मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 मधील
कलम 4 (1)(ख) नुसार मािहती

उपिवभागीय अिधकारी काय लय,
अमरावती
सन 2019
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कलम 4 (1) (b) (i)
नुसार मािहती अमरावती ये थील उपिवभागीय अिधकारी यांचे काय लयातील काय व कत य यांचा तपिशल.
काय लयाचे नाव
प ता
काय लय मुख
शासकीय िवभागाचे नाव
कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त
काय े
तालुका
वैिश ट काय
िवभागाचे येय/धोरण
धोरण
सव संबंिधत कमचारी
काय
कामाचे िव ृत व प
मालम तेचा तपिशल
उपल ध सेवा
सं थे या संरचना मक त यांम ये काय े ाचे
काय लयाचा दुर वनी मांक व वेळ
सा ताहीक सुटी व िविश ट
सेवेसाठी ठरिवले या वेळ

नायब तहिसलदार
जन मािहती अिधकारी
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येक तरावरचा तपिशल -

उपिवभागीय अिधकारी यांचे काय लय, अमरावती
याम चौक, मु य पो ट ऑफीस जवळ, अमरावती
उपिवभागीय अिधकारी, अमरावती
महसूल व वन िवभाग
महसूल िवभाग
अमरावती उपिवभाग
अमरावती तालुका
शासनाने नेमुण िद या माणे
शासनाने नेमुण िद या माणे
शासकीय
वतं यादी िस द केली आहे
वतं प क आहे
वतं प क आहे
इमारत महानगरपािलका अमरावती येथे आहे .
शासकीय सेवा
दुर वनी ं .2565023, वेळ स.10.00 ते सा.05.45 पयत
2 रा व 4 था शिनवार व रिववार सा तािहक सुटी
वे ळ स.10.00 ते सा.05.45 पयत

उपिवभागीय अिधकारी
थम अिपलीय अिधकारी

अका-संदभ
सहा यक जन मािहती अिधकारी

कलम ४ (१)(b)(ii)
ब)
अ.
ं.

१
१

अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यांचे काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल.
पदनाम
अिधकार आ थक कोण या काय ा /
`अिभ ाय
िनयम / शासन
िनणय /
पिरप कानुसार
२
३
४
५
उपिवभागीय
१)आहरण व
महारा कोषागार
काय लयातील वेतन, वास, आक मक काय लयीन खच,
अिधकारी,
संिवतरण
अिधिनयम १९६८
भिव य िनव ह िनधी देयके सा ांिकत करणे व िवतरण करणे.
अमरावती
अिधकारी
२)भु-संपादन
भु-संपादन
भु-संपादन करणी जिमन मालकांना जिमनीची नुकसान भरपाई
काय ानुसार
अिधिनयम १८९४ चे र कमा अदा करणे .
र कमा अदा करणे कलम ११ खाली.
३)जातीचे माणप
देण.े

म.शा.म. व वन िवभागाकडु न िनगिमत
होणारे आदे श व पिरप क म.शा.सां.काय
ि डा व िवशेष सहा य िवभाग शा.िन.

.आठ लाख एक ते चाळीस लाख पयत या
ऐपतदारांना दाखले दे णे तसेच सव कारचे
जातीचे व ि मीलेअर माणप देणे.

ब)
अ.
ं.
१
१

२

पदनाम
२
उपिवभागीय
अिधकारी,
अमरावती

अिधकार आ थक
३
कलम ५७ व ३१/१ िव ी परवानगी
कलम ३१ खाली माणभुत े ास िव ी परवानगी
जिमनीचे एका योजनातुन
दुस-या योजनात पांतर करणेबाबत.

