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क� �ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ 
कलम 4 (1) ब नुसार �िस� द करावया� या 1 ते 17 बाबी 

 
लोक�ािधकारी सं था/काया�लयाचे नांव    सामा� य �शासन िवभाग िज.प.नादंेड 
             टेशन रोड िशवाजी पुतळया जवळ   
काया�लय �मुख         उप मु  य काय�कारी अिधकारी सा.� 
सं था �मुखांचे पदनाम        #ी डॉ.सुधीर भ.ठ%बरे 
कोण( या मं)ालयातील खा( याचा अिधिन त      +ाम िवकास व पंचायत राज िवभाग  
                मं)ालय मुंबई-३२ 
काय�-े)           नांदडे िज/ हा  
भोगौ लीक          १०३५० चौ.1क.मी 
काया�न2ुप          नांदडे िज/ हा 
 
 



                                                    - 3 - 

 
शासनाकडून पुरेसा िनधी �ा	 त लोक �ािधकारी सं� थाची यादी 

  
अअअअ....����....    लोक�ािधकारी सं� थालोक�ािधकारी सं� थालोक�ािधकारी सं� थालोक�ािधकारी सं� था    सं� थासं� थासं� थासं� था �मखुाचे पदनाम �मखुाचे पदनाम �मखुाचे पदनाम �मखुाचे पदनाम    �ठकाण प� ता�ठकाण प� ता�ठकाण प� ता�ठकाण प� ता    

1111    2222    3333    4444    
1 िवभागीय आयु� त काया�लय 

औरंगाबाद  
 

मा.िवभागीय आयु� त  िवभागीय आयु� त काया�लय 
औरंगाबाद  

 
2 �ाम िवकास व जलसंधारण 

िवभाग मं�ालय मंबई-32  
मा.सिचव �ाम िवकास िवभाग व 
पंचायतराज िवभाग मं�ालय मंबई-32  

�ाम िवकास व पंचायतराज 
िवभाग,मं�ालय मुंबई-32  
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 काया�लयीन संरनेचा नमुना  

 
उपमु� य काय
कारी अिधकारी (सा.�.) 

 
 

सहा�यक �शासन अिधकारी (1) 
, 

किन� ठ �शासन अिधकारी (2) ( सा.�.) किन� ठ �शासन अिधकारी (1) �ा.प. 
, 

व�र� ठ सहा�यक (12)  
सा�िव 

व�र� ठ सहा�यक (04)    किन� ठ लखेािधकारी (1) 

 
 

किन� ठ सहा�यक (9)  
सा�िव 

किन� ठ सहा�यक (6) 
�ा.प.ं   

किन� ठ सहा�यक लखेा (2)   

 
वाहन चालक (11) प�रचर (17)   
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क3 4 शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 कलम (4)  १ ब (2)     
अ.क. पदनाम  अिधकार आ$थक  कोण% या कायदया 

/िनयम/शासन/िनण�य/प&रप�कानुसार  
अिभ�ाय  

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उपमु( य काय�कारी 
अिधकारी (सा.�.)   

).१०;०००/- पय*त �शासक,य 
मा- यता तसेच सव� वग�-1 व वग�-
2 आिण वग�-3 कम�चा-यांचे 
वेतनाचे अनुषंगाने आहरण व 
संिवतरण अिधकार   

म.िज.प.व पं.स.लेखा संिहता 
अिधिनयम-1968 

शासन िनण�य व 
शासनाने 
वेळोवेळी 
िनद0शीत केले1 या 
प&रप�कानुसार  

)पये १०,०००/- पय*त खचा�स 
अनुमती काया�लयीन व पंचायत 
सिमती � तरावरील वेतनाचे 
अनुदान वाटप 

1. मा.मु( य काय�कारी अिधकारी, 
िज1 हा प&रषद नांदडे यांचे आदेश 
6ं.िजपनां/सा�िव/आ� था-
११०९१८८/७७7दनांक०९/११/१९
७७  

2. महारा8 ट िज1 हा प&रषद व पंचायत 
सिमती लेखा संिहता १९६८ 

शासनाचे 
वेळोवेळी 
िनघणा-या 
आदशेाची 
अंमलबजावणी 
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२ २ २ २ बबबब     
अअअअ....����    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अिधकारी अिधकारी अिधकारी अिधकारी 

फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    
कोण� याकोण� याकोण� याकोण� या कायदा कायदा कायदा कायदा    िनयमिनयमिनयमिनयम////शासन शासन शासन शासन 
िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य////परप�कानुसारपरप�कानुसारपरप�कानुसारपरप�कानुसार    

अिभ�ायअिभ�ायअिभ�ायअिभ�ाय    
१ २ ३ ४ ५ 
१ उप मु( य काय�कारी अिधकारी 

सा.�  
िनरंक िनरंक अिधकार 

नाहीत   
    कककक    

अअअअ....����    पदनामपदनामपदनामपदनाम    अध�� याअध�� याअध�� याअध�� याियकियकियकियक    
अिधकारी अिधकारी अिधकारी अिधकारी     

कोण� याकोण� याकोण� याकोण� या    कायदाकायदाकायदाकायदा    िनयमिनयमिनयमिनयम////शासन शासन शासन शासन 
िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य////परप�कानुसारपरप�कानुसारपरप�कानुसारपरप�कानुसार    

अिभ�ायअिभ�ायअिभ�ायअिभ�ाय    
१ २ ३ ४ ५ 
१ उप मु( य काय�कारी अिधकारी 

सा.�  
िनरंक िनरंक अिधकार नाहीत 
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अअअअ....����    पदनामपदनामपदनामपदनाम    कत�� येकत�� येकत�� येकत�� ये    कोण� याकोण� याकोण� याकोण� या कायरघा  कायरघा  कायरघा  कायरघा 

िनयमिनयमिनयमिनयम////शासन शासन शासन शासन 
िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य////परप�कानुसारपरप�कानुसारपरप�कानुसारपरप�कानुसार    

अिभ�ायअिभ�ायअिभ�ायअिभ�ाय    
आथ!कआथ!कआथ!कआथ!क    �शासक#य�शासक#य�शासक#य�शासक#य    फौजदारीफौजदारीफौजदारीफौजदारी    अध� अध� अध� अध� 

% या% या% या% यायीकयीकयीकयीक    
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ सहायक �शासन 

अिधकारी 
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

२ किन8 ठ �शासन 
अिधकारी 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
३ व&र8 ठ सहायक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
४ किन8 ठ सहायक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
५ वाहन चालक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
६ प&रचर       
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अ�अ�अ�अ�    काया�सन �काया�सन �काया�सन �काया�सन �    काया�लयाकडुन परुिव� याकाया�लयाकडुन परुिव� याकाया�लयाकडुन परुिव� याकाया�लयाकडुन परुिव� यात येणात येणात येणात येणा----या या या या सवेेचासवेेचासवेेचासवेेचा    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    सवेा परुिवणारे अिधकारी सवेा परुिवणारे अिधकारी सवेा परुिवणारे अिधकारी सवेा परुिवणारे अिधकारी 
////कम�चारी दालन कम�चारी दालन कम�चारी दालन कम�चारी दालन 
����././././दरु� वदरु� वदरु� वदरु� वनी�नी�नी�नी�....    1 2 3333    4444    1 सहायक �शासन अिधकारी काया
लयीन कामकाजावर िनयं�ण, आ�थापना िवषयक न�ती तपासून अिभ�ाय दणेे व जन मािहती अिधकारी  �हणून काम पाहणे इतर काय
वाहीबाबत तपासणी करणे इ�यादी अनुषंगीक कामे    संबंिधत काया
सन �मुख    2 किन% ठ �शासन अिधकारी सव
 िवभागा(या आ�थापना िवषयक न�ती तपासून अिभ�ाय दणेे �शासक)य,  काया
लयीन कामकाजावर िनयं�ण ठेवणे व  सहा. मािहती अिधकारी �हणून काम पाहणे इतर काय
वाहीबाबत तपासणी करणे इ�यादी अनुषगंीक कामे संबंिधत काया
सन �मुख 3 किन% ठ �शासन अिधकारी �शासना सबंंधान ेइतर कामकाज व कम
चा-या वर िनयं�ण ठेवणे व िवधी क+ कामकाजावर िनय�ंण  इ�यादी अनुषंगीक कामे संबंिधत काया
सन �मुख 4 आ� थापना -1 िज-हा प.रषद नांदडे मधील खाते �मुख /िवभाग �मुख/गट िवकास अिधकारी यांची आ�थापना िवषयक कामे.  महारा0 िवकास सवेेतील अिधकारी यांचा .र1 पदाचा अहवाल शासनास व मा. िवभागीय आयु1 यांना सादर करणे. महारा0 िवकास सवेा गट - अ व गट -ब मधील अिधका-यांची सवेा िनवृ3ी �करणे िनकाली काढणे.  वग
-1 व वग
-2 मधील अिधकारी यांची उपि�थती/काय
मु1) /िश�तभगंिवषयक काय
वाही करणे, दौराद6न7दनी इ�यादी अनुषंगीक कामे.  

