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नाशिक शिल्ा माश्तती कारर्यालर


लोक पाशाधिकारती :- माश्ततीचरा अशाधिकाराचरा अशाधिशनरमामधरध्ये लोक पाशाधिका-राचरा संजध्येत इतर्ती
संस्ांचरा समावध्येि करणरात आला आ्ध्ये. रा संजध्येस पात्र ्ोणा-ा-रा सवव संस्ांचती रादती पत्रध्येक
शवभागानध्ये सवत:्ून करणा-ध्ये अत्रंत आवशरक आ्ध्ये.



माश्ततीचरा कारदांतगवत सवरंपध्येरणा-ध्येनध्ये पशसधद करावराचती माश्तती नध्ये्मती अदावत ठेवणे आवश्यध्येवणा-ध्ये आवशरक
आ्ध्ये. त्रासाठेवणे आवश्यती अिा पत्रध्येक माश्ततीचरा बाबताबाबतततीत पशसधदतीचती शदनांक दिवशवणा-ध्ये आवशरक आ्ध्ये.



माश्ततीचरा अशाधिकाराचरा अशाधिशनरमात सवरंपध्येरणा-ध्येनध्ये मश्तती पशसधद करणा-ध्ये बाबतंाधिनकारक आ्ध्ये . सवत:्ून
अिती माश्तती पशसधद करणरासाठेवणे आवश्यती माश्ततीचा आवाका लक्ात घेताध्येता मोठेवणे आवश्यरा पमाणा-ात संगणा-कतीकरणाअपध्येशक्त आ्ध्ये. रासाठेवणे आवश्यती पत्रध्येक शवभागानध्ये संपूणा-व संगणा-कतीकरणा-ासाठेवणे आवश्यती एक कक कृतती आराखडाा
वध्येळापत्रकास् तसध्येच त्रासाठेवणे आवश्यती लागणा-ा-रा शनाधितीचरा आवशरकतध्येस् तरार करणा-ध्ये अपध्येशक्त आ्ध्ये.

कलम 4 चती ख-रा अ्र्यानध्ये अंमलबाबतिावणा-ती ्ोणरासाठेवणे आवश्यती सववप्म राज्यातराततील सवव लोक पाशाधिकारती
रांचती रादती पशसधद करणा-ध्ये आवशरक आ्ध्ये. कोणा-तती्ती संस्ा िती घेताटनध्येननुसार, एखादा कारदाननुसार अ्वा
शनरम किकवा िासशकर आदध्येिाननुसार स्ाशपत करणरात आलती आ्ध्ये अ्वा िती िासनाचरा मालकतीचती किकवा
िासनानध्ये शनरंत्रतीत कध्येलध्येलती अ्वा िासनाकडाून ज्यातरा सस्ध्येला पनुरध्येसा शनाधिती पाप्त हत ्ोतो आ्ध्ये अिा सवव
संस्ांनती माश्ततीचा अशाधिकार अशाधिशनरम 2005 चध्ये कलम 4 अंतगवत आपणा-्ून माश्तती पशसधद करणा-ध्ये ्ती
रादती पत्रध्येक संचालक शवभागाकडाून पशसधद ्ोणा-ध्ये बाबतंाधिनकारक आ्ध्ये.
कलम 2 एच
नमुना (अ)
माश्ततीचा अशाधिकार अशाधिशनरम 2005 अनवरध्ये शवभागवार लोकपाशाधिकारती रांचती रादती.
िासशकर शवभागाचध्ये नाव :- माश्तती व िनसंपकव म्ासंचालनालर ्ध्ये िासनाचरा सामानर पिासन
शवभागाचरा अशाधिपत्राखालतील िासशकर कारर्यालर असलरानध्ये रा नमनुनराततील माश्तती संबाबतंशाधित ना्ती. अिती
ाधिारणा-ा आ्ध्ये.

कलम 2 (एच) A/B/C/D
अ. क.
---

लोक पाशाधिकारती संस्ा
संबाबतंाधितीत ना्ती

C:\Users\lakhan.neelam\Desktop\नाशिक शिमाका.doc

संस्ा पमनुखाचध्ये पदनाम
--

शठेवणे आवश्यकाणा- / पता
-
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कलम 2 एच - नमुना (ब)
िासनाकडाून पनुरध्येसा शनाधिती पाप्त हत लोकपाशाधिकारती संस्ांचती रादती.
िासशकर शवभागाचध्ये नाव
कलम 2 (h)(i)(ii) अंतर्गत
अ. क.

लोक पाशाधिकारती संस्ा
संबाबतंाधितीत ना्ती

संस्ा पमनुखाचध्ये पदनाम
--

शठेवणे आवश्यकाणा- / पता
--

संरणकीकरणासाठीचा कतती आराखडा
कलम 4 (1)(a) अननुसार संगणा-तीकरणा-ावदारध्ये कक कृतती आराखडाा तरार करणा-ध्ये . उपलबाधि सााधिनसामनुगतीचा
उपरोग करुन पत्रध्येक लोकपाशाधिकारती संस्ांनती पनुढील मारतील मागवदिवक सनुचनांचा वापर करुन अशभलध्येखाचध्ये
संगणा-तीकरणा-ाचा कक कृतती आराखडाा तरार करावा.
कक कृतती आराखडारासाठेवणे आवश्यतीचरा मागवदिवक सनुचना :
संगणा-कतीकरणा-ाचध्ये ततीन टप्त हपध्ये
*
कलम 4 अंतगवत अशनवारव पकािनाचध्ये कारव.
*
म्त्वाचरा लोकाशभमनुख शवभागाचरा कारवपणा-ालतीचती माश्तती संगणा-तीकक कृत करणा-ध्ये.
*
उववरतीत माश्ततीचध्ये संगणा-कतीकरणा-.


