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 कायालयाचे नाव

-

जिल्हाजिकारी कार्यालर्य रत्नाजिरी

 पत्ता

-

जिल्हाजिकारी कार्यालर्य, रत्नाजिरी,
जिल्हाजिकारी कंपाऊण्ड, नवीन प्रशासकीर्य इमारत,
िर्यस्तंभ, ता.जि. रत्नाजिरी.

 कायालय प्रमुख

-

जनवासी उपजिल्हाजिकारी रत्नाजिरी

 शासजकय जवभािाचे नाव

-

कोकण जवभाि

 कोणत्या मं त्रालयातील खात्याच्या अजिनस्त-

महसूल व वन जवभाि,
महाराष्ट्र राज्र्य

 कायत क्षेत्र

भौिोजलक-रत्नाजिरी जिल्हा

-

कार्यानुरुप- रत्नाजिरी जिल्हर्यातील सवव तालूके

1) जवजशष्ट कायत 1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
 जवभािाचे ध्ये य / िोरण

विव - 3 व 4 संविातील कमवचारी र्यांच्र्या जनर्युक्तत्र्या व बदल्र्या.
विव - 3 मिील जलपीक संविातून अव्वल कारकून संविात ,
तलाठी संविातून मंडळ अजिकारी संविात पदोन्नती तसेच जशपाई संविातून जलपीक/नाईक
संविात पदोन्नती दे णे/ वेतन जनश्चीती करणे .
विव - 3 व 4 मिील सेवाजनवृत्ती व स्वेच्छा सेवाजनवृत्ती.
विव - 2,3,4 र्यांच्र्या रिा मंिूरीबाबत.
विव 3 व 4 र्यांचे िोपनीर्य अहवाल.
सेवा अंतिव त आश्वासीत प्रिती र्योिना.
जवभािीर्य चौकशी.
न्र्यार्यालर्यीन प्रकरणे हाताळणे .
महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योि, कमवचारी चर्यन आर्योि व आरोग्र्य जशक्षण अभ्र्यासक्रम
प्रवेशासाठीच्र्या परीक्षा घेणे.
सेवांतिव त आश्वासीत प्रिती र्योिनेबाबत कार्यववाही करणे .
मािासविीर्य कमवचाऱर्यांच्र्या िात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्ताव सादर करणे .
िेष्ट्ठता र्यादर्या तर्यार करणे .
कमवचाऱर्यांना हहदी/मराठी परीक्षा सुट दे णे.
महसूल अहव ता परीक्षा/ जवभािीर्य दुय्र्यम सेवा परीक्षा घेणे.
विव-3 व विव-4 संविातील जरक्तत पदे शासनाच्र्या प्रचजलत जनणव र्यानुसार पारदशवक
पध्दतीने भरती करणे .

 सवत संबंजित कमत चारी

1.
2.
3.

श्री. डी.डी.चव्हाण, अव्वल कारकून, आस्थापना-1,
श्री. ए.व्ही. घोसाळकर, अव्वल कारकून, आस्थापना-2.
श्रीमती एम.एम.हाजतसकर, अव्वल कारकून, आस्थापना-3,
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4. श्रीमती एम.एम.भावे, अव्वल कारकून, आस्थापना-4
5. श्रीमती डी. डी. साळवी, जलपीक, आस्थापना -5,
6. श्री. आर.बी.िांिळी, जलजपक, आस्थापना-6,
7. श्री. एस.एस.चौिले, जलजपक, आस्थापना-7,
8. जरक्तत पद (अजतजरक्तत कार्यवभार श्री. आर.बी.िांिळी, जलपीक), आस्थापना-8,
9. श्री. आर.एस.िमरे , जलपीक, आस्थापना-9.
10. श्री.िे.बी.कांबळे , अव्वल कारकून, आस्थापना-10,


कायत -

जिल्हा प्रशासनाच्र्या आस्थापनाजवषर्यक बाबींवर कार्यववाही करणे .

 कामाचे जवस्तृत स्वरुप
1) अव्वल कारकून, आस्थापना- 1 : श्री. डी.डी.चव्हाण

1)
2)
3)
4)
5)

िट क व िट ड संविातील जरक्तत पदे भरणे
अव्वल कारकून/मंडळ अजिकारी /जलपीक/वाहनचालक/जशपाई र्यांच्र्या बदल्र्याबाबतची कार्यववाही
जिल्हा आस्थापनेवरील िट क व िट ड मिील कमवचा-र्यांना पदोन्नती दे णे.
आथापना जलपीक 5 व 7 र्यांचे पर्यववेक्षण
िनिणना कमवचारी, हिेरी सहार्यक जनर्युक्तती बाबतची कार्यववाही

2) अव्वल कारकून, आस्थापना-2 : श्री. ए. व्ही. घोसाळकर

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

जवभािीर्य चौकशी प्रकरणे .
जनलंजबत अजिकारी/कमवचारी र्यांची प्रकरणे.
लाचलुचपत प्रजतबंिक कारवाईखालील/शासजकर्य रक्तकम अफरातफर प्रकरणे
महाराष्ट्र प्रशासजकर्य न्र्यार्यजिकरण/उच्च न्र्यार्यालर्याकडील प्रकरणे
अपर आर्युक्तत कोकण जवभाि र्यांचेकडील सेवाजवषर्यक अपील
जनलंबन/वेतनवाढ रोखणे /सेवेतून कमी करणे बडतफव बाबतची माजहती/अपील प्रकरणांची माजहती
आस्थापना जलपीक - 9 चे पर्यववेक्षण

3) अव्वल कारकून, आस्थापना-3 : श्रीम. एम.एम.हाजतसकर

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

अनुकंपा तत्वावरील जनर्युक्तती
महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योि, कमवचारी चर्यन आर्योि मुंबई, आरोग्र्य जशक्षण अभ्र्यासक्रम प्रवेश परीक्षा,
जशक्षक पात्रता परीक्षा, इत्र्यादी सवव परीक्षा
कोतवाल कमवचा-र्यांना िट - ड मध्र्ये पदोन्नती दे णे
शासजकर्य मजहला तक्रार जनवारण सजमतीचे कामकाि पाहणे
ई-ऑजफस
आस्थापना जलपीक -6 चे पर्यववेक्षण

4) अव्वल कारकून, आस्थापना -4 : श्रीम. एम. एम. भावे

1)
2)
3)
4)

मािासविीस/इतर मािासविीर्य कमवचा-र्यांचे िातीचे प्रमाणपत्राची पडताळणी प्रस्ताव सादर करणे .
जलपीक, अव्वल कारकून, मंडळ अजिकारी, जशपाई, पहारे कारी , नाईक व वाहन चालक र्यांच्र्या िेष्ट्ठता
र्यादी तर्यार करणे व प्रजसध्द करणे , तलाठी संर्युक्तत िेष्ट्ठता र्यादी तर्यार करणे .
िट क व िट ड मिील सवव हबदूनामवली नोंदवही
जिल्हा आस्थापनेवरील सवव संविातील मंिूर पदे /जरक्तत पदांची माजहती संकजलत करणे व त्र्याबाबतची
माजसक पत्रके बैठकीसाठी सादर करणे .
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5)
6)

र्यशदा प्रजशक्षण व अन्र्य कार्यालर्यीन प्रजशक्षण.
अपर जिल्हाजिकारी/उपजिल्हाजिकारी/तहसीलदार/नार्यब तहजसलदार त्रैमाजसक सूची

5) जलपीक, आस्थापना- 5 : श्रीम. डी. डी. साळवी

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

आस्थापना शाखेची आस्थापना
अजिकारी/कमवचारी र्यांची रिा मंिूरीबाबतची कार्यववाही
अजतजरक्तत कार्यवभाराचे जवशेष वेतन मंिूरी बाबतची कार्यववाही
संपकाजलन उमेदवाराची माजहती संकजलत करणे
आिाऊ वेतनवाढीचे प्रस्तावाबाबत कामकाि
अपंि अनुशेष व उपकरण.
आस्थापना-1 र्यांचे कामात सहाय्र्य करणे .

6) जलपीक, आस्थापना-6 : श्री. आर.बी.िांिळी

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

विव 3 मिील कमवचा-र्यांचे स्थार्यीकरण करणे .
अस्थार्यी कमवचा-र्यांना कार्यमपणाचे फार्यदे .
अस्थार्यी पदे पूढे चालू ठे वण्र्याचे प्रस्ताव सादर करणे .
मानीव जदनांक दे ण्र्याबाबतचा प्रस्ताव.
जिल्हा आस्थापनेवरील िट क व िट ड मिील भरती संबंजित परीक्षा जनर्युक्तती/प्रजशक्षण कार्यववाही करणे .
आवक-िावक टपाल.
आस्थापना अव्वल कारकून 1 व 3 र्यांचे कामात सहाय्र्य.

7) जलपीक, आस्थापना-7 : श्री.एस.एस.चौिले

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

कमवचा-र्यांचे आंतरजवभाि बदलीचे प्रस्ताव वजरष्ट्ठ कार्यालर्यात सादर करणे .
अजिकारी/कमवचारी र्यांचे िोपनीर्य अहवाल संकजलत करणे वा संस्कारण करणे .
सभे च्र्या जटपणी/माजसक/सापजहक जटपणी पत्रक तर्यार करणे /14 रजिस्टर िोषवारा इत्र्यादी सवव सवव
सभे च्र्या जटपणी/पत्रके तर्यार करणे .
नोकरीसाठी उमेदवारांडून र्येणा-र्या अिांचे अनुषंिाने त्र्यांना उत्तर दे णे वा कार्यववाही करणे.
सेवाखंड क्षमाजपत करण्र्यांबाबतची कार्यववाही.
आस्थापना अ.का.1 र्यांचे कामात सहाय्र्य करणे .

8) जलपीक, आस्थापना-8 : जरक्त पद असल्यामुळे अजतजरक्त कायत भार श्री. आर.बी.िांिळी (जलपीक)

1)
2)
3)

इतर संजकणव जवषर्य
आस्थापना अ. 4 व 10 कामात सहाय्र्य करणे .
अस्थाई पदे पुढे चालू ठे वण्र्याचे प्रस्ताव सादर करणे .

9) जलपीक, आस्थापना- 9 : श्री. आर.एस.िमरे

1)
2)
3)
4)
5)

रािपजत्रत अजिकारी र्यांचे कार्यवभार हस्तांतरण
हहदी/मराठी परीक्षा सूट दे ण्र्याचे प्रस्ताव तर्यार करणे .
महसूल अहव ता परीक्षा/जवभािीर्य दुय्र्यम सेवा परीक्षा (जलपीक व तलाठी) घेणेबाबतची कार्यववाही.
सेवाजनवृत्त होणा-र्या कमवचा-र्यांची र्यादी तर्यार करणे व त्र्यानुसार पुढील कार्यववाही
आस्थापना अ.का.-2 र्यांचे कामात सहाय्र्य करणे .
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10) अव्वल कारकून, आस्थापना-10 :- श्री.िे.बी.कांबळे

1)

अजिसंख्र्य सहाय्र्यक जिल्हाजिकारी/पजरजवक्षाजिन उपजिल्हाजिकारी, तहजसलदार, नार्यब तहजसलदार र्यांचे
प्रजशक्षण कार्यवक्रम तर्यार करणे , प्रजशक्षण कालाविीचे मुल्र्यांकन अहवाल सादर करणे .

