केद्र शासना या

मािहतीचा अिधकार
17 मुदयावरील मािहती

गौणखिनज

अिधिनयम 2005

पिु तका

िवभाग,

िज हािधकारी कायार्लय

लातरू

कलम 4(1) (ब) (1)
िज हा

लातूर

येथील

िज हािधकारी कायार्लयातील

गौणखिनज शाखेतील कायर् व कतर् य

तपशील
¾ कायार्लयाचे नाव

:- िज हािधकारी कायार्लय, लातरू

¾ प ता

:- िज हािधकारी कायार्लय, बाशीर् रोड, लातरू

¾ कायार्लय प्रमख
ु

:- िनवासी उपिज हािधकारी , लातूर

¾ शासकीय िवभागाचे नाव

:- औरं गाबाद िवभाग

¾ कोण या मंत्रालयातील
खा या या

अिधन त

:- महसूल व वन िवभाग

¾ कायर्क्षेत्र

:- लातरू िज हा

¾ िविश ट कायर्

:-

¾ िवभागाचे येय/धोरण

:- उपरोक्त नमद
ु केलेली कामे शासना या वेळोवेळी िनगर्िमत होणा-या प्रचिलत िनयमानस
ु ार वेळेत पण
ू र् करणे.

ं ीत कमर्चारी
¾ सवर् संबध

:- 1)

¾ कायर्

ी अिजत पाटील,िज हा खिनकमर् अिधकारी गौणखिनज िवभाग

2)

ी पी.बी.आळं दकर , अ वल कारकून, गौणखिनज िवभाग

3)

ी जी.वाय काळे , िलपीक ,गौणखिनज िवभाग

:- िज हा प्रशासना या गौणखिनज िवषयक बाबीवर कायर्वाही करणे.

¾ कामाचे िव तत
व प :ृ

1) वाळू िललाव

2) िललावयोग्य वाळू घाटाची मािहती संकलीत करणे

3) वाळूघाटास भुजल सवक्षण िवकास यंत्रणेची मा यता घेणे.
4) वाळूघाटास पयार्वरण िवभागाची मा यता घेणे.

5) वाळू घाट ऑनलाईन िललावासाठी एन.आय.सी.वर प्रिस द करणे

6) वाळूघाटाचा ताबा संबंिधत िललावधारकास दे णे.
7) पावती पु तकाचे वाटप करणे.
8) नवीन खदानीस मा यता दे णे

9) खदानीचे नत
ु नीकरणास मा यता दे णे.
10) वसूली संकलीत करणे

11) िज हा खिनज प्रित ठान
12) िज हा खिनज प्रित ठान म ये प्र ताव ि वकारणे
13) िज हा खिनज प्रित ठानची बैठक घेणे

14) िज हा खिनज प्रित ठानम ये प्रा त प्र तावाची छाननी करणे
15) िज हा खिनज प्रित ठानम ये प्रा त प्र तावास मा यता दे णे
16) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमतीचे कामकाज

17) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमती या बैठका आयोिजत करणे

18) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमती म ये प्रा त तक्रारी या अनष
ु ंगाने इतर िवभागाशी पत्र यवहार करणे
19) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमतीम ये प्रा त प्र ताव िनकाली काढणे
20) जनगणना िवषयक सवर् कामकाज पार पाडणे
21) रा ट्रीय लोकसंख्या रिज टर अदयावत करणे
22) अिपल प्रकरणे

23) अिपल प्रकरणात सन
ु ावणी घेणे संदभार्त कायर्वाही करणे
24) गौणखिनज उ खननाचे अ प मद
ु तीचे परवाने दे णे
25) िज हा खाणकाम योजना अदयावत करणे

1) गौणखिनज ¾

ी पी.बी.आळं दकर
1) वाळू िललाव

2) िललावयोग्य वाळू घाटाची मािहती संकलीत करणे

3) वाळूघाटास भुजल सवक्षण िवकास यंत्रणेची मा यता घेणे.

4) वाळूघाटास पयार्वरण िवभागाची मा यता घेणे.

