माहितीचा अधिकार अधिधियम 2005
कलम 2 एच िमुिा- अ
माहितीचा अधिकार अधिधियम 2005 अन्तय िताााातर लकक्ाधिकार याचची याी
शासकीय ितााााच िात तिधसल कायाालय मािुर जि. िाचीड
कलम 2 एच ए/बी/सी/ड

अ.क्र.

लकक्ाधिकार सचस्ाा

सचस्ाा ्मुचाच नीिाम

हिकाण /नत्ता

1

तिधसल कायाालय मािुर

तिधसलीार मािुर

तिधसल कायाालय मािुर जि. िाचीड



कलम 4 (ए) (बी) (ए)

ता मािुर जि.िाचीड याील तिधसल कायाालयातील कताव्याचा तनशील


कायाालयाच िात ः - तिधसल कायाालय मािुर



नत्ता



कायाालय ्मुच ः - तिधसलीार



ितााााच िात ः - मिसुल ितााा



ककणत्या मचत्रालयातील चात्याच्या ितिािस्त :- मिसूल ति ितााा मचत्रालय, मुचबई



काया क्षत्र :- तालुका मािुर



कायाािुरुन :- मिसुली ाात



मिसूली ाात. ८३



ितधशष्ट काये

1.

मिसूली कामाबाबत धियचत्रण त िबाबीार .

ः - तिधसल कायाालय मािुर जि. िाचीड

तालुका मािुर ,ाौाकलीक क्षत्र :- 34197 sq km

2. कायाकार ीच डाधिकार म्िणुि कामकाि करण
3. मिात्मा ााचिी राष्ट्रीय ग्रामीण रकिाार िमी यकििच ाट कायाक्रम अधिकार
4. सिाय्यक मतीार िंीणी अधिकार म्िणूि काम नािण
5. सामाजिक अाासिाय्य यकििच सधचत
6. कृ षी ाणिा, ििाणिा, आधााक ाणिा, नशूाणिा तालुका स्तर य ्मूच



ितााााच ध्यय िकरण :-

1.
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िमीि मिसूल िमा करण त िमीिी सचबचिीच अधालच अद्यातत करूि सचााळण.

1



सता सचबचधित कमाचार :-

1. कायाालय ्मूच

तिधसलीार

ताा 1

2. िायब तिसीलीार

िायब तिधसलीार मिसुल 1

ताा 2

िायबि
िायब तिधसलीार मिसुल 2

ताा 2

मिसूल - 1

ताा 3

मिसुल - 2

ताा 3

मिसूल -3

ताा 3

रकियक

ताा 3

आस्ाानणा/लचा

ताा 3

सचकीणा

ताा 3

एम.ए.िी. /ाौणचधिि/ तसुली

ताा 3

िमाबची

ताा 3

आतक िातक

ताा 3

सचाायक /ििाणिा

ताा 3

अधालच /िैसधााक आनत्ती

ताा 3

ाकीामनाल

ताा 3

धितडणुक

ताा 3

3. अव्तल कारकुि

4. धलनीक



मालमत्तचा तनधशल :तिसील कायाालय मािुर याचच कड ल तानरासािीची स्ाातर मालमत्त

अ क्र

इमारत

हिकाण

१



२

३

1.

्शासकीय इमारत

मािुर

2.

शासकीय ाकडातूि

3.

२० तलािी सज्िातर तलािी

ताई बािार
कायाालय

्त्यकी

उनलब्ि सता :1.

सतू सुितिा कंद्र - अचताात धिाामीत िकणार ्माणनत्र, उत्नन्ि, रिताशी, िात ्माणनत्र िॉिहक्रधमलीअर 30 % महिला
आरक्षण,तारसा ्माणनत्र,ऐनत ्माणनत्र



सचस्ाच्या सचरचिात्मक तक्तत्यामध्य कायाक्षत्राच ्त्यक स्तरातरच तनधशल
स्ार



कायाक्षत्र

अधिकार

तिधसल स्तर

सचनूणा तालुका

तिसीलीार

मचडळ स्तर

मचडळ ितााा

मचडळ अधिकार

ग्राम स्तर

सज्िा अतचात
ा ाात

तलािी

कायाालयीि ीरु ध्तिी क्रमाचक त तळा


1 To 17

ीरु ध्तिी क्रमाचक -

तिसील कायाालय मािुर 02460 268521

2



तळ

- सकाळ 10.00 त सायच 5.45 ता.



साप्ताहिक सुट्ट

- रिततार
ीस
ु रा त चौाा शधितार

धतसरा शधितार अधालच अद्याततीकरण हीतस


कायाालयाचा ्ारुन तक्ता
तिधसलीार 01


िा. त. (मिसूल)-2 िा.ति. धितडणूक -1

िा.ति नुरतिा - 1िा.ति

मचडळ अधिकार – 04

अव्तल कारकूि (म) – 3

तलािी

अ.का.रक.ि.यक.

