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उ�वला बोढारे 

सभापती,  
मिहला बालक#याण सिमती 
 
 
 
 

                   मािहतीचा अिधकार हा लोकशाहीचा पाया असून ,यामुळे 

रा�यातील  कारभारात पारदश0कता, खुलेपणा व जबाबदारीची 
जाणीव आणणे सुलभ झाल े आहे. ,यामुळे जनतेला अिधक 6म 

घे8याची गरज नसून िनयमयानूसार िरतसर अज0 क:न हवी असलेली 
काय;लयीन <यवहाराची मािहती सहज िमळवून घे8यास मदत झाली 
आहे. तथापी अिधका-यांनी ,यांच े@तरावर घेतलेले धोरणा,मक िनण0य 

केवळ न@तीमAय े न राहता जनतेसमोर वळेीच मािहतीBया 
अिधकारामुळे खुल ेझालेल ेआहे. 
 

                  मािहतीचा अिधकार अAयादेशा मधील माग0दश0क 

धोरणानूसार एकिDत संकिलत केललेी मािहती व िज#हा 
पिरषदेमाफ0 त Gाम पातळीवर राबिव#या जात असल#ेया िविवध 

योजनांची सव0कष मािहती संिHIतिर,या पुJ@तकेBया माAयमातून 

जनतेपयKत पोहच#यास ,याचा अनेकानंा फायदा होईल. िशवाय खMया 
अथ;ने  ही पुJ@तका Gामीण भागात राहणा-या नागरीकासाठी 
माग0दश0क व योजनेचा लाभ घे8याच ेOPटीने मह,वपूण0 व उपयुRत ठ:  

शकेल. 
 

                  नागपूर  िज#हा पिरषदे अंतग0त िवभागाने  Sकािशत केल#ेया 
मािहती पुJ@तकेला माTया हािदक0   शुभेBछा. 
                
                                                                   

 
 
 
 

    - ú ÆüÖÙ¤Ûúú ¿Öã³Öê“”ûÖ - 
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        भागवत तांबे 

      उपमुWय काय0कारी अिधकारी (मबािव) 
     िज.प. नागपरू. 
 
 
 
 

                         शासकीय <यवहारात / कारभारात पारदश0कता आणनू शासकीय <यवहाराची व  

कामकाजाची जा@तीत ता@त मािहती जनतेस िमळावी याकरीता िदनांक 23.9.2002 पासुन   *महाराP] 

मािहतीचा अिधकार अAयादेश  - 2002 * हा सव0पSथम महाराP] रा�यात लाग ूकेला. 
 

          ,यानुसार शासन @तरावर मािहतीचे अिधकाराखाली िनग0िमत झाल#ेया शासन िनण0यातील   

सुचनांची सव0 @तरावर पिरणामकारक अमंलबजावणी हो8याचे OPटीने िज#हा ते Gाम  @तरावर    

शासकीय मािहती अिधकारी, अिपलीय अिधकारी व सहा^यक मािहती अिधकारी यांBया   िनयूR,या 
कर8यात आ#या आहेत. 
 

                       या आधी जनतेला काय;लयाशी सतत पाठपरुावा क:नही शासकीय <यवहाराची 
समाधानकारक अशी मािहती िमळत न<हती व मािहती देतांना काय;लयासही अडचणी येत हो,या. 
,यानंतर क̀a शासनाने याची दखल घेऊन  िदनांक 12 आRटोबर 2005 पासुन मािहतीचा अिधकार 

अिधिनयम 2005 जde ◌ ुव काgमीर वगळता संपणु0 भारतामAये लाग ुकेला आहे. 
 

                       िज#हा पिरषद माफ0 त Gामीण भागात राबिव8यात येत असल#ेया िविवध  योजनांची   
मािहती व शासन @तरासह िज#हा पिरषद @तराविरल िविवध योजना सूAदा पुJ@तकेत समािवPट केली 
आहे, याचा उhेश dहणज े सव0 सामाiयांना मािहतीBया अिधकारा संबधंीची व मिहला बाल क#याण 

िवभागा अतंग0त िविवध योजनांची मािहती सूAदा अवगत <हावी हा Sय,न  या पु@तकेच े माAयमातुन 

कर8यात आला आहे. 
 

                        मािहतीचा अिधकार व िविवध योजनांची संिHIत मािहती या पुJ@तकेत समािवPठ  

कर8याचा आdही Sय,न केललेा आहे.तसेच अनवधानपणे काही बाबj◌चंा उkखे िनिlतच  पु@तीकेतुन 

सुटललेा असेल यात शंका नाही. िवभागाचेवितने Sथमच अशा   Sकारची मािहती पु@तीका तयार 

कर8यात येत असुन आपणास आढळून आले#या तृटीची पुत0ता पुढील Sकाशीत होणा-या पु@तीकेत 

दु:@ती क:न Sकाशीत कर8याचा आमचा Sय,न राहील.  
 
 

 
 

 
    

 
 

- ú ´Ö−ÖÖêÝÖŸÖ  - 
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अनुoमिणका 
 

मॅiयुअल o. मॅiयुअल च ेनाव पान oमांक 

1 2 3 
1 मिहला बालक#याण िवभागाची रचना , काय0 व कत0<य ेयांचा तपिशल 12 ते 14 

2 अिधकारी व कम0चारी यांच ेअिधकार व कत0<ये 16 ते 18 
3 योsय माग;ने िनण0य घे8याच ेSिoयते अनुसरावयाची काय0पAदती 19 ते 20 
4 कत0<ये पार पाड8यासाठी शासिकय Sािधकरणाने ठरवून िदललेी 

Sमाणके 

21 

5 कम0चारी आपली कत0<य ेपार पाडीत असतांना उपयोगात यतेील असे 

िनयम, सुचना, िनयमप@ुतीका व अिभलखे 

22 ते 23 

6 काय;लयातील अिभलखेाच ेिवगतवारीनुसार िववरणपD  24 ते 27 

7 आपल े धेारण तयार कर8याBया tकवा ,याची अंमलबजावणी 
कर8याBया संबधंात, लोकांशी िवचारिविनमय कर8यासाठी tकवा 
लuकांकडून िनवदेन केली जा8यासाठी अJ@त,वात असले#या 
कोण,याही <यव@थेचा तपिशल.  

28 ते 29 

8 दोन tकवा ,यापेHा अिधक असणा-या मंडळ, पिरषद, सिमती, व ईतर 

सघंटना याबाबतचा तपिशल सव0सामाiयापयKत पोहोचता करता 
येईल. 

30 ते 31 

9 अिधका-यांची आिण कम0चा-यांची िनदvिशका 32 ते 33 
10 अिधकारी व कम0चारी यांना िनयमानुसार दे8यात येणारे मािसक वतेन 

व ते अदा कर8याची पAदती. 
34 ते 35  

11 S,येक स@ंथांनी सादर केललेी अंदाजपDके व सभंावीत खच0 
,यानुसार SाIत तरतूद तसेच स@ंथांनी केललेा खच0. 

36 

12 अथ0सहा^य काय0oमाBया अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप 

केले#या रकमा आिण अशा काय0oमांBया लाभािधका-यांचा तपिशल. 
 37     43 

13 �या <यRतjना सवलती, परवाने, tकवा SािधकारपD े िदललेी आहेत. 
अशा <यRतjचा तपशील. 

44 

14 तपिशलावर उपलwध असले#या मािहतीचे ईलRे]ािनक माAयमातून 

तयार केलले ेसिंHIत @व:प. 
45 

15 सव0साधारणाकरीता मािहती उपलwध कर8यासाठी असललेी सवलत 

तसेच वाचनालयाची काय;लयीन वळे (<यव@था अस#यास) 
46 

16 जन मािहती अिधका-यांची नाव,े पदनामे आिण इतर तपिशल 47  
17 िवहीत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अyावत केललेी 

Sकाशने. 
48 
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मिहला बालक#याण िवभाग 

 

* मिहला बाल क#याण िवभाग, िज. प. नागपूर  *  
 

सव0साधारण मािहती 
1 िज#हयाचे भौगोलीक HेD 9892 चौ.िक.मी. 
2 2001 च ेजनगणनेनुसार 

लोकसंWया 
40,51,444 

3 ,यापैकी Gामीण लोकसंWया 14,44,082 
4 िज#हयातील एकूण पंचायत 

सिमती 
  13 

5 िज#हयातील एकूण गाव े 1874 
1562 - लोकव@ती , 312 - ओसाड 

6 िज#हयातील एकूण 

Gामपंचायत 

     776 

7 िज#हयातील एकूण दिलत 

व@,या 
1386 
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम - 2005 
 

             रा�याBया रा�यकारभारात पारदश0ता,  खरेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे आिण 

लोकशाही समाज<यव@थेत जनतेचा Sभावी सहभाग असणे यासाठी मािहतीचा अिधकार मह,वाचा 
आहे. मािहतीचा अिधकार हा लोकशाहीचा पाया असनू शासनाBया कारभारात पारदश0ता 
आण8याकिरता व जबाबदार Sशासन तयार कर8याकिरता क̀a शासनाचा  मािहतीचा अिधकार 

