कलम -2 (एच ) नमनु ा
मािहतीचा अिधकार अिधिनियम-2005अ वये
िवभागावार अिधकार यांची यादी
शासक य िवभागाचे नांव- महसूल व वन िवभाग
कलम-2 (एच ) a/b/c/d
अ. .
1

लोक अिधकारी सं या
-

सं था मख
ु ाचे पदनाम
िज हािधकारी, को हापूर

िठकाण व प ा
वरा यभवन, नागाळा पाक,
िज हािधकारी कायालय, को हापरू

कलम -2 (एच )नमनु ा (i)(ii)
कलम-4(1) (b) (i)
िज हािधकारी कायालय को हापरू येथील काय व कत ये याचा तपिशल
प रिश -01
अ. अिधकारी/कमचारी
पदनाम
काय
कामाचे व प
.
यांचे नांव
1
ी.संजय िशंदे
. उपिज हािधकारी भारत िनवडणक
उपिज हा िनवडणूक अिधकारी हणून
ू
तथा उप िज हा
आयोगाकडील
लोकसभा/िवधानसभ/ िवधानप रषद
िनवडणक
िनवडणक
ु ांचे िज हा िनवडणूक
ू अिधकारी कामकाज/रा य
िनवडणक
ू आयोगाकडील अिधकारी यांचे सूचने माणे कामकाज
लोकसभा/िवधानसभा/
करणे. िज हयातील िनवडणक
ू िवषयक
िवधानप रषद
बाब चे िनयोजन क न कायवाही करणे.
िनवडणक
ु ांचे कामकाज
2
ीम. सिु च ा
िनवडणक
वरील माणे
िज हािधकारी / उप िज हा िनवडणक
ू
ू
आमले
(तहिसलदार)
अिधकारी यांचे आदेश/िनदशानुसार
काम करणे
3 डॉ. अचना कुलकण नायब तहिसलदार
आ थापना/सैिनक
िज हािधकारी / उप िज हा िनवडणक
ू
(िनवडणक
मतदार/EVM
अिधकारी/ तहिसलदार िनवडणूक यांचे
ू )
आदेश/िनदशानस
ु ार काम करणे
4
ीम. शोभा कोळी नायब तहिसलदार
मतदार न दणी बाबतचे
िज हािधकारी / उप िज हा िनवडणक
ू
(िनवडणक
कामकाज
अिधकारी/ तहिसलदार िनवडणूक यांचे
ू )
आदेश/िनदशानस
ु ार काम करणे
5
ीमती िश पा
अ वल कारकून
मतदार न दणी बाबतचे
िज हा िनवडणक
ू कायालयातील
देसाई
कामकाज
मतदार न दणी या संकलनावर पयवे ण
क न िलिपकांना मदत करणे
Kha) (2) (1) (1).docx

अ. अिधकारी/कमचारी पदनाम
काय
. यांचे नांव
6
ी. आिद य कांबळे अ वल कारकून आ थापना/टपाल/सेवा
मतदार/EVM बाबतचे कामकाज
7.

ी. राजेश
आकुलवाड

िलपीक

आ थापना/EVM या
संकलनाबाबतचे कामकाज

8.

ी. रोिहदास ढगे

िलपीक

मतदार न दणी या
संकलनाबाबतचे कामकाज

9.

ी.

िलपीक

टपाल/सेवा मतदार या
संकलनाबाबतचे कामकाज

हाद पाटील

कामाचे व प
िज हा िनवडणक
ू कायालयातील
आ थापना/टपाल/सेवा मतदार या
संकलनावर पयवे ण क न
िलिपकांना मदत करणे
आ थापना/EVM- द री
कामकाज करणे, 6 बंडलम ये
द र ठे वणे, प यवहार करणे.
मतदार न दणी द री कामकाज
करणे, 6 बंडलम ये द र ठे वणे,
प यवहार करणे.

