कलम 4 (1) (b) (i)

तहसिलदार तळा सि.रायगड याांच्या कायालयातील कायय व कतयव्य याांचा तपसिल
कायालयाचे नाव

तहसिलदार कायालय,तळा

पत्ता

तहसिलदार कायालय,तळा सि.रायगड

कायालय प्रमुख

तहसिलदार तळा

कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या

महिूल व वन सवभाग

असिनस्त
िािसकय सवभागाचे नाव

महिूल

काययक्षेत्र

तळा तालुका

सवसिष्ट कायय

कायदा-िुववस्था व िवय प्रकारचे प्रिािकीय कामकाि

सवभागाचे ध्येय/िोरण

महिूल विूली करणे

िोरण

वेळोवेळी सवहीत केलेल्या िािकीय िोरणाांप्रमाणे काम करणे.

िवय िांबसित असिकारी/कमयचारी

1. तहसिलदार
2. नायब तहसिलदार
3. अव्वल कारकून
4. मांडळ असिकारी
5. उपलेखापाल
6. सलसपक
7. तलाठी
8. सिपाई
9. कोतवाल़

कायय

महाराष्र िमीन महिूल िांसहता,1966 मध्ये नमूद कायय तिेच िािनाने
वेळोवेळी सवसवि सवषयाांवर तयार केलेली सवसवि पसरपत्रके आसण सनयमाांची
अांमलबिावणी,िवय िांबसित सवषयाांिी सनगडीत कायद्ाांची अांमलबिावणी
करणे,नैिर्गगक आपत्ती, िवय प्रकरच्या सनवडणूका व सवसवि प्रकरच्या गणना
यािारखी इतर कामे करणे

कामाचे सवस्तृत स्वरुप

1.तहसीलदार:-

पर्यवक्ष
े णाची

जबाबदारी,कार्दा

व

सुव्र्वस्था

निर्त्रंण,नवतरण आनण लाभ र्ांचे पर्यवक्ष
े ण.
2.निवासी िार्ब तहनसलदार:- तहनसलदारांच्र्ा अिुपस्स्थतीमध्र्े तर्ांचे
कामकाज पहाणे आनण सवयसाधारण पर्यवक्ष
े ण व तहनसलदारांिी िेमूि
नदलेली इतर कामे.
3.िार्ब

तहनसलदार

(महसूल):-

कुळवनहवाट,अनधकार

अनभलेख,वसूली,गौणखनिज,मग्रारोहर्ो,ग्रा.प./प.स.निवडणूक
तहनसलदारांिी िेमूि नदलेली इतर पर्यवक्ष
े णीर् काम.

तसेच

4.निवडणूक िार्ब तहनसलदार:- निवडणूक नवषर्क तालुका स्तरावरील
कामकाज पहाणे,तहनसलदारांच्र्ा अनधपतर्ाखाली निवडणूक नवषर्क
कामकाज पार पाडणे.
5.संजर् गांधी िार्ब तहनसलदार:- सामानजक अथयसहाय्र् र्ोजिा अन्वर्े
र्ोग्र् लाभाथींची निवड व अिुदाि वाटप प्रनकर्ा
6.पुरवठा अव्वल कारकूि:- सावयजनिक नवतरण व्र्वस्थेचे कामकाज
पहाणे.
7.ट्रेझरी अव्वल कारकूि:-सवय अनधकारी/कमयचा-र्ांचे वेति व इतर भत्ते
आदा करणे,रोख वही नलहीणे,ऐपत दाखले नवतरीत करणे.
8.उपलेखापाल:- मुंबई शेतजमीि कुळवनहवाट अनधनिर्म,1947 िुसार
जनमिीची 32 ग िुसार वसुली करणे,32 म सर्टटनिकेट दे णे,कुळवनहवाट
नवषर्क अन्र् कामे.32 ग वसूलीचे लेखे अद्यर्ावत करणे.
9.मंडळ अनधकारी:-म.ज.म.सं.1966 मधील खंड 4 मध्र्े िमूद महाराष्ट्ट्र
जमीि महसूल मंडळ अनधकारी व मंडळ निरीक्षक (कतयव्र् व कार्य) निर्म
1970 तसेच वेळोवेळी शासिाच्र्ा धोरणान्वर्े वरीष्ट्ठांिी िेमूि नदलेली इतर
कामे.
10.अव्वल कारकूि व नलपीक:- वेळेत वरीष्ट्ठांच्र्ा आदे शान्वर्े नवनवध पत्र
व्र्वहार व कार्ालर्ीि कामकाज नवनवध निर्मांतगयत पार पाडणे.
11.तलाठी:-म.ज.म.सं.1966 मधील खंड 4 मध्र्े िमूद कतयव्र् व कार्य
तसेच वेळोवेळी शासिाच्र्ा धोरणान्वर्े वरीष्ट्ठांिी िेमूि नदलेली इतर कामे.
12.नशपाई:-वरीष्ट्ठ कार्ालर्ांत टपालाची िे-आण करणे व दै िनदि
कार्ालर्ीि कामकाजामध्र्े िेमूि नदलेली कामे करणे.
13.कोतवाल:-दवंडी देणे,टपालाची िे-आण करणे,इतर्ादी
मालमत्तेचा तपशील

मौि मेढा येथील गट नां.

या िागेत िरकारी इमारत

उपलब्ि िेवा

सवसवि प्रकारचे दाखले व परवाने दे णे,तक्रार सनवारण करणे,मासहती
दे णे,इत्यादी.

कायालयीन दू रध्वणी क्रमाांक

(02140) 269317

कायालयीन वेळ

िकाळी 10.00 ते िायांकाळी 6.00 वािेपयंत

िाप्तासहक िुटृी व सवसिष्ट िेवि
े ाठी

दर रनववार,दु सरा अनण चौथा शनिवार शासिािे घोनषत केलेल्र्ा इतर

ठरसवलेल्या वेळा

सुट्या प्रसंगािुरुप लावलेल्र्ा सुट्टीच्र्ा नदवशी होणारे कामकाज.

तहसिलदार कार्ाालर्ाचा प्रारुप तक्ता
तहसिलदार तळा
सनवािी नायब तहसिलदार

नायब तहसिलदार (महिूल)

1.अ.का

1.अ.का.

2.मां.अ.

2.लेखसनक

3.लेखसनक
4.तलाठी
5.सिपाई
6.कोतवाल

नायब तहसिलदार (सनवडणूक)
1.लेखसनक

कलम 4 (1) (b) (i) नमुना ‘क’

तहसिलदार तळा र्ाांचे कार्ाालर्ाचा तपशील
अ.क्र.

पदनाम

आर्गथक असिकारी

कोणत्या

कायदा/सनयम/िािन

सनणयय/पसरपत्रकानुिार
1

तहसिलदार

मुांबई सवत्तीय सनयम,1959 महाराष्र आकस्स्मक खचय
सनयम,1965,महाराष्र सनयमावली खांड1,भारतीय
िरकारी लेखा व लेखा परीक्षण

2

अनुदान वाटप करणे,लेखासिषय

1.िािन

सनणयय

महिूल

व

2245,2235,6245.

