मांक : संमावज/नाग/आ था/2016/
मािहती व जनसंपक महासंचालनालय
नागपूर अमरावती िवभाग
जुने सिचवालय इमारत , 1 ला माळा
नागपूर िदनांक :-25 ऑग ट, 2016
ित,
मा.संचालक (मािहती/ शासन)
मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,
मादाम कामा माग, हु ता मा राजगु चौक,
मं ालय, मुंबई-32
िवषय : मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत शासनाला सादर
करावयाची 17 म ॅ यूअ सची मािहती.
संदभ : पिरप क

. िव था-6(2016)/17 म ॅ यु./का-1/197, िद.12.8.2016

महोदय,
उपरो त संदभ कत पिरप का वये, संचालक (मािहती), नागपूर काय लयातील मािहती
अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत शासनाला सादर करावयाची 17 म ॅ यूअ सची मािहती अ यावत
क न आपणाकडे सादर कर यात येत आहे .
कृ पया

शासना या

www.maharashtra.gov.in

तसेच

महासंचालनालया या

www.dgipr.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर अपलोड कर यात यावी, ही िवनंती.

आपला िव वासू
सहप : 17 म ॅ यूअ सची मािहती.
संचालक
मािहती व जनसंपक
नागपूर

संचालक,मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,नागपू र-अमरावती िवभाग,नागपू र
मािहतीचा अिधकार अिधिनयमÖ-2005 अंतगत
शासनाला सादर करावयाची 17 मॅ युअ सची मािहती
(कलम 4 ची ख-या अथ ने अंमलबजावणी हो यासाठी सव थम रा यातील सव लोक ािधकारी यांची यादी िस द करणे
आवयक आहे कोणतीही सं था जी घटनेनस
ु ार, एखा ा काय ानुसार अथवा िनयम िकवा शासिकय आदे शानुसार थािपत

कर यात आली आहे अथवा जी शासना या मालकीची कवा शासनाने िनयंि त केलेली अथवा शासनाकडू न या सं थेला
पुरेसा िनधी ा त होतो आहे अशा सव सं थांनी मािहतीचा अिधकार अिधिनयम -2005 चे कलम 4 अंतगत आपणहू न मािहती
िस द करणे ही यादी

येक संचालक िवभागाकडू न िस द होणे बंधनकारक आहे . )
कलम 2 एच नमुना (अ)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये िवभागवार लोक ािधकारी यांची यादी.

शासिकय िवभागाचे नांव

:

सामा य शासन िवभाग,मं ालय,मुंबई-32.

कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ. .

लोक ािधकारी सं था

सं था मुखाचे पदनाम

िठकाण / प ता

- या काय लयाशी संबंिधत नाही कलम 2- एच नमुना (ब)

शासनाकडू न पुरेसा िनधी ा त लोक ािधकारी सं थांची यादी
शासिकय िवभागाचे नांव

:

सामा य शासन िवभाग,मं ालय,मुंबई-32.

कलम 2 (h)(I)(ii) अंतगत...
अ. .

लोक ािधकारी सं था

सं था मुखाचे पदनाम

िठकाण / प ता

- या काय लयाशी संबंिधत नाही -

संगणकीकरणासाठीचा कृती आराखडा
कलम 4(1)(a) अनु सार संगणकीकरणा ारे कृती आराखडा तयार करणे. उपल ध साधनसामु ीचा

उपयोग क न

येक लोक ािधकारी सं थांनी पुढील मागदशक सुचनांचा वापर क न अिभलेखाचे

संगणीकरणाचा कृती आराखडा तयार करावा. कृती आराख
** कलम 4 अंतगत अिनवाय काशनाचे काय

ासाठी या मागदशक सूचना –

** मह वा या लोकािभमुख िवभागा या काय णालीची मािहती संगणकीकृत करणे.
** उवरीत मािहतीचे संगणकीकरण.
** संगणकीकरणाचे िविवध ट पे

** िविश ट िवषयांचे ाधा याने संगणकीकरण
** संगणकीकरणासाठी आ थक तरतूद

** संगणकीकरणासाठी कालावधी िन चत करणे

(2)
कलम 4 (1) 4 (1) (b) (i)
संचालक,मािहती व जनसंपक महासंचालनालय

नागपू र-अमरावती िवभाग,नागपू र या काय लयातील काय व कत ये यांचा तपशील
1)

काय लयाचे नांव

: संचालक

मािहती व जनसंपक महासंचालनालय
नागपूर-अमरावती िवभाग,नागपूर.

2)

प ा

:

जुने सिचवालय इमारत,पिहला माळा,
नागपूर-440001.

3)
4)

शासिकय िवभागाचे नाव

: सामा य शासन िवभाग,मं ालय,मुब
ं ई-400032.

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त : मािहती व जनसंपक खा या या अिधन त.
काय े

: नागपूर-अमरावती िवभाग.

भौगोिलक : महारा

रा य.

काय नुभव : ----------

5)

िविश ट काय

: शासकीय उप म,योजनांची िस दी.

6)

िवभागाचे येय- धोरण

: शासना या िवकासा मक योजनांना दू रदशन,आकाशवाणी
वृ प े व इतर वृ वािह या दारे क िस दी देऊन जनतेपयत
याची मािहती पोहोचिव याचे काय.

8)

सव संबंिधत कमचारी

: कमचा-यांची यादी व यांना नेमून िदलेले काय याबाबतचे

9)

काय

: िववरणप जोडले आहे .

10)

कामाचे िव तृत व प

: िववरणप जोडले आहे .

11)

मालम ेचा तपशील

: भांडार न दवहीमधील न दी माणे िववरणप जोडले आहे .

12)

इमारतीचा व जागेचा तपशील

: शासकीय जुने सिचवालय इमारत.

13)

उपल ध सेवा

: मािहती क ा ारे िविवध काय माचे आयोजन क न िव ा य ना/

सिव तर िववरणप सोबत जोडले आहे .

जनते ला शासकीय उप माची मािहती उपल ध क न दे णे.
14)

15)

16)

सं थे या संरचना मक त याम ये

: काय े

काय लयीन दु र वनी

: 2565108 / 2560652 (Office) 2560629 (Fax)

काय े ाचे

येक तरावरचे तपशील

काय लयाची वेळ

मांक

: नागपूर व अमरावती िवभागांतगम येणारी

िज हा मािहती काय लये.

: सकाळी 10 ते सायंकाळी 5.45.

सा तािहक सु ी व िविश ट सेवेसाठी

: सव रिववार व दु सरा-चौथा शिनवार आिण शासनाने

िविश ट सेवा -

: मा.म ीमहोदय व इतर मह वा या य त या काय माचे वृ संकलन

ठरिवले या वेळा

जाहीर केले या सावजिनक सु

ा.

करणेकिरता सुटी या िदवशी सु दा सबंिधत कमचा-यांना काय लयात
बोलािव यात येऊन रा ी काम संपेपयत काय लय सु असते .

(3)

संचालक,मािहती व जनसंपक काय लय,नागपूर : ा प त ता
संचालक (मािहती)
सहायक संचालक (मािहती)
िट. ही.कॅमेरामन

मािहती सहायक

मु ही कॅमेरामन

लेखापाल

लघुलेखक

दशन सहायक

úछाया च

विर ठ िलपीक

लेखा िलपीक

दूरमु क चालक

िलपीक-टंकलेखक

वाहन चालक

टंकलेखक

जावक वार

कॅमेरा पिरचर
नाईक
रोिनओ ऑपरे टर

संदेशवाहक

िशपाई

मदतनीस

अंधार कोठडी सहायक

कार

(4)
संचालक,मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,नागपूर या काय लयातील
अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत याचा तपशील
अ.
.

1.

पदनाम

संचालक
मािहती व जनसंपक
महासंचालनालय
नागपूर-अमरावती
िवभाग,नागपूर.

अिधकारी व कमचारी : अिधकार व कत याचा तपशील

1)
2)
3)
4)
5)

6)

कमचा-यांची िनयु ती व िनयमा माणे पदो नती करणे.
काय लयांवर

शासकीय व लेखािवषयक

वेळोवेळी

टीकोनातून िनयं ण ठे वणे.

सृत केले या

कमचा-याने िनयमबा वतन के यास याचेिव द िश तभंगाची कायवाही

अिधसूचना /

शासनाने ठरवून िदलेले उि ट पूण करणे.

व पिरप का-

करणे.

शासन िनणय

शासना या िविवध िवकास िवषयक कामांची व योजनांची मािहती

नुसार.

सवसामा य जनतेपयत पोहोचावी यासाठी िवभागवार दशने
आयोिजत करणे व याची िस दी वतमानप ा ारे करणे.

मा.मं ीमहोदयां या काय माचे वृ संकलन कर याकिरता काय लयातील
संबंिधत अिधकारी व कमचा-यांना नेमन
ू िदले या वृ संकलनाचे संपािदत केलेले
थािनक व िज

ाबाहे रील वृ प ,े दूरदशन,आकाशवाणी व इतर वृ

वािह यांना ई-मेल दारे व संदेश वाहका दारे

8)

शासनाने

िनयं क अिधकारी हणून नागपूर-अमरावती िवभागातील िज हा मािहती

वृ

7)

कोण या काय या/
िनयम/शासन
िनणय
पिरप कानुसार

झाले या वृ ांची का णे मं ीमहोदयांना पाठिवणे.

िस दीसाठी दे णे व

िस दी

कमचा-यां या सेवापु तका मािणत करणे,अ जत,वै कीय व आक मक रजा
मंजरू करणे तसेच कमचा-यांना अडचणी िनम ण झा यास मागदशन करणे.
नागपूर िवभागीय अिध वीकृती सिमती या बैठकीचे आयोजन

क न बैठकीस स माननीय अ य व सद यांना िनमंि त करणे व प कारांना वृ

संकलनाचे कामी आव यक सोयी-सवलती िमळ यासाठी अिध वीकृती पि का
िमळावी

हणून िवभागीय सिमतीसमोर

िशफारशीसह रा य सिमतीकडे सादर करणे.

