ि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 हापूर 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 हापूर-416 003
िज हा मािहती अिधकारी, को हापूर

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

िवभागाचे येय / धोरण :-

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

सव संबंिधत कमचारी :-

18 - राजपि त- 2, अराजपि त -16

काय :कामाचे िव तृत व प :-

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

मालम ेचा तपशील :- इमारती व जागेचा तपशील.
काय लयीन दूर वनी

शासकीय इमारत

मांक व वेळा :-

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

दुरमु णचालक-िन-टं कलेखक (चार)

वाहनचालक (गट क) (दोन)

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

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

िनयम

. 4 भाग-1 ( )

. (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

: काय लय मुख हणून असणा या जबाबदा या पार पाडणे
: मं ी महोदयां या दौ यांचे, शासकीय सभा, बैठकांचे वृ संकलन,
जनसंपक, महा युज, लोकरा य, महा युजसाठी लेखन.
: संगणक, वृ सार, वृ टं कलेखक, लोकरा य वगणीदार,
भांडार, लेखनसाम ी, आवक-जावक, वाहने इतर कामे

3)

ी. चं . गो. कािरवडे कर, दुरमु णचालक

4)
,
5)

ी. सिचन अ. वाघ, सवसाधारण सहायक

: िज हा मािहती काय लय, सांगली येथे सेवा वग

ी. अ.कु.पाटील, िलिपक-िन-टं कलेखक

6)

ी. सतीश आ. कोरे , िलिपक-िन-टं कलेखक

7)

ी. .शा.पाटील, वाहनचालक

: लेखा िवषयक कामकाज, िवशेष घटक योजना, सवसाधारण,
िज हा वा षक योजना िवषयक, वृ सार, वृ टं कलेखक
: आ थापना, मािहती अिधकार, अिध वीकृ ती, मु ा योजना,
जािहरात, होिडग, वृ टं कलेखक, वृ सार,
: वाहनचालिवणे

8)

ी. सुभाष आ. थोरात, रोिनओ ऑपरे टर

: िज हा मािहती काय लय, सांगली येथे सेवा वग

9)

ी. . यो. च हाण, िशपाई

10)
11)

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

12)

ीमती सा.सं.मोरे

: 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

िनयम

अ.

.

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

पदनाम

अिधकार

1

िज हा मािहती अिधकारी

2

मािहती अिधकारी

काय लय मुख हणून
असलेले अिधकार
---

3

दुरमु णचालक-िन-टं कलेखक

----

कत ये
काय लय मुख हणून 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 यूज ि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 वीकृ ती मंजरू ी, 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 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, सादर करणे.
1. वृ टं कलेखन, वृ े िवमाका, मु यालय,
महा यूज व सार मा यमांना पाठिवणे.
2. काय मांची छायािच े कॅ न करणे, सार
मा यम, लोकरा य, महा यूजकडे पाठिवणे.
3. ओिपिनयन मेकर, लेखक यादी अ यावत
ठे वणे
4. लोकरा य वगणीदार यादी टं कलेखन, िपनकोड
िलिहणे
5. लोकरा य वगणीदार जमा रकमा, एजंटकडील
अंक मागणी, परत अंकांचा िहशोब.
6. आवक / जावक प यवहार, टपाल खच
(पो टे ज) िहशोब ठे वणे
7. जडसं ह सांभाळणे, न दी ठे वणे
8. च. मु. यं , झेरॉ स, संगणक, फॅ स, टस, ई-

4

िलिपक-टं कलेखक
(लेखा िवषयक कायभार)

----

मेल, आ ावली सु थतीत / काय वत ठे वणे
9. ये. का. मु णालय, पुणे प े, दै नंिदनी
िदनद शका मागणीप ले. सा. भां. को हापूर
टे शनरी मागणीप .
1. वेतन, वास, आक मक (दूर 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 णालीतून ाि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 मंजरू ी आदेश काढणे
10. अनुदान िवतरण न दवही अ यावत ठे वणे
11. लोकरा य वगणी, अिध वीकृ ती अज िव ी
र कम वीकारणे, पावती दे ण,े 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.
23. िज हा िनयोजन वा षक योजना
24. िवशेष घटक योजना

5

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

----

1.
2.
3.
4.
5.
6.

