मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ अ वये िवभागावर लोकप्रिधकारी यांची यादी शासकीय
िवभगाचे नाव महसल
ु व वन िवभाग
कलम २ (एच)ABCD

अ.क्र.

लोकप्रिधकारी सं था

१

िज हािधकारी लातरू

सं था प्रमख
ु ाचे पदनाम
िज हािधकारी लातरू

िठकाण/प ता
िज हािधकारी कायार्लय, बाशीर्
रोड, लातरू खोली क्र.३०१

कलम २ एच नमन
ु ा (ब)

शासनाकडुन परु े सा िनधी प्रा त लोकाप्रिधकारी सं थाची यादी
शासकीय िवभागाचे नाव

कलम २ (H) (I) (II) अंतगर्त
अ.क्र.

लोकप्रिधकारी सं था

१

िज हािधकारी लातरू

सं था प्रमख
ु ाचे पदनाम
िज हािधकारी लातरू

िठकाण/प ता
िज हािधकारी कायार्लय, बाशीर्
रोड, लातरू खोली क्र.३०१

कलम ४ (१)(B)(I)
िज हािधकरी लातरू येथील संगायो िवभागातील कायर् व कतर् य याचा तपशील
१

कायार्लयाचे नावः-

२

प ता

३

कायार्लया प्रमख
ु

४
५

शासकीय िवभागाचे नाव
कोण या मंत्रालयातील
खा या या अिधन तः-

६

कायर्क्षेत्र

िज हािधकारी कायार्लय, लातरू
बाशीर् रोड, लातरू

िज हािधकारी लातरू

महसुल व वन िवभाग, मंत्रालय, मुंबई
सामािजक
मुंबई-३२

याय सां कृितक कायर् व िवशेष सहा य िवभाग, मंत्रालय,

ता. लातरू ,उदगीर, िनलंगा, अहमदपुर, औसा, चाकूर, रे णापरु , दे वणी,
िश र अनंपाळ, जळकोट,

७

भौगोिलक

८

कायार्नु पः-

लातरू िज हा

सामािजक अथर्सहा य योजना कद्र परु कृत योजना
कद्र परु कृत योजना

१) इंिदरा गांधी रा ट्रीय वद्ध
ृ ापकाळ िनव ृ ती वेतन योजना
२) इंिदरा गांधी रा ट्रीय िवधवा िनव ृ ती वेतन योजना
३) इंिदरा गांधी रा ट्रीय अपंग िनव ृ ती वेतन योजना
४) रा ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
रा य परु कृत योजना

१) संजय गांधी िनराधार योजना
२)

ावणबाळ सेवा रा य िनव ृ ती वेतन योनजा

या योजनेचे शासनाकडुन प्रा त अनद
ु ान तहसीलदार यांना वाटपसाठी

िवतरीत करणे.
९

१०

िविश ट कायर्

िवभागाचे

येय धोरण

तहसीलदार यांना िनधी िवतरण, िनधी मागणी, खचार्चे िहशोब खचार्चे

ताळमेळ, लेखा पिरक्षण, उपयोिगता प्रमाणपत्र, सामािजक अंकेक्षण,
सिमती गठण, आम आदमी िवमा िश यव ृ ती योजना

िनराधार/आिथर्क

या दब
र्
यक्तींना अनद
ु ान, ६५ वषार्वरील िनराधार
ु ल

११

धोरण

क्यक्तींना, िवधवा, अपंग यांना िनव ृ ती वेतनाचा लाभ.

१) अंध अपंग क्षरोग पक्षघात,प्रमासी तएकघात, ककर्रोड, ए स या
सारख्या दध
ु े
ु रर् शारिरक व मानिसक आजरामळ

वतःचा चिरताथर् चालवु

न शकनारे ६५ वषार्पेक्षा कमी वयाचे िनराधार यक्ती यांना िनव ृ ती वेतन
२) ६५ वषार्वरील यक्ती िनराधार यक्ती यांना रा य व कद्र शासनाचे

िनव ृ ती वेतन

३) िनराधार िवधवा, पिर यक्त घट पोटीत प्रिक्रयेतील मिहला, अनाथ
मुले (१८ वषार्खालील) आ मह या केले या शेतक-या या कुटुंबाचे वािषर्क