यांचे अज मंजरू /नामंजरू क न

तसेच नागपूर येथील िवधीमंडळा या िहवाळी अिधवेशन काळात बाहे र
िज
9)

ातील व मुंबईतील वृ संकलनासाठी आले या प कारांची प कार

सहिनवासाम ये यव था करणे.
मािहती अिधकार

संदभ तील मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2002 व के

शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अतगत अंमलात आले या
तरतुदीनुसार अिधिनयमाची अंमल बजावणी हावी याकिरता शासकीय मािहती
अिधकारी यांची नेमणूक करणे व अिपलीय
दरमहा अहवाल शासनाकडे पाठिवणे.

2.

सहायक संचालक

ािधकारी हणून काम करणे व

1)

आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून काम पाहणे.

2)

कमचा-यांवर िनयं ण ठे वणे व यांना ठरवून िदले ले कामे क न घे णे.
लेखािवषयक कामे रोखवही ,कमचा-यांचे वेतन देयकां वर वा -या करणे.

3)

मा.मं ीमहोदय व इतर अित मह वा या अिधका-यां या बैठकीस उप थत राहू न वृ सं कलन
करणे व वतमानप ांना िस दीला देणे

4)

5)
6)
7)

काय लयातील संगणक,,दूर वनी यासार या इले

ॉिनक सािह याची वेळ ोवेळी तपासणी

क न घेणे.

शासना या िवकास कामांवर आधािरत खास लेख,वृ िवशेष तयार क न
वतमानप े व लोकरा यला

िस दीसाठी पाठिवणे.

शासना या िवकास कामाची मािहती जनतेपयत पोहोचावी हणून मािहती क ात
िवकास िवषयक दशने आयोिजत क न याबाबतची मािहती िवषद करणे
के

शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत सहायक मािहती

अिधकारी

हणून काम पहाणे. तसेच एखा ा य तने मािहती या अिधकार

अंतगत िविहत नमु यातील अज दारे मािहती मािगत यास यास विरत मािहती
उपल ध क न देणे.

अिभ ाय

(5)
3.

मािहती सहा यक

1)

मा.मं ीमहोदय व इतर अित मह वा या अिधका-यां या बैठकीस उप थत राहू न
वृ संकलन करणे व वृ
िज

2)

4.

दशन सहा यक

आकाशवाणी दारे िस दी दे याची यव था करणे.

शासना या िविवध िवकास कामावर आधािरत लेख,खास लेख तयार क न
थािनक वतमानप े व लोकरा य अंकात िस दी किरता दे णे.

शासना या िविवध िवकास िवषयक अ ावत मािहती तयार असलेले बो स /

2)

िवकास कामांची मािहती जनतेपयत पोहोचावी हणून शहरी भागात िज हा

1)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
दूरमु क चालक

वतमानप े व

1)

2)

6.

थािनक

ऐनवेळेवर मा.संचालक महोदयांनी सांिगतलेली कामे करणे.

4)

लेखापाल

यास

3)

3)

5.

तयार क न

ाबाहे रील वतमानप ाम ये ई-मेल दारे तसेच वृ वािह या,दूरदशन व

1.

(आ थापना)

हो ड ज तयार करणे.

तरावर व ामीण भागात तालुका तरावर दशन आयोिजत करणे व याची

मािहती जनतेला दे णे.
वाहन दु

ती संबंधीचे कामे.

अिध वीकृती सिमती या बैठकीचे वेळी स मानिनय अ य
यांचेसमोर अहवाल/इितवृ सादर करणे.

व सद य सिचव

िवभागातील सव िज हा मािहती अिधकारी यांना अनुदान िवतरण /िनयं ण
बाबीचा प यवहार करणे.

मािसक खच लेखे मा.महासंचालक,मािहती व जनसंपक

लेखा अिधकारी,मुंबई यांना सादर करणे.

महासंचालनालय व

वा षक,आठमाही व चारमाही खच वर आधािरत उविरत कालावधीचे सुधािरत
अंदाजप क तयार करणे.

खच चा ताळमेळ महालेखाकार काय लया या न दीशी जुळवा जुळव क न दर
तीन मिह यांनी महालेखाकार,नागपूर यांचेकडे सादर करणे

उपसंचालक(लेखा),मािहती व जनसंपक,मं ालय,मुंबई यांचेकडे मािसक खच
िववरणप उपिशषिनहाय व बाबिनहाय सादर करणे.
वा षक िविनयोजन लेख,े
मु यालयास पाठिवणे.

ैमािसक/सहामाही िववरणप

तयार करणे व

तपिशलवार दे यके महालेखाकार,नागपूर यांचेकडे सादर करणे.
नागपूर िवभागातील जािहरात दे यके तयार करणे.

खच स मंजरू ी िमळणेसंबंधीचे आदे श तयार क न संचालकां या वा रीिनशी
िनगिमत करणे.

नागपूर-अमरावती िवभागातील सव िज हा मािहती अिधकारी (वग-1) मािहती

अिधकारी (वग-2) तसेच संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील तुतीय व
2.
3.

3.
4.
5.
6.
7.

चतुथ ेणी कमचा-यांचे सेवापु तकातील न दी अ ावत ठे वणे.

वेतनवाढ,अ जत रजा,वै िकय रजा,आक मक रजा मंजरू करणे.
भिव य िनव ह िनधी अि म मंजरू ीचे आदेश िनगिमत करणे.

रोख,अितिर त कायभाराचे िवशेष वेतन करणे हाताळणे.

वग-3 व वग-4 या थायी / अ थायी िर त पदां या मंजरू ीबाबत व
िनयु तीसंबंधीचे शासनाकडे प यवहार करणे.

कमचा-यां या िवभागीय चौकशीचे करणे हाताळणे.

कमचा-यां या बदली/पदो नती/कालब द पदो नती, सेवािनवृ ी संबंधीचे आदेश
तयार क न मा.संचालक महोदयां या वा रीने िनगिमत करणे.
यायालयीन करणे हाताळणे.

(6)
7

दूरमु क चालक
(जािहरात)

1.
2.

शासना या वग कृत व दशनी जािहरातीचे काम पहाणे.
थािनक व िज

ाबाहे रील शासनमा य यादीवरील असलेले व यादीवर नसले या

वृ प ांतन
ू िस दी िमळावी हणून िविवध शासकीय िवभागाकडू न ा त

झाले या वग कृत जािहराती तसेच मा.महासंचालक, मािहती व जनसंपक

महासंचालनालय, मं ालय, मुंबई यांचेकडू न ा त झाले या दशनी जािहरातीचे
3.
4.
5.
6.
8.

टं कलेखक

जािहरात िवषयक अ ावत सा तािहक अहवाल मु यालयास पाठिवणे.

जािहरात िवषयक इतर प यवहार मु ासिहत टं किलिखत क न संबिधतांना
पाठिवणे.

दर दोन वष नी होणा-या शासनमा य यादीवरील वृ प ांची

फेरतपासणी करणेकामी संबंिधत अिधका-यांना सहकाय करणे.

2.

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2002 व क शासनाचा मािहतीचा अिधकार

5.

6.

7.
(संगणक क )

अ ावत ठे वणे.

संगणकावर टं किलिखत करणे व काय लय

4.

दुरमु क चालक

जािहरात िवतरण न दवहीत न द घेऊन न दवही व आका र (से.मी.) न दवही

1.

3.

9.

आदेश तयार क न संबंिधतांना पाठिवणे.

करणे.

मुखांनी नेमन
ू िदलेली कामे

अिधिनयम-2005 बाबत दरमहाचे दरमहा अहवाल तयार क न मु यालयाकडे
पाठिवणे.

मािसक, ैमािसक,ष मािसक अहवाल तयार करणे व ते मु यालयाकडे
पाठिवणे.

मा.संचालक महोदयां या िनदशा माणे ऐनवेळी मा.मं ीमहोदय यां या
काय माचे वृ संकलन करणे व वृ तयार क न ते िस दी साठी वतमानप ,े
दूरदशन व इतर वृ वािह यांना दे णे.

िवधीमंडळ अिधवेशन काळात मा.मािहती रा यमं ी यां या िशबीर काय लयाने

मागणी के या माणे लेखनसाम ी पुरिवणे. तसेच मा.महासंचालकांचे
िवधानभवन येथील िशबीर काय लयांस लेखन सािह याचा पुरवठा करणे.
मा.मं ीमहोदय व सामा य

शासन िवभागाचे विर ठ अिधकारी यांना

िवधीमंडळ अिधवेशन काळात अिधवेशन संपेपयत नागपूर व मुंबई येथील
वतमानप े पुरिवणे.

भांडार संबंधीचे कामे तसेच लोकरा य िवतरण

1. काय लयीन प ,े वृ

आिद संगणकावर टं किलिखत करणे व काय लय

नेमन
ू िदलेली कामे करणे.

मुखांनी

2. मा.मं ीमहोदयां या व इतर अित मह वा या अिधका-यां या काय माचे वृ ,फोटो ईमेल दारे महारा ातील सव िज

ांना वतमानप ातून िस दीसाठी पाठिवणे व ई-मेल

दारे आलेले वृ ,संदेश,लेख,फोटो आिद वीकारणे.

3.

मा.संचालक महोदयां या िनदशा माणे ऐनवेळी मा.मं ीमहोदय यां या काय माचे
वृ संकलन करणे व वृ
इतर वृ वािह यांना देणे.

