िज हा
मािहती काय लय, सांगली

वयं ेरणेने कट करावयाची कलम 4 (1) खालील 17 बाब ची मािहती
िवधी व याय मं ालय, क सरकार, नवी िद लीचे मािहती अिधकार – 2005, िद. 22-12-2005
नुसार करण दोन िनयम मांक 4 नुसार िज हा मािहती अिधकारी काय लय, सांगली यांची मािहती िनयम
. 4 भाग-1 (ख) . एक नुसार
(एक) रचना, काय व कत ये यांचा तपशील
काय लयाचे नाव

: िज हा मािहती काय लय, सांगली

प ा

: म यवत शासकीय इमारत, सांगली - िमरज रोड,
िवजयनगर, सांगली. िपन . - 416415

काय लय मुख

: िज हा मािहती अिधकारी, सांगली

शासकीय िवभागाचे नाव

: मािहती व जनसंपक महासंचालनालय, मुंबई

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त

: सामा य शासन िवभाग

काय े :-

: काय नु प : सांगली िज हा

भौगोिलक :

िविश ट काय :िवभागाचे येय / धोरण :-

सांगली िज हा

सारमा यमां दारे शासकीय उप मां या चार - िस दीचे काम.
शासना या क याणकारी योजनांची मािहती जनतेस दे ऊन जनतेचा
ितसाद शासनापयत पोहोचव यासाठी दुहेरी सुसंवादाचे काय केले जाते
/जनसंपक

सव संबंिधत अिधकारी/ कमचारी :- राजपि त- 2, अराजपि त - 8 एकूण 10
काय :कामाचे िव तृत व प :-

मालम े चा तपशील :काय लयीन दूर वनी मांक
काय लयीन कामकाज वेळा

महारा शासना या िविवध क याणकारी िनणय, उप म, धोरणे, िविवध
मोिहमा आिण िविवध योजनांची मािहती जनतेपयत पोहोचिवणे .
शासकीय दै नंिदन वृ िवशेष सािरत करणे, शासकीय जािहरातीचे वृ प ांना
वाटप करणे, जनतेची मते मु यालयामाफत शासनापयत पोहोचिवणे , मा.
मं ीमहोदय यां या दौ यांचे वृ ांकन करणे, शासकीय काय म, बैठकांचे
वृ संकलन करणे, छायािच ण, िच ीकरण करणे व सारमा यमांना पुरिवणे
इमारती व जागेचा तपशील - शासकीय इमारत

:- 2602059/2602072
:- वग एक व वग दोन अिधकारी - सकाळी 9.45 ते काम संपेपयत
:- वग तीन कमचारी सकाळी 9.45 ते काम संपेपयत
:- वाहनचालक सकाळी 9.30 ते 6.30 पयत
:- वग चार कमचारी सकाळी 9.30 ते 6.30 पयत
सा तािहक सु ी व िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळा :- कामा या व पानुसार सु ी या िदवशी काम

काय लयाचा ा प त ता

िज हा मािहती अिधकारी (एक)

मािहती अिधकारी (एक)

दूरमु णचालक (एक)

वाहनचालक (गट क) (दोन)

िलिपक टं कलेखक (एक)

सवसाधारण सहायक (एक)

िशपाई/ संदेशवाहक (गट ड)( तीन)

िनयम

. 4 भाग-1(ख)

अ. . पदनाम
1

िज हा मािहती
अिधकारी

2

मािहती
अिधकारी

3

दूरमु णचालकटं कलेखक
िलिपक टं कलेखक
सवसाधारण
सहायक

4
5

6

सवसाधारण
सहायक
िजमाका
को हापूर येथन
ू
सेवा वग

. (दोन) : अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये यांचा तपशील

अिधकार

कत ये

काय लय
मुख हणून
असलेले
अिधकार
--

काय लय मुख हणून असणा या जबाबदा या व कत ये पार
पाडणे .

--

1) िविवध शासकीय बैठका व काय मांचे
वृ संकलन.
2) दै नंिदन वृ व लेख
( सारमा यमे व महा यूजसाठी).
3) महा यूज व लोकरा य साठीचा मजकूर तयार करणे. 4)
लोकरा य वगणीदार करणे. 5) िज हा वा षक िनयोजन व
अनुसिू चत जाती उपयोजना िनयोजन व
ताव तयार करणे.
यासाठी मु यालयाकडू न लागणा या तां ि क व शासकीय
मा यतेसाठी पाठपुरावा करणे.
6) अिध वीकृ ती तसेच िविवध शासकीय सिम यांचे कामकाज.
7) होिड ज िवषयक कामकाज. 8) मा. िजमाअ यां याशी
काय लयीन कामकाजाबाबत यो य तो सम वय राखणे. 9)
िवभागातील बैठकांची मािहती व िनयोजन करणे 10) मािहतीचा
अिधकार येणारे अज िनकाली काढणे व संबंिधत कामकाज. 11)
सोशल मीिडयािवषयक कामकाज करणे
िर त पद

--

िवमाका, को हापूर येथे सेवा वग

--

1) वृ 2) आ थापना 3) टपाल-आवक जावक 4) मािहतीचा
अिधकार प े 5) वृ सार, दै नंिदन घडामोडी, सा तािहक सार 6)
शासकीय सिमती कामकाज (केबल ॲ ट, तंटामु ती, इ.) 7)
पो टल टँप िहशोब. 8) दशनी जािहरात. 9) वृ प िनयिमतता
अहवाल व यासंबंधीचा प यवहार. 10) काय लयीन सामु ी
दे खभाल, दु ती व यासंबंधीचा प यवहार. 11) जडसं ह 12)
लोकरा य िवतरण (एजंट िव ी) 13) वृ सार, दै नंिदन घडामोडी,
सा तािहक सार, 14) अिध वीकृ ती 15) वाहन 16) खुलासा
प यवहार 17) प कार पुर कार 18) टं कलेखन व संबंिधत
कामे
1) लेखािवषयक सव कामकाज. 2) िज हा वा षक िनयोजन व
अनुसिू चत जाती उपयोजना, मु ा िबले करणे. मा. िज.मा.अ. व
मा. अ. यां या सम वयाने िनधी खच करणे. 3) लोकरा य व
अ य लेखािवषयक िहशोब. 4) वग कृ त जािहरात व यासंबंधी
सव कामकाज 5) होिड ज. 6) लोकरा य यादी तयार करणे व
त ार वर कायवाही. 7) वृ प शासनमा य यादीवर घे णेबाबत
कामकाज 8) वृ सार, दै नंिदन घडामोडी, सा तािहक सार

