राजिशटाचार शाखा,
शाखा, िज हािधकारी कायलय,
कायलय, सोलापूर
िद. 31/12/2015 अखेर अ"ावत मािहती
कलम 2 एच - नमुना (अ)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ,वये िवभागवार लोक/ािधकारी यांची यादी
शासकीय िवभागांचे नांव:- राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर
कलम 2 (एच
(एच)
एच) ए/बी/
बी/सी/
सी/डी

अ.4.

लोक/ािधकारी सं5था

2

राजिशटाचार शाखा

1

राजिशटाचार शाखा

सं5था /मुखाचे पदनाम

:ी तुकाराम मुंढे, िज हािधकारी
:ी रमेश च<हाण,

िनवासी उपिज हािधकारी

िठकाण व प9ा

िज हािधकारी कायलय, सोलापूर
िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

3

राजिशटाचार शाखा

:ी बालाजी कृ. बनसोडे (अ.का.)

िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

5

राजिशटाचार शाखा

:ी िवजय अ. काकडे (िलपीक)

िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

4

राजिशटाचार शाखा

6

राजिशटाचार शाखा

:ी परमे@र िश. कांबळे (िलपीक)

:ी दाजी म. दोरकर (िशपाई) सेवावगD

िज हािधकारी कायलय, सोलापूर
िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

कलम 2 एच - नमुना (ब)

शासनाकडू न पुरेसा िनधी /ाEत लोक/ािधकारी सं5थाची यादी
शासकीय िवभागांचे नांव:- राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर
कलम 2 (एच
(एच)
एच) (1)(2) अंतगDत

अ.4.

लोक/ािधकारी सं5था

1

सं5था /मुखाचे पदनाम

िठकाण / प9ा

सामा,य शाखा

तहिसलदार सवDसाधारण, /थम अपीलीय

िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

2

राजिशटाचार शाखा

अ<वल कारकून जनमािहती अिधकारी

िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

4

राजिशटाचार शाखा

िलपीक, सहा, मािहती अिधकारी

िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

3

राजिशटाचार शाखा

अिधकारी

िलपीक, सहा, मािहती अिधकारी

िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

कलम 4 (1) (बी)
बी) (1)

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर येथील कायF व कतD<ये यांचा तपशील
1

कायलयाचे नांव

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

3

कायलय /मुख

:ी तुकाराम मुंढे, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

2
4
5

प9ा

शासकीय िवभागाचे नांव
कोणHया मंIालयातील
खाHयाJया अिधिन5त

िज हािधकारी कायलय, िसGदे@र पेठ, सोलापूर 413001
महसूल व वन िवभाग

सामा,य /शासन िवभाग, राजिशटाचार, मंIालय, मुंबई

6

िविशठ कायF

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी / मंIी /राLय अितथी

घटनाHमक दज असलेली <यOती / मुMय सिचव / सिचव यांचा दौरा कायD4म अस यास

कायदे शीर तरतुदी व दौ-यांJया वेळी पिरQ5थती व इतर िवभागाची मागणी लSात घेऊन
आवVयक पI <यवहार करणे व िनकषानुसार पुतDता करणे. राKपती भवन / पंत/धान

कायलय / सामा,य /शासन िवभाग, राजिशटाचार मंIालय, मुंबई, राLय5तरीय िविवध

िवभाग 5थािनक िज हा/मुख व संबिधत िवभागांना, कायD4म आयोजक) तसेच Hया अनुषंगाने
आढावा बैठक आयोिजत करणे बैठकीची सवD तयारी व आढावा बैठकीत मागDदशDन करणे.

अितमहHHवाJया <यOती (मा.राKपती/ मा.पंत/धान/ मा.राLयपाल/ मा.मुMयमंIी) यांJया दौरा

कायD4माचे अनुषग
ं ाने दौरा पुवD िनयोजन कYन आवVयक पI<यवहार करणे सवD बाबीची
पुतDता करणे िवमानतळ, हेिलपॅड <यव5था, 5वागत, िनरोप <यव5था, VVIP CONVOY साठी
वाहनताफा पोलीस िवभागास देणे.

अितमहHHवाJया <यOती (मा.राKपती/ मा.पंत/धान/ मा.राLयपाल/ मा.मुMयमंIी) यांचे दौरा
कालावधीत िवमान / हे िलकॉEटर उतरिवणे / उdाण करणेबाबत नाहरकत /माणपI, इंधन

पुरवठा, वैमािनक व Hयांचे पथक संपकD अिधकारी िनयुOती िनवास व वाहन <यव5था व
तeअनुषfगक पI <यवहार करणे.

राLय अितथी िनयम 2004 अ,वये घोषीत सवD राLय अितथीचे दौरा िवषयक सवD कामकाज
पाहणे.

gामीण हhीतील खाजगी हेिलकॉEटर उतरिवणे व उdाणबाबत परवानगी दे iयाJया अनुषगाने
सवD बाबीची पडताळणी करणे नंतर जागा सावDजिनक बांधकाम िवभाग / पोलीस िवभाग व

इतर संबिधत िवभागांचे अिभ/ाय घेणे व परवानगी देणे नंतर सदर हे िलकॉEटर उतरिवणे /
उdाण करणेबाबत सवD संबिधत यंIणा सावDजिनक बांधकाम िवभाग, पोलीस, न.पा., आरोjय,
अजDदार, हे िलकॉEटर वाहतूक कंपनी यांना लेखी सुचना दे णे व तkडी सुचना िनदF शीत करणे.

मा. मंIी, राLयमंIी, इतर संवधािनक
ै
अितथी यांचे दौ-यांJया अनुषंगाने सवD िनयोजन कYन

संबिधत यंIणाना सुिचत करणे राजिशटाचाराJया अनुषगांने 5वागत, िनरोप, िनवास, वाहन
<यव5था, संरSण याबाबीची पुतDता करणे.

