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¦ÉÉMÉ´ÉiÉ iÉÉÆ¤Éä 
={É ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ (¨É¤ÉÉEò) ÊVÉ.{É.xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 
 
 
  
 
                ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÉ/EòÉ®ú¦ÉÉ®ÉúiÉ {ÉÉ®únù¶ÉÇEòiÉÉ +ÉhÉÖxÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÒ 
´É EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉÒ VÉÉºiÉÒiÉ VÉÉºiÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ VÉxÉiÉäºÉ Ê¨É³ýÉ´ÉÒ ªÉÉEòÊ®úiÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 23/9/2002 
{ÉÉºÉÚxÉ "¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú +vªÉÉnäù¶É -2002' ½þÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ 
±ÉÉMÉÖ Eäò±ÉÉ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ®úÉ´É®ú ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉä +ÊvÉEòÉ®úÉJÉÉ±ÉÒ ÊxÉMÉÇÊ¨ÉiÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ 
ÊxÉhÉÇªÉÉiÉÒ±É ºÉÖSÉxÉÉÆSÉÒ ºÉ´ÉÇ ºiÉ®úÉ´É®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉEòÉ®úEò +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ ½þÉähªÉÉSÉä où¹]õÒxÉä ÊVÉ±½þÉ iÉä 
OÉÉ¨É ºiÉ®úÉ´É®ú ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, +Ê{É±ÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É ºÉ½þÉªªÉEò ¨ÉÉÊ½þiÉÒ 
+ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ ÊxÉªÉÖCªÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ªÉÉ +É½äþiÉ.  
                ªÉÉ +ÉvÉÒ VÉxÉiÉä±ÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉ¶ÉÒ ºÉiÉiÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò¯ûxÉ½þÒ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ 
´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò +¶ÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ Ê¨É³ýiÉ xÉ´½þiÉÒ ´É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ näùiÉÉÆxÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ½þÒ 
+b÷SÉhÉÒ ªÉäiÉ ½þÉäiªÉÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ªÉÉSÉÒ nùJÉ±É PÉä>ðxÉ ÊnùxÉÉÆEò 12 +ÉìC]õÉä¤É®ú, 
2005 {ÉÉºÉÚxÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005 VÉ¨¨ÉÖ ´É EòÉ¶¨ÉÒ®ú ´ÉMÉ³ýiÉÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ 
¦ÉÉ®úiÉÉ¨ÉvªÉä ±ÉÉMÉÖ Eäò±ÉÉ +É½äþ.  
              ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ¨ÉÉ¡ÇòiÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ´É ¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ®úÉºÉ½þ ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖvnùÉ 
{ÉÖÎºiÉEäòiÉ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ Eäò±ÉÒ +É½äþ, ªÉÉSÉÉ =qäù¶É ¨½þhÉVÉä ºÉ´ÉÇ ºÉÉ¨ÉÉxªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒSªÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÒSÉÒ ´É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¤ÉÉ±É Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ºÉÖvnùÉ +´ÉMÉiÉ 
´½þÉ´ÉÒ ½þÉ |ÉªÉixÉ ªÉÉ {ÉÖºiÉEäòSÉä ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ +É½äþ.  
              ¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ´É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ´É {ÉÖÎºiÉEäòiÉ 
ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ Eò®úhªÉÉSÉÉ +É¨½þÒ |ÉªÉixÉ Eäò±Éä±ÉÉ +É½äþ. iÉºÉäSÉ +xÉ´ÉvÉÉxÉ{ÉhÉä EòÉ½þÒ ¤ÉÉ¤ÉÓSÉÉ =±±ÉäJÉ 
ÊxÉÎ¶SÉiÉSÉ {ÉÖºiÉÒEòÉ iÉªÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉÚxÉ +É{ÉhÉÉºÉ +Éfø³ÖýxÉ +É±Éä±ªÉÉ jÉÖ]õÒSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ 
{ÉÖføÒ±É |ÉEòÉ¶ÉÒiÉ ½þÉähÉÉ−ªÉÉ {ÉÖºiÉÒEäòiÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò¯ûxÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ +É¨ÉSÉÉ |ÉªÉixÉ 
®úÉ½þÒ±É.  
 
  
                                                           (¦ÉÉMÉ´ÉiÉ iÉÉÆ¤Éä) 
                                               ={É.¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ (¨É¤ÉÉEò) 
 
 
 

  

- ¨ÉxÉÉäMÉiÉ - 
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उ�वला बोढारे 

सभापती,  
मिहला बालक�याण सिमती 
 
 
  
 
                  

                        मािहतीचा अिधकार हा लोकशाहीचा पाया असून .यामुळे रा�यातील  कारभारात 

पारदश2कता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे सुलभ झाल े आहे. .यामुळे जनतेला 
अिधक 8म घे:याची गरज नसून िनयमयानूसार िरतसर अज2 क;न हवी असलेली 
काय<लयीन =यवहाराची मािहती सहज िमळवून घे:यास मदत झाली आहे. तथापी अिधका-
यांनी .यांचे Aतरावर घेतलले ेधोरणा.मक िनण2य केवळ नAतीमBये न राहता जनतेसमोर वळेीच 

मािहतीCया अिधकारामळेु खुल ेझालले ेआहे. 
 

                  मािहतीचा अिधकार अBयादेशा मधील माग2दश2क धोरणानूसार एकिEत संकिलत 

केललेी मािहती व िज�हा पिरषदेमाफ2 त Hाम पातळीवर राबिव�या जात असल�ेया िविवध 

योजनांची सव2कष मािहती संिIJतिर.या पKुAतकेCया माBयमातून जनतेपयLत पोहच�यास 

.याचा अनेकांना फायदा होईल. िशवाय खNया अथ<ने  ही पुKAतका Hामीण भागात राहणा-या 
नागरीकासाठी माग2दश2क व योजनेचा लाभ घे:याचे PQटीने मह.वपणू2 व उपयुSत ठ;  शकेल. 
 

                  नागपरू  िज�हा पिरषदे अतंग2त िवभागाने  Tकािशत केले�या मािहती पुKAतकेला 
माUया हािदक2   शुभCेछा. 
                
 

                                                                                                                        ( उ�वला बोढारे ) 
 
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

    - ú ह���� ��	
���  - 
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अनुZमिणका 
 

मॅ\युअल    
    Z. 

                        मॅ\यअुलचे नाव पान Z. 

1 2 3 
1 सव2साधारण मािहती व अज2 नमनुा 5 ते 10 
2 मिहला व बालक�याण िवभागाची रचना, काय2 व कत2=य यांचा 

तपशील 
11 ते 13 

3 अिधकारी व कम2चारी यांचे  अिधकार व कत2=ये  14 ते 15 
4 यो^य माग<ने िनण2य घे:याचे TिZयेत अनुसरावयाची काय2प_Bती 16 
5 कत2=य पार पाड:याची शासकीय Tािधकरणाने ठरवून िदललेी 

Tमाणके 
    17 

6 कम2चारी आपली कत2=य पार पाडत असतांना उपयोगात येतील असे 
िनयम, सचुना,िनयम पAुतीका व अिभलखे 

18 

      7 काय<लयातील अिभलखेाचे िवगतवारी नुसार िववरण पE 19 ते 20 
8 आपले धोरण तयार कर:याCया dकवा .याची अमलबजावणी 

कर:याचा संबधंात लeकाशी िवचार िवनीमय कर:यासाठी dकवा 
लोकांकडुनिनवदेन केली जा:यासाठी अAती.वात असले�या 
कोण.याही =यवAथेचा तपशील    

21 

9 दोन dकवा .यापेIा अधीक असल�ेया मंडळ,  पिरषद, सिमती व इतर 
सघंटना याबाबतचा तपशील सव2सामा\ या पय2त पोहोचता करता 
येइल   

    22    

10 अिधकारी व कम2चारी यांना िनयमानुसार दे:यात येणारे मािसक वतेन 

व ते अदा कर:याची पBदती. 
23 

11 अिधका-यांची आिण कम2चा-यांची िनदgिशका 24 
12 T.येक सAंथांनी सादर केललेी अंदाजपEके व सभंावीत खच2 

.यानुसार TाJत तरतूद तसेच सAंथांनी केललेा खच2. 
25 

13 अथ2सहाhय काय2ZमाCया अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप 

केले�या रकमा आिण अशा काय2ZमांCया लाभािधका-यांचा तपिशल. 
 26 ते 30 

14 �या =यSतiना सवलती, परवाने, dकवा TािधकारपE े िदललेी आहेत. 
अशा =यSतiचा तपशील. 

