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 **िज�हा प	रषद, नांदेड, सामा�य �शासन �वभाग ** 
 

 

** क� ��य मा हतीचा अ%धकार अ%ध'नयम 2005 ** 
 

 

मधील कलम 4 नसुार �.स/द करावयाची 1 त े17 

बाबीवर�ल मा हती. 

सन - जनु 2018 
 

काया6लय दरु/वनी 7मांक (02462)-234668 
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क� ��य मा हतीचा अ%धकार अ%ध'नयम 2005  

कलम 4 (1) ब नुसार �.स/ द करावया< या 1 ते 17 बाबी 
 

                                                             

लोक�ा%धकार� स>ंथा /काया6लयाचे नावः-   सामा� य �शासन �वभाग, िज� हा प	रषद नांदेड 

(>टेशन रोड, .शवाजी पुतळया जवळ) 
 

> थापना वष6ः-                      1  मे 1962  
 

काया6लय �मखुः-                              
           

 

उप मGु य काय6कार� अ%धकार� (सा�)   

स>ंथा �मखुाचे पदनामः-             Hी तुबाकले आर.डी. उप मुG य काय6कार� अ%धकार�(सा), 

कोणKया मLंालयातील खाKया<या अ%ध'न>तः-              Mाम �वकास व पंचायतराज �वभाग मLंालय मुंबई -  

32      

काय6OेL ::-                         
 

नांदेड िज�हा 

भोगौल�कः-                          10350 चौ.Rक.मी   

काया6नुSपः-    नांदेड िज�हा 
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शासनाकडून पुरेसा 'नधी �ाUत लोक �ा%धकार� सं>थाची याद� 

 

अक लोक �ा%धकार�  स>ंथा स>ंथा �मखुाचे पदनाम  ठकाण /पKता 

1 2 3 4 

1 �वभागीय आयुWत, 

काया6लय,औरंगाबाद. 

 

मा. �वभागीय आयुWत �वभागीय आयुWत, 

काया6लय, औरंगाबाद. 

 

2 Mाम �वकास व जलसधंारण 

�वभाग, मLंालय मुबंई 32. 

मा. स%चव,Mाम �वकास व 

पंचायतराज �वभाग, मLंालय मुबंई 

32. 

Mाम �वकास व 

पंचायतराज �वभाग, 

मLंालय मुबंई 32 
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                                     काया6लयीन संरचनेचा नमनुा. 

 

उप मGुय काय6कार� अ%धकार� ( सा.�.) 

 

 

 सहाYयक �शासन अ%धकार�(1) 

, 
क'नZठ �शासन अ%धकार�(2सा.�.) क'नZठ �शासन अ%धकार�(1Mा.प)ं 

, 
व	रZठ स.(12 सा��व) व	रZठ स.(04 Mा.प)  क'नZठ लेखा%धकार�(01) 

 

 
क'नZठ स. (9सा��व) क'नZठ स.(06Mाप) क'नZठ सहाYयक(लेखा)(2) 

 
  वाहनचालक  (11)   प	रचर (17) 

   



 

                                                    - 5 - 

क� � शासनाचा मा हतीचा  अ%धकार अ%ध'नयम 2005 कलम (4)1 ब (2)  

िज�हा प	रषद नांदेड, सामा� य �शासन �वभागातील अ%धकार� व कम6चार� यांच ेअ%धकार व कत6[ याचा तपशील  
अ.7. पदनाम अ%धकार – आथ]क कोणKया काय^या / 'नयम / 

शासन 'नण6य / प	रपLकानुसार 

अ.भ�ाय 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

उप मुGय काय6कार� 

अ%धकार� (सा�) 

_पये 10,000/- पय6त �शासक`य 

मा�यता तसेच सव6 वग6 1, वग6 2 

व वग6 3 कम6चा-यांचे वेतनाचे 

अनुषंगाने आहरण व सं�वतरण 

अ%धकार 

महाराZa िज�हा प	रषद व 

पंचायत स.मती लेखा सं हता 

अ%ध'नयम 1968 

शासन 'नण6य व 

शासनाने वेळोवेळी 

'नदb.शत केले�या 

प	रपLका नुसार 

_.10,000/- पयcत खचा6स अनुमती. 

काया6लयीन व पंचायत स.मती 

>तरावर�ल वेतनाचे अनुदान वाटप. 

 

1)मा मुGय काय6कार� अ%धकार�, 

िज�हा प	रषद,नांदेड यांचे आदेश 

7मांक िजपना/सा��व/अ>था-

1/10918/77/  द.09.11.1977 

2) महाराZa िज�हा प	रषद व 

पंचायत स.मती लेखा सं हता 

1968 

 

शासनाचे वेळोवेळी 

'नघणाe या 

आदेशाची 

अंमलबजावणी. 
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ब 

 

अक पदनाम अ%धकार 

फोजदार� 

कोणKया काय^या 'नयम 

/शासन 'नणय /प	रपञका 

नुसार 

अ.भ�ाय 

1 2 3 4 5 

1 उप मGुय काय6कार� अ%धकार� 

(सा.), िज.प.नांदेड 

'नरंक 'नरंक अ%धकार 

नाह�त 

 क 
 

अक पदनाम अध6�या'यक 

अ%धकार 

 

कोणKया काय^या 'नयम 

/शासन 'नणय /प	रपञका 

नुसार 

अ.भ�ाय 

1 2 3 4 5 

1 उप मGुय काय6कार� अ%धकार� 

(सा.), िज�हा प	रषद, नांदेड 

'नरंक 'नरंक अ%धकार नाह�त 
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अ.7. पदनाम कत6[ये कोणKया काय^या / 

'नयम / शासन 

'नण6य / 

प	रपLकाकनुसार 

अ.भ�ाय 

आ%थ6क �शासक`य फौजदार� अध6 

�यायीक 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 सहाYयक �शासन 

अ%धकार� 

'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  

2 क'नZठ �शासन 

अ%धकार� 

'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  

3 व	रZठ सहाYयक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  

4 क'नZठ सहाYयक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  

5 वाहनचालक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  

6 प	रचर 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  
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अ

7 

काया�सन � काया�लयाकडुन परु�व� यात येणा-या सेवेचा तपशील सेवा पुर�वणारे अ%धकार� 

/कम6चार� दालन 

7./दरु/ वनी7. 

1 2                 3           4 

1 कO अ%धकार�  काया6लयीन कामकाजावर 'नयंLण, आ>थापना �वषयक न>ती तपासनू अ.भ�ाय देणे व जन मा हती 

अ%धकार�  hहणून काम पाहणे इतर काय6वाह�बाबत तपासणी करणे इKयाद� अनुषंगीक काम े

संब%ंधत काया6सन �मखु  

2 अ%धOक सव6 �वभागा<या आ>थापना �वषयक न>ती तपासनू अ.भ�ाय देणे �शासक`य,  काया6लयीन 

कामकाजावर 'नयंLण ठेवणे व  सहा. मा हती अ%धकार� hहणून काम पाहणे इतर काय6वाह�बाबत 

तपासणी करणे इKयाद� अनुषंगीक कामे 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

3 अ%धOक �शासना संबधंान ेइतर कामकाज व कम6चा-या वर 'नयंLण ठेवणे व �वधी कO कामकाजावर 'नयंLण  

इKयाद� अनुषंगीक कामे 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

4 आ> थापना -1 िज�हा प	रषद नांदेड मधील खात े �मुख /�वभाग �मुख/गट �वकास अ%धकार� यांची आ>थापना 

�वषयक कामे.   महाराZa �वकास सेवेतील अ%धकार� यांचा 	रWत पदाचा अहवाल शासनास व मा. 

�वभागीय आयुWत यांना सादर करणे. महाराZa �वकास सेवा गट - अ व गट -ब मधील अ%धका-याचंी 

सेवा 'नवKृती �करणे 'नकाल� काढणे.  वग6-1 व वग6-2 मधील अ%धकार� यांची उपि>थती/काय6मWुती 

/.श>तभंग�वषयक काय6वाह� करणे, दौरादlन दनी इKयाद� अनुषंगीक कामे. 

 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

5 प	रषद  िज�हा प	रषद सव6 साधारण सभांच ेआयोजन करणे.  >थाई स.मती सभाचं ेआयोजन करणे.  पचंायत 

राज स.मती अंतग6त �mनावल� 7माकं 1 व 2 ची मा हती िज.प. >तारावर�ल सव6 �वभागाकडून तयार 

क_न घेणे . िज�हा प	रषद नांदेड अंतग6त वा�ष6क �शासन अहवाल तयार क_न शासनास सादर 

करणे. िज�हा प	रषद / पचंायत स.मती पदा%धकार� यांच े�.शOण , काय6शाळा , मेळावे इKयाद�.  .  

