जिल्हा महाज्तती कहारर्यालर, ध धुळुळे
कलम 2 एच नम धुनहा (अ)
माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 अन्वयये ह्वभाग्वार ललोकपाहिकारी या यांची यादीी.
शासहकय ह्वभागाचये :- माहिती ्व जिस यांपक्क मिास यांचालिालय,
िये शासिाचया सामानय पशासि ह्वभागाचया अहिपत्यायाखालीलालील शासकीय कायीय कार्यालयअसल्याने यािये िमल्याने नमुनयातील
माहिती स यांब यांहित िािी अशी िारणा आिये.

अ. क.
1

कलम 2 (एच) a/b/c/d
ललोक पाहिकारी स यांसंा
स यांसंा पमल्याने नमुखालीला यांचये पदीिाम
स यांब यांहित िािी
हिर यांक

हिकाण / पता
हिर यांक

कलम 2 एच नम धुनहा (ब )
शासिाकडूि पल्याने नमुरयेसा हििी पापत ललोकपाहिकारी स यांसंा यांची यादीी.
शासहकय ह्वभागाचये िा यां्व :-

अ. क.
1

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतर्गत
ललोक पाहिकारी स यांसंा
स यांसंा पमल्याने नमुखालीला यांचये पदीिाम
स यांब यांहित िािी
हिर यांक

हिकाण / पता
हिर यांक

स यांगणकीकरणासािीचा कृती आराखालीलडा
कलम 4 (1) (a) अ-अिल्याने नमुसार स यांगणीकरणावदीारये कृती आराखालीलडा तयार करणये. उपलबि साििसामल्याने नमुगीचा उपयलोग करुि
पत्याययेक ललोकपाहिकारी स यांसंा यांिी पल्याने नमुढील मील माग्कदीश्कक सूचिा यांचा ्वापर करुि अहभलयेखालीलाचये स यांगणीकरणाचा कृती आराखालीलडा तयार
करा्वा.










कृती आराखालीलडयासािीचया माग्कदीश्कक सूचिास यांगणकीकरणाचये तीि टपपये :कलम 4 अ यांतग्कत अहि्वाय्क पकाशिाचये काय्क.
मित्या्वाचया ललोकाहभमल्याने नमुखालील ह्वभागाचया काय्कपणालीची माहिती स यांगणकीकृत करणये .
उ्व्कहरत माहितीचये स यांगणकीकरण.
स यांगणकीकरणाचये ह्वह्वि टपपये
ह्वहशषट ह्वषया यांचये पािाऱ्यािये स यांगणकीकरण.
स यांगणकीकरणासािी आरंक तरतूदी
स यांगणकीकरणासािी काला्विी हिश्चत करणये
.
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कलम 4 (1) (b) (i)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील कायकार्ये ्व कत्कवयये या यांचा तपशील
कायीय कार्यालयाचये िा्व:-

हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालय, िल्याने नमुळये

पता :-

जल्याने नमुिये पशासकीय स यांकल्याने नमुल, िल्याने नमुळये - 424001

कायीय कार्यालय पमल्याने नमुखालील :-

हजल्याने िा माहिती अहिकारी

शासहकय ह्वभागाचये िा्व-

सामानय पशासि ह्वभाग

कलोणत्याया म यांतालयातील :खालीलात्यायाचया अहििसत

माहिती ्व जिस यांपक्क मिासचा यांलिालय, मल्याने नमु यांबई

काय्ककयेत -

हजल्याने िा भभौगलोहलक - िल्याने नमुळये हजल्याने िा/ कायीय कार्यािल्याने नमुरुप

ह्वहशषि काय्क -

माहिती ्व पहसधदीी

ह्वभागाचये धययेय / िलोरण -

मिाराष्ट्र शासिाचया धययेय, िलोरणा यांची पहसधदीी

िलोरण -

्वरीलपमाणये

स्व्क स यांब यांहित कम्कचारी -

हजल्याने िा माहिती अहिकारी, माहिती सिाययक

काय्क -

्वरील पमाणये

कामाचये ह्वसतृत स्वरुपमालमतयेचा तपशील -

शासकीय इमारती ्व जागयेचा तपशील 140 चभौ. मी. पशासकीय स यांकल्याने नमुल, िल्याने नमुळये

उपलबि सये्वा -

ई-मयेल सल्याने नमुह्विा diodhl4@gmail.com

स यांसंयेचया स यांरचिात्यामक तक्त्यायामधयये काय्ककयेताचये पत्याययेक सतरा्वरचये तपशील कायीय कार्यालयीि दीूरध्विी कमा यांक ्व ्वयेळा - 02562237329 सकाळी 9-30 तये साय यांकाळी 5-45 कक्वा त्याया-ि यांतर काम स यांपयेपय्कत सापताहिक सल्याने नमुट्ी ्व ह्वहशषट सये्वयेसािी
िरह्वलयेल्याने या ्वयेळा - शासकीय सा्व्कजहिक सल्याने नमुट्या, सल्याने नमुट्ीचया काळात म यांती मिलोदीया यांचये दीभौरये अं्वा अनय काय्ककम, बबैिका यांसािी
कायीय कार्यालय सल्याने नमुरु िये्वा्वये लागतये.
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हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालय, िल्याने नमुळये
हजल्याने िा माहिती अहिकारी

माहिती सिायक

दीूरमल्याने नमुद्रक चालक हि ट यांकलयेखालीलक

स्व्कसािारण सिायक ú

हलहपक हि ट यांकलयेखालीलक ú

्वािि चालक

दीूरमल्याने नमुद्रक स यांदीयेश ्वािक
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कलम4(1) (b)(ii) नम धुनहा (अ)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील अहिकारी ्व कम्कचारी या यांचया अहिकारा यांचा तपहशल
अ
अ.क

पदीिाम

अहिकार आरंक

कलोणत्याया कायदा / हियम / शासि
हिण्कय/पहरपतक

1

हजल्याने िा माहिती
अहिकारी

आरंक

ह्वतीय अहिकार -हियम पल्याने नमुशसतका 1978

अ.क

पदीिाम

1

हजल्याने िा माहिती
अहिकारी

अ.क

पदीिाम

अहिकार
-पशासकीय

िल्याने नमुळये माहिती
मिाराष्ट्र िागरी सये्वा सये्वा हियम ह्वतीय
कायीय कार्यालय मिणूि
अहिकार पल्याने नमुशसतका 1978
असलयेलये अहिकार
क
अहिकार कलोणत्याया कायदा / हियम / शासि
फभौजदीारी
हिण्कय/पहरपतक

