मािहती अिधकार अिधिनमय २००५
कलम :- ४
अंतगत लेखा परी ण िवभाग
िज हािधकारी कायालय बुलडाणा

माणप
मी

ी.डी.एस.राजपूत, सहा.लेखािधकारी

नमूद के ले या दोन बाबी यादवारे
1.

२.

खाली

माणीत करीत आहे.

मािहतीचा अिधकार अिध िनयम २००५ मधील कलम ४
खालील 1-17
बांबीवरील मािहती अदययावत के लेली
असून ती बरोबर आहे.
सहा यक मािहती अिधकारी / मािहती अिधकारी /
अिपलीय अिधकारी यांना पदिनदशीत के याचे फलक
कायालयातील दशनी
ठकाणी लाव यात आलेले आहेत.
,

सहा.लेखािधकारी (अंलेप)
िज हािधकारी कायालय, बुलडाणा

मािहतीचा अिधकार अिध.२००५ कलम (१) (b) (i)
िज हािधकारी कायालय,बुलडाणा
अंतगत लेखा परी ण िवभाग
अिधकारी व कमचारी काय व कत े यांचा तपिशल
अ. ं .

अंतगत परी ण लेखा शाखा अिधकारी व कमचारी
काय व कत े यांचा तपिशल

1

कायालयाचे नाव

िज हािधकारी कायालय बुलडाणा

2

प ा

िज हािधकारी कायालय,बुलडाणा

3

कायालय मुख

िज हािधकारी बुलडाणा

४

शासक य िवभागाचे नाव

अंतगत लेखापरी ण शाखा िज हािधकारी कायालय बुलडाणा

५

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त

महसूल व वन िवभाग मं ालय मुंबई

६

काय े

बुलडाणा िज हा

७

भौगोिलक

बुलडाणा िज हयातील १३ तालुके कायानु न

८

िविश काय

लेखािवषयक कामे

९

िवभागाचे येय/धोरण

१०

सव संबिं धत कमचारी

शासक य िनयमानुसार पारदशक,उ रदायी व लोकािभमुख
शासन राबवून जनतेस उ कृ सेवा देणे.
मािहती सोबत जोडली आहे.

११

काय

सोबत जोडले आहे

१२

कामाचे िव तृत

१३

मालम ेचा तपिशल इमारती व जागेचा तपिशल

िज हािधकारी कायालयाची इमारत

१४

उपल ध सेवा

अिधकारी व कमचारी यांचे सव सेवािवषयक कामे

व प

कामाचे िव तृत

सं थे या संरचना मक त याम ये काय े ाचे
कायालयीन दुर वनी

व प सोबत जोडले आहे.

येक

तरावरचे तपिशल
07262242307
07262242411
सकाळी
10.00
ते सांय
5.45

ं माक

कायालयीन वेळ

(सा ािहक सुटटी व िविश सेवेतील ठरिवले या वेळा दुसरा व चौथा शिनवार, सव रिववार तसेच मा.िज हािधकारी यांनी जािहर
के ले या सव सावजिनक सुटटया )

कलम ४(१) (B) (II) नमुना (ब)
िज हािधकारी कायालय,बुलडाणा अंतगत लेखा परी ण शाखेतील अिधकारी व कमचारी यां या कत ांचा
तपिशल

अ. ं

पदनाम

कत

कोण या कायदया/िनयम/शासन
िनणय/प रप कानुसार

अिभ ाय

1
लेखािधकारी १

शाखेतील कामावर
िज हािधकारी यांचे
सव उप िवभागीय
कायालयाचे अंतगत
१००% लेखा प र ण

िनयं ण
व
अख या रतील
व तहिसल
जमा रकमांचे
करणे

2

लेखािधकारी-२

िज हािधकारी यांचे अख यारीतील
सव उप िवभागीय व तहिसल
कायालयाचे अंतगत खच बाबीचे
लेखा प र ण करणे

