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क ायालय नगर परषद जालना
दनांक

/

/2016

ूित,
मा. मु"यािधक ार$ साहे ब,
नगर परषद जालना

)वषय :-

माहतीचा अिधक ार अिधिनयम 2005 क लम ﾠ4 (1) मधील 1 ते 17 ूपऽातील माहती
दाखल क रणे बाबत..

महोदय,
वर$ल )वषयी )वनंती क र7यात येत क 8, मा. 9ज:हािधक ार$ जालना यां;याक डू न आसले:या माहतीचा
अिधक ार आिधिनयम 2005 क लम 4

(1) मधील 1 ते 17 ूपऽातील माहती अ णी शमन )वभागास

िनगड$त असलेली माहती संक लीत क @न )वह$त 1 ते 17 ूपऽात माहती सादर क र7यात येत आहे . कृ पया
9ःवक ारावी ह )वनंती.

माहती अिधक ार$ तथा

अ9 न शमन अिधक ार$
अ9 न शमन )वभाग न.प. जालना

अ नी शमन )वभाग
कलम 4 (एक) (बी) (एक)
4 () () ()
कायालयाची कतEये व कायाचा तपशील
1

कायालयाचे नांव

:

जालना शहर नगर परषद जालना

2

पFता

:

जालना शहर नगर परषद, जालना रे :वे ःटे शन रोड,
जालना

3

कायालय ूमुख

:

मु"य अिधकार$

4

ूशासक8य )वभा

5

कोणIया ूािधकाJयास उLरदायी

:

अ नी शमन )वभाग

6

भौगोिलक कायNेऽ

:

जालना शहर आ9ण शहरा बाहे र$ल कोणतेह$ अपात

अ नी शमन )वभाग

कालीन Nेऽात काय
7

कृ ती कायNेऽ

जालना शहर आ9ण शहरा बाहे र$ल कोणतेह$ अपात
कालीन Nेऽात काय

8

उदP

:

अितूिसंगी कोणIयाह$ ूकार;या दरु घटनाःथळ$
ताIकाळ सेवा दे णे

9

EयाTी

अितूिसंगी कोणIयाह$ ूकार;या दरु घटनाःथळ$
ताIकाळ सेवा दे णे

10

काय

अितूिसंगी कोणIयाह$ ूकार;या दरु घटनाःथळ$
ताIकाळ सेवा दे णे

11

)वतर$त कर7यात येणाJया सेवांचा

माग9ण ूमाणे ताIकाळ सेवाची पुतत
 ा करणे

कतEयांचा तपशील
12

ःथावर मालमLा

-

13

भुखंड व इमारतीचा तVा

-

14

संघटनाIमक आराखडा (कायNेऽ संल नता,

अ नी शमन )वभाग कायालयीन वेळ 24 तास सेवा

पLे दरु Wवनी बमांक कायालयीन वेळा,

मनुंय बळ कमतरतेमळ
ु े 12 Z 12 तासाची दोन

साTाहक सुXया, )विशP सेवा;या वेळा

िस[ट क@न 24 तास सेवा दे 7यास हजर साTाह$क

इIयाद$ तपशीलासह)

सुट$ ूIयेक दवसी एकास एकदाच नेमण
ु द:या
ूमाणे. शासक8य सुट$मWयेह$ कतEय बजावणे.
दरु Wवनी ब. 02482- 230101 / 233101
माहती अिधकार$ तथा
अ9 न शमन अिधकार$
अ9 न शमन )वभाग न.प. जालना

अ नी शमन )वभाग
कलम 4 (एक) (बी) (एक)
4 () () ()
कायालयाची अिधकार$ व कमचाJयांची कतEय
अ.ब.

पदनाम

कतEये

कोणIया अिधिनयम/िनयमाखाली

1

अ9 न शमन

अ9 न शमन )वभागातील कायरत

महारा] नगर परषदा, नगर पंचायत

अिधकानी

कमचाJयावर िनयंऽण ठे वणे

व औ_ोिगक नगर$ अिधिनयम 1965

अ9 न शमन

अपातकािलन आ9ण आ9ण-बाणी

अंतगत तसेच महारा] शासनाची

)वभाग न.प.

