-कलम २ एच नमनु ा (अ)मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-२००५ अवये िवभागवार अिधकारी याची यादी
शासिकय िवभागाचे नांव :-महसूल व वन िवभागﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
कलम २(एच) a/b/c/d
अ.#
सं%था'मख
ु ाचे पदनाम
लोकअिधकारी सं%थाﾠ
१
िज1हािधकारी यवतमाळ
िज1हािधकारी काया2 लयﾠ

िठकाण व प-.ाﾠﾠ
िज1हािधकारी काया2 लय यवतमाळﾠ

कलम २ एच नमनु ा(ब)
शासनाकडून परु स
े ा िनधी 'ा5 लोक'ािधकारी सं%थाची यादी
शासिकय िवभागाचे नांव :-महसूल व वन िवभाग
कलम २(एच) ()()अ.#.
लोकअिधकारी सं%थाﾠ
१

िज1हािधकारी काया2 लयﾠ

सं%था'मख
ु ाचे पदनाम

िठकाण व

िज1हािधकारी

प-.ाﾠﾠ
िज1हािधकारी
काया2 लय
यवतमाळﾠ

कलम ४(१)(b)(i)
यवतमाळ येथील िज1हािधकारी यांचे काया2 लयातील काय2 व कत2 6य याचा तपिशल.
काया2 लयाचे नांव
:- तहसीलदार संजय गांधी योजना िवभाग
प.ा
:- िज1हािधकारी काया2 लय जनु ी इमारत िसि6हल लाईन, यवतमाळ िज. यवतमाळ
काया2 लय 'मख
:- तहिसलदार संजय गांधी योजना िवभाग, िज.का.यवतमाळ
ु
शासिकय िवभागाचे नाव
:- महसूल व वन िवभाग /सामािजक याय व िवशेष सहा<य िवभाग
काय2 =े>
:- यवतमाळ िज1हयातील १६ तालक
ु े.
भौगोलीक =े>
:- १३,५८४ 2 (यवतमाळ िज1हा)
काया2 नEु प
:- संजय गांधी िनराधार योजनेअतं ग2 त
िविशF कायG
:- शासनाने तहसीलदार सं.गां.यो यांना नेमनु िदलेली कामे करणे.
िवभागाचे Hयेय व धोरणे
:- शासनाने ठरवनु िदले1या िनकषानस
ु ार यवतमाळ िज1हयातील
संजय गांधी िनराधार योजना,Iावणबाळ सेवा योजना, इंदीरा
गांधी राKLीय वHृ दापकाळ िनव.
ृ ीवेतन योजना व रािKLय कुटुंब
लाभ योजने अतग2 त पा> असले1या लाभाOयाPना लाभ िमळवनु
देणे
सव2 सबंधीत अिधकारी कम2 चारी :- १. तहसीलदार सं.गां.यो. िज.का.यवतमाळ-१ २. . क.िलपीक सं.गा.यो.-2
का
:- शासनाने ठरवनु िदले1या िनकषानस
ु ार यवतमाळ िज1हयातील संजय गांधी िनराधार
योजना,Iावणबाळ सेवा योजना, इंदीरा
गांधी राKLीय वHृ दापकाळ िनव.
ृ ीवेतन योजना व राKLीय कुटुंब
लाभ योजने अंतग2 त पा> असले1या लाभाOयाPना लाभ देण.े .
कामाचे िव%ततृ %वEप
:- शासनाने ठरवनु िदले1या िनकषानस
ु ार यवतमाळ िज1हयातील
संजय गांधी िनराधार योजना,Iावणबाळ सेवा योजना, इंदीरा
गांधी राKLीय वHृ दापकाळ िनव.
ृ ीवेतन योजना व राKLीय कुटुंब
लाभ योजनेअंतग2 त पा> असले1या लाभाOयाPकQरता शासनाकडुन
'ाRत झालेले अनदु ान तालक
ु ािनहाय िवतरीत करणे