7

वाहनचालक

--

8
9

वाहनचालक

िर त पद

संदेशवाहक

--

10

रोिनओ
-ऑपरे टर
िजमाका
को हापूर येथील
रोिनओ
ऑपरे टर सेवा
वग

11

सायकल संदेश
वाहक

--

12

िशपाई

--

1) वाहन चालिवणे . 2) वाहनाची दे खभाल
3) लोकरा य पासल आणणे
4) काय लयीन इतर आनुषंिगक कामे
-1) दौरे / बैठक न द 2) प कार पिरषद िनमं ण / काय म
िनयं ण 3) सव वृ प े तारीखवार/ मिहनावार ग े बां धणे 5)
का णे 6) काय लयीन व छतािवषयक कामे 7) अ यागत
न दवही
काय लयातील विर ठां या सूचनां माणे कामे करणे
1) कोषागार काय लयाशी संबंिधत संपण
ू कामकाज
2) सव शासकीय काय लयांशी होणा या
प यवहाराचे टपाल िवतरण
3) प कार पिरषद िनमं ण / काय म
िनमं ण
4) सव वृ प े तारीखवार / मिहनावार
ग े बांधणे
5) अ यागत न दवही
6) काय लयातील विर ठां या सूचनां माणे कामे करणे.
1) आवक-जावक कर यास मदत करणे
2) का णे काढणे 3) वृ न द घे णे 4) सव वृ प े तारीखवार/
मिहनावार ग े बां धणे 5) टपाल िवतरण 6) काय लयीन
व छतािवषयक कामे. 7) अ यागत न दवही
काय लयातील विर ठां या सूचनां माणे कामे करणे

1) दूरिच ण व िच फीत बनिवणे /
छायािच ण व गॅलरी बनव यास मदत करणे
2) मा. पालकमं ी व इतर मं ीमहोदय
संबंधीची का णे. 3) हॉईस रे कॉिडग.
कामे करणे 4) वृ प ांची न द (दै िनके व सा तािहके )
काय लयातील विर ठां या सूचनां माणे कामकाज करणे

13

अंधार खोली
सहायक
िवमाका
को हापूर येथन
ू
सेवा वग

1) दूरिच ण व िच फीत बनिवणे /
छायािच ण व गॅलरी बनिवणे .
2) मा. पालकमं ी व इतर मं ीमहोदय
संबंधीची का णे. 3) हॉईस रे कॉिडग.
कामे करणे 4) सोशल मीिडयािवषयक कामकाजात सहा य
करणे 5) छायािच े, िच फीत जतन करणे 6) आवक व जावक
करणे 6) लेखा पाव या संबंधी मदत करणे 7) लोकरा य यादी
तयार करणे व त ारीवर कायवाही कर यास मदत करणे 8)
वग कृ त जािहरात संबंिधत मदत करणे

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (दोन) व (तीन) : अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये यांचा तपशील
आिण िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली :

अ. . पदनाम

अिधकार

कत ये

1

िज हा मािहती
अिधकारी

काय लय मुख हणून
असलेले अिधकार

काय लय मुख हणून असणा या
जबाबदा या व कत ये पार पाडणे .

2

मािहती अिधकारी

--

दुरमु णचालकटं कलेखक
(आ थापना िवषयक
कायभार)

--

1) मं ी महोदयांचे तसेच मह वा या
य त या काय मांचे क हरे ज करणे.
2) िविवध सभा, बैठकांना उप थत राहणे,
वृ संकलन करणे.
3) िज ातील विर ठ शासकीय अिधकारी,
वृ प ांचे संपादक व प कारांशी जनसंपक
ठे वणे.
4) लेख िलिहणे, यशकथा िलिहणे.
5) महा यूज िवषय लेखन, संपादन, छायािच े
संपादन.
6) लोकरा य वगणीदार वृ दी. िदलखुलास, जय
महारा बाबत मु यालयाकडू न आले या
िवषयांसाठी िच ीकरण व लेखन.
7) अिध वीकृ ती मंजुरी अज ची छाननी,
नूतनीकरण प यवहार, बैठकीस उप थत राहणे.
8) मािहतीचा अिधकार करणे िनकाली काढणे.
9) दशने भरिवणे, संच बनिव यास मजकूर,
छायािच े संपादन
10) जािहरात फलक नवीन ताव करणे, पाहणी,
मजकूर अ यावत ठे वणे
11) िज हा पु तकेसाठी लेखन करणे व संपादन
करणे
12) वृ प े न याने यादीवर घे ण,े दरवाढ ताव
पाठिवणे, तपासणी करणे.
13) वाय सं था जािहरात िवतरण रोटे शन
तपासणी करणे.
14) िविवध प कार पुर कारासाठीचे ताव
मागिवणे, छाननी करणे, ताव सादर करणे.
15) िज हा िनयोजन सिमती अनुदान व अनुसिू चत
जाती उपयोजना अनुदान प यवहार करणे,
पाठपुरावा करणे
16) सोशल मीिडया
1) सेवा पु तके, वेतन िन चती, वेतन पडताळणी,
वेतनवाढी अ यावत ठे वणे
2) अ जत/ वै कीय रजा मंजरु ी, िकरकोळ रजा/
बदली सु ी. रजा िहशोब, प यवहार.हजेरी पट,
अ यावत ठे वणे.
3) आ थापना लंिबतत िनरी ण अहवाल पूतता.
4) सुटीतील कामाची यव था.
5) मंजरू पदे , सेवा आ ावली अ यावत ठे वणे.
ये ठता यादी, गोपनीय अहवाल प यवहार.
6) मु यालयास/ िवमाका/ िज हािधकारी,
िनवडणूक शाखा, सेवायोजन आ थापना
िवषयक मािसक, ैमािसक, सहामाही, वा षक
अहवाल/ मािहती पाठिवणे,

7) येरवडा कारागृह पुण/े ले.सामु ी भांडार
को हापूर यांना प े, िदनद शका, टे शनरी
मागणी प े पाठिवणे.
8) मह वाचा प यवहार टं कलेखन करणे
9) जडसं ह सांभाळणे, न दी ठे वणे.

