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- कलम २ एच नमुना (अ) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-२००५ अवये िवभागवार अिधकारी याची यादी
शासिकय िवभागाचे नांव :- थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
कलम २(एच)a/b/c/d
अ. लोकअिधकारी सथाﾠ
संथामख
ु ाचे पदनाम
िठकाण व प ताﾠﾠ
ं
१
िज$हािधकारी काया'लयﾠ िज$हािधकारी यवतमाळ
िज$हािधकारी काया'लय, यवतमाळﾠ

कलम २ एच नमुना(ब)
शासनाकडून पुरेसा िनधी *ा+ लोक*ािधकारी सं-थाची यादी
शासिकय िवभागाचे नांव :- थािनक वशासन िवभागﾠ
ﾠ
अ.. लोकअिधकारी सथाﾠ
संथामख
ु ाचे पदनाम
ं
१
िज$हािधकारी काया'लयﾠ िज$हािधकारी

िठकाण व प +ाﾠﾠ
िज$हािधकारी काया'लय,
यवतमाळﾠ

कलम ४(१)(b)(i)
यवतमाळ येथील नगर पालीका *शासन िवभाग/ काया4लयातील काय4 व कत45य याचा तपिशल.
काया4लयाचे नांव
:- थािनक वशासन िवभाग िज$हािधकारी काया'लय,
यवतमाळ
प7ा
:- िसि.हल लाईन, यवतमाळ िज. यवतमाळ
काया4लय *मुख
:- िज$हािधकारी, यवतमाळ
शासिकय िवभागाचे नांव
काय49े:
भौगोलीक 9े:
काया4न<ु प
िविश= काय>ः:-

:- थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
::- १३,५८४ 2 (यवतमाळ िज$हा)
1)िदनांक 26 जानेवारी हा जास ताक िदन साजरा करणे
2)1 मे हा महारा89 िदन :हणनु साजरा करणे
3)िदनांक 15 ऑगट हा वातं? िदन :हणनु साजरा करणे
शासन िनण'यानसु ार िविवध जयंती समारंभ आयोजीत करणे
4)-वष4 योजना वशताBदीवसतं राव नाईक जम.
मैाजे गहCली, ता पसु द िजरकयवतमाळ येथे मा.वववसतं राव नाईक याच
ं े.
काकडदाती, वसंत उFान , मौजे पसु द, ता पसु द., िज यवतमाळ.
5 पEस पोिलओ लिसकरण मोिहम राबिवHयाबाबतची न-ती
6राजीव गांधी *शासकJय गतीमानता (*गती)अिभयान
7के Lीय िवMालय,यवतमाळ ता यवतमाळ यांची न-ती
8आरोQय िवषयाबाबतची न-ती
9 िजEहयातील हSताTमा -मारकांची देखभाल,पUरर9ण व िनगा
राखHयाबाबतची न-ती
10शौय4 पुर-काराबाबतची न-ती
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12माहीतीचा अिधकार सन अंतग4त अजा4ची न-ती 2005
13यवतमाळ िजEहा िवशेष पटपडताळणी मोहीम अहवाल 12-2011
वेळोवेळी वUर[ अिधका यांनी सांगीतलेली कामे करणेिवभागाचे \येय व धोरणे
सव4सबध
ं ीत अिधकारी कम4चारी:- पHरिशI ०१ मKये नमदु करLयात आले आहे.
काय>
:- पHरिशI ०१ मKये नमदु करLयात आले आहे.
कामाचे िव-तृत -व<प :- पHरिशI ०१ मKये नमदु करLयात आले आहे.
मालम7ेचे -व<प व
इमारतीचा तपिशल
उपलBध सेवा

:- िज$हािधकारी काया'लयाची इमारत, िसि.हल लाईन, यवतमाळ िज.
यवतमाळ
:-दरु Kवनी, फॅ Pस, इटं रनेट, ि.ह.सी. इ. सेवा उपलQध आहेत.

