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मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दोन)  
अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत  ये  

अ. . अिधकार पद  अिधकार आिण कत  ये  
१ कृिष  

उपसंचालक  
काय लयीन खच बाबत आहरण व संिवतरण अिधकारी  हणनु कामकाज पाहणे.  
काय लयाचे अिधन  त खरेदी सिमतीचे सद  य सिचव  हणनु कामकाज पाहणे. (मा. 
काय  य  यांचेसाठी भाडेत  वावर वाहन सवेा घेणे, आपले आदशगाव मािसक 
छपाईसाठी मु णालय िनि त करणे व काय लयीन सािह  य खरेदी ई-िनिवदा / 
GeM पोटलव न खरेदी करणे). 
आपले आदशगाव मािसकातील लखे, मािसक छपाई, मािसक िवतरण व 
मु णालया  या कामाबाबत सिनयं ण करणे.  
आदशगाव योजनतगत सव तांि क, आ  थापना व लखेािवषयक कामकाजाचे 
िनयोजन व अंमलबजावणी व सिनयं ण करणे.  

िे य भटेीचे आयोजन क न आदशगावातील गतीचा आढावा घेणे. तसचे 
केले  या कामांची पहाणी / तपासणी करणे.  
उपिजिवका व अनुषिंगक बाब ची कामे सिुनि त कर  यासाठी मागदशन करणे.  

िश णात मागदशन करणे, िविवध शासकीय िवभाग, बकँ व कोषागार काय लय े
यांचेशी सम  वय ठेवणे.  
मिहला स मीकरण कर  यासाठी गाव ेव सं  था यानंा उिचत मागदशन करणे.  
मािहती अिधकार २००५ नुसार जनमािहती अिधकारी  हणनु कामकाज पाहणे.  
आदशगाव योजनेत निवन गाव े िनवडीसाठी मा. काय  य  यांचे दौ-यात सहभागी 
होऊन ामसभेत मागदशन करणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडणे.  

२ तं  अिधकारी  मा. काय  य  व कृिष उपसंचालक यांचे मागदशनाखाली सव तांि क, आ  थापना 
व लेखािवषयक कामकाजाचे  िनयोजन व अंमलबजावणी तथा सिनयं णकरणे, 
अिधन  त कमचा-यांना कामकाजात मागदशन करणे.  
काय लयातील सव तांि क, आ  थापना व लखेािवषयक सव न  या तपासून 
मा  यतेसाठी सादर करणे.  
विर  ठां  या सुचनेनुसार आदशगाव योजनतगत िविवध गाभा व िबगर गाभा े ातील 
कामाचंी तपासणी व तािं क कामासदंभ त मागदशन करणे िनिर ण िटप  या 
िनगिमत करणे.  
वा षक अथसंक  पीय अंदाजप के तयार क न िनधी मागणी  ताव सादर करणे.  
कायकारी सिमती  या मा  यतेने िनधी िवतरण आदेश िनगिमत करणे व  या अनुषंगाने 
प  यवहार करणे.  
उिप जिवका आराखडा तयार कर  यासाठी सं  थांना मागदशन करण,े िश ण घेण,े 
िविवध िवभाग, सं  था, बँक इ. काय लयाशंी सम  वय साधने.  
रा  य  तरीय व ाम  तरीय िश णासाठी आव  यक  या मागदशक सुचना व 

िश ण साम ी तयार करणे.  
कायकारी सिमती  या बठैकांचे आयोजनाबाबतची सव कायवाही करणे.  



अ. . अिधकार पद  अिधकार आिण कत  ये  
िश ण क  बांधकामाचे सबंधंी बठैका, मािहती इ. कामे करणे.  

मु  यमापन, समावशेन व सिनयं णाची कामे पाहणे, त  सम सं  था, िवभाग, 
काय लय ेइ. बाबत सम  वय साधणे.  
मिहला स मीकरण कर  यासाठी गाव ेव सं  था यानंा मागदशन करणे.  
योजने  या मागदशक सूचना िनगिमत करणे.  
आदशगाव योजनेचे चार व िस ी सािह  य तयार करणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडणे.  

३ कृिष अिधकारी नवीन गाव िनवडी  या  तावांची छाननी करणे व मंजुरी घेणे, गाव िनवडीबाबत मा. 
काय  य  याचंे दौ-याचे आयोजन / िनयोजन करणे.  

