कलम 4(1)(b)(I)
उप ममाहहितत कमारर्यालर,
कमारर व कतर्तव्र रमायांचमा तपशतल
ककारर्यालरकाचच नकानांव :

उपमकाहहितती ककारर्यालर, डहिकाणणू हज.पकालघर

पतका

:

कच.एल.पपोंदका हबिल्डडींग, पकारनकाकका,डहिकाणणू तका.डहिकाणणू हज.पकालघर

ककारर्यालर प्रममुख

:

मकाहहितती आहधिककारती, डहिकाणणू

शकासकतीर हवभकागकाचच नकानांव : मकाहहितती व जनसनांपकर महिकासनांचकालनकालर, मनांतकालर, ममुनांबिई
ककोणत्रका मनांतकालरकाततील खकात्रकाच्रका अहधिनस्त : सकामकान्र प्रशकासन हवभकाग, (ककारर्या.-34)मनांतकालर, ममुबि
नां ई
ककाररकचत : पकालघर हजल्हिका भभौगकोलतीक : -हवहशष्ट ककारर

पकालघर ककारर्यानरू
मु प : शकासकतीर प्रहसध्दती

: शकासनकाच्रका रकोजनका व धिकोरणकानांचती प्रहसध्दती.

हवभकागकाचच ध्रचर/धिकोरण : शकासनकातरर जनतचसकाठती रकाबिहवण्रकात रचणकाऱ्रका रकोजनका व धिकोरणकानांचतीहवहवधि मकाध्रमकातणून प्रहसध्दती.
सवर सनांबिनांधितीत कमरचकारती : मकाहहितती अहधिककारती, दणूरममुद्रणरनांतचकालक, हलहपक टनां कलचखक
ककारर : जकास्ततीत जकास्त ववृतपत व इलचक्टट्रॉहनक प्रसकार मकाध्रमकानांदकारच प्रहसध्द करणच.
ककामकाचच हवस्तवृत स्वरूप : घडतीपहतकका, मकाहहिततीपमुसस्तकका, ववृत, लचख, हवशचष लचख, रशकथका,
ममुलकाखतती आहददकारच शकासनकाच्रका रकोजनचचती मकाहहितती जनतचपरर्यंत पकोहिचहवणच.
मकालमतचचका तपशतील : दणूरध्वनती, सनांगणक, वकाहिन इ.
इमकारतती व जकागचचका तपशतील : कच.एल.पपोंदका हबिल्डडींग, पकारनकाकका,डहिकाणणू हज.पकालघर
उपलब्धि सचवका : दणूरध्वनती, सनांगणक, रफॅ क्स.ई-मचल
सनांस्थचच्रका सनांरचनकात्मक तक्त्रकामध्रच ककाररकचतकाचच प्रत्रचक स्तरकावरचच तपशतील :
ककारर्यालरतीन दणूरध्वनती क्रमकानांक व वचळका : 02528-222857

वचळ : सककाळती 10-00 तच 5-45

सकाप्तकाहितीक समुटती व हवहशष्ट सचवचसकाठती ठरहवलचल्रका वचळका : दमुसरका व चभौथका शहनवकार व रहववकार

सनांस्थचचका प्रकारूप तक्तका
ममाहहितत अहधिकमारत
उप ममाहहितत कमारर्यालर, डहिमाणण
दणरममुद्रण रयां त्रचमालक-हन-टयां कललेखक
सवर्तसमाधिमारण सहिमाय्रक
हलहपक-टयां कललेखक
वमाहिनचमालक
समारकल सयांदलेशवमाहिक
ररोहनओ ऑपरले टर
पहरचर
[कलम 4(1)(b)(i) ] नममुनका (अ)

डहिमाणण रले थतल उप ममाहहितत कमारर्यालरमाततल
अहधिकमारत व कमर्तचमारत रमायांच्रमा अहधिकमारमायांचमा तपशतल
ब
अ.

पदनकाम

अहधिककार-आहथकर

ककोणत्रका ककारदका/

अहभप्रकार

क्र.

