कलम 4(1)(b)(i)
जजिल्हह महजहतत कहरर्यालर, रत्नहजगिरत, महहरहष्ट शहसन,
रये थतल कहरर व कतर्तव्र रहयांचह तपशतल
ककारर्यालरकाचचे नकानांव
: जजिल्हह महजहतत कहरर्यालर, रत्नहजगिरत, महहरहष्ट शहसन,
पतका
: जजिल्हकाजधिककाररी ककारर्यालर आवकार, नवरीन प्रशकासकरीर इमकारत, अचे ववग, तळमजिलका, रत्नकाजगररी
ककारर्यालर प्रममुख
: जजिल्हका मकाजहतरी अजधिककाररी, रत्नकाजगररी
शकासकरीर जवभकागकाचचे नकानांव
:मकाजहतरी व जिनसयांपकर्त महहसयांचहलनहलर, मयांतहलर, ममयांबई
ककोणत्रका मनांतकालरकातरील खकात्रकाच्रका अजधिनस्थ: सहमहन्र प्रशहसन जवभहगि, (कहरर्या.-34)मयांतहलर, ममयांबई
ककारर्यकचेत :
: रत्नकाजगररी
भभौगकोलरीक : -- रत्नकाजगररी,
ककारर्यानरू
मु प:शकासकरीर प्रजसध्दत
जवजशष्ट ककारर्ये
: शहसनहच्रह रयोजिनह व धयोरणहयांचत प्रजसध्दत.
जवभकागकाचचे ध्रचेर/धिकोरण
: जिनतयेसहठत रहबजवण्रहत रये णहऱ्रह रयोजिनह व धयोरणहयांचत जवजवध
महध्रमहततून प्रजसध्दत.
सवर्य सनांबनांधिरीत कमर्यचकाररी
: सवर्यानह लहगितू आहये .
ककारर्य
: जिहस्ततत जिहस्त ववृत्तपत व इलयेक्टट्रॉजनक प्रसहर महध्रमहयांदहरये
प्रजसध्द करणये.
ककामकाचचे जवस्ततृत स्वरूप
: महकारकाष्ट्र शकासनकाचचे जवजवधि कल्रकाणककाररी जनणर्यर , उपक्रम,
धिकोरणचे, जवजवधि मकोजहमका, आजण अन्र तत्सम मकाजहतरी रका रनांतणचेदकारचे जिनतचेपरर्यंत
पकोहचजवणचे, शकासकरीर ककारर्यक्रम, सभका बबैठकका रकानांचचे वतृत सनांकलन करुन प्रसकार मकाध्रमकानांनका
प्रजसदरीसकाठरी दचे णचे, रचेतचे. प्रदशर्यनचे, हकोजरर्यं ग, घररी पजतकका, मकाजहतरी पमुसस्तकका, वतृत,लचेख,
जवशचेष लचेख, रशकथका, ममुलकाखतरी, आजद दकारचे शकासनकाच्रका रकोजिनचेचरी मकाजहतरी
जिनतचेपरर्यंत पकोहकोचजवणचे.
मकालमतचेचका तपशरील
: शकासकरीर ककारर्यालर-ददूरध्वनरी, सनांगणक, झचेररॉक्स मशरीन, टरीव्हरी
वकाहन, ककॅ मचेरका, फकोटको ककॅ मचेरका, ददूरदशर्यन सनांच (टरी.व्हरी), वकाहन इ.
इमकारतरी व जिकागचेचका तपशरील
: शकासकरीर इमकारत.
उपलब्धि सचेवका
: प्रजसध्दरी जवषर ककामककाजिकाचरी मकाजहतरी.
सनांस्थचेच्रका सनांरचनकात्मक तक्त्रकामध्रचे ककारर्यकचेतकाचचे : जजिल्हकास्तर
प्रत्रचेक स्तरकावरचचे तपशरील
ककारर्यालररीन ददूरध्वनरी क्रमकानांक
:
02352-222325, 02352-220953
ककारर्यालररीन वचेळ
:
सककाळरी 10-00 तचे सकारनांककाळरी 5-45 वका.सकाप्तकाहरीक समुटरी व जवजशष्ट सचेवचेसकाठरी
ठरजवलचेल्रका वचेळका : दमुसरका व चभौथका शजनवकार व रजववकार (प्रकासनांजगक)
000000000

सयांस्थयेचह प्रहरूप तक्तह

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

जजिल्हह महजहतत अजधकहरत, जजिल्हह महजहतत कहरर्यालर, रत्नहजगिरत
जजिल्हह महजहतत अजधकहरत
महजहतत सहहय्रक
दतूरममद्रचहलक-जन-टयां कलयेखक
दतूरममद्रचहलक-जन-टयां कलयेखक
दतूरममद्रचहलक-जन-टयां कलयेखक
जलजपक-टयां कलयेखक
जलजपक-टयां कलयेखक

8) सवर्तसहधहरण सहहय्रक
9) जसनयेरयांतचहलक
10) वहहनचहलक
11) वहहनचहलक

12)रयोजनओ ऑपरये टर
13) स्वच्छक-जन-जशपहई,
14)सहरकल सयांदयेशवहहक
15)दतूरममदक सयांदयेशवहहक
16) जशपहई
17) जशपहई
18) सयांदयेशवहहक
( अजधनस्त कहरर्यालर, उपमहजहतत कहरर्यालर, जचपळतूण सध्रह बयां द असल्रहनये तयेथतल कमर्तचहरत जजिल्हह महजहतत कहरर्यालर, रत्नहजगिरत
रये थये वगिर्त करण्रहत आलह आहये .
0000000
[कलम 4(1)(b)(i) ] नममुनका (अ)
जजिल्हह महजहतत कहरर्यालरहततल
अजधकहरत व कमर्तचहरत रहयांच्रह अजधकहरहयांचह तपशतल
अ
अ.क्र.
1
ब
अ.क्र.

क
अ.क्र.

पदनकाम

अजधिककार-आरथक

जजिल्हह महजहतत अजधकहरत,
रत्नहजगिरत

आहरण व
सयांजवतरण अजधकहरत

ककोणत्रका ककारदका/ जनरम/शकासनजनणर्यर/
पजरपतकका नमुसकार
जवतरीर अजधिककार जनरम पमुसस्तकका, 1978

पदनकाम

अजधिककार-प्रशकासकरीर

जजिल्हह महजहतत अजधकहरत,
रत्नहजगिरत

महजहतत व जिनसयांपकर्त
जवभहगिहनये जदलयेलये कहरर्यालर प्रममख
म्हणतून प्रशहसकतर अजधकहर

पदनकाम

अजधिककार-फभौजिदकाररी

अजभप्रकार
----

ककोणत्रकाककारदका/
जनरम/शकासनजनणर्यर/
पजरपतकका नमुसकार
जवतरीर अजधिककार जनरम पमुसस्तकका,
1978

ककोणत्रकाककारदका/जनरम/
शकासनजनणर्यर/पजरपतकका नमुसकार

अजभप्रकार

अजभप्रकार

--

जनरनां क
टतप - लहगितू नहहत.

ड
अ. क्र.