सहा.लेखािधकारी

िज हािधकारी यांचे अख यारीतील
सव उप िवभागीय व तहिसल
कायालयाचे लेखा प र ण करणे

3

4
उपलेखापाल

6

क.िलपीक

महसूल व वन िवभाग मं ालय मुंबई
यांचेकडील
प
ं .अंलेप/०७/२००६/ ं. ं .
४४/पीएसी१, द.१९.०७.२००६
व
महारा शासन महसूल व वन िवभाग
शासन
िनणय
ं.
संक ण
१००२/ . ं .६६(भाग२) ई दनांक
२०/०३/२००६
Govt of Maharashtra and Forests
Resolution
No.S-5
/69/259238K/Accounts unit date 14.04.1977
Govt of Maharashtra and Forests
Resolution
No.S-5
/69/259238K/Accounts unit date 14.04.1977

वरील माणे

5

अ वल कारकू न

Govt.of Maharashtra Revenue and
Forests Department Resolution No.S5 /69/259238-K/Accounts unit date
14.04.1977

िज हािधकारी यांचे अख यारीतील
सव
उपिवभागीय
व
तहिसल
कायालयाचे खच िवषयाबाबीचे लेखा
परी ण करणे
कायालयीन
प
वहाराची
नद
घेवून
प
वहार व
आव यक
माहीती,िववरणप े मािसक, ैमािसक
अधशासक य,वाष क
िववरणप े
तयार करणे, अं.ले.प अहवाल
टं कलेखन तथा
.भ.देयके तयार
करणे.

१ महारा नागरी सेवा िनयम १९८१
२महारा
आकि मक खच
िनयम
१९६५
३मुंबई िव ीय
िनयमावली १९५९
व
शासनाने
वेळोवेळी
तृत के लेले िनयम

महारा
1981

नागरी

सेवा

वेतन

िनयम

कलम ४(१) (ब) (ix)
बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालयातील अंतगत लेखा परी ण शाखेतील अिधकारी व कमचारी यांची
नावे प े व यांचे मासीक वेतन करणे

अ.
पदनाम

अिधकारी / कमचायांचे नाव

वग

जू
दनांक

दुर वनी
मांक

एकू ण वेतन

13060+4600
1

2

लेखािधकारी -२

सह.लेखािधकारी

ी.आर.आर.च हाण

ी.डी.एस.राजपूत

२

३

1.1.2013

07262242307

31.3.94

07262242307

15590+4300

3

उपलेखापाल

ी.आर.के .मसराम

३

22.5.2015

07262242307

4

अ वल कारकू न

ी.सावळे .

३

17.10.90

07262242307

5

िलपीक

३

23.2.2012

07262242307

कु .आर.बी. ाणकर

12960+4200

14520+4300

6820+1900

8680+1600
6

िशपाई

कु .आशा गोलांडे

४

2.1.98

07262242307

सं थेचा ा प त ा
कलम ४(१)( b) ( ii) नमुना अ
बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालयातील (लेखा शाखेतील) अिधकारी व कमचारी यां या अिधकारांचा
तपशील
अ. ं

पदनाम

अिधकार आिथक

कोण या/िनयम/शासनिनणय प रप कानुसार

1

िज हािधेकारी

दानासाठी मंजूरी देणे

िव ीय अिधकार िनयम १९५९

2

िनवासी
उपिज हािधकारी

दानासाठी मंजूरी देणे
ित वा री करणे

िव ीय अिधकार िनयम १९५९

3

मुख िलपीक
िज हािधकारी

कोषागारातून रकमा आहरीत
व संिवतरीत करणे

शा.िन. ं .जीएमआर व िव िनयम
ं .इसटी/३४७१/८३५६०/एफ/ द.
२/१/१९७४

4

अ वल कारकू न

राजपि त अिधका-यांची वेतन
देयके , वासभ ा देयके ,वेतन
निशतची करणे सेवा पु तक
अिभलेख अदयावतीकरण
करणे-

महारा नागरी सेवा (वेतन) १९८१
शा.िन. एमएमसी/१०७२/१०८८६५/जी
आयआय द.२६/११/१९७४ शा िव.िव.
अिधसूचना/वेपूर/१२९८/ . ं .१३/९८ सेवा
१० द.१०/१२/९८

5

अथसंक प अ वल
कारकू न

िनवृ ी वेतन करणे, वा षक
अथसंक प,ताळमेळ िवषयक
कामे, सेवा उपदान,अंदाजप क

महारा नागरी सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम
१९८२ महारा अथसंक प िनयम पुि तका

6

रोखपाल

सव कमचा-यांची वेतन देयके
तयार करणे,देयकां या र मा
अदा करणे,रोखवही िलिहणे
आिण ताळमेळ घेण,े
ािधकरणाचे लेखे िलिहणे

महारा नागरी सेवा वेतन िनयम १९८१ व
सुधारीत वेतन िनयम २००९ महारा कोषागार
िनयम १९६८

सव वासभ ा देयके ,
भ.िन.िन देयके ,गट िवमा
अंितम दान देयके ,चतुथ ेणी
भ.िन.िन.लेखा िलिहणे.