हनरम/शकासनहनणरर/

1

हजल्हिरकाचच हनरनांतण

पहरपतकका नमुसकार
आरडतीपती-1081/XXX

आहिरण

अहधिककारती

iv,4.9.1981

सनांहवतरण

मकाहहितती अहधिककारती

तसचच आहिरण व

सनांहवतरण अहधिककारती

अहधिककारती

[कलम 4(1)(b)(i) ] नममुनका (बि)
हजिल्हिमा ममाहहितत कमारर्यालरमाततल अहधिकमारत व कमर्तचमारत रमायांच्रमा कतर्तव्रमायांचमा तपशतल

अ.

पदनकाम

कतरव्रच

ककोणत्रका

ककारदका/

क्र.

हनरम/शकासनहनणरर/

1

पहरपतकका नमुसकार
हनरनां क

मकाहहितती अहधिककारती

शकासकतीर ककाररक्रमकानांचच प्रहसध्दती
हवषरक

ककामककाज,ककारर्यालर

अहभप्रकार

व

प्रममुखकाचती कतरव्रच, आहिरण व
2

3
4

दणूरममुद्रण

रनांतचकालक-हन-

सनांहवतरण अहधिककार
बिकातम्रका टनां कहलहखत करणच

ई

टनां कलचखक

मचल पकाठहवणच व घच णच इ. व

सवरसकाधिकारण सहिकाय्रक
हलहपक-हन-टनां कलचखक

जकाहहिरकात हवषरक ककामककाज
लचखकाहवषरक सवर ककामककाज
ववृतहवशचष
व
आस्थकापनका

हनरनां क

हनरनां क
हनरनां क

हवषरक ककामककाज व ई मचल
5
6
7
8

रकोहनओ ऑपरच टर

पकाठहवणच
ककारर्यालरकाततील ककामककाज व

हनरनां क

वकाहिनचकालक
पहरचर

बिकातम्रकानांचच हवतरण करणच
वकाहिन चकालहवणच
ककारर्यालरकाततील ककामककाज व

हनरनां क
हनरनां क

सकारकल सनांदचशवकाहिक

बिकातम्रकानांचच हवतरण करणच
ककारर्यालरकाततील ककामककाज व

हनरनां क

बिकातम्रकानांचच हवतरण करणच
[कलम 4(1)(ब)(iii) ]
हनणरर प्रक्रतीरचततील पररवचकण व जबिकाबिदकारतीचच उतरदकाहरत्व हनसशचत करून ककाररपध्दततीचच प्रककाशन
(ककामकाचका प्रककार / नकानांव) शकासनकाचती प्रहसध्दती

ककामकाचच स्वरूप :- शकासनकाच्रका ध्रचर धिकोरणकानांचती प्रहसध्दती
सनांबिनांहधित स्वरूप
अहधिहनरमकाचच नकानांव :
हनरम
शकासन हनणरर
पहरपतकच
ककारर्यालरतीन आदच श
अनमु. क्र.
1

ककामकाचच स्वरूप

ककालकावधिती

ककामकासकाठती

शकासनकाच्रका ध्रचर धिकोरणकानांचती

हदवस
----

अहधिककारती
मकाहहितती अहधिककारती

प्रहसध्दती

जबिकाबिदकार

अहभप्रकार
हनरनां क

हटप : कलम 4 (1)(b)(ii)
[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नममुनमा (अ)
नममुन्रकामध्रच ककामकाचच प्रकटतीकरण
सनांघटनकाचच लक (वकाहषकर)
अनमु.क्र.
हनरनां क

ककाम/ककारर
हनरनां क

ककामकाचच प्रमकाण
हनरनां क

आहथकर लक
हदलचल्रका

अहभप्रकार
हनरनां क

अनमुदकानकानमुसकार
[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नममुनमा (ब)
ककामकाचती ककालमरर्यादका
ककाम पणूणर हिकोण्रकासकाठती प्रत्रचक ककामकाचती ककालमरर्यादका- त्वरतीत
अनमु.क्र.
1

