नंदुरबार जिल्ा माज्तती कारर्यालर
कलम 2 एच नमुना (अ)
माज्ततीचा अजिकार अजिजनरम 2005 अन्वरये ज्वभाग्वार ललोकपाजिकारती रांचती रादती.
शासजकर ज्वभागाचये :- माज्तती ्व िनसंपक्क म्ासंचालनालर, मुंबई ्ये शासनाच्रा सामानर पशासन ज्वभागाच्रा अजिपत्यराखालीालतील शासकतीर कारर्यालर
असलरानये नमुनराततील माज्तती संबितीत ना्ती अशती िारणा आ्ये .

अ. क.
1

ललोक पाजिकारती संसंा
संबंजित ना्ती

कलम 2 (एच) a/b/c/d
संसंा पमुखालीांचये पदनाम
जनरंक

जिकाण / पता
जनरंक

कलम 2 एच नमुना (ब)
शासनाकडून पुरयेसा जनिती पापत ललोकपाजिकारती संसंांचती रादती.
शासजकर ज्वभागाचये नां्व :अ. क.
1

ललोक पाजिकारती संसंा
संबंजित ना्ती

C:\Users\lakhan.neelam\Desktop\6 नंदरु बार जिमाका.doc

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतर्गत
संसंा पमुखालीांचये पदनाम
जनरंक

जिकाण / पता
जनरंक

1

संगणकतीकरणासाितीचा कृतती आराखालीडा
कलम 4 (1) (a) अ-अनुसार संगणतीकरणावदारये कृतती आराखालीडा तरार करणये. उपलबि सािन सामुगतीचा उपरलोग करुन पत्यरयेक ललोकपाजिकारती
संसंांनती पुढतील माग्कदश्कक सूचनांचा ्वापर करुन अजभलयेखालीाचये संगणतीकरणाचा कृतती आराखालीडा तरार करा्वा.
कृतती आराखालीडरासाितीच्रा माग्कदश्कक सूचना संगणकतीकरणाचये ततीन टपपये :



कलम 4 अंतग्कत अजन्वार्क पकाशनाचये कार्क.
म्त्य्वाच्रा ललोकाजभमुखाली ज्वभागाच्रा कार्कपणालतीचती माज्तती संगणतीकृत करणये .
उ्व्करतीत माज्ततीचये संगणकतीकरण.

 संगणकतीकरणाचये ज्वज्वि टपपये :



ज्वजशषट ज्वषरांचये पािाऱ्रानये संगणकतीकरण.
संगणकतीकरणासािती आरंक तरतुद
संगणकतीकरणासािती काला्विती जनश्चत करणये
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कलम 4 (1) (b) (i)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील कारकार्ये ्व कत्कवरये रांचा तपजशल
कारर्यालराचये ना्व:पता :-

जिल्ा माज्तती कारर्यालर, नंदुरबार
206, दुसरा मिला, न्वतीन पशासकतीर इमारत, टलोकर तला्व रलोड, नंदुरबार

कारर्यालर पमुखाली :-

जिल्ा माज्तती अजिकारती

शासजकर ज्वभागाचये ना्व-

सामानर पशासन ज्वभाग

कलोणत्यरा मंतालराततील :खालीात्यराच्रा अजिनसत

माज्तती ्व िनसंपक्क म्ासचांलनालर, मुंबई

कार्ककयेत -

जिल्ा भभौगलोजलक - नंदुरबार जिल्ा/ कारर्यानुरुप

ज्वजशषि कार्क -

माज्तती ्व पजसधदती

ज्वभागाचये धरयेर / िलोरण -

म्ाराष्ट्र शासनाच्रा धरयेर, िलोरणांचती पजसधदती

िलोरण -

्वरतीलपमाणये

स्व्क संबंजित कम्कचारती कार्क -

जिल्ा माज्तती अजिकारती, माज्तती स्ायरक
्वरतील पमाणये

कामाचये ज्वसतृत स्वरुपमालमतयेचा तपशतील उपलबि सये्वा -

शासकतीर इमारतती, न्वतीन पशासकतीर इमारत, नंदुरबार
ई-मयेल सुज्विा dipronandurbar@gmail.com

संसंयेच्रा संरचनात्यमक तक्त्यरामधरये कार्ककयेताचये पत्यरयेक सतरा्वरचये तपशतील कारर्यालरतीन दूरध्वनती कमांक ्व ्वयेळा - 02564-210014, ा - 02564-210014, 210015 सकाळा - 02564-210014, ती
9-30 तये सारंकाळा - 02564-210014, ती 6-00 कक्वा त्यरानंतर काम संपयेपर्कत, सापताज्क सुटती ्व ज्वजशषट सये्वयेसािती िरज्वलयेलरा ्वयेळा - 02564-210014, ा - शासकतीर सा्व्किजनक सुटरा, सुटतीच्रा
काळा - 02564-210014, ात मंततीम्लोदरांचये दभौरये अं्वा अनर कार्ककम, बबैिकांसािती कारर्यालर सुरु िये्वा्वये लागतये.
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जिल्ा माज्तती कारर्यालर, नंदुरबार
जिल्ा माज्तती अजिकारती

माज्तती स्ारक

संगणक चालक

जलजपक जन टंकलयेखालीक ú

्वा्न चालक

जशपाई

सारकल संदयेश ्वा्क
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कलम4 (1) (b)(ii) नमुना (अ)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील अजिकारती ्व कम्कचारती रांच्रा अजिकारांचा तपजशल

अ.क
1

पदनाम
जिल्ा माज्तती अजिकारती

अ.क
1

अ.क

पदनाम
जिल्ा माज्तती अजिकारती

पदनाम

अ
कलोणत्यरा कारदा / जनरम / शासन जनण्कर/पजरपतक

अजिकार आरंक
आरंक

ज्वततीर अजिकार -जनरम पुशसतका 1978
शासन जनण्कर क. ज्वअप/2013/प.क.30/2013/ज्वजनरम भाग-2
जद. 17 एजपल, 2015

