मा9हतीचा अ<धकार= अ<ध>नयम-2005
कलम 2 एच नमूना-अ
मा9हतीचा अ<धकार अ<ध>नयम-2005 अBवये Cवभागावर लोकFा<धकार= यांची याद=
शासकGय Cवभागाचे नांवः- तह सल कायालय,नांदेड.िजKहा नांदेड.
कलम 2 (एच)ए/बी/सी/डी
अ.'.

लोकF<धकार= सं-था

सं-था Fमख
ु ाचे पदनाम

9ठकाण/पQता

1

तह सल कायालय,नांदेड

तह सलदार,नांदेड

तह सल कायालय,नांदेड.िजKहा नांदेड

कलम 4 (1) (बी) (एक)
ता.नांदेड.िजKहा नांदेड येथील तह सल कायालयातील कामे व कतSये यांचा तप शल
कायालयाचे नांवः- तह9सल काया5लय,नांदेड
पQताः- तह9सल काया5लय,नांदेड िज हा नांदेड
कायालय Fमुखः- तह9सलदार नांदेड
शासकGय Cवभागाचे नांवः- महसल
ू !वभाग
कोणEया मं3ालयातील खाEयाGया !वधानDतः- महसल
ू व वन !वभाग मं3ालय,मंब
ु ई
काय TेUः- नांदेड.तालक
ु ा,भौगोल क Kे3ः- 31511 हे =टर
कायानुVपः- 104 महसल
ू गावे.
Cव शWट कायXः1.काया5 Kे3ातील मुNय

शासक@य अ धकार Oहणून काम पाहणे.

2.महसूल कामाबाबत नयं3ण व जबाबदार .
3.कायदा व सुPयवDथा राखणे.
4.रोहयो योजनेGया तालक
ु ा Dतर य

मुख

5.सहाRयक मतदार नSदणी अ धकार Oहणून काम पाहणे.
6.सामािजक अथ5सहाRय योजनेचे स चव.
7.कृषी गनना,जनगनना,आ थ5क गनना,पशूगनना तालुका Dतर य
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मुख.

येथील तह सल नांदेड कायालयातील कायX व कतSये यांचा तपशील
1.

काया5लयाचे नांव

:-

तह9सल काया5लय, नांदेड

2.

पEता

:-

तह9सल काया5लय, नांदेड
ता. नांदेड िज. नांदेड

3.

काया5लय

4.

5.

:-

तह9सलदार नांदेड

शासक@य !वभागचे नांव

:-

महसल
ु व वन !वभाग

मं3ालयातील खाEयाचा अ धनDत

:-

महसल
ु व वन !वभाग, मं3ालय

मुख

मुंबई
6.

7.

काय5Kे3

:-

नांदेड

भोगो9लक

:-

वर ल

काया5नुभव

:-

उपरो=त तालु=याचे

!व9शUट काय5

:-

1.

माणे
शासन

महाराUV जमीन महसुल कायदा, 1966 कुळवह वाट अ ध नयमा माणे
अध5>या यक कामे

2.

जमीन महसुल व Yबनशेती जमीन महसुल यांचे वा!ष5क महसुल वसुल चे
उ दUट पुण5 करणे.

3.

4.

कायदा व सुवPयवDथेबाबत दे खभाल.
नवडणुक कामकाज

5.

नैस ग5क आपEतीम[ये मदत काय5 व पुनव
5 सनाबाबत पय5वेKण

6.

कृषी गणना व आ थ5क गणना संबंधी तालुका पातळीवर पय5वेKण

7.

पुरवठा !वषयक बाबी.

8.

इं दरा गांधी, संजय गांधी, इEयाद शासनाGया !व!वध योनजा राब!वणे.

9.

तह9सलदार तथा काय5कार दं डा धकार Oहणून नागर कांना !व!वध

कारचे

दाखले व परवाने दे णे.
8.

!वभागाचे [येय धोरण

:-

जनते या कामाशी नगडीत !व!वध
!वषयांची अंमलबजावणी,
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लोका9भमख
ु

शासन सांभाळून

!व!वध लोकोपयोगी सेवा परु !वणे,
तसेच जबाबदार व संवेदनशील
PयवDथा नमा5ण करणे. शासनातफ_
महसल
ु वसल
ु करणे.
9.

सव5 संबंधीत कम5चार

:-

तह9सलदार नांदेड यांGया
आDथापनेवर खाल ल कम5चार
आहे त.
मंजुर

`र=त पदे

पदे
1. तह9सलदार
2. नायब तह9सलदार

01

--

06

00

3. अPवल कारकन
ु
4. मंडळ अ धकार

08

00

08

00

5. तलाठa
6. 9लपीक

37

0

17

01

7. वाहन चालक
8. 9शपाई

01

01

14

03

9. कोतवाल

27

04

10.

काय5

:-

Eयांना नेमून दलेले कामकाज

11.

कामाचे !वDतत
ृ Dवbप

:-

त=ता अ

12.

मालमEतेचा तपशील

:-

तह9सलदार काया5लय, नांदेड व

माणे

शासक@य गोदाम
13.

:-

उपलcध सेवा

शासनाचे [येय धोरणांची
अंमलबजावणी

संDथेGया संरचनाEमक त=Eयाम[ये काय5Kे3ाचे

Eयेक Dतरावरचे तपशील - त=ता अ

माणे.
काया5लयीन दरु [वनी 7मांक व वेळा

- दरु [वनी 7मांक 02462-236769
वेळ सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.45

साdत हक सुeी व !व9शUट सेवेसाठa ठर!वले या वेळा

- र!ववार व म ह?यातील

दस
ु रा व चौथा श नवार तसेच शासनाने जाह र ले या साव5ज नक सुeया.
!व9शUट सेवेसाठa पावसाळी हं गामात व नवडणक
ु @Gया वेळी नयं3ण कK 24 तास चालू
ठे व?यात येतो.
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सं-थेचा FाVप तYता
तह9सलदार नांदेड
नायब तह9सलदार महसल
ू

नवासी नायब
तह9सलदार

– 2

फौजदार

वसूल

नायब तह9सलदार परु वठा

नायब तह9सलदार
नवडणूक

पुरवठा लेखा

gामपंचायत
नवडणूक

करमणक
ू कर

नैस ग5क आपEती

आDथापना

कृषीगणना

पुरवठा

शासन

लोकसभा नवडणक
ू
!वधानसभा
नवडणूक

आवक जावक

जमीनबाब

इतर बाबी

अ9भलेख

कृषी गणना

सेतु सु!वधा

जमाबंद – 1

संक@ण5

जमाबंद – 2

तह सल कायालय नांदेड
(मंडळ)
मंडळ

मंडळ

मंडळ तरोडा बु.

मंडळ

मंडळ

मंडळ

मंडळ

मंडळ तुdपा

नांदेड

नांदेड

अंतग5त सhजे

विजराबाद

वसरणी

9लबंगाव

!वUणूपुर

शहर

gा9मण

अंतग5त सhजे

अंतग5त

अंतग5त

अंतग5त

अंतग5त

अंतग5त

सhजे

सhजे

सhजे

सhजे

सhजे

1

2

3

4

5

6

7

8

नांदेड मळ
ु

सांगवी बु.

तरोडा बु.

विजराबाद

वसरणी

9लबंगाव

!वUणूपरु

तdु पा

नांदेड-2

Oहाळजा

नांदस
ु ा

विजराबाद-2

बळीरामपूर

रहाट बु.

असज5न

काकांडी

नांदेड-3

jाOहणवाडा

नेरल

विजराबाद-3

वाघाळा

!पंपळगाव

असदवन

वाजेगाव

माकlड

पुणेगाव

अंतग5त सhजे

को.
नांदेड-4

कासारखेडा

विजराबाद-4

jOहपूर

मरळक बु.

वाडी बु.

गोपाळचावडी

वाघी
सायाळ
नळा
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वांगी

कलम 4(1) (ब) (ii) नमन
ु ा (अ)
नांदेड तह9सलदार काया5लयातील अ धकार व कम5चार यांGया अ धकाराचा तपशील
क

पदनाम

आ थ5क अ धकार

कोणEया

अ9भ ाय

कायदा/ नयम/शासन नण5य

प3क

/प`रप3कानुसार

अ.7.
1.

तह9सलदार

तह9सलदार

1. मा. !वभागीय आयु=त,

नांदेड

काया5लयाचे वेतन

औरं गाबाद यांचे ओदश

भEते/

72008/मशाका-1-

वास

भEते/काया5लयीन

आDथा- 7118-भाग-2,

खच5/ इंधन
खच5/भाडेपeा खच5

द. 6.1.09
2. अथ5संक पीय अनुदान

इEयाद दे यके

2053 मुNय लेखा9शष5
3. महाराUV नागर सेवा
वेतन अ ध नयम 1981.

कलम 4(1) (ब) (ii) नमन
ु ा (अ)
नांदेड तह9सलदार काया5लयातील अ धकार व कम5चार यांGया अ धकाराचा तपशील
ख

पदनाम

शास नक

अ धकार

कोणEया कायदा/ नयम/शासन नण5य
/प`रप3कानस
ु ार

प3क
अ.7.
1.

तह9सलदार

गौणख नज उEखनन

महाराUo जमीन महसल
ु अ ध नयम,

नांदेड

परवानगी, ताEपरु ती Yबनशेती

1966

परवानगी, शेतकर दाखला,
वारस दाखला
वय अ धवास व राUV यEवाचे

शा. न.7.एसट सी/1016/ /7.34/का-

दाखले, ऐपतीचा दाखला,

10/ द.10.3.1976

उEप>नाचा दाखलादे णे,

शा. न.7.एसमएसी/1072/108865/सी-1

खqयगह
ृ परवाना,

द.16.11.1997

कुळाबाबत शेत जमीन

है rाबाद कुळव हवाट व शेत जमीन

>याय धकरण

अ ध नयम 1950

सहा, नवडणक
नण5य
ु

भारतीय लोक त नधीEव कायदा 1950,

अ धकार

महाराUV िज हा प`रषद व पंचायत स9मती
अ ध नयम 1951, व रिजDVे शन ऑफ
इले=टस5 bल 1961 मधील तरतद
ु नस
ु ार
नवडणुक आयोगाGया तसेच राhय
शासनाGया वेळोवेळी दले या आदे शास
अधीन राहून मतदार याद चे परु `रKण व
नवडणुका घेणेचे कामकाम
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अ9भ ाय

कलम 4(1) (ब) (ii) नमन
ु ा (अ)
नांदेड तह9सलदार काया5लयातील अ धकार व कम5चार यांGया अ धकाराचा तपशील
ग

पदनाम

प3क

फौजदार

कोणEया

अ9भ ाय

अ धकार

कायदा/ नयम/शासन नण5य
/प`रप3कानुसार

अ.7.
1.

तह9सलदार

साव5ज नक शांतता

महाराUo जमीन

महसुल

नांदेड

सुवPयवDथा

अ ध नयम, 1966 फौजदार

राख?यासाठa

दं ड सं हता, 1973 मुंबई

काय5कार

पोल स कायदा 1951 दाbबंद

दं डा धकार Oहणून

कायदा, 1949 मुंबई gाम

काम करणे

पोल स अ ध नयम 1967.

कोतवाल
आDथापना,
गोळीबार व पोल स
कDटडी, मEृ यू
करणी चौकशी
खाqयगह
ृ व
सांDकृतीक काय57म
परवाना मंजूर व
नत
ु नीकरण

कलम 4(1) (ब) (ii) नमन
ु ा (अ)
नांदेड तह9सलदार काया5लयातील अ धकार व कम5चार यांGया अ धकाराचा तपशील
घ

पदनाम

प3क

अ धकार

कोणEया

अ9भ ाय

अध5>यायीक

कायदा/ नयम/शासन नण5य
/प`रप3कानस
ु ार

अ.7.
1.

