अिभलेखागार िवभाग
िज हािधकारी कायालय यवतमाळ
कलम २ एच नमुना (अ)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ अवये िवभागवार अिधकारी यांची यादी.
शासिकय िवभागाचे नांव :- महसल
ु व वन िवभाग अिभलेखागार िवभाग ), िज$हािधकारी
काया%लय, यवतमाळ(
कलम २ (एच)A/B/C/D
अ.(.
लोक अिधकारी सं*था
सं*था ,मख
िठकाण व प0ता
ु ाचे पदनाम
१.
अिभलेखागार िवभाग,
िज$हािधकारी
िज$हािधकारी काया%लय,
िज$हािधकारी काया%लय,
यवतमाळ
यवतमाळ
यवतमाळ
कलम २ एच नमुना (ब)
शासनाकडुन परु े सा िनधी ,ा3त लोक,ािधकारी सं*थाची यादी.
शासिकय िवभागाचे नांव :- महसल
ु व वन िवभाग अिभलेखागार िवभाग ), िज$हािधकारी
काया%लय, यवतमाळ(

अ.(.
१.

कलम २ (एच)(I)(ii)
लोक अिधकारी सं*था
सं*था ,मख
ु ाचे
पदनाम
िनरंक
िनरंक

िठकाण व प0ता
िनरंक

कलम ४ )(१)b)(i)
यवतमाळ येथील अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी यांचे काया%लयातील काय% व कत%4य यांचा
तपिशल.
काया%लयाचे नावं
प0ता
काया%लय ,मुख
शासिकय िवभागाचे नांव
काय%5े6
भौगोलीक 5े6
काया%न@ु प
िनयमाची

:
:
:
:
:
:
:

िज$हािधकारी काया%लय, यवतमाळ
िज$हािधकारी काया%लय, यवतमाळ
िज$हािधकारी यवतमाळ
अिभलेखागार िवभाग
संपणु % यवतमाळ िज$हा
13,584 km 2 (यवतमाळ िज$हा)
महसल
ु व वन िवभागशासनाचे इतर िवभाग या /
अमं लबजावणी करणे तसेच शासनाने िज$हािधकारी

यांना
िविशDट कायF
िवभागाचे Gयेय व धोरणे
सव%सबंधीत अिधकारी कम%चारी
कायF
कामाचे िव*तृत *व@प
मालम0तेचे *व@प.
इमारतचा तपिशल
यवतमाळ
उपलPध सेवा
.आहेत
सं*थेTया संरचना0मक तS0यामGये
काय%5े6ाचे ,0येक *तराचे तपिशल
काया%लयीन दरु Gवनी (माक
ं
काया%लयीन वेळ
सा3तािहक सटु ी

:
:
:
:
:

नेमुण िदलेली कामे .
शासनाने िज$हािधकारी यांना नेमुण िदलेली कामे करणे .
शासनाने ठरिव$या ,माणे
पHरिशDठ 01मGये नमदु करJयात आले आहे .
पHरिशDठ 01मGये नमदु करJयात आले आहे.
पHरिशDठ 01मGये नमदु करJयात आले आहे.

: ,शासकMय इमारत, िस4हील लाईन, यवतमाळ िज .
: दरु Gवनी, फॅ Sस, इटं रनेट, िट सेवा उपलPध.इ .4ही.
:
:
:
:

काय%5े6 संपणु % यवतमाळ िज$हा
07232-242488, 242303 (त6ं इतर िवभागाचे *व)
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.45
,0येक रिववार, दसु रा व चौथा शिनवार व शासनाने
जािहर के ले$या सटु या व िज$हादडं ािधकारी यांनी घोषीत

िविशDट सेवेसाठी ठरिवले$या वेळा

के ले$या ितन सटु या .
: ,ा3त शोध नSकल अजा%चा सबंधीत (,करणा)
िवभागास काय%वाही करीता पाठवनु िनपटारा करणे .