संगणा-कतीकरणा-ाचध्ये शवशवाधि टप्त हपध्ये
*
शवशिषट शवषरांचध्ये पााधिानरानध्ये संगणा-कतीकरणा-.
*
संगणा-कतीकरणा-ासाठेवणे आवश्यती आर्क तरतनुद.
*
संगणा-कतीकरणा-ासाठेवणे आवश्यती कालावाधिती शनशशचत करणा-ध्ये.
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नाशिक येथील शिल्ा माश्ती कायर्यालयातील काय्ग व कत्गव्येये यांचा तपशिल
कारर्यालराचध्ये नांव

:-

शिल्ा माश्तती कारर्यालर, नाशिक.

पता

:-

सारडाा संकनुल,शतसरा मिला, नाशिक -422 001

कारर्यालर पमनुख

:-

शिल्ा माश्तती अशाधिकारती, नाशिक

िासकतीर शवभागाचध्ये नाव :-

माश्तती व िनसंपकव म्ासंचालनालर, मनुंबाबतई

कोणा-त्रा मंत्रालराततील खात्राचरा अशाधिनसत :- सामानर पिासन शवभाग,
कारवक्ध्येत्र

:-

शिल्ा भभौगोशलक - नाशिक शिल्ा/ कारर्याननुरुप

शवशिषठेवणे आवश्य कारव

:-

माश्तती व पशसदती

शवभागाचध्ये धरध्येर / ाधिोरणा- :- म्ाराष्ट्र िासनाचरा धरध्येर, ाधिोरणा-ांचती पशसदती
ाधिोरणा-

:-

सवव संबाबतंाधितीत कमवचारती :-

वरतीलपमाणा-ध्ये.
शिल्ा माश्तती अशाधिकारती, माश्तती अशाधिकारती, माश्तती स्ायरक,
तंत्रस्ायरक,दनुरमनुद्रक चालक, शलपतीक -शन-टंकलध्येखक,
सववसााधिारणा- स्ायरक, वा्नचालक,शिपाई,संदध्येिवा्क.

कारव
कामाचध्ये शवसतक कृत सवरुप
मालमतध्येचा तपशिल

:-

म्ाराष्ट्र िासनाचरा धरध्येर, ाधिोरणा-ांचती पशसदती

:- िासनाचती शवकास कामध्ये व कलराणा-कारती रोिनांचध्ये पशसदती कारव.
:-

भाडाचती इमारत मध्ये. िनक कनस्ट्रक्िन, नाशिक िागध्येचा तपशिल
1800 चभौ. फनुट,सारडाा संकनुल, नाशिक.

उपलबाधि सध्येवा

:-

ईमध्येल सनुशवाधिा dionashik1@gmail.com

संस्ध्येचरा संरचनात्मक तक्त्रामधरध्ये कारवक्ध्येत्राचध्ये पत्रध्येक सतरावरचध्ये तपशिल:- खालतीलपमाणा-ध्ये.
कारर्यालरतीन दनुरधवनती कमांक व वध्येळा :- 2578686 /2314114 सकाळती 9.45 तध्ये सारंकाळती
5.45 वा.
साप्त हताश्क सनुटती व वध्येळा :- दनुसरा व चभौ्ा िशनवार व सवव रशववार.
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संसथेचा पारुप तक्ता

जिल्ह महज्तती कहरर्यालर, नहजाशिक
शिल्ा माश्तती अशाधिकारती

माश्तती अशाधिकारती

दनुरमनुद्रकचालक शन
टंकलध्येखक

शलपतीक शन टंकलध्येखक

ú

ú

वा्नचालक

वा्नचालक

शिपाई

ú

माश्तती स्ायरक
उप माश्तती कारर्यालर,
मालध्येगांव
दनुरमनुद्रकचालक शन
टंकलध्येखक

सववसााधिारणा- स्ायरक

चकतीमनुद्रणा- रंत्रचालक

ú

संदध्येिवा्
क

संदध्येिवा्क

माश्तती स्ायरक
परकषत पशसधदती प्कनाशिक

संदध्येिवा्क

üú
शिपाई

शलपतीक शन टंकलध्येखक
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नमुना- (अ)

कलम 4 (1) (b) (2)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराततील अशाधिकारती व कमवचारती रांचरा अशाधिकारांचा तपितील

‘अ’
अ.क.

पदनाम

अशाधिकार-आर्क

कोणा-त्रा कारदा /शनरम/
िासन शनणा-वर / पशरपत्रक
शवततीर अशाधिध्येकार शनरम 1978

अशभपर

1

शिल्ा माश्तती
अशाधिकारती

आर्क कारर्यालर पमनुख
म्णा-ून सवव अशाधिकार

कोणा-त्रा कारदा /शनरम/
िासन शनणा-वर /पशरपत्रक
म्ाराष्ट्र नागरती सध्येवा शनरम , शवततीर
अशाधिकार शनरम .

अशभपार

‘बाबत’
अ.क.

पदनाम

1

शिल्ा माश्तती
अशाधिकारती

अशाधिकारपिासकतीर
िासकतीर
शनरमाननुसार

--

‘क’
अ.क.

अ.क.

पदनाम

पदनाम

अशाधिकारफभौिदारती
लागू ना्ती

अशाधिकार- अाधिव
नरारतीक
लागू ना्ती

C:\Users\lakhan.neelam\Desktop\नाशिक शिमाका.doc

कोणा-त्रा कारदा /शनरम/
िासन शनणा-वर /पशरपत्रक

‘डा’
को णा-त्रा कारदा /शनरम/
िासन शनणा-वर /पशरपत्रक

अशभपार

अशभपार
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कलम 4 (1) (b) (ii)
नमनुना (बाबत)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराततील अशाधिकारती व कमवचारती रांचरा कतववराचा तपशिल.
अ.क