क  प आराख ाची तपासणी व छाननी क न मंजुरी घेणे.  
रा  य  तरीय िश णाचे आयोजन करणे.  

ाम  तरीय िश णासाठी सबंधंीतासंोबत प  यवहार करणे.  
उपिजिवका काय म व उ  पादन सु  म उ ोजकता इ. आराखडा मंजुरीबाबत कामे 
पाहणे व संबंधीत कामाचे सिनयं ण व प  यवहार पाहणे.  

िे य कामे तपासणी करणे, भेटी देऊन गाव व सं  थांना मागदशन करणे व 
िनिर ण िटपणी िनगिमत करणे.  
नवीन गाव िनवडी  या गावाबंाबत शासन  तराव न शासन िनणय िनगिमत क न 
घे  याची कायवाही करणे.  
गाव वगळ  याबाबत आले  या  तावांवर छाननी क न कायवाही करणे. सं  था 
बदल  तावावर कायवाही करणे.  
विेबनार बैठकांचे आयोजन करणे,  हॉ सअॅप ुप अ यावत ठेवणे.  
महारा   आदशगाव भषूण परु  कार बाबत कामकाज पाहणे.  
आदश गव योजनेचे सकेंत  थळ िवकिसत करणे / मािहती अ यावत करणे.  
आपले आदशगाव मािसक बाबत कामकाज पाहणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडणे.  

४ कृिष पयवे क  जु  या सव गावांचा आ थक ताळमेळ व इतर प  यवहार करणे.  
गाभा व िबगर गाभा े ातील कामाबाबत सिनयं ण व प  यवहार करणे.  
योजनेसदंभ तील वा षक अथसंक  पीय अदंाजप के तयार क न िनधी मागणी 

 ताव सादर करणे.  
िनधी िवतरणाबाबत मािहती अ यावत ठेवणे. िनधी वाटप न दवही अ यावत ठेवणे.  
उपयोिगता माणप ािवषयी सव कायवाही करणे.  
रा  य  तरीय / कायकारी सिमती  या बठैकांचे कामकाज पाहणे.  
पणु  वास आले  या गावां  या बिहगमन ट  पा संबधंीत कामकाज पाहणे.  
 यायालयीन / त ार करणे हाताळणे व प  यवहार पाहणे.  

योजने सदंभ त  यायालयीन व इतर त ार करणावंर कायवाही करणे.  
पणु झाललेया गावाचें मु  याकंनाबाबत कामकाज पाहणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडणे.  
आदशगाव जनजागतृी व ाम िवकास गितमान याची अंमलबजावणी करणे.  



अ. . अिधकार पद  अिधकार आिण कत  ये  
आदशगाव यशोगाथा संकलन करणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडणे. 

५ कृिष सहा यक  कृिष उपसंचालक, तं  अिधकारी यांचे मागदशनाखाली सव तांि क प  यवहार व 
न  तीबाबत कामकाज पाहणे.  
गाव िनवड व क  प आराख ािवषयी प यवहार व एकि करण करणे.  
गाभा व िबगर गाभा े ातील कामांचा प  यवहार िनयं ण व मािहती सकंिलत 
करणे.  
सव मािसक गती अहवाल संकिलत करणे व  यावर उिचत कायवाही करणे.  
सहा यक जन मािहती अिधकारी  हणनु काजकाज पाहणे.  
महारा   िवधीमंडळ अिधवशेनाबाबतच ेकामकाज पाहणे. 

िे य कामे तपासणी व भटेी दौ-यात सहभागी होऊन कायवाही करणे.  
िनधी िवतरण आदेश िनगिमत करणेबाबत कामकाज करणे.  
िनधी खच बाबत आ थक व भौितक सा  याबाबतची मािहती तयार क न सादर 
करणे.  
वळेोवळेी गाव सं  था  तरावर संपक साधून कामा या गतीबाबत अहवाल विर  ठानंा 
सादर करणे.  
आयु  तालय  तरावरील आढावा बठैकांची मािहती तयार करणे, संबधंीताकंडे सादर 
करणे.  
िज  हा  तरीय बठैकांचे इितवृ  ताचे तसचे शासकीय आदेशांचे सकंलन करणे व 
प  यवहार करणे.  
आव  यक ते  हा संगणकीय सादरीकरण करणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडणे.  