क्र.िीएलएि/1097/प्र.क्र.271/म-

वन

सवभाग

वन

सवभाग

3/सद.11.06.1998
2.िािन

सनणयय

महिूल

व

क्र.िीएलएि/202/प्र.क्र.72/म-3/सद.13.3.2002
3

लेखािीषय 2053,सिल्हा

1.िािन सनणयय सवत्त सवभागाकडील पसरपत्रक

प्रिािन,पगार दे यके,प्रवाि

क्र.अांदाि/10.05/प्र.क्र.271/20/05

भत्ता,कायालयीन

3,सद.18 मे,05

खचय,भाडे पटृ ा,इांिन खचय

2.िािन

सनणयय

अथयिांकल्प

क्र.2053/05-06/2

ब-1

सद.30.05.2005
4

अन्न व नागरी पुरवठा,पगार दे यके

अन्न

व

नागरी

पुरवठा

लेखासिषय 2408

क्र.आस्था/5/2405/4/4766/857 सद.21.03.05

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना ‘ख’

तहसिलदार तळा तथा कार्ाकारी दां डाधिकारी तळा र्ेथील कार्ाालर्ातील अधिकारी व कमाचारी
र्ाांची कार्ा व कताव्र् र्ाांचा तपशील

अ.क्र.

पदनाम

कतयव्ये

कोणत्या
कायदया/सनयम/िािन
सनणयय/परीपत्रकानुिार

1

सनवािी

पययवक्ष
े ण:-आलेल्या

अिाबाबत

िांबसित 1.मुांबई पोलीि

नायब

असिकारी याांचेकडू न चौकिी अहवाल प्राप्त असिसनयम,1951

तहसिलदार

करुन घेणे याबाबत िसवस्तर सटपणी तयार करुन 2.सिक्युटीझेिन ऑफ
तहसिलदार याांचेकडे िादर करणे व िादर सफनासियल ऐांक्ट 02
केलेल्या

सटपणीत

सदलेल्या

सनणययाप्रमाणे 3. महाराष्र वैद्कीय व्यविाय

आदे ि/पत्र सनगयसमत करणे,िांबसित सलपीक असिसनयम, 1961
याांचेकडू न कायालयी,पत्रव्यवहार मुदतीत पूणय 4. िस्त्र असिसनयम, 1959
करुन घेणे,िनतेच्या कायालयीन कामकािाच्या 5. पेरोसलयम असि. 1934
दृष्टीने मागयदियन करणे, सिल्हासिकारी व 6. स्फोट असि. 1934
उपसवभागीय असिकारी याांचेकडू न वेळोवेळी ७. भा.दां .िां.
मागसवणेत

येणारी

मासहती

मांडळ ८. भा.फौ.िां.1973

असिकारी,तलाठी याांचेकडू न मागसवणे,िांकसलत 9. भारतीय नागसरकत्् असि.
करुन िादर करणे.

10. महाराष्र प्राणी िांरक्षण
असि. 1976
11. अनु.िाती.व अनु .िमाती
(अत्याचार प्रबबि) असि. 1989
12.महाराष्र सविी असिकारी
सनयम, 1961
13. महाराष्र् ग्राम पोसलि
असि. 1967

2

उप-

मुांबई िेतिमीन व कुळवहीवाट असि.1947 मुांबई िेतिमीन व कुळवसहवाट

लेखापाल

नुिार कुळ ठरसवणे व कुळ ठरसवलेल्या असिसनयम, 1947
िसमनीची 32ग नुिार विुली करणे तिेच 32म
करणे. कुळ वसहवाट दावे चालसवण्यािाठी
तहिीलदाराांना मदत करणे व इतर कुळ
वसहवाट िांदभातील कामे 32ग विुलीचे लेखे
अद्यावत करणे.

असभप्राय

सलपीक
3

आस्थापना:

महाराष्र् नागरी िेवा (सनवृत्ती

महिुल िाखेत आस्थापना बाबत िवय कतयव्् , वेतन) सनयम, 1982 मध्ये
कायालयीन कमयचारी, याांची वेतन दे यके, भत्ते सनयम 10,६५ व ६६.
आदा करणे, प्रवािभत्ता दे यके तयार करणे, मुांबई नागरी िेवा सनयम
दू रध्वनी, वीि दे यके दरमहा तयार करणे, महिूल अहता परीक्षा सनयम
कायालयीन खचय स्टे िनरी, तलाठी कायालय 1999
भाडे दे यक, कमयचाऱयाांिाठी उत्स्व असग्रम दे यके, म.ना.िे. (सिस्् व अपील)
वगय 3 ची िेवा पुस्तके अद्यावत करणे, रोख वही सनयम 1979
सलसहणे, िेवा सनवृत्ती बाबत कागदपत्रे तयार म.ना.िे. (वेतन) सनयम, 1981
करणे, मुांबई नागरी िेवा सनयम 229 प्रमाणे महाराष्र िवयिािारण
दाखले, महिूल अहय ता परीक्षेची मासहती दे णे, भ.सन.सन.सनयम, 1998
कमयचारी याांची रिा मांिुरीबाबत कामे, वेळोवेळी
तहिीलदार िोपवतील ती कायालयीन कामे

4

िसमनबाब:
1)सबनिेती

व

बाांिकाम

परवानगी

अिय-

म.ि.म.िां.1966 चे कलम 44 नुिार सबनिेती
परवानगीिाठी अिय प्राप्् झाल्यानांतर िदर
अिाचे कामी मांडळ असिकारी याांचेकडू न 90
सदविाांच्या आत चौकिी करुन घेणे, चौकिी
अहवाल प्राप्् झाल्यानांतर मा.सिल्हासिकारी
याांचेकडे िादर करणे.
2) िािकीय िसमनीवरील असतक्रमणे:
म.ि.म.िां.१९६६ चे कलम 50 नुिार िािनाकडे
सनहीत अिलेल्या िसमनीवरील असतक्रमणे दू र
करणे व कलम 51 नुिार असतक्रमणे सनयमात
बिसवणे,
झाल्याचे

िािकीय

िसमनीवर

आल्याि

िदर

असतक्रमणदर याांना नोटीिा काढणे

व िी

असतक्रमणे

सनदियनाि

असतक्रमणे

सनयसमत

असतक्रमणदाराांबाबत

करता

येतील

चौकिी

अिा
करुन

मा.सिल्हासिकारी कायालयाकडे िादर करणे.
3) अनासिकृत बाांिकामे:
म.ि.म.िां.१९६६ चे कलम ४४ नुिार परवानगी
न घेता बाांिकामे केल्याचे आढळू न आल्याि
म.ि.म चे कलम ४५ नुिार दां डसनय कारवाई
करणे, अनासिकृत बाांिकामबाबत िांबसां िताि

नोटीि काढणे व अनासिकृत बाांिकामाबाबत
िांबसिताांकडू न दां डाची रक्क्म विूल करणे,
अनासिकृत सबनिेती वापराबाबत तात्पुरत्या
दां डाचे आदे ि दे णे.
4) गावठाण:
गावठाण

सवस्तार

कारणांिाठी

योिना

राबसवली

प्रामुख्याने

तीन

िाते,

1.

