नझारत शाखा
जिल्हाधिकारी

कार्ाालर्, अकोला

लोक प्राधिकारी- माहीतीच्या अधिकाराच्या अधिनियमामध्ये लोक प्राधिका-याच्या संज्ञेत
इतरही संस्ांचा समावेश करण्यात आला आहे . या संज्ञेस पात्र होणा-या सवव संस्ांची यादी प्रत्येक
ववभागािे सवतःहूि प्रससध्द करणे अत्यंत आवश्यक आहे .

माहीतीच्या कायदयांतगवत सवयंप्रेरणेिे प्रससध्द करावयाची माहीती िेहमी अदयावत ठे वणे
आवश्यक आहे . त्यासाठी अशा प्रत्येक माहीतीच्या बाबतीत प्रससध्दीची ददिांक दशवववणे आवश्यक आहे .

मादहतीच्या अधिकाराच्या अधिनियमात सवयंप्रेरणेिे माहीती प्रससध्द करणे बंििकारक
आहे . सवतःहूि अशी माहीती प्रससध्द करण्यासाठी माहीतीचा आवाका लक्षात घेंता मोठया प्रमाणात
संगणकीकरण अपेक्षक्षत आहे . यासाठी प्रत्येक ववभागािे संपण
ू व संगणकीकरणासाठी एक कृती आराखडा
वेळापत्रकासह तसेच त्यासाठी लागणा-या नििीच्या आवश्यकतेसह तयार करणे अपेक्षक्षत आहे .

कलम ४ ची ख-या अ्ाविे अंमलबजावणी होण्यासाठी सववप्र्म राज्यातील सवव लोक
प्राधिकारी यांची यादी प्रससध्द

करणे आवश्यक आहे . कोणतीही संस्ा जी घटिेिस
ु ार, एखादया

कायदयािस
ु ार अ्वा नियम ककं वा शासकीय आदे शािस
ु ार स्ावपत करण्यात आली आहे अ्वा जी
शासिाच्या मालकीची ककं वा शासिािे नियंत्रत्रत केलेली अ्वा शासिाकडूि ज्या संस्ेला परु े सा नििी प्राप्त
होतो आहे अशा सवव संस्ांिी मादहतीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 4 अंतगवत आपणाहूि
मादहती प्रससध्द करणे. ही यादी प्रत्येक संचालकास ववभागाकडूि प्रससध्द होणे बंििकारक आहे .

कलम २ एच

नमन
ु ा (अ)

मादहतीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये ववभागवार लोकप्राधिकारी यांची यादी.
शासकीय ववभागाचे िाव :- िाझरत शाखा, जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला
कलम २ (एच) A/B/C/D
अ.क्र.

लोक प्राधिकारी संस्ा

1

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला

कलम २ एच

संस्ा प्रमख
ु ाचे पदिाम
जजल्हादं डाधिकारी
अकोला

दठकाण / पत्ता
जजल्हाधिकारी कायावलय,
अकोला

िमि
ु ा (ब)

शासिाकडूि परु े सा नििी प्राप्त लोकप्राधिकारी संस्ाची यादी.
शासकीय ववभागाचे िांव :- जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला
कलम २ (H) (i) (ii) अंतगवत
अ.क्र.

लोक प्राधिकारी संस्ा

१

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला

संस्ा प्रमख
ु ाचे पदिाम
जजल्हादं डाधिकारी
अकोला

दठकाण / पत्ता
जजल्हाधिकारी कायावलय,
अकोला

संगणकीकरणासाठीचा कृती आराखडा

कलम ४ (१) (a) अिस
ु ार संगणकीकरणादवारे कृती आराखडा तयार करणे. उपलब्ि
साििसामु ु्ग्रीचा उपयोग करुि प्रत्येक लोकप्राधिकारी संस्ांिी पढ
ु ील मागवदशवक सच
ु िांचा वापर करुि
असभलेखाचे संगणकीकरणाचा कृती आराखडा तयार करावा.
कृती आराखडयासाठीच्या मागवदशवक सच
ु िा –
संगणकीकरणाचे तीि टप्पे -




कलम ४ अंतगवत अनिवायव प्रकाशिाचे कायव

महत्वाच्या लोकासभमख
ु ववभागाच्या कायवप्रणालीची मादहती संगणीकृत करणे
उववरीत मादहतीचे संगणकीकरण






संगणकीकरणाचे ववववि टप्पे -

ववसशष्ट ववषयांचे प्रािान्यािे संगणकीकरण
संगणकीकरणासाठी आध्वक तरतद
ु

संगणकीकरणासाठी कालाविी निजश्चत करणे.

