ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय
.पु व/क .१३/अ.का.िनयतन/०१४/
"दनांक :2 फे'ुवार ,2014

,ेसनोट
चं पुर ज हयातील सव कायरत कौटु ं बीक िशधाप 4काधारकांचे माह ती6तव ,िस7द दे 8यात येते क9, माहे फे'ुवार ,२०१४ चे
वतरणाक<रता रा6तभाव दक
ु ानदारांना िशधाव6तु पुरवठा सु? कर8यात आलेला असुन, सव ,ाधाAय कुंटु बाचे लाभाथC व अंDयोदय अAन
योजनेEया कायरत िशधाप 4काधारकांना अAन "दवस व अAन सFाहाचे कालावधीत वतरण कर8याचे िनदG िशत कर8यात आलेले आहे .
फे'ुवार ,२०१४ क<रता िशधाव6तुचे िनधा<रत वाटप प<रमाण खालील ,माणे असुन ,Dय

िशधाव6तुचे वतरण उपलJधतेनुसार कर8यात

येईल.याबाबत कृ पया नMद Nयावी.
अ.

योजना िशधाप 4का ,कार

िनधा<रत वाटप प<रमाण

"करकोळ दर

(आकडे "कलो Qॅमम7ये )

(,ित "कलो)

तपिशल

गहु

तांदळ
ु

साखर

गहु

तांदळ
ु

१

अंDयोदय अAन योजना

,ित िशधाप 4का

२०

१५

२

३

२

,ाधाAय कुटु ं बाचे लाभाथC

,ित WयX9

३

२

२

३

साखर

मािसक केरोसीन िनधा<रत वाटप प<रमाण
अ) बगर गॅस िशधाप 4काधारकां क<रता
१. महानगर पालीका

े4 : ,ितWयX9 "कमान ३ िलटर कमाल २४ लीटर

२. तालुका मुYयालय / नगरपालीका / नगर प<रषद
३. Qािमण

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल २० िलटर

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल १५ िलटर

ब) गॅस धारक िशधाप 4काधारकां क<रता
एक िसलेAडरधारक ४ िलटर
दोन िसलेAडरधारक

माहे

िनरं क

व<रल मा"हती chanda.nic.in या ज हा संकेत6थळावर उपलJध आहे .
ज हािधकार ,चं पुर
,त : मा"हती क<रता
१. उपसिचव,अAन नागर पुरवठा व Qाहक संर ण, वभाग मुंबई३२
२. उपआयुX (पुरवठा) नागपुर वभाग नागपुर
,ितलीपी : आव\यक कायवाह सक<रता अQेषीत.
१. ज हा मा"हती अिधकार ,चं पुर यांना सव ,मुख 6थािनक ("कमान चार )वृ]प4ातुन ,िस7द दे णे6तव तसेच
,िस7द Eया का4णाची एक ,त या कायालयास सादर कर8या6तव.
२. उप वभागीय अिधकार / तहिसलदार--------------- यांना कायालयीन सूचना फलकावर ,िस7द 6तव.
३. गट वकास अिधकार ---------------- सव Qाम पंचायत 6तरावर उिचत ,िस7द 6तव.

ज हािधकार ,चं पुर

ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय
.पु व/क .१३/अ.का.िनयतन/०१४/
"दनांक :3 माच,2014

,ेसनोट
चं पुर

ज हयातील सव कायरत कौटु ं बीक िशधाप 4काधारकांचे माह ती6तव ,िस7द दे 8यात येते क9, माहे माच,२०१४ चे

वतरणाक<रता रा6तभाव दक
ु ानदारांना िशधाव6तु पुरवठा सु? कर8यात आलेला असुन, सव ,ाधाAय कुंटु बाचे लाभाथC व अंDयोदय अAन
योजनेEया कायरत िशधाप 4काधारकांना अAन "दवस व अAन सFाहाचे कालावधीत वतरण कर8याचे िनदG िशत कर8यात आलेले आहे .
माच२०१४ क<रता िशधाव6तुचे िनधा<रत वाटप प<रमाण खालील ,माणे असुन ,Dय

िशधाव6तुचे

वतरण उपलJधतेनुसार कर8यात

येईल.याबाबत कृ पया नMद Nयावी.
अ.

