मािहती अिधकार अिधिनयम २००५
कलम :- ४
मािहती अिधकार क
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा

* लोक

ािधकारी :- मािहती या अिधकारा या अिधिनयमा ये लोक

सं थांचा समावेश कर यात आला आहे.
वत: न

ा

होणा-या सव सं थांची यादी

येक िवभागाने

िस द करणे अ यंत आव यक आहे.

* मािहती या कायदयाअंतगत
आहे.

या सं स
े

ािधका-या या सं ेत इतरह

यासाठी अशा

वंय

ेरणेने

येक मािहती या बाबतीत

* मािहती या अिधकारा या अिधिनयमात
वत: न अशी मािहती

िस द करावयाची मािहती नेहमी अदयावत ठे वणे आव यक
िस दीची दनांक दशिवणे आव यक आहे.

वयं ेरणेने मािहती

िस द करणे बंधनकारक आहे.

िस द कर यासाठी मािहतीचा आवाका ल ात घेता मोठया

संगणीकरण अपेि त आहे.

यासाठी

माणात

येक िवभागाने संपुण संगिणकरणासाठी एक कृ ती आराखडा वेळा

प ाकासह तसेच यासाठी लागणा या िनधी या आव यकतेसह तयार करणे अपेि त आहे.
कलम ४ ची ख या अथाने अंमलबजावणी हो यासाठी सव थम रा यातील सव लोक
ािधकरणाची यादी

िस द करणे आव यक आहे.

कोणतेही सं था जी घटनेनस
ु ार, एखादया

कायदयानुसार अथवा िनयम कवा शासक य आदेशानुसार

थािपत कर यात आली आहे अथवा जी

शासना या मालक ची कवा शासनाने िनयंि त के लेली अथवा शासनाकडू न

या सं थेला पुरेसा िनधी

ा

होत आहे

अशा सव सं थांनी मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ चे कलम ४ अंतगत

आपणा न मािहती

िस द करणे ही यादी

येक संचालकास िवभागाकडून

िस द होणे बंधनकारक

आहे.
कलम २ एच
नमुना (अ)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ अ वये लोक ािधकारी यांची यादी.
शासक य िवभागाचे नाव :- िज हािधकारी कायालय बुलडाणा
कलम २ एच a/b/c/d
लोक ािधकारी सं था
अ. .
१
िज हािधकारी यांचे कायालय, बुलडाणा

सं था मुखाचे पदनाम
िज हािधकारी बुलडाणा

ठकाण/प ा
िज हािधकारी कायालय
बुलडाणा

कलम २ एच
नमुना (ब)
शासक य िवभागाचे नाव :- िज हािधकारी कायालय बुलडाणा
कलम २ (h) (i) (ii) अंतगत
लोक ािधकारी सं था
अ. .
१
िज हािधकारी यांचे कायालय, बुलडाणा

सं था मुखाचे पदनाम
िज हािधकारी बुलडाणा
(मािहती अिधकार
शाखा)

ठकाण/प ा
िज हािधकारी कायालय
बुलडाणा

संगणीकरणासाठीचा कृ ती आराखडा
कलम ४ (१) (a) अनुसार संगणीकरणा दारे कृ ती आराखडा तयार करणे.
उपयोग क न

उपल ध साधन साम ीचा

येक लोक ािधकारी सं थांनी पुढील मागदशक सुचनांचा वापर क न अिभलेखा या

संगणीकरणाचा कृ ती आराखडा तयार करावा.
कृ ती आराखडयासाठी या मागदशक सुचना
*संगणीकरणाचे तीन ट पे :*कलम ४ अंतगत अिनवाय

काशनाचे काय

* मह वा या लोकािभमुख िवभागा या काय णालीची मािहती संगणीकृ त करणे.

* उव रत मािहतीचे संगणक करण
*संगणक करणाचे िविवध ट पे :* िविश

िवषयाचे

ाधा याने संगणक करण

* संगणक करणासाठी आ थक तरतुद
*संगणक करणासाठी कालावधी िनि त करणे.