अिधिनयम  2005 हा िदनाकं 12 ऑRटuबर 2005 पासुन रा�यात लागू कर8यात आला आहे. 
 सव0सामाiय नागिरकास हवी असलेली शासकीय मािहती वेळेत िमळावी व SशासनामAये 

गितमानतेबरोबरच पारदश0ता यावी या उhेशाने मािहतीचा अिधकार मह,वपूण0 ठरणार आहे.  
मािहतीचा अिधकार या अAयादेशामळेु 30 िदवसांBया आत सबिंधत <यRतीस मािहती परुिवणे 

बधंनकारक कर8यात  आले आहे.  िह मािहती िविहत कालावधीत न िद#यास सबिंधत शासकीय 

मािहती अिधका-यास S,येक िदवसाकिरता :. 250/- tकवा कमाल : 25,000/- एवढया दंडाची 
तरतुद या अAयादेशात कर8यात आली आहे.  चकुीची tकवा िदशाभलू करणारी मािहती िद#यास 

अथवा सदोष व अपणू0 मािहती िद#यास 2,000/- :पये पय0तची दंडा,मक िशHा व िश@तभगंाची 
कारवाई कर8याची तरतूद कर8यात आली आहे.  
मािहती िमळव8याची काय0पAदती :-  

 अपिेHत असलेली मािहती िमळिव8यासाठी इBछुक असले#या <यRतीने िवहीत कर8यात 

आले#या शुRलासह व िविहत नमुiयात आवgयक असले#या मािहतीBया तपिशलासह शासकीय 

मािहती अिधका-याकडे अज0 िमळा#याBया िदनाकंापासून पंधरा कामाBया िदवसात ती मािहती 
सबिंधत अज0दारास पुरवावयची आहे.  यो�य SकरणांमAये ही कालमय;दा कारणे नमूद क:न आिण 

अज0दाराला ती कळवून आणखी पंधरा िदवसांनी वाढिवता येईल.  
अशी मािहती देता येणार नाही :- 

 देशाचे साव0भौम,व व एका,मता, रा�याची सुरिHतता tकवा िहत, िवदेशी रा�याशी असलेले 

संबधं यावर बाधकिर,या पिरणामकारक होईल tकवा एखाyा अपराAयास िचथावणी िमळेल अशी 
मािहती दे8यात येणार नाही. जी मािहती SिसAद कर8यास कोण,याही iयायालयाकडून tकवा 
iयायािधकरणाकडून @पPटपणे मनाई कर8यात आली असले tकवा उघड कर8याने iयायालयाचा 
अवमान होत असले अशी मािहती दे8यात येणार नाही.  
अपील कर8याची पAदती :- 

 शासकीय मािहती अिधका-याने मािहतीची िवनंती फेटाळली असले तर अज0 करणा-या 
<यRतीस िविहत नमुiयात वीस :पये iयायालय फी मुaांक िचकटवून आदेशाBया Sतीसह संबिंधत 

अपील Sािधका-याकडे करता येईल.  मािहतीची िवनंती फेटाळ#याचा आदेश मािहती अिधका-
याकडून िमळा#यानंतर 30 िदवसाBया आत Sािधका-याकडे अपील करता येणार आहे.  अपील 

Sािधका-याकडे िदलेला आदेश संबिंधत अपीलकाराला कळिव8यात येईल आिण �याBया 
आदेशािव:Aद अपील दाखल केले असेल अशा शासकीय मािहती अिधका-याला कळिव8यात 

येईल.  अपील Sािधका-याकडूनही मािहतीची िवनंती करणा-या नागिरकाचे समाधान झाले नाही तर 

,यास िविहत नमुiयात िविहत शु#कासह अपील Sािधका-याBया आदेशाBया Sितसह 

लोकआयुRतांकडे अपील करता येईल.  लोकआयुRतांचा अिपलावरील िनण0य अंितम असेल.  
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जोडपD अ 

(िनयम 3 पहा) 
 

येथे :. 10 चा iयायालय                                                                                           

फी मुaांक िचकटवावा. 
 

 मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अiवय ेमािहती िमळिव8यासाठीBया  
अज;चा नमुना 

Sित, 
 रा�य जन मािहती अिधकारी, 

 (काय;लयाच ेनाव व प�ा) 
 

(1)   अज0दाराच ेसंपूण0 नांव          :-    ------------------ 

(2)   प�ा                   :-   ------------ 

             ------------------------ 
(3) आवgयक असले#या मािहतीचा तपिशल       :-  --------------   
        (एक )     मािहती िवषय                   :-  ------------------------ 

       (दोन) मािहतीशी संबंिधत कालावधी       :-  ------------------- 

       (तीन) आवgयक असले#या मािहतीचे वण0न :-   -------------- 

(चार) मािहती टपाला�ारे tकवा <यRतीश     :- ----------------- 

आवgयक आहे tकवा कस े       :- ------------------------- 

(S,यH टपाल खच0 अितिरRत शु#कामAये समािवPट केला जाईल)  
 (पाच) टपाला�ारे असेल ,याबाबतीत :-  ------------------- 

(सव0साधारण, नuदणीकृत tकवा शी�) 
(4) अज0दार दािरaरेषेखालील आहे tकवा कसे                     :- --------- 

   (अस#यास, ,याबाबतBया पुरा<याची छायांtकत Sत जोडावी ). 
 

िठकाण :- 

िदनांक :-          अज0दाराची @वाHरी 
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जोडपD ब 

[(िनयम 5 (1) पहा)] 

 

येथे :. 20 चा 
iयायालय                                                                                           

फी मुaांक 

िचकटवावा. 
 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 Bया कलम 19(1) खालील  अपील 

 
 

    Sेषक  ------------------------------------------ 

 (अिपलकाराचे नाव आिण प�ा) 
   Sित   -------------------------------------------- 

 (अपील Sािधका-याचे नाव / पदनाम / प�ा) 
   (1)   अपीलकाराचे संपूण0 नांव                        :- ---------------------------- 

   (2)   प�ा                                  :- ---------------------------- 

   (3)   रा�य जन मािहती अिधका-याचा तपिशल            : ---------------------------- 

   (4)  �या आदेशाBया िव:Aद अपील केले आहे 

 तो आदेश िमळा#याचा िदनांक                        :------------------------------ 

 (आदेश काढला  अस#यास )               : ---------------------------- 

   (5)  अपील दाखल कर8याचा अंितम िदनांक :-     : ---------------------------- 

   (6)  अिपलाची कारणे                                           :- ---------------------------- 

   (7)  मािहतीचा तपशील                                         :- ------------------------- 

(एक) ह<या असले#या मािहतीचे @व:प आिण िवषय   :- ----------------- 

(दोन) मािहती �या काय;लयाशी tकवा िवभागाशी सबिंधत  

        आहे ,याचे नांव                                       :-  ------------------- 

 
 

िठकाण :- 

िदनांक :-        अपीलकरांची @वाHरी 
 

 
 

 
 
 

 



9 

MAHITI PUSTICA 2007                                                                                                        9 

 

 
जोडपD क 

[(िनयम 5 (2) पहा)] 

 

येथे :. 20 चा 
iयायालय                                                                               

फी मुaांक 

िचकटवावा. 
 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 Bया कलम 19(3) खालील  अपील 

 
 

Sेषक  ------------------------------------------ 

 (अिपलकाराच ेनाव आिण प�ा) 
Sित   -------------------------------------------- 

(1) अपीलकाराच ेसंपूण0 नांव                                 :- ----------------------- 

(2)       प�ा                                            : ------------------------- 

(3)       रा�य जन मािहती अिधका-याचा तपिशल             : ---------------- 

(4)      पिह#या अपील Sािधका-याचा तपशील                       :- ------------------ 

(5)      �या आदेशाBया िव:Aद अपील केले आहे 

           तो आदेश िमळा#याचा िदनांक                                 :- --------------------- 

(6)      अपील दाखल कर8याचा अंितम िदनांक                      :- ------------------ 

(7)      अिपलाची कारणे                                                 :-------------------------- 

(1) मािहतीचा तपशील                                                 :-  ---------------------- 

         (एक) ह<या असले#या मािहतीचे @व:प आिण िवषय         :- ---------------- 

(दोन) मािहती �या काय;लयाशी tकवा िवभागाशी सबंिधत  

        आहे ,याच ेनांव                                             :-  ----------------- 

 
 

िठकाण :- 

िदनांक :-                          अपीलकरांची @वाHरी 
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** मिहला व बाल क#याण सिमती ** 
 

 
 

अ. 
o. 

