तह सलदार, महसुल यांची शाखा
िज हा धकार कायालय, अकोला
लोक
इतरह

ा धकार - मा हती या अ धकारा या अ ध नयमाम ये लोक

सं थांचा समावेश कर!यात आला आहे . या सं ेस प ा% होणा-या सव' सं थांची याद

*वभागाने

वतःहून

)ये क

/स द करणे अ)यंत आव0यक आहे .

मा हती या काय1यांतग'त
आव0यक आहे . )यासाठ3 अशा

वयं ेरणेने

/स द करावयाची माह ती नेहमी अ1यावत ठे वणे

)ये क मा हती या बाबतीत

मा हती या अ धकारा या अ ध नयमात
आहे .

ा धका-या या सं ेत

वतःहून अशी माह ती

/स द ची दनांक दश'*वणे आव0यक आहे .
वयं ेरणेने माह ती

/स द करणे बंधनकारक

/स द कर!यासाठ3 मा हतीचा आवाका ल5ात घेता मोठया

संगणक7करण अप े85त आहे . यासाठ3

माणात

)येक *वभागाने संप ण
ू ' संगणक7करणासाठ3 एक कृती आराखडा

वेळाप %कासह तसेच )यासाठ3 लागणा-या नधी या आव0यकतेसह तयार करणे अप े85त आहे .
कलम ४ ची ख-या अथा'ने अंमलबजावणी हो!यासाठ3 सव' थम रा@यातील सव' लोक
ा धकार

यांची याद

काय1यानुसार अथवा

/स द

करणे

आव0यक

आहे .

कोणतीह

नयम Dकं वा शासक7य आदे शानस
ु ार

सं था जी

घटनेनुसार, एखा1या

था*पत कर!यात आल

आहे अथवा जी

शासना या मालक7ची Dकं वा शासनाने नयंE%त केलेल अथवा शासनाकडून @या सं थेला प रु े सा नधी

ाFत

होतो आहे अशा सव' सं थांनी मा हतीचा अ धकार अ ध नयम 2005 चे कलम 4 अंतग'त आप णाहून
मा हती

/स द करणे. ह याद

)येक संचालकास *वभागाकडून
कलम २ एच

/स द होणे बंधनकारक आहे .

नमुना (अ)

मा हतीचा अ धकार अ ध नयम २००५ अNवये *वभागवार लोक ा धकार यांची याद .

शासक7य *वभागाचे नाव :- तह/सलदार, महसुल यांची शाखा , िजQहा धकार काया'लय, अकोला

कलम २ (एच) A/B/C/D
अ.U.

लोक

1

ा धकार सं था

सं था

िजQहा धकार काया'लय, अकोला

कलम २ एच

शासनाकडून प ुरेसा नधी

मुखाचे प दनाम

ठकाण / प Vा

िजQहा धकार

िजQहा धकार काया'लय,

अकोला

अकोला

नमुना (ब)

ाFत लोक ा धकार सं थाची याद .

शासक7य *वभागाचे नांव :- िजQहा धकार काया'लय, अकोला

कलम २ (H)

अ.U.

(i) (ii) अंतग'त

लोक

१

ा धकार सं था

सं था

िजQहा धकार काया'लय, अकोला

मुखाचे प दनाम

िजQहा धकार अकोला

ठकाण / प Vा
िजQहा धकार काया'लय,
अकोला

संगणक$करणासाठ&चा कृती आराखडा
कलम ४ (१) (a) अनस
ु ार संगणक7करणा1वारे कृती आराखडा तयार करणे. उप ल[ध
साधनसामु]ीचा
उपयोग क^न
्

)येक लोक ा धकार सं थांनी प ुढ ल माग'दश'क सुचनांचा वाप र क^न

अ/भलेखाचे संगणक7करणाचा कृती आराखडा तयार करावा.
कृती आराखडयासाठ3 या माग'दश'क सुचना –
संगणक7करणाचे तीन टFपे •

कलम ४ अंतग'त अ नवाय'

काशनाचे काय'

•

मह)वा या लोका/भमुख *वभागा या काय' णाल ची मा हती संगणीकृत करणे
उव'र त मा हतीचे संगणक7करण

•

संगणक7करणाचे *व*वध टFपे -

•

*व/शaट *वषयांचे

•

संगणक7करणासाठ3 आ थ'क तरतद
ु

•

संगणक7करणासाठ3 कालावधी नि0चत करणे.