उ प न या

योजनेखालील िवहीत उ प नापेक्षा कमी अस यास ते कुटुंब

यांना िनव ृ ती वेतन

४) दािरद्रय रे षख
े ालील कुटुंबातील कमाव या यक्तीचा म ृ यु झा यास
या कुटुंबाला कद्र शासनाचे अथर् सहा य

१२

सवर् संबध
ं ीत कमर्चारी

तहसीलदार/अ.का./िलपीक

१३

कायर्

तहसीलदार यांना िनधी िवतरण, िनधी मागणी करणे, खचार्चे िहशोब

खचार्चे ताळमेळ ठे वणे, लेखा पिरक्षण, उपयोिगता प्रमाणपत्र पाठवणे,
सामािजक अंकेक्षण, सिमती गठण, आम आदमी िवमा िश यव ृ ती

योजना राबिवणे, अिभलेख अ यावत ठे वणे, मा. आयक्
ु त यांनी

मागिवलेली मािहती सादर करणे.
मालम तेचा तपशील
उप

पिरिश ट अ

ध सेवाः- दरु वणी

सं थेचा संरचना मक तक् याम ये कायर्क्षेत्राचे प्र येक
कायार्लयीन दरु वणी क्रमांक व वेळा ◌ः-

तरावरील तपशीलः- सोबत तक्त पिरिश ट ब

(०२३८२) २२०७०१, २४३२३४, २५५२०५, २५५२०४, २४२३३०

वेळ सकाळी १०.०० ते १७.४५ पयर्ंत

सा तािहक सट्ट
ु ी व िविश ट सेवेसाठी ठे वले या वेळा ◌ः-रिववार, मिह यातील दस
ु रा व चौथा शिनवार, शासनाने
सनािनिम त जाहीर केले या सुट्टया

कलम ४ (१) (B) (I)
पिरिश ट अ

इमारती या जागेचा तपशील
अ.क्र.

इमारतीचे नाव

कोणा या ता यात

कायार्लय

१

िज हािधकारी कायार्लय, नवीन

िज हािधकारी लातरू

िज हािधकारी कायार्लय, बाशीर्

प्रशासकीय इमारत, लातरू

रोड, लातरू

कलम ४ (१) (B) (I)

पिरिश ट ब
सं थेचा संरचना मक तक्ता
िज हािधकारी
अपर िज हािधकारी
िनवासी उप िज हािधकारी
तहसीलदार (संगायो)
अ.का. (संगायो)
िलपीक(संगायो)
िशपाई

कलम ४ (१) (B) (II)
नमुना (अ)
संगायो िवभाग, िज हािधकारी कायार्लय, लातूर या िवभागातील अिधकारी कमर्चारी यांचा तपशील

`अ`

अ.क्र.

पदनाम

अिधकार आिथर्क

१

िज हािधकारी लातरू

िवशेष सहा य कायर्क्रमांतगर्त
िविवध योजनांचे अनद
ु ान
िवतरण

कोण या शासन िनणर्यानुसार
सामािजक

अिभप्राय

याय व िवशेष सहा य

िवभाग, शासन िनणर्य क्र.
२०१०/प्र.क्र.१७५/िवसयो-२
िद.२६.१०.२०१०

२

िनवासी उप

तहसीलदार संगायो वेतन व

सामािजक

िज हािधकारी लातरू

भ ते अहरण व संिवतरण

िवभाग, शासन िनणर्य क्र.

अिधकारी

याय व िवशेष सहा य

साअयो/प्र.क्र.१५९/िवसयो

िद.१४/१/२००४
३

तहसीलदार

(सवर्साधारण)

िलपीक व िशपाई वेतन व

सामािजक

याय व िवशेष सहा य

भ ते अहरण वसंिवतरण

िवभाग, शासन िनणर्य क्र.

अिधकारी

साअयो/प्र.क्र.१५९/िवसयो

िद.१४/१/२००४

`ब`
अ.क्र.

पदनाम

प्रशासकीय अिधकार

१

िज हािधकारी लातरू

संजय गांधी सामािजक

कोण या शासन िनणर्यानुसार
१)सामािजक

सहा य योजना

तालक
ू ा तरीय सिमती गठण

अिभप्राय

याय व िवशेष

सहा य िवभाग, शासन िनणर्य क्र.
२०१०/प्र.क्र.१७५/िवसयो-२
िद.२६.१०.२०१०

२)सामािजक

याय व िवशेष

सहा य िवभाग, शासन िनणर्य क्र.
२०१३/प्र.क्र.२०६/िवसयो-२
िद.२१.०१.२०१४

`क`
अ.क्र.

