माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे कलम 4 (1)(ख) (एक ते
सतरा ) (2)(3)(4) अन्वये हनदेशीत के लेली स्वयंप्रेरणेने प्रहसध्द
करावयाची माहहती.
कायाालयाचे काया – धोरण – कायापध्दती
अन्नधान्य हवतरण कायाालयात उपलब्ध असणारे सवा अहिलेख, दस्तऐवज हे माहहतीचा अवाका लक्षात घेता जास्तीत
जास्त प्रमाणात यथोहचतपणे व हनदेशसुचीबध्द करुन ठे वण्यात आलेले असुन माहहती अहधकारांतगात प्राप्त होणा-या अजाानुसार
कायाालयात उपलब्ध असणारी माहहती नागरीकांना हनधााररत कालावधीत उपलब्ध करुन देवुन माहीती अहधकाराचे तरतुदीनुसार
अजााची हनगाती करण्याची दक्षता ठे वण्यात आलेली आहे.
या शासककय प्राहधकरणाचे संपूणा नांव अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर असे असुन सदरील कायाालय हे
हजल्हाहधकारी कायाालय अहमदनगर यांचे कायाालयालगत रे व्हेन्यु अॅण्ड रहजस्रेशन हडपार्ामेंर्स को-ऑपरे र्ीव््ह सोसायर्ीच््या
मालकीच्या जागेत माहसक िाडे तत्वावर पराग हबल्डींगचे तळमजल्यावरील दशानी िागात हस्थत आहे.
सदरील कायाालय महसुल हविागाशी संबंधीत असुन हजल्हा पुरवठा कायाालयाच्या अखत््याररत व मंत्रालयीन स्तरावर
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण हविाग या खात्याच्या अहधनस्त कायारत असुन राज्यातील नागरीकांच्या दैनंकदन वापरातील
काही हजवनावश्यक वस्तु जसे के रोसीन, गहु, तांदळ
ु , इ नागरीकांना स्वस्त दरात वार्प होणेकरीता शासनाच्या अन्न, नागरी
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण हविागाकडु न राज्यात सावाजहनक हवतरण व्यवस्था नावाची योजना राबवली जाते.
सदर लोकहिमुख योजना राबहवणेकरीता प्रामुख्याने जनसामान्यांच्या जीवनातील अत््यावश्यक असणा-या वस्तुंचे उत्पादन,
पुरवठा व हवतरण व त्यासंबधी असणा-या व्यापारांवर हनयंत्रण ठे वणे करीता अहस्तत्वात आलेल्या जीवनावश्यक वस्तु कायदा
1955 अन्वये प्राप्त अहधकाराचा वापर करुन व सदर कायदयाच्या तरतुदीचे हनदेशाप्रमाणे काया करुन कायाक्षेत्रातील
हशधापहत्रकाधारकास सावाजहनक हवतरण योजनेंतगात हशधावस्तु सुरळीत व हनयमीतपणे हमळणेकरीता शहर पातळीवर अन्नधान्य
हवतरण कायाालयाचे कामकाज चालते. अन्नधान्य हवतरण कायाालयाचे अहमदनगर महानगरपाहलका हद्दीतील संपूणा क्षेत्र व भिगार
शहर हे कायाक्षेत्र असुन या कायाालयाचे हवहशष्ठ काया म्हणजे नागरीकांना हशधापहत्रके द्वारे दैनंकदन जीवनातील जीवनावश्यक वस्तु
सवलतीच्या दरामध्ये हवतरण व्यवस्थेतील अहधकृ त ककरकोळ रॉके ल हवक्रेते व रास्त िाव दुकानदार यांचे मार्ा त नागरीकांचे
हशधापहत्रके वर स्वस्त दरात व शासनाने वेळोवेळी ठरवुन कदलेल्या प्रमाणात सुरळीतपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी कायावाही करणे
त्याचप्रमाणे हवतरण व्यवस्थेतील परवानाधारकांवर हनयंत्रण ठे वणे, तसेच सावाजहनक हवतरण व्यवस्थेची अंमलबजावणी करणे,
यासंदिाात असणारे कायदे, शासन हनणाय, पररपत्रके , हनयम याद्वारे देण्यात आलेले हनदेश व आदेशाद्वारे काया करणे असे आहे.
सदर योजने अंतगात कायाक्षत्र
े ातील लाि हमळहवण्यास पात्र असणा-या सवा नागरीकांना / कु र्ुंबाना शासनाकडु न
सवलतीच्या दरात प्राप्त होणारे धान्य-रॉके ल हशधापहत्रके द्वारे हमळणेकरीता नागरीकांना हनयमाप्रामणे कायावाही करुन नहवन
हशधापहत्रका मंजुर करणे, हशधापहत्रके तील नांवे कमी करणे, नहवन जन्मलेल्या मुला / मुलींची नावे समाहवष्ठ करणे, हशधापहत्रका
रदद करणे, जुनार्-मळकर् व हजणा झालेलया
्् हशधापहत्रके ची / हरवलेल््या हशधापहत्रके ची दुबार प्रत देणे इ. कामे अन्नधान्य
हवतरण कयाालयामार्ा त के ली जातात तसेच नागरीकांना हशधापहत्रके वर हनयमाप्रमाणे हशधावस्तु सुरळीतपणे वार्प होण्याकरीता
कायाक्षेत्रातील स्वस्त धान्य दुकानदार व रॉके ल दुकानदार यांचे दुकानाची तसेच त्यांचे व्यवहाराची वेळोवेळी तपासणी करणे,
दोषयुक्त परवानाधारकांवर हनयमाप्रमाणे व कायद्याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करुन त्यांचेवर कडक हनयंत्रण ठे वणे, अशा प्रकारची
काये करुन नागरीकांना सावाजहनक हवतरण योजनेअत
ं गात हमळणा-या सवा सवलती सुरळीतपणे हमळवुन देणे हे या कायाालयाचे
प्रमुख ध्येय व धोरण आहे. त्याचप्रमाणे शासनाच्या हनदेशानुसार कायाक्षेत्रात गहु/डाळी/तेलहबया/साखर इ. हजवनावश््यक वस्तुचा
व्यापार करणा-यांना साठवुणकीचे परवाने हवतरीत करणे व सदर परवान्याप्रमाणे कायावाही होणेकरीता त्या परवान्यांची तपासणी
करणे व नागरीकांना सवलतीच्या दरातील व खुल्या बाजारातील जीवनावश्यक वस्तु सुरळीत हमळणेकरीता सतत प्रयत्नहशल
राहण्याचे काया अन्नधान्य हवतरण अहधकारी कायाालयाच्या वतीने करण्यात येते.
त्याचप्रमाणे घरगुती वापराचे एल.पी.जी.गॅस हसलेंडर व हडझेल, पेरोल यांची र्ंचाईसदृश्य पररहस्थती हनमााण होवुन
ग्राहकांची अडचण हनमााण झाल्यास अशा प्रसंगी वररष््ठांचे आदेश व हनदेशानुसार सदरील रठकाणी प्रत्यक्ष जाऊन ग्राहकांना
हवतरण सुरळीत करणे कामी अन्नधान्य हवतरण कायाालयाकडू न प्रयत्न के ला जातो.
कायाक्षेत्रामध्ये हजवनावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार अथवा गैरव्यवहार होत असल्याचे हनदाशनास आल्यास अथवा तशा
स्वरुपाची माहहती / तक्रार प्राप्त झाल्यास सदर रठकाणी धाडी घालुन दोषी व्यक्तींहवरुध्द संबंधीत पोलीस
स्र्ेशनमध्ये
हजवनावश्यक वस्तु कायदा कलम 3 व 7 अन्वये कर्यााद दाखल करुन त्यांचे हवरुध्द र्ौजदारी स्वरुपाची कारवाई के ली जाते.
कायाक्षेत्रातील पात्र हशधापहत्रकाधारकांना शासनाच्या वतीने सवलतीच्या दरात कदले जाणारे धान्य, रॉके ल व इतर
हजवनावश्यक वस्तु पूणा प्रमाणात व सुरळीतपणे हमळणेकरीता कायाालयामार्ा त करण्यात येणा-या कामकाजात अन्नधान्य हवतरण
अहधकारी हे कायाालय प्रमुख असुन त्यांचे अहधहनस्त 1 अहधकारी नायब तहहसलदार संवगाातील, 6 कमाचारी अ.का. संवगाातील,
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5 हलहपक, 1 हशपाई, 1 हमाल कम स््वीपर, 1 स््वच्छक व 1 पहारे करी असे एकू ण 2 अहधकारी व 15 कमाचारी या
कायाालयाच्या अखत्याररत अन्नधान्
्
्य हवतरण कायाालयात व के डगांव येथील शासककय गोदाम या रठकाणी कायारत आहेत.
अन्नधान्य हवतरण कायाालयात शहर व गोदाम या रठकाणी हवहवध जबाबदा-या पार पाडणेकरीता नायब तहहसलदार,
अव्वल कारकु न, पुरवठा हनरीक्षक, हलपीक, हशपाई या पदावर काम करणा-या अहधकारी / कमाचारी यांचा समावेश असुन ते
हवहवध हवषयी पदहनहाय नेमुन कदलेले कायाालयीन दैनंकदन कामकाज पार पाडतात.
कामकाजाची पध्दती
्
सवासाधारणपणे खालीलप्रमाणे आहे.
कायावाहीतील पहहली पायरी
ज्या
् प्रकरणामध््ये शासकीय शुलक
्् िरणेची आवश््यकता आहे अशा प्रकरणात हशधापहत्रका अव्वल
्
कारकू न यांचेकडू न
संबंहधत प्रकरणाची छाननी करुन शुल््क िरुन घेतले जाते व त््याची पावती संबंहधत अजादार यांना कदली जाते. त््यानंतर प्रकरण
सेतूमध््ये जमा के ले जाते.
प्रहतज्ञापत्र बंद झालेपासून स््वघोषणापत्र सुरु झालेले आहे. स््वघोषणापत्र देणार यांचा र्ोर्ो त््यावर लावलेला असतो
परं तु संबंहधत व्यक्
् ्ती तीच आहे याची ओळख पर्हवण्यासाठी
्
त्यां
् चे र्ोर्ो असलेले ओळखपत्र त्यासोबत
्
जोडणे आवश््यक
आहे.
कायावाहीतील दुसरी पायरी
1. संबहं धत हविागाचे हलहपक
सेतुत आलेले अजा संबहधत हविागाचे हलपीक यांचेकडेस कदले जातात अजाासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पाहणी करुन
कागदपत्रे अपुणा असल््यास पुन््हा आक्षेप लावून सेतूकडे पाठहवली जातात. त््यानंतर स्थाहनक
्
चौकशीची आवश््यकता असल््यास
असे अजा पुढील कायाावाहीकरीता संबधीत हविागातील पुरवठा हनरीक्षक यांचेकडेस कदला जातो व आवश््यकता नसल््यास संबंहधत
हलहपक त््यावर कायावाही करुन पुणा झालेले प्रकरण अजादारास देणेसाठी संबंहधत सेतू कायाालयाकडे कदले जाते.
कायावाहीतील हतसरी पायरी
3. पुरवठा हनरीक्षक
पुरवठा हनरीक्षक यांचेकडु न अजादाराने कदलेल्या पत्यावर समक्ष जाऊन स्थळहनरीक्षण करुन अजादाराचे जाब जबाब वगैरे
कायावाही पार पाडु न के लेल्या कायावाहीचा अहवाल / अहिप्राय कायाालयास सादर के ला जातो.
कायावाहीतील चौथी पायरी
4. पुरवठा हनरीक्षक यांनी सादर के लेल््या अहवालाचे/ अहिप्रायाचे
अवलोकन करुन हलहपक त््यावर रर्पणी ठे वून
हशधापहत्रका अव्वल
्
कारकू न यांचेकडेस सादर करतात. त््यानंतर हशधापहत्रका अव्वल
्
कारकू न त््यावर अहिप्राय नोंदवून अन्नधान्य
हवतरण अहधकारी यांचेकडेस सादर करतात. अन््नधान्य
् हवतरण अहधकारी यांचेकडु न हशधापहत्रका मंजुर अथवा नामंजुर
करणेबाबत कायावाही करतात.

