मॅ यूअल ब.1

कलम 4 (1) (b) (i)

अमरावती वभागीय आयु

कायालयातील पुरवठा शाखेतील

अिधकार व कमचार यांची काय व कत ये यांचा तपिशल
1. शाखेचे नांव

पुरवठा शाखा

:-

2. प ा

वभागीय आयु

:-

3. कायालय ूमुख

:-

4. शासक य वभागाचे नांव

:-

5. कोण या मंऽालयातील

:-

उप आयु

कायालय, अमरावती

(पुरवठा)

अ न, नागर पुरवठा व माहक संर ण वभाग

अ न, नागर पुरवठा व माहक संर ण

वभाग
6. काय ऽ

वभागीय काय ेऽ 5 ज हे (अमरावती,

:-

अकोला,वािशम,बुलडाणा, यवतमाळ)
7. विश काय

:-

8. कायालयीन दरु वनी ब.

सावजिनक वतरण यवःथा अंतगत कामे.
:-

0721-2662666, 2666101

पुरवठा शाखेचा संघटन त ा.
वभागीय आयु
ौी.पीयूष िसंह,भा.ू.से.
उप आयु
ौी.अजय

वभागीय सहा यक पुरवठा

िनकेता

जावरकर

पुरवठा-1

पुरवठा-2- रक् त

लहाने

तां ऽक अिधकार

अिधकार
िनकेता

(पुरवठा)

जावरकर (ूभार )

पुरवठा-3- रक् त

(ौी.नरि

(ौी.नरि कुरळकर

(ौी.कमलेश

कुरळकर)

ूभार )

वानखडे ूभार )

अ वल कारकून

अ वल कारकून

किन िल पक

वभागीय गोदाम िनर
ौी. सुिधर धावडे
अ वल कारकून

क

िशपाई
(ौी गजानन राऊत)

िशपाई
(र )

पुरवठा शाखा
1.

लोकशाह दनातील तबार/इतर तबार चा िनपटारा

2.

िनयं ऽत साखरे चे िनयतन, उचल व वाटपाबाबत

3.

महारा अनुसच
ू ीत वःतू ( वतरणाचे विनयमन) आदे श, 1975
चा िनयम 24

4.

महारा अनुसिू चत वःतू करकोळ यापार परवाना आदे श, 1979 चे िनयम 15

5.

महारा केरोसीन डलस लायसेिसंग ऑडर, 1966 चे िनयम 16

6.

वभागातील ज हा पुरवठा कायालय व तहिसल कायालयातील पुरवठा वषयक
बाबीची तपासणी करणे.

7.

शासनाकडे रॉकेल, गॅस व पेशोल पंप संकलन वषयक, लोकसभा, रा य सभा, वधान
सभा, वधान प रषद, तांराक त / अतारांक त ू

इ. वभागाची मा हती

एक ऽत

क न शासनास सादर करणे बाबत.
8.
9.

ज हा पुरवठा अिधकार यांची मािसक आढावा बैठक आयोजीत करणे.
ए.पी.एल.शेतकर , अ नपूणा, अं योदय, ूाधा य गट. इ याद वषय शासनाने
माग वलेली मा हती सादर करणे.

10.

उपयोगी / िन पयोगी व तुकडा बारदाना या व हे वाट स मंजूर दे णे बाबत.

11.

मानवास खा यास अयो य परं तू पशुप ास खा यास यो य तसेच मानवास व पशुप ास
खा यास अयो य ठरले या अ नधा या या व हे वाट बाबत.

12.

खाजगी गोदामे भाडयांना मंजूर दे णे बाबत.

13.

शासक य गोदामातून धा य तुट या र कमा िनलखीत / वसूल कर याची कायवाह वेळ च
करणेबाबत.

14.

गोदाम तपासणी पूतता क न घेणे बाबत.

15.

अिधकार व कमचार यांचे मािसक वेतन अदा करणे.

16.