महारा

कोण या काय ा / िनयम शासन िनणय /
पिरप कानुसार
४
१)मुंबई कुळविहवाट व शेतजिमन अिधिनयम (िवदभ
देश) १९५१ व मुंबई शेतजिमन िनयम १९५९.
२) मुंबई तुकडेबंदी तुकडे जोड कायदा १९४७ व िनयम.
जिमन महसूल अिधिनयम १९६६ चे कलम

४४, ४४-अ, ४५ व ४७.
शासन महसूल व वन िवभाग शासन िनणय

मांक

एनएपी/१०८८/ . ं .-१२७५/ल-२, िद.१२.१०.१९८८.
३

रे खांकनास परवानगी देणे.
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महारा

जिमन महसूल अिधिनयम १९६६ चे कलम.

अिभ ाय
५

सावजिनक योजनासाठी (िनवासी, वािण य व औ ोिगक)
जिमन अकृिषक परवानगी दे याचे अिधकार तसे च
अनािधकृत बांधकाम िनयिमत करणे / काढु न टाकणे चे
अिधकार उपिवभागीय अिधकारी, यांना आहे त.

वेळोवळी िनगिमत शासन िनणय व
पिरप कानुसार परवानगी िदली जाते.

४

ािमण े वग-१ व २ या गांवाकिरता
बांधकाम परवानगी.
िबनशेती भु-खंडास िवभाजनाची
परवानगी देणे .
िबनशेती मोजणीनंतर वतं भु -मापन
मांक पाड याचा आदे श देणे.
झाडतोड करणी कलम-२(१) ची
परवानगी देणे.
गौण खिनज उ खनन परवानगी

५
६
७
८

अ.
ं.
१
९
१०

महारा

जिमन महसूल अिधिनयम १९६६ चे कलम-१८.

महारा

जिमन महसूल अिधिनयम १९६६ चे कलम-८७

महारा

जिमन महसूल अिधिनयम १९६६ चे कलम-८६

महारा

जिमन महसूल अिधिनयम १९६६ चे कलम-२५

महारा

जिमन महसूल अिधिनयम १९६६ चे कलम-४८

वेळोवळी िनगिमत शासन िनणय व
पिरप कानुसार परवानगी िदली जाते.
वेळोवळी िनगिमत शासन िनणय व
पिरप कानुसार परवानगी िदली जाते.
वेळोवळी िनगिमत शासन िनणय व
पिरप कानुसार परवानगी िदली जाते.
वेळोवळी िनगिमत शासन िनणय व
पिरप कानुसार परवानगी िदली जाते.
वेळोवळी िनगिमत शासन िनणय व
पिरप कानुसार परवानगी िदली जाते.

पदनाम

अिधकार आ थक

कोण या काय ा / िनयम शासन िनणय / पिरप कानुसार

अिभ ाय

२
उपिवभागीय
अिधकारी,
अमरावती

३
से वाभरती तलाठी/बदली करणे

४

५
उपिवभागातील तलाठी नेमणुका करणे .
उपिवभागातील तलाठी बदली करणे .

रजा मं जुर करणे

शासन पिरप क ं .िटआरएफ-१०८६/सीएससी-९/ . ं . २१/८६/१२, िद.०६.०१.१९८९
तसे च बदली अिधिनयम - २००५ या काय ानुसार कायवाही करणे .
महारा नागरी
१.तहिसलदार यांची नैम तीक रजा मं जुर करणे .
से वा (रजा)
२.काय लयातील वग-३ पदाकिरता ६० िदवसापयत व वग-४ चे ६० िदवसाचे वरील पुण रजा मं जूर करणे .
िनयम १९८१.
३.तलाठी सं वग तील ६० िदवसाचे वरील पुण रजा मं जुर करणे .
४.तलाठी मिहला कमचा-यांची सु ती रजा मं जुर करणे .
५.तलाठी व िशपाई यांचे से वा िनवृ ती या िदनांकास िश लक असले या रजेचे रोखमु य मं जुर करणे.
पोलीस पाटलां या िनयु या
महारा
ाम पोलीस अिधिनयम १९६७ , महारा
ाम पोलीस पाटील ( यांची नेमणुक,
करणे
पिर िमक भ ते आिण सेवे या इतर अटी) यासंबंधीचा आदे श स १९६८.

११

पोलीस पाटील नेमणु का.