ाधाNयाने संगणक7करण

कलम ४ (१) (b) (i)

िज हादं डा धकार कायालय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखा यांचे कायालयातील
काय. व कत0ये यांचा तप शल
काया'लयाचे नाव

िजQहा धकार यांचे काया'लय, अकोला
(तह सलदार, महसुल यांची शाखा)

प Vा
काया'लय

िजQहा धकार काया'लय, अकोला
मुख

िजQहा धकार , अकोला

शासDकय *वभागाचे नांव

महसूल व वन *वभाग (तह सलदार, महसुल यांची शाखा)

कोण)या मं%ालयातील खा)या या अ धन थ

महसूल व वन *वभाग, म%ालय, मुंबई

काय'5े%

संप ण' अकोला िजQहा

भौगोल क

संप ण' अकोला िजQहा

काया'नु^प

संप ण' अकोला िजQहा

*व/शaट कायe

िजQहा धकार यां या नदf शानस
ु ार कामकाज करणे /
कत'gयसुचीनस
ु ार काय' करणे

*वभागाचे

येय / धोरण

शासनाने वेळोवेळी नि0चत केलेल

ये य

धोरणे राब*वणे व संबं धताना तसे नदf श दे णे
धोरण

शासनाने नि0चत केलेल

येय धोरणे राब*वणे

सव' संबं धत कम'चार

िजQहा धकार / उप िजQहा धकार महसुल/ तह/सलदार
महसुल / अgवल कारकुन / क नaठ /लपीक

काय'

काया'लयीन काम

कामाचे *व तत
ृ

व^प – अ.का.

१. अ न धकृत अकृषक जागेचे वाप रातबदलाचे जन
ु ी
करणे हाताळणे (कोट'
२. अ तUमण

करणे )

करणे हाताळणे

३. अ थाई भाडेप iटा नत
ु नीकरण
करणे

थळ

व

शत'भंग

नर 5ण अहवाल माग*वणे
४. राज वे मामले

.अ यां यासमोर ठे वणे, आदे शानस
ु ार

करणात नोट सेस काढणे न. .भ.ु यांचे अहवाल
माग*वणे
५. मा हतीचा अ धकार अ ध नयम, २००५ अNवये अज'
घेणे व मा हती प ुर*वणे
६. प ीआरए, प ीआरबी रिज टर
७. शाखेशी संबंधीत असलेल रजी टर व नlदवह
अदयावत ठे वणे
८. महालेखाप ाल नागप ुर यांप ी काढलेQया आ5ेप ांची न ती
हाताळणे
९. वoरaठ अ धकार यांचे आदे शाNवये कामे करणे

कामाचे *व तत
ृ

व^प – क./ल.

१ संबंधीत *वभागाकडुन

ाFत आर.आर.सी.वग'वार त

नlदवन
ु तह/सल नहाय वसुल कर ता वग' करणे.
२. तह/सल काया'लयाकडुन प रत कर!याकर ता

ाFत

आर.आर.सी. संबंधीत *वभागास परत करणे
३. Nयायालयीन वॉरं ट काय'वाह कर ता तह/सल नहाय
वग' करणे
४. शासनाने वेळोवेळी नदf /शत केलेQया शासन
नण'यानस
ु ार कामे करणे.
५. आर.आर.सी *वषयावर ल शासन प % / संदभ' प %ावर
काय'वाह करणे.
६. महाराaq सहकार सं था अ ध नयम, 1960 अNवये
ाFत

करणे हाताळणे

७. आर.आर.सी. चे मासीक *ववरण प% वoरaठ
काया'लयास सादर करणे
८. आर.आर.सी. संबंधीत ऑडीट पॅरा नकाल काढणेकर ता
य)न करणे
९. मा हतीचा अ धकार अ ध नयम, २००५ अNवये अज'
घेणे व मा हती प ुर*वणे
१०. आर.आर.सी. संबध
ं ी वग'वार अदयावत ठे वणे
११. तUार अज' / नवेदनांवर काय'वाह करणे .
१२. न.उ.िज.यांचे अ धन थ असलेQया इतर

