
� ऐितहािसक वारसा  

� भौगोिलक मािहती  

� जनगणना िवषयक मािहती  

� नांदेड िज��ातील लोक�ितिनधी  

� नांदेड िज�हा �शासन  

� महानगरपािलका नगरसेवकांची �भागिनहाय यादी 

� नाग"रकांची सनद 

� ताल$ुयांची ओळख  

� तालकुािनहाय (े)फळ / नकाशा 

� नांदेड पोलीस 

� शाळांची यादी / माहािव,ालयांची यादी  

� ि-डा िवषयक  

� एसटीडी / िपनकोड 

� दवाखा0यांची / पशवैु,क2य दावाखा0यांची यादी 

� मह3वाचे दरु4वनी -मांक  

� मतदान क5 6ांची यादी  

� हॉटेल, र9ेटॉर0ट व लॉजची यादी  

� बस वेळाप)क / र�ेवे वेळाप)क  

� िच)पटगहृांची यादी  

� महा-ई-सेवाक5 6ांची यादी 

� ि-डा िवभाग   
� मह3वाची संकेत9थळे  

आपलं नांदेड अ ॅप हे फB अ 0ॅCॉईड 9माटDफोन धारकांसाठी 
िवकसीत केले असून स4या ते नांदेड िज��ाGया
संकेत9थळावर, Hहणजेच (nanded.gov.in
िवनाम�ुय डाउनलोड करता येते. लवकरच हे अ ॅ
9टोअर” वर उपलMध करNयात येणार आहे.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

नांदेड�या जनतेस अनेक िवषयांची मािहती

असलेले मोबाईल अ पॅ हाती देतांना मला मन�वी 

आनंद होत आहे. एनआयसी�या संघाने खूपच कमी 

कालावधीत हा $क%प पुण( केला असून भिव*यात यात 

आणखी उपयु, मािहती समािव- 

आहे. सव( नाग/रकांनी या अ ॅपचा  

मी आवाहन करतो.     - सुरेश काकाणी
सुरशे काकाणी 

िजहािधकारी, नांदेड 

महानगरपािलका नगरसेवकांची �भागिनहाय यादी  

पशवैु,क2य दावाखा0यांची यादी  

0Cॉईड 9माटDफोन धारकांसाठी 
िवकसीत केले असून स4या ते नांदेड िज��ाGया अिधकृत 

nanded.gov.in) येथुन 
लवकरच हे अ ॅप “गगुल Qले 

 

ई-गRहनD0स (े)ात नांदेड िज�हा नेहमीच नािवNयापूणD उप-म 
राबवून अSेसर राहीला आहे
तं)Tानाचा आिण मोबाईल तं)Tानाचा Sामपातळीवर 
वाढलेला �सार आिण उपयBुता िवचारात घेवून नांदेडचे 
िज�हािधकारी Wी सुरशे काकाणी यांGया
िज��ाचे एक 9वतं) “मोबाईल अ ॅ
आहे. िनवासी उपिज�हािधकारी Wी जयराज कारभारी यांGया 
मागDदशDनाखाली िज�हा सूचना िवTान अिधकारी 
Wी सिुनल पोटेकर यांGया संघाने 
अ ॅपची िनिमDती केली आहे. 
9वातंXयिदनाGया शभुमहुYताDवर
नाग"रकांना उपलMध होत आहे
“आपलं नांदेड” या मोबाईल अ ॅ
नांदेड िज��ाची ऐतीहािसक मागोवा आिण भौगोिलक 
मािहतीसह सवDसामा0य नाग
आवZयक मािहतीचा अंतभाDव केलेला आहे
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
िनिम�ती

 

जनतेस अनेक िवषयांची मािहती समािव-  

प हाती देतांना मला मन�वी 

एनआयसी�या संघाने खूपच कमी 

कालावधीत हा $क%प पुण( केला असून भिव*यात यात 

आणखी उपयु, मािहती समािव- कर3याचा मानस 

 फायदा 5यावा असे 

रेश काकाणी,िज%हािधकारी, नांदेड  

गRहनD0स (े)ात नांदेड िज�हा नेहमीच नािवNयापूणD उप-म 
राबवून अSेसर राहीला आहे. इंटरनेटGया यगुात मािहती 
तं)Tानाचा आिण मोबाईल तं)Tानाचा Sामपातळीवर 
वाढलेला �सार आिण उपयBुता िवचारात घेवून नांदेडचे 
िज�हािधकारी Wी सुरशे काकाणी यांGया संक�पनेतून नांदेड 

