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                शासकीय व्यिहारात / कारभारात पारदशशकता आणनू शासकीय व्यिहाराची ि          
कामकािाची िास्तीत तास्त मावहती िनतेस वमळािी याकरीता वदनांक 23.9.2002 पासनु 
*महाराष्ट्र मावहतीचा अविकार अध्यादेश  - 2002 * हा सिशपप्रथम महाराष्ट्र राज्यात लाग ू
केला. त्यानसुार शासन स्तरािर मावहतीचे अविकाराखाली वनगशवमत झालेल्या शासन 
वनणशयातील सचुनांची सिश स्तरािर पवरणामकारक अंमलबिािणी होण्याचे दषृ्ट्टीने विल्हा ते 
ग्राम  स्तरािर शासकीय मावहती अविकारी, अवपलीय अविकारी ि सहाय्यक मावहती अविकारी 
यांच्या  वनयकू्तत्या करण्यात आल्या आहेत.                      या आिी िनतेला 
कायालयाशी सतत पाठपरुािा करुनही शासकीय व्यिहाराची समािानकारक अशी मावहती 
वमळत नव्हती ि मावहती देतांना कायालयासही अडचणी येत होत्या. त्यानंतर कें द्र शासनाने 
याची दखल घेऊन  वदनांक 12 आक्तटोबर 2005 पासनु मावहतीचा अविकार अविवनयम 
2005 िम्म्ु  ुि काश्मीर िगळता संपणुश भारतामध्ये लाग ुकेला आहे.  विल्हा पवरषद मार्श त 
ग्रामीण भागात राबविण्यात येत असलले्या विविि  योिनांची सिशकष मावहती ि शासन 
स्तरासह विल्हा पवरषद स्तरािवरल विविि योिना सधू्दा पसु्स्तकेत समाविष्ट्ट केली आहे, याचा 
उदे्दश म्हणिे सिश सामानयांना मावहतीच्या अविकारा संबंिीची ि            विविि योिनांची 
मावहती सधू्दा अिगत व्हािी हा प्रयत्न या पसु्तकेचे माध्यमातनु करण्यात आला आहे. 
मावहतीचा अविकार ि विविि योिनांची संविप्त मावहती या पसु्स्तकेत समाविष्ट्ठ करण्याचा 
आम्ही प्रयत्न केलेला आहे.तसेच अनििानपणे काही बाबींुंचा उल्लखे वनस्श्चतच पसु्तीकेतनु 
सटुलेला असेल यात शंका नाही. पंचायत विभागाचे िवतने प्रथमच अशा   प्रकारची मावहती 
पसु्तीका तयार करण्यात येत असनु आपणास आढळून आलेल्या तटृीची पतुशता पढुील प्रकाशीत 
होणा-या सन 2020-21 चे मावहती पसु्तीकेत दरुुस्ती करुन प्रकाशीत करण्याचा आमचा 
प्रयत्न राहील ि त्याबाबत आम्ही आपले आभारी आहोत. 

 
(  रािेंद्र मा.भयुार ) 

उप मखु्य कायशकारी अविकारी  (ग्रा.पं) 
पंचायत विभाग,वि.प. नागपरू. 
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मावहतीचा अविकार अविवनयम,2005 कलम 4 (1)(ख) नसुार तपवशल 

मनॅयअुल क्र. मनॅयअुल चे नाि पान 
क्रमांक 

1 2 3 
1  रचना , क ाार्य व कर्यव्रे् र्ाांचा र्पशिल 4-9  
2 अशिकारी व कर्यचारी र्ाांचे अशिकार व कर्यव्रे् 10-13 
3  शनर्यर् घेण्र्ाचे प्रशिरे्र् अनसुरण्र्ास रे्र्ारी कार्यपध्दर्ी,र्सेच पर्यवेक्षर् व 

उत्तरदाशर्त्व प्रर्ाली  
14 

4 कर्यव्रे् पार पाडण्र्ासाठी िासशकर् प्राशिकरर्ाने ठरवून शदलेली र्ानके 15 
5 कर्यचारी आपली कर्यव्रे् पार पाडीर् असर्ाांना उपर्ोगार् रे्र्ील असे शनर्र्, 

सचुना, शनर्र्पसु्र्ीका व अशिलेख 
16 

6 आपले िेारर् र्र्ार करण्र्ाच्र्ा ककवा त्र्ाची अांर्लबजावर्ी करण्र्ाच्र्ा सांबांिार्, 
लोकाांिी शवचारशवशनर्र् करण्र्ासाठी ककवा लोंकाांकडून शनवेदन केली जाण्र्ासाठी 
अस्स्र्त्वार् असलेल्र्ा कोर्त्र्ाही व्र्वस्थेचा र्पशिल् 

17-18 

7 कर्यचा-र्ाकडे असलेल्र्ा ककवा त्र्ाच्र्ा शनर्ांत्रर्ाखाली असलेल्र्ा दस्र्ऐवजाांचे 
शवशवि प्रवगार्ील शववरर् 

19 

8 दोन ककवा त्र्ापेक्षा अशिक व्र्क्र्ीचे शर्ळुन बनलेल्र्ा र्डळाचे,पशरषदाांचे सशर्त्र्ाांचे 
ककवा शनकार्ाांचे शववरर् आशर् त्र्ा र्ांडळाांच्र्ा पशरषदाांच्र्ा सशर्त्र्ाांच्र्ा आशर् अन्र् 
शनकार्ाांच्र्ा बैठकीची कार्यवतेृ्त जनरे्ला पाहावार्ास शर्ळण्र्ाबाबर् शववरर् 

20 

9 अशिका-र्ाांची आशर् कर्यचा-र्ाांची शनदेशिक ाा 21 
10 अशिकारी व कर्यचारी र्ाांना शनर्र्ानसुार देण्र्ार् रे्र्ारे र्ाशसक वेर्न,र्सेच 

प्राशिकररर्ाच्र्ा शवशनर्र्ार्ध्रे् र्रर्दु केल्र्ाप्रर्ारे् नकुसानिरपाई देण्र्ाची पध्दर्ी 
22 

11 सवय र्ोजनाांचा र्पशिल,प्रस्र्ाशवर् खचय दियशवर्ारा,आपल्र्ा प्रत्रे्क अशिकरर्ाला 
नेर्नु शदलेलाअथयसांकल्प आशर् सशवर्रीर् केलेल्र्ा रकर्ाांचा अहवाल 

23 

12 अथयसहाय्र् कार्यिर्ाच्र्ा अांर्लबजावर्ीची रीर् र्सेच वाटप केलेल्र्ा रकर्ा 
आशर् अिा कार्यिर्ाांच्र्ा लािाशिका-र्ाांचा र्पशिल. 

24-26 

13 ज्र्ा व्र्क्र्ींना सवलर्ी, परवाने, ककवा प्राशिकारपते्र शदलेली आहेर्. अिा व्र्क्र्ींचा 
र्पिील. 

27 

14 र्पशिलावर उपलब्ि असलेल्र्ा र्ाशहर्ीचे ईलेक्राशनक र्ाध्र्र्ार्नू र्र्ार केलेले 
सांशक्षप्र् स्वरुप. 

27 

15 र्ाशहर्ी शर्ळशवण्र्ासाठी नागरीकां ााचा उपलब्ि असलेली सवलर् र्सेच 
वाचनालर्ाची कार्ालर्ीन वेळ (व्र्वस्था असल्र्ास) 

27 

16 जन र्ाशहर्ी अशिका-र्ाांची नावे, पदनारे् आशर् इर्र र्पशिल 28 
17 शवहीर् केलेली इर्र र्ाशहर्ी आशर् वेळोवेळी अद्यावर् केलेली प्रकािने. 29 

 
 
 
 
 
 



मावहतीचा अविकार अविवनयम - 2005 

             राज्र्ाच्र्ा राज्र्कारिारार् पारदियर्ा,  खरेपर्ा व जबाबदारीची जार्ीव आर्रे् आशर् लोकिाही 
सर्ाजव्र्वस्थेर् जनरे्चा प्रिावी सहिाग असरे् र्ासाठी र्ाशहर्ीचा अशिकार र्हत्वाचा आहे. र्ाशहर्ीचा अशिकार 
हा लोकिाहीचा पार्ा असनू िासनाच्र्ा कारिारार् पारदियर्ा आर्ण्र्ाकशरर्ा व जबाबदार प्रिासन र्र्ार 
करण्र्ाकशरर्ा कें द्र िासनाचा  र्ाशहर्ीचा अशिकार अशिशनर्र्  2005 हा शदनाांक 12 ऑक्टोंाांबर 2005 पासनु 
राज्र्ार् लाग ूकरण्र्ार् आला आहे. 