5) वाळू घाट ऑनलाईन िललावासाठी एन.आय.सी.वर प्रिस द करणे

6) वाळूघाटाचा ताबा संबंिधत िललावधारकास दे णे.
7) पावती पु तकाचे वाटप करणे.
8) नवीन खदानीस मा यता दे णे

9) खदानीचे नत
ु नीकरणास मा यता दे णे.
10) वसूली संकलीत करणे

11) िज हा खिनज प्रित ठान

12) िज हा खिनज प्रित ठान म ये प्र ताव ि वकारणे
13) िज हा खिनज प्रित ठानची बैठक घेणे

14) िज हा खिनज प्रित ठानम ये प्रा त प्र तावाची छाननी करणे
15) िज हा खिनज प्रित ठानम ये प्रा त प्र तावास मा यता दे णे
16) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमतीचे कामकाज

17) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमती या बैठका आयोिजत करणे

18) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमती म ये प्रा त तक्रारी या अनष
ु ंगाने इतर िवभागाशी पत्र यवहार करणे
19) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमतीम ये प्रा त प्र ताव िनकाली काढणे
20) जनगणना िवषयक सवर् कामकाज पार पाडणे
21) रा ट्रीय लोकसंख्या रिज टर अदयावत करणे
22) अिपल प्रकरणे

23) अिपल प्रकरणात सन
ु ावणी घेणे संदभार्त कायर्वाही करणे
24) गौणखिनज उ खननाचे अ प मुदतीचे परवाने दे णे
25) िज हा खाणकाम योजना अदयावत करणे

¾
2. िलपीक

-

ी जी.वाय.काळे

¾ 1) वाळू िललाव

2) िललावयोग्य वाळू घाटाची मािहती संकलीत करणे

3) वाळूघाटास भुजल सवक्षण िवकास यंत्रणेची मा यता घेणे.
4) वाळूघाटास पयार्वरण िवभागाची मा यता घेणे.

5) वाळू घाट ऑनलाईन िललावासाठी एन.आय.सी.वर प्रिस द करणे

6) वाळूघाटाचा ताबा संबंिधत िललावधारकास दे णे.
7) पावती पु तकाचे वाटप करणे.

8) नवीन खदानीस मा यता दे णे
9) खदानीचे नत
ु नीकरणास मा यता दे णे.
10) वसूली संकलीत करणे

11) िज हा खिनज प्रित ठान

12) िज हा खिनज प्रित ठान म ये प्र ताव ि वकारणे
13) िज हा खिनज प्रित ठानची बैठक घेणे

14) िज हा खिनज प्रित ठानम ये प्रा त प्र तावाची छाननी करणे
15) िज हा खिनज प्रित ठानम ये प्रा त प्र तावास मा यता दे णे
16) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमतीचे कामकाज

17) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमती या बैठका आयोिजत करणे

18) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमती म ये प्रा त तक्रारी या अनष
ु ंगाने इतर िवभागाशी पत्र यवहार करणे
19) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमतीम ये प्रा त प्र ताव िनकाली काढणे
20) जनगणना िवषयक सवर् कामकाज पार पाडणे
21) रा ट्रीय लोकसंख्या रिज टर अदयावत करणे
22) अिपल प्रकरणे

23) अिपल प्रकरणात सन
ु ावणी घेणे संदभार्त कायर्वाही करणे
24) गौणखिनज उ खननाचे अ प मद
ु तीचे परवाने दे णे
25) िज हा खाणकाम योजना अदयावत करणे
26) कायार्लयीन दे यके तयार करणे

27) कायार्लयीन संिचका अदयावत ठे वणे
28) कॅशबक
ु अदयावत ठे वणे

6. िशपाईगौणखिनज शाखेतील वगर् 4 ची सवर् कामे पार पाडणे

¾ मालम तेचा तपशील ◌ःइमारती व जागेचा

तपशील- िज हािधकारी तथा िज हादं डािधकारी यांचे कायार्लय,
बाशी रोड, ितसरा मजला,

म नं. 307, लातरू

कायर्क्षेत्राचे प्र येक

तरावरचे तपशील

िज हािधकारी

अपर िज हािधकारी

िनवासी उपिज हािधकारी

िज हा खिनकमर् अिधकारी

अ वल कारकून -1

िलपीक-1

¾ कायार्लयीन दरू वनी क्रमांक

:- 02382-220204

¾ कायार्लयीन वेळ

:- सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 05.45 पयर्ंत

¾ सा ताहीक सट्ट
ु ी

:- दस
ु या, िज हािधकारी यांनी घोषीत केले या िज हा
ु रा/चौथा शिनवार, सवर् रिववार व शासनाने जाहीर केले या सवर् सट
कायर्क्षेत्रातील सावर्जिनक सट
ु या.

