मािहतीचा अिधकार कायदा-२००५
कलम ४ अंतगत कािशत
करावयाची मािहती
**************************
संजय गांधी िनराधार योजना िवभाग ( शासन)
िज हािधकारी कायालय औरं गाबाद

1

कलम २ एच
नमुना – अ
शासक य िवभागाचं नावः- िज हािधकारी कायालय औरं गाबाद (संगायो शासन)
कलम २-एच a/b/c/d
अ .
१

लोक िधकारी सं था
िज हािधकारी कायालय औरंगाबाद

सं था मुखाचे पदनाम
िज हािधकारी औरं गाबाद

ठकाण / प ता
म यवत शासक य
इमारत,लेबरकॉलनी
फाजलपूरा औरं गाबाद

2

कलम २ एच
नमुना-ब
शासक य िवभागाचे नावः िज हािधकारी कायालय औरं गाबाद (संगायो शासन)

कलम २ (h)(i)(ii) अंतगत
अनु मांक
१

लोक िधकारी सं था
िज हािधकारी कायालय औरंगाबाद

सं था मुखाचे पदनाम
िज हािधकारी औरं गाबाद

ठकाण / प ता
म यवत शासक य
इमारत, लेबरकॉलनी
फाजलपूरा औरं गाबाद

3

कलम ४ (1) (b) (i)

िज हािधकारी कायालय औरं गाबाद येथील तहिसलदार संजय गांधी िनराधार योजना शासन औरंगाबाद
कायालयातील कायव कत ये यांचा तपशील
कायालयांचे नाव

:

तहिसलदार (संगायो ) ( शासन) िज हािधकारी कायालय औरं गाबाद

प ता

:

लेबर कॉलनी, फजलपुरा औरं गाबाद

कायालय मुख

:

ी सुनील च हाण (भा.

शासक य िवभागाचे नांव

.से )

मा.िज हािधकारी औरं गाबाद

: सामािजक याय, सां कृ ितक काय

डा व िवशेष सहा य िवभाग मं ालय िव तार भवन

मुंबई -३२
कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त : सामाजीक याय, सां कृ तीक काय

डा व िवशेष सहा य िवभाग

मं ालय िव तार भवन मुंबई -३२
काय े
िविश ठ काय

: सव तहिसलदार कायालय िज औरं गाबाद
: क शासन व रा य शासन पुर कृ त अ थसहा य योजना अंतगत वाटप

िवभागाचे येय/धोरण : िनराधार वृ द य ती , अंध अपंग शा र रक व मानिसक आजाराने रोग

त य ती व

अ ान मुलां या संगोपन
सव संबध
ं ीत कमचारी : िज हािधकारी, अपर िज हािधकारी, िनवासी उपिज हािधकारी, तहिसलदार (संगायो)
( शासन), िलपीक
काय

: क शासन व रा यशासन पुर कृ त अथसहा य योजना अंतगत वाटप सव तालु यातील िनराधार
य तीनां अनुदान वाटप

कामाचे िवसतृत व प

: वरील माणे .

मालम तेचा तपशील ◌ः शासनाची म यवत शास कय इमारत
उपल सेवा ◌ः- दुर वणी , र ता , वाहतुक
सं थे या सरचना मक त याम ये काय े ाचे
कायालयीन दुर वणी

येक तरावरचे तपशील ◌ः

माक व वेळ ◌ः ०२४/२३३४५०१,२३३४५०२,२३३४५०३-२२६सा ताहीक सुटटी व

िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळाः सा तािहक सुटटी आहे वेळ ९-४५ते ६-१५ ऐनवेळी उदभवले या शास कय
कामासाठी .

4

कलम ४ (1) (b) (i)
प रिश ट –ब
िज हािधकारी

िनवासी उपिज हािधकारी

तहसीलदार (संगायो)

िलपीक

5

कलम ४ (1) (b) (ii)
नमुना –अ
िज हािधकारी कायालय औरं गाबाद येथी्ल तहसीलदार संजय गांधी िनराधार योजना शासन

रगाबाद

कायालयातील व कमचारी यां या अिधकारांचा तपशील
अ
अ

पदनाम

अिधकार–आ थक

कोण या काय ा/ िनयम / शासनिनणय /
प रप कानुसार

१

िज हािधकारी

२

िनवासी उपिज हािधकारी

आक मीक खचास
मंजुरी देणे
वास खच

३

तहसीलदार (संगायो)
( शासन )

महारा िवितय अिधकार िनयम १९५९
व आक मीत खच िनयम १९६५
महारा िवितय अिधकार िनयम १९५९
व आक मीत खच िनयम १९६५
गृह िनमाण िवशेष सहा य िवभाग
यांचेकडील शासन िनणय माक एस जी
वाय१०८२/८२३९७/ कायसन / १८
दनांक १५-२-१९८३

6

संगायो शाखेतील
कमचा-यांचे पगार
प काचे आहरण व
संिवतरण अिधकार

अिभ ाय

कलम ४ (1) (b) (ii)
नमुना –ब
अ
१

पदनाम

िज हािधकारी

अिधकार– शास कय
१-संजय गांधी िनराधार अनुदान योजना .
२- ावण बाळ सेवा रा य िनवृती वेतन योजना
३-इं दरा गांधी रा ीय वृ दापकाळ िनवृती वेतन
योजना .
४- रा ट य कु टूंब अथ सहा य योजनांवरील सव
योजनाचे ा त झालेले अनुदान िज यातील सव
तहसीलदार मनपा े तहसीलदार यांना िवतरण्
करणे

२

अपर
िज हािधकारी

संगायो या सव योजना या कामावर पयवे ण करणे

३

तहसीलदार
(संगायो )
शासन

संगायो या सव योजना या कामावर पयवे ण करणे

7

कोण या काय ा/ िनयम /
शासनिनणय / रप कानुसार
१-समाज क याण् सं कृ तीक
काय डा व पयटन िवभाग
शासन िनणय माक इडीडी
३३८०/ कायासन -१० दनांक
१८-९-१९८०
२- उघोग, उजा व कामगार
िवभाग शासन िनणय एस
एल ए १०८० /५५१/ आयएन
िड -२ दनांक २०-९-१९८०
३- सामािजक याय व िवशेष्
सहा य िवभागाकडील शासन
िनणय माक िवसयो /२००८
७८ िवसयो -१ दनांक ३०९-२००८
४- सामािजक याय व िवशेष्
सहा य िवभागाकडील शासन
िनणय माक िवसयो २०१८ /
६२ िवसयो मं ालय मुबई
द २० ऑग ट २०१९
१- सामािजक याय व िवशेष्
सहा य िवभागाकडील शासन
िनणय माक िवसयो /२००८
७८ िवसयो -१ दनांक ३०९-२००८
२- सामािजक याय व िवशेष्
सहा य िवभागाकडील शासन
िनणय माक िवसयो २०१८ /
६२ िवसयो मं ालय मुबई
द २० ऑग ट २०१९
सामािजक याय व िवशेष्
सहा य िवभागाकडील शासन
िनणय माक िवसयो २०१८ /
६२ िवसयो मं ालय मुबई
द २० ऑग ट २०१९

