महाराष्ट्र शासन
महसूल विभाग
माहहतीचा अधिकार कायदा – 2005
कलम 4(ख) अंतगगत
उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपुर भाग श्रीरामपुर
यांचे कायागलयाच्या माहहतीचे स्ियंप्रकटीकरण
(माहहतीचा अधिकार कायदा 2005 च्या कलम 4(ख) (1) ते (17) नुसार प्रकाशशत माहहती)

माहिती अधिकार अधिनियम 2005
प्रकरण 4 कलम 4(1) ख अंतर्गत उपविभार्ीय अधिकारी श्रीरामपुर भार् श्रीरामपुर यांचे
कायागलयाचे माहितीचे स्ियंप्रकटीकरण
कलम 4(1) (ख) (i)
❖

कायागलयाचे िाि :-

❖

पत्ता:-

❖

कायागलय प्रमख
ु :-

उपविभार्ीय अधिकारी, श्रीरामपुर भार् श्रीरामपुर, जिल्िा अिमदिर्र

मध्यिती प्रशासकीय इमारत, कोटाग शेिारी,

श्रीरामपुर ता. श्रीरामपुर जि. अिमदिर्र.

उपविभार्ीय अधिकारी, श्रीरामपरु भार् श्रीरामपरु

❖

शासकीय विभार्ाचे िांि :-

❖

मंत्रालयाच्या खात्याच्या अधिनिस्त ् :- मिसुल ि िि विभार्, मंत्रालय मुंबई

❖
❖
❖
❖

मिसुल विभार्

कायगक्षेत्र :-

श्रीरामपुर उपविभार्ातील श्रीरामपुर ि रािुरी िे दोि तालुके
भौर्ोललक :- िरीलप्रमाणे दोि तालुके
कायागिरु
ु प :-

िरीलप्रमाणे दोि तालक
ु यांिर पयगिेक्षण

विलशष्ट् कायग :- अ) िलमि मिसल
ु अधिनियम 1966 ि मुंबई कुळिहििाट नियमाप्रमाणे अिग न्यानयक कामे
ब) िलमि मिसल
ु ि बबिशेती िलमि मिसल
ू यांचे िावषगक मिसुलीचे उहदष्ट् पूणग करणे
क) कायदा ि सव्ु यस्थेबाबत दे खभाल ि अकस्मात मत्ृ यु समरी आदे श.
ड) नििडणक
ु कामकाि

इ) िैसधर्गक आपत्तीमध्ये मदत कायग ि पुिि
ग सिबाबत पयगिेक्षण

ई) कृवष र्णिा ि आधथगक र्णिा संबधि तालक
ु ा पातळीिर पयगिेक्षण

उ) भुसंपादि, विवििप्रकारचे प्रमाणपत्र दे ण,े िातीबाबत, िॉिक्रिमीललअर प्रमाणपत्र

ऊ) विभार्ातील कनिष्ट् अधिकारी ि कमगचारी यांच्या निणगयािर अपील प्राधिकारी म्िणुि काम पािणे िी या
कायागलय प्रमख
ु यांची कायग ि कतगव्य ् आिे त.

❖

विभार्ाचे ध्येय िोरण :- िितेच्या कामाशी निर्डडत विषयाशी अंमलबिािणी, लोकलभमुख प्रशासि ि सेिा पुरविणे, तसेच
िबाबदार ि संिेदिलशल प्रशासि व्यिस्था निमागण करणे.

❖

सिग संबधित कमगचारी :1)
4)
7)
10)

उपविभार्ीय अधिकारी श्रीरामपुर भार् श्रीरामपुर यांचे आस्थापिेिर खालीलप्रमाणे कमगचारी आिे त.

िायब तिसीलदार

भुसंपादि अव्िल ् कारकुि

2)

लघल
ु े खक

5) फौिदारी अव्िल ् कारकुि

िलमि ललपीक

8) फौिदारी ललवपक

लशपाई

11) लशपाई

❖

कायग :-

❖

कामाचे विस्तत
ृ स्िरुप :- तकता अ प्रमाणे

3) कुळकायदा अव्िल ् कारकुि
6) आस्थापिा ललपीक
9) िाििचालक

त्यांिा िेमुि हदलेले कामकाि

❖

स्थािर मालमत्ता :-

उपविभार्ीय अधिकारी यांचे कायागलय

❖

िितेला दे त असलेल्या सेिांचा थोडकयात तपलशल :- शासिांचे ध्येय िोरणांची अंमलबिािणी करणे

❖

संरचिेचा तकता :-

❖

कायागलयीि दरु ध्ििी िंमाक

तकता अ प्रमाणे
:- 02422 -223775

ई मेल :-

sdoshrirampur@rediffmail.com

❖

कायागलयीि िेळ :- सकाळी

9.45 ते 5.45

❖

साप्ताहिक सुटटी आणण विशेष सेिांचा कालाििी :- सिग रवििार ि महिन्यातील दस
ु रा ि चौथा शनििार तसेच शासिािें िाहिर
केलेल्या सािगिनिक सुटया विलशष्ट् सेिेसाठी पािसाळी िं र्ामात ि नििडणुकीच्या िेळी कायागलय 24 तास चालु ठे िण्यात येते.

उपविभार्ीय अधिकारी श्रीरामपरु भार् श्रीरामपरु यांचे कायागलयाची संरचिा
तकता अ
उपविभार्ीय अधिकारी श्रीरामपरु भार् श्रीरामपरु

िायब तिसीलदार

अव़्ल कारकूि (कुळकायदा)
अव़्ल कारकूि (भूसंपादि

अव़्ल कारकूि (मिसूल)

लशपाई (2)
लघुलेखक

ललवपक (िलमि)
िाििचालक

ललवपक (आस्थापिा)
ललवपक (फौिदारी)
ललवपक (संकीणग)

तकता – ब
उपविभार्ीय अधिकारी श्रीरामपुर भार् श्रीरामपुर

तिलसलदार श्रीरामपुर

तिलसलदार रािुरी

प्रकरण 4
कलम 4(1) (ख)
कलम 4(1) (ख) (1)

-कायागलयाची रचिा, कतगव्ये, काये :-

उपविभार्ीय अधिकारी श्रीरामपुर भार् श्रीरामपुर यांचे कायागलयातील अधिकारी कमगचारी यांची रचिा, कतगव्ये, कायं खालील प्रमाणे आिेत
कायागलय प्रमख
ु :-

उपविभार्ीय अधिकारी श्रीरामपुर भार् श्रीरामपरु

कायागलयातील इतर कमगचारी िर्ग

संकलि नििाय िाताळल्या िाणा-या विषयांची यादी खाली प्रमाणे :अ.िं.

संकलिाचे िाि

संकलिास िोडलेले विषय

1

लशरस्तेदार

लशरस्तेदार

कतगव्ये

िबाबदारी

1) सिग संकलिांचे पयगिेक्षण

पयगिेक्षणासाठी असलेल्या सिग संकलि

2) ििमाहिती अधिकारी

ललपीकाकडुि इष्टटांकाप्रमाणे संदभग

3) माहिती अधिकारािरील अपील

निर्गत करुि घेणे.

4) नििडणुक विषयक कामकाि

प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय

6) मालमत्तेचे पयगिेक्षण

तपासणी करणे.

5) विविि प्रकारच्या बैठका

7)ऐििेळेस सोपविण्यात येणारे
विषय

प्रमुख यांचेकडे सादर करणेपुिी
कायागलयीि प्रमख
ु यांचे अिप
ु जस्थत
कायागलयीि कामाची िबाबदारी
सांभाळणे
शासकीय माहिती अधिकारी म्िणि
ु

अधिनियमातील तरतुदी िुसार असलेली
िबाबदारी पार पाडणे.
2

लघल
ु े खक

अपील

1)अपील संबिीत कामकाि
2)उपविभार्ीय अधिकारी ि
तिलसलदार यांचे मालसक दैंिहदिी
विषयक कामे
3)अलभलेख कक्ष
4) दरखास्त ् केसेस

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत
ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले
प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमख
ु ाकडे सादर करणे. अपीलाच्या
चौकशीच्या तारखा निजचचत करणे.

सिग प्रकारच्या अिांिा मुदतीत उत्तर्
दे णे.