कलम ४ (१) (b)
(i)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालयातील काय व कत े यांचा
तपिशत.
कायालयाचे नाव :-

िज हािधकारी कायालय बुलडाणा

प ा :-

िज हािधकारी कायालय

बुलडाणा
कायालय

मुख :-

िज हािधकारी बुलडाणा

शासक य िवभागाचे नाव :-

मािहती अिधकार शाखा

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त :काय े

महसुल व वन िवभाग
िज हािधकारी कायालय

:-

प रसर बुलडाणा
िविश

काय :-

मा.अ.अ.२००५ अ वये

ा

अजा वये मािसक िववरणे, वा षक

िववरणे
मा.आयु /शासनास सादर करणे, तसेच मा.अ.स ाह साजरा
करणे.
मा.आयु /शासनाकडू न मा.अ.अ.२००५ अ वये

ा

अजा वये

वेळे या
आत मािहती अजादारास पुरवणे
िवभागाचे येय व धोरणे :-

मा.आयु /शासनाकडू न मा.अ.अ.२००५ अ वये

ा

अजा वये वेळे या

आत मािहती अजादारास पुरवणे
धोरण :सव संबिधत कमचारी :-

शासनाकडू न वेळोवेळी

ा

िनदशानुसार कायवाही करणे

िनवासी उपिज हािधकरी, तहिसलदार (सा. .), नायब

तहिसलदार(सा. .),
अ वल कारकू न, िलपीक टंकलेखक
काय :-

कायालयीन कामे

कामाचे िव तृत

व प :-

मा.अ.अ.२००५ अ वये

ा

अजा वये मािसक िववरणे, वा षक

िववरणे
मा.आयु /शासनास सादर करणे, तसेच मा.अ.स ाह साजरा
करणे.
मा.आयु /शासनाकडू न मा.अ.अ.२००५ अ वये
वेळे या
आत मािहती अजादारास पुरवणे इ यादी.
मालम ेचा तपिशल
इमारत व जागेचा तपिशल :-

शासक य इमारत

उपल ध सेवा :- सं थे या संरचना मक
त याम ये काय े ाचे

तरावरचे तपिशल

:-

.........

िज हािधकारी

िनवासी उपिज हािधकारी

तहिसलदार (सा. .)

नायब तहिसलदार (सा. .)

अ वल कारकू न

िलपीक टंकलेखक

ा

अजा वये

कलम ४ (१) (b)
(ii)
नमुना (अ)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालयातील अिधकारी व कमचारी
यां या अिधकाराचा तपिशल.
अ
अ. . पदनाम

अिधकार आ थक

१
२

...

िज हािधकारी बुलडाणा
िनवासी उपिज हािधकारी
बुलडाणा

कायालयातील
अिधकारी/कमचारी
यांचे वेतन व भ े
अदा करणे

कोण या कायदा/
िनयम/शासनिनणय /प रप क
...
सा. शासन.िवभागाचे प
.आ था/१२९२/२४०१/३३
दनांक १४/०७/१९९२◌े

अिभ ाय
...
...

ब
अ. . पदनाम

१
२

िज हािधकारी बुलडाणा
िनवासी उपिज हािधकारी
बुलडाणा

अिधकार
शासक य

कोण या कायदा/
िनमय/शासनिनणय
/प रप क
...
शासनाकडू न
झाले या
िनदशानुसार

मा.अ.अ.२००५
अ वये ा
अजा वये मािसक
िववरणे, वा षक
िववरणे

ा

अिभ ाय

...
...

क
अ. . पदनाम

अिधकार
अध याियक

१

...

...

कोण या कायदा/
िनम/शासनिनणय
/प रप क
...

अिभ ाय

...

ड
अ. . पदनाम

अिधकार आ थक

१

...

...

कोण या कायदा/
िनमय/शासनिनणय
/प रप क
...

कलम ४ (१) (b) (ii)
नमुना ब

अिभ ाय

...

िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालयातील अिधकारी व कमचारी
यां या कत ाचा तपिशल.
अ. . पदनाम

कत े

१
२

िनवासी उपिज हािधकारी
तहिसलदार(सा. .)

...

३

नायब तहिसलदार(सा. .)

४

अ वल कारकू न

५

िलपीक टंकलेखक

कलम ४ (१) (b) (iii)
िनणय क येतील पयवे ण व जबाबदारीचे

कोण या कायदा/
िनमय/शासनिनणय
/प रप क
...

अिभ ाय

...

शाखेतील
कमचा याकडू न
सादर कर यात
येणा या न या
तपासुन यो य ते
िनदश देणे व
कामकाजावर
िनयं ण ठे वणे
शाखेतील
कमचा याकडू न
सादर कर यात
येणा या न या
तपासुन यो य ते
िनदश देणे व
कामकाजावर
िनयं ण ठे वणे
िविवध कार या
न या हाताळणे.
िविवध कार या
न या हाताळणे.

