कलम ४ (१) (ख) (सोळा)
हज्िा पररषद जालना येथील समाज क्याण हवभाग कायायलयातील शासकीय माहिती अहिकारी / सिाय्यक
शासकीय माहिती अहिकारी / अहपलीय प्राहिकारी ( तेथील लोक प्राहिकारीच्या काययक्षेत्रातील ) यािंची हवस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.

अनु. शासकीय माहिती अहिकार्याचे
क्र.
नाव
अ.क्र श्री अे डब्ल्यू पपिंपरकर

अ.क्र.
१

अनु.
क्र.
१

सिाय्यक शासकीय माहिती
अहिकार्याचे नाव
श्री अे बी देशपािंडे

अहपलीय अहिकार्याचे नाव

श्री एच पी गुटटे

पदनाम
समाज क्याण
हनररक्षक

पदनाम
समाज क्याण
हनररक्षक

पदनाम

हज्िा समाज क्याण
अहिकारी, हज्िा
पररषद जालना

अ. शासकीय माहिती अहिकारी.
काययक्षेत्र
पत्ता / फोन

ई-मेल

अहपलीय प्राहिकारी

समाज क्याण हवभाग हज्िा
पररषद जालना

हज्िा पररषद
zpjalnaswo@gmai हज्िा समाज क्याण
कायायलय जालना
l.com
अहिकारी, हज्िा पररषद
०२४८२जालना
223003
ब. सिाय्यक शासकीय माहिती अहिकारी.
काययक्षेत्र
पत्ता / फोन
ई-मेल
समाज क्याण हवभाग हज्िा
पररषद जालना

क. अहपलीय अहिकारी.
काययक्षेत्र

समाज क्याण हवभाग, हज्िा
पररषद जालना

हज्िा पररषद,
कायायलय जालना
०२४८२-

पत्ता / फोन

zpjalnaswo@gmail.com

ई-मेल

हज्िा पररषद, zpjalnaswo@gmai
कायायलय जालना
l.com
०२४८२-

यािंच्या अहिनस्त शासकीय
माहिती अहिकारी
समाज क्याण हनररक्षक

कलम ४ (१) (ख) (एक)
हज्िा पररषद,जालना येथील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयातील काये व कतयव्ये यािंचा तपशील.
कायायलयाचे नाव:- समाज क्याण हवभाग,हज्िा पररषद,जालना.
पत्ता:- अिंबड रोड,हज्िा पररषद,जालना.
कायायलय प्रमुख:- हज्िा समाज क्याण अहिकारी, हज्िा पररषद जालना
शासकीय हवभागाचे नाव :- समाज क्याण हवभाग,हज्िा पररषद,जालना.
कोणत्या मिंत्रालयातील खात्याच्या अहिनस्त :सामाहजक न्याय व हवशेष सिाय हवभाग , मिंत्रालय मुिंबई
काययक्षेत्रः:- स क हव अिंतगयत आस्थापना हवषयक कामे , व योजना
भौगोलीकः
:- हज्िा पररषद अिंतगयत हज्िा,ग्रामीण स्तरावरील
कायायनुरुप :- आस्थापना हवषयक कामे ,हवकास व वैयक्तीक योजना राबहवणे
हवहशष्ठ काये :- हवकास योजना हवषयक सवय हवभागावर हनयिंञण
हवभागाचे ध्येय / िोरण:- स क हव हज्िा पररषद अिंतगयत कमयचारी यािंचेवर हनयिंञण ठे वून हज्ियाचा हवकास घडवून आणने
सवय सिंबिंिीत कमयचारी:- समाज क्याण हवभाग,हज्िा पररषद अिंतगयत सवय कमयचारी
कायय
:- शाखा हनिाय वाटू न ददलेले कतयव्य पार पाडणे
कामाचे हवस्तृत स्वरुप:- हज्िा पररषद अिंतगयत गािंवपातळीपिंययत कमयचारी यािंचेवर हनयिंञण
मालमत्तेचा तपशील:- हज्िा पररषद इमारत
इमारती व जागेचा तपशील
:- हज्िा पररषदेची स्वतः ची इमारत
उपलब्लि सेवा :- दुरध्वनी ०२४८२-२२3003
सिंस्थेच्या सिंरचनात्मक तक्तत्यामध्ये काययक्षेत्राचे प्रत्येक :गाव स्तर - ग्राम पिंचायत
स्तरावरचे तपशील
तालुका स्तर - पिंचायत सहमती
हज्िा स्तर - हज्िा पररषद
कायायलयीन वेळा
:- सकाळी 9.45 ते सायिं. 6.15
साप्तािीक सुटटी व हवहशष्ट सेवेसाठी ठरहवले्या वेळा :रहववार, 1,2,3,व चौथा शहनवार