सवयसार्ान्र् नागशरकास हवी असलेली िासकीर् र्ाशहर्ी वेळेर् शर्ळावी व प्रिासनार्ध्रे् गशर्र्ानरे्बरोबरच 
पारदियर्ा र्ावी र्ा उदे्दिाने र्ाशहर्ीचा अशिकार र्हत्वपरू्य ठरर्ार आहे.  र्ाशहर्ीचा अशिकार र्ा अध्र्ादेिार्ळेु 30 
शदवसाांच्र्ा आर् सबांशिर् व्र्क्र्ीस र्ाशहर्ी परुशवरे् बांिनकारक करण्र्ार्  आले आहे.  शह र्ाशहर्ी शवशहर् 
कालाविीर् न शदल्र्ास सबांशिर् िासकीर् र्ाशहर्ी अशिका-र्ास प्रत्रे्क शदवसाकशरर्ा रु. 250/- ककवा कर्ाल रु 
25,000/- एवढर्ा दांडाची र्रर्दु र्ा अध्र्ादेिार् करण्र्ार् आली आहे.  चकुीची ककवा शदिािलू करर्ारी र्ाशहर्ी 
शदल्र्ास अथवा सदोष व अपरू्य र्ाशहर्ी शदल्र्ास 2,000/- रुपरे् पर्यर्ची दांडात्र्क शिक्षा व शिस्र्िांगाची कारवाई 
करण्र्ाची र्रर्दू करण्र्ार् आली आहे.  

मावहती वमळिण्याची कायशपध्दती :-  

अपेशक्षर् असलेली र्ाशहर्ी शर्ळशवण्र्ासाठी इच्छुक असलेल्र्ा व्र्क्र्ीने शवहीर् करण्र्ार् आलेल्र्ा िकु्लासह व 
शवशहर् नर्नु्र्ार् आवश्र्क असलेल्र्ा र्ाशहर्ीच्र्ा र्पशिलासह िासकीर् र्ाशहर्ी अशिका-र्ाकडे अजय 
शर्ळाल्र्ाच्र्ा शदनाांकापासनू र्ीस शदवसार् र्ी र्ाशहर्ी सबांशिर् अजयदारास परुवावर्ची आहे.  र्ोग्र् प्रकरर्ाांर्ध्रे् ही 
कालर्र्ादा काररे् नर्दू करुन आशर् अजयदाराला र्ी कळवून आर्खी पांिरा शदवसाांनी वाढशवर्ा रे्ईल.  

अशी मावहती देता येणार नाही :- 

देिाचे सावयिौर्त्व व एकात्र्र्ा, राज्र्ाची सरुशक्षर्र्ा ककवा शहर्, शवदेिी राज्र्ािी असलेले सांबांि र्ावर 
बािकशरत्र्ा पशरर्ार्कारक होईल ककवा एखाद्या अपराध्र्ास शचथावर्ी शर्ळेल अिी र्ाशहर्ी देण्र्ार् रे्र्ार नाही. 
जी र्ाशहर्ी प्रशसध्द करण्र्ास कोर्त्र्ाही न्र्ार्ालर्ाकडून ककवा न्र्ार्ाशिकरर्ाकडून स्पष्टपरे् र्नाई करण्र्ार् 
आली असेल ककवा उघड करण्र्ाने न्र्ार्ालर्ाचा अवर्ान होर् असेल अिी र्ाशहर्ी देण्र्ार् रे्र्ार नाही.  

अपील करण्याची पध्दती :- 

िासकीर् र्ाशहर्ी अशिका-र्ाने र्ाशहर्ीची शवनांर्ी फेटाळली असेल र्र अजय करर्ा-र्ा व्र्क्र्ीस शवशहर् नर्नु्र्ार् 
वीस रुपरे् न्र्ार्ालर् फी र्दु्राांक शचकटवून आदेिाच्र्ा प्रर्ीसह सांबांशिर् अपील प्राशिका-र्ाकडे करर्ा रे्ईल.  
र्ाशहर्ीची शवनांर्ी फेटाळल्र्ाचा आदेि र्ाशहर्ी अशिका-र्ाकडून शर्ळाल्र्ानांर्र 30 शदवसाच्र्ा आर् प्राशिका-
र्ाकडे अपील करर्ा रे्र्ार आहे.  अपील प्राशिका-र्ाकडे शदलेला आदेि सांबांशिर् अपीलकाराला कळशवण्र्ार् 
रे्ईल आशर् ज्र्ाच्र्ा आदेिाशवरुध्द अपील दाखल केले असेल अिा िासकीर् र्ाशहर्ी अशिका-र्ाला 
कळशवण्र्ार् रे्ईल.  अपील प्राशिका-र्ाकडूनही र्ाशहर्ीची शवनांर्ी करर्ा-र्ा नागशरकाचे सर्ािान झाले नाही र्र 
त्र्ास शवशहर् नर्नु्र्ार् शवशहर् िलु्कासह अपील प्राशिका-र्ाच्र्ा आदेिाच्र्ा प्रशर्सह लोकआर्कु्र्ाांकडे अपील 
करर्ा रे्ईल.  लोकआर्कु्र्ाांचा अशपलावरील शनर्यर् अांशर्र् असेल.  

 



 

िोडपत्र अ 

(वनयम 3 पहा) 

येथे रु. 10 चा 
नयायालय                                                                                           

र्ी मदु्रांक वचकटिािा. 

      मावहतीचा अविकार अविवनयम, 2005 अनिये मावहती वमळविण्यासाठीच्या  अिाचा नमनुा 

प्रशर्, 

 राज्र् जन र्ाशहर्ी अशिकारी, 

 (कार्ालर्ाचे नाव व पत्ता) 

(1)   अजयदाराचे सांपरू्य नाांव          :-    -------------------------------- 
(2)   पत्ता                   :-   -------------------------------- 

                -------------------------------- 
(3) आवश्र्क असलेल्र्ा र्ाशहर्ीचा र्पशिल       :-  -------------------------------- 

(एक )     र्ाशहर्ी शवषर्                   :-  -------------------------------- 
(दोन) र्ाशहर्ीिी सांबांशिर् कालाविी       :-  -------------------------------- 
(र्ीन) आवश्र्क असलेल्र्ा र्ाशहर्ीचे वर्यन :-   -------------------------------- 
(चार) र्ाशहर्ी टपालाद्वारे ककवा व्र्क्र्ीि     :- -------------------------------- 
 आवश्र्क आहे ककवा कसे       :- -------------------------------- 
 (प्रत्र्क्ष टपाल खचय अशर्शरक्र् 

  िलु्कार्ध्रे् सर्ाशवष्ट केला जाईल)  
 (पाच) टपालाद्वारे असेल त्र्ाबाबर्ीर्  :-  -------------------------------- 

(सवयसािारर्, नोंदर्ीकृर् ककवा िीघ्र) 
(4) अजयदार दाशरद्ररेषेखालील आहे ककवा कसे                     :- --------------------------- 
   (असल्र्ास, त्र्ाबाबर्च्र्ा परुाव्र्ाची छार्ाांककर् प्रर् जोडावी ). 
शठकार् :- 
शदनाांक :-          अिशदाराची स्िािरी 



िोडपत्र ब 

[(शनर्र् 5 (1) पहा)] 

रे्थे रु. 20 चा न्र्ार्ालर्                                                                                           
फी र्दु्राांक शचकटवावा. 

 

मावहतीचा अविकार अविवनयम, 2005 च्या कलम 19(1) खालील  अपील 

    पे्रषक  ------------------------------------------ 
 (अशपलकाराचे नाव आशर् पत्ता) 

   प्रशर्   -------------------------------------------- 

 (अपील प्राशिका-र्ाचे नाव / पदनार् / पत्ता) 

   (1)   अपीलकाराचे सांपरू्य नाांव                        :- ---------------------------- 

   (2)   पत्ता                                  :- ---------------------------- 

   (3)   राज्र् जन र्ाशहर्ी अशिका-र्ाचा र्पशिल            : ---------------------------- 

   (4)  ज्र्ा आदेिाच्र्ा शवरुध्द अपील केले आहे 

 र्ो आदेि शर्ळाल्र्ाचा शदनाांक                        :------------------------------ 

 (आदेि काढला  असल्र्ास )               : ---------------------------- 

   (5)  अपील दाखल करण्र्ाचा अांशर्र् शदनाांक :-     : ---------------------------- 

   (6)  अशपलाची काररे्                                           :- ---------------------------- 

   (7)  र्ाशहर्ीचा र्पिील                                         :- ------------------------- 

(एक) हव्र्ा असलेल्र्ा र्ाशहर्ीचे स्वरुप आशर् शवषर्   :- ----------------- 

(दोन) र्ाशहर्ी ज्र्ा कार्ालर्ािी ककवा शविागािी सबांशिर्  

        आहे त्र्ाचे नाांव                                       :-  ------------------- 

 

शठकार् :- 

शदनाांक :-        अपीलकराांची स्वाक्षरी 



िोडपत्र क 

[(शनर्र् 5 (2) पहा)] 

येथे रु. 20 चा 
नयायालय                                                                                           

र्ी मदु्रांक वचकटिािा. 

