जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
िाजहतीचा अजिकार अजिजियि २००५ अन्वये जवभागावर लोकप्राजिकारी याची यादी .
िासकीय जवभागाचे िाव : जिल्हा जियोिि सजिती, जिल्हाजिकारी कायालय, िाजिक

अ.क्र.

लोक प्राधिकारी संस्था

संस्था प्रमुखाचे पदनाम

धिकाण/रस्ता

१

२

३

४

१

धनयोजन शाखा
धजल्हाधिकारी कायालय,नाधशक

श्री.शशांक रा.काळे
जन माधहती अधिकारी

धजल्हाधिकारी
कायालय,नाधशक

२

श्री.यतीन रो. सोनार
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

३

श्री.कासार
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

४

श्रीमती.वाघ
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

५

श्री.बोरसे
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

६

श्री.गाधवत
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

७

श्री.दं डगव्हाळ
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

८

श्री.दे वरे
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

९

श्री.िाकरे
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

१०

श्री.डे बे
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

११

श्रीमती . ढगे
सहा.माधहती अधिकारी

-"-

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
िासिाकडू ि पुरेसा जििी प्राप्त लोकप्राजिकारी संस्ांची यादी
िासकीय जवभागाचे िाव :-जिल्हा जियोिि सजिती, जिल्हाजिकारी कायालय, िाजिक
कलम 2 (अ/ब/क/ड)
अ.क्र.

लोक प्राधिकारी संस्था

संस्था प्रमुखाचे पदनाम

धिकाण/रस्ता

१

२

३

४

धन रं क

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम ४(१)(अ)(vi)
धजल्हा धनयोजन सधमती, नाधशक कायालयामध्ये दस्तऐवजांची वगगवारी
अ.क्र.

धवषय

दस्तऐवाजाचा प्रकार नस्ती
/मस्टर नोंद पुस्तक/व्हाउचर इ.

प्रमुख बाबीचा
तपशीलवार

सुरधित िे वण्याचा
कालाविी

१

२

३

४

५

१

धजल्हा वार्षषक योजना

नस्ती

वगग -ड

2 वषग

२

आमदार स्थाधनक धवकास
कायगक्रम /लखा अनुदान

नस्ती /नोंदवही / नोंदवही

वगग -ड
वगग -क
वगग -अ

2 वषग
5 वषग
कायमस्वरूपी

३

खासदार स्थाधनक धवकास
कायगक्रम /लखा धवषयक

नस्ती /नोंदवही /िनादे श

वगग -ड
वगग -क
वगग -अ

2 वषग
5 वषग
कायमस्वरूपी

४

डोंगरी धवकास कायगक्रम /लेखा
धवषयक

नस्ती /नोंदवही / नोंदवही

वगग -ड
वगग -क
वगग -अ

2 वषग
5 वषग
कायमस्वरूपी

५

पयगटन/यात्रा/तीथग िेत्रस्थळे /पश्चचम
घाट योजना /वैिाधनक मंडळ
इत्यादी

नस्ती

वगग -ड
वगग -क
वगग –अ

2 वषग

६

मानव धवकास कायगक्रम

नस्ती

वगग –ड

2 वषग

७

वरील सवग प्रकारातील माधसक
प्रगती अहवाल

नस्ती

वगग –ड

2 वषग

८

लेख धवषयक सेवापुस्तक इत्यादी

नोंदवही

वगग-अ

कायमस्वरूपी

९

आवक/जावक नोंदवही /हजेरी
पुस्तक/धतकीट नोंदवही इत्यादी

नोंदवही/मस्टर

वगग-अ

कायमस्वरूपी

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम ४ (१) (ब) (II) नमुना (अ)
धजल्हा धनयोजन सधमती , नाधशक कायालयातील अधिकारी व कमगचारी यांच्या अधिकारांचा तपधशल
(अ)
अ.क्र

पदनाम

अधिकार आर्षथक

कोणत्या कायद्या/धनयम/शासन धनयम/पधरपत्रकानुसार

अधिप्राय

१

२

३

४

५

१

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी

आर्षथक अधिकार

शा.धन.धवअ.प्र/१000/प्र.क.46/2001 धवधनयम.धद.11/7/2001 चे
पधरधशष्ट धवत्तीय अधिकार धनयम पुस्तीका 1978 उपधविाग एक
मुंबई धवत्तीय धनयम 1959 अंतगगत धनयमाखाली प्रदान करण्यात
अलेल्या धवत्तीय अधिकारावर वापर.

