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जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.1

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

*माहितीचाअधिकारअधिननयम2005च्याकलम-4(1)(ख)नुसारप्रससध्दकरावयाचीमाहिती*

1.  कलम - 4(1) (ब) (I) सववसािारण शाखा, जिल्
िाधिकारी कायावलय, अिमदनगर या सावविननक
प्राधिकरणाांतीलकामाचावकतववयाांचातपसशल
1

सावािननक प्राधिकरणाांचे नाांव

सामान्
यप्रशासनशाखा,जिल्
िाधिकारीकायावलय,अिमदनगर

2

सांपण
ु ा पत्ता

सामान्र् प्रशासन शाखा, जिल्
िाधिकारीकायावलयआवार,

कार्ाालर् प्रमुख

तहससलदार, सामान्र् प्रशासन

3
4

कोणत्र्ा खात्र्ाच्र्ा अांतगात हे
कार्ाालर् आहे .

5

कामाचा अहवाल कोणत्र्ा
कार्ाालर्ाकडे सादर केला िातो.

अिमदनगर
मिसूलववनववभाग
ववभागीयआयुक्
त,नासशक

6

कार्ाकक्षा - भौगोसलक

जिल्
िास्
तर

7

अांगीकृत व्रत

-

ध्र्ेर् िोरण

-

9

साध्र्

-

10

प्रत्र्क्ष कार्ा

11

िनतेला दे त असलेल्र्ा सेवाांचा

8

तपसशल

मुददाक्र.10मध्
येनमुदप्रमाणे

12

स्थावर मालमत्ता

कायावलयीनइमारत

13

प्राधिकरणाांच्र्ा सांरचनेचा तक्ता

खालीहदलप्रमाणे

14

कार्ाालर्ाची वेळ व दरु ध्वनी क्रमाांक/

9.45ते18.15(6.15)-0241-2343602
tahsildar.gad.ahmednagar @gmail.com

साप्ताहहक सुटटी व ववशेष सेवाांचा

शासनननणवयानुसार

फॅक्स/ ई मेल क्रां.
15

कालाविी

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.2

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ब) (II) - सामान्र् प्रशासन शाखा,जिल्िाधिकारीकायावलय, अिमदनगरया
सावविननकप्राधिकरणाांतील अधिकारी / कमाचारी र्ाांचे कताव्र्

अ.नां.
1

पदाांचे नाांव

अधिकार कक्षा व कताव्र्

तहससलदार

सामान्र् प्रशासन शाखेतील प्रशासकीर् कामाांवर पर्ावेक्षण करणे

सामान्र् प्रशासन ववभाग
2

नार्ब तहससलदार

सामान्र् प्रशासन शाखेतील प्रशासकीर् कामाांवर पर्ावेक्षण करणे

सामान्र् प्रशासन ववभाग

अ.नां.

1

कमाचा-र्ाचे नाांव

सांकलनाचे नाांव

कताव्र्

श्रीम.डावरे  एस.एन अग्रीम सांकलन

1)20530046,20530171व20530494यासवव

श्री.मिे शआगळे 

प्रवास भत्ता दे यक तयार करुन कोर्ागारात सादर

(अ.का.)

(सलपीक)

उपलेखाशीर्व ननिाय सवव कायावलयीन खचावचे तसेच
करणे.

2) जिल्िाधिकारी कायावलयाचे वावर्वक अांदािपत्रक

तयार करुन मा.ववभागीय आयुक्त नासशक ववभाग
नासशकयाांनासादरकरणे.
3)

जिल्िाधिकारी/अपर

जिल्िाधिकारी

/सवव

उपववभागीय अधिकारी तसेच सवव तिससलदार याांचे

नवीन शासकीय वािनाची मागणी करणे व िुन्या
शासकीयवािनाांचे ननलेखनाचीमाहितीतयारकरुन

मा.ववभागीयआयक्
ु तनासशकववभागनासशकयाांना

सादर करणे व त्याांचे ननलेखन करुन सललावात
काढणे.

4) जिल्िाधिकारी कायावलयाांतगवत येणा-या सवव
शाखाांमिील अधिकारी/कमवचारी याांचे सवव दे यकास
39बचेप्रमाणपत्रदे णेचीकायववािीकरणे.

5) सेवाननवत्ृ त िोणा-या अधिकारी कमवचारी याांचे
27(4)चे(नादे यप्रमाणपत्र)दे णे.

6) चारमािी,आठमाहि वावर्वक अांदािपत्रक तयार

करणे.

7) सवव प्रकारचे अग्रीमाची मागणी करुन अनुदान
प्राप्तकरुनसांबधां िताांसअदाकरणे.
2

श्रीम.

एच.

वाकडे
(अ.का.)

श्रीम.बोडखे
आर.

(सलवपक)

के. बिेट सांकलन

डी.

1)20530046-सववसािारणआस्थापना
20530171-उपववभागीयआस्थापना

20530251-मांडळाधिकारीआस्थापना

20530322-तलाठीवकोतवालआस्थापना

20530494-पाल्याधिकरणआस्थापनायासवव

उपलेखासशर्वननिायसववउपववभागीयअधिकारी,सवव
तिससलदार,वव.भू.सां.अ.क्र.1व3याांनाअनुदान
वाटपकरणेतसेचसांबांधितसववआिरणव

सांववतरणअधिकारीयाांचक
े डुनमाससकखचववववरण
पत्रचारमािी,आठमािी,वावर्वकअांदािपत्रक,

ववननयोिनलेखे,समवपवतअिवालप्राप्तकरुन

घेऊनमा.ववभागीयआयुक्तयाांनावविीतमुदतीत
सादरकरणे.

2)20450108-करमणक
ु कर,
204500191-सशक्षणकर

20450456-रोिगारिमीउपकरअग्रीमसांकलन
वनगरपासलकाशाखायाांनाअनद
ु ानवाटपकरणे.
तसेचसांबांधितआिरणवसांववतरणअधिकारी
याांचेकडुनमाससकखचववववरणपत्र

चारमािी,आठमािी,वावर्वकअांदािपत्रक,ववननयोिन
लेखे,समवपवतअिवालप्राप्
तकरुनघेऊन

मा.ववभागीयआयक्
ु तयाांनावविीतमद
ु तीतसादर
करणे.

3)20290064भुसांपादनआस्थापना

20290271तगाईआस्थापनाया

उपलेखासशर्वननिायसववउपववभागीयअधिकारी,

सववतिससलदार,वव.भू.सां.अ.क्र.1व3याांनाअनद
ु ान
वाटपकरणेतसेचसांबांधितसववआिरणव

सांववतरणअधिकारीयाांचक
े डुनमाससकखचववववरण
पत्रचारमािी,आठमािी,वावर्वकअांदािपत्रक,

ववननयोिनलेखे,समवपवतअिवालप्राप्तकरुन

घेऊनमा.ववभागीयआयुक्तयाांनावविीतमुदतीत
सादरकरणे.

4)20560093तुरुांगआस्
थापना

उपलेखासशर्वननिायसववतिससलदार,याांना

अनुदानवाटपकरणेतसेचसांबांधितसववआिरणव
सांववतरणअधिकारीयाांचक
े डुनमाससकखचववववरण
पत्रचारमािी,आठमािी,वावर्वकअांदािपत्रक,

ववननयोिनलेखे,समवपवतअिवालप्राप्तकरुन

घेऊनमा.ववभागीयआयुक्तयाांनावविीतमुदतीत
सादरकरणे.

5)वैद्यकीयदे यक-जिल्िाधिकारीकायावलयाांतगवत
येणा-यासववकायावलयातीलअधिकारीवकमवचारी
याांचीवैद्यकीयदे यकेववैद्यकीयअग्रीममांिुर
करणेबाबतचीकायववािीकरणे.
3

श्री.

झेड.

खान(अ.का.)

डब्
लू. रचना

श्री.ननलेशइांगळे 
(सलपीक)

कार्ापध्दती

व 1) मिसल
ु अधिकारीमाससकबैठक

सांकलन

2) शासन स्तरावरील जविडीओ कॉन्फरजन्सांगद्वारे 
आढावाबैठका

3)मा.ववभागीय

कायावलयामाफवत
आढावाबैठका

आयुक्त


जविडीओ

नासशक

याांचे

कॉन्फरजन्सांगद्वारे 

4)जिल्िास्तरावरील सवव जविडीओ कॉन्फरजन्सांगद्वारे 
िोणा-याआढावाबैठका

5)शासनवववभागीयआयक्
ु तस्तरावरीलबैठका

6) शासन व ववभागीय आयुक्त स्तरावरील
बैठकीच्
यादृष्टीनेपुवत
व यारीआढावाबैठक

7)मा.मांत्री,मा.सधचव,मा.आयुक्तयाांचे जिल्िादौरे 
बाबतबैठका

8)प्रलांबबतसांदभावबाबतपांिरवाडाबैठका

9) मा.जिल्िाधिकारी व इतर वररष्ठाांच्या आदे शाने
ऐनवेळीआयोजितिोणा-याबैठका
10)

रचना

व

कायवपध्दतीचे

सवव

कामकाि(जिल्िाधिकारी कायावलयासि जिल्ियातील
सववशासकीयकायावलये)

11) मिसुल ववभागाच्या अधिनस्त असलेल्य
 ा
तलाठी,मांडळ अधिकारी, तिससल, उपववभागीय

अधिकारी,भस
ु ांपादन,जिल्िाधिकारीयाकायावलयाांच्या
इमारतीचेबाांिकाम

12)आपलेसरकारपोटव लसांदभावबाबतचेकामकाि

4

श्रीम.एस.

एस. पेन्शन सांकलन

1) मुळवररवाईिपेन्श
 नपेपसवतयारकरणे.

सभ
ु ेदार
(अ.का.)

2)आिरणवसववांतरणअधिकारीतथातिससलदार

सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे आस्थापनेवरील
अधिकारी व कमवचारी याांचे भववष्य ननवावि ननिी

परतावा प्रकरणाांस मांिरु ी घेणे.अांनतम भववष्य
ननवाविननिी मांिुरी अिवाल मा.मिालेखापाल मुांबई
याांना सादर करणे.अधिकारी व कमवचारी याांचे
भववष्य ननवावि ननिी दे यके तयार करणे तसेच

जिल्ियातीलसवव कमवचा-याांचे ना-परतावाप्रकरणास
मांिरु ीघेणे.