समाज क#याण 

सिमती  
सद@यांच ेनांव े

पद राह8याचा @थायी प�ा सक0 ल दुरAवनी oमांक 

काय;लय िनवास 

1 2 3 4 5 6 7 
1 6ीमती  उ�वला बोढारे सभापती 

मिहला बाल 

क#याण 

सिमती 

मु. सांवगी देवळी पो. आमगांव 

तह tहगणा,िज.नागपरु  

47-खडकी 2564564 9881279125 

2 सौ.पनुम Sिवणराव 

जोध 

सद@य मु. लोहारीसावगंा 
तह.नरखेड  तह. नरखेड 

,िज.नागपरु 

 4-िभPणरु  - 9607872536 

3 सौ.िनलीमा अि�न 

उईके 

सद@य मु.पो. वाड0 नं. 2 खापरखेडा 
तह.सावनेर िज.नागपरु 

441102 

17-िचचोली - 9607811191 

4 सौ. राधा मुकेश 

अGवाल 

सद@य मु.पो. खात तह. मौदा, 

िज.नागपरु 

28- खात - 9637523161 

 5 सौ.�योती िदपक 

राउत 

सद@य मु.Iलाट नं. 42 बस @टॉप 

जवळ गोधनी(रे#व)े 
तह.नागपरु,िज.नागपरु 

36-गोधनी 
(रे#वे) 

- 9767201092 
9604945670 

6 सौ.सिुचता िवनोद 

ठाकरे 

सद@य मु.घर नं. 1824 पोलीस नगर 

िडगडोह देवी तह. tहगणा 
िज.नागपरु 

44-िडगडोह - 9890150023 

7 सौअचनैा के◌लैास 

िगरी 
सद@य Iलाट नं.5,tहगणा रोड 

कालमेघ नगर, 
तह.tहगणा,िज.नागपरु-16 

45-िडगडोह 

इसासनी 
- 9890941780 

8 सौ.नीता मधुकर वलके सद@य मु.पो. वाड0 
नं.5सातंगाव,तह.tहगणा 
िज.नागपरु -08 

46-सातगावं - 9763638285 

9 सौ.माधुरी अमोल  

गेडाम 

सद@य मु.पो.उदासा, तह.उमरेड 

िज.नागपरु 

50-वायगांव - 9665963567 
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मॅiयुअल oं .1:-  मिहला व बाल 

क#याण िवभाग  

िज.प. नागपरू काय;लयाची रचना 
 
 

उपमुWय काय0कारी अिधकारी (मबािव)िज.प.नागपुर 

                -------------------------------------------------------
------ 

 कHÖ अिधकारी                                                              अधीHक 

                
 
 
 
 

                                              िव@तार अिध.(सा) 
               
                                    

                                            विरPठ सहायक (»Ö ê  )                                   

                                          
 

                                               विरPठ सहायक                                                   

 
 

                                                 किनPठ सहायक 

                                             
 

                                                  वाहन चालक 

 
 

                                                      िशपाई 
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 संघटनेBया काय;चा आिण कत0<याचा तपिशल. 
 

 

          महाराP] िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 मAये िज#हा पिरषद, िज#हा 
पिरषदे अंतग0त  येणारे  िवषय सिमतीच ेअिधकार व कत0<य िदलेल ेआहेत.   

 

मिहला बाल क#याण िवभाग िज.प. नागपूर रचना व कत0<य यांचा तपिशल 

मिहला बाल क#याण िवभाग 

 
   मंDालयीन िवभाग                                           :-  मिहला व बालिवकास िवभाग 

   अहवाल सादर करणा-या िवभागाच ेनाव   :- 1. शासन@तर 

                                                                                    2. मिहला व बालिवकास िवभागीय उपआयुRत                                    

                                                                                         काय;लय,नागपरु 
                                                                                    3.  िज#हा पिरषद मिहला व बाल क#याण िवभाग,नागपरु. 
                                                                                    4. मा. मुWय काय0कारी अिधकारी, िज. प. नागपरू 

         महाराP� िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 नुसार िज#हा पिरषद नागपरू अंतग0त 

मिहला बाल क#याण िवभागात खालील कामे हाताळ8यात येतात. 
 
 1. 10 टRके िज.प.सेस फंड अंतग0त मिहलांकिरता िविवध योजना   
 2.अंगणवाडी इमारत बांधकाम 

 3.कुपोिषत बालके व गरोदर माता यांना पोषण आहार 

 4.अंगणवाडीतील मुलांना अितिरकत आहार 

5.िज#हा वा�षक योजन̀तग0त राबिव8यात येणा-या योजना 
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खा,याBया / सं@थेBया कामकाजाची संपणु0 मािहती 
 

मिहला बाल क#याण िवभाग िज.प.नागपूर अतंग0त अिधन@त असले#या 
Sक#पाBया कामकाजाची व कत0<याची मािहती खालील Sमाणे दे8यात येत आहे. 

 
      उपम�ुय काय0कारी अिधकारी (बाक),िज.प. नागपूर या काय;लया अंतग0त 13 

Sक#पांBया अिधन@त 2423 अंगणवाडी आहेत. अंगणवाडीतील अंगणवाडी काय0कत�ला 
अंगणवाडीतील मुलांना आहार पुरिवणे व शैHिणक माहीती तसेच बौि�क िवकासाच े

िशHण दे8याची जबाबदारी सोपिवलेली आहे.या<यितिरRत पय0विेHकेBया िनदश0नाखाली 
Gािमण भागातील इतर कामे,उदा.कुपािषत बालकांना आहार देणे,गभ0वती ि�यांना 
आहार देणे,लसीकरण करणे,वजन घेणे,आरो�य िवषयक माहीती देउन,आरो�य 

िवभागाकडुन सेवा उपलwध क:न देणे इ.कामे करवनु घेत#या जातात. 
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मॅiयुअ#स 2 :- अिधकारी व कम0चारी यांच ेअिधकार व कत0<य 

 

िज#हा पिरषदेBया िवभाग Sमुखाचे अिधकार व कामे :- 

1 आप#या िवभागाशी संबिंधत असले#या कामांBया व िवकास पिरयोजनांBया बाबतीत तांिDक 

मंजूरी देता येईल. 
2 तो S,येक वष�, आप#या िवभागात काम करणा-या वग0 दोनBया सेवतेील अिधका-यांBया कामांचे 

मू#यमापन करील आिण ,याबाबतचे आपले मत गोपनीयरी,या मुWय काय0कारी अिधका-याकडे 

पाठवील. 
3 आजारपणामुळे tकवा इतर वाजवी कारणामुळे Sितबंध झाला नस#यास तो िज#हा पिरषदेBया 

िजचा तो सिचव असेल अशा सिमतीBया S,येक सभेस उपJ@थत राहील आिण ,यास, पीठासीन 

Sािधका-याBया परवानगीने, सभेत �या बाबीवर चच; चालू असेल ितBया संबधंात मािहती tकवा 
@पPटीकरण देता येईल. 

4 उपमुWय काय0कारी अिधकारी ,बाल क#याण हे िज#हा पिरषद मिहला बाल क#याण सिमती च े

सिचव आहेत 

5 िज#हा पिरषदेBया मिहला बाल क#याण सिमती चे सभेचे आयोजन करणे 

6 वग0 3 व वग0 4 चे कम0चा-यांवर िनयंDण ठेवणे.  
कम0चारी  यांच े कत0<य  

1.  काय0सुचीनुसार िदलेली कामे वळेीच पार पाडणे. 
2. अिधका-यांनी सोपिवलेली कामे जबाबदारीने व िनयमानुसार पार पाडणे.. 

अ o अिधकारी / कम0चारी 
नाव 

पदनाम सेवचेा तपिशल  

1 6ी. न.वा.मे6ाम कH †िध. मिहला व बाल क#याण िवभागाअंतग0त SाIत होणारी 
सव0 पDे माक0  करणे. 
कोट0 Sकरणे हाताळणे.,काय;लयीन टेबल 

िनरीHण,काय;लयातील आ@थापनािवषयक सव0 न@,या 
हाताळणे,िवभागीय चौकशी Sकरणे.,मिहला लोकशाही 
िदन,प`शन अदालत सभांना उपJ@थत राहणे. 

2 एम.जे.पाटील अधीH्क गुणानुoम अहवाल, आ@थापनािवषयक अहवाल, 
माहीतीचा †िधकार अहवाल,काय;लयातील 

आ@थापना िवषयक सव0 न@,या हाताळणे,िवभागातील 

योजनािवषयक न@,या हाताळणे,अथ0सिमती ÃÖ³ÖÖ , 
@थायी सिमती सभा,मबाक  सिमती सभेला उपJ@थत 

राहणे. मा.आयRुत यांचकडील िनरीHण िटपणी वरील 

मु� यांचे अनुपालन सादर करणे. 