------

(ब)
अ.क्र

पदनाम

अधिकार
प्रशासकीय

कोणत्या कायद्या/धनयम/शासन धनयम/पधरपत्रकानुसार

अधिप्राय

१

२

३

४

५

१

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी

प्रशासकीय
अधिकार

शासन धनणगयानुसार आहरण व संधवतरण अधिका-यांना धदलेल्या
अधिकारात तसेच (अ) मध्ये नमुद केलेल्या शासन धनणगयानुसार
महाराष्र आकश्स्मत खचग धनयम 65 मिील सुिारीत तरतुदीच्या
अनुषंगाने .

-----

(क)
अ.क्र

पदनाम

अधिकार
फौजदारी

कोणत्या कायद्या/धनयम/शासन धनयम/पधरपत्रकानुसार

अधिप्राय

१

२

३

४

५

धन रं क
(ड)
अ.क्र

पदनाम

अधिकार
अथग न्यायीक

कोणत्या कायद्या/धनयम/शासन धनयम/पधरपत्रकानुसार

अधिप्राय

१

२

३

४

५

धन रं क

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम 4 (1) (ब) (1)
धजल्हा धनयोजन सधमती,नाधशक कायालयातील काये व कतगव्ये यांचा तपशील.
कायालयाचे नाव

: धजल्हा धनयोजन सधमती, नाधशक.

पत्ता

: धजल्हाधिकारी कायालय आवार नाधशक.

कायालय प्रमुख

: श्री योगेंद्र अ. चौिरी
धजल्हा धनयोजन अधिकारी नाधशक.

शासकीय धविागाचे नाव : धनयोजन शाखा
कोणत्या मंत्रालयातील
खात्याचा अधिनस्त

: धनयोजन धविाग

कायगिेत्र

: नाधशक धजल्हा िौगोलीक:- नाधशक धजल्हा . कायानुरुप :- संपण
ु ग नाधशक धजल्हा.

धवधशष्ट कायग

: धजल्हा वार्षषक योजना / आमदार स्थाधनक धवकास कायगक्रम / खासदार स्थाधनक धवकास कायगक्रम /
डोगंरी धवकास कायगक्रम / मानव धवकास कायगक्रम / आस्थापना धवषयक/

धविागाचे ध्येय/िोरण

: नेमन
ू धदलेली कामे धवधहत वेळेत गुणात्मक व पधरपूणगपणे करणे

िोरण

: शासनाने िरवून धदलेल्या मागगदशगक सुचनेनस
ु ार काम करणे

सवग संबंधित कमगचारी

: धवषयानुसार नेमन
ू धदलेले कामधनहाय कमगचारी

कायग

: धवषयानुसार नेमन
ू धदलेले काम

कामाचे धवस्तृत स्वरुप

: धजल्हा वार्षषक योजना आराखडा , आमदार/खासदार स्थाधनक धवकास कायगक्रम, डोंगरी धवकास कायगक्रम,
मानव धवकास कायगक्रम इ.योजना व कायगक्रम राबधवणे .

मालमत्ते चे तपधशल

: धजल्हाधिकारी कायालय आवारात शासधकय जागेत कायालय सुरु आहे .

जागेचे िेत्र

: 69.96 चौ.मी

उपलब्ि सेवा

: शासकीय कायालयातील सवग कामे

संस्थेच्या संरचनात्मक तक्यामध्ये कायगिेत्राचे स्तरावरचे तपधशल
कायालयीन दुरध्वनी क्र.व वेळा

: दुरध्वनी क्र.2573020

वेळ

: सकाळी 9:45 ते सायं.5.45 वाजता.

साप्ताधहक सुटटी

: दुसरा व चौथा शधनवार व प्रत्येक रधववारी साप्ताधहक सुटटी याधशवाय शासनाने घोधषत केलेल्या
सुटटया.

