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माहितीचा अहिकार अहिनीयम 2005
प्रकरण-1
कलम 4 (1)(ब) अंतर्गंत उपहिभार्गीय अहिकारी ,हबलोली हि.नांदेड यांचे कायाालयाचे माहितीचे सिं
्य
सिष
् टीकरण
्
कायाालयाचे नांि
पत्ता
कायाालय प्रमुख
शासककय हिभार्गाचे नांि
मंत्रालयाच्या खातयाच
् ्या
अहिनीसत
्
कायाक्षेत्र
भौर्गोलीक
कायाानुरुप

उपहिभार्गीय अहिकारी कायाालय,हबलोली
तिहसल कायाालयाच्यािर ,िुना बसस्टॅंड ििळ हबलोली
उपहिभार्गीय अहिकारी हबलोली
मिसुल हिभार्ग
मिसुल ि िनहिभार्ग , मंत्रालय,मुंबई

हिभार्गाचे िये
् य िोरण

सिा संबंिीत कमाचारी
काया
कामाचे हिस्तृत सिरुप
्
स्थािर मालमत्ता
िनतेला देत असलेल्या सेिांचा
थोडक्यात तपहशल.
संरचनेचा तत्का
कायाालयीन दुरििनी
्
क्रमांक ि िेळ
साप्ताहिक सुट्टी आहण हिशेष
सेिांचा कालाििी

उपहिभार्गतील तालुके - हबलोली , नायर्गांि (खै)
िररल प्रमाणे
िररल प्रमाणे दोन तालुक्यािर प्रयािेक्षण
हिहशषट् काया
िहमन मिसुल अहिनीयम 1966 ि मुंबई कु ळिहििाट हनयमाप्रमाणे
अिान्यायीक कामे.
िहमन मिसुल ि हबनशेती िहमन मिसुल यांचे िाषीक मिसुलीचे उद्दहष्ट
पुणा करणे.
कायदा ि सुि्यिस्थेचे देखभाल बाबत.
नैसर्गर्गक आपत्तीमिये
् मदत काया ि पुनिास्नाबाबत.
हनिडणुक कामकाि.
कृ हष र्गणना ि आथीक पातळीिर पयािेक्षण.
भुंसंपादन , हिहिि प्रकारचे प्रमाणपत्र हनर्गाहमत करणे, हिभार्गातील कहनष्ठ
अहिकारी ि कमाचारी यांचया
् हनणायािर अहपल प्राहिकारी मिणु
् न काम
पािणे िी कायालय प्रमुखांची प्रमुख काया ि कतािय
् आिेत.
लोकाभीमुख प्रशासन ि सुशासन सेिा पुररिणे , िबाबदार ि संिेदनहशल
प्रशासन ियिस
्
्था हनमााण करणे तसेच िनतेच्या कामाशी हनर्गडीत हिषयाची
अमंलबिािणी करणे.
उपहिभार्गीय अहिकारी यांचे आस्थापनेिरील खालील दशाहिल्याप्रमाणे
कमाचारी आिेत.
त्यांना नमुन कदलेले.
तक्ता अ प्रमाणे.
उपहिभार्गीय अहणकारी यांचे कायाालय.
शासनाचे ि्येय िोरणांची अमंलबिािणी करणे.
तक्ता अ प्रमाणे.

02465-223123
सिा रहििार ि महिन्यांतील 2 रा 4 था शहनिार, तसेच शासनाने िाहिर
के लेल्या सुट्टी आहण हिशीषट् सेिेसाठी पािसाळी िंर्गामात ि हनिडणुकीच्या
िेळी कायाालय, 24 तास चालू ठे िण्यांत येते.

माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण – 2
कलम 4(1)(ब) (2) (क) (र्ग) (च) (य)
उपहिभार्गीय अहिकारी हबलोली यांचया
् कायाालयातील अहिकारी/कमाचारी यांची रचना,कताि्ये काये खालील
प्रमाणे.

अ.
क्रं.
1

संकलनाचे हिभार्ग


भुसंपादन

कायाालय प्रमुख - उपहिभार्गीय अहिकारी हबलोली
संकलनास िोडलेले हिषय
कतािय
्


भुसंपादन

संकलनाठी

िोडण्यांत

िबाबदारी
आलेले

संकलना

संबंिीचे

सिा
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लेखा
पुनि
ा सन
िमाबंदी










2



लघुलख
े क






2








पुरिठा
प्रशासन
संककणा (पत्र
ियििार
्
आिक
िािक
अहभलेख्



आसथापना
्






4



















पुनािसन
भुसंपादन हिषयक
कोटा प्रकरणे
िेतन हबल करणे
रोखपालाची सिा
कामे
िमाबंदी
शेतीहिषयक सिा
कामे
अकृ हषक
अहतक्रमण

मा.उ.हि.अ. यांचे
हविय सिाय्यक
बैठक बाबत सिा
काम
िलयुक्त हशिार
अहभयान
इतर अनुषंर्गीक कामे
िृत्तपत्र हशषाक
संर्गायो /इं र्गायो ि
इतर योिना
पाणी टंचाई
अहभलेख
पुरिठा
रोियो
आिक िािक टपाल
सिा संदभा नोंदििी
माहितीचा अहिकार
संककणा (पत्र
ियििार)
्

तलांठयांच्या बदल्या
ि पदस्थापना
पोलीस पाटील
कोतिाल आस्थापना
से.हन.तलाठयांचे
रिा रोखीकरण
सेिा पुस्तीका
अद्याित करणे
शस्त्र परिाना
पोलीस पाटील
नुणीकरण
िात प्रमाणपत्र
नॉन कक्रमीलेयर
प्रमाणपत्र

सिा हिषयांचे प्राप्त झालेल्या
सिा संदभा रोिचे रोि नोंदहिणे,
संकलनाचे काया हििरण र्गोषिारे
दर
सोमिारी
तयार
करुन
स्िाक्षरीस
ठे िणे,
हनयत
कालीके ठरिुन कदलेल्या मुदतीत
तयार करुन पाठहिणे तयां
् चया
्
नोंदी
हप.आर.ए.
/हप.आ.बी/ नोदििीत ठे िुन
प्रंलहबत
प्रकरणांची
स्ितंत्र
नोंदििीत ठे िुन िेळचे िेळी
स्मरण पत्र देणे. संकलनास
िोडलेल्या
हिषयांचे
संदभा
हनणायासाठी सादर करणे.
सिा प्रकारचया
्
अिांना मुदतीत
उत्तर देणे.