तह9सलदार
नांदेड

अ!पल य
ा धकार काय5

महाराUo जमीन

महसुल

अ ध नयम, 1966. है rाबाद

करणे, कुळ

कुळव हवाट व शेत जमीन

व हवाट

अ ध नयम, 1950 महाराUV

अ ध नयमांतग5त खाजगी वन अ ध नयम,
शेतजमीन

1975 मामलतदार >यायालय

>याया धकरण

कायदा, 1905.

व हवाट चा
ह=क ठर!वणे
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कामाचे

कार

आवCयक कागदप3

नकष
अ.7.
1.

2.

Yबनशेती परवाना

1.

!व हत नमन
ु यातील अज5

2.

7/12 उEनारा

3.

संबध
ं ीत फेरफार

4.

gामपंचायत परवानगी

5.

आरोtय खाEयाचा दाखला

6.

गट बक
ु नकाशा

7.

Dथळदश5क नकाशा

8.

7/12 वर ल कcजेदारांची संमEती

9.

कज5 बोजा अस यास नाहरकत दाखला.

1.

7/12

2.

संबध
ं ीत फेरफार

3.

गटबक
ु नकाशा

4.

Dथळदश5क नकाशा

5.

संमEतीप3/ हमीप3

1.

7/12

2.

गटबक
ु नकाशा

3.

Dथळदश5क नकाशा

1.

!व हत नम>
ु यातील अज5

2.

नाव कमी कbन आण याबाबतचा दाखला

3.

घरपeी

4.

पोल स पाट ल/सरपंच दाखला

5.

लाईटYबल

6.

रे शनकाड5 फ@ चलन

1.

7/12

2.

gामपंचायत परवानगी

3.

Yबनशेती परवानगी

4.

7/12 वर ल कcजेदारांची संमEती

5.

आरोtय खाEयाचा दाखला

6.

8 अ उEनारा

7.

घरपeी पावती

8.

असेसमv ट उEनारा

9.

कज5बोजा असलेस नाहकरत दाखला

10.

अ>नभेसळ परवाना

एस.जी.वाय. योजना

1.

!व हत नम>
ु यातील अज5 दोन

आय.जी.वाय. योजना

2.

तलाठयाचे दाखले

3.

दोन फोटो

4.

दा`रrयरे षख
े ाल ल दाखला

5.

शाळे चा /मेडीकल दाखला

6.

वयाचा परु ावा

7.

रे शनकाड5

8.

उEप>नाचा दाखला

गौणख नज परवानगी

3.

पाणी उपसा परवानगी

4.

न!वन रे शनकाड5

5.

हॉटे ल परवाना

6.
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ती

7.

शेतकर अपघात !वमा

1.

थम मा हती अहवाल

2.

Dथळ पंचनामा

3.

चौकशी अहवाल

4.

मEृ यु !वCलेषन अहवाल

5.

मEृ यु दाखला

6.

पोल स पाट ल अहवाल

7.

इ>=वेDट पंचनामा

8.

7/12

9.

8 अ उEनारा

10.

शाळा सोड याचा दाखला/रे शनकाड5

11.

वारस नSद उEनारा

कलम 4(1) (ब) (iii) नमुना (ब)
नण5य

7@येतील पय5वेKण व जबाबदार चे उEतरदाईEव नCचीत कbन काय5प[दतीचे
काशन

(कामाचा

कामाचे Dवbप

कार व नांव

कालावधी

कामासाठa जबाबदार

दवस

अ धकार

)
अ.7.
1.

गौणख नज परवाना

7

तह9सलदार

2.

वय राUV यEव व

3

तह9सलदार

अ धवास दाखला
3.

उEप>नाचा दाखला

3

तह9सलदार

4.

न=कल

7

तह9सलदार

5.

शेतकर अस याचा

7

तह9सलदार

7

तह9सलदार

त दे णे

दाखला, वारस
दाखला
6.

खाqयगह
ृ परवाना,
सांDकृतीक काय57म
परवाना
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कलम 4(1) (ब) (v)नमुना (क)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयातील कामाशी संबं धत प`रप3के.
अ.7.

शासwकय प3कानस
ु ार दलेले

प`रप3क 7मांक व तार ख

!वषय
1.

अस यास

जमीनीची अकृषीक

7./एनएपी/1001/ .7.34/ल6/ दनांक

वापरासाठa परवानगी दे तांना

12.11.2004

वापरावयाGया

च9लत

प[दतीत सध
ु ारणा
2.

भारतीय वन अ ध नयम

7.एलएनडी/1000/सीआर/243/एप3
ु / द.

1980 चे कलम 2 चा भंग

9.9.2005

केलेबाबत
3.

अनस
ु ु चत जातीGया
Pय=तींना आतीची

7.सीबीसी/2004/ 7.264/मावक5,
माणप3े

द.9.9.04

दे ?याबाबत
4.

महाराUV वने संपादन

7.?क30/2004/ .7.200/ल6/ द.

कायदा 1975 संपा दत वन

14.7/.2005

ज9मनीवर नSद घे?यासाठa
तातडीचा व कालब[द
काय57म राब!वणे
5.

शासwकय सेवेत अपंग

शासन प`रप3क 7.अपंग1004 प3

कम5चाxयाची बदल EयांGया

7.18/04/16/ अ द. 25.12.2004

राहEया ठकाणाबाबत करणे
बाबत.

6.

मख
ु मं3ी सहाRयता नधी

शासन प`रप3क

सन
ु ामी gसतांना मदतीसाठa

सीएसएफ/1000/ .7.87/04/ द.

शासwकय कम5चार /अ धकार

6.1.2005

यांGयाकडून दे णtया
7.

शासwकय कम5चाxयास
नयकाल क बद या संदभा5त

शासन प`रप3क सीएसएफ
1000/ .7.87/04 द. 6.1.2005

धोरण
8.

महाराUV नागर सेवा (लहान
कुटुंबाचे

तyापन) नयम

शासन प`रप3क 7 एसआरPह 2000
.7. 17/ 2000 12 द.1.7.2005

2005Gया अंमलबजावणी
9.
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मधल वग5 3 व वग5 4 ची
ख ्◌ुल पदे भरणेबाबत.
10.

सेवा

वेश 9मळणे सेवा

भरतीसाठa !वह त

प`रप3क 7.?सआरPह /2004
7.10.04.12 द.3.7.2005

अनभ
ु वाGया gाहयतेबाबत

कलम 4(1) (ब) (v)नमुना (इ)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयातील उपलcध दDतऐवजांची याद .
अ.7.

दDतऐवजाचा

!वषय

संबं धत

कार
1.

अ वग5

जागा

Pय=ती/ पदनाम
जुने गांव नमन
ु ा नं.7/12, व गाव

तह9सलदार

नमन
ु ा नं.6,गांव नमन
ु ा नं.14, ज>म

नांदेड

अ9भलेख कK

मEृ यु नSदवह , 8अ गावचे रे काड5
2.

अ वग5

मतदार याद चा परु ावा

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
3.

अ वग5

अकृ!षक परवानगी

करणे

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
4.

अ वग5

भस
ं ादन
ु प

करणे

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
5.

अ वग5

महसल
ु >यायालयाचा नण5य झालेल
करणे

6.

अ वग5

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड

वेतन दे यके

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
7.

अ वग5

कुळवह वाट अंतग5तची

करणे

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
8.

9.

अ वग5

ब वग5

अ.का./9ल!पक/ तलाठa/9शपाई/

तह9सलदार

कोतवाल आDथापना बाबत

नांदेड

करणे

खादयगह
ृ परवाना

तह9सलदार

अ9भलेख कK

अ9भलेख कK

नांदेड
10.

ब वग5

सांDकृतीक परवानगी

करणे

तह9सलदार
नांदेड
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अ9भलेख कK

कलम 4(1) (अ) (6)
नांदेड येथील तह9सल काया5लयाचे दDतऐवजाची वग5वार
अ.7.

!वषय

दDतऐवजाचा
कार

मख
ु बाबीचा
तप9शलवार

सरु Kीत
ठे व?याचा
कालावधी

1.

जुने गांव नमुना नं.7/12, व गाव नमुना

अ वग5

30 वष5

नं.6, गांव नुमना नं. 14, जOन मEृ यु
नSदवह , 8अ गावाचे रे कॉड5
2.

मतदार याद चा पुरावा

अ वग5

30 वष5

3.

अकृषीक परवानगी

अ वग5

30 वष5

4.

भस
ू ंपादन

अ वग5

30 वष5

5.

महसुल >यायालयाचा नण5य झालेल

अ वग5

30 वष5

अ वग5

30 वष5

अ वग5

30 वष5

अ वग5

30 वष5

ब वग5

5 वष_

ब वग5

5 वष_

करणे

करणे

करणे
6.

वेतन दे यके

7.

कुळवह वाट अंतग5तची

8.

अ.क ◌ा/ 9लपीक/तलाठa/ 9शपाई/ कोतवाल
आDथापना बाबत

करणे

9.

खादयगह
ृ परवाना

10.

सांDकृतीक परवानगी
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कलम 4(1) (ब) (8)नमुना (अ)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयाGया स9मतीची याद .
स9मतीचे नांव
अ.7.

स9मतीचे

स9मतीचे

wकती

सभा

सभेचा

सदDय

उ|ीUठ

वेळा

जनसामा>या

काय5वत
ृ ांत

घे?यात

साठa खल
ु

येते

आहे wकं वा
कसे

1.

तालक
ु ा }Uठाचार नमल
ु5 न

7

स9मती
2.

नांदेड तालक
ु ा सम>वय व

9

पन
ु !व5लोकन स9मती
3.

महाEमा गांधी तंटा म=
ु त

17

स9मती
4.

म हला संबधी धोरण व हुंडा
तबंधक कायqयासंदभा5त

7

स9मती
5.

शांतता स9मती

32

6.

अवैध दाb

5

तबंध घालणे

बाबत स9मती
7.

संजय गांधी योजना स9मती

6

8.

रोजगार हमी योजना समीती

12

9.

िजवनावCयक वDतच
ु ा

10

!वतरणावर दे खरे ख ठे व?यासाठa
स9मती

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ब)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयाGया अ धसभांची याद
अ.7.

अ धसभेचे

सभेचे

सभेचे

wकती

नांव

सदDय

उ|ीUट

वेळा

सभा

घे?यात

खल
ु आहे wकंवा

येते

कसे

C:\Users\SHAMS\Desktop\1 te 17 म

सभेचा

जनसामा>यासाठa काय5वEृ तांत

नरं क

Page 13 of 45

काशीत करणे

◌ा हत अ धकार.doc

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (क)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयाGया प`रषदांची याद
अ.7.

प`रषदे चे
नांव

प`रषदे चे प`रषदे चे
सदDय

उ|ीUट

wकती
वेळा

काशीत करणे

सभा

सभेचा

जनसामा>यासाठa काय5वEृ तांत

घे?यात

खल
ु आहे wकंवा

येते

कसे

नरं क

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ड)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयाGया कोणEयाह संDथेची याद
अ.7.