सं-थे`या संरचनाTमक तaTयाम\ये
काय49े:ाचे *Tयेक -तराचे तपिशल :काया4लयीन दुर\वनी bमांक :०७२३२ - २४०८३१
काया4लयीन वेळ
:सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.४५ वाजे पयTत
सा+ाहीक सटु ी
: येक रिववार, दसु रा व चौथा शिनवार व शासनानेजाहीर
के ले$या सटु या व िज$हादडं ािधकारी यानं ी घोषीत के ले$याितनसटु या
िविश= सेवेसाठी ठरिवलेEया वेळा
:- -------

पUरिश= -१
अ. अिधकारी/ कम'चारी पदनाम
. यांचे नांव
१ Yी. सिचZ[ ताप िसहं िज$हािधकारी
यवतमाळ
२ Yीराजेश खवले
िनवासीउपिज$हा
िधकारी यवतमाळ
३ Yी ए .सी. िग ते
अिध]क

काय'

कामाचे वXप

िविवध शाखेवर िनय?ं ण

काया'लय मख
ु

शाखा िनयं?क

भारथ
अिधकारी,
थािनकवशासन िवभाग
शाखेतील कामकाजाचा िनपटारा
करणे

शाखा मख
ु

िवभाग - थािनक वशासन िवभागﾠﾠ
ﾠﾠिजEहािधकारी
काया4लय, यवतमाळ
ﾠﾠ
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(*शासिकय रचना)
िज$हािधकारी
िनवासी उपिज$हािधकारी
अ.वल कारकुन

िशपाई

कलम ४(१)(b)(ii) अ
थािनक वशासन िवभाग िज.का. यवतमाळ येथील अिधकारी व
कम4चारी या`या अिधकाराचा तपिशलअ- आिथ4क
अ.


पदनाम
्

१

िज$हािधकारी,
यवतमाळ

अिधकार - आिथ'क

कोण या कायFा
अिभाय
/िनयम / शासन िनण'य/
पHरप?काZवये
म.शा.िव.िव.िव+ीय अिधकार िनयम िव+ीय
अिधकार .
पिु तका, १९७८ अZवये काया'लयीन िनयमपु तीका,१९७८
बाबी आहरण व संिवतरण अिधकारी अZवयेकाया'लय मख
ु
:हणनु मजं रु करणे व देयकावर
वा]री करणे
ब- *शासिकय

अ.

१

पदनाम
्
िज$हािधकारी,
यवतमाळ

अिधकार शासिकय
काया'लय मख
ु
:हणनू सव'
शासिकय बाबीवर िनण'य घेणे व
काय'वाही करणे.

कोण या कायFा /िनयम / शासअिभाय
निनण'य / पHरप?काZवये
शासन िनण'य/पHरप?के आदेशानसु ार ---काय'वाही करणे
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क- अध4यायीक
अ.


पदनाम
्

१

िज$हािधकारी,
यवतमाळ

अिधकार अध'Zयायीक

कोण या कायFा / िनयम / शासनिनण'य /
पHरप?काZवये

अिभाय

काया'लय
मख
ु शासन िनण'य / पHरप?के / आदेशानसु ार ---:हणनू
सव' काय'वाही करणे.
शासिकय बाबीवर
िनण'य घेणे व
काय'वाही करणे.
कलम ४(१)(b)(ii) (ब)

थािनक वशासन िवभाग,िज.का. िजEहािधकारी यांचे काया4लयातील अिधकारी व कम4चारी यां`या कत45याचा
तपिशल अ - आिथ4क
अ. पदनाम
कत'.य
कोण या कायदा / िनयम / शासनिनण'य /
अिभाय

पHरप?काZवये
१
िज$हािधकारी
काया'लय
शासनपHरप?क / शासन िनण'य, महसल
ू व वन
मख
िवभागाचे आदेश सव' िनयम तसेच इतर कायदे
ु
करणे
२
िनवासी
उप िज$हािधकारी

उपकाया'लय
मख
ु

शासनपHरप?क / शासन िनण'य, महसल
ू व वन
िवभागाचे आदेश सव' िनयम तसेच इतर कायदे
करणे

३

अिध]क

शाखा मख
ु

शासनपHरप?क / शासन िनण'य, महसल
ू व वन
िवभागाचे आदेश इ.म.न.से सव'
िनयम.
कायFानसु ार काय'वाही करणे

