महाराष्ट्र ीासि
महसूल धवभाग

माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005
कलम 4 ब मिील पोटकलम ख (01 ते 17 ) अंतर्गत

उपविभागीय अविकारी कायालय विर्डी भाग विर्डी
ता. रािाता हि. अिमदिर्र यांचे कायालयाच्या माहितीचे
स्वयंप्रकटीकरण

माहीती अधिकार अधिधियम २००५ कलम ४ ब मिील पोटकलम ( ख) अन्वये  ााहीर करावयााा तपीील

माविती अविकार अविवियम 2005 अन्िये प्रकरण 4 पोटकलम (ख) अंतगगत उपविभागीय
अविकारी विर्डी भाग विर्डी यांचे कायालय,विर्डी ता.रािाता वि.अिमदिगर यांचे कायालयाचे
स्ियं प्रकटीकरण

उप विभागीय अविकारी विर्डी भाग विर्डी यांचे कायालय,विर्डी

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

कायालयाचे िाि : उपहवभार्ीय अहिकारी हिर्डी भार् हिर्डी, ता रािाता हि. अिमदिर्र
पत्ता : छत्रपती हिवािी कॉम्प्लेक्स, िर्र पंचायत िेिारी, हिर्डी ता. रािाता.
कायालय प्रमुख : उपहवभार्ीय अहिकारी, हिर्डी भार् हिर्डी
िासकीय विभागाचे िाि : मिसूल हवभार्
मंत्रालयाच्या खात्याच्या अवििस्त : मिसूल व वि हवभार्, मंत्रालय मंबई.
कायग क्षेत्र : हिर्डी उपहवभार्ातील रािाता व कोपरर्ाव िे दोि तालके.
भौगोवलक : वरील प्रमाणे तालके
कायािुरुप : रािाता व कोपरर्ाव तालक्यांवर पयगवेक्षण
विविष्ट कायग :
 अ) िहमि मिसूल अहिहियम व मंबई कूळ वहिवाट हियमाप्रमाणे अिगन्याहयक कामकाि
 ब) िहमि मिसूल व हबििेती िहमि मिसूल यांचे वार्षिक मिसूलीचे उहिष्ट पूणग करणे
 क) कायदा व सव्यवस्था दे खभाल
 र्ड) हिवर्डणूक कामकाि
 इ) िैसर्षर्क आपत्तीमध्ये मदत कायग व पिवगसिाबाबत पयगवेक्षण
 ई) कृ िी र्णिा व आर्षथक र्णिा संबंिी तालका पातळीवर पयगवेक्षण
 फ) भूसंपादि, हवहवि प्रकारचे प्रमाणपत्र दे णे (िातीबाबत, िॉिहिहमलेअर)हवभार्ातील कहिष्ठ
अहिकारी व कमगचारी यांच्या हिणगयावर अपील अहिकारी म्पिणूि काम पािणे िी या कायालयाची
प्रमख कतगव्ये आिे त.
विभागाचे ध्ये य िोरण : िितेच्या कामािी हिर्र्डीत हवियांिी अंमलबिावणी, लोकाहभमख प्रिासि व
सेवा परवणे , तसेच िबाबदार व संवेदििील प्रिासि व्यवस्था हिमाण करणे.
सिग संबंिीत कमगचारी : उपहवभार्ीय अहिकारी हिर्डी भार् हिर्डी यांचे आस्थापिेवर खालीलप्रमाणे
कमगचारी आिे त.
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1. हिरस्तेदार 2. लघलेखक 3.फौिदारी अव्वल कारकूि 4. भसंपादि अव्वल कारकूि 5. हलहपक. 6.
हलहपक 7.वािि चालक. 8.हिपाई 9.हिपाई

कायग : प्रत्येक अहिकारी / कमगचा-यास िेमि
ू हदलेले कामकाि
कामाचे विस्तृत स्िरूप : तक्ता अ प्रमाणे
स्थािर मालमत्ता : िािी.
िितेला दे त असलेल्या सेिांचा तपविल : िासिाच्या ध्येय िोरणांची अंमलबिावणी करणे.
संरचिेचा तक्ता : तक्ता अ प्रमाणे
कायालयीि दूरध्ििी क्र. 02423-255757 / 295757
िेळ : सकाळी 9.45 ते सायं. 5.45 (भारतीय प्रमाणवेळेिसार)
साप्ताविक सुट्टी आवण वििेष सेिांचा कालाििी : सवग रहववार व महिन्यातील दसरा व चौथा िहिवार
तसेच िासिािे िािीर केलेल्या सावगिहिक सट्ट्या हवहिष्ट सेवेसाठी पावसाळी िं र्ामात व हिवर्डणकीच्या
वेळी कायालय 24 तास चाल ठे वण्यात येते.
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उपविभागीय अविकारी विर्डी भाग विर्डी यांचे कायालयाची
संरचिा
तक्ता अ

उपविभागीय अविकारी विर्डी भाग विर्डी

तिवसलदार रािाता
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तिवसलदार कोपरगाि

उपविभागीय अविकारी विर्डी भाग विर्डी यांचे कायालयाची
संरचिा
तक्ता ब
उपविभागीय अविकारी

विरस्तेदार

लघुलेखक

अव्िल कारकू ि

वलपीक

अव्िल कारकू ि

वलपीक

विपाई

विपाई

िािि चालक
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प्रकरण 4 पोटकलम ख (1)
1 ) कायालयाची रचिा,कतगव्ये , काये :-

उपविभागीय अविकारी विर्डी भाग विर्डी यांचे कायालयाची रचिा खालील प्रमाणे आिे .

कार्यालर्य प्रमुख :- उपविभागीर्य अविकारी विर्डी भाग विर्डी
कार्यालर्यातील इतर कममचारी िगम

लघुलख
े क अपील

अ.का भुसप
ं ादन

अ. का. फौजदारी

वलवपक

वलवपक

संकलन वनहार्य हाताळल्र्या जाणा-र्या विषर्याची र्यादी खालील प्रमाणे -

अ. संकलनाचे
नं.
1

संकलनांस जोर्डलेले

नांि

कतमव्र्ये

जबाबदारी

विषर्य

विरस्तेदार

1)पर्यमिक्ष
े णासाठी असलेले

1. पर्यमिक्ष
े णासाठी असलेल्र्या सिम

पर्यमिक्ष
े णासाठी असलेल्र्या सिम

(नार्यब

सिम विषर्य

विषर्याचे पर्यमिक्ष
े ण करणे

संकलन वलपीका कर्डू न इष्टांका

तहवसलदार)

2)सिम बैठका, विविि

2.िासकीर्य मावहती अविकारी म्हणुन

प्रमाणे संदभम वनगमत करुन घेणे

महत्िाच्र्या व्र्यक्तींचे दौरे

अविवनर्यमातील तरतुदी नुसार कतमव्र्य

प्रलंबीत

र्याबाबत उपविभागीर्य

पार पार्डणे.

कार्यालर्य प्रमुख र्यांचे कर्डे सादर

अविकारी र्यांना अिगत

3.वनिड्णुक आर्योगाच्र्या आदेिानुसार

करणे पुिी तपासणी करणे.

करणे ि उपविभागातील

उपविभागातील मतदार र्याद्यांचे

कार्यालर्य

अविका-र्यांिी समन्िर्य

कामकाजािर वनर्यंत्रण ठे िणे.

अनुपस्स्थतीत

सािणे

4.वनिड्णुक आर्योगाच्र्या आदेिानुसार

कामाची जबाबदारी संभाळणे.

3)मावहती अविकार

वििानसभा वनिर्डणुकांची कार्यमिाही

िासकीर्य

अविवनर्यम 2005

मुदतीत पूणम करणे.

म्हणुन अविवनर्यमातील तरतुदी

4)सिम प्रकारच्र्या

5.मा. वजल्हाविकारी अहमदनगर र्यांचे

नुसार असलेली जबाबदारी पार

वनिर्डणुका

आदेिानुसार सहकार कार्यद्याखालील

पार्डणे.

