कलम 4 (1) ( ब) (1)
िज हािधकारी काय लय, उ मानाबाद सामा य शाखेतील

काय व कत ये यांचा

तपिशल
काय लयाचे नांव : - िज हािधकारी काय लय, (सामा य शासन)
प ा

: - िज हािधकारी,उ मानाबाद

काय लय मुख : - िज हािधकारी
शासिकय िवभागाचे नाव : - सामा य शाखा
कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त : - ामिवकास व जलसंधारण िवभाग
काय े :- उ मानाबाद
भौगोलीक :- उ मानाबाद िज हा
िविश ठ काय :- िज हा पिरषद, पंचायत सिमती िनवडणूक
िवभागाचे येय / धोरण :-

िज हा पिरषद व पंचायत सिमती िनवडणूका घेणे िज हा

पिरषद व पंचायत सिमती गट व गण भाग रचना तयार करणे, अ य व उपा य यांनी
िनवडणूक घेणे. ा त झालेले अनुदान िवतरीत करणे व याचा िहशोब ठे वणे.
सव संबंिधत कमचारी व अिधकारी :- 1. िज हािधकारी
2. अपर िज हािधकारी
3. उपिज हािधकारी (सा. .)
4. ना.त. (सा. .)
5. िलपीक
6. िशपाई
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काय :-

िज हा पिरषद व पंचायत सिमती िनवडणूका घेणे िज हा पिरषद व पंचायत

सिमती गट व गण भाग रचना तयार करणे, अ य

व उपा य

यांनी िनवडणूक घेणे.

ा त झालेले अनुदान िवतरीत करणे व याचा िहशोब ठे वणे.
कामाचे िव तृत व प :- िज हा पिरषद व पंचायत सिमती िनवडणूक
मालम च
े ा तपशील :-

िज हािधकारी काय लय उ मानाबाद

इमारती व जागेचा तपशील :- िज हािधकारी काय लय जुनी ईमारत दु सरा मजला.
उपल ध सेवा :- काय लयीन दालन, वीज व पाणी
सं थे या संरचना मक त याम ये काय े ाचे
काय लयीन दु र वनी

येक तरावरचे तपशील :-

मांक व वेळा :- 02472- 225619, सकाळी 9-45 ते 5-45

सा तािहक सु ी व िविश ट सेवस
े ाठी ठरिवले या वेळा :- रिववार, दु सरा व चौथा
शिनवार

सं थेचा ा प त ता
िज हािधकारी

उपिज हािधकारीú(सा. .).)
नायब¤तहिसलदार®(सा. .).)
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िलपीकÉ(िज.प.प.स.वÉसह.सं.िन.)xÉ.)िशपाईÉÉ<क åशासनाचाÉमािहतीचाÒअिधकारòअिधिनय
मª20052अंमलबजावणीÉकलम±4¨(1)

(ब)((2)

नमुनाÖ(अ)

िज हािधकारीÉकाय लय±उ मानाबादÉयेिथलlसामा यÉशाखेसंबंधीÆअिधकारीÉवÒकमचारीÉ
Æ पिशल¶अनु. Ö.पदनामÉअिधकारयांचाÆअिधकारांचात

आ थकlकोण याiकाय ा/िनयम/Éशासनºिनणय/Çपरिरप कानुसारÉअिभ ायÉ1.Éिज हा
िधकारीÉिज हा±पिरषद,ÉपंचायतªसिमतीÉिनवडणूकीसाठीÉिनधीÉमागिवणे,hिवतरीतúकरणेú
वäिहशोबÉठे वणे.hÉä.
´ÖÆüÖ¸üÖÂिज हा»पिरषदÂवüपंचायतµसिमतीÖअिधिनयम,Ö19611मधीलÖतरतुदीनुसारÖÖद
अनु.