4

िलिपक- टं कलेखक

--

1) मािहतीचा अिधकार आलेली प े न द ठे वणे. व
मा. िज. मा. अ., मा.अ. यांचेमाफत मािहती उपल ध
क न दे ण.े
2) मािहतीचा अिधकार अहवाल मु यालयास
सादर करणे.
3) मािहतीचा अिधकार फाई स अ यावत ठे वणे.
4) जािहरात फलक व अ य मह वा या िवषयाचे
टं कलेखन व वृ टं कलेखन करणे.
5) लोकरा य वगणीदार यादी (ऑनलाईन ) टाईप
करणे.
6) लोकरा य प यवहार करणे.
7) लोकरा य माणप तयार करणे.
8) वृ प े न याने यादीवर घे णे / दरवाढ ताव
टं कलेखन करणे, वृ पडताळणीसाठी मदत
करणे.
9) वग कृ त जािहरात िवतरण आदे श तयार करणे,
िवतरण,
10) न दवही रोटे शन न दवही,आवक- जावक न दवही
अ यावत ठे वणे.
11) जािहरात िवतरणाचा दै िनक, सा तािहक, मािसक
अहवाल पाठिवणे.

12) भूसंपादन जािहरात दे यके पडताळणी क न दे ण.े
13) ई- टडिरे ग जािहरातीची मािहती मु यालयास
सादर करणे.
14) भूसंपादन दे यकांची मािहती घे णे व मु यालयास
सादर करणे.
15) दशनी जािहरात मागणी प े िवमाकास सादर
करणे.
16) मु यालयाकडू न मंजरू दशनी जािहरात चे
िवतरण करणे.
17) दशनी जािहरात न दवही अ यावत ठे वणे.
18) अिध वीकृ तीबाबतचा प यवहार, त ते तयार
करणे.
19) अिध वीकृ ती यादी अ यावत ठे वणे.
मु यालया या मागणीनुसार मािहती सादर करणे.
20) अिध वीकृ ती धारक प कार यांचे सूट आर ण,
रे वे आर ण, एस.टी. सवलत प यवहार करणे
21) शासकीय काय माचे िच ीकरण करणे व
िच ीकरणाची िच फीत तयार.
22) िच िफत एफटीपी णाली दारे मु यालया या
संकेत थळावर अपलोड करणे.
23) शासकीय काय माचे छायािच ण करणे. फोटो
तयार करणे. कॅ शन तयार क न फोटो व
िच फीत वृ प ांना पाठिवणे.
24) वृ टं कलेखन करणे. वृ प ांना दे ण.े
26 ) ई-मेल पाहणे करणे. मु यालयाकडू न ा त
झालेले संदेश मा. िजमाअ यां या िनदशनास
आणणे व सादर करणे.
27) वृ प ांचे ई-मेल प े अ यावत ठे वणे.

5

सवसाधारण सहायक

--

28) शासना या िविवध सिम यांचे कामकाज करणे.
29) मािसक कामकाज अहवाल तयार क न तो
िवमाकास सादर करणे.
1) दै नंिदन वृ सार मु यालयास सादर करणे.
2) खुलासा िवषयक कामकाज
3) वृ े, लेख टं कलेखन, िनमं णे टं कलेखन, वृ े
िवमाका, मु यालय, महा यूज व सार
मा यमांना पाठिवणे.
4) महा यूज व लोकरा यसाठी मजकूर टं कलेखन,
मजकूर छायािच ांसह सार मा यमे व
मु यालयास पाठिवणे.
5) आवक / जावक प यवहार, टपाल खच
(पो टे ज) िहशोब ठे वणे .
6) काय माची छायािच े वृ प ांना पाठिवणे.
7) वृ े, लेख, महा यूज िस दीची न द ठे वणे.
8) छायािच े सं हीत क न ठे वणे, िवषयवार/
तारीखवार जतन करणे. मागणीनुसार पुरिवणे.
9) सार मा यमांची यादी अ यावत ठे वणे.
10) मु यालयाकडू न ा त होणा या काशनांचे
िवतरण करणे व अहवाल सादर करणे.
11) संगणक क ातील संगणक, टर, फॅ स,
झेरॉ स मशीन, कॅ नर अ यावत ठे वणे.
12) इंटरनेट सेवा िवना य यय सु राहील हे पाहणे.
संगणकांसाठी ॲ टी हायरस आ ावली
अ यावत ठे वणे. लॅन सुिवधा अ यावत ठे वणे

िनयम . 4 भाग-1(ख)
आलेली मानके :

. (चार) व (पाच ) : वत:ची काय पार पाड यासाठी यां याकडू न ठरिव यात

अ. . पदनाम

1

मािहती अिधकारी
ीम. सं दा द. बीडकर
(िज हा मािहती अिधकारी
पदाचा कायभार)

वत:ची काय पार
पाड यासाठी िदलेली मानके/
कायभार
1) िविवध शासकीय बैठका व
काय मांचे वृ संकलन.
2) दै नंिदन वृ
व ले ख
( सारमा यमे
व
महा यूजसाठी).
3) महा यूज व लोकरा य
साठीचा मजकूर.
4) लोकरा य वगणीदार.
5) िज हा वा षक िनयोजन व
अनुसिू चत जाती उपयोजना.
6)
शासकीय
सिम यांचे
कामकाज.
7)
होिड ज
कामकाज 8) मा. िजमाअ
यां याशी
काय लयीन
कामकाजाबाबत
यो य
तो
सम वय राखणे .

