िज हािधकारी काय लय,
लय, सोलापूर
राजिश टाचार शाखा

िद. 20/03/2018 अखेर अ"ावत मािहती
कलम 2 एच - नमुना (अ)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ-वये िवभागवार लोक0ािधकारी यांची यादी
शासकीय िवभागांचे नांव:- राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर
कलम 2 (एच
(एच)
एच) ए/बी/
बी/सी/
सी/डी

अ.5.

लोक0ािधकारी सं6था

2

राजिश टाचार शाखा

1

राजिश टाचार शाखा

सं6था 0मुखाचे पदनाम

डॉ. राज<-= भोसले, भा0से, िज हािधकारी
>ी. संजय तेली,

िनवासी उपिज हािधकारी

िठकाण व प:ा

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर
िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

3

राजिश टाचार शाखा

>ी बालाजी कृ. बनसोडे (अ.का.)

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

5

राजिश टाचार शाखा

>ी िवजय अ. काकडे (िलपीक)

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

4

राजिश टाचार शाखा

6

राजिश टाचार शाखा

>ी परमेBर िश. कांबळे (िलपीक)

>ी दाजी म. दोरकर (िशपाई) सेवावगF

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर
िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

कलम 2 एच - नमुना (ब)

शासनाकडू न पुरेसा िनधी 0ाGत लोक0ािधकारी सं6थाची यादी
शासकीय िवभागांचे नांव:- राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर
कलम 2 (एच
(एच)
एच) (1)(2) अंतगFत

अ.5.

लोक0ािधकारी सं6था

1

सं6था 0मुखाचे पदनाम

िठकाण / प:ा

सामा-य शाखा

तहिसलदार सवFसाधारण,

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

2

राजिश टाचार शाखा

अHवल कारकून, जनमािहती अिधकारी

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

4

राजिश टाचार शाखा

िलपीक, सहा, मािहती अिधकारी

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

3

राजिश टाचार शाखा

0थम अपीलीय अिधकारी

िलपीक, सहा, मािहती अिधकारी

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

कलम 4 (1) (बी)
बी) (1)

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर येथील कायI व कतFHये यांचा तपशील
1

काय लयाचे नांव

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

3

काय लय 0मुख

डॉ. राज<-= भोसले, भा0से, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

2
4
5

प:ा

शासकीय िवभागाचे नांव
कोणKया मंLालयातील
खाKयाMया अिधिन6त

िज हािधकारी काय लय, िसJदेBर पेठ, सोलापूर 413001
महसूल व वन िवभाग

सामा-य 0शासन िवभाग, राजिश टाचार, मंLालय, मुंबई

6

िविश ठ कायI

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी / मंLी /राOय अितथी

घटनाKमक दज असलेली HयRती / मुPय सिचव / सिचव यांचा दौरा कायF5म अस यास

कायदे शीर तरतुदी व दौ-यांMया वेळी पिरT6थती व इतर िवभागाची मागणी लVात घेऊन
आवYयक पL Hयवहार करणे व िनकषानुसार पुतFता करणे. रा Nपती भवन / पंत0धान
काय लय / सामा-य 0शासन िवभाग, राजिश टाचार मंLालय, मुंबई, राOय6तरीय िविवध

िवभाग 6थािनक िज हा0मुख व संबिधत िवभागांना, कायF5म आयोजक) तसेच Kया अनुषंगाने
आढावा बैठक आयोिजत करणे बैठकीची सवF तयारी व आढावा बैठकीत मागFदशFन करणे.

अितमहKKवाMया HयRती (मा.रा Nपती/ मा.पंत0धान/ मा.राOयपाल/ मा.मुPयमंLी) यांMया दौरा

कायF5माचे अनुषग
ं ाने दौरा पुवF िनयोजन क]न आवYयक पLHयवहार करणे सवF बाबीची
पुतFता करणे िवमानतळ, हेिलपॅड Hयव6था, 6वागत, िनरोप Hयव6था, VVIP CONVOY साठी
वाहनताफा पोलीस िवभागास देणे.

अितमहKKवाMया HयRती (मा.रा Nपती/ मा.पंत0धान/ मा.राOयपाल/ मा.मुPयमंLी) यांचे दौरा
कालावधीत िवमान / हेिलकॉGटर उतरिवणे / उgाण करणेबाबत नाहरकत 0माणपL, इंधन

पुरवठा, वैमािनक व Kयांचे पथक संपकF अिधकारी िनयुRती िनवास व वाहन Hयव6था व
तhअनुषiगक पL Hयवहार करणे.

राOय अितथी िनयम 2004 अ-वये घोषीत सवF राOय अितथीचे दौरा िवषयक सवF कामकाज
पाहणे.

िज हयात jामीण हkीतील VVIP / VIP दौरा अनुषंगाने खाजगी हे िलकॉGटर उतरिवणे व

उgाणबाबत परवानगी देlयाMया अनुषगाने सवF बाबीची पडताळणी करणे नंतर जागा
सावFजिनक बांधकाम िवभाग / पोलीस िवभाग व इतर संबिधत िवभागांचे अिभ0ाय घेणे व

परवानगी दे णे नंतर सदर हे िलकॉGटर उतरिवणे / उgाण करणेबाबत सवF संबिधत यंLणा
सावFजिनक बांधकाम िवभाग, पोलीस, न.पा., आरोmय, हे िलकॉGटर वाहतूक कंपनी यांना लेखी
सुचना दे णे व तnडी सुचना िनदI शीत करणे.

मा. मंLी, राOयमंLी, इतर संवधािनक
ै
अितथी यांचे दौ-यांMया अनुषंगाने सवF िनयोजन क]न

संबिधत यंLणाना सुिचत करणे राजिश टाचाराMया अनुषगांने 6वागत, िनरोप, िनवास, वाहन
Hयव6था, संरVण याबाबीची पुतFता करणे.

क<= व राOय शासनाचे वरी ठ काय लयातील

अिधकारी, कमFचारी शासकीय दौ-याMया

अनुंषगाने कायFवाही करणे. (शासकीय िव>ामगृह आरVण, रे वे बथF आरVण, संबिधत
खातेमाफFत वाहन Hयव6था)

डी. Hही. वाहन पिररVणासाठी आवYयक लेखा िवषयक सवF कामकाज संबिधत सवF एज-सी

कडू न दे यके 0ाGत क]न घेणे शासनास अनुदान मागणीचा िवहीत नमु-यात मािसक अहवाल
सादर करणे. शासनाकडू न अनुदान 0ाGत झा यानंतर दे यकाबाबत उप0ादे िशक पिरवहन

अिधकारी / सावFजिनक बांधकाम िवभाग यांिLकी यांचेकडू न अिभ0ाय घेणे, अिभ0ाय
0ाGतीनंतर मा. िज हािधकारी सा◌ो यांचेकडे मंजुरीसाठी 06ताव सादर करणे, मंजुरीनंतर
िबल तयार क]न लेखा शाखेस सादर करणे.

