-1-

कलम २ एच नमुना(अ)
मा हतीचा अ धकार अ ध नयम२००५ अ वये वभागवार अ धकार याची याद
शास#कय वभागाचे नांव

: महसल
ू व वन वभाग ( िज)हा धकार काया*लय, यवतमाळ )

कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ./

लोकअ धकार सं1था

सं1था3मुखाचे पदनाम

ठकाण व प8ता

आप8ती :यव1थापन

िज)हा धकार ,

3शास#कय इमारत, <सि:हल लाईन,

शाखा

यवतमाळ

यवतमाळ िज. यवतमाळ

कलम २ एच नमुना(ब)
शासनाकडून पुरेसा नधी 3ा@त लोक3ा धकार सं1थाची याद
शास#कय वभागाचे नांव: महसूल व वन वभाग,िज)हा धकार काया*लय, (नझारत शाखा) यवतमाळ
कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ./.

लोक3ा धकार सं1था

सं1था3मुखाचे पBनाम

नरं क

नरं क

ठकाण व प8ता
नरं क

कलम ४(१)(b)(i)
यवतमाळ येथील िज)हा धकार यांचे काया*लयातील काय* व कत*:य याचा तप<शल.
काया*लयाचे नांव

:

आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लय, यवतमाळ

प8ता

: 3शास#कय इमारत, <सि:हल लाईन, यवतमाळ िज. यवतमाळ

काया*लय 3मुख

:

िज)हा धकार , यवतमाळ

शास#कय वभागाचे नांव

:

महसूल व वन वभाग

काय*GेH

: संपुण* यवतमाळ िज)हा

भौगोल क GेH

: १३,५८४ km २

काया*नुNप

: महसूल व वन वभाग, या नयमाची व आप8ती :यव1थापन
कायदा,२००५

(यवतमाळ िज)हा)

अंमलबजावनी करणे तसेच शासनाने िज)हा धकार

यांना नेमुण दलेल कामO .
व<शPट कायR

: शासनाने िज)हा धकार यांना नेमुण दलेल कामे करणे.

वभागाचे Sयेय व धोरणे

: महसूल व वन वभाग व आप8ती :यव1थापन कायदा,२००५
ठर व)या 3माणे.

सव*सबंधीत अ धकार कम*चार

: पTर<शPठ ०१ मSये नमुद करUयात आले आहे .

कायR

: पTर<शPठ ०१ मSये नमुद करUयात आले आहे .

कामाचे व1तत
ृ 1वNप

: पTर<शPठ ०१ मSये नमुद करUयात आले आहे .

मालम8तेचे 1वNप व
इमारतचा तप<शल

: 3शास#कय इमारत, <सि:हल लाईन, यवतमाळ िज. यवतमाळ

उपलXध सेवा

: दरु Sवनी, फॅ[स, इंटरनेट, ि:ह.सी. इ. सेवा उपलXध आहे त.

सं1थे\या संरचना8क त[8यामSये
काय*GेHाचे 38येक 1तराचे तप<शल : काय*GेH संपुण* यवतमाळ िज)हा
काया*लयीन दरु Sवनी /मांक

: ०७२३२-२४२४८८, २४२३०३, (इतर वभागाचे 1वतंH)
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काया*लयीन वेळ

: सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.४५

सा@ताह क सट
ु

: 38येक र ववार, दस
ु रा व चौवथा श नवार व शासनाने जाह र
केले)या सुटया व िज)हादं डा धकार यांनी घोषीत केले)या तन
सुटया

व<शPट सेवेसाठa ठर वले)या वेळा : मा सुन कालावधीत नयंHण कG २४ तास काया* वीत ठे वUयात
येऊन या कामासाठa अ धकार / कम*चाdया\या नयु[8या
करUयात येतात.
पTर<शPठ ०१
अ./

अ धकार / कम*चार

पBनाम

काय*

िज)हा धकार

काया*लय 3मुख या

कामाचे 1वNप

यांचे नांव
१

eी.अजय ग)
ु हाने

ना8याने असलेले काय*

नयमाची
अमंलबजावणी कNन
घेणे.

२

eी. ल<लतकुमार व-हाडे

नवासी
उपिज)हा धकार

मा.िज)हा धकार व

िज)हा धकार यांना

महसल
ू व वन वभाग /

सहाgय / मदत करणे.