मोबाईल अ ॅप” िवकसीत करNयात आले 
िनवासी उपिज�हािधकारी Wी जयराज कारभारी यांGया 

मागDदशDनाखाली िज�हा सूचना िवTान अिधकारी (एनआयसी) 
Wी सिुनल पोटेकर यांGया संघाने “आपलं नांदेड” या मोबाईल 

. आज 15 ऑग9ट 2016 रोजी 
महुYताDवर �ा अ ॅपचे उbाटन होवून सवD  

होत आहे.  
या मोबाईल अ पॅGया �थम आवcृीत (1.0) 

नांदेड िज��ाची ऐतीहािसक मागोवा आिण भौगोिलक 
मािहतीसह सवDसामा0य नाग"रकास नेहमी लागणाd या 
आवZयक मािहतीचा अंतभाDव केलेला आहे.  

िनिम�ती 



या िशषDकाखाली नांदेड िज��ाGया �ािचन राजवंशा
म4ययगुीन कालखंडापयeतचा इितहास तसेच
शतकातील नांदेड, याबाबत सिव9तर मािहतीचे
आहे. Wी. गfु गोिवंदिसंघ यांची नांदेड भेट आिण 3यानंतर 
आधिुनक कालखंडातील नांदेड िज��ाची मािहती
9वातंXय �ाgी, महाराhi राjय पनुरDचना आिण िनिमDती
मराठवाडा मिुBसंSाम पवD   ते आजपयeतचा ऐितहािसक मागोवा 
घेNयात आला आहे.  

नांदेड िज��ाची भौगोिलक ि9थती, �ाकृितक 
डkगारळ भाग, भूजल उपलMधता, हवामान, पजD0यमान
आिण िविवध भागात असलेली वन(े) यांची िव9ततृ
िशषDकाखाली उपलMध कlन देNयात आली आहे

भारतीय जनगणना 2011 अनसुार �िसm झालेली नांदेड 
िज��ाची लोकसंoया िवषयक माहीतीचे सन 
जनगणनेशी तलुना3मक त$यात pी, पfुष, बालक
pी/पfुष सा(रता यांची आकडेवारी उQलMध
आली आहे.  

नांदेड िज��ाला फार मोठा ऐितहािसक व सां9कृितक वारसा 
लाभला आहे. सांचीGया 9तपुावर नंदिगरी उफD  नांदेडचा उ�लेख 
सापडतो. गोदावरीचे नाभी9थान असले�या शंखितथाDबरोबरच 
नांदेड, माहYर व कंधार या 9थानांना पौराणीक संदभD
नांदेड िज��ातील सवD धािमDक, ऐितहािसक व �े(णीय 9थळांची 
सिच) मािहती या िशषDकाखाली उपलMध आहे
सूचqम4ये �ामoुयाने, Wी. सचखंड गfुrारा, नांदेड
माता सं9थान, माहYर, शंखितथD येथील नरिसंह मंदीर
येथील भयुकोट िक�ला, कंधार येथील �िसm दगाDह या सोबत 
सहpकंुड येथील धबधबा यांची िव9तृत मािहती
आहे. देगलरु ताल$ुयातील चाल$ुयकालीन हेमाडपंथी �िसm 
होsल मंिदर तसेच अधाDपरु ताल$ुयातील माहािवहार बावरी नगर 
या िठकाणांची मािहती वणDन करNयात आलेली आहे
बरोबर िज��ातील इतर 25 िठकाणांची मािहती 
देNयात आली आहे.  

�ािचन राजवंशा पासून 
तसेच  सतराRया 

चे वणDन केलेले 
भेट आिण 3यानंतर 

नांदेड िज��ाची मािहती, नंतर 
महाराhi राjय पनुरDचना आिण िनिमDती तसेच 

ते आजपयeतचा ऐितहािसक मागोवा 

 रचना, पयाDवरण, 
पजD0यमान, तापमान 

आिण िविवध भागात असलेली वन(े) यांची िव9ततृ मािहती या 
देNयात आली आहे.  

अनसुार �िसm झालेली नांदेड 
सन 2001 Gया 

बालक, िलंग �माण, 
उQलMध कlन देNयात 

नांदेड िज��ाला फार मोठा ऐितहािसक व सां9कृितक वारसा 
सांचीGया 9तपुावर नंदिगरी उफD  नांदेडचा उ�लेख 

गोदावरीचे नाभी9थान असले�या शंखितथाDबरोबरच 
9थानांना पौराणीक संदभD �ाg आहेत. 