Mामीण भागातील �व�वध �वकास कामांना मा�यतां<या सं%चकावर अ.भ�ाय देणे ,  

संब%ंधत काया6सन �मखु  
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6 

 

आ> थापना 

1अ  

वग6 ३ व वग6 ४ म/ये सेवा 'नवKृत /मयत होणा-या  कम6चा-यांच ेसेवा 'नवKृती वेतन /कुंटूब 

'नवKृती वेतन लाभ 'नधा6रण करणे.  दरमहा पे�शन अदालतीच ेआयोजन करणे.  दरमहा 

सेवा 'नवKृत कम6चा-यांचा 'नरोप संमारभ काय67म आयोिजत करणे. 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

7 आ> थापना 2  िज�हा प	रषद अतंग6त �वभागीय चौकशी �करणे,अ.भ�ाय व अनुषंगीक मा हती संकलन . 

'नलंबीत कम6चार� यांची मा हती.  इतर त7ार �करणे,   गु� हे अ� वेशन �वभागाकडून 

आले�या चौकशी �करणा<ंया सं%चकेवर अ.भ�ाय नpदवणे, 'नलंबन आढावा स.मतीस �> ताव 

सादर करणे, > पधा6 प	रOेस परवानगी गट क कम6चा-यां< या रजा/उपि>थती, अना%धकृत 

अनउुपि>थती गट क कम6चार� 'नलंबनाबाबत काय6वाह�,�वभागीय चौकशी गट क कम6चा-यांची 

> वे< छा 'नवKृ ती परवानगी, गट क कम6चा-यांची राजीनामा,> थायीK व �माणपL गट क कम6चा-

यांची वैदक`य प	रपतु] इKयाद� अनुषंगीक काम े

संब%ंधत काया6सन �मखु  

8 आ> थापना 

2अ  

अनकुंपा योजना/सव6 �वभागां< या जेZ ठता याद� सं%चकेवर अ.भ�ाय देणे. राtय �.शOण धोरण 

अंमलबजावणी,  > पधा6 प	रOा, कम6वार� �.शOण, वग6 3,4 गट �वमायोजना �> ताव, कम6चार� 

आ>थापना सु%च �.स/ द  करणे  I. S. O. �माणपLाच ेनुत'नकरण करणे, सेवा�वेशोKतर 

प	रOा/ इKयाद� अनुषंगीक काम.े   इKयाद� अनुषंगीक कामे 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

9 आ> थापना 2ब िज�हा प	रषद नांदेड मधील गट क  <या पदां<या भरती<या अनुषंगान ेसव6 �वभागां<या 

स%ंचकावंर अ.भ�ाय नpद�वणे, गट क मधील कम6चार� या<ं या अतंग6त बद� या,साव6xLक बद� या 

मासीक �गती अहवाल                                                          

संब%ंधत काया6सन �मखु  

10 आ> थापना 

3अ  

काया6लयीन आ> थापना, सा.�.�व. संवगा6तील वग6-3 कम6चा-या<ं या आ> थापना  �वषयक बाबी, 

सा.�.�व तील वग6-3 कम6चा-यांच ेमुळ व दYुयम सेवापुि>तका अ^यावत करणे. व   वा�ष6क 

वेतनवाढ� मा� य करणे इKयाद� अनुषंगीक काम.े 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

11 आ> थापना 

3अ 

िज�हा प	रषद नांदेड अंतग6त वग6-४ कम6चा-यांची पदो�नती, आmवासीत �गती योजन ेअतंग6त 

वर�Zठ वेतनHेणी. िज�हा प	रषद नांदेड अतंग6त वग6-४ कम6चा-यां<या आ>थापना �वषयक बाबी 

व इतर अनुषं%गक कामे.  िज�हा प	रषद नांदेड अंतग6त वग6-४ कम6चा-यां<या सव6साधारण 

बद�या  िज�हा प	रषद नांदेड अंतग6त वग6-४ कम6चा-यांची tयेZठता सुची �.स/द करणे. 

िज�हा प	रषद नांदेड अंतग6त इKयाद� अनुषंगीक काम.े 

संब%ंधत काया6सन �मखु  
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7 

काया�सन �  काया�लयाकडुन परु�व� यात येणा-या सेवेचा तपशील सेवा परु�वणारे अ%धकार� 

/कम6चार� दालन 

7./दरु/ वनी7.  

1 2                 3           4 

12 आ> थापना 4 संगणक प	रOा उतीण6 �माणपL सादर करणे पासून सूट देyयासाठz आले�या �>तावावर काय6वाह� करणे.  

मा हताचा अ%धकार अ%ध'नयम 2005 अज6/अपील संबं%धत शाखा/ �वभागाकड ेवग6 करणे. मा हताचा अ%धकार 

अ%ध'नयम 2005  अ� ये मासीक/वा�ष6क अहवाल तयार करणे व  मा. शासन / मा.आयुWत काया6लयास 

पाठ�वणे, मा.लोक आयुWत / उप लोक आयुWत �करणे 'नकाल� काढy यासाठz पाठपुरावा करणे  /मा 

िज� हा%धकार� यांचेकडुन �ाU त �व�वध �वषया वर�ल त7ार�/'नवेदने/लोकशाह�  दन �करणे/{Z टाचार 'नमु6लन 

�करणे  इKयाद� 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

13 'नयोजन  मा.मु.का.अ./उप मु.का.अ.,मंLी महोदय ,खाते �मुख यां<या व इतर आढावा बैठक`ची मा हती संकल�त क_न 

सादर करणे. यशवंत पंचायत राज अ.भयान मा हती संकलन. मा.सक अहवाल सादर करणे, इKयाद� 

अनषुंगीक कामे. 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

14 तपासणी  आयुWत तपासणी.  आयुWतांनी ठरवून  दलेनसुार प.ंस.तपासणी. आयुWत तपासणी/ मु.का.अ. तपासणी 

मु|यांचे अनपुाल तयार करणेइतर अनषुं%गक कामे. 
संब%ंधत काया6सन �मखु  

15 �वधी कO  �वधी कO �यायालयीन �कराणाची मा हती.  इतर अनुषं%गक कामे. संब%ंधत काया6सन �मखु  

16 आवक मा. आमदार / खासदार �वधानसभा तारांRकत �mन / अ. शा. ब शासक`य पLके  सामा�य �शासन 

�वभागाकड े�ाUत झाले�या पL[यवहार आवक नpदवह�त नpदवूने िज.प. नांदेड अंतग6त सव6 खाते �मुख व 

�वभाग �मुख तसेच सामा�य �शासन �वभाग येथील सव6 काया6सना कड ेवाटप करणे 

संब%ंधत काया6सन �मखु  
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अ7 काया�सन �  काया�लयाकडुन पुर�व� यात येणा-या सेवचेा तपशील सेवा पुर�वणारे अ%धकार� /कम6चार� 

दालन 7./दरु/ वनी7.  

1 2                 3           4 

17 जावक सामा�य �शासन जावक �वभागाकड े�ाUत स%ंचका मा.मGुय काय6कार� अ%धकार� यांचकेड ेपाठ�वणे व 

मा.मGुय काय6कार� अ%धकार� यांचकेडील सं%चका �वभाग / सामा�य �शासन �वभागातील काया6सनाकड े

पाठ�वणे.  सव6 कामे व नpदवह� अ^यावत करणे. 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

18 लेखा 1 रोखपालाची सव6 कामे. वग6-3 व वग6-4  /वज 'नधी, कम6चार� यांच ेवतेन भKत ेबँकेत जमा करणे. 

वग6-1 व वग6-2 अ%धकार� यांच ेमा.सक वतेन सेवाथ6 �णाल�ने तयार करणे.  इतर अनुष%ंगक कामे. 
संब%ंधत काया6सन �मखु  

19 भांडार  भांडारपाल .  सा हKयाचा पुरवठा करणे, राZa�य महाप_ुष यां<या जयंती व �वशेष  दनाचे आयोजन 

करणे, मा. अ/ यO, मा. म.ुका.अ. व अ'त. म.ुका.अ. यानंा लागणारे सा हK य व सा��व सा हK य 

उपल� ध क_न देणे  इतर अनुष%ंगक कामे   

 

संब%ंधत काया6सन �मखु  

20 लेखा  सा.�.�व.अतंग6त शासना कडून �ाUत  झाले�या अनुदानाच े �वतरण व 'नयLंण करणे.  शासन 

लेखा.शषा6च ेअनदुान 'नधा6रण,ताळमेळ �वषयक कामकाज अ�शासन या लेखा .शषा6खाल� अंदाजपLक 

तण ्यार करणे व िज.प.<या सव6साधारण सभे समोर मजंूर�>तव सादर करणे.  >था'नक 'नधी 

लेखा,पंचायत राज स.मती ,महालेखाकार नागपूर यांच ेलेखा प	रOण अनुपालन सकंलन करणे, लेखा 

1,2,व भांडार यां< या स%ंचकेवर अ.भ�ाय  देणे व स'नयंLण ठेवणे सा��व अतंग6त पचंायत राज 

�णाल�च ेLEVEL2 च ेकामकाज पाहणे.  

