
नागरीकाांची सनद 
     विभागाच ेनाांि – महिला ि बाल कल्याण विभाग    

कायाासन 
क्रमाांक 

 

विभागाकडून / कायाालयाकडून परुविली 
जाणारी सेिा 

आिश्यक कागदपत्ाांची परु्ार्ा केल्यानांर्र 
ककर्ी कालािधीर् सेिा परुविली जार् े  

सेिा परुविणारा अधधकारी / 
कमाचारी (दालन क्रमाांक ि 
दरूध्िनी विस्र्ार क्रमाांक) 

सेिा विहिर् कालािधीर् पुरविली न 
गेल्यास जयाांच्याकड ेर्क्रार करर्ा 
येईल र्ो अधधकारी ि तयाांचा 

दरूध्िनी क्रमाांक  

कायाा - 1 1) पयािेक्षिका याांचे अस्थापना विषयक सिा कामकाज. 

2) विस्र्ार अधधकारी (साां) याांचे अस्थापना विषयक 

सिा कामकाज. 

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 
अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      

जजल्िा कायाक्रम अधधकारी (म.बा.वि) 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2341953 

मा. मुखय् कायाकारी अधधकारी 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2355219 

कार्ाा - 2 1) म.व.बा.क संबंधित जिल्हा परिषद सेस व िाज्र् 
शासनाच्र्ा सवा र्ोिनासंबंिी कामकाि. 

2) डि.पी.िी.सी च्र्ा सवा र्ोिना, विील सवा 
र्ोिनासंबंिी लेख ेव नोंदवहर्ा संबंिीचे कामकाि. 

3) म.व.बा.क लेखा परिक्षण. 

4) आधथाक बाबी ववषर्ी सवा कामकाि पाहणे. 

5) पी.आि.सी / ए.िी./स्थाननक ननिी / आक्षेपाचे 
अनुपालन किणे. 

6) अमुत आहाि र्ोिना ववषर्क कामकाि. 

7) पोषण आहाि व बचत गटा संदर्ाात सवा कामकाि. 

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 
अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      

जजल्िा कायाक्रम अधधकारी (म.बा.वि) 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2341953 

मा. मुखय् कायाकारी अधधकारी 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2355219 



कार्ाा - 3 1) अंगणवािी सेववका मदतनीस र्ांचे अस्थापना 
ववषर्क कामकाि. 

2) माससक प्रगती अहवाल ववषर्क कामकाि. 

3) महहला व बाल कल्र्ाण र्ोिनांचे साहहत्र् 
वाटपाववषर्ी कामकाि. 

4) महहला तक्राि ननवािण ससमती. 
5) महहला लोकशाही हदन ववषर्क कामकाि. 

6) सेववका / मदतनीस र्ांचे न्र्ार्लर्ीन प्रकिणे. 

7) माझी कन्र्ा र्ाग्र्श्री र्ोिना.  

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 
अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      

जजल्िा कायाक्रम अधधकारी (म.बा.वि) 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2341953 

मा. मुखय् कायाकारी अधधकारी 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2355219 

कार्ाा - 4 1) जिल्हा कक्षातील कमाचा-र्ांची अस्थापना व वेतन 
देर्के. 

2) अंगणवािी सेववका / मदतनीस र्ांचे मानिन  
3) पोषण आहाि ववषर्क अनुदान वाटप. 
4) जिल्हास्ति व तालुकास्तिाविील कमाचा-र्ांचे वेतन 

/ प्रवास / साहदलसाठी अनुदान वाटप. 
5) आर्.सी.िी.एस  लेखापरिक्षण. 

6) जिल्हा कार्ाक्रम अधिकािी (म.बा.वव) र्ांच्र्ा 
अस्थापने ववषर्ी कामकाि. 

  

 

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 
अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      

जजल्िा कायाक्रम अधधकारी (म.बा.वि) 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2341953 

मा. मुखय् कायाकारी अधधकारी 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2355219 

कार्ाा – 5 1) महहला व बाल कल्र्ाण ससमती सर्ा. 
2) बाल ववकास प्रकल्प अधिकािी, सहाय्र्क बाल 

ववकास प्रकल्प अधिकािी र्ांची अस्थापना ववषर्क 

कामकाि. 

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 

जजल्िा कायाक्रम अधधकारी (म.बा.वि) 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2341953 

मा. मुखय् कायाकारी अधधकारी 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2355219 



अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      

कार्ाा – 6 1) आवक / िावक संबंिी कामकाि. 

2) संदर्ा नोंदवहर्ा, सप्ताहहक गोषवािे. 
3) साप्ताहहक अहवाल साप्रववकिे सादि किणे. 

4) दिूध्वनी ववषर्क कामकाि. 

5) र्ांिाि ववर्ागाववषर्ी सवा कामकाि. 

6) मा.ववर्ागीर् आरु्क्त तपासणी शक पुताता 
7) माहहती अधिकाि ववषर्क माहहती 
 

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 
अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      

जजल्िा कायाक्रम अधधकारी (म.बा.वि) 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2341953 

मा. मुखय् कायाकारी अधधकारी 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2355219 

कार्ाा – 7 1) आकाि पूवा प्राथसमक सशक्षणाबाबतचे कामकाि. 

