़़़़़़

माहितीचा अहिकार अहिहियम,2005
अंतर्गत
17 बाबी ंची माहिती सामाहिक न्याय व
हवशेष सिाय्य हवभार् मंत्रालय (खुद्द)
अिुक्रमहिका
अ.
क्र.
1
2

प्रपत्र

हवषय/तपहशल

--कलम २ एच िमुिा (अ)

हवभार्ाची सािारि माहिती
माहितीचा अहिकार अहिहियम २००५ अन्वये लोक प्राहिकारी यांची
यादी

पृष्ठ
क्रमांक
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अ.
क्र.
3
4
5
6
7

प्रपत्र

हवषय/तपहशल

कलम ४ (b)(i)
------कलम ४ (१) (b) (ii)

8
9
10
11
12
13

कलम ४ (१) (b) (iii)
कलम ४ (१) (b) (iv)
िमुिा अ, िमुिा ब
कलम ४ (१) (b) (v)
--कलम ४ (१) (b) (vi)
कलम ४ (१) (b) (vii)

हवभार्ाची काये व कतगव्ये याबाबत तपशील
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाचा प्रारुप तक्ता
कामाचे हवस्तृत स्वरुप प्रपत्र अ
मालमत्तेचा तपशील
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ातील अहिकारी व कमगचारी
यांच्या अहिकार व कतगव्यांचा तपशील
हििगय प्रहक्रयेतील पयगवक्ष
े ि व िबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व
िमुन्यामध्ये कामाचे प्रर्टीकरि, कामाची कालमयागदा

14

कलम ४ (१) (b) (viii)

15

19

कलम ४ (१) (b) (ix) &
(x)
कलम ४ (१) (b) (xi) &
(xii)
कलम ४ (१) (b) (xiii)
कलम ४ (१) (b) (xiv) &
(xv)
कलम ४ (१) (b) (xvi)

20

कलम ४ (१) (b)(xvii)

16
17
18

हवभार्ाशी संबहं ित हियम, अहिहियम, दस्तऐवि व प्रकार
िस्त्या व िोंदविया
कायागलयीि दस्तऐविाची वर्गवारी
हवभार्ाच्या पररिामकारक कामासाठी ििसामान्याशी सल् लामसलत
करण्याची व्यवस्था
हवभार्ातील दोि हकंवा अहिक व्यक्ती ंिी बिले ल् या सल् ला दे िा-या
सहमत्या/पररषदा/संस्था यांची यादी
हवभार्ातील अहिकारी व कमगचारी यांच्या िावांची, माहसक वेतिाची व
दू रध्विी ंची यादी
हवभार्ाच्या सवग योिंिासाठी प्रस्ताहवत खचग
सवलती, परवािा यांची माहिती
इले क्ट्र ॉहिक्सच्या माध्यमामध्ये रुपांतरीत केले ल् या माहितीचे हववरि व
िार्ररकांिा माहितीबाबत सुहविा
पररहशष्ट “अ” राज्यशासकीय सिायक िि माहिती अहिकारी
पररहशष्ट “ब” राज्य िि माहिती अहिकारी
पररहशष्ट “क” अहपलीय प्राहिकारी
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ातील इतर माहिती

पृष्ठ
क्रमांक
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सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्
हवभार्ाची सािारि माहिती
कायागलयाचे िाव
पत्ता
कायागलय प्रमुख
शासकीय हवभार्ाचे िाव
मंत्रालयातील कोित्या खात्याच्या
अहििस्त
कायगक्षत्र
े
भौर्ोहलक
कायागिरु
ु प
हवहशष्ट कायग
हवभार्ाचे ध्येय/िोरि

:::::-

सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्,मंत्रालय (खुद्द)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्,मंत्रालय,मुंबई-400 032.
प्रिाि सहचव (सामाहिक न्याय)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्
खुद्द

:::::-

सवग संबहं ित कमगचारी
कायग/कामाचे हवस्तृत स्वरुप
इमारती व िार्ेचा तपहशल
कायागलयीि दू रध्विी क्रमांक व वेळा

::::-

साप्ताहिक सुट्टी

:-

मिाराष्टर राज्य
मिाराष्टर राज्य
मिाराष्टर राज्य
प्रशासकीय कायग
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाच्या अंतर्गत येिारी काये व
कतगव्ये यांचे पालि
माहिती कलम
माहिती कलम 4 (1) (b)(i) प्रपत्रात आिे.
1 ला मिला,मंत्रालय हवस्तार इमारत,मुंबई
दू रध्विी 2283 6688
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 वािता
रहववार, महिन्याचा दु सरा व चौथा शहिवार
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कलम 2 एच िमुिा (अ)
माहितीचा अहिकार अहिहियम,2005 अन्वये लोक प्राहिकारी यांची यादी
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाच्या हियंत्रिाखालील संचालिालये व मिामंडळे
संचालिालय/मिामंडळाचे िाव व पत्ते
समािकल् याि आयुक्तालय, पुिे
हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती संचालिालय, पुिे
अपंर् कल् याि आयुक्त यांचे कायागलय, पुिे
मिात्मा फुले मार्ासवर्ग हवकास मिामंडळ, सुप्रीम शॉहपंर्
सेंटर, र्ुलमोिर क्रॉस रोड ९, िे.व्ही.पी.डी. स्कीम हवले पाले
(प.) मुंबई 400 049
लोकशािीर अण्णा भाऊ साठे हवकास मिामंडळ,
प्रशासकीय भवि, 3 रा मिला,रामकृष्ण चेंबुरकर
मार्ग,चेंबुर,मुंबई-400071
संत रोहिदास चमोद्योर् व चमगकार हवकास मिामंडळ,
४५,वीर िरीमि मार्ग, ५ वा मिला, बॉम्बे लाईफ हबहल् डं र्,
मुंबई 400 001
वसंतराव िाईक हवमुक्त िाती व भटक्या िमाती हवकास
मिामंडळ,िुहू सुप्रीम शॉहपंर् सेंटर, पहिला माळा,

संचालक/आयुक्त/
व्यवस्थापकीय संचालक
ररक्त
ररक्त
श्री.िरें द्र पोयाम (भा.प्र.से.)
श्री.पंकि कुमार (भा.प्र.से)

दू रध्विी क्रमांक

श्री.यशवंत मोरे (अहतररक्त
कायगभार)

25220008
25220002

श्री.रुचेश ियवंशी (भा.प्र.से.)

22044186
22047157

श्री. रमेश बिसोड

26202588
26202586

020-26122652
020-26051814
020-26122061
26200351
26202852
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संचालिालय/मिामंडळाचे िाव व पत्ते
र्ुलमोिोर क्रॉस रोड 9, िे.व्ही.पी.डी. स्कीम (उत्तर)
हपले पाले (प.) मुंबई 400 049
मिाराष्टर राज्य अपंर् हवत्त व हवकास मिामंडळ, खोली
क्रमांक 74, तळमिला, मिाराष्टर र्ृिहिमागि भवि, वांद्रे
(पूवग) मुंबई 400 051
मिाराष्टर राज्य इतर मार्ासवर्ीय हवत्त आहि हवकास
मिामंडळ,प्रशासकीय भवि, 4 था मिला,रामकृष्ण
चेंबुरकर मार्ग,चेंबुर,मुंबई-400 071

संचालक/आयुक्त/
व्यवस्थापकीय संचालक

दू रध्विी क्रमांक

श्री. रमेश बिसोड
(अहतररक्त कायगभार)

26591620
26591622

श्री. शरद लोंढे

25299685
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कलम 4 (1)(b)(i)
मंत्रालय,मुब
ं ई येथील सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द)
कायागलयातील कायग व कतगव्ये यांचा तपहशल
कायागलयाचे िाव
पत्ता

::-

कायागलय प्रमुख
शासकीय हवभार्ाचे िाव
मंत्रालयातील कोित्या खात्याच्या
अहििस्त
कायगक्षेत्र
भौर्ोहलक
कायागिुरुप
हवहशष्ट कायग
हवभार्ाचे ध्येय/िोरि

:::-

हवहशष्ट कायग

:-

हवभार्ोच ध्येय/िोरि

:-

सवग संबंहित कमगचारी

:-

:::::-

सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्,मंत्रालय (खुद्द)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्,मंत्रालय,
मुंबई-400 032.
प्रिाि सहचव (सामाहिक न्याय)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्
खुद्द
मिाराष्टर राज्य
मिाराष्टर राज्य
मिाराष्टर राज्य
प्रशासकीय कायग
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाच्या अंतर्गत येिारी काये व
कतगव्ये यांचे पालि
अिुसूहचत िाती,हवमुक्त िाती व भटक्या िमाती,हवशेष मार्ास प्रवर्ग,इतर
मार्ासवर्ीय व अपंर् या घटकांच्या कल् यािहवषयक योििांचा
वाहषगक/पंचवाहषगक योििांचा आराखडा तयार करिे/मंिूर करिे व हििी
वाटप करिे व योििांची अंमलबिाविी,सहियंत्रि करिे,अिुसूहचत
िाती/हविाभि व हवमाप्र उमेदवारांच्या िाती प्रमािपत्रांची पडताळिी
करिे,संिय र्ांिी हिरािार अिुदाि योििा, इं हदरा र्ांिी हिरािार व
भूहमिीि शेतमिूर महिला अिुदाि योििा,श्राविबाळ योििा,इं हदरा र्ांिी
राष्टरीय वृध्दापकाळ हिवृत्तीवेति योििा, राष्टरीय कुटु ंब लाभ योििा व केंद्र
शासिाची आम आदमी हवमा योििा राबहविे.
अिुसूहचत िाती,हवमुक्त िाती व भटक्या िमाती,हवशेष मार्ास प्रवर्ग,इतर
मार्ासवर्ीय व अपंर् या घटकांच्या कल् यािाच्या दृष्टीिे कायगक्रम राबहविे.
र्ट अ,ब,क व ड चे हववरिपत्र सोबत िोडले आिे.
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कायग
कामाचे हवस्तृत स्वरुप
मालमत्तेचा तपहशल
इमारती व िार्ेचा तपहशल

::::-

कायागलयीि दू रध्विी क्रमांक व वेळा

:-

साप्ताहिक सुट्टी

:-

कलम 4 (1) (ब)(ix)
सोबत यादी िोडली आिे (प्रपत्र अ)
सोबत हववरिपत्र िोडले आिे (प्रपत्र ब)
1 ला मिला,मंत्रालय हवस्तार इमारत,मुंबई संस्थेच्या संरचिात्मक
तक्त्यामध्ये कायगक्षेत्राचा प्रत्येक स्तरावरचा तपहशल कलम 4 (1) (ब)(i)
प्रमािे सोबत िोडले आिे.
दू रध्विी 2283 6688
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 वािता
रहववार, महिन्याचा दु सरा व चौथा शहिवार

सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाचा प्रारुप तक्ता
प्रिाि सहचव (सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्
सिसहचव
उपसहचव
अवर सहचव
कक्ष अहिकारी
सिायक
हलहपक-टंकले खक
हिवडश्रेिी लघुलेखक
उच्चश्रेिी लघुलेखक
हिम्नश्रेिी लघुलेखक

01
02
02
07
19
35
40
03
06
06
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लघुटंकले खक
वाििचालक
हशपाई

01
02
21

कामाचे हवस्तृत स्वरुप-प्रपत्र अ
अ.क्र.
1
2

कायागसि
प्रिाि सहचव
कक्ष
आस्था-1

हवषय
तक्रार हिवारि कक्ष,ििसंपकग कक्ष,हवभार्ाच्या कामकािाचे समन्वयि,साप्ताहिक
बैठक,रचिा व कायगपध्दती
1)सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाची खुद्द आस्थापिाहवषयक कामे 2) हिवृत्ती
वेति हवषयक/र्ट हवमा हवषयक बाबी िाताळिे 3) कमगचा-यांच्या हवभार्ांतर्गत ज्येष्ठता
सूच्या तयार करिे 4) कमगचा-यांच्या रिेचा आढावा व मंिूरी दे िे 5) कमगचा-यांचे आर्ावू
वेति वाढीचे प्रस्ताव सादर करिे 6) कमगचा-यांचे र्ोपिीय अिवाल हलहूि घेिे व त्यातील
प्रहतकूल शेरे,उत्कृष्ट/अत्युकृष्ट शेरे संबंहित अहिकारी/कमगचा-यांिा कळहविे 7) भहवष्य
हिवागि हििी अग्रीम तसेच सेवाहिवृत्तीची अंहतम रक्कम प्रदाि करण्याबाबत कायगवािी
करिे 8) वयाच्या 50-55 वषागिंतर अहिकारी/कमगचारी यांची पात्रता अिमावूि
पुिहवगलोकि अिवाल सादर करिे 9) हवभार्ीय चौकशी व न्यायालयची प्रकरिे िाताळिे
10) सुिाररत वेतिश्रेिीिुसार वेति हिश्चचतीची प्रकरिे ११) सवग प्रकारच्या हवभार्ीय
परीक्षेसाठी कमग-यांची सेवा उपलब्ध करुि दे िे १२) हवभार्ातील मार्ासवर्ीय अहिकारी/
कमगचारी यांची िाती प्रमािपत्रे पडताळिी करिे १३) सलर् १२ वषे सेवा झाले ल् या कमगचा-
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अ.क्र.

3

कायागसि

आस्था-2

हवषय
यांिा कालबध्द पदोन्नती दे िे १४) वयाच्या ४५ वषागिंतर हवभार्ीय परीक्षा उत्तीिग
िोण्यापासूि कमगचा-यांिा सूट दे िे १५) मराठी भाषा उच्चस्तर/ हिम्नस्तर परीक्षा उत्तीिग
िोण्यापासूि सूट दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करिे १६) अहिकारी/कमगचारी यांची िावे
संर्िक चाचिी परीक्षेसाठी मिाराष्टर राज्य तंत्र हशक्षि मंडळास कळहविे १७) हवभार्ातील
कमगचा-यांिा सवग प्रकारची अहग्रमे/किे मंिूर करिे १८) कमगचा-यांिा वैद्यकीय खचागची
प्रहतपूती दे िे १९) कमगचा-यांची सेवा प्रवेशोत्तर प्रहशक्षि परीक्षा /पदोन्नतीसाठी परीक्षा २०)
कमगचा-यांिा स्थाहयत लाभ प्रमािपत्र दे िे २१) कमगचा-यांच्या सेवा हियहमत करिे २२)
आस्थापिावरील कमगचा-यांमिील मार्ासवर्ीय अिुशेष भरिे 23) बाटीच्या मंत्रालयातील
कंत्राटी कमगचा-यांवरील हियंत्रि
१)समािकल् याि आयुक्तालय, हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती संचालिालय, अपंर्
कल् याि आयुक्तालय व दारुबंदी प्रचार कायग हवभार्ाशी आस्थापिा व रचिा व कायगपध्दती
हवषयक कामे २) हिवृत्ती वेति हवषयक/र्टहवमा हवषयक बाबी िाताळिे ३) वर्ग-१ व २
च्या अहिका-यांच्या िेष्ठता सुची तयार करिे ४) कमगचा-यांचे आर्ाऊ वेतिवाढीचे प्रस्ताव
सादर करिे ५) अहिका-यांचे र्ोपिीय अिवाल हलहूि घेिे व त्यातील प्रहतकूल शेरे
उत्कृष्ट/उत्युत्कृष्ट शेरे संबहं ित अहिकारी/कमगचा-यांिा कळहविे ६) भहवष्य हिवागि हििी
अग्रीम तसेच सेवा हिवृत्तीची अंहतम रक्कम प्रदाि करण्याबाबत कायगवािी करिे. ७)
वयाच्या ५०-५५ वषागिंतर अहिकारी/कमगचारी यांची पात्रता अिमावूि पुिहवगलोकि
अिवाल सादर करिे. ८) हवभार्ीय चौकशी व न्यायालयीि प्रकरिे िाताळिे. ९)सुिाररत
वेतिश्रेिीिुसार वेति हिश्चचतीची प्रकरिे. १०) आस्थापिेवरील अहिकारी/कमगचायांमिील मार्ासवर्ीय अिुशष
े भरिे. ११)अहिकारी/कमगचा-यांची वैद्यकीय खचागची
प्रहतपूती. १२) अहिकारी/कमगचा-यांची सेवा प्रवेशोत्तर प्रहशक्षि परीक्षा/पदोन्नतीसाठी
परीक्षा. १३)अहिका-यांिा स्थाहयत्व लाभ प्रमािपत्र दे िे. १४) अहिका-यांच्या सेवा हियहमत
करिे. १५) क्षेत्रीय कायागलयांिा संर्िक उपलब्ध करुि दे िे. १६)पदांचा आढावा.
१७)हिल् िा पररषदे कडे वर्ग करण्यात आले ल् या अहिकारी/कमगचा-यांच्या आस्थापिा
हवषयक बाबी. १८) प्रलं हबत प्रकरिे. १९) अहिका-यांच्या पदोन्नती. २०) अहिकारी/कमगचायांच्या बदली प्रकरिे िाताळिे. २१) अहिका-यांचया प्रहतहियुक्तीबाबत. २२) वािि
दु रुस्ती/मंिुरी. २३) दू रध्विी मंिुरी. २४) इमारत भाडे २५) तक्रार हिवारि २६) अहिकायांची सरळसेवेिे पदे भरिे. २७) पररहवक्षा कालाविी २८) हवभार्ीय परीक्षा. २९) प्रहशक्षि
३०) भारतीय प्रशासि सेवत
े ील अहिका-यांचे प्रहशक्षि, रिा मंिुरी, भ.हि.हि.इ.
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समन्वय
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हशक्षि-1

