणे/4ववरण पG फॉम& 16 तयार

असणारे

करणे.
7) सव& कम&चा-यांचे नयमानस
ु ार आयकर
कपात

केलk+या

आयकर

कपातीबाबतचे

आयकर 4ववरणाचा Gैमा!सक अहवाल फॉम&
24 6यु इ.भरणे.
8)िज+हयातील सव& कम&चार, व अधकार,
यांचे

वेतन/वेतननjचीती/वेतनवाढ

4वषयक

सव& पG इ.बाबी4वषयक कामे.
9)

बजेट

रिज8टर/गट4वमा/वेतन

दे यक

रिज8टर अZयावत करणे.
10) अंतम वेतन माणपG 4वषयक बाबी
11) वेतन दे यक /अ!भलेखे अ!भलेख कWात
पाठ4वणे.
12)वेतन

व

वेतन4वषयक

सव&

बाबीवर,ल

पG/यवहार
13)

सव&

अधकार,

सेवाप8
ु तके

व

अZयावत

कम&चार,

यांची

करणे.

तसेच

पcर.अधका-यांची नवीन सेवाप8
ु तके तयार
करणे व सेवाप8
ु तके अZयावत करणे.
14)

िज+हयातील

सव&

कम&चा-यांची

सेवानवDृ तीनंतरची रजा पडताळणी
15)सेवाप8
ु तका4वषयीचा सव& पG/यवहार

6

रोखपाल

1) सव& कारची दे यके बील रिज8टर व संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे

संकलन

टोकन

रिज8टरला

न@दवन
ु

कोषागारात अनष
ं ाने
ु ग

पाठ4वणे.
2)दे यके

असणा-या

सव&

कारया न@दवहया व संबं धत
पार,त

रिज8टरला

झालेनत
ं र

न@द

घkऊन

संबं धत 4वषयाचं

धनादे शाZवारे

अनष
ं ाने
ु ग

असणारे

सव& संलhन द8तऐवज.

संबं धतांना अदा करणे.
3) रोख न@दवह, अZयावत ठे वणे व बँक
खाDयाशी ताळमेळ घेणे.
4)रजा वास सवलत 4वषयक सव& कामकाज.
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संकHण संकलन

1)

हायकोट&

व

इतर

यायालयीन

संदभ& संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे

mयाया संबं धत असेल Dयांना पाठ4वणे.

अनष
ं ाने
ु ग

असणा-या

सव&

2) मा"य!मक व उच मा"य!मक शालांत कारचया
् न@दवहया व संबं धत
माणपG पcरWा भरार, पथक नेमणेबाबत

4वषयाचं

अनष
ं ाने
ु ग

3) दवंगत 4वधानसभा/राmयसभा सद8य यांचे सव& संलhन द8तऐवज.

असणारे

नधनाबाबत

तसेच

Dयांचे

कुटुंबीयांची

(वारसाबाबत)मा हती पाठ4वणे.
4)कkn,य

आ?मशाळे चा

संबं धत

उप4वभागीय

तपासणी

अहवाल

अधकार,

यांचेकडुन

ाPत कEन घेऊन शासनास सादर करणे.
5)साव&जनक काय&WेGातील पo परु 8कारासाठS
पाG

/य6तींची

नावे

मा.

आय6
ु त

काया&लयाकडे पाठ4वणे.
6)िज+हयाम"ये

नरनराळे

साथीचे

रोग

अस+यास तबंधाDमक उपाययोजना बाबतचे
काय&वाह,कामी बैठकIबाबतचे कामकाज
7) िज+हाधकार, काया&लयातील जे टपाल
कोणीह,

8वीकार,त

नाह,त

Dया

टपालावर

संकIण& संकलनामाफ&त काय&वाह, करणेत येत.े
8)8थानक सp
ु या जाह,र करणे.
9) िज+हयातील सव& शासकIय काया&लयातील
संकIण& पG/यवहार
10)शौय& परु 8कारासाठS कknशासनास 8ताव
पाठ4वणे.
11) भेसळ तबंध करqयासाठS उपाययोजना
करणेकामी

िज+हा8तर,य

स!मतीची

बैठक/संबं धत 4वभागांना कारवाई करणेकामी
कळ4वणे.
12) Oंथालय पडताळणी
13) 8व.यशवंतराव च/हाण राmय वाrमय
परु 8कार योजना 2013-14वे!शका शासनास
पाठ4वणे.
14)भारतीय जीवजंतु क+याण बोड& यांचेकडुन
गोशाळे स मायता घेणकर,ता 8ताव सादर
करणेबाबत.
15) अ+पसंfयांक समाजातील तEणांकर,ता
पोल,स !शपाई भरती पव
ु & पcरWा !शWण
काय&<मासाठS

!शWण

सं8थेची

नवड

करणेबाबत
16.अ+पसंfयाक

समाजातील

तEणांकर,ता

मराठS भाषा फsडेशन वग& काय&<म योजना
काया&िवत करणे.
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आवक

टपाल

संकलन

1) अज&दार/शासन/4वभागीय आय6
ु त/मंGालय संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे
/खासदार

व

आमदार/उच

यायालये

इ.कडून

8वीकारणे

व

यायालय/इतर अनष
ं ाने
ु ग

ाPत

टपाल

होणारे

ाPत

असणा-या

सव&

टपाल कारया न@दवहया व संबं धत

झालेबाबत 4वषयाचं

अनष
ं ाने
ु ग

असणारे

संबं धतांस पोच दे णे. 2) ाPत झालेले टपाल सव& संलhन द8तऐवज.
दाखल तारखेचे !श6के करणेकामी चतथ
& ेणी
ु ?
कम&चा-यांकडे
टपाल

दे णे. 3)

पGाया

ाPत

झालेले

कारानस
ु ार

सव&

संगणक

णाल,म"ये न@द4वणे. 4) नोदं 4वणेत आलेले
सव& टपाल संबं धत शाखेकड पोच करणेकामी
चतथ
& ेणी
ु ?
पG

कम&चा-यांया

कारानस
ु ार

ताuयात

टपालाया

दे णे. 5)
न@दवहया

अZयावत ठे वणे. 6) वcर`ठांचे आदे शानस
ु ार
काम करणे.
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;वातंPयसै(नक

1)

संकलन

मंजुर,साठS शासनास पाठ4वणे.

8वातंvय

सैनकांची

पेशन

करणे संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे
अनष
ं ाने
ु ग

असणा-या

सव&

2) 8वातंvय सैनकांया नधनानंतर 4वधवा कारया न@दवहया व संबं धत
पDनीस

कुटुंब

पेशन

मंजुर

करणे, 4वषयाचं

अनष
ं ाने
ु ग

8वातंvयसैनक /4वधवा पDनी यांचे दध
ु र& रोग, सव& संलhन द8तऐवज.
आथ&क मदत, मल
ु ,या लhनासाठS आथ&क
मदत, 8वातंvय सैनक /4वधवा पDनी यांचे
अंDस4वधीसाठS आथ&क मदत करणे मंजरु
करणे

तसेच

8वातंvय

नातेवाwकांचे

शासकIय

!मळणेकामी

नामनदJ शन

सैनकांया
सेवेत
करणे

नोकर,
व

इतर

पG/यवहार
3) लेखा!शष& 22350015 खाल, ाPत होणारे
अनद
ु ान सव& तह!सलदारांना वाटप करणे व
Dया

अनद
ु ानाचा

ताळमेळ

घेऊन

मा!सक

4ववरण पGे, 4वनयोजन लेखे शासनास सादर
करणे.तसेच

सदर

लेखाशीषा&चे

अंदाजपGक

तयार करणे. लेखाशीषा&चे सम4प&त अहवाल
शासनास सादर करणे.
4) अ+पसंfयांक 4वकास सनयंGण स!मतीचे
कामकाज
5)

िज+हा

कामकाज

हुताDमा

8मारक

स!मतीचे

असणारे

6) अहमदनगर िज+हा 8वातंvय सैनक गौरव
स!मतीचे कामकाज
7)

म हला

त<ार

नवारण

स!मतीचे

कामकाज
8)

शासकIय

नवास8थान

!मळणेबाबतचे

कामकाज
9)रा`e,य सण साजरे करणे.
10) नखात नधी करणे.
11) महसल
दन साजरा करणे.
ु
12) धवज
दन संकलनाचे कामकाज.
्
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जावक
संकलन

टपाल 1) िज+हाधकार, काया&लयांतग&त येणा-या सव& संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे
शाखांकडुन

4व4वध

शासकIय

काया&लयांना अनष
ं ाने
ु ग

असणा-या

सव&

पाठ4वणेकामी आलेले पG 8वीकाEन पोहोच कारया न@दवहया व संबं धत
दे णे.
2)

4वषयाचं
4व4वध

शाखांकडुन

वग&वार,

कEन

काया&लये,

ांत

काया&लये,मा.
मंGालय

ाPत
इतर

4वभागीय

मब
ुं ई,

तह!सल
शासकIय

आय6
ु त

तसेच

असणारे

टपालाची सव& संलhन द8तऐवज.