स यांबिीत िािी

अ.क

पदीिाम

ब
कलोणत्याया कायदा / हियम / शासि
हिण्कय/पहरपतक

अहभपाय

अहभपाय

अहभपाय

स यांब यांहित िािी

अहिकार अि्कनयायीक

ड
कलोणत्याया कायदा / हियम / शासि
हिण्कय/पहरपतक

अहभपाय

स यांब यांहित िािी
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कलम4(1) (b)(ii) नम धुनहा (ब)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील अहिकारी ्व कम्कचारी या यांचया कत्कवया यांचा तपशील
अ.क
पदीिाम
क
1
हजल्याने िा
माहिती
अहिकारी
2

माहिती
सिाययक

3

दील्याने नमुरमल्याने नमुद्रक
चालक हि
ट यांकलयेखालीलक
हलहपक हि
ट यांकलयेखालीलक
स्व्कसािारण
सिायक
्वािि
चालक
दील्याने नमुरमल्याने नमुद्रक
स यांदीयेश ्वािक
स्व यांचच्छक हि
हशपाई

4
5
6
7
8

कत्कवयये
लयेखालीला,्वृत, ह्वतीय ह्वषयक
स्व्क बाबी ईतर स्व्क बाबी

कलोणत्याया कायदा / हियम /
शासि हिण्कय / पहरपतकािल्याने नमुसार
शासि हिण्कय
सापह्व/माजम/109
8/76 प.क.9.7.2002

अहभपाय
----

्वृत ्व लयेखालील हलिणये,अहिशस्वकृती --अज्क शस्वकृत करणये, ्व सादीर
करणये
आसंापिा,जाहिरात ह्वतरण, ्वृत -्व लयेखालील टाईप करणये,्वाििये

---

लयेखालीला ह्वषयक कामकाज

--

--

हरक्त पदी

--

--

्वािि चालह्वणये ्व ्वाििाची
दीयेखालीलरयेखालील करणये
बातमया ्वाटप करणये तसयेच
कलोषागार ्व बॅक इतर कामकाज
बातमया ्वाटप,कायीय कार्यालयीि
स्व यांचच्छता ्व टपाल ्वाटप करणये

--

--

--

--

---

--

--

आरंक ú
पशासकीय
फभौजदीारी
अि्कनयायीक
C:\Users\lakhan.neelam\Desktop\धुळे जिमाका.doc

5

कलम 1 (1) (ब) (III )
हिण्कय पहकययेतील पय्क्वयेकण ्व जबाबदीारीचये उतरदीाईत्या्व हिश्चत करुि काय्कपधदीतीचये पकाशि (कामाचा पकार / िा्व )
कामाचयेê स्वरुप :
स यांब यांहित तरतल्याने नमुदी :अहिहियमाचये िा्व :हियम: शासि हिण्कय :-

शासिाचया दीबैिहदीि कामकाजाची पहसधदीी
मागणी क. ए 6, 2220- माहिती ्व पहसधदीी या लयेखालीलाशीषीय कार्याखालीलाली म यांजूर अिल्याने नमुदीाि
पहसधदीीचये काम स्व्क कामये मल्याने नमुख्ययालायापासूि तर हजल्याने िा पातळीपा्वयेतलो रलोजचया
रलोज पार पाडा्वी लागतात जाहिरातीचये ह्वतरण 1 मये 2001 चया शासि
हिण्कयािल्याने नमुसार करणयात ययेतये. तसयेच हजल्याने ियातील अहिशस्वकृती पहतका िारक
पतकारा यांची माहिती िये्वणये ,िह्वि अहिशस्वकृती कहरता फफॉम्क ह्वतरीत करणये ,ि्वीि
अहिशस्वकृती कहरता फफॉम्क भरुि घेयेऊि सहमतीसमलोर सादीर करणये,्व
अहिशस्वकृती िारका यांिा शासिाकडूि दीयेय असलयेलये लाभ हमळणये बाबत
पमाणपत दीयेणये ईत्यायादीी कामये सामा-य पशासि ह्वभागाचये हिण्कयािल्याने नमुसार
करणयात ययेत.ये
पहरपतकये :कायीय कार्यालयीि आदीयेश :
अ.
कामाचये स्वरुप
काला्विी हदी्वस
कामासािी जबाबदीार
क.
अहिकारी
1
पहसधदीी ह्वषयक कामाचा हिपटारा रलोजचया रलोज
स यांब यांहित
ललोकराज्य ह्वतरण, जाहिरात ह्वतरण आदीी
हिर यांक
शाखालीलाहिकारी

अहभपाय

हिर यांक

टीप : कलम 4 (1) ( b ) (ii)
पत्याययेक काय्क, सये्वा, कत्कवय अहिकाराची अ यांमलबजा्वणी करणयाकरीता अहिहियम, हियम, शासि
हिण्कय,पहरपतकये, आदीयेश या यांचा आिार घेयेऊिच काय्कपधदीती िरतये.
पत्याययेक काय्क, सये्वा, कत्कवया अहिकाराची अ यांमलबजा्वणी कशी िलोतये याची पधदीती पकाशीत करणये यासािी
ललोकपाहिकारिी मािीतीचये स यांकलि परसपर स यांब यांि ्व काय्कपधदीती िर्वणयासािी ्वर ्वर अिल्याने नमुहिदीकार्येशीत अटीिल्याने नमुसार पल्याने नमुत्कताकरा्वी.
उदीा. पकरणाचा -हिपटारा करणयाची काय्कपधदीती !
सल्याने नमुिा्व यांणीचया तारखालीला यां -हिश्चतीची काय्कपधदीती !
कालकमािल्याने नमुसार पकरणाचा हिपटारा कयेला जातलो का !
कािी ह्वशयेष पकरणा यांिा पािानय हदीलये जातये का !
उदीा. अिल्याने नमुदीािाचया ्वाटपाची काय्कपधदीती / स्वलत दीयेणयाची काय्कपधदीती / लाभांर्थीचया हि्वडीची
काय्कपधदीतीची ह्वसतृत मािीती कािी ह्वहशषट कलोटा हदीला जातलो काय !
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कलम 4 (1) (ब) (iv) नम धुनहा (अ)
िमल्याने नमुनयामधयये कामाचये पकटीकरण
स यांघेटिाचये लक ( ्वारषक )
अ.क.
काम / काय्क
1
आरंक उहउद्दिषटये िसतात दीबैिहदीि काम पार
पाडा्वयेलागतये