कlm व राLय शासनाचे वरीठ कायलयातील

अिधकारी, कमDचारी शासकीय दौ-याJया

अनुंषगाने कायDवाही करणे. (शासकीय िव:ामगृह आरSण, रे वे बथD आरSण, संबिधत
खातेमाफDत वाहन <यव5था)

डी. <ही. वाहन पिररSणासाठी आवVयक लेखा िवषयक सवD कामकाज संबिधत सवD एज,सी

कडू न दे यके /ाEत कYन घेणे शासनास अनुदान मागणीचा िवहीत नमु,यात मािसक अहवाल

सादर करणे. शासनाकडू न अनुदान /ाEत झा यानंतर देयकाबाबत उप/ादे िशक पिरवहन

अिधकारी / सावDजिनक बांधकाम िवभाग यांिIकी यांचेकडू न अिभ/ाय घेण,े अिभ/ाय
/ाEतीनंतर मा. िज हािधकारी साoो यांचेकडे मंजुरीसाठी /5ताव सादर करणे, मंजुरीनंतर
िबल तयार कYन लेखा शाखेस सादर करणे.

सदर शाखेचे कामकाजाचे 5वYप अHयंत संवेदनशील / तातडीचे 5वYपाचे अस याने सHवर
कामकाज करणेकामी राजिशटाचार शाखेची दु रGवनी िवषयक सवD संिचका कायम अ"ावत
ठे वणे. (5थािनक, पुण,े मुंबई, िद ली व दौरा संबिधत)

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांJया दौ-याJया अनुषगांने शासनाकडू न /ाEत आदेश
िनदFशानुसार सवD आवVयक <यव5था पाहणे.

अितमहHHवाJया <यOती (मा.राKपती/ मा.पंत/धान/ मा.राLयपाल/ मा.मुMयमं Iी) व इतर
मा,यवर यांJया दौरा कायD4मांचे अनुषगांने पिरवहन, fरगराऊड सुरSा <यव5था, पायलट
<यव5थेसाठी दौरा कायD4माJया पिरQ5थतीJया अनुषंगाने वाहने अिधgहण करणे व
तeअनुषगीक वाहन <यव5था पाहणे.

मा. राKपती, मा. पंत/धान यांJया दौ-यांJया वेळी VVIP चा दौरा कायD4मांचे 5वYप लSात
घेऊन कार Eलॅन, पाटp Eलॅन,डायस Eलॅन , िमिनट टू िमिनट कायD4म तयार करणे, VVIP

वाहनताफा, पोलीस सुरSा <यव5था, एअरफोसD हेिलपॅड / एअरपोटD 5फेटी िटम, मा.

राKपती, मा. पंत/धान यांचे हेिलकॉEटर पायलट व िटम साठी वाहने अिधgिहत करणे व सवD
संबिधतांना आदेश बजावणेकामी आवVयक िनयोजन कYन कायDवाही करणे. Hया Hया

/योजनासाठी वाटप करणे अशा दौ-यात मोठया /माणात मा. कlmीय मंIी, मा. राLयाचे मंIी,
मा. राLयपाल मा. मुMयमं Iी येतात Hया /माणात वाहन उपलqधतेबाबत आवVयक पI <यवहार
करणे शेजारील िज हे / शासन यांचेशी संपकD साधणे व Hया /माणात <यव5था करणे.

िज हयात VVIP / VIP दौरा काळात दौरा कायD4माJया अनु षगांने सवD डी <ही वाहनांचा /
इतर आवVयक असणा-या वाहनाचा इंधन पुरवठा कायम वेळोवेळी सुरळीत ठे वणे.

िज हयातील सवD शासकीय िवभाग / 5थािनक 5वराज सं5थाJया शासकीय कायD4माची
िनमंIण पिIकाची िनयमानुसार दु r5ती कYन दे णे. तपासणी कYन िविवध तरतुदी अsयासून
अिभ/ाय दे ण.े

मा. खासदार व आमदार शासकीय वाहन वापर व Hया अनुषगाने येणे बाकी नस याबाबत
/माणपI मा. खासदार / आमदार महोदय यांना देणे. व शासनास अहवाल सादर करणे.

डी. <ही. वाहन दुr5तीJया अनुषगाने वाहनचालक अहवाल /ाEत झा यानंतर आवVयक सवD

बाबीची संिचकावYन पडताळणी करणे वाहन तपासणे Hयांनतर Hयाबाबत उप/ादे िशक
पिरवहन अिधकारी यांचे कडू न अिभ/ाय घेणे व मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे
मा,यतेनत
ं र वाहन दुर5तीकामी अिधकृत िवतरकांकडे संपकD साधणे नंबर लावणे व Hया
तारखेस वाहन पाठवून कामे कYन घेणे.

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

इतर त4ारी ईमेल डाऊनलोड कYन f/ट आऊट काढू न माननीयांJया अवलोकनाथD सादर
करणे.

नेटवYन वृHतपIीय काIणे काढणे. 5थािनक सवD वतDमानपIाची व Hयांची मासीक संिचका
7

िवभागाचे Gयेय / धोरण

8

धोरण

तयार करणे.

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे िनदFशानुसार कामकाज करणे.
-

9

सवD संबंिधत कमDचारी

10

कायलयीन कामकाज /

शासकीय कामकाज

11

कायमाचे िव5तृत 5वYप

कलम 4(1)(ब)(2) नमुना ब मGये नमुद केले/माणे

मालम9ेचा तपशील /

शासकीय इमारत, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर

12

13

कायD

इमारत व जागेचा
तपशील

उपलqध सेवा

1

अ<वल कारकून, 2 िलपीक, 1 िशपाई

मा. राwपती, उपराKपती, पंत/धान, कlmीय मंIी, राLयमंIी, सवD /कारचे राLय अितथी

राLय मंIी मंडळातील मंIी, राLयमंIी, घटनाHमक दज, हायकोटD जज, महोदय दौ-याJया
अनुंषगाने सवD बाबीची पुतDता करणे.

NSG / SPG / Z+ सुरSा वगDवारी असलेले अितमहHवाची <यOतीJया सुरSा <यव5थेकामी
fरगराऊड वाहन <यव5था उपलqध करणे.

14

संसथेचा संरचाHमक

िज हािधकारी

तOतयामGये कायDSेIाचे
/Hयेक 5थरावराचे

िनवासी उपिज हािधकारी

तपशील

अ<वल कारकून
िलपीक

15

कायलयीन दु रGवनी
4मांक व वेळ

0217-2731002

िशपाई

सकाळी 09.45 ते सायं 05.45 वा..

( िटप - VVIP / VIP यांचे दौदौ-याचे संदेश वेळोवेळी / अवेळी / सु|ीJया िदवशी /राIी अपराIी

/ाEत होत असतात.
असतात. तसेच दौरे कायD4म सु|ीJया िदवशी असतात Hयामुळे सदर कामकाज
संवद
े नशील व तातडीJया 5वYपांचे अस याने कामकाज सुरळीत पार पाडणेसाठी
साठी िवहीत

वेळेत करणे आवVयक असते. Hयामुळे शासकीय कामकाजा वेळे <यितिरOतही कामकाज चालू

16

साEतािहक सु|ी व
िविशठ सेवस
े ाठी
ठरिवलेली वेळ

असते.)
.)

