माहितीचा अधिकार अधिनियम - 2005
कलम - 2 एच िमुिा -अ
माहितीचा अधिकार अनिनियम - 2005 अन्वये ववभागवार लोकप्राधिकारी याांची यादी.
शासकीय ववभागाचे िाव :- तिसील कायाालय,औसा
कलम 2 (एच) ए/बी/सी/डी
अ.क्र.

1

लोकप्राधिकारी संस्था

तिसील कायाालय, औसा

संस्था प्रमुखाचे पदनाम

तिसीलदार औसा

1

ठिकाण/पत्ता
तिसील कायाालय औसा
जिल्िा लातूर.



कलम 4 (1) (बी) (एक)
औसा तालक
ू ा जिल्हा लातरू येथील तहसील कायाालयातील कामे व कताव्ये यांचा तपशिल

कायाालयाचे नाव :-

तहसील कायाालय, औसा

1.

पत्ता :-

तहसील कायाालय, औसा, जिल्हा-लातूर.

2.

कायाालय प्रमख
ू :-

तहसीलदार, औसा

3.

िासककय ववभागाचे नाव :-

महसूल ववभाग

4.

कोणत्या मंत्रालयीन खात्याच्या अधिनस्तः

महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई-32

5.

कायाक्षेत्र :-

6.

भौगोलीक क्षेत्र:-

औसा तालक
ू ा
औसा तालूक्यातील 122448

हे क्टर

लागवडीयोग्य 110251 हे क्टर


महसल
ू ी गावे

130.

कायाािूरुप :1.

वविजटट काये

2.

कायाक्षेत्रातील मुख्य प्रिासकीय अधिकारी म्हणून काम पाहणे.

3.

महसूली कामाबाबत ननयंत्रण व िबाबदार.

4.

तालुका कायाकारी दं डाधिकारी नात्याने कायदा व सुव्यवस्था राखणे.

5.

रोहयो योिनेच्या तालक
ू ा स्तरीय सधचव.

6.

सावािननक ववतरण व्यवस्थेचे ननंयत्रण करणे.

7.

सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून काम पाहणे

8.

सहाय्यक ननवडणक
ु ननणाय अधिकारी (वविानसभा), सक्षम अधिकारी (ग्रापनी), ननननअ (जिपपंस /
ववननठदा टट सहकारी संस्था / नगर परीषदा)

9.


सामाजिक अथासहाय्य योिनेचा सधचव

कृषी गणिा, िि गणिा, आधथाक गणिा तालूका स्तरीय प्रमुख ववभागाचे ध्येय िोरणे :1. महसूल िमा करणे व िमीनी संबंधिचे अशभलेख अ'ाावत करुन संभाळणे.
2. प्रमूख प्रिासकीय अधिकारी या नात्याने तालक
ू ा स्तरावर िासनाचे प्रनतननधित्व करणे.

सवा सांबांधित कमाचारी :1. कायाालय प्रमख
ु -

2. नायब तहसीलदार

3.अव्वल कारकुन

4. शलपीक

तहसीलदार

वगा 1

महसल
ू 1

वगा 2

पूरविा

वगा 2

महसूल 2

वगा 2

संगायो

वगा 2

ननवडणूक

वगा 2

पूरविा (3 पदे )

वगा 3

महसूल (3 पदे )

वगा 3

संगायो (2 पदे )

वगा 3

रोहयो (1 पद)

वगा 3

महसल
ू (10 पदे )

वगा 3

2

पूरविा (2 पदे )

वगा 3

संगायो (1 पदे )

वगा 3

इंगायो (1 पद)

वगा 3

ननवडणूक (1 पद)

वगा 3

मालमत्तेचा तपशलल :तिसील कायाालय औसा याांचे कडील वापरासाठीची स्थावर मालमत्ता
इमारत

हठकाण

1. तिसील कायाालय औसा

औसा

2. तिसीलदार निवासस्थाि

औसा

3. शासकीय गोडावूि

औसा
टाका

उपलब्ि सेवा :सेतू सवु विा केंद्र व 11 मिाईसेवा केंद्र - अांतगात निगामीत िोणारे ववववि प्रकारचे खाललल 54 प्रमाणपत्र
िेटि नागररक प्रमाणपत्र,

बबगर िेतकी िमीन परवांनगी प्रमाणपत्र,

वंिावळीचे प्रनतज्ञापत्र,

िेतकरी प्रमाणपत्र,

दगडखानपट्टा परवाना,

प्रमाणीत नक्कल शमळणे बाबत अिा,

अल्पभुिारक िेतकरी असल्याचे प्रनतज्ञापत्र,

प्रमाणीत नक्कल शमळणे बाबत अिा (तहसीलदार),

पत दाखला,

प्रमाणीत नक्कल शमळणे बाबत अिा (उपववभागीय अधिकारी),

शमळकतीचे प्रमाणपत्र,

प्रमाणीत नक्कल शमळणे बाबत अिा (जिल्हाधिकारी),

वय राटरीयत्व आणण अधिवास प्रमाणपत्र,

भुमी अशभलेख नक्कलासािी अिा,

गौण खननि परवाना,

िातीचे प्रमाणपत्र मरािा,

वारसा प्रमाणपत्र,

िातीचे प्रमाण्पत्र SBC-A, िातीचे प्रमाणपत्र मरािा (आमी),

रठहवास प्रमाणपत्र,

अकृवषक परवाना )N.A.) परवाना,

संस्कृनतक कायाक्रम परवाना,

३०मठहला आरक्षण प्रमाणपत्र %,

स्टोन क्रिर परवाना,

भुशमहीन िेतकरी दाखला,

नॉन कक्रशमलेअर नुतनीकरण प्रमाणपत्र,

िस्त्र परवाना नुतनीकरण,

सवासािारण प्रनतज्ञापत्र,

केबल चालक परवाना,

७१२ डीिीटल स्वाक्षरीसह/,

केबल चालक परवाना नुतनीकरण,

७१२ उतारा/,

स्पोटके ववक्री परवाना,

८ अ उतारा,

दय्ु यम रे िनकाडा,

नॉनकक्रमीलेर प्रमाणपत्र,

नववन रे िनकाडा,

िातीचे प्रमाणपत्र SC,

िुने रे िनकाडा रद्य करुन नवीन रे िनकाडा दे ण,े

िातीचे प्रमाणपत्र ST,

रे िनकाडा नाव वाढववणे,

िातीचे प्रमाणपत्र OBC,

रे िनकाडा मिन
ू नाव कमी करणे,

िातीचे प्रमाणपत्र SBC,

रे िनकाडा नुतनीकरण करणे,

िातीचे प्रमाणपत्र VJNT,

ववभक्त रे िनकाडा दे णे,

िातीचे प्रमाणपत्र Buddhism,
केंद्र सरकारमिील पदासािी िातीचे प्रमाणपत्र,
स्थलांतरीत िात प्रमाणपत्र,
मठहतीचा
प्रमाणपत्र,

अधिकार

अधिननयम

मुस्लीम िात प्रमाणपत्र,

कौटुंबबक अथीक सहाय्य,

इंठदरा गांिी सामािीक कल्याण योिना,
२००५

प्रकल्पग्रस्त लोकांचे मालकी हस्तांतरण करणे,
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2. सांगणकककृत 7/12 -

सांस्थेच्या सांरचिात्मक तक्तत्यामध्ये कायाक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशलल
स्थर

कायाक्षेत्र

तहसील स्तर

संपूणा तालक
ू ा

तहसीलदार

मंडळ स्तर

मंडळ ववभाग

मंडळ अधिकारी

ग्राम स्तर

सजिांतगात गावे

तलािी

कायाालयीि दरु ध्विी क्रमाांक व वेळा :दरु ध्वनी क्रमांक

-

वेळ

तहसील कायाालय

-



अधिकारी

लातरू -02383-222026

सकाळी 10.00 ते सायं 5.45 वा.
साप्ताठहक सूट्टी -

रवववार

दस
ू रा व चौथा िननवार

नतसरा िननवार अशभलेख अदयाावतीकरण ठदवस व टे क सॅटरडे(मा.जिल्हाधिकारी यांचे सच
ु नेनुसार)

कायाालयाचा प्रारुप तक्तता.

कायाालय प्रमख
ु

तहसीलदार

क्षेत्रीय स्तर

मंडळ अधिकारी

सजिा

तलािी
शाखा

िायब तिसीलदार

अ.का.

ललपीक

लशपाई

मिसुल शाखा

2

3

10

7

निवडणुक शाखा

1

0

1

0

पुरवठा शाखा

1

3

2

4

सांगायो शाखा

1

2

2

-

रोियो शाखा

0

1

0

-

कलम 4 (1) (ड) (II) िमूिा - अ


अ.क्रं

औसा येथील तहसील कायाालयातील अधिकारी व कमाचारी यांचा अधिकार तपिील

पदनाम

आधथाक अधिकार

ननयम/अटी/िती/

तहसीलदार

1) बदली झालेंल्या िासकीय कमाचा-याला वेतन अॅग्रीम प्रवास

ननयम 136,137,139

भत्ता, अॅग्रीम इ. मंिूर करणे.

2) दौ-यावर िाण्यासािी रािपबत्रत अधिका-यांना प्रवास भत्ता
अॅग्रीम मंिूर करणे.

3) दौ-यावर िाण्यासािी अरािपबत्रत अधिका-यांना प्रवास भत्ता
अॅग्रीम मंिूर करणे

4) एक वषाापेक्षा अधिक परं तू सहा वषाापेक्षा अधिका नाही अिा

ननयम- 142 अ
ननयम- 142 क
ननयम- 142 क

कालाविी पयंत प्रिासकीय कारणास्तव पबंधित राठहलैल्या

िासकीय कमाचा-यांच्या स्वतःच्या िरुन व भत्याच्या अथवा
वेतन वाढीच्या थकबाकीच्या रकमा प्रदान करण्यास मंिूरी दे णे.
5) सेवेत असताना मत्ृ यू पावलेल्या िासकीय कमाचा-यांच्या

ननयम-142

6) िडवस्तू संग्रहातील ननरुपयोगी वस्तू ननलेणखत करणे.

ननयम-146

कूटूंबाला अॅग्रीम मंिूर करणे.

7) जया प्रकरणी संबंधित िासकीय कमाचा-याला दोषी िरण्यात

ननयम-146

आले असेल ककवंाा दोषमूक्त केले असेल अिा अफरा-

तफरी,अपहार,चोरी वगैरे कारणापूरते झालेली सावािननक द्रव्याची
हानी ननलेणखत करणे.

8) आकजस्मक खचाास मंिूरी दे णे.

महा आकजस्मक खचा ननयम-

9) सशमती-आयोग याच्या सभासदांना तेसच कायाालयीन

ननयम-31 अ

औपचारीक बैिकीतील सदस्यांना ठदलेल्या अल्पोपहार/
चहापानाच्या खचाास मंिूरी दे णे.

4

1965, ननयम-19 पररिजटट-4

10) िासकीय वाहनांच्या दे खभालीवरील तो सूजस्थतीत

िे वण्यासािी आणण त्यांच्या दरु
ू स्तीसािीच्या खचाास मंिूरी दे णे.

ननयम-69
पेरोल वाहनांसािी 6000 रु.
पयंत.
डडझेल वाहनांसािी 8000 रु.
पयात.