31 

15 तपिशलावर उपलjध असले�या मािहतीचे ईलSेkािनक माBयमातून 

तयार केलले ेसिंIJत Aव;प. 
32 

16 सव2साधारणाकरीता मािहती उपलjध कर:यासाठी असललेी सवलत 

तसेच वाचनालयाची काय<लयीन वळे (=यवAथा अस�यास) 
33 

17 जन मािहती अिधका-यांची नाव,े पदनामे आिण इतर तपिशल 34 
18 िवहीत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी अlावत केललेी 

Tकाशने. 
35 
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मिहला बालक�याण िवभाग 

 
* मिहला बाल क�याण िवभाग,  

िज. प. नागपूर  *  

  

सव2साधारण मािहती 
1 िज�हयाच ेभौगोलीक IेE 9892 चौ.िक.मी. 
2 2001 चे जनगणनेनुसार लोकसंoया 40,51,444 
3 .यापैकी Hामीण लोकसंoया 14,44,082 
4 िज�हयातील एकूण पंचायत सिमती   13 
5 िज�हयातील एकूण गाव े 1874 

1562 - लोकवAती , 312 - ओसाड 

6 िज�हयातील एकूण Hामपंचायत      776 
7 िज�हयातील एकूण दिलत वA.या 1386 
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम - 2005 

 

             रा�याCया रा�यकारभारात पारदश2ता,  खरेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे आिण 

लोकशाही समाज=यवAथेत जनतेचा Tभावी सहभाग असणे यासाठी मािहतीचा अिधकार मह.वाचा 
आहे. मािहतीचा अिधकार हा लोकशाहीचा पाया असनू शासनाCया कारभारात पारदश2ता 
आण:याकिरता व जबाबदार Tशासन तयार कर:याकिरता कr s शासनाचा  मािहतीचा अिधकार 

अिधिनयम  2005 हा िदनाकं 12 ऑSटeबर 2005 पासुन रा�यात लागू कर:यात आला आहे. 
 सव2सामा\य नागिरकास हवी असलेली शासकीय मािहती वेळेत िमळावी व TशासनामBये 

गितमानतेबरोबरच पारदश2ता यावी या उuेशाने मािहतीचा अिधकार मह.वपूण2 ठरणार आहे.  
मािहतीचा अिधकार या अBयादेशामळेु 30 िदवसांCया आत सबिंधत =यSतीस मािहती परुिवणे 

बधंनकारक कर:यात  आले आहे.  िह मािहती िविहत कालावधीत न िद�यास सबिंधत शासकीय 

मािहती अिधका-यास T.येक िदवसाकिरता ;. 250/- dकवा कमाल ; 25,000/- एवढया दंडाची 
तरतुद या अBयादेशात कर:यात आली आहे.  चकुीची dकवा िदशाभलू करणारी मािहती िद�यास 

अथवा सदोष व अपणू2 मािहती िद�यास 2,000/- ;पये पय2तची दंडा.मक िशIा व िशAतभगंाची 
कारवाई कर:याची तरतूद कर:यात आली आहे.  
मािहती िमळव:याची काय2पBदती :-  

 अपिेIत असलेली मािहती िमळिव:यासाठी इCछुक असले�या =यSतीने िवहीत कर:यात 

आले�या शुSलासह व िविहत नमु\यात आवxयक असले�या मािहतीCया तपिशलासह शासकीय 

मािहती अिधका-याकडे अज2 िमळा�याCया िदनाकंापासून पंधरा कामाCया िदवसात ती मािहती 
सबिंधत अज2दारास पुरवावयची आहे.  यो^य TकरणांमBये ही कालमय<दा कारणे नमूद क;न आिण 

अज2दाराला ती कळवून आणखी पंधरा िदवसांनी वाढिवता येईल.  
अशी मािहती देता येणार नाही :- 

 देशाचे साव2भौम.व व एका.मता, रा�याची सुरिIतता dकवा िहत, िवदेशी रा�याशी असलेले 

संबधं यावर बाधकिर.या पिरणामकारक होईल dकवा एखाlा अपराBयास िचथावणी िमळेल अशी 
मािहती दे:यात येणार नाही. जी मािहती TिसBद कर:यास कोण.याही \यायालयाकडून dकवा 
\यायािधकरणाकडून AपQटपणे मनाई कर:यात आली असले dकवा उघड कर:याने \यायालयाचा 
अवमान होत असले अशी मािहती दे:यात येणार िन  

अपील कर:याची पBदती :-  
 शासकीय मािहती अिधका-याने मािहतीची िवनंती फेटाळली असले तर अज2 करणा-या 
=यSतीस िविहत नमु\यात वीस ;पये \यायालय फी मुsांक िचकटवून आदेशाCया Tतीसह संबिंधत 

अपील Tािधका-याकडे करता येईल.  मािहतीची िवनंती फेटाळ�याचा आदेश मािहती अिधका-
याकडून िमळा�यानंतर 30 िदवसाCया आत Tािधका-याकडे अपील करता येणार आहे.  अपील 

Tािधका-याकडे िदलेला आदेश संबिंधत अपीलकाराला कळिव:यात येईल आिण �याCया 
आदेशािव;Bद अपील दाखल केले असेल अशा शासकीय मािहती अिधका-याला कळिव:यात 

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

.यास िविहत नमु\यात िविहत शु�कासह अपील Tािधका-याCया आदेशाCया Tितसह 

लोकआयुSतांकडे अपील करता येईल.  लोकआयुSतांचा अिपलावरील िनण2य अंितम असेल.  
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जोडपE अ 

(िनयम 3 पहा) 
 

येथे ;. 10 चा 
\यायालय                                                                                           

फी मुsांक 

िचकटवावा. 
 

u मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अ\वये मािहती िमळिव:यासाठीCया  
अज<चा नमुना 

Tित, 
 रा�य जन मािहती अिधकारी, 

 (काय<लयाच ेनाव व पzा) 
 

(1)   अज2दाराच ेसंपूण2 नांव          :-    ------------------ 

(2)   पzा                   :-   ------------ 

             ------------------------ 
(3) आवxयक असले�या मािहतीचा तपिशल       :-  --------------   
        (एक )     मािहती िवषय                   :-  ------------------------ 

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

       (तीन) आवxयक असले�या मािहतीचे वण2न :-   -------------- 

(चार) मािहती टपाला{ारे dकवा =यSतीश     :- ----------------- 

आवxयक आहे dकवा कस े       :- ------------------------- 

(T.यI टपाल खच2 अितिरSत शु�कामBये समािवQट केला जाईल)  
 (पाच) टपाला{ारे असेल .याबाबतीत :-  ------------------- 

(सव2साधारण, नeदणीकृत dकवा शी}) 
(4) अज2दार दािरsरेषेखालील आहे dकवा कसे                     :- --------- 

   (अस�यास, .याबाबतCया पुरा=याची छायांdकत Tत जोडावी ). 
 

िठकाण :- 

िदनांक :-          अज2दाराची AवाIरी 
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जोडपE ब 

[(िनयम 5 (1) पहा)] 

 

येथे ;. 20 चा 
\यायालय                                                                                           

फी मुsांक 

िचकटवावा. 
 

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

 
 

    Tेषक  ------------------------------------------ 

 (अिपलकाराचे नाव आिण पzा) 
   Tित   -------------------------------------------- 

 (अपील Tािधका-याचे नाव / पदनाम / पzा) 
   (1)   अपीलकाराचे संपूण2 नांव                        :- ---------------------------- 

   (2)   पzा                                  :- ---------------------------- 

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

   (4)  �या आदेशाCया िव;Bद अपील केले आहे 

 तो आदेश िमळा�याचा िदनांक                        :------------------------------ 

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

   (5)  अपील दाखल कर:याचा अंितम िदनांक :-     : ---------------------------- 

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

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

(एक) ह=या असले�या मािहतीचे Aव;प आिण िवषय   :- ----------------- 

(दोन) मािहती �या काय<लयाशी dकवा िवभागाशी सबिंधत  

        आहे .याचे नांव                                       :-  ------------------- 

 
 

िठकाण :- 

िदनांक :-        अपीलकरांची AवाIरी 
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����� � 

[(���� 5 (2) �ह)] 
 

�
�
 �. 20 �� 
�������                                                                                           
�� ���� � 
!��"#�#�. 

