महारा शासन
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कलम 4 (1)(ब)(V)नमन
ु ा-ई
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयामये उपलध दतऐवजाची याद
अ.#.

दताऐवजाचा $कार

वषय

संबंधत )य*ती/पदनाम

)यि*तीचे -ठकाण
उपरो*त कायालयात
उपलध नसयास

1

अ,ब,क,ड $माणे

पुरवठा वषयक बाबी

--

--

कलम 4(1)ब(VI)
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयामये उपलध दताऐवजाची वगवार
अ.#.

वषय

दतऐवजाचा $कार

$मख
ु बाबीचा तप9शलवार

नती/मटर/न5दपुतक

सरु ;<त ठे व=याचा
कालावधी

)हाऊचर ई.
कलम 4(1)ब(VII)
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालया>या प?रणाम कारक कामाशी जनसामा@यांना सलामसलत
कर=याची )यवथा.
अ.#.

सलामसल चा वषय

काय$णाल चे वसत
ृ

कोणCया

पुनरावCृ तीकाल

वणन

अधDनयमा/Dनयमा
प?रपEकादारे
कलम 4(1) (ब) (VIII) नमन
ु ा-अ

िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील स9मतीची याद $का9शत करणे.
अ.#.

स9मतीचे नांव

स9मतीचे

स9मतीचे उ-ददFटे

सदय.

Gकती वेळा

सभा

सभेची

घे=यात येते

जनसामा@यासाठJ

कायवCृ तात

खुल आहे /नाह
1

िजहा द<ता

6

स9मती

अ@न धा@य व

दर म-ह@याचा

आहे .

वCृ तपEात

वतरण $णाल वर

प-हया सोमवार

$काशीत

दे खरे ख

लोकशाह -दन

करणे.

ठे वणेकर ता
कलम 4(1)(ब)(VIII)नमन
ु ा-ब
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील अधसभाची याद $काशीत करणे.
अ.#.

अधसभाचे

सभेचे सदय.

नांव

सभेचे

Gकती वेळा

सभा

सभेचे

उ-ददFट

घे=यात येते

जनसामा@यासाठJ

कायवCृ तांत

खुल आहे /नाह
--

संबंधत नाह

---

--

--

--

कलम 4(1)(ब)(VIII)नमन
ु ा-क
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील प?रषदे सभाची याद $काशीत करणे.

--

अ.#.

प?रषदे चे नांव

प?रषदे चे

प?रषदे चे

Gकती वेळा

सभा

सभेचे

सदय.

उ-ददFट

घे=यात येते

जनसामा@यासाठJ

कायवCृ तांत

खल
आहे /नाह
ु
1

िजहा Mाहक

24

संर<ण प?रषद

Mाहकां>या

दर

आहे

Mाहकां>या

समया

म-ह@याचा

समया

सोडवणे

प-हया

सोडवणे

सोमवार
लोकशाह
-दन

कलम 4(1)(ब)(VIII)नमन
ु ा-ड
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील संथेची याद $काशीत करणे.
अ.#.

संथेचे नांव

संथेचे

संथेचे

Gकती वेळा

सभा

सभेचे

सदय.

उ-ददFट

घे=यात येते

जनसामा@यासाठJ

कायवCृ तांत

खुल आहे /नाह
--

संबंधत नाह

---

--

--

--

--

कलम 4(1)(ब)(IX)
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील संथेची याद $काशीत करणे.
अ.#.

पदनाम

अधकार /कमचा-

वग

Pजु -दनांक

दरु वनी #मांक

एकुण वेतन

--

--

--

--

यांचे नांव व
पCता
--

संबंधत नाह

---

कलम 4(1)(ब)(10)
िजहाधकार कायालय (पुरवठा वभाग) यवतमाळ येथील कायालया>या अधकार /कमचा-यांची वतत
ृ मा-हती
$काशीत करणे
अ.#.

1

वग

1

वेतन Pपरे षा

15600-39100

इतर अनU
ु ेय भCते
Dनयमीत (महागाई

$संगानस
ु ार

वशेष(जसे $कप

भCता, घरभाडे

(जसे $वास

भCता $9श<ण भCता)

भCता,)

भCता)

म.भ. 139 ट*के

Dनयमा$माणे

घ.भ.10 ट*के
2

1

15600-39100

म.भ. 139 ट*के
घ.भ.10 ट*के

3

1

15600-39100

म.भ. 139 ट*के
घ.भ.10 ट*के

Dनरं क

4

2

9300-34800

म.भ. 139 ट*के
घ.भ.10 ट*के

5

3

5200-20200

म.भ. 139 ट*के
घ.भ.10 ट*के

6

3

5200-20200

म.भ. 139 ट*के
घ.भ.10 ट*के

7

3

5200-20200

म.भ. 139 ट*के
घ.भ.10 ट*के

8

4

4440-7440

म.भ. 139 ट*के
घ.भ.10 ट*के
कलम 4(1)(ब)(XI)

िजजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील मंजरु अंदाजपEक व खचाचा तपशील याची वतत
ृ मा-हती
$काशीत करणे.
अ.#.

अंदाजपEक\य वषाचे

अनद
ु ान-2017-

Dनयमीत

अधक अनद
ु ान

वणन

2018

Dनयमीत

अपे<ीत

(महागाई भCता,

असयास Pपये

अ9भ$ाय

घरभाडे
भCता,शहर पुरक
वाहतुक भCता)
1

24080108
1.वेतन

59808500

00

2.मजुर

00

--

3.$वास भCता

1200000

000

4.कायालयीन खच

8,00000

--

000

5.पे]ोल,तेल, वंगन

--

--

--

6.अ.शा.स.$.भ.

00

--

7.भाडे पटट /वीज

3,00,000

000

8.संगणक खच

1,50,000

--

000

9.प?र<ण

--

--

--

10.)या.व.व.सेवा

--

--

--

--

--

--

कलम 4(1)(ब)(XII) नमन
ु ा अ
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील अनुदान वाटपा>या काय#मा>या कायपदती 2016-17 वषासाठJ
$काशीत करणे.
अ.#.

