कलम 4 (1) (b)
( ) (i)
()
तहसीलदार हसळा, ज. रायगड यांया कायालयातील काय व कतय यांचा तपशील
कायालयाचे नाव

तहसीलदार कायालय,हसळा

प#ता

तहसीलदार कायालय,हसळा,ज.रायगड

कायालय ूमुख

तहसीलदार हसळा

कोण#या मंऽालयातील खा#याया अिधनःत

महसूल व वन /वभाग

शासक1य /वभागचे नाव

महसूल

काय2ेऽ

हसळा तालुका

/विशंट काय

कायदा - सुयवःथा ¾Ö

/वभागाचे 6येय/धोरण

महसूल वसुली करणे

धोरण

वेळोवेळ8 /वह8त केले9या शासक1य धोरणांूमाणे काम करणे.

सव संबंिधत अिधकार8/कमचार8

काय

ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ´ÖúÖ•Ö

1.

तहसीलदार

2.

नायब तहसीलदार

3.

अवल कारकून

4.

मंडळ अिधकार8

5.

उपलेखापाल

6.

िलपीक

7.

तलाठ=

8.

िशपाई

9.

कोतवाल

महारांश जमीन महसूल सं@हता,1966 मCये नमूद काय तसेच
शासनाने

वेळोवेळ8

/व/वध

/वषयांवर

तयार

केलेली

/व/वध

पEरपऽके आण िनयमांची अंमलबजावणी, सव संबंधीत /वषयांशी

ú¸üÖê, −ÖîÃÖÙÖú †Ö¯Ö¢Öß, ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×−Ö¾Ö›üÖæúÖ ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖÖ−ÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖß ‡ŸÖ¸ü úÖ´Öê
ú¸üÖê
िनगड8त कायGांची अंमलबजावणी

कामाचे /वःतृत ःवIप

1) तहसीलदारः पयव2
े णाची जबाबदार8, कायदा व सुयवःथा
िनयंऽण, /वतरण आण लाभ यांचे पयवे2ण
2) िनवासी
#यांचे

नायब तहसीलदारः तहसीलदारांया अनुपःथतीमCये

कामकाज

पहाणे

आण

सवसाधारण

पयवे2ण

व

तहसीलदारांनी नेमून @दलेली इतर कामे.
3)

नायब

अिभलेख,

तहसीलदार
वसुली,

(महसूल)

गौण

खिनज,

–

कुळव@हवाट,

ममारोहयो,

अिधकार

मा.प./

पं.स.

िनवडणूक तसेच तहसीलदारांनी नेमून @दलेली इतर पयवे2णीय
कामे.
4) िनवडणूक नायब तहसीलदारः िनवडणूक /वषयक तालुका
ःतरावर8ल

कामकाज

पहाणे,

तहसीलदारांया

अिधपतयाखाली
्

िनवडणूक /वषयक कामकाज पार पाडणे.
5)संजय गांधी नायब तहसीलदारः सामाजक अथसहाSय योजना

अTवये योUय लाभाथVची िनवड व अनुदान वाटप ू@बया
6)पुरवठा

अवल

कारकूनः

सावजिनक

/वतरण

यवःथेचे

कामकाज पहाणे.
7) शे झर8 अवल कारकूनः सव अिधकार8/कमचा-यांचे वेतन व
इतर भ#ते आदा करणे, रोख वह8 िलह8णे, ऐपत दाखले /वतर8त
करणे.
8) उपलेखापालः मुंबई शेतजमीन कुळव@हवाट अिधिनयम, 1947
नुसार जिमनीची 32 ग नुसार वसुली करणे, 32 म स@ट @फकेट
दे ण,े कुळव@हवाट /वषयक अTय कामे. 32 ग वसुलीचे लेखे
अGयावत करणे.
9) मंडळ अिधकार8ः म.ज.म.सं.1966 मधील खंड 4 मCये नमूद
महारांश जमीन महसूल मंडळ अिधकार8 व मंडळ िनर82क
(कतय व काय^) िनयम 1970 तसेच वेळोवेळ8 शासनाया
धोरणाTवये वर8ंठांनी नेमून @दलेली इतर कामे.
10) अवल कारकून व िलपीकः वेळेत वर8ंठांया आदे शाTवये
/व/वध पऽ यवहार व कायालयीन कामकाज /व/वध िनयमांतगत
पार पाडणे.
11) तलाठ=ः म.ज.म.सं.1966 मधील खंड 4 मCये नमूद कतय व
काय^ तसेच वेळोवेळ8 शासनाया धोरणाTवये वर8ंठांनी नेमून
@दलेली इतर कामे.
12) िशपाईः वर8ंठ कायालयांत टपालाची ने-आण करणे व
दै नं@दन कायालयीन कामकाजामCये नेमून @दलेली कामे करणे.
13) कोतवालः दवंड8 दे ण,े टपालाची ने-आण करणे, इ#याद8.
मालम#तेचा तपशील

मौजे हसळा येथील गट नं. .............. या जागेत सरकार8
इमारत

उपलaध सेवा

/व/वध ूकारचे दखले व परवाने दे ण,े तबार िनवारण करणे,
मा@हती दे ण,े इ#याद8.

कायालयीन दरू Cवनी बमांक

(02149) 232224

कायालयीन वेळ

सकाळ8 10.00 ते सायंकाळ8 6.00 वाजेपयbत

साcता@हक सुdट8 व /विशंट सेवेसाठ=

दर र/ववार, दस
ु रा आण चौथा शिनवार. शासनाने घो/षत केले9या

ठर/वले9या वेळा

इतर सुdटया ूसंगानुIप लावले9या सुdट8या @दवशी होणारे
कामकाज.

तहसीलदार कायालयाचा ूाIप तfता
तहसीलदार हसळा
िन.ना.त.
1.अ.का.
2.मं.अ.

ना.त. (महसूल)
1.अ.का.
2. लेखिनक

ना.त.( िनव.)

सं.गा.यो.ना.त.

ना.तह. (पुरवठा)

1.लेखिनक

1.अ.का.

1.अ.का./पु.ले.अ.का

2.लेखिनक

2.गोदामपालक

3.लेखिनक

3.लेखिनक

3.तलाठ=

4.हमाल/ःवपर

4.िशपाई
5.कोतवाल

कलम 4 (1) (b)
क’
( ) (i)
( ) नमुना ‘क
तहसीलदार हसळा
हसळा यांचे कायालयाचा तपशील
अ.ब.

पदनाम

आिथक अिधकार

कोण#या कायGा/ िनयम/शासन िनणय/
पEरपऽकानुसार

1

तहसीलदार

मुंबई /व#तीय िनयम,1959 महारांश
आकःमक खच िनयम,1965, महारांश
िनयमावली खंड 1, भारतीय सरकार8 लेखा
व लेखा पर82ण

2

अनुदान वाटप करणे

1)शासन िनणय महसूल व वन /वभाग

लेखाशीष 2245,

ब.सीएलएस/1097/ ू.ब.271/म-3/

2235, 6245.

