राज्य माहहती आयोग, खं डपीठ नागपूर
केंद्रीय माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 मधील
कलम (4) (1) (ख) नुसार प्रहसध्द करावयाची माहहती
(अद्यावत हद. 16 सप्टें बर, 2019)

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (एक)
प्रपत्र- 1
राज्य माहहती आयोग, खंडपीठ नागपूर या सार्वजहनक प्राहधकरणाच्या कामांचा आहण कतवव्याचा तपहिल:1.

सार्वजहनक प्राहधकरणाचे नांर्

राज्य माहहती आयोग, खं डपीठ नागपूर

2.

संपण
ू व पत्ता

राज्य माहहती आयोग, खडपीठ नागपूर, ए वर्ग, प्रिासकीय
इमारत क्र.2, हसव्हील लाईन्स, नागपूर440001.

3.

कायालय प्रमुख

4.

कोणत्या खात्याच्या अंतगवत हे कायालय सामान्य प्रिासन हर्भाग, मंत्रालय, मुंबई- 32

मा. उपसहचर्

आहे .
5.

कामाचा अहर्ाल कोणत्या कायालयाकडे महाराष्ट्र राज्य मुख्य माहहती आयोग, मुख्यालय मुंबई - 32
सादर केला जातो?

6.

कायवकक्षा: भौगोहलक

नागपूर महसूली हर्भागाअंतगवत 06 हजल्हे .
(1) नागपूर (2) र्धा (3) चं द्रपूर
(4) गोंहदया (5) भंडारा (6) गडहचरोली

7.

अंगीकृ त व्रत (Mission)

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे नुसार जनतेस
माहहती प्राप्त होईल याची सर्वतोपरी अंमलबजार्णी.

8.

ध्येय/धोरण (Vision)

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे नुसार जनतेस
माहहती प्राप्त होईल याची सर्वतोपरी अंमलबजार्णी.

9.

साध्य

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे नुसार आयोगाकडे
प्राप्त हितीय अपीले र् तक्रारी र्र कायवर्ाही करणे.

10.

प्रत्यक्ष खचव

हितीय अपीलाच्या सुनार्णीमध्ये प्राहधकरणास आदे हित
करणे , अहधहनयमानुसार दे य माहहती अहपलाथीस हमळे ल
याकहरता सर्वतोपरी उपाययोजना करणे.

11.

जनतेला दे त असलेल्या सेर्ांचा थोडक्यात हितीय
तपहिल

अपीलार्रील

हनणवय

अहपलाथी

र्

संबंहधत

अहधकऱ्यास पाठहर्णे, तसेच हनणवय संकेतस्थळार्र उपलब्ध
करुन दे णे, हजल्हार्ार अहपलाची संख्या लक्षात घे ऊन हजल्हा
स्तरार्र सुनार्णी आयोहजत करणे , सुनार्णी प्रकरणाचे
हर्स्तृत तपहिल संकेतस्थळार्र प्रहसध्द करणे.

12.

स्थार्र

मालमत्ता

प्राहधकरणाची

(येथे

जमीन,

इमारत

तुमच्या कायालय भाडे तत्र्ार्र आहे .- माहहती हनरं क
आहण

स्थार्र मालमत्ते चा तपिील द्यार्ा.)
13.

प्राहधकरणाच्या

संरचनेचा

तक्ता सोबत जोडला आहे .

(र्ंिर्ृक्षाचा तक्ता जसा असतो तसा तक्ता
काढू न, प्रत्येक पातळीर्र कायवकक्षा र्

संपकाच्या पत्यािी त्याची जोड घालून
दाखर्ार्ी.)
14.

कायालयाची र्ेळ आहण दुरध्र्नी क्रमांक सकाळी 9.45 ते संध्या 5.30
(सर्व दुरध्र्नी क्रमांक फॅ क्स क्रमांक, ईमेल मा. उपसहचर् :- दु.क्र.:- 0712-2530352
आहण कायालयीन कालानंतर संपकाचा कक्ष अहधकारी : दु.क्र.:- 0712-2566816
तातडीचा क्रमांक असेल तर तोही क्रमांक फॅ क्स क्रमांक:- 0712-2566816
द्यार्ा)

ई-मेल क्रमांक :- sic-nagpur@gov.in
संकेतस्थळ :- www.sic.maharashtra.gov.in

15.