अजिकार -पशासकतीर
नंदुरबार जिल्ा माज्तती
कारर्यालर म्णुन असलयेलये
अजिकार

अजिकार -फभौिदारती

संबितीत ना्ती
अ.क

पदनाम

अजभपार

अजिकार - अि्कनरारतीक

ब
कलोणत्यरा कारदा / जनरम / शासन जनण्कर/पजरपतक

अजभपार

म्ाराष्ट्र नागरती सये्वा सये्वा जनरम ज्वततीर अजिकार पुशसतका
1978 शासन जनण्कर क.
ज्वअप/2013/प.क.30/2013/ज्वजनरम भाग-2
जद. 17 एजपल, 2015
क
कलोणत्यरा कारदा / जनरम / शासन
जनण्कर/पजरपतक
संबंजित ना्ती
ड
कलोणत्यरा कारदा / जनरम / शासन
जनण्कर/पजरपतक
संबंजित ना्ती

अजभपार

अजभपार

माज्ततीचा अजिकार कक, रशदा
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कलम4 (1) (b)(ii) नमुना (ब)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील अजिकारती ्व कम्कचारती रांच्रा कत्कवरांचा तपशतील
अ.क
पदनाम
क
1
जिल्ा माज्तती अजिकारती
2

माज्तती स्ायरक

3

दुरमुद्रक चालक जन टंकलयेखालीक

4
5
6
7

जलजपक जन टंकलयेखालीक
स्व्कसािारण स्ारक
्वा्न चालक
दुरमुद्रक संदयेश ्वा्क

8

स्वंच्च्छक जन जशपाई

कत्कवरये
लयेखालीा,्वृत, ज्वततीर ज्वषरक
स्व्क बाबती इतर स्व्क बाबती
्वृत ्व लयेखाली जल्णये,अजिशस्वकृतती अि्क
शस्वकृत करणये, ्व सादर करणये
आसंापना,िाज्रात ज्वतरण, ्वृत ्व लयेखाली
टाईप करणये,्वा्नये
लयेखालीा ज्वषरक कामकाि
जरक्त पद
्वा्न चालज्वणये ्व ्वा्नाचती दयेखालीरयेखाली करणये
बातमरा ्वाटप करणये तसयेच कलोषागार ्व बबॅक
इतर कामकाि
बातमरा ्वाटप,कारर्यालरतीन स्वच्च्छता ्व
टपाल ्वाटप करणये

कलोणत्यरा कारदा / जनरम / शासन
जनण्कर / पजरपतकानुसार
शासन जनण्कर सापज्व/मािम/109
8/76 प.क.9.7.2002
---

अजभपार
------

--

--

-----

-----

---

--

आरंक ú
पशासकतीर
फभौिदारती
अि्कनरारतीक
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कलम 1 (1) (ब) (III )
ननर्गय प्रन्रक्रियक्रियेतरियेतील पय्गवेक्षक्रियेक्षर वेक्ष जबाबदारीचे ारीचे उतरियेतीचक्रिये उत्तरीचे उतदारीचे ानयत्व निश्चवेक्ष ननश्चित करुनदचत करुन काय्गपध्दतीचे प्रकादारीचे तरियेतीचक्रिये प्रकाशन (कामाचा प्रकारीचे उत/नावेक्ष )
कामाचयेê स्वरुप :
संबंजित तरतुद :अजिजनरमाचये ना्व :जनरम: शासन जनण्कर :-

शासनाच्रा दबैनंजदन कामकािाचती पजसधदती
मागणती क. ए 6, 2220- माज्तती ्व पजसधदती रा लयेखालीाशतीषर्याखालीालती मंिूर अनुदान
पजसधदतीचये काम स्व्क कामये मुख्यरालारापासून तर जिल्ा पातळा - 02564-210014, तीपा्वयेतलो रलोिच्रा रलोि पार पाडा्वती लागतात
िाज्राततीचये ज्वतरण 31 ऑगसट, 2009 च्रा शासन जनण्करानुसार करणरात रयेतये.
जिल्राततील अजिशस्वकृतती पजतका िारक पतकारांचती माज्तती िये्वणये, नज्वन अजिशस्वकृतती कजरता फफॉम्क ज्वतरतीत करणये, न्वतीन
अजिशस्वकृतती कजरता फफॉम्क भरुन घेयेऊन सजमततीसमलोर सादर करणये , ्व अजिशस्वकृतती िारकांना शासनाकडून दयेर असलयेलये लाभ
जमळा - 02564-210014, णये बाबत पमाणपत दयेणये ईत्यरादती कामये सामानर पशासन ज्वभागाचये जनण्करानुसार करणरात रयेतये .
पजरपतकये :कारर्यालरतीन आदयेश :
अ. क. कामाचये स्वरुप
काला्विती जद्वस
कामासािती िबाबदार अजिकारती
अजभपार
1
पजसधदती ज्वषरक कामाचा जनपटारा रलोिच्रा रलोि जनरंक
संबंजित शाखालीाजिकारती
जनरंक
ललोकराजर ज्वतरण, िाज्रात ज्वतरण आजद
टतीप : कलम 4 (1) ( b ) (ii)
पत्यरयेक कार्क, सये्वा, कत्कवर अजिकाराचती अंमलबिा्वणती करणराकरतीता अजिजनरम, जनरम, शासन जनण्कर, पजरपतकये, आदयेश रांचा आिार घेयेऊनच
कार्कपधदतती िरतये.
पत्यरयेक कार्क, सये्वा, कत्कवर अजिकाराचती अंमलबिा्वणती कशती ्लोतये राचती पधदतती पकाशतीत करणये रासािती ललोकपाजिकार्ती मा्तीततीचये संकलन
परसपर संबंि ्व कार्कपधदतती िर्वणरासािती ्वर अनुजनदकार्येशतीत अटतीनुसार पुत्कता करा्वती.
उदा. पकरणाचा -जनपटारा करणराचती कार्कपधदतती !
सुना्वंणतीच्रा तारखालीां -जनश्चततीचती कार्कपधदतती !
कालकमानुसार पकरणाचा जनपटारा कयेला िातलो का !
का्ती ज्वशयेष पकरणांना पािानर जदलये िातये का !
उदा. अनुदानाच्रा ्वाटपाचती कार्कपधदतती / स्वलत दयेणराचती कार्कपधदतती / लाभांर्थीच्रा जन्वडतीचती
कार्कपधदततीचती ज्वसतृत मा्तीतती का्ती ज्वजशषट कलोटा जदला िातलो कार !
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कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ)
नमुनरामधरये कामाचये पकटतीकरण
संघेटनाचये लक (्वारषक)
अ.क.
काम / कार्क
1
आरंक उजउद्दिषटये नसतात दबैनंजदन काम पार
पाडा्वये लागतये.