3

अव्िल ् कारकुि

भुसंपादि, रोियो

1)भुसंपादि

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

3)र्ािठाण विस्तार योििा

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले

2) पि
ु िगसि
4)रोियो

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय

प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या
4

अव्व्ल कारकुि

शेती मिामंडळ (संकीणग

1)शेती मिामंडळ

संकलि),

2)र्ौणखनिि

र्ौणखनिि (िलमि

3)कायागलय तपासणी

संकलि) इत्यादींचे

4) रािुरी तालक
ु ा सिग प्रकारचे
दाखले

पयगिेक्षण

िरील विषयांचे पयगिेक्षण
5

अव़्ल कारकूि

कुळकायदा,

1) कुळकायदा संबंधित सिग विषय
2) NLRMP विषयक सिग बाबी
3) 7/12 संर्णकीकरण
4) िमीि संकलि ि श्रीरामपूर
तालक
ु ा सिग प्रकारचे दाखले
यांचेबाबत पयगिेक्षण

अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत
ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले
प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय

प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या
अिांिा मद
ु तीत उत्तर् दे णे.

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत
ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले
प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय

प्रमख
ु ाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या
अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे

6

अ.का.

करमणक
ु /नििडणक
ु

1)करमणक
ु कर
2)नििडणुक

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत
ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले
प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय

प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या
7

ललपीक

फौिदारी - 1

1)फौिदारी
2)पोलीस पाटील

अिांिा मद
ु तीत उत्तर् दे णे.

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत
ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

3)कायदा ि सुव्यिस्था

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले

5)अकस्मात मत्ृ यु

प्रमख
ु ाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या

4)िैसधर्गक आपत्ती

6)पर्जयगन्य ् आकडेिारी

7)नििेदि, मोचे, उपोषण

प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

8)लसकयुरायझेशि केसेस
9)दारुबंदी कलम 93

10)शेतकरी आत्मित्या
11)संर्ायो/आम आदमी योििा
12)दं डाधिकारीय चौकशी
13)मिसुल अधिकारी बैठक
हटपणी

एकबत्रत/सादर करणे

14) िददपार
15)लसिीयर लसटीझि केसेस
16) िॉि क्रिमीलेयर दाखले
8

ललपीक

आस्थापिा

ता.रािुरी

1)आस्थापिा
2)िेतिदे यक
3)कायागलयीि खचग, आकजस्मक
खचागची बबले
4)प्रिासभत्ते
5)तलाठी आस्थापिा
6)कॅशबुक

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत
ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले
प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय

प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या
अिांिा मद
ु तीत उत्तर् दे णे.

7)विभार्ीय चौकशी
8)निलंबि
9)कायागलयीि मालमत्ता
10) मिालेखापाल मुंबई

11) िॉि क्रिमीलेयर दाखले,
9

ललपीक

िमीि ि र्ौणखनिि

ता.श्रीरामपूर

1)शासकीय िसुली

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

िििमीि/ििकायदा

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले

2)आहदिासी िमीि,
3)पैसेिारी
4)ििीि शतग प्रकरणे
5)िमीि विषयक सिग कामकाि
6)मिालेखापाल िार्परु

7)बबिशेती, बांिकाम परिािर्ी
8)आर.आर.सी
9)खरीप रब्बी अिुदाि,

र्ारपीट अिुदाि िाटप संदभागत
कामकाि

10)र्ौणखनिि

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय

प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या
अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

10

ललवपक

फौिदारी - 2

1)श्रीरामपरु ि रािुरी तालक
ु याचे
िातीचे दाखले तपासणे, तसेच

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

सिग प्रकारचे दाखले

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले

2)शस्त्र परिािा
3) ित्त
ृ पत्र डडकलेरेशि

4)ई डडजस्िक्, मिा ई सेिा केंद्र
11

ललवपक

संकीणग 1 ि 2

1) परु िठा

2) टं चाई, िलयुकत लशिार
अलभयाि

3) इतर विभार्ातील
अधिकारी/कमगचारी तिारी
अिग
4) आर.एफ.डी

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय

प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या
अिांिा मद
ु तीत उत्तर् दे णे.

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत
ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले
प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय

प्रमख
ु ाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या
अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

5) मिारािस़् अलभयाि
6) शासि/आयुकत/लोकशािी हदि
ि इतर मित्िाचे संदभग ि
संकीणग
7) शेती मिामंडळ
8) विविि प्रकारच्या
तपासण्यासंदभागत कामकाि.
9) रोियो विषयक कामकाि.
कलम 4(1) (ख) (2)
अ.िं.

- अधिकारी /कमगचारी यांचे अधिकार ि कतगव्ये

अधिकारी/कमगचारी

संकलि

िाताळले िाणारे विषय

िबाबदारी

कायागलयाविषयी खाली िमुद

कायागलय प्रमख
ु या िात्यािे कामकािािर

यांचे िाि
1

श्री.तेिस

उपविभार्ीय अधिकारी

बा.चव्िाण
2

श्री.बी.टी.तेलोरे

केलेप्रमाणे

िायब तिसीलदार

नियंत्रण ठे िणे ि निर्गती करणे

1) सिग संकलिांचे पयगिेक्षण

पयगिेक्षणासाठी असलेल्या सिग संकलि

2) ििमाहिती अधिकारी

ललपीकाकडुि इष्टटांकाप्रमाणे संदभग निर्गत

3) माहिती अधिकारािरील

करुि घेणे.

अपील

प्रलंबीत संदभग निणगयासाठी कायागलया

4) नििडणुक विषयक कामकाि

प्रमुख यांचेकडे सादरकरणेपुिी तपासणी

6) मालमत्तेचे पयगिेक्षण

कायागलयीि प्रमख
ु यांचे अिुपजस्थत

5) विविि प्रकारच्या बैठका

7)ऐििेळेस सोपविण्यात येणारे
विषय

करणे.

कायागलयीि कामाची िबाबदारी संभाळणे
शासकीय माहिती अधिकारी म्िणि
ु

अधिनियमातील तरतद
ु ी िस
ु ार असलेली
िबाबदारी पार पाडणे.
3

4

ररकत पद

अपील

1)अपील संबिीत कामकाि

लघुलेखक

2)उपविभार्ीय अधिकारी ि

(अनत.कायगभार

तिलसलदार यांचे मालसक

श्री.एस.डी.ओिोळ,

दैंिहदिी विषयक कामे

अ.का.,)

3)अलभलेख कक्ष

श्रीम. पी.पी.चौिरी

भुसंपादि

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची
निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रलंबीत

संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
सादर करणे. अपीलाच्या चौकशीच्या

4) दरखास्त ् केसेस

तारखा निजचचत करणे.

1)भुसंपादि

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

2) पुिि
ग सि

3)र्ािठाण विस्तार

सिग प्रकारच्या

अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची
निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रलंबीत

संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा
मुदतीत उत्तर् दे णे

5

श्री. बी.व्िी.मंढ
ु े

अव्व्ल कारकुि

शेती मिामंडळ,

1)शेती मिामंडळ

र्ौणखनिि

2)र्ौणखनिि

इ.विषयांचे

पयगिेक्षण

3)कायागलय तपासणी
इ.विषय पयगिेक्षण
4) रािुरी तालक
ु ा सिग प्रकारचे
दाखले यांचे पयगिेक्षण

6

श्री.एस.डी.ओिोळ,
अ.का.

कुळकायदा, (अनतररकत

1)

कुळकायदा संबंधित

कायगभार अपील संकलि)

सिग विषय

2) NLRMP विषयक सिग बाबी
3) 7/12 संर्णकीकरण
4) िमीि संकलिाचे पयगिेक्षण
तसेच श्रीरामपूर तालक
ु ा सिग
प्रकारचे दाखले यांचेबाबत

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची
निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रलंबीत

संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा
मद
ु तीत उत्तर् दे णे.

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची
निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रलंबीत

संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा
मुदतीत उत्तर् दे णे.

पयगिेक्षण
7

श्री टी.बी.ढर्े
करमणक
ु कर

करमणुक/नििडणुक

निरीक्षक

1)करमणुक कर
2)नििडणक
ु

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची
निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत

संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा
8

श्री आर.टी.कसार

फौिदारी -1

ललपीक

1)फौिदारी
2)पोलीस पाटील

मुदतीत उत्तर् दे णे.

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची

3)कायदा ि सुव्यिस्था

निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत

5)अकस्मात मत्ृ यु

सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा

4)िैसधर्गक आपत्ती

6)पर्जयगन्य ् आकडेिारी

7)लसकयुरायझेशि केसेस

संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
मद
ु तीत उत्तर् दे णे.