पदनकाम

टतप - लहगितू नहहत

अजधिककार-अधिर्यन्रकाररीक

ककोणत्रकाककारदका/ जनरम/शकासनजनणर्यर/
पजरपतकका नमुसकार
जनरनां क

अजभप्रकार

0000
[कलम 4(1)(b)(i) ] नममुनका (ब)
रये थतल जजिल्हह महजहतत कहरर्यालरहततल अजधकहरत व कमर्तचहरत रहयांच्रह कतर्तव्रहचह तपशतल.

अ.
क्र.

पदनकाम

कतर्यव्रचे

ककोणत्रका ककारदका/
जनरम/शकासनजनणर्यर/
पजरपतकका नमुसकार

1.

जजिल्हका
मकाजहतरी
अजधिककाररी,

सका.प्र.जव.क्र.-ररीओपरी1183-3905-34
जदनकानांक 17/11/1984
प्रमकाणचे स्थकाररी पदकाकररीतका

2.

मकाजहतरी
सहकाय्रक

शकासकरीर जिन मकाजहतरी अजधिककाररी म्हणदून ककाम पकाहणचे , प्रजसध्दरी जवषरक
ककाम व जिनसनांपकर्य, सनांबनांजधित पतव्रवहकार, पतककार पजरषदका, प्रदशर्यन इत्रकादरीचचे
आरकोजिन, जिकाजहरकात जवतरण, ककारर्यालररीन लचेखका व आस्थकापनका , कल्रकाणककाररी
रकोजिनकानांनका प्रजसध्दरी ,वतृतसनांकलन, दरमहका महकान्रदूजि / जदलखमुलकास/ जिर
महकारकाष्ट्रसकाठरी जवषरकानांचरी रकादरी पकाठजवणचे . वतृत शकाखचेच्रका ककामककाजिकावर जनरनांतण व
समन्वर ठचे वणचे. अप्रककाजशत लचेख व वतृतकासकाठरी पकाठपमुरकावका ,लकोकरकाज्र मकोजहमचे
अनांतगर्यत जजिल्हका वकारषक रकोजिनका , जवशचेष घटक रकोजिनका, सभका-बबैठकका/ दभौरचे
वतृतसनांकलन, दरमहका महकान्रदूजि / जदलखमुलकास/ जिर महकारकाष्ट्रसकाठरी जवषरकानांचरी रकादरी
पकाठजवणचे. महकासनांचकालनकालरका अनांतगर्यत बबैठककानांसकाठरी अहवकाल तरकार करणचे व मकाजहतरी
एकजतत करणचे जवजवधि प्रककारच्रका सनांदभर्य मकाजहतरीचचे सनांकलन.
वतृत जवशचेष / लचेख / रशकथका जलजहणचे (दरमहका प्रत्रचेकरी जकमकान दकोन ), ममुदका बबँक
रकोजिनका प्रजसदरी , वतृतपतरीर खमुलकासचे अजधिस्वरीकतृतरी सनांदभर्यातरील ककामककाजि व
अजधिस्वरीकतृतरी धिकारककानांचरी मकाजहतरी अपरचे ट ठचे वणचे , जवशचेष प्रककाशनकानांचचे ममुदण, जजिमकाअ
रकानांच्रका समुचनचेनस
मु कार सभका-बबैठकका/ दभौरचे वतृतसनांकलन,दरमहका महकान्रदूजि /जदलखमुलकास/
जिर महकारकाष्ट्रसकाठरी
जनरनांतण

व

जवषरकानांचरी रकादरी पकाठजवणचे . वतृत शकाखचेच्रका ककामककाजिकावर
समन्वर

ठचे वणचे.

अप्रककाजशत

लचेख

व

वतृतकासकाठरी

पकाठपमुरकावका, ,एमआरएस तरकार करुन घचे णचे, मकाजहतरीचका अजधिककार सनांबनांधिरी
ककामककाजि, जजिमकाअ रकानांच्रका अनमुपसस्थतरीत ककारर्यालररीन ककामककाजिकावर जनरनांतण
ठचे वणचे. सनांगणककावररील स्वत:कजरल ककामककाजिकाचचे दरमहका बकॅकअप घचे णचे . पतककार
पमुरस्ककार व पतककार जवरकोधिरी हल्लचे बकाबत ककामककाजि , महकासनांचकालनकालरका अनांतगर्यत
बबैठककानांसकाठरी अहवकाल तरकार करणचे व मकाजहतरी एकजतत करणचे जवजवधि प्रककारच्रका
सनांदभर्य मकाजहतरीचचे सनांकलन ,अजत महत्वकाच्रका व्रकक्तच्रका दभौऱ्रकानांननांतर पमुढरील जदवशरी
ककातणसनांच पकाठजवण्रकाचरी व्रवस्थका , ममुख्रकालरकाकरदू न रचेणकाऱ्रका अजतमहत्वकाच्रका
मनांत्र्रकानांच्रका वतृतकाबकाबत प्रककाजशत ककातणचे दबै ननांजदन स्वरुपकात पकाठजवणचे . कचेबल
मरॉजनटररींग सजमतरीचचे ककामककाजि महकासनांचकालनकालरकाच्रका जवजवधि बबैठककानांसकाठरी
अहवकाल तरकार करणचे . जजिल्हका मकाजहतरी अजधिककाऱ्रकानांनरी वचेळकोवचेळरी सकोपजवलचेलरी
ककामचे. शकासनमकान्र वतृतपतकाचरी रकादरी जनरजमत अपरचे ट करणचे . नवरीन वतृतपतकानांचरी
परतकाळणरी, सकोशल जमररीरका सनांदभर्यातरील ककामककाजि

सका.प्र.जव.क्र.-ररीओपरी1183-3905-34
जदनकानांक 17/11/1984
प्रमकाणचे स्थकाररी पदकाकररीतका

अजभप्रकार

3.

ददूरममुदचकालक
-जन-टनां कचेखक
(३)

कमर्यचकाऱ्रकानांच्रका सचेवका पमुस्तककातरील ननोंदरी अदरकावत ठचे वणचे

,हजिचेररी रजजिस्टर

वबैरक्तरीक फकाईल (सवर्य कमर्यचकाऱ्रकानांच्रका ) अदरकावत ठचे वणचे, सवर्य प्रककारच्रका
रजिचेसनांबधिरी ननोंदरी कमर्यचकाऱ्रकानांचरी वचेतनवकाढ जनवतृतरी वचेतनकासनांबधिरीचरी ककामचे , जवशकामगतृह
सदूट आरकण न्रकारकालररीन सवर्य फकाईवलचचे जितन करुन ठचे वणचे , जजिल्हका मकाजहतरी

शका.जन.क्र.मकाजिम1001/155/प्र.क्र.-132005/34-अ, जदनकानांक
24/06/2005

अजधिककाऱ्रकानांनरी वचेळकोवचेळरी सकोपजवलचेलरी ककामचे . बकारकोमचेट्ररीक्स प्रणकालरी समुसस्थतरीत
ठचे वण्रकासकाठरी आवश्रक ककारर्यवकाहरी तकातररीनचे करणचे ,कमर्यचकाऱ्रकासनांबधिरी ककागदपतकानांचचे
व्रवसस्थत ररॉक्रमुममेंटचेशन ठचे वणचे, सनांगणककावररील फकाइल व फकोल्रर दर मजहन्रकालका
बकॅकप घचे णचे, ककारर्यालरकानांचचे पतचे व ददूरध्वनरीचरी सदूचरी तरकार करणचे . कमर्यचकाऱ्रकानांचचे
सरीआर सनांदभर्यातरील ककारर्यवकाहरी जदलचेल्रका ममुदतरीत पमुणर्य करणचे , लकोकरकाज्र वगर्यणरीदकार
वकाढजवण्रकासकाठरी प्ररत्न करणचे हजिचेररी रजजिस्टर वबैरक्तरीक फकाईल

