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कलम 2 एच 

  
नमुना(अ) 

 
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये िवभागवार लोक ािधकारी यांची यादी 
शासकीय िवभागाचे नाव:-िव  िवभाग,िज हा पिरषद सातारा 
 

कलम 2(एच) a/b/c/d. 
 

अनु.  लोक ािधकारी सं था सं था मुखाचे पदनाम िठकाण/प ा 

1. 
िव  िवभाग, िज हा पिरषद 

सातारा मु य लेखा व िव  अिधकारी िज हा पिरषद, सातारा 

 
 
      
 
 
 

नमुना(ब) 
 

शासनाकडुन पुरेसा िनधी ा त लोक ािधकारी सं थाची यादी 
शासकीय िवभागाचे नाव:- िव  िवभाग, िज हा पिरषद सातारा 

 
कलम 2(h) (i) (ii)अंतगत 

 

अनु.  लोक ािधकारी सं था सं था मुखाचे पदनाम िठकाण/प ा 

1 
िव  िवभाग, िज हा पिरषद 

सातारा मु य लेखा व िव  अिधकारी िज हा पिरषद, सातारा 

 
 
 

कलम 2 एच 
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संगणकी करणासाठी कृती आराखडा 

कलम 4(1) (a) अनुसार संगणकी करणा ारे कृती आराखडा खालील माणे 
िव  िवभाग, िज हा पिरषद सातारा 
 
 
 
िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयातील काय व कत येयांचा तपशील 
काय लयाचे नाव  : िव  िवभाग, िज हा पिरषद, सातारा 
प ा   : िज हा पिरषद, सातारा 
काय लय मुख  : मु य लेखा व िव  अिधकारी 
शासकीय िवभागाचे नाव : िव  िवभाग 
कोण या मं ालयातील 
खा याचा अिधन त : ामिवकास िवभाग मं ालय, मंुबई 
काय े    : सातारा िज हा ामीण े /काय नु प: 
िविश टकाय  :  
िवभागाचे येय/धेारण : 
काय   : 
कामाचे िव तृत व प : सातारा िज हा व ामीण िवभाग 
मालम ेचा तपशील: 
उपल ध सेवा : 
सं थे या संरचना मक त याम ये काय े ाचे येक तरावरचे तपशील: 
काय लयीन दरु वनी मांक व वेळ :(02162)233832 सकाळी 09.45 ते 18.15 
सा ताहीक सु ी व िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळा: शिनवार व रिववार, सावजिनक सु ी, 
 

 
 
 

 
िज हा पिरषद, सातारा येथील िव  िवभाग काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकारांचा 

तपशील 
 

(अ) 
 

अ.
 

पदनाम अिधकार-अ थक कोण या 
काय ा/िनयम/शासनिनणय/प

कानुसार 

अिभ ाय 

1 मु य लेखा व िव  
अिधकारी 

िज हा पिरषदे अंतगत 
आ थक यवहार 

िदनांक 09 ऑग ट 2016 या 
शासन िनणयानसुार 

-- 

 
 

कलम 4 (1) (b)(i) 

कलम 4 (1)(b)(ii) 
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(ब) 
 

अ.
 

पदनाम अिधकार- शासकीय कोण या 
काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प कानुसार 

अिभ ाय 

1 मु य लेखा व िव  अिधकारी िव  िवभागंातंगत 
शासकीय कायवाहीचे 

अिधकार 

शासन िनणयानसुार -- 

 

(क) 
 

अ.
 

पदनाम अिधकारी-
फौजदारी 

कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प कानुसार 

अिभ ाय 

1 मु य लेखा व िव  अिधकारी िनरंक -- -- 
 

(ड) 
 

अ.
 

पदनाम अिधकारी-
अध यायीक 

कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प कानुसार 

अिभ ाय 

1 मु य लेखा व िव  अिधकारी िनरंक -- -- 
   

कलम4(1)(b)(ii) 
  

       नमुना(ब) 
  

िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकारांचा 
तपशील. 

अ.
 

