िवभागीय
मािहती काय लय, को हापू र

िवभागीय मािहती काय लय, को हापूर
क शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 या अंमलबजावणीसंदभ त म ॅ युअ सची मािहती रा य
शासना या वेबसाईटवर िस ीसाठी. . . . .
िवभागीय मािहती काय लय, को हापूर
कलम 4 (1) (ख) (एक)
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लयाची रचना, काय व कत ये यांचा तपशील
िवभागीय मािहती काय लय, को हापू र,
(मािहती व जनसंपक महासंचालनालय)
प ा :म यवत शासकीय इमारत, पिहला मजला,
कसबा बावडा रोड, डी.एस. पी. ऑफीस जवळ,
को हापू र-416 003.
काय लय मुख :उपसंचालक (मािहती)
शासकीय िवभागाचे नांव :मािहती व जनसंपक महासंचालनालय.
कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त :- सामा य शासन िवभाग.
काय े :को हापू र, सांगली व सधुद ु ग िज हे .
िविश ट काय:िविवध शासकीय योजना, सरकारची येय-धोरणे यांना
सार मा यमा दारे िस दी.
िवभागाचे ये य/ धोरण :शासना या लोकक याणकारी योजना, धोरण यांना िविवध
सारमा यमां ारे यापक िस ी दे ऊन शासनाचे ितमावधन
करणे.
धोरण :- -वरील माणे .
सव संबंिधत कमचारी :13 (2 अिधकारी व 11 कमचारी)
काय : िस दी िवषयक कामकाज.
कामाचे िव तृ त व प:शासकीय वृ ांना िविवध सार मा यमांमाफत यापक िस दी.
मालम ेचा तपशील :- इमारती व जागेचा तपशील-- शासकीय इमारत.
उपल ध सेवा:सार मा यमांना वृ , छायािच े, लेखांचे िवतरण, शासनमा य
यादीवरील वृ प ांना जािहराती िवतरण, प कारांना
अिध वीकृ ती पि का दे णे इ यादी. िवभागाचे शासकीय
कामकाज.
काय लयाचे नाव :-

सं थे या संरचना मक त याम ये काय े ाचे

ये क तरावरचे तपशील:- सोबत या त या माणे.

काय लयीन दूर वनी मांक व वेळा :0231-2662600. सकाळी - 9-45 ते 5-45.
सा तािहक सु ी व िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळा :- रिववार, दु सरा व चौथा शिनवार.

सं थे चा ा प त ता

महारा

शासन

मािहती व जनसंपक महासंचालनालय
रचना
महासंचालक
संचालक
(मािहती)
(वृ व
जनसंपक),
मुंबई

संचालक
(मािहती)
(व
शासन),
मुंबई

संचालक
(मािहती)
(नागपू र व
अमरावती
िवभाग,

संचालक
(मािहती)
(मराठवाडा
िवभाग,
औरं गाबाद

संचालक
(मािहती)
(मा यम
सम वयक),
मुंबई

सहा िवभागीय मािहती उपसंचालकाची काय लये
पुणे

नािशक

कोकण
भवन

उपसंचालक
को हापू र
िवभाग

अमरावती

लातू र

सहायक
संचालक
िवमाका
को हापू र

िज हा
मािहती
अिधकारी,
को हापू र

िज हा
मािहती
अिधकारी,
सांगली

वग- 3
मािहती
सहायक

लेखापाल

साऊंड
रे कॉ ड ट

छायािच कार

िज हा
मािहती
अिधकारी,
सधुद ु ग

वग-4
िलिपकिनटं कलेखक

वाहन
चालक

अंधार
खोली
सहायक

िशपाई

सायकल
संदेशवाहक

पिरचर

कलम 4 ( 1 ) ( ख ) ( दोन )
नमुना ( अ )
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकारांचा तपशील
अ
कोण या काय ा/ िनयम/ शासन
अ. .
पदनाम
अिधकार- आ थक
अिभ ाय
िनणय/ पिरप कानुसार
1.
उपसंचालक (मािहती) आहरण व संिवतरण शासन िनणय .सा. .िव.माजमकाय लय
1093/2890/( . .216/94)/34,
मुख
िद. 9 मे 1997.
ब
अ. .

पदनाम

अिधकार- शासकीय

1.

उपसंचालक (मािहती)

काय लय मुख

कोण या काय ा/ िनयम/ शासन
िनणय/ पिरप कानुसार
शासन िनणय .माजम-1093/
2890/( . .216/94)/34,
िद. 9 मे 1997.

अिभ ाय
--

क
अ. .

पदनाम

1.

उपसंचालक (मािहती)

कोण या काय ा/ िनयम/ शासन
िनणय/ पिरप कानुसार
--

अिधकार-फौजदारी
काय लय मुख

अिभ ाय
फौजदारी
अिधकार
नाहीत.

ड
अ. .
1.

पदनाम
उपसंचालक
(मािहती)

अिधकारअध याियक
काय लय मुख

कोण या काय ा/ िनयम/
शासन िनणय/ पिरप कानुसार
--

अिभ ाय
अध याियक अिधकार
नाहीत.

कलम 4 (1) ( ख ) ( दोन )
नमुना ( ब )
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या कत यांचा तपशील
अ.
पदनाम
कत ये
कोण या काय ा/ िनयम/
शासन िनणय/
पिरप कानुसार
काय लय मुख व िनयं क अिधकारी
हणू न असलेली कामे. आहरण व
संिवतरण हणू न सोपिवले या
शासन िनणय
अिधकारानुसार कामकाज करणे,
.सा. .िव.माजम1.
उपसंचालक (मािहती)
िस दीिवषयक कामकाज, शासकीय
1093/2890/( . .216/9
जािहरात चे शासनमा य यादीवरील
4)/34, िद. 5 जू न 1997.
वृ प ांना िवतरण करणे. िवभागीय
अिध वीकृ ती सिमतीचा सद य सिचव
हणू न काम करणे.

2.

सहायक संचालक

3.

मािहती सहायक

4.

लेखापाल

5.

साऊंड रे कॉ ड ट

6.

छायािच कार

7.

िलिपक-िन-टं कलेखक

अित मह वा या य त या काय मांचे
वृ संकलन करणे. शासकीय
योजनांना िस दी दे णे, अिध वकृ तीचे
कामकाज, शासकीय काय लयांकडू न
येणारे खुलासे िस द करणे.
उपसंचालक व सहायक संचालक
यां या कामात मदत करणे.
शासकीय योजनांना िस दी दे णे,
अिध वकृ तीचे कामकाज, शासकीय
काय लयांकडू न येणारे खुलासे िस द
करणे.
चारमाही, नऊमाही व वा षक अंदाज
प के सादर करणे. िज ाकडू न ा त
होणारी दे यके ित वा रीसाठी सादर
करणे. मािसक खच वर िनयं ण ठे ऊन
अहवाल सादर करणे. ताळमेळ घे णे,
वाढीव अनुदान ताव सादर करणे.
विर ठां या आदे शानुसार शासकीय
काय मांचे दू रदशन व मािहतीपटांसाठी
िचि करण करणे.
विर ठां या आदे शानुसार शासकीय
काय मांचे छायािच घे णे व वृ प ांना
दे णे.
लेखा िवषयक कामकाज, रोख र कम
हाताळणे, दाने करणे, दे यके तयार
करणे व लेखा िवषयक न दव ा ठे वणे.
टं कलेखन करणे.

अिभ ा
य

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

कलम 4 (1) ( ब ) ( तीन )
िनणय ि येतील पयवे ण व उ रदािय व िन चत क न कायप दतीचे काशन
(कामाचा कार / नाव)
कामाचे व प
संबिधत तरतूद

: शासना या दै नंिदन कामकाजाची िस दी.
: मागणी .ए-6, 2220 -मािहती आिण िस दी या धान लेखा िशष खाली मंज ू र
असलेले अनुदान.
अिधिनयमाचे नाव िनयम: रचना व कायप दतीत नमुद के या माणे सव कामे रोज या रोज पार पाडावी
शासन िनणय पिरप के : लागतात. िस दी िवषयक आिण शासकीय व िव ीयबाबीसाठी सव सधारण
काय लयीन आदे श
: िनणयानुसार कायवाही केली जाते.
अ. .

कामाचे व प

कालावधी िदवस

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी
मािहती सहायक

अिभ ाय

िस दीिवषयक कामाचा िनपटारा ता काळ
-रोज या रोज करावा लागतो.
टीप :- कलम 4 (1)(b)(ii)
येक काय, सेवा, कत य, अिधकाराची अंमलबजावणी कर याकरीता अिधिनयम, िनयम, शासन िनणय,
पिरप क, आदे श यांचा आधार घे ऊनच काय प दती ठरते.
येक काय, सेवा, कत य, अिधकाराची अंमजबजावणी कशी होते, यांची प दती कािशत करणे, यासाठी
लोक ािधकारी, मािहतीचे संकलन, पर पर संबध व कायप दती ठरिव यासाठी वर अनुिनदिशत अटीनुसार पू तता
करावी.
उदा. करणाचा िनपटारा कर याची कायप दती ?
सु नावणी या तारखा िन चतीची कायप दती ?
काल मानुसार करणाचा िनपटारा केला जातो का ?
काही िवशेष करणांना ाधा य िदले जाते का ?
उदा. अनुदाना या वाटपाची कायप दती/ सवलत दे याची कायप दती/ लाभा थ या िनवडीची
कायप दतीची िव तृ त मािहती काही िविश ठ कोटा िदला जातो काय ? कोण या िनकषा दारे
िनवड केली जाते ? काल मानुसार िनवड असते का? या सव बाबीसंदभ त मािहतीचे काशन
करणे अिनवाय आहे .
उदा. पुनरावृ ी काय चा काय लयीन कायप दतीसंबधी मािहतीचे काशन करणे.
येक कायप दतीम ये िविवध तरा या कमचा यांचा सहभाग असतो. येक कमचा यांची कायप दतीम ये जी
िविश ठ भूिमका व जबाबदा या िन चत कर यात आ या आहे त ती दशिव यात यावीत.
1.

संघटनाचे ल (वा षक)
अ. . काम/काय

1.

कलम 4 (1) ( ब ) ( चार )
नमुना (अ)
नमु याम ये कामाचे कटीकरण
कामाचे
माण

आ थक ल

अिभ ाय

आ थक उि टे नसतात. आधी उ लेख के या माणे दै िनिदन
व पात काम पार पाडावे लागते. यासाठी उपल ध
तरतूदीचा िविनयोग केला जातो.
कलम 4 (1) ( ब ) ( चार )
नमुना (ब)

येक कामाची कालमय दा
अ. . काम/काय

1.
2.
3.

बात या
दशने
वग कृ त जािहरात चे िवतरण

िदवस/तास
पू ण कर यासाठी

जबाबदार अिधकारी

दररोज
गरजेनुसार
आव यकतेनुसार

मािहती सहायक
मािहती सहायक
िलपीक

कलम 4 (1) ( ब ) ( पाच )
नमुना (अ)
िवभागीय मािहती काय लयातील कामाशी संबधीत िनयम/अिधिनयम
अ. .
सूचना पिरप कानुसार िदलेले िवषय
िनयम मांक व वष
1.
नमुना ब माणे

त ार
िनवारण
अिधकारी
सहायक
संचालक

अिभ ाय (अस यास)

कलम 4 (1) ( ब ) ( पाच )
नमुना (ब)
िवभागीय मािहती काय लयाशी संबधीत शासन िनणय
अ. . शासन िनणयानुसार शासन िनणय मांक व तारीख
िदलेले िवषय
1.
जािहरात िवतरण
शा.िन.शा. .िव. पीयुबी/1000/ . .73/2000/34
िद. 1.5.2001
2.
अिध वकृ ती पि का शा.िन.शा. .िव. .अिध वी2007/353/ . .49/34
िद.19.9.2007
3
िवभागीय
-अिध वीकृ ती सिमती

कलम 4 (1) ( ब ) ( पाच )
नमुना (क)
िवभागीय मािहती काय लयातील कामाशी संबंिधत पिरप के.
अ. .
सूचना व पिरप कांनुसार िदलेले िवषय
पिरप क मांक व तारीख
1.
नमुना ब माणे
कलम 4 (1) ( ब ) ( पाच )
नमुना (ड)
िवभागीय मािहती काय लयातील कामाशी संबंिधत काय लयीन आदे श/ धोरणा मक पिरप के
अ. .
िवषय
मांक व तारीख
1.
नमुना ब माणे

अिभ ाय अस यास
-अिध वीकृ ती
िनयमावली
--

अिभ ाय अस यास

अिभ ाय अस यास

कलम 4 (1) ( ब ) ( पाच )
नमुना (ई)
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लयाम ये उपल ध द तऐवजांची यादी.
द तऐवजांचा िवषय :अ. .

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

द तऐवजाचा कार

िवषय

संबिधत य ती/ पदनाम

थायी आदे शानुसार आव यक
न द पु तके, न ती इ यादी.
रोख वही, दे यके, धनादे श,
अनुदान, आक मक खच , वेतन,
थायी
अ ीम,
सिव तर
दे यक,भ.िन.िन.न दवही, मािसक
खच न ती, हावचस इ यादी.
थायी आदे शानुसार आव यक
न द पु तके, सेवा पु तके, न ती,
म टर इ यादी.
दशनी जािहरात िवषयक न द
पु तके व न ती.
काशने िवषयक न ती
वाहन िवषयक न दवही व न ती.
लेखन साम ी न दवही व न ती
जडसं ह न दवही व न ती
आवक जावक न दव ा
न द पु तके व न ती
न द पु तके व न ती
वृ िवषयक न ती
दशने िवषयक न ती
छायािच ण िवषयक न दवही व
न ती
चल
छायािच ण
िवषयक
न दवही व न ती

लेखा

लेखापाल

लेखा

लेखाकाम
करणारे
िलपीक टं कलेखक

आ थापना

िलपीक टं कलेखक

दशनी जािहरात

िलपीक टं कलेखक

काशने
वाहन
लेखन साम ी
जडसं ह
आवक जावक

िलपीक टं कलेखक
िलपीक टं कलेखक
िलपीक टं कलेखक
िलपीक टं कलेखक
िलपीक टं कलेखक
िलपीक टं कलेखक
मािहती सहायक
मािहती सहायक
मािहती सहायक
छायािच कार

वग कृ त जािहराती

अिध वकृ ती
वृ
दशने
छायािच ण
मु ही
िचि करण

साऊंड रे कॉ ड ट

य तीचे िठकाण/ उपरो त
काय लयात उपल ध नस यास

कलम 4 (1) ( अ ) ( सहा )
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लयाम ये उपल
अ.
द तऐवजाचा कार
.
िवषय
न ती/म टर/न दपु तक
/ हावचर इ यादी.
1.
लेखा
थायी आदे शानुसार आव यक
न द पु तके न ती, म टर
इ यादी.
2.
लेखा
रोख वही, दे यके, धनादे श,
अनुदान, आक मक खच,
वेतन, थायी अ ीम, सिव तर
दे यक,भ.िन.िन.न दवही, मािसक
खच न ती, हावचस इ यादी.
आ थापना
3.
थायी आदे शानुसार आव यक
न द पु तके, सेवा पु तके, न ती,
म टर इ यादी.
4.
दशनी
दशनी जािहरात िवषयक न द
जािहरात
पु तके व न ती.
5.
काशने
काशने िवषयक न ती
6.
वाहन
वाहन िवषयक न दवही व न ती.
7.
लेखन
लेखन साम ी न दवही व न ती
साम ी
8.
जडसं ह
जडसंगह न दवही व न ती
9.
आवक
आवक जावक नोदव ा
जावक
10. वग कृ त
न द पु तके व न ती
जािहराती
11. अिध वकृ ती न द पु तके व न ती
12.
13.
14.

वृ
दशने
छायािच ण

15.