योजना िशधाप 4का ,कार

िनधा<रत वाटप प<रमाण

"करकोळ दर

(आकडे "कलो Qॅमम7ये )

(,ित "कलो)

तपिशल

गहु

तांदळ
ु

साखर

गहु

तांदळ
ु

१

अंDयोदय अAन योजना

,ित िशधाप 4का

२०

१५

२

३

२

,ाधाAय कुटु ं बाचे लाभाथC

,ित WयX9

३

२

२

३

साखर

मािसक केरोसीन िनधा<रत वाटप प<रमाण
अ) बगर गॅस िशधाप 4काधारकां क<रता
१. महानगर पालीका

े4 : ,ितWयX9 "कमान ३ िलटर कमाल २४ लीटर

२. तालुका मुYयालय / नगरपालीका / नगर प<रषद
३. Qािमण

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल २० िलटर

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल १५ िलटर

ब) गॅस धारक िशधाप 4काधारकां क<रता
एक िसलेAडरधारक ४ िलटर
दोन िसलेAडरधारक

माहे

िनरं क

व<रल मा"हती chanda.nic.in या ज हा संकेत6थळावर उपलJध आहे .
ज हािधकार ,चं पुर
,त : मा"हती क<रता
१. उपसिचव,अAन नागर पुरवठा व Qाहक संर ण, वभाग मुंबई३२
२. उपआयुX (पुरवठा) नागपुर वभाग नागपुर
,ितलीपी : आव\यक कायवाह सक<रता अQेषीत.
१. ज हा मा"हती अिधकार ,चं पुर यांना सव ,मुख 6थािनक ("कमान चार )वृ]प4ातुन ,िस7द दे णे6तव तसेच
,िस7द Eया का4णाची एक ,त या कायालयास सादर कर8या6तव.
२. उप वभागीय अिधकार / तहिसलदार -------------यांना कायालयीन सूचना फलकावर ,िस7द 6तव.
३. गट वकास अिधकार ---------------सव Qाम पंचायत 6तरावर उिचत ,िस7द 6तव.

ज हािधकार ,चं पुर

ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय
.पु व/क .१३/अ.का.िनयतन/०१४/
"दनांक :1 ए ,ल,2014

,ेसनोट
चं पुर ज हयातील सव कायरत कौटु ं बीक िशधाप 4काधारकांचे माह ती6तव ,िस7द दे 8यात येते क9, माहे ए ,ल,२०१४ चे
वतरणाक<रता रा6तभाव दक
ु ानदारांना िशधाव6तु पुरवठा सु? कर8यात आलेला असुन, सव ,ाधाAय कुंटु बाचे लाभाथC व अंDयोदय अAन
योजनेEया कायरत िशधाप 4काधारकांना अAन "दवस व अAन सFाहाचे कालावधीत वतरण कर8याचे िनदG िशत कर8यात आलेले आहे .
ए ,ल,२०१४ क<रता िशधाव6तुचे िनधा<रत वाटप प<रमाण खालील ,माणे असुन ,Dय

िशधाव6तुचे

वतरण उपलJधतेनुसार कर8यात

येईल.याबाबत कृ पया नMद Nयावी.
अ.

योजना िशधाप 4का ,कार

िनधा<रत वाटप प<रमाण

"करकोळ दर

(आकडे "कलो Qॅमम7ये )

(,ित "कलो)

तपिशल

गहु

तांदळ
ु

साखर

गहु

तांदळ
ु

१

अंDयोदय अAन योजना

,ित िशधाप 4का

२०

१५

२

३

२

,ाधाAय कुटु ं बाचे लाभाथC

,ित WयX9

३

२

२

३

साखर

मािसक केरोसीन िनधा<रत वाटप प<रमाण
अ) बगर गॅस िशधाप 4काधारकां क<रता
१. महानगर पालीका