कमचा यांकडू न वापर यात
ये णारे िनयम, िविनमय,
सूचना, िनयम, पु तका आिण
अिभलेख
1)

2)

3)

शा.िन. सा िव
. अिध वी
2005/
. .
8/05/34,
िद.14/2/2005
शा.िन. सा िव
. अिध वी
2005/324/ . .84/05/ 34,
िद.16/9/2005
मािहतीचा अिधकार िनयम 2005

4)महारा नागरी िनयम सेवा (वेतन) 1982
5) महारा नागरी सेवा (िनवृ ी वेतन)
1982
6) शा.िन. सा ािव . पीयूबी-1000/
. . 73/200/34, िदनांक-2001

3

ी. सिचन वाघ
िलिपक टं कलेखक
िजमाका को हापूर येथन
ू
सेवा वग

4

ी. शंकराराव पां. पवार
सवसाधारण सहायक

1) लेखा. 2) िज हा वा षक
िनयोजन व अनुसिू चत जाती
उपयोजना, िनधी खच करणे 3)
वग कृ त जािहरात व यासंबंधी
सव कामकाज 4) होिड ज
5) वग कृ त जािहरात 6)
लोकरा य यादी तयार करणे व
त ार वर कायवाही. 7) वृ प
शासनमा य यादीवर घे णेबाबत
कामकाज 9) वृ सार, दै नंिदन
घडामोडी, सा तािहक सार 10)
मु ा बँक प यवहार
1)
वृ
2)
आ थापना
3) मािहतीचा अिधकार प े
टं कलेखन व संबंिधत कामे.
4) वाहन शाखा. 5) शासकीय
सिमती कामकाज (केबल ॲ ट,
तंटामु ती, 6) महा यूज. 7)
टपाल-आवक जावक. 8)
पो टल टँप िहशोब. 9) दशनी
जािहरात.
10)
वृ प
िनयिमतता
अहवाल
व
यासंबंधीचा प यवहार. 11)
काय लयीन सामु ी दे खभाल,
दु ती
व
यासंबंधीचा
प यवहार. 12) जडसं ह.
13) लोकरा य िवतरण (एजंट
िव ी). 14) वृ सार, दै नंिदन
घडामोडी, सा तािहक सार 15)
अहवाल 16) अिध वीकृ ती
कामकाज

1)
2)

महारा कोषागार िनयम 1965
महारा ट सवसाधारण भिनिन
िनयम
3) मुंबई िव ीय िनयमावली.
4) शा.िन. सा ािव . पीयूबी-1000/
. . 73/200/34, िदनांक-2001
5) शा.िन. सा िव . अिध वी
2005/ . . 8/05/34,
िद.14/2/2005
5) शा.िन. सा िव . अिध वी
2005/324/ . .84/05/
1) 34, िद.16/9/2005

1)महारा नागरी िनयम सेवा (वेतन) 1982
2) महारा नागरी सेवा (िनवृ ी वेतन)
1982

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (पाच ) : यां याकडे असले ले कवा यां या िनयं णात असलेले कवा यांची
काय पार पाड यासाठी यां या कमचारी वग कडू न वापर यात येणारे िनयम, िविनयम, सूचना, िनयमपु तका
आिण अिभलेख :

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (सहा ) : यां याकडे असलेले कवा यां या िनयं णाखाली असले या
द तऐवजां या वग चे िववरण :
अ. . द तऐवजाचा कार
सवसाधारण थायी
1
आदे शानुसार आव यक
न दव ा , कमचा यांचे
आ थापना िवषयक
कामकाज, वृ , जडसं ह,
आवक जावक िवषयक
संगणक िवभाग, कामकाज,
दशनी जािहरात िवषयक
कामकाज, मािहतीचा
अिधकार, िविवध शासकीय
सिम या कामकाज, अहवाल,
काशने िवतरण
सवसाधारण थायी
2
आदे शानुसार आव यक
न दव ा , लेखा िवभाग,
िहशोब व मागणी. वग कृ त/
भूसंपादन जािहरात िवतरण,
भूसंपादन जािहरात दे यक
तपासणी, वृ प पडताळणी,
लोकरा य यादी
(ऑनलाईन), लोकरा य
प यवहार, अिध वीकृ ती
िवषयक कामकाज

िवषय
वृ , आवक जावक, काशने,
जडसं ह, आ थापना, दशनी
जािहरात, मािहतीचा अिधकार,
िविवध शासकीय सिम या.

संबंिधत य ती / पदनाम
ी. शंकरराव पां. पवार
सवसाधारण सहायक

लेखा, लोकरा य िहशोब,
वग कृ त जािहरात, वृ प
पडताळणी, मु ा बँक
प यवहार

ी. सिचन वाघ
सेवा वग
िजमाका को हापूर

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (सात) : आपले धोरण तयार कर या या कवा यांची अंमलबजावणी कर या या
संबंधात, लोकांशी िवचारिविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडू न िनवेदने केली जा यासाठी अ त वात
असले या कोण याही यव थे चा तपशील :
अ. . िवचार
िविनमयाचा
िवषय
1
----

यव थेचा तपशील

सवसाधारण मु े ल ात घे ऊन
प कार, प कार संघटनांचे
ितिनध सोबत आव यकतेनस
ु ार
िवचारिविनमय केला जातो. शासन
आिण िस दी मा यमे यां यातील
सुसंवादा या दृ टीने नेहमीच
संबंिधतांशी चच क न यानुसार
कायवाही केली जाते.

कोण या
अिधिनयम/
पिरप का दारे
--

पुनरावृ ी काल

--

िनयम . 4 भाग-1(ख)
याबाबतचे िववरण :

. (आठ) : बैठकीची कायवृ े जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे

िनयम

. (नऊ) अिधका यांची िनदिशका :

अ.
.
1
2
3
4
6

7
8
9.

9

10
11
12

. 4 भाग-1(ख)

बैठकांचे आयोजन कर यात येत नस याने संबंिधत नाही.

पदनाम
िज हा मािहती अिधकारी
मािहती अिधकारी
दूरमु णचालक
सवसाधारण सहायक
सवसाधारण सहायक
(िजकामा को हापूरकडू न
सेवा वग)
वाहनचालक
वाहनचालक
अंधार खोली सहायक
(िवकामा को हापूरकडू न
सेवा वग)
रोिनओ ऑपरे टर
(िजकामा को हापूरकडू न
सेवा वग)
िशपाई
सायकल संदेशवाहक
संदेशवाहक

अिधकारी/ कमचा यांचे
नाव
िर त पद
ीमती सं दा द. बीडकर
िर त पद
ी. शं. पां. पवार
ी. सिचन वाघ