िज हािधकारी कायालय,को हापूर ( शासक य रचना)
करमणूक शाखा
िज हािधकारी/अपर िज हािधकारी
िनवासी उपिज हािधकारी
तहिसलदार करमणूक
नायब तहिसलदार करमणूक
अ वल कारकून/करमणूक कर िनरी क
िलपीक
कलम-4 (1)(b)(ii)नमनु ा

को हापरू येथील करमणक
ू शाखा-िज हािधकारी यांचे कायालयातील अिधकारी व कमचारी अिधकाराचा तपशील
अ. .
1

पदनाम
िज हािधकारी/अ पर
िज हािधकारी
को हापरू

क. शासक य
अिधकार- शासक य

कोण या कायदयाने
िनयम/शासन िनणय/
प रप का वये
कायालय मख
ु हणनू शासन,महसूल व
शासक य बाबीवर
वनिवभाग- िनणय
िनणय घेणे व कायवाही मांक एसकरणे
14/3613/ . .209/
Kha) (2) (1) (1).docx

अिभ ाय

ई-3/िदनांक
28/01/1992

अ. .

पदनाम

1

करमणक
ू कर िनरी क

2

िलपीक

ख.आिथक
कत य

कोण या कायदयाने
िनयम/ शासन
िनणय/प रप का वये
मंबु ई करमणक
ू शु क
अिधिनयम 1923

िच पटगहृ ,ि हडीओ
खेळगहृ ,के बल यांचे
लेखे तपासणे,
करमणूक कर भरणा
करणे इ.कामकाज
िच पटगहृ ,ि हिडआं
1)मंबु ई
खेळगहृ ,के बल परवाना शु क
मंजूर करणे,िवभागीय 1923
आयु ांना मािसक
वसल
ु ी प के सादर
करणे, िसनेमागहृ ाचे
सेवाशु क िहशोब
सादर करणे, करमणूक
िवषयी इतर कामकाज

अिभ ाय

करमणूक
अिधिनयम

कलम-4 (1)(b)(iii)
कलम 4(1)(b)(ii) नमुना ख
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदा-यांचे उ रदािय व िनि त Ûúº न कायप दतीत काशन (कामाचा कार/ नाव)
कामाचे Ã¾Öº प करमणूक शाखे संबंिधत तरतूद- अिधिनयमाचे नाव
मंबु ई िसनेमा (िविनयमन) अिधिनयम,1953
मंबु ई िच पटगहृ अिधिनयम, 1966
मंबु ई पोलीस अिधिनयम 1951
सावजिनक मनोरंजन जागांना लायसन देणे व यांचे िनयं ण िनयम 1960,1999
के बल टेिलि हजन नेटवक (रे यल
ु शे न) अिधिनयम 1995
शासन िनणय/प रप के /कायालयीन आदेश-शासन प रप क,महसूल व वन िवभाग,मं ालय,मबुं ई प रप क
.14/3613/ . 209/(2)/ई-3 िदनांक 28/01/92 व 30/4/1992
अ. .

कामाचे Ã¾Öº प

कालावधी िदवस

कामासाठी जबाबदार

Kha) (2) (1) (1).docx

अिभ ाय

1

िसनेमा परवाना मंजूरी

िनयमां माणे

2

ि हिडओ खेळगहृ परवाना मंजूरी

िनयमा माणे

3

के बल परवाना

िनयमा माणे

4

सां कृितक परवाना

िनयमा माणे

अिधकारी/ कमचारी
अ पर
िज हािधकारी/िनवासी
उपिज हािधकारी/करमणक
ू
कर
अिधकारी/सहा.करमणक
ू
कर अिधकारी/अ वल
कारकून/संबंिधत िलपीक
अ पर
िज हािधकारी/िनवासी
उपिज हािधकारी/करमणूक
कर
अिधकारी/सहा.करमणूक
कर अिधकारी/अ वल
कारकून/संबंिधत िलपीक
अ पर
िज हािधकारी/िनवासी
उपिज हािधकारी/करमणूक
कर
अिधकारी/सहा.करमणक
ू
कर अिधकारी/अ वल
कारकून/संबंिधत िलपीक
िनवासी
उपिज हािधकारी/करमणूक
कर
अिधकारी/सहा.करमणूक
कर अिधकारी/अ वल
कारकून/संबंिधत िलपीक