15 

MAHITI PUSTICA 2007                                                                                                        15

3 6ी.सुधाकर पंचबAुदे िव.अ.(सा.ं) एकाJ,मक बाल िवकास सेवा योजनेच ेमािसक Sगती अहवाल     

 Sक#पाकंडुन SाIत क:न सकंिलत करण ेव विरPठ काय;लय तथा 
शासनास सादर करणे.,िविवध सभांची माहीती तयार 

करणे.,राजमाता िजजाउ माता बाल आरो�य व पोषण 

िमशन,औरंगाबाद यांच े सुचनेSमाणे काय0वाही करण.ेजiम´ÖéŸµÖã 
®ÖÖë¤üÞÖß ¾Ö ×•Ö¾Ö®Ö×¾ÖÂÖµÖÛú †ÖÛú›êü¾ÖÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß ¡Öî´ÖÖÃÖßÛú 
ÃÖ³ÖÖ,®Ö¾ÖÃÖÓ×•Ö¾Ö®Ö µÖÖê•Ö®ÖÓ†ŸÖÝÖÔŸÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü 
Ûú¸üÞÖê,×Ûú¿ÖÖê¸ü¾ÖµÖß®Ö ´Öã»ÖàÃÖÖšüß ¯ÖÖêÂÖÞÖ †ÖÆüÖ¸ü ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö,×Ûú¿ÖÖê ü̧ß 
¿ÖŒŸÖß µÖÖê•Ö®ÖÖ,¾Öé¬¤üÖ¯ÖÛúÖôûÖŸÖß»Ö ÛúÖôû•Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ,×•Ö»ÆüÖ 
×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ÃÖ×´Ö ß †®Öã¤üÖ®ÖÖŸÖã®Ö †ÓÝÖÞÖ¾ÖÖ›üß ‡´ÖÖ ü̧ŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö,•ÖÖÝÖŸÖßÛú ²ÖÑÛú †®Öã¤üÖ®ÖÖŸÖã®Ö †ÓÝÖÞÖ¾ÖÖ›üß ‡´ÖÖ ü̧ŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö,ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ “Öã»Öß“ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö ‹»Ö ¯Öß •Öß ÝÖòÃÖ 
Ûú®ÖêŒ¿Ö®Ö,™üÖÃÛú ±úÖêÃÖÔ. 

4 ÁÖß´ÖŸÖß ¿ÖÖ»Öã ´ÖÆü»»Öê ¾Ö.ÃÖ. ´ÖÖ.ˆ¯Ö ´Öã.ÛúÖ.†.(²ÖÖ.Ûú)/²ÖÖ»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ ü̧ß µÖÖÓ“Öß 
¾ÖîµÖŒŸÖßÛú ®ÖÃŸÖß ,ÃÖê¾ÖÖ¯ÖãÃŸÖÛêú ÆüÖŸÖÖôûÞÖê, ü̧•ÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üß,¤üÖî¸Ö 
¤îü®ÖÓ×¤ü®Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü,¯ÖµÖÔ¾Öê×õÖÛúÖ µÖÖÓ“Öß ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß, 
¯Ö¤üÖê®®ÖŸÖß,ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Öß“Öß ¯ÖÏÛú ü̧ÞÖê,¾Ö ‡ŸÖ ü̧ †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú, 
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü,¾ÖÝÖÔ 3 ¾Ö 4 ´Ö¬Öß»Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ¾ÖîµÖŒŸÖßÛú 
®ÖÃŸÖß,´Öãôû ÃÖê¾ÖÖ¯ÖãÃŸÖÛêú ÆüÖŸÖÖôûÞÖê, ü̧•ÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üß,ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Öß 
¯ÖÏÛú ü̧ÞÖê¾Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 

५                  ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓÝÖßŸÖÖ “ÖÆüÖÓ¤êü व.स. 
(लेखा) 

¯ÖÏÛú»¯Ö×®ÖÆüÖµÖ †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö †®Öã¤üÖ®Ö ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ Ûú¸üÞÖê, 
ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ¸üÖŸÖã®Ö †®Öã¤üÖ®Ö †ÖÆü¸üßŸÖ Ûú ü̧ÞÖê,†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛú ŸÖµÖÖ¸ü 
Ûú ü̧ÞÖê,¯ÖÏÛú»¯Ö×®ÖÆüÖµÖ »ÖêÜÖÖ †ÖõÖê¯Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê,»ÖêÜÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú 
‡ŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧ ´ÖÖ.ˆ¯Ö ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß 
(²ÖÖ.Ûú.) µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖ®Ö ¤êüµÖÛêú ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ ü̧ÖŸÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ Ûú¸üÞÖê.ü  

६ ÁÖß´ÖŸÖß ‡Ó¤ãü ¸üÖšüÖê›ü Ûú.ÃÖ. †ÓÝÖÞÖ¾ÖÖ›üß ÃÖê×¾ÖÛúÖ/´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ“Öß £Öê™ü ×−ÖµÖãŒŸÖß ,×−ÖµÖãŒŸÖß 
ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖÛÎúÖ¸üß²ÖÖ²ÖŸÖ −ÖÃŸÖß ÆüÖŸÖÖôûÞÖê,13 ¯ÖÏÛú»¯ÖÖÛú›üß»Ö 
 ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖÓ“Öß ´ÖÓ•Öã¸üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü,³ÖÖÓ›üÖ¸ 
¿ÖÖÜÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß  ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü. †ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖ ú ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ 
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü. 

7 ÁÖß´ÖŸÖß ‡Ó¤ãü ü̧ÖšüÖê›ü 
(†×ŸÖ. ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü) 

Ûú.ÃÖ. †Ö¾ÖÛú-•ÖÖ¾ÖÛú ¿ÖÖÜÖê“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖ´Öê,ÆüÖŸÖÖôûÞÖê, ü̧ÖêÜÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖ²ÖÓ¬Öß 
ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖ´Öê, Ûòú¿Ö ¾ÖÖ™ǖ Ö ¾Ö Ûòú¿Ö²ÖãÛú ×»ÖÆüßÞÖê,¾ÖÝÖÔ 3 ¾Ö 4 Ûú´ÖÔ“ÖÖ-
µÖÖÓ“Öß ¾ÖêŸÖ®Ö ¤êüµÖÛêú. 

८              üÁÖß »Öê¾Ö›üß¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖ.“ÖÖ. ¯ÖÏ×ŸÖ×−ÖµÖãŒŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß µÖê£Öê ÛúÖµÖÔ¸üŸÖ 

9 ÁÖß.Æü ü̧ß¿Ö ›êüÆü−ÖÛú¸ü पिरचर                                  ¾Ö¸üßÂšüÖÓ®Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖÝÖßŸÖ»Öê»Öß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ÛúÖ´Öê. 

10      ÁÖß ×¾Ö®ÖÖê¤ü ÝÖê›üÖ´Ö            पिरचर                                  ¾Ö¸üßÂšüÖÓ®Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖÝÖßŸÖ»Öê»Öß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ÛúÖ´Öê. 
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मॅiयुअ#स 3 :- यो�य माग;ने िनण0य घे8याच ेSिoयेत अनुसरावयाची 
काय0पAदती 

 

मिहला व बाल क#याण िवभागा अंतग0त काय0रत असलेल ेसव0 अिधकारी/कम0चारी 
आप#या पदाची जबाबदारी सांभाळून िनयिमत काय0 करतात. 

@तर :- िज#हा@तर (म.व बा.क.िवभाग) 
 

अ.o
. 

उपकलम काय SिसAद 

करणार 

कालाव
धी 

कुठे SिसAद 

करणार 

अडचणी शेरा 

1 4 िज.प.सेस फंड 

योजने अंतग0त 

मिहलांना वयैRतीक 

लाभ देणे. 

लाभाथ� 
िनवड  

झालेनंतर 

पंचायत सिमती 
@तरावर 

--  

2 4 िज.प.सेस योजनेतून 

100% अनुदानावर 

सायकल, िशलाई 

मिशन परुिवणे 

लाभाथ� 
िनवड  

झालेनंतर 

पंचायत सिमती 
@तरावर 

--  

3 4 िज#हा वा�षक 

योजनेतुन 

अंगणवाडी इमारत 

बांधकाम करणे 

आिथक 

वष;त   

(वष;त) 

पंचायत सिमती 
@तरावर 

--  

4  टीएसपी,ओटीएसपी 
SाIत अनुदानातुन 

मिहलांना वयैRतीक 

लाभ देणे 

लाभाथ� 
िनवड  

झालेनंतर 

पंचायत सिमती 
@तरावर 

--  

5  10 टRके िज.प.सेस 

फंडातुन Gािमण 

भागातील मिहलांना 
<यावसाियक 

SिशHण देणे 

लाभाथ� 
िनवड  

झालेनंतर 

पंचायत सिमती 
@तरावर 

--  
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मॅiयुअ#स 4:- कत0<य ेपार पाड8यासाठी शासिकय Sािधकरणाने 

ठरवून िदललेी Sमाणके 
 

अ) िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती मAये काय0रत अिधकारी व HेDीय कम0चारी यांना मुWय,वे 
खालील उhेशासाठी दौरे व राDीच ेमुRकाम शासनाने िनध;िरत क:न िदलेले आहेत. 
1. ,याBया काय0HDेात हाती घे8यांत आले#या िविवध िवकासाBया कामाचा आढावा घेणे व जेथे 

कामाची Sगती समाधानकारक नाही tकवा S,यH जागेवर काही अडचणी िनम;ण झा#या 
अस#यास ,याचे िनराकरण करणे. 