11) िासकीय वाहनांसािी पेरोल/ डडझेल ऑईल खरे दी

ननयम-69

करण्यासािी 3000 शलटरपयंत खचा करणे.
12) टं कलेखन यंत्र दरु
ू स्तीय मंिरू ी दे णे.

ननयम-76

13) छायाप्रती, कोटा फी, मूद्रंााक वगैरे प्रयोिनासािी तातडीच्या

ननयम-73

14) साठहत्य , पत्रके, छपाई करण्यासािी िासकीय मड
ू णाल्याला

ननयम-79

15) फननाचर दरु
ु स्ती खचा मंिूरी दे णे. (रु. 2000 रु. पयंत)

ननयम-89

17) संदभा पूस्तके, प्रकािने ववकत घेणेस मंिूरी दे णे.

ननयम-140

वेळेचा खचा करणेस मंिरू ी दे णे.
ननदे ि दे णे.

16) चतूथा श्रेणी कमाचा-यांना गणवेि मंिूर करणे.

ननयम-104

18) ग्रंथालयातील पूस्तके/ग्रंथ ननलेखनास मंिूरी दे ण.े

ननयम-187

20) राटरीय सामाजिक अथासहाय्य योिनेचे लाभयांची अनूदान

िा.नन.प.ू सा.अ.यो.2003/प्र.क्र.1

19) गोदाम तूट 2500 रु. पयंत ननलेणखत करणे.
मंिरू करणे

59/वव.स.यो.ठद. 14 िानेवारी
2004.

21) नैसगीक आपत्ती मध्ये मत्ृ यू पावलेल्या वारसास िासकीय
मदत मंिूर करणे

शासि ििणणय क्रमाांक :
सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म 3,

माांत्रालय, माांबु ई - 400 032
हदिाांक : 13 मे, 2015
कलम 4 (1) (ड) ii िमूिा अ.

औसा येथील तिसील कायाालयातील अधिकारी व कमाचारी याांच्या अधिकाराचा तपशील.
अ.क्रं.

पदनाम

फौिदारी अधिकार

ननयम/अटी/या.नन. पररपत्रक

1

तहसीलदार

1) सावािननक िांततेसािी व चांगल्या

crpc कलम 107,109,110

वतावणूकीसािी प्रनतबंिात्मक उपाययोिना म्हणून
बंिपत्र घेणे.

2) प्रनतबंिात्मक उपाययोिना म्हणून Sedutios वत्त
ृ

crpc कलम 108

3) वादग्रस्त िमीन िासनाच्या ताब्यात घेणे.

crpc कलम 145

4) िवाब घेणे व नोंद करणे.

crpc कलम 164

5) संियास्पद मत्ृ यच
ू ी चौकिी करणे.

crpc कलम 174 ते 176

6) बंिपत्र रदद करणे.

crpc कलम 446 a

7) संिनयत गून्हे गाराची ओळख परे ड घेणे.

crpc कलम 164

पसरवणा-या व्यक्तीकडून बंिपत्र घेणे.

िा.नन.गह
ृ खाते पी.आर.ओ.2460/166531न ् ठद.16 ऑगस्ट 1963

8) मत्ृ यूपूवी िबानी घेणे.

crpc 155/145 भारतीय पूरावा अधि.

9) िस्त्र परवाना दे णे कामी चौकिी दे ण.े

कायाालयीन आदे िानस
ू ार आम्सा अॅक्ट

कलम-34,
नूसार.
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औसा येथील तहसील कायाालयातील अधिकारी व कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपिील.

आस्था
अ.क्रं.

पदनाम

अिान्यानयक अधिकार

ननयम/ अधिननयम/पररपत्रक

1

तहसीलदार

1) कोतवाल यांना कताव्यात कसूर

म.ना.से (वताणूक) ननयम 1979 व मनासे

करणे.

1991.

केल्याबाबत िजस्तभंगाची कायावाही

िजस्त व अिीन्त 1979 . ववभागीय पूजस्तका

कलम 4 (1) (ड) ii िमि
ू ा अ.

औसा येथील तहसील कायाालयातील अधिकारी व कमाचारी यांच्या अधिकाराचा तपिील.


प्रिासकीय अधिकार

आस्थापिा

पदनाम

प्रिासकीय
अधिकार

तहसीलदार

कायाालय
प्रमूख

कोणता कायदा/ननयम/िासने ननणाय/पररपत्रकानूसार

अशभप्राय

1. महाराटर नागरी सेवा (सेवेच्या सवासािारण िती) ननयम 1 ते 52
2. म.ना.से. (वेतन) ननयम 1981 चे 1 ते 58
3. म.ना.से. (रिा) ननयम 1981 चे ननयम 1 ते 97
4. म.ना.से. (वताणूक) ननयम 1979 चे 1 ते 33

5. म.ना.से. (िजस्त व अवपल) ननयम 1979 चे 1,2,3,5,6,7,8 ते 15
6. ववभागीय चौकिी ननयम पूस्तीका 1991 चे 1 ते 25

7.म.ना.से. (पदग्रहण अविी) परकीय सेवा, ननलंबन, बडतफी व सेवेतून
काढून टाकणे ननयम 1 ते 32, 66 ते 77

8. म.ना.से. िासकीय ननवासस्थान वापरा बाबत ननयम
9. म.ना.से. दरु ध्वनी वापरा बाबत ननयम , ननयम 1 ते 8

10. म.ना.से. ननवत्त
ृ ी वेतन ननयम, ननयम 1 ते 11, 13, 15 ते 162
11. म.ना.से. सुिारीत वेतन ननयम ननयम 1 ते 14

12. कोतवाल भरती व नेमणूक ननयम 1959 , ननयम 1 ते 22

13.महाराटर सवा. सािारण भ.नन.नन. ननयम; ननयम 1 ते 19, 21 ते 23,
25 ते 38
14 म.ना.से संगणक ज्ञान अवश्यक िरववण ननयम ननयम 1 ते 5
15. म.ना.से. ननवत्त
ृ ी वेतनाचे अंिरािीकरण ननयम ननयम 1 ते

20, 28

ते 34

महाराटर ग्रामपोशलस नेमणुक, परीश्रशमक, भत्ते आणण सेवा िथी
अधिननयम, कलम 1,2,10,11,14,

माईन्स अक्
ॅ ट 1952, कलम 19, 22, 24,25
मानव हक्क अधिननयम 1993 कलम 13 नुसार कायावाहीचा अहवाल
पािववणे.(कोिडीतील मत्ृ यस
ु ंदभाात)

ठहंद ु मायनॉरीटी व गाडीयनिवप अॅक्ट 1956 व गार्ा डीयन्स व वाडा अॅक्ट
1890

प्रिासननक लेखन ननयम अंतगात ठटप्पणी लेखन 1 ते 9 , पत्र लेखन 1 ते
14, प्रमाण नमुने 1 ते 7

नमुना कृषी गणना ननयम 1985 ननयम 1 ते 25 परीिीटट 1 ते 3
बाल वववाह प्रनतबंिक अधिननयम 1929 कलम 1 ते 12

मोहमद्दन लॉ प्रकरण 11 (भेट), प्रकरण 13 (वक्फ), प्रकरण 14
(मत्ृ यप
ु त्र), प्रकरण 15 ( वारसा)
भारतीय वारसा कायदा 1925

भारतीय दं ड वविान 1860 कलम 161 ते 190, 217 ,223, 225 अ,

6

मुंबई वववत्तय ननयमावली 1959 म.को.नन. 1,2,3,15, 24, 25, 230, 231,
289, 304 ते 307 209 256 ते 277, 151,153, 154, 157,
275, 278

272 ते

ते 311, 389 ते 393, 506, 530 ते 541

जिल्हा महसल
ु कायाालयात कागदपत्र नस्तीबध्द, ितन व नटट करण्यासािी
अ, ब,क,ड यादी 1967 प्रकरण 1 ते 53

मोटार वाहने अधिननयम 1988 अंतगात तालुका वाहतक
ु सशमती

है दराबाद िेतिशमन व कुळवहीवाट अधिननयम 1950 चे कलम 1 ते 104
व ननयम 1 ते 52

मालमत्ता हस्तांतरण अधिननयम

1882

1 ते 137

मुख्यत्यारनाम अधिननयम
िपथपत्र अधिननयम

तगाई मॅन्यअ
ु ल अंतगात िशमन सि
ु ारणा किा कायदा.1883, िेतकरी
लोकांचा किा कायदा 1884.

धथयोरोटीकल अॅड प्रॅजक्टकल आस्पेक्ट्स ऑफ गवनामेंट बिेटींग प्रकरण 1
ते 26
कृषी उत्पन्न

बािार सशमती ववननयम अधिननयम 1963 कलम 11 ते

15, 19, 22
मंब
ु ई िग
ु ार प्रनतबंि अधिननयम 1887 कलम 6

मंब
ु ई ग्रामपंचायत अधिननयम 1958 कलम 11ते 13,14अ, 18 ते 26,
30,35, व ननवडणूक ननयम 1 ते 45
मुंबई वववत्तय ननयम 1959

महाराटर अकजस्मक खचा ननयम 1965
महाराटर अथासंकल्प पुजस्तका
ठहंद ु वववाह कायदा 1955

ठहंद ु उत्तराधिकार अधिननयम 1956

ठहंद ु दत्तक व ननवााह अधिननयम 1956

ठहंद ु अज्ञानत्व व पालकत्व अधिननयम 1956

महाराटर ववननठदा टट सहकारी संस्था ननवडणक
ु ननयम 1969
वववत्तय अधिकार ननयम पुजस्तका 1978

महाराटर कारागह
ृ (कै'ााांना 'ाावयाच्या सुवविा) 1962
महाराटर राजय लोक न्यायालय ननयम 1986

ककमान वेतन अधिननयम व महाराटर ककमान वेतन ननयम 1963
महाराटर पाटबंिारे अधिननयम 1976 कलम 119
भारतीय ननखात ननधि अधिननयम 1878
महाराटर झाडे तोडण्याबाबत (ववननयम) अधिननयम 1964 कलम 5
महाराटर वप्रवेंिन ऑफ मालप्रॅजक्टसेस अॅट युननवशसाटी, बोडा अॅड अदर
स्पेशसफाईड एग्झाशमनेिन अॅक्ट 1982

महाराटर िक्षक्षण व रोहया उपकर अधिननयम 1962
मुंबई िशमन सुिारणा योिना अधिननयम 1942
मुंबई िनरल क्लॉिेस अॅक्ट 1904

महाराटर रे वेन्यु पटे ल अबॉशलिन ऑफ ऑकफस अॅक्ट 1962
मुंबई रे व्हे न्यु िुरीसडीक्िन अॅक्ट 1876

महाराटर मालमत्तेचे ववरुपन (प्रनतबंि) अधिननयम 1995 कलम 3
महाराटर स्टे ट टॅ क्स ऑन प्रोफेिन रडस, कॉशलंग्स अॅण्ड एंप्लॉयमेंट अॅक्ट
1975
महाराटर रोिगार हमी अधिननयम1977
भुसंपादन अधिननयम 1894

मुंबई करमणूक कर अधिननयम 1923

महाराटर िाहीरात कर अधिननयम1967
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रोियो

पदनाम

प्रिासकीय अधिकार

कोणता कायदा/ननयम/
िासन ननणाय /

तहसीलदार

पररपत्रका नस
ू ार

1.तालूका रोहयो सशमतीचे सधचव रोहयो सारग्रथ व सशमती

रोहयो सारग्रंथ

अधिकारी म्हणून काम पाहणे.