सेवेस ताIकाळ जावुन काय

वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले शासन

जालना

करणे.

िनणय, परपऽके, आदे श या नुसार
काय करणे.

2

दरु Wवनी

नेमन
ु दलेले कतEयाचे पालन

महारा] नगर परषदा, नगर पंचायत

चालकअ9 न

िनयमाचे पालन करणे व बाहे @न

व औ_ोिगक नगर$ अिधिनयम 1665

शमन )वभाग

येणारे ूIयेक फोन घेवन
ू

अंतगत तसेच महारा] शासनाची

न.प. जालना

कायवाह$ करणे.

वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले शासन
िनणय, परपऽके आदे श या नुसार
काय करणे.

3.

वाहन चालक

अपातकािलन आ9ण इतर

महारा] नगर परषदा, नगर पंचायत

अ9 न शमन

कोणतेह$ अ9ण-बाणीची माहती

व औ_ोिगक नगर$ अिधिनयम 1665

)वभाग न.प.

िमळताच घटनाःथळ$ वाहन

अंतगत तसेच महारा] शासनाची

जालना

लवकरात लवकर घेवन
ू जाणे

वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले शासन
िनणय, परपऽके आदे श या नुसार
काय करणे.

4.

अ9 न शाम

कतEयावर नेमणु दलेले

महारा] नगर परषदा, नगर पंचायत

(फायनमन)

फायरमन ताIकाळ वाहनासोबत

व औ_ोिगक नगर$ अिधिनयम 1665

अ9 न शमन

जावुन कतEय पार पाडणे.

अंतगत तसेच महारा] शासनाची

)वभाग न.प.

वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले शासन

जालना.

िनणय, परपऽके आदे श या नुसार
काय करणे.

5

िशफाई

ऑफ8स ,वॉच@म, (कंeटोल@म)

महारा] नगर परषदा, नगर पंचायत

(9ःवपर)

मोटर गॅ
रेज, साफ करणे आफ8स

व औ_ोिगक नगर$ अिधिनयम 1665

अ9 न शमन

मधले सव काम करणे.

अंतगत तसेच महारा] शासनाची

)वभाग न.प.

वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले शासन

जालना

िनणय, परपऽके आदे श या नुसार
काय करणे.

अिभूाय

कलम 4 (एक) (बी) (तीन)
4 () () ()
कायालयाची िनणय ूबयेत अनुसर7यात येणार$ कायपWदती

कायालयाचे कृ तीNेऽ

:-

अनुषिगक तरतुद$

जालना शहर

:- महारा] नगर परषदा, नरग पंचायत व औ_ोिग
नगर$ अिधिनयम

1965 अंतगत तसेच

महारा] शासनाची वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले शासन िनणय,
परपऽके, आदे श या नुसार काय करणे.
अिधिनयम/िनयमांचे नामािभदान

:-

महारा] नगर परषदा, नगर पंचायत व औ_ोिगक

नगर$ अिधिनयम 1665 अंतगत तसेच महारा] शासनाची
वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले शासन िनणय, परपऽके, आदे श
या नुसार काय करणे.
शासन िनणय

:-

तgअनुषग
ं ाने वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले

शासन िनणय
परपऽके

:-

तgअनुषग
ं ाने वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले

परपऽके
कायालयीन आदे श

अ.ब.
1.

कृ ती (अनुबमे)
रजा मंजुर करणे

:- वेळोवेळ$ िनगिमत झालेले कायालयीन आदे श

कायपWदतीचा कालावधी (उदा.