संकलनाठी िोडण्यांत आलेले
सिा हिषयांचे प्राप्त झालेल्या
सिा संदभा रोिचे रोि नोंदहिणे,
संकलनाचे काया हििरण र्गोषिारे
दर
सोमिारी
तयार
करुन
स्िाक्षरीस
ठे िणे,
हनयत
कालीके ठरिुन कदलेल्या मुदतीत
तयार करुन पाठहिणे तयां
् चया
्
नोंदी
हप.आर.ए.
/हप.आ.बी/ नोदििीत ठे िुन
प्रंलहबत
प्रकरणांची
स्ितंत्र
नोंदििीत ठे िुन िेळचे िेळी
स्मरण पत्र देणे. संकलनास
िोडलेल्या
हिषयांचे
संदभा
हनणायासाठी सादर करणे.
संकलनाठी िोडण्यांत आलेले
सिा हिषयांचे प्राप्त झालेल्या
सिा संदभा रोिचे रोि नोंदहिणे,
संकलनाचे काया हििरण र्गोषिारे
दर
सोमिारी
तयार
करुन
स्िाक्षरीस
ठे िणे,
हनयत
कालीके ठरिुन कदलेल्या मुदतीत
तयार करुन पाठहिणे तयां
् चया
्
नोंदी
हप.आर.ए.
/हप.आ.बी/ नोदििीत ठे िुन
प्रंलहबत
प्रकरणांची
स्ितंत्र
नोंदििीत ठे िुन िेळचे िेळी
स्मरण पत्र देणे. संकलनास
िोडलेल्या
हिषयांचे
संदभा
हनणायासाठी सादर करणे.

कार्गदपत्रे सुरक्षीत ठे िणे,
सांभाळणे
इषटां
् काप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त झालेल्या प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय प्रमुख यांचेकडे
सादर करणे.

संकलना
संबंिीचे
सिा
कार्गदपत्रे सुरक्षीत ठे िणे,
सांभाळणे
इषटां
् काप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त झालेल्या प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय प्रमुख यांचेकडे
सादर करणे.
संकलना
संबंिीचे
सिा
कार्गदपत्रे सुरक्षीत ठे िणे,
सांभाळणे
इषटां
् काप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त झालेल्या प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय प्रमुख यांचेकडे
सादर करणे.

संकलना
संबंिीचे
सिा
कार्गदपत्रे सुरक्षीत ठे िणे,
सांभाळणे
इषटां
् काप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त झालेल्या प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय प्रमुख यांचेकडे
सादर करणे.
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दंडाहिकारी
शाखा
हनिडणूक
र्गौणखनीि
आरओआर






अहपल प्रकरणे
दंडाहिकारी
शाखातेली सिा कामे
हनिडणूक हिषयक
सिा कामे
र्गौण खनीि

संकलनाठी िोडण्यांत आलेले
सिा हिषयांचे प्राप्त झालेल्या
सिा संदभा रोिचे रोि नोंदहिणे,
संकलनाचे काया हििरण र्गोषिारे
दर
सोमिारी
तयार
करुन
स्िाक्षरीस
ठे िणे,
हनयत
कालीके ठरिुन कदलेल्या मुदतीत
तयार करुन पाठहिणे तयां
् चया
्
नोंदी
हप.आर.ए.
/हप.आ.बी/ नोदििीत ठे िुन
प्रंलहबत
प्रकरणांची
स्ितंत्र
नोंदििीत ठे िुन िेळचे िेळी
स्मरण पत्र देणे. संकलनास
िोडलेल्या
हिषयांचे
संदभा
हनणायासाठी सादर करणे.

संकलना
संबंिीचे
सिा
कार्गदपत्रे सुरक्षीत ठे िणे,
सांभाळणे
इषटां
् काप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त झालेल्या प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय प्रमुख यांचेकडे
सादर करणे.
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
कलम 4 (1) (ब) (iii)

अ.क्रं.

1

2
3

अहिकारी/कमाचारी यांचे अहिकार ि कतािये
् .
पद
िाताळणे िाणारे हिषय

अहिकारी /
कमाचारी यांचे
नांिे
श्री श्रीकांत
र्गायकिाड

उपहिभार्गीय
अहिकारी

खालील नमुद प्रमाण

श्री
एम.एस.डािरे
श्री एल.आय.
र्गायकिाड

नायब
तिहसलदार
अििल
्
कारकु न

खालील नमुद प्रमाण












3

श्री एल.के .असोले

लघुलेखक






4

श्री
एस.ििी.िरपडे
्

अििल
्
कारकु न






5

श्री
एम.एम.कोल्िे

हलपीक






िबाबदारी

कायाालय प्रमुख या
नातयाने
्
कामकािािर
हनयंत्रण ठे िणे ि
हनर्गाती करणे.
कायाालय अहिक्षक

िृत्तपत्र हशषाक
संर्गायो /इं र्गायो ि
इतर योिना
पाणी टंचाई
अहभलेख
पुरिठा
रोियो
आिक िािक टपाल
सिा संदभा नोंदििी
माहितीचा अहिकार
संककणा (पत्र
ियििार)
्

संकलना संबंिीचे सिा
कार्गदपत्रेसुरक्षीत ठे िणे
,सांभाळणेइष्टांकाप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त
झालेल्या
प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय
प्रमुख यांचे कडे सादर
करणे.

मा.उ.हि.अ. यांचे
हविय सिाय्यक
बैठक बाबत सिा
काम
िलयुक्त हशिार
अहभयान
इतर अनुषंर्गीक कामे

संकलना संबंिीचे सिा
कार्गदपत्रेसुरक्षीत ठे िणे
,सांभाळणेइष्टांकाप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त
झालेल्या
प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय
प्रमुख यांचे कडे सादर
करणे.