3)सेवाननवत्ृ तअधिकारी/कमवचारीयाांचे सेवाउपदान
दे यकाबाबतचीकायववािीकरणे.

4) सांपुणव जिल्ियातील सेवेत कायवरत असताना

अधिकारी /कमवचारी याांचा मत्ृ यु झाल्यास त्याांचे
भववष्य ननवावि ननिीस अनुसरुन,ठे व सांलग्न ववमा
योिनेचे प्रस्ताव मा.ववभागीय आयुक्त नासशक
ववभाग नासशक याांना मांिुरीसाठी पाठववणे व
अनद
ु ान प्राप्त करुन घेऊन ववतरण करणे व
त्याबाबतचाअिवालमा.आयुक्ताांनासादरकरणे.

5) तपसशलवार दे यकाांच्या ननपटा-याबाबत ननयांत्रण

ठे वणेव माससक अिवाल मा.ववभागीय आयुक्त
नासशकयाांनासादरकरणे.

6)आिरणवसववतरणअधिकारीतथातिससलदार

सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे आस्थापनेवरील

नवननयुक्त कमवचारी याांचे डीसीपीएस जिल्िा
कोर्ागारयाांचक
े डुनप्राप्तकरुनघेणे.

7) तिससलदार सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे

आस्थापनेवरील चतथ
ु व श्रेणी कमवचा-याांचे भववष्य
ननवावि ननिीचे वर्ावचा लेखा अद्यावत करणे व
लेखापावतीतयारकरणे.
5

श्रीमती एम. बी. आस्थापना

1) सवव अधिकारी/कमवचारीतसेचसवव परर.अधिकारी

श्रीम.के.एस.खोडके

दे यके/सेवाननवत्ृ ती नांतरची गटववमा/रिारोखीकरण

बागडे(अ.का.)
(सलपीक)

याांची

सवव

प्रकारची

वेतन

दे यके/वैद्यकीय

इ.दे यके

2)वेतनदे यकनोंदणीपत्रक,रजिस्टरअद्यावतठे वणे
(म.को.नन.19अ)सवववेतनदे यके/बीले

3)चारमािी, आठमािी,वावर्वक अांदािपत्रक तसेच
माससकवववरणपत्र

4)जिल्ियातील सवव मिसल
ु  अधिका-याांची वावर्वक

वेतनवाढ वेतनननश्
चीती/सेवा ननवत्ृ तीनांतर गटववमा
आदे शकाढणे.

5) अधिकारी, कमवचारी याांची सेवाथवमध्ये माहिती
भरणे.

6)सवव कमवचा-याांची ननयमानुसार आयकर कपात
करणे/वववरणपत्रफॉमव16तयारकरणे.

7) सवव कमवचा-याांचे ननयमानुसार आयकर कपात
केलेंल्याआयकरकपातीबाबतचे आयकरवववरणाचा
त्रैमाससकअिवालफॉमव24क्युइ.भरणे.

8)जिल्ियातील सवव कमवचारी व अधिकारी याांचे

वेतन/वेतनननश्चीती/वेतनवाढ ववर्यक सवव पत्र
इ.बाबीववर्यककामे.

9) बिेट रजिस्टर/गटववमा/वेतन दे यक रजिस्टर
अद्यावतकरणे.

10)अांनतमवेतनप्रमाणपत्रववर्यकबाबी

11) वेतन दे यक /असभलेखे असभलेख कक्षात
पाठववणे.

12)वेतनववेतनववर्यकबाबीवरीलसववपत्रवयविार

13) सवव अधिकारी व कमवचारी याांची सेवापुस्तके

अद्यावत करणे. तसेच परर.अधिका-याांची नवीन

सेवापस्
ु तके तयार करणे व सेवापस्
ु तके अद्यावत
करणे.
14)

जिल्ियातील

सवव

सेवाननवत्ृ तीनांतरचीरिापडताळणी

कमवचा-याांची

15)सेवापुस्तकाववर्यीचासववपत्रवयविार
6

श्रीम.एस..एन.डावरे 
(अ.का.)

रोखपाल
सांकलन

1) सवव प्रकारची दे यके बील रजिस्टर व टोकन
रजिस्टरलानोंदवुनकोर्ागारातपाठववणे.

2)दे यकेपारीतझालेनांतरसांबांधितरजिस्
टरलानोंद
घेंऊनिनादे शाद्वारे सांबांधिताांनाअदाकरणे.

3) रोख नोंदविी अद्यावत ठे वणे व बँक खात्याशी
ताळमेळघेणे.

4)रिाप्रवाससवलतववर्यकसववकामकाि.
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श्रीम.

एस.एस. सांकीणा सांकलन

1) िायकोटव  व इतर न्यायालयीन सांदभव ज्याच्या

सभ
ु ेदार(अ.का.)

सांबांधितअसेलत्याांनापाठववणे.

(सलपीक)

पररक्षाभरारीपथकनेमणेबाबत

श्रीम.एस.एन.तुपे

2)माध्यसमकवउच्चमाध्
यसमकशालाांतप्रमाणपत्र
3)हदवांगत वविानसभा/राज्यसभा सदस्य याांचे
ननिनाबाबततसेच

त्
याांचे

(वारसाबाबत)माहितीपाठववणे.

कुटुांबीयाांची

4)केंद्रीय आश्रमशाळे चा तपासणी अिवाल सांबांधित

उपववभागीयअधिकारीयाांचक
े डुनप्राप्तकरुनघेऊन
शासनाससादरकरणे.

5)सावविननककायवक्षत्र
े ातीलपद्मपुरस्कारासाठीपात्र
वयक्तीांचीनावेमा.आयुक्तकायावलयाकडेपाठववणे.

6)जिल्ियामध्ये ननरननराळे  साथीचे रोग असल्यास
प्रनतबांिात्
मक उपाययोिना बाबतचे कायववािीकामी
बैठकीबाबतचेकामकाि

7) जिल्िाधिकारी कायावलयातील िे टपाल कोणीिी
स्वीकारीत

नािीत

त्या

टपालावर

सांकीणव

सांकलनामाफवतकायववािीकरणेतयेते.
8)स्थाननकसट्
ु टयािािीरकरणे.

9) जिल्ियातील सवव शासकीय कायावलयातील
सांकीणवपत्रवयविार
10)शौयव
पाठववणे.

पुरस्कारासाठी

केंद्रशासनास

प्रस्ताव

11) भेसळ प्रनतबांि करण्
यासाठी उपाययोिना
करणेकामी जिल्िास्तरीय ससमतीची बैठक/सांबांधित
ववभागाांनाकारवाईकरणेकामीकळववणे.
12)ग्रांथालयपडताळणी

13) स्व.यशवांतराव चविाण राज्य वाड्मय पुरस्कार
योिना2013-14प्रवेसशकाशासनासपाठववणे.

14)भारतीय िीविांतु कल्याण बोडव याांचेकडुन

गोशाळे स मान्यता घेणकरीता प्रस्ताव सादर
करणेबाबत.

15) अल्पसांखयाांक समािातील तरुणाांकरीता पोलीस

सशपाई भरती पुवव पररक्षा प्रसशक्षण कायवक्रमासाठी
प्रसशक्षणसांस्थ
 ेचीननवडकरणेबाबत

16)अल्
पसांखयाक समािातील तरुणाांकरीता मराठी
भार्ा फौंडेशन वगव कायवक्रम योिना कायावजन्वत
करणे.
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श्री.

झेड.

खान(अ.का.)

डब्
लू. आवक टपाल

श्री.एस.एन.

सांकलन

मळ
ु े (अ.का.)

1)

अिवदार/शासन/ववभागीय

/खासदार

व

आमदार/उच्च

आयक्
ु त/मांत्रालय
न्यायालय/इतर

न्यायालये इ.कडूनप्राप्तिोणारे  टपालस्वीकारणे व
टपालप्राप्तझालेबाबतसांबधां िताांसपोचदे णे.

श्रीम.एस.आर.लाांडे

2) प्राप्त झालेले टपाल दाखल तारखेचे सशक्के

(सलवपक)

करणेकामीचतथ
व ेणीकमवचा-याांकडेदे णे.
ु श्र

3) प्राप्त झालेले सवव टपाल पत्राच्या प्रकारानुसार
सांगणकप्रणालीमध्येनोंदववणे.

4) नोदां ववणेत आलेले सवव टपाल सांबांधित शाखेकड

पोच करणेकामी चतथ
व ेणी कमवचा-याांच्या ताब्यात
ु श्र
दे णे.

5) पत्र प्रकारानुसार टपालाच्या नोंदविया अद्यावत
ठे वणे.
9

श्रीम.विी.िी.

लाांडगे,(अ.का.)
श्रीम.रायभान

एस.एन(सलपीक)

स्वातांत्र्र्सैननक
सांकलन

6)वररष्ठाांचेआदे शानुसारकामकरणे.

1) स्वातांत्र्य सैननकाांची पेन्श
 न प्रकरणे मांिरु ीसाठी
शासनासपाठववणे.

2)स्वातांत्र्यसैननकाांच्याननिनानांतरवविवापत्नीस
कुटुांब पेन्शन मांिुर करणे, स्वातांत्र्यसैननक /वविवा

पत्नी याांचे दि
ु ीच्या
ु रव  रोग, आधथवक मदत, मल
लग्नासाठी आधथवक मदत, स्वातांत्र्य सैननक /वविवा
पत्नी याांचे अांत्सवविीसाठी आधथवक मदत प्रकरणे
मांिुर

करणे

तसेच

स्वातांत्र्य

सैननकाांच्या

नातेवाईंकाांचे शासकीय सेवेत नोकरी समळणेकामी
नामननदे शनकरणेवइतरपत्रवयविार

3) लेखासशर्व 22350015 खाली प्राप्त िोणारे 

अनुदान सवव तिससलदाराांना वाटप करणे व त्या
अनुचदानाचा ताळमेळ घेऊन माससक वववरण पत्रे,
ववननयोिन लेखे शासनास सादर करणे.तसेच सदर

लेखाशीर्ावचे अांदािपत्रक तयार करणे. लेखाशीर्ावचे
स
मवपवतअिवालशासनाससादरकरणे.

4) अल्पसांखयाांक ववकास सननयांत्रण ससमतीचे
कामकाि

5)जिल्िािुतात्मास्मारकससमतीचेकामकाि

6) अिमदनगर जिल्िा स्वातांत्र्य सैननक गौरव
ससमतीचेकामकाि

7)महिलातक्रारननवारणससमतीचेकामकाि

8)शासकीयननवासस्
थानसमळणेबाबतचेकामकाि
9)राष्
रीयसणसािरे करणे.
10)ननखातननिीप्रकरणे.