पदनाम

फौजदारी अिधकार

िनरं क

िनरं क

कोण या शासन िनणर्यानुसार

अिभप्राय

कोण या शासन िनणर्यानुसार

अिभप्राय

िनरं क

`ड`
अ.क्र.

पदनाम

अधर् याियक अिधकार

िनरं क

िनरं क

िनरं क

कलम ४ (१) (B) (II)
अ.क्र.

१

पदनाम

िज हािधकारी

लातरू

नमुना (अ)

कतर् ये

कोण या

काय या/िनयम/शासन

िवशेष सहा य कायर्क्रमांतगर्त िविवध योजना

िनणर्य/पिरपत्रकानुसार
सामािजक

याय व

िवशेष सहा य िवभाग,

योजनांचे

शासन िनणर्य क्र.

आिथर्क

२) इंिदरा गांधी रा ट्रीय िवधवा िनव ृ ती वेतन योजना

िद.२६.१०.२०१०

बी.डी.एस.

२०१०/प्र.क्र.१७५/िवसयो-२

प्रणाली

रा य परु कृत योजना

जातो.

दारे केला

१) संजय गांधी िनराधार योजना
२)

िज हािधकारी

यवहार

३) इंिदरा गांधी रा ट्रीय अपंग िनव ृ ती वेतन योजना
४) रा ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

िनवासी उप

या सवर्

१) इंिदरा गांधी रा ट्रीय वद्ध
ृ ापकाळ िनव ृ ती वेतन

कद्र परु कृत योजना
योजना

२

अिभप्राय

ावणबाळ सेवा रा य िनव ृ ती वेतन योनजा

या सवर् योजनांचे अनद
ु ान िवतरण

िवशेष सहा य कायर्क्रमांतगर्त िविवध सवर् योजनां या
कामावर पयर्वक्ष
े ण व िनयंत्रण ठे वणे.

लातरू

सामािजक

याय व

िवशेष सहा य िवभाग,
शासन िनणर्य क्र.

२०१०/प्र.क्र.१७५/िवसयो-२
िद.२६.१०.२०१०

३

तहसीलदार

(संगायो)

संगायो या व इतर सवर् योजनां या कामावर पयर्वेक्षण
करणे

सामािजक

याय व

िवशेष सहा य िवभाग,
शासन िनणर्य क्र.

२०१०/प्र.क्र.१७५/िवसयो-२
िद.२६.१०.२०१०

कलम ४ (१) (B) (II)
नमुना ब

संगायो िवभाग, िज हािधकारी कायार्लय, लातूर या िवभागातील अिधकारी कमर्चारी यांचा तपशील
अ.क्र.

१

पदनाम

िज हािधकारी

लातरू

आिथर्क

िवशेष सहा य कायर्क्रमांतगर्त िविवध योजना
सवर् योजनांचे अनद
ु ान िवतरण

कोण या

काय या/िनयम/शासन
िनणर्य/पिरपत्रकानुसार
सामािजक

याय व

िवशेष सहा य िवभाग,
शासन िनणर्य क्र.

२०१०/प्र.क्र.१७५/िवसयो-२
िद.२६.१०.२०१०

२

िनवासी उप

िवशेष सहा य कायर्क्रमांतगर्त िविवध सवर् योजनां या

सामािजक

याय व

िज हािधकारी

कामावर पयर्वक्ष
े ण व िनयंत्रण ठे वणे. अंमलवजावणी

िवशेष सहा य िवभाग,

अिभप्राय

लातरू

करणे.

शासन िनणर्य क्र.

२०१०/प्र.क्र.१७५/िवसयो-२
िद.२६.१०.२०१०

३

तहसीलदार

सवर् योजनांची िज हयात योग्य अंमलबजावणी करणे,

(संगायो)

तालूका

तरावर िनयंत्रण ठे वणे.

सामािजक

याय व

िवशेष सहा य िवभाग,
शासन िनणर्य क्र.

२०१०/प्र.क्र.१७५/िवसयो-२
िद.२६.१०.२०१०
कलम ४ (१) (B) (V)

संगायो िवभाग, िज हािधकारी कायार्लय लातरू या िवभागाशी संबंधीत शासन िनणर्य
अ.क्र.
१

शासन िनणर्यानुसार िदलेले िवषय

शासन िनणर्य क्रमांक व
िदनांक

कद्र परु कृत योजना

सामािजक

योजना

शासन िनणर्य क्र.