कलम ४ (१) (ख) (एक)
समाज क्याण हवभाग , हज्िा पररषद जालना
हज्िा समाज क्याण अहिकारी, हज प जालना
↓
↓
↓
कायायलयीन अहिक्षक
↓
समाज क्याण हनररक्षक
↓
वररष्ट हलपीक
↓
पररचर

↓
समाज क्याण हनररक्षक समाज क्याण हनररक्षक
वररष्ट हलपीक
पररचर

↓
सिायक स्लागार
वैै्दयकीय सामाहजक काययकताय
अपिंग हवभाग
अपिंग हवभाग
↓
समाज क्याण हनररक्षकसमाज क्याण हनररक्षक
↓
कहनष्ठ सिायक
चालक
↓
पररचर

कलम ४ (१) (ख) (दोन)
नमुना (ब)
हज्िा पररषद, जालना येथील समाज क्याण हवभाग कायायलयातील अहिकारी व कमयचारी यािंच्या अहिकारािंचा तपशील.
पदनाम
अहिकार आर्थयक
कोणत्या कायद्या/हनयम/शासनहनणयय / पररपत्रकानुसार

अ.क्र.
१

सिायक लेखाहिकारी

हज्िा समाज क्याण अहिकारी हज्िा पररषद जालना

कोषागारातून हव.हव रकमा आिरीत करणे

मा.मुख्य काययकारी अहिकारी यािंचे आदेश
क्र.हजपजा/२/प्रशा /८६/५६५८ दद.२८/७/८६

कलम ४ (१) (ख) (दोन)
नमुना (ब)
हज्िा पररषद, जालना येथ्रील समाज क्याण हवभाग कायायलयातील अहिकारी व कमयचारी यािंच्या कतयव्यािंचा तपशील.
पदनाम
कतयव्ये
कोणत्या कायद्या / हनयम / शासनहनणयय /पररपत्रका
नुसार

अनु.
क्र.

१) हज्िा समाज क्याण अहिकारी हज्िा पररषद जालना

अनु.
क्र.

पदनाम

१

कक्ष अहिकारी

२

सिायक लेखाहिकारी

प्रशासनातील सवय सामान्य बाबी िाताळणे

हज्िा पररषद व पिंचायत सहमती अहिहनयम १९६१

कलम ४ (१) (ख) (दोन)
नमुना (ब)
हज्िा पररषद, जालना येथ्रील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयातील कमयचारी यािंच्या कतयव्यािंचा तपशील.
कतयव्ये
कायायलयीन कामकाज व्यवस्थापन बाबत देखरे ख करणे, अिंतगयत कमयचा-यािंचे कामकाजावर हनयिंत्रण
ठे वणे हवहवि हवभागातिंगयत अस्थापना प्रकरणाची सिंहचका शासन हनणययाप्रमाणे सादर करणे. व
माहसक बैठकीचा अिवाल वररष्ठ कायायलयाकडे सादर करणे.मा.आयुक्त तपासणी अिवाल पररच्छेद
हनिाय
आक्षेप हनकाली
काढणेबाबत कायय
वािी ठेकरणे
कायायलयातील
आथीक कामकाजावर
हनयञण
वणे,.सिंहचके वर अहभप्राय नोंदहवणे,लेखा आक्षेप

