कलम 4 (1) (ख
ख) (xv)
अहमदनगर येथील महानगरपािलका कायालयांत उपलध सुिवधांचा त"ा ूकाशीत करणे.
o उपलध सुिवधा
o भेट)या*या वेळे संदभात मािहती

:

मा.महापौर : कायालयीन वेळेत
मा.आयु", यांना भेट)याची वेळ
दपारी
3 ते 5(सुटीचे
ु

िदवस वगळू न)
o वेबसाईट िवषयी मािहती

:

o कॉलस:टर िवषयी मािहती

:

------

o अिभलेख तपासणीसाठी उपलध सुिवधांची मािहती : मािहती सुिवधा क:ि
o कामा*या तपासणीसाठी उपलध सुिवधांची मािहती :

----

o नमुने िमळ)यांबाबत उपलध मािहती

: मािहती सुिवधा क:ि

o सूचना फलकाची मािहती

: ूिस?दी िवभाग

o मंथालय िवषयी मािहती

:

अ.ब.

सुिवधेचा

वेळ

कायप?दती

मंथालय.

िठकाण

ूकार
1

2

3

मािहती

स.10-00

मनपा मािहती

सुिवधा क:ि

ते द.ु 2-00

सुिवधा क:ि

मंथालय

स.8 ते 11

महावीर

द.ु 4 ते 8

कलादालन

10 ते 6

केडगांव मनपा

मंथालय

कायालय
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जबाबदार Cय"ी /

तबार

कमचारी

िनवारण

सौ.एम.डी.सांळुके

ौी.के.पी.मडके

सौ.बारःकर

महावीर वाचनालय(
वाचनालय(मंथालय)
ालय) ःटे शन रोड महानगरपािलका अहमदनगर
अ.न

कामाचा तपिशल

काम पूण हो)याचा कालावधी

संपक अिधकारी व
Oयांचे कायालय

महावीर कलादालन व

मंथपाल,, महावीर

मंथालय येथे नागिरकोना

आट गॅलरी

मंथ उपलध कQन दे णे

वाचनालय
ःटे शनरोड अ.नगर

1

'अ ' वग सभासद

'अ ' वगासाठी सभासद साठी Qपये 250/
250/
िडपॉिझट घेणे व मािसक िफ Q 30/
30/ घेणे
ूवेश िफ Q. 10/
10/-

2

'ब ' वग सभासद

'ब ' वगासाठी सभासद िडपॉिझट 200/
200/- व
मािसक िफ Q 25/
25/ भQण घेणे ूवेश िफ
Q.10
10/
10/-

तसेच नागिरकांसाठी सकाळी 8.00 ते 11.
4.00 ते 8.00 यावेळेत साWािहके वृYपऽे व
11.00 व दपारी
ु
मािसके िवना मु[य वाचनासाठी उपलध कQन िदले जातात.
अ.न

कामाचा तपिशल

काम पूण हो)याचा कालावधी

संपक अिधकारी व
Oयांचे कायालय

1

मंथालयाचे सभासद

सभासद कडू न मािसक िफ आकारणी करणे

मंथपाल महावीर

हो)यासाठी सभासदा

आट गॅलरी

कडू न अज ःवीकारणे

वाचनालय ःटे शन
रोड अहमदनगर

2

सभासदा कडू न Oयाबाबत
िडपॉिझट Qपये 250/
250/घेणे

सभासदा कडू न सभासदOव र\ झा[यास
अक]ट िवभागा कडू न िडपॉिझट परत
िमळवून दे णे
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