साप्ताहहक सुटटी आहण हर्िेष सेर्ांचा राज्य िासनाच्या िासकीय हनयमानुसार
कालार्धी

*******

हवभागस्तर:मा. राज्य माहहती आयुक्त
(श्री. हद. ल. धारुरकर)
(अहतहरक्त कायवभार)

मा. उपसहचर्
(श्रीमती. रो. प्र. जाधर्)

कक्ष अहधकारी
(श्री. नं. गं. राऊत)

सहायक कक्ष अहधकारी
(श्री सु. भा. टोंगे)

कक्ष अहधकारी
(श्रीमती. हदपाली म. िहारे )

सहायक कक्ष अहधकारी लघुलेखक (हन.श्रे.)
(श्रीमती क.अ.जोिी) (श्रीमती सो.सं.हपलारे )

उच्च श्रेणी लघु लेखक
(हरक्त)

सहायक कक्ष अहधकारी
(श्रीमती यो. िां. डांगरे )

हलहपक

सहायक कक्ष अहधकारी
(श्री. ध. रा. अर्धूत)

हलहपक

(श्री. अ.म.भोकरे )

(कहर्ता खापेकर)
(कंत्राटी)

हलहपक

हलहपक

(श्री. सु. द. पर्ार)

हिपाई
(श्री. प्र.हक.हक्षरसागर)

हिपाई
(ओंकार श्री. वनबाते)
(कंत्राटी)

(श्रीमती मा.म.नन्नार्रे )

हिपाई
(नेहा मेश्राम)
(कंत्राटी)

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (दोन)
प्रपत्र- 2:अ.क्र.
1.

अहधकारी /कममचारी पदनाम
मा. राज्य माहहती आयुक्त

अहधकार व कतमव्य
1) राज्य माहहती आयोग कायालयातील सर्व कायवपध्दतीचे
व्यर्स्थापन र् मागवदिवन.
2) माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 अंतगवत येणाऱ्या
कलम 19 र् कलम 18 खालील अपील र् तक्रारीबाबतच्या
सुनार्णी घे णे र् तदनुषांहगक कायवर्ाही.

2.

मा. उपसहचर्

आयोगाच्या कायालयाचे संहनयंत्रण अहधकारी म्हणून काम
पहाणे. सुनार्णीच्या अनुषंगाने मा. राज्य माहहती आयुक्तांच्या
सुचनेनस
ु ार कायवर्ाही करणे.

3.

कक्ष अहधकारी

आहरण र् संहर्तरण अहधकारी म्हणून कामकाज पहाणे.
कायालयीन आस्थापना तसेच तक्रार कामकाज र् सादरीकरण
करणे , आयोगाचे जनमाहहती अहधकारी म्हणून काम पहाणे.
तसेच कायालयातील सहायक कक्ष अहधकारी, लघूलेखक,
हलहपक, र्ाहनचालक र् हिपाई यांच्या कामाचे सर्ेक्षण र्
हनयंत्रण करणे.

4.

कक्ष अहधकारी

हितीय अहपल र् हितीय अहपलांचे सादरीकरण करणे ,
अहपलाच्या अनुषंगाने प्राप्त न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे,
आयोगाचे अहपलासंदभात प्राप्त माहहती अजाच्या अनुषंगाने
जनमाहहती अहधकारी म्हणून काम पहाणे.

5.

लघुलेखक (उच्च श्रेणी)

मा. आयुक्तांचे लघुलेखक म्हणून काम पहाणे, हितीय अहपल
र् तक्रारी सुनार्णीबाबतचे श्रृतलेखन घे ऊन आदे ि तयार
करणे.

6.

लघुलेखक (हनम्न श्रेणी)

मा. उपसहचर् यांचे लघुलेखक म्हणून काम पहाणे, हितीय
अहपल र् तक्रारी सुनार्णीबाबतचे श्रृतलेखन घे ऊन आदे ि
तयार करणे.

7.

