
माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (एक) 
आयुक् त कृह  क्ष, कृह  आयुक् तालय, मिाराष्ट र राय य, पुणे-१ या सार्वजहनक 

प्राहधकरणाच् या कामाा ा आहण कतव या ा तपह ल 
 

१ सार्वजहनक प्राहधकरणा  ेनार् सा ालक, मृदसाधारण र् पाणलोट ्षते्र यर्स्थापन,  
कृह  आयुक्तालय, मिाराष्ट र राय य, पणेु-411001  

२ सार्वजहनक प्राहधकरणा  ेनार्         ,                                   
                                   -411001  

३ सापणूव पत् ता                                     -411 001 

४ कृह  उपसा ालक  कृह  उपसा ालक  (मृद-1) 

                       -2) 

                       -3) 

                       -4) 

                       -5) 

                       -7) 

५ कायवक्षा                        -                            

६ धोरणे मृदसाधारण र् पाणलोट ्षेत्र यर्स्थापन हर् या ी साबाहधत 
योजनाा ी अामलबजार्णी करणे,साहनयात्रण करणे. 

७ प्रत् य्ष कायव राय यस् तरार्ुनन मृदसाधारण र् पाणलोट ्षते्र यर्स्थापन 
हर्कास कायवक्रमा ी य स् र्ी अामलबजार्णी कर यासा ी 
आर्श् यक ते कामकाज करणे.  

८ स् थार्र मालमत् ता (येथे तुमच् या 
प्राहधकरणा ी जमीन, इमारत 
इत् यादा ा तपह ल यावार्ा)  

            ,                
१)             -          १२४३         
                      ),                -4240)                                                                                 
2)             -2300,                           
                            ),              - 4239)                                   

९ प्राहधकरणाच् या सार ने ा तक् ता  सोबत जोडला आिे. 

१० कायालया ी र्ळे आहण दूरध् र्नी 
क्रमााक  

सकाळी ०९.४५ ते साया. ०६.१५ 

दूरध् र्नी ०२०-२५५३७८६६  

ई-मेल-agridsc@rediffmail.com 

११ साप् ताहिक सुटी ी आहण हर् े  सेर्ाा ा 
कालार्धी  

 ासकीय हनयमानुसार  

 



सार ने ा तक् ता 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतव ये  

अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव     
१ सा ालक 

मृदसाधारण र् 
पाणलोट ्षेत्र 
यर्स्थापन 

 मृद साधारण, पाणलोट ्षेत्र यर्स्थापन, भहूर्कास, कृह  अहभयााहत्रकी र् आद व 
गाार् योजनााच्या कायवर्ािी  साबाधीत  हर्भाग  प्रमुख  म्िणनु काम  पिाणे.रायय, कें द्र  
र् इतर  ासकीय  हर्भागााना र्ळेोर्ळेी आर्श्यक ती महिती तत्परतेने परुहर्णे.  
हर्भागामार्व त राबहर्यात येणा-या सर्व योजनाा ी र्ळेोर्ळेी झालेली प्रगती तस े 
मित्र्ाच्या घडामोडी ी माहिती मा.आयकु्त कृह  यााना सादर करणे. 

२             सा ालक (मृसा) याा  ेश्रुतलेखना  ेकाम करणे,    पहनय पत्र यर्िार पिाणे. 
प्राप्त दुरध्र्नी / रॅ्क्स इ.  ेकाम पिाणे, मा. सा ालक (मृसा) याानी हदलेल्या 
हनदे ाप्रमाणे कामकाज पिाणे.  

३         
         

मा.सा ालक (मृसा) याा ी दौरा दैनाहदनी तयार करणे, प्रर्ास भत्त ेहबले तयार 
करणे, दुरध्र्नी, र्ािन हर् यक लॉग बकु र् नोंदी घेणे. सागणकार्र टाकलेखन 
करणे.मा.सा ालक (मृसा) याानी र्ळेोर्ळेी हदलेल्या हनदे ाप्रमाणे कामकाज पार 
पाडणे. 

४           नेमुन हदलेल्या र्ािनार्र र्ािन  ालक म्िणनु कामकाज पार पाडणे. र्ािन 
सुस्स्थतीत  ेर्णे र् र्ािनाच्या अनु ागाने असणारी सर्व कामे योग्यहरत्या पार 
पाडणे. 

५       मा.सा ालक (मृसा) याा  े बलेर्र थााबणे, हर्भागा अहधनस्त र्गव 4 कमव ा-याा  े
कामार्र हनयात्रण  ेर्णे.सार्सर्ाई, कायासनातील हपयाच्या पाया ी यर्स्था, 
सर्व कायासनातील सार्सर्ाई र् त्याअनु ागाने इतर सर्व कामकाज पार पाडणे.  

६        मा. सा ालक (मृसा) र् स्स्र्य सिाय्यक याा  ेक्षातील सार्सर्ाई यर्स्थीतहरत्या 
करणे. हपया े पाणी भरणेर् र्ळेोर्ळेी सााहगतलेली कामे करणे. कृह  सिसा ालक 
(मृसा) याा ेकडील र्गव 4 कमव ा-यााच्या रजचे्या कालार्धीमध्ये त्याा  ेक्षातील र् 
स्र्ीय सिाय्यक याा  ेक्षातील कामकाज पार पाडणे.  

 

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतव ये  

 

अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
१                    

(            
           
        )  

सा ालक (मृ.सा.र् पा.्ष.ेय.) यााना मृद साधारण, पाणलोट ्षेत्र 
यर्स्थापन, भहूर्कास सादभात मदत करणे.सर्व योजनाा ा र्ार्ष क 
कायवक्रम तयार कुनन हर्त्तीय अादाजपत्रकीय अनुदाना ी मागणी 
 ासनास कळहर्णे.हजल्िा र् हर्भागीय स्तरााना अनुदाना  े हर्तरण 
करणे. हजल्िा र् हर्भागीय स्तरााना कामा  ेलक्ष्य  ररू्न देणे, साहनयात्रण 
करणे र्   लेल्या कामा ा र् ख ा ा माहसक आढार्ा घेणे हर्भागाच्या 
दरसू ीस मान्यता देणे. 

२                 कृह  सिसा ालक (मृसा) याा ी दौरा दैनाहदनी तयार करणे, प्रर्ास भत्त े
हबले तयार करणे, दुरध्र्नी, र्ािन हर् यक लॉग बकु र् नोंदी घेणे. 
श्रुतलेखन घेणे, सागणकार्र टाकलेखन करणे. कृह  सिसा ालक (मृसा) 
याानी र्ळेोर्ळेी हदलेल्या हनदे ाप्रमाणे कामकाज पार पाडणे.  

३          नेमुन हदलेल्या र्ािनार्र र्ािन  ालक म्िणनु कामकाज पार पाडणे. 
र्ािन सुस्स्थतीत  ेर्णे र् र्ािनाच्या अनु ागाने असणारी सर्व कामे 
योग्यहरत्या पार पाडणे.  

४      कृह  सिसा ालक (मृसा) याा े बलेर्र थााबणे, हर्भागा अहधनस्त र्गव 4      
कमव ा-याा  े कामार्र हनयात्रण  ेर्णे. सार्सर्ाई, कायासनातील 
हपयाच्या पाया ी यर्स्था, सर्व कायासनातील सार्सर्ाई र् 
त्याअनु ागाने इतर सर्व कामकाज पार पाडणे.  

५       कृह  सिसा ालक (मृसा) र् स्स्र्य सिाय्यक याा  ेक्षातील सार्सर्ाई 
यर्स्थीतहरत्या करणे. हपया  े पाणी भरणे, र् र्ळेोर्ळेी सााहगतलेली 
कामे करणे. मा. सा ालक (मृसा) याा ेकडील र्गव 4 कमव ा-       रजचे्या 
कालार्धीमध्ये त्याा  े क्षातील र् स्र्ीय सिाय्यक याा  े क्षातील 
कामकाज पार पाडणे.   