कामकाज

पाहणे
१३. वoरaठ अ धकार यांनी वेळोवेळी दलेल कामे प ार
प ाडणे
मालमVेचा तप शील िजQहा धकार काया'लया या आवारातील एक क5
उप ल[ध सेवा

संगणक

काया'लयीन दरू व न Uंमाक व वेळ :-

दरू व न Uंमाक :- ०७२४-२४३५००७
सकाळी - १० ते सांयकाळी – ५.४५ वाजेप यvत

साFताह क सुiट व *व/शaट सेवेसाठ3
ठर*वलेQया वेळा

)येक

र*ववार, म ह!याचा दस
ु रा व चौथा श नवार,

साव'ज नक व िजQहा धकार यांनी घो*षत केलेQया सुटया

सं2थे3या संरचना4मक त54याम6ये काय7े8 2तरावरचे तप शल

िज हा धकार

उपिज हा धकार
महसुल

तह सलदार महसुल
अ0वल कानकुन
क:न;ठ लपीक

कलम ४ (१) (b) (ii)

नमुना (अ)

िजQहा धकार काया'लय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखा शाखेतील अ धकार व कम'चार
यां या अ धकारांचा तप/शल

अ

अ.U.

प दनाम

१

िजQहा धकार ,

अ धकार
आ थ'क/

शासक7य

अकोला

कोण)या कायदा / नयम / शासन नण'य /
प oरप%कानुसार

अ/भ ाय

म.ज.म.अ.1966 व शासनाकडुन वेळोवेळी
ाFत होणा-या शासन नण'यानस
ु ार

--

ब
अ.U.

प दनाम

अ धकार

१

उप िजQहा धकार ,

शासक7य –

कोण)या कायदा / नयम / शासन
नण'य / पoरप %कानस
ु ार
म.ज.म.अ.1966 व शासनान वेळोवेळी

अ/भ ाय
--

महसुल अकोला

दलेQया शासन नण'यानस
ु ार

क
अ.U.

प दनाम

१

अgवल कारकुन

२

क नaठ /लपीक

कोण)या कायदा / नयम / शासन

अ धकार

नण'य / पoरप %कानस
ु ार

कत'gय सुचीनस
ु ार

म.ज.म.अ.1966 व शासनान वेळोवेळी

नेमुन दलेल कामे

दलेQया शासन नण'यानस
ु ार

कत'gय सुचीनस
ु ार
नेमुन दलेल कामे

अ/भ ाय
--

म.ज.म.अ.1966, म.स.सं.अ.1960 व
शासनान वेळोवेळी दलेQया शासन
नण'यानस
ु ार

ड
अ.U.

प दनाम

अ धकार

--

--

--

कोण)या कायदा / नयम / शासन
नण'य / पoरप %कानुसार

अ/भ ाय

--

कलम ४ (१) (b) (ii)

--

नमुना (ब)

िजQहा धकार काया'लय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखा शाखेतील अ धकार व कम'चार
यां या कत'gयाचा तप/शल
अ.
U.
१
२

३

४

५

कोण)या कायदा / नयम /

प दनाम

अ धकार

िजQहा धकार ,

शासनाने ठरवून दलेQया

अकोला

मापदं डानस
ु ार काय'वाह करणे.

उप िजQहा धकार ,

शासनाने ठरवून दलेQया

वoरल माणे तसेच िजQहा धकार

महसुल अकोला

माप दं डानस
ु ार काय'वाह करणे

यांनी दलेQया आदे शानस
ु ार

तह/सलदार

शासनाने ठरवून दलेQया

महसुल

माप दं डानस
ु ार काय'वाह करणे

अgवल कारकुन

क नaठ /लप ीक

कत'gय सुची माणे नेमून दलेल

शासन नण'य / प oरप%कानुसार
वoरल माणे

---

िजQहा धकार / उपिजQहा धकार
महसुल यांनी दलेQया

--

आदे शानस
ु ार
िजQहा धकार / उपिजQहा धकार
महसुल/ तहस/लदार महसुल

कामे करणे.
कत'gय सुची माणे नेमून दलेल

अ/भ ाय

यांनी दलेQया आदे शानस
ु ार
िजQहा धकार / उपिजQहा धकार

कामे करणे.

