िज हा
मािहती काय लय, सधुदग
ु

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, सधुदग
ु यांची मािहती िनयम . 4 भाग-1 (ख)
. 1 नुसार
(एक) रचना, काय व कत ये यांचा तपशील
काय लयाचे नाव
िज हा मािहती काय लय, सधुदग
ु
प ा
मु य शासकीय इमारत, सी- लॉक, पिहला मजला,
सधुदग
ु नगरी 416812
काय लय मुख
िज हा मािहती अिधकारी, सधुदग
ु
शासकीय िवभागाचे नाव
मािहती व जनसंपक महासंचालनालय, मं ालय, मुंबई
कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त
सामा य शासन िवभाग
काय े
भौगोिलक सधुदग
ु िज हा : काय नु प : सधुदग
ु िज हा.
िविश ट काय
सारमा यमां ारे शासकीय उप मां या िस दीचे काम.
िवभागाचे येय / धोरण
शासना या क याणकारी योजनांची मािहती जनतेस दे ऊन
जनतेचा ितसाद शासनापयत पोहोचव यासाठी दुहेरी सुसंवादाचे
काय केले जाते.
सव संबंिधत अिधकारी/ कमचारी
अिधकारी - 1 व कमचारी - 17
काय
महारा
शासना या िविवध क याणकारी योजना, उप म,
धोरणे, िविवध मोिहमा आिण िविवध योजनांची मािहती
जनतेपयत पोहचिवणे.
कामाचे िव तृत व प
शासकीय दै नंिदन वृ िवशेष सारीत, 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, सधुदग
ु
काय लयीन दूर वनी मांक
02362- 228859 / 228684
काय लयीन कामकाज वेळा
वग - एक अिधकारी - सकाळी 9.45 ते 5.45 पयत
वग - तीन कमचारी - सकाळी 9.45 ते 5.45 पयत
वग - तीन 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
कामा या व पानुसार सु ी या िदवशी काम.
ठरिवले या वेळा

काय लयाचा ा प त ता

(गट अ)
िज हा मािहती अिधकारी (एक)

(गट क)
मािहती सहा यक (दोन)

(गट क)
पयवे क (एक)

(गट क)
दुरमु कचालक-िन-टं कलेखक (एक)

(गट क)
िसनेयं चालक (एक)

(गट क)
िलपीक-िन-टं कलेखक (एक)
िलपीक-टं कलेखक (एक)

(गट क)
सवसाधारण सहा यक (एक)

(गट क)
वाहनचालक (दोन)

(गट ड)
रे िनओ ऑपरे टर (एक) / दुरमु ण संदेशवाहक (दोन) / िशपाई (एक)
/ सायकल संदेशवाहक (दोन) / व छक-िन-सेवक (एक)

िनयम . 4 भाग-1(ख)
अ. . पदनाम
1
िज हा मािहती
अिधकारी

. (दोन) : अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये यांचा तपशील :अिधकार
कत ये
काय लय
काय लय मुख हणून असणा या सव जबाबदा या पार
मुख हणून
पाडणे .
असलेले
अिधकार

2

मािहती सहा यक
(िर त पद) (िजमाका)

--

--

3

मािहती सहा यक

--

--

4

पयवे क

--

--

5

दुरमु कचालक-िनटं कलेखक

--

6
7

िसनेयं चालक(िर त पद) -िलिपक-िन- टं कलेखक -(उपमाका सावंतवाडी)

लेखा :1) लेखािवषयक सव कारची दे यके, कोषागाराशी
संबंिधत कामे, ले खािवषयक न या
2) लोकरा य िव ी शासन पावती दे णे व इतर जमाखच िवषयक िहशोब ठे वणे,
3) अिध वकृ ती पि का लेखा िहशोब ठे वणे,
4) आंतरलेखा तपासणी अहवाल, ए.जी.तपासणी
लेखािवषयक यात आंतभ व असणारी सव कामे,
5) िज हा वा षक योजना, िवशेष घटक योजना तसेच
आ थक यवहाराशी सव कामे,
6) रोखवही, धनादे श, थायी अ ीम, अनुदान न दवही,
दे यक न दवही, वग 4 या भ.िन.िन.न दवही,
अितकािलक भ ता न दवही, सं ि त दे यक न दवही,
अ ीम न दवही, चलन न दवही, पावती पु तक
न दवही, वेतन पोच न दवही व वास भ ता दे यक
न दव ा अ ावत ठे वणे
7) वृ तसार आिण मा. िज.मा.अ. यां या सम वयाने
िनधी खच करणे.
8) जडसं ह न दी घे णे, लेखन सामु ी मागिवणे व या
अनुषंिगक कामे.
-आ थापना :1) कमचारी सेवापु तके अ यावत ठे वणे , गोपनीय
अहवाल व प यवहार, सेवािनवृ ती
करणे,
सेवापडताळणी, आ थापनािवषयक सव रिज टरन दव ा अ यावत ठे वणे , कमचारी वैय तक
धािरका अ ावत ठे वणे, मािहतीचा अिधकार 2005 अ वये मािहती पुरिवणे व या या न दी
रिज टरम ये घे णे. अ य आ थापनािवषयक
मािसक/ ैमािसक/ सहामाही अहवाल पाठिवणे ,

(िर त पद)
(उपमाका सावंतवाडी)
(सेवावग - िवमाका
को हापूर)