कायावाहीतील पाचवी पायरी
5. संबंहधत हलहपक मंजूर रर्पणीनुसार हशधापहत्रका तयार करुन हशधापहत्रकाची नोंद संबंहधत रहजस््र्रमध््ये घेवून
हशधापहत्रका तयार करुन स्वाक्षरीसाठी
्
हलहपक व अव्वल
्
कारकू न यांचेमार्ा त अन््नधान्य
् हवतरण अहधकारी यांचेकडेस सादर
करतात व स््वाक्षरी झालेनंतर हशधापहत्रका संबंहधत सेतूकडे हवतरणासाठी पाठवतात तसेच नामंजूर प्रकरणे नामंजूरीच््या कारणासह
आक्षेप लावून संबंहधत सेतूकडे परत पाठहवली जातात.
नगर शहराच्या कायाक्षेत्रात एकू ण 3 पुरवठा हनरीक्षक कायारत असुन त्यांचक
े डे भिगार, सावेडी, माळीवाडा असे िाग
हविागुन देण्यात आलेले आहेत. पुरवठा हनरीक्षक हे त््यांचे हददीतील असणा-या अजाांची चौकशी करुन हनगाती करण्याचे काया
करतात. त्याचप्रमाणे आपआपल्या हददीतील अंत्योदय, अन्नपुणाा,प्राधान्य
्
सारख्या योजनेतील समाजातील शेवर्च्या घर्कातील
लािार्थयाांना लाि देण्याचे उददेशाने शासनाकडु न राबहवण्यात येणा-या योजनेचा लाि सुरळीतपणे हमळतो अगर कसे, त्यामध्ये
काही अडचणी आहेत काय, याची पाहणी व तपासणी करुन योजनेचा लाि शेवर्च्या घर्कापयांत पोहचहवण्याकरीता त्यांना नेमुन
कदलेले कायाालयीन आदेशप्रमाणे कायावाही करण्याचे कामकाज त्यांचेकडु न के ले जाते.
एकं दरीत कायाक्षेत्रात राहणा-या नागरीकांना हवतरीत करण्याकरीता सावाजहनक हवतरण व्यवस्थेंतगात शासनाकडु न
सवलतीच्या दरातील हमळणारे रॉके ल व अन्नधान्य यांचे दरमहा योग्य हनयोजन करुन ते हवतरण व्यवस्थेतील अहधकृ त ककरकोळ
रॉके ल परवानाधारक व रास्त िाव दुकानामार्ा त नागरीकांना हशधापहत्रके द्वारे सुरळीतपणे हवतरण होणाच्या दृष्टीने आवश््यक ती
सवा कायावाही करण्याचे प्रमुख काया अन्नधान्य हवतरण कायाालयामार्ा त के ले जाते. शासनाच्या वतीने सवलतीच्या दरातील
हजवनावश्यक वस्तु हया नागरीकांना के वळ हशधापहत्रके द्वारे च हवतरीत के ल्या जात असल्याने प्रत्येक कु र्ुंबाकडे हशधापहत्रका अदयावत
असणे अत्यंत आवश्यक व गरजेचे आहे. त््याकरीता नागरीक / कु र्ूंबाना नहवन / हविक्त हशधापहत्रका मंजुर करणे,
हशधापहत्रके मधील नावे कमी करणे, नहवन नावे समाहवष्ठ करणे, हशधापत्रीके तील युहनर्संख्या तपासणे, एकं के वाढहवणे, जुनार् व
गहाळ झालेल्या हशधापहत्रके ची दुबार प्रती हवतरीत करणे अशी सवा कामे या कायाालयाकडु न हनयमानुसार पुताता के ली जाऊन पार
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पाडली जातात. त्याचप्रमाणे हशधापहत्रके द्वारे नागरीकांना सुरळीत व हनयमीत लाि हमळणेकरीता कायाक्षेत्रातील रॉके ल व धान्य
दुकानदारांची बैठका आयोहजत करुन त््यांना आवश्यक त्या सुचना व मागादशान करणे, दुकानांची तपासणी करणे, त््यांचे कामकाज
हनयमाप्रमाणे आहे अगर कसे अशा अनेक बाबींवर परवाना तपासण्या करुन दोषयुक्त व हनयमांचा िंग करणा-या
परवानाधारकावर हनयम व कायदयाप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करणे, तपासणीमध्ये गंिीर दोष आढळल्यास त्यांचे परवाने हनलंबीत
करणे / रदद करणे. या कारवाई करीता वररष्ठ कायाालयास अहवाल सादर करण््याची कायावाही अन्नधान्य हवतरण
कायाालयामार्ा त के ली जाऊन हवतरण व्यवस्थेतील अहधकृ त परवानाधारकांवर कडक हनयंत्रण ठे वले जाते.
अन्नधान्य हवतरण कायाालयामार्ा त नागरीकांना नहवन रे शनकाडा हवतरीत करणे, नांव कमी करणे, नावे समाहवष्ठ करणे,
दुबार हशधापहत्रका देणे, इत््यादी कामाकरीता कायाालयाच्या लगतच सेतु कायाालय असुन सदर रठकाणी प्रत्येक कामाकरीता
वेगवेगळे छापील र्ॉमा आवश्यक कागदपत्रांचें यादीसह उपलब्ध आहेत. प्रत्येक कामाकरीता लागणारा कालावधी बाबत सदर
रठकाणी सुचना र्लक लावण्यात आलेले आहेत तसेच सेतु कायाालयाचे मार्ा तीने या कायाालयास पुढील कायावाही करणेकरीता
नागरींकांचे अजा सादर के ले जातात व अजााची पुताता करुन पुन्हा सेतु कायाालयामार्ा त नागरीकांना हवतरीत के ले जाते. सेतु
कायाालयामार्ा त अत्यंत कमी वेळेमध्ये आवश्यक त्या कागदपत्रासह नागरीकांना अजा दाखल करता येतो. सदर रठकाणी संकलन
होणारे अजा अन्नधान्य हवतरण कायाालयात संबहधत हविागाचे हलपीक यांचेकडे आलेनंतर अजााची छाननी के ली जाऊन प्रत्येक
कामाकरीता ठरवुन कदलेल्या हनधााररत कालावधीत कामे पुणा होण्याचे दृष्टीने हविागहनहाय असलेले पुरवठा हनरीक्षक, हलपीक,
अव्वल कारकु न यांचेकडु न कायावाही पुणा के ली जाते व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी यांचे मंजुरीने जनतेचे कमीत कमी वेळेत
जास्तीत जास्त कामे करण्याचा प्रयत्न अन्नधान्य हवतरण कायाालयाचा आहे.
अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या कायाालयाशी संबधीत असणा-या नागरीकांच्या कामाकरीता कायाालय
सोमवार ते शहनवार सकाळी 9.45 वा ते सायंकाळी 5.45 या कायाालयीन कामकाजाच्या वेळेत सुरु असते. तर महहन्याचा
प्रत्येक रहववार, दुसरा व चौथा शहनवार या कदवशी कायाालयास साप्ताहीक शासककय सुर्र्ी असल्याने कायाालय बंद असते.
तथाहप, अन्नधान्य हवतरण कायाालयाचे कायाक्षेत्रात सवा प्रकारचे एकू ण 1,16,451 चे आसपास हशधापहत्रका धारक
कु र्ुंबाची संख्या असुन कायाक्षेत्रात राहणा-या प्रत्येक कु र्ुंबातील नागरीकांचा या ना त्या कारणाने कायाालयाशी कामाहनमीत्त संबध
येतो. पररणामी कामाचा व्याप मोठया प्रमाणात असल्याने कायाालयातील कामकाजाचा उरक करण्याकारीता तसेच नागरीकांना
हवहशष्ट सोईकरीता त्यांचे अडीअडचणी व तक्रारी सोडहवणेकरीता प्रत्येक महहन्याचा हतसरा शहनवार हा कदवस राखुन ठे वलेला
असुन या कदवशी हवहवध कारणाने प्रलंहबत राहहलेल्या प्रकरणांचा हनपर्ारा करण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न के ला जातो. अन्नधान्य
हवतरण कायाालयाचे अहधकारी व कमाचारी यांचा प्रारुप तक्ता पुढील प्रमाणे आहे.
अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या कायाालयातील माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे कलम 4 (1) (ख)(1)

अन्वये अहधकारी, कमाचारी यांचा प्रारुप तक्ता
अन्नधान्य हवतरण अहधकारी

पुरवठा हहशेबी
अ.का.
व्यवस्थापक

कायाा. अहधक्षक

हशधापहत्रका अ.का.