लोखिांख्याबाढीमुळे, 2. भटक्या/सवमुक्् िाती/
मागािवगायाांचे

पुनवयिन

करुन

त्याांना

कायमस्वरुपी िागा दे णे व 4. पुरग्रस्् व पुराचा
िोका सनमाण झालेल्याांचे पुनवयिन करणे,
गावठाणिाठी मागणी केलेल्या िसमनीबाबत
मां.अ.कडू न चौकिी करून गावठाण प्रस्तावाची
छाननी

करून

मा.उपसवभागीय

असिकारी

याांचेकडे प्रस्ताव िादर करणे.
5) िािकीय िसमनीचे मागणी:
मागणी केलेल्या अिाचे कामी चौकिी करून
मा. उपसवभागीय असिकारी/ सिल्हासिकारी
याांचेकडे अहवाल िादर करणे.
6) सिलींग िमीन:
वाटप केलेल्या िसमनी त्याच कारणािाठी
उपयोगात आणल्या आहे त अगर किे याबाबत
तपािणी करणे.
7) गौण खसनि:
अनासिकृत रेती, दगड, मुरुम, माती उत्ख्नन
होणार नाही याची दक्षता घेणे व अनासिकृत
उत्ख्नन वाहतूक झाल्याचे आढळू न आल्याि
दां डनीय काययवाही करून दां ड विूल करणे.
5

फौिदारी:
चॅप़्र केिेि, पॅटाका परवाना, लॉबिग परवाना
नुतनीकरण, हॉटे ल परवाना नवीन व त्याचे
नूतनीकरण, नैिर्गगक आपत्ती बाबत कामे,
स्स्परीट परवाना नवीन व नुतनीकरण, कायदा व
िुव््वस्थेबाबत कामे, चालू वहीवाट दावे, सिल्हा
दां डासिकारी याांचेकडू न आलेले अिांचे बाबत
चौकिी करून अहवाल िादर करणे, मुांबई

िेतिमीन व कुळवहीवाट असिसनयम चे कलम
४३ प्रमाणे परवानगी अिाची चौकिी करुनल
अहवाल िादर करणे.
6

सलपीक

प्रिािन:
असभलेख कक्षाबाबत िवय कामे पहाणे. मांडळ
असिकारी याांची दै नांसदनी मागसवणे, मा. मांत्री
महोदयाांचे दौरा काययक्रम, पाणी टां चाई बाबत
कााामे, कोतवाल आस्थापना व दे यकाची कामे.

7

सलपीक

हक्कनोंद:
असिकार असभलेखाची कामे करणे, िमन्व़य
िसमती िभा आयोिन.

8

सलपीक

िमाबांदी:
िाकीय विुली अ,ब,क, पत्रक तयार करणे,
रो,ह,या, िांबि
ां ीची िवय कामे, आर.आर.िी.
िेतूिी िांबि
ां ीत िवय कामे.

9

सलपीक

ग्रा.प./पां.ि.सनवडणूक:
ग्रमपांचायत व पांचायत िसमती सनवडणुकाां
िांबि
ां ीची कामे.

10

सलपीक

बारसनिी:
कायालयात येणारे टपाल आवक नोंदवहीत
नोंदवून कायालयातील िवय िांकलनाकडे दे णे
तिेच बाहे िाणरे टाााल िावक नोंदवहीत
नोंदवून टपालाद्वारे पाठसवणे तिेचे मांडळ
असिकारी, तलाठी याांना नोंदवून दे णे, िर्गवि
पोस्टे ि स्टँ प सहिोब ठे वणे.

11

सलपीक

कूळवहीवाट:
मुांबई िेतिमीन व कुळवसहवाट असिसनयम,
1947 नुिार कुळ ठरवणे व कुळ ठरवलेल्या
िसमनीची 32ग नुिार विूली करणे तिेच 32म
िर्गटसफकेट दे ऊन िदर िसमनी कुळाांच्या नावे
करणे,

कुळवहीवाट

दावे

चालसवण्यािाठी

तहिीलदाराांना मदत करणे व इतर कुळवसहवाट
िांदभातील कामकाि.
12

पुरवठा

पुरवठा सवषयक िवय योिनाांचे कामकाि पाहणे.

अ.का.

1) रास्त भाव िान्व् दु कानदाराांना दरमहाचे िान्व्
िोमवार व गुरूवार या दोन सदविी दे णे. 2)

केरोसिन वाटप परवाना िारकाांना दरमहा
यादीद्वारे वाटप करणे 3) लवी िाखरेचे वाटप
करणे, ४) नवीन सििापत्रीका दे णे.
13

सलपीक

पुरवठा अ.का.याांचे िहा््क म्हणून काम करणे.

14

पुरवठा लेखा

फुड अकाऊांट मॅन्वयुअल प्रमाणे तालुकााा नमुने

अ.का.

ठे वणे व ते सिल्हा कायालयाि दरमहा िादर
करणे, लेखा पसरच्छे दाांची पूतयता करणे,िवय
योिनाांचे सरबेटची बीले पी.एल.ए.नमुना 11 मध्ये
िादर करणे.

15
16

17

पुरवठा लेखा

पुरवठा लेखा अ.का.याांना िहा्यक म्हणून काम

सलपीक

पहाणे.

गोदाम

गोदाम व्यवस्थापक व गोदामपाल याांची सनयम

व्यवस्थापक/

पुस्स्तका मिीााल काययपध्दतीप्रमाणे गोदामाचे

गोदामपाल

सहिोब व सनयत्रांण ठे वणे.

िां.गा.यो.अ.

िांगायो अांतगयत प्राप्त होणा-या िवय अिावर

का.

तलाठी माफयत चौकिी करुन अिावर काययवाही
करुन आवश्यक सटपणीिह िांगायो िसमती
िमोर अिय िादर करणे,वेळोवेळी लाभार्थ्याना
पाठसवण्यात

आलेल्या

अनुदानाची

िांबसित

लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये नोंद करणे,करमणूक
कर विूली बाबत काययवाही करणे,दरमहा विूल
करण्यात आलेल्या करमणूक कर रक्कमेचे
ताळमेळ

पत्रक

तयार

करुन

कोषागार

कायालयामध्ये पाठसवणे व त्याांच्याकडू न मांिूर
करुन घेऊन सिल्हा कायालयात िादर करणे,
स्वातांत्र्य िैसनकाि दरमहाचे पेन्विन आदा
करण्याची

काययवाही

करणे,इां.गा.यो.योिनाांिाठी येणा-या अिाची
छाननी

करुन

करणे,लाभार्थ्यांच्या

पुढील
नावे

काययवाही

सडमाांड

ड्रॉप्ट

काढणे,कॅि बुक तपािणे.
18

इां.गा.यो.