8

िलिपक- टं कलेखक

--

9

सवसाधारण सहायक

--

एम.आय.एस तयार करणे
जािहरात :1) वग कृ त व दशनी जािहरात िवतरण, व जािहरात
मागणीप
सादर करणे, वृ प ांची ि वा षक
पडताळणीसंबंधी कामकाज.
2) वृ प िनयिमतता मािसक/ ैमािसक व सहामाही
अहवाल पाठिवणे , ई-िनिवदा अहवाल, वृ प मािसक
िवतरण अहवाल, वृ प ांचा सा तािहक चौ.से.मी.
िवतरण अहवाल,
3) जािहरात िवषयक सव रिज टर अ यावत ठे वणे ,
प यवहार करणे, धारीका यव थत ठे वणे.
मािहती सहा यक पदाचा अ.कायभार :1) अिध वीकृ तीधारक पि केची न दवहीत न दी घे णे,
अनुषंिगक प यवहार, अिध वकृ ती बैठकीबाबचे
कामकाज व िनयोजन करणे,
तसेच िवभागीय
बैठकीबाबतचे कामकाज, िविवध शासकीय सिम यांचे
कामकाज इ यादी.
2) होिड ज िवषयक कामकाज. नवीन व दुर ती िवषयक
होिड जचे
ताव मागिवणे व ते मंजरू ीसाठी
मु यालयाकडे पाठिवणे याबाबतचे अनुषंिगक
कामकाज पाहणे इ यादी.
3) मु ा बँक योजना िवषयक कामकाज
4) वृ सार, दै निदन घडामोडी, सा तािहक सार तसेच
बात या इ यादी कामे. तसेच मा. िज हा मािहती
अिधकारी यां याशी काय लयीन कामकाजाबाबत यो य
सम वय राखणे व यांनी सोपिवलेली कामे करणे.
1) दै नंिदन वृ व ले ख िविवध शासकीय बैठका व
काय मांचे
वृ संकलन
( सारमा यमे
व
महा यूजसाठी).
2) महा यूज व लोकरा य साठीचा मजकूर तयार करणे.
3) मािहती
पु तीका
तयार
कर याबाबतचा
मजकूराबाबतची मािहती गोळा क न ती टाईप
करणे.
4) वृ सार, दै निदन घडामोडी, सा तािहक सार तसेच
बात या इ यादी कामे. खुलासे तयार क न पाठिवणे
5) ि टर, फेसबुक, हाट -ॲप इ.
6) मा. िज हा मािहती अिधकारी यां याशी काय लयीन
कामकाजाबाबत यो य सम वय राखणे व यांनी
सोपिवलेली कामे करणे.
आवक/जावक
1) टपाल-आवक जावक करणे. तसेच काय लयीन
प यवहारासाठी लागणारे मु ांक ‘अ’ व ‘ब’
न दवहीत अ यावत ठे वणे .
2) लोकरा य िवषयक सव काम : वगणीदारांची नाव व
प ा टं कलेखन क न ऑनलाईन अपलोड करणे. व

या अनुषंिगक सव कामे.
3) छायािच काढणे, बात या टं कलेखन करणे.
4) वाहन दु तीिवषयक ताव पाठिवणे , लॉगबुक व
इितहास न दव ा अ यावत ठे वणे.
5) वृ सार, दै निदन घडामोडी, सा तािहक सार तसेच
बात या इ यादी कामे. खुलासे तयार क न पाठिवणे
6) मा. िज हा मािहती अिधकारी यां याशी काय लयीन
कामकाजाबाबत यो य सम वय राखणे व यांनी
सोपिवलेली कामे करणे
1) काय लयाचे वाहन चालिवणे. व या वाहनांची
दे खभाल राखणे .
3) लोकरा य पासल आणणे .
4) काय लयीन इतर अनुषंिगक कामे.
1) काय लयाचे वाहन चालिवणे. व या वाहनांची
दे खभाल राखणे .
3) लोकरा य पासल आणणे .
4) काय लयीन इतर अनुषंिगक कामे.

10

वाहनचालक

--

11

वाहनचालक

--

12

रोिनओ ऑपरे टर

--

--

(िर त पद)
(उपमाका सावंतवाडी)

13

दुरमु ण संदेशवाहक

--

14

दुरमु ण संदेशवाहक

--

15

िशपाई (िर त पद)

--

1) लेखा शाखा व कोषागार काय लयाशी संबंिधत सं पण
ू
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.
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.
--

16

सायकल संदेशवाहक

17

सायकल संदेशवाहक

--

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.
--

18

व छक-िन-सेवक

--

(उपमाका सावंतवाडी)

(िर त पद)
(उपमाका सावंतवाडी)

1) सव वृ प े तारीखवार / मिहनावार ग े बां धणे.
काय लयीन व छतेचे कामे पाहणे.
2) वृ प ांची न द (दै िनके व सा तािहके ) घे णे.

3) काय लयातील विर ठां या सूचनां माणे कामकाज करणे
4) ि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 येणारी कायप दती तसेच पयवे ण आिण उ रदािय व णाली :अ. . पदनाम
अिधकार
कत ये
1
िज हा मािहती अिधकारी काय लय
काय लय मुख हणून असणा या सव जबाबदा या पार
मुख हणून
पाडणे . मं ी महोदयांचे तसेच मह वा या य त या
असलेले
काय मांचे क हरे ज करणे. िविवध सभा, बैठकांना
अिधकार
उप थत राहणे, वृ संपादन करणे इ यादी. िज ातील
विर ठ शासकीय अिधकारी, वृ प ांचे संपादक व
प कारांशी जनसंपक ठे वणे.
2
मािहती सहा यक (िर त) --3
मािहती सहा यक (िर त) ---4
पयव ेक (सेवावग िवमाका) --5
दुरमु णचालक-िन
-लेखा :टं कलेखक
1) वेतन, दूर वनी, वीज, इमारत भाडे , थायी अ ीम,
वृ प खरे दी, छायािच खरे दी, व छता, चहापान, दौरा
खच िडझे ल संि त दे यके, तपशीलवार दे यके तयार
करणे.
2) सण अि म, अितकािलक भ ा दे यके, वास भ ा, भ.
िन. िन. िबले, जािहरात दे यके बनिवणे.
3) अनुदान िवतरण णालीतून ािधकार प े काढणे कॅ श
फलो मे टे न करणे, अनुदान वग करणे .
4) मािसक, चारमाही, आठमाही, वा षक, अंदाजप क
तयार करणे व मु यालयास सादर करणे.
5) गट ड कमचारी भ. िन. िनधी िहशोब ठे वणे .
6) लेखा िवषयक न दव ा अ यावत ठे वणे(कॅ श बुक,
अनुदान न दवही, धनादे श न दवही इ. अ यावत ठे वणे )
7) लेखा परी ण अहवाल लंिबत पिर छे द अनुपालन
सादर करणे.
8) र कम , धनादे श संिवरतण करणे/ पाव या घे णे/
लोकरा य पाव या करणे .
9) कमचारी बदलीने गेले या िठकाणी अंितम वेतन
माणप पाठिवणे .
10) काय लयातील अिधकारी /कमचारी यांचे भ.िन.िन.
िहशोब व डी.सी.पी.एस. िहशोब अ यावत ठे वणे .
11) आयकर िववरण प े तयार करणे व सादरकरणे
12) लेखा संबंिधत कामे करणे.
13) िज हा िनयोजन सिमती अनुदान व अनुसिू चत जाती
उपयोजना अनुदान प यवहार करणे, पाठपुरावा करणे
जडसं ह व लेखन साम ीबाबतचे कामकाज करणे.
13) येरवडा कारागृह पुणे. / ले खन सामु ी भांडार, मुंबई व