@द.11.6.1998
2)शासन िनणय महसूल व वन /वभाग
ब.सीएलएस/202/ ू.ब.72/म-3/
@द.13.3.2002

3

4

लेखाशीष 2053,

1)शासन िनणय /व#त /वभागाकड8ल

ज9हा ूशासन,

पEरपऽक ब.अंदाज/10.05/ ू.ब.271/

पगार दे यके, ूवास

20/05 अथसंक9प 3, @द.18मे,05

भ#ता, कायालयीन

2) शासन िनणय महसूल व वन

खच, भाडे पdटा,

/वभागाकड8ल िनणय ब.2053/ 05-

इं धन खच

06/2/ ब-1 @द.30.5.2005

अTन व नागर8

अTन व नागर8 पुरवठा ब.आःथा/5/

पुरवठा, पगार दे यके

2405/4/4766/857 @द.31.3.05

लेखाशीष 2408

कलम 4(1) (b) (ii) नमुना ‘ख
ख’
तहसीलदार हसळा तथा कायकार8 दं डािधकार8 हसळा येथील कायालयातील अिधकार8 व कमचार8 यांची काय व
कतय यांचा तपशील
अ.

पदनाम

कतये

कोण#या कायGा/

ब.

िनयम/शासन िनणय/
पEरपऽकानुसार

1

िनवासी

पयवे2णः आले9या अजाबाबत संबंिधत अिधकार8

1. मुंबई पोलीस अिधिनयम,

नायब

यांचेकडू न चौकशी अहवाल ूाcत कIन घेणे

1951

तहसीलदार

याबाबत

कIन

2. िसfयुट8झेशन ऑफ

सादर

@फनािशयल ऍfट 02

स/वःतर

तहसीलदार
केले9या

@टपणी

यांचेकडे

सादर

@टपणीत

आदे श/पऽ

तयार
करणे

@दले9या

िनगिमत

करणे,

व

िनणयाूमाणे
संबंिधत

िलपीक

3. महारांश वैGक1य यवसाय
अिधिनयम,1961

यांचेकडू न कायालयी, पऽयवहार मुदतीत पूण

4. शःऽ अिधिनयम,1959

कIन घेण,े जनतेया कायालयीन कामकाजाया

5. पेशोिलयम अिध.1934

hंट8ने

मागदशन

उप/वभागीय
माग/वणेत
तलाठ=

करणे,

अिधकार8
येणार8

यांचेकडू न

ज9हािधकार8
यांचेकडू न

मा@हती

मंडळ

माग/वणे,

व

वेळोवेळ8
अिधकार8,

संकिलत

कIन

सादर करणे.

6. ःफोट अिध.1934
7. भा.दं .सं.
8. भा.फौ.सं.1973
9. भारतीय नागEरक#व अिध.
10. महारांश ूाणी संर2ण
अिध.1976
11. अनु.जाती व अनु.जमाती
(अ#याचार ूितबंध) अिध.
1989
12. महारांश /वधी अिधकार8
िनयम,1961
13. महारांश माम पोलीस
अिध.,1967

2

उप-

मुंबई शेतजमीन व कुळव@हवाट अिध. 1947

मुंबई शेतजमीन व कुळव@हवाट

लेखापाल

नुसार

अिधिनयम,1947

कुळ

ठर/वणे

व

कुळ

ठर/वले9या

जिमनीची 32ग नुसार वसूली करणे तसेच 32म
स@ट @फकेट दे ऊन सदर जमीन कुळांया नावे
करणे.

कुळ

व@हवाट

दावे

चाल/वlयासाठ=

तहसीलदारांना मदत करणे व इतर कुळ व@हवाट
संदभातील कामे 32ग वसुलीचे लेखे अGयावत
करणे.

अिभूाय

3

िलपीक

आःथापनाः
थापनाः

महारांश नागर8 सेवा (िनवृ#ती

महसूल शाखेत आःथापना बाबत सव कतय,

वेतन) िनयम,1982 मCये

कायालयीन कमचार8, यांची वेतन देयके, भ#ते

िनयम 10,65 व 66.

आदा करणे, ूवासभ#ता दे यके तयार करणे,

मुंबई नागर8 सेवा िनयम

दरू Cवनी,वीज

महसूल अहता पर82ा िनयम

दे यके

दरमहा

तयार

करणे,

कायालयीन खच ःटे शनर8, तलाठ= कायालय भाडे

1999

दे यक, कमचा-यांची उ#सव अिमम दे यके, वग 3

म.ना.से.(िशःत व अपील)

ची सेवा पुःतके अGयावत करणे, 4 माह8,

िनयम 1979

8माह8 व वा/षक बजेट तयार करणे, रोख वह8

म.ना.से.(वेतन) िनयम, 1981

िल@हणे, सेवा िनवृ#ती बाबत कागदपऽे तयार

महारांश सवसाधारण

करणे, मुंबई नागर8 सेवा िनयम 229 ूमाणे

भ.िन.िन.िनयम,1998

दाखले, मसहूल अह ता पर82ेची मा@हती दे ण,े
कमचार8 यांची रजा मंजुर8बाबत कामे, वेळोवेळ8
तहसीलदार सोपवतील ती कायालयीन कामे.
जमीनबाबः
1./बनशेती

व

बांधकाम

परवानगी

अज-

म.ज.म.सं.1966 चे कलम 44 नुसार /बनशेती
परवानगीसाठ=

अज

ूाcत

झा9यानंतर

सदर

अजाचे कामी मंडळ अिधकार8 यांचेकडू न 90
@दवसांया आत चौकशी कIन घेण,े चौकशी
अहवाल

ूाcत

झा9यानंतर

मा.ज9हािधकार8

यांचेकडे सादर करणे.
2. शासक1य जिमनीवर8ल अितबमणेः
म.ज.म.सं.1966 चे कलम 50 नुसार शासनाकडे
िनह8त असले9या जिमनीवर8ल अितबमणे दरू
करणे व कलम 51 नुसार अितबमणे िनयमात
बस/व

णे,

शासक1य

जिमनीवर

अितबमणे

झा9याचे िनदशनास आ9यास सदर अितबमणदर
यांना नोट8सा काढणे व जी अितबमणे िनयिमत
करता येतील अशा अितबमणदारांबाबत चौकशी
कIन

मा.ज9हािधकार8

कायालयाकडे

सादर

करणे.
3) अनािधकृ त बांधकामेः
म.ज.म.सं.1966 चे कलम 44 नुसार परवानगी
न घेता बांधकामे के9याचे आढळू न आ9यास
म.ज.म. चे कलम 45 नुसार दं डिनय कारवाई
करणे,

अनािधकृ त

बांधकामाबाबत

नोट8स

काढणे

अनािधकृ त

संबंिधतांकडू न
अनािधकृ त

व

दं डाची

/बनशेती

रfकम
वापराबाबत

संबंिधतास

बांधकामाबाबत
वसूल

करणे,

ता#पुर#या

दं डाचे आदे श दे णे.
4) गावठाणः
गावठाण

/वःतार

योजना

ूामुnयाने

तीन

कारणांसाठ= राब/वली जाते, 1.लोकसंnयावाढ8मुळे,
2.भटfया//वमुfत

जाती/

मागासवगoयांचे

पुनवसन कIन #यांना कायमःवIपी जागा दे णे
व 4.पुरमःत व पुराचा धोका िनमाण झाले9यांचे
पुनवसन करणे, गावठाणासाठ= मागणी केले9या
जिमनीबाबत मं.अ. कडू न चौकशी कIन गावठाण
ूःतावाची