१२

शेती सं र ण बं दक
ु परवाने नुतिनकरण करणे, श

श

श ागारात जमा करणे,मयताचा परवाना र करणे .

दं डािधकारी, अमरावती यांचे आदे शा वये कायवाही करणे .

मा.िज हािधकारी,अमरावती यांनी
अिधकार दान के यानुसार.

जातीचे तसे च उ नत व गत गटात मोडत नस याचे
माणप देणे.

महारा शासन सामािजक याय सां कृतीक काय ि डा व िवशेष सहा य
िवभाग शासन िनणय मांक सीबीसी-१०/२००१/ . ं .१२०/मा. व क.

जातीचे तसे च उ नत गटात मोडत
नस याचे माणप दे णे.

१३
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अिधिनयम १९५९, ह यार संबंिध िनयम १९६२, मा.िज हा

क)
अ.
ं.
१

पदनाम

अिधकार आ थक

कोण या काय ा / िनयम शासन िनणय / पिरप कानुसार

अिभ ाय

२
उपिवभागीय
अिधकारी,
अमरावती

३
१.हद पार करणे
२.सावजिनक उप व दुर करणे
३.आक मक मृ यु समरी मं जुर करणे
४.अवै दा िव ी करणे
५ विहवाटी या वादा संदभ तील कायकारी दंडािधकारी यांचे
आदे शािव द पुन वलोकन अज.
६.जमा व बंदी सं बंधी कायकारी दं डािधकारी यांचे आदे श काढणे .

४

५

मुंबई पोलीस अिधिनयम १८५१ चे कलम ५६,५७,५९ अ वये
फौजदारी ि या संिहता १९७३ चे कलम १३३
फौजदारी ि या संिहता १९७३ कलम १७४
दा बंदी अिधिनयम कलम ९३
फौजदारी ि या संिहता १९७३ चे कलम १४५
फौजदारी ि या संिहता १९७३ चे कलम १४४

ड)
अ.
ं.
१

पदनाम
२
उपिवभागीय
अिधकारी,
अमरावती

अिधकार
आ थक
३
अिपले व
पुन वलोकन

कोण या काय ा / िनयम शासन िनणय / पिरप कानुसार
४
१.महारा जिमन महसूल अिधिनयम १९६६
२.मुंबई कुळ विहवाट व शे त जिमन अिधिनयम १९४८
३.महारा ट शेतजिमन (जिमन धारणे ची कलम मय दा) अिधिनयम
१९६१ व या अंतगत िनयम
४.महारा
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ाम पोलीस अिधिनयम १९६७ व १९६८ चे कलम - ९

अिभ ाय
५
कलम २४७, अिपले कलम २५८, पुन वलोकन
कलम ७४ खालील अिपले, कलम ७६ खाली पुन वलोकन
शेतक-यां या धारण े ाबाबत व अितिर त े ाबाबत िनवाडा जाहीर
करणे आव यक तेथे कलम २१ खालील तहिसलदार यांनी पुनिर ण
क न िनणय घेणे .
पोलीस पाटील गै रवतणूकीबाबत शा ती

कलम ४ (१) (b) (ii)
अमरावती ये थील उपिवभागीय अिधकारी यांचे काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या कत याचा तपिशल.
अ.
ं.
१
१

पदनाम
२
उपिवभागीय अिधकारी,
अमरावती

अिधकार आ थक
३
िनयं ण पयवे क प
संिचका हाताळणे .

यवहार व

कोण या काय ा / िनयम शासन िनणय / पिरप कानुसार
४
१.मुंबई कुळ विहवाट व शे तजिमनअिधिनयम १९४८ चे िनयम १९५६
२.मुंबई तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा १९४७

५
सावजिनक योजनाथ

अ, ४५ व ४७ शासन महसूल व वन िवभाग शासन पिरप क

िनवासी, वािण य व औ ोिगक योजनासाठी अकृषक परवानगी
दे याचे अिधकार तसे च अनिधकृत बांधकाम िनयिमत / काढुन टाकणे /
बांधकाम परवानगी अिधकार उपिवभागीयअिधकारी यांना आहे .