वग&वार,नस
ु ार
काया&लये,

अनष
ं ाने
ु ग

तसेच

िज+हाधकार,

काया&लयाचे आवारातील 4व4वध शाखा नहाय
टपाल

4व4वध

रिज8टरला

न@दवन
ु

वाटप

शाखांकडुन

ाPत

टपाल

करणे.
3)

4व4वध

पो8टामाफ&त अज&दार तसेच 4व4वध शासकIय
काया&लये यांना पाठवन
ु , पाठ4वणेत आले+या
टपालासाठS

वापरणेत

आले+या

पो8टाची

तकIटे व xँyकं ग मशीनचा हशोब ठे वणे.
4)

4वभागीय

आय6
ु त

कायzलय

तसेच

मंGालय मब
ुं ई येथे टपाल ने आण करणेकामी
चतथ
आदे श
ु & ?ेणी कम&चार, यांचे नेमणक
ु
काढणे व बजावणे.
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लोकशाह
संकलन

Cदन 1) मंGालयीन, 4वभागीय व िज+हा8तर,य संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे
लोकशाह, दन, आयोजनाबाबतचे तसेच इतर अनष
ं ाने
ु ग
अनष
ु ं गक पG/यवहार
2)

रा`e,य

पE
ु षांची

जयंती/पq
ु यतथी, 4व4वध
साजरा करणे.

असणा-या

सव&

कारया न@दवहया व संबं धत
/थोर

/य6तींची 4वषयाचं

अनष
ं ाने
ु ग

दवस व सPताह सव& संलhन द8तऐवज.

असणारे

3) रा`e,य व राmय मानवी ह6क आयोगा
संबध
ं ी कामकाज
4) िज+हा8तर,य व तालक
ु ा8तर,य 4व4वध
स!मDया बाबतचे कामकाज
5)धमा&दाय Ehणालयाम"ये गर,ब व नध&न
EhणांसाठS

खाटा

राखन
ु

ठे वqयाया

अंमलबजावणी बाबत िज+हा8तर,य स!मती
संबध
ं ी कामकाज.
6)

4वभागीय

व

िज+हा8तर,य

{`टाचार

नमल
ु& न स!मती संबं ध कामकाज.
ं ीचे
7)4वभागीय व िज+हा दWता स!मती संबध
कामकाज
8)नागcरकांची सनद
9) जनता दरबार संबध
ं ीचे कामकाज
10) महारा`e लोकसेवा ह6क अधनयम
बाबतचे कामकाज

12

माCहती

1) मा हतीचा अधकार अधनयम 2005 संबं धत संकलनाचे कामकाजाचे

अ धकार

संबं धचे कामकाज

संकलन

2)

मा हती

अधकार

अनष
ं ाने
ु ग
कलम

4

ऑनलाईन

मा हती

अधकार

सव&

अवये कारया न@दवहया व संबं धत

संकेत8थळ अZयावत करणेबाबतचे कामकाज
3)

असणा-या

4वषयाचं

अनष
ं ाने
ु ग

अज& व सव& संलhन द8तऐवज.

अ4पल

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

असणारे

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .7
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (VII) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर
या साव&जनक ाधकरणांतील

आपले धोरण तयार करqयाया yकं वा Dयाची अंमलबजावणी

करqयाया संबध
ं ात लोकांशी 4वचार4वनमय करqयासाठS yकं वा लोकांकडुन नवेदने केल, जाqयासाठS
अि8तDवात असले+या कोणDयाह, /यव8थेचा तपशील

सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर या साव&जनक
ाधकरणांने आपले धोरण तयार करqयाया yकं वा Dयाची अंमलबजावणी करqयाया संबध
ं ात लोकांशी
4वचार 4वनमय करqयासाठS yकं वा लोकांकडुन नवेदने केल, जाqयासाठS सामाय शासन शाखेम"ये
नागcरकांसाठS सच
ु नापेट, दे णेत आलेल, आहे. नागcरकांनी काह, नवदने अगर सच
ु ना

त<ार पेट,म"ये

टाक+यास Dयाचा 4वचार केला जातो.

तह/सलदार सामाय )शासन

िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .8
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (VIII) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर
या साव&जनक ाधकरणांतील आप+या एक भाग ~हणुन yकं वा स+ला दे qयाया योजनासाठS ~हणुन
गठSत केले+या दोन yकं वा अधक /य6तीया !मळुन बनले+या मंडळांचे स!मDयांचे, पcरषदांचे आ}ण
अय नकायांचे 4ववरण,आ}ण Dया मंडळांया, पcरषदांया,स!मDयांया आ}ण अय नकषांया बैठकI
लोकांसाठS खु+या आहे त yकं वा कसे yकं वा अशा बैठकIची काय&वDृ ते

जनतेला पाहावयास !मळqयाजोगी

आहे त yकं वा कसे याबाबतचे 4ववरण

शासकHय /अशासकHय स/मतीचे कामकाजाचे वाटपाबाबत
अ.