कलम ४ (१) (b) (i)
जिल्हादं डाधिकारी कार्ाालर्, अकोला र्ेथील गह
ृ /स्वागत शाखा र्ांचे कार्ाालर्ातील
कार्े व कताव्र्े र्ांचा तपशशल

कायावलयाचे िाव

जजल्हाधिकारी यांचे कायावलय, अकोला

पत्ता

जजल्हाधिकारी कायावलय, अकोला

कायावलय प्रमख
ु

जजल्हाधिकारी ,अकोला

शासककय ववभागाचे िांव

महसल
ू व वि ववभाग (िझारत शाखा)

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधििस्

महसल
ू व वि ववभाग, मत्रालय, मब
ुं ई

कायवक्षेत्र

संपणव अकोला जजल्हा

भौगोलीक

संपणव अकोला जजल्हा

कायाविरु
ु प

संपणव अकोला जजल्हा

ववसशष्ट कायें

जजल्हाधिकारी यांच्या निदे शािस
ु ार जजल्हाधिकारी

ववभागाचे ध्येय / िोरण
िोरण

(िझारत शाखा)

कायावलयाची दे खरे ख करणे तसेच जजल्हाधिकारी
कायावलयातील बैठकींची व्यवस्ा करणे.

शासिािे राबववलेल्या िववि योजिांची जजल्हासतरावर
अंमलबजावणी करणे.

शासिािे निजश्चत केलेली ध्येय िोरणे राबववणे

सवव संबधं ित कमवचारी

जजल्हाधिकारी / निवासी उपजजल्हाधिकारी /

कायव

कायावलयीि काम

कामाचे ववसतत
ृ सवरुप

टें डर/ई-टें डर काढणे,जजल्हाधिकारी कायावलयाची दे खरे ख

अव्वल कारकुि / कनिष्ठ सलपीक / सशपाई

करणे जजल्हाधिकारी कायावलयातील राष्रीय ध्वाजाची
खरे दी करणे

रोकड िोंदवही सलहीणे निरुपयोगी व

मोडकळीस आलेले सादहत्य जति करणे व त्याची

ववल्हे वाट लावणे. जजल्हाधिकारी कायावलयाची तसेच
जजल्हाधिकारी कायावलयातील समटींगची

व्यवस्ा करणे.

सवातंत्र्य सैनिक/ सवा.सै. वविवा पत्िी यांिा पेन्शि सरु
ु
करणेबाबत कायववाही करणे.

मालमत्तेचा तपशील

जजल्हाधिकारी कायावलयाच्या आवारातील एक कक्ष

उपलब्ि सेवा

संगणक

कायावलयीि दरू ध्वनि क्रंमाक व वेळा :-

दरू ध्वनि क्रंमाक :- ०७२४-२४३५१९३

साप्ताहीक सट्
ु टी व ववसशष्ट सेवेसाठी

प्रत्येक रवववार, मदहण्याचा दस
ु रा व चौ्ा शनिवार,

सकाळी - १० ते सांयकाळी – ५.४५ वाजेपयंत

ठरववलेल्या वेळा

साववजनिक व जजल्हाधिकारी यांिी घोवषत केलेल्या सट
ु या

संस्थेच्र्ा संरचनात्मक तक्त्र्ामध्र्े कार्ाक्षेत्र स्तरावरचे तपशशल
जिल्हादं डाधिकारी

अपरजिल्हादं डाधिकारी

प्रमख
ु ( अ.का. जिल्हा नाझर )

कननष्ठ शलपीक

कननष्ठ शलपीक

शशपाई

कलम ४ (१) (b) (ii)

नमन
ु ा (अ)

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील िझारत शाखेतील अधिकारी व कमवचारी यांच्या अधिकारांचा
तपसशल

अ
अ.क्र.

पदिाम

अधिकार

कोणत्या कायदा / नियम / शासि निणवय /

असभप्राय

१

जजल्हादं डाधिकारी,
अकोला

आध्वक/प्रशासकीय

पररपत्रकािस
ु ार

शासिाकडुि वेळोवेळी प्राप्त होणा-या
शाससि निणवयािस
ु ार तसेच
आदे श निगवसमत करणे.

२) बॉम्बे पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम
३३ (१) ख अन्वये प्रसताववत केल्यािस
ु ार
मागव वळववणेबाबत.

३) एससप्लोससव्ह अॅक्ट १८८४ नियम १०२
व १०३ नियम १४४ अन्वये िाहरकत
प्रमाणपत्राबाबत कायववाही करणे.