महारा कोषागार अिधिनयम १९६८
भुसंपादन अिधिनयम १८९४ चे कलम ११ खाली
ऐपतदार दाखले देणे
महारा शासन सामािजक याय सां कृतीक काय ि डा व िवशेष
सहा य िवभाग शासन िनणय

कायालयातील वेतन, वास, भिव य िनवाह िनधी दे यके सां ाकीत
करणे
भुसंपादन करणी जिमन मालकांना जिमनी या नुकसान भरपाई या
र कमा अदा करणे
.८ लाख ते ४० लाखापयत ऐपतीचे दाखले व जातीचे माणप दे णे

शासन िनणय मांक एसआर ही-१२६६/बी,
िद.१९.०४.१९६९ व १५.०३.१९६५
शासन पिरप क ं .िटआरएफ-१०८६/सीएससी-९/ . ं .-

उपिवभगातील तलाठी यां या नेमणुका करणे

महारा

जिमन महसूल अिधिनयम १९६६ चे कलम ४४, ४४-

अिभ ाय

मांक एनएपी-१०८८/ . ं .१२७५/ल-२, िदनांक १२.१०.१९८८.

उपिवभागातील तलाठयां या बद या करणे

२१/८६/१२, िदनांक ०६.०१.१९८७
मुंबई पोलीस अिधिनयम १९५१ चे कलम ५६,५७,५९ अ वये
फौजदारी ि या संिहता १८७४ चे कलम १३३, फौजदारी ि या
संिहता १८७४ चे कलम १७४
दा बंदी अिधिनयम कलम ९३
१.महारा जिमन महसूल अिधिनयम १९६६
२.मुंबई कुळ विहवाट व शे त जिमन अिधिनयम १९४८
३.महारा ट शेतजिमन (जिमन धारणे ची कलम मय दा) अिधिनयम
१९६१ व या अंतगत िनयम
४.महारा
ाम पोलीस अिधिनयम १९६७ व १९६८ चे कलम- ९
५.मुंबई पोलीस अिधिनयम १९५१ चे कलम ३३
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ह पार करणे
सावजिनक उप व दुर करणे
आक मक मृ यु समरी मं जुर करणे
अनिधकृत दा िव ी करणे
कलम २४७ अिपले , कलम २५८ व पुन वलोकन कलम – ७४

खालील अिपले, कलम ७६ खाली पुन वलोकन शे तक-यां या धारण
े ाबाबत िनवाडा जाहीर करणे तसे च आव यक तेथे कलम २१
खालील तहिसलदार यांनी केले या कामकाजाचे पुनिर ण क न िनणय
घेणे
पोलीस पाटील गै रवतणुकीबाबत शा ती

२.

िशर तेदार /

तुतकार-१

--वरील माण--

--वरील माण--

--वरील माण--

--वरील माण--

--वरील माण--

--वरील माण--

भुसंपादन करणे,िनवाडा, भु संपादन सं बंिधत सव प यवहार इ.

--वरील माण--

--वरील माण--

आवक जावक, जातीचे करणे, नॉन ि मीलेअर करणे, लोकशाही
िदनातील करणे .

--वरील माण--

--वरील माण--

िबनशेती करणे, अनिधकृत बांधकामे करणे, जिमन दान भाडे पट ◌ा,
अित मणे अहवाल, िबनशेती पोट िवभाजन परवानगी, भुसं पादन करणे,
पुनवसन करणे, वे ठिबगार स ह ण, पाणी टं चाई.

कुळ विहवाट कलम ४३/६३ िव ी परवानगी करणे, अज करणे कमाल
जिमन धारण कायदा तुकडे बंदी कायदा अंम बजावणी, अनिधकृत गौण

खिनज उ खनन परवानगी, अनिधकृत खिनज उ खनन कारवाई, इनाम
जिमन इ. झाडे तोड अिधिनयम व जिमन महसूल अिपले व ऐपतीचे दाखले.
३

तुतकार-२

पोलीस पाटील आ थापना,ह पाद करणे, कलम १३३ खालील करण,
कलम १४४ नुसार बं दी आदे श, बं दी आदेशा या काळात परवानगी देणे.
मुंबई दा बंदी अिधिनयम कलम ९३ नुसार करणे, कलम ११० ची करणे ,
१७४ आक मक मग समरी करणे, श परवाने नुतनीकरण, फटाका
परवाना नुतिनकरण करणे व ह पाद करणे .