कामाचये पमाण
जनरंक

आरंक लक
जनरंक

अजभपार
जनरंक

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब)
कामाचती कालमरर्यादा दररलोि काम पूण्क ्लोणरासािती
पत्यरयेक कामाचती कालमरर्यादा :अ.क. काम / कार्क

िबाबदार अजिकारती

1
2
3
4
5
6

जिल्ा माज्तती अजिकारती
माज्तती स्ारक
माज्तती स्ारक
जि.मा.अ. ्व माज्तती स्ारक
स्व्क अजिकारती कम्कचारती
दुरम्रदुक जन टंकलयेखालीक

तकार जन्वारण
अजिकारती
जिल्ा माज्तती अजिकारती
जिल्ा माज्तती अजिकारती
जिल्ा माज्तती अजिकारती
जिल्ा माज्तती अजिकारती
जिल्ा माज्तती अजिकारती
जिल्ा माज्तती अजिकारती

जलजपक टंकलयेखालीक

जिल्ा माज्तती अजिकारती

7

जद्वस / तास पूण्क
करणरासािती
्वृत काढणये
दररलोि
िाज्रात ज्वतरण करणये
आ्व्रकतयेनुसार
पदश्कन आरलोिन करणये
गरियेनुसार
कार्ककम, बबैिकांना उपशसंत रा्णये
दररलोि
ललोकराजर ्वग्कणतीदार करणये
दररलोि
्वृत टाईप करणये ्व आसंापना ज्वषरक दररलोि
कामकाि
लयेखालीाज्वषरक कामकाि
दररलोि
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अ. क.
1

अ. क.
1

2

3

4

5

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ)
जिल्ा माज्तती कारर्यालराच्रा कामाशती संबंजित जनरम / अजिजनरम
सुचना पतकानुसार जदलयेलये ज्वषर
जनरम कमांक ्व ्वष्क
जनरंक
जनरंक
कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब)
जिल्ा माज्तती कारर्यालराच्रा कामाशती संबंजित शासन जनण्कर
शासन जनण्करानुसार जदलयेलये ज्वषर
जनरम कमांक ्व तारतीखाली
िाज्रात ज्वतरण
सामानर पशासन ज्वभाग पतीरुबती प.-7-20034 /जदनांक 1.5.2001 तसयेच शा.
जन.सा.प.िाज्रात 2009/प.क.137/34
जद.31/08/2009
अजिशस्वकृतती पजतका
सा.प.ज्व.प.कअजिशस्वकृतती/2007/353/प.क.49/34
जद.19.9.2007 तसयेच ्वयेळा - 02564-210014, लो्वयेळा - 02564-210014, ती पजसधद
झालयेलये शासन जनण्कर ्व पजरपतकये
जिल्ा माज्तती कारर्यालराचये बळा - 02564-210014, कटतीकरण
शासन जनण्कर
करणये
सा.प.ज्व.्वाजनरलो/2010/प.क.346/34 जद.
9.9.2010
आजद्वासती उपरलोिना अनुसूजचत
शासन जनण्कर
िमाततीकजरता असलयेलरा रलोिनाच्रा पजसधदती
सा.प.ज्व.जटएसपती/2012/प.क.351/34
कार्ककम
जद.05 फयेबु्वारती,2013 तसयेच 03.04.2013
तसयेच 17.9.2016
अनुसूजचत िातती उपरलोिना अनुसूजचत िातती
शासन जनण्कर
करतीता असलयेलरा रलोिनांना वरापक पजसधदती
सा.क.ज्व.ज्वघेरलो/2009/प.क.163/34 जद.
दयेणयेबाबत
08.03.2010 तसयेच 17.09.2016
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जनरंक

अजभपार ( असलरास )
----

---
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अ. क.
1

अ.क.

अ.क.
1
2
3
4
5
6

शासकतीर पतकानुसार जदलयेलये ज्वषर
नमुना (ब ) पमाणये

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क)
कामाशती संबंजित पजरपतकये
परतीपतक कमांक ्वतारतीखाली

अजभपार (असलरास)
----

नमुना (ड)
जिल्ा माज्तती कारर्यालराच्रा कामाशती संबंजित कारर्यालरतीन आदयेश / िलोरणात्यमक परतीपतकये
ज्वषर
कमांक ्व तारतीखाली
अजभपार (असलरास)
नमुना (ब)
----कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ई)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालरामधरये उपलबि दसताऐ्विांचती रादती दसताऐ्विाचा ज्वषर
दसताऐ्विाचा पकार
ज्वषर
संबंजित वरक्तती
वरक्ततीचये जिकाण/उपरलोक्त
कारर्यालरात उपलबि (नसलरास)
नोंद पुसतक
िाज्रात
िाज्रात जलपतीक
नंदुरबार
नोंद पुसतक
्वृत ज्वषरक
पकाशनये
स्व्कसािारण संारती आदयेशानुसार नोंदपुसतकये, नसतती, मसटर
लयेखालीा ज्वषरक नोंदती