संदभम

वनणमर्यासाठी

प्रमुख

र्यांचे

कार्यालर्यीन

मावहती

अविकारी

सहकारी संस्थांच्र्या वनिड्णुक
कार्यमक्रमानुसार वदलेल्र्या मुदतीत
कार्यमिाही पूणम करणे.
2

लघुलेखक

1)सिम प्रकारचे महसुली

1.अपीलामध्र्ये नोटीसा काढणे

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

अपील(आरटीएस अपील)

2.प्राप्त झालेल्र्या अजांना मुदतीत उत्तर

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

2)मावहती अविकार

देणे.

सांभाळणे,

अविवनर्यम २००५ अंतगमत

3.अवपलीर्य अविकारी र्यांचे सुचनांप्रमाणे

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

अपील

कामकाज करणे.

झालेले

3)दंर्डाविकारी चौकिी

4.वमटींग नोटस, विविि बैठकीचे

वनणमर्यासाठी

4)वसक्र्युरीटार्यझेिन

इवतिृत्त

प्रमुखाकर्डे

सादर

करणे

कार्यद्यांतगमत कामकाज

अपीलाच्र्या

नोटीसा

मुदतीत

5)हद्दपार केसेस

काढणे. अपीलाच्र्या चौकिीच्र्या
तारखा

इष्टांकाप्रमाणे
प्रलंबीत

संदभम
कार्यालर्य

वनश्चीत

करणे.

अवभलेखातील नकला वितरण
करणे ि वहिोब ठे िणे.

Page 6 of 24

3

भूसप
ं ादन

1)भू-संपादन ि काकर्डी

भुसप
ं ादन कार्यद्यातील तरतुदी नुसार

(अ. का.)

विमानतळ

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

वदलेल्र्या मुदतील भूसप
ं ादन प्रस्तािाची कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

2)सिम वनिर्डणूका

कार्यमिाही मुदतीत करणे.

इष्टांका

प्रमाणे

3) देिस्थान इनाम

संकलना साठी जोर्डण्र्यांत आलेल्र्या सिम संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

4)आदीिासी जमीनी

विषर्याचे प्राप्त झालेले सिम संदभम रोजचे झालेले

प्रत्र्यापमण

रोज नोंदविणे.

सांभाळणे,

प्रलंबीत

संदभम

वनणमर्यासाठी कार्यालर्य प्रमुखा

5)तुकर्डे बद
ं ी

संकलनाचे कार्यमवििरण गोषिारे दर

कर्डे

कार्यदर्याखालील प्रकरणे

सोमिारी तर्यार करुन स्िाक्षरीस ठे िणे.

परिानगी

6)गुंठेिारी /ितमभग
ं प्रकरणे

वनर्यतकावलके ठरिून वदलेल्र्या मुदतीत

प्रकरणा मध्र्ये मुदतीत कार्यमिाही

7)निीन ितम(कुळकार्यदा ि

तर्यार करुन पाठविणे.

करणे. प्राप्त झालेले प्रलंबीत

वसलींग िगळू न)

त्र्याच्र्या

नोंदी

सादर करणे अकृषीक
साठी

असलेल्र्या

पीआरए/पीआरबी संदभम वनणमर्या साठी कार्यालर्य
प्रमुखा कर्डे सादर करणे.

नोंदिहीत ठे िणे .

वनिर्डणूक आर्योगाच्र्या आदेिा
नुसार उप विभागातील मतदार
र्याद्यांचे कामकाजािर वनर्यंत्रण
ठे िणे.
वनिर्डणूक

आर्योगाचे आदेिा

नुसार वििानसभा वनिर्डणूकाची
कार्यमिाही मुदतीत पुणम करणे
मा वजल्हाविकारी अहमदनगर
र्यांचे आदेिा नुसार सहकार
कार्यद्याखालील

सहकारी

संस्थांच्र्या वनिर्डणूक कार्यमक्रमा
नुसार

वदलेल्र्या

मुदतीत

कार्यमिाही पुणम करणे.
प्राष्त झालेल्र्या अजाना मुदतीत
उत्तरे देणे.
4

फौजदारी

1) ए. र्डी. केसेस

संकलना साठी जोर्डण्र्यांत आलेल्र्या सिम संकलना संबि
ं ीचे सिम

(दंर्डव्र्य-4)

2) पासपोटम पर्डताळणी

विषर्याचे प्राप्त झालेले सिम संदभम रोजचे कागदपत्रे सुरक्षीत ठे िणे

अ.का.

मुख्र्यमंत्री सहा्र्यता वनिी

रोज नोंदविणे, संकलनाचे कार्यमवििरण

सांभाळणे, इष्टांका प्रमाणे

गोषिारे दर सोमिारी तर्यार करुन

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

जमातीविषर्यक कामकाज

स्िाक्षरीस ठे िणे. वनर्यतकावलके ठरिून

झालेले प्रलंबीत संदभम वनणमर्या

नैसर्गगक आपत्ती

वदलेल्र्या मदतीत तर्यार करुन पाठविणे साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे

4) दंर्डाविकारी चौकिी

त्र्याच्र्या

5)िस्त्र परिाना

नोंदिहीत ठे िणे . प्रलंबीत प्रकरणांची

6)पुरिठा विषर्यक बाब

नोंद ठे िन
ू िेळचे िेळी स्मरणपत्र देणे. झालेल्र्या अजानुसार परिाने

7) वबनिेती परिानगी

संकलनास जोर्डलेल्र्या विषर्यांचे संदभम

नुतणीकरणाचे आिश्र्यकते नोंदी

8) ऐपतीचे दाखले

वनणमर्यासाठी सादर करणे.

घेिन
ू स्िाक्षरी साठी सादर

3)अनुसवु चत

जाती

9) िृत्तपत्र नोंदणी
10) गुंठेिारी
11) करमणूक कर /
महाराजस्ि अवभर्यान
12) राजविष्टाचार
13)कार्यदा ि सुव्र्यिस्था
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ि

नोंदी

पीआरए/पीआरबी

सादर करणे . िस्त्र परिाने
नुतणीकरणा साठी प्राप्त

करणे..

5

वलपीक 1

1)आस्थापना

-

िेतन

संकलना साठी जोर्डण्र्यांत आलेल्र्या सिम

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

देर्यक,कार्यालर्यीन

विषर्याचे प्राप्त झालेले सिम संदभम रोजचे

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

खचम,प्रिास भत्ते

रोज नोंदविणे, संकलनाचे कार्यमवििरण

सांभाळणे,

इष्टांका

प्रमाणे

2)आस्थापना(तलाठी

ि

गोषिारे दर सोमिारी तर्यार करुन

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

कोतिाल)

स्िाक्षरीस ठे िणे. वनर्यतकावलके ठरिून

झालेले प्रलंबीत संदभम वनणमर्या

3)अविकारी/कममचारी

वदलेल्र्या मदतीत तर्यार करुन पाठविणे.

साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे

तक्रारी

प्रलंबीत प्रकरणांची नोंद ठे िन
ू िेळचे

4)मंर्डळाविकारी दैनंवदनी

िेळी स्मरणपत्र देणे. संकलनास

5)आिार कार्डम र्युआर्यर्डी

जोर्डलेल्र्या विषर्यांचे संदभम वनणमर्यासाठी

6)सिम प्रकारचे दाखले

सादर करणे.

सादर

करणे

.

कोपरगाि
जातीचे

(राहाता

ि

तालुक्र्यातील)
दाखले

तपासणे.

रोखीच्र्या नोंदिहीत झालेल्र्या

7)जातपर्डताळणी विषर्यक

व्र्यिहाराच्र्या नोंदी रोजच्र्या रोज

कामकाज

घेणे.

8)महसुल कल्र्याण वनिी

स्िाक्षरी साठी ठे िणे.