 
��!ह$��� %!&��' %!&!(��, 2005 ��� ��� 19(3) 0����  %��� 

 
 
����  ------------------------------------------ 
 (�������� �� ��� ��) 
���   -------------------------------------------- 
(1) �������� � �!�" � �                                :- ----------------------- 
(2)       ��                                            : ------------------------- 
(3)       �%� &� ��ह�� ��'�-�� ���(�                   : ---------------- 
(4)      ��ह*� ���� ��'�-�� ��(��                        :- ------------------ 
(5)      %� �+�(,� ��-.+ ���� �� �� �ह� 
           �/ �+�( ��0*�� �+� �                                  :- --------------------- 
(6)      ���� +2� ��3�� � ��� �+� �                      :- ------------------ 
(7)      ������ ����                                                    :-------------------------- 
(1) ��ह��� ��(��                                                  :-  ---------------------- 
         (5�) ह6� ����*� ��ह���� 7�-� ��� ����       :- ---------------- 

(+/�) ��ह�� %� ��8��(� 9�� ��:;(� �< �'�  
        �ह� =��� � �                                              :-  ----------------- 
 

 
�>�� :- 
�+� � :-                          ������ �� 7�?�� 
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** �!ह�� # 2�� �3��4 5!�$� ** 
 

 
 

अ 
Z 

समाज क�याण 

सिमती  
सदAयांचे नांव े

पद राह:याचा Aथायी पzा सक2 ल दुरBवनी Zमांक 

काय<लय िनवास 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8ीमती  उ�वला 

बोढारे 

सभापती 
मिहला बाल 

क�याण 

सिमती 

मु. सांवगी देवळी पो. 
आमगांव तह 

dहगणा,िज.नागपरु  

47-
खडकी 

2564564 9881279125 

2 सौ.िनलीमा अि�न 

उईके 

सदAय मु.पो. वाड2 नं. 2 

खापरखेडा तह.सावनेर 

िज.नागपरु 441102 

17-
िचचोली 

- 9607811191 

3 सौ. राधा मुकेश 

अHवाल 

सदAय मु.पो. खात तह. मौदा, 

िज.नागपरु 

28- खात - 9637523161 

4 
 

सौ.नीता मधुकर 

वलके  

सदAय मु.पो. वाड2 
नं.5सातंगाव,तह.dहगणा 
िज.नागपरु -08 

46-
सातगांव 

- 9763638285 

5 सौ.माधुरी अमोल  

गेडाम 

सदAय मु.पो.उदासा, तह.उमरेड 

िज.नागपरु 

50-
वायगावं 

- 9665963567 
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�@A�B�� C  .1:-  ��ह� � <� �*�� 
                     ��:;  

�&.�. �;�!� ��8���� ��� 
 
 

उपमुoय काय2कारी अिधकारी (मबािव)िज.प.नागपुर 

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

 कIÖ अिधकारी                                                              अधीIक 

                
 
 
 
 

                                                   िवAतार अिध.(सा) 
               
                                    

                                             विरQठ सहायक (��2)                                   
                                          
 

                                                   विरQठ सहायक                                                   

 
 

                                                  किनQठ सहायक 

                                             
 

                                                     वाहन चालक 

 
 

                                                            िशपाई 
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 5 घ"(
��� ���7�� 8!4 �$9:���� $�!��. 
 
 

 

          �ह�EF �&*ह ����+ � � ��� ����� ��'���� 1961 �.�� �&*ह ����+, �&*ह ����+� � �;"� 
�����  ���� ������� ��'�� � ��"6� �+���� �ह��.   

 
 

 
�!ह�� 2�� �3��4 !#	�; !�.�. (�;�<' '�(� # �$9:� �� �� $�!�� 

�!ह�� 2�� �3��4 !#	�; 
 
   � I���� ��:;                                 :-  ��ह� � <����� ��:; 
   �ह�� �+� ���-� ��:;�� ��   :- 1. (��7�� 
                                                        2. ��ह� � <����� ��:;�� J���BK�                                    
                                                                              ��8��,�;�B� 
                                                        3.  �&*ह ����+ ��ह� � <� �*�� ��:;,�;�B�. 
                                                        4. �. �BL� ��"��� ��'���, �&. �. �;�!� 
         �ह�EM �&*ह ����+ � � ��� ����� ��'���� 1961 �B�� �&*ह ����+ �;�!� � �;"� ��ह� 

<� �*�� ��:;� 2��� ��� ह�03�� ����. 
 
        1. 10 OK��  �&.�.��� P Q � �;"� ��ह� ���� ����' �/&�   
        2. � ;��Q� R��� < '�� 
        3. �B �/��� <���  � ;�/+� �� � � �/�� �ह� 
        4. � ;��Q���� �B� � ������� �ह� 
        5. �&*ह �S�� �/&�T�;"� �<��3�� ���-� �/&� 
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0�=����� / 5 ?�
��� ��������� 5 ��49 ��!ह$� 
 

             ��ह� <� �*�� ��:; �&.�.�;�!� � �;"� ��'�7� 
����*� ��*�,� ���&�� � ��"6��� ��ह�� 2��� ���� 
+�3�� ��� �ह�. 
 
      J��BL� ��"��� ��'��� (<�),�&.�. �;�!� � ��8�� � �;"� 
13 ��*� ,� ��'�7� 2423 � ;��Q� �ह��. � ;��Q���� 
� ;��Q� ��"��U� � ;��Q���� �B� � �ह� �B����� � (V?��� 
�ह��� ���� <W�X� ������ �(?� +�3��� &<<+�� �/������� 
�ह�.�6�����K� ��"���?�� ,� ��+("�2�� Y��� :;��� R�� 
���,J+.�B ���� <�� � �ह� +���,;:"��� �Z� � �ह� 
+���,������ ����,�&� घ���,��/\� ����� �ह��� +�J�,��/\� 
��:;�QB� ��� J��]' �-� +��� R.��� ���B� घ��*� &��. 
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�@���%35 2 :- %!&��'� # ��9��'� �� �
   
            %!&��' # �$9:� 

 

!�3ह� �!'B�
��� !#	�; C��0��
 %!&��' # ���
 :- 
1 ��*� ��:;(� � < �'� ����*� �� ,� � ���� ����/&� ,� <<��� � �I� 

� &!�� +�� ��^�. 
2 �/ �=��� ��U, ��*� ��:;� �� ���-� �;" +/�,� ������� ��'�-� ,� 

�� �� �!*���� ���� ��� =�<<��� ���� �� ;/������=� �BL� ��"��� 
��'�-��Q� �>���. 

3 �&����B0�  9�� R�� �&�� ����B0�  ���< ' _� ��*�� �/ �&*ह ����+�,� 
�&� �/ ���� ���� �( �����,� �=��� �:�� J�`7a� �ह�� ��� =��, ��>��� 
��'�-�,� ����;���, �:�� %� <<��� ��8 ��! ���� ��,� � < '� ��ह�� 9�� 
7�EO���� +�� ��^�. 

4 J��BL� ��"��� ��'��� ,<� �*�� ह� �&*ह ����+ ��ह� <� �*�� ����� �� 
���� �ह�� 

5 �&*ह ����+�,� ��ह� <� �*�� ����� �� �:��� ��/&� ���� 
6 �;" 3 � �;" 4 �� ��"�-� �� ��� I� >����.  

      ��9��'�  �� �
  �$9:�  
1.  ��"�B���B�� �+���� ��� ��0�� �� �Q��. 
2. ��'�-� �� �/������� ��� &<<+���� � �����B�� �� �Q��. 

अ Z अिधकारी / कम2चारी 
नाव 

पदनाम सेवचेा तपिशल  

1 b�. �.�.��b� �? ��'. ��ह� � <� �*�� ��:;� �;"� �c� ह/��� ��" �I� ��"  
����.�/O" ����� ह�0��.,��8���� O�<� ����?�. 
,��8����� �7a������� ��" �7=� ह�0��,��:;�� 
�W�(� �����.,��ह� �/�(ह�  �+�,�T(� �+�� �: � 
J�`7a� �ह��. 

2 ��K� +ÊvÉIÉEò गुणानुZम अहवाल,आAथापनािवषयक अहवाल,माहीतीचा  
अिधकार अहवाल काय<लयातील आAथापनािवषयक सव2  
नA.या हाताळणे.िवभागातील योजनािवषयक नA.या  
हाताळणे,अथ2सिमती स ् भा,Aथायी सिमती सभा, मबाक 

स�मती सभेला उपि�थत राहणे.मा.आयु�त,¨ÉÉ.¨ÉÖ.EòÉ.+. ªÉÉÆSÉä 

ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É �नर !ण "टपणी वर ल मु% यांचे अनुपालन सादर करण.े  
]äõ¤É±É ÊxÉÊ®úIÉhÉ, +Ê¦É±ÉäJÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ, ¨ÉÊ½þ±ÉÉ iÉGòÉ®ú ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ. 
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3 8ी.सुधाकर पंचबBुदे  Ê´ÉºiÉÉ®ú 
+ÊvÉEòÉ®úÒ   
ºÉÉÆJªÉÒEòÒ 

