जनगणना िवभाग
िज हािधकारी कायालय, यवतमाळ

कलम २ एच नमुना (अ)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम -२००५ अनवये
् िवभागवार अिधकारी यांची यादी
शासकय िवभागाचे नावः- महसल
ू व वन िवभाग
कलम २ (एच) a/b/c/d
अ.*.
१

लोकअिधकारी सं,था

स,ं था .मुखाचे पदनाम
िज7हािधकारी,यवतमाळ

िठकाण व प4ता
जनु ी .शासकय इमारत, िस:हील
लाईन, यवतमाळ

कलम २ एच नमुना (ब)

अ.
+.
१

२
३

शासनाकडून पुरेसा िनधी .ा=त लोक.ािधकारी सं,थाची यादी
शासकय िवभागाचे नावः- महसल
ू व वन िवभाग
जनगणना िवभाग िज हािधकारी कायालय, यवतमाळ
कलम २ (एच) (i)(ii)
कलम – ४ (१) (b)(i)
िज हािधकारी कायालय, यवतमाळ येथील काय व कत!ये याचा तपिशल
प$रिश%ट - ०१
अिधकारी/ कमचारी
पदनाम
काय
कामाचे /व0प
यांचे नांव
Aी.राजेश खवले
िनवासी
सामाCय .शासन िवभाग, महसल
ू िज7हािधकारी यांचे
उपिज7हािधकारी
व वन खा4यासंबधं ीत िनयमाची आदेश/ िनदFशानसु ार
अंमलबजावणी करणे तसेच
काम करणे
शासनाने िज7हािधकारी यांना
नेमून िदलेली कामे
Aी.अजय गौरकार
नायब तहिसलदार
वHरल .माणे
वHरल .माणे
(अितHरIत .भार)
सौ.एम.के .च:हाण
किनKठ िलिपक
जनगणना िवभागाशी संबधीत
वHरल .माणे
काम, NPR,UID ची कामे
(कायाRलयाने नेमनू
िदलेली/अिधकारी यांनी
सांिगतलेली कामे)

िज हािधकारी कायालय, यवतमाळ
(1शासक3य रचना)
िज7हािधकारी
अपर िज7हािधकारी
िनवासी उपिज7हािधकारी
तहिसलदार सामाCय .शासन
अ:वल कारकून
किनKठ िलपीक
कलम ४ (१) (b) (i)(अ)
यवतमाळ येथील जनगणना िवभाग- िज हािधकारी यांचे कायालयातील अिधकारी व कमचारी यां7या
अिधकाराचा तपिशल

अ.
*.

पदनाम

१

िज7हािधकारी
यवतमाळ

अ
*

पदनाम

१

िज7हािधकारी,
यवतमाळ

अ. पदनाम
*.
१

िज7हािधकारी
यवतमाळ

अ-आिथ क
अिधकार आिथRक
कोण4या
कायदा/िनयम/शासन
िनणRय/पHरपSकाCवये
म.शा.िव.िव.िTीय अिधकार
िव4तीय अिधकार िनयम
िनयम पिु ,तका १९७८ अCवये पिु ,तका १९७८ अCवये
कायाRलयीन बाबी आहरण व
कायाRलय .मुख
संिवतरण अिधकारी Xहणून मंजरु
करणे व देयकावर ,वाYरी करणे

ब-1शासक3य
अिधकार-.शासकय
कोण4या
कायदा/िनयम/शासन
िनणRय/पHरपSकाCवये
कायाRलय .मुख Xहणून सवR
शासन िनणRय *माक
ं /
.शासकय बाबीवर िनणRय घेणे पHरपSके / अिधिनयम व
व कायRवाही करणे
आदेशानसु ार कायRवाही
करणे
क-अध9यायीक
अिधकार-अधRCयायीक
कोण4या
कायदा/िनयम/शासन
िनणRय/पHरपSकाCवये
कायाRलय.मुख Xहणनू सवR
-.शासकय बाबीवर िनणRय घेणे व
कायRवाही करणे

अिभ.ाय

िज7हािधकारी यानं ी
आपले आहरण व
संिवतरणाचे काही
अिधकार िनवासी
उपिज7हािधकारी व
अिधYक यानं ा
ह,तांतरीत के ले
आहेत.
अिभ.ाय