 

मावहतीचा अविकार अविवनयम, 2005 च्या कलम 19(3) खालील  अपील 

पे्रषक  ------------------------------------------ 
 (अशपलकाराचे नाव आशर् पत्ता) 

प्रशर्   -------------------------------------------- 

(1) अपीलकाराचे सांपरू्य नाांव                                 :- ---------------------------- 

(2)       पत्ता                                            : --------------------------- 

(3)       राज्र् जन र्ाशहर्ी अशिका-र्ाचा र्पशिल             : ---------------------------- 

(4)      पशहल्र्ा अपील प्राशिका-र्ाचा र्पिील                       :- ---------------------------- 

(5)      ज्र्ा आदेिाच्र्ा शवरुध्द अपील केले आहे 

           र्ो आदेि शर्ळाल्र्ाचा शदनाांक                                 :- -------------------------- 

(6)      अपील दाखल करण्र्ाचा अांशर्र् शदनाांक                      :- ---------------------------- 

(7)      अशपलाची काररे्                                                 :----------------------------- 

(1) र्ाशहर्ीचा र्पिील                                                 :-  ------------------------- 
         (एक) हव्र्ा असलेल्र्ा र्ाशहर्ीचे स्वरुप आशर् शवषर्         :- ----------------- 

(दोन) र्ाशहर्ी ज्र्ा कार्ालर्ािी ककवा शविागािी सबांशिर्  

        आहे त्र्ाचे नाांव                                             :-  ----------------- 

 

 

शठकार् :- 

शदनाांक :-                          अपीलकराांची स्वाक्षरी 



र्नॅ्र्अुल िां  .1:-  पांचार्र् शविाग शज.प. नागपरू             कार्ालर्ाची रचना 

 

 

उप मखु्य कायशकारी अविकारी (ग्रा.पं.) 

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

 

सहाय्यक गट विकास अविकारी 

 

                                                  

कवनष्ट्ठ प्रशासन अविकारी 

 

शवस्र्ार अशिकारी (साांस्यर्की) 

 

 ग्रार् शवकास अशिकारी 

                                                          

वशरष्ठ सहार्क 

 

कशनष्ठ सहार्क    

 

वाहन चालक 

 

 

                                                                       शिपाई 



 सांघटनेच्र्ा कार्ाचा आशर् कर्यव्र्ाचा र्पशिल. 

 

 

 

पांचार्र् शविाग शज.प. नागपरू रचना व कर्यव्र् र्ाांचा र्पशिल 

पांचार्र् शविाग 

   मंत्रालयीन विभाग                              :-  ग्राम विकास ि िलसंिारण विभाग 

   अहिाल सादर करणा-या विभागाचे नाि   :-         1. शासनस्तर 

                                                         2.  आयकु्तत कायालय 

                                                         3.  विल्हाविकारी, नागपरू 

                                                         4. मखु्य कायशकारी अविकारी, वि. प. नागपरू 

                       महाराष्ट्् विल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती अविवनयम 1961 नसुार विल्हा पवरषद नागपरू 
अंतगशत पंचायत विभागात खालील कामे हाताळण्यात येतात. 

 

  1.  विस्तार अविकारी (पंचायत ) या पदािर  नेमणकूीबाबत कायशिाही करणे     

  2. सरळ सेिेने कंत्राटी ग्राम सेिक या पदािर नेमणकुीबाबत कायशिाही करणे 

   3   ग्रार् सेवक पदावरुन ग्रार् शवकास अशिकारी र्ा पदावर पदोन्नर्ी देरे् बाबर् कार्यवाही कररे्. 

   4. ग्रार् शवकास अशिकारी पदावरुन शवस्र्ार अशिकारी पदावर पदोन्नर्ी बाबर् कार्यवाही कररे् 

   5. ग्रार्पांचार्र् कर्यचारी र्ाचे सेवाजेष्ठरे्नसुार   10 टक्के पदावर कां त्राटी ग्रार्सेवक र्ा पदावर शनर्कु्र्ी देरे् 

   6.  शजल्हा पशरषद अांर्गयर् रे्र्ा-र्ा  768 ग्रार् पांचार्र्ीवर सशनर्ांत्रर् ठेवरे्. 

7  कें द्र िासन व राज्र् िासन र्सेच शजल्हा पशरषदचेअांर्गयर् शवशवि र्ोजना राबशवरे् 

 



 

मनॅयअुल्स 2 :- अविकारी ि कमशचारी यांचे अविकार ि कतशव्य 

 

विल्हा पवरषदेच्या विभाग प्रमखुाचे अविकार ि कामे :- 

     1  आपल्र्ा शविागािी सांबांशिर् असलेल्र्ा कार्ाांच्र्ा व शवकास पशरर्ोजनाांच्र्ा बाबर्ीर् र्ाांशत्रक र्ांजरूी देर्ा रे्ईल. 
2.  प्रत्रे्क वषी, आपल्र्ा शविागार् कार् करर्ा-र्ा वगय र्ीन ü च्र्ा  सेवेर्ील कर्यचा-र्ाांच्र्ा कार्ाांचे र्लू्र्र्ापन       
     करर्ील आशर् त्र्ाबाबर्चे आपले र्र् गोपनीर्रीत्र्ा र्युर् कार्यकारी अशिकारी र्ाांचेकडे  पाठवर्ील. 
3. आजारपर्ार्ळेु ककवा इर्र वाजवी कारर्ार्ळेु प्रशर्बांि झाला नसल्र्ास शजल्हा पशरषद स्थार्ी सशर्र्ी व  
    सवयसािारर् सिा र्सेच इर्र शवषर् सशर्र्ीत्र्ा  प्रत्रे्क सिेस उपस्स्थर् राहील आशर्  पीठासीन प्राशिका-र्ाच्र्ा  
    परवानगीने, सिेर् ज्र्ा बाबीवर चचा चाल ूअसेल शर्च्र्ा सांबांिार् र्ाशहर्ी ककवा स्पष्टीकरर् देर्ा रे्ईल. 
4  अशिनस्र् शवस्र्ार अशिकारी र्ाांचेिी सर्न्वर् ठेवून वार्षषक लक्ष परु्ीकररे् 
5  कां त्राटी ग्रार्सेवक/ग्रार्शवकास अशिकारी व शवस्र्ार अशिकारी र्ाांचेवर  शनर्ांत्रर् ठेवरे्.  

पंचायत विभाग विल्हा पवरषद नागपरू येथील कमशचारी  यांचे  कतशव्य 
1 कार्यसचुीनसुार शदलेली कारे् वेळीच पार पाडरे्. 
2अशिका-र्ाांनी सोपशवलेली कारे् जबाबदारीने व शनर्र्ानसुार पार पाडरे्.. 

अ ि अशिकारी / कर्यचारी नाव पदनार् सेवेचा र्पशिल 

1 श्री. प्रशदप गार्गोले  सहा.ग.शव.अ 
 र्ागयदियन कररे् 
 आस्थापना शवषर्क कार्ाकडे सांपरू्य लक्ष ठेवरे् 
 उप र्कुाअ र्ाांनी वेळोवेळी साांगीर्लेली कार्ालर्ीन कारे् 

2 श्री. अरकवद झी.र्दने 
कशनष्ठ 
प्रिासन 
अशिक ाारी 

 जन र्ाशहर्ी अशिकारी 
 न्र्ार्ालर्ीन प्रकररे्. 
 आपले सरकार पोटयलवरील र्िारीचे शनराकरर् कररे् 
 आस्थापना शवषर्क सवय कारे् करवून घेरे् 
 उप र्कुाअ अनपुस्स्थर्ीर् कार्ालर्ीन कारे्  व शनर्ांत्रर्. 

 अनशिकृर् गैरहजर कर्यचारी प्रकररे्. 
 र्ाशसक अहवाल सादर कररे्. 
 र्ा. आर्कु्र्, र्ाांचे शनरीक्षर् शटप्पर्ी. 
 रचना व कार्यपद्धर्ी 
 गोपशनर् अशिलेख 
 सहा.र्ाशहर्ी अशिकारी 
 र्हालेखाकार लेखा आके्षप र्सेच पांचार्र् राज सशर्र्ी र्ध्रे् 

अांर्िूयर् लेखा आके्षपाांवर सशनर्ांत्रर् ठेवरे् . 

3 श्री.प्रकाि चरडे 
शवस्र्ार 
अशिकारी 
(साां) 

 स्थार्ी सशर्र्ी सिा, शजल्हा पशरषद सवयसािारर् सिा व 
इर्र सिेची र्ाशहर्ी र्र्ार कररे्. 

 पांचार्र् राज सशर्र्ीची कारे् कररे्, प्रश्नावलीची  उत्तरे 
र्र्ार कररे् 

 पांचार्र् राज सशर्र्ी पशरच्छेदाांचे आके्षपाांचे अनपुालन र्र्ार 
कररे्. 