ककाम/ककारर
हनरनां क

हदवस / तकास पणूणर

जबिकाबिदकार

तक्रकार

करण्रकासकाठती
हनरनां क

अहधिककारती
हजल्हिका

अहधिककारती
हनरनां क

मकाहहितती

हनवकारण

अहधिककारती
[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नममुनमा (अ)

- प्रहसध्दतीच्रका --ककामकाशती सनांबिनांहधित हनरम / अहधिहनरम

अनमु. क्र.
हनरनां क

सणूचनका

पतककानमुसकार

हदलचलच हवषर
हनरनां क

हवषर क्रमकानांक व वषर
हनरनां क

अहभप्रकार (असल्रकास)
हनरनां क

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नममुनमा (ब)

प्रहसध्दतीच्रका -ककामकाशती सनांबिनांहधित शकासन हनणरर
अनमु. क्र.
हनरनां क

शकासन
हदलचलच हवषर
हनरनां क

हनणररकानमुसकार

शकासन हनणरर क्रमकानांक व
तकारतीख
हनरनां क

अहभप्रकार (असल्रकास)
हनरनां क

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नममुनमा (क)

प्रहसध्दतीच्रका --ककामकाशती सनांबिनांहधित पहरपतकच

अनमु. क्र.
हनरनां क

शकासन

पतककानमुसकार

हदलचलच हवषर
हनरनां क

पहरपतक

क्रमकानांक

व

अहभप्रकार (असल्रकास)

तकारतीख
हनरनां क

हनरनां क

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नममुनमा (ड)
प्रहसध्दती --- ककामकाशती सनांबिनांहधित ककारर्यालरतीन आदच श / धिकोरणकात्मक पहरपतकच
अनमु. क्र.
हनरनां क

हवषर
हनरनां क

क्रमकानांक व तकारतीख
हनरनां क

अहभप्रकार (असल्रकास)
हनरनां क

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नममुनमा (इ)
हजल्हिका मकाहहितती ककारर्यालरकामध्रच उपलब्धि दस्तऐवजकानांचती रकादती
दस्तऐवजकाचका हवषर
अनमु. क्र.

दस्तऐवजकाचका

हवषर

प्रककार

सनांबिनांहधित

व्रक्ततीचच

व्रक्तती/पदनकाम

हठककाण/उपरकोक्त
ककारर्यालरकात
उपलब्धि

1
2.

बिकातम्रका
कमरचका-रकानांच्रका

3
5

नस्तती
दच रकच
जडसनांग्रहि वस्तणू

मनांतती महिकोदरकानांच्रका बिकातम्रका
आस्थकापनका

मकाहहितती अहधिककारती
दणूरममुद्रणचकालक-हन-

नसल्रकास
ककारर्यालरकातच
ककारर्यालरकातच

वचतन, खचर्याचती दच रकच
ककारर्यालरकाततील वस्तणू

टनां कलचखक
सवरसकाधिकारण सहिकाय्रक
आस्थकापनका

ककारर्यालरकातच
ककारर्यालरकातच

सकानांभकाळणकारका कमरचकारती

[कलम 4 (1) (अ) (vI) ]
उप मकाहहितती ककारर्यालरकामध्रच दस्तऐवजकानांचती वगरवकारती

अनमु.

हवषर

क्र.

दस्तऐवजकाचका

प्रककार/

नस्तती/

मस्टर/

ठच वण्रकाचका

व्हिकाउचर

ककालकावधिती

नपोंदपमुस्तक,
1
2

नस्तती
लचखका हवषरक

इ,
मस्टर
लचखकाहवषरक

3

ववैरक्ततीक नपोंद

प्रत्रचक

कमरचका-रकाचती

4

वहिरका
हनणरर नस्तती

ववैरसक्तक नस्तती
शकासन हनणरर नस्तती

प्रममुख बिकाबिडींचका तपशतीलवकार

समुरहकत

आस्थकापनका
वचतन दच रक
आकसस्मक खचर
अनमुदकान हवषरक
धिनकादच श नपोंद वहिती
दच रक नपोंदवहिती
ककोषकागकारकात सकादर करकावरकाच्रका दच रककाचती

