कलम ४ (१) (ख) (सोळा)
हिल्हा पररषद िालना ये थील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयातील शासकीय माहिती अहिकारी / सिाय्यक
शासकीय माहिती अहिकारी / अहपलीय प्राहिकारी ( तेथील लोक प्राहिकारीच्या काययक्षेत्रातील ) याांची हवस्तृ त माहिती प्रकाशीत करणे .
अनु .
क्र.
१

अ.क्र.
१

शासकीय माहिती
अहिका-याचे नाव
श्री. आर.पी. व्यास

अ. शासकीय माहिती अहिकारी.
काययक्षेत्र
पत्ता / फोन

पदनाम
सिाय्यक प्रशासन
अहिकारी

सिाय्यक शासकीय
माहिती अहिका-याचे नाव

पदनाम

कहनष्ठ प्रशासन
अहिकारी

अनु . अहपलीय अहिका-याचे नाव
क्र.

पदनाम

श्री.एन.आर.केंद्रे

सामान्य प्रशासन
हवभाग हिल्हा
पररषद िालना

ई-मेल

हिल्हा पररषद,
कायायलय िालना
०२४८२-२२५६५६

jalnadyceogad@gmail.com

क. अहपलीय अहिकारी.
काययक्षेत्र
पत्ता / फोन

उप मुख्य काययकारी
अहिकारी (सा)

सामान्य प्रशासन
हवभाग

अहपलीय प्राहिकारी

हिल्हा पररषद
jalnadyceogad@g उप मुख्य कायय कारी
कायायलय िालना
mail.com
अहिकारी (सा)
०२४८२-२२५६५६

ब. सिाय्यक शासकीय माहिती अहिकारी.
काययक्षेत्र
पत्ता / फोन

१. श्री. आर.एन. राख

१

हिल्हा पररषद
िालना

ई-मेल

हिल्हा पररषद
िालना
०२४८२-२२५६५६

ई-मेल

याांच्या अहिनस्त
शासकीय माहिती
अहिकारी

jalnadyceogad@
gmail.com

सिाय्यक प्रशासन
अहिकारी

कलम ४ (१) (ख) (एक)
हिल्हा पररषद,िालना ये थील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयातील काये व कतय व्ये याांचा तपशील.
कायाय लयाचे नाव-

:- सामान्य प्रशासन हवभाग,हिल्हा पररषद,िालना.

पत्ता-

:- अांबड रोड,हिल्हा पररषद,िालना.

कायाय लय प्रमुख-

:- उप मुख्य काययकारी अहिकारी (सामान्य) हिल्हा पररषद,िालना.

शासकीय हवभागाचे नाव -

:- सामान्य प्रशासन हवभाग,हिल्हा पररषद,िालना.

कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या अहिनस्त -

ग्राम हवकास व िलसांिारण हवभाग , मांत्रालय मुांबई ३२

:-

कायय क्षेत्रः-

:- हिल्हा पररषद अांतगयत आस्थापना हवषयक कामे ,

भौगोलीकः

:- हिल्हा पररषद अांतगयत तालुका स्तरावरील सवय कायायलये

कायाय नुरुप -

:- आस्थापना हवषयक कामे

हवहशष्ठ काये हवभागाचे ध्येय / िोरण-

:- हवकास योिना हवषयक सवय हवभागावर हनयां त्रण
:- हिल्हा पररषद अांतगयत कमयचारी/अहिकारी याांचेवर हनयां त्रण ठे वून हिल्हयाचा हवकास
घडवून आणने

सवय सांबांिीत कमयचारी-

:- उप मुख्य काययकारी अहिकारी ते कहनष्ठ सिाय्यक

कायय

:- शाखा हनिाय वाटू न हदलेले कतय व्य पार पाडणे

कामाचे हवस्तृत स्वरुप-

:- हिल्हा पररषद अांतगयत गाांवपातळीपां ययत कमयचारी याांचेवर हनयां त्रण

मालमत्तेचा तपशील-

:- हिल्हा पररषद इमारत

इमारती व िागेचा तपशील

:- हिल्हा पररषदे ची स्वतः ची इमारत

उपलब्ध सेवा सांस्थेच्या सांरचनात्मक तक्त्यामध्ये काययक्षेत्राचे प्रत्येक
स्तरावरचे तपशील

कायाय लयीन वेळा
साप्तािीक सुटटी व हवहशष्ट सेवेसाठी ठरहवलेल्या वेळा

:-

:- दु रध्वनी ०२४८२-२२५६५६/ फॅक्स ०२४८२-२२५०२८
गाव स्तर - ग्राम पांचायत
तालुका स्तर - पांचायत सहमती
हिल्हा स्तर - हिल्हा पररषद
:- सकाळी १०.०० ते सायां . ५.४५

:- रहववार, दु सरा व चौथा शहनवार

कलम ४ (१) (ख) (एक)
सामान्य प्रशासन हवभाग हिल्हा पररषद िालना
उप मुख्य काययकारी अहिकारी (सामान्य)
↓
सिाय्यक प्रशासन अहिकारी
↓
↓
कहनष्ठ प्रशासन अहिकारी
(शाखा क्रमाां क १ ते ५ )
↓
वररष्ठ सिाय्यक
↓
कहनष्ठ सिाय्यक
↓
िवालदार
↓
पररचर

उप मुख्य कायय कारी अहिकारी (सा.)
हिल्हा पररषद,िालना.

कोषागारातून हव.हव रकमा आिरीत
करणे

मा.मुख्य काययकारी अहिकारी याां चे आदे श
क्र.हिपिा/२/प्रशा /८६/५६५८ हद.२८/७/८६

कलम ४ (१) (ख) (दोन)
नमुना (ब)
हिल्हा पररषद, िालना ये थील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयातील अहिकारी व कमयचारी याांच्या कतय व्याांचा तपशील.
पदनाम
कतय व्ये
कोणत्या कायद्या / हनयम / शासनहनणयय
/पररपत्रका नुसार

अनु .
क्र.
१)

↓
कहनष्ठ प्रशासन अहिकारी
(शाखा क्रमाांक ६ ते १३ )
↓
वररष्ठ सिाय्यक
↓
कहनष्ठ सिाय्यक

कलम ४ (१) (ख) (दोन)
नमुना (ब)
हिल्हा पररषद, िालना ये थील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयातील अहिकारी व कमयचारी याांच्या अहिकाराांचा तपशील.
पदनाम
अहिकार आहथयक
कोणत्या कायद्या/हनयम/शासनहनणयय /
पररपत्रकानुसार

अ.क्र.
१

↓
लघुलेखक/ लघुटांकलेखक

उप मुख्य कायय कारी अहिकारी (सा.)
हिल्हा पररषद,िालना.