कलम ४ (१) (b) (iii)

महसुल/ तहस/लदार महसुल
यांनी दलेQया आदे शानस
ु ार

--

नण'य

DUयेतील प य'वे5ण व जबाबदार चे उVरदा य)व नि0चत क^न काय'प दतीचे
(कामाचा

कामाचे

:

व^प

कार / नांव )

तहस/लदार महसुल यांचे *वभागाशी संबं धत असलेल कामे/कत'gये
प ार प ाडणे

संबं धत तरतद
ू

:

लागु होत नाह

अ ध नयमाचे नांव

:

म.ज.म.अ.1966

:

शासनाने वेळोवेळी ठरवून दलेQया माग'दश'क सुचनेनुसार

शासन नण'य

:

वoरल माणे

प oरप %के

:

शासनाने वेळोवेळी नग'/मत केलेQया प oरप%कानुसर

काया'लयीन आदे श

:

नयम

अ.
U.

कामाचे

--

कालावधी

कामाकाजासाठ3

दवस

जबाबदार अ धकार

व^प

तह सलदार, महसुल यांची
१

काशन

शाखा *वभागाशी संबंधी
असेलेल सव' कामे करणे

शासनाने नेमुन

िजQहा धकार /

दलेQया मापदं डानस
ु ार
)या कालावधीत कामे

उप िजQहा धकार
महसुल/ तह/सलदार

करणे

महसुल

अ/भ ाय

लंEबत
असलेQया
करणाबाबत
प ाठप ुरावा करणे

खच =वषयक बाबींचा तप शल
अ.
U.
१

कामाचे

कालावधी

कामाकाजासाठ3

दवस

जबाबदार अ धकार

--

--

व^प

--

अ/भ ाय

--

लागु नाह
?टपः- कलम ४ (१) (b) (ii)
)येक काय', सेवा, कत'gय, अ धकाराची अंमलबजावणी कर!या कoरता अ ध नयम, नयम,
शासन नण'य, प र प %क, आदे श यांचा आधार घेऊनच काय'प दती ठरते.

)येक काय', सेवा, कत'gय, अ धकाराची अंमलबजावणी कशी होते याची प दती

काशीत

करणे यासाठ3 लोक ा धकार माह तीचे संकलन प र प र संबंध व काय'प दती ठरव!यासाठ3 वर अनु नदf शीत
अट नुसार प ूतत
' ा करावी.
उदा.

करणाचा नप टारा कर!याची काय'प दती ?
सुनावणी या तारखां नि0चतीची काय'प दती ?
कालUमानस
ु ार
काह *वशेष

उदा.

करणाचा नपटारा केला जातो का ?
करणांना

ाधाNय दले जाते का ?

अनद
ु ाना या वाटपाची काय'प दती / सवलत दे !याची काय'प दती / लाभाथy या
नवडीची काय'प दतीची *व तत
ृ माह ती काह *व/शaट कोटा दला जातो काय ?

कोण)या नकषा माणे नकड केल जाते ? कालUमानस
ु ार नवड असते का ? या सव'
बाबी संदभा'त मा हतीचे
उदा.

काशन करणे अ नवाय' आहे

प ुनरावV
ृ ी काया' या काया'लयीन काय'प दती संबंधी मा हतीचे

)येक काय'प दतीम ये *व*वध

तरा या कम'चायांचा सहभाग असतो.

काय'प दतीम ये जी *व/शaट भू/मका व जबाबदार

काशन करणे

)ये क कम'चायाची

नि0चत कर!यात आल आहे ती दश'*व!यात यावी.

कलम ४ (१) (b) (iv)

नमुNयाम ये कामाचे

नमुना अ

कट करण

महसुल जमा *वषयक
संघटनाचे ल5 (वा*ष'क)
कामाचे
अ..U.

