न दणी व टपाल वभाग

िज हा धकार कायालय, यवतमाळ
कलम – 2 (एच) नमुना (अ)
मा हती अ धकार अ ध नयम – 2005 अ वये वभागवार अ धकार यांची याद
शासक य वभागाचे नांव - न दणी व टपाल वभाग,िज हा धकार ,कायालय,यवतमाळ
कलम – 2 (एच) a/b/c/d
अ.क.

लोक अ धकार सं3था

सं3था 0मुखाचे

ठकाण व पXा

पदनाम
1

न:दणी व टपाल शाखा

िज7हा धकार ,

िज7हा धकार ,काया8लय,यवतमाळ

यवतमाळ

िज7हा धकार ,काया8लय,यवतमाळ

कलम – 2 (एच) नमुना (ब)
शासनाकडून पुरेसा नधी 0ा1त लोक 0ा धकार सं3थाची याद
शासक य वभागाचे नांव - महसूल वभाग िज7हा धकार काया8लय,(न:दणी व टपाल वभाग),
यवतमाळ
कलम – 2 (एच) (i)(ii)
कलम – 4 (1)(b)(i)
िज7हा धकार काया8लय, यवतमाळ येथील काय8 व कत8Aये याचा तपBशल
पCरBशDट – 01
अ.E

अ धकार /

पदनाम

काय8

कामाचे 3वFप

कम8चार यांचे
नांव
1

Gी.राजेश दे शमुख

िज7हा धकार ,

व वध शाखेवर नयंJण

काया8लय 0मुख

व वध शाखेवर नयंJण

िज7हा धकार

यवतमाळ
2

3

Gी.नरK L फुलझेले

र Qत

नवासी
उपिज7हा धका

यांना सहाय व

र

मदत करणे

अ धRक

व वध शाखेवर नयंJण

िज7हा धकार
यांचे आदे श/
नदT शानुसार
काम करणे

4

Gी. गर ष राठोड

सहायक
अ धRक
(सामा य)

न:दणी व टपाल वभागाशी संबंधीत
नयमाची अंमलबजावणी करणे.
डाक माकWग करणे तसेच
िज7हा धकार
कामे करणे.

यांनी नेमन
ु दलेल

िज7हा धकार
यांचे आदे श/
नदT शानस
ु ार
काम करणे

5

सौ. ए.आर. दवे

अAवल कारकुन

न:दणी शाखेत शासनाकडील व

शाखेत 0ा1त

टपालामधन
ु 0ा1त होणार डाक

पJांवर

आवक न:दवह त न:दवुन संब धत
शाखेस पाठ वणे.
6

Gी. जे.बी ढK गळK

क नDठ Bलपीक

नदT शानुसार
काय8वाह करणे

१..शाखेत 0ा1त पJावर व अजा8वर
नदT शानस
ु ार काय8वाह करणे
२. .िज7हा धकार काया8लयातील
व वध शाखेकडुन बाहे र(तहBसलची

वर ल 0माणे

व 3था नक) पाठ व^यात येणार
डाक जावक रिज3टर म_ये न:दणी
कFन संबं धतांना BशपायाAदारे
पाठ वणे.
7

कु. Bलना माने

क नDठ Bलपीक

टपाल वभागातुन 0ा1त झाले7या

वर ल 0माणे

वधानसभा/ वधानपCरषद तारांक त/
अतारांक त 0aन /आaवासने /कपात
सुचना/मा.मंJी/ खासदार/आमदार
तसेच शासनाकडील व
आयुQताकडील अशापJ / फॅQस/ ईमेल/पJाची आवक न:दवह त न:द
घेवुन संब धत शाखेस
पाठ वणे.तसेच महसूल वभागाची
डाक न:द घेवुन महसूल वभागास
पाठवणे.
8

Gी. Bशतल हराळ

क नDठ Bलपीक

1.शाखेत 0ा1त पJावर व अजा8वर

वर ल 0माणे

नदT शानस
ु ार काय8वाह करणे
2. 0ा1त होणार लोकल डाक
ऑनलाइन कFन संब धत शाखेस
पाठ वणे.
9

कु.G_दा कुडमेथे

क नDठ Bलपीक

1.शाखेत 0ा1त पJावर व अजा8वर
नदT शानुसार काय8वाह करणे
2. 0ा1त होणार लोकल डाक
ऑनलाइन कFन संब धत शाखेस
पाठ वणे.