कृ ती जबाबदार

01 दवस 16 दवस इIयाद$)

ूािधकार$

30 दवस

मु"यािधकार$

अिभूाय
-

नगर परषद जालना
2

इतर कामाचे आदे श

-

मु"यािधकार$
नगर परषद जालना

-

कलम 4 (एक) (बी) चार)
4 () () (◌ॄ)
कायालया;या कायपत
ु jसाठk )वभागाने )वह$त केलेले िनकष
(संघटनाIमक वाषjक उदPे)
तVा : (अ)

अ.ब

कतEय /कृ ती

EयाTी

.

आथjक उदPे

अिभूाय

(@पयात)
नगर परषद ठरावाूमाणे तांऽीक

जालना शहर नगर

1ककोट$ 68 लाख

दघ
ु टना घट$त

माeयता घेवन
ू ूशासक8य माeयता

परषद जालना

50 हजार

ठकाणी ताIकाळ

ूाT झा:यानंतर वाहनाची द@
ु ःती

सेवा दे णे

अ9 न शमन )वभागातील कॉटर
द@
ु सी करणे इ. कामे क@न घेणे

कलम 4 (एक) (बी) (पाच)
4 () () (◌ॄ)
कायालया;या कायाशी िनगड$त िनयम/िनंबध
तVा : (अ)

अ.बृ

अिधसुचनेत नमुद

िनयम बमांक व वष

कर7यात आले:या )वषय
1

रजा

महारा] नगर परषदा, नगर पंचायत व
औ_ोिगक नागर$ अिधिनयम 1665 अंतगत
तसेच महारा] शासनाची वेळोवेळ$ िनगिमत
झालेले शासन िनणय, परपऽके, आदे श या
नुसार काय करणे.

अिभूाय

कलम 4 (एक) (बी) (पाच)
4 () () (◌ॄ)
कायालया;या कायाशी िनगड$त शासन िनणय
तVा : (बी)

अ.बृ

शासन िनणयात नमुद

शासन िनणय बमांक व दनांक

अिभूाय

कर7यात आलेला )वषय
1

माहतीचा अिधकार
अिधिनयम - 2005

1. माहतीचा अिधकार$ अिधिनयम Z
05 मधील कलम 8 अeवये
2. शासन परपऽक बमांक - अशंस
0612/ू.ब.129/न)व-20, मंऽालय,
मुब
ं ई Z 400 032. द. 22 जून
2012
शासन परपऽक बमांक - अशंस
0612/ू.ब.130/न)व-20, मंऽालय,
मुब
ं ई Z 400 032. द. 25 जून
2012

ूकरणे वेळेवर िनकाली
काढणे

कलम 4 (एक) (बी) (पाच)
4 () () ()
कायालया;या आःथापना )वभागा;या कायाशी िनगड$त
कायालयीन आदे श/धोरणाIमक परपऽके
तVा : (सी)

अ.बृ

परपऽकात नमुद

परपऽक बमांक व दनांक

कर7यात आ:यानुसार
)वषय
1

--------------------िनरं ग

----------------------

अिभूाय

कलम 4 (एक) (बी) (पाच)
4 () () ()
कायालयात उपलmध अिभलेखांची याद$
तVा : (ई)
अिभलेखांचा )वषय 1 कलम 4 (एक)(बी)(पाच)

अ.ब.

अिभलेखांचा

)वषय

ूकार

ूभार$ EयV8चे नांव व

कायालयास 9ःथत

पदनाम

नस:यास ूभार$
EयV8चे कतEयःथान

1

आवक जावक

आलेले पऽांची नnद करणे,

ड$. एम. जाधव

कायालयीन पऽे जावक क@न

अ9 न शमन अिधकार$

-

संबिं धतास पाठ)वणे
2

3
4
5
6

वाहनाची

आलेली पऽे नnद करणे

ड$. एम. जाधव

द@
ु ःती

कायालयीन पऽे जावक क@न

अ9 न शमन अिधकार$

संिचका

संबिं धतास पाठ)वणे

कमचाJयांची

कमचाJयांची संपण
ू  माहती

ड$. एम. जाधव

संिचका

संघट$त क@न ठे वणे

अ9 न शमन अिधकार$

पावती बुक

रoकमची नnद घेवन
ू संबिं धतास

ड$. एम. जाधव

दे णे

अ9 न शमन अिधकार$

पावती वर$ल नnद घेवन
ू नगर

ड$. एम. जाधव

परषद फंडामWये जमा करणे.

