मािहतीचा अिधकार
अिधिनयम, 2005.

अिधिनयमातील कलम 4
(1) (ब) नुसार 17
मॅ यूअ स िस द करणे.
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"िज हािधकारी
काय लय,
गडिचरोली."
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4कलम 4(1) (b) (i) नमुना
(अ)
गडिचरोली येिथल िज हािधकारी काय लयातील काय व कत ये यांचा तपिशल.
काय लयाचे नाव :-

िज हािधकारी, गडिचरोली.

प ा :-

िज हािधकारी काय लय, गडिचरोली.

काय लय मुख :-

िज हािधकारी.

शासिकय िवभागाचे नाव :-

महसूल व वन िवभाग.

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त:- महसूल व वन िवभाग.
काय े :- गडिचरोली िज हा. भौगोलीक :- गडिचरोली िज हा.

िविश ट काय :1. जमीन िवषयक कामकाज.
2. महसूल वसुली िवषयक कामे.
3. भूसंपादन िवषयक कामे.
4. पूनवसन िवषयक कामे.
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काय नु प :- गडिचरोली िज हा.

5. िज हा दं डािधकारीय कामकाज.
6. रोजगार हमी योजना िवषयक कामकाज.
7. नगर पालीका शासन िवषयक कामकाज.
8. नैस गक आप ी िवषयक कामकाज.
9. अ धा य पुरवठा व सावजिनक िवतरण णाली िवषयक बाबी.
10.

िनवडणूक िवषयक कामे.

िवभागाचे ये य / धोरण :-

लोकािभमुख शासन.

सव सबंिधत कमचारी :अ.

पदनाम

मंजुर पदे

कायरत पदे

िर त पदे

1

िज हािधकारी

01

01

00

2

अ पर िज हािधकारी

01

00

01

3

उप िज हािधकारी

04

01

03

4

िज हा पुरवठा अिधकारी

01

01

00

5

िज हा िनयोजन अिधकारी

01

01

00

6

िनयोजन अिधकारी (मानव िवकास

01

00

01

िवभाग)
7

तहिसलदार

03

02

01

8

सहा.िज हा पुरवठा अिधकारी

01

00

01
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शेरा

9

खरेदी अिधकारी

01

00

01

10

खिनकम अिधकारी

01

01

00

11

उप अिभयंता (रोहयो)

01

00

01

12

सहा. िज हा िनयोजन अिधकारी

02

01

01

13

सहा. िज हा िनयोजन अिधकारी

02

01

01

मानव िवकास
14

लेखािधकारी

03

02

01

15

नायब तहिसलदार

06

06

0

16

िज हा शासन अिधकारी नगर

01

01

00

पालीका शासन
17

सहा यक लेखािधकारी

03

02

01

18

उपलेखापाल

03

03

00

19

संशोधन सहा यक

05

02

03

20

सां यकी सहा यक

03

02

01

21

किन ठ अिभयंता

01

00

01

22

लघुलेखक (उ च

ण
े ी)

01

01

00

23

लघुलेखक िन मण

ेणी

02

00

02

24

लघुटंकलेखक

03

03

00

25

अ वल कारकून

47

44

03

26

िलिपक

49

40

09

27

वाहन चालक

05

04

01

28

जमादार / िशपाई

36

32

04

G:\RTI-MAIN 2015.doc

-5 -

काय :कामाचे िव तृत व प :मालम च
े ा तपिशल :इमारती व जागेचा तपिशल :- िज हािधकारी काय लय, कॉ पले स, गडिचरोली.
उपल ध सेवा :सं थे या संरचना मक त याम ये काय े ाचे
काय लयीन दु र वनी

मांक व वेळा :-

येक तरावरचे तपिशल :222 001, 222 003, 222 005, 222 007,

222 009, 222 011, 222 013.
सा तािहक सु ी व िविश ट सेवस
े ाठी ठरिवले या वेळा :-
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सं थे चा

ा प त ता.

िज हािधकारी तथा
िज हा दं डािधकारी,
गडिचरोली.


अ पर िज हािधकारी.


िनवासी
उपिज हािध
हािध
कारी


तहिसलदार


नायब
तहिसलदार
G:\RTI-MAIN 2015.doc


िज हा
पुरवठा
अिधकारी


सहा.
सहा. िज हा
पुरवठा
अिधकारी

खरे दी
अिधकारी





िवशेष भूसंपादन
अिधकारी
अिधकारी
(सामा य)
य)







उप िज हा
िनवडणूक
अिधकारी

उप
िज हािधकारी
रोजगार हमी
योजना





नायब
तहिसलदार



नायब
तहिसलदार
(िनवडणूक)

अ वल
कारकून

अ वल
कारकून

अ वल कारकून
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िज हा
िनयोजन
अिधकारी


सहा.
सहा. िज हा
िनयोजन
अिधकारी

संशोधन
सहा यक


खिनकम
अिधकारी


वरी ठ
िलिपक


िज हा
शासन
अिधकारी,
अिधकारी,
नगर पािलका
शासन

अ वल
कारकून

िलिपक




अ वल
कारकून


अ वल
कारकून


िलिपक

िलिपक
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िलिपक

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (अ)

गडिचरोली येथील िज हािधकारी काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपशील.
अ

अ.

पदनाम

अिधकार- आ थक

कोण या काय ा/ िनयम/शासनिनणय/

.
1

पिरप का नु सार
िज हािधका

आक मक खच स मंजुरी दे णे

िव

िवभाचे शासन िनणय ि . िवअ 1000/ . . 46/ 2001 िविनयम िद. 11.7.2001

री

वा षक तय दा . 30,000/-

अ वये दान महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील िनयम 19(4) िव ीय अिधकार

िनयम पु. 1978 चा भाग पिहला उपिवभाग दोन अनु . . 1 िनयम 2 व 7
2.

--,,--

सभा बैठका वरील खच

महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील अ. . 10 िनयम 31 (अ) (एक )

महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील अ. . 18 िनयम 68

महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील अ. .19 िनयम 69

महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील अ. . 19 अ िनयम 69

महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील अ. . 28 अ िनयम 76

पुण अिधकार
3

--,,--

वत: या आिणी यां या दु यम
काय लयातील उ मािनवारक
साधनसमु ी साठी खच मंजुर करणे.
ितवष

4

--,,--

ितकाय लय . 5,000/-

शासिकय वाहनां या दे खभाल व
दु

तीवरील खच .

पे ोल वाहनासाठी वाष क रा.
25,000/- व िडझे ल वाहनासाठी
वाष क . 30,000/5

िज हािधका

काय लयीन वाहने ( टाफ कार) व

री

शासकीय वाहनासाठी इंधन/वंगण
तेल /इंिजन ऑईल खरेदी साठी खच
ित वष 3000 िलटस.

6

--,,--

निवन संगणक यं खसरेदी
करणे/ कवा स या उपल ध
असले या संगणक यं णेत वाढ
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अिभ ाय

करणे.
. 1,00,000 पयत
7

---,,--

तातडी या व िनकडी या संगी

महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील अ. . 31 िनयम 79

महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील अ. . 36 िनयम 89

महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील अ. . 38 िनयम 90

महारा

आक मक खच िनयम 1965 मधील अ. . 45 िनयम 169

मु णाचे काम थािनक खाजगी
मु णालयामाफत करणे.
ितवष . 25,000
8

--,,--

फ नचर या दु
ितवष

9

--,,--

तीस मंजुरी .

. 20,000

न याने िनम ण केले या
काय लयासाठी आिण जु या
काय लयासाठी फ नचर आिण जड
व तु सं हा या व तु िवकत घे यास
मंजुरी.
1. जु या काय लया संदभ त पूण
अिधकार.
2. न याने िनम ण केले या
काय लयासाठी ितवष
. 25,000/-

10

--,,--

आ थापने या दै नंिदन उपयोगाकरीत
आव यक असणारे उपकरण, साधन
सामु ी िवकत घेणे/ उपभे य भांडार
समान िवकत घे यास मंजुरी .
ितवष . 50,000
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ब
गडिचरोली ये िथल िज हािधकारी काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकारांचा तपिशल.
अनु .

पदनाम

अिधकार - शासकीय

कोण या काय ा/ िनयम/ शासनिनणय/ पिरप कानु सार

.
1

िज हािधका

महारा

जमीन महसूल अिधिनयमातंगत संपण
ु अिधकार. महारा

री

उदा.1. शासकीय जमीन मंजुरी. 2. जमीनीचे वापरात

जमीन महसूल अिधिनयम, 1966.

बदल.
3. जमीन महसूल आकारणी व वसूली.
4. पैसेवारी जाहीर करणे.
5. शासकीय जमीनीवरील अित मणे दू र करणे/
िनयमानू कुल करणे.
6. अिधकार अिभलेख अ ावत ठे वणे.
2

खाणीमधून गौण खिनज उ खननास परवानगीबाबत.

मुंबई गौण खिनज (उ खनन) िनयम, 1955.

वन जमीन व सावजिनक बांधकाम िवभागास िनिहत
असलेली जमीन वगळता उवरीत सव जमीनीबाबत.
1. अ थाई खिनप ा 10 वष मुदतीपयत.
2. ता पुरता परवाना 10,000 ास चे मय दे पयत.
3

िवकास आराखडयापे ा वेगळया प दतीने जमीनीचा

महारा

िवभागीय नगर रचना अिधिनयम, 1966.

िवकास के यास िज हा दं डािधकारी यांनी अशा कारचे
अनिधकृत काम काढू न टाक यास आदे श दे णे.
4

1. िनवडणूक आयोगानी िज हा िनवडणूक अिधकारी लोक ितिनधी व अिधिनयम, 1951.
हणून िदलेले सव अिधकार (कलम 20अ).
2. िनवडणूक िनणय अिधकारी हणून नेमणूक व अिधकार
(कलम 21).
3. सहा.िनवडणूक िनणय अिधकारी िनयु त कर याचा
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अिभ ाय

अिधकार (कलम 22).
3. िनवडणूक िनणय अिधकारी व सहा.िनवडणूक िनणय
अिधकारी हणून जबाबदारी (कलम 24).
4. िनवडणूक

ीया सुरळीतपणे पूण करणे तव उ त

अिधिनयमातंगत दान अिधकारांचा आव यक ते हा वापर
कर याचा अिधकार (भाग 4).
5

1. िज हा पिरषदे ची िनवडणूक

ीया पार पाडणे (कलम महारा

िज हा पिरषद आिण पंचायत सिमती अिधिनयम, 1961.

14).
2. अ य /उप य

यांचे िव

द चे अिव ास

तावावर

सभा बोलािव याचा (कलम 49).
6

1. रा य शासनानी नगरपालीका े घोिषत कर यासाठी महारा
काढले या जाहीरना यावरील आ ेप

नगरपािलका अिधिनयम, 1965.

वकारणे व ते

रा य शासनास सादर करणे (कलम 3(1)(3).
2. नगरपालीका नगरसेवकांची िनवडणूक

ीया घेणे व

पार पाडणे (कलम 10).
3. मतदार यादी सबंधी अिपलावर िनणय घेणे (कलम
11(5)) (कलम 11 अ(3)).
4. िनवडणूकीचा िनकाल राजप ात िस द करणे (कलम
19(1).
5. नगरसेवक बाबत अनहता ठरिवणेचा (कलम 44)
(कलम 45).
7
8

ामपंचायती या िनवडणूका घेणे. (कलम 11,12 व 13अ). मुंबई ामपंचायत अिधिनयम, 1958.
1.पदिस द उपसंचालक हणून अिधकार (कलम 3(4)).
2. उ त अिधिनयाअंतगत

महारा

क प बािधत य त चे पुनवसन अिधिनयम, 1976.

ा त अिधकार ह तांतरीत

कर याचा अिधकार (कलम 7).
3. ता पुरते व कायम बािधत े

कवा लाभ े

जाहीर

करणे (कलम 14 व 15).
G:\RTI-MAIN 2015.doc

- 12 -

9

1. िज हादं डािधकारी यांना िज हयातील करमणूक मं◌ुबई करमणूक शु क अिधिनयम, 1923.
थळांची तपासणी कर याचा अिधकार (कलम 8).
2. करमणूक शु क महसुल वसुली

हणून वसूल

कर याचा अिधकार (कलम 9).
10

िज हयातील भूसंपादन अिधका-यांचे िनयं ण अिधकारी भूसंपादन अिधिनयम, 1984.
हणून भूसंपादन अिधिनयम, 1984 अंतगत अिधकार.

11

िजवनाव यक व तू उ पादन, पुरवठा व िवतरण यावर िजवनाव यक व तू अिधिनयम, 1955.
िनयं ण ठे व याचे

टीने सदर अिधिनयमा अंतगत बहाल

अिधकार. (कलम 4 व 5).
12

मुंबई

धारण

जिमनीचे

एक ीकरण

व

तुकडे बद
ं ी मुंबई धारण जिमनीचे एक ीकरण व तुकडे बद
ं ी अिधिनयम, 1947.

काय ानु सार पिरपुण नसलेले ह तांतरण अवै य घोिषत
कर याचा अिधकार.
13

1. मुंबई कुळविहवाट व शेतजमीन (िवदभ

दे श) मुंबई कुळविहवाट व शेतजमीन (िवदभ दे श) अिधिनयम, 1958.

अिधिनयम अंतगत चे संपण
ू अिधकार.
14

1. कमाल जमीन धारण करणा-या धारकांनी िविश ट महारा

शेतजमीन (कमाल जमीन धारणा) अिधिनयम, 1961.

नमु यात याबाबतचा तपिशल िज हािधका-याकडे सादर
केला पािहजे (कलम 12).
2. जर धारक मुदतीत तपिशल सादर करीत नस यास ते
ा त कर याचा व दं डिनय कायवाही कर याचा अिधकार
(कलम 13).
3. िज हयात अशा करणांचा तपास करणेचा अिधकार
(कलम 14).
4. उ त अिधिनयातंगत अितिर त घोिषत जमीनीचे
वाटपाचा अिधकार व याकरीता तहिसलदार दज पे ा
कमी

नसले या

अिधका-याला

िनयु त

कर याचा

अिधकार (कलम 27).
15
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यापण अिधिनयम, 1974.

कलम 3 नु सार, तहिसलदार/ उपिवभागीय अिधकारी
यांना

दान असले या अिधकारावर पयवे ीय िनयं ण

िज हािधकारी यांचे आहे .
(कलम 9).
16

1. िज हयात रोजगार हमी योजना राबिवणे व याची महारा

रोजगार हमी योजना अिधिनयम, 1977.

अंमलबजावणी करणे. (कलम 6).
2. िज हयाचा िनयोजन आराखडा तयार करणे (कलम
7).

G:\RTI-MAIN 2015.doc

- 14 -

क

फौजदारी शाखा
अ.

पदनाम

अिधकार- फौजदारी

कोण या काय ानु सार/ शासन िनणय / परीप क

िज हादं डािधका

िज हादं डािधकारी यांनी आपले अिधन त कायकारी दं डािधकारी यांना

फौजदारी ि या संिहता-1973 चे कलम 22

री

कोणतेही अिधकार या े ात वापरता येतील यांना थािनक सीमा

.
1.

वेळोवेळी ठरवून दे णे
2.

िज हादं डािधकारी यांनी आपणा दु यम असणा-या दं डािधका-यांम ये तसेच

फौजदारी ि या संिहता-1973 चे कलम 23

अपर िज हा दं डािधका-याला कामकाज वाटू न दे णे याबाबत वेळोवेळी या
संिहतेशी सुसंगत असे िनयम करणे अथवा िवशेष आदे श दे णे.
3.

िज हादं डािधकारी यांनी या य ती आप या मते या िज

ाचा सरकारी

फौजदारी ि या संिहता-1973 चे कलम 24 (4)

अिभयो ता कवा अपर सरकारी अिभयो ता हणून िनयु त हो यास यो य
असतील यां या नावाची यादी तयार करणे.
4.

कायकारी दं डािधकारी यांनी आपले काय े ात शांतता राख यासाठी व

फौजदारी ि या संिहता-1973 चे करण-8

चांग या वागणूकीसाठी जािमन घेणे.
5

शांतता व सु यव था राख याकरीता सावजिनक िठकाणी उप व कर यास

फौजदारी ि या संिहता-1973 चे कलम-133

ितबंध घाल यास सशत आदे श दे णे.
6

शांतता व सु यव था राख याकरीता सावजिनक िठकाणी आशंिकत

फौजदारी ि या संिहता-1973 चे कलम-144

संकटा या कवा उप वा या अशा तातडी या करणात आदे श काढणे.
7

जिमन कवा पाणी यासंबध
ं ी या तं

ामुळे शांतता भंग हो याचा संभव अशा

फौजदारी ि या संिहता-1973 चे कलम-145

बाबतीत ता काळ कायवाही करणे.
8

फोटक पदाथ हाताळणे , साठवणूक करणे, िव ी करणे याबाबत परवाने

फोटक पदाथ अिधिनयम 1984

दे णे
9

पे ोिलयम पदाथ साठवणूक करणे करीता ना हरकत माणप दे णे

पे ोिलयम कायदा 1934, पे ोिलयम अिधिनयम
1976 चे कलम 144
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अिभ ाय

10

पे ोिलयम पदाथ साठवणूक करणे करीता ना हरकत

माणप दे यास

पे ोिलयम कायदा 1934, पे ोिलयम अिधिनयम

.

नकार दे णे.

1976 चे कलम 150.

11

िज हादं डािधकारी यांनी आप या ािधकारा या े ात श े, कवाईत,

मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 16

.

कसरत, य तीवर व घडत असले या गो टीवर नजर ठे वणे, पर पर संबध
ं ,
कामांची वाटणी, िवधीचा, आदे शांचा आिण काम चालिव या या रीतीचा
अ यास या सव बाबतीत पोलीस िवभागाला िनदश दे वून िनयमन करणे

12

महसूल आयु ताचे कायदे शीर आदे शास अिधन राहू न िज हादं डािधकारी

.

यांनी पोलीस िवभागावर िनयं ण ठे वणे.

13

िज हादं डािधकारी यांनी िज

.

िवभागाला गु हे -सराईत गु हे गारांची मािहती, अ यव था न होऊ दे णे-जमाव

ात शांतता व सु यव था ठे व यासाठी पोलीस

मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 17
मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 18

मनोरंजनाचे खेळ व िनयमन, पोलीस दलाची िवभागणी वाटणी, पोलीस
अिध क यांचे हाताखालील पोलीस अिधका-यांची वागणूक चािर य, इतर
उपयु त साधनाचा वापर करणे या सव गो ट ची मािहती पोलीस अिध क
यांचेकडू न घेणे.
14

िज हादं डािधकारी तसेच रा य शासनाने श ती दान केलेला उप-िवभागीय

.

दं डािधकारी आपले े ात य तीस कवा मालम स
े भय, धोका कवा इजा

मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 56

िनम ण करतील कवा यापासून भय, धोका कवा इजा उ प हो याचा
संभव असा अपराध करणा-या य तीस आपले काय े ातून तडीपार
कर याची कायवाही करणे.
15

सावजिनक िठकाणी केले या गु

ाबाबत आरोपीस िश ा झाली अस यास

.

परत आरोपीकडू न असे अपराध हो याचा संभव असेल तर आरोपीस ह पार

मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 57 (अे)

कर याचे आदे श दे णे.
16

तडीपार आरोपीस घटनेचे गांभीय, थािनक पिर थतीचा िवचार क न दोन

.

वष पयत मुदती या कालावधीत तडीपारीचे आदे श दे णे.

17

सावजिनक िठकाणी केले या गु

.

तडीपार कर यात आले या आरोपीस आपले हणने मांड याची संधी

ासंबध
ं कलम 55, 56, 57 व 57 अे अ वये मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 59(1)

दे याची कायवाही करणे.
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18

श

हाताळ यास श

परवाना मंजूर करणे अथवा ना मंजूर याबाबत

.

कायवाही करणे.

19

िज हादं डािधकारी यांची परवानगी न घेता िवव ीत िठकाणी िवनापरवाना

.

श

श

अिधिनयम 1959 चे 13, 38

श

अिधिनयम 1959 चे 25/3

धारण के यास यायालयात दोषारोप प दाखल कर यास परवानगी

दे णे.
20

उपिवभागीय दं डािधकारी यांना गावाम ये पोलीस पाटील यांची िनयु ती

.

करणे.
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महारा

हलेज पोलीस ॲ ट 1967 चे कलम 5(4)

कलम 4 (1) (b) (ii)
नमुना (ब)
गडिचरोली ये थील िज हािधकारी काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या कत यांचा तपशील.

शाखा- आ थापना.
अनु . .

पदनाम

कत ये

कोण या काय ा / िनयम / शासनिनणय / पिरप का
नु सार

1

आ थापना-1

अिधकारी / कमचारी यांचे सेवािवषयक बाबी हाताळणे

महा.नागरी सेवा िनयम 1981

2

आ थापना-2

अिधकारी / कमचारी यांचे सेवािवषयक बाबी हाताळणे

महा.नागरी सेवा िनयम 1981

3

आ थापना

आ थापना-1 व 2 यांना सहा यक हणून काम हाताळणे

महा.नागरी सेवा िनयम 1981

मंडळ अिधकारी / तलाठी यांचे सेवािवषयक बाबी

महा.नागरी सेवा िनयम 1981

सहा यक
4

आ थापना-3

हाताळणे
शासिकय परी ा हाताळणे
5

अंदाज

अंदाजप क तयार करणे

मुंबई िव ीय िनयम

6

िबल-1

वग-1 व वग-3 चे वेतनपट हाताळे णे

महा.नागरी सेवा िनयम 1981

7

िबल-2

वग-4 चे वेतनपट व वग-1 ते वग-4 चे वास दे यके

महा.नागरी सेवा िनयम 1981

हाताळणे
8

फौजदारी

फौजदारी

ीया संिहता नु सार काम हाताळणे

9

कमरणुक कर

करमणुक िवषयी कामे हाताळणे

फौजदारी

मुंबई करमणुक कर अिधिनयम 1923

िनरी क-1
G:\RTI-MAIN 2015.doc
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अिभ ाय

10

करमणुक कर

करमणुक िवषयी कामे हाताळणे

मुंबई करमणुक कर अिधिनयम 1923

सहा यक हणून काम हाताळणे

मुंबई करमणुक कर अिधिनयम 1923

जिमन िवषयक अपील करणे हाताळणे ,

महा. जिमन महसुल अिधिनयम 1966

िनरी णक-2
11

करमणुक कर
िलपीक

12

तुतकार

वातं सं ाम सैिनक करणे
दौरा काय म
मािहतीचा अिधकार
राजीव गांधी अिभयान
13

िज हा नाझर

काय लयीन यव थापन हाताळणे

14

रोखपाल

काय लयीन रोख र कम बाबत कामे हाताळणे

मुंबई िव ीय िनयम

15

पे शन

वग-1 ते वग-4 चे सेवािनवृ

महा नागरी सेवा िनवृ ीवेतन िनयम 1982
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शाखा- िनवडणुक
अ.