काम/काय'

माण
आ थ'क ल5

लेखाप oर5णाकर ता

^.लाखात.

अ/भ ाय

लंबीत घटक
१

--

--

--

(लागु होत नाह )
कलम ४ (१) (b) (iv)

नमुना ब

--

कामाची कालमया'दा – महसूल वष'
)येक कामाची कालमया'दा :

अ..U.

१

महसूल वष'
दवस /तास

जबाबदार

तUार नवारण

प ुण' कर!यासाठ3

अ धकार

अ धकार

--

--

--

काम/काय'

--

(लागु होत नाह )

कलम ४ (१) (b) (v)

नमुना अ

तहस/लदार महसुल यांचे शाखा कामाशी संबधीत नयम / अ ध नयम

अ.U.

सुचना प%ानस
ु ार दलेले *वषय

नयम Uमांक व वष'

१

--

--

अ/भ ाय

(असQयास)
--

(लागु होत नाह )
कलम ४ (१) (b) (v)

नमुना ब

सव'साधारण शाखेतील कामकाज संबंधीत शासन नण'य
)येक कामाची कालमया'दा-

अ.U.

शासन नण'यानस
ु ार दलेले *वषय

शासन नण'य Uमांक व दनांक

१

--

--

कलम ४ (१) (b) (v)

अ/भ ाय

(असQयास)
--

नमुना क

तह सलदार, महसुल यांची शाखा शाखेतील कामांचे सबंधीत प oरप %के
शासक7य प %कानस
ु ार दलेले
अन.ु U.

*वषय

प oरप %क Uमांक व दनांक

अ/भ ाय असQयास

लागु नाह

कलम ४ (१) (b) (v)

नमुना ड

तह सलदार, महसुल यांची शाखा िजQहा धकार काया'लय, अकोला कामांशी संबं धत काया'लयीन आदे श /
धोरणा)मक प oरप%के

अन.ु U.

*वषय

Uमांक व दनांक

अ/भ ाय असQयास

--

कलम ४ (१) (b) (v)

नमुना ड

िजQहा धकार काया'लय, अकोला येथील अंतग'त तह सलदार, महसुल यांची शाखा म ये उप ल[ध
द ताऐवजांची याद
द तऐवजाचा *वषय

अन.ु U.

द तऐवजाचा
कार

१

--

*वषय

gय{तीचे ठकाण / उपरो{त

प दनाम

काया'लयात उप ल[ध नसQयास

--

--

--

अ/भलेखाची संप ुण' याद

)येक लोक ा धकार

द तावेज, न ती संगणीकृत मा हती इ)याद
कर!यासाठ3 ह

संबधीत gय{ती /

सं था तयार करे ल. अ/भलेखाम ये

असेल. मा हती या अ धकाराची अंमलबजावणी सुलभ

मा हती तयार करणे अं)यत आव0यक आहे . याद

समज!यास सुलभ असल

वाप र!यास, तप ास!यास आ|ण

पाह जे, तसेच आव0यकतेनस
ु ार नमूने घे!या या काय'प दतीचाह

अतभा'व

असावा.
थम काया'लयातील उप ल[ध न तीची याद करावी )यांचे वगyकरण करावे.

द तऐवजांचे

*व तत
ृ मा हती नlद प ु तकांची याद व वगyकरण करावे. काह द तऐवज जे न ती Dकं वा नlद प ु तकां या
व^प ात नाह त )यांची याद क}न ठे वणे. लवकर साप ड!या या हे तन
ू े ह
टे बल माणे तयार क}न ठे वणे आव0यक आहे . ती प ुढ ल

याद काया'लयाम ये क5ा माणे,

माणे तयार करावी.

कलम ४ (१) (a) (vi)

िजQहा धकार काया'लय,अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखेतील द ताऐवजांची वग'वार

द तऐवजाचा

अ.
*वषय

कालावधी

न )या

*व*वध *वषयाचे

दहावषf/कायम व^पी

थायी आदे श न ती

*व*वध *वषयाचे

आर.आर.सी.संबंधी कामकाज

४

थायी आदे श न ती
*व*वध अहवालाचे

*व*वध अहवालाचे

प %े/अहवाल
प % gयवहार न )या

सुर85त ठे व!याचा

तप/शलवार

gहाउचर इ्.