अिभ ाय

कलम ४ (1) (b) (ii)
नमुना –अ
अ

क

पदनाम

अिधकार–फौजदारी

कोण या काय ा/ िनयम /
शासनिनणय /परी प कानुसार

िनरं क

िनरं क

िनरं क

अिभ ाय

ड
अ

8

पदनाम

अिधकार–अध यायीक

कोण या काय ा/ िनयम /
शासनिनणय / प रप कानुसार

अिभ ाय

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

कलम ४ (1) (b) (ii)
नमुना – ब
िज हािधकारी कायालय औरंगाबाद येथ ल तहसीलदार संजय गांधी िनराधार योजना शासन औरंगाबाद
कायालयातील काय व कत य यांचा तपशील .
अ

पदनाम

अ

कत य –आ थक

१

िज हािधकारी

आक मीक खचास मंजुरी देणे

२

िनवासी उपिजलहािधकारी

कायालयीन

३

तहसीलदार (संगायो)
शासन

संगायो शाखेतील कमचारी यांचे
पगार प काचे आहरण् व
संिवतरण् अिधकार

वास खच

कलम ४ (1) (b) (ii)
9

कोण या काय ा/ िनयम / शासन
िनणय /प रप कानुसार
महारा िवतीय अिधकार िनयम १९५९
व आक मीक खच िनयम १९६५
महारा िवतीय अिधकार िनयम १९५९
व आक मीक खच िनयम १९६५
गृह िनमाण िवशेष् सहाय िवभाग यांचे
कडील शासन िनणय माक एसजीवाय
१०८२/८२३९७/ कायासन /१८ दनांक
१५-२-१९८३

नमुना – ब

अिभ ाय

िज हािधकारी कायालय औरंगाबाद येथ ल तहसीलदार संजय गांधी िनराधार योजना शासन औरं गाबाद कायालयातील काय व कत य यांचा तपशील .
अ

पदनाम

कत य – शास कय

कोण या काय ा/ िनयम / शासनिनणय /
परीप कानुसार

१

िज हािधकारी

१-संजय गांधी िनराधार अनुदान योजना .
२- ावण बाळ सेवा रा य िनवृती वेतन योजना
३-इं दरा गांधी रा ीय वृ दापकाळ िनवृती वेतन
योजना .
४- रा ट य कु टूंब अथ सहा य योजनांवरील सव
योजनाचे ा त झालेले अनुदान िज यातील सव
तहसीलदार मनपा े तहसीलदार यांना
िवतरण् करणे

१-समाज क याण् सं कृ तीक काय डा व पयटन
िवभाग शासन िनणय माक इडीडी ३३८०/ कायासन
-१० दनांक १८-९-१९८०

२

अपर
िज हािधकारी

१-संजय गांधी िनराधार अनुदान योजना .
२- ावण बाळ सेवा रा य िनवृती वेतन योजना
३-इं दरा गांधी रा ीय वृ दापकाळ िनवृती वेतन
योजना .
४- रा ट य कु टूंब अथ सहा य योजनांवरील सव
योजनाचे ा त झालेले अनुदान िज यातील सव
तहसीलदार मनपा े तहसीलदार यांना
िवतरण् करणे

अिभ ाय

२- उघोग, उजा व कामगार िवभाग शासन िनणय
एस एल ए १०८० /५५१/ आयएन िड -२ दनांक २०९-१९८०
३- सामािजक याय व िवशेष् सहा य िवभागाकडील
शासन िनणय माक िवसयो /२००८
७८ िवसयो
-१ दनांक ३०-९-२००८
४- सामािजक याय व िवशेष् सहा य िवभागाकडील
शासन िनणय माक िवसयो २०१८ /
६२ िवसयो
मं ालय मुबई द २० ऑग ट २०१९
१- सामािजक याय व िवशेष् सहा य िवभागाकडील
शासन िनणय माक िवसयो /२००८
७८ िवसयो
-१ दनांक ३०-९-२००८
२- सामािजक याय व िवशेष् सहा य िवभागाकडील
शासन िनणय माक िवसयो २०१८ /
६२ िवसयो
मं ालय मुबई द २० ऑग ट २०१९

कु ठ रोगी ,अध्
अपंग , शारीक
व मानसीक
आजाराने
रोग त
य ती
िनराधार
य ती , अ ान
मुलाचे संगोपन
काय ा या
चाकोरीत
बसवुन अनुदान
वाटप करणे

३

तहसीलदार
संगायो शासन

१-संजय गांधी िनराधार अनुदान योजना .
२- ावण बाळ सेवा रा य िनवृती वेतन योजना
३-इं दरा गांधी रा ीय वृ दापकाळ िनवृती वेतन
योजना .
४- रा ट य कु टूंब अथ सहा य योजनांवरील सव
योजनाचे ा त झालेले अनुदान िज यातील सव
तहसीलदार मनपा े तहसीलदार यांना
िवतरण् करणे

सामािजक याय व िवशेष् सहा य िवभागाकडील
शासन िनणय माक िवसयो २०१८ /
६२ िवसयो
मं ालय मुबई द २० ऑग ट २०१९

कु ठ रोगी ,अध्
अपंग , शारीक
व मानसीक
आजाराने
रोग त
य ती
िनराधार
य ती , अ ान
मुलाचे संगोपन
काय ा या
चाकोरीत
बसवुन अनुदान
वाटप करणे

अनु माक

पदनाम

कत य –
फौजदारी

10

कोण या काय ा / िनयम
/शासन िनणय /
प रप कानुसार

अिभ ाय

िनरं क

िनरं क

िनरं क

अनु माक

पदनाम

कत य –अध यायीक

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

कोण या काय ा / िनयम
/शासन िनणय / प रप का
नुसार
िनरं क

िनरं क

अिभ ाय

िनरं क

कलम ४ (1) (ब) (iii)
िनणय

11

येतील पयवे ण् व जबाबदारीचे उतरदाई व िनि त क न कायप दतीचे काशन

(कामाचा कार व नाव)
कामाचे व पः िनराधार वयोवृ द य ती , अंध् , अपंग , शारीरीक व मानसीक आजाराने रोग