ूवास भ े दे यक, बदली भ ा दे यक तयार क न कोषागारात सादर करणे.

17.

दै नं दन शासक य खच रोख न दवह िलह णे.

18.

वा षक / आठमाह अथसंक पीय तरतूद करणे

19.

आःथापना वषयक तसेच लेखा वषयक बाबी व वेळोवेळ शासनास आवँयक असणार
मा हती ज हयाकडू न संकलीत क न शासनास सादर करणे.

20.

जीवनावँयक वःतू कायदा 1955 अंतगत अ नधा य, दाळ , तेल व तेल बया,
साखरसाठा मयादे या अनुषंगाने कायवाह .

21.

मा हतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अंतगत मा हती पुर वणे.

22.

महालेखापाल, मुब
ं ई यांचेकड ल ूलं बत प र छे दाचा िनपटारा करणे बाबत.

23.

मा.मंऽी अ न, नागर पुरवठा व माहक संर ण वभाग, यांचेकड ल अ पल ूकरणात
प र छे दिनहाय अहवाल / रे कॉड सादर करणे.

24.

मा.उ च यायालयाकड ल अ पल ूकरणात प र छे दिनहाय अहवाल / रे कॉड सादर
करणे.

मॅ यूअल ब.1
अिधकार व कमचार यांची काय व कत ये यांचा तपिशल
कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (अ) व (ब)
अ.ब

पदनाम

कोण या काय ा / िनगम / शासन िनणय / प रपऽकानुसार
(ूशासक य आिथक व अध- यायीक अिधकार व कत ये)

1

वभागीय
आयु

1. खाजगी गोदाम भाडे मंजूर करणे.
2. कृ ष उ प न बाजार सिम यामाफत राःतभाव दक
ु ानदारांकडू न वसूल
के या जाणा-या बाजार शु क व पयवे क शु क दा याची ूितपूत
3. महारा नागर सेवा (िशःत व अ पल) िनयम 1979 अ वये
आयु ांकडे

2 उप आयु
(पुरवठा)

चालणारे अ पल ूकरणे.

1. वभागातील ज हयाचे पुरवठा वषयक कामकाजाचे सिनयंऽण करणे
व

शासनास आवँयक ते अहवाल सादर करणे.

2. महारा अनुसिू चत वःतु ( वतरणाचे विनयम) आदे श, 1975 चे
कलम

24 अ वये पुन र ण अज चाल वणे.

3. महारा अनुसिू चत वःतू करकोळ यापार परवाना आदे श, 1979 चे
कलम 15 अ वये अ पल चाल वणे.

4. महारा केरोसीन डलस लायसिसंग ऑडर, 1966 चे कलम 14
अ वये अ पल चाल वणे.
5. वभागीय आयु ांनी ूदान केलेले (Delegation) व ीय अिधकार
वापरणे.
6. ज हा पुरवठा अिधकार यांचे कायालयावर िनयंऽण ठे वणे.
7. मा हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये पुरवठा शाखेसाठ
अ पलीय अिधकार

हणून काम पाहणे.

8. कायालयीन वलंब कायदा-2005
3 सहा. वभागी

1. पुरवठा शाखेतील अ.का, िलपीक यां या संकलना या कामाचे

य पुरवठा
अिधकार

पयवे ण

करणे.

2. वभागातील ज हयातील मा हती वेळोवेळ ूा क न शासनास
अहवाल सादर करणे.
3. ज हा पुरवठा अिधकार यां या मािसक सभेचे आयोजन करणे व
पुरवठा वषयक कामाचा आढावा घेणे.
4. ूित ाधीन ूकरणाबाबत वभागाचा आढावा घेणे.
5. आठवडा बैठक स उप ःथत राहून ूलं बत बाबी वर षठां
् ना अवगत
करणे

4 तां ऽक
अिधकार

1. शासन आदे शानुसार वभागातील गोदामांची तपासणी करणे.
2. गोदाम तपासणीतील तपासणी शंकाची पुतता उप आयु

(पुरवठा)

यांचेकडे सादर करणे.
3. वभागीय गोदाम िनर
5 पुरवठा-4

क यां या कामकाजावर पयवे ण करणे.