े4 : ,ितWयX9 "कमान ३ िलटर कमाल २४ लीटर

२. तालुका मुYयालय / नगरपालीका / नगर प<रषद
३. Qािमण

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल २० िलटर

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल १५ िलटर

ब) गॅस धारक िशधाप 4काधारकां क<रता
एक िसलेAडरधारक ४ िलटर
दोन िसलेAडरधारक

माहे

िनरं क

व<रल मा"हती chanda.nic.in या ज हा संकेत6थळावर उपलJध आहे .
ज हािधकार ,चं पुर
,त : मा"हती क<रता
१. उपसिचव,अAन नागर पुरवठा व Qाहक संर ण, वभाग मुंबई३२
२. उपआयुX (पुरवठा) नागपुर वभाग नागपुर
,ितलीपी : आव\यक कायवाह सक<रता अQेषीत.
१. ज हा मा"हती अिधकार ,चं पुर यांना सव ,मुख 6थािनक ("कमान चार )वृ]प4ातुन ,िस7द दे णे6तव तसेच
,िस7द Eया का4णाची एक ,त या कायालयास सादर कर8या6तव.
२. उप वभागीय अिधकार / तहिसलदार----------- यांना कायालयीन सूचना फलकावर ,िस7द 6तव.
३. गट वकास अिधकार -------------सव Qाम पंचायत 6तरावर उिचत ,िस7द 6तव.

ज हािधकार ,चं पुर

ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय
.पु व/क .१३/अ.का.िनयतन/०१४/
"दनांक :24 ए ,ल,2014

,ेसनोट
चं पुर

ज हयातील सव कायरत कौटु ं बीक िशधाप 4काधारकांचे माह ती6तव ,िस7द

दे 8यात येते क9, माहे मे,२०१४ चे

वतरणाक<रता रा6तभाव दक
ु ानदारांना िशधाव6तु पुरवठा सु? कर8यात आलेला असुन, सव ,ाधाAय कुंटु बाचे लाभाथC व अंDयोदय अAन
योजनेEया कायरत िशधाप 4काधारकांना अAन "दवस व अAन सFाहाचे कालावधीत वतरण कर8याचे िनदG िशत कर8यात आलेले आहे .
मे,२०१४ क<रता िशधाव6तुचे िनधा<रत वाटप प<रमाण खालील ,माणे असुन ,Dय

िशधाव6तुचे

वतरण उपलJधतेनुसार कर8यात

येईल.याबाबत कृ पया नMद Nयावी.
अ.

योजना िशधाप 4का ,कार

िनधा<रत वाटप प<रमाण

"करकोळ दर

(आकडे "कलो Qॅमम7ये )

(,ित "कलो)

तपिशल

गहु

तांदळ
ु

साखर

गहु

तांदळ
ु

१

अंDयोदय अAन योजना

,ित िशधाप 4का

२०

१५

२

३

२

,ाधाAय कुटु ं बाचे लाभाथC

,ित WयX9

३

२

२

३

साखर

मािसक केरोसीन िनधा<रत वाटप प<रमाण
अ) बगर गॅस िशधाप 4काधारकां क<रता
१. महानगर पालीका

े4 : ,ितWयX9 "कमान ३ िलटर कमाल २४ लीटर

२. तालुका मुYयालय / नगरपालीका / नगर प<रषद
३. Qािमण

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल २० िलटर

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल १५ िलटर

ब) गॅस धारक िशधाप 4काधारकां क<रता
एक िसलेAडरधारक ४ िलटर
दोन िसलेAडरधारक

माहे

िनरं क

व<रल मा"हती chanda.nic.in या ज हा संकेत6थळावर उपलJध आहे .
ज हािधकार ,चं पुर
,त : मा"हती क<रता
१. उपसिचव,अAन नागर पुरवठा व Qाहक संर ण, वभाग मुंबई३२
२. उपआयुX (पुरवठा) नागपुर वभाग नागपुर
,ितलीपी : आव\यक कायवाह सक<रता अQेषीत.
१. ज हा मा"हती अिधकार ,चं पुर यांना सव ,मुख 6थािनक ("कमान चार )वृ]प4ातुन ,िस7द दे णे6तव तसेच
,िस7द Eया का4णाची एक ,त या कायालयास सादर कर8या6तव.
२. उप वभागीय अिधकार / तहिसलदार----------- यांना कायालयीन सूचना फलकावर ,िस7द 6तव.
३. गट वकास अिधकार -------------सव Qाम पंचायत 6तरावर उिचत ,िस7द 6तव.