अ9 न शमन अिधकार$

चालन बुक
कद र9जःटर

पावती बुक नnद, चालन बुक नnद ड$. एम. जाधव
क@न आंकाऊंड )वभागाची पोहच

-

-

अ9 न शमन अिधकार$

पावती घेणे
7

वाहनाचे

वाहनाचे क. मी. चे रे ड$ंगची

ड$. एम. जाधव

लाकबुक

नnद घेणे

अ9 न शमन अिधकार$

-

कलम 4 (एक) (बी) (पाच)
4 () () ()
कायालयात उपलmध अिभलेखांची याद$
तVा : (ई)पुढे चालू
अिभलेखांचा )वषय - 2

अ.ब.

अिभलेखांचा

)वषय

ूकार

ूभार$ EयV8चे नांव व

कायालयास 9ःथत

पदनाम

नस:यास ूभार$
EयV8चे कतEयःथान

1

आवक जावक

आलेले पऽांची नnद करणे,

ड$. एम. जाधव

कायालयीन पऽे जावक क@न

अ9 न शमन अिधकार$

-

संबिं धतास पाठ)वणे
2

3
4
5
6

वाहनाची

आलेली पऽे नnद करणे

ड$. एम. जाधव

द@
ु ःती

कायालयीन पऽे जावक क@न

अ9 न शमन अिधकार$

संिचका

संबिं धतास पाठ)वणे

कमचाJयांची

कमचाJयांची संपण
ू  माहती

ड$. एम. जाधव

संिचका

संघट$त क@न ठे वणे

अ9 न शमन अिधकार$

पावती बुक

रoकमची नnद घेवन
ू संबिं धतास

ड$. एम. जाधव

दे णे

अ9 न शमन अिधकार$

पावती वर$ल नnद घेवन
ू नगर

ड$. एम. जाधव

परषद फंडामWये जमा करणे.

अ9 न शमन अिधकार$

चालन बुक
कद र9जःटर

पावती बुक नnद, चालन बुक नnद ड$. एम. जाधव
क@न आंकाऊंड )वभागाची पोहच

-

-

अ9 न शमन अिधकार$

पावती घेणे
7

वाहनाचे

वाहनाचे क. मी. चे रे ड$ंगची

ड$. एम. जाधव

लाकबुक

नnद घेणे

अ9 न शमन अिधकार$

-

कलम 4 (एक) (बी) (सहा)
4 () () (◌ॄ)
कायालयात उपलmध अिभलेखांची याद$
तVा : (अे)

अ.ब.

)वषय

अिभलेखाचा ूकार

िशषकाचा

(नःती/हजेर$पट/नोटवqा/ूमाणके तपशील/अिभलेखाचा
1

वाहन द@
ु ःती

जतन कर7याचा
कालावधी

इIयाद$)

ूकार

-

-

कायम

संिचका
2

इतर संिचका

संकण संिचका

-

-

3

आवक -

आलेले पऽ नnद करणे कायालयीन

-

-

जावक

पऽे जावक क@न संबिधतास
-

कायम

पाठ)वणे
4

वाहानाचे
लॉक बुक

5
6
7

संिचका

कलम 4 (एक) (बी) सात)
4 () () (◌ॄ)
कायालयाने धोरणे ठर)व7याःतव कंवा ूशासक8य ूबयेत
सामाeय नागर$कां;या स:ला मसलत वा ूितिनधीIवासाठk अ9ःतIवात
असणाJया Eयवःथेचा तपशील

अ.ब.