11)मिसल
ु हदनसािराकरणे.

12)ध्विहदनसांकलनाचेकामकाि.
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श्रीम.एस.आर.लाांडे
(सलवपक)

श्रीम.एस.बी.कानडे
(सलपीक)


िावक

सांकलन

टपाल 1) जिल्िाधिकारी कायावलयाांतगवत येणा-या सवव
शाखाांकडुन

ववववि

शासकीय

कायावलयाांना

पाठववणेकामीआलेलेपत्रस्
वीकारुनपोिोचदे णे.

2) ववववि शाखाांकडुन प्राप्त टपालाची वगववारी

करुन वगववारीनुसार तिससल कायावलये, प्राांत
कायावलये, इतर शासकीय कायावलये,मा. ववभागीय

आयुक्ततसेचमांत्रालयमुांबई,तसेचजिल्िाधिकारी
कायावलयाचे आवारातीलवववविशाखाननिायटपाल
वववविरजिस्
टरलानोंदवुनवाटपकरणे.

3) ववववि शाखाांकडुन प्राप्त टपाल पोस्टामाफवत
अिवदार तसेच ववववि शासकीय कायावलये याांना

पाठवुन, पाठववणेत आलेल्य
 ा टपालासाठी वापरणेत

आलेल्या पोस्टाची नतकीटे  व फ्रँककां ग मशीनचा
हिशोबठे वणे.

4) ववभागीय आयक्
ु त कायौलय तसेच मांत्रालय

मुांबई येथे टपाल ने आण करणेकामी चतथ
ु व श्रेणी
कमवचारीयाांचेनेमणक
ु आदे शकाढणेवबिावणे.
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श्रीम.विी.िी.
लाांडगे,(अ.का.)

लोकशाही
सांकलन

हदन 1)मांत्रालयीन,ववभागीयवजिल्िास्तरीयलोकशािी
हदन, आयोिनाबाबतचे तसेच इतर अनुर्ांधगक
पत्रवयविार
2)

राष्रीय

परु
ु र्ाांची

/थोर

वयक्तीांची

ियांती/पुण्यनतथी, ववववि हदवस व सप्ताि सािरा
करणे.

3) राष्रीय व राज्य मानवी िक्क आयोगा सांबांिी
कामकाि

4) जिल्िास्तरीय व तालक
ु ास्तरीय ववववि ससमत्या
बाबतचेकामकाि

5)िमावदाय रुग्णालयामध्ये गरीब व ननिवन

रुग्णाांसाठी खाटा राखुन ठे वण्याच्या अांमलबिावणी
बाबतजिल्िास्तरीयससमतीसांबांिीकामकाि.

6)ववभागीय व जिल्िास्तरीय भ्रष्टाचार ननमुल
व न
ससमतीसांबांधिकामकाि.

7)ववभागीय व जिल्िा दक्षता ससमती सांबांिीचे
कामकाि

8)िनतादरबारसांबांिीचेकामकाि

9) मिाराष्
र लोकसेवा िक्क अधिननयम बाबतचे
कामकाि

10)नागररकाांचीसनद
12

श्रीम.विी.िी.
लाांडगे,(अ.का.)

माहहतीचा
अधिकार

1) माहितीचा अधिकार अधिननयम 2005 सांबांधिचे
कामकाि

2)ऑनलाईनमाहितीअधिकारअिववअवपल

3)माहिती अधिकार कलम 4 अन्वये सांकेतस्
थळ
अद्यावतकरणेबाबतचेकामकाि
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श्री.अमोल
बन(अ.का.)

श्रीम.डी.आर.बोडखे
(सलवपक)

िनगणना

(अनतररक्त)

1)राष्
रीयलोकसांखयाअद्यावतीकरणकरणे.
2)िनगणना

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.3

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (III) - सामान्र् प्रशासन शाखा,जिल्िाधिकारीकायावलय,अिमदनगरया
सावविननकप्राधिकरणाांतील ननणार् घेण्र्ाच्र्ा पक्रीर्ेत अनस
ु रण्र्ात र्ेणारी कार्ापध्दती तसेच पर्ावेक्षण
आणण उत्तरदानर्त्व प्रणाली

सामान्र् प्रशासन शाखेत एकुण 13 सांकलन असुन सांकलननहार् सलपीक व अव्वल
कारकुन र्ाांची त्र्ाांचेशी सांबांधित सांकलनाकडील ववषर्ाांबाबत प्रथमतः नार्ब तहससलदार र्ाांचेकडुन
सांबांधिताांनी सदर ववषर्ाचे अनुषांगाने सादर केलेले कामकाि हे शासनननणार्ानुसार

तपासणी करुन

खात्री केली िाते व तद्नांतर ववषर्ानुसार तहससलदार व मा.ननवासी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी
महसुल तसेच जिल्हाधिकारी र्ाांचेकडेस सांधचका सादर केल्र्ा िातात.
सामान्र् प्रशासन शाखेतील ज्र्ा सांकलनाशी ववषर् सांबांधित असेल त्र्ाच सांबांधिताांचे
त्र्ा ववषर्ाबाबत उत्तरदानर्त्व आहे .

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.4

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (IV) - सामान्र् प्रशासन शाखा,जिल्िाधिकारीकायावलय,अिमदनगरया
सावविननक प्राधिकरणाांतील स्वतःची कताव्र्े पार पाडण्र्ासाठी त्र्ाच्र्ाकडुन ठरववणेत आलेली मानके
प्रत्र्ेक सांकलनाचे सलपीक व अव्वल कारकुन र्ाांनी त्र्ाांचे सांकलनाशी सांबांधित असणा-र्ा कामकािाच्र्ा
अनुषांगाने असणा-र्ा शासनननणार्ाच्र्ा अिीन राहुन ववहीत मुदतीत कामकाि पण
ु ा करणे.

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.5

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (V) - सामान्र् प्रशासन शाखा,जिल्िाधिकारीकायावलय,अिमदनगरया
सावविननक प्राधिकरणाांतील त्याच्याकडे असलेले ककां वात्याच्याननयांत्रणातअसलेले ककां वात्याचीकाये
पारपाडण्यासाठीत्
याच्
याकमवचारीवगावकडुनवापरण्यातयेणारे ननयम,ववननयम,सुचनाननयमपुजस्तका,
आणणअसभलेख

अ.क्र.

सांकलनाचे
नाांव

1

अग्रीम
सांकलन

2

बिेट सांकलन

कार्दाववषर्ी पस्
ु तके, ननर्म व सच
ु ना

1.मुंबई वित्तीय वियम 1959 अुंतर्ग त वियम 134 ते 139 मधील सिग तरतदींच्या
अिशुंर्ािे शासकीय अवधकारी/कमग चारी याुंिा कर्ग ि अविमे देता येतात. शासि
विर्ग य क्र. अविम-2013/प्र.क्र.16/2010 विवियम,वद. 10/06/2010 अन्िये
कमग चारी याुंिा मोटार सायकल, स्कटर, मोपेड, सायकल ि अपुंर् राज्य शासकीय
कमग चारी याुंिा स्ियुंचवलत वकुंिा मिष्य बळािे चालिारी तीि चाकी सायकल.
घेर्ेकरीता अविम. शासि विर्ग य क्र. प्रिास -1010/प्र.क्र.2/सेिा–5/2010वद.
03/03/2010 अन्िये कमग चारी याुंिा प्रिास भत्ता अविम घेर्ेकरीता. तसेच
शासि विर्ग यािसार घरबाुंधर्ी अविम मुंर्र करता येते.
2.शासि विर्ग य वित्त विभार्,क्र.िाहि-100/प्र.क्र.65/2001 विवियम वद.
10/09/2001 अन्िये विलेवित िाहिाुंऐिर्ी ििीि िाहिे िरे दी करर्ेबाबत.
3.शासि विर्ग य वित्त विभार्,क्र.विअप्र-1000/प्र.क्र.32/2001 विवियम वद.
15/06/2001 अन्िये विरुपयोर्ी दरुस्त ि होण्यार्ोर्ी अथिा र्रर्ेपेक्षा
अवतरीक्त असलेल्या शासकीय िाहिाुंची वललािािे विक्री करण्याबाबत.
4.शासि विर्ग य वित्त विभार्,क्र.विअप्र-1000/प्र.क्र.32/2001 विवियम वद.
15/06/2001 अन्िये विरुपयोर्ी दरुस्त ि होण्यार्ोर्ी अथिा र्रर्ेपेक्षा
अवतरीक्त असलेल्या शासकीय िाहिाुंची वललािािे विक्री करण्याबाबत.
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/SER10, dated 21-1-1989 for investigation of the claims following
particulars .
1)मा.ववभागीयआयक्
ु तयाांचेआदे शानस
ु ारअनद
ु ानवाटपकेलेिाते.
2)मिाराष्
रराज्यसेवा(वैद्यकीयदे खभाल)ननयम1961
3)आरोग्यववभागयाांचेकडीलशासनननणवय
क्र.एमएिी/2005/9/प्र.क्र.1/आरोग्य-3हद.19माचव2005
4)सावविननकआरोग्यववभगयाांचेकडीलशासनननणवय

क्र.11/प्र.क्र.333/11/राकावव-2हद.16नोव
िें.2011
5)पररपत्रकक्र.एमएिी/1088/1601/आरोग्य-9मांत्रालयमुांबई
हद.12/08/1988

6)शासनपररपत्रकक्र.वैखप्र-2013/प्र.क्र.291/13/राकावव-2हद.11/10/2013
7)शासनननणवयक्र.एमएिी-1095/सीआर-45/95/आरोग्य-3मांत्रालयमांब
ु ई
हद.04/07/2000

8)मिसल
ु ववनववभागयाांचेकडीलशासनपत्रक्र.वैखप्र-2014/सां.क्र.128/ई11हदनाांक18माचव2015

9)सावविननकआरोग्यववभागयाांचेकडीलशासनननणवयक्र.वैखप्र2015/प्र.क्र.82/2015/राकावव-2हदनाांक24ऑगस्
ट2015
10)सावविननकआरोग्यववभागयाांचेकडीलशासनननणवयक्र.वैखप्र2016/प्र.क्र.16/2016/राकावव-2हद.16माचव2016
3

रचना व
कार्ापध्दती
सांकलन

1)शासि सामान्य प्रशासि विभार्ाकडील पररत्रक क्र.विररक्षर्-1085/57/18(रिका)वदिाुंक
26/04/1985 तसेच क्र. विररक्षर्-1085/57/18(रिका)वदिाुंक 09/01/1989
तसचे शासिािे िेळोिेळी विर्ग त केलेले पररपत्रके इत्यादी.