िज$हािधकारी काया%लय यवतमाळ
(,शासकMय रचना)
िज$हािधकारी काया%लयातील शाखा : अिभलेखागार िवभाग, िजयवतमाळ .का.
प*रिश,ठ 01
अ.(. अिधकारीकम%चारी यांचे नांव/ पदनाम
काय%
कामाचे *व@प
१. Yी.अजय गुहाने
िज$हािधकारी
िविवध शाखेवर
काया%लय ,मुख
यवतमाळ
िनयं6ण
२. Yी.लिलतकुमार एस व-हाडे
िनवासी
िविवध शाखेवर
िज$हािधकारी
उपिज$हािधकारी िनयं6ण
यांना सहाय व
मदत करणे
३. Yी. डी.एम.राठोड
अिध5क
िविवध शाखेवर
िज$हािधकारी
िनय6ं ण
याचं े आदेश /
िनदFशानसु ार काम
.करणे
४. Yीगीरीष राठोड.
सहायक
न\दणी व टपाल
िज$हािधकारी
अिध5क
िवभागाशी सबंधीत यांचे आदेश /
(सामाय)
िनयमाची
िनदFशानसु ार काम
अंमलबजावणी
.करणे
करणेडाक माक]कं .
करणे तसेच
िधकारी यांनी िज$हा
नेमनु िदलेली कामे
.करणे
५. कु. िश$पा अजाबराव तायडे,
अ.का.
शाखेत ,ा3त प6ावर शाखेत ,ा3त
अ अिभलेखागारराज*व .का.
िनदFशानसु ार
प6ावर
काय%वाही करणे
िनदFशानसु ार
काय%वाही .

६.

Yी. 4हीवानखेडे .डी., अ .का.
यीक अिभलेखागारया/आं_ल

अ.का.

७.

Yी. 4हीवानखेडे .डी., अ .का.
,ितलीपीकार

८.

Yी. बीएम भगत सहायक .
,ितिलपीकार .िल.क

अ.का.

९.

Yी. िदपक एनपराते .
द3तरी (िशपाई)

द3तरी(िशपाई)

शाखेत ,ा3त प6ावर शाखेत ,ा3त
िनदFशानसु ार
प6ावर
काय%वाही करणे
िनदFशानसु ार
काय%वाही .
शाखेत ,ा3त प6ावर शाखेत ,ा3त
िनदFशानसु ार
प6ावर
काय%वाही करणे
िनदFशानसु ार
काय%वाही .
शाखेत ,ा3त प6ावर शाखेत ,ा3त
िनदFशानसु ार
प6ावर
काय%वाही करणे
िनदFशानसु ार
काय%वाही .
शाखेत ,ा3त प6ावर शाखेत ,ा3त
व अजा%वर
प6ावर व अजा%वर
िनदFशानसु ार रे कॉड% िनदFशानसु ार रे कॉड%
काढणे व इतर6
काढणे व इतर6
अनषु ंगीक कामे
अनषु ंगीक कामे
करणे
करणे

िज हािधकारी कायालय, यवतमाळ
(1शासक3य रचना)
िज$हािधकारी
िनवासी उपिज$हािधकारी
अिध5क
सहायक अिध5क
अ4वल कारकुन
किनDठ िलपीक
कलम ४ )(१)b)(i) अ

यवतमाळ येथील अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लय यवतमाळ काया%लयातील
अिधकारी व कम%चारी यांTया अिधकाराचा तपिशल.
अआिथ%कअ.(. पदनाम
अिधकार आिथ%क
कोण0या कायदा / िनयम /
अिभ,ाय
येपHरप6काव / शासनिनण%य
1.
िनरंक
िनरंक
िनरंक
िनरंक
ब1शासक3यअ.(.
पदनाम
अिधकार आिथ%क कोण0या कायदा / िनयम /
अिभ,ाय
येपHरप6काव / शासनिनण%य
1. िज$हािधकारी काया%लय ,मुख
१ संिकण%.शासन पHरप6क (.
शासनाचे
यवतमाळ
/१०९५,-ल/१२१/.(.
,चलीत िनयमा
जिमन महसल
,माणे
ु महाराDg/१
2. िनवासी
भार*थ अिधकारी चे कलम १९६६ अिधिनयम
उपिज$हािधकारी
येअव (एक) पोटकलम ३२९
यवतमाळ
भिु म अिभलेखांचे ,ितचे )
िनरी5ण, शोध व परु वठा (
3. अिध5क
अिध5क
महा / पHरप6के / शासन िनण%य.
२ यालय फMमंबु ई या.
अिधिनयम १९६९ मधील
4. सहायक
सहायक अिध5क सधु ारणा महाराDg शासन फM
अिध5क
अhादेश ( २००१/३० .
२००१.०१.२८िदनांक
5. अ.का.
अ.का.
३ शासन मं6ालय महाराDg.
,शासन मंबु ई याचं े सामाय
6. क.िल.
क.िल.
िवभागाचे पHरप6क
/१०८३/अिभलेख/(मांक
(.का.व.र)अठरा/५१ .(.,
.२९ िदनांक०४.१९८५.
४ शासन मं6ालयमहाराDg .
मंबु ई यांचे सामाय ,शासन