अजिस्वतीकृतती
्वृत
पकाशनये
आसंापना
लयेखालीा

माज्तती स्ायरक
माज्तती स्ायरक
माज्तती स्ायरक
आसंा जलपतीक
जलपतीक -टंकलयेखालीक

नंदुरबार
नंदुरबार
नंदुरबार
नंदुरबार
नंदुरबार

अजभलयेखालीाचती संपूण्क रादती पत्यरयेक ललोकपाजिकारती संसंा तरार करयेल . अजभलयेखालीामधरये दसता्वयेि, नसतती संगणतीकृत मा्तीतती इत्यरादती असयेल .
माज्ततीच्रा अजिकाराचती अंमलबिा्वणती सुलभ करणरासािती ्तीमा्तीतती तरार करणये अत्यरंत आ्व्रक आ्ये . रादती ्वापरणरास, तपासणरास आजण
समिणरास सुलभ असलती पाज्िये. तसयेच आ्व्रकतये नुसार नमुनये घेयेणराच्रा कार्कपधदततीचा्ती अंतभर्या्व असा्वा.
पंम कारर्यालराततील उपलबि नसतध नस्तींचती रादती करा्वती त्यरांचये ्वगर्थीकरण करा्वये . दसताए्विांचये ज्वसतृत माज्तती, नोंद पुसतकांचती रादती ्व ्वगर्थीकरण
करा्वये. का्ती दसता्वयेि िये नसतती कक्वा नोंद पुसतकांच्रा स्वरुपातं –ना्तीत त्यराचती रादती करुन िये्वणये . ल्वकर सापडणराच्रा ्येतुनये ्ती रादती कारर्यालरामधरये
ककापमाणये, टयेबल पमाणये तरार करुन िये्वणये आ्व्रक आ्ये. तती पुढतील तरार करा्वती.
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अ.क.

ज्वषर

1

िाज्रात

2
3
4
5
6
7

अजिस्वतीकृतती
्वृत
पकाशनये
पदशनये
आसंापना
लयेखालीा

कलम 4 (1) (अ) (vi)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालरामधरये दसताऐ्विांचती ्वग्क्वारती
दसताऐ्विाचा पकार नसतती / मसटर /नोंदपुसतक,
पमुखाली बाबतीचा
व्बॅाऊचर इत्यरादती
तपशतील्वार
नोंदपुसतक
पकरणांच्रा नोंदती
पजतकांचये ज्वतरण नलोदती
नोंदपुसतक
्वृतज्वषरक
पकाशनये
नोंदपुसतकये
संारती आदयेशानुसार आ्व्रक नोंद पुसतकये, सये्वा पुसतकये, नसतती, मसटर इ.
रलोखाली नोंद्व्ती, चलन, पा्वतती पुसतक, ्वयेतन ्व आकशसमक खालीच्क दयेरकये इ.

सुरजकत िये्वणराचा
काला्विती
सुमारये 4 ्वष्क
4 ्वष्क
1 ्वष्क
5 ्वष्क
1 ्वष्क
4 ्वष्क
5 ्वष्क

कलम 4 (1) (ब) (vii)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराच्रा पजरणामकारक कामासािती िनसामानरांशती
सलला मसलत करणराचती वर्वसंा.
अ.क.
1

सलला मसलततीचा
ज्वषर
--

कार्कपणालतीचये ज्वसतृत ्वण्कन
स्व्क सािारण मुदये लकात घेये्वून पतकार संघेटनाचये
पजतजनिध नस्तींसलोबत ज्वचार ज्वजनमर कयेला िातलो.
पजसधदती माधरमये रांच्राततील सुसं्वादाच्रा दषृ टतीनये
चचर्या कयेलती िातये. रात कुिला्ती अजिजनरम,
पजरपतकाचा संबंि रयेत ना्ती.

कलोणत्यरा अजिजनरमा/
जनरमा / परतीपतकावदारये
--

पुनरा्वृततीकाल
--

टतीप :- कलम 4 (1) (ब) (vii ) अंतग्कत पत्यरयेक ललोकपाजिकारती संसंयेनये अजिजनरम/जनरम/ पजरपतक इत्यरादती अंजतम करणरापू्वर्थी / राबज्वतांना
िनतयेचती मतये / आकयेप िाणून घेयेणरासािती अशसतत्य्वात असलयेलरा कार्कपधदततीचती माज्तती दयेणये अपयेजकत आ्ये .
अनयेक ्वयेळा - 02564-210014, ा सजमततीचती संापना करुन जशजबरावदारये, गामसंजदन, िनसुन्वाई अं्वा कम्कचाऱ्रांच्रा दरबारातून िनमताचती चाचपणती करणरात रयेतये.
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कलम 4 (1) (ब) (vii) नमुना (अ)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराच्रा सजमततीचती रादती पकाजशत करणये
अ
क.

सजमततीचये
नां्व

1

पतकारा्वर ्लला
जन्वारण सजमतती

2

मज्ला तकार
जन्वारण सजमतती

3

संत गाडगये बाबा
गाम स्वंच्च्छता
अजभरानात
उत्यकृषि लयेखाली ्व
बातमती दयेणा-रा
पतकाराना
स्व.रश्वंतरा्व
चव्ाण समृतती
पाजरतलोजषकासािती

सजमततीचये
सदसर

सजमततीचये
उउद्दितीषट

1.अधरक :- जिल्ाजिकारती
पतकारा्वर ्ललये ्लो्वू नरये
2.सदसर :- जिल्ा पतकार संघेाचये
अधरक,जिल्ा पलोलतीस अजिकक,
स्वंरसये्वती संसंाचये पजतजनिती,
3.च्छाराजचतकार, सदसर 4.सजच्व :जिल्ा माज्तती अजिकारती
1.अधरक :मज्ला कम्कचाऱ्रांना नरार
2.सदसर सजच्व :- जिल्ा माज्तती
जमळा - 02564-210014, ्वुन दयेणये
अजिकारती
3.सदसर :- दलोन शासकतीर 4. मज्ला ्व
एक शासकतीर पुरुष
1.अधरक :- जिल्ाजिकारती
2.सदसर :- मुख्यर कार्ककारती अजिकारती
जि.प.,जिल्ा
3.मरािती पतकार संघेाचये अधरक,
4.स्वर्याजिक खालीपाच्रा दबैजनकाचये संपादक
5.सदसर सजच्व :- जिल्ा माज्तती
अजिकारती
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उत्यकृषि जलखालीाण करणा-रा
पतकाराना पुरसकार जमळा - 02564-210014, ्वून
दयेणये