४

अ.वल कारकुन

सहाbयक

शासनपHरप?क / शासन िनण'य, महसूल व वन
िवभागाचे आदेश इ.म.न.से सव'
िनयम.
इतरकायFानसु ार काय'वाही करणे
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कलम ४(१) (ब) (iii)नमुना
िनण4य*िकयेतील पय4वे9ण व जबाबदारीचे उ7रदाियTव िनdचीतक<न काय4प\दतीचे *काशन
( कामाचा *कार / नांव)
कामाचे -व<प
संबधी तरतूद
अिधिनयमाचेनांव
िनयम

:-थािनक वशासन िवभागﾠ िवभागा सबं धीत काम
:- िनरंक
::-

शासन िनण4यव पUरप:के काया4लयीन आदेश :अ. कामाचे वXप

१

कालावधी िदवस कामासाठी
अिभाय
जबाबदार
अिधकारी
िनयमामाणे
संबंिधत अिधकारी

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना -अ.
अ.


काम/ काय'

कामाचे माण

आिथ'क ल]

अिभाय

कलम ४ (१) (ब) (i) नमुना -ब.
*Tयेक कामाची कालमया4दा
अ.
काम/ काय'

१

िदवस / तास पणु '
करLयासाठी तो
कालावधी
७ िदवस यांचे
कामाचे वXपानसु ार
लागणारा कालावधी

जबाबदार
अिधकारी

तार िनवारण
अिधकारी
िनवासी
उपिज$हािधकारी
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कलम ४(१) (ब) (ii) नमुना -अ.
थािनक वशासन िवभाग िवभाग - काया4लयातील कामाशी सबं धीत िनयम / अिधिनयम
अ. सचु ना पHरप?कानसु ार िदलेली िवषय
िनयम मांक व वष' अिभाय

१
1)िदनांक 26 जानेवारी हा जास ताक िदन साजरा करणे
उपसिचव महारा89
-2)1 मे हा महारा89 िदन :हणनु साजरा करणे
शासन सामाZय
3)िदनांक 15 ऑगट हा वातं? िदन :हणनु साजरा करणे
शासन िवभाग
शासन िनण'यानसु ार िविवध जयंती समारंभ आयोजीत करणे
म?ं ालय मंबु ई यांचे
4)-व वष4 योजनाशताBदीजम वसंतराव नाईक.
पHरप?क
मैाजे गहCली, ता पसु द िजरकयवतमाळ येथे मा.वववसंतराव . मांक/जपतु ी/2216/
नाईक यांचे काकडदाती, वसंत उFान , मौजे पसु द, ता पसु द., 136/29/िद
िज यवतमाळ.
27/12/2016
5 पEस पोिलओ लिसकरण मोिहम राब (अिभयान7के Lीय
िवMालय,यवतमाळ ता यवतमाळ यांची न-ती8आरोQय
िवषयाबाबतची न-ती
9 िजEहयातील हSताTमा -मारकांची देखभाल,पUरर9ण
व िनगा राखHयाबाबतची न-ती
10शौय4 पुर-काराबाबतची न-ती
िजEहािधतीलहSताTमा -मारकांची देखभाल पUरर9ण
व िनगा राखHयाबाबतची न-ती
के Lीय िवMालय,यवतमाळ ता यवतमाळ यांची न-ती
आरोQय िवषयाबाबतची न-ती
शौय4 पुर-काराबाबतची न-ती
माहीतीचा अिधकार सन अंतग4त अजा4ची 2005
न-ती
यवतमाळ िजEहा िवशेष पटपडताळणी
मोहीम अहवाल 12-2011
वेळोवेळी वUर[ अिधकायांनी सांगीतलेलीकामे करणे
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कलम ४(१) (ब) () नमुना-ब.
थािनक वशासन िवभाग - काया4लयातील कामाशी सबं धीत शासन िनण4य
अ. शासन िनण'यानसु ार िदलेलेिवषय
िनयममांक व तारीख

अिभाय

कलम ४(१) (ब) () नमुना-क
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग
- काया4लयातील कामाशी सबं धीत पUरप:के
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अ.

