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ఈ క్రంది విషయాలపై సమాచారం క్ాయాలి:
1. సమాచార హక్కు చట్ం
ట - 2005 పై పరిచయం ఇవ్వ గలరు. చట్ం
ట అవ్సరం,
ఉద్దేశ్యా లు తెలుపరలరు.
2. ఈ సమాచార కరదీపిక యొకు ఉద్దశ
ే ా ము తెలుపగరలు
3. ఈ కరదీపిక ఎవ్రిర ఉపయోగపడుతంది

4. చట్ం
ట లోను మరియు ఈ కరదీపిక లోను ఉపయోగంచిన ముఖ్ా మైన పదాలక్క
నిరవ చనం
5. సమాచార క్కమపట్టక
ట
6. అదనపు సమాచారం పందట్ం ఎలా?
7. సమాచారం కోసం సంక్పదించవ్లసిన ముఖ్ా వ్ా క్కు లు

అంశము - 1
అధికార యంప్రంగం వివరాలు, విధులు, బాధ్య తలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(1)
(ఈ అంశ్యనిి ఈ క్రంది విషయాలపై సమాచారం తో తయారు చేయాలి)
1. సంస ఠ పేరు, చిరునామా
2. సంస థ పుట్టట పూర్వవ తురాలు
3. సంస థ లక్ష్యా లు
4. సంస థ విషన్
5. సంస థ బాధ్ా తలు - వివ్రంగా
6. సంస థ విధులు - వివిరంగా

7. సంస థ అందించే సేవ్లు - వివ్రంగా
ు గా
8. సంస థ దావ రా అమలయ్యా క్పభుతవ పథకాలు - క్పతి పథకానిి క్క
క్ల ప పం
వివ్రించాలి.
9. సంస థ వ్ా వ్స్థథగత ఏరాా ట్టప (Organisation Structure) - క్పభుతవ సెక్కట్రీ స్థ
క్ల థ ి
స్థ
ట్ట
నుండి క్గామ క్ల థ ి వ్రక్క ప క
ట రూపంలో ఇచిి , వివ్రించాలి
స
10. సం థ క్పతిభావ్ంతంగా తన సేవ్లు అందించేందుక్క క్పజలనుండి ఆశంచె
సహాయసహకారాలు
11. క్పజా క్ాతినిధ్యా నిి స్వవ కరించేందుక్క సంస థ చేసిన ఏరాా ట్టప
12. తానందించే సేవ్ల నాణ్ా త పంచటానిర సంస థ చేసిన ఏరాా ట్టప
13. సేవ్లలో ‘సమయాలన’ ాట్టంచటానిర సంస థ చేసిన ఏరాా ట్టప
14. పిరాా దు పరిష్కు రానిర సంస థ చేసిన ఏరాా ట్టప
15. పనులు జరుగుతని క్పద్దశ్యలలో ‘పనుల’ వివ్రాలు తెలిపేందుక్క చేసిన
ఏరాా ట్టప
16. వ్ా వ్స థ వివిధ్ స్థ
క్ల థ ి కారాా లయాల చిరునామాలు, ఫోన్్ , ఫ్యా క్స్ , ఇమెిల్
వివ్రాలు
17. సంస థ కారాా లయాల పనివేళలు
18. సంస థ ఇంతవ్రక్క స్థధంచిన అభివ్ృదిే (క్పగతి)
19 సంస థ Profile

అంశము - 2

సంసథ అధికారులు, ఉద్యయ గుల్ అధికారాలు, విధులు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(2)
2.1. (సంస థ కారాా లయపు ాలనా పట్టక
ట (Organization Chart) ఇచిి వివ్రించాలి)
2.2 అధకారుల, ఉద్యా గుల అధకారాలు, విధుల వివ్రాలు
అధకారి / ఉద్యా గ హూదా:
అధికారాలు:
చట్ప
ట రమైనవి

1)
2)
3)

ాలనా పరమైనవి

1)
2)
3)

ఆరి థక సంబంధ్మైనవి

1)
2)
3)

ఇతరములు

1)
2)
3)

విధులు:

1)
2)
3)
(క్పతి అధకారి, క్పతి ఉద్యా గర పై సమాచారం ఇావ లి)

అంశము - 3

నిర ణయాలు తీసికొనే విధానం, రరయ వేక్షణ, జవాబుదారీతనం వివరాలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(3)
అధకార యంక్తాంగం దావ రా తీసికోవ్లసిన కొనిి ముఖ్ా విషయాల నిర ణయాలపై
ఈ క్రంది సమాచారం ఇావ లి
1. నిర ణయం తీసికోవ్లసిన విషయం
2. నిర ణయం తీసికోవ్టానిర అవ్లంభించిన పదత
ే లు (Procedures)
3. ఆచరించవ్లసిన నియమ నిబంధ్నలు
4. నిర ణయం తీసికొనే క్పక్రయలో ఏఏ అధకారుల ఉద్దేశ్యా లు తీసికోాలి? ఆ
అధకారుల చిరునామాలు, ఫోన్ నంబరుప
5. అంతిమ నిర ణయం తీసికోవ్లసిన అధకారి హోదా, చిరునామా, ఫోన్ నంబరు
6. నిర ణయానిి క్పజలక్క ఎలా తెలియచేస్థురు
7. నిర ణయం తృపిుకరంగా లేకపోతే, క్పజలు ఎలా, ఎకు డ అప్పా లు చేసుకోవ్చ్చి ?
రరయ వేక్షణ: అధకారయంక్తాంగపు పనితనంపై ‘పరా వేక్షణ్’ ఎలా జరుగుతంది?
అధకారయంక్తాంగపు పనితీరుపై జరిగే తనిఖీలు, ‘ఆడిట్’ వివ్రాలు వివ్రంగా
ఇవ్వ గలరు
జవాబుదారీతనం: అధకారుల మరియు ఉద్యా గుల జాబు దారీతనం
పంచటానిర, అధకారయంక్తాంగంలో ఉని ‘విధ్యనాలు’ తెలుపగలరు.

అంశము - 4
కారయ నిరవ హణలో పాటంచే సూప్రలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(4)
4.1 సంస థ కారా నిరవ హణ్లో ాట్టంచే సూక్తాలు (క్పమాణాలు)
పౌరసేా పక్తము / సరీవ స్ సేా పక్తము
ప్కమ
సంఖ్య

సేవ - పేరు

సేవ - రరిధి

4.2. కారా నిరవ హణ్లో ాట్టంచే ఇతర క్పమాణాలు

సేవ అందంచేందుక్క
కాల్రరిమితి

అంశము - 5

సంసథ దగ గర ఉనన లేదా నియంప్తణ లో ఉనన లేదా కారయ నిరవ హణలో దాని
ఉద్యయ గులు పాటంచే నియమ నిబంధ్నలు, ఆదేశాలు, మానయ వళ్ళు ,
రికారుులు:
సెక్షన్ 4(1)(బి)(5)
5.1.ఉద్యా గుల విధ నిరవ హణ్లో ఉపయోగంచేందుక్క రూపందించ్చక్కని ,
నియమనిబంధ్నలు, సూచనలు, మానుా వ్ళ్ళు , రికారుులు వివ్రాలు:
1. నియమనిబంధ్నలు (Rules and Regulations)
ప్కమ
నియమనిబంధ్నల్
ఆ రప్రల్లో ల్భ్య మయ్యయ
సంఖ్య
రప్రల్ పేరు
సమాచారం

2. సూచనలు (Instructions)
ప్కమ
సూచనల్ రప్రల్ పేరు
సంఖ్య

ఆ రప్రల్లో ల్భ్య మయ్యయ
సమాచారం

3. మానుా వ్ళ్ళు (Manuals)
ప్కమ
మానయ వల్ రప్రల్ పేరు
సంఖ్య

మానయ వల్ లో ల్భ్య మయ్యయ
సమాచారం

4. రికారుులు (Records)
ప్కమ
రికారుు పేరు
సంఖ్య

ఆ రికారుు లో ల్భ్య మయ్యయ
సమాచారం

పై పక్తాలు లభించ్చ చిరునామా, ఫోన్ నంబర్ , ఇమెిల్ వివ్రాలు
పై పక్తాలు పందటానిర చెలిం
ప చవ్లసిన రుసుము