Ö.पदनामÉअिधकार-

Ç रिरप कानुसारÉअिभ ायÉ1ªिज हािधकारीÉ®úिनव
शासकीयòकोण याiकाय ा/िनयम/Éशासनºिनणय/प

डू नÚआले या±िज हा±पिरषद¹पंचायतªसिमतीÉसद यांचीÆनांवÆे िस दÉकरणेúhिज हा±पिरष
द,ÉपंचायतªसिमतीÉअिधिनयमª19611चे

कलम±9¨चे

पोटÉिनयमª2¨अ वयेÉतसेचÉिज हा±पिरषद¹पंचायतªसिमतीÉअिधिनयमª19621चे
कलम±66ÉमधीलÉपोटिनयमª1¨नुसारÉÉ2úिज हािधकारीÉिज.प.अ य ,ÉपंचायतªसिमतीÉस
भापतीÉिनवडणूकाÚघेणे.hिज हा±पिरषद¹वùपंचायतªसिमतीÉअिधिनयमª19601चे
कलम±11,

पोटकलम±(2)

नुसारÉतसेचÉसभापतीचीÒिनवड´कलम±59ÉमधीलÉपोटिनयमª(3) याSतरतुदीने.xÉä.

3
उपिज हािधकारीÉ(सा. .)|काय लयीनÉकमचा यावर´िनयं ण,Éकोणतेहीä करण® कवाò
करणाचाÉवगÉआप या± वत: याSसंिवकेव न¯काढू नÚ याi करणावर´अथवाÉ करणा या
Sवग वर´िनणयÉदे यासÉस मIअसेलÉअशा+आप यालाÉदु यमªअसले या±कोण याहीÉम
हसुलÉअिधका याकडे òिनणयासाठीÉपाठिवणेÉ कवाòमा.िज हािधकारीÉयांचेकडे òसादरnक
रणे.hमहारा ¹नागरीÉसेवाäिनयमª1981,9शासनºिनणयÉल3±कडील÷पिरप कानुसारÉÉ4úनायबªतहिसलदारù(सा. .)|या
िवभागातीलÉसवÉसंचीकाÒयां याSमाफतÇसादरnकर यांतÉयेतात.ÉiÉ5
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िलपीकÉसंिचकाÉसादरnकरणे,hकायिववरण®वÉइतरiदै नंिदनnकामकाजòिनयमा
नुसारÉÉ6úिशपाईÉकाय लयीनÉकामकाजòिनयमानुसारÉÉ®क
अनु. Ö.पदनामÉअिधकारÉफौजदारीÉकोण याiकाय ा/िनयम/Éशासनºिनणय/Çपिरप कानुसारÉअिभ ायÉ1ªिज ह
िधकारीÉिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆúEड
अनु. Ö.पदनामÉअिधकारअध यायीकÉकोण याiकाय ा/िनयम/Éशासनºिनणय/Çपरिरप कानुसारÉअिभ ायÉ1ªिज
हािधकारीÉिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆúEò

कलम±4¨(1)

(ब)((2)

नमुनाÖ(ब)(िज हािधकारीÉकाय लय±उ मानाबादÉयेिथलlसामा यÉxशाखेसब
ं ंधीÆअिधकारीÉवÒ
Æ त यां◌ंचाÆतपिशल¶अ± +
कमचारीÉयांचाक

पदनामÉकत येआ थकlकोण याiकाय ा/िनयम/Éशासनºिनणय/Çपिरप कानुसारÉअिभ ायÉ1ªिलपीकÉसा
मा यÉशाखाÉमहसूलÉलेखाäशाखेम येv ा तÉहोणारेÉअनुदानùसंबंधीतांसÉिवतरीतúकरणेसाठीÉ
न तीºवरी ठांकडे òसादरnकरणेúhकाय णालीÉनुसारÉÉ®2
िलपीकÉिज हा±पिरषद¹वùपंचायतªसिमतीÉिनवडणूकीसाठीÉ ा तÉझालेलäअ
े नुदानाचेÉिवतर
ण®वÉिहशोबÉठे वणे.hकाय णालीÉनुसारÉÉ®ú

अनु. Ö.पदनामÉअिधकार-

ÉफौजदारीÉकोण याiकाय ा/िनयम/Éशासनºिनणय/Çपिरप कानुसारÉअिभ ायÉ1ªिज ह
िधकारीÉिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆअनु. Ö.पदनामÉकत ये´अध यायीकÉकोण याiकाय ा/िनयम/
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शासनºिनणय/पिरप कानुसारÉअिभ ायÉ1ªअ.का.Eिज हा±पिरषद¹वùपंचायतªसिमतीÉिन
वडू नÚआले या±सद यांचाÆअहवालÉमा.िज हािधकारीÉयांचेकडे òसादरnकरणे.hमहारा ¹
िज हा±पिरषद¹वùपंचायतªसिमतीÉअिधिनयम,É19611मधीलÉतरतुदीनुसारÉÉ®ú
कलम±4¨(1) (ब)((