7

हविाभि-1

हवषय
हवभार्ाशी अंतर्गत व्यवस्था, शक्ती प्रदाि हवषयक प्रस्ताव.(िाऊसहकहपंर्), दू रध्विी
हवभार्ातील लघुलेखक व वर्ग-ड च्या कमगचा-यांवर हियंत्रि िोंदिी शाखा, हवभार्ामध्ये
प्राप्त झाले ल् या सवग संदभागची िोंदिी करिे, हवभार्ाशी संबंहित िसले ले संदभग संबहं ित
हवभार्ाकडे िस्तांतरीत करिे, हवभार्ाच्या काममािाबाबतची एकहत्रत माहिती तयार
करिे.
१)हविािसभा/ हविाि पररषदे शी संबंहित सवग बाबी ंवर कायगवािी करिे. २) हवशेष
कायगकक्षाशी संबहं ित मार्ण्या योग्य त्या कायगवािीसाठी संबंहितांकडे पाठवूि वेळोवेळी
पाठपुरावा करिे. ३) मंहत्रमंडळाच्या हििगयाचा पाठपुरावा करुि सद्यश्स्थती मा.मुख्यमंत्री
कायागलयात पाठहविे. ४) लोक आयुक्त व उप लोकायुक्त यांच्याकडूि आले ल् या संदभागचे
समन्वय व पाठपुरावा. ५) श्री. अण्णा ििारे यांच्या तक्रारी ंचे हिवारि करण्याबाबत
संबंहिताकडे पाठपुरावा करिे. ६) हविाि मंडळाची अिुसूहचत िाती बैठकांसंदभागत
व्यवस्था करिे तसेच अ.िा. व हव.िा.भ.ि. िमातीतील कमगचारी/अहिकारी यांच्या भरती,
बढती अिुशेष तक्रारी इ.बाबतची माहिती उक्त दोन्ही सहमत्यांिा पुरहविे. ७)
राज्यपालांिाहवभार्ाचा माहसक अिवाल पाठहविे. ८) हवहवि मार्ण्यांचे समन्वय करुि
मार्ण्या संबंहिताकडे उहचत कायगवािीसाठी पाठहविे. ९) मा.मुख्यमंत्री बैठकीतील
कामांबाबत संबहं िताकडूि पाठपुरावा करुि मा.मुख्यमंत्री यांिा सद्यश्स्थती कळहविे. १०)
हवभार्ाशी/कायागसिाशी संबहं ित िसले ल संदभग/ हिवेदिे संबंहिताकडे उहचत
कायगवािीसाठी पाठहविे ११) मा. मुख्य सहचवांच्या बैठकीत घेतले ल् या हििगयांचा पाठपुरावा
करिे १२) संर्िकीकरि हवषयक सवग बाबी व माहितीचा अहिकार अहिहियम उं पतर्गत
सवग बाबी.
१) र्टई कामर्ारांिा पत्र्याचे स्टॉल पुरहविे. 2) मोटार वािि चालक प्रहशक्षि. 3) टंकले खि
व हशविकला प्रहशक्षि. 4) भारत सरकार मॅहटर कोत्तर हशचयवृत्ती योििा. 5) मॅहटर कोत्तर
हशक्षि फी व परीक्षा प्रदािे. 6) माध्यहमक शाळे त हशकिा-या हवद्यार्थ्ाांिा हशष्यवृत्ती मंिूर
करिे. 7) इयत्ता ५वी ते ७वी मध्ये हशकिा-या मार्ासवर्ीय मुली ंिा हशष्यवृत्ती. 8)
औद्योहर्क प्रहशक्षि संस्थामिील मार्ासवर्ीय प्रहशक्षिार्थ्ाांिा हवद्या वेति प्रदाि. 9)
अस्वच्छ व्यवसायातील पालकांच्या मुलांिा मॅहटर कपूवग हशष्यवृत्ती. १0) सैहिक शाळे त
प्रहशक्षि घेिा-या मार्ासवर्ीय हवद्यार्थ्ाांिा हिवागि भत्ता.
१)राज्य सरकारच्या शालांत पररक्षोत्तर हशष्यवृत्त्या. २) हशक्षि फी व परीक्षा फी दे िे. ३)
सैहिक शाळे त हशक्षि दे िा-या मार्ासवर्ीय हवद्यार्थ्ाांिा हवशेष हिवागि भत्ता दे िे. (१)सैहिक
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मावक

हवषय
शाळा सातारा, (२)भोसला हमहलटरी स्कूल िाहशक, (३)श्री. हशवािी प्रपरे टरी हमहलटरी
स्कूल, पुिे-५ ४) हविा.भ.ि., इ.मा.व., व हव.मा.प्र. या प्रवर्ागच्या मार्ण्या, हिवेदिे यावर
कायगवािी करिे. ५) हव.िा.भ.ि., इ.मा.व. व हव.मा.प्र. या प्रवर्ागकरीता असले ल् या सिकारी
र्ृिहिमागि योििा व र्ॅरंटीहवषयक प्रकरिे. ६) इतर मार्ासवर्ीय हवद्यार्थ्ाांकरीता कायगरत
असिा-या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रहशक्षि योििेचे केंद्रीय अिुदािाबाबतचे प्रस्ताव राज्य
शासिाच्या हशफारशीसि केंद्र शासिास पाठहविे. ७) हव.िा.भ.ि. सल् लार्ार सहमती व
हविािमंडळाच्या हव.िा.भ.ि. सहमतीचे अिवाल. ८) इतर मार्ासवर्ग हशष्यवृत्ती योििा
(केंद्रपुरस्कृत योििा) ९) इतर मार्ासवर्ग परीक्षा फी माफी व हशक्षि फी माफी सवलत
योििा. १०) इतर मार्ासवर्ीसाठी वसहतर्ृि सुरु करिे. (केंद्रपुरस्कृत योििा)
१)मार्ासवर्ीय मुलामुली ंकरीता शासकीय वसतीर्ृिे. २) मार्ासवर्ीय मुलामुली ंकरीता
अिुदाहित वसतीर्ृिे. ३) अिुसूहचत िातीच्या मुलामुली ंकरीता आश्रमशाळा. ४)
मार्ासवर्ीय मुलामुली ंकरीता अिुदाहित वसतीर्ृिांचे इमारत (हवस्तार) बांिकाम अिुदाि.
५) खास हशक्षि व संलग्न योििा स्पिाग परीक्षा पूवग प्रहशक्षि. ६) व्यावसाहयक पाठयक्रमाशी
संलग्न असले ल् या वसतीर्ृिातील मार्ासवर्ीय हवद्यार्थ्ाांिा हिवागिभत्ता. ७)वैद्यकीय,
अहभयांहत्रकी, कृहष, पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील हवद्यार्थ्ाांकरीता ग्रंथपेढया. ८)अिुसूहचत
िातीच्या मुलामुली ंकरीता आश्रमशाळा/वसतीर्ृिे केंद्रीय प्रस्ताव.
१)अिुसहू चत िाती, हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग आहि हवशेष मार्ास
प्रवर्ग िाती ंचा समावेश करिे. २)अिुसूहचत िाती, हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर
मार्ासवर्ग आहि हवशेष मार्ासवर्ग आहि हवशेष मार्ास प्रवर्ग िाती ंच्या प्रमािपत्राची
पडताळिी करिे. ४) अिुसूहचत िाती, हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग
आहि हवशेष मार्ास प्रवर्ग िाती ंबाबतची उद्भवले ली न्यायालयीि प्रकरिे. ५) अिुसूहचत
िाती, हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग आहि हवशेष मार्ास प्रवर्ग िातीच्या
प्रमािपत्रहवषयक तक्रारीची तपासिी करुि हिवारि करिेबाबतची उद्भवले ली
न्यायालयीि प्रकरिे. ६) मातंर् समािाच्या प्रचिाबाबत आयोर् िेमिे. ७)केंद्र शासिाच्या
यादीत िाती ंचा समावेश करण्यासाठी िेमले ल् या राष्टरीय मार्ासवर्ग आयोर्ासंबंिी बाबी.
८)राज्य मार्ासवर्ग आयोर्ाकडूि प्राप्त झाले ल् या अिवालाची छाििी करुि हवहवि
िातीचा समावेश हवमुक्त िाती/भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग व हवशेष मार्ास
प्रवर्ागच्या यादीमध्ये करिे. ९) राष्टरीय अिुसूहचत िाती, िििाती आयोर्, िवी हदल् ली
यांच्या अध्यक्ष, सदस्य यांचे दौरे आयोहित करिे, आयोर्ाला आवचयक ती माहिती पुरहविे.
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हवघयो

13

मिामंडळे

14

सामासु

हवषय
१)हव.िा.भ.ि. च्या िवीि आश्रमशाळा मंिूर करिे. २) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांचा
बृित आराखडा व स्थाि हिश्चचती करिे. ३) हव.िा.भ.ि. च्या स्थलांतर व िस्तांतरिास
परवािर्ी दे िे. ४) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांच्या तुकडी वाडीस मंिूरी दे िे. ५)
हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांतील हशक्षक व हशक्षकेतर कमगचा-यांच्या सेवाहवषयक सवग
बाबी. ६) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळातील हशक्षक आहि हशक्षकेतर कमगचा-यांच्या वेति
व वेतिेतर अिुदाि मंिूर करिे. ७) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांसंबंिी पुरविी मार्ण्या.
८) ) हव.िा.भ.ि. च्या िवीि खचागच्या बाबी. ९) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांसंबंिीच्या
(अडचिी/मार्ण्या/हिवेदि) बैठका. १०) ) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रम शाळांसंबि
ं ी
हविािमंडळासंबंिी कामकाि. ११) ) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशळासंबंिी तक्रारी हवषयक
कामकाि. १२) ) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांसंबंिी ले खा आक्षेपहवषयक कामकाकि.
१३) ) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळातील हशक्षकांचे सेवा क्षमाहपत करिे. १४)ट च्या
आश्रमशाळांतील हशक्षकांच्या सेवा हवषयक बाबी न्यायाहिकारिाच्या कक्षेत आििे. १५) )
हव.िा.भ.ि. च्या हवद्याहिकेति हवषयक बाबी. १६) ऊसतोड कामर्ारांच्या मुलांसाठी
हिवासी शाळा.
१)िहमिीसि िवीि बांिकामे (वसहतर्ृि, हिवासी शाळा), सामाहिक न्याय भवि. २) मिाड
स्मारक दे खभाल व दु रुस्तीबाबत ३) डॉ.आंबेडकर संशोिि व प्रहशक्षि संस्था, पुिे. ४)
लोकशािीर अण्णाभाऊ साठे यांचे बांिकामासंदभागत 5) रमाई आवास योििा.
हवशेष घटक योििा तयार करिे, त्याअंतर्गत हियतव्यय अथगसंकहल् पत करिे व त्या
संदभागत सवग बाबी, इतर कोित्यािी कायागसिास ि सोपहवले ल् या हवशेष घटक
योििेहवषयी सवग बाबी, २० कलमी कायगक्रम कलम ११ (अ) चे समन्वयि, हवशेश केंद्रीय
सिाय्याचे हवतरि व संहियंत्रि, सवग पुरस्कार योििा.
मिात्मा फुले मार्ासवर्ग हवकास मिामंडळ, लोकशािीर अण्णाभाऊ साठे हवकास
मिामंडळ, मिाराष्टर राज्य चमोद्योर् हवकास मिामंडळ, वसंतराव िाईक हव.िा.भ.ि.
हवकास मिामंडळ, मुंबई, मिाराष्टर राज्य इतर मार्ासवर्ग हवत्त व हवकास मिामंडळ, राज्य
सफाई कमगचारी आयोर्ासंबंिी सवग बाबी.
१)वृध्दाश्रम:- (१) मातोश्री वृध्दाश्रम, (२)सवगसािारि वृध्दाश्रम २) समािकायग मिाहवद्यालय
३) अंिश्रध्दा हिमुगलि कायदा. ४) व्यसिमुक्ती प्रचार कायग(दारुबंदी) ५) व्यसिमुक्ती सेवा
पुरस्कार योििा. ६)मुंबई हवकास योििा 1989-90 ७) िार्री िक्क संरक्षि अंतर्गत
अहिहियम व योििा. ८) सामुहिक हववाि सोिळा. ९) ज्येष्ठ िार्ररक िोरि १०) सामाहिक

़़़़़़

अ.क्र.

कायागसि

15

अिाक

16

अपंर्
कल् याि-1

17

अपंर्
कल् याि-2

18

हवसयो-1

19

हवसयो-2

हवषय
राष्टरीय एकात्मता सहमती. ११) राष्टरीय एकात्मता व हवचवबंिुत्व हवचारसंविगि सहमती १२)
केंद्रीय अिुदािाचे प्रस्ताव (व्यसिमुक्ती उपचार व सल् ला केंद्र, वृध्दांसाठी डे केअर सेंटर
व वृध्दाश्रम, मार्ासवर्ीयासाठी मोबाईल मेहडकेअर युहिट व मोबाईल हडस्पेन्सरी इ.)
अिुसूहचत िातीच्या सिकारी सूतहर्रण्यांिा किे, अिुसहू चत िातीच्या सिकारी संस्थांिा
अथगसिाय्य, कमगवीर दादासािेब र्ायकवाड सबळीकरि व स्वाहभमाि योििा व दहलत
वस्ती सुिार योििा, मॅन्युअल स्कॅव्हेंन्िर ॲक्ट् अंमलबिाविीच्या बाबी व मार्ासवर्ीय
सिकारी र्ृिहिमागि संस्था.
अपंर् कल् याि हवषयक सवग योििा व पाररतोहषक,अपंर्ासाठी केंद्र पुरस्कृत
योििा/केंद्रीय अिुदािाचे प्रस्ताव, इतर कोित्यािी कायागसिाकडे ि सोपहवले ल् या अपंर्
कल् याि हवषयक सवग बाबी, अपंर्ांसाठीच्या हवशेष शाळा/कमगशाळा, अपंर्ांच्या मार्ण्या,
अपंर्ांच्या शाळांिा अिुज्ञाप्ती,अपंर् कल् याि आयुक्त
अपंर् कायदा अंमलबिाविी व 3 टक्के राखीव िार्ेसंबंिी आरक्षि,अपंर् कृती
आराखडा,अपंर् अहिहियमांतर्गत केंद्र शासिाकडे हियतकाहलक अिवाल पाठहविे.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

संिय र्ांिी हिरािार /आहथगक दु बगलांसाठी अिुदाि योििा
इं हदरा र्ांिी हिरािार व भूहमिीि शेतमिूर महिला अिुदाि योििा
राष्टरीय कुटु ंब लाभ योििा
श्राविबाळ सेवा योििा
इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ हिवृत्ती वेति योििा
आम आदमी हवमा योििा
वरील सवग हवशेष सिाय्य योििांचे (राज्यस्तरीय व केंद्रपुरस्कृत) सवग
अथगसंकल् पीय कामकाि (अथगसंकल् पीय अंदाि,सुिाररत अंदाि,उपयोहर्ता
प्रमािपत्र वरील सवग योििांची अथगसंकल् पीय तरतुदीचे हवतरि व हियंत्रि
वरील सवग योििांच्या ले खापरीक्षिाच्या बाबी)
तसेच केंद्र शासिास अिुदािाची माहिती पुरविे व केंद्रशासिाकडूि
अिुदाि हमळहविे
वरील सवग योििांच्या अथगसंकल् पीय संदभागत येिारी इतर सवग कामांची
कायगवािी करिे.
1) संिय र्ांिी हिरािार /आहथगक दु बगलांसाठी अिुदाि योििा

़़़़़़

अ.क्र.

कायागसि

हवषय
इं हदरा र्ांिी हिरािार व भूहमिीि शेतमिूर महिला अिुदाि योििा
राष्टरीय कुटु ंब लाभ योििा
श्राविबाळ सेवा योििा
इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ हिवृत्ती वेति योििा
आम आदमी हवमा योििा
वरील सवग हवशेष सिाय्य योििांचे हविाि मंडळ कामकाि.
वरील सवग योििांच्या अथगसंकल् पीय बाबी व्यहतररक्त असले ल् या कामकािाच्या
अिुषंर्ािे प्राप्त झाले ले संदभग व तक्रारी,िोरिात्मक बाबी,आस्थापिा
हवषयक,संदभग व बाबी.
1) अथगसंकल् पीय अंदाि/सुिाररत अंदाि (योििेत) तयार करिे
2) पुिहवगहियोिि व प्रत्याहपगत 3) मा.हवत्त मंत्र्याचे/मा.राज्यपालांचे भाषिांचे
समन्वय 4) कपात सूचिा 5) मार्ासवर्ीय कल् यािाच्या पुश्स्तका तयार करिे
6) ठे व संलग्न हवमा योििा (हडपॉहझट हलं क्ड इन्शुरन्स स्कीम) बाबतची
प्रमािपत्र दे िे 7) वाहषगक हियोिि अिवाल तयार करिे
(संचालक,हविाभि,आयुक्त,अपंर् कल् याि) 8) कायगक्रम अंदािपत्रक 9)
7610 शासकीय कमगचा-यांिा किे इ.(हियंत्रि अहिकारी) 10) हियेािि हवषयक
सवग बाबी 11) शासकीय किे (समन्वय) 12) योििांचे संहियंत्रि व मुल्यमापि
13) योििांच्य अंमलबिाविी संदभागत सवगसािारि मार्गदशगक सूत्रे 14)
अथगसंकल् प हवतरि प्रिाली
लोकले खा सहमती अिवाल पंचायत राि सहमती अिवाल, िार्री अिवाल याबाबत
संबंहित कक्षांिा मार्गदशगि करिे हवभार्ातील अहििस्त कायागलयांकडूि खचग ताळमेळाचे
काम पूिग करुि घेिे, मिाले खापालांचे ले खा आक्षेपांिा उत्तरे दे िे, हवभार्ांतर्गत
कायागलयांची ले खा तपासिी
हवभार्ातील ले खा हवषयक सवग बाबी
हवभार्ामिील कामकािाचे संर्िकीकरि तसेच हवभार्ाच्या कामकािासंबि
ं ात ई
र्व्हिगन्स प्रिाली राबहविे
2)
3)
4)
5)
6)

20

अथगसंकल् प

21

ले खापररक्षि

22
23

ले खाशाखा
संर्िक

कलम 4 (1)(b)(ii)

़़़़़़

मंत्रालय,मुंबई येथील सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द) येथील अहिकारी व
कमगचारी यांचे अहिकार व कतगव्ये यांचा तपहशल
अ.क्र.