िां.गा.यो.िाखेमध्ये प्राप्त होणारे िामासिक अथय

सलपीक

िहा्य

योिनाांच्या

अिावर

काययवाही

करणे,लाभार्थ्यांना अनुदान पाठसवण्याच्या दृष्टीने
दे यके तयार करुन कोषागार कायालयाकडे
पाठसवणे,दे यके

मांिूर

झाल्यावर

त्या-त्या

लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान पाठसवण्याच्या
दृष्टीने त्या त्या बँकेवर सडमाांड पाठसवणे,िवय
योिनाांची कॅिबूके अद्यावत ठे वणे.िां.गा.यो.
िाखेमिील असिकीरी /कमयचारी याांची वेतन
दे यके,प्रवािभत्ता

इत्यादी

दे यके

तयार

करणे,स्वातांत्र्य िैसनकाांना दरमहाचे पेन्विन आदा
करण्याच्या दृष्टीने दे यके तयार करणे व त्या त्या
बँकेवर पेन्विनचे सडमाांड ड्रॉप्ट काढू न त्या त्या
बँकेि पाठसवणे,करमणूक कर विूलीची चलने
रसिस्टरला नोंदवून विूलीचे आदे ि अद्यावत
ठे वणे,दरमहा मासिक पत्रके तयार करणे.
19

20

निवडणूक

लोकसभा व नवधािसभा निवडणूकीची तर्ारी

िार्ब

ठे वणे,मतदार र्ाद्या अद्यर्ावत करणेच्र्ा दृष्ट्टीिे

तहनसलदार

कार्यवाही करणे.

निवडणूक

निवडणूक

नलपीक

पहाणे,मतदाि पेटर्ा,मतदार र्ाद्या,निवडणूक

नवषर्क

सवय

कामकाज

नवषर्क सानहतर्ा अद्यर्ावत ठे वणे इतर्ादी.

कलम 4 (1) (b) (i) नमुना ‘क’
ग

अ.क्र.
1

पदनाम
काययकारी

फौिदारी असिकार
कॉलम नां.4 मध्ये

कोणत्या कायदया/सनयम/िािन सनणयय/परीपत्रकानुिार
1.मुांबई पोलीि असिसनयम,1951

दां डासिकारी नमूद केलेल्या

2.सिक्युटीझेिन ऑफ सफनासियल एक्ट02

तळा

असिसनयमानुिार

3.महाराष्र वैद्सकय व्यविाय असिसनयम,1961

करावयाची

4.िस्त्र असिसनयम,1959

काययवाही

5.पेरोसलयम असि.1959
6.स्फोट असि.1934
7.भा.दां .िां.
8.भा.फौ.िां.1973
9.भारतीय नागसरकत्व असि.
10.महाराष्र प्राणी िांरक्षण असि.1976
11.अन.िाती व अनु.िमाती(अत्याचार प्रसतबांि)असि.1989
12.महाराष्र सविी असिकारी सनयम,1961
13.महाराष्र ग्राम पोलीि असि.1967

असभप्राय

कलम 4 (1) (b) (i) नमुना ‘क’
र्

अ.क्र. पदनाम

न्वयासयक असिकार

1

हक्कनोंद अपील

तहसिलदा
तळा

2

नायब

कोणत्या कायदया/सनयम/िािन सनणयय/परीपत्रकानुिार

असभप्राय

म.ि.म.िां.1966 चे कलम 147 व 157,मुांबई िेतिमीन व
कुळवसहवाट असि.1948 चे कलम

तक्रार केिेि

म.ि.म.िां.1966 चे कलम 150

तहसिलदार

कलम 4 (1) (b) (iii)
सनणयय प्रसक्रयेतील पययवक्ष
े ण व िबाबदारीचे उत्तरदासयत्व सनसित करुन काययपध्दीतचे प्रकािन (कामाचा प्रकार/नाव)
कामाचे स्वरुप

फौिदारी

िांबसित तरतूद

मुांबई पोलीि असिसनयम,1951

असिसनयमाचे नाव

मुांबई पोलीि असिसनयम,1951

सनयम

िािनाने वेळोवेळी िाहीर केलेले सनयम

िािन सनणयय

िािनाने वेळोवेळी िाहीर केलेले सनयम

पसरपत्रके

िािनाने वेळोवेळी िाहीर केलेले सनयम

ि
अ.क्र. कामाचे स्वरुप

कालाविी/सदवि

कामािाठी िबाबदार असिकारी

1

90 सदवि

काययकारी दां डासिकारी,तळा

हॉटे ल परवाना दे णे

असभप्राय

कलम 4 (1) (b) (iii)
सनणयय प्रसक्रयेतील पययवक्ष
े ण व िबाबदारीचे उत्तरदासयत्व सनसित करुन काययपध्दीतचे प्रकािन (कामाचा प्रकार/नाव)
कामाचे स्वरुप

दाखले देणे

िांबसित तरतूद
असिसनयमाचे नाव

भारतीय िाक्षी पुरावा असिसनयम,1872 इत्यादी

सनयम

िािनाने वेळोवेळी िाहीर केलेले सनयम

िािन सनणयय

िािन सनणयय क्र.िीबीिी/1468-एम,सद.1968 व दु रुस्ती सद.24.04.1968
िमािकल्याण सवभागाकडील िािन सनणयय क्रमाांक िीबीिी
1098/िीआर/185/ओ.बी.िी./2005 सद.1.1.2005

पसरपत्रके
अ.क्र. कामाचे स्वरुप

कालाविी/सदवि

कामािाठी िबाबदार असिकारी

असभप्राय

1

2

3

4

5

1

वारि दाखला

90

सदवि

तहसिलदार

2

िन्वम/मृत्यू नोंद दाखला

7

सदवि

काययकारी दां डासिकारी

3

स्थासनक वास्तव्याचा दाखला 7

सदवि

तहसिलदार

4

ऐपतीचा दाखला

15

सदवि

नायब तहसिलदार,तहसिलदार

5

असिवाि प्रमाणपत्र

7

सदवि

काययकारी दां डासिकारी

6

ज्येष्ठ नागरीक दाखला

7

सदवि

तहसिलदार

कलम 4 (1) (b) (i) नमुना ‘क’

नमुन्वयामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
प्रत्येक कामाची कालमयादा:अ.क्र. काम/कायय