पदनाम

अशाधिकार-आर्क

1

शिल्ा माश्तती अशाधिकारती

आर्क आ्रणा- व
संशवतरणा- करणा-ध्ये

कोणा-त्रा कारदा/शनरम /िासन अशभपार
शनणा-वर/पशरपत्रक
िासकतीर शनरमाननुसार

पिासकीय
अ.क
1

शिल्ा माश्तती
अशाधिकारती
माश्तती अशाधिकारती

2

माश्तती स्ायरक

3

दनुरमनुद्रक चालक शन
टंकलध्येखक

4

6
7

शलपतीक -शनटंकलध्येखक
सववसााधिारणास्ायरक
शसनध्येरंत्रचालक
वा्नचालक

8

शिपाई

5

कारर्यालर पमनुख शनरंत्रक

िासकतीर शनरमाननुसार

शिल्ा माश्तती अशाधिकारती रांचरा अननुपशस्ततीत
पिासकतीर शनरंत्रणा- व वक कृत िाखध्येचध्ये कामकाि
वक कृत व लध्येख शल्तीणा-ध्ये , शिल्ा माश्तती अशाधिकारती व
माश्तती अशाधिकारती रांचरा अननुपशस्ततीत पिासकतीर
शनरंत्रणासंपूणा-व संगणा-क शवभागाचरा कामाचती िबाबताबाबतदारती
सांभाळणा-ध्ये, माश्तती स्ायरक रांचरा गगैर्िध्येरतीत
कामकाि सांभाळणा-ध्ये.
मोटारवा्नध्ये दनुरुसतती शवषरक कामकाि पा्णा-ध्ये
लध्येखाशवषरक कामकाि
िाश्रात शवतरणा- कामकाि
आस्ापना शवषरक सवव कामकाि ,आवक
िावक
पदिवन भरशवणा-ध्ये, लोकराज्यातर अंक शवकती.
िासकतीर वा्नांचती दध्येखरध्येख व वा्न चालशवणा-ध्ये इ.
बाबताबाबततीचध्ये पिासकतीर कतववरध्ये पार पाडाणा-ध्ये
कारर्यालराततील साफसफाई , टपाल वाटप व
कारर्यालरतीन इतर कामध्ये इत्रादती बाबताबाबततीचध्ये पिासकतीर
कतववरध्ये पार पाडाणा-ध्ये

िासकतीर शनरमाननुसार

फभौिदारती
लागू ना्ती
अाधिव नरारतीक
लागू ना्ती
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िासकतीर शनरमाननुसार

िासकतीर शनरमाननुसार

िासकतीर शनरमाननुसार
िासकतीर शनरमाननुसार
िासकतीर शनरमाननुसार
िासकतीर शनरमाननुसार
िासकतीर शनरमाननुसार
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कलम 4 (1) (ब) (iii)
शनणा-वर पशकरध्येततील परववध्येक्णा- व िबाबताबाबतदारतीचध्ये उतरदाशरत्व शनशशचत करुन कारवपधदततीचध्ये पकािन
(कामचा पकार / नाव )
कामाचध्ये सवरुप :- िासनाचरा दैंनशदन कामकािाचती पशसदती.
संबाबतंशाधित तरतनुद :- मागणा-ती क. ए.6, 2220 माश्तती व पशसदती, रा लध्येखाशिषर्याखालती मंिूर अननुदान
अशाधिशनरमाचध्ये नाव :- पशसधदतीचीचें काम रोिचरा रोि पार पाडाावती लागतात. िाश्राततीचध्ये शवतरणा- 1 मध्ये
2001 चरा िासन शनणा-वराननुसार करणरात रध्येतध्ये.
शनरम :िासन शनणा-वर :पशरपत्रकध्ये :सामानर पिासन शवभागाचरा शनणा-वराननुसार करणरात रध्येतध्ये.
कारर्यालरतीन आदध्येि :अ.
क.
1

कामाचध्ये सवरुप

कालावाधिती शदवस

कामासाठेवणे आवश्यती िबाबताबाबतदार
अशाधिकारती
संबाबतंशाधित अशाधिकारती व
कमवचारती.

अशभपार

पशसदती शवषरक कामाचा
-------रोिचरा रोि शनपटारा,
िाश्रात शवतरणा-, लोकराज्यातर
शवतरणा-आशद.
शटप :- कलम 4 (1) (b)(ii)
पत्रध्येक कारव, सध्येवा, कतववर, अशाधिकाराचती अंमलबाबतिावणा-ती करणराकरतीता अशाधिशनरम, शनरम, िासन
शनण्रर, पशरपत्रक, आदध्येि रांचा आाधिार घेताध्येऊनच कारवपधदतती ठेवणे आवश्यरतध्ये.
पत्रध्येक कारव, सध्येवा, कतववर, अशाधिकाराचती अंमलबाबतिावणा-ती किती ्ोतध्ये राचती पधदतती पकाितीत करणा-ध्ये
रासाठेवणे आवश्यती लोकपाशाधिकारती माश्ततीचध्ये संकलन परसपर संबाबतंाधि व कारवपधदतती ठेवणे आवश्यरवणरासाठेवणे आवश्यती वर अननुशनदनुनिर्देितीत
अटतीननुसार पूतवता करावती.
उदा. पकरणा-ाचा शनपटारा करणराचती कारवपधदतती ?
सनुनावणा-तीचरा तारखा शनशशचततीचती कारवपधदतती ?
कालकमाननुसार पकरणा-ाचा शनपटारा कध्येला िातो का ?
का्ती शविध्येष पकरणा-ंना पााधिानर शदलध्ये िातध्ये का ?
उदा. अननुदानाचरा वाटपाचती कारवपधदतती / सवलत दध्येणराचती कारवपधदतती /लाभा्र्थीचरा
शनवडातीचती कारवपधदततीचती शवसतक कृत माश्तती का्ती शवशिषट कोटा शदला िातो कार ?
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कलम 4 (1)(ब)(iv)
नमुना (अ)
नमनुनरामधरध्ये कामाचध्ये पकटतीकरणासंघेताटनाचध्ये लक् ( वारषक )
अ. क

काम / कारव

कामाचध्ये पमाणालागू ना्ती

आर्क लक्

अशभपार

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब)
कामाचती कालमरर्यादा दररोि काम पूणा-व ्ोणरासाठेवणे आवश्यती पत्रध्येक कामाचती कालमरर्यादा
अ.क.