ज हािधकार ,चं पुर

ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय
.पु व/क .१३/अ.का.िनयतन/०१४/
"दनांक :27 मे,2014

,ेसनोट
चं पुर

ज हयातील सव कायरत कौटु ं बीक िशधाप 4काधारकांचे माह ती6तव ,िस7द

दे 8यात येते क9, माहे जुन,२०१४ चे

वतरणाक<रता रा6तभाव दक
ु ानदारांना िशधाव6तु पुरवठा सु? कर8यात आलेला असुन, सव ,ाधाAय कुंटु बाचे लाभाथC व अंDयोदय अAन
योजनेEया कायरत िशधाप 4काधारकांना अAन "दवस व अAन सFाहाचे कालावधीत वतरण कर8याचे िनदG िशत कर8यात आलेले आहे .
जुन,२०१४ क<रता िशधाव6तुचे िनधा<रत वाटप प<रमाण खालील ,माणे असुन ,Dय

िशधाव6तुचे

वतरण उपलJधतेनुसार कर8यात

येईल.याबाबत कृ पया नMद Nयावी.
अ.

योजना िशधाप 4का ,कार

िनधा<रत वाटप प<रमाण

"करकोळ दर

(आकडे "कलो Qॅमम7ये )

(,ित "कलो)

तपिशल

गहु

तांदळ
ु

साखर

गहु

तांदळ
ु

१

अंDयोदय अAन योजना

,ित िशधाप 4का

२०

१५

२

३

२

,ाधाAय कुटु ं बाचे लाभाथC

,ित WयX9

३

२

२

३

3

उव<रत एपीएल (केशर )

,ित िशधाप 4का

--

५

7.20

9.60

साखर

मािसक केरोसीन िनधा<रत वाटप प<रमाण
अ) बगर गॅस िशधाप 4काधारकां क<रता
१. महानगर पालीका

े4 : ,ितWयX9 "कमान ३ िलटर कमाल २४ लीटर

२. तालुका मुYयालय / नगरपालीका / नगर प<रषद
३. Qािमण

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल २० िलटर

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल १५ िलटर

ब) गॅस धारक िशधाप 4काधारकां क<रता
एक िसलेAडरधारक ४ िलटर
दोन िसलेAडरधारक

माहे

िनरं क

व<रल मा"हती chanda.nic.in या ज हा संकेत6थळावर उपलJध आहे .
ज हािधकार ,चं पुर
,त : मा"हती क<रता
१. उपसिचव,अAन नागर पुरवठा व Qाहक संर ण, वभाग मुंबई३२
२. उपआयुX (पुरवठा) नागपुर वभाग नागपुर
,ितलीपी : आव\यक कायवाह सक<रता अQेषीत.
१. ज हा मा"हती अिधकार ,चं पुर यांना सव ,मुख 6थािनक ("कमान चार )वृ]प4ातुन ,िस7द दे णे6तव तसेच
,िस7द Eया का4णाची एक ,त या कायालयास सादर कर8या6तव.
२. उप वभागीय अिधकार / तहिसलदार----------- यांना कायालयीन सूचना फलकावर ,िस7द 6तव.
३. गट वकास अिधकार -------------सव Qाम पंचायत 6तरावर उिचत ,िस7द 6तव.

ज हािधकार ,चं पुर

ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय
.पु व/क .१३/अ.का.िनयतन/०१४/
"दनांक :30 जुन,2014

,ेसनोट
चं पुर

ज हयातील सव कायरत कौटु ं बीक िशधाप 4काधारकांचे माह ती6तव ,िस7द

दे 8यात येते क9, माहे जुलै,२०१४ चे

वतरणाक<रता रा6तभाव दक
ु ानदारांना िशधाव6तु पुरवठा सु? कर8यात आलेला असुन, सव ,ाधाAय कुंटु बाचे लाभाथC व अंDयोदय अAन
योजनेEया कायरत िशधाप 4काधारकांना अAन "दवस व अAन सFाहाचे कालावधीत वतरण कर8याचे िनदG िशत कर8यात आलेले आहे .
जुलै,२०१४ क<रता िशधाव6तुचे िनधा<रत वाटप प<रमाण खालील ,माणे असुन ,Dय

िशधाव6तुचे

वतरण उपलJधतेनुसार कर8यात

येईल.याबाबत कृ पया नMद Nयावी.
अ.