विषर्यक

नोंदिही

रोजचे

रोज

कामकाज

9)विविि सवमत्र्या विषर्यक
कामकाज
10)ग्रामस्थ वदन
11)भ्रष्टाचार
वनमूलमन/कौटू ं वबक
हहसाचार
12)ध्िजवदन वनिी
13)7/12संगणकीकरण
14)एनएलआरएमपी
15)

सिम

संकलनांच्र्या

नोट्स संकलीत करणे
16) संजर्य गांिी र्योजना
/आम आदमी र्योजना
17) आर एफ र्डी विषर्यक
कामकाज
18) जर्डिस्तू संग्रह
6

वलपीक - 2

1) िेती महामंर्डळ

संकलना साठी जोर्डण्र्यांत आलेल्र्या सिम संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

2) आर आर सी िसुली

विषर्याचे प्राप्त झालेले सिम संदभम रोजचे कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

3) वसलींग केसेस

रोज नोंदविणे, संकलनाचे कार्यमवििरण

सांभाळणे,

इष्टांका

प्रमाणे

4) कृषी गणना

गोषिारे दर सोमिारी तर्यार करुन

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

5) महाराजस्ि अवभर्यान

स्िाक्षरीस ठे िणे. वनर्यतकावलके ठरिून

झालेले प्रलंबीत संदभम वनणमर्या

6) जनगणना

वदलेल्र्या मदतीत तर्यार करुन पाठविणे साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे

7) गौण खवनज

त्र्याच्र्या

8) िासकीर्य िसुली

नोंदिहीत ठे िणे . प्रलंबीत प्रकरणांची

9) महालेखाकार

स्ितंत्र

नागपूर/मुंबई लेखे पवरच्छे द

स्मरणपत्र देणे. संकलनास जोर्डलेल्र्या

10) जमाबंदी

विषर्यांचे

11) पोलीस पाटील

करणे.

12) बांिकाम परिानगी
13) पजमन्र्यमान आकर्डे िारी
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नोंदी
नोंदिही
संदभम

पीआरए/पीआरबी
ठे िन
ू

िेळचे िेळी

वनणमर्यासाठी

सादर

सादर करणे. िासकीर्य िसुली
बाबत अहिाल सादर करणे.

प्रकरण 4
पोटकलम ख(2)

अविकारी /कमगचारी यांचे अविकार ि कतगव्ये :अ.

अविकारी कममचारी

नं.

र्यांचे नांि ि पद

1.

श्री.गोहिद हिदे
( उपविभागीर्य

संकलन

हाताळले जाणारे विषर्य

जबाबदारी

असलेले
अविकार

-

खालील नमूद प्रमाणे

कार्यालर्य प्रमुख र्या नात्र्याने
कामकाजािर वनर्यंत्रण ठे िणे ि

अविकारी तथा

वनगमती करणे

उपविभागीर्य
दं र्डाविकारी)
2.

पद वरक्त
( नार्यब तहवसलदार)
प्रभारी ना.
तहवसलदार
(बी.एल.खरात )

-

1)पर्यमिक्ष
े णा

खालील

सिम पर्यमिक्ष
े णा साठी असलेल्र्या सिम

विषर्य

संकलन

2) जनमाहीती अविकारी,

इष्टांका प्रमाणे संदभम वनगमत

मावहती अविकार अविवनर्यम करुन
2005

वलपीकांकर्डू न
घेणे

प्रलंबीत

संदभम

वनणमर्या साठी कार्यालर्य प्रमुख
र्यांचे कर्डे सादर करणे पुिी
तपासणी
प्रमुख

करणे.
र्यांचे

कार्यालर्य

अनुपस्स्थतीत

कार्यालर्यीन

कामाची

जबाबदारी संभाळणे.
3

श्री.कुसळकर
िार्य.एल.
( लघुलख
े क)

अपील 1)सिम प्रकारचे महसूली

संकलन अपीले

संकलनासंबि
ं ीचे

सिम

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

2)अिमन्र्यावर्यक कामकाज

सांभाळणे,

इष्टांका

प्रमाणे

3)मावहती अविकार अविवनर्यम

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

2005अंतगमत अपीले

झालेले प्रलंवबत संदभम वनणमर्या

4)वसक्र्युरीटार्यझेिन

साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे

कार्यद्यांतगमत कामकाज

सादर करणे अपीलाचे नोटीसा

5)हद्दपार केसेस

मुदतीत

काढणे.

चौकिीच्र्या

अपीलाचे

तारखा

वनश्चीत

करणे.
4

श्री. इजगे एस.िार्य.
( अव्िल कारकून)

भूसप
ं ादन 1)भू-संपादन ि काकर्डी
विमानतळ

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

सांभाळणे,

इष्टांका

प्रमाणे

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त
झालेले प्रलंबीत संदभम वनणमर्या
साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे
सादर करणे.
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5

श्री. खरात बी.एल.
(अव्िल कारकून)

दंर्डव्र्य-4

1) करमणूक कर

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

2)कार्यदा ि सुव्र्यिस्था

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

3)सीआरपीसी 133 ि 145

सांभाळणे,

इष्टांका

प्रमाणे

अंतगमत प्रकरणे

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

4)दंर्डाविकारी चौकिी

झालेले प्रलंबीत संदभम वनणमर्या

5) राजविष्टाचार

साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे

6)प्रदुषणविषर्यक कामकाज

सादर करणे . िस्त्र परिाने

7)वबनिेती

नुतणीकरणा

साठी

प्राप्त

झालेल्र्या अजानुसार परिाने
नुतणीकरणाचे
नोंदी

घेिन
ू

सादर

आिश्र्यकते
स्िाक्षरी

करणे.

साठी
दािे

मा.वजल्हाविकारी

र्यांचे

स्तरािर िेळेत पाठविणे.
6

श्री. िाघ एस.एन.
(वलपीक)

आस्थापना

1)आस्थापना - िेतन देर्यक,

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

कार्यालर्यीनखचम,प्रिास

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

भत्ते

सांभाळणे, इष्टांका

2) आस्थापना (तलाठी ि
कोतिाल)
3) अविकारी/कममचारी
तक्रारी

प्रमाणे संदभाची वनगमती करणे.
प्राप्त झालेले प्रलंबीत संदभम
वनणमर्या साठी कार्यालर्य प्रमुखा
कर्डे सादर करणे.

4) मंर्डळाविकारी दैनंवदनी
5) महसुल कल्र्याण वनिी
विषर्यक कामकाज
6) विविि सवमत्र्या विषर्यक
कामकाज
7) जर्डिस्तू संग्रह
8)कौटू ं वबक
हहसाचार
9)संजर्य गांिी र्योजना /आम
आदमी र्योजना
6

श्री.िेळके बी.के
(अव्िल कारकून)

जमाबंदी

1) िेती महामंर्डळ

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

2) आर आर सी िसुली

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

3) वसलींग केसेस

सांभाळणे,

इष्टांका

प्रमाणे

4) कृषी गणना

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

5) जनगणना

झालेले प्रलंबीत संदभम वनणमर्या

6) गौण खवनज

साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे

7) िासकीर्य िसुली

सादर करणे. िासकीर्य िसुली

8) महालेखाकार

बाबत अहिाल सादर करणे.

नागपूर/मुंबई

रोखीच्र्या नोंदिहीत झालेल्र्या

लेखे पवरच्छे द

नोंदी

रोजच्र्या

9) जमाबंदी

रोज घेणे. नोंदिही रोजचे रोज

10) बांिकाम परिानगी

स्िाक्षरी साठी ठे िणे.

11) पजमन्र्यमान आकर्डे िारी
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व्र्यिहाराच्र्या

12) झार्डे तोर्ड
13) रोखपाल िही नोंदिणे
7

श्री,जािि बी. जे.
(तलाठी)

जमीन

1) गािठाण विस्तार र्योजना

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

2) जमीन अदलाबदल करणे

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

3) राजीि गांिी प्रिासकीर्य

सांभाळणे,

इष्टांका

प्रमाणे

गवतमानता अवभर्यान

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

4) अवतक्रमण

झालेले प्रलंबीत संदभम वनणमर्या

5)पुनिमसन

साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे

6) जमीन संकलन विषर्यक

सादर

कामकाज

अविकारी

र्यांची

मावसक

7) 7/12 संगणकीकरण /

दैनंवदनी

तर्यार

करून

एनएलआरएमपी

मा.वजल्हाविकारी

8) आदीिासी जमीनी

सुपत
ू म

प्रत्र्यापमण

कोपरगाि

9)आवदिासी जमीन

जातीचे दाखले तपासणे.