लाभा^याचे नाव/पCता

अनुदान लाभ यांचे

Dनवड पाEतेचे

वPप

Dनकष

अ9भ$ाय

संबंधत नाह

कलम 4(1)(ब)(XII) नमन
ु ा ब
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील अनुदान वाटपा>या काय#मा अंतगत लाभा^याची कायपदती
2017-18 साठJ वतत
ृ $का9शत करणे
अ.#.
-

लाभा^याचे नाव/पCता
संबंधत नाह

अनुदान लाभ/

Dनवड पाEतेचे

अनुदान/र*कम/वPप

Dनकष

--

--

अ9भ$ाय
--

कलम 4(1)(ब)(XIII) नमन
ु ा ब
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील 9मळणा-या सवलतीचा चालु वषाची तपशीलवार मा-हती $काशीत
करणे परवाना/परवानगी सवलतीचे $कार.
अ.#.
-

अपुUा_ती परवा@याचा $कार

कालावधी

Dनरं क

Dनरं क

अनU
ु ा_ती/वला

परवा@याची वतत
ृ

एकुण परवाने सं`या

मा-हती

Dनरं क

Dनरं क

कलम 4(1)(ब)(XIV)
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील मा-हतीचे इले*]ॉनीक वPपास साठवलेल मा-हती $काशीत करणे.
अ.#.

-

दताऐवजाचा $कार

Dनरं क

वषय

Dनरं क

कोणCया

मा-हती

जबाबदार

इले*]ॉDनक*स

9मळव=या>या

)य*ती.

नमु@यात

पदती

Dनरं क

Dनरं क

कलम 4(1)(ब)(Xट)
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील येथील कायालयात उपलध सुवधाचा त*ता $काशीत करणे
अ.#.

सुवधेचा $कार

वेळ

कायपदती

-ठकाण

जबाबदार

त#ार Dनवारण

)य*ती/
कमचार
1

भेट=या>या

कायालयीन

ओळख

िजहा

िजहा

स<म वचाPन व

वेळेसंबंध

वेळेत

चcठJवर नाव

पुरवठा

पुरवठा

चचा, चौकशी कPन

भेट=याचा हे तु

अधकार

अधकार

Dनणय घेतया

ई.दे वुन

यवतमाळ

यवतमाळ

जातो

कायालयात

िजहा

िज.पु.अ यांचे

मा-हती
2

वेबसाईट

सुवधा उपलध नाह .

वषयी मा-हती
3

कॉलसeटर

सुवधा उपलध नाह .

वषयी मा-हती
4.

अ9भलेख

कायालयीन

िजहा पुरवठा

तपासणी साठJ

वेळेत

अधकार यांना

पुरवठा

अनुपिथतीत

भेटुन

अधकार

सहा.िज.प.ु अ/संबंधत

उपलध

सु वधांची

कमचार भेटुन

मा-हती

Dनवारण केया
जातो.

5

कामा>या

व?रल$माणे

व?रल$माणे

व?रल$माणे

व?रल$माणे

तपासणीसाठJ
उपलध
सुवधांची
मा-हती
6

नमन
ु े

संबंधत

9मळ=याबाबत

नाह

उपलध
मा-हती
7

सुचना

कायालयीन

कायालया>या

िज.का

संबंधत

फलकाची

वेळेत

सुचना फलकावर

यवतमाळ

9लपीक

मा-हती
8

लावुन

Mंथालय वषयी

संबंधत

मा-हती

नाह

व?रल$माणे

कलम 4(1)(ब)(XVI)
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील शासGकय मा-हती अधकार यांचे मा-हतीचे तCका $काशीत करणे.
अ.-शास\कय माहती अधकार.
अ.#.

शासGकय मा-हती

पदनाम

काय<ेE

पCता/फोन

जन मा-हती

यवतमाळ िजहा(पुरवठा

िजहाधकार कायालय

अधकार तथा

वभाग)

पुरवठा वभाग

ई-मेल

अपल य अधकार

अधकार यांचे नांव
1

gी. एम.एम.पदवाड

Dन?र<ण

यवतमाळ 07232-

अधकार

242246

िजहाधकार

पुरवठा

dsoyavatmal@gmail.com

खरे द अधकार

वभाग कायालयातील शासGकय मा-हती अधकार यांचे मा-हतीचे तCका $काशीत करणे.
ब.-सहा^यक शास\कय माहती अधकार.

अ.#.

सहा.शासGकय

पदनाम

काय<ेE

पCता/फोन

संबंधत अ)वल

सहा.जन मा-हती

यवतमाळ िजहा(पुरवठा

िजहाधकार कायालय

कारकुन/ कDनFठ

अधकार

वभाग)

पुरवठा वभाग

ई-मेल

अपल य अधकार

मा-हती अधकार
यांचे नांव
1

9लपीक

dsoyavatmal@gmail.com

खरे द अधकार

यवतमाळ
07232242246
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील शासGकय मा-हती अधकार यांचे मा-हतीचे तCका $काशीत करणे.
क.- अ_पलय अधकार.

अ.#.

अपल य अधकार
यांचे नांव

पदनाम

काय<ेE

पCता/फोन

ई-मेल

$थम अपल य
अधकार

1

खरे द अधकार

$थम अपल य

यवतमाळ िजहा(पुरवठा

िजहाधकार कायालय

dsoyavatmal@gmail.