संब%ंधत काया6सन �मखु  

 

21 

 

लेखा  

मा.मGुय काय6कार� अ%धकार� / अ'त. मा.मGुय काय6कार� अ%धकार� /उप मGुय काय6कार� अ%धकार� 

(सा) वाहनाच ेइंधन देयके तयार करणे ,  वाहन �वभाग इKयाद� अनुषगंीक कामे 
संब%ंधत काया6सन �मखु  

22 लेखा  सा.�.�व.सवंगा6तील कम6चा-यांच ेभ.'न.'न.�करणे, अMीम समायोजन इKयाद� अनुषगंीक कामे संब%ंधत काया6सन �मखु  
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�व.शZट काय6:- आ>थापना, �शासक`य बाबी बाबत �व�वध �वभागाशी सम�वय साधणे. िज�हा प	रषदे<या 

बैठका आयोिजत करणे, पंचायत राज स.मतीचे अनुपालन सादर करणे. 

 

*�वभागाचे धेय/धोरण :- कम6चाe या<या सेवा भरती �वषयक बाबी, नवीन �व�वध �वभागा<या  कम6चाe या<या 

'नयुWKया तपासणे व शासना<या सामाजीक आरOणानुसार मागासवग]यांना आरOणाचा लाभ .मळवुन देणे. 

तसेच िज�हा प	रषदेचे कामकाज सरुळीतपणे पार पाडyयासाठz आवmयक ती काय6वाह� करणे. 

 

*धोरण - सेवा भरती �वषयक बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे व �शासनात सुसुLता आणणे. 

 

*सबं%धत कम6चार� :- सहाYयक �शासन अ%धकार� ,क'नZठ �शासन अ%धकार�,लघुलेखक, व	रZठ सहाYयक, 

क'नZठ सहाYयक, वाहन चालक व प	रचर 

 

*काय6 -  आ>थापना �वषयक �शासक`य कामकाज �व�वध �वभागाम/ये सम�वय साधणे आ�ण �व�वध बैठका 

आयोिजत करणे. 

कामाचे >व_प ::- वर�ल �माणे. 

 

* मालमKतेचा तप.शल ::- जंगम मालमKता ( फ'न6चर ) 

 



 

                                                    - 13 - 

 काया6लयीन दरु/वनी 7मांक - 02462-234668  वेळ सकाळी  10.00 ते 5.45 

 साUताह�क सुट� ::- र�ववार व इतर साव6ज'नक सटुया. 

 नांदेड िज��यातील गट �वकास अ#धकार% 

अ.

�. 

पंचायत स'मती  नांव  काया�लयीन दरू* वनी 

�. 

+मण* वनी �मांक 

1. पं.स.नांदेड Hीमती ए.एल.सरोदे (�भार�)  02462-248423 7721803101 

2. पं.स. मदुखेड Hी.एम.डी.जाधव �भार�                02462-275550 9850194254 

3. पं.स. अधा6पूर Hी के.ए. पांढरे 02462-272119 9637698524,70837

66193 

4. पं.स. भोकर. Hी. जी.एल.रामोड         02467-222624 7720082789 

5. पं.स.उमर� 

 

Hी.अमोलकुमार अंदेलवार  

�भार�  

02467-244702  7588429049 

Hी [ ह�.आर. पाट�ल                  02467-244702 9422170843 

6. पं.स. हदगाव Hी. [ ह�.डी. देशमुख(�)              02468-222325 8888271156 

7. पं.स. हमायतनग

र 

Hी.एस.एन. मांजरमकर                         02468-244621 9226548001 

8. पं.स. Rकनवट Hी डी.य.ू यु.डी.मादांड े(�)   02469-222602 9422871184 
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9. पं.स. माहूर. Hी यू.डी. मांदाड े 02460-268294 9130237500 

10. पं.स. कंधार. Hी.के.[ ह�.बळवंते (�)    काया6लयीन फोन बंद 

आहे 

9421326078 

11. पं.स. लोहा. Hी पी.पी.फांजेवाड  02466-242773 9422556837 

12. पं.स.मखुेड Hी सी.एल.रामोड (�)  9423438580 

13. पं.स. xबलोल� Hी यू.डी. राहाट�कर 02465-223532 9423028982,97665

38879 

14. पं.स. नायगाव. Hी. एम.एन.क� �े 02465-262914 9422796140 

15. पं.स. धमा6बाद. Hी ए.डी.पवार  02465-223532 9420587301 

16. ग.�व.अ.मMारोह

यो  

कO 

Hी बी.जी.सुकंवाड  

स. ग.�व.अ.(मMारोहयो) 

02462-230120 9422188713 

17 पं.स.देगलरु Hी. जी.के.मेतेवाड 0263-255003 9766201724 
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                    कलम 4  1    नमनुा  अ  

              िज�हा प	रषद, नांदेड  येथील सामा�य �शासन �वभागातील अ%धकार� व कम6चार� यां<या 

अ%धकाराचा  तपशील( अ )    ( ब )    ( क ) ( ड ) 
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                                                 कलम,4 (1) () () नमनुा (ब) 
 

               िज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य �शासन �वभागातील अ%धकार� व कम6चाe यां<या कत6[याचा  तप.शल 

 
उप मुGय काय6कार� अ%धकार� (सा.),िज.प.नांदेड 

 

 
अ.7. पदनाम कत6[य े कोणKया काय^या / 

'नयम / शासन 'नण6य 

/ प	रपLकाकनुसार 

अ.भ�ाय 

आ%थ6क �शासक`य फौजदार� अध6 

�यायीक 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 सहाYयक �शासन अ%धकार� 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  
2 क'नZठ �शासन अ%धकार� 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  
3 व	रZठ सहाYयक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  
4 क'नZठ सहाYयक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  
5 वाहनचालक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  
6 प	रचर 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक  
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                      कलम 4  1   ब    नमनुा  

                 'नण6य �R7येतील पय6वेOण व जवाबदार�च ेउKतर दायीKव 'निmचत कSन काय6प/दतीचे �काशन 
 

       * कामाचा �कार / नाव :-  'नरंक 

       * कामाच े>व_प  :- ﾠ'नरंक 

       * अ%ध'नयमाच ेनाव  :-  'नरंक 

        * 'नयम,   :-  'नरंक 

 
अक कामाच े>वSप कालावधी  दवस कामासाठz जवाबदार अ%धकार� अ.भ�ाय 

1 2 3 4 5 

1 'नरंक 'नरंक 'नरंक 

 
 

 

                                               कलम 4  1   ब     नमनुा अ 

                    नमु�याम/ये कामाच े�कट�करण संघटनाच ेलO ( वाष]क) �व�वध �वकासाKमक योजनेनुसार 
 

अ7. काम/काय6 कामाच े�माण आ%थ6क लO अ.भ�ाय 

1. 

 
'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 
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              कलम 4  1   ब   नमनुा ब 
 

          कामाची कालमया6दा शासनाने �व�वध योजनसाठz ठरवून  द�यानुसार काम पूण6 होyयासाठz �Kयेक कामाची कालमया6दा 'निmचत होत े
 

अ7. काम/काय6  दवस/तासपणु6 करyयासाठz जबाबदार अ%धकार� त7ार 'नारण अ%धकार� 

1. 'नरंक 'नरंक 'नरंक 

 
'नरंक 

            

                कलम 4  1   ब  नमनुा अ 

सामा�य �शासन �वभागातील कामाशी संब%ंधत 'नयम / अ%ध'नयम. 

 

अ7. सुचनापLकानुसार  दलेले �वषय 'नयम 7माकं व वष6 अ.भ�ाय (अस�यास) 

1 2 3 4 

1. िज�हा प	रषदे<या सभेच े

आयोजन 

महाराZa िज�हा प	रषद पचंायत स.मती 

अ%ध'नयम 1961 
 

2 सेवा�वषयक बाबी महाराZa िज�हा प	रषद िज�हा सेवा सेवा 

भरती 'नयम 1967 
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            कलम 4  1   ब  नमनुा ब 

सामा�य �शासन �वभागातील कामाशी संब%ंधत शासन 'नण6य. 
 