संबंिधत काया
सन �मुख 
5 प.रषद  िज-हा प.रषद सव
 साधारण सभांच ेआयोजन करण.े  �थाई सिमती सभांच ेआयोजन करणे.  पंचायत राज सिमती अंतग
त �9ावली :मांक 1 व 2 ची मािहती िज.प. �तारावरील सव
 िवभागाकडून तयार क;न घेणे . िज-हा प.रषद नांदडे अंतग
त वा<षक �शासन अहवाल तयार क;न शासनास सादर करणे. िज-हा प.रषद / पंचायत सिमती पदािधकारी यांच े�िश+ण , काय
शाळा , मेळावे इ�यादी.  .  >ामीण भागातील िविवध िवकास कामांना मा?यतां(या संिचकावर अिभ�ाय दणेे ,  

संबंिधत काया
सन �मुख 
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6  आ� थापना 1अ  वग
 ३ व वग
 ४ म@ये सवेा िनवृ3 /मयत होणा-या  कम
चा-यांचे सेवा िनवृ3ी वतेन /कुंटूब िनवृ3ी वतेन लाभ िनधा
रण करण.े  दरमहा पे?शन अदालतीचे आयोजन करणे.  दरमहा सवेा िनव3ृ कम
चा-यांचा िनरोप संमारभ काय
:म आयोिजत करणे. संबंिधत काया
सन �मुख 7 आ� थापना 2  िज-हा प.रषद अंतग
त िवभागीय चौकशी �करणे,अिभ�ाय व अनुषंगीक मािहती संकलन . िनलंबीत कम
चारी यांची मािहती.  इतर त:ार �करणे,   गु? ह ेअ? वेशन िवभागाकडून आले-या चौकशी �करणां(या संिचकेवर अिभ�ाय नAदवण,े िनलंबन आढावा सिमतीस �� ताव सादर करणे, � पधा
 प.र+ेस परवानगी गट क कम
चा-यां( या रजा/उपि�थती, अनािधकृत अनउुपि�थती गट क कम
चारी िनलंबनाबाबत काय
वाही, िवभागीय चौकशी गट क कम
चा-यांची � वे( छा िनवृ� ती परवानगी, गट क कम
चा-यांची राजीनामा,� थायी� व �माणप� गट क कम
चा-यांची वैदक)य प.रपुतF इ�यादी अनुषंगीक कामे 
संबंिधत काया
सन �मुख 

8 आ� थापना 2अ  अनुकंपा योजना/सव
 िवभागां( या जे% ठता यादी संिचकेवर अिभ�ाय दणेे. राGय �िश+ण धोरण अंमलबजावणी,  � पधा
 प.र+ा, कम
वारी �िश+ण, कम
चारी आ�थापना सुिच �िस@ द  करण े I. S. O. �माणप�ाचे नुतिनकरण करणे, सवेा�वेशो3र प.र+ा/ इ�यादी अनुषंगीक कामे.    संबंिधत काया
सन �मुख 9 आ� थापना 2ब  िज-हा प.रषद नांदडे मधील गट क  (या पदां(या भरती(या अनुषंगान ेसव
 िवभागा(ंया संिचकावंर अिभ�ाय नAदिवणे, गट क मधील कम
चारी या(ं या अंतग
त बद- या,साव
ि�क बद- या मासीक �गती अहवाल                                                         संबंिधत काया
सन �मुख 10 आ� थापना 3अ  काया
लयीन आ� थापना, सा.�.िव. सवंगा
तील वग
-3 कम
चा-यां( या आ� थापना  िवषयक बाबी, सा.�.िव तील वग
-3 कम
चा-यांचे मुळ व दIुयम सेवापुि�तका अJावत करण.े व   वा<षक वेतनवाढी मा? य करणे इ�यादी अनुषंगीक कामे. संबंिधत काया
सन �मुख 11 आ� थापना 3 िज-हा प.रषद नांदडे अंतग
त वग
-४ कम
चा-यांची पदोKती, आLासीत �गती योजन े अंतग
त वरीM वेतनNेणी. िज-हा प.रषद नांदडे अंतग
त वग
-४ कम
चा-यां(या आ�थापना िवषयक बाबी व इतर अनुषंिगक कामे.  िज-हा प.रषद नांदडे अंतग
त वग
-४ कम
चा-यां(या सव
साधारण बद-या  िज-हा प.रषद नांदडे अंतग
त वग
-४ कम
चा-यांची GयेMता सुची �िस@द करणे.  िज-हा प.रषद नांदडे अंतग
त इ�यादी अनुषंगीक कामे. 
संबंिधत काया
सन �मुख 
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अ� काया�सन � काया�सन � काया�सन � काया�सन �  काया�लयाकडुन पुरिव� याकाया�लयाकडुन पुरिव� याकाया�लयाकडुन पुरिव� याकाया�लयाकडुन पुरिव� यात येणात येणात येणात येणा----या या या या सेवेचासेवेचासेवेचासेवेचा    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील सेवा पुरिवणारे अिधकारी /कम�चारी दालन �./दरु� वनी�. 1 2                                                                 3333    4444    12 आ� थापना 4 मािहताचा अिधकार अिधिनयम 2005 अज�/अपील संबंिधत शाखा/ िवभागाकडे वग� करण.े मािहताचा अिधकार अिधिनयम 2005  अ� ये मासीक/वा�षक अहवाल तयार करणे व  मा. शासन / मा.आयु� काया�लयास पाठिवणे, मा.लोक आयु� / उप लोक आयु� !करण ेिनकाली काढ$ यासाठी पाठपुरावा करणे  /मा िज% हािधकारी यांचेकडुन !ा( त िविवध िवषया वरील त�ारी/िनवेदने/लोकशाही +दन !करणे/,- टाचार िनमु�लन !करणे  इ0यादी सबंंिधत काया
सन �मुख 
13 आ� थापना 5 वग
 -3 व वग
-3 कम
चा-यांचे गट िवमा �� ताव ज%े ठता यादी तयार करणे /Oहदी मराठी प.र+ा सुट / � थायी� व �माणप� दणे े सबंंिधत काया
सन �मुख 14 िनयोजन  मा.म.ुका.अ./उप मु.का.अ.,मं1ी महोदय ,खाते !मुख यां3या व इतर आढावा बैठक7ची मािहती संकलीत क8न सादर करणे. यशवंत पंचायत राज अिभयान मािहती संकलन. मािसक अहवाल सादर करणे, इ0यादी अनुषंगीक काम.े सबंंिधत काया
सन �मुख 15 तपासणी  आयु� तपासणी.  आयु�ांनी ठरवून +दलेनुसार पं.स.तपासणी. आयु� तपासणी/ म.ुका.अ. तपासणी मु9यांचे अनुपाल तयार करणेइतर अनुषंिगक काम.े सबंंिधत काया
सन �मुख 16 िवधी क:  वैधक)य �ितपुतF संिचका , िवधी क+, ? यायालयीन �करणांची मािहती, गोपिनय अहवाल इतर अनुषगंीक काम.े सबंंिधत काया
सन �मुख 17 आवक मा. आमदार / खासदार िवधानसभा तारां+कत !; / अ. शा. ब शासक7य प1के  सामा�य !शासन िवभागाकडे !ा= झाले%या प1?वहार आवक न@दवहीत न@दवूने िज.प. नांदडे अंतग�त सव� खाते !मुख व िवभाग !मुख तसेच सामा�य !शासन िवभाग येथील सव� काया�सना कडे वाटप करणे सबंंिधत काया
सन �मुख 
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 अ� काया�सन � काया�सन � काया�सन � काया�सन �  काया�लयाकडुन पुरिव� याकाया�लयाकडुन पुरिव� याकाया�लयाकडुन पुरिव� याकाया�लयाकडुन पुरिव� यात येणात येणात येणात येणा----या या या या सेवेचासेवेचासेवेचासेवेचा    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील सेवा पुरिवणारे अिधकारी /कम�चारी दालन �./दरु� वनी�. 1 2                                                                 3333    4444    17 जावक सामा�य �शासन जावक िवभागाकडे �ा� संिचका मा.मु�य काय�कारी अिधकारी यांचेकडे पाठिवणे व मा.मु�य काय�कारी अिधकारी यांचेकडील संिचका िवभाग / सामा�य �शासन िवभागातील काया�सनाकडे पाठिवणे.  सव� कामे व न�दवही अ�ावत करणे. सबंंिधत काया
सन �मुख 18 लेखा 1 रोखपालाची सव� कामे. वग�-3 व वग�-4  �वज िनधी, कम�चारी यांचे वेतन भ!े बँकेत जमा करणे. वग�-1 व वग�-2 अिधकारी यांचे मािसक वेतन सेवाथ� �णालीने तयार करणे.  इतर अनुषंिगक कामे. सबंंिधत काया
सन �मुख 19 भांडार  भांडारपाल .  सािह%याचा पुरवठा करणे, रा&ीय महापु(ष यां+या जयंती व िवशेष ,दनाचे आयोजन करणे, मा. अ� य-, मा. मु.का.अ. व अित. मु.का.अ. यांना लागणारे सािह% य व सा�िव सािह% य उपल/ ध क(न दणेे  इतर अनुषंिगक कामे   सबंंिधत काया
सन �मुख 20 लेखा  सा.�.िव.अंतग�त शासना कडून �ा�  झाले2या अनुदानाचे िवतरण व िनयं3ण करणे.  शासन लेखािशषा�चे अनुदान िनधा�रण,ताळमेळ िवषयक कामकाज अ�शासन या लेखा िशषा�खाली अंदाजप3क तण् यार करणे व िज.प.+या सव�साधारण सभे समोर मंजूरी6तव सादर करणे.  6थािनक िनधी लखेा,पंचायत राज सिमती ,महालेखाकार नागपूर यांचे लखेा प7र-ण अनुपालन संकलन करणे, लखेा 1,2,व भाडंार यां+ या संिचकेवर अिभ�ाय  दणेे व सिनयं3ण ठेवणे सा�िव अंतग�त पंचायत राज �णालीचे LEVEL2 चे कामकाज पाहणे.  
सबंंिधत काया
सन �मुख 

 21  लेखा  मा.मु�य काय�कारी अिधकारी / अित. मा.मु�य काय�कारी अिधकारी /उप मु�य काय�कारी अिधकारी (सा) वाहनाचे इंधन दयेके तयार करण े,  वाहन िवभाग इ%यादी अनुषंगीक कामे सबंंिधत काया
सन �मुख 22 लेखा  सा.�.िव.संवगा�तील कम�चा-यांचे भ.िन.िन.�करणे, अ:ीम समायोजन इ%यादी अनुषंगीक कामे सबंंिधत काया
सन �मुख 
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िविश; काय�:- आ�थापना, �शासक,य बाबी बाबत िविवध िवभागाशी सम-वय साधणे. िज1हा प&रषद<ेया बैठका आयोिजत 
करणे, पंचायत राज सिमतीचे अनुपालन सादर करणे.  
*िवभागाचे धेय/धोरण :- कम�चा> या<या सेवा भरती िवषयक बाबी, नवीन िविवध िवभागा<या  कम�चा> या<या िनयु�%या 
तपासणे व शासना<या सामाजीक आर?णानुसार मागासवग@यांना आर?णाचा लाभ िमळवुन दणेे. तसेच िज1हा प&रषदचेे 
कामकाज सुरळीतपणे पार पाडBयासाठी आवCयक ती काय�वाही करणे.  
*धोरण - सेवा भरती िवषयक बाबDची काटेकोर अंमलबजावणी करणे व �शासनात ससुु�ता आणणे.  
*संबिधत कम�चारी :- सहाEयक �शासन अिधकारी ,किनF �शासन अिधकारी, लघुलेखक, व&रF सहाEयक, किनF सहाEयक, 
वाहन चालक व प&रचर  
*काय� -  आ�थापना िवषयक �शासक,य कामकाज िविवध िवभागामGये सम-वय साधणे आिण िविवध बैठका आयोिजत करणे. 

