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नागर(कांची सनद 
 

   सामा�य 
शासन वभाग हा िज�हा प�रषदे�या 
शासनातील मह��वाचा वभाग 

आहे. िज�हा प�रषदेतील सव" वभागानंा आ$थापना�मक मु(े, 
करणे इ.वर माग"दश"न सामा�य 


शासन वभागामाफ" त ,दले जात ेव सव" वभागांवर 
शासक-य .नयं/ण ठेवले जात.े उप मु2य 

काय"कार3 अ5धकार3 (सा.
.) हे सामा�य 
शासन या वभागाचे वभाग 
मुख 9हणून कामकाज 

पाहतात. 

   सामा�य 
शासन वभाग हा िज�हा प�रषद, नांदेड चा अ�यंत मह�वाचा वभाग असुन 

उप मु2य काय"कार3 अ5धकार3 (सांमा�य) हे िज�हा प�रषदे� या सव"साधारण व $ थायी 

स<मतीचे  स5चव 9हणुन काम पाहतात. िज�हा प�रषद, नांदेड म=ये वग"-3, वग"-4 कम"चा-

यां�या नेमणुका, पदो�नती, िज�हा बदल3, .नयका<लक बद�या बाबत हा वभाग .नयं/ण ठेवतो. 

�याच
माणे वाहन, भ..न..न., .नव�ृती वेतन, खाते.नहाय चौकशी, अ.तउ�कृBट कामासाठD 

वेतनवाढ3, गोपनीय अहवाल, राB F3य काय"Gम व ,दन इ. कामे या वभागमाफ" त पार पाडल3 

जातात. तसेच मा. मु2य काय"कार3 अ5धकार3, अ.त. मु2य काय"कार3 अ5धकार3, उप मु2य 

काय"कार3 अ5धकार3 (सामा�य) व सव" गट वकास अ5धकार3 यांचे वेतन भ�ते व सेवा ंसबंधींची 

कामे पाहHयात येतात. तसेच मु2 य काय"कार3 अ5धकार3 यां�या वतीन े रचना व काय"पIतीची 

सव" वभागंची व प.ंस. �या .न�रJणाची कामे पार पाडल3 जातात. वभागा�या नKदणी 

शाखेमाफ" त  मा.मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचे नाव े येणारे सव" शासन संदभ", शासक-य / 

.नमशासक-य काया"लयाकडील संदभ", मा.लोकआयुMत, 
.त.नधी, मं/ी, खासदार आमदार व 

सव"सामा�य नागर3क यांचेकडून 
ाNत होणारे सव" प/Oयवहार या शाखेकडे ि$वकार�या जातात. 

�यानंतर िज�हा प�रषद, अंतग"त संबंधीत वभागाकड ेवतर3त के�या जातात. या <शवाय वभाग 


मुख व पंचायत स<म�यांचे गट वकास अ5धकार3 व Pामीण $तरावर3ल इतर अ5धकार3 या�ं या 

सम�वय सभांचे दरमहा आयोजन कQन ववध वकास योजना व आ$ थापनावषयक 


लंRबत 
करणांचा या वभागामाफ" त  आढावा घेतला जातो. 
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 नेमणूक-ची काय.प�दती 

         िज�हा प�रषदेकडील वग"-3 व वग"-4 संवगा"तील पदे भरतांना सवT�च �यायालया�या 

आदेशाचे अनुषंगाने शासनाने सुचना ,द�या आहेत क- पद भरतीची तपशीवार जा,हरात 

वत"मानप/ व साNता,हक या मधून 
<स=द कUन अज" मागवणेत येतात. �याच
माणे सेवा 

योजना काया"लय आ,दवासी वकास काया"लय यांचेकडूनह3 उमेदवारांची नांव ेमागवणेत येतात. 

सव" साधारणपणे वयोमया"दा Vकमान 18 वषW व कमाल 33 वषW आहे. ह3 वयोमया"दा 

मागासव5ग"यांसाठD 5 वषW <शथीलJम माजी सै.नकांसाठD 4 वषW 
क�पP$तांसाठD 3 वषW 

<श5थलJम आहे. तसेच वयोमया"दा Pाम पंचायत कम"चार3 यांचे साठD 45 वषW व अनुकंपासाठD 40 

वषW <शथीलJम आहे.  
ाNत केले�या गुणां�या आधारे .नवड याद3 केल3 जाते. वग"-3 संवगा"तील 

पदांची .नवड करणेसाठD िज�हा$तरावर मा. िज�हा5धकार3 यांचे अ=यJतेखाल3 .नवड स<मती 

आहे. .नवड याद3मधील उमेदवारानंा मागासव5ग"या�ंया बाबतीत जात पडताळणी स<मतीकडून 

जात वैधता 
माणप/ सादर करH या� या अनुषंगाने 
च<लत .नयमानुसार नेमणूक ,दल3 

जाते. तसेच खेळाडू असेल तर शासना�या VGडा व युवा संचलनालयाकडून वैधता 
माणप/ 
ाNत 

झालेनंतर अपंग असेल तर वै[यVकय मंडळा�या वैधता 
माणप/ 
ाNत झाले नंतर नेमणूक ,दल3 

जाते. वग"-4 संवगा"तील पद भरतीचे अ5धकार मु2य अ5धकार3 यानंा असनू �यांच ेअ=यJतेखाल3 

.नवड स<मती शासनान ेगठDत केल3 आहे. �याम=ये उपमु2य काय"कार3 अ5धकार3 (सा.
) सद$य 

स5चव. �रMत पदे भरतांना अनुसू5चत जाती, अनुसू5चत जमाती, वजा, भज , वमा
 इमाव व 

खुला या 
वगा"त �रMत पदाम=ये म,हला 30 टMके माजी सै.नक 15 टMके 
क�पP$त-

भुकंपP$त 5 टMके खेळाडू 5 टMके. अपंग 3 टMके या समांतर आरJणाचाह3 वचार केला जातो. 

फMत अनुकंपा त�वाव�रल $वातं/ सै.नकांच े पा�य यां�या नेमणुका थेट अजा"[वारे के�या 

जातात. या उमेदवारानंा प�रJा 
G-येमधून जाव े लागत नाह3. तसेच Pाम पंचायत कम"चा-

यामधून 10 टMके कम"चा-यानंा थेट नेमणूक ,दल3 जात.े प�रJे�या उ�तर पR/केची 

छाया5च/ाकं-त 
त प�रJेनंतर 5 ,दवसांचे आंत Uपये 200/- चलनाने भरलेनंतर <मळू शकते.    
                            

पदो�नती 

       िज�हा प�रषदेकडे काय"रत असणा-या क.नBठ कम"चा-यानंा व�रBठ पदावर पदो�नती 

पद असेल तेथे पदो�नती देतानंा खाल3ल .नकष" वचारात घेतले जातात. भरती .नयम 1967 

नुसार जेBठता - गुणव�ते�या आधारे. 
$तावा पुव^चे 5 वषा"च े गोपनीय अहवाल शरेे 
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समाधानकारक. सेवेने जेBठता धारण करणे आव_यक. अहवाल कालावधीत <शJा झालेल3 असू 

नये. मागासवग^यां�या बाबतीत जात वैधता 
माणप/ आव_यक आहे. 