1.हलपीक - आस्था,

1. हलपीक भिगार

प्रशासन,आवक-जावक

2. हलहपक सावेडी

2.कायाासन 4

3. हलहपक माळीवाडा

पुरवठा हनरीक्षक

गोदाम
भिगार माळीवाडा सावेडी

हमाल

कम

स्वीपर
सर्ाई

कामगार
गोदाम

पहारे करी
हशपाई

हशपाई

हशपाई

हशपाई

वरील प्रमाणे अन्नधान्य हवतरण कयाालयात अहधकारी व कमाचारी कायारत असुन प्रत्येकास पदहनहाय नेमुन कदलेले
कामकाज पार पाडण्याकरीता त्यांना हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955, सावाजहनक हनयंत्रण आदेश, ग्राहक संरक्षण कायदा
अहधहनयम 1986, महाराष्ट्र अन्नधान्य व्यापार परवाना आदेश 1998, महाराष्ट्र रॉके ल परवाना आदेश 1996, महाराष्ट्र
अनुसूहचत वस्तु ककरकोळ व्यापार परवाना आदेश 1971 या प्रमाणे हजवनावश्यक वस्तुंशी संबंधीत असणा-या कायदयाद्वारे तसेच
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शासनाकडु न वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय, पररपत्रके , सुचनापत्रके , हनयम याद्वारे आदेशीत व हनदेशीत के लेप्रमाणे
कायावाही करणे करीता आवश्यक ते अहधकार प्रदान होत असतात व प्राप्त होणा-या अहधकारांचा वापर करुन सावाजहनक हहताच्या
दृष्टीकोनातुन कायाालयीन कामकाज पार पाडण्याचे कताव्य अहधकारी व कमाचारी यांचेकडु न पार पाडले जाते

कलम 4 (1) (ख)(1)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणाच्या कामांचा आहण कताव्यांचा
तपशील
1.
2.

सावाजहनक प्राहधकरणाचे नांव
संपूणा पत्ता

3.
4.

6.
7.

कायाालय प्रमुख
कोणत्या खात्याच्या अहधहनस्त हे कायाालय
आहे.
कामाचा अहवाल कोणत्या कायाालयाकडे
सादर के ला जातो
कायाकक्षा िौगोहलक
अंगीकृ त व्रत

8.

ध्येय / धोरण

9.

साध्य

10.

प्रत्यक्ष काया

11.

जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात
तपहशल

5.

अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर
रे व्हेन्यु सोसायर्ीचे पराग हबल्डींग, हजल्हाहधकारी कायाालय,
अहमदनगर
अन्नधान्य हवतरण अहधकारी
हजल्हा पुरवठा कायाालय, अहमदनगर
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण हविाग, मंत्रालय, मुंबई.
हजल्हा पुरवठा कायाालय, हजल्हाहधकारी कायाालय, अहमदनगर
अहमदनगर महानगरपाहलका व भिगार छावणी परीषद िाग
कायाक्षेत्रातील हशधापहत्रकाधारकांना शासनाच्या वतीने सवलतीच्या
दरात कदल्या जाणा-या हजवनावश्यक वस्तुंचे सुरळीत व हनयमीत
हवतरण करणे
शासनाच्या वतीने सावाजहनक हवतरण व्यवस्थेंतगात सवलतीच्या दरात
कदल्या जाणा-या हजवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा समाजातील शेवर्च्या
घर्कापयांत पोहचहवणे, त््यावर हनयंत्रण, पयावेक्षण तपासणी करणे
1 लाख 16 हजारपेक्षा जास््त हशधापहत्रकांचे हवतरण, शहरात
जीवनावश््यक वस््तुंचा योग्य
्
पुरवठा, अन््नसुरक्षा अहधहनयम
2013 ची अंमलबजावणी.
नागरीकांना/कु र्ुंबाना त्यांचे आर्थथक हनकषानुसार नहवन हशधापहत्रका
मंजुर करणे, हशधापहत्रके त नवीन नावे समाहवष्ठ करणे, नावे कमी
करणे, हशधापहत्रके ची दुबार प्रत देणे, हशधापहत्रके द्वारे नागरीकांना
अन्नधान्य, रॉके ल, गॅस इ. हजवनावश्यक वस्तुंचा अहधकृ त रास्त
िाव दुकान व ककरकोळ रॉके ल परवानाधारकांकडु न सुरळीत व
हनयमीत पुरवठा होणेकामी दरमहा मंजुर अन्नधान्य व के रोसीनचे
हनयोजन
करणे,
परवान्यांची
हनयहमत
तपासणी
करुन
परवानाधारकांवर हनयंत्रण ठे वणे, अनुसुहचत वस््तु च्या
् साठयावर
हनयंत्रण ठे वणेसाठी खाजगी दुकानदारांना साठा मयाादा परवाना
देणे, व त््यावर हनयंत्रण ठे वणे, पेरोल व गॅस एजन््सी यांचया
््
तपासण्या
् करुन हवतरणावर हनयंत्रण ठे वणे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे
हनरसन करणे, इ. कायावाही करणे.
शासनाच्या वतीने सावाजहनक हवतरण व्यवस्थेंतगात एपीएल,
अन््नसुरक्षा ,अंत्योदय, अन्नपुणाा इ. योजनांच्या माध्यमातून
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12.

स्थावन मालमत्ता

13.

प्राहधकरणाच्या संरचनेचा तक्ता व
संपकााचा पत्ता
कायाालयाची वेळ आहण दुरध्वनी क्रमांक

14.
15.

साप्ताहहक सुर्ी आहण हवशेष सेवांचा
कालावधी

नागरीकांच्या हशधापहत्रके द्वारे सवलतीच्या दरात, नाममात्र शुल्कात
व मोर्त कदल्या जाणा-या हजवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा
समाजातील शेवर्च्या घर्कापयांत पोहचहवणे करीता कायावाही
करणेकरीता हशधापहत्रका मंजुरी व के रोसीन अन्नधान्य हवतरणा
संबधी कायावाही करणे.
अन्नधान्य हवतरण कायाालय हे रे व्हेन्यु रहजस््रेशन हडपार्ामेंट्स गव्ह.
्
को-ऑप संस्थेच्या जागेत िाडेतत्वावर आहे.
प्रारुप तक्ता वरील प्रमाणे आहे. अहधकारी व कमाचारी यांचेशी
संपकााची यादी या सोबत कदलेली आहे.
सकाळी 9.45वा. सायंकाळी 5.45 वा.
दुरध्वनी क्र. 0241-2345284
प्रत्येक महहन्याचा दुसरा व चौथा शनीवार प्रत्येक रहववार साप्ताहहक
सुर्ी
प्रत्येक महहन्याचा हतसरा शहनवार प्रलंहबत प्रकरणांचा हनपर्ारा व
नागरीकांचे तक्रारींचे हनरसन
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कलम 4 (1) (ख)(2)
अहमदनगर शहर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय या सावाजहनक प्राहधकारणातील अहधकारी व कमाचारी
यांच्या अहधकार कक्षा
अ
क्र
1.

2.

अहधकार पद

अहधकार

अन्नधान्य
हवतरण
अहधकारी

क. आर्थथक अहधकार
1. अहधकारी / कमाचा-यांचे वेतन व ित््ते

3.

4
5.

अ
क्र
1.
2.

ख. प्रशासहनक अहधकार
नहवन हशधापहत्रका मंजुर करणे, दुबार
हशधापहत्रका मंजुर करणे, मंजुर अन्नधान्य व
के रोसीन कोठयाचे माहसक हनयोजन करणे,
परवानाधारकांच्या हनयहमत तपासण्या करुन
त्यांचेवर हनयंत्रण ठे वणे, अनुसुहचत वस््तुचे
खाजगी दुकानदार यांना साठा मयाादा परवाना
देणे व त््यावर हनयंत्रण ठे वणे, दक्षता
सहमतीची बैठक आयोहजत करुन आलेल्या
सुचनांची अंमलबजावणी करणे, तक्रारींचे
हनवारण करणे, नागरीकांना अन्नधान्य व
के रोहसन सुरळीत वार्प होण्याचे दृष्टीकोनातुन
आवश्यक ती सवा कायावाही करणे.
ग. र्ौजदारी अहधकार
हजवनावश्क वस्तुचा गैरव्यवहार / काळाबाजार
करताना तसेच हशधापहत्रके चा गैरवापर करताना
आढळु न आल्यास दोषींहवरुध्द संबधीत पोलीस
ठाण्यात हज.व.का.क. 3 व 7 अन्वये गुन्हा
दाखल करणे,
घ. अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 राज्य
शासनाकडु न वेळोवेळी घेण्यात येणारे
शासन हनणाय, हनयम व आदेशान्वये
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 राज्य
शासनाकडु न वेळोवेळी घेण्यात येणारे
शासन हनणाय, हनयम व आदेशान्वये

शेरा

हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 राज्य
शासनाकडु न वेळोवेळी घेण्यात येणारे
शासन हनणाय, हनयम व आदेशान्वये

य. न्याहयक अहधकार
हनरं क
अहधकार पद

अहधकार

कायाालयीन
अहधक्षक

क. आर्थथक अहधकार
ख. प्रशासहनक अहधकार
कायाालयीन कामकांजावर पयावेक्षण ठे वणे,
कामकाजांचा हनयहमत आढावा घेवून प्रकरणांची
हनगाती करणे

3.

