जिल्ह महज्तत कहर्यालर , अ्मदनगर
कलम 4 ची ख-या अर्थाना अमलबजावणी होणयासाठी सव्वप्ररम राजयातील सव्व लोक प्राधिराधिकारी याचची यादीी प्रधिसद करणा
आवश्यक आहा. कोणतीही सचसरा जी घटनाननुसार, एखाद्ा कायद्ाननुसार अरवा धिनयम ककवा शासधिकय आदीाशा ननुसार सराधिित
करणयात आली आहा अरवा जी शासनाचया मालकीची ककवा शासनाना धिनयचतीत कालाली अरवा शासनाकडून जया सचसराला िनुरासा
धिनराधिी प्रापत होतो आहा अशा सव्व सचसराचनी माधिहतीचा अधिराधिकार अधिराधिधिनयम 2005 चा कलम 4 अचतर््वत आिणहून माधिहती प्रधिसद
करणा ही यादीी प्रतयाक सचचालक धिवभार्ाकडून प्रधिसद होणा बचराधिनकारक आहा.
कलम 2 एच

नमुनह (अ)

माधिहतीचा अधिराधिकार अधिराधिधिनयम 2005 अनवया धिवभार्वार लोकप्राधिराधिकारी याचची यादीी.
शासधिकय धिवभार्ाचा नाचव :- माधिहती व जनसचिक्व महासचचालनालय हा शासनाचया सामानय प्रशासन धिवभार्ाचया
अधिराधिितयाखालील शासधिकय काय्थालय असलयाना या नमनुनयातील माधिहती सचंचबधिराधित नाही, अशी राधिारणा आहा.

अ.क.
--

लोक प्राधिराधिकारी सचसरा
सचबचधिराधित नाही

कलम 2 ( एच ) a/b/c/d
सचसरा प्रमनुखाचचा िदीनाम
धिठकाण / िता
----कलम 2 एच

नमुनह (ब )

शासनाकडून िनुरासा धिनराधिी प्रापत लोकप्राधिराधिकारी सचसराचची यादीी.
शासधिकय धिवभार्ाचा नाचव
कलम 2 (h)(i)(ii) अंतग्गत
अ.क.
--

लोक प्राधिराधिकारी सचसरा
सचसरा प्रमनुखाचा िदीनाम
धिठकाण / िता
सचबचधिराधित नाही
----सचर्धिणकरणासाठीचा कतती आराखडा
कलम 4 (1) (a) अननुसार सचर्णीकरणावदीारा कतती आराखडा तयार करणा. उिलब्दी साराधिनसामनुगीचा उियोर् करुन
प्रतयाक लोकप्राधिराधिकारी सचसराचनी िनुढील मार््वदीश्वक सनुचनाचचा वािर करुन अधिभलाखाचा सचर्णीकरणाचा कतती आराखडा तयार
करावा.
कतती आराखडयासाठीचया मार्दीश्वक सनुचना0
सचर्णकीकरणाचा तीन टपिा कलम 4 अचतर््वत अधिनवाय्व प्रकाशनाचा काय्व.
महतवाचया लोकाधिभमनुख धिवभार्ाचया काय्वप्रणालीची माधिहती सचर्णीकतत करणा.
उव्वरीत माधिहतीचा सचर्णकीकरण.
0 सचर्णकीकरणाचा धिवधिवराधि टपिा
धिवधिशषट धिवषयाचचा प्राराधिानयाना सचर्णकीकरण.
सचर्णकीकरणासाठी आररक तरतनुदी
सचर्णकीकरणासाठी कालावराधिी धिनशश्चत करणा

-- 2 -कलम 4 (1)(b) (i)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील कायय व कत्ववया याचचा तिशील
काय्थालयाचा नाचव :- धिजलहा माधिहती काय्थालय,अहमदीनर्र.
िता
:- म्यवतर प्रशासकीय इमारत,सावाडी ,आकाशवाणी समोर, अहमदीनर्र.
काय्थालय प्रमनुख :- धिजलहा माधिहती अधिराधिकारी
शासकीय धिवभार्ाचा नाचव :- माधिहती व जनसचिक्व महासचचालनालय, मचतालय, मनुचबई 32.
कोणतया मचतालयातील खातयाचया अधिराधिनसत :- सामानय प्रशासन धिवभार्
काय्वकात :- अहमदीनर्र धिजलहा. भभौर्ोलीक :- अहमदीनर्र धिजलहा /काय्थाननुरुि :- -धिवधिशषठ कायय :- शासकीय योजना व उिकमाची प्रधिसदी
धिवभार्ाचा ्याय / राधिोरण :- महाराष् शासनाचया सव्वच योजनाचना प्रधिस्दीी दीाऊन वततिता व
अनय मा्यमातून माधिहती जनतािय्यंत िोहोचधिवणा . तसाच वततितातून प्रधिस्दी झालालया तकारी
व सूचनाचची दीखल घाऊन तया शासनािय्यंत िोहोचधिवणा .
राधिोरण :वरील प्रमाणा
सव्व सचबचधिराधित कम्वचारी :- धिजलहा माधिहती अधिराधिकारी, माधिहती अधिराधिकारी, दीूरमनुदक चालक-धिन-टचकलाखक,
धिलिीक-टचकलाखक, सव्वसाराधिारण सहाययक, धिसनायचतचालक, वाहन चालक,
वर््व-4 चा कम्वचारी आधिदी सव्व कम्वचारी.
कायय
:- वरील प्रमाणा
कामाचा धिवसततत सवरुि :- अहमदीनर्र धिजल्ातील शासकीय योजना व उिकमाचची प्रधिस्दीी व समनवयन करणा.
मालमताचा तिशील :- शासकीय इमारत,म्यवतर प्रशासकीय ईमारत,आकाशवाणीसमोर सावाडी,अहमदीनर्र.
उिलबराधि सावा
:- वतत धिवशाष, छायाधिचता, धिचतधित्रफित, प्रदीश्वना, प्रकाशना, महाराष् शासनाचया
www.maharashtra.gov.in या वाबसाईटवर वतता, छायाधिचत उिलबराधि
करुन दीाऊन जनताला शासकीय उिकमाचची माधिहती उिलबराधि करुन दीाणा
सचसराचया सचरचनातमक तकतयाम्या काय्वकाताचा प्रतयाक सतरावरचा तिशील :- खालीलप्रमाणा
काय्थालयीन दीनुर्वनी कमाचक व वाळा :- 0241-2411212 त्रफिॅकस 2417373
सकाळी 10.00 सायच. 5.45 वा.
सकाळी 11-30 ता काम सचिािय्यंत.
सापताधिहक सनुटी व धिवधिशषट सावासाठी ठरधिवलालया वाळा :- दीनुसरा व चभौरा शधिनवार ,
व सव्व रधिववार

-- 3 -संस्थेचह पहरुप तक्तह
धिजलहा माधिहती काय्थालय, अहमदीनर्र
धिजलहा माधिहती अधिराधिकारी
माधिहती अधिराधिकारी
दीूरमनुदणयचतचालक-टचकलाखक
सव्वसाराधिारण सहाययक
सायकल सचदीाशवाहक

धिलिीक-टचकलाखक

धिसनायचत चालक

सवचछक धिन धिशिाई.