कोणत्या कायद्या/
हनयम/शासनहनणयय
/पररपत्रका नुसार

हनकाली काढणे , अहभप्राय सादर करणे.
३

समाज क्याण हनररक्षक

हवकास योजना, हशष्यवूत्ती योजना, राबहवणे, काययहववरण ठे वणे, व वररष्टाचे आदेशान्श्रवये
सोपहवलेली कामे पार पाडणे

३

वररष्ठ सिाय्यक

वररष्ठ अहिका-यािंनी कायायलयीन आदेशाव्दारे हनयत के ले्या कामकाजाचे हनपटारा करणे .

४

कहनष्ठ सिाय्यक

काययहववरण नोंदविी अद्यावत ठे वणे, वररष्ठाच्या आदेशाप्रमाणे सािंहगतलेली कामे पार पाडणे .

५

वािन चालक

कायायलयीन वािन चालहवणे.

६

हशपाई

वररष्ठाच्या आदेशानुसार साफसफाई टपाल वाटप / सिंहचका ने आण करणे ,इत्यादी तसेच वेळोवेळी
सोपहवण्यात आलेली कामे करणे .

शासनाने वेळोवेळी हनगयहमत
के ले्या शासन हनणयय /
पररपञकानुसार

अ.क्र.

अहिकारी/कमयचा-याचे नाव

१

२

पदनाम

हववरण पत्र
शासकीय अहिकारी / कमयचारी बाबतची मािीती.
हज्िा पररषद, जालना.
कलम ४(१) (ख) (नऊ)
कमयचारी यािंचा गट
रुजू ददनािंक

दुरध्वनी/ फॅ क्तस क्रमािंक

एकू ण पगार

३

४

५

६

८

हज्िा समाज क्याण
अहिकारी

अ

०६-०८-२०१८

(०२४८२) २२3003

अहत पदभार

१

श्री एच पी गुटटे (प्रभारी )

२

ररक्तत पद

कायायलयीन अहिक्षक

क

-

३

श्री एम एन कु रे शी

सिायक लेखाहिकारी

क

1/6/20218

४

श्री पी ई गािंयकवाड

क

१७-१०-२०१७

५
६

ररक्त पद
श्री अे डब्ल्यू पपिंपरकर

क
क

२८-०७-२०१५

७

श्री अे बी देशपािंडे

वैदयकीय सामाहजक
काययकताय
सिायक स्लागार
समाज क्याण
हनररक्षक
समाज क्याण
हनररक्षक
समाज क्याण
हनररक्षक
समाज क्याण
हनररक्षक
समाज क्याण
हनररक्षक
वररष्ठ हलपीक

क

१२-१२-२०१६

क

२३-०६-२०१७

(०२४८२) २२3003

४१७०१

वररष्ठ हलपीक

क

१७-०७-२०१५

(०२४८२) २२3003

३४१६६

कहनष्ठ हलपीक
चालक
हशपाई
हशपाई
हशपाई

क
क
ड
ड
ड

31-10-1998
-

-

८
९
१०

ररक्त पद
ररक्त पद
ररक्त पद

११ श्री एफ एम शेख
१२
१३
१४
१५
१६
१७

श्रीमती व्िी आर कापडहणस
ररक्त पद
ररक्त पद
श्रीमती पी डी पशिंदे
ररक्त पद
ररक्त पद

-

(०२४८२) २२3003
(०२४८२) २२3003
(०२४८२) २२3003

०
६२०००

(०२४८२) २२3003
(०२४८२) २२3003

क

-

क

-

क

-

४८४९०
५७७३०

३३३९४

अ.क्र.

