जिल्हा परिषद,ठाणे
सामान्य प्रशासन विभाग
केंद्रीय माहहतीचा अधिकाि अधिननयम - २००५ अंतगगत कलम
४(१) ब अन्िये प्रससध्द किाियाची १ ते १७ मुदयांची माहहती.

कलम ४ (१) (b) (i)

सािगिननक प्राधिकिणाच्या कामांचा आणण कतगवयांचा तपशील

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७

मुदयांची माहिती.

सामान्य प्रशासन विभाग
कलम 4(1) (b) (i)

कायागलयाचे नाि
पत्ता

सामान्य प्रशासन विभाग
तिसिलदार कायागलय िमोर, स्टे शि रोड, ठाणे
(पश्चचम) 400601

कायगक्षेत्र
विभागाचे ध्येय िोिण

श्िल्िास्तरावरील ववभार् प्रमुख

तालुका स्तरावरील पंचायत िसमती

प्रशािकीय तथा आस्थापिा ववषयक बाबी

कायागलयाचा दिु ध्िनी क्रमांक

022-25333733, 25361534

कायागलयाचा ई मेल आय डी

gadzpthane@gmail.com/
dyceogad.zpthane-mh@gov.in

कायागलयीन िेळ

िकाळी ९.४५ ते िायंकाळी ६.१५

साप्ताहहक ि सािगिननक सुटटी

प्रत्येक शनिवार व रवववार शािककय नियमािुिार
इतर िावगिनिक िुटया.

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते
१७ मद
ु यांची माहिती.
सामान्य प्रशासन विभाग

संस्थेचा प्रारुप तक्ता (उदाहिणाथग)
मुख्य कायगकािी अधिकािी

उपमुख्य कायगकािी अधिकािी(सामान्य)

सहाय्यक प्रशासन अधिकािी

विस्ताि अधिकािी (सां)

कननष्ठ प्रशासन अधिकािी (प्रशासन/आस्थापना)

लघुलेखक(उश्रे)

िरिष्ठ सहाय्यक(सलपीक)

कननष्ठ सहाय्यक(सलवपक)

कननष्ठ

सहाय्यक(लेखा)

परिचि

कलम ४ (१) (b) (ii) क

या सािगिननक प्राधिकिणातील अधिकािी ि कमगचािी यांच्या
अधिकाि कक्षा

कलम ४ (१) (b) (ii) ख

सािगिननक प्राधिकिणातील अधिकािी ि कमगचािी यांची कतगवये

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते
१७ मद
ु यांची माहिती.
कलम ४(१) (b)(२)
नमुना (अ)
सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद, ठाणे कायागलयातील अधिकािी•ि कमगचािी यांचे अधिकािाचाा तपसशल
अ.
क्र.
1

पदनाम

अ- आधिकाि- अधथगक

संबधित

कायदा/ननयम/

असभप्राय

आदे श/िािपत्र

उपमुख्य कायगकारी

1)वर्ग 1 व वर्ग २ रािपत्रित अधिका-यांचे वेति व भत्ते

िेवाथग व

मिाराष्ट्र श्िल्िा

(िाप्रवव)

२) श्िल्िा पररषदे चे वर्ग ३ व वर्ग ४ कमगचारी यांचे वेति

िेवाथग प्रणाली

िसमत्या (आकश्स्मत

अधिकारी

िेवाथग प्रणाली मध्ये आिाररत व िंववतरीत करणे.

पंचायत राि िेवाथग प्रणाली मध्ये आिाररत व िंववतरीत
करणे.

३)मिाराष्ट्र श्िल्िा पररषद व पंचायत िसमत्या

पंचायत राि
िुिार.

पररषद व पंचायत

खचग ) नियम १९६८.

आकश्स्मक खचग नियम १९६८ िुिार आवती रक्कम

रुपये10,000/-(दिा ििार) व अिावतीत खचग रक्कम
रुपये 15000/- पयगत ककं वा त्यापेक्षा अधिक िािी.

४)ववत्तीय अधिकार नियम पश्ु स्तका नियम १९७८ भार्-१
उपववभार् १ ते ५ मिील नियम पुस्तक आकश्स्मक
खचग.
अ.
क्र.

१

पदनाम

ब- अधिकाि- प्रशासकीय /आस्थापना विषयक सिग बाबी.

संबधित

कायदा/ननयम/

असभप्राय

आदे श/िािपत्र
उपमुख्य कायगकारी

अधििस्त अधिकारी व कमगचारी.

मा.मुख्य कायगकारी

(िाप्रवव)

2.िवग प्रकारच्या रिा मंिूर करणे

केलेले अधिकार

अधिकारी

1.वेतिवाढी.

3.वर्ग -३ व ४ कमगचा-यांिा ककरकोळ सशक्षा.

4.वर्ग ३ व ४ र्ोपिीय अिवाल प्रनतवेदि व पुिववगलोकि
करणे.

यांिी प्रत्यावतीत

1.क्र.िाप्रवव/डेलीर्ेशि
/ आस्थ3/756हद 1मे
99

5. कमगचा-यांच्यािेवा पस्
ु तकात िोंद स्वाक्षाककं त करणे.

2.क्र.िाप्रवव/डेलीर्ेशि

योििा प्रस्ताव/ पदोन्िती प्रस्ताव तयार करणे.

हद.17.7.2002

िसमती िभेचे कामकाि काम पिाणे.

आस्था-3/130

घेणे.

४.क्र.िाप्रवव/ आस्था-

वावषगक तपािण्या करणे.

128/

6. वर्ग3 वर्ग4चे बदली िेमणक
ु प्रस्ताव /आचवासित प्रर्ती

/आस्थ3/1883

7.िदस्य िधचव म्िणूि श्ि.प.िवगिािारण िभा/स्थायी

3.क्र.िाप्रवव/

8.ििा.प्रशा.अधि./कनि.प्रशा.अधि./िभा वेळोवेळी िभा

हद.31.8.2000.

9. श्ि.प.स्तरावररल खातेप्रमुख व पंचायत िसमत्या

3अ/ डेसलर्ेशि/

14/हद23/1/2014
५. क्र.िाप्रवव/
आस्था-

3अ/डेसलर्ेशि/467
हदिांक

22/6/2015

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७

मद
ु यांची माहिती.

कलम 4(1)(b)(ii) नमुना(ब)
सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,ठाणे कायागलयातील अधिकािी ि कमगचािी यांचे अधिकािाचा तपसशल.
अ.क्र.

पदनाम

कतगवये

आदे श क्रमांक

उपमुख्य कायगकारी

अधििस्त अधिकारी व कमगचारी.

मा.मुख्य कायगकारी यांिी

(िाप्रवव)

2.िवग प्रकारच्या रिा मंिूर करणे

अधिकार

अधिकारी

1.वेतिवाढी.

3.वर्ग -३ व ४ कमगचा-यांिा ककरकोळ सशक्षा.

4.वर्ग ३ व ४ र्ोपिीय अिवाल प्रनतवेदि व पुिववगलोकि
करणे.

5. कमगचा-यांच्यािेवा पस्
ु तकात िोंद स्वाक्षाककं त करणे.
6. वर्ग3 वर्ग4चे बदली िेमणक
ु प्रस्ताव /आचवासित

प्रर्ती योििा प्रस्ताव/ पदोन्िती प्रस्ताव तयार करणे.

7.िदस्य िधचव म्िणूि श्ि.प.िवगिािारण िभा/स्थायी
िसमती िभेचे कामकाि काम पिाणे.

8.ििा.प्रशा.अधि./कनि.प्रशा.अधि./िभा वेळोवेळी िभा
घेणे.

सहा.प्रशा.अधि.

1.

क्र.िाप्रवव/डेलीर्ेशि/आ
स्थ3/756

हदिांक 1मे 1999

2.क्र.िाप्रवव/डेलीर्ेशि/
आस्थ3/1883

हदिांक 17.7.2002

3.क्र.िाप्रवव/आस्था3/1300

हदिांक

9. श्ि.प.स्तरावररल खातेप्रमुख व पंचायत िसमत्या

31.8.2000

1.आस्थापिा ववषय बाबी पािणे व नियंिण ठे वणे

मा.मुख्य कायगकारी

3.तिेच िवग कायागििाच्या कामकािावर पयगवक्ष
े क करणे.