कामाचये पमाण
हिर यांक

आरंक लक
हिर यांक

अहभपाय
हिर यांक

कलम 4 (1) (ब) (iv) नम धुनहा (ब)
कामाची कालमयीय कार्यादीा दीररलोज काम पूण्क िलोणयासािी
पत्याययेक कामाची कालमयीय कार्यादीा :अ.
काम / काय्क
क.
1
्वृत काढील मणये
2
जाहिरात ह्वतरण करणये
3
पदीश्कि आयलोजि करणये
4
काय्ककम, बबैिकािा या यांिा
उपशसंत रािणये
5
ललोकराज्य ्वग्कणीदीार करणये
6
्वृत टाईप करणये ्व आसंापिा
ह्वषयक कामकाज
7
लयेखालीलाह्वषयक कामकाज

अ. क.
1

अ. क.
1
2

हदी्वस / तास पूण्क
करणयासािी
दीररलोज
आ्व्यतये िल्याने नमुसार
गरजयेिल्याने नमुसार
दीररलोज

जबाबदीार अहिकारी

दीररलोज
दीररलोज

हजल्याने िा माहिती अहिकारी
माहिती सिायक
माहिती सिायक
हज.मा.अ.
माहिती सिायक
स्व्क अहिकारी कम्कचारी
दील्याने नमुरमदील्याने नमुक हि ट यांकलयेखालीलक

दीररलोज

हलहपक ट यांकलयेखालीलक

तकार हि्वारण
अहिकारी
हजल्याने िा माहिती अहिकारी
हजल्याने िा माहिती अहिकारी
हजल्याने िा माहिती अहिकारी
हजल्याने िा माहिती अहिकारी
हजल्याने िा माहिती अहिकारी
हजल्याने िा माहिती अहिकारी
हजल्याने िा माहिती अहिकारी

कलम 4 (1) (ब) (iv) नम धुनहा (अ)
हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचया कामाशी स यांब यांहित हियम / अहिहियम
सल्याने नमुचिा पतकािल्याने नमुसार हदीलयेलये ह्वषय
हियम कमा यांक ्व ्वष्क
अहभपाय ( असल्याने यास )
हिर यांक
हिर यांक
हिर यांक
कलम 4 (1) (ब) (v) नम धुनहा (ब)
हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचया कामाशी स यांब यांहित शासि हिण्कय
शासि हिण्कयािल्याने नमुसार हदीलयेलये ह्वषय
हियम कमा यांक ्व तारीखालील
जाहिरात ह्वतरण
सामानय पशासि ह्वभाग पीयल्याने नमुबी प.-7200-34 /हदीिा यांक 1.5.2001
अहिशस्वकृती पहतका
सा.प.ह्व.प.क-8/5/अहिशस्वकृती/2004
हदी.1-9-2002
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अहभपाय (असल्याने यास)
------

7

अ. क.
1

कलम 4 (1) (ब) (v) नम धुनहा (क)
कामाशी स यांब यांहित पहरपतकये
शासकीय पतकािल्याने नमुसार हदीलयेलये ह्वषय
परीपतक कमा यांक ्वतारीखालील
िमल्याने नमुिा (ब ) पमाण

अहभपाय (असल्याने यास)
----

नम धुनहा ( ड )

अ.क.

हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचया कामाशी स यांब यांहित कायीय कार्यालयीि आदीयेश / िलोरणात्यामक परीपतकये
ह्वषय
कमा यांक ्व तारीखालील
अहभपाय (असल्याने यास)
िमल्याने नमुिा (ब)
----कलम 4 (1) (ब) (v) नम धुनहा (ई)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयामधयये उपलबि दीसताऐ्वजा यांची यादीी दीसताऐ्वजाचा ह्वषय

अ.क.

दीसताऐ्वजाचा पकार

ह्वषय

स यांब यांहित वयक्ती

1

िोंदी पल्याने नमुसतक

जाहिरात

जाहिरात हलपीक

वयक्तीचये हिकाण/उपरलोक्त
कायीय कार्यालयात उपलबि (िसल्याने यास)
िल्याने नमुळये

2
3
4
5

िोंदी पल्याने नमुसतक
्वृत ह्वषयक
पकाशिये
स्व्क सािारण संायी
आदीयेशािल्याने नमुसार िोंदी पल्याने नमुसतकये
िसती, मसटर
लयेखालीला ह्वषयक िोंदीी

अहिस्वीकृती
्वृत
पकाशिये
आसंापिा

मा. अहिकारी
मा.अहिकारी
मा.अहिकारी
आसंा हलपीक

िल्याने नमुळये
िल्याने नमुळये
िल्याने नमुळये
िल्याने नमुळये

लयेखालीला

हलपीक -ट यांकलयेखालीलक

िल्याने नमुळये

6

अहभलयेखालीलाची स यांपूण्क यादीी पत्याययेक ललोकपाहिकारी स यांसंा तयार करयेल . अहभलयेखालीलामधयये दीसता्वयेज, िसती स यांगणीकृत
मािीती इत्यायादीी असयेल. माहितीचया अहिकाराची अ यांमलबजा्वणी सल्याने नमुलभ करणयासािी िीमािीती तयार करणये अत्याय यांत
आ्व्यक आिये. यादीी ्वापरणयास, तपासणयास आहण समजणयास सल्याने नमुलभ असली पाहिजये . तसयेच आ्व्यकतये िल्याने नमुसार िमल्याने नमुिये
घेयेणयाचया काय्कपधदीतीचािी अ यांतभीय कार्या्व असा्वा.
पंम कायीय कार्यालयातील उपलबि िसतध नस्तींची यादीी करा्वी त्याया यांचये ्वगर्थीकरण करा्वये . दीसताए्वजा यांचये ह्वसतृत माहिती, िोंदी
पल्याने नमुसतका यांची यादीी ्व ्वगर्थीकरण करा्वये. कािी दीसता्वयेज जये िसती कक्वा िोंदी पल्याने नमुसतका यांचया स्वरुपात यां –िािीत त्यायाची यादीी करुि
िये्वणये. ल्वकर सापडणयाचया ियेतल्याने नमुिये िी यादीी कायीय कार्यालयामधयये ककापमाणये , टयेबल पमाणये तयार करुि िये्वणये आ्व्यक आिये . ती
पल्याने नमुढील मील तयार करा्वी.
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अ.क.