लाभाचे वप
अ.# योजनेचे नाव
१
संजय गांधी िनराधार अनदु ान योजना
२

Iावणबाळ सेवा राYय िनव.
ृ ी वेतन योजना

३

इंिदरा गांधी राKLीय वHृ दापकाळ िनव.
ृ ी वेतन
योजना

४

इंिदरा गांधी राKLीय िवधवा िनव.
ृ ी वेतन
योजना

५

इंिदरा गांधी राKLीय अपंग िनव.
ृ ी वेतन
योजना

आिथ2 क सहा<य/िनव.
ृ ी वेतन
एक 6यUV िनराधार कुटुंबाला E ६००/- 'ितमहा
एकापे=ा जा%त लाभाथW िनराधार कुटुंबाला E ९०० 'ितमहा
दाQरZय रेषेखालील कुटुंबा[या यादीतील लाभाOयाPना E
४००/- 'ितलाभाथW +याच लाभाOयाPना क] Z शासना[या
इंिदरा गांधी राKLीय वHृ दापकाळ योजनेखाली E २००/- असे
एकुण ६००/- 'ितमिहना
E २००/- 'ितलाभाथW 'ितमिहना + याच लाभाOयाPना राYय
शासना[या Iावणबाळ सेवा राYय िनव.
ृ ी वेतन योजनाखाली
४०० E 'ितमहा असे एकुण ६००/- 'ितमिहना
E २००/- 'ितलाभाथW 'ितमिहना + याच लाभाOयाPना राYय
शासना[या संजय गांधी िनराधार अनदु ान योजनाखाली ४००
E 'ितमहा असे एकुण ६००/- 'ितमिहना
E २००/- 'ितलाभाथW 'ितमिहना + याच लाभाOयाPना राYय
शासना[या संजय गांधी िनराधार अनदु ान योजनाखाली ४००
E 'ितमहा असे एकुण ६००/- 'ितमिहना

मालमेचे वप व इमारतीचा तपिशल :- िज1हािधकारी काया2 लयाची जनु ी इमारत, िसि6हल लाईन, यवतमाळ
उपल'ध सेवा
:- दरु Hवनी, फॅ `स, इ. सेवा उपलbध आहेत.
संथे,या संरचना.मक त/.याम0ये
काय123े ाचे 4.येक तराचे तपिशल
:- यवतमाळ िज1हयातील १६ तालक
ु े.
काया1लयीन दरु 0वनी 6मांक
काया1लयीन वेळ
सा8ाहीक सटु ी

:- ०७२३२- २४०६३८ , २४२४८८, २४२३०३,
:- सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.४५
:- '-येक रिववार, दसु रा व चौथा शिनवार व शासनाने जाहीर के ले1या सट
ु या व
िज1हादंडािधकारी यांनी घोषीत के ले1या ितन सeु या
कलम ४(१)(b)(ii) अ

आ%थापना िवभागयवतमाळ येथील तहिसलदार संजय गांधी योजना िवभाग
यांचे काया2 लयातील अिधकारी व कम2 चारी या[या अिधकाराचा तपिशल- अ.आिथ2 क
अ- पदनाम
अिधकार - आिथ2 क
कोण-या कायgा / िनयम / शासन
्
#
िनण2 य पQरप>कावये
१

तहिसलदार संगायो
िज1हािधकारी
काया2 लय यवतमाळ

म.शा.िव.िव.िव.ीय
अिधकार िनयम
पिु %तका, १९७८
अवये काया2 लीन बाबी
आहरण व संिवतरण
अिधकारी hहणनु मंजरु
करणे व देयकावर
%वा=री करणे

िव.ीय अिधकार िनयम
प%ु तीका,१९७८ अन्वये
काया2 लय 'मख
ु व शासन िनण2 य
िदनांक २६ ऑ`टोबर २०१०
नस
ु ार कामकाज.

अिभ'ाय
--

ब- 4शासिकय
अ.# पदनाम
्

अिधकार - 'शासिकय

१

काया2 लय 'मख
ु hहणून
सव2 'शासिकय बाबीवर
िनण2 य घेणे व काय2 वाही
करणे.

तहसीलदार
सं.गां.यो.
िज.का.
यवतमाळ

कोण-या कायgा / िनयम /
शासनिनण2 य / पQरप>कावये
शासन िनयम / पQरप>के /
आदेशानस
ु ार काय2 वाही करणे.