2)
3)
4)

सेवांतिव त आश्वाजसत प्रिती र्योिना (कालबध्द पदोन्नती र्योिना) र्याबाबतची कार्यववाही
जिल्हा आस्थापनेवरील अजिकारी/कमवचारी र्यांचेजवरुध्दचे तक्रारी अिाची चौकशीबाबत कार्यववाही करणे .
जिल्हाजिकारी कार्यालर्यातील उपजिल्हाजिकारी, तहजसलदार, नार्यब तहजसलदार, अव्वल कारकून
जलपीक, जशपाई र्यांची वेतनजनश्श्चती बाबतची कार्यववाही.

11) लघु लेखक (उच्च श्रेणी ): -

1) मा.जिल्हाजिकारी र्यांचे स्वीर्य सहाय्र्यक (पद जरक्त)
2) अपर जिल्हाजिकारी र्यांचे स्वीर्य सहाय्र्यक
श्री.बी.एम.दोनकंठी

12) लघु लेखक (जनम्न श्रेणी) :- श्रीमती एस.एस.जिते
1) जनवासी उपजिल्हाजिकारी र्यांचे स्वीर्य सहाय्र्यक.
13) वाहन चालक :-

श्री. ए.एन.तडवी
1) मा.जिल्हाजिकारी र्यांचे वाहन चालजवणे
श्री. सुवे
2) अपर जिल्हाजिकारी र्यांचे वाहन चालजवणे

14) नाईक - जरक्त पद
15) नाईक - श्री.ए.व्ही.भोई
16) नाईक – जरक्त पद
17) नाईक - श्री.एस.व्ही.भाटकर
18) नाईक - श्रीमती एस.एस.साळवी
19) जशपाई - श्री. एस.टी.खडपे
20) जशपाई - जरक्त पद
22) जशपाई - श्री.एस.एच.घवाळी
23) जशपाई - श्री एस. बी. लाड
24) जशपाई- श्री.डी.एस.म्हापसेकर

आस्थापना शाखे तील वित -4 ची कततव्ये पार पाडणे.

 मालमत्तेचा तपशील
इमारती व िािेचा तपशील - जिल्हाजिकारी व जिल्हादं डाजिकारी कार्यालर्याच्र्या
नवीन प्रशासजकर्य इमारतीत पजहला मिला, कक्ष क्रमांक 103,
आस्थापना शाखा, जिल्हा रत्नाजिरी.
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संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कायत क्षेत्राचे प्रत्ये क स्तरावरचे तपशील:
जिल्हाजिकारी

जनवासी उपजिल्हाजिकारी
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------शिपाई/नाईक



कार्यालर्यीन दुरध्वनी क्रमाांक:-

02352-223573



कार्यालर्यीन व :-

सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 17.45 वाजेपययत



साप्ताहिक सुटी:-

दुसरा/चौथा शनिवार/मनिन्यातील सवय रनववार तसेच
शासिािे जािीर केलेल्या सवय सुट्टया



िवजशष्ठ सवसाठी ठरवलल्र्या व ा:- कायालयीि नदवशी, कायालयीि वेळी केव्िािी
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कलम 4(1)(b)(ii) नमन
ु ा (अ)
जिल्हा रत्नाजिरी ये थील जिल्हाजिकारी कायालयातील आस्थापना शाखे तील अजिकारी व कमत चारी यांचे अजिकारांचा तपशील:-

अनु.क्र

पदनाम

1

जिल्हाजिकारी

अजिकार
प्रशासकीय

जनयुक्त्या व
बदल्या
िट - क व ड
1. जनयुक्त्या

कोणत्या
कायदा/जनयम/शासन
जनणतय/पजरपत्रक
नुसार
महाराष्ट्र िमीन महसूल
अजिजनर्यम 1966 चे कलम
9 (अ) अन्वर्ये जनर्युक्तती
प्राजिकारी

अजभप्राय

जलपीक टं कलेखक, वाहन चालक, जशपाई ही पदे सरळसेवा
भरतीने भरताना ती शासन सामान्र्य प्रशासन जवभाि पजरपत्रक
क्र.संजकर्ण

-1003/प्र.क्र.96/2003/13-अ,

जदनांक

19/11/2003 मिील सुचनांनुसार रोििार व स्वंर्यरोििार
कार्यालर्या कार्यालर्याकडू न प्राप्त उमे दवारांची र्यादी प्राप्त करून
घेवून तसेच प्रसारमाध्र्यमाद्वारे , वतवमानपत्रात िाजहरात प्रजसध्द
करून उमे दवारांचे अिव मािवून पात्र उमे दवारांची जनवड शासन
सामान्र्य

प्रशासन

जवभाि

जनणवर्य

क्र.

प्राजनम/3099/555/प्र.क्र.69-99/13-अ, जद.11/06/1999 अन्वर्ये
िटीत केलेल्र्या जिल्हा जनवड सजमती माफवत जवहीत पध्दतने
करण्र्यात र्येते. विव -3 व 4 मिील पदे भरताना ती
मािासविीर्यांसाठी असलेल्र्या घटनादत्त आरक्षण तसेच मािी
सैजनक, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अपंि, मजहला र्यांचेकडे
असलेल्र्या समांतर आरक्षणानुसार टक्तकेवारीने भरण्र्यात र्येतात.
2. बदल्या

शासन पजरपत्रक सामान्र्य
प्रशासन जवभाि पजरपत्रक क्र.
एसआरव्ही
1097/प्र.क्र.20/97/12,
जदनाक 27/11/1997

जिल्हाजिकारी र्यांचे आस्थापनेवरील जलपीक टं कलेखक, वाहन
चालक, जशपाई तसेच पदोन्नती संविाचे पदांमिील अव्वल
कारकून, मं डळ अजिकारी, नाईक र्या िट क व िट ड
कमव चाऱर्यांमिील बदली पात्र कमव चाऱर्यांच्र्या जनर्यतकाजलक
बदल्र्या दरवषी शासन पजरपत्रकातील सुचनांनुसार करण्र्यात
र्येतात.

3. पदोन्नती

शासन सामान्र्य प्रशासन
जवभाि पजरपत्रक क्र.
1076/10/जदनांक
16/10/1976, शासन
सामान्र्य प्रशासन जवभाि क्र.
एसआरव्ही/10/88/प्र.क्र.11/
88/12, जदनांक 21-021994.

जिल्हाजिकारी त्र्यांचे आस्थापनेवरील िट क मिील अव्वल,
मं डळ अजिकारी, जलपीक-टं कलेखक र्या संविात पदोन्नती
दे ण्र्यास सक्षम आहे त. सदर पदोन्नत्र्या शासन सामान्र्य प्रशासन
जवभाि पजरपत्रक जद.16 माचव, 1976 नुसार िटीत केलेल्र्या
जिल्हास्तरीर्य जवभािीर्य पदोन्नती सजमतीचे मान्र्यतेने दे णेत र्येतात.
जशपाई संविातून नाईक्, वाहन चालक संविात,

जलपीक

संविातून अव्वल कारकून संविात व तलाठी संविातून मं डळ
अजिकारी संविात पदोन्नतीसाठी जवहीत र्योग्र्यता, पात्र व अहव ता
िारण करणाऱर्या कमव चाऱर्यांना पदोन्नती दे णेत र्येते. तसेच विव -4
मध्र्ये एसएससी परीक्षा उत्तीणव असलेल्र्या व जलपीक टं कलेखक
पदासाठी

अहव ता

िारण

करणाऱर्या

कमव चऱर्यांना

जलपीक

टं कलेखक संविात पदोन्नती दे ण्र्यात र्येते.
विव -3 व 4 मिील पदोन्नतीसाठी कमव चाऱर्यांचे िोपनीर्य
अहवालातील व विव -4 कमव चाऱर्यांच्र्या वैर्यक्ततीक नस्तीमिील 5
वषाच्र्या िोपनीर्य अजभलेखाची जकमान सरासरी प्रतवारी (ब)
असेल

अशा

संबंिीत

कमव चाऱर्यांना

ज्र्येष्ट्ठतेनुसार

व

पदोन्नतीजनर्यमानुसार जनवड सुजचत अंतभूवत करण्र्यात र्येवून
पदोन्नती दे ण्र्यात र्येते.

4. सेवाजनवृत्ती

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृत्ती
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महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृत्ती वेतन) जनर्यम 1982 मिील जनर्यम

वेतन ) जनर्यम 1982 मिील
जनर्यम 10 व जनर्यम118

10 अन्वर्ये जवहीत केलेल्र्या जनर्यत वर्योमानानुसार जिल्हाजिकारी
र्यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून/मं डळ अजिकारी/नाईक/
हवालदार/वाहन चालक/जलपीक -टं कलेखक/श्श्पाई संविातील
कमव चाऱर्यांपैकी

शासन

सेवेतील

सेवा

जनवृत्त

होणाऱर्या

कमव चाऱर्यांची र्यादी जनर्यम 118 नुसार तर्यार करण्र्यात र्येते व
त्र्यानुसार संबंजित कमव चाऱर्यांचे आदे श पाजरत करण्र्यात र्येतात.
5.रिामंिरू ी

महाराष्ट्र नािरी सेवा (रिा)
जनर्यम 1981

महाराष्ट्र नािरी सेवा (रिा) जनर्यम 1981 मिील जनर्यम 27 व 29
मजिल अजिकारानुसार जिल्हाजिकारी त्र्यांचे अजिपत्र्याखालील
अजिकारी कमव चारी र्यांना जवशेष जवकलांिता रिा व अध्र्यर्यन
रिा जवजतजरक्तत खालील प्रमाणे मं िूर करतात.
1. उपजिल्हाजिकारी संविव - 180 जदवस
2. तहसीलदार संविव - 180 जदवस
3. नार्यब तहसीलदार संविव - 180 जदवस.
जिल्हाजिकारी कार्यालर्यातील विव 3 व 4 कमव चाऱर्यांच्र्या
180

जदवसापर्यवत

रिा

मं िूरीचे

अजिकारी

जनवासी

उपजिल्हाजिकारी र्यांना प्रत्र्यार्पपत करण्र्यात आले आहे त.
अर्पित/अिववेतनी/परावतीत