कायलयीन वेळेत / शासनाने जािहर के या/माणे

( िटप - VVIP / VIP यांचे दौदौ-याचे संदेश वेळोवेळी / अवेळी / सु|ीJया िदवशी /राIी अपराIी

/ाEत होत असतात.
असतात. तसेच दौरे कायD4म सु|ीJया िदवशी असतात Hयामुळे सदर कामकाज
संवद
े नशील व तातडीJया 5वYपांचे अस याने कामकाज सुरळीत पार पाडणेसाठी िवहीत

वेळेत करणे आवVयक असते. Hयामुळे शासकीय कामकाजा वेळे <यितिरOतही कामकाज चालू

असते.)
.)

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(2) नमुना - अ

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर येथील अिधकारी व कमDचारी यांJया अिधकाराचा तपशील
अ.4.
1

पदनाम

मा. िज हािधकारी,
सोलापूर

अिधकार

आ}थक /

/शासकीय

कोणHया काय"ा/
काय"ा/िनयम/
िनयम/शासनिनणDय/पिरपIकानुसार

राKपती भवन, उपराKपती भवन, पीएमओ, कlm शासन,

राजभवन, राLय शासन, हायकोटD , इतर संवैधािनक सं5था व

शासनाने वेळोवेळी िनगDिमत केलेले िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणDय, पिरपIके, कायलयीन आदेश, अिधसुचना, इ. नुसार

2

िनवासी

उपिज हािधकारी

दे iयात आले या अिधकारा,वये कामकाज चालिवले जाते.

/शासकीय

राKपती भवन, उपराKपती भवन, पीएमओ, कlm शासन,

राजभवन, राLय शासन, हायकोटD , इतर संवैधािनक सं5था व

शासनाने वेळोवेळी िनगDिमत केलेले िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणDय, पिरपIके, कायलयीन आदेश, अिधसुचना, इ. नुसार
दे iयात आले या अिधकारा,वये कायलयातील कामकाज

3

अ<वल कारकून /
िलपीक

चालिवणेसाठी मा. िज हािधकारी यांना सहायय करणे.

/शासकीय

राKपती भवन, उपराKपती भवन, पीएमओ, कlm शासन,

राजभवन, राLय शासन, हायकोटD , इतर संवैधािनक सं5था व

शासनाने वेळोवेळी िनगDिमत केलेले िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणDय, पिरपIके, कायलयीन आदेश, अिधसुचना, इ. नुसार
दे iयात आले या अिधकारा,वये कामकाज चालिवणेसाठी
सहायय करणे.

अिभ/ाय
-

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(2) नमुना - ब

िज हािधकारी कायलय, सोलापूर राजिशटाचार शाखेतील अिधकारी व कमDचारी यांJया कतD<यांचा तपशील
अ.

4.
1

पदनाम

मा. िज हािधकारी

कतD <ये
<ये

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /

मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने
घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायD4माचे वेळी िज हा/मुख या नाHयाने िवहीत काय"ाने सवD

कोणHया काय"ा/
काय"ा/ िनयम/
िनयम/
शासनिनणDय/

पिरपIकानुसार
राKपती भवन,

उपराKपती भवन,

पीएमओ, कlm शासन,

राजभवन, राLय शासन,

जबाबदारी पार पाडणे.

हायकोटD , इतर संवध
ै ािनक

शासनाकडू न /ाEत आदेश िनदFशानुसार सवD आवVयक <यव5था

वेळोवेळी िनगDिमत केलेले

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांJया दौ-याJया अनुषगांने
पाहणे.

सं5था व शासनाने

िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणDय, पिरपIके,

कायलयीन आदेश,

अिधसुचना, इ. नुसार
2

िनवासी

उपिज हािधकारी

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /

मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

-//-

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायD4माचे वेळी राजिशटाचार अिधकारी या नाHयाने िविहत
काय"ाने जबाबदारी पार पाडणे.

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांJया दौ-याJया अनुषगांने

शासनाकडू न /ाEत आदेश िनदFशानुसार सवD आवVयक <यव5था
3

अ<वल कारकून

पाहणे.

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /

मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

-//-

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायD4माचे वेळी सहा. राजिशटाचार अिधकारी या नाHयाने
जबाबदारी पार पाडणे. राजिशटाचार शाखेतील शासकीय
कामकाजावर िनयंIण ठे वणे.

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांJया दौ-याJया अनुषगांने

शासनाकडू न /ाEत आदेश िनदFशानुसार सवD आवVयक <यव5था
पाहणे.

शाखा /मुख या नाHयाने पयDवS
े ण व मागDदशDन करणे व िविहत
4

संकलन रािश 1
िलपीक 1

कतD<य पार पाडणे

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायD4म अस यास कायदे शीर तरतुदी व दौ-यांJया वेळी

पिरQ5थती व इतर िवभागाची मागणी लSात घेऊन आवVयक पI
<यवहार करणे व नॉमD नुसार पुतDता करणे. राKपती भवन /
पंत/धान कायलय / सामा,य /शासन िवभाग, राजिशटाचार
मंIालय, मुंबई, राLय5तरीय िविवध िवभाग 5थािनक िज हा/मुख

-//-

अ

िभ

/ाय

व संबिधत िवभागांना, कायD4म आयोजक) तसेच Hया अनुषंगाने
आढावा बैठक आयोिजत करणे बैठकीची िटपणी तयार करणे.

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांJया दौरा

-//-

कायD4माचे अनुषग
ं ाने दौरा पुवD िनयोजन कYन आवVयक

पI<यवहार करणे सवD बाबीची पुतDता करणे िवमानतळ, हे िलपॅड
<यव5था, 5वागत, िनरोप यव5था, VVIP CONVOY साठी
वाहनताफा पोलीस िवभागास देणे.

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांचे दौरा
कालावधीत िवमान / हे िलकॉEटर उतरिवणे / उdाण करणेबाबत

-//-

नाहरकत /माणपI, इंधन पुरवठा, वैमािनक व Hयांचे पथक संपकD

अिधकारी िनयुOती िनवास व वाहन <यव5था व तeअनुषfगक पI
<यवहार करणे.