 
 
 
 
 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतव ये  

      -   -1 
अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
१                  

(   -1)   
राष्टरीय पाणलोट हर्कास कायवक्रम, सामाईक मागद वक सु ना 2008, 
राययभमुी उपयोग माडळ, पाणलोट हर्कास  ळर्ळ कायवक्रम, पाणलोट 
य ोगाथा, ्षारपड र्  ोपन जहमन यर्स्थापन, मुलस्थानी मृद र् 
         कायवक्रम, सॉफ्टर्अेर, इतर आस्थापना हर् यक, 
आका र्ाणी र् दूरद वन.  

२ तात्र अहधकारी राष्टरीय पाणलोट हर्कास कायवक्रम, सामाईक मागद वक सु ना 2008, 
राययभमुी उपयोग माडळ, पाणलोट हर्कास  ळर्ळ, कायवक्रम, पाणलोट 
य ोगाथा, ्षारपड र्  ोपन जहमन यर्स्थापन, मुलस्थानी मृद र् 
जलसाधारण कायवक्रम, सॉफ्टर्अेर, इतर आस्थापना हर् यक, योजने  े
सहनयात्रण, मुल्यमापन, पयवर््ेषण.  

३             -1 राष्टरीय पाणलोट हर्कासकायवक्रम, सामाईक मागद वक सु ना 2008, 
सॉफ्टर्अेर हनयात्रण, माहिती ा अहधकार, इतर अनु ाहगक हर् य. 

४             -2 राययभमुी उपयोग माडळ, पाणलोट हर्कास  ळर्ळ कायवक्रम, पाणलोट 
य ोगाथा, ्षारपड र्  ोपन जहमन यर्स्थापन, मुलस्थानी मृद र् 
जलसाधारण कायवक्रम, इतर आस्थापना हर् यक, आका र्ाणी र् 
दूरद वन. 

५              सामाईक मागवद वक सू ना 2008, स्र्यासेर्ी सास्था पत्रयर्िार, आढार्ा 
ब ैकी  ेकामकाज, राष्टरीय पाणलोट हर्कास कायवक्रम, नॉलेज पोटवल.  

६              मिाराष्टर रायय जलसाधारण सल्लागार पहर द पत्रयर्िार/बकँ खाते 
कामकाज, आस्थापना हर् यक सर्व, माहिती ा अहधकार, अहभलेख 
र्गीकरण, न्यायालयीन प्रकरणे, हर्हनयोजन लेखे, दप्तर तपासणी, 
ऑहडट हर् यक कामकाज, मृदसाधारण हर्भागा ी स्टे नरी र् जडसाग्रि 
नोंदर्िी. 

7.            -1 राष्टरीय पाणलोट हर्कास कायवक्रम हर् यक कामकाज-प्रकल्प आराखडे, 
र्कव प्लॅन, जीएन स्टेटमेंट, समायोजन अिर्ाल, उपयोहगता प्रमाणपत्र.  

8            -2 मुलस्थानी मृद र् जलसाधारण कायवक्रम, आका र्ाणी र् दूरद वन, 
 ेतकरी माहसक, हर्हनयोजन लेखे, पाणलोट हर्कास  ळर्ळ, अनुदान 



अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
हर्तरण र् अनु ाहगक पत्रयर्िार, कृह  आराखडा. 

9              -1 इाग्रजी/मरा ी टाकलेखन, सॉप्टर्अेर पत्रयर्िार, माहिती ा अहधकार, 
कृह  अहधकारी 1 याा ेकडील हर् यााच्या नस्ती िाताळणे 

10              -2 इाग्रजी/मरा ी टाकलेखन, मृद 1  ी स्टे नरी, जडसाग्रि नोंदर्िी,       
       -2.                                 . 

11              -3 आर्क-जार्क, नोंदर्िी  ेर्णे,  ासहकय/अधव ासहकय पत्रयर्िार 
नोंदर्िी, हर्धानसभा/हर्धानपहर द,ताराककत/अतारााहकत प्रश्न नोंदर्िी, 
माहिती ा अहधकार नस्ती, अहधकारी/कमव ारी ये-जा नोंदर्िी, गोपनीय 
अहभलेख नोंदर्िी, आस्थापना हर् यक टाकलेखन, आस्थापना हर् यक 
हनयहमत अिर्ाल. 

12        -1 रापाहर्का   ेमाहसक प्रगती अिर्ाल-साकलन करणे,कृ.अ. 1 याा ेकडील 
योजनाा  ेमाप्रअ प्राप्त-पा परूार्ा, ब ैकी ी माहिती 

13        -२ राययभमूी उपयोग माडळ कायवक्रम अामलबजार्णी, ्षारपड  ोपन जहमन 
हर् यक पत्रयर्िार, ताात्रीक माहिती  ेसाकलन, कृ.अ. 2 याा ेकडील 
योजनाा  े माप्रअ प्राप्त करणे/साकहलत करणे र् ब ैकी ी माहिती, 
पाणलोट य ोगाथा,अहधकारी/कमव ारी र्यैस्क्तक नस्ती. 

14       कायासन उघडणे/बाद करणे, कायासनातील सार्सर्ाई (कृउसा/ता.अ./ 
क्ष), पाणी भरणे (कृउसा/ताअ/क्ष याा  े दालनातील), नस्ती ी 
िाल ाल, झेरॉक्स करणे, र्हरष्ट ाानी सााहगतलेली इतर कामे, झेरॉक्स 
काढणे/टपाल देणे-आणणे.   

 

 

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतव ये  

      -              
अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  

1              
 (             )  

हडहजटल िीलेज मॅप, डीपीआर करीता मागणी प्रमाणे पाणलोटा  े मॅप 
तयार करणे, सॉफ्टर्अेर, इन्र्ॉरमे न हसस्टीम, िाडवर्अेर, साबाहधत 
प्रह ्षण, कायासनातील कामार्र हनयात्रण पयवर््ेषण.  

2             -1  हडहजटल िीलेज मॅप तयार करणे, डीपीआर करीता मागणीप्रमाणे 
पाणलोटा  े मॅप तयार करणे, सॉफ्टर्अेर देखरेख, इन्र्ॉरमे न 
हसस्टीम, िाडवर्अेर, ब ैका.  

3              डीपीआर करीता मागणीप्रमाणे पाणलोटा  े मॅप तयार करणे, प्रह ्षण, 
िाडवर्अेर/सॉफ्टर्अेर खरेदी ी कायवर्ािी, कृहत आराखडा तयार करणे, 
अनुदान र्ाटप. 

4             नका े दरपत्रक/माहसक अिर्ाल, कृह  आराखडा/आनुदान/माहसक 
अिर्ाल, मागवद वक सू ना, उपयोहगता प्रमाणपत्र, ब ैकी ी माहिती 
तयार करणे.  

५                आस्थापना हर् यक कामकाज, जडसाग्रि नोंदर्िी, अनुदान/ख व/ 
हर्तरण नस्ती, आर्क-जार्क नोंदर्िी, िाल ाल इतर नोंदर्िया, 
हर्धानसभा/ हर्धानपहर द, तारााहकत / अतारााहकत प्रश्न नोंदर्िी 
पत्रयर्िार, माहिती ा अहधकार, गोपनीय अहभलेख, स्टे नरी, 
हर्हनयोजन लेखे, न्यायालयीन प्रकरणे र् इतर साहकणव हर् य.  