1. रका या बादारदाना व तुकडा बारदाना व हे वाट स मंजूर दे णे.

( वभागीय

2. ूापण, वतरण व भाव िनयंऽण योजनेचा ूपऽ लेखा सादर करणे.

गोदाम

3. रबेट फरकाची र कम मंजूर बाबत.

िन र क)

4. कृ षी उ प न बाजार सिमतीमाफत राःतभाव दक
ु ानदाराकडू न वसूल
के या जाणा-या माकट फ या र कमेची ूितपूत

5. सावजिनक वतरण यवःथेअत
ं गत वतरण होणा-या अ नधा य
इतर जीवनावँयक वःतुचे वाहतुक कंऽाट िन

व

त कर याबाबत

6. खर प पणन हं गामात धा य खरे द कि उघड याबाबत
आधारभुत योजनेखाली धा य / धान खरे द
7. अखा धा य साठा व हे वाट बाबत.
8. शासक य गोदामे भाडयाने दे णेबाबत / घेणेबाबत. वैय

क गोदाम

भाडयाने घेणेबाबत.
9. शासक य गोदामात धुर करण कर याबाबत नःती हाताळणे.
10.साठवणूक व वाहतूक तूट वर िनयंऽण ठे व यासाठ ज हा व
शासनःतरावर गठ त कर यात आले या िनयऽण क ाबाबत.
11.गोदाम तुट चे ूःताव आ यानंतर शासनाकडे पाठ वणे / वसुली करणे
/िनलखन करणे.
12.मानवास खा यास अयो य परं तु पशुप ास खा यास यो य तसेच
अखा अशा धा याची व हे वाट लावणे व यो य मु यांकन दर िन
करणे.

13. वभागीय गोदाम िनर

क व तां ऽक अिधकार यांनी गोदाम

त

तपासणीत काढले या शकांची पुतता

14. दार वतरण योजना राब वणेबाबत.
15. वभागीय शासक य गोदाम तपासणी
16. वाहतुक हमाली ठे केबाबत.
17.गोदामभाडे ठर वणेबाबत.
18.रःतावाहतुक परवानगीबाबत.
19.सहा यक संचालक, नागर पुरवठा यांचे शक पुतता.
20.गोदाम बांधणी सव कामे.
21. ज हा लेखा पयवे क यांचे कामकाजाबाबत आढावा.
22.गोदाम बांधणी सव कामे.
23.कापुस खरे द सा ाह क अहवाल.
24.गोदाम तपासणीचे ऽैमािसक अहवाल.
25. रकामा बारदान / सुतळ
26.अ न सुर ेसंबधी उपाययोजना.
27.जी र ज र वसुली बाबत.
28.ूपऽलेखे.
29.गोदाम यवःथापक, गोदाम कपर यांना गोदामाशी संबंिधत व गोदाम

चांग या ःथतीत राह यासाठ मागदशन करणे, ूिश ण दे णे.

30.धा य गोदामाची तपासणी करतांना आढळू न आले या ऽुट बाबत
अनुपालन क न घे याबाबत पाठपुरावा करणे व अनुपालन करणे.
31.महाफुड, सुतळ , औषधी बाबत नःती हाताळणे
32.ूभार अिधकार यांनी वेळोवेळ सांगीतलेली कामे करणे.
6 पुरवठा -1

1. महारा अनुसिू चत वःतु ( वतरणाचे विनयमन) आदे श, 1975
(अकोला, बुलडाणा,वािशम)

2. महारा अनुसिू चत वःतू करकोळ यापार परवाना आदे श, 1979
(अकोला, बुलडाणा, वािशम)
3. महारा केरोसीन डलस लायसिसंग ऑडर 1966
(अकोला, बुलडाणा, वािशम)
4. मा.मंऽी अ न नागर पुरवठा व माहक संर ण वभाग यांचेकड ल
अ पल व पुन र ण ूकरणे. (अकोला, बुलडाणा, वािशम)
5. राःत भाव दक
ु ानाबाबत व करे ासीन परवानाबाबत (अकोला,
बुलडाणा, वािशम)

6. ज हा पुरवठा अिधकार यां या सभेची मा हती.

