उप माहिती कार्यालर, पालघर, डिाणू.
कलम 4(1)(b)(I)
कार् व कतर्तवर रायांचा तपशील
कार्यालराचा नांव :
उपमाहिती कार्यालर, डिाणाणू ह .पालघर
पता
:
का.एल.पोंदा हबिलड्डींग, पारनाका,डिाणाणू ता.डिाणाणू ह .पालघर
कार्यालर प्रम्रमुख :
माहिती आहिकारी, डिाणाणू
शासकीर हवभागाचा नांव : माहिती व नसंपकक मिासंचालनालर, मंत्ालर, म्रमुंबिई
कोणतरा मंत्ालरातील खातराचरा अहिनसत : सामानर प्रशासन हवभाग, (कार्या.-34)मंत्ालर, म्रमुंबिई
कारककात् : पालघर ह लिा भौगोलीक : -- पालघर कार्यान्रमुरूप : शासकीर प्रहसधदी
हवहशष् कारर : शासनाचरा रो ना व िोरणांची प्रहसधदी.
हवभागाचा धरार/िोरण : शासनातरर नतासाठी राबिहवणरात राणाऱरा रो ना व िोरणांचीहवहवि माधरमाताणून प्रहसधदी.
सवक संबिंिीत कमकचारी : माहिती अहिकारी, दाणूरम्रमुद्रणरंत्चालक, हलहपक ्ंकलाखक
कारक : ासतीत ासत ववृतपत् व इलाकेक्ट्रॉहनक प्रसार माधरमांद्ारा प्रहसधद करणा.
कामाचा हवसतवृत सवरूप : घडीपहत्का, माहितीप्रमुससतका, ववृत, लाख, हवशाष लाख, रशकथाा,
म्रमुलाखती आहदद्ारा शासनाचरा रो नाची माहिती नतापर्यंत पोिचहवणा.
मालमताचा तपशील : दाणूरधवनी, संगणक, वािन इ.
इमारती व ागाचा तपशील : का.एल.पोंदा हबिलड्डींग, पारनाका,डिाणाणू ह .पालघर
उपलबि सावा : दाणूरधवनी, संगणक, रॅकस.ई-माल
संसथााचरा संरचनातमक तकतरामधरा कारककात्ाचा प्रतराक सतरावरचा तपशील :
कार्यालरीन दाणूरधवनी क्रमांक व वाळा : 02528-222857
वाळ : सकाळी 10-00 ता 5-45
सापतािीक स्रमुटी व हवहशष् सावासाठी ठरहवलालरा वाळा : द्रमुसरा व चौथाा शहनवार व रहववार
सयांस्थेचा पारूप तक्ता
माहिती अहिकारी
उप माहिती कार्यालर, डिाणाणू
दाणूरम्रमुद्रण रंत्चालक-हन-्ंकलाखक
सवकसािारण सिायरक
हलहपक-्ंकलाखक
वािनचालक
सारकल संदाशवािक
रोहनओ ऑपरा्र
पहरचर

[कलम 4(1)(b)(i) ] नमुना (अ)
डिाणाणू राथाील उप माहिती कार्यालरातील अहिकारी व कमकचारी रांचरा अहिकारांचा तपशील
ब
अ.
क.

पदनाम

अहिकार-आर्क

1

माहिती अहिकारी

ह लिराचा हनरंत्ण अहिकारी तसाच
आिरण व संहवतरण अहिकारी

कोणतरा कारदा/
हनरम/शासनहनणर्तर/
पहरपत्रका नुसार
आरडीपी-1081/XXX
iv,4.9.1981

अहिपार

आिरण व संहवतरण
अहिकारी

[कलम 4(1)(b)(i) ] नमुना (ब)
ह लिा माहिती कार्यालरातील अहिकारी व कमकचारी रांचरा कतकवरांचा तपशील
अ.
क.

पदनाम

कतर्तवरथे

कोणतरा कारदा/हनरम/
शासनहनणर्तर/ पहरपत्रकानुसार

1

माहिती अहिकारी

हनरंक

2
3

दाणूरम्रमुद्रण रंत्चालक-हन्ंकलाखक
सवकसािारण सिायरक

शासकीर कारकक्रमांचा प्रहसधदी हवषरक
कामका ,कार्यालर प्रम्रमुखाची कतकवरा, आिरण
व संहवतरण अहिकार
बिातमरा ्ंकहलहखत करणा ई माल पाठहवणा व
घाणा इ. व ाहिरात हवषरक कामका
लाखाहवषरक सवक कामका