६        कायासन उघडणे बाद करणे, कायासनातील सार्सर्ाई 
(ताअ/कृअ/क्ष), पाणी भरणे (ताअ/क्ष याा  े दालनातील), नस्ता ी 
िाल ाल, झेरॉक्स करणे/टपाल देणे-आणणे, र्हरष्ट ाानी            
           

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतव ये  

      -   -2 
अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
१                

(   -2)  
                                                  
                                                   
                                                     

२      अहधकारी-1 नदीखोरे प्रकल्प योजने  ेप्रकल्प आराखडे तपासणी, नदी खोरे प्रकल्प - 
अनुदान र्ाटप र् उपयोहगता प्रमाणपत्र, र्कव प्लॅन, ॲटलस बाबत ा 
पत्रयर्िार, कृहत कायवक्रम, कायवक्रम अादाजपत्रक, अथवसाकस्ल्पय 
अादाजपत्रक, जी.एन.स्टेटमेंट, आ मािी/दिामािी अादाजपत्रक, 
नदीखोरे योजनेच्या मागवद वक सु ना र् पहरपत्रके, कें द्र/ रायय/ 
आयुक्तालय स्तरार्र िोणा-या ब ैकी ी आयावयार्त माहिती. 

३             -2 आरआयडीएर् प्रकल्प योजने  े प्रकल्प आराखडे तपासणी, 
आरआयडीएर् प्रकल्प-अनुदान र्ाटप र् उपयोहगता प्रमाणपत्र, कृहत 
कायवक्रम, कायवक्रम अादाजपत्रक, अथवसाकस्ल्पय अादाजपत्रक, 
जी.एन.स्टेटमेंट, आ मािी/दिामािी अादाजपत्रक, आयआरडीएर् 
योजनेच्या मागवद वक सु ना र् पहरपत्रके, रायय स्तरार्र/ आयुक्तालय 
स्तरार्र िोणा-या ब ैकी ी आयावयार्त माहिती.  

४               कमव ा-याा ी र्यैक्तीक नस्ती  ेर्णे, माहितीच्या अहधकाराबाबत ा पत्र 
यर्िार, हर्हनयोजन अिर्ाला ा पत्रयर्िार, मुल्यमापन अिर्ाला ा 
पत्रयर्िार, कॉपवस हनधी ा पत्रयर्िार, कायासनातील र्गव-3 र् र्गव 4 
कमव ा-   र्र हनयात्रण  ेर्णे. 

५             हसमेंट खरेदी र् र्ाितूक पत्रयर्िार, हसमेंट मागणी र् परुर् ा माहसक 
प्रगती अिर्ाल, हसमेंट कोटव केससे, प्रकल्पाातगवत हर्हर्ध प्रह ्षण, 
िजारीबाग प्रह ्षण, रामेती प्रह ्षण, सागणकार्रील इाग्रजी र् मरा ी 
टाकलेखन.  

६        
       -1 

 आर्क-जार्क नोंदर्िी  ेर्णे, अधव ासहकय पत्र नोंदर्िी  ेर्णे, 
हर्धानसभा/हर्धानपहर द तााराहकत/अतारााहकत प्रश्न नोंदर्िी  ेर्णे, 
माहिती ा अहधकार नोंदर्िी  ेर्णे, अहधकारी/कमव ारी हर्रती नोंदर्िी 
 ेर्णे, गोपहनय अहभलेख नोंदर्िी  ेर्णे, र्बेसाईटर्र माहिती भरणे, 
सागणकार्रील इाग्रजी र् मरा ी टाकलेखन. 



अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
7.       

        -2  
 य ोगाथा, स्टे नरी हर् यक पत्रयर्िार,  ेतकरी माहसक, खरीप-
रब्बी नोट, जडसाग्रि साहित्या ा पत्रयर्िार, र्बेसाईटर्र माहिती 
भरणे, सागणकार्रील इाग्रजी र् मरा ी टाकलेखन.  

8        -1 तारााहकत/अतारााहकत पत्रासादभात पत्रयर्िार, सरदार सरोर्र बाबत ा 
पत्रयर्िार, मिाराष्टर मानर् हर्कास हम न, सभा र् ब ैका (सर्व 
कायासनाकडून माहिती गोळा कुनन साकहलत करणे), र्बेसाईटर्र 
माहिती भरणे, मृ.सा.हर्भागातील सागणका ी अनु ागीक कामे, 
सागणकार्रील इाग्रजी र् मरा ी टाकलेखन.  

9        -2 नदीखोरे प्रकल्प योजने  े माहसक प्रगती अिर्ाल, त्रैमाहसक प्रगती 
अिर्ाल, आरआयडीएर् योजने  ेमाहसक प्रगती अिर्ाल, गाळ हनहर्षण 
कें द्राबाबत ा पत्रयर्िार, डापी लेिल बाबत ा पत्रयर्िार, 
सागणकार्रील इाग्रजी र् मरा ी टाकलेखन.  

10       कायालय र्ळेेर्र उघडणे र् बाद करणे, कायालयातील सार्सर्ाई 
करणे, कायालयातील पाणी भरणे, झेरॉक्स काढणे, अहधकारी/कमव ारी 
याानी सााहगतलेली कामे करणे.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतव ये     

      -   -3 
अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
१                

(   -3)  
पहिम घाट हर्कास योजना- अर् वन प्रर्ण ्षेत्र हर्कास, भहुर्कास, 
एकास्त्मक पडीक जहमन हर्कासिहरयाली, सापणुव ग्रामीण हर्कास 
योजना, हर्हिर पनुवभरण, मिात्मा रु्ले जल भहुम अहभयाान, र्हरल सर्व 
योजनाा  ेहर्भागाकडील प्राप्त अिर्ाल साकहलत करणे र् त्या हर्    च्या 
सर्व बाबा  े कामकाज करणे, मृदसाधारण हर् यक तक्रार प्रकरणे, 
मृदसाधारण हर्भागा े आस्थापना हर् यक कामकाज.  

२     अहधकारी पहिम घाट हर्कास योजना, अर् वन प्रर्ण ्षेत्र हर्कास, भहुर्कास, 
एकास्त्मक पडीक जहमन हर्कास, िहरयाली, सापणुव ग्रामीण हर्कास 
योजना, हर्हिर पनुवभरण, मिात्मा रु्ले जल भहुम अहभयाान. दरसु ी 
प्रस्तार् तपासणी सर्व योजनाा  े हर्भागाकडील प्राप्त अिर्ाल साकहलत 
करणे र् त्या हर्    च्या सर्व बाबा  ेकामकाज करणे 

३             -1 पहिम घाट हर्कास योजना. अर् वन प्रर्ण ्षेत्र हर्कास. भहुर्कास. 
एकास्त्मक पडीक जहमन हर्कास, िहरयाली, सापणुव ग्रामीण हर्कास 
योजना, हर्हिर पनुवभरण, मिात्मा रु्ले जल भहुम अहभयाान, सर्व योजनाा  े
हर्भागाकडील प्राप्त अिर्ाल साकलीत करणे य ोगाथा मुल्यमापन 
अिर्ाल, प्रह ्षण र् त्या हर्    च्या सर्व बाबा  ेकामकाज करणे.  

४              हर्भागाकडील मृदसाधारण र् भहुर्कासासाबाधी कामा े दरप्रस्तार्ा ी 
तपासणी करणे. मृद साधारण कामा ी प्राप्त झालेल्या तक्रारा ी 
पडताळणी करणे, अहभप्राय देणे, प्रकरणाा ाा हनपटारा करणे. 

५          मृदसाधारण हर्भागाकडील टपाल माहकिं ग करणे, गोपहनय 
अिर्ालासाबाधी कामकाज, आस्थापना हर् यक न्यायालयीन प्रकरणे, 
आस्थापना हर् यक कामकाज.   