कामाचे �व)प ::- वरील �माण.े  
* मालमHेचा तपिशल ::- जंगम मालमHा ( फ$नचर ) 

* काया�लयीन दरुGवनी 6मांक - 02462-234668  वेळ सकाळी 9.45 ते 6.00 
* साJाहीक सुटी ::- शिनवार , रिववार व इतर साव�जिनक सुटया.           
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नादंडे िज
�ातील गट िवकास अिधकारीनादंडे िज
�ातील गट िवकास अिधकारीनादंडे िज
�ातील गट िवकास अिधकारीनादंडे िज
�ातील गट िवकास अिधकारी    अअअअ....����....    पचंायत सिमतीपचंायत सिमतीपचंायत सिमतीपचंायत सिमती        नावं नावं नावं नावं     काया�लयीन दरू� वकाया�लयीन दरू� वकाया�लयीन दरू� वकाया�लयीन दरू� वनी �नी �नी �नी �....    �मण� व�मण� व�मण� व�मण� वनी �मांकनी �मांकनी �मांकनी �मांक    1. पं.स.नांदडे Nी तोटावाडतोटावाडतोटावाडतोटावाड    युयुयुयु    डीडीडीडी    02462-248423  2.    प.ंस. मुदखेड Nी बळदे    02462-275550        3.    पं.स. अधा
पूर Nी डी एस कदम     02462-272119  4. प.ंस. भोकर. Nी ए.जी.राठोड 02467-222624  5. पं.स.उमरी  Nी पी.के.नारवटकर 02467-244702  6. पं.स. हदगाव Nी के.एल.गडापोड 02468-222325  7. पं.स.िहमायतनगर Nी आंदलेवाड मयुरकुमार 02468-244621  8. प.ंस. 7कनवट Nी एस.एम.धनव े 02469-222602  9. पं.स. माRर. Nी वाय.आर.मह� े 02460-268294  10. प.ंस. कंधार. Nी एस.एम.मांजरमकर काया
लयीन फोन बंद आह े  11. पं.स. लोहा. Nी वाT हळे , , , , �भारी 02466-242773  12. पं.स.मुखेड Nी पी.के.भालके   13. प.ंस. िबलोली Nी राजकुमार मुU कावार 02465-223532  14. पं.स. नायगाव. Nी पी.पी.फांजेवाड 02465-262914  15. प.ंस. धमा
बाद. .रU त 02465-223532  16. पं.स.दगेलुर Nी राजकुमार मुU कावार 0263-255003  
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कलम 4  1    नमुना  अ 
 

िज1हा प&रषद, नांदेड  येथील सामा-य �शासन िवभागातील अिधकारी व कम�चारी यां<या अिधकाराचा  तपशील 
 

                                                                                                            ( अ )    
                           ( ब ) 

 
                           ( क ) 
                           ( ड )           
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 कलमकलमकलमकलम,4 (1) () () ,4 (1) () () ,4 (1) () () ,4 (1) () () नमुना नमुना नमुना नमुना ((((बबबब))))    
                िज-हा प.रषद, नांदडे येथील सामा?य �शासन िवभागातील अिधकारी व कम
चाV यां(या कत
Wाचा  तपिशल 
 उप मुXय काय
कारी अिधकारी (सा.),िज.प.नांदडे     