मु ही
िचि करण

ध द तऐवजांची वगवारी.
मुख बाब चा तपिशल

सु रि त ठे व याचा कालावधी

अनुदान
दे यक 1. रोखवही कायम व पी
मंजुरीबाबत या न दी
2. आक मक खच ची
न दवही, सिव तर
रोख यवहारा या व अथसंक पय अनुदान,
अय
शासकीय सेवािनवृ ी वेतन धारकाचे
िववरण प , शासन सेवाथ
दाना या न दी
मु ांकाचे िहशोब, जडसं ह
न दवही (अगोदरचे रिज टर
कमचा यां या
सेवा पू ण भर यानंतर यातील
िवषयकबाब या न दी न द ची तपासणी क न नवीन
रिज टरला न दी घे णे, व तू
जािहरात िवतरणा या िनलिखतबाबतचा प यवहार,
िबलासोबत न पाठिवलेली
न दी
माणप े , अ ीम मंज ू र आदे श,
कशना या न दी
सेवािनवृ ी वेतन मंज ू री आदे श
वाहना या न दी
लेखनसाम ी या न दी व यासंबधीची कागदप े - 5
वष
3.सेवापु तके, इतर सेवािनवृ ी
जडसं हा या न दी
िवषयक कागदप े (संबंिधत
प यवहार न दी
कमचा या या सेवािनवृ ीनंतर
जािहरात िवतरणा या कवा मृ यू नंतर ) - 5 वष
4.जडसं ह मंजुरी इ यादीन दी
अिध वकृ ती पि का बाबतचा प यवहार, अंितम
वेतन माणप े, िकरकोळ रजा
िवतरण न दी
रिज टर, - 1 वष
वृ िवषयक न ती
वृ िवषयक न दी
5. वासभ ा दे यके व यां या
दशने िवषयक न ती
दशने िवषयक न दी
पाव या - 3 वष
छायािच ण िवषयक न दवही व छायािच णा या न दी
(लेखािवषयक न दव ा व
न ती
कागदप े लेखा पिर ण
चल
छायािच ण िवषयक मु ही िच ीकरण न दी
होईपयत.)
न दवही व न ती

कलम 4 (1) ( ब) (सात)
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लया या पिरणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी स लामसलत
कर याची यव था
अ. . स ला
काय णालीचे िव तृ त वणन
कोण या
पुनरावृ ी काल
मसलतीचा
अिधिनयमा/िनयमा/
िवषय
पिरप का दारे
1.
-प कार, प कार संघटनांचे ितिनधी सोबत --तसेच जनसामा यासमवेत िवचार िविनमय
केला जातो. शासन आिण िस दी मा यमे
यां यातील सु संवादा या
टीने नेहमीच
संबिधतांशी चच क न यानुसार कायवाही
केली जाते. यासाठी कुठलाही अिधिनयम,
पिरप काचा संबध येत नाही.
.
टीप - कलम 4 (1) ( b) (vii) अंतगत येक लोक ािधकारी सं थे ने अिधिनयम/िनयम/पिरप क इ यादी अंतीम
कर यापू व /राबवतांना जनतेची मते/आ ेप जानून घे यासाठी अ त वात असले या कायप दतीची मािहती दे णे
आव यक आहे .
अनेक वेळा सिमतीची थापना क न िशिबरा दारे , ामसभे दारे जनसु नवाई अथवा कमचा यां या
दरबारातून जनमतांची चाचपणी घे यात येते.
कलम 4 (1) ( ब) (आठ)
नमुना(अ)
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लया या सिमतीची यादी कािशत करणे.
अ.
सिमतीचे
सिमतीचे सद य
सिमतीचे
बैठक
.
नाव
उि ठ
िकतीवेळा
घे यात
येते
1. ी. गु बाळ परसा पा
1. को हापू र
अिध वीकृ ती वष तून 4
माळी,(अ य )
िवभागीय
पि का
वेळा
अिध वीकृ ती मु य ितिनधी,
कामकाज
दै
.
महारा
टाई
स,
को
हापू
र
सिमती

सभा जनसामा यासाठी
खुली आहे
कवा नाही
नाही

2. ी. संतोष वसंत वायंगणकर,
िनवासी संपादक, दै . हार,
कणकवली, सधुद ु ग
3. ी. िव वास पाटील,
लोकमत, को हापू र
4. ी. िशवराज काटकर,
मु य वात हर,
दै . त ण भारत, सांगली
5. ी. िवजय कुं भार,
वृ वािहनी, को हापू र

13 ऑग ट 2015 रोजी नवीन िवभागीय अिध वीकृ ती सिमती अ त वात आलेली आहे .

सभे चा
कायवृ ांत
(उपल ध)
बैठकीतील
िनणयांनुसार
कायवाही
होते.

कलम 4 (1) ( ब) (आठ)
नमुना(ब)
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लया या अिधसभांची यादी कािशत करणे.
अ
अिधसभे चे
सभे चे सद य
सभे चे उि ठ
िकती वेळा
सभा
सभे चा
नांव
घे यात येते
जनसामा यासाठी कायवृ तांत
खुली आहे कवा
नाही
1.
संबिधत नाही संबिधत नाही
संबिधत नाही
संबिधत नाही संबिधत नाही
संबिधत नाही
कलम 4 (1) ( ब) (आठ)
नमुना(क)
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लया या पिरषदाची यादी कािशत करणे
अ
पिरषदांचे
पिरषदांचे
पिरषदांचे
िकती वेळा
पिरषद
नांव
सद य
उि
घे यात येते
जनसामा यासाठी
खुली आहे कवा
नाही
1
संबिधत नाही संबिधत नाही संबिधत नाही संबिधत नाही संबिधत नाही
कलम 4 (1) ( ब) (आठ)
नमुना(ड)
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लया या कोण याही सं थे ची यादी कािशत करणे
सं थे चे नांव
सं थे चे सद य सं थे चे उि ठ िकती वेळा
सभा
घे यात येते
जनसामा यासाठी
खुली आहे कवा
नाही
1 संबिधत नाही
संबिधत नाही संबिधत नाही
संबिधत नाही संबिधत नाही

पिरषदे चा
कायवृ ात
उपल ध
संबिधत नाही

सभे चा
कायवृ ात
उपल ध
संबिधत नाही

को
अ
1.
2.
3.
4.

कलम 4 (1) (ब ) ( नऊ)
हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची नांव,े प े व यांचे मािसक वेतन
पदनाम
अिधकारी/ कमचाव
जू िदनांक
दू र वनी /फॅ स
एकूण
याचे नांव
ग
/ई- मेल
वेतन
ी. सतीश लळीत
उपसंचालक
1 25-10-2016
2662600/ 2663427
ddikolhapr01@
(मािहती)
gmail.com
िर त
सहायक
2 --,,संचालक(मािहती)
ीमती अचना ज. माने
मािहती सहायक
3 3-6-2016
-,,ी. भा कर िश.
लेखापाल
3 16-5-2016
-,,पांढरबळे

5.

साऊंड रे कॉ ड ट

ी. सतीश ज. शडगे,

3

5-1-2012

-,,-

-

6.

छायािच कार

ी. रोिहत बा. कांबळे

3

5-1-2012

-,,-

-

7.

िलपीक िन
टं कलेखक
वाहन चालक
वाहन चालक
अंधार खेाली
सहा यक
पिरचर
िशपाई
सायकल संदेश
वाहक

ी. रोिहत बा. माने

3

3-8-2013

-,,-

-

3
3
4

-7-6-2013
3-9-2013

-,,-,,-,,-

-

23-5-2016
23-6-2001
10-6-2004

-,,-,,-,,-

-

8.
9.
10
11
12
13

िर त
ी. दा.मो. दाते
ी.सु धीर रा. पाटील

4
ी. अमर सह िद. पाटील 4
ी. सु यकांत गु. टोनपे
4
ी. मह म. भालेकर

(कलम 4 (1) ( ब ) ( दहा )
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लया या अिधकारी व कमचा यांची वेतनाची िव तृ त मािहती
कािशत करणे.
अ. .

वग

वेतन परे षा
िनयिमत
(महागाई भ ा
घरभाडे भ ा,
शहर भ ा, वाहन भ ा)

1.

उपसंचालक

2.

सहायक संचालक
( वग- 2)
मािहती सहायक
(वग-3)
लेखापाल
( वग- 3 )
साऊंड रे कॉ ड ट
(वग-3)

15600 39100
ेड पे 6600
9300-34800
ेड पे 4400
9300-34800
ेड पे 4300
9300-34800
ेड पे 4200
5200-20200
ेड पे 2800

छायािच कार
(वग-3)

5200-20200
ेड पे 2800

िलपीक-िनटं कलेखक

5200-20200
ेड पे 1900

वाहन चालक
(वग-3)

5200-20200
ेड पे 1900

वाहन चालक
(वग-3)
अंधार खेाली
सहा यक

5200-20200
ेड पे 1900
4440-7440
ेड वेतन 1600

11.

िशपाई

12.

सायकल संदेश
वाहक
पिरचर

5200-20200
ेड पे 1900
5200-20200
ेड पे 1900
5200-20200
ेड पे 1900

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

13.

( वग-1 )

िर त पद

िर त पद
18743/3150/0/400
22313/3750/
120/400
15244/
2562/
120/400
15244/
2562/
120/400
10067/
1692/
65/400
10377/
1744/
65/400
िर त पद
8390/
14110/
65/400
14994/2520
/65/400
13578/2282/
65/400
िर त पद

इतर अनु ेय भ े
संगानुसार
(जसे वास
भ ा ितिदनी)

िवशेष (जसे
क प भ ा,
िश ण भ ा )

--

---

--

---

110

----

100

---

100

100
100

---

---

---

100

धुलाई भ ा 50

--

--

100

--

100

धुलाई भ ा 50

100

धुलाई भ ा 50

कलम 4 (1) (ब ) (अकरा)

अ. .

अ)

1
2
3
4
5
6
7
8
ब)

1
2
3
4
5

को हापूर ये थील िवभागीय मािहती काय लयाचे मं ज ु र अंदाजप क व खच चा तपशील
(आ थक वष 2016-2017 साठी)
अिधक
िनयोजीत वापर
अनुदान
( े व कामाचा
तपिशल) (अंदाजे)
अंदाजप कीय शीष चे वणन
अनुदान
अपेि त
अिभ ाय
माहे जुलै 2016
अस यास
झालेला य खच
पयात
सामा य शासन िवभाग
मागणी मांक ए-60
2220 मािहती आिण िस दी
01-िच पट-001 संचालन व
शासन(00)(01) िस दी
संचालक
सांकेतांक 22200043 योजनेतर
वेतन
4400000
1364549
4400000
-अितकालीक
16000
5040
25000
-दु र वनी, वीज, पाणी
106000
29286
106000
-वास
35000
10310
60000
-काय लयीन खच
175000
86859
200000
-भाडे व कर
----संगणक खच
33000
5260
33000
-जािहरात व िस दी
33000
0
33000
-111 सामुहीक रे डीओ व दु रदशन
(02) (01) छायािच सेवा
सांकेतांक 2220-0203 योजनेतर
वेतन
अितकालीक
दु र वनी, वीज, पाणी
वास
काय लयीन खच

849600
--25000
18600

225352
--13000
0

849600
--40000
18600

-----

कलम 4 (1) (ब ) (बारा)
नमुना (अ)
को हापूर ये थील िवभागीय मािहती काय लयातील अनु दान वाटपा या काय माची कायप दती
............... या वष साठी कािशत करणे
काय माचे नाव.
लाभाथ या पा ता संबंिध या अटी व शत .
लाभ िमळ यासाठी या अटी.
लाभ िमळ यासाठीची कायप दती.
पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले कागदप .
काय माम ये िमळणा या लाभाची िव तृ त मािहती.
अनुदान वाटपाची कायप दती.
स म अिधका याचे पदनाम.

संबंिधत नाही

िवनंती अज सोबत लागणारे शु क
इतर शु क.
िवनंती अज चा नमुना.
सोबत जोडणे आव यक असले या कागदप ांची यादी (द तऐवज/दाखले)
जोड कागद ाचा नमुना.
कायप दती संदभ त त ार िनवारणासाठी संबंिधत अिधका याचे पदनाम.
तपशीलवार व

येक तरावर उपल ध िनधी (उदा. िज हा पातळी , तालुका पातळी, गाव पातळी)

लाभाथ ची यादी खालील नमु यात.

कलम 4 (1) (ब ) (बारा)
नमुना (ब)
को हापूर िवभागीय मािहती काय लयातील अनु दान काय मांतगत लाभाथ ची िव तृ त मािहती
योजना / काय माचे नांव:अ.
.
-

लाभाथ चे नांव व प ा

अनुदान/लाभ
याची र कम/ व प
लागु नाही

--

िनवड पा तेचे
िनकष
--

अिभ ाय
--

कलम 4 (1) (ब ) (तेरा)
को हापूर ये थील िवभागीय मािहती काय लयातील िमळणा या/ सवलतीचा परवाना याची
चालू वष ची तपिशलवार मािहती.
परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार:अ.
.

परवाना धारकाचे
नाव

परवा याचा
कार

परवाना
मांक

िदनांका
पासून

िदनांका
पयत

साधारण
अटी

परवा याची
िव तृ त
मािहती

संबंिधत नाही

कलम 4 (1) (ब ) (चौदा)

को हापूर ये थील िवभागीय मािहती काय लयातील मािहतीचे इले ॉिनक व पात साठिवलेली मािहती
(सन 2012-13 किरता)
अ.
द तऐवजाचा
िवषय
कोण या
मािहती
जबाबदार
.
कार
इले ॉिनक
िमळिव यासाठीची
य ती
नमु यात.
प दती
1
दै नंिदन
शासकीय उप मा या
वेबसाईटवर
इंटरनेट दारे
सहायक
वृ िवशेष/लेख/
िस दीिवषयक बाबी
उपल ध
संचालक
छायािच े

कलम 4 (1) (ब ) (पंधरा)
नमुना (ब)
को हापूर ये थील िवभागीय मािहती काय लयात उपल ध सु िवधांचा त ता कािशत
उपल ध सु िवधा: भे ट या या वेळेसंदभ त मािहती.
 वेबसाईट िवषयी मािहती.
 कॉलसटर िवषयी मािहती.
 अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सु िवधांची मािहती
 कामा या तपासणीसाठी उपल ध सु िवधांची मािहती.
 नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती.
 सु चना फलकाची मािहती.

ंथालय िवषयी मािहती.
अ सु िवधेचा कार
वेळ
कायप दती
िठकाण
जबाबदार
य ती/
कमचारी
1 भे ट या या
काय लयीन
िवभागीय मािहती
को हापू र संबंिधत
वेळेसंदभ त
वेळेत.
काय लयातील संबंिधत
कमचारी
मािहती
य ती अशा कारची
मािहती पुरिवत असतात.
2 वेबसाईटिवषयी
काय लयीन
िवभागीय मािहती
को हापू र संबंिधत
मािहती
वेळेत.
काय लयातील संबंिधत
कमचारी
य ती अशा कारची
मािहती पुरिवत असतात.
3 अिभलेख
काय लयीन
िवभागीय मािहती
को हापू र संबंिधत
तपासणीसाठी
वेळेत
काय लयातील संबंिधत
कमचारी
उपल ध
(पुव नुमती
य ती अशा कारची
सु िवधांची मािहती
वागताह)
मािहती पुरिवत असतात.
4 कामा या
काय लयीन
िवभागीय मािहती
को हापू र संबंिधत
तपाणीसाठी
वेळेत
काय लयातील संबंिधत
कमचारी
उपल ध
य ती अशा कारची
सु िवधांची मािहती
मािहती पुरिवत असतात.
5 नमुने
काय लयीन
िवभागीय मािहती
को हापू र संबंिधत
िमळ याबाबत
वेळेत
काय लयातील संबंिधत
कमचारी
उपल ध मािहती
य ती अशा कारची
मािहती पुरिवत असतात.

करणे

त ार
िनवारण
उपसंचालक
(मािहती)

उपसंचालक
(मािहती)

उपसंचालक
(मािहती)

उपसंचालक
(मािहती)

उपसंचालक
(मािहती)

कलम 4 (1) (ब ) ( सोळा )
को हापू र येथील िवभागीय मािहती काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/ सहायक शासकीय मािहती
अिधकारी/ अिपलीय अिधकारी ( तेथील ािधकारी या काय े ातील ) यांची िव तृ त मािहती काशीत करणे.
अ. जन मािहती अिधकारी
अ.क शासकीय मािहती पदनाम
काय े
प ा/फोन
ई- मेल
अिपलीय
अिधका याचे नांव
अिधकारी
1

ी. एस.आर.माने

मािहती
अिधकारी

ब. सहायक जन मािहती अिधकारी
अ.
सहायक शासकीय पदनाम
मािहती अिधकारीचे
नांव
1.
ी. अचना ज. माने मािहती
सहायक

क. अिपलीय अिधकारी
अ.
अिपलीय
पदनाम
अिधकारीचे
नांव
1.

ी. सतीश
लळीत

उपसंचालक
(मािहती)

को हापू र
िज हा

िवभागीय मािहती
काय लय,
म यवत
शासकीय
इमारत,
तळमजला,
कसबा बावडा
रोड, को हापू र
0231-2656146

ी. सतीश लळीत

ddikolhapur01
@gmail.com

काय े

प ा/फोन

ई- मेल

को हापू र
िज हा

िवभागीय मािहती
ddikolhapur01
काय लय, म यवत
@gmail.com
शासकीय इमारत,
तळमजला, कसबा बावडा
रोड, को हापू र
0231-2656146

काय े

प ा/फोन

ई- मेल

को हापू र
िवभाग

ddikolhapr0
म यवत
1@
शासकीय
gmail.com
इमारत, कसबा
बावडारोड,
को हापू र
416003.
0231-2662600

यां या अिधन त
शासकीय मािहती
अिधकारी
1) ीमती वष बा.
पाटोळे
िजमाअ, को हापू र
2) ी. म.म.
बांिदवडे कर,
िजमाअ, सधुद ु ग
3) ीमती सं दा
बीडकर
. िज.मा.अ.सांगली

कलम 4 (1) (ब ) ( सतरा )

को हापूर ये थील िवभागीय मािहती काय लयातील कािशत मािहती.
शासन िनणयाची मािहती बात या /लेखां दारे िनयमीतपणे सार मा यमामाफत िनयमीतपणे िदली जाते.

कलम 4 (1) (क)
सवसामा य लोकांशी संबंिधत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची काशने तयार करणे व िवतरीत करणे.

कलम 4 (1) (ड)
सवसाधारणपणे आप या काय लयात होणा या शासकीय /अध याियक कामकाजा या काराची यादी तयार
करणे. घे तले या िनणयाबाबत काय करणाची मीमांसा या पुढे दे यात येईल असे जाहीर करणे
टीप:- लोक ािधकारी / शासकीय मािहती अिधकारी हे सू चना फलक / वतमानप सावजिनक सु चना,
सारमा यमे, सूचना सारण, इंटरनेट इ. चा उपयोग मािहती या सारासाठी करतात.

-----00------

िज हा मािहती काय लय,
को हापू र

िज हा मािहती काय लय, को हापूर
िवधी व याय मं ालय, क सरकार, नवी िद ली चे मािहतीचा अिधकार-2005, िद.22-12-2005 नुसार
करण दोन िनयम मांक 4 नुसार िज हा मािहती काय लय, को हापू र यांची मािहती
िनयम . 4 भाग-1 (ख) . एक नुसार
(एक) रचना, काय व कत ये यांचा तपशील
काय लयाचे नांव
प ा

:
:

काय लय मुख

:

िज हा मािहती काय लय,
म यवत शासकीय इमारत, तळमजला,
कसबा बावडा रोड, को हापू र-416 003
िज हा मािहती अिधकारी, को हापू र

शासकीय िवभागाचे नाव

:

मािहती व जनसंपक महासंचालनालय, मुंबई

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त

:

सामा य शासन िवभाग

काय े :िविश ठ काय :-

भौगोिलक :

को हापू र िज हा : काय नु प : को हापू र िज हा
सार मा यमां ारे िस दीचे काम.