अिभ'ाय
----

अ.# पदनाम
्
१

तहसीलदार
सं.गां.यो. िज.का.
यवतमाळ

क- अध1;यायीक
अिधकार - अध2 यायीक कोण-या कायgा / िनयम / शास- अिभ'ाय
निनण2 य / पQरप>कावये
शासनाने ठरवनु
िदले1या िनकषानस
ु ार
यवतमाळ िज1हयातील
संजय गांधी िनराधार
योजना, Iावणबाळ सेवा
योजना, इंदीरा गांधी
राKLीय वHृ दापकाळ
िनव.
ृ ीवेतन योजना व
कुटुंब लाभ योजने
अतग2 त पा> असले1या
लाभाOयाPना लाभ देण.े

शासन िनण2 य िदनांक २६
ऑ`टोबर२०१० नस
ु ार
कामकाज.

----

कलम ४(१)(b)(ii) (ब)
यवतमाळ येथील तहसीलदार संजय गांधी योजना िवभाग यांचे काया2 लयातील अिधकारी व कम2 चारी यांचा कत2 6याचा
तपशील.अ- आिथ2 क
अिभ'ाय
अ.# पदनाम
कत2 6य
कोण-या कायgा / िनयम / शासनिनण2 य /
पQरप>कान्वये
१
तहसीलदार
काया2 लय 'मख
शासन िनण2 य िदनांक ३० सRट]बर,२००८ चे १ पद
ु
िनण2 य यानस
ु ार काय2 वाही करणे.
२

किनF िलपीक

सहा<यक

५

िशपाई

सहा<यक

शासन िनण2 य, सामािजक याय व िवशेष
सहा<य िवभागाचे आदेश िदनांक ३०
सRट]बर,२००८
संबिधत िठकाणी िनयU
ु V झाली असेल ते कामे
करणे

१ पद
१ पद

कलम ४(१) (ब) (iii) नमनु ा
िनण2 य 'िकयेतील पय2 वे=ण व जबाबदारीचे उ.रदािय-व िनिjत कEन काय2 पHदतीचे 'काशन
( कामाचा 'कार / नाव )
कामाचे %वEप
:- संजय गांधी िनराधार योजनेशी संबधं ीत असलेली सव2 कामे.
संबधी तरतूद
:- शासनाकडुन वेळोवेळी 'ा5 होणारा िनधी िवतरीत करणे.
अिधिनयमाचे नांव शासन िनण2 य, सामािजक याय व िवशेष सहायस िवभाग िवभागाचे आदेश
शासन िनण2 य िदनांक २६ ऑ`टोबर२०१० नस
ु ार कामकाज.
िनयम
:- शासन िनण2 य, सामािजक याय व िवशेष सहाय िवभाग
िवभागाचे शासन िनण2 य िदनांक २६ ऑ`टोबर२०१० नस
ु ार कामकाज.
अ.# कामाचे %वEप
कालावधी िदवस
कामासाठी जबाबदार अिभ'ाय
अिधकारी
१
१) संजय गांधी िनराधार योजना.
िनयमा'माणे
संबंिधत तहिसलदार
२) Iावणबाळ सेवा योजना.
/नायब तहिसलदार
३)इंदीरा गांधी राKLीय वHृ दापकाळ
योजना व
४) राKLीय कुटुंब लाभ योजना या
योजनेअंतग2 तची सव2 कामे करणे.

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमनु ् -अ.
कामाचे 'कटीकरण
अ.# काम/ काय2
१

कामाचे 'माण

१) संजय गांधी िनराधार योजना.
२) Iावणबाळ सेवा योजना.
३)इंदीरा गांधी राKLीय वHृ दापकाळ
योजना 4) इंिदरा गांधी राKLीय
िवधवा िनव-ृ ती वेतन योजना (५)
इंिदरा गांधी राKLीय अपंग िनव-ृ ती
वेतन योजना
४) राKLीय कुटुंब लाभ योजना या
योजनेअंतग2 तची सव2 कामे

िनयमा'माणे

आिथ2 क ल=

अिभ'ाय
वाटप
--

--

कलम ४ (१) (ब) () नमनु ा -ब.
4.येक कामाची कालमया1दा
अ.#
काम/ काय2
१

िवहीत िनयमानस
ु ार

िदवस / तास पणु 2
करlयासाठी तो कालावधी

जबाबदार
अिधकारी

त#ार िनवारण
अिधकारी

िवहीत िनयमानस
ु ार

तहसीलदार
सं.गां.यो.