स/मतीचे नाव

िज हा धकार यांचे पद

स/मतीचे काम पहाणारे
संबधीत अ धकार

िज हा धकार
कायालयातील
स/मतीचे काम
पहाणारे क4
अ धकार

1
1

2
ड@गर, 4वभाग 4वकास

3
सद8य

काय&<माया

4
िज+हा नयोजन

5
नयोजन शाखा

अधकार,

अमंलबजावणीकर,ता
िज+हा8तर,य स!मती

2

साव&जनक 4वतरण

सद8य

/यव8थेमाफ&त 4वतरण

िज+हा परु वठा

परु वठा शाखा

अधकार,

करणेत येणा-या
िजवनावjयक व8तव
ू र
दे खरे ख ठे वqयासाठS
िज+हा पातळीवर,ल
दWता स!मती

3

िज+हा Oाहक सरं Wण

अ"यW

स!मती

4

िज+हा8तर,य रोजगार

िज+हा परु वठा

परु वठा शाखा

अधकार,

सद8य सचव

उपिज+हाधकार, रोहयो

रोहयो शाखा

सद8य

िज+हा अधWक, कृ4ष

-

हमी योजना स!मती

5

िज+हा8तर,य फलो'दयान
4वकास स!मती

6

कknशासन परु 8कृत
रा`e,य सामािजक

अधकार,

अ"यW

तह!सलदार संगायो

संगायो शाखा

अथ&सहाय योजना
िज+हा8तर,य स!मती

7

िज+हा धरणO8त

अ"यW

पन
ु व&सन स!मती

8

अहमदनगर िज+हा

िज+हा पन
ु व&सन

पन
ु व&सन शाखा

अधकार,

सद8य

8वातंvय सैनक गौरव

नवासी

सव&साधारण शाखा

उपिज+हाधकार,

स!मती

9

अहमदनगर िज+हा

उपा"यW

हुताDमा 8मारक स!मती

10

िज+हा कारागह
ृ

नवासी

सव&साधारण शाखा

उपिज+हाधकार,

अ"यW

गह
ृ शाखा

अ"यW

गह
ृ शाखा

अ!भ4वWक मंडळ िज+हा
कारागह
ृ 4वसापरू वग&,
1 ता. ?ीग@दा

11

िज+हा कारागह
ृ
अ!भ4वWक मंडळ
िज+हाकारागह
ृ अनगर

12

िज+हा8तर,य {`टाचार

अ"यW

नमल
ू& न स!मती

13

पाणीपरु वठा समवय

सद8य

स!मती

14

मागासवगय
मल
ु ांमल
ु ,ंकर,ता शासकIय
तसेच अनद
ु ानत
वसतगह
ृ नcरWण

नवासी

सामाय शासन

उपिज+हाधकार,

4वभाग 0

अ.अ., म.जी.ा.मं.
अहमदनगर

अ"यW

4व.िज.स.अ.,
अहमदनगर

िज+हा8तर,य स!मती

15

िज+हा सैनक मंडळ

अ"यW

िज.सै.क.अ.
अहमदनगर

16

िज+हा उ'दयोग कkn

अ"यW

स+लागार स!मती

17

िज+हा आजार, उ'दयोग

िज.उ.के. अहमदनगर

अ"यW

स!मती

18

महा/यव8थापक
िज.उ.के. अहमदनगर

िज+हा बाल कामगार

अ"यW

था नमल
ू& न स!मती

19

महा/यव8थापक

िज+हा y<डा संकुल

सहा. कामगार
आय6
ु त, अहमदनगर

अ"यW

िज.y<.अ. अहमदनगर

अ"यW

म हला बालक+याण व

स!मती

20

हुंडा प"दत न`ट
करqयासाठS िज+हा

अंपग क+याण

दWता स!मती

21

दाEची अवै'ध

अधकार,

न!म&ती

अ"यW

वाहतक
ू 4वनयोग

अधWक राmय
उDपादन श+
ु क

नयंGण समवय स!मती

22

बोगस वै'दयyकय

अ"यW

उप िज+हा पो!लस

/यवसायकांवर आळा

अधWक,

घालqयासाठS

अहमदनगर

तबंधणाDमक कारवाई
करqयाकर,ता

िज+हा8तर,य
पन
ु 4& वलोकन स!मती

23

अपंग क+याण व

अ"यW

पन
& नासाठS
ु व

िज.स.अ. िज.प.
अहमदनगर

िज+हा8तर,य स!मती

24

िज+हा अधंDव नयंGण

अ"यW

स!मती

िज+हा काय&<म
/यव8थापक,
अहमदनगर

ड^गर Eवभाग Eवकास कायमा1या अंमलबजावणीकरता िज हा;तरय स/मती
1. मा.ना. पालकमंGी अहमदनगर िज+हा अ"यW
2. ड@गर, भागातील आमदार, सद8य
3. अशासकIय सद8य (ड@गर, भागातील संबधत) एक 1. सद8य
4. अशासकIय म हला सद8य (ड@गर, भागातील संबधत) एक 1. सद8या
5. िज+हातील अOणी बॅकेचे अ"यW. सद8य
6. िज+हा पर,षद अ"यW सद8य
7. 4वभागीय आय6
ु त सद8य
8. िज+हाधकार, अहमदनगर सद8य
9. िज+हा पर,षदे चे मf
ु य काय&कार, अधकार, सद8य
10. िज+हा नयोजन अधकार, सद8य सचव
सावज(नक Eवतरण Gयव;थेमाफत Eवतरण करSयात येणा-या िजवनाव_यक व;तव
ु र दे खरे ख
ठे वSयासाठ] िज हा पातळीवरल द4ता स/मती
1. मा. ना. पालकमंGी अहमदनगर िज+हा अ"यW

2. मा. िज+हाधकार, अहमदनगर सद8य
3. पालकमंGी Zवारा नय6
ु त दोन 4वधानसभा सद8य
1. सद8य 2. सद8य
4. मा. अ"यW, िज+हा पर,षद ,अ.नगराद8य
5. मा. अ"यW, िज+हा म"यवत सहकार, बॅक सद8य
6. मा. अ"यW, िज+हा खरे द, 4व<I सद8य
7. मा.िज+हा उपनबधंक सहकार, सं8था, अ.नगरसद8य
8. दक
ु ानदार संघटनेचा एक तनधी सद8य 1. सद8य
9.अनस
ु ू चत जाती जमातीचा DयेकI एक तनधी. अनस
ु ू चत जाती 1. सद8य अनस
ु ू चत जमाती 1.
सद8य
10. दोन म हला तनधी. 1. सद8या 2. सद8या
11. िज+हा !स"द, अधकार, सद8य
12. Oाहक चळवळीशी संबधत एक /य6ती 1. सद8य
13. एक सामािजक काय&कता& 1. सद8य
14. 4वरोधी पWाचे दोन सद8य. 1. सद8य 2. सद8य
15. मा. अपर िज+हाधकार, ,अ.नगर सद8य
16. िज+हा परु वठा अधकार,, सद8य सचव
िज हा Iाहक संर4ण स/मती
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. अपर िज+हाधकार, उपा"यW
3. िज+हा पर,षदे चे दोन पेWा कमी नसतील
4. महानगरपाल,केचे दोन पेWा कमी नसतील

5. पंचायत स!मतीचे दोन पेWा कमी नसतील
6. कृ4ष उDपन बाजार स!मतीचे दोन पेWा कमी नसतील
7. राmय शासकIय काया&लयांचे आ}ण Oाहक हतसंबधी संबधत असले+या 8वायDत सं8थाचे दहा पेWा
कमी नसतील
1.सद8य
2.सद8य
3.सद8य
4.सद8य
5.सद8य
6.सद8य
7.सद8य
8.सद8य
9. सद8य
10. सद8य
8. Oाहक संघटनांचे दहापेWा कमी नसतील
1.सद8य
2.सद8य
3.सद8य
4.सद8य
5.सद8य
6.सद8य
7.सद8य

8.सद8य
9.सद8य
10.सद8य
9. शाळा /महा4वदयालये यांचेदोन पेWा कमीनसतील
10. वैदय'कIय /यवसायांचे दोन पेWा कमी नसतील
11. /यापार व उदयोग WेGाचे दोन पेWा कमी नसतील
12. पेeोल व गॅस 4व<ेDयांचे दोन पेWा कमी नसतील
13. शेतक-यांचे दोन पेWा कमी नसतील 1. सद8य 2. सद8य
14. िज+हा परु वठा अधकार, सद8य सचव
िज हा;तरय रोजगार हमी योजना स/मती
1. मा.ना.पालकमंGी अहमदनगर िज+हा अ"यW
2. िज+हातील मंGी / राmयमंGी 1. सहअ"यW 2. सहअ"यW
3. िज+हातील नवडुन आलेले लोकसभा सद8य आ}ण िज+हात राहणारे राmयसभा सद8यपैकI एक
खासदार. 1. सद8य
4. िज+हातील नवडुन आलेले 4वधानसभा सद8य आ}ण िज+हात राहणारे 4वधानपर,षद सद8य यापैकI
तीन आमदार. 1. सद8य 2. सद8य 3. सद8य
5. िज+हा पर,षदे चे अ"यW सद8य
6. िज+हा पर,षदे चे बांधकाम स!मतीचे अ"यW सद8य
7. मागासवगय समाजाचे दोन सद8य. 1. सद8य 2. सद8य
8. अशासकIय दोन सद8य 1. सद8य 2. सद8य
9. रोजगार हमी योजनेया कामावर काम करणा-या मजरु ांचे अथवा न@दणी केले+या शेतमजरु संघाचे
दोन तनधी 1. सद8य 2. सद8य
10. दोन म हला सद8या 1. सद8य 2. सद8य

11. मf
ु य काय&कार, अधकार, ,िज+हा पर,षद, अ.नगर सद8य
12. िज+हाधकार, अहमदनगर सद8य सचव
िज हा;तरय फलोदयान Eवकास स/मती
1. मा.ना.पालकमंGी, अहमदनगर िज+हा अ"यW
2. िज+हातील लोकसभा/राmयसभा सद8य सद8य
3. िज+हातील 4वधानसभा/4वधानपर,षद सद8यसद8य
4. िज+हा पर,षदे चे अ"यW सद8य
5. िज+हाधकार, सद8य
6. मf
ु य काय&कार, अधकार,, िज+हा पर,षद सद8य
7. िज+हा अधWक, कृ4ष अधकार, सद8य सचव
8. उपिज+हाधकार, ( रोजगार हमी योजना ) सद8य
9. िज+हा अOणी बॅकेचे तनधी सद8य ( नमंbGत)
10. मा.ना. पालकमंGी अहमदनगर िज+हा यांनी सच
ु 4वलेले िज+हातील पाच गत!शल फळबागायतदार
शेतकर, 1. सद8य
2.सद8य 3.सद8य 4.सद8य 5.सद8य
क̀a शासन परु ;कृत रािbcय समाजीक अथसहाdय योजना िज हा ;तरय स/मती.
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. िज+हातील लोकसभा / राmयसभा सद8य सद8य
3. िज+हातील सव& राजकIय पWांना तनधीDव !मळे ल. अशाकारे िज+हातील 1/3 4वधानसभा
सद8य/ 4वधान पर,षद सद8य सद8य
4. िज+हा पर,षदे चे अ"यW yकं वा िज+हा पर,षदे या 8थायी स!मतीचे सभापती सद8य
5. पंचायत स!मतीचे अ}ण नगर पर,षदांचे अ"यW सद8य