అంశము - 6

సంసథ దగ గర లేక నియంప్తణ లో ఉనన రప్రల్ రకాల్క్క సంబంధించిన
వివరాలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(6)
6.1 పక్తాలు అనగా రిజిసరు
ట ప, రికారుులు, ఫైల్్ వివ్రాలు:
ప్కమ
సంఖ్య

రిజిసరు
ట , రికారుు,
ఫైల్ నంబర్
మరియు పేరు

రప్రల్ ‘వర గం’
నంబర్ పేరు

ల్భ్య మయ్యయ
సమాచారం

6.2. సంస థ పై అధకారులక్క పంపే రిపోరుటలు
ప్కమ
సంఖ్య

రిపోరుట పేరు

ల్భ్య మయ్యయ సమాచారం

6.3 సంసక్క
థ క్రంది కారాా లయాల నుండి వ్చేి రిపోరుటలు
ప్కమ
సంఖ్య

రిపోరుట పేరు

ల్భ్య మయ్యయ సమాచారం

నోట్ : సంస థ దగ గర లేక ఆధీనంలో ఉని పక్తాలను అనగా రిజిసరు
ట ప , రికారుులు,
ఫైల్్ ను ‘కేట్గరి’ ల క్రంద వ్రీ గకరించాలి. ఒకే సబ్జక్స
ె ట లేక ‘ఫేమిలి’ క్రంద వ్చేి
ర
రా
పక్తాలను ఒక ‘వ్ గం’ క్రంద తీసికోాలి. ఆ ‘వ్ గ నిర’ లేక ‘కేట్గరి’ ర ఒక నంబర్
ఇావ లి.

అంశము - 7

సంసథ విధానాల్ రూరకల్ప న కోసం, లేక వాట అమలు కోసం, పౌరుల్తో
సంప్రదంపులు జరిపేందుక్క, లేక వారి ప్పాతినిధ్య ం స్వవ కరించేందుక్క
ఉనన రదదతి వివరాలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(7)
సంస థ ‘విధ్యనాల రూపకలా న’ (Policy Making) లో క్పజలను భాగస్థవ ముా లుగా
చెయా టానిర ఏదైనా పదతి
ే ఉందా? ఉంటే ఎలాంట్ట పదతి
ే ? సభలను నిరవ హంచి,
స్థ
ు
క్పజలతో సంక్పదించి విధ్యనాల రూపకలా న చే రా? లేక ‘విధ్యనాల రూపకలా న’
క్క సలహాలు ఇచేి ందుక్క వివిధ్ విషయాలక్క విడివిడిగా క్పజలతో కమిటీలు
ఏరాా ట్టచేస్థురా? అలా కమిటీలు ఏరాా ట్టచేసేు, ఆ కమిటీల సమాచారం ఈ క్రంది
విషయాలపై ఇవ్వ గలరు.
విషయం:
1. పై విషయం పై సలహాలు ఇచేి ందుక్క ఏరాా ట్టచేయబడు కమిటీ పేరు?
2. ఆ కమిటీ లో ఎవ్రెవ్రు సభుా లుగా ఉంటారు? ారి హోదాలు, మొతుం సభుా ల
సంఖ్ా
3. కమిటీ విధులు, బాధ్ా తలు
4. ‘కమిటీ’ ఎనిి ర్వజులకొకస్థరి కలుస్థురు? ఆ మీట్టంగులక్క క్పజలు హాజరు
కావ్చాి ?
5. సమావేశం మినిట్్ తయారుచేస్థురా? ఆ మినిట్్ క్పజల అందుబాట్టలో
ఉంటాయా?
6. కమిటీ సలహాలు సంస థ తపా నిసరిగా ాట్టంచాలా?
పై సమాచారం వివిధ్ విషయాలపై ఏరాా ట్ట చెయా బడు అనిి
ఇావ లి