10

लेखा िलपीक

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

तयार क न ते िस दी साठी वतमानप ,े दूरदशन व

अिधकारी व कमचा-यांचे वेतन दे यके तयार करणे.
संि त दे यके (AC Bill), सिव तर

दे यके (DC Bill), खच चे

दे यके,आक मक खच चे दे यके, भिव य िनव ह िनधी अ ीम दे यके, वै कीय
दे यके तयार क न ते कोषागारात टाकणे.

Cash Book मधील न दी अ ावत ठे वणे.

मािसक खच, ितमाही,सहामाही िववरणप तयार करणे.
अथसंक पीय तरतूदीिवषयी अहवाल तयार करणे.

बील न दवही, वासभ ा व घरभाडे न दवही अ ावत ठे वणे.
अिधकारी व कमचा-यां या वेतन ब ँकेम ये जमा करणे.

(7)
11

िलपीक टं कलेखक

1.
2.
3.
4.

12.

िट. ही. / मु ही
कॅ मेरामन

1.

काय लयीन प आवक - जावक रिज टरम ये न द करणे.
िज

ाबाहे रील इतर काय लयांना पाठिव यात येणारे प -पाकीटे पो टा दारे

पाठिवणे

पो टे ज टॅ पचा दरमहा िहशोब न दवही अ ावत ठे वणे.
काय लयीन प े,बात या,लेख टं किलिखत करणे.

मा.रा यपाल,मा.मु यमं ी, मा.उपमु यमं ी व मं ीमडळातील इतर मं ी यांचे

दौरा काय मा संगी तसेच मा.पालकमं ी मा.आयु त, मा.िज हािधकारी व इतर
अित मह वाचे अिधका-यां या बैठकीचे िडजीटल कॅ मेरा दारे िच ण करणे व

िस दी साठी नागपूर दूरदशनला दारे िफड ग क न मुंबई दूरदशनला व इतर

2.
3.
4.
13

छायािच कार

1.

अ य वृ वािह यांना पाठिवणे

िवधीमंडळा या िहवाळी अिधवेशन काळात मा.मं ीमहोदयां या काय माचे
िच ण करणे.

वृ िच (Documentary Film) तयार करणे.

िट. ही. व मु ही कॅ मे-याचे सािह याची न दवही अ ावत ठे वणे.
मा.मु यमं ी,मा.उपमु यमं ी,मा.मं ी व मं ीमंडळातील इतर सद य,िवभागीय
आयु त,िज हािधकारी व इतर अित मह वा या अिधका-यां या बैठकीस

उप थत राहू न काय माचे िच ीकरण करणे व ते अंधार कोठडीम ये छाया त
तयार क न थािनक वतमानप े व ई-मेल दारे ही इतर िज
प ांना िस दीसाठी देणे.
14.

लघुलेखक

1.

मा.संचालक महोदयांनी िदलेले लघुलेखन िटपून संगणकावर टं किलिखत

2.

संचालकां या िनदशा माणे इतर संबंिधत अिधका-यांशी दूर वनीवर संभाषण

3.
4.
15.

16.

जावक वार

नाईक

ांतील वतमान -

करणे.

कर याबाबत मदत करणे व गोपनीय प यवहार हाताळणे.
संचालकांनी ऐनवेळेवर सांिगतलेली कामे करणे.

िज हा मािहती अिधका-यां या आढावा बैठकीचे इितवृ तयार करणे.

1.

ई-मेल,फॅ सव न इतर खा याचे आलेले संदेश संबंिधतांना दे णे.

3.

काय लयीन डाक िवतरण करणे.

2.
1)

शासना या जािहरातीिवषयक काय लयीन प े वृ प ांना पोहोचते करणे.
सकाळी काय लय उघडणे व मा.संचालक,मा.सहायक संचालक यांनी
सांिगतलेली कामे करणे.

2)

काय लयीन िलपाफे पो ट ऑिफसम ये टाकणे.

17.

िशपाई

1)

काय लयाची साफसफाई करणे.

18.

कॅ मेरा पिरचर

1.

िट. ही. / मु ही कॅ मेरामन यांना िच ीकरणाचे वेळी सहकाय करणे

2.

काय लय

2)

अिधका-यां या सूचने माणे यांनी सांिगतलेली कामे करणे.

मुखां या िनदशानुस ार मा.मं ीमहोदयां या काय माचे िडजीटल कॅ मेरा दारे

केलेले िच ीकरणाची कॅ सेट FTP ारे िफड गसाठी थेट कवा नागपूर दूरदशन माफत
मुंबई दूरदशनला पाठिवणे.

19.

संदेशवाहक

1)
2)
3)

21.

मदतनीस

1)
2)

काय लयाचे टपाल,प े व ई-मेल व न आलेले संदेश संबंिधत िवभागांना

पोहोचते करणे .

कोषागारात काय लयाची संि त,भिव य िनव ह िनधी,वै कीयदेयके मंजरू ीसाठी
टाकणे व पास झाले या दे यकाचे धनादे श आणणे.

.अिधका-यांनी सांिगतलेली कामे करणे.
काय लयातील साफसफाई करणे.

संबंिधत क ातील िलपीकवग य कमचा-यांना यां या कामात मदत करणे.

(8)

कलम 4 (1) (²Ö) (ii) (नमुना-अ
नागपूर येथील सचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील अिधकारी व कमचारी या या अिधकाराचा तपशील
अ
1.

पदनाम
संचालक

मािहती वजनसंपक
नागपूर -अमरावती
िवभाग,नागपूर.

अिधकार - आ थक
1.

2.

शासनाकडू न वा षक अनुदान ा त होताच या
िवभागातील सव िज हा मािहती काय लयांना
अनुदान िवतरीत करणे.

कोण या काय या / िनयम /शासन
िनणय /पिरप कानुसार
शासनाने वेळावेळी सृत केले या

अिभ ाय

कोण या काय या / िनयम /शासन
िनणय /पिरप कानुसार.
शासनाने वेळावेळी सृत केले या

अिभ ाय

शासन िनणय व पिरप कानुसार.

नागपूर िवभागातील वृ प ांना िवतरीत कर यात
आले या जािहरातीची दे यके अदा करणेसाठी
पुरेशा िनधी िमळावा हणून मु यालयाकडे

मागणी करणे व ते सव िज.मा.अ.ना िवतरीत
3.

4.

करणे.

िवभागातील वाहनां या दु

ती खच साठी, सुटे

भाग िवकत घे यासाठी तसेच पे ोल,
िडझेलसाठी अनुदान िवतरीत करणे.

मा.रा यपाल,मा,मु यमं ी,मा.उपमु यमं ी
आदी अित मह वा या य त या दौरा

काय मास प कारांना वृ संकलनासाठी

उप थत राहाता यावे व यांचा चहा-पान-जेवण
आिद खच भागिव या किरता मु यालयास
िवशेष अनुदान/तरतूद मंजरू ीचा
अ.
.

पदनाम

अिधकार -

ताव पाठिवणे

शासकीय

संचालक,मािहती

1)

शासना या धोरणानुसार कमचा-यांची िनयु ती

महासंचालनालय

2)

िनयं ण अिधकारी

व जनसंपक

नागपूर -अमरावती
िवभाग,नागपूर.

3)
4)

व िनयमा माणे पदो नती करणे.

हणून नागपूर-अमरावती

शासन िनणय व पिरप कानुसार.

िवभागातील काय लयांवर शासकीय व लेखा
िवषयक

टीकोनातून िनयं ण ठे वणे.

कमचा-याने िनयमबा

वतन के यास याचे

िव द िश त भंगाची कायवाही करणे.
मािहती अिधकारा संदभ त के

शासनाचा

मािहतीचा अिधकार अिघिनयम 2005 अंतगत

अंमलात आले या तरतुदीनुसार अिधिनयमाची
अंमलजावणी

हावी

या टीने

आले या

करणाचा यो य िरतीने िनपटारा करणे.

अ.

पदनाम

अिधकार - फौजदारी

कोण या काय या / िनयम / शासन
िनणय /पिरप कानुसार.

अिभ ाय

अ.

पदनाम

अिधकार - अध यायीक

कोण या काय या / िनयम / शासन
िनणय /पिरप कानुसार.

अिभ ाय

- या काय लयाशी संबंिधत नाही –

(9)
कलम 4 (1) (ब) (iii)
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदरीचे उ तरदाई व िन चत क न कायप दतीचे काशन
(कामाचा कार / नाव)

1. कामाचे व प

- मािहती व िस दी

3. अिधिनयमाचे नांव

- क शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005

2. संबंिधत तरतूद

- वा षक अथसंक पीय तरतूद

4. िनयम

- शासनाने ठरवून िद या माणे

5. शासन िनणय

- शासन अिधसूचना सामा य शासन िवभाग

मांक आरटीआय-2003/सीआर-104/

(पाट-1)05, िदनांक 22/1/2004

शासन प

6. पिरप के

मांक संकीण-1003/122/ . .11/2003/भाग-2/19-अ, िद.20/9/2005

- 1) शासन पिरप क

2) शासन पिरप क

3) शासन पिरप क

मांक - केमाअ/2005/ . .293/05/5, िद. 6/9/2005
मांक - सा िव

मांक - सा िव

मांक केमाअ/2005/ . .190/05/5,िद.18/6/2005

मांक केमाअ-2005/ . .230/05/5,िद.18/8/2005

7. काय लयीन आदेश

- महासंचालनालयाचे काय लयीन आदे श मांक िव था- 27(2003)/मा.अ./अह/का-1/105

8. पिरप के

-

अ. .
1.