पदिाम

अहिकार-आहथगक

1

सहचव/प्रिाि सहचव

2
3
4
5
6
7
8

सिसहचव
उपसहचव
अवर सहचव
कक्ष अहिकारी
सिायक
हलहपक-टंकले खक
हिवडश्रेिी
लघुलेखक
उच्चश्रेिी
लघुलेखक
हिम्नश्रेिी लघुलेखक
लघुटंकले खक
वाििचालक
हशपाई

हवत्तीय अहिकार हियम,
पुश्स्तका,1978 अिुसार
प्रदाि केले ले अहिकार व
सामान्य
प्रशासि
हवभार्ािे हवहित केले ल् या
हियमािुसार व वेळोवेळी
हिर्गहमत
केले ल् या
आदे श/ पररपत्रक /शासि
हििगयािुसार
----“”--------“”--------“”--------“”--------“”--------“”--------“”-----

9
10
11
12
13

कोित्या कायद्या/हियम/ शासि अहभप्राय
हििगय/ पररपत्रकािुसार
शासिािे वेळोवेळी काढले ले
शासि हििगय उदा. मिाराष्टर
िार्री सेवा हियमािुसार प्रदाि
केले ले अहिकार व कायागलयीि
आदे श,अहिसूचिा इत्यादीिुसार
दे ण्यात आले ल् या आहथगक
अहिकारािुसार
हवभार्ातील
कामकाि चालहवले िाते.
----“”--------“”--------“”--------“”--------“”--------“”--------“”-----

----“”-----

----“”-----

----“”--------“”--------“”--------“”-----

----“”--------“”--------“”--------“”-----

(क)
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अ.क्र.

पदिाम

अहिकार-फौिदारी

कोित्या
अहभप्राय
कायद्या/हियम/शासि
हििगय/पररपत्रकािुसार
3
4
5
वर्ग 3 व 4 च्या कमगचा- सामान्य प्रशासि हवभार्,र्ृि
यांच्या
बाबतीत हवभार् यांिी वेळोवेळी हवहित
फौिदारी
र्ुन्हयास केले ल् या
मयागदेत
मंिूरी दे िे
अहिकाराचा वापर केला
िातो.
(ड)

1
1

2
सहचव/प्रिाि सहचव

अ.क्र.

पदिाम

अहिकार-फौिदारी

1
1

2
सहचव/
प्रिाि सहचव

3
आयुक्तांिी ज्या अिुदाहित आश्रमशाळे ची अंशत:
हकंवा पूिगत: मान्यता काढू ि घेतले ली असेल त्या
संस्थेिे 30 हदवसाच्या आत अहपल केल् यास प्रिाि
सहचव/सहचव (सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य)
यांिा अहपलावर हििगय दे ता येईल. त्याचा हििगय
व्यवस्थापिावर बंििकारक रािील.

कोित्या कायद्या
/हियम/शासि
हििगय
/पररपत्रकािुसार
4
सामाहिक न्याय व
हवशेष सिाय्य
हवभार्ाची
आश्रमशाळा
संहिता हियम 3.21

अहभप्राय

5

कलम 4 (1)(b)(iii)
हििगय प्रहक्रयेतील पयगवक्ष
े ि व िबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व
कामाचे स्वरुप : शासिािे वेळोवेळी हिर्गहमत केले ले हियम, अहिहियम,शासि हििगय, पररपत्रके,कायागलयीि आदे श,अहिसूचिा इत्यादीिुसार दे ण्यात आले ल् या प्रशासकीय तसेच
हवत्तीय प्राहिकारािुसार हवभार्ातील कामकाि चालहवले िाते.

़़़़़़

संबंहित तरतुद : सवगसािारि हििगय प्रक्रीयेतील पयगवेक्षि सहचव/सिसहचव व उपसहचव यांचेस्तरावर करण्यात येते. तसेच िबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व प्रकरि िाताळिा-या सवग
संबंहितांवर हिश्चचत करण्यात येते. प्रकरिपरत्वे कािी प्रकरिे,िोरिात्मक बाबी त्यासाठी हवहित केले ल् या वेर्वेर्ळया प्राहिकार/तरतूदीिुसार हवभार्ाचे
राज्यमंत्री तसेच हवभार्ाचे प्रभारी मंत्री म्हिूि मा.मंत्री/मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे आदे शाथग तसेच राज्य मंहत्रमंडळास हििगयासाठी सादर करण्यात येतात.
अहिहियमाचे िाव :
हियम /आदे श
पररपत्रक

: वरील हियमांतर्गत तसेच प्रशासकीय सुिारिांतर्गत वेळोवेळी हदले ले
:

कायागलयीि आदे श :
अ.क्र.

कामाचे स्वरुप

कालाविी हदवस

1

2

3

कामासाठी
िबाबदार
अहिकारी
4

अहभप्राय

कामासाठी
िबाबदार
अहिकारी

अहभप्राय

5

वरीलप्रमािे

कलम 4 (1)(b)(iv)
िमुिा अ
िमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरि
संघटिाचे लक्ष्य (वाहषगक) :
अ.क्र.

कामाचे स्वरुप

कालाविी हदवस

़़़़़़

1

2

3

4

5

------हिरं क------

कलम 4 (1)(b)(iv)
िमुिा ब
कामाची कालमयागदा
अ.क्र.

काम/कायग

हदवस/तास

1
1

2
1 प्रपत्र “अ” मध्ये िमूद केले ल् या
हवभार्ाच्या हवषय सूचीिुसार

3
सामान्य प्रशासि हवभार्,
शासि पररपत्र क्रमांक
संकीिग
1005/34/प्र.क्र.8/2005/18
(र व का) हदिांक
07.04.2005 तसेच
कालमयागदा
अहिहियमािुसार

िबाबदार
अहिकारी
4
संबंहित अहिकारी

तक्रार हिवारि
अहिकारी
5
हवभार्ाचे तक्रार
हिवारि अहिकारी

़़़़़़

कलम 4 (1)(b)(v)
िमुिा अ
------------------ हवभार्ाशी संबंहित हियम/अहिहियम
अ.क्र.
1
1

सूचिा पररपत्रकािुसार हदले ले हवषय
2
हवभार्ाच्या प्रपत्र “अ” मध्ये िमूद केले ल् या
हवभार्ाच्या हवषय सूचीिुसार

हियम क्रमांक व वषग
3
संबंहित हियम

कलम 4 (1)(b)(v)
िमुिा ब

अहभप्राय
4

़़़़़़

कामाशी संबहं ित शासि हििगय
अ.क्र.
1
1

शासि हििगयािुसार हदले ले हवषय
2
संबंहित शासि हििगयाप्रमािे

शासि हििगय क्रमांक व हदिांक
3
संबंहित शासि हििगयािुसार

अहभप्राय
4

कलम 4 (1)(b)(v)
िमुिा क
कामाशी संबंहित पररपत्रके
अ.क्र.
1
1

शासि हििगयािुसार हदले ले हवषय
2
हवभार्ाच्या हवषय सूचीिुसार

शासि हििगय क्रमांक व हदिांक
3
हवभार्ाच्या हवषय सूचीिुसार

अहभप्राय
4

कलम 4 (1)(b)(v)
िमुिा ड
हवत्त हवभार्ािे हवहित केले ले खालील हियम
अ.क्र.

हवषय

वषग

1

2

3

अहभप्राय
(असल् यास)
4

़़़़़़

1
2
3
4
5
6
7
8
9

मिाराष्टर िार्री सेवा (सेवच्य
े ा सवगसािारि शती) हियम
मिाराष्टर िार्री सेवा (पदग्रिि अविी,स्वीयेत्तर सेवा इ.) हियम
मिाराष्टर िार्री सेवा (रिा) हियम
मिाराष्टर िार्री सेवा (वेति) हियम
मिाराष्टर िार्री सेवा (हिवृत्ती वेति) हियम
मिाराष्टर िार्री सेवा (हिवृत्ती वेतिाचे अंशराशीकरि) हियम
मिाराष्टर अथगसंकल् पीय हियमपुश्स्तका
मिाराष्टर आकश्स्मक खचग हियम
हवत्तीय हियम

1981
1981
1981
1981
1982

1965
1965

प्रपत्र-ब
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द) मिील स्थावर मालमत्ता दशगहविारे हववरिपत्र
अ.क्र.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

वस्तूचे िांव
2
लाकडी खुची (हलहपक)
अहिकारी खुची
अभ्यार्त खुची
लोखंडी कपाटे (मोठी)
लोखंडी कपाटे (लिाि)
लाकडी लिाि कपाटे
हभंतीवरील घड्याळे
लिाि लाकडी मांडिी
चक्रमुद्रि यंत्रे
लाकडी स्टू ल

एकूि िर्
3
35
29
20
15
1
38
15
5
2
5

़़़़़़

अ.क्र.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

वस्तूचे िांव
हतिोरी र्ोदरे ि
अहिका-यांची लाकडी टेबले
लाकडी टी पॉय
सूचिा फलक
छायाहचत्रे
लाकडी स्टर े
टंकले खकांची टेबले
फ्रँकी ंर् महशि
झेरॉक्स महशि
वाििे
फॅक्स महशि
पेड स्टेल पंखे
लाकडी टेबले (रोख शाखा)
संर्िक
संर्िक हप्रंटर
सामाहिक न्याय व हव.स.हवभार्ाच्या ग्रंथालयातील पुस्तके
लाकडी टेबले
लाकडी खुच्याग

एकूि िर्
1
35
2
5
5
5
08
1
3
3
1
10
5
75
41
257
50
46

कलम ४ (१) (b) (v)
िमुिा-इ
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्, मंत्रालय, मुंबई या कायागलयामध्ये असले ल् या

़़़़़़

िस्त्या व िोंदवह्या दशगहविारे हववरिपत्र
अ.क्र.
१
१

२

हवषय
२
कायागलयीि िस्त्या

आवक िोंदविी

दस्तऐविाचा प्रकार
3
अ वर्ग
ब वर्ग
क वर्ग
ड वर्ग
मस्टर
िोंदपुस्तक (उदा.आवक
िोंदविी, िावक िोंदविी,
प्रकरि िोंदविी इ.)
रोिहकदग िोंदविी
(कॅश बुक)
प्रमािक िोंदविी
वेति िोंदविी
हवहियोिि िोंदविी
दे यक िोंदविी
(हबल रहिस्टर)
भ.हि.हि.ले खा िोंदविी (वर्ग४)
सेवापुस्तके
माहसक वेति दे यके/पुरक
वेति दे यके/आकश्स्मक
खचग/भ.हि.हि.दे यके
हवभार्ाकडे प्राप्त िोिा-या
पत्र व्यविारांची िोंद घेिे

संबंहित व्यक्ती
/ पदिाम
4
कक्ष अहिकारी
कक्ष अहिकारी
कक्ष अहिकारी
कक्ष अहिकारी
कक्ष अहिकारी
हलहपकटंकले खक

हठकाि
5
सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, मंत्रालय
--”---”---”---”---”--

रोखपाल

--”--

ले खापाल
ले खापाल
ले खापाल
ले खापाल

--”---”---”---”--

ले खापाल

--”--

ले खापाल
ले खापाल

--”---”--

हलहपकटंकले खक

सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, िोंदिी
शाखा, मंत्रालय

़़़़़़

अ.क्र.

हवषय

दस्तऐविाचा प्रकार

संबंहित व्यक्ती
/ पदिाम

हठकाि

1
3

2
िावक िोंदविी

3
हवभार्ातूि हिर्गहमत िोिा-या
पत्र व्यविारांची िोंद घेिे

4
हलहपक

5
सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, िोंदिी
शाखा, मंत्रालय

4

िड वस्तुसंग्रि
िोंदविी

हवभार्ाकररता खरे दी
करण्यात आले ल् या स्थावर
मालमत्तेची िोंद घेिे

हलहपक

सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, आस्था3, मंत्रालय

5

स्थाहिक खरे दी
िोंदविी

हवभार्ाकररता उपभोग्य वस्तु
खरे दी ंची िोंद घेिे

हलहपक

सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, आस्था3, मंत्रालय

6

हबंदू िामावली
िोंदविी

हवभार्ातील र्ट अ,ब,क व ड
मिील कमगचा-यांकररता
असले ली

सिाय्यक

सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, आस्था-1,
मंत्रालय

7

लॉर् बुक

हवभार्ातील वररष्ठ अहिकारी
यांिी शासकीय वािि
वापरल् यासंदभागत िोंद घेिे

स्वीय सिाय्य
सहचव

सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, सहचव
कक्ष, मंत्रालय

8

वािि दु रुस्ती
इहतिास िोंदविी

वािि दु रुस्ती संदभागतील
खचागची िोंदविी

सिाय्यक
आस्था-3

9

टपाल मुद्रांक
िोंदविी

हवभार्ातील हिर्गहमत िोिा-या
टपालासाठी लार्िारे पोस्टल
मुद्रांकाची िोंद घेिे

हलहपकटंकले खक
िोंदिी शाखा

सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, आस्था3, मंत्रालय
सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, िोंदिी
शाखा, मंत्रालय

़़़़़़

अ.क्र.

हवषय

दस्तऐविाचा प्रकार

10

अहतमित्वाचे
व्यक्तीकडू ि प्राप्त
िोिा-या
पत्रव्यविारांची
िोंदविी
हवसप्र/हवपप्र व
आचवासिे िोंदविी

हवभार्ामध्ये प्राप्त िोिा-या
मित्वाच्या व्यक्ती ंच्या पत्रांची
िोंद घेिे

11

हव.स.प्र./हव.प.प्र. व आचवासिे
यांची िोंदविी

संबंहित व्यक्ती
/ पदिाम
हलहपकटंकले खक
िोंदिी शाखा

हठकाि
सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, िोंदिी
शाखा, मंत्रालय

हलहपकटंकले खक
समन्वय

सामाहिक न्याय व हवशेष
सिाय्य हवभार्, समन्वय,
मंत्रालय

कलम ४ (१) (b) (vi)
कायागलयातील दस्तऐविांची वर्गवारी
अ.क्र.

1
१

दस्तऐविाचा प्रकार
िस्ती/मस्टर/
िोंदपुस्तक/व्हाऊचसग
2
रोिहकदग िोंदविी (कॅशबुक)

2

प्रमािक िोंदविी

3

ििादे श िोंदविी

बाबी ंचा तपहशल

सुरहक्षत ठे वण्याचा
कालाविी

3
दररोि िोिा-या रकमेच्या िमा व खचागचे
हववरि ठे विे
कोषार्ार कायागलयात दे यक पाररत
झाल् यािंतर हमळिा-या क्रमांकाची िोंद
घेिे
कोषार्ार कायागलयातूि प्राप्त िोिा-या
ििादे शांची िोंद घेिे तसेच आिरि व
संहवतरि अहिकारी यांचे िावे असले ल् या

4
अ वर्ग
अ वर्ग

अ वर्ग

़़़़़़

अ.क्र.

दस्तऐविाचा प्रकार
िस्ती/मस्टर/
िोंदपुस्तक/व्हाऊचसग

4

वेति िोंदविी

5

हवहियोिि िोंदविी

6

दे यक िोंदविी

7

भहवष्य हिवागि हििी िोंदविी
(वर्ग-४)
सेवापुस्तके

8
9

माहसक वेति दे यके / पुरक
वेति दे यके / आकश्स्मक खचग
/भ.हि.हि.दे यके

10

भहवष्य हिवागि हििी अंहतम
दािाबाबतच्या िस्त्या (िस्त्यांचा
तपहशल कायागसिात ठे वले ला
आिे)

बाबी ंचा तपहशल

बँक खात्यावरील हवतरि केले ल् या
ििादे शाची िोंद घेिे
अहिकारी व कमगचारी यांच्या वेति व
अिुषंहर्क भत्याची एकहत्रत िोंद घेिे
मंिूर िोिा-या वाहषगक अिुदािातूि
वेळोवेळी
खचग
िोिा-या
हवहियोििाबाबतची िोंद घेिे
यामध्ये
हवभार्ामाफगत
कोषार्ार
कायागलयात सादर िोिा-या दे यकांचे
अिुक्रमांक व त्याचा तपशील िोंदहविे
वर्ग ४ मिील सवग कमगचा-यांचे भ.हि.हि.
ले खे अद्ययावत ठे विे
सवग अहिकारी / कमगचारी यांच्या
सेवाहवषयक सवग बाबी ंची िोंद घेिे
संबंहित रकमांच्या आिरि करण्यासाठी
कोषार्ार कायागलयात सादर करण्यात
आले ली दे यके

वेति िोंदविी

सुरहक्षत ठे वण्याचा
कालाविी

अ वर्ग
अ वर्ग

अ वर्ग

अ वर्ग
अ वर्ग
ले खा पररक्षि
िोईपयांत िति
करुि ठे वण्यात
येतात. (सध्या या
कायागसिात सि
1995-96 पासूिची
दे यके िित करुि
ठे वण्यात आले ली
आिेत.)
अ वर्ग

़़़़़़

अ.क्र.