6
7

िसनेय ंचालक (िर त)
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---

लेखन सामु ी भांडार को हापूर यांना प े, िदनद शका,
टे शनरी मागणी प े पाठिवणे .
14) जडसं हा या यो य न दी ठे वणे .
15) काय लयासाठी वेळोवेळी लागणारे सािह य खरे दी
करणे.
16) ई-मेल पाहणे मु यालयाकडू न ा त झालेले संदेश
मा. िज.मा.अ. यां या िनदशनास आणणे व सादर करणे
-आ थापना :1) सेवा पु तके, वेतन पडताळणी, वेतनवाढी आदे श
काढणे व अ यावत ठे वणे .
2) अ जत/ वै कीय रजा मंजरू ी, िकरकोळ रजा/ बदली
सु ी. रजा िहशोब, प यवहार. हजेरी पट इ यादी
अ यावत ठे वणे .
3) आ थापना लं िबत िनरी ण अहवाल पूतता.
4) सु ीतील कामाची यव था.
5) मंजरू पदे , सेवा आ ावली अ यावत ठे वणे. ये ठता
यादी, गोपिनय अहवाल प यवहार.
6) मु यालयास/ िवमाका/ सेवायोजन आ थापना िवषयक
मािसक, ैमािसक, सहामाही, वा षक अहवाल/ मािहती
पाठिवणे .
7) मह वाचा प यवहार टं कलेखन करणे
8) मािहतीचा अिधकार अहवाल मु यालयास सादर
करणे. आले या प ांना उ र दे णे.
9) मािहतीचा अिधकार फाई स अ यावत ठे वणे. आिण
आ थापना िवषयक असलेली सव कामे करणे.
10) मािसक अहवाल पाठिवणे.
जािहरात :1) वृ प े न याने यादीवर घे णे / दरवाढ ताव इ यादी
कामे करणे.
2) वग कृ त जािहरात िवतरण आदे श तयार क न िजमाअ
यांची वा री झा यावर ते संबंिधत वृ प ांना िवतरीत
करणे.
3) जािहरात आवक न दवही, रोटे शन (चौ.से.मी)
न दवही, िवतरण न दवही व पडताळणी न दवही या सव
न दव ा अ यावत ठे वणे .
4) दशनी जािहरात मागणी प े िवमाका, को हापूर येथे
सादर करणे.
5) मु यालयाकडू न मंजरू दशनी जािहरात चे िवतरण
करणे. तसेच िवतरण केले या जािहरातीची न द न दवहीत
अ यावत ठे वणे .
6) जािहरात िवतरणाचा सा तािहक अहवाल पाठिवणे.
7) वृ प िनयिमतता मािसक व ै मािसक, सहामाही
अहवाल मु यालय व िवमाका येथे पाठिवणे .
8) जािहरात िवतरण मािसक अहवाल पाठिवणे.
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सवसाधारण सहायक

--

िवमाका येथे पाठिवणे.
10) वृ प ांची ि वा षक पडताहणी क न या बाबतचा
अहवाल िवमाका व मु यालयास सादर कर याचे काम
केले.
11) भूसंपादन जािहरात दे यकांची पडताळणी क न दे णे.
12) वाय सं था यांचे जािहरात िवतरण रोटे शन
तपासणी करणे.
मािहती सहा यक पदाचा कायभार :1) अिध वीकृ तीबाबत प यवहार व अज ची छाननी
क न बैकीसाठी अज व ताव सादर करणे. तसेच
नूतनीकरणाबाबत प यवहार करणे. बैठकीस उप थत
राहणे.
2) अिध वीकृ तीधारक पि केची न दवहीत न दी घे णे,
अनुषंिगक प यवहार, अिध वकृ ती बैठकीबाबचे
कामकाज व िनयोजन करणे, तसेच िवभागीय
बैठकीबाबतचे कामकाज, िविवध शासकीय सिम यांचे
कामकाज इ यादी.
3) होिड ज िवषयक कामकाज. नवीन व दुर ती िवषयक
होिड जचे ताव मागिवणे व ते मंजरू ीसाठी
मु यालयाकडे पाठिवणे याबाबतचे अनुषंिगक कामकाज
पाहणे इ यादी.
4) मु ा बँक योजना िवषयक कामकाज
5) वृ सार, दै निदन घडामोडी, सा तािहक सार तसेच
बात या इ यादी कामे.
1) िविवध सभा, बैठकांना उप थत राहणे, वृ लेखन
करणे.
2) लेख व यशकथा टं कलेखीत करणे.
2) महा यूज िवषय लेखन, छायािच े पाठिवणे .
4) लोकरा य वगणीदार वृ दी. िदलखुलास, जय
िवषयांसाठी ले खन.
5) िज हा पु तकेसाठी ले खन करणे.
6) िविवध प कार पुर कारासाठीचे ताव मागिवणे,
छाननी करणे, ताव सादर करणे .
7) वृ सार, दै निदन घडामोडी, सा तािहक सार तसेच
बात या इ यादी कामे. खुलासे तयार क न पाठिवणे
8) ि टर, फेसबुक व हॉट -अप
1) मं ी महोदयांचे दौरे व इतर शसकीय बैठकांचे
छायािच काढणे .
आवक/जावक 1) टपाल-आवक जावक करणे. तसेच
काय लयीन प यवहारासाठी लागणारे मु ांक ‘अ’ व ‘ब’
न दवहीत अ यावत ठे वणे .
2) बात या टं कलेखन करणे.
3) लोकरा य िवषयक सव काम
3) वाहन दु तीिवषयक ताव पाठिवणे , लॉगबुक व
इितहास न दव ा अ यावत ठे वणे. वाहन िवषयक सव