राLय अितथी िनयम 2004 अ,वये घोषीत राLय अितथीचे दौरा

-//-

परदेशी अितथी / परदेशी पाहु णे यांJया दौ-याJया अनुषगांने

-//-

िवषयक सवD कामकाज पाहणे.

शासनाकडू न /ाEत आदेश िनदFशानुसार सवD आवVयक <यव5था
पाहणे.

gामीण हhीतील खाजगी हेिलकॉEटर उतरिवणे व उdाणबाबत

AIRCRAFT RULES,

पडताळणी करणे नंतर जागा सावDजिनक बांधकाम िवभाग /

AIRCRAFT MANUALS,

हे िलकॉEटर उतरिवणे / उdाण करणेबाबत सवD संबिधत यंIणा

िवभाग, पिरपIक 4.

परवानगी

देiयाJया

अनु षगाने

काय"ानुसार

सवD

बाबीची

पोलीस िवभाग अिभ/ाय घेणे व परवानगी देणे नंतर सदर
सावDजिनक बांधकाम िवभाग, पोलीस, न.पा., आरोjय, अजDदार,

हे िलकॉEटर वाहतूक कंपनी यांना लेखी सुचना दे णे व तkडी सुचना
िनदFशीत करणे.

AIRCRAFT ACT,

शासन सामा,य /शासन

ए<हीएन1097/36/9728
अ िद. 01/09/1999

संचालक, िवमानचालन
संचालनालय, महाराट
शासन पिरपIक

DA/ADM /209/2001
िद. 06 /02/2001

महासंचालक, नागरी

िवमान सेवा, िदी यांचे
मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांचे दौयांJया अनुषंगाने सवD िनयोजन कYन संबिधत यंIणाना सुिचत
करणे राजिशटाचाराJया अनुषगांने 5वागत, िनरोप, िनवास,
वाहन <यव5था, संरSण याबाबीची पुतDता करणे.

िविवध पिरपIक
राKपती भवन,

उपराKपती भवन,

पीएमओ, कlm शासन,

राजभवन, राLय शासन,

हायकोटD , इतर संवध
ै ािनक
सं5था व शासनाने

वेळोवेळी िनगDिमत केलेले

िनयम, अिधिनयम, शासन

िनणDय, पिरपIके,

कायलयीन आदे श,

इतर अितथी दौ-याJया अनुंषगाने कायDवाही करणे. (शासकीय
िव:ामगृह आरSण, रे वे बथD आरSण, संबिधत खाते वाहन
<यव5था)

अिधसुचना, इ. नुसार
-//-

डी. <ही. वाहन पिररSणासाठी आवVयक लेखा िवषयक सवD

शासन, सामा,य /शासन

शासनास अनुदान मागणीचा िवहीत नमु,यात मािसक अहवाल

डी<हीसी-

कामकाज संबिधत सवD एज,सी कडू न दे यके /ाEत कYन घेणे
सादर

करणे.

शासनाकडू न

अनुदान

/ाEत

झा यानंतर

दे यकाबाबत उप/ादे िशक पिरवहन अिधकारी / सावDजिनक

बांधकाम िवभाग यांिIकी यांचेकडू न अिभ/ाय घेण,े अिभ/ाय
/ाEतीनंतर मा. िज हािधकारी साoो यांचेकडे मंजुरीसाठी /5ताव

सादर करणे, मंजुरीनंतर िबल तयार कYन लेखा शाखेस सादर
करणे.

सदर शाखेचे कामकाजाचे 5वYप अHयंत संवेदनशील / तातडीचे
5वYपाचे अस याने राजिशटाचार शाखेची दु रGवनी िवषयक सवD

िवभाग पिरपIक 4.

1015//.4.101/31िद.2
4 जुल,ै 2015

िव9ीय अिधकार िनयम
पुQ5तका, 1978

शासन आदेशानुसार

संिचका कायम अ"ावत ठे वणे.

(5थािनक, पुण,े मुंबई, िद ली व दौरा संबिधत व इतर)

वरीठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली राजिशटाचार िवषयक कामे.

संकलन िलपीक या नाHयाने पार पाडावयाची सवD कतD<ये व
5

संकलन रािश 2
िलपीक 2

जबाबदा-या पार पाडणे.

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांJया दौरा
कायD4मांचे अनुषगांने पिरवहन, fरगराऊड सुरSा <यव5था,
पायलट <यव5थेसाठी दौरा कायD4माJया पिरQ5थतीJया अनुषग
ं ाने
वाहने अिधgहण करणे व तeअनुषगीक वाहन <यव5था पाहणे.

शासन आदेशानुसार
शासन िनयमानुसार
राKपती भवन,

उपराKपती भवन,

पीएमओ, कlm शासन,

राजभवन, राLय शासन,

हायकोटD , इतर संवध
ै ािनक
सं5था व शासनाने

वेळोवेळी िनगDिमत केलेले

िनयम, अिधिनयम, शासन
िनणDय, पिरपIके,

कायलयीन आदेश,

मा. राKपती, मा. पंत/धान यांJया दौ-यांJया वेळी VVIP चा दौरा
कायD4मांचे 5वYप लSात घेऊन कार Eलॅन, पाटp Eलॅन, VVIP

अिधसुचना, इ. नुसार
-//-

वाहनताफा, पोलीस सुरSा <यव5था, एअरफोसD हे िलपॅड /
एअरपोटD 5फेटी िटम, मा. राKपती, मा. पंत/धान यांचे

हे िलकॉEटर पायलट व िटम साठी वाहने अिधgिहत करणे व सवD
संबिधतांना आदेश बजावणेकामी आवVयक िनयोजन कYन
कायDवाही करणे.

/योजनासाठी वाटप करणे अशा दौ-यात मोठया /माणात मा.

कlmीय मंIी, मा. राLयाचे मंIी, मा. राLयपाल मा. मुMयमं Iी येतात
Hया /माणात वाहन उपलqधतेबाबत आवVयक पI <यवहार करणे

शेजारील िज हे / शासन यांचेशी संपकD साधणे व Hया /माणात
<यव5था करणे.

-//-

िज हयात VVIP/ VIP दौरा काळात दौरा कायD4माJया अनुषगांने
सवD डी <ही वाहने व इतर जबाबदार असणा-या वाहनाचा इंधन
पुरवठा कायम / वेळोवेळी / अवेळी सुरळीत ठे वणे.