महारा शासन िव िवभाग शासन िनणय
ं माक/ वास १०१०/ . ं . २/सेवा -५
मं ालय,मुंबई-४०००३२ दनांक ३ माच
२०१० Goverment pf Maharashtra General
Administration Department Circular No.PFR
1064.-J Sachivaya Bombay -32 BR 12 March
1964/ Phalguna 22 1885 महारा सवसाधारण
भिव य िनवाह िनधी िनयम १९९८ महारा
शासन िव ्ा िवभाग शासन िनणय .डीओआय
२०८१/४७०१/एडीएम-५ मं ालय मुंबई
४००००३२ दनांक २६ एि ल १९८२

आकि मक खच देयके ,
वैदयक य देयके ,सव कारची
अ ीमे

आकि मक खच िनयम १९६५ वैदयक य देखभाल
िनयम पुि तका

अिधकार शासक य

कोण या
कायदय/िनयम/शासनिनणय/प रप कानुसार

7

8

वास भ ा

आकि मक खच
िलपीक

अिभ ाय

ब
अ. ं

पदनाम

अिभ ाय

िनरंक
क
अ. ं

पदनाम

अिधकार शासक य

कोण या
कायदय/िनयम/शासनिनणय/प रप कानुसार
िनरंक

ड

अिभ ाय

अ. ं

पदनाम

अिधकार शासक य

कोण या
कायदया/िनयम/शासनिनणय/प रप कानुसार

िनरं क

अिभ ाय

कलम ४ (१) (b) (iii)
िनणय

येतील पयवे ण

व जबाबदारीचे उ रदािय व िन ीत क न कायप दतीचे
(कामाचा कार / नाव )

काशन

कामाचे व प:संबिं धत तरतुद:अिधिनयमाचे नाव:शासन िनणय
प रप के
कायालयीन
आदेश
अनु. .

कामाचे

व प

कालावधी दवस

कामासाठी
जबाबदार
अिधकारी

अिभ ाय

िनरं क
टपकलम -४ (१)

(b) (ii) --

येक

काय,

कत , अिधकाराची अंमलबजावणी कर याकरीता अिधिनयम,

िनयम, शासनिनणय, प रप क, आदेश यांचा आधार घेऊनच
अिधकाराची

अंमलबजावणी

संकलन पर पर संबंध
उदा.

कशी होते

याची प दती

कायप दती ठरते.
काशीत

व कायप दती ठरव यासाठी वर अनुिनदशीत

अटीनुसार

काय, सेवा, कत ,

लोक ािधकारी

माहीतीचे

पुतता करावी.

करणाचा िनपटारा कर याची कायप दती ?
सुनावणी या

तारखां िन ीतीची कायप दती ?

काल मानुसार
काही िवशेष
उदा.

करणांचा िनपटारा के ला जातो का ?
करणांना

ाधा य दले जाते का ?

अनुदाना या वाटपाची कायप दती/सवलत दे याची कायप दती/लाभाथ या िनवडीची कायपद तीची
िव तृत

मािहती

काही िविश

कोटा दला जातो काय ?

कोण या िनकषा माणे िनकड के ली जाते ? काल मानुसार
बाब संदभात
उदा.
(

करणे यासाठी

येक

पुनरावृ ी
येक

मािहतीचे

कायप दतीम ये

जी

काशन करणे आव यक आहे.

काया या कायालयीन कायप दती

कायप दतीम ये
िवशी

िविवध

िनवड असते का ? या सव

संबंधी मािहतीचे

तरा या कमचा-यांचा

काशन करणे.

सहभाग असतो.