वाहन चालक
धिशिाई

अधिराधिनसर काय्थालया
माधिहती अधिराधिकारी, उि माधिहती काय्थालय, धिशडर
तालनुका राहाता धिज. अहमदीनर्र

अ.
क.
1

अ.
क.
1

अ.क.

िदीनाम
धिजलहा माधिहती
अधिराधिकारी
िदीनाम
धिजलहा माधिहती
अधिराधिकारी

िदीनाम

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुनह ( अ )
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील अधिराधिकारी व
कम्वचारी याचचया अधिराधिकाराचचा तिशील
अ
अधिराधिकार - आररक
कोणतया कायद्ा / धिनयम /
अधिभप्राय
शासन धिनण्वय / िधिरितका ननुसार
काय्थालय प्रमनुख महणून असलाला
धिवतीय अधिराधिकार धिनयम
-अधिराधिकार
ब
अधिराधिकार ..
कोणतया कायद्ा /धिनयम / शासन अधिभप्राय
प्रशासकीय
धिनण्वय / िधिरितका ननुसार
अहमदीनर्र धिजलहा माधिहती
महाराष् नार्री सावा धिनयम,
-अधिराधिकारी महणून असलाला
धिवतीय अधिराधिकार धिनयम
अधिराधिकार
क
अधिराधिकार - त्रफिभौजदीारी
कोणतया कायद्ा / धिनयम /
अधिभप्राय
शासन धिनण्वय / िधिरितका ननुसार
सचबचधिराधित नाही

अ.क.

िदीनाम

अधिराधिकार - अराधि्व नयायीक

-- 4 -ड
कोणतया कायद्ा /धिनयम/शासन धिनण्वय / िधिरितका ननुसार

अधिभप्राय

सचबचधिराधित नाही

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुनह ( ब )
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील अधिराधिकारी व कम्वचारी याचचया कत्ववयाचचा तिशील
अ.क िदीनाम
कत्ववया
कोणतया कायद्ा /
क.
धिनयम / शासन धिनण्वय / िधिरितका
ननुसार
1
धिजलहा माधिहती अधिराधिकारी वतत, धिवतीय धिवषयक सव्व बाबी
शासन धिनण्वय साप्रधिव /माजम /
1098/76 प्र.क. 9.7.2002
2
माधिहती अधिराधिकारी
वतत/लाख/महानयूज
वरील प्रमाणा
दीूरमनुदक चालक धिन
सचर्णक धिवभार्ाची जबाबदीारी /
टचकलाखक
धिलिीक-टचकलाखक
लाखा धिवषयक कामा/ वाहन धिवभार्
जडसचगह न नोंदीवही/ जाधिहरात
सव्वसाराधिारण सहाययक
आवक-जावक/ लोकराजय, आसरािना
ितवयवहार व इतर अननुषचर्ीक कामा.
धिसनायचतचालक
धिडजीटल कॅमारा
वाहन चालक
वाहन चालधिवणा.
वाहन चालक
वाहन चालधिवणा.
वाहन चालक
वाहन चालधिवणा.
सवचछक धिन धिशिाई
वर््व-4 िदीाची कामा
सायकल सचदीाश वाहक
वरीलप्रमाणा
धिशिाई
वरीलप्रमाणा

आर्क
प्रशासकीय
त्रफिभौजदीारी
अराधि्वनयायीक

अधिभप्राय

---

-- 5 -कलम 4 (1) (ब ) (iii)
धिनण्वय प्रधिकयातील िय्ववाकण व जबाबदीारीचा उतरदीाईतव धिनशश्चत करुन काय्वि्दीतीचा प्रकाशन
( कामाचा प्रकार / नाचव )
कामाचा सवरुि : शासनाचया दीदैनचधिदीन कामकाजाची प्रधिस्दीी
सचबचधिराधित तरतनुदी :- मार्णी क. 6, 2220- माधिहती व प्रधिस्दीी या लाखाशीष्थाखाली
मचजूर अननुदीान
अधिराधिधिनयमाचा नाचव : सचिूण्व अहमदीनर्र धिजल्ात प्रधिस्दीीचा कामा मनुखयालयािासून ता धिजलहा िातळी िावातो रोजचया रोज िार
िाडावी लार्तात. जाधिहरातीचा धिवतरण 1 मा 2001 चया शासनधिनण्वयाननुसार करणयात याता. मा.महासचचालक, माधिहती व जनसचिक्व
महासचचालनालय आधिण मा.उिसचचालक (माधिहती) धिवभार्ीय माधिहती काय्थालय, नाधिशक याचचया आदीाश व सूचनाप्रमाणा काम करणा.
धिनयम :
शासन धिनण्वय :
िधिरितका
:सामानय प्रशासन धिवभार्ाचा धिनण्वयाननुसार करणयात याता.
काय्थालयीन आदीाश :
अ.क.
कामाचा सवरुि
कालावराधिी धिदीवस
कामासाठी जबाबदीार अधिराधिकारी
अधिभप्राय
1
प्रधिस्दीी धिवषयक कामाचा धिनिटारा रोजचया रोज
सचबचधिराधित शाखाधिराधिकारी
लोकराजय धिवतरण , जाधिहरात धिवतरण आधिदी
----टीि : कलम 4 (1) ( b ) (ii)
प्रतयाक काय्व, सावा, कत्ववय अधिराधिकाराची अचमलबजावणी करणयाकरीता
अधिराधिधिनयम, धिनयम, शासन धिनण्वय िधिरितका, आदीाश याचचा आराधिार घाऊनच
काय्वि्दीती ठरता.
प्रतयाक काय्व, सावा, कत्ववया अधिराधिकाराची अचमलबजावणी कशी होता याची ि्दीती प्रकाशीत करणा यासाठी
लोकप्राधिराधिकारही माहीतीचा सचकलन िरसिर सचबचराधि व काय्वि्दीती ठरवणयासाठी वर अननुधिनदीयशीत अटीननुसार िनुत्वता करावी.
उदीा.
प्रकरणाचा धिनिटारा करणयाची काय्वि्दीती !
सनुनावचणीचया तारखाच धिनशश्चतीची काय्वि्दीती !
कालकमाननुसार प्रकरणाचा धिनिटारा काला जातो का !
काही धिवशाष प्रकरणाचना प्राराधिानय धिदीला जाता का !
उदीा.
अननुदीानाचया वाटिाची काय्वि्दीती / सवलत दीाणयाची काय्वि्दीती / लाभाररचया धिनवडीची काय्वि्दीतीची धिवसततत माहीती
काही धिवधिशषट कोटा धिदीला जातो काय !