करणे.

करणे.

उपविभागीर्य

र्यांचेकर्डे
(राहाता

ि

तालुक्र्यातील)

,प्रत्र्यापमण /विक्री परिानगी
10) उपविभागीर्य अविकारी
र्यांची मावसक दैनंवदनी तर्यार
करणे
11) तुकर्डे बद
ं ी
कार्यदर्याखालील प्रकरणे
12)आिार कार्डम र्युआर्यर्डी
13)सिम प्रकारचे दाखले
14)जातपर्डताळणी विषर्यक
कामकाज
15) पोलीस पाटील
8

श्री.खोजे एस.पी.
(वलवपक)

आिक/
जािक
संकलन
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1)आिक जािक

मावहती अविकार अविवनर्यम

टपालविषर्यक कामकाज

2005 अन्िर्ये प्राप्त अजांची

2) माहीती अविकार

मावहती

अविवनर्यम 2005 अंतगमत

सुरिातीस

माहीती सादर करणे विषर्यक

कार्यालर्याकर्डे सादर करणे

कामकाज / ऑनलाईन

.िासन

संदभम

माहीती अविकारविषर्यक

संदभम

,मा.मंत्री

कामकाज

,मा.आमदार

4) आपले सरकार विषर्यक

संदभम,मा.न्र्यार्यालर्यीन

कामकाज / ऑनलाईन

,मावहती अविकार ,लोकिाही

तक्रारीविषर्यक कामकाज

वदन संदभम ,तारांवकत प्रश्न

5) पी.जी. पोटम लविषर्यक

,वििानसभा ,लोकसभा प्रश्न

कामकाज

इ.नोंदिह्या

6)अपीलविषर्यक

ठे िणे.आपले सरकार पोटम ल

कामकाजासाठी अपील

िरील तक्रारींचा आढािा घेिन
ू

संकलनास आिश्र्यकतेनुसार

तक्रारी

मदत करणे

करणे

दर

मवहन्र्याच्र्या

मा.वजल्हाविकारी
,मा.आर्युक्त
संदभम
/खासदार

ऑनलाईन

संदभम

अद्याित

वनगमत

7)सामावजक ि आर्गथक
सिेक्षण
8)िासन संदभम ,मा.आर्युक्त
संदभम ,मा.मंत्री संदभम
,मा.आमदार /खासदार
संदभम,मा.न्र्यार्यालर्यीन संदभम
,मावहती अविकार
,लोकिाही वदन संदभम
,तारांवकत प्रश्न ,वििानसभा
,लोकसभा प्रश्न इ.नोंदिह्या
अद्याित ठे िणेबाबत .
9

श्री.बुळे एस.बी.
( वलपीक )

टं चाई

1) आरएफर्डी विषर्यक

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

कामकाज

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

2)जलर्युक्त वििार अवभर्यान

सांभाळणे,

इष्टांका

प्रमाणे

3)गाळमुक्त िरण,गाळर्युक्त

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

वििार

झालेले प्रलंबीत संदभम वनणमर्या

4)टं चाई

साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे

5)नैसर्गगक आपत्ती

सादर करणे.

6)श्री,साईबाबा संस्थान

वनिर्डणूक आर्योगाच्र्या आदेिा

विर्डी /विर्डी िहर समस्र्या

नुसार उप विभागातील मतदार

7)नगरपावलका चौकिी

र्याद्यांचे कामकाजािर वनर्यंत्रण

8)िनहक्क कार्यदा 2006

ठे िणे.

9)श्री,साईबाबा िताब्दी

वनिर्डणूक आर्योगाचे आदेिा

महोत्सि विषर्यक कामकाज

नुसार

10) महाराजस्ि अवभर्यान

वनिर्डणूकाची

11) िेतकरी आत्महत्र्या

मुदतीत पुणम करणे

12)मुख्र्यमंत्री सहा्र्यता

मा वजल्हाविकारी अहमदनगर

वनिी

र्यांचे आदेिा नुसार सहकार

13) आर एफ र्डी विषर्यक

कार्यद्याखालील

कामकाज

संस्थांच्र्या वनिर्डणूक कार्यमक्रमा

14) सिम संकलनांच्र्या नोट्स

नुसार

संकलीत करणे

कार्यमिाही पुणम करणे.

15)वनर्यमानुसार नक्कल

प्राष्त

फी िसूल करणे

मुदतीत उत्तरे देणे.

16)नक्कल फी जमा/खचम
नोंदिही वलवहणे
17)नक्कल अजम नोंदिही
ठे िणे
18) सिम वनिर्डणूका
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वििानसभा

वदलेल्र्या
झालेल्र्या

कार्यमिाही

सहकारी
मुदतीत
अजाना

10

श्री. गटकळ यु.एम.
(अव्वल कारकून)

दंडव्य-2

1)ए.र्डी.केसेस

संकलना

संबि
ं ीचे

सिम

2) िस्त्र परिाना

कागदपत्रे

सुरक्षीत

ठे िणे

3)पुरिठा विषर्यक बाब

सांभाळणे,

इष्टांका

प्रमाणे

4)ऐपतीचे दाखले

संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त

5)िृत्तपत्र नोंदणी

झालेले प्रलंबीत संदभम वनणमर्या

6) अनुसवु चत जाती ि

साठी कार्यालर्य प्रमुखा कर्डे

जमातीविषर्यक कामकाज

सादर करणे.

7) गुंठेिारी
8) दरखास्त केसेस
9) कुळकार्यदा ि दे िस्थान
इनाम
10)

दप्तर

मंर्डहाविकारी,

तपासणी
वलपीक

ि

तलाठी
11) सैवनक कल्र्याण वनिी
12)

भ्रष्टाचार

वनमुमलन

कामकाज
13) ग्रामस्थ वदन
14) स्िातंत्र्र्य सैवनक विषर्यक
कामकाज
15) मंर्डळाविकारी दैनंदवनी
16) पासपोटम पर्डताळणी
17)

ितमभंग

वसलींग िगळू न)
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प्रकरणे

(

प्रकरण 4
पोटकलम ख(3)
पर्यमिक्ष
े कीर्य साखळी जबाबदारी सह वनणमर्य प्रवक्रर्येचा तपिील :अन

वनणमर्य प्रवक्रर्येत समाविष्ट असलेले

त्र्यांची जबाबदारी

अविकारी कममचारी र्यांची नांि
1

श्री. गोहिद हिदे

कार्यालर्य प्रमुख र्या नात्र्याने कामकाजािर वनर्यत्रंण ठे िणे ि
वनगमती करणे.

प्रकरण 4
पोटकलम ख (4)
कतमव्र्य पार पार्डीत असतांना पाळािर्याचे वनकष :अ नं

अविकारी /कममचारी

संकलन

र्यांचे नांि

कतमव्र्य पार पार्डीत असतांना संकलना संबि
ं ी पाळािर्याचे
वनकष (उदा.गुणित्ता /कार्यमपत
ू ी िेळापत्रक/ नेमन
ू वदलेले
उददीष्टर्ये त्र्या बाबत अटी/िती हकिा आिश्र्यक
कागदपत्रे इत्र्यादीचा तपिील.)

1

श्री . गोववद विंदे

उपविभागीर्य

कार्यालर्य प्रमुख

अविकारी
2

श्री.खरात बी.एल

विरस्तेदार (प्र.

पर्यमिक्ष
े णा साठी असलेल्र्या सिम संकलनाची कामे मुदतीत

नार्यब

करुन घेणे.मावहती अविकार अविवनर्यम 2005 नुसार प्राप्त

तहवसलदार)

प्रकरणांिर िासकीर्य मावहती अविकारी म्हणुन कार्यद्यातील
तरतुदी नुसार मुदतीत वनणमर्य घेणे.