10

Gी. मारे ाती सरोदे

क नDठ Bलपीक

1.शाखेत 0ा1त पJावर व अजा8वर
नदT शानुसार काय8वाह करणे.

वर ल 0माणे

2.िज7हा धकार काया8लयात 0ा1त
होणार संपूण8 डाक घेणे व पोच
दे णे.
3. .िज7हा धकार काया8लयातील
व वध शाखेकडुन बाहे र(तहBसलची
व 3था नक) पाठ व^यात येणार
डाक जावक रिज3टर म_ये न:दणी
कFन संबं धतांना BशपायाAदारे
पाठ वणे.
4.तसेच काया8लयीन डाक रिज3टर
म_ये न:दणी कiन BशपायाAदारे
पाठ वणे.
11

Gी .डी.पी.
नंबाळकर

क नDठ Bलपीक

1.शाखेत 0ा1त पJावर व अजा8वर
नदT शानुसार काय8वाह करणे
2.िज7हा धकार काया8लयात 0ा1त
होणार संपूण8 डाक घेणे व पोच
दे णे.
3.िज7हा धकार काया8लयातील
व वध शाखेकडुन बाहे र(उ. व.अ)यांचे
कडे पाठ व^यात येणार डाक जावक
रिज3टर म_ये न:दणी कFन
संबं धतांना पोDटाAदारे तसेच
BशपायाAदारे पाठ वणे.
4.0jयेक श नवार मंJालय, मुंबई
येथील तसेच 0jयेक सोमवार व
गुiवार या दवशी आयुQत
काया8लय, अमरावती येथील डाक
BशपायाAदारे पाठ वणे.

वर ल 0माणे

िज7हा धकार काया8लय, यवतमाळ
( 0शासक य रचना )
िज7हा धकार
उप िज7हा धकार
अ धRक
सहायक अ धRक
अAवल कारकून
क नDठ Bलपीक
कलम – 4 (1)(b)(i)(अ)
यवतमाळ येथील न:दणी व टपाल वभाग,िज7हा धकार ,काया8लय,यवतमाळ यांचे काया8लयातील
अ धकार व कम8चार यांkया अ धकाराचा तपBशल
अ आ थक
अ.E.

पदनाम

अ धकार – आ थ8क

कोणjया कायदयाने/

अBभ0ाय

नयम/ शासन नण8य/
पCरपJका वये
नरं क

अ.E.

नरं क

पदनाम

नरं क

अ धकार –
0शासक य

कोणjया कायदयाने/

नरं क

अBभ0ाय

नयम/ शासन नण8य/
पCरपJका वये

1
2

िज7हा धकार
नवासी

काया8लय 0मुख
शाखा 0मुख

शासन नण8य/ पCरपJक

शासनाचे

सा.0. व.Eमांक/शा.

0चल त

काय8 -1185/121/18
(रवका)

उप - िज7हा धकार .

द.19-2-1986
3

अ धRक

4

सहायक अ धRक(सा)
अAवल कारकून

5

अ धRक
सहा.अ धRक(सा)
अ.का.

नयमा0माणे

6

क नDठ Bलपीक

क.Bल.
ब 0शास3कय
क – अध4यायीक

अ.E.

पदनाम

अ धकार –

कोणjया कायदयाने

अध8 यायीक

/ नयम/ शासन नण8य/

अBभ0ाय

पCरपJका वये
1

नरं क

नरं क

नरं क

नरं क

कलम - 4 (1)(ब)(i) नमन
ु ा
यवतमाळ येथील न:दणी व टपाल शाखा – िज7हा धकार ,काया8लय,यवतमाळ यांचे
काया8लयातील अ धकार व कम8चार यांkया कत8Aयाचा तपBशल अ.E.