६ सहा यक 
अिध क  

विर  ठ अिधका-यां  या मागदशनाखाली  याचंेकडील सव लखेा िवषयक प  यवहार 
व न  तीबाबत कामकाज पाहणे.  
आदशगाव मािसकाची वगणी जमा क न घेणे, शासकीय पावती देणे, जमा रकमा 
चलनाने भरणे बाबत कायवाही करणे.  
काय लयीन खच बाबतची वा षक देयके तयार क न कोषागारात सादर करणे, 
देयके पािरत क न घेणे, ा  त देयकानुसार रकमांचे वाटप करणे.  
काय लयीन खच बाबतची वा षक अथसकं  पीय अंदाजप क तयार क न िनधी 
मागणीबाबत कायवाही करणे.  
लेखापिर ण व लेखापिर ण आ पेांची पतुतेबाबत कामकाज करणे.  
काय लयातील जडसं ह खरेदी बाबत कायवाही करणे, जुने जडसं ह 
िनलखनाबाबत कायवाही करणे, जडसं ह न दवही अ यावत ठेवणे.  
काय लयातील आ  थापना िवषयक कामकाज करणे.  
काय लयातील अिधकारी / कमचारी यांचेकडून ा  त दौरा दैनंिदनी मंजूरीसाठी 
सादर करणे.  
शासकीय वाहन देखभाल व दु  ती बाबत कामकाज करणे.  
यरेवडा कारागृह मु णालय व लेखन सामु ी भाडंार पाषाण यांचेकडून लखेन 



अ. . अिधकार पद  अिधकार आिण कत  ये  
सामु ी ा  त क न घेणे व  याचा िहशोब ठेवणे.  
काय लयातील वग कृत द  तऐवज सु थतीत ठेवणे बाबत कामकाज करणे.  
विर  ठाचें सचुनेनुसार  वयंसवेी सं  थाचंे लखेा िवषयक द  तर तपासणी करणे कामी 
मदत करणे व कायवाही करणे.  
मािहती अिधकार २००५ अ  वये आदशगाव योजनेसंबधंी नागिरकांची सनद उपल  ध 
क न देणे.  

७ विर  ठ िलिपक  आदशगाव योजनतगत िश ण क  बांधकामाबाबतचा सव प  यवहार हाताळणे.  
िश ण क  बांधकामासाठी िनयु  त केले  या कं ाटदार व खाजगी वा  तिुवशारद 

यांचे देयकांवर कायवाही करणे.  
िश ण क  बांधकामाचे सदंभ तील सुकाण ुसिमती बठैकांबाबत सव प  यवहार, 

िनयोजन, बठैकांचे इितवृ  त तयार करणे व  यासंबधंीचे सव कामकाज पाहणे.  
आदशगाव मािसक छपाईबाबत ई-िनिवदा ि येचे काम पाहणे. आपल ेआदशगाव 
मािसकाची छपाईबाबत प  यवहार, पो  टाचे परवानगी बाबत प  यवहार करणे.  
काय लयास आव  यक असणारी खाजगी वाहने भा ाने घेणेबाबत कामकाज 
करणे. ई-िनिवदा ि येचे काम पाहणे.  
सगंणक, झेरॉ  स मिशन इ. सु थतीत ठेवणेसाठी कायवाही करणे.  
िविनयोजन लखेे, लोकलखेा सिमती कडील अहवालाबाबतचा सव प  यवहार 
करणे. वा षक काय म अदंाजप के तयार करण.े  
काय लयातील सव अिधकारी / कमचारी यांचे सव रजा करणावर कायवाही 
करणे.  
सव अिधकारी / कमचारी यांचे वा षक गोपिनय अहवाल ा  त करणे व विर  ठ 
काय लयास सादर करणे,  यासंबधंी कायवाही करणे.  
आदशगाव मािसक िवतरणाबाबत कायवाही करणे. वगणीदाराची यादी दरमहा १५ 
तारखेपयत मु णालयाकडे ह  तातंरीत करणे.  
आदशगाव मािसकाचे सपंादक नेमणकुीबाबत कायवाही करणे.  
महारा   सावजिनक अिभलखे अिधिनयम २००५ अ  वये अिभलेख अिधकारी  हणनु 
काम करणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत के  या माणे शासकीय कामे पार पाडणे.  