तहसीलदार सं.गां.यो.

कलम ४(१) (ब) (iv) न्मनु ा -अ.
सजंय गाधी योजना िवभाग िजBहािधकारी काया1लयातील
कामाशी संबधीत िनयम / अिधिनयम
सचु ना पQरप>कानस
ु ार िदलेली िवषय िनयम #मांक व वष2
अ.#
१
संजय गांधी िनराधार योजनेअंतग2 त
िनराधार योजना, Iावणबाळ संवा
यmजना, राKLीय वHृ दापकाळ
िनव.
ृ ीवेतन योजना व

राKLीय कुटुंब लाभ योजने[या
लाभाOयाPना लाभ देण.े

शासन िनण2 य #मांक िवसयो/२०१० /'#
१७५/िवसयो-२ िदनांक २६ ऑ`टोबर२०१०
नस
ु ार

--

शासन िनण2 य #मांक राकुला/२०१२/'क
२७७/िवसयो-२ िदनांक १२ माच2 २०१३

कलम ४(१) (ब) (v) नमनु ा -ब.
संजय गांधी योजना िवभाग - िज1हािधकारी काया2 लयातील कामाशी संबधीत शासन िनण2
अ.# शासन िनण2 य /पQरप>का नस
शासन िनण2 य #मांक व ताQरख
ु ार
िदलेले िवषय
१
संजय गांधी िनराधार योजनेअंतग2 त शासन िनण2 य #मांक िवसयो/२०१० /'#
िनराधार योजना, Iावणबाळ संवा
१७५/िवसयो-२ िदनांक २६ ऑ`टोबर२०१०
यmजना, राKLीय वHृ दापकाळ
नस
ु ार
िनव.
ृ ीवेतन योजना व

राKLीय कुटुंब लाभ योजने[या
लाभाOयाPना लाभ देण.े

अिभ'ाय

शासन िनण2 य #मांक राकुला/२०१२/'क
२७७/िवसयो-२ िदनांक १२ माच2 २०१३

अिभ'ाय
--

कलम ४(१) (ब) (v) नमनु ा-क.
संजय गांधी योजना िवभाग िज1हािधकारी काया2 लयातील कामाशी संबधीत पQरप>के
शासकVय पQरप>का नस
ु ार िदलेले िनयम #मांक व तारीख
अ.# िवषय
१
संजय गांधी िनराधार
शासन िनण2 य #मांक िवसयो/२०१० /'#
योजनेअंतग2 त िनराधार योजना,
१७५/िवसयो-२ िदनांक २६ ऑ`टोबर२०१०
Iावणबाळ संवा यmजना, राKLीय नस
ु ार
वHृ दापकाळ िनव.
ृ ीवेतन योजना व

राKLीय कुटुंब लाभ योजने[या
लाभाOयाPना लाभ देण.े

अिभ'ाय

शासन िनण2 य #मांक राकुला/२०१२/'क
२७७/िवसयो-२ िदनांक १२ माच2 २०१३

कलम ४(१) (ब) (v) नमनु ा -ड.
यवतमाळ येथील संजय गांधी योजना िवभाग, काया2 लयातील कामाशी संबधीत आदेश/धोरणा-मक पQरप>के
अ.# िवषय
#मांक व तारीख
अिभ'ाय
१
संजय गांधी िनराधार
शासन िनण2 य #मांक िवसयो/२०१० /'#
योजनेअंतग2 त िनराधार योजना,
१७५/िवसयो-२ िदनांक २६ ऑ`टोबर२०१० नस
ु ार
Iावणबाळ संवा यmजना, राKLीय
वHृ दापकाळ िनव.
ृ ीवेतन योजना व
राKLीय कुटुंब लाभ योजने[या
लाभाOयाPना लाभ देण.े

