जिल्हा महाज्तती कहारर्यालर , रहारगड -अजलबहाग
कलम 4(1)(b)(i)
जिल्हा महाज्तती कहारर्यालर , रहारगड -अजलबहाग रेथतील कहार्ये व कतकर्तव्र रहाय यांचा हा तपशीलतील
कार्यालराचाचे नानांव
: जिल्ा माज्तती कार्यालर, रारगड अजलबाग, म्ाराष्ट्र शाासन,
पता
पाधराचेवाडती, बँक ऑफ इनांजडराचरा सममोर, िमोगळेाचेकर नाका,
ता.अजलबाग, जि.रारगड, जपन कमोड ननां. 402201
कार्यालर प्रमप्रमुख
: जिल्ा माज्तती अजधिकारती, रारगड-अजलबाग
शाासकतीर जवभागाचाचे नानांव
: माज्तती व िनसनांपक्क म्ासनांचालनालर, मनांत्ालर, मप्रमुनांबई
कमोणतरा मनांत्ालराततील खातराचरा अजधिनस्थ	अ : सामानर प्रशाासन जवभाग, (कार्या.-34) मनांत्ालर, मप्रमुनांबई
कार्ककाचेत्
: रारगड जिल्ा
भौगमोलतीक
: रारगड, कार्यानप्रमुरूप:शाासकतीर प्रजसधसती
जवजशाष्ट कारर्ये
: शाासनाचरा रमोिना व धिमोरणानांचती प्रजसधसती.
जवभागाचाचे धराचेर/धिमोरण
: शाासनातफर्ये िनताचेसाठती राबजवणरात राचेणाऱ्रा रमोिना व
धिमोरणानांचती जवजवधि माधरमाततून प्रजसधसती.
सव्क सनांबनांधितीत कम्कचारती
: सव्याना लागतू आ्ाचे.
कार्क
: िास्थ	ततीत िास्थ	त व वृतपत् व इलाचेक्ट्र्ट्र इलेक्ट्रॉजनक प्रसार माधरमानांद्वारेƦ甈ाराचे
प्रजसधस करणाचे.
कामाचाचे जवस्थ	त वृत स्थ	वरूप
: प्रसशा्कनाचे, ्मोजड्डिंग्ि, घडतीपजत्का, माज्ततीपप्रमुसस्थ	तका, व वृत,
लाचेख, जवशााचेष लाचेख, रशामोकअा, मप्रमुलाखतती, आजस द्वारेƦ甈ाराचे
शाासनाचरा रमोिनाचेचती माज्तती िनताचेपर्डिंत पमो्मोचजवणाचे .
मालमताचेचा तपशातील
: सतूरधवनती, सनांगणक, झाचेर इलेक्ट्रॉक्ट्रस मशातीन , फॅक्ट्रस, ्टतीव्ती कॅमाचेरा,
फमो्टमो कॅमाचेरा, सतूरसशा्कनसनांच (्टती.व्ती), वा्न इ.
इमारतती व िागाचेचा तपशातील
: भाडाचती इमारत., रारगड-402201
उपलबधि साचेवा
: सतूरधवनती, सनांगणक, ई-माचेल.
सनांस्थ	अाचेचरा सनांरचनातमक तक्ट्रतरामधराचे कार्ककाचेत्ाचाचे प्रतराचेक स्थ	तरावरचाचे तपशातील
कार्यालरतीन सतूरधवनती क्रमानांक
: 02141--222019
कार्यालरतीन वाचेळे
: सकाळेती 10-00 ताचे सारनांकाळेती 5-45 वा.
सापता्तीक सप्रमुटती व जवजशाष्ट साचेवाचेसाठती ठरजवलाचेलरा वाचेळेा : सप्रमुसरा व चौअा शाजनवार व रजववार (प्रासनांजगक)