कलम-4(1) (ब)(iv) नमनु ा क(अ)
कामाचे कटीकरण
करमणक
ू शाखा- करमणूक कर वसल
ु ी िवषयक
अ. .
1

काम/काय
करमणक
ू कर उि

कामांचे माण
शासन िनणया माणे

आिथक ल
सन 2017-2018 म ये
ú उि िनरंक

कालावधी
1एिपल 2017
ते 31 माच
2018

Kha) (2) (1) (1).docx

अिभ ाय

अ. .
1

अ. .
1

काम/काय
िसनेमा परवाना,के बल
परवाना,ि हडीओ खेळगहृ
परवाना,सां कृितक परवाना

कलम-4(1)(ब) (iv) नमनु ा (ब)
येक कामाची कालमयादा
करमणक
ू शाखा
िदवस/तास पुण
जबाबदार अिधकारी
कर यास तो
कालावधी
शासक य
अ पर िज हािधकारी
िनयमा माणे

त ार िनवारण
अिधकारी
िज हािधकारी

कलम-4(1) (ब) (v)नमनु ा (अ)
करमणूक शाखा-िज हािधकारी कायालयातील कामाशी संबंिधत िनयम/अिधिनयम
सचु ना प रप कानुसार िदलेले िवषय
िनयम मांक व वष
िसनेमा परवाना, के बल परवाना,ि हडीओ
खेळगहृ परवाना,सां कृितक परवाना व इतर
कामकाज

अिभ ाय

1)मबुं ई िसनेमा (िविनयमन) अिधिनयम,
1953
2)मबुं ई िच पटगहृ अिधिनयम,1966
3)मबुं ई पोिलस अिधिनयम,1951
4)सावजिनक मनारंजन जागांना लायसन
देणे व यांचे िनयं ण िनयम 1960,1999
5)के बल टेिलि हजन नेटवक (रे युलेशन)
अिधिनयम 1995
6)मबंु ई करमणूक शु क अिधिनयम 1923
7)मबंु ई करमणूक शु क िनयम 1958

कलम-4(1)(ब)(v) नमनु ा ब
करमणक
ू शाखा-िज हािधकारी कायालयातील कामाशी संबंिधत शासन िनणय
अ. .

सचु ना प रप कानस
ु ार िदलेले िवषय

िनयम मांक वष

Kha) (2) (1) (1).docx

अिभ ाय

1

िसनेमा परवाना, के बल परवाना,ि हडीओ
खेळगहृ परवाना,सां कृितक परवाना व इतर
कामकाज

1)मबुं ई िसनेमा (िविनयमन) अिधिनयम, 1953
2)मबुं ई िच पटगहृ अिधिनयम,1966
3)मबुं ई पोिलस अिधिनयम,1951
4)सावजिनक मनारंजन जागांना लायसन देणे व
यांचे िनयं ण िनयम 1960,1999
5)के बल टेिलि हजन नेटवक (रे यल
ु ेशन) अिधिनयम
1995
6)मबुं ई करमणूक शु क अिधिनयम 1923
7)मबुं ई करमणूक शु क िनयम 1958
कलम-4 (1)(ब)(v)नमनु ा (क)
करमणूक शाखा-िज हािधकारी कायालयातील कामाशी संबंिधत प रप के

अ. .
1

सचु ना प रप कानुसार िदलेले िवषय
िसनेमा परवाना, के बल परवाना,ि हडीओ
खेळगहृ परवाना,सां कृितक परवाना व इतर
कामकाज

