माहीतीसाठी संपक अिधकारी
शासकीय अशासकीय सं थेतील अिधकारी, कमचारी कवा बाहे रील य त नी यां या शासकीय
कामासाठी या काय लयातील खालील काय सन अिधकारी यांना भे टावे
अिधकारी व यांचेकडे असलेले कामकाजाचे िवषय
अ. .

अिधका याचे नाव

पदनाम

1

ी. एस.आर.सुयवंशी

सहसंचालक

2

ी. आर.एस.मानकर

सहा यक
संचालक (तां.)

3

ीमती एम. आर.
बो ळकर

सहा यक
संचालक (तां.)

4

ी. एस.एम.लाडसावंगीकर

िनरी क

5

ी.एस.आर.रा हज

िनरी क

6

ी.एन.एस. खरतड

िनरी क

7

ी.एस.आर.रा हज

िनरी क

8

ी. िड. ही. भामरे

लेखािधकारी

कामकाजाचे िवषय
आ थापना, गोपनीय िवभाग, िवधीमंडळ कामकाज
इ यादी
औ. .सं था/क , आट झन टू टे नॉ ॅ ट,
आिदवासी रोजगारािभमुख योजनेचे सावि करण,
लोकआयु त, उपलोकायु त करणे, माहीतीचा
अिधकार इ.
भांडार िवभाग, एम.सी. ही.सी. िवभाग या
िवभागांचे सव पयवे कीय कामकाज.
लेखािशष 2230/203 अंतगत कायरत वग 3 व 4
या शासकीय कमचा यां या सेवािवषयक बाबी,
यायालयीन करणे, िवभागीय चौकशी इ
औ. .सं था/क िश ण संल नता, वेश, परी ा,
तांि क िनरी णे, जागितक बँ क सहा यत यवसाय
क पांतगत सटर ऑफ ए सल स व प लक
ाय हे ट पाटनरिशप योजना, भुसंपादन व बां धकाम,
लोकसेवा क , मागेल याला िश ण, रा य
योजना, गत यवसाय िश ण प ती योजना,
उ पादनािभमुख िश ण योजना, अ पसं यांक
िश ण, िशकऊ उमेदवारी योजना इ.
भांडार िवभाग, शासकीय सं थातील
भांडार/यं सामु ी खरे दीिवषयक कामकाज, क चा
माल खेदीस मा यता दे णे व भांडार िवषयक
आनुषंगीक सव कामकाज इ.
अशासकीय सं था वेतन िन चती सेवा मा यता,
सेवाखंड अशासकीय कमचारी वरी ठ वेतन ेणी व
िनवृ ी करणे, महारा रा य यवसाय िश ण
परी ा मंडळाचे माणप अ यास म इ.
लेखािवभाग, भिव य िनव ह िनधी करणे,
अशासकीय कमचा यांची वेतन पडताळणी,
अशासकीय सं था अनुदान िनध रण दे यके,
वै कीय ितपुत ची करणे, भांडारआ ेप व ले खा
आ ेप इ.

क शासनाचा मािहतीचा अिधकार
अिधिनयम - 2005
अिपलीय अिधकारी

:

ी. आर.एस.मानकर, सहा यक
संचालक (तां.),
यवसाय िश ण व िश ण, ादे िशक
काय लय, नािशक
दु र वनी . (0253) 2579410

मािहती अिधकारी

:

ी. एस.डी.राठोड, सहा.संचालक
(अतां.),
यवसाय िश ण व िश ण, ादे िशक
काय लय, नािशक
दु र वनी . (0253) 2579410

सहा यक मािहती अिधकारी : ी. सी. टी. कांबळे , का.अिध क,

यवसाय िश ण व िश ण,
ादे िशक काय लय, नािशक
दु र वनी . (0253) 2579410