धवधशष्ट सेवेसािी िरधवले ल्या वेळा : धनरं क

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम 4 (1) (ब) ii
नमुना (ब)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयातील अधिकारी व कमगचारी यांच्या कतगव्यांचा तपधशल
अ
.क्र

पदनाम

कतगव्ये

कोणत्या कायद्या/धनयम/शासन
धनयम/पधरपत्रकानुसार

अधिप्राय

1

2

3

4

5

1

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी, नाधशक

कायालयाचे सवग कामकाज

शासन आदे शानुसार / मानकानुसार

-----

2

सहा.धजल्हा धनयोजन
अधिकारी -१ ,नाधशक.

प्रशासकीय काम, धजल्हा धनयोजन अधिकारी
यांना सहाय्य

शासन आदे शानुसार / मानकानुसार

-----

३

सहा.धजल्हा धनयोजन
अधिकारी -२ ,नाधशक.

प्रशासकीय काम, धजल्हा धनयोजन अधिकारी
यांना सहाय्य

शासन आदे शानुसार / मानकानुसार

-----

3

लेखा अधिकारी

लेखाधवषयक प्रकरणे ,लेखा पधरिण, खचग
ताळमेळ इत्यादी

-"-

4

संशोिन सहायक का-1

खासदार स्थाधनक धवकास कायगक्रम , डोंगरी
धवकास कायगक्रम

-"-

5

संशोिन सहायक का-2

दीघग कालीन रजेवर

6

संशोिन सहायक का-3

धजल्हा वार्षषक योजना

-"-

-----

7

संशोिन सहायक का-4

धजल्हा वार्षषक योजना

-"-

-----

8

संशोिन सहायक का-5

/अल्पसंख्याक शाळा पायािुत सुधविासािी
अनुदान / 20 कलमी कायगक्रम /उवगरीत
महाराष्र वै.धद.मंडळ/ आ.व खा.आ.ग्रा.यो.

-"-

-"-

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

-----

9

सांश्ख्यकी सहायक 1

आमदार स्थाधनक धवकास कायगक्रम

-"-

-----

10

सांश्ख्यकी सहायक 2

पयगटन नाधवन्यपुणग योजना

-"-

-----

11

उपलेखापाल

लेखाधवषयक कामे

-"-

-----

12

धलधपक टं कले खक

आस्थापणा व नेमन
ू धदलेली सवग कामे.

-"-

-----

13

वाहन चालक

वाहन चालधवणे व वाहनाची धनगा

-"-

-----

14

धशपाई

कायालय वेळेवर उघडणे , कायालयाची
साफसफाई करणे इ.

-"-

-----

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम 4 (1) (ब) (iii)
नमुना ब
धनणगय प्रधक्रयेतील पयगवेिण व जबाबदारीचे उत्तरदाधयत्व धनश्चचत करुन कायगपध्दतीचे प्रकाशन
(कामाचा प्रकार/नाव)

अ.
क्र.

कामाचे स्वरुप

कालाविी धदवस

कामासािी जबाबदार अधिकारी

अधिप्राय

1

2

3

4

5

धनरं क

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम 4(1) (ब) (iv) नमुना (अ)
नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
संघटनाचे लि (वार्षषक)
अ.क्र.

काम/कायग

कामाचे प्रमाण

आर्षथक लि

अधिप्राय

1

2

3

4

5

धनरं क

धजल्हा धनयोजन अधिकारी नाधशक
कलम 4(1) (ब) (iv) नमुना (ब)
कामाची कालमयादा काम पूणग होण्यासािी
प्रत्येक कामाची कालमयादा;अ.क्र.

काम/कायग

धदवस/तास पुणग करण्यासािी

जबाबदार अधिकारी

तक्रार धनवारण अधिकारी

1

2

3

4

5

धवधहत शासन धनणग यानुसार

कलम 4(1) (ब) (iv) नमुना (ब)
कामाची संबंिीत धनयम/अधिधनयम
अ.क्र.

सुचना पत्रकानुसार धदलेले धवषय

धवषय क्रमांक व वषग

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

1

2

3

4

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम 4 (1) (ब) (v)
नमुना (ड)
------------------ कामाशी संबंधित कायालयीन आदे श/िोरणात्मक पधरपत्रके
अ.क्र.

धवषय

क्रमांक तारीख

अधिप्राय (असल्यास)

धनरं क

धजल्हा धनयोजन सधमती नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (v)
नमुना (ई)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयामध्ये उपलब्ि दस्ताऐवजांची यादी
दस्ताऐवजाचा धवषय
अ.
क्र.