कामे.
4) लोकरा य वगणीदार नांवे टं कलेिखत क न िवमाका
को हापूर येथे ऑन लाईन नांवे आपलोड करणे. तसेच
यासंबधीत प यवहार व मािसक अहवाल पाठिवणे.
3) वृ सार, दै निदन घडामोडी, सा तािहक सार तसेच
बात या इ यादी कामे. खुलासे तयार क न पाठिवणे
िनयम . 4 भाग-1(ख) . (चार) व (पाच ) : वत:ची काय पार पाड यासाठी यां याकडू न ठरिव यात आलेली
मानके :अ. पदनाम
वत:ची काय पार पाड यासाठी िदलेली मानके/
कमचा यांकडू न वापर यात
.
कायभार
ये णारे िनयम, िविनमय,
सूचना, िनयम, पु तका
आिण अिभलेख
1
िज हा
1) मं ी महोदय दौरे व काय म
1) शा.िन.सा िव . अिध वी
मािहती
2) िविवध शासकीय बैठका व काय मांचे वृ संकलन. 2005/ . .8/05/34,
अिधकारी
3) िज हा वा षक िनयोजन व अनुसिू चत जाती िद. 14/2/2005
उपयोजना
2)शा.िन.सा िव .अिध वी2
005/324/ . .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 . पीयूबी1000/ . .73/200/34,
िदनांक- 1 मे 2001
2
दुरमु कचाल लेखा :1) महारा कोषागार िनयम
क-िन1) वेतन, दूर वनी, वीज, इमारत भाडे , थायी अ ीम,
1965
वृ प खरे दी, छायािच खरे दी, व छता, चहापान,
टं कलेखक
2)महारा ट
सवसाधारण
दौरा खच िडझे ल संि त दे यके, तपशीलवार दे यके
भिनिन िनयम
तयार करणे.
3) मुंबई िव ीय िनयमावली.
2) सण अि म, अितकािलक भ ा दे यके, वास भ ा,
भ. िन. िन. िबले, जािहरात दे यके बनिवणे.
3) अनुदान िवतरण णालीतून ािधकार प े काढणे
कॅ श फलो मे टे न करणे, अनुदान वग करणे.
4) मािसक, चारमाही, आठमाही, वा षक, अंदाजप क
तयार करणे व मु यालयास सादर करणे.
5) गट ड कमचारी भ. िन. िनधी िहशोब ठे वणे .
6) लेखा िवषयक न दव ा अ यावत ठे वणे(कॅ श बुक,
अनुदान न दवही, धनादे श न दवही इ. अ यावत ठे वणे )
7) लेखा परी ण अहवाल लंिबत पिर छे द अनुपालन
सादर करणे.
8) र कम , धनादे श संिवरतण करणे/ पाव या घे णे/
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लोकरा य पाव या करणे .
9) कमचारी बदलीने गेले या िठकाणी अंितम वेतन
माणप पाठिवणे .
10) काय लयातील अिधकारी /कमचारी यांचे भ.िन.िन.
िहशोब व डी.सी.पी.एस. िहशोब अ यावत ठे वणे .
11) आयकर िववरण प े तयार करणे व सादरकरणे
12) लेखा संबंिधत कामे करणे.
13) िज हा िनयोजन सिमती अनुदान व अनुसिू चत
जाती उपयोजना अनुदान प यवहार करणे, पाठपुरावा
करणे
जडसं ह व लेखन साम ीबाबतचे कामकाज करणे.
13) येरवडा कारागृह पुणे. / ले खन सामु ी भांडार, मुंबई
व लेखन सामु ी भांडार को हापूर यांना प े,
िदनद शका, टे शनरी मागणी प े पाठिवणे .
14) जडसं हा या यो य न दी ठे वणे.
15) काय लयासाठी वेळोवेळी लागणारे सािह य खरे दी
करणे.
16) ई-मेल पाहणे मु यालयाकडू न ा त झालेले संदेश
मा. िज.मा.अ. यां या िनदशनास आणणे व सादर करणे
1 आ थापना :1) सेवा पु तके, वेतन पडताळणी, वेतनवाढी आदे श
काढणे व अ यावत ठे वणे .
2) अ जत/ वै कीय रजा मंजरू ी, िकरकोळ रजा/ बदली
सु ी. रजा िहशोब, प यवहार. हजेरी पट इ यादी
अ यावत ठे वणे .
3) आ थापना लं िबत िनरी ण अहवाल पूतता.
4) सुटीतील कामाची यव था.
5) मंजरू पदे , सेवा आ ावली अ यावत ठे वणे.
ये ठता यादी, गोपिनय अहवाल प यवहार.
6) मु यालयास/ िवमाका/ सेवायोजन आ थापना
िवषयक मािसक, ैमािसक, सहामाही, वा षक
अहवाल/ मािहती पाठिवणे .
7) मह वाचा प यवहार टं कलेखन करणे
8) मािहतीचा अिधकार अहवाल मु यालयास सादर
करणे. आले या प ांना उ र दे णे.
9) मािहतीचा अिधकार फाई स अ यावत ठे वणे.
आिण आ थापना िवषयक असलेली सव कामे करणे.
10) मािसक अहवाल पाठिवणे.
जािहरात :1) वृ प े न याने यादीवर घे णे / दरवाढ ताव इ यादी
कामे करणे.
2) वग कृ त जािहरात िवतरण आदे श तयार क न
िजमाअ यांची वा री झलयावर ते संबंिधत वृ प ांना
िवतरीत करणे.
3) जािहरात आवक न दवही, रोटे शन (चौ.से.मी)

1)महारा नागरी िनयम सेवा
(वेतन) 1982
2) महारा नागरी सेवा
(िनवृ ी वेतन) 1982
3) मािहतीचा अिधकार िनयम
2005

1) शा.िन. सा ािव . पीयूबी1000/ . .73/200/34,
िदनांक- 1 मे 2001
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न दवही, िवतरण न दवही व पडताळणी न दवही या सव
न दव ा अ यावत ठे वणे .
4) दशनी जािहरात मागणी प े िवमाका, को हापूर येथे
सादर करणे.
5) मु यालयाकडू न मंजरू दशनी जािहरात चे िवतरण
करणे. तसेच िवतरण केले या जािहरातीची न द
न दवहीत अ यावत ठे वणे .
6) जािहरात िवतरणाचा सा तािहक अहवाल पाठिवणे.
7) वृ प िनयिमतता मािसक व ै मािसक, सहामाही
अहवाल मु यालय व िवमाका येथे पाठिवणे .
8) जािहरात िवतरण मािसक अहवाल पाठिवणे.
9) ई- टडर ग जािहरात मािसक अहवाल मु यालय व
िवमाका येथे पाठिवणे.
10) वृ प ांची ि वा षक पडताहणी क न या बाबतचा
अहवाल िवमाका व मु यालयास सादर कर याचे काम
केले.
11) भूसंपादन जािहरात दे यकांची पडताळणी क न दे णे.
12) वाय सं था यांचे जािहरात िवतरण रोटे शन
तपासणी करणे.
मािहती सहा यक पदाचा कायभार :1) अिध वीकृ तीबाबत प यवहार व अज ची छाननी
क न बैकीसाठी अज व ताव सादर करणे. तसेच
नूतनीकरणाबाबत प यवहार करणे. बैठकीस
उप थत राहणे.
2) अिध वीकृ तीधारक पि केची न दवहीत न दी घे णे,
अनुषंिगक प यवहार, अिध वकृ ती बैठकीबाबचे
कामकाज व िनयोजन करणे, तसेच िवभागीय
बैठकीबाबतचे कामकाज, िविवध शासकीय सिम यांचे
कामकाज इ यादी.
3) होिड ज िवषयक कामकाज. नवीन व दुर ती
िवषयक होिड जचे ताव मागिवणे व ते मंजरू ीसाठी
मु यालयाकडे पाठिवणे याबाबतचे अनुषंिगक
कामकाज पाहणे इ यादी.
4) मु ा बँक योजना िवषयक कामकाज
5) वृ सार, दै निदन घडामोडी, सा तािहक सार तसेच
बात या इ यादी कामे.
1) िविवध सभा, बैठकांना उप थत राहणे, वृ लेखन
करणे.
2) लेख व यशकथा टं कलेखीत करणे.
2) महा यूज िवषय लेखन, छायािच े पाठिवणे .
4) लोकरा य वगणीदार वृ दी. िदलखुलास, जय
िवषयांसाठी ले खन.
5) िज हा पु तकेसाठी ले खन व संकलन करणे.
6) िविवध प कार पुर कारासाठीचे ताव मागिवणे,
छाननी करणे, ताव सादर करणे .