िनयम मांक वष
1)मबुं ई िसनेमा (िविनयमन) अिधिनयम, 1953
2)मबुं ई िच पटगहृ अिधिनयम,1966
3)मबुं ई पोिलस अिधिनयम,1951
4)सावजिनक मनारंजन जागांना लायसन देणे
व यांचे िनयं ण िनयम 1960,1999
5)के बल टेिलि हजन नेटवक (रे युलेशन)
अिधिनयम 1995
6)मबुं ई करमणूक शु क अिधिनयम 1923
7)मबंु ई करमणूक शु क िनयम 1958

अिभ ाय

कलम-4 (1)(ब)(v)नमनु ा (ड)
करमणूक शाखा-िज हािधकारी कायालयातील कामाशी संबंिधत आदेश/धोरणा मक प रप के
अ. .
1

सचु ना प रप कानुसार िदलेले िवषय
िसनेमा परवाना, के बल परवाना,ि हडीओ
खेळगहृ परवाना,सां कृितक परवाना व इतर
कामकाज

िनयम मांक वष
1)मबुं ई िसनेमा (िविनयमन) अिधिनयम, 1953
2)मबुं ई िच पटगहृ अिधिनयम,1966
3)मबुं ई पोिलस अिधिनयम,1951
4)सावजिनक मनारंजन जागांना लायसन देणे
व यांचे िनयं ण िनयम 1960,1999
5)के बल टेिलि हजन नेटवक (रे युलेशन)
अिधिनयम 1995
6)मबुं ई करमणूक शु क अिधिनयम 1923
7)मबुं ई करमणूक शु क िनयम 1958

कलम-4 (1) (ब) नमनु ा
Kha) (2) (1) (1).docx

अिभ ाय

अ. .
1

करमणक
ू शाखा-िज हािधकारी कायालयातील उपल ध द तऐवजांची यादी
द तऐवजाचा कार
िवषय
संबंिधत य /पदनाम
अिभ ाय
वग अ,ब,क,ड
करमणूक कर शाखा
हजूर रेकॉड
िवषयक कागदप े
कलम -4 (1)(vi)
करमणूक शाखा-िज हािधकारी कायालयातील उपल ध द तऐवजांचा वगवारी

अ. .
1

द तऐवजाचा कार
िनरंक

िवषय
िनरंक

संबिं धत य /पदनाम
िनरंक

अिभ ाय
िनरंक

कलम-4(1)(vii)
करमणक
ू शाखा-िज हािधकारी कायालया या प रणामकारक कामाशी जन सामा यांना स ला मसलत कर याची यव था
अ. .

स ला मसलतीचा िवषय

1

िनरंक

काय णालीचे
िव तृत वणन
िनरंक

कोण या
अिधिनयम/िनयम/प रप का दारे
िनरंक

पनु रावृ ी
िनरंक

कलम-4(ब)(viii)नमनु ा
करमणूक शाखा-िज हािधकारी कायालयातील सिमतीची यादी काशीत करणे
अ. . सिमतीचे नाव

1

सिमतीचे सद य

सिमतीचे
उि े

िज हा तरीय 1)िज हािधकारी , को हापूर
स लागार 2)पोलीस अिध क, को हापूर
सिमती
3) िनवासी उपिज हािधकारी,को हापूर
4)करमणक
ू कर अिधकारी,को हापूर
5)सहा.करमणूक कर अिधकारी,को हापूर
6)िच पटगहृ मालक ितिनधी
7)के बल ऑपरेटर ितिनधी
8)ि हडीओ िथएटस मालक ितिनधी
9) ॉडका टसचा ितिनधी
10)मि टिस टम ऑपरेटस ितिनधी
11) ाहक मंचाचा ितिनधी
12)पालकमं या दारे नामिनदिशत सद य-2

िकती वेळा
घे यात
येते

के बल व
3
ि हडीओ मिह यातून
पायरसीला
एकदा
आळा
बसणेबाबत.

Kha) (2) (1) (1).docx

सभा
जन
सामा
यासा
ठी
खुली
आहे/ना
ही
नाही

सभेचे
कायवृ ां
त

-

कलम-4(ब)(viii)नमनु ा
करमणूक शाखा-िज हािधकारी कायालयातील अिधसभाची यादी काशीत करणे
अ. .