प्रत्यावतीत केलेले

वावषगक तपािण्या करणे.
श्री.डी.डी.भिाडे

प्रत्यावतीत केलेले

2.लेखा ववषयक कायागिि कामावर ठे वणे

4.वररठ ििा सलपीक पदािाठी स्पिाग पररक्षा

5.श्ि.प.कमगचा-यांिाठी िेवा प्रवेशोत्तर पररक्षा

6.श्िल्िा स्तररय भष्ट्टाचार निमल
ुग ि िसमती िभेची माहिती
तयार करणे.

अधिकारी यांिी
अधिकार

िाक्र/ठाश्िप/िाप्रवव/आ
स्था-३ब/१७७१/२०१६
िामान्य प्रशािि

7.नियोििाप्रमाणे कायागलयीि कमगचारी दप्तर तपािणी ववभार्,श्ि.प.ठाणे
करणे

8.वररष्ट्ठांिी वेळोवेळी िोपववलेली कामे.
श्रीम.एस.डी.िाित

कनि.प्रशा.अधि.-१

1.िोंदणी शाखेकडे दै िहं दि प्राप्त झालेले िवग श्िल्िा
पररषदे चे टपाल वर्ीकरण करुि

मा.मु.का.अ./अनत.मु.का.अ.यांचेकडे िादर करुि
िंबधित ववभार्ाि पाठववणे.

२.वाििचालक व सशपाई/िवालदार आस्थापिा ववषयक
िवग कामकाि पािणे व नियंिण ठे वणे.

३.िाप्रवव मुख्यालयातील िवग िंवर्ागच्या कमगचा-यांची
िेवापुस्तके व आस्थापिा ववषयक िवग कामकाि

हदिांक २३/१२/२०१६

असभप्राय

पािणे.

४.िाप्रवव िंवर्ागतील (तालक
ु ा/मख्
ु यालय) िवग

कमगचाऱयांचे र्ोपिीय अिवालाबाबतचे िवग कामकाि
पिाणे.

५.िाप्रवव िंवर्ागतील (तालुका/मुख्यालय) िवग
कमगचाऱयांचे

वैदयककय दे यकाि प्रशािकीय मंिूरी

दे णे.

६.वर्ग-3 व वर्ग-4 कमगचा-यांची नियत वयोमाि

िेवानिवत्त
ृ ीवेति, कुटुंब निवत्त
ृ ी वेति व स्वेच्छा िेवा
निवत्त
ू ग
ृ ी पेन्शि प्रकरणे व त्यािंबंिीतचे िंपण
कामकाि पिाणे

७. र्टववमा प्रस्ताव कामकाि पिाणे

९. िवग ववभार्ांच स्वेच्छा िेवानिवत्त
ृ ी अिौपचारीक
प्रस्ताव

मंिरू करणे.वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या अधिका-यांची

आस्थापिाववषयक िवग कामकाि, ववभार्ीय चौकशी
प्रकरणे, पेन्शि प्रकरणे व इतर अिुषंधर्क िवग
कामकाि पिाणे.

१०.श्ि.प.िवगिािारण िभा, स्थायी िसमती िभा,

आमिभा इ.िभांचे कायगवािी बाबतचे िवग कामकाि
पिाणे
श्रीम.के.आि.

१.श्िल्िा

कनन.प्रशा-अधि-२

व

तोििणे

पररषद

वर्ग-3

व

वर्ग-4

कमगचाऱयांची

ववभार्ीय चौकशी प्रकरणे, निंलंबि, र्ैरििेरी प्रकरणे
न्यायालयीि

प्रकरणांबाबतचे

िवग

कामकाि

व

अिुषंधर्क िवग अिौपचारीक प्रस्तावाबाबतचे कामकाि
पिाणे.

२.मा.आयुक्त,

मा.मु.का.अ.,

उप

मु.का.अ.

व

खातेप्रमुख तपािणी कायगक्रम ववषयक िवग कामकाि,
निररक्षण

हटपणी

/मुदयांची

पुतत
ग ा

करणे

खातेप्रमुख/र्.वव.अ.यांच्या दै िंहदन्या व िंभाव्य किरती
कायगक्रम मंिुर करणेबाबतचे कामकाि पिाणे.
३.िाप्रवव

िंवर्ागतील

वर्ग-3

(ि.प्र.अ.,

क.प्र.अ.,

लघुलेखक (उश्रे/नि.श्रे.), वव.अ.(िां), व.ििा., व क.ििा.
या

िंवर्ागची

िवगिािारण

िंपण
ु ग

बदल्या,

आस्थापिा

व

आंतरश्िल्िा

त्याबाबतचे
बदल्या,

प्रनतनियुक्ती बाबतचे िवग कामकाि व ववभार्ाकडील
अिौपचारीक प्रस्ताव कामकाि पिाणे.

४.ि.प्र.अ.,

क.प्र.अ.,

लघुलेखक

(उश्रे/नि.श्रे.),

वव.अ.(िां), व.ििा., व क.ििा. िंवर्ागचे पदोन्िती
बाबतचे

िवग

कामकाि,

िुिारीत

(12/24 वषे), (10, 20, 30 वषे)

िे.आ.प्र.योििा

५.िाप्रवव िंवर्ागतील वर्ग-3 कमगचाऱयांची िंपण
ु ग

िरळिेवा भरती प्रकक्रया व त्रबंदि
ू ामावली व ररक्त
पदांचा अिवाल, अिुशेष याबाबतचे िवग कामकाि
पिाणे.

६.िाप्रवव िंवर्ागतील वर्ग-3 कमगचाऱयांचे अ प्रमाणपि,
मराठी/हिंदी भाषा पररक्षा िट
ू , िंर्णक पररक्षा िट
ू ,

मराठी/इंग्रिी टं कलेखि पररक्षा िट
ू , िादा वय क्षमापि

प्रस्ताव, पािपोटग िा-िरकत दाखले, दक्षता रोि मंिूर
करणे याबाबतचे िवग कामकाि पिाणे.

७.प्रशा-१/प्रशा-२,भांडारशाखा,िोंदणी शाखा,नियोिि-१ व
नियोिि-२

लेखाववषयक

यांच्या

कामावर

दे यके

.

नियंिण

कामकाि

करणे

व

पिाणे.

८.िाप्रवव व ग्रामपंचायत ववभार्ातील वर्ग-1, 2, 3 व
4 अधिकारी/कमगचाऱयांचे

िेवाथग प्रणालीमध्ये वेति व

भत्ते बीले तयार करणेबाबतचे कामकाि पिाणे.

९.TDS ररटिग िाईल व िेवाथग प्रणालीमध्ये तालुका व
मुख्यालय एकत्रित MTR काढणे बाबतचे कामकाि
पिाणे

१०.कमगचारी/पदाधिकारी यांचे िवग प्रकारचे प्रसशक्षण
ववषयक कामकाि पिाणे.

सामान्य प्रशासि विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे कायाालयातील अधिकािी ि कमाचािी
यांचे कामकािाबाबतचा तपसशल

अ.क्र.
1

िाांि ि पदिाम

कताव्ये

श्री संजय

•

लघुलेखक (उच्च

•

सुयक
य ंत कवडे,

उप मख्
ु य कायगकारी अधिकारी [िामान्य] यांचे स्वीय
ििाय्यक

श्ि.प. िवगिािारण िभा व स्थायी िसमती िभा इनतवत्त
ृ

सोपविण्यात

आलेले कायाासि
स्वीय सह य्यक

अ.क्र.

िाांि ि पदिाम

कताव्ये

श्रेणी)

सोपविण्यात

आलेले कायाासि

सलहिणे व िंर्णकीकृत करणे.
•

मा. उपमुकाअ (िामान्य) यांचा िंभाव्य किरती कायगक्रम
व दै िंहदिी टं कसलखखत करूि ववहित मयागदेत व
िमुन्यात िादर करणे.