िदनांक 13/5/2004

1) शासन पिरप क

मांक - कमाअ/2005/ . .293/05/5, िदनांक 6/9/2005

3) शासन पिरप क

मांक - कमाअ/2005/ . .230/05/5 िदनांक 18/8/2005

2) शासन पिरप क सा िव

मांक - कमाअ/2005/ . .190/05/5 िदनांक 18/6/2005

कामाचे व प
िवभागांतगत आले या करणाबाबत संबंिधत िज हा मािहती
अिधका-यांकडू न मािहती मागिव यात येते व याआधारे

कालावधी
िदवस
30 िदवस

चौकशी क न अहवाल तयार कर यात येऊन त ारक य ना

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी
संचालक (मािहती)
सहायक संचालक
(मािहती)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अ वये िविहत मुदतीत
उ र दे यात येत.े
2.

येक काय,सेवा,कत य,अिधकाराची अंमलबजावणी

कर याकिरता शासनाचे िनणय,अिधसूचना,पिरप क व

विरत

आदेश याआधारे च कायप दतीचा अवलंब केला जातो.
3.

अनुदान वाटप – मु यालयाकडू न या िवभागास अनुदान ा त
होताच िवभागातील सव िज हा मािहती काय लयांना अनुदान

संचालक (मािहती)
सहायक संचालक

मािहती व जनसंपक
विरत

”

वाटप कर यात येते.
4.

काही करणाचा िनपटारा कर यासाठी संबिं धत िज हा मािहती

अिधका-यांशी संपक साधून याबाबत मािहती मागिवली जाते व
याआधारे करणा या सुनावणीची तारीख िन चत क न

अंदाजे

15 िदवस

”

8 िदवस

”

संबंिधतांना बोलावून या करणाची सहािनशा क नच याचा
िनकाल लाव यात येतो.
5.

शासना या वग कृत व दशनी जािहरातीचा अहवाल मु यालयास
पाठिवणे.

6.

कमचा-यांचे सेवापु तक अ ावत ठे वणे व सेवािनवृ ी

करण तयार क न महालेखाकार-दोन,नागपूर यांना मंजरू ी साठी

30 िदवस

”

पाठिवणे.
7.

कमचा-यांचे भिव य िनव ह िनधी अ ीम मंजरू करणे.

8 िदवस

”

अिभ ाय

(10)
कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ)
नमु याम ये कामाचे कटीकरण : संघटनांचे ल (वा षक)
अ.

काम / काय

कामाचे माण

-

आ थक ल

-

अिभ ाय

-

-

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब)
कामाची कालमय दा दररोज काम पूण हो यासाठी
अ.

काम / काय

1.

िदवस/तास पूण कर यासठी

जबाबदार अिधकारी

त ार िनवारण अिधकारी

िनरंक

िटप .. संचालक,मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,नागपूर-अमरावती िवभाग,नागपूर हे काय लय महारा शासना या अख यारीत येत अस याने
या काय लयाची इतर

कोणतीच संघटना नाही. हणून मािहती िनरंक समज यात यावी

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ)
शासिनक/आ थापना कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम
अ. .

1.

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय

महारा

नागरी सेवा िनयम,1981

अराजपि त शासकीय कमचा-यांना वै कीय

महारा

नागरी सेवा िनयम,1981

महारा

नागरी सेवा (रजा)िनयम,1981

कायम सेवेतील मिहला शासकीय कमचा-यास सृती

महारा

नागरी सेवा (रजा)िनयम,1981

शासकीय कमचा-याचा संपण
ू वेळ शासना या

अिधसूचना िव िवभाग

कारणा तव रजा मंजरू करणे.
3.

यरोग / ककरोग / कु ठरोग झाले या शासकीय

कमचा-यांना सवलती दे णे.
4.

रजा मंजरू करणे.
5.

मांक व वष

कमचा-याची एका पदाव न दुस-या पदावर
धारणािधकार बदली करणे.

2.

िनयम

सेवेसाठी असणे.

पिरिश ट-एक.
पिरिश ट-एक.
(िनयम
(िनयम

मांक 79)
मांक 74)

.जीसीएस /

1082/सीआर-44/एस.ई.आर.-9
िदनांक 25 माच 1982.
महारा

नागरी सेवा िनयम,1981

महारा

नागरी सेवा िनयम,1981

वेनवाढी रोखून ठे वणेबाबत.

महारा

नागरी सेवा िनयम,1981

9.

िनलंबनानंतर शासकीय कमचा-यास पू हा बढती दे णे.

(िनयम

मांक 36 पिरिश ट-एक)

10.

सेवािनवृ ी/ वे छा/सेवािनवृ ी/राजीनामा/मृ यूमळ
ु े

महारा

शासन,िव िवभाग शासन पिरप क

6.
7.

िनलंबन बडतफ व सेवेतन
ू काढू न टाकणे.
िश ण घेणा-या शासकीय कमचा-या या जागी

थानाप न बढती देणेबाबत.
8.

िर त होणारी पदे भर याबाबत.

(िनयम
(िनयम
(िनयम

मांक 66)
मांक 31)

मांक 36 पिरिश ट-एक)

मांक बीजीटी-1000/ . .13/2000/ अथ

संक प-19, मं ालय,मुंबई-32,
िदनांक 1/3/ 2000.

11.

आर णाची पदे पदो नतीने भर यासंदभ त.

म.शा.सा. .िव.शासन िनणय

.बीसीसी-

2001/1887/ . .64 / 01/16-ब, िदनांक
26/102004
12.

अनुकंपा त वावर िनयु
भर याबाबत.

13.

ी-अनुशेषाची पदे

शासकीय अिधका-यांचे/कमचा-यांचे गोपिनय
अहवाल िलिहणे व जतन करणे.

म.शा.सा. .िव. .अकंपा-1001/ . .5/
2002 /आठ, िदनांक 30 जुलै 2002.

1.म.शा.सा. .िव.शा.िन. .सीएफआर u
1203/ . .34/13,मं ालय,मुंबई-32
िदनांक 30 जून 2003.

2. .सीएफआर-1295/ . .36/95/13,
िदनांक 1 फेबवारी 1996.

अिभ ाय (अस यास

(11)
14.
15.

जनतेला िमळणा-या मािहती अिधकाराबाबत.

म.शा.सा. .िव.शा.िन. .ममाअ-2003 / .क

शासिकय कमचा-यास अ जत रजा / नैिमि क रजा

शा.िन.सा. .िव.माजम-1098/ . . 21/98/

िवशेष असाधारण रजा मंजरू ीबाबत.

शासन िनणय,िव िवभाग

नागिरकांची सनद

शासन पिरप क

मंजरू करणे.
16.
17.

52/03/5, िदनाक 31 जुलै 2003.
34 िदनांक 1 जानेवारी 1999.

.अरजा-2404 /

01/सेवा-8, िदनांक 3 फेबवारी 2004.

मांक: 1029/ . .39/99/

18-अ, िदनांक 8 माच 2000

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब)
िव तीय / लेखािवषयक कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम
अ. .

1.

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय

3.

(भाग-पिहला,उपिवभाग-दोन)

करणे.

1000/ . .46/2001/िविनमय,िद.11/7/2001
महारा

शासकीय खच ने धनादेशा दारे वेतन व भ े

वरील माणे.

खच स मंजरू ी

काय लयीन वाहन उपल ध नसेल कवा उपल ध

काय लयीन वाहने अपूरी पडत असतील अशावेळी
अित मह वा या अ यागतांसाठी.
5.

शासन मु ण व लेखनसाम ी संचालनालय व तु ं ग
िवभागाकडे िवचारणा न करता थािनक खरे दी
करणे.

6.

9.

महारा

आक मक खचर् िनयमावली

1965 मधील िनयम मांक-104.

िनयम

मांक 115 आिण महारा

ाने घे यास व भाडे

आक मक ◌ाच िनयम 1965 मधील िनयम 147

काय लयासाठी दूर वनी मंजरू करणे.

शासन िनणय

िनवृ ीवेतन िवषयक करणे महालेखापाल

महारा

मािहतीचे िववरणप पाठिवणे

4,मं ालय,मुंबई-32,िद.19/9/2005.

शासकीय कमचा-यांचे मािसक दे य वेतन व

मांक िवअ -1000/ . .

46/2001/िविनमय, िद.11/7/2001
पिरप क
महारा

शासन,िव िवभाग,शासन

मांक सेिनवे-1005/111/सेवा-

शासन,िव िवभाग,शासन िनणय

मांक डीडीओ-1005/ . .147/कोषा-

शा-5,मं ालय,मुंबई-32,िद.26/9/2005.

घरबांधणी अि मा दारे रा य शासकीय कमचा-

महारा

ह क व िहतसंबंधीचे ह तांतरण.

िविनमय, िदनांक 25 जून 2003.

अितिर त िव ल ध (अिनवाय योजना)

महारा

अिधिनयम,1974 िश लक रकमेचे िनलखन.
13.

भाग - पिहला, उपिवभाग - दोन.

काय लयासाठी जागा भा

यांना िदले या कज संबध
ं ी शासनास ा त झाले या
12.

वरील माणे.

मांक - 142 (J)

भ याचे दान ब ँकेमाफत करणेबाबत.
11.

भाग - पिहला, उपिवभाग - चार.

िनयम

काय लयाकडे पाठिवतांना यासोबत िवभागीय
10.

आक मक खच,1965 मधील

िनयम-19,पिरिश ट-4.

भाग - पिहला, उपिवभाग - एक.

दान कर यास मंजरू ी दे णे.

8.

मांक िवअ

अराजपि त शासकीय कमचा-यांना सण अ ीम
मंजरू करणे

7.

शासन िनणय,िव िवभाग

आक मक खच स मंजरू ी देणे.

पाठिव यासाठी परवानगी दे णे व संकीण अनावत
4.