योजना िशधाप 4का ,कार

िनधा<रत वाटप प<रमाण

"करकोळ दर

(आकडे "कलो Qॅमम7ये )

(,ित "कलो)

तपिशल

गहु

तांदळ
ु

साखर

गहु

तांदळ
ु

१

अंDयोदय अAन योजना

,ित िशधाप 4का

२०

१५

२

३

२

,ाधाAय कुटु ं बाचे लाभाथC

,ित WयX9

३

२

२

३

3

उव<रत एपीएल (केशर )

,ित िशधाप 4का

५

५

7.20

9.60

साखर

मािसक केरोसीन िनधा<रत वाटप प<रमाण
अ) बगर गॅस िशधाप 4काधारकां क<रता
१. महानगर पालीका

े4 : ,ितWयX9 "कमान ३ िलटर कमाल २४ लीटर

२. तालुका मुYयालय / नगरपालीका / नगर प<रषद
३. Qािमण

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल २० िलटर

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल १५ िलटर

ब) गॅस धारक िशधाप 4काधारकां क<रता
एक िसलेAडरधारक ४ िलटर
दोन िसलेAडरधारक

माहे

िनरं क

व<रल मा"हती chanda.nic.in या ज हा संकेत6थळावर उपलJध आहे .
ज हािधकार ,चं पुर
,त : मा"हती क<रता
१. उपसिचव,अAन नागर पुरवठा व Qाहक संर ण, वभाग मुंबई३२
२. उपआयुX (पुरवठा) नागपुर वभाग नागपुर
,ितलीपी : आव\यक कायवाह सक<रता अQेषीत.
१. ज हा मा"हती अिधकार ,चं पुर यांना सव ,मुख 6थािनक ("कमान चार )वृ]प4ातुन ,िस7द दे णे6तव तसेच
,िस7द Eया का4णाची एक ,त या कायालयास सादर कर8या6तव.
२. उप वभागीय अिधकार / तहिसलदार----------- यांना कायालयीन सूचना फलकावर ,िस7द 6तव.
३. गट वकास अिधकार -------------सव Qाम पंचायत 6तरावर उिचत ,िस7द 6तव.

ज हािधकार ,चं पुर

ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय
.पु व/क .१३/अ.का.िनयतन/०१४/
"दनांक :30 जुलै,2014

,ेसनोट
चं पुर ज हयातील सव कायरत कौटु ं बीक िशधाप 4काधारकांचे माह ती6तव ,िस7द दे 8यात येते क9, माहे ऑग6ट,२०१४ चे
वतरणाक<रता रा6तभाव दक
ु ानदारांना िशधाव6तु पुरवठा सु? कर8यात आलेला असुन, सव ,ाधाAय कुंटु बाचे लाभाथC व अंDयोदय अAन
योजनेEया कायरत िशधाप 4काधारकांना अAन "दवस व अAन सFाहाचे कालावधीत वतरण कर8याचे िनदG िशत कर8यात आलेले आहे .
ऑग6ट,२०१४ क<रता िशधाव6तुचे िनधा<रत वाटप प<रमाण खालील ,माणे असुन ,Dय

िशधाव6तुचे वतरण उपलJधतेनुसार कर8यात

येईल.याबाबत कृ पया नMद Nयावी.
अ.

योजना िशधाप 4का ,कार

िनधा<रत वाटप प<रमाण

"करकोळ दर

(आकडे "कलो Qॅमम7ये )

(,ित "कलो)

तपिशल

गहु

तांदळ
ु

साखर

गहु

तांदळ
ु

१

अंDयोदय अAन योजना

,ित िशधाप 4का

२०

१५

२

३

२

,ाधाAय कुटु ं बाचे लाभाथC

,ित WयX9

३

२

२

३

३

एपीएल (केशर )

,ित िशधाप 4का

५

५

७.२०

९.६०

४

केवळ अंDयोदय व बीपीएल

,ित WयX9

साखर

500

१३.५०

Qॅम

योजनेEया िशधाप 4काधारकां
क<रता
मािसक केरोसीन िनधा<रत वाटप प<रमाण
अ) बगर गॅस िशधाप 4काधारकां क<रता
१. महानगर पालीका