)(iv) xÉ¨ÉÖ(अ) (+)

नमु याम येvकामाचेÉ कटीकरण®संघटनाचेÉल ±(वा षक)ÉEò)
अ. ..काम/कायÉकामाचेÉ माणÉआ थकlल ±अिभ ायÉ1ªिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆúEò

कलम±4¨(1) (ब)((É) )
नमुनाÖ(ब)(¤कामाचीÉकालमय दाÇकामòपूणÚहो यासाठीÉ येकÉकामाचीÉकालमय दाÇ:-É
अ. ..काम/कायÉिदवस/तासÉपूणÚhकर यासाठीÉजबाबदारùअिधकारीÉत ारòिनवारण®अ
िधकारीÉ1úिज हा±पिरषद,ÉपंचायतªसिमतीÉिनवडणूकाÚEिज हा±पिरषदाÉवÉपंचायतªसिम
तीÉअिधिनयमª19611मधीलÉिवहीतþमुदतीतÉ1.उपिज हािधकारीÉ(सा.º .)|2.)ना.त.(सा.
.)|3.)िलपीकÉÒकलम±4¨(1) (ब)((É) ) नमुनाÖ(अ)
सामा यÉशाखाÉकामाशीÉसंबंिधतvिनयम/अिधिनयमªअ. +सुचनाÉप कानुसारÉिदलेलäे
िवषय¹िनयमª मांकÉवòवषÉअिभ ायÉ(अस यास)É1Éिज हा±पिरषद¹वùपंचायतªसिमतीÉअनु
दानùिवतरण®करणेúवäिहशोबÉठे वणेÉमहारा ¹िज हा±पिरषद¹वùपंचायतªसिमतीÉअिधिनय,É
19611नुसारÉÉ®ú
कलम±4¨(1) (ब)(( ) (v)
xÉ¨ÉÖ(क)(सामा यÉशाखाÉकामाशीÉसंबंिधतvपरीप केÉअ. +शासकीयòप कानुसारÉिदलेलäे
िवषय¹Éपरीप कj मांकÉवòतारीखúअिभ ायÉ(अस यास)É1É) ामÉिवकासवºवÉजलसंधारण
®िवभाग,Éशा.प. .पीएसईº1095/ . .2411/06//िद.16ùम,¨19951आरि तIसोडतb
काढावयाचीÉप दतnबाबत.ÉiÉ ामÉिवकासवºवÉजलसंधारण®िवभाग,Éशा.प. .पीएसईº10
95/ . .2378/06//िद.Ê7ùऑ टोबर¤19951पंचायतªसिमतीÉसभापतीÉपदांचÆआ
े र णIÉ
hÉ
कलम±4¨(1) (ब)(( ) (v)
xÉ¨ÉÖ(ड)(सामा यÉशाखाÉकामाशीÉसंबंिधतvकाय लयीनÉआदेश/धोरणा मक¨परीप केÉEअ.
..िवषय¹ मांकÉवòतारीखúअिभ ायÉ(अस यास)É1Éिनरंक.E--ò--- --
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कलम±4¨(1) (ब)(( ) (v)
xÉ¨ÉÖ(इ)(उ मानाबादÉयेथीलÉिज हािधकारी®काय लयाम येvउपल धÉ¤द ताऐवजांचीÆया
दीÉसामा यÉशाखा.Jअ. ..द ताऐवजाचाÉ कारòिवषय¹संबंिधतv य ती/पदनामÉ य ती
चेÒिठकाणò/उपरो तÉकाय लयातÉउपल धÉनस यास)É1É--1--िलपीकÉिज.प.पं.स.िन.Êिज हािधकारीÉकाय लय±उ मानाबादÉÉnù

कलम±4¨(1) (ड) (b) (iii)
ÊxÉhÉ ि येतीलÉपयवे णIवÉजबाबदारीचेÒउ रदाई विÇ नि तSक न°कायप दतीचेÒ काश