१

कलम ४ (१) (ख) (दिा)
हज्िा पररषद, जालना येथील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयाच्या अहिकारी व कमयचा-यािंची वेतनाची हवस्तृत मािीती.प्रकाशीत करणे बाबत.
वगय
पदनाम
वेतन रुपरे षा
हनयहमत
प्रसिंगा नुसार (जसे
हवशेष (जसे प्रक्प भत्ता
(मिागाई भत्ता
प्रवास भत्ता)
प्रहशक्षण भत्ता)
घरभाडे भत्ता
शिर भत्ता)
वगय १
हज्िा समाज क्याण 9300-34800 ग्रेडपे 5000
शासन
शासन हनयमानुसार
शासन हनयमानुसार

२

वगय 3

अहिकारी, हज प
जालना
कायायलयीन अहिक्षक

हनयमानुसार

३

वगय 3

सिायक लेखाहिकारी

9300-34800 ग्रेडपे 4300

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

४

वगय 3

वैदयकीय सामाहजक
काययकताय

9300-34800 ग्रेड पे 4300

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

५

वगय 3

सिायक स्लागार

9300-34800 ग्रेड पे 4200

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

६

वगय 3

समाज क्याण
हनररक्ष्क

9300-34800 ग्रेड पे 4200

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

७

वगय 3

वररष्ठ हलपीक

5200-20200 ग्रेड पे 2400

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

८

वगय ३

वररष्ठ हलपीक

5200-20200 ग्रेड पे 2400

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

९

वगय ३

कहनष्ठ हलपीक

5200-20200 ग्रेड पे 1900

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

१०

वगय ३

चालक

5200-20200 ग्रेड पे 1900

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

११

वगय 4

हशपाई

4440-7440 ग्रेड पे 1300/1600

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

9300-34800- ग्रेड पे 4300

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

वरील प्रमाणे

अ.क्र.

कलम ४ (१) (ख) (अकरा)
हज्िा पररषद,जालना येथील सामान्य प्रशासन हवभाग कायायलयाचे मिंजूर अिंदाजपत्रक व खचायचा तपशील याची हवस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.
अिंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन.
अनुदानाच्या हवतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन.
सन २०१9-20
अिंदाजपत्रकीय हशषायचे वणयन
अनुदान लाखात
हनयोहजत वापर (क्षेत्र व
अहिक अनुदान
अहभप्राय
कामाचा तपशील)
अपेहक्षत
अस्यास रुपयात

१
२
३
४
५
६

2225-डी-055-01 वेतन
2225-डी-055-11 प्रवास
2225-0136-01 वेतन
2225-0136- वेतनेतर
2235-295-8 -01 वेतन
2235-295-8 -वेतनेतर

७
८

2225-ई-581 एससीपी योजना-1
ते 9 योजना
2225-3037-31

९

०
४०००
२९.००
०.७८
६.२२
०.६४

हज्िा स्तर
हज्िा स्तर
हज्िा स्तर
हज्िा स्तर
हज्िा स्तर
हज्िा स्तर

०

जालना हज्िा

०

०

जालना हज्िा

०

2225-2462-31

६.००

जालना हज्िा

०

१०

2225-3378-31

०

जालना हज्िा

०

११

2225-डी-654

४२.००

जालना हज्िा

०

१२

2225-3046-31/34

०

जालना हज्िा

०

१३

2225-0889-31

०

जालना हज्िा

१४

2225-0539-31

१५५.००

जालना हज्िा

१५

2225-3108-31

०

जालना हज्िा

१६

2225-1286-31/34

०

जालना हज्िा

१७

2225-F-011-31/34

०

जालना हज्िा

१८

2225-E982-34

४१.००

जालना हज्िा

१९

2235-2682-

१४४.९५

जालना हज्िा

२०

2235-2691-

१०७.८६

जालना हज्िा

२१

2235-2724

२९६.२७

जालना हज्िा

२२

2235-2715

१८३.८०

जालना हज्िा

२३

2235-2733

०

जालना हज्िा

२४

2235-2742

१.४०

जालना हज्िा

२५

2235-2771

१०.६३

जालना हज्िा

२६

2235-B488

५.५०

जालना हज्िा

२७

2205-

०

जालना हज्िा

२७

2235-2813

०

जालना हज्िा

२५५१.५०

पद ररक्त

०

कलम ४ (१) (ख) (पाच)
लोकशािी ददन/कामाशी सिंबिीत कायायलयीन आदेश/िोरणात्मक पररपत्रके
अ क्र
हवषय
क्रमािंक व तारीख
१ अनुसूचीत जाती व नवबौध्द घ्टकािंच्या वस्तींचा हवकास करणे
शा हन एससीडब्ल्यू 1074/58/ दद 14 जून 1974 व
14/11/2008 व शा हन 5/12/2011
२