ग. र्ौजदारी अहधकार
हनरं क
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घ. अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

5.

य. न्याहयक अहधकार
हनरं क

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र

शेरा

हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे
कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये
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अ
क्र
1

अहधकार पद

अहधकार

गोदाम
व्यवस्थापक

क. आर्थथक अहधकार

2.

4

घ. अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

5.

य. न्याहयक अहधकार
हनरं क
अहधकार पद

अहधकार

पुरवठा
हनरीक्षक

क. आर्थथक अहधकार

2.

ख. प्रशासहनक अहधकार
नहवन हशधापहत्रका मागणी अजाात नमुद
पत्यावर समक्ष जाऊन स्थळहनरीक्षण करणे,
अजादारांचे जाब जबाब नोंदवणे, अहिप्राय
देणे, रास्त िाव व के रोसीन परवानाधारकांची
तपासणी करणे, नागरीकांच्या तक्रारींचे हनरसन
करणे, खासगी डाळी/ तेल/ साखर
परवान्यांची तपासणी करणे, हशधापहत्रकांची
तपासणी तपासणी करणे,
ग. र्ौजदारी अहधकार
हजवनावश्यक वस्तुंचा अपहार / गैरव्यवहार /
अनहधकृ त साठा आढळु न आल्यास दोंषीहवरुध्द
वररष्ठांचे मागादशानानुसार हज.व.का.क. 3 व
7 अन्वये र्ौजदारी गुन्हे दाखल करणे,
घ. अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

3.

4
5.

अ
क्र
1.

शेरा

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे
कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे
कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये

शेरा

ख. प्रशासहनक अहधकार
गोदामातुन परमीर्प्रमाणे रास्त िाव
दुकानदारांस धान्य हवतरीत करणे, धान्याचे
आवक जावक हहशोब संदिाातील कायावाही
ग. र्ौजदारी अहधकार
हनरं क

3.

अ
क्र
1.

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे
कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये

हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे
कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये

य. न्याहयक अहधकार
हनरं क
अहधकार पद

पुरवठा

अहधकार
क. आर्थथक अहधकार

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे

शेरा
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अव्वल
कारकु न
2.

3.

अन्नधान्य हवतरण कायाालयाच्या वतीने शासककय
खहजन्यात िरणा करण्यात येणा-या रकमेची
चलने पास करणे, कमी िरणा झालेल्या
रकमांची वसुली करणे
ख. प्रशासहनक अहधकार
हलपीकांचे कामकाजावर पयावेक्षण ठे वणे, अजा
हनगातीचा आढावा घेवून हनपर्ारा करणे,
शासनाच्या वतीने दुबाल घर्कांकरीता
राबहवण्यात येणा-या अंत्योदय, अन्नपुणाा
सारख्यचा योजनांच्या लािार्थयाांचा दृष्टांक पुणा
करणे.
ग.र्ौजदारी अहधकार
हनरं क

4

घ.अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

5.

य. न्याहयक अहधकार
हनरं क

अ
क्र
1.

2.

3.

अहधकार पद

अहधकार

पुरवठा
हहशेबी
अव्वल
कारकु न

क. आर्थथक अहधकार
नागरीकांना / कु र्ुंबाना हशधापहत्रके द्वारे
अन्नधान्य हवतरण करणे कामी रास्त िाव
दुकानदारांना मंजुर कोठयाप्रमाणे अन्नधान्याचे
रकमेची चलने पास करणे,शासककय
गोदामातील हमाली हबलांची तपासणी करुन
मंजुरीने हबले अदा करणे, सवा प्रकारची हबले
अन्नधान्य हवतरण अहधकारी यांचे मार्ा तीने
वररष्ठ कायाालयास सादर करणे, वजन मापे
शुल्क, गोदाम औषध र्वारणी इ.गोदाम
खचााची हबले मंजुरीने अदा करणे, शालेय
पोषण आहार हबलांची पडताळणी करुन
मंजुरीने हबले अदा करणे
ख. प्रशासहनक अहधकार
शासककय िरण्यांची चलने पास करणे, धान्य
उचल करणे करीता दुकानदारांना परमीर् इश्यु
करुन नोंदवहीत नोंदी घेणे,अंतगात लेखा
पररक्षणासाठी रे कॉडा तयार करणे, तपासणीतील
शकांची/ त्रुर्ींची पुताता करणे
र्ौजदारी अहधकार
हनरं क

4

अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

5.

न्याहयक अहधकार
हनरं क

कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे
कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे
कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये

शेरा

सावाजहनक हवतरण व्यवस्
्
्था हनयंत्रण
आदेश 2005

8

अ
क्र
1.

अहधकार पद

अहधकार

आस्थापना
हलपीक

क. आर्थथक अहधकार / कताव््ये
दरमहा कमाचा-यांचे पगार काढणे, कायाालयीन
देयके तयार करणे, रोख नोंदवही अदयावत
ठे वणे.
ख.प्रशासहनक अहधकार

2.
3.

ग.र्ौजदारी अहधकार
हनरं क

4

घ. अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

5.

य. न्याहयक अहधकार
हनरं क

अ
क्र
1.

अहधकार पद

अहधकार

हलपीक
हशधापहत्रका

क.आर्थथक अहधकार
हनरं क

2.

ख. प्रशासहनक अहधकार
नहवन/हविक्त हशधापहत्रकाधारकांच्या
रहजष्टरमध्ये नोंदी करणे, हशधापहत्रके तील नावे
कमी करणे / समाहवष्ठ करणे / दुबार प्रत
देणे, हशधापहत्रका रदद करणे, इ. कायावाही
अन्नधान्य हवतरण अहधकारी यांचे मंजुरीने
करणे, संदिा रहजष्टरचे माहसक गोषवारे काढणे
ग.र्ौजदारी अहधकार
हनरं क

3.
4

घ.अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

5.

य. न्याहयक अहधकार
हनरं क

अ
क्र
1.
2.

अहधकार पद

अहधकार

हलपीक
आवक
जावक

क. आर्थथक अहधकार

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र
राज्य शासनाकडु न वेळोवेळी घेण्यात
येणारे शासन हनणाय, हनयम व अन्नधान्य
हवतरण अहधकारी व वररष्ठ कायाालयांचे
आदेशान्वये

शेरा

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 व
राज्य शासनाकडु न वेळोवेळी घेण्यात
येणारे शासन हनणाय, हनयम व अन्नधान्य
हवतरण अहधकारी व वररष्ठ कायाालयांचे
आदेशान्वये
हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 व
राज्य शासनाकडु न वेळोवेळी घेण्यात
येणारे शासन हनणाय, हनयम व अन्नधान्य
हवतरण अहधकारी व वररष्ठ कायाालयांचे
आदेशान्वये

शेरा

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र

शेरा

ख.प्रशासहनक अहधकार
कायाालयीन पत्रव्यवहार आवक जावक नोंदी
ठे वणे,

हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे
कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
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वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये
3.

र्ौजदारी अहधकार
हनरं क

4

अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

5.

न्याहयक अहधकार
हनरं क

अ
क्र
1.
2.

3.

अहधकार पद

अहधकार

हलपीक
कायाासन-4

क. आर्थथक अहधकार
ख.प्रशासहनक अहधकार
ककरकोळ रॉके ल परवाने नुतनीकरणाची प्रकरणे
हाताळणे, गहु/डाळी/तेल/तेलहबया/साखर इ.
खाजगी परवान्या संदिाातील कायावाही, कायाा4 अन्वये प्राप्त र्पालाचे अनुषंगाने कायावाही
करुन अहवाल सादर करणे.
ग.र्ौजदारी अहधकार
हनरं क

4

घ.अधान्यायीक अहधकार
हनरं क

5.

य.न्याहयक अहधकार
हनरं क

संबंधीत कायदा / हनयम / आदेश /
राजपत्र

शेरा

हजवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे
कलम 3 अन्वये राज्य शासनाकडु न
वेळोवेळी घेण्यात येणारे शासन हनणाय,
हनयम व अन्नधान्य हवतरण अहधकारी व
वररष्ठ कायाालयांचे आदेशान्वये

वरील प्रमाणे अन्नधान्य हवतरण कायाालय नगर शहर या कायाालयातील अहधकारी व कमाचारी यांना आर्थथक,
प्रशासनीक, र्ौजदारी, अधान्यायीक व न्याहयक अहधकार असून त्या अनुषंगाने कामकाज पार पाडले जाते. अन्नधान्य हवतरण
अहधकारी यांचे अखत््यारीत असणारे एकू ण 17
अहधकारी /कमाचा-यांपैकी शासककय गोदामाचे कामकाजाशी सबंधीत गोदाम
व्यवस्थापक, गोदाम पहारे करी तसेच हमाल कम स्वीपर असे 3 अहधकारी/ कमाचा-यांची के डगांव येथील शासककय गोदाम येथे
नेमणुक असुन सदर रठकाणी धान्याची साठवणुक, सुरक्षा, स्वच्छता हहशोब अशा प्रकारची सवा कामे त्यांचेकडू न पार पाडली
जातात. जसे मालाची आवक जावक, वार्प, वजनमापे, हहशोब, धान्याचे साठयास ककर्कांचा प्रादुिााव होवु नये म्हणून औषध
र्वारणी, गोदामाची स्वच्छता अशा प्रकारे काया गोदामास नेमणुकीस असलेल्या कमाचा-यांकडू न पार पाडले जातात. उवाररत
कमाचारी शहर हवतरण कायाालयाचे कामकाज करतात. त्याचप्रमाणे हनवडणुक/गणेशोत्सव/ सावाजहनक कायाकम / हवहवध परीक्षा
या प्रसंगी वररष्ठ कायाालयाचे आदेश व हनदेशानुसार अहधकारी / कमाचारी यांची अन्यत्र तात्पुरती नेमणुक के ली जाते व तदनंतर
पुनश्च पुवावत कामकाज पार पाडले जाते.
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कलम 4 (1) (ख) (3)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणात कोणताही हनणाय
घेताना पाळली जाणारी हनणाय प्रकक्रयेची आहण त्यावरील देखरे खीची पध्दत आहण सोपवलेले व्यक्तीगत
उत्तरदायीत्व
कामाचे नांव

: हशधापहत्रका तयार करणे.