िवभागाचे पHरप6क
(मांक /१०८२/अिभलेख/
-ल ६७-सीआर दोन२ िदनांक
९ स3टiब, १९८५ .

अ.(.

पदनाम

1.

वरील,माणे

कयीकअध5याअिधकार आिथ%क
कोण0या कायदा / िनयम /
येपHरप6काव / शासनिनण%य
वरील,माणे
वरील,माणे

अिभ,ाय
वरील,माणे

कलम ४ )(१)b)(ii) नमनु ा (ब)
यवतमाळ येथील अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लय यवतमाळ काया%लयातील
अिधकारी व कम%चारी यांTया कत%4याचा तपिशल.
अआिथ%कअ.(.
पदनाम
कत%4य
कोण0या कायदा / िनयम /
अिभ,ाय
शासनिनण%य येपHरप6काव /
1. िज$हािधकारी काया%लय ,मख
१ शासन पHरप6क.( संिकण%.
शासनाचे
ु
यवतमाळ
/१०९५,-ल/१२१/.(.
,चलीत िनयमा
जिमन महसल
,माणे
ु महाराDg/१
2. िनवासी
भार*थ अिधकारी चे कलम १९६६ अिधिनयम
उपिज$हािधकारी
येअव (एक) पोटकलम ३२९
यवतमाळ
भिु म अिभलेखांचे ,ितचे )
िनरी5ण, शोध व परु वठा (
3. अिध5क
अिध5क
महा / पHरप6के / शासन िनण%य.

4.

सहायक
अिध5क

२यालय फM मंबु ई या.
सहायक अिध5क मधील १९६९ अिधिनयम
शासन फM सधु ारणा महाराDg
अद◌्दादेश ( २००१/३० .

5.

अ.का.

अ.का.

२००१.०१.२८िदनांक

6.

क.िल.

क.िल.

३ शासन मं6ालय महाराDg.
,शासन मंबु ई यांचे सामाय
िवभागाचे पHरप6क
/१०८३/अिभलेख/(मांक
(.का.व.र)अठरा/५१ .(.,
.२९ िदनांक०४.१९८५.
४ शासन मं6ालय महाराDg .
,शासन मंबु ई यांचे सामाय
िवभागाचे पHरप6क
(मांक /१०८२/अिभलेख/
-ल ६७-सीआर दोन२ िदनांक
९ स3टiब, १९८५ .

कलम ४ )(१)b) (iii) नमुना
िनण%य ,ि(येतील पय%वे5ण व जबाबदाराचे उ0तरदािय0व िनिlत क@न काय%पGदतीचे ,काशन
( नाव / कामाचा ,कार)
कामाचे *व@प
व
सबधं ी तरतदु
अिधिनयमाचे नांव

: अिभलेखागार शाखा यवतमाळ येथे ,ा3त प6 अजा%चा िनपटारा करणे /
काय%वाही करणे .
: िनरंक
: भारत सरकार शामहाराDg /सनाचे महसल
ु व वनिवभाग व इतर
िवभागाचे मह0वाचे िनण%य.

शासन िनण%य व पHरप6के काया%लयीन आदेश:
अ.(.
कामाचे *व@प

कालावधी
िदवस

कामासाठी
अिभ,ाय
जबाबदार अिधकारी

1.

१ शासन पHरप6क.( संिकण%.
िनयमा,माणे.
/१०९५, महाराDg/१-ल/१२१/.(.
१९६६ जिमन महसल
ु अिधिनयम
2. (एक) पोटकलम ३२९ चे कलम
भिु म अिभलेखांचे ,ितचे ) येअव
िनरी5ण, शोध व परु वठा (
/ पHरप6के / शासन िनण%य.महा
3.
२ यालय फM अिधिनयममंबु ई या.
मधील सधु ारणा महाराDg १९६९
4. शासन फM अhादेश ( २००१/३० .
२००१.०१.२८िदनांक
5.
6.