3

श्री.कुसळकर िार्य.एल

लघुलेखक

प्राप्त

झालेल्र्या अजांना मुदतीत उत्तरे देणे, अपीलातील

प्रकरणात नोवटसा ठे िणे.
4

श्री.इजगे एस.िार्य

भूसप
ं ादन
(अ.का.)

5

श्री.खरात बी.एल

भुसप
ं ादन कार्यद्यातील तरतुदी नुसार वदलेल्र्या मुदतील
भूसप
ं ादन प्रस्तािाची कार्यमिाही मदतीत करणे.

दंर्डव्र्य -4

संकलना साठी जोर्डण्र्यांत आलेल्र्या सिम विषर्याचे प्राप्त झालेले

(अ.का.)

सिम संदभम रोजचे रोज नोंदविणे, संकलनाचे कार्यमवििरण
गोषिारे

दर

सोमिारी

तर्यार

करुन

स्िाक्षरीस

ठे िणे.

वनर्यतकावलके ठरिून वदलेल्र्या मदतीत तर्यार करुन पाठविणे
त्र्याच्र्या नोंदी पीआरए/पीआरबी नोंदिहीत ठे िणे . प्रलंबीत
प्रकरणांची नोंद ठे िन
ू िेळचे िेळी स्मरणपत्र देणे. वबनिेती
प्रकरणांत 90 वदिसाचे आत अंवतम कार्यमिाही करणे
6

श्री. िेळके बी.के.

जमाबंदी

संकलना संबि
ं ीचे सिम कागदपत्रे सुरक्षीत ठे िणे सांभाळणे,

(अ.का.- 2)

इष्टांका प्रमाणे संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त झालेले प्रलंबीत
संदभम वनणमर्या साठी कार्यालर्य प्रमुखाकर्डे सादर करणे.
रवजस्टर अद्याित करणे , नोंद्वह्या अद्यर्याित ठे िणे.
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7

श्री.गटकळ र्यु.एम.

दंर्डव्र्य-2

संकलना संबि
ं ीचे सिम कागदपत्रे सुरक्षीत ठे िणे सांभाळणे,

(अ.का.)

इष्टांका प्रमाणे संदभाची वनगमती करणे. प्राप्त झालेले प्रलंबीत
संदभम वनणमर्या साठी कार्यालर्य प्रमुखाकर्डे सादर करणे.
रवजस्टर अद्याित करणे , नोंद्वह्या अद्यर्याित ठे िणे.

8

श्री. बुळे एस.बी.

(वलपीक 1)

संकलना साठी जोर्डण्र्यांत आलेल्र्या सिम विषर्याचे प्राप्त झालेले
सिम संदभम रोजचे रोज नोंदविणे, संकलनाचे कार्यमवििरण
गोषिारे

दर

सोमिारी

तर्यार

करुन

स्िाक्षरीस

ठे िणे.

वनर्यतकावलके ठरिून वदलेल्र्या मदतीत तर्यार करुन पाठविणे
त्र्याच्र्या नोंदी पीआरए/पीआरबी नोंदिहीत ठे िणे . प्रलंबीत
प्रकरणांची नोंद ठे िन
ू िेळचे िेळी स्मरणपत्र देणे. जातीचे
दाखले तपासणे. रोखीच्र्या नोंदिहीत झालेल्र्या व्र्यिहाराच्र्या
नोंदी रोजच्र्या रोज घेणे.

प्रकरण 4
पोटकलम ख (5)
कामे करताना विचारात घ्र्यािर्याचे अविवनर्यम, मॅन्र्युअल आवण अवभलेख
उपविभागीर्य अविकारी विर्डी भाग विर्डी र्या कार्यालर्यातीलअविकारी कममचारी िासकीर्य कामे करताना
खालील अविवनर्यम, मॅन्र्युअल इत्र्यादींचा िापर करतात.
अनु.क्र.

अविसूचीत नमूद केलेले विषर्य

वनर्यम क्र. ि
िषम

1.

महाराष्र जवमन महसूल अविवनर्यम ि त्र्या अंतगमत वनर्यम

१९६६

2.

जवमन िारणा मर्यादा कार्यदा(कमाल मर्यादा ि विवनर्यमन) अविवनर्यम

१९७६

3.

भूसप
ं ादन अविवनर्यम

१९८४

4.

भारतीर्य िस्त्र अविवनर्यम

१९५९,१९६२

5.

The Bombay government premises (Eviction Act 1955)

१९५५

6.

स्फोटक अविवनर्यम

१८८४

7.

विस्फोटक वनर्यम 2008,(कलम 102102(1) ि 103 (1) (2)(3) नुसार अमोवनर्यम नार्यरेट

२००८

वनर्यम 2012)
8.

विघातक कृत्र्यांना आळा घालणे बाबतचा कार्यदा

9.

पेरोवलर्यम अॅक्ट 1934 अंतगमत वनर्यमािली 2012

१९८१/१९९६

10. मुंबई पोवलस अविवनर्यम

१९५१

11. मुंबई दारुबंदी अविवनर्यम

१९४९

12. मामलेदार कोटम अविवनर्यम

१९०६

13. फौजदारी प्रवक्रर्या संवहता

१९७३

14. तुकर्डे बद
ं ी ि िेतजवमन एकवत्रकरण अविवनर्यम

१९४७

15. अनुसवू चत जमाती ि इतर पारं पावरक िनवनिासी (िनहक्काची मान्र्यता) अविवनर्यम 2006,

२००६/२००८

वनर्यम 2008 ि सुिारणा वनर्यम 2012

/२०१२

16. महाराष्र िृक्षतोर्ड अविवनर्यम

१९६४

17. मुंबई कूळिवहिाट ि िेतजवमन अविवनर्यम

१९६१/१९७५

18. मुंबई कूळिवहिाट ि िेतजवमन अविवनर्यम

१९४८,१९५६
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19. महाराष्र प्रकल्प बावित व्र्यक्तींचे पुनिमसन अविवनर्यम

१९७६,१९८६,
१९९९

20. महाराष्र जवमन महसूल वनर्यम (भुमी अवभलेख)1970
21. लोक प्रवतवनवित्त्ि

१९५०/५१

22. मतदार नोंदणी वनर्यम

१९६०

23. महाराष्र ग्राम पोवलस

१९६७

24. अत्र्यािश्र्यक िस्तु

१९५५

25. महाराष्र अनुसवु चत िस्तु वकरकोळ व्र्यापार परिाना आदेि

१९७९

26. महाराष्र अनुसवु चत जमातींना जवमवन प्रत्र्यार्गपत करणे

१९७४

27. महाराष्र ग्रावमण रोजगार हमी अविवनर्यम

२००५

28. प्रेस अॅण्र्ड रवजस्रेिन ऑफ बुक्स अॅक्ट

१८६७

29. मुंबई विवत्तर्य वनर्यम पुस्स्तका

१९७८

30. महाराष्र नागरी सेिा(सेिच्े र्या सिम सािारण िती)

१९८१

31. महाराष्र नागरी सेिा (िेतन वनर्यम)

१९८१

32. महाराष्र नागरी सेिा (रजा वनर्यम)

१९८१

33. महाराष्र नागरी सेिा (विस्त ि अपील वनर्यम)

१९७९

34. महाराष्र नागरी सेिा (सेिावनिृत्ती वनर्यम)

१९८२

35. महाराष्र नागरी सेिा (पदग्रहण अििी, स्स्िर्येतर सेिा आवण वनलंबन, बड्तफी ि सेित
े न
ु

१९८९

काढू न टाकणे र्यांच्र्या काळातील प्रदाने) वनर्यम
36. महाराष्र आकस्स्मक खचम वनर्यम