अहपल प्रकरणे
दंडाहिकारी
शाखातेली सिा कामे
हनिडणूक हिषयक
सिा कामे
र्गौण खनीि

संकलना संबंिीचे सिा
कार्गदपत्रेसुरक्षीत ठे िणे
,सांभाळणेइष्टांकाप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त
झालेल्या
प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय
प्रमुख यांचे कडे सादर
करणे.

तलांठयांच्या बदल्या
ि पदस्थापना
पोलीस पाटील
कोतिाल आस्थापना
से.हन.तलाठयांचे

संकलना संबंिीचे सिा
कार्गदपत्रेसुरक्षीत ठे िणे
,सांभाळणेइष्टांकाप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त
झालेल्या

असलेले
अहिकार
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6

श्री एन.ििी.रोडे
्

हलपीक











रिा रोखीकरण
सेिा पुस्तीका
अद्याित करणे
शस्त्र परिाना
पोलीस पाटील
नुणीकरण
िात प्रमाणपत्र
नॉन कक्रमीलेयर
प्रमाणपत्र
भुसंपादन
पुनािसन
भुसंपादन हिषयक
कोटा प्रकरणे
िेतन हबल करणे
रोखपालाची सिा
कामे
िमाबंदी
शेतीहिषयक सिा
कामे
अकृ हषक
अहतक्रमण

प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय
प्रमुख यांचे कडे सादर
करणे.

संकलना संबंिीचे सिा
कार्गदपत्रेसुरक्षीत ठे िणे
,सांभाळणेइष्टांकाप्रमाणे
संदभीय हनर्गाती करणे,
प्राप्त
झालेल्या
प्रंलहबत
संदभा
हनणायासाठी
कायाालय
प्रमुख यांचे कडे सादर
करणे.
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण – 3
कलम 4 (1) (ब) (3)
4 (3) पयािक्ष
े ीय साखळी िबाबदारीसि हनर्गणय
् प्रकक्रयेचा तपहशल.

अ.क्रं.

हनणाय प्रकक्रयेत समाहिषठ
् असलेले
अहिकारी/कमाचारी यांचे नांि

तयां
् ची िबाबदारी

1

श्री श्रीकांत र्गायकिाड

कायाालयप्रमुख या नातयां
् ने कामकािािर हनयंत्रण
ठे िणे ि हनर्गाती करणे.
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण – 4
कलम 4 (1) (ब) (iv)
अ.क्रं.
1
2
3

3
4

5
6

कतािय
् पार पाडत असतांना पाळाियांचे हनकष
अहिकारी / कमाचारी
संकलन
कतािय
् पार पाडीत असतांना संकलनासंबि
ं ी
यांचे नांि
पाठािलयाचे हनकष
श्री श्रीकांत र्गायकिाड
उपहिभार्गीय अहिकारी
कायाालयप्रमुख या नातयां
् ने कामकािािर
हनयंत्रण ठे िणे ि हनर्गाती करणे.
नायब तिहसलदार
कायाालय अहिक्षक
श्री एम.एस.डािरे
श्री एल.आय.
अििल
्
कारकु न
संकलनाठी िोडण्यांत आलेले सिा हिषयांचे
र्गायकिाड
प्राप्त झालेल्या सिा संदभा रोिचे रोि
नोंदहिणे, संकलनाचे काया हििरण र्गोषिारे दर
सोमिारी तयार करुन स्िाक्षरीस ठे िणे,
हनयत कालीके ठरिुन कदलेल्या मुदतीत तयार
करुन पाठहिणे त्यांचया
्
नोंदी हप.आर.ए.
/हप.आ.बी/
नोदििीत
ठे िुन
प्रंलहबत
प्रकरणांची स्ितंत्र नोंदििीत ठे िुन िेळचे िेळी
स्मरण पत्र देणे. संकलनास िोडलेल्या
हिषयांचे संदभा हनणायासाठी सादर करणे.
लघुलेखक
श्री एल.के .असोले
मा.उ.हि.अ. यांचे सिीय
्
सिाय्यक ि बैठक
हिषयक सिा कामकाि .
श्री एस.ििी.िरपडे
्
अििल
्
कारकु न
संकलनाठी िोडण्यांत आलेले सिा हिषयांचे
प्राप्त झालेल्या सिा संदभा रोिचे रोि
नोंदहिणे, संकलनाचे काया हििरण र्गोषिारे दर
सोमिारी तयार करुन स्िाक्षरीस ठे िणे,
हनयत कालीके ठरिुन कदलेल्या मुदतीत तयार
करुन पाठहिणे त्यांचया
्
नोंदी हप.आर.ए.
/हप.आ.बी/
नोदििीत
ठे िुन
प्रंलहबत
प्रकरणांची स्ितंत्र नोंदििीत ठे िुन िेळचे िेळी
स्मरण पत्र देणे. संकलनास िोडलेल्या
हिषयांचे संदभा हनणायासाठी सादर करणे.
हलपीक
श्री एम.एम.कोलिे
्
िररल प्रमाणे.
हलपीक
श्री एन.ििी.रोडे
्
िररल प्रमाणे.
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण – 5
कलम 4 (1) (ब) (v)
कामे करतांना हिचारात घयाियाचे
्
अहिनीयम मॅनयु
् अल आहण अहभलेख
उपहिभार्गीय अहिकारी हबलोली या कायाालयातील अहिकारी /कमाचारी शासककय कामे करतांन खालील हनयम ि
अहिनीयम हिचारात घयािे
् .
अ.क्रं.
अहिसुचनेत नमुद के लेले हिषय
हनयम क्रमांक
अहभप्राय
1
1966
मिाराष्ट्र िहमन मिसुन अहिनीयम ि तया
् अंतर्गंत हनयम
2
1984
भुसंपादन अहिनीयम
3
1959
भारतीय शस्त्र अहिनीयम
4
1951
मुंबई पोलीस अहिनीयम
5
1949
मुंबई दारुबंदी अहिहनयम
6
1906
मामलेदार कोटा अहिहनयम
7
1973
फौिदारी प्रकक्रयाा संहिता
8
1947
तुकडेबंदी ि शेतिहमन एकहत्रत करण अहिहनयम
9
1964
मिाराष्ट्र िृक्षतोड अहिनीयम
10
1961 /
मुंबई कु ळिहििाट ि शेतिहमन अहिहनयम
1975
11
1950
लोकप्रहतनीिीति
् अहिनीयम
12
1960
मतदान नोंदणी हनयम
13
1967
मिाराष्ट्र ग्राम पोलीस अहिहनयम
14
1955
हििनािश्यक िस्तु अहिहनयम
15
1979
मिाराष्ट्र अनुसुचीत िस्तु ककरकोळ ियापार
्
परिाना आदेश
1967
16
1974
मिाराष्ट्र अनुसुचीत िमातींना िहमन प्रतयार्पपत
्
करणे अहिहनयम
17
2005
मिाराष्ट्र ग्राहमन रोिर्गार िमी योिना अहिहनयम
18
1867
प्रेस अॅन्ड रहिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अॅक्ट
19
1978
मुंबई हित्तीय हनयम पुसतीका
्
20
1981
मिाराष्ट्र नार्गरी सेिा (सेिेचया
् सिासािारण शती ) हनयम
21
1981
मिाराष्ट्र नार्गरी सेिा (िेतन ) हनयम
22
1981
मिाराष्ट्र नार्गरी सेिा (पदग्रिण अििी हवियेत्तर सेिा आहण

