ाप/िजप/पंस नवडणुक वभाग
िज हा धकार कायालय, अकोला
लोक
इतरह

ा धकार - माह ती या अ धकारा या अ ध नयमाम ये लोक

सं थांचा समावेश कर यात आला आहे . या सं ेस पा$ होणा-या सव& सं थांची याद

)वभागाने

वतःहून

(येक

.स द करणे अ(यंत आव/यक आहे .

माह ती या काय0यांतग&त
आव/यक आहे . (यासाठ2 अशा

वयं ेरणेने

.स द करावयाची माह ती नेहमी अ0यावत ठे वणे

(ये क माह ती या बाबतीत

मा4हती या अ धकारा या अ ध नयमात
आहे .

ा धका-या या सं ेत

वतःहून अशी माह ती

.स द ची 4दनांक दश&)वणे आव/यक आहे .

वयं ेरणेने माह ती

.स द करणे बंधनकारक

.स द कर यासाठ2 माह तीचा आवाका ल5ात घ7ता मोठया

संगणक8करण अपे95त आहे . यासाठ2

माणात

(येक )वभागाने संपूण& संगणक8करणासाठ2 एक कृती आराखडा

वेळाप$कासह तसेच (यासाठ2 लागणा-या नधी या आव/यकतेसह तयार करणे अपे95त आहे .

कलम ४ ची ख-या अथा&ने अंमलबजावणी हो यासाठ2 सव& थम राAयातील सव& लोक
ा धकार

यांची

याद

काय0यानुसार अथवा

.स द

करणे

आव/यक

आहे .

कोणतीह

नयम Eकं वा शासक8य आदे शानस
ु ार

सं था जी घटनेनस
ु ार, एखा0या

था)पत कर यात आल

आहे अथवा जी

शासना या मालक8ची Eकं वा शासनाने नयंF$त केलेल अथवा शासनाकडून Aया सं थेला पुरेसा नधी

ाGत

होतो आहे अशा सव& सं थांनी मा4हतीचा अ धकार अ ध नयम 2005 चे कलम 4 अंतग&त आपणाहून
मा4हती

.स द करणे. ह याद

(येक संचालकास )वभागाकडून

.स द होणे बंधनकारक आहे .

कलम २ एच
नमुना (अ)
मा4हतीचा अ धकार अ ध नयम २००५ अOवये )वभागवार लोक ा धकार यांची याद .
शासक8य )वभागाचे नाव :- Qाप/िजप/पंस नवडणक
ू )वभाग, िजTहा धकार काया&लय, अकोला
कलम २ (एच) A/B/C/D
अ.W.

लोक

ा धकार सं था

सं था

मुखाचे पदनाम

4ठकाण / पXा

उपिजTहा धकार तथा
भार अ धकार

िजTहा धकार काया&लय, अकोला

1

िज.प/पं.स/Qा.पं

(Qामपंचायत नवडणुक शाखा)

नवडणक
ु

िजTहा धकार काया&लय,
अकोला

अकोला
नमुना (ब)

कलम २ एच
शासनाकडून परु े सा नधी

ाGत लोक ा धकार सं थाची याद .

शासक8य )वभागाचे नांव :- उपिजTहा धकार

नवडणुक तथा

भार अ धकार

Qाप/िजप/पंस नवडणक
ु )वभाग, िजTहा धकार काया&लय, अकोला
कलम २ (H) (i) (ii) अंतग&त
अ.W.
१

लोक

ा धकार सं था

िजTहा धकार काया&लय,
अकोला

सं था

मुखाचे पदनाम

उपिजTहा धकार

नवडणक
ु तथा

भार अ धकार िज.प/पं.स/Qा.पं
नवडणुक अकोला

4ठकाण / पXा
िजTहा धकार काया&लय,
अकोला

संगणक&करणासाठ(चा कृती आराखडा
कलम ४ (१) (a) अनस
ु ार संगणक8करणा0वारे कृती आराखडा तयार करणे. उपल]ध
साधनसामुQीचा
उपयोग क_न
्

(येक लोक ा धकार सं थांनी पढ
ु ल माग&दश&क सुचनांचा वापर क_न

अ.भलेखाचे संगणक8करणाचा कृती आराखडा तयार करावा.
कृती आराखडयासाठ2 या माग&दश&क सुचना –
संगणक8करणाचे तीन टGपे •

कलम ४ अंतग&त अ नवाय&

काशनाचे काय&

•

मह(वा या लोका.भमुख )वभागा या काय& णाल ची मा4हती संगणीकृत करणे
उव&र त मा4हतीचे संगणक8करण

•

संगणक8करणाचे )व)वध टGपे-

•

)व.शbट )वषयांचे

•

संगणक8करणासाठ2 आ थ&क तरतद
ु

•

संगणक8करणासाठ2 कालावधी नि/चत करणे.