रिा

व्र्यजतजरक्तत

जिल्हाजिकारी खालील रिा मं िूर करतात.
1. स्त्री कमव चाऱर्यांना 90 जदवसापर्यंत प्रस्तूती
रिा -जनर्यम 74 नुसार.
2. क्षर्यरोि/ककवरोि/कुष्ट्ठरोि/पक्षाघात रिा (कालाविी 1 वषव )
- जनर्यम 79 पजरजशष्ट्ठ तीन नुसार
3. जनर्यत वर्योमानानुसार कमव चाऱर्यांचा मृत्र्यू झाल्र्यास जशल्लक
असलेल्र्या 300 जदवस पर्यंत रिेचे रोख सममुल्र्य मं िूर करणे जनर्यम 68,69
4. असािारण रिा - जनर्यम 63
शासन जवत्त जवभाि जनणवर्य क्र.सेजनवे- 1001/130/सेवा-4,
जद.2 िुन, 2003 अन्वर्ये जनर्यम 63(6) नुसार रिेजशवार्य
अनुपश्स्थत राजहल्र्यास पूणव कालाविी भूतलक्षी प्रभावाने रिेमध्र्ये
प्रवतीत करण्र्याचे पूणव अजिकार जनर्युक्तती प्राजिकारी र्यांना प्रदान
करण्र्यात आले आहे त.
6. िोपनीय
अहवाल

शासन सामान्र्य प्रशासन
जवभाि जनणवर्य क्रमांक
सीएफआर -1295/प्र.क्र.
36/95/13 जद.1-2-1996

शासकीर्य अजिकाऱर्यांचे/कमव चाऱर्यांचे िोपनीर्य अहवाल जलहीने
व ितन करणेबाबत शासन सामान्र्य प्रशासन जवभाि जनणवर्य
जदनांक 1/2/96 अन्वर्ये सुिारीत मािवदशवक सुचना जनिवजमत
करण्र्यात आल्र्या आहे त.
सदर मािवदशवक सुचनांनुसार जिल्हाजिकारी कार्यालर्याकडू न
दरवषी

त्र्यांचे

अजिपत्र्याखालील

प्रजतवेदन

अजिकारी

/

पुनर्पवलोकन अजिकारी र्यांना त्र्यांचे कार्यालर्यातील कमव चाऱर्यांचे
िोपनीर्य अहवाल प्रजतवेदीत/पूनर्पवलोकीत करण्र्याच्र्या सूचना
जनिवजमत करण्र्यात र्येतात.
उपजिल्हाजिकारी /तहसीलदार/नार्यब तहसीलदार संविातील
अजिकाऱर्यांचे प्रजतवेदीत/पुनर्पवलोकीत केलेले िोपनीर्य अहवाल
मा.जवभािीर्य आर्युक्तत कार्यालर्याकडे संस्करणासाठी सादर
करण्र्यात र्येतात.
जिल्हाजिकारी र्यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून/मं डळ
अजिकारी /जलपीक टं कलेखक/वाहन चालक/नाईक/हवालदार/
र्यांचे िोपनीर्य अहवालांचे जिल्हाजिकारी कार्यालर्यामध्र्ये संस्करण
केले िाते.
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संस्करण केलेल्र्या िोपनीर्य अहवालाची छाननी करून
िोपनीर्य अहवालातील प्रजतकूल/जटकात्मक/सुचनात्मक शेरे
संबंजित कमव चाऱर्यांना पत्राद्वारे कळवून त्र्यांचेकडू न त्र्याबाबत दोन
मजहन्र्याचे आत अजभवेदन सादर करण्र्यास कळवून, प्राप्त
अजभवेदन संबंिीत प्रजतवेदन/पूनर्पवलोकन अजिकारी र्यांचेकडे
अजभप्रार्यासाठी पाठजवणे त र्येते. असे अजभप्रार्य जवचारात घेवून
प्रजतकूल शेरे काढू न टाकणे, अजभवेदन फेटाळणे, प्रजतकूल
शेऱर्यांची जतव्रता कमी करणेबाबत जनणवर्य घेण्र्यात र्येतात.
ब)

ज्र्या कमव चाऱर्यांच्र्या िोपनीर्य अहवालात अत्र्युत्कृष्ट्ठ शेरे

आहे त असे शेरे संबंजित कमव चाऱर्यांना प्रमाणपत्र स्वरूपात लेखी
कळजवण्र्यात र्येतात.
7. सेवांतितत
आश्वासीत प्रिती
योिना (कालबध्द
पदोनती योिना )

शासन सामान्र्य प्रशासन
जवभाि जनणवर्य
क्र.एसआरव्ही1095/प्र.क्र.1/95/12,
जदनांक 8 िून, 1995
शासन जवत्त जवभाि जनर्णर्य
क्रमांक वेतन
1999/प्र.क्र.2/99/सेवा-3,
जदनांक -20 िूलै, 2001.

शासन सेवेतील िट क व ड मिील कमव चाऱर्यांना पदोन्नतीच्र्या
संिी उपलब्ि नसल्र्याने असलेली कंु ठीतता घालवण्र्यासाठी
एकाच पदावरील 12 वषाच्र्या जनर्यमीत सेवा नंतर त्र्यांच्र्या
पदोन्नती साखळीतील वरच्र्या पदाची वेतन श्रेणी मं िूर करण्र्यात
र्येते.

कालब्ि

पदोन्नती

र्योिनेनुसार

सदरची

र्योिना

जद.1/10/1994 पासून अंमलात आणण्र्यात आली. सदर
र्योिनेमध्र्ये सुिारणा करून कालब्ि पदोन्नती र्योिना बंद करून
त्र्याएैविी सेवांतर आश्वासीत प्रिती र्योिना जद. 1/8/2001
पासून लािू करण्र्यात आली आहे . सदर योिनेनस
ू ार

1)

र्या र्योिनेचा लाभ 12 वषाच्र्या जनर्यमीत सेवेनतर अनुज्ञेर्य
आहे .

2)

सेवेत दोन हकवा त्र्याहू न अजिक वेळा पदोन्नती जमळालेल्र्या
कमव चाऱर्यांना र्या र्योिनेचा लाभ अनुज्ञेर्य नाही.

3)

र्या

र्योनेतअंतिवत

वजरष्ट्ठ

वेतनश्रेणी

जमळण्र्यासाठी

पदोन्नतीच्र्या पदाकरीता जवहीत केलेली अहव ता, पात्रता,
िेष्ट्ठता, अहव ता परीक्षा जवभािीर्य परीक्षा र्या सवव बाबी पूतवता
होणे आवश्र्यक राहील.

4)

र्या र्योिनेचा लाभ संपूणव सेवेत फक्तत एक वेळ अनुज्ञेर्य
राहील.

5)

र्योिनेअंतिव त वजरष्ट्ठ वेतनश्रेणी जदल्र्यावर वेतन जनश्श्चत
जनर्यमीत पदोनती प्रमाणेच होईल.

6)

जनर्यमीत पदोन्नती नाकारलेल्र्या तसेच नेहमीच पदोन्नतीस
अपात्र ठरलेल्र्या कमव चाऱर्यांना र्या र्योिनेचा लाभ दे र्य होत
नाही.

7)

र्या र्योिनेअंतिव त वजरष्ट्ठ वेतनश्रेणी जदल्र्यानंतर जनर्यमीत
पदोन्नती नाकारलेल्र्या व जनर्यमीत पदोन्नतीस अपात्र
ठरलेल्र्या कमव चाऱर्यांना दे ण्र्यात आलेला लाभ काढू न
घेण्र्यास र्येईल मात्र जदलेल्र्या लाभाची वसूली केली िाणार
नाही.
वरील

सुचनांनुसार

टं कलेखक,

तलाठी,

जिल्हा

आस्थापनेवरील

वाहनचालक,

जशपाई

जलपीक

र्यांना

र्या

कार्यालर्याकडू न आश्वासीत प्रित र्योिना लाभ मं िूर करण्र्यात
र्येतो. अव्वल

कारकून व मं डळ अजिकारी संविातील

कमव चाऱर्यांना वजरष्ट्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मं िूर करण्र्याबाबत
प्रस्ताव जवभािीर्य आर्युक्तत कार्यालर्याकडे सादर करण्र्यात र्येतात.
8. अत्युत्कृ ष्ठ
कामाबध्दल अिावू

शासन सामान्र्य प्रशासन
जवभाि

8

शासकीर्य

कमव चाऱर्यांना

अत्र्युत्कृष्ट्ठ

कामाबध्दल

आिावू

वेतनवाढ दरवषी 1 ऑक्तटोबर रोिी मं िूर करण्र्याबाबत शासन

वेतनवाढी मंिरू
करणे

क्र.आवेवा/1090/प्र.क्र.152/
आठ, जद29 ऑक्तटोबर,1990

आदे श आहे त आिावू वेतनवाढी मंिूर करण्र्याबाबत खालील
प्रमाणे जनकष आहे त.

1)

दोन

आिावू

वेतनवाढी

मं िूरीसाठी

कमव चाऱर्याचे

अजलकडील पाच वषाचे िोपनीर्य अहवाल अत्र्युत्कृष्ट्ठ (अ)
असावेत हकवा पाच पैकी चार वषाचे
उववरीत

अत्र्युत्कृष्ट्ठ

व

एक वषाचा जनश्श्चत चांिला (ब) पेक्षा कमी

दिाचा नसावा.

2)

एक आिावू वेतन वाढ मं िूरीसाठी अजलकडील पाच
वषाच्र्या िोपनीर्य अहवालापैकी जकमान तीन वषाचे
अत्र्युत्कृष्ट्ठ (अ) आजण दोन वषाचे जनश्श्चत चांिले (ब)
पेक्षा कमी दिाचे नसावेत.

वरील सुचनानुसार जिल्हाजिकारी त्र्यांचे आस्थपनेवरील
जलपीक-टं कलेखक, तलाठी, वाहनचालक, जशपाई, नाईक
संविातील

कमव चाऱर्यांना

अत्र्युत्कृष्ट्ठ

कामाबध्दल

आिावू

वेतनवाढी मं िूर करतात.
9.ज्ये ष्ठता याद्या
प्रजसध्द करणे

महाराष्ट्र नािरी सेवा
(ज्र्येष्ट्ठतेचे जवजनर्यमन)
जनर्यमावली 1982

महाराष्ट्र नािरी सेवा (ज्र्येष्ट्ठतेचे जवजनर्यमन ) जनर्यमावली 1982
मिील तरतूदीनुसार व शासनाच्र्या प्रचजलत आदे शाप्रमाणे
कमव चाऱर्यांच्र्या संविवजनहार्य ज्र्येष्ट्ठता र्याद्या प्रतीवषी 1 िानेवारी
हा आिारभूत जदनांक माणुन तर्यार करून त्र्या 30 एजप्रल पर्यंत
प्राथजमकजरत्र्या संबंजितांचे माजहतीसाठी प्रजसध्द करावर्याच्र्या
आहे त. त्र्यानुसार जिल्हाजिकारी त्र्यांचे आस्थापनेवरील अव्वल
कारकून, मं डळ अजिकारी, जलपीक- टं कलेखक, जशपाई
संविातील

कमव चाऱर्यांच्र्या सेवा

ज्र्येष्ट्ठता र्याद्या प्राथजमक

स्वरूपात प्रजसध्द करून त्र्यांवर संबंिीत कमव चाऱर्यांच्र्या प्राप्त
झालेल्र्या हरकतीचा जनपटारा करून र्याद्या अंजतमजरत्र्या प्रजसध्द
करण्र्यात र्येतात
10. सेवा खं ड
क्षमाजपत करणे

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृत्ती
वेतन ) जनर्यम 1982

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृत्तीवेतन) जनर्यम 1982 मिील जनर्यम
48 नुसार व त्र्याखालील तरतूदीनुसार जनर्युक्तती प्राजिकारी
आदे शाद्वारे शासकीर्य कमव चाऱर्यांच्र्या सेवेतील खंड क्षमापीत करू
शकतो अथवा नाकरू शकतो.