कलम ४(१) (ब) () नमुना-ड.
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभागातील
कामाशी संबधीत आदेश/धोरणाTमक पUरप:के
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अ. िवषय
मांक व तारीख
अिभाय
 जयंती साजरी करणे
उपसिचव महारा89 शासन सामाZय शासन िवभाग
म?ं ालय मंबु ई यांचे पHरप?क
जपतू ी/2216/136/29/िद 27/12/2016
-

व वसंतराव नाईक मारक
बाबत

व वसंतराव नाईक यांचे काकडदाती., वसंत उFान ,
मौजे पसु द, ता पसु द., िजयवतमाळ येथे मा.रक
बाबत कXन देLयासाठी िनधी उपलQधरक बाधं Lया
माउप सिचव., सामाZय शासन िवभाग यांचे शासन
िनण'य /2014 शताQदी.29/14/58..अ िद 4
2014 माच'

कलम ४(१) (ब) () नमुना-इ.
थािनक वशासन ﾠ िवभागातील/ काया4लयाम\ये उपलBध द-ताऐवजाची यादी.
अ. दताऐवा िवषय
संबधीत
.यhiचे िठकाण उपरोh
 जाचा
.यhi /
काया'लयात उपलQध नस$यास
कार
पदनाम
1)िदनांक 26 जानेवारी हा
जास ताक िदन साजरा करणे
2)1 मे हा महारा89 िदन :हणनु
साजरा करणे
3)िदनांक 15 ऑगट हा वातं?
िदन :हणनु साजरा करणे
शासन िनण'यानसु ार िविवध जयतं ी
समारंभ आयोजीत करणे
4)-ववसतं राव नाईक .
वष4 योजनाशताBदीजम
मैाजे गहCली, ता पसु द िजयवतमाळ .
रकयेथे मावववसतं राव नाईक .
यांचे काकडदाती, वसंत उFान ,
मौजे पसु द, ता पसु द., िज यवतमाळ.

अिभाय
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5 पEस पोिलओ लिसकरण
मोिहम राबिवHयाबाबतची न-ती
7के Lीय िवMालय,यवतमाळ ता
यवतमाळ यांची न-ती
8आरोQय िवषयाबाबतची न-ती
9 िजEहयातील हSताTमा
-मारकांची देखभाल,पUरर9ण
व िनगा राखHयाबाबतची न-ती
10शौय4 पुर-काराबाबतची न-ती
11 िजEहािधतीलहSताTमा -मारकांची
देखभालपUरर9णव

िनगा

राखHयाबाबतची न-ती
12के Lीय

िवMालय,यवतमाळ

ता

यवतमाळ यांची न-ती
13आरोQय िवषयाबाबतची न-ती
14शौय4 पुर-काराबाबतची न-ती
16माहीतीचा अिधकार सन

2005

अंतग4त अजा4चीन-ती
यवतमाळ
17िजEहा िवशेष पटपडताळणी
मोहीम अहवाल 12-2011
वेळोवेळी वUर[ अिधकायांनी
सांगीतलेलीकामे करणे

कलम ४(१) (ब) ()
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग/
काया4लयाम\ये उपलBध द-ताऐवजाची वग4वारी.
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अ. िवषय
दत ऐवजाचा कार नती
मख
सरु ]ीत ठे वLयाचा
ु बाबीचा
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तपिशलवार

कालावधी

कलम ४(१) (ब) ()
थािनक वशासन िवभागﾠ
ﾠ/ काया4लया`या पUरणामकारक कामासी जनसांमायांना सEलामसलत करHयाची
5यव-था.
अ. स$लामसलतीचा िवषय काय'णालीचे िवतृत कोण या अधिनयमान/िनयमा/ पनु रावृ+ीकाल
वण'न
पHरप?काkारे
-----कलम ४(१) (ब) () नमुना-अ
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग
/ काया4लयातील सिमतीची यादी *काशीत करणे.
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अ. सिमतीचे सिमतीचे सदय
सिमतीचे िकती वेळा
सभा जनसामाZयासाठी सभेची
 नावं
उिदlे
घेLयात येते
खल
काय'व+ृ ात
ु ी आहे/नाही
-------कलम ४(१) (ब) () नमुना-ब
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग
/काया4लयातील अिधसभाची यादी *काशीत करणे.
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अिधसभाचे सभेचे सदय सभेचे उिदlे िकती वेळा
सभा जना सामासभेची
अ. नावं
घेLयात येते
Zयासाठी खल
ु ी आहे/ काय'व+ृ ात