दस्ताऐवजाचा प्रकार

धवषय

संबंधित व्यक्ती/पदनाम

व्यक्तीचे धिकाण/उपरोक्त
कायालयात उपलब्ि नसल्यास

1

2

3

4

5

1

धजल्हा वार्षषक योजना

धज.वा.यो.आराखडा/

श्री.दं डगव्हाळ
(संशोिन सहाय्यक)

कायालयात उपलब्ि

2

धजल्हा वार्षषक योजना

धज.वा.यो.आराखडा/
आधदवासी उपयोजना

श्री. गावीत
(संशोिन सहाय्यक)

कायालयात उपलब्ि

3

आमदार स्थाधनक
धवकास कायगक्रम

आमदार स्थाधनक धवकास
कायगक्रम

श्री. िाकरे
(सांख्खीकी सहाय्यक)

कायालयात उपलब्ि

4

पयगटन /यात्रास्थळे

पयगटन /ना.पु.योजना /
धतथग स्थळे /यात्रास्थळे

श्री. डे बे
(संशोिन सहाय्यक)

कायालयात उपलब्ि

5

खा.स्था.वी.का.
डोंगरी धवकास
कायगक्रम

खा.स्था.वी.का.
डोंगरी धवकास कायगक्रम

श्रीमती. बोरसे
(संशोिन सहाय्यक)

कायालयात उपलब्ि

6

अल्प संख्याक योजना

अल्प संख्याक योजना
पायािुत/मदरसा

श्री. दे वरे
(संशोिन सहाय्यक)

कायालयात उपलब्ि

7

लेखा धवषयक

लेखा धवषयक

श्री. कासार लेखाधिकारी
श्रीमती ढगे, उप लेखापाल

कायालयात उपलब्ि

8

आस्थापना धवषयक

आस्थापना धवषयक

श्री.रािोड

कायालयात उपलब्ि

(धलधपक )

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम 4 (1) (ब) (vii)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयाच्या पधरणामकारक कामासािी जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था
अ.क्र.

सल्लामसलतीचा

कायगप्रणालीचे धवस्तृत
वणगन

कोणत्या अधिधनयमा
/ धनयमा/पधरपत्रकाव्दारे

पुनरावृत्तीकाल

धनरं क

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम 4 (1) (ब) (viii)
नमुना (अ)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयाच्या सधमतीची यादी प्रकाशीत करणे
अ.
क्र.

सधमतीचे
नाव

सधमतीचे सदस्य

सधमतीचे उधघष्ट

1

धजल्हा
धनयोजन
सधमती

1)पालकमंत्री
2)धज.प.अध्यि
3)धजल्हा धनयोजन सधमती
सदस्य
4)धजल्हातील
आमदार/खासदार (धवशेष
धनमंधत्रत )
5)राज्यपाल व शासन
धनयुक्त सदस्य
6)धविागीय आयुक्त
7) धजल्हाधिकारी ,
सदस्य सधचव

धजल्हा वार्षषक योजनेला
मंजरु ी आमदार/डोंगरी
कायगक्रमाच्या
अंमलबजावणीला मंजरु ी

बैिका

वषातून जास्तीत जास्त 4
वेळा

सिा जन
सामान्यांसािी
खुली आहे
ककवा नाही

सिेचा
कायगवंत्त
ृ ांत
(उपलब्ि)

नाही

होय

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम 4 (1) (ब) (viii)
नमुना (ब)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयाच्या अधिसिांची यादी प्रकाशीत करणे .
अनु.
क्र.

अधिसिेचे नांव

सिेचे सदस्य

सिेचे उधदष्ट

धकती वेळा
घे ण्यात येते

सिा जनसामान्यांसािी
खुली आहे ककवा नाही

सिेचा
कायगवत्त
ृ ांत
(उपलब्ि)

धनरं क

धजल्हा धनयोजन अधिकारी नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (viii)
नमुना (क)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयाच्या पधरषदांची यादी प्रकाशीत करणे .
अ.क्र.

संस्थे चे नाव

संस्थे चे
सदस्य

संस्थे चे उधदष्ट

धकती वेळा
घे ण्यात येते

सिा जनसामान्यांसािी
खुली आहे ककवा नाही

सिेचा
कायगवत्त
ृ ांत
(उपलब्ि)

धनरं क

धजल्हा धनयोजन अधिकारी नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (viii)
नमुना (ड)
अ.क्र.