सदवि/ताि पूणय करण्यािाठी

िबाबदार असिकारी

तक्रार सनवारण
असिकारी

1

मांडळातील िवय

वषयभरात 100 टक्के पूणय करणे

मांडळ असिकारी

तहसिलदार

1 ऑग.ते 31 िुलै पयंत

िवय तलाठी व मांडळ

तहसिलदार

गाांवाची तपािणी
2

िमीन महिूल विूली

असिकारी
3

िािकीय विूली

1 एसप्रल ते 31 माचय पयंत

िवय तलाठी व मांडळ

तहसिलदार

असिकारी
4

सबनिेती परवानगी

90 सदवि

मांडळ असिकारी

तहसिलदार

मांडळ असिकारी

तहसिलदार

प्रकरणे
5

6

पैिेवारी
1.निर पैिव
े ारी

15 स्पटें बर

2.िुिारीत पैिेवारी

31 ऑक्टोबर

3.अांसतम पैिेवारी

15 सडिेंबर

महिूली सहिोब पूणय

31 िुलै

मांडळ असिकारी

तहसिलदार

सनवडणूकीची कामे

िािनाने सवहीत केलेल्या

मांडळ असिकारी

तहसिलदार

1.लोकिभा

नमुन्वयात

करणे
7

2.सविानिभा
3.सिल्हा परीषद
4.पांचायत िसमती
5.ग्रामपांचायत

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना ‘क’
अ.क्र. िुचना पत्रानुिार सदलेले सवषय

सनयम क्रमाांक व सवषय

असभप्राय

1

महिूल

महाराष़् िमीन महिूल िांसहता, 1966

2

सनवडणूक

लोकप्रतीसनसित्व कायदा,1951

सिल्हा पसरषद व पांचयात िमीती

महाराष़् सिल्हा पसरषद व पांचायत िमीती

सनवडणुका

असिसनयम,1961

ग्रामपांचयात सनवडणूका

मुांबई ग्रामपांचायत असिसनयम,1958

3

पुरवठा िाखा

िीवनावश्यक वस्तू कायदा

4

िांिय गाांिी योिना

केंद्र िािनाने व राज्य िािनाने वेळोवेळी िाहीर
केलेल्या रास्ष़्य अनूदान योिानन्ववये

कलम 4 (1) (b) (v) नमन
ु ा ‘क’
अ.क्र. िािन सनणययानूिार सदलेले

िािन सनणयय क्रमाांक व तारीख

सवषय
1
2

डे डस्टॉक रसिस्टर अद्यावत

Dead stock mentioned under Financial

ठे वणे

Publication

सनवािी मालमत्ता बाब

िमाबांदी आयुक्त (िांसचका मालमत्ता) व सनवािी
मालमत्तेचे असभरक्षक
क्र.एििी/िीईपी/सब.मा/88/सद.1.1.1988

3

नकला दे णे

महाराष़् िमीन महिुल िांसहता,1966 अांतगयत

4

खसरप व रब्बी सपकािांबि
ां ी कामे

महाराष़् िािन कृषी व िांगल सवभाग
पसरपत्रक क्र.िी-30 सद.7.10.1955

5

असभलेख कक्ष

Under Mannual ABCD list

6

गावठण योिना

Govt.Mah.Cicular No.GTN-183/217/R12/Dt.1./2/1983

7

िािसकय वाहन

Govt.Mah.Resolution No. JRS1066/111475-(II)-T Dt.15/11/1967

8

वैद्सकय प्रतीपुती

महाराष़् िावयिसनक आरोग्य सवभाग
क्र.एमएिी 1090/3456/िीआर320/91/आरोग्य-7 सद.14.1.1993

9

वाहने असिग्रहन करणे

िामान्वय िािन सवभाग एमएिी 1076/11177
सद.12.11.1976

असभप्राय (अिल्याि)

10

िािसकय इमारत बाांिणे

महिुल व वनसवभाग िािन ज्ञापन
क्र.बीएलडी-288/125052/प्र.क्र.108/88/ई
सद.7.11.1988

11

नैिर्गगक आपत्ती िांबसां िची कामे

िािन सनणयय महिुल व वनसवभाग
क्र.िीएलएि/06-04/प्र.क्र.168/म-3 सद
19.8.2004

12

ग्रामपांचायत महिुल

मुांबई ग्रामपांचायत असिसनयम,1958

िमानीकरन अनुदाने

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना ‘क’
अ.क्र. िािन सनणययानूिार सदलेले

िािन सनणयय क्रमाांक व तारीख

सवषय
1

सबनिेती परवानगी

महारष़् िमीन महिुल िांसहता, 1966 चे
कलम 44

2

िरकारी िमीनीची सवल्हे वाट

महारष़् िमीन महिुल िांसहता, 1966 चे
कलम 20,22,25,31,32,34,38,51

3

असवभाज्य ित्ता प्रकार िमीन

महारष़् िमीन महिुल पुस्तीका, खांड 2

सवक्री व हस्ताांतरण
4
5
6

िािसकय िमीनीवरील

महाराष़् वन असिसनयम,1927, वन िांवियन

असतक्रमणे दुर करणे

असिसनयम,1980

िािसकय िमीन वन खत्याकडे

महाराष़् वन असिसनयम,1927, वन िांवियन

वगय करणे

असिसनयम,1980

दळी िमीनीची सवल्हे वाट

महाराष़् वन असिसनयम,1927, वन िांवियन
असिसनयम,1980

7

वनेतर िमीनीचे हस्ताांरण

महाराष़् वन असिसनयम,1927, वन िांवियन
असिसनयम,1980

8

हदद् सनिाणी काययक्रम

महाराष़् िमीन महिुल िांसहता,1966

अमांलबिावणी
9

िािसकय येणे विुली, अ,ब,क

महाराष़् िमीन महिुल िांसहता,1966

पत्रके
10
11

िािसकय कमयचाऱयाची िेवा

महाराष़् नागरी िेवा (सनवृत्ती वेतन) सनयम,

सनवृत्ती

1982 चे कलम 10,65,66

असिकारी/कमयचारी याांच्या रिा

महाराष़् नागरी िेवा (रिा) सनयम, 1981

असभप्राय (अिल्याि)

कलम 4 (1) (a) (vi)
तहसिलदार कायालयािी िांबांसित उपलब्ि अिलेल्या दस्तायेविाची यादी
अ.क्र. दस्ताऐविचा

सवषय

िांबसां ित व्यकती /

प्रकार

व्यक्तीचे सठकाण

पदनाम

1

दावा

चालू वहीवाट दाव्याांची नस्ती

हु िूर रेकॉडय सकपर

तहसिलदार कायालय, तळा

2

दावा

कुळ वसहवाट दाव्याांची नस्ती

हु िूर रेकॉडय सकपर

तहसिलदार कायालय, तळा

3

दावा

आरटीएि दाव्याांची नस्ती

हु िूर रेकॉडय सकपर

तहसिलदार कायालय, तळा

4

परवाना

तात्पुरता गौण खसनि परवाना

हु िूर रेकॉडय सकपर

तहसिलदार कायालय, तळा

5

परवाना

अनासिकृत सबनिेती परवाना

हु िूर रेकॉडय सकपर

तहसिलदार कायालय, तळा

कलम 4 (1) (a) (vi)
तळा येसथल तहसिलदार कायालयामिील दस्ताऐविाांची वगयवारी
अ.क्र.

सवषय

दस्तायेविाचा प्रकार

प्रमुख बाबींची

नस्ती/मस्टर/नोंद

तपसिलवार माहीती

िुरसक्षत ठे वण्याचा कालाविी

पुस्तक/व्हावचर इ.
1

महिुल िाखेतील

नस्ती/ मस्टर/नोंद

नस्ती अ,ब,क,ड यादीप्रमाणे

नस्ती/ मस्टर/नोंद

पुस्तक/व्हावचर

वगयवारी करुन असभलेख कक्षात

पुस्तक/व्हावचर

ितन करण्यात आले आहेत.