8)दारुबंदी कलम 93

9)शेतकरी आत्मित्या
10)संर्ायो/आम आदमी योििा
11)दं डाधिकारीय चौकशी
12)मिसुल अधिकारी बैठक
हटपणी

एकबत्रत/सादर करणे

13) िददपार
14)लसिीयर लसटीझि केसेस
15) िॉि क्रिमीलेयर दाखले
9

कु. के.एम.र्ािंर्,े
ललपीक

आस्थापिा

ता.रािुरी

1)आस्थापिा
2)िेतिदे यक
3)कायागलयीि खचग, आकजस्मक
खचागची बबले
4)प्रिासभत्ते
5)तलाठी आस्थापिा
6)कॅशबुक

7)विभार्ीय चौकशी
8)निलंबि
9)कायागलयीि मालमत्ता
10) मिालेखापाल मुंबई

11) िॉि क्रिमीलेयर दाखले
ता.श्रीरामपूर

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची
निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रलंबीत

संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा
मुदतीत उत्तर् दे णे.

10

श्री. एस.एस.िुडे ,
ललपीक

िमीि ि र्ौणखनिि

1)शासकीय िसल
ु ी

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

िििमीि/ििकायदा

निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रलंबीत

2)आहदिासी िमीि,
3)पैसेिारी
4)ििीि शतग प्रकरणे
5)िमीि विषयक सिग कामकाि
6)मिालेखापाल िार्पुर

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची
संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा
मद
ु तीत उत्तर् दे णे.

7)बबिशेती, बांिकाम परिािर्ी
8)आर.आर.सी
9)खरीप रब्बी अिुदाि िाटप
10)र्ारपीट अिद
ु ाि
11)र्ौणखनिि
11

श्रीमती कळमकर,

फैािदारी - 2

ललवपक

1)श्रीरामपुर ि रािुरी तालुकयाचे
िातीचे दाखले तपासणे, तसेच

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

सिग प्रकारचे दाखले

निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रलंबीत

2)शस्त्र परिािा
3) ित्त
ृ पत्र डडकलेरेशि

4)ई डडजस्िक्, मिा ई सेिा केंद्र
12

श्री.िाय.ए.भालेकर,

संकीणग 1 ि 2

ललवपक

1)

पुरिठा

2) टं चाई, िलयुकत लशिार
अलभयाि

3) आर.एफ.डी
4) मिारािस़् अलभयाि
5) शासि/आयुकत/लोकशािी
हदि ि इतर मित्िाचे

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची
संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा
मुदतीत उत्तर् दे णे.

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत

ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे संदभागची
निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रलंबीत

संदभग निणगयासाठी कायागलय प्रमख
ु ाकडे
सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा
मुदतीत उत्तर् दे णे.

संदभग
6) शेती मिामंडळ
कलम 4(1) (ख) (iii)

- पयगिेक्षीय साखळी िबाबदारीसि निणगय प्रक्रियेचा तपशील

अ.िं.

निणगय प्रक्रियेत समाविष्ट् असलेले अधिकारी यांचे िाि

त्यांची िबाबदारी

1

श्री तेिस बा.चव्िाण, उपविभार्ीय अधिकारी

कायागलय प्रमख
ु या िात्यािे कामकािािर नियंत्रण ठे िणे ि
निर्गती करणे

कलम 4(1) (ख) (iv) कतगव्य ् पार पाडीत असतािा पाळाियाचे निकष
अ.िं.

अधिकारी/कमगचारी

संकलि

यांचे िाि

कतगव्ये पार पाडीत असतांिा संकलिा संबिी पाळाियाचे निकष (उदा र्ण
ु ित्ता
कायगपुती िेळापत्रक/िेमुण हदलेले उहदष्टटे त्याबाबत आटी/शती क्रकंिा आिचयक्
कार्दपत्रे इत्यादीचा तपशील

1

श्री तेिस

उपविभार्ीय अधिकारी

कायागलय प्रमख
ु या िात्यािे कामकािािर नियंत्रण ठे िणे ि निर्गती करणे

िायब तिसीलदार

पयगिेक्षणासाठी असलेल्या सिग संकलिाची कामे मुदतीत करुि घेण.े

बा.चव्िाण
2

श्री.बी.टी.तेलोरे

माहिती

अधिकारी अधिनियम 2005 िस
ु ार प्राप्त ् प्रकरणांिर शासकीय महिती
3

ररकत पद
लघुलेखक

अपील

अधिकारी म्िणुि कायदयातील तरतुदीिुसार मुदतीत निणगय घेण.े

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सुरक्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमुखाकडे सादर करणे. अपीलाच्या चौकशीच्या तारखा निजचचत करणे.

प्रकारच्या अिांिा मद
ु तीत उत्तर् दे ण.े संकलिाचे कायगवििरण र्ोषिारे दर
सोमिारी तयार करुि स्िाक्षरीस ठे िणे, नियतकाललके ठरिुि हदलेल्या

मुदतीत तयार करुि पाठविणे त्यांच्या िोंदी पीआरए/पीआरबी िोंदििीत
ठे िणे. स्मरणपत्र ठे िणे.

सिग

4

श्री.एस.डी.ओिोळ,
अव्व्ल कारकुि

कुळकायदा, िलमि ि

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

(अनतररकत कायगभार

प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

दाखले यांचे पयगिेक्षण
अपील संकलि)

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
संकलिाचे कायगवििरण र्ोषिारे दर सोमिारी तयार करुि स्िाक्षरीस ठे िणे,
नियतकाललके ठरिुि हदलेल्या मुदतीत तयार करुि पाठविणे त्यांच्या िोंदी
पीआरए/पीआरबी िोंदििीत ठे िणे. स्मरणपत्र ठे िणे.

5

श्रीम. पी.पी.चौिरी,
अव्िल ् कारकुि

6

श्री. बी.व्िी.मुंढे,
अव्व्ल कारकुि

भस
ु ंपादि

शेती मिामंडळ,

र्ौणखनिि इ.विषयांचे
पयगिेक्षण तसेच रािुरी
तालुका सिग प्रकारचे
दाखले यांचे पयगिेक्षण

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमख
ु ाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा मद
ु तीत उत्तर् दे णे.

संकलिाचे कायगवििरण र्ोषिारे दर सोमिारी तयार करुि स्िाक्षरीस ठे िणे,
नियतकाललके ठरिुि हदलेल्या मुदतीत तयार करुि पाठविणे त्यांच्या िोंदी
पीआरए/पीआरबी िोंदििीत ठे िणे. स्मरणपत्र ठे िणे.

7

श्री टी.बी.ढर्े
करमणक
ु कर

करमणुक/नििडणुक

निरीक्षक

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

संकलिाचे कायगवििरण र्ोषिारे दर सोमिारी तयार करुि स्िाक्षरीस ठे िणे,
नियतकाललके ठरिुि हदलेल्या मुदतीत तयार करुि पाठविणे त्यांच्या िोंदी
पीआरए/पीआरबी िोंदििीत ठे िणे. स्मरणपत्र ठे िणे.
8

श्री आर.टी.कसार

फौिदारी

ललपीक

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

संकलिाचे कायगवििरण र्ोषिारे दर सोमिारी तयार करुि स्िाक्षरीस ठे िणे,
नियतकाललके ठरिि
ु हदलेल्या मद
ु तीत तयार करुि पाठविणे त्यांच्या िोंदी
पीआरए/पीआरबी िोंदििीत ठे िणे. स्मरणपत्र ठे िणे.
9

कु. के.एम.र्ािंर्,े

आस्थापिा

ललपीक

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

संकलिाचे कायगवििरण र्ोषिारे दर सोमिारी तयार करुि स्िाक्षरीस ठे िणे,
नियतकाललके ठरिि
ु हदलेल्या मद
ु तीत तयार करुि पाठविणे त्यांच्या िोंदी
पीआरए/पीआरबी िोंदििीत ठे िणे. स्मरणपत्र ठे िणे.
10

श्री. एस.एस.िुड,े
ललपीक

िमीि ि र्ौणखनिि

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

संकलिाचे कायगवििरण र्ोषिारे दर सोमिारी तयार करुि स्िाक्षरीस ठे िणे,
नियतकाललके ठरिुि हदलेल्या मुदतीत तयार करुि पाठविणे त्यांच्या िोंदी
पीआरए/पीआरबी िोंदििीत ठे िणे. स्मरणपत्र ठे िणे.
11

श्रीम.कळमकर

फौिदारी - 2

ललवपक

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमख
ु ाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा मद
ु तीत उत्तर् दे णे.