नाही
१
कलम ४(१) (ब) () नमुना- क
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग
/काया4लयातील पUरषदाची यादी *काशीत करणे.
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अ. पHरषदेचे - पHरषदेचे सदय पHरषदेचे िकती वेळा सभा जना सामासभेची
नांव
उिदlे
घेLयात येते Zयासाठी खल
ु ी आहे/ काय'व+ृ ात
नाही
-------

कलम ४(१) (ब) ()नमुना - ड
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग
/काया4लयातील सं-थेची यादी *काशीत करणे.
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अ. सं थेचे - सं थेचे सदय
सं थेचे
िकती वेळा सभा जना सामासभेची
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नांव

--

--

--

उिदlे

घेLयात येते

--

--

Zयासाठी खल
ु ी आहे/ काय'व+ृ ात
नाही
---

कलम ४ (१) (ब) ()
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग
:- िजEहािधकारी काया4लयातील सं-थेची यादी *काशीत करणे
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अ.. पदनाम
अिधकारी / कम'चारी वग' Xजू िदनांक दरु Kवनी एकूण
यांचे नांव व प+े
मांक वेतन
१
िज$हािधकारी
Yी. सिचZ[ ताप िसंह १
२४२५०
१
िनवासीउपिज$हािधकारीयवतमाळ Yी. राजेश खवले
१
२४२१०
५
अिध]क िज का यवतमताळ
Yी ए. सी. िग ते
१
२४०८३
१
अ.वल कारकुन -१
कु .ही. टी. घेाडे
३ २/१/२०१२ २४०८३ ११७३०
१
कलम ४ (१) (ब) ()
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग
/ काया4लयातील काया4लया`या अिधकारी कम4चाhयाची वेतﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
नाची िव-तृत मािहतीची यादी *काशीत करणे.
अ. वग' पदनाम
वेतन Xपरे षा
mेडपे
इतर अनदु ये भ+े

िनयमीत (महागाई, वासभ+ा
िवशेष
धरभाडे शहरपरु क,
(क$प/
वाहतक
िश]णभ
ु भ+ा)
+ा)
१ १ िज$हा
१५६००- ३९१०० ५४०० िनयमामाणे
िनयमामाणेﾠ
शासनअिध
कारी
२ ३ अ.वल
५२००-२०२०० 3500 िनयमामाणे
िनयमामाणेﾠ
कारकून
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभागातील/
काया4लयातील लेखािवभागातुन शासनﾠ
ﾠिनण4या*माणे
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
वेतन भ7े अदा के ले जातात.

कलम ४(१) (ब) ()
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थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग,
िजEहािधकारी काया4लयातील मज
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ं ुर अंदाजप:क व खचा4चा
तपशील याची िव-तृत मािहती *काशीत करणे.
अ.

१

अदं ाजप?कiय वषा'चे अनदु ान
वण'न
----

िनयमीत(महागाई, धरभाडे अिधक अनदु ान
शहरपरु क, वाहतक
ु भ+ा) अपे]ीत अस$यास X.
-----

अिभाय
---

िजEहािधकारी काया4लयातील थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभागातील
शासन िनण4या*माणे
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अंदाजप:क व अनदु ानाची मािहती उपलBध आहे.
कलम ४(१) (ब) () नमुना - अ
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभाग,
िजEहािधकारी काया4लयातील अिiमा वाटपा`या काय4bमाची
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
काय4प\दती
अ.
लाभाथoचे नांव/ प+ा
अनदु ानाचे लाभ याचे िनवड पा?तेचे
अिभाय
वXप
िनकष
-----

थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभागातील/
काया4लयातील अिiमा वाटपा`या काय4bमाची
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
काय4प\दती
अ. लाभाथoचे नाव/ प+ा
अनदु नाचेलाभ याचे िनवड पा?तेचे
अिभाय
वXप
िनकष
----कलम ४(१) (ब) ()नमुना - ब
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभागातील/
काया4लयातील अनुदान वाटपा`या काय4bमा अंतग4त
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
लाभाथjची काय4प\दती
अ. लाभाथoचे नाव/प+ा
अनदु ानाचेलाभ/अनदु ान/ रPकम/ नीवड पा?तेचे िनकष अिभाय