6. संबधत 4वषयातील खाजगी WेGातील त व सेवाभावी सं8थेचे अशासकIय तनधी 1. सद8य
7. मf
ु य काय&कार, अधकार, , िज+हा पर,षद सद8य
8. िज+हा आरोhय अधकार, सद8य
िज हा धरणI;त पन
ु वसन स/मती
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. मf
ु य काय&कार, अधकार,, िज+हा पर,षदसद8य
3. मf
ु य अ!भयंता , पाटबंधारे 4वभाग सद8य
4. क+प अ!भयंता सद8य
5. मा.ना.पालकमंGी अहमदनगर िज+हा यांनी सच
ु 4वलेले 4वधानसभा सद8य 1. सद8य
6. क+पबाधतांचे तनधी दोन 1. सद8य 2. सद8य
7. िज+हा पन
ु व&सन अधकार, सद8य सचव
अहमदनगर िज हा ;वांतPय सै(नक गौरव स/मती
मा. ना. पालकमंGी महोदय अहमदनगर िज+हा यांनी नवडलेले जे`ठ 8वांतvय सैनक हे स!मतीचे
अ"यW व सद8य खाल,ल माणे राहतील.DयापैकI एक सद8य उद& ु जाणकारअसावा.
1. अ"यW
2. सद8य
3. सद8य
4. सद8य
5. सद8य
6. नवासी उपिज+हाधकार, सद8य सचव
अहमदनगर िज हा हुता,मा ;मारक स/मती
1. मा. ना. पालकमंGी, अहमदनगर िज+हा अ"यW

2. मा. िज+हाधकार, अहमदनगर उपा"यW
3. मा. अ"यW, अहमदनगर िज+हा गौरव स!मती सद8य
4. िज+हातील संबधत पालकमंGी यांनी नवडलेले चार 8वातंvय सैनक 1. सद8य 2. सद8य 3.
सद8य 4. सद8य
5. काय&कार, अ!भयंता साव&जनक बांधकाम 4वभाग अहमदनगर सद8य
6. !शWण अधकार, मा"य!मक सद8य
7. !शWण अधकार, ाथ!मक सद8य
8. नवासी उपिज+हाधकार, सद8य सचव
िज हा कारागह
ृ अ/भEव4क मंडळ
1. िज+हा कारागह
ु ा - ?ीग@दा
ृ 4वसापरु वग& -1 तालक
1. िज+हादं डाधकार, अ"यW
2. िज+हा व सG यायाधश सद8य
3. पोल,स अधWक सद8य
4. काय&कार, अ!भयंता, साव&जनक बांधकाम 4वभागसद8य
5. िज+हा श+य चकIDसक सद8य
6. िज+हा आरोhय अधकार, सद8य
7. िज+हा !शWणाधकार, सद8य
8. उप4वभागीय अधकर, कज&त भाग कज&त सद8य
9. तह!सलदार व काय&कार, दं डाधकार, ?ीग@दासद8य
10. 4वधानसभा सद8य एकुण तीन 1. सद8य 2. सद8य 3. सद8य
11. सामािजक काय&कतJ एकुण तीन पैकI
अ) म हला सद8य 1. सद8य ब) भट6या जमाती/अन.ु जाती/ अन.ु जमाती/आथक द`ु टया दब
& घटक/
ु ल
मायनर क~यु नट, 1. सद8य

िज हा कारागह
ृ अ/भEव4क मंडळ
2. िज+हा कारागह
ृ अहमदनगर
1. िज+हादं डाधकार, अ"यW
2. िज+हा व सG यायाधश सद8य
3. पोल,स अधWक सद8य
4. काय&कार, अ!भयंता, साव&जनक बांधकाम 4वभागसद8य
5. िज+हा श+य चकIDसक सद8य
6. िज+हा आरोhय अधकार, सद8य
7. िज+हा !शWणाधकार, सद8य
8. अ"यW, नगरपाल,का अहमदनगर सद8य
9. उप4वभागीय अधकर, नगर भाग नगर सद8य
10. तह!सलदार व काय&कार, दं डाधकार, नगर
11. 4वधानसभा सद8य एकुण दोन 1. सद8य 2. सद8य
11. सामािजक काय&कतJ एकुण दोन पैकI अ) भट6या जमाती/अन.ु जाती/ अन.ु जमाती/आथक द`ु टया
दब
& घटक/ मायनर क~यु नट, 1. सद8य
ु ल
ब) 1. सद8य
िज हा ;तरय ebटाचार (नमल
ु न स/मती
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. पाच अशासकIय /य6तीपैकI एक म हला तनीधी व एक अनस
ु ू चत जाती /जमाती 4वम6
ु त व
भट6या जाती जमाती व
3. शासकIय संरWण दलातील सेवानवDृ त /य6ती 1. सद8य
4. 8वातंvय सैनक 1. सद8य

5. 8वयंसेवी सं8थेचा तनीधी 1. सद8य
6. लोकांचा 4वjवास संपादन केलेल, /य6ती 1. सद8य
7. लोकतनधी 1. सद8य
8. मf
ु य काय&कार, अधकार,, िज+हा पर,षदसद8य
9. पोल,स अधWक, सद8य
10. अधWक अ!भयंता, पाटबंधारे 4वभागसद8य
11. अधWक अ!भयंता, साव&जनक बांधकाम 4वभागसद8य
12. िज+हा आधWक, कृ4ष अधकार, सद8य
13. िज+हा उपनबंधक, सहकार, स8था सद8य
13. नवासी उपिज+हाधकार, सद8य सचव
िज हा पाणी परु वठा समवय स/मती
1. मा.ना. पालकमंGी अहमदनगर िज+हा अ"यW
2. िज+हातील खासदारांपेकI पालकमंvयानी नामनदJ !शत केलेले एक खासदार 1. सद8य
3. िज+हातील आमदारांपक
ै I मा. पालकमंvयानी नामनदJ !शत केलेले 3 आमदार ( 4वधानसभा सद8य 2 व 4वधानपर,षद सद8य-1 ) 1. सद8य
2. सद8य 3. सद8य
4. िज+हा पर,षदे चे अ"यW 1. सद8य
5. िज+हाधकार, सद8य
6. मf
ु य काय&कार, अधकार,, िज+हा पर,षद सद8य
7. िज+हा पाणी परु वठा अधकार, तथा अ.अ.जीवन ाधकरण सद8य सचव
िज हा द4ता स/मती ( अ;प_ृ यता (नमल
ु न )
1. िज+हा दं डाधकार, अधW

2. संसद सद8य, 4वधानसभा व 4वधान पcरषदे वर नवडुन आलेले सद8य ( अहमदनगर िज+हा )
सद8य
3. िज+हा पोल,स अधWक सद8य
4. अनस
ु ू चत जाती/ अनस
ु ू चत जमातीचे राmय शासनाचे तीन राजपbGत अधकार,
1.सद8य 2.सद8य 3.सद8य
5. अशासकIय सं8थामधील अनस
ु ू चत जाती , अनस
ु ू चत जमातीचे अशासकIय सद8य ( पाच
सद8यापैकI अधक नसावेत.)
1. सद8य 2. सद8य 3. सद8य 4. सद8य 5.सद8य
6. अशासकIय सं8थामधील तीन bबगर मागासवगय सद8य ( तीन पेWा अधक नसावेत )
1. सद8य 2. सद8य 3. सद8य
7. िज+हा समाज क+याण अधकार,सद8य सचव
मागासवगfय मल
ु ामल
ु ंकरता शासकHय तसेच अनद
ु ा(नत वस(तगह
ृ (नर4ण िज हा;तरय स/मती
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. िज+हा आरोhय अधकार, सद8य
3. !शWणाधकार,, िज+हा पर,षदसद8य
4. काय&कार, अ!भयंता ( साव&जनक बांधकाम 4वभाग )सद8य
5. अशासकIय दोन सद8य. 1. सद8य 2. सद8य
6. 4वशेष िज+हा समाज क+याण अधकार, सद8य सचव
िज हा सै(नक मंडळ
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. िज+हातील 8थानक व संरWण दलातन
ु नवDृ त झालेले वर,`ठ अधकार, 1. उपा"यW
3. मf
ु य काय&कार, अधकार,, िज+हा पर,षदसद8य