८ लघुटंकलेखक  मा. काय  य  याचंा दौरा आखणी व दौ-याबाबत सव प  यवहार करणे.  
मा. काय  य  याचंी दौरा दैनंिदनी तयार करणे.  
मा. काय  य  याचंेकडील भाडेत  वावरील वाहनाचे लॉगबकू भरणे,  यास मा  यता 
घेणे, भाडेत  वावरील वाहनाची देयके तपासनू ती लखेा शाखेकडे मंजूरीसाठी सादर 
करणे.  
काय  य  याचंा प  यवहार पाहणे, दुर  वनी व फॅ  स बाबत कामकाज करणे.  
मा. सद  याचंे व अिधका-यांचे तुलखेन घेऊन  याचे िल  यातंर करणे.  
मा. काय  य  यां  या व अिधकारी यां  या वाहनाच े लॉगबकू भरण,े वाहना  या 
इंधनाचा िहशोब तयार क न लखेा शाखेस देणे.  
कायकारी सिमती  या बठैकी सदंभ त प  यवहार, िटपणी व इितवृ  त  



अ. . अिधकार पद  अिधकार आिण कत  ये  
मा. काय  य  याचंे सूचनेनुसार सगंणकीय सादरीकरण (पीपीटी) तयार करणे.  
दुर  वनी व फॅ  स वापराची न दवही ठेवनू लेखा शाखेस िहशोब देणे.  
काय लयात आललेा प  यवहार मा. काय  य  यांचे िनदशनास आणनू देणे व 
 याचे संबधंीतांकडे िवतरण करणे.  

काय लयाचे ई-मेल पाहणे व ट आऊट काढून विर  ठांचे िनदशनास आणनू 
कायवाहीसाठी संबधंीतांकडे ह  तातंरीत करणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडणे.  

९ किन  ठ िलिपक १  काय लयातील आव  यक टंकलखेनाचे काम संगणकावर करणे.  
आदशगाव योजनेसबंधंी व मा. काय  य  / विर  ठ अिधकारी यानंी सिुचत केलले े
सगंणकीय सादरीकरण करणे.  
काय लयातील सभा / बठैकांचे वळेी एलसीडी ोजे  टर ऑपरेट करणे, सभा / 
बठैकाचंे छायािच ण करणे.  
आव  यक  या वळेी तािं क शाखेतील कामकाजात सहा य करणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडणे.  

१० किन  ठ िलिपक २  आबक / जावक न दणी करणे.  
िवधानसभा / िवधानपिरषद तारांकीत  न, अ.शा. प ,े शासन प े इ. न दव ा 
ठेवणे व न दी अ यावत करणे.  
आव  यक  यावळेी लखेा शाखेतील कामकाजात सहा य करणे.  
सगंणकावर टंकलखेन आदी कामे करणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडणे.  

११ नाईक  कोषागारात देयके जमा कर  याचे काम करणे.  
बकेँशी िनगडीत प  यवहार पोहोच करणे.  
काय लय वळेेत उघडणे व बदं करणे.  
काय लयीन  व  छता करणे. टपाल न  ती आणणे / देणे. 
वळेोवळेी विर   ठांनी िनदिशत केललेी शासकीय कामे पार पाडणे. 

१२ वाहन चालक  शासकीय वाहन चालिवणे / शासकीय वाहनाची देखभाल व दु  ती वळेेवर क न 
वाहन सु थतीत ठेवणे.  
वाहनाचे लॉगबकु सु थतीत ठेवणे / इंधन खच चा िहशोब लखेा शाखेस सादर 
करणे.  
वळेोवळेी विर  ठानंी िनदिशत केलेली शासकीय कामे पार पाडण.े 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (तीन)  
िनणय घे  या  या ि येत अनुसर  यात येणारी कायप ती तसचे पयवे ण आिण 

उ  तर दािय  व णाली.  

आदशगाव योजनेची अंमलबजावणी भावीपणे कर  यासाठी आव  यक  या मागदशक सूचना व िनदश 

िनगिमत करणे. वा षक आराखडा तयार क न शासन मा  यतेस सादर करणे.  

आदशगाव योजने  या िनकषांनुसार पा  असणा-या गावाचंी योजने  या अंमलबजावणीसाठी िनवड करणे. 