अधकार तथा

वभाग)

पुरवठा वभाग

com

खरे द अधकार

यवतमाळ 07232242246

खरे द अधकार

कलम 4(1))(ब)(XVII)
िजहाधकार पुरवठा वभाग कायालयातील $का9शत मा-हती असयास नमुद करावी.
यवतमाळ िजहयाचे मा9सक केरोसीन Dनयतन आदे शानुसार 9शधापuEकाधारकांना केरोसीन कोटा उपलधते
बाबतची ट*केवार थाDनक वCृ तपEामये $ेसनोट $9सद कर=यात येत.े
कलम 4(1)(ब)(क) सवसामा@य लोकाशी संबधत

महCवाचे Dनणय व धोरणे याची याद $काशनाकर ता तयार

करणे व वतर त करणे असयास नमुद करावी.
संबंधत नाह
कलम 4 (1)(ब)(ड)
सवसाधारणपणे आपया कायालयात होणा-या $शासGकय/अध@यायीक कामकाजा>या $कारची याद तयार करणे
घेतलेया Dनणयाबाबत कायकर=याची 9ममांसा यापुढे दे =यात येईल असे जाह र करणे.
अ.#.

पदनाम

कत)ये

कोणCया शासन
Dनणय पuEकानुसार

1

िज.पु.अ

पुरवठा वषयक $शासGकय कामे

शासनाने -दलेया
आदे शानुसार

2

सहा.िज.पु.अ

पुरवठा वषयक $शासGकय कामे िजपअ
ु यांनी
वेळोवेळी सांगीतलेले कामे.

3

खरे द .अधकार

पुरवठा वषयक $शासGकय कामे, धा@य खरे द
वषयक कामे

4

सलेअ

1.$पE लेखा वCतीय सलागार यांना सादर
करणे
2.लेखा वभागावर DनयंEण ठे वणे
3.लेखा वभागाची दे यके मंजूर करणची कायवाह
करणे

5.

गो.Dनर <क

1.िजहयातील गोदाम वषयक व इतर त#ार ची
चौकशी करणे व DनयंEाण ठे वणे

6.

Dनर <ण

1.िजहयातील केरोसीन/रातभाव दक
ु ानाची

अधकार

त#ार बाबत चौकशी करणे व Cयाबाबची
अमलबजावणी करणे.

7.

अ.का अ@न

1.रातभाव दक
ु ाने उघड=यास मा@यता दे णे

शासनाने -दलेया

2.रातभाव दक
ु ाना>या शासनाकडून व लोकल

आदे शानुसार

त#ार .
3. नवसंिजवन योजनेबाबत.
4.शासGकय आgमशाळे तील वदया^याना धा@य
वाटप
5.वशेष मोह मेत टाकलेया धाडी/तपासणी
अहवाल.
6.शासGकय धा@यगोदामास सुतळीचा पुरवठा
करणे
7.Mाहक-दनासंबंध कायवाह करणे

अ9भ$ाय

8.रे शन काडवषयक मा-हती
9.भक
ु बळी वषयक नती
10.उपयोगी/DनPपयोगी तक
ु डाबारदाना Dनकाल
काढणे
8.

अ.का.अ@न यांना

1.रातभाव दक
ु ान संबंधात कायवाह करणे

क.9ल सहा.

2.उचल ची मा-हती शासनास कळवणे
3.Dनयतनाचे तह9सल Dनहाय वतरणकरणे
4.बोगस9शधापuEाका शोधमोह म.

9.

अ.का केरोसीन

1.xडझेल दर वाढ मुळे केरो9सनचे दर Dनिzचत
करणे बाबत नती हाताळणे.
2. जनकेरो9सन प?रयोजना अमलबजावणी
3.आzवा9शतयोजने अंतगत 9शधापuEकाधारकांना
केरोसीनचे वतरण आदे श.
4.िजहा द<ता पथकाने केलेया तपास=याबाबत
Eैमासीक अहवाल सादर करणे.
5.केरोसीन परवाना धारकाचे अDनय9मततेबाबत
कायवाह आदे श करणे.
6.माणका$माणे केरोसीन तपासणी अहवाल तयार
करणे.
7.केरोसीन वषयक बाबीचे Dनयतन/आदे शाबाबत
थायी आदे श नती हाताळणे.
8.साल)हं ट/नाफताबाबत नती हाताळणे.
9.िजहयातील केरोसीन परवाना धारकाबाबत
$ा_त त#ार चा Dनपटारा करणे वषय -टपणी
सादर करणे.
10.केरोसीन परवाना मंजुर बाबतची $करणे
हाताळणे.
11.केरोसीन अपील $करणी मा.उप आय*
ु त
पुरवठा अमरावती शासन उ>च @यायालय सव|>च
@यायालयाशी पE)यवहार करणे.
12.समांतर बाजार योजने अंतगत श}
ु केरोसीन
परवाना मंजुर बाबत नती हाताळणे.
13.व?रFठाकडील $ा_त पE)यवहार Dनकाल
काढणे.
14.केरोसीन सध
ु ार त दर Dनिzचतीची नती
हाताळणे.
15.केरोसीन वारसासंबंधत $करणात कायवाह
करणे.

10

क.9ल नापुल

1.मा9सक केरोसीन Dनयतन आदे श नती
हाताळणे.

व?रल$माणे

2.वगतवार नस
ु ार केरोसीनची मागणी Dनिzचत
करणे याबाबत नती हाताळणे.
3.केरोसीन बाबत प;<क/मा9सक, Eैमा9सक तयार
करणे
4.Dनळया केरो9सनची टँ कर ]ॅ क\ंगबाबत $ा_त ईमेल वर ल न5द नुसार डेपो मधून केलेया
दै नं-दनी केरोसीनची उचल बाबत अहवाल तयार
करणे.
5.9शधापEीका/गॅसधारकाचे 9श*केमारणे बाबत.
6.गॅस वतरकाची मा-हती घरगुती गॅसचा वापर
औदयोगक कारणाकर ता करणे बाबत ववरणपE
तयार करणे.
7.पे]ोल पंप./गॅस तपासणी बाबत अहवाल तयार
करणे
8. वाहन नतीबाबत नती हाताळणे.
9.शाखेसंबंध$ा_त डाक कायववरण न5द
वह मये न5दवणे व अका केरोसीन यांचे समोर
ठे वणे.
10.अका केरोसीन यांनी -दलेल कामे करणे.
11.