खाते2नहाय चौकशी 

         कम"चार3 काय"रत असताना �यांचेकडे सुपूत" केले�या कामाम=ये �यांचेकडून जाणता 

अजाणता अ.नयमीतता गैरOयवहार अथवा अपहार या सार2या गंभीर $वUपा�या घटना गु�हे 

घडतात अशावेळी �याची पनुराव�ृती होवू नये व 
.तबंध बसावा आ`ण �यातील स�य अस�यता 

पडताळून जबाबदार3 .नि_चत करणे Gम
ाNत असते तर वभागीय $तरावर सहा. आयुMत 

(चौकशी) यांची 
करणां�या सं2येनूसार नेमणूक केल3 जाते. .नयूMत केलेले चौकशी अ5धकार3 

.नयम व,हत काय"प=दतीचा अवलंब कUन अपचार3 कम"चार3 काय"रत असताना �यांचेकड ेसुपूत" 

केले�या कामाम=ये �यांचेकडून जाणता अजाणता अ.नयमीतता गैरOयवहार अथवा अपहार या 

सार2या गंभीर $वUपा�या घटना गु�हे घडतात अशावेळी �याची पनुराव�ृती होवू नये व 
.तबंध 

बसावा आ`ण �यातील स�य अस�यता पडताळून जबाबदार3 .नि_चत करणे Gम
ाNत असते 

�यासाठD शासनाने िज�हा प�रषदवग"-3 व 4 �या कम"चा-यांसाठD म.िज.प. िज�हा सेवा (वत"णूक) 

.नयम 1967 व (<श$त व अपल) .नयम 1964 वह3त केले�या आहेत. कम"चा-यांकडून 

सापडले�या गु�हया�या गां<भया"नूसार <शJा देणे साठD .नयम 4 खाल3ल खंड 1 त े8 म=ये <शJा 


कार नमूद केले आहेत. �या मधील <शJा G. 1 ते 3 व 8 या सौ9य $वUपा�या <शJा आहेत व 

G. 4 ते 7 मोठया $वUपा�या <शJा आहेत. सौ9य <शJा देतानंा कम"चा-याकडून खुलासा करणेची 

वाजवी संधी देणे .नयमा�वये अ.नवाय" केले आहे. मोठD <शJा देतानंा .नयम 6 (2) 
माणे 

कम"चा-यास कारणेदाखवा नोट3स देणे व �यासोबत आरोपांची याद3, आरोपांचा तप<शल आरोप 

aया आधारे ठेवले �या पूराOयांची याद3 व साJीदार यांची जोडप/b 1 त 4 देणेची तरतूद आहे. 

कम"चा-याने जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत ($पBटपणे) तेवढयाच आरोपांची खाते.नहाय 

चौकशी करणेची तरतूद आहे. चौकशी करणेसाठD 
करणे .नयम 6 (3) नूसार चौकशी अ5धकार3 

.नयुMत केला जातो. यासाठD िज�हा $तरावर सेवा.नव�ृत वग" 2 चा राजप/ीत अ5धकार3 तर 

वभागीय $तरावर सहा. आयुMत (चौकशी) यांची 
करणां�या सं2येनूसार नेमणूक केल3 जात.े 

.नयूMत केलेले चौकशी अ5धकार3 .नयम व,हत काय"प=दतीचा अवलंब कUन चौकशी अहवाल 

िज�हा प�रषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आले नंतर आरोप <स= द झाले असतील तर 

सहमती दश"वणेत येते. आ`ण जेथे आरोप <स=द होत नाह3त तेथे ते आरोप कसे <स= द होतात या 



 

 

4 

**GAD/EST-4/SANAD/2017** 

ब(लचे मत .नयम 6 (10) (1) (अ) (ब) नुसार .नयुMती अ5धकार3 नKदवतात व आरोपातील 

गांभीया"चा वचार कUन <शJा 
$तावत करतात. यानंतर सदरची <शJा का करणेत येवू नये या 

बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नाट3स चौकशी अहवालाची 
त व मत नKदवून अपचार3 कम"चा-

यास पाठवल3 जाते. जर �या कम"चा-याने वह3त मुदतीत चौकशीपुढे आले�या कागदप/ां�या 

आधारे खुलासा सादर केला व Pाहय मानHयासारखा असेल तर वचार कUन <शJा सौ9य क- 

कडक करावयाची याचा .नण"य देवनू <शJा आदेश .नग"मीत केला जातो. <शJा आदेशांवर 90 

,दवसांचे आत मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचे आदेशावU=द वभागीय आयुMत यांचेकडे व 

वभागीय आयुMत यांचे .नण"या वU=द शासनाकड ेअपील करणेची तरतूद आहे. 

आंतर िज�हा बदल(  

        िज�हा बदल3 एका िज�हा प�रषदेकडून अ�य िज�हा प�रषदेकडे शासक-य 

काया"लयाकड े<शJण मंडळाकड ेनगरप�रषदाकंड ेसंपूण" सेवेत एकदाच बदल3 केल3 जाते यासाठD 

खाल3ल .नकष" आहेत. पती-प�नी एक/ीकरणासाठD Vकमान सेवेची अट <शथील आहे. वधवा 

प�रतM�या माजी सै.नक कम"चायां�या बदल3साठD Vकमान 3 वषW सेवा झाले नंतर िज�हा 

बदल3चा वचार करता येतो. अ�य कम"चा-यासंाठD Vकमान 10 वषW सेवा होणेची अट आहे.  िज�हा 

बदल3साठD 
�येक िज�हा प�रषदेने िज�हा बदल3साठD आपसी संमतीने अट3 व शत^ वह3त 

के�या आहेत. �याची पूत"ता होणे आव_यक आहे. कम"चा-यांचे जात 
वगा"तील �रMत पद संबं5धत 

िज�हा प�रषदेकडे �रMत असणे आव_यक आहे. 
 

2नयतका5लक बद�या 
 

         शासना�या सुचनां
माणे .नयतका<लक बद�या वषा"तून एकदाच सव"साधारणपणे 

माहे ए
ल त ेमे म=ये के�या जातात. �यासाठD माग"दश"क त�व ेखाल3ल
माणे आहेत. बदल3पा/ 

कम"चा-यां�या 10 टMके इतMया बद�या करता येतात. बदल3 पा/ कम"चार3 9हणजे aयाचंी सेवा 

एकाच मु2यालयात 10 वषा"पेJा जा$त झाल3 आहे असे कम"चार3. वनंती बद�यांम=ये कम"चा-

यांची वैयिMतक अडचण पती प�नी सोय कबूल3 बदल3 याचा समावशे आहे. कम"चा-यांची बदल3 

करतानंा �याने पूव^ aया,ठकाणी काम केलेले आहे �या ,ठकाणी पु�हा बदल3 करता येत नाह3 

शासना�या नवन आदेशा
माणे 10 वषW एकाच ,ठकाणी काय"रत असणा-या कम"चा-यांची बदल3 

करणेची  तरतूद  आहे. 
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न6दणी शाखा /आवक शाखा 

           िज�हा प�रषदेकडे 9हणजेच मा. मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचे नांवे येणारे सव" 

शासन संदभ", वभागीय आयुMतांकडील संदभ", अ�य शासक-य /.नमशासक-य काया"लयाकडील 

संदभ" मा. लोक आयुMत, 
.त.नधी, मं/ी,खासदार, आमदार इ�याद3 व सव"सामा�य नाग�रक 

यांचेकडून 
ाNत होणारे सव" प/ Oयवहार या शाखेकडे $वीकाQन एक/ केले जातात. ते संदभ" उप 

मु2य काय"कार3 अ5धकार3 (सा.
.) यांचे माफ" त मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचेकड ेअवलोकनाथ" 

सादर केले जातात. मु2य काय"कार3 अ5धकार3 व अ.त�रM त मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचेकडून 

आले नंतर परत नKदणी शाखेकडे आ�यानंतर �याचे वग^करण खात े 
मुख .नहाय / 

वभाग.नहाय कUन aया �या खाते 
मुखांकड ेपाठवले जात.े तसेच सामा�य 
शासन वभाग,  

Pाम पंचायत वभाग मा. मु2य काय"कार3 अ5धकार3 व मा. अ=यJ िज�हा प�रषद नांदेड 

यांचेकडील वेगवगेळया शासक-य व .नम शासक-य काया"लयानंा पाठवावयाचे संदभ" नKदणी 

शाखेमाफ" त पाठवणेत येतात. 
 