िवभागाचे येय / धोरण :-

शासना या येय धोरणांना सव सार मा यमातून िस दी दे णे.
शासना या येय-धोरणांची जािहरात करणे / जनसंपक

सव संबंिधत कमचारी :-

18 - राजपि त- 2, अराजपि त -16

काय :कामाचे िव तृ त व प :-

शासना या येय धोरणांना सव सार मा यमातून िस दी दे णे.
शासना या येय-धोरणांची जािहरात करणे / जनसंपक

मालम े चा तपशील :- इमारती व जागेचा तपशील.
काय लयीन दू र वनी मांक व वेळा :-

शासकीय इमारत

2656146 फॅ स 2665209
सकाळी 9-45 ते काम संपेपयत

सा तािहक सु ी व िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळा :- कामा या व पानुसार सु ीिदवशी काम.

सं थे चा ा प त ता

िज हा मािहती अिधकारी (एक)

मािहती अिधकारी

दु रमु णचालक-िन-टं कलेखक (चार)

वाहनचालक (गट क) (दोन)

िनयम

. 4 भाग-1 ( )

िलिपक-िन-टं कलेखक (दोन) सवसाधारण सहायक (एक)

रोिनओ ऑपरे टर/संदेशवाहक/सायकल संदेशवाहक/
संदेशवाहक/िशपाई/ व छक-िन-चपराशी (सात)

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

1)
2)

वष बा. पाटोळे , िज हा मािहती अिधकारी
ी. एस. आर.माने, मािहती अिधकारी

3)

ी. चं . गो. कािरवडे कर, दु रमु णचालक

4)

ी. सिचन अ. वाघ, सवसाधारण सहायक

: काय लय मुख हणू न असणा या जबाबदा या पार पाडणे
: मं ी महोदयां या दौ यांचे, शासकीय सभा, बैठकांचे वृ संकलन,
जनसंपक, महा यु ज, लोकरा य, महा युजसाठी लेखन.
: िज हा मािहती काय लय, सधुद ु ग येथे सेवा वग

7)

: जािहरात भांडारपडताळणी, िवशेष घटक योजना, सवसाधारण
िज हा वा षक योजना, संगणक वृ सार, वृ टं कलेखक,
लोकरा य वगणीदार, भां डार, वाहने इतर कामे
ी. अ.कु.पाटील, िलिपक-िन-टं कलेखक
: लेखा िवषयक कामकाज, क यागत महापवकाळ िवषयक
कामकाज, वृ सार, वृ टं कलेखक
ी. सतीश आ. कोरे , िलिपक-िन-टं कलेखक : आ थापना, मािहती अिधकार, लेखनसाम ी,
वृ टं कलेखक, वृ सार, होिडग
ी. .शा.पाटील, वाहनचालक
: वाहनचालिवणे

8)

ी. सु भाष आ. थोरात, रोिनओ ऑपरे टर

9)

ी. . यो. च हाण, िशपाई

10)
11)

ी. अ.मा.यमकर, सायकल संदेशवाहक
ी. रा. िह.पाटील, व छक-िन-चपराशी

12)
13)

ीमती मं.बा.जगताप
ी. नागेश व डे , िशपाई

5)
6)

: िज हा मािहती काय लय, सांगली येथे सेवा वग
: वृ प ीय का णे काढणे, टपाल वाटणे, दै िनकांचे,
सा तािहकांचे फाई लग
: िविवध काय मांचे छायािच ण, संवधन
: कोषागारात दे यके सादर करणे, चलनाचा भरणा करणे ,
कोषागारिवषयक कामे
: टपाल आवक-जावक करणे, काय म न दी घे णे
: टपाल वाटप करणे,

िनयम . 4 भाग-1 (ख) . (दोन) व (तीन) : अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये यांचा
तपशील आिण िनणय घे या या ि ये त अनु सर यात ये णारी कायप ती तसेच पयवे ण आिण
उ रदािय व णाली :
अ.
1

.

पदनाम
िज हा मािहती अिधकारी

2

मािहती अिधकारी

अिधकार
काय लय मुख
हणू न असलेले
अिधकार
---

3

सवसाधारण सहायक

----

कत ये
काय लय मुख हणू न असणा या जबाबदा या पार
पाडणे .
1. मं ी महोदयांचे तसेच मह वा या य त चे
काय मांचे क हरे ज करणे
2. िविवध सभा, बैठकांना उप थत राहणे, वृ
संपादन.
3. िज ातील विर ठ शासकीय अिधकारी, वृ प ांचे
संपादक व प कारांशी जनसंपक.
4. लेख, यशकथा िलिहणे .
5. महा यू ज िवषय लेखन, संपादन, छायािच े
संपादन.
6. लोकरा य वगणीदार वृ ी. िदलखुलास, जय
महारा , सा ता. महारा बाबत मु यालयाकडू न
आले या िवषयांसाठी िच ीकरण व मजकूर
लेखन.
7. अिध वीकृती मंज ू री, नूतनीकरण प यवहार,
बैठकीस उप थत राहणे
8. मािहतीचा अिधकार करणे िनकाली काढणे
9. दशने भरिवणे , संच बनिवणेस मजकूर, छायािच े
संपादन
10. जािहरात फलक पाहणी, मजकूर अ यावत ठे वणे
11. िज हा पु तकेसाठी लेखन करणे व संपादन
12. वृ प े न याने यादीवर घे णे, 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, सादर करणे .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

वृ टं कलेखन, वृ े िवमाका, मु यालय, महा यू ज
व सार मा यमांना पाठिवणे .
महा यू ज मजकूर टं कलेखन, लेख टं कलेखन,
िनमं णे टं कलेखन व सार मा यमांना पाठिवणे
काय मांची छायािच े कॅ न करणे, सार मा यम,
लोकरा य, महा यू जकडे पाठिवणे .
अिध वीकृतीबाबतचा
प यवहार,
त ते
टं कलेखन
ओिपिनयन मेकर, लेखक यादी अ यावत ठे वणे
लोकरा य वगणीदार यादी टं कलेखन, िपनकोड
िलिहणे

7. लोकरा य वगणीदार जमा रकमा, एजंटकडील

4

िलिपक-टं कलेखक
(लेखा िवषयक कायभार)

----

अंक मागणी, परत अंकांचा िहशोब.
8. आवक / जावक प यवहार, टपाल खच (पो टे ज)
िहशोब ठे वणे
9. जडसं ह सांभाळणे , न दी ठे वणे
10. च. मु. यं , झेरॉ स, संगणक, फॅ स, टस, ईमेल, आ ावली सु थतीत / काय वत ठे वणे
11. वृ प े न याने यादीवर घे णे यांचे दरवाढीचे
ताव टं कलेखन
12. लोकरा य वगणीदार यादी टं कलेखन व सीडी
पाठिवताना सम वय ठे वणे
13. दशनी जािहरात मागणीप े िवमाकाकडे
सादर करणे. जािहराती िवतरीत करणे.
14. वग कृत जािहरात िवतरण. न दवही रोटे शन
रिज टर अ यावत ठे वणे .
15. जािहरात िवतरणाचे अहवाल पाठिवणे
16. भूसंपादन जािहरात दे यके पडताळणी क न
दे णे..
17. भूसंपादन जािहरात लंिबत दे यकांची मािहती
घे णे व मु यालयास पुरिवणे, सादर करणे .
18. िवशेष घटक योजना
19. िज हा िनयोजन वा षक योजना
1. वेतन, वास, आक मक (दू र वनी, वीज, इमारत
भाडे , थायी अ ीम, वृ प खरे दी, छायािच
खरे दी, व छता, चहापान, दौरा खच)
2. िडझेल संि त दे यके, तपशीलवार दे यके बनिवणे
3. सण अ ीम दे यके, अितकािलक भ ा दे यके,
वास भ ा दे यके जािहरात दे यके बनिवणे
4. अनुदान िवतरण णालीतू न ािधकार प े काढणे ,
कॅ श लो मे टे न करणे, अनुदान वग करणे.
5. मािसक खच िववरणे बनिवणे , चारमाही,
आठमाही, वा षक अंदाजप के अनुदान मागणी
करणे.
6. गट ड कमचारी भ. िन. िनधी िहशोब ठे वणे
7. कमचारी भ. िन. िनधी अ ीम दे यके बनिवणे
8. पुरवणी (फरकाची) दे यके बनिवणे
9. खच चे मंज ू री आदे श काढणे
10. अनुदान िवतरण न दवही अ यावत ठे वणे
11. लोकरा य वगणी, अिध वीकृती अज िव ी
र कम वीकारणे , पावती दे णे, चलने भरणे
12. रोखीची न दवही अ यावत ठे वणे
13. कमचारी वेतन जमा करणे, कमचारी अशासकीय
वजाती जमा क न घे ऊन संबंधीत सं थेकडे
पाठिवणे
14. संि त दे यकासाठी ितमाही माणप े मागणी
करणे
15. दे यक न दवही, टोकन न दवही, आक मक खच
न दवही ठे वणे खच ताळमेळासाठी अिभलेख

पाठिवणे
16. लोकरा य एबीसी माणप ासाठी चलना या ती
मु यालयास पाठिवणे .
17. लेखा पिर ण अहवाल
लंिबत पिर छे द
अनुपालन सादर करणे
18. र कम, धनादे श संिवतरण करणे / पाव या घे णे
19. अंितम वेतन माणप पाठिवणे
20. आयकर िववरणे तयार करणे व सादर करणे.
21. मािसक कामकाज अहवाल टं कलेखन.
22. सार मा यमांची यादी अ यावत ठे वणे,
मागणीनुसार िविवध काय लयाना पुरिवणे.
5

िलिपक-िन-टं कलेखक
(आ थापना िवषयक कायभार)

----

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

सेवापु तके, वेतन िन चती, वेतन पडताळणी
अ जत वै कीय रजा मंज ू री प यवहार
िकरकोळ रजा / बदली सु टी
हजेरी पट, सु टीतील कामाची यव था
वेतनवाढी, रजा िहशोब अ यावत ठे वणे
आ थापना लंिबत लेखा पिर ण अहवाल पू तता
ये ठता यादी, गोपनीय अहवाल प यवहार
मािसक, ैमािसक, सहामाही, वा षक अहवाल
मािहतीचा अिधकार अहवाल, प े टं कलेखन
िवमाका / मु यालयास आ थापना िवषयक
मािहती पाठिवणे
11. िज हािधकारी, िनवडणू क शाखा, सेवायोजन
मािहती पाठिवणे
12. मह वाचा प यवहार टं कलेखनासह पार पाडणे
13. मंज ू र पदे , सेवाथ आ ावली अ यावत ठे वणे
14. िवमाका / मु यालय वृ े, लेख सािरत करणे
15. मु यालय, िवमाका कडील संदेश घे णे व
संबंधीतांना दे णे
16. िवमाका, मु यालयास संदेश दे णे, ई मेल पाहणे
17. सायंकाळ या थािनक काय माची वृ े
टं कलेखन, छायािच े
18. वृ प ांना, िवमाका, महा यू जला तसेच
मु यालयास पाठिवणे
19. महा यू ज कडे मजकूर, छायािच े पाठिवणे
20. ये. का. मु णालय, पुणे प े, दै नंिदनी िदनद शका
मागणीप ले. सा. भां. को हापू र टे शनरी
मागणीप .
21. वृ े, लेख, महा यू ज िस ीची न द ठे वणे .
. जािहरात फलक व अ य मह वा या िवषयाचे
टं कलेखन

िनयम . 4 भाग-1 (ख)
मानके :
अ.

.

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

पदनाम

1

ी. एस.आर.माने
मािहती अिधकारी

2

ी. सिचन अ. वाघ
सवसाधारण सहा यक

3

ी. अ. कु. पाटील
िलिपक-िन-टं कलेखक

4

ी. स.आ.कोरे
िलिपक-िन-टं कलेखक

वत:ची काय पार
पाड यासाठी िदलेली
मानके / कायभार
वृ िवषयक कामकाज
प कार अधी वीकृ ती
िवषयक कामे

जािहरात िवभागाचे
कामकाज
िनयोजन, िवशेष घटक
योजना, जडसं ह,
वाहने, अिध वीकृ ती
लेखा िवषयक कामे
रोखपाल
अ ीम दे यके
भिनिनधी लेखे

कमचा यांचे आ थापना
िवषयक कामकाज,
रजा, वेतनवाढी,
वेतनिन चती, िनवृ ी
वेतन, सेवाखंड
होिडग िवषयक
कामकाज

कमचा यांकडू न वापर यात येणारे िनयम,
िविनयम, सूचना, िनयम, पु तका आिण
अिभलेख
1. शा.िन. सा िव . अिध वी 2005/ . .
8/05/34, िद. 14-2-2005
2. शा.िन. सा िव . अिध वी
2005/324/ . .84/05/34, िद. 16-92005
1. शा.िन. सा िव . पीयुबी-1000/ . .
73/2000/34, िदनांक 1 मे 2001

1. महारा कोषागार िनयम 1965
2. महारा सवसाधारण भिनिन िनयम
3. मुंबई िव ीय िनयमावली
4. महारा नागरी सेवा (वेतन) 1981
5. महारा नागरी सेवा (िनवृ ी वेतन)
1982
1. महारा नागरी सेवा (वेतन) 1981
2. महारा नागरी सेवा (िनवृ ी वेतन)
1982
3. महारा नागरी सेवा (पद हण अवधी,
वीयेतर सेवा, िनलंबन, बडतफ इ.)
1982
4. महारा नागरी सेवा (रजा) 1982
5. महारा नागरी सेवा (वतणुक) 1979
6. महारा नागरी सेवा (िश त व अपील)
1979

िनयम . 4 भाग-1 (ख) . (पाच) यां याकडे असलेले 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 असले या कवा यां या िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या
वग चे िववरण :
अ.
द त ऐवजाचा कार
िवषय
संबंिधत य ती / पदनाम
.
1
न दवही
अिध वीकृ ती
सवसाधारण सहायक
2
न दवही
जािहरात
िलिपक-टं कलेखक
3
वृ िवषयक न दवही
वृ
िलिपक-टं कलेखक
4
काशने-वगणीदारांची नोदवही
काशने
सवसाधारण सहायक
5
सवसाधारण थायी आदे शानुसार आव यक
आ थापना
िलिपक-टं कलेखक
न दव ा, सेवापु तके, न ती, हजेरीपट इ.
6
सवसाधारण थायी आदे शानुसार आव यक
लेखा
िलिपक-िन-टं कले
न दव ा

िनयम . 4 भाग-1 (ख) . (सात) आपले धोरण तयार कर या या कवा याची 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.
.
1

िवचार िविनमयाचा
िवषय
---

यव थे चा तपशील
सवसाधारणपणे मु े ल ात घे ऊन
प कार, प कार संघटनांचे
ितिनधीसोबत आव यकतेनुसार
िवचार िविनमय केला जातो.
शासन आिण िस ी मा यमे
यां यातील सु संवादा या टीने
नेहमीच संबंिधतांशी चच क न
यानुसार कायवाही केली जाते.

कोण या अिधिनयमा /
िनयमा/पिरप का ारे
---

पुनरावृ ी काल
---

िनयम . 4 भाग-1 (ख)
याबाबतचे िववरण :

िनयम
अनु. .
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

बैठकांचे आयोजन कर यात येत नस याने संबंिधत नाही.
. 4 भाग-1 (ख) . (नऊ) अिधका यांची आिण कमचा यांची िनदिशका :

पदनाम
िज हा मािहती अिधकारी
मािहती अिधकारी
दु रमु णचालक-िनटं कलेखक सेवा वग
िजमाका/ सधुद ु ग.
दु रमु णचालक-िनटं कलेखक
दु रमु णचालक-िनटं कलेखक
दु रमु णचालक-िनटं कलेखक
सवसाधारण सहा यक
िलिपक टं कलेखक
िलिपक टं कलेखक
वाहन चालक
वाहन चालक
ी. सु भाष थोरात
सेवा वग िजमाका, सांगली
संदेशवाहक
सायकल संदेश वाहक
संदेश वाहक
िशपाई
िशपाई
व छक-िन-चपराशी

अिधकारी /
कमचा याचे नाव
वष पाटोळे
एस. आर. माने
चं . गो. कािरवडे कर

अ
ब
क

7 नो हबर 2014
15 जुलै 2015
1 जुलै 2013

दू र वनी ./
फॅ स/ई मेल
2656146
2656146
02362-228859

िर त पद

क

--

--

िर त पद

क

--

--

िर त पद

क

--

--

स. अ. वाघ
अ. कु. पाटील
स.आ.कोरे
. शा. पाटील
िर त पद
रोिनयो ऑपरे टर

क
क
क
क
क
ड

9/1/2012
3/8/2013
1/7/2015
9/1/2012
-1 स टबर 2014

2656146
2656146
2656146
2656146
-0233-2602059

िर त पद
अ. मा. यमकर
मं. बा. जगताप
. यो. च हाण
ना. व डे
रा. ह. पाटील

ड
ड
ड
ड
ड
ड

-14/6/2004
18/3/2014
7/7/2001
1/6/2016
1/1/2009

-2656146
2656146
2656146
2656146
2656146

गट

जू िदनांक

िनयम . 4 भाग-1 (ख) . (दहा) येक अिधका याला व कमचा याला िमळणारे मािसक वेतन, तसेच
ािधकरणा या िविनयमांम ये तरतूद के या माणे नुकसानभरपाई दे याची प ती :
अनु. .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

पदनाम
िज हा मािहती अिधकारी
मािहती अिधकारी
दु रमु णचालक-िन-टं कलेखक
दु रमु णचालक-िन-टं कलेखक िजमाका/
सधुद ु गकडे सेवा वग
दु रमु णचालक-िन-टं कलेखक
दु रमु णचालक-िन-टं कलेखक
सवसाधारण सहा यक
िलिपक टं कलेखक
िलिपक टं कलेखक
वाहन चालक
वाहन चालक
रोिनयो ऑपरे टर
संदेशवाहक
सायकल संदेश वाहक
संदेश वाहक
िशपाई
िशपाई
व छक-िन-चपराशी