11. अजतजरक्त
कायत भाराचे जवशे ष
वेतन मंिरू करणे

शासन जवत्त जवभाि जनणवर्य
क्र.वेतन 1491/प्र.क्र.128/
91/सेवा-3, जद.29 माचव,
1994

महाराष्ट्र नािरी सेवा(जनवृत्तीवेतन) जनर्यम 1982 मिील जनर्यम
56 अन्वर्ये पद जरक्तत झाल्र्यापासून सहा मजहन्र्यापर्यंतच्र्या
अजतजरक्तत कार्यवभार िारण केलेबाबत जवशेष वेतन मं िूरीचे
अजिकार जवभाि प्रमुख म्हणून जिल्हाजिकारी र्यांना आहे त.
त्र्यानुसार अजतजरक्तत कार्यवभाराबाबत जवशेष वेतन मं िूर करण्र्यात
र्येते.

12. जशस्तभं ि
जवषयक कारवाई

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जशस्त
व अपील ) जनर्यम 1979

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जशस्त व अपील) जनर्यम 1979 मिील
जनर्यम 6 नुसार जनर्युक्तती प्राजिकरणे ज्र्यांची जनर्युक्तती करण्र्याचा
त्र्यंााना अजिकार आहे . व िे त्र्यांचे जनर्यंत्रणाखाली आहे त अशा
विव - 3 (िट - क) व विव -4 (िट - ड) सेवेतील कमव चाऱर्यांना
जनर्यम 5 मध्र्ये जवजनर्पदष्ट्ठ केलेल्र्या जशक्षांपैकी कोणतीही जशक्षा
करू शकतील. तसेच जिल्हाजिकारी हे जवभाि प्रमुख म्हणून
प्रशासकीर्य जनर्यंत्रणाखाली राज्र्य सेवा विव 2 (िट - ब) च्र्या
शासकीर्य कमव चाऱर्यांच्र्या संबंिात जकरकोळ जशक्षा करण्र्या
संबजिच्र्या अजिकाराचा वापर करण्र्याचे अजिकार जिल्हाजिकारी
र्यांना आहे त.
जकरकोळ स्वरूपाची जशक्षा -

1)
2)
9

ठपका ठे वणे.
त्र्याची पदोन्नती नाकारणे.

3)

कमव चाऱर्यांच्र्या जनष्ट्काळिीपणामुळे हकवा त्र्यांने आदे शाचा
भंि केल्र्यामुळे शासनाला झालेल्र्या कोणत्र्याही आर्पथक
स्वरूपाच्र्या हानीची सपूणव रक्तकम हकवा जतचा काही भाि
वेतनामिुन वसूल करणे.

4)

वेतन वाढी रोखून ठे वणे
िबर जशक्षा-

5)

जवर्पनष्ट्ठ कालाविी करीता वेतन समर्यश्रेणीतील खालच्र्या
टप्र्यावर आणणे.

6)

शासकीर्य कमव चाऱर्यास तो ज्र्या वेतन समर्यश्रेणी मध्र्ये
पदावर श्रेणीमध्र्ये हकवा सेवेमध्र्ये असेल तर त्र्यापेक्षा
खालच्र्या वेतन समर्यश्रेणीमध्र्ये, पदावर श्रेणीमध्र्ये हकवा
सेवेमध्र्ये आणणे.

7)
8)

सक्ततीने सेवा जनवृत्ती.
सेवेतून काढू न टाकणे, मात्र भावी काळात शासकीर्य
नोकरी जमळजवण्र्याच्र्या दृष्ट्टीने ही अनहव ता ठरणार नाही.

9)

सेवेतून बडतफव करणे मात्र भावी काळात शासकीर्य
नोकरी जमळण्र्याच्र्या दृष्ट्टीने सववसािारणपणे ही अनहव ता
ठरे ल.

13. अपीले

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जशस्त
व अपील ) जनर्यम 1979
मिील जनर्यम 16, 17 व 18

जिल्हाजिकारी र्यांचे आस्थापनेवरील विव - 3 (िट -क) विव -4
(िट - ड) र्या कमव चाऱर्यांचे जवरूध्द जशस्तभंि कार्यववाही करण्र्याचे
अजिकार जिल्हाजिकारी र्यांना आहे त. त्र्यानुसार जनर्यम 5 मिील
िबर जशक्षा करताना जनर्यम 8 नुसार खातेजनहार्य चौकशी आदे श
जिल्हाजिकारी र्यांनी दर्यावर्याचे आहे त. र्या चौकशी नंतर जशक्षा
दे ण्र्याचे अजिकार जिल्हाजिकारी र्यांना जनर्युक्तती प्राजिकारी व
जवभाि प्रमुख म्हणून आहे त. महाराष्ट्र नािरी सेवा (जशस्त व
अपील ) जनर्यम 1979 चे जनर्यम 17 नुसार कोणत्र्याही
आदे शाजवरूध्द अपील दाखल करता र्येते. विव - 3 व विव -4
सेवेतील कमव चाऱर्याला वरील जनर्यमातील जनर्यम 5 अन्वर्ये जशक्षा
करणाऱर्या अजिकाऱर्याच्र्या जनकटच्र्या वजरष्ट्ठ अजिकाऱर्याकडे
अपील करू शकते, त्र्यामुळे जिल्हाजिकारी र्यांचे आदे शा जवरूध्द
मा.जवभािीर्य आर्युक्तत र्यांचेकडे अपील करता र्येते.
अपीलाकरीता कालमयादा
ज्र्या आदे शाजवरूध्द अपील करावर्याचे असेल त्र्या आदे शाची प्रत
अपीलकत्र्याला

जमळाल्र्याचे

तारखेपासून

45

जदवसाच्र्या

कालाविीत असे अपील केले नाही तर असे करण्र्यात आलेले
अपील जवचारात घेता र्येणार नाही.
अपीलाची पध्दत अपील करणारी प्रत्र्येक व्र्यक्तती आपले अपील स्वतंत्रपणे
स्वत:च्र्या नावने करील व ज्र्या प्राजिकरणाकडे सादर करावर्याचे
असेल त्र्या प्राजिकरणाला उद्ये शून जलहील.
असे अपील ज्र्या आदे शाजवरूध्द केले असेल त्र्या आदे श
काढणाऱर्या प्राजिकऱर्यामाफवत अपील प्राजिकरणांकडे सादर
करण्र्यात र्येईल.

14. कायम पणाचे
फायदे दे णे

शासन सामान्र्य प्रशासन
जवभाि जनणवर्य क्र.
एसआरव्ही-1075/10,
जद.19/9/75

शासन सामान्र्य प्रशासन जवभाि जनणवर्य जद.19/9/75 नुसार
जनर्युक्तती प्राजिकारी र्यांनी विव - 3 व विव - 4 संविातील ज्र्या
कमव चाऱर्यांची सततसेवा 3 वषे झालेली आहे , शारीजरकदृष्ट्टर्या
सक्षम प्रमाणपत्र सादर केलेल्र्या व ज्र्यांची सेवा चांिली आहे .
अशा कमव चाऱर्यांना कार्यमपणाचे (विव -3 व 4) फार्यदे दे ण्र्याचे

10

आहे त.
15. मराठी हहदी
भाषा परीक्षा
उत्तीणत होणेपासून
सूट दे णे.

महाराष्ट्र शासकीर्य कमव चारी
(न्र्यार्यीक जवभािातील
कमव चाऱर्यांव्र्यजतजरक्तत मराठी
भाषा परीक्षा जनर्यम 1987 व
सुिारीत जनर्यम 2000
शासन सामान्र्य प्रशासन
जवभाि जनणवर्य
क्र.जहभाप/1976/28, जद. 10/
6/ 1976 )

महाराष्ट्र शासकीर्य कमव चारी (न्र्यार्यीक जवभािातील कमव चाऱर्यां
व्र्यजतजरक्तत मराठी भाषा परीक्षा जनर्यम 1987 व सुिारीत जनर्यम
2000 नुसार मराठी भाषा परीक्षा उत्तीणव होण्र्यापासून सुट दे ण्र्याची
तरतूद आहे .
तसेच

शासन

सामान्र्य

प्रशासन

जवभाि

जनणवर्य

क्र.जहभाप/1976/28, जद.10/6/1976 व त्र्यानंतरचे सुिारीत
आदे शानुसार शासकीर्य कमव चाऱर्यांना हहदी परीक्षा भाषा परीखा
उत्तीणव होण्र्यापासून सुट दे ण्र्याची तरतूद आहे .

कलम 4 (1)(ब)(ii)

नमुना (ब)
रत्नाजिरी ये थील जिल्हाजिकारी कायालय, आस्थापना शाखे तील अजिकारी व कमत चारी यांच्या कततव्यांचा तपशील
अ.क्र

पदनाम

कततव्य

कोणत्या कायद्या /जनयम/शासन
जनणतय/पजरपत्रकानुसार

अजभप्राय

1

जनवासी
उपजिल्हाजिकारी

कार्यालर्य प्रमुख

2

आस्थापना अव्वल
कारकू न - 1

1) िट क व िट ड संविातील जरक्तत पदे

शासन महसूल व वन जवभाि जनणवर्य क्र.एस-

भरणे .

14/82239417/748/67, जदनांक 31/1/83 व

2) अव्वल कारकून/मं डळ अजिकारी

शासन सामान्र्य प्रशासन व महसूल व वन जवभाि

/जपलीक/वाहनचालक/जशपाई

र्यांचेकडील सेवा प्रवेश जनर्यम व सेवा भरती

र्यांच्र्या

बदल्र्याबाबतची कार्यववाही

आदे शान्वर्ये तसेच शासन सामान्र्य प्रशासन

3) जिल्हा आस्थापनेवरील िट क व िट

जवभाि पजरपत्रक क्र.संजकणव -1003/प्र.क्र.96/

ड मिील कमव चा-र्या पदोन्नती दे णे.