2) मा.वर्ल्हावधकारी अहमदिर्र (सामािय प्रशासि शािा) याुंचे कडील पररपत्रक
क्र./साप्रशा/कायाग /रिका/344/2014 वदिाुंक 07/10/2014
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पेन्शन

1)मिाराष्
रशासनसववसािारणभववष्यननवाविननिीननयम1988अन्वये

सांकलन

ननयम30अन्वये
2)मिाराष्
रशासनसववसािारणभववष्यननवाविननिीननयम1998ननयम
16
ननयम20ववशेर्बाबम्िणन
ु ननयम32ब/32अन्वयेवननयम23
3)मिाराष्
रनागरीसेवा(ननवत्ृ तीवेतन)ननयम1982

4)शासनपररपत्रकमिसुलववनववभागपररपत्रकक्र.भववष्यननवाविननिी
2508/प्र.क्र.112/इ-2हद.25िन
ु 2008

5)ववत्
तववभागशासनननणवयक्र.अांननयो/1007/18/सेवा-4/मांत्रालय
5

आस्थापना

हद.07/07/2007,नवपररभावर्तअांशदनननवत्ृ तीवेतनयोिना
1)मिाराष्
रनागरीसेवा(वेतन)ननयम1981

2)मिाराष्
रनागरीसेवा(सेवेच्यासववसािारणशती)ननयम1981
3)मिाराष्
रनागरीसेवा(पदग्रिणकालाविी,परकीयसेवाआणणननलांबन,
बडतफीवसेवेतुनकाढुनटाकणेयाकाळातीलप्रदाने)ननयम1981
4)मिाराष्
रनागरीसेवा(रिा)ननयम1981

5)मिाराष्
रनागरीसेवा(सुिारीतवेतन)ननयम2009ननयम5,12आणण
13अन्वयेहदनाांक01िानेवारी2006रोिीवत्यानांतरपदोन्
नती

झालेनांतरचीवेतनननश्चीती
6)मिाराष्
रशासनननणवय,ववत्
तववभागक्रमाांकवेतन
1109/प्र.क्र.4444/सेवा3हदनाांक01एवप्रल2010,कालबध्दपदोन्
नती
7.शासनननणवयववत्तववभागक्रमाांकस्वीयेसे1088/प्र.क्र.1093/सेवा
8.हदनाांक08िुलै1990प्रनतननयुक्तीवरीलवेतनननश्चीती

9.मिाराष्रनागरीसेवा(सुिारीतवेतन)ननयम2009ननयम10वावर्वक
वेतनवाढ

10.मिाराष्रनागरीसेवा(सेवेच्यासववसािारणशती)ननयम1981ननयम
36,37,38आणण39
11.मिाराष्
रशासनननणवय,ववत्
तववभागक्रमाांकवेपुर1209/प्र.क्र.27सेवाा
9हदनाांक22एवप्रल2009प्रथमननयुक्तीवरीलवेतनननश्चीतीकरणे.
12.मिाराष्रशासनननणवयसामान्
यप्रशासनववभागक्र.टीआरएफ

2000/प्र.क्र.3बाराहदनाांक06ऑगस्ट2002नक्षलग्रस्त/आहदवासी/एकस्तर
वेतनननश्चीती
13.मिाराष्रशासनननणवयववत्तववभागक्र.पनु नवे1009/प्र.क्र.78/सेवा4
6.

रोखपाल
सांकलन

हदनाांक11/07/2014पन
ु नव नयक्
ु तमािीसैननकयाांचीवेतनननश्चीती

मिाराष्
रशासनननणवयक्र./1194/184/सेवा-4,हदनाांक28-03-1995अन्वये
चारवर्ावतुनएकदामिाराष्रातकोठे िीिाण्यास(मिाराष्
रराज्याच्या

भौगोसलकससमेच्याआत)रिाप्रवासअनुज्ञेयआिे त्यासाठीककमानव
कमालअांतराचीमयावदानािी.

7.

सांकीणा

1)मा.अवरसधचव,सामान्
यप्रशासनववभागयाांचेकडीलपत्रक्रमाांक-

सांकलन

अककशौ-1005/1404/प्र.क्र.94/31हद.29.09.2005
2)Deputy Secretary Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya letter Date
18 August 2005, 22 August 2005
3)मा.मख
ु यसधचव,मिाराष्रशासनयाांचेकडीलपत्रक्र/सांकीणव
2012/प्र.क्र.10/दोनहदनाांक13माचव2012

4)मा.ग्रांथपाल,माहितीवसांशोिनअधिकारी,मिाराष्रवविानमांडळ,
वविानभवनबँकवेरे क्लेमेशनवविानभवनमागवमुांबईयाांचेकडीलपत्र
क्र/8713/मववस/ग्रांथपालहद.01माचव2013

5)मा.ववभागीयआयुक्तनासशकववभागनासशकयाांचेकडीलपत्र
क्र/साशा/1/3/म.वव.स/ग्रांथपालहद.01माचव2013

6)अध्यक्षमिाराष्
रराज्यमाध्यसमकवउच्चमाध्यसमकसशक्षणमांडळ
पुणे,याांचेपत्र

7)सावविननकसुट्टयाबाबतचेमिाराष्रशासनरािपत्रअधिसुचना
8

आवक टपाल

जिल्िाधिकारीकायावलय,कायावलयीनकामकािपुजस्तकेनुसारकामकरणेत
येते.
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स्वातांत्र्र्सैननक 1)शा.नन.क्र.साप्रवव/पीओएस-1083/577/ववक-1हद.03/08/19832)
सांकलन

शा.नन.क्र.साप्रवव/पीओएस-1082/ववक-1हद.24/12/1982
3)शासनपररपत्रकक्र.पीओएस-2000/215/प्र.क्र.35/स्
वासैकद्य1हद.23मे
2000
4)शासनशुद्िीपत्रकक्र.पीओएस-1292/प्र.क्र.102/92/स्
वासैकक्षहद.22
ऑक्टोबर1993

5)शासनाकडीलपत्रक्र.पीओएस-1094/1854/स्
वासैकक्षहद.23/12/1994
6)शासनननणवयक्र.पीओएस-1093/प्र.क्र.127/स्
वासैकक्षहद.04िुलै1995
7)शासनाकडीलपत्रक्र.सांकीणव-2008/िीओआय-17/प्र.क्र.77/8स्वासैक-3
हद.25एवप्रल2008
8)शासनपररपत्रकक्र.स्
वाननवे2011/प्र.क्र.20/2011/स्वासैक-1हद.10िुलै
2012

9)शासनननणवयक्र.ननवव
ृ े2012/प्रक्र119/2012/स्वासैक-1हद.03सप्टेंबर
2014

10)शासनननणवयक्र.पीओएस-1291/प्र.क्र.184/91/स्
वासैकक्ष
हद.22/11/1991
11)शासनननणवयक्र.सांकीण्र/2008/प्र.क्र.122/2008/स्
वासैक1
हद.24सप्टेंबर2014
12)शासनननणवयक्र.अिआयो2008/प्र.क्र.241/आरोग्य-6
हदनाांक10डडसेंबर2009
13)शासनननणवयक्र.सकीणव-2008/प्र.क्र.122/स्
वासैक-1
हदनाांक21िानेवारी2011
14)सामान्यप्रशासनववभागमांत्रालयमांब
ु ईयाांचेकडीलपत्रक्र.
पीओएस1287/स्
वासैकक्षहदनाांक13एवप्रल1987

15)शासनननणवयक्र.पीओएस-1292/प्र.क्र.102/92/स्
वासैकक्षहद.07ऑगस्ट
1992
16)शासनपररपत्रकक्र.सांकीणव1002/716/प्र.क्र.102/स्
वासैकक्ष-1हदनाांक
30ऑगस्ट2002

17)शासनननणवयक्र.स्वासैक2012/प्र.क्र.58/स्
वासैक-1हदनाांक24िुलै

2013
18)शासनपररपत्रकक्र.सीएनएस-1087/499/के.ने.12/16अ हदनाांक04
माचव1991 19)शासनननणवयक्र.स्
वासैक/1413/प्र.क्र.228/16अहद.28
फेब्रुवारी2014 20)शासनननणवयक्र.पीओएस-1090/प्र.क्र.77/90/स्
वासैकक्ष
हद.26डडसेंबर1990 21)शा.नन.क्र.साप्रवव/पीओएस-1082/ववक-1

हद.24/12/1982 22)शासनशुद्िीपत्रक्रक्र.पीओएस-1094/प्र.क्र.102/92
/स्वासैकक्षहद.22ऑक्टोबर1993 23)शासनननणवयक्र.ननवव
ृ े
2012/प्रक्र119/2012/स्
वासैक-1हद.03सप्टेंबर2014
10

िावक टपाल

जिल्िाधिकारीकायावलय,कायावलयीनकामकािपुजस्तकेनुसारकामकरणेत
येते.
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लोकशाही हदन 1)शासनसामान्यप्रशासनववभाग,पररपत्रकक्र.प्रसुिा/2011/प्र.क्र.189/11/18-अ,
हदनाांक26/09/2012.

2)शासनसामान्यप्रशासनपररपत्रकक्र.िपत
ु ी2214/प्र.क्र.367/29,हदनाांक22
डडसेंबर,2014.

3)शासनवविीवन्यायववभाग,ननणवयक्र.लवेसु-2010/73/11,का.15,हदनाांक
22िुलै,2010.

4)शासनसामान्यप्रशासनववभागपररपत्रकक्र.अित1610/प्र.क्र.64/10/11-अ,
हदनाांक04फेब्रव
ु ारी,2011.