बाबी ंचा तपहशल

11

दस्तऐविाचा प्रकार
िस्ती/मस्टर/
िोंदपुस्तक/व्हाऊचसग
कायागलयीि िस्त्या

12
13

मस्टर
आवक िोंदविी

14

िावक िोंदविी

15

िड वस्तुसंग्रि िोंदविी

16

स्थाहिक खरे दी िोंदविी

17

हबंदू िामावली िोंदविी

18

लॉर् बुक

19

वािि दु रुस्ती इहतिास िोंदविी

20

टपाल मुद्रांक िोंदविी

21

अहतमित्वाचे व्यक्तीकडू ि प्राप्त
िोिा-या पत्रव्यविारांची िोंदविी
हव.स.प्र./हव.प.प्र. व आचवासिे
िोंदविी

कमगचा-यांची उपश्स्थती
हवभार्ाकडे प्राप्त िोिा-या
पत्रव्यविारांची िोंद घेिे
हवभार्ातूि हिर्गहमत िोिा-या
पत्रव्यविारांची िोंद घेिे
हवभार्ाकररता खरे दी करण्यात आले ल् या
स्थावर मालमत्तेची िोंद घेिे
हवभार्ाकररता उपभोग्य वस्तु खरे दी ंची
िोंद घेिे
हवभार्ातील र्ट अ,ब,क व ड मिील
कमगचा-यांकररता असले ली
हवभार्ातील वररष्ठ अहिकारी यांिी
शासकीय वािि वापरल् यासंदभागत िोंद
घेिे
वािि दु रुस्ती संदभागतील खचागची
िोंदविी
हवभार्ातील हिर्गहमत िोिा-या
टपालासाठी लार्िारे पोस्टल मुद्रांकाची
िोंद घेिे
हवभार्ामध्ये प्राप्त िोिा-या मित्वाच्या
व्यक्ती ंच्या पत्रांची िोंद घेिे
हव.स.प्र. / हव.प.प्र व आचवासिे यांची
िोंदविी

22

सुरहक्षत ठे वण्याचा
कालाविी
अ वर्ग
ब वर्ग
क वर्ग
ड वर्ग
५ वषे
५ वषे
५ वषे
कायम
5 वषे
कायम
५ वषे

५ वषे
५ वषे

५ वषे
५ वषे

़़़़़़

कलम 4 (1)(b)(vii)
मंत्रालय येथील सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य कायागलयाच्या पररिामकारक कामासाठी ििसामान्यांशी सल् लामसलत करण्याची व्यवस्था

अ.क्र.

सल् लामसलतीचा
हवषय

कायगप्रिालीचे
हवस्तृत विगि

कोित्या अहिहियम/हियम/
पररपत्रकाव्दारे

पुिरावृत्तीकाल

सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ात िाताळल् या िािा-या कामाचे स्वरुप लक्षात
घेता, िितेशी संबंहित असले ल् या बाबी ंशी हकंवा िितेशी सतत संबंि येत िािी. त्यामुळे ििसामान्यांशी
सल् लामसलत करण्याची हवशेष अशी व्यवस्था केले ली िािी. मात्र असे असले तरीिी िार्ररकांच्या सूचिा/हिवेदिे
प्राप्त झाल् यास हकंवा प्रत्यक्ष आल् यास त्यांच्या सूचिा हवचारात घेऊि शासिाच्या िोरिािुसार कायगवािी केली िाते.

िमुिा (अ) कलम 4 (1)(b)(viii)
मंत्रालय येथील सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाच्या सहमत्यांची यादी
अ.क्र.

मंडळाचे िाव

अध्यक्ष

1

हिल् िा दक्षता व हियंत्रि
सहमती
राज्यस्तरीय उच्चाहिकार
दक्षता व हियंत्रि सहमती
कायगकारी सहमती

हिल् िाहिकारी व
हिल् िादं डाहिकारी
मुख्यमंत्री

2
3

प्रिाि सहचव

सदस्यांची संख्या
शासकीय
अशासकीय
4+2
9

़़़़़़

अ.क्र.

मंडळाचे िाव

अध्यक्ष

4

राज्य समन्वय सहमती

मंत्री/राज्यमंत्री

सदस्यांची संख्या
शासकीय
अशासकीय
5

़़़़़़

िमुिा (ब) कलम ४ (१) (ब)(viii)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाच्या अहिसभांची यादी
अ.क्र.

अहिसभेचे
िाव

सदस्य

सभेचे उद्दीष्ट

हकती वेळा
घेतली

िि सामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा कसे

सभेचे
कायगवृत्तांत

----- हिरं क -----

िमुिा (क) कलम ४ (१) (ब)(viii)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाच्या पररषदांची यादी
अ.क्र.

पररषदे चे िाव

पररषदे चे
सदस्य

पररषदे चे
उद्दीष्ट

हकती वेळा
घेतली

िि सामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा कसे

पररषदे चे
कायगवृत्तांत

----- हिरं क -----

िमुिा (ड) कलम ४ (१) (ब)(viii)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाच्या संस्थांची यादी
अ.क्र.

संस्थेचे िाव

संस्थेचे
सदस्य

संस्थेचे उद्दीष्ट

हकती वेळा
घेतली

----- हिरं क -----

िि सामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा कसे

संस्थेचे
कायगवृत्तांत

़़़़़़

अ.क्र.

संस्थेचे िाव

संस्थेचे
सदस्य

संस्थेचे उद्दीष्ट

हकती वेळा
घेतली

िि सामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा कसे

संस्थेचे
कायगवृत्तांत

़़़़़़

कलम ४ (१) (b) (ix) व (x)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्, मंत्रालय, मुब
ं ई येथील
अहिकारी व कमगचार यांची िावे व त्यांचे माहसक वेति
अ.क्र.

पदिाम

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

वेतिश्रेिी

एकूि वेति

३

४

५

६

७

१
१

२
प्रिाि सहचव

श्री.उज्ज्वल ऊके

अ

1/1/2015

२

सि सहचव

श्रीम. श्स्म.श. रािडे

अ

16.06.2014

३

सि सहचव

श्री.उ. हश. लोिारे ,

अ

16.07.2010

४

उप सहचव

श्री. ज्ञा. ल. सुळ

अ

९.११.२०१५

५

उप सहचव

श्री.हद.रा.हडं र्ळे

अ

14-10-2014

६

अवर सहचव

श्री.अे. व्ही. बर्ाडे

अ

01-09-2015

७

अवर सहचव

प्र. पां. लुबाळ

अ

19-07-2012

८

अवर सहचव

हस. अ. झाल्टे

अ

९

अवर सहचव

उ. म. सावंत

अ

10-06-2014

१०

अवर सहचव

सु. अ. पेडर्ांवकर

अ

29-11-2014

११

अवर सहचव

म. हव. दु वे

अ

01-04-2015

08-08-2013

67000-79000
ग्रेड पे HAG
37400-67000
ग्रेड पे-8700
37400-67000
ग्रेड पे-8700
15600-39100
ग्रेड पे-7600
15600-39100
ग्रेड पे-7600
15600-39100
ग्रेड पे-6600
15600-39100
ग्रेड पे-6600
15600-39100
ग्रेड पे-6600
15600-39100
ग्रेड पे-6600
15600-39100
ग्रेड पे-6600
15600-39100

187230
117801
121276

80976
70415
74555
77787
74920
65173
72368

़़़़़़

अ.क्र.

पदिाम

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

वेतिश्रेिी

एकूि वेति

ग्रेड पे-6600
१२

ररक्त

अ

सु. प्र. अहिरराव

ब

१४

अवर सहचव
(हविी)
सिायक
संचालक
कक्ष अहिकारी

उ.कृ.िादवड

ब

26.05.2009

१५

कक्ष अहिकारी

व.र्ो.मािे

ब

18.06.2009

१६

कक्ष अहिकारी

ि.मु.पाटील

ब

13.11.2009

१७

कक्ष अहिकारी

सं.र्ो.र्ुळेकर

ब

19.11.2009

१८

कक्ष अहिकारी

कृ.हत्र.कदम

ब

18.11.2009

१९

कक्ष अहिकारी

ि.ि.कांबळे

ब

24.11.2009

२०

कक्ष अहिकारी

सु.हद.पाष्टे

ब

01.07.2010

२१

कक्ष अहिकारी

पु.भा.उदावंत

ब

01.07.2010

२२

कक्ष अहिकारी

हव.व.कदम

ब

01.07.2010

२३

कक्ष अहिकारी

अ. शं. कांबळे

ब

01.07.2015

२४

कक्ष अहिकारी

अ.का.लक्कस

ब

31.12.2011

१३

15600-39100
ग्रेड पे-6600
9300-34800
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-4800
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-4800
15600-39100
ग्रेड पे-4800
15600-39100
ग्रेड पे-4400
15600-39100
ग्रेड पे-5400

63959
61745
55043
61861
65661
67800
58911
67800
63003
61861
62906
61910

़़़़़़

अ.क्र.

पदिाम

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

२५

कक्ष अहिकारी

कौ.र.मरर्ि

ब

31.12.2011

२६

कक्ष अहिकारी

सु.हव. उहकरडे

ब

01.01.2012

२७

कक्ष अहिकारी

ज्यो.उ.टेंबुलकर

ब

31.05.2012

२८

कक्ष अहिकारी

हर्. एि. चव्हाि

ब

01.07.2010

२९

कक्ष अहिकारी

आ.शै.सोज्वळ (शाअ)

ब

20.02.2015

३०

कक्ष अहिकारी

र.र.र्ोसावी

ब

20.02.2015

३१

कक्ष अहिकारी

सी. एच. वडे

ब

01.07.2015

३२

कक्ष अहिकारी

ररक्त

ब

३३

भा.मु.मोटघरे

३४

सिायक
(ले खापाल)
सिायक

३५

सिायक

हव. अ. िायकर

३६

सिायक

श्री. ि. पाटील

३७

सिायक

एस. ए. सय्यद

व. हव. घरत

अराब
अराब
अराब
अराब
अराब

04.09.2008
११.0७.200९
01.06.2015
01.08.2015
01.06.2015

वेतिश्रेिी
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-4800
15600-39100
ग्रेड पे-4800
15600-39100
ग्रेड पे-4800
15600-39100
ग्रेड पे-5400
15600-39100
ग्रेड पे-4800
9300-34800
ग्रेड पे-4800
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300

एकूि वेति
62979
64073
66876
56199
56610
58532
58953

59528
49349
42289
38760
42289

़़़़़़

अ.क्र.

पदिाम

िाव

३८

सिायक

प्र. रा. कदरकर

३९

सिायक

र्. ल. साबळे

४०

सिायक

हव. का. िोर्

४१

सिायक

अ. सु. उपासिी

४२

सिायक

भू. ल. वासुळकर

४३

सिायक

शु. दा. दे साई

४४

सिायक

सु. शं. केळसकर

४५

सिायक

रा. हि. कोळे कर

४६

सिायक

भु. अे. कोळी

४७

सिायक

सु. शं. सोिाविे

४८

सिायक

उ. भा. कुडु ग कर

४९

सिायक

अ. ि. र्ावडे

५०

सिायक

सु.स. िाटेकर

५१

सिायक

रा. श्री. कांबळे (पांडव)

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

वेतिश्रेिी

अराब
अरा-ब

21.10.2008

9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4800
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4800
9300-34800
ग्रेड पे-4800
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4800
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800

31.03.2009

अराब
अराब
अराब
अराब
अरा-ब

27.10.2009

अराब
अरा-ब

01.06.2015

अराब
अराब
अराब
अराब
अरा-ब

06.12.2010

07.11.2009
13.11.2009
17.11.2009
12.02.2010

01.06.2012

31.03.2011
20.05.2011
01.06.2011
01.06.2011

एकूि वेति
47614
37729
63003
49349
62955
61846
49349
43833
33748
43905
61861
43596
43930
34311

़़़़़़

अ.क्र.

पदिाम

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

वेतिश्रेिी

एकूि वेति

ग्रेड पे-4300
५२

सिायक

हि. पां. लोखंडे

अरा-ब

01.06.2011

५३

सिायक

उ. मा. केसरकर

अरा-ब

01.06.2011

५४

सिायक

भा. हब. मेिेर

01.06.2015

५५

सिायक

सु. ि. िारकर

५६

सिायक

तु. र. दािी

५७

सिायक

ि. द. दे साई

५८

सिायक

हद. ि. बऱ्िाटे

५९

सिायक

प्र. शं. कडू

अराब
अराब
अराब
अराब
अराब
अरा-ब

08.05.2014

६०

सिायक

स. शौ. सुतार

अरा-ब

19.05.2014

६१

सिायक

हव. स. मालंडकर

अरा-ब

17.06.2014

६२

सिायक

सु. हि. िुवेकर

01.07.2014

६३

सिायक

र्. र्ं. सारं र्

अराब
अरा-ब

६४

सिायक

ररक्त

अरा-ब

04.01.2012
01.02.2012
13.05.2013
21.05.2013

07.08.2015

9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4800
9300-34800
ग्रेड पे-4800
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4800
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300

36834
39045
57269
59577
58435
41112
41112
36378
39922
54303
41403
38760

़़़़़़

अ.क्र.

पदिाम

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

६५

सिायक

ररक्त

अरा-ब

६६

सिायक

ररक्त

अरा-ब

६७

सिायक

ररक्त

अरा-ब

६८

हबल हलहपक

प्र. हभ. पुिारे

क

६९

हबल हलहपक

चां. सो. आव्हाड

क

७०

हबल हलहपक

ररक्त

क

७१

हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक

अ. पां. पवार

क

05.06.2009

सु. ए. हशंर्रे

क

01.08.2009

स. बा. हशंदे

क

03.09.2009

दे . सु. पाटील

क

04.12.2009

सु. मा. हशंदे

क

01.07.2010

अ. ला. सावंत

क

01.07.2010

िा. हक. वालकर

क

01.07.2010

७२
७३
७४
७५
७६
७७

01.07.2010
05.08.2015

वेतिश्रेिी
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
5200-20200
ग्रेड पे-1900
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
5200-20200
ग्रेड पे-1900
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300
9300-34800
ग्रेड पे-4300

एकूि वेति

35334
21031

19940
43905
48279
29173
42642
43905
48279

़़़़़़

अ.क्र.
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
88
८९
९०

पदिाम
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

अ. कृ. कोंबेकर

क

01.06.2011

र्ं. हि. वैद्य

क

01.06.2011

िे. िं. साळुं खे

क

11.03.2013

िं. र्. चव्हाि

क

01.06.2013

हि. िों.कुंभार

क

01.06.2013

ल. म. कुशलविगि

क

02.07.2013

रा. रा. लिािे

क

05-05-2014

सं. हि. र्ायकर

क

17-06-2014

र. प. बहुरे

क

03.08.2015

सु. र्ं. र्वळी

क

04.08.2015

र्ौ. र्ो. खरात

क

10.04.2015

उ. स. कांबळे

ड

01.06.2015

सं. भा. हलं बोरे

क

06.08.2015

वेतिश्रेिी
9300-34800
ग्रेड पे-4300
5200-20200
ग्रेड पे-1900
5200-20200
ग्रेड पे-1900
9300-34800
ग्रेड पे-4300
5200-20200
ग्रेड पे-1900
9300-34800
ग्रेड पे-4300
5200-20200
ग्रेड पे-1900
5200-20200
ग्रेड पे-1900
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0

एकूि वेति
39191
20132
22299
44440
22907
36378
21665
28205
21031
21031
26990
25119
21031

़़़़़़

अ.क्र.
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००
१०१
१०२
१०३

पदिाम
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

वेतिश्रेिी

म. चां. शेख

क

06.08.2015

हि. सु. हशरवटकर

क

01.06.2015

पं. िं. थेर

क

03.08.2015

सु. हव. अमृते

क

01.06.2015

स. हक. बोडरे

क

11.06.2014

हप्र. र. पवार

क

16.06.2015

ररक्त

क

ररक्त

क

ररक्त

क

ररक्त

क

ररक्त

क

ररक्त

क

ररक्त

क

५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
9300-34800
ग्रेड पे-43०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
9300-34800
ग्रेड पे-4300
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0

एकूि वेति
21031
48649
21031
25945
21665
34744
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अ.क्र.
१०४

पदिाम

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

ररक्त

क

ररक्त

क

१०६

हलहपकटंकले खक
हलहपकटंकले खक
र्ोपिीय हलहपक

ररक्त

क

१०७

वािि चालक

म. र्. र्िाचारी

क

08.03.1191

१०८

वररष्ठ स्वीय
सिा.
हिवडश्रेिी
लघुलेखक
हिवडश्रेिी
लघुलेखक
उच्चश्रेिी
लघुलेखक
उच्चश्रेिी
लघुलेखक
उच्चश्रेिी
लघुलेखक
उच्चश्रेिी
लघुलेखक
हिम्नश्रेिी
लघुलेखक
हिम्नश्रेिी
लघुलेखक

अ.द.हपंपळे

अ

23.09.2014

सु. प्र. कदम

अरा-ब

01.04.2013

प्र. प. र्िहभये

अरा-ब

01.04.2014

हि. र्. र्मरे

अरा-ब

24.09.2010

सं. सु. कदम

अरा-ब

01.04.2015

स्वा. सु. रािे

अरा-ब

01.07.2010

हव. ि. कातोडे

अरा-ब

17.09.2009

प्र. हव. िारखेडे

अरा-ब

24.01.2013

हर्. ल. परब

अरा-ब

10.04.2012

१०५

१०९
११०
१११
११२
११३
११४
११५
११६

वेतिश्रेिी
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
५२00-२०२00
ग्रेड पे-19०0
1५600-39100
ग्रेड पे-66०0
1५600-39100
ग्रेड पे-66०0
9300-34800
ग्रेड पे-4600
9300-34800
ग्रेड पे-4600
9300-34800
ग्रेड पे-4600
9300-34800
ग्रेड पे-4600
9300-34800
ग्रेड पे-4600
9300-34800
ग्रेड पे-4३00
9300-34800
ग्रेड पे-4३00

एकूि वेति

32316
81276
87143
68981
57390
63975
72650
68957
41112
46651
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अ.क्र.
११७

पदिाम

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

वेतिश्रेिी

17.06.2014

9300-34800
ग्रेड पे-4३00
9300-34800
ग्रेड पे-4३00
5200-20200
ग्रेड पे-2400
5200-20200
ग्रेड पे-2200
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1900
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1900
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200

सा. अ. साळवी

अरा-ब

ररक्त

अरा-ब

११९

हिम्नश्रेिी
लघुलेखक
हिम्नश्रेिी
लघुलेखक
लघुटंकले खक

ररक्त

क

१२०

िवालदार

म. ि. कदम

ड

02.10.1979

१२१

हस. के. हझंर्े

ड

19.07.1995

ररक्त

ड

१२३

रोहिओ मशीि
ऑप.
झेरॉक्स मशीि
ऑप
िाईक

ररक्त

ड

१२४

हशपाई

इं . मु. अहिरे

ड

10.04.1995

१२५

हशपाई

स. भा. आंर्िे

ड

24.07.1995

१२६

हशपाई

सु द. िािव

ड

१२७

हशपाई

हि. मा. कोळी

ड

08.03.1999

१२८

हशपाई

हर्. ि. माडये

ड

27.04.1983

१२९

हशपाई

प्र. सं. परब

ड

03.05.1983

१३०

हशपाई

ि. स. सकपाळ

ड

११८

१२२

23.04.1981

एकूि वेति
55179

34406
25630

25801
26116
32555
24148
30469
30469
30029
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अ.क्र.

