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मावहतीचाऄवधकारकायदा-2005
कलम4(ब)ऄंतगगत
ईपविभागीयऄवधकारीनगरभागऄहमदनगर
यांचेकायागलयाच्
य
् ामावहतीचेस्
ि
् यंप्रकटीकरण
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कलम4(1)(ब)(i)
कायागलयाचेनािः- ईपविभागीय ऄवधकारी नगर भाग ऄहमदनगर, वजल््हा ऄहमदनगर
पत्
त
् ाः- जी पी ओ रोड, वजल््हावधकारी कायागलय अिार, ऄहमदनगर
कायागलयप्रमुखः- ईपविभागीय ऄवधकारी नगर भाग ऄहमदनगर
शासकीयविभागाचेनांिः- महसुल विभाग
मंत्रालयाच्
य
् ाखात्
य
् ाच्
य
् ाऄवधनस्
त
् ः- महसुल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ
कायगक्षत्र
े ः-नगर ईपविभागातील नगर ि नेिासा तालुके
भौगोवलकः- िरीलप्रमाणे दोन तालुके
कायागनरु
ु पः-िरीलप्रमाणे दोन तालुक्यां
् िर पयगिेक्षण
विवशष्
ट् कायगःऄ) जमीन महसुल ऄवधवनयम 1966 ि मुंबइ कु ळिवहिाट वनयमाप्रमाणे ऄधे न््यावयक
कामे
ब) जवमन महसुल ि वबनशेती जवमन महसुल यांचे िार्षषक महसुलीचे ईद्दीष््ट पुणग करणे
क) कायदा ि सुि््यिस््थेबाबत देखभाल
ड)वनिडणुक कामकाज
आ) नैसर्षगक अपत््तीमध्ये
् मदत कायग ि पुनिगसनाबाबत पयगिेक्षण
प)भूसंपादन, विविध प्रकारचे प्रामणपत्र देणे. (जातीबाबत, नॉनदिमीवलऄर,
आ.) विभागातील कवनष्ठ
् ऄवधकारी ि कमगचारी यांचया
्् वनणगयािर ऄवपल ऄवधकारी
म््हणुन काम पहाणे ही या कायागलयाची प्रमुख कायग ि कतगि््ये अहेत.
विभागाचेध्
य
्य
े धोरणः- जनतेचया
्् कामाशी वनगडीत विषयांशी ऄंमलबजािणी, लोकावभमुख प्रशासन ि सेिा
पुरविणे, तसेच जबाबतदार ि संिेदनशील प्रशासन ि्यिस्
्
्था वनमागण करणे.
सिगरसंबवं धतकमगचारीः- ईपविभागीय ऄवधकारी नगर भाग ऄहमदनगर यांचे अस्थापने
्
िरील खालीलप्रमाणे
कमगचारी अहेत.
1.नायब तहवसलदार, 2.लघुलेखक, 3.जमीन ऄि्िल
्
कारकु न, 4.भूसंपादन ऄि्िल
्
कारकु न, 5.फौजदारी ऄि्िल
्
कारकु न, 6.अस््थापना वलपीक, 7.भूसंपादन
वलपीक,
8.अिक जािक वलपीक, 9.िाहनचालक, 10.वशपाइ 11.वशपाइ
कायगः- त््यांना नेमुन ददलेले कामकाज
कामाचेविस्
त
्त
ु स्
ि
् रुपः-तक् ता
् ऄ प्रमाणे
स्
थ
् ािरमालमत्
त
् ाः- ईपविभागीय ऄवधकारी यांचे कायागलय
जनतेलादेतऄसलेल
य
्् ासेिांचाथोडक् 
य
् ाततपवशलः-धासनाचे ध्ये
् य धोरणांची ऄंमलबजािणी करणे.
संरचनेचातक् 
त
् ाः- तक् ता
् ऄ प्रमाणे
कायागलयीनदुरध्
ि
् नीकमांकः- 0241-2345194
ििेळः- सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45 िाजेपयंत

साप्
त
् ावहकसुट्टीअवणविशेषसेिांचाकालािधीः- सिगरवििार ि मवहन्यातील
्
दुसरा ि चौथा शवनिार तसेच
शासनाने जावहर के लेलया
्् सािगजवनक सुट्टया
(विवशष््ट सेिेसाठी पािसाळी हंगामात ि
वनिडणुकीच््या
िेळी कायागलय 24 तास चालु ठे िण््यात येते.)