सेवापु तके, वेतन िन चती, वेतन पडताळणी
अ जत वै कीय रजा मंजरू ी प यवहार
िकरकोळ रजा / बदली सुटी
हजेरी पट, सुटीतील कामाची यव था
वेतनवाढी, रजा िहशोब अ यावत ठे वणे
आ थापना लंिबत लेखा पिर ण अहवाल
पूतता
7. ये ठता यादी, गोपनीय अहवाल प यवहार
8. मािसक, ैमािसक, सहामाही, वा षक अहवाल
9. मािहतीचा अिधकार अहवाल, प े टं कलेखन
10. िवमाका / मु यालयास आ थापना िवषयक
मािहती पाठिवणे
11. िज हािधकारी, िनवडणूक शाखा, सेवायोजन
मािहती पाठिवणे
12. मह वाचा प यवहार टं कलेखनासह पार
पाडणे
13. मंजरू 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. सायंकाळ या थािनक काय माची वृ े
टं कलेखन, छायािच े
17. वृ प ांना, िवमाका, महा यूजला तसेच
मु यालयास पाठिवणे
18. महा यूज कडे मजकूर, छायािच े पाठिवणे
19. वृ े, लेख, महा यूज िस ीची न द ठे वणे.
जािहरात फलक व अ य मह वा या िवषयाचे
टं कलेखन
20. दशनी जािहरात मागणीप े िवमाकाकडे
सादर करणे. जािहराती िवतरीत करणे.
21 . वग कृ त जािहरात िवतरण. न दवही रोटे शन
रिज टर अ यावत ठे वणे.
22. जािहरात िवतरणाचे अहवाल पाठिवणे
23. भूसंपादन जािहरात दे यके पडताळणी क न
दे ण.े .
24. भूसंपादन जािहरात लंिबत दे यकांची मािहती
घे णे व मु यालयास पुरिवणे, सादर करणे.
25. अिध वीकृ तीबाबतचा प यवहार,
त ते टं कलेखन
26. वृ प े न याने यादीवर घे णे यांचे दरवाढीचे
ताव टं कलेखन

िनयम
अ.

. 4 भाग-1 (ख)
.

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

1

ी. एस.आर.माने
मािहती अिधकारी

2

ी. चं कांत कािरवडे कर
दुरमु णचालक-िन-टं कलेखक

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
जडसं ह, वाहने, आवकजावक, भांडार, लेखन
साम ी, अिध वीकृ ती,
लोकरा य
लेखा िवषयक कामे
रोखपाल
अ ीम दे यके
भिनिनधी लेखे
कमचा यांचे आ थापना
िवषयक कामकाज, रजा,
वेतनवाढी, वेतनिन चती,
िनवृ ी वेतन, सेवाखंड
होिडग, अिध वीकृ ती,
हो डग ि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. 16-9-2005

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)
िववरण :

. (सहा) यां याकडे असले या कवा यां या िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वग चे

1

न दवही

िवषय
अिध वीकृ ती

संबंिधत य ती / पदनाम
िलिपक-टं कलेखक

2
3

न दवही
वृ िवषयक न दवही

जािहरात
वृ

िलिपक-टं कलेखक
दुरमु णचालक-िन-टं कलेखक

4
5

काशने-वगणीदारांची नोदवही
सवसाधारण थायी आदे शानुसार आव यक
न दव ा, सेवापु तके, न ती, हजेरीपट इ.
सवसाधारण थायी आदे शानुसार आव यक
न दव ा

काशने
आ थापना

दुरमु णचालक-िन-टं कलेखक
िलिपक-टं कलेखक

लेखा

िलिपक-िन-टं कलेखक

अ.

6

द त ऐवजाचा कार

.