छाननी

कIन

मा.उप/वभागीय

अिधकार8 यांचेकडे ूःताव सादर करणे.
5) शासक1य जिमनीची मागणीः
मागणी केले9या अजाचे कामी चौकशी कIन
मा.उप/वभागीय

अिधकार8/

ज9हािधकार8

यांचेकडे अहवाल सादर करणे.
6) िसलींग जमीनः वाटप केले9या जिमनी #याच
कारणासाठ= उपयोगात आण9या आहे त अगर
कसे याबाबत तपासणी करणे.
7) गौण खिनजः
अनािधकृ त रे ती,दगड,मुIम,माती उ#खनन होणार
नाह8 याची द2ता घेणे व अनािधकृ त उ#खनन
वाहतूक

झा9याचे

आढळू न

आ9यास

दं डनीय

कायवाह8 कIन दं ड वसूल करणे.
फौजदार8ः चॅcटर केसेस, फटाका परवाना, लॉजंग
परवाना नुतनीकरण, हॉटे ल परवाना नवीन
#याचे

नुतनीकरण,

नैसिगक

आप#ती

व

बाबत

कामे, ःपर8ट परवाना नवीन व नुतनीकरण,
कायदा व सुयवःथेबाबत कामे, चालू व@हवाट
दावे, ज9हा दं डािधकार8 यांचेकडू न आलेले अजाbचे
बाबत चौकशी कIन अहवाल सादर करणे, मुंबई
शेतजमीन व कुळव@हवाट अिधिनयम चे कलम
43

ूमाणे परवानगी

अजाची

चौकशी

कIन

अहवाल सादर करणे.
िलपीक

ूशासनः
अिभलेख क2ा बाबत सव कामे पहाणे, मंडळ
अिधकार8

यांची

दै नं@दनी

माग/वणे,

मा.मऽी

महोदयांचे दौरा कायबमम, पाणी टं चाई बाबत
कामे, कोतवाल आःथापना व दे यकाची कामे.

िलपीक

हfकनsदः
कनsदः
अिधकार अिभलेखाची कामे करणे, समTवय
सिमती सभा आयोजन.

िलपीक

जमाबंद8ः
शासक1य वसुली अ,ब,क पऽक तयार करणे,
रो.ह.यो. संबंधीची सव कामे, आर.आर.सी. सेतू
शी संबंधीत सव कामे.

िलपीक

मा.
मा.प./पं
./पं.स.िनवडणूकः
मामपंचायत

व

पंचायत

सिमती

िनवडणुकांसंबंधीची सव कामे.
िलपीक

बारिनशीः
कायालयात
नsदवून

येणारे

टपाल

कायालयातील

आवक

सव

नsदवह8त

संकलनाकडे

दे णे

तसेच बाहे र जाणारे

टपाल जावक नsदवह8त

नsदवून

पाठ/वणे

टपालादारे

तसेच

मंडळ

अिधकार8, तलाठ= यांना नsदवून दे ण,े स/वस
पोःटे ज ःटँ प @हशोब ठे वणे.
िलपीक

कुळव@हवाटः मुंबई

शेतजमीन

व

कुळव@हवाट

अिधिनयम,1947 नुसार कुळ ठरवणे व कुळ
ठरवले9या जिमनीची 32ग नुसार वसुली करणे
तसचे

32म

कुळांया

स@ट @फकेट

नावे

करणे,

दे ऊन

सदर

जिमनी

कुळव@हवाट

दावे

चाल/वlयासाठ= तहसीलदारांना मदत करणे व
इतर कुळव@हवाट संदभातील कामकाज.

पुरवठा

पुरवठा

/वषयक

सव

योजनांचे

कामकाज

अ.का.

पाहणे.1)राःत भाव धाTय दक
ु ानदारांना दरमहाचे
धाTय सोमवार व गुIवार या दोन @दवशी दे ण.े 2)
केरोिसन

वाटप

परवाना

धारकांना

दरमहा

याद8दारे वाटप करणे, 3) लेवी साखरे चे वाटप
करणे, 4) नवीन िशधाप/ऽका दे ण.े
िलपीक

पुरवठा अ.का.यांचे सहाSयक हणून काम करणे.

पुरवठा

फुड अकाऊंट मॅTयुअल ूमाणे तालुका नमुने

लेखा

ठे वणे व ते ज9हा कायालयास दरमहा सादर

अ.का.

करणे,

लेखा

पEरछे दांची

पूतत
 ा

करणे,

सव

योजनांचे Eरबेटची बीले पी.एल.ए.नमुना 11 मCये
सादर करणे.
पुरवठा

पुरवठा लेखा अ.का.यांना सहाSयक हणून काम

लेखा

पहाणे.

िलपीकः

गोदाम

गोदाम यवःथापक व गोदामपाल यांची िनयम

यवःथापक

पुःतका

/गोदामपाल

@हशोब व िनयंऽण ठे वणे.

सं.गा.यो.

संगायो अंतगत ूाcत होणा-या सव अजाbवर

अ.का.

तलाठ= माफत चौकशी कIन अजावर कायवाह8

मधील

कायपCदतीूमाणे

गोदामाचे

कIन आवँयक @टपणीसह संगायो सिमती समोर
अज

सादर

पाठ/वlयात

करणे,

वेळोवेळ8

आले9या

लाभाvयाbना

अनुदानाची

संबंिधत

लाभाvयाbया खा#यामCये नsद करणे, करमणूक
कर वसुलीबाबत कायवाह8 करणे, दरमहा वसुल
करlयात

आले9या

करमणूक

कर

रकमेचे

ताळमेळपऽक तयार कIन कोषागार कायालयाकडे
पाठ/वणे व #यांयाकडू न मंजूर कIन घेऊन
ज9हा
सैिनकास

कायालयात

सादर

करणे,

ःवातंwय

दरमहाचे

पेTशन

आदा

करlयाची

कायवाह8 करणे, इं .गा.यो. योजनांसाठ= येणा-या
अजाbची छाननी कIन पुढ8ल कायवाह8 करणे,
लाभाvयाbया नावे @डमांड सॉyट काढणे, कॅश बुक
तपासणे.
इं .गा.यो.

सं.गा.यो. शाखेमCये ूाcत होणारे सामाजक अथ

िलपीक

सहाSय

योजनांया

अजावर

कायवाह8

करणे,

लाभाथVना अनुदान पाठ/वlयाया hंट8ने दे यके
तयार कIन कोषागार कायालयाकडे पाठ/वणे,
देयके मंजरू झा9यावर #या #या लाभाथoया
खा#यावर अनुदान पाठ/वlयाया hंट8ने #या
#या बँकेवर @डमांड सॉyट काढणे व लाभाथीया
याद8सह8त @डमांड सॉyट पाठ/वणे, सव योजनांची
कॅशबुके अGयावत ठे वणे, सं.गा.यो. शाखेमधील
अिधकार8/कमचार8

यांची

वेतन

दे यके,

ूवासभ#ता इ#याद8 दे यके तयार करणे, ःवातंwय
सैिनकांना

दरमहाचे

पेTशन

आदा

करlयाया

hंट8ने दे यके तयार करणे व #या #या बँकेवर
पेTशनचे @डमांड सॉyट काढू न #या #या बँकेस
पाठ/वणे,

करमणूक

कर

वसुलीची

चलने

रजःटरला नsदवून वसुलीचे आदे श अGयावत
ठे वणे, दरमहा मािसक पऽके तयार करणे.
िनवडणूक

लोकसभा

व

/वधानसभा

िनवडणूक1ची

तयार8

नायब

ठे वणे, मतदार याGा अGयावत करणेया hंट8ने

तहसीलदार

कायवाह8 करणे.