पदनाम

कत8Aये

कोणjया कायदयाने/ नयम/

अBभ0ाय

शासन नण8य/ पCरपJका वये
1

िज7हा धकार

काया8लय 0मख
ु

शासन नण8य/ पCरपJक

शासनाचे

सा.0. व.Eमांक/शा. काय8 -

0चBलत

1185/121/18

(रवका)

नयमा0माणे

द.19-2-1986
2

नवासी

भार3थ अ धकार

वCरल0माणे

--

उपिज7हा धकार
िज.का.यवतमाळ
3

अ धRक

अ धRक

वCरल0माणे

--

4

सहा.अ धRक(सा)

सहा.अ धRक(सा)

शासन नण8य/पCरपJक/

--

अ ध नयम / नयम व आदे श
इ.
5

अAवल कारकून

अAवल कारकून

काया8लय 0मख
ु यांनी तसेच

--

संबंधीत ठकाणी नयQ
ु ती
झाल असेल ते काम करणे.
6

क नDठ Bलपीक

क नDठ Bलपीक

वर ल 0माणे

--

कलम – 4 (1)(b)(iii) नमुना
नण8य0lEयेतील पय8वेRण व जबाबदा-यांचे उXरदा यjव निaचत कFन काय8प_दतीचे 0काशन
( कामाचा 0कार / नांव )
कामाचे 3वFप

- न:दणी व टपाल शाखे संबंधीत काम

संबंधीत तरतूद - नरं क
अ ध नयमाचे नांव – शासन नण8य/ पCरपJक सा.0. व.Eमांक/शा. काय8 -1185/121/18(रवका)
द.19-2-1986 व शासनाचे वेळोवेळी 0ा1त होणारे नयम शासन
नण8य/पCरपJके/काया8लयीन आदे श –
अ.E

कामाचे 3वFप

कालावधी दवस

कामासाठm जबाबदार

अBभ0ाय

अ धकार /कम8चार
1

1.शाखेत 0ा1त पJावर व

नयमा0माणे

1)िज7हा धकार

शासनाचे

अजा8वर नदT शानुसार

2) उप िज7हा धकार

0चBलत

काय8वाह करणे

3) अ धRक

2.0ा1त होणार लोकल

4) सहायक अ धRक

डाक आवक न:दवह त

5) अAवल कारकून

न:दवुन संब धत शाखेस

6) क नDठ Bलपीक

नयमा0माणे

पाठ वणे.
2

1.शाखेत 0ा1त पJावर व

1)िज7हा धकार

शासनाचे

अजा8वर नदT शानुसार

2) उप िज7हा धकार

0चBलत

काय8वाह करणे

3) अ धRक

2.िज7हा धकार

4) सहायक अ धRक

काया8लयात 0ा1त होणार

5) अAवल कारकून

संपूण8 डाक घेणे व पोच

6) क नDठ Bलपीक

दे णे.
3. .िज7हा धकार
काया8लयातील व वध
शाखेकडुन बाहे र
पाठ व^यात येणार डाक
जावक रिज3टर म_ये
न:दणी कFन संबं धतांना
पोDटाAदारे व BशपायाAदारे
पाठ वणे.

नयमा0माणे

नयमा0माणे

कलम – 4 (1)(ब)(iv) नमुन (अ)
कामाचे 0कट करण
वषयक 2017-2018

वसुल
अ.E.
1

काम/काय8

कामाचे 0माण

आथnक लR

-

-

शाखा नहाय 0लंoबत

अBभ0ाय
0लंoबत 0करणाचा

असले7या पJाचा

नपटारा ताjकाळ

नपटारा बाबतची मा हती

कर^यास मदत

ठे वणे

करणे
कलम -4 (1)(ब)(iv) नमुना (ब)
0jयेक कामाची कालमया8दा
काम / काय8

अ.E.

दवस / तास

जबाबदार अ धकार

पूण8 कर^यासाठm

तEार नवारण
अ धकार

तो कालावधी
--

िज7हा धकार काया8लयात

काया8लयीन

1)िज7हा धकार

संबंधीत शाखा

0ा1त होणार संपूण8 डाक

कामकाजाची वेळ

2) उप िज7हा धकार

घेणे व पोच दे णे.

10.00 ते 5.45

3) अ धRक

शाखेकडुन बाहे र

4) सहायक अ धRक

पाठ व^यात येणार डाक

5) अAवल कारकून

व 0ा1त डाक जावक व

6) क नDठ Bलपीक

0मुख

आवक रिज3टर म_ये
न:दणी कFन

पाठ वणे.

कलम – 4 (1)(ब)(v) नमुना (अ)
न:दणी व टपाल वभाग –िज7हा धकार काया8लयातील कामाशी संबंधीत नयम/अ ध नयम
अ.E.