ाधाOयाने संगणक8करण

कलम ४ (१) (b) (i)
िज हा धकार कायालय, अकोला येथील िजप/पंस/ ाप नवडणूक, शाखा यांचे कायालयातील
काय4 व कत5ये यांचा तप6शल
काया&लयाचे नाव :-

िज.प/पं.स/Qा.प, नवडणक
ु )वभाग िजTहा धकार काया&लय
अकोला

पXा

:-

काया&लय

िजTहा धकार काया&लय,अकोला

मुख

:-

िजTहा धकार ,अकोला

शासEकय )वभागाचे नांव :-

Qाम )वकास व जलसंधारण )वभाग

कोण(या मं$ालयातील खा(या या अ धन थ:-

Qाम )वकास व जलसंधारण )वभाग

)व.शbट काय7

िजप/पं.स/Qा.प नवडणुका वेळेवर घे याची काय&वाह करणे

:-

व अनश
ु ंगीक कामे करणे.
)वभागाचे

येय / धोरण :-

िज.पं/पं.स/Qा.प नवडणुका, वेळेवर घे याची काय&वाह
करणे व अनश
ु ंगीक कामे करणे

धोरण

:-

िज.पं/पं.स/Qा.प नवडणुका, वेळेवर घे याची काय&वाह
करणे व अनश
ु ंगीक कामे करणे

सव& संबं धत कम&चार :-

1 अका व 2 क नbठ .लपीक

काय&:-

िज.पं/पं.स/Qा.प नवडणुका, वेळेवर घे याची काय&वाह
करणे व अनश
ु ंगीक कामे करणे.

कामाचे )व तत
ृ

व_प :

िज.पं.पं.स.Qा.प नवडणुका, वेळेवर घे याची काय&वाह
करणे व अनश
ु ंगीक कामे करणे.

मालमXेचा तपशील :-

िजTहा धकार काया&लया या आवारातील एक क5

उपल]ध सेवा

संगणक

:-

काया&लयीन दरू व न Wंमाक व वेळा :-

दरू व न Wंमाक :- 0724-2000233
सकाळी - १० ते सांयकाळी – ५.४५ वाजेपयfत

साGताह क सुgट व )व.शbट सेवेसाठ2
ठर)वलेTया वेळा :-

(येक

र)ववार, म4ह याचा दस
ु रा

व चौथा श नवार,

साव&ज नक व िजTहा धकार यांनी घो)षत केलेTया सुटया

सं7थे8या संरचना9मक त:9याम;ये काय<े= 7तरावरचे तप6शल
िज हा धकार

उपिज हा धकार तथा ?भार अ धकार
ाप/िजप/पंस नवडणुक

(अ5वल कारकुन)

क नAठ 6लपीक

क नAठ 6लपीक

नमुना (अ)

कलम ४ (१) (b) (ii)
िजTहा धकार काया&लय, अकोला येथील उपिजTहा धकार तथा

भार अ धकार Qाप/िजप/पंस नवडणुक

शाखेतील अ धकार व कम&चार यां या अ धकारांचा तप.शल

अ
अ.W.

पदनाम

अ धकार

१

िजTहा धकार

आ थ&क

कोण(या कायदा / नयम / शासन

अ.भ ाय

नण&य / पiरप$कानस
ु ार
शासनाकडुन वेळोवेळी

ाGत होणा-या

शासन नण&यानस
ु ार तसेच
2

उपिजTहा धकार तथा

नाह त

--

नण&नाथ& मा. िजTहा धकार यांचे

भार अ धकार

कडे सादर करणे

िज.प.पं.स.Qा.प

ब
अ.W.

पदनाम

अ धकार

१

--

--

कोण(या कायदा / नयम / शासन
नण&य / पiरप$कानुसार
--

अ.भ ाय
--

क
अ.W.

पदनाम

अ धकार

--

--

--

कोण(या कायदा / नयम / शासन
नण&य / पiरप$कानस
ु ार
--

अ.भ ाय
--

ड
अ.W.

पदनाम

अ धकार

--

--

--

कोण(या कायदा / नयम / शासन
नण&य / पiरप$कानुसार
--

अ.भ ाय
--

कलम ४ (१) (b) (ii)

नमुना (ब)

िजTहा धकार काया&लय, अकोला येथील उपिजTहा धकार तथा

भार अ धकार Qाप/िजप/पंस नवडणक
ु

शाखेतील अ धकार व कम&चार यां या कत&jयाचा तप.शल
अ.
W.