सदर शाखेचे कामकाजाचे 6व]प अKयंत संवेदनशील / तातडीचे 6व]पाचे अस याने सKवर
कामकाज करणेकामी राजिश टाचार शाखेची दु रJवनी िवषयक सवF संिचका कायम अ"ावत
ठे वणे. (6थािनक, पुण,े मुंबई, िद ली व दौरा संबिधत)

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांMया दौ-याMया अनुषगांने शासनाकडू न 0ाGत आदेश
िनदIशानुसार सवF आवYयक Hयव6था पाहणे.

अितमहKKवाMया HयRती (मा.रा Nपती/ मा.पंत0धान/ मा.राOयपाल/ मा.मुPयमंLी) व इतर

मा-यवर यांMया दौरा कायF5मांचे अनुषगांने पिरवहन, iरगराऊड सुरVा Hयव6था, पायलट
Hयव6थेसाठी दौरा कायF5माMया पिरT6थतीMया अनुषंगाने वाहने अिधjहण करणे व
तhअनुषगीक वाहन Hयव6था पाहणे.

मा. रा Nपती, मा. पंत0धान यांMया दौ-यांMया वेळी VVIP चा दौरा कायF5मांचे 6व]प लVात
घेऊन कार Gलॅन, पाटq Gलॅन,डायस Gलॅन , िमिनट टू िमिनट कायF5म तयार करणे, VVIP

वाहनताफा, पोलीस सुरVा Hयव6था, एअरफोसF हेिलपॅड / एअरपोटF 6फेटी िटम, मा.

रा Nपती, मा. पंत0धान यांचे हे िलकॉGटर पायलट व िटम साठी वाहने अिधjिहत करणे व सवF
संबिधतांना आदेश बजावणेकामी आवYयक िनयोजन क]न कायFवाही करणे. Kया Kया

0योजनासाठी वाटप करणे अशा दौ-यात मोठया 0माणात मा. क<=ीय मंLी, मा. राOयाचे मंLी,
मा. राOयपाल मा. मुPयमंLी येतात Kया 0माणात वाहन उपलrधतेबाबत आवYयक पL Hयवहार
करणे शेजारील िज हे / शासन यांचेशी संपकF साधणे व Kया 0माणात Hयव6था करणे.

िज हयात VVIP / VIP दौरा काळात दौरा कायF5माMया अनु षगांने सवF डी Hही वाहनांचा /
इतर आवYयक असणा-या वाहनाचा इंधन पुरवठा कायम वेळोवेळी सुरळीत ठे वणे.

िज हयातील सवF शासकीय िवभाग / 6थािनक 6वराज सं6थाMया शासकीय कायF5माची
िनमंLण पिLकाची िनयमानुसार दु s6ती क]न दे णे. तपासणी क]न िविवध तरतुदी अtयासून
अिभ0ाय दे णे.

मा. खासदार व आमदार शासकीय वाहन वापर व Kया अनुषगाने येणे बाकी नस याबाबत
0माणपL मा. खासदार / आमदार महोदय यांना दे णे. व शासनास अहवाल सादर करणे.

डी. Hही. वाहन दुs6तीMया अनुषगाने वाहनचालक अहवाल 0ाGत झा यानंतर आवYयक सवF

बाबीची संिचकाव]न पडताळणी करणे वाहन तपासणे Kयांनतर Kयाबाबत उप0ादे िशक
पिरवहन अिधकारी यांचे कडू न अिभ0ाय घेणे व मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे
मा-यतेनत
ं र वाहन दुर6तीकामी अिधकृत िवतरकांकडे संपकF साधणे नंबर लावणे व Kया
तारखेस वाहन पाठवून कामे क]न घेणे.

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे ईमेल आयडीवर मा. िवभागीय आयुRत, शासनाकडू न व

इतर त5ारी ईमेल डाऊनलोड क]न i0ट आऊट काढू न माननीयांMया अवलोकनाथF सादर
करणे.

नेटव]न वृKतपLीय काLणे काढणे. 6थािनक सवF वतFमानपLाची व Kयांची मासीक संिचका
7

िवभागाचे Jयेय / धोरण

8

धोरण

तयार करणे.

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे िनदIशानुसार कामकाज करणे.
-

9

सवF संबंिधत कमFचारी

10

काय लयीन कामकाज /

शासकीय कामकाज

11

कायमाचे िव6तृत 6व]प

कलम 4(1)(ब)(2) नमुना ब मJये नमुद केले0माणे

मालम:ेचा तपशील /

शासकीय इमारत, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर

12

13

कायF

इमारत व जागेचा
तपशील

उपलrध सेवा

1

अHवल कारकून, 2 िलपीक, 1 िशपाई

मा. रा wपती, उपरा Nपती, पंत0धान, क<=ीय मंLी, राOयमंLी, सवF 0कारचे राOय अितथी

राOय मंLी मंडळातील मंLी, राOयमंLी, घटनाKमक दज , हायकोटF जज, महोदय दौ-याMया
अनुंषगाने सवF बाबीची पुतFता करणे.

NSG / SPG / Z+ सुरVा वगFवारी असलेले अितमहKवाची HयRतीMया सुरVा Hयव6थेकामी
iरगराऊड वाहन Hयव6था उपलrध करणे.

14

संसथेचा संरचाKमक

िज हािधकारी

तRतयामJये कायFVेLाचे
0Kयेक 6थरावराचे

िनवासी उपिज हािधकारी

तपशील

अHवल कारकून
िलपीक

15

काय लयीन दु रJवनी
5मांक व वेळ

0217-2731002

िशपाई

सकाळी 09.45 ते सायं 05.45 वा..

( िटप - VVIP / VIP यांचे दौदौ-याचे संदेश वेळोवेळी / अवेळी / सु|ीMया िदवशी /राLी अपराLी

0ाGत होत असतात.
असतात. तसेच दौरे कायF5म सु|ीMया िदवशी असतात Kयामुळे सदर कामकाज

संवद
े नशील व तातडीMया 6व]पांचे अस याने कामकाज सुरळीत पार पाडणेसाठी
साठी िवहीत

वेळेत करणे आवYयक असते. Kयामुळे शासकीय कामकाजा वेळे HयितिरRतही कामकाज चालू

16

साGतािहक सु|ी व
िविश ठ सेवस
े ाठी
ठरिवलेली वेळ

असते.)
.)