येक कमचा-यांची

भूिमका व जबाबदारी िन ीत कर यात आली आहे ती दशिव यात यावी.)

कलम ४ (१) (b) (iv) नमुना (ब)
कामाची कालमयादा काम पुण हो यासाठी
येक कामाची कालमयादा--अनु. ं

काम/काय

दवस/तास पूण कर यासाठी

जबाबदार
अिधकारी

िनरं क

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (अ)
अ. ं . सुचना प कानुसार दलेले िवषय

1 राजपि त अिधका-यांची वेतन
देयके , वासभ ा दयेके, पुरवणी
देयके वेतन िनि ती

2 िनवृ ी वेतन करणे वा षक
अथसंक प,ताळमेळिवषयक कामे

िनयम मांक व वष

महारा नागरी सेवा (वेतन) १९८१
शा.िन. ं .
एमएससी/१०७२/१०८८६५/जी
आयआय द.२६/११/१९७४/शा िव िव
अिधसूचना/वेपूर/१२९८/ १३/९८
सेवा १० द.१०/१२/९८
महारा नागरी सेवा (िनवृ ी वेतन)
िनयम १९८२ महारा अथसंक प िनयम
पुि तका

3 सव कमचा-यांची वेतन देयके
तयार करणे,देयकां या र मा अदा
करणे, रोखवही िलिहणे आिण
ताळमेळ घेणे ािधकरणाचे लेखे
िलिहणे

महारा नागरी सेवा वेतन िनयम
१९८१

4 सव वासभ ा देयके भ.िन.
िन.देयके ,गट िवमा देयके ,
चतुथ ण
े ी भ.िन.िन. लेखा

महारा शासन िव िवभाग शासन
िनणय मांक/ वास१०१०/ . ..२/सेवा-५
मं ा◌ालय,मुंबई -४०००३२ द. ३
माच २०१० , Government of
maharashtra General Administation
Department Circular No.PFR 1064-J
Sachivaya, Bombay-32:BR 12th March
1964/Phalguna 22, 1885 महारा
सवसाधारण भिव य िनवाह िनधी िनयम
1998 महारा शासन िव ्ा िवभाग
शासन िनण .डीओआय.
२०८१/४७०१/एडीएम-५ मं ालय
मुंबई ४००००३२ दनांक २६ एि ल
१९८२
आकि मक खच िनयम १९६५ वैदयक य
देखभाल िनयम पुि तका

5 आकि मक खच देयके , वैदयक य
देयके ,सव करणाची अ ीमे

अिभ ाय

त ार
िनवारण
अिधकारी

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (अ)

अ. ं . सुचना प कानुसार दलेले िवषय

िनयम मांक व वष

अिभ ाय

1 राजपि त अिधका-यांची वेतन
देयके , वासभ ा दयेके, पुरवणी
देयके वेतन िनि ती

महारा नागरी सेवा (वेतन) १९८१
शा.िन. ं .
एमएससी/१०७२/१०८८६५/जी
आयआय द.२६/११/१९७४/शा िव िव
अिधसूचना/वेपूर/१२९८/ १३/९८
सेवा १० द.१०/१२/९८

2 िनवृ ी वेतन करणे वा षक
अथसंक प,ताळमेळिवषयक कामे

महारा नागरी सेवा (िनवृ ी वेतन)
िनयम १९८२ महारा अथसंक प िनयम
पुि तका

3 सव कमचा-यांची वेतन देयके
तयार करणे,देयकां या र मा अदा
करणे, रोखवही िलिहणे आिण
ताळमेळ घेणे ािधकरणाचे लेखे
िलिहणे
4 सव वासभ ा देयके भ.िन.
िन.देयके ,गट िवमा देयके ,
चतुथ ण
े ी भ.िन.िन. लेखा

महारा
१९८१

5 आकि मक खच देयके , वैदयक य
देयके ,सव करणची अ ीमे

नागरी

सेवा

वेतन

िनयम

महारा
शासन िव
िवभाग शासन
िनणय
मांक/ वास१०१०/ . ..२/सेवा-५
मं ा◌ालय,मुंबई -४०००३२
द. ३
माच २०१०
, Government of
maharashtra General Administation
Department Circular No.PFR 1064-J
Sachivaya, Bombay-32:BR 12th March
1964/Phalguna 22, 1885
महारा
सवसाधारण भिव य िनवाह िनधी िनयम
1998 महारा
शासन िव ्ा िवभाग
शासन
िनण
.डीओआय.
२०८१/४७०१/एडीएम-५
मं ालय
मुंबई ४००००३२ दनांक २६ एि ल
१९८२
आकि मक खच िनयम १९६५ वैदयक य
देखभाल िनयम पुि तका

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (क)
लेखा शाखेतील कामाशी संबंिधत प रप के

शासक य प कानुसार दलेले िवषय

अ.