संबधीत तरतुद

: शासन हनणाय क्र. साहवव््य-1099/प्र.क्र./8886/ना.पु.28 कदनांक 5/11/1999
शासन हनणाय क्रं / हशवाप- 2013 प्र क्र 105/ नापु- 28 कदनांक 29/06/2013
संबंधीत अहधहनयम : जीवनावश्यक
्
वस्तु
् अहधहनयम 1955
हनयम
:
शासन हनणाय
: शासन हनणाय क्र. साहवव््य-1099/प्र.क्र./8886/ना.पु.28 कदनांक 5/11/199
शासन हनणाय क्रं / हशवाप- 2013 प्र क्र 105/ नापु- 28 कदनांक 29/06/2013
कामाचे स्वरुप
कामाचे र्प्पे
अपेक्षीत
प्रत्येक कामाबाबत आहण प्रत्येक
अ.क्र.
काला
र्प््प््यावर कमाचार््याची व अहधकावधी
याची िुहमका आहण जबाबदारी
1.
नहवन / हविक्त
हलपीक हश प
1. अजााची हविागणी
1 कदवस
हशधापहत्रका हवतरीत
2.अजाासोबत जोडलेल्या
1 कदवस
हलपीक हश.प.
करणे
कागदपत्रांची छाननी

3.संबधीत हलपीक /
पुरवठा हनरीक्षक
यांचेकडेस वगा

1 कदवस

हलहपक हश.प.

4. पुरवठा हनरीक्षक
यांचेकडु न कागदपत्रांची
सत्यता पडताळणी,
समक्ष िेर् देवून अहवाल
/ अहिप्राय सादर

10
कदवस

पुरवठा हनरीक्षक

5. हलहपकाने रर्पणी
सादर करणे

2 कदवस

हलहपक हश.प.

6. हश.प. अ.का.
यांनी अहिप्राय नोंदहवणे.
अन्नधान्य हवतरण
अहधकारी यांचेकडु न
मंजुरी / नामंजुरी
हशधापहत्रका तयार करणे

2 कदवस

अव्वल
्
कारकू न हश.प.

5 कदवस

अन््नधान्य
् हवतरण अहधकारी

2 कदवस

सेतू कायाालय

तयार हशधापहत्रका

1 कदवस

हलहपक हश.प.

शेरा
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स््वाक्षरीस सादर

2.

3.

4.

दुबार हशधापहत्रका

नावे समाहवष्ठ करणे

नावे कमी करणे /
हशधापहत्रका रदद
करुन दाखला देणे

तयार हशधापहत्रका
स््वाक्षरीस सादर
हशधापहत्रके वर स््वाक्षरी

1 कदवस

हश.प. अ.का.

3 कदवस

अन््नधान्य
् हवतरण अहधकारी

हशधापहत्रका हवतरण

1 कदवस

सेतू कायाालय

1.अजाासोबत जोडलेल्या
कागदपत्रांची छाननी

1 कदवस

हलहपक हश.प.

2. हशधापहत्रका तयार
करणे

1 कदवस

हलहपक हश.प.

4. तयार हशधापहत्रका
स््वाक्षरीस सादर

1 कदवस

हलहपक हश.प.

हशधापहत्रके वर स््वाक्षरी

3 कदवस

अन््नधान्य
् हवतरण अहधकारी

1.अजाासोबत जोडलेल्या
कागदपत्रांची छाननी

1 कदवस

हलपीक हश.प.

2 हलपीक यांचेकडु न नावे
समाहवष््ठ करणे.

1 कदवस

हलपीक हश.प.

3 हशधापहत्रका अ.का.
यांनी स्वाक्षरी
्
करणे

1 कदवस

हशधापहत्रका अ.का.

4 हशधापहत्रका हवतरण

1 कदवस

सेतू कायाालय

2. हलपीक यांचेकडु न
नावे कमी करुन दाखला
तयार करणे.

1 कदवस

हलपीक हश.प.

2 हशधापहत्रका अ.का.
यांनी स्वाक्षरी
्
करणे

1 कदवस

हशधापहत्रका अ.का.
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5.

हशधापहत्रके तील
पत्त्
् यात
्
बदल

3. हशधापहत्रका हवतरण

1 कदवस

सेतू कायाालय

1. संबधीत हलपीक
यांचेकडेस वगा

1 कदवस

हलपीक आवक जावक

प्रकरणाची तपासणी
करणे
3. पुरवठा हनरीक्षक
याचेकडेस तपासणी
पाठहवणे
4.
पुरवठा हनरीक्षक
यांचेकडु न कागदपत्रांची
सत्यता पडताळणी,
समक्ष िेर् देवून अहवाल
/ अहिप्राय सादर
5 हश प हलपीक
यांचेकडु न पत््यात
दुरुस््ती करणे
6 पत््ता बदल के लेल््या
हशधाहत्रके वर स््वाक्षरी
करणे
7. हशधापहत्रका हवतरण

2 कदवस

हलपीक हश.प.

2 कदवस

हलपीक हश.प.

20
कदवस

पुरवठा हनरीक्षक

2 कदवस

हलपीक हश प

2 कदवस

हश प अ का

1 कदवस

सेतू कायाालय

1. संबधीत हलपीक
यांचेकडेस वगा
2. हलपीक यांचेकडु न
दुकान बदल करणे.
3. हशधापहत्रका अ.का.
यांनी स्वाक्षरी
्
करणे
4. हशधापहत्रका हवतरण

1 कदवस

हलपीक

3 कदवस

हलपीक हश.प.

2 कदवस

हशधापहत्रका अ.का.

1 कदवस

सेतू कायाालय

1. संबधीत हलपीक
यांचेकडेस वगा

1 कदवस

हलपीक

2. हलपीक यांचेकडु न
एकांक वाढहवणे
3. हशधापहत्रका अ.का.
यांनी स्वाक्षरी
्
करणे
4. हशधापहत्रका हवतरण

1 कदवस

हलपीक हश.प.

1 कदवस

हशधापहत्रका अ.का.

0 कदवस

सेतू कायाालय

1. संबधीत हलपीक
यांचेकडेस वगा
2. हलपीक यांचेकडु न
गॅस नोंद रद्द करणे
3. हशधापहत्रका अ.का.
यांनी स्वाक्षरी
्
करणे
4. हशधापहत्रका हवतरण

1 कदवस

हलपीक आवक जावक

1 कदवस

हलपीक हश.प.

1 कदवस

हशधापहत्रका अ.का.

0 कदवस

सेतू कायाालय

1. अजााची हविागणी

2
कदवस

हलपीक आवक जावक

2.

6.

7.

8.

9.

हशधापहत्रके तील
दुकान बदल

हशधापहत्रके तील
लहान मुलांचे एकांक
वाढहवणे

गॅस नोंद रद्द करणे.

गहु/ डाळी /
तेलहबया / साखर
परवाने मंजुर करणे
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2.अजाासोबत जोडलेल्या
कागदपत्रांची छाननी
3.संबधीत हलपीक /
पुरवठा हनरीक्षक
यांचेकडेस वगा
4. पुरवठा हनरीक्षक
यांचेकडु न कागदपत्रांची
सत्यता पडताळणी,
समक्ष िेर् देवून अहवाल
/ अहिप्राय सादर
5. हलहपकाने रर्पणी
सादर करणे
6. अ.का. यांनी
अहिप्राय नोंदहवणे.
अन्नधान्य हवतरण
अहधकारी यांचेकडु न
मंजुरी / नामंजुरी
परवाना तयार करणे व
स््वाक्षरीस अ.का.
यांचेकडेस सादर
अ.का. यांचेकडू न
अन््नधान्य
् हवतरण
अहधकारी यांचेकडेस
परवाना स््वाक्षरीसाठी
सादर
परवान््यावर स््वाक्षरी

2 कदवस

हलपीक

कायाासन 4

1 कदवस

हलहपक कायाासन 4

10
कदवस

पुरवठा हनरीक्षक

2 कदवस

हलहपक

2 कदवस

अव्वल
्
कारकू न

4 कदवस

अन््नधान्य
् हवतरण अहधकारी

2 कदवस

हलहपक

2 कदवस

अ.का.