े4 : ,ितWयX9 "कमान ३ िलटर कमाल २४ लीटर

२. तालुका मुYयालय / नगरपालीका / नगर प<रषद
३. Qािमण

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल २० िलटर

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल १५ िलटर

ब) गॅस धारक िशधाप 4काधारकां क<रता
एक िसलेAडरधारक ४ िलटर
दोन िसलेAडरधारक

माहे

िनरं क

व<रल मा"हती chanda.nic.in या ज हा संकेत6थळावर उपलJध आहे .
ज हािधकार ,चं पुर
,त : मा"हती क<रता
१. उपसिचव,अAन नागर पुरवठा व Qाहक संर ण, वभाग मुंबई३२
२. उपआयुX (पुरवठा) नागपुर वभाग नागपुर
,ितलीपी : आव\यक कायवाह सक<रता अQेषीत.
१. ज हा मा"हती अिधकार ,चं पुर यांना सव ,मुख 6थािनक ("कमान चार )वृ]प4ातुन ,िस7द दे णे6तव तसेच
,िस7द Eया का4णाची एक ,त या कायालयास सादर कर8या6तव.
२. उप वभागीय अिधकार / तहिसलदार----------- यांना कायालयीन सूचना फलकावर ,िस7द 6तव.
३. गट वकास अिधकार -------------सव Qाम पंचायत 6तरावर उिचत ,िस7द 6तव.

ज हािधकार ,चं पुर

ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय
.पु व/क .१३/अ.का.िनयतन/०१४/
"दनांक :26 ऑग6ट,2014

,ेसनोट
चं पुर ज हयातील सव कायरत कौटु ं बीक िशधाप 4काधारकांचे माह ती6तव ,िस7द दे 8यात येते क9, माहे सiटj बर,२०१४ चे
वतरणाक<रता रा6तभाव दक
ु ानदारांना िशधाव6तु पुरवठा सु? कर8यात आलेला असुन, सव ,ाधाAय कुंटु बाचे लाभाथC व अंDयोदय अAन
योजनेEया कायरत िशधाप 4काधारकांना अAन "दवस व अAन सFाहाचे कालावधीत वतरण कर8याचे िनदG िशत कर8यात आलेले आहे .
सiटj बर,२०१४ क<रता िशधाव6तुचे िनधा<रत वाटप प<रमाण खालील ,माणे असुन ,Dय

िशधाव6तुचे वतरण उपलJधतेनुसार कर8यात

येईल.याबाबत कृ पया नMद Nयावी.
अ.

योजना िशधाप 4का ,कार

िनधा<रत वाटप प<रमाण

"करकोळ दर

(आकडे "कलो Qॅमम7ये )

(,ित "कलो)

तपिशल

गहु

तांदळ
ु

साखर

गहु

तांदळ
ु

१

अंDयोदय अAन योजना

,ित िशधाप 4का

२०

१५

२

३

२

,ाधाAय कुटु ं बाचे लाभाथC

,ित WयX9

३

२

२

३

३

एपीएल (केशर )

,ित िशधाप 4का

५

५

७.२०

९.६०

४

केवळ अंDयोदय व बीपीएल

,ित WयX9

साखर

660

१३.५०

Qॅम

योजनेEया िशधाप 4काधारकां
क<रता
मािसक केरोसीन िनधा<रत वाटप प<रमाण
अ) बगर गॅस िशधाप 4काधारकां क<रता
१. महानगर पालीका