संस्थे चे नाव

संस्थे चे
सदस्य

संस्थे चे उधदष्ट

धकती वेळा
घे ण्यात येते
धनरं क

सिा जनसामान्यांसािी
खुली आहे ककवा नाही

सिेचा
कायगवत्त
ृ ांत
(उपलब्ि)

जिल्हा जियोिि सजिती,जिल्हाजिकारी कायालय,िाजिक
कलम 4 (1) (ब) (ix)
धजल्हा धनयोजन सधमती ,नाधशक
यांच्या कायालयाच्या अधिकारी व नावे, पत्ते व त्यांचे माधसक वेतन
पदनाव
1

अधिकारी/कमगचा-यांचे
नाव

2

3

वगग

रुजू धदनांक

दुरध्वनी क्र.
फॅ क्स,इ-मेल

एकूण वेतन (स्थुल)
एधप्रल २०१७

4

5

6

7

अ
(रा.)

16/07/2016

(0253)
2573020

63339

श्री.शशांक रा.काळे

ब(रा.)

13/07/2015

---!!---

48225

सहा.धजल्हा धनयोजन
अधिकारी – २

श्री.यतीन रो. सोनार

ब(रा.)

02/02/2016

---!!---

44152

3

लेखा अधिकारी

श्री.कासार

ब

2/06/2015

---!!---

58200

4

संशोिन सहायक

श्रीमती.वाघ

ब

14/07/2014

---!!---

50807

5

संशोिन सहायक

श्री.बोरसे

ब

1/08/2015

---!!---

56385

6

संशोिन सहायक

श्री.गावीत

ब

10/07/2013

---!!---

54385

7

संशोिन सहायक

श्री.दं डगव्हाळ

ब

19/09/2013

---!!---

53727

8

संशोिन सहायक

श्री.दे वरे

ब

19/06/2013

---!!---

55642

9

वधरष्ि लेखापाल

श्रीमती.ढगे

क

18/06/2015

---!!---

41253

10

सांश्ख्यकी सहायक

श्रीमती.िाकरे

क

1/10/2013

---!!---

34292

11

सांश्ख्यकी सहायक

श्री.डे बे

क

1/07/2013

---!!---

32912

12

धलधपक

श्री.रािोड

क

05/12/2012

---!!---

25241

13

वाहन चालक

श्री.लोखंडे

क

4/01/10

---!!---

32004

14

धशपाई

धरक्त

ड

1

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी

श्री.यो.अ.चौिरी

2

सहा.धजल्हा धनयोजन
अधिकारी - १

---!!---

धजल्हा धनयोजन अधिकारी,नाधशक
कलम 4(1) (ब) (x)
धजल्हा धनयोजन सधमती नाधशक
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयाच्या अधिकारी व कमगचा-यांची वेतनांची धवस्तृत माधहती प्रकाधशत करणे .
अ.क्र.

वगग

वेतन रुपरे षा

इतर अनुज्ञेय ित्ते

1

2

3

4

5

6

1

अ

15600-39100

-

--

--

2

ब

9300-34800

25703

800

--

3

ब

9300-34800

22635

800

--

4

ब

9300-34800

16210

200

--

5

ब

9300-34800

19595

200

--

6

ब

9300-34800

20725

200

--

7

ब

9300-34800

21884

200

--

8

क

9300-34800

17476

200

--

9

क

5200-20200

16765

200

--

10

क

5200-20200

15282

200

--

11

क

5200-20200

13540

1000

--

12

क

5200-20200

9254

200

--

13

ड

5200-20200

9890

200

--

5200-20200

11092

200

--

14

धजल्हा धनयोजन अधिकारी,नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (xi)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयाचे मंजरु अंदाजपत्रक व खचाचा तपधशल यांची धवस्तृत माधहती
अ.क्र.