काम / कारव

1
2
3
4

बाबतातमरा,
लोकराज्यातर,
पदिवन,
िाश्राततीचध्ये शवतरणा-

शदवस / तास पूणा-व
करणरासाठेवणे आवश्यती
दररोि
गरिध्येननुसार
गरिध्येननुसार
आवशरकतध्येननुसार

अशाधिकारती /कमवचारती
िबाबताबाबतदार
शिल्ा माश्तती अशाधिकारती
माश्तती अशाधिकारती,
माश्तती स्ायरक
सववसााधिारणा- स्ारक

तकार शनवारणाअशाधिकारती
शिल्ा माश्तती
अशाधिकारती

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ)
शिल्ा माश्तती कारर्यालर कामािती संबाबतंाधितीत शनरम/अशाधिशनरम
अ. क.

सनुचना पत्रकाननुसार शदलध्येलध्ये शवषर

शनरम कमांक व वषनुनिर्दे

कलम 4 (1) (v)

अशभपार

नमुना (ब)

शिल्ा माश्तती कारर्यालर कामािती संबाबतंशाधित िासन शनणा-वर
अ.क.
1

िासन शनणा-वराननुसार शदलध्येलध्ये शवषर
िाश्रात शवतरणा-
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कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क)
.................... कामािती संबाबतंशाधित परतीपत्रकध्ये
अ. क.

िासन शनणा-वराननुसार शदलध्येलध्ये शवषर

िासन शनरम कमांक व तारतीख
लागू ना्ती

अशभपार ( असलरास)

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड)
....शिल्ा माश्तती कारर्यालर. कामािती संबाबतंशाधित कारर्यालरतीन आदध्येि / ाधिोरणा-ात्मक पशरपत्रकध्ये
अ. क.

शवषर

कमांक व तारतीख
लागू ना्ती

अशभपार (असलरास )

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ई )
शिल्ा माश्तती कारर्यालर रध्ये्तील नाशिक कारर्यालरामधरध्ये उपलबाधि दसताऐविांचती रादती दसतऐविांचा
शवषर
अ. क.

1
2
3
4

दसताऐविाचा पकार

शवषर

संबाबतंशाधित वरक्तती / पदनाम

नोंद पनुसतक
नोंद पनुसतक
वक कृत नोंदव्ती.
सववसााधिारणा- स्ारती
आदध्येिाननुसार नोंदपनुसतकध्ये
मसटर,

िाश्रात
अशाधिसवतीकक कृतती
वक कृत
लध्येखा,
आस्ापना ,

लध्येखा शलपतीक
माश्तती अशाधिकारती
माश्तती स्ायरक
दनुरमनुद्रक चालक
शलशपक शन टंकलध्येखक

वरक्ततीचध्ये शठेवणे आवश्यकाणा-/
उपरोक्त कारर्यालरात
उपलबाधि नसलरास
नाशिक
नाशिक
नाशिक
नाशिक
नाशिक

अशिलेखाची संपूणा-व रादती पत्रध्येक लोकपाशाधिकारती संस्ा तरार करध्येल , अशभलध्येखामधरध्ये दसतावध्येि, नसतती
संगणा-तीकक कृत माश्तती इत्रादती असध्येल. माश्ततीचरा अशाधिकाराचती अंमलबाबतिावणा-ती सनुलभ करणरासाठेवणे आवश्यती ्ती माश्तती
तरार करणा-ध्ये अत्रंत आवशरक आ्ध्ये. रादती वापरणरास, तपासणरास आशणा- समिणरास सनुलभ असलती पाश्िध्ये
. तसध्येच आवशरकतध्येनुसार नमनुनध्ये घेताध्येणराचरा कारवपधदततीचा्ती अंतभर्याव असावा.
प्म कारर्यालराततील उपलबाधि नसतध नस्तींचती रादती करावती त्रांचध्ये वगर्थीकरणा- करावध्ये . दसताएविांचध्ये शवसतक कृत
माश्तती.नोंद पनुसतकांचती रादती व वगर्थीकरणा- करावध्ये. का्ती दसतावध्येि िध्ये नसतती किकवा नोंद पनुसतकांचरा सवरुपात
ना्तीत त्रांचती रादती करुन ठेवणे आवश्यध्येवणा-ध्ये. लवकर सापडाणराचरा ्ध्येतनुनध्ये ्ती रादती कारर्यालरामधरध्ये कक्ापमाणा-ध्ये , टध्येबाबतल पमाणा-ध्ये
तरार करुन ठेवणे आवश्यध्येवणा-ध्ये आवशरक आ्ध्ये. तती पनुढील मारतील पमाणा-ध्ये तरार करावती.
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कलम 4 (1) (अ) (vi)

अ.
क.
1
2
3
4
5
6
7

..शिल्ा माश्तती कारर्यालर, नाशिक रध्ये्तील कारर्यालरामधरध्ये दसताऐविांचती वगववारती
शवषर
दसताऐविाचा पकार नसतती/
पमनुख बाबताबाबततीचा
सनुरशक्त ठेवणे आवश्यध्येवणराचा
मसटर/ नोंदपनुसतक, व्ाउचर इ.
तपितीलवार
कालावाधिती
िाश्रात
नोंदपनुसतक
पकरणा-ांचरा नोंदती
2 वषध्ये
अशाधिसवतीकक कृतती
नोंदपनुसतक
पशत्रकांचध्ये शवतरणा1 वषनुनिर्दे
वक कृत
नोंदव्ती
नोंदती.
1 वषनुनिर्दे
पकािनध्ये
नोंदव्ती
1 वषनुनिर्दे
पदिवनध्ये
नोंदव्ती
1 वषध्ये
आस्ापना,
स्ारती आदीचेंिाननुसार आवशरक
5 वषनुनिर्दे
नोंदपनुसतक, सध्येवापनुसतकध्ये, मसटर
5 वषनुनिर्दे
लध्येखा
सववसााधिारणा- स्ारती
5 वषनुनिर्दे
आदध्येिाननुसार आवशरक नोंदती
पनुसतकध्ये.
कलम 4 (1) (अ) (vii)

नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराचरा कारर्यालराचरा पशरणा-ामकारक कामकािासाठेवणे आवश्यती िनसामानरांिती
सलला मसलत करणराचती वरवस्ा
अ. सललामसलततीचा
क.
शवषर
1
वक कृत शवषरक
कामकाि

कारवपमाणा-ालतीचध्ये शवसतक कृत वणा-वन
सववसााधिारणा- मनुदध्ये लक्ात घेताध्येवून
पत्रकार संघेताटनध्येचरा पशतशनाधिती
सोबाबतत शवचार शवनतीमर कध्येला
िातो. पशसदती माधरमध्ये रांचराततील
सनुसंवादाचरा दषक कृ टतीनध्ये चचर्या कध्येलती
िातध्ये.रात कनुठेवणे आवश्यला्ती अशाधिशनरम
पशरपत्रकाचा संबाबतंाधि रध्येत ना्ती.

