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कलम 4 (1) (बी) (iii) 

भांडार कायार्लयातील करण सादर करण्याची प ती 
 

मािहती न दणीकार / िलपीक 
 

विर ठ िलपीक / कर िनरीक्षक 
 
 

अिधक्षक / वसलुी अिधकारी 
 
 

सहा यक आयकु्त 

  
उप आयकु्त (भांडार) 

 
 अितिरक्त आयकु्त (1) 

 

महापािलका आयकु्त 
 
 

मा. थायी सिमती / मा. महासभा 
 

नमुंमपाच्या भांडार िवभागात कोणताही िनणर्य घेताना पाळली जाणारी िनणर्य िकर्येची आिण त्यावरील 

देखरेखीची पध्दत आिण सोपवलेले यिक्तगत उ रदाियत्व 
 

कामाचे नाव     :   उदा.सवर् साधारण करणे / मािहती अिधकार या िवषयावरील करणे 

संबंिधत तरतूद                : महारा टर् शासकीय कमर्चाऱ्यांचे बद यांचे िविनयमन आिण शासकीय कतर् ये पार 

                                                    पाडताना  होणाऱ्या िवलंबास ितबंध अिधिनयम 2005 / मािहतीचा अिधकार 

                                                     अिधिनयम 2005  

संबंिधत अिधिनयम   : महारा टर् शासकीय कमर्चाऱ्यांचे बद यांचे िविनयमन आिण शासकीय कतर् ये पार 

                                                   पाडताना होणाऱ्या िवलंबास ितबंध अिधिनयम 2005 / मािहतीचा अिधकार 

                                                   अिधिनयम 2005  

िनयम                  : महारा टर् शासकीय कमर्चाऱ्यांचे बद यांचे िविनयमन आिण शासकीय कतर् ये पार 

                                                    पाडताना  होणाऱ्या िवलंबास ितबंध अिधिनयम 2005 / मािहतीचा अिधकार 

                                                   अिधिनयम 2005 च्या अनषंुगाने शासनाने   वेळोवेऴी पारीत केलेले िनयम. 
शासन िनणर्य                 :  संबंिधत शासन िनणर्य 

पिरपतर्क कर्.                :  संबंिधत पिरपतर्क 

कायार्लयीन आदेश             :  संबंिधत कायार्लयीन आदेश 
 

 

अ
कर् 

कामाचे वरूप कामा
चे ट पे 

अपेिक्षत 

कालावधी 
त्येक कामाबाबत आिण त्येक ट यावर कमर्चाऱ्याची व 

अिधकाऱ्याची भिूमका आिण जबाबदारी 
शेरा 

(अस यास) 

1 सवर्साधारण  करणे तीन  7 िदवस िलिपक :- करण सादर करणे 

कायार्लय मखु :-अिभ ाय/ िशफारसींसह करण अगेर्िषत करणे. 
िवभाग मखु :- िनणर्य घेणे 

 
 

2 तात्काळ करणे तीन  शक्यतो त्याच 

िदवशी / 
दसुऱ्या िदवशी 
सकाळी 

िलिपक :- करण सादर करणे 

कायार्लय मखु :- अिभ ाय /िशफारसींसह करण अगेर्िषत करणे. 
िवभाग मखु :- िनणर्य घेणे 

 

3 तातडीच्या वरुपाची 
फाईल 

तीन शक्यतो चार 

िदवसात 

िलिपक :- करण सादर करणे 

कायार्लय मखु :- अिभ ाय /िशफारसींसह करण अगेर्िषत करणे. 
िवभाग मखु :- िनणर्य घेणे 

 

4 कोणत्याही िवभागाकडे 

िवचाराथर् पाठवायची 
आव यकता नसलेली 
फाईल 

तीन 45 िदवस िलिपक :- करण सादर करणे 

कायार्लय मखु :- अिभ ाय /िशफारसींसह करण अगेर्िषत करणे. 
िवभाग मखु :- िनणर्य घेणे. 

 

 
 
 
 