िनवडणूक

िनवडणूक /वषयक सव कामकाज पहाणे, मतदान

िलपीक

पेdया,

मतदार

याGा,

िनवडणूक

सा@ह#या अGयावत ठे वणे इ#याद8.

/वषयक

कलम 4 (1) (b)
क’
( ) (i)
( ) नमुना ‘क
ग
अ.ब.

पदनाम

फौजदार8 अिधकार

कोण#या कायGा/ िनयम/शासन
िनणय/ पEरपऽकानुसार

1

कायकार8

कॉलम नं.4 मCये

1. मुंबई पोलीस अिधिनयम,1951

दं डािधकार8

नमूद केले9या

2. िसfयुट8झेशन ऑफ @फनािशयल

हसळा

अिधिनयमानुसार

ऍfट 02

करावयाची कायवाह8

3. महारांश वैGक1य यवसाय

अिभूाय

अिधिनयम,1961
4. शःऽ अिधिनयम,1959
5. पेशोिलयम अिध.1934
6. ःफोट अिध.1934
7. भा.दं .सं.
8. भा.फौ.सं.1973
9. भारतीय नागEरक#व अिध.
10. महारांश ूाणी संर2ण अिध.
1976
11. अनु.जाती व अनु.जमाती
(अ#याचार ूितबंध) अिध.1989
12. महारांश /वधी अिधकार8
िनयम,1961
13. महारांश माम पोलीस अिध.,
1967

कलम 4 (1) (b)
क’
( ) (i)
( ) नमुना ‘क
य
अ.ब.

पदनाम

Tयाियक अिधकार

कोण#या कायGा/ िनयम/शासन
िनणय/ पEरपऽकानुसार

1

तहसीलदार

हfकनsद अपील

हसळा

म.ज.म.सं.1966 चे कलम 147 व
257, मुंबई शेतजमीन व कुळव@हवाट
अिध.1948 चे कलम

2

नायब
तहसीलदार

तबार केसेस

म.ज.म.सं.1966 चे कलम 150

अिभूाय

कलम 4(1) (b) (iii)
िनणय ू@बयेतील पयवे2ण व जबाबदार8चे उ#तरदािय#व िनzत कIन कायपCद8तचे ूकाशन (कामाचा ूकार/नाव)
कामाचे ःवIप

फौजदार8

संबंिधत तरतूद

मुंबई पोलीस अिधिनयम,1951

अिधिनयमाचे नाव

मुंबई पोलीस अिधिनयम,1951

िनयम

शासनाने वेळोवेळ8 जाह8र केलेले िनयम

शासन िनणय

शासनाने वेळोवेळ8 जाह8र केलेले िनयम

पEरपऽके

शासनाने वेळोवेळ8 जाह8र केलेले िनयम

अ.ब.
1

कामाचे ःवIप
हॉटे ल परवाना दे णे

कालावधी/

कामासाठ= जबाबदार

@दवस

अिधकार8

90 @दवस

कायकार8 दं डािधकार8,
हसळा

अिभूाय

कलम 4(1) (b) (iii)
िनणय ू@बयेतील पयवे2ण व जबाबदार8चे उ#तरदािय#व िनzत कIन कायपCद8तचे ूकाशन (कामाचा ूकार/नाव)
कामाचे ःवIप

दाखले दे णे

संबंिधत तरतूद
अिधिनयमाचे नाव

भारतीय सा2ी पुरावा अिधिनयम, 1872, इ#याद8

िनयम

शासनाने वेळोवेळ8 िनह8त केलेल.े

शासन िनणय

शासन िनणय ब.सीबीसी/1468-एम, @द.13.4.1968 व दI
ु ःती
@द.24.4.1968 समाजक9याण /वभागाकड8ल शासन िनणय बमांक
सीबीसी 1098/सीआर/185/ओ.बी.सी./2005 @द.1.1.2005

पEरपऽके

अ.ब.

कामाचे ःवIप

कालावधी/

कामासाठ= जबाबदार अिधकार8

अिभूाय

@दवस
1

2

3

4

1

वारस दाखला

90 @दवस

तहसीलदार

2

जTम/मृ#यु नsद दाखला

7 @दवस

कायकार8 दं डािधकार8

3

ःथािनक वाःतयाचा दाखला

7 @दवस

तहसीलदार

4

ऐपतीचा दाखला

15 @दवस

नायब तहसीलदार, तहसीलदार

5

अिधवास ूमाणपऽ

7 @दवस

कायकार8 दं डािधकार8

6

|येंठ नागर8क दाखला

7 @दवस

तहसीलदार

5

कलम 4(1) (b) (iv) नमुना ‘क
क’
नमुTयामCये कामाचे ूकट8करण
ू#येक कामाची कालमयादाः
अ.ब.

काम/काय

@दवस/ तास पूण

जबाबदार अिधकार8

करlयासाठ=
1
2
3
4

मंडळातील सव गावांची

वषभरात 100 टfके

तपासणी

पूण करणे

जमीन महसूल वसुली

तबार िनवारण
अिधकार8

मंडळ अिधकार8

तहसीलदार

1 ऑग. ते 31 जुलै

सव तलाठ= व मंडळ

तहसीलदार

पयbत

अिधकार8

1 ए/ूल ते 31 माच

सव तलाठ= व मंडळ

पयbत

अिधकार8

90 @दवस

मंडळ अिधकार8

तहसीलदार

मंडळ अिधकार8

तहसीलदार

31 जुलै

मंडळ अिधकार8

तहसीलदार

िनवडणूक1ची कामे

शासनाने /वह8त

मंडळ अिधकार8

तहसीलदार

1) लोकसभा

केले9या नमुTयांत

शासक1य वसुली
/बनशेती परवानगी

तहसीलदार

ूकरणे
5

पैसेवार8
1) नजर पैसेवार8
2) सुधाEरत पैसेवार8
3) अंितम पैसेवार8

6

महसुली @हशोब पूण

15 सcट} बर
31 ऑfटोबर
15 @डस}बर

करणे
7

2) /वधानसभा
3) ज9हा पर8षद
4) पंचायत सिमती
5) मामपंचायत

कलम 4(1) (b) (v) नमुना ‘क
क’
अ.ब.

सूचना पऽकानुसार @दलेले /वषय

िनयम बमांक व वष

महसूल

महारांश जमीन महसूल सं@हता,1966

िनवडणूक

लोकूितिनधी#व कायदा,1951

ज9हा पर8षद व पंचायत सिमती

महारांश ज9हा पर8षद व पंचायत सिमती

िनवडणूका

अिधिनयम,1961

मामपंचायत िनवडणूका

मुंबई मामपंचायत अिधिनयम,1958

3

पुरवठा शाखा

जीवनावँयक वःतू कायदा

4

संजय गांधी शाखा

क}ि शासनाने व रा|य शासनाने वेळोवेळ8

1

2

अिभूाय

जाह8र केले9या रांश8य अनुदान योजनाTवये
कलम 4(1) (b) (v) नमुना ‘क
क’
अ.ब.