कोणा-त्रा अशाधिशनरमा/
पशरपत्रकावदारध्ये
--

पनुनरावक कृततीकाल
--

टतीप :- कलम 4(1)(बाबत)(vii) अंतगवत पत्रध्येक लोकपाशाधिकारती संस्ध्येनध्ये अशाधिशनरम/शनरम/पशरपत्रक इत्रादती
अंशतम करणरापूवर्थी/राबाबतशवतांना िनतध्येचती मतध्ये/आक्ध्येप िाणा-ून घेताध्येणरासाठेवणे आवश्यती अशसतत्वात असलध्येलरा कारवपधदततीचती
माश्तती दध्येणा-ध्ये अपध्येशक्त आ्ध्ये.
अनध्येक वध्येळा सशमततीचती स्ापना करुन शिशबाबतरादारध्ये, गामसभध्येदारध्ये, िनसनुनवाई अ्वा
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कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराचरा सशमततीचती रादती पकाशित करणा-ध्ये
अ.क
क .

सशमततीचध्ये नाव

सशमततीचध्ये सदसर

1

पत्रकार व
पिासन समनवर
सशमतती
खािगती
दूरशचत्रवाणा-ती
संशनरंत्रणा- सशमतती

िासकतीर 6,
अिासकतीर 4.

3

तंटामनुक्तती गाम
पत्रकारांना
पनुरसकार सशमतती

िासकतीर 3
अिासकतीर 3

4

मश्ला अत्राचार
तकार शनवारणासशमतती

िासकतीर 3
मश्ला
पनुरुष 3

2

िासकतीर 4,
अिासकतीर 6

सशमततीचध्ये
उशदषट

शकतती वध्येळा
घेताध्येणरात रध्येतध्ये

पत्रकारांवर
वषर्यातून एकदा
्लला
किकवा
कारववा्ती
आवशरकतध्येननुसार
पक्ोभक वक कृत
ततीन मश्नरातून
व असभर
एकदा
िाश्रात
पशसधदतीवर
कारववा्ती
तंटामनुक्तती
िून पासून
गाम रोिनध्येचती
कारववा्ती सनुरु
वरापक
पशसधदतीसाठेवणे आवश्यती
कारर्यालरात
काम
करणा-ा-रा
मश्ला
कमवचारती रांचध्ये
छळवूणा-क
बाबताबाबतत शनरंत्रणा-

सभा
िनसामानरांसाठेवणे आवश्यती
खनुलती आ्ध्ये किकवा
ना्ती
ना्ती

सभध्येचा
कारववक कृतांत
(उपलबाधि)

ना्ती

-

ना्ती

--

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ब)
शिल्ा माश्तती कारर्यालराचरा नाशिक रध्ये्तील अशाधिसभांचती रादती पकाितीत करणा-ध्ये
अ.क अशाधिसभध्येचध्ये नाव
क .

सभध्येचध्ये सदसर

सभध्येचध्ये
उशदषट

लारू ना्ी
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शकतती वध्येळा
घेताध्येणरात रध्येतध्ये

सभा
सभध्येचा
िनसामानरां कारववक कृतांत
साठेवणे आवश्यती खनुलती ( उपलबाधि)
आ्ध्ये किकवा
ना्ती

-
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कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (क)
..नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराचरा पशरषदध्येचती रादती पकाितीत करणा-ध्ये
अ.क. पशरषदध्येचध्ये नाव

पशरषदध्येचध्ये सदसर

पशरषदध्येचध्ये
उशदषट

शकतती वध्येळा
घेताध्येणरात रध्येतध्ये

सभा
सभध्येचा
िनसामानरांसाठेवणे आवश्यती कारववक कृतांत
ठेवणे आवश्यती खनुलती आ्ध्ये
(उपलबाधि)
किकवा ना्ती

लारू ना्ी
कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ड)
.....नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराचरा पशरषदध्येचती रादती पकाितीत करणा-ध्ये
अ.क

संस्ध्येचध्ये नाव

संस्ध्येचध्ये
सदसर

संस्ध्येचध्ये
उशदषट

शकतती वध्येळा
घेताध्येणरात रध्येतध्ये
लारू

सभा िनसामानरांसाठेवणे आवश्यती
खनुलती आ्ध्ये किकवा ना्ती

सभध्येचा
कारववक कृतांत
(उपलबाधि)

ना्ी

कलम 4 (1) (ब) (IX)
नाशिक येथील शिल्ा माश्ती कायर्यालयातील अशककारी व
कम्गचारी यांची नावे, पते व तयांचे माशसक वेतन
शिल्ा माश्ती कायर्यालय, नाशिक
(मा्े िानेवारी,2016 चे वेतन)
अ.क

पदनाम

अशाधिकारती/
कमवचा-रांचध्ये नाव
डाॉ. शकरणा- मोघेताध्ये

वगव

रुिू शदनांक

1

शिल्ा माश्तती
अशाधिकारती

1

23.01.2009

2

माश्तती
अशाधिकारती

शती. शकरणा- वाघेता

2

01.07.2006

3

दनुरमनुद्रकचालक
शन टंकलध्येखक

शती. शवनोद िां. पाटतील

3

27.03.2001

4

शलपतीक -शनटंकलध्येखक

शतीमतती सनुलोचना सं. श्रध्ये

3

16.08.2006

5

सववसााधिारणास्ायरक

शती. शकरणा- मा. डाोळस

3

24.07.2009
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दनुरधवनती क
फॅक्स/ ईमध्येल
0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं.2314114
0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं.2314114
0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं. -2578686
0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं. 2578686
0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं. 2578686