२) इंिदरा गांधी रा ट्रीय िवधवा िनव ृ ती वेतन योजना

२०१०/प्र.क्र.१७५/िवसयो-२

१) इंिदरा गांधी रा ट्रीय वद्ध
ृ ापकाळ िनव ृ ती वेतन

अिभप्राय

याय व

िवशेष सहा य िवभाग,

३) इंिदरा गांधी रा ट्रीय अपंग िनव ृ ती वेतन योजना

िद.२६.१०.२०१०

४) रा ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
रा य पुर कृत योजना

१) संजय गांधी िनराधार योजना
२)

ावणबाळ सेवा रा य िनव ृ ती वेतन योनजा
कलम ४ (१) (B) (IX)

संगायो िवभाग, िज हािधकारी कायार्लय लातरू या िवभागातील अिधकारी व कमर्चारी यांची नांवे प ते व याचे
मािसक वेतन

अ.क्र.

पदनाम

अिधकारी/कमर्चा-याचे

वगर्

नाव
१

तहसीलदार

ीमती य.ु एस.

ंग
ृ ारे

१

जु िदनांक

दरु वनी क्र. /ई-मेल

एकूण

१.११.२०१२

०२३८२ २२०७०१

४८,५६८

वेतन

sgy.latur@gmail.com
२

अ.का.

ीमती जे.पी. हं बीरे

३

२७.५.२०१५

०२३८२ २२०७०१

२७,०२०

sgy.latur@gmail.com
३

िलपीक

ी एस.आर. पण
ु े

३

१३.६.२०१४

०२३८२ २२०७०१

२१,०६८

sgy.latur@gmail.com
४

िशपाई

नजीर अहे मद
िसतारी

४

०२३८२ २२०७०१

sgy.latur@gmail.com

२७,२३२

कलम ४ (१) (B) (X)
संगायो िवभाग, िज हािधकारी कायार्लय लातरू या िवभागातील अिधकारी व कमर्चारी यांची वेतनाची िव तत
ृ
मािहती

अ.क्र.

वगर्

वेतन

परे षा

वेतन

वगर्-१

तहसीलदार

वेतन

इतर अनज्ञ
ु ेय भ ते

ेणी

िनयमीत महगाई भ ता

ेणी 9,300 – 34,800

ग्रेड पे-5,000

प्रसंगानुसार

िवशेष (जसे

घरभाडे भ ता शहर

(जसे प्रवास

भ ता

भ ते)

प्रिशक्षण भ ता)

महागाई भ ता – 119%

--

--

--

--

--

महागाई भ ता – 119%

--

--

महागाई भ ता – 119%

--

--

--

--

घर भाडे- 1201

प्रक प भ ता

बेसीक पे- 22520
--

वगर्-२
वगर्-३

अ.का.
वगर्-३

वेतन

ग्रेड पे-3,500

बेसीक पे- 13,250
वेतन

अ.का.
वगर्-४

ेणी 5,200 – 20,200

ेणी 5,200 – 20,200
ग्रेड पे-1,900

घर भाडे- 846

बेसीक पे- 8,460
वेतन

िशपाई

ेणी 5,200 – 20,200
ग्रेड पे-1,900

बेसीक पे- 12,010

घर भाडे- --

महागाई भ ता – 119%
घर भाडे- 1,201

कलम ४ (१) (B) (XI)
िवशेष सहा य कायर्क्रमांतगर्त िविवध योजनांचे मंजरु अंदाजपत्रक व खचार्चे तपशील व मािहती
अंदाजपत्रका या प्रितचे प्रकाशन

अ.क्र.

अनुदान िववरणा या प्रितचे प्रकाशन सन २०१४-१५ ( पये लाखात)

अंदाजपत्रकीय
िशषार्चे वणर्न
२०५३ ११६९

अनुदान

८३.३१

िनयोिजत वापर (क्षेत्र व
कामाचा तपशील)
कमर्चा-याचे वेतन व

अिधक अनद
ु ान

अपेक्षीत अस यास
पयात

कमर्चा-या या

भ ते

वेतनवाढीनस
ु ार वाढ व
घट अपेक्षीत आहे .