-//-

िज हयातील सवD शासकीय िवभाग / 5थािनक 5वराज सं5थाJया

शासन सामा,य /शासन

कYन देणे. तपासणी कYन िविवध तरतुदी अsयासून अिभ/ाय

WRP/1008//.क.34/0

शासकीय कायD4माची िनमंIण पिIकाची िनयमानुसार दु r5ती
दे ण.े

मा. खासदार व आमदार शासकीय वाहन वापर व Hया अनुषगाने

येणे बाकी नस याबाबत /माणपI मा. खासदार / आमदार
महोदय यांना दे ण.े व शासनास अहवाल सादर करणे.

िवभाग पिरपIक 4.

8/30 िद. 16 ऑOटोबर,
2009

शासनाने वेळोवेळी

िनगDिमत केलेले िनयम,

अिधिनयम, शासन िनणDय,
पिरपIके, कायलयीन

आदेश, अिधसुचना, इ.
डी. <ही. वाहन दुr5तीJया अनुषगाने वाहनचालक अहवाल /ाEत
झा यानंतर आवVयक सवD बाबीची

वाहन संिचकावYन

नुसार
-//-

पडताळणी करणे वाहन तपासणे Hयांनतर Hयाबाबत उप/ादे िशक

पिरवहन अिधकारी यांचे कडू न अिभ/ाय घेणे व मा. िनवासी
उपिज हािधकारी यांचे मा,यतेनंतर वाहन दु र5तीकामी अिधकृत

िवतरकांकडे संपकD साधणे नंबर लावणे व Hया तारखेस वाहन
पाठवून कामे कYन घेणे.

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांJयाकडे 5वाSरी5तव आले या

वरीठाJया आदेशानुसार

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे ईमेल आयडीवर मा. िवभागीय

वरीठाJया आदेशानुसार

संिचकाबाबत नkद ठे वणे.

आयुOत, शासनाकडू न येणारे सवD ईमेल डाऊनलोड कYन f/ट
आऊट काढू न माननीयांJया अवलोकनाथD सादर करणे.

नेटवYन वृHतपIीय काIणे काढणे. 5थािनक सवD वतDमानपIाची
व Hयांची मासीक संिचका तयार करणे.

वरीठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली राजिशटाचार िवषयक कामे.

संकलन िलपीक या नाHयाने पार पाडवयाची सवD कतD<ये व
जबाबदा-या पार पाडणे.

वरीठाJया आदेशानुसार
शासन आदेशानुसार
शासनाने वेळोवेळी

िनगDिमत केलेले िनयम,

अिधिनयम, शासन िनणDय,
पिरपIके, कायलयीन

आदेश, अिधसुचना, इ.
नुसार

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(3)

िनणDय /ि4येतील पयDवS
े ण व जबाबदारीचे उ9र दाईHव िनित कYन कायDपGदतीचे /काशन
कामाचे 5वYप :-

संबंिधत तरतुद :-

अिधिनयमाचे नाव :िनयम :-

पिरपIके :-

कायलयीन आदेश :-

िनरं क

अ.4.
1

कामाचे 5वYप

कालावधी िदवस

िनरं क

कामासाठी जबाबदार अिधकारी

िनरं क

िनरं क

अिभ/ाय
िनरं क

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(4
)(4) नमुना - (अ)

नमु,यामGये कामाचे /कटीकरण
संघटनाचे लS (वा}षक)

अ.4.
1

काम / कायD

या शाखेशी संबिधत नाही

कामाचे /माण

आ}थक लS

िनरं क

अिभ/ाय

िनरं क

िनरं क

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(4
)(4) नमुना - (ब)
कामाची कालमयदा
अ.

4.
1

----------- काम पुणD होणेसाठी
काम / कायF
कायF

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांचा दौरा
कायD4म अस यास कायदे शीर तरतुदी व दौ-यांJया वेळी

िदवस / तास
पुणD

करiयासाठी
दौरा

जबाबदार
अिधकारी

मा. िनवासी

कायD4माJया

उपिज हािधकारी

-//-

-//-

-//-

-//-

5वYपानुसार

पिरQ5थती व इतर िवभागाची मागणी लSात घेऊन आवVयक पI
<यवहार करणे व नॉमD नुसार पुतDता करणे. राKपती भवन /
पंत/धान कायलय / सामा,य /शासन िवभाग, राजिशटाचार
मंIालय, मुंबई, राLय5तरीय िविवध िवभाग 5थािनक िज हा/मुख

व संबिधत िवभागांना, कायD4म आयोजक) तसेच Hया अनुषंगाने
आढावा बैठक आयोिजत करणे बैठकीची िटपणी तयार करणे.

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांJया दौरा
कायD4माचे अनुषग
ं ाने दौरा पुवD िनयोजन कYन आवVयक

पI<यवहार करणे सवD बाबीची पुतDता करणे िवमानतळ, हे िलपॅड
यव5था, 5वागत, िनरोप यव5था, VVIP CONVOY साठी
वाहनताफा पोलीस िवभागास देणे.

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांचे दौरा
कालावधीत िवमान / हे िलकॉEटर उतरिवणे / उdाण करणेबाबत
नाहरकत /माणपI, इंधन पुरवठा, वैमािनक व Hयांचे पथक संपकD

अिधकारी िनयुOती िनवास व वाहन <यव5था व तeअनुषfगक पI
<यवहार करणे.

त4ार िनवारण
अिधकारी

राLय अितथी िनयम 2004 अ,वये घोषीत राLय अितथीचे दौरा

-//-

-//-

gामीण हhीतील खाजगी हेिलकॉEटर उतरिवणे व उdाणबाबत

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

शासकीय कायD4माची िनमंIण पिIका तपासणी कYन िविवध

-//-

-//-

मा. खासदार व आमदार शासकीय वाहन वापर व Hया अनुषगाने

-//-

-//-

िवषयक सवD कामकाज पाहणे.

परवानगी दे iयाJया अनुषगाने सवD बाबीची पडताळणी करणे नंतर

जागा सावDजिनक बांधकाम िवभाग / पोलीस िवभाग अिभ/ाय घेणे

व परवानगी देणे नंतर सदर हे िलकॉEटर उतरिवणे / उdाण
करणेबाबत सवD संबिधत यंIणा सावDजिनक बांधकाम िवभाग,
पोलीस, न.पा., आरोjय, अजDदार, हे िलकॉEटर वाहतूक कंपनी
यांना लेखी सुचना दे णे व तkडी सुचना िनदF शीत करणे.