(सवर्य

कमर्यचकाऱ्रकानांच्रका) अदरकावत ठचे वणचे, सवर्य प्रककारच्रका रजिचेसनांबधिरी ननोंदरी ककारर्यालर
इमकारत, कमर्यचकाऱ्रकासनांबधिरी ककागदपतकानांचचे व्रवसस्थत ररॉक्रमुममेंटचेशन ठचे वणचे , जिकाजहरकात
जवषरक ककामककाजि, जवशकामगतृह सदूट आरकण, जवशचेष प्रसनांगकाच्रका जिकाहरीरकातरींचचे
प्रस्तकाव पकाठजवणचे, जवशचेष प्रसनांगकाच्रका जिकाहरीरकातरींचचे प्रस्तकाव पकाठजवणचे लरॉगबमुक
अहवकाल वकाहन दचे खभकाल दमुरुस्तरी सनांदभर्यातरील सवर्य पतव्रवहकार वकाहनकाचचे रजजिस्ट्रचेशन
अपरचे ट करणचे. वकाहन इजतहकास ननोंदवहरीतरील ननोंदरी जनरजमत अपरचे ट करणचे .
भमुसनांपकादन जिकाहरीरकात दचे रकचे वचेळचेवर प्रमकाजणत करून दचे णचे . जजिल्हका वकारषक
जनरकोजिनकातदून प्रकाप्त तरतमुदरीच्रका सनांदभर्यातरील ककामककाजि. सकोशल जमररीरका सनांदभर्यातरील
ककामककाजि. पजरकणकातरील प्रलनांबरीत पजरच्छचे दकानांचचे अनमुपकालन करणचे . भकानांरकार
शकाखचेसनांदभर्यातरील ननोंदरी अपरचे ट ठचे वणचे . जिमुन्रका सकाजहत्रकाचचे जनलर्येखन व रदरी जवक्ररी ,
जिमुन्रका सकाजहत्रकाचचे जनलर्येखन व रदरी जवक्ररी.
4.

जलजपक
टनां कलचेखक
(२)

दररकोजिच्रका वतृतकानांचरी ननोंद , वतृत व लचेख ई-मचेल वर पकाठजवणचे, वतृत व लचेख ननोंदवहरी
अपरचे ट ठचे वणचे. ददूरममुदणसचेवचेचचे सवर्य ककामककाजि उदका .ई-मचेल दचे वकाण/घचे वकाण.
टनां कलचेखन इ. ककातणचे स्ककॅ न करून पकाठजवणचे सनांगणककावररील स्वत :कररील
ककामककाजिकाचचे दरमहका बकॅकअप घचे णचे . वतृतसकार पकाठजवणचे,दररकोजि मचेल दर तकासकालका
तपकासणचे व मचेल सनांदचेश त्वररीत सनांबनांधिरीतकानका दचे णचे . जिकाजहरकातरीच्रका ककामककाजिकात
सहककारर्य करणचे

भमुसनांपकादन जिकाहरीरकात दचे रकचे वचेळचेवर प्रमकाजणत करून दचे णचे ,

जिकाजहरकातरीच्रका ककामककाजिकात सहककारर्य करणचे .

पतककारकानांचरी अदरकावत ईमचेल व

ददूरध्वनरी रकादरी तरकार करणचे , वतृत, लचेख, खमुलकासचे, टकाईप करणचे, जजिल्हका मकाजहतरी
अजधिककाऱ्रकानांनरी वचेळकोवचेळरी सकोपजवलचेलरी ककामचे .

जिकाजहरकातरीचरी ककामचे /पतव्रवहकार,

जिकाजहरकातरीचरी ककामचे /पतव्रवहकार, वतृतपतकानांचरी दबै वकारषक परतकाळणरी , शकासनमकान्र
वतृतपतकाचरी रकादरी जनरजमत अपरचे ट करणचे ., लकोकरकाज्र वगर्यणरीदकार ननोंदणरी
वकाढजवण्रकासकाठरी प्ररत्न करणचे , जजिल्हकाजधिककाररी महकोदरकानांच्रका दररकोजिचरी महत्वकाच्रका
बकातम्रकानांचरी ककातणचे वचेळचे सककाळरी 11.00 वका.परर्यंत पकाठजवणचे. ककारर्यालरकातरील सवर्य
इलचेसक्ट्रकल व इलचेक्ट्ररॉजनक सकाधिनसकाममुगरीचरी दचे खभकाल. उदका. सनांगणक/ झचेररॉक्स/
फकॅ क्स/ सकारक्लकोस्टकाईल मजशन, इन्व्हटर्य र, ए.सरी. आजण अन्र इलचेसक्ट्रकल
सकाधिनसकाममुगरी दचे खभकाल दमुरूस्तरी सनांदभर्यातरील सवर्य ककामककाजि , छकारकाजचतकाचचे दर महका
बकॅकअप घचे णचे, वतृतपत ई -मचेल, ददूरध्वनरी, मकोबकाईल पतचे अदकावत ठचे वणचे ,
जवभकागकातरील शकासकरीर ककारर्यालरकानांचचे पतचे व ददूरध्वनरीचरी सदूचरी तरकार करणचे .
लकोकरकाज्र वगर्यणरीदकार करणचे. सकोशल जमररीरका सनांदभर्यातरील ककामककाजि . बकातम्रका,
पतक, टनां कलचेखन, ई-मचेल, ब्लरॉग, फचेसबमुक, लचेखका पजरकणकातरील प्रलनांबरीत
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पजरच्छचे दकानांचचे अनमुपकालनकास मदत करणचे ., आवक व जिकावक टपकालका सनांदभर्यातरील सवर्य
ककामककाजि (आवक/जिकावक टपकाल जवतरण ननोंद वहकानांसह) टपकाल व ई-मचेल/फकॅ क्स
मरॉजनटररींग प्रणकालरी बकाबत दर आठवडकालका अहवकाल दचे णचे . फबँ वकग मजशन ममुदकानांक
ननोंदरी व मजशन सनांदभर्यातरील सवर्य ककामककाजि . लचेखन सकाममुगरी (स्टचे शनररी),
वतृत/लचेख/खमुलकासचे व पत टकाईप करणचे ,. दररकोजि मचेल दर तकासकालका तपकासणचे व मचेल
सनांदचेश त्वररीत सनांबनांधिरीतकानका

दचे णचे , जजिल्हका मकाजहतरी अजधिककाऱ्रकानांनरी वचेळकोवचेळरी

सकोपजवलचेलरी ककामचे. लकोकरकाज्र वगर्यणरीदकार वकाढजवण्रकासकाठरी प्ररत्न करणचे .
8.