प्रशासनातील सवय सामान्य बाबी
िाताळणे

हिल्हा पररषद व पांचायत सहमती अहिहनयम
१९६१

कलम ४ (१) (ख) (दोन)
नमुना (ब)
हिल्हा पररषद, िालना ये थ्रील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयातील कमयचारी याांच्या कतय व्याांचा तपशील.
पदनाम
कतय व्ये

अनु .
क्र.
१

कक्ष अहिकारी

कायायलयीन कामकाि व्यवस्थापन बाबत दे खरे ख करणे , हवहवि हवभागातां गयत अस्थापना
प्रकरणाची सांहचका शासन हनणययाप्रमाणे सादर करणे . व माहसक बैठकीचा अिवाल वररष्ठ
कायायलयाकडून सादर करणे . लेखा आक्षेप हनकाली काढणे बाबत काययवािी करणे .

२

कायाय लयीन अहिक्षक

कायायलयातील कमयचा-याांच्या कामकािावर हनयत्रण ठे वणे , सांहचकेवर अहभप्राय नोांदहवणे ,
लेखा आक्षेप हनकाली काढणे , मा.आयुक्ताचे तपासणी अिवालाचे पररच्छे दहनिाय अहभप्राय
सादर करणे .

३

वररष्ठ सिाय्यक

वररष्ठ अहिका-याां नी कायाय लयीन आदे शाव्दारे हनयत केलेल्या कामकािाचे हनपटारा करणे .

४

कहनष्ठ सिाय्यक

काययहववरण नोांदविी अद्यावत ठे वणे , वररष्ठाच्या आदे शाप्रमाणे साांहगतलेली कामे पार पाडणे .

५

वािन चालक

कायायलयीन वािन चालहवणे .

६

हशपाई

वररष्ठाच्या आदे शानुसार साफसफाई टपाल वाटप / रात्रपाळी डयुटी करणे इत्यादी तसेच
वेळोवेळी सोपहवण्यात आलेली कामे करणे .

कोणत्या कायद्या/
हनयम/शासनहनणयय
/पररपत्रकानुसार

शासनाने वेळोवेळी
हनगयहमत केलेल्या
शासन हनणयय /
पररपत्रकानुसार

अ.क्र. अहिकारी/कमयचा-याचे नाव

हववरण पत्र
शासकीय अहिकारी / कमयचारी बाबतची मािीती.
हिल्हा पररषद, िालना.
कलम ४(१) (ख) (नऊ)
पदनाम
कमयचारी याांचा गट
रुिू हदनाां क
३

४

५

दु रध्वनी/ फॅक्स
क्रमाांक
६

१

श्रीमती हनमा अरोरा

मुख्य काययकारी अहिकारी

अ

०६-०२-२०१८

(०२४८२) २२५७९२

९३८७९

२

श्रीमती के.बी. हक्षरसागर

अहतररक्त मुख्य
काययकारी अहिकारी
उप मुख्य काययकारी
अहिकारी (सा)
उप मुख्य काययकारी
अहिकारी (पां )
उपमुख्य काययकारी
अहिकारी (स्व.व पा.पु.)
गट हवकास अहिकारी
(रोियो)
गटहवकास अहिकारी
िालना
गटहवकास अहिकारी
बदनापू र
गटहवकास अहिकारी
अांबड
प्रभारी गटहवकास
अहिकारी घनसावांगी
प्रभारी गटहवकास
अहिकारी परतू र
गटहवकास अहिकारी मांठा

अ

२७-०६-२०१९

(०२४८२) २२५२१७

११२९२०

अ

०२-११-२०१८

(०२४८२) २२५०८१

९९९७५

अ

१३-०८-२०१८

(०२४८२) २२५६७२

९०४८०

अ

१८-०९-२०१९

(०२४८२) २२५२६७

ब

२३-०७-२०१९

(०२४८२) २२९००५

-

अ

१९-०९-२०१९

(०२४८२) २२०१९२

१०१४६४

अ

२२-१०-२०१८

(०२४८२) २२१०४६

९०४८०

अ

२५-०१-२०१७

(०२४८२) २२००२२

७९६३२

अ

१४-०७-२०१९

(०२४८२) २३१०६६

-

अ

१९-०८-२०१९

(०२४८२) २३१०६६

-

अ

११-०६-२०१९

(०२४८२) २२००६७

८०७३०

गटहवकास अहिकारी
भोकरदन
गटहवकास अहिकारी
िाफ्राबाद
सिा.गटहवकास
अहिकारी, िालना
सिा.गटहवकास
अहिकारी, बदनापु र
सिा.गटहवकास
अहिकारी, अांबड
सिा.गटहवकास
अहिकारी, घनसावांगी
सिा.गटहवकास
अहिकारी, परतु र
सिा.गटहवकासअहिकारी,
मांठा
सिा.गटहवकास
अहिकारी, भोकरदन
सिा.गटहवकास
अहिकारी िाफ्राबाद
सिा.गटहवकासअहिकारी
(पां चायत)हि.प.िालना
सिाय्यक प्रशासन
अहिकारी
कहनष्ठ प्रशासन

अ

२०-०९-२०१९

(०२४८२) २२४२०७

६९३६०

अ

१८-०९-२०१९

(०२४८२) २२२२०३

९१२००

ब

०१-१०-२०१८

(०२४८२) २२०१९२

८११२०

ब

२९-०५-२०१८

(०२४८२) २२१०४६

७८७२०

ब

२९-०५-२०१८

(०२४८२) २२००२२

७२१२०

१९-०६-२०१९

(०२४८२) २३१०६६

७८७२०

ब

-

(०२४८२) २३१०६६

-

ब

१६-०८-२०१९

(०२४८२) २२००६७

६५१००

ब

-

(०२४८२) २२४२०७

-

ब

३०-०७-२०१६

(०२४८२) २२२२०३

७८७२०

ब

२०-०९-२०१९

-

-

क

०१-०३-२०१९

-

६८५६०

क

०६-०१-२०१७

-

४९७२०

क

-

-

-

क

०५-०१-२०१७

-

४९७२०

१

३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

२

श्री. एन.आर.केंद्रे
श्री. एस.ए. इां गळे
श्रीमती नांदनवनकर
श्री. ए.एस. हमरगणे
श्री. एस.आर. कुलकणी
श्री. व्िी.आर. िरकळ
श्री. डी.टी.हभसे
श्री. ए.बी. गुांिकर
श्री. व्िी.पी. बोडखे
श्री. एस.ए. पाटील

१३

श्री. उदयहसांि रािपू त

१४

श्री. व्िी.बी. गांगावणे

१५

श्री. ए.बी. गुांिकर

१६

श्री. के.डी.भुतेकर

१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

श्री. िी.एस.सुरडकर
श्री. िी.एम. मेथे
श्री. परदे शी
श्री. व्िी.पी. बोडखे
श्री. काकडे
श्रीमती एस.एल. झरे
श्री. लिाने

२४

श्री. आर.पी. व्यास

२५
२६

श्री. व्िी.एन. राणे
ररक्त

२७ श्री. बी.टी. िरकळ
२८ श्री. डी.एम. गायकवाड

अहिकारी
कहनष्ठ प्रशासन
अहिकारी
कहनष्ठ प्रशासन

अहिकारी
लघु लेखक(उ.श्रे .)