अ7. शासन 'नण6यानुसार  दलेले 

�वषय 

शासन 'नण6य 7माकं व तार�ख अ.भ�ाय अस�यास 

1 �शासनाच ेसुसxूLकरण व 

'नयंLण 

शासनाकडून वळेोवळेी 'नग6.मत केले�या 

शासन 'नण6यानुसार 
 

          

 

             कलम 4  1   ब नमनुा क 

   सामा�य �शासन �वभागातील कामाशी संब%ंधत प	रपLक 

 

अ7. शासक`य पLकानुसार 

 दलेले �वषय 

प	रपLक 7मांक व तार�ख अ.भ�ाय अस�यास 

1 �शासनाचे सुसxूLकरण 

व 'नयंLण 

शासनाकडून वळेोवळेी 'नग6.मत केले�या 

शासन प	रपLकानुसार 
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            कलम 4  1    ब नमनुा ड 
 

                सामा�य �शासन �वभागातील कामाशी संब%ंधत काया6लयीन आदेश/ धोरणाKमक प	रपLके 

 
अ.7. �वषय 7माकं व तार�ख अ.भ�ाय अस�यास 

1 शासन 'नण6य व प	रपLके सव6 संब%ंधत 

�वभागाना अवगत करणे 

शासनाने वेळोवेळी 'नग6.मत 

के�यानुसार 
 

                                               कलम 4  1  ब     नमनुा इ 
 

                    िज�हा प	रषद, नांदेड येथेील सामा�य �शासन �वभागातील काया6लयाम/ये उपल�ध द>ताऐवजाची याद� 

अ7. द>ताऐवजाचा �कार 

न>ती/म>टर/नpदप>ुतक/[हावचर इ. 

�वषय संब%ंधत [यWती /पदनाम [यWतीच े ठकाण / 

उपरोWत काया6लयात 

उपल�ध नस�यास 

1 वग6 1 व 2 अ%धका-यां<या आ>थापना 

�वषयक बाबी/ सेवा'नवKृती �करणे/�वभागीय 

चौकशी �करणे 

आ>थापना-1 Hी  आर.के. शकेापुरे, 

व	रZठ सहाYयक 

 

2 वग6 3 व 4 कम6चा-यांच ेसेवा'नवKृती �वषयक 

�करणे 

आ>थापना-1अ Hी एम.एम.कुलकण], 

क'नZठ सहाYयक 

�वर सावरकर नगर 

नांदेड  

3 वग6 3 कम6चाe याचं े�वभागीय चौकशी �करणे 

/ �व�वध �वभागातनु �ाUत झाले�या 

सं%चकेवर अ.भ�ाय नpद�वणे 

आ>थापना-2 Hीमती  

जी.एस.आळंद�कर, व	रZठ 

सहाYयक 

धनेगाव, नादेड 
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4 वग6 3 कम6चा-याची �वभागीय प	रOा/ 

अनकुंपा / भाषा �वषयक प	रOा सुट 

आ>थापना-2अ Hी [ह�.एन.व�डपे�ल� 

व	रZठ सहाYयक 

 लेबर कॉलनी,नांदेड 

5 वग6 3 कम6चा-यांची आ>थापना पदो�नKया / 

संकलन 

आ>थापना-2ब Hी. आर. जी. कांबळे 

व.स.  

Hी एम. बी. ढ�बरे क'नZठ 

सहाYयक 

 

 

 

गोपाल चावडी, नांदेड 

6 वग6 4 कम6चा-यांची आ>थापना आ>थापना-3 Hी आर. एस. गजभारे 

क'नZठ  सहाYयक 

 

7 काया6लयीन कम6चा-यांची आ>थापना आ>थापना-3अ Hी एस.पी. > वामी व	रZठ 

सहाYयक 

.सडको, नांदेड 

8 लोकशाह�  दन / मा हतीचा अ%धकार  आ>थापना-4 Hीमती वाय.[ ह�. येवले, 

व	रZठ सहाYयक 

नांदेड 

9 िज�हा प	रषद सव6 साधारण />थायी स.मती 

सभा आयोजन / अहवाल तयार करणे 

प	रषद शाखा Hी एम.सी.पाट�ल व	रZठ 

सहाYयक/Hीमती 

सी.आर.कांबळे, क'नZठ 

सहाYयक 
 

�वZणुपरु�, नांदेड 

 
जंगमवाडी, नांदेड 

10 मा.आयWुत /  शासन / मा.म.ुका.अ. या<ंया 

सभेची मा हती सकंलन करणे 

'नयोजन Hी आर.[ह�.आलेगांवकर 

�व.अ. (सा.ं) 

.सडको, नांदेड 

11 मा. आयWुत यांच ेतपासणी मु^ये तपासणी आवदb बी.आय.  
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12 वग6 1 व वग6 2 अ%धका-यांचे देयक तयार 

करणे 

लेखा शाखा-1 Hी जे.एल.पुडं,  

व	रZठ सहाYयक 

.सडको,नांदेड 

13 काया6लयीन कम6चा-यांच े देयक तयार करण े लेखा शाखा-2 Hी. एन.जी.डागंे,  

क'नZठ सहाYयक 

�वनकर कॉलनी, नांदेड 

14 मा.अ/यO/मा.मु.का.अ./उप मुकाअ (सा) 

/(पचंायत) वाहनाची देखभाल व द_ु>ती/ 

िज.प. गाळे भाड/ेवतेन व भKते तरतुद वाटप 

लेखा शाखा-3 Hी बी.एम.टोके, 

 क'नZठ सहाYयक(लेखा) 

 

15 िज.प.तील वग6 3 व 4 कम6चा-यांच े

सेवा'नवKृती �करण/ पे�शन अदालत/लेखा 

आOेप / लेखा�वषयक सं'नयंLण 

सेवा'नवKृती 

कO 

Hी अ�ाहम वग]स, 

क'नZ ठ सहाYयक (लेखा) 

लेबर कॉलनी,नादेड 

16 भांडार शाखा भाडार शाखा Hी एम.सी.पाट�ल ,  

व	रZठ सहाYयक 

हडको, नादेड 

17 आवक शाखा आवक शाखा Hी ए.आर. वाघमारे, 

क'नZ ठ सहायक 

कु.पी.एस.>वामी,  

क'नZ ठ सहायक   

7ांती चौक .सडको 

नांदेड  

तानाजी नगर  हगंोल� 

रोड नांदेड 

18 जावक शाखा जावक शाखा Hी एस.के.कदम, क'नZठ 

सहाYयक 

पौ�णमानगर,नांदेड 
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कलम 4  1    अ      

िज�हा प	रषद, नांदेड येथेील सामा�य �शासन �वभागातील काया6लयाम/ये उपल�ध द>ताऐवजाची वग6वार� 

अ.7. �वषय द>तऐवजाचा �कार / 

न>ती / म>टर / 

नpदप>ुतक [हावचर इ. 

�मुख बाबीचा तप.शलवार सुर�Oत ठेवyयाचा कालावधी 

1 2 3 4 5 

1 �लंxबत टपाल ग�ा 7माकं 1 कम6चा-याकड ेआलेले सव6 टपाल, �लंxबत 

शासन / दYुयम काया6लय व काय6वाह� न  

झालेले सव6 पL[यवहार 

एक वषा6<या आत अं'तम 

'नकाल� काढyयाची काय6वाह� 

करणे 

2 �'तOाधीन �करणे ग�ा 7माकं 2 tया �करणात अ^याप शासन 'नण6य �'तOेत 

आहेत Rकंवा दYुयम काया6लयाच ेअहवाल 

�लंxबत आहेत अशी �करणे. 

एक वषा6<या आत अं'तम 

'नकाल� काढyयाची काय6वाह� 

करणे 

3 >थायी आदेश 

�करणीका 

ग�ा 7माकं 3 शासन �व�वध 'नण6य व	रZठ काया6लयाच े

महKवाच ेआदेश,�व�वध �पLके इ. 

>थायी अ.भलेखे 

4 महKवा<या �करणाचा 

गठा 

ग�ा 7माकं 4 �वधानसभा / �वधान प	रषद तारांRकत �mन, 

लOवेधी सुचना/कपात सचुना/ �यायालयीन/ 

लोकआयुWत �करणे इ. 

पाच वषा6 पय6त 

5 �ववरण पL े ग�ा 7माकं 5 सव6 साUताह�क/पाOीक/मा.सक/ Lैमा.सक/सहा 

म ह�याकर�ता/ वा�ष6क �ववरणपL े

पाच वषा6 पय6त 

6 वग]कृत �करणीका ग�ा 7माकं 6 �करणीकेचा अं'तम 'नकाल झाला अस�यास 

व अ�य पL[यवहाराच ेकाम झाले असलेल� 

कागदपL.े 

एक वषा6पय6त 
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                                                        कलम 4  1   ब      

िज�हा प	रषद, नांदेड येथील काया6लया<या प	रणामकारक कामासाठz जनसामा�याशी स�लामसलत करyयाची [यव>था 

 
अ.7. स�ला मसलतीचा �वषयक काय6�णाल�च े�व>ततृ वण6न कोणKया अ%ध'नयमा/ 

'नयमा/प	रपLका^वारे 

पनुरावतृी काल 

1 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 

                                  कलम 4 1   ब.      नमुना अ 

 
िज�हा प	रषद नांदेड येथील सामा�य �शासन काया6लया<या स.मतीची याद� �काशीत करण.े 

 
अ.7. स.मतीच ेनाव स.मतीच े

सद>य 

स.मतीचे उ |Zट 

Rकती वेळा घेyयात 

येत 

सभा जनसामा�यासाठz 

खलुेआहे Rकंवा नाह� 

सभेचा काय6वKृतात 

(उपल�ध) 

1 2 3 4 5 6 

1 >थायी स.मती 14 12 नाह� आहे 

2 िज.प.सव6साधारण 

सभा 

63 4 -*- आहे 
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                कलम 4  1   ब.    नमनुा ब 

                          सामा�य �शासन �वभाग,िज.प.नांदेड येथील काया6लया<या अ%धसभाचंी याद� �काशीत करणे. 

