कायसुची
कायालयाचे नावः- िज हा धकार तथा िज हादं डा धकार कायालय, परभणी (गहृ शाखा)
कमचा-याचे नावः- जायेभाये के .ए. ()ल*पक)
+करण पारनेरकर, अ.का.
१

क शासन वातं य सै नक स मान नव ृ तीवेतनाची करणे यायालयीन करणासह

२

रा य शासन वातं य सै नक स मान नव ृ तीवेतनाची करणे, यायालयीन करणासह

३

रा य शासन वातं य सै नकाचे कुटुंब नवृ तीवेतन मंजरू कर'याबाबतची करणे,

४

वातं य सै नकाचे / यांची *वधवा प नी यांचे अं य*वधी अनुदान करणे,

५

वातं य सै नक / यांची*वधवा प नी यांचे वै0 यक1य अनदु ान मंजूर2ची करणे

६

वातं य सै नक/*वधवा प नी यां4या मुल24या ल5नासाठ7चे आ9थ;क अनुदान *वतर2त करणे बाबतची करणे

७

वातं य सै नक/*वधवा प नी यांना रा य प=रवहन महामंडळाचा मोफत वास पास दे 'याबाबतची काय;वाह2 करणे

८

वातं य सै नक/*वधवा प नी यांना रा य प=रवहन महामंडळाचा मोफत वास पास

वासासाठ7 अनदु ान दे 'याबाबतची

काय;वाह2
९

वा.सै. पाEयास/नातवास शासक1य नौकर2साठ74या सवलतीसाठ7 नाम नदG शीत कर'याबाबतची करणे

१०

वा.सै. पाEयास/नातवास शासक1य नौकर2साठ74या सवलतीसाठ7 यापूवI Jदलेले नाम नदG शीन

माणपK ह तांतरण

कर'याबाबतची करणे
११

वा.सै.पशन व इतर आ9थ;क सवलतीसाठ7चे अनदु ानाचे *वतरण कर'याची काय;वाह2

१२

वा.सै.पशन व इतर आ9थ;क सवलतीसाठ7चे अनदु ानाचे समायोजन व ताळमेळाची कामे

१३

िजEहा हुता म मारक सNम तची बैठकांचे नयांजन करणे व यासंदभा;ने अनुषांगीक कामे

१४

हुता मा मारक दे खभाल, दSु तीसाठ74या खचा;चे अनुदान *वतरण,समायोजन व ताळमेळाचे काम

१५

NमNलT2 व क शासनामUये नयVु त कम;चा-यांचे गोपनीय चा=र य पडताळणी अहवाल करणे हाताळणे

१६

शासन सेवेत नयुVती करताना चा=र य पडताळणी संदभा;तील करणांबाबत नण;य घे'याक=ररता माग;दश;नाथ; सूचना व
सNमती4या बैठक1चे आयोजन कSन नण;य घे'याबाबतची काय;वाह2 करणे

१७

वेठYबगार नमल
ु; न अ9ध नयमाची अंमलबजावणी

१८

वेठYबगार2बाबत4या ाZत त[ार24या अनषु ंगाने काय;वाह2 करणे.

१९

िजEहा कारागहृ अNभ*व\क मंडळाची बैठक आयेाजीत करणे .

२०

िजEहा कारागहृ अNभ*व\क मंडळाची बैठक1दर]यान ाZत होणा-या त[ार2बाबत काय;वाह2 करणे व इतर अनषु ांगीक कामे.

२१

पेTोल2यम अॅVट अंतग;त ाZत होणा-या त[ार24या अनषु ंगाने काय;वाह2 करणे

२२

पेTोल2यम अॅVट अंतग;त साठवणूक परवाने दे णे बाबत काय;वाह2 करणे

२३

पेTोल2यम अॅVट अंतग;त साठवणूक परवाने नुतनीकरण कSन दे णे बाबतची करणे

२५

पेTोल2यम अॅVट अंतग;त नाहरकत माणपK दे 'याबाबतची काय;वाह2 करणे.