7. जवनावँयक वःतुंचा पुरवठा उदा. तेल, वनःपती, बयाणे, रॉकेल,
डझेल, पेशोल गॅस बाबत नःती / ूकरणे तसेच इतर पेशोलीयम

पदाथा या नःती हाताळणे
8. मा.उ च यायालयात दाखल कर यात येणारे राःत भाव दक
ु ानांचे रट
पट शन हाताळणे. (अकोला, बुलडाणा, वािशम)

9. िन र ण टपणी याबाबतची नःती.
10. महालेखापाल मुब
ं ई यांचेकड ल ूलं बत प र छे द याबाबतची नःती
हाताळणे.
11. महावार / ितमाह / अधवा षक ववरणपऽे पाठ वणे व नःती
हाताळणे.
12. ूभार अिधकार यांचे आदे शा वये वेळोवेळ येणार कामे करणे.
7 पुरवठा-2

1. महारा अनुसिू चत वःतू ( वतरणाचे विनयमन) आदे श 1975
(अमरावती, यवतमाळ)
2. महारा अनुसिू चत वःतू करकोळ यापार परवाना आदे श, 1979
(अमरावती, यवतमाळ)
3. महारा केरोसीन डलस लायसिसंग ऑडर, 1966
(अमरावती,यवतमाळ)
4. राःत भाव दक
ु ानाबाबत व केरोसीन परवानाबाबत तबार हाताळणे.
5. मा.उ च यायालयात दाखल कर यात येणार केरोसीन परवाना

धारकांचे रट पट शन हाताळणे (अमरावती, यवतमाळ)
6. नागर पुरवठयां या व वध सां वधािनक परतावा बाबत नःती
हाताळणे.
7. साखर िनयतन बाबत नःती हाताळणे.
8. धा याचे दै िनक / सा ा हक/मािसक साठा ःथती बाबत िनयंऽण
ठे वणे बाबत नःती हाताळणे.

9. शालेय पोषण आहार, अंगणवाड , आौमशाळा,

णालये इ.

योजनेची नःती
10. अ नधा याचे िनयतन, उचल व वाटप पीड एस-2001
11. मा हतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005
12. कृ ष उ प न बाजार सिम यामाफत राःतभाव दक
ु ानदारांकडू न वसूल
के या जाणा-या बाजार शु क व पयवे ण शु क दा याची ूितपूत

8 पुरवठा-3

1. महारा नागर सेवा िनयमा वये सव ूकरणे हाताळणे.
2. महारा नागर सेवा (िशःत व अ पल) िनयम 1979 या आयु ांकडे

चालणार अ पल करणे.

3. खातेिनहाय चौकशी ूकरणे व पुरवठा अिधकार व कमचार
यांचे व

द

येणा-या तबार ची ूकरणे हाताळणे.

4. वभागातील अिधकार / कमचार यांचे दौरा दै नं दनी बाबत
अ) डाक न दणी आवक/जावक
ब) आःथापना :1) अ न, व नागर पुरवठा वभागातील कमचार यां या
बद या व पदाबाबत या नःती
2) कमचार यांची रजा मंजूर ूकरणे
3) गोपिनय अहवालाची नःती हाताळणे
4) कमचार यां या करकोळ रजेबाबत
5) वेतनवाढ मंजूर कर याची ूकरणे
6) आःथापना संबंिधत नःती.
7) शासनास मा हती सादर करणे.
ड) लेखा वषयक :1) कमचा-यांचे भ.िन.िन./परतावा/ना-परतावा अिमम मंजुर
करणे दे यक तयार करणे, बृहत न दवह त न द घेणे.