२

3

मुख बाबीचा

न ती/म टर/नlदप ु तक,

U.
१

कार

प%े/अहवाल
प % gयवहार न )या

कायम

व^प ी

*व*वध *वषयाचे

दहा वष'

*व*वध *वषयाचे

एक वष'

कलम ४ (१) (b) (vii)

िजQहा धकार काया'लय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखा शाखेतील काया'लया या
प oरणामकारक कामासाठ3 जनसामाNयांशी सQला मसलत कर!याची gयव था

अ.U.

सQलामसलतीचा

काय' णाल चे

कोण)या अ ध नयमा/ नयमा/

*वषय

*व तत
ृ वण'न

प oरप %का1वारे

प ुनरावV
ृ ीकाल

लागु नाह

टप :- कलम ४ (१) (ब) (vii) अंतग'त

)येक लोक ा धकार सं थेने अ ध नयम/ नयम/पoरप%क इ)याद

अं तम कर!याप ुवy / राब*वतांना जनतेची मते / आ5ेप

जाणुन घे!यासाठ3 अि त)वात असलेQया

काय'प दतीची मा हती दे णे अप े85त आहे .

अनेक वेळा स/मतीची

थाप ना क^न /शबीराgदारे , ]ामसभेgदारे , जनसुनावणी अथवा कम'चा-यां या

दरबारातन
ू जनमताची चाचप णी कर!यात येते.

कलम ४ (१) (b) (viii)

नमुना अ

िजQहादं डा धकार काया'लय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखा शाखेशी संबं धत समीतीची
याद

काशीत करणे

अ.U.

स/मतीचे
नांव

स/मतीचे सद य

स/मतीचे

Dकती वेळा

उदद aट

घे!यात येते

सभा

सभेचा

जनसामाNयांसाठ3

काय'वV
ं ृ ात

खुल आहे Dकं वा नाह

(उप लबध)

लागु नाह

कलम ४ (१) (b) (ix)
िजQहा धकार काया'लय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखेतील अ धकार व कम'चार यांची
नांवे, पVे व )यांचे मा/सक वेतन

अ.

अ धकार / कमचायाचे

पदनाम

D.

वग

Fजू ?दनांक

दरु 6वनी Dमांक /

एकुण

फॅ5स / ईमेल

वेतन
३८,४२१/-

नांव

१

अgवल कारकुन

सौ.नेहा शु{ला

३

फे‚ुवार १९८९

९८५०५१५२७६

२

क नaठ /लप ीक

कु.चा^ वाघमारे

३

०२.०३.२०१२

९८५०५२९९६०

टप – १) हे

काशन

)येक वषा'ला करावे लागेल.

२) मह)वाचे बदल तातडीने

का/शत केले पाह जेत. उदा.

मख
ु ांची बदल इ.

कलम ४ (१) (b) (x)

िजQहादं डा धकार काया'लय अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखेतील अ धकार व
कम'चायांची वेतनाची *व तत
ृ मा हती

काशीत करणे.

इतर अनु ेय भVे
अ.
U.

वग'

वेतन ^प रे षा

५२००-२०२००
१

नय/मत (महागाई भVा,

संगानुसार जसे

घरभाडे भVा, शहर भVा)

वास भVा

भVा,

-घरभाडे भ)ता-१०%

कQप

/श5ण भVा

महागाई भ)ता-११३%

३
]ेड-पे- ३५००

*वशेष जसे

--

२

५२००-२०२००

महागाई भ)ता-११३%

]ेड-पे- १९००

घरभाडे भ)ता-१०%

३

कलम ४ (१) (b) (xi)

िजQहा धकार काया'लय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखा काया'लयाचे मंजरू अंदाजप %क व
खचा'चा तप/शल याची *व तत
ृ मा हती

•

अंदाजप %काचा

•

अनद
ु ाना या *वतरणा या

अ.

अंदाजप %क7य

Uं.

