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

 

** क� ि�य मा हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 ** 
 
 

   मधील कलम 4 नुसार ूिस-द करावयाची 17 

बाबी वर�ल मा हती 

सन - जानेवार� 2019 
 

काया3लय दरु-वनी बमांक (02462)-234668 
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क� ि�य मा हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005  

कलम 4 (1) ब नुसार ूिस- द करावया: या 17 बाबी 
 

                                                             

लोकूािधकार� सःंथा /काया3लयाचे नावः-   सामा� य ूशासन �वभाग, �ज� हा प	रषद नांदेड 

(ःटेशन रोड, िशवाजी पुतळया जवळ) 
 

ः थापना वष3ः-                      1  मे 1962  
 

काया3लय ूमखुः-                              
           

 

उप मDु य काय3कार� अिधकार� (साू) 
  

सःंथा ूमखुाचे पदनामः-             ौी तुबाकले आर.ड�. उप मुD य काय3कार� अिधकार�(सा), 

कोणIया मऽंालयातील खाIया:या अिधिनःतः-              माम �वकास व पंचायतराज �वभाग मऽंालय मुंबई -  

32      

काय3Mेऽ ::-                         
 

नांदेड �ज�हा 

भोगौलीकः-                          10350 चौ. क.मी   

काया3नुPपः-    नांदेड �ज�हा 
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शासनाकडून पुरेसा िनधी ूाR लोक ूािधकार� सःंथाची याद� 

 

अक लोक ूािधकार�  सःंथा सःंथा ूमखुाचे पदनाम  ठकाण /पTा 

1 2 3 4 

1 �वभागीय आयुU, 

काया3लय,औरंगाबाद. 
 

मा. �वभागीय आयुU �वभागीय आयुU, 

काया3लय, औरंगाबाद. 
 

2 माम �वकास व जलसधंारण 

�वभाग, मऽंालय मुबंई 32. 

मा. सिचव,माम �वकास व 

पंचायतराज �वभाग, मऽंालय मुंबई 

32. 

माम �वकास व 

पंचायतराज �वभाग, 

मऽंालय मुबंई 32 
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                                     काया3लयीन संरचनेचा नमनुा. 

 

उप मDुय काय3कार� अिधकार� ( सा.ू.) 

 

 

 सहाWयक ूशासन अिधकार�(1) 

, 
किनX ूशासन अिधकार�(2सा.ू.) किनX ूशासन अिधकार�(1मा.प)ं 

, 
व	रX स.(12 साू�व) व	रX स.(04 मा.प)  किनX लेखािधकार�(01) 

 

 

किनX स. (9साू�व) किनX स.(06माप) किनX सहाWयक(लेखा)(2) 

 
  वाहनचालक  (11)   प	रचर (17) 
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क� ि शासनाचा मा हतीचा  अिधकार अिधिनयम 2005 कलम (4)1 ब (2)  

�ज�हा प	रषद नांदेड, सामा� य ूशासन �वभागातील अिधकार� व कम3चार� यांचे अिधकार व कत3Y याचा तपशील  
अ.ब. पदनाम अिधकार Ð आथ[क कोणIया काय\ा / िनयम / 

शासन िनण3य / प	रपऽकानुसार 

अिभूाय 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

उप मुDय काय3कार� 

अिधकार� (साू) 

]पये 10,000/- पय3त ूशासक^य 

मा�यता तसेच सव3 वग3 1, वग3 2 व 

वग3 3 कम3चा-यांचे वेतनाचे 

अनुषंगाने आहरण व सं�वतरण 

अिधकार 

महारा_ �ज�हा प	रषद व 

पंचायत सिमती लखेा सं हता 

अिधिनयम 1968 

शासन िनण3य व 

शासनाने वेळोवेळ� 

िनद̀िशत केले�या 

प	रपऽका नुसार 

].10,000/- पयaत खचा3स अनुमती. 

काया3लयीन व पंचायत सिमती 

ःतरावर�ल वेतनाचे अनुदान वाटप. 

 

1)मा मुDय काय3कार� अिधकार�, 

�ज�हा प	रषद,नांदेड यांचे आदेश 

बमांक �जपना/साू�व/अःथा-

1/10918/77/  द.09.11.1977 

2) महारा_ �ज�हा प	रषद व 

पंचायत सिमती लखेा सं हता 

1968 

 

शासनाचे वेळोवेळ� 

िनघणाc या 

आदेशाची 

अंमलबजावणी. 
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ब 

 

अक पदनाम अिधकार 

फोजदार� 

कोणIया काय\ा िनयम 

/शासन िनणय /प	रपञका 

नुसार 

अिभूाय 

1 2 3 4 5 

1 उप मDुय काय3कार� अिधकार� 

(सा.), �ज.प.नांदेड 

िनरंक िनरंक अिधकार 

नाह�त 

 क 
 

अक पदनाम अध3�याियक 

अिधकार 
 

कोणIया काय\ा िनयम 

/शासन िनणय 

/प	रपञका नुसार 

अिभूाय 

1 2 3 4 5 

1 उप मDुय काय3कार� अिधकार� 

(सा.), �ज�हा प	रषद, नांदेड 

िनरंक िनरंक अिधकार नाह�त 
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अ.ब. पदनाम कत3Yये कोणIया काय\ा / 

िनयम / शासन 

िनण3य / 

प	रपऽकाकनुसार 

अिभूाय 

आिथ3क ूशासक^य फौजदार� अध3 

�यायीक 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 सहाWयक ूशासन 

अिधकार� 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  

2 किनX ूशासन अिधकार� िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  

3 व	रX सहाWयक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  

4 किनX सहाWयक ि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

ब 

काया3सनकाया3सनकाया3सनकाया3सन    बबबब काया3लयाकडुन पुर�वf याकाया3लयाकडुन पुर�वf याकाया3लयाकडुन पुर�वf याकाया3लयाकडुन पुर�वf यात येणात येणात येणात येणा----या या या या सेवेचासेवेचासेवेचासेवेचा तपशीलतपशीलतपशीलतपशील सेवा पुर�वणारे अिधकार� 

/कम3चार� दालन 

ब./दरु- वनीब. 

1 2                                                                 3333                                            4444    

1 कM अिधकार�  काया3लयीन कामकाजावर िनयंऽण, आःथापना �वषयक नःती तपासनू अिभूाय देणे व जन मा हती 

अिधकार�  gहणून काम पाहणे इतर काय3वाह�बाबत तपासणी करणे इIयाद� अनषुंगीक कामे    

संबिंधत काया3सन ूमखु     

2 अिधMक सव3 �वभागा:या आःथापना �वषयक नःती तपासनू अिभूाय देणे ूशासक^य,  काया3लयीन कामकाजावर 

िनयंऽण ठेवणे व  सहा. मा हती अिधकार� gहणून काम पाहणे इतर काय3वाह�बाबत तपासणी करणे इIयाद� 

अनुषंगीक कामे 

संबिंधत काया3सन ूमखु  

3 अिधMक ूशासना संबधंाने इतर कामकाज व कम3चा-या वर िनयंऽण ठेवणे व �वधी कM कामकाजावर िनयंऽण  

इIयाद� अनुषंगीक काम े

संबिंधत काया3सन ूमखु  

4 आः थापना -1 �ज�हा प	रषद नांदेड मधील खाते ूमुख /�वभाग ूमुख/गट �वकास अिधकार� यांची आःथापना �वषयक 

काम.े   महारा_ �वकास सेवेतील अिधकार� यांचा 	रU पदाचा अहवाल शासनास व मा. �वभागीय आयुU यांना 

सादर करणे. महारा_ �वकास सेवा गट - अ व गट -ब मधील अिधका-यांची सेवा िनवTृी ूकरणे िनकाली 

काढणे.  वग3-1 व वग3-2 मधील अिधकार� यांची उप�ःथती/काय3मUु^ /िशःतभंग�वषयक काय3वाह� करणे, 

दौरादkन दनी इIयाद� अनषुंगीक काम.े 

 

संबिंधत काया3सन ूमखु  

5 प	रषद  �ज�हा प	रषद सव3 साधारण सभांचे आयोजन करणे.  ःथाई सिमती सभांचे आयोजन करणे.  पचंायत राज 

सिमती अंतग3त ूlावली बमांक 1 व 2 ची मा हती �ज.प. ःतारावर�ल सव3 �वभागाकडून तयार क]न घेणे . 

�ज�हा प	रषद नांदेड अंतग3त वा�ष3क ूशासन अहवाल तयार क]न शासनास सादर करणे. �ज�हा प	रषद / 

पचंायत सिमती पदािधकार� यांचे ूिशMण , काय3शाळा , मेळावे इIयाद�.  .  मामीण भागातील �व�वध �वकास 

कामांना मा�यतां:या संिचकावर अिभूाय देणे ,  

संबिंधत काया3सन ूमखु  
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6 
 

आः थापना 1अ वग3 ३ व वग3 ४ म-ये सेवा िनवTृ /मयत होणा-या  कम3चा-यांचे सेवा िनवTृी वेतन /कुंटूब िनवTृी वेतन 

लाभ िनधा3रण करणे.  दरमहा पे�शन अदालतीचे आयोजन करणे.  दरमहा सेवा िनवTृ कम3चा-यांचा 

िनरोप संमारभ काय3बम आयो�जत करणे. 