अिधसभेचे नाव

सभेचे सद य

सभेचे उि े

िकती वेळा
घे यात येते

1

िनंरक
ं

िनरंक

िनरंक

िनरंक

सभा जन
सामा यासाठी
खुली आहे/नाही
िनरंक

सभेचे
कायवृ ांत
िनरंक

कलम-4(ब)(viii)नमनु ा
करमणूक शाखा-िज हािधकारी कायालयातील प रषदाची यादी काशीत करणे
अ. .

नाव

सद य

उि े

िकती वेळा
घे यात येते

1

िनंरक
ं

िनरंक

िनरंक

िनरंक

सभा जन
सामा यासाठी
खुली आहे/नाही
िनरंक

सभेचे
कायवृ ांत
िनरंक

कलम-4(ब)(viii)नमनु ा
करमणूक शाखा-िज हािधकारी कायालयातील सं थेची यादी काशीत करणे
अ. .

सं थेचे नाव

सं थेचे सद य

सं थेचे उि े

िकती वेळा
घे यात येते

1

िनंरक
ं

िनरंक

िनरंक

िनरंक

सभा जन
सामा यासाठी
खल
ु ी आहे/नाही
िनरंक

Kha) (2) (1) (1).docx

सभेचे
कायवृ ांत
िनरंक

कलम-4 (ब)(ix) नमनु ा
िज हािधकारी कायालय करमणक
शाखे
तील अिधकारी व कमचारी यांची यादी कािशत करणे
ू
अ.
.
1

अिधकारी/कमचारी यांचे नाव

वग

¹•Öæ िदनांक

दरु वनी मांक एकूण वेतन

िनवासी
उपिज हािधका
री
करमणूक कर
अिधकारी

ी.संजय शं. िशंदे

1

16/09/2016

9422404242 काया.14

ी.गणेश ह िशंदे

1

11/04/2016

9922447812 काया.14

3

सहा.करमणक
ू
कर अिधकारी

ी.डी.एम.सणगर

2

13/06/2016

9960343367

4

अ वल कारकून

ीमती एस.एस.नाईक

3

11/06/2018

9552772674 काया.14

5

िलिपक

6

िलिपक

3

01/06/2016

9673513737

2

7

पदनाम

िलिपक

लेखा
शाखेकडे

र पद
ी.अमोल बोलाईकर
र पद

3

8 करमणूक कर
िन र क

ी. बजरंग मगु डे

3

04/06/2018

9881755450

9 करमणूक कर
िन र क

ीमती आशा कहार

3

19/07/2013

8055511955

10 करमणूक कर
िन र क

ी. संतोष वाळके

3

18/06/2016

9158583300

11 करमणूक कर
िन र क

ी. शैलेश उंडाळे

3

05/06/2018

9860966389

12 करमणक
ू कर
िन र क

ी.आर.डी.ढगे

3

01/06/2018

9881013870

13 करमणूक कर
िन र क

रामचं गावडे

3

08/06/2018

9960542053

14 करमणूक कर

ी. िवण माने

3

11/07/2014

9130406071

Kha) (2) (1) (1).docx

लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14

लेखा
शाखेकडे
ü
काया.14
लेखा
शाखेकडे

िन र क
करमणूक कर
15 िन र क

ी.संजय लांबोरे

04/06/2018

16 करमणक
ू कर
िन र क

ी. िनतीन जंगम

3

31/12/2016

17 करमणूक कर
िन र क

ी.गजानन पोवार

3

31/12/2016

18 करमणूक कर
िन र क

ीमती मानसी शडे

3

18/06/2015

9096226751

19 वाहनचालक

ी.बी.आर राणे

3

15/01/2013

9823473838

20 िशपाई

ीमती चं भागा यादव

4

01/06/2009

21 िशपाई

ी.सिचन कोकरे

4

12/10/2011

3

9657609275 काया.14

7507573535

लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे
काया.14
लेखा
शाखेकडे

कलम-4(ब)(x) नमनु ा
िज हािधकारी कायालयातील अिधकारी व कमचा-यांची वेतनाची िव ततृ मािहतीची यादी कािशत करणे.
अ. .