संDथेचे

संDथेचे

संDथेचे

wकती

नांव

सदDय

उ|ीUट

वेळा

सभा

काशीत करणे
सभेचा

जनसामा>यासाठa काय5वEृ तांत

घे?यात

खल
ु आहे wकंवा

येते

कसे

नरं क

कलम 4(1) (ब) (iv) नमुना (अ)
नम>
ु याम[ये कामाचे

करट करण

संघटनचे लK (वाषAक)
अ.7.

काम /काय5

1.

अ प3क वसुल

100 %

उ|ीUट पुण5

करमणुक कर

100 %

उ|ीUट पुण5

गौण ख नज

100 %

उ|ीUट पण
ु 5

क प3क वसुल

100 %

उ|ीUट पुण5
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अ9भ ाय

कलम 4(1) (ब) (iv) नमुना (ब)
नमु>याम[ये कामाचे
अ.7.

काम /काय5

करट करण संघटनचे लK (वाषAक)

दवस व तास

जबाबदार

पण
ु 5 कर?यासाठa

अ धकार

अ प3क वसल
ु

1 वष5

तह9सलदार

करमणक
ु कर वसल
ु

1 वष5

तह9सलदार

गौण ख नज

1 वष5

तह9सलदार

क प3क वसल
ु

1 वष5

तह9सलदार

1.

अ9भ ाय

कलम 4(1) (ब) (v) नमुना (अ)
नांदेड तह9सलदार यांचे काया5लयाचे कामाशी संबंधीत नयम / अ ध नयम
अ.7.

सच
ु ना प3कानस
ु ार

नयम 7मांक व वष_

दलेले !वषय

(अस यास)

1.

महयल
ु !वषयक बाबी,

महाराUV जमीन अ ध नयम 1966

2.

वनजमीन !वषयक

भारतीयवन कायदा 1927 महाराUV खाजगी

बाबी

वन संपदा कायदा 1975, वन संवध5न कायदा
1980

3.

कुळवह वाट !वषयक

है rाबाद कुळवह वाट शेतजमीन कायदा 1950

बाबी
4.

5.

फौजदार

करण

महाराUV पो9लस कायदा 1953 फौजदार

!वषयक बाबी

w7या सं हता 1973 भारतीय दं ड सं हता

आDथापना !वषयक

1.

बाबी

महाराUV नागर (सेवेGया सव5साधारण
शतA) नयम 1981

2.

महाराUV नागर सेवा (पदgहन अवधी,
DवीयेEतर सेवा आ~ण नलंबन, बडतफ•
व सेवेतन
ु काढून टाकणे यांGया
काळातील

3.

दाने) नयम 1981

महाराUV नागर सेवा (रजा) नयम
1981

4.

महाराUV नागर सेवा (9शDत व अपील)
1979

5.

महाराUV नागर सेवा ( नवEृ ती वेतन )
नयम 1982

6.

महाराUV नागर सेवा hयेUठतेचे नयम

7.

शासन !वEत !वभाग 7
.से नवे/1001130/सेवा -4 द.2.6.2003
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कलम 4(1) (ब) (v) नमुना (ब)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयातील कामाशी संबंधीत शासन नण5य
अ.7.

शासन नण5यानस
ु ार

शासन नण5य व 7मांक

दलेले !वषय
1.

अनुसु चत जमातीची
जातीची

एसट सी/1696/ .7.34/काया510 द. 7.3.96

माणप3े

नग5मीत
2.

3.

जातीचे

ामाणप3

शासन

दे ?याची काय5प[दती

7.सीबीसी/1096/ .7.48/मावक5/ द 3.6.96

इतर मागासवगAय

7.सीबीसी./10/2001/ .7.1011/मावक 5 दनांक

जातीमधील w7मीलेयर

26/5/93

वगळून आरKण
दे ?यासंबंधी नकष
निCचत करणे
4.

अ न धकृत अकृषीक

7.एनएए/10/2001/ .7.661 ल द.30.11.2002

वापरात बदल
के याब|ल आकर?यात
येणाxया दं डाGया
र=कमेत सवलत
दे ?याबाबतची योजना
5.

भुसंपादन अ ध नयम

7.एल=युएन/1899/ .7./74/अ2/ द.11/4/2005

1894 मयत
खातेदाराGया वारसांना
जमीनीचा मोबदला
वाटप करणे बाबत
6.

पाणी टं चाई नवारणाथ5 अ.शा.प.7.साशा.का4/टे 1/पाटं 1883 द.30.10.91
अहवाल सादर करणे

7.

8.

रोजगार हमी योजना

शासन नण5य

कामाची तपासणी

7.अDथाप/1103/ .7.8/भाग2/पोल8/ द.26.10.2004

पो9लस पाट ल

7.बीबीपी/0103/ .7.8/भाग 2/पोल8/ द.26.10.2004

मानधनात वाढ
करणेबाबत.
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कलम 4(1) (ब) (v) नमुना (क)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयातील कामाशी संबंधीत प`रप3के
अ.7.

शासwकय प`रप3ाकानुसार

प`रप3क 7मांक व दनांक

दलेले !वषय
1.

जमीनीची अकृषीक
वापरावयाGया

अस यास
7.एनएपी/1001/ .7.34/ल6/

वापरासाठa परवानगी दे ताना

द.12.11.2004

च9लत

प[दतीत सुधारणा
2.

भारतीय वन अ ध नयम

7.एलएनडी/1000/सीआर/243/एपु/3

1980 चे कलम 2 चा भंग

/ द.16.12.2004

केलेबाबत.
3.

अनुसु चत जातीGया
Pय=तींना जातीची

7.सीबीसी/2004/ .7.264/मावक5/
माणप3े

द.9.9.04

दे ?याबाबत.
4.

महाराUV वने संपादन
कायदा 1975 संपा दत वन

7एस30/2004/ .7.200/ल6/
द.14.7.2005

जमीनीवर नSद घे?यासाठa
तातडीचा व कालब[द
काय57म राब!वणे
5.

शासwकय सेवेत अपंग

शासन प`रप3क 7.अपंग

कम5चाxयाची बदल EयांGया

1004/प3718/04/16अ

राहEया ठकाणाबाबत करणे

द.25/12/2004

बाबत
6.

मN
ु यमं3ी सहाRयता नधी

शासन प`रप3क

सुनामी gDतांना मदतीसाठa

सीएसएफ/1000/ .7.87/04

शासwकय कम5चार

द.6.1.2005

/अ धकार यांGयाकडून
दे णtया
7.

शासwकय कम5चाxयास
नयमकाल क बद या

शासन प`रप3क 7 टआरएफ2005
प.7.20512 द.16/2/2005

संदभा5त धोरण
8.

महाराUV नागर सेवा (लहान
कुटुंबाचे

तyापन) नयम

शासन प`रप3क 7एसआरPह .2000
.7. 17/2000 12 द.1/7/2005

2005 Gया अंमलबजावणी
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9.

राhयातील

शासन प`रप3क 7 अकंपा/1003

शासwकय/िज हाप`रषद

.7.59 2003 आट द.30.1.04

/पंचायत स9मEया मधील
वग5 3 व वग5 4 ची खल
ु
पदे भरे णेबाबत.
10.

सेवा

वेश 9मळणे सेवा

भरतीसाठa !व हत

प`रप3क 7 एसआरPह /*2004(((/
))) .7.10/04/1ि◌./2005

अनुभवाGयाgाहयतेबाबत

कलम 4(1) (बv)मुना (ड)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयातील कामाशी संबंधीत धोरणाEमक प`रप3के
!वषय

7मांक व तार ख

अ9भ ाय
अस यास

अ.7.
नरं क
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कलम 4(1) (ब) (v)नमुना (इ)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयातील उपलcध दDतऐवजांची याद .
संबं धत
अ.7.

1.

जागा

Pय=ती/
दDतऐवजाचा
अ वग5

कार

!वषय

पदनाम

जुने गांव नमन
ु ा नं.7/12, व गाव

तह9सलदार

नमन
ु ा नं.6,गांव नमन
ु ा नं.14, ज>म

नांदेड

अ9भलेख कK

मEृ यु नSदवह , 8अ गावचे रे काड5
2.

अ वग5

मतदार याद चा परु ावा

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
3.

अ वग5

अकृ!षक परवानगी

करणे

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
4.

अ वग5

भस
ं ादन
ु प

करणे

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
5.

अ वग5

खाजगी वने 22 अ अंतग5त दले या
नण5याची

6.

अ वग5

करणे

अ वग5

अ9भलेख कK

नांदेड

महसल
ु >यायालयाचा नण5य झालेल
करणे

7.

तह9सलदार

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड

वेतन दे यके

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
8.

अ वग5

कुळवह वाट अंतग5तची

करणे

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
9.

10.

अ वग5

ब वग5

अ.का./9ल!पक/ तलाठa/9शपाई/

तह9सलदार

कोतवाल आDथापना बाबत

नांदेड

करणे

खादयगह
ृ परवाना

तह9सलदार

अ9भलेख कK

अ9भलेख कK

नांदेड
11.

ब वग5

सांDकृतीक परवानगी

करणे

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
12.

क वग5

hयरु केसेस

तह9सलदार

अ9भलेख कK

नांदेड
13.

ड वग5

इतर संक@ण5

करणे

तह9सलदार
नांदेड
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अ9भलेख कK

कलम 4(1) (अ) (6)
नांदेड येथील तह9सलदार काया5लयाचे दDतऐवजाची वग5वार
अ.7.

!वषय

दDतऐवजाचा
कार

1.

जुने गांव नमुना नं.7/12, व गाव नमुना

मख
ु बाबीचा
तप9शलवार

सरु Kीत ठे व?याचा
कालावधी

अ वग5

30 वष5

नं.6, गांव नुमना नं. 14, जOन मEृ यु
नSदवह , 8अ गावाचे रे कॉड5
2.

मतदार याद चा पुरावा

अ वग5

30 वष5

3.

अकृषीक परवानगी

अ वग5

30 वष5

4.

भस
ू ंपादन

अ वग5

30 वष5

5.

खजगी वने 22अ अंतग5त दले या

अ वग5

30 वष5

अ वग5

30 वष5

अ वग5

30 वष5

अ वग5

30 वष5

अ वग5

30 वष5

ब वग5

5 वष_

ब वग5

5 वष_

क वग5

5 वष_

ड वग5

5 वष_

करणे

नण5याची
6.

करणे

करणे

महसुल >यायालयाचा नण5य झालेल
करणे

7.

वेतन दे यके

8.

कुळवह वाट अंतग5तची

9.

अ.क ◌ा/ 9लपीक/तलाठa/ 9शपाई/

करणे

कोतवाल आDथापना बाबत
10. खादयगह परवाना
ृ
11. सांDकतीक परवानगी
ृ
12. hयर केसेस
ु
13. इतर संक@ण5
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कलम 4(1) (ब) (8)नमुना (अ)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयाGया स9मतीची याद .
अ.7.

स9मतीचे नांव

स9मतीचे

स9मतीचे

wकती

सभा

सभेचा

सदDय

उ|ीUठ

वेळा

जनसामा>या

काय5वत
ृ ांत

घे?यात

साठa खल
ु

येते

आहे wकंवा
कसे

1.

तालुका }Uठाचार नमल
ु5 न

7

स9मती
2.

नांदेड तालक
ु ा सम>वय व

9

पुन!व5लोकन स9मती
3.

महाEमा गांधी तंटा मु=त

17

स9मती
4.

म हला संबधी धोरण व हुंडा
तबंधक कायqयासंदभा5त

7

स9मती
5.

शांतता स9मती

32

6.

अवैध दाb

5

तबंध घालणे

बाबत स9मती
7.

संजय गांधी योजना स9मती

6

8.

रोजगार हमी योजना

12

समीती
9.