E��F=�� 2�� !#��5 5
#� ���(
�
 ��!5� C;$� %ह#��    
 C�3�� ���( C�G$ ��( 5 �!�$ �'4
 # #!'HI ���7��   
 $�� ��5(�5 5��' �'4
.,!#!#& 5	� �� ��ह�$� $��' 
�'4
., 
'����$� !���J ��$� 2�� 8'�K� # ��B4 
!��(,L' ;�2�� �� �
 5��(
C��4
 ���9#�ह� �'4
.��� 
�M=�M (N� �� # !�#(!#B�� 8��
 #�'� 5!�$� 
�
��!5� 5	�  
(#5 ��#( 5��$� �
 %ह#�� $��' �'4
. !���'  #��( 
���O5�I� ��B( 8ह�' ���9P� , !���' ��$� ���(� , 
KSY’NRHM %$;9$ #MQ����R�$�� ��R�� ���(�, 
!�3ह�  !(���( 5!�$� %(���(�$�( % ;4#��� S��'$ 
2� &��� !#=T   8��; %(���(�$�( % ;4#��� S ��'$ 
2�U ���, ��;!$� 2@� %(���(�$�( % ;42��� S��'$  
2� &��� ,5�&�'�$ ������ '�H"�� ���9P� ,LPG ;@5 
�(
V�( "�?� ��59 

४ ��.����� 
���  Ê´ÉºiÉÉ®ú 
+ÊvÉEòÉ®úÒ 
ºÉÉÆJªÉÒEòÒ 

.�.2�.� ���(� ,!�3ह� #��B� ���(� $5
� !#	�;�$�� 
���(�!#B�� (?=�� ह�$�R4
, �.2�.� 5!�$� 5	� . 
% ;4#��� S ��'$ 2�U ���, ^. 

५ 8ी.िवनोद </दडे  व.सहा.�ल

पीक ú 

J��B�� <.�. / <� ���� ��*� ��p��� � �� �7�� , 
��� �B7���  ह�0��, �& � &B�� ,�     R�� ��" �I 6��ह� 
,��"���?� � �� �+:��� , �+/q��  �                  ��� 
���r�� ����� � R�� �7a�� ����� �I 6��ह� , �;" s  
� t �'�� ��"�-��� �V�K��� �7�� , �B0 ��� �B7���  
ह�0�� ,   �& � &B�� , ��� ���r�� ����� � R�� ��" 
�7a�� ����� �I6��ह�  

६ b���� � ;�� � ह+� व. सहा. 
लेखा. 

��*� ��ह� ��"�^� ��B+� ������ ����  
�/�;��B� ��B+� �ह��� ���� �+ & �I� ��� ���� . 
��2 �?�� ��*� ��ह� ��� ����. 
��2 ����� R��   ���u  �I  6��ह� �. . J� �BL� ��"��� 
��'��� (<.�.) � �� ����  +��� �/�;�� �+� ����. 

७ b���� R +B �>/Q �.�. 1) +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ/¨ÉnùiÉxÉÒºÉ ªÉÉÆSÉÒ +ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É EòÉ¨Éä 
2) ¦ÉÉÆb÷É®ú {ÉÉ±É 
3) ¨ÉÉZÉÒ EòxªÉÉ ¦ÉÉMªÉ¸ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
4) ÊxÉªÉÖCiÉÒºÉÆ¤ÉÆvÉÒ iÉGòÉ®úÒ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉºiÉÒ ½þÉiÉÉ³ýhÉä 
5) <iÉ®ú {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú 

8 ¸ÉÒ.¨ÉªÉÖ®ú näù>ð³ýEò®ú Eò.ºÉ½þÉ. 1) 13 |ÉEò±{ÉÉEòb÷Ò±É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ ´ÉÉ½þxÉÉÆSÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ 
2) ´ÉMÉÇ 3 ´É 4 Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSÉÒ (ÊVÉ±½þÉ ºiÉ®ú ´É |ÉEò±{É ºiÉ®ú) 
   ¨ÉÉºÉÒEò ´ÉäiÉxÉ näùªÉEäò 
3) +É´ÉEò-VÉÉ´ÉEò, ¡òÉ<Ç±É ]ìõEòÓMÉ Ê´É¶Éä¹É EòÉ¨Éä ´É <iÉ®ú  
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9 *ी लेवडीवारü वाहन 
चालक. 

वाहन चालक TितिनयुSती वर . आहे. 

10     .           üú पिरचर वर ,ठानी वळेोवेळी सागंीतलेल  कामे 

11 *ी 0वनोद गेडाम पिरचर वर ,ठानी वळेोवेळी सागंीतलेल  कामे 
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मॅ\युअ�स 3 :- यो^य माग<ने िनण2य घे:याच ेTिZयेत अनुसरावयाची काय2पBदती 
 

मिहला व बाल क�याण िवभागा अंतग2त काय2रत असलले े सव2 अिधकारी/कम2चारी 
आप�या पदाची जबाबदारी सांभाळून िनयिमत काय2 करतात. 

Aतर :- िज�हाAतर (म.व बा.क.िवभाग) 
 

अ.Z. उपकलम काय2 TिसBद करणारे कालावधी कुठे TिसBद 

करणार 

अडचणी शेरा 

1 4 िज.प.ससे योजनेतून 

100% अनुदानावर 

सायकल, 90% 

िशलाई मिशन परुिवणे 

लाभाथ� 
िनवड  

झालनंेतर 

पंचायत सिमती 
Aतरावर 

--  

2 4 िज�हा वा�षक 

योजनेतुन अंगणवाडी 
इमारत बांधकाम करणे 

आिथक 

वष<त   

(वष<त) 

पंचायत सिमती 
Aतरावर 

--  

3  ट एसपी, ओट एसपी 

3ा4त अनुदानातुन 

म"हलांना सायकल, 

�शलाई म�शन 

वैय�तीक लाभ देणे 

लाभाथ� 
िनवड  

झाले नंतर 

पंचायत सिमती 
Aतरावर 

--  

4 4 ¨ÉÊ½þ±ÉÉºÉÉ`öÒ ÊVÉ.{É.ºÉäºÉ 
¡Æòb÷ ¨ÉvÉÖxÉ ºÉ¨ÉÖ{Énäù¶ÉxÉ 
Eåòpù SÉÉ±ÉÊ´ÉhÉä 

 पंचायत सिमती 
Aतरावर 

  

5  +xÉÖºÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, 
={ÉÉªÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 
2021-22 +ÆiÉMÉÇiÉ 
ÊEò¶ÉÉä®ú ´ÉªÉÒxÉ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ 
ºÉìÊxÉ]õ®úÒ xÉì{ÉÊEòxÉ 
{ÉÖ®úÊ´ÉhÉä. 

 ÊVÉ.{É.ºiÉ®ú   

6  +xÉÖºÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ IÉäjÉ 
={ÉÉªÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 
2021-22 +ÆiÉMÉÇiÉ 
EÖò{ÉÉä¹ÉÒiÉ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ, 
ÊEò¶ÉÉä®ú ´ÉªÉÒxÉ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ, 
MÉ®úÉänù®ú, ºiÉxÉnùÉ ¨ÉÉiÉÉ 
+ÊiÉÊ®úCiÉ +É½þÉ®ú 
{ÉÖ®úÊ´ÉhÉä. 

 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ 
ºiÉ®ú 

  

7  ¨ÉÉZÉÒ EòxªÉÉ ¦ÉÉMªÉ¸ÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ 
ºiÉ®ú 
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मॅ\युअ�स 4:- कत2=ये पार पाड:यासाठी शासिकय Tािधकरणाने 

ठरवून िदलेली Tमाणके 

 
 
 
 
 

अ) िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती मBये काय2रत अिधकारी व IेEीय कम2चारी यानंा मुoय.व ेखालील 

उuेशासाठी दौरे व राEीचे मुSकाम शासनाने िनध<िरत क;न िदलेले आहेत. 
1. .याCया काय2IेEात हाती घे:यांत आले�या िविवध िवकासाCया कामाचा आढावा घेणे व जेथे कामाची 

Tगती समाधानकारक नाही dकवा T.यI जागेवर काही अडचणी िनम<ण झा�या अस�यास .याचे 

िनराकरण करणे. 
2. हाताखालील IेEीय अिधकारी व कम2चारी नेमून िदलेली कामे व कत2=ये समाधानकारकपणे पार 

पाडतात िक नाही याची तपासणी करणे. 
3. IेEीय काय<लयात व Tक�पAथानी Tशासिकय कामकाज,  िवzीय व लेखा िवषयक बाबी शासनाने 

नेमून िदले�या िनयमानुसार होतात की नाही याची पाहणी करणे. 
िज�हा पिरषदेमाफ2 त शासकीय व Aथािनक Aव;पाCया योजनेचा Tसार  Aथािनक लोकांशी संपक2  सा� ◌नू 

करणे. Aथािनक लोक व लोकTितिनधी यांचा िविवध िवकासाCया योजना काय<K\वत कर:यासाठी सहयोग 

िमळिवणे 

4.वरील उuेश साBय कर:यासाठी िज�हा पिरषद व पंचायत सिमतीCया अिधकारी व कम2चाNयांसाठी 
खालील Tमाणात दौरे व राEीचे मुSकाम िवहीत केलेले आहेत. 
अ.Z पदनाम वष<तून 