शासन िनण2 य #मांक राकुला/२०१२/'क
२७७/िवसयो-२ िदनांक १२ माच2 २०१३

कलम ४(१) (ब) (v) नमनु ा -इ.
यवतमाळ येथील आ%थापना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयामHये उपलbध द%ताऐवजाची यादी
.
द%ताऐवजाचा 'कार
िवषय
संबधीत 6यUV /
6यUVचे िठकाण
अ.#
पदनाम
उपरोU काया2 लयात
उपलbध
नस1यास
१
संजय गांधी िनराधार
संजय गांधी िनराधार
अ6वल कारकुन व िज1हािधकारी
योजनेअंतग2 त िनराधार योजना,
योजनेअंतग2 त
कं ली संगायो िवभाग काया2 लय यवतमाळ
Iावणबाळ संवा यmजना, राKLीय िनराधार योजना,
िज1हािधेकारी
वHृ दापकाळ िनव.
काया2 लय
ृ ीवेतन योजना व Iावणबाळ संवा
राKLीय कुटुंब लाभ योजने[या
यmजना, राKLीय
लाभाOयाPना तहिसल िनहाय
वHृ दापकाळ
वाटप के लेले वंटन बाबत न%ती
िनव.
ृ ीवेतन योजना व
राKLीय कुटुंब लाभ
योजने[या
लाभाOयाPना तहिसल
िनहाय अनदु ानाचे
वाटपा संबधं ीची
न%ती

कलम ४(१) (ब) (vi)
यवतमाळ येथीलतहिसलदार संगायो िवभाग , काया2 लयामHये उपलbध द%ताऐवजाची वग2 वारी
.
िवषय
द%तऐवजाचा 'कार
'मख
ु बाबीचा
अ.#
न%ती
तपिशलवार
१
संजय गांधी िनराधार संजय गांधी िनराधार योजनेअंतग2 त
योजनेअंतग2 त
िनराधार योजना, Iावणबाळ संवा
िनराधार योजना,
यmजना, राKLीय वHृ दापकाळ
Iावणबाळ संवा
िनव.
ृ ीवेतन योजना व राKLीय कुटुंब
यmजना, राKLीय
लाभ योजने[या लाभाOयाPना लाभ
वHृ दापकाळ
देण.े संबधं ीची न%ती
िनव.
ृ ीवेतन योजना व
राKLीय कुटुंब लाभ
योजने[या
लाभाOयाPना लाभ
देण.े

सरु =ीत ठेवlयाचा
कालावधी
िनयमानस
ु ार

कलम ४(१) (ब) (vii)
तहिसलदार संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधेकारी काया2 लय यवतमाळ [या पQरणामकारक कामाशी जनसांमायांना
स1लामसलत करlयाची 6यव%था.
पनु राव.
अ.# स1लामसलतीचा िवषय
काय2 'णालीचे िव%ततृ
कोण-या
ृ ीकाल
वण2 न
अिधिनयमा6दारे
पQरप>काoारे
१
संजय गांधी िनराधार
संजय गांधी िनराधार
शासन िनण2 य #मांक
-योजनेअंतग2 त िनराधार
योजनेअंतग2 त िनराधार
िवसयो/२०१० /'#
योजना, Iावणबाळ संवा योजना, Iावणबाळ संवा १७५/िवसयो-२
यmजना, राKLीय
यmजना, राKLीय
िदनांक २६
वHृ दापकाळ िनव.
ृ ीवेतन वHृ दापकाळ िनव.
ृ ीवेतन ऑ`टोबर२०१०
योजना व राKLीय कुटुंब
योजना व
नस
ु ार
लाभ योजने[या
लाभाOयाPना लाभ देण.े

राKLीय कुटुंब लाभ
योजने[या लाभाOयाPना
लाभ देण.े

शासन िनण2 य #मांक
राकुला/२०१२/'क
२७७/िवसयो-२ िदनांक
१२ माच2 २०१३

कलम ४(१) (ब) (viii) नमनु ा - अ
तहिसलदार संजय गांधी योजना िवभाग तालक
ु ा %तरावरील सिमतीची यादी 'काशीत करणे.
अ. सिमतीचे नांव सिमतीचे सद%य
सिमतीचे उिदFे
िकती वेळा सभा जन सभेची
#
घेlयात येते सामा- काय2 वृ
यासाठी .ात
खल
ु ी आहे/
नाही

१

संजय गांधी
िनराधार
सामािजक
सहाय योजना
सिमती
(संबिधत
तालक
ु ा)

१मा. पालक मं>ी यांनी िशफारस
के लेली 6य`ती- अHयश -१
२ मागासविग2 य ( अजा./अज.)
अशासकVय सद%य
३ मिहला अशासकVय 'ितनीधी १
४ई.मा.व. / िव.जा. भ.ज.२सद%य
५ सव2 साधारण 'वग2 -१स
६ गटिवकास अिधकारी सद%य
७ तहिसलदार/नायंब तहिसलदारशासकVय 'ितनीधी

संजय गांधी िनराधार तीन
नाही
योजनेअंतग2 त 'ा5
मिहlयातनु
झालेली अज2 िनकाली एकदा
काढणे.