5)शासनपररपत्रकक्र.इपीडी-3709/प्र.क्र.282/का.1421हद.4सप्टेंबर2009
6)शासनपररपत्रकक्र.केमाअ/2005/प्रक्र.90/05/05हदनाांक06/08/2014
7)मा.ववभागीयआयक्
ु तनासशकववभागनासशकयाांचेकडीलआदे श
क्र.कावव/क्र.साशा./पीओएल/154/05
हदनाांक11/10/2005
12

माहहतीचा

माहितीचाअधिकारअधिननयम2005

अधिकार
13

िनगणना

िनगणनासांचनालनालय,मुांबईयाांचेकडीलपररपत्रकक्रमाांक
मिा/िग2021/पररपत्रक8,हदनाांक10/02/2020

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर

मॅन्र्अ
ु ल क्र.6

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख) (VI) - सामान्र् प्रशासन शाखा,जिल्िाधिकारीकायावलय,अिमदनगरया
सावविननक प्राधिकरणाांतील  त्याच्याकडे असलेल्य
 ा ककां वा त्याच्या ननयांत्रणाखाली असलेल्य
 ा
दस्तऐविाांच्
याप्रवगावचेवववरण

अ.क्र.

सांकलनाचे

कामाचेस्वरुप

नोंदविया

नाव
1

अग्रीम सांकलन

1) 20530046,20530171 व 20530494 सांबांधित

सांकलनाचे

या सवव उपलेखाशीर्व ननिाय सवव कायावलयीन कामकािाचे अनर्
ु ांगाने असणा-

खचावचे तसेचप्रवासभत्तादे यकतयारकरुन या सवव प्रकारच्या नोंदविया व
कोर्ागारातसादरकरणे.
2)

जिल्िाधिकारी

अांदािपत्रक

तयार

कायावलयाचे
करुन

सांबांधित ववर्याचां अनुर्ग
ां ाने

वावर्वक असणारे 

मा.ववभागीय दस्तऐवि.

सवव

सांलग्न

आयक्
त नासशक ववभाग नासशक याांना सादर
ु 
करणे.

3) जिल्िाधिकारी/अपर जिल्िाधिकारी /सवव
उपववभागीयअधिकारीतसेचसवव तिससलदार

याांचे नवीनशासकीयवािनाचीमागणीकरणे

व िुन्
या शासकीय वािनाांचे ननलेखनाची

माहिती तयार करुन मा.ववभागीय आयुक्त
नासशकववभागनासशकयाांनासादरकरणे व
त्
याांचेननलेखनकरुनसललावातकाढणे.

4)जिल्िाधिकारीकायावलयाांतगवतयेणा-यासवव
शाखाांमिील अधिकारी/कमवचारी याांचे सवव
दे यकास39बचे प्रमाणपत्रदे णच
े ीकायववािी
करणे.

5) सेवाननवत्ृ त िोणा-या अधिकारी कमवचारी
याांचे27(4)चे(नादे यप्रमाणपत्र)दे णे.

6) चारमािी,आठमाहि वावर्वक अांदािपत्रक
तयारकरणे.

7) सवव प्रकारचे अग्रीमाची मागणी करुन
अनुदानप्राप्तकरुनसांबांधिताांसअदाकरणे.
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बिेट सांकलन

1)20530046-सववसािारणआस्थापना
20530171-उपववभागीयआस्थापना

सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे
अनुर्ांगाने

असणा-या

सवव

20530251-मांडळाधिकारीआस्थापना

20530322-तलाठीवकोतवालआस्थापना

प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित

ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 

20530494-पाल्याधिकरणआस्थापनाया सववसांलग्
नदस्तऐवि.
सववउपलेखासशर्वननिायसववउपववभागीय

अधिकारी,सववतिससलदार,वव.भू.सां.अ.क्र.1व

3याांनाअनुदानवाटपकरणेतसेचसांबांधित

सववआिरणवसांववतरणअधिकारीयाांचेकडुन
माससकखचववववरणपत्रचारमािी,आठमािी,
वावर्वकअांदािपत्रक,ववननयोिनलेखे,
समवपवतअिवालप्राप्तकरुनघेऊन

मा.ववभागीयआयुक्तयाांनावविीतमुदतीत
सादरकरणे.

2)20450108-करमणुककर,
204500191-सशक्षणकर

20450456-रोिगारिमीउपकरअग्रीम

सांकलनवनगरपासलकाशाखायाांनाअनुदान
वाटपकरणे.तसेचसांबांधितआिरणव

सांववतरणअधिकारीयाांचक
े डुनमाससकखचव
वववरणपत्रचारमािी,आठमािी,वावर्वक

अांदािपत्रक,ववननयोिनलेखे,समवपवत

अिवालप्राप्तकरुनघेऊनमा.ववभागीय

आयक्
तयाांनावविीतमद
ु 
ु तीतसादरकरणे.
3)20290064भुसांपादनआस्थापना

20290271तगाईआस्थापनाया

उपलेखासशर्वननिायसववउपववभागीय

अधिकारी,सववतिससलदार,वव.भू.सां.अ.क्र.1व
3याांनाअनुदानवाटपकरणेतसेचसांबांधित

सववआिरणवसांववतरणअधिकारीयाांचेकडुन
माससकखचववववरणपत्रचारमािी,आठमािी,
वावर्वकअांदािपत्रक,ववननयोिनलेखे,
समवपवतअिवालप्राप्तकरुनघेऊन

मा.ववभागीयआयुक्तयाांनावविीतमुदतीत
सादरकरणे.

4)20560093तुरुांगआस्
थापना

उपलेखासशर्वननिायसववतिससलदार,याांना
अनुदानवाटपकरणेतसेचसांबांधितसवव

आिरणवसांववतरणअधिकारीयाांचेकडुन

माससकखचववववरणपत्रचारमािी,आठमािी,
वावर्वकअांदािपत्रक,ववननयोिनलेखे,
समवपवतअिवालप्राप्तकरुनघेऊन

मा.ववभागीयआयक्
ु तयाांनावविीतमद
ु तीत
सादरकरणे.

5)वैद्यकीयदे यक-जिल्िाधिकारी

कायावलयाांतगवतयेणा-यासववकायावलयातील

अधिकारीवकमवचारीयाांचीवैद्यकीयदे यके
ववैद्यकीयअग्रीममांिरु करणेबाबतची
कायववािीकरणे.

3

रचना

कार्ापध्दती

व 1) मिसुलअधिकारीमाससकबैठक

सांकलन

2)शासन

स्तरावरील

3)मा.ववभागीय

आयुक्त

कॉन्फरजन्सांगद्वारे आढावाबैठका

सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे

जविडीओ अनर्
ु ांगाने

नासशक

असणा-या

सवव

प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित

याांचे ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 

कायावलयामाफवत जविडीओ कॉन्
फरजन्सांगद्वारे सववसांलग्
नदस्तऐवि.
आढावाबैठका

4)जिल्िास्तरावरील

सवव

जविडीओ

कॉन्फरजन्सांगद्वारे िोणा-याआढावाबैठका

5) शासन व ववभागीय आयुक्त स्तरावरील
बैठका

6) शासन व ववभागीय आयुक्त स्तरावरील
बैठकीच्
यादृष्टीनेपुवत
व यारीआढावाबैठक

7) मा.मांत्री, मा.सधचव, मा.आयुक्त याांचे
जिल्
िादौरे बाबतबैठका

8)प्रलांबबतसांदभावबाबतपांिरवाडाबैठका

9) मा.जिल्िाधिकारी व इतर वररष्
ठाांच्या
आदे शानेऐनवेळीआयोजितिोणा-याबैठका
10)रचना

व

कायवपध्दतीचे

कामकाि(जिल्िाधिकारी

सवव

कायावलयासि

जिल्
ियातीलसववशासकीयकायावलये)

11)मिसुलववभागाच्याअधिनस्तअसलेल्या
तलाठी,मांडळअधिकारी,तिससल,उपववभागीय
अधिकारी,भस
ु ांपादन,

जिल्िाधिकारी

कायावलयाांच्याइमारतीचेबाांिकाम

या

12) आपले सरकार पोटव ल सांदभावबाबतचे
कामकाि

4

पेन्शन सांकलन

1)मुळवररवाईिपेन्शनपेपसवतयारकरणे.

सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे

2) आिरण व सववांतरण अधिकारी तथा अनर्
ु ांगाने

असणा-या

सवव

तिससलदार सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित

आस्थापनेवरील अधिकारी व कमवचारी याांचे ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 
भववष्य ननवावि ननिी परतावा प्रकरणाांस सववसांलग्
नदस्तऐवि.
मांिुरीघेणे.अांनतमभववष्यननवाविननिीमांिुरी
अिवाल मा.मिालेखापाल मुांबई याांना सादर

करणे.अधिकारी व कमवचारी याांचे भववष्
य
ननवावि ननिी दे यके तयार करणे तसेच

जिल्
ियातील सवव कमवचा-याांचे ना-परतावा
प्रकरणासमांिुरीघेणे.

3) सेवाननवत्ृ त अधिकारी/कमवचारी याांचे सेवा
उपदानदे यकाबाबतचीकायववािीकरणे.

4) सांपुणव जिल्ियातील सेवेत कायवरत

असताना अधिकारी /कमवचारी याांचा मत्ृ यु
झाल्यास त्याांचे भववष्य ननवावि ननिीस

अनुसरुन,ठे व सांलग्न ववमा योिनेचे प्रस्ताव
मा.ववभागीयआयक्
ु तनासशकववभागनासशक

याांना मांिुरीसाठी पाठववणे व अनुदान प्राप्त

करुन घेऊन ववतरण करणे व त्याबाबतचा
अिवालमा.आयुक्ताांनासादरकरणे.

5) तपसशलवार दे यकाांच्या ननपटा-याबाबत
ननयांत्रणठे वणेवमाससकअिवालमा.ववभागीय
आयुक्
तनासशकयाांनासादरकरणे.

6) आिरण व सववतरण अधिकारी तथा

तिससलदार सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे

आस्थापनेवरील नवननयक्
  कमवचारी याांचे
ु त

डीसीपीएस जिल्िा कोर्ागार याांचेकडुन प्राप्
त
करुनघेणे.

7)तिससलदारसामान्यप्रशासनववभागयाांचे

आस्थापनेवरील चतथ
ु व श्रेणी कमवचा-याांचे
भववष्यननवाविननिीचेवर्ावचालेखाअद्यावत
करणेवलेखापावतीतयारकरणे.
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आस्थापना

1)

सवव अधिकारी/कमवचारी तसेच सवव सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे

परर.अधिकारी याांची सवव प्रकारची वेतन अनुर्ांगाने

असणा-या

सवव

दे यके/वैद्यकीय दे यके/सेवाननवत्ृ ती नांतरची प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित
गटववमा/रिारोखीकरणइ.दे यके

ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 

2) वेतनदे यकनोंदणीपत्रक,रजिस्टरअद्यावत सववसांलग्
नदस्तऐवि.