•
2

श्री ववनय

•

पन्न ल ल द भ डे,

वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या अधिका-यांची आस्थापिाववषयक िवग
कामकाि, ववभार्ीय चौकशी प्रकरणे, पेन्शि प्रकरणे व

वरिष्ठ सह य्यक

आस्थ पन -1

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि.
•
•

3

इतर अिुषंधर्क िवग कामे

श्रीम शवयिी सचचन •
िोठे , वरिष्ठ
सह य्यक

वर्ग-1 व वर्ग-2 चे र्ोपिीय अिवालांचे िवग कामकाि
इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

श्िल्िा पररषद वर्ग-3 व वर्ग-4 कमगचाऱयांची ववभार्ीय
चौकशी प्रकरणे, निंलंबि, र्ैरििेरी प्रकरणे व न्यायालयीि
प्रकरणांबाबतचे

िवग

कामकाि

व

अिुषंधर्क

अिौपचारीक प्रस्तावाबाबतचे कामकाि करणे.
•
•

वकील पॅिल बाबतचे िवग कामकाि
कंिाटी

कमगचारी

कामकाि
•
•

िेमणूक

व

मुदतवाढ

बाबतचे

आस्थ पन -2

िवग

िवग

वय वषे 50/55 ककं वा 30 वषे िेवा पुिववगलोकि प्रस्ताव
िाप्रवव

िंवर्ागतील

मराठी/हिंदी

भाषा

वर्ग-3

पररक्षा

कमगचाऱयांचे

िूट,

िंर्णक

अ

प्रमाणपि,

पररक्षा

िूट,

मराठी/इंग्रिी टं कलेखि पररक्षा िूट, िादा वय क्षमापि
प्रस्ताव, पािपोटग िा-िरकत दाखले, दक्षता रोि मंिरू
करणे याबाबतचे िवग कामकाि
•
4

श्री. शंकि

•

सोमन थ आिे ,

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

िाप्रवव िंवर्ागतील वर्ग-3 (ि.प्र.अ., क.प्र.अ., लघल
ु ेखक
(उश्रे/नि.श्रे.), वव.अ.(िां), व.ििा., व क.ििा. या िंवर्ागची

वरिष्ठ सह य्यक

िंपुणग आस्थापिा व त्याबाबतचे िवगिािारण बदल्या,

आंतरश्िल्िा बदल्या, प्रनतनियुक्ती बाबतचे िवग कामकाि
व ववभार्ाकडील अिौपचारीक प्रस्ताव.
•

ि.प्र.अ.,
व.ििा.,

क.प्र.अ.,

व

क.ििा.

लघुलेखक

िंवर्ागचे

(उश्रे/नि.श्रे.),
पदोन्िती

वव.अ.(िां),

बाबतचे

िवग

कामकाि, िुिारीत िे.आ.प्र.योििा (12/24 वषे), (10,
20, 30 वषे)
•

िाप्रवव िंवर्ागतील वर्ग-3 कमगचाऱयांची िंपुणग िरळिेवा

भरती प्रकक्रया व त्रबंदि
ू ामावली व ररक्त पदांचा अिवाल,

आस्थ पन -3

अ.क्र.

िाांि ि पदिाम

कताव्ये

सोपविण्यात

आलेले कायाासि

अिुशेष याबाबतचे िवग कामकाि.
•

ॲन्टीकरप्शिचे कामकािािाठी पंच म्िणूि कमगचारी
िेमणक
ू करणे.

•
5

श्रीम अपण य

•

प्रश त
ं हिपळे ,

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

िाप्रवव िंवर्ागतील वर्ग-3 वािि चालक व वर्ग-4 सशपाई
िंवर्ागचे िंपण
ू ग आस्थापिा व त्याबाबतचे िवगिािारण

वरिष्ठ सह य्यक

आस्थ पन -4

बदल्या, आंतरश्िल्िा बदल्या, प्रनतनियुक्तीबाबतचे िवग
कामकाि व त्रबंद ू िामावली अदययावत करणे.
•

पदोन्िती बाबतचे िवग कामकाि, िुिारीत िे.आ.प्र.योििा
(12/24 वषे), (10, 20, 30 वषे)

•

वािि चालक व सशपाई िंवर्ागशी निर्डीत िवग ववभार्ांचे
अिौपचारीक प्रस्ताव िादर करणे.

•
•

वय वषे 50/55 ककं वा 30 वषे िेवा पुिववगलोकि प्रस्ताव.

माहितीचा अधिकार अंतर्गत िवग कामकाि अवपले व
तत्िम कामकाि

•

ठाणे श्िल्ियाचा आस्थापिा ववषयक वावषगक प्रशािि
अिवाल

•
6

श्रीम वीण

•

वरिष्ठ सह य्यक

•

चंद्रक ंत ज ंभळे

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

िाप्रवव मुख्यालयातील िवग िंवर्ागच्या कमगचा-यांची

िेवापुस्तके व आस्थापिा ववषयक िवग कामकाि पािणे.

आस्थ पन -5

िाप्रवव िंवर्ागतील (तालुका/मुख्यालय) िवग कमगचाऱयांचे
र्ोपिीय अिवालाबाबतचे िवग कामकाि.

•

िाप्रवव िंवर्ागतील (तालुका/मुख्यालय) िवग कमगचाऱयांचे
वैदयककय दे यकाि प्रशािकीय मंिूरी दे णे.

•

श्िल्िा पररषदे कडील वर्ग-3 िंवर्ागच्या िेवािेष्ट्ठता
यादयांबाबतचे अिौपचारीक प्रस्ताव.

•
•
•
7

श्रीम शशल्प

•

संददि तिे

िाप्रववतील ISO-9001-2008 बाबतचे कामकाि.
ििता दरबार अिवाल बाबतचे कामकाि.
इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

वर्ग-3 व वर्ग-4 कमगचा-यांची नियत वयोमाि

िेवानिवत्त
ृ ीवेति, कुटुंब निवत्त
ृ ी वेति व स्वेच्छा िेवा

कननष्ठ सह य्यक

निवत्त
ू ग कामकाि
ृ ी पेन्शि प्रकरणे व त्यािंबंिीतचे िंपण
•
•

र्टववमा प्रस्ताव तयार करणे.

िवग ववभार्ांच स्वेच्छा िेवानिवत्त
ृ ी अिौपचारीक प्रस्ताव
मंिूर करणे.

आस्थ पन -6
(पेन्शन)

अ.क्र.

िाांि ि पदिाम

कताव्ये
•

8

श्री पद्म कि

सोपविण्यात

आलेले कायाासि

लोकशािी हदि व भ्रष्ट्टाचार निमुल
ग ि िसमती कामकाि.

•

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

•

िाप्रवव व ग्रामपंचायत ववभार्ातील वर्ग-1, 2, 3 व 4

थ वरु ि ठोड, .

अधिकारी/कमगचाऱयांचे

वरिष्ठ सह य्यक

िेवाथग प्रणालीमध्ये वेति व भत्ते

बीले तयार करणे.
•

आस्थ पन -7
(सेव थय)

TDS ररटिग िाईल व िेवाथग प्रणालीमध्ये तालुका व
मुख्यालय एकत्रित MTR काढणे.

•

कमगचारी/पदाधिकारी यांचे िवग प्रकारचे प्रसशक्षण ववषयक
कामकाि

•

मद्र
ु ा प्रकल्पाचा िंपण
ू ग कामकाि, शािकीय किग विल
ु ी,
तर्ाई बाबतचे िंपण
ु ग कामकाि.

•
•
9

श्री वैभव

ककसनि व

इतर अिष
ु ंधर्क िवग कामकाि करणे.

• ववभाधर्य

आयुक्त/उपायुक्त

(आस्थापिा/ववकाि)

यांचेकडील, श्िल्िा व र्ट स्तरावरील अधिकाऱयांचे िवग

व यकि,

िभेचे

ववस्त ि अचिक िी
[स ंख्ययकी]

िेवाप्रवेशोत्तर व स्पिाग पररक्षा ववषयक िवग कामकाि

कामकाि

व

मा.म.ु का.अ./उप.म.ु का.अ.

िोणाऱया िवग िभांचे इनतवत्त
ृ सलहिणे.
•

ननयोजन-1

यांचेकडे

श्िल्िा नियोिि िसमती, श्व्िडडओ कॉन्फ़रन्ि वेबिाईट

बाबतचे िवग कामकाि.

• मािव ववकाि कायगक्रम, आपत्ती व्यवस्थापि नियंिण व
रािीव र्ांिी प्रशािकीय र्नतमािता योििा.

• यशवंत पंचायत राि आसभयाि, आपले िरकार अंतर्गत िवग
कामकाि.

• श्िल्ियाचा वावषगक प्रशािि अिवाल तयार करणे.

• िमन्वय िभा, शािकीय िसमती दौरा, श्िल्िा पररषद
योििा

• िवग

प्रकारच्या

(SC/ST/OBC/VJNT)

10

श्रीम. ववद्य

कसमटयांचे

कामकाि

• इतर अिष
ु ंधर्क िवग कामकाि करणे.
•

ववन यक ववच िे ,

मा.आयुक्त, मा.मु.का.अ., उप मु.का.अ. व खातेप्रमुख
तपािणी

वरिष्ठ सह य्यक

कायगक्रम

ववषयक

हटपणी /मद
ग ा करणे
ु यांची पत
ु त
•

िवग

कामकाि,

निररक्षण

खातेप्रमुख/र्.वव.अ.यांच्या दै िंहदन्या व िंभाव्य किरती
कायगक्रम मंिुर करणे.