కమిటీలపై

విధానాల్ అమలు (Policy Implementation): విధ్యనాలు అమలు లో క్పజలు
క్ాతినిధ్ా ం వ్హంచే పదతి
ే
సంసలో
థ
ఉందా? ఉంటే వివిధ్ విషయాలపై
డ
అమలుక్క ఏరాా ట్ట చెయా బ ు కమిటీలు, ాట్టపేరుప, సభుా ల సంఖ్ా , సభుా ల
వివ్రాలు, హోదాలు, కమిట్ట విధులు, బాదా తలు, కమిటీ ఎనిి ర్వజులకొకస్థరి
కలుసుుంది, క్పజలక్క ఆ మీట్టంగులో ాల్గగనే అవ్కాశం ఉందా, మీట్టంగు మినిట్్
తయారుచేస్థురా, ఆ మినిట్్ క్పజలక్క అందుబాట్టలో ఉంటాయా అని
విషయాలపై సమాచారం, సంస థ విధ్యనాల అమలు కోసం ఏరాా ట్ిన అనిి
కమిటీలపై ఇావ లి.

అంశము - 8

సంసథలో భాగంగా గాని లేక సల్హాలు ఇచేచ ందుక్క గాని ఇదదరు లేక
అంతకంటే ఎక్కు వ సభ్యయ ల్తో ఏరాప ట్యిన బోరుులు, కౌనిి ళ్ళు ,
కమిటీలు, ఇతర సంసథల్ వివరాలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(8)

8.1 సంస థ బోరుులు, కౌని్ ళ్ళు , కమిటీలు, ఇతర సంసల
థ వివ్రాలు:
1. బోరుు / కౌని్ లు / కమిటీ పేరు, చిరునామా
2. ఏరాా ట్ిన ‘బాడీ’ - బొరాు, కౌని్ లా, కమిటీయా లేక ఇతరమేదైననా
ు లు
3. ఆ ‘బాడీ’ ఏరాా ట్ిన సంవ్త్ రం, దాని ఉద్దేశ్యా లు, ముఖ్ా మైన కరాా
4. ఆ ‘బాడీ’ ‘ాలనా’ పరమైనదా, ‘సలహాలు’ ఇచేి దా లేక ‘కారా నిరవ హణ్’
సంబంధ్మైనదా
5. ఆ ‘బాడీ’ కారా లయం చిరునామా - శ్యఖ్లు ాట్ట చిరునామాలు
6. ఆ ‘బాడీ’ కూరుా - సభుా లు ఎవ్రు? ఎంతమంది? ‘బాడీ’ లో ారి హోదాలు
7. ఎనిి
ర్వజులకొకస్థరి మీట్టంగు జరుగుతంది? ఆ మీట్టంగులో క్పజలు
ాల్గగనవ్చాి ?
8. మీట్టంగు మినిట్్ తయారుచేస్థురా? మినిట్్ క్పజలక్క అందుబాట్టలో
ఉంటాయా? ఆ మినిట్్ కాప్ప పందట్ం ఎలా?
పై సమాచారం క్పతి ‘బాడీ’ (బోరుు, కౌని్ లు, కమిటీ) ర తయారుచేయాలి.

అంశము - 9
అధికారులు, ఉద్యయ గుల్ సమాచార సంపుట్ం
సెక్షన్ 4(1)(బి)(9)

9.1. అధకారులు, ఉద్యా గుల సమాచారం

ప్కమ
సంఖ్య

అధికారి /
ఉద్యయ గి
పేరు,
హోదా

ఫోన్ నంబర్
(కారాయ ల్యం
/ ఇలుల) /
ఫ్యయ క్సి
నంబరు

మొబైల్
నంబరు

ఇమెయిల్

చిరునామా

అంశము - 10
అధికారులు, ఉద్యయ గులు పందే నల్వారీ వేతనం, ఇతర సదుపాయాలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(10)
10.1. అధకారులు, ఉద్యా గులు పంద్ద నలారీ వేతనాల వివ్రాలు:
ప్కమ