शासन िनणयानुसार @दलेले

शासन िनणय बमांक व तार8ख

/वषय
1

डे डःटॉक रजःटर अGयावत
ठे वणे

2

िनवासी मालम#ता बाब

(अस9यास)
Dead stock mentioned under Financial Publication
No.IV
जमाबंद8 आयुfत (संिचत मालम#ता) व िनवासी
मालम#तेचे अिभर2क ब.एससी/ सीईपी//ब.मा/88/
@द. 1.1.1988

3

नकला दे णे

महारांश जमीन महसूल सं@हता,1966 अंतगत

4

खर8प पीक व रaबी

महारांश शासन कृ /ष व जंगल /वभाग पEरपऽक

/पकांसंबंधीची कामे

ब.सी-30 @द.7.10.1955
Under Mannual ABCD list

5

अिभलेख क2

6

गावठाण योजना

7

शासक1य वाहन

8

वेGक1य ूितपूतo

Govt.Mah.Circular No. GTN-183/217/R12/Dt.10/2/1983
Govt.Mah.Resolution No. JRS-1066/111475-(II)-T
Dt.15/11/1967
महारांश शासन, सावजिनक आरोUय /वभाग
ब.एमएजी 1090/3456/ सीआर-320/91/आरोUय-7
@द.14.1.1993

9

वाहने अिधमहण करणे

सामाTय ूशासन /वभाग एमएजी 1076/11177
@द.12.11.1976

10

शासक1 इमारत बांधणे

महसूल व वन /वभाग शासन ापन ब.बीएलड82888/125052/ ू.ब.108/88/ई @द.7.11.1988

11

नैसिगक आप#ती संबंधीची कामे

शासन िनणय महसूल व वन /वभाग
ब.सीएलएस/06-04/ू.ब.168/म-3 @द.19.8.2004

12

मामपंचायत महसूल
समानीकरण अनुदाने

अिभूाय

मुंबई मामपंचायत अिधिनयम,1958

कलम 4(1) (b) (v) नमुना ‘क
क’
अ.ब.

शासन िनणयानुसार @दलेले

शासन िनणय बमांक व तार8ख

अिभूाय

/वषय

(अस9यास)

1

/बनशेती परवानगी

महारांश जमीन महसूल सं@हता,1966 चे कलम 44

2

सरकार8 जिमनीची /व9हे वाट

महारांश जमीन महसूल सं@हता,1966 चे कलम
20,22,25,31,32,34,38,51

3

अ/वभा|य स#ता ूकार जमीन

महारांश जमीन महसूल िनयम पुःतका, खंड2

/वब1 व हःतांतरण
4

शासक1य जिमनीवर8ल

महारांश जमीन महसूल सं@हता,1966 चे कलम 50

अितबमणे दरू करणे
5
6

शासक1य जमीन वनखा#याकडे

महारांश वन अिधिनयम,1927, वन संवधbन

वग करणे

अिधिनयम,1980

दळ8 जिमनीची /व9हे वाट

महारांश वन अिधिनयम,1927, वन संवधbन
अिधिनयम,1980

7

वनेतर जिमनीचे हःतांतरण

महारांश वन अिधिनयम,1927, वन संवधbन
अिधिनयम,1980

8

ह, िनशाणी कायबम

महारांश जमीन महसूल सं@हता,1966

अंमलबजावणी
9

शासक1य येणे वसुली, अ,ब,क

महारांश जमीन महसूल सं@हता,1966

पऽके
10
11

शासक1य कमचा-यांची सेवा

महारांश नागर8 सेवा (िनवृ#ती वेतन) िनयम,

िनवृ#ती

1982 चे कलम 10,65,66

अिधकार8/कमचार8 यांया रजा

महारांश नागर8 सेवा (रजा) िनयम, 1981

कलम 4(1) (a) (vi)
तहसीलदार कायालयाशी संबंिधत उपलaध असले9या दःताऐवजाची याद8

अ.ब.

दःतऐवजा

/वषय

चा ूकार

संबंिधत यfती/

यfतीचे @ठकाण

पदनाम

1

दावा

चालु व@हवाट दायांची नःती

हुजूर रे कॉड @कपर

तहसीलदार कायालय, हसळा

2

दावा

कुळ व@हवाट दायांची नःती

हुजूर रे कॉड @कपर

तहसीलदार कायालय, हसळा

3

दावा

आरट8एस दायांची नःती

हुजूर रे कॉड @कपर

तहसीलदार कायालय, हसळा

4

परवाना

ता#पुरता गौण खिनज परवाना

हुजूर रे कॉड @कपर

तहसीलदार कायालय, हसळा

5

परवाना

अनािधकृ त /बनशेती वापर परवाना

हुजूर रे कॉड @कपर

तहसीलदार कायालय, हसळा

कलम 4(1) (a) (vi)
हसळा येथील तहसीलदार कायालयामधील
अ.ब.

/वषय

दःताऐवजाची वगवार8

दःतऐवजाचा ूकार

ूमुख बाबीची

सुर2त ठे वlयाचा

नःती/मःटर/ नsद

तपशीलवार मा@हती

कालावधी

पुःतक/ हावचर, इ.
1

महसूल

नःती /मःटर /नsद

नःती अ,ब,क,ड

शाखेतील नःती

पुःतक / हावचर

याद8ूमाणे वगवार8 कIन

/मःटर /नsद

अिभलेख क2ात जतन

पुःतक /

करlयात आले आहे त.

हावचर

कलम 4(1) (b) (vii)
हसळा येथील तहसीलदार कायालयालयाया पर8णामकारक कामासाठ= जनसामाTयांशी स9ला मसलत करlयाची
यवःथा

अ.

स9ला मसलतीचा

कायूणालीचे /वःतृत

कोण#या अिधिनयमा/

पुन/ वलोकनाचा

ब.

/वषय

वणन

िनयमा/ पर8पऽकादारे

काळ

सावजिनक शांतता

शांतता किमट8ची बैठक

शासनाने वेळोवेळ8 ूिसCद

आवँयकतेनुसार

व चचा

केले9या अिधिनयम, िनयम

1

व पEरपऽकानुसार
2

तालुका समTवय

जनतेया /व/वध

शासनाने वेळोवेळ8 ूिसCद

सिमती

अडचणी व िनरिनराळया

केले9या अिधिनयम, िनयम

खा#यांकड8ल कामकाज

व पEरपऽकानुसार

दर 3 म@हTयांनी

यांचा समTवय
3

द2ता सिमती

पुरवठयाया /व/वध

शासनाने वेळोवेळ8 ूिसCद

कामांचे िनर82णे

केले9या अिधिनयम, िनयम

म@हTयातुन एकदा

व पEरपऽकानुसार
4

संजय गांधी योजना

लाभाथVचा शोध घेणे व

शासनाने वेळोवेळ8 ूिसCद

3 म@हTयातून

सिमती

िनवड करणे

केले9या अिधिनयम, िनयम

एकदा

व पEरपऽकानुसार

कलम 4(1) (b) (viii) नमुना ‘क
क’
हसळा येथील तहसीलदार कायालयाया सिमतीची याद8
अ.

सिमतीचे

सिमतीचे

ब.