सहायक कक्ष अहधकारी

माहहतीचा अहधकारांतगवत प्राप्त हितीय अहपले र् तक्रारींची
तसेच तदनुषंगाने प्राप्त पत्रव्यर्हाराबाबतच्या धाहरका तयार
करणे , पत्रव्यर्हार र् धाहरकेर्र र्हरष्ट्ठांनी हदलेल्या सुचनेनस
ु ार
कायवर्ाही करणे. तसेच सहायक जनमाहहती अहधकारी म्हणून
काम पहाणे.

8.

हलहपक-हन-टं कलेखक

1) आर्क टपाल स्स्र्कारणे , आर्क टपालाची नोंद घे णे.
2) जार्क टपाल पाठहर्णे र् त्यानुषंगाने आर्श्यक नोंदी घे णे.
3)

हजल्हाहनहाय

अपील/तक्रार

नेमन
ू

याबाबतच्या

हदलेल्या
नोंद

कामाच्या
करणे ,

अनुषंगाने

पत्रव्यर्हाराचे

टं कलेखन करणे.
4) र्हरष्ट्ठांकडू न नेमन
ू हदलेले/सुचनेनस
ु ार कामकाज करणे.
9.

हिपाई

कायालयीन पत्रव्यर्हार/टपालांचे र्हरष्ट्ठांच्या सुचनेनस
ु ार नेआण करणे, सुनार्णीच्यार्ेळी पुकारा करणे.

*******

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (तीन)
प्रपत्र- 3:(हनणवय घे ण्याचे प्रहक्रयेत अनुसरण्यात येणारी कायवपध्दती तसेच पयवर्ेक्षण आहण उत्तरदाहयत्र् प्रणाली)
(1) माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 च्या कलम 19 (1) नुसार राज्य जन माहहती अहधकाऱ्यांच्या हनणवयाने व्यहथत
व्यक्ती ठरर्ून हदलेल्या र्हरष्ट्ठ दजाच्या प्रथम अहपलीय प्राहधकाऱ्याकडे प्रथम अपील करे ल. या अपीलाच्या
हनणवयाहर्रुध्दचे दुसरे अपील उक्त अहधहनयमाच्या कलम 19 (3) अन्र्ये राज्य माहहती आयोगाकडे दाखल केले जाते.
(2) माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 च्या कलम 18 अन्र्ये राज्य माहहती आयोगाकडे दाखल तक्रार अजार्र
कायवर्ाही करणे.

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (चार)
प्रपत्र- 4:(स्र्तं:ची कायव पार पाडण्यासाठी प्राहधकरणाकडू न ठरहर्ण्यात आलेली मानके)

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (पाच)
प्रपत्र- 5:र्ापरण्यात येणारे हनयम, हर्हनयम, सूचना, हनयमपुस्स्तका आहण अहभलेख:1. केंद्रीय माहहतीचा अहधकार अहधहनयम-2005
2. माहहतीचा अहधकार अहधहनयम-2005 च्या कलम 28 (1) अन्र्ये राज्य िासनाने तयार केलेले महाराष्ट्र
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005
3. माहहतीचा अहधकार अहधहनयम-2005 संदभात मा. सर्ाच्च र् उच्च न्यायालय यांनी हदलेले न्यायहनणवय.
4. माहहतीचा अहधकार अहधहनयम-2005 संदभात िासनाच्या सामान्य प्रिासन हर्भागाचे िासन आदे ि र्
पहरपत्रके.

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (सहा)
प्रपत्र- 6:-.
राज्य माहहती आयोग, खंडपीठ नागपूर येथील उपलबध असलेल्या कागदपत्रांची यादी:अ.क्र.

1

हवषय

हितीय
अहपल

दस्तऐवज/ धाहरका/नोंदव
धाहरका
ही क्रमांक
नोंदवही
इ.
कोणत्या
प्रकारात
उपलब्ध
आहे त.
संहचका
अद्यार्त

तपहिल

हकती काळापयं त ही माहहती
सांभाळून ठे वली जाते.