सम�वय सभा 
 

           मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचे अ=यJतेखाल3 िज�हा प�रषदेकडील सव" खाते 


मुख, गट वकास अ5धकार3, गट <शJण अ5धकार3, बाल वकास 
क�प अ5धकार3, व उप 

अ<भयंता (बांधकाम दdJण व उ� तर व Pामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा नांदेड िज�हा 

प�रषदेमधील सभागहृात सम�वय सभा आयोिजत केल3 जाते. सदर सभेम=ये िज�हा प�रषदे 

माफ" त राबवणेत येत असले�या ववध योजना वकास कामे याबाबत आढावा घेवून माग"दश"न 

केले जाते. तसेच आ$थापना वषयक बाबीचाह3 आढावा घेवून माग"दश"न करH यात येते. तसेच 

वभाग व तालुका यांचेम=ये सम�वय राखला जातो. कामाम=ये गुणव�ता राह3ल याची 

काटेकोरपणे दJता घेतल3 जात.े तसेच योजना व वकास कामे राबवत असताना येणा-या 

अडीअडचणीबाबत चचा" कQन अडीअडचणी सोडवHयाचा व गतीमान 
शासन करHयाचा 
य�न 

केला जातो. सामा�य 
शासन वभागामाफ" त सम�वय सभेचे .नयोजन केले जाते. सभेचे 

प�रप/क काढणे, सभेक�रता मा,हतीची ,टपणी तयार करणे, सभेम=ये झाले�या कामकाजाचे 

काय"वाह3चे मु(े सव" संबं5धतांना कळवणे, काय"वाह3चे मुदयावर केलेल3 काय"वाह3 अहवाल 

एक/ीकरण करणे इ. कामकाज या वभागामाफ" त केले जात.े मा. लोक 
.त.नधी व व�रBठ 
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अ5धकार3 यांचे िज�हयाचे भेट3वेळी िज�हा प�रषदेकडील सव" वभागाकडून मा,हती 
ाNत कQन 

घेवून मा,हतीचे एक/ीकरण कQन मा,हतीची ,टपणी या वभागामाफ" त तयार केल3 जाते. 

 

वक-ल पॅनल 
 

         िज�हा प�रषदे�या कांह3 .नण"यांवQ=द  बरेचसे कम"चार3 �यायालयात दाद 

मागतात. अशा दाOयाचें 
करणी िज�हा प�रषदेची बाजू माडंणेची आव_यकता असते. िज�हा 

प�रषदे वQ=द कोट" 
करण दाखल झालेनंतर वक-लप/ देHयात येते व �यांचे माफ" त 

�यायालयीन कामकाज पहाHयात येते. कायदे वषयक बाबीवंर वक-लांचे कडुन अ<भ
ाय 
ाNत 

कUन घेतले जातात. खात े 
मुखानंी कायदेवषयक 
करणांची ,टपणी सादर के�यानंतर मा. 

मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचे मा�यतेने कायदे वषयक स�ला घेतला जातो. 
 

वै9यक-य बीले 
 

        िज�हयातील वग"-3 व 4 ची वै[यक-य  देयके मंजूर3 बाबत काय"वाह3 केल3 जात.े 

िज�हयातील सव" वभाग तालुका$तरावQन या वभागाकड ेवै[यक-य देयके  
ाNत झाले नंतर 

प�रगणना ग`णती eBटया छाननी केल3 जाते. तसेच 
$तावाम=ये अपूण" बाबींची पूत"ता कQन 

घेवून �यानुसार अथ" वभागामाफ" त मा. मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यां�या 
शासक-य 

मा�यतसेाठD सादर केले जात.े 

भ
व:य 2नवा.ह 2नधी 

        िज�हयातील वग" 3 व 4 कम"चा-यां� या � यां� या खा� यावर जमा असलेल3 भवBय 

.नवा"ह .नधी  मधून .नयमानंुसार .नधी मंजूर करणे बाबतची  काय"वाह3 केल3 जात.े 

िज�हयातील सव" वभाग तालुका $तरावQन या वभागाकड ेभवBय .नवा"ह .नधी 
$ताव 
ाNत 

झालेनंतर 
$तावाची छाननी केल3 जाते. तसेच 
$तावाम=ये अपूण" बाबीची पुत"ता कQन घेवून 

�यानुसार मा. उप मु2य काय"कार3 अ5धकार3 (सा.
.) यां�या मा�यतेने देयक मंजरू केले जातात 

व � यांची देयके अथ" वभागाकडे मंजुर3$ तव सादर केल3 जातात. 

खाते �मुख व पंचायती स5मतीकडील काया.लयांची तपासणी 

        मा. वभागीय आयुMत , औरंगाबाद वभाग याचे माफ" त िज�हा प�रषदेची वाष"क 

तपासणी करH यात येते. तसेच पंचायत स<मतीची तपासणी दर 5 वषा"तून एकवेळ केल3 जात.े 
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aया तालुMयांची तपासणी मा. वभागीय आयुMत यांचे माफ" त होत नाह3. अशा पंचायत 

स<म�यांची तपासणी, मा. मु2य काय"कार3 अ5धकार3, उप मु2य काय"कार3 अ5धकार3 (सा.
.) यांचे 

माफ" त केल3 जाते. �याम=ये आ$थापना वषयक बाबींच ेकामकाज वह3त कालावधीत Vकंवा 

नमु�यात होत आहे Vकंवा नाह3 हे पाहून �यानंा कामकाजाम=ये असणा-या /ुट3ची पूत"ता कQन 

घेतल3 जाते. िज�हा प�रषदेमाफ" त राबवणेत येत असले�या या ववध योजना व वकास कामे 

योgय �रतीने राबवHयात येतात Vकंवा नाह3 याबाबतची तपासणी कQन कामात सुधारणा होणेचे 

eBट3कोनातून /ुट3 .नदश"नास आणून माग"दश"न केले जात.े �याच
माणे िज�हा प�रषदेकडील 

ववध वभागाची वाष"क तपासणी करणेत येते. सामा�य 
शासन वभागामाफ" त तपासणीचे 

.नयोजन व अंमलबजावणी केल3 जात.े िज�हा प�रषदेकडील ववध वभागांची तपासणी व 

तालुका$तरावर3ल काया"लयांची तपासणी पथकामाफ" त केल3 जाते.   