एकनुणावध्येतन
54521

37441

28214

26877

24619
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6

वा्नचालक

शती. अरकिवद शव. मचंडाध्ये

3

13.10.1997

7

वा्नचालक

शती. शवनोद बाबता. कोकणा-ती

3

01.10.1980

8

शिपाई

शती. नागध्येि का. शनकम

4

05.12.1994

9

संदध्येिवा्क

शती. सनुरध्येि ि. कनुमावत

4

15.03.1980

10

संदध्येिवा्क

शती. कचरु म. अश्रध्ये

4

01.02.1982

उप माश्ती कायर्यालय, मालेरांव,
1

5

माश्तती
स्ायरक
दूरमनुद्रकचालक
शन टंकलध्येखक
शलपतीक-शनटंकलध्येखक
चकतीमनुद्रणारंत्रचालक
शिपाई

6

संदध्येिवा्क

2
3
4

शती. गोपाल भा. सांळूखध्ये

3

18.2.2013

शती. रािध्येि रा. सोनार

3

15.2.1991

शती. अबदनुलगनती म. मनसनुरती

3

25.3.1998

शरक्त

4

----

शरक्त

4

----

शरक्त

4

----

2

माश्तती
स्ायरक

शतीमतती मोश्नती शती. राणा-ध्ये

शसनध्येरंत्रचालक

शती. शदलतीप शि. खगैरनार

29545

36678

24699

20878

28404

(मा्े िानेवारी,2016 चे वेतन)

पकरकर्षित पशसध्दी पी पथक- नाशिक
1

0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं.-2578686
0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं. 2578686
0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं. 2578686
0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं. 2578686
0253-2578686
dionashik@gmail.com
फॅक्स नं. 2578686

02554-250755

38713

02554-250755

28543

02554-250755

23748

02554-250755

----

02554-250755

---

02554-250755

---

siomalegaon03@gmail.com
siomalegaon03@gmail.com
siomalegaon03@gmail.com
siomalegaon03@gmail.com
siomalegaon03@gmail.com
siomalegaon03@gmail.com

(मा्े िानेवारी,2016 चे वेतन)
3

27.7.2009

0253-2578686

45307

dionashik@gmail.com

फॅक्स नं. 2578686

3

26.12.1985

0253-2578686

32548

dionashik@gmail.com

3

वा्नचालक

शती. बाबताबाबतनुराव का. भोरध्ये

3

1.11.1985

फॅक्स नं. 2578686
0253-2578686
dionashik@gmail.com

फॅक्स नं. 2578686
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पकरकर्षित पशसध्दी पी पथक- कळवण
4

वा्नचालक

(मा्े िानेवारी,2016 चे वेतन)

शरक्त

3

---

0253-2578686

---

dionashik@gmail.com

फॅक्स नं. 02532578686

कलम 4 (1) (x)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराचरा अशाधिकारती व कमवचा-रांचती वध्येतनाचती शवसतक कृत माश्तती पकाशित करणा-ध्ये

शिल्ा माश्ती कायर्यालय, नाशिक
अ.क

वगव

वध्येतन रुपरध्येषा

शनरशमत म्ागाई
भता, ि्र भता

पसंगाननुसार
(िसध्ये पवास भता)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2(1)
3(1)
3(1)
3(1)
3(2)
4(1)
4(1)
4(1)

9300-34800- गध्येडा पध्ये-5000
9300-34800-गध्येडा पध्ये-4400
5200-20200 गध्येडा पध्ये 2400
5200-20200- गध्येडा पध्ये 2200
5200-20200- गध्येडा पध्ये 2100
5200-20200-गध्येडा पध्ये 1900
5200-20200 गध्येडा पध्ये 1800
5200-20200 गध्येडा पध्ये 1600
5200-20200 गध्येडा पध्ये 1300

54521
37441
28214
29545
36678
51496
28404
24699
20878

पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार

शविध्येष (िसध्ये
पकलप भता
पशिक्णा- भता)
लागू ना्ती
लागू ना्ती
लागू ना्ती
लागू ना्ती
लागू ना्ती
लागू ना्ती
लागू ना्ती
लागू ना्ती
लागू ना्ती

उप माश्ती कायर्यालय, मालेरांव
1
2
3
4
5

3(1)
3(1)
3(1)
4(1)
4(1)

9300-34800- गध्येडा पध्ये.4300
5200-20200 गध्येडा पध्ये 2400
5200-20200-गध्येडा पध्ये 1900
4440-7440-गध्येडा पध्ये 1600
4440-7440-गध्येडा पध्ये 1300

38713
28543
23748
-----

पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार

लागू
लागू
लागू
लागू
लागू

ना्ती
ना्ती
ना्ती
ना्ती
ना्ती

पकरकर्षित पशसध्दी पी पथक-नाशिक
1
2
3

3(1)
3(1)
3(1)

9300-34800- गध्येडा पध्ये. 4300
5200-20200 गध्येडा पध्ये 2550
5200-20200-गध्येडा पध्ये 2000

45307
37654
32548

पसंगाननुसार
पसंगाननुसार
पसंगाननुसार

लागू ना्ती
लागू ना्ती
लागू ना्ती

-----

पसंगाननुसार

लागू ना्ती

पकरकर्षित पशसध्दी पी पथक कळवण
1

3(1)

5200-20200-गध्येडा पध्ये 1900
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कलम 4 (1)(ब) (xi)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराचध्ये मंिूर अंदािपत्रक व खचर्याचा तपशिल राचती शवसतक कृत माश्तती पकाशित करणा-ध्ये




अंदािपत्रकांचा पततीचध्ये पकािन
अननुदानाचरा शवतरणा-ाचरा पततीचध्ये पकािन
अ.
क.