यासाठी आव  यक ते सव ण, भेट, पडताळणी आिण चौकशी करणे आिण गाव िनवडी  या कायप तीची 

िनयमावली तयार करणे.  

गावाने िनवडललेी क  प काय  वयन अिभकरण सं  था यांची िनवड अिंतम करणे.  

िनवडले  या गावास तसेच क  प काय  वयन अिभकरण सं  थेस वळेोवळेी मागदशन करणे, िदशादशन 

करणे तसचे योजनेची अंमलबजावणी यो  य रीतीने हो  यासाठी योजने  या काय े ासंबधंात  याचंेवर 

शासकीय  व पाचे िनयं ण ठेवणे.  

सिव  तर क  प आराखडा गावा  या ामसभनेे िज  हा  तरीय सिमतीकडे सादर के  यानंतर आिण  यास 

िज  हा  तरीय सिमतीची िशफारस िमळा  यानंतर  यास अिंतम मा  यता देणे.  

क  प काय  वयन अिभकरण सं  थेस वळेोवळेी िविवध कामाचें ल ाकं देण,े  यां  याकडून  येक वष  या 

सु वातीला वष त करावया  या कामांचा वा षक कृती आराखडा मागिवणे.  

अंमलबजावणी तथा सिनयं णासाठी िविवध  तरावर सिम  याचंी रचना ( ाम, िज  हा, रा  य  तर) कर  यात 

आललेी आहे.   यानुसार सिनयं ण करणे.  

सिव  तर अंदाजप कातील तांि क मा  यता ा  त कामानंा शासकीय मा  यता दान करणे.  

तांि क व शासकीय मा  यता ा  त कामांसाठी क  प काय  वयन अिभकरण सं  थे  या मागणीनुसार 

गाविनहाय, बाबिनहाय व कामिनहाय िनधीचे िवतरण करणे.  

क  प काय  वयन अिभकरणा  या सव कामांवर देखरेख करणे,  यांचावर सिनयं ण करणे, आढावा घेणे, 

 यां  या कामाचे मु  यमापन करणे, तािं क पथकाकडून आव  यकतेनुसार िे य कामाची तपासणी करणे.  

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (चार)  
 वतःची काय पार पाड  यासाठी  या  याकडून ठरिव  यात आलेली मानके  

 महारा   शासनाचे कृिष व पदुम िवभागाचे शासन िनणय . आकृिव-१२०८/ . .७२/१५-

ए, िदनाकं- २२ मे, २००९ नुसार व त नंतर वळेोवळेी ा  त आदेशानुसार झाले  या बदला माणे 

 वतःची काय पार पाड  यासाठी मानके ठरिव  यात आलेली आहे.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (पाच)  
 या  याकडे असलेले कवा  या  या िनयं णात असललेे कवा  याची काय पार 

पाड  यासाठी  या  या कमचारी वग कडून वापर  यात येणारे िनयम, िविनयम, सूचना, 
िनयमपु तका आिण अिभलेख  

 महारा   नागरी सवेा िनयमावली, िव  तीय अिधकार िनयमपु तका व महारा   शासनाने 

वळेोवळेी िनगिमत केलेल ेयाबाबतचे शासन िनणय, मागदशक सूचना व पिरप के.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सहा)  
 या  याकडे असले  या कवा  या  या िनयं णाखाली असले  या द  तऐवजां  या 

वग चे िववरण 

 आदशगाव काय सनातील अिभलेखांचे जतन व  याचा कालावधी सामा  य शासन िवभाग 

शासन िनणय . संकीण-२०१८/ . .९/१८(र.व का.), िदनांक १५ फे ुवारी, २०१८ व शासन 

पिरप क . सकंीण-२०२१/ . .४९/१८(र.व का.), िदनांक १ जुलै, २०२१ अ  वये अवलबं 

कर  यात येते.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सात)  
आपले धोरण तयार कर  या  या कवा  याची अंमलबजावणी कर  या  या सबंंधात, 

लोकांशी िवचारिविनमय कर  यासाठी कवा लोकाकंडून िनवदेने केली जा  यासाठी 
अ त  वात असले  या कोण  याही  यव  थेचा तपिशल  