1 राजपि त अिधका-यांची वेतन
देयके , वासभ ा देयके , पुरवणी
देयके वेतन िनि ती

2 िनवृ ्◌ी वेतन करणे, वा षक
अथसंक प ताळमेळिवषयक कामे
3 सव कमचा-यांची वेतन देयके
तयार करणे, देयकां या र मा अदा
करणे, रोखवही िलिहणे आिण
ताळमेळ घेण,े ािधकारणाचे लेखे
िलिहणे
4 सव वासभ ा देयके , भ िन.िन.
देयके ,गट िवमा देयके ,चतुथ ण
े ी भ.
िन.िन लेखा

5

आकि मक खच देयके वैदयक य
देयके ,सव कारणची अ ीमे

प रप क मांक व तारीख
महारा नागरी सेवा(वेतन) १९८१ शा
िन
एमएससी/१०७२/१०८८६५/जी
आयआय द२६/११/१९७४ शा िव िव
अिधसूचना/वेपुर/१२९८/ १३/९८ सेवा
१० द.१०/१२/९८
महारा नागरी सेवा (िनवृ ी वेतन)
िनयम १९८२ महारा अथसंक प िनयम
पुि तका
महारा नागरी सेवा वेतन िनयम १९८१

महारा
शासन िव
िवभाग शासन
िनणय
मांक/ वास१०१०/ . ..२/सेवा-५ मं ा◌ालय,मुंबई
-४०००३२
द. ३ माच २०१० ,
Government of maharashtra General
Administation Department Circular
No.PFR 1064-J Sachivaya, Bombay-32:BR
12th March 1964/Phalguna 22, 1885
महारा
सवसाधारण भिव यय िनवाह
िनधी िनयम 1998 महारा शासन िव ्ा
िवभाग शासन िनणय
.डीओआय.
२०८१/४७०१/एडीएम-५ मं ालय मुंबई
४००००३२ दनांक २६ एि ल १९८२
आकि मक खच िनयम १९६५ वैदयक य
देखभाल िनयम पुि तका

कलम 4(1) (b) (v) नमुना ( ड)

कामाशी संबंिधत कायालयीन आदेश / धोरणा मक
प रप के
अ.

िवषय
िनरं क

कलम 4(1) (b) (v)
नमुना (इ)

मांक व तारीख

अिभ ाय

अिभ ाय

बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालयाम ये लेखाशाखेतील
उपल ध द तऐवजांची यादी

अ.

द तऐवजांचा कार

िवषय

संबंिधत

पदनाम

चे
ठकाण/
उपरो
कायालयात
उपल ध
नस यास

िनरं क
अिभलेखाची संपूण यादी
येक लोक ािधकारी सं था तयार करे ल. अिभलेखाम ये द ताऐवज
न ती संगणीकृ त मािहती इ यादी असेल. मािहती या अिधकाराची अंमलबजावणी सुलभ कर यासाठी ही मािहती
तयार करणे अ यंत आव यक आहे. यादी वापर यास तपास यास आिण समज यास सुलभ असली पािहजे. तसेच
आव यकतेनुसार नमुने घे या या कायप दतीचाही अंतभाव असावा.
थम कायालयातील उपल ध न त ची यादी करावी यांचे वग करणे करावे.द ताऐवजांचे िव तृत
मािहती,न दपु तकांची यादी व वग करणे करावे. काही द ताऐवज जे न ती कवा न द पु तकां या व पात
नाहीत. यांची यादी क न ठे वणे लवकर सापड या या हेतूने ही यादी क ा माणे टेबला माणे तयार क न
ठे वणे आव यक आहे. ती पुढील माणे तयार करावी.