 अ.:. पदनाम कत
W े कोण�या कायJा / िनयम / शासन िनण
य / प.रप�काकनसुार अिभ�ाय आ<थक �शासक)य फौजदारी अध
 ?यायीक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 सहाIयक �शासन अिधकारी िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  2 किनM �शासन अिधकारी िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  3 व.रM सहाIयक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक  4 किनM सहाIयक ि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 कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            ब    नमुनाब    नमुनाब    नमुनाब    नमुना िनण
य �7:येतील पय
वे+ण व जवाबदारीच ेउ3र दायी�व िनिYत कZन काय
प@दतीचे �काशन         * कामाचा �कार / नाव :-  िनरंक        * कामाचे �व;प  :- ﾠिनरंक        * अिधिनयमाचे नाव :-  िनरंक         * िनयम,   :-  िनरंक  अकअकअकअक    कामाच े व!पकामाच े व!पकामाच े व!पकामाच े व!प    कालावधी #दवसकालावधी #दवसकालावधी #दवसकालावधी #दवस    कामासाठी जवाबदार अिधकारीकामासाठी जवाबदार अिधकारीकामासाठी जवाबदार अिधकारीकामासाठी जवाबदार अिधकारी    अिभ%ायअिभ%ायअिभ%ायअिभ%ाय    1 2 3 4 5 1 िनरंक िनरंक िनरंक    कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            ब   ब   ब   ब           नमुना अनमुना अनमुना अनमुना अ    नमु?याम@ये कामाचे �कटीकरण संघटनाचे ल+ ( वाषFक) िविवध िवकासा�मक योजननेुसार  अ�अ�अ�अ�....    कामकामकामकाम////काय�काय�काय�काय�    कामाच े%माणकामाच े%माणकामाच े%माणकामाच े%माण    आ'थक ल)आ'थक ल)आ'थक ल)आ'थक ल)    अिभ%ायअिभ%ायअिभ%ायअिभ%ाय    1.  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            ब   नमुना बब   नमुना बब   नमुना बब   नमुना ब     कामाची कालमया
दा शासनाने िविवध योजनसाठी ठरवून 7द-यानुसार काम पूण
 हो\यासाठी ��येक कामाची कालमया
दा िनिYत होत े अ�अ�अ�अ�....    कामकामकामकाम////काय�काय�काय�काय�    #दवस#दवस#दवस#दवस////तासपुण� कर+यासाठीतासपुण� कर+यासाठीतासपुण� कर+यासाठीतासपुण� कर+यासाठी    जबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारी    त�ार िनारण अिधकारीत�ार िनारण अिधकारीत�ार िनारण अिधकारीत�ार िनारण अिधकारी    1. िनरंक िनरंक  िनरंक 
 िनरंक 
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 कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            ब  नमनुा अब  नमनुा अब  नमनुा अब  नमनुा अ    सामा?य �शासन िवभागातील कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम.  अ�अ�अ�अ�....    सचुनाप-कानसुार #दलेले िवषयसचुनाप-कानसुार #दलेले िवषयसचुनाप-कानसुार #दलेले िवषयसचुनाप-कानसुार #दलेले िवषय    िनयम �माकं व वष�िनयम �माकं व वष�िनयम �माकं व वष�िनयम �माकं व वष�    अिभ%ाय अिभ%ाय अिभ%ाय अिभ%ाय ((((अस
याअस
याअस
याअस
यासससस))))    1 2 3 4 1. िज-हा प.रषद(ेया सभेचे आयोजन महारा0 िज-हा प.रषद पंचायत सिमती अिधिनयम 1961  2 सवेािवषयक बाबी महारा0 िज-हा प.रषद िज-हा सेवा सवेा भरती िनयम 1967  कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            ब  नमुना बब  नमुना बब  नमुना बब  नमुना ब    सामा?य �शासन िवभागातील कामाशी संबंिधत शासन िनण
य.  अ�अ�अ�अ�....    शासन िनण�यानसुार #दललेे िवषयशासन िनण�यानसुार #दललेे िवषयशासन िनण�यानसुार #दललेे िवषयशासन िनण�यानसुार #दललेे िवषय    शासन िनण�य �माकं व तारीखशासन िनण�य �माकं व तारीखशासन िनण�य �माकं व तारीखशासन िनण�य �माकं व तारीख    अिभ%ाय अस
यासअिभ%ाय अस
यासअिभ%ाय अस
यासअिभ%ाय अस
यास    1 �शासनाचे सुसूि�करण व िनयं�ण शासनाकडून वेळोवेळी िनग
िमत केले-या शासन िनण
यानुसार  कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            ब नमुना कब नमुना कब नमुना कब नमुना क       सामा?य �शासन िवभागातील कामाशी सबंंिधत प.रप�क अ�अ�अ�अ�....    शासक1य शासक1य शासक1य शासक1य प-कानसुार प-कानसुार प-कानसुार प-कानसुार #दलले ेिवषय#दलले ेिवषय#दलले ेिवषय#दलले ेिवषय    प2रप-क �माकं व तारीखप2रप-क �माकं व तारीखप2रप-क �माकं व तारीखप2रप-क �माकं व तारीख    अिभ%ाय अस
यासअिभ%ाय अस
यासअिभ%ाय अस
यासअिभ%ाय अस
यास    1 �शासनाचे सुसूि�करण व िनयं�ण शासनाकडून वेळोवेळी िनग
िमत केले-या शासन प.रप�कानुसार  
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कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1                ब नमुना डब नमुना डब नमुना डब नमुना ड     सामा?य �शासन िवभागातील कामाशी संबंिधत काया
लयीन आदशे/ धोरणा�मक प.रप�के  अअअअ....����....    िवषयिवषयिवषयिवषय    �माकं व तारीख�माकं व तारीख�माकं व तारीख�माकं व तारीख    अिभ%ाय अस
यासअिभ%ाय अस
यासअिभ%ाय अस
यासअिभ%ाय अस
यास    
1 शासन िनण
य व प.रप�के सव
 सबंंिधत िवभागाना अवगत करणे शासनाने वेळोवेळी िनग
िमत के-यानुसार  कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1        ब     ब     ब     ब     नमुना इनमुना इनमुना इनमुना इ     िज-हा प.रषद, नांदडे येथेील सामा?य �शासन िवभागातील काया
लयाम@ये उपल]ध द�ताऐवजाची यादी अअअअ....����    द ताऐवजाचा %कार न तीद ताऐवजाचा %कार न तीद ताऐवजाचा %कार न तीद ताऐवजाचा %कार न ती////म टरम टरम टरम टर////न4दपु तकन4दपु तकन4दपु तकन4दपु तक////5हावचर 5हावचर 5हावचर 5हावचर इइइइ....    िवषयिवषयिवषयिवषय    सबंिंधत 891 सबंिंधत 891 सबंिंधत 891 सबंिंधत 891 ////पदनामपदनामपदनामपदनाम    891च े2ठकाण 891च े2ठकाण 891च े2ठकाण 891च े2ठकाण / / / / उपरो9 काया�लयात उपरो9 काया�लयात उपरो9 काया�लयात उपरो9 काया�लयात उपल<ध नस
यासउपल<ध नस
यासउपल<ध नस
यासउपल<ध नस
यास    1 वग
 1 व 2 अिधका-यां(या आ�थापना िवषयक बाबी/ सेवािनवृ3ी �करण/ेिवभागीय चौकशी �करण े आ�थापना-1 Nी  आर.के. शेकापुरे, व.रM सहाIयक िवणकर कॉलोनी, चौफाळा नांदडे 2 वग
 3  व 4 कम
चा-यांचे सवेािनवृ3ी िवषयक �करण ेप_शन अदालत    आ�थापना-1अ Nी अ� ताउ- लाखॉन , किन% ठ सहायक  Nी नगर नांदडे 3 वग
 3 कम
चाV यांच ेिवभागीय चौकशी �करणे / िविवध िवभागातनु �ा` झाले-या सिंचकेवर अिभ�ाय नAदिवण े आ�थापना-2 Nीमती  जी.एस.आळंदीकर, व.रM सहाIयक धनेगाव, नादडे                             
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4 वग
 3 कम
चा-याची िवभागीय प.र+ा/ अनुकंपा / भाषा िवषयक प.र+ा सुट आ�थापना-2अ Nी मुकेश पाटील, व.र% ठ सहायक गणेशनगर नांदउे 5 वग
 3 कम
चा-यांची आ�थापना पदोK�या / संकलन आ�थापना-2ब Nी राज_b तोटलवार , व.र% ठ सहायक िबलोली 6 वग
 4 कम
चा-यांची आ�थापना आ�थापना-3 Nी बी.डी.फोल,े व.र% ठ सहायक 7कनवट 7 काया
लयीन कम
चा-यांची आ�थापना आ�थापना-3 अ Nी अ� ताउ- लाखॉन , किन% ठ सहायक Nीनगर नांदडे 8 लोकशाही 7दन / मािहतीचा अिधकार  आ�थापना-4 Nी आर.ए.झगडे, व.र% ठ सहायक समता नगर नांदडे 9 िज-हा प.रषद सव
 साधारण /�थायी सिमती सभा आयोजन / अहवाल तयार करणे प.रषद शाखा Nी द� तुOसग चT हाण, व.र% ठ सहायक सोमेश कॉलोनी नांदडे 10 मा.आयु1 /  शासन / मा.मु.का.अ. यां(या सभेची मािहती संकलन करण े िनयोजन Nी राजेc वर आलगेावकर, िव� तार अिधकारी / सांX यीक) िसडको नांदडे 11 मा. आयु1 यांचे तपासणी मJु े तपासणी Nी आर.ए.झगडे  व.र% ठ सहायक समता नगर नांदडे           
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    12 वग
 1 व वग
 2 अिधका-यांचे दयेक तयार करण े लेखा शाखा-1 Nी जे.एल.पुंड,  व.रM सहाIयक िसडको, नांदडे 13 काया
लयीन कम
चा-यांचे  दयेक तयार करण ेमा.अ@य+/मा.मु.का.अ./उप मुकाअ (सा) /(पंचायत) वाहनाची दखेभाल व द;ु�ती/ िज.प. गाळे भाडे/वेतन व भ3े तरतुद वाटप लेखा शाखा-2 Nी. एन.जी.डांग,े  किनM सहाIयक िवनकर कॉलनी, नांदडे 
१४ भांडार शाखा भाडार शाखा लेखा-3 Nी बी.एम.टोके,  किनM सहाIयक(लेखा) गणेश नगर नांदडे १५ आवक शाखा आवक शाखा Nीमती के.एस.केते, किन% ठ सहायक लेखा नायगावं १६ जावक शाखा जावक शाखा Nी dकार पांचाळ, किन% ठ सहायक मुखेड 
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  कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1                अ     अ     अ     अ         िज-हा प.रषद, नांदडे येथेील सामा?य �शासन िवभागातील काया
लयाम@ये उपल]ध द�ताऐवजाची वग
वारी अ.:. िवषय द�तऐवजाचा �कार / न�ती / म�टर / नAदपु�तक Tहावचर इ. �मुख बाबीचा तपिशलवार सुरि+त ठेव\याचा कालावधी 
1 2 3 4 5 
1 �लंिबत टपाल गeा :मांक 1 कम
चा-याकडे आलेले सव
 टपाल, �लंिबत शासन / दIुयम काया
लय व काय
वाही न  झालेले सव
 प�Wवहार एक वषा
(या आत अंितम िनकाली काढ\याची काय
वाही करण े
2 �ित+ाधीन �करण े गeा :मांक 2 Gया �करणात अJाप शासन िनण
य �ित+ेत आहते fकवा दIुयम काया
लयाचे अहवाल �लंिबत आहते अशी �करणे. एक वषा
(या आत अंितम िनकाली काढ\याची काय
वाही करण े
3 �थायी आदशे �करणीका गeा :मांक 3 शासन िविवध िनण
य व.रM काया
लयाचे मह�वाचे आदशे,िविवध �प�के इ. �थायी अिभलेखे 
4 मह�वा(या �करणाचा गठा गeा :मांक 4 िवधानसभा / िवधान प.रषद तारा7ंकत �9, ल+वेधी सुचना/कपात सुचना/ ?यायालयीन/ लोकआयु1 �करणे इ. पाच वषा
 पय
त 
5 िववरण प� े गeा :मांक 5 सव
 सा`ाहीक/पा+ीक/मािसक/ �मैािसक/सहा मिह?याकरीता/ वा<षक िववरणप�े पाच वषा
 पय
त 
6 वगFकृत �करणीका गeा :मांक 6 �करणीकेचा अंितम िनकाल झाला अस-यास व अ?य प�Wवहाराच ेकाम झाले असलेली कागदप�.े एक वषा
पय
त 
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 कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            बबबब    िज-हा प.रषद, नांदडे येथील काया
लया(या प.रणामकारक कामासाठी जनसामा?याशी स-लामसलत कर\याची Wव�था 
 अ.:. स-ला मसलतीचा िवषयक काय
�णालीचे िव�ततृ वण
न कोण�या अिधिनयमा/ िनयमा/प.रप�काgारे पुनरावतृी काल 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
                                  कलम कलम कलम कलम 4 14 14 14 1            बबबब.      .      .      .      नमनुा अनमनुा अनमनुा अनमनुा अ     िज-हा प.रषद नांदडे येथील सामा?य �शासन काया
लया(या सिमतीची यादी �काशीत करणे. 

 अ.:. सिमतीचे नाव सिमतीचे सद�य सिमतीचे उ7hi 7कती वेळा घे\यात येत सभा जनसामा?यासाठी खुलेआह ेfकवा नाही सभेचा काय
वृ3ात (उपल]ध) 
1 2 3 4 5 6 
1 �थायी सिमती 14 12 नाही आह े
2 िज.प.सव
साधारण सभा 63 4 -*- आह े
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कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            बबबब.      .      .      .      नमुना बनमुना बनमुना बनमुना ब    सामा?य �शासन िवभाग,िज.प.नांदडे येथील काया
लया(या अिधसभांची यादी �काशीत करणे.  अ�अ�अ�अ�....    अिधसभचेे नावंअिधसभचेे नावंअिधसभचेे नावंअिधसभचेे नावं    सभचेे सभचेे सभचेे सभचेे सद यसद यसद यसद य    सभचे ेउ#=>सभचे ेउ#=>सभचे ेउ#=>सभचे ेउ#=>    #कती वळेा #कती वळेा #कती वळेा #कती वळेा घेघघेेघे+यात यतेे+यात यतेे+यात यतेे+यात यते े   सभा सभा सभा सभा जनसामा@यासाठी जनसामा@यासाठी जनसामा@यासाठी जनसामा@यासाठी खुली आह ेAकवा नाहीखुली आह ेAकवा नाहीखुली आह ेAकवा नाहीखुली आह ेAकवा नाही    सभचेा काय�वCृात सभचेा काय�वCृात सभचेा काय�वCृात सभचेा काय�वCृात ((((उपल<धउपल<धउपल<धउपल<ध))))    
1 �थायी सिमती 14 1.धोरणा�मक िनण
य घेणे 2.िविवध योजन ेअंतग
त �शासक)य मा?यता दणेे. 3. िविवध योजनांचा आथFक आिण भौतीक �गतीचा आढावा घेणे. 4. जमा आिण खचा
स मा?यता देण.े 5. वग
-1 व वग
-2 मधील अ<जत रजा मुजुर करणे. 

12 नाही सव
 सभेचे काय
वृ3ात उपल]ध असुन नमुना नAद वहीत नAदिवलेले आहते. 
2 िज.प.सव
साधारण सभा 63 1. धोरणा�मक िनण
य घेण े2. िविवध योजने अंतग
त कामास �शासक)य मा?यता दणे.े 3. िविवध योजनांचा आथFक आिण भौतीक �गतीचा आढावा घेणे. 4. कालबाj दयेकास मा?यता दणे.े 5. िविवध योजने(या िनधीचे िनयोजन करण.े 

4 नाही. 
 