क.9ल केरोसीन

केरो9सन वषयक संगणक\य कामे करणे.
2.कायालयीन सभेची -टपणी तसेच पुरवठया>या
शासGकय व आय*
ु त कायालयास सभेची -टपणी
व इDतवCृ तांत ई.बाबत कायवाह करणे.

12.

सहा.साखर

1.साखरे चे मासीक Dनयतनकरणे

अध<क

2.साखरे चे उचल वर DनयंEाण ठे वणे. साखरे >या
भाव फरकाची रकमेची अदायगी/वसल
ु बाबत
DनयंEीत साखरे संबध इतर सव पE)यवहार.

13.

9समeट Dनर <क

--
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अ.का तुट

1.गोदाम तपासणी काय#म राबवणे
2.गोदाम तुट ची $करणे Dनकाल काढणे
3.झन
ु काभाकर योजना नती.
4.गोदाम तुट वसुल ची कायवाह करणे.
5.तुट ची वसुल ची न5द ठे वणे
6.मासीक Eैमासीक अहवाल सादर करणे.
7.$पE 1 ते 5 ववरण सादर करणे.
8.जे ववरण व Eैमा9सक अहवाल यांचा ताळमेळ
घेणे.
9.फ रिजटर भरणे
10.वसल
ू ची जी रिजटर भरणे.
11.कालबद काय#म तयार करणे.
12.लेखाप?र>छे द अहवाल Dनकाल काढणे.

13.वशेष गोदाम तपासणी काय#म तयार करणे.
14. वशेष Dनर <ण तपासणी मंब
ु ई यांचे
अहवालाची अनप
ु ालन अहवाल तयार करणे.
15.आय*
ु त अमरावती यांनी काढलेया
तपासणीची मा-हती दे ण.े
16. तुट ची Dनलखत करणे.
15

क9ल तुट-1

16

क9ल तुट-2
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अ.का सामा@य.

1.गोदाम <मता व ?र*त गोदामाबाबत
मा-हती/गोदाम भाडेबाबत व गोदामाबाबत सव
पE)यवहार
2.धा@य कोष योजना राबवणे.
3.रे शनकाड -हशोब ठे वणे मागणी नुसार पुरवठा
करणे
4.आ-दवासी वकास महामंडळ अंतगत वाहनाची
नती हाताळणे.
5.आधारभुत Gकं मत योजने अंतगत सोयाबीन
खरे द
6. आधारभुत Gकं मत योजने अंतगत

18

अ.का आथा

वार खरे द

1.वाषक अंदाज पEक तयार करणे पदाचा
आढावा घेणे.
2.अथाई पदांना मुदतवाढ 9मळवून घेण.े
3.सेवाDनवCृ ती $करणे Dनकाल काढणे,
4.अधकार / कमचार यांचे गोपDनय अहवाल
तयार करणे.
5. रजा मंजुर बाबत कायवाह करणे
6.कायमु*ती बाबत नती/Pजु बाबतची नती
7.वभागीय चौकशी $करणे/ फौजदार $करणे
हाताळणे.
8.व?रFठांनी सांगीतलेल कामे करणे.
9.दौरादै नं-दनी मंजरू करणे.
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क.9ल.1 (आथा)

1.आवटं न वतर त करणे
2.सि)हसबंक अदयावत ठे वणे न5द घेणे.
3.Eैमा9सक ववरणे
4.मा9सक ववरणपE शासनास सादर करणे
5.आठमाह खचाचे अंदाजपEक सादर करणे.
6.वाषक वेतन वाढ मंजुर करणे.
7.वाषक अंदाज पEक तयार कर=यास मदत

करणे
8.अMीम वसल
ू बाबत न5द घेणे
9. वेतन Dनिzचती करणे
10.सेवा DनवCृ ती दे यक तयार करणे.
20

क.9ल.2

1.पगार uबल तयार करणे.

(आथा)

2.पगार uबलाचे रिजटरवर भरणाकरणे
3.भ.Dन.Dन दे यके मंजूर करणे.
4.रजा वेतन दे यके तयार करणे.
5.वग-4 चे भ.Dन.Dन -हशोब रिजटर तयार
करणे.
6.uबडीएस िलप काढणे.
7.वग 4 चे भ.Dन.Dन वाषक अहवाल तयार करणे
8.खचाबाबत न5द घेणे.
9.आयकर ववरणे तपासणी करणे
10.एल.पी.सी.तयार करणे.

21

क.9ल-3 (नाझर)

1.कॅश बुक 9लह णे.
2.कायालयीन खच xडझेल $वासभCता इतर uबल
तयार करणे.
3.पत संथा,आरडी,एलआयसी र*कम भरणा
करणे
4.टे शनर मागवणे/पुरवणे
5.कायालयीन दे खभाल करणे.
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अका वाहतुक

1.िजहयातील अ@नधा@य उचल वाटपाबाबत

9लपीक

कायवाह करणे.
2.मंजूर Dनयतनानुसार धा@य उचल करणे व
गोदामात पाठवणे.
3.शासनास अहवाल पाठवणे व ववरणपE तयार
करणे
4.$Cयेक म-ह@याचे मासीक Dनयतन धा@य.
5.$Cयेक म-ह@याचे मा9सक वाटप प?रमाण
6.शासन पुरकृत अ@नपुणा योजना
9.धा@यसाठयाचा पा<ीक/मासीक अहवाल
10.उचल झालेया साठयाची दै नीक िथती
कळवणे व
11.िजहा वाहतक
ु $DतDनधीकडून ववरण दोन
$ा_त कPन घेणे.

23

क.9ल

$DतDनयु*तीवर

24

क.9ल

$DतDनयु*तीवर

25

क.9ल

$DतDनयु*तीवर
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अ.का वाहतुक

1.ववरण दोन खतवणे व रिजटरला न5द घेणे.