त

य ती , अ ान मुलांचे

संगोपनाची जबाबदारी जबाबदारी असले या िवधवांना अथ सहा य६५ वषा या वयोवृ दांना िनवृती

वेतन अनुदान वाटप .
सबंिधत तरतुद ◌ः महारा

शासन सामािजक याय , व िवशेष सहा य िवभागाचे िनणय

माक / िवसयेा २०१०

१७५

दनांक २६ ऑ ट बर २०१०
अिधिनयमाचे नांव ◌ः१- महारा
१७५

शासन सामािजक याय , व िवशेष सहा य िवभागाचे िनणय

माक / िवसयेा २०१०

दनांक २६ ऑ ट बर २०१०

२- महारा

शासन सामािजक याय , व िवशेष सहा य िवभागाचे िनणय

माक / िवसयेा २०११

१७५ दनांक २६ ऑ ट बर २०११
िनयमः महारा

शासन सामािजक याय , व िवशेष सहा य िवभागाचे िनणय

माक / िवसयेा २०१०

१७५

दनांक २६ ऑ ट बर २०१०
शासन िनणयः◌ः१- महारा

शासन सामािजक याय , व िवशेष सहा य िवभागाचे िनणय माक / िवसयेा २०१०

१७५

दनांक २६ ऑ ट बर २०१०
२- महारा

शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८

६२/

दनांक २० ऑग ट २०१९
प रप क
कायालयीन आदेश
अनु

कामाचे व प

कालावधी दवस

१ संजय गांधी िनराधार अनुदान
योजना
२- ावणबाळ सेवा रा य िनवृ ती
वेतन योजना
३- इं दरा गांधी रा ीय वृ दापकाळ
िनवृ ती वेतन योजना
४-रा ीय कु टुंब अथसहा य योजना
वरील सव योजनांचे ा त झालेले
अनुदान
िज हयातील
सव
तहिसलदार यांना िवतरण करणे

१/०४/२०२०ते
३१/०३/२०२१

कामासाठी
जबाबदारी
अिधकारी
िज हािधकारी
िनवासीउपिज हािधकारी
तहिसलदार , िलपीक

कलम ४ (1)(b) (iv)

12

अिभ ाय
चालु िव तीय वषात
अनुदान वाटप करणे व
शासनास
सम पत
करणे

नमुना –अ
कामाचे गटीकरण
संघटनांचे ल (वा षक १ एि ल २००५ ते ३१ माच २००६)
अ.
१

काम /काय
१- संजय गांधी िनराधार अनुदान
यांजना
२-

कामाचे माण
१/०४/२०२०ते
३१/०३/२०२१

आ थक ल
१/०४/२०२०ते
३१/०३/२०२१ वाटप

ावणबाळ सेवा रा य
िनवृ ती वेतन योजना

३- इं दरा
गांधी
रा ीय
वृ दापकाळ िनवृ ती वेतन
योजना
४- रा ीय कु टुंब अथसहा य
योजनावरील सव योजनांचे
ात
झालेले
अनुदान
िज हयातील सव तहिसलदार
मनपा े तहिसलदार यांना
िवतरण करणे

कलम ४ (1)(b)(iv)
13

अिभ ाय
चालु िव तीय वषात
तरतुद वाटप करणे व
शासनास समिपत
करणे

नमुना – ब
कामाची कालमयादा पूण हो यासाठी
येक कामाची कालमयादा :
अनु

काम /काय
१- संजय गांधी िनराधार अनुदान
यांजना
२-

ावणबाळ सेवा रा य
िनवृ ती वेतन योजना

दवस/ तास पूण
कर यासाठी

जबाबदार अिधकारी

१/०४/२०२०ते
३१/०३/२०२१

तहिसलदार
(संगायो)
( शासन)

३- इं दरा गांधी रा ीय
वृ दापकाळ िनवृ ती वेतन
योजना
४- रा ीय कु टुंब अथसहा य
योजना वरील सव योजनांचे
ा त झालेले अनुदान
िज हयातील सव तहिसलदार
मनपा े तहिसलदार यांना
िवतरण करणे

कलम ४ (1) (b)(v)
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त ार िनवारण
अिधकारी
१- िज हािधकारी
२-िनवासी
उपिज हािधकारी
३- तहिसलदार
(संगायो)
( शासन)

नमुन-अ
कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम
अ.
१

२

सुचना प का नुसार दलेल
िवषय
संजय गांधी िनराधार
योजना

ावण बाळ सेवा योजना

िनयम मांक व वष

अिभ ाय (अस यास )

१-महारा

शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/
दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो
सामािजक याय व िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई
द ३१ ऑ टोबर २०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९
१-महारा

शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/
दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो
सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग मं ालय
मुबंई द ३१ ऑ टोब र२०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९

३

४

५
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इं दरा गांधी रा ीय
व दापकाळ िनवृ ती वेतन
योजना

१-महारा

इं दरा गांधी रा ीय िवधवा
िनवृ ती वेतन योजना

१-महारा

रा ीय कु टुंब अथ सहा य
योजना

१-महारा

शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/
दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो ३सामािजक याय व िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई
द ३१ ऑ टोबर२०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९
शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/
दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो ३सामािजक याय व िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई
द ३१ ऑ टोबर२०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९

शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/

शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो ३सामािजक याय व िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई
द ३१ ऑ टोबर २०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९

कलम ४ (1) (b)(v)
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नमुन-ब
कामाशी संबंिधत शासन िनणय
अ
१

शासन िनणयानुसार दलेले िवषय
१-रा य शासन पुर कार योजना
१संजय गांधी िनराधार अनुदान
योजना
१-

२

ावणबाळ सेवा रा य
िनवृ ती वेतन योजना

क शासन पुर कार योजना
१- संजय गांधी िनराधार
अनुदान योजना
२-

ावण बाळ सेवा रा य
िनवृ ती वेतन योजना

शासन िनण मांक व तारीख
१-महारा

शासन सामािजक याय, व

िवशेष सहा य िवभागाचे िनणय मांक /
िवसया२०१० क १७५/ दनांक २६
ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क
१२७ िवसयो ३- सामािजक याय व
िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई द
३१ ऑ टोबर २०११
३- महारा शासन सामािजक याय व
िवशेष् सहा य िवभागाचे िनणय माक /
िवसयो २०१८
६२/
दनांक २०
ऑग ट २०१९
१-महारा