2) वेतन दे यक तयार करणे, ूवास अिमम मंजुर करणे.
3) कमचा-यांची सेवापुःतके ठे वणे.
4) शासक य वाहनाचे डझेल, तेल व द ु ःती यावर ल
खच नःती हाताळणे व दे यके तयार करणे.

5) दरु वनी दे यकांना मंजूर दे याबाबत नःती हाताळणे.

6) शाखेतील फिनचर, ःटे शनर , फॉ स इ यावर ल खचाना
मंजूर दे णे बाबत नःती हाताळणे.
7) ःटे शनर फॉ सची जमा न दवह ठे वणे
8) शाखेतील कायालयीन खचाचे ूवास खच, उ सव
अिमम इ याद दे यके तयार करणे व नःती हाताळणे
9) धनादे श न दवह .
10) रोख न दवह
11) दे यक न दवह
12) रोख र कम बँकेतून आणणे व वतर त करणे.
13) चारमाह /आठमाह व वा षक अंदाजपऽके तयार करणे
14) ूभार अिधकार यांचे आदे शानुसार वेळोवेळ
उदभवणार कामे करणे

मॅ यूअल ब.3
िनणय ू बयेतील पयवे ण व जबाबदार चे उ रदािय व
िन

त क न कायप दतीचे ूकाशन
कलम 4 (1) (b) (iii)

कामाचे /िनणय ूब येचे नांव

अ
.
ब
.

कालावधी

कामाची

जबाबदार ची व उ रादा-

ूाथिमक

िय वाची शृंखला

जबाबदार
1) महारा अनुसूिचत वःतू

अ वल

सहा यक वभागीय

( वतरणाचे

कारकून

पुरवठा अिधकार ,

विनयमन)

आदे श, 1975 चे कलम 24

उप आयु

अ वये पुन र ण अज चाल वणे

(पुरवठा)

2) महारा अनुसूिचत वःतू
करकोळ यापार

परवाना

आदे श, 1979 चे कलम 15 अ वये
अ पल चाल वणे.
3) महारा केरोसीन डलस
लायसिसंग ऑडर,

1966 चे

कलम 14 अ वये अ पल चाल वणे
मॅ यूअल ब.4
कलम 4 (1) (b) (iv) नमुना (अ)
पुरवठा शाखे या संदभातील सवसामा यपणे ठर वलेली भैातीक
व आथ क उ
वष

काम काय/

े.

आिथक तरतूद

भौितक तरतूद

लेखािशष
उपल ध
िनधी .
(हजारात)

खच .
(हजारात
)

आिथक वषा

इ ांक

अखेर िश लक/
सम पत र कम
. (हजारात)

मॅ यूअल ब.5
कलम 4 (1) (b) (v) नमुना (अ)
पुरवठा शाखे या कामाशी संबंधीत िनयम / अिधिनयम

सा य

अ.ब
.

अिधिनयम व िनयम
1. महारा अनुसिू चत वःतु ( वतरणाचे विनयमन) आदे श, 1975 चे कलम 24 अ वये
पुन र ण अज चाल वणे.

2. महारा अनुसिू चत वःतू करकोळ यापार परवाना आदे श, 1979 चे कलम 15
अ वये अ पल चाल वणे.
3. महारा केरोसीन डलस लायसिसंग ऑडर, 1966 चे कलम 14 अ वये अ पल
चाल वणे
मॅ यूअल ब.6
कलम 4 (1) (अ) (vi) नमुना (अ)
पुरवठा शाखे या दःतऐवजांची वगवार , ूमुख बाबीचा तपिशल व सुर
ठे व याचा कालावधी

sr.