--

अिभ.ाय

--

कलम ४ (१)(b)(ii)(ब)
यवतमाळ येथील जनगणन िवभाग- िज हािधकारी यांचे कायालयातील अिधकारी व कमचारी यां7या
कत!याचा तपिशल.
अ-आिथ क
अ पदनाम
अिधकार-.शासकय
कोण4या कायदा/िनयम/शासन
अिभ.ाय
*
िनणRय/पHरपSकाCवये
१ िज7हािधकारी,
कायाRलय .मुख
शासन िनणRय *माक
-ं / पHरपSके /
यवतमाळ
अिधिनयम/िनयम व आदेशा नसु ार
कायRवाही करणे
२ िनवासी
कायाRलय .मुख सहा[यक वHरल .माणे
-उपिज7हािधकारी
३ तहसिलदार
सहा.कायाRलय .मख
वHरल .माणे
-ु
(सा..शासन)
४ अ:वल कारकून
.मुख सहा[यक
कायाRलय .मुख यांनी तसेच संबधं ीत
-िठकाणी िनयIु ती झाली असेल ते काम
करणे.
५ किनKठ िलपीक
सहा[यक
वHरल .माणे
-कलम ४ (१)(ब)(iii) नमुना
िनणय 1+3येतील पयवे:ण व जबाबदाराचे उ<तरवादी<व िन=चीत क0न कायप>दतीचे 1काशन
(कामाचा 1कार व नाव)
कामाचे ,व]प :- जनगणना शाखे सबं धं ीत काम
सबं धं ी तरतूद :- िनरंक
अिधिनयमाचे नाव :- शासनाचे वेळोवेळी .ा=त होणारे िनयम
अ.*. कामाचे ,व]प
कालावधी िदवस
कामासाठी जबाबदार
अिभ.ाय
अिधकारी
-जनगणनेची काम हाताळणे
िनयमा .माणे
िज7हािधकारी/िनवासी
-उपिज7हािधकारी/तहिसलदार
(सा..)/सबं धं ीत िलपीक
कलम ४ (१)(ब)(iv) नमुना अ
अ.*.

काम/कायR
--

--

अ.*.
--

काम/कायR
--

कामाचे 1कटीकरण
कामाचे .माण
आिथRक लY
---

अिभ.ाय
--

कलम ४ (१)(ब)(iv) नमुना ब
1<येक कामाची कालमयादा
िदवस/तास पुणR कर_यासाठी तो जबाबदार अिधकारी त*ार िनवारण
कालावधी
अिधकारी
----

अ.*.
--

कलम ४ (१)(ब)(iv) नमुना अ
जनगणना िवभाग- िज हािधकारी कायालयातील कामाशी सबं िं धत िनयम/अिधिनयम
सचु ना पHरपSकानसु ार िदलेले िवषय
िनयम *मांक व वषR
अिभ.ाय
---कलम ४ (१)(ब)(v) नमुना ब
जनगणना िवभाग - िज हािधकारी कायालयातील कामाशी संबंिधत िनयम/अिधिनयम

अ.*.
--

सचु ना पHरपSकानसु ार नसु ार िदलेले िवषय
--

िनयम *मांक व वषR
--

अिभ.ाय
--

कलम ४ (१)(ब)(v) नमुना क
जनगणना िवभाग - िज हािधकारी कायालयातील कामाशी संबंिधत प$रप@के
अ.*.
--

शासन पHरपSकानसु ार िदलेले िवषय
--

िनयम *मांक व वषR
--

अिभ.ाय
--

कलम ४ (१)(ब)(v) नमुना ड
जनगणना िवभाग - िज हािधकारी कायालयातील कामाशी सबं िं धत आदेश/धोरणा<मक प$रप@के
अ.*.
--

िवषय
--

*माक
ं व िदनाक
ं
--

अिभ.ाय
--

कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना इ
जनगणना िवभाग - िज हािधकारी कायालयातील उपलDध द/तऐवजाची यादी
अ.*.
१

द,तऐवजाचा
.कार
--

िवषय
जनगणना २०११ ची
तालIु या नसु ार गाविनहाय
यादी

सबं ंिधत
:यIती/पदनाम
--

:यIतीचे िठकाण उपरोIत
कायाRलयात उपलbध नस7यास
Yavatmal.nic.in या वेबसाईड
वर उपलbध

कलम – ४ (१) ब (vi)
जनगणना िवभाग - िज हािधकारी कायालयातील उपलDध द/तऐवजाची वगवारी
अ.*.
--