करावयाचे 

दौNयाचे िदवस 

पैकी वष<तून करावयाCया 
राEीचे मुSकाम 

 

1 उपमुoय काय2कारी अिधकारी 
(बाक) 

120 60  
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मॅ\युअ�स  5 :-    कम2चारी आपली कत2=ये पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील असे  

िनयम, िवनयम, सुचना, िनयमपAुतीका व अिभलखे 

 

 

  िज�हा पिरषदेमBये काय2रत असलले ेकम2चारी खालील िनयम पAुतीकांचा आधार 

घेऊन शासिकय कामकाज पार पाडीत आहेत.  
1. महाराQk िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 

2. मुंबई Hाम पंचायत अिधिनयम 1958 

3. महाराQk िज�हा पिरषद  लखेा सिंहता 1968 

4. महाराQk नागरी सेवा (सेवCेया सव2साधारण शत�) िनयम 1981 

5. महाराQk नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 

6. महाराQk नागरी सेवा (पदHहण अवधी, Aवीयेzर सेवा आिण िनलंबन, बडतफ� व सेवतूेन काढून 

टाकणे यांCया काळातील Tदाने) िनयम 1981 

7. महाराQk नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 

8. महाराQk नागरी सेवा (िनवृzीवतेन) िनयम 1981 

9. महाराQk नागरी सेवा (मानधन, फी, Aथािनक परूक भzा व घरभाडे भzा) िनयम 1981 

10. महाराQk नागरी सेवा (शासिकय िनवासAथानाचा ताबा) िनयम 1981 

11. महाराQk नागरी सेवा (Tवास भzा) िनयम 1981 

12. महाराQk िज�हा पिरषदा वपंचायत सिम.या (अंदाजपEक) िनयम 1966 

13. महाराQk िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती (िनधीच ेपनु�विनयोजन) िनयम 1971 

14. िज�हा पिरषदा आकKAमक खच<बाबतच ेिनयम 

15. महाराQk सव2साधारण भिवQय िनव<ह िनधी िनयम 1966 

16. महाराQk िज�हा पिरषद िज�हा सेवा िनयम 1968 

17. महाराQk िज�हा  पिरषदा िज�हा सेवा (सेवाTवशे) िनयम 1967 

18. महाराQk िज�हा पिरषद िज�हा सेवा (िशAत  व अिपल) िनयम 1964 

यािशवाय शासनाCया िविवध िवभागाकडून TिसBद कर:यांत आले�या अिधसचूना, शासन 

िनण2य, पिरपEक व पEांमधील माग2दश2क सुचनांचा अवलंब क;न कामांचा िनपटारा कर:यांत 

येतो. 
िनयम:  महाराQk िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम, 1961 चे कलम 274  (1 ) नुसार रा�य 

शासनास या अिधिनयमाCया तरतुदी अंमलात आण:याCया Tयोजनाकरीता या अिधिनयमाCया 
तरतुदीशी िवसगंत नसतील असे िनयम करता येतील.  
िविनयम:- महाराQk िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती  अिधिनयम, 1961 चे कलम 275 नुसार िज�हा 
पिरषदेस वळेोवळेी या अिधिनयमाची Tयोजने पार पाड:यासाठी या अिधिनयमाCया तरतुदiशी व रा�य 

शासनाने केल�ेया िनयमाशंी िवसगंत नसतील अस ेिविनयम करता येतील. 
उपिवधी:- महाराQk िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती  अिधिनयम, 1961 च े कलम 276 (1) नुसार 

िज�हा पिरषदेस या अिधिनयमाची Tयोजने पार पाड:याकरीता या अिधिनयमाशी िवसगंत नसतील अस े

उपिवधी वळेोवळेी तयार करता यतेील, .यात फेरबदल करता यतेील dकवा ते िवखंडीत करता यतेील 

आिण पवु2गामी तरतुदीCया सव2साधारणतेस बाध येऊ  न देता अशा उप-िवधीत तरतुदी करता येतील. 
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मॅ\युअ�स  6:- काय<लयातील अिभलखेाच ेिवगतवारीनुसार िववरणपE 

 

 
 काय<लयीन कामकाजात खालीलTमाणे 6 संच पBदतीचा वापर केला जातो. 
1. काय2िववरण पंजी .  
2. TितIािधन Tकरणे 

3. Aथायी आदेश नAती 
4. िनयतकालीके ‘†’ व ‘²Ö’ 

5. अिभलेखागारात पाठवावयाCया नA.या 
6. ‘›ü’ वग�य कागदपEे 

 

1. काय2िववरण पंजी -  

T.येक िलिपकाकडून TपE 6 मBये काय2िववरण पंजी ठेवली जाणे आवxयक आहे. या 
नeदवहीत दैनिदन टपालाची नeद �यावयाची असनू Tकरणाचा िनपटारा झा�यानंतर 

काय2िववरण पंजीमधील पEाचा अनुZमांक गोलांकीत करावा. तसेच Tकरण िनकाली काढले 

dकवा ते जावक कर:यासाठी पाठिवले असेल तर Aतंभ 4 मBये ते िनकाली काढ�याची नeद 

�यावी.  काय2िववरण पंजीमBये दर आढवडयाचा गोषवारा काढून Tभारी अिधकारी यांचे सामोर 

ठेवावा. 
2.  TितIािधन Tकरणे 

या पंजीमBये विरQठ काय<लयाकडून मािहती येणे Tलंबीत आहे व Tकरण िनकाली िनघु  

शकत नाही अशी Tकरणे TितIाधीन पंजीत नeदिव:यातं यावी. या पंजीमुळे कम2चाNयांना .वरीत 

अहवाल मागिव:याकरीता व Tलंबीत पEावर िनयंEण ठेव:याकरीता .याचTमाणे Tकरणात 

वळेोवेळी AमरणपEे दे:याकरीता ही पंजी उपयुSत ठरते. 
3.  Aथायी आदेश पंजी 

यामBये शासनाने वळेोवेळी िनग2िमत केलेले अBयादेश / शासन िनण2य / पिरपEके 

इ.यादी मह.वाचे अिभलेख कायम Aव;पी जतन क;न ठेवले जातात  व वळेोवळेी शासिकय 

कामकाजात यामधील माग2दश2क सुचनांचा आधार घेतला जातो. ही नAती िवषयवार असावी, 
.यास अनुZमिणका असावी व T.येक पानास Zमाक िदलेले असावे.  
4.  िनयतकालीके ‘†’ व ‘²Ö’ 

 या पंजीCया भाग अ मBय े (पंधरवाडी / मासीक / Eैमासीक / सहामाही / वा�षक) 
अहवाल �या पEा\वये िवहीत कर:यांत आलेला आहे व �या काय<लयास असा अहवाल �या 
िनयत िदनांकास सादर करावयाचा आहे .याची पE Zमाक व िदनांकासह नeद घे:यांत येते व 

भाग ब मBये �या िदनांकास  असा अहवाल T.यIात सादर कर:यात आला .याबाबतची नeद 

ठेव:यांत येते.  
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5. अिभलखेागारात पाठवावयाCया नA.या / कागदपEे 

 �या Tकरणातील काय2वाही पुण2 झालेली आहे अशी Tकरणे अिभलेखागारात 

पाठिव:यापवु� अिभलेखाचे “†” वग2, “²Ö” वग2, “ ú” वग2, “ ú-1” वग2 व “›ü” वग2 असे वग�करण क;न 

नA.या / Tकरणे अिभलेखागारात जतन क;न ठेव:यासाठी पाठिव:यांत येतात. 
 
अ.Z
. 

अिभलेख वग2 अिभलेख जतन क;न ठेव:याकरीता 
वापरावयाCया बA.याचा रंग 

जतन क;न 

ठेव:याचा कालावधी 
1 अ लाल कायमAव;पी 
2 ब िहरवा 30 वष2 
3 क िपवळा 10 वष2 
4 क-1 िनळा 5 वष2 
5 ड पांढरा 1 वष2 

 

6.  “› ü” वग�य  कागदपEे 

 

 जी पEे मािहतीसाठी TाJत होतात dकवा �या पEांवरील काय2वाही पणू2  झालेली आहे व 

�या कागदपEांना 1  वष<वरील कालावधीसाठी राखुन ठेव:याची आवxयकता नाही अशी 
कागदपEे जसे मासीक  अहवाल, िकरकोळ रजेचे अज2 ई.यादी “›ü” वग�य कागदपE �हणून 1 

वष<Cया कालावधीसाठी राखुन ठेव:यांत येतात व 1 वष<नंतर अशा कागदपEांचे सIम 

अिधकाNयाची मंजूरी घेऊन नाशन केले जाते. 
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�यॅनुअल 7 :-  Tशासकीय कामकाजाचा PQटीकोन व िनतीिनध<रण संबंधाने  

सव2सामा\याच े परामश2करीता कर:यात आललेी =यवAथा. 
 