सव
 सभेचे काय
वृ3ात उपल]ध असुन नमुना नAद वहीत नAदिवलेले आहते. 
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कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            बबबब.      .      .      .      नमुना कनमुना कनमुना कनमुना क     सामा?य �शासन िवभाग,िज.प.नांदडे येथील काया
लया(या अिधसभांची यादी �काशीत करणे.  अ�अ�अ�अ�....    प2रषदचे ेनावंप2रषदचे ेनावंप2रषदचे ेनावंप2रषदचे ेनावं    प2रषदचेेप2रषदचेेप2रषदचेेप2रषदचेे    सद यसद यसद यसद य    प2रषदचे ेउ#=>प2रषदचे ेउ#=>प2रषदचे ेउ#=>प2रषदचे ेउ#=>    #कती वळेा #कती वळेा #कती वळेा #कती वळेा घ+ेयात यतेेघ+ेयात यतेेघ+ेयात यतेेघ+ेयात यते े   सभा जनसामा@यासाठी खुली आह ेAकवा सभा जनसामा@यासाठी खुली आह ेAकवा सभा जनसामा@यासाठी खुली आह ेAकवा सभा जनसामा@यासाठी खुली आह ेAकवा नाहीनाहीनाहीनाही    सभचेा काय�वCृात सभचेा काय�वCृात सभचेा काय�वCृात सभचेा काय�वCृात ((((उपल<धउपल<धउपल<धउपल<ध))))    1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक              कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            बबबब.      .      .      .      नमुना डनमुना डनमुना डनमुना ड     सामा?य �शासन िवभाग,िज.प.नांदडे येथील काया
लया(या अिधसभांची यादी �काशीत करणे. 
 अ�अ�अ�अ�....    स ंथचेे नावंस ंथचेे नावंस ंथचेे नावंस ंथचेे नावं    स ंथचेे स ंथचेे स ंथचेे स ंथचेे सद यसद यसद यसद य    स ंथचेे उ#=>स ंथचेे उ#=>स ंथचेे उ#=>स ंथचेे उ#=>    #कती वळेा #कती वळेा #कती वळेा #कती वळेा घ+ेयात यतेेघ+ेयात यतेेघ+ेयात यतेेघ+ेयात यते े   सभा जनसामा@यासाठी सभा जनसामा@यासाठी सभा जनसामा@यासाठी सभा जनसामा@यासाठी खुली आह ेAकवा नाहीखुली आह ेAकवा नाहीखुली आह ेAकवा नाहीखुली आह ेAकवा नाही    सभचेा काय�वCृात सभचेा काय�वCृात सभचेा काय�वCृात सभचेा काय�वCृात ((((उपल<धउपल<धउपल<धउपल<ध))))    1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक           
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कलम कलम कलम कलम 4 ()(4 ()(4 ()(4 ()(बबबब)() )() )() )() नमुनमुनमुनमुना कना कना कना क    सा�िव िज-हा प.रषद, नांदडे अंतग
त अिधकारी याचंे नाव,े भ3े व �यांच ेमािसक वेतन करणे.     अअअअ....����....    पदपदपदपदनामनामनामनाम    अिधकाEं याअिधकाEं याअिधकाEं याअिधकाEं याचे चे चे चे नावंनावंनावंनावं    वग�वग�वग�वग�    Fजु #दFजु #दFजु #दFजु #दनाकंनाकंनाकंनाकं    दरू�वदरू�वदरू�वदरू�वनी नी नी नी ����././././फॅIसफॅIसफॅIसफॅIस////ईमेलईमेलईमेलईमेल    मािसक वेमािसक वेमािसक वेमािसक वतेनतनतनतन    पCापCापCापCा    
1. मुXय काय
कारी अिधकारी, िज.प.नांदडे Nीमती वषा
 डी ठाकूर वग
-1 २८/०९/२०२०  १३४३०० िज- हा प.रषद नांदडे 
2. अित.मुXय काय
कारी अिधकारी,िज.प.नांदडे Nी  संजय तबुाकले (�भारी) वग
-1 १४/०९/२०२१    
3. उप मुXय काय
कारी अिधकारी,(सा)िज.प.नांदडे Nी डॉ.सुधीर भ.ठAबरे वग
-1 ०९/१२/२०१९  ७८५००  
4. उप मुXय काय
कारी अिधकारी, (>ा.पं) िज.प.नांदडे Nी नामदवे क_ b े वग
-1 ०९/०९/२०२१ 

 
८०९००  

5 उप मुXय काय
कारी अिधकारी, (पा.पु व �व(छता)  Nी िTह.आर.पाटील (�भारी) वग
- 1 २४/०६/२०१९ 
   

6 उप िज-हा काय
:म सम?वयक (म>ारोहयो) Nी िTह.आर.पाटील वग
-1 २४/०६/२०१९ 
   

7 ग.िव.अ.प.ंस.कंधार Nी एस.एम.मांजरमकर,,,,    स.ग.िव.अ. वग
-1 ०५/०६/२०१७  ७११००  
8 ग.िव.अ.प.ंस.हदगावं Nी आर.एस.बजाज    स.ग.िव.अ. वग
-1 १९/०८/२०२०  ६५१००  
9 ग.िव.अ.प.ंस.भोकर Nी डी.एस.कदम    स.ग.िव.अ. वग
-1 २५/०५/२०१८  ७७८००      
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 10 ग.िव.अ.पं.स.नांदडे Nी.तोटावाड  वग
-1 ०१/०६/२०१९  ६७१०० 
 11 ग.िव.अ.पं.स.िबलोली Nी आर.िTह.मुU कावार वग
-1 १८/०९/२०१९  ७५४००  12 ग.िव.अ.प.स. मुखेड Nी के.के.भालके वग
-1 १५/१०/२०२०  ६९०००  13 ग.िव.अ. नायगावं Nी एम.एन.क_ b े, , , , स.ग.िव.अ. वग
-1 २५/०५/२०१८  ६३२००  14 ग.िव.अ.पं.स.लोहा Nी वाT हळे, �भारी ग.िव.अ वग
-1   --  15 ग.िव.अ.पं.स.7कनवट Nी एस.एन.धनव े वग
-1 ०७/०६/२०१९  ८२४००  16 ग.िव.अ.पं.स.दगेलूर Nी आर.िTह.मुU कावार वग
-1 २१/०९/२०२१  ७७७००  17 ग.िव.अ.प.स. माlर Nी वाय.आर.मह� े वग
-1 ०४/०९/२०२०  ६७०००  18 ग.िव.अ. िहमायतनगर Nी के.िTह.बळवंत वग
-1 ०४/०८/२०२१  ६९१००  19 ग.िव.अ.पं.स.उमरी Nी पी.के.नारवटकर स.ग.िव.अ. वग
-1 १९/०८/२०२०  ५९६००  20 ग.िव.अ.पं.स.अधा
पुर Nी.कदम वग
-1 १९/०८/२०१९  ५६१०० 
 21 ग.िव.अ.पं.स.मुदखेड Nी एस.एच.बाळद े वग
-1 १६/०९/२०१९     ५९५०० 
 22 ग.िव.अ.पं.स.धमा
बाद. Nी.सी.एल.रामोड  वग
-1     23 गट िवकास अिधकारी (म>ारोहयो) िज.प.नांदडे Nी एस.िTह.गोरे वग
-2 २८/०८/२०२० 