 साांस्यर्ीबाबर् सांपरु्य कारे् कररे् 



 शजल्हा पशरषदेचा वार्षषक प्रिासन अहवाल र्र्ार कररे्. 
 नैसर्षगक आपत्ती शनर्ोजन  

4 श्री.प्रशदप गजशिरे् वशर.सहा 

 शजल्हा स्र्रावरील अशर्िर्र्ाबाबर् र्िारी 
 14 वा 15 वा शवत्त आर्ोग कारे् 
 साांसद/आर्दार आदिय ग्रार् र्ोजना व र्दसांबिी सांपरू्य कारे्. 
 ग्रार् पांचार्र् सावयशिक पोट शनवडर्कुा 
 आपले सरकार सेवा कें द्र 
 एलईटी लाईअ प्रकररे् 

5 श्री. प्रकाि राठोड  वशर.सहा. 

  शजल्हा वार्षषक र्ोजने अांर्गयर् ग्रार् पांचार्र्ीला जन 
सशुविाांसाठी/नागरी सशुविाांसाठी शविेष अनदुान 

 शजल्हा पशरषद र्ालकीच्र्ा जशनशनला  कां पाउन्ड वॉल करीर्ा 
अनदुान शवर्रीर् कररे्. 

 सवय र्ोजनाांचे अनदुानाचे खचय अहवाल 
 शजल्हा वार्षषक र्ोजनेअांर्गयर् नाशवण्र्परू्य र्ोजना 
 शजल्हा पशरषद र्ालकीच्र्ा जर्ीनीबाबर् कार्यवाही कररे् 

6 श्री.अरुर् काळे  वशर.सहा. 

  ग्रार् सेवक/ ग्रार् शवकास अशिकारी/ शवस्र्ार अशिकारी(पां) 
र्ाांचे   आस्थापना शवषर्क  सवय कारे् 

  वगय 3 रे् 4 सेवाजेष्ठर्ा र्ादी, कबदनुार्ावली, बदल्र्ा, 
सरळिरर्ी, पदोन्नर्ी , कालबद्ध पदोन्नर्ी, आगाव ुवेर्नवाढी इ.  

  आांर्रशजल्हा बदली  
  उप र्कुाअ र्ाांनी साांगीर्लेली कारे्. 

7 श्रीर्र्ी. अशनर्ा पररे्र्ी वशर.सहा. 

  कार्ालर्ीन कर्यचाऱर्ाांचे आस्थापना शवषर्क सवय कारे्. 
  ग्रार् सेवक/ ग्रार् शवकास अशिकारी/ शवस्र्ार अशिकारी(पां) 

गोपनीर् अहवाल जर्न करुन ठेवरे् 
 सेवाशनव़त्ती प्रकरर्ाची सवय कार्यवाही कररे्. 
 उप र्कुाअ.र्ाांनी साांगीर्लेली कारे् 

8 श्री. िुपेि ढोले कशन.सहा. 

 ग्रार् सेवक/ग्रार् शवकास अशिकारी/शवस्र्ार अशिकारी र्ाांचे 
शनलांबन/ शविागीर् चौकिी प्रकररे् 

 शविागीर् चौकिीची अपील प्रकररे्  
 शविागीर् चौकिीची न्र्ालार्ीन प्रकररे् 
 शनलांशबर् कर्यचा(र्ाांना सेवेर् पनुयस्थापीर् कररे् 
 कार्ालर्ाचे िासशकर् वाहने दरुूस्र्ी व देर्के. 
 स्टेिनरी. 

9 श्री.अस्श्वन पुांड कशन.सहा 

 र्ुांबई ग्रार् पांचार्र् अशि-1958चे कलर् 14 नसुार 
सदस्र्ाांचे अपािरे् सांदिार् प्रकररे् 

 र्ुांबई ग्रार् पांचार्र् अशि-1958चे कलर् 16 नसुार अनहर्ा 
प्रकररे् 

 र्ुांबई ग्रार् पांचार्र् अशि-1958चे कलर् 35 नसुार 
अशवश्वासाबाबर्ची प्रकररे् 

 र्ुांबई ग्रार् पांचार्र् अशि-1958चे कलर् 39 नसुार सरपांच/ 
उपसरपांच सदस्र्ाांना पदावरुन दरु कररे्बाबर् प्रकररे् 

 र्ुांबई ग्रार् पांचार्र् अशि-1958चे कलर् 40 नसुार 
सदस्र्ाांचे गैरहजेरीबाबर्चे प्रकररे् 



 र्ुांबई ग्रार् पांचार्र् अशि-1958चे कलर् 155 नसुार 
िासनाकडील फेर र्पासर्ी अजय 

 र्दु्राांक िलु्क शवर्रर् र्ाळरे्ळ शवशनर्ोजन लेखे 
 ग्रार् पांचार्र् कर्यचारी र्ाांची सेवा जेष्ठर्ा र्ादी 

10 श्रीर्र्ी रांजना र्ाांगे कशन.सहा 
 वैद्यशकर् प्रशर्परू्ी देर्के 
 गोसेखदुय प्रकल्पाअांर्गयर् प्रकररे् 
 ग्रार्पांचार्र् कर्यचारी र्ाांचे र्िारी 
 र्हाराष्र ग्रार्पांचार्र् अशिशनर्र् 1961(1) अांर्गयर् प्रकररे् 

11 श्री.प्रफुल चौरीवार कशन.सहा 

 आवक जावक शविागाची कारे् 
 र्ािाकर अनदुान 
 र्ागास व आशदवासी के्षि ग्रार् पांचार्र् अनदुान 
 ग्रा.पां.कर्यचारी शकर्ान वेर्न, सरपांच र्ानिन व सदस्र् 

बैठक ित्ता अनदुान 
 सवय प्रकारचे उपकर अनदुाने, अांदाजपिके, थशकर् अनदुान 

प्राप्र् करुन घेरे्बाबर् पाठपरुावा कररे् 
 शविेर् वस्र् ुअनदुान शवर्रर् व इर्र आवश्र्क कार्यवाही 

12 श्री. पांढरी नाकाडे ग्राशवअ 

 आठवडी बाजार व डोंगेघाट शललाव 
 घर कर व पार्ी कर आकारर्ी  व वसलुी 
 15 टक्के र्ागासवर्षगर् खचय ,10 टक्के र्शहला बालकल्र्ार् 

खचय व 3 टक्के अपांग खचय 
 शजल्हा पशरषद सेस फां ड 
 कारखाने, र्ोबाईल टावर सबांशिर् सवय प्रकररे् 
 पार्ी परुवठा र्ोजनाांच्र्ा थशकर् शवद्यदु शबलाबाबर् 
 सबांशिर् प्रकरर्ाांच्र्ा न्र्ार्ालर्ीन प्रकररे् 
 नागपरू, कार्ठी,कहगर्ा, कळरे्श्वर, सावनेर र्ा र्ालकु्र्ार्ील 

प्राप्र् र्िारीसबांिाने चौकिी अहवाल र्ागशवरे् 

13 श्री.र्ाशर्क शचटकुलवार ग्राशवअ 

 ग्रार्पांचार्र् वार्षषक प्रिासनअहवाल 
 वाढीव शवदर्रु् पेाल नाहरकर् प्रर्ार्पत्र देरे् 
 िासकीर् जर्ीन हस्र्ाांर्रर्ाबाबर् अशिप्रार् कळशवरे् 
 काटोल,नरखेड,रार्टेक,पारशिवनी व र्ौदा र्ा र्ालकु्र्ार्ील 

प्राप्र् र्िारीसबांिाने चौकिी अहवाल र्ागशवरे् 

14 श्री प्रिाांर् चवरे ग्राशवअ 

 स्र्ाटय ग्रार् र्ोजना 
 पर्ावरर् शवकास आराखडा र्र्ार कररे् 
 सौर ऊजा पथशदवे कार्यिर् 
 ग्रार्सिा व र्ाशसक सिा 
 गौरव ग्रार्सिा,पांचार्र् सिक्र्ीकरर् परुस्कार 
 अल्पसांयर्ाक र्ोजना 
 प्रदषुर् शनर्ांत्रर् र्ांडळाकडील प्रकरण्ा े
 उर्रेड,शिवापरु व कुही  र्ा र्ालकु्र्ार्ील प्राप्र् 

र्िारीसबांिाने चौकिी अहवाल र्ागशवरे् 

11 श्री सिुाष काळे ग्राशवअ 
  ग्रार्पांचार्र् लेखाआके्षपाांची,छाननी व आके्षपाचा शनपटारा  
 सांिर्ीर् अफरार्फर प्रकररे् व प्रिासकीर् चौकिी प्रकररे् 
 शजल्हा ग्रार् शवकास शनिी सांपरु्य कार्यिार 

 



 र्नॅ्र्अुल्स 3 :- योग्य मागाने वनणशय घेण्याचे प्रवक्रयेत अनसुराियाची 
 कायशपध्दती 

 

पांचार्र्  शविागा अांर्गयर् कार्यरर् असलेले सवय अशिकारी/कर्यचारी हे प्रिासनाने सोपशवलेली कारे् पार पाडर्ार्. 