¾ िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळा

:- कायार्लयीन िदवशी

कलम 4(1) (ब) (ii) नमन
ु ा (अ)
िज हा लातूर येथील कायार्लयातील गौणखिनज शाखेतील अिधकारी व कमर्चारी यांचा अिधकाराचा तपशील
अ.क्र.
1

पदनाम
िज हािधकारी तथा
िज हादं डािधकारी

अिधकार प्रशासकीय
1) वाळू िललाव घेणे

कायदा/िनयम/शासन िनणर्य/शासन पिरपत्रका नस
ु ार
वाळू/रे ती िनगर्ती सुधारीत धोरण 2013

2) नवीन खदानीस मंजरू ी दे णे

गौणखिनज उ खनन (िवकास व िविनयमन) िनयम

3) खदानीचे नत
ु नीकरण करणे

गौणखिनज उ खनन (िवकास व िविनयमन) िनयम

4) भ्र ट्राचार िनमूल
र् न सिमतीचे कामकाज पार पाडणे

शासन परीपत्रक िदनांक 4 फेब्रुवारी 2011

5) िज हा खिनज प्रित ठान

शासन परीपत्रक िदनांक 1 स टे बर 2016

2013
2013

अिभप्राय

कलम 4(1) (ब) (ii) नमन
ु ा (ब)
िज हा लातूर येथील कायार्लयातील गौणखिनज शाखेतील
अ.क्र.
1

पदनाम

कतर् य

िज हा खिनकमर्

कायार्लय प्रमख
ु

अिधकारी

2

अ वल करकून

गौणखिनज

अिधकारी व कमर्चारी यांचा अिधकाराचा तपशील

वाळू िललाव बाबत कायर्वाही करणे, िललावयोग्य वाळू घाटाची मािहती संकलीत क न

वाळूघाटास भज
ु ल सवक्षण िवकास यंत्रणेची मा यता घेणे. वाळूघाटाचे प्रझटे शन पयार्वरण

कोण या कायदा/िनयम व शासन
पिरपत्रकानुसार

(संबंधीत िलपीक यांचे नावासमोर

दशर्िव यात आले या कायदयानस
ु ार)

सिमतीपढ
ु े क न सिमतीची िवभागाची मा यता घेणे, वाळू घाट ऑनलाईन िललावासाठी
एन.आय.सी.वर प्रिस द करणे, वाळूघाटाचा ताबा संबंिधत िललावधारकास दे णे.पावती

पु तकाचे वाटप करणे, नवीन खदानीस मा यता दे याची कायर्वाही करणे , खदानीचे

नत
ू ी संकलीत क न मा.िवभागीय
ु नीकरणास मा यता दे याची कायर्वाही करणे , वसल

आयक्
ु त कायार्लयास सादर करणे , िज हा खिनज प्रित ठान बाबतचे कामकाज करणे ,

िज हा खिनज प्रित ठान म ये प्र ताव ि वकारणे व िज हा खिनज प्रित ठानची बैठक घेणे,

िज हा खिनज प्रित ठानम ये प्रा त प्र तावाची छाननी क न िज हा खिनज प्रित ठानम ये

प्रा त प्र तावास मा यता दे णे, भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमतीचे कामकाज पार पाडणे, भ्र ट्राचार
िनमूल
र् न सिमती या बैठका आयोिजत क न , भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमती म ये प्रा त

तक्रारी या अनष
ूर् न सिमतीम ये
ु ंगाने इतर िवभागाशी पत्र यवहार करणे, भ्र ट्राचार िनमल
प्रा त प्र ताव िनकाली काढणे, जनगणना िवषयक सवर् कामकाज पार पाडणे , रा ट्रीय
लोकसंख्या रिज टर अदयावत करणे , अिपल प्रकरणे,अिपल प्रकरणात सन
ु ावणी घेणे