  प�रषद शाखा  
 

       सामा�य 
शासन वभागा�या या शाखेमाफ" त िज�हा प�रषद सव" साधारण सभेचे 

आयोजन करणे, $थायी समीती सभा, वेळ
संगी वशषे सभांचे आयोजन या वभागाकडून केले 

जाते. एकुण िज�हा प�रषद सद$य 63  व पंचायत स<मती सभापती (पद<सI सभासद <मळून) 16 

अशी एकुण सद$य सं2या 79 आहे. पंचायत स<मती सद$य सं2या 126 आहे. िज�हा प�रषद 

सव"साधारण सभा दर तीन म,ह�यातून एकदा घेHयाची तरतुद आहे. तथापी, मा. अ=यJ िज�हा 

प�रषद यांचे सूचने नुसार Vकतीह3 वेळा सभा घेतल3 जाऊ शकते. सव"साधारण .नय<मत सभेसाठD 

वषय पR/का नोट3स सभेपूव^ 15 ,दवस व वशषे सभेची नोट3स 10 ,दवस आगोदर पाठवल3 

जाते. सभेचे कामकाज सुU करHयासाठD 1/3 सद$यांची गणपूत^ उपि$थती आव_यक आहे. 

आयोजीत सभांचे कामकाज पाहणे, �याच ेकाय"व�ृतांत घेऊन मा. अ=यJ, िज�हा प�रषद याचें 

मा�यतनेे अं.तम  करHयात येते. तसेच �याब(ल व,हत नमु�यातील नKद वह3म=ये <ल,हले 

जाते. �याच
माणे िज�हा प�रषदे�या वषय स<म�यांचे अ5ध.नयमा[वारे गठन करणे �यावर3ल 

वेळोवेळी �रMत झालेल3 पदे भरणे बाबत काय"वाह3 करणे. िज�हा प�रषदेचे पदा5धकार3 व पंचायत 

स<म�याचे पदा5धकार3 ( प.ंस. सभापती व उप सभापती) यांचे राजीना9यामुळे �रMत होणार3 पदे 

भरHयासाठD मा. िज�हा5धकार3, नांदेड यांना प/Oयवहार करHयात येतो. 
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मा<हतीचा अ>धकार कायदा 2005  

         महाराBF राaयाने मा,हती अ5धकाराचा आदेश व �या खाल3ल .नयम ,दनाकं 23 

सNटेबंर 2002 पासून लागू केला होता. ,दनाकं 15 जनू 2005 रोजी कb i शासनान े मा,हतीचा 

अ5धकार कायदा 2005 लागू केला आ`ण हा कायदा महाराBF राaयाने 12 आMटKबर 2005 पासून 

लाग ूकेला. या काय[यामुळे महाराBF मा,हती अ5धकार अ=यादेश व .नयम 2002 .नरा<सत केला 

आहे. परंतू 12 आMटो, 2005 पुव^�या अजा"वर पूव^�या काय[या
माणे 9हणजेच महाराBF 

मा,हतीचा अ5धकार अ5ध.नयम 2002 
माणे काय"वाह3 करावयाची आहे. 12 आMटो 2005 

पासून�या अजा"वर नवन मा,हतीचा अ5धकार कायदा 2005 
माणे काय"वाह3 सुU आहे. मा,हती 

याचा अथ" कोण�याह3 $वUपातील, कोणतेह3 सा,ह�य असा असून �याम=ये अ<भलेख, 

द$ताऐवज, kापने, अ<भ
ाय, सूचना, 
<सIीप/के आदेश, रोजवlया, संवधा, अहवाल, 

कागदप/,े नमुने, 
.तमाने कोण�याह3 इलेMFा.नMस $वUपातील आधार, साधनसामुPी आ`ण 

�यावळेी अमंलात असले�या अ�य कोण�याह3 काय[या�वये साव"जनीक 
ा5धकरणास <मळवता 

येईल अशी कोण�याह3 खाजगी .नकषाशी संबं5धत मा,हती याचा संबंध आहे. मा,हतीचा अ5धकार 

याचा अथ" कोण�याह3 साव"ज.नक 
ा5धकारणाकड ेअसलेल3 Vकंवा �या .नयं/णात असलेल3 व या 

अ5ध.नयमा[वारे <मळवता येHयाजोगी मा,हती <मळवHयाचा अ5धकार असा आहे.  �याम=ये 

एखादे काम द$ताऐवज, अ<भलेख यांची मा,हती करणे Vकंवा अ<भलेखां�या ,टपHया, उतारे Vकंवा 


माणीत 
ती घेणे सामPीचे 
माणीत नमुने घेणे इलेMFा.नक 
कारातील मा,हती <मळवणे या 

बाबी समावBट आहेत. 

  या काय[यातील तरतुद3नुसार मा,हती <मळवHयाची इ�छा असले�या कोण�याह3 OयMतीस 

व,हत नमु�यानुसार सा=या कागदावर रMकम U 10/- रोखीने Vकंवा nडमांड oाpट ने भUन Vकंवा 

�यायालयीन फ- मुiांक 5चकटवनू अज" करावा लागतो. एखा[या मुदतीत .नकाल देणे व 

अप�रहाय" कारण असेल तर तसे नमुद कUन 45 ,दवसात .नकाल देणे आव_यक आहे. सदर 

काय[यानुसार दसुरे अपील मा.राaय मा,हती आयुMत औरंगाबाद येथे करता येते. OयMतीकडून 

अज" <मळा�यापासून तीस (30) ,दवसात मा,हती देणे Vकंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. 

अज"दारास जी मा,हती पुरवायची आहे �यातील 
�येक 
.तस (छायांVकत 
त) Uपये दोन (2) 


माणे शु�क टपाल खच" आकारHयात येतो. मा,हती�या द$ताऐवजाची Vकंमंत .नि_चत केल3 

असेल तर तेवढ3 Vकमंत तसेच pलॉपी nड$क साठD U प�नास (50) असे शु�क आकारले जात.े 



 

 

9 

**GAD/EST-4/SANAD/2017** 

दा�रi रेषेखाल3ल (तसा पुरावा देणा-या) अज"दारानंा हवी असलेल3 माह3ती वनामु� य देH यात 

यावी. जा$ त पBृ ठाचंी माह3ती अस� यास � यानंा माह3ती पाहH याकर3ता काया"लयात 

येH याची वनंती करH यात यावी व पाहणीनंतर � यानंी मागणी केलेल3 50 पBृ ठांपयtतची 

मा,हती वनामु� य उपलu ध कQन दयावी. � यापेJा जा$ त मा,हती अस� यास .नय<मत 

दराने शु� क आकारणी करH यात यावी. मुदतीत मा,हती न ,द�यास 
�येक ,दवसाला Uपये 

दोनश े प�नास (250) 
माणे जा$तीत जा$त Uपये 25000/- (पंचवीस हजार) पय"�त दंड व 

खाते.नहाय चौकशी होवू शकते. सं5चकेची तपासणी करHयाचा अ5धकार नाग�रकांना आहे. 

प,ह�या तासासाठD फ- नाह3 नंतरचे 
�येक <म.नटास Uपये 5 (पांच) शु�क आकारHयात येते. 

राaय मा,हती अ5धकार3 यानंी अपीलावर ,दलेला .नण"य अं.तम व बंधनकारक असेल.  