िवषय
--

द,ताऐवजाचा .कार
न,ती/म,टर/नjदप,ु तक :हाऊचर
--

.मख
ु बाबीचा
तपिशलवार
--

सरु िYत ठे व_याचा
कालावधी
--

कलम ४ (१) (ब) (vii)
जनगणना िवभाग- िज हािधकारी कायालया7या प$रणामकारक कामाशी जनसामा9यांना
स लामसलत करGयाची !यव/था
अ.* स7लामसलतीचा कायR.णालीचे िव,तृत वणRन
कोण4या अिधिनयमा/िनयमा/पHरपSका:दारे
.
िवषय
----कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना अ

अ.*.

--

जनगणना िवभाग - िज हािधकारी कायालयातील समीतीची यादी 1िस>दी करणे
वनहHक सिमती, शासक3य येणे वसुली सिमती
सिमतीचे नाव सिमतीचे
सिमतीचे
िकती वेळा
सभा
सभेची
सद,य
उmीKट
घे_यात येते
जनसामाCयांसाठी
कायRव4ृ तातं
खल
ी
आहे
/
नाही
ु
------कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना ब

अ.*.

--

जनगणना िवभाग- िज हािधकारी कायालयातील प$रषदाची यादी 1िस>दी करणे
अिधसभाचे नाव सभेचे सद,य सभेचे उmीKट िकती वेळा सभा
सभेची
घे_यात येते जनसामाCयांसाठी
कायRव4ृ तातं
खल
ु ी आहे/नाही
------कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना क

अ.*.

१

जनगणना िवभाग- िज हािधकारी कायालयातील स/ं थेची यादी 1िस>द करणे .
पHरषदेचे नाव पHरषदेचे
पHरषदेचे
िकती वेळा
सभा जन
सभेची
सद,य
उmीKट
घे_यात येते
सामाCयासं ाठी खल
ी
कायRव4ृ तातं
ु
आहे/नाही
-------

पनु रावृ4ती
काल
--

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना ड
जनगणना िवभाग- िज हािधकारी कायालयातील सं/थेची यादी 1िस>द करणे .
अ.*. पदनाम
अिधकारी/कमRचारी वगR ]जु िदनाक
दरु nवनी
एकुण वेतन
ं
यांचे नाव
*मांक
१
िनवासी
Aी.राजेश खवले
१
३१/०७/२०१४ २४२३०३ ६४४७७/उपिज7हािधकारी
२
३

नायब तहिसलदार
अितHरIत .भार
किनKठ िलपीक

Aी.अजय गौरकार

१

२२/०८/२०१४ वHरल.माणे ३७६४३/-

सौ.एम.के .च:हाण

३

२३/०१/२०१२ वHरल.माणे १९९०८/-

कलम ४ (१) (ब) (x)
जनगणना िवभाग- िज7हािधकारी कायाRलयातील अिधकारी व कमRचा-यांची वेतनाची िव,तृत मािहती यादी .िसnदी
करणे.
अ.+.

१

वग

वगR ३

वेतन 0परे षा

िनयमा.माणे
(आ,थापना/लेखा
िवभागामाफR त)

इतर अनुदेय भ<ते
.वास भ4ता

िनयिमत
(महागाई,घरभाडे,वाहतुक
भ4ता)
िज7हािधकारी
िनयमा.माणे
कायाRलयातील लेखा
िवभागातून शासन
िनणRया.माणे वेतनभ4ते अदा
के ले जातात.

िवशेष
(.क7प/.िशYण
भ4ता)

कलम ४ (१) (ब) (xi)
जनगणना िवभाग- िज7हािधकारी कायाRलयातील मंजरु अदं ाजपSक व खचाRचा तपिशल याची िव,तृत मािहती
.कािशत करणे.
अ.*. अंदाजपSकय
अनदु ान
िनयिमत
अिधक अनुदान
अिभ.ाय
वषाRचे वणRन
(महागाई,घरभाडे,शहर
अपेिYत अस7यास
परु क,वाहतुक भ4ता)
]पये
१
िज7हािधकारी कायाRलय, यवतमाळ यांqया आ,थापना शाखेतून होतात.
.

कलम ४ (१) (ब) (xii) नमुना अ
अ.*.