सय यांसथेचा हा पहारूप तक्ततहा
1)
जिल्ा माज्तती अजधिकारती, जिल्ा माज्तती कार्यालर, रारगड अजलबाग.
2)
माज्तती अजधिकारती.
3)
सतूरमप्रमुद्रचालक-जन-्टनांकलाचेखक.
4)
जलजपक-्टनांकलाचेखक.
5)
जलजपक-्टनांकलाचेखक.
6)
सव्कसाधिारण स्ायरक.
7)
जसनाचेरनांत्चालक.
8)
वा्नचालक.
9)
वा्नचालक.
10) स्थ	वचच्छक-जन-जशापाई.
11) सतूरमप्रमुद्रण सनांसाचेशावा्क.
12) जशापाई.
13) रमोजनओ ऑपराचे्टर.
14) जशापाई.
15) सतूरमप्रमुद्रक सनांसाचेशावा्क .
16) सारकल सनांसाचेशा वा्क.
( अजधिनस्थ	त कार्यालर, उपमाज्तती कार्यालर, म्ाड सधरा बनांस असलरानाचे ताचेअतील कम्कचारती जिल्ा माज्तती कार्यालर, रारगडअजलबाग राचेअाचे वग्क करणरात आलाचे आ्ाचेत.)
[कलम 4(1)(b)(i) ] नमुनहा (अ)
जिल्ा माज्तती कार्यालराततील अजधिकारती व कम्कचारती रानांचरा अजधिकारानांचा तपशातील
अ.
क.

पदनहाम

अजिकहार-पशीलहासकतीर-आरथक

1

जिल्ा माज्तती अजधिकारती,
रारगड-अजलबाग

जिल्ाचाचे जनरनांत्ण अजधिकारती सव्क
कामकािावर जनरनांत्ण तसाचेच आ्रण
व सनांजवतरण अजधिकारती

कोणतरहा कहारदहा/
जनरम/शीलहासनजनणकर्तर/
पजरपत्रकहा नुसहार
†Ö¸ü›üß¯Öß1081/xxx iv,
4.9.1981

अजिपहार

आ्रण व सनांजवतरण
अजधिकारती

[कलम 4(1) (b)(i) ] नमुनहा (ब)
राचेअतील जिल्ा माज्तती कार्यालराततील अजधिकारती व कम्कचारती रानांचरा कत्कवराचा तपशातील.
अ.
क.

पदनहाम

कतकर्तव्रे

1.

जिल्ा माज्तती अजधिकारती

2,

माज्तती अजधिकारती

3,

सतूरमप्रमुद्रचालक-जन्टनांकाचेखक

शाासकतीर कार्कक्रमाचाचे प्रजसधसती जवषरक कामकाि,
कार्यालर प्रमप्रमुख म्ह्णतून कत्कवर पार पाडणाचे व आ्रण व
सनांजवतरण अजधिकारती म्ह्णतून कत्कवर पार पाडणाचे.
शाासकतीर कार्कक्रमाचाचे प्रजसधसती जवषरक कामकाि, व वृत
सनांकलन, व वृत जवशााचेष, लाचेख नोंस व्ती, माज्ततीचा
अजधिकार, ्ोंडर्डींग्ि साचेखभाल, सप्रमुरुस्थ	तती, पत्कार पप्रमुरस्थ	कार,
जनवडणतूक जवषरक कामकाि, अजधिसस्थ	वक वृतती कामकाि.
ई-माचेल द्वारेƦ甈ाराचे व वृत जवशााचेष व अनप्रमुषनांजगक बाब बाबींचाचे मप्रमुख्यारालर व
प्रजसधसती माधरमानांना साचेवाण-घाचेवाण, आस्थ	अापना जवषरक
कामकाि,

कोणतरहा कहारदहा/ जनरम/
शीलहासनजनणकर्तर/ पजरपत्रकहा नुसहार

अजिपहार

4,
5

जलजपक ्टनांकलाचेखक

6

सव्कसाधिारण स्ायरक

7

जसनाचेरनांत्चालक

8,
9

वा्न चालक

10,
11,
12,
14,
15,
16

चतप्रमुअ्क शाचेणती कम्कचारती
( 6 पसाचे)