जकतती ्वयेळा - 02564-210014, ा
घेयेणरात रयेतये

पतकारा्वर ्ललये
झालरा्वर

कामाच्रा जिकाणती
्लोणारा मज्लाचा
च्छळा - 02564-210014,  ्लो्वू नरये तसयेच
राबाबत मज्लाच्रा
तकारतीचये जन्वारण
करणये
्वषर्यातुन एकदा

सभा
िनसामानरां
सािती खालीुलती आ्ये
कक्वा ना्ती
ना्ती

सभयेचा
कार्क्वृतांत
(उपलबि )
--

ना्ती

--

ना्ती

सभयेचये इजत्वृत
उपलबि आ्ये

12

4

म्ात्यमा गांिती तंटा
मुक्त गा्व मलोज्म
बातमतीदाराना
पुरसकार
जिल्ासतरतीर
जन्वड सजमतती

1.अधरक :- जिल्ाजिकारती
2.सदसर :- जिल्ा पयेालतीस अजिकक.
3.जिल्ा मरािती पतकार संघेाचये अधरक,
4.स्वर्याजिक खालीपाच्रा दबैजनकाचये संपादक
5.स्वंर सये्वती संसंयेचती मज्ला पजतजनिती एक
6.सदसर सजच्व :- जिल्ा माज्तती
अजिकारती

म.गांिती तंटामुक्त गा्व मलोज्म
पभा्वती ्व रशस्वती जरत्यरा
राबज्वणा-रा पुरक ्व
पबलोिनात्यमक बातमराच्रा
माधरमातुन रा मलोज्मयेला
्वसतुजनषि पजसधदती दयेणा-रा
्वृतपत बातमती दाराना
जिल्ासतरा्वर पुरसकार दयेणये

्वषर्यातुन एकदा

ना्ती

सभयेचये इजत्वृत
उपलबि आ्ये

5

खालीािगती
दुरजचत्वाणती
्वाज्नरासािती
स्जनरंतण सजमतती

1.अधरक :- जिल्ाजिकारती
2.सदसर :- जिल्ा पलोलतीस अजिकक
3.सदसर सजच्व :- जिल्ा माज्तती अजिकारती
4.अशा.सदसर :- एक
5.बाल कलराण ज्वभागामाफ्कत काम करणारा स्वंरसये्वती संसंा सदसर एक
6.सारकलोलफॉजिसट

दुरजचत्वाज्नर्वर तसयेच
कयेबल नयेट्वक्कदारये पसारतीत
्लोणा-रा अ्लतील,
ज्सांचारती जचतपट,पसारण
िाज्रातती ्वर जनरंतणासािती

दलोन बबैिकती

ना्ती

सभयेचये इजत्वृत
उपलबि आ्ये

7.एकबॅडयेजमजशरन,
8.सलोजसओलफॉजिसट

अ
क.
1

अक.

अजिसभयेचये

ना्व

परतीषदयेचये
ना्व

कलम 4 (1) (ब) (vii) नमुना (ब)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराच्रा अजिसभांचती रादती पकाजशत करणये
सभयेचये
सजमततीचये
जकतती ्वयेळा - 02564-210014, ा
सभा िनसामानरांसािती
सदसर
उउद्दितीषट
घेयेणरात रयेतये
खालीुलती आ्ये कक्वा ना्ती
संबजित ना्ती
कलम 4 (1) (ब) (vill) नमुना (क)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराच्रा पजरषदांचती रादती पकाशतीत करणये
परतीषदयेचये
परतीषदयेचये
जकतती ्वयेळा - 02564-210014, ा
सभा िनसामानरांसािती
सदसर
उउद्दितीषट
घेयेणरात रयेतये
खालीुलती ना्ती

1
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सभयेचा कार्क्वृतांत
(उपलबि )

सभयेचा
कार्क्वृतांत
( उपलबि)

संबंजित ना्ती
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अक.

संसंयेचये
नां्व

1

अ.क
1

कलम 4 (1) (ब) (vill) नमुना (ड)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराच्रा पजरषदांचती रादती पकाशतीत करणये
संसंयेचये
संसंयेचये
जकतती ्वयेळा - 02564-210014, ा
सभा
सदसर
उउद्दितीषट
घेयेणरात रयेतये
िनसामानरांसािती
खालीुलती ना्ती
संबंजित ना्ती
कलम 4 (1) (ब) (ix)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील अजिकारती ्व
कम्कचारती रांचती नां्वये, पतये ्व त्यरांचये माजसक ्वयेतन रकाणये
अजिकारती/ कम्कचा-राचये नां्व
शती. रणजितकस् ल. रािपूत

्वग्क
1

रुिू जदनांक
--

2

पदनाम
जिल्ा माज्तती अजिकारती
(अजतजरक्त कार्कभार)
माज्तती स्ायरक

शतीमतती अच्कना ज्व. दयेशमुखाली

3

27-9-2010

3

संगणक चालक

शती. जदनयेश चभौरये

3

13-09-1996

4

जलजपक जन टंकलयेखालीक

शती. बंडु चभौरये

3

--

5

्वा्न चालक

शती. शांताराम नरलोटये

3

22-12-2003

6

्वा्न चालक

शती. र्वध नस्तींद्र कशदये

3

12-8-1991

7

जशपाई

शती. लकमण कुलंये

4

25-3-1998

8

सारकल संदयेश ्वा्क

शती. शयेखाली ईसमाईल शयेखाली

4

03-03-2004
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सभयेचा
कार्क्वृतांत
( उपलबि)