कलम
19
केंद्रीय 1) राज्य मुख्य माहहती आयोग
माहहतीचा
अहधकार मुख्यालय,
मुंबई
यांच्या
अहधहनयम 2005 नुसार हद.11.08.2014 च्या पहरपत्रकान्र्ये
अहपले
राज्य माहहती आयोगाकडे दाखल
करण्यात येणारी अहपले/तक्रारी यांचा
हनणवय

लागल्यानंतर,

फक्त

आयोगाच्या आदे िाची प्रत एक
र्षाकहरता जतन करण्यात यार्ेत.
त्यानुसार

आयोगाच्या

आदे िाची

पुस्तक बांधणी करण्यात येते.
2) आयोगाने हदलेले आदेि स्कॅ न
करुन आयोगाच्या संकेतस्थळार्र
अपलोड करण्यात येतात.
3) जी कागदपत्रे प्रिासकीय/संकीणव
स्र्रुपाची आहे त त्याबाबत राज्य
िासनाच्या प्रचहलत पध्दतीप्रमाणे
जतन कारण्याची कायवर्ाही करण्यात
येते.
2

तक्रार
संहचका

संहचका

अद्यार्त

3

संकीणव/
आस्थापना

संहचका

अद्यार्त

कलम
18
केंद्रीय
माहहतीचा
अहधकार
अहधहनयम 2005 नुसार
तक्रार.
राज्य माहहती आयोगाच्या
कायालयातील
कमवचाऱ्यांच्या
आस्थापनाहर्षयकबाबी

र्हरलप्रमाणे

राज्य
िासनामधील
प्रचहलत
पध्दतीप्रमाणे जी र्गवर्ारी हनस्श्चत
करण्यात आलेली आहे , त्याप्रमाणे
नस्त्यांचे
अ,ब,क,ड
र्गीकरण
करण्यात येतात.

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (सात)
प्रपत्र- 7:आपले धोरण तयार करण्याच्या वकर्ा त्याची अमंलबजार्णी करण्याच्या संबंधात लोकंाािी हर्चार हर्हनमय
करण्यासाठी वकर्ा लोकांकडू न हनर्ेदने केली जाण्यासाठी अस्स्तत्र्ात असलेल्या कोणत्याही व्यर्स्थेचा तपहिल:राज्य माहहती आयोगाच्यासंदभात मा. मुख्य माहहती आयुक्त, राज्य माहहती आयोगाकडू न कायवर्ाही करण्यात येते.

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (आठ)
प्रपत्र- 8:आपला एक भाग म्हणून वकर्ा सल्ला दे ण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटीत केलेल्या दोन वकर्ा अहधक
व्यक्तींच्या हमळू न बनलेल्या मंडळांचे, पहरषदांचे, सहमत्यांचे आहण अन्य बैठकी लोकांसाठी खुल्या आहे त वकर्ा कसे?
अिा बैठकीचे कायवर्त्त
ृ े जनतेला पाहार्यास हमळण्याजोगी आहे त वकर्ा कसे याबाबतचे हर्र्रण:अिी बाब नाही.

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (नऊ)
प्रपत्र- 9:राज्य माहहती आयोग, खंडपीठ नागपूर या कायालयातील अहधकारी/कमवचाऱ्यांचा तपहिल:(सप्टें बर, 2019 अखे र)
अ.क्र अहधकारी/कममचाऱयांचे नाव
1