पदनाम

अ धकार

उपिजTहा धकार
तथा
१

अ धकार ,

िजTहायातील िज.प/पं.स/Qाप

िज.प/पं.स/Qा.प

नवडणुका मुदतीत घेणे.

अ.भ ाय

िज.प.व पंचायत स.मती
अ ध नयम अंतग
& त तसेच राAय

--

नवडणुक आयोगाने वेळोवेळी
पार त आदे श

अकोला
िजTहयातील िज.प/पं.स/Qाप
नवडणक
ु ा, मद
ु तीत घे याबाबत
आव/यक अहवाल सव& तह.सलदार
अjवल कारकुन

शासन नण&य / पiरप$कानुसार
मुंबई Qामपंचायत अ ध नयम व

भार

नवडणुक )वभाग

२

कोण(या कायदा / नयम /

कडुन

ाGत क_न (याबाबतची

न ती हाताळणे व शासनास व
राAय नवडणक
ु आयोग यांना
अहवाल सादर करणे.

मुंबई Qा.प. अ ध नयम व
िज.प.पं.स.मती अ ध नयम
अंतग
& त राAय नवडणुक
आयोगाचे आदे शाची तामील

--

करणे. उपिजTहा धकार तथा
भार अ धकार Qाप/िजप/पंस
यांनी 4दलेTया आदे शानस
ु ार
मुंबई Qा.प. अ ध नयम व
िज.प.पं.स.मती अ ध नयम

३

क नbठ .लपीक

कत&jय सुची माणे नेमून 4दलेल
कामे करणे.

अंतग
& त राAय नवडणुक
आयोगाचे आदे शाची तामील
करणे. उपिजTहा धकार तथा
भार अ धकार Qाप/िजप/पंस
यांनी 4दलेTया आदे शानस
ु ार
मंब
ु ई Qा.प. अ ध नयम व
िज.प.पं.स.मती अ ध नयम

४

क नbठ .लपीक

कत&jय सच
ु ी माणे नेमून 4दलेल
कामे करणे.

अंतग
& त राAय नवडणुक
आयोगाचे आदे शाची तामील
करणे. उपिजTहा धकार तथा
भार अ धकार Qाप/िजप/पंस
यांनी 4दलेTया आदे शानस
ु ार

--

कलम ४ (१) (b) (iii)
नण&य

EWयेतील पय&वे5ण व जबाबदार चे उXरदा य(व नि/चत क_न काय&प दतीचे
(कामाचा

काशन

कार / नांव )

िजTहयातील उप)वभागीय अ धकार व तह.सलदार यांना
िज.प.प.स.Qा.प नवडणुक मुदतीत घे याबाबत आव/यक आदे श 4दशा

कामाचे

नदm श दे णे व (याबाबत अहवाल सव& तह.सलदार कडुन

व_प:-

ाG( क_न

शासनास तसेच राAय नवडणुक आयोग महाराbn यांना अहवाल सादर
करणे.

संबं धत तरतूद

:

लागु होत नाह

अ ध नयमाचे नांव

:

मुंबई Qा.पं.अ ध नयम व िज.प.पं.सं अ ध नयमाOतग&त
शासनाने वेळोवेळी नग&.मत केलेले शासन नण&य व Qा.प.िज.प.पं.स

नयम

अ ध नयमाOवये तसेच राAय नवडणुक आयोगाने 4दलेTया आदे श
नदm श पiरप$क व माग&दश&क सुचनेनुसार
शासनाने वेळोवेळी नग&.मत केलेले शासन नण&य व Qा.प.िज.प.पं.स

शासन नण&य

अ ध नयमाOवये तसेच राAय नवडणुक आयोगाने 4दलेTया आदे श
नदm श पiरप$क व माग&दश&क सुचनेनुसार
:

पiरप$के

शासनाने वेळोवेळी नग&.मत केलेले शासन नण&य व Qा.प.िज.प.पं.स
अ ध नयमाOवये तसेच राAय नवडणुक आयोगाने 4दलेTया आदे श
नदm श पiरप$क व माग&दश&क सुचनेनुसार

काया&लयीन आदे श
अ.

कामाचे

W.

Qा.प.िज.प.पं.स

:
व_प
या

कालावधी

कामाकाजासाठ2

4दवस

जबाबदार अ धकार

अ ध नयमात नमुद

नवडणुका पार पाड या या
१

--

नवडणुक आयोगाने

अ धकार व तह.सदार यांना

नि/चत केलेल

वेळोवेळी 4दशा नदm श दे वुन

कालमया&दा

नवडणुक8 या कामाची टGपे
नहाय

उपिजTहा धकार तथा

केलेले, तसेच

obट ने सव& उप)वभागीय

अ.भ ाय

भार अ धकार ,
Qाप.िजप.पंस नवडणुक
)वभाग अकोला तसेच
उप)वभागीय अ धकार
व तह.सलदार सबंधीत

EWया पण
ु े करणे
खच वषयक बाबींचा तप6शल

अ.
W.