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांचे दौयांJया अनुषंगाने सवD िनयोजन कYन संबिधत यंIणाना सुिचत
करणे राजिशटाचाराJया अनुषगांने 5वागत, िनरोप, िनवास,
वाहन <यव5था, संरSण याबाबीची पुतDता करणे.

इतर अितथी दौ-याJया अनुंषगाने कायDवाही करणे. (शासकीय
िव:ामगृह आरSण, रे वे बथD आरSण, संबिधत खाते वाहन
<यव5था)
2

वरीठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली राजिशटाचार िवषयक कामे.

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी /
मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने

-//-

-//-

घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव यांJया दौरा
कायD4मांचे अनुषगांने पिरवहन, fरगराऊड सुरSा <यव5था,
पायलट <यव5थेसाठी दौरा कायD4माJया पिरQ5थतीJया अनुषग
ं ाने
वाहने अिधgहण करणे व तeअनुषगीक वाहन <यव5था पाहणे.

मा. राKपती, मा. पंत/धान यांJया दौ-यांJया वेळी VVIP चा दौरा
कायD4मांचे 5वYप लSात घेऊन कार Eलॅन, पाटp Eलॅन, VVIP

वाहनताफा, पोलीस सुरSा <यव5था, एअरफोसD हेिलपॅड /
एअरपोटD 5फेटी िटम, मा. राKपती, मा. पंत/धान यांचे

हे िलकॉEटर पायलट व िटम साठी वाहने अिधgिहत करणे व सवD
संबिधतांना आदेश बजावणेकामी आवVयक िनयोजन कYन

कायDवाही करणे. Hया Hया /योजनासाठी वाटप करणे अशा दौयात मोठया /माणात मा. कlmीय मंIी, मा. राLयाचे मंIी, मा.
राLयपाल

मा.

मुMयमं Iी

येतात

Hया

/माणात

वाहन

उपलqधतेबाबत आवVयक पI <यवहार करणे शेजारील िज हे /
शासन यांचेशी संपकD साधणे व Hया /माणात <यव5था करणे.

िज हयात VVIP/VIP दौरा काळात दौरा कायD4माJया अनुष गांने
सवD डी <ही वाहने व इतर जबाबदार असणा-या वाहनाचा इंधन
पुरवठा कायम सुरळीत ठे वणे.

तरतुदी अsयासून अिभ/ाय दे ण.े

येणे बाकी नस याबाबत /माणपI मा. खासदार / आमदार
महोदय यांना दे ण.े व शासनास अहवाल सादर करणे.

डी. <ही. वाहन दुr5तीJया अनुषगाने वाहनचालक अहवाल /ाEत

-//-

-//-

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांJयाकडे 5वाSरी5तव आले या

-//-

-//-

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे ईमेल आयडीवर मा. िवभागीय

-//-

-//-

नेटवYन वृHतपIीय काIणे काढणे. 5थािनक सवD वतDमानपIाची

-//-

-//-

वरीठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली राजिशटाचार िवषयक कामे.

-//-

-//-

झा यानंतर आवVयक पडताळणी करणे वाहन संिचकावYन
पडताळणी करणे यांनतर Hयाबाबत उप/ादेिशक पिरवहन
अिधकारी

यांचे

कडू न

अिभ/ाय

घेणे

व

मा.

िनवासी

उपिज हािधकारी यांचे मा,यतेनंतर वाहन दु र5तीकामी अिधकृत

िवतरकांकडे संपकD साधणे नंबर लावणे व Hया तारखेस वाहन
पाठवून कामे कYन घेणे.
संिचकाबाबत नkद ठे वणे.

आयुOत, शासनाकडू न येणारे सवD ईमेल डाऊनलोड कYन f/ट
आऊट काढू न माननीयांJया अवलोकनाथD सादर करणे.
व Hयांची मासीक संिचका तयार करणे.

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

कायलयीन कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनमय / शासन िनणDय / पिरपIक / आदेश / द5तऐवज
अ.4.

सुचना पIक /शासन िनणDय /

िनयम 4मांक / िनणDय 4मांक

यानुसार िदलेले िवषय

आिण िदनांक

शासन पिरपIक / आदे श

/ पिरपIक / आदे श 4मांक

अिभ/ाय

मा.राKपती/ उपराKपती / पंत/धान/ राLयपाल / मुMयमंIी / मंIी / घटनाHमक दज असलेली <यOती / कlm व राLय शासनाने
घोिषत केलेले राLय अितथी / मुMय सिचव / सिचव शासनाJया िविवध /शासकीय िवभागाकडू न मा. िज हािधकारी यांना सादर

होणा-या दौरा कायD4माबाबत सD न5तया हाताळiयाचे आिण राजिशटाचार, सामा,य /शासन, मंIालय, मुंबई यांचे कडू न /ाEत

होणारे टपाल हाताळiयाचे काम या कायलयातून होते . शासनाचे िविवध िवभागाकडू न येणारे / शासन िनणDय / शासन पिरपIक /
आदेश / शासन कायDिनयमावली व HयामGये अंतDभत
ु िनयमांJया आधारे कामकाज हाताळiयात येते.

कलम 4 (1) (अ) (6)

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर येथील द5तएैवजाची यादी
अ.4.

िवषय

िवषयाचा तपशील

द5तऐवजाचा /कार

न5ती / म5टर / नkद

सुरिSत ठे वiयाचा
कालावधी

या कायलयात शासनांचे िविवध िवभागांकडू न /ाEत झालेले राजिशटाचार िवषयक पI<यवहार बाबतची संिचका ठे वली जातात.
कलम 4 (1) (ब) (7)

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर पिरणामकारक कामासाठी जन सामा,याशी सामसलत करiयाची
अ.4.
1

सामसलतीचा िवषय

<यव5था

कायD/णालीचे िव5तृत
वणDन

अंमल नाही

कोणHया अिधिनयम /

िनयम / पिरपIका<दारे

पुनरावृ9ीकाल
ीकाल

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (अ)

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर सिमतीची यादी /काशीत करणे
अ.4.

सिमतीचे नांव

सिमतीचे सद5य

सिमतीचे उिद

1

िकती वेळा

घेiयात येते

सभा जनसामा,यासाठी
खुली आहे fकवा नाही

अंमल नाही

सभेचा

कायDवृ9ांत
(उपलqध)
उपलqध)

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ब)

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर अिधसभांची यादी /काशीत करणे
अ.4.