3 कदवस

अन््नधान्य
् हवतरण अहधकारी

कलम 4 (1) (ख) (4)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणात होणा-या कामासंबधी सवासामान्यपणे
ठरहवलेली िौहतक व आर्थथक उकदष्र्े्
अहधकारपद
काम
िौहतक
आर्थथक
कालावधी
शेरा
अ.क्र.
उददीष्ट
उददीष्ट
(एकांकात )
( रु )
1
11
0
एक महहना
अन््नधान्य
् हवतरण
1.रास््तिाव दुकान
अहधकारी
तपासणी
11
0
एक महहना
2.ककरकोळ के रोसीन
परवाना तपासणी
1
0
एक महहना
3. गोदाम तपासणी
तपासणी
1
0
एक महहना
4.पेरोलपंप तपासणी
1
0
एक महहना
5. गॅस एजन््सी
2
10
0
पुरवठा हनरीक्षक
एक महहना
1.रास््तिाव दुकान
तपासणी
10
0
एक महहना
2.ककरकोळ के रोसीन
परवाना तपासणी
1
0
एक महहना
3. गोदाम तपासणी
तपासणी
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कलम 4 (1) (ख) (5)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणात
कामासंबधी सवासामान्यपणे आखलेले हनयम
अ.क्र.

हवषय

1.

हशधापहत्रका हवतरीत करणे.

2

हशधापहत्रकाधारकांस अन््नधान्याचे
्
हवतरण
करणे.

3.

हशधापहत्रकाधारकांस रॉके लचे हवतरण करणे.

4.

धान््य, डाळी, तेल, तेलहबया, साखर साठा
मयाादा परवाने देणे.

5.

गॅस हसलेंडरचे हवतरण

6.

पेरोहलयम पदाथाांचे हवतरण

संबंधीत शासककय हनणाय/ कायाालयीन
आदेश/ हनयम
शासन हनणाय क्र. साहवव््य1099/प्र.क्र./8886/ना.पु.28 कदनांक
5/11/1999
शासन हनणाय क्रं / हशवाप- 2013 प्र क्र
105/ नापु- 28 कदनांक 29/06/2013
जीवनावश््यक वस््तु कायदा 1955,
जीवनावश््यक वस््तु (काळया बाजारास
प्रहतबंध आहण पुरवठयाचे हवहनयमन)
अहधहनयम 1980
महाराष््र के रोसीन (वापरास प्रहतबंध व
कमाल मुल््य हनधाारण) ऑडार 1993
महाराष््र अनुसूहचत वस््तु घाऊक
व्यापाराची
्
अनुज्ञप््ती आदेश 1998 व
सुधारीत आदेश 2007 व सुधारीत आदेश
2015
एलपीजी ( रे गयु
्् लेशन ऑर् सप््लाय अॅण््ड
हडस््रीब््युशन ऑडार 2000 )
एस. एस. अॅणड
्् एच. एस. डी.
(रे गयले
्् शन ऑर् सप््लाय अॅण््ड
हडस््रीब््युशन अॅणड
्् हप्रव््हेन््शन ऑर्
मालप्रॅक््र्ीसेस) ऑडार 1998

होणा-या
शेरा

15

कलम 4 (1) (ख) (6)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांची यादी
अ.क्र.

हवषय

दस्ताऐवज/ धारीणी/ नोंदवही
यापैकी कोणत्या प्रकारात उपलब्ध
आहे.

धारीणी क्र
नोंदवही क्र

तपशील

हशधापहत्रका
संदिाात

1स्व. धान्य दुकान क्र. 1 ते 89
चे संदिा रहजष्टर
2 बीपीएल/अंत्योदय हवषयाच्या
संहचका
हशधापहत्रका हवषयक स्थाई आदेश

अ

ककती
काळापयांत
ही माहहती
संिाळु न
ठे वली जाते
कायम

आस्थापना
हवषयक

1 कमाचा-यांचे माहसक पगार
पत्रके
2 कमाचा-यांचे सेवापुस्तका
संदिाात दस्तऐवज
3 चतुाथश्रेणी िहवष्य हनवााह
हनधी नोंदवही
4 कायाहववरण नोंदवही
5 रोख नोंदवही
6 हजेरीपर्
7 चेक रहजस्र्र
8 अनुदान रहजस्र्र
9 कोषागार देयक नोंदवही
10 कोषागार र्ोकन नोंदवही
11 आस्थापना हवषयक संहचका
12. मा. अहध. अजा हनगाती
संहचका
13आस्थापना हवषयक स्थाई
संहचका

ब

30 वषा

3.

कायाासन-4

ब

30 वषा

4.

आवक-जावक

1 स्व. धान्य/ के रोसीन दुकाने
संदिाात संहचका
2 हजवनावश्यक वस्तु
कायदयांतगात दाखल झालेल्या
गुन््हयासंदिाात संहचका
3 ककरकोळ के रोसीन परवाना
नोंदवही.
4 कायाहववरण नोंदवही.
5 हजवनावश््यक वस्तु
कायदयांतगात हवहवध बाब
हनहाय स्थाई आदेश सभचका
6. माहसक हनयतकाहलका
1 आवक नोंदवही

क

5 वषा
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2 जावक नोंदवही
3 सेतु र्ोकन नोंदवही
4. पु हन हनहाय नोंदवही

कलम 4 (1) (ख) (7)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणात कोणताही धोरणात्मक हनणाय घेण्यापुवी
ककवा त्याची कायाालयात अंमलबजावणी करण्यापुवी, जनतेशी अथवा जनतेच्या प्रहतहनधींशी चचाा करण्याबाबत अहस्तत्वात
असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील
अ.क्र.
कोणत्या हवषयासंबधी व्यवस्थेची कायापध्दती संबंधीत शासककय
पुनर्थवलोकनाचा काळ
सल्लामसलत
हनणाय / कायाालयीन
आदेश
हनरं क

कलम 4 (1) (ख) (8)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणातील सहमत्या
अ.क्र.

सहमती, मंडळ वा
परीषदेचे नांव

सहमती, मंडळ वा परीषदेचे उद्देश

सहमती, मंडळ वा परीषदेचया
््
बैठकीची वारं वारता

17

महानगरपालीका
स््तरीय दक्षता सहमती

1

पुरवठा दक्षता सहमती नावाचे स्वतंत्रा
माहहती पुस्तीका प्रहसध्द करण्यात
आलेली आहे.

प्रत््येक महहन््यास एक बैठक

कलम 4 (1) (ख) (9)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणातील कायाालयातील अहधकायांची व कमाचा-यांची यादी
अ.क्र.

अहधकारपद

1.

अन्नधान्य हवतरण
अहधकारी
गोदाम व्यवस्थापक
कायाालयीन
अहधक्षक
पुरवठा हहशेबी
अव्वल कारकु न

2.
3.
4.

अहधकारी वा कमाचा-याचे नांव

वगा 1

कायाालयात सदर पदावर रुजु
झाल्याचा कदनांक
01/06/2015

श्री. सोना दादा मगर
श्री. राजेंद्र शंकर लाड

वगा 2
वगा 3

14/06/2017
19/12/2013

श्री सांळुके दत््तात्रय नाना

वगा 3

श्रीमती

महनषा अरुण राशीनकर

वगा

29/01/2016
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श्री. शेकर्कर दत््तात्रय प्रिाकर

वगा 3

14/06/2017

6.

हशधापहत्रका अव्वल
कारकु न
पुरवठा हनरीक्षक

श्री. गवळी धनश््याम रामचंद्र

वगा 3

14/062017

7.
8.

पुरवठा हनरीक्षक
पुरवठा हनरीक्षक

श्री सुधीर रोहहदास उबाळे
श्रीम जयश्री हगरीधर झरे कर

वगा 3
वगा 3

14/06/2016

9.
10

हलपीक कायाा-4
हलपीका आस्थापना

श्री. संदीप मनोहर काळे
श्रीमती नांगरे पल्लवी
्
गुलाबराव

वगा 3
वगा 3

27/06/2016
28/06/2012
27/06/2016

11

श्री. महादेव आश्रोबा भशदे

वगा 3

26/09/2014

वगा 3

04/07/2012

श्री सय्यद अब्दु
् लसामद अब््दुलकादीर

वगा 3

08/12/2016

14
15

हलपीकहशधापहत्रका
हलपीकहशधापहत्रका
हलपीक
( सेवावगा )
हशपाई
हशपाई

वगा 4
वगा 4

08/07/2014
-

16

ह-क-हस्व

श्री. रोहोकले मुरलीधर
श्रीम. धाडगे माया (तहहसल
पाथडी येथुन सेवावगा)
श्री. मुळे अंनत रमाकांत .

वगा 4

01/08/1995

17

गोदाम पहारे करी

श्री. चौधरी हशवाजी तुकाराम

वगा 4

25/03/1996

18

सर्ाई कामगार

श्री. गवळी पी.के .

वगा 4

02/07/2001

5.

12
13

श्रीमती देवयानी रामभसग

रघुवंशी

कलम 4 (1) (ख) (10)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय,नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणातील अहधका-यांचे पगार व ित्ते
अ.क्र
.

नांव

अहधकार पद

मुळ वेतन

गेड पे

एकु ण मुळ
वेतन

1.
2.
3.

श्रीमती महनषा अरुण राशीनकर
श्री.सोना दादा मगर
श्री. राजेंद्र शंकर लाड

अ हव. अहध
गो.व्यव
कायाा. अहध.

21120
21090
8690

5000
4300
3500

26120
25390
12190

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

श्री सांळुके दत््तात्रय नाना
श्री. शेकर्कर डी पी
श्री. झरे कर जयश्री हगरीधर
श्री. घनश््याम रामचंद्र गवळी
श्री सुधीर रोहहदास उबाळे
श्री संदीप मनोहर काळे
श्रीमती नांगरे पल्लवी
्
गुलाबराव
श्रीमती देवयानी रामभसग रघुवंशी
श्री. भशदे महादेव आश्रोबा
श्री सय्यद अब्दु
् लसामद अब््दुलकादीर

पु. हह. अ.का.
हश.प.अ.का.
पुरवठा हन.
पुरवठा हन.
पुरवठा हन.
हलपीक
हलपीक
हलपीका
हलपीक
हलपीक

10130
13000
8910
10730
11020
13110
7640
10510
6310
9420

3500
3500
3500
3500
3500
1900
1900
3500
1900
1900

13630
16500
12410
14230
14520
15010
9540
14010
8210
11320

14

श्री मुळे अनंत रमाकांत

ह.क.हस्व.