जसनचेरनांतचकाल
क

ककॅ मचेरका समुसज्जि ठचे वणचे , फकोटको अपलकोर करणचे , छकारकाजचत सनांगह ठचे वणचे व फकोल्रर
ठचे वणचे, छकारकाजचतकाच्रका ननोंदरी ठचे वणचे , वतृतपतकात आलचेल्रका छकारकाजचतकाच्रका ननोंदरी ठचे वणचे ,
, छकारकाजचतण शकाखचेनचे सनांबनांधिरीत ककागदपतकाचरी फकाइलरींग ठचे वणचे , फकोटको गकॅलररीत
फकोल्ररजनहकार फकोटको घचे णचे व जनरजमत अपरचे ट करणचे , सव्हररीओ ककॅ मचेरका समुसज्जि
ठचे वणचे, महत्वकाच्रका ककारर्यक्रमकाचचे जचतकरण सरीररी ठचे वणचे
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,जचजतकरण करणचे,

ददूरध्वनरी, ईमचेल आजण फकॅ क्स सचेवका दचे खभकाल व दमुरुस्तरी तसचेच सकोशल जमररीरका
सनांदभर्यातरील ककामककाजि. जजिल्हका मकाजहतरी अजधिककाऱ्रकानांनरी वचेळकोवचेळरी सकोपजवलचेलरी
ककामचे. सनांगणककावररील फकाइल व फकोल्रर दर मजहन्रकालका बकॅकप घचे णचे , सव्हररीओ
ककॅ मचेरका समुसज्जि ठचे वणचे , महत्वकाच्रका ककारर्यक्रमकाचचे जचजतकरण सरीररी ठचे वणचे , जचजतकरण
करणचे, मका.ममुख्रमनांतरी महकोदरकानांच्रका ककारर्यक्रमकातरील जचतरीकरण एकका तकासकात
ममुख्रकालरकालका पकाठजवणचे,
9

वकाहन चकालक
(2 पदचे )

वकाहन समुसज्जि ठचे वणचे , लरॉगबमुक जनरजमत जलजहणचे , जजिमकाअ व वकाहन शकाखचेच्रका
सदूचनचेनस
मु कार सकम प्रकाजधिकरणकाकररील वकाहन दमुरुस्तरीबकाबत व दमुरुस्तरीचचे दर वकाजिवरी
असल्रकाबकाबतचरी आवश्रक प्रमकाणपत आणणचे , वकाहनकाचरी दमुरुस्तरी वचेळच्रका वचेळरी
हकोण्रकाबकाबत सतकर्य रकाहदू न रकोग्र दमुरुस्तरी करुन घचे णचे . वकाहनकात इनांधिन/लमुबरीकनांट
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भरल्रकाननांतर त्रकावचेळच्रका जक.मरी.चरी ननोंद इनांधिन खरचे दरी पकावतरीवर घचे वदून लरॉगबमुकलका
ननोंद घचे णचे. वकाहनकालका नवरीन टकारर बसजवणचे /दमुरुस्तरी /सरव्हवसग आजद ककामचे
कचेल्रकाननांतर

त्रकाचरी ननोंद

जकलकोमरीटरसह

लरॉगबमुकलका घचे णचे .

वकाहनकाचचे

रजजिस्ट्रचेशन/टकॅक्स बकाबत सतकर्य रकाहदू न त्रकाचरी कल्पनका वकाहनशकाखचेस दचे णचे .
वकाहनचकालक वकाहनकावर नसल्रकास

लकोकरकाज्र ननोंदरी करणचे व आवक -जिकावक

करण्रकास मदत करणचे . सनांबजधित ककागदपतकाचरी फकाइलरींग ठचे वणचे , समुटरीच्रका जदवशरी
दभौऱ्रकाबकाबत जजिमकाअ रकानांच्रका सनांपकर्यात रकाहणचे . जजिल्हका मकाजहतरी अजधिककाऱ्रकानांनरी
वचेळकोवचेळरी सकोपजवलचेलरी ककामचे. लकोकरकाज्र वगर्यणरीदकार करणचे
912

चतमुथर्य शचेणरी
कमर्यचकाररी
(4 पदचे )

ठचे वणचे, वजरष्ठकानांनरी सकानांजगतलचेलरी ककामचे पमुणर्य करणचे , वतृतपत ककातण सनांच करणचे , टपकाल
व वतृत वकाटप करणचे , ककोषकागकारकात दचे रकचे टकाकणचे व लचेखकाशरी सनांबनांधिरीत ककोषकागकार
सनांदभर्यातरील सवर्य ककामककाजि. वकाटलचेल्रका टपकालकाच्रका व्रवसस्थत ननोंदरी स्वत :कररील
स्वतनांत वहरीत ठचे वणचे , टपकालकाचरी ओसरी सनांबनांधिरीतकाकरचे जिकास्तरीत जिकास्त दमुसऱ्रका
जदवशरी सकादर करणचे , वगर्य 3 कमर्यचकाऱ्रकानांनका वचेळकोवचेळरी फकाईवलगसकाठरी मदत करणचे व
फकारलचरी दचे वकाण -घचे वकाण. जजिल्हका मकाजहतरी अजधिककाऱ्रकानांनरी वचेळकोवचेळरी सकोपजवलचेलरी
ककामचे. लकोकरकाज्र वगर्यणरीदकार करणचे. ककाढणचे व जचकटवणचे चतमुथर्य शचेणरी
कमर्यचकाऱ्रकानांचरी
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00000
[कलम 4(1)(ब)(iii) ]
जनणर्यर प्रक्ररीरचेतरील परर्यवचेकण व जिबकाबदकाररीचचे उतरदकाजरत्व जनसश्चत करून ककारर्यपध्दतरीचचे प्रककाशन
(ककामकाचका प्रककार / नकानांव)
ककामकाचचे स्वरूप : शहसकतर प्रजसध्दत.
सनांबनांजधित स्वरूप : रह कहरर्यालरहलह रयोजिनहयांतगिर्तत आरथक अनमदहनये नसल्रहनये हरह जवषरहचत महजहतत
जनरयां क आहये .
अजधिजनरमकाचचे नकानांव : --जनरम : --शकासन जनणर्यर : --पजरपतकचे : --ककारर्यालररीन आदचे श: --अनमु. क्र.

ककामकाचचे स्वरूप

1.

शहसकतर प्रजसध्दत

ककालकावधिरी
जदवस
तहत्कहळ

ककामकासकाठरी जिबकाबदकार
अजधिककाररी
जजिल्हह महजहतत अजधकहरत/
महजहतत सहहय्रक

अजभप्रकार

जटप : कलम 4 (1)(b)(ii)
[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नममनह (अ)
नममुन्रकामध्रचे ककामकाचचे प्रकटरीकरण

सनांघटनकाचचे लक (वकाजषकर्य)
अनमु.क्र.

ककाम/ककारर्य

ककामकाचचे प्रमकाण
जनरनां क

आरथक लक

अजभप्रकार

[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नममनह (ब)
ककामकाचरी ककालमरर्यादका
प्रत्रचेक ककामकाचरी ककालमरर्यादका-------अनमु.क्र.
ककाम/ककारर्य

ककाम पदूणर्य हकोण्रकासकाठरी
जदवस / तकास पदूणर्य करण्रकासकाठरी

जिबकाबदकार
अजधिककाररी

तक्रकार जनवकारण
अजधिककाररी

जनरनां क
टतप : जवकहस रयोजिनहयांतगिर्तत रयोजिनह रह कहरर्यालरहकडये अयांमलबजिहवणतसहठत नसल्रहनये उपरयोक्त जवषरहचत महजहतत जनरयां क आहये .
[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नममनह (अ)
जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाच्रका ककामकाशरी सनांबनांजधित जनरम / अजधिजनरम
अनमु. क्र.