होय

कलम ४(१) (ब) (viii) न्मनु ा- ब
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील अिधसभाची यादी 'काशीत करणे.
अ.# अिधसभाचे - सभेचे सद%य
नांव
१
राज%व
सव2 महसूल
अिधका-याची अिधकारी
सभा

सभेचे
उिदFे
कामकाजा
चा आढावा

िकती वेळा
घेlयात येते
'-येक
मिहयात १
वेळा

सभा जन् सामायासाठी
खल
ु ी आहे/ नाही
नाही

सभेची
काय2 व.
ृ ात
िलहीlयात
येते

कलम ४(१) (ब) (viii) नमनु ा - क
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील पQरषदाची यादी 'काशीत करणे.
अ.# पQरषदेचे नांव
--

पQरषदेचे सद%य
--

पQरषदेचे
उिदFे
--

िकती वेळा
घेlयात येते
--

सभा जनसामायासाठी
खल
ु ी आहे/ नाही
--

सभेची
काय2 व.
ृ ात
--

कलम ४(१) (ब) (viii) न्मनु ा- ड
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील सं%थेची यादी 'काशीत करणे.
अ.# सं%थेचे नांव

सं%थेचे सद%य

सं%थेचे
उिदFे

िकती वेळा
घेlयात येते

--

--

--

--

--

सभा जन सामायासाठी खल
ु ी
आहे/नाही
--

सभेची
काय2 व.
ृ ात
--

कलम ४ (१) (ब) (ix)
संजय गांधी योजना िवभाग :- िज1हािधकारी काया2 लयातील सं%थेची यादी 'काशीत करणे
अ# पदनाम
अिधकारी / कम2 चारी यांचे नांव व वग2 Eजू िदनांक
प.े
१
िज1हािधकारी
Iी सिचंZ 'ताप िसंह
१
२
अपर िज1हािधकारी
Iी.एल.बी.राउत
१
३
िनवासी उपिज1हािधकारी Iी. राजेश खवले
१
४
तहसीलदार संजय गांधी
Iी के .एस. कुमरे
२ जनु २०१६
योजना िवभाग
५
अ6वल कारकुन
Qर`त
३ १ जनु २०१५
३ आ`टोबर 2013
६
किनq िलपीक
1.Iी सिचन बागडे
शाली होले
माच2 2014
2.कु.वै