ब

एकूण पगार
८

-

क

०१-०७-२०१०

-

९६७२०

२९
३०

श्रीमती व्िी.बी. पाटील

लघु लेखक(उ.श्रे .)

क

२१-०८-२०१९

-

६६५२०

श्री. ए.िे. वैद्य

लघु लेखक हन.श्रे .

क

०७-०२-२०१३

-

९३९६०

३१
३२

श्री. एन.एच. कुांडलवाल

लघु लेखक हन.श्रे .

क

०२-०७-२०१३

-

५९१७८

श्री. व्ही.एन. हनघवेकर

हव.अ.(सा.)

क

०३-०१-२०१४

-

८३५२०

३३
३४

श्री.के.डी. लोखांडे

वररष्ठ सिाय्यक

क

१३-०७-२०१६

-

६२८००

श्री. ई.एन. इां गळे

वररष्ठ सिाय्यक

क

१२-१०-२०१३

-

६६६४०

३५

श्री. एस.एम. हमसाळ

वररष्ठ सिाय्यक

क

०१-०७-२०१४

-

६४७२०

३६

श्री. व्िी.पी. खरात

वरीष्ठ सिाय्यक

क

३७
३८

श्री. एस.टी. िािव

वररष्ठ सिाय्यक

श्री. ए.एम.बरे

वररष्ठ सिाय्यक

३९
४०

श्री. एस.एल. कुलकणी

४१
४२
४३
४४

२०-०४-२०१५

-

६४७२०

क

३१/०५/२०१४

-

६२८००

क

२७-०१-२०१६

-

३७००५

वररष्ठ सिाय्यक

क

२९-०६-२०१८

-

४५६८०

श्री. एस.ए. कुलकणी

वररष्ठ सिाय्यक

क

२३-१०-२०१३

-

४०४१६

श्री. एस.एम. माने

वररष्ठ सिाय्यक

क

३०-०६-२०१८

-

४०४१६

श्री. बी.के. साळूां के

वररष्ठ सिाय्यक

क

०३-०१-२०१९

-

४७०००

श्री. एन.बी. श्रीमांगले

वररष्ठ सिाय्यक

क

०१-०७-२०१९

-

४६७१४

ररक्त

वररष्ठ सिाय्यक

क

-

-

-

४५ ररक्त
४६ ररक्त

वररष्ठसिाय्यक

क

-

-

-

वरीष्ठ सिाय्यक

क

-

-

-

४७ श्री. एस.पी. अमृतवार
४८ श्री. एस.डी. अांकुशकर

कहनष्ठ सिाय्यक

क

२७-०१-२०१६

-

२८९३५

कहनष्ठ सिाय्यक

क

०२-०५-२०१८

-

२४४८८

४९
५०

श्री. व्िी.एस. भगत

कहनष्ठ सिाय्यक

क

१५-०५-२०१८

-

३३४६३

श्री. के.एल. िोसाळकर

कहनष्ठ सिाय्यक

क

०१-०७-२०१९

-

६२८००

५१
५२

श्री. एस.व्ही. प-िाड

कहनष्ठ सिाय्यक

क

२४/०६/२०१४

-

४४०८०

श्री. आर.बी. वाघमारे

कहनष्ठ सिाय्यक

क

०१-०६-२०१५

-

४५४००

५३
५४

श्री. व्िी.एस. खरात

कहनष्ठ सिाय्यक

क

०१-०७-२०१६

-

४१२००

श्री. ए.बी. खोिे

कहनष्ठ सिाय्यक

क

१४-०६-२०१८

-

४५४००

५५ श्री. एस.डी. मुळे
५६ श्री. पी.आर. पाचपोिे

कहनष्ठ सिाय्यक

क

०३-०६-२०१६

-

३५५६०

कहनष्ठ सिाय्यक

क

२४-०८-२०१८

-

२७४५६

५७ श्री. एस.एन. साळवे
५८ श्री. िी.बी. इां गळे

कहनष्ठ सिाय्यक

क

०१-०६-२०१५

-

३०७०८

कहनष्ठ सिाय्यक

क

०५-०२-२०१४

-

३१६२६

५९
६०

श्री. एस.एम. कटकम

कहनष्ठ सिाय्यक

क

०६-१०-२०१४

-

३२५४४

श्री. आर.आर. रकटे

कहनष्ठ सिाय्यक

क

१४-०६-२०१८

-

४५४००

६१
६२

श्री. एस.एम. सांभेराव

कहनष्ठ सिाय्यक

क

०१-०७-२०१६

-

४००००

श्री. िी.टी. पतां गे

कहनष्ठ सिाय्यक लेखा

क

१९-०३-२०१५

-

३०७०८

६३
६४

श्रीमती एन.पी. िािव

कहनष्ठ सिाय्यक लेखा

क

०१-०६-२०१८

-

३०७०८

ररक्त

कहनष्ठ सिाय्यक लेखा

क

-

-

-

६५ श्री. पी.सी. मिािन
६६ श्री. एस.आर. पापनवार

वािन चालक

क

२०-०५-२०१५

-

६०९३०

वािन चालक

क

०१-१०-२०१६

-

३६६९०

६७ श्री. एच.एच. खान
६८ श्री. आर.यु . मुळे

वािन चालक

क

३०-०७-२०१६

-

२८९८५

वािन चालक

क

०६-०१-२०१३

-

५९१३०

६९
७०

श्री. पी.ए. वाघ

वािन चालक

क

०७-०१-२०१२

-

३७७७०

श्री. डी.एन. ताां बे

वािन चालक

क

०१-०४-२०१५

-

४००५०

७१
७२

श्री. एस.एच. पठाण

वािन चालक

क

०१-०२-२०१८

-

४८२१०

श्री. एस.एम. सुभान

वािन चालक

क

०१-०६-२०१६

-

३५६१०

७३ ररक्त
७४ ररक्त

वािन चालक

क

-

-

-

वािन चालक

क

-

-

-

७५ ररक्त
७६ ररक्त

वािन चालक

क

-

-

-

वािन चालक

क

-

-

-

७७ श्री. एस.एम. परकाळ
७८ श्री. डी.एल. सावांत

पररचर

ड

१०-०७-२००१

-

४५३७०

पररचर

ड

०१-०३-२०१८

-

३६३३०

७९ श्री. के.एन. कडे वार
८० म.शफी म.मकबुल

पररचर

ड

०६-१२-२००४

-

४२४५०

पररचर

ड

२०-०७-२०१३

-

४२४५०

८१
८२

श्री. एस.िे. दे शमुख

पररचर

ड

२१-०६-२०१७

-

३७४१०

श्री. टी.डी. िोशी

पररचर

ड

१४-०९-२०१८

-

२३१९४

८३
८४

श्री. िी.एस. श्रीगादी

पररचर

ड

०६-०७-२००१

-

३५२५०

श्री. के.व्ही. हनांबाळकर

पररचर

ड

०७-०७-२००१

-

३४२९०

८५
८६

श्री. टी.ए. अांभोरे

पररचर

ड

२४-०७-२००१

-

३५२५०

श्रीमती एस.पी. बारगिे

पररचर

ड

३१-०५-२०१४

-

३४२९०

८७ श्री. एम.के. गुमरे
८८ श्री. डी.एन. काां बळे

पररचर

ड

०१-११-२००८

-

३२१३०

पररचर

ड

०१-०६-२०१६

-

३७४१०

८९
९०

श्री. सी.टी. हिवाळे ,

पररचर

ड

०१-०१-२०१५

-

२३८१०

श्री. एस.एच.साने

पररचर

ड

२३-०१-२०१५

-

२३१९४

९१
९२

श्रीमती ए.एल. अढाव

पररचर

ड

०१-०१-२०१६

-

२३१९४

श्रीमती एम.एस. मोरे

पररचर

ड

२३-१०-२०१८

-

२५७८२