पदनाम

कत ये

कोण या काय ा / िनयम शासन िनणय पिरप कानु सार

अिभ ाय

2.

3

4

5

.
1.
1.

2

उप िज हा

लोकसभा / िवधानसभा / िवधान पिरषद / िज हा

िनवडणूक

पिरषद व पंचायत सिम या / ामपंचायत िनवडणूक /

अिधकारी

िविन द ट सहकारी सं था / थािनक ािधकारी सं था

पिरषद व पंचायत सिम या अिधिनयम,1961, मुंबई ामपंचायत अिधिनयम,1951,

व इतर सहकारी सं था इ यादी िनवडणूकीची कामे

िव ीय िनयम,1959, महारा

हाताळणे , यावर दे खरेख िनयं ण ठे वणे तसेच

सेवा िनयम,1981 अनु सार तसेच भारत िनवडणूक आयोग, रा य िनवडणूक

िवधानसभा मतदार संघाचे मतदार यां ाबाबतची कामे

आयोग व शासन याचे आदे श, िनणय, पिरप क , सुचना व िनदशानु सार पार

हाताळणे व यावर दे खरेख िनयं ण ठे वणे.

पाड या जातात.

नायब

-- वर माणे --

िनवडणुक ि या तसेच िनवडणूक संबध
ं ातील कामे िनवडणूक कायदा, लोक
ितिनधी व अिधिनयम,1950 व 1951, मतदार न दणी िनयम,1960 िज हा
आक मक खच िनयम,1965, महारारा

नागरी

-- वर माणे --

तहिसलदार
3

अ वल

ामपंचायत, िज हा पिरषद व पंचायत सिम या,

िनवडणुक ि या तसेच िनवडणूक संबध
ं ातील कामे िनवडणूक कायदा, लोक

कारकून

थािनक ािधकारी सं था मतदार संघ इ यादी

ितिनधी व अिधिनयम,1950 व 1951, िज हा पिरषद व पंचायत सिम या

िनवडणूक पि येसंबध
ं ातील कामे, यासंबध
ं ातील

अिधिनयम,1961, मुंबई ामपंचायत अिधिनयम,1951 अनु सार तसेच रा य

अपील करणे , या संबध
ं ातील इतर िनवडणूक कामे

िनवडणूक आयोग व शासन याचे आदे श, िनणय, पिरप क , सुचना व

करणे तसेच भारी अिधकारी यांनी िदलेले आदे श /

िनदशानु सार पार पाड या जातात.

िनदशानु सार सव कामे करणे.
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4

अ वल

िनवडणूक शाखेतील आ थापना िवषयक बाबी व

िनवडणुक ि या तसेच िनवडणूक संबध
ं ातील कामे िनवडणूक कायदा, लोक

कारकून

रोखपाला यासं◌ंबध
ं ातील सव कामे / काय लयीन

ितिनधी व अिधिनयम,1950 व 1951, मतदार न दणी िनयम,1960 िज हा

लेखन साम ी/ सािह य खरेदी, वाहन अिध हण

पिरषद व पंचायत सिम या अिधिनयम,1961, मुंबई ामपंचायत अिधिनयम,1951,

इ यादी बाबत प

िव ीय िनयम,1959, महारा

यवहार / ए.सी. व िड.सी., िबले

तयार ü करणे / मासीक वेतन दे यके, भ.िन.िन.,
वास भ ा व अ ीम िबले तयार क न कोषागारात
सादर करणे / तहिसल तरावरील वेतन, वास,

आक मक खच िनयम,1965, महारारा

नागरी

सेवा िनयम,1981 अनु सार तसेच भारत िनवडणूक आयोग, रा य िनवडणूक
आयोग व शासन याचे आदे श, िनणय, पिरप क , सुचना व िनदशानु सार पार
पाड या जातात.

अ ीम िबले ित वा री क न पाठिवणे / मािसक,
ैमािसक, आठमाही, नवमाही व वा षक िववरणप े
तयार करणे व प

यवहार / लेखािशष 2015-

िनवडणूक , 2053- िज.प व पं.स. व ामपंचायत
िनवडणूक ताळमेळ करणे / तसेच भारी अिधकारी
यांनी िदलेले आदे श, िनदशा माणे सव कामे करणे.
5

किन ठ

लोकसभा / िवधानसभा / िवधान पिरषद / िविन द ट

िलपीक

सहकारी सं था / थािनक ािधकारी सं था, इतर

िनवडणुक ि या तसेच िनवडणूक संबध
ं ातील कामे िनवडणूक कायदा, लोक
ितिनधी व अिधिनयम,1950 व 1951, मतदार न दणी िनयम,1960 अनु सार

सहकारी सं था व मतदार न दणी इ यादी िनवडणूक

तसेच भारत िनवडणूक आयोग व शासन याचे आदे श, िनणय, पिरप क , सुचना व

पि येसंबंधातील कामे, यासंबध
ं ातील अपील करणे,

िनदशानु सार पार पाड या जातात.

या संबध
ं ातील इतर िनवडणूक कामे करणे तसेच
भारी अिधकारी यांनी िदलेले आदे श / िनदशानु सार
सव कामे करणे.
6

िशपाई

भारी अिधकारी यांनी िदलेले आदे श / िनदशानु सार
वग-4 कमचा-यांची कामे करणे.
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शाखा- जिमन.
अनु

पदनाम

कत ये

कोण या

.

अिभ ाय

कायदया/
िनयम/शासन
िनणय
/ पिरप कानु सार

1
1

2

3

4

तहिसलदार

जिमन शाखेतील कामाकाजावर व कमचा-यांवर दे खरेख, भारी अिधकारी (जिमन

(सामा य)

शाखा) हणून काम पाहाणे.

2

नायब तहिसलदार (जिमन)

3

अ.का.जिमन-1

..... वरील माणे .......

1. जिमन मंजूरीची करणे हाताळणे ,

महारा

2. वन जिमनीमुळे अडलेले सचन

क पा ना पय यी जिमन उपल ध

दे णेबाबतची न थी,
हाताळणे.

4. वन जिमन िनवणीकरणाचे
अ.का.जिमन-2

तावाबाबत प

1. अकृषक व अनािधकृत अकृषक

अ.का.जिमन-3

महारा

जिमन

2. गावठाण िव तार योजना,

महसुल अिधिनयम

3. नागरी े घोिषत करणे.

1966
हाताळणे.

1. गांव/तालुका/िज हा नमूनेसंबध
ं ी

अिभलेख अ ावत ठे वणे.

महारा

जिमन

2. शासकीय वसुलीबाबत न थी.

महसुल अिधिनयम

3. जमा रकमेचे अंदाजप क/ताळमेळ

1966

4. शासकीय पड ,गायरान व वन

जिमनीवरील शेतीसाठी झाले या

अित मणांची मािहती सादर करणे.
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यवहार न थी.

बाबत न थी,

4. नझुल जिमनीबाबतची न थी
5

क न महसुल अिधिनयम
1966

3. झुडपी जंगलाबाबतची न थी
4

जिमन
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5

5. पंचायत राज सं थांना

य जमा

रकमेवर अनु दान वाटप.

6. न.पा. े ातील रोहयो/ िश ण उपकर तसेच ा.पं. े ातील िश ण करा या
य जमा रकमेवर अनु दान वाटप.
6

स.अ.भू.अ.

1. र बी/ खरीप िपकांची पैसेवारी

महारा

जिमन

2. पज यमान व िपक पिर थती अहवाल

महसुल अिधिनयम

3. आदश त याची मािहती तयार करणे.

1966

4. वा षक तू व िपक अहवाल.
5. मसाहत गांवाची मािहती तयार करणे
6. राज व अिभयान.
7. कृषी गणना
8. िज हयातील िपकांचे उ प ाचा

अंदाज व आढावा काढ याचे

योगबाबत न थी.
7

8

अ.का. (टं चाई)

1. नैस गक आप ी व मदत काय.

महसुल व

2. मु यमं ी सहा यता िनधी

वनिवभाग

3. पाणी टं चाई

शा.िन. .Estt.

4. शेतकरी अपघात िवमा योजना.

5182 /CR455/

5. महारा

82/E-8

कुटू ं ब क याण योजना/

6. सामािजक सुर ा योजना

Dt. 12.10.1982

क.िल.

1. अ.का.जिमन-1 यांना मदतनीस,

महारा

सहा.जिमन-1/

2. मािहती संगणकीकरण करणे,

महसुल अिधिनयम

तगाई/ प

3.

1966

टे शनरीबाबत न थी हाताळणे

4. लेखािशष 6401 0017 िपक
हाताळणे ,
5. पाणी वाटप परवानगीची न थी.
6. महसुली करणांची मािहती सादर
करणे
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संवधन िवषयक कज बाबतची

न थी

जिमन

9

क.िल. िनरी णे

1. महालेखापाल यांचे जमा लेखा आ ेप.

महारा

2. अ.ले.प.आयु त काय लयाचे लेखा आ ेप.

महसुल अिधिनयम

3. िनरी णाबाबत न थी हाताळणे

1966

4. यायालयीन करणे वीकारणे व
5. टपाल

वाटप करणे.

वकारणे व िवतरण करणे

(जिमन शाखा)
6. सभेची िटपणी संकिलत क न सादर करणे.
7. स.अ.भु.अ. यांना मदतिनस हणुन
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कामे.

जिमन

शाखा- रोजगार हमी योजना.
अ.

पदनाम

कत ये

कोण या काय ा/

.

अिभ ाय

िनयम/शासन िनणय
/पिरप कानु सार

1
1

2

3

4

उपिज हािध

1) रोहयो शाखेत आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून काम पाहाणे

शा.िन.िन.िव. .इजीएस-

कारी रोहयो

2) रोहयो शाखेतील सव कमचारी यांचे कामावर दे खरे ख ठे वणे व कमचा-यांचे गोपिनय 1278/72/इएमपी-5, िद.7.10.1978 व
अहवाल िलहीणे.

शा.िन.िन.िव. .इजीएस-1277

3) काय लयात कवा आयु त काय लय कवा मं ालय मुंबई येथे होणा-या बैठकीस /81 इएमपी-5, िदनांक
हाजर होणे.

26.7.1978

4) आपले अिधन त असलेले कमचा-याकडे टपालातून

ा त झाले या

करणाचा

वरीत िनपटारा कर याकरीता ल दे णे.

शा.पिर.िन.िन. .रोहयो-2077/इएमपी-8

5) रोहयो कामाचे िनरी ण करणे

िदनांक 22-2-1978

6) विर ठ अिधका-यांनी सांिगतलेली इतर सव कामे.
2

3

उपअिभयंता

किन ट
अिभयंता

1) रोहयो कामाचे िनरी ण करणे

शा.िन.

2)

िद.1.12.03

टाचारा या करणाची चौकशी क न िज हािधकारी यांना अहवाल सादर करणे.

3) किन ट अिभयंता यांनी तपासले या अंदाजप काची पडताळणी करणे.

शा.पिर.िन.िव. .रोहयो-

4) रा.का.धा.का.अंतगतची कामे तसेच अंदाजप काची कामे.

1187/ .92/रोहयो-1, िद.4/3/1987

1) रोहयो अंतगत द ता पथकाने केले या िनरी णाचे न दी घेऊन िनरी ण िनहाय शा.िन.
यं णेकडू न िनरी णाचे अनु पालन करवून घेणे
3) अंदाजप के व आराखडे
प

आ थाप-1103/

172/रोहयो-3

2) द ता पथकाचे िनरी णात सहभागी होणे व पुव मंजूरी ा त करणे.

G:\RTI-MAIN 2015.doc

आ थाप-1103/ .172/रोहयो-3

ा त न झाले या कामाचे अंदाजप के ा त कर याबाबत

यवहार करणे.
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िद.1.12.03

5

4) रोहयो अंतगत सव कार या कामाची अंदाजप के/आराखडे याची तपासणी क न
ट
ु या विर ठांचे नजरेस आणून दे णे. यासंबध
ं ीप
5) रा.का.धा.का.अंतगत सव

यवहार करणे.

कार या कामाची अंदाजप के/आराखडे यांची तपासणी

क न ट
ु या विर ठांचे नजरेस आणून दे णे. यासंबध
ं ीप
6)
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यवहार करणे.

भारी अिधकारी यांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे करणे.
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4

उपलेखापाल

1. काय वीन यं णे या उपिवभागीय काय लयात लेखा शाखेचे द ता पथकासोबत
िनरी ण करणे.
2. महारा

शा.पिर. .रोहयो2085/ .59/इएमपी-

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत कमचा-यां या कज चे अंदाजप क

तयार करणे.

7िद.2.12.1986
शा.पिर. .एसडी-

3. म ारोहयो अंतगत ú केले या खच चे ताळमेळ करणे.

1082/सीआर-90/24

4. म ारोहयो अंतगत िवलंब झाले या हजेरीपटाबाबत न ती हाताळणे.

कोष-5 िद.24.9.86

5. महारा

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत लेखा तपासणीत आढळले या

आ ेपाची पुत करणे.
6. अंमलबजावणी अिधका-यांनी ठे वले या ले याची तपासणी करणे.
7. महारा

यवहार करणे.

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत प 2 अ व 3 अ संपण
ू यं णेकडू न

मागिवणे व एकजाई
9. महारा

गती अहवाल तयार क न शासनास सादर करणे.

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत आिदवासी/गैरआिदवासी अंतगत

शा.पिर. .खचिन2588/ .50/इएमपी
7 िद.8.2.1989

शासनाकडू न वेळोवेळी पतमय दे ची मागणी करणे व तीचे अंमलबजावणी अिधका-

शा.िन. .इजीएस-

यांना वाटप करणे खच बाबत वेळोवेळी मािहती ा त करणे.

1074/पी-4 िदनांक 11.10.74

10. महारा

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत हजेरी सहा यकांचे वेतनावरील

पतमय दा संबध
ं ीत यं णेला
11. वाटप करणे व खच ची मािहती ठे वणे.
12. महारा

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत फलो पादन व जवाहर िवहीरी

बाबीवरील पतमय दा संबध
ं ीत यं णेला वाटप करणे व खच ची मािहती ठे वणे.
13. रोहयो अंतगत 20 कलमी काय मा अंतगत झाले या खच चा ताळमेळ करणे.
14. महालेखापाल काय लयाकडू न ा त होणा-या ा प पिर छे द व लंिबत
करणाचा िनपटारा करणे.
15. मा. िज हािधकारी व उपिज हािधकारी (रोहयो) यांनी वेळोवेळी सोपिवलेली संपण
ू
कामे करणे.
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.13

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत कामाची खातेवही ठे वून याम ये

खच ची न द घेणे व यासंबध
ं ीप
8. महारा

रोहयो िनयम
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5

अ वल कारकून 1) महारा
-1

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत िज हा अंतगत तालुका तरीय

अंमलबजावणी अिधका-यां या पाि क / मािसक सभा इ यादीची िटपणी तयार
करणे.
2) महारा

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत गैर यवहार /

कारवाईची न ती ठे वणे व प
3) महारा

यवहार करणे.

शा.पिर. .इजीएस-

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत सिमती या िवभागीय / िज हा

बैठकीची
4) महारा

टाचारासंबध
ं ी

ावलीची मािहती तयार करणे.

िद. 23.10.1980

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत ैमािसक आढावा बैठकीची मािहती

तयार करणे.
5) िज हा सम वय व राज व अिधका-यांची सभेची मािहती तयार करणे. सभेचे कायवृ
तयार करणे.
6) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 बाबत न ती हाताळणे.
7) लोकशाही िदना िनिम

ा त होणारी त ारी बाबत न ती हाताळणे.

8) रोहयो व म ारोहयो अंतगत महरा

शासन व क शासना या सुचने माणे िविवध

सिमती गिठत करणे, सिमती या बैठिकचे इितवृ

िलहीणे व इितवृ ातील अनू पालन

करणे.
9) मा. िज हािधकारी व उपिज हािधकारी (रोहयो) तसेच वेळेवर सांिगतलेली संपण
ू
कामे करणे.
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6

अ वल कारकून 1) म ारोहयो अंतगत मजूर उप थती आठवडी अहवाल सव तहिसलदार यांचे कडू न
-2

आठवडयाम ये कामावर असले या/मजूरांची मािहती घेणे.
2) महारा

ामीण रोजगार हमी योजना सा तािहक अहवाल तयार करणे.

3) कामासाठी धा य रा ीय काय म सा तािहक अहवाल तयार करणे.
4) रोजगार हमी योजना सा तािहक अहवाल तयार करणे.
5) संपण
ू
ािमण रोजगार योजना सा तािहक अहवाल तयार करणे.
6) संपण
ू योजनेचा गोषवारा सा तािहक अहवाल तयार करणे.
7) नमूना - 4 व नमूना - 7 ची मािहती संकलीत करणे व यापूढे मजूरां या मागणीनु सार
कामे सु कर याबाबत कायवाही करणे.
8) म ारोहयो अंतगत मजूर न दणीबाबत पंधरवाडी अहवाल, ओळखप , रोजगारप क
(जॉब काड) व

नमूना 4 प

ा त क न, नमूना 7 प वाटप करणे बाबत

मािहती संकिलत करणे व न त हाताळणे.
9) मापदं डानु सार रोहयो कामाची िनरी णे
अ) सव तहिसलदार ब) सव काय वीत यं णा क) सव उपिवभािगय अिधकारी.
10) रोहयो कामाचे मापदं डानु सार मािसक िववरणे तयार करणे.
11) मनु य िदवस मािहती काढू न िववरण तयार करणे
12) नवसंिजवनी योजनेची मािहती गोळा क न मािसक िववरणे तयार करणे.
13) नोडल ऑफीसर नेमणूक व कायिवषयक न ती हाताळणे.
14) रोहयो शासिकय िनयं णाबाबत न ती हाताळणे.
15) मा. िज हािधकारी व उपिज हािधकारी (रोहयो) यांनी सांिगतलेली संपण
ू कामे
करणे.
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6

अ वल कारकून
-3

1. महारा

ामीण रोजगार हमी योजने संबंधाने िज हा वाष क िनयोजनासंबध
ं ी संपण
ू

न ती हाताळणे व िज हा वा षक िनयोजन तयार करणे.
2. महारा

1086/ .52/इएमपी

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत संपण
ू यं णेकडू न

12 िद.22.9.1986

आिदवासी/गैरआिदवासी संबध
ं ीची मािहती ा त क न ती एकजाई क न शासनास

शा.पिर. .रोहयो- 2088/ .45/रोहयो-

सादर करणे.

6 िद.26.7.88

3. सुिश ीत बेरोजगार या संबध
ं ीत संपण
ू न ती सांभाळणे .
4. महारा

ामीण रोजगार हमी योजने शाखेचे दै नंिदनी हाताळणे , लंिबत

करणाचा जलद गतीने िनपटारा कर याचे

टने संबध
ं ीत िलपीकास चेतना दे णे.

5. काय लयात ा त होणारी टपालाची न द घेणे व संबध
ं ीतांस िवतरण करणे.
6. महारा

ामीण रोजगार हमी योजने शाखेचे

आठवडी/पंधरवाडी/मािसक/ ैमािसक/सहामाही/वाष क िववरणासंबध
ं ी पीआरपीआरबी रिज टर तयार करणे.
7. म ारोहयो शाखेतील सव िलपीकांकडू न वकशीट गोषवारा ा त क न संबध
ं ीत
शाखेस सादर करणे.
8. महारा

ामीण रोजगार हमी योजने संबंधीत सव प े व न दवहया मु णालयातून

ा त क न संबध
ं ीतांना िवतरीत करणे.
9. म ारोहयो अंतगत नमूना 1 ते नमूना 16 िनगिमत करणे व याचा िहशोब ठे वणे.
10. मा. िज हािधकारी व उपिज हािधकारी (रोहयो) यांनी वेळोवेळी सोपिवलेली संपण
ू
कामे करणे.
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7

अ वल
कारकूनाभूरोहका

1) महारा

ामीण रोजगार हमी योजने या कामावर झाले या अपघात

तांना

िनयम 1979 मधील िनयम

.14

सानु ह अनु दान दे यासंबध
ं ी न ती हाताळणे.
2) महारा

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत मजूरांना दे यात येणा-या सोयी

सवलतीबाबत न ती हाताळणे.

1275/इएमपी-8

3) म ारोहयो अंतगत वाहन करार करणे, वाहन करारा माणे िनयमाचे पालन करणे,
वाहन दै ारा दै नंदीनी तपासनी करणे व िनय ण ठे वणे.

िद.15.2.1978
शा.िन. .रोहयो-

4) म ारोहयो अंतगत मनु यबळाचा पुरवठा करणे व यावर िनयं ण ठे वणे तसेच
करारप दतीनु सार

शा.िन. .इजीएस-

सहा यक काय म अिधकारी व संगणक ऑपरेटर यांचे

1288/ .65/इएमपी 3 िद.25.4.89

हजेरीपट अ ावत क न यावर िनयं ण ठे वणे.
5) महारा

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत हजेरी सहा यकांबाबत यायालयीन

करणे हाताळणे.