 

 

िज�हा पिरषदAतर योजनािवषयक जबाबदारी 
शासन िनण2य  िवभाग Z.:-  

 

अ. 
Z. 

काय2सूची जबाबदार 

कम2चारी / 

अिधकारी 

काय2पूत�चा 
कालावधी 

िविहत मुदतीत काय2पतू� न 

झा�यास कोण.या अिधका-
याकडे तZार करावी. 

* िज�हा पिरषदAतर * 

1 मिहला बाल क�याण 

िवभागाCया योजनेअंतग2त 

Hािमण भागातील 

मिहलांना वयैSतीक लाभ 

देणे  

उपमुकाअ( 
बा.क.) 

आ�थक वष2 मुoय काय2कारी 
अिधकारी, िज.प. नागपरू 

 

      धोरण तयार कर:याCया dकवा .याची अंमलबजावणी कर:याCया संबधंात लोकांशी  िवचार 

िविनमय तयार कर:यास िकवा लोकां कडून िनिवदने जा:यासाठी मिला बाल क�याण िवभागात  

काय2रत असनु स�ा मसलतीसाठी काय2रत काय<लयीन सव2 बालिवकास Tक�प अिधकारी 
/पय2विेIका यांची मासीक सभा उप मुoय काय2कारी अिधकारी,(बा.क.)िनयिमत आयोिजत करतात. 
      जनतेसाठी यो^यते माग2दश2न =हाव े .यासाठी मिहला बाल क�याण अिधकारी अडी अडचणiना 
िनराकरण कर:यास मौखीक तसेच लेखी माग2दश2न करतात. 
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मॅ\युअल Zमांक  - 8 
दोन dकवा .यापेIा अिधक असणाNया मंडळ, पिरषद, सिमती व ईतर संघटना 

याबाबतचा तपिशल सव2सामा\यापयLत पोहोचता  करता येईल. 
 

** मिहला बाल क�याण सिमती ** 

                    महाराQk िज�हा पिरषदा व पंचायत सिम.या अिधिनयम 1961 चे कलम 9 नुसार कमीत 

कमी 50 व जाAतीत जाAत 75 सभासद संoया िनि�त केली असनू नागपरू िज�हा पिरषदेची सभासद 

संoया 59 ठरवून िदलेली आहे तसेच 13 पंचायत सिमतीची एकूण सदAय संoया 118 आहे. तसेच 

मिहला बाल क�याण िवषय सिमतीच े9 सदAय आहेत . 
नागपरू िज�हा पिरषद अंतग2त मिहला बाल क�याण  िवषय सिमतीच े सभापती व सदAय खालील 

Tमाणे आहे. 
* नागपरू िज�हा पिरषदेची मिहला बाल क�याण िवषय सिमती* 

 

अ.Z मिहला बाल क�याण सिमती 
सदAय नांव 

पद राह:याचा Aथायी पzा सक2 ल 

1 8ीमती  उ�वला बोढारे सभापती मिहला 
बाल क�याण 

सिमती 

मु. सांवगी देवळी पो. 
आमगांव तह 

dहगणा,िज.नागपरु  

47-खडकी 

2 सौ.िनलीमा अि�न उईके सदAय मु.पो. वाड2 नं. 2 खापरखेडा 
तह.सावनेर िज.नागपरु 

441102 

17-िचचोली 

3 सौ. राधा मुकेश अHवाल सदAय मु.पो. खात तह. मौदा, 

िज.नागपरु 

28- खात 

4 सौ.नीता मधुकर वलके  सदAय मु.पो. वाड2 
नं.5सातंगाव,तह.dहगणा 
िज.नागपरु -08 

46-सातगांव 

5 सौ.माधुरी अमोल  गेडाम सदAय मु.पो.उदासा, तह.उमरेड 

िज.नागपरु 

50-वायगावं 
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मॅ\युअ�स  9:- अिधकारी व कम2चाNयांची यादी. 
 

       

                    वग2-1 व वग2-2 चे अिधकाNयांची िनयुSती रा�य शासना{ारा केली जाते व या 
संवग<तील अिधकाNयांची सेवाजेQठता यादी दरवष� शासनाचे िविवध खा.यामाफ2 त TिसBद 

केली जाते, तसेच वग2-3 व वग2-4 चे कम2चाNयांची िनयुSती शासनाचे माग2दश2क सुचनेनुसार 

िज�हा पिरषदे {ारा कर:यांत येते व �ा िविवध संवग<तील काय2रत कम2चाNयाचंी सेवाजेQठता 
यादी दरवष� TिसBद कर:यांत  येते. व ही यादी संबधंीत खातेTमुखांकडे दJतरी ठेव:यांत 

आलेली आहे. 
 

अZ अिधकारी /कम2चारी नाव पदनाम पzा पिर8िमक(बे
सीक) 

शेरा 

 अ ) काय<लयीन अिधकारी / कम2चारी    

1 8ी. न.वा.मे8ाम कI अिधकारी 
 

मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

55100 Tितमाह 

2 Ê®úCiÉ अिधIक 
 

मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

 Tितमाह 

3 8ी.सुधाकर पंचबBुदे िवAतार 

अिधकारी (सां) 
 

मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

73200 Tितमाह 

4 8ी.िवलास राऊत िवAतार 

अिधकारी (सां) 
 

मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

61100 Tितमाह 

5 *ी Ê´ÉxÉÉänù ¤ÉÉäÆnùbä÷ व.सहा 
 

मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

33100 Tितमाह 

6 *ीमती सगंीता SÉ½þÉÆnäù व.सहा(लेखा) 
 

मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

41100 Tितमाह 

7 8ीमती   इंदु राठोड क.सहा 
 

मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

32300 Tितमाह 

8 8ीमती वरखेडे क.सहा 
 

मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

38700 Tितमाह 

9 8ी. लेवडीवार वाहन चालक मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

38300 Tितमाह 

10 8ी.हरीश डेहनकर पिरचर मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

26600 Tितमाह 

11 8ी.िवनोद गेडाम पिरचर मिहला बाल क�याण 

िवभाग 

24300 Tितमाह 
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मॅ\युअ�स 10 :- संAथांच ेअिधकारी व कम2चा◌ारी यांना िनयमानुसार दे:यांत 

येणारे मािसक पािर8िमक व ते अदा कर:याची पBदत. 
   

अ)िज�हा पिरषदेमिधल वग2-1 व वग2-2 कम2चाNयांकरीता शासनाने 

खालीलTमाणे वतेन8ेणी मंजूर केले�या आहेत. 
अ. 
Z. 

पदनाम 7 =या वतेन आयोगानुसार मंजूरी 
केलेली  सुधारीत वतेन8ेणी / 

िवशषे वतेन 

शेरा 

1 2 3 4 
1 मिहला बाल 

क�याण अिधकारी 
एस-20     56100-177500 कोषागारा माफ2 त  

ब) Hाम िवकास व जलसंधारण िवभागाने िज�हा पिरषदेतील वग2-3 व वग2-4 Cया 
कम2चाNयांसाठी   शासन िनण2य  Zमांक डी. एसआर/09/T.Z.61/आAथा-05/ िदनां◌ेक 

20 मे, 2009 नुसार मंजूर केले�या सुधारीत  वतेन8े:या  खालीलTमाणे  आहेत. .यानुसार 

कम2चाNयांना वतेन व भz्◌े◌ा अदा केले जातात. 
अ.Z पदनाम 6 =या वतेन आयोगानुसार मंजूरी केलेली  

सुधारीत वतेन8ेणी / िवशेष वतेन 

शेरा 

1 2 3 4 
िज�हा िवकास सेवा 

अराजपिEत  िज�हा तांिEक  सेवा  (गट क) 
1 कI अिधकारी S-14    38600-122800 िवzिवभागामाफ2 त 
2 अिधIक s-13     35400-112400 िवzिवभागामाफ2 त 
3 िवAतार अिधकारी 

सांKoयकी 
s-20     56100-177500 िवzिवभागामाफ2 त 

4 विरQठ सहाhयक s-13      35400-112400 िवzिवभागामाफ2 त 
5 किनQठ सहाhयक s-8       25500-81100 िवzिवभागामाफ2 त 
6 वाहन चालक s-7       21700-69100 िवzिवभागामाफ2 त 
7 पिरचर s-3       16600-52400 िवzिवभागामाफ2 त 
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मॅ\युअल 11 :- T.येक संAथांनी सादर केलेली अंदाजपEके व 

संभावीत खच2 .यानुसार TाJत तरतुद तसेच  संAथांनी केललेा खच2. 