संदभार्त कायर्वाही करणे

2

िलपीक

1) वाळू िललाव घेणे

वाळू/रे ती िनगर्ती सुधारीत धोरण 2013

2) नवीन खदानीस मंजरू ी दे णे

गौणखिनज उ खनन (िवकास व
िविनयमन) िनयम 2013

अिभप्राय

3) खदानीचे नत
ु नीकरण करणे

गौणखिनज उ खनन (िवकास व

4) भ्र ट्राचार िनमल
ूर् न सिमतीचे कामकाज पार पाडणे

शासन परीपत्रक िदनांक 4 फेब्रव
ु ारी

5) िज हा खिनज प्रित ठान

शासन परीपत्रक िदनांक 1 स टे बर

िविनयमन) िनयम 2013
2011

2016

कलम 4(1) (ब) नमन
ु ा (ब)
गौणखिनज िवषयक कामाशी संबंधीत शासन
िवषय

िनणर्य

शासन िनणर्य क्रमांक

गौणखिनज िवषयक बाबी

खाण व खिनज (िवकास व िविनयमन) अिधिनयम 1957

वाळू / रे ती िवषयक

वाळू/रे ती िनगर्ती सुधारीत धोरण 2013

िज हा खिनज प्रित ठान

शासन परीपत्रक िदनांक 1 स टे बर 2016

गौणखिनज अवैध उ खनन व वाहतक
ू प्रकरणाबाबत

महारा ट्र ज.म.अ. 1966

वडार समाजाला

महारा ट्र शासन राजपत्र िदनांक 7 माचर् 2015

िवटभटटी

वामी वधनातन
ू सट
ू दे णे बाबत

थान िनि चती व उभारणी

गौणखिनज उ खनन (िवकास व िविनयमन) िनयम 2013

महारा ट्र रा यातील पारं पारीक िवटभटटया ( थान िनि चती व उदयोग
उभारणी) िनयम 2016

शेतजमीनीत जमा झालेली वाळू / रे ती िन कासन कर यास परवानगी दे णे
पयार्वरण िवषयक मा यतेसाठी सिमती गठीत करणे

शा.िन.क्र. गौखिन 10/0516/प्र.क्र.368/ ख िद. 29 जन
ू 2016
पयार्वरण, वन आिण वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अिधसच
ू ना

िदनांक 20 जानेवारी 2016

महारा ट्र शासन पयार्वरण िवभागाचे परीपत्रक िद. 2 फेब्रव
ु ारी 2016

अिभप्राय

कलम 4(1) (ब) (v) नमन
ु ा (इ)
िज हािधकारी कायार्लयातील
अ.क्र.

द ताऐवजाचा

प्रकार

गौणखिनज

शाखे या संबंधीत कायार्लयाम ये उपल ध द ताऐवजाची यादी

िवषय

संबंधीत

यक्ती

पदनाम

यक्तीचे िठकाण उपरोक्त
कायार्लयात उपल ध
नसलयास

1

अिभलेखपाल

गौणखिनज शाखे या

A, B,C-1, C

कामाशी संबंधीत कागदपत्रे

िज हािधकारी

कायार्लय,लातरू

कलम 4(1) (अ) (vi)
1. िज हािधकारी कायार्लयातील
अ.क्र.

िवषय व यासंबंधीचे अहवाल

द ताऐवजाचा

गौणखिनज
प्रकार

शाखे या द ताऐवजाची वगर्वारी

न ती

प्रमुख बाबींचा

तपशीलवार

सुरक्षीत ठे व याचा कालावधी

1

खदानीचे परवाने दे णे

न ती

-

2

खदानीचे नत
ु नीकरण करणे

न ती

-

5 वष

न ती

-

1 वष

खाणपटटा परवानाबाबतची न दवही

न दवही

-

-

अ पमद
ु तीचे परवाने दे णे

न दवही

-

-

न दवही

-

-

गौणखिनज अवैध वाहतक
ू व उ खनन प्रकरणाबाबत

न दवही

-

-

न दवही

-

-

दगडखाणपटटयाचे अजर्

न दवही

-

-

न ती

-

-

3
4
5
6
7
8
9
10

वाळू िललाव

वाहतूक पास

वामी व ना या अिधदानाचे त्रैमासीक िववरणपत्र

5 वष

2. लातूर

िज हयातील िज हािधकारी कायार्लय लातूर येथील

अ.क्र.

पदनाम

अिधकारी/कमर्चारी

िज हादं डािधकारी

मा. जी.

2

अपर िज हादं डािधकारी

3
4
5

वगर्

यांचे नाव

1

गौणखिनज

अिधकारी/कमर्चारी यांचे नाव, प ते व

जू िदनांक

दरु वनी क्रमांक

मासीक
मुळ वेतन

1

िद. 29/04/2017

02382-220204

80900

डॉ. अनंत ग हाणे

1

िद. 12/06/2017

02382-220204

37970

िज हा खिनकमर् अिधकारी

ी.अजीत पाटील

2

िद. 11/08/2016

02382-220204

15300

अ वल कारकून

ी.पी.बी.आळं दकर

3

िद. 15/05/2015

02382-220204

15110

ी जी.वाय.काळे

3

िद. 07/06/2016

02382-220204

8140

िलपीक

ीकांत

शाखेतील

कलम (4) (1) (ब) (x)
िज हािधकारी कायार्लयातील
अ.क्र.