అధికారి

నల్వారి చెల్లంపుల్ వివరాలు

సంఖ్య

/
ఉద్యయ గి
పేరు,
హోదా

మూల్
వేతనం

భ్తయ ం

ఇంట
అద్దద

ఐ.
ఆర్

ట.ఎ. ఇతరాలు

మొతతం

10.2. కారు, జీపు, బంగాప లాంట్ట సదుాయాల వివ్రాలు, నలారీ ాట్టకయ్యా ఖ్రుి
వివ్రాలు:
ప్కమ
సంఖ్య

అధికారి /
ఉద్యయ గి పేరు,
హోదా

కారు / జీపు క్క
అయ్యయ ఖ్రుచ

బంగాలక్క అయ్యయ
ఖ్రుచ

మొతతం

10.3. అధకారులు / ఉద్యా గులు పంద్ద సెలవుల (Leaves) వివ్రాలు
10.4. అధకారులు / ఉద్యా గులు పంద్ద వైదా సదుాయాల వివ్రాలు
10.5. అధకారులు / ఉద్యా గులు LTC వివ్రాలు
10.6. అధకారులు / ఉద్యా గులు క్పయాణ్ం చేసినపుడు పంద్ద భతాా ల వివ్రాలు
10.7. అధకారులు / ఉద్యా గులు పంద్ద ఇతర సదుాయాలు

అంశము - 11

అనిన ప్రణాళికలు, ప్రతిపాదత వయ యాలు జరిపిన చెల్లంపుల్ వివరాలు
విడివిడిగా పేర్ు ంటూ, దానిప్రంద ఉనన ఏజెన్సి ల్క్క కేటాయించిన
బడ్జెట్ వివరాలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(11)
11.1. క్పసుుత సంవ్త్ రం (20
ప్కమ
సంఖ్య

రదుద
(Head of
Account)

- 20

) బడ్జట్
ె వివ్రాలు: రూ._______________ లలో

ప్రతిపాదత మంజూరయిన విడుదలైన
వయ యం
బడ్జెట్
మొతతం

ఆశిస్తతనన
ఫల్రలు

నంబరు,
పేరు

11.1. గత సంవ్త్ రం (20 - 20 ) బడ్జట్
ె వివ్రాలు: రూ._______________ లలో
రదుద
(Head of
ప్కమ
మంజూరయిన విడుదల్యిన ఖ్రుచ చేసిన ల్భంచిన
Account)
సంఖ్య
బడ్జెట్
మొరతలు
మొరతలు
ఫల్రలు
నంబరు,
పేరు

11.3. పదుేల వివ్రాలు
ప్కమ
సంఖ్య

రదుద
(Head of
Account)
నంబరు, పేరు

ఈ రదుద ప్రంద చేయదగ గ రనలు,
ఖ్రుచ లు

అంశము 11 - బడ్జట్
ె వివ్రాలు కొనస్థగంపు...
11.4. స్థంకేతిక పనులు, కట్డా
ట లు, అభివ్ృదిే పనులక్క క్పసుుత సంవ్త్ రం (20
- 20 ) బడ్జట్
ె వివ్రాలు: రూ._______________ లలో

రదుద
రని
నంబరు, రని మొదల్య్యయ
పేరు
తేద

రని
త య
పూరయ్య
ప్రతిపాదత ప్రతిపాదత మంజూరయిన విడుదలైన ఖ్రచ యిన
తేద
వయ యం
మొతతం
మొతతం
మొతతం

ర
నాణ
సమ
పాల్
భాధు
అధి

11.5. స్థంకేతిక పనులు, కట్డా
ట లు, అభివ్ృదిే పనులక్క గడచిన సంవ్త్ రం (20
- 20 ) బడ్జట్
ె వివ్రాలు: రూ._______________ లలో
ప్కమ
సంఖ్య