 
 

िज�हा पिरषदेअतंग2त िविवध शासकीय योजनांची अमंलबजावणी. 
. योजनांची वग2वारी - 
 

           िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती अंतग2त राबिव:यात येणा-या योजना च कामाची 
वग2वारी िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 Cया तरतुदीनुसार खालील चार 

Tकारात येते. 
1) िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती यांCया Aवत:Cया उ.प�ातुन काय<K\वत होणा-या 

योजना व कामे (महाराQk िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे 

कलम 144 ते 181) 
 

2) अिधिनयमातील कलम 100/103  अनुसार शासनाकडुन हAतांतरीत झाल�ेया 
योजना व कामे 
 

3) अिधिनयमातील कलम 123 अनुसार अिभकरण त.वावर राबिव:यात येणा-या 
योजना व कामे 
 

4) अिधिनयमातील कलम 261 अनुसार िज. प. अिधकारी / कम2चारी यांCया सेवा 
अिधHहीत क;न काय<K\वत कर:यात येणा-या योजना व कामे 
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     मॅ\युअल 12 :- अथ2सहाhय काय2ZमाCया अमंलबजावणीची रीत तसेच वाटप 

केल�ेया रकमा   आिण अशा काय2ZमांCया लाभािधकाNयांचा 
तपिशल. 

 
 
 

-: िज�हा पिरषदांना अनु�ये असललेी िनरिनराळया Tकारची अनुदाने :- 

 

(योजना राबिव:यासाठी िनधी �ोत) 
 

          िज�हा पिरषदेCया अदंाजपEकीय तरतूदी खच2 कर:यासाठी योजनाबBद काय2वाही 
करावयाची असते. उपरोSत संदभ<त िज�हा पिरषदानंा TाJत होणारा सदर िनधी हा मुoयत: 
खालील Tयोजनासाठी शासनाकडुन िवभागवार व लखेािशष2िनहाय TाJत होतो. 
 

1.   सTयोजन अनुदाने. 
(म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 चे कलम 182 Tमाणे TाJत होणारी ) 
 

2.   आAथापना अनुदाने. 
     (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 चे कलम 183 Tमाणे TाJत होणारी ) 
 

3.  सामा\य योजने अतंग2त अनुदाने. 
     (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 चे कलम 187 Tमाणे TाJत होणारी ) 
 

4.  अिभकरण योजने अतंग2त अनुदाने 

      (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 चे कलम 123 Tमाणे TाJत होणारी ) 
 

5.  अिधिनयमाचे कलम 261 अतंग2त योजना/ कामे यासाठी TाJत होणारी अनुदाने. 
    (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 चे कलम 261 Tमाणे TाJत होणारी ) 
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� अंदाजपEकीय  तरतुदी  TाJत  हो:याची  काय2पBदती  
   

     िज�हा पिरषदे अतंग2त T.येक िवभागास महाराQk बजेट मॅ\युअल व शासनाने  

अथ2संक�प सादर कर:याबाबत िनग2िमत केललेी पीरपEके िवचारात घेवुन आAथापना 
सTयोजन व योजना अतंग2त अनुदानासंबधंी मुळ व सुधारीत अंदाजपEके िवहीत नमु:यात 

.यांचे संबिंधत रा�य Aतरावरील खातेTमुख यांCया Aतरावर िनध<रीत केले�या िदनांकास सादर 

करणे आवxयक असते . 
                 िज�हा िनयोजन व िवकास सिमती अतंग2त वाष�क िनयोजनाचा आराखडा तयार 

क;न .याची शासनाकडे िशफारस कर:यात येते. व अतंीम मंजुरीनंतर Aथानीक Aतरावरील 

योजनांचा िनधी िज�हा पिरषदला रोखीने dकवा अथ�पाय आगावु अHीमाशी समायो�य 

Aव;पात उपलjध क;न दे:यात येतो. अथ2संक�पीय अंदाजपEक संबिंधत शासकीय खाते 

Tमुख यांचे कडुन िशफारस होवुन Hाम िवकास िवभागास सादर झा�यानंतर .यास िवधी 
मंडळाची रीतसर मा\यता TाJत होवुन सदर अथ2संक�पीय तरतुदी िज. प. कडे वग2 कर:यात 

आले�या योजना व कामासाठी िज�हा पिरषदांकडे उपलjध क;न िद�या जाते. 
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� अंदाजपEकीय तरतुदी TाJत झा�यानंतर करावयाची काय2वाही - 

 

          िज. प. व पं. स. अिधिनयम अ\वये शासकीय योजना व कामे तसेच 

अिभकरण योजना अतंग2त TाJत तरतदुीस िज�हा पिरषदेचे सभेत मा\यता घेणे 

आवxयक असते .यानंतरच सदर तरतदुी खच2 कर:यास पुढील काय2वाही व 

अमंलबजावणीस उपलjध होवु शकतात. 
 

� िज. प. ला T.यI िनधी उपलjध हो:याबाबतची काय2पBदती -  

            

     हAतांतरीत अिभकरण योजनाअ◌ंतंग2त योजना / कामे यांची अदंाजपEके 

मंजूर झा�यानंतर Hामिवकास िवभागाकडून T.येक िज�हा पिरषदेस अनु�ेय 

असणा-या आगाऊ रSकमांच े Tदान कर:याबाबतचा हJता िनि�त केला जातो. 
िज. प. ला TाJत होणारी सदर अनुदाने ही Hामिवकास िवभागाकडून अथ<पाय 

आगावु अHीमाCया Aव;पात TाJत होतात. पिहला हJता हा पगार / भz ेयासाठी 
दुसरा हJता हAतांतरीत योजने वरील कामे यांच ेखच<साठी  तर ितसरा हJता हा 
अिभकरण योजना वरील खच<साठी दे:यात येतो. 
 

� योजना राबिव:याची काय2पBदती -  

        

        वतेन व भz े या =यतीरीSत उव2रीत हAतांतरीत अिभकरण व अिधHहीत 

योजना / कामे या संदभ<त िज�हा पिरषदांना उपलjध क;न िदल�ेया 
अदंाजपEकीय तरतदुी यांच े रीतसर िनयोजन  क;न .यािनयमाTमाणेच खच2 
कर:याची जबाबदारी िज�हा पिरषदांची आहे. व याकरीता  महाराQk िज�हा 
पिरषदा व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 व महाराQk िज�हा पिरषदा व 

पंचायत सिमती लखेा सिहता िनयम 1968 व शासनाने वळेोवळेी िनग2िमत केलले े

शासन िनण2य व माग2दश2क सुचना यास अनुस;न योजना राबिव:याची काय2वाही 
करावयाची आहे.  
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मॅ\यअुल 12 :-  िज�हा पिरषदेCया Aवउ.प�ातून राबिव:यात येणा-या सव2साधारण योजना        अथ2सकं�प व 

.यांची अमंलबजावणी  

 

� अथ2संकK�पय अदंाज सादर कर:याची काय2पBदती -  

अथ2संक�पाचे काम संपणु2 वष2भर पसरलेल ेअसुन वा�षक अथ2संक�प तयार कर:याच ेक ◌ाम .या Tयोजनासाठी 
िवहीत केले�या िविशQट तारखाCंया आधी स;ु करता येणार नाही. dकवा नंतर पणु2 कराता येणार नाही. �हणनु 

एका िनि�त वळेापEकानुसार सव2 संबिंधत िज�हा पिरषदेCया िवभागTमखुांनी अंदाज सादर कर:यासाठी िनि�त 

कर:यांत आल�ेया तारखांचे काटेकोरपणे पालन केल ेपािहज,े  काही TAताव मुळ Aव;पाचे असतील तरी यो^य 

तारखांना मा\य केले�या नमु\यांत िवz िवभागाकडे पाठिव:यातं आल े नसतील तर ते अथ2संक�पामधून 

वगळ:याचंा धोका असतो.   
       अथ2सकं�प तयार कर:यांCया संदभ<त आवxयक असललेी मािहती संबिधत िवभाग Tमखुाकडून िविहत 

नमु\यांत सादर कर:यांत आली पािहज.े  िवभाग Tमखु dकवा िनयंEक अिधकारी यांनी .यांCया अिधनAत 

काय<लयाकडून अथ2सकं�प मागवून घेवून .याची छाननी क;न िवz िवभागास परुिवणे आवxयक आहे.   
        मंजूरीसाठी सादर करावयाCया अथ2संक�पाची नमु\यामBये साधारणपणे पढुील Aतंभ असतात.   
1. जमेचे /खच<च ेTधान, गौण, उपिशष2 व तपिशलवार लेखािशष2. 
2. मागील वष<Cया T.यI खच<Cया रककमा  
3. �या वष<साठी अथ2सकं�पीय अंदाज तयार कर:यांत येत आहे.  .या वष<Cया अगोदरCया वष<च ेमंजूर अंदाज  