मांक व तारीख

तातडी या व िनकडी या करणी (इं जी/मराठीत)
मु णाचे काम थािनक खाजगी मु णालयामाफत

2.

शासन िनणय

महालेखापाल काय लयात जतन केलेली दे यके न ट
कर याबाबत.

शासन,िव िवभाग,शासन िनणय

मांक घबांअ-10.01/ . .73/2001/
शासन,िव िवभाग,पिरप क

मांक एमहायएस-1084/सीआर -331/ सेवा-

8, िदनांक 4/11/2003.
महारा

पिरप क

शासन,िव िवभाग,शासन

मांक मुआख-10.04/ . .32

2004/िविनमय, िदनांक 4 जून 2004.

अिभ ाय (अस यास

(12)
कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क)
सवसाधारण काय लयीन कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम
अ. .

शासिकय प कानुसार िदलेले िवषय

1.

अनिधकृतपणे गैरहजर राहणा-या कमचा-यावर

म.शा.िव िवभाग,शासन पिरप क

मागासवग यांचा सरळसेवा भरती तसेच

म.शा.सा. .िव.शासन पिरप क

वेळीच कायवाही करणे.
2.

पदो नतीमधील अनुशेष भ न काढणे.
3.

िदनांक 18 जून 2005.

कर याचा माग सुलभ होणे.
5.

शासना या अिधिनयम-2002 अ वये नागिरकांनी
केले या अज दारे मािहती पुरिवणे,अज संबंिधत
ािधकरणाकडे पाठिवणे व के

शासनाचा

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अ वये

.बीसीसी-

िद.17/5/2004.

कर याबाबत.

पारदशकता खुलेपणा आिण जबाबदारी िनम ण

.अरजा-

2002/1306/16-ब,मं ालय, मुंबई, - 32
म.शा.सा. .िव.शासन पिरप क

मािहती या अिधकारासंबंधी काय लयीन कामात

अिभ ाय
(अस यास)

2405/ . .8/सेवा-8,िद.15 स टबर 2005.

मािहती या अिधकारा संदभ त क शासना या

तािवत अिधिनयमातील तरतूदीनुसार पूवतयारी

4.

पिरप क मांक व तारीख

.केमाअ-

2005/ . .190/05/5,मं ालय,मुंबई-32,
महारा

शासन, राजप ,असाधारण,

ऑ टोबर 5,2005/आ वन 13,शके 1927
शासन पिरप क,सामा य शासन िवभाग,

मांक कमाअ-2005/ . .196/(भाग-2)/

05/5,मं ालय,मुंबई-3, िद. 7 ऑ टोबर 2005

अिभ ाय

(अस यास)

अजदारास अज कर यास िवनंती करणे.
6.

के

शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-

2005 ची अंमलबजावणी करणे.

म.शा.शासन पिरप क,सा. .िव. मांक -केमाअ
2005/ . .315/05//5,मं ालय,मुंबई-32
िदनाक 14 ऑ टोबर 2005

7.

भांडारातील व तूंवर यो य असे िनदशांक करणे.

म.शा.शासन पिरप क,िव िवभाग कमांक -

8.

नादु

शासन पिरप क,िव िवभाग

मांक - डीएमपी

शासन पिरप क,िव िवभाग

मांक - डीएटी-

त व िनकाली सामान आिण कालबा व

िजण सािह य पडू न राहणे.
9.

भांडार पडताळणी या मागील िनरी ण

ितवृ ातील पिर छे दांना (आ ेपांना) त परतेने

अनुपालन करणेबाबत
10.

1061/12195/सात, िदनांक 28 िडसबर 1992
1272/4556/ए-4, िदनांक 9/1/1973.

शासन सेवेतील कमचा-यांची /राजपि त

1.म.शा.सा. .िव.पिरप क मांक -एसआर ही

तयार करणे.

2.शासन पिरप क सा. .िव. मांक-एसआर ही

अिधका-यांची सेवा ये ठता सूची

11.

ईएस ही-10/11/1258, िदनांक 11/9/1958

येक वष

- 2005/ . .56/2005/12, िद.30/9/2005
1087/024/12, िदनांक 23 िडसबर 1988.

चतुथ ण
े ी कमचा-यां या पदो नतीबाबत.

म.शा.सा. .िव.पिरप क मांक बीसीसी-

1097/ . .63/97/16-ब, िदनांक 18 ऑ टोबर
1997.

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड )
काय लयीन कामाशी संबंिधत काय लयीन आदे श/धोरणा मक पिरप के
अ. .

िवषय

मांक व तारीख
व री ल

मा णे.

अिभ ाय(अस यास)

(13)
कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (इ)
संचालक,मािहती व जनसंपक काय लय,नागपूर या काय लयासाठी उपल ध द तऐवजांची यादी
अ.
.

द ताऐवजाचा कार

1.

सेवािनवृ ी कमचारी वेतन/उपदान करणे

2.

अ जत / आक मक / वे कीय रजा करणे

3.

वग-3 व वग 4 ची िर त पदे मंजरू करणे

4.

अितिर त कायभार

5.

कमचा-यांची िवशेष वेतन मंजरू करणे

6.

कमचा-यांची पदो नती/बदली करणे फाईल

7.

भिव य िनव ह िनधी अि म मंजरू करणे

8.

अिधकारी / कमचारी िनवड न ती फाईल

9.

यायालयीन करणे

10.

ैमािसक िववरणप फाईल

11.

िवभागीय चौकशी करणे

12.

जनते या गा-हाणी व त ारी

13.

लोकसेवा क ांना कामे देणेबाबत

14.

अफरातफर : ैमािसक अहवाल फाईल

15.

सेवायोजन : ैमािसक िववरणप

16.

आवक-जावक न द वही

17.

प कारांना अिध वीकृती पि का मंजरू करणे

18.

प कारांना रे वे/एस.टी.सवलत करणे.

19

मािसक लोकरा य अंक काशने फाईल

20

िवभागीय दशने फाईल

21

अनुदान िवतरण / तपिशलवार दे यके

22

मािसक खच / िविनयोजन लेखे

23

खच ताळमेळ / सुधािरत अंदाजप क

24

िवषय

संबंिधत य ती /
पदनाम

आ थापना / शासिनक

दूरमु क चालक

य तीचे िठकाण / उपरो त
काय लयात उपल ध
नस यास
मु यालय नागपूर.

आ थापना/ शासिनक
अिध वीकृती

आ थापना /

दूरमु क चालक

शासिनक

मु यालय नागपूर.

किन ठ िलपीक
अिध वीकृती

दशन सहा यक

मु यालय नागपूर.

लेखापाल

मु यालय नागपूर.

काशने
लेखा िवषयक

ैमािसक/सहामाही िववरणप

25

वाहन दु

ती खच स मंजरू ी फाईल

वाहन दु

ती

वाहनशाखा मुख

मु यालय नागपूर

26

वृ िच िच ीकरण न दवही

27

वृ िवशेष / यशकथा / खास लेख न दवही

िच ीकरण

िट. ही.कॅ मेरामन

”

वृ संकलन

मािहती सहायक

”

29

छायािच न दवही

छायािच

छायािच कार

”

30
31

पो टे ज टँ प न दवही

आवक-जावक

किन ठ िलपीक

”

32

शासकीय लेखनसाम ी न दवही
जडसं ह व तू न दवही

भांडार िवषयक

भाडार िलपीक

33

वा षक भांडार पडताळणी फाईल

34

वृ प फेरतपासणी अहवाल करणे फाईल

जािहरात िवषयक

िलपीक

मु यालय नागपूर.

35

दशनी व वग कृत जािहरात िवतरण न दवही

जािहरात िवषयक

िलपीक

मु यालय नागपूर.

36.

जािहरात िवषयक सा तािहक अहवाल फाईल

मु यालय नागपूर.

(14)
कलम 4 (1) (ब) (vi)
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयाम ये द ताऐवजाची वगवारी
अ.

िवषय

1.

आ थापना / शासिनक

द ताऐवजाचा कार /न ती /म टर
न दपु तक, हाऊचर इ.
1. कमचा-यांचे सेवापु तके
2. सेवािनवृ ी वेतन करणे

मुख बाबीचा
तपशीलवार
-

3.रजा मंजरू करणे

-

4.भिव य िनव ह िनधी अि म
5.वेतनवाढ करणे
6.वैय तक न ती

-

8. यायालयीन करणे

-

7. िवभागीय चौकशी करणे

सेवािनवृ ी पयत.
सेवािनवृ ी पयत.

सेवे या कालावधीपयत.
सेवे या कालावधीपयत

सेवािनवृ ीनंतर पाच वषपयत.

-

10.पदो नती व इतर बाबी.

सेवािनवृ ीपयत.

सेवे या कालावधीपयत.

11.गट िवमा योजना
2.

लेखा िवषयक

सेवािनवृ ीनंतर दोन वषपयत.

1.कॅ शबुक न द रिज टर

-

20 वषपयत.

3.बजेट न ती.

-

5 वष.

2.आक मक खच न द पु तक
4. वासभ ा दे यक न ती.

5 वष.
3 वष.

-

6.वेतन दे यके
जािहरात

-

5.मािसक खच िववरण न ती.
3.

सेवािनवृ ी वा मृ यूनंतर पांच वष.

संपण
ू काळ.

सेवािनवृ ी वा मृ यनंतर तीन वष.

-

9.गोपिनय अहवाल

सुरि त ठे व याचा कालावधी

2 वष.

35 वष.

वग कृत / दशनी जािहरात न दव ा

5 वष.

कलम 4 (1) (ब) (vii)
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लया या पिरणामकारक कामासाठी
जनसामा यांशी स लामसलत कर याची यव था.
अ.
1.