30 वषर
30 वषर
3 वषर
5 वषर
5 वषर
3 वषर
5 वषर

नपोंदवहिती
रजका, वचतनवकाढ गकोपहनर अहिवकाल

30 वषर

वचळकोवचळती हनगरहमत हिकोणकारच सकाप्रहव,हवत व इतर

जकास्ततीत जकास्त

हनणरर

ककालकावधिती
सकाठती

[कलम 4 (1) (ब) (vii) ]
हजल्हिका मकाहहितती ककारर्यालरकाच्रका पहरणकामककारक ककामकासकाठती जनसकामकान्रकाशती सल्लका मसलत करण्रकाचती व्रवस्थका
अनमु.

सल्लकासमलततीचका हवषर

ककाररप्रणकालतीचचच हवस्तवृत वणरन

ककोणत्रका

क्र.

अहधिहनरमका/हनरमका

1

/पहरपतकाककाव्दकारच
हनरनां क

2

बिकातमती हवषरक

मनांतती

महिकोदरकानांच्रका

ककाररक्रमकाचच आरकोजन

बिकातमतीच्रका अनमुषनांगकानच ककामककाज
शकासनकाच्रका
ध्रचर
धिकोरणकाचती
अनांमलबिजकावणती

3

बिवैठककानांचच आरकोजन

ककाररक्रमकाच्रकावचळती

हनरनां क

हनरनां क

हनरनां क

हनरनां क

हनरनां क

करण्रकाच्रकादष्वृ टतीनच

आवशरक असणकारती प्रहसध्दती
शकासन
हनणररकाचती
अनांमलबिजकावणती
कशकात-हिच नच हिकोतच रकाचती मकाहहितती जनतचलका

करुन दच णच
[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नममुनमा (अ)

पमुनरकाववृततीककाल

हजल्हिका मकाहहितती ककारर्यालर,पकालघर रचथतील समतीततीचती रकादती प्रककाशतीत करणच
अ.क्र.

हनरनां

सहमततीचच नकाव

हनरनां क

सहमततीचच

सहमततीचच

हकतती

सदस्र

उदतीष्ट

घच ण्रकात रचतच

हनरनां क

हनरनां क

वचळका सभका
जनसकामकान्रकासकाठती

ककाररवत
वृ कानांत

खमुलती आहिच ककवका

(उपलब्धि)

नकाहिती
हनरनां क

हनरनां क

सभचचका

हनरनां क

क

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नममुनमा (ब)
उप मकाहहितती ककारर्यालरकाच्रका अहधिसभकानांचती रकादती प्रककाशतीत करणच

अ.क्र.

हनरनां

अहधिसभचचच नकाव

हनरनां क

सभचचच

सभचचच

हकतती वचळका सभका

सदस्र

उदतीष्ट

घच ण्रकात रचतच

हनरनां क

हनरनां क

जनसकामकान्रकासकाठती

खमुलती आहिच ककवका नकाहिती

हनरनां क

हनरनां क

सभचचका
ककाररवत
वृ कानांत
(उपलब्धि)
हनरनां क

क
[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नममुनमा (क)
उप मकाहहितती ककारर्यालरकाच्रका पहरषदनां चती रकादती प्रककाशतीत करणच
अ.क्र.

पहरषदकाचच नकाव

हनरनां क

पहरषदच चच

पहरषदच चच

हकतती

सदस्र

उदतीष्ट

घच ण्रकात रचतच

सकाठती खमुलती आहिच

ककाररवत
वृ कानांत

हनरनां क

ककवका नकाहिती
हनरनां क

(उपलब्धि)
हनरनां क

हनरनां क

हनरनां क

वचळका सभकाजनसकामकान्रका

सभचचका

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नममुनमा (ड)
हजल्हिका मकाहहितती ककारर्यालरकाच्रका ककोणत्रकाहिती सनांस्थचचती रकादती प्रककाशतीत करणच
अ.क्र.