 ा  त होणारी िविवध िनवदेने/त ारी, सचूना प े, अहवाल सबंधंीत िज  हा / गावे यांचेकडे 

सादर क न, चौकशी अहवाल ा  त केला जातो. सदरचा चौकशी अहवाल पढुील शासकीय 

कायवाहीसाठी सहसचंालक (आ  थापना) यां याकडे सादर कर  यात यतेो व सदर करणावर 

 यापढुील अंितम शासकीय कायवाही महारा   नागरी सेवा िनयमानुसार, सहसंचालक 

(आ  थापना) यांचेमाफत मा. आयु  त कृिष यांचेकडून केली जाते.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (आठ)  
आपला एक भाग  हणनु कवा स  ला दे  या  या योजनासाठी  हणनु घिटत केले  या 
दोन कवा अिधक  य त  या िमळून बनले  या मंडळाचे, पिरषदाचं,े सिम  यांचे आिण 
अ  य िनकयांचे िववरण आिण  या मंडळां  या, पिरषदां  या सिम  यां  या आिण अ  य 

िनकायां  या बैठकी लोकांसाठी खु  या आहेत कवा कसे कवा अशा बैठकीची 
कायवृ  ते जनतेला पहावयास िमळ  याजोगी आहेत कवा कसे याबाबतचे िववरण  

रा  य  तरीय कायकारी सिमती - आदशगाव रा  य  तरीय सिमती  या िनदशानुसार दैनंिदन 

कामकाज व आदशगाव योजने  या रा  यातील पिरणामकारक अंमलबजावणीसाठी करावयाचे 

कामकाज इ. चा िनपटारा कर  यासाठी रा  य  तरावर कायकारी सिमतीची  थापना कर  यात 

आलेली आहे.  

 या सिमतीम  य ेमदृ व जलसंधारण, पशुसवंधन, कृिष, वन, आिदवासी, फलो  पादन, भजूल 

सव ण, सामािजक वनीकरण,समाजक  याण, महाउज , ीडा व युवक संचालनालय, आरो  य 

सेवा इ. िवभागाचे ितिनधी सद  य  हणनु नेम  यात आलेले आहेत.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (नऊ)  
आप  या कायरत अिधका-यांची आिण कमचा-यांची िनदिशका  

अ. . अिधकारी / कमचारी नाव पदनाम वग जू िदनांक  दूर  वनी मांक  
१ ी. सरेुश िव ल भालेराव कृिष उपसंचालक  १ २४/०८/२०२० ०२० २५५३७८६६ 
२ िर  त पद तं  अिधकारी  २  ०२० २५५३७८६६ 
३ िर  त पद  कृिष अिधकारी  २  ०२० २५५३७८६६ 
४ ी. सरेुश जनाधन शदे कृिष पयवे क  ३ ०१/०६/२०२१ ०२० २५५३७८६६ 
५ ी. भरत शंकर बुल  सहा यक अिध क  ३ ३०/११/२०१९ ०२० २५५३७८६६ 
६ िर  त पद  लघुटंकलेखक  ३  ०२० २५५३७८६६ 
७ ी. अभय चं कांत वेदपाठक  कृिष सहा यक  ३ ०१/०१/२०१९ ०२० २५५३७८६६ 
८ ी. शांत जय काश कगले  विर  ठ िलिपक  ३ २३/०८/२०१८ ०२० २५५३७८६६ 
९ िर  त पद किन  ठ िलिपक  ३  ०२० २५५३७८६६ 

१० िर  त पद किन  ठ िलिपक  ३  ०२० २५५३७८६६ 
११ िर  त पद वाहन चालक     ०२० २५५३७८६६ 
१२ ी. सलुतान शेख  नाईक   ०१/१०/२०२१ ०२० २५५३७८६६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (दहा)  
आप  या  येक अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वतेन तसचे 

ािधकरणा  या िविनयमांम  ये तरतदू के  या माणेनुकसान भरपाई दे  याची प ती  

अ. . अिधकारी / कमचारी नाव पदनाम वेतन  तर  
१ ी. सरेुश िव ल भालेराव कृिष उपसंचालक  एस-२३  
२ िर  त पद तं  अिधकारी  एस-१७  
३ िर  त पद  कृिष अिधकारी  एस-१५  
४ ी. सरेुश जनाधन शदे कृिष पयवे क  एस-१५ 
५ ी. भरत शंकर बुल  सहा यक अिध क  एस-१३ 
६ िर  त पद  लघुटंकलेखक  एस-१४  
७ ी. अभय चं कांत वेदपाठक  कृिष सहा यक  एस-१३ 
८ ी. शांत जय काश कगले  विर  ठ िलिपक  एस-८  
९ िर  त पद किन  ठ िलिपक  एस-६  