अ7. अ%धसभेच ेनांव सभेच े

सद>य 

सभेचे उ |Zट Rकती वेळा 

घेyयात 

येत े

सभा 

जनसामा�यासाठz 

खलु� आहे Rकंवा 

नाह� 

सभेचा 

काय6वKृतात 

(उपल�ध) 

1 >थायी स.मती 14 1.धोरणाKमक 'नण6य घेणे 

2.�व�वध योजने अंतग6त �शासक`य मा�यता देण.े 

3. �व�वध योजनांचा आथ]क आ�ण भौतीक �गतीचा 

आढावा घेणे. 

4. जमा आ�ण खचा6स मा�यता देणे. 

5. वग6-1 व वग6-2 मधील अिज6त रजा मुजुर करणे. 

12 नाह� सव6 सभेच े

काय6वKृतात 

उपल�ध असुन 

नमुना नpद 

वह�त नpद�वलेले 

आहेत. 

2 िज.प.सव6साधारण 

सभा 

63 1. धोरणाKमक 'नण6य घेणे 

2. �व�वध योजने अंतग6त कामास �शासक`य 

मा�यता देणे. 

3. �व�वध योजनांचा आथ]क आ�ण भौतीक �गतीचा 

आढावा घेणे. 

4. कालबा�य देयकास मा�यता देणे. 

5. �व�वध योजने<या 'नधीच े'नयोजन करणे. 

4 नाह�. 

 
सव6 सभेच े

काय6वKृतात 

उपल�ध असुन 

नमुना नpद 

वह�त नpद�वलेले 

आहेत. 
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                                                                     कलम 4  1   ब.      नमुना क 

 

                     सामा�य �शासन �वभाग,िज.प.नांदेड येथील काया6लया<या अ%धसभांची याद� �काशीत करणे. 

 

अ7. प	रषदेच ेनांव प	रषदेच े

सद>य 

प	रषदेच ेउ |Zट Rकती वेळा 

घेyयात येत े

सभा जनसामा�यासाठz खलु� आहे 

Rकंवा नाह� 

सभेचा 

काय6वKृतात 

(उपल�ध) 

1 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 

             

              कलम 4  1   ब.      नमनुा ड 

 

             सामा�य �शासन �वभाग,िज.प.नांदेड येथील काया6लया<या अ%धसभांची याद� �काशीत करणे. 

 
अ7. सं>थेच ेनांव सं>थेच े

सद>य 

सं>थेच ेउ |Zट Rकती वेळा 

घेyयात 

येत े

सभा जनसामा�यासाठz 

खलु� आहे Rकंवा नाह� 

सभेचा काय6वKृतात 

(उपल�ध) 

1 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 
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                                           कलम 4 ()(ब)() नमनुा क 

सा��व िज�हा प	रषद, नांदेड अतंग6त अ%धकार� याचंे नावे, भKते व Kयांच ेमा.सक वतेन करणे. 
 

अ.7. पदनाम अ%धकांe याचे नांव वग6 _ज ु दनाकं दरू/वनी 

7./फॅWस/ईमेल 

मा.सक 

वेतन 

पKता 

1. मुGय काय6कार� अ%धकार�, 

िज.प.नांदेड 

Hी.अशोक काकड े वग6-1  02462234207 

 
  

2. अ'त.मुGय काय6कार� 

अ%धकार�,िज.प.नांदेड 

Hी. एस.डी. कुलकण]  वग6-1 2402.2014 02462248291 

 

91400  

3. उप मुGय काय6कार� 

अ%धकार�,(सा)िज.प.नांदेड 

Hी. राज�� तुबाकले  वग6-1 16.09.2015 02462234668 79902  

4. उप मुGय काय6कार� 

अ%धकार�,(Mा.प)ं 

िज.प.नांदेड 

Hी. [ ह�. सी. कpडकेर वग6-1 10.10.2013 02462232324 68739  

5 उप मुGय काय6कार� 

अ%धकार�,(पा.प ुव 

>व<छता) िज.प.नांदेड 

Hी जी.एल.रामोड वग6- 

1 

11.08.2014    

6 उप िज�हा काय67म 

सम�वयक (मMारोहयो) 

Hीमती क�पना 

�Oरसागर 

वग6-1 09.09.2015  

02462 

230120 
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7 ग.�व.अ.प.ंस.कंधार Hी के.[ ह�. बळवंते (�)  वग6-1  9130939277 19150  
8 ग.�व.अ.प.ंस.हदगांव Hी.[ ह�. डी. देशमुख (�)               वग6-1  8888271156 58966  
9. ग.�व.अ.प.ंस.भोकर Hी जी.एल.रामोड  वग6-1  7720082789   
10. ग.�व.अ.प.ंस.नांदेड Hी.ए.एल.सरोदे (�.)  वग6-1  9421208937   
11. ग.�व.अ.प.ंस.xबलोल� Hी य.ु डी. रहाट�कर वग6-1  9423028982 

9766538879 
84310  

12. ग.�व.अ.प.स. मुखेड Hी सी.एल.रामोड (�) वग6-1  9011595676 69722  
13. ग.�व.अ. नायगांव Hी एम.एन.क� �े(�)  वग6-1  7588430602 53737  
14. ग.�व.अ.प.ंस.लोहा Hी पी.पी.फांजेवाड वग6-1  9422556837 58316  
15. ग.�व.अ.प.ंस.Rकनवट Hी यू.डी. मांदाड े वग6-1  9130237500 83877  
16. ग.�व.अ.प.ंस.देगलूर Hी जी.के.मेतेवाड वग6-1  9860675948 55029  
17. ग.�व.अ.प.स. माहुर Hी जी.एस.मांदाड े वग6-1  9130237500 64206  
18. ग.�व.अ.  हमायतनगर Hी. एस.एन.मांजरमकर (�)                          वग6-1  9405502034 56849  
19. ग.�व.अ.प.ंस.उमर� Hी अमोलकुमार अंदेलवार वग6-1  7588429049 57309  
20. ग.�व.अ.प.ंस.अधा6पुर Hी के.ए.पांढरे  वग6-1  9637698524  82060  
21. ग.�व.अ.प.ंस.मुदखेड एम.डी.जाधव  वग6-1  9850194254 58374  
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22. ग.�व.अ.प.ंस.धमा6बाद. Hी ए.डी. पवार वग6-1  9420587301 60955  
 

23 गट �वकास अ%धकार� 

(मMारोहयो)कO 

िज.प.नांदेड 

Hी य.ुडी.तोटावाड वग6-2   

 

94221887

13 

63382  

24 सहा.ग.�व.अ.प.ंस नादंेड Hी ए.एस.सरोदे   वग6-2  772180310

1 

  

25 सहा.ग.�व.अ.प.ंस मदुखेड Hी एम.डी.जाधव वग6-2  985019425

4 

58374  

26 सहा.ग.�व.अ.प.ंस अधा6परु  वग6-2     
27 सहा.ग.�व.अ.प.ंस लोहा Hी.य.ुडी.तोटावाड वग6-2  992217689

2 
6338

2 

 

28 सहा.ग.�व.अ.प.ंस कंधार Hी के.[ ह�. बळवतं वग6-2  913093927

7 

59240  

29 सहा.ग.�व.अ.प.ंस मखुेड Hी सी.एल. रामोड वग6-2  90115956

76 

69722  
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30 सहा.ग.�व.अ.प.ंस देगलुर Hी मेतेवाड जी.के. वग6-2  986067594

8 

55029  

31 सहा.ग.�व.अ.प.ंस xबलोल� Hी आर.एस.बजाज वग6-2   56401  
32 सहा.ग.�व.अ.प.ंस नायगाव Hी एन.एम.क� ^ग वग6-2  758843060

2 

53737  

33 सहा.ग.�व.अ.प.ंस धमा6बाद  वग6-2     
34 सहा.ग.�व.अ.प.ंस भोकर Hी कदम डी.एस. वग6-2  721824007

8 

67407  

35 सहा.ग.�व.अ.प.ंस उमर� Hी  नारवटकर पी.के. वग6-2  982279614

0 

51222  

36 सहा.ग.�व.अ.प.ंस हदगाव Hी [ ह�.डी.देशमुख वग6-2  888827115

6 

58966  

37 सहा.ग.�व.अ.प.ंस 

 हमायतनगर 

Hी एस.एन. माजंरमकर वग6-2  94055020

34 

56849  

38 सहा.ग.�व.अ.प.ंस Rकनवट Hी वग6-2     
39 सहा.ग.�व.अ.प.ंस माहुर Hी अरबडवार [ ह�.आर. वग6-2  940581582

1 

74702  



 

                                                    - 31 - 

 
कलम 4 ()(ब)() नमनुा क 

सा��व िज�हा प	रषद, नांदेड अतंग6त कम6चार� याचंे नावे, Kयांच ेमा.सक वेतन. 
 