गट

जू िदनांक

दूर वनी
ई-मेल

./ फॅ स/

अ
ब
क
क
क

-22-7-2015 2602059,2602072
-12-8-2013 2602059,2602072
15-05-2017 2602059,2602072

ी. ब. कंु . मांडवे
िर त पद
ी. सुधीर पाटील

क
क
ड

1-6-2012
-6-05-2017

2602059,2602072

ी. सु. आ. थोरात

ड

8-10-2014

2602059,2602072

ी. र. ड . दे वरे
ी. नागेश व डे
ी. अ. ह. कांबळे

ड
ड
ड

1-6-2012
2602059,2602072
2-06-2017 2602059,2602072
26-11-1986 2602059,2602072

2602059,2602072

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (दहा) येक अिधका याला व कमचा याला िमळणारे मािसक वेतन, तसेच
ािधकरणा या िविनयमांम ये तरदूद के या माणे नुकसानभरपाई दे णाची प दती : (िडसबर 2017 अखेर)
अ.
पदनाम
अिधकारी/
गट
एकूण वेतन
.
कमचा यांचे नाव
1
िज हा मािहती अिधकारी
िर त
अ
-2
मािहती अिधकारी
सं दा द. बीडकर
ब
51,767
3
दूरमु णचालक
िर त
क
-4
िलिपक टं कलेखक
र.आ. पवार
क
29,098
सेवा वग िवमाका को हापूर
5
सवसाधारण सहायक
शं. पां. पवार
क
41,586
7
वाहनचालक
ब.कंु . मांडवे
क
31,578
8
वाहनचालक
िर त पद
क
-9
िशपाई
र.डो. दे वरे
ड
17,742
10
सायकल संदेशवाहक
ी. नागेश व डे
ड
21,505
11
संदेशवाहक
अ. ह. कांबळे
ड
30,587

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (अकरा) योजनांचा तपशील, तािवत खच दशिवणारा, आप या येक
अिभकरणाला नेमन
ू िदलेला अथसंक प आिण सं िवतरीत केले या केले या रकमांचा अहवाल :

(िडसबर 2017 अखेर)

अ. . अंदाजप कीय शीष चे
वणन

अ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ब

11
12
13
क

14

अनुदान

िनयोजन
वापर
( े व
कामाचा
तपशील)

सामा य शासन िवभाग
मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी 800इतर खच (00)(01) िज हा
मािहती काय लायाची
आ थापना
वेतन व भ े (01)
17,56,000
अितकािलक भ ा (03)
13,000
दूर वनी/वीज पाणी (06)
1,07,000
वास खच (11)
42,000
काय लयीन खच (13)
1,90,000
भाडे व कर (14)
24,000
संगणकावरील खच (17)
5,000
अितथी खच- इतर
4000
शासकीय खच (20)
जािहरात व िस दी खच
2,00,000
(26)
मोटार वाहने (51)
24,000
सामा य शासन िवभाग
-मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी (00)(01)
इतर खच (102) मािहती
क ाची आ थापना
1) वेतन (01)
8,00,000
2) वास (11)
12,000
3)काय लयीन खच (13)
40,000
सामा य शासन िवभाग
-मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी
(01)िच पट इतर खच
(001) संचालन व शासन
जािहरात व िस दी खच
---

अिधक
अनुदान
अपेि त
अस यास
पयात

अिभ ाय

-- (+)3,45,000/-35000/-0
-0
-0
-0
-0
-0
-- (+)6,48,520/---

(+) 25,000/--

-----

0
0
0
--

--

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (बारा) अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले या
रकमा आिण अशा काय मां या लाभािधका यांचा तपशील :संबंिधत नाही.
िनयम . 4 भाग-1(ख) . (तेरा) या य त ना सवलती, परवाने कवा ािधकारप े िदलेली आहे त अशा
य त चा तपशील :
परवाना/ परवानगी/ सवलतीचा कार : मा यता ा त अिध वीकृ तीपि काधारक प कारांची यादी
अ.
.

अिध वीकृ ती
पि का

मांक

नाव /

वृ प /

पदनाम व प ा

वृ सं था

1

को हापूर/4030

ी. कमलाकर गणपतराव भोसले – संपादक, प ा- संदेश
रोड सांगली

2

को हापूर/4032

3

को हापूर/5001

4

को हापूर/4097

5

टीग ेस रे वणी

नुतनीकरण िदनांक

दै . नवसंदेश

31 माच 2018

ी. बापूराव द ा य खराडे – संपादक प ा- ललकार भवन, प कार नगर
सांगली

दै . ललकार

31 माच 2018

ी. सं जय
सांगली

दै . जन वास

31 माच 2018

ी. िदलीप िव ाधर पाटील, - संपादक प ा- प कारनगर, सांग ली

दै . स यदूत

31 माच 2018

को हापूर/4178

ी. सुकुमार नेमग डा पाटील, - सं पादक प ा- उ मनगर िमरज, िज. सांगली

दै . ित वनी

31 माच 2018

6

को हापूर/4035

ी. सुभाष बापूराव खराडे , - काय.संपादक प ा- प कारनगर , सांग ली

दै . ललकार

31 माच 2018

7

को हापूर/4225

ी. मनोहर तापराव पेशवे, - काय.संपादक प ा- लॉट नं . 6019 िव नहत ,
रानडेमळा, अभयनगर सांगली

दै . केसरी

31 माच 2017

8

को हापूर/5010

सौ. चा िशला िदलीप पाटील - काय.संपादक प ा- प कारनगर, सांगली

दै . स यदूत

31 माच 2018

9

को हापूर/4037

ी. संजय आ णासो कंु भोजकर – सह. संपादक प ा- 262, महावीरनगर,
सांगली

दै . अ दूत

31 माच 2018

10

को हापूर/4261

सौ. योती दयानंद खोत, कायकारी संप ादक प ा- िक ला भाग, योतीराम
िनवास, िमरज,

सा ता. जे.के. टाई स

31 माच 2018

11

को हापूर/4344

ी. अमर सह देशमुख – संपादक प ा- लॉट नं 3, सातपूते कॉलनी, िमरज

दै . बुंधता

31 माच 2019

12

को हापूर/4160

ी. चतामणी महादेव सह बु दे ,- वृ संपादक प ा- आनंदमुत , गावभाग,
सांभारे रोड सांगली

दै . पुढारी

31 माच 2018

13

को हापूर/4157

ी. सुिनल ल मण कदम - िरपोटर, प ा- मु.पो. आ टा ता. वाळवा िज.
सांगली

दै . पुढारी

31 माच 2018

14

को हापूर/4038

ी. मंगेश माधव मं ी, वृ . ितिनधी प ा-आिशव द िब ड ग, एस.टी. टॅड
रोड, सां गली

दै . त ण. भारत

31 माच 2018

15

को हापूर/4043

ी. र व शंक र द तरदार- िज हा ितिनधी प ा- 24, अंबा िनवास, उ र
िशवाजीनगर, सांगली

16

को हापूर/4125

ी. िदगंब र िशवाजीराव शदे मु यवात हर प ा-,सी 113 सुभाषनगर, िमरज,
सांगली

दै . जन वास

31 माच 2018

17

को हापूर/4218

ी. हणमंत बाबासो मोिहते , - काय. संपादक प ा- बी,2 पृ वी सह िनवास
अपाटमट, प कारनगर, सांग ली