2003/13 अ जद.19/11/2003.शासन रािपत्र

4) आथापना जलपीक 5 व 7 र्यांचे

जद.12/5/2006

पर्यववेक्षण

क्रमांक 21 अन्वर्ये बदल्र्यांचे जवजनमर्यन

5) िनिणना कमव चारी, हिेरी सहार्यक
जनर्युक्तती बाबतची कार्यववाही

मिील

महाराष्ट्र अजिजनर्यम

शासन सामान्र्य प्रशासन जवभाि जनणवर्य क्र.
अकंपा-1084/189/सीआर-155/13 अ जदनांक 8
माचव,

1985

व

सुिाजरत

जनर्यमावली
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ऑक्तटोबर, 1994 व जद.28 माचव, 2001.
तसेच

शासन

जनणवर्य

क्रमांक

अकंपा-

1004/प्रक्र.51/2004/आठ, जदनांक 22 ऑिस्ट,
2005.
शासन सामान्र्य प्रशासन जवभािाकडील प्रचजलत
पजरपत्रकातील सुचनांनुसार
शासन सामान्र्य प्रशासन जवभािाकडील शासन
जनणवर्य

क्र.बीसीसी-1097/प्र.क्र.2/97/16-ब,

जदनांक 29 माचव, 1997 व शासन जनणवर्य
क्र.बीसीसी-1097-प्रक्र-63/97/16-ब
जद.18/10/97 व त्र्यामिील त्र्यानंतर वेळोवेळी
शासनाकडू न प्राप्त झालेल्र्या आदे शानुसार .
आस्थापना जलजपक -5, 6 व 7 चे पर्यववेक्षण.

3

आस्थापना अव्वल
कारकू न - 2

1) जवभािीर्य चौकशी प्रकरणे.

महाराष्ट्र नािरी सेवा (वतवणूक) जनर्यम 1979 व

2) जनलंजबत अजिकारी/कमव चारी र्यांची

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जशस्त व अपील ) जनर्यम

11

प्रकरणे

1979 मिील तरतूदी व तदसंबंिी शासन सामान्र्य

3) लाचलुचपत प्रजतबंिक कारवाई

प्रशासन जवभािाकडील वेळोवेळी प्राप्त झालेल्र्या

खालील/शासजकर्य रक्तकम

शासन आदे शानुसार

अफरातफर प्रकरणे

महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योिामाफवत घेणेत र्येणाऱर्या

4) महाराष्ट्र प्रशासजकर्य न्र्यार्यजिकरण/

जवजवि

उच्च न्र्यार्यालर्याकडील प्रकरणे
5) अप्पर आर्युक्तत कोकण जवभाि
र्यांचेकडील सेवाजवषर्यक अपील
6) जनलंबन/वेतनवाढ रोखणे/सेवेतून कमी
करणे बडतफव बाबतची माजहती/अपील
प्रकरणांची माजहती

परीक्षांचे

सुचनांनुसार
कमव चारी

आर्योिाकडील

आर्योिन

आर्योिाकडील

करणे

मािवदशवक

तसेच

परीक्षांचे

केद्रीर्य

आर्योिन

करणे.
तसेच आरोग्र्य जशक्षण अभ्र्यासक्रम प्रवेश परीक्षेचे
शासनाकडील आदे शानुसार आर्योिन करणे.

7) आस्थापना जलपीक - 9 चे पर्यववेक्षण

4

आस्थापना अव्वल
कारकू न - 3

1) अनुकंपा तत्वावरील जनर्युक्तती

शासन आदे शाप्रमाणे

2) महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योि, कमव चारी
चर्यन आर्योि मुंबई, आरोग्र्य जशक्षण
अभ्र्यासक्रम प्रवेश परीक्षा, जशक्षक पात्रता
परीक्षा, इत्र्यादी सवव परीक्षा

वेतनवाढीबाबत कार्यववाही करणे.

4) शासजकर्य मजहला तक्रार जनवारण
सजमतीचे कामकाि पाहणे
5) ई-ऑजफस
6) आस्थापना जलपीक -6 चे पर्यववेक्षण

1)

मािासविीर्य/इतर

कमव चा-र्यांचे

िातीचे

मािासविीर्य
प्रमाणपत्राची

पडताळणी प्रस्ताव सादर करणे.
2) जलपीक, अव्वल कारकून, मं डळ
अजिकारी, जशपाई, पहारे कारी , नाईक व
वाहन चालक र्यांच्र्या िेष्ट्ठता र्यादी तर्यार
करणे व प्रजसध्द करणे, तलाठी संर्युक्तत
िेष्ट्ठता र्यादी तर्यार करणे.
3) िट क व िट ड मिील सवव
हबदूनामवली नोंदवही
4)

जिल्हा

आस्थापनेवरील

शासन सामान्र्य प्रशासन जवभाि क्र.आवेवा/1090
विव -3 व विव -4 मिील कमव चाऱर्यांना आिावू

पदोन्नती दे णे

आस्थापना अव्वल
कारकू न - 4

प्र.क्र.6/2003 मकअ, जदनांक 5/1/2004 प्रमाणे.
/प्र.क्र.152/ आठ जद.29 ऑक्तटोबर, 1990 नुसार

3) कोतवाल कमव चा-र्यांना िट -ड मध्र्ये

5

शासन जनणवर्य क्रमांक एसआरव्ही-10.03/36/

सवव

संविातील मं िूर पदे /जरक्तत पदांची माजहती
संकजलत करणे व त्र्याबाबतची माजसक
पत्रके बैठकीसाठी सादर करणे.
5) र्यशदा प्रजशक्षण व अन्र्य कार्यालर्यीन
प्रजशक्षण.
6)अपर जिल्हाजिकारी/ उपजिल्हाजिकारी
/ तहसीलदार/नार्यब तहजसलदार त्रैमाजसक
सूची

12

6

आस्थापना
जलजपक -5

1) आस्थापना शाखेची आस्थापना
2)

अजिकारी/कमव चारी

र्यांची

रिा

मं िूरीबाबतची कार्यववाही
3) अजतजरक्तत कार्यवभाराचे जवशेष वेतन
मं िूरी बाबतची कार्यववाही
4)

संपकाजलन

उमे दवाराची

1.
2.
3.
4.

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृत्तीवेतन) जनर्यम
महाराष्ट्र नािरी सेवा (पदग्रहण अविी,
सेवेतून काढू न टाकणे र्यांच्र्या काळातील

संकजलत करणे
कामकाि

महाराष्ट्र नािरी सेवा (वेतन) जनर्यम 1981

स्वीर्येतर सेवा आजण जनलंबन, बडतफी व

माजहती

5) आिाऊ वेतनवाढीचे प्रस्तावाबाबत

महाराष्ट्र नािरी सेवा (रिा) जनर्यम 1981

प्रदाने ) जनर्यम 1981

5.

महाराष्ट्र नािरी सेवा (रिा) जनर्यम
वरील जनर्यमातील तरतूदीनुसार कार्यववाही

6) अपंि अनुशेष व उपकरण.
7) आस्थापना-1 र्यांचे कामात सहाय्र्य
करणे.

करणे.
शासन सामान्र्य प्रशासन जवभाि जनणवर्य
क्र.एसआरव्ही-1095/प्र.क्र.1/95/12/ जद.8
िून, 1995.
शासन जवत्त जवभाि जनणवर्य क्रमांक वेतन
1999/प्र.क्र.2/99/सेवा-, जदनांक 20 िूलै,
2001.
महाराष्ट्र नािरी सेवा (वेतन)जनर्यम 1981 च्र्या
जनर्यम 56 नुसार व शासन जवत्त जवभाि जनणवर्य
क्र.वेतन 1491/प्र.क्र.128/91/सेवा-3 जदनांक 29
माचव, 1994 नुसार

7

आस्थापना
जलजपक -6

1.

विव

3

मिील

कमव चा-र्यांचे

/का.10 जदनांक 9/9/1999.

स्थार्यीकरण करणे.

2.

अस्थार्यी कमव चा-र्यांना कार्यमपणाचे
फार्यदे .

3.

अस्थार्यी पदे पूढे चालू ठे वण्र्याचे
प्रस्ताव सादर करणे.

4.

मानीव

जदनांक

दे ण्र्याबाबतचा

प्रस्ताव.

5.

जिल्हा आस्थापनेवरील िट क व
िट ड मिील भरती संबंजित परीक्षा
जनर्युक्तती/प्रजशक्षण कार्यववाही करणे.

6.
7.

शसन जनणवर्य क्रमांक अेसटीसी-1399/प्र.क्र.2

आवक-िावक टपाल.
आस्थापना अव्वल कारकून 1 व 3
र्यांचे कामात सहाय्र्य
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8

आस्थापना
जलपीक -7

1) कमव चा-र्यांचे आंतरजवभाि बदलीचे

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृतती वेतन) जनर्यम

प्रस्ताव वजरष्ट्ठ कार्यालर्यात सादर करणे.

1982 मिील जनर्यम 48 नुसार तसेच सेवाखंड

2) अजिकारी/कमव चारी र्यांचे िोपनीर्य

क्षमापीत

अहवाल संकजलत करणे वा संस्कारण

जनर्यमानुसार.

करणे.
3)

सभेच्र्या

जटपणी/माजसक/साप्ताजहक

जटपणी पत्रक तर्यार करणे/14 रजिस्टर
िोषवारा

इत्र्यादी

सवव

सवव

करणेबाबत

शासनाच्र्या

प्रचजलत

शासन सामान्र्य प्रशासन जवभािाकडील प्रचजलत
आदे शानुसार.

सभेच्र्या

जटपणी/पत्रके तर्यार करणे.
4) नोकरीसाठी उमे दवारांडून र्येणा-र्या
अिांचे अनुषंिाने त्र्यांना उत्तर दे णे वा

शासन

जनणवर्य

क्रमांक

सीअेफआर-

1295/प्र.क्र.36/95/तेरा जदनांक 1/2/1996 नुसार.

कार्यववाही करणे
5) सेवाखंड क्षमाजपत करण्र्यांबाबतची
कार्यववाही
6) आस्थापना अ.का.1 र्यांचे कामात
सहाय्र्य करणे.

9

आस्थापना
जलजपक - 8

1) इतर संजकणव जवषर्य

महाराष्ट्र नािरी सेवा (िेष्ट्ठतेचे जवजनर्यमन)

2) आस्थापना अ. 4 व 10 कामात

जनर्यमावली 1982 व िेष्ट्ठते संबंिी शासन

सहाय्र्य करणे.

सामान्र्य प्रशासनाकडू न वेळोवेळी प्राप्त झालेल्र्या

3) अस्थाई पदे पुढे चालू ठे वण्र्याचे प्रस्ताव

शासन आदे शानुसार.

सादर करणे.

शासन

सामान्र्य

प्रशासन

जवभाि

जनणवर्य

क्र.एसआरव्ही-1075/10 जद.19/9/1975.

10

आस्थापना
जलजपक -9

1) रािपजत्रत अजिकारी र्यांचे कार्यवभार

महाराष्ट्र शासकीर्य कमव चारी न्र्यार्यीक जवभािातील

हस्तांतरण

कमव चाऱर्यांव्र्यजतजरक्तत मराठी भाषा परीक्षा जनर्यम

2) हहदी/मराठी परीक्षा सूट दे ण्र्याचे प्रस्ताव

1987 व सुिारीत जनर्यम

तर्यार करणे.