पदनाम कत ये कोण या 
काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
 

1 मु य लेखा व िव  अिधकारी 
 

िव  िवभागाशी 
संबंिधत आ थक 

व शासकीय 
कामकाज 

िद.09ऑग ट 2016 व 
शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 

केलेले आदेश/पिरप क 
सुचनाअधारे 

-- 

2 उप मु य लेखा व िव  अिधकारी 
 

3 लेखािधकारी-1,2 
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लेखािवभाग 
1. सहा यक 

लेखािधकारी 
आ थक तरतुद/खच/िश लक/शासन 
जमाखच/लेखाआ ेप/वेतनदेयके/सादी
ल देयके व लेखािवषयक इतर बाबी व 
िनयं ण व पयवे ण. 

शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 
केलेले आदेश/पिरप क सुचना 
आधारे. 

-- 

2. किन ठ 
लेखािधकारी 

आ थक तरतुद/खच/िश लक/शासन 
जमाखच/लेखा आ ेप/वेतन 
देयके/सादील देयके व लेखािवषयक 
इतरबाबी व िनयं ण व पयवे ण. 

शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 
केलेले आदेश/पिरप क 
सुचनाअधारे. 

-- 

3. विर ठ 
सहा यक(लेखा) 

कमचारी यांचे आ थापना 
िवषयकबाबी/नेमणुक/ थलांतर/रजा 
मंजुरी/सेवािनवृ ी कामे 

शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 
केलेले आदेश/पिरप क सुचना 
आधारे. 

-- 

4. किन ठ 
सहा यक(लेखा) 

कमचारी यांचे आ थापना िवषयक 
बाबी/नेमणुक/ थलातंर/रजामंजुरी/से
वा िनवृ ी कामे 

शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 
केलेले आदेश/पिरप क सुचना 
आधारे. 

-- 

5. हवालदार/पिरचर वग-4 ची सव कामे. शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 
केलेले आदेश/पिरप क सुचना 
आधारे. 

-- 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उपमु य लेखा 

लेखािधकारी -1 

मु य लेखा विव  अिधकारी 

लेखािधकारी - 2 

सहा यकलेखािधकारी

क.ले.अ. 

क.स.ले. 

व.स.ले. 

सहा यकलेखािधकारी

क.ले.अ. 

क.स.ले. 

व.स.ले. 

सहा यकलेखािधकारी

क.ले.अ. 

क.स.ले. 

व.स.ले. 

सहा यकलेखािधकारी

क.ले.अ. 

क.स.ले. 

व.स.ले. 
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िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ र दाई व िन चत क न कायप दीतीचे काशन 

(कामाचा  कार/नाव.) 
 

अ.
 

कामाचे
व प 

संबंिधत
तरतुद 

अिधिनयमाचे
नाव/िनयम 

शासन िनणय 
पिरप क 

काय लयीन
आदेश 

कालावधी
िदवस 

कामासाठी 
जबाबदार 
अिधकारी 

अिभ ाय 

 

टीप:-कलम 4(1)(b)(ii) 
 
 अ) शासनाने वेळोवळी िनगिमत केलेले आदेश व सुचना,अिधिनयम,िनयम,शासनिनणय,पिरप क 

आदेशयांचा आधार घेवुनच उपरो त योजना राबिव यात येत आहेत. 

 ब) िव  िवभागाशी संबंिधत शासनप के अथवा जनतेकडुन ा त करणे िवनािवलंब िनकाली 

काढ यासाठी मु य लेखा व िव  अिधकारी हणुन वेळोवेळी सुचना देणे, ाधा याने िनपटारा करणे,इ यादी 

बाबी अनुस न करणे िनकाली काढली जात आहेत. 
 

िज हा पिरषद, सातारा येथील िव  िवभाग काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकारांचा 

तपशील. 
 

अ.
 