सफाई उदयोगातील पालकािंच्या मूलािंना मॅट्रीकपूवय हशष्यवूत्ती देणे के द्र +राज्य

शा हन व पररपत्रक /अव्यहश 2/ *क्र 4 /दद 7/6/2000

३

मॅट्रीकपूवय मागासवगय हवदयार्थयाांना हशक्षण फी पररक्षा फी प्रदाने

शा हन दद

४

मॅट्रीकपूवय मागासवगय हवदयार्थयाांना गुणवत्ता हशष्यवूत्ती

शा हन इबीसी 2003/प्रक्र466/ मावक2 दद 9/2/2007

५

इ 9 ते 10 मिील अनु जातीचे हवदयार्थयाांना भारत सरकार मॅट्रीकपूवय हशष्यवूत्ती

शा हन दद

६

आिंतरजातीय हववािीत दाम्प्तयािंना हववािप्रोत्सािपर अनूदान के द्र +राज्य

आजाहव/2007/प्रक्र117/मावक /दद 7/2/2010

७

अैदयोगीक प्रहशक्षण सिंस्थेचे हवदयार्थयाांना हवदयावेतन देणे

शा हन अनूसार

८

मागासवगीय मूलींना साहवत्रीबाई फु ले हशष्यवूत्ती प्रदान करणे

म शा स क सािं का इबीसी2003/ 417/ दद
31/3/2005

९

मागासवगीय अनुदानीत वसहतगूिाकरीता स्वयिंसेवी सिंस्थेस अथयसिाय देणे

शा हन स क सा का 16/3/1998

2010

१० वूध्द कलाकार , कलाविंत साहित्यीकािंना मानिन देणे

शाहन वृकमा/2012/प्रक्र 117/दद 7/2/2014

११ अिंि , मूकबिीर , अहस्थव्यिंग , मतीमिंद प्रवगायचे अनुदानाीत शाळाकरीता स्वयिंसेवी सिंस्थेस सिाय देणे

शा हन अपिंग/ क्याण/दद

१२ शाररररकदूष्टया अपिंग हवदयायर्थयायना शालािंतपूवय हशष्यवूत्ती देणे

शा हन अपिंग/ दद

१३ शाररररकदूष्टया अपिंगाना लघूउदयोगासाठी हबजभािंडवल अनूदान देणे

शा हन अपिंग/ दद

१४ ददव्यािंग/अव्यिंग व्यकतींचे हववािास प्रोत्सािनपर अनूदान देणे

शा हन क्र अकिं पा/१०९५/प्रक्र३४/ अ/आठ ददनािंक २४
सप्टे १९९६
क्र अकिं पा/१०९६/प्र क्र /१३४१/१५ ददनािंक ४ हडसे ९६

१५ शाररररकदूष्टया अपिंगाना बस भाडे सवलतीकरीता ओळखपत्र देणे
१६ अिंमलीपदाथय सेवन हवरोिी मोिीम राबहवणे , व्यसनाहिन व्यकतींचे पूनवयसनाकरीता सिंस्थेस सिाय

शा हन क्र अकिं पा/१०९६/प्र क्र ६७/९६/आठ ददनािंक २०
हडसे १९९६

४७ ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार अहिकाराचे हवके द्गीकरण ,राज्य शासनाच्या योजना हज्िापररषदेकडे िस्तािंतरीत
करणे
४८ लोकशािी ददन व मुख्यालय ददन काययक्रमाची अमिंलबजावणी

