कलम ४ (१) (b) (१)
तहसीलदार महाड िज.रायगड ये थील कायालयातील काय व कतय यांचा तपशील
कायालयाचे नाव

: तह"सलदार कायालय महाड

प#ता

: तह"सलदार कायालय महाड ता.महाड, िज.रायगड

कायालयाचे %मख
ु

: तहसीलदार महाड

शासक(य )वभागाचे %मख
ु

: महसल
ू )वभाग

कोण#या मं.ालयातील खा#या/या अ1धन3त

: महसल
ू )वभाग

काय4े.

: महाड तालुका

कायानु5प

: महाड तालुका

)वशी6ठ काय

: ताल8
ु यातील व कायालयातील कामकाज, उपहारगहृ ाचे
कामकाज पाहणे. )वभागाचे ;येय/धोरण

महसल
ू )वषयक

बाबी/कायदा व सुयव3था ठे वणे, पुरवठा )वषयक बाबी,
भस
ू ंपादन पन
ु वसन, कायालयीन कमचा-या/या आ3थापना
बाबी, आकि3मत म#ृ यू %करणे, चाAटर केसेस,आरटCएस व
टे Eससी अपील,नैस1गक आप#ती पाणी टं चाई,

गावठाण

)व3तार, मुंबई कुळ वIहवाट व शेतजमीन अ1धJनयम
१९४८ मधील कलम ४३ व ६३ नस
ु ार कायवाहC, तक
ु डेबंदC
तुकडेजोड कायदा १९४७ ची अंमलबजावणी, कमाल ज"मन
धारणा कायदा १९६१ ची अंमलबजावणी )वधानसभा व
लोकसभा तसेच िजPहा पQरषद Jनवडणुका, मतदार यादC
अRयावत करणे.
सव संब1धत कमचारC

: १) Jनवासी नायब तह"सलदार
: २) महसल
ू नायब तह"सलदार
आ3थापना "लपीक, ज"मनबाब "लपीक, %शासन,
आर.टC.एस. व एमएजी "लपीक, आवक-जावक "लपीक
यांचे संब1धत पयवश
े नाचे काम करणे.
: ३) Jनवडणक
ू नायब तह"सलदार
लोकसभा,)वधानसभा,)वधान पQरषद,3थाJनक 3वराTय
सं3था यां/या Jनवडणक
ू )वषयकबाबीचे कामकाज पाहणे.
: ४) पुरवठा JनरC4ण अ1धकारC
गोदाम यव3थापक, गोदामपाल, परु वठा अवल कारकून,
पुरवठा उपलेखापाल, पुरवठा "ल)पक,

: ५) संजय गांधी/इंIदरा गांधी योजना नायब तहसीलदार
अवल कारकून, संजय गांधी योजना "ल)पक, इंIदरा गांधी
योजना "ल)पक, यांचे संब1धत पयवश
े नाचे काम करणे.
कामाचे )व3तत
ृ 3व5प

:

आ3थापना

एमएजी

"लपीक,ज"मनबाब
"लपीक,

आवक-जावक

यां/या

संब1धत

कायालयीन

पूण

क5न

घेण.े

कामकाजा/या
कायालयाकडून

X6टCने

"लपीक,%शासन

"लपीक,

प.यवहर

जनते/या

मागदशन

वेळोवेळी,

करणे.

माग)वYयात

व

मद
ु तीत
कायालयीन

िजPहा1धकारC
येणारC

माIहती

मंडळ अ1धकारC तलाठZ यां/याकडून माग)वणे व संक"लत
क5न सादर करणे. धाEय पुरवठा )वषयक बाबींची पत
 ा
ू त
करणे.
लोकसभा,)वधानसभा,)वधानपQरषद,

3थाJनक

3वराTय

सं3था यां/या Jनवडणूक )वषयकबाबींचे कामकाज पाहणे,
मतदार याRया तयार करणे.
काय

: १) आ3थापना "ल)पक
आ3थापना )वषयक बाबी

कामाचे )व3तत
ृ 3व5प

कायालयीन कमचा[यांचे वेतन व भ#ते आदा करणे, सेवा
पु3तके अRयावत ठे वणे, वग ४ चे भ)व6य Jनवाह Jनधी
लेखे अRयावत ठे वणे, कायालयीन खचाची दे यके तयार
करणे रोखवहC अRयावत ठे वणे, %मा\णत %ती दे ण,े
लोकसभा

व

)वधानसभा

Jनवडणक
ू

)वषयक

कामे,

)वधानसभा मतदार संघाची यादC अRयावत करणे.कोतवाल
कमचा[यांचे वेतन व भ#ते अदा करणे.
काय