सनांस्थचचच नकाव

हनरनां क

सनांस्थचचच

सनांस्थचचच

हकतती

सदस्र

उदतीष्ट

घच ण्रकात रचतच

हनरनां क

हनरनां क

वचळका सभका

हनरनां क

सभचचका

जनसकामकान्रकासकाठती

ककाररवत
वृ कानांत

खमुलती आहिच ककवका

(उपलब्धि)

नकाहिती
हनरनां क

हनरनां क

कलम 4 (1) (ब) (ix) ]
उप मकाहहितती ककारर्यालरकाततील अहधिककारती व कमरचकारती रकानांचती नकावच, पतच व त्रकानांचच मकाहसक वचतन
अ.
क्र.

पदनकाम

अहधिककारती /
कमरचका-रकाचच नकाव

वगर

1

मकाहहितती अहधिककारती

हरक्त

2

दणूरममुद्रण रनांतचकालक

शती.अहवनकाश.दच .
सकपकाळ

3

3

हरक्त

3

4

सवरसकाधिकारण
सहिकाय्रक
हलहपक-टनां कलचखक

रका.कका.गपोंदकच

3

5
6
7
8

वकाहिनचकालक
रकोहनओ ऑपरच टर
सकारकल सनांदचशवकाहिक
पहरचर

हरक्त
हरक्त
हरक्त
न.हव.गकारकवकाड

3
4
4
4

1

रुजमु हदनकानांक

-1/9/2016

4/5/2005

-10/11/1991

दणूरध्वनती
क्रमकानांक
रफॅ क्स/ईमचल
02528222857
02528222857

एकणूण वचतन
रुपरच

02528222857
02528222857
-02528222857

5200- ग्रच.वच.1900

-8960 ग्रच.वच.2400

8330 ग्रच.वच.1900
-2720
5
व्रका वचतन
आरकोगकानमुसकार

[कलम 4 (1) (ब) (x) ]
उप मकाहहितती ककारर्यालरकाततील अहधिककारती व कमरचका-रकानांच्रका वचतनकाचती हवस्तवृत मकाहहितती प्रककाहशत करणच

अ.क्र.
1

वगर
1

वचतन रुपपचषका
9300-34800

2
4
5200-20200
3
3
4440-7440
[कलम 4 (1) (ब) (xi) ]

इतर अनमुजचर भतच
हनरमतीत (महिकागकाई भतका,

प्रसनांगकानमुसकार

हवशचष

(जसच

घरभकाडच भतका, शहिर भतका)

(जसच

प्रकल्प

भतका,

शकासकतीर हनरमकानमुसकार
शकासकतीर हनरमकानमुसकार

भतका)
प्रवकासकानमुसकार
प्रवकासकानमुसकार

प्रवकास

प्रहशकण भतका)
प्रसनांगकानमुरुप
प्रसनांगकानमुरुप

उप मकाहहितती ककारर्यालरकाचच मनांजरणू अनांदकाजपतक व खचर्याचका तपहशल रकाचती हवस्तवृत मकाहहितती प्रककाहशत करणच
अनांदकाजपतककाच्रका प्रततीचच प्रककाशन
अनमुदकानकाच्रका हवतरणकाच्रका प्रततीचच प्रककाशन
अ.क्र.

अनांदकाजपतकतीर

अनमुदकान

हशषर्याचच वणरन

हनरनां क

हनरनां क

हनरनां क

हनरकोजतीत वकापर

अहधिक अनमुदकान

(कचत व ककामकाचका

अपचकतीत

तपहशल)

असल्रकास

हनरनां क

रुपरकात
हनरनां क

अहभप्रकार

हनरनां क

कलम 4 (1) (ब) (xii) ] नममुनमा (अ)