2. हाताखालील HेDीय अिधकारी व कम0चारी नेमून िदलेली कामे व कत0<ये समाधानकारकपणे 

पार पाडतात िक नाही याची तपासणी करणे. 
3. HेDीय काय;लयात व Sक#प@थानी Sशासिकय कामकाज,  िव�ीय व लेखा िवषयक बाबी 

शासनाने नेमून िदले#या िनयमानुसार होतात की नाही याची पाहणी करणे. 
िज#हा पिरषदेमाफ0 त शासकीय व @थािनक @व:पाBया योजनेचा Sसार  @थािनक लोकांशी संपक0  
सा� ◌ून करणे. @थािनक लोक व लोकSितिनधी यांचा िविवध िवकासाBया योजना काय;Jiवत 

कर8यासाठी सहयोग िमळिवणे 

4.वरील उhेश साAय कर8यासाठी िज#हा पिरषद व पंचायत सिमतीBया अिधकारी व 

कम0चाMयांसाठी खालील Sमाणात दौरे व राDीचे मRुकाम िवहीत केलेले आहेत. 
अ.o पदनाम वष;तनू 

करावयाचे 
दौMयाचे िदवस 

पैकी वष;तनू करावयाBया 
राDीचे मुRकाम 

 

1 उपमुWय काय0कारी  अिधकारी  
(बाक) 

120 60  
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मॅiयुअ#स  5 :-   कम0चारी आपली कत0<ये पार पाडीत असतांना उपयोगात  येतील अस े 

िनयम, िवनयम, सुचना, िनयमपु@तीका व अिभलखे 

 

  िज#हा पिरषदेमAये काय0रत असलेले कम0चारी खालील िनयम पु@तीकांचा आधार घेऊन 

शासिकय कामकाज पार पाडीत आहेत.  
1. महाराP] िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 

2. मुंबई Gाम पंचायत अिधिनयम 1958 

3. महाराP] िज#हा पिरषद  लेखा संिहता 1968 

4. महाराP] नागरी सेवा (सेवBेया सव0साधारण शत�) िनयम 1981 

5. महाराP] नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 

6. महाराP] नागरी सेवा (पदGहण अवधी, @वीये�र सेवा आिण िनलंबन, बडतफ� व सेवेतून काढून 

टाकणे यांBया काळातील Sदाने) िनयम 1981 

7. महाराP] नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 

8. महाराP] नागरी सेवा (िनवृ�ीवतेन) िनयम 1981 

9. महाराP] नागरी सेवा (मानधन, फी, @थािनक परूक भ�ा व घरभाडे भ�ा) िनयम 1981 

10. महाराP] नागरी सेवा (शासिकय िनवास@थानाचा ताबा) िनयम 1981 

11. महाराP] नागरी सेवा (Sवास भ�ा) िनयम 1981 

12. महाराP] िज#हा पिरषदा वपंचायत सिम,या (अंदाजपDक) िनयम 1966 

13. महाराP] िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती (िनधीचे पुन�विनयोजन) िनयम 1971 

14. िज#हा पिरषदा आकJ@मक खच;बाबतचे िनयम 

15. महाराP] सव0साधारण भिवPय िनव;ह िनधी िनयम 1966 

16. महाराP] िज#हा पिरषद िज#हा सेवा िनयम 1968 

17. महाराP] िज#हा  पिरषदा िज#हा सेवा (सेवाSवशे) िनयम 1967 

18. महाराP] िज#हा पिरषद िज#हा सेवा (िश@त  व अिपल) िनयम 1964 

यािशवाय शासनाBया िविवध िवभागाकडून SिसAद कर8यांत आले#या अिधसूचना, शासन 

िनण0य, पिरपDक व पDांमधील माग0दश0क सुचनांचा अवलंब क:न कामांचा िनपटारा कर8यांत येतो. 
िनयम:  महाराP] िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम, 1961 चे कलम 274  (1 ) नुसार रा�य 

शासनास या अिधिनयमाBया तरतुदी अंमलात आण8याBया Sयोजनाकरीता या अिधिनयमाBया तरतुदीशी 
िवसंगत नसतील असे िनयम करता येतील.  
िविनयम:- महाराP] िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती  अिधिनयम, 1961 चे कलम 275 नुसार िज#हा 
पिरषदेस वळेोवळेी या अिधिनयमाची Sयोजने पार पाड8यासाठी या अिधिनयमाBया तरतुदjशी व रा�य 

शासनाने केले#या िनयमाशंी िवसगंत नसतील असे िविनयम करता येतील. 
उपिवधी:- महाराP] िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती  अिधिनयम, 1961 चे कलम 276 (1) नुसार िज#हा 
पिरषदेस या अिधिनयमाची Sयोजने पार पाड8याकरीता या अिधिनयमाशी िवसंगत नसतील असे उपिवधी 
वळेोवळेी तयार करता येतील, ,यात फेरबदल करता येतील tकवा ते िवखंडीत करता येतील आिण पवु0गामी  
तरतुदीBया सव0साधारणतेस बाध येऊ  न देता अशा उप-िवधीत तरतुदी करता येतील. 
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मॅiयअु#स  6:- काय;लयातील अिभलेखाच ेिवगतवारीनुसार िववरणपD 

 

 

 काय;लयीन कामकाजात खालीलSमाणे 6 संच पAदतीचा वापर केला जातो. 
1. काय0िववरण पंजी .  
2. SितHािधन Sकरणे 

3. @थायी आदेश न@ती 
4. िनयतकालीके ‘†’ व ‘²Ö’ 

5. अिभलेखागारात पाठवावयाBया न@,या 
6. ‘›ü’ वग�य कागदपD े

 

1. काय0िववरण पंजी -  

S,येक िलिपकाकडून SपD 6 मAये काय0िववरण पंजी ठेवली जाणे आवgयक आहे. या 
नuदवहीत दैनिदन टपालाची नuद �यावयाची असून Sकरणाचा िनपटारा झा#यानंतर 

काय0िववरण पंजीमधील पDाचा अनुoमांक गोलांकीत करावा. तसेच Sकरण िनकाली काढले 

tकवा ते जावक कर8यासाठी पाठिवले असेल तर @तंभ 4 मAये ते िनकाली काढ#याची नuद 

�यावी.  काय0िववरण पंजीमAये दर आढवडयाचा गोषवारा काढून Sभारी अिधकारी यांचे सामोर 

ठेवावा. 
2.  SितHािधन Sकरणे 

या पंजीमAये विरPठ काय;लयाकडून मािहती येणे Sलंबीत आहे व Sकरण िनकाली िनघु  

शकत नाही अशी Sकरणे SितHाधीन पंजीत नuदिव8यांत यावी. या पंजीमुळे कम0चाMयांना ,वरीत 

अहवाल मागिव8याकरीता व Sलंबीत पDावर िनयंDण ठेव8याकरीता ,याचSमाणे Sकरणात 

वळेोवेळी @मरणपDे दे8याकरीता ही पंजी उपयRुत ठरते. 
3.  @थायी आदेश पंजी 

यामAये शासनाने वळेोवळेी िनग0िमत केलेले अAयादेश / शासन िनर्णय / पिरपDके 

इ,यादी मह,वाच े अिभलखे कायम @व:पी जतन क:न ठेवले जातात  व वळेोवेळी शासिकय 

कामकाजात यामधील माग0दश0क सुचनांचा आधार घेतला जातो. ही न@ती िवषयवार असावी, 
,यास अनुoमिणका असावी व S,येक पानास oमाक िदलेले असाव.े  
4.  िनयतकालीके ‘†’ व ‘²Ö’ 

 या पंजीBया भाग अ मAये (पंधरवाडी / मासीक / Dैमासीक / सहामाही / वा�षक) अहवाल 

�या पDाiवये िवहीत कर8यांत आलेला आहे व �या काय;लयास असा अहवाल �या िनयत 

िदनांकास सादर करावयाचा आहे ,याची पD oमाक व िदनांकासह नuद घे8यांत येते व भाग ब 

मAये �या िदनांकास  असा अहवाल S,यHात सादर कर8यात आला ,याबाबतची नuद ठेव8यांत 

येते.  
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5. अिभलखेागारात पाठवावयाBया न@,या / कागदपDे 

 �या Sकरणातील काय0वाही पणु0 झालेली आहे अशी Sकरणे अिभलेखागारात 

पाठिव8यापवु� अिभलेखाचे “†” वग0, “²Ö” वग0, “ ú” वग0, “ ú-1” वग0 व “›ü” वग0 असे वग�करण 

क:न न@,या / Sकरणे अिभलेखागारात जतन क:न ठेव8यासाठी पाठिव8यांत येतात. 
 

अ.o
. 