स:ला मसलतीचा )वषय

ूबयेचा तपशील

कोणIया

िनयतकाल

अिधिनयमाeवये
(िनयम/परपऽकाeवये)
---------------------- िनरं क -------------------

कलम 4 (एक) (बी) (आठ)
4 () () (◌ॄ)
ूिसWद करावया;या सिमIयांची याद$
तVा : (अे)
अ.ब.

1

सिमतीचे नाव

सिमतीची

सिमतीचे

बैठकांचा

सामाeय जनते;या

इितवृL उपलmध

रचना

ूयोजन

िनयम

सहभागासाठk खुली

असलेले/कायरत

कालावधी

आहे त/नाह$

---------------------- िनरं क -------------------

कलम 4 (एक) (बी) (आठ)
4 () () (◌ॄ)
ूिसWद करावया;या सिमIयांची याद$
तVा : (अे)
अ.ब.

1

मंडळाचे नाव

मंडळाची

मंडळाचे

बैठकांचा

सामाeय जनते;या

इितवृL उपलmध

रचना

ूयोजन

िनयम

सहभागासाठk खुली

असलेले/कायरत

कालावधी

आहे त/नाह$

---------------------- िनरं क -------------------

कलम 4 (एक) (बी) (आठ)
4 () () (◌ॄ)
ूिसWद करावया;या परषदांची याद$
तVा : सी)
अ.ब.

मंडळाचे नाव

मंडळाची

मंडळाचे ूयोजन

रचना

बैठकांचा

सामाeय जनते;या

इितवृL उपलmध

िनयम

सहभागासाठk खुली

असलेले/कायरत

कालावधी आहे त/नाह$
1

नगर परषद

जालना

शहरातील इतर

जालना

शहर

अ9 न;या घटना
कंवा अपतकािलन
घटनेचे काय करणे

-

होय

होय

कलम 4 (एक) (बी) (आठ)
4 () () (◌ॄ)
ूिसWद करावया;या अeय ूािधकरणांची याद$
तVा : (ड$)
अ.ब.

ूािधकरणांचे

ूािधकरणाची ूिधकरणाचे

बैठकांचा

सामाeय

इितवृL उपलmध

नाव

रचना

िनयम

जनते;या

असलेले/कायरत

ूयोजन

कालावधी सहभागासाठk
खुली आहे त/नाह$
1

नगर परषद

-

-

-

-

-

अ9 न शमन
)वभाग
जालना

कलम 4 (एक) (बी) (नऊ)
4 () () ()
कायालयीन अिधकार$/कमचार$ आ9ण Iयां;या मािसक
)वLलmध दश)वणारा अिभसंमह
अ.ब.

पदनाम

अिधकार$/कमचार$
नांव

1

ूभार$ अ9 न शनम

ड$.एम. जाधव

अिधकार$

पदावर @जु

संप क तपशील

ःथळ

झा:याचा

(दरु Wवनी, फॅoस,

वेतन

दनांक

ई-मेल इIयाद$)

17/10/2015

78418656014

-

01/01/1989

2

अ9 न शामक (फायरमन)

जी.बी. काटकर

01/01/1989

9765120242

-

3

अ9 न शामक (फायरमन)

आmदल
ु बासेद

01/01/1989

9440607864

-

4

अ9 न शामक (फायरमन)

कुंदन करडे कर

01/01/1989

-

-

5

अ9 न शामक (फायरमन)

Eह$.के. बनसोडे

9049448654

-

/
/1990

6

ूभार$ (फायरमन)

मeनुिसंग सुयव
 श
ं ी

7798974568

-

7

ूभार$ (फायरमन)

)वtठल कांबळे

9766414428

-

8

ूभार$ (फायरमन)

कमलिसंग राजप त
ु

9823280199

9

ूभार$ (फायरमन)

उLम राठोड

9156973805

10

ूभार$ (फायरमन)

सLार पठाण

9552020501

11

ूभार$ (फायरमन)

रायिसंग जाधव

8793005110

12

ूभार$ (फायरमन)

सादक अली

8149620166

13

ूभार$ (फायरमन)