कालावधी

कामाकाजासाठ2

4दवस

जबाबदार अ धकार

अ ध नयमात नमुद

उपिजTहा धकार तथा

नवडणक
ु ा पार पाड या या

केलेले तसेच

भार अ धकार ,

obट ने सव& उप)वभागीय

नवडणुक आयोगाने

Qाप.िजप.पंस नवडणुक

अ धकार व तह.सदार यांना

नवडणुक आयोगाने

)वभाग अकोला

वेळोवेळी 4दशा नदm श दे वुन

नि/चत केलेल

नवडणुक8 या कामाची टGपे

कालमया&दा

कामाचे

व_प

Qाप.िजप.पंस

१

नहाय

या

EWया पण
ु & करणे

अ.भ ाय
--

Cटपः- कलम ४ (१) (b) (ii)
(येक काय&, सेवा, कत&jय, अ धकाराची अंमलबजावणी कर या कiरता अ ध नयम, नयम,
शासन नण&य, पर प$क, आदे श यांचा आधार घेऊनच काय&प दती ठरते.
(येक काय&, सेवा, कत&jय, अ धकाराची अंमलबजावणी कशी होते याची प दती

काशीत

करणे यासाठ2 लोक ा धकार माह तीचे संकलन पर पर संबध
ं व काय&प दती ठरव यासाठ2 वर अनु नदm शीत
अट नुसार पत
& ा करावी.
ू त
उदा.

करणाचा नपटारा कर याची काय&प दती ?
सुनावणी या तारखां नि/चतीची काय&प दती ?
कालWमानस
ु ार
काह )वशेष

उदा.

करणाचा नपटारा केला जातो का ?
करणांना

ाधाOय 4दले जाते का ?

अनद
ु ाना या वाटपाची काय&प दती / सवलत दे याची काय&प दती / लाभाथr या
नवडीची काय&प दतीची )व तत
ृ माह ती काह )व.शbट कोटा 4दला जातो काय ?

कोण(या नकषा माणे नकड केल जाते ? कालWमानुसार नवड असते का ? या सव&
बाबी संदभा&त मा4हतीचे
उदा.

काशन करणे अ नवाय& आहे

पुनरावX
ं ी मा4हतीचे
ृ ी काया& या काया&लयीन काय&प दती संबध

(येक काय&प दतीम ये )व)वध

तरा या कम&चा-यांचा सहभाग असतो.

काय&प दतीम ये जी )व.शbट भू.मका व जबाबदार

काशन करणे
(येक कम&चा-याची

नि/चत कर यात आल आहे ती दश&)व यात यावी.

कलम ४ (१) (b) (iv)
नमुOयाम ये कामाचे

नमुना अ
कट करण

महसुल जमा )वषयक
संघटनाचे ल5 (वा)ष&क)
कामाचे
अ..W.

काम/काय&

माण

लेखापiर5णाकर ता
लंबीत घटक

१

लागु नाह

लागु नाह

आ थ&क ल5
_.लाखात.
लागु नाह

अ.भ ाय
लागु नाह

(लागु होत नाह )
कलम ४ (१) (b) (iv)

नमुना ब

कामाची कालमया&दा – महसूल वषा&चे लेखापiरषण पुण& हो यासाठ2
(येक कामाची कालमया&दा :
अ..W.

काम/काय&

१

लागु नाह

महसूल वष&
4दवस /तास

जबाबदार

तWार नवारण

पण
ु & कर यासाठ2

अ धकार

अ धकार

लागु नाह

लागु नाह

लागु नाह

कलम ४ (१) (b) (iv)
नमO
ु याम ये कामाचे

नमुना अ

कट करण खच&)वषयक बाबीचे लेखापiर5ण

संघटनाचे ल5 (वा)ष&क)
अ..W.

काम/काय&

4दवस /तास

जबाबदार

तWार नवारण

पुण& कर यासाठ2

अ धकार

अ धकार

लागु नाह

लागु नाह

लागु नाह

Qाप/िजप/पंस नवडणुक

१

शाखा संदभा&त

नमुना ब

कलम ४ (१) (b) (iv)

कामाची कालमया&दा – महसूल वषा&चे लेखापiरषण पण
ु & हो यासाठ2
(येक कामाची कालमया&दा :
अ..W.