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

हनलंबन /बडतफी ि सेिेतुन काढु न टाकणे यांचया
् काळातील
प्रदाने ) हनयम
मिाराष्ट्र नार्गरी सेिा (सेिा) हनयम
मिाराष्ट्र नार्गरी सेिा (सेिाहनिृत्ती) हनयम
मिाराष्ट्र नार्गरी सेिा (हशस्त ि अहपल) हनयम
मिाराष्ट्र आकहवमक खचा हनयम
मिाराष्ट्र नार्गरी सेिा (मानिन फी स्थानीक पुरक भत्ता ि
घरभाडे भत्ता ) हनयम
मिाराष्ट्र नार्गरी सेिा (शासककय हनिासथान ताबा) हनयम
मिाराष्ट्र नार्गरी सेिा (प्रिास भत्ता) हनयम
मिाराष्ट्र अनुसुचीत िाती, अनुसुचीत िमाती ,हिमुक्त िाती
भटक्या िमाती , इतर मार्गास प्रिर्गा हिशेष मार्गा प्रिर्गा िाहतचे
प्रमाणपत्र देण्याचे ि त्याचया
् पडताळणीचे हिनीसम अहिनीयम
मिाराष्ट्र शासन हनणाय सामानय
् प्रशासन हिभार्ग
क्रं.1087/9698/608 / 32
माहितीचा अहिकार अहिनीयम

1981
1982
1979
1965
1981
1981
1981
2000

1979
2005
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
कलम 4 (1) (ब) (5) मिील नमुना अ,ब, ि क
अ.क्रं
.
1

2

3

4

कायाालयाशी संबंिीत कायदे हनयम पररपत्रके शासन हनणायाची माहिती
संकलन
संकलनाशी संबि
ं ीत
कायदा
हनयम
शासन हनणाय
भुसंपादन
 भुसंपादन हिषयी
मिसुल ि िन
 भुसंपादन कायदा 1984
हनयम
हिभार्गाकडु न
िेळोिेळी
प्राप्त िोणारे
शासन हनणाय
अहपल कक्ष
मिसुल ि िन
 मु.पो.अहिनीयम 1951
 मिाराष्ट्र िहमन
हिभार्गाकडु न
मिसुल अहिनीयम
 म.ि.म.अहिनीयम196
(अहपल पुनर्गिलोकन िेळोिेळी
6 चे कलम 247 ि
257
पुरररक्षण ) हनयम प्राप्त िोणारे
1967
 मिाराष्ट्र शेतिहमन ि
शासन हनणाय
कु ळ िहििाट अहिनीयम
1948 चे कलम 74,76
इनाम
 मतदान नोंदणी
भारताचे
 लोप्रहतहनिीति
् कायदा
1950
हनिडणूक
हनयम
हनिडणुक
 हिहनकदष्ट सिकारी
आयोर्ग
ि
संस्था अहिनीयम 1960
रािय
्
हनिडणुक
आयोर्ग
यांचेकडील
हनिडणुक
काळात प्रापत
्
िोणारे हनणाय
आस्थापना



 मिाराष्ट्र नार्गरी
सेिा हनयम 1979

5

फौिदारी

 म.ि.म.अहिनीमातील





6

िमाबंदी






1966 चे कलम 48
मुंबई पोलीस अहिनीयम
1951
मुंबई मियहनषे
्
ि
अहिनीयम 1949 कलम
93
प्रस ऑफ रहिस्ट्रेशन
अॅक्ट 1867
फौिदारी प्रककयाा संहिता
1973
म.ि.म.अहिनीयम196
6 चे कलम 25 , 22,
36, 44, ि 45
मिाराष्ट्र भुिल कायदा
1993 चे कलम 3
कमाल िहमन िारणा
कायदा

 मिाराष्ट्र िहमन
मिसुल र्गौण
खनीिांचे उत्खनन
ि ती काढणे
हनयम 1970

 म.ि.म.(झाडे
ई.बाबतीतील
अहिकारांचे
हनयमन)
करण्याबाबत
 मिाराष्ट्र भुिल
(हपणयां
् चे पाणी)

पररपत्रके
मिसुल ि िन
हिभार्गाकडु न
िेळोिेळी
प्राप्त िोणारे
पररपत्रके
मिसुल ि िन
हिभार्गाकडु न
िेळोिेळी
प्राप्त िोणारे
पररपत्रके

सामानय
्
प्रशासन
हिभार्ग
ि
र्गृिहिभार्गाकडु
न
िेळोिेळी
प्राप्त िोणारे
शासन हनणाय
मिसुल ि िन
हिभार्ग ि र्गृि
हिभार्गाकडु न
िेळोिेळी
प्राप्त िोणारे
शासन हनणाय

