क ीय मािहती चा अिधकार आिण िनयम २००५
कलम २ एच नमुना (अ)

मािहती चा अिधकार अिधिनयम २००५ अ वये िवभागावर लोक ािधकारी यांची यादी
अ. ं

लोक ािधकारी सं था
करमणु शु क िवभाग ,िज हािधकारी कायालय,
औरं गाबाद

सं था मुखाचे पदनाम
िज हािधकारी औरं गाबाद

िठकाण प ता
िज हािधकारी कायालय,
औरं गाबाद

कलम २ एच नमुना (ब )

शासना कडु न पुरेसा िनधी ा त लोकिधकार सं थांची यादी
अ. ं

लोक ािधकारी सं था
लागु नाही
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सं था मुखाचे पदनाम

1

िठकाण प ता

कलम 4 (1) (B) (i)
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालयातील करमणुक कर शाखा कायालयातील काय व कत याचा तपशील

१. कायालयाचे नाव --

करमणुक कर शाखा , िज हािधकारी

कायालय,
औरं गाबाद
िज हािधकारी कायालय, औरं गाबाद

२. प ता -३. कायालय मु ख ४. शासकीय िवभागाचे नाव -५. कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त -६. काय े -७. भौगोलीक -८. कायानु प ---९. िवशी ट काय --१०. िवभागाचे येय धोरण --

िज हािधकारी
महसुल व वन िवभाग
महसुल व वन िवभाग
औरं गाबाद िज हा
संपुण िज हा
िज हा
करमणुक कराची वसुली करणे
करमणु क शु क केदा कडु न करमणुक

शु काची
वसुली करणे

११. संबधीत कमचारी

िज हािधकारी
!
अपर िज हािधकारी
!
िनवासी उपिज हािधकारी
!
सहा. करमणुक शु क अिधकारी
!
!
करमणुक शु क िनरी क
अ वल कारकुन
--------------िलिपक

िलिपक
!
िशपाई
िशपाई
मालम ते िशवाय तपिशल - िज हािधकारी कायालय, औरं गाबाद
कायालयाचे दु र वनी
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मांक – ०२४०- २३३४५०१ व वेळ सकाळी ९.४५ ते सायं – ६.१५

2

!

कलम 4 (1) (B) (ii)
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालयातील करमणुक कर शाखा कायालयातील काय व अिधकाराचा तपशील
अ
अ.कं.

पदनाम

अिधकार-आिथक

कोणतया कायदया
/िनयम/शासन /िनणय
परीप कानु सार

अिभ ाय

लागु होत नाही

अ.कं.

ब
पदनाम

अिधकार- शासकीय

१

अपर िज हािधकारी

4 (2) बी परवन दे णे

कोण या कायदया
/िनयम/शासन /िनणय
परीप कानु सार
करमणुक शु क
अिधिनयम १९२३ चे
कलम 4 (2) ब नुसार

अिभ ाय

रा यात १ जुलै २०१७
पासुन व तु व सेवा कर
कायदा लागु झालेला
अस यामुळे
या
कायालया कडु न 4 (2)
ब
परवाना
दे या
बाबतची
कायवाही
कर यात ये त नाही.

क
अ.कं.

पदनाम

अिधकार-फौजदारी

कोणतया कायदया
/िनयम/शासन /िनणय
परीप कानु सार

अिभ ाय

लागु होत नाही

ड
अ.कं.

पदनाम

अिधकार-अध यायीक

१

अपर िज हािधकारी

करमणुक दं डा
बाबतची सुनावणी
करणे
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कोण या कायदया
/िनयम/शासन /िनणय
परीप कानु सार
करमणुक शु क
अिधिनयम १९२३ चे
कलम 4 (2) ब नुसार

अिभ ाय

रा यात १ जुलै २०१७
पासुन व तु व सेवा कर
कायदा लागु झाले ला
अस यामुळे या कायालया
कडु न 4 (2) ब परवाना
दे या बाबतची कायवाही
कर यात ये त नाही.

कलम 4 (1) (ii) नमुना (ब)
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालयातील करमणुक कर शाखा कायालयातील काय व अिधकाराचा तपशील
अ
अ.कं.