काय लयीन वेळेत / शासनाने जािहर के या0माणे

( िटप - VVIP / VIP यांचे दौदौ-याचे संदेश वेळोवेळी / अवेळी / सु|ीMया िदवशी /राLी अपराLी

0ाGत होत असतात.
असतात. तसेच दौरे कायF5म सु|ीMया िदवशी असतात Kयामुळे सदर कामकाज

संवद
े नशील व तातडीMया 6व]पांचे अस याने कामकाज सुरळीत पार पाडणेसाठी िवहीत

वेळेत करणे आवYयक असते. Kयामुळे शासकीय कामकाजा वेळे HयितिरRतही कामकाज चालू

असते.)
.)

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(2) नमुना - अ

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर येथील अिधकारी व कमFचारी यांMया अिधकाराचा तपशील
अ.5.
1

पदनाम

मा. िज हािधकारी,
सोलापूर

अिधकार

आ}थक /

0शासकीय

कोणKया काय"ा/
काय"ा/िनयम/
िनयम/शासनिनणFय/पिरपLकानुसार

रा Nपती भवन, उपरा Nपती भवन, पीएमओ, क<= शासन,

राजभवन, राOय शासन, हायकोटF , इतर संवैधािनक सं6था व

शासनाने वेळोवेळी िनगFिमत केलेले िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणFय, पिरपLके, काय लयीन आदेश, अिधसुचना, इ. नुसार

2

िनवासी

उपिज हािधकारी

दे lयात आले या अिधकारा-वये कामकाज चालिवले जाते.

0शासकीय

रा Nपती भवन, उपरा Nपती भवन, पीएमओ, क<= शासन,

राजभवन, राOय शासन, हायकोटF , इतर संवैधािनक सं6था व

शासनाने वेळोवेळी िनगFिमत केलेले िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणFय, पिरपLके, काय लयीन आदेश, अिधसुचना, इ. नुसार
दे lयात आले या अिधकारा-वये काय लयातील कामकाज

3

अHवल कारकून /
िलपीक

चालिवणेसाठी मा. िज हािधकारी यांना सहायय करणे.

0शासकीय

रा Nपती भवन, उपरा Nपती भवन, पीएमओ, क<= शासन,

राजभवन, राOय शासन, हायकोटF , इतर संवैधािनक सं6था व

शासनाने वेळोवेळी िनगFिमत केलेले िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणFय, पिरपLके, काय लयीन आदेश, अिधसुचना, इ. नुसार
दे lयात आले या अिधकारा-वये कामकाज चालिवणेसाठी
सहायय करणे.

अिभ0ाय
-

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(2) नमुना - ब

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर राजिश टाचार शाखेतील अिधकारी व कमFचारी यांMया कतFHयांचा तपशील
अ.

5.
1

पदनाम

मा. िज हािधकारी

कतF Hये
Hये

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /

मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने
घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायF5माचे वेळी िज हा0मुख या नाKयाने िवहीत काय"ाने सवF

कोणKया काय"ा/
काय"ा/ िनयम/
िनयम/
शासनिनणFय/

पिरपLकानुसार
रा Nपती भवन,

उपरा Nपती भवन,

पीएमओ, क<= शासन,

राजभवन, राOय शासन,

जबाबदारी पार पाडणे.

हायकोटF , इतर संवध
ै ािनक

शासनाकडू न 0ाGत आदेश िनदIशानुसार सवF आवYयक Hयव6था

वेळोवेळी िनगFिमत केलेले

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांMया दौ-याMया अनुषगांने
पाहणे.

सं6था व शासनाने

िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणFय, पिरपLके,

काय लयीन आदेश,

अिधसुचना, इ. नुसार
2

िनवासी

उपिज हािधकारी

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /

मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

-//-

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायF5माचे वेळी राजिश टाचार अिधकारी या नाKयाने िविहत
काय"ाने जबाबदारी पार पाडणे.

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांMया दौ-याMया अनुषगांने

शासनाकडू न 0ाGत आदेश िनदIशानुसार सवF आवYयक Hयव6था
3

अHवल कारकून

पाहणे.

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /

मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

-//-

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायF5माचे वेळी सहा. राजिश टाचार अिधकारी या नाKयाने
जबाबदारी पार पाडणे. राजिश टाचार शाखेतील शासकीय
कामकाजावर िनयंLण ठे वणे.

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांMया दौ-याMया अनुषगांने

शासनाकडू न 0ाGत आदेश िनदIशानुसार सवF आवYयक Hयव6था
पाहणे.

शाखा 0मुख या नाKयाने पयFवV
े ण व मागFदशFन करणे व िविहत
4

संकलन रािश 1
िलपीक 1

कतFHय पार पाडणे

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /
मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायF5म अस यास कायदे शीर तरतुदी व दौ-यांMया वेळी

पिरT6थती व इतर िवभागाची मागणी लVात घेऊन आवYयक पL
Hयवहार करणे व नॉमF नुसार पुतFता करणे. रा Nपती भवन /

पंत0धान काय लय / सामा-य 0शासन िवभाग, राजिश टाचार
मंLालय, मुंबई, राOय6तरीय िविवध िवभाग 6थािनक िज हा0मुख

-//-

अ

िभ

0ाय

व संबिधत िवभागांना, कायF5म आयोजक) तसेच Kया अनुषग
ं ाने
आढावा बैठक आयोिजत करणे बैठकीची िटपणी तयार करणे.

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /
मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांMया दौरा

-//-

कायF5माचे अनुषग
ं ाने दौरा पुवF िनयोजन क]न आवYयक

पLHयवहार करणे सवF बाबीची पुतFता करणे िवमानतळ, हेिलपॅड
Hयव6था, 6वागत, िनरोप Hयव6था, VVIP CONVOY साठी
वाहनताफा पोलीस िवभागास देणे.

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /
मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांचे दौरा

कालावधीत िवमान / हेिलकॉGटर उतरिवणे / उgाण करणेबाबत

-//-

नाहरकत 0माणपL, इंधन पुरवठा, वैमािनक व Kयांचे पथक संपकF

अिधकारी िनयुRती िनवास व वाहन Hयव6था व तhअनुषiगक पL
Hयवहार करणे.