రదుద
రని
నంబరు, రని మొదల్య్యయ
పేరు
తేద

రని
మంజూరయిన విడుదలైన ఖ్రచ యిన ల్భంచిన
త న
పూరయి
మొతతం
మొతతం
మొతతం
ఫల్రలు
తేద

11.3. పదుేల వివ్రాలు
ప్కమ
రదుద
సంఖ్య
నంబరు, పేరు

ఈ రదుద ప్రంద చేయదగ గ రనలు, ఖ్రుచ ల్
వివరాలు

అంశము - 12
సబిి డి రథకాల్ అమలు తీరు, వాటర కేటాయించిన నిధులు, ఆ రథకాల్
ల్బిదదారుల్ వివరాలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(12)
12.1. సబ్స్ డి పథకాల అమలు విధ్యనం (క్పతి సబ్స్ డి పథకానిర విడివిడిగా ఈ
వివ్రాలు ఇావ లి)
1. సబ్స్ డి పథకం / క్పోక్గాం పేరు
2. పథకం ఉద్దేశ్యా లు
3. పథకం అమలు కాలం
4. పథకాల వ్ల ప కలిగే ఫలితాలు (Benefits)
5. సబ్స్ డి పథకం స్థధంచవ్లసిన భౌతిక లక్ష్యా లు
6. పథకానిర ఆరి థక సంవ్త్ రంలో కేటాించిన మొతాు లు
7. సబ్స్ డి ఎంత ఉంట్టంది
8. సబ్స్ డి ఎలా పంచ్చతారు
9. పథకం క్రంద లబ్సే పందటానిర కావ్లసిన అరహతలు

10. లబ్సేదారుల ఎనిి క పదతి
ే
సుు
11. దరఖా చేసుకోవ్టానిర, దరఖాసుుఫ్యరాలు లభా మయ్యా కారాా లయాల పేరుప,
ఫ్యరం వెల
12. పూరించిన దరఖాసుును స్వవ కరించే కారాా లయాల పేరుప, చెలిం
ప చవ్లసిన
రుసుం వివ్రాలు
13. దరఖాసుు తెల ప కాగతంపై చెయా వ్చి ంటే, క్ాయవ్లసిన వివ్రాలు
14. దరఖాసుుతో ాట్ట జతపరచవ్లసిన పక్తాల వివ్రాలు
15. దరఖాసుుఫ్యరము, జతపరచవ్లసిన పక్తాల నమూనా
లబ్సేదారుల వివ్రాలు:
ప్కమ
సంఖ్య

ల్బిదదారుని పేరు
/ తంప్డి పేరు

ల్బిదదారుని
చిరునామా

సబిి డి ఇచిచ న
మొతతం

అంశము - 13

సంసథ మంజూరు చేసే రాయితీలు, రరిి ట్లల, అనమతులు - అవి
పందుతునన వారి వివరాలు:
సెక్షన్ 4(1)(బి)(13)
13.1. సంస థ మంజూరు చేసే క్పతి రాితీ, పరిి ట్ మరియు అనుమతిర క్రంది
సమాచారం ఇావ లి
1. పథకం / క్పోక్గాం పేరు
2. ఇది రాితీనా / పరిి టా / అనుమతా
3. పథకం ఉద్దేశ్యా లు
4. పథకం స్థధంచవ్లసిన భౌతిక లక్ష్యా లు
5. క్పసుుత ఆరి థక సంవ్త్ రంలో పథకానిర కేటాించిన మొతాు లు
6. పథకం క్రంద లబ్సే పందటానిర కావ్లసిన అరహతలు
7. లబ్సేదారుల ఎనిి క విధ్యనం, మంజూరు చేసే అధకారి హోదా
8. రాితీలు / పరిి ట్టప / అనుమతలు మంజూరు చేసే విధ్యనం / పదతి
ే
9. రాితీలు / పరిి ట్టప / అనుమతలు అమలుకాలం
10. దరఖాసుు ఫ్యరం లభా మయ్యా కారాా లయం పేరు, దరఖాసుు ఫ్యరం వెల,
వివ్రాలు
11. పూరించిన దరఖాసుులను స్వవ కరించే కారాా లయం పేరు, చెలిం
ప చవ్లసిన
రుసుం
12. దరఖాసుు ఫ్యరము నమూనా
13. దరఖాసుుతో ాట్ట జతపరచవ్లసిన ధ్ృవ్పక్తాల వివ్రాలు
14. దరఖాసుు చేసిన తరుాత దాని పరిసితి
థ
గురించి ాకబు చేయవ్లసిన