१ िधकारीिज$हा.
यवतमाळ
२िनवासी .
िधकारीउपिज$हा
३अिध5क.
४सहाmयक .
अिध5क

शासनाचे
,चलीत
िनयमा
,माणे

३ शासन मं6ालय मंबु ई महाराDg.
,शासन िवभागाचे याचं े सामाय
/१०८३/अिभलेख/पHरप6क (मांक
िदनांक (.का.व.र)अठरा/५१ .(.,
.२९०४.१९८५.
४ शासन मं6ालय मंबु ई महाराDg .
,शासन िवभागाचे यांचे सामाय
पHरप6क(मांक /१०८२/अिभलेख/
-ल ६७-सीआर दोन२ िदनांक ९
स3टiब, १९८५ .

अ.(.
1.

काम काय% /
-

कलम ४ )(१)b)(iv) नमुना (अ)
कामाचे 1ाकटीकरण.
कामाचे ,माण
आिथ%क ल5
कलम ४ )(१)b)(iv) नमुना (ब)

अिभ,ाय
-

1:येक कामाची कालमयादा.
अ.(. काम काय% / िदवस तास पणु % /
जबाबदार अिधकारी
साठी तो करJया
कालावधी
1. ,ा3त अजा%चा
काया%लयीन
१िधकारी यवतमाळिज$हा.
व प6ाचा
कामकाजाची वेळ २िधकारीिनवासी उपिज$हा.
िनपटारा करणे .
३अिध5क.
४सहाmयक अिध5क.

त(ार िनवारण
अिधकारी
सबधं ीत शाखा
,मख
ु

कलम ४ )(१)b)(v) नमुना (अ)
अिभलेखागार िज हािधकारी कायालयातील कामाशी सबध
ं ीत शासन िनणय.
अ.(. शासन िनण%यानसु ार िदलेली िवषय
िनयम (मांक व तारीख
अिभ,ाय
1. अिभलेखागारात ,ा3त झालेले
१ संिकण%.शासन पHरप6क (.
धारीका अिभलेख अ,ब, क,ड
/१०९५, महाराDg/१-ल/१२१/.(.
सिु चनसु ार गाववार ब*ते बांधनु जतन चे १९६६ जिमन महसल
ु अिधिनयम
करणे .
येअव (एक) पोटकलम ३२९ कलम
2.
भिु म अिभलेखांचे ,ितचे िनरी5ण),
शोध व नकलेकरीता ,ा3त होणाया - शोध व परु वठा शासन िनण%य.महा (
अजा%वर काय%वाही क@न
/ पHरप6के /
अिभलेखाकडुन शोध घेवनु नकला
२ यालय फM अिधिनयममंबु ई या.
.परु िवणे
मधील सधु ारणा महाराDg १९६९
२००१/३० .( शासन फM अhादेश
२००१.०१.२८िदनांक
३ शासन मं6ालय मंबु ई यांचे महाराDg.
,शासन िवभागाचे पHरप6क सामाय
.(., /१०८३/अिभलेख/(मांक
िदनांक (.का.व.र)अठरा/५१
.२९०४.१९८५.
४ शासन मं6ालय मंबु ई महाराDg .
,शासन िवभागाचे यांचे सामाय

/१०८२/अिभलेख/पHरप6क (मांक
-ल ६७-सीआर दोन२ िदनांक ९
स3टiबर, १९८५ .
कलम ४ )(१)b)(v) नमुना (ब)

अ.(.
1

अिभलेखागार कायालयातील कामाशी सबध
ं ीत प*रप=के .
शासिकय पHरप6कानसु ार िदलेले
िनयम (मांक व तारीख
िवषय
वरील,माणे
वरील,माणे