शीषा'चे वण'न

तीचे

काशीत करणे

काशन

अनद
ु ान

तीचे

काशन

नयोिजत वापर (5े%

अ धक अनद
ु ान अपे85त

व कामाचा तप/शल)

असQयास ^प यात

अ/भ ाय

लागु नाह

टप

)येक काया'लय वर ल मा हती कोण)या ना कोण)या

ा^पानस
ु ार तयार करत असते, असे

ा^प

)यांना वाप रता येईल.

कलम ४ (१) (b) (xii)

नमुना अ

िजQहादं डा धकार काया'लय, अकोला येथील येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखेतील अनद
ु ान वाटप ा या
काय'Uमाची काय'प दती २०१५-१६ या वषा'साठ3

काशीत करणे.

काय'Uमाचे नांव,
लाभाथy या प ा%ता संबंधी या अट व शतy,
लाभ /मळ!यासाठ3 या अट .
पा%ता ठर*व!यासाठ3 आव0यक असलेले कागदप %
काय'Uमाम ये /मळणाया लाभाची *व तत
ृ मा हती
अनद
ु ान वाटप ाची काय'प दती
स5म अ धकायाचे प दनाम
*वनंती अजा'सोबत लागणारे शुQक
इतर शुQक
*वनंती अजा'चा नमुना.
सोबत जोडणे आव0यक असलेQया कागदाप %ांची याद ( द तऐवज/दाखले)
जोड कागदप%ाचा नमुना.
काय'प दती संदभा'त तUार नवारणासाठ3 संबं धत अ धकायाचे प दनाम.

तप /शलवार व

)येक

तरावर उप ल[ध नधी (उदा. िजQहा प ातळी, तालुका प ातळी,गाव पातळी)
लाभाथyची याद खा/लल नमुNयात.
-- लागु नाह --

कलम ४ (१) (b) (xii)

नमुना ब

िजQहादं डा धकार काया'लय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखेशी/काया'लयातील अनद
ु ान
काय'Uमाअंतग'त लाभाथyची *व तत
ृ मा हती

काशीत करणे.

योजना/काय'Uमाचे नांवअ.
U.

लाभाथyचे नांव व प Vा

अनद
ु ान/लाभ याची
र{कम/

नवड प ा%तेचे

व^प

नकष

अ/भ ाय

-- लागु नाह --

टप ः *व*वध योजनांसाठ3 काय'Uमाअंतग'त वेगवेगळी याद

का/शत करणे आव0यक आहे .

कलम ४ (१) (b) (xiii)
िजQहा धकार काया'लय अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखा /काया'लयातील /मळणाया/
सवलतीचा परवाना याची चालू वषा'ची तप /शलवार मा हती.

प रवाना/ प रवानगी/ सवलतीचे

कार

अ.

प रवाना

प रवाNयाचा

प रवाना

दनांका

दनांका

साधारण

प रवाNयाची

Uं.

धारकाचे नांव

कार

Uमांक

प ासून

प य'त

अट

*व तत
ृ मा हती

कार उदा. जर वाहनाच प रवाना असेल तर दच
ु ाक7/ चार चाक7/ जड वाहन इ.चा तप शील *व तत
ृ मा हती
*वषयवार प रवाNयाची मा हती उदा. अकृषी वाप रासाठ3 या प रवानगीचे असQयास सवf नं.आव0यक आहे . इ.
टप :

)येक परवाNया या

कारानस
ु ार वेगळी याद तयार करणे आव0यक आहे .ﾠ
-- लागू नाह -कलम ४ (१) (b) (xiv)

िजQहा धकार काया'लय, अकोला येथील तहस/लदार महसुल यांची शाखेशी/काया'लयातील मा हतीचे
इले{qो नक

अ.U.

द तऐवजाचा

व^प ात; साठ*वलेल मा हती

कार

*वषय

काशीत करणे, चालू वषा'कर ता.

कोण)या इले{टनीक

मा हती /मळ*व!याची

जबाबदार

नमुNयात

प दतीﾠ

gय{ती

टे प
DफQम
/सडी
फलॉपी
इतर कोण)याह

व^पात
-- लागु नाह --

कलम ४ (१) (b) (xv)

िजQहा धकार काया'लय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखा /काया'लयात उप ल[ध सु*वधांचा
त{ता

काशीत करणे.