ईपविभागीयऄवधकारीनगरभागऄहमदनगरयांचेकायागलयाचीसंरचना
तक् 
त
् ाऄ
ईपविभागीय ऄवधकारी नगर भाग ऄहमदनगर
नायब तहवलसदार
ऄ.का.

लघुलख
े क

जवमन ऄ.का.

अस््था वलपीक

भूसंपादन ऄ.का.

संकीणग वलपीक

िाहन चालक

वशपाइ

अिक जािक वलपीक

वशपाइ

तक् 
त
् ाऄ
ईपविभागीय ऄवधकारी नगर भाग ऄहमदनगर
तहवसलदार नगर

फौजदारी

तहवसलदार नेिासा

कलम4(1)(ब)(2)ऄवधकारी/कमगचारीयांचेऄवधकारिकतगि
य
््
ऄ.
िं .
1

ऄवधकारी/
कमगचा-यांचे
नाि
श्रीमती ईज््िला
गाडेकर

2

श्री.वशतोळे
सी.एन.

3

श्री.दाते एन.बी

4

श्रीमती घोरपडे
बी जी

संकलन

ईपविभागीय
ऄवधकारी
नगर भाग
ऄहमदनगर
नायब
तहवसलदार

जवमन-1
ऄ.का.

फौजदारी
ऄ.का.

हाताळलेजाणारे विषय

खालील नमुदप्रमाणे

1. पयगिेक्षणाखालील सिग
विषय
2. जनमावहती ऄवधकार
ऄवधवनयम 2005
3. सिग प्रकारचे दाखले

जवमन
िनावधकार
जमाबंदी
ऄ.ब.क.शासकीय िसुली
अर अर सी
शासकीय जवमनीिरील
ऄवतिमणे
7. अददिासी सबलीकरण
8. महालेखाकार नागपुर/
मुंबइ लेखे पररच््छेद
1. दंडावधकारी चौकशी
प्रकरणे
2. कायदा ि सुियिस्
््
्था
3. पुरिठा
4. िेठवबगार
5. चाप््टर के सेस
6. सबजेल मॅनयु
्् ऄल
7. हॉटेल परिाने
8. कामासाठी धान्य
्
9. गोदाम तुटीचे प्रकरणे
10. विविध परिाने
1.
2.
3.
4.
5.
6.

जबाबदारी

कायागलय प्रमुख या
नात्याने
्
कामकाजािर
वनयंत्रण ठे िणे ि वनगगती
करणे.
पयगिेक्षाणासाठी
ऄसलेल््या सिग संकलन
वलपीका कडु न आष््टांक
प्रमाणे संदभग वनगगत
करुन घेण.
े
प्रलंवबत
संदभग वनणगयासाठी
कायागलय प्रमुख यांचेकडे
सादर करणेपुिी
तपासणी करणे.
कायागलयीन प्रमुख यांचे
ऄनुपवथथतीत कायागलयीन
कामाची जबाबदारी
सांभाळणे.
संकलना संबंवधचे सिग
कागदपत्रे सुरवक्षत
ठे िणे. सांभाळणे,
आष्टां
् काप्रमाणे संदभांची
वनगगती करणे, प्राप््त
झालेले प्रलंवबत संदभग
वनणगयासाठी
कायागलयाकडे सादर
करणे.
संकलना संबंवधचे सिग
कागदपत्रे सुरवक्षत
ठे िणे. सांभाळणे,
आष्टां
् काप्रमाणे संदभांची
वनगगती करणे, प्राप््त
झालेले प्रलंवबत संदभग
वनणगयासाठी कायागलय
प्रमुखाकडे सादर करणे.
शस््त्र परिाने
नतुनीकरणासाठी प्राप्त
्
झालेलया
्् ऄजागनुसार