संबिंधत काया3सन ूमखु  

7 आः थापना 2  �ज�हा प	रषद अंतग3त �वभागीय चौकशी ूकरणे,अिभूाय व अनुषंगीक मा हती संकलन . िनलंबीत 

कम3चार� यांची मा हती.  इतर तबार ूकरणे,   गु� हे अ� वेशन �वभागाकडून आले�या चौकशी 

ूकरणां:या संिचकेवर अिभूाय नoदवणे, िनलंबन आढावा सिमतीस ूः ताव सादर करणे, ः पधा3 

प	रMेस परवानगी गट क कम3चा-यां: या रजा/उप�ःथती, अनािधकृत अनुउप�ःथती गट क 

कम3चार� िनलबंनाबाबत काय3वाह�, �वभागीय चौकशी गट क कम3चा-यांची ः व:े छा िनवIृ ती 

परवानगी, गट क कम3चा-यांची राजीनामा,ः थायीI व ूमाणपऽ गट क कम3चा-यांची वैदक^य 

प	रपुत[ इIयाद� अनुषंगीक काम े

संबिंधत काया3सन ूमखु  

8 आः थापना 

2अ  

अनकुंपा योजना/सव3 �वभागां: या जें ठता याद� संिचकेवर अिभूाय देणे. राsय ूिशMण धोरण 

अंमलबजावणी,  ः पधा3 प	रMा, कम3वार� ूिशMण, वग3 3,4 गट �वमायोजना ूः ताव, कम3चार� 

आःथापना सुिच ूिस- द  करणे  I. S. O. ूमाणपऽाचे नुतिनकरण करणे, सेवाूवेशोTर प	रMा/ 

इIयाद� अनुषंगीक काम.े   इIयाद� अनुषंगीक काम े

संबिंधत काया3सन ूमखु  

9 आः थापना 2ब �ज�हा प	रषद नांदेड मधील गट क  :या पदां:या भरती:या अनुषंगाने सव3 �वभागां:या संिचकांवर 

अिभूाय नoद�वणे, गट क मधील कम3चार� यां: या अंतग3त बद� या,साव3�ऽक बद� या मासीक 

ूगती अहवाल                                                          

संबिंधत काया3सन ूमखु  

10 आः थापना 

3अ  

काया3लयीन आः थापना, सा.ू.�व. संवगा3तील वग3-3 कम3चा-यां: या आः थापना  �वषयक बाबी, 

सा.ू.�व तील वग3-3 कम3चा-यांचे मुळ व दWुयम सेवापु�ःतका अ\ावत करणे. व   वा�ष3क वेतनवाढ� 

मा� य करणे इIयाद� अनषुंगीक काम.े 

संबिंधत काया3सन ूमखु  

11 आः थापना 

3अ 

�ज�हा प	रषद नांदेड अंतग3त वग3-४ कम3चा-यांची पदो�नती, आtासीत ूगती योजने अंतग3त वर�X 

वेतनौणेी. �ज�हा प	रषद नांदेड अंतग3त वग3-४ कम3चा-यां:या आःथापना �वषयक बाबी व इतर 

अनुषंिगक कामे.  �ज�हा प	रषद नांदेड अतंग3त वग3-४ कम3चा-यां:या सव3साधारण बद�या  �ज�हा 

प	रषद नांदेड अतंग3त वग3-४ कम3चा-यांची sयेXता सुची ूिस-द करणे.  �ज�हा प	रषद नांदेड अतंग3त 

इIयाद� अनुषंगीक काम.े 

संबिंधत काया3सन ूमखु  
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अ

ब 

काया3सनकाया3सनकाया3सनकाया3सन    ब ब ब ब  काया3लयाकडुन परु�वf याकाया3लयाकडुन परु�वf याकाया3लयाकडुन परु�वf याकाया3लयाकडुन परु�वf यात येणात येणात येणात येणा----या या या या सेवेचासेवेचासेवेचासेवेचा तपशीलतपशीलतपशीलतपशील सेवा परु�वणारे अिधकार� 

/कम3चार� दालन 

ब./दरु- वनीब.  

1 2                                                                 3333                                            4444    

12 आः थापना 4 संगणक प	रMा उतीण3 ूमाणपऽ सादर करणे पासून सूट देfयासाठu आले�या ूःतावावर काय3वाह� करणे.  मा हताचा 

अिधकार अिधिनयम 2005 अज3/अपील संबंिधत शाखा/ �वभागाकडे वग3 करणे. मा हताचा अिधकार अिधिनयम 

2005  अ� ये मासीक/वा�ष3क अहवाल तयार करणे व  मा. शासन / मा.आयुU काया3लयास पाठ�वणे, मा.लोक 

आयुU / उप लोक आयुU ूकरणे िनकाली काढf यासाठu पाठपुरावा करणे  /मा �ज� हािधकार� याचंेकडुन ूाv त 

�व�वध �वषया वर�ल तबार�/िनवेदन/ेलोकशाह�  दन ूकरणे/ॅं टाचार िनमु3लन ूकरणे  इIयाद� 

संबिंधत काया3सन ूमखु  

13 िनयोजन  मा.मु.का.अ./उप मु.का.अ.,मंऽी महोदय ,खाते ूमुख यां:या व इतर आढावा बैठक^ची मा हती संकलीत क]न सादर 

करणे. यशवंत पंचायत राज अिभयान मा हती संकलन. मािसक अहवाल सादर करणे, इIयाद� अनषुंगीक कामे. 
संबिंधत काया3सन ूमखु  

14 तपासणी  आयुU तपासणी.  आयुUांनी ठरवून  दलेनसुार प.ंस.तपासणी. आयुU तपासणी/ मु.का.अ. तपासणी मुxयांचे अनपुाल 

तयार करणेइतर अनषुंिगक कामे. 
संबिंधत काया3सन ूमखु  

15 �वधी कM  �वधी कM �यायालयीन ूकराणाची मा हती.  इतर अनषुंिगक कामे. संबिंधत काया3सन ूमखु  

16 आवक मा. आमदार / खासदार �वधानसभा तारां कत ूl / अ. शा. ब शासक^य पऽके  सामा�य ूशासन �वभागाकडे ूाR 

झाले�या पऽYयवहार आवक नoदवह�त नoदवनूे �ज.प. नांदेड अंतग3त सव3 खाते ूमुख व �वभाग ूमुख तसेच सामा�य 

ूशासन �वभाग येथील सव3 काया3सना कडे वाटप करणे 

संबिंधत काया3सन ूमखु  
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अब काया3सनकाया3सनकाया3सनकाया3सन    ब ब ब ब  काया3लयाकडुन परु�वf याकाया3लयाकडुन परु�वf याकाया3लयाकडुन परु�वf याकाया3लयाकडुन परु�वf यात यणेात यणेात यणेात यणेा----या या या या सवेेचासवेेचासवेेचासवेेचा तपशीलतपशीलतपशीलतपशील सवेा पुर�वणारे अिधकार� /कम3चार� 

दालन ब./दरु- वनीब.  

1 2                                                                 3333                                            4444    

17 जावक सामा�य ूशासन जावक �वभागाकडे ूाR संिचका मा.मDुय काय3कार� अिधकार� यांचेकडे पाठ�वणे व मा.मDुय 

काय3कार� अिधकार� यांचेकड�ल सिंचका �वभाग / सामा�य ूशासन �वभागातील काया3सनाकडे पाठ�वणे.  सव3 

काम ेव नoदवह� अ\ावत करणे. 

संबिंधत काया3सन ूमखु  

18 लेखा 1 रोखपालाची सव3 कामे. वग3-3 व वग3-4  -वज िनधी, कम3चार� यांचे वेतन भTे बँकेत जमा करणे. वग3-1 व वग3-2 

अिधकार� यांचे मािसक वेतन सवेाथ3 ूणालीने तयार करणे.  इतर अनुषंिगक काम.े 
संबिंधत काया3सन ूमखु  

19 भांडार  भांडारपाल .  सा हIयाचा पुरवठा करणे, रा_ीय महापु]ष यां:या जयतंी व �वशेष  दनाचे आयोजन करणे, मा. 