अिभ,ाय
-

कलम ४ )(१)b)(v) नमुना (क)
अिभलेखागार कायालयातील कामाशी सबध
ं ीत आदेश .क प*रप=केधोरणा:म /
अ.(.
िवषय
(मांक व तारीख
अिभ,ाय
1
वरील,माणे
वरील,माणे
कलम ४ )(१)b)(v) नमुना (ड)
अिभलेखागार िवभाग, िज हािधकारी कायालयामAये उपलCध दDताऐवजाची यादी.
अ.(. द*ताऐवजाचा
िवषय
सबधं ीत 4यSती / 4यSतीचे िठकाण उपरोSत
,कार
पदनाम
काया%लयात उपलPध
नस$यास
1.
अ,ब,क,ड १अिभलेखागार . अ4वल कारकुन
अिभलेखागार
,ा3तिवभागामGये किनDठ िलपीक
झालेले धारीका
िशपाई
अिभलेख
अ,ब,क,ड
सचु ीनसु ार गाववार
ब*ते बांधनु जतन
करणे .

२शोध व .
नकलेकरीता ,ा3त
या अजा%वर -होणा
काय%वाही क@न
अिभलेखामधनु
शोध घेवनु नकला
.परु िवणे
कलम ४ )(१)b)(v) इ
अिभलेखागार िवभाग, िज हािधकारी कायालयामAये उपलCध दDताऐवजाची वगवारी.
अ.(.
िवषय
द*ताऐवजाचा ,कार ,मुख बाबीचा सरु 5ीत ठे वJयाचा कालावधी
न*ती / रम*ट /
तपिशलवार
उचर क 4हान\दप*ु त
.इ
1.
अ,ब,क,ड महसल
अ,ब,क,ड
ु
,करणे,यायीक
,करणे,
काया%लयातील
िविवध फाईल,
जमन\द रिज*टर,
कॅ शबक
ु
कलम ४ )(१)b)(vi)
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयाTया पHरणामकारक कामाशी जनसामायांना
स$लामसलत करJयाची 4यव*था.
अ स$लामसलतीचा काय%,माणालीचे
कोण0या
पनु रावृ0तीकाल
.(.
िवषय
िव*ततु वण%न अिधिनयम रे पHरप6का4दा/िनयम/
1. अिभलेखागार १
१ संिकण%.शासन पHरप6क (.
िवभाग
अिभलेखागाराम. /१०९५,-ल/१२१/.(.
झालेले ,ा3तGये महाराDg/१जिमन महसल
ु
धारीका अिभलेख अिधिनयम१९६६ चे कलम ३२९

अ,ब,क,ड
सचु ीनसु ार
गाववार ब*ते
बांधनु जतन
करणे .
२शोध व .
नकलकरीता
या - होणा,ा3त
अजा%वर
काय%वाही क@न
अिभलेखामधनु
शोध घेवनु नकला
.परु िवणे

पोटकलम भिू म ) येअव (एक)
अिभलेखांचे ,ितचे िनरी5ण,
शोध व परु वठा (
२ (२ / पHरप6के /महाशासनिनण%य.
यालय फM अिधिनयममंबु ई या
मधील सधु ारणा महाराDg १९६९
.शासन फM अhादेश (
िदनांक/२००१/३०
.२८०१२००१.
३ शमहाराDg .◌ासन मं6ालय
मंबु ई यांचे सामाय ,शासन
िवभागाचे पHरप6क
(मांक
अठ/५१.(.,/१०८३/अिभलेख/
(.का.व.र) /रा
.२९िदनांक०४१९८५.
४ शासन मं6ालय मंबु ई महाराDg.
,शासन िवभागाचे यांचे सामाय
पHरप6क
/सीआ/१०८२/अिभलेख/(मांक
-ल ६७-र दोन२ िदनांक ९
स3टiबर, १९८५

कलम ४ )(१)b)(vii) नमुना अ
अिभलेखागार िवभाग, िज हािधकारी कायालयातील सिमतीची यादी 1कािशत करणे.
अ.(. सिमतीचे सिमतीचे सिमतीचे िकती
सभा जन
सभेची
नांव
सद*य
उिदDटे
वेळा
सामायासाठी खल
ु ी काय%व0ृ तांत
घेJयात
आहे.नाही/
येते

-

-

-

-

-

-

-

कलम ४ )(१)b)(vii) नमनु ा ब
अिभलेखागार िवभाग, िज हािधकारी कायालयातील अिधसभाची यादी 1कािशत करणे.
अ अिधसभा सभेचे सद*य सभेचे
िकती वेळा
सभा जन
सभेची
.(. चे नावं
उिदDटे घेJयात येते सामायासा
काय%व0ृ तांत
ठी खल
ु ी
आहे.नाही/
-