पाणी पुरवठा व
1व\छता तसेच आप8ती
:यव1थापन कायदा,
२००५ चे नयमा3माणे
काय*.
३

eी. <स.एन.कंु भलकर

तह<सलदार सा.3

वTरल 3माणे काय*

वTरल 3माणे काय*

४

eी. एस.एस.मुन

िज)हा आप8ती

आप8ती :यव1थापन

शासनाचे नयमानस
ु ार

:यव1थापन

बाबत शासन तसेच

व वर Pठ अ धकाdयानी

अ धकार

काया*लया3मख
ु ाकडुन

सांगीतलेल काया*लयीन

<मळाले)या आदे शानुसार

कामे इ.

५
६

eी.ए.:ह .<भसे

अववल
कारकून
्

काय* करणे.

िज)हा धकार काया*लय, यवतमाळ
( 3शास#कय रचना)
िज)हा धकार
अपर िज)हा धकार
नवासी उपिज)हा धकार
तह<सलदार सा.3.
िज)हा आप8ती :यव1थापन अ धकार
अ:वल कारकुन
क नPठ <लपीक
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कलम ४(१)(b)(ii) अ
यवतमाळ येथील आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार यांचे काया*लयातील अ धकार व
कम*चार या\या अ धकाराचा तप<शल
अ आ थ*क
अ./

पBनाम

अ धकार

आ थ*क

कोण8या कायBया / नयम /

अ<भ3ाय

शासन नण*य / पTरपHका वये
१

िज)हा धकार ,

म.शा. व. व. व8तीय

व8तीय अ धकार नयम

यवतमाळ

अ धकार नयम

पु1तीका,१९७८ अ वये

पुि1तका, १९७८

काया*लय 3मुख

अ वये काया*लयानी
बाबी आहारण व
सं वतरण अ धकार
kहणुन मंजुर करणे व
दे यकावर 1वाGर
करणे
ब 3शास#कय
अ./

पBनाम

अ धकार

आ थ*क

कोण8या कायBया / नयम /

अ<भ3ाय

शासन नण*य / पTरपHका वये
१

िज)हा धकार ,

काया*लय 3मुख

यवतमाळ

kहणून सव*

शासन नण*य / पTरपHके /
आदे शानुस ार काय*वाह करणे.

3शास#कय बाबीवर
नण*य घेणे व
काय*वाह करणे.
क अध* यायीक
अ./

पBनाम

अ धकार

आ थ*क

कोण8या कायBया / नयम /
शासन नण*य / पTरपHका वये

१

िज)हा धकार ,

काया*लय 3मुख

यवतमाळ

kहणून सव*
3शास#कय बाबीवर
नण*य घेणे व
काय*वाह करणे.

शासन नण*य / पTरपHके /
आदे शानुस ार काय*वाह करणे.

अ<भ3ाय
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कलम ४(१)(b)(ii) (ब)
यवतमाळ येथील आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार यांचे काया*लयातील अ धकार व
कम*चार या\या कत*:याचा तप<शल
अ आ थ*क
अ./

पदनाम

कत*:य

कोण8या कायBया / नयम /
शासन नण*य / पTरपHका वये

१

िज)हा धकार

काया*लय 3मुख

शासनपTरपHक / पTरपH, महसूल
व वन वभाग, आप8ती
:यव1थापन कायदा,२००५ व
इ.म.ना.से सव* नयम.

२

नवासी

उपकाया*लय 3मुख

उपिज)हा धकार

शासनपTरपHक / पTरपH, महसूल
व वन वभागाचे आदे श, आप8ती
:यव1थापन कायदा,२००५ व
इ.म.ना.से सव* नयम.

३

तह<सलदार सा.3

वभाग 3मुख

वTरल 3माणे काय*

४

िज)हा आप8ती

वभागीय आय[
ु त

शासनपTरपHक / पTरपH, महसूल व

५

:यव1थापन

काया*लय व तालुका

वन वभागाचे आदे श व आप8ती

अ धकार

1तर य सम वय,

:यव1थापन कायदा,२००५ व

काया*लयीन

इ.म.ना.से सव* नयम

कामकाज व

िज)हा धकार व

सम वय ठे वणे.

उपिज)हा धकार यांचे आदे शा

अ:वल कारकुन /

काया*लयीन

नुसार काय* व काय*वाह करणे.

क नPठ <लपीक

कामकाज करणे.