पदनाम कत ये कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/पिरप का नुसार 

अिभ ा
य 

1 2 3 4 5 
1 मु य लेखा व िव  अिधकारी िव  िवभागाशी 

संबंिधत आ थक व 
शासकीय कामकाज 

िद.09 ऑग ट 2016 व शासनाने 
वेळोवेळी िनगिमत केलेले 
आदेश/पिरप क सुचना आधारे 

-- 

2. उप मु य लेखा व िव  अिधकारी िव  िवभागाशी 
संबंिधत आ थक व 

शासकीय कामकाज 

िद.09 ऑग ट 2016 व शासनाने 
वेळोवेळी िनगिमत केलेले 
आदेश/पिरप क सुचना आधारे 

-- 

3. लेखािधकारी-1 िव  िवभागाशी 
संबंिधत आ थक व 

शासकीय कामकाज 

िद.09 ऑग ट 2016 व शासनाने 
वेळोवेळी िनगिमत केलेले 
आदेश/पिरप क सुचना आधारे 

-- 

4. लेखािधकारी-2 िव  िवभागाशी 
संबंिधत आ थक व 

शासकीय कामकाज 

िद.09 ऑग ट 2016 व शासनाने 
वेळोवेळी िनगिमत केलेले 
आदेश/पिरप क सुचना आधारे 

-- 

 
 
 
 
 
 
 

कलम4(1)(ब)(iii) 
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लेखािवभाग 
1. सहा यक 

लेखािधकारी 
आ थक तरतुद/खच/िश लक/शासन 
जमाखच/लेखाआ ेप/वेतन देयके/सादील 
देयके व लेखा िवषयक इतर बाबी. 
िनयं ण पयवे ण 

शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 
केलेले आदेश/पिरप क 
सुचना आधारे 

-- 

2. किन ठ 
लेखािधकारी 

आ थक तरतुद/खच/िश लक/शासन 
जमाखच/लेखा आ ेप/वेतन 
देयके/सादील देयके व लेखा िवषयक 
इतरबाबी. िनयं ण पयवे ण 

शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 
केलेले आदेश/पिरप क 
सुचना आधारे 

-- 

3. विर ठ 
सहा यक(लखेा) 

आ थक तरतुद/खच/िश लक/शासन 
जमाखच/लेखा आ ेप/वेतन 
देयके/सादील देयके व लेखा िवषयक इतर 
बाबी. 

शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 
केलेले आदेश/पिरप क 
सुचना आधारे 

-- 

4. किन ठ 
सहा यक(लखेा) 

आ थक तरतुद/खच/िश लक/शासन 
जमाखच/लेखा आ ेप/वेतन 
देयके/सादील देयके व लेखा िवषयक इतर 
बाबी. 

शासनाने वेळोवेळी िनगिमत 
केलेले आदेश/पिरप क 
सुचना आधारे 

-- 

 

नमुना(अ) 
नमु याम येकामाचे कटीकरण 

संघटनाचेल वाष क 
िज हापिरषदसातारायेथीलिव िवभागकाय लयातीलअिधकारीवकमचारीयां याअिधकारांचातपशील. 

 
अ.  काम/काय कामाचे माण अ थकल  अिभ ाय 

 
कलम4(1)(ब)(iii)म येसोबतत ताजोडलाआहे. 

 
 

कलम4(1)(ब)(iv) 
    

नमुना(ब) 
कामाची काल मय दा संपूण आ थक वष काम पूण हो यासाठी 

 

अ.  काम/काय िदवसात सपूण 
कर यासाठी 

 

जबाबदार अिधकारी त ार िनवारण अिधकार 

कलम 4 (1) (ब) (iii) म ये सोबत त ता 
जोडला आहे. 

मु य लेखा व िव  अिधकारी मु य लेखा व िव  
अिधकारी 
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कलम4(1)(ब)(v) 
 

नमुना अ 
कामाशी संबंिधत िनयम/अिधिनयम 

 
अ.  सुचना प कानुसार 

िदलेले िवषय 
िनयम मांक व वष अिभ ाय. 