4. िज+हा पोल,स अधWक सद8य
5. िज+हा सेवा योजना अधकार, सद8य
6. संरWण दलातील ( तह, दल ) तनधी 1. सद8य 2. सद8य 3. सद8य
7. िज+हाधकार, व अ"यW यांया !शफारशी नस
ु ार शासनाने नय6
ु त केलेले अशासकIय सद8य
1.सद8य 2.सद8य 3.सद8य 4.सद8य 5.सद8य 6.सद8य 7. सद8य 8.सद8य 9.सद8य
8. 4वभागाचे भरती अधकार,सद8य
9. िज+हा उप4वभागीय अधकार,सद8य
10. िज+हा पर,षद !शWण अधकार,सद8य
11. िज+हा श+य चकIDसक सद8य
12. िज+हा उपनबंधक, सहकार, सं8थासद8य
13. काय&कार, अ!भंयता सा.बा. 4वभागसद8य
14. िज+हाचे !स"द उपसंचालक सद8य
15. िज+हा सैनक क+याण अधकार, सद8य सचव
िज हा उदयोग क̀a स लागार स/मती
1. िज+हाधकार, अधW
2. िज+हातील सव& खासदार/ आमदार सद8य
3. अनस
ु ु चत जमातीचा एक सद8य 1. सद8य
4. औ'दयोगक संघटनेचे चार सद8य 1. सद8य 2. सद8य 3. सद8य 4. सद8य
5. म हला सद8या 1. सद8या
6. 3. सद8य 4. सद8य
7. महा/यव8थापक , िज+हा उ'दयोग कkn सद8य सचव

िज हा आजार उ'दयोग स/मती
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. तीन उ'दयोगपती 1. सद8य 2. सद8य 3. सद8य
3. महा/यव8थापक, िज+हा उ'दयोग कkn सद8य सचव
िज हा बालकामगार )था (नमल
ु न स/मती
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. मf
ु य काय&कार, अधकार,, िज.प. सद8य
3. नवासी उपिज+हाधकार, सद8य
4. िज+हा समाज क+याण अधकार, सद8य
5. िज+हा म हला व बालक+याण अधकार, सद8य
6. िज+हा ौढ !शWण अधकार, सद8य
7. अशासकIय 8वंयसेवी सं8थाचे तनधी दोन 1. सद8य 2. सद8य
8. सहायक कामगार आय6
ु त सद8य सचव

िज हा Hडा संकुल स/मती
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. मf
ु य काय&कार, अधकार, िज+हा पर,षद सद8य
3. काय&कार, अ!भंयता , सा.बा.4वभाग सद8य
4. उपसंचालक <Iडा व यव
ु क सेवा पण
ु े 4वभाग को+हापरु सद8य
5. िज+हा पोल,स अधWक सद8य
6. िज+हा श+य चकIDसक सद8य
7. मf
ु याधकार, नगर पर,षद सद8य

8. नगरअ"यW, नगर पर,षद सद8य
9. िज+हा <Iडा अधकार,, सद8य सचव
हुंडा प:दत नbट करSयासाठ] िज हा द4ता स/मती
1. िज+हाधकार, / िज+हादं डाधकार, अ"यW
2. िज+हा पोल,स अधWक सद8य
3. अधWक, शासकIय म हला आपदO8त सं8थासद8य
4. समाज क+याण अधकार, वग& 1 सद8य
5. कायदे 4वषयक मोफत स+ला दे णा-या सं8थेतील कायदे त म हला वकIल. 1. सद8य
6. 8थानक म हला महा4वदयालये ाचाय& 1. सद8य
7. म हलांया वे'कIय त<ार,4वषयक त डॉ6टर 1. सद8य
8. म हला क+याण WेGातील 8थानक समाज काय&कता& 1. सद8य
9. 8थानक म हला सं8थाचे एक yकं वा दोन तनधी. 1. सद8य 2. सद8य
10. दोन 4वशेष काय&कार, अधकार, 1. सद8य 2. सद8य
11. म हला बालक+याण व अंपग क+याण अधकार, सद8य सचव
दाXची अवैध (नगती, वाहतक
ु Eवनीयोग (नयंYण समवय स/मती
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. िज+हा पोल,स अधWक सद8य
3. दोन लोक तनधी 1. सद8य 2. सद8य
4. दे शी दाE संघटनेचा तनधी
1. सद8य
5. अधWक, राmय उDपादक श+
ु क सद8य सचव

बोगस वैदयकHय Gयवसायीकांवर आळा घालSयासाठ] )(तबंधा,मक कारवाइ करणेकामी
िज हा;तरय पन
ु E वलोकन स/मती
1. िज+हादं डाधकार, अ"यW
2.िज+हा पोल,स अधWक सद8य
3. अध`ठाता वे'कIय महा4वदयालय (अस+यास) 1. सद8य
4. िज+हा श+यचकIDसक सद8य
5. िज+हा आरोhय अधकार,सद8य
6. िज+हा मा हती अधकार,सद8य
7. सहायक आय6
ु त अन व औषध शासन.सद8य
8. उपिज+हा पोल,स अधWक(मf
ु यालय)सद8य सचव
9. कंयम
ु स& फोरम सं8थेचा एक तनधी 1. सद8य
10. न@दणीकृत वे'कIय /यवसायीक दोन 1. सद8य 2. सद8य

अपंग क याण व पन
ु वसनासाठ] िज हा;तरय स/मती
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. मf
ु य काय&कार, अधकार, , िज+हा पर,षद उपा"यW
3. (अ) िज+हा श+यचकIDसक सद8य (ब) िज+हा !शWण अधकार, सद8य (क) क+प संचालक,
िज+हा Oामीण 4वकास यंGणासद8य (ड) िज+हा रोजगार 4वनयम कkn अधकर, सद8य
4. 8वयंसेवी अशासकIय अपंग सं8थाचे पाच तनीधी ( Dयेक अपंग वगा&तील उदा. अंध,
अि8थ/यंग, मक
ु बधर, मतीमंद
2.सद8य 3.सद8य 4.सद8य 5.सद8य
5. िज+हा आरोhय अधकार,सद8य

6. महानगरपाल,का/ नगरपाल,का यांचा तनधीसद8य
7. िज+हा समाजक+याण अधकार, ( िज+हा पर,षद)सद8य सचव
िज हा अंध,व (नयंYण स/मती अहमदनगर
1. िज+हाधकार, अ"यW
2. मf
ु यकाय&कार, अधकार, उपा"यW
3. िज+हा श+य चकIDसक उपा"यW
4. िज+हा काय&<म /यव8थापक सद8य सचव
5. िज+हा नेG श+य चकIDसक तांbGक सद8य
6. िज+हा आरोhय अधकार, सद8य
7. िज+हा ाथ!मक !शWण अधकार, सद8य
8. िज+हा मा"य!मक !शWण अधकार, सद8य
9. िज+हा !स"द, अधकार, सद8य
10. िज+हा समाज क+याण अधकार, सद8य
11. Oामीण 4वकास क+प अधकार, सद8य
12. वे'कIय अधकार, yफरते नेG पथक, सद8य
13. खाजगी नेG श+य चकIDसक 1. सद8य
14. अ"यW, लायस 6लब सद8य
15. अ"यW, रोटर, 6लब सद8य
16. अ"यW, मानव सेवा चॅर,टे बल e8ट सद8य 17 सामािजक काय&कतJ दोन DयापैकI
अ) मागास वगय 1. सद8य ब) 8Gी सद8य मागास वगय 2. सद8य
तालक
ु ा;तरय EवEवध स/म,या
सावज(नक Eवतरण Gयव;थेमाफत Eवतरत करSयात येणा-या िजवनाव_यक व;तव
ुं र दे खरे ख