4

हलहपक-हन-्ंकलाखक

ववृतहवशाष व आसथाापना हवषरक कामका व ई
माल पाठहवणा

हनरंक

5

रोहनओ ऑपरा्र

कार्यालरातील कामका व बिातमरांचा
हवतरण करणा

हनरंक

6
7

वािनचालक
पहरचर

हनरंक
हनरंक

8

सारकल संदाशवािक

वािन चालहवणा
कार्यालरातील कामका व बिातमरांचा
हवतरण करणा
कार्यालरातील कामका व बिातमरांचा
हवतरण करणा

[कलम 4(1)(ब)(iii) ]

हनणकर प्रक्रीरातील परकवाकण व बिाबिदारीचा उतरदाहरतव हनसशचत करून कारकपधदतीचा प्रकाशन
(कामाचा प्रकार / नांव) शासनाची प्रहसधदी
कामाचा सवरूप :- शासनाचरा धरार िोरणांची प्रहसधदी
संबिंहित सवरूप
अहिहनरमाचा नांव :
हनरम
शासन हनणकर
पहरपत्का

हनरंक
हनरंक

हनरंक

अहिपार

कार्यालरीन आदाश
अ. क.

कामाचथे सवरूप

कालाविी हदवस

कामासाठी जबाबदार अहिकारी

अहिपार

1

शासनाचरा धरार िोरणांची प्रहसधदी

----

माहिती अहिकारी

हनरंक

ह्प : कलम 4 (1)(b)(ii)
[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमुना (अ)
नम्रमुनरामधरा कामाचा प्रक्ीकरण - संघ्नाचा लक वारषक)
अनु.क.

काम/कारर्त

कामाचथे पमाण

आह्कर्त लक

अहिपार

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हदलालरा अन्रमुदानान्रमुसार

हनरंक

[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमुना (ब)
कामाची कालमर्यादा - काम पाणूणक िोणरासाठी प्रतराक कामाची कालमर्यादा- तवरीत
अ.क.
1

काम/कारर्त
हनरंक

हदवस / तास पूणर्त करणरासाठी
हनरंक

जबाबदार अहिकारी
ह लिा माहिती अहिकारी

तकार हनवारण अहिकारी
हनरंक

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (अ)
प्रहसधदीचरा --कामाशी संबिंहित हनरम / अहिहनरम
अ. क.
सूचना पत्रकानुसार हदलथेलथे हवषर
हनरंक
हनरंक

हवषर कमायांक व वषर्त
हनरंक

अहिपार (असलरास)
हनरंक

[कलम 4 (1)(ब)(v)] नमुना (ब)
प्रहसधदीचरा -कामाशी संबिंहित शासन हनणकर
अनु. क.
शासन हनणर्तरानुसार हदलथेलथे हवषर
हनरंक
हनरंक

शासन हनणर्तर कमायांक व तारीख
हनरंक

अहिपार (असलरास)
हनरंक

[कलम 4 (1)(ब)(v)] नमुना (क)
प्रहसधदीचरा --कामाशी संबिंहित पहरपत्का
अनु. क.
शासन पत्रकानुसार हदलथेलथे हवषर
हनरंक
हनरंक

पहरपत्रक कमायांक व तारीख
हनरंक

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमुना (ड)
प्रहसधदी --- कामाशी संबिंहित कार्यालरीन आदाश / िोरणातमक पहरपत्का
अनु. क.
हवषर
कमायांक व तारीख
हनरंक
हनरंक
हनरंक

अहिपार (असलरास)
हनरंक

अहिपार (असलरास)
हनरंक

[कलम 4 (1) (ब) (v)] नमुना (इ)
ह लिा माहिती कार्यालरामधरा उपलबि दसतऐव ांची रादी - दसतऐव ाचा हवषर
अ.
क.

दसतऐवजाचा पकार

हवषर

सयांबयांहित वरक्ती/पदनाम

वरक्तीचथे हठकाण/उपरोक्त
कार्यालरात उपलब्ि नसलरास

1
2.

बिातमरा
कमकचा-रांचरा नसती

मंत्ी मिोदरांचरा बिातमरा
आसथाापना

माहिती अहिकारी
दाणूरम्रमुद्रणचालक-हन-्ंकलाखक

कार्यालरातच
कार्यालरातच

वातन, खच्याची दारका
कार्यालरातील वसताणू

सवकसािारण सिायरक
आसथाापना सांभाळणारा
कमकचारी

कार्यालरातच
कार्यालरातच

3
5

दारका
डसंग्रि वसताणू

[कलम 4 (1) (अ) (vI) ]
उप माहिती कार्यालरामधरा दसतऐव ांची वगकवारी
अ.
क.