संकलिाचे कायगवििरण र्ोषिारे दर सोमिारी तयार करुि स्िाक्षरीस ठे िणे,
नियतकाललके ठरिुि हदलेल्या मुदतीत तयार करुि पाठविणे त्यांच्या िोंदी
पीआरए/पीआरबी िोंदििीत ठे िणे. स्मरणपत्र ठे िणे.
12

श्री.िाय.ए.भालेकर
ललवपक

संकीणग 1 ि 2

संकलिासंबिीचे सिग कार्दपत्रे सरु क्षीत ठे िणे, सांभाळणे, इष्टटांकाप्रमाणे

संदभागची निर्गती करणे. प्राप्त ् झालेले प्रंलबीत संदभग निणगयासाठी कायागलय
प्रमुखाकडे सादर करणे. सिग प्रकारच्या अिांिा मुदतीत उत्तर् दे णे.

संकलिाचे कायगवििरण र्ोषिारे दर सोमिारी तयार करुि स्िाक्षरीस ठे िणे,
नियतकाललके ठरिुि हदलेल्या मुदतीत तयार करुि पाठविणे त्यांच्या िोंदी
पीआरए/पीआरबी िोंदििीत ठे िणे. स्मरणपत्र ठे िणे.

प्रकरण 5
कलम 4(1) (ख)(v)
कामे करताना विचारात घ्याियाचे अधिननयम, मॅन्युएल आणि अभिलेख

उपवििागीय अधिकारी श्रीरामपरू िाग श्रीरामपरू या कायाालयातील अधिकारी कमाचारी शासकीय कामे करताना खालील ननयम, अधिननयम

मॅन्यए
ु ल इ. िापर करतात.

अ.क्र.
1
2
3
4
5

अधिसूचनेत नमुद केलेले विषय

ननयम क्रम ांक ि िषष

िस
ू ंपादन अधिननयम

1894

महाराष्टर जभमन महसल
ू अधिननयम ि त्याअंतगात ननयम

1966

िारतीय शस्तर अधिननयम

1959

मुंबई पोभलस अधिननयम

1951

मुंबई दारुबंदी अधिननयम

1949

मामलेदार कोर्ा अधिननयम

1906

7

फौजदारी प्रक्रिया संहहता

1973

8

तुकडेबंदी ि शेतजभमन एकत्ररकरि अधिननयम

1947

मुंबई कुळिहहिार् ि शेतजभमन (जभमन िारिेची कमाल मयाादा) अधिननयम

1961/1975

12

6

9

महाराष्टर िक्ष
ृ तोड (विननयमन) अधिननयम

1964

लोकप्रनतननिीत्ि अधिननयम

1950/1951

मतदार नोंदिी ननयम

1960

13

महाराष्टर ग्राम पोभलस अधिननयम

1967

14

अत्यािश्यक िस्ततु अधिननयम

1955

महाराष्टर अनुसूधचत जमातींना जभमनी प्रत्यावपात करिे अधिननयम

1974

10
11

15
16
17
18
19

महाराष्टर अनस
ु ूधचत िस्ततु क्रकरकोळ व्यापार परिाना आदे श

1979

महाराष्टर ग्रामीि रोजगार हमी अधिननयम

2005

प्रेस ऍण्ड रजजस्तरे शन ऑफ बुक्स ऍक्र्

1867

मुंबई वित्तीय ननयम पुजस्ततका

1978

महाराष्टर नागरी सेिा (सेिेच्या सिासािारि शती) ननयम

1981

21

महाराष्टर नागरी सेिा (िेतन) ननयम

1981

22

महाराष्टर नागरी सेिा (पदग्रहन अििी, जस्तियेत्तर सेिा आणि ननलंबन,बडतफी ि

1981

20

23

सेिेतुन काढुन र्ाकिे यांच्या काळातील प्रदाने) ननयम
महाराष्टर नागरी सेिा (रजा) ननयम

1981

महाराष्टर नागरी सेिा (सेिाननित्ृ ती) ननयम

1982

महाराष्टर नागरी सेिा (भशस्तत ि अपील) ननयम

1979

26

महाराष्टर आकजस्तमक खचा ननयम

1965

27

महाराष्टर नागरी सेिा (मानिन, फी, स्तथाननक पुरक ित्ता ि घरिाडे ित्ता) ननयम

1981

महाराष्टर नागरी सेिा (शासकीय ननिासस्तथानाचा ताबा) ननयम

1981

29

महाराष्टर नागरी सेिा (प्रिासित्ता) ननयम

1981

30

महाराष्टर अनस
ु ूचनत जाती, अनस
ु धू चत जमाती, विमुक्त जाती, िर्क्या जमाती, इतर मागासिगा

2000

31

महाराष्टर शासन ननिाय सामान्य प्रशासन वििाग ि. डीएमसी.1087/9698/608-32

01 माचा 1979

32
33

माहहतीचा अधिकार अधिननयम

2005

ििीि भूसंपादि कायदा

12 मे 2015

34

आई िडडल ि िेष्ट़ िार्ररकांच्या चररताथग ि कल्याणाथग नियम 2010

2010

35

अिस
ु ुधचत िमाती ि इतर पारं पाररक िि नििासी (िििककांची मान्यता) अधिनियम 2006,

2012

24
25

28

ि विशेष मागास प्रिगा जातीचे प्रमािपर (दे ण्याचे ि त्याच्या पडताळिीचे विनीयमन) अधिननयम

नियम 2008 ि सुिारणा नियम 2012

36

मिाराष्टि भि
ू ल (विकास ि व़्िस्थापि) अधिनियम 2009

2009

37

अत्यािच़क िस्तू अधिनियम

1955

38

मिाराष्टि लोकसेिा िकक अधिनियम 2015

2015

39

हिंद ू िारसा िकक कायदा

1956

याभशिाय राज्य शासनाने िेळोिेळी ननगाभमत केलेले शासन ननिाय पररपरके इ. ननिाय घेताना विचारात घेतली जातात.

अभिप्र य

कलम 4(1)(ख)(5) मिीन नमन
ु अ,ब,क – क य षलय शी सांबांधित क यदे , ननयम, पररपत्रके, श सन ननणषय ची म हिती.
अ.नां

1

सांकलन शी सांबांधित.

सांकलन

क यद

ननयम

श सन ननणषय

पररपत्रके

ना.तहभसलदार

पयािेक्षक

पयािेक्षक संकलनास संबंधित

पयािेक्षक

पयािेक्षक

/भशरस्ततेदार

संबंधित सिा कायदे , माहहती

सिा

संबंधित सिा ननिाय,

संकलनास

अधिकार अधिननयम 2005

अधिकार ननयम

माहहती

संबंधित

संकलनास

ननयम,

माहहती

संकलनास
अधिकार

ननिाय

सिा

पररपरक, माहहती
अधिकार पररपरक

2

िूसंपादन

1.

िूसंपादन

कायदा

1.

1894
2.

कमाल

जमीन

2.

शेतजमीन

3.

अधिननयम 1948
4.

निीन

कमाल

जभमन

िारिा

संबंिी

ननयमन

मंब
ु ई कुळिहहिार्
ि

महसूल

ननयम

िारिा कायदा
3.

िूसंपादनासंबंिी

मुंबई
ि

िूसंपादन

ि

िन

महसूल

ि

वििागाकडून िेळोिेळी

वििागाकडून

प्राप्त

िेळोिेळी

होिारे

शासन

ननिाय

िन
प्राप्त

होिारे

शासन

ननिाय

कुळिहहिार्
शेतजभमन

ननयम

कायदा 2015
3

ननिडिक
ु

1.

लोकप्रनतनीिीत्ि

1.

कायदा 1950
2.

नोंदिी

ननयम 1960

विननदीष्टर्
सहकारी

मतदार

िारताचे
आयोग

2.

ननिडिक
ु
ि

ननिडिुक

संस्तथा

अधिननयम 1960

राज्य
आयोग

िारताचे
ननिडिुक आयोग
ि

राज्य

यांचे कडील ननिडिुक

ननिडिुक आयोग

काळात

यांचे

िेळोिेळी

प्राप्त होिारे ननिाय

कडील

ननिडिुक काळात
िेळोिेळी

प्राप्त

होिारे पररपरके
4

अपील कक्ष

1.

म.ज.अधिननयम
1966

चे

1.

कलम

247 ि 257
2.

मुंबई

पोभलस

महाराष्टर
शेतजमीन

जमीन

महसूल

(अपील

पन
ु वा िलोकन
पुनररक्षि)

अधिननयम 1951
3.

महाराष्टर

ननयम

1967
2.