अिधकारी / कमचा याचे
नाव
वष पाटोळे
एस.आर.माने
िर त
चं . गो. कािरवडे कर

अ
ब
क
क

59233
74098
--33232

िर त
िर त पद
स. अ. वाघ
अ. कु. पाटील
स.आ.कोरे
. शा. पाटील
िर त पद
ी. सु. आ. थोरात
िर त
अ. मा. यमकर
मं. बा. जगताप
. यो. च हाण
ना. ी.नागेश
रा. ह. पाटील

क
क
क
क
क
क
क
ड
ड
ड
ड
ड
ड
ड

------21047
22096
22738
21097
--30445
---24345
16909
27530
19130
21985

गट

एकूण वेतन

िनयम

. 4 भाग-1 (ख) . (अकरा) योजनांचा तपशील, तािवत खर्च दशिवणारा, आप या
अिभकरणाला नेम ू न िदलेला अथसंक प आिण संिवतरीत केले या रकमांचा अहवाल :
िनयोिजत वापर
अिधक अनुदान
अंदाजप िकय
अनु. .
अनुदान
( े व कामाचा
अपेि त अस यास
शीष चे वणन
तपशील)
पयात
सामा य शासन िवभाग
मागणी . ए-6
2220-मािहती व िस दी
अ
800-इतर खच
(00)(01) िज हा मािहती
काय लयाची आ थापना
1
वेतन व भ े (01)
3200000
4149709
2100000
2
अितकािलक भ ा (03)
28000
26360
12000
3
दू र वनी/वीज पाणी (06)
125000
67486
0
4
वास खच
(11)
54000
53382
36000
5
6
7
8
9
10

ब

11
12
13
क

14

काय लयीन खच (13)
भाडे व कर (14)
संगणकावरील खच (17)
अितथी खच -इतर
शासकीय खच (20)
जािहरात व िस दी खच
(26)
मोटार वाहने
(51)
सामा य शासन िवभाग
मागणी . ए-6
2220-मािहती व िस दी
(00)(01)-इतर खच
(102)मािहती के ाची
आ थापना
1) वेतन
2) वास
3) काय लयीन खच
सामा य शासन िवभाग
मागणी . ए-6
2220-मािहती व िस दी
(01) िच पट
(001) संचालन व शासन
जािहरात व िस ी खच

204000
0
6700

167386
0
5800
3800

46000
0
2500

12800

1787000

45000
0

44044
0

25000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

3800
13000

6200

येक

अिभ ाय

िनयम . 4 भाग-1 (ख) . (बारा) अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले या रकमा
आिण अशा काय मां या लाभािधका यांचातपशील :
संबंिधत नाही.
िनयम
अ.
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

अिध.
नाव

. 4 भाग-1 (ख)
पि काधारकाचे

. (तेरा) या य त ना सवलती, परवाने कवा ािधकारप े िदलेली आहे त अशा
य त चा तपशील:
दै िनकाचे /इले ॉिनक
मा यमाचे नाव

अिध वीकृ ती
पि केची मुदत कधी
पयत आहे .

को हापू र/4237

ये ठ प कार
ये ठ प कार

--

31 माच 2018

ी. मधुकर शंकरराव
भोसले
ी. रामराव शंकरराव
भोसले
ी. यशवंतराव द. माने
पाटील
ी.
बंडोपंत
बाळू
काईगडे

को हापू र/4208

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4205

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4124

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4235

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

ी. िवलास शंकरराव
झु ंजार
ी. सु भाष गणपतराव
धुमे
ी. दशरथ िवठोबा
पारे कर
ी.िवलासराव माधवराव
सासने
ी. सु भास केशवराव
दे साई
ी.
िदलावरखान
अयुबखान मु शी उफ
नाना पालकर
ी. बाळासाहे ब रं गराव
पाटील
ी. िशवाजीराव रं गराव
यादव
ी.आ णासाहे ब
बाळासाहे ब नाईक
ी. सोपान बापू साहे ब
पाटील
ी. िव वराव रं गनाथ
साळुं खे
ी. सु रेश रामचं पवार

को हापू र/4230

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4196

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4206

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4080

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4137

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4134

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4136

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4246

ये ठ प कार

--

31 माच 2017

को हापू र/4215

ये ठ प कार

--

31 माच 2017

को हापू र/4216

ये ठ प कार

--

31 माच 2017

--

31 माच 2017

को हापू र/4252

ये ठ प कार

--

31 माच 2017

ी. वसंत जग नाथ
पाटील
ी. भाकर यशवंत शदे

को हापू र/4260

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4268

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

ी. िनवासराव दादासो
पाटील

को हापू र/4273

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

ी. पी. आर. नाईक

अिध वीकृ ती

मांक

को हापू र/4219

पद

जे ठ प कार

21
22
23
24
25

26
27

1
2

ी. सु रेश
नारायण को हापू र/4274
च हाण
ी. बाळासाहे ब उफ को हापू र/4287
िव णू रावबा भोसले
ी. मोहन हवालदार
को हापू र/4288

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

ये ठ प कार

--

31 माच 2017

ये ठ प कार

--

31 माच 2017

ी. आनंदराव
ीपती
जगताप
ी. नंदकुमार गजानन
ओतारी

को हापू र/4311

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

को हापू र/4313

ये ठ प कार

--

31 माच 2018

--

31 माच 2018

--

31 माच 2017

ी. सु िनल तथा राजा को हापू र/4241
गोपाळराव उपळे कर
ी. अिनल िव ाधर को हापू र/4286
वे हाळ

5

ी. ताप सह. ग. जाधव
ी. वसंत आ पासाहे ब
भोसले
ी. राज सजराव पाटील
ी. राजकुमार िव ाधर
पाटील
सौ. सु नंदा काश मोरे

6
7

ी. संजय भाकर भोसले
ी. दे वदास ानू बानकर

1
2
3
4

ी. योगेश ताप सह जाधव
ी. ीराम जय सगराव पवार
ी. आिशष भाऊसाहे ब
कदम
ी. सु रेश बाळासाहे ब पाटील

1
2

ी. संजय सजराव पाटील
ी. काश रं गराव मोरे

3
4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ी. राजकुमार बापू साहे ब
चौगुलै
ी.
ीिनवास शामराव
चौगुले
ी. सु धाकर रा. कािशद
ी. सरदार आनंदराव करले
ी. भारत आनंदराव च हाण
ी. चं कांत दादा िक ु रे
ी.
लुमाकांत
रामचं
नलवडे
ी. सु भाष शांताराम भ मे
ी. िव वास शंकर िदवे
ी. िनिखलराव िव ाधर
पंडीतराव

ये ठ छायािच कार
ये ठ
छायािच कार
ये ठ
छायािच कार

दै िनकांचे संपादक
को हापू र/4058
संपादक
को हापू र/4259
संपादक

दै . पुढारी
दै . लोकमत

31 माच 2018
31 माच 2018

को हापू र/4059
को हापू र/4060

संपादक
संपादक

दै . समाज
दै . स यवादी

31 माच 2018
31 माच 2018

को हापू र/4061

संपािदका

सांय. दै .

31 माच 2018

को हापू र/4209
संपादक
को हापू र/4228
संपादक
दै िनकांचे कायकारी संपादक
को हापू र/5015
कायकारी संपादक
को हापू र/4224
कायकारी संपादक
को हापू र/4075
कायकारी संपादक
को हापू र/4066

कायकारी संपादक
िमक प कार
को हापू र/4070
मु य वात हर
को हापू र/4089
ितिनधी
को हापू र/4229

ितिनधी

को हापू र/4240

बातमीदार

को
को
को
को
को

मु य बातमीदार
बातमीदार
उपसंपादक
विर ठ उपसंपादक
बातमीदार

हापू र/4141
हापू र/4147
हापू र/4165
हापू र/4169
हापू र/4239

को हापू र/4238
को हापू र/4168
को हापू र/4217

ितिनधी
उपसंपादक
बातमीदार

ांती सह

दै . नवसंदेश
दै . मु तनायक

31 माच 2017
31 माच 2018

दै . पुढारी
दै . सकाळ
दै . सधुद ु ग
समाचार
दै . स यवादी

31 माच 2018
31 माच 2017
31 माच 2018

दै . समाज
सायं. दै िनक
ांती सह

31 माच 2018
31 माच 2018

दै . सकाळ ऍ़ ोवन
दै . सकाळ
दै . सकाळ
दै . सकाळ
दै . लोकमत
दै . लोकमत
दै . सकाळ
दै . महान काय
दै . लोकमत
दै . सकाळ

31 माच 2018

31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2017

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2

ी. अिनल केरबा दे शमुख
ीमती नसीम बाबालाल
सनदी
ी. िव वास शामराव पाटील
ी.राजाराम
एकनाथ
भुखानोलकर
ी. गु बाळ परस पा माळी
ी. सु भाष पांडूरंग चावरे
ी. सिचन बलराज यादव
ी. राजाराम ल ढे
ी. अिजत भीमराव मा ाळे
ी. आ पासाहे ब बळवंत
पाटील
ी.
इनायत
जहांगीर
िशरकोळी
सौ. मता योगेश जाधव
ी. सदानंद
आनंदराव
पाटील

को हापू र/4245
को हापू र/4250

बातमीदार
प कार

को हापू र/4242
को हापू र/4248

मु य बातमीदार
उपसंपादक

को
को
को
को
को
को

मु य ितिनधी
तालुका िनिनधी
ि सीपल कर पॉ डर
बातमीदार
िरपोटर
उपमु य उपसंपादक

हापू र/4257
हापू र/4269
हापू र/4270
हापू र/4284
हापू र/4295
हापू र/4301

दै . पुढारी
दै . त ण भारत
दै . लोकमत
दै . त ण भारत
दै . महारा टाई स
दै . समाज
दै . महारा टाई स
दै . लोकमत
दै . सकाळ
दै . लोकमत

31 माच 2017
31 माच 2017
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2017
31 माच 2018
31 माच 2018

को हापू र/4300

सहसंपादक

को हापू र/4314
को हापू र/4315

सह. संपादक
िरपोटर

ी. सतीश जस सग सरीकर
ी. िवजयकुमार मा ती
पाटील
ीमती. वैशाली आिशष
कदम

को हापू र/4316
को हापू र/4317

विर ठ बातमीदार
अिस. चीफ िरपोटर

को हापू र/4318

उपसंपादक

दै . सधुद ु ग
समाचार

31 माच 2018

ीमती. आसावरी िवनय
कदम
ी. िवकास भा कर कांबळे

को हापू र/4319

उपसंपादक

दै . सधुद ु ग
समाचार
दै . सकाळ

31 माच 2018

को हापू र/4320
वर ठ बातमीदार
सा तािहकांचे संपादक
ी. उदय भाकर च हाण
को हापू र/4065
संपादक
ी. सु िनलकुमार वसतंराव को हापू र/5018
संपादक
सरनाईक
ी. राहू ल रामभाऊ पाटील
को हापू र/4132
संपादक
ी. अिजत सह आनंदराव को हापू र/4170
संपादक
घाटगे
ी. िवण पांडुरंग पाटील
को हापू र/4189
संपादक
ी. स ाट िदलीप सणगर
को हापू र/4251
संपादक
ी. िव म सह िवजय सह
पवार
सौ. ितभा द ा य दे शपांडे

को हापू र/4294

संपादक

को हापू र/4309

संपादक

ी. कमलाकर
वटकर

को हापू र/4311

संपादक

रामचं

ी. वितक धनपाल पाटील

पाि काचे संपादक
को हापू र/4312
सह संपादक

ी. संजय िश. दे साई
ी. संिदप सु भाष तावरे

दै िनकांचे छायािच कार
को हापू र/4142
छायािच कार
को हापू र/4214
छायािच कार

दै . वात श ती,
िनपाणी
दै . पुढारी

31 माच 2017
31 माच 2017

दै . पुढारी
दै . पुढारी
दै . पुढारी

31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018

31 माच 2018

सा ता. दे श गती
सा ता. करवीरकाशी

31 माच 2018
31 माच 2018

सा ता.स यघटना
सा ता. करवीर.

31 माच 2018
31 माच 2018

सा ता. वारणेचा वाघ
सा ता.
गिहणीनाथसमाचार
सा ता. सािह य बदू

31 माच 2017
31 मार्च 2017

सा ता. गड ह ल
गती
सा ता गंगाधर

31 माच 2018

पाि क वािभमानी
िवचार

31 माच 2018

दै . सकाळ
सायं. दै . ांती सह

31 माच 2018
31 माच 2017

31 माच 2018

31 माच 2018

1

ी. चा द सु रेश जोशी

इले ॉिनकांचे कायकारी संपादक
को हापू र/4167
वृ संपादक
बी. यू ज
आकाशवाणी.

31 माच 2018

दू रदशन

31 माच 2018

बी. यू ज

31 माच 2018

झी यू ज
टार माझा

31 माच 2017
31 माच 2017

1

ी. र व नागेश कुलकण

2

को हापू र/4119

दू रदशन

को हापू र/5004

वृ संपादक

6

ी.
शिश
बाजोमल
गजवाणी
ी. िवजयकुमार रामचं
कुं भार
ी. ताप राजाराम नाईक
ी. रणिजत बाबू राव
माजगांवकर
ी. िव वास हदु राव कोरे

7

ी. संभाजी द ा य थोरात

को हापू र/4283

1

ी. सु नील रघुनाथ ठाणेकर को हापू र/5005

2

ी. िदपक िव णु सु यवंशी

3
4
5

3

1
2
3

1
2
3

1
2

ी. सिचन
सावंत

बाळकृ ण

को हापूर/4249
को हापू र/4188

ितिनधी
ितिनधी

को हापू र/4267

िज हा
( जर)
ितिनधी
कॅ मेरामन
कॅ मेरामन

को हापू र/5007

कॅ मेरामन

को हापू र/4285

कॅ मेरामन

वतं
को हापू र/4082

ी. िवजयकुमार रामचं
दळवी
ी. उदयकुमार भगवंतराव को हापू र/4133
दे शपांडे
ी.
सु नील
मा ती को हापू र/4310
कोडू सकर
वतं
ी. बशीर इ ािहम अ ार ( को हापू र/5016
प पू )
ी. संभाजी भोसले
को हापू र/4139
ी.
आिद य
अिनल को हापू र/4162
वे हाळ
ीमती वष बाबासाहे ब
पाटोळे
ी. एस. आर. माने

31 माच 2018

इले ॉिनक मा यम ितिनधी
को हापू र/4148
ितिनधी

मावज/0330
मावज/0286

जर

ितिनधी

यवसायी प कार
वतं यवसायी
प कार
वतं यवसायी
प कार
वतं
यवसायी
प कार
यवसायी छायािच कार
छायािच कार
छायािच कार
छायािच कार

शासकीय मा यम
िज हा मािहती
अिधकारी
मािहती अिधकारी

दू रदशन (स ा ी)
साम T V

बी. यू ज
बी. यू ज
साम T V

-------

-------

----एकूण

31 माच 2018
31 माच 2017
31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2017

31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018

31 माच 2018
31 माच 2018
31 माच 2018

31 माच 2017
31 माच 2018
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िनयम

. 4 भाग-1 (ख)

. (चौदा) इले

ॉिनक व पात यास उपल ध असले या कवा या याकडे असले या
मािहती या संबंधातील भाग :
संबिं धत नाही.

िनयम . 4 भाग-1 (ख) . (पंधरा) मािहती िमळिव यासाठी नागिरकांना उपल ध असलेल या सु िवधांचा तपशील,
तसेच सावजिनक सावजिनक वापरासाठी चालिव यात येत असले या ंथालया या कवा वाचनालया या
कामकाजा या वेळांचा तपशील :
अ.
.

सु िवधेचा कार

वेळ

कायप ती

1

भे ट या या वेळे
संदभ त मािहती

काय लयीन
वेळेत

2

अिभलेख
तपासणीसाठी उपल ध
सु िवधांची मािहती
कामा या तपासणीसाठी
उपल ध सु िवधांची
मािहती
प कार आिण अ य
सार मा यम
ितिनध ना अपेि त
असणारी मािहती
ंथालय / वाचनालय
िवषयी मािहती

3

4

5

िठकाण

जबाबदार
त ार
य ती
/ िनवारण
कमचारी
संबंधीत
िज हा
शाखेतील
मािहती
कमचारी
अिधकारी,
को हापू र

िज हा
मािहती
काय लय,
को हापू र

----

काय लयातील
संबंधीत य ती
अशा कारची
मािहती पुरिवत
असतात.
----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

संबंिधत नाही

िनयम
अ.
अ.
.
1

. 4 भाग-1 (ख)

जन मािहती अिधकारी
शासकीय मािहती
पदनाम
अिधकारी नाव
ीमती वष
िज हा
पाटोळे
मािहती
अिधकारी

ब.
अ.
.