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुनह (अ)
नमनुनयाम्या कामाचा प्रकटीकरण
सचघटनाचा लक ( वारषक )
अ.क
काम / काय्व
1
लार्ू नाही

कामाचा प्रमाण
---

कलम 4 (1) (ब) (iv)
कामाची कालमय्थादीा दीररोज काम िूण्व होणयासाठी
प्रतयाक कामाची कालमय्थादीा :अ.क
काम / काय्व
धिदीवस / तास िूण्व
करणयासाठी
1
बातमया
दीररोज
2
लोकराजय
दीररोज
3
प्रदीश्वन
र्रजाननुसार
4
वर्रकतत जाधिहरातीचा धिवतरण
आवश्यकताननुसार
कलम 4 (1)(ब) (iv)
अ.क.

अ.क.
1

अ.क.

आररक लक
---

अधिभप्राय
---

नमुनह ( ब )

जबाबदीार
अधिराधिकारी
धिज.मा.अ./मा.अ.
धिलिीक सचवर््थातील कम्वचारी
धिसनायचतचालक
सव्वसाराधिारण सहाययक.

तकार धिनवारण
अधिराधिकारी
धिजलहा माधिहती
अधिराधिकारी

नमुनह (अ)

धिवभार्ीय माधिहती काय्थालयाचया कामाशी सचबचधिराधित धिनयम / अधिराधिधिनयम
सनुचना ितकाननुसार धिदीलाला धिवषय
धिनयम कमाचक व वषय
अधिभप्राय (असलयास )

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुनह (ब)
धिवभार्ीय माधिहती काय्थालयाचया कामाशी सचबचधिराधित शासन धिनण्वय
शासन धिनण्वयाननुसार धिदीलाला धिवषय
शासन धिनण्वय कमाचक व तारीख
जाधिहरात धिवतरण
सामानय प्रशासन धिवभार् िीयनुबी प्र.-7-200-34 /
धिदीनाचक 1.5.2001
कलम 4 (1) (ब)(V) नमुनह (क)
कामाशी सचबचधिराधित िरीितका
शासकीय ितकाननुसार धिदीलाला धिवषय
िरीितक कमाचक व तारीख
नमनुना (ब ) प्रमाणा

अधिभप्राय (असलयास )
--

अधिभप्राय (असलयास )

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुनह (ड)
धिजलहा माधिहती काय्थालयाचया कामाशी सचबचधिराधित काय्थालयीन आदीाश / राधिोरणातमक िरीितका
अ.क.
धिवषय
कमाचक व तारीख
अधिभप्राय ( असलयास )
नमनुना ( ब )
--

कलम 4(1) (ब) (V) नमुनह (ई)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयाम्या उिलबराधि दीसताऐवजाचची यादीी
दीसताऐवजाचा धिवषय
अ.
दीसताऐवजाचा प्रकार
धिवषय
सचबचधिराधित वयकती / िदीनाम
क.
1
2
3
4
5

न नोंदी िनुसतक
न नोंदी िनुसतक
वतत धिवषयक
प्रकाशना
सव्व साराधिारण सरायी आदीाशाननुसार
न नोंदी िनुसतका, नसती, मसटर

जाधिहरात
अधिराधिसवीकतती
वतत
आसरािना
लाखा

दीनुरमनुदक चालक धिन टचकलाखक
माधिहती अधिराधिकारी
माधिहती अधिराधिकारी
सव्वसाराधिारण सहाययक
धिलिीक टचकलाखक

वयकतीचा धिठकाण / उिरोकत
काय्थालयात उिलबराधि (नसलयास )
अहमदीनर्र
अहमदीनर्र
अहमदीनर्र
अहमदीनर्र
अहमदीनर्र
अहमदीनर्र

अधिभलाखाची सचिूण्व यादीी प्रतयाक लोकप्राधिराधिकारी सचसरा तयार कराल. अधिभलाखाम्या दीसतावाज, नसती सचर्णकीकतत माहीती
इतयादीी असाल. माधिहतीचया अधिराधिकाराची अचमलबजावणी सनुलभ करणयासाठी धिह माहीती तयार करणा अतयचत आवश्यक आहा.
यादीी वािरणयास, तिासणयास आधिण समजणयास सनुलभ असली िाधिहजा. तसाच आवश्यकताननुसार नमनुना घाणयाचया काय्वि्दीतीचाही
अचतभ्थाव असावा.
प्ररम काय्थालयातील उिलबराधि नसत्तींची यादीी करावी तयाचचा वर्रकरण करावा. दीसताएवजाचचा धिवसततत माधिहती, न नोंदी िनुसतकाचची
यादीी व वर्रकरण करावा. काही दीसतावाज जा नसती ककवा न नोंदी िनुसतकाचचया सवरुिातच नाहीत तयाची यादीी करुन ठावणा. लभौकर
सािडणयाचया हातनुना ही यादीी काय्थालयाम्या ककाप्रमाणा, टाबल प्रमाणा तयार करुन ठावणा आवश्यक आहा. ती िनुढीलप्रमाणा तयार
करावी.