ि

महसूल

ि

िन

वििागाकडून िेळोिेळी

ननिडिुक आयोग

प्राप्त

ि

होिारे

शासन

ननिाय

यांचे

अधिननयम 1948

करिे

चे कलम 74,76

सुजस्तथतीत

कडील

ननिडिुक काळात

अभिलेख
नोंदिहया

राज्य

ननिडिुक आयोग

म.ज.म.अधिकार

कुळिहहिार्

िारताचे

िेळोिेळी

(तयार

प्राप्त

होिारे पररपरके

ि
ठे ििे)

ननयम 1971
5

आस्तथापना

-----

महाराष्टर नागरी सेिा ननयम

सामान्य

1979

वििाग

(भशस्तत

अपील,िेतन,रजा,पेन्शन)

ि

प्रशासन
ि

गह
ृ

सामान्य

प्रशासन

वििाग

ि

वििागाकडून िेळोिेळी

वििागाकडून

प्राप्त

िेळोिेळी

ननिाय

होिारे

शासन

होिारे
पररपरके

गह
ृ
प्राप्त
शासन

6

जभमन

महाराष्टर

जमीन

महसल
ू

महाराष्टर

जभमन

महसल
ू

महसल
ू

1966

ि त्या

अधिननयम 1966 चे कलम

अधिननयम

22,36, 44,45

खालील ननयम

ि

सामान्य

प्रशासन

वििागाकडून िेळोिेळी

वििाग

ि

प्राप्त

वििागाकडून

होिारे

िन
शासन

ननिाय

िेळोिेळी

गह
ृ
प्राप्त

होिारे

शासन

पररपरके
7

फौजदारी

1.

म.ज.म.

महाराष्टर

अधिननयम 1966

गौि खननजांचे उत्खनन ि
ती काढिे ननयम 1970

चे कलम 48
2.

मुंबई

पोभलस

जभमन

महसल
ू

ि

सामान्य

प्रशासन

वििागाकडून िेळोिेळी

वििाग

ि

प्राप्त

वििागाकडून

होिारे

िन
शासन

ननिाय

अधिननयम 1951
3.

महसूल

िेळोिेळी

प्राप्त

होिारे

मुबई मदयननषेि

गह
ृ

शासन

पररपरके

अधिननयम 1949
कलम 93
4.

पासपोर्ा
अधिननयम 1967

5.

प्रेस

ऑफ

रजजस्तरे शन

ऑफ

ऍक्र्1867
6.

फौजदारी

प्रक्रिया

संहहता
7.

आई

िडडल

ि

िेष्ट़
िार्ररकांच्या
चररताथग

ि

कल्याणाथग नियम
2010
8

जमाबंदी

1.

2.

म.ज.म.

1.

बाबतीतील

चे कलम 25

अधिकारांचे

महाराष्टर

ननयमन)

िज
ू ल

ि

सामान्य

प्रशासन

वििागाकडून िेळोिेळी

वििाग

ि

प्राप्त

वििागाकडून

होिारे

िन
शासन

िेळोिेळी
होिारे

ननयम 1967

कलम 3

2.

महाराष्टर

गह
ृ
प्राप्त
शासन

पररपरके

िज
ू ल

(वपण्याचे पाण्याचे

जीिनािश्यक
िस्ततु

महसूल

ननिाय

करण्याबाबत

कायदा 1993 चे

3.

म.ज.म. (झाडे इ.

अधिननयम 1966

उदििांचे 200 मी

अधिननयम

पररसरात

1955

विहीर

खोदिेस

मनाई

करिे)

ननयम

1995
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प्रशासन

फौजदारी दं ड संहहता 1973
चे कलम 174

----

गह
ृ

वििागाकडून

गह
ृ

वििागाकडून

िेळोिेळी प्राप्त होिारे

िेळोिेळी

शासन ननिाय

होिारे
पररपरके

प्राप्त
शासन

मिसल
ू ी क मे ि इतर क म ब बत क यषपध्दती.

1. ऐपतीच द खल .
अजादाराने विहीत नमुन्यात रुपये 25/- चे स्तर्ॅ म्प लािलेला अजा सादर करिे आिश्यक आहे .

रु. 2,00,000/- पयंतच्या

प्रमािपराकररता नायब तहभसलदार यांचेकडेस रु. 2,00,001/- ते 8,00,000/- पयंत तहभसलदार यांचेकडेस तसेच 8,00,001/- ते
40,00,000/- पयंतचे प्रमािपराकररता उपवििागीय अधिकारी यांचेकडेस ि 40,00,000/- चे िरील अजाासोबत खालील दस्ततऐिज
जोडािेत.
1. ज्या मालमत्तेिर ऐपत दाखला पाहहजे त्या गािनमुना 7/12, अधिकार अभिलेख प्रत तसेच मालमत्ता गहाि क्रकंिा हस्ततांतरि झाली
नसल्याचे प्रमािपर.
2. ज्या मालमत्तेचे ऐपत दाखला पाहहजे त्या मालमत्तेचा चालु बाजारिािानस
ु ार येिा-या क्रकमतीबाबत दय्ु यम ननबंिक यांचा मुल्यांकन
अहिाल ि मंडळाधिकारी तलाठी यांचा पंचनामा.
3. रु. 100/- चे स्तर्ॅ म्प पेपरिरील शपथपर.
4. सहहहस्तसेदारांचे संमतीपर / हहतसंबंिीचे संमतीपर.

2. ज तीचे प्रम णपत्र भमळण्य कररत कर िय च अजष
विहीत नमुन्यातील अजा तहभसलदार यांना सादर करािा. विहीत नमुन्यातील अजाािर रु. 5/- चा कोर्ा फी स्तर्ॅ म्प लािािा.
अजाासोबत खालील दस्तताऐिज जोडािीत.
1. शैक्षणिक कामाकररता साध्या कागदािरचे शपथपर आणि इतर सिलती क्रकंिा कामाकररता रु. 100/- चे स्तर्ॅ म्पपेपर रु. 10/- चे कोर्ा
फी लािलेले शपथपर.
2. सिलत भमळाल्याचे हदनांकापुिीचा कायम िास्ततव्याचे हठकािचा जातीचा पुरािा.
3. जातीचा उल्लेख असलेले शाळा सोडण्याचे प्रमािपर/दाखल खारील रजजष्टर्रची प्रत.
4. अजादाराचे िडडल क्रकंिा जिळचे नातेिाईक शासकीय क्रकंिा ननमशासकीय नोकरीत असल्यास सेिापुजस्ततकेच्या पहहल्या पष्टृ ठाची
सत्यप्रत.
5. इतर राजयातन
ु आलेला असल्यास त्या राज्याचे सक्षम आधिका-यांकडून िडडलांना हदलेल्या जातीचे प्रमािपराची मळ
ू प्रत
6. कायम रहहिासी असल्याबाबतचे परु ाव्याची कागदपरे.
7. घर र्ॅ क्स पािती, भशिापत्ररका, जन्म दाखला, तलाठी ि सरपंच दाखला, शेतीविषयक दाखला, गाि नमुना 7/12 अधिकार अभिलेख.
8. अनस
ु ूधचत जाती/जमातीसाठी सन 1950 पुिीपासुनचा, इतर मागासिगीयांसाठी सन 1967 पासन
ु चा विशेष मागास िगीयांसाठी सन
1995 पासन
ु चा िर्क्या जाती/विमक्
ु त जमातींसाठी सन 1961 पासन
ु चा रहहिासी.

3. इतर म ग सिगीय/िटक्य जम ती (क)(ड) य न
ां क्रक्रभमलेअर प्रम णपत्र भमळणेकररत कर िय च अजष.
विहीत नमुन्यातील अजा तहभसलदार यांना सादर करािा. विहीत नमुन्यातील अजाािर रु. 25/- चा कोर्ा फी स्तर्ॅ म्प लािािा.
अजाासोबत खालील दस्तताऐिज जोडािेत.
1. शैक्षणिक कामाकररता साध्या कागदािरचे शपथपर आणि इतर सिलती क्रकंिा कामाकररता रु. 100/- स्तर्ॅ म्पपेपर रु. 10/- चे कोर्ा फी
लािलेले शपथपर.
2. सिलत भमळाल्याचे हदनांकापुिीचा कायम िास्ततव्याचे हठकािाचा जातीचा पुरािा.
3. जातीचा उल्लेख असलेले शाळा सोडलेचे प्रमािपर.
4.

अजादाराचे िडडल क्रकंिा जिळचे नातेिाईक शासकीय क्रकंिा ननमशासकीय नोकरीत असल्यास सेिापुजस्ततकेच्या पहहल्या पष्टृ ठाची

सत्यप्रत.
5. इतर राज्यातुन आलेला असल्यास त्या राज्याचे सक्षम अधिका-याकडून िडडलांना हदलेल्या जातीचे प्रमािापराची मळ
ु प्रत.
6. कायम रहहिासी असल्याबाबतचे पुराव्याची कागदपरे.