भाषा परीक्षा उत्तीणव होण्र्यापासन सुट दे ण्र्याची

3) महसूल अहव ता परीक्षा/जवभािीर्य दुय्र्यम

तरतूद आहे .

सेवा

तसेच, शासन सामान्र्य प्रशासन जवभाि जनणवर्य

परीक्षा

(जलपीक

व

तलाठी)

2000 नुसार मराठी

घेणेबाबतची कार्यववाही.

क्र.जहभाप/1976/28जदनांक 10 िून, 1976 व

4) सेवाजनवृत्त होणा-र्या कमव चा-र्यांची

त्र्यानंतरचे

र्यादी तर्यार करणे व त्र्यानुसार पुढील

कमव चाऱर्यांना हहदी परीक्षा भाषा परीक्षा उतीणव

कार्यववाही

होण्र्यापासून सूट दे ण्र्याची तरतूद आहे .

5) आस्थापना अ. का.-2 र्यांचे कामात

महसूल अहव ता परीक्षा ही महाराष्ट्र शासन रािपत्र

सहाय्र्य करणे.

7 िुलै, 1999 नुसार(महसूल व वन जवभाि)

सुिारीत

आदे शानुसार

शासकीर्य

घेण्र्यात र्येते.
दुय्र्यम सेवा परीक्षा ही शासन अजिसुचना
क्र.इएसएम/1485/3620/436/ई-7 जदनांक 18
िानेवारी 1988 नुसार.
महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृत्तीवेतन) जनर्यम 1982
मिील जनर्यम 118 नुसार कार्यववाही करणे.
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11

आस्थापना अव्वल
कारकू न - 10

1) अजिसंख्र्य सहाय्र्यक जिल्हाजिकारी

शासन सामान्र्य प्रशासन जवभािाकडील प्रचजलत

/पजरजवक्षाजिन

आदे शानुसार.

उपजिल्हाजिकारी,

तहजसलदार, नार्यब तहजसलदार र्यांचे
प्रजशक्षण कार्यवक्रम तर्यार करणे, प्रजशक्षण
कालाविीचे मुल्र्यांकन अहवाल सादर
करणे.
2) सेवांतिवत आश्वाजसत प्रिती र्योिना
(कालबध्द पदोन्नती र्योिना) र्याबाबतची
कार्यववाही
3) जिल्हा आस्थापनेवरील अजिकारी/
कमव चारी र्यांचेजवरुध्दचे तक्रारी अिाची
चौकशीबाबत कार्यववाही करणे.
4)

जिल्हाजिकारी

उपजिल्हाजिकारी,

कार्यालर्यातील

तहजसलदार,

नार्यब

तहजसलदार, अव्वल कारकून जलपीक,
जशपाई र्यांची वेतनजनश्श्चती बाबतची
कार्यववाही.

12

लघुलेखक (उ.श्रे.)

13

लघुलेखक (उ.श्रे.)

14

लघुलेखक (जन.श्रे.)

15

वाहन चालक

16

वाहन चालक

अपर जिल्हाजिकारी र्यांचे

17

नाईक - 1

जिल्हाजिकारी र्यांचे

18

नाईक - 2

19

नाईक - 3

20

नाईक - 4

21

नाईक - 5

22
23

जशपाई - 1

आस्थापना शाखा

विव -4 ची कामे पार पाडणे.

जशपाई - 2

आस्थापना शाखा

विव -4 ची कामे पार पाडणे.

24

जशपाई - 3

जनवासी उपजिल्हाजिकारी र्यांचे

अपर जिल्हाजिकारी र्यांचे दालनातील विव -4 ची

25

जशपाई - 4

जिल्हाजिकारी र्यांचे लघुलेखक

मा.जिल्हाजिकारी र्यांची न्र्यार्यालर्यीन व वैर्यश्क्ततक
शासकीर्य कामे पार पाडणे.

अपर जिल्हाजिकारी र्यांचे लघुलेखक

मा.अपर जिल्हाजिकारी र्यांची न्र्यार्यालर्यीन व
महत्वाचे कामकाि पहाणे.

जनवासी उपजिल्हाजिकारी र्यांचे लघुलेखक

मा.जनवासी उपजिल्हाजिकारी र्यांचे न्र्यार्यालर्यीन व
वैर्यश्क्ततक शासकीर्य कामे पार पाडणे.

जिल्हाजिकारी र्यांचे

जिल्हाजिकारी र्यांच शासकीर्य वाहनावर कतवव्र्ये
पार पाडणे
अपर जिल्हाजिकारी र्यांच शासकीर्य वाहनावर
कतवव्र्ये पार पाडणे
जिल्हाजिकारी र्यांचे कार्यालर्यीन कामकािातील
विव - 4 ची कामे पारपाडणे.

जिल्हाजिकारी र्यांचे

जिल्हाजिकारी र्यांचे कार्यालर्यीन कामकािातील
विव - 4 ची कामे पारपाडणे.

अपर जिल्हाजिकारी र्यांचे

अपर जिल्हाजिकारी र्यांचे कार्यालर्यीन
कामकािातील विव - 4 ची कामे पारपाडणे.

जनवासी उपजिल्हाजिकारी र्यांचे

जनवासी उपजिल्हाजिकारी र्यांचे कार्यालर्यीन
कामकािातील विव - 4 ची कामे पारपाडणे.

उपजिल्हाजिकारी (सामान्र्य)

उप जिल्हाजिकारी (सामान्र्य )र्यांचे कार्यालर्यीन
कामकािातील विव - 4 ची कामे पारपाडणे.

कामे पारपाडणे.
आस्थापना शाखा

विव -4 ची कामे पार पाडणे.
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कलम 4 (1) (ब)(iv) नमुना(ब)
आस्थापना जवषयक कामाशी संबंजित शासन जनणतय
अनं.क्रं

1

शासन
जनणतयानुसार
जदलेले जवषय
जनयुक्त्या व बदल्या
िट- क व ड
जनयुक्त्या
अ) जलपीकटं कलेखक
ब)वाहन चालक
क) जशपाई

शासन जनणतय क्रमांक व वषे

अजभप्राय (असल्यास)

महाराष्ट्र िमीन महसूल अजिजनर्यम

जलपीक टं कलेखक, वाहन चालक, जशपाई ही पदे सरळसेवा भरतीने

1966चे कलम 9 (अ) अन्वर्ये जनर्युक्तती

भरताना ती शासन सामान्र्य प्रशासन जवभाि पजरपत्रक क्र.संजकणव -

प्राजिकारी

1003/प्र.क्र.96/2003/13-अ जदनांक 19-11-2003 मिील सुचनांनुसार
रोििार व स्वर्यंरोििार कार्यालर्याकडू न पात्र उमे दवारांची र्यादी प्राप्त
करून घेवून तसेच प्रसारमाध्र्यमाद्वारे (वतवमानपत्रात िाजहसात प्रजसध्द
करून उमे दवारांचे अिव मािवून पात्र उमे दवारांची जनवड शासन सामान्र्य
प्रशासन जवभाि जनणवर्य क्र.प्राजनम/3099/555/ प्र.क्र.69-99/13-अ जदनांक
11 िून,99अन्वर्ये िटीत केलेल्र्या जिल्हा जनवड सजमती माफवत जवहीत
पध्दतीने करण्र्यात र्येते. विव -3 व विव -4 मिील पदे भरताना ती
मािासविीर्यांसाठी असलेले घटनादत्त आरक्षण तसेच मािी सैजनक,
प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अपंि,मजहला र्यांचेसाठी असलेल्र्या समांतर
आरक्षाणानुसार टक्तकेवारीने भरण्र्यात र्येतात. )

2

सेवाजनवृत्ती

महाराष्ट्ट नािरी सेवा (जनवृत्ती वेतन)

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृत्ती वेतन ) जनर्यम 1982 मिील जनर्यम 10

जनर्यम 1982 मिील जनर्यम 10 व

अन्वर्ये जवहीत केलेल्र्या जनर्यत वर्योमानानुसार जिल्हाजिकारी र्यांचे

जनर्यम 118

आस्थापनेवरील अव्वल कारकून /मं डळ अजिकारी /नाईक/हवालदार/
वाहनचालक/जलपीक टं कलेखक /जशपाई संवािातील कमव चाऱर्यांपैकी
शासन सेवेतील सेवा नवृत्त होणाऱर्या कमव चाऱर्यांची र्यादी जनर्यम 118 नुसार
तर्यार करण्र्यात र्येते व त्र्यांनुसार संबंिीत कमव चाऱर्यांचे आदे श पाजरत
करण्र्यात र्येतात.

3

रिा मंिरू ी

महाराष्ट्र नािरी सेवा (रिा) जनर्यम

महाराष्ट्र नािरी सेवा (रिा ) जनर्यम 1981 मिील जनर्यम 27 व 29 मिील

1981

अजिकारानुसार

जिल्हाजिकारी

त्र्यांचे

अजिपत्र्याखालील

अजिकारी

कमव चारी र्यांना जवशेष जवकलांिता रिा व अध्र्यर्यन रिा व्र्यजतजरक्तत
खालील प्रमाणे मं िूर करतात.
1. उपजिल्हाजिकरी संविव - 180 जदवस
2. तहसीलदार संविव - 180 जदवस
3. नार्यब तहसीलदार संविव - 180 जदवस
उपजिल्हाजिकरी कार्यालर्यातील विव 3 व 4 कमव चाऱर्यांच्र्या 180
जदवसापर्यंत रिा मं िूरीचे अजिकारी जनवासी उपजिल्हाजिकारी र्यांना
प्रत्र्यार्पपत करण्र्यात आले आहे त.
अर्पित /अिववेतनी/परावतीत रिा व्र्यजतजरक्तत जिल्हाजिकारी खालील रिा
मं िूर करतात.
1. स्त्री कमव चाऱर्यांना 90 जदवसापर्यवत प्रसूती रिा जनर्यम 74 नुसार.
2. क्षर्यरोि/ककवरोि/कुष्ट्ठरोि/पक्षाघात रिा (कालाविी -1 वषव) जनर्यम 79
पजरजशष्ट्ठ तीन नुसार.
3. जनर्यत वर्योमानानुसार कमव चाऱर्यांचा मृत्र्यू झाल्र्यास जशल्लक असलेल्र्या
300 जदवस पर्यंत रिेचे रोख सममुल्र्य मं िूर करणे- जनर्यम 68,69
4. सािारण रिा - जनर्यम 63
शासन जवत्त जवभाि जनणवर्य क्र.सेजनवे-1001/130/सेवा-4 जदनांक 2 िून,
2003 अन्वर्ये जनर्यम 63 (6) नुसार रिेजशवार्य अनुपश्स्थत राजहल्र्याचा
पूणव कालाविी भूतलक्षी प्रभावाने रिेमध्र्ये प्रवतीत करण्र्याचे पूणव अजिकार
जनर्युक्तती प्राजिकारी र्यांना प्रदान करण्र्यात आले आहे त

4

िेष्ठता याद्या प्रजसध्द
करणे

महाराष्ट्र नािरी सेवा (िेष्ट्ठतेचे

महाराष्ट्र नािरी सेवा (िेष्ट्ठतेचे जवजनर्यमन ) जनर्यमावली 1982 मिील

जवजनर्यमन) जनर्यमावली 1982

तरतूदीनुसार व शासनाच्र्या प्रचजलत आदे शाप्रमाणे कमव चाऱर्यांच्र्या

16

संविवजनहार्य िेष्ट्ठता र्याद्या प्रतीवषी 1 िानेवारी हा आिारभूत जदनांक
मानुन तर्यार करून त्र्या 30 एजप्रल पर्यंत प्राथजमकजरत्र्या संबंजितांचे
माजहतीसाठी प्रजसध्द करावर्याच्र्या आहे त. त्र्यानुसार जिल्हाजिकारी त्र्यांचे
आस्थापनेवरल अव्वल कारकून, मं डळ अजिकारी , जलपीक -टं कलेखक,
जशपाई संविातील कमव चाऱर्यांच्र्या सेवा िेष्ट्ठता र्याद्या प्राथजमक स्वरूपात
प्रजसध्द करून त्र्यावर संबंिीत कमव चाऱर्यांच्र्या प्राप्त झालेल्र्या हरकतीचा
जनपटारा करून र्याद्या अंजतमजरत्र्या प्रजसध्द करण्र्यात र्येतात.