अ- यM, मा. म.ुका.अ. व अित. म.ुका.अ. यांना लागणारे सा हI य व साू�व सा हI य उपल{ ध क]न 

देणे  इतर अनषुंिगक काम े  

 

संबिंधत काया3सन ूमखु  

20 लेखा  सा.ू.�व.अतंग3त शासना कडून ूाR  झाले�या अनदुानाच े �वतरण व िनयंऽण करणे.  शासन लेखािशषा3चे 

अनुदान िनधा3रण,ताळमेळ �वषयक कामकाज अूशासन या लेखा िशषा3खाली अंदाजपऽक तण ्यार करणे व 

�ज.प.:या सव3साधारण सभे समोर मंजरू�ःतव सादर करणे.  ःथािनक िनधी लेखा,पचंायत राज सिमती 

,महालखेाकार नागपूर यांचे लखेा प	रMण अनुपालन सकंलन करणे, लेखा 1,2,व भांडार यां: या सिंचकेवर 

अिभूाय  देण े व सिनयऽंण ठेवण े साू�व अंतग3त पंचायत राज ूणालीचे LEVEL2 चे कामकाज 

पाहण.े  

संबिंधत काया3सन ूमखु  

 

21 

 

लेखा  

मा.मDुय काय3कार� अिधकार� / अित. मा.मDुय काय3कार� अिधकार� /उप मDुय काय3कार� अिधकार� (सा) 

वाहनाच ेइंधन देयके तयार करणे ,  वाहन �वभाग इIयाद� अनुषंगीक काम े
संबिंधत काया3सन ूमखु  

22 लेखा  सा.ू.�व.सवंगा3तील कम3चा-यांचे भ.िन.िन.ूकरणे, अमीम समायोजन इIयाद� अनुषगंीक कामे संबिंधत काया3सन ूमखु  
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�विश} काय3:- आःथापना, ूशासक^य बाबी बाबत �व�वध �वभागाशी सम�वय साधणे. �ज�हा प	रषदे:या बैठका 

आयो�जत करणे, पंचायत राज सिमतीचे अनुपालन सादर करणे. 
 

*�वभागाचे धेय/धोरण :- कम3चाc या:या सेवा भरती �वषयक बाबी, नवीन �व�वध �वभागा:या  कम3चाc या:या 

िनयु~Iया तपासणे व शासना:या सामाजीक आरMणानसुार मागासवग[यांना आरMणाचा लाभ िमळवुन देणे. 

तसेच �ज�हा प	रषदेचे कामकाज सरुळ�तपणे पार पाडfयासाठu आवँयक ती काय3वाह� करणे. 
 

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

*सबंिधत कम3चार� :- सहाWयक ूशासन अिधकार� ,किनX ूशासन अिधकार�,लघुलेखक, व	रX सहाWयक, 

किनX सहाWयक, वाहन चालक व प	रचर 
 

*काय3 -  आःथापना �वषयक ूशासक^य कामकाज �व�वध �वभागाम-ये सम�वय साधणे आ�ण �व�वध बैठका 

आयो�जत करणे. 

कामाचे ःव]प ::- वर�ल ूमाणे. 
 

* मालमTेचा तपिशल ::- जंगम मालमTा ( फिन3चर ) 

* काया3लयीन दरु-वनी बमांक - 02462-234668  वेळ सकाळ�  10.00 ते 5.45 

* साRाह�क सटु� ::- र�ववार व इतर साव3जिनक सटुया. 
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    नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड �ज��ातील�ज��ातील�ज��ातील�ज��ातील गटगटगटगट �वकास�वकास�वकास�वकास अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�    
अअअअ.बबबब. पंचायतपंचायतपंचायतपंचायत सिमतीसिमतीसिमतीसिमती  नांवनांवनांवनांव  काया3लयीनकाया3लयीनकाया3लयीनकाया3लयीन दरूध ्दरूध ्दरूध ्दरूध ् वनीवनीवनीवनी बबबब. ॅमणध ्ॅमणध ्ॅमणध ्ॅमणध ् वनीवनीवनीवनी बमांकबमांकबमांकबमांक 

1. पं.स.नांदेड ौी.ए.एल.सरोदे (ू.)  02462-248423 7721803101 
2. पं.स. मुदखेड ौी.एम.ड�.जाधव (ू)  02462-275550 9850194254 

3. पं.स. अधा3पूर ौी के.ए. पांढरे 
02462-272119 9637698524,7083766193 

4. पं.स. भोकर. ौी  जी.एल.रामोड  02467-222624 7720082789 
5. 

6. 
पं.स.उमर� 

पं.स. हदगाव 

ौीअमोलकुमार अंदेलवाड 02467-244702 7588429049 

ौी.Y ह�. ड�. देशमुख (ू)               02468-222325 8888271156 
7. पं.स. हमायतनगर ौी. एस.एन.मांजरमकर (ू)                          02468-244621 9405502034 
8. पं.स.  कनवट ौी नारवटकर (ू) 02469-222602 9422796140 
9. पं.स. माहूर. ौी यू.ड�. तोटावाड (ू) 02460-268294 9422188713 
10. पं.स. कंधार. ौी के.Y ह�. बळवंते (ू)  काया3लयीन फोन बंद आहे 9130939277 
11. पं.स. लोहा. ौी पी.पी.फांजेवाड  02466-242773 9422556837 

12. पं.स.मुखेड ौी सी.एल.रामोड (ू)  9011595676 

13 पं.स.देगलुर ौी.जी.के.मेतेवाड 02463-255003 9860675948 
14. पं.स. �बलोली ौी यू.ड�. राहाट�कर 02465-223532 9423028982 

9766538879 

15. पं.स. नायगाव. ौी एम.एन.क� िे (ू)  02465-262914 7588430602 
16. पं.स. धमा3बाद. ौी. मोहन जाधव  02465-245310 9975976416 
17. ग.�व.अ.,म मा रो  

ह यो  कM  

ौी बी.जी.सुंकवाड 

(स.ग.�व.अ.) (ममारोहयो) 

02462-230120 8149760317 
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        कलम 4  1    नमनुा  अ  

         �ज�हा प	रषद, नांदेड  येथील सामा�य ूशासन �वभागातील अिधकार� व कम3चार� यां:या 

अिधकाराचा  तपशील( अ ) 
 

 

                           ( ब ) 
 

                          ( क ) 

                           ( ड ) 
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                                                 कलम,4 (1) () () नमुना (ब) 

 
               �ज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य ूशासन �वभागातील अिधकार� व कम3चाc यां:या कत3Yयाचा  तपिशल 

 

उप मुDय काय3कार� अिधकार� (सा.),�ज.प.नांदेड 
 

 

अ.ब. पदनाम कत3Yय े कोणIया काय\ा / 

िनयम / शासन िनण3य 

/ प	रपऽकाकनुसार 

अिभूाय 

आिथ3क ूशासक^य फौजदार� अध3 

�यायीक 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 सहाWयक ूशासन अिधकार� िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  

2 किनX ूशासन अिधकार� िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  

3 व	रX सहाWयक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  

4 किनX सहाWयक ि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    नमुना  

                 िनण3य ू बयेतील पय3वेMण व जवाबदार�चे उTर दायीIव िन��त कPन काय3प-दतीचे ूकाशन 
 

       * कामाचा ूकार / नाव :-  िनरंक 

       * कामाचे ःव]प  :- ﾠिनरंक 

       * अिधिनयमाचे नाव  :-  िनरंक 

        * िनयम,   :-  िनरंक 

 

अक कामाचे ःवPप कालावधी  दवस कामासाठu जवाबदार अिधकार� अिभूाय 

1 2 3 4 5 

1 िनरंक िनरंक िनरंक 

 

 

 

                                               कलम 4  1   ब     नमुना अ 

                    नमु�याम-ये कामाचे ूकट�करण संघटनाचे लM ( वाष[क) �व�वध �वकासाIमक योजनेनुसार 
 

अब. काम/काय3 कामाचे ूमाण आिथ3क लM अिभूाय 

1. 

 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 

                कलम 4  1   ब   नमुना ब 
 

          कामाची कालमया3दा शासनाने �व�वध योजनसाठu ठरवून  द�यानुसार काम पूण3 होfयासाठu ूIयेक कामाची कालमया3दा िन��त होत े
 

अब. काम/काय3  दवस/तासपणु3 करfयासाठu जबाबदार अिधकार� तबार िनारण अिधकार� 

1. िनरंक िनरंक िनरंक 

 

िनरंक 
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            कलम 4  1   ब  नमुना अ 

सामा�य ूशासन �वभागातील कामाशी संबिंधत िनयम / अिधिनयम. 
 

अब. सुचनापऽकानुसार  दलेले �वषय िनयम बमांक व वष3 अिभूाय (अस�यास) 

1 2 3 4 

1. �ज�हा प	रषदे:या सभेचे 

आयोजन 

महारा_ �ज�हा प	रषद पचंायत सिमती 

अिधिनयम 1961 

 

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

भरती िनयम 1967 

 

             कलम 4  1   ब  नमुना ब 

सामा�य ूशासन �वभागातील कामाशी संबिंधत शासन िनण3य. 
 