1
2
3
4
5
6
7

कलम 4 (1) (अ) (vi)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयामधयये दीसताऐ्वजा यांची ्वग्क्वारी
ह्वषय
दीसताऐ्वजाचा पकार
पमल्याने नमुखालील बाबीचा
सल्याने नमुरहकत िये्वणयाचा
िसती/मसटर/िोंदीपल्याने नमुसतक/
तपशील्वार
काला्विी
विा्वचर इत्यायादीी
जाहिरात
िलोदीपल्याने नमुसतक
पकरणा यांचया िोंदीी
सल्याने नमुमारये 4 ्वष्क
पहतका यांचये ह्वतरण िलोदीी
अहिस्वीकृती
िोंदीपल्याने नमुसतक
4 ्वष्क
्वृत
्वृतह्वषयक
1 ्वष्क
पकाशिये
पकाशिये
5 ्वष्क
पदीशिये
िोंदीपल्याने नमुसतकये
1 ्वष्क
आसंापिा
संायी आदीयेशािल्याने नमुसार आ्व्यक िोंदी
4 ्वष्क
पल्याने नमुसतकये, सये्वा पल्याने नमुसतकये,िसती, मसटर इ.
लयेखालीला
रलोखालील िोंदी्विी, चलि, पा्वती पल्याने नमुसतक,
5 ्वष्क
्वयेति ्व आकशसमक खालीलच्क दीयेयकये इ.
कलम 4 (1) (ब) (vii)

िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचया पहरणामकारक कामासािी जिसामानया यांशी सल्याने ला मसलत करणयाची वय्वसंा.
अ.क.
1

सल्याने ला
मसलतीचा ह्वषय
--

काय्कपणालीचये ह्वसतृत ्वण्कि
स्व्क सािारण मल्याने नमुदये लकात घेये्वूि पतकार
स यांघेटिाचये पहतहििीसलोबत ह्वचार ह्वहिमय
कयेला जातलो. पहसधदीी माधयमये या यांचयातीलि
सल्याने नमुस यां्वादीाचया दीषृ ्ट्रीिये चचीय कार्या कयेली जातये. यात
कल्याने नमुिलािी अहिहियम, पहरपतकाचा स यांब यांि
ययेत िािी.

कलोणत्याया अहिहियमा/
हियमा/परीपतकावदीारये
--

पल्याने नमुिरा्वृतीकाल
--

टीप :- कलम 4 (1) (ब) (vii ) अ यांतग्कत पत्याययेक ललोकपाहिकारी स यांसंयेिये अहिहियम / हियम / पहरपतक
इत्यायादीी अ यांहतम करणयापू्वर्थी / राबह्वता यांिा जितयेची मतये / आकयेप जाणूि घेयेणयासािी अशसतत्या्वात असलयेल्याने या काय्कपधदीतीची
माहिती दीयेणये अपयेहकत आिये.
अियेक ्वयेळा सहमतीची संापिा करुि हशहबरावदीारये, गामसंहदीि, जिसल्याने नमुि्वाई अं्वा कम्कचा-या यांं यांचया दीरबारातूि
जिमताची चाचपणी करणयात ययेतये.
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कलम 4 (1) (ब) (vii) नम धुनहा (अ)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचया सहमतीची यादीी पकाहशत करणये
अ
क.

सहमतीचये
िा यां्व

सहमतीचये
सदीसय

सहमतीचये
उउद्दिीषट

हकती ्वयेळा
घेयेणयात ययेतये

1

पतकारा्वर िल्याने ला
हि्वारण सहमती

पतकारा्वर
िल्याने लये िलो्वू ियये

पतकारा्वर
िल्याने लये
झाल्याने या्वर

2

महिला तकार
हि्वारण सहमती

1.अधयक :- हजल्याने िाहिकारी
2.सदीसय :- हजल्याने िा पतकार
स यांघेाचये अधयक,हजल्याने िा पलोलीस
अहिकक, स्व यांयसये्वी स यांसंाचये
पहतहििी, 3.च्छायाहचतकार,
सदीसय 4.सहच्व :- हजल्याने िा
माहिती अहिकारी
1.अधयक :- शीमती ज्यलोती दीये्वरये
2.सदीसय सहच्व :- हजल्याने िा
माहिती अहिकारी
3.सदीसय :- दीलोि शासकीय
4.महिला ्व एक शासकीय
पल्याने नमुरुष

महिला कम्कचाया यांिा नयाय
हमळ्वूि दीयेणये

कामाचया
हिकाणी
िलोणारा
महिलाचा च्छळ
िलो्वू ियये तसयेच
याबाबत
महिलाचया
तकारीचये
हि्वारण करणये

िािी

--

3

स यांत गाडगये बाबा
गाम स्व यांचच्छता
अहभयािात
उत्याकृषि लयेखालील ्व
बातमी दीयेणा-या
पतकारािा
स्व.यश्व यांतरा्व
चविाण समृती
पाहरतलोहषकासािी

उत्याकृषट
हलखालीलाण करणाया पतकारािा
पल्याने नमुरसकार
हमळ्वूि दीयेणये

्वषीय कार्यातल्याने नमुि एकदीा

िािी

सभयेचये
इहत्वृत
उपलबि
आिये

1.अधयक :- हजल्याने िाहिकारी
2.सदीसय :- मल्याने नमुख्यय काय्ककारी
अहिकारी हज.प.,हजल्याने िा
3.मरािी पतकार स यांघेाचये अधयक,
4.स्वीय कार्याहिक खालीलपाचया दीबैहिकाचये
स यांपादीक
5.सदीसय सहच्व :- हजल्याने िा
माहिती अहिकारी
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सभा
जिसामानया यांसािी
खालीलल्याने नमुली आिये
कक्वा िािी