13

रमोजनओ ऑपराचे्टर वग्क 4

व वृत जवशााचेष, लाचेख व अनर प्रजसधसती जवषरक ्टनांकलाचेखन,
वा्न सप्रमुरुस्थ	तती व साचेखभाल जवषरक पत्वरव्ार,
लमोकराज्र वग्कणतीसारानांचती नावाचे ्टनांकजलखतीत करणाचे व सतीडती
पाठजवणाचे, रद्ती जवक्रती जवषरक कामकाि, ्मोजड्डिंग्ि जवषरक
पत्वरव्ार. आवाक-िावक नोंसव्ती, लाचेखा जवषरक
कामकाि, चतप्रमुअ्क शाचेणती कम्कचाऱ्रानांचाचे भजवषर जनव्या् जनधिती
लाचेखाचे, अनप्रमुषनांजगक नोंस व्ा, लाचेखा पजरकण जवषरक
कामकाि, बतीडतीएस द्वारेƦ甈ाराचे कामकाि, साचेवाअ्कवर कामकाि,
िाज्रात.
लमोकराज्र वग्कणतीसारानांचती नावाचे ्टनांकजलखतीत करणाचे व सतीडती
पाठजवणाचे, लमोकराज्र पत्वरव्ार, िडसनांग्र् नोंस व्ती,
लाचेखन व सामप्रमुग्रती, व वृत जवशााचेष, लाचेख व अनर प्रजसधसती
जवषरक ्टनांकलाचेखन,
मप्रमुव्ती कॅमाचेरा द्वारेƦ甈ाराचे म्तवाचरा शाासकतीर कार्कक्रमानांचाचे
सतूरसशा्कन साठती जचजत्करण, मप्रमुव्ती कॅमाचेऱ्राचती साचेखभाल
सप्रमुरुस्थ	तती, ,च्छाराजचत् काढणाचे, सव्जडओ सक्ट्रलपपग, व वृतपत्
खराचेसती नोंस व्ती, इ.
वा्न चालजवणाचे, साचेखभाल व सप्रमुरुस्थ	तती, ल इलेक्ट्रॉग बप्रमुक अदावत
ठाचेवणाचे.
व वृत, रशाकअा, लाचेख, ्टपाल वा्टप, सैजनकानांचती कात्णाचे
काढणाचे व जचक्टवणाचे. कार्यालर स्थ	वचच्छ व नती्टनाचे्टकाचे
ठाचेवणाचे.

चक्रतीमप्रमुद्रणावरतील कामकाि

[कलम 4(1) (ब) (iii) ]
जनण्कर प्रक्रतीराचेततील पर्कवाचेकण व िबाबसारतीचाचे उतरसाजरतव जनसदचत करून कार्कपधसततीचाचे प्रकाशान
(कामाचा प्रकार / नानांव) शाासनाचती प्रजसधसती
कामाचाचे स्थ	वरूप : शाासनाचरा धराचेर धिमोरणानांचती प्रजसधसती.
सनांबनांजधित स्थ	वरूप :
अजधिजनरमाचाचे नानांव : --जनरम : --शाासन जनण्कर : --पजरपत्काचे : --कार्यालरतीन आसाचेशा: ---

अ.क.

कहामहाचा े सवरूप

कहालहाविती जदवस

कहामहासहाठती िबहाबदहार अजिकहारती

1.

शाासनाचरा धराचेर धिमोरणानांना प्रजसधसती

--

जिल्ा माज्तती अजधिकारती

अजिपहार

ज्टप : कलम 4 (1)(b)(ii)

अनप्रमु.क्र.
जनरय यांक

काम/कार्क
जनरय यांक

[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमुनहा (अ)
नमप्रमुनरामधराचे कामाचाचे प्रक्टतीकरण
सनांघ्टनाचाचे लक (वाजषक्क)
कामाचाचे प्रमाण
आजअक्क लक
जनरय यांक
जदलेलरहा अनुदहानहानुसहार

अजभप्रार

[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमुनहा (ब)
कामाचती कालमर्यासा
काम पतूण्क ्मोणरासाठती प्रतराचेक कामाचती कालमर्यासा - तवजरत
अनप्रमु.क्र.

काम/कार्क

जसवस / तास पतूण्क करणरासाठती

िबाबसार
अजधिकारती

तक्रार जनवारण
अजधिकारती

1

जनरय यांक

जनरय यांक

जिल्हा महाज्तती अजिकहारती

जनरय यांक

अनप्रमु. क्र.
जनरय यांक

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुनहा (अ)
प्रजसधसतीचरा कामाशाती सनांबनांजधित जनरम / अजधिजनरम
सतूचना पत्कानप्रमुसार जसलाचेलाचे जवषर
जवषर क्रमानांक व वष्क
अजभप्रार (असलरास)
जनरय यांक
जनरय यांक

अनप्रमु. क्र.
जनरय यांक

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुनहा (ब)
प्रजसधसतीचरा कामाशाती सनांबनांजधित शाासन जनण्कर
शाासन जनण्करानप्रमुसार जसलाचेलाचे जवषर
शाासन जनण्कर क्रमानांक व तारतीख
जनरय यांक
जनरय यांक

अजभप्रार (असलरास)
जनरय यांक

अनप्रमु. क्र.
जनरय यांक

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुनहा (क)
प्रजसधसतीचरा कामाशाती सनांबनांजधित पजरपत्काचे
शाासन पत्कानप्रमुसार जसलाचेलाचे जवषर
पजरपत्क क्रमानांक व तारतीख
जनरय यांक
जनरय यांक