ननयोजन-2

अ.क्र.

िाांि ि पदिाम

कताव्ये
•
•
•

11

श्री. निें द्र

•

वरिष्ठ सह य्यक

•

ब ळकृष्ण कुबल

•
•
12

श्री संतोष लक्ष्मण

•

कननष्ठ सह य्यक

•

कुम वत,

रोटे शि प्रमाणे िािीरातींचे अिौपचारीक प्रस्ताव
इतर अिष
ु ंधर्क िवग कामकाि करणे.

श्ि.प.िवगिािारण िभा, स्थायी िसमती िभा, आमिभा

•

प्रश सन-1

िभािदांचा िंबि
ं ीत िभेचे इनतवत्त
ु तीत ववतरीत करणे.
ृ मद
श्ि.प. व स्थायी िसमती बांधिव रश्िस्टर सलहिणे.
श्ि.प.चे पदाधिकारी यांचे प्रवािभत्ता दे यके.
इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

वाििे दे खभाल, दरु
ु स्ती, निलेखि व िववि वािि खरे दी
बाबतचे िवग कामकाि

•

आलेले कायाासि

िवग ववभार्/तालुके वावषगक तपािणी करणे.

इ.िभांचे कायगवािी बाबतचे िवग कामकाि
•

सोपविण्यात

प्रश सन-2

निवािस्थाि वाटप ववषयक कामकाि

शाििाकडे हदलेल्या वाििांबाबतचे कामकाि

कायागलयीि स्टे शिरी, िाहित्य खरे दी/ववतरण करणे,

िंर्णक/इंटरकॉम खरे दी, दे खभाल व दरु
ु स्ती बाबतचे िवग
कामकाि व िाठा रश्िस्टर अदययावत करणे व तत्िंबंिी
भांडार ववषयक िवग कामकाि
•
•
13

श्री.सशमि ववल स
ि ऊत

कननष्ठ सह य्यक

•
•
•
•
•
•
•

14

श्री उमेश िमेश
ि ठोड, कननष्ठ
सह य्यक

•
•
•
•

15

श्री ख्जतेंद्र ि णे,

कननष्ठ सह य्यक

•
•

श्िल्िा पररषद स्थावर मालमत्ता िंबंिीत िवग कामकाि
इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.
असभलेख कक्षाचा िंपण
ू ग कायगभार

मान्यवर व्यक्तींचे ियंती व पुण्यनतथी हदि आयोिि

ध्विनििी व ध्विारोिण कायगक्रमाचे आयोिि करणे.
अिुकंपा प्रस्ताव तयार करणे.

कक्रडा स्पिाग व िांस्कृनतक कायगक्रम नियोिि.
श्िल्िा पररषद िेि िवग योििा

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

आवक िंदभग कामकािाशी निर्डीत िवग कामकाि.
िवग िंदभग िोंदविया अदययावत ठे वणे.
तक्रार अिग िोंदविी.

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

िावक िंदभग कामकािाशी निर्डीत िवग कामकाि

कायगवववरण िोंदविी/प्रकरण िोंदविी एकिीकरण र्ोषवारा
िोंदविी व तत्िंबिातील िवग अिवाल.

•
•

प्रश सन-3

खझरो पेंन्डिी व डेली डडस्पोिल अिवाल
िार्रीकांची ििद प्रसिध्द करणे.

प्रश सन-4

(आवक श ख )

प्रश सन-5

(ज वक श ख )

अ.क्र.

िाांि ि पदिाम

कताव्ये
•
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श्रीम.चेतम य

•

कननष्ठ सह य्यक

•

बबखयबह दिू पुन,

आलेले कायाासि

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

वर्ग-1 व वर्ग-2 अधिका-यांचे वेति व प्रवाि भत्ता
तरतुदीचे

•

सोपविण्यात

लेख -1

बिेट तयार करणे.

र्टांिा अिुदाि आिरण व ववतरण करणे.

िा.प्र.वव अंतर्गत िवग लेखासशषागची अंदािपिके तयार
करणे.

•

शािकीय व श्िल्िा पररषद नििीचा ताळमेळाबाबतचे िवग
कामकाि कमी िास्त खचागचे वववरणपि, अखधचगत नििी,
अिुदाि नििागरण ववषयक िवग कामकाि, मिालेखाकार,

पंचायत राि प्रचिावली, स्थानिक नििी लेखा तपािणी,

लेखा पररक्षण मद
ग ा पाठपरु ावा करणेबाबतचे िवग
ु दे पत
ु त
कामकाि.
•

श्ि.प.चे मा.पदाधिकारी यांची माििि, प्रवािभत्ता दे यके, व
इतर िवग प्रकाराची दे यके, भार अधिभार प्रकरणे

•
17

श्री सुननल बेंडू

•

ज िव, कननष्ठ

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

िा.प्र.वव. अंतर्गत िवग प्रकारच्या दे यकांची रक्कम अदा

लेख -2

करणे (िादील दे यके, िवग प्रकारची अग्रीम दे यके, स्थायी

सह य्यक (लेख )

अग्रीम दे यके व िमायोिि दे यके, 11 िंकीणग/20 िंकीणग/

आयएिओ-9001-2000/इंटरकॉम दरु
ु स्ती, दे खभाल दे यके
व अग्रीम विुली.
•

मा.पदाधिकारी

निवािस्थािांची
पाणीपट्टी

व

दे यके

पदाधिकारी/अधिकारी

अधिकारी

टे लीिोि

तयार

दे यके,

करणे

यांचक
े डडल

यांची
व

कायागलये

ववदयत
ू

भरणा

वाििांची

दे यके तयार करुि अथग ववभार्ात िादर करणे.
•

दे यके,

करणे

व

इंिि/दरु
ु स्ती

कमगचा-यांच्या वेतिातूि कपाती िोणा-या रकमांचे ििादे श
वेळेत भरणा करणे.

•

व

इतर अिुषंधर्क िवग कामकाि करणे.

कलम ४ (१) (b) (iii)

सािगिननक प्राधिकिणात कोणताही ननणगय घेताना पाहहली िाणािी
ननणगय प्रक्रक्रयेची आणण त्याििील दे खिे खीची पध्दत आणण सोपिलेले
वयजक्तगत उत्तिदायीत्ि

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७ मद
ु यांची
माहिती.
कलम 4(1)(ब)(iii)
जिल्हा परिषदे च्या सामान्य प्रशासन विभागातील ननणगय प्रक्रक्रयेतील पयगिेक्षण ि िबाबदािीचे
उत्तिदायीत्ि ननजचचत करुन कायगपध्दतीचे प्रकाशन कायागलयाचे कामकाि सांभाळणािे कमगचािी संबधित विषयाची
संधचका कननष्ठ प्रशासन अधिकािी, सहाय्यक प्रशासन अधिकािी यांचक
े डे सादि केलाी िाते.

संबधित कायागसनाचे कमगचािी , विभाग प्रमुख/पंचायत ससमती ि अन्य कायागलयाकडून माहहती ि
अहिाल प्राप्त किण्याची िबाबदािी आहे ि या कामािि पयगिेक्षण किण्याची िबाबदािी अनुक्रमे कननष्ठ प्रशासन
अधिकािी, सहाय्यक प्रशासन अधिकािी यांची आहे . संबिीत कायागसनाच्या कमगचा-यांची त्यांचेकडे असलेल्या
असभलेखाचे अदयािती किण करुन ठे िण्याची िबाबदािी आहे .
अ.क्र.

कामाचे स्िरुप

कालाििी

िबाबदाि अधिकािी कमगचािी

असभप्राय

1

श्ि.प. खातेप्रमख
ु /

1 महििा

िंबिीत कायागििाचे कमगचारी

कनि.प्रशा.अधि./ििा.प्रशािि

पं.ि.यांचेकडूि ववववि

अिवाल प्राप्त करणे व िंकलि

पयगवेक्षण करतील.

करणे.
2

शािि इतर ववभार् व पंचायत
िसमती तिेच िवगिामान्य

िार्रीकांकडूि आलेले अिग
प्रस्ताव इत्यादी

अधिकारीी िे या कामाचे

1 महििा

िंबिीत कायागििाचे कमगचारी

कनि.प्रशा.अधि./ििा.प्रशािि
अधिकारीी िे या कामाचे
पयगवेक्षण करतील.