4. चाल ूवष<चे सुधारलले ेअदंाज 

5. आगामी वष<Cया TAतािवत अंदाज  

6. चाल ू वष<Cया अथ2सकं�पीय अंदाजाCया dकवा सुधारीत अंदाजाCया तुलनेत TAतािवत अंदाजातील वाढीचे 
dकवा घटीच ेAपQटीकरण. 
 सदरचे अंदाज अितशय काळजीपवू2क संबिधत िवषय सिमतीCया मंजूरीसह तयार कर:यांत आल ेपािहजते 

आिण ते फाजील फुगलले ेdकवा अगदीच कमी असणार नाही याची काळजी संबिधत िवभाग Tमखुांने घेतली 
पािहज.े 

           िज�हा पिरषदेच े Aवउ.प�ाच े अदंाज तयार कर:यांत िवz िवभागाची अ.यतं मह.वाची जबाबदारी आहे. 
अथ2संक�प तयार करतानंा काही अडचणी अस�यास dकवा काही मािहती अथवा AपQटीकरणे आवxयक अस�यास 

िवz िवभाग ती मािहती संबिधत िवभागाकडून मागवून घेईल. िवभागाकडून आललेी मािहती पणू2 व AपQट असणे 

आवxयक आहे.  तसेच ती मुदतीत सादर करण ेही आवxयक आहे.  AवयंAपQट व पिरपणू2 मािहती िविहत मुदतीत िवz 

िवभागास सादर केली नाही, तर िवz िवभाग आप�या इCछेनुसार अंदाजास अंितम Aव;प देईल. आिण यात काही 
Eटुया रािह�यास .या संबिंधत िवभागTमखुांवर जबाबदार राहील. 

           महाराQk िज�हा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 च े कलम 137 (1) नुसार तयार कर:यात 

आल�ेया व िज�हा पिरषदेCया मंजूरीसाठी सादर कर:यात आले�या िज�हा पिरषदेच े चाल ू वष<च े सुधारीज 

अंदाजपEक व आगामी वष<चे मुळ अथ2सकं�पीय अदंाजपEकावर, िज�हा पिरषदेची अथ2संक�पीय सव2साधारण 

सभेमBये सिवAतर चच< क;न, यावर सखेाल िवचारिविनमय के�यानंतर अिधिनयमाच े कलम 137 (4) नुसार 

मंजुरीसाठी सादर कर:यात आल�ेया िज�हा पिरषदेच े चाल ू वष<च े संधारीत अंदाजपEक व आगामी वष<च े मुळ 

अथ2संक�पीय अंदाजपEकामBय ेफेरबदल क;न dकवा फेरबदल न करता मंजुर करता येईल. 
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िज�हा पिरषदेचे Aव-उ.प�ातील योजनांची अदंाजपEकेव संभािवत खच2, .यानुसार 

TाJत (मंजुर) तरतदु तसेच िवभागTमखुांनी केललेा खच2 याबाबतची मािहती 
दश2िवणारेिववरणपE  

सन 2021-2022 

मिहला बाल क�याण िवभाग िज�हा पिरषद Aव उ.प�ातील योजना िनहाय बाबी 
 

अ 

Z 

योजनेच ेनाव TाJत अनुदान लाभा� ◌ी 
वाटप 

अनुदान  /        

झाललेा खच2. 

शेरा 

िज8हा प9रषद इतर उपकर योजना   ( 2021-2022) 
1 िवषय सिमती सभचेा खच2, 

सादील खच2. (ÊVÉ.{É.ºÉäºÉ ¡Æòb÷ ºÉxÉ 
2021-22) 

10.00 ±ÉIÉ 1.49 ±ÉIÉ Êb÷ºÉå¤É®ú 
2021 {ÉªÉÇiÉ 

िज�हा वा�षक योजना 
1 0वशषे घटक योजना (SCP) 100.00 ±ÉIÉ -  

2 आ"दवासी योजना 
(TSP/OTSP/MADA) 

323.00 ±ÉIÉ 101.75 ±ÉIÉ Êb÷ºÉå¤É®ú 
2021 {ÉªÉÇiÉ 

3 ÊVÉ±½þÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ सव=साधारण  900.00 ±ÉIÉ -  

10 % िज�हा पिरषद सrस फंड योजना 
1 ¨ÉÉMÉÉºÉ´ÉMÉÔªÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÇxÉÉ 10 ]õCEäòEò 

ºÉäºÉ ¡Æòb÷ +ÆiÉMÉÇiÉ ±ÉÉ¦É näùhÉä 
- -  
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 मॅ\युअ�स 13 :- लाभाथ�ना दे:यात येणा-या सवलती, परवाना  
                                dकवा अिधकार  

 
                        

�या =यSतiना सवलती परवाने dकवा Tाधीकार पEे िदललेी आहेत 

अशा =यSतiचा तपिशल . 
 

मिहला बाल क�याण िवभागा अंतग2त लाभा�य�ना सवलती अथवा परवाने 

दे:याच े अिधकार या काय<लयास नसुन ते उपलबBद क;न दे:यात येत 

नाहीत. 
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मॅ\युअ�स  14:-  तपिशलवार उपलjध असल�ेया मािहतीच े 

                    ईलSेkॉिनक  माBयमातनू तयार केलले े 

                                 संिIJत Aव;प. 
 

 

             इलेSkािनक माBयमातून तयार केललेी मािहती जनतेला िज�हा 
पिरषदेCया वबेसाइटवर उपलjध क;न दे:यात येते. 
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मॅ@युअ8स 15:- सव=साधारणाकर ता मा"हती उपलAध करBयासाठC 

असलेल  सवलत तसेच  वाचनालयाची काया=लयीन वेळ Dयव�था 

अस8यास) 

 
 

 

  
              कr द शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम - 2005 अंतग2त अिपलीय 

अिधकारी, मािहती अिधकारी, सहाhयक मािहती अिधकारी यांची िनयुSती कर:यातं 

आलेली असून याबाबतची मािहती काय<लयाचे दश2नी भागावर लाव:यास सव2 
अिधकारी यांना सुचना दे:यांत आले�या आहेत. तसेच मािहतीCया अिधकाराखाली 
कोणकोणती मािहती कोण.या पBदतीनुसार अज2दारास परुिवता येईल याबाबत सुBदा 
माग2दश2नपर सुचना देऊन अज2दारांना िनयमानुसार मािहती दे:यास िनदgश दे:यांत 

आलेले आहेत. तसेच याकरीता माहीती अिधकारी व अपीलीय अिधकारी यांची नेमणकु 

कर:यात आलेली आहे. काय<लयीन वळेात दुपारी 3.00 ते 5.00 या कालावधीत 

आवxयक मािहती व माग2दश2न कर:यास सांग:यांत आलेले आहे. 
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मॅ\युअल :- 16 

मािहती अिधकारी यांची नांव े, पदनाम  व ईतर मािहती. 
 
 

अ
.
क 

काय<लयाचे नांव व 

दुरBवनी Zमांक 

अिपलीय  
अिधका-याचे  
नांव 

पदनाम मािहती  
अिधकाNया
चे  
नांव 

पदनाम 

1 2 3 4 5 6 
मिहला बाल क�याण िवभाग काय<लय 

1 मिहला बाल 

क�याण िवभाग   

दु. Z. 0712-
2550257 

8ी.भागवत 

तांब े

उपमुoय 

काय2कारी 
अिधकारी,बाल 

क�याण तथा 
अपीलीय 

अिधकारी 

न.बा.मे8ाम कI 

अिधकारी 

 
 
 

उपमुoय  काय2कारी  अिधकारी (बाक) 
िज�हा  पिरषद  नागपरु 
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मॅ\युअ�स 17:- िवहीत केललेी इतर मािहती आिण वळेोवळेी 
अlावत केलेली Tकाशने. 

 
 

 

               नागपूर  िज�हा पिरषदेअंतग2त मिहला बाल क�याण िवभागात 

खालील Tमाणे Tकाशने दरवष� TिसBद कर:यात येते. 
 

•  वा�षक Tशासन अहवाल. 
•  वा�षक लेखे. 
• सेवा िनवृz होणा-या कम2चा-यांCया यादया. 
•  वग2 3 व 4 मधील बदली पाE कम2चाNयांCया याlा. 
• पय2विेIका या संवग<ची जQेठता यादी Tिस� करणे 

• पय2विेIका या संवग<तील कम2चा-यांना सुधारीत सेवांतग2त आ�ािसत 

Tगती योजना लागु करणे. 
 

 
 
 
 

उपमुoय  काय2कारी  अिधकारी (बाक) 
िज�हा  पिरषद  नागपरु 

 