ठे वणे(म.को.नन.19अ)सवववेतनदे यके/बीले
3)चारमािी,

आठमािी,वावर्वक

अांदािपत्रक

तसेचमाससकवववरणपत्र

4)जिल्ियातील सवव मिसल
ु  अधिका-याांची
वावर्वक

वेतनवाढ

वेतनननश्चीती/सेवा

ननवत्ृ 
तीनांतरगटववमाआदे शकाढणे.

5) अधिकारी, कमवचारी याांची सेवाथवमध्ये
माहितीभरणे.

6)सवव कमवचा-याांची ननयमानस
ु ार आयकर
कपात करणे/वववरण पत्र फॉमव 16 तयार
करणे.

7) सवव कमवचा-याांचे ननयमानुसार आयकर
कपात

केलेंल्या

आयकर

कपातीबाबतचे

आयकर वववरणाचा त्रैमाससक अिवाल फॉमव
24क्
यु इ.भरणे.

8)जिल्ियातील सवव कमवचारी व अधिकारी

याांचे वेतन/वेतनननश्चीती/वेतनवाढ ववर्यक
सववपत्रइ.बाबीववर्यककामे.

9) बिेट रजिस्टर/गटववमा/वेतन दे यक
रजिस्
टरअद्यावतकरणे.

10)अांनतमवेतनप्रमाणपत्रववर्यकबाबी

11) वेतन दे यक /असभलेखे असभलेख कक्षात
पाठववणे.

12)वेतन व वेतनववर्यक बाबीवरील सवव
पत्रव
यविार

13) सवव अधिकारी व कमवचारी याांची
सेवापुस्
तके

अद्यावत

करणे.

तसेच

परर.अधिका-याांची नवीन सेवापुस्तके तयार
करणेवसेवापस्
ु तकेअद्यावतकरणे.
14)

जिल्ियातील

सवव

कमवचा-याांची

सेवाननवत्ृ तीनांतरचीरिापडताळणी

6

रोखपाल
सांकलन

15)सेवापुस्तकाववर्यीचासववपत्रवयविार

1) सवव प्रकारची दे यके बील रजिस्टर व सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे
टोकन

रजिस्टरला

पाठववणे.
2)दे यके

पारीत

रजिस्
टरला

नोंद



नोंदवुन

कोर्ागारात अनुर्ांगाने

झालेनांतर

घेंऊन

असणा-या

सवव

प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित

सांबांधित ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 

िनादे शाद्वारे  सववसांलग्
नदस्तऐवि.

सांबांधिताांनाअदाकरणे.

3) रोख नोंदविी अद्यावत ठे वणे व बँक
खात्
याशीताळमेळघेणे.

4)रिाप्रवाससवलतववर्यकसववकामकाि.
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सांकीणा सांकलन

1)

िायकोटव  व इतर न्
यायालयीन सांदभव सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे

ज्
याच्
यासांबांधितअसेलत्याांनापाठववणे.

अनुर्ांगाने

असणा-या

सवव

प्रमाणपत्रपररक्षाभरारीपथकनेमणेबाबत

ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 

2) माध्
यसमक व उच्च माध्यसमक शालाांत प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित
3)हदवांगत वविानसभा/राज्यसभा सदस्य याांचे सववसांलग्
नदस्तऐवि.
ननिनाबाबत  तसेच त्याांचे कुटुांबीयाांची
(वारसाबाबत)माहितीपाठववणे.

4)केंद्रीय आश्रमशाळे चा तपासणी अिवाल

सांबांधित उपववभागीय अधिकारी याांचेकडुन
प्राप्
तकरुनघेऊनशासनाससादरकरणे.
5)सावविननक

कायवक्षत्र
े ातील

पद्म

परु स्
कारासाठी पात्र वयक्
तीांची नावे मा.
आयुक्
तकायावलयाकडेपाठववणे.

6)जिल्ियामध्ये ननरननराळे  साथीचे रोग

असल्यासप्रनतबांिात्
मकउपाययोिनाबाबतचे
कायववािीकामीबैठकीबाबतचेकामकाि

7) जिल्
िाधिकारी कायावलयातील िे टपाल

कोणीिी स्वीकारीत नािीत त्या टपालावर
सांकीणवसांकलनामाफवतकायववािीकरणेतयेते.
8)स्
थाननकसट्
ु टयािािीरकरणे.

9) जिल्ियातील सवव शासकीय कायावलयातील
सांकीणवपत्रवयविार

10)शौयव परु स्कारासाठी केंद्रशासनास प्रस्ताव
पाठववणे.

11)भेसळप्रनतबांिकरण्यासाठीउपाययोिना
करणेकामी

जिल्िास्तरीय

ससमतीची

बैठक/सांबांधित ववभागाांना कारवाई करणेकामी
कळववणे.

12)ग्रांथालयपडताळणी

13) स्व.यशवांतराव चविाण राज्य वाड्मय
पुरस्
कार योिना 2013-14प्रवेसशका शासनास
पाठववणे.

14)भारतीय िीविांतु कल्याण बोडव याांचेकडुन
गोशाळे स मान्
यता घेणकरीता प्रस्ताव सादर
करणेबाबत.

15) अल्पसांखयाांक समािातील तरुणाांकरीता

पोलीस सशपाई भरती पुवव पररक्षा प्रसशक्षण
कायवक्रमासाठी

प्रसशक्षण

करणेबाबत

सांस्थच
े ी

ननवड

16.अल्पसांखयाक समािातील तरुणाांकरीता
मराठी भार्ा फौंडेशन वगव कायवक्रम योिना
कायावजन्वतकरणे.
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आवक

सांकलन

टपाल

1)अिवदार/शासन/ववभागीय

आयुक्त/मांत्रालय सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे

/खासदार व आमदार/उच्
च न्यायालय/इतर अनर्
ु ांगाने

असणा-या

सवव

न्यायालये इ.कडून प्राप्
त िोणारे  टपाल प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित

स्वीकारणे व टपाल प्राप्त झालेबाबत ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 
सांबांधिताांसपोचदे णे. 2)प्राप्तझालेले टपाल सववसांलग्
नदस्तऐवि.
दाखल तारखेचे सशक्के करणेकामी चतथ
व ेणी
ु श्र
कमवचा-याांकडे दे णे. 3) प्राप्त झालेले सवव
टपाल

पत्राच्या

प्रकारानुसार

सांगणक

प्रणालीमध्
ये नोंदववणे. 4) नोदां ववणेत आलेले
सवव टपालसांबांधितशाखेकडपोचकरणेकामी

चतुथश्र
व ेणी कमवचा-याांच्या ताब्यात दे णे. 5)
पत्र

प्रकारानुसार

टपालाच्या

नोंदविया

अद्यावत ठे वणे. 6) वररष्
ठाांचे आदे शानुसार
कामकरणे.
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स्वातांत्र्र्सैननक
सांकलन

1)

स्वातांत्र्य सैननकाांची पेन्श
 न प्रकरणे सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे

मांिुरीसाठीशासनासपाठववणे.

अनुर्ांगाने

असणा-या

सवव

2) स्वातांत्र्य सैननकाांच्या ननिनानांतर वविवा प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित
पत्
नीस

कुटुांब

पेन्शन

मांिरु 

करणे, ववर्याचां अनर्
ु ांगाने असणारे 

स्वातांत्र्यसैननक/वविवापत्
नीयाांचे दि
नदस्तऐवि.
ु रव रोग, सववसांलग्
आधथवक मदत, मुलीच्या लग्नासाठी आधथवक

मदत, स्वातांत्र्य सैननक /वविवा पत्नी याांचे

अांत्
सवविीसाठी आधथवक मदत प्रकरणे मांिरु 
करणे

तसेच

नातेवाईंकाांचे

स्वातांत्र्य

शासकीय

सैननकाांच्या

सेवेत

नोकरी

समळणेकामी नामननदे शन करणे व इतर
पत्रव
यविार

3)लेखासशर्व 22350015खालीप्राप्तिोणारे 

अनद
ु ान सवव तिससलदाराांना वाटप करणे व
त्
या अनुदानाचा ताळमेळ घेऊन माससक
वववरणपत्रे,ववननयोिनलेखे शासनाससादर
करणे.तसेच सदर लेखाशीर्ावचे अांदािपत्रक

तयार करणे. लेखाशीर्ावचे स
मवपवत अिवाल
शासनाससादरकरणे.

4) अल्पसांखयाांकववकाससननयांत्रणससमतीचे
कामकाि

5) जिल्िा िुतात्मा स्मारक ससमतीचे
कामकाि

6)अिमदनगरजिल्िास्वातांत्र्यसैननकगौरव
ससमतीचेकामकाि
7)

महिला

कामकाि

तक्रार

ननवारण

ससमतीचे

8) शासकीय ननवासस्थान समळणेबाबतचे
कामकाि

9)राष्
रीयसणसािरे करणे.
10)ननखातननिीप्रकरणे.

11)मिसुलहदनसािराकरणे.

12)ध्
विहदनसांकलनाचेकामकाि.
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िावक

सांकलन

टपाल 1)जिल्
िाधिकारीकायावलयाांतगवतयेणा-यासवव सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे
शाखाांकडुन ववववि शासकीय कायावलयाांना अनुर्ांगाने

असणा-या

सवव

पाठववणेकामी आलेले पत्र स्वीकारुन पोिोच प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित
दे णे.

ववर्याचां अनर्
ु ांगाने असणारे 

2) ववववि शाखाांकडुन प्राप्त टपालाची सववसांलग्
नदस्तऐवि.
वगववारी

करुन

वगववारीनुसार

तिससल

कायावलये, प्राांत कायावलये, इतर शासकीय
कायावलये,मा.

ववभागीय

आयुक्त

तसेच

मांत्रालय मुांबई,  तसेच जिल्िाधिकारी
कायावलयाचे आवारातील ववववि शाखा ननिाय

टपाल ववववि रजिस्टरला नोंदवुन वाटप
करणे.
3)

ववववि

शाखाांकडुन

प्राप्त

टपाल

पोस्
टामाफवत अिवदार तसेच ववववि शासकीय

कायावलये याांना पाठवुन, पाठववणेत आलेल्या

टपालासाठी वापरणेत आलेल्या पोस्टाची

नतकीटे वफ्रँककां गमशीनचाहिशोबठे वणे.

