बुलढाणा जिल्हा परिषद बुलढाणा

जिल्हा परिषदेची जिस्तिीय िचना

जिस्तिीय िचनेचे प्रशासकिय व जनवााजचत प्रमुख

जिल्हा परिषद
प्रशासकिय प्रमुख

जनवााजचत प्रमुख

मुख्य िायािािी अजििािी

अध्यक्ष

पंचायत सजमती
गटजविास अजििािी

पंचायत सजमती सभापती

ग्राम पंचायत
ग्राम सेवि

सिपंच

मुख्य िायािािी अजििािी व अजतरिक्त मुख्य िायािािी अजििािी यांचि
े डील खातेजवभागणी

मुख्य िायािािी अजििािी
अजतरिक्त मुख्य िायािािी अजििािी

जिल्हा ग्राजमण जविास
यंिणा

िृ षी जवभाग

बांििाम जवभाग

िृ षी जविास अजििािी

िायािािी अजभयंता

(बांििाम)

जवत्त जवभाग

ससंचन जवभाग

पशुसंविान जवभाग

मुख्य लेखा व जवत्त
अजििािी

सामान्य प्रशासन

उपमुख्य िायािािी

जवभाग

अजििािी (साप्र.)

ग्राम पंचायत जवभाग

िायािािी अजभयंता

प्रिल्प संचालि

उपमुख्य िायािािी
अजििािी (ग्रापं)

(ससंचन)

महीला व बालिल्याण

उपमुख्य िायािािी

जवभाग

अजििािी (बाि)

जिल्हा पशुसंविान

जशक्षण जवभाग (प्राथजमि)

जशक्षणाजििािी (प्राथ.)

जशक्षण जवभाग माध्यजमि

जशक्षणाजििािी (माध्य.)

जशक्षण जवभाग (जनिं ति)

जशक्षणाजििािी (जनिं ति)

आिोग्य जवभाग

जिल्हा आिोग्य अजििािी

अजििािी

समाििल्याण

समाििल्याण

जवभाग

अजििािी

ग्राजमण पाणीपुिवठा
भूिल सवेक्षण व जविास
यंिणा

िायािािी अजभयंता
(ग्रापापु)
उपअजभयंता (यांजििी)

जिल्हा परिषदेमिील पदाजििािी

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सभापती
अथा व बांििाम

सभापती

सभापती

िृ षी व

महीला व

पशुसंविान

बालिल्याण

जिल्हा
परिषद
सदस्य

सभापती
समाििल्याण

पंचायत सजमती व ग्राम पंचायत स्ति

प्रशासकिय िचना

गटजविास अजििािी
सहायि गटजविास अजििािी

गट
जशक्षणाजििािी

तालुिा

बालजविास

आिोग्य

प्रिल्प

अजििािी

अजििािी

उप
अजभयंता

पशुिन

िृ षी

जविास

अजििािी

अजििािी
जवस्ताि

जवस्ताि

आिोग्य

अजििािी

सेवि (पुरुष

जशक्षण

/महीला) ई.

पयावेक्षीिा

जवस्ताि

शाखा

पशुिन

अजििािी

अजििािी

अजभयंता

पयावेक्षि

िृ षी

पंचायत.
आंगणवाडी

िें द्रप्रमुख

िजनष्ठ अजभयंता

सेजविा/

ग्रामजविास

मदतजनस

अजििािी

मुख्याध्यापि/
जशक्षि

ग्रामसेवि

/ स्था.अं.

जिल्हा परिषद सजमत्या
सजमती

अध्यक्ष

सजचव

सवासािािण सजमती

जिल्हा परिषद अध्यक्ष

उपमुख्य िायािािी अजििािी

स्थायी सजमती

जिल्हा परिषद अध्यक्ष

स्वच्छता व िलव्यवस्थापन
सजमती

जिल्हा परिषद अध्यक्ष

उपमुख्य िायािािी अजििािी
(साप्र.)
अजतरिक्त मुख्य िायािािी
अजििािी
जशक्षणाजििािी (प्राथ.)

जशक्षण सजमती
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष

जिल्हा आिोग्य अजििािी

आिोग्य सजमती

अथा सजमती

बांििाम सजमती

िृ षी सजमती
पशुसंविान व दुगिशाळा

सभापती
अथा व बांििाम

सभापती
िृ षी व पशुसंविान

सजमती
महीला व बालिल्याण सजमती

समाििल्याण सजमती

मुख्य लेखा व जवत्त अजििािी

िायािािी अजभयंता (बांििाम)

िृ षी जविास अजििािी

जिल्हा पशुसंविान अजििािी

सभापती

उपमुख्य िायािािी अजििािी

महीला व बालिल्याण

(बाि.)

सभापती
समाििल्याण

समाििल्याण अजििािी

जिल्हा परिषदेची िचना
(महािाष्ट्र जिल्हा परिषद आजण पंचाय सजमत्या िायदा 1961 जनयम 9(1) अन्वये जिल्हा परिषद पुढील व्यक्तीने जमळु न बनलेली
असेल.)

ि) िाज्य् जनवडणुि आयोगातील अजिसुचनेद्वािे प्रजसध्दीस कदलेले जिल्हयातील जनवडणुि जवभागातुन प्रत्यक्ष
जनवडणुिीद्वािे जनवडु ण आलेले परिषद सदस्य जि. प. प्रादेजशि क्षेिातील लोिसंख्येनस
ु ाि सदस्याची िागांची
संख्या जनजित िे ली िाते.
ख)जिल्हयातील सवा पंचायत सजमती सभापती िलम 10 अन्वये परिषद सदस्यांचा अजििाि पदाचा िालाविी
हा 5 वषााचा असेल.


जिल्हा परिषद व पंचायत सजमती सदस्य संख्या :- 177



जिल्हा परिषद एिु ण सदस्य :- 59



पंचायत सजमती एिु ण सदस्य :- 118

जिस्तिीय पंचायत िाि व्यवस्था:

जिल्हा परिषद सदस्य संख्या

:- 59



पंचायत सजमती संख्या

:- 13



पंचायत सदस्य संख्या

:- 118



जिल्हयातील एिु ण ग्रामपंचायत संख्या

:- 868

जिल्हा परिषदेची सवा सािािण सभा


जिल्हा परिषदेची सवोच्च सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे सवासाििण सभेचे घटनात्मि अध्यक्ष
असतात. जिल्हयातील जनवडणुि जवभागातुन प्रत्यक्ष जनवडणुिद्वािे जनवडु ण आलेले सवा जिल्हा परिषद
आजण पंचायत सजमतीचे सवा सभापती हे या सवासािािण सभेचे सदस्य असतात.

 उपमुख्य् िायािािी अजििािी (साप्रजव) हे या सवासाििण सभेचे सजचव असतात.