पदनाम

कत ये

१

अपर िज हािधकारी

२

िनवासी उपिज हािधकारी

३

सहा. करमणुक शु क
अिधकारी

४
५

करमणुक शु क
िनरी क
अ वल कारकुन

करमणुक शु क आकारणी करणे
व दं डा बाबतची सुनावणी
वसुली बाबतचा आढावा व वसुली
व वसु लीवर िनय ंण ठे वणे
वसुली बाबतची मािहती अदयावत
क न घेणे क.शु .िन. यां चे कडु न
वसुली क न घेणे
करमणुक शु काची वसुली करणे

६

िलिपक
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करमणुक शु काची वसुली बाबत
करमणुक शु क िनरी क िनहाय
व मिहना िनहाय मािहती अदयावत
क न शासनास ,िवभागीय
आयु कत कायालयास सादर करणे .
4 (2) ब परवाना दे णे बाबत
कायवाही करणे , दं ड वसु ली
बाबत आले या करणंची छाननी
क न सादर करणे
वेळोवेही आलेला प यवहार
नोंदवुन सादर करणे क.शु .िन.
संिचका तयार करणे करमणुक
कराची मिहना िनाय व क.शु .िन.
िनहाय मािहती अदयावत ठे वणे

4

कोण या कायदया
/िनयम/शासन /िनणय
परीप कानु सार
मुंबई शु क
अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क
अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क
अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क
अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क
अिधिनयम १९२३

मुंबई शु क
अिधिनयम १९२३

अिभ ाय

रा यात १ जुलै २०१७
पासुन व तु व सेवा
कर कायदा लागु
झाले ला अस यामुळे
या कायालया कडु न 4
(2) ब परवाना दे या
बाबतची
कायवाही
कर यात ये त नाही.

कलम 4 (1) (iii) नमुना (ब)
िनणय ि ये तील पयव ण व जबाबदारी चे उ तरदायी व िन चीत क न कायप दतीचे काशन (कामाचा कार नाव)

कामाचे व प
संबधीत तरतु द
अिधिनयमाचे नाव
िनयम
शासन िनणय
प रप के
कायालयीन आदे श

अ.कं.

कामाचे व प

कालावधी

१

मुंबई शु क अिधिनयम
१९२३ चे अ वये 4 (2)
ब परवाना दे णे

१५ िदवस

२

महा िसनेम ा रे यु िनयम
१९६६ माणे थायी/
अ थायी िच पट गृहांना
परवाना दे णे
मुंबई शु क अिधिनयम
१९२३ चे अ वये
हीडीओ पालर
करमणुक उदयान पुल
पालर यांना परवाना दे णे

१५ िदवस

िज हादं डािधकारी
औरं गाबाद

१५ िदवस

अपर िज हािधकारी
औरं गाबाद

३
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कामासाठी जबाबदार
अिधकारी
अपर िज हािधकारी
औरं गाबाद

5

अिभ ाय
रा यात १ जुलै २०१७
पासुन व तु व सेवा
कर कायदा लागु
झाले ला अस यामुळे
या कायालया कडु न 4
(2) ब परवाना दे या
बाबतची कायवाही
कर यात ये त नाही.

कलम 4 (1) ब (iV)
नमु याम ये कामाचे कटीकरण
संघटनाचे ( ल वािषक)
अ. ं .

काम/काय

कामाचे माण

१

करमणुक कराची वसुली

िच पटगृ हे ,केबल
, उीओ गृ हे ,
वॉटरपाक इ. कडु न
करमणुक कराची
वसुली करणे

आिथक ल (आकडे
लाखात)
रा यात १ जुलै २०१७
पासुन व तु व सेवा
कर कायदा लागु
झाले ला अस यामुळे
या कायलयास
आिथक ल
ात
होत नाही

अिभ ाय वसुल
वसुली ३९.९३ १
ए ील २०१८ ते ३१
माच २०१९
१७५.७४ माहे १
ए ील २०१९ ते
३०.११.२०२० अखेर
पयत

कलम 4 (1) ब (iV) नमुना (ब)
कामाची कमालमयादा १५ िदवस काम पुण हो यासाठी

येक कामाची कालमयादा

अ. ं .

काम/काय

िदवस तास पुण कर यासाठी

जबाबदार अिधकारी

१

मुंबई शु क
अिधिनयम १९२३ चे
अ वये 4 (2) ब
परवाना दे णे

१५ िदवस

अपर िज हािधकारी
औरं गाबाद

२

महा िसनेमा रे यु िनयम
१९६६ माणे थायी/
अ थायी िच पट
गृहांना परवाना दे णे
मुंबई शु क
अिधिनयम १९२३ चे
अ वये हीडीओ
पालर करमणुक
उदयान पुल पालर
यां ना परवाना दे णे

१५ िदवस

िज हादं डािधकारी
औरं गाबाद

१५ िदवस

अपर िज हािधकारी
औरं गाबाद

३
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त ार िनवारण
अिधकारी
रा यात १ जुलै २०१७
पासुन व तु व सेवा
कर कायदा लागु
झाले ला अस यामुळे
या कायालया कडु न
4 (2) ब परवाना
दे या
बाबतची
कायवाही कर यात
येत नाही.