,दै . जन वास

31 माच 2018

18

को हापूर/4045

ी. गणेश ीपाद जोशी, िज हा ितिनधी, प ा- जय हद कापड क मेन रोड,
सांगली

दै .जन वास

31 माच 2018

19

को हापूर/4213

ी. द ा य राजाराम िपसाळ, बातमीदार पता- मु.पो. तासगाव िज. सांगली

दै . सकाळ

31 माच 2019

20

को हापूर/4171

ी. ीिनवास शंक र नागे, विर ठ उपसपांदक प ा- लॉट नं . 395, पुतळाई,
मराठी शाळा, यशवंतनगर, सांग ली

. दै . लोकमत

31 माच 2018

21

को हापूर/4212

ी. अशोक गंगाराम ड बाळे , उपसंपादक प ा - घन:शामनगर, भारतीय.
समाजसे वा क समोर माधवनगर रोड, सांगली

दै . लोकमत

31 माच 2019

22

को हापूर/4108

दै . लोकमत

31 माच 2018

हाद भोकरे, - संपादक प ा- खांडेकर वाचनालय खणभाग,

ी. यशोवधन जय सग मोरे, उपसंपादक – प ा- मु.पो. ता. पलूस िज. सांगली

दै . महारा

टाई स

31 माच 2018

23

को हापूर/4177

ी. द ा य एकनाथ कु लकण , मु य उपसंपादक प ा- द
गावभाग , सांगली

24

को हापूर/4195

25

दै . पु यनगरी

31 माच 2018

ी. अशोक मा ती पाटील तालुका ितिनधी प ा- ,मु.पो. इ लामपूर ता.
वाळवा िज. सांगली

दै . महान कार्य

31 माच 2018

को हापूर/4232

ी. उ दव आ पासाहे ब पाटील, वात हर प ा- पािरजात अपाटमट चौथी
ग ली िव ानगर वारणाली रोड सांग ली

दै . पुढारी

31 माच 2018

26

को हापूर/ 4253

ी. जय सग द ा य कंु भार , बातमीदार प ा- हरीपूर ता.िमरज ,सां गली

दै . सकाळ

31 माच 2019

27

को हापूर/4271

ी. शेखर वसंत जोशी , सहायक वृ संप ादक पता- अंजना अपाटमट, डॉ.
गोसावी माग िव ामबाग, सांग ली 416416

. दै .सकाळ

31 माच 2018

28

को हापूर/ 4281

29

को हापूर / 4289

30

साद अपाटमट,

ी.रामदास साळुंखे प ा- सोनार मळा हडको कॉलनी सुय नगर लॉट नं . 183
सांगली

िज हा ितिनधी
दै . सांज महानगरी,पुणे

31 माच 2019

ी. िववेक मुकंु दराव दाभोळे प ा- मु.पो. बागणी ता. वाळवा िज. सांग ली

उपसंपादक दै . पुढारी

31 माच 2019

को हापूर / 4291

ी. हे मंत द ाजीराव मोरे प ा- अयो यानगर, यशवंतनगर जवळ, सांगली

मु य उपसंपादक, दै .
केसरी

31 माच 2019

31

कोलहापूर / 4290

ी. िवकास मा ती सुय वंशी प ा- लोखंडी पुलाजवळ, हरीपूर सांग ली

िरपोटर, दै . केसरी

31 माच 2019

32

को हापूर /4302

ी. िव णू नरहरी मोिहते प ा- मु.पो. कांचनपूर ता. िमरज िज. सां गली

बातमीदार दै. सकाळ

31 माच 2018

33

को हापूर / 4303

ी. अिजतकुमार आ पासो झळके प ा- मु.पो. एरंडोली ता. िमरज, िज. सांगली

बातमीदार दै. सकाळ

31 माच 2018

34

को हापूर / 4325

ी. अमृत सुरेश चौगुले प ा- गावभाग 1045 क, सांग ली िज हा म यवत बँक
गावभाग शाखेसमोर, एस.टी. टॅड रोड, सांग ली416416

उपसंपादक , दै . पुढारी,
सांगली

31 माच 2018

35

को हापूर / 4330

ी. िशवाजी पां डुरंग चौगुले, प ा- माकट याड, महाजन गॅस माडीवर, ता.
िशराळा, िज हा सांग ली

वतं यवसायी प कार
दै . सकाळ, दै कमयोगी,
सा ता कृ णाकाठ

31 माच 2018

36

को हापूर / 4331

ी. िवकास सुयकांत शहा, प ा- गु वार पेठ, ता. िशराळा, िज हा सांगली

वतं यवसायी प कार
दै . लोकमत, दै ि ती
संगत, सा ता वािभमानी

31 माच 2019

37

को हापूर/4143

ी. िशवाजी दुंडा पा कांबळे ,
िमरज िज. सांग ली

38

को हापूर/4226

ी. हिरष ानू यमगर, छायािच कार प ा- िवनायक हौ सग सोसायटी
प कारकॉलनी, या यासाहे ब मळा सांग ली

39

को हापूर/5008

ी. िमल द गजानन धामणीकर, वतं य यव. छायािच कार प ाप कारनगर, एस. टी. टॅड, मागे, सांगली