६               आस्थापना हर् यक कायासन मृद 3 अहधनस्त अहधकारी/कमव ारी याा े 
कामकाज. र्गव 1 र्गव 2 याा ा हकरकोळ रज ेा हि ोब, हर्धीमाडळ 
अहधर् ेनासाबाधी डेिराडुन र् आस्थापना हर् यक प्रह ्षण, कमव ा-यााच्या 
उपस्स्थतीहर् यक कामकाज.  

 



अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
 

7. 
           -1 आस्थापना हर् यक पत्रयर्िार, नागहरकाा ी/ ेतक-याा ी सनद, तक्रार 

प्रकरण हर् यक सागणहकय टाकलेखना  े कामकाज, अहध्षक 
याा ेकडील सर्व सागणहकय टाकलेखन, आस्थापना हर् यक अन्य 
कामकाज.  

8            -2 मृदसाधारण हर्भागा ी साबाधी तक्रार प्रकरणा ी साबाधीत कामकाज, र् 
त्या अनु ागाने हर्धीमाडळ कामकाज हर् यक प्रश्न.  

9              -1 मृदसाधारण हर्भागाकडील आर्क  ाखेसाबाधी सर्व कामकाज, सागणहकय 
टाकलेखना  कामकाज.  

10              -2 मृदसाधारण हर्भागाकडील जार्क  ाखेसाबाधी सर्व कामकाज, सागणहकय 
टाकलेखना  ेकामकाज.   

11              -3 नेमुन हदलेल्या योजनेच्या अामलबजार्णी करणे  ेदृष्टटीने कामकाज पार 
पाडणे, सागणहकय टाकलेखना े कामकाज, र्हरष्ट ाानी र्ळेोर्ळेी हदलेल्या 
सु नाा  ेकामकाज पार पाडणे.  

12              -4 आस्थापना  ाखेतील सागणकार्रील टाकलेखना  ेकामकाज पार पाडणे 
र्हरष्ट ाानी र्ळेोर्ळेी हदलेल्या सु नाा  ेकामकाज पार पाडणे, स्टे नरी 
आणणे र् र्ाटप करणे. 

15        -1 अर् वण प्रर्ण्षेत्र हर्कास कायवक्रम, िहरयाली, सापणुव ग्रामीण रोजगार 
योजना, मिात्मा रु्ले जलभमुी अहभयान, स्र्यारोजगार योजना, प्रह ्षण 
दुष्टकाळी तालुका हर्कास पॅकेज, एकास्त्मक पडीक जमीन हर्कास 
योजना.  

16        -2 भ-ुहर्कास/मृदसाधारण कामा े दरप्रस्तार्, भजूलाा े कृहत्रमहरत्या 
पनुभवरण करणे िी 100 टक्के कें द्र परुस्कृत योजना, हर्हनयोजन लेखे, 
कें द्र परुस्कृत पहिम घाट हर्कास योजना.  

17       कायासन मृद 3 र् मृद-आस्थापना  ाखा याा ी सार्सर्ाई 
यर्स्थीतहरत्या करणे. हपया  े पाणी भरणे, र् र्हरष्ट ाानी र्ळेोर्ळेी 
सााहगतलेली कामे करणे. कायासन मृद 4 क्षातील र्गव 4 कमव ा-याच्या 
रजचे्या कालार्धीमध्ये स्र्पदा  े काम सााभाळून मृद 4 कायासनातील 
कामकाज पार पाडणे. 

 

 

------------------------------00--------------------------------------- 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतव ये     

      -   -4 
अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
१                

(   -4)  
                      ,                             
     ,                              ,                
          ,                        ,                 
          ,                        ,   .             , 
       कृह  हर्कास योजना, हजल्िास्तरीय र् राययस्तरीय 
योजना.र्हरल सर्व योजनाा े हर्भागाकडील प्राप्त              
                                          ,      
           ,               ,                 ,        
                            ,              ,          
        . 

२     अहधकारी                       ,                               , 
                              ,                  
     ,                     ,                        
    ,                        ,   .              ,        
                ,                             ,          
                                                          
                      ,                                 
                                    ,                  , 
                ,                  ,                      
             ,              ,                  . 

३             -1 जलसाधारण सल्लागार पहर द, मिाराष्टर ग्रामीण रोजगार िमी योजना, 
जनजाती ्षेत्राबािेरील उपाय योजना, न्षलग्रस्त भागा ा जलद 
हर्कास, एकास्त्मक पाणलोट हर्कास, मरा र्ाडा पाणलोट हर्कास 
हम न, हर्दवभ पाणलोट हर्कास हम न, मा. पातप्रधान पॅकेज, राष्टरीय 
कृह  हर्कास योजना.  



अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
४              -२ हजल्िास्तरीय र् राययस्तरीय योजना, र्हरल सर्व योजनाा  े

हर्भागाकडील प्राप्त अिर्ाल साकलीत करणे र् त्या हर्         सर्व 
बाबा  ेकामकाज करणे, माप ेतपासणी अिर्ाल. सभाासा ी सादरीकरण, 
सभेच्या हटपया र् अिर्ाल एकत्रीकरण करणे, गतीमान पाणलोट, 
यथाथवद ी आराखडे इ. 

५                  यथाथवद ी आराखडे, तपासणी हटपया, सभाा ी माहिती तयार / 
साकहलत करणे 

६               मजुर उपस्स्थती अिर्ाल, सभाा ी माहिती साकहलत करणेकामी कृ.प. यााना 
मदत करणे.  

7              माहिती ा अहधकार, लेखा पहर्षण, हर्हनयोजन लेखे, नागरी अिर्ाल, 
आस्थापना र् लेखा हर् यक कामकाज.  

8               लोकप्रहतहनधी,  ेतकरी, मा. मात्री मिोदय /  ासन याा केडील 
मृदसाधारण कामाबाबत ी हनर्देने र् पत्रयर्िार, कस न आयोगा ा 
पत्रयर्िार, कायासनातील सागणक दुुनस्तीबाबत ी नस्ती. 

9              -1                                                            
                                                 

10              -2                                                        
                                   

11              -3                                                            
                                         

12        -1                                                          
                                               

13        -2                                                         
                                                         
       

14        -3 गतीमान हर्कास पाणलोट हर्कास कायवक्रम, उर्वरीत र्धैाहनक हर्कास 
मिामाडळ, जलसाधारण सल्लागार पहर द.  

15        -4 अनु े , राष्टरीय कृह  हर्कास योजना.  



अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
16      -1                  -                                         

                                                                  
                                -                    -      
                                           -3 कायासनातील 
कामकाज पार पाडणे.   

17      -2 कायासन मृद 4 याा  े क्षातील सार्सर्ाई यर्स्थीतहरत्या करणे. 
हपया  े पाणी भरणे र् र्हरष्ट ाानी र्ळेोर्ळेी सााहगतलेली कामे करणे. 
कायासन मृद 3 क्षातील र्गव 4 कमव ा-याच्या रजचे्या कालार्धीमध्ये 
स्र्पदा  ेकाम सााभाळुन मृद 3 कायासनातील कामकाज पार पाडणे. 

 

 

 

------------------------------00--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतवव  ये  

      :-     ५ (        ) 
अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
१ कृह   उपसा ालक        

(   -5)         
आद वगाार् योजना ी अामलबजार्णी र् साहनयात्रण करणे, गाार् े हनर्डणे, 
सास्था हनर्डणे, प्रकल्प माजूर करणे, अादाजपत्रकााना मान्यता देणे, हनधी 
हर्तरण करणे, अकायव्षम गार् ेर्गळणे, सास्था बदलणे, उपसहमती ी ब ैका 
मा. सदस्य सह र् याा  े सु नेनुसार आयोहजत करणे, ब ैकीतील 
हनणवयानुसार कायवर्ािी करणे, योजनेच्या प्रभार्ी अामलबजार्णीसा ी 
हजल्िास्तरीय, तालुकास्तरीय र् ग्रामस्तरीय सहमत्याा ी पत्रयर्िार करणे, 
राययस्तरीय सहमती कायालयातील कामकाजार्र हनयात्रण  ेर्णे, 
राययस्तरीय सहमती कायालयातील आिरण र् साहर्तरण अहधकारी म्िणनू 
कामकाज पिाणे. 