१९६५

37. महाराष्र नागरी सेिा (मानिन फी, स्थावनक पूरक भत्ता ि घरभार्डे भत्त)वनर्यम

१९८१

38. महाराष्र नागरी सेिा (िासकीर्य वनिास स्थानाचा ताबा)वनर्यम

१९८१

39. महाराष्र नागरी सेिा (प्रिासभत्ता) वनर्यम

१९८१

40. क्षतीपूती वनिी र्योजना

१९८२

41. रोखीकरण वित्तीर्यमत्तेची पुनररमचना आवण प्रवतभुती वहतसंबि
ं ांची अंमलबजािणी अविवनर्यम

२००२

42. महाराष्र अनुसवू चत जाती जमाती, विमुक्त जाती, भट्क्र्या जमाती, इतर मागास िगमि वििेष

२०००

मागास प्रिगम जातीचे प्रमाण पत्र (देण्र्याचे ि पड्ताळणीचे विवनर्यमन)अविवनर्यम
43. मुंबई करमणूक िुल्क अविवनर्यम

१९२३

44. मुंबई करमणूक िुल्क वनर्यम

१९५८

45. केबल नोंदणी अॅक्ट

१९९५

46. वचत्रपट्गृह विवनर्यमन वनर्यम

१९६६

47. वसनेमा व्र्यवतवरक्त सािमजवनक मनोरंजनाच्र्या जागांसाठी ि इतर कार्यमक्रमांसाठी परिाना देणे

१९६०

ि त्र्यािर वनर्यंत्रण ठे िणे
48. सािमजवनक करमणुकीच्र्या जागेबाबत वनर्यमािली

१९६१

49. टे वलग्राफ प्राविकरण भारतीर्य टे वलग्राफ कार्यदा (तार अविवनर्यम)

१८८५

50. विद्युत (िीज) अविवनर्यम

२००३

51. महाराष्र गौण खवनज अविवनर्यम

१९५७

52. महाराष्र खवनज विकास ( वनर्गमती ि उपर्योगाचे) वनिी अविवनर्यम

२००१

53. महाराष्र गौण खवनज उत्खनन (विकास ि वनर्यम)

२०१३

54. महाराष्र ग्रावमण रोजगार हमी र्योजना मागमदिमक पुस्स्तका

२००६

55. वजल्हा पवरषद पंचार्यत सवमती कार्यदा

१९६१

56. मावहतीचा अविकार अविवनर्यम

२००५
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कार्यालर्यांिी संबि
ं ीत कार्यदे,वनर्यम,पवरपत्रके,िासन वनणमर्याची मावहती.
अ.

विषर्य

विषर्यािी संबि
ं ीत

नं.

कार्यदा
विरस्तेदार

पर्यमिक्ष
े क

संकलनास

संबि
ं ीत

भूसप
ं ादन
(अ.का.)

1.

भूसप
ं ादन

कार्यदा 1894
2.

कमाल जमीन

िारणा कार्यदा
3.

2

वनिर्डणूक

पर्यमिक्ष
े क संकलनास

पर्यमिक्ष
े क संकलनास

अविकार मावहती

अविवनर्यम 2005
1

िासन वनणमर्य

मुंबई कुळ

अविकार

संकलनास

सहकारी

मावहती

अविकार

िन

महसूल ि िन विभागा

वनर्यम

विभागा कर्डू न िेळो

कर्डू न िेळो िेळी प्राप्त

कमाल जवमन िारणा

िेळी

होणारे

संबिी वनर्यम

िासन वनणमर्य

पवरपत्रके

भारताचे

वनिर्डणूक

भारताचे

नोंदणी वनर्यम 1960

आर्योग

ि

आर्योग

.

वनिर्डणूक

आर्योग वनिर्डणूक आर्योग र्यांचे

र्यांचे

कर्डील

कर्डील

वनिर्डणूक

काळात

काळात िेळो िेळी प्राप्त

1.

पवरपत्रक
ि

प्राप्त

होणारे

िासन

मुंबई कुळ

वनर्यम

विवनदीष्ट

,

महसूल

अविवनर्यम 1948
त्ि कार्यदा 1950

अविकार

भुसप
ं ादना संबिी

1.

लोकप्रवतवनिी

मावहती
वनणमर्य

िवहिाट ि िेतजवमन

2.

पर्यमिक्ष
े क

वनर्यम

िवहिाट ि िेतजवमन
1.

पवरपत्रके

ं ीत सिम पवरपत्रक
कार्यदे, संबि
ं ीत सिम वनर्यम, संबि
ं ीत सिम वनणमर्य, संबि

सिम

मावहती

वनर्यम

मतदार

संस्था

अविवनर्यम 1960

िेळो

राज्र्य

िेळी

वनिर्डणूक
ि

राज्र्य

वनिर्डणूक

प्राप्त होणारे पवरपत्रके.

होणारे वनणमर्य.
3

अपील कक्ष

1.

म

ज

1.

महाराष्र

महसूल ि िन तसेच

गृह विभागा कर्डू न

गृह विभागा कर्डू न िेळो

अविवनर्यम 1966 चे

जमीन

कलम 147 ि 157

(अपील पुनमविलोकन िेळो

2.

मुंबई पोलीस

अविवनर्यम 1951
3.

महाराष्र िेत

महसूल

महसूल ि िन तसेच

पुनरीक्षण

)

िेळी

प्राप्त िेळी

वनर्यम होणारे िासन वनणमर्य

प्राप्त

होणारे

िासन पवरपत्रके

1967.
2.

म

ज

म

जमीन ि कुळ िवहिाट

अविकार

अवभलेख

अविवनर्यम 1948 चे

नोंदिहर्या

कलम 74

करणे ि सुस्थीतीत

(तर्यार

ठे िणे) वनर्यम 1971.
4

आस्थापना

----

महाराष्र नागरी सेिा

सामान्र्य

वनर्यम 1979

विभाग ि गृह विभागा

(विस्त

ि

अपील, कर्डू न

िेतन, रजा, पेन्िन.)

िेळी

प्रिासन
कर्डू न िेळो

प्राप्त

होणारे

सामान्र्य प्रिासन ि गृह
विभागा

कर्डु न

िेळोिेळी प्राप्त होणारे
िासप पवरपत्रके

िासन वनणमर्य
5

जमीन

1.
जमीन

महाराष्र

महाराष्र

महसूल महसुल

जवमन
अविवनर्यम

अविवनर्यम 1966 चे 1966 ि त्र्या खालील
कलम 22,36, 44,45,
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वनर्यम

महसूल

ि

िन

महसूल ि िन विभागा

विभागा कर्डू न िेळो

कर्डू न िेळो िेळी प्राप्त

िेळी

होणारे िासन पवरपत्रके

प्राप्त

िासन वनणमर्य

होणारे

6

फौजदारी

1.

म

ज

म

1.

महाराष्र

अविवनर्यम 1966 चे जवमन महसुल गौण
खवनजांचे उत्खनन ि

कलम 48
2.

मुंबई

पोली ती

वनर्यम

महसूल ि िन तसेच

गृह विभागा कर्डू न

गृह विभागा कर्डू न िेळो

िेळो

िेळी

प्राप्त िेळी

होणारे िासन वनणमर्य

प्राप्त

होणारे

िासन पवरपत्रके

1970

अविवनर्यम 1951
3.

काढणे

महसूल ि िन तसेच

मुंबई

मद्यवनषेि

अविवनर्यम

1949 कलम 93
4.

पासपोटम

अविवनर्यम 1967.
5.

प्रेस

ऑफ

रवजष्रेिन ऑफ ऍ़ क्ट
1867
6.

फौजदारी

प्रवक्रर्या संवहता 1973
7

जमाबंदी

1.

म

ज

म

महसूल ि िन विभाग महसूल ि िन विभाग

म.ज.मअ.(झार्डे

अविवनर्यम 1966 चे

इत्र्यादी

कलम 25

अविकारांचे वनर्यमन ) पुरिठा,

2.