पदिाम

िाव

वर्ग

हवभार्ात रुिू
हदिांक

वेतिश्रेिी

एकूि वेति

ग्रेड पे-1600
१३१

हशपाई

भ. हि. वाघमोडे

ड

१३२

हशपाई

ररक्त

ड

१३३

हशपाई

ररक्त

ड

१३४

हशपाई

ररक्त

ड

१३५

हशपाई

ररक्त

ड

१३६

हशपाई

ररक्त

ड

23.05.1997

5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1600
5200-20200
ग्रेड पे-1600

24901
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कलम ४ (१) (b) (XI) & (XII)
हवभार्ातील सवग योििांसाठी प्रस्ताहवत खचग सि २०१५-१६ मिील अथगसंकल् पीय तरतूद दशगहविारे हववरिपत्र (रुपये ििारात)
प्रिाि
ले खाहशषग

हशषगक

१

उपले खाहशषग

२

एि-2

३

अथगसंकल् पीय तरतूद
योििेतर
(N.P.)
४

योििांतर्गत
(PLAN)
५

एकूि
६

२२१६ र्ृिहिमागि
२२१६

एि-2

एि-४

एकूि २२१६
0
3403710 3403710
२२५१ सेक्रेरटरीएट-सा.न्या हवभार्ाची आस्थापिा
२२५१
(०१)(०१) सा.न्या. व हव.स. हवभार्
74145
0
74145
(०४)(०१) सा.रा. ए.सहमतीच्या योििा
7
0
7
(०५)(०१) रा.ए.व हव. वाढीस लावण्यासाठी योििा
2405
0
2405
(06) (01) ई र्व्हिगन्स प्रकल् पातील अंमलबिाविी
0
50000
50000
एकूि सेक्रेटरीएट- सामाहिक सेवा
76557
50000
126557
एि-४
४२२५ अिु.िाती, अिु. िमाती व इमाव व अल् पसंख्यांक यांच्या कल् यािासाठी भांडवली खचग
४२२५
०१ अिु. िातीचे कल् याि
0
12378000 12378000
वसंतराव िाईक हविाभि हव. मिा.
0
126000
126000
म.रा. इमाव हवत्तीय व हवकास मिा.
0
105000
105000
एकूि ४२२५
0
12609000 12609000
४२३५ सामाहिक सुरक्षा व कल् याि यावरील भांडवली खचग
४२३५
सामाहिक सुरक्षा व कल् याि यावरील भांडवली खचग
0
70000
70000
एि-4
६२२५ अिु.िाती. अिु.िमाती व इमाव व अल् पसंख्यांक यांच्या कल् यािासठी किे
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६२२५
एि – 5
एि-५

एि-३

एि-2

अिु.िाती. अिु. िमाती व इमाव व अल् पसंख्यांक यांच्या
0
820000
कल् यासाठी किे
6216 र्ृिहिमागिासाठी किे
6216
र्ृिहिमागिासाठी किे
0
0
७६१0- शासकीय कमगचारी इ.िा. किे
७६१0
२०१,(००)(०१) घरबांििी अहग्रमे इ.
12732
२०२, (००)(०१) मोटार वाििांच्या खरे दीकरीता अहग्रमे इ.
1145
२०३, (००)(०१)इतर वाििांच्या खरे दीकरीता अहग्रमे इ.
8
२०4, (००)(०१) संर्िक खरे दी अहग्रमे इ.
1110
एकूि 7610
14995
२२३५ सामाहिक सुरक्षा व कल् याि
२२३५
दत्तमत
१०१ अपंर्कल् याि
4483987
71250
104 वृध्द हवकलांर् व हिराहश्रत व्यक्ती ंचे कल् याि
19576241
499380
१०५ दारुबंदी
8455
132800
८०० इतर खचग
745753
0
शासिस्तर (ठे व संलग्न हवमा योििा)
600
0
२०५३ हिल् िा प्रशासि
२0५३
093 हिल् िा आस्थापिा
500484
0
094 इतर आस्थापिा
187063
0
एकूि २०५३
687547
0
एि-3
२२२५ अिु.िाती, अिु. िमाती व इमाव व अल् पसंख्याक यांचे कल् याि
२२२५-०१ अिु, िाती ंचे
००१ संचालि व प्रशासि
601997
582500
कल् याि
१०२ आहथगक हवकास
77
1074961
२७७ हशक्षि
3352549
16828874

820000

0
0
0
0
0
0

12732
1145
8
1110
14995

4555237
23675621
141255
745753
600
500484
187063
687547
1184497
1075038
20181423
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२२२५-०३ मार्ास वर्ीयांचे
कल् याि

793 अिु. िातीच्या घटक योििेसाठी हवशेष केंद्रीय
सािाय्य
८००- इतर खचग
0०१ संचालि व हवकास

0

1836980

1836980

239300
28709

8958534
0

9197834
28709

१०२ आहथगक हवकास
२७७ हशक्षि
८०० इतर खचग

1
15292308
164565

168500
6451122
479000

168501
21743430
643565

टीप :- या हवभार्ाच्या अथगसक
ं ल् पीय तरतुदी व खचग याबाबतची माहिती राज्यशासिाच्या संकेतस्थळावर व्हाईट बुक,कायगक्रम अंदािपत्रक तसेच बीम्स या अथगसक
ं ल् प हवतरि
प्रिालीवर उपलब्ध आिे.

अ.क्र.

परवािािारकाचे
िाव

िमुिा (ड) कलम 4 (1) (ब) (xiii)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाकडूि हमळिा-या सवलती ंचा परवािा यांची चालू वषागची तपशीलवार माहिती
परवान्याचा परवािा हदिांकापासूि
हदिांकापयांत सािारि परवान्याची
प्रकार
क्रमांक
अटी
हवस्तृत
माहिती
-------हिरं क-------

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ातील इले क्ट्रॉहिक स्वरुपात साठहवले ली माहिती प्रकाहशत करिे.

़़़़़़

अ.
क्र.

दस्तऐविाचा प्रकार

हवषय

1

शासि हििगय,आदे श,
पररपत्रके इत्यादी

कलम (4)(ब)(v)
िमुिा (अ) मिील
(क) येथील
अ.क्र.5 ते 22
मिील
हवषयासंदभागत

अ.
क्र.

सुहविेचा प्रकार

1

कायागलयात
भेटीची व्यवस्था

कोित्या
इले क्ट्राहिक
िमुन्यात
सदर शासि
हििगय,पररपत्रके,इ
त्यादी शासिाच्या
वेबसाईटवर
उपलब्ध आिेत.

माहिती
हमळहवण्याची
पध्दत
शासिाच्या
संकेतस्थळावरुि/
माहितीचा
अहिकार
अहिहियम 2005
अन्वये

िबाबदार
व्यक्ती
कलम 4(1)
(ब)(ब) (xvi) येथे
िमूद केले ले िि
माहिती
अहिकारी

कलम 4 (1) (ब) (xv)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ात िार्ररकांिा उपलब्ध सुहविा
प्रकार
कायगपध्दती
हठकाि
िबाबदार
तक्रार
व्यक्ती
हिवारि
/कमगचारी
अहिकारी
कायागलयीि
सामान्य प्रशासि मंत्रालय,
सवग
सिसहचव/
कामकािाच्या
हदवशी
हवभार्ाच्या
मुंबई
अहिकारी व
उपसहचव
अभ्यार्तांसाठी
हियमािुसार
कमगचारी
(आस्थापिा)
पूवगहििागररत
वेळेिुसार
दु पारी 2.00 ते संध्याकाळी
5.30 वािेपयांत, तसेच
वररष्ठ अहिकारी यांिा
त्यांचे
कायगबाहुल् य
हवचारात घेऊि त्यांच्या
परवािर्ीिे
ऐिवेळीिी
भेटता येईल. (सावगिहिक
सुट्टी, रहववार व प्रत्येक
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अ.
क्र.

सुहविेचा प्रकार

प्रकार

कायगपध्दती

हठकाि

िबाबदार
व्यक्ती
/कमगचारी

तक्रार
हिवारि
अहिकारी

महिन्यातील दु सरा व चौथा
शहिवार वर्ळू ि)
2
3

अहभले ख
तपासिी
/िमुिे
हमळण्याबाबत
माहिती

वेबसाईट
www.social.maharashtra.gov.in
अभ्यार्तांसाठी
माहिती अहिकार मंत्रालय,
पूवगहििागररत
वेळेिुसार अहिहियमातील
मुंबई
दु पारी 2.00 ते संध्याकाळी
तरतुदीिुसार
5.30
वािेपयांत,
(सावगिहिक सुट्टी, रहववार
व प्रत्येक महिन्यातील
दु सरा व चौथा शहिवार
वर्ळू ि)

कलम 4
(1)(ब)(xvi)
येथे िमुद
केले ले
ििमाहिती
अहिकारी

कलम ४(१) (b) (xvi)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द)
पररहशष्ट “अ”
राज्य शासकीय सिायक माहिती अहिकारी
( केंद्र शासिाचा माहितीचा अहिकार अहिहियम २००५ च्या कलम ५ (२) अिुसार )
अ.
क्र.

मित्त्वाचे हवषय

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

१

सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द आस्थापिा) सिायक
र्ट-अ ते ड कमगचा-यांच्या आस्थापिा हवषयक बाबी
(आस्था-१)

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि
पत्ता
दालि
क्र.156,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक
3025 हवस्तार

़़़़़़

अ.
क्र.

मित्त्वाचे हवषय

२

समािकल् याि आयुक्तालय, हवमुक्त िाती, भटक्या सिायक
िमाती संचालिालय व अपंर् आयुक्त कायागलयातील र्ट- (आस्था-२)
अ ते ड कमगचा-यांच्या आस्थापिाहवषयक बाबी

३

हवभार्ातील अंतर्गत व्यवस्था, शक्ती प्रदाि हवषयक प्रस्ताव
(िाऊसहकहपंर्),दू रध्विी, हवभार्ातील लघुलेखक व वर्ग-३
च्या कमगचा-यांवर हियंत्रि, िोंदिी शाखा, हवभार्ामध्ये
प्राप्त झाले ल् या सवग संदभाांची िोंदिी करिै, हवभार्ाशी
संबंहित िसले ले संदभग संबहं ित हवभार्ाकडे िस्तांतरीत
करिे, हवभार्ाच्या कामकािाबाबतची एकहत्रत माहिती
तयार करिे.
संर्िकीकरि हवषयक सवग

४

५

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

सिायक
(आस्था-३)
िोंदिी शाखा

सिायक,
संर्िक

हवकाक,
हविािसभा/हविाि
पररषद
कामकाि सिायक
समन्वयहवषयक सवग बाबी संबंिात व माहिती अहिकार समन्वय
अहिहियम,२००५ अंतर्गत समन्वय हवषयक

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि
पत्ता
ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.156,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1
ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.146,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

3025 हवस्तार

3616 हवस्तार

दालि
4062 हवस्तार
क्र.154,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
3861 हवस्तार
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1

़़़़़़

अ.
क्र.

मित्त्वाचे हवषय

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

६

अिुसूहचत िातीकररता आहथगक व शैक्षहिक योििा, सिायक,
हशष्यवृत्ती, आंतरिातीय हववाि, र्ृिहिमागि योििा, सफाई हशक्षि-१
कामर्ाराच्या मुलांसाठी हिवासी शाळा, िार्री िक्क
संरक्षि

७

हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग व हवशेष सिायक,
मार्ास प्रवर्ागररता शैक्षहिक व आहथगक उन्नतीच्या योििा, हविाभि-१
त्या संदभागत समािाकडू ि आले ल् या हवहवि मार्ण्या.

८

अिुसूहचत िातीकररता वसहतर्ृिे, दहलत हमत्र पुरस्कार, सिायक,
आश्रमशळा, पुस्तकपेढी, स्पिाग परीक्षा पूवग प्रहशक्षि केंद्र
हशक्षि-२

९

अिुसूहचत िाती, हवमुक्त िाती,भटक्या िमाती, इतर सिायक,
मार्ासवर्ग व हवशेष मार्ास प्रवर्ग या प्रवर्ागच्या िाती मावक
प्रमािपत्राच्या पडताळिी, मंडळ कहमशि, राज्य
मार्ासवर्ग आयोर्

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि
पत्ता
ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.142,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1
ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1
ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1
ला

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

4061 हवस्तार

3024 हवस्तार

4060 हवस्तार

3861 हवस्तार

़़़़़़

अ.
क्र.

मित्त्वाचे हवषय

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

१०

हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती आहि हवशेष मार्ास प्रवर्ग सिायक
या प्रवर्ागच्या आश्रमशाळा, ऊसतोड कामर्ारांच्या हवभाभि-१
मुलांसाठी हिवासी शाळा, अिुदािीत संस्थांचे सूत्र

११

१)िहमिीसि िवीि बांिकामे(वसहतर्ृिे, हिवासी शाळा) सिायक
सामाहिक न्याय भवि (२) मिाड स्मारक दे खभाल व बांिकामे
दु रुस्तीसि (३) डॉ.आंबेडकर संशोिि व प्रहशक्षि संस्था,पुिे
(४) सवग पुरस्कार योििा (५) लोकशािीर अण्णाभाऊ साठे
स्मारक यांचे बांिकामासंदभागत

१२

समािकायग मिाहवद्यालय, वृध्दाश्रम, अंिश्रध्दा हिमूगलि, सिायक,
अंमली पदाथग सेविापासूि परावृत्त करण्याची योििा,ज्येष्ठ सामासु
िार्ररकांकररता योििा

१३

अपंर् कल् याि हवषयक सवग योििा, अपंर् शाळा

सिायक,
अक-१

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि
पत्ता
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1
ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1
ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.142,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.156,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1
ला

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

3024 हवस्तार

4060 हवस्तार

3857 हवस्तार

3857 हवस्तार

़़़़़़

अ.
क्र.

मित्त्वाचे हवषय

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

१४

अपंर् कायदा अंमलबिाविी व ३ टक्के राखीव िार्ेसंबंिी सिायक,
आरक्षि, अपंर् कृती आराखडा, अपंर् हवकास मिामंडळ अक-२

१५

हवशेष घटक योििा तयार करिे, वीस कलमी कायगक्रम, सिायक, हवघयो
कलम ११ अ, हवशेष केंद्रीय सिाय्याचे हवतरि व संहियंत्रि (हियोिि)

१६

मिात्मा फुले मार्ासवर्ीय हवकास मिामंडळ, लोकशािीर सिायक,
अण्णाभाऊ साठे हवकास मिामंडळ, संत रोहिदास हवघयो
चमोद्योर् हवकास मिामंडळ, वसंतराव िाईक हवमुक्त (मिामंडळे )
िाती, भटक्या िमाती हवकास मिामंडळ, मिाराष्टर राज्य
इतर मार्ासवर्ग हवकास मिामंडळ,सूतहर्रण्या

१७ १) संिय र्ांिी हिरािार/आहथगक दु बगलांसाठी अिुदाि योििा सिायक,
(२) इं हदरा र्ांिी हिरािार व भूहमिीि शेतमिूर महिला (हवसयो-१)
अिुदाि योििा, (३) राष्टरीय कुंटु ंब लाभ येििा, (४)
श्राविबाळ सेवा योििा (५) इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि
पत्ता
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.142,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.154,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.142,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.154,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

4061 हवस्तार

3026 हवस्तार

3857 हवस्तार

4062 हवस्तार

़़़़़़

अ.
क्र.

१८

१९

1)

२०

मित्त्वाचे हवषय

हिवृत्ती वेति योििा (६) आम आदमी हवमा योििा सवग
योििांचे अथगसंकल् पीय कामकाि
१)संिय र्ांिी हिरािार/आहथगक दु बगलांसाठी अिुदाि योििा
(२) इं हदरा र्ांिी हिरािार व भूहमिीि शेतमिूर महिला
अिुदाि योििा, (३) राष्टरीय कुंटु ंब लाभ येििा, (४)
श्राविबाळ सेवा योििा (५) इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ
हिवृत्ती वेति योििा (६) आम आदमी हवमा योििा सवग
योििांचे अथगसंकल् पीय कामकाि
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द) मंत्रालय
आस्थापिेवरील र्ट -अ ते र्ट-ड
कमगचाऱ्यांच्या
ले खाहवषयक सवग बाबी (खचागच्या ताळमेळासि)

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

सिायक,
(हवसयो-२)

सिायक,
(ले खाशाखा)

१)अथगसंकल् पीय
अंदाि/सुिारीत
अंदाि सिायक
(योििेत/योििांतर्गत) तयार करिे 2) पुिहवगहियोिि व (अथगसंकल् प)
प्रत्याहपगत 3) मा. हवत्त मंत्र्याचे /मा.राज्यपालांचे भाषिांचे
समन्वय 4) कपात सूचिा 5) मार्ासवर्ीय कल् यािाच्या
पुश्स्तका तयार करिे.6) ठे व संलग्न हवमा योििा (हडपॉहझट
हलक्ड इन्शुरन्स स्कीम) बाबतची प्रमािपत्रे दे िे. 7) वाहषगक्
हियोिि अिवाल तयार करिे.(संचालक, हविाभि,आयुक्त,
अपंर् कल् याि) 8) कायगक्रम अंदािपत्रक9) 7610 शासकीय
कमगचाऱ्यांिा किे इ. (हियंत्रि अहिकारी) 10) हियोिि
हवषयक सवग बाबी 11) शासकीय किे (समन्वय) 12) योििांचे
संहियंत्रि
व
मुल्यमापि
13)
योििांच्या

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि
पत्ता
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.154,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.146,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.
दालि
क्र.154,मंत्राल
य हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई
400 032.