•
•

U.

सु*वधेचा

कार

वेळ

वेबसाईट *वषयी मा हती.

•

कॉलसeटर *वषयी मा हती.

अ/भलेख तपासणीसाठ3 उप ल[ध स*ु वधांची मा हती
कामा या तपासणीसाठ3 कउप ल[ध सु*वधांची मा हती
•

अ.

•

नमुने /मळ!याबाबत उपल[ध मा हती
•

सुचना फलकाची मा हती

•

]ंथालय *वषयी मा हती

काय'प दती ठकाण

ठकाण

जबाबदार gय{ती/

तUार

कम'चार

नवारण

लागू नाह

कलम ४ (१) (b) (xvi)
िजQहा धकार काया'लय, अकोला येथील तह सलदार, महसुल यांची शाखेतील शासक7य मा हती अ धकार /
सहा…यक शासक7य मा हती अ धकार /अ*प ल य

ा धकार (तेथील लोक

*व तत
ृ मा हती
(अ)

काशीत करणे.

ा धकार या काय'5े%ातील) यांची

शासक7य मा हती अ धकार
अ.

शासक7य मा हती

U.

अ धकार चे नांव

पदनाम

काय'5े%

प Vा/फोन

तह/सलदार,
महसुल यांची
१

सौ.नेहा शु{ला

अgवल

शाखा

कारकुन

िजQहा धकार

अ*प ल य

ईमेल

ा धकार

िजQहा धकार

काया'लय

काया'लय,

rdc_akola

अकोला

@rediffm

महसुल

०७२४-

ail.com

िज.का.अकोला

तह/सलदार,

२४३५००७

अकोला

(ब)
सहा…यक शासक7य मा हती अ धकार
अ.

सहा…यक शासक7य

U.

मा हती अ धकारचे नांव

प दनाम

काय'5े%

तह/सलदार, महसुल
१

कु.चा^ वाघमारे

क./ल.

यांची शाखा
िजQहा धकार
काया'लय अकोला

प Vा/फोन

ईमेल

िजQहा धकार

rdc_akola

काया'लय, अकोला

@rediffm

०७२४-२४३५००७

ail.com

(क)
अ*प ल य अ धकार
यां या
अ.

अ*पल य

U.

अ धकार चे नांव

अ धन त
प दनाम

काय'5े%

पVा/फोन

ईमेल

शासक7य
मा हती
अ धकार

तह/सलदार,
१

‘ी.संतोष /शंदे

महसुल
िज.का.अकोला

संप ूण'
िजQहा

िजQहा धकार

rdc_akola

काया'लय, अकोला

@rediffm

०७२४-२४३५००७

ail.com

सौ.नेहा
शु{ला

टप ः शासक7य मा हती अ धकार / सहा…यक शासक7य मा हती अ धकार / अ*प ल य
प दनाम ठळक अ5रात दश'नीय ठकाणी अथवा

ा धकार चे नांव व

वागत क5ाजवळ फलका1वारे लावावी.

कलम ४ (१) (b) (xvii)
िजQहादं डा धकार काया'लय, अकोला येथीला तह सलदार, महसुल यांची शाखेतील

काशीत मा हती.

-- लागु नाह --

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

काशनाकर ता तयार करणे व *वतर त

करणे.

कलम ४ (१) (d)
सव'साधारणप णे आप Qया काया'लयात होणा-या

शासक7य / अध'Nयायीक कामकाजा या

काराची याद

तयार करणे, घेतलेQया नण'याबाबत काय' करणाची मीमांसा याप ुढे दे !यात येईल असे जाह र करणे.
-- लागू नाह --

ट पः लोक ा धकार / शासक7य मा हती अ धकार हे सुचना फलक / वत'मानप % साव'ज नक सुचना,
सारमा यमे,
सुचना

सारण, इंटरनेट इ. चा उप योग मा हती या
-- लागु नाह --

सारासाठ3 करते.