२ तात्र अहधकारी  उपसा ालकााच्या मागवद वनाखाली उपरोक्त सर्व तााहत्रक, आस्थापना र् 
लेखा हर् यक कामकाजा  े हनयोजन, अामलबजार्णी तथा साहनयात्रण 
करणे. 

३ कृह  अहधकारी तााहत्रक कामे कुनन घेणे/मागवद वन करणे. नहर्न गाार् हनर्डीच्या प्रस्तार्ाा ी 
छाननी करणे र् माजुरी घेणे. गार् र्गळयाबाबत आलेल्या प्रस्तार्ाार्र 
छाननी कुनन कायवर्ािी करणे. सास्था बदल प्रस्तार्ार्र कायवर्ािी करणे, 
न्यायालयीन/तक्रार प्रकरणे िाताळणे, मा.सहमती सदस्यााच्या सु नेनुसार 
योजनेच्या प्रभार्ी अामलबजार्णीसा ी सर्व तााहत्रक कामकाज पार पाडणे, 
माहितीच्या अहधकारासादभात तसे  हर्हर्ध हर्भागााना माहिती पा हर्णेबाबत 
सर्व कामकाज       याहर् यी यर्स्थापन करणे. 

4 लघुलेखक 
(हनम्नश्रेणी) 

 

मा.कायाध्य्ष / हनमात्रक याा ा दौरा आखणी, पत्रयर्िार, दुरध्र्नी, 
रॅ्क्स, मा. सदस्याा  ेतथा अहधका-याा  ेश्रुतलेखन घेरू्न त्या  ेरूपाातर 
करणे, मा. कायाध्य्षाा  े र्ािना  े लॉगबकु भरणे, र्ािना  े इाधना ा 
हि ेब तयार कुनन लेखा हर्भागास देणे, मा. कायाध्य्ष/हनमात्रक याा ी 
दौरा दैनाहदनी तयार कुनन माजूरी घेणे पढुील कायवर्ािी करणे, दुरध्र्नी 
र् रॅ्क्स र्ापरा ी नोंद  ेरू्न लेखा हर्भागास हि ेब देणे.. 

5 कृह  पयवर््ेषक  हनधी मागणी/र्ाटप प्रस्तार् तयार करणे र् त्याअनु ागाने पत्रयर्िार 
करणे, प्राप्त अादाजपत्रका ी सखोल तााहत्रक छाननी कुनन पात्र 
प्रस्तार् माजूरीसा ी सादर करणे, सहमती  ेहनणवयानुसार हनधी हर्तरण 
आदे  हनगवहमत करणे, तााहत्रक तथा हनधी ख ा ा माहसक प्रगती 
अिर्ाल साकहलत करणे र् त्याबाबत कायवर्ािी करणे, हनधी र्ाटपा ी 
नोंदर्िी अयावयार्त  ेर्णे, हजल्िास्तरीय इहतरृ्त्ताा  ेतस े प्र ासकीय 
आदे ाा  ेसाकलन करणे र् त्या हर् यी पत्र यर्िार करणे, उपयोहगता 
प्रमाणपत्रा हर् यी सर्व कायवर्ािी करणे, मा. सहमती सदस्य तस े 
अहधकारी याा े सु नेनुसार तााहत्रक तपासणी बाबत कायवर्ािी करणे. 



अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
6 कृह  सिाय्यक  कृह  अहधकारी याा  ेमागवद वनाखाली त्याा ेकडील सर्व पत्रयर्िार र् 

नस्तीबाबत कामकाज बघणे, आर्श्यक तेंिा सागणकीय सादरीकरणे 
तयार करणे. 

7 सिाय्यक अहध्षक  कायालयातील लेखाहर् यक सर्व बाबार्र साहनयात्रण करणे, रोखपाल 
पदा े कामकाज पिाणे, माहसक ख व (डी हर्र्रणपत्र) तयार करणे, 
अादाजपत्रके, लेखापहर्षण र् जडसाग्रि बाबत कामकाज पिाणे, 
आद वगाार् सहमती कायालयातील माजूर अनुदानाच्या ख ाहर् यी सर्व 
कायवर्ािी (को ागारात पा र्ार्याच्या देयकासि) करणे. 

8 र्हरष्ट   हलहपक   आस्थापना हर् यक कामकाज करणे, र्ािन देखभाल र् दुुनस्ती बाबत 
कायवर्ािी करणे, सागणक र् झेरॉक्स मह न  ेदेखभाल र् दुुनस्तीबाबत 
कायवर्ािी करणे, कमव ा-याा ी पदे पढेु  ालू  ेर्या ा पत्रयर्िार 
करणे, हर्हनयोजन लेखे बाबत ा पत्रयर्िार पिाणे, माहिती े 
अहधकाराबाबत आस्थापना हर् या े साबाहधत पत्रयर्िार पिाणे. 

९ हलपीक टाकलेखक-1 

 

आपले आद वगाार् माहसक लेख साकलन, छपाई, हर्तरणासि सर्व 
पत्रयर्िार सापदकाा  ेमागवद वनाखाली पिाणे, माहसक र्गवणीदाराा ी 
र्गवणी जमा कुनन रोखपालााकडे सादर करणे, आर्क-जार्क नोंदर्णे. 

१० हलपीक टाकलेखक-2  ाखेतील आर्श्यक टाकलेखन करणे, कृह  पयवर््ेषक याा केडील 
पत्रयर्िार र् नस्तीसि सर्व कामकाजाबाबत त्यााना सिाय्य करणे. 

११ र्ािन  ालक  मा.कायाध्य्ष/हनमात्रक याा  े र्ािन  ालर्णे, र्ािना ी देखभाल र् 
दुुनस्ती र्ळेेर्र कुनन र्ािन सुस्स्थतीत  ेर्णे, र्ािना े लॉगबकु 
सुस्स्थतीत  ेर्णे, पेरोल/हडझेल ख ा ा हि ेब पार्त्या लेखा  ाखेस 
सादर करणे. 

१२       कायालयीन स्र्च्छता, पाणी भरणे, टपाल/नस्ती आणणे/देणे, को ागार र् 
बकेँ  ेकामकाज पिाणे इत्यादी. 
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माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतव ये  

      :-    -६  
अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
१ कृह   अहधकारी  (   -६) मृद र् जलसाधारण कामााच्या तााहत्रक मागद वक सु ना, मृदसाधारण 

योजनाा  ेमापदाड, दरसु ी, खरीप आढार्ा ब ैक, अहतरृ्ष्टटी, मिाराष्टर 
जलसाधारण मिामाडळ, र्हरल सर्व हर् य र् योजनाा  े हर्भागाकडील 
प्राप्त अिर्ाल साकहलत करणे र् त्या हर्    च्या सर्व बाबा  ेकामकाज 
करणे. 

२                    ,       ,                ,           ,         ,  
                                                  
                            . 

3              - 1         ,                 ,                      
                           . 

4              - २    -                          ,                       
                       . 

5 ह पाई कायासन मृद 6 याा  े क्षातील सार्सर्ाई यर्स्थीतहरत्या करणे. 
हपया  े पाणी भरणे, र्हरष्ट ाानी र्ळेोर्ळेी सााहगतलेली कामे करणे. 
कायासन मृद 7 मधील र्गव 4 कमव ा-याच्या रजा कालार्धीमध्ये 
स्र्पदा  ेकाम सााभाळून कायासन मृद 7 मधील कामकाज पार पाडणे. 