९३

ररक्त

पररचर

ड

-

-

-

कलम ४ (१) (ख) (दिा)
हिल्हा पररषद, िालना ये थील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयाच्या अहिकारी व कमयचा-याांची वेतनाची हवस्तृत मािीती प्रकाशीत करणे बाबत.
अ.क्र.
वगय
पदनाम
वेतन रुपरे षा
हनयहमत (मिागाई
प्रसांगा नुसार (िसे
हवशे ष (िसे प्रकल्प
भत्ता घरभाडे भत्ता
प्रवास भत्ता)
भत्ता प्रहशक्षण भत्ता)
शिर भत्ता)
१

भा.प्र.से.

मा.मुख्य काययकारी
अहिकारी

एस-२३ ५६१००१७७५००

शासन हनयमानुसार शासन हनयमानुसार

शासन हनयमानुसार

२

वगय १

अहतररक्त मुख्य
काययकारी अहिकारी

एस-२५ ७८८००२०९२००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

३

वगय १

उप मुख्य काययकारी
अहिकारी (सामान्य)

एस-२३ ५६१००१७७५००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

४

वगय १

उप मुख्य काययकारी
अहिकारी (पां चायत)

एस-२३ ५६१००१७७५००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

५

वगय १

उप मुख्य काययकारी
अहिकारी (बालकल्याणां )

एस-२३ ५६१००१७७५००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

६

वगय १

एस-२३ ५६१००१७७५००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

७

वगय १

उप मुख्य काययकारी
अहिकारी (पाणी व
स्
वच्छ
ता) अहिकारी
गट
हवकास

एस-२३ ५६१००१७७५००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

८

वगय २

गट हवकास अहिकारी

एस-१५ ३५४००११२४००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

९

वगय ३

सिाय्यक प्रशासन
अहिकारी

एस-१४ ३८६००१२२८००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

१०

वगय ३

लघु लेखक

एस-१४ ३८६००१२२८००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

११

वगय ३

कहनष्ठ प्रशासन
अहिकारी

एस-१३ ३५४००११२४००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

१२

वगय ३

हवस्तार अहिकारी
(साांख्यख्यकी)

एस-१४ ३८६००१२२८००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

१३

वगय ३

वररष्ठ सिाय्यक

एस-८ २५५००८११००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

१४

वगय ३

कहनष्ठ सिाय्यक

एस-६ १९९००६३२००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

१५

वगय ३

वािन चालक

एस-३ १६६००५२४००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

१६

वगय ४

िवालदार

एस-३ १६६००५२४००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

१७

वगय ४

पररचर

एस-१ १५०००४७६००

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

कलम ४ (१) (ख) (अकरा)
हिल्हा पररषद,िालना ये थील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयाचे मांिूर अांदािपत्रक व खचायचा तपशील याची हवस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे .
अांदािपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन / अनुदानाच्या हवतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन.
सन २०१८-१९
अ.क्र. अांदािपत्रकीय हशषायचे
अनुदान
हनयोहित वापर (क्षेत्र व कामाचा
अहिक अनुदान
अहभप्राय
वणयन
तपशील)
अपेहक्षत असल्यास
रुपयात
१
२०५३०५११ (वेतन)
५०५०००० िालना हिल्हा
०
२
२०५३०५११ (वेतनेतर)
३००००० िालना हिल्हा
०
३
२०५३०७०७ (वेतन)
१५८००००० तालुका हनिाय
०
४
२०५३०७०७ (वेतनेतर)
३००००० तालुका हनिाय
०
५
२५०५००२२ (वेतन)
११४०००० िालना हिल्हा
०
६
२०५३०५६५ (वेतन)
४६२५००००० हिल्हा व तालुका
०
७
२०५३०५६५ (वेतनेतर)
५९३५००० हिल्हा व तालुका
०
८
२०५३०७५२ (वेतन)
६९४००० हवत्त हवभाग
०
९
२०५३०७५२(वेतनेतर)
२००० हवत्त हवभाग
०
१०
२०५३०७७२
२७४५५३००० हनवृत्ती वेतन
०
११
२०५३१०३३ (वेतन)
८७०४००० कांत्राटी ग्रामसेवक
०
१२

२०५३१०३३ (वेतनेतर)

१३

६२१६००४१

० कांत्राटी ग्रामसेवक

०

-

० कमयचारी घरबाां िणी

०

-

कलम ४ (१) (ख) (पाच)
अनुकांपा/ लोकशािी हदन/कामाशी सांबिीत कायायलयीन आदे श/िोरणात्मक पररपत्रके
अ क्र
हवषय
क्रमाां क व तारीख
१ अनुकांपा िारकाांना नेमणूक दे णे बाबत
शा.हनक्रएसआरव्ही/१०७६/१२ मांत्रालय मुांबई
हदनाांक २३/४/७६
२ शासहकय सेवेत असताना हदवांगत झालेल्या हकांवा क्षयरोग ककयरोग, याांसारख्या गांभीर आिारामुळे
शासन हनणयय क्र अकांपा/१०८४/
हकांवा मानसीक हकांवा शारीरीक हवकृतीमुळे वैध्यहकय कारणास्तव अकाली सेवाहनवृत्त झालेल्या
१८९/सीआर/१५५/ते रा-अ हदनाांक ८ माचय १९८५
शासहकय कमयचा-याांच्या नातेवाईकास अनुकांपा कारणास्तव शासहकय सेवेमध्ये नेमणू क दे णे बाबत
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२