वXप
--

कलम ४ (१) (ब) ()
थािनक वशासन िवभागातील/ काया4लयातील िमळणाhया सवलतीचा चालु वषा4चा तपशीलवार मािहती
*काशीत करणे.
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परवाना / परवाना सवलतीचा *कारअ. अनpु qी परवानाचा
कालावधी
कार
----

अनpु qी / िब$ला एकुण परवाLयाची िवतृत मािहती
परवाने संrया
---

कलम ४ (१) (ब) ()
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभागातील/
काया4लयातील मािहतीचे इलेakॉिनक -व<पात
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
साठिवलेली मािहती *काशीत करणे.
अ. दतऐवजाचा िवषय कोण या इलेP9ीकल - मािहती िमळिवLयाची
जबाबदार
 कार
नमनु यात
पKदती
.यhi
्
------कलम ४ (१) (ब) ()
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभागातील/
काया4लयातील उपलBध सुिवधांचा तmा *काशीत करणे.
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
अ. सिु वधाचा कार
वेळ
काय' िठकाण
जबाबदार .यhi
तार

पKदती
िनवारण
१ दरु Kवनी,फॅ Pस, ई.मेल
काया'लयीन -नपा
अिध]क
िन.उ.िज.
दरु Kवनी,.०७२३२-२४२५०१,
वेळ
िवभाग,
िज.का.यवतमाळ
ﾠﾠ
२४२३८३,२४२४८८,२४२३०,
१० ते५.४५
िज.का.
२४०८३१
यवतमाळ
फॅ Pस .-०७२३२-२४२३८३,
२४२२११
ई.मेल-yavatmaldpo@gmai.com

कलम ४(१) (ब) ()
थािनक वशासन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠिवभागातील/
काया4लयातील शासिकय मािहती अिधकारी यांचे
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
मािहतीचा तmा *काशीत करणे.
अ. शासिकय मािहती अिधकारी
अ. शासिकय मािहती
पदनाम
काय']े?
प+ा फोन ई-मेल थम अिपलीय
अिधकारी याचे नांव
ाअिधकारी
१
Yी.हामदं
.ना तह .िज. का
िज$हािधकारी
२४०८३१
-Yी. ए. सी. िग ते
यवतमाळ
काया'लय
अिध]क िज का
यवतमाळ
यवतमाळ

अ. सहाbयक शासिकय
मािहती अिधकारी याच
ं े
नांव

ब. सहाnयक शासिकय मािहती अिधकारी
पदनाम
काय']े?
प+ा फोन

ई-मेल

अिपलीय
ाअिधकारी
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१

1. कु .ही. टी. घेाडे

अ. थम अिपलीय
 मािहती अिधकारी
याचे नावं
१
Yी. ए. सी. िग ते

अ.का.

पदनाम

नगर पालीका
२४०८३१ --शासन िवभाग,
िज. का. यवतमाळ
क. अिपलीय अिधकारी
काय']े?

अिध]क िज. का
यवतमाळ

प+ा फोन

अिध]क
यवतमाळ

ई-मेल

िज$हािधकारी काया'लय २४२४८८ -यवतमाळ

ि.दतीय
अिपलीय
ाअिधकारी
राय मािहती
आयोग,अमराव
ती

कलम ४(१) (ब) ()
िजEहािधकारी काया4लयातील *काशीत मािहती -

िनरंक

कलम ४(१) (ब) (क)
सव4सामानय् लोकांशी संबधीत महTवाचे िनण4य व धोरणे यांची यादी *काशना कUरता तयार करणे व िवतरीत
करणे.
- िनरंक
कलम ४(१) (ब) (ड)
सव4साधारपणे आपEया काया4लयात होणाhया *शासकJय / अध4यायीक कामकाजा`या, *कारांची यादी तयार
करणे, घेतलेEया िनणा4याबाबत काय4करHयाची मीमांसा या पुढे देHयात येईल असे जाहीर करणे िनरंक