शा हन मराप्र/१००१/४१२/साहश-५/ ददनािंक ७ ऑगस्ट
०२
शासन हनणयय क्र वसुिा/१०९९/सीआर/ २३/९९
ददनािंक २१ हडसे. १९९९
म.शा सा.प्र.हव. क्र प्रसुिा/१०९९/सीआर/ ३५/९९
ददनािंक १७/२/२०००
शासनहनणययक्रवसुिा/१०९९/सीआर२३/९९-१८-अददनािंक १ ऑगस्ट०१
शासनहनणययक्रवसुिा/१०९९/सीआर२३/९९-१८-अददनािंक १२ सप्टे ०१
म.शा साप्रहव क्र मलोदी/१००२/प्र क्र ७० ददनािंक १६
माचय २००२
म.शा साप्रहव क्र मलोदी/१००२/प्र क्र ०२/१८अ/
ददनािंक २४ हडसे २००३
म.शा साप्रहव क्र मलोदी/१००३/प्र क्र ३१/१८अ/०३/
ददनािंक १९ एप्रील २००४
म.शा साप्रहव क्र लोददन/१००३/ १८ अ ददनािंक १९
एप्रील २००४
म.शा साप्रहव/१०९८/५८/प्र क्र-५/१८/ददनािंक ३/७/०५

४९ लोकशािी ददनाची अिंमलबजावणी हज्िा पालक सहचवाची नेमणूक
५० लोकशािी ददन व मुख्यालय ददन काययक्रमाची अमिंलबजावणी
५१ लोकशािी ददनाची अिंमलबजावणी हज्िा पालक सहचवाची नेमणूक
५२ मिंत्रालय लोकशािी ददन प्राप्त तक्रारीवर काययवािी करणे बाबत
५३ हवभागीय स्तरावररल लोकशािी ददन काययक्रमाची अिंमलबजावणी
५४ लोकशािी ददन अमलबजावणी हज्िा पालक सहचवाची नेमणूक
५५ मिंत्रालय लोकशािी ददन काययक्रमाची अिंमलबजावणी
५६ हननावी व खोटया सहिने शासनाकडे कडे आले्या अजायवररल काययवािी
५७ भ्रष्टाचारामध्ये गुतले्या हज्िा पररषदेतील कमयचारी यािंच्या हवरुध्द करावयाच्या काययवािी बाबत
५९ शासदकय कमयचारी /अहिका-याहवरुध्द तक्रार झा्यास त्यावर करावयाची काययवािी
६० हवभागीय व हज्िास्तरीय भ्रष्टाचार हनमु्न सहमतीवर लाचलुचपत प्रहतबिंि हवभागातील अहिका-याची सदस्य
६१ हज्िा भ्रष्टाचार हनमुयलन सहमती पुनयरचना

ग्रा.हव.व जलिंिारण यािंचे शा हन क्र डीइएन/ १०९८/प्र
क्र २/१८/ददनािंक १६/१०/९८
म.शा साप्रहव/सिंकीणय/१०९८/प्र क्र/५/९९/दद.२
म.शा साप्र/प्र क्र भ्रष्टहन/२०००/प्र क्र ३६/२०००/११
म.शा साप्रहव क्र भ्रष्टाहन/२००१/प्र क्र /७/११-अ
ददनािंक ३०/८/२००१

कलम ४(ख) (चौदा)
समाज क्याण हवभाग शाखा क्र. १/१० कायायलयातील इलेक्तट्राहनक स्वरुपात साठहवलेली माहिती प्रकाहशत करणे. चालू वषायकररता
अ क्र
दस्तएैवजाचा प्रकार
हवषय
कोणत्या
माहिती हमळहवण्याची
जबाबदार व्यक्ती
इलेक्तट्राहनक
पध्दती
नमुन्यात
१ अ वगीय
अनुकिंपा जेष्ठता यादी
सिंगणकाव्दारे
२ ब वगीय
हवभागीय लोकशािी ददन प्रकरणे
सिंगणकाव्दारे
सिंबिीत स क हन
३ ब वगीय
हज्िास्तरीय लोकशािी ददन प्रकरणे
सिंगणकाव्दारे
वररष्ठ हलपीक / कहनष्ठ हलपीक
४ ब वगीय
पिंचायत प्रशासन ददवसाची प्रकरणे
सिंगणकाव्दारे
५
वररल बाबीचा सवय पत्र व्यविार
सिंगणकाव्दारे