कलम ४ (१) (b) (iV) क

या सािगिननक प्राधिकिणात होणा-या कामांसबंिी सिगसामान्यपणे
ठिविलेली भौनतक ि आधथगक उहदष्टे . संस्थापातळीिि ठििलेले
माससक/त्रैमाससक/अिगिावषगक अथिा िावषगक उहदष्ट.

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७ मद
ु यांची
माहिती.
कलम 4(1)(ब)(iv)नमुना अ
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे विभागातील कतगवयपुतीसाठी हदलेले उदहदष्ट
अ.क्र.

काम/कायग

कामाचे प्रमाण

असभप्राय

1

वर्ग-3 व वर्ग-4 पदोन्िती प्रस्ताव तयार

वषागतूि ककमाि दोिदा

2

खाते प्रमख
ु /पंचायत िसमती यांचे

वषागतूि ककमाि एकदा

करणे व पदोन्िती िसमतीची िभा घेणे.

कायागलयाची तपािणी करणे

(मा.ववभाधर्य आयक्
ु त यांची
तपािणी वर्ळूि)

3

स्थायी िसमती िभा घेणे

महिन्यातूि एकदा

4

श्िल्िा पररषद िभा घेणे

तीि महिन्यांिी एकदा

5

खातेप्रमख
ु /र्.वव.अ.पंचायत िसमती

ककमाि दोि महिन्याति
ू एकदा

स्तरावरील िवग अधिका-यांची िमन्वय
िभा

कलम 4(1)(ब)(iv)नमन
ु ाब
सामान्य प्रशासन विभागा जिल्हा परिषद ठाणे कायागलयात उपलब्ि सुवििा
अ

सुवििाचे प्रकाि

िेळ

कायगपध्दती

हठकाण

िबाबदाि वयजक्त कमगचािी

1

अधिकारी व

कायागलयीि

कायागलयीि

िामान्य प्रशािि

परस्पर कमगचा-यांिा भेटता

घेणे

िोमवार व

हदवशी भेट

पररषद, ठाणे.

यांचे अिुपश्स्थतीत

क्र

कमगचारी यांची भेट

वेळ दर

मंर्ळवार

दप
ु ारी 3.00

कामाच्या

घेता येईल

ववभार् श्िल्िा

येणार िािी उप.म.ु का.अ.
ििा.प्रशा. अधिकारी /

कनि.प्रशा.अधि. यांिा भेटता

तक्राि

ननिािण

ते 5.30

येईल.

पयगत

कलम ४ (१) (b) (V)

सािगिननक प्राधिकिणात होणा-या कामासंबंिी सिगसामान्यपणे
आखलेले ननयम

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७
मुदयांची माहिती.
कलम 4(1)(ब)(v) नमुना -(अ)
जिल्हा परिषद ठाणे सामान्य प्रशासन विभागाशी संबिीत ननयम ि अधिननयम.
अ.क्र.

सुचना पत्रकानुसाि हदलेले विषय

ननयम क्रमांक ि िषग

1

श्िल्िा पररषदे च्या ववकाि कामांचे

मिाराष्ट्र श्िल्िा पररषद व पंचायत िसमती

िनियंिण

अधिनियम 1961 व त्याखालील नियम

कमगचा-यांच्या अस्थापिा ववषयक बाबी.

मिाराष्ट्र श्िल्िा पररषद व श्िल्िा िेवा प्रवेश

2

प्रवेश नियम 1967
मिाराष्ट्र िार्री िेवा नियम (सशस्त व
अपील) 1979 रिा 1982
िेवेच्या िवगिािारण शती (1981) मिाराष्ट्र
श्िल्िा पररषद श्िल्िा िेवा सशस्त अपील
1964

असभप्राय

मिाराष्ट्र श्िल्िा वतगणूक नियम 1967

कलम 4(1)(ब) (v)नमुना (ब)
ठाणे जिल्हा परिषदे च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या कामाच्या संबिी शासन ननणगय
अक

शासन ननणगय नुसाि हदलेले विषय

शासन ननणगय क्रमांक ि हदनांक

1

श्ि.प.कामकाि करण

मिाराष्ट्र श्िल्िा पररषद व पंचायत िसमत्या अधिनियम 1961
चे नियमािुिार

2
3
4

मयागहदत स्पिागत्मक ववभार्ीय

ग्राम ववकाि शािि निणगय परीक्षा/1089/ िीआर /264/

पररक्षा निवडीिे पदे भरणे बाबत.

89/13 हदिांक 18.12.89

मिाराष्ट्र श्िल्िा पररषद

ग्रामववकाि व िलिंिारण शािि अधििच
ु िा क्रमांक

(श्िल्िा िेवा) िेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा

डीएिबी/1085/िीआर/221/13 हदिांक 20 िािेवारी 1986

अिुकंपा तत्वावर िेमणुका दे णे

िामान्य प्रशािि ववभार्,शािि निणगय क्रमांक
अिक
ु ं पा/1092/1597/प्र.क्र.44/8 हदिांक 16.10.93 व
त्यािंतर िुिारीत झालेल्या हदिीाींक 22/8/2005 च्या
नियमािुिार
िामान्य प्रशािि ववभार् शािि निणगय क्र अंकपा1004/प्रक्र51/ /आठ हदिांक 28 ऑर्स्ट 2005 च्या
नियमािुिार.

असभप्राय

कलम ४ (१) (b) (Vi)

सािगिननक प्राधिकिणात उपलब्ि असलेल्या
कागदपत्रांचा तपसशल

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७ मद
ु यांची
माहिती.
कलम 4(1) (अ) (Vi)
जिल्हा परिषदे च्या सामान्य प्रशासन विभागातील कायागलयामध्ये दस्तऐििाची िगगिािी
अ.क्र.

विषय

दस्तएििाचा

प्रमुख बाबींचा तपसशल

प्रकाि

सुिक्षक्षत
ठे िण्याचा
कालाििी

1

स्थायी आदे श िंकलि

अ

शाििाकडूि प्राप्त ववववि स्थायी आदे श

कायम

2

िडवस्तु िंग्रि िोंदविी

अ

कायागलयातील िडवस्तुंच्या िोंदी

कायम

3

आवक िोंदविी

अ

कायागलयात येणा-या िवग टपालाच्या िोंदी

कायम

4

अग्रीम िोंदविी

ब

कमगचारी अधिकारी यांिा हदलेल्या

30 वषग

अग्रीमाच्या िोंदी
5

ििेरीपट

ब

कमगचा-यांच्या दै िंहदि ििेरीची िोंद

30 वषग

6

िाठा रश्िस्टर

क

दै िंहदि वापरातील कायागलयाची केलेली

30 वषग

तपािणी
7

तपािणी अिवाल

क

कामांिा हदलेल्या भेटी/कायागलयाची केलेली

10 वषग

तपािणी
8

चौकशी अिवाल

क

प्राप्त तक्रारीची चौकशी

10 वषग

9

कायगवववरण/प्रकरण

क

ववववि ववषयांच्या िंधचका

10 वषग

क

अधिका-यांच्या मासिक कामकािाची

10 वषग

िंधचका
10

दै िंहदिी

दै िहदिी
11

नियत कालीके

ड

मासिक/िैमासिक/वावषगक प्रर्ती अिवाल

1 वषग

कलम ४ (१) (b) (vii)

या सािगिननक प्राधिकिणात कोणताही ननणगय घेण्यापि
ू ी क्रकंिा
त्याची

कायागलयात अंमलबिािणी किण्यापूिी,िनतेशी अथिा

प्रनतननिींशी चचाग किण्याबाबत अजस्तत्िात असलेल्या वयिस्थेचा
तपसशल

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७
मुदयांची माहिती.

कलम 4(1)(ब)(vii)
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे विभागातील कामासाठी िन सामान्याथी सल्ला मसलत किण्याची
वयिस्थाेचा तपसशल
अ

कोणत्या

वयिस्थेची कायगपध्दती

संबधित शासकीय ननणगय/

नं

विषयासंबंिी

कायागलयीन आदे श/

सल्लामसलत

िािपत्र िगैिेचा क्रमांक ि
तािीख

१

श्िल्िा पररषद

मुख्य कायगकारी अधिकारी यांिी

अंतर्गत िवग

िंवर्ागतील कमगचारी
यांचे तक्रारी

अडचणीबाबत

व अडी-

प्रत्येक कॅलेंडर वषागत दोि वेळा श्िल्िा
बैठका घेवूि िंघटिांच्या तक्रारी
िमिावूि घेवूि त्याचे निवारण
करणेचे आिे .