कलम 4 (1) (b) (vii)
तळा येथील तहसिलदार कायालयाच्या परीणामकारक कामािाठी िनिामान्वयािी िल्ला मिलत करण्याची व्यवस्था
अ.क्र. िल्ला मिलतीचा
1

काययप्रणालीचे सवस्तृत

कोणत्या

सवषय

वणयन

असिसनयमा/सनयमा/पसरपत्रकाद्वारे

िावयिसनक

िातांता कमीटीची बैठक

िािनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेले

िाांतता

व चचा

असिसनयम, सनयम व

पुनयसवलोकनाचा काळ
आवश्यकतेनुिार

पसरपत्रकानुिार
2

तालुका िमन्ववय

िनतेच्या सवसवि

िािनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या

िमीती

अडचनी व सनरसनराळया

असिसनयम, सनयम व

खात्याकसडल कामकाि

पसरपत्रकारनुिार

दर 3 महीन्वयानी

याांचा िमन्ववय
3

दक्षता िमीती

पुरवठयाच्या सवसवि

िािनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या

कामाचे सनसरक्षणे

असिसनयम, सनयम व

महीन्वयातुन एकदा

पसरपत्रकारनुिार
4

िांिय गाांिी

लाभाथींचा िोि घेणे व

िािनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या

योिन िमीती

सनवड करणे

असिसनयम, सनयम व
पसरपत्रकारनुिार

3 महीन्वयातुन एकदा

कलम 4 (1) (a) (viii) नमुना ‘क’
तळा येसथल तहसिलदार कायालयाच्या िमीतीची यादी
अ.

िमीतीचे

क्र.

नाव

िमीतीचे िदस्य

िमीतीचे उसदद्षष्ट

सकती वेळा

िभा

िभेचा

िभा

िनिामान्वयािाठी

काययवृत्ताां

घेण्यात येते

खुली आहे बकवा

(उपलब्ि)

नाही
1

2

िांगायो

2 िािसकय

िामासिक अथयिहा्य

3

6अिािसकय

योिनेअांतगयत लाभाथययाांना

मसहन्वयातुन

अनुदान मुिूर करणे

एकदा
दरमाहा

तालुका

2 िािसकय

पुरवठा सवषयक

दक्षता

6अिािसकय

कामकािाचा दरमाहा

होय

उपलब्ि
आहे

होय

उपलब्ि
आहे

आढावा घेणे व िुिारणा
िुचसवणे
3

ग्राम दक्षता

3 िािसकय

रास्त भाव िान्वय दु कानातुन

6अिािसकय

पुरवठा होणारे िान्वयाबाबत
सनयांत्रण ठे वणे

दरमाहा

होय

उपलब्ि
आहे

तळा येथील तहसिलदार कायालयातील असिका-याांची व कमयचा-याांची यादी
अ.क्र.

असिकारी/कमयचा-

पदनाम

याांचे नाव

काययरत

ितत िेवच
े ी

िध्याच्या

मोबाईल

अिलेल्या

तारीख

तालुक्यात

क्रमाांक

सठकाणाचा

केव्हापािून

व

काययरत

सनवािाचा
पत्ता
महिूल िाखा
1

श्री.भागवान िावांत

तहसिलदार

तळा

10/08/1982

10/03/2014

8605434513

2

श्री.पराग कोडगुले

सन.ना.तहसिलदार

तळा

02/06/2014

22/08/2016

9028480595

3

श्री.सनसतन पाटील

म.ना.तहसिलदार

तळा

02/05/2015

22/08/2016

9922991655

4

श्री.सनलेि गावणकर

महिूल अ.का.1

तळा

09/11/2004

16/06/2014

9766757979

5

श्रीम.वांदना बागूल

महिूल अ.का.2

तळा

10/03/2008

10/03/2008

9028588149

6

श्री.परमेश्वर खरोडे

उपलेखापाल

तळा

17/10/2007

17/10/2007

9028585985

7

श्री.मािुरी उभारे

सलपीक

तळा

08/05/2008

24/06/2014

7773919516

8

श्री.तुषार िुवे

सलपीक

तळा

30/04/2012

20/05/2008

9665890421

9

श्री.िुरेि असहरे

सलपीक

तळा

25/01/2010

25/01/2010

7083151981

10

श्री.रािेि गांडाळे

सलपीक

तळा

24/11/2014

24/11/2014

8888555038

11

श्री.श्रीपत सिके

सलपीक

तळा

22/04/2015

22/04/2015

9323454027

12

श्री.सवलाि पाटील

वाहन चालक

तळा

08/05/2008

08/05/2008

9272806036

13

श्री.रािेंद्र मानकर

सिपाई

तळा

02/12/2006

21/12/2006

9209841520

14

श्री.मोरेश्वर फुलारे

सिपाई

तळा

23/09/2005

13/06/2007

9260200709

15

श्री.िमािी लेंडे

स्वच्छक

तळा

22/10/2013

22/10/2013

7066853544

16

श्री.श्याम राठोड

रखवालदार

तळा

26/08/2014

26/08/2014

9552238894

17

श्री.िांसदप आखाडे

सिपाई

तळा

17/11/2015

17/11/2015

8087539716

सनवडणूक िाखा
1

श्री.िरद मोते

सनवडणूक ना.तह.

तळा

14/03/1983

16/08/2016

9423091778

2

श्री.भुषण पाटील

सनवणूक सलपीक

तळा

20/04/2015

20/04/2015

7040435202

जि मानहती अनधकारी, सहा.मानहती अनधकारी व अनपनलर् मानहती अनधकारी र्ांची मानहती
अ.क्र. कार्ालर्ाचे िाव
1
2