राOय अितथी िनयम 2004 अ-वये घोषीत राOय अितथीचे दौरा

-//-

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांMया दौ-याMया अनुषगांने

-//-

िवषयक सवF कामकाज पाहणे.

शासनाकडू न 0ाGत आदेश िनदIशानुसार सवF आवYयक Hयव6था
पाहणे.

jामीण हkीतील खाजगी हेिलकॉGटर उतरिवणे व उgाणबाबत

AIRCRAFT RULES,

पडताळणी करणे नंतर जागा सावFजिनक बांधकाम िवभाग /

AIRCRAFT MANUALS,

हे िलकॉGटर उतरिवणे / उgाण करणेबाबत सवF संबिधत यंLणा

िवभाग, पिरपLक 5.

परवानगी

देlयाMया

अनु षगाने

काय"ानुसार

सवF

बाबीची

पोलीस िवभाग अिभ0ाय घेणे व परवानगी देणे नंतर सदर
सावFजिनक बांधकाम िवभाग, पोलीस, न.पा., आरोmय, अजFदार,

हे िलकॉGटर वाहतूक कंपनी यांना लेखी सुचना दे णे व तnडी सुचना
िनदIशीत करणे.

AIRCRAFT ACT,

शासन सामा-य 0शासन

एHहीएन1097/36/9728
अ िद. 01/09/1999

संचालक, िवमानचालन
संचालनालय, महारा ट
शासन पिरपLक

DA/ADM /209/2001
िद. 06 /02/2001

महासंचालक, नागरी

िवमान सेवा, िदˆी यांचे
मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /
मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांचे दौयांMया अनुषंगाने सवF िनयोजन क]न संबिधत यंLणाना सुिचत
करणे राजिश टाचाराMया अनुषगांने 6वागत, िनरोप, िनवास,
वाहन Hयव6था, संरVण याबाबीची पुतFता करणे.

िविवध पिरपLक
रा Nपती भवन,

उपरा Nपती भवन,

पीएमओ, क<= शासन,

राजभवन, राOय शासन,

हायकोटF , इतर संवध
ै ािनक
सं6था व शासनाने

वेळोवेळी िनगFिमत केलेले

िनयम, अिधिनयम, शासन

िनणFय, पिरपLके,

काय लयीन आदे श,

इतर अितथी दौ-याMया अनुंषगाने कायFवाही करणे. (शासकीय
िव>ामगृह आरVण, रे वे बथF आरVण, संबिधत खाते वाहन
Hयव6था)

अिधसुचना, इ. नुसार
-//-

डी. Hही. वाहन पिररVणासाठी आवYयक लेखा िवषयक सवF

शासन, सामा-य 0शासन

शासनास अनुदान मागणीचा िवहीत नमु-यात मािसक अहवाल

डीHहीसी-

कामकाज संबिधत सवF एज-सी कडू न दे यके 0ाGत क]न घेणे
सादर

करणे.

शासनाकडू न

अनुदान

0ाGत

झा यानंतर

दे यकाबाबत उप0ादे िशक पिरवहन अिधकारी / सावFजिनक

बांधकाम िवभाग यांिLकी यांचेकडू न अिभ0ाय घेणे, अिभ0ाय
0ाGतीनंतर मा. िज हािधकारी सा◌ो यांचेकडे मंजुरीसाठी 06ताव
सादर करणे, मंजुरीनंतर िबल तयार क]न लेखा शाखेस सादर
करणे.

सदर शाखेचे कामकाजाचे 6व]प अKयंत संवेदनशील / तातडीचे
6व]पाचे अस याने राजिश टाचार शाखेची दु रJवनी िवषयक सवF

िवभाग पिरपLक 5.

1015/0.5.101/31िद.2
4 जुलै, 2015

िव:ीय अिधकार िनयम
पुT6तका, 1978

शासन आदेशानुसार

संिचका कायम अ"ावत ठे वणे.

(6थािनक, पुणे, मुंबई, िद ली व दौरा संबिधत व इतर)

5

संकलन रािश 2
िलपीक 2

वरी ठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली राजिश टाचार िवषयक कामे.

शासन आदेशानुसार

संकलन िलपीक या नाKयाने पार पाडावयाची सवF कतFHये व

शासन िनयमानुसार

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /

रा Nपती भवन,

जबाबदा-या पार पाडणे.

मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांMया दौरा
कायF5मांचे अनुषगांने पिरवहन, iरगराऊड सुरVा Hयव6था,
पायलट Hयव6थेसाठी दौरा कायF5माMया पिरT6थतीMया अनुषग
ं ाने
वाहने अिधjहण करणे व तhअनुषगीक वाहन Hयव6था पाहणे.

उपरा Nपती भवन,

पीएमओ, क<= शासन,

राजभवन, राOय शासन,

हायकोटF , इतर संवध
ै ािनक
सं6था व शासनाने

वेळोवेळी िनगFिमत केलेले

िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणFय, पिरपLके,

काय लयीन आदेश,

मा. रा Nपती, मा. पंत0धान यांMया दौ-यांMया वेळी VVIP चा दौरा
कायF5मांचे 6व]प लVात घेऊन कार Gलॅन, पाटq Gलॅन, VVIP

अिधसुचना, इ. नुसार
-//-

वाहनताफा, पोलीस सुरVा Hयव6था, एअरफोसF हेिलपॅड /
एअरपोटF 6फेटी िटम, मा. रा Nपती, मा. पंत0धान यांचे

हे िलकॉGटर पायलट व िटम साठी वाहने अिधjिहत करणे व सवF
संबिधतांना आदेश बजावणेकामी आवYयक िनयोजन क]न
कायFवाही करणे.

0योजनासाठी वाटप करणे अशा दौ-यात मोठया 0माणात मा.
क<=ीय मंLी, मा. राOयाचे मंLी, मा. राOयपाल मा. मुPयमंLी येतात
Kया 0माणात वाहन उपलrधतेबाबत आवYयक पL Hयवहार करणे

शेजारील िज हे / शासन यांचेशी संपकF साधणे व Kया 0माणात
Hयव6था करणे.

-//-

िज हयात VVIP/ VIP दौरा काळात दौरा कायF5माMया अनुषगांने
सवF डी Hही वाहने व इतर जबाबदार असणा-या वाहनाचा इंधन
पुरवठा कायम / वेळोवेळी / अवेळी सुरळीत ठे वणे.