काम/काय&

१

लागु नाह

महसूल वष&
4दवस /तास

जबाबदार

तWार नवारण

पण
ु & कर यासाठ2

अ धकार

अ धकार

लागु नाह

लागु नाह

लागु नाह

कलम ४ (१) (b) (v)

नमुना अ

िजTहा धकार काया&लय, अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेतील कामाशी संबधीत नयम / अ ध नयम
अ.W.

सच
ु ना प$ानस
ु ार 4दलेले )वषय

नयम Wमांक व वष&

१

--

--

अ.भ ाय

(असTयास)
--

(लागु होत नाह )

कलम ४ (१) (b) (v)

नमुना ब

िजTहा धकार काया&लय, अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेतील कामकाज संबंधीत शासन नण&य
(येक कामाची कालमया&दा- िजप/पंस/Qाप नवडणक
नयमातील नि/चत केलेTया कालावधी
ु
अ.W.

शासन नण&यानस
ु ार 4दलेले )वषय

शासन नण&य Wमांक व 4दनांक

१

--

--

कलम ४ (१) (b) (v)

अ.भ ाय

माणे

(असTयास)
--

नमुना क

िजTहा धकार काया&लय, अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणक
ु शाखेतील कामांचे सबंधीत पiरप$के
शासक8य प$कानुसार 4दलेले
अन.ु W.

)वषय

पiरप$क Wमांक व 4दनांक

अ.भ ाय असTयास

लागु नाह

कलम ४ (१) (b) (v)

नमुना ड

िजTहा धकार काया&लय अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेतील कामांशी सबंधीत कया&लयीन
आदे श/धोरणा(मक पiरप$के
अन.ु W.

)वषय

Wमांक व 4दनांक
--

अ.भ ाय असTयास

कलम ४ (१) (b) (v)

नमुना इ

िजTहा धकार काया&लय अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणक
ु शाखेतील उपल]ध द ताऐवजांची याद
द तऐवजाचा )वषय
अन.ु W.

द तऐवजाचा
कार
Qाप/िजप/पंस

१

)वषय

नवडणुक

पदनाम

काया&लयात उपल]ध नसTयास

उप)वभागीय अ धकार

सव& )वषय

अ.भलेखाची संपुण& याद

jयtतीचे 4ठकाण / उपरोtत

सव& सबं धत

नवडणुक सबं धत

)वभाग अकोला

संबधीत jयtती /

तह.सल या

तरावर

व तह.सलदार

(येक लोक ा धकार सं था तयार करे ल. अ.भलेखाम ये द तावेज, न ती

संगणीकृत मा4हती इ(याद असेल. मा4हती या अ धकाराची अंमलबजावणी सल
ु भ कर यासाठ2 ह मा4हती
तयार करणे अं(यत आव/यक आहे . याद वापर यास,तपास यास आuण समज यास सुलभ असल पाह जे,
तसेच आव/यकतेनुसार नमूने घे या या काय&प दतीचाह अतभा&व असावा.
थम काया&लयातील उपल]ध न तीची याद करावी (यांचे वगrकरण करावे.

द तऐवजांचे

)व तत
ृ मा4हती नvद पु तकांची याद व वगrकरण करावे. काह द तऐवज जे न ती Eकं वा नvद पु तकां या
व_पात नाह त (यांची याद कwन ठे वणे. लवकर सापड या या हे तन
ू े ह
टे बल माणे तयार कwन ठे वणे आव/यक आहे . ती पुढ ल

याद काया&लयाम ये क5ा माणे,

माणे तयार करावी.

कलम ४ (१) (a) (vi)
िजTहा धकार काया&लय,अकोला Qा.प.िज.प.पं.स नवडणुक शाखेतील द ताऐवजांची वग&वार
द तऐवजाचा

अ.

)वषय

W.

न ती/म टर/नvदपु तक,
jहाउचर इ

१

मा4हतीचा अ धकार

न ती

२

काय&)ववरण नvदवह

नvदपु तक

3
४
5

कार

थायी आदे श फाईल
नयतकाल न

प$ jयवहारा या न ती

अ धकार /कम&चार
वiरल

)व)वध अहवालाचे

प$े अहवाल

नयतकाल न

तप.शलवार
काया&लयीन

थायी आदे श फाईल

)व)वध अहवालाचे

मख
ु बाबीचा

प$े अहवाल

प$ jयवहारा या न ती

माणे

)व)वध )वषयाचे

सरु 95त ठे व याचा
कालावधी
पाच वष&
पाच वष&
कायम

व_पी

)व)वध )वषयाचे

पाच वष&

)व)वध )वषयाचे

तन वष&

कलम ४ (१) (b) (vii)
िजTहा धकार काया&लय अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेतील काया&लया या पiरणामकारक कामासाठ2
जनसामाOयांशी सTला मसलत कर याची jयव था
अ.W.