ठे वणेसाठ] तालक
ु ा पातळीवरल द4ता स/मती
1. 4वधानसभा सद8य ( ताल6
ु यातील जा8तीत जा8त भागाचे तनधीDव करणारे ) 1. अ"यW
2. ताल6
ु यातन
ु नवडुन आलेले
3. ताल6
ु याया मf
ु यालयाया ठकाणी असले+या नगर पर,षदे चे अ"यW ( नगर पर,षद नस+यास
उपा"यW हे पद असणार नाह, ) 1. उपा"यW
4. पंचायत स!मतीचे सभापती सद8य
5. गट4वकास अधकार, सद8य
6. िज+हाधकार, यांनी नय6
ु त केलेला रा8त भाव दक
ु ानाचा एक तनधी 1. सद8य
7. अनस
ु ु चत जाती जमातीचा DयेकI एक तनधी 1. अनस
ु ू चत जाती सद8य 2. अनस
ु ू चत जमाती
सद8य
8. दोन म हला तनधी. 1. सद8य 2. सद8य
9. 4वरोधी पWाचे दोन तनधी. 1. सद8य 2. सद8य
10. तह!सलदार सद8य सचव

सावज(नक Eवतरण Gयव;थेमाफत Eवतरत करSयात येणा-या िजवनाव_यक व;तव
ुं र दे खरे ख
ठे वणेसाठ] नगरपालका ( अ,ब व क वग पातळीवरल ) द4ता स/मती
1. 4वधानसभा सद8य ( ताल6
ु यातील जा8तीत जा8त भागाचे तनधीDव करणारे ) 1. अ"यW
2. ताल6
ु यातन
ु नवडुन आलेले
3. ताल6
ु याया मf
ु यालयाया ठकाणी असले+या नगर पर,षदे चे अ"यW ( नगर पर,षद नस+यास
उपा"यW हे पद असणार नाह, )---- 1. उपा"यW
4. दोन म हला तनधी.------1. सद8य 2. सद8य

5. अनस
ु ु चत जाती जमातीचा DयेकI एक तनधी------1. अनस
ु ू चत जाती सद8य 2. अनस
ु ू चत जमाती सद8य
6. शहरातील रा8त भाव दक
ु ानाचा िज+हाधकार, यं◌ानी नय6
ु त केलेा एक

तनधी------

1. सद8य
7. Oाहक चळवळीशी संबं धत एक /य6ती. 1. सद8य
8. अ+पसंfयाकांचा एक तनीधी 1. सद8य
9. एक सामािजक काय&कता& 1. सद8य
10. 4वरोधी पWाचे दोन सद8य 1. सद8य 2. सद8य
11. अनधाय 4वतरण अधकार, yकं वा तह!सलदार सद8य सचव
तालक
ु ा पंचायत ;तरय रोजगार हमी योजना स/मती
1. पंचायत स!मती WेGातन
ु नवडुन आलेले 4वधानसभा सद8य पंचायत स!मती काय&WेGातील
4वधानसभा सद8य/मंGी/राmयमंGी अस+यास Dयांनी नय6
ु त केलेल, /य6ती 1. अ"यW
2. पंचायत स!मती WेGात राहणारे 4वधानपर,षद सद8य 1. सद8य
3. पंचायत स!मती सभापती 1. सद8य
4. मागासवगय समाजाचे दोन सद8य 1. सद8य 2. सद8य
5. अशासकIय दोन सद8य 1. सद8य 2. सद8य
6. रोजगार हमी योजनेया कामावर काम करणा-या मजुरांचे अथवा न@दणी केले+या शेतमजुर संघाचे
दोन तनधी 1. सद8य 2. सद8य
7. एक म हला तनीधी 1. सद8य
8. क+प अधकार, ( एकािDमक अ दवासी 4वकास गट ) 1. सद8य
9. गट 4वकास अधकार, सद8य
10. ताल6
ु याचे तह!सलदार ( स!मती अधकार, ) सद8य सचव
तालक
ु ा ;तरय संजय गांधी (नराधार योजना स/मती

1.मा. पालकमंGी यांनी !शफारस केलेल, संबं धत ताल6
ु यातील सामािजक WेGात काय& करणार, /य6ती.
2. मागावगय ( अ.जा./अ.ज.) अशासकIय तनधी (एक) 1. सद8य
3. म हला अशासकIय तनधी (एक) 1. सद8य
4.इतर मागासवगय / 4व.जा.भ.ज. वगा&तील अशासकIय तनधी दोन
5. सव&साधारण वगतील अशासकIय तनधी (एक) 1. सद8य
6. पंचायत स!मतीचे गट 4वकास अधकार, ( शासकIय तनधी ) सद8य
7. तह!सलदार ( शासकIय तनधी ) सद8य सचव
तालक
ु ा ;तरय समवय व पन
ु Eवलोकन स/मती
1. तह!सल 4वभागातन
ु नवडुन आलेले राmय 4वधान सभेचे सद8य- 1. अ"यW
2. तह!सल 4वभागात कायमचे वा8त/य करणारे राmय 4वधानपर,षदे चे सद8य
3. संबधत पंचायत स!मतीचे अ"यW 1. सहअ"यW
4. तह!सल 4वभागातील खरे द, 4व<I सं8थेचे / सं8थाचे अ"यW
5. तह!सल भार, तह!सलदार सद8य सचव
6. संबधत िज+हाया िज+हा नयोजन व 4वकास मंडळाय अ"यWांनी नय6
ु त करावयाचे पाच
अशासकIय सद8य, याम"ये एक सद8य अनस
ु ू चत जाती/जमाती / नवबौ"द/4वम6
ु त जाती / भट6या
जमाती या मागासवगयपैकI असावा.
1. सद8य
2.सद8य
3.सद8य
4.सद8य
5.सद8य
7. िज+हा नयोजन व 4वकास मंडळाया अ"यWांनी नय6
ु त करावयाया दोन अशासकIय म हला
सद8या 1. सद8या

2. सद8या
तालक
ु ा ;तरय ebटाचार (नमल
ु न स/मती
1. तह!सलचे भार, सहायक yकं वा उपिज+हाधकार, अ"यW
2. पोल,स उपअधWक सद8य
3. उपअ!भयंता, पाटबंधारे 4वभाग सद8य
4.उप अ!भयंता, साव&जनक बाधकाम 4वभाग सद8य
5. उप4वभागीय मद
ृ संधारण अधकार, सद8य
6. सहायक/ उपनबंधक, सहकार, सं8था सद8य
7. गट4वकास अधकार, सद8य
8. तह!सलदार सद8य सचव
9. पाच अशासकIय /य6ती पैकI एक म हलातनधी व एक अनस
ु ू चत जाती/जमाती 4वम6
ु त व
भट6या जाती/जमाती व
1. सद8य 2. 8वातंvय सैनक 1. सद8य 3. 8वयंसेवी सं8थेचे तनधी 1. सद8य 4. लोकांचा
4वjवास संपादन केलेले त`ठSत /य6ती 1. सद8य 5. लोकतनधी 1. सद8य
तालक
ु ा;तरय अवैध दाXस )(तबंध घालSयासाठ]

स/मती

1. तह!सलदार अ"यW
2. वैदय'कIय अधकार,, ाथ!मक आरोhय कkn सद8य
3. तालक
ु यातील 8वंसेवी सं8थाचे एक तनधी आ}ण समाजातील एक त`ठSत नागर,क 1. सद8य
2. सद8य
4. उDपादन श+
ु क नर,Wक/उपनर,Wक सद8य
5. पोल,स 8टे शनचा ठाणेदार

सद8य सचव

मागासवगfय मल
ु ा/मल
ु ंकरता (शासकHय अनद
ु ा(नत )वसतीगह
ु ा;तरय समवय स/मती
ृ तालक
1.8थानक आमदार

अ"यW

2. समाजक+याण अधकार, गट अ (िज+हा पcरषद)

सद8य सचव

3. गट!शWणाधकार,

सद8य

4. िज+हा समाज क+याण अधकार,

सद8य

5. वेZयकIय अधकार, (8थानक)

सद8य

6. उपअ!भयंता (साव&जनक बांधकाम)

सद8य

7. अशासकIय सद8य

सद8य

तालक
ु ा;तरय दbु काळ (नवारण स/मती
1. अशासकIय सद8य

अ"यW (शासन नवडेल ते)