कलम 4 (1) ब (V) नमुना (अ )
कामाशी संबधीत िनयम/अिधिनयम
अ. ं .
१
२
३

४
५

६

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय
करमणुक दं डा बाबतची सुनावणी
वसुली बाबतचा आढावा व वसुली व
वसुलीवर िनय ंण ठे वणे
वसुली बाबतची मािहती अदयावत
क न घेणे क.शु .िन. यां चे कडु न
वसुली क न घे णे
करमणुक शु काची वसुली करणे
करमणुक शु काची वसुली बाबत
करमणुक शु क िनरी क िनहाय व
मिहना िनहाय मािहती अदयावत
क न शासनास ,िवभागीय आयुकत
कायालयास सादर करणे. 4 (2) ब
परवाना दे णे बाबत कायवाही करणे ,
दं ड वसु ली बाबत आले या करणंची
छाननी क न सादर करणे
वेळोवेही आलेला प यवहार नों दवुन
सादर करणे क.शु .िन. सं िचका तयार
करणे करमणुक कराची मिहना िनाय
व क.शु .िन. िनहाय मािहती अदयावत
ठे वणे
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िनयम मांक व वष
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३

मुंबई शु क अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३

मुंबई शु क अिधिनयम १९२३

7

अिभ ाय
रा यात १ जुलै २०१७ पासुन
व तु व से वा कर कायदा
लागु झालेला अस यामुळे या
कायालया कडु न 4 (2) ब
परवाना दे या बाबतची
कायवाही कर यात येत
नाही.

कलम 4 (1) ब (V) नमुना (ब )
कामाशी सं बधीत शासन िनणय
अ. ं .
१
२
३

४
५

६

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय
करमणुक दं डा बाबतची सुनावणी
वसुली बाबतचा आढावा व वसुली व
वसुलीवर िनय ंण ठे वणे
वसुली बाबतची मािहती अदयावत
क न घेणे क.शु .िन. यां चे कडु न
वसुली क न घे णे
करमणुक शु काची वसुली करणे
करमणुक शु काची वसुली बाबत
करमणुक शु क िनरी क िनहाय व
मिहना िनहाय मािहती अदयावत
क न शासनास ,िवभागीय आयुकत
कायालयास सादर करणे. 4 (2) ब
परवाना दे णे बाबत कायवाही करणे ,
दं ड वसु ली बाबत आले या करणंची
छाननी क न सादर करणे
वेळोवेही आलेला प यवहार नों दवुन
सादर करणे क.शु .िन. सं िचका तयार
करणे करमणुक कराची मिहना िनाय
व क.शु .िन. िनहाय मािहती अदयावत
ठे वणे
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िनयम मांक व वष
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३

मुंबई शु क अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३

मुंबई शु क अिधिनयम १९२३

8

अिभ ाय
रा यात १ जुलै २०१७ पासुन
व तु व से वा कर कायदा
लागु झालेला अस यामुळे या
कायालया कडु न 4 (2) ब
परवाना दे या बाबतची
कायवाही कर यात येत
नाही.

कलम 4 (1) ब (V) नमुना (क )
कामासी सं बधीत प रप के
अ. ं .
१
२
३

शासन प रप का नुसार िदले ला िवषय
करमणुक शु क वसुली
कलम 4 (2) बी परवाना
िच पट परवाना

परीप क मां क व ता रख
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३
मुंबई शु क अिधिनयम १९२३

अिभ ाय
रा यात १ जुलै २०१७ पासुन
व तु व से वा कर कायदा
लागु झालेला अस यामुळे या
कायालया कडु न 4 (2) ब
परवाना दे या बाबतची
कायवाही कर यात येत
नाही.

कलम 4 (1) ब (V) नमुना (ड )
कामासी संबधीत कायालयीन आदे श /धोरणातमक परिप के
अ. ं .
१

िवषय
--

मांक व तारीख
---

अिभ ाय
---

कलम 4 (1) ब (V) नमुना (इ )
कामासी संबधीत िनयम /अिधिनयम
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालयातील द ताऐवजाची यादी व द ता ऐवजांचा िवषय
अ. ं .

द तऐवजां चा कार

िवषय

संबधीत य ती/
पदनाम

--

-

--

य तीचे िठकाण /उपरोकत
कायालयात उपल ध
नस यास
--

कलम 4 (1) अ (Vi)
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालयातील द ताऐवजाची वगवारी
अ. ं .