కారాా లయం పేరు
లబ్సేదారుల వివ్రాలు
పథకం పేరు:
ల్బిదదారుని
పేరు / తంప్డి
పేరు

ప్కమ
సంఖ్య

ల్బిదదారుని
చిరునామా

ల్బిద పందన
మొతతం

ల్బిద
అమలుకాల్ం

అంశము - 14

ఎల్క్ట్కాటనిక్స రూరంలో అధికారయంప్రంగం అందుబాట్లలో /
నియంప్తణలో ఉనన సమాచారం
సెక్షన్ 4(1)(బి)(14)
14.1. కంపూా ట్ర్ లో ఉని సమాచారము
ప్కమ
సంఖ్య

సమాచారం ఫైల్
నంబరు / పేరు

ల్భ్య మయ్యయ
సమాచారం

నియంప్తణ
అధికారి

14.2. సి.డి. / డి.వి.డి. లలో లభా మయ్యా సమాచారం
ప్కమ
సంఖ్య

సి.డి. / డి.వి.డి.
నంబరు / పేరు

సమాచారం
ఫైలు నంబరు
/ పేరు

ల్భ్య మయ్యయ
సమాచారం

నియంప్తణ
అధికారి

14.3. వెబ్ సైట్ లలో ఉని సమాచారం.
ప్కమ
సంఖ్య

వెబ్ సైట్
వివరాలు

సమాచారం
ఫైల్
నంబరు /

ల్భ్య మయ్యయ
సమాచారం

నియంప్తణ
అధికారి

పేరు

అంశము - 15
సమాచారం పందటానిర ప్రజల్క్క అందుబాట్లలో ఉనన సదుపాయాల్
వివరాలు
ప్రజల్కోసం ప్గంథాల్యం లేక రఠనాల్యం నిరవ హిసూత ఉంటే, వాట
రనివేళలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(15)
15.1. సమాచారం పందటానిర పౌరులక్క అందుబాట్టలో ఉని సదుాయాలు
ప్కమ
సంఖ్య

సదుపాయం

1.
2.

నోటీస్ బోరుు
ు
పక్తికా క్పకట్నలు / ారలు

3.

దండోరాలు

4.

సమాచార కేంక్దం

5.

క్పచ్చరణ్లు

6.
7.
8.
9.
10.

క్గంధ్యలయాలు
పఠనాలయం
వెబ్ సైట్
కారాా లయం రికారుుల పరిశీలన
ఇతరములు

సదుపాయం గల్
ప్రదేశం

ల్భ్య మయ్యయ
సమాచారం

క్గంధ్యలయం పనివేళలు:
పఠనాలయం పనివేళలు:
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పౌరసమాచార అధికారుల్ పేరుల, హోదాలు, ఇతర వివరాలు
సెక్షన్ 4(1)(బి)(16)
16.1. అధకార యంక్తాంగము పేరు:
16.2. పౌరసమాచార అధకారి వివ్రాలు:
పౌరసమాచార
కారాయ ల్యం
అధికారి పేరు
చిరునామా
మరియు హోదా

ఫోన్ / మొబైల్ /
ఫ్యయ క్సి నంబరుల

16.3. సహాయ పౌరసమాచార అధకారి వివ్రాలు
సహాయ
పౌరసమాచార
కారాయ ల్యం
ఫోన్ / మొబైల్ /
అధికారి పేరు
చిరునామా
ఫ్యయ క్సి నంబరుల
మరియు హోదా

16.4. అపిా లేట్ అథారిట్ట వివ్రాలు
అపిప లేట్
కారాయ ల్యం
అథారిట పేరు
చిరునామా
మరియు హోదా

ఫోన్ / మొబైల్ /
ఫ్యయ క్సి నంబరుల

ఇమెయిల్

ఇమెయిల్

ఇమెయిల్

అంశము - 17
ప్రజల్క్క ఉరయోగరడే ఇతర సమాచారము
సెక్షన్ 4(1)(బి)(17)
(ఈ అంశములో క్పజలక్క ఉపయోగపడే సమాచారం ఏదినా ఇవ్వ గలరా)