--8-कलम 4 ( 1 ) ( अ) (VI )
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयाम्या दीसताऐवजाचची वर््ववारी
अ.
क.
1
2
3
4
5
6
7

धिवषय
जाधिहरात
अधिराधिसवीकतती
वतत
प्रकाशना
प्रदीशना
आसरािना
लाखा

दीसताऐवजाचा प्रकार नसती /मसटर /
न नोंदीिनुसतक, वहाउचर इतयादीी
नोदीिनुसतक
न नोंदीिनुसतक
वततधिवषयक
प्रकाशना
न नोंदी िनुसतका
सरायी आदीाशाननुसार आवश्यक न नोंदी िनुसतका,
सावा िनुसतका,नसती, मसटर इ.
सव्वसाराधिारण सरायी आदीाशा
ननुसार आवश्यक न नोंदीी िनुसतका
सावािनुसतका, नसती, मसटर इ.

प्रमनुख बाबीचा
तिशीलवार
प्रकरणाचचया न नोंदीी
िधितकाचचा धिवतरण नोदीी
----

सनुरधिकत ठावणयाचा
कालावराधिी
सनुमारा 2 वष्व
1 वष्व
1 वष्व
5 वष्व
1 वष्व
3 वष्व

-3 वष्व
--

कमल 4 (1) (ब) ( VII )
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयाचया िधिरनामकारक कामासाठी
जनसामानयाचशी सलला मसलत करणयाची वयवसरा.
अ.
क.
1

सलला
मसलतीचा धिवषय
--

काय्वप्रणालीचा धिवसततत वण्वन
सव्व साराधिारण मनुद्ा लकात घावून ितकार सचघटनाचा
प्रधितधिनराधिीसोबत धिवचार धिवधिनमय काला जातो. प्रधिस्दीी मा्यमा
याचचयातील सनुसचवादीाचया दीषत ्ीना चच्था काली जाता. यात
कनुठलाही अधिराधिधिनयम, िधिरितकाचा सचबचराधि यात नाही.

कोणतया अधिराधिधिनयमा/
धिनयमा/िरीितकावदीारा
--

िनुनरावतती काल

टीि :- कलम 4 (1) (ब) (vii ) अचतर््वत प्रतयाक लोकप्राधिराधिकारी सचसराना अधिराधिधिनयम / धिनयम / िधिरितक इतयादीी अचधितम
करणयािूवर / राबधिवताचना जनताची मता / आकाि जाणून घाणयासाठी अशसततवात असलालया काय्वि्दीतीची माधिहती दीाणा अिाधिकत
आहा. अनाक वाळा सधिमतीची सरािना करुन धिशधिबरावदीारा , गामसभावदीारा, जनसनुनवाई अरवा कम्वचा-याचचया दीरबारातून जनमताची
चाचिणी करणयात याता.

--

-- 09 -कलम 4 (1) (ब) (vill) नमुनह (अ)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयाचया सधिमतीची यादीी प्रकाधिशत करणा
अ.
सधिमतीचा
सधिमतीचा
सधिमतीचा
धिकती वाळा
क.
नाचव
सदीसय
उदीषट
घाणयात
याता
1.
ितकार व वततित
वत्वमानिता व ितकार याचचयावर
एक
काय्थालयावर होणा-या
होणा-या हलयाचया प्रकरणी िनुढील मधिहनयातून
हलयाबाबत जलदी
कारवाई धिवनाधिवलचब िार िाडावी
एकदीा
उिाययोजना सधिमती.
आधिण ितकार व प्रशासन याचचयात
समनवय घडवून आणणा.
2.
धिजलहा आचतर मा्यम
केंद व राजय शासनाचया धिवकास
वरील
समनवय सधिमती
योजनाचना प्रभावीिणा प्रधिस्दीी
प्रमाणा
दीाणयासाठी काय्ववाही करणा.
3.
सचत र्ाडर्ा बाबा
सचतर्ाडर्ाबाबा गाम सवचछता
एक वाळा
सवचछता
अधिभयानाचतर््वत उतकतषट लाख व
अधिभयानाचतर््वत
बातमी दीाणा-या ितकाराचना धिजलहा
सव.यशवचतराव चवहाण
सतरावर िाधिरतोधिषका ची धिनवड
समतती िाधिरतोधिषका साठी
करणा.
धिजलहा धिनवड सधिमती.

सभा जनसामानयाच
साठी खनुली
आहा ककवा नाही
धिनरचक

धिनरचक

धिनरचक

धिनरचक

धिनरचक

कलम 4 (1) (ब) (vill) नमुनह (ब)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयाचया अधिराधिसभाचची यादीी प्रकाधिशत करणा
अ.क.
अधिराधिसभाचा
सभाचा
सधिमतीचा
धिकती वाळा
सभा जनसामानयाचसाठी खनुली
नाव
सदीसय
उदीषट
घाणयात याता
आहा ककवा नाही
1
सचबधिराधित नाही सचबचधिराधित नाही सचबचधिराधित नाही सचबचधिराधित नाही
सचबचधिराधित
नाही

कलम 4 (1) (vill)

सभाचा
काय्ववतताचत
(उिलबराधि )
धिनरचक

सभाचा काय्ववतताचत
उिलबराधि )
सचबचधिराधित नाही

नमुनह (क)

अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयाचया िधिरषदीाचची यादीी प्रकाशीत करणा
अ.क.
िरीषदीाचा नाव िरीषदीाचा सदीसय िरीषदीाचा उदीषट
धिकती वाळा
सभा जनसामानयाचसाठी
घाणयात याता
खनुली नाही
--सचबचधिराधित नाही
---

सभाचा काय्ववतताचत
( उिलबराधि)
--

कलम 4 (1)(vill) नमुनह (ड)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयाचया िधिरषदीाचची यादीी प्रकाशीत करणा
अ.
क.
--