४

आ थापना िलपीक

काय लयीन कमचारी यांचे वेतन, वासभ ता , भिव यिनव ह िनधी दे यके,
काय लयीन खच ची देयके, अंदाजप के, तलाठी, िलपीक,अ वल कारकुन,
यांचे रजा मं जुरी करणे, गोपिनय अहवाल, तलाठी बद या, तलाठी जे ठता
याद, बदु नामावली, जडव तु सं ह, शासकीय वाहन लॉगबु क.

५
६

भुसंपादन िलपीक
े षक िलपीक

७

लघु लेखक

लघुलेखक पदाशी संबंिधत कामे करणे.

--वरील माण--

--वरील माण--

८

वाहन चालक

वाहन चालिवणे व वाहनाची दे खभाल करणे

---

---
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कलम ४ (१)(b) (iii)
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ तरदायी व िन चत क न कायप दतीचे काशन
(कामाचा कार / नांव )
---०००--शाखेतील आलेली प े हाताळणे व िनणय घेणे व अिपल कामकाज.

अिधिनयमाचे नाव

:::-

िनयम

:-

१.मुंबई कुळ विहवाट शेतजिमन िनयम १९५६ (िवदभ देश)
२.मुंबईचा जिमनीचे तुकडे पाड यास ितबंध करणे व याचे एकि करण करणेबाबत िनयम १९५९

शासन िनणय/पिरप के/काय लयीन आदे श

:-

कामाचे नाव व प
संबंिधत तरतुद

१.मुंबई कळ विहवाट शेत जिमन अिधिनयम १९४८ (िवदभ देश)
२.मुंबई तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा १९४७
३.महारा जिमन महसूल अिधिनयम १९६६
४.मुंबई पोलीस अिधिनयम १९५१

अ. ं .
१
२

कामाचे व प
िबनशेती परवानगी
गौण खिनज परवाना

कालावधी िदवस
९० िदवस
०८ िदवस

कामासाठी जबाबदार अिधकारी

३
४
५
६

ऐपतीचा दाखला
कुळ व िसल ग जिमन िव ी परवानगी
नकला देणे
जातीचे दाखले देणे

३० िदवस
३० िदवस
०७ िदवस
०७ िदवस

उपिवभागीय अिधकारी

Patil_Steno_D:RTI_2020_4(1)_Page | 8

अिभ ाय

कलम ४ (१)(b) (iv)
नमु याम ये कामाचे कटीकरण
---०००---

संघटनाचे ल (वा षक)
अ. ं .
काम / काय

कामाचे माण

१

गौण खिनज वसुली

२

वजिदन िनधी संकलन

ये क कामाची कालमय दा
अ. ं .
काम / काय
१
२
३
४
५
६

आ थक ल

अिभ ाय
मा.िज हािधकारी, यांनी ठरवुन िदलेले उिद ट िवहीत कालावधीत पुण करणे .

कलम ४ (१)(b) (iv) नमुना - ब
कामाची कालमय दा येक कामाची पुण हो यासाठी
िदवस/तास पुण कर यासाठी

जबाबदार अिधकारी

९० िदवस
०८ िदवस
३० िदवस
३० िदवस

उपिवभागीय अिधकारी

िबनशेती परवानगी
गौण खिनज परवाना
ऐपतीचा दाखला
कुळ व िसल ग जिमन
िव ी परवानगी
नकला देणे
जातीचे दाखले देणे