सहा यक जन मािहती अिधकारी
सहा यक शासकीय पदनाम
मािहती अिधकारी
नाव
ी. एस.आर.माने
मािहती
अिधकारी

1

क.
अिपलीय अिधकारी
अ. अिपलीय
पदनाम
. अिधकारी
नाव

1

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

को हापू र िज हा मािहती
िज हा
काय लय, म यवत
शासकीय इमारत,
तळमजला, कसबा
बावडा रोड, को हापू र
0231-2656146

. 4 भाग-1 (ख)
िनरं क

ई मेल

diokop@
gmail.com

अिपलीय ािधकारी
मा. सतीश लळीत,
उपसंचालक
(मािहती)
िवभागीय मािहती
काय लय,को हापू र

काय े

प ा / फोन

ई मेल

को हापू र
िज हा

िज हा मािहती
काय लय, म यवत
शासकीय इमारत,
तळमजला, कसबा
बावडा रोड, को हापू र
0231-2656146

diokop@gmail.com

काय े

ी. सतीश उपसंचालक को हापू र
लळीत
(मािहती)
िवभाग

िनयम

प ा / फोन

प ा / फोन

िवभागीय मािहती
काय लय, म यवत
शासकीय इमारत,
तळमजला, कसबा बावडा
रोड, को हापू र 02312662600

. (सतरा) िविहत कर यात येईल अशी इतर मािहती :
-----0000------

ई मेल

यां या
अधीन त
शासकीय
मािहती
अिधकारी
को हापू र
ddikolhapr सांगली
01@gmail सधुद ु ग
.com

िज हा मािहती काय लय,
सांगली

ि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 :

सांगली िज हा

िविश ट काय :िवभागाचे येय / धोरण :-

सव संबंिधत अिधकारी/ कमचारी :-

सारमा यमां दारे शासकीय उप मां या िस दीचे काम.
शासना या क याणकारी योजनांची मािहती जनतेस दे ऊन जनतेचा
ितसाद शासनापयत पोहोचव यासाठी दु हेरी सुसंवादाचे काय केले जाते.
2 अिधकारी व 8 कमचारी

काय :-

महारा शासना या िविवध क याणकारी िनणय, उप म, धोरणे , िविवध
मोिहमा आिण िविवध योजनांची मािहती जनतेपयत पोहचिवणे.
कामाचे िव तृ त व प :- शासकीय दै नंिदन वृ िवशेष सािरत, शासकीय जािहरातीचे वृ प ांना वाटप करणे
जनतेची मते मु यालयामाफत शासनापयत पोहचिवणे,शासकीय काय म, बैठकांचे
वृ संकलन करणे, छायािच ण, िच ीकरण करणे व सारमा यमांना पुरिवणे,
मालम े चा तपशील :- इमारती व जागेचा तपशील. म यवत शासकीय इमारत, सांगली
काय लयीन दू र वनी मांक
:- 2602059/2602072
काय लयीन कामकाज वेळा
:- वग एक व वग दोन अिधकारी- सकाळी 9.45 ते 5.45 पयत
:- वग तीन कमचारी सकाळी 9.45 ते 5.45 पयत
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)
िज हा मािहती अिधकारी (एक)

मािहती अिधकारी (एक)
मािहती अिधकारी (एक)

दू रमु णचालक (एक)
दू रमु णचालकक(एक) (एक)
टं कलेखकए(एक)
सवसाधारण सहायक (एक)

वाहनचालक (गट क) (दोन)
(गट ड)( तीन)

वाहनचालक (गट क) (दोन)

सविलिपकण

िशपाई/ संदेशवाहक

िशपाई/यसंदेशवाहकभ(गट1ड)( तीन) (दोन) : अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये यांचा तपशील

अ. . पदनाम

अिधकार

कत ये

काय लय मुख
हणू न असलेले
अिधकार
--

काय लय मुख हणू न असणा या जबाबदा या पार पाडणे.

1

िज हा मािहती
अिधकारी

2

मािहती अिधकारी

3

दू रमु णचालकटं कलेखक
िलिपकटं कलेखक

--

5

सवसाधारण
सहायक

--

6

िलिपकटं कलेखक
सेवा वग
(िजमाका
सधुद ु ग)

4

--

1) िविवध शासकीय बैठका व काय मांचे
वृ संकलन.
2) दै नंिदन वृ व लेख
( सारमा यमे व महा यू जसाठी).
3) महा यू ज व लोकरा य साठीचा मजकूर तयार करणे. 4)
लोकरा य वगणीदार करणे. 5) िज हा वा षक िनयोजन व
अनुसूिचत जाती उपयोजना िनयोजन व शासकीय ताव तयार
करणे. यासाठी मु यालयाकडू न लागणा या तांि 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.
िर त पद
1) आ थापना 2) वग कृ त जािहरात व यासंबंधी सव कामकाज
3) होिड ज. 4) मािहतीचा अिधकार प े टं कलेखन व संबंिधत
कामे.
5) मािसक कामकाज अहवाल (MIS) (मािसक
बैठक/मािसक अहवाल).
6) अिध वीकृ ती
7) शासकीय सिमती कामकाज (केबल ट, तंटामु ती, 8)
लोकरा य यादी तयार करणे व त ार वर कायवाही.
9) वृ व लेख िलहीणे 10) वृ प शासनमा य यादीवर
घे णेबाबत कामकाज
1) वृ . 2) टपाल-आवक जावक. 3) पो टल टँ प िहशोब. 4)
दशनी जािहरात. 5) वृ प िनयिमतता अहवाल व यासंबंधीचा
प यवहार. 6) काय लयीन सामु ी दे खभाल, दु ती व
यासंबंधीचा प यवहार. 7)जडसं ह. 8) लोकरा य िवतरण
(एजंट िव ी). 9) वाहन शाखा कामकाज
1) लेखा िवषयक सव कामकाज. 2) िज हा वा षक िनयोजन व
अनुसूिचत जाती उपयोजना िबले करणे. मा. िज.मा.अ. व मा. अ.
यां या सम वयाने िनधी खच करणे. 3) लोकरा य िहशोब.

7

वाहनचालक

--

8
9

वाहनचालक

िर त पद

1) वाहन चालिवणे . 2) वाहनांची दे खभाल.
3) लोकरा य पासल आणणे .
4) काय लयीन इतर अनुषंिगक कामे.
--

सायकल संदेश
वाहक
(िर त पद)

िर त पद

--

10

रोिनओ ऑपरे टर
िजमाका
को हापू र येथील
रोिनओ ऑपरे टर
सेवा वग

--

1) लेखा शाखा व कोषागार काय लयाशी संबंिधत संप ू ण
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 . काय लयीन व छता कामे.
काय लयातील विर ठां या सूचनां माणे कामे करणे

11

संदेशवाहक

--

1) दौरे / बैठक न द. 2) प कार पिरषद िनमं ण / काय म
िनयं ण. 3) लेखा पाव या. 4) सव वृ प े तारीखवार/ मिहनावार
ग े बांधणे .
काय लयीन व छता कामे.
काय लयातील विर ठां या सूचनां माणे कामे करणे

12

िशपाई

--

1) दू रिच ण व िच फीत बनिवणे /

छायािच ण व गॅ लरीबनिवणे .
2) मा. पालकमं ी व इतर मं ीमहोदय
संबंधीची का णे. 3) हॉईस रे कॉिडग.
कामे करणे
3) वृ प ांची न द (दै िनके व सा तािहके ) काय लयातील
विर ठां या सूचनां माणे कामकाज करणे

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

अ. . पदनाम
िज हा मािहती
1
अिधकारी

2

मािहती अिधकारी

अिधकार

कत ये

काय लय मुख
हणू न असलेले
अिधकार
--

काय लय मुख हणू न असणा या जबाबदा या पार पाडणे.

1) मं ी महोदयांचे तसेच मह वा या
य त या काय मांचे क हरे ज करणे.
2) िविवध सभा, बैठकांना उप थत राहणे,
वृ संपादन 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 यू ज ि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, नू तनीकरण 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 अनुसूिचत
जाती उपयोजना अनुदान प यवहार करणे,
पाठपुरावा करणे

3

दु रमु णचालकटं कलेखक
(आ थापना िवषयक
कायभार)

--

4

िलिपक- टं कलेखक

--

1) सेवा पु तके, वेतन िन चती, वेतन पडताळणी,
वेतनवाढी अ यावत ठे वणे
2) अ जत/ वै कीय रजा मंज ू री, िकरकोळ रजा/
बदली सु ी. रजा िहशोब, प यवहार.हजेरी पट,
अ यावत ठे वणे.
3) आ थापना लंिबतत िनरी ण अहवाल पू तता.
4) सु टीतील कामाची यव था.
5) मंज ू र पदे, सेवा आ ावली अ यावत ठे वणे.
ये ठता यादी, गोपिनय अहवाल प यवहार.
6) मु यालयास/ िवमाका/ िज हािधकारी,
िनवडणू क शाखा, सेवायोजन आ थापना
िवषयक मािसक, ैमािसक, सहामाही, वा षक
अहवाल/ मािहती पाठिवणे,
7) येरवडा कारागृ ह पुणे/ ले.सामु ी भांडार
को हापू र 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.
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 मंज ू र 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 िफत 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.
28) शासना या िविवध सिम यांचे कामकाज करणे.
29) मािसक कामकाज अहवाल तयार क न तो
िवमाकास सादर करणे.
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सवसाधारण सहायक --

1) दै नंिदन वृ सार मु यालयास सादर करणे.
2) डॅ श बोडवर का णे अपलोड करणे.
3) वृ ,े लेख टं कलेखन, िनमं णे टं कलेखन, वृ े
िवमाका, मु यालय, महा यू ज व सार
मा यमांना पाठिवणे.
4) महा यू ज 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 यू ज ि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 टी हायरस आ ावली
अ यावत ठे वणे. लॅ न सु िवधा अ यावत ठे वणे

िनयम . 4 भाग-1(ख)
मानके :

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

अ. .

पदनाम

वत:ची काय पार पाड यासाठी
िदलेली मानके/ कायभार

1

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

1) िविवध शासकीय बैठका व
काय मांचे वृ संकलन.
2) दै नंिदन वृ व लेख ( सारमा यमे व
महा यू जसाठी).
3) महा यू ज व लोकरा य साठीचा
मजकूर.
4) लोकरा य वगणीदार.5) िज हा
वा षक िनयोजन व अनुसूिचत 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.

2

ी. रणिजत आ. पवार
िलिपक- टं कलेखक

3

ी. संदीप राठोड
िलिपक टं कलेखक
सेवा वग िजमाका
सधुद ू ग

1) आ थापना 2) वग कृ त जािहरात व
यासंबंधी सव कामकाज 3)होिड ज.
4) मािहतीचा अिधकार प े टं कलेखन व
संबंिधत कामे.
5) मािसक कामकाज
अहवाल (MIS) (मािसक बैठक/मािसक
अहवाल).
6) अिध वीकृ ती कामकाज
7) शासकीय सिमती कामकाज (केबल
ट, तंटामु ती, 8) लोकरा य यादी तयार
करणे व त ार वर कायवाही.
9) वृ 10) वृ प शासनमा य यादीवर
घे णेबाबत कामकाज
11) वृ व लेख िलहीणे
1) लेखा. 2) िज हा वा षक िनयोजन व
अनुसूिचत जाती उपयोजना. िनधी खच
करणे

कमचा यांकडू न वापर यात
ये णारे िनयम, िविनमय, सू चना,
ि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

1)महारा नागरी िनयम सेवा (वेतन) 1982
2) महारा नागरी सेवा (िनवृ ी वेतन)
1982
3) शा.िन. सा ािव . पीयूबी-1000/
. . 73/200/34, िदनांक-2001
4) 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/
34, िद.16/9/2005

1) महारा कोषागार िनयम 1965
2) महारा ट सवसाधारण भिनिन िनयम
3) मुंबई िव ीय िनयमावली.
4)

4

ी. शंकराराव पां. पवार
सवसाधारण सहायक

1) वृ . 2) महा यू ज. 3) टपाल-आवक
जावक. 4) पो टल टँ प िहशोब. 5)
दशनी जािहरात. 6) वृ प िनयिमतता
अहवाल व यासंबंधीचा
प यवहार.
7) काय लयीन सामु ी दे खभाल, दु ती
व यासंबंधीचा प यवहार. 8) जडसं ह.
9) लोकरा य िवतरण (एजंट िव ी). 10)
वाहन शाखा.

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (पाच ) : यां याकडे असलेले 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. .

1

2

3

द तऐवजाचा कार
सवसाधारण थायी
आदे शानुसार आव यक
न दव ा , कमचा यांचे
आ थापना िवषयक कामकाज
वग कृ त/ भूसंपादन जािहरात
िवतरण, भूसंपादन जािहरात
दे यक तपासणी, वृ प
पडताळणी व दशनी जािहरात
िवषयक कामकाज, मािहतीचा
अिधकार, लोकरा य यादी
(ऑनलाईन), लोकरा य
प यवहार, अिध वीकृ ती
िवषयक कामकाज, िविवध
शासकीय सिम या कामकाज.
सवसाधारण थायी
आदे शानुसार आव यक
न दव ा , लेखा िवभाग,
िहशोब व मागणी.
वृ िवषयक कामकाज,
जडसं ह, काशने िवतरण,
आवक जावक िवषयक
संगणक िवभाग, कामकाज

िवषय
आ थापना, जािहरात,
अिध वीकृ ती, मािहतीचा
अिधकार, िविवध शासकीय
सिम या.

लेखा, लोकरा य िहशोब. भांडार

वृ , आवक जावक, काशने,
जडसं ह, भांडार

संबंिधत य ती / पदनाम
ी. रणिजत आ. पवार
िलिपक- टं कलेखक

ी. संदीप राठोड
िलिपक टं कलेखक
सेवा वग िजमाका सधुद ु ग
ी.
शंकराराव
पां.
सवसाधारण सहायक

पवार

ि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 यकतेनुसार
िवचारिविनमय केला जातो. शासन
आिण िस दी मा यमे यां यातील
सु संवादा या 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

सांगली ये थील िज हा मािहती काय लया या सिम यांची यादी कािशत करणे.
अ.
.

सिमतीचे
नाव

1

िज हा तरीय
काय लयात
कामा या
िठकाणी
मिहलांचा
छळळिज हा त
रावरील
िन न तर
त ार िनवारण
सिमती
महा मा गांधी
तंटामु त गाव
मोहीम
बातमीदारांना
पुर कार
िज हा तरीय
िनवड सिमती

1)अ य - संचालक
( शासन)मावजस, मुंबई
2) सद य सिचव :- िज हा
मािहती अिधकारी
3) सद य :- अशासकीय
मिहला सद य एक
4) सद य :- शासकीय
कमचारी मिहला एक व
शासकीय कमचारी पु ष एक

खाजगी
दू रिच वाणी
वािह यांसाठी
िज हा तरीय
संिनयं ण
सिमती

1)अ य - िज हािधकारी
2) सद य िज हा पोलीस
अधी क
3) सद य सिचव:- िज हा
मािहती अिधकारी.
4) अशा. सद य :- दोन
सामािजक कायक य
5) सद य मिहला
महािव ालयाचे ाचाय एक
6) मानसोपचार त

2

3

सिमतीचे सद य

1)अ य - िज हािधकारी
2) सद य िज हा पोलीस
अधी क
3) िज हा मराठी प कार
संघटनेचे अ य
4) अ.भा. मराठी प कार
संघटनेचे अ य
5) सव िधक खपा या दै िनकाचे
संपादक.
5) वयंसेवी सं थेची मिहला
ितिनधी एक
6) सद य सिचव:- िज हा
मािहती अिधकारी.

सिमतीचे
उि ट

सभा
िकती
वेळा
घे यात
ये ते

सभा
जनसामा यां
साठी खुली
आहे कवा
कसे

सभे चा
कायवृ ां
त
(उपल ध)

मिहला
कमचा यांना
याय िमळवूर दे णे
कामा या िठकाणी
मिहलांचा छळ
होवू नये तसेच
अ यायाबाबत
मिहला या
तकारीचे िनवारण
करणे
महा मा गांधी
तंटामु त गाव
मोहीम भावी व
यश वीिर या
राबिवणा या
पू रक व
बोधना मक
बात यातू न या
मोिहमेला
व तुिन ठ
िस दी दे णा या
वृ प बातमी
दारांना
िज हा तरावर
पुर कार दे णे.

मिहला
कमचा
यांकडू न
अ याया
बाबत
त ारी
ात
होताच.

नाही

--

वष तुन
एकदा

नाही

आहे .

दू रिच वािह यांवर
तसेच केबल
नेटवक दारे
सािरत होणा या
अ लील,
हसाचारी
िच पट, सारण
जािहराती वर
िनयं णासाठी

दोन

नाही

आहे

िनयम

. 4 भाग-1(ख)

. (नऊ) अिधका यांची िनदिशका :

अ. . पदनाम
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

िज हा मािहती अिधकारी
मािहती अिधकारी
दू रमु णचालक
िलिपक टं कलेखक
सवसाधारण सहायक
िलिपक टं कलेखक
सेवा वग िजकामा सधुद ु ग
वाहनचालक
वाहनचालक
रोिनओ ऑपरे टर
सेवा वग िजमाका को हापू र
िशपाई
सायकल संदेशवाहक
संदेशवाहक

अिधकारी/ कमचा यांचे
नाव
िर त पद
ीमती सं दा द. बीडकर
िर त पद
ी. र.आ. पवार
ी. शं. पां. पवार
ी. संदीप राठोड

गट

जू िदनांक

दूर वनी
ई-मेल

./ फॅ स/

अ
ब
क
क
क
क

-22-7-2015
-16-5-2012
12-8-2013
16-8-2014

ी. ब.कुं. मांडवे
िर त पद
ी. सु. आ. थोरात

क
क
ड

1-6-2012
-8-10-2014

2602059,2602072

ी. र.डो. दे वरे
िर त पद
ी. अ.ह. कांबळे

ड
ड
ड

1-6-2012

2602059,2602072

2602059,2602072
2602059,2602072
2602059,2602072
2602059,2602072

2602059,2602072

26-11-1986 2602059,2602072

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (दहा) येक अिधका याला व कमचा याला िमळणारे मािसक वेतन, तसेच
ािधकरणा या िविनयमांम ये तरदू द के या माणे नुकसानभरपाई दे णाची प दती :
अ. .