अब. शासन िनण3यानुसार  दलेले 

�वषय 

शासन िनण3य बमांक व तार�ख अिभूाय अस�यास 

1 ूशासनाचे सुस�ूऽकरण व 

िनयंऽण 

शासनाकडून वळेोवळे� िनग3िमत केले�या 

शासन िनण3यानुसार 

 

           कलम 4  1   ब नमुना क 

   सामा�य ूशासन �वभागातील कामाशी संबिंधत प	रपऽक 

अब. शासक^य पऽकानुसार 

 दलेले �वषय 

प	रपऽक बमांक व तार�ख अिभूाय अस�यास 

1 ूशासनाचे सुस�ूऽकरण 

व िनयंऽण 

शासनाकडून वळेोवळे� िनग3िमत केले�या 

शासन प	रपऽकानुसार 
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              कलम 4  1    ब नमुना ड 

 
                सामा�य ूशासन �वभागातील कामाशी संबिंधत काया3लयीन आदेश/ धोरणाIमक प	रपऽके 

 

अ.ब. �वषय बमांक व तार�ख अिभूाय अस�यास 

1 शासन िनण3य व प	रपऽके सव3 संबिंधत 

�वभागाना अवगत करणे 

शासनाने वेळोवेळ� िनग3िमत 

के�यानुसार 

 

                                               कलम 4  1  ब     नमुना इ 
 

                    �ज�हा प	रषद, नांदेड येथेील सामा�य ूशासन �वभागातील काया3लयाम-ये उपल{ध दःताऐवजाची याद� 

अब. दःताऐवजाचा ूकार 

नःती/मःटर/नoदपःुतक/Yहावचर इ. 

�वषय संबिंधत YयU^ /पदनाम YयU^चे  ठकाण / 

उपरोU काया3लयात 

उपल{ध नस�यास 

1 वग3 1 व 2 अिधका-यां:या आःथापना 

�वषयक बाबी/ सेवािनवTृी ूकरणे/�वभागीय 

चौकशी ूकरणे 

आःथापना-1 ौी.आर.के. शेकापुरे, 

व	रX सहाWयक 

चौफाळा नांदेड  

2 वग3 3 व 4 कम3चा-यांचे सेवािनवTृी �वषयक 

ूकरणे 

आःथापना-1अ ौी एम.एम.कुलकण[, 

किनX सहाWयक 

�वर सावरकर नगर 

नांदेड  

3 वग3 3 कम3चाc यांचे �वभागीय चौकशी ूकरणे 

/ �व�वध �वभागातनु ूाR झाले�या 

संिचकेवर अिभूाय नoद�वणे 

आःथापना-2 ौीमती  

जी.एस.आळंद�कर, व	रX 

सहाWयक 

धनेगाव, नादेड 
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4 वग3 3 कम3चा-याची �वभागीय प	रMा/ 

अनकुंपा / भाषा �वषयक प	रMा सुट 

आःथापना-2अ ौी Yह�.एन.व�डेप�ली 

व	रX सहाWयक 

 लेबर कॉलनी,नांदेड 

5 वग3 3 कम3चा-यांची आःथापना पदो�नIया / 

संकलन 

आःथापना-2ब ौी. एम.सी.पाट�ल 

व	रं ठ सहायक 

ौी एम. बी. ढ�बरे 

किनX सहाWयक 

 

 

 

 

गोपाल चावड�, नांदेड 

6 वग3 4 कम3चा-यांची आःथापना आःथापना-3 ौी गजभारे आर.एस. 

किनX सहाWयक 

सरपचंनगर नादंेड  

7 काया3लयीन कम3चा-यांची आःथापना आःथापना-3अ ौीमती एस.पी.ः वामी   

   व	रं ठ सहाWयक 

बांती चौक िसडको 

नांदेड  
 

8 लोकशाह�  दन / मा हतीचा अिधकार  आःथापना-4 ौीमती वाय.Y ह�. येवले, 

व	रX सहाWयक 

देगावचाळ िमल 

ए	रया, नांदेड 

9 �ज�हा प	रषद सव3 साधारण /ःथायी सिमती 

सभा आयोजन / अहवाल तयार करणे 

प	रषद शाखा ौी. जी.जी. माशेनवार 

व	रX सहाWयक/ 

ौीमती सी.आर.कांबळे, 

किनX सहाWयक 
 

सरपंचनगर नांदेड  

 

  जंगमवाड�, नांदेड 

10 मा.आयुU /  शासन / मा.मु.का.अ. यां:या िनयोजन ौी आर.Yह�.आलेगांवकर िसडको, नांदेड 
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सभेची मा हती सकंलन करणे �व.अ. (सां.) 

11 मा. आयुU यांचे तपासणी म\ुे तपासणी बी.आय.आवद̀ मु. पो. मालेगाव  

ता. अधा3परु �ज. नांदेड  

 

12 वग3 1 व वग3 2 अिधका-यांचे देयक तयार 

करणे 

लेखा शाखा-1 ौी जे.एल.पुडं,  

व	रX सहाWयक 

िसडको,नांदेड 

13 काया3लयीन कम3चा-यांचे  देयक तयार करणे लेखा शाखा-2 ौी. एन.जी.डांगे,  

किनX सहाWयक 

�वनकर कॉलनी, नांदेड 

14 मा.अ-यM/मा.मु.का.अ./उप मुकाअ (सा) 

/(पचंायत) वाहनाची देखभाल व द]ुःती/ 

�ज.प. गाळे भाडे/वेतन व भTे तरतुद वाटप 

लेखा शाखा-3 ौी शेख मजुा हद शेख 

चॉदं, किनX सहाWयक 

(लेखा) 

बाबसुेठ कंपाउंड  

डॉ बाबासाहेब आंबडेकर: या 

पुतळया: या मागे नांदेड 

15 �ज.प.तील वग3 3 व 4 कम3चा-यांचे 

सेवािनवTृी ूकरण/ पे�शन अदालत/लेखा 

आMेप / लेखा�वषयक सिंनयंऽण 

सेवािनवTृी कM ौी अॄाहम वग[स, 

किनं ठ सहाWयक (लेखा) 

लेबर कॉलनी,नादेड 

16 भांडार शाखा भाडार शाखा ौी बी.ड�.सुरकुटवार , 

किनX सहाWयक 

चौफाळा, नादेड 

17 आवक शाखा आवक शाखा ौीमती पी.एस..ः वामी   

   व	रं ठ सहाWयक  

ौी ए.आर. वाघमारे,  

किनX सहाWयक 

तानाजी नगर  हंगोली रोड 

नांदेड 

राहुल नगर,नांदेड 

18 जावक शाखा जावक शाखा ौी एस.के.कदम, 

 किनX सहाWयक 

पौ�णमानगर,नांदेड 
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कलम 4  1    अ      

�ज�हा प	रषद, नांदेड येथेील सामा�य ूशासन �वभागातील काया3लयाम-ये उपल{ध दःताऐवजाची वग3वार� 

अ.ब. �वषय दःतऐवजाचा ूकार / 

नःती / मःटर / 

नoदपःुतक Yहावचर इ. 

ूमुख बाबीचा तपिशलवार सुर�Mत ठेवfयाचा कालावधी 

1 2 3 4 5 

1 ूलं�बत टपाल ग�ठा बमांक 1 कम3चा-याकडे आलेले सव3 टपाल, ूलं�बत 

शासन / दWुयम काया3लय व काय3वाह� न  

झालेले सव3 पऽYयवहार 

एक वषा3:या आत अंितम 

िनकाली काढfयाची काय3वाह� 

करणे 

2 ूितMाधीन ूकरणे ग�ठा बमांक 2 sया ूकरणात अ\ाप शासन िनण3य ूितMेत 

आहेत  कंवा दWुयम काया3लयाचे अहवाल 

ूलं�बत आहेत अशी ूकरणे. 

एक वषा3:या आत अंितम 

िनकाली काढfयाची काय3वाह� 

करणे 

3 ःथायी आदेश 

ूकरणीका 

ग�ठा बमांक 3 शासन �व�वध िनण3य व	रX काया3लयाचे 

महIवाचे आदेश,�व�वध ूपऽके इ. 

ःथायी अिभलेखे 

4 महIवा:या ूकरणाचा 

गठा 

ग�ठा बमांक 4 �वधानसभा / �वधान प	रषद तारां कत ूl, 

लMवेधी सुचना/कपात सचुना/ �यायालयीन/ 

लोकआयुU ूकरणे इ. 

पाच वषा3 पय3त 

5 �ववरण पऽ े ग�ठा बमांक 5 सव3 साRाह�क/पाMीक/मािसक/ ऽैमािसक / 

सहा म ह�याकर�ता/ वा�ष3क �ववरणपऽे 

पाच वषा3 पय3त 

6 वग[कृत ूकरणीका ग�ठा बमांक 6 ूकरणीकेचा अंितम िनकाल झाला अस�यास 

व अ�य पऽYयवहाराचे काम झाले असलेली 

कागदपऽे. 