 

 

------------------------------00--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अहधकारी र् कमव ारी याा े अहधकार र् कतव ये  

      :-    -7  
अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
१ कृह  उपसा ालक  

मृद 7 
 

 कायव ाळा, र्ािने, इस्टेट, बलुडोझर या बाबत सर्व कायवर्ािी करणे. 
राययातील सर्व कायव ाळााकडून येणारे अिर्ाल साकहलत करणे र् 
त्याबाबत ी कायवर्ािी करणे कृह  अर्जाराबाबत साबाधीताा ी र्ळोर्ळेी 
सापकव  साधुन त्याा  े उपलब्धतेहर् यी तस े ककमती हर् यी अिर्ाल 
प्राप्त कुनन घेरु्न त्यार्रील कायवर्ािी करणे. कृह  हर्भागातील सर्व 
र्ािन हर् यी पहरपणुव माहिती  ेर्णे. र्ािन खरेदी र्ाटप, र्षनलेखन या 
हर् याा े सर्व कामकाज, बहलर्धवक यात्रााच्या कामाबाबत  े अिर्ाल 
प्राप्त कुनन साकहलत करणे र् त्याबाबत ी सर्व कामकाज करणे. 
बी.ओ.टी.जागा िस्ताातरण करणे, र्हरल सर्व हर् याा े हर्भागाकडील 
प्राप्त अिर्ाल साकहलत करणे र् त्या हर्    च्या सर्व बाबा  ेकामकाज 
करणे. 

२ कृह  अहधकारी  र्ािन अपघात साबाधी  े नुकसान भरपाई, न्यायालयीन प्रकरणे, कृह  
आयुक्तालय र् हर्भागातील र्ािन दुुनस्ती सादभात मयादेबािेरील 
दुुनस्ती ख ास परू्व/कायोत्तर माजुरी प्रकरणे., माहिती ा अहधकार 
बाबत ी प्रकरणे. 

3 सिाय्यक अहध्षक 

 

हर्भागीय स्तरार्रील र्ािनााच्या देखभाल र् दुुनस्ती ख ास माजूरी देणे 
बाबत ी प्रकरणे., र्ािन  ालकाा  े अहतकालीन भत्ता/प्रर्ास भत्ता 
देयके/प्रर्ास भत्ता देयके, हर्भागीय स्तरार्रील मोटार अपघात 
न्यायालयीन प्रकरणे, आस्थापना हर् यक बाबी र् नोंद र्िया, रजा 
प्रकरणे, आर्क-जार्क पत्रयर्िार,  ासहकय र्ािनाा  े अहतहरक्त 
ख ास प्र ासहकय माजूरी बाबत ी प्रकरणे, माहिती ा अहधकार 
बाबत ी प्रकरणे. 

4 र्हरष्ट  हलपीक  मृद-7 कायासनातील सर्व सागणकीय काम, कृह  हर्भागातील हर्हर्ध 
बााधकामा  े प्रस्तार्, प्र ासहकय माजूरी आदे , स्थार्र मालमत्ता 
पत्रयर्िार, आयकु्तालयातील कायालयीन जागे े र्ाटप, हनुनपयोगी 
साहित्य, यात्र सामुग्री हनलेखन बाबत ा सर्व पत्रयर्िार, बी.ओ.टी 
तत्र्ार्र बााधकामे बाबत ा सर्व हर्भागाा ा पत्रयर्िार, हमटाग ी 
माहिती, माहिती ा अहधकार बाबत ी सर्व प्रकरणे, तारााहकत / 
अतारााहकत प्रश्न, ल्षर्धेी सू ना इ. बाबत ा सर्व पत्रयर्िार, 
हर्भागीय स्तरार्रील सर्व र्ािनाा ी एकहत्रत माहिती, नहर्न र्ािने 



अ.क्र. अहधकार पद  अहधकार आहण कतव ये  
खरेदी ा प्रस्तार्, आस्थापना हर् यक सर्व पत्र यर्िार. 

5  हलपीक टाकलेखक:-1  सिाय्यक अहध्षक र् र्हरष्ट  हलपीक याा े कामकाजात मदत करणे, 
सागणक टाकलेखना  ेकामकाज पार पाडणे. 

6 हलपीक टाकलेखक:-२ कायासनातील  आर्क  जार्क   ाखे े  कामकाज  पार  पाडणे,  
सागणकार्रील टाकलेखना  े           ,                      
                         . 

7                                                                   
                                                         
                     

8                                                                       
                                                          
                                             -               
     -                                                 -  
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माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (तीन)  
हनणवय घे याच् या प्रहक्रयेत अनुसर यात येणारी कायवपधतीती तसे  पयवर््ेषण आहण 

उत् तर दाहयत् र् प्रणाली.  

  .        मृदसाधारण र् पाणलोट ्षेत्र यर्स्थापन,              ,                     
                                      -                          .       मृदसाधारण                 
  .                                                                        
      ,                                                                  
          -१       -7                                        .  

      ,मृदसाधारण र् पाणलोट ्षते्र यर्स्थापन कायालया      योजने ी अामलबजार्णी 
प्रभार्ीपणे कर यासा ी आर्श् यक त् या मागवद वक सू ना र् हनदे  हनगवहमत करणे. र्ार्ष क आराखडा तयार 
कुनन  ासन मान् यतेस सादर करणे.  

                              -                                               
                                     ,                                              
                     .                                .  

  .                                                                       
       ,                                                               . 

   .                                     ,                           
                                 ,                                                    
                  .  

   .                                        -                     (    १        ७) 
                                                                                             . 
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माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) ( ार)  
स् र्तच ी कायव पार पाड यासा ी त् याच् याकडून  रहर् यात आलेली मानके  

 मिाराष्ट र  ासना े कृह  र् पदुम हर्भागा े  ासन हनणवय क्र. आकृहर्-१२०८/प्र.क्र.७२/१५-

ए, हदनााक- २२ मे, २००९ नुसार र् तद्नातर र्ळेोर्ळेी प्राप् त आदे ानुसार झालेल् या बदलाप्रमाणे 

स् र्तच ी कायव पार पाड यासा ी मानके  रहर् यात आलेली आिे.  

 

 

------------------------------00--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (पा )  
त् याच् याकडे असललेे ककर्ा त् याच् या हनयात्रणात असललेे ककर्ा त् या ी काये पार 

पाड यासा ी त् याच् या कमव ारी र्गाकडून र्ापर यात येणारे हनयम, हर्हनयम, सू ना, 
हनयमपुस्स्तका आहण अहभलेख  

 मिाराष्ट र नागरी सेर्ा हनयमार्ली, हर्त् तीय अहधकार हनयमपुस्स्तका र् मिाराष्ट र  ासनाने 

र्ळेोर्ळेी हनगवहमत केलेले याबाबत े  ासन हनणवय, मागवद वक सू ना र् पहरपत्रके.  

 

------------------------------00--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सिा)  
त् याच् याकडे असलेल् या ककर्ा त् याच् या हनयात्रणाखाली असलेल् या दस् तऐवर्जााच् या 

प्रर्गा े हर्र्रण 

                                                                              

                                                . सामान् य प्र ासन हर्भाग  ासन हनणवय                      

क्र    -साकीणव-२०१८/ प्र.क्र.९/१८(र.र् का.), हदनााक १५ रे्ब्ररु्ारी, २०१८ र्  ासन पहरपत्रक क्र. 

साकीणव-२०२१/प्र.क्र.४९/१८(र.र् का.), हदनााक १ जुल,ै २०२१                               

                                  अर्लाब           .    