अजभप्रार (असलरास)
जनरय यांक

अनप्रमु. क्र.
जनरय यांक

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमुनहा (ड)
प्रजसधसती कामाशाती सनांबनांजधित कार्यालरतीन आसाचेशा / धिमोरणातमक पजरपत्काचे
जवषर
क्रमानांक व तारतीख
अजभप्रार (असलरास)
जनरय यांक
जनरय यांक
जनरय यांक

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमुनहा (इ)
जिल्ा माज्तती कार्यालरामधराचे उपलबधि सस्थ	तऐविानांचती रासती
सस्थ	तऐविाचा जवषर
अ.क.

दसतऐविहाचा हा पकहार

जवषर

सय यांबय यांजित व्रक्ततती/पदनहाम

व्रक्तततीचा े जठकहाण/
उपरोक्तत कहारर्यालरहात
उपलबि नसलरहास
कार्यालरातच

1.

बातम्हरा

मनांत्ती म्मोसर व शाासकतीर
जवभागाचरा जवजवधि बातम्हरा,

जिल्ा माज्तती अजधिकारती/ माज्तती
अजधिकारती

2
3

कम्कचाऱ्रानांचरा नस्थ	तरा
साचेरकाचे

आस्थ	अापना
वाचेतन, आकसस्थ	मक खच्क साचेरकाचे

सतूरमप्रमुद्रकचालक ्टनांकलाचेखक
जलजपक-जन-्टनांकलाचेखक

4
5

वत्कमान पत्ाचे
िडसनांग्र् वस्थ	ततू

माज्तती अजधिकारती
सव्कसाधिारण स्ायरक

6

िाज्रात

बातमती, लाचेख
कार्यालराततील िडसनांग्र्ाततील
वस्थ	तप्रमु
वग्गीक वृत व सशा्कनती

जलजपक-जन-्टनांकलाचेखक

[कलम 4 (1) (अ) (vI) ]
जिल्ा माज्तती कार्यालरामधराचे सस्थ	तऐविानांचती वग्कवारती
अ.
क.

जवषर

1.

नस्थ	तती

2.

लाचेखाजवषरक

3
4

वैरसक्ट्रतक नोंसव्ा
जनण्कर नस्थ	तती

दसतऐविहाचा हा पकहार/ नसतती/
मसस्टर/ ननोंदपुसतक, व््हाउचा र इ,

पमुख बहाबाबींचा हा तपशीलतीलवहार

साचेवाप्ट

आस्थ	अापना

सुरज्षित
ठेवणरहाचा हा
कहालहाविती
30 वषर्ये

लाचेखाजवषरक

वाचेतन साचेरक
आकसस्थ	मक खच्क

30 वषर्ये
3 वषर्ये

अनप्रमुसान जवषरक
धिनासाचेशा नोंसव्ती

5 वषर्ये
5 वषर्ये

साचेरक नोंसव्ती
कमोषागारात सासर करावराचरा साचेरकानांचती नोंसव्ती

3 वषर्ये
5 वषर्ये

रिा, वाचेतनवाढ, गमोपनतीर अ्वाल
वाचेळेमोवाचेळेती जनग्कजमत ्मोणाराचे सामानर प्रशाासन,
जवत, व इतर जवभागानांचाचे जनण्कर

30 वषर्ये
िास्थ	ततीत िास्थ	त
कालावधितीसाठती

प्रतराचेक कम्कचाऱ्राचती वैरसक्ट्रतक नस्थ	तती

शाासन जनण्कर नस्थ	तती

[कलम 4 (1) (ब) (vii) ]
जिल्ा माज्तती कार्यालराचरा पजरणामकारक कामासाठती िनसामानराशाती सलला मसलत करणराचती वरवस्थ	अा
अनु.
क.
1

सललहा मसलततीचा हा
जवषर
बातमती जवषरक

2

कार्कक्रमाचाचेआरमोिन

3

बैठकानांचाचे आरमोिन

कहारकर्तपणहालतीचा े जवसतिस्तृत वणकर्तन
मनांत्ती म्मोसरानांचरा कार्कक्रमाचरावाचेळेती बातमतीचरा
अनप्रमुषनांगानाचे कामकाि
शाासनाचरा धराचेर धिमोरणाचती अनांमलबिावणती
करणराचरास वृष्टतीनाचे आवदरक असणारती प्रजसधसती
शाासन जनण्कराचती अनांमलबिावणती कशाा तऱ््ाचेनाचे
्मोताचे राचती माज्तती िनताचेला करुन साचेणाचे