4) ववभागीय आयक्
ु त कायावलय तसेच
मांत्रालयमुांबईयेथे टपालने आणकरणेकामी
चतथ
ु व श्रेणी कमवचारी याांचे नेमणक
ु  आदे श
काढणेवबिावणे.
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लोकशाही
सांकलन

हदन 1) मांत्रालयीन, ववभागीय व जिल्िास्तरीय सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे
लोकशािी हदन, आयोिनाबाबतचे तसेच इतर अनुर्ांगाने
अनुर्ांधगकपत्रवयविार
2)

राष्रीय

पुरुर्ाांची

/थोर

असणा-या

सवव

प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित

वयक्तीांची ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 

ियांती/पुण्
यनतथी, ववववि हदवस व सप्ताि सववसांलग्
नदस्तऐवि.
सािराकरणे.

3) राष्
रीय व राज्य मानवी िक्क आयोगा
सांबांिीकामकाि

4) जिल्
िास्तरीय व तालक
ु ास्तरीय ववववि
ससमत्
याबाबतचेकामकाि

5)िमावदाय रुग्
णालयामध्ये गरीब व ननिवन
रुग्
णाांसाठी

खाटा

राखन
ु 

ठे वण्याच्या

अांमलबिावणी बाबत जिल्िास्तरीय ससमती
सांबांिीकामकाि.

6) ववभागीय व जिल्िास्तरीय भ्रष्टाचार
ननमुल
व नससमतीसांबांधिकामकाि.

7) ववभागीय व जिल्िा दक्षता ससमती
सांबांिीचेकामकाि

8)नागररकाांचीसनद

9)िनतादरबारसांबांिीचेकामकाि

10) मिाराष्र लोकसेवा िक्क अधिननयम
बाबतचेकामकाि

12

माहहती

1) माहितीचा अधिकार अधिननयम 2005 सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे

सांकलन

2) माहिती अधिकार कलम 4 अन्वये प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित

अधिकार

सांबांधिचेकामकाि

अनुर्ांगाने

असणा-या

सवव

सांकेतस्
थळअद्यावतकरणेबाबतचेकामकाि

ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 

3) ऑनलाईन माहिती अधिकार अिव व सववसांलग्
नदस्तऐवि.
अवपल
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िनगणना

1)राष्
रीयलोकसांखयाअद्यावतीकरणकरणे.

सांबांधितसांकलनाचे कामकािाचे

(अनतररक्त)

2)िनगणना

अनर्
ु ांगाने

असणा-या

सवव

प्रकारच्यानोंदवियावसांबांधित

ववर्याचां अनुर्ांगाने असणारे 
सववसांलग्
नदस्तऐवि.

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.7

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (VII) - सामान्र् प्रशासन शाखा,जिल्िाधिकारीकायावलय,अिमदनगर
यासावविननकप्राधिकरणाांतील आपलेिोरणतयारकरण्याच्याककां वात्याचीअांमलबिावणीकरण्याच्या
सांबांिात लोकाांशी ववचारववननमय करण्यासाठी ककां वा लोकाांकडुन ननवेदने केली िाण्यासाठी अजस्तत्वात
असलेल्य
 ाकोणत्
यािीवयवस्
थेचातपशील

सामान्र् प्रशासन शाखा, जिल्िाधिकारी कायावलय, अिमदनगर या सावविननक

प्राधिकरणाांनेआपलेिोरणतयारकरण्
याच्याककां वात्
याचीअांमलबिावणीकरण्याच्यासांबांिातलोकाांशी

ववचारववननमय करण्
यासाठी ककां वा लोकाांकडुन ननवेदने केली िाण्यासाठी सामान्
य प्रशासन शाखेमध्ये
नागररकाांसाठीसुचनापेटीदे णेतआलेलीआिे .नागररकाांनीकािीननवदने अगरसच
ु नातक्रारपेटीमध्ये
टाकल्यासत्
याचाववचारकेलािातो.

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर

मॅन्र्अ
ु ल क्र.8

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (VIII) - सामान्र् प्रशासन शाखा,जिल्िाधिकारीकायावलय,अिमदनगर
यासावविननकप्राधिकरणाांतील आपल्याएकभागम्िणुनककां वासल्लादे ण्याच्याप्रयोिनासाठीम्िणुन
गठीत केलेल्या दोन ककां वा अधिक वयक्
तीच्या समळुन बनलेल्या मांडळाांचे ससमत्याांचे, पररर्दाांचे आणण

अन्यननकायाांचे वववरण,आणणत्
यामांडळाांच्या,पररर्दाांच्या,ससमत्याांच्याआणणअन्
यननकर्ाांच्याबैठकी

लोकाांसाठीखुल्
याआिे तककां वाकसे ककां वाअशाबैठकीचीकायववत्ृ ते िनतेलापािावयाससमळण्यािोगी
आिे तककां वाकसेयाबाबतचेवववरण

शासकीर् /अशासकीर् ससमतीचे कामकािाचे वाटपाबाबत

अ.

ससमतीचे नाव

जिल्हाधिकारी र्ाांचे पद

क्र

ससमतीचे काम पहाणारे
सांबिीत अधिकारी

जिल्हाधिकारी

कार्ाालर्ातील

ससमतीचे काम
पहाणारे कक्ष
अधिकारी

1
1

2
डोंगरीववभागववकास

3

4

5

सदस्य

जिल्िाननयोिन

ननयोिनशाखा

सदस्य

जिल्िापुरवठा

पुरवठाशाखा

जिल्िाग्रािकसरां क्षण

अध्यक्ष

जिल्िापरु वठा

परु वठाशाखा

जिल्िास्तरीयरोिगार

सदस्यसधचव

उपजिल्िाधिकारीरोियो रोियोशाखा

कायवक्रमाच्या

अमांलबिावणीकरीता

अधिकारी

जिल्िास्तरीयससमती

2

सावविननकववतरण

वयवस्थेमाफवतववतरण
करणेतयेणा-या

अधिकारी

जिवनावश्यकवस्तूवर
दे खरे खठे वण्यासाठी
जिल्िापातळीवरील
दक्षताससमती

3

ससमती

4

िमीयोिनाससमती

अधिकारी

5

जिल्िास्तरीयफलो'दयान सदस्य

जिल्िाअधिक्षक,कृवर् -

केंद्रशासनपरु स्कृत

अध्यक्ष

तिससलदारसांगायो

सांगायोशाखा

जिल्िािरणग्रस्त

अध्यक्ष

जिल्िापन
ु ववसन

पन
ु ववसनशाखा

अिमदनगरजिल्िा

सदस्
य

ननवासी

सववसािारणशाखा

ननवासी

सववसािारणशाखा

ववकासससमती

6

राष्रीयसामाजिक

अधिकारी

अथवसिाय्ययोिना

जिल्िास्तरीयससमती

7

पुनववसनससमती

8

स्वातांत्र्यसैननकगौरव

उपजिल्िाधिकारी

ससमती

9

अिमदनगरजिल्िा

उपाध्यक्ष

जिल्िाकारागि
ृ 

अध्यक्ष

गि
ृ शाखा

अध्यक्ष

गि
ृ शाखा

िुतात्मास्मारकससमती

10

अधिकारी

असभववक्षकमांडळजिल्िा

उपजिल्िाधिकारी

कारागि
ृ ववसापरू वगव,1
ता.श्रीगोंदा

11

जिल्िाकारागि
ृ 

असभववक्षकमांडळ

जिल्िाकारागि
ृ अनगर

12

जिल्िास्तरीयभ्रष्टाचार

अध्यक्ष

ननवासी

पाणीपुरवठासमन्वय

सदस्य

अ.अ., म.िी.प्रा.मां.

ननमल
ूव नससमती

13

ससमती

उपजिल्िाधिकारी

अिमदनगर

सामान्यप्रशासन
ववभाग

14

मागासवगीय

अध्यक्ष

वव.जि.स.अ.,

जिल्िासैननकमांडळ

अध्यक्ष

जि.सै.क.अ.

जिल्िाउदयोगकेंद्र

अध्यक्ष

मिावयवस्थापक

जिल्िाआिारीउ'दयोग

अध्यक्ष

मिावयवस्थापक

जिल्िाबालकामगार

अध्यक्ष

सिा.कामगार

जिल्िाकक्रडासांकुल

अध्यक्ष

जि.कक्र.अ.अिमदनगर

िुांडापध्दतनष्ट
करण्यासाठीजिल्िा

अध्यक्ष

महिलाबालकल्याणव

दारुचीअवै'ि ननसमवती

अध्यक्ष

अधिक्षकराज्य

अध्यक्ष

उपजिल्िापोसलस

मल
ु ाांमल
ु ीांकरीताशासकीय
तसेचअनुदाननत

अिमदनगर

वसनतगि
ृ ननररक्षण

जिल्िास्तरीयससमती

15

16

सल्लागारससमती

17

ससमती

18

प्रथाननमूल
व नससमती

19

ससमती

20

दक्षताससमती

21

वाितक
ू ववननयोग

बोगसवै'दयककय

वयवसानयकाांवरआळा

जि.उ.के.अिमदनगर

जि.उ.के.अिमदनगर

आयुक्त, अिमदनगर

अांपगकल्याण
अधिकारी

ननयांत्रणसमन्वयससमती

22

अिमदनगर

उत्पादनशल्
ु क

अधिक्षक,

घालण्यासाठी

अिमदनगर

प्रनतबांिणात्मककारवाई
करण्याकरीता
जिल्िास्तरीय

पुनवव वलोकनससमती

23

अपांगकल्याणव
पुनव
व नासाठी

अध्यक्ष

जि.स.अ.जि.प.

अध्यक्ष

जिल्िाकायवक्रम

जिल्िास्तरीयससमती

24

जिल्िाअिांत्वननयांत्रण
ससमती

अिमदनगर

वयवस्थापक,

अिमदनगर

डोंगरी ववभाग ववकास कार्ाक्रमाच्र्ा अांमलबिावणीकरीता जिल्हास्तरीर् ससमती
1. मा.ना.पालकमांत्रीअिमदनगरजिल्िाअध्यक्ष
2. डोंगरीभागातीलआमदार, सदस्य
3. अशासकीयसदस्य(डोंगरीभागातीलसांबधित)एक1. सदस्य
4. अशासकीयमहिलासदस्य(डोंगरीभागातीलसांबधित)एक1. सदस्या
5. जिल्िातीलअग्रणीबॅकेचेअध्यक्ष.सदस्य
6. जिल्िापरीर्दअध्यक्षसदस्य
7. ववभागीयआयुक्तसदस्य
8. जिल्िाधिकारीअिमदनगरसदस्य

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्अ
ु ल क्र.9

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (IX) - सामान्र् प्रशासन शाखा,जिल्िाधिकारीकायावलय,
अिमदनगरयासावविननकप्राधिकरणाांतील अधिका-याांचीआणणकमवचा-याांचीननदे सशका
अ.नां.