सभयेचा
काय्क्वृता यांत
(उपलबि)

िािी

--

10

4

5

मिात्यामा गा यांिी त यांटा
मल्याने नमुक्त गा्व मलोहिम
बातमीदीारािा
पल्याने नमुरसकार
हजल्याने िासतरीय
हि्वड सहमती

1.अधयक :- हजल्याने िाहिकारी
2.सदीसय :- हजल्याने िा पलोहलस
अिीकक.
3.हजल्याने िा मरािी पतकार स यांघेाचये
अधयक,
4.स्वीय कार्याहिक खालीलपाचया दीबैहिकाचये
स यांपादीक
5.स्व यांय सये्वी स यांसंयेची महिला
पहतहििी एक
6.सदीसय सहच्व :- हजल्याने िा
माहिती अहिकारी

म.गा यांिी
त यांटामल्याने नमुक्त गा्व
मलोहिम पभा्वी ्व
यशस्वी हरत्याया
राबह्वणा-या
पूरक ्व
पबलोििात्यामक
बातमयाचया
माधयमातूि या
मलोहिमयेला
्वसतल्याने नमुहिषि
पहसधदीी दीयेणा-या
्वृतपत बातमी
दीारािा
हजल्याने िासतरा्व
पल्याने नमुरसकार दीयेणये

्वषीय कार्यातल्याने नमुि एकदीा

खालीलाजगी
दील्याने नमुरहचत्वाणी
्वाहिनयासािी
सिहिय यांतण
सहमती

1.अधयक :- हजल्याने िाहिकारी
2.सदीसय :- हजल्याने िा पलोहलस
अिीकक
3.सदीसय सहच्व :- हजल्याने िा
माहिती अहिकारी
4.अशा.सदीसय :- एक
5.बाल कल्याने याण ह्वभागामाफ्कत
काम करणा-या स्व यांयसये्वी स यांसंा
सदीसय एक
6.सायकलोलफॉहजसट
7.एकॅडयेहमहशयि,
8.सलोहसओलफॉहजसट

दील्याने नमुरहचत्वाहिनय्व
र तसयेच कयेबल
ियेट्वक्कदारये
पसारीत िलोणाया अ्लील,
हिसा यांचारी
हचतपट,पसारण
जाहिराती ्वर
हियतणासािी

दीलोि बबैिकी

िािी

िािी

सभयेचये
इहत्वृत
उपलबि
आिये

सभयेचये
इहत्वृत
उपलबि
आिये

कलम 4 (1) (ब) (vii) नम धुनहा (ब)

अ
क.

1

अहिसभये
चये िा्व

िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचया अहिसभा यांची यादीी पकाहशत करणये
सभयेचये सहमती
हकती ्वयेळा
सभा
सभयेचा
सदीसय
चये
घेयेणयात ययेतये
जिसामानया यांसािी
काय्क्वृता यांत
उउद्दिीषट
खालीलल्याने नमुली आिये
(उपलबि )
कक्वा िािी
स यांबहित िािी
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कलम 4 (1) (ब) (vill) नम धुनहा (क)
अ.क.

1

िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचया पहरषदीा यांची यादीी पकाहशत करणये
परीषदीयेचये
परीषदीयेचये
परीषदीयेचये
हकती ्वयेळा
सभा
िा्व
सदीसय
उउद्दिीषट
घेयेणयात ययेतये
जिसामानया यांसािी
खालीलल्याने नमुली िािी
स यांब यांहित िािी

सभयेचा
काय्क्वृता यांत
(उपलबि)

कलम 4 (1) (ब) (vill) नम धुनहा (ड)
अक.

1

िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचया पहरषदीा यांची यादीी पकाशीत करणये
स यांसंयेचये
स यांसंयेचये
स यांसंयेचये
हकती ्वयेळा
सभा
िा यां्व
सदीसय
उउद्दिीषट
घेयेणयात ययेतये
जिसामानया यांसािी
खालीलल्याने नमुली िािी
स यांब यांहित िािी

सभयेचा
काय्क्वृता यांत
( उपलबि)

कलम 4 (1) (ब) (ix)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील अहिकारी ्व कम्कचारी या यांची िा यां्वये, पतये ्व त्याया यांचये माहसक ्वयेति रकाणये
अ.क

पदीिाम

अहिकारी/ कम्कचा-याचये
िा यां्व

्वग्क

रुजू हदीिा यांक

दीूरध्विी क. फॅक्स / ईमयेल

एकूण ्वयेति

1

हजल्याने िा माहिती
अहिकारी

शी.रणहजतकसि ल. राजपूत

1

3-8-2006

237329 /232702
E-Mail: diodhl4@gmail.com

55572

2

माहिती सिाययक

शी. गलोपाळ साळल्याने नमु यांखालीलये

3

18-2-2013

237329 /232702
E-Mail: diodhl4@gmail.com

40122

3

दीूरमल्याने नमुद्रक चालक हि
ट यांकलयेखालीलक

शी. स यांजय बलोराळकर

3

13-09-1996

237329 /232702
E-Mail: diodhl4@gmail.com

29926

4

स्व्कसािारण सिाययक

हरक्त पदी

3

--

237329 /232702
E-Mail: diodhl4@gmail.com

--

5

हलहपक हि ट यांकलयेखालीलक

शी. स यांदीीप पताप गाह्वत

3

22-12-2003

237329 /232702
E-Mail: diodhl4@gmail.com

25580

6

्वािि चालक

शी. रा्वण िामदीये्व मलोरये

3

12-8-1991

237329 /232702
E-Mail: diodhl4@gmail.com

29015

7

दीूरमल्याने नमुद्रक स यांदीयेश ्वािक

शी. अरुण हभकाजी ्व यांजारी

4

25-3-1998

237329 /232702
E-Mail: diodhl4@gmail.com

22098

8

स्वचच्छक हि हशपाई

शीमती यमल्याने नमुिाबाई अशलोक
सलोि्वणये

4

03-032004

237329 /232702
E-Mail: diodhl4@gmail.com

19075
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कलम 4 (1) (ब) (x)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचया अहिकारी ्व कम्कचा-या यांची ्वयेतिाची ह्वसतृत माहिती पकाहशत करणये
अ.क.