दूरध्वनती क. फबॅक्स / ईमयेल
02564- 210014 /210015
E-Mail: dipronandurbar@gmail.com
02564- 210014 /210015
E-Mail: dipronandurbar@gmail.com
02564- 210014 /210015
E-Mail: dipronandurbar@gmail.com
02564- 210014 /210015
E-Mail: dipronandurbar@gmail.com
02564- 210014 /210015
E-Mail: dipronandurbar@gmail.com
02564- 210014 /210015
E-Mail: dipronandurbar@gmail.com
02564- 210014 /210015
E-Mail: dipronandurbar@gmail.com
02564- 210014 /210015
E-Mail: dipronandurbar@gmail.com

एकूण ्वयेतन
-43113
42172
30757
21966
23912
27100
16149
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कलम 4 (1) (ब) (x)

नंदारीचे ुरीचे उतबारीचे उत यक्रियेथरियेतील नजल्ा मान्तरियेती काय्यालयाचया अनधिकारीचे उतरियेती वेक्ष कम्गचाऱयांचरियेती वेक्षक्रियेतनाचरियेती नवेक्षसत्तृत मान्तरियेती प्रकानशत करीचे उतरक्रिये
अ.क.

्वग्क

्वयेतन रुपरयेषा
जनरमतीत
(म्ागाई भता
घेरभाडये भता
श्र भता )

1
2
3
4
5
6
7

्वग्क 1 जिल्ा माज्तती अजिकारती
्वग्क 3 माज्तती स्ायरक
्वग्क 3 संगणक चालक
्वग्क 3 जलपतीक-जन-टंकलयेखालीक
्वग्क 3 ्वा्न चालक
्वग्क 4 जशपाई
्वग्क 4 सारकल संदयेश ्वा्क

9300-34800 गयेड ्वयेतन 5000
9300-34800 गयेड ्वयेतन 4300
5200-20200 गयेड ्वयेतन 3200
5200-20200 गयेड ्वयेतन 2400
5200-20200 गयेड ्वयेतन 2200
4400-7440 गयेड्वयेतन 1800
4400-7440 गयेड्वयेतन 1600

जनरमानुसार
जनरमानुसार
जनरमानुसार
जनरमानुसार
जनरमानुसार
जनरमानुसार
जनरमानुसार

इतर अनुजयेर भतये
पसंगानुसार
(िसये प्वास
भता )
पसंगानुसार
पसंगानुसार
पसंगानुसार
पसंगानुसार
पसंगानुसार
पसंगानुसार
पसंगानुसार

ज्वशयेष (िसये
पकलप भता,
पजशकण
भता )

ना्ती
ना्ती
ना्ती
ना्ती
ना्ती
ना्ती
ना्ती

कलम 4 (1) (ब) (xi)
अ.्रक्रि.

1
2
3
4
5
6
7

नंदारीचे ुरीचे उतबारीचे उत यक्रियेथरियेतील नजल्ा मान्तरियेती काय्यालयाचक्रिये मंजुरीचे उत अंदारीचे ाजपत्रक वेक्ष खच्याचा तपनशल याचरियेती नवेक्षसत्तृत मान्तरियेती प्रकाशरियेतीत करीचे उतरक्रिये.
अंदारीचे ाजपत्ररियेतीय
अनुदारीचे ान
एनप्रल 16 तक्रिये सप्टेंबरीचे उत, 16
अनिप्राय
नशर्याचक्रिये वेक्षर्गन
2016-2017
खच्याचा तपनशल
सामानर पशासन ज्वभाग, 2220-माज्तती ्व पजसधदती मागणती कं. ए-6
800-इतर (00)(01)खालीच्क, जि.मा.का.आसंापना
1315900 (बरियेतीडरियेतीएसप्रमारक्रिये)
1567853
-60-102 माज्तती कयेद्र
जनरंक
जनरंक
-60-इतर 106 कयेत ्व पजसधदती ज्वशयेष घेटक रलोिना
जनरंक
जनरंक
-स्व्कसािारण जिल्ा ्वारषक रलोिना
10.00 लाखाली (मंिूर जनरतवरर)
जनरंक
-001 संचालन ्व पशासन
जनरंक
जनरंक
-00 01 पजसधदती संचालन
आजद्वासती उपरलोिना (टती.एस.पती)
20.00 लाखाली (मंिूर जनरतवरर)
जनरंक
-अनुसूजचत िातती उपरलोिना (ज्व.घे.रलोिना )
40.00 लाखाली (मंिूर जनरतवरर)
कनरक
---
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कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील अनुदान ्वाटपाच्रा कार्ककमाचती कार्कपधदतती रा ्वषर्यासािती पकाशतीत करणये लारु ना्रियेती
कार्ककमाचये नां्व
लाभांर्थीच्रा पातता संबंितीच्रा अटती ्व शतर्थी
लाभ जमळा - 02564-210014, णरासाितीच्रा अटती.
लाभ जमळा - 02564-210014, णरासाितीचती कार्कपधदतती
पातता िरज्वणरासािती आ्व्रक असलयेलती कागदपत
कार्ककमामधरये जमळा - 02564-210014, णा-रा जमळा - 02564-210014, णा-रा लाभाचती ज्वसतृत माज्तती
अनुदान ्वाटपाचती कार्कपधदतती
सकम अजिका-रांचये पदनाम
ज्वनंतती अिर्यासलोबत लागणारये शुलक
इतर शुलक
ज्वनंतती अिर्याचा नमुना
सलोबत िलोडणये आ्व्रक असलयेलरा कागदपतांचती रादती. (दसतऐ्वि/दाखालीलये)
िलोड कागदपताचा नमुना.
कार्कपधदतती संदभर्यात तकार जन्वारणासािती संबंजित अजिका-राचये पदनाम.
तपजशल्वार ्व पत्यरयेक सतरा्वर उपलबि जनिती (उदा. जिल्ा पातळा - 02564-210014, ती,तालुका पातळा - 02564-210014, ती, गा्व पातळा - 02564-210014, ती)
लाभांर्थीचती रादती खालीाजलल नमुनरात.


