मुख्य कायगकारी अधिकारी यांिी

िंघटिा बैठकीिाठी तारीख, वेळ व
हठकाण निश्चचत केले िंतर िवग

िंवर्ागचे िंघटिांिा बैठकी बाबत

कळववले िाते. तिेच त्यांच्या तक्रारी

१. मिाराष्ट्र शािि ,ग्राम
ववकाि ववभार्ाकडीि
पररपिक

क्र.श्िपिं/२००१/प्र.क्र.२७५/१६
हदिांक २० ऑक्टोबर २००१
२. मिाराष्ट्र शािि,ग्राम
ववकाि ववभार्ाकडील
पररपिक क्र.मार्ाि

७०२/प्र.२७९/ आस्था-७

मंिालय मुंबई हदिांक १०

पुनवग िलोकनाचा
काळ

िंबधित खाते प्रमख
ु ांिा िादर

करणेबाबत कळववणेत येते. प्राप्त

ऑक्टोबर २००२

तक्रारींचे बैठककवेळी खातेप्रमुख
यांचेकडील माहितीवरुि मुख्य

कायगकारी अधिकारी यांचे मािगत
निवारण केले िाते.

मार्ािवर्ीय कमगचारी िंघटिांच्या

बाबतीत दर तीि महिन्यांिी वरील

प्रमाणेचे बैठका घ्यावयाच्या आिे त.

कलम ४ (१) (b) (Viii)

सािगिननक प्राधिकिणातील ससमत्या परिषदा, अथिा मंडळाच्या

बैठकीचे तपशील

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७ मद
ु यांची
माहिती.

कलम 4(1)(b)(viii) नमुना क
जिल्हा परिषद येथील साप्रवि विभागाच्या सािगिननक प्राधिकिणातील ससमत्या,परिषदा,अथिा मंडळाच्या
बैठकीचे तपशील.
अ

ससमती,

ससमती,मंडळ िा

ससमती मंडळ िा परिषदे चा

ससमती,मंडळ

त्या

त्या

या

क्र

मंडळ िा
परिषदे चे
नाि

परिषदे च्या

िचनेचा ढाचा

उददे श

िा परिषदे च्या

बैठकीस

बैठकीचा

बैठकीचा

िािं िािता

िाहणेची

िनतेस

कोणाकडे

बैठकीची

उपजस्थत
ितनेस
मुभा
आहे

का?
१
१

२
श्िल्िा

पररषद

३

४

५

म.श्ि.प व

श्िल्िा पररषदे च्या ववषय

अधि.१९६१ मिील

र.रु.२५ लाखा वरील कामािा महिन्या(९०

पंचायत

प्रकरण-२ नियम६ मिील तरतद
ू ी
िुिार राज्य
निवडणूक
आयोर्ाचे

अधििच
ू िेव्दारे
ठरवेल अिे

श्िल्िा पररषदे च्या
र्टामिूि निवडूि

िसमती,स्थायी िसमती कडूि

श्ि.प.िवगिािा

रण िभा तीि

प्रशािकीय मान्यता दे णे

हदवि) मिूि

िोणा-या नििीमिील

श्िल्िा

तिेच शाििाकडुि प्राप्त
कामांिा मान्यता दे णे,

त्याचप्रमाणे िवगिािारण
कामांचा आढावा घेऊि

योग्य मार्गदशगि िूचिा

इनतित्त
ृ ांत
पाहण्यासाठी
उपलब्ि

आहे का?

६
िािी

७
आिे

इनतित्त
ृ ांत
उपलब्ि
असतो?

८
िामान्य
प्रशािि

ववभार्ाकडे

एकदा अर्र
पररषदे ि

आवचयकता

वाटे ल तेव्िा.

करणे.

आलेले श्ि.प.

िदस्य व पंचायत

िसमतीचे िभापती
२

स्थायी

िसमती

म.श्ि.प.व

श्िल्िा पररषदे च्या ववषय

स्थायी िसमती

अधि.१९६१ नियम

रक्कम रुपये २५ लाखा

(३०

पंचायत

११९ मिील

तरतूदीिुिार,श्ि
ल्िा पररषदे वर

निवडूि आलेल्या
श्ि.प.िदस्या
मिि
ू श्िल्िा

पररषदे च्या ववशेष
िभेत निवड

केलेल्या िदस्या
मिूि स्थायी

िसमती र्ठण

िसमती कडूि आलेल्या

पयगतच्या ववकाि कामांिा

प्रशािकीय मंिूरी दे णे तिेच
मंिूर करणेत आलेल्या
ववकाि कामांबाबतचा

आढावा घेणे व योग्य

प्रकारच्या िच
ू िा दे णे.

िभा दरमिा
हदविातूि)
िसमतीि

आवचयकता

वाटे ल तेव्िा

िािी

आिे

िामान्य
प्रशािि

ववभार्ाकडे

िोते.

कलम ४ (१) (b) (iX)

सािगिननक प्राधिकिणातील कायागलयातील अधिका-यांची ि
कमगचा-यांची यादी

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७
मुदयांची माहिती.

कलम 4(1) (b) (ix)
सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे कायागलयातील अधिकािी ि कमगचा-यांची माहहती
अक्र
१

कमगचा-याचे नांि
श्री.अश्िंक्य पवार

हुददा

पत्ता

उपमुख्य

िामान्य प्रशािि ववभार्,

कायगकारी

श्िल्िा पररषद, ठाणे

िगग

दिू ध्िनी क्रमांक

वर्ग-1

022-

एकूण दे य िेतन
128751

25333733

अधिकारी
[िामान्य]
२

श्री हदलीप दामोदर

कक्ष अधिकारी

भराडे

4307, सशवसलंर् िर्र,

वर्ग-3

अंबरिाथ [प], ता.अंबरिाथ,

022-

७३१३५

25333733

श्िल्िा ठाणे
३
४

श्री. र्ोपाळ केविी

लघुलेखक

वपंपळिेर, रामिर्र, ता. िाक्री

चौरे

(उच्च श्रेणी)

श्ि. िुळे

श्री िंिय िुयक
ग ांत

लघुलेखक

--

कवडे
५

श्रीम. पी.व्िी.
बलकवडे

वर्ग-3

022-

८९२०२

25333733
वर्ग-3

(उच्च श्रेणी)

022-

८३१३९

25333733

लघुलेखक

A3/602, चावंडाई को.ऑ.िौ.

(निम्ि श्रेणी)

िो., पारसिक िर्र, खारे र्ांव,

वर्ग-3

022-

६५१४०

25333733

कळवा(प), ठाणे
६

श्रीम.एि.डी.रावत

कायागलयीि

हिरािंदािी,

पवई

वर्ग-3

अधिक्षक
७

श्रीम.तोरवणे

022-

६७८१६

25333733

कायागलयीि

मु. लािलर्ाव [वाकी], पोष्ट्ट

अधिक्षक

लािलर्ांव, तालुका चांदवड,

वर्ग-3

022-

७३८४०

25333733

श्िल्िा िासशक.
८

श्री वैभव ककििराव
वायकर

ववस्तार

ए/1003, मािि टॉवर, िेक्टर

अधिकारी

17, श्ििाऊ को.ऑ.िौ.िोिायटी,

[िांश्ख्यकी]

कामोठे , तालुका पिवेल, श्िल्िा

वर्ग-3

022-

६६८३९

25333733

रायर्ड
९

श्री.शंकर िोमिाथ
आरे

१०

श्री .िरें द्र बाळकृष्ट्ण
कुबल

वररष्ट्ठ
ििाय्यक
वररष्ट्ठ
ििाय्यक

मु.वडाचापाडा, पो. खडी, ता.