सदूचनका पतककानमुसकार जदलचेलचे जवषर

जवषर क्रमकानांक व वषर्य
जनरनां क

अजभप्रकार (असल्रकास)

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नममनह (ब)
जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाच्रका ककामकाशरी सनांबनांजधित शकासन जनणर्यर
अनमु. क्र.

शकासन जनणर्यरकानमुसकार जदलचेलचे जवषर

शकासन जनणर्यर क्रमकानांक व तकाररीख
जनरनां क

अजभप्रकार (असल्रकास)

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नममनह (क)
जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाच्रका ककामकाशरी सनांबनांजधित पजरपतकचे
शकासन पतककानमुसकार जदलचेलचे जवषर
पजरपतक क्रमकानांक व तकाररीख
जनरनां क

अनमु. क्र.

अजभप्रकार (असल्रकास)

टतप : उपरयोक्त जवषरहचत रह कहरर्यालरहशत सयांबयांधतत महजहतत जनरयां क आहये .
[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नममनह (ड)
जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाच्रका ककामकाशरी सनांबनांजधित ककारर्यालररीन आदचे श / धिकोरणकात्मक पजरपतकचे
अनमु. क्र.

जवषर

क्रमकानांक व
तकाररीख
जनरनां क

अजभप्रकार (असल्रकास)

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नममनह (इ)
रत्नकाजगररी रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकामध्रचे उपलब्धि दस्तऐवजिकानांचरी रकादरी
दस्तऐवजिकाचका जवषर
अनमु.
दस्तऐवजिकाचका प्रककार
जवषर
सनांबनांजधित व्रक्तरी/पदनकाम
क्र.
1.

अनमु.
क्र.

आस्थहपनह, लयेखह, जिहजहरहत,
अजधस्वतकवृ तत व अन्र
प्रशहसकतर दस्तहएएैवजि

जजि.मह.अ.,/
महजहतत सहहय्रक व अन्र
सयांबयांधतत शहखहयांचये
कमर्तचहरत

[कलम 4 (1) (अ) (vI) ]
रत्नकाजगररी रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकामध्रचे दस्तऐवजिकानांचरी वगर्यवकाररी
जवषर
दस्तऐवजिकाचका प्रककार/ नस्तरी/ मस्टर/ ननोंदपमुस्तक,
व्हकाउचर इ,

1.

लयेखह जवभहगि

2.

आस्थहपनह

3.
4
5

जिहजहरहत
अजधसस्वकवृ तत
ववृत्त, लयेख,
रशकथह
प्रकहशनये

6

जवषरवहर दस्तहएएैवजि व ननोंद
वहरह तरहर ठये वण्रहत आलयेल्रह
आहये त.

ककॅ शबमुक, स्थकाररीअगरीम ननोंदवहरी, भजवष्र जनवर्याहजनधिरी
ननोंदवहरी, चचे क रजजिस्टर, गटजवमकारकोजिनका ननोंदवहरी इत्रकादरी
सचेवकापमुस्तकचे, हजिचेररी बमुक,
रजिचेच्रका ननोंदरी वगबैरचे
ननोंदपमुस्तक
ननोंदपमुस्तक
वतृत, लचेख, रशकथका दबै जनक सकाप्तकाजहककानांच्रका फकाईल
प्रककाशनचे वगर्यणरीदकारनां चरी ननोंद वहरी

व्रक्तरीचचे जठककाण/
उपरकोक्त ककारर्यालरकात
उपलब्धि नसल्रकास
जजिल्हह महजहतत
कहरर्यालर,

प्रममुख
बकाबरींचका
तपशरीलवकार
--

समुरजकत
ठचे वण्रकाचका
ककालकावधिरी
10 वषर

--

कहरम स्वरुपत

----

2 वषर
कहरम स्वरुपत
1 वषर

--

5 वषर

7
8

प्रदशर्तनये
ननोंदपमुस्तक
-1 वषर
जिडसयांग्रह
ननोंदपमुस्तक
-कहरम स्वरुपत
ननोंदवहत
टतप : अन्र जनरजमत कहरर्यालरतन कहमकहजिहच्रह ननोंदवहरह व दस्तएएैवजि व फहईल्स जकमहन ततन तये पहच वषर ठये वण्रहत रये ऊन कहरर्यालरतन
व लयेखह तपहसणतनयांतर त्रह जनलरखतत करण्रहत रये तहत.
[कलम 4 (1) (ब) (vii) ]
रत्नकाजगररी रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाच्रका पजरणकामककारक ककामकासकाठरी जिनसकामकान्रकाशरी सल्लका मसलत करण्रकाचरी व्रवस्थका
अनमु. क्र.
सल्लका मसलतरीचका
ककारर्यप्रणकालरीचचे जवस्ततृत वणर्यन
ककोणत्रका अजधिजनरम/
पमुनरकावतृतरीककाल
जवषर
जनरम / पजरपतकाककाव्दकारचे
सवर्य सकाधिकारणपणचे ममुदचे लककात घचे ऊन पतककार
सनांघटनकानांचचे प्रजतजनधिरी सकोबत आवश्रकतचे
प्रमकाणचे जवचकार जवजनरम कचेलका जिकातको . शकासन
आजण प्रजसध्दरी मकाध्रमचे रकानांच्रकातरील
सनांबनांजधितकानांशरी चचर्या करुन त्रकानमुसकार ककारर्यवकाहरी
कचेलरी जिकातचे . रकासकाठरी कमुठलकाहरी अजधिजनरम
पजरपतककाचका सनांबनांधि रचेत नकाहरी
टतप : जजिल्हह महजहतत कहरर्यालरहचह कहरर्यालरतन कहमकहजिहत जिनतयेशत थयेट सयांबयांध रये त नहहत. महत प्रसहर महध्रमहयांच्रह प्रजतजनधधींशत
दएै नजदन सयांपकर्त ठये वहवह लहगित असल्रहनये रह प्रजतजनधधींशत मजहन्रहततून जकमहन एकदह बएैठक घयेण्रहत रये वन
तू शहसकतर रयोजिनहयांच्रह प्रजसध्दत
कहमत त्रहयांचये सहकहरर्त जमळजवण्रहसहठत सल्लहमहलत कयेलत जिहतये.

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नममनह (अ)
रत्नकाजगररी रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाच्रका समरीतरीचरी रकादरी प्रककाशरीत करणचे
अ.क्र.