सहायक

2.Dनयतना$माणे धा@य उचल होते Gकं वा नाह
याची खाEी कर=याबाबत कायवाह करणे.
3.योजनेDनहाय धा@य उचल होणे बाबत ताळमेळ
घेणे.
4.िजहयातील गोदामातील धा@यसाठा िथती
फोन)दारे घेणे

27

क.9ल. वाहतुक-1

वाहतुक\चे संदभात संगणक\य कामे

28

अका शालेय

1.शालेय पोषण आहाराबाबत सव पE )यवहार

पोषण आहार

2.शालेय पोषण आहाराबाबत उचल आदे श काढणे
3.शालेय पोषण आहाराबाबत मा9सक अहवाल
तयार करणे.4.संपुण Mामीण रोजगार योजना
धा@य उचल वाटपाबाबत.
5.रा.का.धा.का योजना उचल वाटप बाबत
6.संबंधत मा9सक व पंधरवाडी शासनास सादर
करणे
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अका लेप

1.पी.एल.ए 9 ला न5द घेवून धनाकष 9लहणे
2.प?र>छे दाची मा-हती
3.Dनयतकाल क न5दवह ठे वणे
4.लेखाधकार /िजपुअ यांनी वेळोवेळी सोपवलेल
कामे.
5.आर.जे. लेखे तयार करणे शासनास पाठवणे
6.वैयि*तक ठे व लेखा चेक बुक हाताळणे.
7.साठा लेखे संकल त कPन रिजटरला न5द
Uेवून दरमहा वCतीय सलागार यांना साठा
लेखे सादर करणे. वाषक $पE लेखाकर ता आर
साठा ताळमेळ घेवून जुळवून व मेळ घेवून
$लंबीत पर9मट $ा_त याद सह व#\चा
सहायक लेखा अधकार यांचेकडे सादर करणे.

30

अ.का लेखा

1.अ_पर िजहाधकार यांनी मंजुर केलेया सव
$कार>या जमा/खचावे पएलए-7 तयार करणे.
2.वैयि*तक व पीएलए-2 जमा खच तपासून
ले`याची ताळमेळ घेणे.
3.धनादे श/चलान न5दवह व पीएलऐ 10 ठे वणे
4.अका लेखा 1 यांना वेळोवेळी कृषी उCप@न
बाजार स9मतीचे दे यक तपासून $दान करणे.
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लेखा कDनFठ

1.धा@य वाहतुक कंEाट Dनवीदा काढणे/ कंEाट

9लपीक-1

दे णे बाबत कायवाह सुर<ा ठे व र*कम अनामत
र*कम परवाना आदे श काढणे.
2.वाहतूक ठे केदाराकडून वसुल केलेया

आयकराची मा-हती न5दवह ठे वणे व आयकर
वभागाला ववरणपE सादर करणे.
3.धा@य वाहतक
ु \चे सव दे यकाची तपासणी कPन
मंजूर स सादर करणे, पीएलऐ तयार करणे.
32

लेखा कDनFठ

1.एफसीआय कडून धा@याची uबले मागवणे व

9लपीक-2

न5द घेण.े
2.)यापगत धा@याची र*कम मागणी सादर करणे.
3.सहा.लेखाधकार यांनी सांगीतलेल सव कामे
करणे.
4.वत धा@य दक
ु ानदारा>या परतावा
र*कमेबाबत कायवाह करणे.
5.अ रिजटरची दस
ु र बाजु भा.खा.Dन>या $ा_त
दे यकावPन भरणे.
6.धा@य उचल कर ता धनादे श काढणेबाबत नती
हाताळणे.
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लेखा कDनFठ

1.मासीक संकल त लेखे पएलऐ-2 महालेखापाल

9लपीक-3

व वCतीय सलागार यांना सादर करणे
2.पएलऐ बाबतची रोज Gकद भरणे
3.रातभाव दक
ु ानदार यांचे धा@याचे परतावा
दे यके
4.धा@य वतरण आदे शाबाबत र*कमेचा धनादे श
काढ=याबाबत कायवाह करणे.

34.

लेखा

1.हमाल कंEाट Dनवीदा काढणे/कंEाट दे णेबाबत
कायवाह करणे.
2.अ@न धा@य हमाल दे यकाची तपासणी करणे
न5द वह ठे वून न5द घेवून मंजरू स सादर करणे.
3.हमाल ठे केदाराकडून वसल
ु केलेया आयकराची
मा-हती न5द वह ठे वणे व आयकर वभागाला
ववरणपE सादर करणे.
4.िजहा लेखा पयवे<क यांचे गोदाम तपासणी
मासीक काय#म दौरादै नं-दनी तपासून सादर
करणे. तुट पुतत
 क
े र ता तपासणी अहवाल
न5दवह त न5द घेवून पुण अहवाल सादर करणे.
5.संगारोयो चे ?रबेट मािजनची दे यके मंजूर करणे
व Cयाबाबतची नती हाताळणे.
6.शासGकय गोदामाचे वज पाणी व ईतर परतावा
र*कमचे आदे श काढणे.
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लेखा क.9ल.5

1.अ न5दवह भरणे ववरण पE 2 वPन तपासणी
करणे.
2.एस.न5दवह भरणे एच-3 न5दवह भरणे
3.लेखा वभागातील टपाल िवकारणे

4. बी फाम तपासणे
36

क.9ल. तुट-1

1.द<ता स9मतीबाबत पE )यवहार करणे
2.Mाहक संर<ण क<ची गठणाबाबत कायवाह
3.िजहा/तालुका/Mामपातळीवर द<ता स9मती
थापनाबाबत नती
4.Mाहक संर<ण/द<ता स9मती बाबत बैठGकचे
आयोजन
5.दरम-ह=यात होणा-या मा9सक सभेची नोट
तयार करणे
6.$पE 1 ते 5 शासनास सादर करणे.
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क.9ल ($ेषक)