: २) ज"मनबाब "ल)पक :१
: ज"मन )वषयक बाबी, Qरिहजन अपील, गौण खJनज
उ#खन/खाजगी वन संपादन कायदा १९७५ मधील २२
^बनशेती परवाना चौकशीची %करणे, मंडळ अ1धकारC
दै नIं दनी,

ऐपतीचे

दाखले,७/१२

संगणक(करण,

सेत,ु

गावठाण )व3तार योजना, भस
ू ंपादन कायदा १८९४ व
सध
ु ारCत कायदा १९८४ नस
ु ार कायवाहC करणे, महारा6`
शेतज"मन

धारण

अंमलबजावणी,

कमाल
मुंबई

मयादा

कुळ

कायदा

वIहवाट

व

१९६१

ची

तक
ु डेबंदC

अ1धJनयम १९४७ ची अंमलबजावणी, खाजगी वन कायदा
१९७५ ची अंमलबजावणी करणे.

पन
 सन कायदा १९७० ची अंमलबजावणी करणे, कामाचे
ु व
)व3तत
ृ 3वbप
:cामपंचायतीकडून

गावठाणासाठZ

मागणी

आवdयक

असPयास cामसभेत ठराव यादCसह मंजूर कbन लोकांची
मागणी %ाAत झाPयावर सदर %3तावाची चौकशी क5न
अंJतम कारवाई करणेसाठZ वQर6ठ कायालयाकडे सादर
करणे.
कामाचे )व3तत
ृ 3वbप

:खाजगी वन कायदा १९७५ अEवये कलम २२ अ खालCल
%करणे

JनकालC

रायगड

यांनी

काढणेचे
#यांचक
े डील

अ1धकार
प.

मा.िजPहा1धकारC

g.मशा/अ3था

२/अ-

१०/खा.व. Iदनांक २० जल
ु ै २००२ अEवये मा.उप)वभागीय
अ1धकारC Iदलेले आहे . संपादन झालेPया ज"मनी/या ७/१२
वर नhदC घेणे तसेच Tया ज"मनी पन
ु :3था)पत करYयात
आले Pया आहे त. #या ७/१२ /या इतर ह8कात वने#तर
वापरास बंदC असा शेरा दे ऊन #यां/या नhदC घेणे व Tया
ज"मनी २२ अ चौकशीवर %लं^बत आहे त. या )वभागात
१२ हे 8टर वरCल १८६ %करणे व १२ हे 8टर/या आतील
१५८५ %करणे एकुण १७७१ %करणे %लं^बत असलेPया
%करणाबाबत तलाठZ यां/याकडून सन १९७५ चा ८अ व
७/१२ तसेच #यावरCल फेरफार आज/या तारखेचा ७/१२ व
८अ #यावरCल फेरफार याबाबत %3ताव %ाAत क5न घेऊन
२२ अ चौकशीचे कामी माIहती सादर करणे.
पन
 सन कायदा १९७० बाबत पन
 सीत गावातील बा1धत
ु व
ु व
लोकांनी नवीन गावठाणाची मागणी केPयास ज"मनीची
Jनवड क5न तेथे आवdयक #या सु)वधा पुरवन
ू दे ऊन
लोकांना गावठाण Aलॉट मंजरू क5न तेथे #या स)ु वधा
पुर)वणेबाबतची कायवाहC पारणे. सरकारC ज"मन मागणी
%करणाचे
सरकारC

%3ताव

वQर6ठ

ज"मनीवरCल

कायालयास

सादर

करYयासंबध
ं ीची

कायालयास

अJतgमणाचे

करणे,

कायवाहC

अन1धकृत
करणे,

सादर

करणे,

%3ताव

वQर6ठ

बांधकामे

शासक(य

दरू

ज"मन

भाडेपlय
ु त वाढCचे %3ताव वQर6ठ कायालयास
् ा/या मद
सादर करणे. गौणखJनज उ#खनन परवानगी %करणे मंडळ
अ1धकारC यां/याकडून चौकशी अहवाल मागवन
ु %करणांचे
छाननी क5न माEयतेसाठZ सादर करणे, मंजुरC आदे श

मंडळअ1धकारC माफत चौकशी क5न दं डJनहाय कायवाहCचे
%3ताव माEयतेसाठZ सादर करणे व अमंल बजावणीसाठZ
मंडळ अ1धकारC यांचेकडे पाठ)वणे, खाजगी वन संपादन
कायदा

१९७५

मधील

२२

अ

चौकशी

बाबत

अंमल

बजावणीमधील १२ हे 8टर खालCल २२ अ ची %करणे
चौकशी करणे, ऐपतीचे दाखPयाम;ये तलाठZ यांचक
े डून
चौकशी अहवाल माग)वYयात येऊन %3ताव मंजुरC करता
सादर करणे व ऐपतीचे दाखले )वतरCत करणे. ७/१२
संगणक(करणबाबतचे