1
2
3

4
5
6
7
8

्वग्क

्वग्क 1 हजल्याने िा माहिती
अहिकारी
्वग्क 3 माहिती
सिाययक
्वग्क 3 दील्याने नमुरमल्याने नमुद्रक
चालक-हिट यांकलयेखालीलक
्वग्क 3 स्व्कसािारण
सिाययक
्वग्क 3 हलपीक-हिट यांकलयेखालीलक
्वग्क 3 ्वािि चालक
्वग्क 4 दील्याने नमुरमल्याने नमुद्रक
स यांदीयेश ्वािक
्वग्क 4 स्वचच्छक-हिहशपाई

्वयेति रुपरयेषा

9300-34800
गयेड ्वयेति 5000
9300-34800
गयेड ्वयेति 4300
5200-20200
गयेड ्वयेति 2400
5200-20200
गयेड ्वयेति 1900
5200-20200
गयेड ्वयेति 1900
5200-20200
गयेड ्वयेति 2200
4400-7440
गयेड्वयेति 1600
4400-7440
गयेड्वयेति 1300
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हियमीत
(मिागाई भता
घेरभाडये भता
शिर भता)
हियमािल्याने नमुसार

इतर अिल्याने नमुजयेय भतये
पस यांगािल्याने नमुसार
(प्वास भता)

ह्वशयेष
(पकल्याने प भता,
पहशकण भता)

पस यांगािल्याने नमुसार

िािी

हियमािल्याने नमुसार

पस यांगािल्याने नमुसार

िािी

हियमािल्याने नमुसार

पस यांगािल्याने नमुसार

िािी

हियमािल्याने नमुसार

पस यांगािल्याने नमुसार

िािी

हियमािल्याने नमुसार

पस यांगािल्याने नमुसार

िािी

हियमािल्याने नमुसार

पस यांगािल्याने नमुसार

िािी

हियमािल्याने नमुसार

पस यांगािल्याने नमुसार

िािी

हियमािल्याने नमुसार

पस यांगािल्याने नमुसार

िािी
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कलम 4 (1) (ब) (xi)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयाचये म यांजल्याने नमुर अ यांदीाजपतक ्व खालीलचीय कार्याचा तपहशल याची ह्वसतृत माहिती पकाशीत करणये.
अ.क.

1
2
3
4
5
6
7


















अ यांदीाजपहतय
अिल्याने नमुदीाि
एहपल 16 तये जल्याने नमुलबै,16
हशषीय कार्याचये ्वण्कि
2016-2017
खालीलचीय कार्याचा तपहशल
सामानय पशासि ह्वभाग,2220-माहिती ्व पहसधदीी मागणी क यां. ए-6
800-इतर (00)(01)खालीलच्क,हज.मा.का.आसंापिा
1656500
1474252
60-102 माहिती कयेद्र
9250
हिर यांक
60-इतर 106 कयेत ्व पहसधदीी
हिर यांक
हिर यांक
ह्वशयेष घेटक यलोजिा
स्व्कसािारण हजल्याने िा ्वारषक यलोजिा
60,00,000/हिर यांक
001 स यांचालि ्व पशासि
हिर यांक
हिर यांक
00 01 पहसधदीी स यांचालि
आहदी्वासी उपयलोजिा (टी.एस.पी)
50,00000/हिर यांक
अिल्याने नमुसूहचत जाती उपयलोजिा (ह्व.घे.यलोजिा )
5,00,000/हिर यांक

अहभपाय

---------

कलम 4 (1) (ब) (xii) नम धुनहा (अ)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील अिल्याने नमुदीाि ्वाटपाचया काय्ककमाची काय्कपधदीती या ्वषीय कार्यासािी पकाशीत करणये
लहार धु नहा्ती
काय्ककमाचये िा यां्व
लाभांर्थीचया पातता स यांब यांिीचया अटी ्व शतर्थी
लाभ हमळणयासािीचया अटी.
लाभ हमळणयासािीची काय्कपधदीती
पातता िरह्वणयासािी आ्व्यक असलयेली कागदीपत
काय्ककमामधयये हमळणा-या हमळणा-या लाभाची ह्वसतृत माहिती
अिल्याने नमुदीाि ्वाटपाची काय्कपधदीती
सकम अहिका-या यांचये पदीिाम
ह्वि यांती अजीय कार्यासलोबत लागणारये शल्याने नमुल्याने क
इतर शल्याने नमुल्याने क
ह्वि यांती अजीय कार्याचा िमल्याने नमुिा
सलोबत जलोडणये आ्व्यक असलयेल्याने या कागदीपता यांची यादीी. (दीसतऐ्वज/दीाखालीललये)
जलोड कागदीपताचा िमल्याने नमुिा.
काय्कपधदीती स यांदीभीय कार्यात तकार हि्वारणासािी स यांब यांहित अहिका-याचये पदीिाम.
तपहशल्वार ्व पत्याययेक सतरा्वर उपलबि हििी (उदीा. हजल्याने िा पातळी,तालल्याने नमुका पातळी, गा्व पातळी)
लाभांर्थीची यादीी खालीलाहलल िमल्याने नमुनयात.

C:\Users\lakhan.neelam\Desktop\धुळे जिमाका.doc

14

अ.क.
--

कलम 4 (1) (ब) (xii) नम धुनहा (ब)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील अिल्याने नमुदीाि काय्ककमा अ यांतग्कत लाभांर्थीची
ह्वसतृत माहिती पकाशीत करणये. यलोजिा / काय्ककमाचये िा यां्व
लाभांर्थीचये िा यां्व ्व पता
अिल्याने नमुदीाि/ लाभ याची
हि्वड पाततयेचये
रक्कम / स्वरुप
हिकष
-स यांब यांहित िािी
--