सचसराचा नाचव
सचबचधिराधित नाही

सचसराचा
सदीसय
सचबचधिराधित नाही

सचसराचा
उदीषट
सचबचधिराधित नाही

धिकती वाळा
घाणयात याता
सचबचधिराधित नाही

सभा जनसामानयाचसाठी
खनुली नाही
सचबचधिराधित नाही

कलम 4 (1) (ब) (ix
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील अधिराधिकारी व कम्वचारी याचची नाचवा, िदी व
अ.क.
िदीनाम
अधिराधिकारी/कम्वचावर््व
रुजू धिदीनाचक
याचचा नाचव
1
धिजलहा माधिहती
शी.राजेंद सरर्
वर््व 1
10.3.2014
अधिराधिकारी.
2
माधिहती अधिराधिकारी
धिरकत
वर््व 2
3
दीूरमनुदण चालकशी. एत्रफि एस िठाण
वर््व 3
1.6.2011
टचकलाखक
4
धिलिीक धिन टचकलाखक
शी.सच.म.र्नुजर
वर््व 3
7.6.2010
5
धिसनायचत चालक
शी. राधिनचजय जर्ताि
वर््व 3
30.6.2015
6
सव्वसाराधिारण सहाययक
शी.सनु.मा.िवार
वर््व 3
14.7.2003
7
वाहन चालक
शी.धिभ.ल. धिसरसूल
वर््व 3
7.6.2010
8
वाहन चालक
धिरकत
वर््व 3
-9
वाहन चालक
शी.अ. ई सोनवणा
वर््व 3
14.6.2010
10
सायकल सदीाश वाहक
शी.र.शच.उणय
वर््व -4
6.12.2001
11
धिशिाई
शीमती. धिच.अ.जयसवार वर््व -4
13.2.1991
12
सवचछक धिन धिशिाई
शी.सच.व.नननावरा
वर््व-4
16.8.2006

सभाचा काय्ववतताचत
( उिलबराधि)
सचबचधिराधित
नाही

तयाचचा माधिसक वातन
दीूर्वनी
त्रफिॅकस/इमाल
(0241)
2411212/
2427373
dionagar12@
gmail. com
--,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,--

एकूण वातन
72112

43918
25735
25595
37029
29907
-26243
26587
24063
--

अहमदीनर्र धिजलहा माधिहती काय्थालया अचतर््वत असलाला उि माधिहती काय्थालय , धिशडर यारील काय्थालयातील अधिराधिकारी व
कम्वचारी याचची नाचवा, िदी व तयाचचा माधिसक वातन
अ.
िदीनाम
अधिराधिकारी
वर््व
रुजू धिदीनाचक
दीूर्वनी
एकनुण वातन
क.
कम्वचा-याचचा नाचव
त्रफिॅकस/इमाल
(02423
1
माधिहती अधिराधिकारी.
धिरकत
वर््व 2
2
माधिहती सहाययक
शी. र्णाश त्रफिनुचदीा
वर््व 3
20.5.2016
38763
255030)
3
दीूरदीश्वन छायाधिचतकार
शी. धिकरण भोसला
वर््व 3
9.8.2012
43856
shirdisio@
gmail.com

4
5
6
7

छायाधिचतकार
धिलिीक धिन टचकलाखक
वाहन चालक
धिशिाई

शी. सनुधिनलदीतत धिशवदीा
शी. जाकलदीर कराळा
शी. प्रवीण मनुठा
शी. अतनुल सोनवणा

वर््व 3
वर््व 3
वर््व 3
वर््व 4

8.8.2011
3.7.2015
3.7.2015
8.8.2011

--,,---,,---,,---,,--

48719
21626
25114
18239

8

सचदीाश वाहक

शी. नार्ाश धिनकम

वर््व 4

7.6.2016

--,,--

23816

कलम 4 (1) (ब) (x)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयाचया अधिराधिकारी व कम्वचा-याचची वातनाची धिवसततत माधिहती प्रकाधिशत करणा.
अ.
क.

वर््व

वातन रुिराषा
(मूळ वातन + गाड िा )

1
2
3

वर््व 1 -धिजलहा माधिहती अधिराधिकारी
वर््व 2 -माधिहती अधिराधिकारी
वर््व 3- दीूरमनुदण चालक धिन

25780 + 6600
धिरकत
15240 + 4200

4
5
6
7
8
9
10
11
12

टचकलाखक
वर््व 3-धिलिीक-टचकलाखक
वर््व 3-सव्वसाराधिारण सहाययक
वर््व 3 -धिसनायचतचालक
वर््व 3- वाहन चालक
वर््व 3- वाहनचालक
वर््व 3-वाहनचालक
वर््व 4 -सायकल सचदीाशवाहक
वर््व 4 धिशिाई
वर््व 4 सवचछक- धिन -धिशिाई

9600 + 1900
13430 + 4200
8440 + 2000
11100 + 2200
धिरकत
9800 + 1900
10250 + 1600
9170 + 1600
6650 + 1300

धिनयमत ( महार्ाई
भता, घरभाडा भता
शहर भता )
धिनयमा ननुसार
--,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,--

इतर अननुजाय भता
प्रसचर्ाननुसार
धिवशाष (जसा
(जसा प्रवास
प्रकलि भता,
भता )
प्रधिशकण भता )
प्रसचर्ा ननुसार
नाही
--,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,--

--,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,---,,--

अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालया अचतर््वत असलाला उि माधिहती काय्थालय, धिशडर या काय्थालयातील अधिराधिकारी व
कम्वचा-याचची वातनाची धिवसततत माधिहती प्रकाधिशत करणा.
अ.
वर््व
वातन रुिराषा
इतर अननुजाय भता
क.
(मूळ वातन + गाड िा )
धिनयमत
प्रसचर्ाननुसार
धिवशाष
( महार्ाई भता
(जसा प्रवास भता) (जसा प्रकलि भता,
घरभाडा भता
प्रधिशकण भता )
शहर भता )
1
वर््व 2 - माधिहती अधिराधिकारी
धिरकत
धिनयमा ननुसार
प्रसचर्ा ननुसार
नाही
2
वर््व 2 -माधिहती सहाययक
10990 +4300
--,,---,,---,,-3
वर््व 3- दीूरदीश्वन छायाधिचतकार
11840 + 4400
--,,---,,---,,-4
वर््व 3- छायाधिचतकार
15680 + 4200
--,,---,,---,,-5
वर््व 3- धिलिीक धिन टचकलाखक
7360 + 1900
--,,---,,---,,-6
वर््व 3 - वाहन चालक
7360 + 1900
--,,---,,---,,-7
वर््व 4- धिशिाई
5380 + 1300
--,,---,,---,,-8
वर््व 4- सचदीाश वाहक
9040 + 1600
--,,---,,---,,-कलम 4 (1) ( ब ) (xii )

नमुनह (अ)

अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील अननुदीान वाटिाचया काय्वकमाची
काय्वि्दीती या वष्थासाठी प्रकाशीत करणा
काय्वकमाचा नाचव
लाभाररचया िातता सचबचराधिीचया अटी व शतर
लाभ धिमळणयासाठीचया अटी.
लाभ धिमळणयासाठीची काय्वि्दीती
िातता ठरधिवणयासाठी आवश्यक असलाली कार्दीित
काय्वकमाम्या धिमळणा-या धिमळणा-या लाभाची धिवसततत माधिहती
अननुदीान वाटिाची काय्वि्दीती
सकम अधिराधिका-याचचा िदीनाम
धिवनचती अज्थासोबत लार्णारा शनुलक
इतर शनुलक
धिवनचती अज्थाचा नमनुना
सोबत जोडणा आवश्यक असलालया कार्दीिताचची यादीी. (दीसतऐवज/दीाखला)
जोड कार्दीिताचा नमनुना.
काय्वि्दीती सचदीभ्थात तकार धिनवारणासाठी सचबचधिराधित अधिराधिका-याचा िदीनाम.
तिधिशलवार व प्रतयाक सतरावर उिलबराधि धिनराधिी (उदीा. धिजलहा िातळी,तालनुका िातळी, र्ाव िातळी)
लाभाररची यादीी खाधिलल नमनुनयात.

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुनह (ब)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील अननुदीान काय्वकमाअचतर््वत लाभाररची धिवसततत माधिहती प्रकाशीत करणा.
योजना / काय्वकमाचा नाचव
अ.क.
लाभाररचा नाचव व िता
अननुदीान/ लाभ याची रककम/सवरुि
धिनवड िातताचा धिनकष
अधिभप्राय
--सचबचधिराधित नाही
--धिटि : धिवधिवराधि योजनाचसाठी काय्वकमाअचतर््वत वार्वार्ळी यादीी प्रकाधिशत करणा आवश्यक आहा.

कलम 4 (1) (ब) (xiii)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील धिमळणा-या सवलतीची चालू वष्थाची तिधिशलवार माधिहती/सवलतीचा प्रकार
मानयता प्रापत अधिराधिसवीकतती िधितका राधिारकाचची यादीी अहमदीनर्र धिजलहा
अ.क.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

नहव व पदनहम

अजिसवतककृतत पजत्रिकह
कमहंक
जरथेष्ठ पत्रिकहर
शी. कनुलकणर महादीाव मनोहर
नाधिशक / 5252
शी. वाघ चचदभान दीर्डोजी
नाधिशक /5416
शी. अरकवदी बाबूराव र्नुजरारी
नाधिशक / 5426
शी. िाचडनुरचर् उत्रफि्व प्रकाश रचर्नार कनुलकणर
नाधिशक/ 5542
शी धिदीलीि बाबूराव वाघमारा
नाधिशक / 5596
दैजनकहंचथे संपहदक
शी. र्नुचदीाचा सनुभाष चचदीनमल, सचिादीक
अहमदीनर्र /5145
शीमती मनुनोत मीनाताई वसचतलाल, सचिाधिदीका
अहमदीनर्र/ 5148
शी. चवहाण राजानदकसह बाळनुकसह, सचिादीक
अहमदीनर्र / 5147
शी. बाळासाहाब शचकरराव आर्ा, सचिादीक
नाधिशक / 5459
शीमती सनुधिशला धिकसन हासा, सचिाधिदीका
नाधिशक / 5508
शी. धिशवाजी अपिाजी धिशकय, सचिादीक
नाधिशक / 5581
सहपतहज्कहंचथे संपहदक
शी. धिडककर भासकर धिभमाशचकर, सचिादीक
अहमदीनर्र /5151
शी. कनुलकणर सनुधिनल एस, सचसचिादीक
अहमदीनर्र /5153
शी. कनुलरा प्रकाश बािूराव, सचिादीक
अहमदीनर्र /5155
शी. कनुलकणर सदीाधिशव मधिहितराव, सचिादीक
अहमदीनर्र/ 5158
शी. महाननुभव धिहरालाल अजनु
जनु्व ्व नराव, सचिादीक
अहमदीनर्र /5159
शी. हासा धिकसन भाऊ, सचिादीक
अहमदीनर्र /5160
शी. कालडा धिकशोर राराधिाधिकसन, सचिादीक
अहमदीनर्र /5162

वकृत्तपत्रि/ वकृत्तसंस्ह

जयाषठ ितकार, अहमदीनर्र
जयाषठ ितकार, कोिरर्ाचर्ाचव
जयाषठ ितकार, राहाता
जयाषठ ितकार, अहमदीनर्र
जयाषठ ितकार, अहमदीनर्र
दीदैधिनक नवामराठा, अहमदीनर्र
दीदै. नर्र टाइमस, अहमदीनर्र
दीदैधिनक सायच आनचदी, सचर्मनार
दीदैधिनक जयबाबा, शीरामिूर
दीदैधिनक यनुवावात्था, सचर्मनार
दीदैधिनक नर्र स्ादी , अहमदीनर्र
सापता. र्धितित, अहमदीनर्र
सापता. जनसता, शीरामिूर
सापता. वलड्व सामना, शीरामिूर
सापता. र्ोदीाजल, कोिरर्ाचव
सापता. साईभूभू मी, कोिरर्ाचव
सापता. सचर्म सचसकतती, सचर्मनार
सापता. सचर्मनार टाइमस, सचर्मनार

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

शी. धिनसळ प्रकाश रामचचद, सचिादीक
शी. खान आधिबदी दीनुलाखान, सचिादीक
शी. धिनशाचत वसचत दीातीर, सचिादीक
शी. जयचत िाचडडनुनु रचर् दीाशिाचडा, सचिादीक
शी. अधिवनाश र्ोिाळ घोडका, सचिादीक
शी. नरेंद मराधिनुकर लचका, सचिादीक
शी. वसचतराव शचकरराव कधििला, सचिादीक
शी. सनुशाचत प्रकाश घोडका, सचिादीक
शी. सचधिदीि प्रकाश धिदीवटा, सचिादीक
शी. िठाण नवाजखान च चदीखान, सचिादीक
शी. शाख असदीनुलला इनायतनुलला, सचिादीक
शी. सययदी धिनसार मर्बनुल, सचिादीक

अहमदीनर्र /5163
नाधिशक / 5234
नाधिशक / 5409
नाधिशक / 5410
नाधिशक / 5424
नाधिशक 5314
नाधिशक / 5437
नाधिशक /5453
नाधिशक / 5489
नाधिशक / 5493
नाधिशक / 5520
नाधिशक / 5559