शा.िन. .रोहयो-

6) हजेरी सहा यकांची सेवा संबध
ं ीत करणे हाताळणे.

रोहयो-10 िदनांक 6.11.2004

7) धा य कुपनाचे वाटप करणे.
8) जवाहर योजने अंतगत िवहीरीचे संबध
ं ातील संपण
ू
करणे हाताळणे.
9) रा ीय कामासाठी धा य कायबाबत संपण
ू न ती हाताळणे.
10) संपण
ू
ामीण रोजगार योजनेची न ती हाताळणे.
11) मा. िज हािधकारी व उपिज हािधकारी (रोहयो) यांनी वेळोवेळी सोपिवलेली संपण
ू
कामे करणे.
8

किन ट

1) महारा

ामीण रोजगार हमी योजना शाखेतील राजपि त अिधकारी व कमचारी

िलपीक-

यांचे मािसक वेतन दे यके, वासभ ा दे यके, भ.िन.िन. दे यके, थकबाकी दे यके,

आ थापना/रो

काय लयीन खच ची दे यके तयार करणे.

खपाल / नाझर

2) मु य लेखािशष 2505 या लेखािशष चे िबल रिज टर हाताळणे व िवहीत मुदतीत
खचताळमेळाचे काम पुण करणे.
3) रोहयो अंतगत जीपगाडी करीता लागणारे इंधन, दु

ती करीता येणा-याखच चे

एसी, डीसी बील तयार करणे व कोषागारात पाठिवणे.
4) रोख र कम हाताळणे , रोखपेटी व रोकडवही हाताळणे तसेच अिध/कम. यांना रोख
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र कमेचे वाटप करणे.
5) काय लयाला लागणा-या आव यक व तुंचा पुरवठा क न, काय लया या
व छतेकडे ल ठे वणे.
6) काय लयाम ये िप या या पा याची यव था करणे, सभा व बैठकी या वेळी चहा
पा याची यव था करणे.
7) महा. ामीण रोजगार हमी योजना शाखेकरीता लागणारी आव यक लेखनसामु ी
पुरिवणे व िहशोब ठे वणे.
8) जडसं ह व तुची न द िवहीत न दवहीत ठे वणे.
9) चतुथ ेणी कमचारी व वाहन चालक यांना गणवेश व छ या इ. पुरिव याबाबत
प

यवहार करणे.

10) चतुथ ेणी कमचा-यांचे भिव य िनव ह िनधी लेखा िहशोब क न न दवही अ ावत
ठे वणे.
11) महारा

ामीण रोजगार हमी योजना शाखेतील अिधकारी/कमचारी यांचे

सेवापु तक अ ावत ठे वणे.
12) अिधकारी/कमचा-यांचे आ थापना बाबी◌ेसंबंधी आव यक प

यवहार करणे व

वा षक वेतनवाढी मंजूर करणे तसेच वेतन िनि ती करणे.
13) वाहन चालकाचे अितकालीक भ ा करण मंजूर क ने व अितकालीक भ याची
दे यके कोषागारात पाठिवणे.
14) मा. िज हािधकारी तसेच उपिज हािधकारी (रोहयो) यांनी वेळोवेळी सांिगतलेली
संपण
ू कामे करणे.

G:\RTI-MAIN 2015.doc

- 32 -

9

किन ट
िलपीक-2

1) महारा

ामीण रोजगार हमी योजना अंतगत

शा.िन. .रोहयो-

नवीन कामाचे अंमलबजावणी यं णेला वाटप

1086/ .125/

करणे.

20.10.1986

2) महारा

ामीण रोजगार हमी योजना कामांना

शासकीय मंजूरी दे याबाबत आदे श तयार करणे
व न ती ठे वणे व याबाबत यं णेशी प

यवहार

करणे.
3) महारा

ामीण रोजगार हमी योजना अंतगत

अपुण कामाची मािहती ठे वणे व यं णेशी
प

यवहार करणे.

4) महारा

ामीण रोजगार हमी योजना अंतगत पुण

झाले या कामाचे पुण वाचे दाखले यं णेकडू न
ा त क न घेणे व न ती ठे वणे.
5) महारा

ामीण रोजगार हमी योजना संबध
ं ी शासनाकडू न ा त होणा-या मह वाचे

शासन िनणयाचे अनु पालन कर यास काय वीत यं णेला सुचना दे णे.
6) रोहयो फळबाग शासकीय मंजूरी व प

यवहार.

7) म ारोहयो अंतगत प अ व मािसक गती अहवाला या भाग-4 ची मािहती तयार
करणे.
8) मा. िज हािधकारी व उपिज हािधकारी (रोहयो) यांनी वेळोवेळी सोपिवलेली संपण
ू
कामे करणे.
10

किन ट
िलपीकद ता पथक

1) महारा

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत द ता पथकाने केले या िनरी णाचे

न दी घेवून िनरी ण िनहाय यं णेकडू न िनरी णाचे अनु पालन करवून घेणे.
2) महारा

ामीण रोजगार हमी योजन या द ता पथकाचे िनरी णात सहभागी होणे

व पुव मंजूरी ा त करणे.
3) महारा

ामीण रोजगार हमी योजनेचे अंदाजप के व आराखडे ा त न झाले या

कामाचे अंदाजप के ा त कर याबाबत प
4) महारा
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इएमपी-9

िदनांक

आराखडे यांची तपासणी क न ट
ु या विर ठांचे नजरेस आणून दे णे. यासंबध
ं ी
प

यवहार करणे.

5) महारा

ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत शासन, आयु त व िज हा

पातळीवरील सभेबाबत तांि क मािहती बाबत िट पणी तयार करणे.
6) िज हािधकारी व उपिज हािधकारी (रोहयो) यांचे आदे शा वये तांि क त ार बाबत
तपासणी चौकशी क न मौका पंचनामा अहवाल तयार करणे.
7) म ारोहयो अंतगत आयु त व शासन तरावरील सभा व बैठिकची मािहती संकिलत
करणे.
8) मा. िज हािधकारी व उपिज हािधकारी (रोहयो) यांनी सांिगतलेली संपण
ू कामे
करणे.

शाखा- थािनक िनधी.
अ. ं

पदनाम

कत ये- शासिकय

कोण या काय ा/ िनयम/शासनिनणय/

.
1.

पिरप कानु सार
भारी

िज हयातील सव नगर पिरषदांचे कामकाजावर पयवे ण व संिनयं ण करणे आिण

महारा

िज हािधकारी यांचेकडे करणे मा यता व मंजुरीसाठी सादर करणे.

औ ोिगक नगरी अिधिनयम 1965 अंतगत

िज हा क प

िज हयातील सव नगर पिरषदांचे कामकाजावर व सुवण जयंती शहरी रोजगार

महारा

अिधकारी,

योजनांचे पयवे ण व संिनयं ण करणे आिण िज हािधकारी यांचेकडे करणे मा यता व

शासन िनणय

िज हा नागरी

मंजुरीसाठी सादर करणे.

/ 2389/ . . 163 / 94/िन-33, िद. 6

अिधकारी,

नगर पािलका, नगर पंचायती व

न.पा. शासन,
गडिचरोली
2

िवकास यं णा

शासन नगर िवकास िवभाग,
. पीएम आययुपीईपी 1694

आ ट बर, 1997.

(डु डा)
गडिचरोली
3

अ वल कारकून
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ताव

महारा

नगर पािलका,नगर पंचायती व

अिभ ाय

(नगर पािलका
शासन)

शासनास अंितम मंजुरीस सादर करणे.

औ ोिगक नगरी अिधिनयम 1965 अंतगत

2. नगर पािलका कमचा-यांना सेवत
े ून बडतफ कर याचे करणाची छाननी क न
िज हािधकारी यांचेकडे सादर करणे.
3. सावजिनक िनवडणूकीकिरता भाग रचना करणे, संदभ तील कलम 10 नु सार
कायवाही क न अंितम मंजुरी किरता िज हािधकारी यांचेकडे सादर करणे.
4. नगरपािलका सावि क िनवडणूकी किरता भाग रचना तयार करणे
5. नगर पािलकां या साव ीक व पोटिनवडणूका घेणेरा य िनवडणूक आयोग, मुंबई यांचे
िनदशानु सार घेणे.

रा य िनवडणूक आयोगाचे िनदशानु सार

6. साव ीक िनवडणूका नंतर नामिनदिशत सद यांची िनवडणूक आिण नगर
पािलका या उपा य ांची िनवडणूका घेणे.
7. कलम 308 अंतगत सव करणे हाताळणे व मंजुरी किरता िज हािधकारी यांचेकडे
सादर करणे.
8. नगर पिरषदांना दे य अनु दान वाटप कर याचे आदे श, िबल कोषागारात दाखल
करावयाचे दे यक िज हािधकारी यांचेकडे सादर करणे
9. अनु दान िवषयक महालेखाकार यांचे काय लया या रकमेचे ताळमेळ करणे.

महारा

10. नगर पिरषद सबंधातील त ारीची दखल घेवून चौकशी करीता सबंधीत अिधका-

औ ोिगक नगरी अिधिनयम 1965 अंतगत

याकडे पाठिवणे व चौकशी अहवालाची तपासणी क न अंितम िनणयाकिरता
िज हािधकारी यांचेकडे सादर करणे.
11. यायालयीन करणात पिर छे द िनहाय उ रे तयार क न िज हािधकारी यांचेकडे
मा यतेसाठी सादर करणे.
12. नगर पािलका िवशेष सभा बोलािव यासबंधी कायवाही क न न थी िज हािधकारी
यांचेकडे सादर करणे.
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नगर पािलका,नगर पंचायती व

4

किन ठ िलपीक

1) सुवण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतगत सामाजीक संरचना, बचत व पतसं था,

सुवण जयंती

महीला व बालके िवकास गट, मुलभूत सोयी वसुिवधा, िश ण, वंयरोजगार,

शहरी रोजगार

नागरी रोजगार योजनांची अंमलबजावणी करणे व यासंबधीचा आढावा घेणे व

योजना

अहवाल शासनास सादर करणे.
करणे व यांचा जमा खच ची न दवही ठे वणे.
3) कमचा-यांचा पगार, वासभ ा, काय लयील खच याकिरता शासनाकडू न ा त
झालेले अनू दान व झाले य खच ची महालेखापाल- नागपूर यांचे आकडे वारीसी
ताळमेळ करणे व शासनास / आयु त / महालेखपाल यांना सादर करणे.
यवहार करणे व पंजीम ये न दी

घेणे.
5) सुवण जयंती शहरी रोजगार योजनेसंबधी टं कलेखनाची कामे, कायिववरण पंजी,
संकलन न दवही, िपआर / िपआरबी, अ. शा. प ांची न दवही, िवधानसभा तारांिकत
ाची न दवही, ित ाधीन न दवही, व इतर मह वा या न दवहया अ ावत करणे
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शासन संचालनालय, मुंबई यं◌ाचे
पिरप क

. नप सं / ैमािसक/ 2004 /

. . 484 / 15, िद. 10 स टबर, 2004.

2) शासनाकडू न ा त झालेले योजनावर अनु दानाची र कम नगरपिरषदे ला िवतिरत

4) नागरी रोजगार योजना अंतगत दे णेबाबतचा प

मा. आयु त तथा संचालक, नगरपिरषद
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शाखा- भुसंपादन.
अ. ं

पदनाम

कत ये- आथ क

कोण या काय ा/िनयम/

.

शासनिनणय/
पिरप कानु सार

1

िवशेष भूअजन

1) रोख र कम रोकड पंजी, िबल रिज ठर हाताळणे

भूसंपादन अिधिनयम व मॅ युअल

अिधकारी,

2) पीएलए रोखवही हाताळणे

(सा)गडिचरोली

3) पीएलए रोखवही व कोषागार पासबुक यांचा मिहनावार ताळमेळ घेणे
4) भूधारकाना मोबदला वाटप करणे व याचा यो यिर या िहशेब ठे वणे.
5) वाटप न झालेला मोबदला महसुल ठे व हणून ठे वणे.

2

अ वल कारकून

6) भूसंपादन िनवाडा करणांत ा त अनु दान कोषागारातुन काढणे व भूधारकांना
वाटप करणे
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अिभ ाय

शाखा : पुरवठा.
गडिचरोली येथील िज हा पुरवठा काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या कत याचा तपिशल
अ.

पदनाम

कत ये

कोण या कायदा/

.

िनयम/ शासनिनणय/

पिरप कानु सार

1

अ.का. आ थापना अिधकारी/ कमचारी यांचे सेवा िवषयबाबी हाताळणे

महारा

नागरी सेवा िनयम 1981

2

अ.का.आ थापना अिधकारी/ कमचारी यांचे सेवा िवषयबाबी हाताळणे

महारा

नागरी सेवा िनयम 1981

यांचे सहा यक
3

िबल िलपीक

सव कारचे दे यके तयार करणे.

4

रोखपाल

1. सव अिधकारी/ कमचारी यांना र कम वाटप करणे
2. काय लयीन यव था सांभाळणे

5

1. अ.का.-2

1. ल य िनध रीत सव िवतरण यव थे अं◌ंतगत िशधापि का िवतरणबाबत न या

शासन िनणय सा.िव. य. 1099/ 8886/

2. क.िल.-2

हाताळणे

ना.पु. 28
िद. 5.11.1999

2. अं योदय योजने अंतगत लाभाथ िनवडणे.

उप सिचव, म.शा. प

.◌ा◌ंसयो-2001/

265/ . . 6/ ◌ािव-33 िद. 28.2.2001
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अिभ ाय

3. िव तारीत अं योदय योजनेचे लाभाथ िनि त करणे.

शासन िनणय सा.िव. य. 1003/ 2672/
. . 1288/ ना.पु. 28 िद. 16.10.2003

4. दु यम िव तारीत अं योदय योजनेचे लाभाथ

िनि त करणे.

शासन िनणय

. सािव य-1004/ . .

1583 (2)/ ना.पु. 28 िद. 10.9.2004
5. क ीय अ पुण योजना

शासा िनणय

. अ यो-4800/ .

अ) क ीय अ पुण यां◌ेजनेचे लाभाथ िनि त क न धाय वाटप करणे.

145/(भाग-1) ना.पु. िद. 31. 3. 2001

ब) क ीय अ पुण योजने या खच चे अ व ब मासीक िववरणे तहिसलदाराकढ ◌ू◌ा

अ वये उप सिचव अ पुव ासंिव. प

ा त क न तयार करणे

.

अ यो 4802/ 4466/ . . 2105(भाग)
ना.पु.22 िद.27.11.2003

6. नवसंजीवन योजना अितदु गम भागात पावसाळापुव अ धायाची साठवणुक कर याबाबत शासन िनणय

.

नसयो. 1004/ . .

न ती हाताळणे. व अ धा य साठवणुकीची र कम वसुलीचे मासीक िववरण तयार करणे. 1505/ ना.पु. 28 िद. 20.5.2004

7. िज हा तरावर िज हा ाहक संर ण पिरषदे ची

शासन िनणय

थापना कर याबाबत.

.

िज ाप/1003/728/ . .887/ गासिव िद.

िज हा तरावर िज हा ाहक संर ण पिरषदे ची सभा ठरिवणे.

22.10.2003

8. जीवना यक व तु कायदा 1955 खाली पारीत केले या संिविधक आदे शातील परवाना शासन िनणय
व इतर शु क वाढीबाबत न ती हाताळणे.

. संकीण 2396/ 1803/ .

6725/ ना.पु 23
िद. 20.12.1997
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9. ार िवतरण योजना

शासन िनणय

ार िवतरण योजनेअंतगत उप ादे िशक यव थापक यांचेकडू न अ धा य वाहतुकीची

. वाहक/1003/1752/

. .1343/ ना.पु.28 िद. 23.8.2004

दे यके मंजुर करणे. व ार िवतरण योजना मािसक गती अहवाल तयार करणे.

10. िवशेषकृती काय माअंतगत समािव ट आिदवासी आिण अवजण े ात सु

शासन िनणय

. गो◌ा◌ाधो 1091/ . .

करावया या धा य गोदामाचे यव थापन व िवशेषकृती काय माअंतगत गोदामात अ धा य 3680/ ना.पु. 16
साठवणुकीची दे यके व गोदाम भाडे मंजुर करणे.

िद. 2.1.1996

11. क शासन पुर कृत एका मक आ.िव. . े ात (आयटीडीपी) व त धा य दु कान

शासन िनणय

िशधापि का-धारकांना आयोडीन मीठाचे िवतरणबाबत न ती हाताळणे.

सीआर/ 2576/ ना.पु. 19

. मीठ 1091/ 3297/

िद. 24.1.1992
12. सावजिनक िवतरण यव थेअंतगत िवतरण कर यात येणा या िजवना यक व तुवर

शासन िनणय

. द स 1099/ . .8870/

दे खरेख ठे व यासाठी द ता सिम या

ना.पु. 28 िद. 5.11.1996

1. ाम द ता सिम या
2. तालुका द ता सिमती.
3. िज हा द ता सिमती गठीत करणे.
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13. ार िवतरण योजनेचेअंतगत वाहनांचे िनलखन करणे.

शासन िनणय

1. शासनास माहीती सादर करणे.

िविनयम

2. बंद/ नादु

िद. 1.10.1991

त वाहनांची अपसेट कमत मागिवणे इ.
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. िवअ 1091/ . . 12/

6

अ.का.-5

घाऊक/ अधघाऊक केरोसीन परवाने िनगिमत करणे.

महारा

केरोसीन
7

अ.का. 8

केरोसीन िडलस लॉयनस ग ऑडर

1966 या खंड 2 (अ) अ वये
शासकीय गोदामांची मािसक/ ैमािसक पडताळणीचा कालब द कायरत तयार करणे.

शासन पिरप क

मांक DMG/

3270/3732-5
िद. 3.12.2005
शासकीय गोदामातील बारदा याची िव हे वाट लावणे

कृषी व वा िवभाग प

. GUN/ 1458-

90/98W
िद. 15.7.1958
8

अ.का-17

1. आर साठा लेखा सादर करणे
2. हमाली दे ◌ेयके◌े मंजुर करणे.
3. कृषी उ प बाजार सिमतीचे बाजार फी व दे खरेख फी दे यके मंजुर करणे.

9

अ.का. -16

1. अ धाय वाहतुक कं ाट मंजुर करणे.

अनापुव ासंिव शासन िनणय िदनांक

2. रे वे ऐवजी र ता वाहतुक के यामुळे फरकाची र कम एफसीआयकडू ा घेणेबाबत प

30.1.2001

यवहार करणे.
3. वाहतुक तुटीचा िहशोब ठे वणे
4. कं ाटाशी संबंधीत यायालयी◌ा करणे हाताळणे.
10

अ.का-19

थ पीत आले या धा य तुटीची करणे ता काळ सादर कर यास तहिसलदारा ं◌ा◌ा
कळिवणे व ा त तुट करणे हाताळ ◌ू◌ा आदे शाकिरता ठे वणे
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11

अ.का.-15

1. ऑडीट करणे हाताळणे व तहिसलदार, गोदामर क यांचेकडू न माहीती मागिवणे.
2. मंजुरीकिरता, ट
ु ीची पुतता क ा शासनाला सादर करावे.
3. महालेखाकार यांचेकडे मंजुरीकिरता तुटीची पुतता क न सादर करणे.
4. िकरकोळ न या (उदा. िहवताप िनमूला जनेते या त ारी कुपोषण इ.) हाताळणे व
प

12

अ.का.-22

यवहार करणे.

1. मािसक िववरण पीएलए-2 सव तहिसलदार यांचक
े डू न ा त करणे.
2. कोषागारात यवहार केले या िरिस ट व पेमट या र कमेचे ताळमेळ घेणे.
3. संकिलत लेखा तयार क न शासनाला सादर करणे.
4. पुरवठा िवभागातील पीएलए-11 चे (सव शाखे या संबिधत कामाचे) धनादे श तयार
क न वा री घेणे
5.कोषागारामधून धनादे श पास ग करवून घेणे
6. बँकमधुन डी. डी. तयार करवून संबिं धतास दे णे.

13

अ.का. स.अ.सा. 1. िनयंि त साखरेचे ा त िनयतन साखर नॉिमा ◌ीना वाटप करणे
2. िनयतन वाटपा या िनयंि त साखरे या अहवाल शासा◌ास सादर करणे.
3. िनयतनाची िनयंि त साखर वरीत उचल कर यास व ती उपल ध क न वाटपासाठी
सुचना िनगिमत करणे.
4. साखर वाटपाबाबत तहिसलदारांना कळवून आठवडी अहवाल ा त करणे.
5. िनयतनानु सार साखर उचली या रकमेची िबले साखर नॉिमा ◌ीकडू न ा त कर ◌े◌ा
व मंजुर करणे.
6. साखरे या भाव फरकाचे रकमेचा लेखा/ दावा तयार क न शासनास सादर
करणे.होऊन ा त
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झा यावर या वरीत साखर नॉिमा ◌ीला मंजुर करणे.
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म.शा. शासन िनणय
साखर आु

. साखर- महारा

ती आदे श 1966 अवये

7. लेखा/ दा याचा िहशोबा माणे र कमा मंजुर होऊन ा त झा यावर या वरीत साखर
नॉिमनीला मंजुर करणे.
8. दान र कमाचे साखर नॉिमानीवार लेखा ठे वणे/ साखर फरकाचे पास फॉर पेमेट
रिज टर ठे वणे.
9. शासनाकडू न ा त रकमा व खच केलेला र कमाचे रोकड पु तक अ ावत ठे वणे.
10. वाहतुक दर िनि त क ा या माणे खच या र कमा दान करणे.
11. साखर र कमेचे पीएलए-11 चे िबल बुक ठे वणे.
12.िनयंि त साखरे या वेळोवेळी होणा या भाव वाढीबाबत खच संबिं धतांना कळव ◌ू◌ा
या माणे कायवाही करणे.
13. िनयंि त साखरेची नॉमीनी नेमणुक/ परवाना इ यादी दे णे.
14. कुपन या िरबेटची/ किमशनची दे यके मंजुर करणे.
15. पुरवठा िवषयक सव सभां या िटप या तयार करणे.
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** कलम 4 (1) (ब) (iii) ***
िनणय ि ये तील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदाई व िन चत क न कायप दतीचे काशन
( कामाचा कार / नाव )
अनु .