कोणतरहा अजिजनरमहा/
जनरमहा/पजरपत्रहाकहाव्दहारे
जनरनांक

पुनरहाविस्तृततीकहाल

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुनहा (अ)
अ.
क्र.
1

सजमततीचाचे नाव
जनरय यांक

जिल्ा माज्तती कार्यालर रारगड राचेअतील समतीततीचती रासती प्रकाशातीत करणाचे
सजमततीचाचे ससस्थ	र सजमततीचाचे उद्तीष्ट जकतती वाचेळेा घाचेणरात
सभा िनसामानरासाठती
राचेताचे
खप्रमुलती आ्ाचे पकवा ना्ती
जनरय यांक
जनरय यांक
जनरय यांक
जनरय यांक

सभाचेचा कार्कव वृतानांत
(उपलबधि)
जनरय यांक

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुनहा (ब)
जिल्ा माज्तती कार्यालराचरा अजधिसभानांचती रासती प्रकाशातीत करणाचे
अ.
क्र.
1

अ.
क्र.
1

अजधिसभाचेचाचे
नाव
जनरय यांक

पजरषसाचाचे नाव
जनरय यांक

सभाचेचाचे
ससस्थ	र
जनरय यांक

सभाचेचाचे
उद्तीष्ट
जनरय यांक

पजरषसाचेचाचे
ससस्थ	र
जनरय यांक

जकतती वाचेळेा
घाचेणरात राचेताचे
जनरय यांक

सभा िनसामानरासाठती
खप्रमुलती आ्ाचे पकवा ना्ती
जनरय यांक

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुनहा (क)
जिल्ा माज्तती कार्यालराचरा पजरषसानांचती रासती प्रकाशातीत करणाचे
पजरषसाचेचाचे
जकतती वाचेळेा
सभा िनसामानरासाठती खप्रमुलती आ्ाचे
उद्तीष्ट
घाचेणरात राचेताचे
पकवा ना्ती
जनरय यांक
जनरय यांक
जनरय यांक

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुनहा (ड)
जिल्ा माज्तती कार्यालराचरा कमोणतरा्ती सनांस्थ	अाचेचती रासती प्रकाशातीत करणाचे
अ.
सय यांसथेचा े नहाव
सय यांसथेचा े
सय यांसथेचा े
जकतती वेळहा
सिहा िनसहामहानरहासहाठती
क.
सदसर
उदतीषस्ट
घेणरहात रेते
खुलती आ्े किकवहा नहा्ती
जनरय यांक
जनरय यांक
जनरय यांक
जनरय यांक
जनरय यांक
1

सभाचेचा
कार्कव वृतानांत (उपलबधि)
जनरय यांक

सभाचेचा कार्कव वृतानांत
(उपलबधि)
जनरय यांक

सिेचा हा कहारकर्तविस्तृतहाय यांत
(उपलबि)
जनरय यांक

कलम 4 (1)(ब)(xi)]
जिल्ा माज्तती कार्यालर राचेअतील अजधिकारती व कम्कचारती रानांचती नावाचे, पताचे व माजसक वाचेतन करणाचे.
पदनहाम
वगकर्त
रुिजू जदनहाय यांक
अ.
अजिकहारती/ कमकर्तचा हाऱरहाचा े
दजूरधवनती कमहाय यांक/ फॅकक्तस /
क.
नहाय यांव
ई-मेल
1