ऄसलेले
ऄवधकार

11. तालुका स्तरीय
्
ि
मंडळ
स््तरीय सेतु कें द्र
12. ऐपतीचे दाखले
13. झोडतोड परिाने
14. शस््त्र परिाना
15. पोवलस पाटील
16. िृत््तपत्र नोंदणी
17. दिडा संकुल
18. सभा ि रटपण््या
19. दिडा स््पधाग
20. गण परिाना.
5

श्रीमती दातरं गे
ि््ही.ए.

6

श्री.शशदे
टी.एस.

भूसंपादन
ऄ.का.

भूसंपादन
पुनिगसन
भुसूधार
अददिासी जवमन
प्रत््यापगन
5. आनाम िगग 3
6. ितन
7. निीन ि जुनया
्् शतीची
प्रकरणे
8. कु ळकायदा
9. कमाल जवमन धारणा
कायदा.
10. तुकडेबंदी कायदया
खालील प्रकरणे
11. आनाम वतमाही
12. जवमन अदलाबदली
प्रकरणे
करमणुकर कर 1. करमणुक कर विषयक
वनरीक्षक.
बाबी
1.
2.
3.
4.

परिाने नुतनीकरणाचे
अिश््यक त््या नोंदी
घेउन स्िाक्षरीसाठी
्
सादर करणे.

संकलना संबंवधचे सिग
कागदपत्रे सुरवक्षत
ठे िणे. सांभाळणे,
आष्टां
् काप्रमाणे संदभांची
वनगगती करणे, प्राप््त
झालेले प्रलंवबत संदभग
वनणगयासाठी
कायागलयाकडे सादर
करणे.

संकलनासाठी जोडण््यात
अलेलया
्् सिग विषयांची
प्राप््त झालेले सिग संदभग
रोजच्या
् रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण
गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे. वनयतकावलके

7

श्रीमती नळे एच
एस

करमणुकर कर 1. करमणुक कर विषयक
वनरीक्षक
बाबी
2. वनिडणुक
3. मुखयमं
्् त्री सहाय्यता वनधी
4 .संगायो/आंगायो/अम
अदमी आ. राष््ट्रीय
सामावजक ऄथगसहाय्य
योजना

ठरिुन ददलेलया
्् मुदतीत
तयार करुन पाठविणे.
त््यांचया
्् नोंदी पीअरए/
वपअरबी नोंदिवहत
ठे िणे. प्रलंवबत
प्रकरणांची स्ितं
् त्र
नोंदिही ठे उन िेळच््या
िेळी स््मरणपत्र देणे.
संकलनास जोडलेलया
््
विषयांचे संदभग
वनणगयासाठी सादर
करणे.

8

श्रीमती घोरपडे
अर बी

अस््थापना
वलपीक

1. अस््थापना
2. कायागलयीन कायगपध्दती
्
ि तपासण््या
3. पगार वबले ि आतर वबले
4. रोखपालाची सिग कामे
5. जातीचे दाखले नेिासा
तालुका
6. ईपविभागीय ऄवधकारी
यांच््या मावसक दैनंददनी
7. तलाठी अस्थापना
्
8. सेिापुस््तके
9. विभागीय चौकशी प्रकरणे
10. बैठक रटपणी संकलन

8

श्री मासाळ

वलवपक

1 . अददिासी जवमन

संकलनासाठी जोडण््यात
अलेलया
्् सिग विषयांचे
प्राप््त झालेले सिग संदभग
रोजच्या
् रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण
गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे. वनयतकावलके
ठरिुन ददलेलया
्् मुदतीत
तयार करुन पाठविणे.
त््यांचया
्् नोंदी पीअरए/
वपअरबी नोंदिवहत
ठे िणे. प्रलंवबत
प्रकरणांची स्ितं
् त्र
नोंदिही ठे उन िेळच््या
िेळी स््मरणपत्र देणे.
रोख नोंदिही ठे िणे,
िेतन देयके तयार
करणे, आतर देयके
तयार करणे,
अस््थापना विषयक
बाबी सादर करणे,
संकलनास जोडलेलया
््
विषयांचे संदभग
वनणगयासाठी सादर
करणे.
संकलना संबंवधचे सिग