1 -- 2022-2023 संपूण वष शासन िनणयानसुार 
 

 
नमुना ब 

कामाशी संबंिधत शासन िनणय 
 

अ.  शासन िनणयानसुार िदलेले 
िवषय 

िनयम मांक व 
तारीख 

अिभ ाय (अस यास) 

1 -- 2022-2023 -- 
      

 
नमुना(क) 

कामाशी संबंिधत पिरप के 
 
अ.  सुचना प कानुसार िदलेले 

िवषय 
िनयम मांक व वष अिभ ाय. 

वरील माणे 
 
 

कलम4(1)(ब)(v) 

 
नमुना(ड) 

कामाशी संबंिधत पिरप के 
 

अ.  िवषय मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 
 

वरील माणे 
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कलम 4(1) (ब) (v) 
     

 नमुना (इ) 
िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजांची यादी 

द तऐवजाचा िवषय 
अ.  द तऐवजाचा कार िवषय संबंिधत य ती/पदनाम य तीचे 

िठकाण/उपरो त 
काय लयात उपल ध  

नस यास 

शेरा 

1. लेखा िवषयक न द 
वहया उदा.रोकड 

न दवही/साठा 
न दवही/पावती 

पु तीका आ थक 
यवहार बाबत या 
न दीचे अिभलेखे 

इ यादी. 

लेखािवषयक मु य लेखा व िव  
अिधकारी/उप मु य 
लेखा व िव  
अिधकारी/लेखािधकारी
/सहा.लेखािधकारी/किन
ठ लेखािधकारी/वरी ठ 

सहा(लेखा), किन ठ 
सहा(लेखा) 
 

िव  िवभाग िज हा 
पिरषद सातारा 

शासन िनकषानुसार िनयम 
महारा  िज हा पिरषद व 
पं.स(अिभलेखाचे वग करण 
पिर ण व नाशन) िनयम 
1964 नुसार न दवहीत न द 
घेवुन रेकॉड जतन व नाशन 
केले जाते. 

2. आ थापना िवषयक 
संिचका 

सेवापु तीका 

आ थापना 
िवषयक बाबी 

मु य लेखा व िव  
अिधकारी/उप मु य 
लेखा व िव  
अिधकारी/लेखािधकारी
/सह.लेखािधकारी/किन
ठलेखािधकारी/वरी ठ

सहा(लेखा)/किन ठ 
सहा(लेखा) 

िव  िवभाग िज हा 
पिरषद सातारा 

वरील माणे 

 

िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयाम ये द तऐवजांची वगवारी 
 

अ.  िवषय द तऐवजाचा कार न ती/ 
म टर न दपु तक/ हाऊचर 
इ. 

मुख बाबीचा 
तपशीलवार 

सुरि त ठेव याचा कालावधी. 

1. लेखािवषयक 1.न दवहया व इतर 
आ थक बाबी 
2.अंदाजप क फाईल 
3.रोजिकद 
4.आक मक खच ची 
न दणी पु तक व 
पावती पु तके 
5.अनुदानाचे न दणी 
पु तक 

आ थक यवहार 1."अ"वग य रेकॉड कायमचे जतन क न ठेवणे 
2."ब"वग य 30 वष पयत जतन क न ठेवणे 
3."अ"वग य रेकॉड कायमचे जतन क न ठेवावेत. 
4."5"वष या कालावधीपयत जतन क न ठेवावेत 
5."ब"वग य 30 वष पयतजतन क न ठेवणे 
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2. आ थापना 1.सेवापु तीका 
 
 
2.वैय तक संिचका 

नेमणुक व 
सेवान दी 
सेवाअतंगत 
पदो ती/िश ा 
इ यादीबाबत. 

1."ब"वग य30 वष पयत जतन क न ठेवणे 
2."ब"वग य 30 वष पयत जतन क न ठेवणे 
 

3. आ थापना इतर न ती नेमणुक व 
सेवान दी 
सेवाअतंगत 
पदो ती/िश ा 
इ यादीबाबत. 