1.$ेषक वभाग आवक जावब
2.पुरवठा वभागातील डाकचे वतरण करणे.
3.पुरवठा वषयक नCया अ9भलेखागारात ठे वणे
4.शासGकय/अशासGकय $ा_त पEाचे न5द घेण.े
5.डाकेने $ा_त पE)यवहार सोडवणे
6.संबंधतांना डाक पोचव=याचे काय करणे

38

क.9ल

1.शासनाकडून $ा_त झालेया टे शनर चे वाटप
करणे
2.टे शनर फॉम इ@डेड पाठवणे
3.तह9सलचे पुरवठा वभागास आवzयक टे शनर
दे णे.
4.पुरवठयास आवzयक टे शनर (-टपी)
बुके,पर9मट बुक मागवणे व Cयाचे वतरण करणे
5.कायालयास आवzयक टे शनर चा
मागणी/पुरवठा करणे
6.कायालयीन टे ल फोन, इलेि*]क सा-हCयाची
दे खभाल करणे.
7.संगणक, टं कलेखन, टे बल ख>
ु या ई बाबत
दे खभालाची कायवाह करणे.

39

िजलेप

1.दरमहा शासक\य धा@य गोदामातील लेखे
तपासणी करणे
2.तह9सल कायालयातील धा@यासंबंध ले`याची
तपासणी
3.$पE लेखे व इतर लेखा वषयक कामे सहा
लेखा अधकार यांना मदत करणे.

40

िजलेप

1.दरमहा शासGकय धा@य गोदामातील लेखे
तपासणी करणे.
2.तह9सल कायालयातील धा@यासंबंध ले`याची
तपासणी करणे व व?रFठास अहवाल सादर करणे.
3.$पE लेखे व इतर लेखा वषयक कामे
सहा.लेखा अधकार यांना मदत करणे.

41

वाहन चालक

वभागातील शासGकय वाहन चालवणे

42

9शपाई-3

िजहा पुरवठा अधकार /कमचार यांनी
सांगतलेल कामे करणे

43
44

गोदाम चौक\दार-

िजहा पुरवठा अधकार यांचे आदे शा$माणे कामे

7

करणे

हमाल कम

िजहा पुरवठा अधकार यांचे आदे शा$माणे कामे

िवपर

करणे

प?र9शFट-01
अ.

अधकार /कमचार यांचे

#.

नांव

१.

gी. एस.बी.भराडी

पदनाम

काय

कामाचे वPप

िज.पु.अ

कायालय $मुख

पुरवठा वषयक कामे
व $शासGकय
कामकाजावर DनयंEण
ठे वणे

२.

?र*त

सहा.िज.पु.अ

िज.पु.अ यांचे सहायक हणन
ु काम

कायालयीन

पाहणे.

कामकाजावर DनयंEण
ठे वणे

३.

एम.एम.पदवाड

Dन. अ.

पुरवठा
यांचेकडुन

वषयक
$ा_त

कामे,

भा.खा.Dन.

होणाया

धा@याची

उचल वाटपावर DनयंEण

४.

gी. एकनाथ uबजवे

गो.)य.1

गोदामासंबंधचे कामावर DनयंEण ठे वणे,
आधार 9सxडंगचे कामकाजावर DनयंEण
ठे वणे.

५.

कु.एम.डल.ू मोहोड

स.ले.अ

लेखा वषयक कामे

६.

gी.एस.आय.भाकरवार

अ.का

नागर पुरवठा 9लपीक

७.

gी. वाय.एस.अंबोरे

अ.का

अका पुरवठा/ रा.भा.द ु 2 $भार

८.

gी. आर.एन.फeडर

अ.का

नापुल सहाययक आण राखीव वाहतक
ु
$Dतधनी

९.

कु.एस.एस. मंगाम

अ.का.

अ.का. सामा@य /खरे द

१०.

आर.बी.राउत.

अ.का.

Mा.पं.Dनवडणूक वभाग $तीनीय*
ु ती)

११.

कु.पी.ओ.खोागडे

अ.का

अका आथा 1

१२.

gी.ए.सी. कटयारमल

अ.का

$DतDनयु*तीवर करमनुक कर वभाग

१३.

कु.बी.आय. सोनट*के

अ.का.

लेखा वषयक कामे

१४.

gी.ए.एम.ढोरे

पु.Dन.

रा.भा.द ु 1

१५.

gी.वनोद बोरघाटे

िज.ले.प

गोदाम लेखे तपासणीचे कामे

१६.

)ह .एम.शेळके

िज.ले.प

गोदाम लेखे तपासणीची कामे

१७.

gीमती खज
ु े

कल

ववरण 2, वाहतक
ू 9लपीक सहायक

१८.

वाती वPडकर

क.9ल.

$DतDनयु*ती आय*
ु त
कायालय,अमरावती

१९.

gी ए. एस.मोकडे

क.9ल

वाहतक
ू 9लपीक (धा@य वाहतुक संबंध
कामे)

२०.

कु. एम.पी. नेवारे

क.9ल

अका तुट $भार

२१.

gी. एस.जी.थोरवे

क.9ल

$DतDनयु*तीवर तह9सल कायालय
दार)हा

२२.

एस.एन.ठाकरे

क.9ल

लेल 2

२३

gी.एम.एन.राठोड

क.9ल

लेखा प?र<क, लेल १

२४.

gी.बी.आर. पवार

क.9ल

9शधा पuEका संगणक\करण, सभा
9लपीक

२५

कु.आर.आर.हडकर

क.9ल

कल आथा 2

२६.

सौ.)ह .पी.उCतरवार

क.9ल

लेखा 9लपीक - 4

२७.

कु.सी.आर.गुघाणे

क.9ल

आर लेखा

२८

कु. आर.डी. मीसार

क.9ल

मा-हती 9लपीक

29

कु.पी.आर. गीर

क.9ल

लेखा 9लपीक - 5

30.