उप मकाहहितती ककारर्यालरकाततील अनमुदकान वकाटपकाच्रका ककाररक्रमकाचती ककाररपध्दतती .हनरयां क........... रका वषर्यासकाठती प्रककाहशत
करणच
ककाररक्रमकाचच नकाव
लकाभकाथर्थीच्रका पकाततका सनांबिधितीच्रका अटती व शतर्थी
लकाभ हमळण्रकासकाठतीच्रका अटती.
लकाभ हमळण्रकासकाठतीचती ककाररपध्दतती
पकाततका ठरहवण्रकासकाठती आवशरक असलचलच ककागदपत
ककाररक्रमकामध्रच हमळणका-रका लकाभकाचती हवस्तवृत मकाहहितती
अनमुदकान वकाटपकाचती ककाररपध्दतती
सकम अहधिकका-रकाचच पदनकाम
हवननांतती अजर्यासकोबित लकागणकारच शमुल्क
इतर शमुल्क
हवननांतती अजर्याचका नममुनका

सकोबित जकोडणच आवशरक असलचल्रका ककागदपतकानांचती रकादती (दस्तकाऐवज / दकाखलच)
जकोड ककागदपतकाचका नममुनका
ककाररपध्दती सनांदभर्यात तक्रकार हनवकारणकासकाठती सनांबिनांधितीत अहधिकका-रकाचच पदनकाम
तपहशलवकार व प्रत्रचक स्तरकावर उपलब्धि हनधिती (उदका. हजल्हिका पकातळती, तकालमुकका पकातळती, गकाव पकातळती)
लकाभकाथर्थीचती रकादती खकालतील नममुन्रकात

[कलम 4 (1) (ब) (xii) ] नममुनमा (ब)
उप मकाहहितती ककारर्यालरकाततील अनमुदकान लकाभकाथर्थीचती हवस्तवृत मकाहहितती प्रककाहशत करणच
रकोजनका / ककाररक्रमकाचनां नकानांव :
अनमु. क्र.

लकाभकाथर्थीचच नकानांव व

पतका
हनरनां क
हनरनां क
[कलम 4 (1) (ब) (xiii) ]

अनमुदकान/लकाभ रकाचती

हनवडपकाततचचच

अहभप्रकार

रक्कम/स्वरूप
हनरनां क

हनकष
हनरनां क

हनरनां क

उप मकाहहितती ककारर्यालरकाततील हमळणका-रका /सवलततीचका परवकानका रकाचती चकालणू वषर्याचती तपशतीलवकार मकाहहितती.
परवकानका/परवकानगती/सवलततीचच प्रककार
अनमु.क्र.

परवकानकाधिकारककाचच

परवकान्रकाचका

परवकानका

हदनकानांकका

हदनकानांकका

सकाधिकारण

परवकान्रकाचती

नकानांव

प्रककार

क्रमकानांक

पकासणून

परर्यंत

अटती

हवस्तवृत

हनरनां क

मकाहहितती
हनरनां क

हनरनां क
हनरनां क
[कलम 4 (1) (ब) (xiv) ]

हनरनां क

हनरनां क

हनरनां क

हनरनां क

उप मकाहहितती ककारर्यालरकाततील मकाहहिततीचच इलचक्टट्रॉनतीक स्वरूपकात सकाठहवलचलती मकाहहितती प्रककाहशत करणच. चकालणू वषर्याकरतीतका.
अनमु.क्र.

हनरनां क
टच प
हरल्म
हसडती
फ्लट्रॉपती

दस्तऐवजकाचका

हवषर

ककोणत्रका

मकाहहितती

जबिकाबिदकार

प्रककार

इलचक्टट्रॉहनक

हमळहवण्रकाचती

व्रक्तती

हनरनां क

नममुन्रकात
हनरनां क

पध्दत
हनरनां क

हनरनां क

हनरनां क

इतर ककोणत्रकाहिती स्वरूपकात
[कलम 4 (1) (ब) (xv) ]
उप मकाहहितती ककारर्यालरकात उपलब्धि समुहवधिकानांचका तक्तका प्रककाहशत करणच.
उपलब्धि समुहवधिका
भचटण्रकाच्रका वचळचसनांदभर्यात मकाहहितती
वचबिसकाईट हवषरती मकाहहितती
कट्रॉलससेंटर हवषरती मकाहहितती
अहभलचख तपकासणतीसकाठती उपलब्धि समुहवधिकानांचती मकाहहितती
ककामकाच्रका तपकासणतीसकाठती उपलब्धि समुहवधिकाचनां ीती मकाहहितती
नममुनच हमळण्रकाबिकाबित उपलब्धि मकाहहितती
सणूचनका रलककाचती मकाहहितती
ग्रनांथकालर हवषरती मकाहहितती
अ.क्र