नवासी

अ<भ3ाय
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कलम ४(१) (ब) (iii) नमुना.
नण*य 3#कयेतील पय*वेGण व जबाबदारचे उ8तरदा य8व निlचत कNन काय*पSदतीचे 3काशन
( कामाचा 3कार / नाव )
कामाचे 1वNप

: महसूल व वन वभाग संबधीत काम

संबधी तरतूद

:

अ ध नयमाचे नांव

:

नयम

नरं क

:

शासन नण*य व पTरपHके काया*लयीन आदे श :
अ./

कामाचे 1वNप

कालावधी दवस

कामासाठa

अ<भ3ाय

जबाबदार अ धकार
१

शासनपTरपHक / पTरपH,

नयमा 3माणे

िज)हा धकार

महसूल व वन वभागाचे आदे श,
आप8ती :यव1थापन कायदा,
२००५

व इ.म.ना.से सव*

नयम. इ.म.ना.से सव* नयम.
२

शासनपTरपHक / पTरपH,

नयमा 3माणे

गह
ृ वभागाचे आदे श व

नवासी
उपिज)हा धकार

३

िज)हादं डा धकार यांचे आदे श इ.

नयमा 3माणे

तह<सलदार सा.3.

४

शासनपTरपHक / पTरपH, महसल
ू

नयमा 3माणे

िज)हा आप8ती

व वन वभागाचे आदे श, आप8ती

:यव1थापन

:यव1थापन कायदा,२००५ व

अ धकार

५

इ.म.ना.से सव* नयम.

नयमा 3माणे

अ:वल कारकुन

६

िज)हा धकार व 3भार अ धकार

नयमा 3माणे

क नPठ <लपीक

यांचे आदे शानुसार काय* व
काय*वाह करणे.
कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना अ.

कामा

काम/ काय*

कामाचे 3माण

आ थ*क लG

अ<भ3ाय

चे
3कट
करण
अ./

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना ब.
38ये

दवस / तास पुण*

जबाबदार

त/ार नवारण

क

करUयासाठa तो

अ धकार

अ धकार

कामा

कालावधी

ची

काम/ काय*
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काल
मया*
दा
अ./

महसूल व वन वभागाचे आदे श,

ता8काळ

वर ल 3माणे

आप8ती :यव1थापन संब धत

नवासी
उपिज)हा धकार

कामे
कलम ४(१) (ब) (v) नमुना अ.
आप8ती :यव1थापन शाखा
अ./

िज)हा धकार काया*लयातील कामाशी संबधीत नयम / अ ध नयम

सुचना पTरपHकानुसार दलेल

वषय

नयम /मांक व वष*

महसूव व वन वभाग पTरपHक, आप8ती

अ<भ3ाय

म.शा.\या 3<सSद 3माणे

:यव1थापन कायदा,२००५ नुसार असलेले वषय
कलम ४(१) (ब) (v) नमुना ब.
आप8ती :यव1थापन शाखा
अ./

िज)हा धकार काया*लयातील कामाशी संबधीत शासन नण*य

शासन नण*याﾠनुसार दलेल

नयम /मांक व तार ख

वषय

महसूव व वन वभाग पTरपHक, आप8ती

अ<भ3ाय

म.शा.\या 3<सSद 3माणे

:यव1थापन कायदा,२००५ नुसार असलेले वषय
कलम ४(१) (ब) (v) नमुना क.
आप8ती :यव1थापन शाखा
अ./

िज)हा धकार काया*लयातील कामाशी संबधीत पTरपHके

शासकnय पTरपHकानस
ु ार दलेले वषय

नयम /मांक व तार ख

गह
ृ वभाग, म.शा.यांनी नग*मीत केले)या सुचना

अ<भ3ाय

म.शा.\या 3<सSद 3माणे

पTरपHकानस
ु ार असलेले वषय.
कलम ४(१) (ब) (v) नमुना ड.
आप8ती :यव1थापन शाखा,िज)हा धकार काया*लयातील कामाशी संबधीत आदे श/धोरणा8मक पTरपHके
अ./

वषय

/मांक व तार ख

अ<भ3ाय

महसूल व वन वभाग पTरपHक, आप8ती
:यव1थापन कायदा,२००५ नस
ु ार असलेले वषय
कलम ४(१) (ब) (v) नमुना इ.
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयामSये उपलXध द1ताऐवजाची याद .
अ./

द1ताऐवाजाचा
3कार

वषय

संबधीत :य[ती /

:य[तीचे ठकाण उपरो[त

पदनाम

काया*लयात उपलXध नस)यास
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आप8ती

आप8ती

क नPठ <लपीक

:यव1थापन

:यव1थापन बाबत

संबधीत सव* न1ती

सव* वषय

अ<भलेखागार

कलम ४(१) (ब) (vi)
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयामSये उपलXध द1ताऐवजाची वग*वार .
अ./

वषय
आप8ती

द1तऐवजाचा 3कार न1ती/

3मुख बाबीचा

सुरGीत ठे वUयाचा

म1टर/ नpदपु1तक :हाऊचर इ.