मनॅयअुल्स 4:-  
कतशव्ये पार पाडण्यासाठी शासवकय प्राविकरणाने ठरिनू वदलेली मानके  

 

अ) शजल्हा पशरषद व पांचार्र् सशर्र्ी र्ध्रे् कार्यरर् अशिकारी व के्षत्रीर् कर्यचारी र्ाांना र्युर्त्व ेखालील उदे्दिासाठी 

दौरे ि रात्रीचे मकु्तकाम िासनाने शनिाशरर् करुन शदलेले आहेर्. 

1    त्र्ाच्र्ा कार्यके्षत्रार् हार्ी घेण्र्ाांर् आलेल्र्ा शवशवि शवकासाच्र्ा कार्ाचा आढावा घेरे् व जेथे कार्ाची      
     प्रगर्ी सर्ािानकारक नाही ककवा प्रत्र्क्ष जागेवर काही अडचर्ी शनर्ार् झाल्र्ा असल्र्ास त्र्ाचे  
     शनराकरर् कररे्. 
2   अशिनस्र् के्षत्रीर् अशिकारी व कर्यचारी र्ाांना नेर्नू शदलेली कारे् व कर्यव्रे् सर्ािानकारकपरे् पार  
     पाडर्ार्  ककवा  नाही र्ाची र्पासर्ी कररे्. 
3   के्षत्रीर् कार्ालर्ार् व प्रकल्पस्थानी प्रिासशकर् कार्काज,  शवत्तीर् व लेखा शवषर्क बाबी िासनाने      
     नेर्नू शदलेल्र्ा शनर्र्ानसुार होर्ार् की नाही र्ाची पाहर्ी कररे्. 
विल्हा पवरषदेमार्श त शासकीय ि स्थावनक स्िरुपाच्या योिनेचा प्रसार  स्थावनक लोकांशी संपकश  साध्ु ून 
करणे. स्थावनक लोक ि लोकप्रवतवनिी यांचा विविि विकासाच्या योिना कायास्नित करण्यासाठी सहयोग 
वमळविणे 
4.वरील उदे्दि साध्र् करण्र्ासाठी शजल्हा पशरषद व पांचार्र् सशर्र्ीच्र्ा अशिकारी व कर्यचाऱर्ाांसाठी खालील प्रर्ार्ार् 
दौरे व रात्रीचे र्कु्कार् शवहीर् केलेले आहेर्. 
अ.

ि 

पदनार् वषार्नू करावर्ाचे 

दौऱर्ाचे शदवस 

पैकी वषार्नू करावर्ाच्र्ा रात्रीचे 

र्कु्कार् 

 

1 उप र्युर् कार्यकारी अशिकारी 120 60 115/12 

 

 

 



मनॅयअुल्स  5 :-    कमशचारी आपली कतशव्ये पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील  

                       असे  वनयम, विनयम, सचुना, वनयमपसु्तीका ि अवभलेख 

 

 
  शजल्हा पशरषदेर्ध्रे् कार्यरर् असलेले कर्यचारी खालील शनर्र् पसु्र्ीकाांचा आिार घेऊन िासशकर् 
कार्काज पार पाडीर् आहेर्.  
       1   र्हाराष्र शजल्हा पशरषद व पांचार्र् सशर्र्ी अशिशनर्र् 1961 
       2   र्हाराष्र ग्रार् पांचार्र् अशिशनर्र् 1958 
       3   र्हाराष्र शजल्हा पशरषद  लेखा सांशहर्ा 1968 
      4   र्हाराष््र नागरी सेवा (सेवेच्र्ा सवयसािारर् िर्ी) शनर्र् 1981 
       5  र्हाराष्र नागरी सेवा (वेर्न) शनर्र् 1981 
       6  र्हाराष्र नागरी सेवा (पदग्रहर् अविी, स्वीरे्त्तर सेवा आशर् शनलांबन, बडर्फी व सेवेर्नू काढून  
           टाकरे् र्ाांच्र्ा काळार्ील प्रदाने) शनर्र् 1981 
      7   र्हाराष्र नागरी सेवा (रजा) शनर्र् 1981 
      8  र्हाराष्र नागरी सेवा (शनवतृ्तीवरे्न) शनर्र् 1981 
      9   र्हाराष्र नागरी सेवा (र्ानिन, फी, स्थाशनक परूक ित्ता व घरिाडे ित्ता) शनर्र् 1981 
     10  र्हाराष्र नागरी सेवा (िासशकर् शनवासस्थानाचा र्ाबा) शनर्र् 1981 
      11   र्हाराष्र नागरी सेवा (प्रवास ित्ता) शनर्र् 1981 
      12   र्हाराष्र शजल्हा पशरषदा वपांचार्र् सशर्त्र्ा (अांदाजपत्रक) शनर्र् 1966 
      13   र्हाराष्र शजल्हा पशरषद व पांचार्र् सशर्र्ी (शनिीचे पनुर्षवशनर्ोजन) शनर्र् 1971 
      14    शजल्हा पशरषदा आकस्स्र्क खचाबाबर्चे शनर्र् 
      15  र्हाराष्र सवयसािारर् िशवष्र् शनवाह शनिी शनर्र् 1966 
      16   र्हाराष्र शजल्हा पशरषद शजल्हा सेवा शनर्र् 1968 
      17   र्हाराष्र शजल्हा  पशरषदा शजल्हा सेवा (सेवाप्रवेि) शनर्र् 1967 
      18  र्हाराष्र शजल्हा पशरषद शजल्हा सेवा (शिस्र्  व अशपल) शनर्र् 1964 

र्ाशिवार् िासनाच्र्ा शवशवि शविागाकडून प्रशसध्द करण्र्ाांर् आलेल्र्ा अशिसचूना, िासन शनर्यर्, 
पशरपत्रक व पत्राांर्िील र्ागयदियक सचुनाांचा अवलांब करुन कार्ाांचा शनपटारा करण्र्ाांर् रे्र्ो. 

वनयम:  र्हाराष्र शजल्हा पशरषद व पांचार्र् सशर्र्ी अशिशनर्र्, 1961 चे कलर् 274  (1 ) नसुार राज्र् िासनास र्ा 
अशिशनर्र्ाच्र्ा र्रर्ुदी अांर्लार् आर्ण्र्ाच्र्ा प्रर्ोजनाकरीर्ा र्ा अशिशनर्र्ाच्र्ा र्रर्ुदीिी शवसांगर् नसर्ील असे 
शनर्र् करर्ा रे्र्ील.  
विवनयम:- र्हाराष्र शजल्हा पशरषद व पांचार्र् सशर्र्ी  अशिशनर्र्, 1961 चे कलर् 275 नसुार शजल्हा पशरषदेस 
वेळोवेळी र्ा अशिशनर्र्ाची प्रर्ोजने पार पाडण्र्ासाठी र्ा अशिशनर्र्ाच्र्ा र्रर्ुदींिी व राज्र् िासनाने केलेल्र्ा 
शनर्र्ाांिी शवसांगर् नसर्ील असे शवशनर्र् करर्ा रे्र्ील. 
उपवििी:- र्हाराष्र शजल्हा पशरषद व पांचार्र् सशर्र्ी  अशिशनर्र्, 1961 चे कलर् 276 (1) नसुार शजल्हा पशरषदेस 
र्ा अशिशनर्र्ाची प्रर्ोजने पार पाडण्र्ाकरीर्ा र्ा अशिशनर्र्ािी शवसांगर् नसर्ील असे उपशविी वेळोवेळी र्र्ार 
करर्ा रे्र्ील, त्र्ार् फेरबदल करर्ा रे्र्ील ककवा रे् शवखांडीर् करर्ा रे्र्ील आशर् पवुयगार्ी  
र्रर्दुीच्र्ा सवयसािारर्रे्स बाि रे्ऊ  न देर्ा अिा उप-शविीर् र्रर्ुदी करर्ा रे्र्ील. 

 
 
 



मनॅयअुल्स  6:- कायालयातील अवभलेखाचे विगतिारीनसुार वििरणपत्र 

 

 
 कार्ालर्ीन कामकािात खालीलप्रमाणे 6 संच पध्दतीचा िापर केला िातो. 