7. अजादाराचे कुर्ूंबातील सिा व्यक्तींचे सिा मागााने भमळिारे एकुि उत्पन्नाबाबतचे रु. 25/- चे कोर्ा फी लािलेल्या पेपरिर शपथपर.
8. आई िडील नोकरी करीत असल्यास त्यांना भमळिा-या िेतनाचा तपभशल दशावििारी कायाालय प्रमुखाचे प्रमािपरे.
9. अजादार आयकर िरत मागील 03 िषााचे आयकर वििरि.
10. अजादाराकडे क्रकंिा कुर्ूंबातील इतर कोित्याही व्यक्तीकडे शेती असल्यास संबंधित शेतीचे 7/12 ची प्रत.

4. र ष्टरीयत्ि च द खल .
राष्टरीयत्िाचा दाखला भमळिकामी अजादार यांनी विहीती नमुन्यामध्ये रु 25 चे कोर्ा फी स्तर्ॅ म्प लािुन अजा सादर करािा.
अजाासोबत खालीलप्रमािे कागदपरे जोडािीत.
1. रहहिास असल्याबाबत तहभसलदार यांचा दाखला ि त्यांची साक्षांक्रकत प्रत.
2. शाळा सोडल्याचा दाखला ि त्याची साक्षांक्रकत प्रत.

5. गौण खननज उत्खनन/ि ितक
ु परि न मांजरु ीस ठी कर िय च अजष.
विहीत नमुन्यातील अजा 100 ब्रास उत्खननाकरीता तहभसलदार/1000 ब्रास उत्खननाकररता उपवििागीय अधिकारी /1000 ब्रास
िरील उत्खननाकररता जजल्हाधिकारी यांना सादर करािा. अजाासोबत खालील दस्तताऐिज जोडािे.
1. ज्या हठकािी गौिखननजाचे उत्खनन कराियाचे आहे त्या जभमनीचा गाि नमुना 7/12 उतारा नकाशा.
2. तलाठयाचे प्रनतिेदन.
3. जभमनीच्या मालकी संबंधिचे कागदपर, जभमन दस
ु -यांचे मालकीची असल्यास त्या व्यक्तीचे संमतीपर.
4. रु. 50/- प्रनत ब्रास प्रमािे उत्खनन कराियाच्या गौिखननजाचे स्तिाभमत्ििन ि इतर रक्कम खननजादाखल करािी लागेल.

6. शेतजभमनीच अकृवषक ि पर करण्य स ठी कर िय च अजष.
महाराष्टर जभमन महसल
अधिननयम 1966 चे कलम 44 अन्िये विहीत नमुन्यातील अजा िगा – 2 गािांचे बाबतीत
ू
उपवििागीय अधिकारी ि िगा – 1 ि नागरी क्षेरातील जभमनीकरीता जजल्हाधिकारी यांना सादर करािा.
अजाासोबत खालील दस्तताऐिज जोडािेत.
1. संबंधित जभमनीचा अधिकार अभिलेख, गाि नमुना 7/12, गाि नमुना 8-अ, नकाशा जव्दप्रतीत.
2. जभमन आरोग्याचे दृजष्टर्ने योग्य असल्याबाबत आरोग्य वििागाचे नाहरकत प्रमािपर.
3. जभमनीिरुन उच्चदाबाची विदयत
ु िाहहनी जात नसल्याबाबत विदयुत वििागाचे नाहकरत प्रमािपर.
4. सािाजननक बांिकाम वििाग क्रकंिा जजल्हा पररषद बांिकाम वििागाचे नाहरकत प्रमािपर.
5. संबंिीत ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमािपर.
6. जभमनीत सहिारक/इतर हक्किारक असल्यास प्रनतज्ञालेखाच्या स्तिरुपातील संमतीपर.
7. त्रबनशेती कराियाची जभमन अजादाराकडे खरे दीने आली असल्यास खरे दीच्या िेळी अजादार शेतकरी असल्याबाबतचा परु ािा ि शेतकरी
नसल्यास कुळकायदा कलम 89 खाली खरे दी कामी संबंधित उपवििागीय अधिका-यांची परिानगी घेतलेल्या आदे शाची साक्षांक्रकत प्रत.
8. जभमन िाभमाक कारिासाठी िापरिार असल्यास शासनाचे मान्यतापर.
9. गाि नकाशा जव्दप्रनतत.
10. अकृवषक कराियाच्या जभमनीचा अभिन्यास 5 प्रनतत.

7. कुळक यद कलम 43 च्य परि नगीस ठी आिश्यक ल गण री क गदपत्रे.
1. अजा.
2. सन 1950 पासुन ते आजतागायतेच 7/12 उतारे ि त्यािरील सिा 6ड च्या नोंदी.
3. गर् जस्तकमचा उतारा.
4. चतुुःभसमा नकाशा.
5. जभमन दे िा-याचा शाळा सोडल्याचा दाखला/जातीचा दाखला.
6. जभमन दे िार/घेिार यांचे िारि केलेल्या जभमनीबाबतचे विहीत नमन्
ु यातील प्रनतज्ञापर.
7. जभमन दे िार/घेिार यांचा खातेउतारा.
8. जभमन घेिार यांचा शेतकरी परु ािा ि िारि प्रकाराची नोंद.
9. सदर भमळकतीबाबत कोित्याही कोर्ाात दािा ि िाद चालु नसल्याबाबत जभमन मालकांचे प्रनतज्ञापर तसेच िारसांचे जभमन वििी
बाबतचे 20/- रु. स्तर्ॅ म्प पेपरिरील संमतीपर.
10. सदर भमळकतीिर जर बँकेचा/सोसायर्ीचा बोजा असल्यास बँकेचे/सोसायर्ीचे कजा फेडल्याबाबतचे पर ि त्याबाबत झालेल्या नोंदीचा
उतारा ि चालु तारखेचा 7/12 उतारा.
11. अजादार अकृवषक प्रयोजनाथा कु.का.क.43 ची पारिानगी मागत असल्यास स.संचालक नगररचना नगर यांचा झोननंग दाखला.
12. वििी कराियाची भमळकतीबाबत जभमन मालक यांनी यापुिी कोिासही साठे खत, विसारपािती अथिा ज.म.ु करुन हदलेले
नसल्याबाबतचे प्रनतज्ञापर.
13. सहकब्जेदार यांचे संमतीपरक.
14. इनामपरकाची नक्कल.
15. 32 – एम सहर्ा क्रफकेर्ची मुळ नक्कल.
16. सदरची भमळकतही महानगरपाभलका हददीतील असल्यास त्याबाबतच म.न.पा.चा दाखला.
17. गांिी म.ज.क.म.कायदा 1976 लागु आहे काय असल्यास आदे शाची प्रत.

8. सांस्थ ि रस्ट य न
ां कुळक यद कलम 63 च्य परि नगीस ठी ल गण -य क गदपत्र ची य दी.
1. अजा.
2. सदर भमळकतीबाबतचे सन 1950 पासुन ते आजतागयातचे 7/12 उतारे ि त्यािरील सिा 6ड च्या नोंदी .
3. जभमन घेिार संस्तथा/न्यास रस्तर् असल्यास नोंदिी प्रमािपर.
4. संस्तथा/ न्यास यांचे मागील तीन िषााचे लेखा पररक्षिाचे अहिाल.
5. न्यास /संस्तथेचे एकुि िारि क्षेराबाबत प्रनतज्ञापर.
6. संस्तथा/न्यास असल्यास विश्िस्तत क्रकंिा संचालकाची पत्त्यासह यादी.
7. संस्तथा/न्यासअसल्यास त्यांचे उददीष्टर् (नोंदिीपराप्रमािे)
8. जभमन विकत घेण्यासाठी ननिी उपलब्ि असलेबाबत बँक अकाऊंर् नंबर ि पासबक
ु ाची सत्यप्रत.
9. संस्तथा/न्यास असल्यास ना.ज.क.म./शेतजभमन कमाल िारिा कायदयाखालील सर्
ू प्राप्त आहे काय
10. ज.मु.माफात अजा केला असल्यास मूळ मालकांची संमतीपर.
11. जभमन ईनामी असल्यास ईनामपरकाची नक्कल.
12. स.संचलक नगररचना नाभशक यांचा झोननंग दाखला.
13. जभमन मालक यांचे जभमन वििीबाबतचे प्रनतज्ञापर.