त ार िनवारण अिधकारी

०७ िदवस
०७ िदवस
कलम ४ (१)(b) (v)
---०००---

अ. ं .
१
२

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय
आ थापना कामे, ऑडीट नोट
कुळाचा मालकीह क कायम करणे
कुळ व िसल ग शेती िव ी परवानगी तसे च अिधकारअिभलेख

(वारस)७/१२ व ८-अ पुनलखन खातेपु तका व ब-स ता कार जिमनी,
वग-२ या जिमनी, कृषी गणना, आ थापना शाखा

३
४

आवक जावक न दवहया तसे च आिदवासी जिमन
अिधकार अिभलेख (इतर)
आर.टी.एस.अिपल िर हीजन सव कारची
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िनयम

मांक व वष

अिभ ाय (अस यास)

कलम ४ (१)(b) (v) नमुना - ब
कामाशी संबंिधत शासन िनणय
---०००--अ. ं .
१

सुचना प ानुसार िदलेले िवषय

िनयम

अिभ ाय (अस यास)

आ थापना कामे, ऑडीट नोट

२

कुळाचा मालकी ह क कायम करणे व कुळ व िसल ग शेती िव ी परवानगी तसे च अिधकार अिभलेख
(वारस ७/१२ व ८-अ पुनलखन

३

ब-स ता कार जिमनी, वग-२ या जिमनी व कृषी गणना

४

शाखा आ थापना व आवक जावक न दवहया, आिदवासी जिमन तसेच अिधकार अिभलेख (इतर)
तसे च आर.टी.एस. अिपल िर हीजन सव कारची

अ. ं .
१

मांक व वष

शासकीय प कानुसार िदलेले िवषय
---िनरं क---

कलम ४ (१)(b) (v) नमुना - क
कामाशी संबं िधत पिरप के
---०००--पिरप क मांक व तारीख
---िनरं क---

अिभ ाय (अस यास)
---िनरं क---

कलम ४ (१)(b) (v) नमुना - ड
कामाशी संबं िधत काय लयीन आदे श / धोरण मक पिरप क
---०००--अ. ं
१

अ. ं .
१

िवषय
िव ी परवानगी

मांक

अिभ ाय (अस यास)

उपिवभागीय अिधकारी यांना कुळ, िसल ग व वग-२ या जिमनी
िव ीपरवानगी दे याचे अिधकार दे यात आले आहे .
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यांचे काय लयाचे उपल ध द त ऐवजाची यादी द तऐवजाचा िवषय

द तऐवजाचा कार
अिभलेखात पाठिव यात आले या द तऐवजा या
यादीची संिचका काय लयात उपल ध आहे .
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िवषय

संबंिधत य ती पदनाम

य तीचे िठकाण उपरो त काय लयात उपल ध
नस यास

काय लयाशी संबंिधत
सव िवषय

न कल निवस
(तहिसल काय लय)

तहिसल काय लय, अमरावती

अ. ं .

कलम ४ (१)(b) (vi)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यांचे काय लयामधील द तऐवजाची वगवारी
द तऐवजाचा कार न ती/
मुख बाब चा तपिशवार
सुरि त ठे व याचा कालावधी
म टर/न दवही/ हावचर इ.
न ती
३० वष वग-ब
अिधकार अिभलेख, कुळ विहवाट, िबनशेती,

िवषय

१

अिपल करण

२
३

िव ी परवानगी करणे
िव ी परवानगी

४
५
६
७

िबनशेती परवानगी
चॅ टर केसेस
पोलीस पाटील नेमणु कांची करणे
कायिववरण, आवक जावक न दवहया

अ. ं .
१

अ. ं .
१
२

न ती
न ती

झाडे तोड, खिनकम इ. काय ाखालील अिपले
कलम ५७ व ३१/१ खालील िव ी परवानगी
तुकडे बं दी तुकडे जोड कलम ३१