शासहकय सेवेत असताांना बेपत्ता झालेल्या/हदवांगत झालेल्या हकांवा क्षयरोग,ककयरोग इ. गांभीर
शा.हन क्र अकांपा-१०८८/९१२/प्र क्र १६९/८
आिारामुळे मुदतपूवय सेवाहनवृत्त झालेल्या शासहकय कमयचा-याांच्या नातेवाईकास नेमणू क दे ण्या बाबत हदनाांक ६ आक्टो ८९
अनुकांपा तत्वावर नोकरी दे ण्या बाबत
क्र अकांपा/२२८९/प्र क्र १११२/ ८९/१२ हदनाां क
२ माचय १९९०
शासहकय सेवेत बेपत्ता झालेल्या/हदवांगत झालेल्या हकांवा क्षयरोग,ककयरोगइ. गांभीर आिारामुळे
पररपत्रक क्र अकांपा/४९९०/प्र क्र/२०८/९०/१२
मुदतपू वय सेवाहनवृत्त झालेल्या शासहकय कमयचा-याांच्या नातेवाईकास नेमणू क दे ण्या बाबत
हदनाांक ५.०४.९०
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त /बेपत्ता झालेल्या कमयचा-याांच्या मुलाांना
शासन पररपत्रक अकांपा/१०४०/ रामां -२७/आठ
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
हदनाांक २२ आक्टो १९९०
अनुकांपा तत्वावरील हनयुक्ती हलपीक टां कलेखक पदावर करण्याकररता टां कलेखनाची अट हशथील
शा हन क्र अकांपा १०९२/ प्र क्र ४४/आठ
करणे बाबत
हदनाांक १६ आक्टो १९९३
कहनष्ठ सािय्यक या सवांगायच्या टां कलेखन अिते बाबत
क्र.एपीटी/१८९४/सीआर/१३७५/९४/१३ हदनाां क
१६मे १९९४
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या मुलाांना अनुकांपा
शा हन क्र अकांपा/१०९३/२३३५/प्र क्र ९०/आठ
तत्वावर हनयु क्ती दे ण्या बाबत
हदनाांक २६ आक्टो ९४
अनुकांपा तत्वावररल ११ महिन्याां च्या हनयुक्त्या सांपूष्टात आणणे बाबत
क्र अराप/१०९५/प्र ६११/१७ हदनाां क २७ एप्रील
१९९५
बेपत्ता झालेल्या कमयचा-याांच्या बाबतीत हसव्हील डे थ एै विी अनाहिकृत समिणे बाबत
क्र एलइव्ही/२५९५/२१००/प्र क्र १३५७/२०
हदनाांक २ फेबुव
ु् ारी १९९६
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शा हन क्र अकांपा/१०९५/प्र क्र ३४/अ/आठ
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
हदनाांक २३ ऑगस्ट १९९६
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शा हन क्र अकांपा/१०९५/प्र क्र ३४/अ/आठ
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
हदनाांक ११ सप्टे १९९६
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शा हन क्र अकांपा/१०९५/प्रक्र३४/ अ/आठ
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
हदनाांक २४ सप्टे १९९६
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
क्र अकांपा/१०९६/प्र क्र /१३४१/१५ हदनाां क ४
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
हडसे ९६
शासहकय सेवेत असताांना हदवांग झालेल्या हकांवा वैध्यहकय कारणास्तव सेवाहनवृत्त झालेल्या शासकीय शा हन क्र अकांपा/१०९६/प्र क्र ६७/९६/आठ
कमयचा-याच्या नातेवाईकास अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे णे बाबत
हदनाांक २० हडसे १९९६
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शासन पत्र क्र १०९७/प्र क्र १४५८/१५ हदनाां क
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
५.२.१९९७
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शा हन क्र अकांपा/१०९३/२३३५/प्र क्र
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
९०/९३/आठ हदनाांक १२ माचय १९९७
शासकीय सेवेत असताांना अकाली हनिन पावलेल्या कमयचा-याचे नातेवाईकास अनुकांपा तत्वावर
क्र अकांपा/१०९७/४६१९/प्र १५०८/१५हदनाां क
नोकरी दे णे बाबत
१२ माचय १९९७
शासकीय सेवेत असताांना हदवांगत झालेल्या हकांवा वैध्यहकय कारणास्तव सेवाहनवृत्त झालेल्या
क्र अराप/१०९७/प्र १५७२/१५ हदनाां क ६ मे
शासहकय कमयचा-याच्या नातेवाईकास अनुकांपा तत्वावर हनयु क्ती दे ण्याबाबत
१९९७
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शासन हनणयय क्र अकांपा/१०९७/प्रक ३२/आठ
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
हदनाांक ८ सप्टे १९९७
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
पररपत्रक क्र अकांपा/१०९७/प्रक्र ५०/९७/आठ
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
हदनाांक ४आक्टो ९७
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शासन हन. क्र अकांपा/१०९३/२३३५/प्र क्र
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
९०/आठ हदनाांक २१ नोव्हे ९७
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शासन हन. क्र अकांपा/१०९८/२०५२२/प्र क्र १५
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत
हदनाांक १२ नोव्हे ९९
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या मिाराष्टर हवकास सेवा वगय १ व वगय-२ शासन हन. क्र अकांपा/१०९९/सीआर-२५७२/ प्र
महिल अहिका-याच्या नातेवाईकास अनुकांपा तत्वावर हनयु क्ती दे ण्या बाबत
क्र १५ हदनाांक िुन २०००
अनुकांपा तत्वावर नेमणूकी बाबत
क्र/अकांपा/१०००/प्र क्र २८२०/१५ हदनाां क २१
िुलै २०००
अनुकांपा तत्वावर नेमणूकी बाबत
क्र/अकांपा/१०००/प्र क्र ३१६३/१५ हदनाां क १०
फेबुव
ु् ारी २००१
शासहकय सेवेत अनुकांपा तत्वावर नेमणूकी बाबत
शा हन क्र अकांपा/१०००/प्र क्र २०/२०००/आठ
हदनाांक २८ माचय २००१
सेवाहनवृत्ती/स्वेच्छाहनवृती/रािीनामा/मृत्युमुळे ररक्त िोणारी पदे भरणे बाबत , शासकीय सेवेत
शासन हनणयय क्र बीिीटी/१००१/ प्र क्र
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्याबाबत
१७/२००१ /अथयसांकल्प-१९/ हदनाांक ७/४/२००१
शासहकय सेवेत अनुकांपा तत्वावर नेमणूकी बाबत
शासहकय सेवेत अनुकांपा तत्वावर नेमणूकी
बाबत
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शासन हनणयय क्र अकांपा/१०००/प्र
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत. हविीत सांगणक ज्ञानाची अिताय प्राप्त करण्याहवषयी
क्र५९/२०००/आठ हदनाांक २४ सप्टे २००१
शासहकय सेवेत अनुकांपा तत्वावर नेमणूकी बाबत
क्र अकांपा/२००१/प्र क्र २९२/१५ हदनाां क २९
आक्टो २००१