अिधसभेचे नांव

सभेचे सद5य

सभेचे उिदटय

1

िकती वेळा

घेiयात येते

सभा जनसामा,यासाठी
खुली आहे fकवा नाही

अंमल नाही

सभेचा

कायDवृ9ांत
(उपलqध)
उपलqध)

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (क)

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर पिरषदांची यादी /काशीत करणे
अ.4.

पिरषदे चे नांव

1

िनरं क

पिरषदे चे सद5य

पिरषदे चे

िनरं क

िकती वेळा

उिदटय

घेiयात येते

िनरं क

िनरं क

सभा जनसामा,यासाठी

सभेचा

खुली आहे fकवा नाही

कायDवृ9ांत

िनरं क

िनरं क

(उपलqध)
उपलqध)

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ड)

अ.4.

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर सभेची यादी /काशीत करणे

सं5थेचे नांव

सं5थेचे सद5य

सं5थेचे उिदटय

1

िकती वेळा

घेiयात येते

सभा जनसामा,यासाठी
खुली आहे fकवा नाही

अंमल नाही

सभेचा

कायDवृ9ांत
(उपलqध)
उपलqध)

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(9
)(9)

अ.

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर अिधकारी व कमDचारी यांची नांवे प9े व Hयांचे मािसक वेतन
पदनाम

4.

अिधकारी / कमDचारी यांची
नांवे

व

rजु िदनांक

दु रGवनी 4मांक

गD

एकूण वेतन

1

िज हािधकारी

मा. :ी. तुकाराम मुंढे

1

िद. 17/11/2014

0217 - 2731000

3

अ<वल कारकून

:ी बालाजी कृणा बनसोडे

3

िद. 29/09/2010

0217 - 2731002

33956/-

0217 - 2731002

21979/-

2
4
5
6

िनवासी उपिज हािधकारी
िलपीक
िलपीक
िशपाई

:ी. रमेश च<हाण

:ी परमे@र िशवाजी कांबळे
:ी िवजय अYण काकडे

:ी दाजी महादेव दोरकर

िटप  सदरची मािहती ही सन 2015-16 साठी आहे .

1
3
3
4

िद. 19/09/2015
िद. 22/07/2011

िद. 01/06/2015
िद.10/05/2005

0217 - 2731002
0217 - 2731002
0217 - 2731002

20835/-

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(10
)(10)
10)

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर अिधकारी व कमDचा-यांची वेतनाची िव5तृत मािहती /काशीत करणे
अ.4.

1
2
3
4

वगD

वगD 1
वगD 2
वगD 3
वगD 4

वेतन rपरे षा

इतर अनुेय भ9े

महागाई

घरभाडे

100%

-

120

20%

100%

-

/वास भ9ा)
भ9ा)

120

20%

100%

िवशेष भ9े (जसे /क प

शहर भ9ा

20%

100%

/संगानुसार (जसे

65

20%

65

भ9ा /िशSण भ9ा)
भ9ा)

-

-

-

-

-

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(11
)(11)
11)

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर मंजुर अंदाज पIक व खचचा तपिशल यांची िव5तृत

मािहती /काशीत करणे
अ.4

अंदाजपIकीय
िशषDचे वणDन

अनुदान
/ाEत

झालेला

िनयोिजत वापर
िशक

खचD

अिधक अनुदान अपेिSत

डी <ही वाहन

अस यास rपयात

अिभ/ाय

पिररSण किरता

इंधन व दु r5ती

िटप - मंजुर अंदाजपIक नाही. इंधन व दु r5ती के यानंतर िबल /ाEत झालेनंतर अनुदान येते मग पुढील

कायDवाही करiयात येते.

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

राजिशटाचार शाखा, िज हािधकारी कायलय, सोलापूर अनु दान वाटपाJया कायD4मांची कायDपGदती सन

2014-15 या वषसाठी /कािशत करणे
1) कायD4मांचे नांव

2) लाभथpJया पाIता संबंिधJया अटी व शतp
3) लाभ िमळiयासाठी अटी

4) लाभ िमळiयासाठी कायDपGदती

5) पाIता ठरिवiयासाठी आवVयक असलेले कागदपI
6) कायD4मांमGये िमळणा-या लाभाची िव5तृत मािहत.
7) अनुदान वाटपाची कायDपGदती
8) सSम अिधका-यांचे पदनाम

9) िवनंती अजसोबत लागणारे शु क
10) इतर शु क

11) िवनंती अजचा नमुना

12) सोबत जोडणे आवVयक असले या कागदपIांची यादी (द5त एैवज / दाखले)
13) जोड कागदपIाचा नमुना

14) कायDपGदती संदभत त4ार िनवारणासाठी संबिधत अिधका-यांचे पदनाम

15) तपिशलवार व /Hयेक उप qध िनधी (उदा. िज हा, तालुका , गांव पातळी)
16) लाभाथpची यादी खालील नमु,यात

अनुेय नाही

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

िज हािधकारी कायलय सोलापूर येथील राजिशटाचार शाखेतील अनुदान कायD4मातंगDत लाभाथpची िव5तृत

मािहती /कािशत करणे
अ4

योजना/कायD4माचे नांव

लाभाथpची नांव व प9ा

1

अनुदान /लाभ यांची

िनवड पाIतेचे िनकष

रOकम rपये

अनुेय नाही.