-//-

िज हयातील सवF शासकीय िवभाग / 6थािनक 6वराज सं6थाMया

शासन सामा-य 0शासन

क]न देणे. तपासणी क]न िविवध तरतुदी अtयासून अिभ0ाय

WRP/1008/0.क.34/0

शासकीय कायF5माची िनमंLण पिLकाची िनयमानुसार दु s6ती
दे णे.

मा. खासदार व आमदार शासकीय वाहन वापर व Kया अनुषगाने
येणे बाकी नस याबाबत 0माणपL मा. खासदार / आमदार
महोदय यांना दे णे. व शासनास अहवाल सादर करणे.

िवभाग पिरपLक 5.

8/30 िद. 16 ऑRटोबर,
2009

शासनाने वेळोवेळी

िनगFिमत केलेले िनयम,

अिधिनयम, शासन िनणFय,
पिरपLके, काय लयीन

आदेश, अिधसुचना, इ.
डी. Hही. वाहन दु s6तीMया अनुषगाने वाहनचालक अहवाल 0ाGत
झा यानंतर आवYयक सवF बाबीची

वाहन संिचकाव]न

नुसार
-//-

पडताळणी करणे वाहन तपासणे Kयांनतर Kयाबाबत उप0ादे िशक

पिरवहन अिधकारी यांचे कडू न अिभ0ाय घेणे व मा. िनवासी
उपिज हािधकारी यांचे मा-यतेनंतर वाहन दु र6तीकामी अिधकृत

िवतरकांकडे संपकF साधणे नंबर लावणे व Kया तारखेस वाहन
पाठवून कामे क]न घेणे.

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांMयाकडे 6वाVरी6तव आले या

वरी ठाMया आदेशानुसार

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे ईमेल आयडीवर मा. िवभागीय

वरी ठाMया आदेशानुसार

संिचकाबाबत नnद ठे वणे.

आयुRत, शासनाकडू न येणारे सवF ईमेल डाऊनलोड क]न i0ट
आऊट काढू न माननीयांMया अवलोकनाथF सादर करणे.

नेटव]न वृKतपLीय काLणे काढणे. 6थािनक सवF वतFमानपLाची
व Kयांची मासीक संिचका तयार करणे.

वरी ठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली राजिश टाचार िवषयक कामे.

संकलन िलपीक या नाKयाने पार पाडवयाची सवF कतFHये व
जबाबदा-या पार पाडणे.

वरी ठाMया आदेशानुसार
शासन आदेशानुसार
शासनाने वेळोवेळी

िनगFिमत केलेले िनयम,

अिधिनयम, शासन िनणFय,
पिरपLके, काय लयीन

आदेश, अिधसुचना, इ.
नुसार

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(3)

िनणFय 0ि5येतील पयFवV
े ण व जबाबदारीचे उ:र दाईKव िनि‹त क]न कायFपJदतीचे 0काशन
कामाचे 6व]प :-

संबंिधत तरतुद :-

अिधिनयमाचे नाव :िनयम :-

पिरपLके :-

काय लयीन आदेश :-

िनरं क

अ.5.
1

कामाचे 6व]प

कालावधी िदवस

िनरं क

कामासाठी जबाबदार अिधकारी

िनरं क

िनरं क

अिभ0ाय
िनरं क

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(4
)(4) नमुना - (अ)

नमु-यामJये कामाचे 0कटीकरण
संघटनाचे लV (वा}षक)

अ.5.
1

काम / कायF

या शाखेशी संबिधत नाही

कामाचे 0माण

आ}थक लV

िनरं क

अिभ0ाय

िनरं क

िनरं क

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(4
)(4) नमुना - (ब)
कामाची कालमय दा
अ.

5.
1

----------- काम पुणF होणेसाठी
काम / कायI
कायI

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /
मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायF5म अस यास कायदे शीर तरतुदी व दौ-यांMया वेळी

िदवस / तास
पुणF

करlयासाठी
दौरा

जबाबदार
अिधकारी

मा. िनवासी

कायF5माMया

उपिज हािधकारी

-//-

-//-

-//-

-//-

6व]पानुसार

पिरT6थती व इतर िवभागाची मागणी लVात घेऊन आवYयक पL
Hयवहार करणे व नॉमF नुसार पुतFता करणे. रा Nपती भवन /

पंत0धान काय लय / सामा-य 0शासन िवभाग, राजिश टाचार
मंLालय, मुंबई, राOय6तरीय िविवध िवभाग 6थािनक िज हा0मुख

व संबिधत िवभागांना, कायF5म आयोजक) तसेच Kया अनुषग
ं ाने
आढावा बैठक आयोिजत करणे बैठकीची िटपणी तयार करणे.

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /
मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांMया दौरा
कायF5माचे अनुषग
ं ाने दौरा पुवF िनयोजन क]न आवYयक

पLHयवहार करणे सवF बाबीची पुतFता करणे िवमानतळ, हेिलपॅड
Hयव6था, 6वागत, िनरोप Hयव6था VVIP CONVOY साठी
वाहनताफा पोलीस िवभागास देणे.

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /
मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांचे दौरा

कालावधीत िवमान / हेिलकॉGटर उतरिवणे / उgाण करणेबाबत
नाहरकत 0माणपL, इंधन पुरवठा, वैमािनक व Kयांचे पथक संपकF

अिधकारी िनयुRती िनवास व वाहन Hयव6था व तhअनुषiगक पL
Hयवहार करणे.

त5ार िनवारण
अिधकारी

राOय अितथी िनयम 2004 अ-वये घोषीत राOय अितथीचे दौरा

-//-

-//-

jामीण हkीतील खाजगी हेिलकॉGटर उतरिवणे व उgाणबाबत

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

शासकीय कायF5माची िनमंLण पिLका तपासणी क]न िविवध

-//-

-//-

मा. खासदार व आमदार शासकीय वाहन वापर व Kया अनुषगाने

-//-

-//-

िवषयक सवF कामकाज पाहणे.

परवानगी दे lयाMया अनुषगाने सवF बाबीची पडताळणी करणे नंतर

जागा सावFजिनक बांधकाम िवभाग / पोलीस िवभाग अिभ0ाय घेणे

व परवानगी देणे नंतर सदर हे िलकॉGटर उतरिवणे / उgाण
करणेबाबत सवF संबिधत यंLणा सावFजिनक बांधकाम िवभाग,

पोलीस, न.पा., आरोmय, अजFदार, हे िलकॉGटर वाहतूक कंपनी
यांना लेखी सुचना दे णे व तnडी सुचना िनदI शीत करणे.