जिल्ा माज्तती
अजधिकारती

शती.पती.डती.पा्टमोसकर

1

27/01/1999

2

माज्तती अजधिकारती

शती.जवषणतू का.काकडाचे

2

3
4

जसनाचे रनांत्चालक

शती.ि. ना. ठाकतूर
शती.ज्.आ.भमोईर

3
3

5

सव्क साधिारण स्ायरक

शतीमतती भारतती सनां. वाघ

6
7

जलजपक-जन-्टनांकलाचेखक
जलजपक-जन-्टनांकलाचेखक

8
9

एकजूण वेतन
60,988/-

29/06/1989

02141-222019
02141-223522
dioraigad@gmail.com
--''--

22/8/2013
26/02/1981

--''---''--

18,708/32,222/-

3

28/07/2008

--''--

21,674/-

जरक्ट्रत
शती.स.व.काळेप्रमुखाचे

3
3

-02/05/2005

--''---''--

0
22,190/-

वा्न चालक
वा्न चालक

शती.स.सा.राऊत
शती.प्र.बा.जनकम

3
3

26/08/2013
22/08/2013

--''---''--

18,708/18,708/-

10
11

सारकल सनांसाचेशा वा्क
सतूरमप्रमुद्रक सनांसाचेशा वा्क

जरक्ट्रत
जरक्ट्रत

4
4

-

--''---''--

0
0

12
13

जशापाई
स्थ	वचच्छक-जन-जशापाई

जरक्ट्रत
शती.ग.ताचे.सप्रमुरासाचे

4
4

26/08/2013

--''---''--

0
14,003/-

सतूरमप्रमुद्रणचालक
्टनांकलाचेखक

51,890/-

14
15

रमोजनओ ऑपराचे्टर
जशापाई

शती.अ.म.ममोराचे
शती.शााचेख इस्थ	माईल जन. शााचेख

4
4

11/02/1980
22/08/2013

--''---''--

24,579/14,003/-

16

सनांसाचेशा वा्क

जरक्ट्रत

4

--

--''--

0

अ.क
क.

[कलम 4 (1)(ब)(x)]
जिल्ा माज्तती कार्यालराचरा अजधिकारती व कम्कचाऱ्रानांचरा वाचेतनाचती जवस्थ	त वृत माज्तती प्रकाजशात करणाचे .
वगकर्त
वेतन रुपरेषहा
इतर अनुजेर िते
वेतन बँड. गेड वेतन
जनरमतीत (म्हागहाई ितहा,
पसय यांगहानुसहार
जवशीलेष (िसे पकलप ितहा,
घरिहाडे ितहा, शील्र ितहा)
(िसे पवहास ितहा)
पजशील्षिण ितहा)

1
2

1
2

9300-34800. 5000
9300-34800. 4400

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार
शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार
प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप
प्रसनांगानप्रमुरुप

3
4

3
3

5200-20200 2400
5200-20200. 2000

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार
शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार
प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप
प्रसनांगानप्रमुरुप

5

3

5200-20200. 1900

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप

6

3

5200-20200. 1900

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप

7
8

3
3

5200-20200. 1900
5200-20200. 1900

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार
शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार
प्रवासानप्रमुसार

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार
प्रसनांगानप्रमुरुप

9
10

3
4

5200-20200. 1900
5200-20200.1900

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार
शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार
प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप
प्रसनांगानप्रमुरुप

11

4

4440-7440.1300

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप

12

4

5200-20200.1600

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप

13

4

4440-7440.1300

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप

14

4

4440-7440.1300

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप

15

4

4440-7440.1300

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप

16

4

4440-7440.1300

शाासकतीर जनरमानप्रमुसार

प्रवासानप्रमुसार

प्रसनांगानप्रमुरुप

[कलम 4 (1) (ब) (xi) ]
जिल्ा माज्तती कार्यालराचाचे मनांितूर अनांसािपत्क व खच्याचा तपजशाल राचती जवस्थ	त वृत माज्तती प्रकाजशात करणाचे
अनांसािपत्काचरा प्रततीचाचे प्रकाशान अनप्रमुसानाचरा जवतरणाचरा प्रततीचाचे प्रकाशान
अ.
क.
1.