1    कार्यशववरर् पांजी .  
2    प्रशर्क्षाशिन प्रकररे् 
3   स्थार्ी आदेि नस्र्ी 
4    शनर्र्कालीके ‘†’ व ‘²Ö’ 
5   अशिलेखागारार् पाठवावर्ाच्र्ा नस्त्र्ा 
6    ‘›ü’ वगीर् कागदपते्र 

 
1. कायशवििरण पंिी -  

प्रत्रे्क शलशपकाकडून प्रपत्र 6 र्ध्रे् कार्यशववरर् पांजी ठेवली जारे् आवश्र्क आहे. र्ा नोंदवहीर् दैनशदन 
टपालाची नोंद घ्र्ावर्ाची असनू प्रकरर्ाचा शनपटारा झाल्र्ानांर्र कार्यशववरर् पांजीर्िील पत्राचा अनिुर्ाांक गोलाांकीर् 
करावा. र्सेच प्रकरर् शनकाली काढले ककवा रे् जावक करण्र्ासाठी पाठशवले असेल र्र स्र्ांि 4 र्ध्रे् रे् शनकाली 
काढल्र्ाची नोंद घ्र्ावी.  कार्यशववरर् पांजीर्ध्रे् दर आढवडर्ाचा गोषवारा काढून प्रिारी अशिकारी र्ाांचे सार्ोर ठेवावा. 
3.  प्रवतिाविन प्रकरणे 

र्ा पांजीर्ध्रे् वशरष्ठ कार्ालर्ाकडून र्ाशहर्ी रे्रे् प्रलांबीर् आहे व प्रकरर् शनकाली शनघ ु  िकर् नाही अिी 
प्रकररे् प्रशर्क्षािीन पांजीर् नोंदशवण्र्ाांर् र्ावी. र्ा पांजीर्ळेु कर्यचाऱर्ाांना त्वरीर् अहवाल र्ागशवण्र्ाकरीर्ा व प्रलांबीर् 
पत्रावर शनर्ांत्रर् ठेवण्र्ाकरीर्ा त्र्ाचप्रर्ारे् प्रकरर्ार् वेळोवेळी स्र्रर्पते्र देण्र्ाकरीर्ा ही पांजी उपर्कु्र् ठररे्. 
4.  स्थायी आदेश पंिी 

र्ार्ध्रे् िासनाने वेळोवेळी शनगयशर्र् केलेले अध्र्ादेि / िासन शनर्यर् / पशरपत्रके इत्र्ादी र्हत्वाचे अशिलेख 
कार्र् स्वरुपी जर्न करुन ठेवले जार्ार्  व वेळोवेळी िासशकर् कार्काजार् र्ार्िील र्ागयदियक सचुनाांचा आिार 
घेर्ला जार्ो. ही नस्र्ी शवषर्वार असावी, त्र्ास अनिुर्शर्का असावी व प्रत्रे्क पानास िर्ाक शदलेले असावे.  
5.  वनयतकालीके ‘†’्ि ‘²Ö’ 
 र्ा पांजीच्र्ा िाग अ र्ध्रे् (पांिरवाडी / र्ासीक / तै्रर्ासीक / सहार्ाही / वार्षषक) अहवाल ज्र्ा पत्रान्वरे् शवहीर् 
करण्र्ाांर् आलेला आहे व ज्र्ा कार्ालर्ास असा अहवाल ज्र्ा शनर्र् शदनाांकास सादर करावर्ाचा आहे त्र्ाची पत्र िर्ाक 
व शदनाांकासह नोंद घेण्र्ाांर् रे्रे् व िाग ब र्ध्रे् ज्र्ा शदनाांकास  असा अहवाल प्रत्र्क्षार् सादर करण्र्ार् आला त्र्ाबाबर्ची 
नोंद ठेवण्र्ाांर् रे्रे्.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. अवभलेखागारात पाठिाियाच्या नस्त्या / कागदपते्र 
 ज्र्ा प्रकरर्ार्ील कार्यवाही परु्य झालेली आहे अिी प्रकररे् अशिलेखागारार् पाठशवण्र्ापवुी अशिलेखाचे “अ” 
वगय, “ब” वगय, “क” वगय, “क-1” वगय व “ड” वगय असे वगीकरर् करुन नस्त्र्ा / प्रकररे् अशिलेखागारार् जर्न करुन 
ठेवण्र्ासाठी पाठशवण्र्ाांर् रे्र्ार्. 
 

अ.ि. अशिलेख वगय 
अशिलेख जर्न करुन ठेवण्र्ाकरीर्ा 

वापरावर्ाच्र्ा बस्त्र्ाचा रांग जर्न करुन ठेवण्र्ाचा कालाविी 

1 अ लाल कार्र्स्वरुपी 
2 ब शहरवा 30 वषय 
3 क शपवळा 05 वषय 
4 ड पाांढरा 1 वषय 

    
 
7.  “ड” िगीय कागदपते्र 
 
 जी पते्र र्ाशहर्ीसाठी प्राप्र् होर्ार् ककवा ज्र्ा पत्राांवरील कार्यवाही परू्य  झालेली आहे व ज्र्ा कागदपत्राांना 1  
वषावरील कालाविीसाठी राखनु ठेवण्र्ाची आवश्र्कर्ा नाही अिी कागदपते्र जसे र्ासीक  अहवाल, शकरकोळ रजेचे 
अजय ईत्र्ादी “ड” वगीर् कागदपत्र म्हर्नू 1 वषाच्र्ा कालाविीसाठी राखनु ठेवण्र्ाांर् रे्र्ार् व 1 वषानांर्र अिा 
कागदपत्राांचे सक्षर् अशिकाऱर्ाची र्ांजरूी घेऊन नािन केले जारे्. 
 
 

 

म्यनॅअुल 7 :-  प्रशासकीय कामकािाचा दषृ्ट्टीकोन ि वनतीवनिारण संबिाने  

          सिशसामानयाचे  परामशशकरीता करण्यात आलेली व्यिस्था. 

 

विल्हा पवरषदस्तर योिनाविषयक िबाबदारी 
िासन शनर्यर् ग्रार् शवकास व जलसांिारर् शविाग ि.:- ग्रानास- 1097/सीआर  / 112 / 08 , शदनाांक 23 जनु 1999 चे 

जोडपत्र 

अ. 

ि. 

कार्यसचूी जबाबदार 
कर्यचारी / 
अशिकारी 

कार्यपरू्ीचा कालाविी शवशहर् र्दुर्ीर् कार्यपरू्ी 
नझाल्र्ास कोर्त्र्ा अशिका-

र्ाकडे र्िार करावी. 

* विल्हा पवरषदस्तर * 

1 पांचार्र् शविागाच्र्ा र्ोजना 
खाली सेवा परुशवरे् 

उप र्कुाअ सचुना शर्ळाल्र्ा 
पासनु 1 शदवस 

र्युर् कार्यकारी अशिकारी, 
शज.प. नागपरू 



 

      िोरर् र्र्ार करण्र्ाच्र्ा ककवा त्र्ाची अांर्लबजावर्ी करण्र्ाच्र्ा सांबांिार् शवचार शवशनर्र् र्र्ार करण्र्ास शकवा 
लोकाां कडून शनशवदने जाण्र्ासाठी  सल्ला र्सलर्ीसाठी कार्यरर् कार्ालर्ीन सवय अशिकारी /कर्यचारी र्ाांची 
पाक्षीक/र्ाशसक/तै्रर्ासीक सिा शनर्शर्र् आर्ोशजर् करर्ार्. 

      जनरे्साठी र्ोग्र्रे् र्ागयदियन व्हाव ेत्र्ासाठी अडी अडचर्ींाांना शनराकरर् करण्र्ास र्ौखीक र्सेच लेखी र्ागयदियन 
करर्ार्. 

 

 

मनॅयअुल क्रमांक  - 8 

दोन ककिा त्यापेिा अविक असणाऱ्या मंडळ, पवरषद, सवमती ि ईतर संघटना याबाबतचा तपवशल 

सिशसामानयापयंत पोहोचता  करता येईल. 

 

  पंचायत विभागाचे विषय स्थायी सवमती ि नंतर सिशसािारण सभेकडे सादर केल्या िातात 

 

  



मनॅयअुल्स  9:- अविकारी ि कमशचाऱ्यांची यादी. 

 

                          वगय-1 व वगय-2 चे अशिकाऱर्ाांची शनर्कु्र्ी राज्र् िासनाद्वारा केली जारे् व र्ा सांवगार्ील 
अशिकाऱर्ाांची सेवाजेष्ठर्ा र्ादी दरवषी िासनाचे शवशवि खात्र्ार्ाफय र् प्रशसध्द केली जारे्, र्सेच वगय-3 व 
वगय-4 चे कर्यचाऱर्ाांची शनर्कु्र्ी िासनाचे र्ागयदियक सचुनेनसुार शजल्हा पशरषदे द्वारा करण्र्ाांर् रे्रे् व ह्या 
शवशवि सांवगार्ील कार्यरर् कर्यचाऱर्ाांची सेवाजेष्ठर्ा र्ादी दरवषी प्रशसध्द करण्र्ाांर्  रे्रे्. व ही र्ादी सांबांिीर् 
खारे्प्रर्खुाांकडे दप्र्री ठेवण्र्ाांर् आलेली आहे. 