४) महाराष्र धचत्रपट गह
ृ े (ववनियम) १९६६
अन्वये प्रदाि केलेल्या अधिकारािस
ु ार
कायववाही करणे.

५) फौजदारी प्रकक्रया संहीता १९७३

(ससआरपीसी) अन्वये प्रदाि केलेल्या
अधिकारािस
ु ार कायववाही करणे.
६) महाराष्र शासि पररपत्रक

टीआरएस/००८/प्र.क्र.५८/३, मंत्रालय मब
ुं ई ३२

--

दद.२१ एवप्रल २०१० अन्वये राजसशष्टाचारा
बाबत प्रदाि केलेल्या अधिकारािस
ु ार
कायववाही करणे.

७) दद आमव अॅक्ट १९५९ अॅन्ड १९६२ िस
ु ार
कायववाही करणे.

८) म.शा. पररपत्रक क्र.इएमई-१०७६/११७७/

xxxix/सधचवालय, मब
ंु ई-३२ दद.१२ िोव्हे बर
१९७६ अन्वये वाहि अधिग्रहि करणेबाबत
कायववाही करणे.

९) म.शा.सा.प्र.वव.क्र.ववकाअ-२००७/४४०/

प्र.क्र.१७४/२००७/५ दद.२५.०७.२००७ अन्वये

ववशेष कायवकारी अधिकारी यांच्या िेमणक
ु ा
करण्याबाबत कायववाह करणे.

१०) कारागह
ृ कायदा १८९४ सेक्शि ५९

मिील भाग-५ व २८, कारागहृ फलो व पॅरोल
नियम १९५९ अन्वये प्रदाि केलेल्या
अधिकारािस
ु ार कायववाही करणे.

ब
कोणत्या कायदा / नियम / शासि

अ.क्र.

पदिाम

अधिकार

१

अपर

प्रशासकीय –

शासिाि वेळोवेळी ददलेल्या शासि

कायदयाच्या

मा. जजल्हादं डाधिकारी यांचक
े डे

जजल्हादं डाधिकारी,
अकोला

संबधं ित प्रकरणांची

निणवय / पररपत्रकािस
ु ार

निणवयािस
ु ार प्रसताव

असभप्राय

--

तरतद
ु ीिस
ु ार

तपासणी करणे व

मंजरु ीसतव सादर करणे.

प्रकरणे

जजल्हादं डाधिकारी

यांच्या मान्यतेसतव
सादर करणे

क
अ.क्र.

पदिाम

अधिकार

--

--

--

कोणत्या कायदा / नियम / शासि
निणवय / पररपत्रकािस
ु ार

असभप्राय

--

--

ड
अ.क्र.

पदिाम

अधिकार

--

--

--

कोणत्या कायदा / नियम / शासि
निणवय / पररपत्रकािस
ु ार

असभप्राय

--

कलम ४ (१) (b) (ii)

--

नमन
ु ा (ब)

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील गह
ृ /सवागत शाखेतील अधिकारी व कमवचारी यांच्या कतवव्याचा
तपसशल

अ.
क्र.
१

२

३

४

५

६

पदिाम

अधिकार

जजल्हादं डाधिकारी,

शासिािे ठरवि
ू ददलेल्या

अकोला

मापदं डािस
ु ार कायववाही करणे.

जजल्हादं डाधिकारी,

शासिािे ठरवि
ू ददलेल्या

अकोला

मापदं डािस
ु ार कायववाही करणे

जजल्हा िाझर

कतवव्य सच
ु ीप्रमाणे िेमि
ू ददलेली

(अ.का.)

कनिष्ठ सलपीक

कनिष्ठ सलपीक

सशपाई

कामे करणे.

कतवव्य सच
ु ीप्रमाणे िेमि
ू ददलेली
कामे करणे.

कतवव्य सच
ु ीप्रमाणे िेमि
ू ददलेली
कामे करणे.