40

को हापूर/4243

ी. र व िशवाजी कांबळे ,िज हा ितिनधी प ा- र व िनवास,
लोकमा यनगर, िमरज, सांगली

41

को हापूर/4272

42

को हापूर/4273

43

को हापूर / 4304

44

को हापूर / 4328

जर प ा - र व िनवास, लोकमा यनगर

ी. ऋषीकेश सुभ ाष खराडे , - छायािच कार प ा- प कारनगर , सांग ली

दुरदशन मुंबई

31 माच 2018

दै . केसरी

31 माच 2019

दै . ललकार, दै . जन वास,
दै . केसरी

31 माच 2018

वृ वािहनी झी 24 तास

31 माच 2019

दै . ललकार

31 माच 2018

ी. राज िशवाजी कांबळे ,िज हा ितिनधी प ा- र व िनवास,
लोकमा यनगर, िमरज, सांगली

वृ वािहनी टी. ही. - 9

31 माच 2018

ी. आिसफ मुबारक मुरसल प ा- रोशन बंगला लॉट नं .2 गजराज कॉलनी
कंु भार म याजवळ हासनी आ मजवळ, सांग ली

जर (िज हा ितिनधी)
वृ वािहनी आयबीएन
लोकमत

31 माच 2018

िज हा ितिनधी जय
महारा

31 माच 2018

ी. िदपक िभमराव च हाण प ा- िवनायक नगर हरीपूर रोड, सांग ली

45

को हापूर/4211

सौ. तेज वनी अिजतराव सुयवंशी,- संपादक प ा- कामगार भवन महा मा
गांधी रोड, सांग ली

सा ता. कामगार जगत

31 माच 2019

46

को हापूर/4052

ी. अ दुल र जाक इ ािहम मुजावर, संपादक प ा- 579 दि ण िशवाजीनगर,
सांगली

सा ता. िबझनेस ए स ेस

31 माच 2018

47

को हापूर/4054

ी. सुभाष िव णु सगरे , संप ादक प ा- मु.पो. िवटा ता. खानापूर िज. सांगली

सा ता. रयत, िवटा

31 माच 2018

48

को हापूर/5056

ी. िदगंब र बापूराव खराडे, संपादक प ा- ललकार भवन, कुपवाड रोड
सांगली

सा ता. लोक वास,

31 माच 2018

49

को हापूर/5014

सौ. हाजरा आबालाल तांबोळी- पवार
खानापूर िज. सांग ली

सा ता. वात मंच

31 माच 2018

50

को हापूर/4110

ी. सुधीर सुभाष सहासने , संपादक प ा- गंधवनगरी अपाटमट, गाळा नं. 3
स ा ीनगर, सां गली

सा ता. सहासन

31 माच 2018

संपादक – प ा- मु.पो. िवटा ता.

51

को हापूर/4172

ी. िवजय हिरभाऊ गोरे , संपादक प ा- 1596/1 ितसरी ग ली गणेशनगर,
सांगली

सा ता. ीिनधी

31 माच 2018

52

को हापूर/4055

ी. वसंत राव गोपाळ आपटे , , प ा- वा मकी, रामानं दनगर िकल करवाडी
ता. पलूस िज. सांग ली

सा ता. आपले जग
िकल करवाडी

31 माच 2018

53

को हापूर/4231

ी. हे मंत ल मण पवार, संपादक प ा- एच.पी.गॅस. कॉ ले स 1 ला मजला
बँक ऑफ इंिडया शे जारी िमरज , सांगली

सा ता. अिभरेखा

31 माच 2018

54

को हापूर/4236

ी. अमरनाथ सुभ ाष खराडे , काय. संपादक प ा- प कारनगर ललकार भवन
एस.टी. टॅड मागे, सांगली

सा ता. समाधान

31 मार् च 2018

55

को हापूर/4247

ी. सुिनल कमला पा प णशे ी संपादक प ा- गजानन हौ सग सोसायटी,
िव ामबाग, सांग ली

सा तािहक- स ा थान

31 माच 2019

56

को हापूर/ 4278

57

को हापूर/ 4279

58

को हापूर/ 4280

59

को हापूर / 4292

60

को हापूर / 4324

61

को हापूर / 4337

62

को हापूर / 4345

ी. सितश च हाण, प ा - 258/1,जुना कुपवाड रोड, राजीवनगर, सांगली

संपादक सा ता- ितसरा
डोळा

31 माच 2019

ी. िदपक ढवळे , प ा- ढवळे वाडा, भोकरे ग ली, ा हणपुरी, िमरज , सांगली

संपादक सा ता- गत
हदु थान

31 माच 2019

संपादक सा ता- पलूस
समाचार

31 माच 2019

ी. हा ण मगदूम, प ा- ल मणराव िकल कर िव ामंिदर जवळ पलूस ता.
पलूस िज. सां गली
ी. िवण भगवान कवठे क र प ा- रामनगर, वानले सवाडी, सांगली

संपादक सा ता- लोकहो
जागे हाल तरच जगाल

31 माच 2019

ी. अिनल शामराव आपटे प ा- भोईराज हौ सग सोसायटी, लॉट नं . 6
गणेशनगर, सांगली-416416

संपादक सा ता.
आ या मक यापार
सरीता

31 माच 2018

ी. अमीन सलमान मुनीर प ा- 187/ब खणभाग दा ग ली, सांग ली416416

संपादक सा ता. आझाद

31 माच 2019

काय संपादक सा ता.
भात संगम

31 माच 2019

ी. बाबासाहे ब राघोजी बोराडे प ा- संभाजीपूर, ता. िशरोळ, िज हा सांग ली-

63

को हापूर/4179

ी. िगरम ला आदग डा पाटील, जे ठ प कार प ा - मु.पो. जत ता. जत िज.
सांगली

ये ठ प कार

31 माच 2019

64

को हापूर/4227

ी. आ पासाहे ब आदग डा पाटील, जे ठ प कार प ा- लॉट नं . 47 पा वकंु ज
अपाटमट पा वनाथनगर, कुपवाड रोड सांगली

ये ठ प कार

31 माच 2018

65

को हापूर/4255

ी. िवलास द ा य च हाण , ये ठ प कार प ा- सिद छा, प कारनगर ,
सांगली

ये ठ प कार

31 माच 2018

ये ठ प कार

31 माच 2018

66

को हापूर/ 4254

ी. यशवंत िशवराम कंु भार , ये ठ प कार प ा- 730, गावभाग , सांगली

67

को हापूर/ 4277

ी. अशोक महादेव सावळे , जे ठ प कार प ा- सुभाष नगर मु.पो. मालगाव
ता. िमरज िज.सांग ली