कामाचे व प

अिधिनयम / शासन िनणय/ शासन पिरप क

कालावधी िदवस

कामासाठी जबाबदार अिधकारी

अिभ ाय

1

2

3

4

5

6

1

अकृषक वापराचा

90 िदवस

अपर िज हािधकारी

30 िदवस

िज हािधकारी

30 िदवस

खिनकम अिधकारी

जिमन महसुल अिधिनयम 1966

60 िदवस

उपिवभागीय अिधकारी

फटाका परवाना, गन

िव फोटक अिधिनयम 1884, िव फोटक

30 िदवस

िज हा दं डािधकारी

पावडर

िनयम 1983

30 िदवस

िज हा दं डािधकारी

.
महारा

जिमन महसुल अिधिनयम 1966

परवाना
2
3

खा

गृह परवाना

गौण खिनज प ा दे णे

मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951
महारा

गौण खिनज उ खनन (िवदभ िवभाग

न. पा. गड. े

)
िनयम 1966
4

आदीवासी य तीने

महारा

दु स-या आिदवासी
य तीस जिमन
ह तांतरण करणे
5

( बा द ) दु कान साठा
कर याचा परवाना
(नमुना 24 )
6

बंदुक परवाना
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संबध
ं ीत उपिवभा- गातील

7

हीडीओ खेळ गृह

मुंबई करमणुक कर अिधिनयम 1923

60 िदवस

िज हा दं डािधकारी

मुंबई िसनेमा ( िविनयमन) अिधिनयम 1953,

60 िदवस

िज हा दं डािधकारी

7 िदवस

िज हा दं डािधकारी

7 िदवस

िज हा दं डािधकारी

15 िदवस

िज हा पुनवसन अिधकारी

30 िदवस

िज हा पुरवठा अिधकारी

परवाना
8

िच पटगृह परवाना

मुंबई िसनेमा िविनयमन िनयम 1966
9

ऐपतीचा दाखला

महसुल व वन िवभाग महारा

शासन िनणय

मांक एस-30/05/2009/ . ं .17/ई-5
िदनांक 22 जून, 2009
10

रा ीय व माणप

सामा य शासन िवभाग शासन िनणय

मांक

/ िडएमसी/1087/9698/60832 िद.
1.3.1989
11

क प

तांना

दाखला न दणी

महारा

शासन िनणय

मांक/एईएम/1080/ 35/16-अ िद.
21.1.1980

12

केरोिसन परवाना दे णे
(घाऊक )
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. 40 लाख रकमे या पुढे

कामाचे व प
संबंधीत तरतुद
अिधिनयमाचे नांव
िनयम
शासन िनणय
पिरप के
काय लयीन आदे श
अ. ं

:::::::-

िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ र दाई व िन चीत क न कायप दतीचे काशन
(कामाचा कार/ नांव )
कलम 11 चा िनवाडा घोषीत करणे
भूसंपादन अिधिनयम 1894 चे कलम 11
भूसंपादन अिधिनयम 1894
भूसंपादन मॅ युअल
शासन िनणय ं .LQN-18/2000/ . ं .121/अ-2 िदनांक 14/6/2001
शासन पिरप क ं . अ.क.वा-1097/426/अ-4,ि◌दनांक 7/4/1999.

कामाचे व प

कालावधी व िदवस

कामासाठी जबाबदार अिधकारी

अिभ ाय

कलम 11 खालील िनवाडा घोषीत

कलम 6 पासून 1 वष चे आंत िनवाडा घोषीत करणे

िवशेष भूसंपादन अिधकारी

कलम 6 ची िस दीपासून 1 वष चे आंत

.
1

करणे

िनवाडा घोषीत न झा यास या तरावर
करण लंबीत राहते या तरावर करण
यपगत होते .

2

कलम 18 खालील संदभ अज िज हा
यायालयात दाखल करणे

िनवाडा कवा 12 (2) ची नोटीस िमळालेपासून 6

िवशेष भूसंपादन अिधकारी

--

आठवडयाचे आंत भूधारकांन संदभ अज दाखल
के यास यायालयात पाठिवणे

3

िज हा यायालयाचे आदे शािव

द

िज हा यायालयाचे आदे शापासून 60 िदवस

अपील दाखल करणे

िवशेष भूसंपादन अिधकारी

यायालयाचा /उ च यायालयाचा िनणय
शासनासे िव
करणे

G:\RTI-MAIN 2015.doc

- 46 -

दात अस यास अपील

कलम 4 (1) (ब)(iv)
नमुना -अ

संघट नाचे ल (वाष क )
अ.

नमु याम ये कामाचे कटीकरण

काम/काय

कामाचे माण

आ थक ल

अिभ ाय

1100 गुणक

--

--

ं
1

भूसंपादन

ताव ा त

झालेपासून िनवाडा घोषीत करणे पयत मोबदला र कम वाटप करणे, यायालयांत अपली
दाखल करणे, अनु दान मागणी करणे, व अनु षंिगक कामे
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कलम 4(1)(ब)(V) नमूना अ ब क

िज हािधकारी गडिचरोली काय लयातील कामाशी संबिधत अिधिनयम/ याअंतगत िनयम /शासकीय िनणय /शासन पिरप क
अ. .

कामाचे व प

1.

शासकीय जिमनीचे वाटप

अ.

कृषक वापरासाठी

अिधिनयम/ िनयम

शासन िनणय

पिरप के

महारा ट जमीन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 20 ,

--

--

31 व या अंतगत म.ज.अ.( शासकीय जमीनीची
िव हे वाट लावणे) िनयम 1971 भाग-3 नू सार कायवाही
करणे.
ब.

अकृषक वापरासाठी

महारा ट जमीन महसूल अिधिनयम ( शासकीय

--

महसूल व वन िवभाग शासन पिरप क

जमीनीची िव हे वाट लावणे) िनयम 1971 चे िनयम

.एलएनडी-1078/18287/ज-8 िदनांक

26,28,31 अ वये
क.

शै िणक वापरासाठी

14.6.1978- 30 मु ावरील मािहती.

महारा ट जमीन महसूल अिधिनयम ( शासकीय

महसुल व वनिवभाग शासन िनणय

जमीनीची िव हे वाट लावणे) िनयम 1971 चे िनयम 5 व

एलआरएफ-1092/ . .87/ज-

6 अ वये

1/िदनांक 30.6.92 अ वये शासकीय

6 िदनांक 8.2.1983 नु सार अ ब क प .

जमीन महािव ालयांना दे तांना

2)महसुल व वनिवभाग शासन पिरप क

आकारावयाची कमत.

.

1)महसुल व वनिवभाग शासन पिरप क
.एलआरएफ

.एलआरएफ

्1083/71134 िसआर 3472/ज-

् 3176/19101/असआर

392/ज-6 िद.5.11.1981 अ वये शै िणक सं था
कडू न मािहती घेणे.
ड.

सावजिनक योजनाथ

महारा ट जमीन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 20 ,
22 व या अंतगत म.ज.अ.( शासकीय जमीनीची
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महसूल व वन िवभाग शासन पिरप क
.एलएनडी-1071/183736/ए-ii/ िदनांक

िव हे वाट लावणे) िनयम 1971 िनयम 5 व 6 नु सार

9.9.1971 अ वये शासकीय िवभागास जमीनीचे

महसुल माफीने.

ह तांतरण.
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इ

शासकीय जिमनीवरी

महारा ट जमीन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 20 ,

महसुल व वनिवभाग

.एलईएन

अित मण िनयमानु कूल

51 अ वये तसेच म.ज.अ.( शासकीय जमीनीची

1099/ . . 27/ज-1/िदनांक

2678/ . .782/29115/ज-3 िदनांक

करणे.

िव हे वाट लावणे) िनयम 1971 िनयम 43 अ वये

28.9.1999 अ वये

3.12.1979 अ वये- 1

2. महसुल व वनिवभाग

.एलईएन

महसूल व वन िवभाग शासन पिरप क

.एलईएन-

मु ावरील मािहती.

10/ 2001/ . . 225/ज-1/िद.
4.4.2002
अ वये सुधारीत.
फ

शतभंग जमीनीबाबत.

महारा ट जमीन महसूल मॅ यूअल भाग-2 मधील रे ह यू

महसुल व वनिवभाग

बुक

/1082/ 27925/ . . 3671/ज-

सकूलर ज-3 मधील पिर छे द
ग

.78 ते 81 अ वये.

. एलएनडी

6/िदनांक 8.9.1983 अ वये

सहकारी गृह िनम ण

महारा ट जमीन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 20 ,

महसुल व वनिवभाग

सं थांना जागा

31 व या अंतगत म.ज.अ.( शासकीय जमीनीची

1095/ . . 37/95/ज-1/िदनांक

मंजूरीबाबत.

िव हे वाट लावणे) िनयम 1971 भाग-4 नू सार कायवाही

9.7.1999

करणे.

अ वये.
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.एलसीएस

महसूल व वन िवभाग शासन पिरप क
.एलएनडी-1083/1882/ . .222/ज-4
िदनांक 12.5.1983

अ. .
1.

कामाचे व प

अिधिनयम/ िनयम

पाणी वापराचा परवाना

महारा

(औ ोिगक वापर)

अ वये

शासन िनणय

जमीन महसुल संिहता 1966 चे कलम 70

पिरप के

महसुल व वनिवभाग शासन िनणय

.

--

WTR/1070/900 सी-2 /िदनांक 5 जून
1972
2) महारा

शासन , पाटबंधारे

िवभाग,शासन िनणय

मांक संिकण

1099/(178/99)/ स. य.(म)
िदनांक 27 स टबर,2002

अनु

. कामाचे व प

अिधिनयम /िनयम

2.

अकृषक वापर -

1.महारा

अ)

िनवासी/ वािण य कारणा तव

कलम 44 नु सार .

शासन िनणय

जमीन महसुल संिहता ,1966 चे

2.महारा

पिरपञके

--

महसुल व वन िवभाग शासन परीपञक

.एनएपी-

1088/ . .1275/ल-2 िदनांक 12.10.1988

जमीन महसुल ( जमीनी या वापरात

बदल व अकृषक आकारणी) िनयम 1969.
वरील माणे. 44-अ
ब)

औ ोगीक कारणा तव.

महारा

वरील माणे.

जमीन महसुल संिहता,1966 कलम

--

41 नु सार
क)

शासन महसुल व वन िवभाग परीपञक

शेत घराचे बांधकाम.

शासन महसुल व वन िवभाग

मांक

एनएपी -1087/38663/(1199)/
ल-2,िद. 1.12.1987.
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1087/38663/(1199)

.एनएपी-

ल-2 िदनांक 13.7.1989.

ड)

गुंठेवारी

शासन राजपञ अिधिनयम

27 िदनांक

--

13.8.2001

नगर िवकास िवभाग परीपञक

.अनबां-

1020/480/ . .79/2000/भाग-2-निव-20 िदनांक
10 मे, 2001.

3.

नझुल प याचे नु तनीकरण

-----

--

1)शासन महसुल व वन िवभाग परीपञक

.एलएनडी-

4078/117874/जी-8- िदनांक 4.11.1976.
2) महा◌ुल व वन िवभाग
ापन जमीन 5093/-130372/ . .79/93/ज-8
िदनाक 12.8.1995

4.

गांवठाण िव तार योजना.

महारा

जमीन महसुल िनयम पु तीका खंड-2

(दोन) परीपञक

नैसग क आप ीम ये नु कसान

.18

---

महसुल व वन िवभाग नं. जीटीएन-183/217/आर-12
िदनांक 1.2..1983.

तांना दे य आथ क मदतीचा तप शल

(रा य शासना या दनांक 13 मे, 2015

या सु धार त मानकानु सार)

अ. ं .

तपिशल

1.

मृत य ती

2.

अपंग व

1.40 ते 60 ट के पयत अपंग व आ यास . 59100/-, 60 ट के हु न जा त अपंग व आ यास . 2,00,000/-

22450155

3.

जखमी य ती

1.1 आठवडयापयत भरती उपचार-4300/-

22450155

2.1 आठवडयाचे वर भरती उपचार-12700/-

22450155

1. पुराने 1 आठवडयाचे वर बािधत कुटू ं बांना कपडयांचे नु कसान अस यास यासाठी . 1800 ती कुटू ं ब

22450155

2.पुराने 1 आठवडयाचे वर बािधत कुटू ं बांना भाडी व अ य घरगुती व तुंचे नु कसान अस यास यासाठी- पये

22450155

4.

पुर बािधत कुटू ं बे
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लेखािशष

. 400000
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2000 ित कुटू ं ब

5.

. 60/- ती िदवस ित ौढ य त साठी

22450155

4.

. 45/- ती िदवस ित लहान य त साठी

22450155

मृत जनावरे
1. दु भती जनावरे
2.ओढकाम जनावरे

1.गाय, है स ई. . 30000/- (मय दा-3)

22450315

2.शेळी/मढी- . 3000/- (मय दा-30)

22450315

1.बैल, उं ट, घोडा ई.

3.कुकूटपालन
6.

3.

. 25000/- (मय दा-3)

22450315

2.वास , गाढव ई. . 16000/- (मय दा-6)

22450315

. 50 ती प ी . 5000/- चे मय दे पयत

22450315

घराचे नु कसान
1. पुणत: ती

त घरे

2. मोठया माणात ती
3. अशंत: ती

1. प के घर . 1,01,900/-

22450271

1. प के घर . 5200/-

22450271

त घरे

त घरे ( या

घरांचे नु कसान िकमान 15

2. क चे घर . 3200/-

ट के पयत आहे अशी प की
कवा क ची घरे)
7

4. झोपडी

. 4100/-

22450271

गोठयांचे नु कसान

. 2100/- ती गोठा

22450271
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शाखा- िनवडणुक
अ. कामाचे व प

अिधिनयम िनयम

शासन िनणय

पिरप के

3

4

5

िनवडणूक कायदा

---

.
1
1

2
लोकसभा

/

1) भारत िनवडणूक आयोग यांचे प

िवधानसभा / 1. लोक ितिनधी व अिधिनयम, 1950 व 1951.

पीएन/ 27/2004 िदनांक 24.08.2004

िवधान पिरषद 2. रा य पुनगठन अिधिनयम, 1956.
िनवडणूका

. ईसीआय/

2) भारत सरकार, अिधसुचना िदनांक 12

3. संघ रा य े अिधिनयम, 1963.

िडसबर,1956.

4. पिरसीमन अिधिनयम, 2002.

3) भारत सरकार अिधसुचना, िदनांक 18/9/1997

5. िनव चन िनवडणूक च हाचे आदे श, 1968.

4) भारत सरकार यांची अिधसुचना िदनांक 4
जून,2002
5) भारत िनवडणूक आयोग यांचे अिधसुचना
.56/2003/
जेयुडी-3, िदनांक 23/10/2003.

2.

मतदार या ा

1. मतदार न दणी िनयम, 1960 व 1961.

1) सामा य शासन िवभाग, िनणय

अ ावत

.ईएसटी-

---

1277/33, िदनांक 4 जून,1977

करणे.

2) सामा य शासन िवभाग, िनणय

.ईएलआर-

1099/ 288/33, िदनांक 07/07/2003
3.

िज हा
पिरषद व
पंचायत
सिम या
िनवडणूका.

1. महारा

िज हा पिरषद व पंचायत सिम या

---

1) रा य िनवडणूक आयोग, महारा

अिधिनयम, 1961.
2. िज हा

पिरषदे या

मांक-रािनआ-1097/023/सीआर-1/पंरा,
ािधका-या

िव

द

िदनांक 03 जानेवारी,1997.

अिव ासा या ठरावासंबंधी िनयम, 1962.
3. महारा

2) रा य िनवडणूक आयोग, महारा

िज हा पिरषदा (मतदार िवभाग आिण
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पिरप क

मांक-रािनआ-1097/सीआर-17/97 /पंरा,

िनवडणूका घेणे) िनयम, 1962.
4. महारा

पिरप क

िदनांक 24 जानेवारी,1997.

पंचायत सिम या (िनव चक गण व

3)
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ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग, पिरप क

िनवडणूका घेणे) िनयम, 1962.
5. महारा

मांक-संिकण-

िज हा पिरषदा व पंचायत सिम या

2004 / . .540/पंरा-2, िदनांक 10 स टबर,

(जागा या आरा णाची प दत व च ानु म) िनयम,

2004.

1996.
6. महारा

थािनक

ािधकरण सद य अनहता

अिधिनयम, 1986 व िनयम, 1987, 1990.

1
4.

2

3

4

ामपंचा

1. मुंबई ामपंचायत अिधिनयम, 1958.

यत

2. मुंबई

िनवडणू
का.

1)

ामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच)

िनवडणूक िनयम, 1964.
3. मुंबई

ामपंचायत

(गावाचे

भागात

जाती व जमातीसाठी जागा राखुन ठे वणे)
ामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच

यां या िव

ाम

िवकास

िवभाग

1165/11743-पी,

िवभाजन करणे आिण ि या, अनु सूिचत 3)

4. मुंबई

ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग यांची अिधसूचना

ाम

िवकास

िवभाग

1175/14516/16,
4)

अिधसूचना

.

हीपीए-

यांची

अिधसूचना

.

द अिव ासा या ठरावासंबंधी)

रािनआ-1096/ . .2/96 /पंरा,

हीपीए- 2) रा य िनवडणूक आयोग, महारा

ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग यांची अिधसूचना
हीपीए-1072/ 41422/ई, िद 28.5.1974.

.

िद. 09 जानेवारी,1996.

िद. 23 स टबर, 1975.

पिरप क
.

.

रािनआ-1096/ . .2/96 /पंरा,
िदनांक 15
जून,1996.
4) रा य िनवडणूक आयोग, महारा

ामपंचायत (िनवडणूक) िनयम,

पिरप क

1959
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यांची

पिरप क

िद. 12 एि ल, 1966.

िनयम, 1975.
5. महारा

. ापिन- 1) रा य िनवडणूक आयोग, महारा

2000/ . . 16/19, िद. 7 फे ुवारी, 2000.
2)

िनयम, 1966.

5

.एसईसी/जीईन-1098

/ . .15/98/ का,3, िदनांक 21
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जानेवारी,1998.
5) रा य िनवडणूक आयोग, महारा
पिरप क

मांक-रािनआ-1098

/ . .230/98 /पंरा, िदनांक 21
ए ील,1998.
6)

ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग,
पिरप क

मांक- ापिन-201/

. .55/06, िदनांक 30 जून, 2001.
5. सहकारी

1. महारा

सं था
या

सहकारी सं था अिधिनयम, 1) कृषी व सहकार िवभाग यांची अिधसूचना

1960 व िनयम 1961.
2. महारा

कृषी

उप

2379/23298/15-सी, िदनांक 10 िडसबर, 1979.
खरेदी

िव ी 2) कृषी व सहकार िवभाग यांची अिधसूचना

िनवडणू

(िनयमन) अिधिनयम, 1963 व िनयम,

का

1967.
3. महारा

. सी.एस.एल. 1) सहकार आयु त व िनबंधक सहकारी
. ए.पी.एम.

व

व ो ोग

िवभाग,

यां◌ंचे

रा य पुणे-1 यांचे प

. शासन/ 184/2, िद. 18 स टबर,

2078/49985/11-सी, िद. 15 नो हबर, 1984.
3) सहकार

िविन द ट सहकारी सं था या

सं था महारा
1986.

आदे श

. 2) सहकार आयु त व िनबंधक सहकारी

सी.एस.एल./1191/सीआर 82/15 सी, िद. 27 िडसबर, 1991

सं था महारा

सिमतीवरील िनवडणूका िनयम, 1971.

पिरप क

रा य पुणे-1 यांचे

. तपासणी / 73 आयसी,

सन 1989, िद. 31 मे, 1989.
3) सहकार व व ो ोग िवभाग, यांचे
पिरप क

.

सी.एस.एल. /2591/ .
िद.
स टबर, 1991.
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65/15 सी,

फौजदारी शाखा
अ.

बाब

अिधिनयम

शा. िन.

पिरप क

खा गृह

मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 33

मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 33 पोट कलम (1) खंड (ड यु)

पोट कलम (1) खंड (ड यु) (ड युअे) (वाय)

(ड युअे) (वाय) कलम 33 चे पोटकलम 6 अ वये िज हादं डािधकारी

कलम 33 चे पोटकलम 6

गडिचरोली यांचे शासन िनणय िद. 25.3.2003

श

Government of India Bharat Sarkar, Ministri of Home Affairs/GRIH

.
1.

2.

बंदुक परवाना

अिधिनयम 1959

Mantralaya, New Delhi letter. No. V-11024/6/2000-IS-IX Dated
27th Junuary, 2003
3.

फटाका परवाना

Explosive Rule 1983 date 2.3.1983

Department of Explosives, Nagpur letter No. R-4/83- Chief
Controller of Explosives Dated 24th December, 1983

4.

कायदा व

मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 37 (1)

सु यव था राखणे

व (3)
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शाखा- करमणुक
अ. .