कलम ४(1) (अ) (vi)
बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालयाम ये लेखाशाखेतील द ताऐवजाची वगवारी
अ.

1

िवषय

द तऐवजांचा कार
न ती/म टर न दवहया
हाऊचर

मुख बाब चा
तपिशलवार

सुर ीत ठे व
यांचा कालावधी

वेतन देयके

वेतन दयक फाईल

३० वष

देयक फाईल

५ वष

2

वास भ ा देयके

3

सेवा िनवृ ी वेतन

करणे

िनवृ ी वेतन

4

भिव य िनवाह िनधी देयके

देयके फाईल

१० वष

5

आकि मक खच

देयक फाईल

५ वष

6

अथसंकि पय अंदाज

अथसंकि पय अंदाज फाईल

५ वष

7

वैदयक य देयक

देयक फाईल

५ वष

8

रोखपु तक

रोखन दवही

५ वष

9

सव अनुदान न दवही

न दवहया

५ वष

करणे

१० वष

कलम ४ (१) (ब) (vii)
बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालया या लेखाशाखेतील प रणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी स ला
मसलत कर याची
व था
अ.

स लामसलतीचा िवषय

लेखा शाखे या कामाचे

काय णालीचे िव तृत वणन

कोण या
अिधिनयमा/
िनयमा/
प रप कादवारे

पुनरावृ ीकाल

व प ल ात घेता सवसाधारण जनतेशी य संबंध येत नाही. यामुळे जनतेशी
िवशेष स लामसलत कर याची आव यकता नाही.

टप. कलम ४(१) (ब) अंतगत येक लोक ािधकारी सं थेने अिधिनयम/िनयम/प रप क इ यादी अंितम
कर यापूव / राबिवताना जनतेची मते/आ ेप जाणून घे यासाठी अि तवात असले या कायप दतीची मािहती
देणे अपेि त आहे. अनेक वेळा सिमतीची क न िशिबरादवारे ामसभेदवारे , अनसुनवाई अथवा कमचायां या दरबाबरातुन जनमताची चाचपणी कर यात येते.

कलम 4(1) (ब) (vii) नमुना (अ)
बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालया या सिमतीची यादी

अ.

सिमतीचे

सिमतीचे

सिमतीचे

कती वेळा

नाव

सद य

उ दद य

घे यात येते

कािशत करणे

सभा जनसामा यांसाठी सभे या
सभे या कायवृ ात

कायवृ ात

खुली आहे कवा कसे (उपल ध)

िनरं क

कलम ४(1) (ब) (vii) नमुना ब

बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालया या अिधसंभाची यादी
अ.

अिधसभेचे सभेचे सद य सभेचे उ दद
नाव

कती वेळा
घे यात येते

कािशत करणे
सभे या

सभा जनसामा यासांठी कायवृ ांत
खुली आहे कवा कसे (उपल ध )

िनरं क

कलम ४(1) (ब) (vii) नमुना (क)

बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालया या प रषदांची यादी

कािशत करणे

अ.

अिधसभेचे सभेचे सद य सभेचे उ दद
नाव

कती वेळा
घे यात येते

सभे या
सभा जनसामा यासांठी कायवृ ांत
खुली आहे कवा कसे (उपल ध )

िनरं क

कलम ४(1) (ब) (vii) नमुना ड

बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालया या सं थेची यादी

अ.

अिधसभेचे सभेचे सद य सभेचे उ दद
नाव

कती वेळा
घे यात येते

कािशत करणे

सभे या
सभा जनसामा यासांठी कायवृ ांत
खुली आहे कवा कसे (उपल ध )

िनरं क

कलम ४(१) (ब) (ix)
बुलडाणा येथील िज हािधकारी कायालयातील अंतगत लेखा परी ण शाखेतील अिधकारी व कमचारी
यांची नावे प े व यांचे मासीक वेतन करणे

अ.
पदनाम

अिधकारी / कमचायांचे नाव

वग

जू
दनांक

दुर वनी
मांक

एकू ण वेतन

13060+4600
1

लेखािधकारी -२

ी.एस.एम. शदे

२

1.1.2013

07262242307
15680+4400

2

सह.लेखािधकारी

ी.टी.पी. चचोळकर

३

31.3.94

07262242307

3

उपलेखापाल

ी.आर.के .मसराम

३

22.5.2015

07262242307

12960+4900

4

अ वल कारकू न

ी.सावळे .