2. तालूक्यातील अकूिल मिूरांची नोंदणी रोहयो सारग्रंथ
करणे व मूदतीत काम उपलब्ि करुन दे णे. प्रकरण - 6
3. नोंदणी केलेल्या मिूरांना काडा दे णे.

4. रोहयो कामाची तपासणी करणे. मा.जि. अ. लातूर यांचे
कायाालनयन आदे िानस
ू ार

5. रोहयो कामाच्या तक्रारीची चौकिी करुन अहवाल
वररटिाकडे सादर करणे. मा.जि. अ. लातूर यांचे कायाालनयन


पूरवठा

तहसीलदार

आदे िानूसार

1) साल्व्हं ट परवान्याची तपासणी

ठद. महाराटर सल्व्हं ट रॅकफनेट स्लोप,

करणे

लाससशसंग ऑडार 2000

2) पेरोलिल पदाथााच्या तपासण्या

1)

मोटार जस्परीट अॅण्ड हाय स्पीड
डडझेल ऑडार 1998.

2)

पेरोशलअम

प्रोडक्टस

ऑडार

-

1999
शलजक्वफाईड पेरोशल-अम गॅस ऑडार2002
3) िासकीय गोदामाची तपासणी
करणे.
4) प्राﾹाा अन्निान्य व इतर
िीवनावश्यक वस्तच
ू ा तालक
ू ा

स्तरावर उपलब्ि कोटया नस
ू ार

गोडाऊन मॅन्यूअल

वेळोवेळेच्या कायाालयीन
आदे िानस
ू ार.

ननयतन काढणे.

5) स्व.िा. द.ू च्या इटटांकाप्रमाणे

िा.नन.क्र.सा.वव.व्य.1091/2424/प्र.61

6) ककरकोळ केरोसीन ववक्रेत्यांच्या

िा.नन.क्र.सा.वव.व्य.1091/2424/प्र.61

तपासण्या करणे.
तपासण्या करणे.

7) रोहयो अंतगात कूपन्स िारक

मिूरांना पतामयाादे प्रमाणे स्व.िा. द.ू

28 ना.प.ू 28 ठदनांक 12/11/91
28 ना.प.ू 28 ठदनांक 12/11/91

मा.जि.यांचे कायाालयीन आदे िानस
ू ार

माफात उपलब्ि करुन दे णे.

8) संपूणा ग्रामीण रोिगार योिने

िा.नन. सं.गा.यो. 1002/ प्र.क्रं. 89

माफात िान्य उपलब्ि करुन दे ण.े

1205/3191

अंतगात मिरू ांना स्वस्त िा. द.ू

िल 16 ठद. 1/7/2002 िा.नन.अिापू

9) नवीन िधिा दे णे.

प्र.क्रं. 2583/ ना.पू. ठद. 15/9/2005.

िधिा पबत्रका रदद करणे.

िा.नन.

िधिा पबत्रकेतील एकांक संख्या
वाढवणे कमी करणे.
10) अंतोदय सोडनतचे लाभाथी

िा.नन. सं.गा.यो. 1001/प्र.क्रं. 483

ननवडणे व त्यांना िान्य उपलब्ि

नापू 28ठद.8/8/2001

करुन दे णे.
11) िालेय पोषण आहार योिनेसािी
िान्य उपलब्ि करुन दे णे.
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अशभप्राय

12) अन्नपूणाा योिनेचे आहार

योिनेसािी िान्य उपलब्ि करुन
दे णे.

1)

िा.नन. अन्नयो. 1900/प्र.क्रं. 112
नापू 30 ठद.20/6/2000

निवडणूक

1) ग्रामपंचायत सदास्य संख्या प्रभाग रचना आणण

मंब
ू ई ग्रामपंचायत (सदस्य

अनतम पदाचे आरक्षण ननयमानूसार अनू. िाती, अनू.

संख्या,प्रभागरचना, आणण अंनतम पदांचे

िमाती, नामा प्र. मठहला सािी आरक्षण ननजश्चत करणे.

आरक्षण ननयम-1566

2) गावच्या भागौलीक रचनेनूसार ननयमानूसार पारुप

मूंबई ग्रामपंचायत अधिननयम - 1958.

3) नमूना ब वर प्राﾹाा दावे हरकती ननकाली

मूंबई ग्रामपंचायत अधिननयम 1958

4) मा.राजय ननवडणूक आयोगांनी ननजश्चत केलेल्या

ननवडणूक ननयम 1959

प्रभागासािी हस्तशलणखत मतदार यादी तयार करणे व

कलम 3(5)

प्रभाग जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करणे.

काढल्यानंतर नमूना अ ननयम 5 (1) प्रशसदि करणे.
अहताा ठदनांकाच्या मतदार यादीवरुन ग्रामपंचायत

कलम 3(4)

प्रशसदि करणे.
5) ननवडणूकीची ननवडणूक ननयम 1959 मिील ननयम

गाव ननवडणूक

नमूना अ

कलम 7(1) व 7(2)

7 मिील पररननयम (1) अन्वये व पारे ननयम 2 नस
ू ार
मध्ये नोटीस प्रशसदि करावे.

ननयम1959

6) ग्रा.प. ननवडणक
ू ीसािी ननवडणक
ू ननणाय अधिकारी

मंब
ू ई ग्रामपंचायत

राजय ननवडणूक आयोग यांचे कायाक्रमानस
ू ार ननवडणूका

कलम (6)

यांची ननयूक्ती करुन ग्रामपंचायतीच्या ननवडणूक मा.

अधिननयम 1958

घेऊन ननवडून आलेल्या सदस्याचे प्रशसदिी प्रगटन व
नमूना 37 मध्ये ननकाल प्रशसदि करणे.

7) सहाय्यक मतदार नोंदणी या नात्याने मतदारांची

मतदार नोंदणी अधिकारी

मतदार यादी अदयावत करणे.

अधिननयम-1960

8) मतदार यादी अदयावत करणेसािीच्या वविेष/ संककणा

लोकप्रनतननिीत्व

पूनररक्षण च्या कामी पदननदे िीत अधिका-यांच्या

अधिननयम-1950

9) वविानसभा ननवडणूकीसािी िासनाने रािपत्रात

Hand book for Returning officer

ननयूक्त्या करणे.

प्रशसदि केल्यानस
ू ार सहाय्यक ननवडणक
ू ननणाय
अधिकारी म्हणून काम करणे.

10) लोकसभा ननवडणूकीसािी ननवडणूक ननणाय

मा.ननवडणूक ननणाय अधिकारी यांचे

अधिकारी यांचे ननदे िंकानूसार काम करणे.

आदे िा नूसार

11) मा. जिल्हा ननवडणूक अधिकारी यांचे ननदे िांनूसार

व राजय ननवडणूक आयोगाचे सूचतेनूसार नगर पररषद व
जि.प. व प. स. ननवडणक
ू ा पार पाडणे.

12) महाराटर ववननाठदटट सहकारी संस्थाच्या

महाराटर ववननाठदटट सहकारी संस्थाच्या

ननवडणूकीसािी मा. जिल्हाधिकारी यांचे आदे िानूसार

संमंत्या ननवडणूक ननयम-1971

13) कृषी उत्पन्न बािार सशमतीची ननवडणूक कामे पार

कृषी उत्पन्न खरे दी ववक्री (ननयमन

ननवडणूका घेणे.
पाडणे.

)अधिव्यक 1963 व त्यावरील ननयम
1967



िमाबांदी

पदनाम
तहसीलदार

प्रिासकीय अधिकार
तालूक्याची िमाबंदी करणे व मागणी
ननजश्चत करणे

कोणता कायदा/ननयम/िासने
ननणाय/पररपत्रकानूसार

महाराटर िमीन महसूल आकारणी व
िमाबंदी ननयम

9

अशभप्राय

महसूली प्रकरणे चालवणे.

मामलतदार कोटा अॅक्ट 1906,

मामलतदार कोटा अॅक्टनूसार कामे

मामलतदार कोटा अॅक्ट करणे

तलािी व म.अ. महसल
ू ी गावाचे दﾹ

महाराटर िमीन महसल
ू अधिकार

म.ि.म.अ.1966 कलम 8(3)(5)

कामे

ाार तपासणे.

अशभलेख ( तयार करणे व

सुव्यवस्थीत िे वण ) ननयम 1971

रो.ह.यो. व िैक्षणणक कराची मागणी

महाराटर िक्षक्षण कर अधिननयम

ननजश्चत करणे.

1962

पीक पैसेवारी अंनतम करुन िाठहर
करणे.
अनतक्रमणाबाबत कायावाही करणे

म.ि.म.अ.1966 कलम 50

कोटा ववक्रीप्रमाणे ताबा दे णे.

म.ि.म.अ.1966

नदी नाल्यातून पाापलाईनव्दारे पाणी

म.ि.म.अ.1966 कलम 49

नेण्यास परवाणगी दे ण.े

िा.नन.क्र. डेस्क् 1085/916 ठदनांक
30 िोने. 1986

अकृषी आकारणी ननजश्चत करणे.

म.ि.म.अ. 1966

संगणकीकरण योिना राबवणे.

स.1/2002 िमाबंदी आयुक्त आंणण

केंद्र पूरस्कृत भूमी अशभलेखे

क कँम्प 192/संगणक प्रणाली/

संचालक भूमी अशभलेख पूणे ठदनांक
4/3/2002 चे परीपत्रक

पदनाम

सां.गा.यो.
प्रिासकीय अधिकार

कोणता कायदा/ननयम/िासने

अशभप्राय

ननणाय/पररपत्रकानूसार

राटरीय सामाजिक अथासहाय्य योिनेतील स्तंभाची

सा.न्या.सा.का.की.व.ववस.वव.िा.नन.क्र.सा.अ.

ननवड सधचव नात्याने करणे व ग्रामसभेत मंिूरीसािी

यो.2003/प.क्र.1/5/09 वव.स.यो. ठदनांक 14

िे वून अंनतम संिय गांिी सशमती बैिकीत मंिूरीसािी

िानेवारी 04. व क्र.ववसयो-2010/प्र.क्र.-

िे वणे.

175/ववसयो-2 ठदनांक 26.10.2010

कंू टूंब अथासहाय्य योिना, महत्व लाभ योिना लाभयााची

ग.ृ नन.व वव.स.वव. िा.नन.क्र.इंगायो 1099

ननवड करणे.

प.क्र.65 वव.स.-1 ठदनांक 3 िूलै 2000 व
8 माचा 2000.

1)

आम आदमी ववमा योिना

क्र.आअवव-2007/प्र.क्र.391/ववसयो- ठदनांक
2.11.2007


पदनाम

करमणुक कर

प्रिासकीय अधिकार

कोणता कायदा/ननयम/िासने
ननणाय/पररपत्रकानूसार

करमणूक कराची वसूली करणे

क. कर अधिननयम-1923

केबल सवेक्षण करणे व केबल िोडण्या ननजश्चत

केबल टे लीव्हीिन नेटवका ववननमन अधिननयम

करणे.

1995.

सनेमागह
ृ , व्ही.डी.ओ. इ. च्या तपासण्या करणे

मंब
ु ई सेनेमा ववननयमन अधिननयम 1953

तालक्
ू यातील कारागह
ृ

पदनाम

अशभप्राय

वसूली

प्रिासकीय अधिकार
1) िम व त्यावरील उपकर वसूल

सब िेल मॅन्यअल

कोणता कायदा/ननयम/िासने
ननणाय/पररपत्रकानूसार

करणे.