1."अ"वग य रेकॉड कायमचे जतन क न ठेवणे  
2."ब"वग य रेकाड 30 वष 
3."क"वग य रेकॉड 10 वष 
4."क 1"वग य रेकॉड 5 वष 
5."ड"वग यअिभलेख कवा कागदप े यांचा िवषय 

 
 
 
 

िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयातील पिरणामकारक कामासाठी जनसामा याशंी 
स लामसलत कर याची यव था 

 
अ.  स ला 

मसलतीचा 
िवषय 

काय णालीचे 
िव तृत वणन 

कोण याअिधिनयमा/िनयम/ 
पिरप का ारे 

पुनरावृ ीकाल 

1. --- --- शासन िनणयानसुार आ थक वष 
 
टीप:- कलम 4(1) (ब)(vii) अंतगत येक लोक िधकारी सं थेने अिधिनयम/िनयम/पिरप क इ यादी 
अंितम कर यापूव /राबिवताना जनतेची मते/आ ेप जाणून घे यासाठी अ वात असले या 
कायप दतीची मािहती दे यात येते. 

नमुना अ 
िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग या काय लया या सिमतीची यादी काशीत करणे 

 
अ.  सिमतीचे नाव सिमतीचे 

सद य 
सिमतीचे 
उि ट 

िकती 
वेळा 

घे यात
येते 

सभाजन 
सामा यांसाठी 

खुलीआहे 
कवा नाही 

सभाचंा 
कायवृ ांत(उपल ध) 

1.  

िव  िवषयक सिमती सभासद 
9 

िज हा 
पिरषद तरावर 

 
12 

 
नाही 

 
आहे 

     
 
 

कलम 4 (1)(ब)(vii) 
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नमुना ब 
 

िज हा पिरषद सातारा येथील िव  काय लया या अिधसभांची यादी काशीत करणे 
 

अ.  सिमतीचे नाव सभेचे 
सद य 

सभेचे उि ट िकती वेळा 
घे यात येते 

सभाजन 
सामा यांसाठी
खुली आहे 
कवा नाही 

सभाचंा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

1. मािसक बैठक स.ले.अ./क
.ले.अ/व.स.

ले 

िव  िवषय 
केले या 

कायवाहीचा 
आढावा. 

दरमहा व 
आव यक ते 

नसुार इतर सभा 

नाही आहे 

 
 

कलम4(1)(ब)(viii) 

   
नमुना क 

 

िज हा पिरषद सातारा येथील पिरषद सद याची यादी काशीत करणे 
 

अ
 

पिरषदेचे  नाव पिरषदेचे 
सद य 

पिरषदेचे उि ट िकती वेळा घे यात 
येते 

सभाजन 
साम यासाठी खुली 
आहे कवा नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
उपल ध 

1 सातारा  
64 

िज हा पिरषद 
अंतगत िविवध 
िवकास काय चा 

आढावा. 

दरतीन मिह यातुन 
एकवेळ व 

आव यकतेनुसार 
िवशेष सभा 

नाही आहे 

 
कलम4(1)(ब)(viii)       

 
नमुना ड 

िज हा पिरषद सातारा येथील िव  काय लया या कोण याही सं थेची यादी काशीत करणे 
 

अ
 

सिमतीचे नाव सभेचे 
सद य 

सभेचे 
उि ट 

िकती वेळा 
घे यातयेते. 

सभाजन 
सामा यांसाठी खुली 

आहे कवा नाही 

सभे या 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

 
िनरंक 
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िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभागातील अिधकारी  व कमचारी यांची नावे,प े व यांचे मािसक 
वेतन 
 
 

 

अ.
 