   24 सहा.ग.िव.अ.पं.स नांदडे Nीमती के.एल.सरोदे    स.ग.िव.अ. वग
-2 ०१/०६/२०१९  ६७१०० 
 25 सहा.ग.िव.अ.पं.स मुदखेड Nी एम.डी.जाधव वग
-2 ३०/०९/२०१५    26 सहा.ग.िव.अ.पं.स 7कनवट Nी बी.बी.राठोड वग
-2 ३१/०८/२०१९    27 सहा.ग.िव.अ.पं.स माlर Nी िTह.आर.अरबडवार वग
-2 २५/०५/२०१८    
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  28 सहा.ग.िव.अ.पं.स अधा
पुर  वग
-2     29 सहा.ग.िव.अ.पं.स लोहा Nी यु डी तोटावाड वग
-2 १२/०७/२०१८    30 सहा.ग.िव.अ.पं.स कंधार Nी एस एम मांजरमकर वग
-2 ०५/०६/२०१७    31 सहा.ग.िव.अ.पं.स मुखेड Nी एम.एन.क_ b े वग
-2 २५/०५/२०१८    32 सहा.ग.िव.अ.पं.स दगेलुर Nी सी एल रामोड वग
-2 २१/०८/२०१९    33 सहा.ग.िव.अ.पं.स िबलोली .रU त वग
-2     34 सहा.ग.िव.अ.पं.स नायगाव Nी एम एन क_ b े वग
-2 २५/०५/२०१८    35 सहा.ग.िव.अ.पं.स धमा
बाद  वग
-2     36 सहा.ग.िव.अ.पं.स भोकर Nी डी एस कदम वग
-2 २५/०५/२०१८    37 सहा.ग.िव.अ.पं.स उमरी Nी पी के नारवटकर वग
-2 १९/०८/२०२०    38 सहा.ग.िव.अ.पं.स हदगाव Nी आर एस बजाज वग
-2 १९/०८/२०२०    39 सहा.ग.िव.अ.पं.स िहमायतनगर  वग
-2     
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कलम कलम कलम कलम 4 ()(4 ()(4 ()(4 ()(बबबब)() )() )() )() नमुनमुनमुनमुना कना कना कना क    सा�िव िज-हा प.रषद, नांदडे अंतग
त कम
चारी यांचे नाव,े �यांचे मािसक वेतन.  अअअअ....����    कम�चाE याकम�चाE याकम�चाE याकम�चाE याचे चे चे चे नावंनावंनावंनावं    पदपदपदपदनामनामनामनाम    वग�वग�वग�वग�    Fज ु#दFज ु#दFज ु#दFज ु#दनाकंनाकंनाकंनाकं    दरू�वदरू�वदरू�वदरू�वनी नी नी नी ����././././फॅIसफॅIसफॅIसफॅIस////ईमेलईमेलईमेलईमेल    मािसक वतेनमािसक वतेनमािसक वतेनमािसक वतेन    पCापCापCापCा    1 Nी एस.वाय. महाजन लघुलेखक (उm Nेणी) वग
-3 २४/११/१९८८  १०२९०० समता नगर नांदडे 2  लघुलेखक (उm Nेणी) वग
 -3     3 Nी ए.आर.मोकल े लघुलेखक (िनn Nेणी) वग
 -3 २९/१०/१९९३  ६३२०० मगनपुरा,नांदडे 4  लघुलेखक (िनnNेणी) वग
 -3     5 Nी आर.T ही आलेगावकर िव�तार अिधकरी (सा) वग
 -3 ०१/१०/१९९३  ७७७०० िसडको नांदडे  6 Nी ए.एन.पावडे िव�तार अिधकारी (पं) वग
 -3 १२/०२/१९९०   वसंत नगर नांदडे 7 Nी शेख मु:म मकबुल सहाIयक �शासन अिधकारी वग
 -3 २९/०५/२०००  ५९६०० रावणकोळ,ता.जळकोट, 8 Nी ए.Tही.सावंत किनM �शासन अिधकारी वग
 -3 ०७/११/१९९९  ४६२०० एम.आय.डी.सी, नांदडे 9 Nी.सी.Tही.चेडडू  किनM �शासन अिधकारी वग
 -3 २३/०९/१९८६  ६०३००  10 Nी टी.एम.तोडकर किनM �शासन अिधकारी वग
 -3 ०७/०३/१९९८  ४६२०० 7कनवट 11  Nी डी.एस.महाOलग े व.रM सहाIयक वग
 -3 २१/१०/२००२  ५२००० �वातंoय सैिनक कॉलनी नांदडे 12 Nी एम.सी.पाटील व.रM सहाIयक वग
 -3 १०/११/२०१२  ३२३०० िसडको, नांदडे 13 Nीमती जी.एच.आळंदीकर व.रM सहाIयक वग
-3 ०१/०९/१९९७  ४२३०० वाजगेाव ,नांदडे 14 Nी डी.आर.चT हाण व.रM सहाIयक वग
 -3 १५/०१/२०१०  २९६००  15 Nी आर.ए.झगडे व.रM सहाIयक वग
 -3 ०५/०१/१९९६  ४२३००      
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   16 Nी. आर.जी. काबंळे व.रM सहाIयक वग
 -3 २३/१२/१९९९  ३८६००  17 Nी आर.के. शेकापुरे व.रM सहाIयक वग
 -3 ०१/०८/२०१३  ३२३००  18 Nी.वाय.एन.तु� मेदवार व.रM सहाIयक वग
 -3 ३१/०५/२०००  ३३३००  19 Nी बी.डी.फोल े व.रM सहाIयक वग
 -3 ०२/०९/२००६  ३२०००  20 Nीमती वाय.िTह.येवल े व.रM सहाIयक वग
 -3 १४/०८/२००६  ३३३००  21 Nीमती िTह.जी.थोरात व.रM सहाIयक वग
 -3 २९/१२/२०००  ३८७००  22 Nी.टोकलवाड िज.Tही. व.रM सहाIयक वग
-3   52000  23 .रU त व.रM सहाIयक वग
-3     24 .रU त व.रM सहाIयक वग
-3     25 Nी एन.बी.पुपुलवाड व.रM सहाIयक(लेखा) वग
 -3 २१/०९/२०१३  --  26 Nी ओ.पी.पांचाळ किनM सहाIयक वग
-3 २०/११/२०१२  २६००० पोणFमा नगर नांदडे 27 Nी बी.एम.अटकळे किनM सहाIयक वग
 -3 १५/०४/२००५  २७७००  28 Nी एम.बी.ढ_बरे किनM सहाIयक वग
-3 २९/०८/२००६  २३१००  29 Nी एन.जी.डांगे किनM सहाIयक वग
-3 २८/०५/१९९९  ३३०००  30 Nी य.ुजी.शमा
 किनM सहाIयक वग
-3 १५/०४/२००५  २७७००  31 Nी ए.एच.खॉन किनM सहाIयक वग
-3 २९/०५/१९९९  ३११००  32 Nी एस.जी.को- ह े किनM सहाIयक वग
-3 २१/०८/२००६  २६०००  33 Nी खाजा वाय.एस. किनM सहाIयक वग
-3 १३/०४/२००५  २७७०० िभमघाट, नांदडे 34 Nीमती आय.बी.वाघमारे किनM सहाIयक वग
-3 १५/०७/१९९६  ३४००० चौफाळा, नांदडे   
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 35 Nी शेख मुजाहीद किनM सहाIयक वग
-3 १/११/१९९९  ३०२००  36 .रU त किनM सहाIयक वग
-3     37 .रU त किनM सहाIयक वग
-3     38 .रU त किनM सहाIयक वग
-3     39 .रU त किनM सहाIयक वग
-3     40 Nीमती के.एस.केत े किनM सहाIयक(लेखा) वग
-3 ०८/१२/२००८  २३८००  41 Nी बी.एम.टोके किनM सहाIयक(लेखा) वग
-3 ०६/०३/२००९  २१७00  42 Nी डी.एच.वाघमारे किनM सहाIयक(लेखा) वग
-3 ०१/०७/२०१२  २१७००  43 Nी अमजदखॉन वाहन चालक वग
-3 २९/०१/१९९६  ४२२००  44 Nी एस.बी.बोधनकर वाहन चालक वग
-3 ०२/०१/२०१५  २३८००  45 Nी एन.िTह.भासqग े वाहन चालक वग
-3 १४/०७/१९९९  २३८००  46 Nी ए.के.गाडगेराव वाहन चालक वग
-3 २४/०७/२००८  २३१००  47 Nी एस.डी.कदम वाहनचालक वग
-3 १२/०४/२००५  २७६००  48 Nी ज.ेएस.बेग वाहनचालक  १३/०४/२००५  २६८००  49 Nी एस.डी.दवेण े वाहनचालक वग
-3 २०/०५/१९९६  ३४०००  50 .रU त वाहनचालक वग
-3     51 .रU त वाहनचालक      52 .रU त वाहनचालक वग
-3     53 .रU त वाहनचालक      54 Nी कासीमअली प.रचर वग
 -4 १६/१०/१९८५  ४१०००  55 Nी 7कशन कAडेकर प.रचर वग
 -4 २७/०३/१९८६  ३९८००  56 Nी डी.जी.lरदकुे प.रचर वग
 -4 २९/०५/२०११  २०३००  
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 57 Nी के.एस.अटकोरे प.रचर वग
 -4 १९/०४/१९८५  ३२३००  58 Nी.अमोल हAडाळे प.रचर वग
 -4 --  १५५००  59 Nी एम.डी.जाधव प.रचर वग
 -4 १५/०३/२०१४  ४११००  60 Nी जी.एन.आंचवेार प.रचर वग
 -4 १३/०१/२०१२  १९७००  61 Nी िTह.आर.कदम प.रचर वग
 -4 २१/०८/२००८  २२९००  62 Nी एच.आर.वडजे प.रचर वग
 -4 १३/०२/२०१५  १८०००  63 Nीमती एम.एस.काबंळे प.रचर वग
 -4 १७/०८/२००६  ३४३००  64 Nी एस.िTह.आघाव प.रचर वग
 -4 --  १८५००  65 Nी ए.आर.मोरे प.रचर वग
 -4 १५/१२/२०२०  १५५००  66 Nी एस.एन.सोनकाबंळे प.रचर वग
 -4 १८/०१/२०१४  १८५००  67 Nी ओ.िTह.साखरे प.रचर वग
 -4 १७/१२/२०२०  १५५००  68 Nी िTह.बी.हराळे प.रचर वग
 -4 २०/०४/२००५  २६६००  69 Nी ज.ेएच.शेख प.रचर वग
-4 ०३/०३/२००४  २५८००  70     Nी.खानजोडे बी.टी. प.रचर वग
 -4   15500  71 .रU त    प.रचर वग
 -4     
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कलमकलमकलमकलम 4 (1)  ()4 (1)  ()4 (1)  ()4 (1)  () िज-हा प.रषद नांदडे येथील अिधकाV याचंे वतेनाची िव�ततृ मािहती �कािशत करणे 
 अ.:. वग
 वेतन व ;परेषा इतर अनrुेय भ3े 

   िनयिमत महागाई भ3ा,घरभाडे भ3ा,शहर भ3ा �संगानुसार तसेच �वास भ3ा िवशेष (जसे �क-प भ3ा, �िश+ण भ3ा ) 1. भा.�.से. वग
-1 1,34,300/- 37604/- िनरंक िनरंक 2. अित.मु.का.अ. वग
-1 96900 47481/- िनरंक िनरंक 3. उप मु.का.अ.(सा.) (01) 78,500/- 36130/- िनरंक िनरंक 4. उप मु.का.अ.(पं.) (01) 80900/- 37224/- िनरंक िनरंक 5. ग.िव.अ.वग
-2 मनरेगा 87668 32510/- िनरंक िनरंक 6 ग.िव.अ.वग
-2 पंचायत 99966 32856/- िनरंक िनरंक       
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कलम 4 (1)  (17) 
िज हा प�रषद नांदडे येथील कम
चा& यां'या वेतानाची िव)तृत मािहती �कािशत करणे 

 अअअअ....����....    वग�वग�वग�वग�    वतेवतेवतेवतेन व Fपरेषान व Fपरेषान व Fपरेषान व Fपरेषा    इतर इतर इतर इतर अअअअनुननुुनुJये Jये Jये Jये भCेभCेभCेभC े   
            िनयिमिनयिमिनयिमिनयिमत महागाई भCात महागाई भCात महागाई भCात महागाई भCा,,,,    घरभाडे घरभाडे घरभाडे घरभाडे भCाभCाभCाभCा,,,,शहर भCाशहर भCाशहर भCाशहर भCा    %सगंा%सगंा%सगंा%सगंानसुार तसचे नसुार तसचे नसुार तसचे नसुार तसचे %वास भCा%वास भCा%वास भCा%वास भCा    िवशषे िवशषे िवशषे िवशषे ((((जस े%क
प भCाजस े%क
प भCाजस े%क
प भCाजस े%क
प भCा,,,,    %िश)ण भCा %िश)ण भCा %िश)ण भCा %िश)ण भCा ))))    1. लघु लेखक (उm Nेणी) (2) S15 41800-132300     िनयिमत महागाई भ� ता 28% घरभाडे भ� ता 18% शहर भ� ता 400 

िनरंक िनरंक 2. लघु लेखक (िनn Nेणी) (2) S14 38600-122800 िनरंक िनरंक 3. किनM लेखािधकारी (1) S14 38600-122800 िनरंक िनरंक 4. िव�तार अिधकारी (सा) (1) S14 38600-122800 िनरंक िनरंक 5. िव�तार अिधकारी (पं) (1) S14 38600-122800 िनरंक िनरंक 6 सहाIयक �शासन अिधकारी (1) S15 41800-132300 िनरंक िनरंक 7 किनM �शासन अिधकारी (3) S14 38600-122800 िनरंक िनरंक 8 व.रM सहाIयक (14) S 8 25500-81100 िनरंक िनरंक 9 किनM सहाIयक (15) S 6 19900-63200 िनरंक िनरंक 10 किनM सहाIयक (लेखा) (2) S 6 19900-63200 िनरंक िनरंक 11 वाहन चालक (11) S 6 19900-63200 िनरंक िनरंक 12 प.रचर (17) S 1 15000-47600 िनरंक िनरंक 
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 कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1            बबबब....    