सुचना पCरपJकानुसार दलेले

नयम Eमांक व वष8

अBभ0ाय

वषय
1

िज7हा धकार काया8लयात 0ा1त

शासन नण8य/पCरपJक

होणार संपण
ू 8 डाक घेणे व पोच

सा.0. व. Eमांक/शा.काय8 -

दे णे.

1185/121/18

शाखेकडुन बाहे र पाठ व^यात
येणार डाक व 0ा1त डाक जावक
व आवक रिज3टर म_ये न:दणी
कFन

पाठ वणे.

द.19-2-1986

(रवका)

शासनाचे 0चBलत
नयमा0माणे कामे
केल जातात.

कलम – 4 (1)(ब)(v) नमुना (ब)
न:दणी व टपाल वभाग – िज7हा धकार काया8लयातील कामाशी संबंधीत नयम/अ ध नयम
अ.E.

सुचना पCरपJकानुसार दलेले

नयम Eमांक व वष8

अBभ0ाय

वर ल 0माणे

-

वषय
1

वर ल 0माणे

कलम – 4 (1)(ब)(v) नमुना (क)
न:दणी व टपाल वभाग – िज7हा धकार काया8लयातील कामाशी संबंधीत नयम/अ ध नयम
अ.E.

सुचना पCरपJकानुसार दलेले वषय

नयम Eमांक व वष8

अBभ0ाय

1

वर ल 0माणे

वर ल 0माणे

--

कलम – 4 (1)(ब)(v) नमुना (ड)
न:दणी व टपाल वभाग – िज7हा धकार , काया8लयातील कामाशी संबंधीत आदे श/धोरणाjमक
पCरपJके
अ.E.

सूचना पCरपJकानूसार दलेले वषय

Eमांक व तार ख

अBभ0ाय

1

वर ल 0माणे

वर ल 0माणे

--

कलम-4 (1)(ब)नमुना – इ
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयाम_ये उपलpध द3ताऐवजाची याद
अ.E

द3ताऐवजाचा

वषय

संबधीत AयQती/पदमाम

0कार

AयQतीचे ठकाण
उपरोQत काया8लयात
उपलpध नस7यास

-

न:दणी व टपाल न:दणी व टपाल

1)िज7हा धकार

शाखेतील

शाखेतील आवक

2) उप िज7हा धकार

रिज3टर

जावक रिज3टर

3) अ धRक
4) सहायक अ धRक
5) अAवल कारकून
6) क नDठ Bलपीक

अBभलेखागार
वभाग

कलम – 4 (1) ब (vi)
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार , काया8लयाम_ये उपलpध द3ताऐवजाची वग8वार
अ.E.

वषय

द3ताऐवजाचा 0कार

0मख
ु बाबीचा

सरु uRत ठे व^याचा

न3ती/म3टर/ न:दप3
ु तक

तपBशलवार

कालावधी

Aहाऊचर
--

न:दणी व टपाल

न:दणी व टपाल

अ ब क ड

शाखेतील रिज3टर

शाखेतील आवक जावक

30 वषT, 20
वषT,10वषT, 5 वषT

रिज3टर
कलम – 4 (1) (ब) (vii)
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयाkया पCरणामकारक कामाशी जनसामां यांना
स7लामसलत कर^याची Aयव3था
अ.E

स7लामसलतीचा

काय80णाल चे व3तत
ृ

कोणjया अ ध नयमा/

वषय

वण8न

नयमा /पCर0JकाAदारे

--

--

--

--

पुनरावX
ृ ीकाल
--

कलम – 4 (1) (ब) (viii) नमुना - अ
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील सBमतीची याद 0काशीत करणे
वनहQक सBमती, शासक य येणे वसुल सBमती
अ.E.

सBमतीचे

सBमतीचे सद3य

सBमतीचे

lकती वेळा

सभा जन

सभेची

उ sटे

घे^यात

सामा यासाठm

काय8वX
ृ ात

येते

खल
ु

नांव

आहे /नाह
-

-

-

-

-

-

-

कलम – 4 (1) (ब) (viii) नमुना - ब
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील अ धसभाची याद 0काशीत करणे
अ.E.