अ.क.
--

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील अनुदान कार्ककमाअंतग्कत लाभांर्थीचती
ज्वसतृत माज्तती पकाशतीत करणये. रलोिना/कार्ककमाचये नां्व
लाभांर्थीचये नां्व ्व पता
अनुदान/ लाभ राचती
जन्वड पाततयेचये
रक्कम / स्वरुप
जनकष
-संबंजित ना्ती
--

अजभपार
--

जटप : ज्वज्वि रलोिनांसािती कार्ककमाअंतग्कत ्वयेग्वयेगळा - 02564-210014, ती रादती पकाजशत करणये आ्व्रक आ्ये .
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कलम 4 (1) (ब) (xiii)

अ.क

नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील जमळा - 02564-210014, णा-रा / स्वलततीचा पर्वाना राचती चालू ्वषर्याचती तपजशल्वार माज्तती
पर्वाना/ पर्वानगती /स्वलततीचये पकार मानरता पापत अजिस्वतीकृतती पतकारांचती रादती
नंदारीचे ुरीचे उतबारीचे उत नजल्ा
अजिस्वतीकृतती िारकांचये नां्व
्वृतपत, ्वृतसंसंा पसार माधरमांचये नां्व
पदनाम

1.
2.
3.
4.
5.
6.

शती. सुर्कभान रािपुत
शती. रामये््वर पाटतील
शती. जनततीन गलोसा्वती
शती. रक्वद्र मलोराणकर
शती. रमाकांत पाटतील
शती. मनलोि शयेलार

दबै. नंददश्कन
दबै. ्वातर्या
दबै. ्वातर्या
दबै. ललोकमत
दबै. ललोकमत
दबै. ललोकमत

संपादक
जिल्ा प्रज्रतिजतिनिधीन
जिल्ा प्रज्रतिजतिनिधीन
प्रज्रतिजतिनिधीन
उपसंपादक
प्रज्रतिजतिनिधीन

अजिस्वतीकृतती
जदलराचती
तारतीखाली
1996
2002
2004
2006
2006
2010

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

शती. जदपक कुलकणर्थी
शती. सदाजश्व रािपुत
शती. राकयेश कलाल
शती.मुकयेश सलोम्वंशती
शती. ्वसंत सलोनार
शती. रािाराम पाटतील
शती. अकतील कपिारती
शती. ललोटन िलोबती
शती. ज्रालाल चभौिरती
शती. म्ादु शंकर गा्वतीत
शती.सुभाष दगा कुंभार
शती. िरजयेंद्र संभािती चव्ाण
शती.जकसन दगडू िाि्व
शती. गणयेश भानुदास ्वडनयेरये
शती. जचरागलोजउद्दिन जदला्वरशा

दबै. सकाळा - 02564-210014, 
दबै. नंददश्कन
दबै. दयेशदूत
दबै. आपला म्ाराष्ट्र
सा. नंदपगतती
सा. समं्कशक्तती
सा. ्ुतात्यमा दश्कन
सा. सातपुडा टुडये
सा. खालीानदयेश गभौर्व
सा. आजद्वासती आ्वाि
सा.लयेखालीा –िलोखालीा, न्वापूर
सा.न्वापूर ्वातर्या
सा.ज्वचारराता
सा.रंगा्वलती ्वातर्या
संपादक सा. नंदरािा

उपसंपादक
कार्यकारन संपादक
वजरष्ठ उपसंपादक
उपसंपादक
संपादक
संपादक
संपादक
संपादक
संपादक
संपादक
संपादक
संपादक
संपादक
संपादक
संपादक

2006
2008
2014
2014
2004
2006
2006
2008
2008
2009
2013
2014
2014
2014
2014
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22.
23.
24.

शती. रत्यनजदप अरक्वद पाटतील
शती. जकशलोर सट्वािती ग्वळा - 02564-210014, ती
शती. ज्वशाल मलो्न गारक्वाड

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

शती.शरद ्वाशलमक िाि्व
शती. िगदतीश एकनां िारस्वाल
शती. जनलयेश सा्येबरा्व प्वार,
शती. जभकयेश ज्रामण पाटतील
शती. म. ि. गा्वतीत
शती.फुलकसग रामा ्वसा्वये,
शती.बळा - 02564-210014, ्वंत जगरिती ्वळा - 02564-210014, ्वती

सापता. ज्वरकांतती
सापता. नंदपयेम
दबै.नंदुरबार जदनांक उतर म्ाराष्ट्र
दबै. खालीानदयेश गभौर्व, सा. ्ुतात्यमा दश्कन
ए.बती.माझा
सस्ट्रिर, दूरदश्कन सहाद्रती ्वाज्नती
आर.बती.एन ललोकमत
टती.व्ती.-9
माज्तती ्व िनसंपक्क म्ासंचालनालर
माज्तती ्व िनसंपक्क म्ासंचालनालर
माज्तती ्व िनसंपक्क म्ासंचालनालर

संपादक
संपादक
सव्रतिंतर व्यरवसारन पत्रकार
वा्रति्ता्र
ससट्रिंिर, दूरदर्यतिनि
जरपोर्यर,
ससट्रिंिर
सेवाजतिनिवृत्त उपसंचालक
सेवाजतिनिवृत्त माज््रतिन स्ायरक
सेवाजतिनिवृत्त माज््रतिन स्ायरक

2014
2012
2013
2012
2015
2014
2014

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील माज्ततीचये इलयेक््ट्रफॉनतीक स्वरुपात सािज्वलयेलती माज्तती पकाशतीत करणये, चालू ्वषर्याकरतीता
अ.क

1

दसतऐ्विाचा
पकार

्वृतसंकलन

ज्वषर

मा.मुख्यरमंतती, मा. उपमुख्यरमंतती तसयेच इतर मंतती
म्लोदर,्वजरषि अजिकारती राच्रा बबैिका दभौरा
कार्ककमाच्रा पजसधदती ज्वषरक बाबती
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कलोणत्यरा
इलयेक््ट्रफॉजनक
नमुनरात
्वयेबसाईट्वर
उपलबि

माज्तती
जमळा - 02564-210014, ज्वणराचती
पधदतती
इंटरनयेटदारये

िबाबदार
वरक्तती

जिल्ा माज्तती
अजिकारती

18

कलम 4 (1) (ब) (xv)

नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालरात उपलबि सुज्विांचा तक्ता पकाशतीत करणये उपलबि सुज्विा
अ.क.