अहभपाय
--

हटप : ह्वह्वि यलोजिा यांसािी काय्ककमाअ यांतग्कत ्वयेग्वयेगळी यादीी पकाहशत करणये आ्व्यक आिये .
कलम 4 (1) (ब) (xiii)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील हमळणा-या / स्वलतीचा पर्वािा याची चालू ्वषीय कार्याची तपहशल्वार माहिती
पर्वािा/पर्वािगी/स्वलतीचये पकार मानयता पापत अहिस्वीकृती पतकाची यादीी
ध धुळुळे जिल्हा
अ.क अहिस्वीकृती िारका यांचये िा यां्व
्वृतपत, ्वृतस यांसंा
पदीिाम
अहिस्वीकृती
पसार माधयमा यांचये िा यां्व
हदील्याने याची तारीखालील
1
शी. आशल्याने नमुतलोष जलोशी
दीबै. ्वातीय कार्या, िल्याने नमुळये
स यांपादीक
1986
2
शी. अशलोक जबैि
ज्ययेषि पतकार
ज्ययेषि पतकार
1985
3
शी. अजय जलोशी
दीबै. ्वातीय कार्या, िल्याने नमुळये
सिस यांपादीक
1987
4
शी. भालच यांद्र िाकूर
सापता. आकनदीि, िल्याने नमुळये
सपादीक
1986
5
शी. गलो. हप. ला यांडगये
सापता. एकला चललो रये, िल्याने नमुळये
स यांपादीक
1994
6
7
8
9

शी. हदीलीप ह्वभा यांडीक
शी. भालच यांद्र सलोिजये
शी. भालच यांद्र पाटील
शी. रमयेश दीाणये

10
11
12

शी. अशलोक पाटील
शी. गजािि मरािये
शी. सार यांग ढील मगये

13
14
15
16
17

शी. प्वीण शिा
शी. हितितेंद्र मिालये
शी. डी. बी. पाटील
शी. ह्वकास ब. फल्याने नमुलपगारये
सभौ.सियेिा आशल्याने नमुतलोष जलोशी

सापता. बा्विकशी, िल्याने नमुळये
सापता. ्विमतदीार, िल्याने नमुळये
सापता. सल्याने नमुजाि िागहरक, िरडाणा
दीबै. आपला मिाराष्ट्र, िल्याने नमुळये
दीबै. ्वातीय कार्या, िल्याने नमुळये, दीबै. गा यां्वकरी, िल्याने नमुळये
ज्ययेषि च्छायाहचतकार
ज्ययेषि च्छायाहचतकार
दीबै. शमराज्य, िल्याने नमुळये
दीबै. ्वातीय कार्या, िल्याने नमुळये , दीबै. मड्कर, िल्याने नमुळये
ज्ययेषि च्छायाहचतकार
सापता. ्वृतसये्वा,
जयेषि पतकार, िल्याने नमुळये
दीबै. समाजसारंी, िल्याने नमुळये
दीबै.्वातीय कार्या
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स यांपादीक
स यांपादीक
स यांपादीक
स्वत यांत वय्वसायी पतकार

2004
1996
1996
2003

ज्ययेषि च्छायाहचतकार
ज्ययेषि च्छायाहचतकार
स्वत यांत वय्वसायी
च्छायाहचतकार
ज्ययेषि च्छायाहचतकार
स यांपादीक
पतकार
काय्ककारी स यांपादीक
उपस यांपादीक

1986
1986
2001
1986
2004
2007
2007
2009

15

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

शी.दीतातय िंूराम बागूल
शी. िरयेद्र बारकू चभौिरी
शी.पदीीप गल्याने नमुलाबरा्व प्वार
प यांकज बनसीलाल फल्याने नमुलपगारये
सभौ.्वबैशाली िरयेद्र चभौिरी
शी.पह्वण चद्रकसग दीयेशमल्याने नमुखालील
शी. बळ्व यांत रामदीास बलोरसये
शी. सल्याने नमुिील भग्वाि पाटील
शी. रािये्याम हक. ्वमीय कार्या
शी. द्रल्याने नमुहमल आशल्याने नमुतलोष जलोशी
शी अतल्याने नमुल राजितेंद्र गदीकार्ये
शी राकयेश राजितेंद्र गदीकार्ये
शी. सल्याने नमुकदीये्व िरी िाकूर
शी. पभाकर बा. सूय्क्व यांशी
शी. कबैलास च यांद्रकसग जाि्व
शी. हदीलीप जयराम साळल्याने नमु यांखालीलये
शी. दीीपक मिल्याने नमुकर चभौिरी
शी. रणहजतकसि ल. राजपूत

सा.जागृती प्व्क
दीबै.राजर यांग टाईमस
सा.माि्वआयलोग हशरपल्याने नमुर
दीबै.समाज सारंी
सा.सहखालीलम यांच
सा.िडकि
दीबै. सकाळ
दीबै.आपल यां ि्वराज्य
ज्ययेषि पतकार
दीबै.्वातीय कार्या
दीबै. खालीलािदीयेश खालीलबर
दीबै. खालीलािदीयेश खालीलबर
दीबै. मड्कर
सापताहिक अहभि्व खालीलािदीयेश
सापताहिक हत्वार, दीोंडाईचा
सापताहिक रणमबैदीाि
सापताहिक कशदीखालीलयेडा ह्वकास
माहिती ्व जिस यांपक्क
मिास यांचालिालय

स यांपादीक
स यांपादीक
स यांपादीक
च्छायाहचतकार
स यांपादीक
स यांपादीक
मल्याने नमुख्यय उपस यांपादीक
स यांपादीक
ज्ययेषि पतकार
च्छायाहचतकार पहतहििी
मल्याने नमुख्यय उपस यांपादीक
च्छायाहचतकार
च्छायाहचतकार
स यांपादीक
स यांपादीक
स यांपादीक
स यांपादीक
हजल्याने िा माहिती अहिकारी

2009
2008
2008
2009
2010
2010
2015
2010
2011
2011
2014
2011
2014
2013
2014
2014
2010
मा्वज/219

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील माहितीचये इलयेक््ट्रफॉिीक स्वरुपात सािह्वलयेली माहिती पकाहशत करणये, चालू ्वषीय कार्याकरीता

अ.क

1

दीसतऐ्वजाचा
पकार

्वृतस यांकलि

ह्वषय

मा.मल्याने नमुख्ययम यांती, मा.उपमल्याने नमुख्ययम यांती तसयेच
इतर म यांती मिलोदीय,्वहरषि अहिकारी
याचया बबैिका दीभौरा काय्ककमाचया
पहसधदीी ह्वषयक बाबी
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कलोणत्याया
इलयेक््ट्रफॉहिक
िमल्याने नमुनयात