1) शा.िन. सा िव . अिध वी
2005/ . . 8/05/34,
िद. 14/2/2005
2)शा.िन.सा िव .अिध वी2
005/324/ . .84/05/
34, िद. 16/9/2005

शा.िन. .:एसएलबीसी
1616/ . .49 /का.1417,
िद. 14 जून 2016
--

5

सवसाधारण
सहायक

7) वृ सार, दै निदन घडामोडी, सा तािहक सार तसेच
बात या इ यादी कामे. खुलासे तयार क न पाठिवणे
1) मं ी महोदयांचे दौरे व इतर शसकीय बैठकांचे
-छायािच काढणे .
आवक/जावक 1) टपाल-आवक जावक करणे. तसेच
काय लयीन प यवहारासाठी लागणारे मु ांक ‘अ’ व
‘ब’ न दवहीत अ यावत ठे वणे .
2) बात या टं कलेखन करणे व छायािच काढणे.
3) वाहन दु तीिवषयक ताव पाठिवणे , लॉगबुक व
इितहास न दव ा अ यावत ठे वणे. वाहन िवषयक सव
कामे.
4) लोकरा य वगणीदार नांवे टं कलेिखत क न
िवमाका को हापूर येथे ऑन लाईन नांवे आपलोड
करणे. तसेच यासंबधीत प यवहार व मािसक अहवाल
पाठिवणे.
3) वृ सार, दै निदन घडामोडी, सा तािहक सार तसेच
बात या इ यादी कामे. खुलासे तयार क न पाठिवणे

ि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. . द तऐवजाचा कार
िवषय
संबंिधत य ती / पदनाम
1
सवसाधारण थायी आदे शानुसार आव यक लेखा लेखा
ीमती शुभांगी सु. मे ी
िवषयक सव कामे कॅ श बुक न दवही, बील
दुरमु कचालक-िनन दवही, कमचारी भ.िन.िन.बुक, अनुदान न द वही,
टं कलेखक
शासन पाव या दे णे. लेखा अनुष गक सव न दव ा
व धारीका अ यावत ठे वणे . िवभाग, िहशोब व
मागणी.
काय लयातील सव जडसं ह व ले खन साम ी जडसं ह व
याबाबतचे कामकाज.
भांडार,
2
सवसाधारण
थायी आदे शानुसार आव यक आ थापनािवषयक
ी. र व कुमार ना. च हाण
आ थापना िवषयक सव सेवापु तक, रजा आदे श, सव कामकाजिलपीक-िन-टं कलेखक
मािसक/ ैमािसक/सहामाही मािहतीचा अिधकार
इ यादी सव रिज टर /धारीका अ यावत ठे वणे
जािहरातवग कृ त व दशनी
वग कृ त व दशनी जािहरात िवतरण करणे, जािहरात िवषयक
अनुषंिगक सव न व ा व धारीका अ यावत ठे वणे. कामकाज.
मु ा बँक योजना िवषयक कामकाज
अिध वकृ ती, होिड ज व िविवध/ सिम या बैठक
इ यादी कामकाजासंबंधी या न दी व धारीका
अ यावत करणे.

मु ा बँक योजना,
होिड ज,
अिध वकृ ती,
िविवध

3

सवसाधारण थायी आदे शानुसार वृ ा, लेख,
महा यूज लेख, बात या व मािहती पु तीका टं लेखन
व संकलन करणे इ यादी.

4

आवक-जावक िवषयक, मु ांक रिज टर न दवही
अ यावत ठे वणे . छायािच काढणे , लोकरा य
यादी (ऑनलाईन), लोकरा य प यवहार, वाहन
िवषयक कामकाज

सिम यां या सभा/
बैठका, बात या.
वृ सार, दै नंिदन
घडामोडी,
सा तािहक सार
वृ , लेख,
महा यूज, बात या,
वृ सार, दै नंिदन
घडामोडी,
सा तािहक सार
आवक-जावक,
वाहन, लोकरा य
वृ सार, दै नंिदन
घडामोडी,
सा तािहक सार

ी. संदीप ज. राठोड
िलिपक- टं कलेखक

ी. रघुनाथ तु. कांबळे
सवसाधारण सहायक

ि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
यव थेचा तपशील
कोण या अिधिनयम/ पुनरावृ ी काल
िवषय
पिरप का दारे
1
---सवसाधारण मु े ल ात घे ऊन --प कार, प कार संघटनांचे
ितिनध सोबत
आव यकतेनस
ु ार
िवचारिविनमय केला जातो.
शासन आिण िस दी मा यमे
यां यातील
सुसंवादा या
दृ टीने नेहमीच संबंिधतांशी
चच
क न
यानुसार
कायवाही केली जाते.
िनयम . 4 भाग-1(ख) . (आठ) : बैठकीची कायवृ े जनतेला पहावयास िमळ याजोगी आहे त कवा कसे
याबाबतचे िववरण :सधुदग
ु ये थील िज हा मािहती काय लया या सिम यांची यादी कािशत करणे.
अ.
सिमतीचे नाव
सिमतीचे सद य
सिमतीचे
सभा िकती
सभा
सभे चा
.
उि ट
वेळा
जनसामा यां कायवृ ां
घे यात
साठी खुली
त
येते
आहे कवा (उपल ध)
कसे
1 िज हा तरीय 1) अ य - संचालक
मिहला
मिहला
नाही
-काय लयात
( शासन), मावज सं,
कमचा यांना
कमचा यां
कामा या
मं ालय, मुंबई
याय िमळवूर
कडू न
िठकाणी
2) सद य सिचव,
दे णे कामा या अ यायाबा
मिहलांचा छळिज हा मािहती
िठकाणी
बत त ारी

िज हा तरावरील
िन न तर त ार
िनवारण सिमती

2

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

3

खाजगी
दूरिच वाणी
वािह यांसाठी
िज हा तरीय
संिनयं ण सिमती

अिधकारी
3) सद य अशासकीय मिहला
सद य एक
4) सद य - शासकीय
मिहला कमचारी एक
व शासकीय पु ष
कमचारी एक
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
अय
5) सव िधक खपा या
दै िनकाचे संपादक
6) वयंसेवी सं थे ची
मिहला ितिनधी एक
7) सद य सिचव िज हा मािहती
अिधकारी.
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 कायकत
5) सद य मिहला
महािव ालयाचे ाचाय
एक
6) मानसोपचार त

मिहलांचा छळ
होवू नये तसेच
अ यायाबाबत
मिहला या
तकारीचे
िनवारण करणे

ात
होतात
यावेळी

महा मा गां धी
तंटामु त गाव
मोहीम भावी
व यश वीिर या
राबिवणा या
पूरक व
बोधना मक
बात यातून या
मोिहमेला
व तुिन ठ
िस दी
दे णा या
वृ प बातमी
दारांना
िज हा तरावर
पुर कार दे णे.
दूरिच वािह यां
वर तसेच
केबल
नेटवक ारे
सािरत
होणा या
अ लील,
हसाचारी
िच पट,
सारण
जािहराती वर
िनयं णासाठी

वष तुन
एकदा

नाही

आहे .