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /
मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांचे दौयांMया अनुषंगाने सवF िनयोजन क]न संबिधत यंLणाना सुिचत
करणे राजिश टाचाराMया अनुषगांने 6वागत, िनरोप, िनवास,
वाहन Hयव6था, संरVण याबाबीची पुतFता करणे.

इतर अितथी दौ-याMया अनुंषगाने कायFवाही करणे. (शासकीय
िव>ामगृह आरVण, रे वे बथF आरVण, संबिधत खाते वाहन
Hयव6था)
2

वरी ठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली राजिश टाचार िवषयक कामे.

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी /
मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने

-//-

-//-

घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव यांMया दौरा
कायF5मांचे अनुषगांने पिरवहन, iरगराऊड सुरVा Hयव6था,
पायलट Hयव6थेसाठी दौरा कायF5माMया पिरT6थतीMया अनुषग
ं ाने
वाहने अिधjहण करणे व तhअनुषगीक वाहन Hयव6था पाहणे.

मा. रा Nपती, मा. पंत0धान यांMया दौ-यांMया वेळी VVIP चा दौरा
कायF5मांचे 6व]प लVात घेऊन कार Gलॅन, पाटq Gलॅन, VVIP

वाहनताफा, पोलीस सुरVा Hयव6था, एअरफोसF हेिलपॅड /
एअरपोटF 6फेटी िटम, मा. रा Nपती, मा. पंत0धान यांचे

हे िलकॉGटर पायलट व िटम साठी वाहने अिधjिहत करणे व सवF
संबिधतांना आदेश बजावणेकामी आवYयक िनयोजन क]न
कायFवाही करणे. Kया Kया 0योजनासाठी वाटप करणे अशा दौयात मोठया 0माणात मा. क<=ीय मंLी, मा. राOयाचे मंLी, मा.
राOयपाल

मा.

मुPयमं Lी

येतात

Kया

0माणात

वाहन

उपलrधतेबाबत आवYयक पL Hयवहार करणे शेजारील िज हे /
शासन यांचेशी संपकF साधणे व Kया 0माणात Hयव6था करणे.

िज हयात VVIP/VIP दौरा काळात दौरा कायF5माMया अनुष गांने
सवF डी Hही वाहने व इतर जबाबदार असणा-या वाहनाचा इंधन
पुरवठा कायम सुरळीत ठे वणे.

तरतुदी अtयासून अिभ0ाय दे णे.

येणे बाकी नस याबाबत 0माणपL मा. खासदार / आमदार
महोदय यांना दे णे. व शासनास अहवाल सादर करणे.

डी. Hही. वाहन दु s6तीMया अनुषगाने वाहनचालक अहवाल 0ाGत

-//-

-//-

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांMयाकडे 6वाVरी6तव आले या

-//-

-//-

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे ईमेल आयडीवर मा. िवभागीय

-//-

-//-

नेटव]न वृKतपLीय काLणे काढणे. 6थािनक सवF वतFमानपLाची

-//-

-//-

वरी ठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली राजिश टाचार िवषयक कामे.

-//-

-//-

झा यानंतर आवYयक पडताळणी करणे वाहन संिचकाव]न
पडताळणी करणे Kयानंतर Kयाबाबत उप0ादे िशक पिरवहन
अिधकारी

यांचे

कडू न

अिभ0ाय

घेणे

व

मा.

िनवासी

उपिज हािधकारी यांचे मा-यतेनंतर वाहन दु र6तीकामी अिधकृत

िवतरकांकडे संपकF साधणे नंबर लावणे व Kया तारखेस वाहन
पाठवून कामे क]न घेणे.
संिचकाबाबत नnद ठे वणे.

आयुRत, शासनाकडू न येणारे सवF ईमेल डाऊनलोड क]न i0ट
आऊट काढू न माननीयांMया अवलोकनाथF सादर करणे.
व Kयांची मासीक संिचका तयार करणे.

कलम 4 (1) (ब) (5) नमुना - (अ)
(1) (2) (3) (4) (5)

काय लयीन कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनमय / शासन िनणFय / पिरपLक / आदेश / द6तऐवज
अ.5.

सुचना पLक /शासन िनणFय /

िनयम 5मांक / िनणFय 5मांक

यानुसार िदलेले िवषय

आिण िदनांक

शासन पिरपLक / आदे श

/ पिरपLक / आदे श 5मांक

अिभ0ाय

मा.रा Nपती/ उपरा Nपती / पंत0धान/ राOयपाल / मुPयमंLी / मंLी / घटनाKमक दज असलेली HयRती / क<= व राOय शासनाने
घोिषत केलेले राOय अितथी / मुPय सिचव / सिचव शासनाMया िविवध 0शासकीय िवभागाकडू न मा. िज हािधकारी यांना सादर

होणा-या दौरा कायF5माबाबत सवF न6Kया हाताळlयाचे आिण राजिश टाचार, सामा-य 0शासन, मंLालय, मुंबई यांचे कडू न 0ाGत

होणारे टपाल हाताळlयाचे काम या काय लयातून होते . शासनाचे िविवध िवभागाकडू न येणारे / शासन िनणFय / शासन पिरपLक /
आदेश / शासन कायFिनयमावली व KयामJये अंतFभत
ु िनयमांMया आधारे कामकाज हाताळlयात येते.

कलम 4 (1) (अ) (6)

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर येथील द6तएैवजाची यादी
अ.5.

िवषय

िवषयाचा तपशील

द6तऐवजाचा 0कार

न6ती / म6टर / नnद

सुरिVत ठे वlयाचा
कालावधी

या काय लयात शासनांचे िविवध िवभागांकडू न 0ाGत झालेले राजिश टाचार िवषयक पLHयवहार बाबतची संिचका ठे वली जातात.
कलम 4 (1) (ब) (7)

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर पिरणामकारक कामासाठी जन सामा-याशी सˆामसलत करlयाची
अ.5.
1

सˆामसलतीचा िवषय

Hयव6था

कायF0णालीचे िव6तृत
वणFन

अंमल नाही

कोणKया अिधिनयम /

िनयम / पिरपLकाHदारे

पुनरावृ:ीकाल
ीकाल

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (अ)

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर सिमतीची यादी 0काशीत करणे
अ.5.