अ.7

. 

कम6चाe याच ेनांव पदनाम वग6 _ज ु दनाकं दरू/वनी 

7./फॅWस/ईमेल 

मा.सक 

वेतन 

पKता 

1 Hी एस.वाय. महाजन लघुलेखक (उ<च Hेणी) वग6-3 26.07.2006 9420537838 29390 समता नगर नांदेड 

1 Hी  लघुलेखक (उ<च Hेणी) वग6 -3     

2 Hी डी.एल.वै̂ य लघुलेखक ('नhन Hेणी) वग6 -3 28.05.2013  23240 �वZणुनगर, नांदेड 

3 Hी ए.आर.मोकले लघुलेखक ('नhनHेणी) वग6 -3 28.05.2013  17760 मगनपुरा,नांदेड 

4 Hी आर.[ ह� आलेगावकर �व>तार अ%धकर� (सा) वग6 -3 16.05.2017  21770 आनंदसागर सोसायट� .सडको 

नांदेड  

5   Hी ए.एन.पावड े �व>तार अ%धकार� (प)ं वग6 -3 05.03.2010 9423140613 19710 वसंत नगर नांदेड 

6 Hी शेख म7ुम मकबुल सहाYयक �शासन 

अ%धकार� 

वग6 -3 19.05.2015 9923909507 15720 रावणकोळ,ता.जळकोट, 

7  Hी एन.[ह�..सदंगीकर क'नZठ �शासन 

अ%धकार� 

वग6 -3 04.10.2013 9960693643 12010 एम.आय.डी.सी, नांदेड 

8  Hी एस.एम. कावळे क'नZठ �शासन 

अ%धकार� 

वग6 -3 02.03.2010 7709213685 13450 xबलोल� 
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9  Hी ट�.एम.तोडकर क'नZठ �शासन 

अ%धकार� 

वग6 -3 08.05.2015 9923084909 11930 Rकनवट 

10  Hी डी .के.देशमुख व	रZठ सहाYयक वग6 -3 01.04.2012 8888588360 11690 >वातं�य स'ैनक कॉलनी नांदेड 

11 Hी एम.सी.पाट�ल व	रZठ सहाYयक वग6 -3 27.11.2013 9890505111 9110 .सडको, नांदेड 

12 Hीमती जी.एच.आळंद�कर व	रZठ सहाYयक वग6-3 24.05.2013 9404888176 11920 वाजेगाव ,नांदेड 

13 Hीमती एस. पी.>वामी व	रZठ सहाYयक वग6 -3 19.06.2012 9922730449 12920 घर 7 ए.डी -2/2ई-4-5.सडको नांदेड 

14 Hीमती आर.आर.बोबड े व	रZठ सहाYयक वग6 -3 19.03.2012 9860810560 11900 मगनपुरा नवा मpढा नांदेड 

15  Hी जे.एल.पुडं व	रZठ सहाYयक वग6 -3 01.06.2013 9403000535 11360 .सडको, नांदेड 

16  Hी. आर.जी. कांबळे व	रZठ सहाYयक वग6 -3   11000  

17  Hी आर.के. शेकापुरे व	रZठ सहाYयक वग6 -3   9110  

18  Hी.वाय.एन.तhु मेदवार  व	रZठ सहाYयक वग6 -3    

9640 

 

19   व	रZठ सहाYयक वग6 -3     

20  Hी  व	रZठ सहाYयक वग6 -3 20.08.2014   हदगाव  

21  Hी [ह�.एन. व�डपे�ल� व	रZठ सहाYयक वग6-3 21.10.2002 9960708617 13710 घर नं 217 लेबर कॉलनी नांदेड 
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22  Hीमती वाय.[ ह�.येवले व	रZठ सहाYयक वग6-3  9403225138 9540 नांदेड 
23  Hी एन.बी.पपुुलवाड व	रZठ सहाYयक(लेखा) वग6-3 04.10.2013 9404063037 9110 भावसार चौक, नांदेड 

24  Hीमती पी.एस.लटपटे क'नZठ सहाYयक वग6 -3 05.01.2012 9405471626 7090 भा�यनगर नांदेड 

25 Hीमती आय.बी.वाघमारे क'नZठ सहाYयक वग6-3 16.03.2012 9405378246 10050 पोण]मा नगर नांदेड 

26  Hीमती पी.एस.>वामी क'नZठ सहाYयक वग6 -3 05.01.2012 7385468987 7640 फैाजीधाबा  हगंोल� रोड नांदेड 

27 Hीमती सी.आर.कांबळे क'नZठ सहाYयक वग6-3 14.06.2011 9657654604 13160 लोणी ता.उदगीर 

28  Hी एस.के.कदम क'नZठ सहाYयक वग6-3 19.03.2012 9404064040 8670 पोण]मा नगर नांदेड 

29 Hी. आर. एस. गजभारे क'नZठ सहाYयक वग6-3   10530  

30  Hी [ह�.आर.सुवण6कार क'नZठ सहाYयक वग6-3 11.11.2012 9730584751 7360 येलुर ता.देगलुर 

31 Hी.शेख मजुा हद श.े चॉदं क'नZठ सहाYयक वग6-3   9220  

32  Hी एस.जी.को�हे क'नZठ सहाYयक वग6-3 19.09.2014 8484855558 6990 .भमघाट, नांदेड 

33  Hी एन.जी.डांगे क'नZठ सहाYयक वग6-3   9240 चौफाळा, नांदेड 
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34  Hी अताउ�ला खान क'नZठ सहाYयक वग6-3   8980 'नजाम कॉजनी, नांदेड 

35  Hी एम.बी.ढ�बरे क'नZठ सहाYयक वग6-3 26.02.2016 9175859025 7000 गोपालचावडी, ता.िज.नांदेड 

36  बी. एम. टोके क'नZठ सहाYयक(लेखा) वग6-3     

37  Hी ए.आर. वाघमारे क'नZठ सहाYयक(लेखा) वग6-3 12.11.2009 9421869477 11450 राहुल नगर नांदेड 

38  Hी एस.बी. बोडके वाहन चालक वग6-3 20.06.2009 9860017308 12290 इतवारा नांदेड 

39  Hी जी.एस. नMुावार वाहन चालक वग6-3 07.06.2006 9404674112 14370 xबलोल� िज.नांदेड 

40  Hी एस.डी. देवणे  वाहन चालक वग6-3 29.03.2017   

9890    

 

41  Hी अमजदखान 

वाहेददखान 

वाहन चालक वग6-3 27.07.2013 9860168148 11800 �परब-ुहान नगर,नांदेड 

42  Hी एम.[ह�. भा.सगंे वाहन चालक वग6-3 30.04.2007 9890766152 11160 मगुट ता.मुखेड 

43  Hी के.आर. वै̂ य वाहन चालक वग6-3 02.09.1998 9970635435 10070 .सडको नांदेड 

44  Hी एम.जी.वाघमारे वाहन चालक वग6-3 19.05.2015  15090 सरपचं नगर,नांदेड 

45 Hी शेख चाँद शखे मोहमद वाहन चालक वग6-3 05.03.2015  11400 जनुागजं, नांदेड 
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6  Hी बी.जे.कांबळे वाहनचालक वग6-3 21.04.2015  15400 सरपचंनगर 

47 Hी जावेद समीउ�ला बेग वाहनचालक वग6-3   7960 देगलुर नाका, नांदेड 

48  Hी एस.डी.कदम वाहनचालक वग6-3   7960 .सडको, नांदेड 

49 Hी. एस.डी.xबराजदार वाहनचालक वग6-3   5420 > नहेनगर नांदेड  

50  Hी [ह�.आर.कदम प	रचर वग6 -4 01.06.2013 9860599124 6460 जनता कॉलनी नांदेड 

51  Hीमती एम.एस.कांबळे प	रचर वग6 -4 16.06.2014 9689650744 6940 दरवेशनगर, नांदेड 

52  Hी पी.के.बडुकेवार प	रचर वग6 -4 14.07.2015  5580 हडको,नांदेड 

53 Hीमती एस.एम. मुंडकर प	रचर वग6 -4 10.11.2009 848494541 10210 संभाजी नगर राZaमाता 

शाळेजवळ तरोडा (ब)ु नादंेड 

54  Hी एस.के.का.समअल� प	रचर वग6 -4 31.08.1986 8087905590 11450 लालवाडी नांदेड 

55  Hीमती आर.एस.इUत े प	रचर वग6 -4 16.06.2014 8698984476 8900 कौठा, नांदेड 

56  Hी  प	रचर वग6 -4   5380  

57  Hी  प	रचर वग6 -4     

58  Hी जी.एन.आंचवेार प	रचर वग6 -4 01.06.2013  5380 %चखलवाडी,नांदेड 
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59  Hी जे.के. देशमुख प	रचर वग6 -4 26.05.2003 8275351057 8900 काबरा नगर नांदेड 