दोन

नाही

आहे

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (9) अिधका यांची िनदिशका :अ. पदनाम
अिधकारी/
गट
.
कमचा यांचे नाव
1
िज हा मािहती
ी. िम लद म.
अ
अिधकारी
बांिदवडे कर
2
मािहती सहा यक
--क
(िर त)
3
मािहती सहा यक
--क
(िर त) (उप माका)
4
पयवे क (सेवावगी. रामदास ी. परब क

जू िदनांक

6
7

दूरमु कचालक-िनीमती शुभांगी सु.
टं कलेखक
मे ी
िसनेयं चालक
--(िर त)
िलपीक-िनी. र व कुमार ना.
टं कलेखक
च हाण

क

./ फॅ स/ ई-मेल

30/11/2015

02362-228859 / 228684

---

02362-228859 / 228684

---

02362-228859 / 228684

1/9/2001

02362-228859 / 228684

1/7/2014

02362-228859 / 228684

--

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

िवमाका, को हापूर)

5

दूर वनी

---

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

----

क

1/7/2010

02362-228859 / 228684

क

30/8/2013

02362-228859 / 228684

क

8/6/2015

02362-228859 / 228684

क

1/8/2013

02362-228859 / 228684

क

10/5/2010

02362-228859 / 228684

E-Mail:diosindhudurg@gmail.com

(उप माका)

8

िलपीक- टं कलेखक

9
10

सवसाधारण
सहा यक
वाहनचालक

11

वाहनचालक

12

रोिनओ ऑपरे टर

ी. रघुनाथ तु.
कांबळे
ी. िस ाथ िस.
मठकर
ी.ल मीकांत वा.
वगुलकर
---

13

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

ड

11/3/1999

02362-228859 / 228684

ड

6/6/1986

02362-228859 / 228684

15

दुरमु ण
संदेशवाहक
दुरमु ण
संदेशवाहक
व छक-िन-सेवक

ड

1/1/1991

02362-228859 / 228684

16

िशपाई

---

ड

---

02362-228859 / 228684

17

सायकल
संदेशवाहक (िर त)

---

ड

----

02362-228859 / 228684

सायकल
संदेशवाहक

ीमती व नाली ब.
कंु भार

ड

16/12/2013

02362-228859 / 228684

14

(िर त) (उप माका)

(िर त) (उप माका)

ी. सं िदप ज. राठोड

ड

---

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

02362-228859 / 228684

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

(उप माका)

18

E-Mail:diosindhudurg@gmail.com

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (10) येक अिधका याला व कमचा याला िमळणारे मािसक वेतन, तसेच
ािधकरणा या िविनयमांम ये तरतूद के या माणे नुकसानभरपाई दे णाची प दती :- (िडसबर 2017 अखेर)
अ. . पदनाम
अिधकारी/ कमचा यांचे नाव
गट
एकूण मािसक वेतन
1
िज हा मािहती अिधकारी
िम लद म. बांिदवडे कर
अ
74326/2
मािहती सहा यक (िर त)
-क
-3
मािहती सहा यक (उपमाका
-क
-िर त)
4
पयवे क
रामदास ी. परब
क
74351/(सेवा वग िवमाका को हापूर)
5
दूरमु णचालक-िन-टं कलेखक
शुभांगी सु. मे ी
क
47066/6
िसनेयं चालक (िर त पद)
-क
-7
िलिपक-िन-टं कलेखक
र व कुमार ना. च हाण
क
27711/(उपमाका)
8
िलिपक-टं कलेखक
संिदप ज. राठोड
क
23037/9
सवसाधारण सहायक
रधुनाथ तु. कांबळे
क
26903/10
वाहनचालक
िस दाथ िस. मठकर
क
38654/11
वाहनचालक
ल मीकांत वा. वगुलेकर
क
37051/12
रोिनओ ऑपरे टर (उपमाका
-ड
-िर त)
13
दुरमु ण संदेशवाहक
मा ती गु. आरे कर
ड
32036/14
दुरमु ण संदेशवाहक
अिवनाश स. होडावडे कर
ड
31298/15
व छक िन सेवक
िभवा शं. बावकर
ड
28174/16
िशपाई (िर त पद)
-ड
-17
सायकल संदेशवाहक
-ड
-(उपमाका िर त)
18
सायकल संदेशवाहक
व नाली ब. कंु भार
ड
17223/-

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (11) योजनांचा तपशील, तािवत खच दशिवणारा, आप या येक अिभकरणाला
नेमन
ू िदलेला अथसंक प आिण संिवतरीत केले या रकमांचा अहवाल :- (िडसबर 2017 अखेर)
अ. . अंदाजप कीय शीष चे
अनुदान
खच अनुदान िश लाक अनुदान अिभ ाय
वणन
अ
सामा य शासन िवभाग
मागणी . ए-6 2220मािहती व िस दी 800इतर खच (00)(01)
िज हा मािहती काय लायाची
आ थापना
1
वेतन व भ े (01)
3673000/4659715
(-) 986715/2
अितकािलक भ ा (03)
13000/11720/1280/3
दूर वनी/वीज पाणी (06)
106000/71080/34920/4
वास खच (11)
49000/14369/34631/5
काय लयीन खच (13)
209000/165372/43628/6
भाडे व कर (14)
---7
संगणकावरील खच (17)
7000/6400/600/8
अितथी खच- इतर
4000/1990/2010/शासकीय खच (20)
9
जािहरात व िस दी खच
209936/209936/00/(26)
10
मोटार वाहने (51)
21000/18815/2185/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
397696/390342/7354/एकूण
4689632/- 5549739/(-) 986715/(+) 126608/-