ए.एस

कु ळाकायदा

9

श्रीम.कं ठाळे ए
एम. सेिािगग

टंचाइ
वलपीक

10

श्रीमती कु लकणी
एस एस

अिक/जािक
वलपीक

प्रत््यापगन
2. आनाम िगग
3. ितन
4. निीन ि जुनया
्् शतीची
प्रकरणे
5. कु ळकायदा
6. कमाल जवमन धारणा
कायदा.
7. तुकडेबंदी कायदया
खालील प्रकरणे
8. आनाम वतमाही
9. जवमन अदलाबदली
प्रकरणे
10.ऄवभलेख कक्ष
11. गौणखवनज
1. टंचाइ
2. नैसर्षगक अपत्ती
्
3. शेतकरी अत्महत्
् या
्
4. गारपीट
5. पुरिठा

1. अिक जािक टपाल
संगणकीकरण
2. सिग संदभग नोंदिहया
ऄदयाित ठे िणे
3. इ-वमत्र प्रणाली
कायागववित
ठे िणे
4. प्रलंवबत संदभग गोषिारा
देणे
5. मावहतीचा ऄवधकार
ऄवधवनयम 2005 नुसार
प्राप्त
् प्रकरणे.
6.लोकशाही ददन
7. अरएफडी/ महाराजस््ि/
के अरए

कागदपत्रे सुरवक्षत
ठे िणे. सांभाळणे,
आष्टां
् काप्रमाणे संदभांची
वनगगती करणे, प्राप््त
झालेले प्रलंवबत संदभग
वनणगयासाठी
कायागलयाकडे सादर
करणे.

संकलनासाठी जोडण््यात
अलेलया
्् सिग विषयांचे
प्राप््त झालेले सिग संदभग
रोजच्या
् रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण
गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे
कायागलयात प्राप््त
झालेल््या सिग प्राप््त
संदभांची नोंद अिक
नोंदिहीला घेणे /
कायागलयाच्या
् बाहेर
जाणा-या सिग टपाल
नोंदिहीला घेण,
े
संकलन वनहाय टपाल
िाटप करुन ऄंतगगत
टपाल नोंदिहीस नोंद
घेण.
े
कायागलयातील
सिग संकलनाचा एकवत्रत
गोषिारा नोंदिहीत
तयार करुन दर
सोमिारी तयार करुन
स््िाक्षरीस ठे िणे, रचना
ि कायगपध््दतीनुसार
ठरिुन ददलेलया
्् विहीत
प्रकारच्या
् नोंदिहया
ऄदयाित ठे उन त््याचे
िेळचे िेळी गोषिारे