ना
व�यपूण. उप�म 

भरार( पथके 

        शासनाकडून ववध योजना राबवHयात येत असतात. या योजना 
भावीपणे व 

प�रणामकारकर3�या राबव�या गे�या आहेत वा नाह3 तसेच येणा-या अडीअडचणी सोडवHया 

कर3ता िज.प. नांदेड अंतग"त तालुका $तरावर3ल पंचायत स<मती काया"लये, शैJ`णक सं$था, 

Pामपंचायती, 
ाथ<मक आरोgय कb iे, उपवभाग इ. ,ठकाणी अचानक भेट3 ,द�या जातात व 

पाहणी केल3 जात े

शासन आप�या दार( 

         या उपGमाअंतग"त मा.मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचे माग"दश"नाखाल3 अ.तर3Mत 

मु2य काय"कार3 अ5धकार3 व उप मु2य काय"कार3 अ5धकार3 (सा.
.) यांचेसह िज�हा प�रषदेचे 

सव" खाते
मुख म,ह�यातून एकदा िज�lयातील कोण�याह3 एका तालुMयात मुMकामी दौ-याचे 

आयोजन केले जात ेव 
�येक खाते
मुखास एका गावाची जबाबदार3 ,दल3 जात.े �याअनुषगंाने 

Pाम$था�ंया अडीअडचणी समजावनू घेऊन �या सोडवHयाचा 
य�न केला जातो. 
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रा: A(य काय.�म व <दन :  

शासना�या आदेशानुसार िज�हा प�रषद, नांदेड येथे खाल3ल राB F3य काय"Gम व ,दन सामा�य 


शासन वभागा माफ" त आयोजीत के�या जातात. 

• 12 जानेवार3 $ वामी ववेकानंद जयंती  

• 26 जानेवार3 
जास�ताक ,दन - ,दनांक 26 जानेवार3 1950 या ,दवसापासून देशाचा 

कारभार देशा�या 
जेकड ेसोपवHयात आला. �या,दवसापासून या ,दवशी 
जास�ताक 

,दन साजरा केला जातो. 

• 30 जानेवार3 हुता�मा ,दन - देशा�या $वातंvयासाठD 
ाणाप"ण केले�या हुता�मां�या 

$मरणाथ" आदर OयMत करHयासाठD हुता�मा ,दन पाळला जातो. 

• 12 माच" समता ,दन - महाराBFाच ेप,हले मु2यमं/ी व भारताचे माजी उप पंत
धान $व. 

मा. wी यशवतंराव चOहाण यांचा ज�म,दवस या ,दवशी अस�याने �या,दवशी समता,दन 

पाळHयात येतो. या ,दवशी मा. wी यशवंतराव चOहाण यां�या $मतृीस अभीवादन 

करHयात येते 

• 1 मे महाराBF ,दन : महाराBF राaयाची $थापना या ,दवशी झाल3 अस�याने या ,दवशी 

महाराBF ,दन साजरा करHयात येतो 

• 15 ऑगBट $वातं/ ,दन: 15 ऑगBट 1947 या ,दवशी आप�या देशाला $वातं/ <मळाले 

�या.न<म�ताने या ,दवशी =वजवंदन कUन हा ,दवस साजरा करHयात येतो. 

• 20 ऑगBट सyावना ,दवस - भारताचे माजी पंत
धान ,दवंगत wी राजीव गांधी यांचा 20 

ऑगBट हा ज�म ,दवस सyावना ,दवस 9हणुन 1991 पासून साजरा करHयात येतो. या 

,दवशी सyावना ,दनाची 
.तkा घेतल3 जात.े 

•  31 आMटोबंर रािBFय संक�प ,दन - 31 आMटKबर रािBFय संक�प ,दन 9हणुन साजरा 

केला जातो. या ,दवशी माजी पंत
धान $व. इं,दरा गांधी यां�या 
.तमेला हार पुBप वाहून 

आदरांजल3 वाहHयात येते. 
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• उप मुBय काय.कार( अ>धकार((सा),िज�हा प�रषद,नांदेड. 
▼ 

                  काया.लयीन आDथापना 
▼ 

 

सहाzयक 
शासन अ5धकार3- 1, 

▼ 

               क.नBठ 
शासन अ5धकार3-2, 

▼ 

व.अ. (सांि2यक-)-, 
▼ 

उ�च wेणी लघुलेखक-, 

▼ 

लघुलेखक .न9न wेणी-, 
▼ 

व�रBठ सहा-, 
▼ 

 

क.नBठ सहा.-, 
▼ 

वाहन चालक- 

▼ 

 

प�रचर , 
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िज�हा प�रषद नांदेड, सामा� य 
शासन वभागातील अ5धकार3 व कम"चार3 याचंे अ5धकार व 

कत"O याचा तपशील 
 

 

 

अ 

�. 

अ>धकार( / कम.चार(  

पदनाम  

अ5धकार व कत"O याचा तपशील 

1 wी शेख मGुम मकबुल 

सहाzयक 
शासन अ5धकार3 

{. G.. 9923909507 

काया"लयीन कामकाजावर .नयं/ण, आ$थापना वषयक 

न$ती तपासनू अ<भ
ाय देणे व जन मा,हती अ5धकार3  

9हणनू काम पाहणे इतर काय"वाह3बाबत तपासणी करणे 

इ�याद3 अनषुंगीक कामे 

2 wी एम.Oह3.<सदंगीकर क.नB ठ 


शासन अ5धकार3 

 {. G. 9960693643 

सव" वभागा�या आ$थापना वषयक न$ती तपासनू 

अ<भ
ाय देणे 
शासक-य,  काया"लयीन कामकाजावर 

.नय/ंण ठेवणे व  सहा. मा,हती अ5धकार3 9हणनू काम 

पाहणे इतर काय"वाह3बाबत तपासणी करणे इ�याद3 

अनषुंगीक कामे 

3 wी. एस. एन. कावळे  

क.नB ठ 
शासन अ5धकार3 

 

सव" वभागा�या आ$थापना वषयक न$ती तपासनू 

अ<भ
ाय देणे 
शासक-य,  काया"लयीन कामकाजावर 

.नय/ंण ठेवणे व  सहा. मा,हती अ5धकार3 9हणनू काम 

पाहणे इतर काय"वाह3बाबत तपासणी करणे इ�याद3 

अनषुंगीक कामे 
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अक कम.चा-याचे नाव  

/पदनाम 

शाखा 

/काया"सन  

 कत"O याचा तपशील 

1 wी.जी.जी मासेनवार, 

व�रBठ सहाzयक  

आ$थापना-1 वग" 1 व 2 अ5धका-यां�या आ$थापना 

वषयक बाबी/ सेवा.नव�ृती 
करणे/वभागीय 

चौकशी 
करणे 

2 wी एम.एम.कुलकण^, 

क.नB ठ सहाzयक  
  

आ$थाप-1 अ वग" 3 व 4 कम"चा-याचें सेवा.नव�ृती वषयक 


करणे , पbशन अदालत 

3 wीमती  

जी.एल.आळंद3कर, 

व�रBठ सहाzयक 

आ$थापना-2 वग" 3 कम"चा� यांचे वभागीय चौकशी 
करणे 

/ ववध वभागात ु
ाNत झाले�या सं5चकेवर 

अ<भ
ाय नKदवणे 

4 wी Oह3.एन.वडपे�ल3,  

व�रBठ सहाzयक 

आ$थापना-

2अ 

वग" 3 कम"चा-याची वभागीय प�रJा/ 

अनुकंपा / भाषा वषयक प�रJा सुट 

5 wी एम. बी. ढbमरे ,  

क.नB ठ  सहाzयक 

आ$थापना--

2ब 

वग" 3 कम"चा-यांची आ$थापना पदो�न�या / 

संकलन 

6 wी मो. नवाज 

मो.अल3, व�रBठ 

सहाzयक  

आ$थापना--3 वग" 4 कम"चा-यांची आ$थापना 

7 wी एस.के.कदम,  

क.नB ठ  सहाzयक 

आ$थापना--

3अ 

काया"लयीन कम"चा-यांची  आ$थापना 

8 wीमती पी. एस. 