पदनाम अिधकारी व 
कमचा यांचे नाव 

वग जू िदनांक दरु वनी 
./फॅ स/ईमेल 

एकूण 
वेतन( .) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 मु य लखेा व िव  

अिधकारी 
ी. िवकास सांवत 1 10/09/2020 02162-233832 

cafozpsatara@gmail.com 
142996 

2 उप मु य लेखा व िव  
अिधकारी 

िर त 1   -  -  - 

3 लेखािधकारी-1 ी. राज  सािदगले 2 01/10/2021 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

98590 

4 लेखािधकारी-2 ी. संिदप नबाळकर 2 17/08/2020 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

101370 

5 सहा.लेखािधकारी ी. एस.टी.पवार 3 18/09/2019 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

67273 

6 ----,,----- िर त   02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

 

7 ----,,----- िर त   02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

 

8 ----,,----- िर त   02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

 

9 किन ठ लेखािधकारी ी.एम.जे.खामकर 3 08/06/2015 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

63698 

10 ----,,----- ीम. पी.जे.म के 3 30/06/2018 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

63698 

11 ----,,----- ी. जी.जे.पटेल 3 16/09/2019 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

69774 

12 ----,,----- ी. आर.डी.माने 3 06/08/2021 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

67416 

13 ----,,----- िर त     
14 विर ठ सहा यक(लेखा) ी. एच. डी. शेडगे 3 28/07/2014 02162-233832 

cafozpsatara@gmail.com 
87579 

15 ----,,----- ी. डी.ए. डोईफोडे 3 08/03/2019 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

73565 

16 ----,,----- ी. सी. बी. जाधव 3 16/12/2014 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

65892 

17 ----,,----- ी. डी. बी. साबळे 3 16/05/2016 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

53402 

18 ----,,----- ी. डी. बी. खराडे 3 01/07/2016 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

67833 

19 ----,,----- ी. ही. एम. जाधव 3 01/06/2016 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

53402 

20 ----,,----- ी. के. पी. कंुभार 3 09/06/2015 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

73818 

21 ----,,----- ी. एस. यु. माळवदे 3 16/09/2019 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

55216 

कलम 4 (1) (ब) 
 



RTI 1 TO 17 12

22 ----,,----- ी. पी. एस. गंगावणे 3 05/08/2021 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

65892 

23 ----,,----- ी. आर. बी. मु-हे 3 08/06/2019 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

62010 

24 ----,,----- ी. आर. डी. कदम 3 18/08/2021 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

42599 

25 ----,,----- िर त     
26 किन ठ सहा यक (लेखा)  ी. जे.एन. इगंवले 3 02/09/2020 02162-233832 

cafozpsatara@gmail.com 
43408 

27 ----,,----- ी. के. ए. यादव 3 02/09/2020 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

43408 

28 ----,,----- ी. ए. एस. अवघडे 3 02/09/2020 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

40981 

29 ----,,----- ी. ही. जे. कंुभार 3 18/09/2019 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

42114 

30 ----,,----- ी. ही. ही. खुडे 3 10/06/2015 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

38042 

31 ----,,----- ी. एस. जे. पवार 3 16/12/2016 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

40981 

32 ----,,----- ी. एस. बी. जंगम 3 16/12/2016 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

40981 

33 ----,,----- ी. एस. एस. शदे 3 19/12/2016 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

38042 

34 ----,,----- ी. एस. एस. बोराटे 3 18/09/2019 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

43408 

35 ----,,----- ी. जे.ए.माळी 3 18/09/2019 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

43408 

36 ----,,----- िर त   02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

 

37 ----,,----- िर त   02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

 

38 वाहन चालक ी. एस. एन. वायदंडे 3 01/05/2020 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

61746 

39 पिरचर ी. आर. एस. लोखंडे 4 01/07/2018 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

58457 

40 ----,,----- ी. आर. एस. संकपाळ 4 01/07/2018 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

49591 

41 ----,,----- ी. एन. आर. सावंत 4 23/03/2021 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

46731 

42 ----,,----- ीम. ए. एम. इथापे 4 09/02/2022 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

37768 

43 ----,,----- ीम. ही. एस. शदे 4 09/08/2021 02162-233832 
cafozpsatara@gmail.com 

25389 

कलम 4 (1)(ब)(X) 
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िज हा पिरषद, सातारा येथील िव  िवभाग काय लया या अिधकारी व कमचा यांची वेतनाची िव तृत 
मािहती  काशीत करणे 

अ.
 

पदनाम वग वेतन परेषा इतर अनु ेय भ े. 
 