कामाचे व प

अिधिनयम/िनयम

शासन िनणय

पिरप क

1

िच पटगृह परवाना

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

मुंबई करमणूक कर अिधिनयम,
1923

2

मुंबई िसनेमा (िविनयमन)
अिधिनयम, 1953 (मुंबई XI of
1953) िनयम, 101 अ वये

3

महारा

िच पटगृहे (िविनयमन)

िनयम, 1966
2

हिडओ गृह परवाना

1

मुंबई करमणूक कर अिधिनयम,
1923

2

मुंबई िसनेमा (िविनयमन)
अिधिनयम, 1953 (मुंबई XI of
1953) िनयम, 24 इ अ वये

3

महारा

िच पटगृहे (िविनयमन)

िनयम, 1966
3

हिडओ गेम पालर

1

मुंबई करमणूक कर अिधिनयम,
1923

4

केबल न दणी माणप

2

मुंबई करमणूक कर िनयम, 1958.

1

केबल टे ली हीजन नेटवक

व परवाना

शासन पिरप क

(िविनयमन) अिधिनयम, 1995.
2

मुंबई करमणूक कर अिधिनयम,

--

--

--

--

1923
3
G:\RTI-MAIN 2015.doc

मुंबई करमणूक कर िनयम, 1958.
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मांक ईएनटी-1098/ क-193/टी-1, िदनांक 12 मे, 1998

शाखा- रोजगार हमी योजना
. .
1

कामाचे व प

अिधिनयम / िनयम

शासन िनणय

हजेरी सहा यक िनयु ती बाबत

पिरप के

Government Planning
Department Roo.No.EGS1275/Emp-8 Dt 15/2/1978
2)

शा.िन. .हसका-

1394/ .185/रोहयो-3
िदनांक 1/12/1995
2

िजवनधारा/जवाहर िवहीर योजना

1)शासन

िनणय

.िवहीर-

1088/िसआर-530
/52 िदनांक 24/2/1988
2)

शासन

िनणय

1088(स ारोका/

.MWPाभुरोहका)

िसआर-538/88-89/36

िदनांक

5/9/1988
3.

रोहयो कामावरील मजूरांना िमळणा-या सानु ् ह

10-1

1) शासन

अनु दानाबाबत

पिरप क

.रोहयो-

1078/105/
EMP-4 िदनांक 16/2/1979
2) शा.िन. .रोहयो1385/235/इएमपी-4
िदनांक 3/12/1985

4

कामासाठी धा य रा ीय काय म-2004

1) क

शासनाचे अ.शा.प

.V- 1) शा.िन. .रोहयो-2003

24011/5/

/ . .113/रोहयो-10 िदनांक 25/1/2005

2004-ssrycm )
2)रा य
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शासन

प

.रोहयो-

2004/ . .113
रोहयो-7 िदलरंक 6/11/2004
5

मजूरांना सोयी सवलती

.इजीएस-1048/948/इएमपी-4
िदनांक 18/3/2005

6

कामा या तपासणी मापदं डाबाबत

रोहयो सार ंथ खंड

.1

शा.िन. .आ थाप/1103/ .172/रो

करण 17 म य

हयो-3 िदनांक 1 िडसबर, 2003

दशिव या माणे तपासणीचा
मापदं डात सुधारणा कर यात
आली
7

कामाचे वाष क िनयोजन - सुधारीत मागदशक

रोहयो अिधिनयमातील कलम

शा.िन.पिरप क

त वे

7(2) (तीन) अनु सार

1086/ .52/ इएमपी-12 िदनांक

योजनेखाली कामे घेणेबाबत

22.9.86
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.

रोहयो-

अ.

कामाचे व प

अिधिनयम / िनयम

शासन िनणय

पिरप के

.
8
9

10

रोजगार हमी योजना कामाचे वा षक िनयोजन-

शासन पिरप क

वाष क खच ची मय दा

इएमपी-12 िदनांक 8.1.1987

सन 1992-93 ते 96-97 या कालावधीत

महा.शासन

रा याम ये जलसंधारणाचा मह वाकां ी काय म

जलस-1092/िसआर-182/जल-7 िदनांक

राबिवणे बाबत

5/8/92

जलसंधारण

काय मा

अंतगत

एका मक

महा.शासन

पाणलोट िवकास काय म राबिवणे बाबत

शा.िन. .

.रोहयो/1086/ .52/

जलसंधारण

ामिवकास

िवभाग

शा.िन. .

जलसंधारण

िवभाग

जलस/1095/ . .250/जल-7

िदनांक 30 जानेवारी 1996
11

रोजगार हमी योजना र यांची कामे घेणेबाबत

महा.शासन िनयोजन िवभाग शा.िन. .रोहयो/
1099/ .66/रो-6 िद. 4/8/2000

12
13

14

रोहयो कामा या वाष क िनयोजना या मागदशक

महा.शा.िन. . रोहयो-2000/ .96/रो-6 िदनांक

त वात सुधारणा

2/11/2000

पाणलोट

े

आधारीत

जलसंधारण

महा.शासन

ामिवकास व जलसंधारण िवभाग

काय मांअतगत मृद व जलसंधारण कामाचे

शा.िन. .जलस-1001/ . .426/जल - 7

खच चे मापदं ड पाठिवणेबाबत

िदनांक 19.9.2005

सन 2002-2003 मधील टं चाई

पिर थतीत

महा.शासन

रोहयो संदभ त करावयाची कायवाही.

िनयोजन

िवभाग

मं ालय

मुंबई

शा.िन. . टं चाई 2002/03/ .91/रोहयो-6
िदनांक 4 माच 2003

15

रोहयो सा ताहीक मजूर उप थती अहवाल सादर िनयम सार ंथ 7.4

शा.िन.िन.िव. .रोहयो-1086/ .125/इएमपी-

करणे

9 िदनांक 20.10.1986 व मा.मु य संिचवांचे

अ वये

.सा ता.अह.1489/ .15/रोहयो-9

िदनांक

31.1.1989
16

शासकीय मा यता दे णे
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िनयम रोहयो सार ंथ

शा.िन.िव.िव. .रोहयो-1284/ .110/इएमपी- 60 -

17

पुण वाचे दाखले रोहयो कामाचे

4.7 अ वये

3 िदनांक 6.9.1985

िनयम रोहयो सार ंथ

1.शा.पिर..सा.बां.िव. .रोहयो-1085 (3923)/

16.1 अ वये

का.र ते -1 िदनांक 14.3.1986
2.शा.पिर.िन.िन. .रोहयो-1084/19/इएमपी12 िदनांक 28.10.1985 व िद. 12.9.1986

18

नवसंजीवन योजना (रोहयो)

अ.द.कुळकण ,

सह.सिचव,आिदवासी

िवभाग मं ा.मुंबई

िवकास

.टी.एस.पी. 1095/ . .

6/का.6 िदनांक 12.5.1995
19

20

रोहयो कामाची तपासणी

महारा

रोजगार हमी अिधिनयम 1977 पंचायत

तरावरील सिम यांची रचना
21

रोहयो सार ंथ खंड-1

1)शा.िन. .आ थाप-1103/ .172/रोहयो-3,

चे व पिर छे द

िदनांक 1 िडसबर, 2003

.17.2.1 पान

2)

शा.िन. .

.160

इएमपी-3, िदनांक 16 ऑग ट 1984
शासन िनणय

इजीएस-1284/िसआर-133/
.सिमती-1001/ .360/रोहयो

8, िदनांक 9.4.2002

िज हा व पंचायत तरीय रोजगार हमी योजना

म.शा.िनयोजन

सिम याची रचना व तरतुदी बाबत

िवभाग पिर
.सिमती
2602/ .130/
रो.8
िद.14.11.03

22

ैमािसक आढावा

.रोहयो1288/ .84/
इएमपी-9 िद.
1.11.88

23

िननावी व खोटया सहीचे शासनाकडे आले या
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शा.सा. .पिर.
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अज वरील कायवाही

.शाकाप/
108558/18/(
र.व.का.)
िदनांक 7.5.85

24

एकि त

िवभागीय

चौकशी/ वतं

चौकशी

शासन पिर.

करणाचा आढावा घे याबाबत

.1001/ .
79/रोहयो-2
िदनांक
16.10.2001

25

रोजगार हमी योजना सिमतीची िज हा बैठक

शासन
पिर. .रोहयो1084/551/रो
हयो-5 िदनांक
4 मे 1984

26
27

शासनाला स ा दे यासाठी गठीत कर यात

शासन िनणय

आलेली रा य तरीय रोहयो सलागार सिमती

रोहयो-8 िदनांक 3.1.2004

पतमय दा मागणी

रोहयो सार ंथ खंड-1 शा.पिर.िन.िव. .खचिन-2588/ .50/इएमपी
पिर छे द 6.5 अ वये

28

िनधीचे (पतमय दा) वाटप
बेरोजगार भ ा-पतमय दा
रोहयो

पतमय दा

वाटप/संि त

तपिशलवार दे यके याबाबत
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.इजीएस-1074/पी-4

िदनांक

11.10.1974

रोहयो सार ंथ खंड-1 शा.िन.िन.िव. .इजीएस-1078/113/इएमपी- 4
पिर छे द 6.7 अ वये

30

-

7 िदनांक 8.2.1989

रोहयो सार ंथ खंड-1 शा.िन.िन.िव.
पिर छे द 6.6 अ वये

29

.सिमती-2604/ .267/

िबले

िदनांक 18.8.1978

व रोहयो सार ंथ खंड-1 शा.प.िन.िव. .इजीएस-1081/229/डी-32
पिर छे द 6.11

िदनांक 22.5.1981
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अ.

कामाचे व प

अिधिनयम / िनयम

शासन िनणय

.
31

पतमय दे चे /खच चे लेखे ठे वणे

महारा

रोहयो िनयम

.13

खंड-1 पिर छे द 6.13 नु सार
32

कामिनहाय खातेवही

रोहयो सार ंथ खंड-1 पिर छे द शा.िन.िन.िव. .1085 /िसआर6.14 नु सार

19/इएमपी-7
िदनांक 24.4.1985

33

लेखापिर ा

रोहयो सार ंथ खंड-1 पिर छे द शा.िन.िन.िव. .इजीएस6.15 नु सार

1074/ .3616/पी-4 िदनांक
20.9.1974
2)शा.िन.िन.िव. .इजीएस1275/499-इएमपी-इजीएस
िदनं◌ा◌ंक 21.6.1975

34

रोहयो खच चा ताळमेळ घे याबाबतची

रोहयो सार ंथ खंड-1 पिर छे द शा.पिर.िन.िव. .रोहयो-

काय णाली

6.16 नु सार

2085/ .59/इएमपी7िद. 2.12.1986
शा.पिर..िन.िव. .एयूडी1082/सीआर-90/ 24/कोष-5, िद.
24.9.1986

35

खच चा अहवाल

रोहयो सार ंथ खंड-1 पिर छे द अ.शा.प.िन.िव. .इजीएस6.17 अ वये

1375/12979/ इएमपी-5 िदनांक
29.7.1976

36

रोहयोवरील यं सामु ीची दु
करीता अनु दान व लेखा प दती

ती व दे खभाली

रोहयो सार ंथ खंड-1 पिर छे द शा.िन.िन.िव.

.इजीएस-

1485/सीआर-24/

6.19 नु सार

इएमपी-7 िदनांक 23.7.1985
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पिरप के

कलम 4 (1) (ब) (v)
नमुना-अ
भूसंपादन शाखा कामाशी संबंधीत िनयम/ अिधिनयम
अ.
ं

सुचना प कानु सार िदलेले

िनयम

मांक व वष

अिभ ाय (अस यास)

िवषय

1

भूसंपादन

ताव कलम 11 चा

भूंसपादन अिधिनयम 1894

--

िनवाडा घोषीत करणे

कलम 4 (1) (ब)
(v)नमुना - ब
भूसंपादन शाखा कामाशी संबंधीत िनयम/ अिधिनयम
अ.
ं
1

सुचना िनणयानु सार िदलेले

शासन िनणय

िवषय

तारीख

भूसंपादन

ताव

ात

भूंसपादन अिधिनयम 1894

झा यापासून तो कलम 11

व

खालील िनवाडा जाहीर करणे ,

शासन िनणय ú

कमी जा त

LQN-

के तयार करणे.

मांक व

अिभ ाय (अस यास)
--

मांक

18/2000/ . ं .121/अ-2
िदनांक 14/6/2001
2

अिधकार क े माणे मोबदलाची

शासन पिरप क

मांक

र कमेनुसार िनवाडयास मंजरी

अ.क.वा 1097/426/अ-4,

घणे

िदनांक 7/4/1999

कलम 4 (1) (ब)
(v)नमुना - क
भूसंपादन शाखा कामाशी संबंधीत िनयम/ अिधिनयम
अ.
ं
1

सुचना िनणयानु सार िदलेले

शासन िनणय

मांक व तारीख

अिभ ाय (अस यास)

िवषय
भूसंपादन

ताव

ात

भूंसपादन अिधिनयम 1894 व

झा यापासून तो कलम 11

शासन िनणय ú

खालील िनवाडा जाहीर करणे ,

18/2000/ . ं .121/अ-2 िदनांक
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कमी जा त
2

के तयार करणे.

14/6/2001

अिधकार क े माणे मोबदलाची

शासन पिरप क

मांक

र कमेनुसार िनवाडयास मंजरी

अ.क.वा./1097/426/अ-4,

घणे

िदनांक 7/4/1999

--

कलम 4 (1) (ब)
(v)नमुना - ड
भूसंपादन शाखा कामाशी संबंधीत िनयम/ अिधिनयम
अ.
ं
1

2

शासिकय प कानु सार िदलेले

पिरप क

मांक व तारीख

अिभ ाय (अस यास)

िवषय
भूसंपादन

ताव

ात

भूंसपादन अिधिनयम 1894 व

झा यापासून तो कलम 11

शासन िनणय ú

खालील िनवाडा जाहीर करणे ,

18/2000/ . ं .121/अ-2 िदनांक

कमी जा त

14/6/2001

के तयार करणे.

--

मांक LQN-

अिधकार क े माणे मोबदलाची

शासन पिरप क

मांक

र कमेनुसार िनवाडयास मंजरी

अ.क.वा./1097/426/अ-4,

घणे

िदनांक 7/4/1999

--

कलम 4 (1) (अ) (vi)
गडिचरोली ये थील िज हािधकारी काय लयाम ये द ताऐवजांची वगवारी
अ. .

िवषय

द तऐवजाचा कार न ती /

मुख बाबीचा तपिशलवार

सुरि त ठे व याचा

म टर/ न दपु तक,

कालावधी

हाउचर इ.
1

जिमन वाटप

न ती

शासिकय जिमनीचे िविवध

कायम व पी

योजनाकिरता वाटप करणे
2

अकृषीक वापर

न ती

परवानगी
3

नैसग क आप ी

कृषक जिमनीचा अकृषक

कायम व पी

वापराबाबत परवानगी दे णे
न ती

नैसग क आप ी

त य तीना

10 वष

अनु दान वाटप करणे.
4

पाणी टं चाई

न ती

पाणी टं चाई िनवारणाथ िविवध

10 वष

उपाययोजना करणे.
5

श

वापर

न दवही

परवाना
6

फटका परवाना

वसंर णाथ श

परवाना

10 वष

दे यात येतो.
न दवही

फटाका िव ी करीता परवाना

10 वष

दे यात येतो.
7

केबलचालक
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परवाना
8

जोडणीबाबत परवाना दे णे

िच पट गृह

न दवही

परवाना

िच पट चालकांना िच पट
गृह चालिव याकरीता परवाना
दे णे

9

हडीओ गृह

न दवही

परवाना

हडीओ गृह चालकांना
हडीओ गृह चालिव याकरीता
परवाना दे णे

10

भु-संपादन

न ती

सावजिनक योजनाथ

कायम व पी

क पासाठी जमीन भु-संपादन
करणे.
11

क प

त

न ती

गावांचे पुनवसन
12

आिदवासी या

न ती

आिदवासी या जिमनीचे
आिदवासी व िबगर आिदवासी

ह तांतरण
केरोसीन

त गावांचे पुनवसन

करणे

जिमनीचे
13

क प

य त ना ह तांतरण करणे
न ती

दु कानाचे

केरोसीसन दु कानांचे
ाधीकारप मंजूर करणे

ाधीकार प
14

रा त भाव

न ती

दु कानांचे

रा तभाव दु कानांचे
ाधीकारप मंजूर करणे

ाधीकार प
15

रा ीय व

न दवही

माणप
16

ऐपतीचा
िनवडणुक

कायम व पी

रा ीय च माणप दे णे
न ती

दाखला
17

िज हयातील नागरीकांना
िज हयातील नागरीकांना

10 वष

ऐपतीचा दाखला दे यांत येतो
न ती

लोकसभा, िवधानसभा िज हा

5 वष

पिरषद, पंचायत सिमती,
नगरपालीका व ाम
पंचायत या िनवडणुका घेणे
18

रोजगार हमी

न ती

योजना

िज हयामधील रोजगार हमी
योजने अंतगत िविवध कामे
करणे

19

खा गृह

न दवही

खा गृह परवाना दे णे

परवाना
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*** कलम 4 (1) (ब) (vii) ***
गडिचरोली येथील िज हािधकारी काय लया या पिरनामकारक कामासाठी
जनसामा यांशी
स ला मसलत कर याची यव था.
अ.
.

स ामसलती

काय णालीचे िव तृत वणन

कोण या

चा िवषय

पुनरावृ ीकाल

अिधिनयमा /
िनयमा /
पिरप का दारे

1

2

3

4

5

1

संजय गांधी

संजय गांधी िनराधार / आथ क दु बलासाठी

सामािजक याय,

िनराधार /

अनु दान योजनेम ये लाभाथ चे अज ा त

सां कृितक काय,

आथ क

झा यानंतर अशा अज जी छाननी संबंधीत

ीडा व िवशेष

दु बलांसाठी

तलाठी, मंडळ अिधकारी, नायब तहिसलदार व

अनु दान

तहिसलदार यांनी

योजना

व सिमतीचे सद य सिचव हणजेच नायब

सहा य िवभाग

य पडताळणी के यानंतर शासन िनणय
मांक साअयो-

तहिसलदार यांची सदर अजदार योजनेचा लाभ 2003/ .

.

घे यासाठी पा ठरत असले या अजदारांची

159/ िवसयो

यादी संबध
ं ीत ाम पंचायत कवा शहरा या

मं ालय िव तार

बाबतीत भाग सिमतीस कळिव यात येते व

भवन, मुंबई िदनांक

अशा नावांना ाम सभेने / भाग सिमतीने

14 जानेवारी,

मा यता िद यावरच असे अज

2004

येक ितमाहीस

सिमतीपुढे िनणयासाठी ठे व यात येतात. सिमती
उपल ध नस यास सदर अज उपिवभागीय
अिधकारी यां या कडु न मंजुर कर यात येतात.

अ.
.

स ामसलती

काय णालीचे िव तृत वणन

कोण या

चा िवषय

पुनरावृ ीकाल

अिधिनयमा /
िनयमा /
पिरप का दारे

2

इंिदरा गांधी

इंिदरा गांधी िनराधार व भूिमहीन शेतमजुर मिहला

िनराधार व

अनु दान योजना योजनेम ये लाभाथ चे अज ा त

भूिमहीन

झा यानंतर अशा अज जी छाननी संबंधीत तलाठी,

सां कृितक

शेतमजुर

मंडळ अिधकारी, नायब तहिसलदार व तहिसलदार

काय,

मिहला

यांनी

िवशेष सहा य

अनु दान

सद य सिचव हणजेच नायब तहिसलदार यांची

िवभाग शासन

योजना

सदर अजदार योजनेचा लाभ घे यासाठी पा ठरत

िनणय

असले या अजदारांची यादी संबध
ं ीत ाम पंचायत

साअयो-

कवा शहरा या बाबतीत भाग सिमतीस

2003/ .

कळिव यात येते व अशा नावांना ाम सभेने / भाग

159/ िवसयो

सिमतीने मा यता िद यावरच असे अज

मं ालय

य पडताळणी के यानंतर व सिमतीचे

येक

सामािजक
याय,
ीडा व

मांक
.

ितमाहीस सिमतीपुढे िनणयासाठी ठे व यात येतात.

िव तार भवन,

सिमती उपल ध नस यास सदर अज उपिवभागीय

मुंबई िदनांक

अिधकारी यां या कडु न मंजुर कर यात येतात.

14 जानेवारी,
2004
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अ.
.

स ामसलती

काय णालीचे िव तृत वणन

कोण या

चा िवषय

पुनरावृ ीकाल

अिधिनयमा /
िनयमा /
पिरप का दा
रे

1

2

3

3
ावण बाळ

सेवा योजना

4

5

ावणबाळ सेवा योजना ( रा ीय वृ दापकाळ िनवृ ी सामािजक
योजना ) अनु दान योजनेम ये लाभाथ चे अज ा त

याय,

झा यानंतर अशा अज जी छाननी संबंधीत तलाठी,

सां कृितक

मंडळ अिधकारी, नायब तहिसलदार व तहिसलदार

काय,

यांनी

िवशेष सहा य

य पडताळणी के यानंतर व सिमतीचे

ीडा व

सद य सिचव हणजेच नायब तहिसलदार यांची

िवभाग शासन

सदर अजदार योजनेचा लाभ घे यासाठी पा ठरत

िनणय

असले या अजदारांची यादी संबध
ं ीत ाम पंचायत

साअयो-

कवा शहरा या बाबतीत भाग सिमतीस

2003/ .

कळिव यात येते व अशा नावांना ाम सभेने / भाग

159/ िवसयो

सिमतीने मा यता िद यावरच असे अज

मं ालय

येक

मांक
.

ितमाहीस सिमतीपुढे िनणयासाठी ठे व यात येतात.

िव तार भवन,

सिमती उपल ध नस यास सदर अज उपिवभागीय

मुंबई िदनांक

अिधकारी यां या कडु न मंजुर कर यात येतात.

14 जानेवारी,
2004

अ.
.