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

4062 हवस्तार

3743
हवस्तार

3026 हवस्तार

़़़़़़

अ.
क्र.

२१

मित्त्वाचे हवषय

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

अंमलबिाविीसंदभागत सवगसािारि मार्गदशगक सूत्रे १४) केंद्र
पुरस्कृत योििांचे प्रस्ताव संबंहित कायागसिांकडूि प्राप्त
झाल् यािंतर बैठक आयोहित करिे त्यािुसार प्रस्ताव केंद्र
शासिाकडे पाठहविे, १५) अथगसंकल् प हवतरि प्रिाली.
लोकले खा सहमती अिवाल पंचायत राि सहमती अिवाल, सिायक
िार्री अिवाल याबाबत संबंहित कक्षांिा मार्गदशगि करिे (ले खापररक्षा)
हवभार्ातील अहििस्त कायागलयांकडूि खचग ताळमेळाचे
काम पूिग करुि घेिे, मिाले खापालांचे ले खा आक्षेपांिा
उत्तरे दे िे, हवभार्ांतर्गत कायागलयांची ले खा तपासिी

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि
पत्ता

सिायक िि
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

दालि
3850 हवस्तार
क्र.156,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1
ला
मिला,मुंबई
400 032.

पररहशष्ट “ब”
राज्य शासकीय िि माहिती अहिकारी
( केंद्र शासिाचा माहितीचा अहिकार अहिहियम २००५ च्या कलम ५ (१) अिुसार )
अ.क्र.

मित्त्वाचे हवषय

िि माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

१

सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द कक्ष अहिकारी
आस्थापिा) र्ट-अ ते ड कमगचा-यांच्या (आस्था-१)
आस्थापिा हवषयक बाबी

िि माहिती अहिकायांचा कायागलयीि
पत्ता
दालि
क्र.156,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.

िि माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक
3025 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

मित्त्वाचे हवषय

२

समािकल् याि आयुक्तालय, हवमुक्त िाती, कक्ष अहिकारी
भटक्या िमाती संचालिालय व अपंर् आयुक्त (आस्था-२)
कायागलयातील र्ट-अ ते ड कमगचा-यांच्या
आस्थापिाहवषयक बाबी

३

हवभार्ातील अंतर्गत व्यवस्था, शक्ती प्रदाि
हवषयक प्रस्ताव (िाऊसहकहपंर्),दू रध्विी,
हवभार्ातील लघुलेखक व वर्ग-३ च्या कमगचायांवर हियंत्रि, िोंदिी शाखा, हवभार्ामध्ये
प्राप्त झाले ल् या सवग संदभाांची िोंदिी करिै,
हवभार्ाशी संबहं ित िसले ले संदभग संबंहित
हवभार्ाकडे िस्तांतरीत करिे, हवभार्ाच्या
कामकािाबाबतची एकहत्रत माहिती तयार
करिे.
संर्िकीकरि हवषयक सवग

४

िि माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

कक्ष अहिकारी
(आस्था-३) िोंदिी
शाखा

कक्ष अहिकारी,
संर्िक

५

हवकाक, हविािसभा/हविाि पररषद कामकाि कक्ष अहिकारी
समन्वयहवषयक सवग बाबी संबि
ं ात व माहिती समन्वय
अहिकार अहिहियम,२००५ अंतर्गत समन्वय
हवषयक

६

अिुसूहचत िातीकररता आहथगक व शैक्षहिक कक्ष अहिकारी,
योििा, हशष्यवृत्ती, आंतरिातीय हववाि, हशक्षि-१

िि माहिती अहिकायांचा कायागलयीि
पत्ता
दालि
क्र.156,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.146,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.

दालि
क्र.154,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.142,मंत्रालय

िि माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक
3025 हवस्तार

3616 हवस्तार

4062 हवस्तार

3861 हवस्तार

4061 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

मित्त्वाचे हवषय

िि माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

र्ृिहिमागि योििा, सफाई कामर्ाराच्या
मुलांसाठी हिवासी शाळा, िार्री िक्क संरक्षि
७

हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग कक्ष अहिकारी,
व हवशेष मार्ास प्रवर्ागररता शैक्षहिक व हविाभि-१
आहथगक उन्नतीच्या योििा, त्या संदभागत
समािाकडू ि आले ल् या हवहवि मार्ण्या.

८

अिुसूहचत िातीकररता वसहतर्ृिे, दहलत हमत्र कक्ष अहिकारी,
पुरस्कार, आश्रमशळा, पुस्तकपेढी, स्पिाग हशक्षि-२
परीक्षा पूवग प्रहशक्षि केंद्र

९

अिुसूहचत िाती, हवमुक्त िाती,भटक्या कक्ष अहिकारी,
िमाती, इतर मार्ासवर्ग व हवशेष मार्ास प्रवर्ग मावक
या प्रवर्ागच्या िाती प्रमािपत्राच्या पडताळिी,
मंडळ कहमशि, राज्य मार्ासवर्ग आयोर्

१०

हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती आहि हवशेष कक्ष अहिकारी,
मार्ास प्रवर्ग या प्रवर्ागच्या आश्रमशाळा, हवभाभि-२
ऊसतोड कामर्ारांच्या मुलांसाठी हिवासी
शाळा, अिुदािीत संस्थांचे सूत्र

११

१)िहमिीसि िवीि
बांिकामे(वसहतर्ृिे, कक्ष अहिकारी,
हिवासी शाळा) सामाहिक न्याय भवि (२) मिाड बांिकामे
स्मारक दे खभाल व दु रुस्तीसि (३)

िि माहिती अहिकायांचा कायागलयीि
पत्ता
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.138,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला

िि माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

3024 हवस्तार

4060 हवस्तार

3861 हवस्तार

3024 हवस्तार

4060 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

१२

मित्त्वाचे हवषय

िि माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

डॉ.आंबेडकर संशोिि व प्रहशक्षि संस्था,पुिे
(४) सवग पुरस्कार योििा (५) लोकशािीर
अण्णाभाऊ साठे स्मारक यांचे बांिकामासंदभागत
समािकायग मिाहवद्यालय, वृध्दाश्रम, अंिश्रध्दा कक्ष अहिकारी,
हिमूगलि, अंमली पदाथग सेविापासूि परावृत्त सामासु
करण्याची योििा, ज्येष्ठ िार्ररकांकररता योििा

१३

अपंर् कल् याि हवषयक सवग योििा, अपंर् कक्ष अहिकारी,
शाळा
अपंर्-१

१४

अपंर् कायदा अंमलबिाविी व ३ टक्के कक्ष अहिकारी,
राखीव िार्ेसंबंिी आरक्षि, अपंर् कृती अपंर्-२
आराखडा, अपंर् हवकास मिामंडळ

१५

हवशेष घटक योििा तयार करिे, वीस कलमी कक्ष अहिकारी,
कायगक्रम, कलम ११ अ, हवशेष केंद्रीय हवघयो (हियोिि)
सिाय्याचे हवतरि व संहियंत्रि

१६

मिात्मा फुले मार्ासवर्ीय हवकास मिामंडळ, कक्ष अहिकारी,
लोकशािीर अण्णाभाऊ साठे हवकास हवघयो
मिामंडळ, संत रोहिदास चमोद्योर् हवकास (मिामंडळे )
मिामंडळ, वसंतराव िाईक हवमुक्त िाती,

िि माहिती अहिकायांचा कायागलयीि
पत्ता

िि माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

मिला,मुंबई 400
032.
दालि क्र.142,
मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि
क्र.156,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.142,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.154,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.142,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला

3857 हवस्तार

3857 हवस्तार

4061 हवस्तार

3026 हवस्तार

3857 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

१७

१८

१९

2)२०

मित्त्वाचे हवषय

भटक्या िमाती हवकास मिामंडळ, मिाराष्टर
राज्य इतर मार्ासवर्ग हवकास मिामंडळ
१) संिय र्ांिी हिरािार/आहथगक दु बगलांसाठी
अिुदाि योििा (२) इं हदरा र्ांिी हिरािार व
भूहमिीि शेतमिूर महिला अिुदाि योििा, (३)
राष्टरीय कुंटु ंब लाभ येििा, (४) श्राविबाळ सेवा
योििा (५) इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ
हिवृत्ती वेति योििा (६) आम आदमी हवमा
योििा सवग योििांचे अथगसंकल् पीय कामकाि
१)संिय र्ांिी हिरािार/आहथगक दु बगलांसाठी
अिुदाि योििा (२) इं हदरा र्ांिी हिरािार व
भूहमिीि शेतमिूर महिला अिुदाि योििा, (३)
राष्टरीय कुंटु ंब लाभ येििा, (४) श्राविबाळ सेवा
योििा (५) इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ
हिवृत्ती वेति योििा (६) आम आदमी हवमा
योििा सवग योििांचे अथगसंकल् पीय कामकाि
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द)
मंत्रालय आस्थापिेवरील र्ट -अ ते र्ट-ड
कमगचाऱ्यांच्या ले खाहवषयक सवग बाबी
(खचागच्या ताळमेळासि)

िि माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

कक्ष अहिकारी,
(हवसयो-१)

िि माहिती अहिकायांचा कायागलयीि
पत्ता
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.154,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.

िि माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

4062 हवस्तार

कक्ष अहिकारी,
(हवसयो-२)

दालि
क्र.154,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.

4062 हवस्तार

कक्ष अहिकारी,
(ले खाशाखा)

दालि
क्र.146,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.154,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.

3743
हवस्तार

१)अथगसंकल् पीय
अंदाि/सुिारीत
अंदाि कक्ष अहिकारी,
(योििेत/योििांतर्गत) तयार करिे 2) (अथगसंकल् प)
पुिहवगहियोिि व प्रत्याहपगत 3) मा. हवत्त मंत्र्याचे
/मा.राज्यपालांचे भाषिांचे समन्वय 4) कपात
सूचिा 5) मार्ासवर्ीय कल् यािाच्या पुश्स्तका

3026 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

२१

मित्त्वाचे हवषय

िि माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

तयार करिे.6) ठे व संलग्न हवमा योििा
(हडपॉहझट हलक्ड इन्शुरन्स स्कीम) बाबतची
प्रमािपत्रे दे िे. 7) वाहषगक् हियोिि अिवाल
तयार करिे.(संचालक, हविाभि,आयुक्त, अपंर्
कल् याि) 8) कायगक्रम अंदािपत्रक9) 7610
शासकीय कमगचाऱ्यांिा किे इ. (हियंत्रि
अहिकारी) 10) हियोिि हवषयक सवग बाबी 11)
शासकीय किे (समन्वय) 12) योििांचे
संहियंत्रि व मुल्यमापि 13) योििांच्या
अंमलबिाविीसंदभागत सवगसािारि मार्गदशगक
सूत्रे १४) केंद्र पुरस्कृत योििांचे प्रस्ताव संबंहित
कायागसिांकडूि प्राप्त झाल् यािंतर बैठक
आयोहित करिे त्यािुसार प्रस्ताव केंद्र
शासिाकडे पाठहविे, १५) अथगसंकल् प हवतरि
प्रिाली.
लोकले खा सहमती अिवाल पंचायत राि कक्ष अहिकारी,
सहमती अिवाल, िार्री अिवाल याबाबत (ले खापरीक्षि)
संबंहित कक्षांिा मार्गदशगि करिे हवभार्ातील
अहििस्त कायागलयांकडूि खचग ताळमेळाचे
काम पूिग करुि घेिे, मिाले खापालांचे ले खा
आक्षेपांिा
उत्तरे
दे िे,
हवभार्ांतर्गत
कायागलयांची ले खा तपासिी

िि माहिती अहिकायांचा कायागलयीि
पत्ता

िि माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

दालि
क्र.156,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.

3850 हवस्तार

़़़़़़

पररहशष्ट”क”
राज्य शासकीय अहपलीय प्राहिकारी
(केंद्र शासिाचा माहितीचा अहिकार अहिहियम,२००५ च्या कलम ११ अिुसार)
अ.क्र.

मित्त्वाचे हवषय

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

१

सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द उप सहचव
आस्थापिा) र्ट-अ ते ड कमगचा-यांच्या (आस्था-१)
आस्थापिा हवषयक बाबी

२

समािकल् याि आयुक्तालय, हवमुक्त िाती, सि सहचव
भटक्या िमाती संचालिालय व अपंर् आयुक्त (आस्था-२)
कायागलयातील र्ट-अ ते ड कमगचा-यांच्या
आस्थापिाहवषयक बाबी

३

हवभार्ातील अंतर्गत व्यवस्था, शक्ती प्रदाि सि सहचव
हवषयक प्रस्ताव (िाऊसहकहपंर्),दू रध्विी, (आस्था-३) िोंदिी
हवभार्ातील लघुलेखक व वर्ग-३ च्या कमगचा- शाखा
यांवर हियंत्रि, िोंदिी शाखा, हवभार्ामध्ये
प्राप्त झाले ल् या सवग संदभाांची िोंदिी करिै,
हवभार्ाशी संबहं ित िसले ले संदभग संबंहित
हवभार्ाकडे िस्तांतरीत करिे, हवभार्ाच्या
कामकािाबाबतची एकहत्रत माहिती तयार
करिे.

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि पत्ता

दालि
क्र.152,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.153,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि
क्र.153,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.

अहपलीय
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक
3295 हवस्तार

3595 हवस्तार

3595 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

मित्त्वाचे हवषय

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

४

संर्िकीकरि हवषयक सवग

५

हवकाक, हविािसभा/हविाि पररषद कामकाि सि/उप सहचव,
समन्वयहवषयक सवग बाबी संबि
ं ात व माहिती समन्वय
अहिकार अहिहियम,२००५ अंतर्गत समन्वय
हवषयक

६

अिुसूहचत िातीकररता आहथगक व शैक्षहिक उप सहचव,,
योििा, हशष्यवृत्ती, आंतरिातीय हववाि, हशक्षि-१
र्ृिहिमागि योििा, सफाई कामर्ाराच्या
मुलांसाठी हिवासी शाळा, िार्री िक्क संरक्षि

७

हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग
व हवशेष मार्ास प्रवर्ागररता शैक्षहिक व
आहथगक उन्नतीच्या योििा, त्या संदभागत
समािाकडू ि आले ल् या हवहवि मार्ण्या.
अिुसूहचत िातीकररता वसहतर्ृिे, दहलत हमत्र
पुरस्कार, आश्रमशळा, पुस्तकपेढी, स्पिाग
परीक्षा पूवग प्रहशक्षि केंद्र

८

९

उप सहचव,
संर्िक

उप सहचव,,
हविाभि-१

सि/उप सहचव,,
हशक्षि-२

अिुसूहचत िाती, हवमुक्त िाती,भटक्या उप सहचव,
िमाती, इतर मार्ासवर्ग व हवशेष मार्ास प्रवर्ग मावक

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि पत्ता

दालि क्र.151(अे),
मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि क्र.153,
मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि
क्र.152,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि क्र.152,
मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि क्र.153,
मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि क्र.153,
मंत्रालय हवस्तार

अहपलीय
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक
3246 हवस्तार

3595 हवस्तार

3295 हवस्तार

3295 हवस्तार

3595 हवस्तार

3595 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

१०

११

१२

१३

१४

मित्त्वाचे हवषय

या प्रवर्ागच्या िाती प्रमािपत्राच्या पडताळिी,
मंडळ कहमशि, राज्य मार्ासवर्ग आयोर्
हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती आहि हवशेष
मार्ास प्रवर्ग या प्रवर्ागच्या आश्रमशाळा,
ऊसतोड कामर्ारांच्या मुलांसाठी हिवासी
शाळा, अिुदािीत संस्थांचे सूत्र
१)िहमिीसि िवीि
बांिकामे (वसहतर्ृिे,
हिवासी शाळा) सामाहिक न्याय भवि (२) मिाड
स्मारक दे खभाल व दु रुस्तीसि (३)
डॉ.आंबेडकर संशोिि व प्रहशक्षि संस्था,पुिे
(४) सवग पुरस्कार योििा (५) लोकशािीर
अण्णाभाऊ साठे स्मारक यांचे बांिकामासंदभागत
समािकायग मिाहवद्यालय, वृध्दाश्रम, अंिश्रध्दा
हिमूगलि, अंमली पदाथग सेविापासूि परावृत्त
करण्याची योििा,ज्येष्ठ िार्ररकांकररता
योििा
अपंर् कल् याि हवषयक सवग योििा, अपंर्
शाळा

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

उप सहचव,,
हवभाभि-२

उप सहचव,,
हविाभि-२

उप सहचव,
सामासु

उप सहचव,
अपंर्-१

अपंर् कायदा अंमलबिाविी व ३ टक्के उप सहचव,
राखीव िार्ेसंबंिी आरक्षि, अपंर् कृती अपंर्-२
आराखडा, अपंर् हवकास मिामंडळ

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि पत्ता

भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि क्र.153,
मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि
क्र.152,मंत्रालय
हवस्तार भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.
दालि क्र.153,
मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि क्र.152
अे,मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि क्र.152
अे,मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला
मिला,मुंबई 400
032.