३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५९
६०
६१

हिल्हा पररषद सेवेत अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती हदलेल्या उमेदवारानी टां कलेखनाची पररक्षा उहतणय
िोण्या बाबत
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती अनुषेशाची पदे भरणे बाबत

शा हन क्र अकांपा/प्र क्र ३०३७/ १५ हदनाां क ५
िानेवारी २००१
शासन हनणययक्र अकांपा/१००१/प्र क्र
५/२००२/आठ हदनाांक ३० िुलै.२००२
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती अनुषेशाची पदे भरणे बाबत
क्र अकांपा/२००२/प्र क्र ३१५/अस्था९ हदनाां क ४
सप्टे ०२
शासहकय सेवेत असताांना हदवांगत/अकाली सेवाहनवृत्त / झालेल्या कमयचा-याांच्या नातेवाईकास
शासन हनणयय क्र अकांपा/१०००/प्र
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्या बाबत. हविीत सांगणक ज्ञानाची अिताय प्राप्त करण्याहवषयी
क्र/५९/२०००/हदनाांक २१ नोव्हे २००२
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती अनुषेशाची पदे भरणे बाबत
शासनहनणययक्रअकांपा/१००१/२००२/८ हदनाां क
२२िानेवारी २००४
अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती अनुषेशाची पदे भरणे बाबत
क्र अकांपा/२००३/प्र क्र ४९/अस्था-९/हदनाां क ३०
एप्रील २००३
शासकीय सेवेत अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्याबाबत
शासनहनणययक्र/अकांपा/१००३/प्र.क्र/२००३/आठ
हदनाांक १३ िुन २००३
राज्यातील शासहकय हिल्हा पररषद,पांचायत सहमत्या महिल वगय ३ व वगय ४ ची पदे पु ढील
शासन पररनपत्रक क्र एसआरव्ही/२००३/प्र
आदे शापयय त भरण्यास स्थहगती
क्र३/०३/१२ हदनाांक १ ऑगस्ट २००३
शासहकय सेवेत अनुकांपा तत्वावर हनयुक्ती दे ण्याबाबत
शासन पररपत्रक क्र अकांपा/१००३/प्र क्र
५१/२००३ /आठ हदनाांक २९ आक्टो०३
राज्यातील शासहकय हिल्हा पररषद,पांचायत सहमत्या महिल वगय ३ व वगय ४ ची पदे पु ढील
शासन पररनपत्रक क्र एसआरव्ही/२००३/प्र
आदे शापयय त भरण्यास स्थहगती
क्र३/०३/१२ हदनाांक ३० ऑक्टो. २००३
राज्यातील हवभाग/कायायलयामहिल खुल्या प्रवगायतील ररक्त पदे भरण्यासाठी मान्यता दे ण्याबाबत
शासन हनणयय क्रअसांक/१००१/प्रक्र२१/२००४ /
हवत्तीय सुिारणा-१हदनाांक १ िुलै २००४
राज्य शासन सेवेतील अनुकांपा हनयुक्ती योिना
क्र अकांपा/प्र क्र/५८९/अस्था-९ हदनाांक २८
नोव्हे २००५
हिल्हा पररषदे कडे वगय करण्यात आलेल्या शासहकय कमयचा-याांना दे य बाबीच्या मांिूरी बाबत
सामाहिक न्याय ,साां स्कृतीक कायय व हवशेष
सिाय हवभाग याांचे शासन हनणयय क्र सकआ/
२०००/प्र
हद.५
.२००२
गृिहनमाय ण हवभागातील योिना हिल्हापररषदाकडे िस्ताां तरीत करण्याबाबत
शा हन क्रक्र२७२/अस्था-२
एचएसिी/२००१/प्र
क्रहडसे
४०५/गृ
हनिो/१
हदनाांक २९ िुलै २००२
७३ व्या घटना दु रुस्तीनुसार अहिकाराचे हवकेद्गीकरण ,राज्य शासनाच्या योिना हिल्हापररषदे कडे
शा हन मराप्र/१००१/४१२/साहश-५/ हदनाां क ७
िस्ताां तरीत करणे
ऑगस्ट ०२
लोकशािी हदन व मुख्यालय हदन कायय क्रमाची अमांलबिावणी
शासन हनणयय क्र वसुिा/१०९९/सीआर/ २३/९९
हदनाांक २१ हडसे . १९९९
लोकशािी हदनाची अांमलबिावणी हिल्हा पालक सहचवाची नेमणू क
म.शा सा.प्र.हव. क्र प्रसुिा/१०९९/सीआर/
३५/९९ हदनाांक १७/२/२०००
लोकशािी हदन व मुख्यालय हदन कायय क्रमाची अमांलबिावणी
शासनहनणययक्रवसुिा/१०९९/सीआर२३/९९-१८अ- हदनाांक १ ऑगस्ट०१
लोकशािी हदनाची अांमलबिावणी हिल्हा पालक सहचवाची नेमणू क
शासनहनणययक्रवसुिा/१०९९/सीआर२३/९९-१८अ- हदनाांक १२ सप्टे ०१
मांत्रालय लोकशािी हदन प्राप्त तक्रारीवर कायय वािी करणे बाबत
म.शा साप्रहव क्र मलोदी/१००२/प्र क्र ७०
हदनाांक १६ माचय २००२
हवभागीय स्तरावररल लोकशािी हदन कायय क्रमाची अांमलबिावणी
म.शा साप्रहव क्र मलोदी/१००२/प्र क्र ०२/१८अ/
हदनाांक २४ हडसे २००३
लोकशािी हदन अमलबिावणी हिल्हा पालक सहचवाची नेमणू क
म.शा साप्रहव क्र मलोदी/१००३/प्र क्र
३१/१८अ/०३/ हदनाांक १९ एप्रील २००४
मांत्रालय लोकशािी हदन कायय क्रमाची अांमलबिावणी
म.शा साप्रहव क्र लोहदन/१००३/ १८ अ हदनाां क
१९ एप्रील २००४
हननावी व खोटया सहिने शासनाकडे कडे आलेल्या अिाय वररल कायय वािी
म.शा साप्रहव/१०९८/५८/प्र क्र-५/१८/हदनाां क
३/७/०५
भ्रष्टाचारामध्ये गुतलेल्या हिल्हा पररषदे तील कमयचारी याांच्या हवरुध्द करावयाच्या कायय वािी बाबत
ग्रा.हव.व िलांिारण याांचे शा हन क्र डीइएन/
१०९८/प्र क्र २/१८/हदनाांक १६/१०/९८
शासहकय कमयचारी /अहिका-याहवरुध्द तक्रार झाल्यास त्यावर करावयाची कायय वािी
म.शा साप्रहव/सांकीणय /१०९८/प्र क्र/५/९९/हद.२
फेबुव
ु् ारी १९९९
हवभागीय व हिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार हनमुल्न सहमतीवर लाचलुचपत प्रहतबांि हवभागातील अहिका-याची म.शा साप्र/प्र क्र भ्रष्टहन/२०००/प्र क्र
सदस्य म्हणून नेमणूक
३६/२०००/११ हदनाांक १७/८/२०००
हिल्हा भ्रष्टाचार हनमुयलन सहमती पुनयरचना
म.शा साप्रहव क्र भ्रष्टाहन/२००१/प्र क्र /७/११-अ
हदनाांक ३०/८/२००१