एक वषा3पय3त 
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                                                        कलम 4  1   ब      

�ज�हा प	रषद, नांदेड येथील काया3लया:या प	रणामकारक कामासाठu जनसामा�याशी स�लामसलत करfयाची Yयवःथा 
 

अ.ब. स�ला मसलतीचा �वषयक काय3ू णालीचे �वःततृ वण3न कोणIया अिधिनयमा/ 

िनयमा/प	रपऽका�ारे 

पनुरावतृी काल 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

                                  कलम 4 1   ब.      नमुना अ 

 
�ज�हा प	रषद नांदेड येथील सामा�य ूशासन काया3लया:या सिमतीची याद� ूकाशीत करणे. 

 

अ.ब. सिमतीचे नाव सिमतीचे 

सदःय 

सिमतीचे उ x}  कती 

वेळा घेfयात येत 

सभा जनसामा�यासाठu 

खलुेआहे  कंवा नाह� 

सभेचा काय3वTृात 

(उपल{ध) 

1 2 3 4 5 6 

1 ःथायी सिमती 14 12 नाह� आहे 

2 �ज.प.सव3साधारण 

सभा 

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

                          सामा�य ूशासन �वभाग,�ज.प.नांदेड येथील काया3लया:या अिधसभांची याद� ूकाशीत करणे. 

अब. अिधसभेचे नांव सभेचे 

सदःय 

सभेचे उ x}  कती वेळा 

घेfयात 

येते 

सभा 

जनसामा�यासाठu 

खलुी आहे  कंवा 

नाह� 

सभेचा 

काय3वTृात 

(उपल{ध) 

1 ःथायी सिमती 14 1.धोरणाIमक िनण3य घेणे 

2.�व�वध योजने अंतग3त ूशासक^य मा�यता देणे. 

3. �व�वध योजनांचा आथ[क आ�ण भौतीक 

ूगतीचा आढावा घेणे. 

4. जमा आ�ण खचा3स मा�यता देणे. 

5. वग3-1 व वग3-2 मधील अ�ज3त रजा मुजुर करणे. 

12 नाह� सव3 सभेचे 

काय3वTृात 

उपल{ध असुन 

नमुना नoद 

वह�त नoद�वलेले 

आहेत. 

2 �ज.प.सव3साधारण 

सभा 

63 1. धोरणाIमक िनण3य घेणे 

2. �व�वध योजने अंतग3त कामास ूशासक^य 

मा�यता देणे. 

3. �व�वध योजनांचा आथ[क आ�ण भौतीक 

ूगतीचा आढावा घेणे. 

4. कालबा� देयकास मा�यता देणे. 

5. �व�वध योजने:या िनधीचे िनयोजन करणे. 

4 नाह�. 

 

सव3 सभेचे 

काय3वTृात 

उपल{ध असुन 

नमुना नoद 

वह�त नoद�वलेले 

आहेत. 
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                                            कलम 4  1   ब.      नमुना क 

 

                     सामा�य ूशासन �वभाग,�ज.प.नांदेड येथील काया3लया:या अिधसभांची याद� ूकाशीत करणे. 

 

अब. प	रषदेचे नांव प	रषदेचे 

सदःय 

प	रषदेचे उ x}  कती वेळा 

घेfयात येते 

सभा जनसामा�यासाठu खलुी आहे 

 कंवा नाह� 

सभेचा काय3वTृात 

(उपल{ध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

             

              कलम 4  1   ब.      नमुना ड 

 

             सामा�य ूशासन �वभाग,�ज.प.नांदेड येथील काया3लया:या अिधसभांची याद� ूकाशीत करणे. 

 

अब. संःथेचे नांव संःथेचे 

सदःय 

संःथेचे उ x}  कती वेळा 

घेfयात 

येते 

सभा जनसामा�यासाठu 

खलुी आहे  कंवा नाह� 

सभेचा काय3वTृात 

(उपल{ध) 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
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                                           कलम 4 ()(ब)() नमुना क 

साू�व �ज�हा प	रषद, नांदेड अंतग3त अिधकार� यांचे नावे, भTे व Iयांचे मािसक वेतन करणे. 

 

अअअअ....बबबब.... पदपदपदपदनामनामनामनाम अिधकांc याअिधकांc याअिधकांc याअिधकांc याचे चे चे चे नांवनांवनांवनांव वग3वग3वग3वग3 ]जु  द]जु  द]जु  द]जु  दनांकनांकनांकनांक दरू-वदरू-वदरू-वदरू-वनीनीनीनी    बबबब././././    

फॅ~सफॅ~सफॅ~सफॅ~स////ईमेलईमेलईमेलईमेल 

मािसक मािसक मािसक मािसक 

वेतनवेतनवेतनवेतन 

पTापTापTापTा 

1. मुDय काय3कार� अिधकार�, 

�ज.प.नांदेड 

ौी अशोक काकडे 

,भा.ू.से. 

वग3-1  02462234207 

9822808608 

  

2. अित.मुDय काय3कार� 

अिधकार�,�ज.प.नांदेड 

ौी. शरद कुलकण[, 

 

वग3-1 2402.2014 02462248291 
8888400647 

34490  

3. उप मुDय काय3कार� 

अिधकार�,(सा)�ज.प.नांदेड 

ौी. राज�ि तुबाकले,  
  

वग3-1 16.09.2015 02462234668 

9422214097942221409794222140979422214097 

26380  

4. उप मुDय काय3कार� 

अिधकार�,(मा.प)ं 

�ज.प.नांदेड 

ौी Y ह�.आर.कoडेकर  
 

वग3-1 10.10.2013 9423306059 22760  

5 उप मुDय काय3कार� 

अिधकार�,(पा.प ुव 

ःव:छता) �ज.प.नांदेड 

ौी जी.एल. रामोड, 
 

वग3- 

1 

11.08.2014 7720082789 28990  

6 उप �ज�हा काय3बम 

सम�वयक (ममारोहयो) 

ौी Y ह�.आर.कoडेकर,  
 

वग3-1 09.09.2015 9423306059 22760  
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7 प.ंस.नांदेड ौी.एस.एल. दवाणे  वग3-1  9503079988 0  

8 प.ंस. मुदखेड ौी.चंिशेखर जगताप  वग3-1  9423250150 
0  

9. प.ंस. अधा3पूर ौी के.ए. पांढरे वग3-1  9637698524, 

7083766193 

21720  

10. प.ंस. भोकर. ौी  जी.एल.रामोड  वग3-1  7720082789 28990  

11. प.ंस.उमर� ौीअमोलकुमार अंदेलवाड वग3-1  7588429049 15600  

12. प.ंस. हदगाव ौी.Y ह�. ड�. देशमुख (ू)               वग3-1  8888271156 0  

13. प.ंस. हमायतनगर ौी. सुहास कोरेगावे  वग3-1  9730195747 16230  

14. प.ंस.  कनवट ौी नारवटकर (ू) वग3-1  9422796140 0  

15. प.ंस. माहूर. ौी य.ूड�. तोटावाड (ू) वग3-1  9422188713 0  

16. प.ंस. कंधार. ौी के.Y ह�. बळवतंे (ू)  वग3-1  9130939277 0  

17. प.ंस. लोहा. ौी पी.पी.फांजेवाड  वग3-1  9422556837 20500  

18. प.ंस.मुखेड ौी सी.एल.रामोड (ू) वग3-1  9011595676 0  

19. प.ंस.देगलुर ौी.जी.के.मेतेवाड वग3-1  9860675948 21370  

20. प.ंस. �बलोली ौी य.ूड�. राहाट�कर वग3-1  9423028982 

9766538879 

22480  

21. प.ंस. नायगाव. ौी एम.एन.क� िे (ू)  वग3-1  7588430602 0  

22. प.ंस. धमा3बाद. ौी. मोहन जाधव  वग3-1  9975976416 0  

23 गट �वकास अिधकार� 

(ममारोहयो)कM 

�ज.प.नांदेड 

ौी बी.जी.सुंकवाड 

(स.ग.�व.अ.) (ममारोहयो) 

वग3-2 16.07.2015 8149760317 24820  
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24 सहा.ग.�व.अ.प.ंस नांदेड ौी एस.एस.सरोदे   वग3-2  7721803101 0  