तप<शलवार

कालावधी

अ.ब.क.ड. याद 3माणे

अ<भलेखागार

:यव1थापन
बाबतची मा हती

कलम ४(१) (ब) (vii)
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लया\या पTरणामकारक कामासी जनसांमा यांना
स)लामसलत करUयाची :यव1था.
अ./

स)लामसलतीचा वषय

काय*3णाल चे व1तत
ृ
वण*न

कोण8या अ ध नयमा/

पुनराव8ृ तीकाल

नयमा/
पTरपHकाBवारे

कलम ४(१) (ब) (viii) नमुना अ
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील स<मतीची याद 3काशीत करणे.
अ./

स<मतीचे

स<मतीचे सद1य

नांव

स<मतीचे

#कती वेळा

सभा जन

सभेची

उ दPटे

घेUयात येते

सामा यासाठa

काय*व8ृ तात

खुल आहे / नाह

कलम ४(१) (ब) (viii) नमुना ब
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील अ धसभाची याद 3काशीत करणे.

अ./

अ धसभाचे
नांव

सभेचे सद1य

सभेचे

#कती वेळा

सभा जन

सभेची

उ दPटे

घेUयात येते

सामा यासाठa

काय*व8ृ तात

खुल आहे / नाह
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कलम ४(१) (ब) (viii) नमुना क
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील पTरषदाची
अ./

पTरषदे चे

पTरषदे चे सद1य

नांव

याद 3काशीत करणे.

पTरषदे चे

#कती वेळा

सभा जन

सभेची

उ दPटे

घेUयात येते

सामा यासाठa

काय*व8ृ तात

खुल आहे / नाह

कलम ४(१) (ब) (viii) नमुना ड
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील सं1थेची
अ./

सं1थेचे

सं1थेचे सद1य

नांव

याद 3काशीत करणे.

सं1थेचे

#कती वेळा

सभा जन

सभेची

उ दPटे

घेUयात येते

सामा यासाठa

काय*व8ृ तात

खुल आहे / नाह

कलम ४(१) (ब) (ix)
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील सं1थेची
अ./

पदनाम

अ धकार / कम*चार यांचे/

वग*

नांव व प8ते

याद 3काशीत करणे.

Nजु

दरु Sवनी

दनांक

/मांक

एकुण वेतन

कलम ४ (१) (ब) (x)
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील काया*लया\या अ धकार कम*चाdयाची वेतनाची
व1तत
ृ मा हतीची याद 3काशीत करणे.
अ./

वग*

वेतनNपरे षा

इतर अनद
ु े य भ8ते
नयमीत (महागाई, घर
भाडे शहर पुरक, वाहतुक

3वासभ8ता

वशेष
(3क)प/ 3<शGण भ8ता)

भ8ता)
िज)हा धकार काया*लयातील आ1थापना वभागातुन शासन नण*या3माणे वेतन भ8ते अदा केले जातात.

कलम ४(१) (ब) (x)
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील मंजुर अंदाजपHक व खचा*चा तपशील याची
व1तत
ृ मा हती 3काशीत करणे.
अ./

अंदाजपHकn

अनुदान

नयमीत (महागाई,

अ धक अनुदान

अ<भ3ाय
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य वषा*चे

धरभाडे शहरपरु क,

अपेGीत अस)यास

वण*न

वाहतक
ु भ8ता)

N.
3<शGण जनजागत
ृ ी

िज)हा धकार काया*लयातील आ1थापना वभागातील शासन नण*या3माणे अंदाजपHक व अनुदानाची मा हती
उपलXध आहे .