ि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 थेचा तपशील
:
अ.
िवचार िविनमयाचा
यव थेचा तपशील
कोण या अिधिनयमा
पुनरावृ ी काल
.
िवषय
/ िनयमा/पिरप का ारे
1
--सवसाधारणपणे मु े ल ात घे ऊन
----प कार, प कार संघटनांचे
ितिनधीसोबत आव यकतेनस
ु ार
िवचार िविनमय केला जातो. शासन
आिण िस ी मा यमे यां यातील
सुसंवादा या दृ टीने नेहमीच
संबंिधतांशी चच क न यानुसार
कायवाही केली जाते.
िनयम . 4 भाग-1 (ख) . (आठ) बैठकीची कायवृ े जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे याबाबतचे िववरण
:

िनयम
अनु.
.
1
2
3

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

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

पदनाम

अिधकारी /
कमचा याचे नाव

गट

दूर वनी ./
फॅ स/ई मेल

जू िदनांक

िज हा मािहती अिधकारी
मािहती अिधकारी
दुरमु णचालक-िनटं कलेखक सेवा वग
िजमाका/ सधुदग
ु .
दुरमु णचालक-िनटं कलेखक
दुरमु णचालक-िनटं कलेखक
दुरमु णचालक-िनटं कलेखक
सवसाधारण सहा यक

वष पाटोळे
एस. आर. माने
चं . गो. कािरवडे कर

अ
ब
क

7 नो हबर 2014
15 जुलै 2015
1 जुलै 2013

2656146
2656146
2656146

िर त पद

क

--

--

िर त पद

क

--

--

िर त पद

क

--

--

स. अ. वाघ

क

9/1/2012

0233-2602059

िलिपक टं कलेखक
िलिपक टं कलेखक
वाहन चालक
वाहन चालक
ी. सुभाष थोरात
सेवा वग िजमाका, सांगली
संदेशवाहक
सायकल संदेश वाहक
संदेश वाहक
िशपाई
िशपाई
व छक-िन-चपराशी

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

क
क
क
क
ड

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

2656146
2656146
2656146
-0233-2602059

िर त पद
अ. मा. यमकर
िर त
. यो. च हाण
ीमती सा.सं.मोरे
रा. ह. पाटील

ड
ड
ड
ड
ड
ड

-14/6/2004
--7/7/2001
6/6/2017
1/1/2009

-2656146
--2656146
2656146
2656146

ि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 : (िडसबर 2017 अखेर)
अनु. .
1
2
3
4

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

गट
अ
ब
क
क

5
6

पदनाम
िज हा मािहती अिधकारी
मािहती अिधकारी
दुरमु णचालक-िन-टं कलेखक
दुरमु णचालक-िन-टं कलेखक िजमाका/
सधुदग
ु कडे सेवा वग
दुरमु णचालक-िन-टं कलेखक
दुरमु णचालक-िन-टं कलेखक

एकूण वेतन
63715
79696
--36821

िर त
िर त पद

क
क

-------

7
8

सवसाधारण सहा यक
िलिपक टं कलेखक

स. अ. वाघ
अ. कु. पाटील

क
क

23803
24846

9

िलिपक टं कलेखक

स.आ.कोरे

क

25545

10
11

वाहन चालक
वाहन चालक

. शा. पाटील
िर त पद

क
क

23853
---

12
13
14
15
16
17
18

रोिनयो ऑपरे टर
संदेशवाहक
सायकल संदेश वाहक
संदेश वाहक
िशपाई
िशपाई
व छक-िन-चपराशी

ी. सु. आ. थोरात
िर त
अ. मा. यमकर
िर त
. यो. च हाण
सा.सं.मोरे
रा. ह. पाटील

ड
ड
ड
ड
ड
ड
ड

33804
---27250
---30681
18694
26841

िनयम
अनु.
.