पदनाम

1
2
3
4
5
6

िज हा मािहती अिधकारी
मािहती अिधकारी
दू रमु णचालक
िलिपक टं कलेखक
सवसाधारण सहायक
िलिपक टं कलेखक
सेवा वग िजमाका सधुद ु ग
वाहनचालक
वाहनचालक
िशपाई
सायकल संदेशवाहक
संदेशवाहक
रोिनओ ऑपरे टर
सेवा वग िजमाका को हापू र

7
8
9
10
11
12

अिधकारी/ कमचा यांचे
नाव
िर त
सं दा द. बीडकर
िर त
र.आ. पवार
शं. पां. पवार
संदीप जगदीश राठोड

गट

एकूण वेतन

अ
ब
क
क
क
क

-48,108
-27,056
38,653
--

ब.कुं. मांडवे
िर त पद
र.डो. दे वरे
िर त पद
अ.ह. कांबळे
सु. आ. थोरात

क
क
ड
ड
ड
ड

29,250
-16,438
-28,388
--

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (अकरा) योजनांचा तपशील, तािवत खच दशिवणारा, आप या येक
अिभकरणाला नेम ू न िदलेला अथसंक प आिण संिवतरीत केले या केले या रकमांचा अहवाल :
अ. . अंदाजप कीय शीष चे
अनु दान
िनयोजन वापर अिधक
अिभ ाय
वणन
( े व
अनु दान
कामाचा
अपेि त
तपशील)
अस यास
पयात
अ
सामा य शासन िवभाग
मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी 800- इतर
खच (00)(01) िज हा मािहती
काय लायाची आ थापना
1
वेतन व भ े (01)
16,00,000
-(+)1,29,000
2
अितकािलक भ ा (03)
22,000
-(+)27,000
3
दू र वनी/वीज पाणी (06)
1,22,000
-0
4
वास खच (11)
52,000
-0
5
काय लयीन खच (13)
2,04,000
-0
6
भाडे व कर (14)
0
-0
7
संगणकावरील खच (17)
6,700
-0
8
अितथी खच- इतर
3600
-0
शासकीय खच (20)
9
जािहरात व िस दी खच (26)
0
-(+)8,82,533
10
मोटार वाहने (51)
12,000
-0
ब
सामा य शासन िवभाग
---मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी (00)(01)
इतर खच (102) मािहती
क ाची आ थापना
11
1) वेतन (01)
9,05,000
-0
12
13
क

14

2) वास (11)
3)काय लयीन खच (13)
सामा य शासन िवभाग
मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी
(01)िच रपट इतर खच
(001) संचालन व शासन
जािहरात व िस दी खच

7,000
55,000

----

--

--

--

3,000
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

नाव /

वृ प /

पि का

पदनाम व प ा

वृ सं था

नु तनीकरण िदनांक

मांक
1

को हापूर/4030

2

को हापूर/4032

3

ी. कमलाकर गणपतराव भोसले संपादक, प ा- संदेश
सांगली

टीग ेस रेवणी रोड

दै . नवसंदेश

31 माच 2018

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

दै . ललकार

31 माच 2018

को हापूर/5001

ी. संजय

दै . जन वास

31 माच 2018

4

को हापूर/4097

ी. िदलीप िव ाधर पाटील, - संपादक प ा- प कारनगर, सांगली

दै . स यदू त

31 माच 2018

5

को हापूर/4178

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

दै . ित वनी

31 माच 2018

6

को हापूर/4035

ी. सुभाष बापूराव खराडे , - काय.संपादक प ा- प कारनगर , सांगली

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 यदू त

31 माच 2018

9

को हापूर/4037

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

दै . अ दू त

31 माच 2018

10

को हापूर/4160

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

दै . पुढारी

31 माच 2018

11

को हापूर/4457

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

दै . पुढारी

31 माच 2018

12

को हापूर/4038

ी. मंगेश माधव मं ी, वृ . ितिनधी प ा-आिशव द िब ड ग, एस.टी. टॅ ड रोड,
सांगली

दै . त ण. भारत

31 माच 2018

13

को हापूर/4043

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

14

को हापूर/4125

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

दै . जन वास

31 माच 2018

15

को हापूर/4218

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

,दै . जन वास

31 माच 2018

16

को हापूर/4045

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

दै .जन वास

31 माच 2018

17

को हापूर/4271

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

. दै .सकाळ

31 माच 2018

18

को हापूर/4213

दै . सकाळ

31 माच 2017

19

को हापूर/4171

ी. ीिनवास शंकर नागे, विर ठ उपसपांदक प ा- लॉट नं . 395, पुतळाई, मराठी
शाळा, यशवंतनगर, सांगली

. दै . लोकमत

31 माच 2016

20

को हापूर/4212

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

दै . लोकमत

31 माच 2017

21

को हापूर/4408

दै . लोकमत

31 माच 2018

22

को हापूर/4177

दै . पु यनगरी

31 माच 2017

हाद भोकरे , - संपादक प ा- खांडेक र वाचनालय खणभाग, सांगली

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

ी. यशोवधन जय सग मोरे , उपसंपादक प ा- मु.पो. ता. पलूस िज. सांगली
ी. द ा य एकनाथ कुलकण , मु य उपसंपादक प ा- द
गावभाग , सांगली

साद अपाटमट,

दै . महारा

टाई स

31 माच 2018

23

को हापूर/4195

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

दै . महान काय

31 माच 2018

24

को हापूर/4232

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

दै . पुढारी

31 माच 2018

25

को हापूर/4143

ी. िशवाजी दु ंडा पा कांबळे ,
सांगली

दु रदशन मुंबई

31 माच 2018

26

को हापूर/4226

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

दै . केसरी

31 माच 2017

27

को हापूर/5008

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

दै . ललकार, दै .
जन वास, दै . केसरी

31 माच 2018

28

को हापूर/4211

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

सा ता. कामगार जगत

31 माच 2017

29

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

30

को हापूर/4054

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

सा ता. रयत, िवटा

31 माच 2018

31

को हापूर/5056

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

सा ता. लोक वास,

31 माच 2018

32

को हापूर/5014

सौ. हाजरा आबालाल तांबोळी- पवार
सांगली

सा ता. वात मंच

31 माच 2018

33

को हापूर/4110

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

सा ता. सहासन

31 माच 2018

34

को हापूर/4172

सा ता. ीिनधी

31 माच 2018

35

को हापूर/4055

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

सा ता. आपले जग
िकल करवाडी

31 माच 2018

36

को हापूर/4231

ी. हे मंत ल मण पवार, संपादक प ा- एच.पी.गॅ स. कॉ ले स 1 ला मजला बँ क
ऑफ इंिडया शेजारी िमरज , सांगली

सा ता. अिभरेखा

31 माच 2018

37

को हापूर/4236

ी. अमरनाथ सुभाष खराडे , काय. संपादक प ा- प कारनगर ललकार भवन
एस.टी. टॅ ड मागे , सांगली

सा ता. समाधान

31 माच 2018

38

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 2017

39

को हापूर/4227

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

ये ठ प कार

31 माच 2018

40

को हापूर/4243

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

वृ वािहनी झी 24 तास

31 माच 2017

41

को हापूर/4247

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

सा तािहक- स ा थान

31 माच 2017

42

को हापूर/ 4253

ी. जय सग द ा य कुं भार , बातमीदार प ा- हरीपूर ता.िमरज ,सांगली

दै . सकाळ

31 माच 2017

43

को हापूर/ 4254

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

ये ठ प कार

31 माच 2018

44

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

45

को हापूर/4261

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

सा ता. जे.के. टाई स

31 माच 2018

46

को हापूर/4272

जर प ा - र व िनवास, लोकमा यनगर िमरज िज.

संपादक प ा- मु.पो. िवटा ता. खानापूर िज.

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

ी. ऋषीकेश सुभाष खराडे , - छायािच कार प ा- प कारनगर , सांगली

दै . ललकार

31 माच 2018

47

को हापूर/4273

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

वृ वािहनी टी. ही. - 9

31 माच 2018

48

को हापूर/ 4277

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

जे ठ प कार

31 माच 2017

49

को हापूर/ 4278

संपादक सा ता- ितसरा
डोळा

31 माच 2017

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

50

को हापूर/ 4279

51

को हापूर/ 4280

52

को हापूर/ 4281

53

मावज/0360

संपादक सा ता- गत
हदु थान

31 माच 2017

ी. हा ण मगदू म, प ा- ल मणराव िकल कर िव ामंिदर जवळ पलूस ता. पलूस
िज. सांगली

संपादक सा ता- पलूस
समाचार

31 माच 2017

ी.रामदास साळु ं खे प ा- सोनार मळा हडको कॉलनी सुयनगर लॉट नं . 183 .
सांगली

िज हा ितिनधी

ी.हं बीरराव देशमुख प ा- िशराळा पोलीस टे शन समोर मु ला स ह सग सटर
पाठीमागे िशराळा ता. िशराळा िज. सांगली

िनवृ मािहती अिधकारी

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

दै . सांज महानगरी,पुणे

31 माच 2017
31 माच 2017

मावजस

54

को हापूर / 4289

ी. िववेक मुकुं दराव दाभोळे प ा- मु.पो. बागणी ता. वाळवा िज. सांगली

उपसंपादक दै . पुढारी

31 माच 2017

55

को हापूर / 4291

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

मु य उपसंपादक, दै .
केसरी

31 माच 2017

56

कोलहापूर / 4290

ी. िवकास मा ती सुयवंशी प ा- लोखं डी पुलाजवळ, हरीपूर सांगली

िरपोटर, दै . केसरी

31 माच 2017

57

को हापूर /4302

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

बातमीदार दै . सकाळ

31 माच 2018

58

को हापूर / 4303

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

बातमीदार दै . सकाळ

31 माच 2018

59

को हापूर / 4304

जर (िज हा ितिनधी)
वृ वािहनी आयबीएन
लोकमत

31 माच 2018

60

को हापूर / 4292

ी. िवण भगवान कवठे कर प ा- रामनगर, वानले सवाडी, सांगली

संपादक सा ता- लोकहो
जागे हाल तरच जगाल

31 माच 2017

61

को हापूर / 4293

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

62

को हापूर / 4298

ी. आ णासाहे ब दु ंडा पा कोरे प ा- ल ॅ टनं . 13, गणेश कॉलनी को हापूर रोड
(पूव) बस थानकामागे , सांगली

63

कोिवअस/46

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

64

को हापूर / 4322

ी. मदन बंडु पाटील प ा- मितथ बंगला, एस.टी. टँ ड रोड,, सांगली-416416

ये ठ प कार

31 माच 2018

65

को हापूर / 4323

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

ये ठ प कार

31 माच 2018

66

को हापूर / 4324

ी. 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

67

को हापूर / 4325

ी. अमृत सुरेश चौगुले प ा- गावभाग 1045 क, सांगली िज हा म यवत बँ क
गावभाग शाखेसमोर, एस.टी. टॅ ड रोड, सांगली416416

उपसंपादक , दै . पुढारी,
सांगली

31 माच 2018

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

ये ठ छायािच कार

31 माच 2017

ये ठ प कार

31 माच 2018

सद य को हापूर
िवभागीय अिध वकृती
सिमती,

31 माच 2017

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (चौदा) इले
मािहती या संबंधातील भाग :
संबंिधत नाही.

ॉिनक व पात यास उपल ध असले या कवा यां याकडे असले या

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (पंधरा) मािहती िमळिव यासाठी नागिरकांना उपल ध असले या सु िवधांचा तपिशल,
तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यासाठी चालिव यात येत असले या ंथालया या कवा वाचनालया या
कामकाज या वेळांचा तपशील :
अ. .

सु िवधे 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 सु िवधांची मािहती
कामाचा तपासणीसाठी
उपल ध सु िवधांची 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. . शायकीय
मािहती
अिधकारी नाव
1
ीम. सं दा द.
बीडकर

पदनाम

काय े

.िज हा सांगली
मािहती
िज हा
अिधकारी

प ा / फोन

ई-मेल

अिपलीय
ािधकारी

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

sangmahiti@gmai
l.com

मा.
उपसंचालक
(मािहती)
िवभागीय
मािहती
काय लय,
को हापू र

ब. सहायक जन मािहती अिधकारी

अ. . शायकीय
मािहती
अिधकारी नाव
1
ी. सं दा द.
बीडकर

पदनाम

काय े

मािहती
सांगली
अिधकारी िज हा

प ा / फोन

ई-मेल

िज हा मािहती
काय लय, म यवत
शासकीय इमारत,
सांगली- िमरज रोड,
िवजयनगर सांगली.
2602059,262072

sangmahiti@gmail.com

क. अिपलीय अिधकारी

अ. . अिपलय
अिधकारी नाव
1
ी. सितश
लळीत

पदनाम

काय े

प ा / फोन

िनयम . 4 भाग-1(ख)
िनरं क

. (सतरा) िविहत कर यात येईल अशी इतर मािहती :

उपसंचालक को हापू र उपसंचालक
(मािहती)
िवभाग
(मािहती)
िवभागीय मािहती
काय लय,
को हापू र 02132662600
2663427

-----00-----

ई-मेल
ddikolhapr01
@gmail.com

अिपलीय
ािधकारी
को हापू र
सांगली
सधुद ु ग

िज हा मािहती काय लय,
सधु दुग

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, सधुद ु ग 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, सधुद ु ग

प ा

: मु य शासकीय इमारत, सी- लॉक,
पिहला मजला, सधुद ु गनगरी 416812

काय लय मुख

: िज हा मािहती अिधकारी, सधुद ु ग .

शासकीय िवभागाचे नाव

: मािहती व जनसंपक महासंचालनालय, मुंबई

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त

: सामा य शासन िवभाग

काय े :-

भौगोिलक :

िविश ट काय :-

सधुद ु ग िज हा : काय नु प : सधुद ु ग िज हा.
सारमा यमां दारे शासकीय उप मां या िस दीचे काम.

िवभागाचे येय / धोरण :-

शासना या क याणकारी योजनांची मािहती जनतेस दे ऊन जनतेचा
ितसाद शासनापयत पोहोचव यासाठी दु हेरी सु संवादाचे काय केले जाते.

सव संबंिधत अिधकारी/ कमचारी :- 1 अिधकारी व 17 कमचारी
काय :-

महारा शासना या िविवध क याणकारी िनणय, उप म, धोरणे, िविवध
मोिहमा आिण िविवध योजनांची मािहती जनतेपयत पोहचिवणे.
कामाचे िव तृ त व प :- शासकीय दै नंिदन वृ िवशेष सािरत, शासकीय जािहरातीचे वृ प ांना वाटप करणे
जनतेची मते मु यालयामाफत शासनापयत पोहचिवणे,शासकीय काय म, बैठकांचे
वृ संकलन करणे, छायािच ण, िच ीकरण करणे व सारमा यमांना पुरिवणे,
मालम े चा तपशील :- इमारती व जागेचा तपशील. मु य शासकीय इमारत, सधुद ु ग
काय लयीन दू र वनी मांक
काय लयीन कामकाज वेळा
वाहनचालक

:- 02362 228859
:- वग एक अिधकारी- सकाळी 9.45 ते 5.45 पयत
:- वग तीन कमचारी सकाळी 9.45 ते 5.45 पयत
:- सकाळी 9.30 ते 6.30 पयत
:- वग चार कमचारी सकाळी 9.30 ते 6.30 पयत

सा तािहक सु ी व िविश ट सेवेसाठी रिवले या :- कामा या

पानुसार सु ी या िदवशी काम.

काय लयाचा ा प त ता

िज हा मािहती अिधकारी (एक)

मािहती सहा यक (दोन)

-------------------------------------पयवे क (एक)

---------------------------------िसनेयं चालक (एक)

दू रमु णचालक (एक)

वाहनचालक (गट क) (दोन)

िलिपक टं कलेखक (दोन)

सवसाधारण सहायक (एक)

िशपाई/ संदेशवाहक (गट ड)( सात )

िनयम

. 4 भाग-1(ख)

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

अ. . पदनाम

अिधकार कत ये

1

िज हा मािहती
अिधकारी

काय लय
मुख
हणू न
असलेले
अिधकार

काय लय मुख हणू न असणा या जबाबदा या पार पाडणे.

2

मािहती सहा यक
(िजमाका) िर त पद

--

--

3

मािहती सहा यक
(उमाका)
िर त पद

--

--

4

पयवे क (सेवावग
िवमाका को हापू र)

--

--

5

दू रमु णचालकटं कलेखक

--

1) वृ तसार 2) वृ त टं कलेखन 3) ई मेलव न आलेले लेख, वृ त
संदेश दे वाण-घे वाण करणे लेखा शाखा व कोषागार काय लयाशी
संबंिधत संप ू ण
कामकाज.4) सव शासकीय काय लयांशी
होणा या प यवहाराचे टपाल िवतरण.5) प कार पिरषद िनमं ण
/ काय म िनमं ण. िज हा मािहती अिधकारी/विर ठांनी
सोपिवलेली अ य सव कामे पार पाडणे.

6

दू रमु णचालकटं कलेखक
सेवावग (िजमाका
सधुद ु ग )

--

1) वृ तसार 2) वृ त टं कलेखन 3) ई मेलव न आलेले लेख, वृ त
संदेश दे वाण-घे वाण करणे 4) लोकरा य वगणीदार यादी तसेच
लोकरा य अहवाल पाठिवणे 5) वग कृत व दशनी जािहरात
िवतरण, व मागणीप सादर करणे 6) फाई स व रिज टर अ ावत
ठे वणे, िज हा मािहती अिधकारी व मािहती सहा यक यांनी
सोपिवलेली सव कामे

7

िलिपक- टं कलेखक
सेवा वग (िजमाका
सांगली )

--

--

8

सवसाधारण सहायक

--

1) वृ तसार 2) वृ त टं कलेखन 3) आ थापना सेवापु तके अ ावत
ठे वणे, गोपनीय अहवाल व प यवहार, सेवािनवृ ती करणे,
वेतनिन चती,
सेवापडताळणी, आ थापनािवषयक सव
न दव ा व रिज टर अ ावत ठे वणे, कमचारी वैय तक धािरका
फाई स अ ावत ठे वणे व अ य आ थापनािवषयक सव कामे 4)
वाहन दु ती िवषयक
ताव पाठिवणे, लॉगबु क व इितहास
न दव ा अ ावत ठे वणे 5) मािसक अहवाल पाठिवणे, (मािसक
बैठक/मािसक अहवाल). एम.आय.एस तयार करणे 6) मािहतीचा
अिधकार 2005 मािहती पुरिवणे व या या न दी रिज टरम ये घे णे
7) िज हा मािहती अिधकारी व मािहती सहा यक यांनी सोपिवलेली
सव कामे.8) वृ तसार 9) टपालांने आले या बात या टाईप क न
वृ तप ांना िवतरीत करणे, 10) टपाल-आवक जावक करणे 11)

काय लयीन प यवहारासाठी लागणारे मु ांक अ व ब न दवही
अ ावत ठे वणे, याचा िहशोब िलहीणे, 12 ) आलेले खुलासे तयार
क न पाठिवणे, िज हा मािहती अिधका-यांनी सोपिवलेली सव कामे.
9

िलिपक- टं कलेखक
(उमाका)
(सेवावग
िवमाका को हापू र)

10

िसनेयं चालक
(िर त पद)

--

--

11

वाहनचालक

--

1) वाहन चालिवणे. 2) वाहनांची दे खभाल.
3) लोकरा य पासल आणणे.
4) काय लयीन इतर अनुषंिगक कामे.