सजमतरीचचे नकाव

सजमतरीचचे
सदस्र

सजमतरीचचे
उदरीष्ट

जकतरी वचेळका
घचे ण्रकात रचेतचे
जनरनां क

सभका जिनसकामकान्रकासकाठरी खमुलरी
आहचे वकवका नकाहरी

टतप : जजिल्हह स्तरहवर कयोणततहत शहसकतर सजमतत नसल्रहनये रह जवषरहचत महजहतत जनरयां क आहये .
[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नममनह (ब)
रत्नकाजगररी रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाच्रका अजधिसभकानांचरी रकादरी प्रककाशरीत करणचे
अ.क्र.
अजधिसभचेचचे
सभचेचचे
सभचेचचे
जकतरी वचेळका
सभका जिनसकामकान्रकासकाठरी खमुलरी
नकाव
सदस्र
उदरीष्ट
घचे ण्रकात रचेतचे
आहचे वकवका नकाहरी
जनरनां क

सभचेचका ककारर्यवत
तृ कानांत
(उपलब्धि)

सभचेचका ककारर्यवत
तृ कानांत
(उपलब्धि)

टतप : जजिल्हह स्तरहवर कयोणततहत शहसकतर सजमतत नसल्रहनये रह जवषरहचत महजहतत जनरयां क आहये .
00000000
[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नममनह (क)
रत्नकाजगररी रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाच्रका पजरषदकानांचरी रकादरी प्रककाशरीत करणचे
अ.क्र.

पजरषदकाचचे नकाव

पजरषदचे चचे
सदस्र

पजरषदचे चचे
उदरीष्ट

जकतरी वचेळका
घचे ण्रकात रचेतचे
जनरनां क

सभका जिनसकामकान्रकासकाठरी खमुलरी
आहचे वकवका नकाहरी

सभचेचका ककारर्यवत
तृ कानांत
(उपलब्धि)

जटप : वरतल जवषर रह कहरर्यालरहशत सयांबयांधतत नसल्रहनये महजहतत जनरयां क आहये .
[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नममनह (ड)
रत्नकाजगररी रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाच्रका ककोणत्रकाहरी सनांस्थचेचरी रकादरी प्रककाशरीत करणचे
अ.क्र.

सनांस्थचेचचे नकाव

सनांस्थचेचचे
सदस्र

सनांस्थचेचचे
उदरीष्ट

जकतरी वचेळका
घचे ण्रकात रचेतचे
जनरनां क

सभका जिनसकामकान्रकासकाठरी खमुलरी
आहचे वकवका नकाहरी

सभचेचका ककारर्यवत
तृ कानांत
(उपलब्धि)

जटप : वरतल जवषर रह कहरर्यालरहशत सयांबयांधतत नसल्रहनये महजहतत जनरयां क आहये .
0000000
[कलम 4 (1)(ब)(xi)]
करणचे.
अ.
क्र.
1

जजिल्हका मकाजहतरी अजधिककाररी , रत्नकाजगररी रकानांचचे ककारर्यालर रचेथरील ककारर्यालरकातरील अजधिककाररी व कमर्यचकाररी रकानांचरी नकावचे , पतचे व मकाजसक वचेतन
पदनकाम

अजधिककाररी/ कमर्यचकाऱ्रकाचचे
नकानांव
जरक्त पद

वगर्य

शरी.रकाहमु ल ल. भकालचेरकाव

3

2

जजिल्हका मकाजहतरी अजधिककाररी
शरी. जमलरींद बकानांदरीवरचे कर
अजतजरक्त ककारर्यभकारजजि.मका.अ.)
मकाजहतरी सहकाय्रक

1

३

ददूरममुदणचकालक जन टनां कलचेखक

शरी. गनांगकाधिर गमु. जिकामजनक

३

४

ददूरममुदणचकालक जन टनां कलचेखक

शरी. रकोगचेश प्र. मकोरवसग

३

5
6

ददूरममुदणचकालक जन टनां कलचेखक
जसनचे रनांतचकालक

जरक्त
शरी. रुपचेश रनांशवत ककानांबळचे

३
3

7

जलजपक-जन-टनां कलचेखक

कमु. अमतृतका अ. धिमुनांदरदू

३

8

जलजपक-जन-टनां कलचेखक

शरीमतरी मकाधिवरी जद. वशदचे

3

9

सवर्य सकाधिकारण सहकाय्रक

शरी. जवठ्ठल न. बमेंदग
मु रचे

3

10

वकाहन चकालक

3

11
12

वकाहन चकालक
रकोजनओ ऑपरचे टर

शरी. शजशककानांत ल.
कचेळकर
जरक्त
शरी. अजजित जभ. पररकाळ

3
4

13

सकारकल सनांदचेश वकाहक

शरी. जवलकास जश. सनगरचे

4

14

सनांदचेश वकाहक

शरी. रकोशन अ. आनांबचेकर

4

15

जशपकाई

जरक्त पद

4

रुजिदू जदनकानांक

ददूरध्वनरी क्रमकानांक/
फकॅ क्स / ई-मचेल
02352-220953
02352-222325

एकदूण वचेतन

02352-220953
02352-222325
02352-220953
02352-222325
02352-220953
02352-222325

45477

02352-220953
02352-222325
02352-220953
02352-222325
02352-220953
02352-222325
02352-220953
02352-222325
02352-220953
02352-222325

26120

02352-220953
02352-222325
02352-220953
02352-222325
02352-220953
02352-222325

----

32601
30141

26711
23613
27116
38703

30905
30044
22018

16
17

स्वच्छक-जन-जशपकाई
जशपकाई

18

सनांदचेशवकाहक

अ.क.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

जरक्त
शरीमतरी अजनतका कचे.
गमुणदचे कर
शरी. सनांदरीप समु. जपलणकर

4
4
4

पकासदून जरक्त

02352-220953
02352-222325
02352-220953
02352-222325

26338
26338

[कलम 4 (1)(ब)(x)]
जजिल्हका मकाजहतरी अजधिककाररी, रत्नकाजगररी येथील कायारलयाचया अधधकारी व कररचाऱयांचया वेतनाची धवसतृत राधहती पकाधशत करणे.
वगिर्त
वयेतन रुपरये षह
इतर अनमजयेर भत्तये
जनरमरीत (महकागकाई भतका,
प्रसनांगकानमुसकार (जिसचे
जवशचेष (जिसचे प्रकल्प
घरभकारचे भतका, शहर भतका)
प्रवकास भतका)
भतका, प्रजशकण भतका)
जरक्त-अ
जरक्त
जनरनां क
जनरनां क
जनरनां क
शरी. रकाहमु ल भकालचेरकाव
9300-34800
म.भ.-22739/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-1672/शरी. गनांगकाधिर जिकामजनक
5200-20200
म.भ.-17802/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-1309 /शरी. रकोगचेश मकोरवसग
5200-20200
म.भ.-16442/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-1209/शरी.रुपचेश ककानांबळचे
5200-20200
म.भ.-12974/प्र.भ.-400
जनरनां क
घ.भ.-954/कमु. अमतृतका धिमुनांदरदू
5200-20200
म.भ.- 13777/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-1013/शरीम. मकाधिवरी वशदचे
5200-20200
म.भ.-11710/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-861/शरी. शजशककानांत कचेळकर
5200-20200म.भ.-21148/जनरनां क
घ.भ.-1555/शरी. जवठ्ठल बमेंदग
मु रचे
5200-20200
म.भ.-14770/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-1086/शरी. अजजित पररकाळ
4400-7400
म.भ.- 16837/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-1238/धिमु.भ.-50/शरी.रकोशन आनांबचेकर
4400-7400
म.भ.- 10880/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-800/धिमु.भ.-50/शरी. जवलकास सनगरचे
4400-7400
म.भ.- 16361/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-1203/धिमु.भ.-50/शरी. सनांदरीप जपलणकर
4400-7400
म.भ.- 14865/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-1093/-धिमु.भ.-50/शरीमतरी अजनतका गणदचे कर
4400-7400
म.भ.- 14865/प्र.भ.-400/जनरनां क
घ.भ.-1093/-धिमु.भ.-50/जरक्त पद
जनरनां क
जरक्त पद
जनरनां क
जरक्त पद
जनरनां क
जरक्त पद
जनरनां क

अ.
क्र.
1.