वग

वेतन
¹¯Ö¸êüÂÖÖ

इतर अनदु ये भ ा

िनयिमत
अिधक अनुदान
(महागाई,घरभाडे,शहर,वाहतूक
अपेि त
भ ा
अस यास
िज हािधकारी कायालय,को हापूर यां या कायासन 14 लेखा शाखेतून होतात.

अिभ ाय

कलम-4(ब)(xi) नमनु ा
िज हािधकारी कायालयातील मंजूर अंदाजप क व खचाचा तपिशल याची िव तृत मािहतीची यादी कािशत करणे.
अ. .

अंदाजप क य वषाचे
वणन

अनुदान

िनयिमत
(महागाई,घरभाडे,शहर,वाहतूक
भ ा

अिधक अनुदान
अपेि त
अस यास ¹.

Kha) (2) (1) (1).docx

अिभ ाय

िज हािधकारी कायालय,को हापूर यां या कायासन 14 लेखा शाखेतून होतात.
कलम-4 (ब)(xii) नमनु ा (अ)
िज हािधकारी कायालयात करमणूक कर शाखेतील अनुदान वाटपा या काय माची कायप दती 2016-17 वषासाठी कािशत
करणे.
अ. .

संबंिधत उ.िव.अ.

म.अ.

1

िनरंक

िनरंक

अनदु ान लाभ
याचे Ã¾Öº प
िनरंक

िनवड पा तेचे
िनकष
िनरंक

अिभ ाय
िनरंक

कलम-4(ब)(xiii)नमनु ा
िज हािधकारी कायालयातील अनुदान वाटपा या काय माअंतगत लाभाथ ची कायप ती 2016-2017 वषासाठी िव तृत
मािहती कािशत करणे.
अ. . लाभा याचे नाव व †®Öã¤üÖ®Ö/»ÖÖ³Ö/†®Öã¤üÖ®Ö/¸üŒÛú´Ö/Ã¾Ö¹¯Ö
प ा
1

िनरंक

िनरंक

िनवड
पा चे
िनकष
िनरंक

अिभ ाय
िनरंक

कलम-4 (ब)(xiii) नमनु ा
िज हािधकारी कायालयातील करमणूक शाखेतून िमळणा-या सवलतीची चालू वषाची तपिशलवार मािहती कािशत करणे
परवाना/परवानगी सवलतीचे कार
अ. .
1

अनु ी परवा याचा कार

कालावधी

अनु ी/िब ला एकूण परवा याची िव तृत
परवा याची सं या
मािहती
िसनेमा परवाना, के बल परवाना ,ि हिडओ खेळगहृ परवाना, सां कृितक परवाना, नुतनीकरणाची मािहती
िज हािधकारी कायालय,को हापूर येथे उपल ध आहे.
कलम-4 (ब)(xiv)
िज हािधकारी कायालयातील मािहतीचे इले टॉिनक Ã¾Ö¹¯ÖÖŸÖ साठिवलेली मािहती कािशत करणे.
Kha) (2) (1) (1).docx

अ. .

द तऐवजाचा कार

िवषय

1

िनरंक

िनरंक

कोण या इले ॉिनक मािहती िमळिव याची
नमु यात
प ती
िनरंक
िनरंक

कलम-4 (ब)(xv)नमनु ा
िज हािधकारी कायालयातील उपल ध सिु वधांचा त ा कािशत करणे
िनरंक

कलम-4 (ब)(xvi)
िज हािधकारी कायालयातील शासक य मािहती अिधकारी यांचे मािहतीचा त ा कािशत करणे
(अ)शासक य मािहती अिधकारी
अ. .
1