द तऐवजां चा कार न ती/ म टर नों द
पु तक हाउचर
--
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सुर ीत ठे व याचा कालावधी
--

कलम 4 (1) अ (Vii)
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालया या प रणामकारक कामासाठी जनसामा याशी स लामसलत कर याची
यव था
अ. ं .

स लामसलताचा िवषय

काय णालीचे
िवसत वणन

कोण या
अिधिनयम/
प रप का दारे

पुनराव तीकाल

लागु नाही

कलम 4 (1) ब (Viii) नमुना अ
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालया या सिमतची यादी काशीत करणे
अ. ं .

सिमतीचे नाव

सिमतीचे सद य

सिमतीचे
उिद टे

िकती वेळा
घे यात येते

सभा
जनसामा यासाठी
खुली आहे िकंवा
नाही

सभेचा
कायवंतात

लागु नाही

कलम 4 (1) ब (Viii) नमुना ब
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालया या अिधसंभाचे यादी काशीत करणे
अ. ं .

अिधसभेचे सद य

सभेचे सद य

सभेचे उिद टे

िकती वेळा
घे यात येते

सभा
जनसामा यासाठी
खुली आहे िकंवा
नाही

सभेचा
कायवंतात
(उपल ध)

लागु नाही

कलम 4 (1) ब (Viii) नमुना क
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालया या प रषदांची यादी काशीत करणे
अ. ं .

प रषदे चे नाव

प रषदे चे सद य

प रषदे चे
उिद टे

लागु नाही
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िकती वेळा
घे यात येते

सभा
जनसामा यासाठी
खुली आहे िकंवा
नाही

सभेचा
कायवंतात
(उपल ध)

कलम 4 (1) ब (Viii) नमुना ड
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालया या कोणतयाही सं थेची यादी काशीत करणे
अ. ं .

सं थेचे नाव

सं थेचे सद य

सं थेचे उिद टे

िकती वेळा
घे यात येते

सभा
जनसामा यासाठी
खुली आहे िकंवा
नाही

सभेचा
कायवंतात
(उपल ध)

लागु नाही

कलम 4 (1) ब (iX)
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालया या करमणु क कर िवभागातील अिधकारी /कमचारी यांच ी नावे प ते व
यां चे मािसक वेतन
अ. ं .

पदनाम

१

अपर िज हािधकारी

२

िनवासी
उपिज हािधकारी
सहा.करमणुक शु क
अिधकारी
करमणुक कर
िनरी क

३
४

५
६

अ वल कारकुन
अ वल कारकुन
िलिपक
िलिपक

Entertainment 2020

अिधकारी /कमचारी
यां चे नाव
ी. अंनत ग हाणे

१

दु र वनी/फॅ स/
इमेल
२३३४५०२

ी.सजीं व जाधवर

१

२३३४५०१

ीमती प लवी िलगदे

२

२३३४५०१

५०४००

ीमती आर.आर. पुरी
ी.ए.पी.जोशी
ी.सुखानंद बनसोडे

३

२३३४५०१

४१८००
५१५००
३७२००

ी.आर.डी.माने
ी.आर.जी.नागे
(िवभागीय आयु त
कायालय औ.बाद येथे
सी.एम.ओ. क ात
ितिनयु ती )
ी.सितश पडशे ( खणी
कम शाखा
,िज.अ.का.येथे
ितिनयु ती )
ीमती एम.एम.खारकर
१ पद र त
२ पदे र त आहेत .

वग

जु िदनांक

०१.०६.२०१८
०१.०६.२०१८
०८.०६.२०१८

मुळ वेतन

०१.०६.२०१८
०१.०६.२०१७

४४०००
३९४००

०१.०६.२०१८

३६१००

३

२८.०३.२०१८

२३३४५०१

३४०००

३

--

--

--
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कलम 4 (1) ब (X)
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालया या करमणु क कर िवभागातील अिधकारी /कमचारी यांच ी नावे प ते व यांचे
मािसक वेतन
अ. ं .

१
२

वग

वग २
वग २ (अ वल
कारकुन
संवग )
वग २
(िलिपक संवग
)

३

वेतन परे षा

इतर अनु ेय भ ते
िनयमीत महागाई भ ता
घरभाडे भ ता ,शहर भ ता

संगानु प
(जसे वास
भ ता )

िवशे ष (जसे क प
भ ता , िश ण भ ता )

३८६००-१२२८००
३२०००-१०१६००

८०६४
५१२०

-

-

१९९००-६३२००

३६००

-

-

कलम 4 (1) ब (Xi)
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालया या मंजुर अंदाजप क व खचाचा तपशील याची िवसत मािहती कशीत
करणे
अ. ं .