1
2
3
4

अंदािपत्रशकर ितीषर्याचध्ये
वणा-वन

अननुदान

मनुखर पाधिान शिषव 2220
माश्तती व पशसधदती

सन 2015-16
आर्क वषव
मा्ध्ये माचव, 16 अखध्येर
5588367

800 इतर 1 शिल्ा माश्तती
कारर्यालराचती आस्ापना.
60 इतर 101 िाश्रात व
दक
क कृ पशसधदती
102 माश्तती कीचेंद्र
िाश्रात व पशसधदती -शविध्येष
पशसधदती मोश्म

शनरोशित वापर
(क्ध्येत्र व
कामाचा
तपशिल)

अशाधिक अननुदान
अपध्येशक्त
असलरास
रुपारात

अशभपार

1359649
314055
439921

उपशिषव- 22201175-26

5

शिल्ा वारषक रोिना मागणा-ती क.

1498617

ओ-25, 2220, माश्तती व
पशसदती, 60 इतर, 109
छाराशचत्र सध्येवा (42) शिल्ा
रोिना नाशिक (42)(01)
शिल्ा माश्तती कारर्यालराचध्ये
बाबतळकटतीकरणा- (22201157)-

31 स्ायरक अननुदानध्ये (वध्येतनध्येतर)

6

उपशिषव- शविध्येष घेताटक
200000
रोिना
22200482-26
टतीप :- पत्रध्येक कारर्यालर वरतील माश्तती कोणा-त्रा ना कोणा-त्रा पारुपाननुसार तरार करत असतध्ये , असध्ये पारुप
त्रांना वापरता रध्येईल.
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कलम 4 (1) (ब) (xi) नमुना (अ )
कारर्यालराततील अननुदान वाटपाचरा कारवकमाचती कारवपधदतती
पकाितीत करणा-ध्ये.

















कारवकमाचध्ये नाव
लाभा््थींचरा पात्रता संबाबतंाधितीचरा अटती व ितर्थी
लाभ शमळणरासाठेवणे आवश्यतीचरा अटती
लाभ शमळणरासाठेवणे आवश्यतीचती कारवपधदतती .
पात्रता ठेवणे आवश्यरशवणरासाठेवणे आवश्यती आवशरक असलध्येलती कागदपत्र .
कारवकमामधरध्ये शमळणा-ा-रा लाभाचती शवसतक कृत माश्तती.
अननुदान वाटपाचती कारवपधदतती .
सक्म अशाधिका-रांचध्ये पदनाम.
शवनंतती अिर्यासोबाबतत लागणा-ारध्ये िनुलक .
इतर िनुलक.
शवनंतती अिर्याचा नमनुना.
सोबाबतत िोडाणा-ध्ये आवशरक असलध्येलरा कागदपत्रांचती रादती. ( दसतऐवि/ दाखलध्ये )
िोडा कागदपत्राचा नमनुना.
कारवपधदतती संदभर्यात तकार शनवारणा-ासाठेवणे आवश्यती संबाबतंशाधित अशाधिका-राचध्ये पदनाम.
तपशिलवार व पत्रध्येक सतरावर उपलबाधि शनाधिती ( उदा. शिल्ा पातळती,तालनुका पातळती,गाव पातळती
लाभा्र्थीचती रादती खालतील नमनुनरात.

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराततील अननुदान कारवकमांतगवत लाभा्र्थीचती
शवसतक कृत माश्तती पकाितीत करणा-ध्ये.
रोिना / कारवकमाचध्ये नाव :अ.
लाभा्र्थीचध्ये नाव व पता
अननुदान /लाभ
शनवडा पात्रतध्येचध्ये
अशभपार
क.
राचती रक्कम /
शनकष
सवरुप
लारू ना्ी
टतीप :- शवशवाधि रोिनांसाठेवणे आवश्यती कारवकमांक अंतगवत वध्येगवध्येगळती रादती पकाशित करणा-ध्ये आवशरक आ्ध्ये.
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कलम 4 (1) (ब) (xiii)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराततील शमळणा-ा-रा / सवलततीचा परवाना रांचती
चालू वषर्याचती तपशिलवार माश्तती
परवाना / परवानगती / सवलततीचध्ये पकार
अ परवाना ाधिारकाचध्ये परवानराचा
क नाव
पकार
क

परवाना
कमांक

शदनांका
पासून

शदनांका
परंत

सााधिारणा- परवानराचती
अटती
शवसतक कृत
माश्तती

पकार उदा . िर वा्नाचा परवाना असध्येल तर दनुचाकती/ चार चाकती/ िडा वा्न इ. चा तपितील.
शवसतक कृत माश्तती - शवषरावर परवानराचती माश्तती
उदा . अकक कृषती वापरासाठेवणे आवश्यतीचरा परवानगतीचध्ये असलरास सव्नुनिर्दे नं. आवशरक आ्ध्ये. इ.
टतीप :- पत्रध्येक परवानाचरा पकाराननुसार वध्येगळती रादती तरार करणा-ध्ये आवशरक आ्ध्ये.
कलम 4 (1) (ब) (xiv)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराततील माश्ततीचध्ये इलध्येक््ट्राशनक सवरुपात
साठेवणे आवश्यशवलध्येलती माश्तती पकाितीत करणा-ध्ये. चालू वषर्याकरतीता
अ.क

दसतऐविाचा
पकार

शवषर

1

वक कृत संकलन

मा. मनुखरमंत्रती व इतर
अशतम्त्वाचरा वरकक्तचा दभौरा
कारवकम, म्त्वाचरा
िासकतीर बाबतगैठेवणे आवश्यका, दभौरध्ये,
िासकतीर उपकमांचरा
पशसधदती शवषरक बाबताबाबतती





शव्डातीओ शक्लप
छाराशचत्रध्ये
रनुशनकोडा मिकूर
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कोणा-त्रा
इलध्येक््ट्रॉशनक
नमनुनरात
वध्येबाबतसाईटवर
उपलबाधि

माश्तती
शमळशवणराचती
पधदतती
इंटरनध्येटवर
संकध्येतस्ळादारध्ये
www.mahane
ws.gov.in

िबाबताबाबतदार
वरक्तती
शि.मा.अ.
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कलम 4 (1) (ब) (xv)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालरात उपलबाधि सनुशवाधिांचा तक्ता पकाितीत करणा-ध्ये.
उपलबाधि सनुशवाधिा

भध्येटणराचध्ये वध्येळध्ये संदभर्यात माश्तती.