उ रदािय व िनि त क न कायप दतीचे

काशन (कामाचा

कार/नाव)
कामाचे

व प :-

मा.अ.अ.२००५ अ वये

ा

अजा वये मािसक िववरणे, वा षक िववरणे

मा.आयु /शासनास सादर करणे, तसेच मा.अ.स ाह साजरा करणे.
मा.आयु /शासनाकडू न मा.अ.अ.२००५ अ वये

ा

अजा वये वेळे या

आत मािहती अजादारास पुरवणे
प रप के :-

वरील

माणे

कायालयीन आदेश :अ. . कामाचे

व प

कालावधी
दवस

कामकाजासाठी जबाबदार
अिधकारी/कमचारी

अिभ ाय

१

मा.अ.अ.२००५ अ वये ा अजा वये िशघ
गतीने
मािसक िववरणे, वा षक िववरणे
मा.आयु /शासनास सादर करणे,
तसेच मा.अ.स ाह साजरा करणे.
मा.आयु /शासनाकडू न
मा.अ.अ.२००५ अ वये ा अजा वये
वेळे या आत मािहती अजादारास
पुरवणे

िनवासी उपिज हािधकारी
तहिसलदार(सा. .)
नायब
तहिसलदार(सा. .)
अ वल कारकू न/
िलपीक टंकलेखक

...

टप :- कलम ४(१) (b) (ii)
येक काय, सेवा, कत

अिधकाराची अंमलबजावणी कर या क रता अिधिनयम, िनयम,

शासनिनणय, प रप क, आदेश यांचा आधार घेऊनच कायप दती ठरते.
येक काय, सेवा, कत

अिधकाराची अंमलबजावणी कशी होते याची प दती

कािशत करणे

यासाठी लोक ािधकारी मािहतीचे संकलन पर पर संबंध या कायप दती ठरिव यासाठी वर अनुिनदिशत
अटीनुसार पुतता करावी.
उदा.

करणाचा िनपटारा कर याची कायपदधती?
सुनावणी या तारखा िनि तीची कायप दती?
काल मानुसार
काही िवशेष

करणाचा िनपटारा के ला जातो का?
करणांना

ाधा य दले जाते का?

उदा. अनुदाना या वाटपाची कायप दती/ सवलत दे याची कायप दती/ लाभाथ या िनवडीची
कायप दतीची िव तृत मािहती काही िविश

कोटा दला जातो का?

कोण या िनकषा माणे िनवड के ली जाते? काल मानुसार िनवड असते का? या सव बाबी
संदभात मािहतीचे

काशन करणे अिनवाय आहे.

उदा. पुनरावृ ी काया या कायालयीन कायप दती संबंधी मािहतीचे
येक कायप दतीम ये िविवध
कायप दतीम ये जी िविश

काशन करणे.

तरा या कमचा यांचा सहभाग असतो.

येक कमचा याची

भुिमका व जबाबदारी िनि त कर यात आली आहे ती दशिव यात यावी.
कलम ४ (१) (ब) (iv)

नमुना (अ)
नमु याम ये कामाचे

कटीकरण

संघटनाचे ल ् (वाष क)
अनु. .

---------िनरंक-----------

काम/काय
माहीती अिधकार
शाखेशी संबंिधत

कामाचे

माण

आथ क ल
लाखात

.

अिभ ाय

नाही
कलम ४ (१) (ब) (iv)
नमुना (ब)
कामाची कालमयादा १एि ल ते ३१माच कामपुण हो यासाठी :-माहीती अिधकार शाखेशी संबंिधत
नाही
येक कामाची कालमयादा १एि ल ते ३१माच कामपुण हो यासाठी :-माहीती अिधकार शाखेशी
संबंिधत नाही
अनु
.