अ धसभेचे

सभेचे

सभेचे

lकती वेळा

सभा जनसामा यां

सभेची

नांव

सद3य

उ sDटे

घे^यात येते

साठm खल
ु

काय8वX
ृ ांत

आहे /नाह
--

--

--

--

--

--

--

कलम – 4 (1) (ब) (viii) नमुना - क
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील पCरषदांची याद 0काशीत करणे
अ.E. पCरषदे चे नांव

पCरषदे चे

पCरषदे चे

lकती वेळा

सभा जनसामा यां

सद3य

उ sDटे

घे^यात येते साठm खल
ु

सभेची
काय8वX
ृ ांत

आहे /नाह
--

--

--

--

--

--

--

कलम – 4 (1) (ब) (viii) नमुना – ड
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील सं3थेची याद 0काशीत करणे
अ.E.

सं3थेचे नांव

सं3थेचे

सं3थेचे

lकती वेळा

सभा जनसामा यां

सभेची

सद3य

उ sDटे

घे^यात येते

साठm खल
ु

काय8वX
ृ ात

आहे /नाह
--

--

--

--

--

--

--

कलम – 4 (1) (ब) (ix) नमुना – ड
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील सं3थेची याद 0काशीत करणे.
अ.E

पदनाम

अ धकार /

वग8

Fजु दनांक

कम8चा-यांचे नांव

.
1

नवासी

दरु _वनी

एकुण वेतन

Eमांक

Gी. नरK L फुलझेले

1

30/06/17

240592

73,933/-

CरQत

1

-

242303

-

उपिज7हा धकार
2

अ धRक

3

सहा.अ धRक(सा) Gी. गर ष ् राठोड

2

16/07/16

242303

49,163/--

4

अAवल कारकुन

सौ.ए.आर. दवे

3

26/06/09

242303

47,324/-

5

क नDठ Bल पक

Gी .जे.बी ढK गळK

3

08/06/16

242303

25,438/-

6

क नDठ Bल पक

कु.Bलना माने

3

15/05/17

242303

20,173/-

7

क नDठ Bल पक

कु. Bशतल हराळ

3

19/05/17

242303

20,173/-

8

क नDठ Bल पक

Gी.मारे ाती सरोदे

3

15/05/17

242303

20,173/-

9

क नDठ Bल पक

कु.एस.डी.कुडमेथे

3

23/06/15

242303

22,173/-

10

क नDठ Bल पक

कु.डी.बी. नंबाळकर

3

17/05/17

242303

20,173/-

कलम – 4 (1) (ब) (x)
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील अ धकार व कम8चा-यांची वेतनाची
व3तत
ृ मा हतीची याद 0काशीत करणे.
अ.E

वग8

वेतन

इतर अनद
ु े य भXे
नयमीत (महागाई घरभाडे,
शहर परु क, वाहतक
ु भXा)

0वास भXा

वशेष (0क7प
0BशRण भXा)

िज7हा धकार काया8लय, यवतमाळ यांkया लेखा शाखेतून होतात.

कलम – 4 (1)(ब) (xi)
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील मंजुर अंदाजपJक व खचा8चा तपBशल
याची व3तत
ृ मा हती 0काBशत करणे
अ.E

अंदाजपJक य

अनद
ु ान

वषा8चे वण8न

नयमीत (महागाई,

अ धक अनुदान

घरभाडे, शहर परु क,

अपेRीत

वाहतुक भXा)

अस7यास F.

अBभ0ाय

िज7हा धकार काया8लय, यवतमाळ यांkया लेखा शाखेतून होतात.

कलम – 4 (1) (ब) (xii) नमुना – अ
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील 0करणात वतर त केले7या नधीची
वाटपाkया काय8Eमाची काय8प_दती 2017-2018 वषा8साठm 0काBशत करणे.
अ.E

लाभाथnचे नांव

पjता

-

अनुदान लाभ

नवड पाJतेचे

याचे 3वFप

नकष

-

-

-

अBभ0ाय
-

कलम – 4 (1) (ब) (xii) नमुना – ब
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील अनद
ु ान वाटपाkया काय8Eमा अंतग8त
लाभाथnची काय8प_दती 2017-2018 वषा8साठm व3तत
ृ मा हती 0काBशत करणे
अ.E

लाभाथnचे नांव/ पXा

अनुदान लाभ/ अनुदान

नवड पाJातेचे

/ रQकम/ 3वFप
--

--

अBभ0ाय

नकष

--

--

--

कलम – 4 (1) (ब) (xiii)
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील Bमळणा-या सवलतीचा चालु वषा8ची
तपBशलवार मा हती 0काBशत करणे
परवाना/परवानगी सवलतीचे 0कार
अ.E.