कलम ४(१) (ब) (xi) नमुना अ
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील अनद
ु ान वाटपा\या काय*/माची काय*पSदती
२०१४-१५ वषा*साठa 3काशीत करणे.
अ./

लाभाथrचे नांव/ प8ता

अनुदान लाभ याचे 1वNप

िज)हयातील सव*

आदे शा Bवारे

नवड पाHतेचे नकष

अ<भ3ाय

खचा*स मंजुर दे णे

उप वभागीय अ धकार
व सव* तह<सलदार

कलम ४(१) (ब) (xii) नमुना ब
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील अनद
ु ान वाटपा\या काय*/मा अंतग*त लाभाथrची
काय*पSदती २०१४-१५ वषा*साठa व1तत
ृ मा हती 3काशीत करणे.
अ./

लाभाथrचे नांव/ प8ता

अनुदान लाभ/ अनुदान/
र[कम/

नवड पाHतेचे नकष

अ<भ3ाय

1वNप

कलम ४ (१) (ब) (xiii)

आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील <मळणाdया सवलतीचा चालु वषा*चा तपशीलवार
मा हती 3काशीत करणे.
परवाना / परवानगी सवलतीचा 3कार
अ./

अनुs@ती परवा याचा
3कार

कालावधी

अनुs@ती / tब)ला
एकुण परवाने
संuया

कलम ४ (१) (ब) (xiv)

परवा याची व1तत
ृ मा हती
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आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील मा हतीचे इले[vा नक 1वNपात साठ वलेल
मा हती 3काशीत करणे.
अ./

द1तऐवजाचा

वषय

3कार

कोण8या

मा हती <मळ वUयाची

इले[v कल

पSदती

जबाबदार :य[ती

नमु यात
आप8ती

आप8ती

पी.डी.एफ

38यG #कं वा

:यव1थापन

:यव1थापन

फॉम*ट

टपालाBवारे #कं वा वेब

नवासी

संबंधात कृती

संबंधी मा हती

उपिज)हा धकार

साईट ..

आराखडा

कलम ४ (१) (ब) (xv)
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील उपलXध सु वधांचा त[ता 3काशीत करणे.
अ./

सु वधाचा

वेळ

काय*पSदती

ठकाण

जबाबदार

3कार

त/ार नवारण

:य[ती

कलम ४(१) (ब) (xvi)
आप8ती :यव1थापन शाखा, िज)हा धकार काया*लयातील शास#कय मा हती अ धकार यांचे मा हतीचा
त[ता 3काशीत करणे.
अ. शास#कय मा हती अ धकार
अ.

शास#कय मा हती

/

अ धकार याचे नांव

१

eी.<स.एन.कंु भलकर

पदनाम

काय*GेH

प8ता

ईमेल

अ पल य

फोन
तह<सलदार
(सा.3.)

संब धत

२४२४८८

वभाग

3ाअ धकार
rdc_yavatmal@
rediffmail.com

नंवासी
उपिज)हा धकार
िज)हा धकार
काया*लय,
यवतमाळ

ब. सहाgयक शास#कय मा हती अ धकार
अ./

सहाgयक शास#कय

पदनाम

काय*GेH

प8ता फोन

ईमेल

अ पल य 3ाअ धकार

मा हती अ धकार
याचे नांव
संब धती <लपीक

(क<ल/
अका)

संब धत
वभाग

२४०८४४

rdc_yav

नंवासी

atmal@

उपिज)हा धकार ,

rediffma

िज)हा धकार

il.com

काया*लय, यवतमाळ
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क. अ पल य अ धकार
अ.

अ पल य मा हती

/

अ धकार याचे नांव

१

eी.<स.एन.कंु भलकर

पदनाम

काय*GेH

प8ता

ईमेल

अ पल य 3ाअ धकार

rdc_y

रा„य मा हती आयोग,

avat

अमरावती

फोन
अ धGक िज.का.
यवतमाळ

संब धत
वभाग

२४२४८८

mal@
rediff
mail.c
om

कलम ४(१) (ब) (xvii)
िज)हा धकार काया*लयातील 3काशीत मा हती
नरं क

कलम ४(१) (ब) (क)
सव*सामा य लोकांशी संबधीत मह8वाचे नण*य व धोरणे यांची याद 3काशना कTरता तयार करणे व
वतर त करणे.
नरं क

कलम ४(१) (ब) (ड)
सव*साधारपणे आप)या काया*लयात होणाdया 3शासकnय / अध* यायीक कामकाजा\या, 3कारांची याद
तयार करणे, घेतले)या नण*याबाबत काय*करUयाची मीमांसा या पुढे दे Uयात येईल असे जाह र करणे.
नरं क