शासन सामािजक याय, व

िवशेष सहा य िवभागाचे िनणय मांक /
िवसया२०१० क १७५/ दनांक २६
ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क
१२७ िवसयो ३- सामािजक याय व
िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई द
३१ ऑ टोबर २०११
३- महारा शासन सामािजक याय व
िवशेष् सहा य िवभागाचे िनणय माक /
िवसयो २०१८
६२/ दनांक २०
ऑग ट २०१९

कलम ४ (1) (b)(v)
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अिभ ाय (अस यास )
शासन िनणयानुसार अमंल
बजावणी करणे

शासन िनणयानुसार अमंल
बजावणी करणे

नमुन-क
कामाशी संबंिधत प रप क

अ.
१

२

सुचना प का नुसार दलेल
िवषय
संजय गांधी िनराधार
योजना

ावण बाळ सेवा योजना

िनयम मांक व वष

अिभ ाय (अस यास )

१-महारा

शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/
दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो ३सामािजक याय व िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई
द ३१ ऑ टोबर २०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९
१-महारा

शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/
दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो ३सामािजक याय व िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई
द ३१ ऑ टोबर २०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९
३

४

इं दरा गांधी रा ीय
व दापकाळ िनवृ ती वेतन
योजना

१-महारा

इं दरा गांधी रा ीय िवधवा
िनवृ ती वेतन योजना

१-महारा

शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/
दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो ३सामािजक याय व िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई
द ३१ ऑ टोबर २०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९

शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/
दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो
सामािजक याय व िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई
द ३१ ऑ टोबर २०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
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शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

दनांक २० ऑग ट २०१९

५

रा ीय कु टुंब अथ सहा य
योजना

१-महारा

शासन सामािजक याय, व िवशेष सहा य

िवभागाचे िनणय मांक / िवसया२०१० क १७५/
दनांक २६ ऑ टोबर २०१०
२- महारा शासन माक २०११ क १२७ िवसयो ३सामािजक याय व िवषेश सहा य िवभागमं ालय मुबंई
द ३१ ऑ टोबर २०११
३- महारा शासन सामािजक याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे िनणय माक / िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९

शासन िनणयानुसार
अमंल बजावणी करणे

कलम ४ (1) (b)(v)
नमुन-ड
कामाशी संबिं धत कायालयीन आदेश/ धोरणा क प रप के
अनु मांक
िनरं क

िवषय
िनरं क

मांक व तारीख
िनरं क

कलम ४ (1) (b)(v)
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अिभ ाय (अस यास)
िनरं क

नमुन-इ
औरंगाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना कायालयाम ये उपल ध
द ताऐवजांची यादी
अ

१

२

द ताऐवजांची िवषय

िवषय

संबिं धत य ती
/पदनाम

संजय गांधी िनराधार अनुदान
योजना

अनुदान वाटप करणे
सन २०२०-२०२१
एस ओ फाईल
अनुदान वाटप करणे
सन २०२०-२०२१
एस ओ फाईल
अनुदान वाटप करणे
सन २०२०-२०२१
एस ओ फाईल
अनुदान वाटप करणे
सन २०२०-२०२१
एस ओ फाईल

अभय सुिनल लांडे
महसुल सहायक

य तीचे ठकाण
/उपो त कायालयास
उपल ध नस यास
िज हािधकारी
कायालय औरं गाबाद

अभय सुिनल लांडे
महसुल सहायक

िज हािधकारी
कायालय औरं गाबाद

अभय सुिनल लांडे
महसुल सहायक

िज हािधकारी
कायालय औरं गाबाद

अभय सुिनल लांडे
महसुल सहायक

िज हािधकारी
कायालय औरं गाबाद

ावण बाळ सेवा योजना

३

इं दरा गांधी रा ीय व दापकाळ
िनवृ ती वेतन योजना

४

इं दरा गांधी रा ीय िवधवा िनवृ ती
वेतन योजना
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कलम ४ (1) (A)(vi)
औरंगाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयाम ये उपल ध
द ताऐवजांची यादी
अनु.

िवषय

द ताऐवजाचा कार न ती
/म टर/न द पु तक , हाउचर इ

मुख
बाबीचा
तपशीलवार

सुरि त ठे व याचा
कालावधी

१

कॅ श बुक

कॅ श बुक

कायम व पी

२

कायेिववरण न द वही

कायकववरण न द वही

एक वष

३

अि त खचाची देयके

अि मत खचाची देयके

४

वेतन देयके

वेतन देयके

५

अनुदान वाटप रिज टर

अनुदान वाअप रिज टर

६

६ बंडल

रिज टर

महालेखपाल
नागपुर यांचा
माळमेळ हाईपयत
महालेखपाल
नागपुर यांचा
माळमेळ हाईपयत
महालेखपाल
नागपुर यांचा
माळमेळ हाईपयत
कायम व पी

७

जड व तु सं ह न दवही

रिज टर

कायम व पी
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कलम ४ (1) (b)(vii)
औरंगाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन ) कायालया या
प रणामकारक कामासाठी जनसाम यांशी स ला मसत कर याची यव था
अ
१

स लामसलतीचा िवषय
डरणा मधील अपणता / दोष् / टु ी

काय णालीचे िव तत
वणन

कोण या अिधिनयमा/िनयमा
/प रप का दारे

१ – संजय गांधी िनराधार

१-महारा शासन सामाजीक याय
व िवशेष सहा य िवभागाचे

अनुदान योजना २- ावण बाळ
सेवा रा य िनवृ ती वेतन योजना
३-इं दरा गांधी रा ीय
वृ दापकाळ िनवृ ती वेतन
योजना ४- रा ीय कु टुंबअथ
सहा य योजनावरील सव
योजनांचे ा त झाले अनुदान
िज हयातील सव तहिसलदार
यांना मनापा े तहिसलदार
यांना िवतरण करणे

22

िनणय मांक/ िवसया
२०१०
१५७ / दनांक २६
ऑ टोबर २०१०
२-महारा शासन माक
२०११
१२७ िवसयो २सामाजीक याय व िवशेष
सहा य िवभाग मं ालय मुंबई
द ३१ ऑ टोबर २०११
३-महारा शासन सामािजक
याय व िवशेष् सहा य
िवभागाचे शासन िनणय माक
/ िवसयो २०१८
६२/
दनांक २० ऑग ट २०१९

पुनराव ती
काल
शासन
िनणया
माणे

कलम ४ (1) ( ) (viii)
नमुना- (अ)

औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालया या सिमतीची
यादी काशीत करणे
अ

१

23

सिमतीचे नाव

संजय गांधी योजना
सिमती

सिमतीचे
सद या

अ य

सिमती चे
उ दद ट

कती वेळा
घे यात येते

तालुका
पातळीवर
सिम या आहे
िज हािधकारी
अिधकारी
कायालयास
सिमती नाही

दरमहा

सभा
जनसामा यांसाठी
खुली आहे कवा
नाही
होय

सभेचा
कायवतांत
(उपल ध )
तालुका
तरावर
उपलबध

कलम ४ (ब) (viii)

नमुना –(ब)

औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार ( शासन ) कायालया या अिधसभेची यादी काशीत करणे
अनु

अिधसभेचे नाव

िनरं क िनरं क

सभेचे
सद य

सभेचे
उदट

कती वेळा
घे यात येते

िनरं क

िनरं क

िनरं क

कलम ४ (1 ) (ब) ( vii )

सभा
जनसमा यासाठी
खुली आहे कवा
नाही
िनरं क

सभेचा
कायवृ तांत
(उपल ध )
िनरं क

नमुना (क )

औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालया या अिधसभेची यादी काशीत करणे

अनु

प रषदांचे नाव

िनरं क िनरं क

24

प रषदेचे
सद य

प रषदेचे
उदट

कती वेळा
घे यात येते

िनरं क

िनरं क

िनरं क

सभा
जनसमा यासाठी
खुली आहे कवा
नाही
िनरं क

सभेचा
कायवृ तांत
(उपल ध )
िनरं क

कलम ४ (ब) (viii)

नमुना –(ड)

औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन ) कायालया या सं थेची यादी काशीत करणे
अनु

सं थेचे नाव

िनरं क िनरं क

सं थेचे
सद य

सं थेचे
उदट

कती वेळा
घे यात येते

िनरं क

िनरं क

िनरं क

सभा
जनसमा यासाठी
खुली आहे कवा
नाही
िनरं क

सभेचा
कायवृ तांत
(उपल ध )
िनरं क

कलम ४ (1) (ब) – (ix )
िज हािधकारी औरं गाबाद येथील संजय िनराधार योजना ( शासन)
कायालयातील अिधकारी व कमचारी यांची नांवे व प ते व यांची मािसक वेतन करणे
मांक

पदनाम

अिधकारी/कमचारी यांचे नाव

१

तहसीलदार

२
३

महसुल सहायक
िशपाई

ीमती अिनता भालेराव
अभय सुिनल लांडे
सुरेश सोनवणे

वग

जु दनांक

एकु ण वेतन

४-८-२०१८

दुर वनी/फॅ स
/इे मल
२३३४५०१-२२६

१
१
१

२३-१२-२०२०
११-१२-२०१७

२३३४५०१-२२६
२३३४५०१-२२६

३०६०८
४०१८६

७३६४६

कलम ४ (1) (ब) – (x )
िज हािधकारी औरं गाबाद येथील संजय िनराधार योजना ( शासन)
कायालयातील अिधकारी व कमचा-यांची वेतनांची िव तृत माहीती काशीत करणे
माक

वग

वेतन परे षा

इतर अनु य
े भ ते
िनयिमत (महागाई भ ता

25

संगानुसार (जसे
वास भ ता )

िवशेष् (जसे क प भ ता

,घरभाडे भ ता शहर भ ता )

-

-

, िश ण् भ ता )

१

वग -१

७४,२००

२४६०६

२

वग -३

१९,९००

७३८३

-

-

३

वग -४

३१,७००

१०८६१

-

-

कलम ४ (1) (ब) – (xi )
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयाचे मंजरु
अंदाजप क व खचाचा तपिशल यांची िव तृत माहीती
अंदाज प काचा
मांक

काशीत करणे

तीचे काशन अनुदाना या िवरणा या तीचे काशन ◌ः संजय गांधी िनराधार योजना

अंदाजप क य शीषाचे वण

अनुदान

िनयोिजत वापर े
कामाचा तपशील

अिधक अनुदान
अपेि त अस यास
पयात

अिभ ाय

०

िज हा औरं गाबाद

५०००००/-

सव तालु यातील

2053 District
Administration
(20531169)
वेतन

1

ा त वेतन देयके ,
एल.टी . सी.
वैदयाक य देयके
,वेतनवाढ ,वेतनवाढ

२

वासखच
कायालयीन खच

०

िज हा औरं गाबाद

१०००००/-

०

िज हा औरं गाबाद

२०००००/-

फरकाची र कम
सव तालु यातील
देयके
सव तालु यातील
देयके

अनुदना या िवतरणा या तीचे काशन ◌ः इं दरा गांधी िनराधार योजना
मांक

अंदाजप क य
शीषाचे वणन

अनुदान

िनयोिजत
वापर े
कामाचा
तपशील

अिधक अनुदान
अपेि त
अस यास
पयात

०

िज हा औरं गाबाद

३०००००/-

०

िज हा औरं गाबाद

६००००/-

०

िज हा औरं गाबाद

१२००००/-

2053 District
Administration
(20531178)

१
२
३

26

वेतन
वास
कायालयीन खच

अिभ ाय

कलम ४ (1 ) (ब) (xii)
नमुना-अ
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील अनुदान वाटपा या काय माची
कायप दती २००५ या वषासाठी काशीत करणे
मांक
१
२

३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

१६
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िवषय
काय माचे नांव
लाभाथ या पा ता संबंधीत अटी व शत

लाभ िमळ यासाठी या अटी
लाभ िमळ यासाठीची कायप दती
पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले
कागदप
काय माम ये िमळणा-या लाभाची िव तृत
माहीती .
अनुदान वाटपाची कायप दती

तपशील
संजय गांधीिनराधार योजना
अंध,अपंग, यरोग,प ाघात , म तीकघात , ककरोग,एडस,
शा ररीक व मानिसक उपिजवीका चालवू न शकणारे ६५ वषापे ा
कमी वयाचे लाभाथ
वरील माणे
शासन िनणय द २६ ऑ टोबर २०१० द २० ऑग ट २०१९ नुसार
१-वै कय अिधका-यांचे माप २.रिहवाशी माणप ३.उ प नाचे
माण ४- गावाचा पोलीस पाटीलाचा दाखला ५- सरपंचाचा दाखला
तालुका तरावर लाभा याची िव तृत माहीती असते .
बॅक माफत , पो ट बचत खाते माफत .