िजवनावCयक वDतुचा

10

!वतरणावर दे खरे ख
ठे व?यासाठa स9मती
कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ब)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयाGया अ धसभांची याद
अ.7.

अ धसभेचे

सभेचे

सभेचे

wकती

सभा

सभेचा

नांव

सदDय

उ|ीUट

वेळा

जनसामा>यासाठa

काय5वEृ तांत

घे?यात

खुल आहे wकं वा

येते

कसे

नरं क
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कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (क)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयाGया प`रषदांची याद
अ.7.

प`रषदे चे
नांव

प`रषदे चे प`रषदे चे
सदDय

wकती

उ|ीUट

वेळा

काशीत करणे

सभा

सभेचा

जनसामा>यासाठa काय5वEृ तांत

घे?यात

खल
ु आहे wकंवा

येते

कसे

नरं क

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ड)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयाGया कोणEयाह संDथेची याद
अ.7.

संDथेचे

संDथेचे

संDथेचे

wकती

नांव

सदDय

उ|ीUट

वेळा
घे?यात
येते

सभा

C:\Users\SHAMS\Desktop\1 te 17 म
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खल
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कसे
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नांदेड येथील तहसील कायालयातील अ<धकार= व कमचार= यांची याद=
शासन
.

अ धकार पद

अ धकार / कम5चार

सेवेत

यांचे नांव

नयु=तीचा

अ.7.

दरु [वनी 7मांक

दनांक

1

2

3

4

5

1

तह9सलदार

‚ी !प.के.ठाकूर

9423457441

2

ना. तह. महसल
ू - 1

‚ीमती उhवला

9921145745

पांगरकर
3

ना. तह. महसल
ू – 2

‚ीमती एस.बी.मप
ु डे

9766830726

4

ना.तह. नवडणूक

‚ीमती Dनेहलता Dवामी

5

ना.तह. नवडणक
ू

‚ी.जी.बी.नांदगांवकर

6

ना. तह. परु वठा

‚ी.!वजय चPहाण

7

ना. तह. गोदाम PयवDथापक

‚ी.ब.भा.हं बड_

8275510679

8

अPवल कारकून म-1

‚ी. े.रा.लाठकर

7875122122

9

अPवल कारकून म-2

फुलवळे एम. डी.

9404465910

10

अPवल कारकून - लेखा

‚ी.कुणाल जगताप

9823507698

11

अPवल कारकून –संगायो

‚ीमती Pह .आर.एकलारे

9158664492

12

अPवल कारकून – इंगायो

‚ी !पलगुंडे Pह .एस.

9405472746

13

अPवल कारकून – परु वठा

‚ी लखमावाड पी.आर.

9421870962

14

अPवल कारकून – परु वठा

‚ीमती चलकावार

9096503943

9422892044

डी.बी
15

अPवल कारकून – रोहयो

‚ी.डी.आर.पोकले

9403862449

16

मंडळ अ धकार -नांदेड शहर

‚ी.अ नb[द जोधंळे

9421761361

17

मंडळ अ धकार -नांदेड gामीण

‚ी.के.एम.नागरवाड

9422379281

18

मंडळ अ धकार -तरोडा बु.

‚ी.सी.एस.सहारे

9823210459

19

मंडळ अ धकार -विजराबाद

‚ी.एस.एस.पांचाळ

9175786230

20

मंडळ अ धकार -वसरणी

‚ी. दपक ‚ीपादराव

9881061702

दे शमख
ु
21

मंडळ अ धकार -9लंबगाव

बालाजी नवEृ ती

9975692848

जेलेवाड
22

मंडळ अ धकार -!वUणप
ु ूर

‚ी.एन.जी.कानगुले

9970099484

23

मंडळ अ धकार - तूdपा

‚ी.के.आर.घुगे

9765695127

24

9ल!पक-महसूल

‚ीमती व नता पांचाळ

9767485888

25

9ल!पक-महसूल

‚ी गंगाधर टv बोण_वार

7588429155

26

9ल!पक-महसल
ू

‚ी.एच.एस.जाधव
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27

9ल!पक-महसूल

‚ी.wकशन केणे.

9922692414

28

9ल!पक-संगायो

‚ी.पी.एस.गोडबोले

9730193589

29

9ल!पक-महसल
ू

‚ीमती पाट ल शोभा

9049096799

30

9ल!पक-महसूल

‚ीमती खरोसेकर बी.

9403864803

एस
31

9ल!पक- नवडणूक

‚ी.बैनवाड Yब.एल

32

9ल!पक- नवडणूक

‚ीमती आर. Pह .मुंडे

33

9ल!पक-महसूल

‚ी.रमेश कवंदे

34

9ल!पक-महसूल

‚ीमती एस.Pह .सुडके

35

9ल!पक-महसल
ू

कु.के.हार.खोडवे

36

गोदामपाल

‚ीमती मंड
ु े जे.बी.

9175993828

37

गोदामपाल

एस.बी.यरगलवाड

9730193589

38

गोदामपाल

‚ी.जी.Pह .भुसेवार

9766130213

39

गोदामपाल

‚ी.डी.एन.वाघमोडे

40

लCपक-इंगायो

8888013434
9158442171

]रYत

41

वाहन चालक

नारायण bपणर

42

तलाठa-नांदेड शहर

]रYत

43

तलाठ^-नांदेड-2 अकृCषक

‚ी.आर.आर.पललेवाड

44

तलाठ^-नांदेड-3 अकृCषक

]रYत

45

तलाठ^-नांदेड-4 अCषकृक

]रYत

46

तलाठa-jOहपूर

‚ीमती अलकटवार

9503899092

47

तलाठa-सांगवी बु.

‚ी.सRयद मोहसीन

9673767694

48

तलाठ^-aहाळजा अकृषीक

]रYत

49

तलाठa-jाOहणवाडा

‚ीमती लोलगे जागत
ृ ी

50

तलाठa-तरोडा बु.

‚ी.एस.डी.दे वापरू कर

8379059883

51

तलाठa-नांदस
ु ा

‚ीमती एस.जी.काकडे

7719999102

52

तलाठa-नेरल

‚ी.पठाण एच.जी.

7774075999

53

तलाठa-कासारखेडा

‚ीमती रे खा राठोड

8379059883

54

तलाठa-मरळक बु.

‚ी कैलास सुयव
5 ंशी

9503919311

55

तलाठa-विजराबाद

‚ीमती औढv कर

56

तलाठ^-विजराबाद-२ अकृषीक

‚ीमती 9मरा चदगीरे

8855858005

(मुळ)अ`र=त !पपंगाव
को.
57

तलाठ^- विजराबाद-3 अकृषीक

‚ीमती अिCवनी
सोलापरु े

58

तलाठ^- विजराबाद-4 अकृषीक

‚ी.ईjा हम पाशा

59

तलाठa- वाडी बु.

‚ी.ईCवर मंडगीलवार
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7350707660

60

तलाठa- वसरणी

‚ी.मनोहर नागोराव

9922038022

दे वणे
61

तलाठ^- बळीरामपूर अकृषीक

‚ी.गणेश जSधळे

62

तलाठa- वाघाळा

‚ी.एम.के.बोधगीरे

63

तलाठ^- गोपाळचावडी

‚ीमती संगीता

(अकृषीक)

डाकणवाले

तलाठa- 9लंबगांव

‚ी.!वजय जयराम

64

8180005151

9665138324

रण!वरकर
65

तलाठa- रहाट बु.

‚ीमती जे.एस. नवडंगे

9850991143

66

तलाठa-!पंपळगाव को.

]रYत

9922652822

67

तलाठa- वाघी

‚ी.एस.पी.खैरनार

9673805956

68

तलाठa- सायाळ

‚ीमती सुंनदा क-हाळे

9403293077

69

तलाठa- नळा

‚ी.9भंगोरे रामेCवर

7745083419

नारयण
70

तलाठa- !वUणप
ू ुर

‚ी.वांगीकर एम.डी.

9860042853

71

तलाठa- असज5न

‚ी.स चन नरवाडे

9730775748

72

तलाठ^- असदवन (अकृषीक)

‚ी.अ हरराव

73

तलाठa - माकlड

‚ी.पी.Pह .पाट ल

8275938727

74

तलाठa- तdू पा

‚ी.जी.डी.सरु कुटवार

9765422112

75

तलाठa- काकांडी

‚ी.ए.पी.गीते.

9011225685

76

तलाठa- वाजेगाव

‚ी.नारायणराव

9960900665

साहे बराव गाडे
77

तलाठa- पूणेगाव

‚ी.डी.एस.येलके

9096823647

78

तलाठa- वांगी

‚ी.मंगनाळे

8275938727

79

9शपाई

र!वंr भाकर कदम

9657576518

80

9शपाई

wकशोर तमखाने

8600589916

81

9शपाई

कलपना
ƒKरसागर
्

9420880983

82

9शपाई

गोदावर माडे

9657353538

83

9शपाई

सावी3ीबाई वाघमारे

84

9शपाई

स.मब
ु ीन स.ख9ु श5द

9921462470

85

9शपाई

9शवनंदा मेटकर

9623976215

86

9शपाई

सु नता जSधळे

87

9शपाई

‚ीमंता मड
ुं े

88

9शपाई

हनमंतु बालु

89

9शपाई

अनवर
् खॉन

90

9शपाई

`र=त

91

9शपाई

`र=त
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92

9शपाई

`र=त

93

कोतवाल

‚ी.!वठल नर9संगराव
हारणे

94

कोतवाल

‚ी.महे बुबशाहा है दरशा

95

कोतवाल

‚ीमती नरमदाबाई इरबा

96

कोतवाल

‚ी.अफसर जानी 9मयाँ

97

कोतवाल

‚ी.चांदखॉनं छोटे 9मयॉ ं

98

कोतवाल

‚ी.आनंदा रामा मळ
ु े

99

कोतवाल

‚ीमती परडे दपा नारायण

8605062371

100

कोतवाल

‚ी बांजीपलल
् शंकर शामराव

9011972418

101

कोतवाल

‚ी.आडे रोह दास लहाद
्

9763461019

102

कोतवाल

‚ीमती गजभारे मायावती

9623697297

नवत
्
ृ ती

103

कोतवाल

‚ी.मुंडे दतता
् रं गनाथ

7385973952

104

कोतवाल

‚ी.सोनटक् के उधदव
गर धर
्

9657502687

105

कोतवाल

‚ीमती सांरग आरती

7387171621

उततमराव
्

106

कोतवाल

‚ीमती मप
्
ु डे रोह णी दततराम

9975571754

107

कोतवाल

सोनटक् के बालाजी

9881534535

गयानोबाराव
्

108

कोतवाल

‚ी.9मसे गणपती पंडीत

8975119141

109

कोतवाल

‚ी.वरपडे yानोबा नरहर

9764154941

110

कोतवाल

‚ी.जगताप आ9शष सय
5 ान
ु भ

8149025216

111

कोतवाल

‚ी.वाघमारे गणेश yानोबा

9823960831

112

कोतवाल

‚ी.गायकवाड राहुल संभाजी

9970241970

113

कोतवाल

‚ी.ट मके संतोष रामराव

9604207413

114

कोतवाल

‚ी.ढोले अ!वनाश जगद श

9975430033

115

कोतवाल

‚ीमती सुलोचना कोतीवार

9763356543

116

कोतवाल

`र=त

117

कोतवाल

`रक् त

118

कोतवाल

`र=त

119

कोतवाल

`र=त
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नांदेड येथील तह सल कायालयातील अ<धकार= व कमचार= यांचे पगार व भQते
(माहे जानेवार= 2015 अखेर)

.