काम/काय

दवस/तास
पुण
कर यासाठी

जबाबादार
अधीकारी

त ार
िनवारण
अिधकारी

माहीती अिधकार
शाखेशी संबंिधत नाही
कलम ४ (१) (ब) (v)
नमुना (अ)
माहीती अिधकार शाखेशी संबंिधत नाही
कलम ४ (१) (ब) (v)
नमुना (ब)
येक कामाची कालमयादा:-

अनु. .
१

माहीती अिधकार शाखेशी संबंिधत शासन िनणय

शासन िनणयानुसार दलेले शासन िनणय .व
दनांक
िवषय
म.मा.अ अिधकार
शासनप ./ममाअ/०४/१२/
सामा य शासन िवभागाचे द.५-१-२००५
िनदश िनदशनास आण या
बाबत

अिभ ाय
/५६१४/

कलम ४ (१) (ब) (v)
नमुना क
माहीती अिधकार शाखेशी संबंिधत परीप के
अनु. .

शासक य प कानुसार

परीप क

. व दनांक

अभी ाय अस यास

दलेले िवषय
मा.अ.अ २००५
अतगत ा अजावर
माहीती ता काळ
पुरिव याबाबत

वेळोवेळी शासनाकडु न
ा झालेले
शासनिनणय/परीप के

कलम ४ (१) (ब) (v)
नमुना ड
माहीती अिधकार शाखेशी संबंिधत कायालयीन आदेश/धोरणा मक
परीप के
अनु .

िवषय
मा.अ.अ २००५
अतगत ा अजावर
माहीती ता काळ
पुरिव याबाबत

मांक व दनांक
वेळोवेळी शासनाकडु न
ा झालेले
शासनिनणय/परीप के
इ यादी

अिभ ाय आस यास

कलम ४ (१) (ब) (v)
नमुना इ
अनु. .

माहीती अिधकार शाखेतील उपल ध् द तऐवजांची यादी/िवषय
द तऐवजांचा
कार
मा.अ.अ.
२००५ अंतगत
ा द तऐवज

अिभलेखाची संपुण यादी

िवषय

संबंिधत
कायालयाचे
/पदनाम
ठकाण/
माहीती
मा.अ.अ २००५
िज हािधकारी,
अिधकारी
शाखा
अतगत ा
िनवासी
िज हािधकारी
अजावर माहीती
उपिज हािधकारी
ता काळ
तहिसलदार(सा. .) कायालय
,बुलडाणा
पुरिव याबाबत
नायब
तहिसलदार(सा. .)
अ वल कारकू न/
िलपीक टंकलेखक
येक लोक ाधीकारी सं था तयार करील अिभलेखाम ये

द तऐवज/न ती/ संगणीकृ त माहीती इ यादी असेल माहीती या अिधकाराची अंमलबजावणी सुलभ
कर यासाठी ही माहीती तयार करणे अ यंत आव यक आहे. यादी वापर यास तपास यास आिण
समज यास सुलभ असली पाहीजे तसेच आव यकते नुसार नमुने घे या या कायप दतीचाही अतभाव
असावा.

थम कायालयातील उपल ध न तीची यादी करावी याचे वग करण करावे द तऐवजांची िव तृत
माहीती न द पु तकाची यादी व वग करण करावे. काही द तऐवज जे न ती कवा न दपुसतकां या
व पात नाही यांची यादी क न ठे वणे. लवकर सापड या या हेतन
ु े ही यादी कायालयाम ये
क ा माणे, टेबल माणे तयार क न ठे वणे आव यक आहे ती पुढील

माणे तयार करावी.

कलम ४ (१) (अ) (vi)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालयातील द तऐवजांची वगवारी
अनु

१

२
३

.

िवषय

मा.अ.अ.२००५
अंतगत ा
अज/अिपल
थाई आदेश
फाईल
मासीक िववरणे

द त ऐवजाचा
कार
न ती/न दवही/ थाई
आदेश
न ती

मुख बाब चा
तपिशलवार

सुरि त
ठे व याचा
कालावधी
५वष

मा.अ.अ.२००५
अंतगत ा अज/अिपल

थाई आदेश फाईल

मा.अ.अ.२००५संबंिधत

मासीक िववरणे

मा.अ.अ.२००५
अंतगत ा अज/अिपल

कायम

व पी

५वष

कलम ४ (१) (ब) (vii)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालयातील परीणामकारक कामासाठी
जनसामा यांशी स लामसलत कर याची
अ. .
टप

:-

स लामसलतीचा
िवषय
कलम ४ (१)

/िनयम/परीप क/इ यादी

व था- लागु नाही

काय णालीची
कोण या
पुनरावृ ीकाल
िव तृत वणन
अिधिनयमा/िनयमा/परीप का दारे
(ब) (vii) अंतगत
येक लसेक ाधीकारी स्ं थेने अिधिनयम

अंतीम

कर यापुव /राबिवतांना

जनतेची

मते/आ ेप

जाणुन

घे यासाठी

अ ती वात असले या कायप दतीची माहीती देणे अपे ीत आहे.
अनेक वेळा समीतीची

थापना क न िशबीरा दारे/ ामसभे दारे/जनसुनवाई अथवा कमचा-यांचया

दरबारातुन जनमाताची चाचपणी कर यात येत.
े

कलम ४ (१) (ब) (viii)
नमुना अ

िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालया या
समीतीची यादी
अ. .