11

श्रीमती कु लकणी
एस एस

जवमन -2
वलवपक

वबनशेती, बांधकाम
परिानगी, 42 ब ि 42 क

12

ररक् त
्
ऄवतररक् त
्
श्री शशदे एस टी

लघुलेखक

1. सिग प्रकारची ऄवपले
2. ररि्हीजन
्
ऄजग
3. हद्दपार/तडीपार के सेस

13

श्री.खरात
ए.बी.
श्री.गोफणे
अर.एल.
श्री.झािरे
एस.बी

िाहनचालक

शासकीय िाहन चालविणे

वशपाइ

टपाल िाटप, कायागलयीन
स््िच््छता ठे िणे, आतर नेमून
ददलेले कामकाज पार पाडणे

14
15

सेिािगग
वशपाइ

काढणे. पोष््टाने
पाठविलेल््या पत्र
ि्यिहारासं
्
बंवधत
िापरणेत अलेल््या
शासकीय मुद्रांकाचे जमा
खचागची नोंदिही
रोजच्या
् रोज नोंदी
घेउन ऄदयाित ठे िणे,
मवहना ऄखेरीस त्याचा
्
गोषिारा तयार करुन
स््िाक्षरीस ठे िणे.
संकलना संबंवधचे सिग
कागदपत्रे सुरवक्षत
ठे िणे. सांभाळणे,
आष्टां
् काप्रमाणे संदभांची
वनगगती करणे, प्राप््त
झालेले प्रलंवबत संदभग
वनणगयासाठी
कायागलयाकडे सादर
करणे. ऄकृ वषक
परिानगीसाठी ऄसलेल््या
प्रकरणामध््ये मुदतीत
कायगिाही करणे.
संकलना संबंवधचे सिग
कागदपत्रे सुरवक्षत
ठे िणे. सांभाळणे,
आष्टां
् काप्रमाणे संदभांची
वनगगती करणे, प्राप््त
झालेले प्रलंवबत संदभग
वनणगयासाठी कायागलय
प्रमुखाकडे सादर करणे.
ऄवपलाच््या चौकशीच््या
तारखा वनवित करणे.
िाहनचालक
टपाल िाटप,
कायागलयीन स्िच्
् ्छता
ठे िणे, आतर अिश््यक
कामकाज पार पाडणे.

प्रकरण 3
कलम 4 (1) (ब) (iii)
4 (3) पयगिेक्षीय साखळी जबाबदारीसह वनणगय प्रदियेचा तपवशल
ऄ.िं .
1

वनणगयप्रदियेतसमाविष्
ट् ऄसलेलेऄवधकारी
त्
य
् ांचीजबाबदारी
कमगचारीयांच
े नािे
श्रीमती ईज््िला गाडेकर
कायागलय प्रमुख या नात््याने कामकाजािर वनयंत्रण ठे िणे
ि वनगगती करणे.

प्रकरण 3
कलम 4 (1) (ब) (iv)
ऄ.िं .

ऄवधकारी/
कमगचारीयांच
े नांि

संकलन

श्रीमती ईज््िला
गाडेकर
श्री.वशतोळे
सी.एन..

ईपविभागीय ऄवधकारी

3

श्री दाते एन बी

जवमन -1

4

श्रीमती घोरपडे बी
जी

फौजदारी

1
2

नायब तहवसलदार

कतगि
य
्् पारपावडतऄसतानासंकलनासंबध
ं ी
पाळाियाचेवनकष(ईदा.गुणित्
त
् ा/कायगपत
ु ी
िेळापत्रक/नेमन
ु ददलेलेईद्दीष्
ट् त्
य
् ाबाबतऄटी/
शतीककिाअिश्यककागदपत्रेआत्
य
् ादींचातपवशल
कायागलय प्रमुख या नात्याने
्
कामकाजािर वनयंत्रण
ठे िणे ि वनगगती करणे.
पयगिेक्षाणासाठी ऄसलेल््या सिग संकलनाची कामे
मुदतीत करुन घेण.
े
मावहती ऄवधकार ऄवधवनयम
2005 नुसार प्राप््त प्रकरणांिर शासकीय मावहती
ऄवधकारी म््हणुन कादयातील तरतुदींनुसार मुदतीत
वनणगय घेण.
े
संकलनासाठी जोडण््यात अलेलया
््
सिग विषयांचे
प्राप्त
् झालेले सिग संदभग रोजच्या
् रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे. वनयतकावलके ठरिुन
ददलेलया
्् मुदतीत तयार करुन पाठविणे. त््यांच््या
नोंदी पीअरए/ वपअरबी नोंदिवहत ठे िणे.
प्रलंवबत प्रकरणांची स््ितंत्र नोंदिही ठे उन िेळचे
िेळी स््मरणपत्र देणे.
संकलनासाठी जोडण््यात अलेलया
््
सिग विषयांचे
प्राप्त
् झालेले सिग संदभग रोजच्या
् रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे.वनयतकावलके ठरिुन
ददलेलया
्् मुदतीत तयार करुन पाठविणे. त््यांच््या
नोंदी पीअरए/ वपअरबी नोंदिवहत ठे िणे.
प्रलंवबत प्रकरणांची स््ितंत्र नोंदिही ठे उन िेळचे
िेळी स््मरणपत्र देणे.