जि मानहती अनधकारी िाव व

सहा.मानहती अनधकारी

अनपनलर् मानहती

हु द्दा

िाव व हु द्दा

अनधकारी िाव व हु द्दा

तहनसल कार्ालर्

श्री.पराग

श्री.राजेश दत्तात्रर्

श्री. भगवाि सावंत,

तळा

कोडगुले,नि.िा.त.तळा

गंडाळे , नलनपक

तहनसलदार तळा

मंडळ अनधकारी

श्री.डी.जे.पाटील,प्र.मं.अ.तळा

--

श्री. भगवाि सावंत,

तळा
3

तहनसलदार तळा

मंडळ अनधकारी मेढे

श्री.डी.जे.पाटील,मं.अ.मेढे

--

श्री. भगवाि सावंत,
तहनसलदार तळा

4

तलाठी सजा तळा

श्रीम.नप्रर्ांका सतेरे, तलाठी

--

श्री. भगवाि सावंत,

तळा
5
6
7
8

तहनसलदार तळा

तलाठी सजा

श्रीम.वैशाली सतवे,तलाठी सजा

नपटसई

नपटसई

तलाठी सजा

श्रीम.मंजू जाधव, तलाठी सजा

महागांव

महागांव

तलाठी सजा

श्री.गणेश सोिावणे,

तळे गांव

सजा तळे गांव

तलाठी सजा मांदाड

श्री.वामण पवार, तलाठी सजा

--

श्री. भगवाि सावंत,
तहनसलदार तळा

--

श्री. भगवाि सावंत,
तहनसलदार तळा

तलाठी

--

श्री. भगवाि सावंत,
तहनसलदार तळा

--

श्री. भगवाि सावंत,

मांदाड
9
10

तहनसलदार तळा

तलाठी सजा

श्री.नदिेश साळुं खे, तलाठी सजा

मजगांव

मजगांव

तलाठी सजा मेढा

श्री.परेश मोरे, तलाठी सजा मेढा

--

श्री. भगवाि सावंत,
तहनसलदार तळा

--

श्री. भगवाि सावंत,
तहनसलदार तळा

11

तलाठी सजा

श्री.नदिेश साळुं खे, तलाठी सजा

सोिसडे

सोिसडे

--

श्री. भगवाि सावंत,
तहनसलदार तळा

कलम 4 (1) (b) (x)
तहसिल कायालय तळा येथील असिकारी/कमयचारी वगाची वेतनाची सवस्तृत मासहती प्रकासित करणे.
अ.क्र.

वगय

वेतन रुपरेषा

इतर अनुज्ञय
े भत्ते
सनयसमत (महागाई
भत्ता,घरभाडे ,िहर भत्ता)

1

I

2

II

3

III

प्रसंगािुसार

नवशेष (जसे

(जसे प्रवास भत्ता) प्रवास/प्रनशक्षण भत्ता)

4

IV

कलम 4 (1) (b) (xi)
तळा येथील तहसिलदार कायालयाचे मांिूर अांदािपत्रक व खचाचा तपिील याांची सवस्तृत मासहती प्रकासित करणे

अ.क्र.

अांदािपत्रकीय िीषाचे वणयन

अनुदान

सनयोसित वापर (क्षेत्र

आर्गथक अनुदान

व कामाचा तपिील)

अपेसक्षत अिल्याि
रुपयाांत

1

2053 सि. प.

वेतन

2

2408 पुरवठा

वेतन

3

2053 सि.प. (िांगयो/ इांगायो)

वेतन

4

2053 सि. प.

प्रवािभत्ता

5

2408 पुरवठा

-

6

2053 सि.प. (िांगयो/ इांगायो)

प्रवािभत्ता

7

2053 सि. प.

कायालयीन खचय

8

2408 पुरवठा

-

9

2053 सि.प. (िांगयो/ इांगायो)

कायालयीन खचय

10

2053 सि. प.

भाडे पटटा

11

2408 पुरवठा

-

12

2053 सि.प. (िांगयो/ इांगायो)

-

13

2053 सि. प.

उत्िव अग्रीम

14

2408 पुरवठा

-

15

2053 सि.प. (िांगयो/ इांगायो)

-

असभप्राय

कलम 4 (1) (b) (xii) नमुना (अ)

तळा येसथल तहसिलदार कायालयातील अनुदान वाटपाच्या काययक्रमाची िांिय गाांिी योिने अांतगयत काययपध्दती.
1.िांिय गाांिी योिना

िािन सनणयय क्रमाांक िअयो 2003/प्र.क्र.159/सवियो सद.14.01.04

2.लाभार्गथच्या पात्रता

सकमान 15 वषापािून महाराष़् राज्याचा रसहवािी व िािनाने, एखादया सवत्त िांस्थने
बकवा प्रासिकारनाने चालसवलेल्या कोणत्याही िांस्थची बकवा सनवािाची अांतवािी
निलेल्या पुढील प्रकारात मोडणाऱया व्यक्ती या सनयमानूिार आर्गथक मदत मांिुर
करण्याि पात्र िमिल्या िातात.
(अ)अांि अपांग, क्षयरोगी, पक्षाघात, प्रमस्स्तष्कघात, ककयरोग, एडि,यािारख्या दु ियर,
िासररीक व मानसिक आिारामुळे स्वत:ची उपसिसवका चालू न िकनाऱया 65 वषापेक्षा
कमी वयाचे स्त्री व पुरुष.

3.लाभ समळण्यािाठीच्या

1) 18 वषाखालील मुलाांचे दाखले व स्वत:चा िांबसां ित ग्रा.पां./नगरपालीका/िाळा

अटी

िोडल्याचा दाखला/सििापसत्रकेची प्रत/मतदार यादी अगर वैदयसकय असिकारी
याांच्याकसडल दाखला.
2) िज्ञान मुले अितील तर (18 वषावरील) मुले कमसवते आहे बकवा नाही, अिल्याि
त्याच्या उत्पनािह त्या कुटु ां बाचे उत्पन्न या योिनेच्या लाभ घेण्याच्या उत्पन्न मयादे पयंत
(रु. 15,000/- वाषीक उत्पन्न) अिेल तरच तो लाभाि पात्र ठरतो. त्यािाठी स्वतांत्र अिय
त्या िज्ञान मुलाकडू न घ्यावा. अिा अिय न आल्याि िज्ञान मुलाांमूळे पुवी मांिूर केलेला
लाभ त्वरीत बांद केला िातो.
3) उत्पन्नाचा दाखला: मांडळ असिकारी, नायब तहसिलदार, तहसिलदार, याांनी
ग्रामिेवक/तलाठी याांच्या सिफारािीवरुन सदलेला उत्पन्नाचा दाखला.
4) अिमयथतेचा दाखला: सिल्हा िल्यसचसकत्िक, वैदयसकय असिक्षक, िािसकय
वैदयसकय महासवद्ालये बकवा त्या महासवद्ालयाच्या िांबसां ित सवभाग प्रमुखाांनी सदलेला
दाखला.
5) कोणत्याही िरकारी बकवा सबनिरकारी बकवा िमयदाय िांस्थेचा बकवा सनवािीगृहाचा
अांतवािी निल्याचा दाखला: मांडळ असिकारी, नायब तहसिलदार, तहसिलदार, याांनी
ग्रामिेवक/तलाठी याांच्या सिफारािीवरुन सदलेला उत्पन्नाचा दाखला.
6) रसहवािी अिल्याचा दाखला: ग्रामिेवक, तलाठी, मांडळ असिकारी, नायब
तहसिलदार बकवा तहसिलदार याांनी सदलेला रसहवािी दाखला.

4.लाभ समळण्यािाठीची

लाभाथीने सवसहत नमुन्वयातील अिय व त्या िांबि
ां ातले अवश्यक कागदपत्रे िोडू न तहसिल

काययपध्दती

कायालयाकडे अिय दाखल करणेचा आहे . तदनांतर तहसिल कायालयाकडू न िांबसां ित
तलाठी माफयत िखोल चौकिी करुन अहवाल व असभप्राय मागसवण्यात येतो. िदर
अिाची कायालयाकडू न छाननी केली िाते. छाननीमध्ये पूतयता करणेची अिल्याि
िांबसां िताकडू न पुतयता करुन तदनांतर िांबसां ित कसमटी िदस्यापुढे िदरचे प्रकरण
मांिुर/नामांिुर कसरता ठे वण्यात येते.