लटपटे  

क.नB ठ सहाzयक  

आ$  थापना -4  संगणक सुट, मा,हताचा अ5धकार अ5ध.नयम 

2005 � या अनुषंगाने कामकाज 

/तGार3/.नवेदने/ {B टाचार .नमु"लन /लोकशाह3 

,दन 
करणे/आपले सरकार ऑनलाईन तGार3 

इ. 
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9 wीमती 

सी.आर.कांबळे, क.स. 

प�रषद शाखा िज�हा प�रषद सव" साधारण /$थायी स<मती 

सभा आयोजन अहवाल तयार करणे / 

पंचायत राज स<मती/वाष"क 
शासन अहवाल 

10 wी. आर.Oह3 . 

आलेगांवकर व.अ. 

(सां2 यक- ) 

.नयोजन मा.आयुMत /  शासन / मा.मु.का.अ. यां�या 

सभेची मा,हती संकलन करणे 
 
 

 

 

12 wी. जे.एल.पंुड, व�रBठ 

सहाzयक 

लेखा शाखा-1 वग" 1 व वग" 2 अ5धका-यांचे देयक तयार 

करणे 

14 wी. एन. जी. डांगे, 

क.नB ठ सहाzयक 

लेखा शाखा-

2/3 

मा.अ=यJ/मा.मु.का.अ./उप मुकाअ (सा) 

/(पंचायत) वाहनांची देखभाल व दQु$ती/ 

िज.प. गाळे भाड/ेवेतन व भ�ते तरतदु वाटप/ 

काया"लयीन कम"चा-यांचे  देयक तयार करणे 

15 wी ए. वग^स  

क.नB ठ लेखा5धकार3 

लेखा शाखा लेखा वषयक कामकाज, लेखा आJेप / 

लेखावषयक सं.नय/ंण 

16 wी एम.सी.पाट3ल , 

व�रBठ सहाzयक 

भाडंार शाखा भांडार शाखा 

17 wीमती पी.एस.$वामी, 

wी एस.सी.पाईकराव  

क.नB ठ  सहाzयक 

आवक शाखा आवक शाखा 

18 wी. ए. आर. वाघमारे  

क.नB ठ  सहाzयक 

(लेखा) 

जावक शाखा जावक शाखा 
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(1)     नांदेड िज�हा प�रषदेकडील अ>धकार( / खाते�मुख 

 

अ.�.

  

नांव व पदनाम  काया.लय     दरू�वनी 

�. (02462)  

Mमण�वनी 

�मांक 

1.     Nी ए.ए,5शनगारे,भा.�.से. 

मुBय काय.कार( अ>धकार( 

234207 

 

9920040594 

2. Nी पी.ट(. कP Qे, 

अ2त�र!त म.ुका.अ. 

248291 9850331634 

3. Nी एस.बी. भातलवंड े

�क�प  संचालक, िज.Rा.
व.यंSणा, 

नांदेड. 

234184, 

237461 

8055582708 

4. Nी आTपासाहेब चाटे   

मुBय लेखा व 
वUत अ>धकार(,  

234414 8657634333 

5. Nीमती क�पना Vीरसागर, ( �) 

उप मुBय काय.कार( अ>धकार( (सा.),  

234668 9764745150 

6. Nी W ह(.आर.क6डकेर  

उप मुBय काय.कार( अ>धकार( (प.ं),  

232324 9423306059 

7. Nी जी.एल. रामोड, 

उप मु.का.अ.(पा.प.ु व DवX छता) 

 7720082789 

8. Nी द(पक जी. चाटे 

उप मु.का.अ. (बा.क.),  

232561 

 

9975944394 

9 Nीमती क�पना Vीरसागर,  

उप िज� हा काय.�म सम�वयक 

(मRारोहयो) 

230120 9764745150 
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10. Nी बी. एन. लाडंेकर 

काय.कार( अ5भयंता,  

बांधकाम दZVण 
वभाग. 

234012 9822074086 

11. Nी एम.जी. 5शदें 

काय.कार( अ5भयंता,  

बांधकाम उUतर 
वभाग. 

241980, 

248655 

9730023766 

12. Nी सुनील एन. खमीतकर,  

समाज क�याण अ>धकार(  

245100 7350584615 

13. Nी  पडंीत. एस. मोरे,  

कृ
ष 
वकास अ>धकार(. 

234767 

 

9404957371 

14. डॉ. Nी 5शवाजी पवार   

िज� हा पशुसंवध.न अ>धकार(. 

234010 9422021679 

9423614482 

 

15 डॉ. बी.एम. 5शदें,  

िज� हा आरो] य अ>धकार(. 

234614 

239037  

9970054408 

16. Nी एम.जी.गंुडरे  (�भार() 

काय.कार( अ5भयंता (ल.पा.) 

234059 9423441033 

17. Nी एम.एम.गायकावाड (�भार() 

काय.कार( अ5भयंता (पा.प.ु) 

232891 

246156  
9822244131    

18. Nी संद(प सोनट! के   

5शVणा>धकार( (�ा.) 

234669 9421385818 

19. Nी 5शवाजी पवार  

5शVणा>धकार( (मा.) 

237740 8087613555 

20. सौ. स
वता ^बरगे,  

5शVणा>धकार( (2नरंतर) 

261810 

  

9421670321 

21.

  
Nी एस. के. बरड े   काय.कार( अ5भयंता, 

�धानमंSी Rाम सडक योजना, नांदेड. 

246300 9623970188 
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नांदेड िज�_यातील गट 
वकास अ>धकार( 
 

अ.

G. 

पंचायत स<मती
  

नांव  काया"लयीन दरूध ् वनी G. {मणध ् वनी Gमांक 

1. प.ंस.नांदेड wी घोलप   02462-248423 9421208937 

2. प.ंस. मुदखेड wीमती पी.एस.य� नावार                 02462-275550 9421850561 

3. प.ंस. अधा"पूर wी के.ए. पांढरे 02462-272119 9637698524,7083

766193 

4. प.ंस. भोकर. wी  जे.डी.गोरे                02467-222624 9921139963 

5. प.ंस.उमर3 
 

wी एम.एन.कb iे 
भार3  02467-244702 9421757299  

7588430602 

wी O ह3.आर. पाट3ल                  02467-244702 9422170843 

6. प.ंस. हदगाव wी  एस.एन. धनव े                02468-222325 9403067445 

7. प.ंस.,हमायतन

गर 

wी सुहास कोरेगाव े                             02468-244621 9226548001 

8. प.ंस. Vकनवट wी डी.य.ू इंगोले   02469-222602 9422871184 

9. प.ंस. माहूर. wी य.ूडी. मांदाडे  02460-268294 9130237500 

10

. 
प.ंस. कंधार. wी के.एस.सायमोत े  काया"लयीन फोन बदं आहे 9595247449 

11

. 
प.ंस. लोहा. wी पी.पी.फांजेवाड  02466-242773 9422556837 

12

. 
प.ंस.मुखेड wी O ह3. एन. घोडके  9423438580 

14

. 
प.ंस. Rबलोल3 wी य.ूडी. राहाट3कर 02465-223532 9423028982 

9766538879 

15

. 
प.ंस. नायगाव. wी एम.एस. चव ् हाण   02465-262914 9420072393 

16

. 
प.ंस. धमा"बाद. wी ए.डी.पवार  02465-223532 9420587301 

17

. 
ग.व.अ., 

मPारोहयो  

कJ 

wी य.ूडी. तोटावाड  

(ग.व.अ.) (मPारोहयो) 

02462-230120 9422188713 
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सामा� य �शासन 
वभागाकडील 
व
वध काया.सनाकडुन पुर
वc यात येणा-या सेवPचा तपशील 
 

अ

G 

काया.सन 

�  

काया.लयाकडुन पुर
वc यात येणा-या सेवेचा 

तपशील 

सेवा पुरवणारे 

अ5धकार3 /कम"चार3 

दालन G./दरु= वनीG.  