भारताचे
हनिडणुक
आयोर्ग
ि
रािय
्
हनिडणुक
आयोर्ग
यांचेकडील
हनिडणुक
काळात प्रापत
्
िोणारे
पररपत्रके
सामानय
्
प्रशासन
हिभार्ग
ि
र्गृिहिभार्गाकडु
न
िेळोिेळी
प्राप्त िोणारे
पररपत्रके
मिसुल ि िन
हिभार्ग ि र्गृि
हिभार्गाकडु न
िेळोिेळी
प्राप्त िोणारे
पररपत्रके

मिसुल ि िन
हिभार्ग ि र्गृि
हिभार्गाकडु न
िेळोिेळी
प्राप्त िोणारे
शासन हनणाय

मिसुल ि िन
हिभार्ग ि र्गृि
हिभार्गाकडु न
िेळोिेळी
प्राप्त िोणारे
पररपत्रके
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 मुंबई कु ळ िहििाट ि
शेतहमन कायदा 1984

7

पुरिठा

 हििनािश्यक िस्तु
अहिनीयम



उिदभं
् िाचे 200
मी.पररसरात हिहिर
खोदणे समनाई
करणे ) हनयम
1995
 कमाल िहमन
िारणासंबंिी हनयम
 मुंबई कु ळ िहििाट
ि शेतहमन हनयम
 हििनािश्यक िस्तु
अहिनीयम 1955



अन्न
नार्गरी
पुरिठा , पाणी
पुरिठा
ि
स्िचछता
्
हिभार्गाकडु न
िेळोिळी
प्राप्त िोणारे
शासन हनणाय

अन्न
नार्गरी
पुरिठा , पाणी
पुरिठा
ि
स्िचछता
्
हिभार्गाकडु न
िेळोिळी
प्राप्त िोणारे
पररपत्रके
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प्रकरण - 6
कलम 4 (1) (ब) (vi)
उपहिभार्गीय अहिकारी हबलोली यांचे अखतयारीतील
्
ितन कराियाचया
् कामदपत्रांची िर्गािारी
अ.क्रं.

संकलन

1

भुसंपादन




2

अहपल



3

आस्थापना



फौिदारी





4



ितन कराियांच्या कार्गदपत्रांची िर्गािारी नुसार तपहशल
िर्गा अ
िर्गा ब
िर्गा क
 कायाहििरण
स्थायी आदेश
 ितन ररर्गन्ट
 हनयतकालीके
संचीका
करणे
भुसंपादन अिॉडा
 आकदिासी
िहमन हिक्री
परिानर्गी
आदेश
 भुसंपादन
संयुक्त
मोिणी
नकाशा
 कायाहििरण
 अहपल मेमो
स्थायी आदेश
 हनयतकालीके
के सेस नोंदििी
संचीका
स्थायी आदेश
संचीका
सेिा पुस्तीका
र्गोपहनय अििाल
ितामानपत्रात
प्रकाशीत
करणेसाठी के लेले
प्रत
नोंदििी प्रेस
हडक्लरे शन








5

िमाबंदी






6

लेखा



7

संककणा



कु ळ कायदा कलम
43 खालील
िहमन हिक्री
प्रकरणे
कु ळ कायदा कलम
63 खालील
प्रकरणे
शासककय िहमन
इतर सरकारी
आदेश
स्थायी आदेश
संचीका



स्थायी आदेश
संचीका






िर्गा ड
ककरकोळ
पत्रि्यििार
संचीका

ककरकोळ
पत्रि्यििार
संचीका
ककरकोळ
पत्रि्यििार
संचीका

कमाचारी यांचे
िैयक्तीक
संचीका

 कायाहििरण
 हनयतकालीके

र्गोळीिार
संदभांत
आलेला
पत्रि्यििार
चौकशी
संचीका
झाडतोड
परिानर्गी
प्रकरणे
हबनशेती
आदेश