10

अशभप्राय

2) आर.आर.सी. प्रकरणाची वसूली
करणे

3) ननयशमत व मनाधिकृत अकृषी



मा.जि.लातूर.यांचे कायाालयीन
आदे िाप्रमाणे

अ. 1966 कलम (08ते

कर वसल
ू ी करणे.

120)

वसूल करणे

मिम.1966(47)

4) अनाधिकृत गौण खननि दं ड

गौ. ख. अधिननयम

5) मागणीची नोटीस दे णे

मिमऊ-1966कलम(176)

6) िंगम मालमत्ता अटकावणे

मिमऊ-1966कलम(180)

7) स्थावर मालमत्ता अटकावणे

मिमऊ-1966कलम(181)

8) मालमत्तेची ववक्री

मिमऊ-1966कलम(182)

िैसगीक आपत्ती

पदनाम

प्रिासकीय अधिकार

तहसीलदार

कोणता कायदा/ननयम/िासने

1) नैसधगाक आपत्तीमूळे ननरािार

कूटूंबाना स्नानगह
ृ अनूदार मंिूर
करुन वाटप करणे.

अशभप्राय

ननणाय/पररपत्रकानूसार

म.व.व.ववभाग पररपत्रक सी.एल.एस.-1
प्र.क्र. 120/ म-3 ठद.12 िून 2001

शासि ििणणय क्रमाांक : सीएलएस2015/प्र.क्र.40/म -3,
माांत्रालय, माांबु ई - 400 032 हदिाांक : 13
मे, 2015

2) नैसगीक आपत्तीमध्ये मत्ृ यू

िा.नन. क.

झालेल्या व्यक्तीच्या वारसास

सी.एल.एस.-06.041

िासकीय मदत दे णे.

प्र.क्र.-168/म-3
ठद.19 ऑगस्ट 2004.
शासि ििणणय क्रमाांक : सीएलएस2015/प्र.क्र.40/म -3,
माांत्रालय, माांबु ई - 400 032 हदिाांक : 13
मे, 2015

3) गरि असल्यास नैसगीक
आपत्तीमूळे बाधित कंू टूंबाचे तात्पूरते
पूनवासन करणे.

1) टं चाई काळात ववहीर/

अधिग्रहण अधिननयम - 1963

बोअरअधिग्रहण करणे
2) टं चाई पररजस्थत वपण्याच्या

िा.

पाण्याचे व्यवस्थते बाबत

क्रं.104 प्र.क्र. - 85/43 ठद. 8-4-1994

उपाययोिन करणे.

नन.

गा्र.वव.व.

िलबंिारण ववभाग

िा. नन. क टं चाई 1099/प्र. क्रं.12/पापू-14
ठद. 3 फेब्रव
ू ारी 1999

कलम (4)(1)(ब)

औसा येथील तहसील कायाालयातील अधिकारी व कमाचारी यांच्या कताव्याचा तपिील .
अ.क्र.

पदनाम

प्रिासकीय कताव्ये

1

तहसीलदार

कमाचारयांची रिा मंिूरी करण

2
3
4
5
6

अननननयम/ननयम

कमाचारयांची सेवा पूस्तीका अघावत करणे

कमाचारयांच्या सेवा ववषयक बाबबींची आमलबिावणी करणे
तलािी कोतवाल यांची मासीक िेटिता सूधच तयार करणे
सेवा ननवत्त
ृ ीचे प्रकरणे वरीटि कायाालया कडे सादर करणे
कमाचारयांची वेतनवाढ मंिूर करणे

11

7

कायाालयीन कमाचारयांवर दे खरे ख व ननयंत्रण

8

रोहयो सशमतीचे सधचव या नात्याने बैिका घेणे

9

तालूक्याचे रोहयो कामाचा वाषीक आराखडा मा.जिल्हाधिकारी यांचे कडे
सादर करणे

10

रोहयो कामाचा साﾹााााहीक अहवाल वररटिांकडे सादर करणे

11

मिरू नोंदणी करणे

12
13
14
15

रोहयो कामाची इटटांकनस
ू ार तपासणी करणे
तालूक्याचे अन्निान्य ववतरण अधिकारी महणून काम करणे

तालूक्यातील सावािणीक ववतरण व्यवस्थेवर दे खरे ख व ननयंत्रण

तालूका स्तरीय दक्षता सशमती व ग्राम दक्षता सशमती स्थापण करणे व
बैिका घेणे

16
17
18

बी.पी.एल.अंतोदय, अन्नपूणाा लाभार्थयांची ननवड करणे
तालूक्यातील सावािनीक िांतता आबाधित िे वणे

कायाालयीन आदे िानस
ू ार शसनेमागह
ू केंद्रे यांची
ृ व्ही.डी.ओ. व करमणक
तपासणी करणे.

19

इटटांकानूसार करमणक
ू कराची वसूली करणे

20

मा.भारत ननवडणूक आयोग यांच्या ननदे िााप्रमाणे ननवडणूकांचे कामे पार
पाडणे

21
22

मा.राजय ननवडणूक आयोगाचे सच
ू ने नूसार स्थाननक स्वराजय संस्थाच्या
ननवडणक
ू ा पार पाडणे

मा.ववभागीय आयुक्त यांच्या ननदे िाप्रमाणे वविान पररषदा ननवडणक
ू ी
सािीचे काम करणे.

23
24
25
26
27

मा.जिल्हा ननवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी
ठदलेल्या सूचने नूसार ननवडणूक ववषयक कामे पार पाडणे
ननवडणूक प्रकक्रया िांततेत पार पाडणे

तालूक्यातील महसूली गावांचे दत्पत अक्षावत िे वणे
तालक
ू ा स्तरावरील तालक
ू ा नमन
ू े अदयावत िे वणे

तालक्
ू यातील िमीन महसल
ू ाची मागणी ननजश्चत करुण वरीटिास सादर
करणे.

28

िासककय िमीनी संदभाातची माठहती अदयावत करणे

29

िेतकरयांच्या/खातेदाराच्या 7/12 संबंिीतील अडचणीचे, तक्रारीचे ननवरण
करणे.

30
31
32
33

वपक पाहणी पैसेवारीची कामे ववहीत मुदतीत पार पाडणे

राटरीय सामािीक अथासहाय्य योिनेच्या लाभाथीची वरीटिांच्या
आदे िानस
ू ार तपासणी करणे. व अपात्र लाभाथी वगळणे

वरीटि कायाालयाकडून मागवलेली माठहती वेळोवेळी पािववणे

संगायो/इंगायो /श्रावणबाळ योिनेच्या आमल बिावणीसािी बॅकांना योग्य
ते ननदे ि दे णे.

34
35
36
37

तालूक्यातील कारागह
ृ ाचे कारागह
ृ अधिक्षक म्हणून काम करणे.
करमणूक कराची वसूली करणे

करमणूक करा संबि
ं ीत ववहीत नोंदवह्या अदयावत िे वणे.

करमणूक करा संबि
ं ी ननयत काशलके /अहवाल वेळोवेळी वररटि
कायाालयास सादर करणे.

38
39

तालूक्यातील महसूलाच्या मागणी प्रमाणे/ इटटांका प्रमाणे प्रपत्र अ,ब,क
ची वसल
ू ी करणे

नैसगीक आपत्तीची घटनेची माठहती तात्काळ वरीटि कायाालयास कळववणे

12

40

नैसगीक आपत्तीच्या काळात बािीत व्यक्तीच्या तात्परत्या पूनव
ा सनासािी
इतर िासकीय यंत्रणेस सूचना दे णे.

41

नै.आ.मुळे बािीत व्यकताीची
प्राथमीक यादी तयार करणे.
्

42

जिल्हा पूनव
ा सन अधिकारी यांच्या ननदे िा प्रमाणे पूनव
ा सन च्या कामात
लाभार्थयाास भख
ू ंडाचा ताबा दे णे.

43

भस
ू ंपादनाच्या क्षेत्रा ववषयीचे अशभलेख परू वणे

व आदे िा प्रमाणे संबंिीत

7/12 वर नोंदी घेण्यासािी तलािी यांच्याकडे पािववणे.
44

भूसंपादनाच्या नोटींसाची तलािया माफात/ िवपाया माफात तामीली करणे.

45

टं चाई पररस्थीतीत वपण्याची पाण्याचे ननयोिन करणे

46

टं चाई पररस्थीतीत मिूरांना रोहयो कामे उपलब्ि करुन दे णे.

47

टं चाई पररस्थीतीत िासनाच्या ननदे िा प्रमाणे वेळोवेळी कामे करणे.

48

कायाालयातील शलपीकांची दﾹाार करणे.

49

कायाालयातील कमाचारयांना कायाालयीन कामकाि करणे बाबत योग्य ते
ननदे ि दे णे.

50

वेळोवेळी होणारे राटरीय ठदन सािरे करणे.

51

िासनाने वेळोवेळी सूचवलेली कामे िबाबदारया पार पाडणे.

कलम (4)(1)(ब)(V) िमुिा (अ)(ब)(क)(ड)

आस्था कामाशी सांबांधित नियम अधिनियम
अ. क्र

सूचना पत्रकानस
ू ार ठदलेले ववषय

ननयम/क्रमांक व वषे/आधिननयम/पररपत्रक

रिा

मनासे रिा ननयम 1989

2

सेवेच्या सवासािारण सेवािती

मनासे सेवेया सवासािारण िती

3

वेतन

मनासे वेतन ननयम - 1981

4

कमाचारी वतावणूक दे खरे ख ननयंत्रण

मनासे वताणूक ननयम 1979 मनासे िजस्त

कायाालयीन वेळेत िासकीय

म.िा.सा.प्र.वव. ननणाय क्र.

अधिकारी/कमाचारी यांनी पान तंबाकूचे सेवन

सी.डी.आर.1092/प.क्र.-14 /1/92/11 ठदनांक

गट क्र. प गट ड संवगाातील कमाारयांना 4

म.िा.स.प.वव.ननणाय क्र. 1194/ 184/ सेवा

1

5

न करणे बाबत.
6
7
8

िासककय कमाारयांना संगणक प्रिक्षक्षण दे णे

म.िा.सा.प.वव. ननणाय क्र. प्रिक्षक्षण

बाबत योिना

1000/143 /39 ठदनांक 10 िूलै 2000

कोतवाल नेमणक
ू

10

14 फेब्रूवारी 1992

5/ 28 माचा 1995

ननयुक्तीसािी प्रािान्य दे णे बाबत व
9

व अवपल ननयम 7979

वषाातन
ू एकदा प्रवास सवलत.

कोतवालांना गट ड वगा 4 मध्ये

अशभप्राय

म.िा. महसूल व वनववभाग पररपत्रक क स.
30/42/प.क्र.635/इ.-10/ठदनांक 22/3/2001

अधिकारी/कमाचारी यांचे गोपननय अहवाल

म.िा.सा.प्र.ववभाग पररपत्रक क.सी.एफ.आर.

शलहणे व िेरे कळववणे

1291/113/13/ठदनांक 3 मे 1991.

मरािी व ठहंदी भाषा परीक्षा उतीण होणे

म.िा.सा.प्र.ववभाग पररपत्रक म.का.प.-

/सूट दे णे बाबतच्या नोंदी सेवा पूजस्तकेत

2001/20-ब/25सप्टें बर 2001..