ऐितहािसक व �े(णीय 9थळांची 
खाली उपलMध आहे. या 9थळांGया 

नांदेड, Wी. रणूेका 
येथील नरिसंह मंदीर, कंधार 

कंधार येथील �िसm दगाDह या सोबत 
सहpकंुड येथील धबधबा यांची िव9तृत मािहतीचे वणDन केलेले 

ताल$ुयातील चाल$ुयकालीन हेमाडपंथी �िसm 
होsल मंिदर तसेच अधाDपरु ताल$ुयातील माहािवहार बावरी नगर 
या िठकाणांची मािहती वणDन करNयात आलेली आहे.  याच 

िठकाणांची मािहती या िशषDकाखाली 

नांदेड िज��ातील सवD सोळा ताल$ुयांची थोड$यात ओळख या 
सदरात �3येक ताल$ुयाची थोड$यात ऐितहासीक पाtDभूमी
भौगोलीक मािहती, लोकसंoया
ताल$ुयाची इतर वैिशu्ये ही मािहती समािवu करNयात आली 
आहे. �3येक ताल$ुयाचा नकाशा वेगwया सदरात �दिशDत 
करNयात आला आहे. 3या ताल$ुयातील महा
मािहती, तसेच तालुका िनहाय (े)फळ
एक)ीतरी3या 9वतं) िशषDकाखाली पाहावयास िमळते

 

नांदेड िज��ास डीजीटल इंडीया वीक सgाहात वैिव4यपूणD
कायD-म यश9वीपणे राबिवNयाब
राjयातून िrितय -मांकचे पा"रतोषीक �ाg झाले
राबिवNयात आले�या िविवध उप-मां
िशषDकाखाली देNयात आली आहे

 
महाराh i लोकसेवा ह$ क अ4 या
यांनी अिधसूिचत केले�या महसूल का
परुिवN यात येत असले� या 
पदिनदxिशत अिधकारी, �थम आिण िRदतीय अिपल �ािधकारी 
यांची िव9तृत मािहती सेवा हमी कायदा िवषयक या िशषDकाखाली 
देNयात आली आहे. या खेरीज सवDसामा0य नाग"रकांसाठी 
िज�हािधकारी कयाDलय, उपिवभागीय अिधकारी
तहिसल कायाDलयातून देNयात येणाd या
कालावधी, या मािहती करीता 
सदराचा समावेश अ ॅप म4ये केलेला आहे

 

� �शासिकय मािहतीसाठी संपकD  
िनवासी उपिज�हािधकारी, िज�हािधकारी कायाDलय

02462-248418 

� तांि)क मािहतीसाठी संपकD
       राhiीय सूचना िवTान क5 6 (एनआयसी
       नांदडे.                              

02462-235803       
 

नांदेड िज��ातील सवD सोळा ताल$ुयांची थोड$यात ओळख या 
सदरात �3येक ताल$ुयाची थोड$यात ऐितहासीक पाtDभूमी, 

लोकसंoया, �मखु भाषा, िपके तसेच 
ताल$ुयाची इतर वैिशu्ये ही मािहती समािवu करNयात आली 

�3येक ताल$ुयाचा नकाशा वेगwया सदरात �दिशDत 
3या ताल$ुयातील महा-ई-सेवा क5 6ांची 

तसेच तालुका िनहाय (े)फळ, मतदान क5 6ांची मािहती 
तं) िशषDकाखाली पाहावयास िमळते.  

नांदेड िज��ास डीजीटल इंडीया वीक सgाहात वैिव4यपूणD 
कायD-म यश9वीपणे राबिवNयाब|ल राhiीय 9तरावर महाराhi 

चे पा"रतोषीक �ाg झाले. 3याअंतगDत 
राबिवNयात आले�या िविवध उप-माचंी सिच) मािहती या 
िशषDकाखाली देNयात आली आहे.  

अ4 यादेशा0 वये िज�हािधकारी नांदेड 
महसूल कायाDलयामाफD त नाग"रकांना 

 लोकसेवा, िनयत कालमयाDदा, 
�थम आिण िRदतीय अिपल �ािधकारी 

यांची िव9तृत मािहती सेवा हमी कायदा िवषयक या िशषDकाखाली 
या खेरीज सवDसामा0य नाग"रकांसाठी 
उपिवभागीय अिधकारी कायाDलय आिण 

तून देNयात येणाd या िविवध सेवा आिण 3यांचा 
या मािहती करीता “नागरीकांची सनद” या  9वतं) 

प म4ये केलेला आहे. 

�शासिकय मािहतीसाठी संपकD  : 
िज�हािधकारी कायाDलय, नांदडे.  

 nandedrdc@gmail.com  

संपकD  :  
एनआयसी), िज�हािधकारी कायाDलय,     
    

235803        mahnan@nic.in   