 कायाहििरण
 हनयतकालीके

ककरकोळ
पत्रि्यििार
संचीका

 कायाहििरण
 हनयतकालीके

ककरकोळ
पत्रि्यििार
संचीका

िेतनबुक
कॅ श बु

 कायाहििरण
 हनयतकालीके

ककरकोळ
पत्रि्यििार
संचीका
ककरकोळ
पत्रि्यििार
संचीका

 कायाहििरण
 हनयतकालीके
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प्रकरण - 7
कलम 4 (1) (ब) (vii)
कलम 4(1) (ब) (7) – िोरणे आखणे ि राबहिणे या पकक्रयेत िनतेकडु न घयाियाच
्
या
् सुचना
हनिदणे हविकारणे ि तयािर
्
कायािािी करणे बाबतची कायापिदती
्
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िोरण आखणे ि रबहिणे या पकक्रयेत िनतेकडु न घयाियाच
्
या
् सुचना ि हनिदणे प्रापत
् झालेनत
ं र तया
्
सुचना / हनिदणे महिल मार्गणी उपहिभार्गीय कायाालयाचया
् अखतयारी
्
महिल असलयास
्
अमंिबिािणी करणे
बाबत तिरीत
्
कायािािी उपहिभार्गात राबहिली िाते. िनतेचया
् सुचना िर इतर हिभार्गाशी संबि
ं ीत असेल तर
अशा सुचना प्रमाणे कायािािी करणे बाबत संबिीत हिभार्गप्रमुख यांना कळहिले िाते िर िनेतचय
् कािी
िोरणातमक
्
हनणयाासद
ं भांत असतील ती तया
् संदभांत मा.हिल्िाहिकारी कायाालयास अििाल सादर के ला िातो.
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 8
कलम 4 (1) (ब) (viii)
कलम 4(1) (ब) (8) –
कायाालयाशी संबंहित हििीमंडळे , पररषदा ककिा सहमतया
् याची रचना त्याचे अि्यक्ष ि इतर
सदय यांची हनिड प्रककयाा सदस्य सचीि या बाबता तपहशल , सहमत्यांचे काया , अहिकारी इतयादी
्
तपहशल तसेच सहमत्यांचया
् बैठकांचे िेळापत्रक या बाबतचा तपहशल द्यािा.
सदर बैठका सिासामान्य िनतेस उपहवथत रािता येईल काय ककिा सदर बैठकांचे इहतिृतांत
िनतस उपलबि
् िोऊ शके ल काय याचा तपहशल उपहिभार्गीय स्तरािरील हिहिि हिषयाचे सहमती
उपहिभार्गीय अहिकारी िे पदहसि्द अियक्ष
्
असलेलया
् सहमतया.
्
अ.क्र. संकलन
शासन हनणाय क्रमांक
सहमतीचे नांि
बैठका घेणस
े ाठीचा
कालाििी
1
भुसंपादन
तालुका कक्रडा सहमती
शासन हनणाय सामाहिक न्याय
सांस्कृ तीक काया,कक्रडा ि हिशेष
सिाय हिभार्ग शासन शुिदीपत्रक
्
क्रं.राकक्रशे 2003/ प्र.क्र.11/
कक्रयेसे 1 / कद.28/11/2003
2
आस्थापना
शासन पररपत्रक क्रं.सीडीआर/
तालुका भ्रष्टाचार
हनमुालन सहमती
1096/ प्र.क्र.20/96 11
कद.13/12/2006
उपहिभार्गीय स्तरािर कायाान्िीत असलेल्या सहमतीच्या बैठकीस फक्त शासन हनणाय नुसर स्थापीत
झालेल्या ि हनयुक्त सदस्यांना बैठकीत उपहवथत रािता येईल सिा िनतेस या बैठकीस उपहवथत रािता येणार
नािी. मात्र बैठकीत झालेल्या चचेनुसार तयार झालेल्या इहतचृतात सिासामानय
् िनतेस ििे असल्यास त्यांनी
माहिती अहिकार अहिनीयम 2005 मिील तरतुदीनुसार अाािश्यक नमुन्यात अिा देिुन इहतिृतांत मार्गणी
के ल्यास देता येईल.
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 9
कलम 4 (1) (ब) (ix)
कायाालयातील सिा अहिकारी / कमाचारी यांचे नांि,े पदनाम ि संपक
ा ासाठी दुरििनी
्
क्रमांकाची सुची
अ.क्रं.
अहिकारी / कमाचारी यांचे
पदनाम
संपकाासाठी दुरििनी
्
क्रमांक
नांि
कायाालय
भ्रमणििनी
्
1
02465 – 223123
9420643015
श्री श्रीकांत र्गायकिाड
उपहिभार्गीय
अहिकारी
2
02465 – 223123
8390274964
नायब
तिहसलदार
श्री एम.एस.डािरे
3
02465 – 223123
9420071274
श्री एल.आय.र्गायकिाड
अििल
्
कारकु न
4
02465 – 223123
9518903401
श्री एस.हहि.िरपडे
अििल
्
कारकु न
5
02465 – 223123
7218179683
लघुलेखक
श्री एल.के .असोले
6
02465 – 223123
9420312503
हलपीक
श्री एन.हहि.रोडे
7
02465 – 223123
8698090543
हलपीक
श्री एम.एम.कोल्िे
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 10
कलम 4 (1) (ब) (x)
उपहिभार्गीय अहिकारी हबलोली यांचे कायाालयातील सिा अहिकारी / कमाचारी यांना देणयात
्
येणारे
दरमिा िेतन ि भतता
् या बाबचा तपहशल िेतनश्रेणीसि देणयात
्
यािे. (मािे िानेिारी २०१९ चे
िेतन )
अ.
क्रं.
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

अहिकारी
कमाचारी यांचे
नांि
श्री
श्रीकांत
र्गायकिाड
श्री एम.एस.
डािरे
श्री
एल.
आय.
र्गायकिाड
श्री एस.ििी.
्
िरपडे
श्री
एल.के .
असोले
श्री
ए.एम.
काळे
श्री एन.ििी.
्
रोडे
ररक्त
श्री.एस.
एल. पिारे
श्री एस.एस.
प्रचंड

पदनाम

मुळ
पर्गार

मिार्गाई
भत्ता

घरभाडे
भत्ता

इतर
भत्ते

एकु ण
पर्गार

ििाती

हनि्िळ
पर्गार

उपहिभार्गीय
अहिकारी
ना.ति.

--

--

--

--

--

--

--

19050

27051

1905

400

48406

5680

42726

अ.का.

12160

17267

1216

400

31043

1810

29233

अ.का.

12190

17310

1219

3350

34069

7710

26359

हलपीक

8460

12013

846

2448

23767

5906

17861

हलपीक

8990

12766

899

2576

25231

6162

19069

िािन
चालक
हशपाई

--

--

--

--

--

--

--

7090

10068

709

2166

20033

5122

14911

हशपाई

6680

9486

668

2166

18901

4921

13977

लघुलेखक
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 11
कलम 4 (1) (ब) (xi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कायाालयाशी संबि
ं ीत सिा योिना ि तयासाठीचा
्
अंदािपत्रकीय तरतुद.

-

या कायाालयामाफं त शासनाचया
् कोणतयािी
्
योिनेअत
ं र्गंत लाभ कदला िात नािी.
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 12
कलम 4 (1) (ब) (xii)
या कायाालयामाफं त शासनाचया
् अनुदान िाटप कायाक्रम लाभाथयां
्ा चा तपहशल
अ.क्र.

लाभिारकांचे संपण
ु ा नांि ि पतता
्
हनरं क

कदलेलया
् अनुदानाची रककम
्
/
कदलेलया
् सिलतीची रककम
्
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 13
कलम 4 (1) (ब) (xiii)
या कायाालयामाफं त हिहिि प्रयोिनासाठी देणयात
्
येणारे सिलती, परिाना ककिा प्राहिकार पत्रे या
बाबतचा तपहशल .
अ.क्रं
कायाालयामाफं त देणया
् येणारे
सिलती
परिाने
प्राहिकार पत्र
1
--र्गौण खनीि उतखनन
्
ि िाितुक
परिाना
2
--के बल िोडणया
् परिाने
नुतणीकरण
3
--शसत्र
् परिाना नुतणीकरण
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 14
कलम 4 (1) (ब) (xiv)
कायाालयात उपलबि
् असलेलया
् संर्गणकीकृ त माहितीचा तपहशल.