३

17.10.90

07262242307

14520+4300

5

िलपीक

३

23.2.2012

07262242307

6820+1900

कु .ए.टी.सपकाळ

8600+1600
6

िशपाई

कु .आशा गोलांडे

४

2.1.98

07262242307

कलम ४(1) (ब( (XV)
अंतगत लेखा परी ण शाखा येथील िज हािधकारी कायालयात उपल ध सुिवधांचा त ा
कािशत करणे
उपल ध सुिवधा
भेट या या वेळेसंदभात मािहती - सकाळी 10.00 ते 5.45 वाजेपयत
वेबसाईट िवषयी मािहती -http://www.mahakosh.gov.in
कॉलसटर िवषयी मािहती
अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध मािहती
नमूने िमळ याबाबत उपल ध मािहती

सूचना फलकाची मािहती
ंथालय िवषयी
मािहती अ.

सुिवधेचा कार

वेळ

कायप दती

ठकाण

जबाबदार
कमचारी

/

त ार
िनवारण

कलम ४(१) (ब) (xvi)
कायालयातील शासक य मािहती अिधकारी/सहा यक मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी(तेथील लोक
काय े ातील) यांची िव तृत मािहती कािशत करणे.
अ .शासक य मािहती अिधकारी
शासक य मािहती
अिधक-याचे नांव

ी.डी.एस.राजपू
त

पदनाम

काय े

प ा फोन

सहा यक
लेखािधकारी

1. मािहती अिधकारात सादर
अजावर मािहती संकलनाचे
िनदश देणे 2.मािहती
पडताळणी करणे अज व शु क
पूतता पाहणे यो य मािहती
िविहत काळात पुरिवणे

िज हािधकारी
कायालय
बुलडाणा
07262242411

ब.सहा यक शासक य मािहती अिधकारी
सहा यक शासक य
मािहती अिधकारीचे
नांव

पदनाम

काय े

प ा/फोन

कु .आर.बी. ाणकर

किन .िलिपक

ा अज न द
घेवून वग करणे
संकिलत मािहती
सादर करणे

िज हािधकारी
कायालय बुलडाणा
07262-242411

क. अिपलीय

ािधकारी

अिपलीय
ािधकारी

लेखािधकारी
अंलेप

ािधकारी या

अिपलीय
ािधकारी
अनु.

अिपलीय ािधकारी
चे नांव

ी.आर.आर.च हा
ण

पदनाम

लेखािधकारी
अलेप

काय े

मािहती
अिधकार 2005
कलम 19
अ वये
कायवाही

प ा/फोन

यां या
अिधन त
शासक य
मािहती
अिधकार

िज हािधकारी
कायालय बुलडाणा
07262-242411

( टप:- शासक य मािहती अिधकारी/सहा यक शासक य मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारीचे नाव व पदनाम
ठळक अ रात दशनीय ठकाणी अथवा वागतक ाजवळ फलकादवारे लावावी.)

कलम ४ (१) (ब) (xvii )
----------------

येथील ------------------ कायालयातील

काशीत

मािहती
कलम ४(१) (क)
सवसामा य लोकांशी
काशना करीता

संबंिधत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची

तयार करणे व िवतरीत करणे

यादी

कलम ४(१) (ड)
सवसाधारणपणे

आप या

कायालयात होणा-या

कामकाजा या

काराची यादी

कायकरणाची

मीमांसा

वतमानप

तयार करणे घेतले या िनणयाबाबत

यापुढे

लोक ािधकारी / शासक य

दे यात येईल असे जाहीर करणे (

मािहती

सावजिनक सूचना

इ.चा उपयोग

मािहती या

शासक य अध यायीक

अिधकारी हे सूचना फलक /

सारमा यमे, सूचना
सारासाठी करते.)

िज हािधकारी

िनवासी उपिज हािधकारी

लेखािधकारी

सहा य़क

लेखािधकारी


उपलेखापाल

अ ल कारकू न

सारण इं टरनेट


किन

िलपीक