सTलामसलतीचा

काय& णाल चे

कोण(या अ ध नयमा/ नयमा/

)वषय

)व तत
ृ वण&न

पiरप$का0वारे

पुनरावX
ृ ीकाल

लागु नाह
4टप :- कलम ४ (१) (ब) (vii) अंतग&त

(येक लोक ा धकार सं थेने अ ध नयम/ नयम/पiरप$क इ(याद

अं तम कर यापव
ु r / राब)वतांना जनतेची मते / आ5ेप जाणुन घे यासाठ2 अि त(वात असलेTया
काय&प दतीची मा4हती दे णे अपे95त आहे . अनेक वेळा स.मतीची

थापना क_न .शबीराjदारे , Qामसभेjदारे ,

जनसुनावणी अथवा कम&चा-यां या दरबारातन
ू जनमताची चाचपणी कर यात येते.

कलम ४ (१) (b) (viii)

नमुना अ

िजTहा धकार काया&लय अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेशी संबं धत समीतीची याद
अ.W.

स.मतीचे
नांव

स.मतीचे सद य

स.मतीचे

Eकती वेळा

उदद bट

घे यात येते

काशीत करणे

सभा

सभेचा

जनसामाOयांसाठ2

काय&वX
ं ृ ात

खुल आहे Eकं वा नाह

(उपलबध)

लागु नाह

कलम ४ (१) (b) (viii)

नमुना ब

िजTहा धकार काया&लय अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेतील सभांची याद
अ.W.

स.मतीचे
नांव

स.मतीचे सद य

स.मतीचे

Eकती वेळा

उदद bट

घे यात येते

काशीत करणे
सभा

सभेचा

जनसामाOयांसाठ2

काय&वX
ं ृ ात

खुल आहे Eकं वा नाह

(उपलबध)

लागु नाह
कलम ४ (१) (b) (viii)

नमुना क

िजTहा धकार काया&लय अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेतील पiरषदांची याद
अ.W.

स.मतीचे
नांव

स.मतीचे सद य

स.मतीचे

Eकती वेळा

उदद bट

घे यात येते

काशीत करणे

सभा

सभेचा

जनसामाOयांसाठ2

काय&वX
ं ृ ात

खल
ु आहे Eकं वा नाह

(उपलबध)

लागु नाह
कलम ४ (१) (b) (viii)

नमुना ड

िजTहा धकार काया&लय अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेतील कोण(याह सं थेची याद

काशीत

करणे.
अ.W.

स.मतीचे
नांव

स.मतीचे सद य

स.मतीचे

Eकती वेळा

उदद bट

घे यात येते

सभा

सभेचा

जनसामाOयांसाठ2

काय&वX
ं ृ ात

खल
ु आहे Eकं वा नाह

(उपलबध)

लागु नाह
कलम ४ (१) (b) (ix)
िजTहा धकार काया&लय अकोला Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेतील अ धकार व कम&चार यांची नांवे, पXे व
(यांचे मा.सक वेतन
अ.

पदनाम

अ धकार / कमचायाचे

I.

वग

Kजू Cदनांक

नांव

दरु ;वनी Iमांक /

एकुण

फॅ:स / ईमेल

वेतन

१

अjवल कारकुन

{ी. एन.जी.सांगळे

3

०१/०७/२०१४

९७६४२६२९६८

३४५३२/-

२

क नbठ .लपीक

{ी. पी.एम.वाढई

3

१२/०८/२०१४

९४३४५९७३४३

२३२०९/-

३

क नbठ .लपीक

3

२१/१२/२०१७

९८२३७१२४१६

२१८८७/-

4टप – १) हे

काशन

{ीमती अच&ना उजवणे

(येक वषा&ला करावे लागेल.

२) मह(वाचे बदल तातडीने

का.शत केले पाह जेत. उदा.

मुखांची बदल इ.

कलम ४ (१) (b) (x)
िजTहा धकार काया&लय अकोला येथील Qाप/िजप/पंस शाखेतील अ धकार व कम&चायांची वेतनाची )व तत
ृ
मा4हती
अ.
W.