वर्ग-3

शिापूर, श्ि. ठाणे
रुम. िं३ , र्ोरे र्ाव ,मुंबई

022-

६९७९०

25333733
वर्ग-3

02225333733

४८६४८

अक्र
११

कमगचा-याचे नांि
श्रीम अपणाग पी.
िरपळे

१२

श्री.प्रकाश वामि
मिाळुंर्े

१३

श्रीम.ववदया व्िी.
ववचारे

१४

श्री. पी.टी. राठोड

हुददा
वररष्ट्ठ
ििाय्यक
वररष्ट्ठ
ििाय्यक
वररष्ट्ठ
ििाय्यक
वररष्ट्ठ
ििाय्यक

पत्ता
मु.पो.चें बूर, ता.चें बूर, श्िल्िा

िगग

दिू ध्िनी क्रमांक

वर्ग-3

022-

मुंबई

एकूण दे य िेतन

60251

25333733

म.ु पो. त्रबरवाडी, ता. शिापरू ,

वर्ग-3

श्ि. ठाणे

022-

55267

25333733

302, अविूत दशगि, िवघर-

वर्ग-3

समठाघर रोड, मुलुंड(पू)
3902, र्णेश िर्र, वरचा

022-

60343

25333733
वर्ग-3

पाडा, अंबरिाथ (प), ठाणे-421

022-

48648

25333733

505
१५

श्री िंदेश र्णपत
म्िस्के

१६

श्रीम.ववणा िांभळे

वररष्ट्ठ
ििाय्यक
वररष्ट्ठ
ििाय्यक

मु.पो. रायता, तालुका कल्याण,

वर्ग-3

श्िल्िा ठाणे

022-

52024

25333733

मिालक्ष्मी अपाटग मेंट, 402

वर्ग-3

25333733022

45843

वर्ग-3

25333733022

48648

वर्ग-3

022-

37043

चौथा मिला, पाडा िंबर 1,
बाळकुम, ठाणे (पश्चचम)

१७

श्री. िरें द्र बाळकृष्ट्ण
कुबल

वररष्ट्ठ
ििाय्यक

रुम िं.३ िरस्वती

त्रबश्ल्डर्

ििरल अरुणकुमार वैदय मार्ग
र्ोरे र्ाव,मुंबई

१८

१९

२०

२१

श्री. िंतोष लक्ष्मण

कनिष्ट्ठ

खाडे चाळ,आग्रा रोड ता.शिापूर

कुमावत

ििाय्यक

श्ि.ठाणे

श्रीम .िी.बी.पि
ु

कनिष्ट्ठ

ववकाि

ििाय्यक

कोपरी कॉलिी ठाणे(पुव)ग

कनिष्ट्ठ

11/423/ माहिम किशरमेि

ििाय्यक

कॉलिी माहिम,मंब
ु ई

श्रीम.सशल्पा िंहदप तरे

श्री एि.व्िी. राऊत

कनिष्ट्ठ
ििाय्यक

25333733
बारा बंर्ला िं.३

सशवप्रिाद, शािककय

वर्ग-3

022-

52024

25333733
वर्ग-3

022-

55267

25333733
वर्ग-3

ववश्रामिाम िवळ, वरची पेठ,

022-

48648

25333733

रािापूर, ता. रािापूर, श्िल्िा
रत्िाधर्री
२२

श्री. आर.पी. वीर

वािि चालक

म.ु पो. कंु बेिा, ता. परांदा, श्ि.
उस्मािाबाद

वर्ग-3

02225333733

62085

अक्र
२३

कमगचा-याचे नांि
श्री. म्ििकु घारे

हुददा
वािि चालक

पत्ता
अल्पबचत भवि, ववकाि रुम
िं. 16

२४

श्री.तुषार भोिले

वािि चालक

िगग

दिू ध्िनी क्रमांक

वर्ग-3

022-

वार्ळे इस्टे ट, ठाणे

अल्पबचत भवि, ववकाि रुम

श्री .िंतोष दत्तािय

वाििचालक

र्ावडे
२६

कमलाकर िापटे

मु.पो.क-िाबार्ि,ता.बारामती

वर्ग-3

म.ु पो. शिापरु

022-

34212

25333733
वर्ग-3

श्ि.पण
ु े
वाििचालक

39360

25333733

िं. 24 वार्ळे इस्टे ट, ठाणे
२५

एकूण दे य िेतन

022-

27731

25333733
वर्ग-3

022-

38980

253337330
२७

ए. िे.पठाण

वाििचालक

वर्ग-3

022-

55076

253337330
२८

श्री. हदसलप एच.

िवालदार

िािव
३०

श्री. एि.आर. मोरे

मु.पो. वाकवली, ता. दापोली,

वर्ग- 4

श्ि. रत्िाधर्री
सशपाई

मु. िैतापूर, पो. मांडवे, ता.

श्री.भालचंद्र बबि ढोले

सशपाई

मु.पो. िाळे र्ांव, ता. कल्याण,

वर्ग- 4

श्री िधचि चंद्रकांत

सशपाई

मोरे
३३

श्रीम. िसमक्षा शेलार

म.ु पो. उचट, ता. वाडा, श्ि.

वर्ग- 4

मु.पो. मुरबाड, ता. मुरबाड

53625

022-

37128

25333733
वर्ग- 4

ठाणे
सशपाई

02225333733

श्ि. ठाणे
३२

55176

25333733

खेड, श्ि. रत्िाधर्री
३१

022-

022-

43232

25333733
वर्ग- 4

022-

32230

25333733
३४

श्री परशराम लालचंद

सशपाई

िािव

िदािंद टॉवर, 603, ििावा

वर्ग- 4

माळा, एम.डी. चाळ, मोििे,

022-

35719

25333733

आंत्रबवली
३५

श्री तुकाराम िखाराम

सशपाई

र्ळ
ु ं बे
३६

श्री निवत्त
ृ ी श्रीपती
श्री अशोक रामचंद्र

सशपाई

श्री. एि.एि. शेट्टी

म.ु पो. मोळावडे, ता. शािूवाडी,

सशपाई

मु.पो. कंु भारर्ांव(मन्याचीवाडी),

वर्ग- 4

ववकाि श्िल्िा पररषद निवाि,
रू.िं. 3, पहिला मिला, कळवा
िाका, ठाणे

5409

022-

59135

25333733
वर्ग- 4

ता. पाटण, श्ि. िातारा
सशपाई

02225333733

श्ि. कोल्िापूर

मािे
३८

वर्ग- 4

मिाड, श्ि. रायर्ड

िािव
३७

मु. रणवडी, पो. पडवी, ता.

022-

62647

25333733
वर्ग- 4

02225333733

31840

कलम ४ (१) (b) (Xi)

सािगिननक प्राधिकिणासाठी मंिूि झालेल्या आणण खचग झालेल्या
िक्कमेचा तपसशल

कलम ४ (१) (b) (Xii)

सािगिननक प्राधिकिणातील अनुदान िाटपाची पध्दत

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७ मद
ु यांची
माहिती.
सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद,ठाणे
कलम ४(१) (b)(Xi)
जिल्हा परिषद,ठाणे येथील सामान्य प्रशासन विभाग या सािगिननक प्राधिकिणासाठी हदनांक
या काळासाठी मंिूि झालेल्या आणण खचग

ते

झालेल्या िक्कमेचा तपसशल

नमुना क चालु िषागसाठी
अ.नं.

अंदािपत्रकीय सशषग

मंिूि िक्कम

ननयोजित िापि
(क्षेत्रानुसाि

कामानुसाि स्ितंत्र
पानािि माहहती
भिािी)
१

२०५३ श्िल्िा प्रशािि

अंतर्गत २ िा.प्र.१

आस्थापिा शािि खचग

पर्ार भत्ते/प्रवाि/
िाहदल

-

शेिा (असल्यास)

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद,ठाणे
कलम ४(१) (b)(Xii)
सािगिननक प्राधिकिणातील अनुदान िाटपाची पध्दत
नमुना ख मागील िषागसाठी
अ.नं.

अंदािपत्रकीय सशषग

मंिूि िक्कम

(सन

ननयोजित िापि
(क्षेत्रानस
ु ाि

)
शेिा (असल्यास)

कामानुसाि स्ितंत्र
पानािि माहहती
भिािी)
१

२०५३ श्िल्िा प्रशािि

अंतर्गत २ िा.प्र.१

आस्थापिा शािि खचग

पर्ार भत्ते/प्रवाि/

-

िाहदल

कलम ४(१) (b) (Xii) नमुना (ब)

सािगिननक प्राधिकिणातील अनुदान िाटपाच्या कायगपध्दती

कलम ४(१) (b) (Xiii)

कायागलयातील समळणा-या सिलतीचा पििाना याची चालु िषागची
तपसशलिाि माहहती पििाना-पििानगी सिलतीचा प्रकाि.

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद,ठाणे
कलम ४(१) (b) (Xii) नमुना क

जिल्हा परिषद,ठाणे येथील सामान्य प्रशासन विभाग या सािगिननक प्राधिकिणातील अनद
ु ान िाटपाच्या
कायगपध्दती

लागु नाही.