न¶(कामाचाÉ कारò/®नाव)ÉकामाचेÉ व प°{िज हा±पिरषद¹वùपंचायतªसिमतीÉअिधिनयम,É19611व1महारा
´महारा

¹िज हा±पिरषदाÉवÉपंचायतªसिमतीÉअिधिनयम,É19611िनयमª-¨É शासनºिनणयÉ-ªÉ

पिरप केÉ-äकलम±4¨(1)

-

¹]Åõ अिधिनयमाचेÉनावÉ-

(अ)

(+ब(

)Éिज हािधकारीÉकाय लय±उ मानाबादÉयेथीलÉसामा यÉxशाखाÉया
Éकाय लयाम येvद ताऐवजांचीÆवगवारीÉअú .

िवषय¹द ताऐवजाचाÉ कारòन तीº/Éम टर]/®न दपु तक,É हाउचरSइ.ú मुखÉबाबीचाÒतप
शीलवारÉसुरि तIठे व याचाÉकालवधीÉ1Éिज हा±पिरषद¹वùपंचायतªसिमतीÉिनवडणूकाÚघेणे
,hअनुदानùिवतरण®वÉिहशोबÉठे वणेÉसंबंधीतÉसवÉिवषय¹अ-वगÉसंिचकाÉब-वगÉसंिचकाÉकवगÉसंिचकाÉड-वगÉसंिचकाÉ--É---------कायम व पीû30ÒवषÉ15ÇवषÉ1ÉवषÉ¹कलम±4¨(1)
(ब)(¤É) (vii)
=º¨ÉÉxÉÉ¤ÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लया याSपिरणामकारक®कामासाठीÉजनसामा यां

शीÆस ा±मसलत±कर याचीÉ यव थाºअनु. ..स ामसलतीचाÒिवषय¹काय णालीचेÒिव
तृतÉवणनÉकोण याiअिधिनयमा/िनयमाÉपरप का ारे Éपुनरावृतीकालò1±É
1

कलम±4¨(1)

(ब)(¤É)

(viii)

xÉ¨ÉÖ(अ)

उ मानाबादÉयेथीलÉÒिज हािधकारीÉकाय लया याSसिमतीचीÒयादीÉ कािशत¶करणेúअनु.x
.
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सिमतीचेÒनावÉसिमतीचेÒसद यùसिमतीचेÒउ ी टÒिकतीòवेळाäघे यातÉयेतेäसभाÉजनसामा यां
साठीÉखुलीÖआहेÉ कवाòनाहीÉसभेचाäकायवृ ांतÉ(उपल ध)¤1ÉिनरंकÆúEò
कलम±4¨(1)

(ब)(¤É)

(viii)

xÉ¨ÉÖ(ब)(उ मानाबादÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लया याSअिधसभांचीÆयादीÉ कािशत¶कर

णेúसामा यÉशाखाÉJअनु.x .
अिधसभेचäेनावÉसभेचäस
े द यùसभेचäेउ ी टÒिकतीòवेळाäघे यातÉयेतेäसभाÉजनसामा यांसाठीÉ
खुलीÖआहे É कवाòनाहीÉसभेचाäकायवृ ांतÉ(उपल ध)¤1ÉिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरं
कÆúEकलम±4¨(1)

(ब)(¤É)

(viii)

xÉ¨ÉÖ(क)(उ मानाबादÉकाय लय±येथीलÉिज हािधकारीÉकाय लया याSपरीषदांचीय
Æ ादीÉ का

िशत¶करणेúसामा यÉxशाखाÉअनु.x .
परीषदे चùेनावÉपरीषदे चùेसद यùपरीषदे चùेउ ी टÒिकतीòवेळाäघे यातÉयेतेäसभाÉजनसामा यां
साठीÉखुलीÖआहेÉ कवाòनाहीÉसभेचाäकायवृ ांतÉ(उपल ध)¤1ÉिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरं
कÆिनरंकÆúEò
सं थेचेäनावÉसं थेचेäसद यùसं थेचäS
े उ ी टÒिकतीòवेळाäघे यातÉयेतेäसभाÉजनसामा यांसाठीÉ
कलम±4¨(1) (ब)(¤É) (viii) xÉ¨ÉÖ(ड)(अनु.x .
खुलीÖआहे É कवाòनाहीÉसभेचाäकायवृ ांतÉ(उपल ध)¤1ÉिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरं
कÆúEउ मानाबादÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लयाचीÉसं थेचीäयादीÉ कािशत¶करणेúसामा
यÉशाखाÉकलम±4¨(1) (ब)((