समीतीचे
नांव

समीतीचे
सद य

कािशत करणे :समीतीचे
उद

लागु नाही

कती वेळा
घे यात येते

सभा
जनसामा यांसाठी
खली आहे
क वा नाही

सभेचा
कायवृतांत

कलम ४ (१) (ब) (viii)
नमुना ब
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालया या
कािशत करणे :अ. .

अ दसभेचे
नांव

सभेचे
सद य

अिधसभांची यादी

लागु नाही

सभेचे उ द

कती वेळा
घे यात येते

सभा
जनसामा यांसाठी
खुली आहे
क वा नाही

सभेचा
कायवृतांत

कलम ४ (१) (ब) (viii)
नमुना क
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालया या
परीषदांची यादी

कािशत करणे :परी देचे
नांव

अ. .

कलम ४
(viii)

(१)

परीषदेचे
सद य

लागु नाही
परीषदेचे
उद

कती
वेळा
घे यात
येते

सभा
जनसामा यांसाठी
खली आहे क वा
नाही
सा. आ थापणा
शाखेशी संबिं धत

(ब)

नमुना ड
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालया या
यादी
अ. .

सं थेचे नांव

सं थेचे
सद य

कािशत करणे :सं थेचे
उद

कोण याही सं थेची

लागु नाही
कती वेळा
घे यात येते

सभा
जनसामा यांसाठी
खली आहे
क वा नाही

सभेचा
कायवृतांत

सभेचा
कायवृतांत

कलम ४ (१) (ब) (ix)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालया या

अिधकारी कमचारी

यांचे नावे व प े व तसेच यांचे मासीक वेतन
अ. .

टप हे

पदनाम

काशन

अिधकारी
कमचारी
यांचे नावे
सामा य
आ थापणा
शाखेशी
संबिं धत
आहे.

वग

जु दनांक

दुर वनी
एकु ण वेतन
क् ./फॅ स/ईमल

येक वषाला करावे लागेल

मह वाचे बदल तातडीने

काशीत के ले पाहीजे उदा.

मुखाची बदली इ यादी

कलम ४ (१) (ब) (x)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालया या
यांचे

वेतनाची िव तृत माहीती

अिधकारी कमचारी

कािशत करणे बाबत.

अ. . वग

वेतन परेषा
इतर अनु ेय भ े
सामा य
आ थापणा
शाखेशी आहे.

कलम ४ (१) (ब) (xi)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालया या मंजरु अंदाजप क
खचाचा तपिशल २०१४-१५
*अंदाजप ाका या

आथ क वष माहीती

तीचे

अनुदाना या िवतरणा या
अ. .

कािशत करणे:-

लागु नाही

काश्न
तीचे

अंदाजप क य
िशषाचे वणन

काशन
अनुदान

माहीती
अिधकार
शाखेशी
संबंिधत नाही

िनयोजीत
अिधक
वापर ( े ा अनुदान
व
कामाचा अपे ीत
अस यास
तपिशल
पयात

अिभ ाय

टप

येक कायालयावरील माहीती कोण यान कोण या

ा पा नुसार तयार करत असते असे

ा प यांना वापरता येईन
कलम ४ (१) (ब) (xii)
नमुना अ
----------------------लागु नाही–––––––––––––––––––––
कलम ४ (१) (ब) (xii)
नमुना ब
----------------------लागु नाही–––––––––––––––––––––
योजना/काय माचे नांव
अ. .

लाभाथ चे
व प ा

नांव अनुदान/लाभ्
याची र म

िनवड
िनकष

पा तेचे अिभ ाय

----------------------लागु नाही–––––––––––––––––
––––
कलम ४ (१) (ब) (xiii)

िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालयातील िमळणाया/सवलतीचा परवाना याची चालु वषाची तपिशलवार माहीती
परवाना/परवानगी/सवलतीचे

अ. .