सुज्वियेचा पकार

1

भयेटणराच्रा ्वयेळा - 02564-210014, ा संदभर्यात

कारर्यालरतीन ्वयेळा - 02564-210014, येत

2

अजभलयेखाली तपासणती

कारर्यालरतीन ्वयेळा - 02564-210014, येत

3

पतकार ्व अनर पसारमाधरम
पजतजनिांना अपयेजकत असणारती
माज्तती
कामाच्रा तपासणतीसािती
उपलबि सुज्विांचती माज्तती

कारर्यालरतीन ्वयेळा - 02564-210014, येत

4

्वयेळा - 02564-210014, 

कारर्यालरतीन ्वयेळा - 02564-210014, येत
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कार्कपधदतती

जिकाण

संबंजित कम्कचारती
माज्तती पुरज्वणये
संबंजित कम्कचारती
माज्तती पुरज्वणये
संबंजित कम्कचारती
माज्तती पुरज्वणये

नंदुरबार

संबंजित कम्कचारती
माज्तती पुरज्वणये

नंदुरबार

नंदुरबार
नंदुरबार

िबाबदार
वरक्तती

तकार जन्वारण

संबंजित
कम्कचारती
संबंजित
कम्कचारती
संबंजित
कम्कचारती

जिल्ा माज्तती अजिकारती

संबंजित
कम्कचारती

जिल्ा माज्तती अजिकारती

जिल्ा माज्तती अजिकारती
जिल्ा माज्तती अजिकारती
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कलम 4 (1) (ब) (xvi)
नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील शासकतीर / स्ायरक शासकतीर माज्तती
अजिकारती/अजपलतीर पाजिकारती (तयेंतील ललोक पाजिकारतीच्रा कार्ककयेताततील रांचती ज्वसतृत माज्तती पकाशतीत करणये
अ. शासकतीर माज्तती अजिकारती
अ.क

शासकतीर माज्तती
अजिकारतीचये नां्व

पदनाम

कार्ककयेत

1

शती. रणजितकस् लकमणकस् जिल्ा माज्तती
रािपूत
अजिकारती

नंदुरबार
जिल्ा

पता/फलोन

206, दुसरा मिला,
न्वतीन पशासकतीर
इमारत, टलोकर
तला्व रलोड, नंदुरबार
02564-210014

ई-मयेल

अजपलतीर
पाजिकारती

dipronandurbar@ मा. सततीष
gmail.com
लळा - 02564-210014, तीत
उपसंचालक
(मा.) ज्वमाका
नाजशक

ब. स्ायरक शासकतीर माज्तती अजिकारती
अ.क

1

शासकतीर माज्तती
अजिकारतीचये नां्व
शतीमतती अच्कना दयेशमुखाली

पदनाम

माज्तती स्ायरक
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कार्ककयेत

नंदुरबार

पता/फलोन

206, दुसरा मिला,
न्वतीन पशासकतीर
इमारत, टलोकर
तला्व रलोड, नंदुरबार
02564-210015

ई-मयेल

dipronandurbar
@gmail.com

----
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अ.क

अजपलतीर
अजिकारतीचये नां्व

पदनाम

1

शती. जकरण मलोघेये

प.उपसंचालक
(माज्तती)

1. अजपलतीर अजिकार
2.
कार्ककयेत
पता
फलोन
नाजशक
ज्वभाग

आश््वनती बबॅरबॅक्स, ज्वभागतीर
आरुक्त कारर्यालर पजरसर,
च्छातपू्व्क पजशकण कजयेंद्रासमलोर,
नाजशक रलोड नाजशक
2460056
2469912

ई-मयेल

रांच्रा अजिनसत
शासकतीर माज्तती
अजिकारती

dydirectornashik
@gmail.com

शती.रणजितकस्
लकमणकस् रािपूत

टतीप: शासकतीर माज्तती अजिकारती / स्ायरक शासकतीर माज्तती अजिकारती/ अजपलतीर पाजिकारती चये ना्व पदनाम िळा - 02564-210014, क अकरात दश्कनतीर
जिकाणती अं्वा स्वागत ककाि्वळा - 02564-210014,  फलकादारये ला्वा्वती.

कलम 4 (1) (ब) (xvii)

नंदुरबार रयेंतील जिल्ा माज्तती कारर्यालराततील पकाशतीत माज्तती
ललोकराजर दरम्ा ज्वतरण करणरात रयेतये जश्वार अनर शासन जनण्कराचती माज्तती, बातमरा लयेखालीादारये जनरजमत जदलती िातये. गरियेनुसार संबंजित
ज्वभागाकडून आरलोजित पतकार पजरषदयेचये आरलोिन कयेलये िातये .

कलम 4 (1) (क)

स्व्कसामानर ललोकाशती संबंजित म्त्य्वाचये जनण्कर ्व िलोरण राचती रादती पकाशना करतीता तरार करणये ्व ज्वतरतीत करणये .शासनानये म्त्य्वाचये जनण्कर ्व
िलोरणये पकाशतीत करणये ्व गामपातळा - 02564-210014, तीपा्वयेतलो ज्वतरण करणये

कलम 4 (1) (ड)

स्व्कसािारणपणये आपलरा कारर्यालरात ्लोणा-रा पशासकतीर/अि्कनराजरक कामकािाच्रा पकाराचती रादती तरार करणये . घेयेतलयेलरा जनण्कराबाबत कार्क
करणराचती मतीमांसा रापुढये दयेणरात रयेईल असये िा्तीर करणये .
जटप : ललोकपाजिकारती / शासकतीर माज्तती अजिकारती ्ये सूचना फलक/ ्वत्कमानपत सा्व्किजनक सूचना, पसारमाधरये,
सूचना पसारण, इंटरनयेट इ. चा उपरलोग माज्ततीच्रा पसारासािती करतये.
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