हवषर

दसतऐवजाचा पकार/
नसती/ मसस्टर/
ननोंदपुसतक, विाउचर इ,

पमुख बाबाबींचा तपशीलवार

सुरहकत ठथेवणराचा
कालाविी

1
2

नसती
लाखा हवषरक

मस्र
लाखाहवषरक

आसथाापना
वातन दारक

30 वषर
30 वषर

आकससमक खचक
अन्रमुदान हवषरक

3 वषक
5 वषक

िनादाश नोंद विी
दारक नोंदविी

5 वषक
3 वषक

कोषागारात सादर करावराचरा दारकाची नोंदविी
र ा, वातनवाढ गोपहनर अिवाल

5 वषक
30 वषक

वाळोवाळी हनगकहमत िोणारा साप्रहव,हवत व
इतर हनणकर

ासतीत ासत कालाविी
साठी

3
4

वैरकतीक नोंद
विरा
हनणकर नसती

प्रतराक कमकचा-राची
वैरसकतक नसती
शासन हनणकर नसती

[कलम 4 (1) (ब) (vii) ]
ह लिा माहिती कार्यालराचरा पहरणामकारक कामासाठी नसामानराशी सलला मसलत करणराची वरवसथाा
अ. क्र.
1

सललासमलतीचा
हवषर
बिातमी हवषरक

2

कारकक्रमाचा आरो न

3

बिैठकांचा आरो न

कारकप्रणालीचा हवसतवृत वणकन
मंत्ी मिोदरांचरा कारकक्रमाचरावाळी बिातमीचरा
अन्रमुषंगाना कामका
शासनाचरा धरार िोरणाची अंमलबि ावणी
करणराचरादवृष्ीना आवशरक असणारी प्रहसधदी
शासन हनणकराची अंमलबि ावणी कशात-िाना
िोता राची माहिती नताला करुन दाणा

कोणतरा अहिहनरमा/
हनरमा /पहरपत्ाकावदारा
हनरंक

प्रमुनराववृतीकाल

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

[कलम 4 (1) (ब) (viii)] नमुना (अ)
ह लिा माहिती कार्यालर,पालघर राथाील समीतीची रादी प्रकाशीत करणा
अ.क.

सहमतीचथे नाव

हनरंक

हनरंक

सहमतीचथे
सदसर
हनरंक

सहमतीचथे
उदीषस्ट
हनरंक

हकती वथेळा
घथेणरात रथेतथे
हनरंक

सिा जनसामानरासाठी
खुली आिथे किकवा नािी
हनरंक

सिथेचा कारर्तववृतायांत
(उपलब्ि)
हनरंक

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (ब)
उप माहिती कार्यालराचरा अहिसभांची रादी प्रकाशीत करणा
अ.क.

अहिसिथेचथे नाव

सिथेचथे
सदसर

सिथेचथे
उदीषस्ट

हकती वथेळा
घथेणरात रथेतथे

सिा जनसामानरासाठी
खुली आिथे किकवा नािी

सिथेचा कारर्तववृतायांत
(उपलब्ि)

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (क)
उप माहिती कार्यालराचरा पहरषदंची रादी प्रकाशीत करणा
अ.क.

पहरषदाचथे नाव

पहरषदथेचथे
सदसर

पहरषदथेचथे
उदीषस्ट

हकती वथेळा
घथेणरात रथेतथे

सिाजनसामानरा
साठी खुली आिथे किकवा नािी

सिथेचा कारर्तववृतायांत
(उपलब्ि)

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

[कलम 4 (1) (ब) (viii)] नमुना (ड)
ह लिा माहिती कार्यालराचरा कोणतरािी संसथााची रादी प्रकाशीत करणा
अ.क.

सयांस्थेचथे नाव

सयांस्थेचथे
सदसर

सयांस्थेचथे
उदीषस्ट

हकती वथेळा
घथेणरात रथेतथे

सिा जनसामानरासाठी
खुली आिथे किकवा नािी

सिथेचा कारर्तववृतायांत
(उपलब्ि)

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

कलम 4 (1) (ब) (ix) ]
उप माहिती कार्यालरातील अहिकारी व कमकचारी रांची नावा, पता व तरांचा माहसक वातन
अ.
क.