काशीत करणे.
इतर अनु ेय भXे
वग&

१

३

२

३

३

३

वेतन _परे षा

नय.मत (महागाई भXा,

संगानुसार जसे

घरभाडे भXा, शहर भXा)

वास भXा

५२००-२०२००

महागाई भ(ता-१३६%

Qेड-पे- ३५००

घरभाडे भ(ता-१०%

५२००-२०२००

महागाई भ(ता-१३६%

Qेड-पे- १९००

घरभाडे भ(ता-१०%

५२००-२०२००

महागाई भ(ता-१३६%

Qेड-पे- १९००

घरभाडे भ(ता-१०%

)वशेष जसे
भXा,

कTप

.श5ण भXा

--

--

--

--

--

--

कलम ४ (१) (b) (xi)
िजTहा धकार काया&लय, अकोला Qाप/िजप/पंस शाखेतील मंजरू अंदाजप$क व खचा&चा तप.शल याची
)व तत
ृ मा4हती

काशीत करणे

•

अंदाजप$काचा

•

अनद
ु ाना या )वतरणा या

अ.

अंदाजप$क8य

Wं.

शीषा&चे वण&न

तीचे

काशन

अनद
ु ान

तीचे

काशन

नयोिजत वापर (5े$

अ धक अनुदान अपे95त

व कामाचा तप.शल)

असTयास _पयात

अ.भ ाय

लागु नाह
4टप

(येक काया&लय वर ल मा4हती कोण(या ना कोण(या

ा_पानस
ु ार तयार करत असते, असे

ा_प

(यांना वापरता येईल.
कलम ४ (१) (b) (xii)

नमुना अ

िजTहा धकार काया&लय, अकोला येथील येथील Qाप/िजप/पंस शाखेतील अनुदान वाटपा या काय&Wमाची
काय&प दती २०१५-१६ या वषा&साठ2

काशीत करणे.

काय&Wमाचे नांव,
लाभाथr या पा$ता संबंधी या अट व शतr,
लाभ .मळ यासाठ2 या अट .
पा$ता ठर)व यासाठ2 आव/यक असलेले कागदप$
काय&Wमाम ये .मळणाया लाभाची )व तत
ृ मा4हती
अनद
ु ान वाटपाची काय&प दती
स5म अ धकायाचे पदनाम
)वनंती अजा&सोबत लागणारे शुTक
इतर शुTक
)वनंती अजा&चा नमुना.
सोबत जोडणे आव/यक असलेTया कागदाप$ांची याद ( द तऐवज/दाखले)
जोड कागदप$ाचा नमुना.
काय&प दती संदभा&त तWार नवारणासाठ2 संबं धत अ धकायाचे पदनाम.
तप.शलवार व

(येक

तरावर उपल]ध नधी (उदा. िजTहा पातळी, तालुका पातळी,गाव पातळी)

लाभाथrची याद खा.लल नमुOयात.
-- लागु नाह --

कलम ४ (१) (b) (xii)

नमुना ब

िजTहा धकार काया&लय, अकोला येथील Qाप/िजप/पंस नवडणक
ु शाखेतील अनद
ु ान काय&Wमाअंतग&
लाभाथrची )व तत
ृ मा4हती

काशीत करणे.

योजना/काय&Wमाचे नांवअ.
W.

अनद
ु ान/लाभ याची

लाभाथrचे नांव व पXा

रtकम/

नवड पा$तेचे

व_प

अ.भ ाय

नकष

-- लागु नाह -4टपः )व)वध योजनांसाठ2 काय&Wमाअंतग&त वेगवेगळी याद

का.शत करणे आव/यक आहे .

कलम ४ (१) (b) (xiii)
िजTहा धकार काया&लय अकोला येथील Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेतील /काया&लयातील .मळणाया/
सवलतीचा परवाना याची चालू वषा&ची तप.शलवार मा4हती.
परवाना/ परवानगी/ सवलतीचे

कार

अ.

परवाना

परवाOयाचा

परवाना

4दनांका

4दनांका

साधारण

परवाOयाची

Wं.

धारकाचे नांव

कार

Wमांक

पासून

पय&त

अट

)व तत
ृ मा4हती

कार उदा. जर वाहनाच परवाना असेल

तर दच
ु ाक8/ चार चाक8/ जड वाहन इ.चा तपशील )व तत
ृ मा4हती

)वषयवार परवाOयाची मा4हती उदा. अकृषी वापरासाठ2 या परवानगीचे असTयास सवm नं.आव/यक आहे . इ.
टप :

(येक परवाOया या

कारानुसार वेगळी याद तयार करणे आव/यक आहे .ﾠ
-- लागू नाह –

कलम ४ (१) (b) (xiv)
िजTहा धकार काया&लय, अकोला येथील Qाप/िजप/पंस नवडणुक शाखेशी/काया&लयातील मा4हतीचे
इलेtnो नक
अ.W.

द तऐवजाचा

व_पात; साठ)वलेल मा4हती

कार

)वषय

काशीत करणे, चालू वषा&कर ता.