2.

[कलम 4 (1) (ब) (xi) ]
रत्नकाजगररी रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकाचचे मनांजिरदू अनांदकाजिपतक व खचर्याचका तपजशल रकाचरी जवस्ततृत मकाजहतरी प्रककाजशत करणचे
 अनांदकाजिपतककाच्रका प्रतरीचचे प्रककाशन
 अनमुदकानकाच्रका जवतरणकाच्रका प्रतरीचचे प्रककाशन
अनांदकाजिपतकरीर जशषर्याचचे वणर्यन
अनमुदकान (रुपरचे)
जनरकोजिरीत वकापर
अजधिक अनमुदकान अपचेकरीत
अजभप्रकार
(कचेत व ककामकाचका
असल्रकास रुपरकात
तपजशल)
2220-महजहतत व प्रजसध्दत,
1) वयेतन-भत्तये :- .
---आवश्रकतये नमसहर वहढतव
800 इतर (00)(01),
2) प्रवहस -: अनमदहनहसहठत महगिणत कयेलत
जजिल्हह महजहतत कहरर्यालरहचत
3) कहरर्यालरखचर्त जिहतये.
आस्थहपनह
4) इयांधन - --(22200025)
5) भहडये कर 6) जिहजह. प्रजसध्दत
7) अजतथ्र 8) वहहन दतूरुस्तत 9) सयांगिणक 10) दतूरध्वनत, पहणत, जवदमत2220-महजहतत व प्रजसध्दत,
----आवश्रकतये नमसहर वहढतव
वयेतन भत्तये -60 इतर 102 महजहतत ककेंद्र
अनमदहनहसहठत
प्रवहस - /(00)(01), महजहतत ककेंद्र
महगिणत कयेलत जिहतये
कहरर्यालर. खचर्त आस्थहपनह रयोजिनयेत्तर
(22200061)

1)
2)
3)

0000000
[कलम 4 (1) (ब) (xii) ] नममनह (अ)
रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकातरील अनमुदकान वकाटपकाच्रका ककारर्यक्रमकाचरी ककारर्यपध्दतरी ............. रका वषर्यासकाठरी प्रककाजशत करणचे


















ककारर्यक्रमकाचचे नकाव
लकाभकाथर्थीच्रका पकाततका सनांबधिरीच्रका अटरी व शतर्थी
लकाभ जमळण्रकासकाठरीच्रका अटरी.
लकाभ जमळण्रकासकाठरीचरी ककारर्यपध्दतरी
पकाततका ठरजवण्रकासकाठरी आवश्रक असलचेलचे ककागदपत
ककारर्यक्रमकामध्रचे जमळणका-रका लकाभकाचरी जवस्ततृत मकाजहतरी
अनमुदकान वकाटपकाचरी ककारर्यपध्दतरी
सकम अजधिकका-रकाचचे पदनकाम
जवननांतरी अजिर्यासकोबत लकागणकारचे शमुल्क
इतर शमुल्क
जवननांतरी अजिर्याचका नममुनका
सकोबत जिकोरणचे आवश्रक असलचेल्रका ककागदपतकानांचरी रकादरी (दस्तकाऐवजि / दकाखलचे )
जिकोर ककागदपतकाचका नममुनका
ककारर्यपध्दरी सनांदभर्यात तक्रकार जनवकारणकासकाठरी सनांबनांधिरीत अजधिकका-रकाचचे पदनकाम
तपजशलवकार व प्रत्रचेक स्तरकावर उपलब्धि जनधिरी (उदका. जजिल्हका पकातळरी, तकालमुकका पकातळरी, गकाव पकातळरी)
लकाभकाथर्थीचरी रकादरी खकालरील नममुन्रकात

टतप : रह कहरर्यालरहमहफर्तत जवकहस रयोजिनहसहठत खचर्त कयेलह जिहत नसल्रहनये वरतल जवषरहयांतगिर्तत लहभहथर्थींचत महजहतत जनरयां क आहये .

0000000
[कलम 4 (1) (ब) (xii) ] नममनह (ब)
रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकातरील अनमुदकान लकाभकाथर्थीचरी जवस्ततृत मकाजहतरी प्रककाजशत करणचे
रकोजिनका / ककारर्यक्रमकाचनां नकानांव :
अनमु.क्र.
1

लकाभकाथर्थीचचे नकानांव व पतका
जनरनां क

अनमुदकान/लकाभ रकाचरी रक्कम/स्वरूप

जनवरपकाततचेचचे जनकष

अजभप्रकार

जनरनां क

जनरनां क

जनरनां क

टतप : रह कहरर्यालरहमहफर्तत जवकहस रयोजिनहसहठत खचर्त कयेलह जिहत नसल्रहनये वरतल जवषरहयांतगिर्तत लहभहथर्थींचत महजहतत जनरयां क आहये .
0000000
[कलम 4 (1) (ब) (xiii) ]
रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकातरील जमळणका-रका /सवलतरीचका परवकानका रकाचरी चकालदू वषर्याचरी तपशरीलवकार मकाजहतरी.
परवकानका/परवकानगरी/सवलतरीचचे प्रककार
अनमु.
क्र.

परवकानका धिकारककाचचे नकानांव

परवकान्रकाचका प्रककार

परवकानका क्रमकानांक

जदनकानांकका
पकासदून

जदनकानांकका
परर्यंत

सकाधिकारण
अटरी

जनरनां क

जनरनां क

जनरनां क

जनरनां क

जनरनां क

जनरनां क

जनरनां क

परवकान्रकाचरी
जवस्ततृत
मकाजहतरी
जनरनां क

टतप : रह कहरर्यालरहमहफर्तत कयोणतयेहत परवहनये जदलये जिहत नसल्रहनये वरतल जवषरहबहबतचत महजहतत जनरयां क आहये .
[कलम 4 (1) (ब) (xiv) ]
रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकातरील मकाजहतरीचचे इलचेक्ट्ररॉनरीक स्वरूपकात सकाठजवलचेलरी मकाजहतरी प्रककाजशत करणचे . चकालदू वषर्याकररीतका.
अनमु.क्र.
दस्तऐवजिकाचका
जवषर
ककोणत्रका इलचेक्ट्ररॉजनक
मकाजहतरी
जिबकाबदकार
प्रककार
नममुन्रकात
जमळजवण्रकाचरी पध्दत
व्रक्तरी
1.
शहसकतर रयोजिनहयांचत
बहतम्रह, लयेख, रशकथह,
जसडत , फ्लट्रॉपत,
महजहततच्रह
जजिल्हह महजहतत अजधकहरत,
महजहतत व सयांदभर्त
छहरहजचतये, पमस्तकये,
क्लतप
अजधकहरह
महजहतत अजधकहरत
सहजहत्र.
प्रकहशनये
नमसहर
इत्रहदत.