कलम ४ )(१)b)(vii) नमुना क
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील अिधसभाची यादी ,कािशत करणे .
अ पHरषदेचे पHरषदेचे
पHरषदेचे िकती वेळा
सभा जन
सभेची
.(.
नांव
सद*य
उिदDटे घेJयात येते सामायासा
काय%व0ृ तांत
ठी खल
ु ी
आहे.नाही/
कलम ४ )(१)b)(vii) नमुना ड
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील सं*थेची यादी ,कािशत करणे .
अ सं*थेचे
सं*थेचे
सं*थेचे िकती वेळा
सभा जन
सभेची
.(.
नांव
सद*य
उिदDटे घेJयात येते सामायासा
काय%व0ृ तांत
ठी खल
ु ी
आहे.नाही/
-

कलम ४ )(१)b)(viii) अ
अिभलेखागार िवभाग, िज हािधकारी कायालयातील संDथेची यादी 1कािशत करणे.
अ
पदनाम
अिधकारी-कम%चा/ वग% @जु िदनांक दरु Gवनी एकुण
(.
याचं े नाव व प0ते
(मांक
वेतन
.
Yी .लिलतकुमार एस १ २७.०२.२०१९ २४०५९२ 84,387-/
१ िनवासी
उपिज$हािधकारी व-हाडे
२. अिध5क (,भारी) Yी.डी.एम.राठोड
१ ०१.०४.२०१९ २४२३०३ 55,975/३. सहा अिध5क .
Yीराठोड.जी.4ही.
२ १६२०१६/०७/ २४२३०३ 64,867-/
(सामाय)
४. अ राज*व) .का. कुिश$पा. तायडे
३ ११२०१४/०९/ २४२३०३ 45,817
(अिभलेखागार
५. अ .का.
Yीिवलास वानखेडे . ३ २७२०१६/०७/ २४२३०३ 46,392
ियक या/आं_ल)
(अिभलेखागार
६. ,ितिलपीकार
Yीिवलास वानखेडे . ३ ५.०४.२०१९ २४२३०३ 46,392
क.िल.
७. सहा,ितिलपीकार. Yीभगत.एम.बी.
३ २२०१७/०६/ २४२३०३ 41,997
क.िल.
८. नाईक(िशपाई)
Yीपराते .िदपक एन . ४ ०३२०१०/०८/ २४२३०३ 41,400
कलम ४ )(१)b)(ix) ब
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील काया%लयाTया अिधकारी कम%चायाची .त मािहतीची यादी ,कािशत करणेवेतनाची िव*तृ
अ वग%
वेतन@परे षा
इतर अनदु ये भ0ते
(.
िनयमीत महागाड%),
,वासभ0ता
िवशेष / ,क$प)
.
घरभाडे, वाहतक
(,िश5णभ0ता
ु भ0ता(
१ वग%१- िनयमा,माणे
िज$हािधकारी
िनयमा,माणे
वग%१- आ*थापना /
काया%लयातील लेखा

वग%३वग%४-

लेखा
िवभागामाफ% त

िवभागातनु शासन
िनण%या,माणे वेतनभ0ते
अदा के ले जातात.
कलम ४ )(१)b)(x)

अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील मंजरु अदं ाजप6क व खचा%चा तपिशल याची
िव*तृत मािहती ,कािशत करणे .
अ अंदाजप6कM अनदु ान
िनयमीत
अिधक अनदु ान
अिभ,ाय
.(. य वषा%चे
महागाई),
अपे5ीत अस$यास
वण%न
घरभाडे
@.
शहरपरु क,
वाहतक
ु भ0ता(
िनरंक
िनरंक
िनरंक
िनरंक
िनरंक

कलम ४ )(१)b)(xi) नमुना अ
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील अनदु ान वाटपाTया काय%(माची पGदती
२०१७ .वषा%साठी ,कािशत करणे १८अ लाभाथ]चे नांव प0ता / अनदु ान लाभ याचे
िनवड पा6तेचे
अिभ,ाय
.(.
*व@प
िनकष
िनरंक
िनरंक
िनरंक
िनरंक
कलम ४ )(१)b)(xii) नमुना ब
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील अनदु ान वाटपाTया काय%(मा अंतग%त
लाभाथ]ची काय%पGदती २०१७ .त मािहती ,कािशत करणेवषा%साठी िव*तृ १८अ लाभाथ]चे नांव प0ता / अनदु ान लाभ याचे
िनवड पा6तेचे
अिभ,ाय