9000

1600

10600

19

15

श्री हशवाजी तुकाराम चौधरी

गो. प.

9190

1600

10790

16
17

श्री. रोहोकले मुरलीधर
श्री. गवळी पी.के .

हशपाई
सर्ाई कामगार

11080
9190

1900
1600

12980
10790

कलम 4 (1) (ख) (11)

कलम 4 (1) (ख) (11)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणाची कदनांक 1 एप्रील 2017 ते कद
22/02/2018 या काळासाठी मंजरू झालेल्या आहण खचा झालेल्या रकमेचा तपशील
नमुना ' क ' चालु वषाासाठी
अ.क्र.

अंदाजपत्रकीय
लेखाशीषा

उपहशषा

1
2
3

24080108
24080108
24080108

01
06
14

मंजुर रक्कम

6000000
15000
344400

हनयोहजत वापर

6552830
71991
344400

कलम 4 (1) (ख) (12)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणाची अनुदान वार्पाची पध्दत
कलम 4 (1) (ख) (12)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणातील अनुदान कायाक्रमातील लािाथी तपशील
कायाक्रम / योजनेचे नांव :
अ.क्र.
लािधारकाचे संपण
ू ा नाव आहण पत्ता
कदलेल्या अनुदानाची रक्कम / कदलेल्या
सवलतीची रक्कम
हनरं क

20

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे
कलम 4 (1) (ख) (13)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकरणातुन हमळणा-या परवानाधारक याची चालु
वषााची माहहती
ककरकोळ के रोसीन परवाना धारक
अ.
अअ
अअ
1
2
3
4
5
6
7

दुकानदाराचे नाव
कककककक ककककककक कककककक
ककककककक ककक
ककककक कककक, ककककककककक
ककककक कककककक, ककककककककक
कक. कक. कककक, कककक
कककककककक

अअअ अअअअ
9730282494 /

9422200000

9922341488
9689200211/9767345555/
9028974223
8485876660/982
2934782

ककक कककक, ककककककककककक

8805928488/8421749543/
9225301302

कक. क. कककक, ककककककक

9970350123

कककक ककककक ककककक,
कककककककक

9881302121/9422084781
/9850921189

21

8

ककककक. कककक. कक. कककक,
कककककककक

9405571466/8149163595

9

कककककक ककककक,
कककककककककककक

9881286780

10

कक. कक. ककककककक,कककककक
ककककक

9822342555

कककककककक ककककककक,
कककककककककक

9325105082`

कककक कककककक ककककक कककक
ककककक

9822757521

ककककक. कककककक कककककक,
ककककककक

9372497603

कक. कक. ककककककक,
कककककककककककक

9422221205

कककककककक कककक, ककककककककक

9890407444 / 9271286311

क. कक. ककककककक कककककक
ककककक

9822759656

11

12
13

14
15

16
17

कक. कक. कककककक, ककककक ककक
18

9823683093/

9260223174

कककक. कककक ककक. कक. कक.
ककक. 16 ककककककक कककक

9890712331

19

कककककक कककक ककककक ककककक
ककककक कककककककक

9226730309

20

कक. कक. कककक , व्दारा
्
सुनदा यादव
कककककककककक

9209226075

राखी सुिाष लचके , कककककककक

9822374957

21
22
23

24

ककककक. कककककक
कककक,कककककककककक
कककककक ककककक ककककक कककक
कककककक कककककक ,
कककककककककक

8149097058/02412411129
2412326530

कककक ककककककक, कककककककककक

9890712331

25

ककककक ककककक, कककककककक

2412345597

26

कक. कक. ककककक, ककककककककक
कककककक

9822622332

27
कक. कक. कककककक,ककककक ककक
28
29

9270081414/

9423232626

ककककक कककककककक,
कककककककककक

8421034761 / 9890191705

कककककक कककककक,
ककककककककककक

9175059992

22

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

कक. कक. कककककककककक
कककककक ककककककककक ककककक
कककककक

9175059992

ककककककककक ककककक, ककक ककक

9028214080/9422791938

कककक ककककककक
ककककककककककककक

9822010644

कककक कककककक, कककककककककक

9271383935 /9028966915

ककककक क. कककककककककक,
कककककककककक
कककककक. कक. कक. ककककककक,
कककककककक
कककक कककककककक, ककककककक
ककक
ककककककककक ककककककककक,
कककककककककक
कककक. ककककक कक. कक.
कककककक ककककककककक

9822315274/9273081235
9423162677
9823276311
9271906656
92233045035

कककककक कककककक, ककककककककक

9225309209

40

कक. कककक ककककक ककक
ककककककककक

9270212832

41

ककककककककककक कककक,
कककककककक

9226418286

ककककककककक कककककक ककककक
ककक कककककककक

9689200211/9657510555
/9828974223

कककक.ककककक कक. कककककक कक
कककककक क. ककककक कककक कक
कककककककक

9226418286/7276261246

44

ककककक ककक, कककककककककक

9096631478

45

ककककककक ककककक ककककक ककक
कक, कककककककक
ककककक. कक. कक. ककककककक
कककककक

42

43

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

क. कक. ककककक, कककककक

9890589555
9890058552/9890028889
24124737 /

9423177000

कककककककक ककककक, कककककक

2412441726

ककककक ककककक, कककककक

9860390875

कककक कककक,कककककक
ककककककककक ककककक ककक कक
कककककक
कककककक
कक. कक. कककक, कककककक
ककककककककक ककककक ककक कक
कककककक

9730609323/
9420031410/
02412440633
9767490840
9423750576/

02412440926

कक. कक. कककककककक कककककक

9767490840

कककक ककककक, कककककक

9960767615

ककककक कककककक, कककककक

9225328882
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56
57

58
59
60
61
62
63
64

ककककक. ककककककक ककककककक,
ककककककककक

9823683093

कककक. कककक ककक. कक. कक.
कक. ककक. 43, ककककककककक

8856959470

कककककककककक ककककक ककककक,
कककककक
ककककक. ककककककक ककक,
कककककककककक
ककककक. ककक
ककककक,ककककककककककक

9420324214/9890679999/024124261
98

कककककक कककक, कककककककक

9860765313

कककक ककककक ककककक, कककक
ककककक

9822217763

ए. कक

कककक कककककककक

9325100516

9225328883/ 8421034761

9822187777

कक. कक. कककक, कककककककक
कककककक ककककककक ककककककक

9850014601/9822412057

कक. कक. कककककक, कककककककक,
कक. ककक. 44

8857914133

कककक ककककक, कककककक

9011187777 /9850353570

कक. कक. कककक, कककककक

8421749543

68

ककककक कककककक कककक,
कककककक ककक

9881626070

69

कककक कककककककक, ककककककक
कककक

8796034040

कककक ककककक, कककककककककक

9860344100

कककक कककक, ककककककककक

88888961673

कककक ककककक, कककककककक
कककक

9325480202

ककककक ककककक, ककककककक

9326758770

कक.कक.कककककक, ककककककक

9325100516

ककककक ककक, ककककककक

9422221205

कककक ककककक, कककककककक

9890130499

65
66
67

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

कककककक ककक कककककक ककककक
कककककक कककक कककककककक
ककककक कककक कककक,
कककककककक
ककककक. ककक कककक,
कककककककक
ककककककककक ककककक,
कककककककक

9403733397
9325558457
9823683093
9175059992

24

81
82
83
84
85
86

संजय ककककककक ककककक,
ककककककक

9657510555

ककककक ककककक, ककककककक

9850228150

ककककककक ककककक, ककककककक

9822642618

ककककक. कककककक कककककक,
ककककककक
कककक. ककककककक कक. क.
ककककककक

9890589555
9028955263 /9762920804

ककककककक ककककककक, ककककककक

2412553236

87

ककककक. ककककककक
ककककक,ककककककक

9657836134

88

कककककक ककककक, ककककककक

9422335732

ककककक ककककककक, ककककककक

6957556777/9552497777

89
90

वैशाली कांबळे

ककककककक

9850402973

91

ककककक. ककककक ककककक,
ककककककक

9422220111

92

कककककक ककककक, कककककक

9028306939

कककककक कककककककक, ककककककक

9273338619

93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105

ककककक कक. ककक. कक. क.
कककककककक कककककक कक कक
ककककक
ककककक. कककक. कक. कककककक
ककककककककक
कककककककक कककककक
ककककककककक