------------------------------00--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सात)  
आपले धोरण तयार कर याच् या ककर्ा त् या ी अामलबजार्णी कर याच् या साबाधात, 
लोकाा ी हर् ारहर्हनमय कर यासा ी ककर्ा लोकााकडून हनर्देने केली जा यासा ी 

अस्स्तत् र्ात असलेल् या कोणत् यािी  यर्स् थे ा तपह ल  

 मा.सा ालक, मृदसाधारण र् पाणलोट ्षते्र यर्स्थापन अातगवत प्राप् त िोणारी हर्हर्ध 

हनर्देने/तक्रारी, सू ना पत्र,े अिर्ाल साबाधीत         हजल् िा याा ेकडे             

               .                  मा. आयुक् त कृह  याा  े                            

                                          . 

                                    ौक ी                                

                          .                                         

                                 पुढील प्र ासकीय कायवर्ािीसा ी सिसा ालक 

(आस् थापना) यााच्याकडे              . प्रकरणार्र त् यापुढील अाहतम प्र ासकीय कायवर्ािी 

मिाराष्ट र नागरी सेर्ा हनयमानुसार, सिसा ालक (आस् थापना) याा ेमार्व त  मा. आयुक् त कृह  

याा ेकडून केली जाते.  

 

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (आ )  
आपला एक भाग म् िणनु ककर्ा सल् ला दे याच् या प्रयोजनासा ी म् िणनु घहटत केलले् या 
दोन ककर्ा अहधक  यक्तिक्तच् या हमळून बनलेल् या माडळा ,े पहर दाा ,े सहमत् याा े आहण 
अन् य हनकायाा े हर्र्रण आहण त् या माडळााच् या, पहर दााच् या सहमत् यााच् या आहण अन् य 
हनकायााच् या बै की लोकाासा ी खुल् या आिेत ककर्ा कसे ककर्ा अ ा बै की ी 

कायवरृ्त् ते जनतेला पिार्यास हमळ याजोगी आिेत ककर्ा कसे याबाबत े हर्र्रण  

मा.सा ालक, मृदसाधारण र् पाणलोट ्षते्र यर्स्थापन अातगवत                        

योजनाा े दैनाहदन कामकाज, हर्हर्ध योजनाा े कामकाज  पहरणामकारक अामलबजार्णीसा ी 

करार्या े कामकाज इ. ा हनपटारा कर यासा ी राय यस् तरार्र कायवकारी सहमती ी स् थापना 

कर यात आलेली आिे.  

मृदसाधारण र् पाणलोट ्षते्र यर्स्थापन              योजने ी अामलबजार्णी 

प्रभार्ीपणे कर यासा ी आर्श् यक त् या मागवद वक सू ना र् हनदे  हनगवहमत करणे. र्ार्ष क 

आराखडा तयार कुनन  ासन मान् यतेस सादर करणे.  

 या सहमतीमध् ये मृद र् जलसाधारण, प ुसार्धवन, कृह , र्न, आहदर्ासी, र्लोत् पादन, भजूल 

सर््ेषण, सामाहजक र्नीकरण,समाजकल् याण, मिाउजा, क्रीडा र् युर्क सा ालनालय, आरोग् य 

सेर्ा इ. हर्भागा े प्रहतहनधी सदस् य म् िणनु नेम यात आलेले आिेत.  

    

------------------------------00--------------------------------------- 

 

  
 

 

 

 

 



                               ४ १)   )   ऊ) 
                   -               -               

 

                   -      
    

                                     

1                  
      

            
   -1 2.08.2022 20/26055322 

2                                        -1 2.08.2022 20/26055322 

3                                        
    -1) 

   -1 21-08-2020 20/26055322 

4                                    
   -2) 

   -1 14-09-2019 20/26055322 

5                     
      

              
    -3) 

   -1 30-08-2021 20/26055322 

6                                    
    -4) 

   -1 20-08-2020 20/26055322 

7                                     
    -5) 

   -1 24-08-2020 020/25537866 

8                     
      

            
     -1) 

   -2 16-03-2019 20/26055322 

9                                        
    -3) 

   -2 18-06-2019 20/26055322 

10                              
    -6) 

   -2 19-09-2019 20/26055322 

11                                    
    -1) 

   -2 
  ) 

02-09-2021 20/26055322 

12                                  
    -7) 

   -2 
  ) 

28-09-2021 20/26055322 

13                            
             ) 

   -2 
  ) 

14-09-2020 20/26055322 

14                                    
    -4) 

   -2 
  ) 

22-11-2022 20/26055322 

15                    
         

                
    -4) 

   -2 
  ) 

23-11-2022 20/26055322 

16                                      
    -3) 

   -३   19-07-2021 20/26055322 

17                                       
    -5) 

   -३   01-06-2021 020/25537866 

18                             
      -4) 

   -३   30-09-2021 20/26055322 



 

                   -                                               

19                                      
     -4) 

   -३   07-07-2017 20/26055322 

20                                     
    -5) 

   -३   01-01-2019 020/25537866 

21                             -३   17-08-2020 20/26055322 

22                                
    -5) 

   -३   30-11-2019 020/25537866 

23                                  
    -7) 

   -३   29-07-2021 20/26055322 

24                                 
    -4) 

   -३   31-12-2021 20/26055322 

25                              
     -1) 

   -३   31-12-2021 20/26055322 

26                               
     -3) 

   -३   08-02-2022 20/26055322 

27                             
    -1) 

   -३   31-12-2021 20/26055322 

28                                    )    -३   04-07-2018 20/26055322 

29                                    
    -5) 

   -३   23-08-2018 020/25537866 

30                                  -1)    -३   04-02-2013 20/26055322 

31                       -4  01-10-2021 020/25537866 

32                              -4  22-12-2015 20/26055322 

33                          -4  15-07-2016 20/26055322 

34                             -4  26-06-2014 20/26055322 
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माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दिा)  
आपल् या प्रत् येक अहधका-याला र् कमव ा-याला हमळणारे माहसक र्तेन तस े 
प्राहधकरणाच्या हर्हनयमाामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देया ी पध्दती 
 

                   -                        

1                                      -27 

2                                       -25 

3                                            -1)   -23 

4                                       -2)   -23 

5                                             -3)   -23 

6                                        -4)   -23 

7                                         -5)   -23 

8                                           -1)   -16 

9                                        -3)   -20 

10                                -6)   -15 

11                                      -1)   -15 

12                                    -7)   -15 

13                                           -15 

14                                     -4)  

15                                              -4)  

16                                       -3)   -15 

17                                        -5)   -15 

18                                  -4)   -15 

19                                          -4)   -8 

20                                         -5)   -13 

21                            -14 

22                                   -5)   -13 

23                                     -7)   -13 



 

                   -                        

24                                    -4)   -13 

25                                  -1)   -13 

26                                   -3)   -13 

27                                -1)   -13 

28                                    )   -8 

29                                       -5)   -8 

30                                  -1)   -15 

31                      -4 

32                             -4 

33                         -4 

34                            -01 

 
 

------------------------------00--------------------------------------- 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (अकरा) 
सर्व योजनाा ा तपह ल, प्रस् ताहर्त ख व द वहर्णारा, आपल् या प्रत् यके अहभकरणाला नेमून हदलेला 

अथवसाकल् प आहण साहर्तरीत केलेल् या रक् कमाा ा अिर्ाल 
(रक्कम ुन. लाखात)  

अ.क्र. योजने  ेनार्  अथवसाकल् पीय 
तरतुद  

प्राप् त  ख व 

1           -1 
 1.                  (      )- 4402 2799 10000.00 0.00 0.00 
 2.             -2402  193 2000.00 0.00 0.00 
 3.                       - 2402  201 100.00 0.00 0.00 

2           -२ 
 1.                           -2402  288 0.00` 0.00` 0.00` 
 2.                     0.00 0.00 0.00 
 3.                0.00` 0.00` 0.00` 
 4.               0.00 0.00 0.00 
 5.                   0.00` 0.00` 0.00` 
 6.                          0.00 0.00 0.00 

3           -3 
 1.                          - (2551 0136) 0.00 0.00 0.00 
 2.                                 . 0.00 0.00 0.00 

4           -४ 

 
1.                       
                    (4402-22814) 

3000.00 0.00 0.00 

 2.                               