कलम ४(१)(ख) (सिा)
समाज क्याण हवभाग येथील कायायलयामध्ये दस्ताएैवजाची वगयवारी
अ

कायमस्वरुपी

ब

३० वषायसाठी

क

दिा वषायसाठी

क१

०५ वषायसाठी

ड

अनु.
क्र.
१

अनु.
क्र.

सहमतीचे नाव

कलम ४ (१) (ख) (आठ)
नमुना (अ)
जालना हज्िा पररषद येथील समाज क्याण हवभाग कायायलयाच्या सहमतीची यादी प्रकाशीत करणे.
सहमतीचे सदस्य
सहमतीचे उद्दीष्ट
दकती वेळा
सभा जन
घेण्यात येते
सामान्यासाठी खुली
आिे ककिं वा नािी

समाज क्याण हवषय सहमती हज
प जालना

अहिसभेचे नाव

हनकाली हनघेपययत

१२

सहमतीस ठरवून ददलेले अहिकार
नुसार मान्यता देणे

माहसक बैठक
मागील झाले्या
बैठकीपासून एक
महिन्याचे आत

नािी

कलम ४ (१) (ख) (आठ)
नमुना (ब)
जालना हज्िा पररषद येथील समाज क्याण हवभाग कायायलयाच्या अहिसभािंची यादी प्रकाशीत करणे.
सभेचे सदस्य
सभेचे उद्दीष्ट
दकती वेळा
सभा जनसामान्या
घेण्यात येते
साठी खुली
आिे
ककिं वा नािी
लागु नािी.

कलम ४ (१) (ख) (आठ)
नमुना (क)
जालना हज्िा पररषद येथील समाज क्याण हवभाग कायायलयाच्या पररषदािंची यादी प्रकाशीत करणे.
अनु.
सहमतीचे नाव
सहमतीचे सदस्य
सहमतीचे उद्दीष्ट
दकती वेळा
सभा जन
क्र.
घेण्यात येते
सामान्यासाठी खुली
आिे ककिं वा नािी
१ समाज क्याण सहमती हज्िा
१२
हज्ियाचा हवकास घडवून
माहसक
नािी
पररषद जालना
आणने

सभेचा काययवृत्तािंत (उपलब्लि)

सभेचा काययवृत्तािंत पुढील
सभेत मान्यता घेत्यानिंतर
उपलब्लि

सभेचा काययवृत्तािंत (उपलब्लि)

सभेचा काययवृत्तािंत (उपलब्लि)

काययवृत्तािंतास सभेची मान्यता
प्राप्त झा्यास उपलब्लि

कलम ४(१) (ख) (सतरा)
सामान्य प्रशासन हवभाग, हज्िा पररषद जालना
वार्षयक प्रशासन अिवाल सन २०१19-20 दर करणे बाबत.
मिाराष्ट्र हज्िा पररषद पिंचायत सहमती अहिहनयम १९६१ चे कलम १४२ ( ४ ) व कलम २७४ (२) व मिाराष्ट्र हज्िा पररषद पिंचायत सहमत्या (वार्षयक प्रशासन
अिवाल) अहिहनयम १९६४ मिील तरतुदीनुसार हज्िा पररषद जालना यािंनी वार्षयक प्रशासन अिवाल जाहिर प्रगटन करुन या कायायलयाचे पत्र क्रिं.हजपजा/साप्रहव/०८/१७६८/
दद. २०/११/२०१८ नुसार अहिसूचना हनगयहमत के ले.
हज्िा समाज क्याण अहिकारी,
हज्िा पररषद जालना