वध्येबाबतसाईट शवषरती माश्तती.

कॉलसीचेंटर शवषरती माश्तती.

अशभलध्येख तपासणा-तीसाठेवणे आवश्यती उपलबाधि सनुशवाधिांचती माश्तती.

कामाचरा तपासणा-तीसाठेवणे आवश्यती उपलबाधि सनुशवाधिांचती माश्तती.

नमनुनध्ये शमळणराबाबताबाबतत उपलबाधि माश्तती.

सूचना फलकाचती माश्तती.

गं्ालरा शवषरती माश्तती.
अ.क
सनुशवाधिध्येचा पकार
क.
1 भध्येटणराचरा वध्येळा संदभर्यात
अशभलध्येख तपासणा-ती
2
पत्रकार व अनर
3
पसारमाधरमध्ये
पशतशनाधिध नस्तींना अपध्येशक्त
असणा-ारती माश्तती
कामाचरा तपासणा-तीसाठेवणे आवश्यती
4
उपलबाधि सनुशवाधिांचती
माश्तती

वध्येळ

कारवपधदतती

शठेवणे आवश्यकाणा-

कारर्यालरती
न
वध्येळध्येत

संबाबतंाधितीत
कमवचारती
माश्तती पनुरशवणा-ध्ये

नाशिक

----//-------//----

----//-----------//----

----//------//---

----//----

----//----

----//---
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िबाबताबाबतदार वरक्तती तकार शनवारणा/ कमवचारती
संबाबतंशाधित कमवचारती शिल्ा माश्तती
अशाधिकारती
----//--------//----

-----//--------//----

----//----

----//----
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कलम 4 (1) (xvi)
नाशिक रध्ये्तील शिल्ा माश्तती कारर्यालराततील
िासकतीर माश्तती अशाधिकारती / अपशलर अशाधिकारती (तध्ये्तील लोक पाशाधिकारतीचरा क्ध्येत्राततील ) रांचती
शवसतक कृत माश्तती पकाशित करणा-ध्ये
अ :- िासकतीर माश्तती अशाधिकारती
अ
क
1

िासकतीर माश्तती
अशाधिका-राचध्ये
नाव
डाॉ शकरणा- मोघेताध्ये

पदनाम

कारवक्ध्येत्र

पता

ईमध्येल/फोन

अशपलतीर
पाशाधिकारती

शिल्ा
माश्तती
अशाधिकारती

नाशिक
शिल्ा

सारडाा संकनुल,
शतसरा मिला,
नाशिक

Dionashik@
gmail.com
02532578686

मा. उपसंचालक
(माश्तती) नाशिक

बाबत :- स्ायरक िासकतीर मश्तती अशाधिकारती
अ
क
1

स्ायरक िासकतीर
माश्तती अशाधिका-राचध्ये
नाव
शती. शकरणा- वाघेता

पदनाम

कारव
क्ध्येत्र

पता

ईमध्येल/फोन

माश्तती
अशाधिकारती

नाशिक
शिल्ा

सारडाा संकनुल, शतसरा
मिला, नाशिक

Dionashik@
gmail.com
0253-2578686

क :- अशपलतीर अशाधिकारती
अ
क

अशपलतीर
अशाधिकाराचध्ये नाव

पदनाम

कारवक्ध्येत्र

पता /फोन

ईमध्येल

रांचरा अशाधिनसत
िासकतीर माश्तती
अशाधिकारती

1

शती. सततीि
लळतीत

उपसंचालक

नाशिक
शवभाग

शवभागतीर माश्तती
कारर्यालर, नाशिक
अशशवनती बाबतरॅक्स,
भरततीपूवव छात्र
पशिक्णा- कीचेंद्रासमोर,
शवभागतीर आरनुक्त
कारर्यालर पशरसर,
नाशिक रोडा४२२००१.

Dydirectornashik
@gmail.com
dydirectornashik
@yahoo.co.in

शिल्ा माश्तती अशाधिकारती
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दूरधवनती : ०२५३२४६९९१२.
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कलम 4 (1) (ब) (xvii)
नाशिक रध्ये्तील .शिल्ा माश्तती कारर्यालराततील पकाितीत माश्तती.
लोकराज्यातर दरम्ा शवतरतीत करणरात रध्येतध्ये , शिवार अनर िासनशनणा-वराचती माश्तती, बाबतातमरा लध्येखावदारध्ये शनरशमत
शदलती िातध्ये. गरिध्येननुसार संबाबतंशाधित शवभागाकडाून पत्रकार पशरषदध्येचध्ये आरोिन करणरात रध्येतध्ये.
कलम 4 (1) (क)
सववसामानर लोकांिती संबाबतंशाधित म्त्वाचध्ये शनणा-वर व ाधिोरणा-ध्ये रांचती रादती पकािन करतीता तरार करणा-ध्ये व
शवतरतीत करणा-ध्ये. िासनाचध्ये म्त्वाचध्ये शनणा-वर व ाधिोरणा-ध्ये पकाशित करणा-ध्ये व गामपातळती परंत शवतरतीत करणा-ध्ये.
कलम 4 (1) (ड)
सववसााधिारणा-पणा-ध्ये आपलरा कारर्यालरात ्ोणा-ा-रा पिासकतीर/अाधिवनरारतीक कामकािाचरा पकारचती रादती तरार
करणा-ध्ये. घेताध्येतलध्येलरा शनणा-वराबाबताबाबतत कारव करणराचती मतीमांसा रापनुढील मारध्ये दध्येणरात रध्येईल असध्ये िाश्र करणा-ध्ये .
टतीप :- लोकपाशाधिकारती / िासकतीर माश्तती अशाधिकारती ्ध्ये सूचनाफलक/वतवमानपत्र सावविशनक
पसारमाधरमध्ये, सनुचना पसारणा-, इंटरनध्येट इ. चा उपरोग माश्ततीचरा पसारासाठेवणे आवश्यती करतध्ये.
000000000000000
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सनुचना,