68

को हापूर / 4293

ी. चं कांत गजानन धामणीकर प ा- लॉट नं . 28 ईशगंध प कार नगर,
सांगली

ये ठ छायािच कार

31 माच 2019

69

को हापूर / 4298

ी. आ णासाहे ब दुंडा पा कोरे प ा- ल ॅट नं . 13, गणेश कॉलनी को हापूर रोड
(पूव) बस थानकामागे, सां गली

ये ठ प कार

31 माच 2018

70

को हापूर / 4322

ी. मदन बंडु पाटील प ा- मितथ बंगला, एस.टी. टँड रोड,, सांगली416416

ये ठ प कार

31 माच 2018

71

को हापूर / 4323

ी. अशोक चु नीलाल मेहता प ा- 26 प कार नगर, एस.टी. टॅड या
पाठीमागे, सांगली-41616

ये ठ प कार

31 माच 2018

72

को हापूर / 4329

ी. अशोक बाबुराव घोरपडे प ा-दपण गती कॉलनी खोकले मळा, 100 फु टी
रोड डायमंड हॉटे ल या पाठीमागे, सांगली

ये ठ प कार

31 माच 2019

73

को हापूर / 4343

ी. धनंजय गो वद पाठक प ा-जी 3 ीराम अपाटमट ी भानू तालीम जवळ,
ा हण पुरी िमरज, िज हा सांग ली

ये ठ प कार

31 माच 2019

74

को हापूर / 4347

ी. िदने श दमोदर हसबिनस प ा- मु. पो िशराळा, िज हा सांगली

ये ठ प कार

31 माच 2019

75

मावज/0360

76

कोिवअस/46

जे ठ प कार

ी.हं बीरराव दे शमुख प ा- िशराळा पोलीस टे शन समोर मु ला स ह सग
सटर पाठीमागे िशराळा ता. िशराळा िज. सांग ली

िनवृ मािहती अिधकारी

ी. िशवराज काटकर प ा- िशवितथ, महा मा गांधी कॉलनी, जुना कुपवाड
रोड, सां गली

सद य को हापूर
िवभागीय अिध वकृती
सिमती,

31 माच 2017

31 माच 2019

मावजस
31 माच 2019

77

को हापूर/4351

ी. बलराज तानाजी पवार, िसटी स ह नं .211/ए िभरंगी ग ली, दि ण िशवाजी
नगर, ओंकार िव ल अपाटमट शे जारी खणभाग, सांग ली

बातमीदार, दै . सकाळ

31 माच 2019

78

को हापूर/4352

ी. कुलदीप िदलीप माने , ं भागा िनवास, ज ॅकवेल रोड, मिशद समोर
द नगर, (कन ळ) सांगली

जर ए.बी.पी. यूज
नेटवक िज हा ितिनधी
सांगली

31 माच 2019

79

मावज/0425

मािहती काय लय
अिधकारी, सांग ली

31 माच 2019

ीमती सं दा द. बीडकर, िज हा मािहती काय लय, सांगली

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (चौदा) इले ॉिनक व पात यास उपल ध असले या कवा यां याकडे
असले या मािहती या संबंधातील भाग :
संबंिधत नाही.
िनयम . 4 भाग-1(ख) . (पंधरा) मािहती िमळिव यासाठी नागिरकांना उपल ध असले या सुिवधांचा
तपिशल, तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यासाठी चालिव यात येत असले या ंथालया या कवा
वाचनालया या कामकाज या वेळांचा तपशील :
अ. .

सुिवधे चा कार

वेळ

कायप दती

िठकाण

1

भे ट या या वेळे संदभ त
मािहती

काय लयीन
वेळेत

काय लयातील
संबंधीत
य ती अशा
कारची
मािहती
पुरिवत
असतात

िज हा
मािहती
काय लय,
सांगली

2

अिभलेख तपासणीसाठी
उपल ध सुिवधांची मािहती
कामाचा तपासणीसाठी
उपल ध सुिवधांची मािहती
प कार आिण अ य सार
मा यम ितिनध ना अपेि त
असणारी मािहती.

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

3
4

5

ंथालय / वाचनालय िवषयी
मािहती

संबंिधत नाही

जबाबदार
य ती/
कमचारी
संबंिधत
शाखेतील
कमचारी

त ार
िनवारण
िज हा
मािहती
अिधकारी,
सांगली

िनयम

. 4 भाग-1(ख)

. (सोळा) जन मािहती अिधका यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपशील :

अ. जन मािहती अिधकारी

अ.
.
1

शासकीय मािहती
अिधकारी नाव
ीम. सं दा द.
बीडकर

पदनाम

काय े

प ा / फोन

.िज हा
मािहती
अिधकारी

सांगली
िज हा

िज हा मािहती
काय लय, म यवत
शासकीय इमारत,
सांगली- िमरज
रोड, िवजयनगर
सांगली.
2602059,
2602072

ई-मेल

अिपलीय
ािधकारी
sangmahiti@gmail मा. उपसंचालक
.com
(मािहती)
िवभागीय
मािहती
काय लय,
को हापूर

ब. सहायक जन मािहती अिधकारी

अ.
.
1

शासकीय मािहती
अिधकारी नाव
ीम. सं दा द.
बीडकर

पदनाम

काय े

प ा / फोन

ई-मेल

मािहती
अिधकारी

सांगली
िज हा

िज हा मािहती
काय लय, म यवत
शासकीय इमारत,
सांगली- िमरज
रोड, िवजयनगर
सांगली.
2602059,26207
2

sangmahiti@gmail.com

काय े

प ा / फोन

ई-मेल

क. अिपलीय अिधकारी

अ.
.
1

अिपलीय
अिधकारी नाव
ी. सतीश
लिळत

पदनाम

उपसंचालक को हापूर
(मािहती)
िवभाग

िनयम . 4 भाग-1(ख)
िनरं क

उपसंचालक
ddikolhapur01
(मािहती) िवभागीय @gmail.com
मािहती काय लय,
को हापूर 02312662600
. (सतरा) िविहत कर यात येईल अशी इतर मािहती :

अिपलीय
ािधकारी
को हापूर
सांगली
सधुदग
ु