गौणखिनज

शाखे या वेतनाची िव तत
ृ मािहती

वगर्

वेतन व ग्रेड पे

1

वगर् 1 (िज हािधकारी संवगर्)

2

वगर् 1 (उपिज हािधकारी संवगर्)

15600-39100 ग्रेड वेतन 5400

3

वगर् 3 (अ वल कारकून संवगर्)

5200-20200 ग्रेड वेतन 3500

वगर् 3 (िलपीक सवंग)र्

5200-20200 ग्रेड वेतन 1900

वगर् 4 (िशपाई संवगर्)

4440-7440 ग्रेड वेतन 1300

4
5

संवगर् पद

कलम (4) (1) (ब) (xii)
िज हािधकारी कायार्लयातील
अ.क्र.

लाभा यार्चे नाव व प ता

1

िनरं क

गौणखिनज

शाखेतील अनद
ु ान कायर्क्रम अंतगर्त लाभा यार्ची िव तत
ृ मािहती प्रकािशत करणे

अनुदान/लाभा यार्ची रक्कम /
िनरं क

व प

िनवड पात्रतेचे िनकष

अिभप्राय

िनरं क

--

वेतन

कलम (4) (1) (ब) (xii)
िज हािधकारी कायार्लयातील गौणखिनज

शाखेतील िमळणा-या /सवलतीचा परवाना यांची चालु वषार्ची तपिशलवार मािहती
खाणपटटा परवाना

Details of the Quarry Lease
Sr.
No.

Name of the Quarry Owner

Tahasil

Quarry Permit

Village

Gat No.
211/A
69/1/1
38/34A

1
2
3

Sau. Sanjana Santosh More
Sayyad Gulfraj Taher Hussain
Umesh Limbanaappa Reshme

Ausa
Udgir
Nilanga

Ausa
Somnathpur
Jau

4

Latur

Ankoli

5

Nagesh Prabhuappa Bawage
(m/s. Panchganga Stone)
Ajay Sundarrao Patil

Ausa

6

Sanjay Panditrao Patil

7

Area
(In
Order No.
Ha.)
1.00 2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 01
1.00 2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 02
2.19 2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 03

9/1/2017
9/1/2017
9/1/2017

Lease
period
valid upto
3/31/2022
3/31/2019
3/31/2019

Date of
Order

127/1,132

0.81

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 04

9/1/2017

3/31/2019

Selu

407

1.00

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 05

11/27/2017

3/31/2022

Udgir

Umrga Manna

132

1.00

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 06

11/27/2017

3/31/2022

Pradipkumar Basawantappa
Utge

Latur

Chincholiraowadi

40

1.21

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 07

11/27/2017

3/31/2019

8

Sharankumar Shivsamb
Chawanda

Chakur

Algarwadi

11/1,2,3

1.00

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 08

11/27/2017

3/31/2019

9
10

Balaji Ramchandra Ande
Magdum Dulenkha Pathan

Udgir
Banshelki
Ahmadpur Ujna

105/1
228

0.80
0.60

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 09
2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 10

11/27/2017
11/27/2017

3/31/2019
3/31/2019

11

Santram Eknath Mali

Latur

Chincholiraowadi

67

1.40

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 11

11/27/2017

3/31/2019

12
13
14

vilas Prabhakar Byakude
Ravikumar Baburao Jante
Rizwan Himayat Patel
Maheshankar Haridas
Suryawanshi

Udgir
Ausa
Ausa

Ekurga Road
Selu
Ausa

22
406
213

0.80
0.81
3.61

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 12
2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 13
2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 14

11/27/2017
11/27/2017
11/27/2017

3/31/2021
3/31/2019
3/31/2019

Latur

Ankoli

108/1

1.21

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 15

12/8/2017

3/31/2019

16

Umesh Vitthalrao Kulkarni

Latur

Chincholiraowadi

68

1.00

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 16

12/8/2017

3/31/2022

17

Babasaheb Ganpatrao Patil

Ausa

Belkund

67

2.00

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 17

12/8/2017

3/31/2022

18

Rajkumar Masappa Chavan

Latur

Chincholiraowadi

68

2.35

2017/Gau.Kh.Ni./Khadan/Adesh/C.R. 18

12/8/2017

3/31/2019

15

ता पुरता गौणखिनज उ खनन परवाना
अ.क्र.