करण्र्यां बाबत वनर्यम पुरिठा ि स्िच्छता

ि

भूजल कार्यदा 1993

1967

विभागा कर्डू न िेळो

कर्डू न िेळो िेळी प्राप्त

चे

कलम

महाराष्र

िेळी

होणारे

िस्तु

(वपण्र्याचे

महाराष्र

3.जीिनािश्क
अविवनर्यम 1955

बाबतीतील तसेच अन्न ि नागरी

भूजल

तसेच अन्न ि नागरी

पाणी पुरिठा, पाणी पुरिठा

प्राप्त

होणारे

पाण्र्याचे िासन वनणमर्य

स्िच्छता

विभागा
िासन

पवरपत्रके

उदभिांचे 200 वमटर
पवरसरांत

विहीर

खोदणेस मनाई करणे
)वनर्यम 1995.
8

प्रिासन

फौजदारी दंर्ड संवहता --------

गृह विभागा कर्डू न

1973 चे कलम 174.

िेळो

िेळी

प्राप्त िेळी

होणारे िासन वनणमर्य
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गृह विभागा कर्डू न िेळो
प्राप्त

होणारे

िासन पवरपत्रके.

प्रकरण 4
पोटकलम ख (6)
कार्यालर्याच्र्या अखत्र्यारीतील जतन करािर्याच्र्या कागदपत्रांची िगमिारी
अन

विषर्य

जतन करािर्याच्र्या कागदपत्राची िगमिारी नुसार कागदपत्राचा तपिील
िगम अ

1

आस्थापना

िगम ब

िगम क

1.

एस.ओ. फाईल

1.

िेतन बील

1.

2.

सव्हीस बुक

2.

कॅि बुक

वििरण

3.

गोपनीर्य

2.

अहिाल संकलन
2

भूसप
ं ादन

भूसप
ं ादन अिार्डम

रोहर्यो

1.

कु.का.

वकरकोळ

पत्र

व्र्यिहार संवचका
वनर्यत

कलम

भूसप
ं ादन संर्यक्
ु त मोजणी

कार्यमवििरण

---

नकािा

भूसप
ं ादन

1. वकरकोळ

1

वनर्यतकालीके

व्र्यिहार

1.कार्यमवििरण

संवचका

प्रकरणे
स्थार्यी

1.

कावलके

43 खालील जमीन विक्री
2.

कार्यम

िगम र्ड

आदेि

पत्र

2.वनर्यत कावलके

संवचका
3.

3

फौजदारी

1.

ितममान

पत्र

प्रिासन

प्रकावित करणे

साठी

केलेले प्रपत्र
2.

गोळीबारा
आलेला

पत्र

संदभात

1. कार्यमवििरणे

व्र्यिहार

2. वनर्यत कावलके

व्र्यििहार

3. िाळू परिाना

संवचका

चौकिी संवचका

नोंदिही

1. वकरकोळ

पत्र

प्रेस

वर्डक्लेरेिन नोंदिही
3.

जमाबंदी
1. स्थार्यी

आदेि

संवचका

झार्डतोर्ड

परिानगी

प्रकरणे

2. ए.र्डी.केस
4

अपील कक्ष

1. स्थार्यी आदेि संवचका

1. अपील मेमो

1 वनर्यत कालीके

1

वकरकोळ

2.कु.का.क.63 खालील

2 .वनकालपत्र

संवचका

व्र्यिहार संवचका

जमीन विक्री प्रकरणे

3. केसेस नोंदिही

2 कार्यमवििरण पत्र

2

अपीला

पत्र
सोबत

सादर केलेली इतर
कागदपत्रे.

प्रकरण 4
पोटकलम ख (7)
िोरण आखणे ि राबविणे र्या प्रवक्रर्येत जनतेकर्डू न घ्र्यािर्याच्र्या सुचना,वनिेदने स्स्िकारणे ि त्र्यािर
कार्यमिाही करणे बाबची कार्यमपध्दती.
िोरण आखणे ि राबविणे र्या प्रवक्रर्येत जनते कर्डु न प्राप्त होणाऱ्र्या सुचना वनिेदने प्राप्त झाले नंतर त्र्यासुचना वनिेदना
मिील मागणी उपविभागीर्य कार्यालर्याच्र्या अखत्र्यारी मिील असल्र्यास अंमल बजािणी करणे बाबत त्िरीत कार्यमिाही
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उप विभागात राबविली जाते. जनतेच्र्या सुचना जर इतर विभागािी संबिीत असतील तर अिा सुचनांप्रमाणे कार्यमिाही
करणे बाबत संबि
ं ीत
विभाग प्रमुख र्यांना कळविले जाते जर जनतेच्र्या सुचना र्या काही िोरणात्मक वनणमर्या संदभातअसतील तरच त्र्या
संदभात मा.वजल्हाविकारी कार्यालर्यास अहिाल सादर केला जातो.

प्रकरण 4
पोटकलम ख (8)
उपविभागीर्य स्तरािर तालुका स्तरािरील विविि विषर्याचे सवमती उपविभागीर्य अविकारी हे पदवसध्द
अध्र्यक्ष असलेल्र्या विविि सवमत्र्या
कार्यालर्यािी संबि
ं ीत विविि मंर्डळे ,पवरषदा,हकिा सवमत्र्या र्याची रचना त्र्याचे अध्र्यक्ष ि इतर सदस्र्य र्यांची
वनिर्ड प्रवक्रर्या सदस्र्य सवचि र्याबाबतचा तपविल,सवमत्र्यांची कार्यम,अविकार इत्र्यादी तपविल तसेच सवमत्र्यांच्र्या
बैठकांचे िेळापत्रक र्याबाबतचा तपविल दर्यािा.सदर बैठकांना सिम सामान्र्य

जनतेस उपस्स्थत रहाता र्येईल कार्य

हकिा सदर बैठकांचे इवतिृत जनतेस उपलब्ि होिु िकेल कार्य र्याचा तपविल उपविभागीर्य स्तरािर/तालुका
स्तरािरील विविि विषर्याचे सवमती उपविभागीर्य अविकारी हे पदवसध्द अध्र्यक्ष असलेल्र्या विविि सवमत्र्या.
अ.नं.

संकलन

िासन वनणमर्य क्रमांक

सवमतीचे नांि

बैठक घेणे साठीचा
कालाििी

1

फौजदारी

उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग मंत्रालर्य

िेठ वबगार वनमुमलन

मुबई

दक्षता सवमती

800032

अविसुचना

वदनांक

त्रैमावसक बैठक

19/3/2003
4

जमीन

महाराष्र ि िन विभाग क्रं. एफ.र्डी.एम.

संत तुकाराम िनग्राम

2005/प्र.क्रं. 313/फ-2 मुंबई

सवमती

वद.

20/11/06
5

6

जमीन

आस्थापना

अनुसवु चत जमाती ि इतर पारंपावरक िना

उपविभागीर्य

वनिासी (िनहक्कांची मान्र्यता) अविवनर्यम

स्तरािरील िन हक्क

2006 आवण वनर्यम 2008

सवमती

सामन्र्य प्रिासन विभाग िासन वनणमर्य

उपविभागीर्य

क्र.एसआरव्ही2014/प्र.क्र.26/12

स्तरािरील

वद.31/01/2014

पदस्थापना

नागरी सेिा मंर्डळ

सवमती

बदली

उप विभागीर्य स्थरािर कार्यान्िीत असलेल्र्या सवमतीच्र्या बैठवकस फक्त िासन वनणमर्या नुसार
स्थावपत झालेल्र्या ि वनर्युक्त केलेल्र्या सदस्र्यानांच बैठवकस उपस्स्थत राहाता र्येईल सिम सामान्र्य जनतेस र्या बैठवकस
उपस्स्थत रहाता र्येणार नाही. मात्र बैठवकत झालेल्र्या चचेनुसार तर्यार झालेले इतीिृत सिम सामान्र्य जनतेस हिे
असल्र्यास त्र्यांना मावहती अविकार अविवनर्यम 2005 मिील तरतुदी नुसार आिश्र्यक नमुन्र्यात अजम देऊन अिा
इतीिृताची मागणी केल्र्यास देता र्येईल.
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प्रकरण 4
पोटकलम ख (8)
कार्यालर्यातील सिम अविकारी / कममचारी र्यांचे नािे,पदनामे ि संपकासाठी दुरध्िनी क्रमांक र्यांची सुची

अन

अविकारी/कममचारी र्यांचे

पदनाम

संपकासाठी दुरध्िनी क्रमांक

नांि
1

श्री .गोववद विंदे

उपविभागीर्य अविकारी

2

श्री. खरात बी.एल.(प्रभारी)

विरस्तेदार

नार्यब

कार्यालर्य

वनिास

02423-255757

-

02423-255757

तहवसलदार
3

श्री.कुसळकर िार्य.एल.