स लामसलतीचा िवषय

काय णालीचे िव तृत वणन

कोण या
अिधिनयमा/पिरप का दारे

अिध वीकृती सिमती ारे

संचालक,मािहती व जनसंपक,नागपूर हे

शासन िनणय सामा य शासन

पि का मंजरू करणे.

सिचव आहे त. प कारांना अिध वीकृती

अिध वी/1099/1570/ . ./

प कारांना अिध वीकृती

प कारांना रे वेत व
एस.टी. दारे
िमळणे.

वास सवलत

िवभागीय अिध वीकृती सिमतीचे सद य
काड मंजरू करणे किरता सिमतीची बैठक
आयोिजत क न यां या अज वर मंजरू /
नामंजरू ीची िशफारस कर यात येते.

प कारांना यां या प कािरते या कामासाठी
बाहे रगावी जाणेकिरता एस.टी. व रे वेम ये

सवलत िमळावी हणून संचालक (मािहती)
नागपूर वा संबंिधत िज
हे माणप

िवभाग,मं ालय,मुंबई मांक :
135/2000/34, िदनांक 8

जानेवारी 2002 व 22 जानेवारी
2003.

-

ाचे िज हा मिहती

मािणत क न संबंिधत

खा याला पाठिवतात.
3.

शासना या िविवध िवकास

शासना या िविवध िवकास योजनांची

होणेबाबत.

पोहोच यासाठी संचालक (मािहती) नागपूर

कामाची अंमलबजावणी

मािहती तळागाळातील लोकांपयत

यां या मुख उपिसथतीत आढावा बैठकीचे
आयोजन क न सव िज हा मािहती

अिधका-यांना बैठकीला बोलािवतात. यावेळी
शासना या िविवध िवकास िवषयक कामाची
अंमलबजावणीबाबत मागदशन केले जाते.

अिधिनयम वा पिरप काचा
संबंध येत नाही.

पुनरावृ ती
काल

(15)
4.

मािहतीचा अिधकार

अिधिनयम कायशाळा

मािहती िमळिवणे हा लोकांचा मुलभूत

शासन पिरप क

अिधकार आहे . शासकीय कारभारात व

मांक

केमाअ2005/ . .190/05/5

शासन यं णेत पारदशकता, खुलेपणा

िदनांक 18.6.2005.

आिण िव वासाहता आव यक आहे .

शासन पिरप क

या टीने जनतेनी िवचारलेली मािहती देणे

सुलभ हावी याकिरता नागपूर व अमरावती

िवभागातील सव िज हा मािहती अिधकारी /
मािहती अिधकारी / सहा यक मािहती

केमाअ

मांक

2005/ . .293/05/5,िदनांक
6.9.2005.

अिधकारी यांचेसाठी कायशाळे चे आयोजन
कर यात येते.
5.

जनते या गा-हाणी व तकारीची
दखल घेणे.

या िवभागातील जनतेने कमचारी वा

शासन पिरप क कमांक

अिधकारी यांचेबाबत गा-हाणी वा त ारी

सामा य

के यास संदभ िधन करणाची शहािनशा

क न याबाबत वेळीच दखल घे यात येऊन
संबंिधतांना याय दे यात येतो.

शासनिवभाग/संकीण/1096/

77/ . .8/18-

अ,िद.13/01/1996.

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना - अ
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लया या सिमतीची यादी कािशत करणे.
अ.
.

सिमतीचे नांव

सिमतीचे सद य

सिमतीचे उि ट

िकती वेळा

घे यात येते

सभा

जनसामा या
साठी खुली

सभेचा

कायवृ ांत (उपल ध)

आहे कवा
नाही.
1.

रा य

मु यालयाशी नगडीत आहे

अिध वीकृती
सिमती
2.

िवभागीय

अिध वीकृती
सिमती

1.अ य

2. सद य - 4
2.संचालक

/उपसंचालक
मािहती व

जनसंपक (सद य
सिचव)

प कारांना प कािरते या

कामासाठी बाहे रगांवी एस.टी/
रे वेने जा यासाठी
भा

वास

ात सुट िमळावी हणून

यांना अिध वीकृती पि का
ावी कवा कसे याबाबत

सिमतीला मंजरू /नामंजरू

कर याचे अिधकार असतात.
तसेच यांना शासकीय

णालयात िवनामु य सेवा

िदली जाते.

-

-

-

वषभरातून

जनसामा यां

बैठकीचे इितवृ तयार

मिह यांनी

नाही.

अिध वीकृती

दर तीन

चार वेळा

घे यात येते.
या बैठकीस
नागपूर

िवभागातील
सव िज हा
मािहती

अिधकारी
उप थत
राहतात.

साठी खुली

क न रा य

सिमतीकडे पुढील
कायवाहीसाठी
सादर करणे.

(16)
कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना - ब
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लया या अिधसभांची यादी कािशत करणे.
अ.
.

अिधसभेचे नांव

सभेचे सद य

सभेचे उि ट

िकती वेळा

सभा जन -

घे यात येते

सभेचा

सामा या

कायवृ ांत

साठी खुली

(उपल ध)

आहे कवा
नाही.
-

-

-

-

-

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना - क
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लया या पिरषदांची यादी कािशत करणे.
अ.
.

पिरषदे चे नांव

पिरषदे चे सद य

पिरषदे चे उि ट

िकती वेळा

सभा जन -

घे यात येते

सभेचा

सामा या

कायवृ ांत

साठी खुली

(उपल ध)

आहे कवा
नाही.
-

-

-

-

-

-

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना - ड
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लया या कोण याही सं थेची यादी कािशत करणे.
अ.
.

सं थेचे नांव

-

सं थेचे सद य

सं थेचे उि ट

िकती वेळा घे यात

-

-

-

-

येते

-

सभा जनसामा या

साठी खुली आहे कवा
नाही.

-

सभेचा

कायवृ ांत (उपल ध)

-

-

-

-

कलम 4 (1) (ब) (ix)
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची नांव,े प ते व यांचे मािसक वेतन.
काय लयाचा प ता : संचालक,मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,नागपूर-अमरावती िवभाग,जुने सिचवालय इमारत
पिहला माळा,िस हील लाई स,नागपूर.
अ.
.
1.

पदनाम
संचालक (मािहती)

अिधकारी /कमचा-याचे
नांव

वग

शासक य सेवेत
जू िदनांक

दूर वनी मांक
फॅ स/ई-मेल

एकू ण वेतन

I

--

2560652 (का)

--

ी.जग नाथ पाटील

II

16.6.1980

2565108 (का)

58011/-

िर त

-

-

िर त

2524119 (िन)

2.

सहायक संचालक (मािहती)

3.

मािहती सहायक

िर त

III

4.

मािहती सहायक

िर

III

िर त

-

-

5.

मािहती सहायक

ी. भाकर बाराहाते

III

13.08.1982

-

38358/-

6.

िट. ही.कॅ मेरामन

ी. नेहिदप ड गरे

III

16.8.2008

-

50195/-

7

िट. ही. कॅ मेरामन

ी.आिशष यावले

18.5.2013

--

40743/-

8.

मु ही कॅ मेरामन

ी.एन.टी.रामटे के

1.07.1988

-

73236/-

9

मु ही कॅ मेरामन

10.

लघुलेखक

11.
12

दशन सहायक
लेखापाल

III
III

--

--

--

ी.जी.टी.बावणे

III

16.09.1994

-

62771/-

ी.रमेश गोटाफोडे

III

13.3.1981

-

47990/-

ीमती ितभा माठू ळकर

III

22.3.1983

-

47129/-

िर त

III

(17)
III

-

-

-

ी. आर.आर.िडकवार

III

18.05.1983

-

47129/-

दूरमु क चालक

ी.कोमल बानाईत

III

23.7.2009

-

26592/-

दूरमु क चालक

ी. अे.जी. सोनकुसरे

III

15.6.1995

-

31881/-

दूरमु क चालक

ी.मनोज सोयाम

III

5.1.2004

-

27890/-

18.

दूरमु क चालक

ीमती पु पलता गोडबोले

III

1.4.2000

-

28702/-

19.

दुरमु क चालक

ी. िकशोर बेले

III

19.10.2007

-

28235/-

20.

दुरमु क चालक

ी. आर. ही.िनकोडे

III

12.02.1986

-

42923/-

21.

छायािच कार

ी.एस.एस.धारगावे

III

1.10.1993

-

47560/-

22.

लेखािलपीक

III

--

-

--

23.

टं कलेखक

ी.महादेव बसेना

III

20.8.2009

-

24531/-

24.

िलपीक-टं कलेखक

कु.सिवता िचवंडे

III

18.9.1991

-

26892/-

25.

वाहन चालक

ी.एन.जी. नागपुरे

III

25.7.1980

-

41921/-

26.

वाहन चालक

ी.यु.एस. गजिभये

III

1.7.1998

-

29738/-

27.

वाहन चालक

ी.अे.एम. नेवारे

III

21.7.1998

-

29278/-

28.

िट. ही.कॅ मेरा पिरचर

ी. ही.जी.तेलंग

III

22.06.1994

-

29611/-

29.

मु ही कॅ मेरा पिरचर

ी.पी. ही.ढोमणे

III

22.06.1994

-

29611/-

30.

जावक वार

ी.एस.एस.दुधे

III

1.06.1984

-

27415/-

31.

रोिनओ ऑपरे टर

ी.एस.एल.गंगच ीवार

IV

22.11.1978

-

28872/-

32.

नाईक

ी.पी.एस. कामडी

IV

25.02.1981

-

29565/-

33.

अंधार कोठडी सहायक

ी.आर.एस.वाटे कर

IV

1.04.2000

-

27604/-

34.

मदतनीस

ी. धीर मोहोड

IV

18.8.2009

-

29975/-

35.