अधिका-याचेपदनाम

1

तिसीलदार(सामान्यप्रशासन)

2
3

अधिका-याांचे नाांव व कायावलय भ्रमणध्वनीक्रमाांक
दरु ध्वनी

श्रीमवैशालीआव
िाड

9421834899

नायबतिसीलदार

श्रीम.सी.ई.चौिरी

9403547080

अववलकारकून

श्रीम.एस.एस.सुभेदार

8411977217

श्रीम.एस.एन.डावरे

9421742781

अववलकारकून

श्रीम.एच.के.वाकडे

7588947939

अववलकारकून

श्रीमएम.विी.बागडे

8779452194

अववलकारकून

श्रीम.विी.िी.लाांडगे

9422673255

अववलकारकून

श्री.एस.एन.मुळे

7588339380

अववलकारकून

श्री.झेड.डब्लु.खान

9881395826

सलवपक

श्री.एन.एन.इांगळे 

8956979899

11

सलवपक

श्री.एम.बी.आगळे

9921686694

12

सलवपक

श्रीम.एस.एस.रायभान

7588543633

13

सलवपक

श्रीम.के.एस.खोडके

9604637940

14

सलवपक

श्रीम.एस.आर.लाांडे

15

सलवपक

श्रीमतीएस.बी.कानडे

9405004846
9209303831

16

सलवपक

7517743187

17

सलवपक

श्रीम.एस.एन.तुपे

4
5
6
7
8
9
10

अववलकारकून

श्रीम.डी.आर.बोडखे

8483910941

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.10

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (X) - सामान्र् प्रशासन शाखा, जिल्िाधिकारी कायावलय,
अिमदनगर या सावविननक प्राधिकरणाांतील प्रत्येक अधिका-याला व कमवचा-याला समळणारे 
माससक वेतन तसेच प्राधिकरणाच्
या ववननयमामध्ये तरतुद केलेप्रकरणी नुकसान भरपाई
दे ण्याचीपध्
दती
अ.नां.

अधिकारीकमवचारीयाांचे नाव

पदनाम

वगव

वेतन

1

श्रीमवैशालीआविाड

तिसीलदार

अ

2

श्रीम.सी.ई.चौिरी

नायबतिसीलदार

ब

56800
56700

3

श्रीम.एस.एस.सुभेदार

अववलकारकून

क

39400

क

37200

5

श्रीम.एच.के.वाकडे

अववलकारकून

क

37200

6

श्रीमएम.विी.बागडे

अववलकारकून

क

36000

7

श्रीम.विी.िी.लाांडगे

अववलकारकून

क

35000

8

श्री.एस.एन.मुळे

अववलकारकून
अववलकारकून

क

33000

अववलकारकून

क

45700

सलवपक

क

26000

4

9
10

श्रीम.एस.एन.डावरे

श्री.झेड.डब्
लु.खान
श्री.एन.एन.इांगळे 

अ,ब,क,ड

11

श्री.एम.बी.आगळे

सलवपक

क

26000

12

श्रीम.एस.एस.रायभान

सलवपक

क

22400

13

श्रीम.के.एस.खोडके

सलवपक

क

26000

14

श्रीम.एस.आर.लाांडे

सलवपक

क

23100

15

श्रीमतीएस.बी.कानडे

सलवपक

क

23800

16

श्रीम.एस.एन.तुपे

सलवपक

क

26000

श्रीम.डी.आर.बोडखे

सलवपक

क

23800

श्रीम.िी.एन.धगरगुणे

सशपाई

ड

26600

श्री.एल.पी.घोरपडे

सशपाई

ड

29000

20

श्री.आर.एम.बबडकर

सशपाई

ड

23600

21

श्री.आर.बी.गायकवाड

सशपाई

ड

23600

22

श्री.एम.एम.नन्नवरे

सशपाई

ड

36800

23

श्रीम.पी.एम.बारसे

स्वच्छक

ड

15600

17
18
19

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.11

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (XI) - सामान्र् प्रशासन शाखा, जिल्िाधिकारी कायावलय,
अिमदनगर या सावविननक प्रािीकरणातील सवव योिनाांचा तपशील, प्रस्ताववत खचव
दशवववणारा, आपल्या प्रत्येक असभकरणाला नेमुन हदलेला अथवसांकल्प आणण सांववतरीत
केलेंल्यारकमाांचातपशील.

सन 2019-20 र्ा वषाातील लेखा सशषााखालील प्राप्त अनुदान व खचा (पोलीस
अ.क्र.

लेखासशर्व

भरतीपुवा प्रसशक्षण)

कायावलयाांचेनाांव

प्राप्तअनुदान
कायावलयीन

झालेला

शेरा

कायावलयीनखचव

खचावसाठी
1

सदरचीरक्कम
आिरणव

सामान्यप्रशासन

---

शाखा

सववतरण
अधिकारीयाांचे
खात्यावरिमा
केलीिाते.




---

---

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्अ
ु ल क्र.12

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (XII) सामान्र्

प्रशासन

शाखा, जिल्िाधिकारी कायावलय, अिमदनगर या सावविननक

प्रािीकरणातील अथवसािाय्य कायवक्रमाच्या अांमलबिावणीची ररत तसेच वाटप केलेल्या
रकमाआणणअशाकायवक्रमाांच्यालाभार्थयाांचातपशील

----------------------- ननरां क -------------------------

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.13

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (XIII) - सामान्र् प्रशासन शाखा, जिल्िाधिकारी कायावलय,
अिमदनगर या सावविननक

प्रािीकरणातील ज्
या वयक्तीांना सवलती, परवाने ककां वा

प्राधिकारपत्रेहदलेलीआिे तअशावयक्तीांचातपशील

----------------------- ननरां क -------------------------

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.14

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (XIV) - सामान्र् प्रशासन शाखा, जिल्िाधिकारी कायावलय,
अिमदनगर या सावविननक

प्रािीकरणातील इलेक्रॉननक स्वरुपात त्यास उपलब्ि

असलेल्याककां वात्याच्याकडेअसलेल्यामाहितीच्यासांबांितीलतपशील

----------------------- ननरां क -------------------------

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.15

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (XV) - सामान्र् प्रशासन शाखा, जिल्िाधिकारी कायावलय,
अिमदनगरयासावविननक प्रािीकरणातीलमाहितीसमळवण्
यासाठीनागररकाांनाउपलब्ि
असणा-यासुवविाांचातपशीलतसेचसावविननकवापरासाठीचालववण्यातयेतअसलेल्या
ग्रांथालयाच्याककां वावाचनालयाच्याकामकािाच्यावेळाांचातपशील

सामान्र् प्रशासन शाखा र्ा कार्ाालर्ात उपलब्ि असलेली माहहती नागररकाांना
पुरववण्र्ासाठी उपलब्ि असलेल्र्ा सुवविा अ.नां. उपलब्ि
1

सुवविा

दस्तऐवि

वेळ

कायवपध्दती

स्थान

िबाबदार
वयक्ती

9.45ते6.15

समक्ष

कायावलय

सांबांिीत
कमवचारी

मॅन्र्अ
ु ल क्र.16

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (XVI) - सामान्र् प्रशासन शाखा,जिल्िाधिकारीकायावलय,
अिमदनगरयासावविननक प्रािीकरणातीलिनमाहितीअधिका-याांचीनावे,पदनामे
आणणइतरतपशील
माहितीअधिकारअधिननयम,2005,कलम5(1)व19(1)अन्वये
जिल्िाधिकारीकायावलय,अिमदनगर(सामान्यप्रशासनशाखा)येथीलमाहितीअधिकारीव
प्रथमअपीलीयप्राधिकारी.
अ.क्र

सांकलन

सहाय्र्क िन माहहती

िन माहहती अधिकारी

अधिकारी (आवक,

(पर्ावेक्षणीर् अव्वल

िावक व बारननशी

कारकुन)

साांभाळणारे सलपीक

प्रथम
अपीलीर्
अधिकारी

/अ.का.)
1

रोखपालसांकलन

श्रीम.डावरे एस.एन.

2

अग्रीमसांकलन

श्री.मिे शआगळे

श्रीम.डावरे एस.एन.

3

बिेटसांकलन

श्रीम.बोडखेडी.आर.

श्रीम.एच..वाकडे

4

िणगणना(अनतररक्
त)

श्रीम.बोडखेडी.आर.

श्री.अमोलबन

5

रचनावकायवपध्
दती

श्री.ननलेशइांगळे 

श्री.झेडडब्लुखान

6

पेन्श
 नसांकलन

7

सांकीणवसांकलन

8

आस्था2अ

9

आस्था2ब

10

लोकशािीहदनसांकलन

11

स्वातांत्र्यसैननकसांकलन

श्रीम.रायभानएस.एन

श्रीम.विी.िी.लाांडगे

12

आवकटपालववभाग

श्रीम.एस.आर.लाांडे

श्री.एस.एन.मुळे

13

िावकटपालववभाग

श्रीमतीएस.बी.कानडे

श्री.झेड.डब्लु.खान

श्रीम.एस.एस.सुभेदार
श्री.एस.एन.तप
ु े

श्रीम.एस.एस.सभ
ु ेदार
श्रीमएम.विी.बागडे

श्रीम.के.एस.खोडके

श्रीमएम.विी.बागडे
श्रीम.विी.िी.लाांडगे

श्रीमती वैशाली
आव्हाड,

तहससलदार

सामान्र् प्रशासन

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्र.17

शाखेचे नाांव -

सामान्यप्रशासनशाखा

2. कलम 4(1) (ख ) (XV) - सामान्र् प्रशासन शाखा, जिल्िाधिकारी कायावलय,
अिमदनगर या सावविननक प्रािीकरणातील वविीत करण्
यात येईल अशीइतर माहिती
प्रससध्
दकरीलआणणत्यानांतरदरवर्ीतीप्रकाशनेअद्यावतकरील.
1)नागररकाांचीसनदयाशाखेमाफवतप्रससध्दकेलीिातेवतीदरवर्ीअद्यावत
दे खीलकेलीिाते.