9. ित्य र परि न नुतनीकरण.
साध्या कागदािर अजा जजल्हादं डाधिकारी यांना सादर करािा. अजाासोबतचे रु. 25/- चे कोर्ा फी नतकीर् लाििे आिश्यक आहे.
अजाासोबत खालील दस्तताऐिज जोडािे.
1. नुतनीकरिा शुल्क चलनाने जमा केलेबाबत चलनाची मुळ प्रत.
2. पोभलस स्तर्े शनचे नाहरकत प्रमािपर.

10. ब ांिक म परि नगी
अजादार यांनी बांिकाम परिानगी भमळिेसाठी उपवििागीय अधिकारी श्रीरामपूर िाग श्रीरामपूर यांचे नािे रु. 25/- चे कोर्ा फी
नतकीर् लािुन अजा सादर करािा. अजाासमिेत खालील कागदपर आिश्यक आहे त.
1. ज्या क्षेरात बािकाम कराियाचे आहे त्या क्षेराचा चालु तारखेचा 7/12 उतारा अथिा भमळकत उतारा 3 प्रतीत.
2. ग्रामपंचायत नाहकरत दाखला.
3. बांिकाम ईस्तर्ीमेर्ची प्रत.
4. स.संचालक नगररचना अहमदनगर यांचेकडून नाहकरत दाखला भमळिेबाबत बांिकाम नकाशाच्या (रे खांकनाच्या) 04 ब्ल्यु वप्रंर्..
5. बांिकाम कराियाचे क्षेर हे ज्या आदे शान्िये त्रबनशेती केलेली आहे त्या आदे शाची प्रत.
6. ग्रामपंचायतीकडे विकास शुल्क िरिा केलेबाबतची पािती.
7. बांिकाम हे िक
ू ं परोिक तत्िानुसार बांिण्यात येिार असलेबाबत िास्ततुविशारद (इंजजननअरचा) दाखला.
8. बांिकाम ईस्तर्ीमेंर् रकमेच्या 1 र्क्का होिारी रक्कम संबंधित तहभसलदार जेव्हा मागिी करतील त्यािेळेस शासनास जमा करीत
असलेबाबत रु. 100/- स्तर्ॅ म्प पेपरिरील प्रनतज्ञापर.

प्रकरण 6
कलम 4 (1)(ख)(i)
उपविि गीय अधिक री श्रीर मपूर ि ग श्रीर मपूर य ांचे क य षलय च्य अख त्यरीतील जतन कर िय च्य क गदपत्र च
ां ी िगषि री.
अ.नां.

जतन कर िय च्य क गदपत्र ांची िगषि रीनुस र क गदपत्र ांच तपभशल.
सांकलन

1.

आस्तथापना

िगष अ
1.
2.
3.

िगष ब

स्तथायी आदे श संधचका
सेिापुस्ततके

1.

िगष क

िेतन बील.

1.

2.

कॅश बुक

शासकीय जभमन इतर

1.

त्रबनशेती आदे श.

सरकारी

2.

झाडतोड

गोपनीय

अहिाल

2.

िगष ड

कायावििरि

क्रकरकोळ

पर

व्यिहार

संधचका.

ननयतकाभलके

संकलन
2.

जमीन

1.

कामकाज

आदे श.
2.

2. ननयतकाभलके

कुळकायदा

1.

कु.का.कलम

43

1.

खालीलप्रमािे जभमन
2.

स्तथायी

संधचका.
3.

आदे श

ितन

ररग्रार्

1.

कायावििरिे

2.

ननयतकाभलके

िस
ू ंपादन

1.

कायावििरिे

नकाशा.

2.

ननयतकाभलके

गोळीबार

1.

कायावििरिे

करिे.

वििी प्रकरिे
2.

ननकाली

3. िाळु परिाना

आदे श.

3.

पर

संधचका
2.

प्रकरिे.

िगा

क्रकरकोळ

1.

व्यिहार

परिानगी

स्तमशानिुमी

1. कायावििरि

काढलेले अजा.

1.

परव्यिहार
संधचका

आहदिासी
जभमन

क्रकरकोळ

वििी

परिानगी

कु.का.ि.

63

खालील

आदे श.

वििी

प्रकरिे.
4.

भस
ू ंपादि

1.
2.

िस
ू ंपादन अिाडा
स्तथायी

1.

आदे श

संयुक्त मोजिी

संधचका.

5.

फौजदारी

1.

ितामान पर प्रकाभशत
करिेकामी

केलेले

प्रपर.
2.

नोंदिही

1.

संदिाात आलेला
पर

प्रेस

व्यिहार

2.

ननयतकाभलके

3.

अपघाती

चौकशी संधचका

डडक्लरे शन नोंदिही.

6.

7.

प्रशासन/संक्रकिा

अवपल कक्ष

केसेस.

1. स्तथायी आदे श संधचका

1. स्तथायी आदे श संधचका

1. अवपल मेमोरी
2. ननकालपर

3. केसेस नोंदिही

1.

परव्यिहार
संधचका

1.

क्रकरकोळ

पर

व्यिहार

पर

व्यिहार

पर

व्यिहार

अवपलासोबत

सादर

संधचका

मत्ृ यु

1.

कायावििरि

1.

2.

ननयतकाभलके

संधचका.

1. ननयतकाभलके संधचका

क्रकरकोळ

1.

क्रकरकोळ

क्रकरकोळ

संधचका
2. कायावििरि पर.
2.

केलेली इतर कागदपरे.

प्रकरण 7
कलम 4(1) (ख) (vii)
कलम 4(1) (ख) (vii) – िोरण आखणे ि र बविणे य प्रक्रक्रयेत जनतेकडून घ्य िय च्य सुचन ननिेदने स्स्िक रणे ि त्य िर क यषि िी
करणेब बतची क यषपध्दती.
िोरि

आखिे

ि

राबवििे

या

प्रक्रकयेत

जनतेकडून

प्राप्त

होिा-या

सच
ू ना

ननिेदने

प्राप्त

झालेनंतर

त्या

सूचना/ननिेदनामिील मागिी उपवििागीय कायाालयाच्या अखत्यारीत असल्यास अंमलबजाििी करिेबाबत त्िरीत कायािाही उपवििागात
राबविली जाते. जनतेच्या सच
ू ना इतर वििागांशी संबंधित असेल तर अशा सच
ू ना प्रमािे कायािाही करिेबाबत संबंधित वििाग प्रमख
ु
यांना कळविले जाते. जर जनतेच्या सूचना या काही िोरिात्मक ननिाया संदिाात असतील तर त्या संदिाात मा. जजल्हाधिकारी यांना
अहिाल सादर केला जातो.
प्रकरण 8
कलम 4(1) (ख) (viii)
कलम 4(1) (ख) (viii) – कायाालयाशी संबंधित विविि मंडळे , पररषदा, क्रकंिा सभमत्या यांची रचना त्यांचे अध्यक्ष ि इतर सदस्तय यांची
ननिड प्रक्रिया सदस्तय सधचि याबाबतचा तपभशल, सभमत्यांची काया, अधिकार इ. तपभशल तसेच सभमत्यांच्या बैठकांचे िेळापरक
याबाबतचा तपभशल दयािा. सदर बैठकांना सिा सामान्य जनतेस उपजस्तथत राहाता येईल काय क्रकंिा सदर बैठकांचे इनतित्ृ त जनतेस
उपलब्ि होऊ शकेल काय याचा तपभशल.
उपविि गीय स्तर िर/त लक
ु स्तर िरील विविि विषय ांचे सभमती उपविि गीय अधिक री िे पदभसध्द असलेल्य सभमत्य .
अ.नां.

सांकलन

श सन ननणषय क्रम ांक

सभमतीचे न ि

बैठक घेणेस ठीच क ल ििी

1

फौजदारी

उदयोग, ऊजाा ि कामगार वििाग मंरालय, मुंबई ि.

िेठत्रबगार ननमल
ुा न दक्षता

रैमाभसक बैठक

800032 अधिसूचना हद. 19/3/2003

सभमती

शासन ननिाय सामाजज न्याय, सांस्तकृनतक काया,

तालुका

क्रिडा ि विशेष स.वििाग शासन शुध्दीपरक ि.