अंदाजपत्रधकय धशषाचे
वणगन

अनुदान

धनयोधजत वापर (िेत्र व
कामाचा तपधशल)

अधिक अनुदान अपेधित
असल्यास रुपयांत

अधिप्राय

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

धजल्हा धनयोजन अधिकारी,नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (xii)
नमुना अ
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयातील अनुदान वाटपाच्या कायगक्रमाची कायगपध्दती-------या वषासािी प्रकाधशत करणे
1) कायगक्रमाचे नाव
2) लािाथीच्या पात्रता संबंिीच्या अटी व शती
3) लाि धमळण्यासािीच्या अटी
4) लाि धमळण्यासािीची कायगपध्दती
5) पात्रता िरधवण्यासािी आवचयक असलेले कागदपत्र
6) कायगक्रमामध्ये धमळणा-या लािाची धवस्तृत माधहती
7) अनुदान वाटपाची कायगपध्दती
8) सिम अधिका-याचे पदनाम
9) धवनं ती अजासोबत लागणारे शुल्क
10) इतर शुल्क
11) धवनंती अजाचा नमुना
12) सोबत जोडणे आवचयक असलेल्या कागदपत्रांची यादी (दस्ताऐवज/दाखले )
13) जोडकागदपत्रांचा नमुना
14) कायगपध्दती संदिात तक्रार धनवारणासािी संबंधित अधिका-याचे पदनाम
15) तपशीलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ि धनिी (उदा.धजल्हापातळी, तालुका पातळी, गाव पातळी)
16) लािाथीची यादी खालील नमुन्यात

------धनरं क------

धजल्हा धनयोजन अधिकारी , नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (XII)
नमुना (ब)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयातील अनुदान कायगक्रमाअंतगगत लािाथीची धवस्तृत माधहती प्रकाशीत करणे .
कायगक्रमाचे /योजनेचे नांव ;- धनरं क

धजल्हा धनयोजन अधिकारी, नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (xiii)
नमुना (ब)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयातील धमळणा-या/सवलतीचा परवाना याची चालु वषाची तपशीलवार माधहती
परवाना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार
अनु.
क्र.

परवानािारकाचे
नाव

परवान्याचा
प्रकार

परवाना
प्रकार

धनरं क

धदनांका
पासुन

धदनांका
पयगत

सािारण
अटी

परवान्याची
धवस्तृत
माधहती

धजल्हा धनयोजन अधिकारी, नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (xiv)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयातील माधहतीचे इलेक्रॉधनक स्वरुपात सािधवलेली माधहती प्रकाधशत करणे . चालु वषाकरीता
अ.
क्र.

दस्ताऐवजाचा प्रकार

धवषय

कोणत्या इलेक्रॉधनक
नमुन्यात

माधहती
धमळधवण्याची
पध्दती

1

2

3

4

5

1

धजल्हा वार्षषक
योजना(सवगसािारण)

धजल्हा वार्षषक
योजना(सवगसािारण)

सी.डी/छायांधकत प्रतीच्या
स्वरुपाच्या

अजग प्राप्त
झाल्यांनतर
शासकीय धवधहत
मुदतीत उपलब्ि
करुन दे णे

श्री.दं डगव्हाळ
श्री.गावीत

2

आमदार स्थाधनक
धवकास कायगक्रम

आमदार स्थाधनक धवकास
कायगक्रम

सी.डी/छायांधकत प्रतीच्या
स्वरुपाच्या

अजग प्राप्त
झाल्यांनतर
शासकीय धवधहत
मुदतीत उपलब्ि
करुन दे णे

श्री.बोरसे

3

खासदार स्थाधनक
धवकास कायगक्रम

खासदार स्थाधनक धवकास
कायगक्रम

सी.डी/छायांधकत प्रतीच्या
स्वरुपाच्या

अजग प्राप्त
झाल्यांनतर
शासकीय धवधहत
मुदतीत उपलब्ि
करुन दे णे

श्री.बोरसे

4

पयगटन/स्थळे /तीथग
यात्रास्थळे

पयगटन/यात्रास्थळे /तीथग स्थळे /
पश्चचम घाट/कोकण पक
ॅ ेज
इत्यादी

सी.डी/छायांधकत प्रतीच्या
स्वरुपाच्या

अजग प्राप्त
झाल्यांनतर
शासकीय धवधहत
मुदतीत उपलब्ि
करुन दे णे

श्री.दे वरे

5

डोंगरी धवकास
कायगक्रम

डोंगरी धवकास कायगक्रम

सी.डी/छायांधकत प्रतीच्या
स्वरुपाच्या

अजग प्राप्त
झाल्यांनतर
शासकीय धवधहत
मुदतीत उपलब्ि
करुन दे णे

श्री.बोरसे

6

धजल्हा धनयोजन अधिकारी, नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (xv)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयात उपलब्ि सुधविांचा तक्ता प्रकाधशत करणे
उपलब्ि सुधविा









अ.
क्र.