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (12) 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) . (13) 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 / पदनाम व प ा
वृ प /
नुतनीकरण
.
पि का
वृ सं था
िदनांक
मांक
1
को हापूर/
ी. वसंत िसताराम केसरकर, ये ठ प कार,
ये ठ प कार
31 माच
4099
नंदािदप िनवास, िजमखाना मैदान,
2018
मु.पो.ता. सावंतवाडी, िज. सधुदग
ु
2
को हापूर/
ी. मुकंु दराव हरी कदम, ये ठ प कार,
ये ठ प कार
31 माच
4103
103, मेन रोड, कणकवली, िज. सधुदग
ु
2018
3

को हापूर/
4276

जे ठ प कार

31 माच
2018

जे ठ प कार

31 माच
2018

जे ठ प कार

31 माच
2018

जे ठ प कार

31 माच
2019

को हापूर/
4360

ी. आनंद िव ल अंधारी, ये ठ प कार,
मु. पो. जानवली, िश क कॉलनी, तरदं ळे रोड,
ता.कणकवली, िज. सधुदग
ु
ी. राजन आनंद च हाण, जे ठ प कार,
1347, बोरभाटवाडी, मु. पो. ओरोस बु क
ु ,
ता. कुडाळ िज. सधुदग
ु
ी. अशोक करं बळे कर, जे ठ प कार,
वाड नं. 3, घर नं. 129, मु. पो. ता. कणकवली
(गांगोवाडी), मुंबई गोवा माग, िज. सधुदग
ु
तुळशीदास मुकंु द खोबरे कर, जे ठ प कार,
मु.पो. पावशी, तवटे हाडे वरवाडी,
ता. कुडाळ, िज. सधुदग
ु
ी. िकरण बाबुराव ठाकूर, जे ठ प कार,
मु.पो. हापण खालचीवाडी, ता. वगुल , िज. सधुदग
ु

4

को हापूर/
4266

5

को हापूर/
4244

6

को हापूर/
4350

7

जे ठ प कार

31 माच
2019

8

को हापूर/
4004

ी. िदलीप राजाराम हदळे कर, संपादक,
368, अे, िशवाजीनगर, ता. कणकवली, िज. सधुदग
ु

सा तािहक
कनक सधु

31 माच
2018

9

को हापूर/
4012

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

सा तािहक
आघाडी

31 माच
2018

10

को हापूर/
4014

सा तािहक
कडे लोट

31 माच
2018

11

को हापूर/
4016

सा ता.
कोकणसाद

31 माच
2018

12

को हापूर/
4021

ी. उ म सूयकांत वाडकर, संपादक,
87, पाडगावकर िब ड ग, साईलवाडा,
सावंतवाडी, िज. सधुदग
ु
ी. गजानन राजाराम नाईक, संपादक,
डी एफ 291/ओ सव दयनगर साईलवाडा,
सावंतवाडी, िज. सधुदग
ु
ी. अिभम यु गणपत ल ढे , ितिनधी,
िशवश ती साद, मु.पो. इ सुली, पागावाडी
ता. सावंतवाडी, िज. सधुदग
ु

दै . कोकण
सकाळ

31 माच
2018

13

को हापूर/
4023

ी. चं कांत सहदे व सामंत, ितिनधी,
गणेशकृ पा , मु. पो. कुडाळ, िज. सधुदग
ु

दै . त ण
भारत

31 माच
2018

14

को हापूर/
4129

दै . त ण
भारत

31 माच
2018

15

को हापूर/
4154

ी. शेखर का होबा सामंत, िज हा ितिनधी,
जी/2 स ा ी िब ड ग, नवनगर, िज हा मु यालय
मु.पो. रानबांबळ
ु ी, ता. कुडाळ, िज. सधुदग
ु
ी. मनोहर रामचं कालकंु ीकर, संपादक,
मु. पो. बेळगांव

दै . ी
रणझुंझार

31 माच
2018

16

को हापूर/
4159

सा तािहक
स य काश

31 माच
2018

17

को हापूर/
4180

दै . त ण
भारत

31 माच
2019

18

को हापूर/
4182

दै . र नािगरी
टाई स

31 माच
2019

19

को हापूर/
4183

ी. हषवधन िदनकर धारणकर, संपादक,
िवनायक म ॅ शन, पो ट ऑिफस जवळ,
सावंतवाडी, िज. सधुदग
ु
ी. मोद दयानंद ठाकूर, ितिनधी,
हॉटे ल गणेश कृ पा कंपाऊंड, मु.पो.ता. कुडाळ,
िज. सधुदग
ु
ी. ल मीकांत मनोहर भावे, िज हा ितिनधी,
अनंत रे सीडे सी, सावंत कंपाऊंड िव ानगर,
मु.पो.ता. कणकवली, िज. सधुदग
ु
ी. िशव साद मायबा दे साई, उपसंपादक,
मु.पो. कोलझर, ता. दोडामाग, िज. सधुदग
ु

दै . सकाळ

31 माच
2019

20

को हापूर/
4184

ी. महे श िव ानंद सरनाईक, उपसंपादक,
मु.पो.माळगाव, ता. मालवण, िज. सधुदग
ु

दै . लोकमत

31 माच
2019

21

को हापूर/
4191

ी. संतोष व. वायंगणकर, िनवासी संपादक,
मु.पो. कणकवली िज. सधुदग
ु

दै . हार

31 माच
2019

22

को हापूर/
4192

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

दै . सकाळ

31 माच
2019

23

को हापूर/
4193

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

दै . सागर

31 माच
2019

24

को हापूर/
4194

ी. िकशोर गो. राणे , ितिनधी,
मु. पो. हरकुळ खुद, ता. कणकवली, िज. सधुदग
ु

दै . हार

31 माच
2019

25

को हापूर/
4119

ी. अवधुत मधुकर पोईपकर, उपसंपादक,
मु. पो. ने र, ता. कुडाळ, िज. सधुदग
ु

दै . त ण
भारत

31 माच
2018

26

को हापूर/
4200

आकाशवाणी

31 माच
2018

27

को हापूर/
4201

सा तािहक
याध

31 माच
2018

28

को हापूर/
4221

ी. िनलेश अशोक जोशी, वात हर,
1497, अिभनवनगर .1,
मु. पो.ता. कुडाळ, िज. सधुदग
ु
ीम. संजीवनी द ा य दे साई, संपािदका,
मु. पो, पगुळी, वायमन गाडनजवळ,
ता. कुडाळ, िज. सधुदग
ु
ी. हे मंत भा कर कुलकण , तालुका ितिनधी,
2143, मु. पो. ता. दे वगड, साटमवाडी, िज. सधुदग
ु