हनरनां क

समुहवधिकानांचका प्रककार

वचळ

हनरनां क

ककाररपध्दतती

हठककाण

हनरनां क
हनरनां क
हनरनां क
[कलम 4 (1) (ब) (xvi) ]

जबिकाबिदकार

तक्रकार

व्रक्तती/

हनवकारण

कमरचकारती
हनरनां क

हनरनां क

उप मकाहहितती ककारर्यालरकाततील शकासकतीर मकाहहितती अहधिककारती/सहिकाय्रक शकासकतीर मकाहहितती अहधिककारती / अहपलतीर प्रकाहधिककारती (तचथतील
लकोक प्रकाहधिकतीच्रका ककाररकचतकाततील) रकाचती हवस्तवृत मकाहहितती प्रककाशतीत करणच.
अ.

शकासकतीर मकाहहितती अहधिककारती

अ.
क्र.
1.

शकासकतीर मकाहहितती

पदनकाम

मकाहहितती अहधिककारती, डहिकाणणू

ककाररकचत

पतका / रकोन

पकालघर
हजल्हिका

कच.एल.पपोंदका
sdiodahanu@yahoo
हबिल्डडींग,
.com
पकारनकाकका, डहिकाणणू
हज.पकालघर
दमुरध्वनती
02528222857

बि.

सहिकाय्रक शकासकतीर मकाहहितती अहधिककारती

अ.क्र.

सहिकाय्रक

1

मकाहहितती
हलहपक टनां कलचखक

शकासकतीर

ई- मचल

अहपलतीर
प्रकाहधिककारती
उपसनांचकालक
(मकाहहितती)

पदनकाम

ककाररकचत

पतका / रकोन

ई- मचल

हलहपक

पकालघर

वरतील प्रमकाणच

sdiodahanu@yahoo.

टनां कलचखक

हजल्हिका

com

क. अहपलतीर अहधिककारती
अ अहपलतीर

अहधिककारतीचच

पदनकाम

क नकानांव

ककारर

पतका / रकोन

ई- मचल

कचत

रकानांच्रका
अहधिनस्त

ी्

शकासकतीर

र

मकाहहितती

.
1

अहधिककारती
3

शती. डट्रॉ. गणचश मणूळच

उपसनांचकालक

ककोकण

हवभकागतीर

मकाहहितती

(मकाहहितती)

हवभकाग

ककारर्यालर,

3

मजलका,

ककोकण

रका

भवन, नवती ममुबि
नां ई
कलम 4 (1) (ब) (xvii) ]
उप मकाहहितती ककारर्यालरकाततील प्रककाहशत मकाहहितती
[ कलम 4 (1) (क) ]
सवरसकामकान्र लकोककानांशती सनांबिनांधितीत महित्वकाचच हनणरर व धिकोरणच रकानांचती रकादती प्रककाशनकाकहरतका तरकार करणच व हवतरतीत करणच.
[ कलम 4 (1) (ड) ]
सवरसकाधिकारणपणच आपल्रका ककारर्यालरकात हिकोणका-रका प्रशकासकतीर / अधिरन्रकारतीक ककामककाजकाच्रका प्रककारकाचती रकादती तरकार करणच,
घच तलचल्रका हनणररकाबिकाबित ककारर करण्रकाचती मतीमकानांसका रकापमुढच दच ण्रकात रचईल असच जकाहितीर करणच
स्वकाकवहरत
ममाहहितत अहधिकमारत,
उपममाहहितत कमारर्यालर,डहिमाणण