माहिती
हमळह्वणयाची
पधदीती

्वयेबसाईट्वर
उपलबि

इ यांटरियेटदारये

जबाबदीार
वयक्ती

हजल्याने िा माहिती
अहिकारी
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कलम 4 (1) (ब) (xv)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयात उपलबि सल्याने नमुह्विा यांचा तक्ता पकाशीत करणये उपलबि सल्याने नमुह्विा
सल्याने नमुह्वियेचा पकार
्वयेळ
काय्कपधदीती
हिकाण जबाबदीार
तकार हि्वारण
वयक्ती
भयेटणयाचया ्वयेळा स यांदीभीय कार्यात कायीय कार्यालयीि स यांब यांहित कम्कचारी
िल्याने नमुळये
स यांब यांहित
हजल्याने िा माहिती
्वयेळयेत
माहिती पल्याने नमुरह्वणये
कम्कचारी
अहिकारी
अहभलयेखालील तपासणी
कायीय कार्यालयीि स यांब यांहित कम्कचारी
िल्याने नमुळये
स यांब यांहित
हजल्याने िा माहिती
्वयेळयेत
माहिती पल्याने नमुरह्वणये
कम्कचारी
अहिकारी
पतकार ्व अनय
कायीय कार्यालयीि स यांब यांहित कम्कचारी
िल्याने नमुळये
स यांब यांहित
हजल्याने िा माहिती
पसारमाधयम
्वयेळयेत
माहिती पल्याने नमुरह्वणये
कम्कचारी
अहिकारी
पहतहििा यांिा अपयेहकत
असणारी माहिती
कामाचया तपासणीसािी
कायीय कार्यालयीि स यांब यांहित कम्कचारी
िल्याने नमुळये
स यांब यांहित
हजल्याने िा माहिती
उपलबि सल्याने नमुह्विा यांची माहिती
्वयेळयेत
माहिती पल्याने नमुरह्वणये
कम्कचारी
अहिकारी

अ.
क.
1
2
3

4

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील शासकीय / सिाययक शासकीय माहिती
अहिकारी/अहपलीय पाहिकारी (तयेंील ललोक पाहिकारीचया काय्ककयेतातील या यांची ह्वसतृत माहिती पकाशीत करणये
अ. शासकीय माहिती अहिकारी
अ.क

शासकीय माहिती
अहिकारीचये िा यां्व

1

शी.रणहजतकसि
लकमणकसि
राजपूत,

पदीिाम

हजल्याने िा माहिती
अहिकारी

काय्ककयेत

िल्याने नमुळये
हजल्याने िा

पता/फलोि

पशासकीय स यांकल्याने नमुल,
कलोषागार कायीय कार्यालया
समलोर, िल्याने नमुळये
237329

ई-मयेल

अहपलीय
पाहिकारी

Diodhl4@
gmail.com

मा. सतीष लळीत
उपस यांचालक (मा.)
ह्वमाका िाहशक

ब. सिाययक शासकीय माहिती अहिकारी
अ.क
1

शासकीय माहिती
अहिकारीचये िा यां्व
शी.गलोपाळ साळल्याने नमुखालीलये

पदीिाम

काय्ककयेत

पता/फलोि

ई-मयेल

माहिती सिाययक

िल्याने नमुळये

पशासकीय स यांकल्याने नमुल,
कलोषागार कायीय कार्यालया समलोर,
िल्याने नमुळये 237329

Diodhl4@
gmail.com
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अहपलीय अहिकार
अ.क

अहपलीय
अहिकारीचये िा यां्व

पदीिाम

काय्ककयेत

पता
फलोि

ई-मयेल

या यांचया अहििसत
शासकीय माहिती
अहिकारी

1

डफॉ. हकरण मलोघेये

पभारी
उपस यांचालक
(माहिती)

िाहशक
ह्वभाग

आश््विी
बॅरॅक्स,ह्वभागीय आयल्याने नमुक्त
कायीय कार्यालय पहरसर,च्छातपू्व्क
पहशकण कितेंद्रासमलोर,
िाहशक रलोड, िाहशक
2460056
2469912

Dydirectornashi
k@gmail.com

शी.रणहजतकसि
लकमणकसि राजपूत

टीप : शासकीय माहिती अहिकारी / सिाययक शासकीय माहिती अहिकािरी/ अहपलीय पाहिकारी
पदीिाम िळक अकरात दीश्किीय हिकाणी अं्वा स्वागत कका ज्वळ फलकादारये ला्वा्वी.

चये िा्व

कलम 4 (1) (ब) (xvii)
िल्याने नमुळये ययेंील हजल्याने िा माहिती कायीय कार्यालयातील पकाशीत माहिती
ललोकराज्य दीरमिा ह्वतरण करणयात ययेतये हश्वाय अनय शासि हिण्कयाची माहिती,बातमया लयेखालीलादारये हियहमत हदीली
जातये. गरजयेिल्याने नमुसार स यांब यांहित ह्वभागाकडूि आयलोहजत पतकारपहरषदीयेचये आयलोजि कयेलये जातये .
कलम 4 (1) (क)
स्व्कसामानय ललोकाशी स यांब यांहित मित्या्वाचये हिण्कय ्व िलोरण याची यादीी पकाशिा कहरता तयार करणये ्व ह्वतरीत
करणये.शासिािये मित्या्वाचये हिण्कय ्व िलोरणये पकाशीत करणये ्व गामपातळीपा्वयेतलो ह्वतरण करणये
कलम 4 (1) (ड)
स्व्कसािारणपणये आपल्याने या कायीय कार्यालयात िलोणा-या पशासकीय/अि्कनयायीक कामकाजाचया पकाराची यादीी तयार
करणये. घेयेतलयेल्याने या हिण्कयाबाबत काय्क करणयाची मीमा यांसा यापल्याने नमुढील मये दीयेणयात ययेईल असये जािीर करणये .
हटप : ललोकपाहिकारी / शासकीय माहिती अहिकारी िये सूचिा फलक/ ्वत्कमािपत सा्व्कजहिक सूचिा, पसारमाधयये,
सूचिा पसारण, इ यांटरियेट इ. चा उपयलोग माहितीचया पसारासािी करतये.
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