कायावलयीि काम करणे

कोणत्या कायदा / नियम /

शासि निणवय / पररपत्रकािस
ु ार
वररलप्रमाणे
वररलप्रमाणे तसेच

जजल्हादं डाधिकारी यांिी ददलेल्या
आदे शािस
ु ार

जजल्हादं डाधिकारी/अपर

जजल्हादं डाधिकारी यांिी ददलेल्या
आदे शािस
ु ार

जजल्हादं डाधिकारी/अपर

जजल्हादं डाधिकारी यांिी ददलेल्या
आदे शािस
ु ार

जजल्हादं डाधिकारी/अपर

जजल्हादं डाधिकारी यांिी ददलेल्या
आदे शािस
ु ार

जजल्हादं डाधिकारी/अपर

जजल्हादं डाधिकारी यांिी ददलेल्या
आदे शािस
ु ार

असभप्राय
--

--

--

--

--

--

कलम ४ (१) (b) (iii)
निणवय प्रकक्रयेतील पयववेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदानयत्व निजश्चत करुि कायवपध्दतीचे प्रकाशि
(कामाचा प्रकार / िांव )
कामाचे सवरुप

:

अधिनियमाचे िांव

:

संबधं ित तरतद
ू

:

नियम

:

शासि निणवय

:

पररपत्रके

:

कायावलयीि आदे श
अ.
क्र.

:

लागु होत िाही

असेलल
े ी सवव कामे करणे

--

शासिािे वेळोवेळी ठरवि
ू ददलेल्या मागवदशवक सच
ु िेिस
ु ार
वररलप्रमाणे
शासिाािे वेळोवेळी निगवसमत केलेल्या पररपत्रकािस
ु र
--

कालाविी

कामाचे सवरुप
िाझर ववभागाशी. संबि
ं ीत

१

जजल्हा िाझर ववभागाशी संबधं ित असलेली कामे/कतवव्ये पार पाडणे

ददवस

शासिािे िेमि
ु

ददलेल्या मापदं डािस
ु ार

कामाकाजासाठी

जबाबदार अधिकारी
जजल्हादं डाधिकारी / अपर
जजल्हादं डाधिकारी

त्या कालाविीत कामे
करणे

असभप्राय
प्रलंत्रबत

असलेल्या

प्रकरणाबाबत

पाठपरु ाव करणे

खचा ववषर्क बाबींचा तपशशल
अ.
क्र.

कामाचे सवरुप

१

--

कालाविी

कामाकाजासाठी

ददवस

जबाबदार अधिकारी

--

--

असभप्राय
--

लागु नाही
टिपः- कलम ४ (१) (b) (ii)
प्रत्येक कायव, सेवा, कतवव्य, अधिकाराची अंमलबजावणी करण्या कररता अधिनियम, नियम,
शासि निणवय, परीपत्रक, आदे श यांचा आिार घेऊिच कायवपध्दती ठरते.
प्रत्येक कायव, सेवा, कतवव्य, अधिकाराची अंमलबजावणी कशी होते याची पध्दती प्रकाशीत
करणे यासाठी लोकप्राधिकारी माहीतीचे संकलि परसपर संबि
ं व कायवपध्दती ठरवण्यासाठी वर अिनु िदे शीत
अटीिस
व ा करावी.
ु ार पत
ू त
उदा.

प्रकरणाचा निपटारा करण्याची कायवपध्दती ?

सि
ु ावणीच्या तारखां निजश्चतीची कायवपध्दती ?

कालक्रमािस
ु ार प्रकरणाचा निपटारा केला जातो का ?
काही ववशेष प्रकरणांिा प्रािान्य ददले जाते का ?

उदा.

अिद
ु ािाच्या वाटपाची कायवपध्दती / सवलत दे ण्याची कायवपध्दती / लाभा्ीच्या

निवडीची कायवपध्दतीची ववसतत
ृ माहीती काही ववसशष्ट कोटा ददला जातो काय ?

कोणत्या निकषाप्रमाणे निकड केली जाते ? कालक्रमािस
ु ार निवड असते का ? या सवव
बाबी संदभावत मादहतीचे प्रकाशि करणे अनिवायव आहे

उदा.

पि
ं ी मादहतीचे प्रकाशि करणे
ु रावत्त
ृ ी कायावच्या कायावलयीि कायवपध्दती संबि

प्रत्येक कायवपध्दतीमध्ये ववववि सतराच्या कमवचायांचा सहभाग असतो. प्रत्येक कमवचायाची
कायवपध्दतीमध्ये जी ववसशष्ट भसू मका व जबाबदारी निजश्चत करण्यात आली आहे ती दशवववण्यात यावी.

कलम ४ (१) (b) (iv)

नमन
ु ा अ

िमन्
ु यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
महसल
ु ी जमा ववषयक

संघटिाचे लक्ष (वावषवक)

कामाचे प्रमाण

अ..क्र.

काम/कायव

लेखापररक्षणाकरीता

१

--

--

आध्वक लक्ष

असभप्राय

रु.लाखात.

प्रलंबीत घटक

--

--

(लागु होत िाही)

कलम ४ (१) (b) (iv)

नमन
ु ा ब

कामाची कालमयावदा – महसल
ू ी वषव
प्रत्येक कामाची कालमयावदा :
अ..क्र.