 िज-हा प.रषद, नांदडे यथेील सामा?य �शासन िवभागातील मंजूर अंदाजप�क व खचा
चा तपिशल याची िव�तृत मािहती �कािशत करणे. अंदाजप�काचा �तीच े�काशन  अनुदाना(या िवतरणा(या �तीचे �काशन 
 अकअकअकअक....    अंदाजप-क1य िशष�काच ेअंदाजप-क1य िशष�काच ेअंदाजप-क1य िशष�काच ेअंदाजप-क1य िशष�काच ेवण�नवण�नवण�नवण�न    अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    िनयािजत वापर िनयािजत वापर िनयािजत वापर िनयािजत वापर (((()े- व )े- व )े- व )े- व कामाचा तपिशलकामाचा तपिशलकामाचा तपिशलकामाचा तपिशल))))    अिधक अनदुान अप)ेीत अिधक अनदुान अप)ेीत अिधक अनदुान अप)ेीत अिधक अनदुान अप)ेीत अस
यास Fपयातअस
यास Fपयातअस
यास Fपयातअस
यास Fपयात    अिभ%ायअिभ%ायअिभ%ायअिभ%ाय    िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

  .टप :- ��येक काया
लय व.रल मािहती कोण�यांना कोण�या �ा;पानुसार तयार करत असत,े असे �ा;sप �यांना वापरता येईल. 
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                            कलम 4  1   ब.     नमुना अ 
 िज-हा प.रषद, नांदडे यथेील सामा?य �शासन िवभागातील अनुदान वाटपा(या काय
:माची काय
प@दती  या वषा
साठी �कािशत करणे. काय
:माच ेनाव. लाभधारका(या पा�ता सबंंिधता(या अटी व शतF लाभ िमळ\यासाठी(या अटी लाभ िमळ\यासाठी काय
प@दती. पा�ता ठरिव\यासाठी आवcयक असलेले कागदप�. काय
:माम@ये िमळणार्  या लाभाची िव�तृत मािहती. अनुदान वाटपाची काय
प@दती. स+म अिधकार्  याचे पदनाम. िवनतं अजा
सोबत लागणारे शु-क. इतर शु-क. िवनतंी अजा
चा नमुना. सोबत जोडणे आवcयक असले-या कागदप�ाचंी यादी (द�तऐवज/दाखले) जोड कागदप�ाचा नमुना. काय
प@दती संदभा
त त:ार िनवारणासाठी सबंंिधत अिधकार्  याचे पदनाम.. तपिशलवार व ��येक �तरावर उपल]ध िनधी ( उदा.िज-हा पातळी, तालुकापातळी, गाव पातळी.) 

लाभा-या.ची यादी खालील नमु/यांत.) 
---------------------------  वरील मु0ांची मािहती ---------------- सामा/य �शासन िवभागा'या मया
दते िनरंक आह-े------------- 
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कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1        ब  नमुना बब  नमुना बब  नमुना बब  नमुना ब    
 

िज हा प�रषद नांदडे येथील सामा/य �शासन काया
लयातील अनुदान काय
2मा अंतग
त 
लाभा-या
ची िव)तृत मािहती �कािशत करणे. योजना / काय
2माचे नांव ::- 

 
अअअअ....����....    लाभाथ!च ेनांव व प$ालाभाथ!च ेनांव व प$ालाभाथ!च ेनांव व प$ालाभाथ!च ेनांव व प$ा    अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान / / / / लाभ यालाभ यालाभ यालाभ याची र%म ची र%म ची र%म ची र%म / / / / &व'प&व'प&व'प&व'प    िनवड पा�तेच ेिनवड पा�तेच ेिनवड पा�तेच ेिनवड पा�तेच े

िनकषिनकषिनकषिनकष    
अिभ�ायअिभ�ायअिभ�ायअिभ�ाय    

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
 

कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1        बबबब    
 िज
हा प2रषद नादंडे यथेील सामा@यिज
हा प2रषद नादंडे यथेील सामा@यिज
हा प2रषद नादंडे यथेील सामा@यिज
हा प2रषद नादंडे यथेील सामा@य %शासन िवभागातील िमळणा %शासन िवभागातील िमळणा %शासन िवभागातील िमळणा %शासन िवभागातील िमळणा----यायायाया////सवलतीचा परवानासवलतीचा परवानासवलतीचा परवानासवलतीचा परवाना    याची चालू वषा�ची तपिशलवार मािहतीयाची चालू वषा�ची तपिशलवार मािहतीयाची चालू वषा�ची तपिशलवार मािहतीयाची चालू वषा�ची तपिशलवार मािहती....    

परवाना / परवानगी / सवलतीचे �कार. 
 

अअअअ....����....    परवाना परवाना परवाना परवाना 
धारकाचेधारकाचेधारकाचेधारकाचे    नावंनावंनावंनावं    

परवा�याचा परवा�याचा परवा�याचा परवा�याचा 
�कार�कार�कार�कार    

परवाना परवाना परवाना परवाना 
�माकं�माकं�माकं�माकं    

)दनांका पासनू)दनांका पासनू)दनांका पासनू)दनांका पासनू    )दनाकंापय�त)दनाकंापय�त)दनाकंापय�त)दनाकंापय�त    साधारण साधारण साधारण साधारण 
अटीअटीअटीअटी    

परवा�याची परवा�याची परवा�याची परवा�याची 
िव&तृत मािहतीिव&तृत मािहतीिव&तृत मािहतीिव&तृत मािहती    

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
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कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1        बबबब    

िज हा प�रषद नांदडे येथील सामा/य �शासन िवभागातील मािहतीचे इल4े5ािनक )व6पात साठिवलेली मािहती �कािशत करणे चालू वषा
 
करीता. 

 
अअअअ....����....    द&तऐवजाचा द&तऐवजाचा द&तऐवजाचा द&तऐवजाचा 

�कार�कार�कार�कार    
िवषयिवषयिवषयिवषय    कोण�याकोण�याकोण�याकोण�या    

इले01ािनक इले01ािनक इले01ािनक इले01ािनक 
नमु�यातनमु�यातनमु�यातनमु�यात    

मािहती िमळिव�याची मािहती िमळिव�याची मािहती िमळिव�याची मािहती िमळिव�याची 
प�दतीप�दतीप�दतीप�दती    

जबाबदार जबाबदार जबाबदार जबाबदार 
345345345345    

1 2 3 4 5 6 
1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
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 कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1        बबबब                                                    िज-हा प.रषद नांदडे येथील सामा?य �शासन िवभागातील उपल]ध सुिवधाचा त1ा �कािशत करणे. 1. उपल]ध सुिवधा 2. भेट\या(या वेळे संदभा
त मािहती 3. वबेसाईट िवषयी मािहती 4. कॉलस_टर िवषयी मािहती 5. अिभलेख तपासणीसाठी उपल]ध सुिवधाची मािहती 6. कामा(या तपासणीसाठी उपल]ध सुिवधाचा मािहती 7. नमुने िमळ\या बाबत उपल]ध मािहती 8. सुचना फलकाची मािहती. Lथंालय िवषयी मािहतीLथंालय िवषयी मािहतीLथंालय िवषयी मािहतीLथंालय िवषयी मािहती....     अ.:. सुिवधेचा �कार वेळ काय
प@दती .ठकाण जबाबदार W1)/कम
चारी त:ार िनवारण 1 2 3 4 5 6 7 1 भेट\या(या वेळेसंदभा
त मािहती 10.00 ते 05.45 लेखी परवानगी नुसार सा.�.िव. उप मु.का.अ.(सा.�) िनयमानुसार 2 वबेसाईट िवषयी मािहती िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 3 कॉल सेटर िवषयी मािहती िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 4 अिभलेख तपासणीसाठी उपल]ध सुिवधाची मािहती काया
लयीन वेळेत लेखी परवानगी नुसार सा.�.िव. उप मु.का.अ.(सा.�.) िनयमानुसार 5 कामा(या तपासणीसाठी उपल]ध सुिवधाची मािहती काया
लयीन वेळेत लेखी परवानगी नुसार सा.�.िव. उप मु.का.अ.(सा.�.) िनयमानुसार 6 नमुने िमळणे बाबत उपल]ध मािहती िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 7 सुचना फलकाची मािहती मुXय �वेशgारावर लावले आह.े 8 गंथालय िवषयी मािहती ----------------   िनरंक ------------------------ 
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कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1        बबबब     
िज हा प�रषद नांदडे येथील सामा/य �शासन िवभागातील शासक8य मािहती अिधकारी / सहा�यक शासक8य मािहती अिधकारी / अपीलीय 