2. गट 4वकास अधकार,

सद8य

3. तह!सलदार

सद8य सचव

4. नायब तह!सलदार

सद8य

5. मंडल अधकार,

सद8य

6. तालक
ु ा कृषी अधकार,

सद8य

7. गतशील शेतकर,

सद8य

8. अ+पभध
ु ारक शेतकर, (दोन सद8य)

(यापैकI एक सद8य म हला असावी)

तालक
ु ा;तरय कुटर Iामीण Xiणालय स/मती
1. Ehणालयाया गावचे तनधीDव करणारे आमदार

अ"यW

2. संबं धत गावातील yकं वा ताल6
ु यातील 4व.प.सद8य

सद8य

3. िज.प.आरोhय स!मतीचे सभापती yकं वा Dया भागातील सभासद

सद8य

4. ताल6
ु याचे पंचायत स!मतीचे सभापती

सद8य

5. गट4वकास अधकार,

सद8य

6. Ehणालयाया गावया Oामपंचायतीचे सरं पच yकं वा न.पा.अ"यW

सद8य

7. Ehणालयाया गावया Oामपंचायतीया yकं वा न.पा.या एक 8Gी सद8या

सद8य

8. एक अशासकIय सद8य - खासकEन नवDृ त सैनक yकं वा मागासवगय

सद8य

9. Oामीण Ehणालयाचे वैZयकIय अधWक

सद8य सचव

तालक
ु ा;तरय /श4ण स लागार स/मती
1. सभापती, पंचायत स/मती

अ:य4

2. पंचायत स!मतीचे सद8य - एक

सद8य (म हला)

3. 4वकास गटातील Oाम !शWण स!मतीचे अ"यW - दोन

1.

सद8य

2.

सद8य

4.पंचायत स!मती उपअ!भयंता (बांधकाम)

सद8य

5. 4व8तार अधकार, (आरोhय)

सद8य

6. ाथ!मक !शWक/मf
ु या"यापक तनधी - एक
(राmय/रा`e,य परु 8कार ाPत)

सद8य

7. म हला !शWण त - एक

सद8य

8.8वयंसेवी सं8थेचा तनधी - एक

सद8य

9.4वकास गट !शWणाधकार,

सद8य

10. 4वकास गटातील mये`ठ !शWण 4व8तार अधकार,

सद8य

11. गट !शWणाधकार,
तालक
ु ा;तरय EवZयत
ु Eवतरण व (नयंYण

सद8य सचव
स/मती

1.4वधानसभा सद8य (ताल6
ु यात एका पेWा जा8त संfया असेल अशा करणी सवा&धक

WेGाचे

तनधीDव करणारे ) (4व.स.स.मंGी असतील तर मा.पालकमंGी सच
ु वतील ते अ"यW राहतील. )
अ"यW
2. WेGातील इतर 4वधानसभा सद8य

सहअ"यW

3. WेGातील काय&कार, अ!भयंता, महा4वतरण

सहअ"या

4.िज.प.सद8य (सव& )

सद8य

सभापती, पंचायत स!मती

सद8य

नगरा"यW,ताल6
ु यातील सव& नगरपा!लका/नगर पcरषदा
नगर पंचायती

सद8य

सभापती,कृषी उDपन (ए.पी.एम.सी.)

सद8य

तह!सलदार

सद8य

उप4वभागीय पोल,स अधकार,

सद8य

खंड 4वकास अधकार,

सद8य

तालक
ु ा कृषी अधकार,, पं.स.

सद8य

तालक
ु ा,कृषी अधकार,,राmयWेG

सद8य

5. उप4वभागीय अ!भयंता, महा4वतरण (ताल6
ु यातील जा8त कायWेG असणारा)
6. उZयोग WेG Oाहक (1 ते 6 सद8य पालकमंGी नवडतील ते तनधी)

सद8य सचव
तनधी

2.कृषी WेG Oाहक
3./यावसायक Oाहक
4.घरगत
ु ी Oाहक
5.वीज 4वतरण WेGात उDकृ`ट काय& करणार, /य6ती
6.वीज 4वतरण

WेGात उDकृ`ट काय& करणार, /य6ती

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .9
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (IX) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय,
अहमदनगर या साव&जनक ाधकरणांतील अधका-यांची आ}ण कम&चा-यांची नदJ !शका

अ.नं.

अधका-याचे पदनाम

अधका-यांचे नांव व काया&लय {मण"वनी <मांक
दरु "वनी

1

तह!सलदार सामाय शासन

?ी.जी.एस.मरकड,

8275470294

2

नायब तह!सलदार

?ीम.एस.के. फुलार,

9423788997

3

अ/वल कारकुन

?ीम.मुद,ग@डा सी./ह,

9921873307

4

अ/वल कारकुन

?ीम.एच.के.वाकडे

7588947939

5

!लपीक

?ीम.आर.जी.म8के

9527922960

6

अ/वल कारकुन

?ीम.एस.एन.डावरे

8830542765

7

!लपीक

?ी.नलेश इंगळे

8956979899

8

!लपीक

?ी.एन.एस.सोनसळे

9011881087

9

!लपीक

?ीम.रायभान

7588543633

10

अ/वल कारकुन

?ी.बी.एन.डमाळे

9970973779

11

!लपीक

?ी.खरपुडे एम.एस.

9923679076

12

अ/वल कारकुन

?ीम.एम.एस.बडJ

13

!लपीक

?ीम.खोडके

8308510692
9921730853

14

!लपीक

?ी.डी.आर.गोसावी

9423850144

15

अ/वल कारकुन

?ीम.मोडसे आर.एस

9860316853

16

!लपीक

?ीम.कानडे

9309160537

17

अ/वल कारकुन

?ीम.एस.एस.सुभेदार

8411977217

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .10
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (X) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय,
अहमदनगर या साव&जनक ाधकरणांतील Dयेक अधका-याला व कम&चा-याला !मळणारे
मा!सक वेतन तसेच ाधकरणाया 4वनयमाम"ये तरतद
ु केलेकरणी नक
ु सान भरपाई
दे qयाची प"दती
अ.नं.

अधकार, कम&चार, यांचे नाव

पदनाम

वग&

वेतन

Oेड पे

अ,ब,क,ड

1

?ी.जी.एस.मरकड

तह!सलदार

अ

21910

5000

2

?ीम.एस.के.फुलार,

नायब तह!सलदार

ब

18080

4300

3

?ीम.एम.एस.बडJ

अ/वल कारकुन

क

12370

3500

4

?ी.बी.एन.डमाळे

अ/वल कारकुन

क

12910

3500

5

?ीम.एस.एन.डावरे

अ/वल कारकुन

क

3500

क

9010
9060

6

?ीम.वाकडे.एच.

अ/वल कारकुन

7

?ीम.एस.एस.सुभेदार

अ/वल कारकुन

क

10140

3500

8

?ीम.सी.पी.बोडखे

अ/वल कारकुन

क

9060

3500

9

?ीम.डी.आर.बोडखे

!लपीक

क

6560

1900

10

?ी. एन.एन.इंगळे

!लपीक

क

7090

1900

11

?ी.एम.एस.खरपुडे

!लपीक

क

7640

1900

12

?ीम.एस.एस.रायभान

!लपीक

क

5420

1900

13

?ीम.के.एस.खोडके

!लपीक

क

7090

1900

14

?ी.डी.आर.गोसावी

!लपीक

क

7930

1900

15

?ीम.आर.जी.म8के

!लपीक

क

6560

1900

16

?ीम.कानडे

!लपीक

क

8460

1900

17

?ी.एच.एस.बोरगे

!शपाई

ड

10870

1900

18

?ी.एस.पी.दे शपांडे

!शपाई

ड

9170

1600

19

?ीम.एल.पी.घोरपडे

!शपाई

ड

8480

1600

20

?ीम.ए.आर.मोरे

!शपाई

ड

8480

1600

21

?ीम.एस.ए.सोनवणे

!शपाई

ड

8480

1600

3500

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .11
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (XI) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय,
अहमदनगर या साव&जनक ाधीकरणातील सव& योजनांचा तपशील, 8ता4वत खच&
दश&4वणारा, आप+या Dयेक अ!भकरणाला नेमुन दलेला अथ&संक+प आ}ण सं4वतर,त
केलk+या रकमांचा तपशील.