कु.एम.ए. मेgाम

क.9ल

9शधापuEका, ऑनलाईन अलोकेशन

31

कु.सी.एस. मेgाम

क.9ल

लेखा 9लपीक-3

32

gी. सदातपुरे

क.9ल

$DतDनयु*तीवर तह9सल कायालय नेर

33

gी. पी.जी.गुहाणे

वाहन चालक

शासGकय वाहन चालवणे

34

gी.एम.एस.मायले

9शपाई

$DतDनयु*ती गह
ृ शाखा

35

?र*त

9शपाई

36

सौ.एस.एस.गावंडे

9शपाई

37

?र*त

9शपाई

$DतDनयु*ती संजय गांधी

38
अ,थाई पदे
?र*त

खरे द

भा.ख.Dन येथील अ@न धा@य तपासणी

अधकार

करणे

1

कु.एस.डी.अनासने

पु.Dन.

आथापना वषयक बाबी

2

कु.एस.एस.ताजने

साखर

स.अ. साखर

अध<क
3

कु. पी.एस.सोटे

अ.का

अ.का. तुट

4

कु.एम.)ह .बागडे

क.9ल

नाझर वषयक कामे

5

कु.एम.एस.काळे

क.9ल

आवक जावक 9लपीक

6

कु.एस.कंु भेकर

क.9ल

$DतDनयु*तीवर तह9सल कायालय
यवतमाळ

◌़

7

gी. ग?रधर कारणकर

क.9ल.

$DतDनयु*तीवर तह9सल कायालय नेर

gी.डी.बी.जोगदं ड

गोदाम

$DतDनयु*तीवर िज.का.

8
9

चौक\दार
10

gी.बी.बी.भ5डे

गोदाम

पुरवठा वभाग

चौक\दार
11

gी.पी.जी.मेgाम

गोदाम

$DतDनयु*तीवर Dन.उ.िज.

चौक\दार
12

gी.एस.एस.सलामे

गोदाम

$DतDनयु*तीवर अ_पर िज.का.

चौक\दार
13

gी.जी.जी.चंचोले

गोदाम

$DतDनयु*तीवर िज.का.

चौक\दार
14

gीमती कांता नाईक

गोदाम

पुरवठा वभाग

चौक\दार
15

गोदाम

gी.िज.सी. ड5गरे

पुरवठा वभाग

चौक\दार
16

?र*त.

हमाल

17

?र*त.

हमाल

18

कलम 2 एच नमन
ु ा (अ)
माहतीचा अधकार अधbनयम 2005 अ वये _वभागावर अधकार यांची याद
शास\कय _वभागाचे नांव : अ न नागर पुरवठा व eाहक संरfण _वभाग मंgालय मुंबई
कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ.#.

लोकअधकार संथा

संथा$मख
ु ाचे पदनाम

-ठकाण व पCता.

1

अ@न, नागर पुरवठा व Mाहक संर<ण वभाग

िजहाधकार यवतमाळ

नवन $शासGकय ईमारत
यवतमाळ.

कलम 2 एच नमन
ु ा (ब)
शासनाकडुन पुरेसा Dनधी $ा_त लोक $धकार संथांची याद :शासGकय वभागाचे नांव: अ@न नागर पुरवठा व Mाहक संर<ण वभाग मंEालय मुंबई
कलम 2 (एच)(i)(ii)
अ.#.

लोकअधकार संथा

संथा$मुखाचे पदनाम

-ठकाण व पCता.

1

अ@न, नागर पुरवठा व Mाहक संर<ण वभाग

िजहाधकार यवतमाळ

नवन $शासGकय ईमारत
यवतमाळ.

कलम 4 (1)(b)(i)
यवतमाळ येथील िजहाधकार अ@न नागर पुरवठा व Mाहक संर<ण वभाग यांचे कायालयातील काय व
कत)य यांचा तप9शल
कायालयाचे नांव :पCता:-

िजहाधकार कायालय, पुरवठा वभाग यवतमाळ

नवन $शाGकय ईमारत यवतमाळ

कायालय $मुख :-

िजहा पुरवठा अधकार , यवतमाळ

शासGकय वभागाचे नांव:-

अ@न,नागर पुरवठा व Mाहक संर<ण वभाग

मंEालयाचे कोणCया खाCया>या अधनत:-

अ@न नागर पुरवठा व Mाहक संर<ण वभाग मंEालय वतार

मुंबई-032
काय<ेE :-

यवतमाळ िजहा एकुण 16 तालुके.

भौगोल क <ेE:यवतमाळ िजहा (यवतमाळ,कळं ब,बाभुळगांव,आण,दार)हा,-दMस,नेर,पुसद,उमरखेड,महागांव,घाटं जी,
राळे गांव,केळापूर,वणी,मारे गांव,झर जामणी)
कायानP
ु प :यवतमाळ िजहयातील अ@न नागर पुरवठा वषयक शासक\य Dनयमानस
ु ार, कामाची अमलबजावणी
व कायवाह करणे.
व9शFट काय :-

शासनाने िजहा पुरवठा अधकार यांना नेमन
ु -दलेले कामे करणे.

वभागाचे धैय धोरण :-

अ@न धा@य व केरोसीन वतरण $णाल बाबत शासनाने ठरवलेया धोरणानुसार
कायवाह करणे.

सव संबंधत अधकार /कमचार :काय:-

प?र9शFट 1 मये नमुद कर=यात आले.

अ@न नागर पुरवठा वभागाचे Dनद शानुसार पुरवठा वषयक बाबी हाताळणे.

कामाचे वतत
ृ वPप:-

िजहयातील अ@न धा@य वतरण $णाल /केरोसीन वतरणे $णाल व
वषयक कामे भाव DनयंEाण वषक कामे, ई.