सापता. आझादी कहदी, अहमदीनर्र

31

शी. अशोक धिभमाशचकर खाचबाकर, सचिादीक

नाधिशक / 5161

सापता. र्ोदीाप्रवरा, कोिरर्ाचव

/

सापता. मखदीूम (उदीू्व), अहमदीनर्र
सापता. सचत नर्र टाइमस, अहमदीनर्र

सापता. जानराधिारा, अहमदीनर्र
सापता. महाराष् वयासिीठ, शीरामिूर

सापता. धिशतल टाइमस शीरामिूर
सापता. नवसचजीवनी, कोिरर्ाचव
सापता. समर्व टाइमस, कोिरर्ाचव
सापता. नर्रवाराधि, अहमदीनर्र
सापता. सराितय समाचार, अहमदीनर्र

सापता. धिसटीव च, अहमदीनर्र
सापता. भडकतया जवाला, राहनुरी

/

दैजनकहंचथे उपसंपहदक वकृत्तसंपहदक पजतजनित
32
33

शी. बाळासाहाब ज. बोठा-िाटील, धिनवासी सचिादीक
शी. सनुधिमत सनुधिनल कनुलकणर, काय्वकारी सचिादीक

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

शी. कनुलकणर महानद अरकवदी, प्रधितधिनराधिी
अहमदीनर्र/ 5170
शी. वाडाकर सनुराश वसचतराव, उिसचिादीक
अहमदीनर्र / 5174
शी. कोठारी रमाश घावरचचदी, प्रधितधिनराधिी
अहमदीनर्र / 5177
शी. धिमकलदीकनुमार मारुतीराव साळवा, उिसचिादीक
नाधिशक /5255
शी.अशोक बबनराव िठारा, उिसचिादीक
नाधिशक /5135
शी.बदीनारायण भर्वचतराव वडणा, सहा.वततसचिादीक नाधिशक /5134
शी. सचतोष िाचडनुरचर् लाड, उिसचिादीक
नाधिशक / 5450
शी. ताराचचदी धिवठ्ठलराव महसका, प्रधितधिनराधिी
नाधिशक /5283
शी. धिवश्वास आनचदीा आरोटा, उिसचिादीक
नाधिशक /5435
शी. आधिदीनार ऊत्रफि्व बाबानारायण जाराधिव, उिसचिादीक नाधिशक / 5518
शी. सधितश प्रभाकर डाराकर, वतत सचिादीक
नाधिशक / 5519
शी. अधिनरु्दी अचयनुत दीावचकका, बयनुरो धिचत्रफि
नाधिशक / 5521
शी. लधिलत सनुभाष र्ूचदीाचा , काय्वकारी सचिादीक
नाधिशक / 5217
शी. अधिनल रामचचद लर्ड, उिसचिादीक
नाधिशक / 5173
श्रजमक छहरहजचत्रिकहर
शी. र्नुचदीाचा अधिनकात सचजय
नाधिशक / 5560
सवतंत्रि व्रवसहरत पत्रिकहर
शी. रासकर सनुराश दीर्डोबा
अहमदीनर्र / 5178
शी. दीरचदीला सोिानराव नामू
अहमदीनर्र / 5179
शी. धिदीघा नवनार सचतनुजी
नाधिशक / 5136
शी. महाश र्णित दीाशिाचडा
नाधिशक /5438
शी. बाळासाहाब रामराव भाचड
अहमदीनर्र /5180

48
49
50
51
52
53

नाधिशक / 5460
नाधिशक / 5423

दीदैधिनक सकाळ, अहमदीनर्र
दीदैधिनक महाराष् धिनरोपया, शीरामिूर
दीदैधिनक लोकसता, अहमदीनर्र
दीदैधिनक लोकमत, अहमदीनर्र
दीदैधिनक लोकमत, शीरामिूर
दीदैधिनक लोकमत, शीरामिूर
दीदैधिनक साव्वमत, शीरामिूर
दीदैधिनक साव्वमत, शीरामिूर
दीदैधिनक साव्वमत, अहमदीनर्र
दीदैधिनक महाराष् टाइमस, लोणी
दीदैधिनक र्ावकरी, अकोला
दीदैधिनक समाचार, अहमदीनर्र
दीदैधिनक समाचार, अहमदीनर्र
दीदैधिनक िनुढारी, अहमदीनर्र
दीदैधिनक नवामराठा, अहमदीनर्र
दीदैधिनक लोकमत, अहमदीनर्र
दीदैधिनक नवामराठा, अहमदीनर्र
सवतचत वयवसायी ितकार
सवतचत वयवसायी ितकार
सवतचत वयवसायी ितकार
सवतचत वयवसायी ितकार
सवतचत वयवसायी ितकार

54

शी. प्रमोदी दीावराम आहार

नाधिशक / 5575
सवतचत वयवसायी ितकार
सवतंत्रि व्रवसहरत छहरहजचत्रिकहर
55
शी. प्रसादी सोमनार धिशरसाठ (सनुतार)
नाधिशक/ 5293
सवतचत वयवसायी छायाधिचतकार
56
शी. अगवाल धिजतेंद सचगाम
नाधिशक / 5254
सवतचत वयवसायी छायाधिचतकार
57
शी. राजू लक्मण खरिनुडा
नाधिशक / 5385
सवतचत वयवसायी छायाधिचतकार
इलथेक्ट्रॉजनक जमडतरह पजतजनित
58
शी. लदैलाश जानदीाव बारर्जा, धिजलहा प्रधितधिनराधिी
नाधिशक /5479
साम टी. वही.
59
शी. सनुधिनल िनुचजाबा दीवचर्ा, धिरिोट्वर, धिशडर
नाधिशक /5509
सहारा समय
प्रकार उदीा. जर वाहनाच िरवाना असाल तर दीनुचाकी / चार चाकी / जड वाहन इ. चा तिशी धिवसततत माधिहती-धिवषयवार
िरवानयाची माधिहती उदीा. अकतषी वािरासाठीचया िरवानर्ीचा असलयास सवय नच. आवश्यक आहा. इ.
टीि :
प्रतयाक िरवानयाचया प्रकाराननुसार वार्ळी यादीी तयार करणा आवश्यक आहा.
कलम 4 (1) (ब) ( xiv)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील माधिहतीचा इलाक् नीक सवरुिात साठधिवलाली माधिहती प्रकाशीत करणा,
चालू वष्थाकरीता
अ.
दीसतऐवजाचा
धिवषय
कोणतया
माधिहती
जबाबदीार
क.
प्रकार
इलाक् धिनक
धिमळधिवणयाची
वयकती
नमनुनयात
ि्दीती
1
वतत सचकलन
मा. मचतीमहोदीयाचचा काय्वकम बदैठका,
वाब साईटवर
इचटरनाटदारा
धिजलहा माधिहती
दीभौरा शासकीय उिकमाचया प्रधिस्दीी
उिलबराधि
अधिराधिकारी.
धिवषयक बाबी
कलम 4 (1) (ब) (xv)