कोण(या इलेtटनीक

मा4हती .मळ)व याची

जबाबदार

नमुOयात

प दतीﾠ

jयtती

टे प
EफTम
.सडी
फलॉपी
इतर कोण(याह

व_पात
-- लागु नाह --

कलम ४ (१) (b) (xv)
िजTहा धकार काया&लय, अकोला येथील Qाप/िजप/पंस नवडणक
ु शाखेशी/काया&लयात उपल]ध स)ु वधांचा
तtता

अ.
W.

काशीत करणे.

•

वेबसाईट )वषयी मा4हती.

•

कॉलस7टर )वषयी मा4हती.

•

अ.भलेख तपासणीसाठ2 उपल]ध सु)वधांची मा4हती

•

कामा या तपासणीसाठ2 कउपल]ध सु)वधांची मा4हती

•

नमुने .मळ याबाबत उपल]ध मा4हती

•

सुचना फलकाची मा4हती

•

Qंथालय )वषयी मा4हती
सु)वधेचा

कार

वेळ

काय&प दती 4ठकाण

4ठकाण

जबाबदार jयtती/

तWार

कम&चार

नवारण

लागू नाह

कलम ४ (१) (b) (xvi)
िजTहा धकार काया&लय, अकोला येथील Qाप/िजप/पंस शाखेतील शासक8य मा4हती अ धकार / सहाƒयक
शासक8य मा4हती अ धकार /अ)पल य
मा4हती

ा धकार (तेथील लोक

ा धकार या काय&5े$ातील) यांची )व तत
ृ

काशीत करणे.

(अ) शासक8य मा4हती अ धकार
अ.

शासक8य मा4हती

W.

अ धकार चे नांव

पदनाम

काय&5े$
Qाप/िजप/पंस

१

{ी. एन.जी.सांगळे

अ.का

िजTहा धकार
काया&लय
अकोला

पXा/फोन

ईमेल

अ)पल य

ा धकार

उपिजTहा धकार तथा
िजTहा धकार

dycolvpak

भार अ धकार

काया&लय, अकोला

ola@gmai

Qाप.िजप.पंस

०७२४-२४३५१९३

l.com

नवडणुक )वभाग
अकोला

ब)सहाƒयक शासक8य मा4हती अ धकार
अ.

सहाƒयक शासक8य

W.

मा4हती अ धकारचे नांव

१

{ी. पंकज एम वाढई

२

{ीमती अच&ना उजवणे

पदनाम

काय&5े$

पXा/फोन

ईमेल

क नbठ

Qाप/िजप/पंस नवडणुक

०७२४-

dycolvpakola

.लपीक

)वभाग काया&लय, अकोला

२४३५१९३

@gmail.com

क नbठ

Qाप/िजप/पंस नवडणुक

०७२४-

dycolvpakola

.लपीक

)वभाग काया&लय, अकोला

२४३५१९३

@gmail.com

(क)अ)पल य अ धकार
अ.

अ)पल य

W.

अ धकार चे नांव

पदनाम
उपिजTहा धकार

१

{ी.ए.ए. मो4हते

तथा

भार

अ धकार

काय&5े

पXा

$

/फोन

यां या अ धन त
ईमेल

शासक8य मा4हती
अ धकार

संपूण&

dycolvpakola

िजTहा

@gmail.com

4टपः शासक8य मा4हती अ धकार / सहाƒयक शासक8य मा4हती अ धकार / अ)पल य
पदनाम ठळक अ5रात दश&नीय 4ठकाणी अथवा

उपिजTहा धकार
नवडणुक )वभाग
अकोला
ा धकार चे नांव व

वागत क5ाजवळ फलका0वारे लावावी.

कलम ४ (१) (b) (xvii)
िजTहादं डा धकार काया&लय, अकोला येथील Qाप/िजप/पंस नवडणक
ु शाखेतील

काशीत मा4हती.

-- लागु नाह --

कलम ४ (१) (c)
सव&सामाOय लोकांशी संबं धत मह(वाचे नण&य व धोरणे यांची यांद

काशनाकर ता तयार करणे व )वतर त

करणे.

कलम ४ (१) (d)
सव&साधारणपणे आपTया काया&लयात होणा-या

शासक8य / अध&Oयायीक कामकाजा या

काराची याद

तयार करणे, घेतलेTया नण&याबाबत काय& करणाची मीमांसा यापुढे दे यात येईल असे जाह र करणे.
-- लागू नाह -ट पः लोक ा धकार
सारमा यमे, सुचना

/ शासक8य मा4हती अ धकार

हे सच
ु ना फलक / वत&मानप$ साव&ज नक सुचना,

सारण, इंटरनेट इ. चा उपयोग मा4हती या
-- लागु नाह --

सारासाठ2 करते.