नाव

सदःय

सिमतीचे उ@ंट

@कती वेळा सभा

सभा जन

सभेचा

घेlयात येते

समाTयांसाठ=

कायव#ृ तां

खुली आहे

(उपलaध)

@कंवा नाह8
1

सं.गां.यो.

2 शासक1य

सामाजक

अथ

6 अशासक1य

योजन}तगत

सहाSय

लाभाvयाbना

3 म@हTयातून

होय

एकदा

उपलaध
आहे

अनुदान मंजूर करणे
2

तालुका

2 शासक1य

पुरवठा

/वषयक

द2ता

6 अशासक1य

कामकाजाचा

दरमहा

होय

दरमहा

उपलaध
आहे

आढावा घेणे व सुधारणा
सूच/वणे
3

माम द2ता

3 शासक1य

राःत

भाव

6 अशासक1य

दक
ु ानातून

धाTय

पुरवठा

होणारे

धाTयाबाबत िनयंऽण ठे वणे

दरमहा

होय

उपलaध
आहे

हसळा
हसळा येथील तहसीलदार कायालयातील अिधकाअिधका-यांची व कमचाा-यांची याद8

†.Îú.

†×¬ÖúÖ¸üß /
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö

¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö

úÖµÖÔ¸üŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ
×šüúÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö
×−Ö¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ

ÃÖŸÖŸÖ ÃÖê¾Öê“Öß
ŸÖÖ¸üßÖ

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ
êú¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
úÖµÖÔ¸üŸÖ

´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Îú´ÖÖÓú

1

ÁÖß.¾Öß¸üØÃÖÖ ¾ÖÃÖÖ¾Öê

ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü

´ÆüÃÖôûÖ

24/08/2004

04/07/2014

8888992211

2

ÁÖß.×›ü.‹“Ö.úÖÓ²Öôêû

×−Ö.−ÖÖ.ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü

´ÆüÃÖôûÖ

11/06/1996

7/12/2012

9420391627

3

ÁÖß.Û¾Æü.‹´Ö.−Ö−−Ö¾Ö¸êü

´ÖÆüÃÖã»Ö ÖÖ.ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü

´ÆüÃÖôûÖ

20/09/2012

21/09/2013

9850480883

4

ÁÖß. •Öê.‹ÃÖ.™ëü²Öê

´ÖÆüÃÖã»Ö †.úÖ.1

´ÆüÃÖôûÖ

12/10/2000

02/07/2015

9421159868

5

ÁÖß.¯Öß.‹“Ö.³ÖÖê‡¸Ô ü

´ÖÖÏÖ¸üÖÆê üµÖÖê †.úÖ

´ÆüÃÖôûÖ

05/11/1997

17/07/2013

9422371264

6

ÁÖß´Ö. −ÖãŸÖ−Ö ×¿Ö¾Öôûú¸ü

×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

13/08/2007

21/08/2010

8446783904

7

ÁÖß.•Öê.‹´Ö. ´ÖãúÖê

×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

29/8/2006

29/8/2007

7350569429

8

ÁÖß. ‹ÃÖ. ÃÖß. ¸üÖ•Öê

×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

25/6/1990

06/08/2012

7066545924

9

ÁÖß. ‹ÃÖ. •Öß. ¯ÖÖ™üß»Ö

×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

ÁÖß. •ÖµÖÓŸÖÖ ³ÖÃ´ÖÖ

×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

01/11/2012
04/07/2013

9270915433

10

01/11/2012
04/07/2013

9049723835

11

ÁÖß.•Öß.‹.“ÖÖ™êü

×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

25/08/2014

25/08/2014

9921828671

12

ÁÖß´Ö.™üß.†Ö¸ü.ÃÖÖÖ¸êü

×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

02/06/2012

24/09/2015

7276737619

13

ÁÖß. êú.²Öß. úÖÓ²Öôêû

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

´ÆüÃÖôûÖ

12/12/1991

12/12/1991

9850153550

14

ÁÖß.‹»Ö.›üß.†ÖÓ²ÖÖ¾Ö»Öê

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

´ÆüÃÖôûÖ

16/2/1985

16/2/1985

9423342909

15

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

´ÆüÃÖôûÖ

04/08/2015

04/08/2015

8888353583

16

ÁÖß.¾ÖÖµÖ.™üß.•ÖÖÖ›êü
ÁÖß. ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ úÖÓ²Öôêû

¯ÖÖÆü¸êüú¸üß

´ÆüÃÖôûÖ

ÁÖß. ²ÖÖôûÖ¸üÖ´Ö ˆ³ÖÖ¸êü

Ã¾Ö“”ûú

´ÆüÃÖôûÖ

04/06/2012
12/06/2012

9225498922

17

04/06/2012
12/06/2012

9049815898

¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¿ÖÖÖÖ
1

ÁÖß.‹´Ö.‹ÃÖ.¯Ö¾ÖÖ¸ü

¯Öã¸ü¾ÖšüÖ †.úÖ

´ÆüÃÖôûÖ

26/06/2008

21/01/2013

9767197319

3

ÁÖß. ‹“Ö.²Öß. ¯ÖÖ™üß»Ö

¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

11/09/2004

06/07/2012

9270915433

4

ÁÖß.‹»Ö.‹´Ö.−ÖÖŒŸÖß

Æü´ÖÖ»Ö-ú´ÖÃ¾Öß¯Ö¸ü

´ÆüÃÖôûÖ

13/11/1996

13/11/1996

8149663795

5

ÁÖß.‹´Ö.‹ÃÖ.¾ÖÖœü¾Öôû

ÖÖê¤üÖ´Ö ¯ÖÆüÖ¸êüú¸üß

´ÆüÃÖôûÖ

02/06/2012

02/06/2012

9209605114

ÃÖÓ.ÖÖ.µÖÖê•Ö−ÖÖ ¿ÖÖÖÖ
1

ÁÖß.†ê.†Ö¸ü.•ÖÖ¬Ö¾Ö

ÃÖÓ.ÖÖ.µÖÖê.†.úÖ

´ÆüÃÖôûÖ

21/04/1986

26/07/2015

7588141037

2

ÁÖß´Ö.‹ÃÖ.›üß.×»Ö´Öú¸ü

×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

11/10/2007

11/06/2014

7875871922

×−Ö¾Ö›üÖæú ¿ÖÖÖÖ
1

ÁÖß.‹−Ö.‹»Ö.´ÖÖê¸üê

×−Ö¾Ö›üÖãú −ÖÖ.ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü

´ÆüÃÖôûÖ

21/02/1990

15/7/2015

8605286432

2

ÁÖß. ‹“Ö.ÃÖß.ÆüÖêú

×»Ö¯Ößú

´ÆüÃÖôûÖ

12/01/2015

12/01/2015

9765817170

जन मा@हती अिधकार8,
अिधकार8, सहा.
सहा.मा@हती अिधकार8 व अ/पिलय मा@हती अिधकार8 यांची मा@हती
अ. ब.

कायालयाचे नाव

जन मा@हती अिधकार8 नाव व

सहा.
सहा.मा@हती

अ/पिलय मा@हती

हुा

अिधकार8 नाव

अिधकार8 नाव व हुा

व हु ा
1
2
3
1

तहसीलदार कायालय

ौी.धनंजय कांबळे ,िन.ना.त.