अ.
क.
1
2
3

4

अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयात उिलबराधि सनुधिवराधिाचचा तकता प्रकाशीत करणा उिलबराधि सनुधिवराधिा
सनुधिवराधिाचा प्रकार
वाळ
काय्वि्दीती
धिठकाण
जबाबदीार
वयकती
भाटणयाचया वाळा सचदीभ्थात
अधिभलाख तिासणी
ितकार व अनय प्रसारमा्यधिम
प्रधितधिनराधिाचना अिाधिकत असणारी
माधिहती
कामाचया तिासणीसाठी
उिलबराधि सनुधिवराधिाचची माधिहती

स. 10.00 ता सायच.5.45
काय्थालयीन वाळात
--,,---,,--

--,,--

सचबचधिराधित म्वचारी
माधिहती िनुरधिवणा
--,,---,,--

--,,--

अ.नर्र
--,,---,,--

सचबचधिराधित
कम्वचारी
--,,---,,--

--,,--

--,,--

तकार
धिनवारण
धिजलहा माधिहती
अधिराधिकारी
--,,---,,--

--,,--

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील शासकीय माधिहती अधिराधिकारी/ सहाययक शासकीय माधिहती
अधिराधिकारी/अधििलीय प्राधिराधिकारी (तारील लोक प्राधिराधिकारीचया काय्वकातातील याचची धिवसततत माधिहती प्रकाशीत करणा
अ. शासकीय माधिहती अधिराधिकारी
अ.
शासकीय
िदीनाम
काय्वकात
िता/त्रफिोन
ई-माल
अधििलीय
क.
माधिहती
प्राधिराधिकारी
अधिराधिकारीचा
नाचव
1
शी. राजेंद
धिजलहा
अहमदीनर्र धिजलहा म्यवतर प्रशासकीय dionagar12
उिसचचालक
@
gmail.
सरर्
माधिहती
धिजलहा
इमारत, िधिहला मजला.
(माधिहती) धिवभार्ीय
com
अधिराधिकारी
सावाडी, अहमदीनर्र.
माधिहती काय्थालय
(0241) 2411212/
नाधिशक
2427373
ब. सहाययक शासकीय माधिहती अधिराधिकारी
अ.क.

शासकीय माधिहती अधिराधिका-याचा नाचव

1

धिरकत

क. अधििलीय अधिराधिकार
अ.
अधििलीय
क.
अधिराधिकारीचा नाचव
1

शी. सतीश लळीत

िदीनाम

काय्वकात

िदीनाम

काय्वकात

िता
त्रफिोन

उिसचचालक
(माधिहती)

नाधिशक
धिवभार्

02532597453

िता/त्रफिोन

ई-माल

dydirectornashi
k@gmail.com

ई-माल

ई-माल

याचचया अधिराधिनसत
शासकीय माधिहती
अधिराधिकारी
सहाययक सचचालक

टीि : शासकीय माधिहती अधिराधिकारी / सहाययक शासकीय माधिहती अधिराधिकाहरी/ अधििलीय प्राधिराधिकारी याचचा नाव िदीनाम ठळक
अकरात दीश्वनीय धिठकाणी अरवा सवार्त कका जवळ त्रफिलकादारा लावावी.

कलम 4 (1) (ब) (xvii)
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयातील प्रकाशीत माधिहती..
लोकराजय दीरमहा धिवतरण करणयात याता धिशवाय अनय शासन धिनण्वयाची माधिहती, बातमया , लाखादारा धिनयधिमत धिदीली जाता.
र्रजाननुसार सचबचधिराधित धिवभार्ाकडून आयोधिजत ितकार िधिरषदीाचा आयोजन काला जाता.
कलम 4 (1)

(क)

सव्वसामानय लोकाशी सचबचधिराधित महतवाचा धिनण्वय व राधिोरण याची यादीी प्रकाशना कधिरता तयार करणा व धिवतरीत करणा ,
शासनाना महतवाचा धिनण्वय व राधिोरणा प्रकाशीत करणा व गामिातळी िावातो धिवतरण करणा
कलम 4 (1) (ड)
सव्वसाराधिारणिणा आिलया काय्थालयात होणा-या प्रशासकीय/अराधि्वनयायीक कामकाजाचया प्रकाराची यादीी तयार करणा.
घातलालया धिनण्वयाबाबत काय्व करणयाची मीमाचसा यािनुढा दीाणयात याईल असा जाहीर करणा
धिटि : लोकप्राधिराधिकारी / शासकीय माधिहती अधिराधिकारी हा सूचना त्रफिलक/ वत्वमानित साव्वजधिनक सूचना, प्रसारमा्या, सूचना
प्रसारण, इचटरनाट इ. चा उियोर् माधिहतीचया प्रसारासाठी करता.
कलम 4 (1) (ब) (xi )
अहमदीनर्र यारील धिजलहा माधिहती काय्थालयाचा मचजनुर अचदीाजितक व खच्थाचा तिधिशल
याची धिवसततत माधिहती प्रकाशीत करणा.
अ.
अचदीाजिधितय धिशष्थाचा वण्वन
अननुदीान
क.
1
2220- अा-6, सा.प्र. धिव. प्रशासन माधिहती व प्रधिस्दीी
2
800-इतर,धिजमाकाची आसरािना
3927342
3
101-जाधिहरात व प्रधिस्दीी
327676
4
102-माधिहती केंद.
508001
एकूण
4763019

एधिप्रल ता माच्व 2016
खच्थाचा तिधिशल
-3927342
327676
508001
4763019

अधिभप्राय
-----