अिभलेख वग0 अिभलेख जतन क:न 

ठेव8याकरीता वापरावयाBया 
ब@,याचा रंग 

जतन क:न 

ठेव8याचा कालावधी 

1 अ लाल कायम@व:पी 
2 ब िहरवा 30 वष0 
3 क िनळा 10 वष0 
4 क-1 िपवळा 5 वष0 
5 ड पांढरा 1 वष0 

 

6.  “›ü” वग�य कागदपD े

 

 जी पDे मािहतीसाठी SाIत होतात tकवा �या पDावंरील काय0वाही पणू0  झालेली 
आहे व �या कागदपDांना 1  वष;वरील कालावधीसाठी राखुन ठेव8याची आवgयकता 
नाही अशी कागदपD ेजसे मासीक  अहवाल, िकरकोळ रजचेे अज0 ई,यादी “›ü” वग�य 

कागदपD dहणनू 1 वष;Bया कालावधीसाठी राखुन ठेव8यांत येतात व 1 वष;नंतर अशा 
कागदपDांचे सHम अिधकाMयाची मंजूरी घेऊन नाशन केले जाते. 
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´Öò®µÖã†»Ö 7 :-  Sशासकीय कामकाजाचा OPटीकोन व िनती िनध;रण संबधाने  

सव0सामाiयाच े परामश0करीता कर8यात आललेी <यव@था. 
 

 

िज#हा पिरषद@तर योजनािवषयक जबाबदारी 
शासन िनण0य  िवभाग o.:-  

 

अ. 
o. 

काय0सचूी जबाबदार 

कम0चारी / 

अिधकारी 

काय0पतू�चा 
कालावधी 

िविहत मुदतीत 

काय0पतू� न 

झा#यास कोण,या 
अिधका-याकडे तoार 

करावी. 
* िज#हा पिरषद@तर * 

1 मिहला बाल क#याण 

िवभागाBया 
योजनेअतंग0त Gािमण 

भागातील मिहलांना 
वयैRतीक लाभ देणे  

उपमुकाअ 

बा.क. 
आ�थक वष0 मुWय काय0कारी 

अिधकारी, िज.प. 
नागपूर 

 

      धोरण तयार कर8याBया tकवा ,याची अंमलबजावणी कर8याBया संबंधात लोकांशी 
िवचार िविनमय तयार कर8यास िकवा लोकां कडून िनिवदने जा8यासाठी मिला बाल 

क#याण िवभागात  काय0रत असुन सkा मसलतीसाठी काय0रत काय;लयीन सव0 
बालिवकास Sक#प अिधकारी /पय0विेHका यांची मासीक सभा उप मुWय काय0कारी 
अिधकारी,(बा.क.)िनयिमत आयोिजत करतात. 
      जनतेसाठी यो�यते माग0दश0न <हाव े,यासाठी मिहला बाल क#याण अिधकारी अडी 
अडचणj◌ंना िनराकरण कर8यास मौखीक तसेच लेखी माग0दश0न करतात 
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मॅiयुअल oमांक  - 8 

दोन tकवा ,यापेHा अिधक असणाMया मंडळ, पिरषद, सिमती व ईतर संघटना 
याबाबतचा तपिशल सव0सामाiयापयKत पोहोचता  करता येईल. 

 

** मिहला बाल क#याण सिमती ** 

                    महाराP] िज#हा पिरषदा व पंचायत सिम,या अिधिनयम 1961 चे कलम 9 

नुसार कमीत कमी 50 व जा@तीत जा@त 75 सभासद संWया िनिlत केली असून नागपूर 

िज#हा पिरषदेची सभासद संWया 59 ठरवून िदलेली आहे तसचे 13 पंचायत सिमतीची 
एकूण सद@य संWया 118 आहे. तसेच मिहला बाल क#याण िवषय सिमतीच े 9 सद@य 

आहेत . 
नागपूर िज#हा पिरषद अंतग0त मिहला बाल क#याण  िवषय सिमतीचे सभापती व सद@य 

खालील Sमाणे आहे. 
* नागपरू िज#हा पिरषदेची मिहला बाल क#याण िवषय सिमती* 

अ.
o 

मिहला बाल क#याण 

सिमती सद@य नांव 

पद राह8याचा @थायी प�ा सक0 ल 

1 6ीमती  उ�वला बोढारे सभापती मिहला बाल 

क#याण सिमती 
म.ु सांवगी देवळी पो. आमगांव 

तह tहगणा,िज.नागपरु  

47-खडकी 

2 सौ.पनुम Sिवणराव जोध सद@य मु. लोहारीसावगंा तह.नरखेड  तह. 
नरखेड ,िज.नागपुर 

 4-िभPणरु  

3 सौ.िनलीमा अि�न उईके सद@य मु.पो. वाड0 नं. 2 खापरखेडा 
तह.सावनेर िज.नागपुर 441102 

17-िचचोली 

4 सौ. राधा मुकेश अGवाल सद@य मु.पो. खात तह. मौदा, िज.नागपुर 28- खात 

 5 सौ.�योती िदपक राउत सद@य मु.Iलाट नं. 42 बस @टॉप जवळ 

गोधनी(रे#वे) तह.नागपुर,िज.नागपुर 

36-गोधनी 
(रे#वे) 

6 सौ.सुिचता िवनोद ठाकरे सद@य मु.घर नं. 1824 पोलीस नगर 

िडगडोह देवी तह. tहगणा िज.नागपुर 

44-िडगडोह 

7 सौअचैना के◌ैलास िगरी सद@य Iलाट नं.5,tहगणा रोड कालमेघ 

नगर, तह.tहगणा,िज.नागपुर-16 

45-िडगडोह 

इसासनी 
8 सौ.नीता मधुकर वलके  सद@य मु.पो. वाड0 नं.5सातंगाव,तह.tहगणा 

िज.नागपुर -08 

46-सातगांव 

9 सौ.माधुरी अमोल  गेडाम सद@य मु.पो.उदासा, तह.उमरेड िज.नागपुर 50-वायगांव 
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मॅiयुअ#स  9:- अिधकारी व कम0चाMयांची यादी. 
 

       

                    वग0-1 व वग0-2 चे अिधकाMयांची िनयRुती रा�य शासना�ारा केली जाते व या संवग;तील 

अिधकाMयांची सेवाजेPठता यादी दरवष� शासनाच ेिविवध खा,यामाफ0 त SिसAद केली जाते, तसेच वग0-3 

व वग0-4 चे कम0चाMयांची िनयRुती शासनाच ेमाग0दश0क सुचनेनुसार िज#हा पिरषदे �ारा कर8यांत येते व 

�ा िविवध संवग;तील काय0रत कम0चाMयांची सेवाजPेठता यादी दरवष� SिसAद कर8यांत  येते. व ही 
यादी संबधंीत खातेSमखुांकडे दIतरी ठेव8यातं आललेी आहे. 

 

अo अिधकारी /कम0चारी नाव पदनाम प�ा पिर6िमक 
(बसेीक) 

शेरा 

 अ ) काय;लयीन अिधकारी / कम0चारी    

1 6ी. न.वा.मे6ाम कH अिधकारी 
 

मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

53500 Sितमाह 

2 6ी.एम.ज.ेपाटील अिधHक 
 

मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

52000 Sितमाह 

3 6ी.सुधाकर पंचबAुदे िव@तार 

अिधकारी (सा)ं 
 

मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

71100 Sितमाह 

4 6ीमती शाल ुमहkे व.सहा 
 

मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

41100 Sितमाह 

5 6ीमती सगंीता महk◌ेे व.सहा(लेखा) 
 

मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

39800 Sितमाह 

6 6ीमती   इंदु राठोड क.सहा 
 

मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

32300 Sितमाह 

7 6ीमती वरखेडे क.सहा 
 

मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

37600 Sितमाह 

8 6ी. लेवडीवार वाहन 

चालक 

मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

37200 Sितमाह 

9 6ी.हरीश डेहनकर पिरचर मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

25800 Sितमाह 

10 6ी.िवनोद गेडाम पिरचर मिहला बाल 

क#याण िवभाग 

23600 Sितमाह 
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मॅiयुअ#स 10 :- सं@थांच ेअिधकारी व कम0चा◌ारी यांना िनयमानुसार दे8यांत               

येणारे मािसक पािर6िमक व ते अदा कर8याची पAदत. 
   

अ)िज#हा पिरषदेमिधल वग0-1 व वग0-2 कम0चाMयांकरीता शासनाने खालीलSमाणे वतेन6ेणी मंजूर केले#या 
आहेत. 

अ. 
o. 

पदनाम 7 <या वतेन आयोगानुसार मंजूरी 
केलेली  सुधारीत वतेन6ेणी / 

िवशषे वतेन 

शेरा 

1 2 3 4 
1 मिहला बाल 

क#याण अिधकारी 
एस-20     56100-177500 कोषागारा माफ0 त  

ब) Gाम िवकास व जलसंधारण िवभागाने िज#हा पिरषदेतील वग0-3 व वग0-4 Bया कम0चाMयांसाठी   
शासन िनर्णय  oमांक डी. एसआर/09/S.o.61/आ@था-05/ िदनां◌ेक 20 मे, 2009 नुसार मंजूर 

केले#या सुधारीत  वतेन6े8या  खालीलSमाणे  आहेत. ,यानुसार कम0चाMयांना वतेन व भ�्◌े◌ा अदा 
केले जातात. 