परवाना
धारकाचे
नांव

कार

परवानाचा
कार

परवाना
कमांक

दनांकापासुन

दनांकापयत साधारण
अटी

परनानयाची
िव तृत
माहीती.

कार उदा. जड वाहणाचा परवाना असेल तर जड वाहन इ यादीचा तपिशल
िव तृत मािहती िवषयावर परवा याची मािहती उदा.अकृ षी वापरासाठी परवानगीचे अस यास
सव नं. आव यक आहे.
टप :-

येक परवा या या

कारानुसार वेगळी यादी तयार करणे आव यक आहे.

--------------------लागु नाही------------------कलम ४ (१) (ब) (xiv)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालयातील मािहतीचे
ईले टािनक

व पात साठिवलेली मािहती

अ. . द ताऐवजाचा

िनरं क

कार

िवषय

कािशत करणे चालु वषाक रता.
कोण या
ईले टािनक
नमु यात

मािहती
िमळिव याची
प दती

जबाबदार

ना.तह.(सा. .)

*टेप
*फ म
*िसडी
*फलॉपी
*इतर कोण याही

व पात

कलम ४ (१) (ब) (xv)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालयातील उपल ध सुिवधांचा त ा
कािशत करणे.
*वेबसाईट िवषया मािहत
* कॉल सटर िवषयी मािहती
*अिभलेख तपासणी साठी उपल ध सुिवधांची मािहती
*कामा या तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती
*सुचना फलकांची मािहती
* ंथालय

िवषयाची मािहती

अ. . सुिवधेचा
...

कार

लागु नाही

वेळ

कायप दती
ठकाणा
...

...

ठकाण
...

जबाबदार

त ार
िनवारण
...

...

कलम ४ (१) (ब) (xvi)
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा येिथल मािहती अिधकार शाखा कायालयातील शासक य
मािहती

अिधकारी/सहा.शासक य

मािहती

अिधकारी/अिपलीय

ािधकारी या काय े ातील) यांची िव तृत मािहती

अिधकारी(तेथील

लोक

कािशत करणे.

अ शासक य मािहती अिधकारी
अ.
.

शासक य
मािहती
अिधकारी

पदनाम

काय े

१

ना.तह.(सा.
)

ना.तह.(सा.
)

प ा/फोन

ईमे
ल

मािहती बुलडाणा०७२६२
अिधका -२४२२८३
र
शाखा
ब. सहा.शासक य मािहती अिधकार

अ. .

सहा.शासक य पदनाम
मािहती
अिधकारी

काय े

प ा/फोन

१

अ वल

मािहती

बुलडाणा०७२६२-

अ वल

ई-मेल

अिपलीय
ािधकारी

तहिसलदा
र
(सा. .)

अिपलीय
ािधकारी

तहिसलदार

कारकु न

कारकु न

अ. .

अिपलीय
अिधकारी

पदनाम

१

तहिसलदार
(सा. .)

तहिसलदार
(सा. .)

अिधकार
२४२२८३
शाखा
क.अिपलीय अिधकारी
काय े

(सा. .)

प ा/फोन

ईमेल

यांचे अिधन त
शासक य
मािहती
अिधकारी
ना.तहिसलदार
(सा. .)

मािहती
बुलडाणा०७२६२अिधकार २४२२८३
शाखा
टप :- शासक य मािहती अिधकारी/सहा.शासक य मािहती अिधकारी/अिपलीय अिधकारी
कलम
४
(xvii)

(१)

(ब)

------लागु नाही-----कलम ४ (१) (क)
सवसामा य लोकांशी संबिधत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी

काशनाक रता तयार करणे

व िवतरीत करणे
-----लागु नाही---------कलम ४ (१) (ड)
सवसाधारणपणे आप या कायालयात होणा या शासक य/अध यायीक कामाकाजी या

काराची

यादी तयार करणे/ घेतले या िनणयाबाबत काय कर याचे मीमांसा यापुढे दे यात येईल असे
जाहीर करणे.
-----लागु नाही---------टप :- लोक ािधकारी/शासक य मािहती अिधकारी हे सुचना फलक/वतमाप
सुचना

सारमा यमे सुचना

सारण, इं टरनेट इ. उपयोग मािहती या

सावजिनक

सारासाठी करते.

कायालय
मुख
मािहती अिधकार क
िज.का.बुलडाणा