३० वष वग-ब
३० वष वग-ब

न ती
न ती
न ती
न दवहया

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

३० वष वग-ब
३० वष वग-ब
३० वष वग-ब
०५ वष

कलम ४ (१)(b) (vii)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यांचे काय लयातील पिरणामकारक कामासाठी जन सामा याशी स लामसलत कर याची यव था.
स लामसलतीचा िवषय
काय णालीचे िव तृत वणन
कोण या अिधिनयम/िनयमा/पिरप का दारे
पुनरावृ ती काल
काय लयाशी संबंिधत सव िवषय

सिमतीचे नाव
---

सिमतीचे सद य
---

प कारांनी िवचारले या शंकाचे िनरसन केले जाते

िवषयाशी सं बंिधत अिधिनयम / िनयम

कलम ४ (१)(b) (vii) नमुना (अ)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लया या सिमतीची यादी काशीत करणे
सिमतीचे उिद ट िकती वेळा सभा घे यात ये ते
सभ जन सामा यासाठी खुली आहे कवा नाही
-------
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----

सभेचे कायवृ तांत
---

कलम ४ (१)(b) (ix)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयातील अिधकारी/कमचारी यांची नावे प ते व यांचे मािसक वेतन
---०००--अ. ं .

पदनाम

अिधकारी/कमचारी
यांचे नाव (सव ी)

वग

जू िदनांक

१

उपिवभागीय अिधकारी

उदय राजपूत

अ

21.9.2016

२

नायब तहिसलदार

पी.पी.पळसकर

ब

३

लघु लेखक

एच.एस.पाटील

क

४

िशर तेदार/ तु.-१

पी.एस.भामत

क

५

अका-संदभ

सी.टी.राऊत

क

६

अ वल कारकुन

पी.एम.बढीये

क

38300
40600

७

किन ठ िलपीक

कु.आर.सी.कठारे

क

27600

८

वाहन चालक

जी.पी. राऊत

क

21100

९

िशपाई

िर त

ड

१०

िशपाई

एस.आर.नांदणे

ड

20900
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जून, 2018

दुर वनी ं ./फॅ स /ई-मे ल

०७१२-२५६५०२३,

sdo.amravati@gmail.com

एकुण वे तन

35120 (6 या वेत ना माणे)
62100
53500
39400

कलम ४ (१)(b) (x)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयातील अिधकारी/कमचारी यांची नावे प ते व यांचे मािसक वेतन
---०००--अ. ं .

वग

१

१

२

२

३

३

४

३

५

३

६

३

७

३

८

३

९

४

१०

४

वेतन परे षा मुळवेतन + ेड पे
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िनयिमत (महागाई भ ता, घरभाडे भ ता,
शहर भ ता)
शासनाने वे ळोवे ळी िनगिमत केले या
आदे शा माणे अदा कर यात ये त.े

इतर अनु े य भ ते
संगानुसार (जसे वास
भ ता)

िवशेष (जसे क प

भ ता , िश ण भ ता)

कलम ४ (१)(b) (xi)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयाचे मंजरू अंदाजप क व खच चा तपिशलयांची िव तृत मािहती कािशत करणे
अंदाजप का या तीचे काशन
अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन
---०००--अ. ं .

अंदाजप ाकीय व िशष चे वणन

१

०९३-िज हा आ थापना
०९३ (१) सवसाधारण आ थापना
०९३(१)(०१) आयु त अमरावती
२०५३०१९१

अनुदान

िनयोिजत वापर ( े व
कामाचा तपिशल)
वेतन
वास खच
काय लयीन खच
पे ोल/इंधन

अिधक अनुदान अपेि त
अस यास पयात

अिभ ाय

कलम ४ (१)(b) (xii)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयातील अनुद ान वाटपा या काय मांची कायप दती २०१६ या वष साठी कािशत करणे.
---०००---
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सदर मािहती या काय लयाशी संबंिधत नस यामुळे कािशत कर यात आलेली नाही.
कलम ४ (१)(b) (xiii)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयातील िमळणा-या / सवलतीचा परवाना यांची चालू वष ची तपिशलवार मािहती.
परवाना / परवानगी – अकृ षक करणे सु असलेली.

अ.
ं.

परवाना धारकांचे नाव

परवा याचा
कार

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
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परवाना ं .