व,हत मुदतीत 

काय"पूत^ न 

झा� यास कोण� या 

अ5धका-याकड े

तGार करावी  

1 2                 3           4 5 

1 कJ 

अ5धकार3 

काया"लयीन कामकाजावर .नयं/ण, आ$थापना 

वषयक न$ती तपासून अ<भ
ाय देणे व जन 

मा,हती अ5धकार3  9हणून काम पाहणे इतर 

काय"वाह3बाबत तपासणी करणे इ. अनुषंगीक 

कामे 

 

 

 

 

 

 

 

 

संबं5धत काया"सन 


मुख 

 व 

उप. मु2य काय"कार3 

अ5धकार3(सा), 

िज�हा प�रषद, नांदेड 

 

 

 

 

 

मु2य काय"कार3 

अ5धकार3,    

िज�हा प�रषद, 

नांदेड  

2 अ5धJक सव" वभागा�या आ$थापना वषयक न$ती 

तपासून अ<भ
ाय देणे 
शासक-य,  

काया"लयीन कामकाजावर .नयं/ण ठेवणे व  

सहा. मा,हती अ5धकार3 9हणून काम पाहणे 

इतर काय"वाह3बाबत तपासणी करणे इ�याद3 

अनुषंगीक कामे 

3 अ5धJक 
शासना संबंधाने इतर कामकाज व कम"चा-या 

वर .नयं/ण ठेवणे व वधी कJ 

कामकाजावर .नयं/ण  इ�याद3 अनुषंगीक 

कामे 

4 आ$ थाप

ना -1 

म.व.से.खाते 
मुख /वभाग 
मुख/गट वकास 

अ5धकार3 यांची आ$थापना वषयक कामे.  

महाराBF वकास सेवेतील अ5धकार3 यांचा 

�रMत पदाचा अहवाल शासनास व मा. 

वभागीय आयुMत यांना सादर करणे. महाराBF 

वकास सेवा गट - अ व गट -ब मधील अ5धका-

यांची सेवा .नव�ृती 
करणे .नकाल3 

काढणे.वग"-1 व वग"-2 मधील अ5धकार3 यांची 

उपि$थती/काय"मुMती /<श$तभंगवषयक 

काय"वाह3 करणे, दौराद�न,दनी इ. अनुषंगीक 

कामे. 
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अ

G 

काया.सन �  काया.लयाकडुन पुर
वc यात येणा-या सेवेचा 

तपशील 

सेवा पुरवणारे अ5धकार3 

/कम"चार3 दालन 

G./दरु= वनीG.  

व,हत मुदतीत 

काय"पूत^ न झा� यास 

कोण� या अ5धका-

याकड ेतGार करावी  

1 2                 3           4 5 

5 प�रषद  सव" साधारण सभांचे आयोजन करणे.  $थाई 

स<मती सभांचे आयोजन करणे.  पंचायत 

राज स<मती अंतग"त 
_नावल3 Gमांक 1 व 2 

ची मा,हती िज.प. $तारावर3ल सव" 

वभागाकडून तयार कQन घेणे .  

िज.प.नांदेड अंतग"त वाष"क 
शासन 

अहवाल तयार कQन शासनास सादर करणे. 

िज�हा प�रषद / पंचायत स<मती पदा5धकार3 

यांचे 
<शJण , काय"शाळा , मेळावे इ�याद3.  .  

Pामीण भागातील ववध वकास कामांना 

मा�यतां�या सं5चकावर अ<भ
ाय देणे ,  

 

 

 

 

संबं5धत काया"सन 
मुख 

व 

उप. मु2य काय"कार3 

अ5धकार3(सा), 

   िज.प.नांदेड 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मु2य काय"कार3 

अ5धकार3,    

िज�हा प�रषद, 

नांदेड 

 

  

6 
 

आ$ थापना 

1अ  

वग" ३ व वग" ४ म=ये सेवा .नव�ृत /मयत 

होणा-या  कम"चा-यांचे सेवा .नव�ृती वेतन 

/कंुटूब .नव�ृती वेतन लाभ .नधा"रण करणे.  

दरमहा पे�शन अदालतीचे आयोजन करणे.  

दरमहा सेवा .नव�ृत कम"चा-यांचा .नरोप 

संमारभ काय"Gम आयोिजत करणे. 

7 आ$ थापना 

2  

वभागीय चौकशी 
करणे,अ<भ
ाय व 

अनुषंगीक मा,हती संकलन. .नलंबीत 

कम"चार3 यांची मा,हती. इतर तGार 
करणे,  

गु� हे अ� वेशन वभागाकडून आले�या 

चौकशी 
करणे, .नलंबन आढावा स<मतीस 


$ ताव सादर करणे, $ पधा" प�रJेस 

परवानगी गट क कम"चा-यां� या 

रजा/उपि$थती, अना5धकृत अनुउपि$थती 

गट क कम"चार3 .नलंबनाबाबत 

काय"वाह3,वभागीय चौकशी गट क 

कम"चा-यांची $ वे� छा .नव�ृ ती परवानगी, 

राजीनामा,$ थायी� व 
माणप/. वैदक-य 

प�रपुत^ इ�याद3 अनुषंगीक कामे 
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अ

G 

काया.सन 

�  

काया.लयाकडुन परु
वc यात येणा-या सेवचेा 

तपशील 

सेवा पुरवणारे 

अ5धकार3 /कम"चार3 

दालन G./दरु= वनीG.  

व,हत मदुतीत 

काय"पतू^ न झा� यास 

कोण� या अ5धका-

याकड ेतGार करावी  
1 2                 3           4 5 

8 आ$ था. 

2अ  

अनुकंपा योजना/सव" वभागां� या जेB ठता 

याद3 सं5चकेवर अ<भ
ाय देणे. राaय 
<शJण 

धोरण अमंलबजावणी,  $ पधा" प�रJा, 

कम"वार3 
<शJण, वग" 3,4 गट वमायोजना 


$ ताव, कम"चार3 आ$थापना सु5च 
<स= द  

करणे  I. S. O. 
माणप/ाच ेनुत.नकरण करणे, 

सेवा
वेशो�तर प�रJा/ इ�याद3 अनषुंगीक कामे.   

 
 

 

 

 

 

 

 

संबं5धत काया"सन 


मुख व 

उप. मु2य काय"कार3 

अ5धकार3(सा), 

िज.प.नांदेड 

 

 
 

 

 

 

 

मु2य काय"कार3 

अ5धकार3,   

  िज�हा प�रषद, 

नांदेड 

9 आ$ था. 

2ब  

गट क  �या पदां�या भरती�या अनषुंगान ेसव" 

वभागां�या सं5चकांवर अ<भ
ाय नKदवणे, गट 

क मधील कम"चार3 यां� या अतंग"त 

बद� या,साव"R/क बद� या मासीक 
गती 

अहवाल                                                         

10 आ$ था.

3अ  

काया"लयीन आ$ थापना, सा.
.व. सवंगा"तील 

वग"-3 कम"चा-यां� या आ$ थापना  वषयक 

बाबी, / वग"-3 कम"चा-यांच ेमुळ व दzुयम 

सेवापुि$तका अ[यावत करणे. व  वाष"क 

वेतनवाढ3 मा� य करणे इ�याद3 अनुषगंीक 

कामे. 