काम/कायव

१

--

महसल
ू ी वषव

ददवस /तास

पण
ु व करण्यासाठी

जबाबदार

तक्रार निवारण

--

--

अधिकारी

--

अधिकारी

(लागु होत िाही)
कलम ४ (१) (b) (v)

नमन
ु ा अ

गह
ृ /सवागत शाखा कामाशी संबिीत नियम / अधिनियम
अ.क्र.
१

सच
ु िा पत्रािस
ु ार ददलेले ववषय
--

नियम क्रमांक व वषव

असभप्राय (असल्यास)

--

--

(लागु होत िाही)

कलम ४ (१) (b) (v)

नमन
ु ा ब

िाझर शाखेतील कामकाज संबि
ं ीत शासि निणवय
प्रत्येक कामाची कालमयावदाअ.क्र.
१

शासि निणवयािस
ु ार ददलेले ववषय

शासि निणवय क्रमांक व ददिांक

असभप्राय (असल्यास)

--

--

--

कलम ४ (१) (b) (v)

नमन
ु ा क

गह
ृ /सवागत शाखेतील कामांचे सबंिीत पररपत्रके
अि.ु क्र.

शासकीय पत्रकािस
ु ार ददलेले

पररपत्रक क्रमांक व ददिांक

ववषय

असभप्राय असल्यास

लागु िाही
कलम ४ (१) (b) (v)

नमन
ु ा ड

गह
ृ /सवागत शाखा जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोल कामांशी संबधं ित कायावलयीि आदे श / िोरणात्मक
पररपत्रके

अि.ु क्र.

ववषय

क्रमांक व ददिांक

असभप्राय असल्यास

-कलम ४ (१) (b) (v)

नमन
ु ा ड

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील अंतगवत गह
ृ /सवागत शाखा मध्ये उपलब्ि दसताऐवजांची यादी
दसतऐवजाचा ववषय
अि.ु क्र.
१

दसतऐवजाचा
प्रकार
--

ववषय
--

संबिीत व्यक्ती /

व्यक्तीचे दठकाण / उपरोक्त

पदिाम

कायावलयात उपलब्ि िसल्यास

--

--

असभलेखाची संपण
ु व यादी प्रत्येक लोकप्राधिकारी संस्ा तयार करे ल. असभलेखामध्ये

दसतावेज, िसती संगणीकृत मादहती इत्यादी असेल. मादहतीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी सल
ु भ

करण्यासाठी ही मादहती तयार करणे अंत्यत आवश्यक आहे . यादी वापरण्यास,तपासण्यास आणण

समजण्यास सल
ु भ असली पाहीजे, तसेच आवश्यकतेिस
ु ार िमि
ू े घेण्याच्या कायवपध्दतीचाही अतभावव
असावा.

प्र्म कायावलयातील उपलब्ि िसतीची यादी करावी त्यांचे वगीकरण करावे.

दसतऐवजांचे

ववसतत
ु तकांची यादी व वगीकरण करावे. काही दसतऐवज जे िसती ककं वा िोंद पस
ु तकांच्या
ृ मादहती िोंद पस
सवरुपात िाहीत त्यांची यादी करूि ठे वणे. लवकर सापडण्याच्या हे ति
ू े ही

यादी कायावलयामध्ये कक्षाप्रमाणे,

टे बलप्रमाणे तयार करूि ठे वणे आवश्यक आहे . ती पढ
ु ील प्रमाणे तयार करावी.
कलम ४ (१) (a) (vi)

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय,अकोला ये्ील गह
ृ /सवागत शाखेतील दसताऐवजांची वगववारी
अ.

दसतऐवजाचा प्रकार

ववषय

क्र.

प्रमख
ु बाबीचा

िसती/मसटर/िोंदपस
ु तक,

तपसशलवार

व्हाउचर इु्.

१) शसत्र परवािा,
१

२) ववसफोटक परवािा व

िाहरकत प्रमाणपत्र ववतरीत

िोंद पस
ु तक/िसत्या

करणे
२
3
४

स्ायी आदे श िसती
ववववि अहवालाचे

स्ायी आदे श िसती

अधिकारी/कमवचारी

कालाविी

दहावषे/कायमसवरुपी

ववववि ववषयाचे

कायम सवरुपी

नियतकालीि

ववववि ववषयाचे

दहा वषव

पत्र व्यवहार िसत्या

ववववि ववषयाचे

एक वषव

ववववि अहवालाचे

नियतकालीि प्रपत्रे/अहवाल
पत्र व्यवहार िसत्या

कायावलयीि

सरु क्षक्षत ठे वण्याचा

प्रपत्रे/अहवाल

कलम ४ (१) (b) (vii)
जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील गह
ृ /सवागत कायावलयाच्या पररणामकारक कामासाठी
जिसामान्यांशी सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्ा

अ.क्र.