60  Hी [ह�.सी.ग�ुे  प	रचर वग6 -4 26.11.2012  5540  
61 Hी के.एन. क�डकेर प	रचर वग6 -4 12.08.2004 9422832219 10850 लोहार ग�ल� नादंेड 

 62  के.एस. अटकोरे प	रचर वग6 -4 31.07.2010   धामदर� (मालेगाव) 

ता. अधा6पुर िज नांदेड 

63 Hी एस.के. अहमदगुलाम प	रचर वग6 -4 01.08.2005 9096013449 11240 हडको नांदेड 

64  Hी य.ुडी. जमदाड े प	रचर वग6 -4 01.01.2008 9404064036 6700 तथागत नगर तरोडा (ब)ु नांदेड 

65 Hीमती [ह�.सी.गायकवाड प	रचर वग6 -4 19.05.2015 8975726465 6460 गांधीनगर,नांदेड 

66  Hी शेख जाफर हबीब प	रचर वग6-4   7720 हडको, नांदेड 
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कलम 4 (1)  () 

िज�हा प	रषद नांदेड येथील अ%धकाe यांचे वेतनाची �व>ततृ मा हती �का.शत करणे 

 
अ.7. वग6 वेतन व _परेषा इतर अन�ुेय भKते 

   'नय.मत महागाई 

भKता,घरभाड े

भKता,शहर भKता 

�संगानुसार तसेच 

�वास भKता 

�वशषे (जसे �क�प भKता, �.शOण 

भKता ) 

1. भा.�.से. वग6-1 15600-39100 Mेड पे.8700 डी.ए. 139% 'नरंक 'नरंक 

2. अ'त.म.ुका.अ. वग6-1 15600-39100 Mेड पे.7600 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

3. उप म.ुका.अ.(सा.)/(प.ं) 

(01) 

15600-39100 Mेड पे.6600 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

4. ग.�व.अ.वग6-1 (04) 15600-39100 Mेड पे.5400 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

5. ग.�व.अ.वग6-2 (08) 9300-34800 Mेड पे.4400 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 
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कलम 4 (1)  () 

िज�हा प	रषद नांदेड येथील कम6चाe यां<या वेतानाची �व>ततृ मा हती �का.शत करणे 

 
अ.7. वग6 वेतन व _परेषा इतर अन�ुेय भKते 

   'नय.मत महागाई भKता, 

घरभाड ेभKता,शहर 

भKता 

�संगानुसार तसेच 

�वास भKता 

�वशषे (जसे �क�प भKता, 

�.शOण भKता ) 

1. लघ ुलेखक (उ<च Hेणी) (2) 9300-34800 Mेपे 4800 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

2. लघ ुलेखक ('नhन Hेणी) (2) 9300-34800 Mेपे 4400 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

3. क'नZठ लेखा%धकार� (1) 9300-34800 Mेपे 4200 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

4. �व>तार अ%धकार� (सा) (1) 9300-34800 Mेपे 4400 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

5. �व>तार अ%धकार� (प)ं (1) 9300-34800 Mेपे 4200 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

6 सहाYयक �शासन अ%धकार� 

(1) 

9300-34800 Mेपे 4300 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

7 क'नZठ �शासन अ%धकार� (3) 9300-34800 Mेपे 4200 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 
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8 व	रZठ सहाYयक (14) 5200-20200 Mेपे 2400 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

9 क'नZठ सहाYयक (15) 5200-20200 Mेपे 1900 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

10 क'नZठ सहाYयक (लेखा) (2) 5200-20200 Mेपे 1900 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

11 वाहन चालक (11) 5200-20200 Mेपे 2400 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 

12 प	रचर (17) 4440-7440 Mेप� 1300 डी.ए. 139% व 

एच.आर.ए. 20% 

'नरंक 'नरंक 
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                                    कलम 4  1   ब.      

 

िज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य �शासन �वभागातील मंजूर अंदाजपLक व खचा6चा तप.शल याची �व>ततृ मा हती �का.शत करणे. 
 

अंदाजपLकाचा �तीच े�काशन  अनुदाना<या �वतरणा<या �तीच े�काशन 
 
अक. अंदाजपLक`य 

.शष6काचे वण6न 

अनुदान 'नयािजत वापर (OेL 

व कामाचा तप.शल) 

अ%धक अनुदान 

अपेOीत अस�यास 

_पयात 

अ.भ�ाय 

'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 

   टप :- �Kयेक काया6लय व	रल मा हती कोणKयांना कोणKया �ा_पानुसार तयार करत असत,े असे �ा_Uप Kयानंा वापरता येईल. 
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              कलम 4  1   ब.     नमनुा अ 

िज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य �शासन �वभागातील अनुदान वाटपा<या काय67माची काय6प/दती  या वषा6साठz �का.शत करणे. 
काय67माच ेनाव. 

लाभधारका<या पाLता संब%ंधता<या अट� व शत] 
लाभ .मळyयासाठz<या अट� 

लाभ .मळyयासाठz काय6प/दती. 
पाLता ठर�वyयासाठz आवmयक असलेले कागदपL. 
काय67माम/ये .मळणाe  या लाभाची �व>ततृ मा हती. 

अनुदान वाटपाची काय6प/दती. 
सOम अ%धकाe  याचे पदनाम. 

�वनतं अजा6सोबत लागणारे शु�क. 
इतर शु�क. 

�वनतंी अजा6चा नमनुा. 
सोबत जोडणे आवmयक असले�या कागदपLांची याद� (द>तऐवज/दाखले) 

जोड कागदपLाचा नमनुा. 
काय6प/दती संदभा6त त7ार 'नवारणासाठz संबं%धत अ%धकाe  याच ेपदनाम.. 

तप.शलवार व �Kयेक >तरावर उपल�ध 'नधी ( उदा.िज�हा पातळी, तालकुापातळी, गाव पातळी.) 
लाभा�याcची याद� खाल�ल नमु�यातं.) 

---------------------------  वर�ल मु̂ यांची मा हती ---------------- सामा�य �शासन �वभागा<या मया6देत 'नरंक आहे-------------- 
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               कलम 4  1  ब  नमनुा ब 

 
            िज�हा प	रषद नांदेड येथील सामा�य �शासन काया6लयातील अनुदान काय67मा अतंग6त 

लाभा�या6ची �व>ततृ मा हती �का.शत करणे. योजना / काय67माच ेनांव ::- 

 
अ.7. लाभाथ]च ेनांव व पKता अनुदान / लाभ याची रWकम / >व_प 'नवड पाLतेच े'नकष अ.भ�ाय 

1 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 

 
                          कलम 4  1  ब     

     िज�हा प	रषद नांदेड येथील सामा�य �शासन �वभागातील .मळणा-या / सवलतीचा परवाना याची चालू वषा6ची तप.शलवार मा हती. 

          परवाना / परवानगी / सवलतीच े�कार. 

 
अ.7. परवाना धारकाच े

नांव 

परवा�याचा 

�कार 

परवाना 7माकं  दनांका पासनू  दनांकापय6त साधारण 

अट� 

परवा�याची 

�व>ततृ मा हती 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 
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                            कलम 4  1  ब     

   िज�हा प	रषद नांदेड येथील सामा�य �शासन �वभागातील मा हतीच ेइलेWaा'नक >व_पात साठ�वलेल� मा हती �का.शत करणे चाल ूवषा6 कर�ता. 

 
अ.7. द>तऐवजाचा 

�कार 

�वषय कोणKया इलेWaा'नक 

नमु�यात 

मा हती .मळ�वyयाची 

प/दती 

जबाबदार 

[यWती 

1 2 3 4 5 6 

1 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 
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                        कलम 4  1  ब     

िज�हा प	रषद नांदेड येथील सामा�य �शासन �वभागातील उपल�ध सु�वधाचा तWता �का.शत करणे. 

1. उपल�ध स�ुवधा 

2. भेटyया<या वेळे संदभा6त मा हती 

3. वेबसाईट �वषयी मा हती 

4. कॉलस�टर �वषयी मा हती 

5. अ.भलेख तपासणीसाठz उपल�ध सु�वधाची मा हती 

6. कामा<या तपासणीसाठz उपल�ध सु�वधाचा मा हती 

7. नमनु े.मळyया बाबत उपल�ध मा हती 

8. सुचना फलकाची मा हती. 
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Mंथालय �वषयी मा हती. 