श्री. हद. ल. धारुरकर

पदनाम

वगम

रुजू हदनांक

दुरध्वनी क्रमांक

मा. राज्य माहहती

अ

जून 2018

0712-2566817

उपसहचर्

अ

01.06.2018

0712-2530352

आयुक्त (प्रभारी)
2

श्रीमती रो.प्र.जाधर्

3

श्री. नंदकुमार गं. राऊत

कक्ष अहधकारी

अ

15.01.2018

0712-2566816

4

श्रीमती हदपाली म. िहारे

कक्ष अहधकारी

अ

07.09.2019

0712-2566816

5

श्रीमती कल्पना अ. जोिी

सहायक कक्ष

ब

27.08.2015

----//----

ब

02.07.2018

----//----

ब

05.07.2018

----//----

ब

01.12.2012

----//----

क

एहप्रल 2015 पासून

----//----

अहधकारी
6

श्री. धनंजय रा. अर्धूत

सहायक कक्ष
अहधकारी

7

श्री. सुरेि भा. टोंगे

सहायक कक्ष
अहधकारी

8

श्रीमती योहगता िां.डांगरे

सहायक कक्ष
अहधकारी

9

हरक्त

उच्चश्रेणी लघुलेखक

हरक्त
10

श्रीमती सोनाली सं. हपलारे

हनम्नश्रेणी लघुलेखक

क

05.11.2015

----//----

11

श्री. सुधाकर धा. पर्ार

हलहपक-टं कलेखक

क

25.11.2014

----//----

12

श्रीमती माधुरी म. नन्नार्रे

हलहपक-टं कलेखक

क

20.02.2018

----//----

13

श्री. अमोल म. भोकरे

हलहपक-टं कलेखक

क

01.08.2018

----//----

14

श्री. प्रभाकर हक. हक्षरसागर

हिपाई

ड

23.01.2007

----//----

15

श्रीमती कहर्ता खापेकर

हलपीक टं कलेखक

ड

03.09.2019

----//----

(कंत्राटी)
16

श्री. ओंकार श्रीकृ ष्ट्णा वनबाते

हिपाई (कंत्राटी)

ड

03.09.2019

----//----

17

श्रीमती. नेहा मेश्राम

हिपाई (कंत्राटी)

ड

01.07.2019

----//----

18

श्री. हर्रें द्र ओ. मोटघरे

र्ाहनचालक(कंत्राटी)

ड

20.11.2013

----//----

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (दहा)
प्रपत्र- 10:राज्य माहहती आयोग, खं डपीठ नागपूर
राज्य माहहती आयोगातील अहधकारी/कमवचाऱ्यांच्या पदाची र्ेतनश्रेणी खालीलप्रमाणे आहे :अ.क्र

पदनाम

ग्रेड

वेतनश्रेणी

1

मा. राज्य माहहती आयुक्त (प्रभारी)

---

हरक्त

2

उपसहचर्

S-23

67700-208700

3

कक्ष अहधकारी

S-20

56100-177500

4

सहायक कक्ष अहधकारी

S-14

38600-122800

8

उच्च श्रेणी लघुलेखक

S-15

41800-132300

9

हनम्नश्रेणी लघुलेखक

S-14

38600-122800

10

हलहपक-टं कलेखक

S-6

19900-63200

11

हिपाई

S-3

16600-52400

******

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (अकरा)
प्रपत्र- 11:राज्य माहहती आयोग, खं डपीठ नागपूर
राज्य माहहती आयोग, खंडपीठ नागपूर आयोगातील अहधकारी/कमवचाऱ्यांना दे य असलेले र्ेतन र् भत्ते खालीलप्रमाणे
आहे :अ.क्र.
1

अहधकारी/कममचाऱयांच नाव
श्री. हद. ल. धारुरकर

पदनाम

मूळ वेतन + ग्रेड पे

मा. राज्य माहहती आयुक्त

हरक्त

(प्रभारी)
2

श्रीमती रो.प्र.जाधर्

उपसहचर्

1,06,192/-

3

श्री. नंदकुमार गं. राऊत

कक्ष अहधकारी

96,336/-

4

श्रीमती हदपाली म. िहारे

कक्ष अहधकारी

62,856/-

5

श्रीमती कल्पना अ. जोिी

सहायक कक्ष अहधकारी

77,952/-

6

श्री. धनंजय रा. अर्धूत

सहायक कक्ष अहधकारी

74,272/-

7

श्री. सुरेि भा. टोंगे

सहायक कक्ष अहधकारी

59,648/-

8

श्रीमती योहगता िां.डांगरे

सहायक कक्ष अहधकारी

59,648/-

9

श्रीमती सोनाली सं. हपलारे

हनम्नश्रेणी लघुलेखक

56,320/-

10

श्री. सुधाकर धा. पर्ार

हलहपक-टं कलेखक

43,350/-

11

श्रीमती माधुरी म. नन्नार्रे

हलहपक-टं कलेखक

23,639/-

12

श्री. अमोल म. भोकरे

हलहपक-टं कलेखक

29,338/-

13

श्री. प्रभाकर हक. हक्षरसागर

हिपाई

29,496/-

14
15

कु. कहर्ता खापेकर
श्री. ओंकार श्रीकृ ष्ट्णा वनबाते

हलहपक-टं कलेखक (कंत्राटी)
हिपाई (कंत्राटी)

17,600/13,200/-

16

श्रीमती नेहा मेश्राम

हिपाई (कंत्राटी)

13,200/-

17

श्री. हर्रें द्र ओ. मोटघरे

र्ाहनचालक (कंत्राटी)

17,600/-

या हवत्तीय वषात राज्य माहहती आयोग, खं डपीठ नागपूर प्राप्त अनुदान व खचम याबाबतची माहहती
(सप्टें बर, 2019 अखे र)
अनु.क्र.