सभमती

2

फौजदारी

क्रिडा

संकुल

रैमाभसक बैठक

रािीिी-2003/प्र.ि.11/िीयुसे-1 हद. 28 नोव्हें 2003
3

4

फौजदारी

फौिदारी

शासन पररपरक ि.सीडीआर-1096 प्र.ि.20/96/11

तालुका

हद. 13/12/1996

ननमल
ूा न सभमती

महिला

ि

बालविकास

विभार्,

शासि

निणगय

िं.एबावि/2012/प्र.ि.277/का-6 हद. 25/09/2012

भ्रष्टर्ाचार

एकाजत्मक
सेिा

बालविकास

योििे

संनियंत्रण

ि

दरमहा बैठक

रैमाभसक बैठक

अंतर्गत
आढािा

सलमती
5

पुरिठा

शासन ननिाय शालेय भशक्षि क्रिडा वििाग मंरालय

शालेय पोषि आहार

दरमहा बैठक

संत

रैमाभसक बैठक

मुंबई
6

जभमन

महाराष्टर

ि

िनवििाग

ि.

एफ.डी.एम.2005

प्र.ि.313 /फ – 2 मुंबई हद. 20/11/2006

तुकाराम

िनग्राम

सभमती

उपवििागीय स्ततरािर कायााजन्ित असलेल्या सभमतीच्या बैठकीस फक्त शासन ननिायानुसार स्तथावपत झालेल्या ि ननयक्
ु त
केलेल्या सदस्तयांनाच बैठकीस उपजस्तथत राहाता येईल. सिासामान्य जनतेस या बैठकीस उपजस्तथत राहाता येिार नाही. मार बैठकीस
झालेल्या चचाा नस
ु ार तयार झालेले इनतित्ृ त सिा सामान्य जनतेस हिे असल्यास त्यांनी माहहती अधिकार 2005 मिील तरतद
ु ीनस
ु ार
आिश्यक नमुन्यात अजा दे ऊन अशा इनतित्ृ ताची मागिी केल्यास दे ता येईल.

प्रकरण 9
कलम 4(1) (ख) (ix)

कयल
ष य तील सिष अधिक री / कमषच री य ांचे न िे, पदन मे ि सांपक षस ठी दरु ध्िनी क्रम क
ां य ांची सच
ु ी
अ.नां.

अधिक री / कमषच री य ांचे न ि

पदन म

सांपक षस ठी दरु ध्िनी क्रम क
कयल
ष य

ननि सस्थ न

1

श्री. तेजस बा.चव्हाि

उपवििागीय अधिकारी

223775

2

श्री.बी.टी.तेलोरे

ना.तहभसलदार/भशरस्ततेदार

223775

-

3

ररकत पद

लघुलेखक ननम्नश्रेिी

223775

-

4

श्री.एस.डी.ओहोळ

अ.का.

223775

-

5

श्री. बी.व्ही.मुंढे

अ.का.

223775

-

6

श्रीम. पी.पी.चौिरी

अ.का.

223775

-

7

श्री.टी.बी.ढर्े

करमणूक कर निरीक्षक

223775

-

8

श्रीम.कळमकर.(त.का.श्रीरामपूर

भलवपक

223775

9

श्री. आर.र्ी.कसार

भलवपक

223775

-

10

श्री.एस.एस.िुडे

ललवपक

223775

-

11

श्री. िाय.ए.िालेकर

भलवपक

223775

-

12

श्रीम. के.एम.गािंगे (त.का.राहुरी
सेिािगा उ.वि.अ.कायाालय श्रीरामपरू )

भलवपक

223775

13

श्री.एम.एम.मोरे

िाहनचालक

223775

-

14

श्री. एस.एन.िाडाईत

भशपाई

223775

-

15

श्री. एस.डी.आल्हार्

भशपाई

223775

-

सेिािगा उ.वि.अ.कायाालय श्रीरामपरू

222386

-

-

प्रकरण 10
कलम 4(1) (ख) (x)
उपविि गीय अधिक री क य षलय श्रीर मपुर य कय षलय तील कमषच -य ांच्य िेतन ब बत.

अ.नां.

पद

नि

िेतनश्रेणी
पे बॅण्ड

ग्रेड पे.

1

उपवििागीय अधिकारी

श्री. तेजस बा.चव्हाि

16230

5400

2

ना.तहभसलदार/भशरस्ततेदार

श्री.बी.टी.तेलोरे

18280

4300

3

लघुलेखक ननम्नश्रेिी

ररक्त पद

-

-

4

अ.का.

श्री.एस.डी.ओहोळ

11950

3500

5

अ.का.

श्री. बी.व्ही.मुंढे

11580

3500

6

अ.का.

श्रीम.पी.पी.चौिरी

11690

3500

7

करमणूक कर निरीक्षक

श्री.टी.बी.ढर्े

12360

3500

8

भलवपक

श्रीम.कळमकर.(त.का.श्रीरामपूर
सेिािगा उ.वि.अ.कायाालय श्रीरामपरू

8860

1900

9

भलवपक

श्री. आर.र्ी.कसार

12780

1900

10

भलवपक

श्री. एस.एस.िुडे

7640

1900

11

भलवपक

श्री. िाय.ए.िालेकर

7640

1900

12

भलवपक

श्रीम. के.एम.गािंगे (त.का.राहुरी
सेिािगा उ.वि.अ.कायाालय श्रीरामपरू )

7090

1900

13

िाहनचालक

श्री.एम.एम.मोरे

11200

2200

14

भशपाई

श्री. एस.एन.िाडाईत

9220

1450

15

भशपाई

श्री. एस.डी.आल्हार्

8290

1600

प्रकरण 11
कलम 4(1) (ख) (xi)

कलम 4(1)(ख)(11) – कायाालयाशी संबंधित सिा योजना ि त्यासाठीची अंदाजपरकीय तरतुद त्यासाठीचा कायाालयामाफात
शासनाच्या कोित्याही योजनेअंतगात लाि हदला जात नाही.
प्रकरण 12
कलम 4(1) (ख) (xii)
कयल
ष य म र्षत श सन च्य अनुद न ि टप क यषक्रम तील ल ि थीच तपभशल
अ.क्र.

ल िि रक चे सांपुणष न ि आणण पत्त

हदलेल्य अनुद न ची रक्कम / हदलेल्य सिलतीची रक्कम.
ननरं क

प्रकरण 13
कलम 4(1) (ख) (xiii)
कलम 4(1)(ख)(13) – कायाालयातफे विविि प्रयोजनासाठी दे िेत येिा-या सिलती, परिाना क्रकंिा प्राधिकार परे याबाबतचा तपभशल
कयल
ष य म र्षत दे ण त येण -य सिलती/परि ने
अ.नां.
1

सिलती

परि ने

प्र धिकरणे

--

1. गौिखननज उत्खनन ि िाहतक
ु

--

परिाना
2

--

3. शस्तर परिाना नुतनीकरि

--

प्रकरण 14
कलम 4(1) (ख) (xiv)
कलम4(1) ख (xiv) कायाालयात उपलब्ि असलेल्या संगिीकृत माहहतीचा तपभशल.
अ.नां.

सांगणीकृत म हिती उपलि असलेल्य ब बीांच तपभशल.

1.

अभिलेख कक्षात िगािारीनुसार सुरक्षक्षत ठे ििेत आलेल्या कायाालयाशी संबंधित सिा कागदपरे.

प्रकरण 15
कलम 4(1) ख (xv)
कलम 4(1) (ख) (xv) – नागररकांना माहहती भमळविण्यासाठी उपलब्ि असलेल्या सोई सुवििांचा तपभशल कामकाजाच्या िेळा आिश्यक
असलेल्या माहहती संबंिी अजा दे ता येईल. प्राप्त झालेल्या अजाानुसार कायदयातील तरतुदीनुसार मुदतीत कायािाही केली जाते.

प्रकरण 16
कलम 4(1) (ख) (xvi)

कलम 4(1) (ख) (xvi)– म हिती अधिक -य ांचे

न ि, पदन म ि इतर तपभशल.

अ.नां.

म हिती अधिक -य ांचे न ि

पदन म

कयल
ष य च र्ोन नांबर

1.

श्री..बी.र्ी.तेलोरे , जनमाहहती अधिकारी

ना.तहभसलदार/भशरस्ततेदार

02422-223775

अ.नां.

अवपलीय अधिक -य ांचे न ि

पदन म

कयल
ष य च र्ोन नांबर

1.

श्री. तेजस बा.चव्हाि

उपवििागीय अधिकारी

02422-223775

श्रीरामपरू िाग श्रीरामपरू

प्रकरण 17
कलम 4(1) (ख) (xvii)

कलम 4(1) (ख) (xvii)– कायाालयाशी संबंधित विहीत केलेली इतर माहहती.

हठकाि – श्रीरामपूर
हद.

12/09/2018

उपविि गीय अधिक री
श्रीर मपरू ि ग श्रीर मपरू