12

वाहनचालक

13

रोिनओ ऑपरे टर
(िर त पद)
दु रमु क संदेशवाहक

14

15

16

1) वाहन चालिवणे. 2) वाहनांची दे खभाल.
3) लोकरा य पासल आणणे.
4) काय लयीन इतर अनुषंिगक कामे.
--

--

--

1) लेखा शाखा व कोषागार काय लयाशी संबंिधत संप ू ण
कामकाज.2) सव शासकीय काय लयांशी होणा या प यवहाराचे
टपाल िवतरण.3) प कार पिरषद िनमं ण / काय म िनमं ण.
िज हा मािहती अिधकारी/विर ठांनी सोपिवलेली अ य सव कामे पार
पाडणे. वृ तसार 2) वृ त टं कलेखन 3) ई मेलव न आलेले लेख,
वृ त संदेश दे वाण-घे वाण करणे लेखा शाखा व कोषागार
काय लयाशी संबंिधत संप ू ण कामकाज.

दु रमु क संदेशवाहक( -सेवा वग सधुद ु ग )

1) सव शासकीय काय लयांशी होणा या प यवहाराचे टपाल
िवतरण.2) का णे काढणे व संबंिधत काय लयास दे णे 3) प कार
पिरषद िनमं ण / काय म िनमं ण. िज हा मािहती
अिधकारी/विर ठांनी सोपिवलेली अ य सव कामे पार पाडणे. तसेच
लोकरा य अहवाल पाठिवणे 5) वग कृत व दशनी जािहरात
िवतरण, व मागणीप सादर करणे 7) फाई स व रिज टर अ ावत
ठे वणे, िज हा मािहती अिधकारी व मािहती सहा यक यांनी
सोपिवलेली सव कामे
1) सव वृ प े तारीखवार / मिहनावार ग े बांधणे. काय लयीन
व छता कामे.2) वृ प ांची न द (दै िनके व
सा तािहके ) 3)
काय लयातील विर ठां या सूचनां माणे कामकाज करणे 4) िज हा
मािहती अिधकारी/विर ठांनी सोपिवलेली अ य सव कामे पार
पाडणे.
1)प कारांना काय लयीन टपाल, प यवहार वाटप करणे. 2)
दै िनकांची का णे काढणे, 3) काय लयीन द तरचे िनटिनटके वग 3
या कमचा-यांना िवचा न फाईल करणे. िज हा मािहती
अिधकारी/विर ठांनी सोपिवलेली अ य सव कामे पार पाडणे.

व छक िन सेवक

17

सायकल संदेशवाहक

18

सायकल संदेशवाहक
(उमाका) िर त पद
िशपाई (उमाका)

19

----

--

1) दौरे / बैठक न द. 2) प कार पिरषद िनमं ण / काय म
िनयं ण. 3) दै िनकांची का णे काढणे, 4) काय लयीन द तरचे
िनटिनटके वग 3 या कमचा-यांना िवचा न फाईल करणे.
िज हा मािहती अिधकारी/विर ठांनी सोपिवलेली अ य सव कामे पार
पाडणे.

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

अ. . पदनाम
िज हा मािहती
1
अिधकारी

2

मािहती
सहा यक(िजमाका)
िर त पद

3

मािहती सहा यक
(िवमाका) िर त पद
दु रमु णचालकटं कलेखक

4

अिधकार

कत ये

काय लय
मुख हणू न
असलेले
अिधकार
--

काय लय मुख हणू न असणा या जबाबदा या पार
पाडणे.

---

1) लोकरा य वगणीदार यादी (ऑनलाईन ) टाईप
करणे.
2) लोकरा य प यवहार करणे.
3) लोकरा य माणप तयार करणे.
4) वृ प े न याने यादीवर घे णे / दरवाढ ताव
टं कलेखनकरणे,
5) वग कृ त जािहरात िवतरण आदे श तयार करणे,
िवतरण
6) न दवही रोटे शन न दवही,आवक- जावक न दवही
अ यावत ठे वणे.
7) जािहरात िवतरणाचा दै िनक, सा तािहक, मािसक
अहवाल पाठिवणे.
8) भूसंपादन जािहरात दे यके पडताळणी क न दे णे.
9) ई- टडिरे ग जािहरातीची मािहती मु यालयास सादर
करणे.
10) भूसंपादन दे यकांची मािहती घे णे व मु यालयास
सादर करणे.
11) दशनी जािहरात मागणी प े िवमाकास सादर
करणे.
12) मु यालयाकडू न मंज ू र दशनी जािहरात चे िवतरण
करणे.
13) दशनी जािहरात न दवही अ यावत ठे वणे .
14) येरवडा कारागृ ह पुणे/ ले.सामु ी भांडार को हापू र
यांना प े, िदनद शका, टे शनरी मागणी प े पाठिवणे.
15) जडसं ह सांभाळणे, न दी ठे वणे.
16) काय लयासाठी वेळोवेळी लागणारे सािह य खरे दी
करणे.
17) ई-मेल पाहणे करणे. मु यालयाकडू न ा त
झालेले संदेश मा. िजमाअ यां या िनदशनास आणणे व

5

दु रमु णचालकटं कलेखक

सादर करणे
18) वृ टं कलेखन करणे. वृ प ांना दे णे.
1) मं ी महोदयांचे तसेच मह वा या
य त या काय मांचे क हरे ज करणे.
2) िविवध सभा, बैठकांना उप थत राहणे ,
वृ संपादन 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 यू ज ि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 णे, 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 अनुसूिचत
जाती उपयोजना अनुदान प यवहार करणे,
पाठपुरावा करणे
16) वृ पडताळणीसाठी मदत करणे.
17) अिध वीकृ तीबाबतचा प यवहार, त ते तयार
करणे.
1) सेवा पु तके, वेतन िन चती, वेतन पडताळणी,
वेतनवाढी अ यावत ठे वणे
2) अ जत/ वै कीय रजा मंज ू री, िकरकोळ रजा/ बदली
सु ी. रजा िहशोब, प यवहार.हजेरी पट,अ यावत
ठे वणे.
3) आ थापना लंिबत िनरी ण अहवाल पू तता.
4) सु टीतील कामाची यव था.
5) मंज ू र पदे , सेवा आ ावली अ यावत ठे वणे.
ये ठता यादी, गोपिनय अहवाल प यवहार.

6) मु यालयास/ िवमाका/ िज हािधकारी, िनवडणू क
शाखा, सेवायोजन आ थापना िवषयक मािसक,
ैमािसक, सहामाही, वा षक अहवाल/ मािहती
पाठिवणे,
7) मह वाचा प यवहार टं कलेखन करणे
8) वृ टं कलेखन करणे. वृ प ांना दे णे.
9) वाहन दु ती ताव, दु तीबाबतचे दरप क
मागिवणे , लॉगबु क व इितहास न दव ा अ ावत
ठे वणे.
10) मािहतीचा अिधकार आलेली प े न द ठे वणे. व
मा. िज. मा. अ., मा.स. यांचेमाफत मािहती उपल ध
क न दे णे.
11) मािहतीचा अिधकार अहवाल मु यालयास सादर
करणे.
12) मािहतीचा अिधकार फाई स अ यावत ठे वणे .
6
7

िलिपक- टं कलेखक
िर त पद
सवसाधारण सहायक

---

1) दै नंिदन वृ सार मु यालयास सादर करणे.
2) वृ े टं कलेखन क न मा यमांना पाठिवणे.
3) आवक / जावक प यवहार, टपाल खच
(पो टे ज) िहशोब ठे वणे .
4) काय माची छायािच े वृ प ांना पाठिवणे.
5) वृ ,े लेख, महा यू ज िस दीची न द ठे वणे.
6) छायािच े सं हीत क न ठे वणे, िवषयवार/
तारीखवार जतन करणे. मागणीनुसार पुरिवणे.
7) मु यालयाकडू न ा त होणा या काशनांचे
िवतरण करणे व अहवाल सादर करणे.

अ.
.
1

2

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (चार) व (पाच ) : वत:ची काय पार पाड यासाठी यां याकडू न ठरिव यात आलेली
मानके :
पदनाम
वत:ची काय पार पाड यासाठी िदलेली
कमचा यांकडू न वापर यात ये णारे
मानके/ कायभार
िनयम, िविनमय, सू चना, िनयम,
पु तका आिण अिभलेख
िज हा मािहती
1)मं ी महोदय दौरे व काय म
1) शा.िन. सा िव
. अिध वी
अिधकारी
2)िविवध शासकीय बैठका व काय मांचे 2005/
. .
8/05/34,
वृ संकलन.
िद.14/2/2005
3)िज हा वा षक िनयोजन व अनुसूिचत जाती 2)शा.िन.सा िव .अिध वी2005/32
उपयोजना
4/ . .84/05/ 34, िद.16/9/2005
3)मािहतीचा अिधकार िनयम 2005
4)महारा नागरी िनयम सेवा (वेतन)
1982
5) महारा नागरी सेवा (िनवृ ी
वेतन) 1982
6) शा.िन. सा ािव . पीयू बी-1000/
. . 73/200/34, िदनांक-2001
मािहती सहा यक
िर त पद

3

मािहती सहा यक

िर त पद

4

दु रमु क चालक
िन टं कलेखक
ीम. शु भांगी
मे ी

1) वग कृ त/दशनी जािहरात व यासंबंधी सव
कामकाज
2) लोकरा य यादी तयार करणे व त ार वर
कायवाही
.3) वृ प शासनमा य यादीवर घे णेबाबत
कामकाज
4) वृ त टं कलेखन करणे
5) वृ प िनयिमतता अहवाल, यासंबंधीचा
प यवहार .
6) काय लयीन सामु ी दे खभाल, दु ती व
यासंबंधीचा प यवहार.
7)जडसं ह.

5

दु रमु क चालक िन -टं कलेखक
ी. चं कांत
कािरवडे कर
सेवा वग िजमाका
को हापू र

1) शा.िन. सा ािव . पीयूबी-1000/
. . 73/200/34, िदनांक-2001

1)महारा नागरी िनयम सेवा (वेतन)
1982
2) महारा नागरी सेवा (िनवृ ी
वेतन) 1982
3) शा.िन. सा ािव . पीयू बी-1000/
. . 73/200/34, िदनांक-2001
4) मािहतीचा अिधकार िनयम 2005

6

7

िलिपक
टं कलेखक सेवा
वग (िवमाका
को हापू र )
सवसाधारण
सहायक
ी. रधुनाथ
कांब?ळे

.

1)वृ टं कलेखन 2)पो टल टँ प िहशोब
3)टपाल-आवक जावक.
4)आ थापना 5)वृ त टं कलेखन करणे 3)
मािहतीचा अिधकार प े टं कलेखन व संबंिधत
कामे,4)मािसक कामकाज
अहवाल(MIS)(मािसकबैठक/मािसक
अहवाल). 5) वाहन शाखा.6) मह वाचा
प यवहार टं कलेखन करणे

ि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
वग कृ त/ भूसंपादन जािहरात
1
िवतरण, दशनी जािहरात
िवषयक
कामकाज,जडसं ह, संगणक
िवभाग, कामकाज, वृ प
पडताळणी,लोकरा य यादी
(ऑनलाईन), लोकरा य
प यवहार,
सवसाधारण थायी
2
आदे शानुसार आव यक
न दव ा , कमचा यांचे
आ थापना िवषयक
कामकाज, वृ िवषयक
कामकाज, मािहतीचा
अिधकार, अिध वीकृ ती
िवषयक कामकाज, िविवध
शासकीय सिम या
कामकाज.

िवषय
जडसं ह, भांडार, जािहरात

संबंिधत य ती / पदनाम
ीम. शु भांगी मे ी
दु रमु क चालक-िन-टं कलेखक

आ थापना, मािहतीचा अिधकार,
वाहने, िविवध शासकीय सिम या.

ी. चं कांत कािरवडे कर
दु रमु क चालक-िन-टं कलेखक
सेवा वग िजमाका को हापू र

र व कुमार च हाण
िलिपक टं कलेखक सेवा वग
(िवमाका को हापू र )

3

4

आवक जावक िवषयक,
काशने िवतरण,

वृ , आवक जावक, काशने,
रघुनाथ कांबळे
1)आ थापना,2)वृ त टं कलेखन
सवसाधारण सहायक
करणे 3) मािहतीचा अिधकार प े
टं कलेखन व संबंिधत कामे,4)मािसक
कामकाज
अहवाल(MIS)(मािसकबैठक/मािसक
अहवाल). 5) वाहन शाखा.6)
मह वाचा प यवहार टं कलेखन
करणे

ि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 यकतेनुसार
िवचारिविनमय केला
जातो. शासन आिण
िस दी मा यमे
यां यातील सु संवादा या
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

सधुद ु ग येथील िज हा मािहती काय लया या सिम यांची यादी कािशत करणे.
अ. .

सिमतीचे नाव

सिमतीचे सद य

सिमतीचे उि ट

सभा िकती
वेळा
घे यात
ये ते

सभा
जनसामा
यांसाठी
खुली आहे
कवा कसे

सभे चा
कायवृ ां
त
(उपल ध)

1

िज हा तरीय
काय लयात कामा या
िठकाणी मिहलांचा
छळळिज हा तरावरी
ल िन न तर त ार
िनवारण सिमती

1)अ य - संचालक
( शासन)मावजस, मुंबई
2) सद य सिचव :- िज हा
मािहती अिधकारी
3) सद य :- अशासकीय
मिहला सद य एक
4) सद य :- शासकीय
कमचारी मिहला एक व
शासकीय कमचारी पु ष
एक

मिहला
कमचा यांना याय
िमळवूर दे णे
कामा या िठकाणी
मिहलांचा छळ
होवू नये तसेच
अ यायाबाबत
मिहला या
तकारीचे िनवारण
करणे

मिहला
कमचा यांक
डू न
अ यायाबाब
त त ारी
ा त होताच.

नाही

--

2

महा मा गांधी
तंटामु त गाव मोहीम
बातमीदारांना पुर कार
िज हा तरीय िनवड
सिमती

1)अ य - िज हािधकारी
2) सद य िज हा पोलीस
अधी क
3) िज हा मराठी प कार
संघटनेचे अ य
4) अ.भा. मराठी प कार
संघटनेचे अ य
5) सव िधक खपा या
दै िनकाचे संपादक.
5) वयंसेवी सं थेची
मिहला ितिनधी एक
6) सद य सिचव:- िज हा
मािहती अिधकारी.

महा मा गांधी
तंटामु त गाव
मोहीम भावी व
यश वीिर या
राबिवणा या पू रक
व बोधना मक
बात यातू न या
मोिहमेला
व तुिन ठ िस दी
दे णा या वृ प
बातमी दारांना
िज हा तरावर
पुर कार दे णे.

वष तुन
एकदा

नाही

आहे .