सल्लामसलतीचा
ववषय

कायवप्रणालीचे

ववसतत
ृ वणवि

कोणत्या अधिनियमा/नियमा/
पररपत्रकादवारे

पि
ु रावत्त
ृ ीकाल

लागु िाही

दटप :- कलम ४ (१) (ब) (vii) अंतगवत प्रत्येक लोकप्राधिकारी संस्ेिे अधिनियम/नियम/पररपत्रक इत्यादी

अंनतम करण्यापव
ु ी / राबववतांिा जितेची मते / आक्षेप जाणुि घेण्यासाठी अजसतत्वात असलेल्या
कायवपध्दतीची मादहती दे णे अपेक्षक्षत आहे .

अिेक वेळा ससमतीची स्ापिा करुि सशबीराव्दारे , ग्रामसभेव्दारे , जिसि
ु ावणी अ्वा कमवचा-यांच्या
दरबाराति
ू जिमताची चाचपणी करण्यात येत.े

कलम ४ (१) (b) (viii)

नमन
ु ा अ

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील गह
ृ /सवागत शाखेशी संबधं ित समीतीची यादी प्रकाशीत करणे

अ.क्र.

ससमतीचे
िांव

ससमतीचे सदसय

ससमतीचे
उददीष्ट

सभा

ककती वेळा

घेण्यात येते

लागु िाही

जिसामान्यांसाठी

खुली आहे ककं वा िाही

सभेचा

कायववत्त
ं ृ ात

(उपलबि)

कलम ४ (१) (b) (ix)
जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील िाझर शाखेतील अधिकारी व कमवचारी यांची िांवे, पत्ते व त्यांचे
माससक वेति

अ.

पदनाम

अधिकारी / कमाचार्ाचे

क्र.

१

वगा

नांव

अव्वल कारकुि

श्री.मोहि साठे

३

कनिष्ठ सलपीक

श्री. निलेश दामोदर

३

३

कनिष्ठ सलपीक

३

८

सशपाई

श्री. भुषण चो्े

२

श्री. पुंडके

रुिू टदनांक

दरु ध्वनी क्रमांक /

एकुण

फॅक्स / ईमेल

वेतन

७३८५९५३१२८

२६.०३.२०१५

८९८३०३८४३५

४

दटप – १) हे प्रकाशि प्रत्येक वषावला करावे लागेल.

२) महत्वाचे बदल तातडीिे प्रकासशत केले पाहीजेत. उदा. प्रमख
ु ांची बदली इ.
कलम ४ (१) (b) (x)
जजल्हादं डाधिकारी कायावलय अकोला ये्ील गह
ृ /सवागत शाखेतील अधिकारी व
कमवचायांची वेतिाची ववसतत
ृ मादहती प्रकाशीत करणे.

अ.
क्र.

वगव

वेति रुपरे षा

नियसमत (महागाई भत्ता,

घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता)

१

३

२

३

३

३

४

४

५२००-२०२००

महागाई भत्ता-१२५%

५२००-२०२००

महागाई भत्ता-१२५%

५२००-२०२००

महागाई भत्ता-१२५%

४४४०-७४४०

महागाई भत्ता-१२५%

ग्रेड-पे- ३५००
ग्रेड-पे- १९००
ग्रेड-पे- १९००
ग्रेड-पे- १३००

घरभाडे भत्ता-१०%
घरभाडे भत्ता-१०%
घरभाडे भत्ता-१०%

कलम ४ (१) (b) (xi)

घरभाडे भत्ता-१०%

इतर अिज्ञ
ु ेय भत्ते

प्रसंगािस
ु ार जसे

ववशेष जसे प्रकल्प

प्रवास भत्ता

भत्ता, प्रसशक्षण भत्ता

--

--

--

--

--

--

--

--

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील गह
ृ /सवागत कायावलयाचे मंजूर अंदाजपत्रक व खचावचा तपसशल
याची ववसतत
ृ मादहती प्रकाशीत करणे

अंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशि



अिद
ु ािाच्या ववतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशि


अ.

अंदाजपत्रकीय

क्रं.