1

2

3

Issue/
Revision
No &
Date

Name &
No. Of
Record

Indexing

Location
of
Storage
& Type
of file

Minimu
m Access
up To

अ पल

अ वल

ूकरणे

कारकून

पुन र ण

अ वल

ूकरणे

कारकून

आःथापना

किन

त

Retentio
n Period

Method
of
Disposal

15 वष
15 वष
कायम

िलपीक

वषयक बाबी
मॅ यूअल ब.7

कलम 4 (1) (ब) (vii) नमुना (अ)
पुरवठा शाखे या प रणामकारक कामासाठ जनसामा यांशी स ला मसलत
कर याची यवःथा.
अ.ब
.

स लामसलतीचा वषय

कोण या अिधिनयमा/

पुनरावृ ीकाल

1

2

िनयम / प रपऽका दारे
3

4

मॅ यूअल ब.8
कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ)
पुरवठा शाखे या संदभातील सिमतीची याद ूकाशीत करणे.

अ.ब

सिमतीचे

सिमतीचे

नांव

सदःय

सिमतीचे
उ

कती वेळा

सभजन

सभेचा

घे यात येते

साम यासा

कायवृ ांत

ठ खुली

पाह यासाठ

कंवा नाह

उपल ध आहे
काय

मॅ यूअल ब.9
कलम 4 (1) (ब) (xi)
पुरवठा शाखेतील अिधकार कमचार यांची नांवे, प े व यांचे मािसक वेतन
अ.

पदनाम

ब.
1 उप आयु

अिधकार कमचार यांचे
नांव

(पुरवठा)

2 सहा यक वभागीय
पुरवठा अिधकार -1
3 तां ऽक अिधकार -1
वभागीय गोदाम

ौेणी
78800209200

अ

ौीमती

अ

55100175100

अ

-----

क

35400112400

िनकेता

जावरकर
रक् त- ौीमती िनकेता
(ूभार )

ौी.सुधीर धावडे

िन र क-1
5 अ वल कारकून

वेतन

ौी.अजय लहाने

जावरकर
4

वग

1) ौी नरि कुरळकर 2) क

------

रक् त -ौी नरे ि

कुरळकर (ूभार )
6 किन िलपीक

रक् त -ौी

कमलेश

क

-----

क

1990063200

वानखडे (ूभार )
7 वाहन चालक

ौी संतोष च हाण

दरु वनी ब./ फॅ स
/ ई-मेल

दरु वनी बमांक
0721-2662666
फॅ स बमांक 0721-2666101

8 िशपाई

गजानन

1)ौी
राऊत

ड

1500047600

2) र

मॅ यूअल ब.10
कलम 4 (1) (ब) (x)
पुरवठा शाखेतील अिधकार कमचार यांचे वेतनाची वःतूत मा हती ूकािशत करणे.
अ.

वग

मुळ वेतन+मेड पे

इतर अनुशेष

ब
महागाई भ ा

घरभाडे भ ा

िनयिमत

ूसंगानुसार

वशेष (जसे

शहर भ ा

(जसे वाहन

ूक प भ ा,
ूिश ण भ ा

1

अ

17%

16 %

120

भ ा)
600

2

ब

17%

16 %

120

400

िनरं क

3

क

17%

16 %

120

400

िनरं क

4

ड

17%

16 %

120

400

िनरं क

िनरं क

मॅ यूअल ब.11
कलम 4 (1) (ब) (xi)
पुरवठा शाखेचे मंजूर अंदाजपऽक व खचाचा तपिशल याची मा हती ूकािशत करणे
अ.ब

अंदाजपऽक य वणन

अनुदान

िनयो जत वापर
( ेऽ व कामाचा

1

1 वेतन, कायालयीन खच,
संगणक अतीकालीक

भ ा, दरु वनी, दे शांतगत

4351710
/-

अिधक अनुदान
अपे

त अस यास

तपिशल)

पयात

3060383/-

1020000/-

वेतन व दरू वनी
कायालयीन खऱ

अिभूाय

ूवास

मॅ यूअल ब.12
कलम 4 (1) (ब) (xii)
पुरवठा शाखेतील अनुदान वाटपा या कायबमाची कायप दती 2019-2020 या वषासाठ
ूकािशत करणे
तपिशल

अ.ब.