 

अक्र अविकारी /कमशचारी नाि पदनाम पत्ता 

अ ) कायालयीन अविकारी / कमशचारी 

1 श्री.राजेंद्र िुर्ार उप र्कुाअ (ग्रा.पां.) शजल्हा पशरषद शनवासस्थान रशवनगर नागपरू 

2 श्री प्रशदप गार्गोले सहा.गशवअ. बेसा  नागपरू 

2 श्री अरकवद र्दने क.प्र.अ. अनांर्नगर नागपरू 

3 श्री.प्रकाि चरडे शव.अ. साां नरसाळा  नागपरू 

4 श्री.प्रशदप गजशिरे् वशर.सहा बेसा नागपरू 

5 श्री.प्रकाि राठोड वशर.सहा गरे्िपेठ नागपरू 

6 श्रीर्र्ी अशनर्ा पररे्र्ी वशर.सहा शत्रर्रु्ीनगर नागपरू 

7 श्री.अरुर् काळे वशर.सहा र्शनषनगर नागपरू 

8 श्री.िुपेि ढोले क.सहा.  शत्रर्रु्ीनगर नागपरू 

9 श्री.प्रफुल चौरीवार क.सहा.  गोकुळपेठ नागपरू 

10 श्रीर्र्ी रांजना र्ाांगे क.सहा.  दत्तात्रर् नगर नागपरू 

11 श्री.अस्श्वन पुांड क.सहा अनांर्नगर, नागपरू 

11 श्री पांढरी नाकाडे ग्रार् शवकास अशिकारी बहादरुा नागपरू 

12 श्री सिुाष काळे ग्रार् शवकास अशिकारी पेन्िननगर नागपरू 

13 श्री प्रिाांर् चवरे ग्रार् शवकास अशिकारी म्हाळगीनगर नागपरू 

14 श्री र्ाशर्क शचटकुलवार ग्रार् शवकास अशिकारी र्ानकापरु,नागपरू 

11 श्री.दादाराव कळसकर पशरचर शत्रर्रु्ीनगर नागपरू 

12 श्री.सरु्यकाांर् र्ोरे पशरचर िास्त्रीनगर िांडारा रोड नागपरू 



मनॅयअुल्स 10 :- संस्थांचे अविकारी ि कमशचाुारी यांना वनयमानसुार देण्यांत येणारे मावसक 
पावरश्रवमक ि ते अदा करण्याची पध्दत. 

 

 अ)शजल्हा पशरषदेर्शिल वगय-1 व वगय-2 कर्यचाऱर्ाांकरीर्ा िासनाने खालीलप्रर्ारे् वेर्नश्रेर्ी र्ांजरू केलेल्र्ा आहेर्. 

अ.ि. पदनार् 7 व्र्ा वेर्न आर्ोगानसुार र्ांजरूी केलेली  
सिुारीर् वेर्नश्ररे्ी / शविेष वेर्न 

िेरा 

1 2 3 4 

1 उप र्युर् कार्यकारी 
अशिकारी 

एस-16 44900 -142400 कोषागारा मार्श त बकेँतनु अदा . 

2 सहा.गट शवकास 
अशिकारी  

एस -15  41800-132300 कोषागारा मार्श त बकेँतनु अदा . 

ब) ग्रार् शवकास व जलसांिारर् शविागाने शजल्हा पशरषदेर्ील वगय-3 व वगय-4 च्र्ा कर्यचाऱर्ाांसाठी   िासन शनर्यर्  
िर्ाांक डी. एसआर/09/प्र.ि.61/आस्था-05/ शदनाांाेक 20 रे्,  2009 नसुार र्ांजरू केलेल्र्ा सिुारीर्  वेर्नश्रेण्र्ा  
खालीलप्रर्ारे्  आहेर्. त्र्ानसुार कर्यचाऱर्ाांना वेर्न व िते्त अदा केले जार्ार्. 

अ.ि पदनार् 7 व्र्ा वेर्न आर्ोगानसुार र्ांजरूी केलेली  सिुारीर् 
वेर्नश्रेर्ी / शविेष वेर्न 

िेरा 

1 2 3 4 

विल्हा विकास सेिा 
अरािपवत्रत  (गट क)- पंचायत विभाग 

1 ग्रार् सेवक एस-12  32000-101600 बकेँतनु 

2 ग्रार् शवकास अशिकारी एस-13   35400-112400 बकेँतनु 

3 शवस्र्ार अशिकारी  एस-14  38600-122800 बकेँतनु 

3 क.प्र.अ. एस-14  38600-122800 बकेँतनु 

4 शवस्र्ार अशिकारी साां एस-13   35400-112400 बकेँतनु 

5 वशरष्ठ सहाय्र्क एस-8  25500-81100 बकेँतनु 

6 कशनष्ठ सहाय्र्क एस-6  19900-63200 बकेँतनु 

7 वाहन चालक एस-6  19900-63200 बकेँतनु 

8 पशरचर एस-1  15000-47600 बकेँतनु 



 मनॅयअुल 11 :- प्रत्येक संस्थांनी सादर केलेली अंदािपत्रके ि संभािीत खचश  
                    त्यानसुार प्राप्त तरतदु तसेच  संस्थांनी केलेला खचश. 

 

विल्हा पवरषदेअंतगशत विविि शासकीय योिनांची अंमलबिािणी. 
. योिनांची िगशिारी - 
           विल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती अंतगशत राबविण्यात येणा-या योिना ि  कामाची 
िगशिारी विल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती अविवनयम 1961 च्या तरतदुीनसुार खालील चार प्रकारात 
येते. 

1-     विल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती यांच्या स्ित:च्या उत्पननातनु कायास्नित होणा-या       
       योिना ि कामे  
2-    अविवनयमातील कलम 261 अनसुार वि. प. अविकारी / कमशचारी यांच्या सेिा  
        अविग्रहीत करुन कायास्नित करण्यात येणा-या  विविि योिना ि कामे 

 

 

     मनॅयअुल 12 :- अथशसहाय्य कायशक्रमाच्या अंमलबिािणीची रीत तसेच िाटप केलेल्या रकमा   आवण 
अशा कायशक्रमांच्या लाभाविकाऱ्यांचा तपवशल. 

 

-: विल्हा पवरषदांना अनजेु्ञय असलेली वनरवनराळया प्रकारची अनदुाने :- 

 योुेिना राबविण्यासाठी वनिी स्त्रोत) 

          विल्हा पवरषदेच्या अंदािपत्रकीय तरतूदी खचश करण्यासाठी योिनाबध्द कायशिाही 
कराियाची असते. उपरोक्तत संदभात विल्हा पवरषदांना प्राप्त होणारा सदर वनिी हा मखु्यत: खालील 
प्रयोिनासाठी शासनाकडुन विभागिार ि लेखावशषशवनहाय प्राप्त होतो. 

1) आर.आर.आबा पाटील योिना  सन 2020-21 करीता अनदुान  
      प्राप्त अनदुान                    झालेला खचश                       वशल्लक अनदुान 
         वनरंक                                 वनरंक                               वनरंक 

 2) अलसंख्यांक विकास योिना सन 2020-21 करीता अनदुान 

         वनरंक                                 वनरंक                               वनरंक 

3) 15 वित्त आयोग सन 2020-21 करीता अनदुान 



              प्राप्त अनदुान                    झालेला खचश                       वशल्लक 
अनदुान 
ग्रा पं.स्तर   1152340000              69117372                     1083222628 
पं.स.स्तर    144044000               वनरंक                               
144044000 
वि.प.स्तर   144044000               वनरंक                               
144044000 
4) िनसवुििा अंतगशत सन 2020-21 करीता अनदुान 

      प्राप्त अनदुान                    झालेला खचश                       वशल्लक अनदुान 
         30 कोटी                         30 कोटी                           वनरंक 
5) नागरी सवुििा अंतगशत सन 2020-21 करीता अनदुान 

      प्राप्त अनदुान                    झालेला खचश                       वशल्लक अनदुान 
           16 कोटी                       16 कोटी                             वनरंक 

6) नरंगा अंतगशत सन 2020-21 करीता अनदुान 

         6735.06                              6735.06                  वनरंक 

 

 अंदािपत्रकीय तरतदुी प्राप्त होण्याची कायशपध्दती  
  अथश संकल्पीन तरतदुी या विभागाकडून करण्यात येत नाही. 

 

 

 अंदािपत्रकीय तरतदुी प्राप्त झाल्यानंतर कराियाची कायशिाही - 
          वि. प. ि पं. स. अविवनयम अनिये शासकीय योिना ि कामे तसेच अवभकरण योिना 
अंतगशत प्राप्त तरतदुीस विल्हा पवरषदेचे सभेत मानयता घेणे आिश्यक असते त्यानंतरच सदर तरतदुी 
खचश करण्यास पढुील कायशिाही ि अंमलबिािणीस उपलब्ि होि ुशकतात. 
 