कलम ४(ख) (चौदा)
सामान्य प्रशासन हवभाग शाखा क्र. १/१० कायायलयातील इलेक्टराहनक स्वरुपात साठहवलेली माहिती प्रकाहशत करणे . चालू वषायकररता
कोणत्या इलेक्टराहनक माहिती हमळहवण्याची
अ क्र
दस्तएै विाचा प्रकार
हवषय
िबाबदार व्यक्ती
नमुन्यात
पध्दती
१ अ वगीय
अनुकांपा िेष्ठता यादी
सीडी
सांगणकाव्दारे
२ ब वगीय
हवभागीय लोकशािी हदन प्रकरणे
सीडी
सांगणकाव्दारे
सांबिीत
३ ब वगीय
हिल्हास्तरीय लोकशािी हदन प्रकरणे
सीडी
सांगणकाव्दारे
वररष्ठ सिाय्यक/
कहनष्ठ सिाय्यक
४ ब वगीय
पां चायत प्रशासन हदवसाची प्रकरणे
सीडी
सांगणकाव्दारे
५
वररल बाबीचा सवय पत्र व्यविार
सीडी
सांगणकाव्दारे

कलम ४(१)(ख) (सिा)
सामान्य प्रशासन हवभाग येथील कायायलयामध्ये दस्ताएै विाची वगयवारी

अ.क्र.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८

हवषय
स्थायी आदे श सांहचका
वैयख्यक्तक सांहचका
नेमणूका
पदोन्नती
बदली व पदस्थापना
आां तर हिल्िा बदली
हवभागीय चौकशी
िात पडताळणी
न्यायालयीन प्रकरणे
आश्वासीत प्रगती योिना
कायमपणाचे फायदे
गोपनीय अिवाल
अस्थायी पदाां ना मुदतवाढ
अनुकांपा तत्वावर नेमणू का
हबांदु नामावली
मानीव हदनाांक
सांगणक सुट / सेवा प्रवेशोत्तर पररक्षा सुट
सेवा पु ढे चालू ठे वणे बाबत पु नहवयलोकन
रिा रोखीकरण
वेतन दे यके
प्रवासभत्ता
हसक्युरीटी बॉड सांहचका
आर.डी.
व्यवसायकर
माहसक दौरा दै नांहदनी
सेवाहनवृत्ती
गट हवमा प्रकरणे
सेवा पु ख्यस्तका
बैठक कायय वृत्ताांत सांहचका
हिल्िा पररषद सवयसािारण सभा
स्थायी सहमती सभा
सभाांचे काययवृत्ताां त भाग-१ व भाग-२
माहिती अहिकार
आयुक्त तपासणी अिवाल
वाहषयक प्रशासन अिवाल
लोकशािी हदन
अांदािपत्रके
बिेट सांहचका
नमुना नां .३७
नमुना नां .३८
नमुना नां .४
नमुना नां .११
वेतन वाटप रिीस्टर
नमुना नां .१४
नमुना नां .१
नमुना नां . ७
पासबुक
चेकबुक
नमुना नां .७९
स्थाहनक हनिी लेखा पररक्षण
पां चायत राि सहमती लेखा पररक्षण
मिालेखाकार नागपू र लेखा पररक्षण
नमुना नां .३०
नमुना नां .७१
स्टे शनरी दे यक सांहचका
नमुना नां .३३
हमटर रहिस्टर(लाईट हबल)
दु रध्वनी नोांदविी

दस्ताऐविाचा
प्रकार नस्ती/मस्टर/
नोांद पु स्तक,
व्हाऊचर इ.

सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
नोांदविी
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
नोांदविी
नोांदविी
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
पुख्यस्तका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
नोांदविी
सांहचका
सांहचका
पुख्यस्तका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
पासबुक
चेकबुक
नोांदविी
सांहचका
सांहचका
सांहचका
सांहचका
नोांदविी
सांहचका
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी

प्रमुख बाबीचा तपहशलवार
शासन हनणयय/पररपत्रकाचे सांकलन
अहिकारी/कमयचारी सांबांिातील कामकाि
कमयचा-याांच्या हनयु क्ती सांबांिी कामकाि
कमयचा-याांच्या पदोन्नती सांबांिी कामकाि
कमयचा-याांच्या बदल्या सांबांिी कामकाि
कमयचा-याांच्या आां तरहिल्िा बदल्याबाबत
कमयचा-याांच्या गैरव्यविार सांबांिी चौकशी
कमयचा-याांचे िात प्रमाणपत्राची पडताळणी
न्यायालयीन प्रकरणाबाबतचे कामकाि
कमयचा-याांना वररष्ठ श्रेणी प्रदान करणेबाबत
कमयचा-याांना सेवेत कायम करणेबाबत
कमयचा-याांचे कामाचा गोपनीय अिवाल
पदे पुढे चालू ठे वणयाांस मान्यता दे णे
मयत कमयचा-याांच्या वारसास हनयु क्ती दे णे
आरक्षणानुसार कमयचारी हनयु क्तीची नोांद
कमयचा-याांना पदोन्नतीची मानीव हदनाां क दे णे
पररक्षा उत्तीणय िोणयापासून सुट दे णे
सेवा पुढे चालू ठे वणे बाबत पुनहवयलोकन
सेवाहनवृत्तीवेळी हशल्लकरिेचे रोखीकरण
कमयचा-याांचे वेतन दे यक
कमयचा-याांचे प्रवासभत्ता दे यकाची स्थळप्रत
भाांडारपाल, वािनचालक, रोखपाल बांिपत्र
आर.डी. कपात सांहचका
व्यवसायकर कपात सांहचका
अहिका-याांच्या दौरा दै नांहदनी मांिूरी बाबत
सेवाहनवृत्ती हवषय लाभ दे णेबाबत
सेवाहनवृत्ती गट हवमा प्रदान करणे
कमयचा-याांच्या सेवाहवषयक तपशील ठे वणे
आढावा बैठकीचे कामकाि, माहिती
सभेची नोटीस,काययवृत्ताांतबाबत कामाकि
सभेची नोटीस,काययवृत्ताांतबाबत कामाकि
सभेचा काययवृत्ताांत व ठराव नोांदविी
माहिती अहिकारात माहिती दे णे
हिल्िा पररषद कामकाि तपासणी अिवाल
हिल्िा पररषद प्रशासहकय वाहषयक अिवाल
तक्रार प्रकरणाांचा हनपटारा
पुढील वषायचे खचायचे हनयोहित अांदाि
अांदािपत्रकाबाबत सांहचका
वािनाचे िालचाल नोांदविी
वािनाची इहतिास पुस्तीका
हकरकोळ रोकडविी
िनादे श नोांदविी
वेतन वाटप रिीस्टर
खचायची नोांदविी
पावती पुख्यस्तक नोांदविी
रोख पुख्यस्तका
बॅांक व्यविाराची नोांद
चेकबुक स्थळप्रत
अग्रीम नोांदविी
लेखा पररक्षण आक्षेप
हिल्िा पररषद कामकािाची तपासणी
लेखा पररक्षण आक्षेप
सादीलवार नोांदविी
ठे व नोांदविी
स्टेशनरी खरे दी सांहचका
स्टे शनरी वाटप रिीस्टर
हमटर रहिस्टर(लाईट हबल)
दु रध्वनी नोांदविी