िेटण्याच्या वेळेसंदिात माधहती
वेबसाईट धवषयी माधहती
कॉलसेंटर धवषयी माधहती
अधिले ख तपासणीसािी उपलब्ि सुधविांची माधहती
कामाच्या तपासणीसािी उपलब्ि सुधविांची माधहती
नमुने धमळण्याबाबत उपलब्ि माधहती
सुचना फलकाची माधहती
ग्रंथालय धवषयी माधहती

सुधविेचा प्रकार

वेळ

कायगपध्दती

धिकाण

जबाबदार व्यक्ती/कमगचारी

तक्रार धनवारण

1

िेटण्याच्या
वेळेसंदिात
माधहती

कायालयीन
वेळ

आगाऊ िेटीची
वेळ िरवून
/आयत्यावेळी

नाधशक

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी/धवषयसंदिातील
संबंधित व्यक्ती

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी

2

अधिले ख
तपासणीसािी
उपलब्ि सुधविांची
माधहती

कायालयीन
वेळ

आगाऊ िेटीची
वेळ िरवून
/आयत्यावेळी

नाधशक

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी/धवषयसंदिातील
संबंधित व्यक्ती

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी

3

कामाच्या त
तपासणीसािी
उपलब्ि सुधविांची
माधहती

कायालयीन
वेळ

आगाऊ िेटीची
वेळ िरवून
/आयत्यावेळी

नाधशक

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी/धवषयसंदिातील
संबंधित व्यक्ती

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी

धजल्हा धनयोजन अधिकारी, नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (xvi)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयातील शासकीय माहीती अधिकारी/सहाय्यक माधहती अधिकारी/अधपलीय प्राधिकारी यांची
धवस्तृत माधहती प्रकाधशत करणे
अ. शासकीय माधहती अधिकारी
अ.
क्र.

शासकीय माधहती
अधिका-या चे
नाव

1

श्री.शशांक रा.
काळे

पदनाम

सहाय्यक
धजल्हा
धनयोजन
अधिकारी

कायगिेत्र

पत्ता / फोन

ई-मेल

अधपलीय
प्राधिकारी

धनयोजन
शाखेतील सवग
कामकाजासंबंिी

धजल्हाधिकारी
कायालय आवार,
नाधशक
2532573020

dponashik@gmail.com

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी
नाधशक

ब.सहाय्यक शासकीय माधहती अधिकारी
अ.
क्र.

सहाय्यक शासकीय
माधहती अधिका-याचे
नाव

पदनाम

1

श्री.सोनार

सहा.धज.धन.अ.

2

श्री.कासार

लेखा अधिकारी

3

श्रीमती.वाघ

संशोिक सहायक

4

श्री.बोरसे

संशोिक सहायक

5

श्री.गावीत

संशोिक सहायक

6

श्री.दं डगव्हाळ

संशोिक सहायक

7

श्री.दे वरे

संशोिक सहायक

8

श्री.िाकरे

सांश्ख्यकी सहायक

9

श्री.डे बे

सांश्ख्यकी सहायक

10

श्रीमती.ढगे

उप लेखापाल

कायगिेत्र

धनयोजन शाखेतील
संबंधित
कामकाजासंबंिी

पत्ता / फोन

ई-मेल

धजल्हाधिकारी
कायालय कंम्पाउड
नाधशक
2532573020

dponashik@gmail.com

क.अधपलीय अधिकारी
अ.
क्र.

अधपलीय
अधिका-याचे नाव

1

श्री.योगेंद्र अ.
चौिरी

पदनाम

धजल्हा धनयोजन
अधिकारी ,नाधशक

कायगिेत्र

नाधशक धजल्हा

पत्ता / फोन

2532573020

ई-मेल

-----!!-------

यांच्या अधिनस्त
शासकीय
माधहती
अधिकारी
श्री.शशांक रा.
काळे .

धजल्हा धनयोजन अधिकारी, नाधशक
कलम 4 (1) (ब) (xvii)
नाधशक येथील धजल्हा धनयोजन सधमती कायालयातील प्रकाधशत माधहती

धनरं क

कलम 4 (1) (क)
धनरं क

कलम 4 (1) (ड)
धनरं क