अ धकार पद

अ धकार / कम5चार यांचे -

अ.7.
1

नांव

वेतन

3

4

2

1

तह9सलदार

‚ी !प.के.ठाकूर

वेतन 21370 गे.वे.5000

2

ना. तह. महसूल - 1

‚ीमती उhवला पांगरकर

वेतन 13010 gे.वे.4300

3

ना. तह. महसूल – 2

‚ीमती एस.बी.मुपडे

वेतन 13010 gे.वे.4300

4

ना.तह. नवडणूक

‚ीमती Dनेहलता Dवामी

वेतन 11330 gे.वे.4300

5

ना.तह. नवडणक
ू

‚ी.जी.बी.नांदगांवकर

वेतन 11330 gे.वे.4300

6

ना. तह. पुरवठा

‚ी.!वजय चPहाण

वेतन 11330 gे.वे.4300

7

ना. तह. गोदाम PयवDथापक

‚ी.ब.भा.हं बड_

वेतन 13010 gे.वे.4300

8

अPवल कारकून म-1

‚ी. े.रा.लाठकर

वेतन 8380 gे.वे.3500

9

अPवल कारकून म-2

फुलवळे एम. डी.

वेतन 8740 gे.वे.3500

10

अPवल कारकून - लेखा

‚ी.कुणाल जगताप

वेतन 9980 gे.वे.3500

11

अPवल कारकून –संगायो

‚ीमती Pह .आर.एकलारे

वेतन 9980 gे.वे.3500

12

अPवल कारकून – इंगायो

‚ी !पलगंड
ु े Pह .एस.

वेतन 12190 gे.वे.3500

13

अPवल कारकून – परु वठा

‚ी लखमावाड पी.आर.

वेतन 9980 gे.वे.3500

14

अPवल कारकून – पुरवठा

‚ीमती चलकावार डी.बी

वेतन 8740 gे.वे.3500

15

अPवल कारकून – रोहयो

‚ी.डी.आर.पोकले

वेतन 8030 gे.वे.3500

16

मंडळ अ धकार -नांदेड शहर

‚ी.अ नb[द जोधंळे

वेतन

17

मंडळ अ धकार -नांदेड gामीण

‚ी.के.एम.नागरवाड

वेतन 15060 gे.वे.3500

18

मंडळ अ धकार -तरोडा बु.

‚ी.सी.एस.सहारे

वेतन

19

मंडळ अ धकार -विजराबाद

‚ी.एस.एस.पांचाळ

वेतन 11970 gे.वे.3500

20

मंडळ अ धकार -वसरणी

‚ी. दपक ‚ीपादराव दे शमख
ु

वेतन 14700 gे.वे.3500

21

मंडळ अ धकार –9लंबगाव

बालाजी नवEृ ती जेलेवाड

वेतन

22

मंडळ अ धकार -!वUणुपूर

‚ी.एन.जी.कानगुले

वेतन 11990 gे.वे.3500
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8030

gे.वे.3500

11990 gे.वे.3500

11990 gे.वे.3500

23

मंडळ अ धकार - तdू पा

‚ी.के.आर.घुगे

वेतन 11990 gे.वे.3500

24

9ल!पक-महसल
ू

‚ीमती व नता पांचाळ

वेतन 7640 gे.वे.1900

25

9ल!पक-महसूल

‚ी गंगाधर टv बोण_वार

वेतन 6560 gे.वे.1900

26

9ल!पक-महसूल

‚ी.एच.एस.जाधव

वेतन 6560gे.वे.1900

27

9ल!पक-महसूल

‚ी.wकशन केणे.

वेतन 6560 gे.वे.1900

28

9ल!पक-संगायो

‚ी.पी.एस.गोडबोले

वेतन 6560gे.वे.1900

29

9ल!पक-महसूल

‚ीमती पाट ल शोभा

वेतन 7090 gे.वे.1900

30

9ल!पक-महसूल

‚ीमती खरोसेकर बी. एस

वेतन 6560 gे.वे.1900

31

9ल!पक- नवडणक
ू

‚ी.बैनवाड Yब.एल

वेतन 6560 gे.वे.1900

32

9ल!पक- नवडणक
ू

‚ीमती आर. Pह .मंड
ु े

वेतन 6560 gे.वे.1900

33

9ल!पक-महसूल

‚ी.रमेश कवंदे

वेतन 6560 gे.वे.1900

34

9ल!पक-महसूल

‚ीमती एस.Pह .सुडके

वेतन 6560 gे.वे.1900

35

9ल!पक-महसूल

कु.के.हार.खोडवे

वेतन 5830 gे.वे.1900

36

गोदामपाल

‚ीमती मुंडे जे.बी.

वेतन 7090 gे.वे.1900

37

गोदामपाल

एस.बी.यरगलवाड

वेतन 6560 gे.वे.1900

38

गोदामपाल

‚ी.जी.Pह .भस
ु ेवार

वेतन

39

गोदामपाल

‚ी.डी.एन.वाघमोडे

वेतन 5830 gे.वे.1900

40

लCपक-इंगायो

6560gे.वे.1900

]रYत

41

वाहन चालक

नारायण bपणर

42

तलाठa-नांदेड शहर

]रYत

43

तलाठa-नांदेड-2 अकृ!षक

‚ी.आर.आर.प लेवाड

44

तलाठa-नांदेड-3 अकृ!षक

]रYत

45

तलाठa-नांदेड-4 अ!षकृक

]रYत

46

तलाठa-jOहपरू

‚ीमती अलकटवार

वेतन 8770 gे.वे.2400

47

तलाठa-सांगवी बु.

‚ी.सRयद मोहसीन

वेतन 8770 gे.वे.2400

48

तलाठa-Oहाळजा अकृषीक

49

तलाठa-jाOहणवाडा

‚ीमती लोलगे जागत
ृ ी

वेतन 8770 gे.वे.2400

50

तलाठa-तरोडा बु.

‚ी.एस.डी.दे वापूरकर

वेतन 8120 gे.वे.2400

51

तलाठa-नांदस
ु ा

‚ीमती एस.जी.काकडे

वेतन 8120 gे.वे.2400

52

तलाठa-नेरल

‚ी.पठाण एच.जी.

वेतन 10900 gे.वे.2400
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वेतन 11180 gे.वे.2100

वेतन 8120 gे.वे.2400

53

तलाठa-कासारखेडा

‚ीमती रे खा राठोड

वेतन

gे.वे.2400

54

तलाठa-मरळक बु.

‚ी कैलास सय
5 ंशी
ु व

वेतन 8120 gे.वे.2400

55

तलाठa-विजराबाद

]रक् त

वेतन 10570 gे.वे.2400

56

तलाठa-विजराबाद-२ अकृषीक

‚ीमती 9मरा चदगीरे

वेतन 9110 gे.वे.2400

(मुळ)अ`र=त !पपंगाव को.
57

तलाठa- विजराबाद-3 अकृषीक

‚ीमती अिCवनी सोलापुरे

वेतन 10570 gे.वे.2400

58

तलाठa- विजराबाद-4 अकृषीक

‚ी.ईjा हम पाशा

वेतन 8120 gे.वे.2400

59

तलाठa- वाडी बु.

‚ी.ईCवर मंडगीलवार

वेतन 8770 gे.वे.2400

60

तलाठa- वसरणी

‚ी.मनोहर नागोराव दे वणे

वेतन 8120 gे.वे.2400

61

तलाठa- बळीरामपरू अकृषीक

]रYत

62

तलाठa- वाघाळा

‚ी.एम.के.बोधगीरे

वेतन 8120 gे.वे.2400

63

तलाठa- गोपाळचावडी अकृषीक

संगीता डाकणवाले

वेतन 9820 gे.वे.2400

64

तलाठa- 9लंबगांव

‚ी.!वजय जयराम रण!वरकर वेतन 8120 gे.वे.2400

65

तलाठa- रहाट बु.

‚ीमती जे.एस. नवडंगे

66

तलाठa-!पंपळगाव को.

]रYत

67

तलाठa- वाघी

‚ी.एस.पी.खैरनार

वेतन 11530 gे.वे.2400

68

तलाठa- सायाळ

‚ीमती संन
ु दा क-हाळे

वेतन 9820 gे.वे.2400

69

तलाठa- नळा

‚ी.9भंगोरे रामेCवर नारयण

वेतन 8120 gे.वे.2400

70

तलाठa- !वUणूपुर

‚ी.वांगीकर एम.डी.

वेतन 8120 gे.वे.2400

71

तलाठa- असज5न

‚ी.स चन नरवाडे

वेतन 9110 gे.वे.2400

72

तलाठa- असदवन अकृषीक

‚ी.अ हरराव

वेतन 8120 gे.वे.2400

73

तलाठa - माकlड

‚ी.पी.Pह .पाट ल

वेतन 8770 gे.वे.2400

74

तलाठa- तूdपा

‚ी.जी.डी.सुरकुटवार

वेतन 8120 gे.वे.2400

75

तलाठa- काकांडी

‚ी.ए.पी.गीते.

वेतन 8120 gे.वे.2400

76

तलाठa- वाजेगाव

‚ी.नारायणराव साहे बराव

वेतन 8120 gे.वे.2400

वेतन 9110 gे.वे.2400

गाडे
77

तलाठa- पण
ू ेगाव

‚ी.डी.एस.येलके

वेतन 12110 gे.वे.2400

78

तलाठa- वांगी

‚ी.मंगनाळे

वेतन 8120 gे.वे.2400
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79

9शपाई

र!वंr भाकर कदम

वेतन 5380 gे.वे.1300

80

9शपाई

wकशोर तमखाने

वेतन 5380 gे.वे.1300

81

9शपाई

कलपना
ƒKरसागर
्

वेतन 5300 gे.वे.1300

82

9शपाई

गोदावर माडे

वेतन 6230 gे.वे.1300

83

9शपाई

सावी3ीबाई वाघमारे

वेतन 5780 gे.वे.1300

84

9शपाई

स.मब
ु ीन स.खु9श5द

वेतन 5580 gे.वे.1300

85

9शपाई

9शवनंदा मेटकर

वेतन 8850 gे.वे.1600

86

9शपाई

सु नता जSधळे

वेतन 6230 gे.वे.1300

87

9शपाई

‚ीमंता मड
ुं े

वेतन 5380 gे.वे.1300

88

9शपाई

हनमंतु बालु

वेतन 11100 gे.वे.1900

89

9शपाई

अनवर
् खॉन

वेतन 8370 gे.वे.1300

90

9शपाई

`र=त

91

9शपाई

`र=त

92

9शपाई

`र=त

93

कोतवाल

‚ी.!वठल नर9संगराव हारणे

5000/-

94

कोतवाल

‚ी.महे बुबशाहा है दरशा

5000/

95

कोतवाल

‚ीमती नरमदाबाई इरबा

5000/

96

कोतवाल

‚ी.अफसर जानी 9मयाँ

5000/

97

कोतवाल

‚ी.चांदखॉनं छोटे 9मयॉ ं

5000/

98

कोतवाल

‚ी.आनंदा रामा मळ
ु े

5000/

99

कोतवाल

‚ीमती परडे दपा नारायण

5000/

100

कोतवाल

‚ी बांजीपलल
् शंकर शामराव

5000/

101

कोतवाल

‚ी.आडे रोह दास लहाद
्

5000/

102

कोतवाल

‚ीमती गजभारे मायावती नवत
्
ृ ती

5000/

103

कोतवाल

‚ी.मंड
् रं गनाथ
ु े दतता

5000/

104

कोतवाल

‚ी.सोनटक् के उधदव
गर धर
्

5000/

105

कोतवाल

‚ीमती सांरग आरती उततमराव
्

5000/

106

कोतवाल

‚ीमती मुपडे रोह णी दततराम
्

5000/

107

कोतवाल

सोनटक् के बालाजी गयानोबाराव
्

5000/

108

कोतवाल

‚ी.9मसे गणपती पंडीत

5000/
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109

कोतवाल

‚ी.वरपडे yानोबा नरहर

5000/

110

कोतवाल

‚ी.जगताप आ9शष सुयभ
5 ान

5000/

111

कोतवाल

‚ी.वाघमारे गणेश yानोबा

5000/

112

कोतवाल

‚ी.गायकवाड राहुल संभाजी

5000/

113

कोतवाल

‚ी.ट मके संतोष रामराव

5000/

114

कोतवाल

‚ी.ढोले अ!वनाश जगद श

5000/

115

कोतवाल

‚ीमती सल
ु ोचना कोतीवार

5000/

116

कोतवाल

]रYत

117

कोतवाल

]रYत

118

कोतवाल

]रYत

119

कोतवाल

]रYत
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नमुना क
चालु वषा5साठa सन 2014-2015
नांदेड येथील तह9सलदार नांदेड यांचे काया5लयाचे दनांक 1 ए! ल 2014 ते 31 जानेवार 2015
या काळासाठa मंजुर झाले या आ~ण खच5 झाले या रकमेचा तप9शल.
अ.7.