स ा

काय णालीचे िव तृत वणन

मसलतीचा

कोण या अिधिनयम/िनयम/

पूनरावृती काळ

पिरप का ारे

िवषय
1

2
1 कामासाठी
धा य रा ीय

3

4

5

ाम पंचायत तरावर सभा घेऊन 1) क शासनाचे अ.शा.
यात िविवध काम घे याबाबत

प . .: ही-24011/ 5/2004-

काय म

चच क न कामे घे याची िशफारस एसजीआरवाय (एम) िदनांक- 2

अंतगत

के याजाते. यानंतर सदर

नो हबर, 2004

यथाथदश

कामाची यादी ाम पंचायतचे

रा य शासनाचे प

आराखडा

सिचव ठरावासह संवग िवकास

2004/ . .113/रोहयो-10

अिधकारी यांचेकडे िनयोजनात

िद. 6 नो हबर, 2004

समािव ट कर यास सादर

3) शासन िनणय

कर यात येते.

2003/ . .113/रोहयो-10

2)
.:रोहयो-

.:रोहयो-

िद. 25 जानेवारी, 2005

G:\RTI-MAIN 2015.doc

- 68 -

अ.
.

स ा

काय णालीचे िव तृत वणन

मसलतीचा

कोण या अिधिनयम/िनयम/

पूनरावृती काळ

पिरप का ारे

िवषय
1

2
1 मतदार

3
मतदार या ां या पुनिर ण

या ांचे

काय माचे वेळी ा प मतदार

पुनिर ण

यादीचे वाचन

4

5

1) मतदार न दणी िनयम, 1960

येक गांवातील

ाम सभेम ये कर यात येवून,
मतदार या ीम ये मतदाराचे नांव
समािव ठ करणे, मृ य अगर
थलांतरीत य त चे नांव वगळणे,
मतदार यादीतील नांवाम ये
दु

ती करणे इ यादी बाब बाबत

दावे व हरकती

G:\RTI-MAIN 2015.doc

वकारणेत येतात.

- 69 -

कलम 4 (1) (ब ) (viii)
नमुना (अ )
गडिचरोली येथील िज हािधकारी काय लया या सिमतीची यादी काशीत करणे
अनु . सिमतीचे नाव
.

सिमतीचे

सिमतीचे उिद ट

सद य

िकती वेळा

सभा

घे यात येते

जनसामा या कायवृ ांत
साठी खुली

सभेचा
(उपल ध)

आहे कवा
नाही
1

िज हा िनयोजन व

32

िवकास परीषद

िज हा योजनेचे

4

आराखडे तयार

मिह यातून

करणे व याचा
आढावा घेणे
2

िज हा सम वय

सव

िज हयातील

3

सिमती

शाखा

िविवध

मिह यातून

मुख

िवभागातील
सम वय साधणे

3

िज हा द ता

16

सिमती
4

धा य िवतरण
योजना राबिवणे

िज हा रोजगार

7

िज हयातील

3

हमी योजना

रोहयो कामाचा

मिह यातून

सिमती

आढावा व
िनयोजन

5

िज हा

टाचार

17

भ ाचार

सिमती
6

िज हा वातं

5

सैिनक गौरव

वातं
सैिनकाचे

सिमती

6
मिह यातून

करणे िनकाली
काढणे

7

िज हा ाहक

40

ाहकांचे

संर ण पिरषद
8

िज हा हु ता मा

6
मिह यातून

15

मारक सिमती

हु ता मा
मारकाची िनगा

6
मिह यातून

व दे खरेख
9

िज हा सैिनक
क याण मंडळ
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कलम 4 (1) (ब ) (viii)
नमुना ( ब )
गडिचरोली येथील िज हािधकारी काय लया या सिमतीची यादी काशीत करणे
अनु . अिधसभेचे नाव
.

सभेचे

सभेचे

िकती वेळा

सभा

सभेचा

सद य

उदी ट

घे यात येते

जनसाम य

कायवृ ांत

साठी खुली

(उपल ध)

आहे कवा
नाही
1

िज हा िनयोजन

32 व सव

िज हा

सिमती

िज हा

योजनेचे

मुख

आराखडे

3

तयार करणे
व याचा
आढावा घेणे
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कलम 4 (1) (ब) (ix)
कलम 4 (1) (ब) (x)
गडिचरोली येिथल िज हािधकारी काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची
नावे, व यांचे मािसक वेतन

शाखा : आ थापना
गडिचरोली येथील िज हािधकारी काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे नाव, प े व यांचे मािसक वेतन
िववरणे.
अ.

पदनाम

अिधकारी/कमचा यां

.

वग

सेवत
े
जू

चे नांव

िदनांक

दु र वनी

.

एकुण वेतन

/फॅ स/ई-मेल

(मुळ वेतन +
ेड वेतन)

1

िज हािधकारी

2

अित.िज हािधकारी

3

ी रणजीत कुमार

वग-1

1.9.2008

07132-222005

29680

िर त

वग

--

07132-222005

--

उपिज हािधकारी

िर त

वग

--

07132-222005

--

4

उपिज हािधकारी

िर त

वग

--

07132-222005

--

5

तहिसलदार

वग-1

30.6.1986

07132-222005

21620

वग

07132-222005

--

ी ए.सी.कुमरे

(आ था.)
6

तहिसलदार (जिमन)

िर त

7

तहिसलदार मुलचेरा

ी पी.जी.अपाले

वग

23.10.1984 07132-222005

25770

8

तहिसलदार

ी िड.जी.जाधव

वग

23.10.1990

07132-222005

24310

07132-222005

22520

गडिचरोली
9

तहिसलदार कोरची

ी ह.जे.बो डे

वग

10

तहिसलदार

ी ए.पी.चरडे

वग

6.8.2004

07132-222005

22940

वग

--

07132-222005

--

07132-222005

29060

दे साईगंज
11

तहिसलदार धानोरा

12

तहिसलदार

िर त
ी एस.पी.खालाटे

वग

एटाप ी
13

तहिसलदार िसर चा

14

तहिसलदार

िर त

वग

--

07132-222005

--

ी यु.एम.तोडसाम

वग

28.1.1990

07132-222005

24300

ी यु.जी.वै

वग

28.10.197

07132-222005

25720

कुरखेडा
15

तहिसलदार चामोश

8
16

तहिसलदार

ी ए.डी.येरचे

वग

1.10.1983

07132-222005

24300

ी एम.टी.वलथरे

वग

11.6.1987

07132-222005

26610

ी

वग

11.9.1980

07132-222005

29060

वग-2

--

07132-222005

--

भामरागड
17

तहिसलदार
आरमोरी

18

तहिसलदार अहे री

एस.आर.पु पलवार
19

लेखािधकारी (जमा)

20

लेखािधकारी (खच)

ी एम.यु.कंगाली

वग-2

1.1.2013

07132-222005

21000

21

नायब तहिसलदार

ी िड.वाय.दे शमुख

वग-2

23.8.1997

07132-222005

24620

22

नायब तहिसलदार

ी िब.एल.सोपनकर

वग-2

10.2.1984

07132-222005

21220

23

नायब तहिसलदार

ी िड.िड.चुंचुवार

वग-2

15.2.1984

07132-222005

20600

24

नायब तहिसलदार

ीमती ए.बी.लोखंडे

वग-2

21.11.1994

07132-222005

20600

25

लघुटंकलेखक

ी. बी.एम. येरमे ,

वग-2

16.10.1984
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31060

(उ य
26

वीय सहा.

लघुटंकलेखक
(िन ण

27

ेणी)
ेणी)

लघुटंकलेखक
(िन ण

ेणी)

िर त

वग-3

0

िर त

वग-3

0

28

लघुटंकलेखक

ी. जे. एस. डोळस

वग-3

29.02.1996

07132 222005

20880

29

उप लेखापाल

ी. एच.जे. थेम कर

वग-3

02.04.1993

07132 222005

18450

वग-3

13.02.1984

07132 222005

21080

वग-3

03.05.1993

07132 222005

17740

30
31

अ वल कारकुन
अ वल कारकुन

ी के.एस.
भांडारकर
ी सी. एम.
िचलमवार

32

अ वल कारकुन

ी एन.एन. कुमरे

वग-3

17.10.1984

07132 222005

18320

33

अ वल कारकुन

ी िब. के. मुळे

वग-3

19.11.1982

07132 222005

17500

34

अ वल कारकुन

ी सी.एस. धान

वग-3

29.09.1994

07132 222005

15240

35

अ वल कारकुन

ी एच.एस. स यद

वग-3

03.05.1993

07132 222005

18450

36

अ वल कारकुन

ी के. पी. शेरकी

वग-3

10.05.1993

07132 222005

17860

वग-3

13.11.1979

07132 222005

20740

वग-3

20.09.1996

07132 222005

17830

वग-3

06.04.1985

07132 222005

18400

वग-3

08.12.2003

07132 222005

18010

37

अ वल कारकुन

38

अ वल कारकुन

39

अ वल कारकुन

40

अ वल कारकुन

ी डी.आर.
डोल कर
कु.एस.बी. धकाते
ी. डी.जी. दु धबळे
ी. आर.एच.
धनबाते

41

अ वल कारकुन

ी. एस.एम. मडावी

वग-3

10.06.1994

07132 222005

15420

42

अ वल कारकुन

ी एल. ह. लाडे

वग-3

29.11.2000

07132 222005

18400

43

अ वल कारकुन

ी वाय. एस. सोरते

वग-3

01.12.1984

07132 222005

20880

44

अ वल कारकुन

ी के.एन. वाढई

वग-3

10.10.1994

07132 222005

19010

वग-3

13.10.2003

07132 222005

17480

वग-3

14.01.2008

07132 222005

15690

वग-3

31.12.2007

07132 222005

16140

45
46
47

अ वल कारकुन
अ वल कारकुन
अ वल कारकुन

ीमती एम.एच.
मडावी
ी. ओ.एस. रेहपाडे
ी. एस. एस.
िसडाम

48

अ वल कारकुन

ी डी.के. धकाते

वग-3

16.11.2006

07132 222005

16630

49

अ वल कारकुन

ी. ए.एन. न ावरे

वग-3

31.12.2007

07132 222005

16140

50

अ वल कारकुन

ी. ए. बी. भांडेकर

वग-3

15.01.1990

07132 222005

19430

51

अ वल कारकुन

ी एन.जे. िननावे

वग-3

21.09.1984

07132 222005

19380

52

अ वल कारकुन

ी एन.पी. वै

वग-3

31.12.2007

07132 222005

17100

53

अ वल कारकुन

ी. यु.पी. भैसारे

वग-3

17100

वग-3

0

वग-3

0

54

ी. एन.पी. गोहणे
अ वल कारकुन

( ितिनयु ती
आयु त काय .,
नागपुर)

55

ी. एस.एस. तडसे
अ वल कारकुन

( ितिनयु ती
आयु त काय .,
नागपुर)

56

िलपीक टं कलेखक

ी एम. ए. बार सगे

वग-3

30.11.2012

07132 222005

13200

57

िलपीक टं कलेखक

ी.

वग-3

05.12.2012

07132 222005

13200
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दे हारकर
58

िलपीक टं कलेखक

ी. एस.ए. पाटील

वग-3

59

िलपीक टं कलेखक

ी. पी.पी. हष

वग-3

60

िलपीक टं कलेखक

ी.

एच.एम.

लांजेवार

13020

24.11.2009

07132 222005

11140

वग-3

31.01.2008

07132 222005

14430

वग-3

23.01.2012

07132 222005

13200

वग-3

02.06.2011

07132 222005

13600

61

िलपीक टं कलेखक

62

िलपीक टं कलेखक

63

िलपीक टं कलेखक

ी. जी.एन. गेडाम

वग-3

18.06.2008

07132 222005

14870

64

िलपीक टं कलेखक

ी. एस.आर. च हान

वग-3

08.02.2008

07132 222005

15310

65

िलपीक टं कलेखक

ी. ही.सी. सुरनकर

वग-3

29.10.1984

07132 222005

15210

66

िलपीक टं कलेखक

वग-3

05.10.2010

07132 222005

14420

67

िलपीक टं कलेखक

07132 222005

13200

68

िलपीक टं कलेखक

69

िलपीक टं कलेखक

70
71
72

िलपीक टं कलेखक
िलपीक टं कलेखक
िलपीक टं कलेखक

73

ी. एम.पी. पटले

07132 222005

कु. ऐ.एम. सहारे

कु. जे.डी. तायडे
ीमती एस. ही काळे
कु. के आर मोवाड
ीमती. एम.बी. उके
ी. डी.आर.
भांडेकर
कु. एस.ए. सहारे
ीमती जी. डी.
नायसे

वग-3
वग-3

27.05.2011

07132 222005

13590

वग-3

01.04.2008

07132 222005

11810

वग-3

25.07.2012

07132 222005

8920

वग-3

02.06.2011

07132 222005

8920

वग-3

0

वग-3

0

वग-3

0

ी. पी.जी. अटे ल
िलपीक टं कलेखक

( ितिनयु ती
आयु त काय .,
नागपुर)

74

ीमती जी.एल.
लांजेवार
िलपीक टं कलेखक

( ितिनयु ती
आयु त काय .,
नागपुर)

75
76

िलपीक टं कलेखक
िलपीक टं कलेखक

78

वाहन चालक

79

वाहन चालक

80

िशपाई

ी. संिदप राउुत
ीमती जे.ए.
खो ागडे
ी. जे.आर. वटी
िर त
ीमती

वग-3

07132 222005

9330

वग-3

07132 222005

0

07132 222005

13250

वग-3

16.10.1984

वग-3

0

वग-4

1.4.2001

07132-222005

9350

वग-4

6.11.2012

07132-222005

6810

वग-4

4.7.1996

07132-222005

10130

आर.ई.आ ाम
81

िशपाई

82

िशपाई

कु.आर.जे.भैसारे
ीमती
ह.पी.बार सगे

83

िशपाई

ी.आर.एस.बेहरे

वग-4

5.12.1983

07132-222005

12060

84

िशपाई

ी

वग-4

1.10.1983

07132-222005

12060

एन.जी.भानारकर
85

िशपाई

ीमती पी.एच.भोयर

वग-4

12.7.2004

07132-222005

8870

86

िशपाई

ी.एन.एन.भुरले

वग-4

3.4.2010

07132-222005

7490

87

िशपाई

ी िड.पी.चौधरी

वग-4

5.11.2012

07132-222005

7050

89

िशपाई

ी िड.एन.चलाख

वग-4

22.11.1982 07132-222005

12090

90

िशपाई

ीमती

वग-4

4.11.1996

9960

07132-222005

एस.बी.ढोलणे
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91

िशपाई

ी एस.जे.गजिभये

वग-4

21.7.2012

07132-222005

7050

92

िशपाई

ी आर.एम.ग े

वग-4

23.2.1993

07132-222005

10300

93

िशपाई

ीमती एस.जे.ग डे

वग-4

4.9.1992

07132-222005

10580

94

िशपाई

ीमती

वग-4

1.91992

07132-222005

10300

वग-4

3.3.2001

07132-222005

9350

वग-4

26.2.1993

07132-222005

10300

5.11.1982

07132-222005

11510

07132-222005

12230

एन.बी.गुरनु ले
95

िशपाई

ीमती
एस.डी.कालकर

96

िशपाई

ी
एच.एल.खो ागडे

97

िशपाई

ी िज.पी.खो ागडे

वग-4

98

िशपाई

ी ड यु.

वग-4

एच.को हटकर
99

िशपाई

ी िड. ही.कोवे

वग-4

2.2.2008

07132-222005

7960

100

िशपाई

ी िब.ड यु.ल ढे

वग-4

30.11.2013

07132-222005

6840

101

िशपाई

ी आर.एन.नरडं गे

वग-4

22.11.1982 07132-222005

12090

ीमती

वग-4

15.2.2011

07132-222005

7270

102

व छक

पी.आर.सौदागर
103

िशपाई

ी िड.िड.सोरते

वग-4

1.12.1984

07132-222005

12030

104

िशपाई

ी एम.जे.व ी

वग-4

2.12.2013

07132-222005

6640

105

िशपाई

ी ए.एम.वेलादी

वग-4

3.4.2008

07132-222005

7960

शाखा : रोहयो
अ. .

पदनाम

अधीकारी

वग

जू िदनांक

नांव
2
3
4
उपिज हािधकारी जयंत हिरराव
रोहयो
पपळगावकर
नायब
दामोधर रामदास
तहिसलदार
भगत
सहा यक
शांत वासूदेव
लेखािधकारी
गावंडे
लघूटंकलेखक
धमपाल रामदास
म के
िलपी पराग फुलचंद
टं कलेखक
खो ागडे
वाहन चालक
भा कर हं सदास
ड गरे

2.
3.
4.
5.
6.

एकूण वेतन

फॅ स /ई-मेल

/कमचार यांचे
1
1.

दुर वनी ृ

अ

5
6
7
16/12/2014 9923193675 86753/-

ब

27/03/2015 9921363440 45461/-

ब

31/12/2012 9404521656 43187/-

क

16/6/2012

9404127664 46014/-

क

6/11/2009

9923524161 39048/-

क

7798344413 18194/-

शाखा : िनवडणुक

अिधकारी व कमचारी यांचे नांव व यांचे मािसक वेतन
अ.

पदनाम

.

अिधकारी/
कमचा याचे नाव

वग

काय लयात

दु र वनी

जु िदनांक

मांक/

एकुण वेतन

फॅ स/ ईमेल
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1

2

3

4

5

6

7

1.

उपिज हािधकारी

िर त

-

-

-

-

2.

नायब तहिसलदार

वग-2

23.10.2012

222011

52619/-

वग-3

08.07.2015

222011

40292/-

ी.
एम.टी.दहीकर

अ ल कारकुन

3.

ी.
एस.एस.चापले

4.

अ ल कारकुन

ी. यु.सी.राऊत

वग-3

07.10.2011

222011

42429/-

5.

िलिपक टं कलेखक

ी.

वग -3

09.11.2015

222011

32022/-

वग-4

01.06.2008

222011

28412/-

एन.जी.िचताडे
िशपाई

6.

ी.
एम.ए.शेडमाके

शाखा : संगायो/ इंगायो

अिधकारी व कमचारी यांचे नांव व यांचे मािसक वेतन
अ. .

पदनाम

अिधकारी-कमचा-

वग

जू िदनांक

दू र वनी

याचे नांव

एकूण वेतन

./फॅ स /ईमेल

1

2

3

4

5

6

7

1

तहिसलदार

सी. आर. भंडारी

1

9.3.2015

07132222041

23630

2

अ वल कारकून

आर. एन. राऊत

3

7.12.2010

07132222041

18370

3

अ वल कारकून

ऐ. के. गेडाम

3

7.8.2014

07132222041

14010

4

किन ट िलपीक

एस. एम. गं स

3

23.2.2010

07132222041

14010

5

किन ट िलपीक

एल. एन. मे ाम

3

9.6.2014

07132222041

14420

6

िशपाई

एस. एन. गोवधन

4

4.7.1996

07132222041

10130
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शाखा : पुरवठा
कलम 4(1) (ब) (ix)
गडिचरोली येथील िज हा पुरवठा काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे नांव व यांचे
मािसक वेतन
अिधकारी /
अ. .

पदनाम

कमचा याचे

वग

जु िदनांक

नाव

दु र वनी /फॅ स /
ई-मे ल

मांक

एकुण वेतन

ी आर आर
1 िज.पु.अ.

चांदुरकर

वग -1 12.06.2014

07132-222007

2 स.िज.पु.अ.

िर त

वग -1

07132-222007

3 खरे दी अिधकारी

िर त

वग -1

07132-222007

ी एस जी
4 सहा लेखािधकारी सुयवंशी
ी आर जी
5 िज.ले.प

खापरे

56568/-

वग 3

14.02.2012

07132-222007

38937/-

10.07.2015

07132-222007

42164/-

वग 3
वग -

6 अ वल कारकुन

िर त

3

07132-222007

वग 7 अ वल कारकुन

िर त
ी एम एम

8 अ वल कारकुन

सरजारे

3

07132-222007

वग 3

01.07.2015

07132-222007

39167/-

07.08.2013

07132-222007

41180/-

05.11.2009

07132-222007

41473/-

31.08.2013

07132-222007

33932/-

02.07.2012

07132-222007

41473/-

10.06.2014

07132-222007

41207/-

04.06.2015

07132-222007

-

29.10.2009

07132-222007

42182/-

02.07.2015

07132-222007

41126/-

24.07.2012

07132-222007

40456/-

13.08.2012

07132-222007

41578/-

07132-222007

-

07132-222007

-

वग 9 अ वल कारकुन
10 अ वल कारकुन

ी पी जी गांवडे

3

ी डी आर

वग -

खो ागडे
ी एस पी

11 अ वल कारकुन

लोखंडे

3
वग 3
वग -

12 अ वल कारकुन
13 अ वल कारकुन

ी जी जे सोरते

3

कु एस एम

वग -

कंकलवार

3
वग -

14 अ वल कारकुन
15 अ वल कारकुन

ी बी के ढवळे

3

ी वाय डी

वग -

चापले
ी डी टी

16 अ वल कारकुन

दु धबळे
ीमती ज एस

17 अ वल कारकुन

खलाटे
ी आर एस

18 अ वल कारकुन

फुलझे ले

3
वग 3
वग 3
वग 3
वग -

19 अ वल कारकुन

िर त

3
वग -

20 अ वल कारकुन
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वग 21 अ वल कारकुन

िर त
ी एस बी

22 लघु लेखक
िलपीक
23 टं कलेखक

3

कु ए के

वग -

दु धबावरे

3

ी के डी पोले
कु के एम नायडु

िलपीक
28 टं कलेखक
िलपीक
29 टं कलेखक
िलपीक
30 टं कलेखक

कु के एन कुमरे

वग -

चतला
ी एन के
कु एस आर

वग -

जवादे

3

आडे पवार

िलपीक
कु के डी मे ाम

31.05.2011

07132-222007

34793/-

01.07.2012

07132-222007

39020/-

07.07.2011

07132-222007

35555/-

01.10.2013

07132-222007

23993/-

01.10.2013

07132-222007

23993/-

01.06.2011

07132-222007

32953/-

02.09.2014

07132-222007

22844/-

22.09.2014

07132-222007

22844/-

28.08.2014

07132-222007

22844/-

25.08.2014

07132-222007

22844/-

27.08.2014

07132-222007

22844/-

30.08.2014

07132-222007

22844/-

07132-222007

-

01.07.2015

07132-222007

37125/-

01.06.2008

07132-222007

21697/-

22.06.2010

07132-222007

21830/-

30.08.2014

07132-222007

38274/-

09.09.2014

07132-222007

16145/-

वग 3
वग 3
3

कु जे ए हनवते

3

कु बी एस

वग -

दोडके

3
वग -

िर त
ी एच एन
िनकोडे
ी डी एन
मे ाम
ी बी डी

39 िशपाई

35791/-

वग -

िलपीक

38 िशपाई

07132-222007

वग -

िलपीक

37 वाहन चालक

23.06.2011

वग 3

ी एस ए

36 टं कलेखक

3

सवाईमुल

िलपीक

35 टं कलेखक

3

ी एम एल

िवराजदार

िलपीक

3

3

31 टं कलेखक

34 टं कलेखक

3

ी पी एम दु गम

ी एस ए

33 टं कलेखक

48349/-

वग -

िलपीक

32 टं कलेखक

07132-222007

वग -

िलपीक
27 टं कलेखक

01.03.2006

वग -

िलपीक
26 टं कलेखक

-

वग -

िलपीक
25 टं कलेखक

07132-222007

वग -

बोहरपी

िलपीक
24 टं कलेखक

3

मर को हे

3
वग 3
वग 4
वग 4
वग -

40 िशपाई

ी एम जी झाडे

4
वग -

41 िशपाई
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शाखा : िज हा िनयोजन
कलम 4(1) (ब) (ix)
गडिचरोली येथील िज हा िनयोजन काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे नांव व यांचे
मािसक वेतन
अ. .