संबिधत उ.िव.अ

मौजा

अनुदान लाभ यांचे ,व]प

१

--

--

--

िनवड पाSतेचे
िनकष
--

अिभ.ाय
--

कलम ४ (१) (ब) (xii) नमुना ब
जनगणना िवभाग िज7हािधकारी कायाRलयातील अनुदान वाटपाqया कायR*मा अंतगRत लाभाrयाsची कायRपnदती सन
२०१५-२०१६ करीता .कािशत करणे.
अ.*.
१

लाभाथtचे नाव/प4ता
िनरंक

अनदु ान लाभ/अनुदान/रIकम
याचे ,व]प
िनरंक

िनवड पाSतेचे िनकष
िनरंक

अिभ.ाय
--

कलम ४ (१) (ब) (xiii)
जनगणना िवभाग िज7हािधकारी कायाRलयातील िमळणा-या सवलतीचा चालु वषाRचा तपिशलवार मािहती .कािशत
करणे. परवाना/परवानगी सवलतीचे .कार.
अ.*.

१

अनuु =ती परवाCयाचा
.कार
--

कालावधी

--

अनuु =ती/िब7ला एकुण
परवाने सvं या
--

परवाCयाची
िव,तृत
मािहती
--

कलम ४ (१) (ब) (xiv)
जनगणना िवभाग िज7हािधकारी कायाRलयातील मािहतीचे इलेIwॉिनक ,व]पात साठिवलेली मािहती .कािशत करणे.
अ.*. द,तऐवजाचा .कार
िवषय
कोण4या
मािहती
जबाबदार :यIती
इलेIwॉिनक
िमळिव_याची
नमुCयात
पnदत
१
-----कलम ४ (१) (ब) (xv)
जनगणना िवभाग - िज7हािधकारी कायाRलयातील उपलbध सिु वधांचा तIता .कािशत करणे.
अ.*. सिु वधाचा .कार वेळ कायRपnदती िठकाण जबाबदार :यIती
त*ार िनवारण
१
--- -----

कलम ४ (१) (ब) (xvi)
िज7हािधकारी कायाRलयातील शासकय मािहती अिधकारी याचं े मािहतीचा तIता .कािशत करणे.
अ. शासकय मािहती अिधकारी.
अ.*. शासकय मािहती
अिधकारी याचं े नावं
१
Aी.अजय गौरकार

पदनाम

कायRYेS

प4ता/फोन

नायब
(अितHरIत .भार २४२३०३
तहिसलदार जनगणना िवभाग)
िज.का.यवतमाळ

ई- अिपलीय
मेल अिधकारी
-- िनवासी
उपिज7हािधकारी

ब. सहा[यक शासकय मािहती अिधकारी.
अ.*. सहा[यक शासकय
पदनाम
मािहती अिधकारी यांचे
नांव
१
सौ.एम.के .च:हाण
क.िल

कायRYेS

प4ता/फोन

ई- अिपलीय
मेल अिधकारी

जनगणना
िवभाग

२४२३०३

--

प4ता/फोन

ई- ि:दतीय अिपलीय
मेल अिधकारी
-- मा.राyय मािहती
आयुIत,अमरावती
खंडपीठ,अमरावती

क. अिपलीय अिधकारी
अ.*. अिपलीय अिधकारी पदनाम
कायRYेS
यांचे नावं
१
Aी.राजेश खवले
िनवासी
जनगणना
उपिज7हािधकारी िवभाग िज.का.
यवतमाळ

७२३२२४२३०३/
२४२५०१

िनवासी
उपिज7हािधकारी

कलम ४ (१) (ब) (xvii)
िज7हािधकारी कायाRलयातील .कािशत मािहती.
मािहती िनरंक
कलम ४ (१)(ब)(क)
सवRसामाCय लोकांशी संबंिधत मह44वाचे िनणRय व धोरणे यांची यादी .काशनाकरीता तयार करणे व िवतरीत करणे.
मािहती िनरंक
कलम ४ (१)(ब)(ड)
सवRसाधारणपणे आप7या कायाRलयात होणा-या .शासकय /अधR Cयायीक कामकाजाqया .कारांची यादी करणे
घेतले7या िनणRयाबाबत कायR कर_याची मीमांसा या पढु े दे_यात येईल असे जाहीर करणे.
मािहती िनरंक.