 
अ.7. सु�वधेचा �कार वेळ काय6प/दती  ठकाण जबाबदार [यWती / 

कम6चार� 

त7ार 'नवारण 

1 2 3 4 5 6 7 

1 भेटyया<या वेळेसंदभा6त 

मा हती 

10.00 ते 05.45 लेखी परवानगी 

नुसार 

सा.�.�व. उप मु.का.अ.(सा.�) 'नयमानसुार 

2 वेबसाईट �वषयी मा हती 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 

3 कॉल सेटर �वषयी मा हती 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 

4 अ.भलेख तपासणीसाठz 

उपल�ध स�ुवधाची मा हती 

काया6लयीन वेळेत लेखी परवानगी 

नुसार 

सा.�.�व. उप मु.का.अ.(सा.�.) 'नयमानसुार 

5 कामा<या तपासणीसाठz 

उपल�ध स�ुवधाची मा हती 

काया6लयीन वेळेत लेखी परवानगी 

नुसार 

सा.�.�व. उप मु.का.अ.(सा.�.) 'नयमानसुार 

6 नमनु े.मळणे बाबत उपल�ध 

मा हती 

'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 'नरंक 

7 सुचना फलकाची मा हती मुGय �वेश^वारावर लावले आहे. 

8 गंथालय �वषयी मा हती ----------------   'नरंक ------------------------ 
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                               कलम 4  1  ब     

 
िज�हा प	रषद नांदेड येथील सामा�य �शासन �वभागातील शासक`य मा हती अ%धकार� / सहाYयक शासक`य मा हती अ%धकार� / अपील�य �ा%धकार� 

( तेथील लोक �ा%धकार�<या काय6OेLातील )याची �व>ततृ मा हती �का.शत करणे. 

अ) शासक`य मा हती अ%धकार� 

 
अ.7. शासक`य मा हती 

अ%धका-यांच ेनांव 

पदनाम काय6OेL पKता / फोन इमेल अपील�य �ा%धकार� 

1 2 3 

 
4 5 6 7 

1 Hी शेख म7ुम 

मकबलु 

सहाYयक �शासन  

अ%धकार� 

नांदेड िज�हा िज�हा प	रषद, नांदेड 

02462-234668 

-- उप मुGय काय6कार� अ%धकार� 

(सा.�.) 
 

ब) सहाYयक शासक`य मा हती अ%धकार� 
 

अ.7. सहाYयक शासक`य मा हती 

अ%धका-यांचे नांव 

पदनाम काय6OेL पKता / फोन इमेल 

1 2 3 

 
4 5 6 

1 Hी एस.एम.कावळे क'नZठ 

�शासन 

अ%धकार� 

नांदेड िज�हा िज�हा प	रषद, नांदेड 02462-234668 -- 
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(क) अपील�य अ%धकार� 

 
अ.7. अपील�य अ%धका-

यांच ेनांव 

पदनाम काय6OेL पKता / फोन इमेल यां<या अ%ध'न>त 

शासक`य मा हती 

अ%धकार� 

1 2 3 4 5 6 6 

1 Hी. तुबाकले राज�� उप मुGय काय6कार� 

अ%धकार� (सा.�.) 

नांदेड िज�हा 02462-234668 -- 1. Hी शेख म7ुम मकबुल 

सहाYयक �शासन 

अ%धकार� 
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                     कलम 4  1 ब   

 
       िज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य �शासन �वभागातील प	रणामकारक कामासाठz जनसामा�याची स�ला मसलत  करावयाची [यव>था 

 
अक सलामसलतीचा �वषय काय�णाल�च े�व>ततृ वण6न कोणKया अ%ध'नयमा 

'नयमा/ 

प	रपLका[दारे 

पनुरावतृीकाल 

1 2 3 4 5 

1 सेवा 'नवKृत होणाe या 

कम6चाe यानंा 'नवKृती 

वेतन �वषयक लाभ 

वेळेवर अदा करणे 

बाबत. 

पे�शन अदालत 

आयोजीत करणे. 

'नवKृतवेतन धारक / कुटुंब 'नवKृती वेतन 

धारक तसेच 'नवKृत होणाe या 

कम6चाe यां<या अडचणीचे 'नराकरण 

करणेसाठz दर म ह�याच ेदसुe या 

मंगळवार� पे�शन अदालतीच ेआयोजन 

क_न त7ार� / अडीअडचणीच े'नराकरण 

करणे. 

महाराZa शासन 

Mाम�वकास                

व जलसंधारण �वभाग 

प	रपLक 7.म�वसे-

10/2006/�7-

235/आ>था-

3/ द.06.12.2006 

दर म ह�याच ेदसुe या 

मंगळवार� सकाळी 11.00 

ते दपुार� 01.00 वाजे 

पयcत 
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                                           कलम 4  1 ब   11  

िज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य �शासन �वभाग काया6लयाच ेमंजूर अंदाज पLक व खचा6चा तप.शल याची �व>ततृ मा हती �का.शत करणे 

                    अंदाज पLका<या �तीच े�काशन :- महाराZa शासन Mाम�वकास व जलसंधारण �वभाग, मंLालय, मुंबई 

अनुदाना<या �वतरणा<या 

�'तच�ेकाशनः- दर म ह�यास 

xब.�ड.एस.[दारे.अक 

अंदाजपLRकय .शषाच े वण6न अनुदान 'नवा6%चत वापर (OेL व कामाचा 

तपशील) 

अ%धक अनुदान 

अपेOीत अस�यास 

Sपयात 

1 2 3 4 5 

1 2053 िज�हा �शासन 

093(6) िज�हा अ>थापना 

20530565 

1,92,50,000/- िज.प.नांदेड अंतग6त सव6 सधुार�त 

आकृती बंधातील कम6चाe यांच ेवेतन व 

भKते, �वासभKता व साद�ल खच6 

88,53,583/- 

2 2053 िज�हा �शासन 

093(5) िज�हा अ>थापना 

अंदाजपLक`य काय67म 

20530752 

1,15,008/- 

 

 

अंदाज पLक`य काय67म अंतग6त 

कम6चाe यांच ेवेतन व भKते िज�हा 

मुGयालय 

91,992/- 

3 2053 िज�हा �शासन 

093(1) िज�हा अ>थापना 

िज.प. व प.ंस.�शासन 

20530511 

23,10,000/- मु.का.अ.,अ'त.म.ुका.अ. व उप म.ुका.अ. 

(सा/प)ं यांच ेवेतन व भKत े
 

4 2053 िज�हा �शासन 093 

िज�हा अ>थापना (1) िज.प. 

व प.ंस. राtयOेL 20530707 

63,10,000/- सव6 ग.�व.अ. अतंग6त िज�हा नांदेड यांच े

वेतन व भKते व �वासभKत.े 
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कलम 4  (   ) ( ड ) 

 
सव6 साधारणपणे सामा�य �शासन �वभाग िज�हा प	रषद, नांदेड यांच ेकाया6लयात होणा-या �शासक`य / अध6�या'यक कामकाजा<या �काराची याद� 

तयार करण.े घेतले�या 'नण6या बाबत काय6करणाची .ममांसा देyयात येईल. असे जाह�र करyयात येत.े 

संगणक`करणासाठzचा कृती आराखडा. 

कलम कलम 4  (   ) ( ए ) अनुसार संगणक`करणा^वारे खाल�ल �माणे कृती आराखडा तयार करyयात आला आहे. 

संगणक`करणाच ेतीन टUपे. 

1. कलम 4 अंतग6त अ'नवाय6 �काशनाच ेकाय6 पुढ�ल सहा म ह�याच ेआत पुण6 करyयात येईल. 

2. महKवा<या लोका.भमखु �वभागा<या काय6�णाल�<या मा हती संगणीकृत करyयाची काय6वाह� पुण6 करyयात येईल. 

            उव6	रत मा हतीच ेसंगणक`करण  पणु6 करyयात येईल. 

1. संगणक`करणाच े�व�वध टUपे. 

2. �व.शZट �वषयाच े�ाधा�याने संगणक`करण करyयात येत आहे. 

3. संगणक`करणासाठz आ%थ6क तरतुद�ची मागणी करyयात आल� आहे. 

संगणक`करण पणु6 करyयात येईल. 
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कलम 4  (1) () (1) 

 

* िज�हा प	रषद, नादंेड येथील सामा�य �शासन �वभागातील काय6 व कत6[य यांचा तपशील. 

 

* काया6लयाचे नाव ::- सामा�य �शासन �वभाग, िज�हा प	रषद, नांदेड. 

 

* पKता : - >टेशन रोड, .शवाजी पुतळयाजवळ, िज�हा प	रषद, नांदेड. 

* काया6लय �मुख :-  उप मुGय काय6कार� अ%धकार� ( सा ), 

 

* शासRकय �वभागाचे नाव :- िज�हा प	रषद, नांदेड 

 