अनुw1ती परवा याचा

कालावधी

0कार

अनुw1ती/oब7ला

परवा याची व3तत
ृ

एकुण परवा याची

मा हती

संxया
--

--

--

--

--

कलम – 4 (1) (ब) (xiv)
न:दणी व टपाल शाखा िज7हा धकार काया8लयातील मा हतीचे इलेQ{ा नक 3वFपात
साठ वलेल मा हती 0काBशत करणे
अ.E. द3ताऐवजाचा

वषय

कोणjया इलेQ{ा नक

मा हती Bमळ व^याची

जबाबदार

नमु यात

प_दती

AयQती

--

--

--

0कार
--

--

--

कलम – 4 (1) (ब) (xV)
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील उपलpध सु वधांचा तQता 0काBशत करणे
कलम – 4 (1) (ब) (xvi)
न:दणी व टपाल वभाग िज7हा धकार काया8लयातील शासक य जनमा हती अ धकार यांचे
मा हतीचा तQता 0काBशत करणे.
(अ) शासक य जनमा हती अ धकार
अ.E

शासक य जनमा हती

पदनाम

काय8RेJ

पXा/फोन

ई-मेल

अ पल य 0ा धकार

अ धकार यांचे नांव
1

Gी.जी. Aह . राठोड

सहायक

न:दणी

िज7हा धकार

अ धRक

शाखा

काया8लय,

--

अ धRक
िज.का.यवतमाळ

यवतमाळ
0772/ 242303

(ब) सहा|यक शासक य जनमा हती अ धकार
अ.E

शासक य जन

.

मा हती

पदनाम

काय8RेJ

पXा/फोन

ई-मेल

अ पल य 0ा धकार

अ धकार
यांचे नांव
1

संबंधीत

अ.का/

न:दणी शाखा

िज7हा धकार

Bलपीक

कBल

िज.का.यवतमाळ

काया8लय,
यवतमाळ
07232-242303

--

अ धRक
िज.का.यवतमाळ

(क) अ पल य अ धकार
अ.E

शासक य मा हती

पदनाम

काय8RेJ

पXा/फोन

ई-मेल

अ धकार यांचे

अ पल य
0ा धकार

नांव
1

CरQत

अ धRक िज.का.

न:दणी

िज7हा धकार

--

यवतमाळ

शाखा

काया8लय,

आयुQत

िज.का.

यवतमाळ

अमरावती

यवतमाळ 07232/ 242303
/ 242501

रा}य मा हती

खंडपीठ
अमरावती

कलम – 4 (1) (ब) (xvii)
िज7हा धकार काया8लयातील 0काBशत करणे
नरं क
कलम – 4 (1) (ब) (क)
सव8सामा य लोकांशी संबंधीत महjवाचे नण8य व धोरणे यांची याद 0काशणा कCरता तयार
करणे व वतर त करणे
नरं क
कलम -4 (1) (ब) (क)
सव8साधारणपणे आप7या काया8लयात होणा-या 0शासक य / अध8 यायीक कामकाजाkया
0कारांची याद तयार करणे, घेतले7या नण8याबाबत काय8 कर^याची Bममांसा या पूढे दे ^यात
येईल असे जा हर करणे.
नरं क

िज हा धकार कायालय,यवतमाळ
न दणी व टपाल वभाग
अ.E
1

मा हती अ धकार

मा हती अ धका-याचे नांव

अ पल य अ धकार

अ धRक (CरQत)

2

जनमा हती अ धकार

Gी. गर ष िAह राठे ाड ,सहा.अ धRक(सा)

3

सहायक जनमा हती अ धकार

सौ.ए.आर. दवे अ.का
Gी .जे.बी ढK गळK कBल.
कु.Bलना माने

कBल

कु. Bशतल हराळ कBल
Gी.मारे ाती सरोदे

कBल

कु.एस.डी.कुडमेथे कBल
कु.डी.बी. नंबाळकर कBल

( गर ष िAह राठे ाड)

सहा.अ ध?क(सा)
िज.का. यवतमाळ