दै . हार

31 माच
2019

29

को हापूर/
4223

ी. उमेश गणपत तोर कर , ितिनधी,
3637, सांिगडवाडी, मु. पो. ता. कुडाळ िज. सधुदग
ु

दै . हार

31 माच
2019

30

को हापूर/
4233

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

दै . ी
रणझुंझार

31 माच
2018

31

को हापूर/
4234

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

सा तािहक
अणूरेण ू

31 माच
2019

32

को हापूर/
4264

दै . हार

31 माच
2019

33

को हापूर/
4299

दै . हार

31 माच
2018

34

को हापूर/
4305

दै . लोकमत

31 माच
2018

35

को हापूर/
4296

दै . हार

31 माच
2018

36

को हापूर/
4306
को हापूर/
4308

ी. नर जग नाथ कोलते, ितिनधी,
मु.पो.क ळ, गावठणवाडी,
ता. वैभववाडी, िज. सधुदग
ु
ी. माधव रामचं कदम, कायकारी संपादक,
रामे वर लाझा, एफ-11, ई- वग, पिहला मजला,
मुंबई-गोवा हायवे, मु.पो.ता. कणकवली, िज. सधुदग
ु
ी. सं िदप िव वनाथ आडनाईक, उपमु य उपसंपादक,
ारा- गौरव िकशोर भोसले,
मु.पो. मळगांव (तळीवाडी), ता. कुडाळ, िज. सधुदग
ु
ी. मािणक िव वनाथ सामंत, उपसंपादक,
िनसग अपाटमट, लॉक नं. 4, मु.पो.ता. कणकवली
(िशवाजीनगर), िज. सधुदग
ु
ी. कुणाल मधुसदु न मांजरे कर, ितिनधी,
844, वायरी रोड, भरड मालवण, िज. सधुदग
ु
ी. आनंद सोनू लोके, संपादक,
‘अथव’ सहकार नगर, मु. पो. जामसंडे,
ता. दे वगड, िज. सधुदग
ु
ी. राज दे िवदास खांडाळे कर, संपादक,
मु.पो.ता. मालवण भं डारी हाय कूलजवळ, िज. सधुदग
ु
ी. गणेश वसंत जेठे, ितिनधी,
मु. क डये, पो. क ळ, ता. कणकवली, िज. सधुदग
ु
ी. सखाराम अनंत माधव, ितिनधी
मु.पो. माजगाव, ता. सावंतवाडी, िज. सधुदग
ु
ी. िम लद मधुसदु न बांिदवडे कर,
िज हा मािहती अिधकारी,
िज हा मािहती काय लय, सधुदग
ु , मु या शासकीय
इमारत, सी- लॉक, पिहला मजला, सधुदग
ु नगरी
ी. िनतीन जग नाथ तळे कर, संपादक,
रा. चौडे वरी अपाटमट, गणपती साना रोड,
मु.पो.ता.कणकवली, िज. सधुदग
ु
ी. दे वयानी भाकर वरसकर, िज हा ितिनधी,
जी-1 संक पिस ी कॉ पले स, सधुदग
ु नगरी,
ता. कुडाळ, िज. सधुदग
ु
ी. िनलेश सदानंद तडु लकर, संपादक,
सु िनल ऑफसेट टस, 17-अ, उ मनगर, मु.पो.ता.
कुडाळ, िज. सधुदग
ु
ी. सिचन सुधाकर रे डकर,
सावंतवाडी तालुका ितिनधी,
202, नारायण िनवास, रे डकरवाडी, मळगांव,
ता. सावंतवाडी, िज. सधुदग
ु

दै . हार

31 माच
2018
31 माच
2018

37

38
39
40
41

को हापूर/
4297
को हापूर/
4319
को हापूर/
4334
मावज/
0250

42

को हापूर/
4348

43

को हापूर/
4349

44

को हापूर/
4362

45

को हापूर/
4363

सा तािहक
दे वदुग
सा तािहक
जनयुग
दै . पुढारी

शासकीय
मा यम

31 मार्च
2018
31 माच
2018
31 माच
2018
31 माच
2018

सा तािहक
सुजन सधु

31 माच
2019

दै . ी
रणझुंझार

31 माच
2019

सा तािहक
कुडाळ
आघात
दै . हार

31 माच
2019

दै . सकाळ

31 माच
2019

46

को हापूर/
4365

ी. संतोष महादे व राऊळ, ितिनधी,
मु.पो. िशवापुर, ता. कुडाळ, िज. सधुदग
ु

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

दै . हार

31 माच
2019

ॉि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 सुिवधांचा तपिशल,
तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यासाठी चालिव यात येत असले या ंथालया या कवा वाचनालया या
कामकाज या वेळांचा तपशील : अ. . सुिवधे चा कार
वेळ
कायप दती
िठकाण
जबाबदार
त ार
य ती/
िनवारण
कमचारी
1
भे ट या या वेळे
काय लयीन काय लयातील
िज हा मािहती संबंिधत
िज हा
संदभ त मािहती
वेळेत
संबंधीत य ती
काय लय,
शाखेतील
मािहती
अशा कारची
सधुदग
ु
कमचारी
अिधकारी,
मािहती पुरिवत
सधुदग
ु
असतात
2
अिभलेख
तपासणीसाठी
--//---//---//---//---//-उपल ध सुिवधांची
मािहती
3
कामाचा
तपासणीसाठी
--//---//---//---//---//-उपल ध सुिवधांची
मािहती
4
प कार आिण अ य
सार मा यम
--//---//---//---//---//-ितिनध ना अपे ि त
असणारी मािहती.
5
ंथालय /
वाचनालय िवषयी
संबंिधत नाही
मािहती

िनयम . 4 भाग-1(ख) . (सोळा) जन मािहती अिधका यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपशील : अ. जन मािहती अिधकारी
अ. शासकीय
पदनाम
काय े
प ा / फोन
ई-मेल
अिपलीय
. मािहती
ािधकारी
अिधकारी
नाव
1
ी. िम लद म. िज हा
सधुदग
ु
िज हा मािहती काय लय, diosindhudurg@ मा. उपसंचालक
gmail.com
बांिदवडे कर
मािहती
िज हा
मु य शासकीय
(मािहती),
अिधकारी
इमारत, सी - लॉक,
िवभागीय
पिहला मजला,
मािहती
सधुदग
ु नगरी
काय लय,
02362-228859/
को हापूर
228684

ब. अिपलीय अिधकारी
अ. अिपलय
पदनाम
काय े
. अिधकारी
नाव
1
ी. सतीश उपसंचालक को हापूर
लळीत
(मािहती)
िवभाग

िनयम . 4 भाग-1(ख)
िनरं क

प ा / फोन

ई-मेल

अिपलीय
ािधकारी

उपसंचालक (मािहती),
िवभागीय मािहती
काय लय, म यवत
शासकीय इमारत,
कसबा बावडा रोड,
को हापूर
0213- 2662600
2663427

ddikolhapur01@
gmail.com

को हापूर

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