ईमारतीचा तप9शल :-

नवन $शासGकय ईमारत िजहाधकार कायालय प?रसर, यवतमाळ

DनयंEाण

उपलध सेवा :-

दरु वनी सेवा उपलध आहे . ई-मेल

संथे>या संरचनाCमक त*Cयामये :कायालयीन दरु वनी #मांक :कायालयीन वेळ :-

काय< ेEाचे $Cयेक तरावरचे तप9शल

07232-242246

सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45

सा_ता-हक सुटया :-

म-ह@याचा $Cयेक रववार, दस
ु रा व चौथा शDनवार व शासनाने जा-हर केलेया सुटया व
िजहयादं डाधकार यांनी घोषीत केलेया सुटया

व9शFट सेवेसाठJ

ठरवलेया वेळा :िज)हाधकार काया&लय यवतमाळ (पुरवठा _वभाग)
-शास\कय रचना
िजहाधकार यवतमाळ
अ_पर िजहाधकार यवतमाळ
िजहा पुरवठा अधकार

सहा.िजहा पुरवठा अधकार /खरे द अधकार

तह9सलदार

Dनर <ण अधकार /गोदाम )यवथापक

Dनर <ण अधकार

सहा.लेखा अधकार

पुरवठा Dनर <क

िजहा लेखा पयवे<क

धा@य खरे द Dनर <क

अ)वल कारकून

गोदाम 9लपीक/लेखा 9लपीक

लेखा 9लपीक/कDनFट 9लपीक

गोदाम पालक

9शपाई

गोदाम चौक\दार/हमाल कम िवपर
कलम 4 (1)(b)(ii)(अ)

यवतमाळ येथील िजहाधकार यांचे कायालयातील (पुरवठा वभाग) अधकार व कमचार यां>या अधकाराचा
तप9शल.
अ-आथ&क :
अ.#.

पदनाम

अधकार-आथक

कोणCया

अ9भ$ाय

कायदया/Dनयम/शासन
Dनणय/प?रपEाका)दारे
1

2

िजहाधकार यवतमाळ

म.शा.व.व वCतीय

वCतीय अधकार

अधकार Dनयम

Dनयम पुतीका 1978

पुतीका 1978 अ@वये

अ@वये कायालयीन

कायालयीन बाबी

बाबी हाताळणे व

हाताळणे

कायालय $मख
ु

िजहा पुरवठा अधकार

म.शा.व.व.वCतीय

म.को.Dनय1959 नुसार

यवतमाळ

अधकार Dनयम

आपले आहरण व

पुतीका 1978 अ@वये

संवतरण काह

कायालयीन बाबी

अधकार िजहा

हाताळणे आहरण व

पुरवठा अधकार

िजहाधकार यांनी

संवतरण अधकार

यांना हतांतर त

हणन
ु मंजरु करणे व

केले आहे .

दे यकावर वा<र करणे
ब -शास\कय बाबी
अ.#.

पदनाम

अधकार-$शासGकय

कोणCया

अ9भ$ाय

कायदया/Dनयम/शासन
Dनणय/प?रपEाका)दारे
1

िजहाधकार यवतमाळ

कायालय $मख
ु हणन
ु

शासन Dनणय/ प?रपEके

सव $शासGकय बाबीवर

आदे शानुसार कायवाह

Dनणय घेणे व कायवाह

करणे

करणे
क-अध& यायीक
अ.#.

पदनाम

अधकार-$शासGकय

कोणCया

अ9भ$ाय

कायदया/Dनयम/शासन
Dनणय/प?रपEाका)दारे
1

िजहा पुरवठा अधकार
यवतमाळ

कायालय $मुख हणन
ु

शासन Dनणय/ प?रपEके

सव $शासGकय बाबीवर

आदे शानुसार कायवाह

Dनणय घेणे व

करणे

रा.भा.दक
ु ान/केरोसीन
बरबत कायवाह करणे

कलम 4 (1) b (ii) नमन
ु ा (ब)
िजहाधकार कायालय पुरवठा वभाग यवतमाळ यांचे कायालयातील अधकार व कमचार यां>या कत)याचा
तप9शल
अ.#.

पदनाम

कत)य.

कोणCया शासन
Dनणया@वये

1

िजहा पुरवठा अधकार
यवतमाळ

1.आथक अधकार

शासन Dनणय/ प?रपEके

वेतन भCते,अMीम,$वास

आदे शानुसार कायवाह

भCते,कायालयीन खच,xडझेल,ई

करणे

खचास मंजुरात दे णे व
संबंधततास अदा करणे
2.$शासGकय अधकार
िजहयातील अ@न धा@य
वतरण $णाल
1975 अंतगत कायवाह करणे
भाव वाढ DनयंEण केरोसीन

अ9भ$ाय

डीलस लायस@सींग ऑडर
1966 चे अ@वये $करणे
हाताळणे
2.

सहा.िजहा पुरवठा
अधकार

िजहा पुरवठा अधकार यांचे
सहाय ्अधकार
1.िजहा पुरवठा अधकार
दौरा,सभा ई. कामात )यत
असयास िज.पु.अ यांची कामे
हाताळणे.
2.कायालयातील अ.का,क.9ल,
यांचे कामावर दे खरे ख ठे वणे,
व?रFठांना मा-हती सादर करणे

3

खरे द अधकार

1.अ@न धा@य खरे द वषयक
कामे पार पाडणे एफ.सी.आय
>या धा@याची तपासणी करणे.
उचल साठJ योय धा@याची
Dनवड कPन धा@य उचल बाबत
कायवाह करणे, गोदामातील
9शलक धा@य वाटप
ई.मा-हती घेणे व पुरवठा
करणे.
2.अ@न धा@य वाहतुक\वर
DनयंEण ठे वणे.

4.

Dनर <ण अधकार

1िजहयातील रातभाव/
केरोसीन/गोदाम ईCयाद
तपासणीची कामे करणे
2.त#ार ची चौकशी करणे

5

गोदाम )यवथापक

शासGकय धा@य गोदामाची
तपासणी करणे, गोदाम
तट
ु >या $करणाची चौकशी
करणे त#ार ची चौकशी करणे.