हसळा

हसळा

मंडळ अिधकार8

ौी. ह8.एल. गडदे , मंडळ

हसळा

अिधकार8, हसळा

मंडळ अिधकार8

ौी.ए.आर.जाधव, ू. मंडळ

खामगाव

अिधकार8 खामगाव

तलाठ= सजा हसळा

ौी. एस.जे.सोरे , तलाठ=

--

तहसीलदार हसळा
--

तलाठ= सजा म}दड8

ौी.पी.ड8.पािगरे , तलाठ= म}दड8

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

--

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

--

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

हसळा
2

ौी. /वरिसंग वसावे,

--

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

3

तलाठ= सजा वरवठणे

ौी.एस.के.शहा, तलाठ=

--

वरवठणे
4

तलाठ= सजा के9टे

ौी.के.एस.दे ऊळगावकर, तलाठ=

तहसीलदार हसळा
--

के9टे
5

तलाठ= सजा वारळ

ौी.जी.पी.@दघीकर, ू. तलाठ=

तलाठ= सजा िनगड8

ौीमती ड8.पी.पाट8ल, ू.

--

तलाठ= सजा दे वघर

ौीमती ड8.पी.पाट8ल, तलाठ=

--

तलाठ= सजा कsझर8

ौी.जी.पी.@दघीकर, तलाठ=
कsझर8

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

--

दे वघर
8

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

तलाठ= िनगड8
7

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

वारळ
6

ौी. /वरिसंग वसावे,

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

--

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

9

तलाठ= सजा खामगाव

ौी.बी.ह8.पाट8ल, तलाठ=

--

खामगाव
10

तलाठ= सजा आंबेत

तहसीलदार हसळा

ौी.के.एन.पाट8ल, तलाठ=

--

आंबेत
11

तलाठ= सजा पांगळोली
तलाठ= सजा पांट8

ौी. बी.ह8.पाट8ल, ू.तलाठ=

--

तलाठ= सजा वावे

ौी. जी.आर.शेळके, तलाठ=

--

तलाठ= सजा भापट

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

ौी.के.एन.पाट8ल, ू.तलाठ=

--

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

वावे
14

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

पांट8
13

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

पांगळोली
12

ौी. /वरिसंग वसावे,

ौीमती एस.के.हाऽे, तलाठ=

--

ौी. /वरिसंग वसावे,
तहसीलदार हसळा

भापट

कलम 4(1) (b) (x)
तहसील कायालय हसळा
अ.ब.

वग

वेतन Iपरे षा

येथील अिधकार8/कमचार8 वगाची वेतनाची /वःतृत मा@हती ूकािशत करणे
अतर अनुेय भ#ते
िनयिमत (महागाई भ#ता, घरभाडे ,

ूसंगानुसार

/वशेष (जसे

शहर भ#ता

(जसे ूवास

ूवास

भ#ता)

/ूिश2ण
भ#ता)

1

I

2

II

3

III

4

IV

कलम 4(1) (b) (xi)
हसळा येथील तहसीलदार कायालयाचे मंजूर अंदाजपऽक व खचाचा तपशील यांची /वःतृत मा@हती ूकािशत करणे
अ.ब.

अंदाजपऽक1य शीषाचे वणन

अनुदान

िनयोजत वापर

आिथक अनुदान

(2ेऽ व कामाचा

अपे2त अस9यास

तपशील)

Iपयांत

1

2053 ज.ू.

वेतन

2

2408 पुरवठा

वेतन

3

2053 ज.ू.(संगायो

वेतन

अिभूाय

/इं गायो)
4

2053 ज.ू.

ूवासभ#ता

5

2408 पुरवठा

-

6

2053 ज.ू.(संगायो

ूवासभ#ता

/इं गायो)
7

2053 ज.ू.

कायालयीन खच

8

2408 पुरवठा

-

9

2053 ज.ू.(संगायो

कायालयीन खच

/इं गायो)
10

2053 ज.ू.

भाडे पdटा

11

2408 पुरवठा

-

12

2053 ज.ू.(संगायो

-

/इं गायो)
13

2053 ज.ू.

उ#सव अमीम

14

2408 पुरवठा

-

15

2053 ज.ू.(संगायो

-

/इं गायो)

कलम 4(1) (b) (xii) नमुना (अ)
हसळा येथील तहसीलदार कायालयातील अनुदान वाटपाया कायबमाची संजय गांधी योजने अंतगत कायपCदती
1. संजय गांधी योजना

शासन िनणय बमांक सअयो 2003/ू.ब.159//वसयो @द.14.1.04

2. लाभाथVया पाऽता

@कमान 15 वषापासून महारांश रा|याचा र@हवासी व शासनाने, एखाGा
/व#त संःथेन,े धमादाय संःथेने @कंवा ूािधकरणाने चाल/वले9या कोण#याह8
संःथेची @कंवा िनवासाची अंतवासी नसले9या पुढ8ल ूकारात मोडणा-या
यfती या िनयमानुसार आिथक मदत मंजूर करlयास पाऽ समज9या
जातात.
(अ) अंध, अपंग, 2यरोगी, प2ाघात, ूमःतंकघात, ककरोग, एस,
यासारnया दध
ु र , शाEरर8क व मानिसक आजारामुळे ःवतःची उपज/वका

चालू न शकणा-या 65 वषाप2
े ा कमी वयाचे ःऽी व पुIष.
3. लाभ िमळlयासाठ=या

1) 18 वषाखालील मुलांचे दाखले व ःवतःचा संबंिधत

अट8

मा.पं./नगरपािलका/शाळा सोड9याचा दाखला/िशधाप/ऽकेची ूत/मतदार
याद8 अगर वैGक1य अिधकार8 यांजकड8ल दाखला.
2) सान मुले असतील तर (18 वषावर8ल) मुले कम/वते आहे @कंवा नाह8,
अस9यास #यांया उ#पTनासह #या कुटू ं बाचे उ#पTन या योजनेया लाभ
घेlयाया उ#पTन मयादेपयbत (I.15,000/- वा/षक उ#पTन) असेल तरच
तो लाभास पाऽ ठरतो. #यासाठ= ःवतंऽ अज #या सान मुलांकडू न 6यावा.
असा अज न आ9यास सान मुलामुळे पूवo मंजूर केलेला लाभ #वर8त बंद
केला जातो.
3) उ#पTनाचा दाखलाः मंडळ अिधकार8, नायब तहसीलदार, तहसीलदार
यांनी मामसेवक/तलाठ= यांया िशफारशीवIन @दलेला उ#पTनाचा दाखला.
4) असमथतेचा दाखलाः ज9हा श9यिच@क#सक, वैG@कय अिध2क,
शासक1य वैG@कय महा/वGालये @कंवा #या महा/वGालयाया संबंिधत /वभाग
ूमुखांनी @दलेला दाखला.
5) कोण#याह8 सरकार8 @कंवा /बनसरकार8 @कंवा धमदाय संःथेचा @कंवा
िनवासीगृहाचा अंतवासी नस9याचा दाखलाः मंडळ अिधकार8, नायब
तहसीलदार, तहसीलदार यांनी मामसेकव/तलाठ= यांया िशफारशीवIन
@दलेला दाखला.
6) र@हवासी अस9याचा दाखलाः मामसेवक, तलाठ=, मंडळ अिधकार8,
नायब तहसीलदार @कंवा तहसीलदार यांनी @दलेला र@हवासी दाखला.