अिभ/ाय

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(14
)(14)
14)

िज हािधकारी कायलय सोलापूर येथील राजिशटाचार शाखेतील मािहतीचे इलेOKॉिनक 5वrपात साठिवलेली

मािहती करणे चालु वषकिरता

अ4

द5तऐवजाचा /कार

िवषय

1

कोणHया

मािहती

नमु,यात

पGदती

इलेOKॉिनक

जबाबदार <यOती

िमळवiयाची

Hया 5वYपात अिभलेख उपलqध नाही.
कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(15
)(15)
15)

िज हािधकारी कायलय सोलापूर येथील राजिशटाचार शाखेत उपलqध सुिवधाचा तOता /कािशत करणे
अ4

सुिवधाचा /कार

वेळ

कायDपGदती

िठकाण

जबाबदार <यOती

त4ार िनवारण

1

संकलनिनहाय

सकाळी

/Hयेक

िज हािधकारी

िनवासी

िज हािधकारी

तOता लावणेत

सायं

तOता लावणेत

राजिशटाचार

सुिवधा/कामकाज
आला आहे

9.45 ते
5.45

संकलनिनहाय
आला आहे

कायलय

/कमDचारी

उपिज हािधकारी

अिधकारी

शाखा

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(16
)(16)
16)

िज हािधकारी कायलय सोलापूर येथील राजिशटाचार शाखेतील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा शासकीय मािहती अिधकारी/
अिपलीय अिधकारी (तेथील /ािधकाराJया कायDSेIातील ) यांची िव5तृत मािहती ि/ािशत करणे

अ. शासकीय मािहती अिधकारी
अ

शासकीय मािहती

पदनाम

कायDSेI

प9ा /फोन नं

ईमेल

अिपलीय अिधकारी

1

:ी बालाजी

अ<वल

राजिशटाचार

िज हािधकारी

rdcsolapur@gmail.com

तहिसलदार

4

अिधकारीचे नांव
बनसोडे

कारकुन

शाखा

कायलय,
सोलापूर

िसGदे@र पेठ,
सोलापूर
0217-

2731002

सवDसाधारण,

िज हािधकारी

कायलय, सोलापूर

ब. सहा. शासकीय मािहती अिधकारी
अ

सहा.
सहा.शासकीय मािहती

पदनाम

कायDSेI

प9ा /फोन नं

ईमेल

1

:ी परमे@र कांबळे

िलपीक

राजिशटाचार शाखा

0217-2731002

rdcsolapur@gmail.com

4

अिधकारीचे नांव

2

:ी िवजय काकडे

िलपीक

राजिशटाचार शाखा

0217-2731002

rdcsolapur@gmail.com

क. अिपलीय अिधकारी
अ

शासकीय

4

मािहती

पदनाम

कायDSेI

प9ा /फोन
नं

अिधकारीचे नांव

1

:ीमती उLवला
सोरटे

तहिसलदार
सवDसाधारण

राजिशटाचार
शाखा

ईमेल

0217-

2731020

यांJया

अिधिन5त
शासकीय

अिधकारी
tahsildargadsolapur@gmail.com

अ<वल

कारकुन

राजिशटाचार
शाखा

कलम 4 (1)(क
(1)(क)

राजिशटाचा शाखा, िज हािधकारी कायलय सोलापूर येथील /कािशत मािहती
िनरं क

कलम 4 (1)(क
(1)(क)

सवD सामा,य लोकाशी संबंिधत महHवाचे िनणDय व धोरणे यांची यादी /काशनाकिरता तयार करणे व िवतरीत करणे
िनरं क

कलम 4 (1)(ड
(1)(ड)
िनरं क

कलम 2 एच नमुना (ब)

शासनाकडू न पुरेशा िनधी /ाEत लोक/ािधकारी सं5थाची यादी
शासकीय िवभागाचे नांव

कलम 2 एच (1)(2) अंतगDत
अ4
1

लोक/ािधकारी सं5था
राजिशटाचार शाखा

सं5था /मुखाचे नांव

िठकाण /प9ा

िज हािधकारी, सोलापूर

िज हािधकारी कायलय
सोलापूर

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

नमु,यामGये कामाचे /कटीकरण
संघटनाचे लS (वा}षक)

अ4
1

काम/
काम/कायD

या शाखेशी संबंिधत नाही

कामाचे /माण
िनरं क

आ}थक लS
िनरंक

अिभ/ाय
िनरं क

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

कामाची कालमयदा काम पुणD होणेसाठी

/Hयेक कामाची कालमयदा
अ4
1

2

काम/
काम/कायD

िदवस/
िदवस/तास पुणD

जबाबदार अिधकारी

त4ार िनवारण

VVIP / VIP व इतर उJच मा,यवराचे दौरा

दौरा कायD4माJया

िनवासी

-

कायD4मांJया अनुषगांने िनयोजन कYन सवD
/कारे अंमलबजावणी करणे.

VVIP / VIP अितमह वाची <यOतीJया पिरवहन

सुरSा <यव5थेकामी शासकीय वाहन अिधgहीत
करणे पिरQ5थतीनुसार वाटप करणे

करiयासाठी

5वYपानुसार

उपिज हािधकारी

-//-

िनवासी

-

िनवासी

-

िनवासी

-

िनवासी

-

उपिज हािधकारी

3

डी <ही वाहन पिररSण इंधन पुरवठा व दु r5ती

पिरQ5थती सापेS

4

VVIP / VIP Jया दौ-याJया कालावधीत मोठया

-//-

/माणात VIP असतात. अशावेळी अgकमानुसार

अिधकारी

व सुरSा <यव5थे नुसार लSात घेऊन िव:ामगृह

उपिज हािधकारी
उपिज हािधकारी

<यव5था तयार करणे व िव:ामगृहातील सुट

5

6

वाटप करणे

VVIP / VIP दौ-याJया कालावधीत VIP नुसार
दौरा कायD4मानुसार वाहन ताफा तयार कYन
वाटप करणे

VVIP / VIP दौ-याJया िवमान व हे िलकॉEटरJया

दौ-याJया वेळी दौरा कायD4माJया 5वYपानुसार

-//-

-//-

हे िलपॅड तयार कYन घेणे व आवVयक सवD

उपिज हािधकारी
िनवासी

उपिज हािधकारी

<यव5था अQjनशामक, rjणवािहका , इंधन,
पायलट <यव5था करणे

7

खाजगी हे िलकॉEटर उतरिवणे व उdाण

-//-

8

अितमह वाची <यOती / वरीठ अिधकारी यांचे

-//-

9

मा. िनवासी उपिज हािधकारी यांचे ईमेल आयडी

3 तास

करणेबाबत परवानगी दे णे

रे वे बथD आरSण करणेबाबत

वर येणारे शासनाकडील व वरीठ

कायलयाकडील तसेच त4ारी अजची ईमेल

िनवासी

उपिज हािधकारी
िनवासी

उपिज हािधकारी
िनवासी

उपिज हािधकारी

f/ट काढू न दे णे

सदरचे कामाचे 5वYप हे दौरा कायD4माJया 5वYपानुसार असते. Hयामुळे पिरQ5थतीसाSेप बदल होतो.
होतो.

सही/-

(रमेश च<हाण)
च<हाण)

िनवासी उपिज हािधकारी,
हािधकारी, सोलापूर