पदनाम

अिधकारी/कमचारी

वग

यांचे नांव

काय लयात

दु र वनी/ई-मेल नं.

एकुण वेतन

जू िदनांक

िज हा िनयोजन
1

अिधकारी

ी ध.ग.सुटे

गट-अ

19.06.2015

07132-223013

79217

ी सुिनल अ.ध गडे

गट-ब

25.03.2013

07132-223013

53121

3 लेखािधकारी

ी आर. ही.सुपारे

गट-ब

16.08.2013

07132-223013

61227

4 संशोधन सहा यक

ी ए.बी.सारनाथ

गट-ब (अराप)

01.11.2013

07132-223013

36430

5 संशोधन सहा यक

कु.जी.एस.गु मुखी

गट-ब (अराप)

12.09.2008

07132-223013

51187

सहा.िज हा
2

िनयोजन अिधकारी

सां यकी
6 सहा यक

ी आर.डी.ठाकूर

वग-3

13.09.2010

07132-223013

40506

7 उपलेखापाल

ी एस.एच.बांबोडे

वग-3

17.06.2015

07132-223013

36646

8 किन ठ िलपीक

ी एच.एम.उईके

वग-3

01.07.2015

07132-223013

38476

9 वाहन चालक

ी ए.एस.दू ग

वग-3

01.07.2010

07132-223013

24215

ी एम.जी.शे डे

वग-4

12.07.2013

07132-223013

24129

10 िशपाई
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*** कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना ( अ ) ***
गडिचरोली येथील िज हािधकारी काय लयातील अनुदान वाटपा या काय माची
कायप दती
सामािजक अथसहा य योजना

1) संजय गांधी नराधार अनू दान योजना.
वय

:- 65 वषापे ा कमी असावे.

कु टु ं बाचे उ प न :-

आ थक सहा य :- एक य ती नराधार कु टु ं बाला पये 600/कु टु ं बाला पये 900/-

अहता :-

तमाह

तवष 21000/- पयत

तमाह, एकापे ा जा त लाभाथ

1. अपंगातील अि थ यंग, अंध, मु कब धर, कणब धर, म तमंद इ या द
2.

3.

वगातील

ी व पु ष

यरोग, प ाघात,

म ती कघात, ककरोग, ए स, कु ठरोग, सकलसेल व सावज नक आरो य वभागाने

शकणारे

पु ष.

नि चत केले या दुधर आजारामु ळे वत:चा च रताथ चालवू न
ी व

नराधार पु ष / म हला/ तृतीयपंथी,

नराधार

पोटगी न मळणा-या कं वा या योजनेखाल
म हला, प र य

वधवा, घट फोट

येतील व घट फोट झाले या परं तु

व हत केले या उ प न मयादे प ा कमी पोटगी मळणा-या

या, दे वदासी, अ याचा रत म हला व वे या यवसायातू न मु त केले या म हला.

4. आ मह या केले या शेतक-या या कु टु ं बाचे वा षक उ प न या योजनेखाल
5.

नराधार

अस यास ते कु टु ं ब

अनाथ मु ले ( 18 वषाखाल ल)

6. वयाचा दाखला, उ प नाचा दाखला, र हवासी दाखला, अपंगाचे
कोण याह

सरकार

कं वा

नमसरकार

दाखला, अनाथ अस याचा दाखला

माणप ,असमथतेचा / रोगाचा दाखला,

कं वा शासन अनु दानीत

नवासगृहाचा आंतरवासीनस याबाबतचा

31 ऑ टोबर 2011 चे शासन नणयानु सार

तु ं गात श ा भोगत असले या कु टु ं ब मु खा या प नीस

उ प नाची मयादा

. 21000/- इतक राह ल)

18 वषाखाल ल अनाथ, अपंग, सकलसेल

पालकामाफत लाभ दे य आहे .

35 वष व यावर ल वयाची अ ववा हत

व हत उ प नापे ा कमी

लाभ दे य आहे . ( कौटु ं बक वा षक

त व अ य दुधर आजाराने

त मु ल/े मु ल असतील तर

ी, जर तला कु ठलाह आधार नसेल व या योजने या उ प न मयादे त

बसत असेल तर तला लाभ दे य राह ल. पण ववाह झा यास
यावे.

अट- शासना या अ य कोण याह योजनेखाल

गांधी नराधार अनु दान योजनेखाल लाभ घे यास पा

वत:हू न लाभ बंद करे ल असे बंधप

नय मत मा सक आ थक लाभ घेत असलेल

राहणार नाह .

मंजु र अंती तह सलदाराकडू न अथसहा य वाटप
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घे यात

य ती संजय

शासन नणय

मांक : वसयो-2010/ . .175 / वसयो- 2, दनांक 26 ऑ ट बर, 2010 चे प र श ट
परश ट - 1
नमू ना - तीन

( संजय गांधी नराधार अनु दान योजनेखाल अथसहा यासाठ करावया या अजाचा, अज तपासणीचा व मंजू र चा
त,

नमू ना )

तह सलदार,
तालू का िज हा -

1.

अजदाराचे संपू ण नाव

: ------------------------------------------

2.

प ा

: ------------------------------------------

3.

ज मतार ख व वय

: ------------------------------------------

4.

महारा

: ------------------------------------------

5.

कु टू ं बातील य तींची सं या

6.

कु टू ं बाचे सव मागानी मळणारे एकू ण वाष क उ प न

7.

जातीचा

ातील अ धवास

: ------------------------------------------

वग (पोट जात नमू द करावी )

अ) खू ला

:

ब) अनु सू चत जाती

:

क) अनु सू चत जमाती

:

ड) वमु त जाती

:

इ) भट या जमाती

:

ई) वशेष मागास

वग

उ) इतर मागास वग
8.

: ------------------------------------------

नराधाराचा

:
:

वग

अ) अपंग
i) अंध

:

ii) अि थ यंग

:

iii) मु कब धर

:

iv) कणबधीर

:

v) म तमंद

:

ब) आजार
i)

यरोग

:

ii) प घात

:

iii)

:

म ती कघात

iv) ककरोग

:

v) एडस (एच.आय. ह . +)

:

vi) कु ठरोग

:

vii) सकलसेल आ ण सावज नक आरो य

:

वभागाने नि चत केलेले दुधर आजार
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क) म हलांचे

वग

i) नराधार म हला

:

ii) घट फोट

:

येतील म हला

iii) घट फोट झालेल परं तू पोटगी न मळणार म हला
iv) घट फोट झालेल परं तू योजनेत वह त केले या

उ प न मयादे पे ा कमी पोटगी मळणार म हला

v) अ याचा रत म हला

:

vi) वे या यवसायातू न मु त केलेल म हला

:

vii) प र य

:

या म हला

:
:

ड) आ मह या केले या शेतक-याचे कु टू ं ब ( या योजने या
वह त उ प न मयादे नु सार सदर कू टू ं ब पा

असणे आव यक )

इ) अनाथ मू ले
(i)

:

मु लगा

(ii)

मु लगी

ई) तृतीयपंथी
9.

मी असे जाह र करतो / करते क , मी वर दलेल मा हती स य व बनचू क असू न, मी शासना या अ य

कोण याह योजनेखाल
व

:
नयमीत मा सक आ थक लाभ घेत नाह . सदरची मा हती चू क ची आढळ यास मा या

द फौजदार कारवाईसह इतर कारवाई कर यास मी पा

अस याची मला जाणीव आहे .

थळ :-

दनांक :-

उज या कं वा डा या हाता या अंगठयाचा ठसा.

अजदाराची सह

टप :- अजदाराने सह व अंगठयाचा ठसा दे णे बंधनकारक आहे .

10.

मा या सम

ी/ ीमती -------------------------हयाने / हने सह व अंगठयाचा ठसा दलेला आहे .

सा ीदाराचे नांव व प ा :11.

मी आव यक

अस याने

या चौकशीनंतर

सा ीदाराची सह ( दनांकासह)
मा णत करतो क , वर ल मा हती बरोबर आहे / वर ल मा हती चू क ची

तु त योजनेत लाभ मळावा यासाठ या अजाची शफारस कर त आहे / नाह .

थळ :

दनांक :
12.

असे

मा णत कर यांत येत क , मी

मा हतीची पडताळणी क न घेतल आहे .

तपासणी करणा-याची सह व श का
तु त अजाची छाननी केल आहे व अजाम ये सादर केले या

मी संजय गांधी नराधार अनु दान योजनेअंतगत लाभ मंजू र कर यासाठ या अजाची शफारस संजय गांधी

नराधार अनु दान योजना स मतीकडे कर त आहे / नाह .
थळ :

दनांक :
13.

स मतीचे अ भ ाय
अ) मा य
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ब) अमा य

:

संजय गांधी नराधार अनु दान योजना स मती या सद यांची
1) अ य

:

3) सद य

:

2) सद य

वा र

:

4) सद य

:

5) सद य

:

6) सद य

:

7) शासक य सद य

:

8) शासक य सद य

----000----

2) रा य पु र कृ त

वृ दापकाळ नवृ

ावणबाळ सेवा रा य नवृ वेतन योजना व
वेतन योजना

क

शासन पु र कृ त इं दरा गांधी रा

य

(दो ह योजना एकमेकांशी संलि नत आहे त.)

पा ता :- 65 व 65 वषावर ल दा र यरे षेखाल ल कु टु ं बा या याद त नाव असले या नराधार पु ष व म हला.
अथसहा य :-

वृ दापकाळ नवृ

ावणबाळ सेवा रा य

वेतन योजनेच

तमहा

आव यक कागदप :े -

1) दा र यरे षेचा दाखला :- 2002
2) वयाचा दाखला :- ज म

नवृ वेतन योजनेचे

पये 200/-असे एकू ण

या सव णानुसार

तमहा

पये 400/- तर इं दरा गांधी रा

पये 600/- दे य असेल.

माणप , शाळा सोड याचा दाखला,

नवडणू क मतदार काड,

य

ामीण/नागर

णालया या वै य कय अ ध कांचा कं वा यापे ा वर ल दजा या शास कय वै य कय अ धकार .

3) र हवासी दाखला :- ामसेवक, तलाठ , मंडळ नर
कोण याह

यायालयाने दलेला र हवासी दाखलाह

4) सरपंच / पो लस पाट ल यांचा दाखला
टप:- तसेच 65 व 65 वषावर ल

वाष क उ प न

आव यक कागदप े :2)

ाहय धर यात येईल.

यांचे नाव दा र य रे षेखाल ल कु टु ं बा या याद त नाव नाह परं तू कु टू ं बाचे

पये 21000/- पंयत आहे अशा वृ दं ◌ाना रा य शासनाकडू न

नवृ वेतन योजनेअंतगत दरमहा

1)

क यांनी दलेला रह वासी अस याबाबतचा दाखला कं वा

पये 600/- दे यात येईल.

उ प नाचा दाखला :- तह सलदार कं वा उप वभागीय अ धकार यांनी दलेला.
वयाचा दाखला :- ज म

माणप , शाळा सोड याचा दाखला, नवडणू क मतदार काड,

ावणबाळ सेवा रा य

ामीण/नागर

णालया या वै य कय अ ध कांचा कं वा यापे ा वर ल दजा या शास कय वै य कय अ धकार .

1) र हवासी दाखला :- ामसेवक, तलाठ , मंडळ नर
कोण याह

यायालयाने दलेला र हवासी दाखलाह

2) सरपंच / पो लस पाट ल यांचा दाखला.
अट- शासना या अ य कोण याह योजनेखाल
रा य नवृ ीवेतन तसेच इं दरा गांधी रा
नाह .

क यांनी दलेला रह वासी अस याबाबतचा दाखला कं वा
ाहय धर यात येईल.

नय मत मा सक आ थक लाभ घेत असलेल

य वृ दापकाळ

नवृ ीवेतन योजनेखाल लाभ

य ती

घे यास पा

मंजु र अंती तह सलदाराकडू न अथसहा य वाटप
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राहणार

3) इं दरा गांधी रा

य वधवा नवृ ीवेतन योजना

पा ता :- 40 व 65 वषाखाल ल दा र यरे षेखाल ल कु टु ं बा या याद त नाव असले या वधवा.

एकू ण

अथसहा य :-

पये 600/-

क शासनाकडू न

त लाभाथ

दे य असेल.

तमहा

पये 200/- तर रा य शासनाकडू न

तमहा

पये 400/- असे

आव यक कागदप :े 1. दा र यरे षेचा दाखला :- 2002

या सव णानुसार.

2. मृ यू चा दाखला :- पतीचे

नधन झा याब दल संब धत

3. वयाचा दाखला :- ज म

माणप , शाळा सोड याचा दाखला,

उतारा सादर करणे आव यक राह ल.

ामपंचायत/ नगरप रषदे या मृ यू न दवह तील
नवडणू क मतदार काड,

ामीण/नागर

णालया या वै य कय अ ध कांचा कं वा यापे ा वर ल दजा या शास कय वै य कय अ धकार .

4. र हवासी दाखला :- ामसेवक, तलाठ , मंडळ नर
कोण याह

यायालयाने दलेला र हवासी दाखलाह

5. सरपंच / पो लस पाट ल यांचा दाखला

अट- शासना या अ य कोण याह योजनेखाल
रा

क यांनी दलेला रह वासी अस याबाबतचा दाखला कं वा
ाहय धर यात येईल.

नय मत मा सक आ थक लाभ घेत असलेल

य वधवा नवृ ीवेतन योजनेखाल लाभ घे यास पा

राहणार नाह .

य ती इं दरा गांधी

मंजु र अंती तह सलदाराकडू न अथसहा य वाटप

4)

इं दरा गांधी रा

य अपंग नवृ ीवेतन योजना

पा ता :- 18 ते 65
अथसहा य :पये 600/-

वषाखाल ल अपंग.

क शासनाकडू न

तमहा

त लाभाथ दे य असेल.

पये 200/- तर रा य शासनाकडू न

तमहा

पये 400/-असे एकू ण

आव यक कागदप :े 1. दा र यरे षेचा दाखला :- 2002
2. वयाचा दाखला :- ज म

या सव णानुसार

माणप , शाळा सोड याचा दाखला,

नवडणू क मतदार काड,

ामीण/नागर

णालया या वै य कय अ ध कांचा कं वा यापे ा वर ल दजा या शास कय वै य कय अ धकार .

3. र हवासी दाखला :- ामसेवक, तलाठ , मंडळ नर
कोण याह

4. अपंग वाचे

यायालयाने दलेला र हवासी दाखलाह
माणप

:-

क

शासना या

क यांनी दलेला रह वासी अस याबाबतचा दाखला कं वा
ाहय धर यात येईल.

ापन

मांक

J-110112/1/2009-NSAP,

दनांक

30

स टबर,2009 मधील तरतू द नूसार अपंग अस याबाबत िज हा श य च क सक ( स ह ल सजन) यांचे
माणप .

अट- शासना या अ य कोण याह योजनेखाल
रा

नय मत मा सक आ थक लाभ घेत असलेल

य अपंग नवृ ीवेतन योजनेखाल लाभ घे यास पा

राहणार नाह .

य ती इं दरा गांधी

मंजु र अंती तह सलदाराकडू न अथसहा य वाटप
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शासन नणय
(

मांक : वसयो-2010/ . .175 / वसयो- 2, दनांक 26 ऑ ट बर, 2010 चे प र श ट
परश ट - 7

ावणबाळ सेवा रा य नवृ ीवे तन योजना, इं दरा गांधी रा

रा

य

वधवा

नवृ ीवेतन योजना व इं दरा गांधी रा

करावया या अजाचा नमु ना)
त,

य वृ दापकाळ नवृ ीवेतन योजना, इं दरा गांधी

य अपंग

नवृ ीवेतन

योजनेखाल

तह सलदार,
तालू का िज हा -

1.

अजदाराचे संपू ण नाव

: -------------------------------------

2.

प ा

: -------------------------------------

3.

ज मतार ख व वय

: --------------------------------------

4.

महारा

: --------------------------------------

5.

कु टू ं बातील य तींची सं या

6.

(अ) कु टू ं बाचे सव मागानी मळणारे एकू ण वाष क उ प न

: -----------

(ब) दा र य रे षेखाल ल कु टू ं बा या याद तील

:

7.

ातील अ धवास

कं वा

जातीचा
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अथसहा यासाठ

अ) खू ला

:

ब) अनु सू चत जाती

:

क) अनु सू चत जमाती

:

ड) वमु त जाती

:

इ) भट या जमाती

:

ई) वशेष मागास

वग

:

उ) इतर मागास वग
8.

:

वग
अ)

वृ द

ब) अपंग

9.

i) अंध

:

ii) अि थ यंग

:

iii) मु कब धर

:

iv) कणबधीर

:

v) म तमंद

:

क) वधवा

:

मी असे जाह र करतो / करते क , मी वर दलेल मा हती स य व बनचू क असू न, मी शासना या अ य

कोण याह योजनेखाल
व

नयमीत मा सक आ थक लाभ घेत नाह . सदरची मा हती चू क ची आढळ यास मा या

द फौजदार कारवाईसह इतर कारवाई कर यास मी पा

थळ :-

अस याची मला जाणीव आहे .

दनांक :उज या कं वा डा या हाता या अंगठयाचा ठसा.

अजदाराची सह

टप :- अजदाराने सह व अंगठयाचा ठसा दे णे बंधनकारक आहे .

10.

मा या सम

ी/ ीमती -------------------------हयाने / हने सह व अंगठयाचा ठसा दलेला आहे .

सा ीदाराचे नांव व प ा :11.

मी आव यक

अस याने

या चौकशीनंतर

सा ीदाराची सह ( दनांकासह)
मा णत करतो क , वर ल मा हती बरोबर आहे / वर ल मा हती चू क ची

तु त योजनेत लाभ मळावा यासाठ या अजाची शफारस कर त आहे / नाह .

थळ :

दनांक :
12.

असे

तपासणी करणा-याची सह व श का

मा णत कर यांत येत क , मी

मा हतीची पडताळणी क न घेतल आहे .
मी सदर अज

योजना / इं दरा गांधी रा

ावणबाळ सेवा रा य नवृ ीवेतन योजना / इं दरा गांधी रा
य वधवा नवृ ीवेतन योजना / इं दरा गांधी रा

लाभासाठ मंजू र क रत आहे .
थळ :

दनांक :

G:\RTI-MAIN 2015.doc

तु त अजाची छाननी केल आहे व अजाम ये सादर केले या

य वृ दापकाळ नवृ ीवेतन

य अपंग नवृ ीवेतन योजनेअंतगत

तह सलदाराची सह व श का
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5) रा

य कु टु ं ब लाभ योजना ”

पा ता:- दा र य रे षेखाल ल कु टु ं बातील 18 ते 60 वषापे ा कमी वयोगटातील कमावती
कु टु ं बास मदत.
अथसहा य :-

य ती मरण पाव यास

पये 20000/- एकरकमी

आव यक कागदप े :-

1) दा र

य रे षेचा दाखला

2) वयाचा
3) बी

दाखला

पी एल चा दाखला

4) रे शन

काडची

5) मृ यू चा
6) सरंपच

त

दाखला
/ पो लस पाट ल यांचा दाखला
मंजु र अंती तह सलदाराकडू न अथसहा य वाटप
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जोडप - III (ब)
( रा
त,

य कुटू ं ब लाभ योजनेचा लाभ मळ यासाठ करावयाचा अजाचा नमू ना)

तह सलदार
तालू का िज हा -

मृत य तीचे नांव

:------------------------------------------------------------------------

मृत य ती या व डलाचे अथवा

:- ----------------------------------------------------------------------

मृ यू समयीचे वय

:- -----------------------------------------------------------------------

ज म दनांक

:- -------------------------------------------------------------------------

वगवार (अ.जा./अ.ज./इमाव/

:- ------------------------------------------------------------------------

(प हले नांव / मधले नांव / शेवटचे नांव)

जोडीदाराचे नांव.