पदनाम

अहिकारी /
कमर्तचा-राचथे नाव

वरर्त

रुजु हदनायांक

दूरधवनी कमायांक
फ फॅक्स/ईमथेल

एकूण वथेतन
रुपरथे

1

माहिती अहिकारी

हरकत

1

--

02528-222857

--

2

दाणूरम्रमुद्रण
रंत्चालक

सौ. छा.ग.साळवी

3

2/1/1984

02528-222857

14690 ग्रा.वा.4200

3

सवकसािारण
सिायरक

शी.अहवनाश.दा.
सकपाळ

3

2/9/1998

02528-222857

8330 ग्रा.वा.1900

4

हलहपक्ंकलाखक

रा.का.गोंदका

3

4/5/2005

02528-222857

8330 ग्रा.वा.1900

5

वािनचालक

रववद्र.सं.वशदा

3

19/12/2009

02528-222857

7360 ग्रा.वा.1900

6

रोहनओ ऑपरा्र

स्रमुराश द.खाताडा

3

10/11/1981

02528-222857

11760 ग्रा.वा.2100

7

सारकल
संदाशवािक

हरकत

--

--

--

--

8

पहरचर

न.हव.गारकवाड

4

10/11/1991

02528-222857

2720

5 वरा वातन आरोगान्रमुसार

[कलम 4 (1) (ब) (x) ]
उप माहिती कार्यालरातील अहिकारी व कमकचा-रांचरा वातनाची हवसतवृत माहिती प्रकाहशत करणा
अ.क.

वरर्त

वथेतन रुपपथेषा

इतर अनुजथेर ितथे

1

1

9300-34800

हनरमीत (मिागाई भता,
घरभाडा भता, शिर भता)

2
3

3
3

5200-20200
4440-7440

शासकीर हनरमान्रमुसार
शासकीर हनरमान्रमुसार

प्रसंगान्रमुसार ( सा
प्रवास भता)

हवशाष ( सा प्रकलप भता,
प्रहशकण भता)

प्रवासान्रमुसार
प्रवासान्रमुसार

प्रसंगान्रमुरुप
प्रसंगान्रमुरुप

[कलम 4 (1) (ब) (xi) ]
उप माहिती कार्यालराचा मं ाणूर अंदा पत्क व खच्याचा तपहशल राची हवसतवृत माहिती प्रकाहशत करणा
अंदा पत्काचरा प्रतीचा प्रकाशन
अन्रमुदानाचरा हवतरणाचरा प्रतीचा प्रकाशन
अ.क.

अयांदाजपत्रकीर
हशष्याचथे वणर्तन

अनुदान

हनरोजीत वापर (कथेत्र व
कामाचा तपहशल)

अहिक अनुदान अपथेकीत
असलरास रुपरात

अहिपार

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

कलम 4 (1)(ब) (xii)] नमुना (अ)
उप माहिती कार्यालरातील अन्रमुदान वा्पाचरा कारकक्रमाची कारकपधदती -हनरयांक........... रा वष्यासाठी प्रकाहशत करणा
कारकक्रमाचा नाव
लाभाथा्थीचरा पात्ता संबििीचरा अ्ी व शत्थी
लाभ हमळणरासाठीचरा अ्ी.
लाभ हमळणरासाठीची कारकपधदती
पात्ता ठरहवणरासाठी आवशरक असलाला कागदपत्
कारकक्रमामधरा हमळणा-रा लाभाची हवसतवृत माहिती
अन्रमुदान वा्पाची कारकपधदती
सकम अहिका-राचा पदनाम
हवनंती अ ्यासोबित लागणारा श्रमुलक
इतर श्रमुलक
हवनंती अ ्याचा नम्रमुना
सोबित ोडणा आवशरक असलालरा कागदपत्ांची रादी (दसताऐव / दाखला)
ोड कागदपत्ाचा नम्रमुना
कारकपधदी संदभ्यात तक्रार हनवारणासाठी संबिंिीत अहिका-राचा पदनाम
तपहशलवार व प्रतराक सतरावर उपलबि हनिी (उदा. ह लिा पातळी, ताल्रमुका पातळी, गाव पातळी)
लाभाथा्थीची रादी खालील नम्रमुनरात
[कलम 4 (1) (ब) (xii) ] नमुना (ब)
उप माहिती कार्यालरातील अन्रमुदान लाभाथा्थीची हवसतवृत माहिती प्रकाहशत करणा
रो ना / कारकक्रमाचं नांव :
अ. क.