े4 : ,ितWयX9 "कमान ३ िलटर कमाल २४ लीटर

२. तालुका मुYयालय / नगरपालीका / नगर प<रषद
३. Qािमण

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल २० िलटर

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल १५ िलटर

ब) गॅस धारक िशधाप 4काधारकां क<रता
एक िसलेAडरधारक ४ िलटर
दोन िसलेAडरधारक

माहे

िनरं क

व<रल मा"हती chanda.nic.in या ज हा संकेत6थळावर उपलJध आहे .
ज हािधकार ,चं पुर
,त : मा"हती क<रता
१. उपसिचव,अAन नागर पुरवठा व Qाहक संर ण, वभाग मुंबई३२
२. उपआयुX (पुरवठा) नागपुर वभाग नागपुर
,ितलीपी : आव\यक कायवाह सक<रता अQेषीत.
१. ज हा मा"हती अिधकार ,चं पुर यांना सव ,मुख 6थािनक ("कमान चार )वृ]प4ातुन ,िस7द दे णे6तव तसेच
,िस7द Eया का4णाची एक ,त या कायालयास सादर कर8या6तव.
२. उप वभागीय अिधकार / तहिसलदार----------- यांना कायालयीन सूचना फलकावर ,िस7द 6तव.
३. गट वकास अिधकार -------------सव Qाम पंचायत 6तरावर उिचत ,िस7द 6तव.

ज हािधकार ,चं पुर

ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय
.पु व/क .१३/अ.का.िनयतन/०१४/
"दनांक :30 सiटj बर,२०१४

,ेसनोट
चं पुर ज हयातील सव कायरत कौटु ं बीक िशधाप 4काधारकांचे माह ती6तव ,िस7द दे 8यात येते क9, माहे ऑkटोबर,२०१४ चे
वतरणाक<रता रा6तभाव दक
ु ानदारांना िशधाव6तु पुरवठा सु? कर8यात आलेला असुन, सव ,ाधाAय कुंटु बाचे लाभाथC व अंDयोदय अAन
योजनेEया कायरत िशधाप 4काधारकांना अAन "दवस व अAन सFाहाचे कालावधीत वतरण कर8याचे िनदG िशत कर8यात आलेले आहे .
ऑkटोबर,२०१४ क<रता िशधाव6तुचे िनधा<रत वाटप प<रमाण खालील ,माणे असुन ,Dय

िशधाव6तुचे वतरण उपलJधतेनुसार कर8यात

येईल.याबाबत कृ पया नMद Nयावी.
अ.

योजना िशधाप 4का ,कार

िनधा<रत वाटप प<रमाण

"करकोळ दर

(आकडे "कलो Qॅमम7ये )

(,ित "कलो)

तपिशल

गहु

तांदळ
ु

साखर

गहु

तांदळ
ु

१

अंDयोदय अAन योजना

,ित िशधाप 4का

२०

१५

२

३

२

,ाधाAय कुटु ं बाचे लाभाथC

,ित WयX9

३

२

२

३

३

एपीएल (केशर )

,ित िशधाप 4का

५

५

७.२०

९.६०

४

केवळ अंDयोदय व बीपीएल

,ित WयX9

साखर

500

१३.५०

Qॅम

योजनेEया िशधाप 4काधारकां
क<रता
मािसक केरोसीन िनधा<रत वाटप प<रमाण
अ) बगर गॅस िशधाप 4काधारकां क<रता
१. महानगर पालीका

े4 : ,ितWयX9 "कमान ३ िलटर कमाल २४ लीटर

२. तालुका मुYयालय / नगरपालीका / नगर प<रषद
३. Qािमण

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल २० िलटर

े4 : ,ितWयX9 "कमान २ िलटर कमाल १५ िलटर

ब) गॅस धारक िशधाप 4काधारकां क<रता
एक िसलेAडरधारक ४ िलटर
दोन िसलेAडरधारक

माहे

िनरं क

व<रल मा"हती chanda.nic.in या ज हा संकेत6थळावर उपलJध आहे .
ज हािधकार ,चं पुर
,त : मा"हती क<रता
१. उपसिचव,अAन नागर पुरवठा व Qाहक संर ण, वभाग मुंबई३२
२. उपआयुX (पुरवठा) नागपुर वभाग नागपुर
,ितलीपी : आव\यक कायवाह सक<रता अQेषीत.
१. ज हा मा"हती अिधकार ,चं पुर यांना सव ,मुख 6थािनक ("कमान चार )वृ]प4ातुन ,िस7द दे णे6तव तसेच
,िस7द Eया का4णाची एक ,त या कायालयास सादर कर8या6तव.
२. उप वभागीय अिधकार / तहिसलदार यांना कायालयीन सूचना फलकावर ,िस7द 6तव.
३. गट वकास अिधकार सव Qाम पंचायत 6तरावर उिचत ,िस7द 6तव.
ज हािधकार ,चं पुर