.(.
-

िनरंक

*व@प
िनरंक

िनकष
िनरंक

िनरंक

कलम ४ )(१)b)(xiii) क
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील िमळणाया सवलतीचा चालु वषा%चा तपिशलवार मािहती ,कािशत करणे, परवाना .सवलतीचा ,कार परवानगी /
अ अनqु 3ती परवायाचा
कालावधी
अनqु 3ती िब$ला / परवायाची िव*तृत
.(.
,कार
एकुण परवाने
मािहती
संrया
िनरंक
िनरंक
िनरंक
िनरंक
कलम ४ )(१)b)(xiv) ड
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील मािहतीचे इलेSgिनक *व@पात साठिवलेली
मािहती ,काशीत करणे .
अ द*तऐवजाचा
िवषय
कोण0या
मािहती
जबाबदार 4यSती
.(.
,कार
इलेSgीकल िमळिवJयाची
नमJु यात
पGदत
अ,ब,क,ड अिभलेखागाराती
-लेखी
सबधं ीत कम%चारी
ल िवषय
कलम ४ )(१)b)(xv) इ
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील उपलPध सिु वधांचा तSता ,कािशत करणे.
अ सिु वधा
वेळ काय%पGदती िठकाण जबाबदार 4यSती त(ार िनवारण
.(. चा ,कार
------कलम ४ )(१)b)(xvi)
अिभलेखागार िवभाग, िज$हािधकारी काया%लयातील शासिकय मािहती अिधकारी यांचे मािहतीचा
तSता ,कािशत करणे.

अ.शासिकय मािहती अिधकारी .
अ शासिकय मािहती पदनाम
.(. अिधकारी यांचे
नांव
१ Yीराठोड .4ही.जी. सहाmयक
अिध5क

काय%5े6

अिभलेखागार
िवभाग

प0ता फोन / ईमेल

िज.का.
यवतमाळ
२४२३०३

--

अिपलीय
,ािधकारी
िनवासी
उपिज$हािधकारी

ब.सहाmयक शासिकय मािहती अिधकारी .
अ
सहाmयक
पदनाम
काय%5े6
प0ता / ईमेल
अिपलीय
.(. शासिकय मािहती
फोन
,ािधकारी
अिधकारी यांचे
नांव
अिभलेखागार िजय.का.य -१ कु तायडेिश$पा. अ4वल
िनवासी
िवभाग
कारकुन
वतमाळ
उपिज$हािधकारी
२४२३०३
क.अिपलीय अिधकारी .
अ( अिपलीय मािहती
पदनाम
. अिधकारी यांचे नावं
१ Yी.लिलतकुमार िनवासी
एस व-हाडे
उपिज$हािध
कारी

काय%5े6

प0ता /
ईमेल
अिपलीय
फोन
,ािधकारी
सबधं ीत िज.का. rdc_yavatma राय
िवभाग यवतमाळ l@rediffmail मािहती
२४२४८८
.com
आयोग,
अमरावती

कलम ४ )(१)ब)(xvii)
िज$हािधकारी काया%लयातील ,कािशत मािहती.
मािहती िनरंक
कलम ४(१(क) (ब) (
सव%सामाय लोकांशी सबधं ीत मह0वाचे िनण%य व धोरणे यांची यादी ,काशन करीता तयार करणे व
िवतरीत करणे .

कलम ४ )(१)ब)(क)
सव%सामाय लोकांशी सबधं ीत मह0वाचे िनण%य व धोरणे यांची यादी ,काशना करीता तयार करणे व
िवतरीत करणे .
िनरंक
कलम ४ )(१)ब)(ड)
कलम ४यीक अथ% या / या ,शासकMय- काया%लयात होणासव%साधारणे आप$या (ब)(१)
ची मीमांसा या पढु े िनण%याबाबत काय% करJयां ,करांची यादी तयार करणे घेतले$याकामकाजाTया
.त येईल असे जािहर करणेदेJया
िनरंक