दरु Hवनी एकूण
#मांक वेतन
२४२५०१ .-२४२३८३
--२४२४८८ --२४०६३८ ------

---

कलम ४ (१) (ब) (x)
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील काया2 लया[या अिधकारी कम2 चाvयाची वेतनाची िव%ततृ मािहतीची
यादी 'काशीत करणे.
अ.# व पदनाम
वेतन् Eपरेषा
wेडपे
इतर अनदु ये भ.े
ग2
िनायमीत (महागाई, 'वासभ.ा
िवशेष
धरभाडे शहरपरु क,
('क1प/
वाहतक
'िश=ण
ु भ.ा)
भ.ा)
१
१
१५६००-३९१०० ५०००
तहिसलदारﾠ
िनयमा'णेﾠ
िनयमा'माणेﾠ
२
३
५२००-२०२००
१९०० िनयमा'माणे
किनF िलपीकﾠﾠ
िनयमा'माणेﾠ
३
४
४४४०-७४४०
१३०० िनयमा'माणे
िनयमा'माणे
िशपाईﾠ
िज1हािधकारी काया2 लयातील संजय गांधी योजना िवभागातनु ﾠिनण2 या'माणे वेतन भ.े अदा के ले जातात.
कलम ४(१) (ब) (xi)
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील मंजरु अंदाजप>क व खचा2 चा तपशील याची िव%ततृ मािहती 'काशीत
करणे.
अ.# अंदाजप>कVय अनदु ान
िनयमीत (महागाई, अिधक अनदु ान अपे=ीत अिभ'ाय
वषा2 चे वण2 न
धरभाडे शहरपरु क, अस1यास E.
वाहतक
ु भ.ा)
१
2016-17
िज1हािधकारी काया2 लयातील संजय गांधी योजना िवभागातनु शासन िनण2 या'माणे अंदाजप>क व अनदु ानाची
मािहती उपलbध आहे.
कलम ४(१) (ब) (xi) नमनु ा अ
संजय गांधी िनराधार योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील अिwम वाटपा[या काय2 #माची
काय2 पHदती 2015-16 वषा2 साठी 'काशीत करणे. (घरबांधणी/तयार घर खरेदी करीता अwीम
वाटप सन 2015-16 एकुण Eपये अ.# लाभाथWचे नाव/ प.ा
अनदु ान लाभ याचे %वEप िनवड पा>तेचे अिभ'ाय
िनकष
िनरंक
िनरंक
िनरंक
िनरंक

संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील अिwम वाटपा[या काय2 #माची काय2 पHदती 2016-17 वषा2 साठी
'काशीत करणे. (निवन मोटरसायकल खरेदी करीता अwीम वाटप सन 2016-17) एकुण Eपये -अ.# लाभाथWचे नाव / प.ा
अनदु ान लाभ याचे
िनवड पा>तेचे
अिभ'ाय
%वEप
िनकष
१
िनरंक
िनरंक
िनरंक
िनरंक
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील अिwम वाटपा[या काय2 #माची काय2 पHदती
2016-17 वषा2 साठी 'काशीत करणे. (संगणक खरेदी करीता अwीम वाटप सन 2015-16
एकुण Eपये अ.# लाभाथWचे नाव/ प.ा
अनदु ान लाभ याचे
िनवड पा>तेचे
%वEप
िनकष
१
तालक
शा.िन.'माणे
शा.िन.'माणे
ु ािनहाय यादी उपलbध आहे.

अिभ'ाय
िनरंक

कलम ४(१) (ब) (xii) नमनु ा- ब
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील अनदु ान वाटपा[या काय2 #मा अंतग2 त
लाभाथWची काय2 पHदती 2016-17 वषा2 साठी िव%ततृ मािहती 'काशीत करणे.
.# लाभाथWचे नाव/ प.ा
१) सं.गां.यो – (30165)
२) Iा.बा.से.यो- (66437)
३) इं.गां.व,ृ िन.यो.- (39617)
४)इं.गा.रा.िवधवा.िन.यो. (1058)
५) इं.गा.रा.िवेकलांग . िन.यो.-(229)
६) रा.कु.ला.यो –(402)
७) आम आदमी िवमा –(183000)
८) आम आदमी िशKयव-ृ ती - 14024

अनदु ान लाभ/ अनदु ान / नीवड पा>तेचे िनकश
अिभ'ाय
र`कम/ %वEप
१) 223341000/शासन िनण2 य #मांक िवसयो/२०१०
२) 358652000//'# १७५/िवसयो-२ िदनांक २६
3)34808000/ऑ`टोबर२०१० नस
ु ार तालक
ु ा
४)1547000/%तरावर करlयात येत.े
५)894000/६)2920000/शासन िनण2 य #मांक
७).....................
आआिव/२०१३ /'# -६६/िवसयो८) 8416200
२ िदनांक १२ जनु २०१३ नस
ु ार
तालक
ु ा %तरावर करlयात येते