नियोजजत वापर (क्षेत्र

अिद
ु ाि

शीषावचे वणवि

व कामाचा तपसशल)

अधिक अिद
ु ाि अपेक्षक्षत
असल्यास रुपयात

असभप्राय

लागु िाही
दटप प्रत्येक कायावलय वरील मादहती कोणत्या िा कोणत्या प्रारुपािस
ु ार तयार करत असते, असे प्रारुप
त्यांिा वापरता येईल.

कलम ४ (१) (b) (xii)

नमन
ु ा अ

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील ये्ील गह
ु ाि वाटपाच्या कायवक्रमाची
ृ /सवागत शाखेतील अिद
कायवपध्दती २०१५-१६ या वषावसाठी प्रकाशीत करणे.
कायवक्रमाचे िांव,




लाभा्ीच्या पात्रता संबि
ं ीच्या अटी व शती,
लाभ समळण्यासाठीच्या अटी.





पात्रता ठरववण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र

कायवक्रमामध्ये समळणाया लाभाची ववसतत
ृ मादहती
अिद
ु ाि वाटपाची कायवपध्दती



सक्षम अधिकायाचे पदिाम




वविंती अजावसोबत लागणारे शल्
ु क







वविंती अजावचा िमि
ु ा.

सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदापत्रांची यादी ( दसतऐवज/दाखले)




इतर शल्
ु क

जोड कागदपत्राचा िमि
ु ा.

कायवपध्दती संदभावत तक्रार निवारणासाठी संबधं ित अधिकायाचे पदिाम.

तपसशलवार व प्रत्येक सतरावर उपलब्ि नििी (उदा. जजल्हा पातळी, तालक
ु ा पातळी,गाव पातळी)
लाभा्ीची यादी खासलल िमन्
ु यात.
-- लागु िाही --

कलम ४ (१) (b) (xii)

नमन
ु ा ब

जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील िाझर शाखेशी/कायावलयातील अिद
ु ाि कायवक्रमाअंतगवत
लाभा्ीची ववसतत
ृ मादहती प्रकाशीत करणे.

योजिा/कायवक्रमाचे िांवअ.

क्र.

अिद
ु ाि/लाभ याची

लाभा्ीचे िांव व पत्ता

निवड पात्रतेचे

रक्कम/ सवरुप

निकष

असभप्राय

-- लागु िाही --

दटपः ववववि योजिांसाठी कायवक्रमाअंतगवत वेगवेगळी यादी प्रकासशत करणे आवश्यक आहे .
कलम ४ (१) (b) (xiii)
जजल्हाधिकारी कायावलय अकोला ये्ील िैआ शाखेशी /कायावलयातील समळणाया/ सवलतीचा परवािा याची
चालू वषावची तपसशलवार मादहती.

परवािा/ परवािगी/ सवलतीचे प्रकार
अ.
क्रं.

परवािा

िारकाचे िांव

परवान्याचा
प्रकार

परवािा
क्रमांक

ददिांका
पासि
ू

ददिांका
पयवत

सािारण
अटी

परवान्याची

ववसतत
ृ मादहती

प्रकार उदा. जर वाहिाच परवािा असेल तर दच
ु ाकी/ चार चाकी/ जड वाहि इ.चा तपशील ववसतत
ृ मादहती
ववषयवार परवान्याची मादहती उदा. अकृषी वापरासाठीच्या परवािगीचे असल्यास सवे िं.आवश्यक आहे . इ.
टीप : प्रत्येक परवान्याच्या प्रकारािस
ु ार वेगळी यादी तयार करणे आवश्यक आहे .ﾠ
-- लागू िाही -कलम ४ (१) (b) (xiv)
जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील िाझर शाखेशी/कायावलयातील मादहतीचे इलेक्रोनिक सवरुपात;
साठववलेली मादहती प्रकाशीत करणे, चालू वषावकरीता.

अ.क्र.

दसतऐवजाचा प्रकार







ववषय

कोणत्या इलेक्टिीक
िमन्
ु यात

मादहती समळववण्याची

टे प

कफल्म
ससडी

फलॉपी

इतर कोणत्याही सवरुपात

-- लागु िाही --

पध्दतीﾠ

जबाबदारी
व्यक्ती

कलम ४ (१) (b) (xv)
जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील गह
ृ /सवागत शाखेशी/कायावलयात उपलब्ि सवु विांचा तक्ता
प्रकाशीत करणे.



कॉलसेंटर ववषयी मादहती.





असभलेख तपासणीसाठी उपलब्ि सवु विांची मादहती

कामाच्या तपासणीसाठी कउपलब्ि सवु विांची मादहती


िमि
ु े समळण्याबाबत उपलब्ि मादहती



अ.
क्र.