मा हती

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब)
अनुदान कायबमांतगत लाभाथ ची वःतृत मा हती ूकािशत करणे योजना/
कायबमांचे नांव
अ.ब.

लाभाथ चे नांव व

अनुदान/ लाभाथ

िनवड पाऽतेचे

प ा

यांची र कम ःव प

िनकष

अिभूाय

मॅ यूअल ब.13
कलम 4 (1) (ब) (xiii)
पुरवठा शाखेत िमळणा-या / सवलतीचा परवाना याची चालू वषाचा तपिशलवार मा हती
परवाना/परवानगी/सवलतीचे ूकार
अ
.
ब
.

परवाना

परवा याचा

परवाना

दनांक

दनांका

साधारण

परवा याची

धारकांचे

ूकार

बमांक

पासून

पयत

अट

वःतृत

नांव

मा हती

मॅ यूअल ब.14
कलम 4 (1) (ब) (xiiv)
पुरवठा शाखेत मा हतीचे इले शॉिनक ःव पात साठ वलेली मा हती ूकािशत करणे
चालु वषा क रता
अ.

दःतऐवजाचा

ब

ूकार

1

टे प,

वषय

कोण या

मा हती

इले शॉिनक

िमळव याची

नमु यात

प दती

जबाबदार य

स ा इले शॉिनक नमु यात मा हती उपल ध नाह .

2

फ म

3

िसड

4

लॉपी

5

इतर कोण याह
ःव पात
मॅ यूअल ब.15
कलम 4 (1) (ब) (xv)
पुरवठा शाखेत उपल ध सु वधांचा त ा ूकािशत करणे.

अ.ब
सु वधा ूकार
.
1 वेबसाईट वषयी मा हती
2 कॉलसटर वषयी मा हती
3 अिभलेख तपासणीसाठ उपल ध सु वधांची
मा हती

उपल धता तपिशल
वभागीय आयु

कायालयाची वेबसाईट आहे

कॉलसटर नाह .
वनंतीव न अिभलेख तपासणीसाठ उपल ध क न
दले जातात

4 कामा या तपासणीसाठ उपल ध सु वधांची
मा हती

कायालयीन वेळेत कोणी अिभलेख पाह याची इ छा
य

5 नमुने िमळ याबाबत उपल ध मा हती
6 सुचना फलकांची मा हती

के यास दाख व याची यवःथा आहे .

तपासणी सुिच व आदे शांचे नमुने तयार आहे त.
वभागीय आयु

कायालयाचे सुचना फलक

वापर यात येते.
7 मंथालय वषयी मा हती

अिभलेख क ातच कायालयाचे◌े मंथालय आहे .

मॅ यूअल ब.16
कलम 4 (1) (ब) (xiv)
पुरवठा शाखेतील शासक य मा हती अिधकार / सहा यक शासक य मा हती अिधकार / अ पलीय
अिधकार (तेथील लोक ूािधकार या काय ेऽातील) यांची वःतृत मा हती ूकािशत करणे
अ.ब.

अिधकार नांव व पदनाम
1 जन मा हती अिधकार

अिधकार नांव व पदनाम
ौीमती िनकेता

जावरकर

दरु वनी बमांक
9404518440

सहा. व.पु.अिधकार
2 सहा यक जन मा हती
अिधकार
3 ूथम अ पलीय अिधकार

रक् त

(ौी

8087280855

एन.एन.कुरळकर ूभार )
ौी.अजय लहाने,

9422857012

उप आयु

(पुरवठा)

मॅ यूअल ब.17
कलम 4 (1) (ब) (xvii), कलम 4 (1) (क) व कलम 4 (1) (ड)
पुरवठा शाखेतील शासक य मा हतीचे ूकाशन
-िनरं क-