सिमतीचे नांव

सिमतीचे सद6य

सिमतीचे उिद •

1

िकती वेळा

घेlयात येते

सभा जनसामा-यासाठी
खुली आहे iकवा नाही

अंमल नाही

सभेचा

कायFवृ:ांत
(उपलrध)
उपलrध)

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ब)

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर अिधसभांची यादी 0काशीत करणे
अ.5.

अिधसभेचे नांव

सभेचे सद6य

सभेचे उिद टय

1

िकती वेळा

घेlयात येते

सभा जनसामा-यासाठी
खुली आहे iकवा नाही

अंमल नाही

सभेचा

कायFवृ:ांत
(उपलrध)
उपलrध)

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (क)

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर पिरषदांची यादी 0काशीत करणे
अ.5.

पिरषदे चे नांव

1

िनरं क

पिरषदे चे सद6य

पिरषदे चे

िकती वेळा

उिद टय

घेlयात येते

िनरं क

िनरं क

िनरं क

सभा जनसामा-यासाठी

सभेचा

खुली आहे iकवा नाही

कायFवृ:ांत

िनरं क

िनरं क

(उपलrध)
उपलrध)

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ड)

अ.5.

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर सभेची यादी 0काशीत करणे

सं6थेचे नांव

सं6थेचे सद6य

सं6थेचे उिद टय

1

िकती वेळा

घेlयात येते

सभा जनसामा-यासाठी
खुली आहे iकवा नाही

अंमल नाही

सभेचा

कायFवृ:ांत
(उपलrध)
उपलrध)

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(9
)(9)

अ.

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर अिधकारी व कमFचारी यांची नांवे प:े व Kयांचे मािसक वेतन
पदनाम

5.

अिधकारी / कमFचारी यांची
नांवे

व

sजु िदनांक

दु रJवनी 5मांक

गF

1

िज हािधकारी

मा. डॉ. राज<-= भोसले, भा0से

1

िद. 02/05/2016

0217 - 2731000

3

अHवल कारकून

>ी बालाजी कृ णा बनसोडे

3

िद. 29/09/2010

0217 - 2731002

2
4
5
6

िनवासी उपिज हािधकारी
िलपीक
िलपीक
िशपाई

>ी. संजय तेली

>ी परमेBर िशवाजी कांबळे
>ी िवजय अ]ण काकडे

>ी दाजी महादेव दोरकर

िटप - सदरची मािहती ही सन 2017-18 साठी आहे .

1
3
3
4

िद. 05/01/2018
िद. 22/07/2011

िद. 01/06/2015
िद.10/05/2005

0217 - 2731002
0217 - 2731002
0217 - 2731002
0217 - 2731002

एकूण वेतन

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(10
)(10)
10)

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर अिधकारी व कमFचा-यांची वेतनाची िव6तृत मािहती 0काशीत करणे
अ.5.

1
2
3
4

वगF

वगF 1

वेतन sपरे षा

इतर अनुŽेय भ:े

महागाई

घरभाडे

%

वगF 2
वगF 3
वगF 4

-

120

20%

%

-

0वास भ:ा)
भ:ा)

120

20%

%

िवशेष भ:े (जसे 0क प

शहर भ:ा

20%

%

0संगानुसार (जसे

65

20%

65

भ:ा 0िशVण भ:ा)
भ:ा)

-

-

-

-

-

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(11
)(11)
11)

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर मंजुर अंदाज पLक व खच चा तपिशल यांची िव6तृत

मािहती 0काशीत करणे
अ.5

अंदाजपLकीय
िशषFचे वणFन

अनुदान
0ाGत

झालेला

िनयोिजत वापर
िशˆक

खचF

अिधक अनुदान अपेिVत

डी Hही वाहन

अस यास sपयात

अिभ0ाय

पिररVण किरता

इंधन व दु s6ती

िटप - मंजुर अंदाजपLक नाही. इंधन व दु s6ती के यानंतर िबल 0ाGत झालेनंतर अनुदान येते मग पुढील

कायFवाही करlयात येते.

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(12
)(12)
12)
नमुना (अ)

राजिश टाचार शाखा, िज हािधकारी काय लय, सोलापूर अनु दान वाटपाMया कायF5मांची कायFपJदती सन

2014-15 या वष साठी 0कािशत करणे
1) कायF5मांचे नांव

2) लाभ थqMया पाLता संबंिधMया अटी व शतq
3) लाभ िमळlयासाठी अटी

4) लाभ िमळlयासाठी कायFपJदती

5) पाLता ठरिवlयासाठी आवYयक असलेले कागदपL
6) कायF5मांमJये िमळणा-या लाभाची िव6तृत मािहत.
7) अनुदान वाटपाची कायFपJदती
8) सVम अिधका-यांचे पदनाम

9) िवनंती अज सोबत लागणारे शु क
10) इतर शु क

11) िवनंती अज चा नमुना

12) सोबत जोडणे आवYयक असले या कागदपLांची यादी (द6त एैवज / दाखले)
13) जोड कागदपLाचा नमुना

14) कायFपJदती संदभ त त5ार िनवारणासाठी संबिधत अिधका-यांचे पदनाम

15) तपिशलवार व 0Kयेक उप rध िनधी (उदा. िज हा, तालुका , गांव पातळी)
16) लाभाथqची यादी खालील नमु-यात

अनुŽेय नाही

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(12
)(12)
12)
नमुना (अ)

िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील राजिश टाचार शाखेतील अनुदान कायF5मातंगFत लाभाथqची िव6तृत

मािहती 0कािशत करणे
अ5

योजना/कायF5माचे नांव

लाभाथqची नांव व प:ा

1

अनुदान /लाभ यांची

िनवड पाLतेचे िनकष

रRकम sपये

अनुŽेय नाही.