5

सेवा खं ड क्षमाजपत
करणे

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृत्ती वेतन )

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जनवृत्तीवेतन) जनर्यम 1982 मिील जनर्यम 48 नुसार

जनर्यम 1982

व त्र्याखालील तरतूदीनुसार जनर्युक्तती प्राजिकारी अदे शाद्वारे शासकीर्य
कमव चाऱर्यांच्र्या सेवेतील खंड क्षमाजपत करू शकतो अथवा नाकारू शकतो.

6

जशस्तभंि जवषयक
कारवाई

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जशस्त व अपील)

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जशस्त व अपील) जनर्यम 1979 मिील जनर्यम 6

जनर्यम 1979

नुसार जनर्युक्तती प्राजिकरणे ज्र्यांची जनर्युक्तती करण्र्याचा त्र्यांना अजिकार
आहे . व िे त्र्यांचे जनर्यंत्रणाखाली आहे त अशा विव - 3 (िट - क) व विव 4 (िट - ड) सेवेतील कमव चाऱर्यांना जनर्यम 5 मध्र्ये जवजनर्पदष्ट्ठ केलेल्र्या
जशक्षांपैकी कोणतीही जशक्षा करू शकतील. तसेच जिल्हाजिकारी हे जवभाि
प्रमुख म्हणून प्रशासकीर्य जनर्यंत्रणाखाली राज्र्य सेवा विव 2 (िट - ब) च्र्या
शासकीर्य कमव चाऱर्यांच्र्या संबंिात जकरकोळ जशक्षा करण्र्या संबजिच्र्या
अजिकाराचा वापर करण्र्याचे अजिकार
जिल्हाजिकारी र्यांना आहे त.
जकरकोळ स्वरूपाची जशक्षा ठपका ठे वणे.

1)
2)
3)

त्र्याची पदोन्नती नाकारणे.
कमव चाऱर्यांच्र्या जनष्ट्काळिीपणामुळे हकवा त्र्यांने आदे शाचा भंि
केल्र्यामुळे शासनाला झालेल्र्या कोणत्र्याही आर्पथक स्वरूपाच्र्या
हानीची सपूणव रक्तकम हकवा जतचा काही भाि वेतनामिुन वसूल
करणे.

4)

वेतन वाढी रोखून ठे वणे

5)

जवर्पनष्ट्ठ कालाविी करीता वेतन समर्यश्रेणीतील खालच्र्या टप्र्यावर
आणणे.
शासकीर्य कमव चाऱर्यास तो ज्र्या वेतन समर्यश्रेणी मध्र्ये पदावर

6)

श्रेणीमध्र्ये हकवा सेवेमध्र्ये असेल तर त्र्यापेक्षा खालच्र्या वेतन
समर्यश्रेणीमध्र्ये, पदावर श्रेणीमध्र्ये हकवा सेवेमध्र्ये आणणे.
िबर जशक्षा-

7)
8)

सक्ततीने सेवा जनवृत्ती.
सेवेतून काढू न टाकणे, मात्र भावी काळात शासकीर्य नोकरी
जमळजवण्र्याच्र्या दृष्ट्टीने ही अनहव ता ठरणार नाही.

9) सेवेतून बडतफव करणे मात्र भावी काळात शासकीर्य नोकरी
जमळण्र्याच्र्या दृष्ट्टीने सववसािारणपणे ही अनहव ता ठरे ल.
7

अपीले

महाराष्ट्र नािरी सेवा (जशस्त व अपील)

जिल्हाजिकारी र्यांचे आस्थापनेवरील विव -3 (िट-क) विव -4 (िट-ड) र्या

जनर्यम 1979 मिील जनर्यम 16,17,18

कमव चाऱर्यांचे

जवरूध्द

जशस्तभंि

कार्यववाही

करण्र्याचे

अजिकार

जिल्हाजिकारी र्यांना आहे त. त्र्यानुसार जनर्यम 5 मिील िबर जशक्षा करताना
जनर्यम 8 नुसार खातेजनहार्य चौकशी आदे श जिल्हाजिकारी र्यांनी द्यावर्याचे
आहे त.
र्या चौकशी नंतर जशक्षा दे ण्र्याचे अजिकार जिल्हाजिकारी र्यांना जनर्युक्तती
प्राजिकारी व जवभाि प्रमुख म्हणून आहे त.
महाराष्ट्र नािरी सेवा (जशस्त व अपील ) जनर्यम 1979 चे जनर्यम 17 नुसार
कोणत्र्याही आदे शाजवरूध्द अपील दाखल करता र्येते.

17

विव -3 व विव -4 सेवेतील कमव चाऱर्याला वरील जनर्यमातील जनर्यम 5
अन्वर्ये जतला जशक्षा करणाऱर्या अजिकाऱर्याच्र्या जनकटच्र्या वजरष्ट्ठ
अजिकाऱर्याकडे

अपील करू शकते त्र्यामुळे जिल्हाजिकारी र्यांचे

आदे शाजवरूध्द मा.जवभािीर्य आर्युक्तत र्यांचेकडे अपील करता र्येते.

अपीलांकरीता कालमयादाज्र्या आदे शाजवरूध्द अपील करावर्याचे असेल त्र्या आदे शाची प्रत
अपीलकत्र्याला जमळाल्र्याचे तारखेपासून 45 जदवसाच्र्या कालाविीत असे
अपील केले नाही तर असे करण्र्यात आलेले अपील जवचारात घेता र्येणार
नाही.
अपीलाची पध्दती अपील करणारी प्रत्र्येक व्र्यक्तती आपले अपील स्वतंत्रपणे स्वत:च्र्या
नावांने करील व ज्र्या प्राजिकरणाकडे सादर करावर्याचे असेल त्र्या
प्राजिकाऱर्याला उद्ये शुन जलहील.
असे अपील ज्र्या अदे शाजवरूध्द केले असेल त्र्या आदे श काढणाऱर्या
प्रजिकाऱर्यामाफवत अपील प्राजिकरणांकडे सादर करण्र्यात र्येईल.

कलम 4(1)(ब)( v) नमुना-इ
जिल्हाजिकारी कायालयातील आस्थापना शाखे च्या कामाशी संबंजित कायालयामध्ये उपलब्ि दस्ताऐविांची यादी
दस्तऐविाचा जवषयअनु.क्रं.

दस्तऐविाचा प्रकार

जवषय

1

2
अे,बी,सी-1,सी

3
आस्थापना शाखे च्या
कामाशी संबंजित
कािदपत्रे

1

कलम

संबंजित
व्यक्ती/पदनाम
4
हू िूर रे कॉडत जकपर

व्यक्तीचे जठकाण/
उपरोक्त कायालयात
उपलब्ि नसल्यास
5
जिल्हाजिकारी
कायालय रत्नाजिरी

4(1)(+)(vi)

रत्नाजिरी जिल्हा ये थील जिल्हाजिकारी कायालयातील आस्थापना शाखे मध्ये दस्ताऐविांची वितवारी:

1)

अ.क्रं

जवषय व
त्यासंबंिीचे
अहवाल

1

बदली
/जनर्युक्तती/पदोन्नती
रिा संजचका

2

दस्ताऐविाचा
प्रकार नस्ती /
मस्टर /
नोंदपुस्तक,
व्हाऊचर इ.
नस्ती

प्रमुख बाबीचा
तपजशलवार

सुरजक्षत ठे वण्याचा
कालाविी

ईएसटी-19एच/सी1

30वषव

नस्ती

पे-50अे सी/सी

5 वषव

18

3

वेतन जनश्श्चती

नस्ती

पे-34अे एच/सी

30 वषव

4

अजतजरक्तत कार्यवभार
व जवशेष वेतन
पजरपत्रक
स्पेशल रजिस्टर
अवेट रजिस्टर
वकवजशट
पीआरबी
जवभािीर्य चौकशी
प्रकरणे

नस्ती

पे-47सी/सी

5 वषव

नस्ती
नोंदपुस्तक
नोंदपुस्तक
नोंदपुस्तक
नोंदपुस्तक
नस्ती

आरसीडी 18 एच/अे
आरसीडी 54 (अे)(3)सी/सी
आरसीडी 53 बी (पाच)
आरसीडी 53 अे सी/सी
आरसीडी 54 सी/सी
ईएसटी28 एच/बी

5 वषव
5 वषव
5 वषव
5 वषव
5 वषव
30 वर्ष

नादे र्य /नाजवभािीर्य
चौकशी प्रमाणपत्र
उत्तर पजत्रका
दक्षता रोि
सेवापुस्तक
कोटव केसेस

नस्ती

पे 62 एच/सी

5 वषव

नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती

ईएसटी 16 बी
ईएसटी 19 अे सी / सी
ईएसटी 10 सी/सी
लॉ22 एच/अे

5 वषव
5 वषव
30 वषव
कार्यम

आंतर जिल्हा बदली
ज्र्येष्ट्ठता र्यादी
55 वषावरील
अहव ताकारीसेवा
पजरजवक्षाजिन
अजिकारी
अनुकंपा तत्वावर
नोकरी
जमळाण्र्याबाबत
कालब्ि पदोन्नती
िोपनीर्य अहवाल
संजचका
स्वेच्छा सेवाजनवृत्ती
सेवाखंड क्षमापीत
करणे
तक्रारी अिव

नस्ती
नस्ती
नस्ती

ईएसटी 19 सी /सी1
ईएसटी 20 एच/सी
ईएसटी 62 सी/सी

5 वषव
5 वषव
5 वषव

नस्ती

ईएसटी झे ड एच/सी

30 वषव

नस्ती

ईएसटी झे ड सी /सी1

5 वषव

नस्ती
नस्ती

ईएसटी 19 सी /सी1
ईएसटी 19 सी /सी1

10 वषव
30 वषव

नस्ती
नस्ती

ईएसटी झे ड सी /सी1
ईएसटी झे ड सी /सी1

10 वषव
10 वषव

नस्ती

ईएसटी झे ड एच/सी

5 वषव

सेवापुस्तकातील
िन्म नोंदी दुरूस्ती
बाबत
जवनापरवाना
िै रहिेरी बाबत

नस्ती

ईएसटी एच/सी

5 वषव

नस्ती

ईएसटी 50 अे सी /सी

5 वषव

28

जविानसभा
तारांजकत
/अतारांजकत प्रश्न

नस्ती

ईएसटी 19 सी /सी1

10 वषव

29

नावामध्र्ये बदल
करणेबाबत

नस्ती

ईएसटी झे ड एच/13

5 वषव

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

27

19

2)
अ.
क्रं
1

रत्नाजिरी जिल्हा ये थील जिल्हाजिकारी कायालयातील आस्थापना शाखे तील अजिकारी व कमत चारी यांची नावे, भत्ते व
त्यांचे माजसक वेतन करणे.
पदनाम

अजिकारी /
कमत चा-याचे नाव

वित

रुिू जदनांक

दूरध्वनी क्र. /
फॅ क्स / ई मे ल

एकूण वेतन

जिल्हाजिकारी तथा
जिल्हादं डाजिकारी

श्री. प्रजदप पी.
(भा.प्र.से.)