कलम ४(१) (b) (Xii) नमुना (ब)
अ.क्र.

लाभाथीचे नाि ि पत्ता

अनद
ु ान/लाभ याची
िक्कम/स्िरुप

ननिड पात्रतेचे
ननकष

असभप्राय

लागु नाही.

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद,ठाणे
कलम ४(१) (b) (Xiii)
जिल्हा परिषद,ठाणे सामान्य प्रशासन विभाग या कायागलयातील समळणा-या सिलतीचा पििाना याची चालु
िषागची तपसशलिाि माहहती पििाना-पििानगी सिलतीचा प्रकाि.
अक्र

पििाना

िािकाचे नाि

पििान्याचा
प्रकाि

पििाना
क्रमांक

हदनांका
पासून

लागु नाही

हदनांका
पयगत

सािािण
अटी

पििान्याची
विस्तुत
माहहती

कलम ४(१)(b)(XV)

सािगिननक प्राधिकिणांत उपलब्ि असलेली माहहती नागरिकांना
पुिविण्यासाठी उपलब्ि असलेल्या सुवििा

कलम ४(१) (b) (xv)
जिल्हा परिषद,ठाणे येथील सामान्य प्रशासन विभाग या सािगिननक प्राधिकिणांत उपलब्ि असलेली माहहती
नागरिकांना पुिविण्यासाठी उपलब्ि असलेल्या सवु ििा
सवु ििांचा प्रकाि१)

िितेिाठी राखि
ं िीची मािीतीू ठे वलेल्या भेटीच्या वेळेिब

िकाळी ९.४५ ते िायं.

६.१५
२)

परस्परिंवादी िंकेतस्थळाची (इंटरॅक्टीव्ि वेबिाईट) माहिती-

http://www.z.p.thane.maharashtra.gov.in
३)

कॉल िेंटरची माहिती-

-४) असभलेख तपािणीिाठी उपलब्ि िवु विांची माहिती-

स्वतंि असभलेख कक्ष

आिे
५)

िमि
ु े समळववण्याच्या िंदभागत उपलब्ि िवु विांची माहिती-

६) िुचिा िलकांची माहिती

-

िुचिा िलक कायागलयात

लावले आिे त.
७)

ग्रंथालयाची माहिती-

--

८) चौकशी कक्षाची/खखडकीची अथवा स्वार्त कक्षाची-

--

माहिती समळण्याची िवु विा
९) कायागलयीि काळािंतर िंपकागची िुवविा अिल्याि -

--

त्याची माहिती.
१०) आपत्कालीि िंपकागची माहिती.
अ
क्र

उपलब्ि
सुवििा

िेळ

कायगपध्दती

स्थान

िबाबदाि
वयक्ती

१

२

असभलेख कक्ष

माहिती कक्ष

९.४५ ते
६.१५

९.४५ ते
६.१५

१) असभलेख िति व दे ख भाल
करुि मार्णीप्रमाणे उपलबि

स्वतंि इमारत

करणे.

२) लोकशािी हदि भ्रष्ट्टाचार

िामान्य प्रशािि

माहितीचा अधिकार अिग व

कायागिि

निमल
ूग ि िंदभग,पेन्शि अदालत,
अपील प्रकरणी नियंिण व
निर्गती करणे.

ववभार्ा अंतर्गत

आस्था-४ व लेखा-३

श्री. िसमर राऊत,
कनिष्ट्ठ ििाय्यक
१. श्रीम.अपणाग
िरपळे ,

वररष्ट्ठ

ििाय्यक

२. श्रीम.सशल्पा
तरे ,

कनिष्ट्ठ

ििाय्यक

कलम 4(1)(ब)(XiV

इलेक्रननक स्िरुपात असलेली माहहती

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते
१७ मुदयांची माहिती.

इलेक्रननक स्िरुपात असलेली माहहती

स म न्य प्रश सन ववभ ग तील प्रत्येक क य यसन कडे संगणक असल्य ने म गील एक वष यची क य यसन शी
ननगडडत असलेले तक्ते व म दहती क य यसन च्य संगणक त ह डय-डडस्क मध्ये स ठवणय ंत येते.

कलम 4(1)(ब)(XV)
सािगिननक प्राधिकिणांत उपलब्ि असलेली माहीती नागरिकांना पुिविण्यासाठी उपलब्ि असलेल्या
सुवििा

कलम ४(१) (b) (XVi)

सािगिननक प्राधिकिणाच्या अखत्यािीतील माहहती संदभागत िन
माहहती अधिकािी, सहाय्यक माहहती अधिकािी आणण अवपलीय
प्राधिकािी यांची तपसशलिाि माहहती.
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब अन्वये प्रसिध्द करावायची १ ते १७
मुदयांची माहिती.
कलम 4(1)(1)(ब) (xvi)
जिल्हा परिषद,ठाणे येथील सामान्य प्रशासन विभाग कायागलयातील शासकीय माहहती अधिकािी/सहाय्यक शासकीय
माहहती अधिकािी/ अवपलीय प्राधिकािी (तेथील लोक प्राधिकािीच्या कायगक्षत्र
े ातील) यांची विस्तत
ृ माहहती प्रकासशत किणे.
अ) शासकीय माहहती अधिकािी
अक्र

शासकीय माहहती

पदनाम

कायगक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

अवपलीय

अधिका-याचे नाि
1

श्री.डी.डी.भराडे

प्राधिकािी
ििा.प्रशा. अधिकारी

िामान्या प्रशािि

25333733

१.Gadzp thane

श्री.अश्िंक्य

ववभार्,श्ि.प.ठा

@ gmail.com

पवार

णे

२.dyceogad.zpthan

उप.मु.का.अ.

e-mh@gov.in

(िा)

ब)सहाय्यक शासकीय माहहती अधिकािी
अक्र

सहाय्यक शासकीय माहहती

पदनाम

कायगक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

कनि.प्रशा.अधि.-१

िामान्या प्रशािि

25333733

१.Gadzp thane

अधिका-याचे नांि
1

श्रीम. एि.डी.रावत

ववभार्,श्ि.प.ठाणे

@ gmail.com
२.dyceogad.zpthane-

mh@gov.in
क)सहाय्यक शासकीय माहहती अधिकािी
अक्र

सहाय्यक शासकीय माहहती

पदनाम

कायगक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

कनि.प्रशा.अधि.-२

िामान्या प्रशािि

25333733

१.Gadzp thane

अधिका-याचे नांि
1

श्रीम.के.आर.तोरवणे

ववभार्,श्ि.प.ठाणे

@ gmail.com
२.dyceogad.zpthane-

mh@gov.in

ड)अवपलीय अधिकािी
अक्र

अवपलीय अधिका-याचे

पदनाम

कायगक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

नांि

यांच्या अधिनस्त
शासकीय
माहहती
अधिकािी

1

श्री.अश्िंक्य पवार

उपमुख्य

िामान्य प्रशािि

उप.म.ु का.अ.(िाप्र)

कायगकारी
अधिकारी (िाप्र)

25333733

१.Gadzp

श्री.डी.डी.भराडे,

ववभार्,

thane @

ििा.प्रशा. अधि.

श्ि.प.ठाणे

gmail.com
२.dyceogad.zpth

ane-mh@gov.in

तक्ता क्रमांक १७- इति माहहती

या सािगिननक प्राधिकिणामध्ये िनतेच्या जिवहाळयाचे ननत्यननयसमत
ननणगय आणण काही महत्िाचे िोिणात्मक ननणगय

तक्ता क्रमांक १७ - इति माहहती
कलम 4(1) (C )
जिल्हा परिषद ठाणे येथील सामान्य प्रशासन विभाग(आस्थापना) या सािगिननक
प्राधिकिणामध्ये
िनतेच्या जिवहाळयाचे ननत्य- ननयसमत ननणगय आणण काही महत्िाचे िोिणात्मक ननणगय

िामान्य प्रशािि ववभार्, श्िल्िा पररषद, ठाणे या ववभार्ाि िे कलम लार्ू िािी.

कलम 4(1) (d )
जिल्हा परिषद ठाणे येथील सामान्य प्रशासन विभाग(आस्थापना) या सािगिननक प्राधिकिणामध्ये
घेतले िाणािे काही महत्िाचे प्रशासकीय आणण अिगन्यायीक ननणगय
िामान्य प्रशािि ववभार्, श्िल्िा पररषद, ठाणे या ववभार्ाि िे कलम
लार्ू िािी.