सन 2017-18 या वषातील लेखा /शषाखालल )ाBत अनद
ु ान व खच (पोलस
भरतीपव
ु  )/श4ण )
अ.<.

लेखा!शष&

काया&लयांचे
नांव

ाPत अनुदान

झालेला

काया&लयीन खचा&साठS

काया&लयीन

शेरा

खच&
1

सदरची र6कम

सामाय

आहरण व

शासन

स4वतरण

शाखा

4,69,050/-

4,53,800/-

-----------

अधकार, यांचे
खाDयावर जमा
केल, जाते.

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .12
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (XII) सामाय

)शासन

शाखा,

िज+हाधकार,

काया&लय,

अहमदनगर

या

साव&जनक

ाधीकरणातील अथ&साहाय काय&<माया अंमलबजावणीची cरत तसेच वाटप केले+या
रकमा आ}ण अशा काय&<मांया लाभायाचा तपशील

----------------------- (नरं क -------------------------

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .13
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (XIII) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय,
अहमदनगर या साव&जनक

ाधीकरणातील mया /य6तींना सवलती, परवाने yकंवा

ाधकारपGे दलेल, आहे त अशा /यक् तींचा तपशील

----------------------- (नरं क -------------------------

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .14
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (XIV) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय,
अहमदनगर या साव&जनक

ाधीकरणातील इले6eॉनक सवEपात
Dयास उपलuध
्

असले+या yकंवा Dयायाकडे असले+या मा हतीया संबंधतील तपशील

----------------------- (नरं क -------------------------

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .15
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (XV) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय,
अहमदनगर या साव&जनक ाधीकरणातील मा हती !मळवqयासाठS नागcरकांना उपलuध
असणा-या स4ु वधांचा तपशील तसेच साव&जनक वापरासाठS चाल4वqयात येत असले+या
Oंथालयाया yकंवा वाचनालयाया कामकाजाया वेळांचा तपशील

सामाय )शासन शाखा या कायालयात उपलjध असलेल माCहती नागkरकांना
पुरEवSयासाठ] उपलjध असले या सुEवधा अ.नं. उपलuध

वेळ

काय&प"दती

8थान

सु4वधा
1

द8तऐवज

जबाबदार
/य6ती

10.00 ते 17.45 समW

काया&लय

संबंधीत

कम&चार,

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

मॅयअ
ु ल .16
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (XVI) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया&लय,
अहमदनगर या साव&जनक ाधीकरणातील जन मा हती अधका-यांची नावे, पदनामे
आ}ण इतर तपशील
मा हती अधकार अधनयम, 2005, कलम 5(1) व 19(1) अवये
िज+हाधकार, काया&लय, अहमदनगर (सामाय शासन शाखा) येथील

मा हती अधकार, व

थम अपील,य ाधकार,.
अ.

संकलन

सहाdयक जन माCहती
अ धकार (आवक, जावक
व बार(नशी सांभाळणारे

जन माCहती अ धकार
(पयवे4णीय अGवल
कारकुन)

/लपीक /अ.का.)
1

अOीम संकलन

?ीम.मद
ु ,ग@डा सी./ह,.

2

बजेट संकलन

?ीम.आर.जी.म8के

?ीम.एच.के.वाकडे

3

रचना व काय&प"दती

?ी.नलेश इंगळे

?ीम.एस.एन.डावरे

)थम
अपीलय
अ धकार

4

लोकशाह, दन संकलन

?ी.खरपड
ु े एम.एस

?ीम.एच.के.वाकडे

5

संकIण& संकलन

?ी.ए.एच.फलके

?ी.बी.एन.डमाळे

मरकड,

6

आ8था 2 अ

?ी.बी.एन.डमाळे

तह/सलदार

7

आ8था 2 ब

8

पेशन संकलन

9

8वातंvयसैनक संकलन

10

रोखपाल संकलन

11

आवक टपाल 4वभाग

lी.गणेश

सामाय )शासन

?ीम. के.एस.खोडके
?ीम.एस.एस.सभ
ु ेदार
?ीम.रायभान एस.एन

?ीम.मद
ु ,ग@डा सी./ह,.
?ीम.डावरे एस.एन.

?ीम. दपाल, बोडखे

?ीम.एम.एस.बडJ

?ी. डी.आर गोसावी
12

जावक टपाल 4वभाग

?ीमती.कानडे

?ीम. मोडसे आर.एस.

13

जनमा हती अधकार,,

?ीम.आर.जी.म8के

?ीम.एस.एस.सभ
ु ेदार

िज+हाधकार, काया&लय
अहमदनगर (मा हती
अधकार संकलन)

तह/सलदार सामाय )शासन
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

िज हा धकार कायालय अहमदनगर
मॅयअ
ु ल .17
शाखेचे नांव - सामाय शासन शाखा
2. कलम 4(1) (ख ) (XV) - सामाय )शासन शाखा, िज+हाधकार, काया& लय,
अहमदनगर या साव&जनक ाधीकरणातील 4वह,त करqयात येईल अशी इतर मा हती
!स"द कर,ल आ}ण Dयानंतर दरवष ती काशने अZयावत कर,ल.
1) नागcरकांची सनद या शाखेमाफ&त !स"द केल, जाते व ती दरवष अZयावत
दे खील केल, जाते.

तह/सलदार सामाय )शासन Eवभाग

िज हा धकार कायालय अहमदनगर

सामाय शासन शाखा
दनांक- 31/07/2018

4वषय - मा हतीचा अधकार अधनयम 2005 या कलम -4(1)(ख) नुसार
साव&जनक ाधकरणाने !स"द करावयाची 1 ते 17 मुयाबांबतची
सामाय शासन शाखेची

मा हती

!स"द करणेबाबत .....

मा.तह/सलदार सामाय )शासन शाखा यांचक
े डेस सEवनय सादर
मा हतीचा अधकार अधनयम 2005 या कलम -4(1)(ख) नुसार Dयेक साव&जनक
ाधकरणाने तयाचे
् शी संबंधत शासकIय कामकाजाचे अनुषंगाने 1 ते 17 मुयाबांबतची मा हती
!स"द करणे बंधनकारक आहे . Dयानुसार सामाय शासन शाखेची 1 ते 17 मुयांबाबतची मा हती
मायते8तव सोबत सादर करणेत आलेल, असुन सोबतची मा हती !स"द करणेकामी मायता !मळणेस
4वनंती आहे .

तसेच सदर मा हती अहमदनगर िज+हयाचे संकेत8थळावर !स"द करणेकामी िज+हा
सच
ु ना व 4वान अधकार, यांना दयावयाचे पG 8वाWर,8तव सादर केलेले आहे . माय तर सोबतचे
पGावर 8वाWर, होणेस 4वनंती आहे .
!लपीक
(आर.जी.म8के.)
अ.का
(एस.एस.सभ
ु ेदार)
ना.त
(एस.के.फुलार,)

तह.सा4व.
(गणेश मरकड)

ÊVÉ±½þÉÊvÉEòÉ®Ò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú
(ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ)
nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò (0241) 2343602,2345004

¡ìòCºÉ Gò¨ÉÉÆEò (0241) 2322432,2343602

e-mail mahahm@nic.in, Collector_Ahmednagar@maharashtra.gov.in

------------------------------------------------------------------------------------------------<.साशा/काया&./लो. द./

/2018,

अहमदनगर, दनांक -

/07/2018

------------------------------------------------------------------------------------------------ती,
मा.िज+हा सुचना व 4वान अधकार,,
अहमदनगर
4वषय - मा हतीचा अधकार अधनयम 2005 या कलम -4(1)(ख) नुसार
साव&जनक ाधकरणाने !स"द करावयाची 1 ते 17
मुयाबांबतची सामाय शासन शाखेची

मा हती !स"द

करणेबाबत .....

मा हतीचा

अधकार

अधनयम

2005

या

कलम

साव&जनक ाधकरणाने !स"द करावयाची 1 ते 17 मुयाबांबतची
शाखेची

मा हती

सादर केलेल,

!स"द करणेकामी सदर मा हतीची

-4(1)(ख)

नुसार

सामाय शासन

पी.डी.एफ.फाईल तयार कEन सोबत

आहे . तर,, सदरची मा हती अहमदनगर िज+हयाचे संकेत8थळावर !स"द

करणेत यावी.

तह/सलदार सामाय )शासन Eवभाग
िज हा धकार कायालय अहमदनगर