�ािधकारी ( तेथील लोक �ािधकारी'या काय
:े;ातील )याची िव)तृत मािहती �कािशत करणे. 
 अअअअ) ) ) ) शासक1य मािहती अिधकारीशासक1य मािहती अिधकारीशासक1य मािहती अिधकारीशासक1य मािहती अिधकारी    
 अअअअ....����....    शासक1य मािहती शासक1य मािहती शासक1य मािहती शासक1य मािहती अिधकाअिधकाअिधकाअिधका----याचं ेनावंयाचं ेनावंयाचं ेनावंयाचं ेनावं    पदनामपदनामपदनामपदनाम    काय�)े-काय�)े-काय�)े-काय�)े-    पCा पCा पCा पCा / / / / फोनफोनफोनफोन    इमेलइमेलइमेलइमेल    अपीलीय %ािधकारीअपीलीय %ािधकारीअपीलीय %ािधकारीअपीलीय %ािधकारी    1 2 3 

 
4 5 6 7 1 Nी शेख मु:म मकबुल सहाIयक �शासन  अिधकारी नांदडे िज-हा िज-हा प.रषद, नांदडे 02462-234668 -- उप मुXय काय
कारी अिधकारी (सा.�.) 
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 बबबब) ) ) ) सहाMयक शासक1य मािहती अिधकारीसहाMयक शासक1य मािहती अिधकारीसहाMयक शासक1य मािहती अिधकारीसहाMयक शासक1य मािहती अिधकारी    
 अअअअ....����....    सहाMयक शासक1य मािहती सहाMयक शासक1य मािहती सहाMयक शासक1य मािहती सहाMयक शासक1य मािहती अिधकाअिधकाअिधकाअिधका----याचं ेनावंयाचं ेनावंयाचं ेनावंयाचं ेनावं    पदनामपदनामपदनामपदनाम    काय�)े-काय�)े-काय�)े-काय�)े-    पCा पCा पCा पCा / / / / फोनफोनफोनफोन    इमेलइमेलइमेलइमेल    1 2 3 

 
4 5 6 1 Nी ए.Tही.सावंत किनM �शासन अिधकारी नांदडे िज-हा िज-हा प.रषद, नांदडे 02462-234668 -- 

 
 
 ((((कककक) ) ) ) अपीलीय अिधकारीअपीलीय अिधकारीअपीलीय अिधकारीअपीलीय अिधकारी    
 अअअअ....����....    अपीलीय अिधकाअपीलीय अिधकाअपीलीय अिधकाअपीलीय अिधका----याचंे याचंे याचंे याचंे नावंनावंनावंनावं    पदनामपदनामपदनामपदनाम    काय�)े-काय�)े-काय�)े-काय�)े-    पCा पCा पCा पCा / / / / फोनफोनफोनफोन    इमेलइमेलइमेलइमेल    याNंया अिधिन त शासक1य याNंया अिधिन त शासक1य याNंया अिधिन त शासक1य याNंया अिधिन त शासक1य मािहती अिधकारीमािहती अिधकारीमािहती अिधकारीमािहती अिधकारी    1 2 3 4 5 6 6 1 Nी डॉ.सुधीर भ.ठAबरे उप मुXय काय
कारी अिधकारी (सा.�.) नांदडे िज-हा 02462-234668 -- 1. Nी शेख मु:म मकबुल सहाIयक �शासन अिधकारी 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1    बबबब िज-हा प.रषद, नांदडे येथील सामा?य �शासन िवभागातील प.रणामकारक कामासाठी जनसामा?याची स-ला मसलत  करावयाची Wव�था 
 अकअकअकअक    सलामसलतीचा िवषयसलामसलतीचा िवषयसलामसलतीचा िवषयसलामसलतीचा िवषय    काय%णालीच ेिव ततृ वण�नकाय%णालीच ेिव ततृ वण�नकाय%णालीच ेिव ततृ वण�नकाय%णालीच ेिव ततृ वण�न    कोणOया अिधिनयमा िनयमाकोणOया अिधिनयमा िनयमाकोणOया अिधिनयमा िनयमाकोणOया अिधिनयमा िनयमा////    प2रप-का5दारेप2रप-का5दारेप2रप-का5दारेप2रप-का5दारे    पनुरावतृीकालपनुरावतृीकालपनुरावतृीकालपनुरावतृीकाल    

1111    2222    3333    4444    5555    1 सवेा िनवृ3 होणाV या कम
चाV यांना िनव3ृी वेतन िवषयक लाभ वेळेवर अदा करणे बाबत. पे?शन अदालत आयोजीत करणे. 
िनवृ3वतेन धारक / कुटुंब िनव3ृी वेतन धारक तसेच िनवृ3 होणाV या कम
चाV यां(या अडचणीचे िनराकरण करणेसाठी दर मिह?याचे दसुV या मंगळवारी पे?शन अदालतीच ेआयोजन क;न त:ारी / अडीअडचणीचे िनराकरण करणे. 

महारा0 शासन >ामिवकास                व जलसंधारण िवभाग प.रप�क :.मिवस-े
10/2006/�:-235/आ�था-

3/7द.06.12.2006 
दर मिह?याचे दसुV या मंगळवारी सकाळी 11.00 ते दपुारी 01.00 वाजे पयtत 
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कलम कलम कलम कलम 4  14  14  14  1    ब   ब   ब   ब   ११११११११    िज-हा प.रषद, नांदडे यथेील सामा?य �शासन िवभाग काया
लयाचे मंजूर अंदाज प�क व खचा
चा तपिशल याची िव�ततृ मािहती �कािशत करण ेअंदाज प�का(या �तीचे �काशन :- महारा0 शासन >ामिवकास व जलसंधारण िवभाग, मं�ालय, मुंबई अनदुानाNयाअनदुानाNयाअनदुानाNयाअनदुानाNया    िवतरणाNया िवतरणाNया िवतरणाNया िवतरणाNया %ितचे%ितचे%ितचे%ितचे%काशनः%काशनः%काशनः%काशनः----    दर दर दर दर मिह@यास मिह@यास मिह@यास मिह@यास िबिबिबिब....िडिडिडिड....एसएसएसएस....5दारे5दारे5दारे5दारे....अकअकअकअक    अंदाजप-#कय िशषाच े वण�नअंदाजप-#कय िशषाच े वण�नअंदाजप-#कय िशषाच े वण�नअंदाजप-#कय िशषाच े वण�न    अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    िनवा�िचत वापर िनवा�िचत वापर िनवा�िचत वापर िनवा�िचत वापर (((()े- व कामाचा तपशील)े- व कामाचा तपशील)े- व कामाचा तपशील)े- व कामाचा तपशील))))    अिधक अनुदान अिधक अनुदान अिधक अनुदान अिधक अनुदान अपे)ीत अस
यास अपे)ीत अस
यास अपे)ीत अस
यास अपे)ीत अस
यास !पयात!पयात!पयात!पयात    
1111    2222    3333    4444    5555    
1 2053 िज-हा �शासन 093(6) िज-हा अ�थापना 20530565 1,92,50,000/- िज.प.नांदडे अतंग
त सव
 सुधारीत आकृती बंधातील कम
चाV यांचे वेतन व भ3,े �वासभ3ा व सादील खच
 88,53,583/- 

2 2053 िज-हा �शासन 093(5) िज-हा अ�थापना अंदाजप�क)य काय
:म 20530752 1,15,008/-   अंदाज प�क)य काय
:म अंतग
त कम
चाV यांचे वेतन व भ3े िज-हा मुXयालय 91,992/- 

3 2053 िज-हा �शासन 093(1) िज-हा अ�थापना िज.प. व पं.स.�शासन 20530511 23,10,000/- मु.का.अ.,अित.मु.का.अ. व उप मु.का.अ. (सा/पं) यांचे वेतन व भ3 े  
4 2053 िज-हा �शासन 093 िज-हा अ�थापना (1) िज.प. व पं.स. राGय+े� 20530707 63,10,000/- सव
 ग.िव.अ. अंतग
त िज-हा नांदडे यांचे वतेन व भ3े व �वासभ3.े  
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कलम 4444  (   ) ( ड ) 

 
सव
 साधारणपणे सामा/य �शासन िवभाग िज हा प�रषद, नांदडे यांचे काया
लयात होणा-या �शासक8य / अध
/याियक कामकाजा'या �काराची 

यादी तयार करणे. घेतल ेया िनण
या बाबत काय
करणाची िममांसा द>ेयात यईेल. असे जाहीर कर>यात येते. 
संगणक8करणासाठीचा कृती आराखडा. 

कलम कलम 4 4 4 4  (   ) ( ए ) अनुसार संगणक8करणाAारे खालील �माणे कृती आराखडा तयार कर>यात आला आह.े 
संगणक8करणाचे तीन टCप.े 

1. कलम 4 अंतग
त अिनवाय
 �काशनाचे काय
 पढुील सहा मिह/याचे आत पुण
 कर>यात येईल. 
2. महEवा'या लोकािभमुख िवभागा'या काय
�णाली'या मािहती संगणीकृत कर>याची काय
वाही पुण
 कर>यात येईल. 

              उव
�रत मािहतीचे संगणक8करण  पुण
 कर>यात येईल. 
1. संगणक8करणाचे िविवध टCप.े 
2. िविशF िवषयाचे �ाधा/याने संगणक8करण कर>यात येत आह.े 
3. संगणक8करणासाठी आGथक तरतुदीची मागणी कर>यात आली आह.े 

संगणक8करण पुण
 कर>यात येईल. 
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कलम 4  (1) () (1)4  (1) () (1)4  (1) () (1)4  (1) () (1) 
 

* िज1हा प&रषद, नांदडे येथील सामा-य �शासन िवभागातील काय� व कत�L यांचा तपशील. 
 

* काया�लयाचे नाव ::- सामा-य �शासन िवभाग, िज1हा प&रषद, नांदडे. 
    

* पHा : - �टेशन रोड, िशवाजी पुतळयाजवळ, िज1हा प&रषद, नांदेड. 
* काया�लय �मुख :-  उप मु(य काय�कारी अिधकारी ( सा.� ), 

 
* शास7कय िवभागाचे नाव :- िज1हा प&रषद, नांदेड 

 