 
 )                              

       (GEN) 4402   
7150.69 4848.38 190.34 

  )                 (SCP 4402-1255) 194.03 14.00 11.80 

 
 )                 (      ) 
      (SCP 4402-1012) 

1480.53 186.12 52.54 

 
 )                               
     (       ) 4402-1201 

418.61 0.00 0.00 

 
 )             -                       
                                        .  
     (                  ) 

182.88 0.00 0.00 

                        9426.74 5048.50 254.68 
            12426.74 5048.50 254.68 



 

अ.क्र. योजने  ेनार्  अथवसाकल् पीय 
तरतुद  

प्राप् त  ख व 

5           -5    

 
1. आद वगार् हर्कास कायवक्रम 
     (४४०२ २७३४) 

२५००.०० १२५०.०० १२५०.०० 

 
२. आद वगार् साकल् प र् प्रकल् प सहमती  
     कायालयीन ख व (२४०२ ए२१९) 

५०.०० २२.८१ २२.८१ 

6           -६ 
                            

7           -७ 

                    2505- 31 
0.00 99.89516 0.00 

 
 

------------------------------00--------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (बारा)  

अथवसिाय्य कायवक्रमाच् या अामलबजार्णी ी रीत तसे  र्ाटप केलेल् या रकमा आहण 
कायवक्रमााच् या लाभाहधका-याा ा तपह ल  

(रक्कम ुन. लाखात)  
अ.क्र. योजने  ेनार्  अथवसाकल् पीय 

तरतुद  
प्राप् त  ख व 

1           -1 
 1.                  (      )- 4402 2799 10000.00 0.00 0.00 
 2.             -2402  193 2000.00 0.00 0.00 
 3.                       - 2402  201 100.00 0.00 0.00 

2           -२ 
 1.                          -2402  288 0.00` 0.00` 0.00` 
 2.                     0.00 0.00 0.00 
 3.                0.00` 0.00` 0.00` 
 4.               0.00 0.00 0.00 
 5.                   0.00` 0.00` 0.00` 
 6.                          0.00 0.00 0.00 

3           -3 
 1.                          - (2551 0136) 0.00 0.00 0.00 
 2.                                 . 0.00 0.00 0.00 

4           -४ 

 
1.                       
                    (4402-22814) 

3000.00 0.00 0.00 

 2.                               

 
 )                              

       (GEN) 4402   
7150.69 4848.38 190.34 

  )                 (SCP 4402-1255) 194.03 14.00 11.80 

 
 )                 (      ) 
      (SCP 4402-1012) 

1480.53 186.12 52.54 

 
 )                               
     (       ) 4402-1201 

418.61 0.00 0.00 

 
 )             -                       
                                        .  
     (                  ) 

182.88 0.00 0.00 

                        9426.74 5048.50 254.68 
            12426.74 5048.50 254.68 



 

अ.क्र. योजने  ेनार्  अथवसाकल् पीय 
तरतुद  

प्राप् त  ख व 

5           -5    

 
1. आद वगार् हर्कास कायवक्रम 
     (४४०२ २७३४) 

२५००.०० १२५०.०० १२५०.०० 

 
२. आद वगार् साकल् प र् प्रकल् प सहमती  
     कायालयीन ख व (२४०२ ए२१९) 

५०.०० २२.८१ २२.८१ 

6           -६ 
                             

7           -७ 

                    2505- 31 
0.00 99.89516 0.00 

 
 

 
 

------------------------------00--------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (तेरा)  
य या  यक् ताना सर्लती, परर्ाने ककर्ा प्राहधकारपत्रे हदललेी आिेत अ ा  यक् ता ा 

तपह ल  

 

--- लागू नािी --- 

 

 

 

 

------------------------------00--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) ( ौदा)  
इलेस्क्रक स् र्ुनपात त् यास उपलब् ध असलेल् या ककर्ा त् याच् याकडे असलेल् या 

माहितीच् या साबाधातील तपह ल  

माहिती ा अहधकार अहधहनयम, २००५ च् या ४ (१) (ख) अन् र्ये प्रत् येक सार्वजहनक प्राहधकरणाने प्रहसधती 
करार्या ी माहिती सी.डी. स् र्ुनपात उपलब् ध आिे.  तसे  सदर माहिती कृह  हर्भागाच् या साकेतस् थळार्र 
प्रहसधती कर यासा ी सिसा ालक (आस् थापना) याा ेकडे सादर कर यात आलेली आिे.  

साकेतस् थळ - www.krishi.maharashtra.gov.in 

 

 

 

------------------------------00--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (पाधरा)  
माहिती हमळहर् यासा ी नागहरकााना उपलब् ध असणा-या सुहर्धाा ा तपह ल, तसे  

सार्वजहनक र्ापरासा ी  ालहर् यात येत असलेल् या ग्राथालयाच् या ककर्ा 
र्ा नालयाच् या कामकाजाच् या र्ळेाा ा तपह ल  

   .                                                    उपलब् ध कागदपत्र,े 
अहभलेख तपासणी सादभात अजव केल् यास कायालयीन र्ळेेत (दुपारी २.०० ते साया. ५.००) कागदपत्र े
अर्लोकनास उपलब् ध कुनन दे यात येतात.  
   .                                            (   .५)            
             आपल े आद वगार् माहसक प्रकाह त कर यात येते. सदर माहसक ुन.२००/- 
इतक् या र्ार्ष क र्गवणीप्रमाणे दरमिा पोस् टामार्व त र्गवणीदारास उपलब् ध कुनन दे यात येते. 
ग्राथालय ककर्ा र्ा नालयाच् या सूहर्धा उपलब् ध ना िीत.  

 
 

------------------------------00--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सोळा)  
जन माहिती अहधका-याा ी नार्,े पदनामे आहण इतर त पह ल  

सिाय्यक जन माहिती 
अहधकारी 

जन माहिती अहधकारी अहपलीय अहधकारी 

 
                , 
            (    -१) 

                   
              (   -1) 

कृह  आयुक् तालय, मिाराष्ट र राय य, 
पणेु-411001 

  .               , 
                          
                     , 

कृह  आयुक् तालय, 
मिाराष्ट र राय य, पणेु-411001 

  
 

             (   -२) 
  .                

              (   -2) 
कृह  आयुक् तालय, मिाराष्ट र राय य, 

पणेु-411001 
 

            (    -3) 
  .             

              (   -3) 
कृह  आयुक् तालय, मिाराष्ट र राय य, 

पणेु-411001 
  

             (    -४) 
  .             

              (   -४) 
कृह  आयुक् तालय,मिाराष्ट र राय य, 

पणेु-411001 
 

   .            , 
            (   -5) 

आद वगार्, 
   

श्री. सरेु  भालेरार् 
कृह  उपसा ालक (   -५) आद वगार् 
कृह  आयुक् तालय, मिाराष्ट र राय य, 

पणेु-411001 

 
                      

(   -७) 

  .                 
कृह  उपसा ालक, (   -7) 

कृह  आयुक् तालय,मिाराष्ट र राय य, 
पणेु-411 001. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

माहिती अहधकार अहधहनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सतरा)  
हर्हित कर यात येईल अ ी इतर माहिती प्रहसधती करील आहण त् यानातर दरर् ी ती 

प्रका ने अयावयार्त करील  

 

--- लागू नािी --- 
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