9860035356/9552514154
9823075499/9823173203
98181644577

ककक कककककक, ककककककककक

02412325589/9762863839

ककककककक कककककक, ककककककक

9270846514

ककककककक ककककक, ककककककककक

9922887060/9767490840

कककक. कककककक ककककक क. क.
कककककककक
ककककक. कककककककक ककककक,
कककक
एस र्ी सवाणे

सारसनगर

7385384865
9273338619
9028214080

कककक. कककककक कककक क.
कककककककककककक

9860391291

कककक ककक ककककक,
कककककककककक

9423165739

कककक. कककककककककक कक.
ककककक, कककककककककक

9822274575

25

106
107
108

ककक कक. ककक, ककककककक

9423165270/9881172880

कककककककक ककककक, ककककककक

9850739519

ककककककककक कककककककक,
ककककककक

9850654955

रास्तिाव
्
दुकानाची यादी
कक
ककक
ककक
क
1

ककककककककककक ककक

ककककक

ककक कककक

2

3

4

1

कक. कक. कक. कककक

3

कककक. कक. कक.
ककककककक
कक. ककककक ककककक

ककककक ककककक
कककककक कककककक

9822342555

2

कककक कककक

9175059992

4

कक. कक. कककककक

7304379990

5

कक. कक. ककककककक

कककककक कककककक
कककककककक

6

कक. कक. कककककक

ककककककककक

9860344100

7

ककककक ककककक

कककक ककक

9096631478

8

कककक कककक

9689856984

9
10

कककक. कक.
कककककककक
ककककक ककककककक

कककककककककक
कककककककक कककक
कककककक ककककक

9881286780

11

ककककक कककक

कककककककककक

9226132042

12

कककककक ककककक

ककककककक ककककक

9405571466

9325862715

9273081235

8888534339

26

13
14
15

ककककककक ककककक
ककककककक
कककक ककककककक

ककककककककक

9273081235

ककककककक कककककक

8698526060

कककककककककक

9890407444

कककककक ककककक

9823683093

17

क. कक. ककककककक
कककक कककककक
ककककककक 16
कक. कक. ककककक

कककककककक

9689200211

18

कक. कक. कककककक

ककककक ककक

9822622332

19

कककककककक

9762810112

ककककक ककककक

7709755843

ककककककककक

9881526190

कककककककककक

9881571321

ककककककक

9850953010

24

कककककक ककककक
ककककक
कककककक कककककक
ककककक क. ककक कक
कक ककककक ककककक ककककक
ककककककक कककककव्दारा
्
सुरेश रासकर
कककककककककक ककककक
ककक कक
ककककक ककककक

ककककककक

9762810112

25

कककक. कक. कककककक

कककककक ककक

9860035356

26

कककककक कककककक

8149609036

27

ककककककक कक.
ककककककक
ककककक ककककककक

ककककककककक

9970981857

28

कक. कक. ककककक

ककककककक

9423614388

कककककक

0241-3203602

कककककक

9270921699

कककककक

0241-3203602

कककककक

0241-3203602

32

कककककककक कककक
ककककक ककककककककक
क.ककक कक
ककककककककक क.ककक
कक
कक. कक. कककक

कककककक

9096738007

33

ककककक कककककक

कककककक

9762920708

34

ककककककककक

9850953010

35

ककककक
कककक
कककककक
ककककककककककक ककक
कक
कककककक ककककक

कककककककक

9970350123

36

कककक कककककककक

8881626070

37

कककक ककककक

ककककककक कककक
ककककक ककककक

38

कककक ककककक

9767490840

39

कककककक ककककक

कककककककक
कककककक
कककक

40

ककककककक ककककककककक

ककककककक ककक

9960976211

41

ककककक ककककककक क
कककककक ककककक ककक
ककककककककक
क. कक. कककककक

ककककक ककककककक

9822043757

कककककक

9881752994

16

20
21
22
23

29

कककक कककक ककककक
कककककककककक क.ककक
कक
30 क
कक. कक. कककककक
30 क
31

42

8888961673

9765646525

27

43
44
45
46

47

ककककककककक
कककक कककककक कककक,
ककककककककक
कककककककक
कक. कक. ककककक
ककककक ककककक ककक
कककककककककक ककक
कक
ककककक ककककककक क
ककककक ककक
कककककक ककककक ककक
ककककक ककक ककककक
कककक कककक
ककककककककक

9822412057
99707066666
9325100933

9860344100

ककककक ककक

9325480202

ककककककककक

9225304545

ककककक ककककक

9823276311

51

कककक कककक ककककक
कककक कककक
कककक कककककककक

कककककककककक

9423162677

52

कककक ककककक ककक

कककककककक

9225309209

53

ककककककक ककककक
ककककककक
ककककक ककककककक

कककककककक

9822412057

कककककक ककककक

98905809555

ककककक कककककक
ककककक
ककककक कककक

कक कककक ककककक

9423614388

कककककककक

9420743380

ककककककक

9260713702

58

ककककक खताडे
कक. कक. कककक

कककककककक कककक

9922954600

59

कककक कककककक

ककककककककक

9822010644

60

कककककक कककककक
ककककककककक
कककककक ककककक
ककककककक
ककककककककक
क.कककककककककककक
ककक कक
कक कककककक ककककककक

कककककककक ककक

9422220266

ककककक ककक

9767691402

ककककक ककककक

9860909377

कककककक ककक

8605052954

ककककक ककककक
ककककककक
ककककककककक ककककक
ककककककक
ककककककककककक कककक
क.ककक कक

कककक कककक

9822342555

कककककक ककक

9860035356

ककककककक

9822374957

कककककककक

9890609555

ककककककककक

9404400245

ककककककककक

9423165739

कककककककक ककक

9423792562

ककककककककक

7350905945

ककककककककक
कककककक

9511357777

48
49
50

54
55
56
57

61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

कककक कककककक
ककककक
कककककक कककककक

9823683093

ककककककक ककककक
कककक
ककककक ककककककक,
ककककककककक
कक. क. कक. कक.
कककककककककक
कककककक कककक
ककककककक
ककककककक ककककककक
ककककककक कककक ककक
ककककककक

28

73

ककककककक कककककककक

ककककककककक
कककककक

9890589555

74

कक. कक. ककककक

ककककककक कककककक

9657510555

75

कककक क.कक. कककक

कककककककक ककक

9595563795

76

कककककक

कककककककककक ककक

9552497777

कककककक

77

कककककककक ककककककक

ककककककक

9823659177

78

क. कक. ककककक

ककककककक

9325100933

79

ककककककक

9326251097

80

कक. कक. कक. कक.
ककककककककक
कक. कक. ककककक

कककककककक ककक

9881287031

81

कककक कककक ककककककक

कककककककककक

9890589555

82

कक. कक. ककककककक

9890589555

83

कक. कक. ककककक

ककककककक
ककककककक
कककककककककक
ककककककक

84

कक. कक. ककककक

ककककककककक

8793839777

85

कक. कककक. ककककक

ककककककककक

8308528197

86
87
88
89
90

8793839777

कक. क. ककककककक
ककककककककक
कककककककककक
ककक ककक कककककक
कककक कककक ककककक
ककककक
कककककक
ककककक ककककक ककककक
ककककक ककककक

9423165739

ककककककककक ककककक
ककक कक
ककककककक ककककक ककक
कक

कककककककककक

9270359096

ककककक ककक

9860344100

9449637055
8087140855

29

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे
कलम 4 (1) (ख) (14)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकारणात इलेक्रोहनक स्वरुपात उपलब्ध असलेली
माहहती
अ.क्र.

दस्तऐवज/ धारीणी/
नोंदवहीचा प्रकार

हवषय

1

हनरं क

हनरं क

कोणत्या प्रकारच्या
इलेहक्रॉहनक स्वरुपात
माहहती साठवलेली
आहे
हनरं क

ही माहीती ताब्यात
असलेल्या व्यक्तीचे
नांव
हनरं क

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे
कलम 4 (1) (ख) (15)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकारणात उपलब्ध असलेल्या सुहवधेचा प्रकार
जनतेसाठी राखून ठे वलेल्या िेर्ीच्या वेळेसंबधी माहहती

दररोज दुपारी 3 ते 5
प्रत्येक महहन्याचा हतसरा शनीवार

परस्पर संवादी संकेत स्थळाची माहीती
कॉल सेंर्रची माहहती
अहिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुहवधांची माहहती
कामाच्या तपासणी संदिाात उपलबध सुहवधा
नमुने हमळहवण्याच्या संदिाात उपलब्ध सुहवधा
सूचना र्लकाची माहहती
ग्रंथालयाची माहहती
चौकशी कक्षाची माहहती

-

हनरं क
अजाान्वये
हनरं क
अजाान्वये
कायाालयात सवा सुचना र्लक लावणेत आलेले आहेत
हनरं क
हखडकी क्रमांक 1

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे
कलम 4 (1) (ख) (16)

30

अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय,नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकारणातील जन माहहती अहधकारी व अहपलीय
अहधकारी

जन माहीती अहधकारी
अ.क्र

1.

जनमाहहती
अहधका-याचे
नांव
श्री. राजेंद्र
शंकर लाड

अहधकारपद

कायाालयीन
अहधक्षक

माहहती अहधकारी
म्हणून त्याची
कायाकक्षा
महानगरपाहलका
हदद व भिगार
शहर अन्नधान्य
हवतरण हवषयक

संपण
ू ा पत्ता/दुरध्वनी
क्रमांक

अहपलीय प्राहधकारी

9421356383

अन्नधान्य हवतरण अहधकारी
नगर शहर

अहपलीय अहधकारी
अ.क्र

माहहती अहधका-याचे नांव

अहधकारपद

1.

श्रीमती महनषा अरुण
राशीनकर

अन्नधान्य हवतरण
अहधकारी

माहहती अहधकारी
म्हणून त्याची कायाकक्षा
महानगरपाहलका हदद
व भिगार शहर
अन्नधान्य हवतरण
हवषयक

अहवाल देणारे जन माहहती
अहधकारी
कायाालय अहधक्षक

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 चे
कलम 4 (1) (ख) (17)
अहमदनगर येथील अन्नधान्य हवतरण कायाालय, नगर शहर या सावाजहनक प्राहधकारणातील प्रकाशीत माहहती
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

प्रत््येक महहन््यात कदले जाणारे धान््य व साखर हनयतन
प्रत््येक महहन््यात कदले जाणारे रॉके ल हनयतन
प्राधान्य
् कु र्ूंब लािाथीतील धान््य वार्प के लेले लािाथी यादी
रास््तिाव दुकानदारांची यादी
ककरकोळ के रोसीन परवानाधारकांची यादी
अहधसुहचत वस््तुंचा घाऊक व ककरकोळ साठवणूक परवाना.
कायाालयाच््या कायाकक्षेत असलेले पेरोल/हडझेल पंप यांची माहहती
कायाालयाच््या कायाकक्षेत असलेल््या गॅस एजन््सींची माहहती.
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