25 सहा.ग.�व.अ.प.ंस मुदखेड ौी एम.ड�.जाधव वग3-2  9850194254 18920  

26 सहा.ग.�व.अ.प.ंस अधा3परु  वग3-2   0  

27 सहा.ग.�व.अ.प.ंस लोहा ौी. य.ुड�. तोटावाड  वग3-2  9422188713 19840  

28 सहा.ग.�व.अ.प.ंस कंधार ौी के.Y ह�. बळवतं वग3-2  9850695177 19860  

29 सहा.ग.�व.अ.प.ंस मुखेड ौी सी.एल. रामोड वग3-2  9011595676 25730  

30 सहा.ग.�व.अ.प.ंस देगलुर ौी. जी.के.मेतेवाड   वग3-2  9860675948 0  

31 सहा.ग.�व.अ.प.ंस �बलोली ौी आर.एस.बजाज वग3-2   18690  

32 सहा.ग.�व.अ.प.ंस नायगाव ौी एम.एन. क� िे  वग3-2  7588430602 17580  

33 सहा.ग.�व.अ.प.ंस धमा3बाद  वग3-2   0  

34 सहा.ग.�व.अ.प.ंस भोकर ौी .ड�.एस.कदम वग3-2  7218240078 23240  

35 सहा.ग.�व.अ.प.ंस उमर� ौी पी.के.नारवटकर वग3-2  9422796140 16540  

36 सहा.ग.�व.अ.प.ंस हदगाव ौी Y ह�.ड�.देशमुख वग3-2  8888271156 19750  

37 सहा.ग.�व.अ.प.ंस 

 हमायतनगर 

ौी एस.एन. मांजरमकर वग3-2  9405502034 18870  

38 सहा.ग.�व.अ.प.ंस  कनवट  वग3-2   0  

39 सहा.ग.�व.अ.प.ंस माहुर ौी. Y ह�.आर. आरबडवाड वग3-2  9405815821 26260  
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कलम कलम कलम कलम 4 4 4 4 ()(()(()(()(बबबब)() )() )() )() नमुनमुनमुनमनुा कना कना कना क    

साू�व �ज�हा प	रषदसाू�व �ज�हा प	रषदसाू�व �ज�हा प	रषदसाू�व �ज�हा प	रषद, , , , नांदेड अंतग3त कम3चार� यांचे नावेनांदेड अंतग3त कम3चार� यांचे नावेनांदेड अंतग3त कम3चार� यांचे नावेनांदेड अंतग3त कम3चार� यांचे नावे, , , , Iयांचे मािसक वेतIयांचे मािसक वेतIयांचे मािसक वेतIयांचे मािसक वेतनननन....    
 

अअअअ....बबबब

.... 

कम3कम3कम3कम3चाc याचाc याचाc याचाc याचे चे चे चे नांवनांवनांवनांव पदपदपदपद◌ानाम◌ानाम◌ानाम◌ानाम वग3वग3वग3वग3 ]जु  द]जु  द]जु  द]जु  दनांकनांकनांकनांक दरू-वदरू-वदरू-वदरू-वनी नी नी नी 

बबबब././././फॅ~सफॅ~सफॅ~सफॅ~स////ईमेलईमेलईमेलईमेल 

मािसक मािसक मािसक मािसक 

वेतनवेतनवेतनवेतन 

पTापTापTापTा 

1 ौी एस.वाय. महाजन लघुलेखक (उ:च ौणेी) वग3-3 26.07.2006 9420537838 29390 समता नगर नांदेड 

1 ौी  लघुलेखक (उ:च ौणेी) वग3 -3     

2 ौी ड�.एल.व\ै लघुलेखक (िनgन ौणेी) वग3 -3 28.05.2013  23240 �वंणुनगर, नांदेड 

3 ौी ए.आर.मोकले लघुलेखक (िनgनौणेी) वग3 -3 28.05.2013  17760 मगनपुरा,नांदेड 

4 ौी आर.Y ह� आलेगावकर �वःतार अिधकर� (सा) वग3 -3 16.05.2017  21770 घर नं 16 समथ3 नगर 

,औरंगाबाद 

5   ौी ए.एन.पावडे �वःतार अिधकार� (प)ं वग3 -3 05.03.2010 9423140613  वसंत नगर नांदेड 

6 ौी शेख मबुम मकबुल सहाWयक ूशासन 

अिधकार� 

वग3 -3 19.05.2015 9923909507 15720 रावणकोळ,ता.जळकोट, 

7  ौी एन.Yह�.िसंदगीकर किनX ूशासन 

अिधकार� 

वग3 -3 04.10.2013 9960693643 12010 एम.आय.ड�.सी, नांदेड 

8  ौी एस.एम. कावळे किनX ूशासन 

अिधकार� 

वग3 -3 02.03.2010 7709213685 13450 �बलोली 
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9  ौी ट�.एम.तोडकर किनX ूशासन 

अिधकार� 

वग3 -3 08.05.2015 9923084909 11930  कनवट 

10  ौी ड� .के.देशमुख व	रX सहाWयक वग3 -3 01.04.2012 8888588360 11690 ःवातं�य सिैनक कॉलनी नांदेड 

11 ौी एम.सी.पाट�ल व	रX सहाWयक वग3 -3 27.11.2013 9890505111 9110 िसडको, नांदेड 

12 ौीमती जी.एच.आळंद�कर व	रX सहाWयक वग3-3 24.05.2013 9404888176 11920 वाजेगाव ,नांदेड 

13 ौीमती एस. पी.ःवामी व	रX सहाWयक वग3 -3 19.06.2012 9922730449 12920 घर ब ए.ड� -2/2ई-4-5िसडको नांदेड 

14 ौीमती आर.आर.बोबडे व	रX सहाWयक वग3 -3 19.03.2012 9860810560 11900 मगनपुरा नवा मoढा नांदेड 

15  ौी जे.एल.पुडं व	रX सहाWयक वग3 -3 01.06.2013 9403000535 11360 िसडको, नांदेड 

16 ौी. आर.के.शेकापुरे व	रX सहाWयक वग3 -3  9420456400 9110 चौफाळा नादंेड  

17  ौी. वाय.एन. तुमेदवार व	रX सहाWयक वग3 -3  7709580800 9640  �वं णनुगर नांदेड  

18  ौी. आर.जी.कांबळे  व	रX सहाWयक वग3 -3   11000 रा. बहाxपरुा ता. कंधार 

19   व	रX सहाWयक वग3 -3     

20  व	रX सहाWयक वग3 -3     

21  ौी Yह�.एन. व�डेप�ली व	रX सहाWयक वग3-3 21.10.2002 9960708617 13710 घर नं 217 लेबर कॉलनी नांदेड 
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22  ौीमती वाय.Y ह�.येवले व	रX सहाWयक वग3-3  9403225138 9540 देगावचाळ नांदेड 

23  ौी एन.बी.पपुुलवाड व	रX सहाWयक(लेखा) वग3-3 04.10.2013 9404063037  भावसार चौक, नांदेड 

24  ौीमती पी.एस.लटपटे किनX सहाWयक वग3 -3 05.01.2012 9405471626 7640 भा�यनगर नांदेड 

25 ौीमती आय.बी.वाघमारे किनX सहाWयक वग3-3 16.03.2012 9405378246 10050 पोण[मा नगर नांदेड 

26  ौीमती पी.एस.ःवामी किनX सहाWयक वग3 -3 05.01.2012 7385468987 7640 फैाजीधाबा  हंगोली रोड नांदेड 

27 ौीमती सी.आर.कांबळे किनX सहाWयक वग3-3 14.06.2011 9657654604 13160 लोणी ता.उदगीर 

28  ौी एस.के.कदम किनX सहाWयक वग3-3 19.03.2012 9404064040 8640 पोण[मा नगर नांदेड 

29 ौी.आर.एस. गजभारे किनX सहाWयक वग3-3  7066781111 10530 सरपचं नगर नांदेड  

30  ौी Yह�.आर.सुवण3कार किनX सहाWयक वग3-3 11.11.2012 9730584751 7360 येलुर ता.देगलुर 

31 ौी. बी.ड�. सुरकुटवार किनX सहाWयक वग3-3   9890 हडको नांदेड  

32  ौी एस.जी.को�हे किनX सहाWयक वग3-3 19.09.2014 8484855558 6990 िभमघाट, नांदेड 

33  ौी एन.जी.डांगे किनX सहाWयक वग3-3   9240 चौफाळा, नांदेड 
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34  ौी अताउ�ला खान किनX सहाWयक वग3-3   9310 िनजाम कॉजनी, नांदेड 

35  ौी एम.बी.ढ�बरे किनX सहाWयक वग3-3 26.02.2016 9175859025 7000 गोपालचावड�, ता.�ज.नांदेड 

36 शेख मजुाहेद शेख चॉदं  किनX सहाWयक(लेखा) वग3-3   9220 सैलाबनगर नांदेड  

37  ौी ए.आर. वाघमारे किनX सहाWयक(लेखा) वग3-3 12.11.2009 9421869477 11450 राहुल नगर नांदेड 

38  ौी एस.बी. बोडके वाहन चालक वग3-3 20.06.2009 9860017308 12290 इतवारा नांदेड 

39  ौी जी.एस. नुमावार वाहन चालक वग3-3 07.06.2006 9404674112 14370 �बलोली �ज.नांदेड 

40  ौी एस.ड�. देवणे  वाहन चालक वग3-3 29.03.2017  9890  

41  ौी अमजदखान 

वाहेददखान 

वाहन चालक वग3-3 27.07.2013 9860168148 12220 �परब-ुहान नगर,नांदेड 

42  ौी एम.Yह�. भािसंगे वाहन चालक वग3-3 30.04.2007 9890766152 11160 मुगट ता.मुखेड 

43  ौी के.आर. व\ै वाहन चालक वग3-3 02.09.1998 9970635435 10070 िसडको नांदेड 

44  ौी एम.जी.वाघमारे वाहन चालक वग3-3 19.05.2015  15090 सरपचं नगर,नांदेड 

45 ौी शेख चाँद शेख मोहमद वाहन चालक वग3-3 05.03.2015  11810 जुनागजं, नांदेड 
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46  ौी बी.जे.कांबळे वाहनचालक वग3-3 21.04.2015  15400 सरपचंनगर 