खचाची बाब

अथम संकल्पीय तरतूद
2019-20

1

01- र्ेतन

3,65,745/-

2

03 - अहतकालीक भत्ता

3

06 - दुरध्र्नी, र्ीज, पाणी

-7,541/-

4

11 - दे िांतगवत प्रर्ास खचव

96,000/-

5

12 - परदे ि प्रर्ास खचव

0

6

13 - कायालयीन खचव

3,31,131/-

7

17 - संगणक खचव

68,186/-

8

20 - इतर प्रिासकीय खचव

9

28 - व्यार्साहयक खचव

20,000/-

10

51 - मोटार र्ाहने

9,114/-

0

0

एकू ण

***********

8,82,635/-

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (बारा)
प्रपत्र- 12:अथवसहाय्य कायवक्रमाच्या अमंलबजार्णीची रीत तसेच र्ाटप केलेल्या रकमा आहण अिा कायवक्रमांच्या
योजनेसाठी लाभार्थ्यांचा तपहिल:-

हनरं क

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (तेरा)
प्रपत्र- 13:या व्यक्तींना परर्ाने, सर्लती वकर्ा प्राहधकारपत्रे हदलेली आहे त अिा व्यक्तींचा तपहिल:-

हनरं क

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (चौदा)
प्रपत्र- 14:इलेक्रॉहनक स्र्रुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या वकर्ा त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहहती संबंहधतील
तपहिल:1) आयोगाची माहहती आयोगाच्या www.sic.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र उपलब्ध आहे .
2) राज्य माहहती आयोग, खंडपीठ नागपूर आयोगाचे सन जून 2017 पयंतचे आदे ि आयोगाच्या
संकेतस्थळार्र प्रहसध्द करण्यात आलेले आहे त. तसेच आयोगाचे आदे ि संकेतस्थळार्र अद्यार्त/प्रहसध्द करण्याचे
काम सुरु आहे .

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (पंधरा)
प्रपत्र- 15:माहहती हमळहर्ण्यासाठी नागहरकांना उपलब्ध असणाऱ्या सुहर्धांचा तपहिल तसेच सार्वजहनक र्ापरासाठी
चालहर्ण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या वकर्ा र्ाचनालयाच्या कामकाजाच्या र्ेळेचा तपहिल:1) या कायालयात उपलब्ध कागदपत्रे, अहभलेख तपासणी संदभातअजव केल्यास कायालयीन र्ेळेत (सकाळी 9.45 ते
सायं.5.45 ) अर्लोकनास उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात.
2) आयोगाच्या कायालयात ग्रंथालय वकर्ा र्ाचनालयाच्या सुहर्धा उपलब्ध नाहीत.
3) कायालयाच्या दिवनी फलकार्र र्ेळोर्ेळी माहहती प्रहसध्द करण्यात येते.

मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (सोळा)
प्रपत्र- 16:राज्य माहहती आयोग, खंडपीठ नागपूर या कायालयातील जन माहहती अहधकारी र् प्रथम अहपलीय अहधकारी यांचा
तपहिल:सहायक जन माहहती अहधकारी
श्री. सुरेि भा. टोंगे (आस्थापना)
श्रीमती क. अ. जोिी (तक्रार)
श्रीमती यो. िां. डांगरे (अहपल)
श्री. धनंजय अर्धुत (अहपल)

जनमाहहती अहधकारी

प्रथम अहपलीय अहधकारी

श्री. नं. गं. राऊत
(आहरण र् संहर्तरण अहधकारी,
तक्रार, आस्थापना)

श्रीमती रो. प्र. जाधर्, उपसहचर्

श्रीमती . हदपाली म. िहारे
(कक्ष अहधकारी)
(अपील िाखा)
मा.अ.अ 2005 कलम 4 (1) (ख) (सतरा)

प्रपत्र- 17:हर्हहत करण्यात येईल अिी इतर माहहती प्रहसध्द करील आहण त्यानंतर दरर्षी ती प्रकािाने अद्यार्त करील:-

- हनरं क
**********