२६

Cr.P.C. चे कलम १०७, १०९, ११० अंतग;त

ाZत होणा-या के सेसची

माJहती घेणे व

काय;वाह2 काय;वाह2 कर'यास

कळ*वणे
२७

महाराbT रा य *ववाद धोरणानुसार िजEहा तर2य सNमतीची बैठका बाबतची काय;वाह2

२९

राbTपS
ं ाने
ु ष व थोरपS
ु ष यांचे पत
ु ळा उभार'यास मा यता दे 'यासंबध

३०

माJहती अ9धकार अ9ध नयम २००५ अंतग;त ाZत होणा-या अजा;वर काय;वाह2 करणे.

करणे हाताळणे

कायसुची
कायालयाचे नावः- िज हा धकार तथा िज हादं डा धकार कायालय, परभणी (गहृ शाखा)
कमचा-याचे नावः- बनसोडे एस.एस. ()ल*पक)
+करण पारनेरकर, अ.का.
१

िजEहा dbटाचार नमल
ं ाने काय;वाह2 करणे.
ु; न सNमती बैठकांचे आयेाजन करणे व याअनुषग

२

िजEहा dbटाचार नमल
ु; न सNमतीत

३

िजEहा dbटाचार नमल
ु; न सNमती बैठकांचे इ तव ृ त तयार करणे व

ाZत होणा-या त[ार2वर काय;वाह2 करणे
यासंबध
ं ी व=रbठ काया;लयास

अहवाल सादर करणे.
४

कज; न फेडEयामुळे बeकेकडील गहाण मालम तेचा ताबा Nमळ'यासंबध
ं ाने
पडताळणी करणे व सेVय=ु रTायझेशन अॅVट अंतग;त

५

क नbठ

यायालयाचे

नण;या*वSUद

दे 'यासंबध
ं ाने काय;वाह2ची
६

करणांची

करणांवर काय;वाह2 करणे

यायालयात

अ*पल

दाखल

कर'यास

मा यता

करणे हाताळणे

फरार आरोपी/जामीनदार यांची मालम ता Cr.P.C. कलम ८३ अंतग;त मा. यायालयाचे जZती
वारं टची

करणे हाताळणे.

७

कै0यांची मुदतपव
ु ; सट
ु केबाबतची

८

कै0यांचे सं9चत रजेचे

९

कारागहृ ाबाबतचा पKgयवहार करणे

१०

व=रbठ

ाZत होणा-या

करणात अहवाल माग*वणे व यासंबध
ं ाने काय;वाह2 करणे.

करणे हाताळणे

यायालयीन मh
ु ेमाल जमा करणेबाबतचे

करणे

११

िजEहा सरकार2 वक1ल व अ त=रVत सरकार2 वक1ल यांचे पॅनल गठ7त करणे

१२

*वशेष सहाiयक सरकार2 वक1ल यांची Cr.P.C. चे कलम २५(३) अंतग;त नयुVती करणे बाबत.

१३

मा.उ4च

१४

होमगाड; िजEहा समादे शक भरती संबध
ं ाने काय;वाह2

१५

इतर संक1ण; कामे

यायालयात शासक1य अNभयोVता यांचे नयुVतीसंबध
ं ाने काय;वाह2 करणे.

कायालयाचे नावः- िज हा धकार कायालय,परभणी (गह
ृ शाखा)
कमचा-याचे नावः- जे.एस.दध
ु ारे ,
अ0वल कारकून, के.सी.पारनेरकर (गह
ृ *वभाग- पोल-1)
1

मुंबई पोल2स कायदा 1951 अंतग;त कलम 37(1)(3) अ वये पोल2स *वभागाचे Nशफारशीनस
ु ार
जमावबंद2 ओदश नग;मीत करणे व ईतर अनुषग
ं ीक कामे.

2

फौजदार2

t[या संJहता (Crpc)1973 अंतग;त *वव\ीत

करणी कलम 144 अ वये साव;ज नक

उप व दरु करणे बाबत आदे श नग;Nमत करणे तसेच कायदा व सgयवव थेु4यार अनुषग
ं ाने
करावयाची कामे.
3

श K अ9ध नयम 1959 सूधार2त नयम 1962 व नयम 2016 अंतग;त श K परवाना *वषयक
कामे.