)(ix)

=º¨ÉÉxÉÉ¤ÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लयाचीÉअिधकारीÉवÒकमचारीÉयांचीन
Æ ावे,´प Éे वä यांचÆे

मािसकºवेतनiÉअनु.x .
पदनामÉअिधकारी/®कमचायांचÆन
े ावÉवगÉ जूüिदनांकÉदु र वनीÉ ./Gफॅ स/ईमेलÉएकूणÚवत
े नi1xउपिज हािधका
रीÉसामा यÉ शासनºÉ ु◌.ॄ Áसिचन“बारवकर अ-ü †-

------------

98228733333323ना.त..सा. É.|É

ÁÖß.ÃÖÓŸÖÖपाटीलüबÖ-------------------

-

ÁÖß.²ÖÖ³Öए. ह.¾Æक िद-

8805133036िलपीकÉÒEò

15/07/20142014

9011523749िशपाईÉÉ<Ç ÁÖß.¿Öशाकीरúßड िद-

15/06/19641964

9011534872
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कलम±4¨(1) (ब)(( ) (x)
=º¨ÉÉxÉÉ¤ÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लयाचीÉअिधकारीÉवÒकमचायांचीÆवत
े नाचीÉSिव तृतÉमािहतीþ काशीतÉकरणेúअÉ +
वगÉMवेतनi परे षाú¹इतरiअनु ेयÉभ Éे kÉäिनयिमत¨(महागाईÉभ ाÉघरभाडे Éभ ा,kशहर½भ
ा)k संगानुसारÉ(जसेÉ वासÉभ ा)kिवशेषÉ(जसेÉ क पòभ ा,k िश णIभ ा)k1Éअ-1
15600-6391009िनयमानुसारÉिनयमानुसारÉिनयमानुसारÉ2®ब-2¤9300248004िनयमानुसारÉिनयमानुसारÉिनयमानुसारÉ3®वग-3É52005ते
202000िनयमानुसारÉिनयमानुसारÉिनयमानुसारÉ4®वग-4É4400474407िनयमानुसारÉिनयमानुसारÉिनयमानुसारÉÉकलम±4¨(1) (ब)((

)(xi)

=º¨ÉÉxÉÉ¤ÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लयाचीÉमंजुरÉअंदाजप कjवòखच चाÇतपिशल¶Éया
चीÉिव तृतÉमािहतीþ काशीतÉकरणे.hजमाबंदी1ùशाखाÉ1)Éअंदाजप कj तीचेÒ काशन¶2)Éअनुदाना याSिवतरणा याS तीचेÒ काशन¶É
अनु. ..अंदाजप िकयEशीष चेÇवणनÉअनुदानùिनयोिजतVवापर{( े ÉवÉकामाचाÉतपिश
ल)Éअिधकvअनुदानùअपेि तIअस यासÉ पयातÉअिभ ायÉ1ªिज हािधकारीÉकाय लय,मह
सूलÉलेखाäशाखाÉJÉकलम±4¨(1)

(ब)(¤É)

(xiiनमुनाÖ(अ)

उ मानाबादÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लयाचीÉअनुदानùवाटपा याSकाय माचीÉकायप
दतीù20062या