स म अिधका-याचे पदनाम
िवनंती अजासोबत लागणारे शु क
इतर शु क
िवनंतीअजाचा नमुना
सोबत जोडणे आव यक असले या
कागदप ाची यादी (द तऐवज/ दाखले )
जोड कागदप ाचा नमुना

तहसीलदार
नाही.
नाही
नाही
१-वै कय अिधका-यांचे माप २.रिहवाशी माणप ३.उ प नाचे
माण ४- गावाचा पोलीस पाटीलाचा दाखला ५- सरपंचाचा दाखला
शासन िनणय माक िवसयो-२०१८
६२ / िवसयो दनांक २०
ऑगसट २०१९

कायप दती संदभात त ार िनवारणसाठी
संबधीत अिधका-याचे पदनाम

िज हािधकारी ,अ पर िज हािधकारी ,िनवासी उपिज हािधकारी ,

िनधी ( उदा िज हा पातळी , तालुका पातळी

तहसीलदार संगायो ( शासन)
िज हा पातळी -संगायो २२५५२९१०० चालु िवतीय वष २०२०२१ करीता उप बध् अनुदान .

गाव पातळी .
लाभाथ ची यादी खालील नमुनयात

िज हया या वेबसाईवर टाक यात आली आहे.

तपिशलवार

व

येक

तरावर उप बध्

कलम ४ (1 ) (ब) (xii )
नमुना-अ
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील अनुदान वाटपा या काय माची
कायप दती २००५ या वषासाठी काशीत करणे
मांक
१
२

िवषय
काय माचे नांव
लाभाथ या पा ता संबंधीत अटी व शत

तपशील
इं दरा गांधी रा ट य व दापकाळ िनवृती वेतन योजना
वय ६५ वषा खालील ीया िनराधार व भुिमिहन मिहला िनराधार
िवधवा ,प र या या घाट फोटीत मिहला तु गात िश ाभोगत
असले या कु टूंब

मुखाची प नी अ याचारीत मिहलावे या

यवसायातुन मु त के ले या

३
४
५

लाभ िमळ यासाठी या अटी
लाभ िमळ यासाठीची कायप दती
पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले
कागदप

६

काय माम ये िमळणा-या लाभाची िव तृत
माहीती .
अनुदान वाटपाची कायप दती

७
८
९
१०
११
१२

स म अिधका-याचे पदनाम
िवनंती अजासोबत लागणारे शु क
इतर शु क
िवनंतीअजाचा नमुना
सोबत जोडणे आव यक असले या
कागदप ाची यादी (द तऐवज/ दाखले )

१३

जोड कागदप ाचा नमुना

१४

कायप दती संदभात त ार िनवारणसाठी
संबधीत अिधका-याचे पदनाम

१५

तपिशलवार

१६
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ीया ,अनाथ मुली सदरील लाभ फ त

२ वषा पयत दला जाईल व बाल िवकास िवभागा माफत कर यात
येते.
वरील माणे
शासन िनणय द २६ ऑ टोबर २०१० द २० ऑग ट २०१९ नुसार
१-वै कय अिधका-यांचे माप २.रिहवाशी माणप ३.उ प नाचे
माण ४- गावाचा पोलीस पाटीलाचा दाखला ५- सरपंचाचा दाखला
६-पोलीस ठा याचे माण प ७-तु ं ग अिधका-याचे माण प .प
य तीचे कारानुसार माण प लागतात.
तालुका तरावर लाभा याची िव तृत माहीती असते .
बॅक माफत , पो ट बचत खाते माफत .
तहसीलदार
नाही.
नाही
नाही
१-वै कय अिधका-यांचे माप २.रिहवाशी माणप ३.उ प नाचे
माण ४- गावाचा पोलीस पाटीलाचा दाखला ५- सरपंचाचा दाखला
६-पोलीस ठा याचे माण प ७-तु ं ग अिधका-याचे माण प .प
य तीचे कारानुसार माण प लागतात.
शासन िनणय माक िवसयो-२०१८
६२ / िवसयो दनांक २०
ऑगसट २०१९
िज हािधकारी ,अ पर िज हािधकारी ,िनवासी उपिज हािधकारी ,

िनधी ( उदा िज हा पातळी , तालुका पातळी

तहसीलदार संगायो ( शासन)
िज हा पातळी -इं गायो १०१११६५००/- चालु िवतीय वष २०२०२१ करीता उप बध् अनुदान .

गाव पातळी .
लाभाथ ची यादी खालील नमुनयात

िज हया या वेबसाईवर टाक यात आली आहे.

व

येक

तरावर उप बध्

कलम ४ (1 ) (ब) (xii )
नमुना-अ
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील अनुदान वाटपा या काय माची
कायप दती २००५ या वषासाठी काशीत करणे
मांक
१
२
३
४
५

६
७

िवषय
काय माचे नांव
लाभाथ या पा ता संबंधीत अटी व शत
लाभ िमळ यासाठी या अटी
लाभ िमळ यासाठीची कायप दती
पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले
कागदप

काय माम ये िमळणा-या लाभाची िव तृत
माहीती .
अनुदान वाटपाची कायप दती

तपशील
ावण बाळ सेवा योजना
वय ६५व ६५ वषा वरील मिहला व पु ष २- १५ वष पासुन
महारा ाचा रा याचा रिहवासी ३ कु टूंबाचे उ पनाचे दाखला .
वरील माणे
शासन िनणय द २६ ऑ टोबर २०१० द २० ऑग ट २०१९ नुसार
१-वै कय अिधका-यांचे माप २.रिहवाशी माणप ३.उ प नाचे
माण ४ –कु टूंबाचे नाव

ामीण / शहरी भागा या दारी य

रे षेखालील कुं टू बा या यादीत नाव समािव ठ असावे / मतदान काड /
आधार काड इ यादी
तालुका तरावर लाभा याची िव तृत माहीती असते .
बॅक माफत , पो ट बचत खाते माफत .

८
९
१०
११
१२

स म अिधका-याचे पदनाम
िवनंती अजासोबत लागणारे शु क
इतर शु क
िवनंतीअजाचा नमुना
सोबत जोडणे आव यक असले या
कागदप ाची यादी (द तऐवज/ दाखले )

१३

जोड कागदप ाचा नमुना

१४

कायप दती संदभात त ार िनवारणसाठी
संबधीत अिधका-याचे पदनाम

िज हािधकारी ,अ पर िज हािधकारी ,िनवासी उपिज हािधकारी ,

१५

तपिशलवार

िज हा पातळी – ावण बाळ ४३३१३९४००/- चालु िवतीय वष

१६
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व

येक

तरावर उप बध्

तहसीलदार
नाही.
नाही
नाही
१-वै कय अिधका-यांचे माप २.रिहवाशी माणप ३.उ प नाचे
माण ४- गावाचा पोलीस पाटीलाचा दाखला ५- सरपंचाचा दाखला
६-पोलीस ठा याचे माण प लागतात.
शासन िनणय माक िवसयो-२०१८
६२ / िवसयो दनांक २०
ऑगसट २०१९
तहसीलदार संगायो ( शासन)

िनधी ( उदा िज हा पातळी , तालुका पातळी

२०२०-२१ करीता उप बध् अनुदान .