शासक य मािहती
अिधकारी यांचे
नांव
ी.डी.एम.सणगर

पदनाम

काय े

सहा.करमणक
ू
कर अिधकारी

को हापूर
िज हा

प ा/फोन

ई-मेल

िज हािधकारी entkolhapur@gmail.com
कायालय,
को हापूर
0231/2680791

अिपलीय
ािधकारी
करमणक
ू
कर
अिधकारी
को हापूर

(अ)सहा यक शासक य मािहती अिधकारी
अ. .
1

शासक य मािहती
अिधकारी यांचे नांव
ीमती
एस.एस.कंु भार

पदनाम

काय े

प ा/फोन

ई-मेल

अ वल
कारकून

को हापूर
िज हा

िज हािधकारी
कायालय,
को हापरू
0231/2680791

entkolhapur@gmail.com

Kha) (2) (1) (1).docx

अिपलीय
ािधकारी
करमणूक कर
अिधकारी
को हापरू

(अ)अिपलीय अिधकारी
अ. .
1

शासक य मािहती
अिधकारी यांचे नांव
ी.गणेश ह.िशंदे

पदनाम

काय े

प ा/फोन

ई-मेल

करमणक
ू
कर
अिधकारी

को हापरू
िज हा

िज हािधकारी
कायालय,
को हापूर
0231/2680791

entkolhapur@gmail.com

अिपलीय
ािधकारी
रा य मािहती
आयोग,पणु े

कलम-4 (ब) (xvii)
िज हािधकारी कायालयातील कािशत करणे
करमणूक कर वसल
ु ीचे कामकाज के ले जाते.

करमणूक कर अिधकारी, को हापूर

कलम-4 (1)(ब) (क)
सवसामा य लोकांशी संबंिधत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशनातील तयार करणे व िवतरीत करणे
िनरंक
कलम-4 (1)(ब)(क)
सवसाधारणपणे आप या कायालयात होणा-या शासक य/अध यायीक कामकाजा या कारांची यादी तयार करणे.घेतले या
िनणयाबाबत काय कर याची िममांसा यापुढे दे यात येईल असे जाहीर करणे.
िनरंक

कलम 4(i) (ख) (एक )
रचना :मा.िज हािधकारी यांचे अख यारीत -करमणूक कर शाखा
िवभागीय तरमा.आयु पुणे िवभाग पुणे
िज हा तरिज हािधकारी कायालय, को हापूर
काय व कत ये
1) मुंबई करणमूक कर अिधिनयम 1923,
2) मुंबई िसनेमा अिधिनयम 1952, 1953
Kha) (2) (1) (1).docx

3) सावजिनक मनोरंजन जागाना लायसन देणे व
यांचे िनयं ण िनयम 1960,1999
4) मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 अनुसार हॉटेल /
लॉिजंग परवाने /नुतनीकरण
5) के बल, टेिलि हजन नेटवक (रे युलेशन )
अिधिनयम 1995 अ वये के बल परवाने देणे व
नुतनीकरण इ. िनयमांतगत येणारी
िज हािधकारी/ अ पर िज हािधकारी तथा
िज हा दंडािधकारी यांचे नावे नमुद काय व
कत ये

Kha) (2) (1) (1).docx

.काया.10-िनवडणक
/2018
ू /आरआर/
िज हािधकारी कायालय, वरा य भवन,
नागाळा पाक, को हापरू
िदनांक :- /08/2018
ित,
कायासन 13,
रेकॉड शाखा,िज हािधकारी कायालय को हापूर
िवषय :-मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4(1) (ख) अ वये सतरा मु यांची
िस करणेबाबत
संदभ :- आपलेकडील िदनांक 02/07/2018 रोजीचा ईमेल संदेश
उपरो संदभ य िवषया वये आपलेकडून मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4(1) (ख)
अ वये कायालयाशी संबिं धत 1 ते 17 मु यांची मािहती तयार क न याची हाड कॉपी व सॉफटकॉपी यासोबत
पाठिवणेत येत आहे.
उपिज हािधकारी तथा उपिज हा
िनवडणूक अिधकारी, को हापूर

Kha) (2) (1) (1).docx