5.पात्रता दियसवण्यािाठी

1) सवसहत नमुन्वयातील अिय (दोन प्रती)

आवश्यक अिलेले

2) वयाचा दाखला.

कागदपत्रे

3) अिमथयतेचा दाखला.
4) उत्पन्नाचा दाखला.
5) रसहवािी दाखला.
6) पुरवठा पसत्रकेची िाक्षाांसकत प्रत.
7) मांिुर प्रकरणी फोटोच्या दोन प्रती.

6.काययक्रमामध्ये समळणाऱया

कोणत्याही योिनाअांतगयत कुटु ां बा म्हणिे पती, पत्नी व िास्तीत िास्त तीन मुले. या

लाभाची सवस्तृत मासहती

िज्ञेच्या असिन राहू न प्रत्येक लाभाथीि रु.250/- या प्रमाणे तिेच 18 वषाखालील मुल
अिल्याि रु.250/- अिे एकुन रु. 500/- चे अनुदान सदले िाते. यापेक्षा असिक िास्तीत
िास्त रु.625/- ही अांतीम दे य अनुदानाची मयादा िािन सनणययात नमुद आहे .

7.अनुदान वाटपाची

अनुदान वाटप िािनाकडू न उपलब्ि होणाऱया अनुदानानुिार दर सतमाही स्वरुपात

काययपध्दती

लाभार्थ्याि बँकेद्वारे वाटप केले िाते.

8.िक्षम असिकाऱयाचे नाव

तहसिलदार/िांिय गाांिी नायब तहसिलदार

9.सवनांती अिािोबत

सवनािल्क

लागणारे िुल्क
10.सवनांती अिाचा नमुना

पसरसिष्ट- नमुना- एक (अ)

11.िोबत िोडणे आवश्यक

मुददा क्रमाांक पाचमध्ये नमुद केलेल्या िवय कागदपत्राची यादीनुिार िवय दस्तायेवि हे

अिलेल्या कागदपत्राची

उत्पन्नाच्या दाखल्या व्यतीसरक्त िाक्षाांसकत अिणे आवश्यक आहे .

यादी (दस्तायेवि दाखले)
12.िोडकागदपत्राांचा

नमुना- दोन (अ)

नमुना

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

13.काययपध्दती िांदभात

उपसवभासगय असिकारी.

तक्रार सनवारण्यािाठी
िांबसां ित असिकारी
14.तपसिलवार व प्रत्येक

राज्य िािनाकडू न सिल्हा पातळीवर योिनासनहाय अनुदान वाटप केले िाते. तदनांतर

स्तरावर उपलब्ि सनिी

सिल्हासिकारी कायालयाकडू न तालुका स्तरावर योिनासनहाय मागणी लक्षात घेवून

उदा. सिल्हा

अनुदान वाटप केले िाते.

पातळी/तालुका
पातळी/ग्रामपातळी

कलम 4 (1) (b) (xiii)
तहसिलदार कायालय तळा याांच्याकसडल परवान्वयाची चालू वषाची तपसिलवार माहीती
अ.क्र.

परवान्वयाचा प्रकार

परवाना

सदनाांक पािुन

सदनाांक पयंत

क्रमाांक

िािारण

परवान्वयाची

अटी

सवस्तृत
मासहती

1

गौण खसनि

2

हॉटे ल/लॉबिग

िरद परवान्वयािाठी स्वतांत्र नोंदवही ठे वण्यात आली आहे .

कलम 4 (1) (b) (xiv)
नमुना तळा तहसिलदार कायालयात इलेक्रॉसनक स्वरुपात िाठसवलेली चालू वषातील मासहती प्रकासित करणे
अ.क्र.

दस्तायेविाचा प्रकार

सवषय

कोणत्या

मसहती

इलेक़्ीक

समळसवण्याची

नमुन्वयात

पध्दत

िबाबदार व्यक्ती

1

असिकार असभलेख

7/12

िांगणकीय

सन.ना.तहसिलदार

2

छपाई केलेले (कागद)

मतदार यादया

िांगणकीय

तहसिलदार

कलम 4 (1) (b) (xv)
तळा तहसिलदार कायालयात उपलब्ि िुसविाांचा तक्ता प्रकासित करणे
अ.क्र.

िुसविेचा प्रकार

वेळ

काययपध्दती

सठकाण

िबाबदार व्यक्ती

तक्रार
सनवारण

1

भेटण्याची वेळ

कायालयीन

-

वेळ
2

िूचना फलक

कायालयीन

-

वेळ
3

ग्रांथालय

कायालयीन
वेळ

-

तहसिल कायालय

तहसिलदार/नायब

तळा

तहसिलदार

तहसिल कायालय

तहसिलदार/नायब

तळा

तहसिलदार

तहसिल कायालय

तहसिलदार/नायब

तळा

तहसिलदार

तहसिलदार
तहसिलदार
तहसिलदार

कलम 4 (1) (b) (xvi)
तळा येसथल तहसिलदार कायालयातील िािसकय मासहती असिकारी/िहा्यक िािसकय मासहती असिकारी/असपसलय
प्रासिकारी (येसथल लोकप्रासिकाऱयाच्या काययक्षत्रातील) याची सवस्तृत मासहती
अ.िािसकय मासहती असिकारी

अ.क्र. िािसकय मासहती

पदनाम

काययक्षेत्र

पत्ता/दु रध्वनी/ई-मेल

असिकाऱयाचे नाव
1

श्री.पराग कोटगुले

असपलीय
असिकारी

सनवािी नायब

तहसिलदार

तहसिलदार कायालय, तळा

तहसिलदार,

तहसिलदार

कायालय, तळा

02140/269317

तळा

tahasiltala@gmail.com

ब.िहा्यक िािसकय मासहती असिकारी
अ.क्र. िािसकय मासहती

पदनाम

काययक्षत्र
े

असिकाऱयाचे नाव

पत्ता/दु रध्वनी/ई- असपलीय
मेल

असिकारी

सन रां क
क.असपलाय प्रासिकारी
अ.क्र.

असपलाय

पदनाम

काययक्षेत्र

पत्ता/दु रध्वनी/ई-मेल

प्रासिकाऱयाचे नाव

याांच्या असिनस्त
िािसकय मासहती
असिकारी

1

श्री.भगवान िावांत

तहसिलदार तळा तहसिल तहसिलदार कायालय, तळा

मांडळ असिकारी,

02140/269317

सनवािी नायब

tahasiltala@gmail.com

तहसिलदार

कलम 4 (1) (b) (xvii)
तळा येसथल तहसिलदार कायालयाची प्रकासित मासहती
http://raigad.gov.in/TALA/index.html

(भगवान िावांत)
तहसिलदार तळा