घेणे बाबत.


रोियो

अ.क्र

ववषय

ननयम अठट पररपत्रक

1

रोहयो कायापध्दती

रो.ह.यो. सार ग्रंथ खंड - 1 िा.नन.नन.वव. इ.िी.एस. 1074/3016/पी.4/ठदनांक
20/9/1974 व महाराटर रोिगार हमी अधिननयम 1979 1978 चा महाराटर
अधिननयम क.20

2

मिूर नोंदणी व
बेरोिगार भत्ता

िा.नन.नन. ववभाग इ.िी.एस.1078/84 /इ.एम.पी..4/ठदनांक 1/9/1978 व महाराटर
रो.ह.यो. ननयम 1981 ठदनांक 26/7/1978
िा.नन.नन. ववभाग इ.िी.एस.1084/75/इ.एम.पी. 12/ ठदनांक 1/1/1984.

13

िा.नन.नन. ववभाग क्र.रोहयो 2003/प्रकरण 86/रोहयो 10 ठदनांक 12 सप्टें बर 2003.
3

वाषीक ननयोिन

िासन

पररपत्रक

ननयोिन

ववभाग

क्र.रोहयो.1080/प.52/इ.एम.पी.-12/ठदनांक

22/1/1982
िा.प.क्र.रोहयो. 2089/प.45/रोहयो-6 ठदनांक 26/7/1988
िा.प.क्र.रोहयो. 2089/प.107/रोहयो-6 ठदनांक 20/9/1989
4

रोहयो यंत्रणेचे

िा.नन.नन.वव.क.रोहयो 1188/प्र.17/इ.एम.पी.12/ठदनांक 1/6/1988

संननमंत्रण
5

मिूरी हिेरी पट व

िा.नन.नन.वव. क्र.2078/316/इ.एम.पी.6 /ठदनांक 3/8/1987.

6

मिुरांना सोई

िा.नन.नन.वव. इ.िी.एस.1084/918/इ.एम.पी.-4/ ठदनांक 18/3/1985 व िा.नन.नन.

नुषंधगक बाबी.
सवलती


अ.क्र
1

ववभाग क्र. रोहयो 2003/प.38 रोहयो-6/ठदनांक 26/8/2003

पुरवठा
ववषय

ननयम अठट पररपत्रक

Maintains of Essential

E. C. Act 1995

Commodities
2

Prevention of bleat

The prevention of bleat Marketing maintenance of Supplies of E.

Marching of essential

C. act -1980

3

भाव फलक

The maharashtra scheduled

4

साखर

The levy sugar supply control order 1979

5

केरोसीन, पेरोलिन्य

The petroleum product supply & distribution order 1977 The

पदाथा

kerosene of use vexation of exiling of ceiling pries order-1993
The

liquefied petroleum gas Regulation of supply and distribution

) Order - 1979
6
7

स्वस्त िान्य दक
ू ान

The Maharashtra scheduled Commodities (Regulation And

ककरकोळ ववक्रेते

The Maharashtra scheduled commodities retail dealers licensing

Distribution) order-1975
order-1979

8

परवाना िुल्क

9

अत्योदय योिना

10

अन्नपूणाा योिना

11

बी.पी.एल.योिना

12

ग्रामीण रोिगार योिना


अन्न व ना.पू. व ग्राहक संरक्षण ववभाग िा.प.जि.व.का. 1003/938/प्र.क्र.253

ना.पू.-23 ठदनांक 17/1/2004

िा.नन.क्र.सा.वव.व्य.1001/प्र.क्र.483/ ना.पु.28 ठदनांक 8/8/2001.

िा.नन.क. अन्नयो 1900/प.क्र.4112/ना.प.ू 30/ठदनांक 20/6/2000

िा.नन.क्र.अ.िा.पु.1205/3181/प.क्र.2983 ना.पू.-22 ठदनांक 15/9/2005
िा.नन.साववय 1096/1733/प.क्र.7691 ना.पु. 28 ठदनांक 26/5/1997.
िा.नन. संग्रारोयो 1002/प.क्र.89 िल 16 ठदनांक 1/7/2002

िमाबांदी

अ.क्र

ववषय

ननयम अठट /पररपत्रके

1

महसूली प्रकरणे

1.मामलतदार कोटा अॅक्ट 1906
2. म.ि.म.अ.1966 कलम 8(3) (5)
3. म.ि.म.अ. अ.(तयार करणे िे वणे 1971 कलम 31 गा.न.ां. 14

2

रस्त्याच्या तक्रारी

िा.म.व व.वव. पररपत्रक व आर.टी.एस. 4383,152527/3616/ल-6 ठदनांक 19 मे
1988

3

अनतक्रमणे

म.ि.म.अ. 1966 कलम 50 िा.नन.क्र. भूमापन 1086/68/4966-ल1 महसूल व
वन ववभाग ठदनांक 4 नोव्हे बर 1987

4

रोहयो िक्षक्षण कर

रािगार हमी योिना उपकर अधिननयम महाराटर िक्षक्षण कर अधिननयम 1962

5

कोटा डडग्री प्रकरणे

म.ि.म.अ.1966

14

6

नदी नाल्यातून पाईपलाईन

म.ि.म.अ.1966 कलम 49. िा.नन.क्र.डेस्क - 1085/916/ठदनांक30 िानेवारी

द्वारे पाणी नेण्यास

1986

परवानगी दे णे
6
7
8

अकृषी

म.ि.म.अ.1966

संगणकीकरण

भूमी अशभलेख (म.रा.)पूण.े ठदनांक 4/3/2002 चे पररपत्रक.

भम
ू ी अशभलेख

क.काँम्प -192/संगणक प्रणाली/स-1/ 2002 िमाबंदी आयक्
ु त आंणण संचालक

वक्ष
ृ तोड

मा.आयुक्त औरगाबाद यांचे पररपत्रक यांचे क्रमांक आर.बी.डेस्क-1/एल.एन.डी.632/86 ठदनांक 29 एवप्रल 1986. महाराटर झाडे तोडण्या बाबत (ववननयोग)
अधिननयम 1964.

9
10

िमीन महसूल आकरणी

म.ि.म.अ.1966 महाराटर िमीन महसूल आंणण ववषेि आकारणी ननयम 1974

अदयावतीकरण

ननयम 1971.

गाव दप्तर

11

महराटर िमीन महसल
ू अधिकार अशभलेख (तयार करणे व सव्ू यवस्थीत िे वणे)

िमाबंदी


अ.क्र
1
2
3
4
5
6
7

महाराटर िमीन महसूल आकारणी व िमाबंदी

निवडणूक
ववषय

ननयम अठट /पररपत्रके

ग्राम पंचायत ननवडणूक

ग्राम पंचायत अधिननयम 1958

वविानसभा ननवडणूक

Representatiion of peoples Handbook

वविान पररषद ननवडणक
ू

िी.प.प.स.अधिननयम

सहकारी संस्था ननवडणूक

महाराटर सहाकारी संस्था ननवडणक
ू ननयम

िी.प. प.स. ननवडणूक

जि.प.प.स.अधिननयम

लोकसभा ननवडणूक

Hand book of Returning officer

नगर पररषद ननवडणक
ू

नगर पररषद ननवडणक
ू अधिननयम
सशमती ननवडणूक ननयम .

8

मतदार नोंदणी

9

आचार संठहता

10

ननवडणूक कमाचारी यांच्या ननयुक्त्या

11

व कृषी उत्पन्न बािार

मतदार नोंदणी अधिननयम 1960

ननवडणूकीसािी ननयुक्त कमाचारयांचा भत्ता वाटप व इतर खचा



सांगायो/इांगायो.

अ.क्र

ववषय

ननयम अठट /पररपत्रके

1

संिय गांिी

1. सा.न्या.सा.का.कक.व वव.स.वव. िा.नन.क्र. सा.अ.यो.2003/

ननरािार अपंग

प.क्र.1/5/09/वव.स.यो./ठदनांक 14 िानेवारी 2004

दब
ा घटक योिना
ू ल

2. स.सा.की.व वव.िा.नन.क.इ.डी.डी. 3380 कायाास नंबर-10/ठदनांक 18 सप्टें बर 1980

2

इंठदरा गांिी

भूशमहीन िेतमिूर

अथासहाय्य मठहला

2)
3)

योिना.
श्रावणबाळ योिना

ठदनांक 15 िन
ू 2001.

उ.उ.व.का. 1 वव. िा.नन.क.एस.एल.ए.1080/551/आय. एम.डी.-2 ठदनांक 20
सप्टें बर 1980

4)
3.

1) सा.न्या.सा.का.कक्र.व वव.स.वव.पररपत्रक क्रमांक इंगायो 1020/प.क्र.65/वव.स.-1/

ग्र.नन.व वव.स. ववभाग ि.नन.क.इंगायो 1020/प.क्र.65/ववस-1

सा.न्या.सा.का.कक.व.वव.स.वव.क्र शस.अ.यो. 2003/प.क्र.-159/ववसयो ठदनांक 14 िानेवारी
2004.

4

राटरीय कुटूंब

अथासहाय्य योिना


ग.ृ नन.व वव.स.वव. िा.नन.क्र.इंगायो 1099 प.क्र.65 वव.स.-1 ठदनांक 3 िूलै 2000 व 8
माचा 2000.

एम.ए.िी.

अ.क्र

ववषय

ननयम अठट /पररपत्रके

1

प्रनतबंिात्मक

Criminal procedure code

उपाय योिना
2

काराग्रह अधिक्षक

Sub jail manual

3

परू ावा साक्ष

Evidence Act

4

करमणक
ू कर

मंब
ु ई करमणक
ू कर 1923

15

5

केबल

6

1)

केबल टे शलव्हीिन नेटवका (ववननयमन) अधिननयम 1995

2)

केबल टे शलव्हीिन नेटवका (ववननयमन) अधिननयम सुिारना 2000

मुंबई करमणूक कर अधिननयम 1923 मधिल सूिारना ठदनांक 4 मे 2002

धचत्रपट

महाराटर धचत्रपट ग्रहे (ववननयमन) ननयम 1966
1)
2)

मुंबई शसनेमा (ववननयमन ) अधिननयम 1953

महाराटर िासन महसूल व वन ववभाग िा.पररपत्रक क्र.पी.ई.एन.टी./1098 प.क्र.193/टी1 / ठदनांक 12 मे 1998

3)
4)

महाराटर िासन महसूल व वन ववभाग िा.पररपत्रक क्र.पी.ई.एन.टी./1098 प.क्र.193/टी1 / ठदनांक 2 िल
ू ै 1998

महाराटर िासन महसूल व वन ववभाग िा.पररपत्रक क्र.पी.ई.एन.टी./1098 प.क्र.193/टी1 / ठदनांक 1 डडसेंबर 1998

महाराटर िासन महसूल व वन ववभाग िा.पररपत्रक क्र.पी.ई.एन.टी./1000 प.क्र.289/टी-1
/ ठदनांक 31 िानेवारी 2001

अ.क्र
1
2

वसल
ू ी ववभाग
ववषय

ननयम अठट /पररपत्रके

थकबाकी वसल
ू ी

म.ि.म.अ.1966 कलम 168 ते 223

गौण खननि

म.ि.म.अ.1966 कलम 48 (7)(8) िशमन महसूललाची वसूल ननयम

अकृषी दं ड वसूली

3


म.ि.म.अ.1966 कलम 45

िैसगीक आपत्ती

अ.क्र

ववषय

ननयम अठट /पररपत्रके

1

नैसगीगक

1)

िा.नन.क्र.सी.एल.एस.-06-04/प.क्र.168/म.3 ठदनांक 19 ऑगटट 2004.