3

खाजगी दू रिच वाणी
वािह यांसाठी
िज हा तरीय
संिनयं ण सिमती

1)अ य - िज हािधकारी
2) सद य िज हा पोलीस
अधी क
3) सद य सिचव:- िज हा
मािहती अिधकारी.
4) अशा. सद य :- दोन
सामािजक कायक य
5) सद य मिहला
महािव ालयाचे ाचाय एक
6) मानसोपचार त

दू रिच वािह यांवर
तसेच केबल
नेटवक दारे
सािरत होणा या
अ लील,
हसाचारी िच पट,
सारण जािहराती
वर िनयं णासाठी

दोन

नाही

आहे

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (नऊ) अिधका यांची िनदिशका :
अ. पदनाम
अिधकारी/
गट
.
कमचा यांचे नाव
1
िज हा मािहती अिधकारी
िम लद म. बांिदवडे कर अ

जू िदनांक

दू र वनी ./ फॅ स/ ईमेल

30-11-2015

228859

क

04.04.1985

228859

E-Mail: diosindhdrg@gmail.
Com

2
3

मािहती सहा यक िर त पद
मािहती सहा यक िर त पद

क
क

4

पयवे क (सेवा वग
िवमाका,को हापू र)

4

दू रमु क चालक-िनटं कलेखक

ीमती शु भांगी सु.
मे ी

क

13.07.1985

228859

5

दू रमु क चालक-िनटं कलेखक(सेवा वग

ी. चं कांत गो.
कािरवडे कर

क

13.10.1982

228859
E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com

ी. र व कुमार ना.
च हाण

क

01.08.2008

228859
E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com

ी. सं िदप ज. राठोड

क

30.08.2013

228859

ी. रघुनाथ तु. कांबळे

क

01/09/1997

---

--

---

ी.रामदास ी. परब

िजमाका

सधुदु ग )

6

िलपीक-िन- टं कलेखक सेवा
वग (िवमाका को हापू र )

7

िलपीक-टं कलेखक
(सेवावग िजमाका,सां गली)
सवसाधारण सहा यक

8
9
10

िसनेयं चालक
(िर त पद)
वाहनचालक

11

वाहनचालक

12

रोिनओ ऑपरे टर

ी. िस ाथ िस.
मठकर

क

15.10.1982

ी.ल मीकांत वा.
वगुलकर

क

02.05.1990

E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com
E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com

E-Mail: diosindhdrg@gmail.com

228859
E-Mail: diosindhdrg@gmail.com

---228859
E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com
228859
E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com

ड

(िर त पद )

13

दु रमु ण संदेश वाहक

ी. मा ती गु.
आरे कर

ड

12.10.1982

228859

14

दु रमु ण संदेश वाहक

ड

06.06.1986

228859
E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com

15

व छक- िन-सेवक

ी. अिवनाश स.
होडावडे कर
ी. िभवा शं. बांवकर

ड

01.01.1991

228859
E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com

16
17

सायकल संदेश वाहक
िर त पद
िशपाई

07.09.2013

228859
E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com

18

सायकल संदेशवाहक

E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com

ड
ीमती सा ी सं. मोरे

ड

ीमती व नाली ब.
कुभार

ड

16.12.2013

228859
E-Mail:
diosindhdrg@gmail.com

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (दहा) येक अिधका याला व कमचा याला िमळणारे मािसक वेतन, तसेच
ािधकरणा या िविनयमांम ये तरदू द के या माणे नुकसानभरपाई दे णाची प दती :
अ.
.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

पदनाम
िज हा मािहती अिधकारी
मािहती सहा यक िर त पद
मािहती सहा यक (उमाका)
िर त पद
पयवे क
दू रमु णचालक िन टं कलेखक
दू रमु णचालक िन टं कलेखक
सेवा वग िजमाका सेवा वग
िजमाका सधुब ु ग
िलिपक टं कलेखक सेवा वग
िजमाका सांगली
िलिपक टं कलेखक (उमाका)
सेवा वग िवमाका को हापू र
सवसाधारण सहायक
िसनेयं चालक
वाहनचालक
वाहनचालक
रोिनओ ऑपरे टर (उमाका)
िर त पद
दु रमु क संदेशवाहक
दु रमु क संदेशवाहक
व छक िन सेवक
सायकल संदेशवाहक(उमाका)
िर त पद
िशपाई
सायकल संदेशवाहक

अिधकारी/ कमचा यांचे
नाव
िम लद म. बांिदवडे कर

गट

एकूण वेतन

अ
क
क

68,962/-

रामदास ी. परब
शुभांगी सु. मे ी
चं कांत गो. कािरवडे कर

क
क
क

43,664/22,185/25,713/-

संिदप ज. राठोड

क

26,015/-

र व कुमार ना. च हाण

क

--

रधुनाथ तु. कांबळे
िर त पद
िस दाथ िस. मठकर
ल मीकांत वा. वगुलेकर

क
क
क
क
ड

35,865/34,308/- 29,731/29,050/-

मा ती गु. आरे कर
अिवनाश स. होडावडे कर
िभवा शं. बावकर

ड
ड
ड
ड

26,159/- 15,969/15,969/-

सा ी सं. मोरे
व नाली ब. कुं भार

ड
ड

43,664/22,185/-

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (अकरा) योजनांचा तपशील, तािवत खच दशिवणारा, आप या येक
अिभकरणाला नेम ू न िदलेला अथसंक प आिण सं िवतरीत केले या केले या रकमांचा अहवाल :
अ. . अंदाजप कीय शीष चे
अनु दान
िनयोजन
अिधक अनु दान
अिभ ाय
वणन
वापर
अपेि त अस यास
( े व
पयात
कामाचा
तपशील)
अ
सामा य शासन िवभाग
मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी 800- इतर
खच (00)(01) िज हा
मािहती काय लायाची
आ थापना
1
वेतन व भ े (01)
32,00,000/-- (+) 33,00,000/2
अितकािलक भ ा (03)
23,000/-- (-)
9,000/3
दू र वनी/वीज पाणी (06)
1,23,000/-- (+)
27,000/4
वास खच (11)
54,000/-- (+)
11,000/5
काय लयीन खच (13)
1,94,000/-- (+)
16,000/6
भाडे व कर (14)
---7
संगणकावरील खच (17)
6,600/-- (+)
13,400/8
अितथी खच- इतर
3,600/-- (+)
2,400/शासकीय खच (20)
9
जािहरात व िस दी खच
3,000/-- (+) 4,92,,000/(26)
10
मोटार वाहने (51)
15,000/-- (+)
40,000/ब
सामा य शासन िवभाग
---मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी (00)(01)
इतर खच (102) मािहती
क ाची आ थापना
11
1) वेतन (01)
---12
2) वास (11)
---13
3)काय लयीन खच (13)
---क
सामा य शासन िवभाग
---मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी
(01)िच पट इतर खच
(001) संचालन व शासन
14
जािहरात व िस दी खच
4,57,137
-- (+) 3,00,863/-

ि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 /
पदनाम व प ा

वृ प /वृ सं था

नु तनीकरण
िदनांक

1.

को हापूर/4003

ी. िव म मुकुं दराव कदम, उपसंपादक, 103, मेन रोड, कणकवली िज. सधुद ु ग

दै . सधुद ु ग समाचार

31 माच 2018

2.

को हापूर/4004

ी. िदलीप राजाराम हदळे कर,संप ादक, 368, अे, िशवाजीनगर, कणकवली , सधुद ु ग

सा तािहक कनक सधु

31 माच 2018

3.

को हापूर/4012

ी. नंदिकशोर अनंत महाजन,संपादक, घर नं. 1951, भरड रोड, मालवण िज. सधुद ु ग

सा तािहक आघाडी

31 माच 2018

4.

को हापूर/4276

ी. आनं द िव ल अंधारी,संपादक, , मु. पो. जानवली िश क कॉलनी , तरदंळे रोड,
कणकवली, िज. सधुद ु ग

जे ठ प कार

31 माच 2018

5.

को हापूर/4014

ी. उ म सूयकांत वाडकर,संपादक, 87, पाडगावकर िब ड ग, साईलवाडा, सावंतवाडी
िज. सधुद ुग

सा तािहक कडे लोट

31 माच 2018

6.

को हापूर/4015

सा तािहक लोकगंगा

31 माच 2018

7.

को हापूर/4016

ी. गजानन राजाराम नाईक,संप ादक , डी एफ 291/ओ सव दयनगर साईलवाडा,
सावंत वाडी िज. सधुद ु ग

सा ता. कोकणसाद

31 माच 2018

8.

को हापूर/4018

ी. िकरण बाबुराव ठाकू र,संपादक , 180, गु वार पेठ, िटळकवाडी, बेळगांव

दै . त णभारत

31 माच 2018

9.

को हापूर/4021

ी. अिभम यु गणपत ल ढे , ितिनधी , िशवश ती साद, मु.पो. इ सुली,पागावाडी
ता. सावंतवाडी िज. सधुद ु ग

दै . कोकण सकाळ

31 माच 2018

10.

को हापूर/4023

ी. चं कांत सहदेव सामंत, ितिनधी, गणेशकृपा , मु. पो. कुडाळ, िज. सधुद ु ग

दै . त णभारत

31 माच 2018

11.

को हापूर/4027

ी. िदिलप (बाळ) िव वनाथ खडपकर, वतं
ओरोस बु ु क, ता. कुडाळ, िज. सधुद ु ग

वतं यवसायी
छायािच कार

31 माच 2018

12.

को हापूर/4098

ी. वसंत िसताराम केसरकर, ये ठ प कार, नंदािदप िनवास िजमखाना, सावंत वाडी,
िज. सधुद ुग

13.

को हापूर/4103

ी. मुकुं दराव हरी कदम, ये ठ प कार, 103, मेन रोड, कणकवली िज. सधुद ुग

14.

को हापूर/4129

ी. शेखर का होबा सामंत,िज हा ितिनधी, जी/2 स ा ी िब ड ग नवनगर, िज हा
मु यालय मु.पो. रानबांब ुळ ी, ता. कुडाळ, िज. सधुद ु ग

15.

को हापूर/4154

16.

को हापूर/4159

17.

को हापूर/4180

18.

को हापूर/4182

19.

को हापूर/4183

20.

ी. भाऊसाहे ब हरी कदम,संपादक, 103, मेन रोड, कणकवली िज. सधुद ु ग

यवसायी छायािच कार, 321, मु. पो.

ी. मनोहर रामचं कालकुं ीकर,संपादक, मु. पो. बेळगांव
ी. हषवधन िदनकर धारणकर,संप ादक, िवनायक म ॅ शन, पो ट ऑिफस जवळ,
सावंत वाडी, िज. सधुद ु ग

ये ठ प कार

31 माच 2018

ये ठ प कार

31 माच 2018

दैिनक त ण भारत

31 माच 2018

दैिनक

31 माच 2018

ी.रणझु ंझार,

सा तािहक
स य काश,

31 माच 2018

दैिनक त ण भारत,

31 माच 2017

दैिनक र नािगरी
टाइ स,

31 माच 2017

ी. िशव साद मायबा दे साई,उपसंप ादक, मु.पो. कोलझर, ता. दोडामाग, िज. सधुद ुग

दैिनक सकाळ,

31 माच 2017

को हापूर/4184

ी. महे श िव ानं द सरनाईक,उपसंपादक, मु.पो.माळगाव, ता. मालवण, िज. सधुद ु ग

दैिनक लोकमत

31 माच 2017

21.

को हापूर/4191

ी. संतोष व. वायंगणकर, िनवासी संपादक , मु.पो. कणकवली िज. सधुद ु ग

दै . हार,

31 माच 2017

22.

को हापूर/ 4192

ी. संजय र. मालवणकर,, ितिनधी,,मु.पो. ता. वगुल , भटवाडी, िज. सधुद ु ग

दै . सकाळ

31 माच 2017

23.

को हापूर/ 4193

ी. रोशन िभ. तांबे , ितिनधी , मु.पो. भरणी, ता. कणकवली, िज. सधुद ु ग

दै . सागर

31 माच 2017

24

को हापूर/ 4194

ी. िकशोर गो. राणे, सधुद ु ग

दै . हार

31 माच 2017

25

को हापूर/4199

ी. अवधुत मधुकर पोईपकर, उपसं पादक , मु. पो. ने र,ता. कुडाळ, िज. सधुद ु ग

दै . त ण भारत,

31 माच 2018

26.

को हापूर/4200

ी. िनले श अशोक जोशी,वात हर, 1497, अिभनवनगर,
सधुद ु ग

आकाशवाणी

31 माच 2018

27

को हापूर/4201

ीम. संजीवनी द ा य देसाई, संपािदका , मु. पो, पगुळी, वायमन गाडनजवळ, ता.
कुडाळ िज. सधुद ुग

सा तािहक याध,

31 माच 2018

28

को हापूर/4202

ी. शंशां क
सधुद ु ग

साम मराठी

31 माच 2018

29.

को हापूर/4221

ी. हे मंत भा कर कुलकण ,तालुका ितिनधी ,2143, मु. पो. ता. देवगड, साटमवाडी,
िज. सधुद ुग

दै . हार

31 माच 2017

ी. मोद दयानंद ठाकू र, ितिनधी, हॉटे ल गणे श कृपा कंपाऊंड, मु.पो.ता. कुडाळ, िज.
सधुद ुग
ी. ल मीकांत मनोहर भावे,िज हा ितिनधी, अनंत रेसीडे सी, सावंत कंपाऊंड
िव ानगर, कणकवली, िज. सधुद ुग

ितिनधी, मु. पो. हरकुळ खुद, ता. कणकवली, िज. सधुद ुग

ीधर मराठे ,िरपोटर/

.1, मु. पो.ता. कुडाळ, िज.

जर,63/9,बॅ. खडकर, मु. पो. ता. वगुल , िज.

30.

को हापूर/4223

ी. उमेश गणपत तोर कर ,तालुका ितिनधी, 3637, सांिगडवाडी, मु. पो. ता. कुडाळ
िज. सधुद ुग

दै . हार

31 माच 2017

31.

को हापूर/4233

ी. सुरेश बाबुराव कौलगेकर , ितिनधी , बी. के.रोड, मु. पो. ता. वगुल, िज. सधुद ुग

दै . रणझु ंझार

31 माच 2018

32.

को हापूर/4234

ी. महे श मनोहर खोत, संपादक, मु. कातवण पो. कुणके वर, ता. दे वगड िज. सधुद ु ग

सा तािहक अणूरेण,ू

31 माच 2017

33.

को हापूर/2444

ी. अशोक करंब ळे कर , जे ठ प कार, मु. पो. ता.कणकवली मुंबई गोवा माग िज.
सधुद ु ग

जे ठ प कार

31 माच 2017

34

को हापूर/4282

ी. िनितन जग नाथ तळे कर ,प कार, 245 ई वग, च डे वरी अप टमेट, मु. पो.
कणकवली, तेलीआळी, िज. सधुद ु ग

सा ता. सधुगजना

31 माच 2017

जर, मुंबई दुरदशन
स ा ी वािहनी

31 माच 2018

जर, झी 24 तास

31 माच 2018

35

को हापूर/ 4262

ी. िवजय साबाजी गावकर,
ता. कणकवली

जर, संतोषी कृपा,नाडकण नगर, मु.पो. कलमठ,

36

को हापूर/ 4263

ी. िवकास संभाजी गावकर
िज. सधुद ुग

37

को हापूर/4264

ी. नर जग नाथ कोलते, ितिनधी, मु.पो.क ळ,गावठणवाडी, ता. वैभ ववाडी, िज.
सधुद ु ग

दै . हार,

31 माच 2018

38

को हापूर/4266

ी. राजन आनंद च हाण , जे ठ प कार , 1347,बोरभाटवाडी, मु.पो.ओरोस बु ु क, ता.
कुडाळ िज. सधुद ुग

जे ठ प कार,

31 माच 2018

39

को हापूर/4299

दै . हार

31 माच 2018

40

को हापूर/4296

ी. मािणक िव वनाथ सावंत , उपसंपादक िनसग अप मेट लाक न.4 मु. पो.
कणकवली

दै . हार

31 माच 2018

41

को हापूर/4305

ी. संिदप िव वनाथ अडनाईक, उपसंपादक ., दारा गैरव िकशो भोसले मु पो. माणगाव
ता कुडाळ

दै . लोकमत

31 माच 2018

42

को हापूर/4308

ी. आनं द सोनु लोके, संपादक,

सा ता. देवदू ग

31 माच 2018

43

को हापूर/4307

ी. तेजस तुकाराम देसाई, ितिनधी, मु. पो. केर ता. दोडामाग

दै . हार

31 माच 2018

44

को हापूर/4306

ी. कुणाल मधुसुदन मांजरेकर, ितिनधी, 844वायरी रोड भरड मालवण

दै . हार

31 माच 2018

45

को हापूर/4297

ी. राज दे िवदास खां डाळे क र, 2520 खां डाळे क र िनवास खां डाळे कर माग, मालवण

सा ता. जनयुग

31 माच 2018

46

को हापूर/4319

ी. गणेश वसंत जेठे,

दै . पुढारी

31 माच 2018

जर,

ीकृपा िब डग, मु.पो.रेवतळे ता. मालवण,

ी. माधव रामचं कदम , मु. पो. कणकवली

ितिनधी मो. क

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (चौदा) इले
मािहती या संबंधातील भाग :
संबंिधत नाही.

े पो क ळ ता. कणकवली

ॉिनक व पात यास उपल ध असले या कवा यां याकडे असले या

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (पंधरा) मािहती िमळिव यासाठी नागिरकांना उपल ध असले या सु िवधांचा तपिशल,
तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यासाठी चालिव यात येत असले या ंथालया या कवा वाचनालया या
कामकाज या वेळांचा तपशील :
अ. . सु िवधे चा कार
वेळ
कायप दती
िठकाण
जबाबदार
त ार
य ती/
िनवारण
कमचारी
1
भे ट या या वेळे संदभ त
काय लयीन काय लयातील
िज हा
संबंिधत
िज हा
मािहती
वेळेत
संबंधीत य ती
मािहती
शाखेतील
मािहती
अशा कारची
काय लय, कमचारी
अिधकारी,
मािहती पुरिवत
सांगली
सांगली
असतात
2
अिभलेख तपासणीसाठी
उपल ध सु िवधांची मािहती
--//---//---//---//---//-3
कामाचा तपासणीसाठी
उपल ध सु िवधांची मािहती
--//---//---//---//---//-4
प कार आिण अ य सार
मा यम ितिनध ना
--//---//---//---//---//-अपेि त असणारी मािहती.
ंथालय / वाचनालय
िवषयी मािहती
संबंिधत नाही
िनयम . 4 भाग-1(ख) . (सोळा) जन मािहती अिधका यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपशील :
अ. जन मािहती अिधकारी
अ. शासकीय मािहती पदनाम
काय
प ा / फोन
ई-मेल
. अिधकारी नाव
े
1
ी. िम लद म.
िज हा
सधुद ु ग िज हा मािहती
diosindhdrg@gm
बांिदवडे कर
मािहती
िज हा
काय लय, मु य
ail.com
अिधकारी
शासकीय इमारत, सी
लॉक, पिहला मजला,
सधुद ु गनगरी
228859,228684
5

अिपलीय
ािधकारी
मा. उपसंचालक
(मािहती)
िवभागीय
मािहती
काय लय,
को हापू र

ब. अिपलीय अिधकारी

अ.
.
1

अिपलय
अिधकारी नाव
ीम. सितश
लळीत

िनयम . 4 भाग-1(ख)
िनरं क

पदनाम

काय े

प ा / फोन

उपसंचालक को हापू र
(मािहती)
िवभाग

ई-मेल

उपसंचालक
ddikolhapr01
(मािहती) िवभागीय @gmail.com
मािहती काय लय,
को हापू र 02132662600
2663427
. (सतरा) िविहत कर यात येईल अशी इतर मािहती :
----000-----

अिपलीय
ािधकारी
को हापू र
सांगली
सधुद ु ग