अ.o पदनाम 6 <या वतेन आयोगानुसार मंजूरी केलेली  
सुधारीत वतेन6ेणी / िवशेष वतेन 

शेरा 

1 2 3 4 
िज#हा िवकास सेवा 

अराजपिDत  िज#हा तांिDक  सेवा  (गट क) 

1 कH अिधकारी S-14    38600-122800 िव� िवभागा माफ0 त 
2 अिधHक S-13     35400-112400 िव� िवभागा माफ0 त 
3 िव@तार अिधकारी सांJWयकी s-20     56100-177500 िव� िवभागा माफ0 त 
4 विरPठ सहा^यक s-13      35400-112400 िव� िवभागा माफ0 त 
5 किनPठ सहा^यक s-8       25500-81100 िव� िवभागा माफ0 त 
6 वाहन चालक s-7       21700-69100 िव� िवभागा माफ0 त 
7 पिरचर s-3       16600-52400 िव� िवभागा माफ0 त 
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मॅiयुअल 11 :-S,येक सं@थांनी सादर केललेी अंदाजपDके व संभावीत                 

खच0 ,यानुसार SाIत तरतुद तसेच  सं@थांनी केलेला खच0. 
 

िज#हा पिरषदेअतंग0त िविवध शासकीय योजनाचंी अमंलबजावणी. 

. योजनांची वग0वारी - 

           िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती अंतग0त राबिव8यात येणा-या 
योजना च कामाची वग0वारी िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 

1961 Bया तरतुदीनुसार खालील चार Sकारात येते. 
1) िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती यांBया @वत:Bया उ,प�ातुन 

काय;Jiवत होणा-या योजना व कामे (महाराP] िज#हा पिरषद व 

पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 च ेकलम 144 ते 181) 
2) अिधिनयमातील कलम 100/103  अनुसार शासनाकडुन 

ह@तातंरीत झाल#ेया योजना व कामे 

3) अिधिनयमातील कलम 123 अनुसार अिभकरण त,वावर राबिव8यात 

येणा-या योजना व कामे 

4) अिधिनयमातील कलम 261 अनुसार िज. प. अिधकारी / कम0चारी 
यांBया सेवा अिधGहीत क:न काय;Jiवत कर8यात येणा-या योजना 
व कामे 
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     मॅiयुअल 12 :- अथ0सहा^य काय0oमाBया अमंलबजावणीची रीत तसेच वाटप 

केल#ेया रकमा   आिण अशा काय0oमांBया लाभािधकाMयांचा 
तपिशल. 

 

-: िज#हा पिरषदानंा अनु�ेय असललेी िनरिनराळया Sकारची अनुदाने :- 
 

(योजना राबिव8यासाठी िनधी �ोत) 
 

          िज#हा पिरषदेBया अदंाजपDकीय तरतदूी खच0 कर8यासाठी योजनाबAद 

काय0वाही करावयाची असते. उपरोRत संदभ;त िज#हा पिरषदांना SाIत होणारा 
सदर िनधी हा मुWयत: खालील Sयोजनासाठी शासनाकडुन िवभागवार व 

लखेािशष0िनहाय SाIत होतो. 
 

1. सSयोजन अनुदाने. 
(म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 182 Sमाणे SाIत होणारी ) 

2.   आ@थापना अनुदाने. 
       (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 183 Sमाणे SाIत होणारी ) 
3.  सामाiय योजने अतंग0त अनुदाने. 
       (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 187 Sमाणे SाIत होणारी ) 
1. अिभकरण योजने अतंग0त अनुदाने 

       (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 123 Sमाणे SाIत होणारी ) 
2. अिधिनयमाच ेकलम 261 अतंग0त योजना/ कामे यासाठी SाIत होणारी 

अनुदाने. 
       (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 261 Sमाणे SाIत होणारी ) 
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� अदंाजपDकीय तरतुदी SाIत हो8याची काय0पAदती  
 

  िज#हा पिरषदेअतंग0त S,येक िवभागास महाराP] बजेट मॅiयअुल व शासनाने  अथ0संक#प 

सादर कर8याबाबत िनग0िमत केललेी ¯Ö×¸ǖ Ö¡ÖÛêú िवचारात घेवुन आ@थापना सSयोजन व योजना 
अतंग0त अनुदानासंबधंी मुळ व सुधारीत अदंाजपDके िवहीत नमु8यात ,यांच े संबिंधत रा�य 

@तरावरील खातेSमुख यांBया @तरावर िनध;रीत केल#ेया िदनांकास सादर करणे आवgयक 

असते . 
        िज#हा िनयोजन व िवकास सिमती अंतग0त वाष�क िनयोजनाचा आराखडा तयार क:न ,याची 
शासनाकडे िशफारस कर8यात येते. व अतंीम मंजुरीनंतर @थानीक @तरावरील योजनांचा िनधी 
िज#हा पिरषदला रोखीने tकवा अथ�पाय आगावु अGीमाशी समायो�य @व:पात उपलwध क:न 

दे8यात येतो. अथ0संक#पीय अदंाजप�रक संबिंधत शासकीय खाते Sमुख यांच े कडुन िशफारस 

होवुन Gाम िवकास िवभागास सादर झा#यानंतर ,यास िवधी मंडळाची रीतसर माiयता SाIत होवुन 

सदर अथ0संक#पीय तरतुदी िज. प. कडे वग0 कर8यात आल#ेया योजना व कामासाठी िज#हा 
पिरषदांकडे उपलwध क:न िद#या जाते. 
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� अदंाजपDकीय तरतुदी SाIत झा#यानंतर करावयाची काय0वाही - 

 
          िज. प. व पं. स. अिधिनयम अiवय ेशासकीय योजना व कामे तसचे अिभकरण योजना 
अंतग0त SाIत तरतदुीस िज#हा पिरषदेचे सभेत माiयता घेणे आवgयक असते ,यानंतरच 

सदर तरतदुी खच0 कर8यास पुढील काय0वाही व अमंलबजावणीस उपलwध होवु शकतात. 
 

� िज. प. ला S,यH िनधी उपलwध हो8याबाबतची काय0पAदती -  

            

     ह@तातंरीत अिभकरण योजनाअ◌ंतंग0त योजना / कामे यांची अदंाजपDके मंजूर 

झा#यानंतर Gामिवकास िवभागाकडून S,येक िज#हा पिरषदेस अनु�ेय असणा-या आगाऊ 

रRकमांच ेSदान कर8याबाबतचा हIता िनिlत केला जातो. िज. प. ला SाIत होणारी सदर 

अनुदाने ही Gामिवकास िवभागाकडून अथ;पाय आगावु अGीमाBया @व:पात SाIत होतात. 
पिहला हIता हा पगार / भ� ेयासाठी दुसरा हIता ह@तांतरीत योजने वरील कामे यांच े

खच;साठी  तर ितसरा हIता हा अिभकरण योजना वरील खच;साठी दे8यात येतो. 
 

� योजना राबिव8याची काय0पAदती -  

        

        वतेन व भ� ेया <यतीरीRत उव0रीत ह@तांतरीत अिभकरण व अिधGहीत योजना / कामे 

या संदभ;त िज#हा पिरषदांना उपलwध क:न िदल#ेया अदंाजपDकीय तरतदुी यांच ेरीतसर 

िनयोजन  क:न ,यािनयमाSमाणेच खच0 कर8याची जबाबदारी िज#हा पिरषदांची आहे. व 

याकरीता  महाराP] िज#हा पिरषदा व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 व महाराP] िज#हा 
पिरषदा व पंचायत सिमती लखेा सिहता िनयम 1968 व शासनाने वळेोवळेी िनग0िमत केलले े

शासन िनण0य व माग0दश0क सुचना यास अनुस:न योजना राबिव8याची काय0वाही 
करावयाची आहे.  
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मॅiयुअल 12 :-  िज#हा पिरषदेBया @वउ,प�ातून राबिव8यात येणा-या 
सव0साधारण योजना  अथ0संक#प व ,याचंी अंमलबजावणी  

 

� अथ0संकJ#पय अदंाज सादर कर8याची काय0पAदती -  

अथ0संक#पाचे काम संपणु0 वष0भर पसरलेल ेअसुन वा�षक अथ0संक#प तयार कर8याच ेक ◌ाम ,या Sयोजनासाठी 
िवहीत केले#या िविशPट तारखाBंया आधी स:ु करता येणार नाही. tकवा नंतर पणु0 कराता येणार नाही. dहणनु 

एका िनिlत वळेापDकानुसार सव0 संबिंधत िज#हा पिरषदेBया िवभागSमखुांनी अंदाज सादर कर8यासाठी िनिlत 

कर8यांत आले#या तारखा◌ंचंे काटेकोरपणे पालन केल ेपािहज,े  काही S@ताव मुळ @व:पाचे असतील तरी यो�य 