अ

1
2
3
4
5
6
7
8

. 4 भाग-1 (ख) . (अकरा) योजनांचा तपशील, तािवत खच दशिवणारा, आप या येक अिभकरणाला नेमन
ू
िदलेला अथसंक प आिण संिवतरीत केले या रकमांचा अहवाल : (िडसबर 2017 अखेर)
िनयोिजत वापर
अिधक अनुदान
अंदाजप िकय
अनुदान
( े व कामाचा
अपेि त अस यास
अिभ ाय
शीष चे वणन
तपशील)
पयात
सामा य शासन िवभाग
मागणी . ए-6
2220-मािहती व िस दी
800-इतर खच
(00)(01) िज हा मािहती
काय लयाची आ थापना
वेतन व भ े (01)
3371000
924010
5500000
अितकािलक भ ा (03)
14000
14000
40000
दूर वनी/वीज पाणी (06)
107000
9000
107000
वास खच
(11)
49000
14505
55000
काय लयीन खच (13)
241000
40000
250000
भाडे व कर (14)
0
0
6500
संगणकावरील खच (17)
अितथी खच -इतर शासकीय
खच (20)
जािहरात व
िस दी खच
(26)

9
10

11

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

12
13

2) वास
3) काय लयीन खच

ब

8000
4000

3000
1500

13000
10200

201500

1500000

32000
0

18000
0

65000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

386544

सामा य शासन िवभाग
0
0
0
मागणी . ए-6
2220-मािहती व िस दी
(01) िच पट
(001) संचालन व शासन
14
जािहरात व िस ी खच
0
0
0
िनयम . 4 भाग-1 (ख) . (बारा) अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले या रकमा आिण अशा
काय मां या लाभािधका यांचा तपशील :
क

संबंिधत नाही.
िनयम

. 4 भाग-1 (ख)

. (तेरा) या य त ना सवलती, परवाने कवा ािधकारप े िदलेली आहे त अशा य त चा तपशील:
संबंिधत नाही.

िनयम

. 4 भाग-1 (ख)

. (चौदा) इले

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

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

सुिवधेचा कार

1

भेट या या वेळे संदभ त
मािहती

2

अिभलेख तपासणीसाठी --‘’---‘’-उपल ध सुिवधांची
मािहती
कामा या तपासणीसाठी
--‘’---‘’-उपल ध सुिवधांची
मािहती
प कार आिण अ य
--‘’---‘’-सार मा यम
ितिनध ना अपेि त
असणारी मािहती
ंथालय / वाचनालय
िवषयी मािहती
िनयम . 4 भाग-1 (ख) . (सोळा) जन मािहती अिधका

3

4

5

अ.
अ.
.
1

वेळ

काय लयीन
वेळेत

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

कायप ती

िठकाण

काय लयातील
संबंधीत य ती
अशा कारची
मािहती पुरिवत
असतात.

िज हा मािहती
काय लय,
को हापूर

जबाबदार
य ती
कमचारी
संबंधीत
शाखेतील
कमचारी

/

त ार
िनवारण
िज हा मािहती
अिधकारी,
को हापूर

--‘’--

--‘’--

--‘’--

--‘’--

--‘’--

--‘’--

--‘’--

--‘’--

--‘’--

संबंिधत नाही
यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपशील :

काय े

प ा / फोन

को हापूर
िज हा

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

ई मेल

अिपलीय ािधकारी

diokop@gmail.com

मा. सतीश लळीत,
उपसंचालक (मािहती)
िवभागीय मािहती
काय लय,को हापूर

ब.
अ.
.
1

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

क.
अ.
.

अिपलीय अिधकारी
अिपलीय
अिधकारी नाव

1

ी. सतीश लळीत

िनयम

मािहती
अिधकारी

काय े

प ा / फोन

ई मेल

को हापूर
िज हा

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

diokop@gmail.com

पदनाम

काय े

प ा / फोन

उपसंचालक
(मािहती)

को हापूर
िवभाग

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

. 4 भाग-1 (ख)

ई मेल

ddikolhapur01
@gmail.com

. (सतरा) िविहत कर यात येईल अशी इतर मािहती :
िनरं क
00 000000000

यां या
अधीन त
शासकीय
मािहती
अिधकारी
को हापूर
सांगली
सधुदग
ु