सुरक्षीत ठे वण्याचा
कालाविी.
कायम
३० वषे
३० वषे
३० वषे
३० वषे
३० वषे
३० वषे
कायम
कायम
कायम
कायम
कायम
५ वषे
३० वषे
कायम
३० वषे
३० वषे
३० वषे
कायम
३० वषे
५ वषे
कायम
१० वषे
१० वषे
५ वषे
कायम
कायम
कायम
५ वषे
३० वषे
३० वषे
कायम
५ वषे
कायम
कायम
५ वषे
कायम
कायम
कायम
कायम
कायम
कायम
३० वषे
कायम
कायम
कायम
५ वषे
५ वषे
कायम
कायम
कायम
कायम
कायम
कायम
१० वषे
कायम
कायम
कायम

५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७

अनु .
क्र.
१

अनु .
क्र.

अनु .
क्र.

१

कायय हववरण
माहसक/वाहषयक हववरणपत्र
हनयतकालीके नोांदविी अ व ब
प्रहतक्षाहिन पत्रके
आवक नोांदविी
अ.शा. पत्र/ हविानमांडळ ताराां हकत प्रश्न नोांदविी
टपाल वाटप नोांदविी
िावक नोांदविी
पोस्टे ि नोांदविी

नोांदविी
सांहचका
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी
नोांदविी

शाखाहनिाय प्राप्त व हनकाली टपालाची नोांद
माहसक/वाहषयक हववरणपत्र पाठहवणे
हववरणपत्र पाठहवल्याचा तपशील
प्रलांहबत प्रकरणाचा तपशील
कायायलयात प्राप्त टपालाची नोांदविी
कायायलयात प्राप्त पत्राची नोांदविी
वाटप केलेल्या टपालाची नोांदविी
हनगयहमत केलेल्या टपालाची नोांदविी
टपाल हतकीटाांचा हिशोब नोांदविी

कलम ४ (१) (ख) (आठ)
नमुना (अ)
िालना हिल्हा पररषद ये थील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयाच्या सहमतीची यादी प्रकाशीत करणे .
सहमतीचे नाव
सहमतीचे सदस्य
सहमतीचे उद्दीष्ट हकती वेळा घेण्यात
सभा िन
येते
सामान्यासाठी खुली
आिे हकांवा नािी
स्थायी सहमती

१४

सहमतीस ठरवून
माहसक बैठक
हदलेले अहिकार
मागील झालेल्या
नुसार मान्यता दे णे बैठकीपासून एक
महिन्याचे आत

नािी

कलम ४ (१) (ख) (आठ)
नमुना (ब)
िालना हिल्हा पररषद ये थील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयाच्या अहिसभाांची यादी प्रकाशीत करणे .
अहिसभेचे नाव
सभेचे सदस्य
सभेचे उद्दीष्ट
हकती वेळा घेण्यात
सभा िनसामान्या
येते
साठी खुली आिे
हकांवा नािी
लागु नािी.
कलम ४ (१) (ख) (आठ)
नमुना (क)
िालना हिल्हा पररषद ये थील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयाच्या पररषदाांची यादी प्रकाशीत करणे .
सहमतीचे नाव
सहमतीचे सदस्य
सहमतीचे उद्दीष्ट हकती वेळा घेण्यात
सभा िन
येते
सामान्यासाठी खुली
आिे हकांवा नािी
हिल्हा पररषद िालना

५६

हिल्हयाचा
हवकास घडवून
आणने

तीन महिन्याच्या
आत

नािी

१० वषे
५ वषे
कायम
५ वषे
कायम
कायम
कायम
कायम
कायम

सभेचा कायय वृत्ताांत
(उपलब्ध)
सभेचा कायय वृत्ताांत
पुढील सभेत मान्यता
घेतल्या नांतर उपलब्ध

सभेचा कायय वृत्ताांत
(उपलब्ध)

सभेचा कायय वृत्ताांत
(उपलब्ध)

काययवृत्ताांतास सभेची
मान्यता प्राप्त
झाल्यास उपलब्ध

कलम ४(१) (ख) (सतरा)
सामान्य प्रशासन हवभाग, हिल्हा पररषद िालना
वाहषयक प्रशासन अिवाल सन २०१७-१८ सादर करणे बाबत.
मिाराष्टर हिल्हा पररषद पां चायत सहमती अहिहनयम १९६१ चे कलम १४२ ( ४ ) व कलम २७४ (२) व मिाराष्टर हिल्हा पररषद पांचायत सहमत्या
(वाहषयक प्रशासन अिवाल) अहिहनयम १९६४ मिील तरतुदीनुसार हिल्हा पररषद िालना याांनी वाहषयक प्रशासन अिवाल िाहिर प्रगटन करुन या
कायाय लयाचे पत्र क्रां.हिपिा/साप्रहव/०८/१७६८/ हद. २०/११/२०१८ नुसार अहिसूचना हनगयहमत केले .
मिाराष्टर शासन ग्राम हवकास व िलसांिारण हवभाग, पररपत्रक क्र. सांगणक १०९५/२९५४/५७ हद. १४/०१/१९९५ व्दारे हदलेल्या मागयदशयक
सुचनेनुसार िालना हिल्हा पररषदे चा सन २०१७-१८ चा वाहषयक प्रशासन अिवाल प्रहसध्द केला.

उप मुख्य काययकारी अहिकारी (सा. )
हिल्हा पररषद िालना