( पयाम ये 
वेतन ेणी) 

िनयिमत(महागाई
भ ा,घरभाडे 
भ ा,शहरभ ा) 

संगानुसार(जसे 
वासभ ा) 

िवशेष(जसे
क प भ ा 
िश ण 

भ ा) 
1. मु य लेखा व िव  

अिधकारी 
महा.व लेखा सेवा 
वग 1 विर ठ 

S-23 
67700-208700 

शासन 
िनणयानसुार 
म.भ.-31% 
घ.भ.-09% 
श.भ- 

काय लयाचे 
कामासाठी केलेला 

वास अनु ेय 
असुन शासन 
िनयमाचें अिधन 
राहुन अदा 
कर यात येते. 

शासन 
िनणयानसुार
सव भ े 
अनु ेयआहे
त. 

1. उपमु यलेखाविव
अिधकारी 

महा.िव वलेखासे
वावग1किन ठ 

 िर त    

2. लेखािधकारी-1,2 महा.िव वलेखासे
वावग2 

S-20 
56100-177500 

शासनिनणयानुसा
रम.भ.-31% 
घ.भ.-09% 
श.भ- 

काय लयाचे 
कामासाठी केलेला 

वास अनु ेय 
असुन शासन 
िनयमाचें अिधन 
राहुन अदा 
कर यात येते. 

शासन 
िनणयानसुार
सव भ े 
अनु ेयआहे
त 
 
 
 

अ.
 

पदनाम वग वेतन परेषा इतरअनु ेयभ े 

3. सहा यक 
लेखािधकारी 

सहा यक 
लेखािधकारी वग 3 

ेणी अ 

S-14 
38600-122800 

शासन 
िनणयानसुार 
म.भ.-31% 
घ.भ.-09% 
श.भ- 

काय लयाचे 
कामासाठी केलेला 

वास अनु ेय 
असुन शासन 
िनयमाचें अिधन 
राहुन अदा 
कर यात येते. 

शासन 
िनणयानसुार
सव भ े 
अनु ेय 
आहेत 
 
 
 

4. किन ठ लेखािधकारी किन ठ 
लेखािधकारी वग-3 

ेणी ब 

S-13 
35400-112400 

----"----- ----"----- ---- 
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5. विर ठ सहा यक 
(लेखा) 

विर ठ सहा यक 
वग 3 ेणी क 

S-8 
25500-81100 

----"----- ----"----- ----- 

6 किन ठ सहा यक 
(लेखा) 

किन ठ सहा यक 
वग 3 ेणी क 

S-6 
1900-63200 

----"----- ----"----- -- 

7 वाहन चालक वग-3 S-8 
25500-81100 

----"----- ----"----- -- 

8 पिरचर वग-4 S-1 
15000-47600 

----"----- ----"----- -- 

 
 
िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयाचे मंजुर अंदाजप क व खच चा तपशील याची िव तृत 
मािहती काशीत करणे. 
 अंदाजप का या तीचे काशन 
 अनुदाना या िवतरणा तीचे काशन. 
 
अ.  अंदाजप कीय िशष चे वणन अनुदान िनयोिजत 

वापर( े  व 
कामाचा 
तपशील) 

अिधक अनुदान 
अपेि त 

अस यास 
पयात 

अिभ ाय 

      
 
 

नमुनाअ 
िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयातील अनुदान वाटपाची काय माची कायप दती 
2022-2023 या वष साठी कािशत करणे 
 
         
 

नमुना (ब) 
िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयातील अनुदान काय मातंगत लाभाथ ची िव तृत 

मािहती कािशत करणे 
 
योजना/काय माचेनाव: 
अ.  लाभाथ चे नाव व 

प ा 
अनुदान/लाभ याची र कम 

व प 
िनवड पा तेचे 

िनकष 
अिभ ाय 

 
िनरंक 

 
 

कलम 4 (1) (ब) (xii) 

कलम 4(1)(ब)(xi) 

कलम 4(1) (ब) (xii) 



RTI 1 TO 17 15

 
 
 

िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयातील िमळणा या/सवलतीचा परवानायाची चालूवष ची 
तपिशलवार मािहती. 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार. 
अ.  परवाना 

धारकाचे 
नाव 

परवा याचा
कार 

परवाना
मांक 

िदनांक 
पासून 

िदनांक 
पयत 

साधरण 
अटी 

परवा याची िव तृत 
मािहती. 