1

12/05/2016

02352-222301
फॅक्तस 226250

80900/-

2

अपर जिल्हाजिकारी

श्री.बी.िे.बेलदार

1

13/07/2016

02352-222139

29077+ ग्रेड पे
7600

3

जनवासी
उपजिल्हाजिकारी
उपजिल्हाजिकारी
सामान्र्य
आस्थापना अ.का.-1

श्री. सारं ि कोडोलकर

1

26/11/2015

02352-223573

29680+ ग्रेड पे
5400

जरक्तत पद

1

-

-

-

श्री.डी.डी.चव्हाण

3

27/05/2011

02352-223573

13830+ ग्रेड पे

4
5

4300/-

6

आस्थापना अ.का.2

श्री.अे.व्ही.घोसाळकर

3

07/02/2014

02352-223573

8640+ ग्रेड पे
3500/-

7

आस्थापना अ.का.3

श्रीमती
एम.एम.हाजतसकर

3

21/06/2016

02352-223573

8640+ ग्रेड पे
3500/-

8

आस्थापना अ.का.4

श्रीमती एम.एम.भावे

3

17/02/2014

02352-223573

9

आस्थापना जलपीक 5

श्रीमती डी.डी. साळवी

3

17/12/2013

02352-223573

8640+ ग्रेड पे
3500/6560+ ग्रेड पे
1900/-

10

आस्थापना जलपीक 6

श्री. आर.बी.िांिळी

3

29/12/2014

02352-223573

6310+ ग्रेड पे
1900/-

11

आस्थापना जलपीक 7

श्री.एस.एस.चौिले

3

29/05/2014

02352-223573

6310+ ग्रेड पे
1900/-

12
13

आस्थापना जलपीक 8
आस्थापना जलपीक 9

जरक्तत पद
श्री.आर.एस.िमरे

3
3

10/06/2016

02352-223573

6560+ ग्रेड पे
1900/-

14

आस्थापना अ.का.10

श्री.िे.बी.कांबळे

3

06/01/2016

02352-223573

8540+ ग्रेड पे
3500

15

लघुलेखक (उ.श्रे.)

जरक्तत पद

3

-

-

-

16

लघुलेखक (उ.श्रे.)

श्री. बी.एम.दोनकंठी

3

11/08/2014

02352-223573

23470+ ग्रेड पे
4600

17

लघुलेखक (जन.श्रे.)

श्रीम.एस.एस.जिते

3

01/06/2013

02352-223573

19020+ ग्रेड पे
4300

18

लघुटंकलेखक

जरक्ततपद

3

-

-

-

18

वाहन चालक

श्री.आर.पी.सुवे

3

11/06/2009

02352-223573

8850+ ग्रेड पे
1900/-

19

वाहन चालक

श्री.ए.एन.तडवी

3

11/06/2009

02352-223573

8640+ ग्रेड पे
1900/-

20

नाईक - 1

जरक्तत पद

4

-

-

-

21

नाईक - 2

श्री.ए.व्ही.भोई

4

01/12/2004

02352-223573

11110+ ग्रेड पे

20

2200/-

22

नाईक - 3

जरक्तत पद

4

-

-

-

23

नाईक - 4

जरक्तत पद

4

-

-

-

24

नाईक - 5

श्री.एस.बी.भाटकर

4

13/11/2007

02352-223573

10530+ ग्रेड पे
2000/-

25

जशपाई - 1

श्री.एस.एच.घवाळी

4

01/07/2011

02352-223573

10910+ ग्रेड पे
2000/-

26

जशपाई - 2

श्री.एस.टी.खडपे

4

01/08/2007

02352-223573

8360+ ग्रेड पे
1600/-

27

जशपाई - 3

जरक्तत पद

4

-

-

-

28

जशपाई – 4

श्री एस.बी.लाड

4

06/06/2012

02352-223573

9700+ ग्रेड पे

29

जशपाई -4

श्री. डी. एस.म्हापसेकर

4

13/06/2011

2000/-

02352-223573

5380+ ग्रेड पे
1300/-

कलम

4(1)(¤É)(x)

रत्नाजिरी जिल्हा ये थील जिल्हाजिकारी रत्नाजिरी कायालयातील आस्थापना शाखे तील अजिकारी व कमत चा-यांची
वेतनाची जवस्तृत माजहती प्रकाशीत करणे.
अ.क्र
वित
वेतन रुपरे षा
इतर अनुज्ञेय भत्ते
महािाई भत्ता
घरभाडे
प्रवास भत्ता
1
विव -1
37400-67000
(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
(जिल्हाजिकारी
(ग्रे ड पे -8700)
80 टक्तके
संविव )

3)

2

विव - 1
(उपजिल्हाजिकारी
संविव )
विव -3 (लखुलेखक
उ.श्रे. संविव )

15600-39100
(ग्रे ड पे -5400)

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
80 टक्तके

-

रू.800

9300-34800
(ग्रे ड पे -4400)

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
80 टक्तके

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
10 टक्तके

रू.400

4

विव -3 (लखुलेखक
जन.श्रे. संविव )

9300-34800
(ग्रे ड पे -4300)

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
80 टक्तके

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
10 टक्तके

रू.400

5

विव -3
(अ.का.संविव )

5200-20200
(ग्रे ड पे -2800)

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
80 टक्तके

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
10 टक्तके

रू.400

6

विव-3
(जलपीक संविव )

5200-20200
(ग्रे ड पे -1900)

(मुळ वेतन +OÉäb÷ पे )
80 टक्तके

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
10 टक्तके

रू.400

7

विव-4
(नाईक संविव )

4440-7440
(ग्रे ड पे -1600)

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
80 टक्तके

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
10 टक्तके

रू.150

3

21

8

विव-4
(जशपाई संविव )

4440-7440
(ग्रे ड पे -1300)

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
80 टक्तके

(मुळ वेतन + ग्रे ड पे )
10 टक्तके

रू.150

4(1)(¤É)(xiv)

कलम

जिल्हाजिकारी कायालयात आस्थापना शाखे तील माजहतीचे इलेक्रॉजनक स्वरुपात साठजवलेली माजहती प्रकाजशत
करणे. चालू वषाकजरता
अनु.क्रं.

दस्तऐविाचा
प्रकार

जवषय

--

--

--

कोणत्या
इलेक्रॉजनक
नमुन्यात
--

कलम

माजहती
जमळजवण्याची
पध्दती
--

िबाबदार व्यक्ती

--

4(1)(¤É)(xv)

जिल्हाजिकारी कायालयात आस्थापना शाखे तील उपलब्ि सुजविांचा तक्ता प्रकाजशत करणे
अनु.क्रं.
--

सुजविाचा
प्रकार
--

वेळ

कायत पध्दती

जठकाण

--

--

--

कलम

िबाबदार
तक्रार जनवारण
व्यक्ती/कमत चारी
---

4(1)(¤É)(xvi)

जिल्हाजिकारी कायालयातील आस्थापना शाखे तील शासकीय माजहती अजिकारी/सहाय्यक माजहती/अजपलीय
प्राजिकारी यांची जवस्तृत माजहती प्रकाजशत करणे
अ)शासकीय माजहती अजिकारी
अ.क्रं.
1
1

शासकीय माजहती
अजिकारी यांचे नाव
2
श्रीमती पी.िी.कांबळे

पदनाम
3
तहसीलदार
महसूल

कायत क्षेत्र
4
रत्नाजिरी
जिल्हा

पत्ता/फोन

ई-मे ल

5
जिल्हाजिकारी
कार्यालर्य, रत्नाजिरी

6
--

02352-223573

22

अजपलीय
अजिकारी
7
--

ब) सहाय्यक शासकीय माजहती अजिकारी
अ.क्रं.

1
1

सहाय्यक शासकीय
माजहती अजिकारी
यांचे नाव
2
श्री. डी.डी.चव्हाण

पदनाम

3
आस्थापना
अव्वल
कारकून-1

कायत क्षेत्र

4
रत्नाजिरी
जिल्हा

पत्ता/फोन

ई-मे ल

5
6
जिल्हाजिकारी
-कार्यालर्य,
रत्नाजिरी

अजपलीय
अजिकारी
7
--

02352-223573

ब)अजपलीय अजिकारी
अ.क्रं.
1
1

अजपलीय अजिकारी
यांचे नाव
2
श्री. सारं ि कोडोलकर

पदनाम

कायत क्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मे ल

3

4

5

6

जनवासी
पूणव रत्नाजिरी जिल्हाजिकारी
उपजिल्हाजिकारी जिल्हा
कार्यालर्य,
रत्नाजिरी
तथा
माजहती
02352-223573
अजिकारी

कलम

--

अजपलीय
अजिकारी
7
--

4(1)(¤É)(xvii)

जिल्हाजिकारी कायालयातील आस्थापना शाखे तील प्रकाजशत माजहती
-----------जनरं क-------------करणे

सवत सामान्य लोकांशी संबंजित महत्वाचे जनणतय व िोरणे यांची यादी प्रकाशना कजरता तयार करणे व जवतरीत
----------------जनरं क-------------कलम 4(1)(ड)
सवतसािारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय/अित न्यायीक कामाकािाच्या प्रकाराची यादी तयार

करणे. घे तलेल्या जनणतयाबाबत कायत करणाची जममांसा यापुढे दे ण्यात ये ईल असे िाहीर करणे.
----------------जनरं क--------------
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