47 ौी जावेद समीउ�ला बेग वाहनचालक वग3-3   7960 देगलुर नाका, नांदेड 

48  ौी एस.ड�.कदम वाहनचालक वग3-3   7960 िसडको, नांदेड 

49 ौी. एस.ड�.�बराजदार वाहनचालक वग3-3   5420 ः नेहनगर नांदेड  

50  ौी Yह�.आर.कदम प	रचर वग3 -4 01.06.2013 9860599124 6460 जनता कॉलनी नांदेड 

51  ौीमती एम.एस.कांबळे प	रचर वग3 -4 16.06.2014 9689650744 6940 दरवेशनगर, नांदेड 

52  ौी पी.के.बडुकेवार प	रचर वग3 -4 14.07.2015  5580 हडको,नांदेड 

53 ौीमती एस.एम. मुंडकर प	रचर वग3 -4 10.11.2009 848494541 10210 संभाजी नगर रा_माता 

शाळेजवळ तरोडा (ब)ु नांदेड 

54  ौी एस.के.कािसमअली प	रचर वग3 -4 31.08.1986 8087905590 11450 लालवाड� नांदेड 

55  ौीमती आर.एस.इRे प	रचर वग3 -4 16.06.2014 8698984476 8900 कौठा, नांदेड 

56  ौी.ड�.जी.हुरदकुे  प	रचर वग3 -4     

57  ौी एम.ड�.जाधव प	रचर वग3 -4     

58  ौी जी.एन.आचंेवार प	रचर वग3 -4 01.06.2013  5580 िचखलवाड�,नांदेड 
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59  ौी जे.के. देशमुख प	रचर वग3 -4 26.05.2003 8275351057 8900 काबरा नगर नांदेड 

60  ौी Yह�.सी.गु�टे  प	रचर वग3 -4 26.11.2012  0  

61 ौी के.एन. क�डेकर प	रचर वग3 -4 12.08.2004 9422832219 10850 लोहार ग�ली नांदेड 

 62  के.एस. अटकोरे प	रचर वग3 -4 31.07.2010  10110 धामदर� (मालेगाव) 

ता. अधा3परु �ज नांदेड 

63 ौी एस.के. अहमदगुलाम प	रचर वग3 -4 01.08.2005 9096013449 10850 हडको नांदेड 

64  ौी य.ुड�. जमदाडे प	रचर वग3 -4 01.01.2008 9404064036 6700 तथागत नगर तरोडा (ब)ु नांदेड 

65 ौीमती Yह�.सी.गायकवाड प	रचर वग3 -4 19.05.2015 8975726465 6460 गांधीनगर,नांदेड 

66  ौी शेख जाफर हबीब प	रचर वग3-4   8000 हडको, नांदेड 
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कलम 4 (1)  () 

�ज�हा प	रषद नांदेड येथील अिधकाc यांचे वेत◌ानाची �वःततृ मा हती ूकािशत करणे 

 

अ.ब. वग3 वेतन व ]परेषा इतर अन�ुेय भTे 

   िनयिमत महागाई 

भTा,घरभाडे 

भTा,शहर भTा 

ूसंगानुसार तसेच 

ूवास भTा 

�वशेष (जसे ूक�प भTा, ूिशMण 

भTा ) 

1. भा.ू.से. वग3-1 15600-39100 मेड प.े8700 ड�.ए. 142% िनरंक िनरंक 

2. अित.मु.का.अ. वग3-1 15600-39100 मेड प.े7600 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

3. उप म.ुका.अ.(सा.)/(प.ं) 

(01) 

15600-39100 मेड प.े6600 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

4. ग.�व.अ.वग3-1 (04) 15600-39100 मेड प.े5400 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

5. ग.�व.अ.वग3-2 (08) 9300-34800 मेड पे.4400 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 
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कलम 4 (1)  () 

�ज�हा प	रषद नांदेड येथील कम3चाc यां:या वेतानाची �वःततृ मा हती ूकािशत करणे 

 

अ.ब. वग3 वेतन व ]परेषा इतर अन�ुेय भTे 

   िनयिमत महागाई भTा, 

घरभाडे भTा,शहर भTा 

ूसंगानुसार तसेच 

ूवास भTा 

�वशेष (जसे ूक�प भTा, 

ूिशMण भTा ) 

1. लघु लेखक (उ:च ौणेी) (2) 9300-34800 मेपे 4800 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

2. लघु लेखक (िनgन ौणेी) (2) 9300-34800 मेपे 4400 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

3. किनX लेखािधकार� (1) 9300-34800 मेपे 4200 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

4. �वःतार अिधकार� (सा) (1) 9300-34800 मेप े4400 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

5. �वःतार अिधकार� (प)ं (1) 9300-34800 मेपे 4200 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

6 सहाWयक ूशासन अिधकार� 

(1) 

9300-34800 मेपे 4300 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

7 किनX ूशासन अिधकार� (3) 9300-34800 मेपे 4200 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 
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8 व	रX सहाWयक (14) 5200-20200 मेपे 2400 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

9 किनX सहाWयक (15) 5200-20200 मेपे 1900 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

10 किनX सहाWयक (लेखा) (2) 5200-20200 मेपे 1900 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

11 वाहन चालक (11) 5200-20200 मेपे 2400 ड�.ए. 142% व 

एच.आर.ए. 20% 

िनरंक िनरंक 

12 प	रचर (17) 4440-7440 मेप� 1300 ड�.ए. 142% 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 अंदाजपऽक व खचा3चा तपिशल याची �वःततृ मा हती ूकािशत करणे. 

 
अंदाजपऽकाचा ूतीचे ूकाशन  अनुदाना:या �वतरणा:या ूतीचे ूकाशन 

 
अक. अंदाजपऽक^य 

िशष3काचे वण3न 

अनुदान िनया�जत वापर (Mेऽ 

व कामाचा तपिशल) 

अिधक अनुदान 

अपेMीत अस�यास 

]पयात 

अिभूाय 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

   टप :- ूIयेक काया3लय व	रल मा हती कोणIयांना कोणIया ूा]पानुसार तयार करत असते, असे ूा]vप Iयांना वापरता येईल. 
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कलम 4  1   ब.     नमुना अ 

�ज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य ूशासन �वभागातील अनुदान वाटपा:या काय3बमाची काय3प-दती  या वषा3साठu ूकािशत करणे. 
काय3बमाचे नाव. 

लाभधारका:या पाऽता संबिंधता:या अट� व शत[ 
लाभ िमळfयासाठu:या अट� 

लाभ िमळfयासाठu काय3प-दती. 
पाऽता ठर�वfयासाठu आवँयक असलेले कागदपऽ. 
काय3बमाम-ये िमळणार ् या लाभाची �वःततृ मा हती. 

अनुदान वाटपाची काय3प-दती. 
सMम अिधकार ् याचे पदनाम. 

�वनतं अजा3सोबत लागणारे शु�क. 
इतर शु�क. 

�वनतंी अजा3चा नमुना. 
सोबत जोडणे आवँयक असले�या कागदपऽांची याद� (दःतऐवज/दाखले) 

जोड कागदपऽाचा नमुना. 
काय3प-दती संदभा3त तबार िनवारणासाठu संबिंधत अिधकार ् याचे पदनाम.. 

तपिशलवार व ूIयेक ःतरावर उपल{ध िनधी ( उदा.�ज�हा पातळ�, तालकुापातळ�, गाव पातळ�.) 
लाभा�याaची याद� खालील नमु�यांत.) 

---------------------------  वर�ल म\ुांची मा हती ---------------- सामा�य ूशासन �वभागा:या मया3देत िनरंक आहे-------------- 
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               कलम 4  1  ब  नमुना ब 

 
            �ज�हा प	रषद नांदेड येथील सामा�य ूशासन काया3लयातील अनदुान काय3बमा अतंग3त 

लाभा�या3ची �वःततृ मा हती ूकािशत करणे. योजना / काय3बमाचे नांव ::- 

 

अ.ब. लाभाथ[चे नांव व पTा अनुदान / लाभ याची र~कम / ःव]प िनवड पाऽतेचे िनकष अिभूाय 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
                          कलम 4  1  ब     

     �ज�हा प	रषद नांदेड येथील सामा�य ूशासन �वभागातील िमळणा-या / सवलतीचा परवाना याची चाल ूवषा3ची तपिशलवार मा हती. 

          परवाना / परवानगी / सवलतीचे ूकार. 

 

अ.ब. परवाना धारकाचे 

नांव 

परवा�याचा 

ूकार 

परवाना बमांक  दनांका पासून  दनांकापय3त साधारण 

अट� 

परवा�याची 

�वःततृ 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 हतीचे इले~शािनक ःव]पात साठ�वलेली मा हती ूकािशत करणे चालू वषा3 कर�ता. 