अिभ0ाय

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(14
)(14)
14)

िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील राजिश टाचार शाखेतील मािहतीचे इलेRNॉिनक 6वsपात साठिवलेली

मािहती करणे चालु वष किरता

अ5

द6तऐवजाचा 0कार

िवषय

1

कोणKया

मािहती

नमु-यात

पJदती

इलेRNॉिनक

िमळवlयाची

जबाबदार HयRती

Kया 6व]पात अिभलेख उपलrध नाही.
कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(15
)(15)
15)

िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील राजिश टाचार शाखेत उपलrध सुिवधाचा तRता 0कािशत करणे
अ5

सुिवधाचा 0कार

वेळ

कायFपJदती

िठकाण

जबाबदार HयRती

त5ार िनवारण

1

संकलनिनहाय

सकाळी

0Kयेक

िज हािधकारी

िनवासी

िज हािधकारी

तRता लावणेत

सायं

तRता लावणेत

राजिश टाचार

सुिवधा/कामकाज
आला आहे

9.45 ते
5.45

संकलनिनहाय
आला आहे

काय लय

/कमFचारी

उपिज हािधकारी

अिधकारी

शाखा

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(16
)(16)
16)

िज हािधकारी काय लय, सोलापूर येथील राजिश टाचार शाखेतील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा शासकीय मािहती
अिधकारी/ अिपलीय अिधकारी (तेथील 0ािधकाराMया कायFVेLातील ) यांची िव6तृत मािहती ि0ािशत करणे

अ. शासकीय मािहती अिधकारी
अ

शासकीय मािहती

पदनाम

कायFVेL

प:ा /फोन नं

ईमेल

अिपलीय अिधकारी

1

>ी बालाजी

अHवल

राजिश टाचार

िज हािधकारी

rdcsolapur@gmail.com

तहिसलदार

5

अिधकारीचे नांव
बनसोडे

कारकुन

शाखा

काय लय,
सोलापूर

िसJदेBर पेठ,
सोलापूर
0217-

2731002

सवFसाधारण,

िज हािधकारी

काय लय, सोलापूर

ब. सहा. शासकीय मािहती अिधकारी
अ

सहा.
सहा.शासकीय मािहती

पदनाम

कायFVेL

प:ा /फोन नं

ईमेल

1

>ी परमेBर कांबळे

िलपीक

राजिश टाचार शाखा

0217-2731002

rdcsolapur@gmail.com

5

अिधकारीचे नांव

2

>ी िवजय काकडे

िलपीक

राजिश टाचार शाखा

0217-2731002

rdcsolapur@gmail.com

क. अिपलीय अिधकारी
अ

शासकीय

5

मािहती

पदनाम

कायFVेL

प:ा /फोन
नं

अिधकारीचे नांव

1

>ीमती उOवला
सोरटे

तहिसलदार
सवFसाधारण

राजिश टाचार
शाखा

ईमेल

0217-

2731020

यांMया

अिधिन6त
शासकीय

अिधकारी
tahsildargadsolapur@gmail.com

अHवल

कारकुन

राजिश टाचार
शाखा

कलम 4 (1)(क
(1)(क)

राजिश टाचा शाखा, िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील 0कािशत मािहती
िनरं क

कलम 4 (1)(क
(1)(क)

सवF सामा-य लोकाशी संबंिधत महKवाचे िनणFय व धोरणे यांची यादी 0काशनाकिरता तयार करणे व िवतरीत करणे
िनरं क

कलम 4 (1)(ड
(1)(ड)
िनरं क

कलम 2 एच नमुना (ब)

शासनाकडू न पुरेशा िनधी 0ाGत लोक0ािधकारी सं6थाची यादी
शासकीय िवभागाचे नांव

कलम 2 एच (1)(2) अंतगFत
अ5
1

लोक0ािधकारी सं6था
राजिश टाचार शाखा

सं6था 0मुखाचे नांव

िठकाण /प:ा

िज हािधकारी, सोलापूर

िज हािधकारी काय लय,
सोलापूर

कलम 4 (1)(बी
(1)(बी)(4)
बी)(4) नमुना (अ)

नमु-यामJये कामाचे 0कटीकरण
संघटनाचे लV (वा}षक)

अ5
1

काम/
काम/कायF

या शाखेशी संबंिधत नाही

कामाचे 0माण
िनरं क

आ}थक लV
िनरंक

अिभ0ाय
िनरं क

कलम 4 (1)(बी
(1)(बी)(4)
बी)(4) नमुना (ब)

कामाची कालमय दा काम पुणF होणेसाठी

0Kयेक कामाची कालमय दा
अ5
1

काम/
काम/कायF

िदवस/
िदवस/तास पुणF

जबाबदार अिधकारी

त5ार िनवारण

VVIP / VIP व इतर उMच मा-यवराचे दौरा

दौरा कायF5माMया

िनवासी

-

कायF5मांMया अनुषगांने िनयोजन क]न सवF
0कारे अंमलबजावणी करणे.

2

VVIP / VIP अितमह•वाची HयRतीMया पिरवहन

सुरVा Hयव6थेकामी शासकीय वाहन अिधjहीत
करणे पिरT6थतीनुसार वाटप करणे

करlयासाठी

6व]पानुसार
तातडीचे /

अिततातडीचे
-//-

डी Hही वाहन पिररVण इंधन पुरवठा व दु s6ती

पिरT6थती सापेV

4

VVIP / VIP Mया दौ-याMया कालावधीत मोठया

-//-

व सुरVा Hयव6थे नुसार लVात घेऊन िव>ामगृह

िनवासी

-

िनवासी

-

िनवासी

-

िनवासी

-

उपिज हािधकारी

3

0माणात VIP असतात. अशावेळी अjकमानुसार

उपिज हािधकारी

अिधकारी

उपिज हािधकारी
उपिज हािधकारी

Hयव6था तयार करणे व िव>ामगृहातील सुट

5

6

वाटप करणे

VVIP / VIP दौ-याMया कालावधीत VIP नुसार
दौरा कायF5मानुसार वाहन ताफा तयार क]न
वाटप करणे

VVIP / VIP दौ-याMया िवमान व हे िलकॉGटरMया

दौ-याMया वेळी दौरा कायF5माMया 6व]पानुसार

-//-

-//-

हे िलपॅड तयार क]न घेणे व आवYयक सवF

उपिज हािधकारी
िनवासी

उपिज हािधकारी

Hयव6था अTmनशामक, smणवािहका , इंधन,
पायलट Hयव6था करणे

7

खाजगी हे िलकॉGटर उतरिवणे व उgाण

-//-

8

अितमह•वाची HयRती / वरी ठ अिधकारी यांचे

-//-

9

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे ईमेल आयडी

3 तास

करणेबाबत परवानगी दे णे

रे वे बथF आरVण करणेबाबत

वर येणारे शासनाकडील व वरी ठ

काय लयाकडील तसेच त5ारी अज ची ईमेल

िनवासी

उपिज हािधकारी
िनवासी

उपिज हािधकारी
िनवासी

उपिज हािधकारी

i0ट काढू न दे णे

सदरचे कामाचे 6व]प हे दौरा कायF5माMया 6व]पानुसार असते. Kयामुळे पिरT6थतीसाVेप बदल होतो.
होतो.

( संजय तेली )

िनवासी उपिज हािधकारी,
हािधकारी, सोलापूर