 
नरक 
 

 
        
 
िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभागातील काय लयातील मािहतीचे इले ॉिनक, व पात साठिवलेली 

मािहती कािशत करणे,चालु वष करीता 
 

अ.  द तऐवजाचा 
कार 

िवषय कोण या 
इले ॉिनक 

नमु यात 

मािहती 
िमळिव या या

प दती 

जबाबदार य ती. 

 
िनरंक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कलम 4(1)(ब)(xiii) 

कलम 4(1)(ब) (xiiv)  
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िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता कािशत 
करणे उपल ध सुिवधा    : 
भेट या या वेळे संदभ त मािहती   : 
वेबसाईट िवषयी मािहती    :  िनरंक 
कॉल सटर िवषयी मािहती   :  िनरंक 
अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती : अिभलेखे माणे 
कामा या तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती :अिभलेखे माणे 
नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती  : िनरंक 
सुचना फलकाची मािहती   :काय लयातील सुचना फलकावर िस द कर यात आली आहे. 

ंथालयातील िवषयी मािहती:  िनरंक 
अ

 
सुिवधेचा 

कार 
वेळ कायप दती िठकाण जबाबदार य ती/कमचारी त ार िनवारण 

1 -- 09.45 
ते18.15 

िव  िवषयक िव  िवभाग 
िज हा पिरषद 
सातारा 

मु य लेखा व िव  अिधकारी 
उप मु य लेखा व िव  अिधकारी  
लेखािधकारी-1,2 व 
सहा यक लेखािधकारी 

वेळीच त ार 
िनवारण 

करणेबाबतची 
द ता घे यात येते 
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िज हा पिरषद सातारा येथील िव  िवभाग काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक शासकीय  
मािहती अिधकारी/अिपलीय अिधकारी  िधकारी(तेथील  लोक  िधकार काय े ातील) यांची िव तृत 

मािहती कािशत करणे 

अ.  शासकीय मािहती 
अिधकार नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीयअिधकारी 

1 ी. संिदप नबाळकर लेखा 
अिधकारी 

िव िव
भाग 

02162-
233832 

cafozpsatara@gmail.com 
मु य लेखा व िव  

अिधकारी 
 

 
अ.  सहा यक शासकीय 

मािहती अिधकारीचे नाव 
पदनाम काय े  प ाफोन ई-मेल 

1 ी. एस.टी. पवार सहा यक 
लेखािधकारी 

िव  िवभाग 02162-233832 cafozpsatara@gmail.com 

 
अ.  अिपलीय 

अिधका याचे नाव 
पदनाम काय े  प ाफोन ई-मेल यां या अिधन त 

शासकीय मािहती 
अिधकारी. 

1 ी. िवकास सांवत 
मु य लेखा व 
िव  अिधकारी 

िव  
िवभाग 

02162-
233832 cafozpsatara@gmail.com 

ी. संिदप नबाळकर 
(लेखा अिधकारी-) 

कलम 4(1)(ब)(xv)  
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मी ी. िवकास सांवत, मु य लेखा व िव  अिधकारी खालील माणे नमुद केले या 2 बाबी या दारे 

माणीत करीत आहे. 
 
1. मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 मधील कलम 4 नुसार सावजिनक ािधकरणाकडे वेबसाईटवर 

कलम 4 खालील 17 बाबीवरील मािहती िवभागा या/काय लया या वेबसाईटवर टाक यात आली 

असुन,िह मािहती अ ावत केलेली आहे. 

2. सहा यक मािहती अिधकारी/जनमािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी यांना पदिनदिशत के याचे 

फलक िवभागातील/काय लयातील दशनी िठकाणी लाव यात आले आहे. 
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