माIहती

संक"लत

क5न

तो

िजPहा1धकारC कायालयास सादर करणे. मंडळ अ1धकारC
दै नIदEया मा.उप)वभागीय अ1धकारC यां/याकडे पाठ)वणे.
३) %शासन "ल)पक
: पीक पैसेवारCची माIहती संक"लत करणे व %"स;द
करणे, अ"भलेख क4, कृषी गणना, वाoयांचे महसल
ु C
गावात bपांतर, %मा\णत %ती दे ण,े )व)वध सभा.
कामाचे )व3तत
ृ 3वbप

:तलाठZ व मंडळ अ1धकारC यांचेकडून )पक पैसेवारCची
माIहती संक"लत करणे व %"सpीची कारवाई करणे.
अ"भलेख क4ाम;ये पाठ)वYयाचे कागदप.ांचे वगqकरण
क5न घेYयाचे काम सव कायसनाकडून क5न घेणे व
वगवारC

नस
ु ार

अ"भलेख

क4ात

लावणे.राजीव

गांधी

%शासक(य गJतमान अ"भयान अंतगत %3ताव माग)वणे
व उप)वभाग स"मती पढ
ु े सादर करणे. )व)वध स"मती,
तलाठZ व मंडळ अ1धकारC यां/या सभांचे आयोजन करणे,
महसल
ू

अ1धका-या/या

सभाची

माIहती

संक"लत

करणे,वाoयाचे महसल
ु C गावात bपांतराचे %3ताव वQर6ठ
कायालयास सादर करणे.%मा\णत %Jत दे ण.े कृषी गणना
कामकाज पाहणे.
४) आवक-जावक "लपीक,
: आवक-जावक प.यवहार नोदा)वणे,
: कायालयीन आवक-जावक प.यवहाराची नhद वहCत नhद
करणे

काय

त8याचा

एक.ीत

संक"लत

करणे.

कायवाहCसाठZ सबंधीताकडे पाठ)वणे.
५) एमएजी "लपीक,
: आकि3मत म#ृ यू %करणे, बंदक
ू परवाना नत
ु Jनकरन, %ेस
अ̆̆8ट

खालCल

कामे,

हrपार

%3ताव,

च̆Aटर

केसेस,

उपकारागह
ु ार
ृ , रो.ह.यो.अंतगत मंजूर नhदणी व मापदं डानस
तपासणी cामपंचायत Jनवडणूक.
कामाचे )व3तत
ृ 3वbप

: पोलCस )वभागाकडून %ाAत होणा[या आकि3मक म#ृ यू
%करणात

मत
ृ

य8तीं/या

नातेवाईकास

चौकशीसाठZ

बोल)वYयाचे प. दे ण,े %करणाची छाननी क5न Iटपणीसह
आदे श

3वा4रCसाठZ

सादर

करणे,

3वा4रCत

आदे श

संबधीत कायालयास पाठ)वणे, बंदक
ू परवाना नत
ु नीकरन
करYयाची %करणे 3वा4रCसाठZ सादर करणे, %ेस अ̆̆8ट
खालCल घोषणाप. नhद)वणे, हrपार %3ताव, दा5बंदCची
केसेस, च̆Aटर केसेस, रो.ह.यो.अंतगत मंजूर नhदणी व
मापदं डानस
ु ार

तपासणी

या

बाबत

कामकाज

पाहणे,

cामपंचायत Jनवडणुका मुदतीत पार पाडणे. उपकारागहृ ाचे
कामकाज पाहणे.
काय

:६)आर.टC.एस."ल)पक
:म.ज.म.अ1धJनयम १९६६ नस
ु ार दावे,

कामाचे )व3तत
ृ 3वbप

:महारा6` ज"मन महसल
ू अ1धJनयम १९६६ नस
ु न दायाचे
कामकाज पाहणे व वQर6ठ कायालयास माIहती पाठ)वणे.

काय

७)आर.ई.हC."ल)पक
: वसल
 ा,
ु C, अंतगत लेखा तपासणी पत
ू त

कामाचे )व3तत
ृ 3वbप

:ज"मन महसल
ू वसल
ु Cची कायवाहC करणे, अंतगत लेखा
तपासणी अहवाल पत
 ा करणे.
ू त

काय

८)नैस1गक आप#ती "ल)पक
: नैस1गक आप#ती नुकसानी अनद
ु ान वाटप

कामाचे )व3तत
ृ 3वbप

: नैस1गक आप#ती अनुदान वाटप ^बले तयार क5न
नैस1गक आप#तीमधील घरां/या नुकसानीबाबत हA#याचे
वाटप करणे.