वष साठीÉ काशीतÉकरणे.hसामा यÉशाखा-

JिनरंकÆ1)òकाय माचेÉनाव.É´2)
लाभाथ यांªपा ताÉसंबंधी याSअटी+वÒशत .iÉÔ.िनरंकÆ3)òलाभÉिमळ यासाठी याS
अटी.]4).लाभÉिमळ यासाठीचीÒकायप दती.i5).पा ताÉठरिव यासाठीÉआव यकªअसले
लेäकागदप .É6).काय माम येvिमळणा-यालाभाचीÉिव तृतÉमािहती.i7).अनुदानùवाटपाचीÉकायप दती.i8).स मIअिधकायाचÉपदनाम.É9).िवनंतीÆअज सोबत¤लागणारेÉ ◌ु क.±10)
इतरi ◌ु क.±11)
वनतीÉअज चाÇनमुना.x12)
सोबत¤जोडणे÷आव यकªअसले या±कागदाप ांचीÆयादी.n(द तऐवज´/Vदाखले)±13)
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जोडÉकागदप ाचाÉनमुना.x14)
कायप दतीùसंदभ तÉत ारòिनवारणासाठीÉसंबंिधतvअिधका-यांचेÆपदनाम.É15)
तपिशलवारÉवú येकÉ तरावर´उपल धÉिनधीÉ(उदा.nिज हा±पातळी,³तालुकाÖपातळी,³ý
गावÉपातळी)³16)
लाभाथ चीÕयादीÉ.ùÒ

कलम±4¨(1)

(ब)((

)् xii)

xÉ¨ÉÖ(ब)(उ मानाबादÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लयाचीÉकाय लयातीलÉअनुदानùकाय
माअंतगतÉलाभाथ चीÕिव तृतÉमािहतीþ काशीतÉकरणे.hसामा यÉशाखाÉJÉÉ
योजनाÉ/Éकाय माचेÉनावÉअनु. ..लाभाथ चेÕनावÉवÉप ाÉअनुदानù/xलाभÉयांचीÆर कमE/¨
व प°िनवड´पा तेचäिे नकषEअिभ ायÉ1ªिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆúकलम±4¨(1) (ब)(¤É)
(xiv)
=º¨ÉÉxÉÉ¤ÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लयाचीÉमािहतीचेÒइले

ॉनीकÉ व पातÉसाठिवले

लीäमािहतीþ काशीतÉकरणे.hचालुÉवष करीता.iजमाबंदी-1ùशाखाJÉअनु. ..द तऐवजाचाÉ कारòिवषय¹कोण याiइले

ािनकxनमु यातÉमािहतीþिमळिव या

चीÉप दतीùजबाबदारù य तीC1ÉिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆúकलम±4¨(1) (ब)((

)(xv)

=º¨ÉÉxÉÉ¤ÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लयाचीÉÉकाय लयातÉउपल धÉसुिवधांचाÆत ताC
काशीतÉकरणे.hसामा यÉxशाखाÉअÉ +सुिवधेचाä कारòवेळÉकायप दतीùिठकाणòजबाबदारù
य तीC/कमचारीÉत ारòिनवारण®1hिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆिनरंकÆúकलम±4¨(1)
(ब)((

)xvi)

=º¨ÉÉxÉÉ¤ÉयेथीलÉिज हािधकारीÉकाय लयाचीSकाय लयातीलÉमािहतीþअिधकारी/सहा यक
ªशासिकयEमािहतीþअिधकारीÉ/úअिपलीयÉ ािधकारीÉ(तेथीलÉलोकÉ ािधकारी याSकाय े ा

तील)ÒयांचीिÆ व तृतÉमािहतीþ काशीतÉकरणे.hअ..शासिकयEमािहतीþअिधकारीÉअ.Ò .
शासिकयEमािहतीþअिधकारीचेÒनावÉपदनामÉकाय े Éप ा/फोनÉईमेलÉअिपलीयÉ ािधकारीÉ®úÒ
ÁÖß.ÃÖÓŸÖÖपाटीलüß»Ö
xÉÉªतहिसलदारùÉउ मानाबादÉिज हा±02472-2256195619
dcgosmanabad@gmail.={

िज हािधकारीÉ(सा. .)|ब.