अंदाप3कातील

मंजूर र=कम

9शष5

नयोिजत वापर

शेरा

(येथे Kे3ानुसार
व कामानुसार
Dवतं3 पानांवर
मा हती भरावी)

1.
2.
3.

नमुना ख मागील वषा5साठa
सन 2013-2014

अ.7.

अंदाप3कातील

मंजूर र=कम

9शष5

नयोिजत वापर (येथे
Kे3ानुसार व कामानुसार
Dवतं3 पानांवर मा हती
भरावी)

1.

20530163

2.

20530243

3.

20530313
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शेरा

कलम 4 (1) (ब) (12) नमुना (ब)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयातील अनद
ु ान काय57मांअतग5त लाभाथAची !वDतत
ृ मा हती.
eावणबाळ योजना अनुदान लाभाथf संgया
सन 2014-2015 ता. नांदेड

एकूण लाभाथf – 3161
लाभाथf गट अ– 2492 V. 400 मानधन
लाभाथf – गट ब-669

V.

600 मानधन

संजय गांधी >नराधार योजना अनुदान लाभाथf संgया
सन 2016-2017 ता. नांदेड

एकूण लाभाथf – 726
लाभीथf – 22 V. 400 मानधन
लाभाथf - 697 V.600 मानधन
लाभाथf - 07 V.900 मानधन

इंद=रागांधी >नराधार व भू म9हन शेतमजूर म9हला योजना अनुदान लाभाथf
माहे सन 2016-2017
ता. नांदेड

एकूण लाभाथf – 2514
लाभाथf – 22 Cवधवा V.200 मानधन
लाभाथf – 2492 वh
ृ द V.200 मानधन
नांदेड येथील तह9सलदार नांदेड या काया5लयाकडून कोणतीह सवलत, परवाना अथवा अ धकारप3
9मळाले या लाभा थ5चा तपशील.
परवाना/परवानगी/सवलत यांचा

कार :- हॉटे ल परवाना

एकूण 64 परवाना धारक
नांदेड तालुYयातील केरोसीन परवाना धारकांची संgया
परवाना Fकार :- केरासीन परवाना सन 2016-17

एकूण 174
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नांदेड

तालु=यातील रा.भा. दक
ु ान परवाना धारकांची संNया
परवाना

कार :- रा.भा. दक
ु ान परवाना

एकूण 231
नांदेड तालूYयात अधघाऊक परवानाधारकांची संgया

एकूण 18
परवाना Fकार :- lबनशेती परवाना 2016-2017
परवानगी दे णार= SयYती :- तह सलदार नांदेड

>नरं क
नांदेड येथील तह सलदार नांदेड या कायालयात उपलnध असलेल= मा9हती नागर=कांना
पुरCवoयासाठ^ उपलnध असलेKया सुCवधा.
सुCवधांचा Fकार :- सेतु सुCवधा कpq

एकूण सेतू सCु वधा कpq 37
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परवाना

कार :- गौणखणीज परवाना

सन 2016-2017 वषा5साठa दे ?यात आले या परवानाधारकांची याद ता. नांदेड
अ.7.
1

गावाचे नांव
सायाळ गट नं.131

परवानाधारकाचे नांव

गौणख नजाचे नांव

दƒKण म[ये रे वे नांदेड तफ_

मb
ु म परवानगी 500 jास

गEु तेदार
2

कांकाडी तफ_ तdु पा गट

ˆड.आर.एकलारे

मb
ु म परवानगी 500 jास

नं.335
कलम 4 (1) (ब) (16)
नांदेड तह9सलदार यांGया काया5लयातील शासwकय मा हती अ धकार , अ!प9लय

ा धकार (तेथील

लोक ा धकार काय5Kे3ातील) यांची !वDतत
ृ मा हती
मा हती अ धकार

पदनाम

काय5Kे3

पEता व

यांचे नांव
‚ीमती उhवला
पांगरकर

‚ीमती एस.बी.मुपडे

‚ीमती Dनेहलता
Dवामी

‚ी.जी.बी.नांदगांवकर

‚ी.!वजय चPहाण

‚ी.ब.भा.हं बड_

ई- मेल

फोन
नायब

तह9सल

02462-

तह9सलदार

काया5लय

236769

महसूल-1

नांदेड

नायब

तह9सल

02462-

तह9सलदार

काया5लय

236769

महसूल-2

नांदेड

नायब

तह9सल

02462-

तह9सलदार

काया5लय

236769

नवडणक
ू

नांदेड

नायब

तह9सल

02462-

तह9सलदार

काया5लय

236769

नवडणूक

नांदेड

नायब

तह9सल

02462-

तह9सलदार

काया5लय

236769

पुरवठा

नांदेड

नायब

तह9सल

02462-

तह9सलदार

काया5लय

236769

तथा

नांदेड

अ धकार
tahnanded@gmail.com तह9सलदार
नांदेड

tahnanded@gmail.com तह9सलदार
नांदेड

tahnanded@gmail.com तह9सलदार
नांदेड

tahnanded@gmail.com तह9सलदार
नांदेड

tahnanded@gmail.com तह9सलदार
नांदेड

tahnanded@gmail.com तह9सलदार

गोदाम
PयवDथापक
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नांदेड

अCपल=य अ<धकार=
शासwकय

पदनाम

काय5Kे3

पEता व

मा हती

ई- मेल

यांGया

फोन

अ धनDत

अ धकार

शासwकय

यांचे नांव

मा हती
अ धकार

‚ी.पी.के.ठाकूर तह9सलदार

तह9सल

नांदेड

tahnanded@gmail.com

02462-

काया5लय 236769

सव5 नायब
तह9सलदार

नांदेड

तह9सल काया5लय नांदेड येथील 9लपीक यांचे जॉबचाट5
संकलन

लेखा

कामाचा तपशील

1 आठमाह , वा!ष5क अंदाजप3क
2 मासीक / तमाह /वा!ष5क खचा5चे !ववरणप3
3

वासभEता दे यक

4 अgीम दे यके
5 वैदयक@य दे यके
6 पूरवणी दे यके
7 काया5लयीन खच5 दे यके
8 रोखपाल Oहणून काय5रत
9 Dवातं‰य सै नक अनूदान वाटप बाबत
10 सव5 अ धकार /कम5चार यांचे वा!ष5क आयकर !ववरणप3
तयार करणे
11 मा हती अ धकार अ ध नयम २००५

माणे मागणी केलेल

मा हती मद
ू तीत दे णे
12 तलाठa, मंडळ अ धकार ,
कोतवाल,संगायो,इंगायो,रोहयो, नवडणक
ू व सव5 कम5चार यांचे वेतन
दे यक तयार करणे व बॅकमाफ_त

!वतरण करणे

13 चतूथ‚
5 ेणी कम5चार यांचे भ!वUय नवा5ह नधीचे !ववरणप3
लेझर9सट

तयार करणे

14 महालेखाकार यांचक
े डील

लंबीत लेखाप`रGछे द जमा खच5 व

खच5 बाजू
15 अंतग5त लेखाप`रKण यांचक
े डील लेखाप`रGछे द जमा खच5 व
खच5 बाजू
16 नैस गक आपEती, संगायो, नवडणूक इEयाद शाखेचे
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दे यके

तपासून कोषागारात सादर करणे व
र==म !वतर त करणे
17 सेवा नवEृ त कम5चार यांचे गट!वमा योजना, मEृ यू न उपदान
र==म, भ!वUय नवा5ह नधी अंतीम
भूगतान दे यक, ताEपूरते नवEृ ती वेतन दे यक !वषयक कामे.
आDथापना

1.काया5लयीन सव5 अ धकार /कम5चार यांGया सेवापिु Dतका अ|ावत
करणे
2 सेवा नवEृ त होत असना-या कम5चार यांचे 6 म ह?या अगोदर
पे>शनची काय5वाह साठa महालेखाकार
नागपरू यांGया कडे मंजरू साठa पv >शन पेपर पाठ!वणे
3 नादे य नाचौकशी अहवाल संबं धत अ धकार /कम5चार यांGया
सेवा पD
ु तकेची पाहणी कbन पूण5 सेवा
कालावधीचे नSद घेवून संबं धतानी hया hया काया5लयास सेवा
केल आहे Eया काया5लयास प3 दे वून
नादे य नाचौकशी

माणप3 माग!वणे व सव5 शाखे माफ5त व सव5

मंडळ यांचा अहवाल घेवून शासनास
पाठ!वणे (9लपीक/अ.का./तलाठa/मंडळ अ धकार ना.त.)
4 सेवा नवEृ त होत असले या अ धकार /कम5चार यांचे गट!वमा
योजनेचे आदे श मंजूर कbन लेखा शाखेस वग5 करणे
5 सेवा नवEृ त होत असले या अ धकार /कम5चार यांचे मEृ यू न
उपदानाचे आदे श मंजूर कbन लेखा
शाखेस वग5 करणे
6 सेवा नवEृ त होत असले या अ धकार /कम5चार यांचे भ!वUय
नवा5ह नधीचे फाम5 भbन महालेखाकार
नागपूरला मंजूर साठa पाठ!वणे
7 सेवा नवEृ त होत असले या अ धकार /कम5चार यांचे अिज5त
रजा रोखीकरणाचे फाम5 भbन
िज हा धकार नांदेड यांचे कडे मंजूर साठa पाठ!वणे
8 सव5 अ धकार /कम5चार यांचे भ!वUय नवा5ह नधीचे

कणे

9 वग5 २ अ धका-याGया wकरकोळ रजा,वग5 २
अ धकार ,अ.का.,मंडळ अ धकार ,9लपीक,तलाठa,9शपाई,कोतवाल.
10 wकरकोळ रजा/अिज5त रजा/रजा

वास दे यके बाबत

11 गोपणीय अहवाल (अ धकार /कम5चार ) कामकाज
12 कोतवाल अDथापना
13 !वभागीय चौकशी

करणे

14 9शDतभंग!वषयक

Dताव

15 आDथापना !वषयक दवाणी >यायालयातील कामकाज
16 वेतन निCचती करणे
17 Dवातं‰य सै नक एस ट पास/अनुदान दे णे (एस ट पास
एैवजी)
18 Dवांत‰य सै नक नाम नद_ शन बाबत चौकशी अहवाल
19 Dवांत‰य सै नक कvr/राhय शासन पे>शन मंजरू अहवाल
20 मा हती अ धकार अ ध नयम 2005
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माणे मागणी केलेल

मा हती मुदतीत पाठ!वणे
21 मा हती अ धकार अपील

करणे

22 मा हतीGया अ धकार अ ध नयम 2005 अ>वये कलम 4
(1)नूसार मा हती सादर करणे
जामबंद -2

1. जमाबंद -2 इनाम कुळ व भस
ु ुधार
2. जमीन/भख
ं मागणी (गायरान/मल
ु ड
ु क@पंड)
3.