अय यांदहािपत्रकतीर जशीलषर्याचा े
वणकर्तन
जनरनांक

अनुदहान
जनरनांक

जनरोितीत वहापर
(्षिेत्र व कहामहाचा हा तपजशीलल)
जनरनांक

अजिक अनुदहान अपे्षितीत
असलरहास रुपरहात
जनरनांक

अजिपहार
जनरनांक

[कलम 4 (1) (ब) (xii) ] नमुनहा (अ)
जिल्ा माज्तती कार्यालराततील अनप्रमुसान वा्टपाचरा कार्कक्रमाचती कार्कपधसतती : जनरय यांक
रा वष्यासाठती प्रकाजशात करणाचे
कार्कक्रमाचाचे नाव
लाभाअ्गीचरा पात्ता सनांबधितीचरा अ्टती व शात्गी
लाभ जमळेणरासाठतीचरा अ्टती.
लाभ जमळेणरासाठतीचती कार्कपधसतती
पात्ता ठरजवणरासाठती आवदरक असलाचेलाचे कागसपत्
कार्कक्रमामधराचे जमळेणा-रा लाभाचती जवस्थ	त वृत माज्तती
अनप्रमुसान वा्टपाचती कार्कपधसतती
सकम अजधिका-राचाचे पसनाम
जवननांतती अि्यासमोबत लागणाराचे शाप्रमुलक
इतर शाप्रमुलक
जवननांतती अि्याचा नमप्रमुना
समोबत िमोडणाचे आवदरक असलाचेलरा कागसपत्ानांचती रासती (सस्थ	ताऐवि / साखलाचे)
िमोड कागसपत्ाचा नमप्रमुना
कार्कपधसती सनांसभ्यात तक्रार जनवारणासाठती सनांबनांधितीत अजधिका-राचाचे पसनाम
तपजशालवार व प्रतराचेक स्थ	तरावर उपलबधि जनधिती (उसा. जिल्ा पातळेती, तालप्रमुका पातळेती, गाव पातळेती)
लाभाअ्गीचती रासती खालतील नमप्रमुनरात
[कलम 4 (1) (ब) (xii) ] नमुनहा (ब)
जिल्ा माज्तती कार्यालराततील अनप्रमुसान लाभाअ्गीचती जवस्थ	त वृत माज्तती प्रकाजशात करणाचे
रमोिना / कार्कक्रमाचनां नानांव :
अनु. क.

लहािहाथ्थीचा े नहाय यांव व पतहा

अनुदहान/लहाि रहाचा ती रक्तकम/सवरूप

जनवडपहात्रतेचा े जनकष

अजिपहार

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

[कलम 4 (1) (ब) (xiii) ]
जिल्ा माज्तती कार्यालराततील जमळेणा-रा /सवलततीचा परवाना राचती चालतू वष्याचती तपशातीलवार माज्तती.
परवाना/परवानगती/सवलततीचाचे प्रकार
अनु.क.
परवहानहा
परवहानरहाचा हा
परवहानहा
जदनहाय यांकहा
जदनहाय यांकहा
सहािहारण
िहारकहाचा े नहाय यांव
पकहार
कमहाय यांक
पहासजून
पर्यंत
अस्टती
1

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

परवहानरहाचा ती जवसतिस्तृत
महाज्तती

जनरनांक

[कलम 4 (1) (ब) (xiv) ]
जिल्ा माज्तती कार्यालराततील माज्ततीचाचे इलाचेक्ट्र्ट्र इलेक्ट्रॉनतीक स्थ	वरूपात साठजवलाचेलती माज्तती प्रकाजशात करणाचे . चालतू वष्याकरतीता.
अनु.क.
दसतऐविहाचा हा
जवषर
कोणतरहा
महाज्तती
पकहार
इलेक्त्ट्रॉजनक नमुनरहात
जमळजवणरहाचा ती पधदत
1.
जनरनांक
जनरनांक
्टाचेप, जफलम, जसडती, फल इलेक्ट्रॉपती, इतर कमोणतरा्ती स्थ	वरूपात

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

िबहाबदहार व्रक्ततती
जनरनांक

[कलम 4 (1) (ब) (xv) ]
राचेअतील जिल्ा माज्तती कार्यालरात उपलबधि सप्रमुजवधिानांचा तक्ट्रता प्रकाजशात करणाचे.
उपलबधि सप्रमुजवधिा
भाचे्टणराचरा वाचेळेाचेसनांसभ्यात माज्तती
वाचेबसाई्ट जवषरती माज्तती
क इलेक्ट्रॉलसें्टर जवषरती माज्तती
अजभलाचेख तपासणतीसाठती उपलबधि सप्रमुजवधिानांचती माज्तती
कामाचरा तपासणतीसाठती उपलबधि सप्रमुजवधिानांचती माज्तती
नमप्रमुनाचे जमळेणराबाबत उपलबधि माज्तती
सतूचना फलकाचती माज्तती
ग्रनांअालर जवषरती माज्तती
अ.क
1.

सुजविहाय यांचा हा
पकहार
जनरनांक

वेळ

कहारकर्तपधदतती

जठकहाण

िबहाबदहार व्रक्ततती/कमकर्तचा हारती

तकहार जनवहारण

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

जनरनांक

[कलम 4 (1) (ब) (xvi) ]
जिल्ा माज्तती कार्यालराततील शाासकतीर िन माज्तती अजधिकारती/स्ायरक शाासकतीर िन माज्तती अजधिकारती / अजपलतीर प्राजधिकारती
(ताचेअतील लमोक प्राजधिकतीचरा कार्ककाचेत्ाततील) राचती जवस्थ	त वृत माज्तती प्रकाशातीत करणाचे.
अ.