---०००--िदनांकापासुन

िदनांकापयत

साधारण अटी

परवा याची िव तृत मािहती

कलम ४ (१)(b) (xiv)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयातील िमळणा-या / सवलतीचा परवाना यांची चालू वष ची तपिशलवार मािहती.
परवाना / परवानगी – गौण खिणज परवाने

अ.
ं.
१
२

परवाना धारकांचे नाव

परवा याचा
कार

३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
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परवाना ं .
एनएपी-३४

---०००--िदनांकापासुन

िदनांकापयत

साधारण अटी

परवा याची िव तृत मािहती

कलम ४ (१)(b) (xv)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता कािशत करणे उपल ध सुिवधा.
---०००--

*सुचना फलकाची मािहती

भेट या या वेळे संबंधात मािहती
अ. ं .

सुिवधेचा कार

वेळ

कायप दती

िठकाण

जबाबदार य ती/
कमचारी

त ार िनवारण

१

२

३

४

५

६

७

कलम ४ (१)(b) (xvi)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयातील िमळणा-या / सवलतीचा परवाना यांची चालू वष ची तपिशलवार मािहती.
परवाना / परवानगी – गौण खिणज परवाने
---०००--अ. ं .

द तऐवजाचा कार

िवषय

१

२

३
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कोण या ईले ॉिनक
नमु यात
४

मािहती िमळिव याची
प दती
५

जबाबदार य ती
६

कलम ४ (१)(b) (xvi)
अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय अिधकारी
(तेथील लोक ािधका-या या े ातील) याची िव तृत मािहती कािशत करणे.
---०००--अ) शासकीय मािहती अिधकारी.
अ. ं . शासकीय मािहती /सहा.मािहती पदनाम
काय े
प ता/फोन नं.
ई-मेल
अिपलाय अिधकारी
अिधका-यांचे नाव
१
नायब तहिसलदार
अमरावती तहिसल उ.िव.अ.काय .अम. Sdo.amravati@gmail.com उपिवभागीय अिधकारी
ी. भाकर पी.पळसकर,
ब) सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी,
१
अ वल कारकुन
ी.िस.टी.राऊत,

अमरावती तहिसल

उ.िव.अ.काय .अम.

Sdo.amravati@gmail.com

उपिवभागीय अिधकारी

क) अिपलीय अिधकारी,
अ. ं .
१

अिपलीय अिधका-याचे
नाव
ी.उदय राजपूत,

पदनाम

काय े

प ता/फोन नं.

ई-मेल

यां या अिधन त शासकीय
मािहती अिधकारी

उपिवभागीय अिधकारी

अमरावती तहिसल

उ.िव.अ.काय .अम.

Sdo.amravati@gmail.com

नायब तहिसलदार, अकासंदभ उ.िव.अ.काय .अम.

कलम ४ (१)(b) (xvii)

अमरावती उपिवभागीय अिधकारी यां या काय लयातील कािशत मािहती, तालुका आदश त ता.
टे बल कॉजिल ट
प लक कॉजिल ट
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मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ चे माहे जाने वारी, 2019 अखे रचे िववरणप -२
उपिवभागीय अिधकारी, अमरावती यांचे काय लय.
---०००--अ.
ं.

िडसबर, 2019
अखेरीस
लंिबत थम
अिपलांची
सं या.

१

२

१

01

िडसबर 2019 या
मिह यापयत ा त
झाले या थम
अिपलांची सं या.

एकुण
थम
अिपलांची
सं या.

िडसबर 2019 या
मिह यापयत िनकाली
काढले या थम
अिपल अज ची सं या

या अिपलांपैकी
मािहती
नाकार यात
आले या
अिपलांची सं या
७

अहवाला या
कालावधी या
अखेरीस लंिबत
थम अिपलांची
सं या.

५

िनकाली काढले
मािहती उपल ध
क न दे यात
आले या
अिपलांची सं या.
६

३

४

11

12

11

03

--

01

८

उपिवभागीय अिधकारी,
अमरावती.
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