अहपलीय
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक

3295 हवस्तार

3295 हवस्तार

3595 हवस्तार

3027 हवस्तार

3027 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

मित्त्वाचे हवषय

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

१५

हवशेष घटक योििा तयार करिे, वीस कलमी उप सहचव,
कायगक्रम, कलम ११ अ, हवशेष केंद्रीय हवघयो-१
सिाय्याचे हवतरि व संहियंत्रि
(हियोिि)

१६

उप सहचव,
(मिामंडळे )

मिात्मा फुले मार्ासवर्ीय हवकास मिामंडळ,
लोकशािीर अण्णाभाऊ साठे हवकास
मिामंडळ, संत रोहिदास चमोद्योर् हवकास
मिामंडळ, वसंतराव िाईक हवमुक्त िाती,
भटक्या िमाती हवकास मिामंडळ, मिाराष्टर
राज्य इतर मार्ासवर्ग हवकास मिामंडळ
(१)सं
१७ िय र्ांिी हिरािार/आहथगक दु बगलांसाठी अिुदाि
योििा (२) इं हदरा र्ांिी हिरािार व भूहमिीि
शेतमिूर महिला अिुदाि योििा, (३) राष्टरीय
कुंटु ंब लाभ येििा, (४) श्राविबाळ सेवा योििा
(५) इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ हिवृत्ती वेति
योििा (६) आम आदमी हवमा योििा सवग
योििांचे अथगसंकल् पीय कामकाि
१८
(१)संिय र्ांिी हिरािार/आहथगक दु बगलांसाठी
अिुदाि योििा (२) इं हदरा र्ांिी हिरािार व
भूहमिीि शेतमिूर महिला अिुदाि योििा, (३)
राष्टरीय कुंटु ंब लाभ येििा, (४) श्राविबाळ सेवा
योििा (५) इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ
हिवृत्ती वेति योििा (६) आम आदमी हवमा
योििा सवग योििांचे अथगसंकल् पीय कामकाि

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि पत्ता

दालि क्र.152,
मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि क्र.152
अे,मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.

अहपलीय
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक
3295 हवस्तार

3295 हवस्तार

उप सहचव,
(हवसयो-१)

दालि क्र.152
अे,मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.

3027 हवस्तार

उप सहचव,
(हवसयो-२)

दालि क्र.151
अे,मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.

3246 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

१९

२०

मित्त्वाचे हवषय

सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार् (खुद्द)
मंत्रालय आस्थापिेवरील र्ट -अ ते र्ट-ड
कमगचाऱ्यांच्या ले खाहवषयक सवग बाबी
(खचागच्या ताळमेळासि)
१)अथगसंकल् पीय
अंदाि/सुिारीत
अंदाि
(योििेत/योििांतर्गत) तयार करिे 2)
पुिहवगहियोिि व प्रत्याहपगत 3) मा. हवत्त मंत्र्याचे
/मा.राज्यपालांचे भाषिांचे समन्वय 4) कपात
सूचिा 5) मार्ासवर्ीय कल् यािाच्या पुश्स्तका
तयार करिे.6) ठे व संलग्न हवमा योििा
(हडपॉहझट हलक्ड इन्शुरन्स स्कीम) बाबतची
प्रमािपत्रे दे िे. 7) वाहषगक हियोिि अिवाल
तयार करिे.(संचालक, हविाभि,आयुक्त, अपंर्
कल् याि) 8) कायगक्रम अंदािपत्रक9) 7610
शासकीय कमगचाऱ्यांिा किे इ. (हियंत्रि
अहिकारी) 10) हियोिि हवषयक सवग बाबी 11)
शासकीय किे (समन्वय) 12) योििांचे
संहियंत्रि व मुल्यमापि 13) योििांच्या
अंमलबिाविीसंदभागत सवगसािारि मार्गदशगक
सूत्रे १४) केंद्र पुरस्कृत योििांचे प्रस्ताव संबंहित
कायागसिांकडूि प्राप्त झाल् यािंतर बैठक
आयोहित करिे त्यािुसार प्रस्ताव केंद्र
शासिाकडे पाठहविे, १५) अथगसंकल् प हवतरि
प्रिाली.

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

उप सहचव,
(ले खाशाखा)

सि/उप सहचव,
(अथगसंकल् प)

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि पत्ता

दालि क्र.151
अे,मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.
दालि क्र.152
अे,मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.

अहपलीय
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक
3246 हवस्तार

3246 हवस्तार

़़़़़़

अ.क्र.

२१

मित्त्वाचे हवषय

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचे
पदिाम

लोकले खा सहमती अिवाल पंचायत राि उप सहचव,
सहमती अिवाल, िार्री अिवाल याबाबत (ले खापरीक्षि)
संबंहित कक्षांिा मार्गदशगि करिे हवभार्ातील
अहििस्त कायागलयांकडूि खचग ताळमेळाचे
काम पूिग करुि घेिे, मिाले खापालांचे ले खा
आक्षेपांिा
उत्तरे
दे िे,
हवभार्ांतर्गत
कायागलयांची ले खा तपासिी

अहपलीय माहिती
अहिका-यांचा
कायागलयीि पत्ता

दालि क्र.151
अे,मंत्रालय हवस्तार
भवि,1 ला मिला,
मुंबई 400 032.

अहपलीय
माहिती
अहिका-यांचा
दू रध्विी
क्रमांक
3246 हवस्तार

कलम ४ (१) (ब) (xvii)
सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ातील इतर माहिती
अहिहियम
१) िार्री िक्क संरक्षि कायदा १९५५
२) अिुसूहचत िाती/ अिुसूहचत िमाती (अत्याचार प्रहतबंि) कायदा १९८९
३) अपंर् व्यक्ती (समाि संिी, संपि
ू ग सिभार् व िक्कांचे संरक्षि) अहिहियम,१९९५
४) अिुसूहचत िाती,अिुसूहचत िमाती,हवमुक्त िाती,भटक्या िमाती,इतर मार्ासवर्ग व हवशेष मार्ासप्रवर्ागतील व्यक्ती यािा िातीचे प्रमािपत्र दे िे व अशा प्रमािपत्राची
पडताळिी करिे याबाबीचे हवहियमि करण्याकरीता आहि तत्संबंहित हकंवा तद् अिुषंर्ीक बाबी ंसाठी तरतुद करण्याकरीता अहिहियम,सि 2001.
५) मिाराष्टर अिुसूहचत िाती,हवमुक्त िाती,भटक्या िमाती,इतर मार्ासवर्ग व हवशेष मार्ासप्रवर्ग (िातीचे प्रमािपत्र दे ण्याचे व त्याच्या पडताळिीचे हवहियमि) हियम,
2012
६) आई वडील व िेष्ठ िार्रीक यांच्या चररताथग व कल् यािासाठी हियम, २०१०

़़़़़़

़़़़़़

अ.
क्र.
1
1
2

कायागसि
2
प्रिाि
सहचव कक्ष
आस्था-1

सि/उपसहचव

अवर सहचव

कक्ष अहिकारी

3
4
5
श्री.अशोककुमार हपंपळे ,वररष्ठ स्वीय सिायक
श्रीमती हिशा र्मरे ,उच्चश्रेिी लघुलेखक
श्री.हद.रा.हडं र्ळे
श्री.हसध्दाथग झाल् टे श्री.ि.मु.पाटील

सिायक
6

श्रीमती लोखंडे
श्रीमती
ि.द.दे साई

हलहपकटंकले खक
7
श्री.सहतष बोडरे
श्री.उमेश
कांबळे

हवषय
8
तक्रार हिवारि कक्ष,ििसंपकग कक्ष,हवभार्ाच्या कामकािाचे
समन्वयि,साप्ताहिक बैठक,रचिा व कायगपध्दती
1)सामाहिक न्याय व हवशेष सिाय्य हवभार्ाची खुद्द
आस्थापिाहवषयक कामे 2) हिवृत्ती वेति हवषयक/र्ट हवमा
हवषयक बाबी िाताळिे 3) कमगचा-यांच्या हवभार्ांतर्गत ज्येष्ठता
सूच्या तयार करिे 4) कमगचा-यांच्या रिेचा आढावा व मंिूरी दे िे
5) कमगचा-यांचे आर्ावू वेति वाढीचे प्रस्ताव सादर करिे 6)
कमगचा-यांचे र्ोपिीय अिवाल हलहूि घेिे व त्यातील प्रहतकूल
शेरे,उत्कृष्ट/अत्युकृष्ट शेरे संबंहित अहिकारी/कमगचा-यांिा
कळहविे 7) भहवष्य हिवागि हििी अग्रीम तसेच सेवाहिवृत्तीची
अंहतम रक्कम प्रदाि करण्याबाबत कायगवािी करिे 8) वयाच्या
50-55 वषागिंतर अहिकारी/कमगचारी यांची पात्रता अिमावूि
पुिहवगलोकि अिवाल सादर करिे 9) हवभार्ीय चौकशी व
न्यायालयची प्रकरिे िाताळिे 10) सुिाररत वेतिश्रेिीिुसार
वेति हिश्चचतीची प्रकरिे ११) सवग प्रकारच्या हवभार्ीय
परीक्षेसाठी कमग-यांची सेवा उपलब्ध करुि दे िे १२) हवभार्ातील
मार्ासवर्ीय अहिकारी/ कमगचारी यांची िाती प्रमािपत्रे
पडताळिी करिे १३) सलर् १२ वषे सेवा झाले ल् या कमगचा-यांिा
कालबध्द पदोन्नती दे िे १४) वयाच्या ४५ वषागिंतर हवभार्ीय
परीक्षा उत्तीिग िोण्यापासूि कमगचा-यांिा सूट दे िे १५) मराठी
भाषा उच्चस्तर/ हिम्नस्तर परीक्षा उत्तीिग िोण्यापासूि सूट
दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करिे १६) अहिकारी/कमगचारी
यांची िावे संर्िक चाचिी परीक्षेसाठी मिाराष्टर राज्य तंत्र हशक्षि
मंडळास कळहविे १७) हवभार्ातील कमगचा-यांिा सवग प्रकारची
अहग्रमे/किे मंिूर करिे १८) कमगचा-यांिा वैद्यकीय खचागची
प्रहतपूती दे िे १९) कमगचा-यांची सेवा प्रवेशोत्तर प्रहशक्षि परीक्षा
/पदोन्नतीसाठी परीक्षा २०) कमगचा-यांिा स्थाहयत लाभ प्रमािपत्र
दे िे २१) कमगचा-यांच्या सेवा हियहमत करिे २२)
आस्थापिावरील कमगचा-यांमिील मार्ासवर्ीय अिुशेष भरिे
23) बाटीच्या मंत्रालयातील कंत्राटी कमगचा-यांवरील हियंत्रि

़़़़़़

अ.
क्र.
3

कायागसि
आस्था-2

सि/उपसहचव
श्री.उ.हश. लोिारे

अवर सहचव
श्रीमती
उ.म.सावंत

कक्ष अहिकारी
श्री.अशोक
लक्कस

सिायक

श्रीमती उपासिी
श्री.िायकर

हलहपकटंकले खक
श्रीमती वालकर

हवषय
१)समािकल् याि संचालिालय, हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती
संचालिालय, अपंर् कल् याि आयुक्तालय व दारुबंदी प्रचार
कायग हवभार्ाशी आस्थापिा व रचिा व कायगपध्दती हवषयक
कामे २) हिवृत्ती वेति हवषयक/र्टहवमा हवषयक बाबी िाताळिे
३) वर्ग-१ व २ च्या अहिका-यांच्या िेष्ठता सुची तयार करिे ४)
कमगचा-यांचे आर्ाऊ वेतिवाढीचे प्रस्ताव सादर करिे ५)
अहिका-यांचे र्ोपिीय अिवाल हलहूि घेिे व त्यातील प्रहतकूल
शेरे उत्कृष्ट/उत्युत्कृष्ट शेरे संबंहित अहिकारी/कमगचा-यांिा
कळहविे ६) भहवष्य हिवागि हििी अग्रीम तसेच सेवा हिवृत्तीची
अंहतम रक्कम प्रदाि करण्याबाबत कायगवािी करिे. ७) वयाच्या
५०-५५ वषागिंतर अहिकारी/कमगचारी यांची पात्रता अिमावूि
पुिहवगलोकि अिवाल सादर करिे. ८) हवभार्ीय चौकशी व
न्यायालयीि प्रकरिे िाताळिे. ९)सुिाररत वेतिश्रेिीिुसार वेति
हिश्चचतीची प्रकरिे. १०) आस्थापिेवरील अहिकारी/कमगचायांमिील मार्ासवर्ीय अिुशेष भरिे. ११)अहिकारी/कमगचायांची वैद्यकीय खचागची प्रहतपूती. १२) अहिकारी/कमगचा-यांची
सेवा प्रवेशोत्तर प्रहशक्षि परीक्षा/पदोन्नतीसाठी परीक्षा.
१३)अहिका-यांिा स्थाहयत्व लाभ प्रमािपत्र दे िे. १४) अहिकायांच्या सेवा हियहमत करिे. १५) क्षेत्रीय कायागलयांिा संर्िक
उपलब्ध करुि दे िे. १६)पदांचा आढावा. १७)हिल् िा पररषदे कडे
वर्ग करण्यात आले ल् या अहिकारी/कमगचा-यांच्या आस्थापिा
हवषयक बाबी. १८) प्रलं हबत प्रकरिे. १९) अहिका-यांच्या
पदोन्नती. २०) अहिकारी/कमगचा-यांच्या बदली प्रकरिे
िाताळिे. २१) अहिका-यांचया प्रहतहियुक्तीबाबत. २२) वािि
दु रुस्ती/मंिुरी. २३) दू रध्विी मंिुरी. २४) इमारत भाडे /बांिकाम
२५) तक्रार हिवारि २६) अहिका-यांची सरळसेवेिे पदे भरिे.
२७) पररहवक्षा कालाविी २८) हवभार्ीय परीक्षा. २९) प्रहशक्षि ३०)
भारतीय प्रशासि सेवेतील अहिका-यांचे प्रहशक्षि, रिा मंिुरी,
भ.हि.हि.इ.
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सि/उपसहचव

अवर सहचव

कक्ष अहिकारी

सिायक

हलहपकटंकले खक
श्री. पाटील
श्री.पवार
श्री.कोंबेकर
श्री. बहुरे

आस्था-3/
िोंदिी
शाखा

श्री.लोिारे

श्री.पेडर्ावकर

श्री.ि.ि.कांबळे

श्रीमती िुवेकर

5

समन्वय

श्री.लोिारे

श्री.दु वे

श्रीमती टेंबुलकर

श्रीमती कांबळे

श्री.लिािे

6

हशक्षि-1

श्री.हद.रा. हडं र्ळे

श्री.लु बाळ

श्रीमती मरर्ि

श्री.केसरकर
श्रीमती सय्यद

श्री.र्वळी

हवषय
हवभार्ाची अंतर्गत व्यवस्था, शक्ती प्रदाि हवषयक
प्रस्ताव.(िाऊसहकहपंर्), दू रध्विी हवभार्ातील लघुलेखक व वर्गड च्या कमगचा-यांवर हियंत्रि
िोंदिी शाखा, हवभार्ामध्ये प्राप्त झाले ल् या सवग संदभागची िोंदिी
करिे, हवभार्ाशी संबंहित िसले ले संदभग संबंहित हवभार्ाकडे
िस्तांतरीत करिे, हवभार्ाच्या काममािाबाबतची एकहत्रत
माहिती तयार करिे.
१)हविािसभा/ हविाि पररषदे शी संबंहित सवग बाबी ंवर कायगवािी
करिे. २) हवशेश कायगकक्षाशी संबंहित मार्ण्या योग्य त्या
कायगवािीसाठी संबंहितांकडे पाठवूि वेळोवेळी पाठपुरावा
करिे. ३) मंहत्रमंडळाच्या हििगयाचा पाठपुरावा करुि सद्यश्स्थती
मा.मुख्यमंत्री कायागलयात पाठहविे. ४) लोक आयुक्त व उप
लोकायुक्त यांच्याकडू ि आले ल् या संदभागचे समन्वय व
पाठपुरावा. ५) श्री. अण्णा ििारे यांच्या तक्रारी ंचे हिवारि
करण्याबाबत संबंहिताकडे पाठपुरावा करिे. ६) हविाि
मंडळाची अिुसूहचत िाती बैठकांसंदभागत व्यवस्था करिे तसेच
अ.िा. व हव.िा.भ.ि. िमातीतील कमगचारी/अहिकारी यांच्या
भरती, बढती अिुशेष तक्रारी इ.बाबतची माहिती उक्त दोन्ही
सहमत्यांिा पुरहविे. ७) राज्यपालांिाहवभार्ाचा माहसक अिवाल
पाठहविे. ८) हवहवि मार्ण्यांचे समन्वय करुि मार्ण्या
संबंहिताकडे उहचत कायगवािीसाठी पाठहविे. ९) मा.मुख्यमंत्री
बैठकीतील कामांबाबत संबहं िताकडू ि पाठपुरावा करुि
मा.मुख्यमंत्री
यांिा
सद्यश्स्थती
कळहविे.
१०)
हवभार्ाशी/कायागसिाशी संबहं ित िसले ल संदभग/ हिवेदिे
संबंहिताकडे उहचत कायगवािीसाठी पाठहविे ११) मा. मुख्य
सहचवांच्या बैठकीत घेतले ल् या हििगयांचा पाठपुरावा करिे १२)
संर्िकीकरि हवषयक सवग बाबी व माहितीचा अहिकार
अहिहियम उं पतर्गत सवग बाबी.
१) र्ट ई कामर्ारांिा पत्र्याचे स्टॉल पुरहविे. ३) मोटार वािि
चालक प्रहशक्षि. ४) टंकले खि व हशविकला प्रहशक्षि. ५)
भारत सरकार मॅहटर कोत्तर हशचयवृत्ती योििा. ६) मॅहटर कोत्तर
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हविाभि-1

श्री.हद.रा. हडं र्ळे

श्रीमती सावंत

श्रीमती
शु.दा.दे साई
(क.अ.पदाचा
अ.का)