5

श्रीमती दातरं गे
ि्ही.ए
्

भूसंपादन

6

श्री. शशदे एस टी/
श्रीमती नळे एच
एस

करमणुक कर

7

श्रीमती घोरपडे अर अस््थापना
बी

8

श्री मासाळ ए एस

गौणखवनज/कु ळकायदा

9

श्रीमती नळे
एस.एस.

वनिडणुक

संकलनासाठी जोडण््यात अलेलया
््
सिग विषयांचे
प्राप्त
् झालेले सिग संदभग रोजच्या
् रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे. वनयतकावलके ठरिुन
ददलेलया
्् मुदतीत तयार करुन पाठविणे. त््यांच््या
नोंदी पीअरए/ वपअरबी नोंदिवहत ठे िणे.
प्रलंवबत प्रकरणांची स््ितंत्र नोंदिही ठे उन िेळचे
िेळी स््मरणपत्र देणे.
संकलनासाठी जोडण््यात अलेलया
््
सिग विषयांचे
प्राप्त
् झालेले सिग संदभग रोजचे रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे. वनयतकावलके ठरिुन
ददलेलया
्् मुदतीत तयार करुन पाठविणे. त््यांच््या
नोंदी ठे िणे. पीअरए/वपअरबी नोंदिवहत ठे िणे.
प्रलंवबत प्रकरणांची स््ितंत्र नोंदिही ठे उन िेळचे
िेळी स््मरणपत्र देणे.
संकलनास जोडलेलया
््
विषयांचे संदभग वनणगयासाठी सादर करणे.
संकलनासाठी जोडण््यात अलेलया
््
सिग विषयांचे
प्राप्त
् झालेले सिग संदभग रोजचे रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे. वनयतकावलके ठरिुन
ददलेलया
्् मुदतीत तयार करुन पाठविणे. त््यांच््या
नोंदी ठे िणे. पीअरए/वपअरबी नोंदिवहत ठे िणे.
प्रलंवबत प्रकरणांची स््ितंत्र नोंदिही ठे उन िेळचे
िेळी स््मरणपत्र देणे.
संकलनास जोडलेलया
््
विषयांचे संदभग वनणगयासाठी सादर करणे.
संकलनासाठी जोडण््यात अलेलया
््
सिग विषयांचे
प्राप्त
् झालेले सिग संदभग रोजचे रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे. वनयतकावलके ठरिुन
ददलेलया
्् मुदतीत तयार करुन पाठविणे. त््यांच््या
नोंदी ठे िणे. पीअरए/वपअरबी नोंदिवहत ठे िणे.
प्रलंवबत प्रकरणांची स््ितंत्र नोंदिही ठे उन िेळचे
िेळी स््मरणपत्र देणे.
संकलनास जोडलेलया
््
विषयांचे संदभग वनणगयासाठी सादर करणे.
संकलनासाठी जोडण््यात अलेलया
््
सिग विषयांचे
प्राप्त
् झालेले सिग संदभग रोजच्या
् रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे. वनयतकावलके ठरिुन
ददलेलया
्् मुदतीत तयार करुन पाठविणे. त््यांच््या
नोंदी पीअरए/ वपअरबी नोंदिवहत ठे िणे.
प्रलंवबत प्रकरणांची स््ितंत्र नोंदिही ठे उन िेळचे

10

श्रीमती कठाळे ए.
एम

टंचाइ, पुरिठा

िेळी स््मरणपत्र देणे.
संकलनासाठी जोडण््यात अलेलया
््
सिग विषयांचे
प्राप्त
् झालेले सिग संदभग रोजच्या
् रोज नोंदिणे,
संकलनाचे कायगवििरण गोषिारे दर सोमिारी
तयार करुन स्िाक्षरीस
्
ठे िणे. वनयतकावलके ठरिुन
ददलेलया
्् मुदतीत तयार करुन पाठविणे. त््यांच््या
नोंदी पीअरए/ वपअरबी नोंदिवहत ठे िणे.
प्रलंवबत प्रकरणांची स््ितंत्र नोंदिही ठे उन िेळचे
िेळी स््मरणपत्र देणे.