गाव पातळी .
लाभाथ ची यादी खालील नमुनयात

िज हया या वेबसाईवर टाक यात आली आहे.

कलम ४ (1 ) (ब) (xii )
नमुना-अ
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील अनुदान वाटपा या काय माची
कायप दती २००५ या वषासाठी काशीत करणे
मांक
१
२
३
४
५

६
७

िवषय
काय माचे नांव
लाभाथ या पा ता संबंधीत अटी व शत
लाभ िमळ यासाठी या अटी
लाभ िमळ यासाठीची कायप दती
पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले
कागदप

काय माम ये िमळणा-या लाभाची िव तृत
माहीती .
अनुदान वाटपाची कायप दती

तपशील
ावण बाळ सेवा योजना
वय ६५व ६५ वषा वरील मिहला व पु ष २- १५ वष पासुन
महारा ाचा रा याचा रिहवासी ३ कु टूंबाचे उ पनाचे दाखला .
वरील माणे
शासन िनणय द २६ ऑ टोबर २०१० द २० ऑग ट २०१९ नुसार
१-वै कय अिधका-यांचे माप २.रिहवाशी माणप ३.उ प नाचे
माण ४ –कु टूंबाचे नाव

ामीण / शहरी भागा या दारी य

रे षेखालील कुं टू बा या यादीत नाव समािव ठ असावे / मतदान काड /
आधार काड इ यादी
तालुका तरावर लाभा याची िव तृत माहीती असते .
बॅक माफत , पो ट बचत खाते माफत .

८
९
१०
११
१२

स म अिधका-याचे पदनाम
िवनंती अजासोबत लागणारे शु क
इतर शु क
िवनंतीअजाचा नमुना
सोबत जोडणे आव यक असले या
कागदप ाची यादी (द तऐवज/ दाखले )

१३

जोड कागदप ाचा नमुना

१४

कायप दती संदभात त ार िनवारणसाठी
संबधीत अिधका-याचे पदनाम

िज हािधकारी ,अ पर िज हािधकारी ,िनवासी उपिज हािधकारी ,

१५

तपिशलवार

िज हा पातळी – ावण बाळ ४३३१३९४००/- चालु िवतीय वष

१६
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व

येक

तरावर उप बध्

तहसीलदार
नाही.
नाही
नाही
१-वै कय अिधका-यांचे माप २.रिहवाशी माणप ३.उ प नाचे
माण ४- गावाचा पोलीस पाटीलाचा दाखला ५- सरपंचाचा दाखला
६-पोलीस ठा याचे माण प लागतात.
शासन िनणय माक िवसयो-२०१८
६२ / िवसयो दनांक २०
ऑगसट २०१९
तहसीलदार संगायो ( शासन)

िनधी ( उदा िज हा पातळी , तालुका पातळी

२०२०-२१ करीता उप बध् अनुदान .

गाव पातळी .
लाभाथ ची यादी खालील नमुनयात

िज हया या वेबसाईवर टाक यात आली आहे.

कलम ४ (1 ) (ब) (xii )
नमुना-अ
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील अनुदान वाटपा या काय माची
कायप दती २००५ या वषासाठी काशीत करणे
मांक
१
२

िवषय
काय माचे नांव
लाभाथ या पा ता संबंधीत अटी व शत

३
४
५

लाभ िमळ यासाठी या अटी
लाभ िमळ यासाठीची कायप दती
पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले
कागदप

६

काय माम ये िमळणा-या लाभाची िव तृत
माहीती .
अनुदान वाटपाची कायप दती

७

तपशील
रा ीय कु टूंब अथसहाय योजना क शासन पु कृ त योजना
१.दा र य रेषेखाली उ पनचा दाखला २.वय १८ ६४ वयोगटातील
कमवती य ती मरण पाव या मृतां या कु टुंबास एकमद आथ क
सहा य दे यात येते. ३ दा र रे षेखालील माणप ४. नैसग क कवा
अपघाती २००००/-चेक दारे दे यात येतात.
वरील माणे
शासन िनणय द २६ ऑ टोबर २०१० द २० ऑग ट २०१९ नुसार
.दा र य रे षेखाली उ पनचा दाखला २.वय १८ ६४ वयोगटातील
कमवती य ती मरण पाव या मृतां या कु टुंबास एकमद आथ क
सहा य दे यात येते. ३ दा र रे षेखालील माणप ४. नैसग क कवा
अपघाती २००००/-चेक दारे दे यात येतात
तालुका तरावर लाभा याची िव तृत माहीती असते .
बॅक माफत , पो ट बचत खाते माफत .

८
९
१०
११
१२

स म अिधका-याचे पदनाम
िवनंती अजासोबत लागणारे शु क
इतर शु क
िवनंतीअजाचा नमुना
सोबत जोडणे आव यक असले या
कागदप ाची यादी (द तऐवज/ दाखले )

१३

जोड कागदप ाचा नमुना

१४

कायप दती संदभात त ार िनवारणसाठी
संबधीत अिधका-याचे पदनाम

िज हािधकारी ,अ पर िज हािधकारी ,िनवासी उपिज हािधकारी ,

१५

तपिशलवार

िज हा पातळी –रा ीय कुं टुं ब अथसहा य ४५८०४७२/- चालु िवतीय

व

येक

तरावर उप बध्

िनधी ( उदा िज हा पातळी , तालुका पातळी
१६
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गाव पातळी .
लाभाथ ची यादी खालील नमुनयात

तहसीलदार
नाही.
नाही
नाही
१.दा र य रे षेखाली उ पनचा दाखला २.वय १८ ६४ वयोगटातील
कमवती य ती मरण पाव या मृतां या कु टुंबास एकमद आथ क
सहा य दे यात येते. ३ दा र रे षेखालील माणप ४. नैसग क कवा
अपघाती २००००/-चेक दारे दे यात येतात
१.गृह िनमाण व िवशेष सहा य िवभाग मं ालय मुंबई यांचे प
रासायो १०९७/१७०/िव.स.१ दनांक १२ मे १९९८ अ वये नमुना
एक (भाग एक) २.शासन िनणय माक िवसयो-२०१८
६२ /
िवसयो दनांक २० ऑगसट २०१९
तहसीलदार संगायो ( शासन)
वष २०२०-२१ करीता उप बध् अनुदान .
िज हया या वेबसाईवर टाक यात आली आहे.