अ पसं यांक/ सवसाधारण)
लंग ( ि

/ पू ष )

:- ------------------------------------------------------------------------

अ धवसन

:- ------------------------------------------------------------------------

गांव

:- -------------------------------------------------------------------------

ामपंचायत / वाड/ व ती

:- ------------------------------------------------------------------------

तालू का / लॉक

:- ------------------------------------------------------------------------

िज हा

:- ----------------------------------------------------------------------

रा य

:- ------------------------------ पन कोड ---------------------------

दा र

रे षेखाल ल माह ती

वष : -------------------- थान ----------------- कू टू ं बाचा

मांक----------- सद याचा

मांक---------------

अजदाराचे नांव

:- -------------------------------------------------------------------------

अजदाराचे मृत य तीशी नाते

:- ------------------------------------------------------------------------(अजदाराची

वा र / डा या हाताचा अंगठा)

6) आम आदमी वमा योजना ”
खास

ामीण भू मह न कु टू ं बासाठ तसेच दनांक 8 व 15 जू न 2011 चे शासन नणयानू सार ( 5

एकर पे ा कमी िजरायती कं वा 2.5 एकर पे ा कमी बागायती शेत जमीन असले या य तीला) न:शु क
आम आदमी वमा योजना क
ति ठत योजना.

ामीण भू म हन कु टू ं बासाठ

सरकार, रा य/ क

येक

शा सत

दे श सरकार आ ण एल.आय.सी. दारा एक

दवस अडीअडचणीचा असतो. मग

अश यच आ ण भ व य अ नि चत असेल तर ते आणखीनच कठ ण होऊन जाते.
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पा ता :-

1. 18 वष ते 59 वष वयामधील य ती.
2.

ामीण भागातील कु टू ं बाचा

वय

माणप

:-

1. रे शन काड
2. ज म

माणप

3. शाळे या

उतारा

माणप ाचा उतारा

4. मतदार याद
5. प रचय प
होईल.

1.

मू ख कं वा कु टू ं बातील कमावती एकच य ती सभासद असेल.

अथवा

ाथ मक आरो य क ाने दलेले

माणप

हे च अ धकृ त वयाचा पू रावा

लाभ :-

वमा मु दत समा त हो या या आधी सभासदाचा मृ यू झा यास व याचे

दे य राहतील.

हणू न मा य

. 30000/- ना मत य तीला

2. अपघात वमा लाभ :- अपघाती मृ यू झा यास कं वा अपघातामू ळे अंशत: / पू ण काय अपंग व आ यास
पू ढ ल लाभ दे य राहतील.

अ) अपघाती मृ यु झा यास

पये 75000/-

क) अपघातात एक डोळा कं वा एक हात कं वा पाय नकामी झा यास

पये 37500/-

ब) अपघातात कायम पू ण अपंग व आ यास

पये 75000/-

श यवृ ी :-

योजनेनू सार वमाधारक सभासदा या मु लांसाठ मोफत ॲड-ऑन श यवृ ीचा लाभ दला जातो

कु टू ं बातील 9 वी ते 12 वी इय े या फ त दोन व या याना दरमहा
श यवृ ी सहामाह 1 जू लै आ ण 1 जानेवार ला दे य राह ल.
दावा

दा याची

दलेले प रचय प

या सोपी आहे . मृत

य ती या लाभाथ ला मू ळ मृ यु

माणप

या पी. ॲड जी. एस.यु नटकडे पाठ वल. एल. आय. सी.

दारा कं वा एल. आय. सी.

मू ळ मृ यू

. 100/- ची श यवृ ी दल जाईल. पण ह

आ ण एल.आय.सी. ने

नोडल एज सीकडे जमा करावे लागेल. ह प े दा या या अजास हत नोउल एज सी

नजीक या एल.आय.सी.
चेक

या

दारा नधा रत अ य

त

य

दा यासाठ

लाभाथ ला अकाऊंट पेयी

कारे दा याचे पैसे दे ईल. अपघाती मृ यू या प रि थतीत

माणप ा शवाय पोल स तपासणी रपोट, पो ट माटम रपोट दे खील जमा करावा लागेल.
अपंग व लाभाचा दावा कर यासाठ अपघाताचे द ताऐवज-

सरकार अि थ वकार त

ाचे मे डकल

माणप -

माणप

व सरकार

याम ये अपघातामू ळे झाले या वमाधारक

पाया या हानीचा संपू ण / अशत: अपंग वाचा तप शल असेल- ते दे खल जोडावे लागेल.

सि हल सजन /

य ती या

हात/

अपघातामधील मृ यू / पू ण अपंग व केवळ अपघातामू ळेच झाले असले पा हजे. अपघातामू ळे मु यू /

अपंग व अपघाता या 180 दवसां या आत झाले पा हजे. शा र रक आघात त
अपघाता या कु ठ या अ य कारणांशी सबं धत नसावा.
श यवृ ी दावा
1.

बाहय पी व

य असावा आ ण

या :-

नोडल एज सी व या याची ओळख पटवील.

या सभासदांची मु ले हया श यवृ ीला पा

असतील

या

वमाधारक सभासदानां तसा अज भ न नोडल एज सीला सादर करावा लागेल. नोडल एज सी अशा
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लाभाथ

व या याची सू ची संब धत पी. ॲड जी. एस. यू नटकडे संपू ण तप शलासह जमा कर ल-

व या याचे नांव, शाळे चे नांव, इय ा, सभासदाचे नाव, मा टर पॉ लसी नंबर, सभासद

2.

समावेश असेल.

मांक इ. गो ट चा

दर सहा म ह यांनी एल. आय. सी. नोडल एज सी या नावाच एक अकांऊट पेयी चेक
नावा या सू चीसोबत दे ईल. ह

र कम नोडल एज सी पा

श यवृ ीसाठ अज करताना प ह या श यवृ ीचा वापरासंबधीचे

लागेल.

याम ये

व या या या

व या याना दे ईल. पु ढ ल सहामा ह या
माणप

नोडल एज सीला सादर करावे

आम आदमी वमा योजना लाभाथ फॉम
(कृ पया मतदान ओळख प
Sr.No.

SUBJECT

मांक, शधाप ीका

मांक, आधार

मांक या पैक

कमान एक लहावा)

Write in English Only

1)

Voter ID No. : ----------------------------------------------------------------------------------------

3)

UID No. (Aadhar Card No.) : ------------------------------------------------------------------

2)
4)
5)
6)
7)

Ration Card No. : ----------------------------------------------------------------------------------

Policy Holder Name : -----------------------------------------------------------------------------

Father / Husband Name : -----------------------------------------------------------------------Land Type / Landless (Irrigated / Non Irrigated) --------------------------------------

Gender : -------------------------------------- 8) Occupation ----------------------------------

9) Date Of Birth : ------------------------------ 10) Number Of Children : ------------------

11) Age : ------------------------------------------ 12) Cast : -----------------------------------------

13) Address : ----------------------------------------------------------------------------------------------14) District : ------------------------------------- 15) Taluka : -------------------------------------16) Village : ----------------------------------

17) Pin Code : ----------------------------------

18) Bank Account Number : -------------------------------------------------------------------------

19) Bank Name : ----------------------------------------------------------------------------------------20) Banl Account Type (Saving / Current) : --------------------------------------------------

21) Bank Branch : ---------------------------------------------------------------------------------------

22) IFSC Code : ------------------------------------------------------------------------------------------Momimee Full Name : -----------------------------------------------------------------------------------

Relation with Applicant : -------------------------------------------------------------------------------Date of Birth : ---------------------------------------------------------------------------------------------If Nominee is Less than 18 year His Guardian Name -----------------------------------

Gender : ------------------------------------------------------------------------------------------------------मी ----------------------------------------------------------- तलाठ मौजे ------------------------------- ता. ------

-----------------------

माणीत करतो क

ी /

शेत मजूर / 1 हे . बागायती/ 2 हे . कोरडवाहू

े

ते आम आदमी वमा योजनेचे लाभाथ होणेस पा

ीमती ------------------------------------------------------भू मह न
धारण करत आहेत. मी यांची तपासणी केल व या आधारे
आहे त.

( कृ पया LIC ID काढतांना लाभा यानी श यतो वारस 18 वषापे ा जादा वयाचा राह ल याची द ता
ठकाण :
दनांक :
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यावी)

आम आदमी श यवृ ी फॉम
Sr.No.

(बॅ क पासबु क

SUBJECT

कॅन क न जोडावे

या म ये याचा खाते

मांक असेल)

Write in English Only

1)

LIC ID ( If any Generated) : -----------------------------------------------------------------------

2)

UID No. (Aadhar Card No.) : -------------------------------------------------------------------------

3)

Full Name of the Student : ---------------------------------------------------------------------------

4)

Gender : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5)

Date Of Birth : --------------------------------------------------------------------------------------------

6)

Class : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

7)

School Name : -------------------------------------------------------------------------------------------

8)

School Code : ---------------------------------------------------------------------------------------------

9)

School Address : ----------------------------------------------------------------------------------------

10)

Bank Account Number : -------------------------------------------------------------------------------

11)

Bank Name : --------------------------------------------------------------------------------------------

12)

Bank Account Type ( Saving / Current ) : ---------------------------------------------------

13)

Bank Branch : -------------------------------------------------------------------------------------------

14)

IFSC Code : ---------------------------------------------------------------------------------------------

20

असे

मा णत कर यांत येते क , कू. ---------------------------------------------------------------हा / ह सन

या वष इय ा वी वगात शकत आहे . व मागील वष ---------------------------------- वी म ये पास होऊन

पू ढ ल वगात आला आहे.

ठकाण :
दनांक :
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परवाना/परवानगी/सवलतीचा कार :- केबल न दणी माणप व परवाना
अ.
.

परवानाधारकाचे
नांव व प ा

परवा याचा परवा याचा िदनांक पासून
कार
कमांक

िदनांक पयत

1

ी संभा कवडू
भोयर
पोलीस क याण
िनधी गडिचरोली

केबल
न दणी
माणप व
परवाना

03/2008

7/6/2008

31/12/2015 अट मांक
1 ते 16

2

ी िनलेश सुधाकर
वासमवार
गडिचरोली
ी िवजय
नामदे वराव
ृंगारपवार
गडिचरोली
ी संजय भाकर
धकाते, नवेगाव
ी राजेश
मधुकरराव गुंडेवार,
गडिचरोली

वरील माणे

50/1998

27/8/1998

31/12/2015 अट मांक
1 ते 16

वरील माणे

06/2004

22/1/2004

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे

15/2004

11/5/2004

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे

14/2003

25/11/2003 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

6

ी पेश
आनंदराव बुटले,
राह. नवेगाव

वरील माणे

05/2003

17/09/2003 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

7

सौ.योिगता
योगानंद उईके,
गडिचरोली

वरील माणे

03/2005

14/02/2005 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

8

ी संजय रामदास
झंझाळ,
गडिचरोली

वरील माणे

658, 659/
2015

30/10/2015 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

ी ाने वर
गोपाळराव मद,
कॉ लेस गडिचरो.
10
ी शराफत अ दुल
अजीज शे ख
गडिचरोली

वरील माणे

3/2003

01/09/2003 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे

01/2010

26/06/2010 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

11

ी िवण रमेश
बं चप लीवार

वरील माणे

10/2003

31/10/2003

12

ी शांत भाकर
तु मे गडिचरोली

वरील माणे

154/1998

31/12/1998 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

3

4
5

9
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13

ी शांत ीधर
खो ागडे ,
गडिचरोली

वरील माणे

29/1998

14/07/1998

14

ी नरे श सुधाकर
जगठे गडिचरोली

वरील माणे

02/2010

18/10/2010 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

15

ी िवनोद
रामकृ ण भांडेकर,
गडिचरोली

वरील माणे

03/2009

31/07/2009 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

16

ी कैलाश दे वाजी
लाडे गडिचरोली

वरील माणे

03/2010

20/11/2010 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

17

ी पराज
बाबुराव वाकोडे ,
गडिचरोली

वरील माणे

01/2011

23/03/2011 31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

18

ी िकरण रमेश
नैताम, लांजडा

वरील माणे 06/2014

11/12/2014

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

19

ी वासुदेव
भाऊराव सेडमाके,
नवेगाव

वरील माणे 02/2014

03/02/2014

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

20 सौ.भावना लाकडे ,
का ले स
गडिचरोली
21
ी िजत
तुळिशराम बोढाले,
गडिचरोली

वरील माणे 03/2014

01/03/2014

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 05/2014

18/08/2014

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

22

ी सिचन भुदास
खो ागडे , नवेगाव

वरील माणे 01/2015

30/03/2015

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

ी मा.शरीफ
रिफक शे ख,
धानोरा
24
ी िजतेन जगदीश
शहा, राह.घोट
25
ी सागर अशोक
कंु चलवार,
कुनघाडा

वरील माणे 04/2013

31/10/2013

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 15/1998

14/07/1998

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 02/2015

30/03/2015

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

26

ी स यिजत
शामपद बार,
सुभाष ाम
27
ी िकशोर
वसंतराव
खाडीलकर, आ टी

वरील माणे 162/1999

25/01/1999

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 20/2004

13/09/2004

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

28

वरील माणे 32/1998

31/07/1998

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

23

ी शामराव
ढे कलूजी ब सोड,
चामोश
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29

ी िनतीन
िनलकंठराव
वगरकर, चामोश

वरील माणे 170/1999

09/02/1999

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

30

ी िव वनाथ
कनक सरकार,
सुभाष ाम

वरील माणे 01/2004

23/06/2004

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

31

ी मनोज
चरणदास भगत,
चामोश

वरील माणे 23/2003

22/12/2003

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

32

ी जसपाल सग
बुधा सग चावला
दे साईगंज

वरील माणे 02/2004

07/07/2004

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

ी रिसद अ तर
हबीब शे ख,
दे साईगंज
34
ी नरे श
जयं तीभाई
िवठलानी,
दे साईगंज
35
ी शाम िवठठल
ठवकर दे साईगंज
36
ी काश नानाजी
वानखे डे,
दे साईगंज

वरील माणे 06/2003

17/09/2003

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 06/1998

14/07/1998

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 02/2009

16/03/2009

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 08/1998

14/07/1998

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

37

ीमती क पना
र व ड गरवार,
दे साईगंज
38
ी सुरज नंदलाल
दे वाणी, दे साईगंज
39
ी मोद
िव विम शम ,
दे साईगंज

वरील माणे 05/1998

14/07/1998

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 36/1998

01/08/1998

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 01/2008

16/02/2008

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

40

ी जोगे वर
काशुमल
केशवानी,
दे साईगंज

वरील माणे 05/2007

01/06/2007

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

ी खुशाल
मािनकजी
सोनडवले, िवसोरा
42
ी मोद
िव विम शम ,
कु ड

वरील माणे 01/2012

16/10/2012

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 05/2013

19/12/2013

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

43

वरील माणे 06/2013

19/12/2013

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

33

41

ी काश नानाजी
वानखे डे,
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दे साईगंज
44

ी िदपक बाबुराव
झरकर, एकलपूर

वरील माणे 01/2013

19/11/2013

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

45

ी राजकुमार
धनराज
ा हणकर,
कोरे गाव

वरील माणे 02/2013

19/11/2013

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

ी सुिनल
वसंतराव गुंफावार,
आरमोरी
47
ी िवलास
पु षो म
मारोडकर,
आरमोरी

वरील माणे 21/2004

11/10/2004

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 07/2013

31/12/2013

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

48

ी नादीरअली
अबास अली
स यद आरमोरी
49
ी संदीप
िसताराम गावतुरे,
आरमोरी

वरील माणे 08/2013

31/12/2013

वरील माणे 09/2013

31/12/2013

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

50

ी िदनेश
सांबिशव अवचट,
आरमोरी
51
ी रामहरी
खुशालराव उगले,
कुरखे डा

वरील माणे 01/2004

16/01/2014

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 01/2007

29/01/2007

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

52

ी मो.शरीफ
रिफक शे ख,
कुरखे डा
53
ी संदीप
खुशालचं
रायकंु डलीया
आलापली
54
ी संतोष
भा कराव
अ याडवार, अहे री

वरील माणे 37/1998

1/8/1998

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे 24/98

14/7/1998

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

55

वरील माणे 15/2003

--

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

वरील माणे

◌़◌़

वरील माणे 16/2003

25/11/2003

46

ी रिव
स यनारायण
गंधे ीवार,
आलाप ली

56

ी रमेश
गो वदराव अलोने,
अहरे ी
57
ीमती िमना
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--

वरील माणे वरील माणे

वरील माणे

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे
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मल या दुग, अहे री
58

ी सुरेश
भान याजी
गडडमवार,
आलापली

59

ी मंगेश भाकर
वरील
परसावार,
आलाप ली
ी राहू ल राम ढवळे ,
नागेप ली
ी संजय तुकाराम
दरे कर, नागेप ली
ी सदािशव िक ट या
राचल वार, अहे री
ी अशोक सांब या
मुरमुरवार,
आलाप ली

माणे 18/1998

64
65

60
61
62
63

वरील माणे 115/1998

03/10/1998

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

31/12/2015 वरील माणे वरील माणे

--

--

-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ी र व सुधाकर
िसडाम, अहे री

--

--

--

--

--

--

ी उमेश ारका साद
गु ता, अहे री

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

66

ी योतीमय
जगिदश सरकार,
भामरागड
67
ी िसतापती
ल मीनारायण गटू
िसर चा

परवाना/परवानगी/सवलतीचा कार :- िच पटगृह न दणी माणप व परवाना
अ. परवानाधारकाचे
. नांव व प ा

परवा याचा परवा याचा िदनांक पासून
कार
कमांक

1

िच पटगृह
न दणी
माणप व
परवाना
तसेच
ितकीट
परवाना

ी मनोहरभाई
दे वचंद भाई पोपट,
राहणार गडिचरोली
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550/95
11/96

िदनांक पयत

साधारण
अटी

30/12/1995 31/12/2017 अट
मांक 1
ते 23

परवा याची
िव तृत मािहती
मुंबई
क.क.अिध.
1923 मधील
कलम 3(4)
अ वये कलम
4(2)(ब) ची
परवानगी
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कलम 4 (1) ब (xv)
गडिचरोली ये थील िज हािधकारी काय लयात उपल ध सुिवधांचा
त ता काशीत करणे.
उपल ध सुिवधा


भेट या या वेळे संदभ त मािहती
1)

िज हािधकारी

:-

सोमवार व मंगळवार
वेळ 11.30 ते 12.00
3.30 ते 4.00

2)

अपर िज हािधकारी

3)

सव शाखा मुख : काय लयीन वेळेत.

सोमवार व मंगळवार
वेळ 11.30 ते 12.00
3.30 ते 4.00



वेबसाईट िवषयी मािहती



अिभलेखा या नकला/ माणीत ती उपल ध क न घेणे

:-



सुचना फलक

काय लयात दशनी भागात

सुचना
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:-

काय लयीन वेळेत.

फलकावर लावणेत आलेला
आहे .
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कलम 4 (1) (ब ) (xvi)
गडिचरोली िज हयातील महसूल िवभागात िज हा तरावर खालील माणे शासिकय
मािहती अिधकारी, सहा यक मािहती अिधकारी आिण अिपलीय ािधकारी हणून
पदिनदिशत कर यांत आले आहे त.
िज हािधकारी गडिचरोली यांचे काय लय
ं . काय -2/
िदनांक :-

तुतकार/कावी/972/2015
9 ऑ टोबर, 2015

सुधारीत आदे श
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अंतगत मािहती अिधकाराचे अज

वकारणे व यावर आव यक कायवाही वेळेत

कर याकिरता िज हािधकारी काय लय गडिचरोली येथे जन मािहती अिधकारी, सहायक जन मािहती अिधकारी आिण अपीलीय
अिधकारी यांची िनयु ती खालील माणे करणेत येत आहे.

काय लयाचे नांव

अं. ं

जन मािहती अिधकारी

सहा. जन मािहती
अिधकारी

.
1.

िज हािधकारी

काय लय

नायब

(आ था./सेतू (आ

गडिचरोली

तहिसलदार

थापना शाखा)

शाखा)

2.
3.

थम अपीलीय अिधकारी

िज हािधकारी

काय लय

नायब

तहिसलदार

गडिचरोली (जमीन शाखा)

(जमीन शाखा)

िज हािधकारी

नायब

काय लय

तहिसलदार

अ.का./क.ली.

तहिसलदार

(आ

शाखा)

थापना शाखा)

अ.का./क.ली

तहिसलदार

(जमीन शाखा)

शाखा)

अ.का

/

क.ली.

(आ

थापना

(जमीन

तहिसलदार

गडिचरोली (संगायो शाखा)

(संगायो शाखा)

4.

िज हािधकारी

सहा. लेखाअिधकारी

अ.का./क.ली.

लेखाअिधकारी

5.

िज हािधकारी

अ.का.

क.ली.

िज हा खिनकम अिधकारी

(खिनकम शाखा)

(खिनकम शाखा)

अ.का.

क.ली.

िज हा

क प अिधकारी,

(

(

िज हा

नागरी

6.

काय लय

गडिचरोली (लेखा िवभाग)
काय लय

गडिचरोली (खिनकम शाखा)
िज हािधकारी
गडिचरोली
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(

काय लय
थािनक िनधी)

थािनक िनधी)

(संगायो शाखा)

थािनक िनधी)

(संगायो शाखा)

यं णा,
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िवकास

मािहती अिधकार अिधिनयम, 2005 अंतगत टपालाने आलेली
सहायक जन मािहती अिधकारी यांनीच

करणे वगळता अ य सव अज जन मािहती अिधकारी /

वका न अज ा त झा याचा िदनांक प ट नमुद करावा व यावर तातडीने कायवाही करावी

टपालाने ा त अज आवक जावक िलिपकाने तातडीने संबंिधत मािहती अिधकारी यांचेकडे सम दयावेत.

िज हािधकारी गडिचरोली
ितलीपी :-

1. मा. िवभागीय आयु त, नागपूर िवभाग नागपूर यांना मािहतीस सादर.
2. ----------------------------------------- िज हािधकारी काय लय गडिचरोली यांना मािहतीस तथा
आव यक कायवाहीस.

िज हािधकारी गडिचरोली
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