परवाना धारकाचे

परवा याचा प्रकार

परवाना क्र.

िदनांक

अ पमद
ु तीचा

उ खनन परवाना

क्र.2017/गौखिव/दगड

ता.प./प्र.क्र.1

अ पमद
ु तीचा

क्र.2017/गौखिव/दगड

नाव
1

मे. िदलीप

िब डकॉन

पासून

िदनांक पयर्त

साधारण अटी

22/10/2017

31/03/2018

िविहत कालावधीत व िविहत

12/12/2017

31/03/2018

ब्रासप्रमाणेच उ खनन केले पािहजे .

िल.भोपाळ
2

मे. िदलीप

उ खनन परवाना

िब डकॉन

िल.भोपाळ

िविहत कालावधीत व िविहत

ता.प./प्र.क्र.1

ब्रासप्रमाणेच उ खनन केले पािहजे .

कलम (4) (1) (ब) (xiv)
िज हािधकारी कायार्लयातील
अ.क्र.

द ताऐवजाचा प्रकार

गौणखिनज
िवषय

1

2

3

-

-

-

शाखेतील मािहतीचे इलेक्ट्रॉनीक

व पात साठिवलेली मािहती प्रकाशीत करणे

कोण या इलेक्ट्रॉिनक

मािहती िमळ याची

जबाबदार यक्ती

नमु यात

प दती

4

5

6

-

-

-

कलम (4) (1) (ब) (xv)
िज हािधकारी कायार्लयातील
अ.क्र.
1

गौणखिनज

शाखेतील उपल ध सिु वधांचा

तक्ता प्रकाशीत

करणे

सुिवधाचा प्रकार

वेळ

कायर्प दती

िठकाण

जबाबदार यक्ती/ कमर्चारी

तक्रार िनवारण

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

कलम (4) (1) (ब) (xvi)
िज हािधकारी कायार्लयातील

गौणखिनज

शाखेतील शासकीय मािहती अिधकारी/ सहायक मािहती अिधकारी/ अिपलीय प्रािधकारी यांची
िव तत
ृ मािहती प्रकािशत

करणे.

अ) शासकीय मािहती अिधकारी
अ.क्र.

शासकीय मािहती अिधका-याचे
नाव

1

ी पी.बी.आळं दकर

पदनाम
गौणखिनज

कायर्क्षेत्र
लातरू िज हा

प ता/ फोन
िज हािधकारी

ई-मेल

dmolatur7@gmail.com

अिपलीय अिधकारी
िज हा खिनकमर्
अिधकारी

कायार्लय, लातरू

02382-220204

कलम (4) (1) (ब) (xvi)
िज हािधकारी कायार्लयातील

गौणखिनज

शाखेतील शासकीय मािहती अिधकारी/ सहायक मािहती अिधकारी/ अिपलीय प्रािधकारी यांची
िव तत
ृ मािहती प्रकािशत

करणे.

ब) अिपलीय अिधकारी
अ.क्र.
1

अिपलीय मािहती

पदनाम

कायर्क्षेत्र

प ता/ फोन

ई-मेल

ि दतीय अिपलीय

अिजत पाटील

िज हा खिनकमर्

लातरू िज हा

िज हािधकारी

dmolatur7@gmail.com

रा य मािहती आयोग

अिधका-याचे नाव

अिधकारी

कायार्लय, लातरू

02382-220204

अिधकारी

कलम (4) (1) (ब) (xvii)
िज हािधकारी कायार्लयातील

गौणखिनज

शाखेतील प्रकािशत मािहती

--------- िनरं क ----------सवर् सामा य लोकांशी

संबंधीत

मह वाचे िनणर्य व धोरणे

यांची यादी प्रकाशनाकरीता तयार करणे व िवतरीत

करणे

--------- िनरं क ----------कलम (4) (1) (ड)
सवर् साधारणपणे आप या कायार्लयात होणा-या प्रशासकीय/ अधर् यायीक कामकाजा या प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतले या िनणर्याबाबत कायर्
कर याची िममांसा यापुढे दे यात येईल असे जाहीर करणे.
--------- िनरं क ----------िनवासी उपिज हािधकारी लातूर