अ.क्रं.

संर्गणकीकृ त माहितीचा तपहशल
हनरं क

RTI 1to 17 Page No.20
माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 15
कलम 4 (1) (ब) (xv)
नार्गरीकांना माहिती हमळणहिणयासाठी
्
उपलबि
् असलेलया
् सोई सुहििांचा तपहशल कामकािांचा िेळा
बाबत माहिती .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------नार्गरीकांना माहिती हमळणे साठी कायाालयीन कामकािाचे कदिशी कायाालयीन िेळेत आिशयक
्
असलेलया
् माहिती संबि
ं ीत अिा देता येईल. प्रापत
् झालेलया
् अिाानस
ु ार कायद्यातील तरतुदीनुसार
मुदतीत कायािािी के ली िाते.
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 16
कलम 4 (1) (ब) (xvi)
माहिती अहिकारी यांचे नांि ि पदनाम ि इतर तपहशल.
अ.क्रं.

िन माहिती अहिकारी यांचे नांि

पदनाम

1

श्री एम.एस.डािरे

नायब तिहसलदार

अ.क्रं.

िन माअहपलीय अहिकारी यांचे
नांि
श्री श्रीकांत र्गायकिाड

पदनाम

1

उपहिभार्गीय अहिकारी
हबलोली

कायाालयाचे दुरििनी
्
क्रमांक
02465- 223123
कायाालयाचे दुरििनी
्
क्रमांक
02465- 223123
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माहितीचा अहिकार अहिनीयम – 2005
प्रकरण - 16
कलम 4 (1) (ब) (xvi)
या कायाालयाशी संबि
ं ीत हिहित के लेली इतर माहिती.
मिसुली कामे इतर कायापिदती.
्
1. एैपतीचा दाखला
अिादाराने हिहित नमुनयां
् त रुपये 5 /- चे सटॅं् प लािलेला अिा सादर करणे
आिशयक
्
आिे. रुपये 200000/- पयंतचे प्रमाणपत्राकरीता नायब तिहसलदार यांचेकडे ,
रुपये 200001 ते 800000/- पयंतचे प्रमाणपत्राकरीता तिहसलदार यांचक
े डे रुपये 800001
ते 4000000/- पयंतचे प्रमाणपत्राकरीता उपहिभार्गीय अहिकारी यांचेकडे ि4000001 चे
िरील प्रमाणपत्राकरीता मा.हिलिाहिकारी
्
नांदेड यांचेकडे अिा सादर करािे.
 अिाासोबत खालील दसतएै
् िि िोडािेत.
o िया
् मालमतते
् िर एैपतीचा दाखला पाहििे तया
् र्गाि नमुना 7/12 अहिकार
अहभलेख प्रत तसेच मालमतता
् र्गिाण ककिा िसतां
् तरण झाली नसलयाचे
्
शपथ
पत्र.
o िया
् मालमतते
् िर एैपत दाखला पाहििे तरा
् मालमतते
् चा चालु आिार
भािानुसार येणा-या ककमतीबाबत दुय्यम हनबंिक यांचा मुलयां
् कन अििाल ,
तलाठी मंडळ अहिकारी यांचा पंचनामा.
o रुपये 100/- चे सटॅ् मप
् पेपर िर शपथपत्र
o सिहिससे
् दारांचे सममती
्
पत्र / हित संबि
ं .
2. िाहतचे प्रमाणपत्र हमळणयाकरीता
्
कराियाचया
् अिा.
हिहित नमुनयातील
्
अिा तिहलदार यांना सादर करािा. अिादाराने हिहित नमुनयात
्
अिाािर रुपये 5 चे कोटा फी सटॅ् मप
् फी लािािा.
 अिाासोबत खालील दसताएै
् िि िोडािेत.
o शैक्षणीक कामाकरीता रुपये 5 चे काटा फी लािलेले साद्या कार्गदािरचे शपथपत्र
आहण इतर सिलती ककिा कामाकरीता रुपये 100/- चे सटॅ् मप
् पेपर िर
शपथपत्र.
o सिल हमळालयाचे
्
कदनांकापुिीचा कायम िासतिाचे
्
रठकाणचा पुरािा.
o िातीचा उलले
् ख असलेले शाळा सोडणयाचे
्
प्रमाणपत्र, हनर्गाम उता-यांची प्रत
o अिादाराचे िहडल् ककिा ििळचे नातेिाईक शासककय ककिा हनमशासककय
नौकरीत असलयास
्
सेिा पुसतीके
् चया
् पहिलया
् पानाची सतय्रपत,
्
शालेय पुरािा.
o इतर राियातु
् न आलेला असलयास
्
तया
् राियाचे
्
सक्षम प्राहिकारी यांचक
े डु न
िहडलांना कदलेलया
् िातीचे प्रमाणपत्राची मुळ प्रत.
o कायम रहििासी बाबचे पुराियाचे
्
कार्गदपत्र.
o घर कर पािती, हशिापहत्रा, िनमदाखला,
्
तलाठी , सरपंच यांचा दाखला ,
712 अहिकार अहभलेखाचे मिसुली पुरािे.
o अनुसच
ु ीत िाती, अनुसच
ु ीत िमातीसाठी 1950 पुिीपासुनचा , इतर
मार्गासिर्गीयांसाठी 1967 पासुनचा , भटकया
् िाती हिमुकत
् िमातीसाठी
1961 पासुनचा िातीचा पुरािा.
3. इतर मार्गासिर्गीय / भटकया
् िमाती (फ) (ड) यांना यांना कक्रमीलेयर प्रमाणपत्र हमळणे
करीता कराियचा अिा
हिहित नमुनयातील
्
अिा तिहलदार यांना सादर करािा. अिादाराने हिहित
नमुनयात
्
अिाािर रुपये 5 चे कोटा फी सटॅ् मप
् फी लािािा.
 अिाासोबत खालील दसताएै
् िि िोडािेत.