आपत्ती मत्ृ युच्या

2)

िासन िराव व.व.क.सी.एल.एस. 5983/248361/प.क्र.820/म-3/ठदनांक 31िानेवारी 1983

वारसास िासककय

3)

िा.नन.म.व.व.वव.क.शस.एल.एस.8-97/प.क्र.-189/म-3 ठदनांक 26 ऑगटट 1997.

मदत

4)

क्र.सी.एल.एस.8-97/प.क्र.-189 म-3 ठदनांक 22 डडसेंबर 1999.

क्र. सी.एल.एस.5 05 02/ प.क्र.-189 म-3 ठदनांक 17/09/2002
6)िासन ननणाय क्रमांक : सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म -3, मांत्रालय, मुबंई - 400 032 ठदनांक:
13 मे, 2015


टां चाई

अ.क्र

ववषय

ननयम अठट /पररपत्रके

1

ववहीर

1)

अधिग्रहन अधिननयम -1963

बोअर

2)

महाराटर वपण्याचे पाणी पुरवियाचे अधिननयम 1983

अधिग्रह
न

िा. म. व.व.वव.क्र. एमिी/डब्ल्य/ू 1532/प.क्र.-7/म-7 ठदनांकः-7/7/1992

मा. जिल्हाधिकारी लातरू यांचे आदे ि क्र.2003/आर.बी.डेस्क-3/िं चाई/अधिग्रहन/सी.आर.-7
ठदनांक :- 16/11/2004

निणाय प्रकक्रयेतील पयावेक्षण व िबाबदारीचे उत्तरदानयत्व निजचचत करूि कायापध्दतीचे प्रकाशि.
अ.क्र.

कामाचे स्वरूप

कालाविी

िबाबदारी

ननयम/अधिननयम िा.नन.

अधिकारी
1

कमाचा-यांचे वेतनवाढ मंिूर
करणे

2.

दरवषी 1 िल
ु ै

तहसीलदार

क्र.एस.आर.व्ही.1095/प.क्र.-

कमाचा-यांचे गोपनीय अहवाल

दरवषी 30 एवप्रल

शलहणे व पुनववालोकन अधिकारी

पयंत

कोतवाल यांची िेटिता सुची

दरवषी

तहसीलदार

तयार करणे

अ.क्र.

परु वठा

कामाचे स्वरूप

1/95/12 ठदनांक :- 8 िन
ु 1995
म.िा.सा.प्र.वव.ननणाय

क्र.एस.आर.व्ही.1089/2829/प.क्र.-

यांचे कडे सादर करणे
3.

म.िा.सा.प्र.वव.ननणाय

406/8 ठदनांक :- 4 एवप्रल 1999
तहसीलदार

1 िानेवारी
कालाविी

16

िबाबदारी

ननयम/अधिननयम

अधिकारी

िा.नन.

1

इतर राजयातन
ू आलेल्या अिादारास

15 ठदवस

तहसीलदार

2

नवीन िधिापबत्रका दे णे (राजयातील )

7 ठदवस

तहसीलदार

3

िधिा पबत्रकेत नाव दे णे

7 ठदवस

तहसीलदार

4

िधिा पबत्रकेत नववन िन्मलेल्या मुलाचे नाव

1 ठदवस

तहसीलदार

िधिा पबत्रकेत लहान मुलांचे एकांके वाढववणे

1 ठदवस

तहसीलदार

दय्ु यम िधिा पबत्रका दे णे

10 ठदवस

तहसीलदार

िधिा पबत्रकेतील पत्त्यातील बदल

7 ठदवस

तहसीलदार

िधिा पबत्रकेतील नाव कमी करणे व तसे

1 ठदवस

तहसीलदार

1 ठदवस

तहसीलदार

िधिापबत्रका दे णे

वाढववणे
5
6
7
8

प्रमाणपत्र दे णे
9


िधिा पबत्रका रद्द करुन प्रमाणपत्र दे णे
काल

मयाादा

अ.क्र.

कामाचे स्वरूप

कालाविी

िबाबदारी अधिकारी

1

ग्रामीण भागातील वगा 2 गावात अकृषी परवानगी दे णे

45 ठदवस

तहसीलदार

2

तात्पूरती अकृषी परवानगी दे णे

15 ठदवस

तहसीलदार

8 लाख रुपये पयंत एैपतीचा दाखला दे णे

5 ठदवस

तहसीलदार

नदी नाल्यातून पाणी उचलन्याची परवानगी दे णे

14 ठदवस

तहसीलदार

अल्प भूिारक प्रमाणपत्र दे णे

3 ठदवस

तहसीलदार

िेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र दे णे

5 ठदवस

तहसीलदार

7

गौण खननि परवाना दे णे

5 ठदवस

तहसीलदार

8

खूल्या प्रवगाातील मठहलांसािी नॉन कक्रमेलीअर प्रमाणपत्र दे णे

3
4
5
6

3 ठदवस

तहसीलदार

आथीक दृटटया दब
ा घटकाचे प्रमाणपत्र दे णे
ू ल

3 ठदवस

तहसीलदार

बेबाकी प्रमाणपत्र दे णे

3 ठदवस

तहसीलदार

13

नाटक / लोकनाटयाचा परवाना

3 ठदवस

तहसीलदार

14

7/12 आि अ नक्कल

1 ठदवस

तहसीलदार

15

नक्कल दे णे

15 ठदवस

तहसीलदार

17

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

5 ठदवस

ननवासी नायब तहसीलदार

18

रठहवािी प्रमाणपत्र

5 ठदवस

ननवासी नायब तहसीलदार

19

वय

8 ठदवस

तहसीलदार

9
10

अधिवास प्रमाणपत्र

कलम 4 (1) (ब) (iv) िमुिा (अ)



सांघटिाचे लक्ष वाषीक



अ.क्र.

काम - काया

कामाचे प्रमाण

1

वसल
ू ी

प्रपत्र अ

86 लक्ष

प्रपत्र ब

285 लक्ष

वसूली

प्रपत्र क

2

वसूली

3

आथीक लक्ष

आशभप्राय
वाषीक लक्ष प्रनत महा वसल
ू ी
वाषीक लक्ष प्रनत महा वसूली

कलम 4 (1) (अ) (vi)

औसा येथील तिसील कायाालयामध्ये दस्तएैविाांची वगावारी
अ.क्र.
1

दस्त एैविांचा प्रकार/नﾯाा /मटटर/नोंद
पस्
ू तक/व्हाऊचर

प्रमख
ु बाबींचा
तपिशलवार

सरु क्षीत िे वण्याचा
कालाविी

अ वगा सांधचका

कायम स्वरुपी

2

ब वगा सांधचका

नतस वषे

3

क

15 वषे

4

क-1

10 वषे

5

ड- वगा (पावत्या)

1

17

वषे

कलम 4 (1) (ब) (v)
िमन्
ु यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण सांघटिाचे लक्ष (वाषीक)



अ.क्र.

काम - काया

कामाचे प्रमाण

आथीक लक्ष

1

वसूली

प्रनत महििा हदलेल्या उद्दीष्टा

वाषीक इष्टाांका प्रमाणे

िूसार

आलभप्राय

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब)
कामाची काल मयाादा

अ.क्र.

काम - काया

ठदवस

िबाबदार अधिकारी

1

कमाचा-यांचे वेतनवाढ मंिूर करणे

दरवषी 1 िल
ु ै

तहसीलदार

पुनववालोकन अधिकारी यांचे कडे सादर करणे

एवप्रल पयंत
दरवषी

तहसीलदार

इतर राजयातन
ू आलेल्या अिादारास

15 ठदवस

तहसीलदार

2

नवीन िधिापबत्रका दे णे (राजयातील )

7 ठदवस

तहसीलदार

3

िधिा पबत्रकेत नाव दे णे

7 ठदवस

तहसीलदार

4

िधिा पबत्रकेत नववन िन्मलेल्या मुलाचे नाव

1 ठदवस

तहसीलदार

िधिा पबत्रकेत लहान मुलांचे एकांके वाढववणे

1 ठदवस

तहसीलदार

दय्ु यम िधिा पबत्रका दे णे

10 ठदवस

तहसीलदार

िधिा पबत्रकेतील पत्त्यातील बदल

7 ठदवस

तहसीलदार

िधिा पबत्रकेतील नाव कमी करणे व तसे

1 ठदवस

तहसीलदार

1 ठदवस

तहसीलदार

2.
3.
1

कमाचा-यांचे गोपनीय अहवाल शलहणे व
कोतवाल यांची िेटिता सुची तयार करणे

दरवषी 30

तक्रार ननवारण अधिकारी

तहसीलदार

िधिापबत्रका दे णे

वाढववणे
5
6
7
8

प्रमाणपत्र दे णे
9

िधिा पबत्रका रद्द करुन प्रमाणपत्र दे णे


कलम 4 (1) (ब) (viii) िमुिा (अ)

औसा येथील तिसील कायाालयाच्या सलमतीची यादी प्रकाशनत करणे.
अ.

सशमतीचे नाव

सशमतीचे सदस्य

सशमतीचे उदीटट

क्र.

ककती वेळा

सभा िन

सभेचा

घेण्यात येते

सामान्यांसािी

कायावत्त
ृ ांत

खुली आहे

ककं वा नाही
1

संिय गांिी सशमती

अ-आमदार

सामाजिक

ब-तहसीलदार

अथासहाय्य

सदस्य-6

योिनांच्या पात्र

1.बी.डी.ओ.

लाभाथींची ननवड

1.ओपन

करणे

प्रनतमठहना

नाही

उपलब्ि आहे

आवश्यकतेनु

नाही

उपलब्ि आहे

नाही

उपलब्ि आहे .

1.एस.सी.
1.मठहला वव.
िा.भ.ि.-2
2.

रोहया सशमती

अध्यक्ष-

रोिगार हमी

सधचव-

योिनेचा प्रभावी

तहसीलदार

अंमलबिावणी

काळात प्रनत

सदस्य-6
3

तालूका दक्षता
सशमती

अध्यक्ष- आमदार
सधचव-

सार (टं चाई
मठहना

तालूक्यातील

प्रनतमठहना

सावािननक

तहसीलदार

ववतरण

सदस्य-10

व्यवस्थेवर
दे खरे ख व
ननयंााण

18

4

तालूका सन्मय

अध्यक्ष -

सशमती

आमदार सधचवतहसीलदार

तालूक्यातील

मा.अध्यक्ष

सवा बाबी

आवश्यकते

प्रिासना संदभाात

सदस्य-7
5

ध्वनी प्रदष
ु ण

तहसीलदार
अध्यक्ष

public

प्रभावी

मुख्याधिकारी नप

address

औसा सदस्य -

system चा

सधचव

वापर हा

अंमलबिावणी
करणेकारीता
सशमती

उपलब्ि आहे .