टचे प
जफल्म
जसररी
फ्लरॉपरी
इतर ककोणत्रकाहरी स्वरूपकात

000000

[कलम 4 (1) (ब) (xv) ]
रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकात उपलब्धि समुजवधिकानांचका तक्तका प्रककाजशत करणचे .
उपलब्धि समुजवधिका

 भचेटण्रकाच्रका वचेळचेसनांदभर्यात मकाजहतरी : 10.00 तये 05.45 कहरर्यालरतन वयेळयेत
 वचेबसकाईट जवषररी मकाजहतरी : उपलब्ध
 करॉलसमेंटर जवषररी मकाजहतरी : लहगितू नहहत.
 अजभलचेख तपकासणरीसकाठरी उपलब्धि समुजवधिकानांचरी मकाजहतरी : आहये
 ककामकाच्रका तपकासणरीसकाठरी उपलब्धि समुजवधिकाचरी मकाजहतरी : आहये
 नममुनचे जमळण्रकाबकाबत उपलब्धि मकाजहतरी : आहये
 सदूचनका फलककाचरी मकाजहतरी : आहये
 गनांथकालर जवषररी मकाजहतरी : लहगितू नहहत.
अ.क्र

1.

समुजवधिकानांचका प्रककार

प्रजसध्दत पतकये,
प्रकहशनये,
ववृत्तपतये

वचेळ

कहरर्यालरतन
वयेळयेत

ककारर्यपध्दतरी

महजहततच्रह
अजधकहरह
नमसहर

जठककाण

जजि.मह.कह
सयांदभर्त कक

जिबकाबदकार
व्रक्तरी/
कमर्यचकाररी
जजिल्हह
महजहतत
अजधकहरत,
महजहतत
अजधकहरत

तक्रकार
जनवकारण
उपलब्ध
आहये

000000
[कलम 4 (1) (ब) (xvi) ]
रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकातरील शकासकरीर जिन मकाजहतरी अजधिककाररी /सहकाय्रक शकासकरीर जिन मकाजहतरी अजधिककाररी / अजपलरीर प्रकाजधिककाररी
(तचेथरील लकोक प्रकाजधिकरीच्रका ककारर्यकचेतकातरील) रकाचरी जवस्ततृत मकाजहतरी प्रककाशरीत करणचे .
अ. शकासकरीर जिन मकाजहतरी अजधिककाररी
अ.
शकासकरीर मकाजहतरी
ककारर्यकचेत
पतका / फकोन
ई- मचेल
अजपलरीर प्रकाजधिककाररी
क्र.
पदनकाम
1.
जमलधींद मधमसद
म न
जजिल्हह
जजिल्हहजधकहरत कहरर्यालर आवहर,
उपसयांचहलक
बहयांदतवडये कर,
रत्नहजगिरत नवतन प्रशहसकतर इमहरत, अये ववगि, ratnagiridio@gmail.c
(महजहतत), जवभहगितर
जजिल्हह महजहतत
तळमजिलह, रत्नहजगिरत
om
महजहतत कहरर्यालर,
अजधकहरत,
02352-220953
कयोकण जवभहगि,
रत्नहजगिरत
02352-222325
नवत ममयांबई .
क सहहय्रक शकासकरीर जिन मकाजहतरी अजधिककाररी
अ.
सहकाय्रक शकासकरीर
ककारर्यकचेत
पतका / फकोन
ई-मचेल
अजपलरीर प्रकाजधिककाररी
क्र.
मकाजहतरी
अजधिककाररीचचे नकानांव पदनकाम
1.
शत.रहहमल लक्ष्मणरहव
जजिल्हह
जजिल्हहजधकहरत कहरर्यालर आवहर,
dioraigad@gmail.com
जजिल्हह महजहतत
भहलयेरहव
रत्नहजगिरत
नवतन प्रशहसकतर इमहरत, अये
अजधकहरत

ववगि, तळमजिलह, रत्नहजगिरत

अ.
क्र.
1.

अजपलरीर
अजधिककाररीचचे
नकानांव
डट्रॉ.गिणयेश ममळये

पदनकाम

ककारर्यकचेत

मह. उपसयांचहलक
(महजहतत),

कयोकण
जवभहगि

क. अजपलरीर अजधिककाररी
पतका / फकोन

रत्नहजगिरत

ई- मचेल

रकानांच्रका अजधिनस्त
शकासकरीर मकाजहतरी
अजधिककाररी
जजिमहअ
ठहणये, रहरगिड,
रत्नहजगिरत,
पहलघर.

जवभहगितर महजहतत
ddikonkan@h
कहरर्यालर, कयोकण जवभहगि,
otmail.com
नवत ममयांबई, कयोकण भवन,
जतसरह मजिलह, नवत ममयांबई 400 614
दतूरध्वनत क. 022-27571388
0000000000
[कलम 4 (1) (ब) (xvii) ]
रचेथरील जजिल्हका मकाजहतरी ककारर्यालरकातरील प्रककाशरीत मकाजहतरी :
जजिल्हरहचत आजण जजिल्हरहततल जवकहस रयोजिनहयांचत महजहतत दये णहरत " आपलका जजिल्हका पमुसस्तकका " हत पमसस्तकह जिनतयेच्रह महजहततसहठत आजण
प्रसहर महध्रमहयांच्रह सयांदभर्यासहठत प्रकहशतत करण्रहत आलरी असदून त्रहच्रह प्रतत जजिल्हह महजहतत कहरर्यालर, रहरगिड रये थये उपलब्ध आहचे त.
प्रसकार मकाध्रमकानांनकाहरी सदरच्रका प्रतरी जवतजरत करण्रकात आल्रका आहचे त .
[ कलम 4 (1) (क) ]
सवर्यसकामकान्र लकोककानांशरी सनांबनांधिरीत महत्वकाचचे जनणर्यर व धिकोरणचे रकानांचरी रकादरी प्रककाशनकाकजरतका तरकार करणचे व जवतररीत करणचे .
महजहतत व जिनसयांपकर्त महहसयांचहलनहलर, महहरहष्ट शहसन, मयांतहलर, ममयांबई रहयांच्रहकडतू न प्रकहजशत हयोणहरत शहसकतर रयोजिनहयांचत महजहतत
दये णहरत प्रकहशनये जजिल्हह महजहतत कहरर्यालरहमहफर्तत ग्रहमतण स्तरहपरर्यं त जवतरतत कयेलत जिहतहत.
[ कलम 4 (1) (र) ]
सवर्यसकाधिकारणपणचे आपल्रका ककारर्यालरकात हकोणका-रका प्रशकासकरीर / अधिर्यन्रकाररीक ककामककाजिकाच्रका प्रककारकाचरी रकादरी तरकार करणचे , घचे तलचेल्रका जनणर्यरकाबकाबत
ककारर्य करण्रकाचरी मरीमकानांसका रकापमुढचे दचे ण्रकात रचेईल असचे जिकाहरीर करणचे .
थयेट जिनतयेशत सयांबयांधतत कहमकहजि पध्दतत नसल्रहममळये रह जवषरहचत महजहतत जनरयां क आहये .