 वि. प. ला प्रत्यि वनिी उपलब्ि होण्याबाबतची कायशपध्दती -  
           हस्तांतरीत अवभकरण योिनाअंतगशत योिना / कामे यांची अंदािपत्रके मंिरू झाल्यानंतर 
ग्रामविकास विभागाकडून प्रत्येक विल्हा पवरषदेस अनजेु्ञय असणा-या आगाऊ रक्तकमांचे प्रदान 
करण्याबाबतचा हप्ता वनस्श्चत केला िातो. वि. प. ला प्राप्त होणारी सदर अनदुाने ही ग्रामविकास 
विभागाकडून अथापाय आगाि ुअग्रीमाच्या स्िरुपात प्राप्त होतात. पवहला हप्ता हा पगार / भते्त 
यासाठी दसुरा हप्ता हस्तांतरीत योिने िरील कामे यांचे खचासाठी  तर वतसरा हप्ता हा अवभकरण 
योिना िरील खचासाठी देण्यात येतो. 

 योिना राबविण्याची कायशपध्दती -  



    िेतन ि भते्त या व्यतीरीक्तत उिशरीत हस्तांतरीत अवभकरण ि अविग्रहीत योिना / कामे या 
संदभात विल्हा पवरषदांना उपलब्ि करुन वदलेल्या अंदािपत्रकीय तरतदुी यांचे रीतसर वनयोिन  
करुन त्यावनयमाप्रमाणेच खचश करण्याची िबाबदारी विल्हा पवरषदांची आहे. ि याकरीता  महाराष्ट्र 
विल्हा पवरषदा ि पंचायत सवमती अविवनयम 1961 ि महाराष्ट्र विल्हा पवरषदा ि पंचायत सवमती 
लेखा सवहता वनयम 1968 ि शासनाने िेळोिेळी वनगशवमत केलेल ेशासन वनणशय ि मागशदशशक सचुना 
यास अनसुरुन योिना राबविण्याची कायशिाही कराियाची आहे.  

 

 

मनॅ्यअुल 12 :-  जिल्हा पजिषदेच्या स्वउत्पन्नातनू िाबजवण्यात येणा-या सववसाधािण योिना        अर्वसंकल्प व त्यांची 
अंमलबिावणी  

 

 मनॅयअुल्स 13 :- लाभाथींना देण्यात येणा-या सिलती, परिाना 
                       ककिा अविकार  

 

                            योिना वनहाय मागशदशशक सचुनांप्रमाणे लाभ देण्यात येतो 

मनॅयअुल्स  14:-  तपवशलिार उपलब्ि असलले्या मावहतीचे  
                    ईलेक्तरॉवनक  माध्यमातून तयार केललेे  

                        संविप्त स्िरुप. 

 

             सद्यस्स्थर्ीर् अिी र्ाशहर्ी जनरे्स उपलब्ि करुन देण्र्ाकरीर्ा र्ा शजल्हा पशरषदेकडे 
कार्ान्वीर् आहे 

 

मनॅयअुल्स 15:- सिशसािारणाकरीता मावहती उपलब्ि  
                     करण्यासाठी असलेली सिलत तसेच  
                     िाचनालयाची कायालयीन िेळ  

(व्यिस्था असल्यास) 

 

 



               कें द्र िासनाचा र्ाशहर्ीचा अशिकार अशिशनर्र् - 2005 अांर्गयर् अशपलीर् 
अशिकारी, र्ाशहर्ी अशिकारी, सहाय्र्क र्ाशहर्ी अशिकारी र्ाांची शनर्कु्र्ी करण्र्ाांर् आलेली असनू 
र्ाबाबर्ची र्ाशहर्ी कार्ालर्ाचे दियनी िागावर लावण्र्ास सवय अशिकारी र्ाांना सचुना देण्र्ाांर् 
आलेल्र्ा आहेर्. र्सेच र्ाशहर्ीच्र्ा अशिकाराखाली कोर्कोर्र्ी र्ाशहर्ी कोर्त्र्ा पध्दर्ीनसुार 
अजयदारास परुशवर्ा रे्ईल र्ाबाबर् सधु्दा र्ागयदियनपर सचुना देऊन अजयदाराांना शनर्र्ानसुार र्ाशहर्ी 
देण्र्ास शनदेि देण्र्ाांर् आलेले आहेर्. र्सेच र्ाकरीर्ा वेगळा कक्ष शनर्ार् करुन कार्ालर्ीन वेळार् 
दपुारी 3.00 रे् 5.00 र्ा कालाविीर् आवश्र्क र्ाशहर्ी व र्ागयदियन करण्र्ास साांगण्र्ाांर् आलेले 
आहे. 

 

 

मनॅयअुल :- 16 
मावहती अविकारी यांची नांिे , पदनाम  ि ईतर मावहती. 

 
अ
.क 

कार्ालर्ाचे नाांव व 
दरुध्वनी िर्ाांक 

अशपलीर् 
अशिका-र्ाचे 

नाांव 

पदनार् र्ाशहर्ी 
अशिकऱर्ाचे 

नाांव 

पदनार् सहाय्र्क 
र्ाशहर्ी 

अशिका-र्ाचे 
नाांव 

पदनार् 

1 2 3 4 5 6 7 8 

पंचायत विभाग कायालय   
1 पांचार्र् शविाग 

दरुध्वनी िर्ाांक  
2564203 

श्री.राजेंद्र 
र्ा.िुर्ार . 

उप र्युर् कार्यकारी 
अशिकारी (ग्रा.पां.) 

श्री. अरकवद र्दने कशनष्ठ 
प्रिासन 

अशिकारी 

- अशिक्ष
क 

तालुका वनहाय 
1 नागपरू श्री. सिुाष जािव ग.शव.अ. पां.स. नागपरू  सांजर् 

कसग 
स.प्र.अ 
 

र्ोंगेि हरडे क.प्र.अ   

2 कार्ठी श्री  अांिजुा गराटे ग.शव.अ.पां.स. कार्ठी   सशुजर् 
अढाव.ू 

स.प्र.अ 
 

अरकवद 
अांर्ुरकर 

क.प्र.अ   

3 कहगर्ा श्री शवश्वास सलारे् ग.शव.अ.पां.स. कहगर्ा  जगर्ाप स.प्र.अ 
  

अशनर्ा वैद्य क.प्र.अ  ü 

4 कळरे्
श्वर 

श्री र्हेश्वर डोंगरे ग.शव.अ.पां.स. कळरे्श्वर  र्ादव स.प्र.अ 
 

रहाटे क.प्र.अ   

5 काटोल श्री सांजर् पाटील ग.शव.अ.पां.स. काटोल  िेलकर  स.प्र.अ 
 

गरे्ि कापकर क.प्र.अ   

6 नरखेड श्री प्रिाांर् र्ोहोड ग.शव.अ.पां.स. नरखेड   स.प्र.अ 
 

र्ोवाडे क.प्र.अ   

7 सावनेर श्री अशनल नागरे् ग.शव.अ.पां.स.सावनेर सांगेवार स.प्र.अ 
 

र्हेि राउर् क.प्र.अ   

8 पारशिव
नी 

श्री अिोक खाडे ग.शव.अ  पां.स. पारशिवनी  शिवा 
कुां िरे 

स.प्र.अ 
 

कुां िरे क.प्र.अ   

9 रार्टेक श्री प्रशदप बर्नोटे ग.शव.अ.पां.स.रार्टेक अिोक र्रे् स.प्र.अ अशनल र्डावी क.प्र.अ   



10 र्ौदा श्री दर्ारार् राठोड ग.शव.अ  पां.स.र्ौदा अशनल 
पवार 

स.प्र.अ 
 

पवार क.प्र.अ   

11 उर्रेड श्री जर्कसग जािव ग.शव.अ.पां.स.उर्रेड चांद्रहास 
पाठील 

स.प्र.अ 
 

कल्पना राखडे क.प्र.अ   

12 शिवापरू श्रीर्र्ी र्ाशर्क 
शहर्ारे् 

ग.शव.अ   पां.स. शिवापरू  वार् 
नवघरे 

स.प्र.अ 
 

वसांर् िजिुजे क.प्र.अ   

13 कुही एर् शहरुळकर ग.शव.अ   पां.स.कुही पी.चव्हा
र् 

स.प्र.अ आर.गोडबोले क.प्र.अ 

 

 

                                                                      उप मखु्य कायशकारी अविकारी(ग्रा.पं) 
                                                                              विल्हा पवरषद,नागपरू  
 

मनॅयअुल्स 17:- विहीत केललेी इतर मावहती आवण िेळोिेळी 
अद्याित केललेी प्रकाशने. 

 

 

               नागपरू  विल्हा पवरषदेअंतगशत पंचायत विभागात खालील प्रमाणे प्रकाशने 

दरिषी प्रवसध्द करण्यात येते. 

 

  वार्षषक प्रिासन अहवाल. 
  वार्षषक लेखे. 
  सेवा जेष्ठर्ा र्ादर्ा. 
  सेवा शनवतृ्त होर्ा-र्ा कर्यचा-र्ाांच्र्ा र्ादर्ा. 
  वगय 3 व 4 र्िील बदली पात्र कर्यचाऱर्ाांच्र्ा र्ाद्या. 
 

 

 

 
                                                                  उप मखु्य कायशकारी अविकारी(ग्रा.पं) 
                                                                          विल्हा पवरषद,नागपरू  