लघुलेखक

02423-255757

4

श्री. खरात बी.एल.

अ.का

02423-255757

5

श्री. इजगे एस.िार्य

अ.का.

02423-255757

7

श्री.गटकळ र्यु.एम.

अ.का.

02423-255757

8

श्री. बुळे एस.बी.

वलपीक

02423-255757

9

श्री. जािळे ए. पी.

िाहन चालक

02423-255757

10

श्री. जगदाळे के.सी.

विपाई

02423-255757

11

वरक्त

विपाई

-

प्रकरण 4
पोटकलम ख (10)
कार्यालर्यातील सिम अविकारी / कममचारी र्यांना देणेत र्येणारे दरमहा िेतन ि भत्ते र्याबाबतचा तपविल
िेतनश्रेणीसह देणेत र्यािा.
अ नं

अविकारी/

पदनाम

मुळ पगार

कममचारी र्यांचे नांि
1

श्री. गोहिद हिदे

उपविभागीर्य

र्डी.पी.

80,000

महागाई

इतर

एकूण

भत्ता

भत्ते

पगार

2406

11766

13600

अविकारी
2

वरक्त

विरस्तेदार

4

िजािट

वनव्िळ
पगार

26584

91080

4

-

-

-

-

-

-

-

र्डी.पी.

50400

8568

1556

73279

15438

57841

नार्यब
तहवसलदार
3

श्री.कुसळकर

लघुलेखक

िार्य.एल.

1

4

श्री. बी.एल. खरात

अ.का

र्डी.पी.

39200

6664

5496

51360

10560

40800

5

श्री. एस.िार्य इजगे

अ.का.

र्डी.पी.

39200

6664

5496

51360

10560

40800

7

श्री.बुळे एस.बी.

वलपीक

र्डी.पी.

36100

6137

5093

46080

7660

38400

8

श्री.बगार्ड एस.पी.

वलपीक

र्डी.पी.

36100

6137

5093

46080

7660

38400
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11

श्री. जािळे ए. पी.

िाहन चालक

र्डी.पी.

23100

3927

7348

34375

7323

27052

12

श्री. जगदाळे के.सी.

विपाई

र्डी.पी.

17000

2890

5954

24594

5418

19176

13

वरक्त

विपाई

र्डी.पी.

-

-

-

-

-

-

प्रकरण 4
पोटकलम ख (11)
कार्यालर्यािी संबवित सिम र्योजना ि त्र्यासाठीची अंदाजपत्रवकर्य तरतुद
कार्यालर्यामाफमत िासनाच्र्या कोणत्र्याही र्योजने अंतगमत लाभ वदला जात नाही.

प्रकरण 4
पोटकलम ख (12)
अथमसहा्र्य कार्यमक्रमाच्र्या अंमलबजािणीची रीत तसेच िाटप केलेल्र्या रकमा आवण कार्यमक्रमांच्र्या
लाभाविका-र्यांचा तपविलःकार्यालर्या माफमत िासनाच्र्या कोणत्र्याही र्योजने अंतगमत लाभ वदला जात नाही.

प्रकरण 4
पोटकलम ख (13)
कार्यालर्यातफे विविि प्रर्योजनासाठी देण्र्यांत र्येणा-र्या सिलती ,परिाना हकिा प्राविकारúपत्रेä र्याबाबतचा
तपिील.
अ.नं.

कार्यालर्या माफमत दे ण्र्यात र्येणा-र्या
सिलती

1

----

2
3

परिाने

प्राविकारपत्रे

1. गौण खवणज उत्खनन ि िहातूक परिाना

----

--

2. केबल जोर्डण्र्या परिाने नुतणीकरण

---

---

3. िस्त्र परिाना नुतणीकरण

----
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प्रकरण 4
पोटकलम ख (14)
कार्यालर्यांत उपलब्ि असलेल्र्या संगणीकृत मावहतीचा तपिील.

अन

संगणीकृत मावहती उपलब्ि असलेल्र्या बाबींचा तपिील

1

अवभलेख कक्षात िगमिारी नुसार सुरक्षीत ठे िण्र्यांत आलेल्र्या कार्यालर्यांिी संबि
ं ीत सिम कागदपत्रे.

प्रकरण 4
पोटकलम ख (15)
नागवरकांना मावहती वमळविण्र्यासाठी उपलब्ि असलेल्र्या सोई सुवििांचा तपिील कामकाजाच्र्या िेळा बाबत
मावहती.
नागवरकांना मावहती वमळणेसाठी कार्यालर्यीन कामकाजाचे वदििी कार्यालर्यीन िेळेत आिश्र्यकअसलेल्र्या
मावहती संबि
ं ी मावहती अजम देता र्येईल..प्राप्त झालेल्र्या अजानुसार कार्यद्यातील तरतुदी नुसारमुदतीत कार्यमिाही केली
जाते. मावहती अविकाराखाली प्राप्त झालेल्र्या अजानुसार कार्यमिाही करणेसाठी कार्यालर्यांत स्ितंत्र सहार्यक मावहती
अविकारीर्यांची वनर्युक्ती करणेत आलेली आहे ..

प्रकरण 4
पोटकलम ख (16)
16))मावहती अविका-र्यांची नांिे पदनाम ि इतर तपिील..
अ नं
1.

मावहती अविका-र्यांचे नांि
श्री.खरात बी.एल.

पदनाम

कार्यालर्याचा फोन नं.

प्र. विरस्तेदार(नार्यब तहवसलदार) तथा

02423-255757

जनमावहती अविकारी विर्डी

अ.नं.
1.

अवपलीर्य अविका-र्यांचे नाि
श्री. गोहिद हिदे

पदनाम
उपविभागीर्य अविकारी विर्डी भाग

कार्यालर्याचा फोन नं.
02423-255757

विर्डी

प्रकरण 4
पोटकलम ख (17)
17) कार्यालर्यािी संबि
ं ीत विहीत केलेली इतर मावहती.

(गोहिद हिदे)
वठकाण :- विर्डी
वदनांक- 11/03/2020
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उप विभागीर्य अविकारी
विर्डी भाग विर्डी

मिाराष्र िासि
मिसुल विभाग

उपविभागीय अविकारी तथा दं र्डाविकारी कायालय, विर्डी
ई-मेल - sdoshirdi@gmail.com

दरध्विी/फक क्स ि.- 02423-255757

प्रमाणपत्र
मी, श्री.र्ोववद विदे , उपहवभार्ीय अहिकारी, हिर्डी भार् हिर्डी खालील प्रमाणे िमद केलेल्या दोि
बाबी याद्वारे प्रमाहणत करीत आिे .
1)माहिती अहिकार अहिहियम 2005 मिील कलम 4 िसार सावगिहिक प्राहिकरणाकर्डे संकेतस्थळावर
कलम 4 खालील 1 ते 17 बाबींवरील अद्यावत माहिती तयार केली असि या कायालयास स्वतंत्र
संकेतस्थळ उपलब्ि िसल्यािे हिल्ृयाच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ि करुि दे णेसाठी आवश्यक ती
कायगवािी करणेत आली आिे .
2)

ििमाहिती

अहिकारी/अपीलीय

प्राहिकारी

यांिा

पदहिदे िीत

केल्याचे

फलक

हवभार्ातील/कायासिातील दिगिी हठकाणी लावणेत आलेले आिे त.

(श्री.गोविद विदे )
उपविभागीय अविकारी
विर्डी भाग विर्डी

Page 24 of 24