ू:हाद िस:लारकर

-

14

ूभार$ (फायरमन)

सुरज काळे

855200023

15

ूभार$ (फायरमन)

रमेश बोरगावकर

9765101044

16

ूभार$ दरु Wवनी चालक

आर.बी. सोनार

9405064906

17

ूभार$ दरु Wवनी चालक

आर.के. बनसोडे

9823465524

18

वाहन चालक

अशोक वाघमारे

9403495030

19

वाहन चालक

शेख रिशद

20

वाहन चालक

दLा मोरे

7588928775

21

वाहन चालक

चंuभान लोखंडे

9765318919

22

वाहन चालक

बाबु गवळ$

9665394016

23

वाहन चालक

राजाराम

8421551288

गायकवाड
24

ूभार$ वाहन चालक

संजय हरे

9637671640

कलम 4 (एक) (बी) (नऊ)
4 () () ()
कायालयीन अिधकार$/कमचार$ आ9ण Iयां;या मािसक
)वLलmध दश)वणारा अिभसंमह
अ.ब.

पदनाम

अिधकार$/कमचा

संवग

Jयांचे नांव
1

िनरं क

िनरं क

पदावर @जु
झा:याचा दनांक

िनरं क

िनरं क

संप क तपशील

ःथुल

(दरु Wवनी, फॅoस,

वेतन

ई-मेल इIयाद$)
िनरं क

िनरं क

कलम 4 (एक) (बी) (नऊ)
4 () () ()
अ.ब

संवग आ9ण वग

वेतन ौेण

िनयिमत

ूासंिगक (उदा.

)वशेष (उदा.

(उदा.महागाई भLा)

ूवास भता)

ूक:प भLा,
ूिशNण भLा
इIयाद$)

1.

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

कलम 4 (एक) (बी) (अकरा)
4 () () ()

अ.ब.

लेखािशष

ूाT

िनयो9जत )विनयोग (Nेऽ व बाब िनहाय

अपे9Nत

अनुदान

तपशील) तoIयात दश)व7यात यावा.

वाढ$व
अनुदान
(@पयात)

1

वाहन चेचीस

1 कोट$ 7

खरे द$, वाहन

लाख 50

बांधणी,

हजार

वाहनावर$ल
इeसुरeस,
शाeसफोट खच
इIयाद$

1 .वाहन चेचीस खरे द$ रoकम
2. फोम टx टर बाधणी रoकम
3. वाटर टे टर बांधणी रoकम
4. वाहनाचा इeसुरेeस रoकम
5. वाहन अ9ण कमचाJJयासह$ इeसुरेeस
6. शeसपोट खच

अिभूाय

कलम 4 (एक) (बी) (बारा)
4 () () ()
कायालयाकडू न राब)व7यात येणाJया अथसहाyय योजनांची
कायपWदती
तVा : (अे)
कायबमाचे नाव

:-

लाभाथj पाऽता

:-

लाभासाठk कसान पूव पाऽता

:-

कायबमातुन लाभ िमळ)व7याची कायपWदती
पाऽतेचे िनकष

::-

कायबमांतगत लाभांचा तपशील (अथसहाyय व अeय
मदतीचा उ:लेख कर7यात यावा.)
अथसहाyय वाटपाची कायपWदती

::-

कोणाकडे अज करावा व अजासाठk कोणाशी
संपक साधावा याचा तपशील

:-

लागु अस:यास अजाचे शु:क

:-

िनरं क

लागु अस:यास अeय शु:क

:-

िनरं क

लागु अस:यास अजाचा नमुना (कोJया कागदावर$ल
अज 9ःवकाराह अस:यास Iया आवँयक तपशील
नमुद कर7यात यावा.)