शाासकतीर िन माज्तती अजधिकारती

अ.
क.

शीलहासकतीर महाज्तती
पदनहाम

कहारकर्त्षिेत्र

पतहा / फॅोन

ई- मेल

अजपलतीर पहाजिकहारती

1.

जिल्ा माज्तती अजधिकारती
रारगड-अजलबाग

जिल्ा-रारगड

नवराचे जबलड बाबींग, पाधराचेवाडती, बँक
ऑफ इनांजडरा सममोर, बालािती
नाका, अजलबाग, ता.अजलबाग,
जि.रारगड जपन कमोड ननां.402201
फमोन ननां. 02141-222019

dioraigad@gmail.com
dioabg@rediffmail.com

उपसनांचालक (माज्तती),
जवभागतीर माज्तती
कार्यालर,
कमोकण जवभाग,
नवती मप्रमुनांबई .

ब.

स्हायरक शाासकतीर िन माज्तती अजधिकारती

अ.
क.

स्हायरक
शीलहासकतीर महाज्तती

पदनहाम

कहारकर्त्षिेत्र

पतहा / फॅोन

ई- मेल

1.

माज्तती अजधिकारती

माज्तती
अजधिकारती

जिल्ारारगड

नवराचे जबलड बाबींग, पाधराचेवाडती, बँक ऑफ इनांजडरा
सममोर, बालािती नाका, अजलबाग,
ता.अजलबाग, जि.रारगड जपन कमोड
ननां.402201
फमोन ननां. 02141-222019

dioraigad@gmail.com
dioabg@rediffmail.com

क. अजपलतीर अजधिकारती
अ.
क.

अजपलतीर
अजिकहारतीचा े
नहाय यांव

पदनहाम

कहारकर्त्षिेत्र

पतहा / फॅोन

ई- मेल

रहाय यांचरहा अजिनसत
शीलहासकतीर महाज्तती
अजिकहारती

1.

शती.अजनरुधस
अष्टपप्रमुत्ाचे

मा. उपसनांचालक
(माज्तती)

कमोकण
जवभाग

जवभागतीर माज्तती
कार्यालर, कमोकण जवभाग,
नवती मप्रमुनांबई, कमोकण भवन,
जतसरा मिला,
नवती मप्रमुनांबई -400 614
सतूरधवनती क्र. 022-27571388

ddikon12@gmail
.com

जिमाअ
ठाणाचे, रारगड,
रतनाजगरती, पालघर

[कलम 4 (1) (ब) (xvii) ]
राचेअतील जिल्ा माज्तती कार्यालराततील प्रकाशातीत माज्तती :
जिल्राचती आजण जिल्राततील जवकास रमोिनानांचती माज्तती साचेणारती " रारगड जिल्ा चौफाचेर जवकास" ्ती पप्रमुसस्थ	तका िनताचेचरा
माज्ततीसाठती आजण प्रसार माधरमानांचरा सनांसभ्यासाठती प्रकाशातीत करणरात आलती असतून तराचरा प्रतती जिल्ा माज्तती कार्यालर, रारगड
राचेअाचे उपलबधि आ्ाचेत.
[ कलम 4 (1) (क) ]
सव्कसामानर लमोकानांशाती सनांबनांधितीत म्तवाचाचे जनण्कर व धिमोरणाचे रानांचती रासती प्रकाशानाकजरता तरार करणाचे व जवतरतीत करणाचे.
माज्तती व िनसनांपक्क म्ासनांचालनालर, म्ाराष्ट्र शाासन, मनांत्ालर, मप्रमुनांबई रानांचराकडतून प्रकाजशात ्मोणारती शाासकतीर रमोिनानांचती माज्तती
साचेणारती प्रकाशानाचे जिल्ा माज्तती कार्यालरामाफ्कत ग्रामतीण स्थ	तरापर्डिंत जवतरतीत काचेलती िातात.
[ कलम 4 (1) (ड) ]
सव्कसाधिारणपणाचे आपलरा कार्यालरात ्मोणा-रा प्रशाासकतीर / अधि्कनरारतीक कामकािाचरा प्रकाराचती रासती तरार करणाचे, घाचेतलाचेलरा
जनण्कराबाबत कार्क करणराचती मतीमानांसा रापप्रमुढाचे साचेणरात राचेईल असाचे िा्तीर करणाचे.
थेस्ट िनतेशीलती सय यांबय यांितीत कहामकहाि पधदतती नसलरहामुळे रहा जवषरहाचा ती महाज्तती जनरय यांक आ्े.