यांचे सुचनाव
नस
ू ार

ध्वनीक्षेपक व

ववषयक ननयमांची

होय

आवश्यकतेनु

नाही

सार

ध्वनी

प्रदष
ु ण

ननयमन व )
ननयम (ननयंत्रण
ची

2000

अंमलबिावणी
कलम) (1) 4 ब) ( Ix )
तिसील कायाालय औसा येथील कायाालयातील अधिकारी/कमाचारी याांची माहिती
अ.क्र.

पदनाम

1

तहसीलदार औसा

अठहल्या गािाळ

1

9.11.2015

2

नायब तहसीलदार

श्री दे वळे एस.के.

2

01.07.2014

3

नायब तहसीलदार

श्री माने एस.डी.

2

10.03.2014

4

नायब तहसीलदार

श्रीमती मनाळे व्ही.ही.

2

04.06.2016

5

नायब तहसीलदार

श्री धचतळे बी.िी.

2

15.06.2016

6

नायब तहसीलदार

श्री .िी.पािक के.

2

16.03.2015

7

अव्वल कारकुन

श्री संपत माने .

3

14.05.2015

अव्वल कारकुन

श्री आरबनसोडे .एस.

3

09.06.2016

अव्वल कारकुन

श्रीस्वामी.एम.व्ही.

3

अव्वल कारकुन

श्री कांबळे बी.आर.

3

अव्वल कारकुन

ररक्त

3

अव्वल कारकुन

श्री माने.ए.व्ही.

3

07/09/2011

अव्वल कारकुन

श्री पेिकर के.के.

3

27/07/2016

अव्वल कारकुन

श्री जि. कुलकणा.जि.

3

02.06.2014

अव्वल कारकुन

श्री कवळीकर एस.बी.

3

19.05.2015

शलवपक

श्रीमती डड एस घंड
ु रे

3

14.07.2016

ररक्त

3

8
9
10
11
12
13
14
15
16

अधिकारी/कमाचारी यांचे नाव

वगा

रुिू ठदनांक

18.10.2012
01.05.2015

17

शलवपक

18

शलवपक

कांबळे जव्ह एस

3

15.10.2015

19

शलवपक

बासले

3

14.10.2016

20

शलवपक

श्रीमती कोपरकर एस.एच.

3

11.06.2014

21

शलवपक

मनाळे जव्ह.डी.

3

7.06.2013

22

शलवपक

कांबळे रमेि

3

04.08.2014

23

शलवपक

क्षीरसागर एनएस.

3

10.06.2013

24

शलवपक

चौिरी पी.िे

3

28.05.2015

25

शलवपक

वाघमारे श्रीराम

3

10.06.2014

26

शलवपक

पोतदार ए.एस.

3

04.06.2015

27

शलवपक

3

13.06.2012

28

शलवपक

श्रीमती मळ
ु िकर एस. डी

29

शलवपक

श्रीमती

3

01.11.2013

30

शलवपक

एमिेख .एच .

3

06.06.2014

31

वाहनचालक

श्री रुक्मे एन.एन.

3

14.06.2016

32

शिपाई

श्री बन गिेंद्र ठदगंबर

4

09.12.2013

ए.ए.

ररक्त

बनसोडे आर.डी.

19

वेतन

39394
42169
33367
38676
36047
25854
23443
22322
24189
17099
16281
22723
21335
17099
18017
28171
15821
15843
16372
19284
19819
19284
15843
17734
16899

3

17427
17360
16897
19613

33

शिपाई

श्री पररट एमिी.

4

14.10.2016

34

शिपाई

लोमटे पी

4

02/11/1995

35

शिपाई

मैनोठदन िेख

4

14.08.2013

36

शिपाई

श्रीमती कांबळे डी.डी.

4

12/02/1999

37

शिपाई

ररक्त

4

38

शिपाई

ररक्त

4

39

शिपाई

श्रीडी.एस. तांबसकर.

4

11/11/1986

40

शिपाई

4

01.06.2015

41

शिपाई

श्री दत्ता कतलाकुटे

श्री.एन.बबरदकर बी.

4

22/04/1988

42

शिपाई

4

06/06/2008

43

शिपाई

श्री.पी.सुयव
ा ि
ं ी के.

4

17/06/2016

एन

श्री मगर आर.बी.

15489
16461
26475
12803

24490
12429
22241
11335
13070

मांडळ अधिकारी
कमाचारी यांचे नाव

वगा

मंडळ ववभाग

वेतन

कायाालयास रुिु ठदनांक

ठद.31.10.16

3

ररक्त

औसा

श्री खुदे. िी.आर.

लामिना

3

19/01/1997

यादव टी.िे.

ककल्लारी

3

01.05.2015

35875

शमरिगावकर आर.एस.

ककनीथोट

3

01.08.2012

34959

एस

मातोळा

3

01.05.2015

24544

सोनकांबळे एस.िी.

बेलकंु ड

3

01.07.2011

24677

3

01.08.2012

27435

श्री मुगावे पी

श्री पटे ल आर.एस.

भादा

पासुन ररक्त
24532

तलाठी वगा 3
तलािी कमाचारयांचे नांव

सजिाचे नांव

1

सध्याचे सजिावर

या तालुक्यात काम

वेतन

कायारत ठदनांक

करीत असलेले ठदनांक

2

3

4

भादा

06.06.2015

07.11.2008

24776

श्री हें बाडे एस.एल.

सारोळा

18.11.2014

18.11.2014

24876

उसरे एम.एम.

मोगरगा

06.06.2015

11.11.2011

22665

ररक्त

मातोळा

श्री चव्हाण एमएम.

लामिना

11.06.2014

11.06.2014

19438

बारूळे प्रिांत मािवराव

बोरफळ

1.06.2015

29.06.2014

22002

श्री ए.एम. चाफेकरं डे

िावळी

01.07.2016

01.07.2016

25522

श्री वाडेकर रववंद्र लक्ष्मण

तळणी

23.09.2015

23.09.2015

22665

उं बरे एस.टी.

मासुडी

06.06.2015

12.07.2011

23347

झि
ुं कर एम.एस.

औसा.1.

11.07.2016

06.06.2015

19915

वाघे डी एन

चलबुगाा

11.07.2016

17.03.2012

22665

उस्तरू े जव्ह एस

मंगरूळ

11.09.2013

11.09.2013

23347

लोखंडे जव्ह टी

सेलू

06.06.2015

30.06.2014

32611

श्रीमती ए पी हाळनोर

20

5

मदने के

के

माळकोडिी

20.06.2014

20.06.2014

23347

उिणी

1.07.2015

04,10,2013

22665

िोंबरे . एसएस.

हासेगांव

11.07.2016

19,06,2013

26214

कोळी बी.एम.

समदगाा

11.07.2016

30.06.2014

26358

गरगटटे ए जव्ह

कालाा

01.07.2016

01.07.2016

25522

एस डड चव्हाण

बोरगाव न

11.07.2016

01.06.2016

19224

श्री पवार . व्ही.एम.

नांदग
ु ाा

11.07.2016

01.07.2012

23609

मीश्रा वाय िे

बबरवली

21.06.2016

21.06.2016

23506

िे. केचव्हाण.

खुंटेगांव

26.06.2015

26.06.2015

22665

करिगांव

11.07.2016

19.06.2013

22665

श्री गठहरवार . के.एस.

आशिव

11.07.2016

26.07.2012

23474

श्री हलकटे . डी.आर.

शिवली

08.06.2015

08.06.2015

23098

श्री िोगदडं एजव्ह.

बेलकंु ड

11.07.2016

17.02.2014

22002

श्रीमती पनाळे ए. एच

शसरसल

01.09.2016

08.09.2016

24229

ठहप्परगा .

06.01.2017

06.01.2017

30579

कंू भार िी एम

बबने आर जव्ह

श्री शिंदे ए.बी.
ररक्त

खरोसा

के.एस.गवळी.

दावतपुर

11.07.2016

17.06.2011

22626

सुरवसे एफ.एस.

ककनीनवरे

07.01.2016

07.01.2016

22360

धचत्ते एस डी

ककनीथोट

12.06.2015

12.06.2015

24705

िगताप रामचंद्र

लोदगा

11.07.2016

10,09,2013

22665

सोनवते बी. िी

भेटा

04.07.2014

04.07.2014

27780

बुिोडा

11.07.2016

17.06.2011

22626

आलमला

30.06.2014

शसंदाळा लो.

05.01.2017

05.01.2017

24019

श्रीमती सोमवंिी बीव्ही.

येल्लोरी

27.10.2016

27.10.2016

20454

श्री . िािव एन.एस.

भुसणी

12.09.2011

12.09.2011

21392

नागरसोगा

11.07.2016

05.04.2013

22665

तपसेधचचुली

05.10.2016

05.10.2016

23705

औसा-2

23.06.2015

23.06.2015

32079

तुंगी बू

25.06.2014

25.06.2014

22665

गूरमे वषााराणी कमलाकर

लखनगाव

13,09,2013

13,09,2013

22665

ररक्त

ककल्लारी

श्री फडणीस एन के

हारे गाव

11.07.2016

24.07.2013

22665

श्री. सुयव
ा ंिी ए.बी.
बुबने जव्ह जव्ह
श्री संपते आर पी.

श्री बबरािदार. व्ही एच .
श्री उतके सी.िी.
श्री फटाले एन बी.
लासूरे अंकुस ववरवभंर
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कलम 4 (1) (ब) (xi)

औसा येथील तिसील कायाालयाचे मांिरू अांदािपत्रक व खचााचा तपशलल याची ववस्तत
ृ माहिती प्रकाशीत करणे



अ.क्र

अंदािपत्रककय शिषााचे
वणान

1

2053

2
3

अनूदान

ननयोिीत वापर (क्षेत्र

अधिक अनूदान अपेक्षक्षत

व कामाचा तपिशल)

30401604

वेतन दे यक

2015

871848

वेतन दे यक

2408

2735880

वेतन दे यक

अशभप्राय

असल्यास रुपयात
वेळेनूसार
वेळेनूसार
वेळेनस
ू ार

कलम 4 (1) (ब) (x)
अ.

औसा येथील तिसील कायाालयाच्या अधिकारी व कमाचारयाां ची वेतिाची ववस्तत
ृ माहिती प्रलसध्द करणे.
वगा

वेति रुपरे षा

क्र.

नियमीत (मिागाई भत्ता

इतर अिूज्ञेय भत्ते

घरभाडे भत्ता)

प्रसांगािूसार

(प्रवास भत्ता)

ववशेष (जिले

प्रकल्प भत्ता,
प्रशक्षक्षण भत्ता)

1

वगा 1

15600-5000-39100

वेतनाचे 10 टक्के

2

वगा 2

9300-4300-34800

वेतनाचे 10 टक्के

3

वगा 3 अ.का.

5200-3500-20200

वेतनाचे 10 टक्के

शलपीक

5200-1900-20200

वेतनाचे 10 टक्के

म.अ.

5200-3500-20200

वेतनाचे 10 टक्के

तलािी

5200-2400-20200

वेतनाचे 10 टक्के

वगा 4 शिपाई

4440-1300-7440

वेतनाचे 10 टक्के

4
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कलम 4 (1) (ब) (xii) िमि
ु ा- ब

औसा येथील तिसील कायाालयातील अिुदाि कायाक्रमाअांतगात लाभाथीची ववस्तत
ृ माहिती प्रकाशनत करणे

योिना :- 1. संिय गांिी ननरािार/आधथाक दब
ा ांसािी अनुदान योिना.
ु ल
अ.क्र

लाभाथीचे नाव

पत्ता

अनुदान/लाभ याची रक्कम

ननवड पात्रतेचे ननकष

संियगांिी ननरािार आथीक दब
ा
ू ल

रु. 600/-

वेळोवेळीच्या िासन

इंठदरा गांिी ननरािार व भूशमहीन

रु. 600/-

स्वरूप
1.
2.