:-

जोडप ऽांची याद$ (ूमाणप ऽे/अिभलेख)

:-

तबार$ बाबत ूबयेःतव कोठे संप क साधावा
यांचा तप शील ()विभeन प ात{या जसे 9ज:हा, गट इIयाद$)

:-

िनरं क
लाभाथjची याद$ (सोबत;या तoIयात

सादर करावी )

:-

कलम 4 (एक) (बी) (बारा)
4 () () ()
कायालयाकडू न राब)व7यात येणाJया अथसहाyय योजनेतील लाभाथjचा तपशील
तVा : (बी)
योजनेचे नांव
अ.ब.
1.

लाभाथjचे नांव व

अथसहाyयाची

पLा

रoकम/सवलत

िनरं क

िनरं क

िनवड$चा िनकष

अिभूाय

िनरं क

िनरं क

कलम 4 (एक) (बी) (चौदा)
4 () () (◌ॄ)
कायालयाकडे इलेoशॉिनक माWयमात उपलmध माहतीचा
तपशील
अ.ब.

अिभलेखाचा ूकार

)वषय

कोणIया

पुन@|जीवनाची

माWयमात

पWदती

ूभार$ EयV8

उपलmध
1.

-

िन)वदा सुचना

मराठk/इं मजी

--

मुखेडकर साहे ब

कलम 4 (एक) (बी) (पंधरा)
4 () () (◌ॄ)
कायालयाकडू न माहती ूाT कर7यासाठk नागर$कांना
उपलmध सु)वधांचा पतशील
सु)वधांचा ूकार
•

भेट$ तांसाची माहती

:-

24 तास

•

वेबसाईटचा तपशील

:-

िनरं क

•

कॉलसxटरचा तपशील

:-

02482 Z 230101 / 233101

•

अिभलेख तप ासणीसाठk सु)वधोची माहती

:-

संिचका

•

कामा;या तप ासणीसाठk सु)वधेची माहती

:-

बाय मॅ
टर$क र9जPर

•

नमुने पुर)व7या;या सु)वधेची माहती

:-

ःटोर@म

•

सुचना फलकाची माहती

:-

जालना नगर परषद
मंथलयाची माहती
:-ﾠ

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर,

टाऊन हॉल जुना जालना.

कलम 4 (एक) (बी) (सोळा)
4 () () (◌ॄ)
कायालयातील माहती अिधकार$/सहाyयक माहती
अिधकार$/अ)पलीय ूािधकार$ व Iयां;या कायNेऽाचा तपशील
तoका : (अे) माहती अिधकार$
अ.ब.

माहती

पदनाम

माहती;या

पLा /

अिधकाJयांचे

अिधकार

दरु Wवनी

नांव

अिधिनयमाखाली

बमांक

ई-मेल पLा

अ)पलीय
ूािधकार$

माहती
अिधकाJयाचे
कायNेऽ
1

ौी. कांचीरं ग

उपमु"यअिधकार$ जालना शहर

मुखेडकर

नगर परषद

ञ.

मु"यािधकार$,

जालना

नगर परषद
जालना.

तVा : (बी) सहाyयक माहती अिधकार$
अ.ब.

सहाyयक माहती

पदनाम

अिधकाJयांचे नांव

माहतीचा अिधकार

पLा/दरु Wवनी

अिधिनयमाखाली माहती

बमांक

अिधकाJयांचे कायNेऽ
1.

ौी. ड. एम .

ूभार$ अ9 न

जाधव

शमन अिधकार$

नगर परषद जालना

अ9 न शमन )वभाग
नगर परषद
जालना 02482230101 / 233101

तVा : (सी) सहाyयक माहती अिधकार$
अ.ब.

अ)पलयी
अिधकाJयांचे नाव

पदनाम

महतीचा अिधकार

पLा/दरु Wवनी ई-मेल पLा

अिधिनयमाखाली

बमांक

माहती अिधकाJयांचे
कायNेऽ
1.

ौी. कांचीरं ग
मुखेडकर

उपमु"याअिधकार$ नगर परषद जालना

नगर परषद,

ञ.

जालना
02482230874

माहती अिधकार$ तथा
अ9 न शमन अिधकार$
अ नी शमन )वभाग न.प. जालना