4. लाभ िमळlयासाठ=ची

लाभाथoने /वह8त नमुTयातील अज व #या संबंधातले आवँयक कागदपऽे

कायपCदती

जोडू न तहसील कायालयाकडे अज दाखल करणेचा आहे . तं तर तहसील
कायालयाकडू न संबंिधत तलाठ= माफत

सखोल चौकशी कIन अहवाल व

अिभूाय माग/वlयात येतो. सदर अजाची कायालयाकडू न छाननी केली
जाते. छाननीमCये पूतत
 ा करणेची अस9यास संबंिधतांकडू न पूतत
 ा कIन
तं तर संबंिधत किमट8 सदःयांपुढे सदरचे ूकरण मंजूर/नामंजूर कर8ता
ठे वlयात येत.े
5. पाऽता दश/वlयासाठ=

1) /वह8त नमुTयातील अज (दोन ूती)

आवँयक असलेले कागदपऽे

2) वयाचा दाखला.
3) असमथतेचा दाखला.
4) उतपTनाचा
दाखला.
्
5) र@हवासी दाखला.
6) पुरवठा प/ऽकेची सा2ां@कत ूत.
7) मंजूर ूकरणी फोटोया दोन ूती.

6. कायबमाCये िमळणा-या

कोण#याह8 योजना अंतगत कुटू ं बा हणजे पती, प#नी व जाःतीत जाःत

लाभाची /वःतृत मा@हती

तीन मुल.े या सेया अिधन राहून ू#येक लाभाथoस I.250/- या ूामणे
तसचे 18 वषाखालील मुल अस9यास I.250/- असे एकूण I.500/- चे
अनुदान @दले जाते. यापे2ा अिधक जाःतीत जाःत I.625/- ह8 अंितम दे य
अनुदानाची मयादा शासन िनणयात नमूद आहे .

7. अनुदान

वाटपाची

अनुदानाचे वाटप शासनाकडू न उपलaध होणा-या अनुदानानुसार दर ितमाह8

कायपCदती

ःवIपात लाभाvयाbस बँकेदारे अनुदान वाटप केले जाते.

8. स2म अिधका-याचे नाव

तहसीलदार/संजय गांधी नायब तहसीलदार

9. /वनंती अजासोबत

/वनाशु9क

लागणारे शु9क
10. /वनंती अजाचा नमुना

पEरिशंट- नमुना-एक(अ)

11. सोबत जोडणे आवँयक

मुा बमांक पाचमCये नमूद केले9या सव कागदपऽांची याद8नुसार सव

असले9या कागदपऽांची याद8

दःतऐवज हे उ#पTनाया दाख9या यितEरfत सा2ां@कत असणे आवँयक

(दःतऐवज/दाखले)

आहे .

12. जोडकागदपऽांचा नमुना

नमुना- दोन (अ)
नमुना- दोन (ब)
नमुना- दोन (क)
नमुना- दोन (ड)

13. कायपCदती संदभात

उप/वभागीय अिधकार8.

तबार िनवारlयासाठ= संबंिधत
अिधकार8
14. तपशीलवार व ू#येक

रा|य शासनाकडू न ज9हा पातळ8वर योजनािनहाय अनुदान वाटप केले जाते.

ःतरावर उपलaध िनधी उदा.

तं तर ज9हािधकार8 कायालयाकडू न तालुका ःतरावर योजनािनहाय मागणी

ज9हा पातळ8/ तालुका

ल2ात घेऊन अनुदान वाटप केले जाते.

पातळ8 /मामपातळ8
कलम 4(1) (b) (xiii)
तहसीलदार कायालय हसळा यांयाकड8ल परवाTयाची चालू वषाची तपशीलवार मा@हती
अ.

परवाTयाचा ूकार

ब.

परवाना

@दनांक

बमांक

पासून

@दनांक पयbत

साधारण

परवाTयाची

अट8

/वःतृत
मा@हती

1

गौण खिनज

2

हॉटे ल/लॉजंग

सदर परवाTयांसाठ= ःवतंऽ नsदवह8 ठे वणेत आली आहे .

कलम 4(1) (b) (xiv)
हसळा तहसीलदार कायालयात इलेfशॉिनक ःवIपात साठ/वलेली चालू वषातील मा@हती ूकािशत करणे
अ.ब.

दःतऐवजाचा ूकार

/वषय

कोण#या

मा@हती

जबाबदार यfती

इलेfशािनक

िमळ/वlयाची

नमुTयांत

पCदत

1

अिधकार अिभलेख

7/12

संगणक1य

िन.ना.तहसीलदार

2

छपाई केलेले (कागद)

मतदार याGा

संगणक1य

तहसीलदार

कलम 4(1) (b) (xv)
हसळा तहसीलदार कायालयात उपलaध सु/वधांचा तfता ूकािशत करणे
अ.ब.
1

सु/वधेचा ूकार
भेटlयाची वेळ

वेळ
कायालयीन

कायपCदती
-

वेळ
2

सूचना फलक

कायालयीन

-

वेळ
3

मंथालय

कायालयीन

-

वेळ

@ठकाण

जबाबदार

तबार

यfती

िनवारण

तहसील

तहसीलदार/

तहसीलदार

कायालय

नायब

हसळा

तहसीलदार

तहसील

तहसीलदार/

कायालय

नायब

हसळा

तहसीलदार

तहसील

तहसीलदार/

कायालय

नायब

हसळा

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

कलम 4(1) (b) (xvi)
हसळा येथील तहसीलदार कायालयातील शासक1य मा@हती अिधकार8/सहाSयक शासक1य मा@हती अिधकार8/
अ/पलीय ूािधकार8 (तेथील लोकूािधका-याया कायक2ेतील) याची /वःतृत मा@हती
अ. शासक1य मा@हती अिधकार8
अ.ब.

शासक1य मा@हती

पदनाम

काय2ेऽ

प#ता/दरु Cवनी/ ई-मेल

अिधका-याचे नाव
1

ौी.धनंजय कांबळे

अ/पलीय
ूािधकार8

िनवासी नायब

तहसीलदार

तहसीलदार

तहसीलदार

कायालय,हसळा

कायालय,हसळा
02149/232224
tahasilmhasala@gmail.com

तहसीलदार,हसळा

ब. सहाSयक शासक1य मा@हती अिधकार8
अ.ब.

शासक1य मा@हती

पदनाम

काय2ेऽ

अिधका-याचे नाव

प#ता/दरु Cवनी/

अ/पलीय

ई-मेल

ूािधकार8

िन रं क

क. अ/पलीय ूािधकार8
अ.ब.

अ/पलीय ूािधका-याचे

पदनाम

काय2ेऽ

नाव

प#ता/ दरु Cवनी

यांया अिधनःत

/ ई-मेल

शासक1य मा@हती
अिधकार8

1

ौी. /वरिसंग वसावे

तहसीलदार

हसळा

तहसीलदार

मंडळ अिधकार8,

तहसील

कायालय,हसळा

िनवासी नायब

02149/232224
tahasilmhasala@
gmail.com

तहसीलदार

कलम 4(1) (b) (xvii)
हसळा येथील तहसीलदार कायालयाची ूकािशत मा@हती
http://raigad.gov.in/MHASALA/index.html

(/वरिसंग वसावे)
तहसीलदार हसळा
हसळा