RTI 1to 17 Page No.23
शैक्षणीक कामाकरीता रुपये 5 चे काटा फी लािलेले साद्या कार्गदािरचे शपथपत्र
आहण इतर सिलती ककिा कामाकरीता रुपये 100/- चे सटॅ् मप
् पेपर िर
शपथपत्र.
o सिल हमळालयाचे
्
कदनांकापुिीचा कायम िासतिाचे
्
रठकाणचा पुरािा.
o िातीचा उलले
् ख असलेले शाळा सोडणयाचे
्
प्रमाणपत्र, हनर्गाम उता-यांची प्रत
o अिादाराचे िहडल् ककिा ििळचे नातेिाईक शासककय ककिा हनमशासककय
नौकरीत असलयास
्
सेिा पुसतीके
् चया
् पहिलया
् पानाची सतय्रपत,
्
शालेय पुरािा.
o इतर राियातु
् न आलेला असलयास
्
तया
् राियाचे
्
सक्षम प्राहिकारी यांचक
े डु न
िहडलांना कदलेलया
् िातीचे प्रमाणपत्राची मुळ प्रत.
o कायम रहििासी बाबचे पुराियाचे
्
कार्गदपत्र.
o अिादारांचे कुं टूंबातील सिा ियक
् तीचे
्
सिा मार्गांनी हमळणरे एकु ण उतपन
् ना
्
बाबतचे रुपये 5 चे कोटा फी लािलेले शपथपत्र.
o आई िडील नौकरी करीत असलयास
्
तयां
् ना हमळणा-या िेतनांचा तपहशल
दशाहिणारी कायालयप्रमुखाचे प्रमाणपत्र.
o अिादाराकडे ककिा कुं टूंबातील इतर कोणतयािी
्
ियक
् तींकडे
्
शेती असलयास
्
संबि
ं ीत शेतीचे 7/12 ची प्रत.
4. राषट्रीयत
्
िाचा
्
दाखला.
हिहित नमुनयातील
्
अिा तिहलदार यांना सादर करािा. अिादाराने हिहित
नमुनयात
्
अिाािर रुपये 5 चे कोटा फी सटॅ् मप
् फी लािािा.
 अिाासोबत खालील दसताएै
् िि िोडािेत.
o रहििास असलया
् बाबतचा तिहसलदार यांचा दाखला ि सांक्षांककत प्रत.
o शाळा सोडलयाचे
्
दाखलयाची
्
सांक्षांककत प्रत.
5. र्गौण खनीि उतखनन
्
ि िाितुक परिाना मंिरु ीसाठी कराियाचा अिा.
हिहित नमुनयातील
्
अिा 100 ब्रास उतखनना
्
करीता तिहसलदार , 1000 ब्रास
उतखननाकरीता
्
उपहिभार्गीय अहिकारी ि 1000 ब्रास चे िर मा.हिलिाहिकारी
्
नांदेड
यांचेकडे अिा सादर करािे.
 अिाासोबत खालील दसताएै
् िि िोडािेत.
o िया
् रठकाणी उतखनन
्
कराियाचे आिे तया
् िहमनीचा र्गांि नमुना 7/12/ ,
नकाशा
o तलाठयाचे प्रहतिेदन.
o िहमनीचया
् मालकी संबि
ं ीचे कार्गदपत्र, िहमन दुस-याची असलयास
्
तया
्
ियक
् तीचे
्
सममती
्
पत्र.
o रुपये 50/-प्रहत ब्रास प्रमाणे उतखनन
्
कराियाचया
् र्गौण खनीिाचे
सिामीत
्
ििन
्
ि इतर रककम
्
खहिना दाखल करािी लार्गेल.
o

6. शेतिहमनीचा अकृ हषक िापर करणयां
् साठी कराियाचा अिा.
मिाराषट्र् िहमन मिसुल अहिनीयम 1966 चे कलम 44 अनिये
् हिहित
नमुनयातील
्
अिा, िर्गा 2 र्गािांचया बाबतीत तिहसलदार ि िर्गा 1 र्गािांचया
् बाबहतत
उपहिभार्गीय अहिकारी , नार्गरी क्षेत्रातील िहमनीकरीता मा.हिलिाहिकारी
्
यांना अिा
सादर करािे.
 अिाासोबत खालील दसताएै
् िि िोडािेत.
o संबि
ं ीत िहमनीचा अहिकार अहभलेख 7/12 , र्गांि नमुना आठ – अ ,
नकाशा द्वी प्रतीत.
o िहमन आरोर्गयाचे
्
दृहिने योर्गय
् असलया
् बाबत आरोर्गय
् हिभार्गाचे ना िरकत
प्रमाणपत्र.
o िहमनीिरुन उचच
् दाबाची हिद्युत िािीनी िात नसलया
् बाबत हिद्युत
हिभार्गाचे ना-िरकत प्रमाणपत्र.
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सािािहनक बांिकाम हिभार्ग ककिा हिलिा
् पररषद बांिकांम हिभार्गाचे नािरकत प्रमाणपत्र.
हबनशेती कराियाची िहमन अिादाराने खरे दीने आली असलयास
्
खरे दीचया
्
िेळी अिादार शेतकरी असलया
् बाबतचा पुरािा ि शेतकरी नसलयास
्
कु ळ
कायदा कलम 89 खाली खरे दी कामी संबि
ं ीत उपहिभार्गीय अहिका-यांची
परिानर्गी घेतलेलया
् आदेशाची सांक्षाककत प्रत.
र्गांि नकाश द्वी प्रहतत.
अकृ हषक कराियाचया
् िहमनीचा अहभनयास.
्

7. शसत्र
् परिाना नुतणीकरण.
सािया
् कार्गदािर अिा हिलिादं
् डाहिकारी यांना सादर करािे. अिाािर रुपये
5/- चे कोटा फी हतकीट लािणे आिशयक
्
आिे.
 अिाासोबत खालील दसताएै
् िि िोडािेत.
o नुतणीकरण शुलक
् चलनाने िमा के ले बाबत चलनाची मुळ प्रत.
o पोलीस सटे् शनचे ना िरकत प्रमाणपत्र.

उपहिभार्गीय अहिकारी
हबलोली
कदनांक :- / 02/2019
रठकाण :- हबलोली.