कलम ४ (१) (ब) (xiii)
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील िमळणाvया सवलतीचा चालु वषा2 चा तपशीलवार मािहती 'काशीत
करणे.परवाना / परवाना सवलतीचा 'कारअ.# अन~
अन~
परवाlयाची िव%ततृ मािहती
ु 5ी परवानाचा 'कार कालावधी
ु 5ी / िब1ला
एकुण परवाने संया
-----कलम ४ (१) (ब) (xiv)
संजय गाधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील मािहतीचे इले`Lािनक %वEपात साठिवलेली मािहती 'काशीत करणे
अ.# द%तऐवजाचा 'कार
िवषय
कोण-या
मािहती
जबाबदार 6यUV
इले`Lीकल - िमळिवlयाची
नमयु ात
पHदती
१
संजय गांधी िनराधार
संजय गांधी िनराधार
-संजय गांधी
संबधीत
योजनेअंतग2 त िनराधार
योजनेअंतग2 त िनराधार
िनराधार
तहिसलदार
योजना, Iावणबाळ संवा
योजना, Iावणबाळ संवा
संबिधत
यmजना, राKLीय वHृ दापकाळ यmजना, राKLीय वHृ दापकाळ
तहिसल
िनव.
िनव.
काया2 लय
ृ ीवेतन योजना व
ृ ीवेतन योजना व
राKLीय कुटुंब लाभ योजने[या राKLीय कुटुंब लाभ योजने[या
लाभाOयाPना लाभ देण.े
लाभाOयाPना लाभ देण.े

कलम ४ (१) (ब) (xv)
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील उपलbध सिु वधांचा तUा 'काशीतकरणे.
अ. सिु वधाचा 'कार
वेळ
काय2 िठकाण
जबाबदार
त#ार
#
पHदती
6यUV
िनवारण
१ दरु Hवनी,फॅ `स, ई.मेल
काया2 लयीन -यवतमाळ
संबधं ीत
िन.उ.िज.
दरु Hवनी,#.०७२३२वेळ १० ते
अिधकारीﾠ ﾠﾠ
५.४५
२४२४८८,२४०६३८,
फॅ `स #.- ०७२३२-२४२२११
ई.मेल coll-sa-yavatmal@mhsj.gov.in
कलम ४(१) (ब) (xvi)
संजय गांधी योजना िवभाग, िज1हािधकारी काया2 लयातील शासिकय मािहती अिधकारी यांचे मािहतीचा तUा 'काशीत करणे.अ.
शासिकय मािहती अिधकारी
अ.
#
१

अ.#
१

क.
अिपली
य अिध
अ.#
१

शासिकय मािहती
अिधकारी याचे नांव
Iी के .एस.कुमरे

पदनाम

काय2 =े>

प.ा फोन

ई-मेल अिपलीय 'ाअिधकारी

तहिसलदार

संजय गांधी
योजना िवभाग,
िज1हािधकारी
काया2 लय
यवतमाळ

२४०६३८

--

ब. सहाFयक शासिकय मािहती अिधकारी
सहा<यक शासिकय
पदनाम
मािहती अिधकारी याचे
नाव
क.िल.
१) सिचन बागडे
क.िल.
२) कु वै
शाली होले
क.िल.

काय2 =े>

प.ा फोन

अिध=क िज1हािधकारी
काया2 लय यवतमाळ

ई-मेल

संजय गांधी २४०६३८
योजना
िवभाग,
िज1हािधकारी
काया2 लय
यवतमाळ

'थम अिपलीय मािहती
अिधकारी याचे नाव

पदनाम

काय2 =े>

प.ा फोन

Iी.ए.सी.िग-ते

अिध=क
िज1हािधकरी
यवतमाळ

िज1हािधकारी २४२२११
काया2 लय
यवतमाळ

अिपलीय
'ाअिधकारी
अिध=क
िज1हािधकारी
काया2 लय
यवतमाळ

ई-मेल

ि6दतीय
अिपलीय
'ाअिधकारी

Superintendent
collytl@gmail.com

राYय मािहती
आयोग,अमरावती

कलम ४(१) (ब) (xvii)
िज1हािधकारी काया2 लयातील 'काशीत मािहती- िनरंक कलम ४(१) (ब) (क)
सव2 सामान्य लोकांशी संबधीत मह-वाचे िनण2 य व धोरणे यांची यादी 'काशना कQरता तयार करणे व िवतरीत करणे.
- िनरंक -

कलम ४(१) (ब) (ड)
सव2 साधारपणे आप1या काया2 लयात होणाvया 'शासकVय / अध2 यायीक कामकाजा[या, 'कारांची यादी तयार करणे, घेतले1या
िनणा2 याबाबत काय2 करlयाची मीमांसा या पढु े देlयात येईल असे जाहीर करणे.
िनरंक