4

नाटक, 9चKपट, माल2का यांचे 9चKीकरणास परवाना दे ण.े

5

पोल2स पाट2ल पदभरती करणे बाबत शासन आदे शा नुसार उप*वभागीय दडा9धकार2 यांना सूचना
दे णे व अनुषग
ं ीक कामे.

6

महा मा गांधी तंटामुVत अNभयान राब*वणे बाबत.

7

कॉपी मुVत अNभयान राब*वणे बाबत. या कर2ता गठ7त पथकांना वाहन उपल{ध कSन दे णे व इतर
अनष
ं ीक कामे.
ु ग

8

सण/उ सव ई याद2 कायदा व सgु यव थे4या
नागर2क व

9

संगी शांतता कमीट24या बैठका आयोजीत करणे

शासन यात सम वय राखणे.

राजtकय व सामािजक खटले मागे घे'या*वषयक कामे.

10 गुZतधन *वषयक
11 आई, वडील व

करणे हाताळणे.
येbठ नाग=रक यां4या च=रताथ; व कEयालणासाठ7 क

या कायhा अंतग;त

शासनाने अ9ध नयम, 2007

येणिbठ नाग=रकांना यांठचे पाEयांपकडून नवा;ह खच;(Maintenance) दे 'या

बाबत अ9ध नयमातील कलम 7

माणे काय;वाह2 करणे व कलम 16 नुसार अपील

करणे

हाताळणे.
12 क

शासना4या सेवत
े नयुVत मागास

वगा;तील उमेदवारांचे जात

माणपK पडताळणी बाबत

संबध
ं ीत उप *वभागीय अ9धकार2 यां4याकडे पाठ*वणे.
13 जात

माणपK *वषयक

ाZत शासन सूचना नदG श यांची अमलबजावणी कर2ता उप *वभागीय

अ9धकार2यांना सू9चत करणे. व

वेळोवेळी अहवाल वर2bठ काया;लयास सादर करणे.

14 M P D A, महाराbTय झोपडप…ीगड
ुं , हातभ…ीवाले, औषधी
gयाVती् व ˆक‰ाgयट कलाकृतीचे *वनापरवाना

दश;न करणा-या gययVती (िgहडीओ पायरट) यां4यां

घात कृ यांटना आळा घाल'या बाबतचा अ9ध नयम 1981
शVतीचे

या योजना बाबतची

करणे हाताळणे.

gयप *वषयक गु हे ग
् ार, धोकादायक
अॅVटय अंतग;त कलम (2)(3) अ वाये

गह
ृ *वभाग- पोल-2
कमचा-याचे नावः- आर.बी.कवडे,
अ0वल कारकूनः- के.सी.पारनेरकर, (गह
ृ *वभाग- पोल-2)
1

रा य उ पादन शूEक अंतग;त

2

*व*वध

करणे हाताळणे.

सामािजक, राजक1य, तसेच *व*वध

तरातील नागर2कांचे *व*वध माग'यांचे नवदनावर

काय;वाह2 करणे.
3

मनोरं जन क ाचा परवाना दे ण.े (अ9ध नयम 1960)

4

ता परू ता फटाका परवाना दे णे. ( फोटक अ9ध नयम 1884 सूधार2त नयम 2008)

5

फटाके साठवणूक1स परवाना दे ण.े

6

फोटक पदाथ;, बार2 पदाथ; सुर\ीत ठव'यास नाहरकत

माणपK दे ण.े

7

पर2\ा, नवडणक
ू ,कायदा वgु यव था इ याद2 कारणा कर2ता शासक1य वाहन अ9धŠJहत करणे

8

M P I D महाराbT ठे *वदारां4यात (*व तीमय सं था् म9धल) Jहतसंबध
ं ाचे संर\ण कायदा 1999
अंतग;त कंपनीची / सं थेमची मालम ता◌ु जZती)साठ7 स\म

ा9धकार2 यांची नेमनुक करणे अंतग;त

करणे हाताळणे
9

*वशेष काय;कार2 अ9धकार2 यांचे नयुVती बाबत शासन न;देशा नुसार काय;वह2 करणे. यांना
ओळखपK परू *वणे व इतर कामे.

10 वर2ल सव;

करणात

यायालयीन, अपील2य

करणे हाताळणे व इतर संtकण; *वषय हाताळणे.