संदेशवाहक

ी.ए.एल.वानखेडे

IV

21.03.1985

-

29517/-

36.

िशपाई

ी.श ृ न मांडवकर

IV

3.7.2014

-

15555/-

37

संदेशवाहक

ी.डी.के.चाफले

IV

6.08.1998

-

24528/-

13.

विर ठ िलपीक

14.

दूरमु क चालक

15.
16.
17.

िर त

िर त

कलम 4 (1) (ब) (x)
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील अिधकारी व कमचा-यां या
वेतनाची िव तृत मािहती कािशत करणे.
अ.

वग

वेतन परे षा

इतर अनु ेय भ ते
िनयिमत (महागाई
संगानुसार
भ ता, घरभाडे भ ता, (जसे वास भ ता)
शहर भ ता)

िर त
संचालक (मािहती)

वग-1

ी.जग नाथ पाटील
सहायक संचालक

वग-2

ी. भाकर बारहाते
मािहती सहायक

वग-3

4.

िर त
मािहती सहा यक

वग-3

5

िर त
मािहती सहा यक

वग-3

6

ी. नेहिदप ड गरे
िट. ही.कॅ मेरामन

वग-3

9300-34800
G.P. – 4300/9300-34800
G.P. – 4300/9300-34800
G.P. - 4400

7

ी.एन.टी.रामटे के
मु ही कॅ मेरामन

वग-3

8

िर त
मु ही कॅ मेरामन

वग-3

1.
2.
3.

15600-39100
G.P. – 7600/9300-34800
G.P. - 4400/9300-34800
G.P. – 4300/-

िवशे ष
(जसे क प भ ता
िश ण भ ता)

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

9300-34800/G.P. – 4800/-

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

9300-34800
G.P. - 4400

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

(18)
9

ी.आिशष यावले
िट. ही. कमेरामन

10

ी.जी.टी.बावणे
लघुलेख क
वग-3

11.

ीमती ितभा माठू ळकर
लेखापाल
वग-3

12.

ी.आर.जे. गोटाफोडे
दशन सहायक
वग-3

13.
14.

वग-3

9300-34800/G.P. – 4400/9300-34800
G.P. - 4700
9300-34800
G.P. - 4200
9300-34800
G.P. - 4200

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

नयमा माणे

ी.एस.एस.धारगावे
छायािच कार

वग-3

5200-20200
G.P. - 3100

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िर त
विर ठ िलपीक

वग-3

5200-20200
G.P. - 2400

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

15

ी.कोमल बानाईत
दूरमु क चालक

वग-3

9300-34800
G.P. - 2400

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

16.

ी.आर.आर.िडकवार
दूरमु क चालक
वग-3

9300-34800
G.P. - 4200

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

17

ी.अशोक सोनकुसरे
दूरमु क चालक

9300-34800
G.P. - 2400

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

18.

ी. मनोज सोयाम
दूरमु क चालक

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

19.

ी.िकशोर बेले
दूरमु क चालक

वग-3
वग-3
वग-3

20.

ी.आर. ही.िनकोडे
दूरमु क चालक

21.

ीमती पु पलता गोडबोले
दूरमु क चालक
वग-3

22.

िर त
लेखा िलपीक

23.

वग-3

9300-34800

G.P. - 2400
9300-34800

G.P. - 2400
9300-34800
G.P. - 4200
9300-34800
G.P. - 2400

वग-3

5200-20200
G.P. - 1900

कु.सिवता िचवंडे
िलपीक-टं कले खक

वग-3

5200-20200
G.P. - 1900

24.

ी.महादे व बसेना
टं कलेख क

वग-3

5200-20200
G.P. - 1900

25.

ी.एन.एस. नागपूरे
वाहन चालक

वग-3

5200-20200
G.P. - 2750

26.

ी.यु.एस. गजिभये
वाहन चालक

वग-3

5200-20200
G.P. - 2200

27.

ी.अे.एम. नेवारे
वाहन चालक

वग-3

5200-20200
G.P. - 2200

28.

ी. ही.जी.तेलंग
िट.वही.कॅ मेरा पिरचर वग-3

5200-20200
G.P. - 2800

29.

ी.पी. ही.ढोमणे
मु ही कॅ मेरा पिरचर

वग-3

5200-20200
G.P. - 1800

30.

ी.एस.एस.दुधे
जावक वार

वग-3

5200-20200
G.P. - 2000

31.

ी.एस.एल.गंगच टीवार
रोिनओ ऑपरे टर
वग-4

5200-20200
G.P. - 1600

32.

ी.पी.एस. कामडी
नाईक

5200-20200
G.P. - 1800

33

34

वग-4

ी.आर.एस.वाटे कर
अंधार कोठडी
सहायक

वग 4

ी.ए.एल.वानखे डे
संदेशवाहक

वग-4

4440-7440
G.P. - 2800
5200-20200
G.P. - 1800

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

(19)

35

ी.श ृ न मांडवकर
िशपाई

36

ी. ी.के.चापले
संदेशवाहक

37

ी. धीर मोहोड
मदतनीस

5200-20200
G.P. - 1300

वग-4
वग-4

4440-7440
G.P. - 1600

वग-4

4440-7440
G.P. - 1600

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

िनयमा माणे

कलम 4 (1) (ब) (xi)
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयाचे
मंजरू अंदाजप क व खच चा तपशील याची िव तृत मािहती कािशत करणे
अ. . अंदाजप कीय शीष चे वणन
1.

2.

आ थक वष 2016-2017

अनुदान
( पये हजारात)

िनयोिजत वापर ( े
व कामाचा तपशील)

001-ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖ व शासन

1,50,00,000/-

वेतन,दू र वनी, वास,काय लय

अिधक अनुदान अपेि त अिभ ाय
अस यास पयात

खच,संगणक,जािहरात,मोटार

-

वाहने इ.बाबीवरील खच
106-मा हती व

िस दी- दशन

20,00,000/-

पथकाची योजना

वेतन,दू र वनी, वास,काय लय
खच,संगणक,जािहरात,मोटार
वाहने इ.बाबीवरील खच

-

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना-अ
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील अनुदान वाटपा या काय माची कायप दती
2016-17 या वष साठी कािशत करणे.

काय माचे नांव
















लाभाथ या पा ता संबंधी या अटी व शत
लाभ िमळ यासाठी या अटी

लाभ िमळ यासाठी या कायप दती

पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले कागदप

काय माम ये िमळणा-या लाभाची िव तृत मािहती
अनुदान वाटपाची कायप दती
स म अिधका-याचे पदनाम

िवनंती अज सोबत लागणारे शु क
िवनंती अज चा नमुना

सोबत जोडणे आव यक असले या कागदप ांची यादी(द तऐवज/दाखले)
जोड कागदप ाचा नमुना

कायप दती संदभ त त ार िनवारणासाठी संबंिधत अिधका-याचे पदनाम
तपिशलवार व

येक तरावर उपल ध िनधी (उदा:िज हा पातळी,तालुका पातळी,गाव पातळी)

लाभाथ ची यादी खालीत नमु यात

या कायालयाकडू न

अनुदानाचे वाटप कर यात
येत नाह . यामु ळे सदहू
मा हती नरंक आहे.

(20)
कलम 4 (1) (ब) (xii) नमूना-ब
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील अनुदान काय माअंतगत
लाभाथ ची िव तृत मािहती कािशत करणे.
योजना / लाभाथ चे नांव : ---अ. .

लाभाथ चे नांव व प ता

अनुदान /लाभ याची र कम / व प िनवड पा तेचे िनकष

- िनरं क -

- िनरं क -

अिभ ाय

- िनरं क -

-

कलम 4 (1) (ब) (xiii)
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील िमळणा-या/सवलतीचा परवाना याची
चालू वष ची तपिशलवार मािहती
अ.
.

परवाना धारकाचे
नांव

परवा याचा
कार

परवाना
मांक

िदनाक
पासून

िदनांका
पयत

साधारण
अटी

परवा याची
िव तृत मािहती

- कलम 4 (1) (ब) (xiii) अ वये िवचारलेली मािहती या काय लयाशी संबंधीत नाही. -

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील मािहतीचे
इले ॉिनक व पात साठिवलेली मािहती कािशत करणे
( चालू वष किरता)
अ. .

1.

द तऐवजाचा
कार

िवषय

िफ म

कोण या इले
नमु यात

िडजीटल

कॅ मे-या दारे

ॉिनक

मािहती िमळिव याची प दत

जबाबदार
य ती

महामहीम मा.रा पती,मा.पंत धान,मा.रा यपाल,
मा.मु यमं ी,मा.उपमु यम ी व मं ीमंडळातील

इतर सद य,िवभागीय आयु त,िज हािधकारी व

िट. ही.

कॅ मेरामन

अित मह वा या अिधका-यां या काय माचे-

बैठकीचे िडजीटल कॅ मेरा दारे िच ीकरण क न
काय लयातील FTP दारे मुंबई दुरदशन क

येथे

िफड पाठवून दूरदशन दारे सवदूर सारीत करणे.
3.

ई-मेल

संगणका दारे

ई-मेल दारे संगणकावर बाहे रील िज

ातून

आलेली मह वाची काय माचे वृ ,े छायािच े

थािनक वृ प ांना िस दीसाठी व या िवभागातील

संगणक
चालक

सव िज हा मािहती अिधका-यांना यां या

िज
4.

इंटरनेट

संगणका दारे

ातील वृ प ांना िस दीसाठी पाठिवले जाते.

इंटरनेट दारे वेबसाईटवर आलेले शासनाचे मह वाचे
िनणय / पिरप के / वृ िवशेष / खास लेख तसेच

मह वा या घडामोडीिवषयक बात यां या टआऊट

संगणक
चालक

काढू न याबाबत काय लय मुखांमाफत कायवाही
कर यात येते.
5.