काय

९)पुरवठा शाखा
:धाEय परु वठा )वषयक बाबीची माIहती पत
 ा करणे
ू त

कामाचे )व3तत
ृ 3वbप

:महारा6` अEन धाEय, "शधावाटप (िदतीय) आदे श १९६६
व महारा6` अनस
ु 1ू चत व3तू (वाटपाचे Jनयमन) आदे श
शासन Jनणय gमांक अEन व नागरC पुरवठा )वभाग
यांचक
े डील

Jनणय

सा)वय/१०९९/%.g.८५९९/नाप/ु २८

Iदनांक १५/१/२००० व मा.िजPहा1धकारC रायगड यांचक
े डील
प. gमांक परु वठा/कात-२/५४८३/०१/Iदनांक १६/६/१ नस
ु ार
रा3त भाव धाEय दक
ु ान मंजुरCचे व केरोसीन दक
ु ान

मंजुरCचे अ1धकारC िजPहा पुरवठा अ1धकारC यांना %धान
करYयात
सा)वय

आले

होते.

आता

शासानाने

१०९९/%,g.८५९९/नाप/ु -२८

शा.नी.gमांक

Iदनांक

१५/९/२००५

अEवये उप)वभागीय अ1धकारC यांना धाEय दक
ु ान व
रॉकेल मंजुरCचा अ1धकार %ाAत झालेला असन
ू शासना/या
ठरवन
ू IदलेPया गावी धाEय दक
ु ानाची मागणी असPयास
#यानस
ु ार धाEय दक
ु ान व रॉकेल दक
ु ान मंजूर करYयाची
कायवाहC

करणेबाबत

आवdयक

पत
 ा
ू त

करणे.

धाEय

पुरवठा )वषयक बाबींची पत
 ा करणे. रे शन काड )वतरCत
ू त
करणे व ग̆स नhदC घेणेबाबतची कायवाहC करणे.
काय

९)Jनवडणक
ू शाखा
:लोकसभा, )वधानसभा, )वधानपQरषद 3थाJनक 3वराTय
सं3था यां/या Jनवडणूक )वषयकबाबींचे कामकाज पाहणे.

कामाचे )व3तत
ृ 3वbप

: लोकसभा, )वधानसभा, )वधानपQरषद, 3थाJनक 3वराTय
सं3था यां/या Jनवडणूक )वषयक बाबींचे कामकाज पाहणे.
मतदार याRया तयार करणे Jनवडणूक )वषयक खचाचे
Iहशोब ठे वणे. Jनवडणूक खचाचे दे यक तयार करणे.
१०) संजय गांधी /इंIदरा गांधी योजना शाखा

काय

:संजय गांधी योजना, इंIदरा गांधी योजना, sावण बाळ
योजना यां/या संब1धत लाभाtयाuना अनुदान वाटपाचे काम
करणे.

कामाचे )व3तत
ृ 3वbप

:संजय गांधी योजना. इंIदरा गांधी योजना, sावण बाळ
योजनां/या संब1धत लाभाtयाuना अनद
ु ान वाटपाचे काम
करणे.

मालम#तेचा तपशील

:या कायालयाची मालम#ता – अPपबचत भवन इमारत,
कायालय इमारत आहे .

उपलwध सेवा

: सेवा नाहC

सं3थे/या संरचना#मक त8#याम;ये काय

:तहसीलदार

3तरावरचे तपशील

:१) Jनवासी नायब तहसीलदार
:आ3थापना "ल)पक
:ज"मनबाब "ल)पक
:%शासन "ल)पक
:आर.टC.एस."ल)पक
:एमएजी "ल)पक
:आवक जावक "ल)पक

२)महसल
ू नायब तहसीलदार
३)Jनवडणक
ू नायब तहसीलदार
:Jनवडणक
ू "ल)पक
४)पुरवठा अ1धकारC (पुरवठा शाखा)
:पुरवठा अवल कारकून
:पुरवठा उपलेखापाल
:गोदाम यव3थापक
:गोदामपाल
:पुरवठा "ल)पक १
:पुरवठा "ल)पक २
५) संजय गांधी /इंIदरा गांधी योजना नायब तहसीलदार
: संजय गांधी /इंIदरा गांधी योजना अवल कारकून
: संजय गांधी /इंIदरा गांधी योजना "ल)पक
: इंIदरा गांधी योजना "ल)पक
कायालयीन दरू ;वनी gमाक व वेळा

: ०२१४०-२६२६३२
: सकाळी १०.०० ते ५.४५ (कागदोप.ी)

साAताIहक सl
े ाठZ ठर)वलेPयावेळा : मIहEयातील दस
ु ी व )वशी6ट सेवस
ु रा व चौथा शJनवार
: मIहEयातील सव र)ववार (कागदोप.ी)
)व"श6ठ सेवेसाठZ वेळा ठर)वPया नाहCत.