कलम ४ (1 ) (b) (xii)
नमुना-ब
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील अनुदान काय माअंतगत लाभाथ ची
िव तत माहीती काशीत करणे
योजना/ काय माचे नावः क शासन व रा य शान पुर कृ त योजना
अ.

लाभाथचे नाव प ता

अनुदान/लाभा याची र कम
/ व प

िनवड पा तेचे िनकष

अिभ ाय
तालुका तरावर
उपल ध

िज हा वेबसाई यादी टाकली आहे. उपल ध सी डी वेबसाईटवर अपलोड कर यास देणे .
( टप ◌ः-िविवध् योजनांसाठी काय मातगत वेगवेगळी यादी

32

काशीत करणे आव यक आहे.)

कलम ४ (1 ) (b) (xii)
नमुना-ब
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातिमळणा-या सवलतीचा / परवाना याची
चालु वषाची तपिशलवार माहीती
परवाना / परवानगी / सवलतीचे कार
अ

परवाना
धारकाचे नांव

परवा याचा
कार

परवाना
माक

दनांका
पासुन

दनांका
पयत

साधारण्
अटी

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क

परवा याची
िव तत
माहीती
िनरं क

कार उदा जर वाहनाचा परवाना असेल तर दुचाक / चार चाक / जडवाहन इ चा तपशील िव तृत माहीती
िवषयावर परवा याची माहीती उदा अकृ षी वापरसाठी या परवानगीचे अस यास सव ने आव यक आहे.इ.
( टप ◌ः-
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येक परवा या या कारानुसार वेगळी यादी तयार करणे आव यक आहे.

कलम ४ (1 ) (b) (xiv)
नमुना-ब
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील मािहतीचे इले

ािनक व पात

साठिवलेली मािहती काशीत करणे चालु वषाकरीता.
अ

द तऐवजाचा
कार
िनरं क

िवषय
िनरं क

कोण या इले
नमु यात
िनरं क

ॉिनक मािहती
िमळिव याची प दत
िनरं क

टेप
फ म
िसडी
लॉपी
इतर कोण याही इले
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ीक वा पात –

रगाबाद िज हा वेबसाईडवर सादर एन एस अे िप .

जबाबदार
य ती
िनरं क

कलम ४ (1 ) (b) (xv)
नमुना-ब
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील उपल ध् सुिवधा त ता काशीत करणे
उपल ध सुिवधा.
भेट या या वेळे संदभात मािहती
वेबसाईट िवषयी मािहती
कॉलसटर िवषयी मािहती
अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध संिवधांची मािहती
कामाचा तपासणीसाठी उपल ध संिवधांची मािहती
नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती
सुचना फलकाची मािहती
ंथालय िवषयी मािहती

कायालयीन वेळेत
औरं गाबाद एन आय सी इन
िनरं क
कायालयीन वेळेत
िनरं क
िनरं क
आहे
िनरं क

अनु मांक

सुिवधेचा
कार

वेळ

कायप दती

िनरं क

िनरं क

िनरं क

िनरं क
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ठकाण

िनरं क

जबाबदार
य ती /
कमचारी
िनरं क

त ार
िनवारण
िनरं क

कलम ४ (1 ) (b) (xiv)
नमुना-ब
औरं गाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील शासक य मािहती अिधकारी / सहा
शासक य मािहती अिधकारी / अिपल िधकारी (तेथील लोक िधकारी या काय े ातील) यांची िव तत मािहती
काशीत करणे
अ - शासक य मािहती अिधकारी
अ

शासक य
मािहती
अिधकारीचे
नाव

पदनाम

काय े

प ता/फोन

ई – मेल

अिपल
िधकारी

१

ीमती अिनता
भालेराव

तहिसलदार

िज हा
औरं गाबाद

िज हािधकरी
कायालय
औरं गाबाद लेबर
कॉलनी
फाजलपूरा

Email-

िज हािधकारी
औरं गाबाद

abadtahsildarsgy@gmail.com

2334501,226

ब- सहा यक
शासक य मािहती अिधकारी
अ
नु मांक

सहा यक

१

अभय सिनल
लांडे

पदनाम

काय े

प ता/फोन

ई – मेल

ई- मेल

िलपीक

िज हा
औरं गाबाद

िज हािधकरी
कायालय
औरं गाबाद लेबर
कॉलनी
फाजलपूरा

Email-

िज हािधकारी
औरं गाबाद

शासक य
मािहती
अिधकारीचे
नाव

abadtahsildarsgy@gmail.com

2334501,226

क – अपीलय अिधकारी
अ

अपीलीय
अिधकारीचे
नांव

पदनाम

काय े

प ता/फोन

ई – मेल

ई- मेल

१

ी.संजीव
जाधवर

िनवासी उप
िज हािधकरी

िज
औरं गाबाद

िज हािधकरी कायालय
औरं गाबाद लेबर कॉलनी

-

िज हािधकारी
औरं गाबाद

फाजलपूरा २३३४५०१,२०३
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कलम ४ (1)(1)(xvii)
औरंगाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन)कायालयातील काशीत
वेब साईटवर टाकली आहे.

कलम ४ (1)( क)
औरंगाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील काशीत मािहती
वेब साईवर टाकली आहे.
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कलम ४ (1) (ड )
औरंगाबाद येथील संजय गांधी िनराधार योजना ( शासन) कायालयातील काशीत मािहती

वेब साईटवर टाकली आहे.

तहसीलदार संगायो
शासन िवभाग
िज हािधकारी कायालय औरं गाबाद
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‘‘

रा यातील जनतेचा समतोल व शा वत िवकास साधणा-या लोकािभमुख

सु शासनाला िवकास साधाणा-या लोकािभमुख सु शासनाला किश णा या मा यमातून
सतत उ तेजन देणे व सम

बनिवणे हे आमचे येय आहे. शासक य अिधकारी सामािजक

सं था व लोक ितिनधीना उपयोिजत संशोधनावर आधारीत अनुभविस द
तं
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ान ,सुयो य

ान व आव यक कौश य क पक िश णा दारे दे यात आ ही वचन ब द आहोत ’’