अंदाजप िकय िशषाचे
वणन

अनुदान

िनयोजीत वापर
( े व कामाचा
तपशील)

आिथक अनु दान
अपे ीत
अस यास पयात

अिभ ाय

लागु होत नाही

कलम 4 (1) ब (Xii)
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालया या अनुदान वाटपा या काय माची कायप दती या वषासाइी काशीत करणे
बाबत
लागु होत नाही

कलम 4 (1) ब (Xii) नमुना ब
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालया या अनुदान काय म अंतगत लाभाथ ची िवसत मािहती काशीत करणे
अ. ं .

लाभाथ चे नाव व प ता

अनुदान /लाभ यां ची
रककम / व प

लागु होत नाही
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िनवड पा ते चे िनकष

अिभ ाय

कलम 4 (1) ब (Xi)
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालया या करमणुक कर िवभागातील मािहतीचे इले टािनक व पात साठवलेली
मािहती काशीत करणे चालु वषा करीता
अ. ं

द ताऐवजाचा कार

िवषय

--

---

कोण या
इले टािनक
नमु यात
--

मािहती
िमळव या ◌ी
प दती
--

जबाबदार य ती

---

कलम 4 (1) ब (Xi)
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालया या करमणुक कर िवभागातील उपल ध संिवधां चा त ता काशीत करणे
उपल ध सुिवधा
भेट या या वेळे संदभात मािहती
वेबसाईट िवषयी मािहती
कॉसटर िवषयी मािहती
अिभलेखे तपासणी साठी उपल ध सुिवधां ची मािहती
कामाचया तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती
नमु ना िमळ या बाबत उपल ध मािहती
सुचना फलकां ची मािहती
थांलया िवषयी मािहती
अ. ं .

सुिवधेचे कार

वेळ

कायप दती

िठकाण

--

--

--

--

जबाबदार
य ती/
कमचारी
--

त ार िनवारण

--

कलम 4 (1) ब (Xi)
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालया या करमणुक कर िवभागातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहायक
शासकीय मािहती अिधकारी /अपीलय अिधकारी ािधकारी (तेथील लोक ािधकारा या े ातील ) यांची िवसत मािहती
काशीत करणे
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अ. ं .

१

शासकीय
मािहती
अिधकायाचे नाव
ीमती
प लवी
िलगदे

पदनाम

काय े

प ता /फोन

ई-मेल

अपीलीय
ािधकारी

सहा
करमणुक
शु क
अिधकारी

औरं गाबाद
िज हा

िज हािधकारी
कायालय,
औरं गाबाद

entabdcoll@gmail.com

िनवासी
उपिज हािधकारी

पदनाम

काय े

प ता /फोन

ई-मेल

अपीलीय
ािधकारी

सहा
करमणुक
शु क
अिधकारी

औरं गाबाद
िज हा

िज हािधकारी
कायालय,
औरं गाबाद

entabdcoll@gmail.com

िनवासी
उपिज हािधकारी

सहायक शासकीय मािहती अिधकारी
अ. ं .

१

सहा.
शासकीय
मािहती
अिधकायाचे नाव
ीमती
प लवी
िलगदे

अपीलय अिधकारी
अ. ं .

१

सहा. शासकीय
मािहती अिधकायाचे नाव
ी .सं जीव जाधवर

पदनाम

काय े

प ता /फोन

ई-मेल

िनवासी
उपिज हािधकारी

औरं गाबाद
िज हा

िज हािधकारी
कायालय,
औरं गाबाद

---

यां या अिधन त
शासकीय
मािहती
अिधकारी
सहा करमणुक
शु क
अिधकारी

कलम 4 (1) ब (XVii)
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालया या करमणुक कर िवभागातील काशीत मािहती
कलम 4 (1) क
औरं गाबाद येथील िज हािधकारी कायालया या करमणुक कर िवभागातील सव सामानय लोकाशी सं बधीत मह वचे
िनणय व धोरण यांच ी यादी काशना करीता तयार करणे व िवतरीत करणे.

कलम 4 (1) ड
औरं गाबाद ये थील िज हािधकारी कायालया या करमणुक कर िवभागातील सव साधारण शासकीय/ अध यायीक
कामकाजा या काराची यादी तयार करणे घेतले या काय कर याची मीमांसा या पुढे दे यात येईल असे जाहीर करणे.
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