तारखांना माiय केले#या नमुiयांत िव� िवभागाकडे पाठिव8यातं आल े नसतील तर ते अथ0संक#पामधून 

वगळ8याचंा धोका असतो.   
       अथ0सकं#प तयार कर8यांBया संदभ;त आवgयक असललेी मािहती संबिधत िवभाग Sमखुाकडून िविहत 

नमुiयांत सादर कर8यांत आली पािहज.े  िवभाग Sमखु tकवा िनयंDक अिधकारी यांनी ,यांBया अिधन@त 

काय;लयाकडून अथ0सकं#प मागवून घेवून ,याची छाननी क:न िव� िवभागास परुिवणे आवgयक आहे.   
        मंजूरीसाठी सादर करावयाBया अथ0संक#पाची नमुiयामAये साधारणपणे पढुील @तंभ असतात.   
1. जमेचे /खच;च ेSधान, गौण, उपिशष0 व तपिशलवार लेखािशष0. 
2. मागील वष;Bया S,यH खच;Bया रककमा  
3. �या वष;साठी अथ0सकं#पीय अंदाज तयार कर8यांत येत आहे.  ,या वष;Bया अगोदरBया वष;च ेमंजूर अंदाज  

4. चाल ूवष;चे सुधारलले ेअदंाज 

5. आगामी वष;Bया S@तािवत अंदाज  

6. चाल ू वष;Bया अथ0सकं#पीय अंदाजाBया tकवा सुधारीत अंदाजाBया तुलनेत S@तािवत अंदाजातील वाढीचे 
tकवा घटीच े@पPटीकरण. 
 सदरचे अंदाज अितशय काळजीपवू0क संबिधत िवषय सिमतीBया मंजूरीसह तयार कर8यांत आल ेपािहजते 

आिण ते फाजील फुगलले ेtकवा अगदीच कमी असणार नाही याची काळजी संबिधत िवभाग Sमखुांने घेतली 
पािहज.े 

           िज#हा पिरषदेच े @वउ,प�ाच े अदंाज तयार कर8यांत िव� िवभागाची अ,यतं मह,वाची जबाबदारी आहे. 
अथ0संक#प तयार करतानंा काही अडचणी अस#यास tकवा काही मािहती अथवा @पPटीकरणे आवgयक अस#यास 

िव� िवभाग ती मािहती संबिधत िवभागाकडून मागवून घेईल. िवभागाकडून आललेी मािहती पणू0 व @पPट असणे 

आवgयक आहे.  तसेच ती मुदतीत सादर करण ेही आवgयक आहे.  @वयं@पPट व पिरपणू0 मािहती िविहत मुदतीत िव� 

िवभागास सादर केली नाही, तर िव� िवभाग आप#या इBछेनुसार अंदाजास अंितम @व:प देईल. आिण यात काही 
Dटुया रािह#यास ,या संबिंधत िवभागSमखुावंर जबाबदार राहील. 

           महाराP] िज#हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 च े कलम 137 (1) नुसार तयार कर8यात 

आल#ेया व िज#हा पिरषदेBया मंजूरीसाठी सादर कर8यात आले#या िज#हा पिरषदेच े चाल ू वष;च े सुधारीज 

अंदाजपDक व आगामी वष;चे मुळ अथ0सकं#पीय अदंाजपDकावर, िज#हा पिरषदेची अथ0संक#पीय सव0साधारण 

सभेमAये सिव@तर चच; क:न, यावर सखेाल िवचारिविनमय के#यानंतर अिधिनयमाच े कलम 137 (4) नुसार 

मंजुरीसाठी सादर कर8यात आल#ेया िज#हा पिरषदेच े चाल ू वष;च े संधारीत अंदाजपDक व आगामी वष;च े मुळ 

अथ0संक#पीय अंदाजपDकामAय ेफेरबदल क:न tकवा फेरबदल न करता मंजुर करता येईल. 
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िज#हा पिरषदेच े@व-उ,प�ातील योजनांची अदंाजपDके व संभािवत खच0, ,यानुसार SाIत 

(मंजुर) तरतुद तसेच िवभागSमुखांनी केलेला खच0 याबाबतची मािहती दश0िवणारे िववरणपD  

सन 2020-2021 

मिहला बाल क#याण िवभाग िज#हा पिरषद @व उ,प�ातील योजना िनहाय बाबी 
 

अ o योजनेच ेनाव SाIत अनुदान लाभा£Öá वाटप 

अनुदान  /        

झालेला खच0. 

शेरा 

िज#हा पिरषद इतर उपकर योजना   ( 2020-2021) 
1 िवषय सिमती सभचेा खच0, 

सादील खच0.  
  माच0 2020 

पयKत  

िज#हा वा�षक योजना 
1 िवशषे घटक योजना    

2 आिदवासी योजना    

3 िबगर आिदवासी योजना    

4 सव0साधारण    

10 % िज#हा पिरषद सेस फंड योजना 

1 ekxkloxhZ; ykHkkF;kZauk 10 

VDds lsal QaM varxZr ykHk 

ns.ks  
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 मॅiयअु#स 13 :- लाभाथ�ना दे8यात येणा-या सवलती, परवाना tकवा अिधकार  

 

                       �या <यRतjना सवलती परवाने tकवा Sाधीकार पDे िदलेली 
आहेत अशा <यRतjचा तपिशल . 
 
मिहला बाल क#याण िवभागा अतंग0त लाभा�य�ना सवलती अथवा परवाने 

दे8याचे अिधकार या काय;लयास नसनु ते उपलबAद क:न दे8यात येत नाहीत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

MAHITI PUSTICA 2007                                                                                                        32

मॅiयुअ#स  14:-  तपिशलवार उपलwध असल#ेया मािहतीच े 

                                                 ईलRे]ॉिनक  माAयमातून तयार केलले े  संिHIत @व:प. 
 

 

             इलेR]ािनक माAयमातून तयार केलेली मािहती जनतेला िज#हा पिरषदेBया 
वबेसाइटवर उपलwध क:न दे8यात येते. 
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मॅiयुअ#स 15:- सव0साधारणाकरीता मािहती उपलwध कर8यासाठी असललेी सवलत तसेच  

                 वाचनालयाची काय;लयीन वेळ  

(<यव@था अस#यास) 
 
 

 

  
              क̀द शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम - 2005 अंतग0त अिपलीय अिधकारी, 

मािहती अिधकारी, सहा^यक मािहती अिधकारी यांची िनयRुती कर8यांत आलेली असून याबाबतची 
मािहती काय;लयाचे दश0नी भागावर लाव8यास सव0 अिधकारी यांना सुचना दे8यांत आले#या 
आहेत. तसेच मािहतीBया अिधकाराखाली कोणकोणती मािहती कोण,या पAदतीनुसार अज0दारास 

परुिवता येईल याबाबत सुAदा माग0दश0नपर सुचना देऊन अज0दारांना िनयमानुसार मािहती दे8यास 

िनदvश दे8यांत आलेले आहेत. तसेच याकरीता माहीती अिधकारी व अपीलीय अिधकारी यांची 
नेमणकु कर8यात आलेली आहे. काय;लयीन वळेात दुपारी 3.00 ते 5.00 या कालावधीत आवgयक 

मािहती व माग0दश0न कर8यास सांग8यांत आलेले आहे. 
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मॅiयअुल :- 16 

मािहती अिधकारी याचंी नावं े, पदनाम  व ईतर मािहती. 
 
 

अ.
क 

काय;लयाच ेनांव व 

दुरAवनी oमाकं 

अिपलीय  
अिधका-याच े 
नांव 

पदनाम मािहती  
अिधकाMयाच े 
नांव 

पदनाम 

1 2 3 4 5 6 

मिहला बाल क#याण िवभाग काय;लय 

1 मिहला बाल 

क#याण िवभाग   

दु. o. 0712-
2550257 

6ी.भागवत 

तांब े

उपमुWय 

काय0कारी 
अिधकारी,बा
ल क#याण 

तथा 
अपीलीय 

अिधकारी 

न.बा.मे6ाम कH 

अिधका
री 
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मॅiयुअ#स 17:- िवहीत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अyावत 

केललेी Sकाशने. 
 
 

 

               नागपूर  िज#हा पिरषदेअतंग0त मिहला बाल क#याण िवभागात 

खालील Sमाणे Sकाशने दरवष� SिसAद कर8यात येते. 
 

•  वा�षक Sशासन अहवाल. 
•  वा�षक लेखे. 
• सेवा िनवृ� होणा-या कम0चा-यांBया यादया. 
•  वग0 3 व 4 मधील बदली पाD कम0चाMयाBंया याyा. 
• पय0विेHका या संवग;ची जPेठता यादी Sिस� करणे 

• पय0विेHका या संवग;तील कम0चा-यानंा सधुारीत सेवातंग0त आ�ािसत Sगती 
योजना लागु करणे. 

 

 
 
 
 
                                                        उपमुWय काय0कारी अिधकारी (बाक ) 
                                                                                 िज#हा पिरषद नागपुर 
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