अ त7मण नय9मत मागणी (गायरान/मल
ु क@पड)

4. सव5 शासwकय जमीनीवर ल शत5भंग

करणे

5. गावठाण !वDतार योजनेसंबंधीत कामकाज
6. भ9ु मह न बेघरांना गावठाण !वDतार योजनेतील 9श लक
dलॉट दे णे
7. शासक@य जमीन वाटप !वषयक कामकाज
8. अकृषक व कृषक कारणासाठa केलेल अ त7मणे
नयमानकुल करणे अथवा काढणे
9. भूसंपादन कायदा 1894 अ>वये कामकाज
10. मामलेदार कोट5 अॅ=ट 1906 अ>वये कामकाज
11. म.ज.म.अ.चे कलम 143 अ>वये रDता मागणी
12. शासwकय जमीनीवर ल दवानी >यायालयात दावेबाबत
कामकाज
13. महाराUV शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अ ध नयम 1961 अ>वये
कामकाज
14. Dमशानभूमी व दफनभूमी !वषयक
15. जमीन !व7@स परवानगी !वषयी

करणे
करण

16. जमीन तारण दे णेसाठa ना हरकत दाखला
17. कुळ कायदा, 9सल ंग, इनाम, जमीनी!वषयक कामे
18. अनुसु चत जमाती व इतर पारं पा`रक वन नवासी
अ ध नयम 2006 अ>Pये कामकाज
19. संकलन !वषयक मा हती अ धकार अ ध नयम 2005
अ>वये मागणी केलेल मा हती
20. वतन जमीनी, शत5भंग

करण !वषयक कामकाज, रयतावा

करणे
21. दे वDथान जमीनीGया कबल
ु ायती करणे
22. कुटुंबाचे

माणप3 दे णे व पनव5सन संबंधाची कामे

23. मा हती अ धकार अ>Pये मागणी केलेल मा हती मद
ु तीत
परु !वणे
24. वग5 2 चे गावातील रह वाशी/वा~णhय/औqयोगीक Yबनशेती
करणे
25. Yबनशेती परवाना दे णे वापरात बदलाचा अहवाल सादर
करणे
26. अना धकृत Yबनशेती
27. अकृषीक

माणदर निCचत करणेबाबत कामकाज

28. अना धकृत बांधकाम
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जमाबंद -1

1 महाराUV जमीन महसुल नSदवहया तयार करणे व सुिDथतीत
ठवणे 1971 नयम 30,31 नुसार पीक पहाणी !वषयक कामकाज
2 महाराUV जमीन महसुल अ धनीयम 1966 चे कलम 85 नुसार
जमीनी !वभाजन !वषयक कामकाज
3 महाराUV जमीन महसुल अ धनीयम 1966 चे कलम १५५ नुसार
लेखन

माद, हDतदोष !वषयक कामकाज

4 महाराUV जमीन महसुल अ धनीयम 1966 चे कलम १५० (४)
नुसार त7ार केस !वषयक कामकाज
5 ऑनलाईन Oयट
ु े शन !वषयक कामकाज
6 ७/१२ संगणीकरण, अदयावतीकरण, पनलvखन,

कNयापन

!वषयक कामकाज
7 ह=कनSद !वषयक नाग`रकांGया त7ार चा पाठपरु ावा करणे
!वषयी कामकाज
8 ह=कनSद !वषयक नाग`रकांGया त7ार चा पाठपरु ाव करणे !वषयी
कामकाज
9 दवाणी

w7या सं हता सुधारण कायदा सी.पी.सी. ५४ दरखाDत

करणे.
10 महाराUV जमीन महसुल अ धनीयम 1966 चे कलम ४९
अ>वये पाणी पाटाची परवानगी.
11 महाराUV खाजगी वने संपादन कायदा १९७५ अ>वये का
मकाज.
12 Felleng of forest act 1964 अ>वये झाडेतोड परवानगी.
13 पाईप लाईन परवानगी.
14 पाणी उपसा परवानगी ओढयावर ल
दRु यम नबंधक यांचेकडुन

ाdत झालेल अ प3के नSद व हत

नSद!वणे.
16 सव5 नयतका9लके तयार करणे.
17 जमाबंद

हशेब पुण5 करणे व तालुका नमुने/िज हानमुने तयार

करणे.
18 महसुल वसुल अ ची मागणी निCचीती करणे.
19 महसुल गाव ठरवणे व महसुल गावाचे नाव बदलणे.
20 तालु=यातील पैसेवार अंतीम करणे.
21 महाराUV खाजगी वने संपादन कायदा १९७५ अ>वये कामकाज.
22 शेतमजुर

माणप3 / अलपभुधारक

माणप3/ भु9मह न

माणप3.
23 मा हती अ धकारातील अजाlना मद
ु तीत मा हती उपलcध क•न
दे णे.
रोहयो

1 मgारोहयो योजनेचा वाषAक नयोजन आराखडा तयार करणे
2 मgारोहयो योजने अंतग5त वाषAक बजेट तयार करणे
3मgारोहयो योजने अंतग5त तह9सल काया5लय Kे3ात मजूरांना
मागणी

माणे शासwकय यं3णेमाफ5त कामे उपलcध क•न दे णे.

4 मgारोहयो योजने अंतग5त शासwकय यं3णेमाफ5त कर?यात येणाया कामाना

शासwकय मा>यता दे णे.

5 मgारोहयो योजने अंतग5त MIS Data Entry चे नSदणीकरण
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करणे बाबतचे काम.
6 मgारोहयो योजनेची बैठwकची मा हती दे ण.
7 मा हती अ धकारात मागणी केलेल मा हती मुदतीपूवA दे णे.
8 मराठा जातीGया सं चका तपासून अ.का यांGयाकडे पाठवणे.
9 जनगणना !वषयी संपूण5 कामे पाहणे.
10 अंशकाल न
करणे /
वसल
ू

माणप3ासाठa दस
ु -या काया5लयाकडून प3 Pयवहार

माणप3ाची पडताळणी क•न प3 Pयवहार करणे.

ताल=
ु यातील महसल
ु वसल
ु

प3 अ,ब,क तयार करणे

2 जमीन महसल
ु व Dथानी उपकर वसल
ु चा 3ैमासीक /मासीक
ताळमेळ कोषागाराशी कbन व`रUठ

काया5लयास पाठ!वणे.

3 gा.प. उपकर व जमीन समानीकरण अनद
ु ान gा.प. नहाय
वाटप करणेस गट!वकास अ धकार यांना दे णे
4 आर.आर.सी. वसुल व कोट5 जdती

करणे.

5 मा हती अ धकारातील अजा5ची मा हती मुदतीत दे णे.
6 महालेखाकार नागपूर यांचे कडील

लंबीत लेखा प`रGछे दाचे

अनुपालन महालेखाकार नागपूर यांचक
े डे सादर करणे.
7 अंतग5त लेखा प`रKणातील आKेपीत प`रGछे दाचे अनुपालन
अहवाल लेखा धकार िज.अ.का. यांचक
े डे सादर करणे.
सांिNयक@

वाषAक ऋतु!पके अहवाल सादर करणे.
2 आथAक गणना 2013
3 कृषी गणना 2010-2011
4 एनएलआरएमपी सुवण5 जयंती राजDव अ9भयान
5 खर प, रcबी व उ>हाळी शांdपल काड5 व !पककापणी

योग

त=ते तयार कbन
कृषी काया5लयास पाठ!वणे.
6 सुवण5 जयंती राजDव अ9भयान
आवक जावक 9लपीक

1. आवक जावक 2. एक ~खडक@ योजना 3. 9लपीक दdतर
तपासणी 4. काय5!ववरण संकलन 5. तक@ट संgह नSदवह 6.
अशासक@य प3 7. मा. आय=
ु त संदभ5 8. yपन संदभ5 9. मा.
पालकमं3ी संदभ5 10. तार रिजDटर

पुरवठा लेखा

गोदाम !वषयक सव5 कामे, गोदाम तपासणी, अ>नधा>याची मागणी
अहवाल, अ>नधा>य पंधरवाडी अहवाल, गोदाम संgह पडताळणी
अहवाल
2. gुप एस.एम.एस.
3. योजना नहाय अ>न धा>य मंजुर करणे.
4. परमीट दे णे.
5. पीएलए संगणीक लेखा, H2 रोख
6. न!वन गोदाम बांधकाम
7. राDत भाव दक
े डून अ>नसुरKा योजनेअत
ं ग5त
ु ानदार यांचक
Dवयघो!षत
8. AAY,

माणप3 घेऊन ते सं चका क•न सुरKीत ठे वणेबाबत.
ाधा>य कुटुंब लाभाथA व एपीएल यु नट रिजDटर.

9. अ>नधा>याचे !व!वध !ववरणप3ात मा9सक अहवाल.
10. Dटॉक रिजDटर, यु नट रिजDटर, !व7@ रिजDटर ठे ऊन
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अहवाल ठे वणेबाबत.
11. प`र9शUट 1 ते 5 बाबतचा अहवाल
12. साठा लेखा आर चा अहवाल
13. अ>नधा>य नयतन पीडीएफ करणे
14. मा हतीचा अ धकार 2005
परु वठा

शासन

1. केरोसीन 9मळ?यास पा3 9शधापY3कांचे बँक खाते उघडणेबाबत
2. गॅस धारकांचे आधार 9सडींग व बँक 9सडींगबाबत
3. केरोसीन नयतन मंजरु करणे
4. राDत भाव दक
ु ान व केरोसीन परवानाधारक यांची अqयावत
माहती ठे वणे
5. साखर नयतन मंजरु करणे
6. राDत भाव दक
ु ान व केरोसीन परवानाधारक यांची पया5यी
PयवDथा करणे.
7. राDत भाव दक
ु ान व केरोसीन परवानाधारक यांचे परवाना
नुतनीकरण करणे
8. मा हतीचा अ धकार 2005
साखर मंजुर साठa ठे वणे व साखरे चे परमीट दे णे
9. केरे ासीन नयतन काढून व`रUठांकडे सादर करणे
10. 9मट ंगचे मु|े तयार करणे.
11अ>न सुरKा अ ध नयम 2013 अंतग5त

ाdत त7ार व`रUठांकडे

सादर करणे.
12.राDत भाव दक
ु ान व केरोसीन परवानाधारक यांच!े व•©

ाdत

त7ार सादर करणे.
13.संगणक चालक यांची उपिDथती ठे वणे.
14.मा हती अ धकार 2005
15.केरोसीन नयतन पीडीएफ करणे.
16.व`रUठांनी वेळोवेळी सां गतलेल कामे.
न!वन 9शधापY3का शासन नण5यानुसार काय5वाह करणे.
17.राजीव गांधी िजवनदायी आरोtय योजनेअत
ं ग5त अज5 व
काय5वाह करणे.
18.9शधापY3केची डाटा ए>V क•न 9शधापY3का नग59मत करणे व
Pहॅल डेशन करणे
19.न!वन 9शधापY3का ऑनलाईन करणे.
20.9शधापY3का वक5शीट ठे वणेबाबत.
21.काड5 यु नट रिजDटर अqयावत करणे.
22.9शधापY3केचे सव5 अहवाल पाठ!वणे.
अ9भलेख