२०५३ ११७८

२८.१४

-------//--------

-------//--------

२२३५ A २९४

११८६.३१

िज हयातील लाभा यार्ंना

लाभा यार्ंना घट

अनुदान वाटप

वाढनस
ु ार िनधी
अपेक्षीत आहे .

२२३५ ३११२

३६१२.४५

-------//--------

-------//--------

२२३५ A ३०२

१७२३.९४

-------//--------

-------//--------

२२३५ B ०३१

२१७७.९

-------//--------

-------//--------

२२३५ B ०४९

६.९४

-------//--------

-------//--------

२२३५ ३००५

५६.०

-------//--------

-------//--------

अिभप्राय

कलम ४ (१) (B) (XI)
िज हािधकारी कायार्लय, लातरू संगायो िवभागातील उपल ध सुिवधा तक्त प्रकाशीत करणे.
उपल ध सुिवधा

कामकाजा संबध
ं ीत भेट याची वेळ – सकाळी ११.०० ते १४.००
अ.क्र.

सुिवधेचा प्रकार

वेळ

कायर् पद्धती

िठकाण

जबाबदार

तक्रार

दरु वनी

सकाळी

--

खोली क्र.३१०,

तहसीलदार

तहसीलदार

िवभाग

लातूर

िज.का. लातूर

१०.०० ते

यक्ती/कमर्चारी

संगायो

१७.४५

िज हािधकारी

संगायो, िज.का.

िनवारण
संगायो,

कायार्लय,
लातरू
कलम ४ (१) (B) (XVI)

िज हािधकारी कायार्लय लातरू संगायो िवभागातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती

अिधकारी/अिपलीयअिधकारी (तेथील लोक प्रािधकारी या कायर्क्षेत्रातील) यांची िव तत
ृ मािहती प्रकाशीत करणे.
शासकीय मािहती अिधकारी
अ.क्र.

शासकीय

पदनाम

कायर्क्षेत्र

प ता/फोन

ई-मेल

अिपलीय

मािहती

अिधकारी

अिधकारीचे
नाव
ीमती जे.पी.

हं बीरे

अ.का.

संगायो

संगायो

िज हािधकारी

िज हािधकारी

िवभाग,

िवभाग,

कायार्लय,

कायार्लय,

लातरू

लातरू ०२३८२

sgy.latur@gmail.com महसल
ु

सहा यक,
िज.का.
लातरू

२२०७०१

सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी
अ.क्र.

सहा यक शासकीय

मािहती अिधकारीचे

पदनाम

कायर्क्षेत्र

प ता/फोन

ई-मेल

िलपीक

संगायो

संगायो िवभाग,

sgy.latur@gmail.com

िवभाग,

िज हािधकारी

कायार्लय,

०२३८२ २२०७०१

नाव
ी एस.आर. पण
ु े

िज हािधकारी
लातरू

कायार्लय, लातरू

अिपलीय अिधकारी
अ.क्र.

शासकीय

पदनाम

कायर्क्षेत्र

प ता/फोन

ई-मेल

मािहती

अिपलीय
अिधकारी

अिधकारीचे
नाव

ीमती
िशवनंदा

लंगडापरु े

महसुल

संगायो

संगायो

िज.का.

िवभाग,

िज हािधकारी

िवभाग,

िज हािधकारी

लातरू

कायार्लय,

कायार्लय,

सहा यक,

लातरू

sgy.latur@gmail.com महसुल

सहा यक,
िज.का.
लातरू

लातरू ०२३८२
२२०७०१

कलम ४ (१) (B) (V)
संगायो िवभाग, िज हािधकारी कायार्लय लातरू या िवभागातील द ताऐवजाची यादी
द ताऐवजाची यादी
अ.क्र.

द ताऐवजाचा प्रकार

िवषय

संबंधीत

यक्ती/पदनाम

यक्तीचे िठकाण/उपरोक्त

कायार्लयात उपल ध
नस यास

सोबत यादी
कलम ४ (१) (A) (VI)
संगायो िवभाग, िज हािधकारी कायार्लय लातरू या िवभागातील द ताऐवजाची वगर्वारी
अ.क्र.

द ताऐवजाचा प्रकार

द तऐवजाचा

प्रकार न ती/म टर

न दबक्
ु स/ हाउचरस

प्रमुख बाबींचा

तपशीलवार

सुरिक्षत ठोव याचा
कालावधी