श्रीमती
शु.दा. दे साई
श्रीमती घरत

श्रीमती अलका
सावंत

8

हशक्षि-2

श्री.लोिारे

श्री.लु बाळ

श्रीमती िादवड

श्री.ब-िाटे
श्री.पाटील

श्री.साळुं खे

हवषय
हशक्षि फी व परीक्षा प्रदािे. ७) माध्यहमक शाळे त हशकिा-या
हवद्यार्थ्ाांिा हशष्यवृत्ती मंिूर करिे. ८) इयत्ता ५वी ते ७वी मध्ये
हशकिा-या मार्ासवर्ीय मुली ंिा हशष्यवृत्ती. ९) औद्योहर्क
प्रहशक्षि संस्थामिील मार्ासवर्ीय प्रहशक्षिार्थ्ाांिा हवद्या वेति
प्रदाि. १०) अस्वच्छ व्यवसायातील पालकांच्या मुलांिा मॅहटर कपूवग
हशष्यवृत्ती. ११) सैहिक शाळे त प्रहशक्षि घेिा-या मार्ासवर्ीय
हवद्यार्थ्ाांिा हिवागि भत्ता.
१)राज्य सरकारच्या शालांत पररक्षोत्तर हशष्यवृत्तया. २) हशक्षि
फी व परीक्षा फी दे िे. ३) सैहिक शाळे त हशक्षि दे िा-या
मार्ासवर्ीय हवद्यार्थ्ाांिा हवशेष हिवागि भत्ता दे िे. (१)सैहिक
शाळा सातारा, (२)भोसला हमहलटरी स्कूल िाहशक, (३)श्री.
हशवािी प्रपरे टरी हमहलटरी स्कूल, पुिे-५ ४) हविा.भ.ि.,
इ.मा.व., व हव.मा.प्र. या प्रवर्ागच्या मार्ण्या, हिवेदिे यावर
कायगवािी करिे. ५) हव.िा.भ.ि., इ.मा.व. व हव.मा.प्र. या
प्रवर्ागकरीता असले ल् या सिकारी र्ृिहिमागि योििा व
र्ॅरंटीहवषयक प्रकरिे. ६) इतर मार्ासवर्ीय हवद्यार्थ्ाांकरीता
कायगरत असिा-या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रहशक्षि योििेचे केंद्रीय
अिुदािाबाबतचे प्रस्ताव राज्य शासिाच्या हशफारशीसि केंद्र
शासिास पाठहविे. ७) हव.िा.भ.ि. सल् लार्ार सहमती व
हविािमंडळाच्या हव.िा.भ.ि. सहमतीचे अिवाल. ८) इतर
मार्ासवर्ग हशष्यवृत्ती योििा (केंद्रपुरस्कृत योििा) ९) इतर
मार्ासवर्ग परीखा फी माफी व हशक्षि फी माफी सवलत योििा.
१०) इतर मार्ासवर्ीसाठी वसहतर्ृि सुरु करिे. (केंद्रपुरस्कृत
योििा)
१)मार्ासवर्ीय मुलामुली ंकरीता शासकीय वसतीर्ृिे. २)
मार्ासवर्ीय मुलामुली ंकरीता अिुदाहित वसतीर्ृिे. ३)
अिुसूहचत िातीच्या मुलामुली ंकरीता आश्रमशळा. ४)
मार्ासवर्ीय मुलामुली ंकरीता अिुदाहित वसतीर्ृिांचे इमारत
(हवस्तार) बांिकाम अिुदाि. ५) खास हशक्षि व संलग्न योििा
स्पिाग परीक्षा पूवग प्रहशक्षि. ६) व्यावसाहयक पाठयक्रमाशी संलग्न
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मावक

श्री.लोिारे

श्री.झाल् टे

श्री.के.टी.कदम

श्री.सारं र्
श्री.िोर्
श्रीम.सोिविे

श्रीमती हशंर्रे

10

हविाभि-2

श्री.हद.रा.हडं र्ळे

श्री.पेडर्ावकर

डॉ.मािे

श्री.साबळे
श्री.सुतार

श्रीमती हशंदे

हवषय
असले ल् या वसतीर्ृिातील मार्ासवर्ीय हवद्यार्थ्ाांिा हिवागिभत्ता.
७)वैद्यकीय, अहभयांहत्रकी, कृहष, पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील
हवद्यार्थ्ाांकरीता
ग्रंथपेढया.
८)अिुसूहचत
िातीच्या
मुलामुली ंकरीता आश्रमशाळा/वसतीर्ृिे केंद्रीय प्रस्ताव.
१)अिुसूहचत िाती, हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर
मार्ासवर्ग आहि हवशेष मार्ास प्रवर्ग िाती ंचा समावेश करिे.
२)अिुसूहचत िाती, हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर
मार्ासवर्ग आहि हवशेष मार्ासवर्ग आहि हवशेष मार्ास प्रवर्ग
िाती ंच्या प्रमािपत्राची पडताळिी करिे. ४) अिुसूहचत िाती,
हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग आहि हवशेष
मार्ास प्रवर्ग िाती ंबाबतची उद्भवले ली न्यायालयीि प्रकरिे. ५)
अिुसूहचत िाती, हवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग
आहि हवशेष मार्ास प्रवर्ग िातीच्या प्रमािपत्रहवषयक तक्रारीची
तपासिी करुि हिवारि करिेबाबतची उद्भवले ली न्यायालयीि
प्रकरिे. ६) मातंर् समािाच्या प्रचिाबाबत आयोर् िेमिे. ७)केंद्र
शासिाच्या यादीत िाती ंचा समावेश करण्यासाठी िेमले ल् या
राष्टरीय मार्ासवर्ग आयोर्ासंबंिी बाबी. ८)राज्य मार्ासवर्ग
आयोर्ाकडू ि प्राप्त झाले ल् या अिवालाची छाििी करुि हवहवि
िातीचा समावेश हवमुक्त िाती/भटक्या िमाती, इतर मार्ासवर्ग
व हवशेष मार्ास प्रवर्ागच्या यादीमध्ये करिे. ९) राष्टरीय अिुसूहचत
िाती, िििाती आयोर्, िवी हदल् ली यांच्या अध्यक्ष, सदस्य यांचे
दौरे आयोहित करिे, आयोर्ाला आवचयक ती माहिती पुरहविे.
१)हव.िा.भ.ि. च्या िवीि आश्रमशाळा मंिूर करिे. २)
हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांचा बृित आराखडा व स्थाि
हिश्चचती करिे. ३) हव.िा.भ.ि. च्या स्थलांतर व िस्तांतरिास
परवािर्ी दे िे. ४) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांच्या तुकडी
वाडीस मंिूरी दे िे. ५) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांतील हशक्षक
व हशक्षकेतर कमगचा-यांच्या सेवाहवषयक सवग बाबी. ६)
हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळातील हशक्षक आहि हशक्षकेतर
कमगचा-यांच्या वेति व वेतिेतर अिुदाि मंिूर करिे. ७)
हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांसंबंिी पुरविी मार्ण्या. ८) )
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बांिकामे

श्री.हद.रा.हडं र्ळे

श्री.झाल् टे

श्री.वडे

श्री.िाटेकर

श्री.पंकि थेर

12

हवघयो

श्री.हद.रा.हडं र्ळे

श्री.लु बाळ

श्रीमती उदावंत

श्री. वासुळकर
श्री.मालं डकर

श्री.शेख

13

मिामंडळे

श्रीमती रािडे

श्रीमती
उ.म.सावंत

श्रीमती कदम

श्री.कोळी

श्रीमती
हशरवटकर

14

सामासु

श्री.लोिारे

श्री.पेडर्ावकर

श्री.र्ुळेकर

श्रीमती िारकर

श्री.अमृते

हवषय
हव.िा.भ.ि. च्या िवीि खचागच्या बाबी. ९) हव.िा.भ.ि. च्या
आश्रमशाळांसंबंिीच्या (अडचिी/मार्ण्या/हिवेदि) बैठका. १०)
) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रम शाळांसंबंिी हविािमंडळासंबंिी
कामकाि. ११) ) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशळासंबंिी तक्रारी
हवषयक कामकाि. १२) ) हव.िा.भ.ि. च्या आश्रमशाळांसंबंिी
ले खा आक्षेपहवषयक कामकाकि. १३) ) हव.िा.भ.ि. च्या
आश्रमशाळातील हशक्षकांचे सेवा क्षमाहपत करिे. १४)ट च्या
आश्रमशाळांतील
हशक्षकांच्या
सेवा
हवषयक
बाबी
न्यायाहिकारिाच्या कक्षेत आििे. १५) ) हव.िा.भ.ि. च्या
हवद्याहिकेति हवषयक बाबी. १६) ऊसतोड कामर्ारांच्या
मुलांसाठी हिवासी शाळा.
१)िहमिीसि िवीि बांिकामे (वसहतर्ृि, हिवासी शाळा),
सामाहिक न्याय भवि. २) मिाड स्मारक दे खभाल व
दु रुस्तीबाबत ३) डॉ.आं बेडकर संशोिि व प्रहशक्षि संस्था, पुिे.
४) लोकशािीर अण्णाभाऊ साठे यांचे बांिकामासंदभागत.5)
रमाई आवास योििा
हवशेष घटक योििा तयार करिे, त्याअंतर्गत हियतव्यय
अथगसंकहल् पत करिे व त्या संदभागत सवग बाबी, इतर कोित्यािी
कायागसिास ि सोपहवले ल् या हवशेष घटक योििेहवषयी सवग
बाबी, २० कलमी कायगक्रम कलम ११ (अ) चे समन्वयि, हवशेश
केंद्रीय सिाय्याचे हवतरि व संहियंत्रि,सवग पुरस्कार योििा.
मिात्मा फुले मार्ासवर्ग हवकास मिामंडळ, लोकशािीर
अण्णाभाऊ साठे हवकास मिामंडळ, मिाराष्टर राज्य चमोद्योर्
हवकास मिामंडळ, वसंतराव िाईक हव.िा.भ.ि. हवकास
मिामंडळ, मुंबई, मिाराष्टर राज्य इतर मार्ासवर्ग हवत्त व हवकास
मिामंडळ, राज्य सफाई कमगचारी आयोर्ासंबंिी सवग बाबी.
१)वृध्दाश्रम:- (१) मातोश्री वृध्दाश्रम, (२)सवगसािारि वृध्दाश्रम २)
समािकायग मिाहवद्यालय ३) अंिश्रध्दा हिमुगलि कायदा. ४)
व्यसिमुक्ती प्रचार कायग(दारुबंदी) ५) व्यसिमुक्ती सेवा
पुरस्कार योििा. ६)मुंबई हवकास योििा 1989-90 ७) िार्री
िक्क संरक्षि अंतर्गत अहिहियम व योििा. ८) सामुहिक हववाि
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अिाक

श्री लोिारे

श्री.दु वे

श्री.कांबळे

श्री.कदरकर

श्री.चव्हाि

16

अपंर्
कल् याि-1

श्रीमती रािडे

श्री.लु बाळ

श्री.उकीरडे

श्रीमती कडू

श्रीम.
कुशलविगि

17

अपंर्
कल् याि-2

श्रीमती रािडे

श्री.दु वे

श्रीमती र्ोसावी

श्री.र्ावडे

श्री.सं.भा.हशंदे

18

हवसयो-1

श्री.अ.वा.बर्ाडे
(उ.स. पदाचा
अहतररक्त
कायगभार)

श्री.बर्ाडे

श्रीमती सोज्वळ

श्री.कुडु ग कर

श्री.कुंभार

हवषय
सोिळा. ९) ज्येष्ठ िार्ररक िोरि १०) सामाहिक राष्टरीय
एकात्मता सहमती. ११) राष्टरीय एकात्मता व हवचवबंिुत्व
हवचारसंविगि सहमती १२) केंद्रीय अिुदािाचे प्रस्ताव
(व्यसिमुक्ती उपचार व सल् ला केंद्र, वृध्दांसाठी डे केअर सेंटर
व वृध्दाश्रम, मार्ासवर्ीयासाठी मोबाईल मेहडकेअर युहिट व
मोबाईल हडस्पेन्सरी इ.)
अिुसूहचत िातीच्या सिकारी सूतहर्रण्यांिा किे, अिुसूहचत
िातीच्या सिकारी संस्थांिा अथगसिाय्य, कमगवीर दादासािेब
र्ायकवाड सबळीकरि व स्वाहभमाि योििा व दहलत वस्ती
सुिार योििा, मॅन्युअल स्कॅव्हेंन्िर ॲक्ट् अंमलबिाविीच्या
बाबी व मार्ासवर्ीस सिकारी र्ृिहिमागि संस्था.
अपंर् कल् याि हवषयक सवग योििा व पाररतोहषक,अपंर्ासाठी
केंद्र पुरस्कृत योििा/केंद्रीय अिुदािाचे प्रस्ताव, इतर कोित्यािी
कायागसिाकडे ि सोपहवले ल् या अपंर् कल् याि हवषयक सवग
बाबी, अपंर्ांसाठीच्या हवशेष शाळा/कमगशाळा, अपंर्ांच्या
मार्ण्या, अपंर्ांच्या शाळांिा अिुज्ञाप्ती,अपंर् कल् याि आयुक्त
अपंर् कायदा अंमलबिाविी व 3 टक्के राखीव िार्ेसंबंिी
आरक्षि,अपंर् कृती आराखडा,अपंर् अहिहियमांतर्गत केंद्र
शासिाकडे हियतकाहलक अिवाल पाठहविे.
7)
8)
9)
10)
11)
12)

संिय र्ांिी हिरािार /आहथगक दु बगलांसाठी अिुदाि
योििा
इं हदरा र्ांिी हिरािार व भूहमिीि शेतमिूर महिला
अिुदाि योििा
राष्टरीय कुटु ंब लाभ योििा
श्राविबाळ सेवा योििा
इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ हिवृत्ती वेति योििा
आम आदमी हवमा योििा
वरील सवग हवशेष सिाय्य योििांचे (राज्यस्तरीय व
केंद्रपुरस्कृत) सवग अथगसंकल् पीय कामकाि
(अथगसंकल् पीय अंदाि,सुिाररत अंदाि,उपयोहर्ता
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हवसयो-2

श्री.अ.वा.बर्ाडे
(उ.स. पदाचा
अहतररक्त
कायगभार)

श्री.बर्ाडे

श्री.पाष्टे

श्री.कोळे कर

ररक्त

20

अथग
संकल् प

श्रीमती रािडे

श्री.बर्ाडे

श्रीमती चव्हाि

श्री.केळसकर
श्री.दािी

श्री.र्ायकर

हवषय
प्रमािपत्र वरील सवग योििांची अथगसंकल् पीय
तरतुदीचे हवतरि व हियंत्रि वरील सवग योििांच्या
ले खापरीक्षिाच्या बाबी)
तसेच केंद्र शासिास अिुदािाची माहिती पुरविे व
केंद्रशासिाकडू ि अिुदाि हमळहविे
वरील सवग योििांच्या अथगसंकल् पीय संदभागत
येिारी इतर सवग कामांची कायगवािी करिे.
7) संिय र्ांिी हिरािार /आहथगक दु बगलांसाठी अिुदाि
योििा
8) इं हदरा र्ांिी हिरािार व भूहमिीि शेतमिूर महिला
अिुदाि योििा
9) राष्टरीय कुटु ंब लाभ योििा
10) श्राविबाळ सेवा योििा
11) इं हदरा र्ांिी राष्टरीय वृध्दापकाळ हिवृत्ती वेति योििा
12) आम आदमी हवमा योििा
वरील सवग हवशेष सिाय्य योििांचे हविाि मंडळ
कामकिा.
वरील सवग योििांच्या अथगसंकल् पीय बाबी व्यहतररक्त
असले ल् या कामकािाच्या अिुषंर्ािे प्राप्त झाले ले
संदभग व तक्रारी,िोरिात्मक बाबी,आस्थापिा
हवषयक,संदभग व बाबी.
1)अथगसंकल् पीय अंदाि/सुिाररत अंदाि (योििेत) तयार करिे
2)
पुिहवगहियोिि
व
प्रत्याहपगत
3)
मा.हवत्त
मंत्र्याचे/मा.राज्यपालांचे भाषिांचे समन्वय 4) कपात सूचिा 5)
मार्ासवर्ीय कल् यािाच्या पुश्स्तका तयार करिे 6) ठे व संलग्न
हवमा योििा (हडपॉहझट हलं क्ड इन्शुरन्स स्कीम) बाबतची
प्रमािपत्र दे िे 7) वाहषगक हियोिि अिवाल तयार करिे
(संचालक,हविाभि, आयुक्त,अपंर् कल् याि) 8) कायगक्रम
अंदािपत्रक 9) 7610 शासकीय कमगचा-यांिा किे इ.(हियंत्रि
अहिकारी) 10) हियेािि हवषयक सवग बाबी 11) शासकीय किे
(समन्वय) 12) योििांचे संहियंत्रि व मुल्यमापि 13) योििांच्य
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ले खा
पररक्षि

श्रीमती रािडे

श्रीमती सावंत

श्रीमती अहिरराव

श्रीमती मेिेर

श्री.खरात

22

ले खाशाखा

श्री लोिारे

श्री.दु वे

---

श्री.मोटघरे ,
रोख ले खापाल

23

संर्िक

---

श्री बर्ाडे (अ.का)

श्री.पाष्टे (अ.का)
श्री वडे (अ.का)

श्रीमती ियश्री
दे साई (अ.का)

श्रीमती वैद्य
श्री.पुिारे
श्री आव्हाड
श्रीमती पवार

हवषय
अंमलबिाविी संदभागत सवगसािारि मार्गदशगक सूत्रे 14)
अथगसंकल् प हवतरि प्रिाली
लोकले खा सहमती अिवाल पंचायत राि सहमती अिवाल, िार्री
अिवाल याबाबत संबंहित कक्षांिा मार्गदशगि करिे हवभार्ातील
अहििस्त कायागलयांकडू ि खचग ताळमेळाचे काम पूिग करुि
घेिे, मिाले खापालांचे ले खा आक्षेपांिा उत्तरे दे िे, हवभार्ांतर्गत
कायागलयांची ले खा तपासिी
हवभार्ातील ले खा हवषयक सवग बाबी

हवभार्ामिील कामकािाचे संर्िकीकरि तसेच हवभार्ाच्या
कामकािासंबंिात ई र्व्हिगन्स प्रिाली राबहविे