लािा््थीचथे नायांव व पता

अनुदान/लाि राची रक्कम/सवरूप

हनवडपात्रतथेचथे हनकष

अहिपार

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

[कलम 4 (1) (ब) (xiii) ]
उप माहिती कार्यालरातील हमळणा-रा /सवलतीचा परवाना राची चालाणू वष्याची तपशीलवार माहिती.
परवाना/परवानगी/सवलतीचा प्रकार
अ.क.
हनरंक

परवानािारकाचथे
नायांव
हनरंक

परवानराचा
पकार
हनरंक

परवाना
कमायांक
हनरंक

हदनायांका
पासून
हनरंक

हदनायांका
पर्यंत
हनरंक

सािारण अस्टी
हनरंक

परवानराची हवसतवृत
माहिती
हनरंक

[कलम 4 (1)(ब) (xiv)]
उप माहिती कार्यालरातील माहितीचा इलाकेक्ट्रॉनीक सवरूपात साठहवलाली माहिती प्रकाहशत करणा. चालाणू वष्याकरीता.
अ.क.

दसतऐवजाचा पकार

हवषर

कोणतरा इलथेक्क्ट्रॉहनक
नमुनरात

माहिती हमळहवणराची पधदत

जबाबदार वरक्ती

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

्ाप, हरलम, हसडी, फलक्ट्रॉपी, इतर कोणतरािी सवरूपात

[कलम 4 (1)(ब) (xv)]
उप माहिती कार्यालरात उपलबि स्रमुहविांचा तकता प्रकाहशत करणा.
उपलबि स्रमुहविा
भा्णराचरा वाळासंदभ्यात माहिती
वाबिसाई् हवषरी माहिती
कक्ट्रॉलसें्र हवषरी माहिती
अहभलाख तपासणीसाठी उपलबि स्रमुहविांची माहिती
कामाचरा तपासणीसाठी उपलबि स्रमुहविांची माहिती
नम्रमुना हमळणराबिाबित उपलबि माहिती
साणूचना रलकाची माहिती
ग्रंथाालर हवषरी माहिती
अ.क.

सुहविायांचा पकार

वथेळ

कारर्तपधदती

हठकाण

जबाबदार वरक्ती/ कमर्तचारी

तकार हनवारण

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

[कलम 4 (1) (ब) (xvi) ]
उप माहिती कार्यालरातील शासकीर माहिती अहिकारी/सिायरक शासकीर माहिती अहिकारी / अहपलीर प्राहिकारी (ताथाील
लोक प्राहिकीचरा कारककात्ातील) राची हवसतवृत माहिती प्रकाशीत करणा.
अ. शासकीर माहिती अहिकारी
अ.क.

शासकीर माहिती
पदनाम

कारर्तकथेत्र

पता / फोन

ई- मथेल

अहपलीर
पाहिकारी

1.

माहिती अहिकारी, डिाणाणू

पालघर
ह लिा

का.एल.पोंदा हबिलड्डींग, पारनाका,
डिाणाणू ह .पालघर
द्रमुरधवनी 02528-222857

Sdiodahanu@
yahoo.com

उपसंचालक
(माहिती)

बि.

सिायरक शासकीर माहिती अहिकारी

अ.क.

सिायरक शासकीर
माहिती

पदनाम

कारर्तकथेत्र

पता / फोन

ई- मथेल

1

हलहपक ्ंकलाखक

हलहपक ्ंकलाखक

पालघर ह लिा

वरील प्रमाणा

sdiodahanu@yahoo.com

क. अहपलीर अहिकारी
अ.क.

अहपलीर
अहिकारीचथे नायांव

पदनाम

कारर्त
कथेत्र

पता / फोन

1

शी. अहनरुधद अष्प्रमुत्ा

उपसंचालक
(माहिती)

कोकण
हवभाग

हवभागीर माहिती कार्यालर,
3 रा म ला, कोकण भवन,
नवी म्रमुंबिई

ई- मथेल

रायांचरा अहिनसत
शासकीर माहिती
अहिकारी
3

कलम 4 (1) (ब) (xvii) ]
उप माहिती कार्यालरातील प्रकाहशत माहिती
[कलम 4 (1) (क)]
सवकसामानर लोकांशी संबिंिीत मितवाचा हनणकर व िोरणा रांची रादी प्रकाशनाकहरता तरार करणा व हवतरीत करणा.
[कलम 4 (1) (ड)]
सवकसािारणपणा आपलरा कार्यालरात िोणा-रा प्रशासकीर / अिकनरारीक कामका ाचरा प्रकाराची रादी तरार करणा, घातलालरा
हनणकराबिाबित कारक करणराची मीमांसा राप्रमुढा दाणरात राईल असा ािीर करणा
*********