सहा यकªशासिकयEमािहतीþअिधकारीÉअ.Ò .
सहा यकªशासिकयEमािहतीþअिधकारीचेÒनावÉपदनामÉकाय े Éप ा/फोनÉई-मेलÉ1±É
1

úÖµÖÖÔÃÖÖÖसंबंिधत¬कमचारीÖ¸िलपीकÖß ú
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=º¨ÉÉxÉÉ¤Éिज हा±2256195-19 -

क.
अिपलीयÉअिधकारीÉअ.Ò .
अिपलीयÉअिधकारीचेÒनावÉपदनामÉकाय े Éप ा/kफोनÉईमेलÉयां याSअिधन तÉशासकीयòमािहतीþअिधकारीÉ1úÒ
1

ÁÖß.ÃÖ×“बारवकर ={
िज हािधकारीÉ(सा. .)|उ मानाबादÉिज हा±2256195619
dcgosmanabad@gmail. ी.संतोषÖपाटीलüß»Ö

Eò±4¨(1)
(क)(Eसवसामा यÉलोकांशीÆसंबंिधतvमह वाचेÉिनणयÉवÉधोरणेúयांचीÆयादीÉ काशनाÉकिरताú
माहीतीÒिनरंक.úEकलम±4¨(1) (ड)(bसवसाधारणपणेÉआप या±काय लयातÉहोणा-याशासिकयE/ªअध यायीकÉकामकाजा याS काराचीÉयादीÉतयारÉÉ®ú
करणे.hघेतले या±िनणयाबाबत¤कायÉकरणाचीÉमीमांसाÆयापुढेÖदे यातÉयेईल<असे+जा
िहर½करणे.hÉä.
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िज हािधकारीÉकाय

लय,Éउ मानाबादÉसामा यÉ

शासनºिवभाग,ÉमेनÉरोड,äउ

मानाबाद,ÉिपनकोडÉ . 413501.5दू र वनीÉ मांकÉ(02472)4225619,6फॅ सò .
(02472)4228018.018.
E-mail Id – dcgosmanabad @gmail.com

•ÖÖ. Îú.2017/ÃÖÖ.¯ÖÏ./×•Ö.¯Ö.¯ÖÓ.ÃÖ.×Ö/ úÖ¾Ößिद-01/07/2017.201
ित,Ï
अिभलेख»शाखा,Ö िज हािधकारीúकाय लय,»Öउ मामाबाद.ÖÖ¤िवष
य:-ÖमािहतीÆअिधकार अिधिनयमÖ2005
कलमú4Öमिधल×1Öते117ÖबाबीचीÖपुतताÖकरणे¸ü Öêव
वा षकÙकृतीéआराख

ातüसंदभ य³बाबीÖसमािव ट¾कर याबाबतÖ

²Öसंदभ:-³Öआपले¯प
ÖिदनांकÖ28/06/2017.2017.
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मांकÖ2017/सा /केमाअ/कावी-

उपरो तÖिवषयावरील¸संदभ य³प ा वये¾आपणÖमागीतलेलीÖमािहतीचाÖ
अिधकार अिधिनयमÖ2005
मिधल×कलमú4ÖनुसारÃ17¸बाबीवरल¾िज.प.पं.स.िन..या.शाखेचीÖमािह
तीÆ2Ÿ तीम येÖतसेचÃसदरÖमािहतीचीÖसी.
डी..›यासोबतêपाठिव यातµयेतµआहे.ÖÆêü.
िज हािधकारी,Öउ मानाबाद²
ÖÖ¤ü
करीताüßŸÖÖ

òकाय लय,±उ मानाबाद¤सामा यÉ

िज हािधकारी

शासनÉिवभाग,Éमेन¨रोड,Éउ मा

नाबाद,Éिपनकोडò .÷413501.3दूर वनी´ मांकÉ(02472)2225619,5फॅ सì .É(02472
)2228018.8018.
E-mail Id – dcgosmanabad @gmail.com

•ÖÖ. Îú.2017/ÃÖÖ.¯ÖÏ./×•Ö.¯Ö.¯ÖÓ.ÃÖ.×Ö/ úÖ¾Ößिद-01/07/2017./2017.
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माणप

मािणत कर यात येते की, प

जा.

.2017/कमाअ/सा. /कावी- िदनांकः-28/06/2017.

अ वये मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4 (1) मधील 1 ते 17 बाब ची पुतता करणे
व वा षक कृती आराखडयात संद भय बाबी समािव ठ कर याबाबत मागिव यात आलेली, िज हा
पिरषद पंचायत सिमती िनवडणूक शाखेची मािहती बरोबर अस याची खा ी क न सादर कर यात
येत आहे . सबब माणप दे यात येते.

िज हािधकारी, उ मानाबाद
????? किरता
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