2) बी.आि.िी.एफ / िी.पी.िी.सी/ नाबािा / िाष्ट्रीर् सम 
ववकास व इति अंगणवािी बांिकाम ववषर्क 

कामकाि. 

3) स्थावि िंगम मालमत्ता बाबत सवा कामकाि. 

4) नववन अंगणवािी केद्र मंिुिी बाबत. 

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 
अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      

जजल्िा कायाक्रम अधधकारी (म.बा.वि) 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2341953 

मा. मुखय् कायाकारी अधधकारी 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2355219 

कार्ाा – 8 1) मा.आरु्क्त व मा.ववर्ागीर् आरु्क्त र्ांना कुपोषण 

व बालमतृ्रु् तसेच वेळोवेळी ववववि ववषर्ी माहहती 
तर्ाि किणे व सादि किणे. 

2) प्रकल्प कार्ाालर्ाने र्िलेल्र्ा ऑनलाईन रिपोटाची 
पाहणी किणे. 

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

जजल्िा कायाक्रम अधधकारी (म.बा.वि) 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2341953 

मा. मुखय् कायाकारी अधधकारी 
जजल्िा पररषद अिमदनगर 

0241-2355219 



3) मा.जिल्हा कार्ाक्रम अधिकािी (म.बा.वव) र्ांची 
दैनंहदनी ववषर्क कामकाि. 

4) संकेत स्थळावि ववर्ागाची माहहती वेळोवेळी 
अद्र्ावत  किणे. 

5) वेगवेगळर्ा कार्ाशाळा व सर्ांसाठी सादिीकिण 

तर्ाि किणे. 

6) कौटंुबबक हहसंाचाि ववषर्क कामकाि. 

7) बेटी बचाओ, बेटी पढाओ कार्ाक्रम ववषर्क 

कामकाि. 

8) आिाि कािा नोंदणी कार्ाक्रम ववषर्क कामकाि. 

9) PFMS ववषर्ी कामकाि. 

10) RRS ववषर्ी कामकाि. 

11) बालमतृ्रु् कुपोषण ननमुालन ववषर्ी सवा कामकाि. 

12) नवसंिीवन र्ोिना. 
13) ग्राम बाल संिक्षण ससमती संबंिी कामकाि. 

14) पर्ावेक्षक्षका प्रसशक्षण ववषर्ी कामकाि. 

15) VCDC ववषर्ी कामकाि. 

16) पोषण असर्र्ान ववषर्ी कामकाि. 

17) जहह.सी व ववववि बैठकी करिता माहहती तर्ाि 
किणे. 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 
अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      

कार्ाा – 9 1) पोषण असर्र्ान अंतगात मोबाईल कॅस   
ववषर्ी कामकाि.  

2) असर्सिण कृती आिाखिा तर्ाि किणे, ववववि 
ववर्ागांशी समन्वर् सािणे, त्र्ाची 
अंमलबिावणी किणे.   

3) पर्ावेक्षक्षका व अंगणवािी सेववका र्ांना देण्र्ात 
आलेले मोबाईल बाबत रे्त असलेल्र्ा अिचणी 
सोिववणे, मोबाईल दिुस्त करुन देणे.   

4) प्रकल्प ननहार् ILA & CBE कार्ाक्रमाचे 
अहवाल सादि किणे. 

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 
अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
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5) िनआंदोलन िॅशबोिा संबंिी कामकाि. 

6) पोषण रॅकि संबंिी कामकाि. 

 

योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      

कार्ाा – 10 1) पोषण असर्र्ान अंतगात मोबाईल कॅस   
ववषर्ी कामकाि.  

2) असर्सिण कृती आिाखिा तर्ाि किणे, ववववि 
ववर्ागांशी समन्वर् सािणे, त्र्ाची 
अंमलबिावणी किणे.   

3) पर्ावेक्षक्षका व अंगणवािी सेववका र्ांना देण्र्ात 
आलेले मोबाईल बाबत रे्त असलेल्र्ा अिचणी 
सोिववणे, मोबाईल दिुस्त करुन देणे.   

4) प्रकल्प ननहार् ILA & CBE कार्ाक्रमाचे 
अहवाल सादि किणे. 

5) िनआंदोलन िॅशबोिा संबंिी कामकाि. 

6) पोषण रॅकि संबंिी कामकाि. 

 

मिाराष्ट्र शासकीय कमाचा-याांचे बदल्याांचे विननयमन ि 
शासकीय कर्ाव्य पार पाडण्यास िोणा-या विलांबास 
प्रनर्बांध अधधननयम 2005 मधील प्र.क्र.3 च्या कलम 
10(1) मधील र्ररू्दीस अनुसरुन र्ातकाळ नस्र्ी 
शक्यर्ो तयाच हदिशी ककां िा दसु-या हदिशी आणण 

र्ार्डीच्या स्िरुपाची नस्र्ी 4 हदिसार् ननकाली 
काढण्यार् येईल.  अन्य विभागाशी सांबांधधर् नसलेल्या 
नस्र्ीिर 45 हदिसाच्या आर् ि दसु-या विभागाची बाब 
अांर्भुार् असलेल्या ि तया विभागाच ेअभभप्राय आिश्यक  

असलेल्या नस्र्ीिर 3 महिन्याच्या आर् ननणाय घेऊन 
योग्य र्ी कायािािी करण्यार् येईल.      
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