प्रकरण 9
कलम 4 (1) (ब) (ix)
कायागलयातील सिग ऄवधकारी / कमगचारी यांचे पदनामे ि संपकागसाठी दुरध््िनी िमांक यांची सुची
ऄ.िं .

ऄवधकारी/कमगचारी
यांचेनांि
श्रीमती ईज््िला

ईपविभागीय ऄवधकारी

गाडेकर

नगर भाग ऄहमदनगर

2

श्री.वशतोळे सी.एन

नायब तहवसलदार

0241-2345194

-

3

श्री.शशदे एस टी

ऄवतररक् त
् ऄवपल संकलन

0241-2345194

-

4

श्रीमती घोरपडे बी जी

फौजदारी ऄ.का.

0241-2345194

-

5

श्री.दाते एन बी

जवमन -1

0241-2345194

6

श्रीमती दातरं गे ि्ही
् ए

भूसंपादन ऄ.का.

0241-2345194

-

7

श्री.शशदे एस.टी

करमणुकर कर वनरीक्षक

0241-2345194

-

8

श्रीमती नळे एच एस

करमणुकर कर वनरीक्षक

0241-2345194

9

श्री.मासाळ ए एस

1

पदनाम

ऄ.का

कु ळकायदा, गौणखवनज

संपकागसाठीदुरध्
ि
् नीिमांक
कायागलय
वनिास
0241-2345194
-

0241-2345194

-

वलवपक
10

श्रीम.घोरपडे अर.बी.

अस््थापना वलपीक

0241-2345194

-

11

श्रीम.कु लकणी

जवमन - 2, अिक

0241-2345194

-

एस.एस.

जािक वलपीक

12

श्रीमती कठाळे ए.एम

टंचाइ वलपीक

0241-2345194

13

श्री.गोफणे अर.एल.

वशपाइ

0241-2345194

14

श्री.झािरे एस. बी.

वशपाइ

0241-2345194

15

श्री.खरात

िाहनचालक

0241-2345194

प्रकरण 15
कलम 4 (1) (ब) (xv)
कलम 4 (1) (ब) (15)ःःतपवशल

नागरीकांना मावहती वमळविण््यासाठी ईपलब्ध
् ऄसलेल््या सोइ सुविधांचा

कामकाजाच्या
् िेळा बाबत मावहती
नागरीकांना मावहती वमळणेसाठी कायागलयीन कामकाजाचे ददिशी कायागलयीन िेळेत अिश्यक
्
ऄसलेल््या मावहती
संबंधी ऄजग देता येइल. प्राप््त झालेल््या ऄजागनुसार कायदयातील तरतुदीनुसार मुदतीत कायगिाही के ली जाते.

प्रकरण 16
कलम 4 (1) (ब) (xvi)
कलम 4 (1) (ब) (16)ःः-

मावहती ऄवधका-यांचे नािे ि पदनामे ि आतर तपशील

ऄ.िं . मावहतीऄवधका-यांचेनाि

पदनाम

1

श्री वशतोळे सी.एन.

ना.तह

ऄ.िं .

ऄवपलीयऄवधका-यांचे

पदनाम

कायागलयाचाफोननंबर
0241-2345194

कायागलयाचाफोननंबर

नाि
1

श्रीमती ईज््िला गाडेकर

ईपविभागीय ऄवधकारी
नगर भाग ऄहमदनगर

0241-2345194

प्रकरण 17
कलम 4 (1) (ब) (xvii)
कलम 4 (1) (ब) (17)ःः- कायागलयाशी संबंवधत विहीत के लेली आतर मावहती.

िमांक-कावि/अस्
थ
् ा/306/2019
ददनांक-26/03/2019
रठकाण-ऄहमदनगर
(ईज्
ि
् लागाडेकर)
ईपविभागीयऄवधकारी,
नगरभागऄहमदनगर