11 आ$ था. 

3अ 

वग"-४ कम"चा-यांची पदो�नती, आ_वासीत 


गती योजन ेअतंग"त वर3Bठ वेतनwेणी. / वग"-४ 

कम"चा-यां�या आ$थापना वषयक बाबी व इतर 

अनुषं5गक कामे/वग"-४ कम"चा-यां�या 

सव"साधारण बद�या/aयेBठता सुची 
<स=द 

करणे इ. अनुषगंीक कामे. 
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अG काया.सन 

�  

काया.लयाकडुन पुर
वc यात येणा-या सेवेचा 

तपशील 

सेवा पुरवणारे 

अ5धकार3 /कम"चार3 

दालन 

G./दरु= वनीG.  

व,हत मुदतीत 

काय"पूत^ न झा� यास 

कोण� या अ5धका-

याकड ेतGार करावी  

1 2                 3           4 5 

12 आ$ थाप

ना 4 

संगणक सूट, मा,हताचा अ5धकार अ5ध.नयम 

2005 अज"/अपील संबं5धत शाखा/ वभागाकड े

वग" करणे, मासीक/वाष"क अहवाल, मा.लोक 

आयुMत / उप लोक आयुMत 
करणे 

/िज� हा5धकार3 काया"लयाकडील 

तGार3/.नवेदने/लोकशाह3 ,दन 


करणे/{B टाचार .नमु"लन 
करणे /आपले 

सरकार अॅ◌ानलाईन तGार3 इ�याद3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संबं5धत काया"सन 


मुख व 

उप. मु2य काय"कार3 

अ5धकार3(सा),    

िज.प .नांदेड 

 

 

 

 

 

 

 

 

मु2य काय"कार3 

अ5धकार3,    िज�हा 

प�रषद, नांदेड  

13 .नयोजन मा.म.ुका.अ./उप म.ुका.अ.,मं/ी महोदय ,खाते 


मुख यां�या व इतर आढावा बैठक-ची मा,हती 

संकल3त कQन सादर करणे. यशवंत पंचायत राज 

अ<भयान मा,हती संकलन. मा<सक अहवाल 

सादर करणे, इ�याद3 अनुषंगीक कामे. 

14 तपासणी  आयुMत तपासणी.  आयुMतांनी ठरवून ,दलेनुसार 

पं.स.तपासणी. आयुMत तपासणी/ म.ुका.अ. 

तपासणी मु(यांचे अनुपाल तयार करणेइतर 

अनुषं5गक कामे. 

15 वधी 

कJ  

वधी कJ- �यायालयीन 
कराणाची मा,हती.  

इतर अनुषं5गक कामे. 

16 आवक मा. आमदार / खासदार वधानसभा तारांVकत 


_न / अ. शा. व शासक-य प/के  सा. 
. व.कड े


ाNत झाले�या प/Oयवहार नKदवने, िज.प. 

नांदेड अंतग"त सव" खाते 
मुख व वभाग 
मुख 

तसेच  सा. 
. व.येथील सव" काया"सना कड े

वाटप करणे 
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अG काया.सन 

�  

काया.लयाकडुन पुर
वc यात येणा-या सेवेचा 

तपशील 

सेवा पुरवणारे 

अ5धकार3 

/कम"चार3 दालन 

G./दरु= वनीG.  

व,हत मुदतीत 

काय"पूत^ न झा� यास 

कोण� या अ5धका-

याकड ेतGार करावी  

1 2                 3           4 5 

17 जावक सामा�य 
शासन जावक वभागाकड े
ाNत सं5चका 

मा.मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचेकड ेपाठवणे व 

मा.मु2य काय"कार3 अ5धकार3 यांचेकडील सं5चका 

वभाग / सामा�य 
शासन वभागातील 

काया"सनाकड ेपाठवणे.  सव" कामे व नKदवह3 

अ[यावत करणे. 

 

संबं5धत काया"सन 


मुख व 

उप. मु2य 

काय"कार3 

अ5धकार3(सा), 

िज.प.नांदेड 

  

मु2य काय"कार3 

अ5धकार3, 

िज�हा प�रषद, नांदेड  

18 लेखा 1 रोखपालाची सव" कामे. वग"-3 व वग"-4  =वज .नधी, 

कम"चार3 यांचे वेतन भ�ते बँकेत जमा करणे. वग"-1 

व वग"-2 अ5धकार3 यांचे मा<सक वेतन सेवाथ" 


णाल3ने तयार करणे.  इतर अनुषं5गक कामे. 

19 भांडार  भांडारपाल  सा,ह�याचा पुरवठा करणे, राBF3य 

महापुQष यां�या जयंती व वशेष ,दनाचे आयोजन 

करणे, मा. अ= यJ, मा. मु.का.अ. व अ.त. 

म.ुका.अ.यांना लागणारे सा,ह� य व सा
व 

सा,ह� य उपलu ध कQन देणे  इतर अनुषं5गक 

कामे   
 

20 लेखा  सा.
.व.अतंग"त शासनाकडून 
ाNत झाले�या 

अनुदानाच े वतरण व .नयं/ण करणे.शासन 

लेखा<शषा"च े अनुदान .नधा"रण,ताळमेळ वषयक 

कामकाज अ
शासन या लेखा <शषा"खाल3 अदंाजप/क 

तयार करणे व िज.प.�या सव"साधारण सभे समोर 

मंजूर3$तव सादर करणे.$था.नक .नधी लेखा,पंचायत 

राज स<मती ,महालेखाकार नागपूर यांच ेलेखा प�रJण 

अनुपालन संकलन करणे, लेखा 1,2,व भांडार 

यां� या सं5चकेवर अ<भ
ाय देणे व स.नयं/ण, 

सा
व अतंग"त पंचायत राज 
णाल3च ेLEVEL2 

च ेकामकाज पाहणे. मा.म.ु का. अ. / अ.त. मा.म.ु 

का. अ. /उप म.ुका. अ. (सा) वाहनाच े इंधन देयके 

तयार करणे , सा.
.व.संवगा"तील कम"चा-यांच े

भ..न..न.
करणे,अPीम समायोजन वाहन वभाग 

इ. कामे 
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िज� हा प�रषद नांदेड 

िज.प पॅनलवर .नयुM त केलेले व5धk सन 2016- 2017 

( मा. उ� च � यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद)  
 

अ�  वक-लांच ेनाव  मोबाईल �मांक  ई - मेल   

1 अॅड wीमती यो5गता थोरात  

($ थायी अ<भयोM ता)  

9850782533  

2 अॅड.wी. संतोष बाबुराव पुलकंुडवार 

($ थायी अ<भयोM ता) 

9420692191 Santosh.pulkundwar

@gmail.com 

3 अॅड wी. राधाकृB ण इंगोले  9763330777 / 7588526976 Advrkip@gmail.com. 

4 अॅड. wी. .नतीन एस. कदम 9423140325 / 7741929999 advnskadam@gmail

.com. 

5 अॅड. wी. आशीष बालाजी <शदें 9960190155 / 8007150009 Ashishshinde15@g

mail.com 

6 अॅड. wी. wीकांत जी. कावड े 9823923080 / 7775937766 shrikantkawade@ya

hoo.com 

7 अॅड wीमती 
ीती nडgगीकर 9823189378  

 
 

 

 

 

            O/C          अ>धVक  कV अ>ध.   उप मुB य काय.कार( अ>धकार( (सा�)                      

                                             िज� हा प�रषद नांदेड 