घटक योिना नतल यादी नूसार

िेतमिूर मठहला अनुदान योिना
3.

नतल यादी नूसार

श्रावण बाळ/राटरीय वध्
ृ दपकाळ

4.
5.
6.

अंत्योदय योिना. नतल यादी
नूसार

अन्नपुणा योिना. नतल यादी
नस
ू ार

वेळोवेळीच्या िासन
ननणाया नूसार

रु. 600/-

ननवत्त
ृ ी वेतन योिना. नतल यादी
नूसार

ननणाया नूसार

वेळोवेळीच्या िासन
ननणाया नूसार

21 ककलो गहु व 14 ककलो
तांदळ
ु प्रती काडा
मोफत 10 ककलेा गहु प्रनत
काडा

िेतकरी अपघात नतल यादी नस
ू ार

वेळोवेळीच्या िासन
ननणाया नूसार

वेळोवेळीच्या िासन
ननणाया नस
ू ार

वेळोवेळीच्या िासन

ववमा योिना.

ननणाया नूसार

22

अशभप्राय

कलम 4 (1) (ब) (xvi)



औसा येथील तिसील कायाालयातील शासकीय मािीती अधिकारी/सिाय्यक शासकीय मािीती अधिकारी/अपीलीय प्रधिकारी



याांची ववस्तत
ृ माहिती प्रकाशीत करणे.

अ. िासकीय माहीती अधिकारी.
अ.क्र.

िासकीय माठहती

पदनाम

ववभाग

पत्ता

ई-मेल

अवपलीय

अधिका-याचे नाव
1

प्रधिकारी

श्री एस के दे वळे

नायब
तहसीलदार

2

श्री ककिोर पािक

नायब

महसुल

तहसील कायाालय

संगायो

तहसील कायाालय

तहसीलदार
3
4

श्रीमती मनाळे जव्ह

नायब

जव्ह

तहसीलदार

श्री बालािी धचतळे

नायब
तहसीलदार

tahsildarausa@gmail.com

तहसीलदार औसा

tahsildarausa@gmail.com

तहसीलदार औसा

tahsildarausa@gmail.com

तहसीलदार औसा

tahsildarausa@gmail.com

तहसीलदार औसा

औसा
औसा

पुरविा

तहसील कायाालय

ननवडणूक

तहसील कायाालय

औसा
औसा

क. अवपलीय अधिकारी.
अ.क्र

अवपलीय

पदनाम

.

अधिकारी.

1

श्रीमती

अठहल्या

गािाळ

कायाक्षेत्र

पत्ता

ई-मेल

अवपलीय
प्रधिकारी

तहसीलदार
औसा

औसा तालक
ू ा

तहसील

tahsildarausa@gmail.com

कायाालय, औसा

माठहती आयुक्त,
औरं गाबाद.

कलम 4 (1) (ब) (xv)
औसा येथील तिसील कायाालयातील उपलब्ि सुवविाांचा तक्तता प्रकाशीत करणे.
अ.क्र

सुवविांचा प्रकार

.

वेळ

कायापध्दती

ठिकाण

िबाबदार

तक्रार

व्यक्ती/

ननवारण

कमाचारी
1.

भेटण्याच्या वेळे

स. 11 ते 1

संदभाात माहीती
2.
3.
4.

अशभलेख सुवविा

कायाालयीन

(नक्कल दे णे)

वेळेत

सुचना फलकाची

कायाालयीन

माहीती

वेळेत

सेतु सुवविा केंद्र

कायाालयीन
वेळेत

धचठ्िी व भेट पुस्तीकेत

तहसील

तहसीलदार

नोंद करून

कायाालय औसा

औसा

ववहीत नमुण्यातील अिा

अशभलेख ववभाग

दिाननय भागावर सुचना

तहसील

फलक उपलब्ि

कायाालय औसा

ववहीत नमुन्यात

सेतु सुवविा केंद्र

कागदपत्रासह व

कायाालय औसा

कागदपत्रे व फीस भरून

आवश्यक परीपुणा

तहसील

अव्वल

तहसीलदार

कारकून (म)
--

--

सेतु सुवविा

तहसीलदार

केंद्र

औसा

िुल्कासह अिा दाखल
करणे

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
औसा येथील तिसील कायाालयातील ईलेक्त्र ानिक स्वरूपातील साठववणेची मािीती प्रकाशीत करणे.
अ.क्र.

दस्तऐविाची

ववषय

प्रकार
1.

7/12, 8-अ

भुशम अशभलेख

कोणत्या ईलेक्रॉननक

माहीती शमळववण्याची

नमुण्यात

पध्दती

Online

संगणकककरण

कामे


:-

कायापध्दती

ववहीत नमुण्यात अिा व रु

अव्वल कारकून

स्वरूपात

सुवविा केंद्र

33/- िल्
ु कासह नकलेल्या

:- तलाठी

नैसधगाक आपत्ती


घटनेची माहीती तहसीलदार यांना 24 तासाचे आत कळववणे.
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िबाबदार व्यक्ती

महसल
ू व सेतू



घटना व घटनास्थळाचा वस्तुननटि पंचनामा ननयमास अधिन राहून मदत दे ण्यासंबंिीची

कायावाही

करणेबाबत स्पटट अशभप्रायासह अहवाल सादर करणे.





घटनेच्या वेळी तातडीच्या उपाययोिना करणे व माहीती दे णे.



गाव पातळीवर नैसधगाक आपत्ती व्यवस्थापन सशमती स्थापन करणे.

संगायो, इंगायो.


1.संिय गांिी ननरािार आधथाक दब
ा ांसािी अनुदान योिना, इंठदरा गांिी ननरािार व भुशमहीन िेतमिुर
ु ल
मठहला अनुदान योिना, राटरीय वध्
ृ दपकाळ ननवत्त
ृ ी वेतन योिना, कुटं ब अथासहाय्य योिना व इतर योिनांचे
लाभार्थयााकडुन अिा भरून प्राथशमक चौकिीसह माहीती/अिा तहसील कायाालयास सादर करणे.



2.लाभार्थयांची चौकिी ववहीत नमन्
ु यात करणे तसेच वेळोवेळीच्या अ'ाादे ि व परीपत्रकानस
ु ार अ'ाावत माहीती
सादर करणे.












3.संिय गांिी स्वावलंबन किााची वसल
ू ी करणे.

ननवडणूक


1.मतदार नोंदनी व यादीचे अदयावतीकरण व प्रशसध्दी करणे.



2.ननवडणक
ू कायाक्रमांची प्रशसध्दी करणे व आचारसंठहतेची अंमलबिावणी करणे.



3.ननवडणूक दरम्यान मतदान केंद्राची व मतदान अधिका-यांची व्यवस्था पाहणे.



4.ननवडणूक दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेची वेळोवेळी तहसीलदार यांना माहीती दे ण.े



5 मतदारांना ननवडणक
ू ओळखपत्र वाटप करणे.

पुरविा


रािन काडा, युननट रजिटटर तयार करणे व तहसील कायाालयात सादर करणे



ग्राम दक्षता सशमतीचे गिण करून सधचव म्हणन
ू कामकाि पार पाडणे



कायाालयीन आदे िान्वये वेळोवेळी रे िन काडा पडताळणीचे व इतर अनुषंगीक काम पाहणे.

भुसंपादन व पुनवासन


भुंसंपादन



भुसंपादीत क्षेत्रववषयीचे अशभलेखे पूरववणे



संयुक्त पाहणीच्या वेळी उपस्थीत राहणे.



भूसंपादनाच्या सवा प्रकारच्या नाटीसा तामील करणे.



भूसंपादनाच्या पत्रकाप्रमाणे 7/12 वर नोंदी घेणे.



पूनवासन करते वेळी पूनवासीत कुटूंबाची प्राथशमक यादी तयार करणे



पूनव
ा सनाच्या कामी पूनव
ा सन अधिकारयांना सवातोपरी सहाय्य करणे.

पूनवासन

कायदा व सुव्यवस्था


सण, उत्सव व इतर कायाक्रमामध्ये सजिांतगात कायदा व सुव्यवस्थे बाबतची वेळोवेळी माठहती
तालूका दं डाधिकारी यांना कळववणे.







इतर कामे


अल्पबचत करणे - बचत िाळा, बचत ग्राम, बचत दे णारया लोकांची यादी तयार करणे.



कुटूंब ननयोिन - करणेसािी लोकांना प्रवत्त
ृ करणे.



कृषी गनना, िनगनना, आथीक गणनाकामी वेळोवेळी िासन आदे िान्वये काम पाहणे.

करमणूक कर वसुली


शसनेमागह
ृ , जव्ह.डी.ओ. गह
ृ , केबल, डडटीएच व्ही.डी.ओ.गेम्स इत्यादींचा करमणूक कर वसूल करणे.



डड.टी.एच. व केबल- िोडणी िारकाची यादी तयार करुन दाखल करणे.

ववववि प्रमाणपत्र :िातीचे प्रमाणपत्र, रठहवािी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, राटरीय त्वाचे प्रमाणपत्र, क्रीमीशलअर प्रमाणपत्र , एैपत
प्रमाणपत्र, िेटि नागररक प्रमाणपत्र व इतर प्रमाणपत्र स्थाननक चौकिी करुन दे ण.े
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कामे / कायापध्दती - मांडळ अधिकारी


नैसगीक आपत्ती –
घटना स्थळाचा पंचनाम करुन मदत दे ण्यास पात्र/अपात्र असल्या बाबतचा स्पटट अशभप्राययासह अहवाल
तहसीलदार यांना सादर करणे.



पूरविा प्रनतमठहना दोन स्वस्त िान्य दक
ू ानाची तपासणी करुन अहवाल सादर करणे.
मंडळातील सवा स्वस्त िान्य दक
ू ानाची माठहती िे वणे.



संगायो/इंगायो संिय गांिी ननरािार आधथाक दब
ा ांसािी अनूदान योिना, इंठदरा गांिी ननरािार व भूशमहीन िेतमिूर मठहला
ु ल
अनद
ू ान योिना, राटरीय वध्
ृ दापकाळ ननवत्त
ृ ी वेतन योिना, कूटूंब अथासहाय्य योिना या बाबतचे तहसील
कायाालयाकडून चौकिीसािी आलेल्या अिाानस
ू ार स्थाननक चौकिी करुन अहवाल सादर करणे



कायदा व सुव्यवस्था मंडळा अंतगात तालक
ू ा दं डाधिकारी यांचे आदे िानस
ू ार कायदा व सव्ु यवस्थेचे काम पहाणे.
घटना स्थळाचा नकािा तयार करणे.



पूनव
ा सनसंयक्
ु त पाहणीच्या वेळी उपस्थीत राहने पात्र लाभार्थयाास प्लॉटचे वाटप करणे
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रात चौकिी अहवाल दे ण.े



करमणूक करमंडळातील सवा करमणक
ू सािानांची माठहती दे णे व वसल
ू ी बाबत तलािी यांना सहकाया करणे.
ववववि प्रमाणपत्रामध्ये आदे िानूसार गह
ृ चौकिी अहवाल दे णे
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