१० िर  त पद  किन  ठ िलिपक  एस-६ 
११ िर  त पद वाहन चालक   एस-६  
१२ ी. सलुतान शेख  नाईक  एस-५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (अकरा)  
सव योजनाचंा तपिशल,  तािवत खच दशिवणारा, आप  या  येक अिभकरणाला 

नेमनू िदललेा अथसंक  प आिण सिंवतरीत केले  या र  कमांचा अहवाल  

(र कम . लाखात)  

अ. . योजनेचे नाव अथसंक  पीय 
तरतुद  

ा  त  खच 

१ 
आदशगाव िवकास काय म 

(४४०२ २७३४) 
२५००.०० ७००.०० ७२.४६ 

२ 
आदशगाव सकं  प व क  प सिमती 

काय लयीन खच (२४०२ ए२१९) 
५०.०० १४.८६५ ६.०७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (बारा)  
अथसहा य काय मा  या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले  या रकमा आिण 

काय मां  या लाभािधका-यांचा तपिशल  

(र कम . लाखात)  

अ. . योजनेचे नाव अथसंक  पीय 
तरतुद  

ा  त  खच 

१ 
आदशगाव िवकास काय म 

(४४०२ २७३४) 
२५००.०० १२५०.०० १२५०.०० 

२ 
आदशगाव सकं  प व क  प सिमती 

काय लयीन खच (२४०२ ए२१९) 
५०.०० २२.८१ २२.८१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (तेरा)  
 या  य  त ना सवलती, परवाने कवा ािधकारप े िदललेी आहेत अशा  य  त चा 

तपिशल  

 

--- लागू नाही --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (चौदा)  
इले क  व पात  यास उपल  ध असले  या कवा  या  याकडे असले  या 

मािहती  या संबंधातील तपिशल  

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, २००५  या ४ (१) (ख) अ  वये  यके सावजिनक ािधकरणाने िस  
करावयाची मािहती सी.डी.  व पात उपल  ध आहे. तसचे सदर मािहती कृिष िवभागा  या संकेत  थळावर 

िस  कर  यासाठी सहसचंालक (आ  थापना) याचंकेडे सादर कर  यात आललेी आहे.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (पंधरा)  
मािहती िमळिव  यासाठी नागिरकानंा उपल  ध असणा-या सिुवधांचा तपिशल, तसचे 

सावजिनक वापरासाठी चालिव  यात येत असले  या ंथालया  या कवा 
वाचनालया  या कामकाजा  या वळेांचा तपिशल  

 या काय सनातील उपल  ध कागदप ,े अिभलखे तपासणी सदंभ त अज के  यास काय लयीन वळेेत 

(दुपारी २.०० ते सायं. ५.००) कागदप े अवलोकनास उपल  ध क न दे  यात यतेात.  

 या काय सनामाफत आपले आदशगाव मािसक कािशत कर  यात यतेे. सदर मािसक . २००/- 

इत  या वा षक वगणी माणे दरमहा पो  टामाफत वगणीदारास उपल  ध क न दे  यात येते. ंथालय कवा 

वाचनालया  या सिूवधा उपल  ध ना हीत.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सोळा)  
जन मािहती अिधका-यांची नाव,े पदनामे आिण इतर त पिशल  

सहा यक जन मािहती अिधकारी जन मािहती अिधकारी अिपलीय अिधकारी 

ी. अभय वदेपाठक 
कृिष सहा यक, आदशगाव,  

कृिष आयु  तालय,  
महारा   रा  य, पणेु  

ी. सरेुश भालेराव 
कृिष उपसंचालक, आदशगाव  

कृिष आयु  तालय,  
महारा   रा  य, पणेु 

ी. पांडुरंग शेळके  
सहसचंालक, मदृ संधारण व 
पाणलोट े   यव  थापन,  

कृिष आयु  तालय,  
महारा   रा  य, पणेु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सतरा)  
िविहत कर  यात येईल अशी इतर मािहती िस  करील आिण  यानंतर दरवष  ती 

काशने अ यावत करील  

 

--- लागू नाही --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