 

अ.ब. दःतऐवजाचा 

ूकार 

�वषय कोणIया इले~शािनक 

नमु�यात 

मा हती िमळ�वfयाची 

प-दती 

जबाबदार YयU^ 

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 तUा ूकािशत करणे. 

1. उपल{ध स�ुवधा 

2. भेटfया:या वेळे संदभा3त मा हती 

3. वेबसाईट �वषयी मा हती 

4. कॉलस�टर �वषयी मा हती 

5. अिभलेख तपासणीसाठu उपल{ध सु�वधाची मा हती 

6. कामा:या तपासणीसाठu उपल{ध सु�वधाचा मा हती 

7. नमुने िमळfया बाबत उपल{ध मा हती 

8. सुचना फलकाची मा हती. 

मंथालय �वषयी मा हती. 

 

अ.ब. सु�वधेचा ूकार वेळ काय3प-दती  ठकाण जबाबदार YयU^ / 

कम3चार� 

तबार िनवारण 

1 2 3 4 5 6 7 

1 भेटfया:या वेळेसंदभा3त 

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 
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4 अिभलेख तपासणीसाठu 

उपल{ध स�ुवधाची मा हती 

काया3लयीन वेळेत लेखी परवानगी 

नुसार 

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

5 कामा:या तपासणीसाठu 

उपल{ध स�ुवधाची मा हती 

काया3लयीन वेळेत लेखी परवानगी 

नुसार 

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

6 नमुने िमळणे बाबत उपल{ध 

मा हती 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

7 सुचना फलकाची मा हती मुDय ूवेश�ारावर 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 अिधकार� / सहाWयक शासक^य मा हती अिधकार� / अपीलीय 

ूािधकार� ( तेथील लोक ूािधकार�:या काय3Mेऽातील )याची �वःततृ मा हती ूकािशत करणे. 

 
अ) शासक^य मा हती अिधकार� 

 

अ.ब. शासक^य मा हती 

अिधका-यांचे नांव 

पदनाम काय3Mेऽ पTा / फोन इमेल अपीलीय ूािधकार� 

1 2 3 

 

4 5 6 7 

1 ौी शेख मबुम 

मकबलु 

सहाWयक ूशासन  

अिधकार� 

नांदेड �ज�हा �ज�हा प	रषद, नांदेड 

02462-234668 

-- उप मुDय काय3कार� अिधकार� 

(सा.ू.) 

 
ब) सहाWयक शासक^य मा हती अिधकार� 

 

अ.ब. सहाWयक शासक^य मा हती 

अिधका-यांचे नांव 

पदनाम काय3Mेऽ पTा / फोन इमेल 

1 2 3 

 

4 5 6 

1 ौी एस.एम.कावळे किनX 

ूशासन 

अिधकार� 

नांदेड �ज�हा �ज�हा प	रषद, नांदेड 02462-234668 -- 
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(क) अपीलीय अिधकार� 

 

अ.ब. अपीलीय अिधका-

यांचे नांव 

पदनाम काय3Mेऽ पTा / फोन इमेल यां:या अिधिनःत 

शासक^य मा हती 

अिधकार� 

1 2 3 4 5 6 6 

1 ौी. तुबाकले राज�ि उप मुDय काय3कार� 

अिधकार� (सा.ू.) 

नांदेड �ज�हा 02462-234668 -- 1. ौी शेख मबुम मकबलु 

सहाWयक ूशासन 

अिधकार� 
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                     कलम 4  1 ब   

 
       �ज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य ूशासन �वभागातील प	रणामकारक कामासाठu जनसामा�याची स�ला मसलत  करावयाची Yयवःथा 

 

अक सलामसलतीचा �वषय कायूणालीचे �वःततृ वण3न कोणIया अिधिनयमा 

िनयमा/ 

प	रपऽकाYदारे 

पनुरावतृीकाल 

1 2 3 4 5 

1 सेवा िनवTृ होणाc या 

कम3चाc यांना िनवTृी 

वेतन �वषयक लाभ 

वेळेवर अदा करणे 

बाबत. 

पे�शन अदालत 

आयोजीत करणे. 

िनवTृवेतन धारक / कुटुंब िनवTृी वेतन 

धारक तसेच िनवTृ होणाc या कम3चाc यां:या 

अडचणीचे िनराकरण करणेसाठu दर 

म ह�याचे दसुc या मंगळवार� पे�शन 

अदालतीचे आयोजन क]न तबार� / 

अड�अडचणीचे िनराकरण करणे. 

महारा_ शासन 

माम�वकास                

व जलसंधारण �वभाग 

प	रपऽक ब.म�वसे-

10/2006/ूब-

235/आःथा-

3/ द.06.12.2006 

दर म ह�याचे दसुc या 

मंगळवार� सकाळ� 11.00 

ते दपुार� 01.00 वाजे 

पयaत 
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                              कलम 4  1 ब   11  

�ज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य ूशासन �वभाग काया3लयाचे मंजरू अंदाज पऽक व खचा3चा तपिशल याची �वःततृ मा हती ूकािशत करणे 

                    अंदाज पऽका:या ूतीचे ूकाशन :- महारा_ शासन माम�वकास व जलसंधारण �वभाग, मंऽालय, मुंबई 

अनुदाना:या �वतरणा:या 

ूितचेूकाशनः- दर म ह�यास 

�ब. ड.एस.Yदारे.अक 

अंदाजपऽ कय िशषाचे  वण3न अनुदान िनवा3िचत वापर (Mेऽ व कामाचा 

तपशील) 

अिधक अनुदान 

अपेMीत अस�यास 

Pपयात 

1 2 3 4 5 

1 2053 �ज�हा ूशासन 

093(6) �ज�हा अःथापना 

20530565 

1,92,50,000/- �ज.प.नांदेड अंतग3त सव3 सधुार�त 

आकृती बंधातील कम3चाc यांचे वेतन व 

भTे, ूवासभTा व साद�ल खच3 

88,53,583/- 

2 2053 �ज�हा ूशासन 

093(5) �ज�हा अःथापना 

अंदाजपऽक^य काय3बम 

20530752 

1,15,008/- 

 

 

अंदाज पऽक^य काय3बम अंतग3त 

कम3चाc यांचे वेतन व भTे �ज�हा 

मुDयालय 

91,992/- 

3 2053 �ज�हा ूशासन 

093(1) �ज�हा अःथापना 

�ज.प. व प.ंस.ूशासन 

20530511 

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

(सा/प)ं यांचे वेतन व भTे 

 

4 2053 �ज�हा ूशासन 093 

�ज�हा अःथापना (1) �ज.प. 

व प.ंस. राsयMेऽ 20530707 

63,10,000/- सव3 ग.�व.अ. अंतग3त �ज�हा नांदेड यांचे 

वेतन व भTे व ूवासभTे. 
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कलम 4  (   ) ( ड ) 

 
सव3 साधारणपणे सामा�य ूशासन �वभाग �ज�हा प	रषद, नांदेड यांचे काया3लयात होणा-या ूशासक^य / अध3�याियक कामकाजा:या ूकाराची याद� 

तयार करणे. घेतले�या िनण3या बाबत काय3करणाची िममांसा देfयात येईल. असे जाह�र करfयात येते. 

संगणक^करणासाठuचा कृती आराखडा. 

कलम कलम 4  (   ) ( ए ) अनुसार संगणक^करणा�ारे खालील ूमाणे कृती आराखडा तयार करfयात आला आहे. 

संगणक^करणाचे तीन टvपे. 

1. कलम 4 अतंग3त अिनवाय3 ूकाशनाचे काय3 पुढ�ल सहा म ह�याचे आत  दनांक  17 .04.2019 पय3त पुण3 करfयात येईल. 

2. महIवा:या लोकािभमखु �वभागा:या काय3ू णाली:या मा हती सगंणीकृत करfयाची काय3वाह�  दनांक  17.04.2019 पय3त पुण3 करfयात 

येईल. 

            उव3	रत मा हतीचे संगणक^करण  दनाक 17.04.2019 पय3त पुण3 करfयात येईल. 

1. संगणक^करणाचे �व�वध टvपे. 

2. �विश} �वषयाचे ूाधा�याने सगंणक^करण करfयात येत आहे. 

3. संगणक^करणासाठu आिथ3क तरतुद�ची मागणी करfयात आली आहे. 

संगणक^करण  दनांक 17.04.2019 पय3त पुण3 करfयात येईल. 
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कलम 4  (1) () (1) 
 

* �ज�हा प	रषद, नांदेड येथील सामा�य ूशासन �वभागातील काय3 व कत3Yय यांचा तपशील. 
 

* काया3लयाचे नाव ::- सामा�य ूशासन �वभाग, �ज�हा प	रषद, नांदेड. 
 

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

* काया3लय ूमखु :-  उप मुDय काय3कार� अिधकार� ( सा ), 

 

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