1 पKकारांना मागणीनुसार

मा~णत नकला दे णे

2 मालमEता नSद वह ठे वणे
3 अ9भलेख वग5वार नुसार जतन ठे वणे
4 नाश केले या अ9भलेखाचे फेर Dत ठे वणे
5 मा हतीचा अ धकार अंतग5त मागणी केलेल मा हती मुदतीत
उपलcध क•न दे णे
6 न=कल फ@ चे दै नं दन रोखवह अqयावत ठे वणे
7 सव5
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नुतनीकरण करणे
8 मागणी नुसार !व!वध

कारचे फॉOस5, नमुने, चलने

काया5लयात/Kे3ीय कम5चा-यासाठa Dटे शनर शासक@य मुrणालय
उपलcध क•न दे णे
9 राUV य [वज PयविDथत जतन करणे
10 राजप3
11

9स©ीबाबतचा अहवाल ठे वणे

9स© राजप3ाचे जतन क•न ठे वणे

12 पज5>यमानाची नSद घेणे
13 !व!वध शाखेतील ज>
ु या
14 जातीचे
माणप3

करणातील अ9भलेख शोधन
ू दे णे

माणप3 नग59मत झा याची नSद तपासून दे णे

मा हती अ धकार अ!पल
2 इतर जात

करणातील सुनावणी ठे वणे

माणप3 दे णे

3 जात पडताळणी स9मतीकडील
4 राUV यEEव
5 मराठा जात
जावक

माणप3 Pयवहार करणे

माणप3 दे णे
माणप3 दे णे

जावक टपालाची नSद ठे वणे
2 िज हा धकार काया5लय / उप!वभागीय अ धकार काया5लयाचे
टपाल पोहच वह ठे वणे
3 तलाठa/मंडळ अ धकार टपाल पोहच नSद वह ठे वणे
4 पोDटाने पाठ!वलेले टपालाची नSदवह ठे वणे
5 पोDट टक@टांचा हशोब नSदवह त ठे वणे
6 ता9मल /!वनाता9मल गोषवारे ठे वणे
7 शहर टपाल नSदवह ठे वणे

आवक

आवक टपालाची नSदवह ठे वणे
2 Dथा नक टपाल नSदवह ठे वणे
3 मा. मN
ु यमं3ी /मं3ी/ मा.अ[यK !वधानसभा/ !वधानप`रषद
नSदवह ठे वणे
4 मा. खासदार/मा.आमदार लोक त नधी नSदवह ठे वणे
5 शासन/आय=
ु त/लोकाय=
ु त संदभ5 नSदवह ठे वणे
6 अध5शासक@य प3ाची नSदवह ठे वणे

संगायो

1.संजय गांधी ,‚ावणबाळ ,इं दरागांधी योजनेचे अज5 तलाठa
यांचक
े डुन

ाdत करणे.

2.अजा5ची छाननी कbन स9मती समोर मंजुर साठa ठे वणे.
3.मंजुर झाले या लाभा«याlना अनुदान दे यके तयार कbन वाटप
करणे.
4.दर म ह>याला लाभा«याlचे दे यक तयार करणे
5.दर सहा म ह>याला लाभा«याlची पुनत
5 पासणी करणे.
6.लाभा«या5ना दले या अनुदानाचे कॅश बुकला नSद घेणे.
7.कुटुंब अथ5सहाRय योजनेचे अज5 Dवीकारणे
8.कुटुंब अथ5 सहाRय योजनेGया लाभा«याlना अनुदान मंजुर कbन
अनुदानाचा

धनादे श वाटप करणे. .

9.आम आदमी !वमा योजनेचे =लेम फॉम5 Dवीकारणे.
10.आम आदमी !वमा योजनेचे मंजुर असलेले =लेम फॅाम5 मा.
िज हा धकार (संगायो !वभाग ) यांना पुढ ल काय5वाह साठa सादर
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करणे.
11.आम आदमी 9शUयवEृ ती योजनेचे अज5 Dवीकरणे. ऑनलाईन
करणे व मंजुर झाले या !वदया«याlना EयांGया खाEयावर अनुदान
पाठ!वणे
नवडणूक

1 rामपंचायत सावlUक व पोट >नवडणूक सव कामकाज
2 िजKहा प]रषद व पंचायत स मती सावlUक >नवडणूक सव
कामकाज
3 सभापती / सरपंच / उपसरपंच / >नवडणूक
4 सहकार= सं-था / साखर कारखाना / सुत<गरणी / खरे द= Cव'G
संघ >नवडणूकGचे सव कामकाज
5 >नवडणुकGसाठ^ अनुदान मागणी
6 >नवडणूकGबाबतची Fलंlबत तप शलवार दे यके तयार करणे
7 >नवडणूक Cवषयीची दै नं9दन रोखवह= अtयावत ठे वणे.
8 >नवडणूकGसंबं<ध सव >नयतका लके / अहवाल तयार कर
9 >नवडणूक संबं<ध Fाuत मा9हतीचा अ<धकार अजाची वेळेत
मा9हती पाठCवणे.

माणप3

र हवासी

माणप3

33% म हला आरKण
उEप>नाचे
उEप>न

माणप3
माणप3ाचे सीआर घेणे

3ट
ु चे सं चका सेतु सु!वधा कvrाला पाठ!वणे
उEप>न

माणप3 सेतु सु!वधाला पाठ!वणे

नॉन w79मलेअर
जातीचे
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कलम 4 (1) (ब) (XVII)
तालुका नांदेड येथील तह सल कायालयातील Fकाशीत मा9हती.
कामेः- कायपhदतीः- तलाठ^

1.नैसगfक आपQतीः◌ः- घटनेची मा हती त9सलदार यांना 24 तासाचे आत कळ!वणे.
◌ः- घटना व घटनाDथाळाचा वDतु नUठ पंचनामा नयमास अ धन राहुन मदत दे ?यासंबं धची
काय5वाह करणे बाबत DपDट अ9भ ायासह अहवाल सार करणे.
◌ः- घटनेGया वेळी तातडीGया उपायोजना करणे व मा हती दे णे.
◌ः- गाव पातळीवर नैस ग5क आपEती PयवDथापन स9मती करणे.

2.संगायो,इंगायोः1.संजय गांधी नराधार आ थ5क दब
5 ासाठa अनुदान योजना,इंद रा गांधी नराधार व भु9म हन
ु ल
शेतमजूर म हला अनुदान योजना,राUV य व[
ृ दपकाळ नवक
ृ Eती वेतन योजना,चौकशीसह मा हती अज5
तह9सल काया5लयास सादर करणे.
2.लाभा«याlची चौकशी !व हत नमू>यात करणे तसेच वेळोवेळGया अ|ादे श व प`रप3कानुसार अ|ावत
मा हती सादर करणे.
3.संजय गांधी Dवावलंबन कजा5ची वसूल करणे.

3.रो.ह.यो.◌ः◌ः- मजूर नSदनी नोदवह म[ये आप या सhजा अंतग5त पा3 मजूरांची नSदणी करणे व संबं धतास
मजूर काड5 वाटप करणे.
◌ः- मजूरांची संNया व वेळेपरEवे कामांची मागणी तह9सल काया5लयास कळ!वणे.

4.>नवडणक
ू ः◌ः- मतदान नSदनी व या|ाचे अ|ावतीकरणे व
◌ः- नवडणूक काय57मांची

9स[द करणे.

9स[द करणे व आचारसं हतेची अंमलबजावणी करणे.

◌ः- नवडणूक दरOयान मतदान कvrाची व मतदान अ धका-यांची PयवDथा पाहणे.
◌ः- नवडणूक दरOयान कायदा व सुPयवDथेची वेळोवेळी तह9सलदार यांना मा हती दे णे.
◌ः- मतदारांना नवडणूक ओळखप3 वाटप करणे.

5.परु वठाः◌ः- राशन काड5,यु नट रिजDटर तयार करणे व तह9सल काया5लयात सादर करणे
◌ः- gाम दKता स9मतीचे गठण कbन स चव Oहणून कामकाज पार पाडणे
◌ः- काया5लयीन आदे शा>वये वेळोवेळी रे शन काड5 पडताळणीचे व इतर अनष
ु ंगीक काम पाहणे.

6.भस
ु ंपान व पन
ु वसनः◌ः- भुसंपादन
◌ः- भस
ु ंपान Kे3ा!वषयीचे अ9भलेखे परु !वणे.
◌ः- सय=
ु त पाहणीGया वेळी उपिDथत राहणे.
◌ः- भस
ू ंपादनाGया सव5

कारGया नोट सा तामील करणे.

◌ः- भस
ू ंपादनाGया प3का माणे 7/12 वर नSद घेणे.
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7.पन
ू वसनः◌ः- पुनव5सन करते वेळी िज हा पूनव5सीत कुटूंबाची

ाथ9मक याद तयार करणे.

◌ः- पूनव5सनाGया कामी पूनव
5 सन अ धका-यांना सव5तोपर सहाRय करणे.

8.कायदा व सSु यव-थाः◌ः- सण,उEसव व इतर काय57माम[ये सhजाअंतग5त कायदा व सुPयवDथे बाबतची वेळोवेळी
मा हती तालुका दं डा धकार यांना कळ!वणे.

9.इतर कामेः◌ः- अKपबचत करणेः- बचत शाळा,बचत gाम,बचत दे णा-या लोकांची याद तयार करणे
◌ः- कूटूंब >नयोजनः- करणेसाठa लोकांना

वEृ त करणे

10.CवCवध FमाणपUः◌ः- जातीचे

माणप3,नॉनw7मील यर

माणप3 व इतर

माणप3,एैपती

माणप3,जेUठ नागर क

माणप3,बेबाक@

माणप3 Dथा नक चौकशी कbन दे णे.

11.कायपhदती-मंडळ अ<धकर=,
1. नैस<गक आपQतीः◌ः- घटना Dथळाचा पंचनामा कbन मदत दे ?यास पा3/अपा3 अस या बाबतचा DपUट
अ9भ ायासह अहवाल तह9सलदार यांना सादर करणे.
2.पुरवठाः◌ः-

तम हना दोन DवDत धा>य दक
ु ानाची तपासणी कbन अहवाल सादर करणे.

◌ः- मंडळातील सव5 DवDत धा>य दक
ु ानाची मा हती ठे वणे.

3.संगायो/इंगायोः◌ः- संजय गांधी नराधार आ थ5क दब
5 ांसाठa अनुदान योजना,इंद रा गांधी नराधार व भु9म हन
ु ल
शेतमजूर म हला अनूदान योजना,राUV य व[
ृ दापकाळ नवEृ ती वेतन योजना,कंु टूब
अथ5सहाRय योजना या बाबतचे तह9सल काया5लयाकडून चौकशीसाठa आले या अजा5नुसार
Dथा नक चौकशी कbन अहवाल सादर करणे

4.कायदा व सSु यव-थाः◌ः- मंडळा अंतग5त तालक
ु ा दं डा धकार यांचे आदे शानुसार कायदा व सुPयDथेचे काम पाहणे.

तह सलदार,नांदेड.
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