छायािच ण कॅ मेरा दारे

मा.म ीमहोदय व अित मह वा या य त या

काय माचे िच ीकरण क न ते थािनक वृ प ांम ये
िस दीसाठी पाठिवणे.

छायािच कार
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कलम 4 (1) (ब) (xv)
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता कािशत
उपल ध सुिवधा

.³Öê™ü µÖÖ“µÖÖ वेळे संदभ त मािहती
2 .¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü िवषयी मािहती
3. कॉ»ÖÃÖë™ü¸ü िवषयी मािहती
4 .†×³Ö»Öख तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती
1

अ.
.
1.

2.

सुिवधे चा कार

भे ट या या वेळेसंदभ त
मािहती.

वेळ

5.

कामा या तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती

6.

नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती

7.

सुचना फलकाची मािहती

8.

ंथालय िवषयी मािहती

कायप दती

सकाळी

बाहे रील अ यागतांना उदा:वृ प ांचे

सायंकाळी
5.45

काय लयीन वेळेत संचालक (मािहती)

10.00 ते

संपादक, प कार व इतर यांना

जबाबदार
य ती/
कमचारी

त ार
िनवारण

नागपूर

मा.संचालकांचे

संचालक

वीय सहायक

यांना भेटता येते.

मािहती व

जनसंपक
नागपूर.

वेबसाईट िवषयी
मािहती.

सकाळी

इंटरनेट दारे वेबसाईटवर आलेले शासनाचे

dirinfngp@gmail
.com

सायंकाळी
5.45

खास लेख तसेच मह वा या घडामोडी

10.00 ते

िठकाण

मह वाचे िनणय /पिरप के/ वृ िवशेष /

नागपूर

सहायक

संचालक

िवषयक बात यां या टआऊट काढू न

याबाबत सहायक संचालकांचे माफत

कायवाही केली जाते.
3.

कॉल सटरिवषयी
मािहती

4.

अिभलेख तपासणी
साठी उपल ध सुिवधांची
मािहती.

5.

कामा या तपासणीसाठी
उपल ध सुिवधांची
मािहती.

6.

नमुने िमळ याबाबत
उपल ध मािहती.

7.

सुचना फलकाची
मािहती.

-

-

-

-

-

सकाळी

काय लयातील भांडार पडताळणी संगी

नागपूर

सायंकाळी
5.45

वेळीच यांनी िवचारले या मािहतीचे

10.00 ते

संबंिधत पडताळणी अिधकारी यांना

-

िनरसन केले जाते.

-

-

सहायक वा इतर कमचा-यांना िविवध

शासकीय काय मास /बैठक ना उप थत

राहाता यावे याकिरता काय माचा तपशील
सुचना फलकावर दररोज िलिहला जातो.
शासनाचा मािहती अिधकार 2005

अंतगत िनयमाचे पालन क न अिपलीय
ािधकारी-मािहती अिधकारी व सहायक

मािहती अिधकारी यां या नांवाचे फलक
-

लोक ितिनध ना िदसतील अशा िरतीने
वेश दाराजवळ लाव यात आले.

संचालक

(मािहती)

जनसंपक

संचालक

-

िवभाग मुख/सहायक संचालक/मािहती

तयार कर यात आले असून ते

सहायक

नागपूर

-

के

-

नागपूर

-

मािहती व
नागपूर.
-

सहायक

संचालक

(मािहती)

जनसंपक

संचालक
नागपूर

मािहती व
नागपूर

(22)
8.

ंथालय िवषयी
मािहती

सकाळी

1.या काय लया या अिधन थ िवभागीय

10.00 ते

मािहती के

सायंकाळी
5.45

असून या मािहती के ात

नागपूर

िज हा मािहती

संचालक

मािहती क

जनसंपक

अिधकारी

ंथालय व वाचनालय असून येथे

िव ाथ सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 या

मािहती व

नागपूर

नागपूर.

वेळेत अ यास करायला येतात .

ंथालयासाठी एका ंथपालाची नेमणूक

कर यात आली आहे .

2. ंथालयातील/वाचनालयातील ंथांची व
पु तकांची वेळोवेळी तपासणी कर यात
येते.
9.

कालबा /िन पयोगी/

वाळवी लागलेली

-

कालबा /िन पयोगी/खराब झालेली
कवा वाळवी लागले या पु तकांना

पु तके.

नागपूर

नेमणूक कर यात आली असून यांनी
केले या

िज हा मािहती

जनसंपक

मािहती व

अिधकारी

य पडताळणी अहवाला-

नंतर काय लय

संचालक

संचालक/

र बातल ठरिव यासाठी एका सिमतीची

नुसार कालबा

सहायक

नागपूर.

ठरिव यात येतात व

मुखांमाफत आव यक

ती कायवाही केली जाते.

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
नागपूर येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी /सहायक शासकीय मािहती
अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) यांची िव तृत मािहती कािशत करणे.

अ. . शासकीय मािहती अिधका-याचे
नांव

1.

ी.जग नाथ पाटील

अ) शासकीय मािहती अिधकारी
पदनाम काय े
प ा / फोन
सहायक

नागपूर

संचालक िज हा

ई-मेल

मािहती व जनसंपक महासंचालनालय
जुने सिचवालय इमारत,पिहला माळा

dirinfngp
@gmail
.com

नागपूर. Tel.No.2565108 (Office)
2287603 (Res)

अिपलीय

ािधकारी

ी.मोहन राठोड
संचालक(मािहती)
नागपूर.

ब) सहायक शासकीय मािहती अिधकारी
अ. . सहायक शासकीय मािहती
अिधका-याचे नांव

1.

ी. भाकर बाराहाते

पदनाम
मािहती

सहायक

काय े
नागपूर
िज हा

प ा / फोन

ई-मेल

मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,

जुने सिचवालय इमारत,पिहला माळा,नागपूर.

dirinfngp@gmail.com

Tel. 2565108 (Office)
5636304 (Res)

अ. . अिपलीय अिधका-याचे नांव

पदनाम

क) अिपलीय अिधकारी
काय े
प ा / फोन

ई-मेल

यां या अिधन त

शासकीय मािहती
अिधकारी

1.

संचालक
ी.मोहन राठोड
अिपलीय अिधकारी तथा
(मािहती)
संचालक, मािहती व जनसंपक नागपूर
महासंचालनालय,नागपूर

नागपूर

िवभाग

संचालक,मािहती व जनसंपक
महासंचालनालय,जुने
सिचवालय इमारत,.

Tel.No.2560652 (Office)
Tel No.2540861 (Res)

dirinfngp
@gmail.com

शासकीय मािहती

अिधकारी,नागपूर /वध /
भंडारा/ग िदया चं पूर व
गडिचरोली.

(23)
कलम 4 (1) (ब) (xvii)
नागपू र येथील संचालक,मािहती व जनसंपक काय लयातील कािशत मािहती
मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,मं ालय,मुंबई तफ कािशत कर यात आले या शासनाची िविवध

िवकास कामे व क याणकारी योजनांना खालील िवषयावर आधािरत मािहती पु तका, िस दी प कांना या
काय लयाकडू न थािनक वतमानप ातून िस दी दे यात आली.

##

यूज बुलेटीन...
संचालक काय लय, नागपूरने नागपूर िहवाळी अिधवेशन 2015 म ये रा यात सव थमच यूज बुलेटीन सु
केले. हे यूज बुलेटीन संचालक मोहन राठोड यां या िवशेष पुढाकाराने सु

क न मुि त आिण ईले

ॉिनक

सार मा यमां या पधत पुढचे पाऊल ठरिवले. हे यूज बुलेटीन सु क न या काय लयाने सवच मा यमांम ये

रा य शासनाचा मािहती व जनसंपक महासंचालनालय हा िवभाग आधाडीवर आहे . यावर िश कामोतब केले.
हे यूज बुलेटीन, फेसबूक आिण हॉटस ॲपव न सारीत कर यात येत आहे.

##

नै स गक आप ी दूर वनी पु तका...
नैस गक आपदा बंधनासाठी िवभागीय व िज हा तसेच तालुका तरावर वतं

यं णा काय वत कर यात

आली आहे . नैस गक आप ीम ये मनु य व िव हानी टाळ यासाठी िविवध यं णांचा सम वय दूर वनी या
मा यमातून सुलभ हावा या हे तन
ु े ता काळ संपक साठी नागपूर व अमरावती िवभागाची “नै स गक आप ी
यव थापन-दूर वनी पु तका” तयार कर यात आली.

या पु तकेत नागपूर-अमरावती िवभागाचे िवभागीय आयु त,िज हािधकारी व सव िज
िनयं ण क ,संपक अिधकारी,
र तपे

ा,आद चे दूर वनी

ाचे नैस गक आप ी

थािनक वतमानप े,आकाशवाणी, सारमा यम,ॲ बुल स सेवा,सपिम ,

मांकाचा समावेश आहे. तसेच नैस गक आप ीचा

ितकार कर यासाठी व

पुर,च ीवादळे ,तुफान,गारपीट,मे घगजना वीज कोसळणे आदीपासून बचाव कर यासाठी यावयाची द ता
याबाबतची मािहती िवषद केली आहे .

##

िवधीमंडळ िहवाळी अिधवेशन-दूर वनी पु तका
दरवष िवधीमंडळ िहवाळी अिधवेशनािनिम

मा.मं ी य व इतर विर ठ अिधका-यां या यव थेसंबंधीची

मािहती पु तका व िविवध शासिकय काय लयांचे दूर वनी असलेली पु तका तयार कर यात येऊन सव
संबंिधत िशबीर काय लयांना मोफत िवतरण कर यात येते.

***