सवु विेचा प्रकार

वेबसाईट ववषयी मादहती.

वेळ

सच
ु िा फलकाची मादहती
ग्रं्ालय ववषयी मादहती

कायवपध्दती दठकाण

दठकाण

जबाबदार व्यक्ती/
कमवचारी

तक्रार

निवारण

लागू िाही
कलम ४ (१) (b) (xvi)
जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ील गह
ृ /सवागत शाखेतील शासकीय मादहती अधिकारी / सहाय्यक
शासकीय मादहती अधिकारी/अवपलीय प्राधिकारी (ते्ील लोक प्राधिकारीच्या कायवक्षत्र
े ातील) यांची ववसतत
ृ
मादहती प्रकाशीत करणे.
(अ)
शासकीय मादहती अधिकारी
अ.
क्र.

शासकीय
मादहती

अधिकारीचे िांव

पदिाम

कायवक्षेत्र
िाझर

१

श्री.मोहि साठे

अव्वल

कारकुि

शाखा

जज. दं .

कायावलय
अकोला

पत्ता/फोि

ईमेल

जजल्हादं डाधिकारी

rdc_akola

०७२४-२४३५१९३

ail.com

कायावलय, अकोला

@rediffm

अवपलीय

प्राधिकारी
अपर

जजल्हादं डाधिकारी
अकोला

(ब)
सहाय्यक शासकीय मादहती अधिकारी
अ.
क्र.
१

२

३

सहाय्यक शासकीय

मादहती अधिकारचे िांव
श्री.मोहि साठे

श्री.निलेश दामोदर

श्री. भष
ु ण चो्े

पदिाम

कायवक्षेत्र

अव्व्ल

जजल्हादं डाधिकारी

कारकुि
कनिष्ठ
सलपीक

कनिष्ठ
सलपीक

पत्ता/फोि

ईमेल

जजल्हादं डाधिकारी

rdc_akola

०७२४-२४३५१९३

ail.com

कायावलय, अकोला

कायावलय, अकोला
िाझर शाखा

@rediffm

जजल्हादं डाधिकारी

rdc_akola

जजल्हादं डाधिकारी

कायावलय, अकोला

@rediffm

०७२४-२४३५१९३

ail.com

िाझर शाखा

जजल्हादं डाधिकारी

rdc_akola

०७२४-२४३५१९३

ail.com

कायावलय, अकोला
जजल्हादं डाधिकारी

कायावलय, अकोला

कायावलय, अकोला

@rediffm

(क)
अवपलीय अधिकारी
यांच्या

अ.
क्र.

अवपलीय

अधिकारीचे िांव

पदिाम

कायवक्षेत्र

पत्ता/फोि

ईमेल

अधििसत
शासकीय
मादहती

अधिकारी
१

श्री. श्रीकांत दे शपांडे

अपर

जजल्हादं डाधिकारी

संपण
ू व

जजल्हा

जजल्हादं डाधिकारी

rdc_akola

०७२४-२४३५१९३

ail.com

कायावलय, अकोला

@rediffm

श्री. ददिेश
ई. सोिोिे

दटपः शासकीय मादहती अधिकारी / सहाय्यक शासकीय मादहती अधिकारी / अवपलीय प्राधिकारीचे िांव व
पदिाम ठळक अक्षरात दशविीय दठकाणी अ्वा सवागत कक्षाजवळ फलकादवारे लावावी.

कलम ४ (१) (b) (xvii)
जजल्हादं डाधिकारी कायावलय, अकोला ये्ीला गह
ृ /सवागत शाखेतील प्रकाशीत मादहती.
-- लागु िाही --

कलम ४ (१) (c)
सववसामान्य लोकांशी संबधं ित महत्वाचे निणवय व िोरणे यांची यांदी प्रकाशिाकरीता तयार करणे व ववतरीत
करणे.

कलम ४ (१) (d)
सववसािारणपणे आपल्या कायावलयात होणा-या प्रशासकीय / अिवन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी
तयार करणे, घेतलेल्या निणवयाबाबत कायव करणाची मीमांसा यापढ
ु े दे ण्यात येईल असे जाहीर करणे.
-- लागू िाही --

टीपः लोकप्राधिकारी / शासकीय मादहती अधिकारी हे सच
ु िा फलक / वतवमािपत्र साववजनिक सच
ु िा,
प्रसारमाध्यमे,

सच
ु िा प्रसारण, इंटरिेट इ. चा उपयोग मादहतीच्या प्रसारासाठी करते.
-- लागु िाही --