- 20

सचाायक - 1

– 01

ाकीामनाल -1

धलनीक

- 8

धशनाई 4

ककतताल

-20

चौकीीार-01

स्तच्0क -01

तािि चालक 01
कमल 4 (1) (ड) (11) िमूिा - अ

अ.क्र.

मािुर याील तिधसल कायाालयातील अधिकार त कमाचार याचचा अधिकाराचा तनशील
नीिाम

आधााक अधिकार

1) रािनित्रत अधिका-यािा सचाणक
चरी करण्यासािी अग्रीम मचिूर
करण.
2) तािि/सायकल चरी सािी कमाचा-यािा
अग्रीम मचिूर करण.
3) बीली झालल्या शासकीय
कमाचा-याला तति अग्रीम ्तास
ात्ता, अग्रीम इ. मचिूर करण.
4) ीौ-यातर िाण्यासािी रािनित्रत/अरािनत्रीत
अधिका-यािा ्तास ात्ता अग्रीम
मचिूर करण.
5) एक तषाानक्षा अधिक नरच तू सिा तषाानक्षा अधिक िाि अशा
कालातिी नयंत ्शासकीय कारणास्तत ्लचिबत राहिलल्या
शासकीय कमाचा-याच्या स्तत:च्या िरूि त ात्याच्या अाता तति
ताढ च्या ाकबाकीच्या रकमा्ीाि करण्यास मचिूर ीण.
6) कायाालयासािी िााा ााडयाि
घण्यास ााड ्ीाि करण्यास
मचिूर ीण (20,000 रु. नयंत)
7) शासकीय अधिकार , कमाचार
याचिा घरबाचिणी अग्रीम मचिूर
करण.
8) सतत असतािा मृत्यू नातलल्या
शासकीय कमाचा-याच्या कुटू बाला
अग्रीम मचिूर करण.
9) िडतस्तू सचग्रिातील धिरुनयकाी
1 To 17
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धियम/अट /शती

तस्तू धिलेजचत करण.
10) ज्या ्करणी सचबचिीत शासकीय कमाचा-याला ीकषी िरण्यात आल
असल हकचता ीकषमुक्त कल असल अशा अफरा तफर अनिार चकर
ताैर कारणानुरत झालली सातािधिक द्रव्याची िािी धिलेजचत करण
11) सधमती-आयका याच्या साासीाचिा तसच कायाालयीि औनचार क
बैिकीतील सीस्याचिा हीलल्या अल्नकनिराच्या चचाास मचिूर ीण.
12) ााडयाि घतलल्या ताििाचच्या ााड चचाास मचिूर ीण.
13) कायाालयातील ीरु ध्तिीला, प्ला त ीरु ध्तिीच्या स्ााचलातरासािीच्या
अिातती चचाास मचिूर ीण.

14) शासकीय ताििाच्या ीचाालीतर ल तक सुजस्ातीत
ितण्यासािी आजण त्याचच्या ीरु
ु स्तीसािीच्या चचाास मचिूर ीण.

15) शासकीय ताििाचसािी नट्रकल/ हडझल ऑईल चरी करण्यासािी
चचा करण.

16) 0ाया्ती, ककटा फी, मुद्राचक ताैर ्यकििासािी तातड च्या तळचा
करणस मचिूर ीण.
17) साहित्य, नत्रक 0नाई करण्सािी शासकीय मुद्रणालयाला धिीे श ीण.
18) फधिाचर ीरु
ु स्ती चचा मचिूर ीण
29) चतुता श्रणी कमाचा-यािा ाणतश मचिूर ीण.
20) सचीाा नुस्तक, ्काशि ितकत घणस मचिूर ीण
21) ग्रचाालयातील नुस्तक/ग्रचा धिलेचिास मचिूर ीण.
22) ाकीाम - तूट 2500 रु. नयंत धिलेजचत करण.
23) राष्ट्रीय सामाजिक अाासिाय्य यकििच लाााांिा अिुीाि मचिरू
करण.
24) िैसाीक आनत्ती मध्य मृत्यू नातलल्या तारसास शासकीय
मीत मचिूर करण
कलम 4 (1) (ड) ii िमूिा अ.


मािुर

अ.क्र.
1

याील तिसील कायाालयातील अधिकार त कमाचार याचच्या अधिकाराचा तनधशल
नीिाम

कायाकार ीच डाधिकार

फौिीार अधिकार

धियम/अट /या.धि. नररनत्रक

1) सातािधिक शाचततसािी त चाचाल्या ततातणूकीसािी

crpc कलम 107,109,110

्धतबचिात्मक उनाययकििा म्िणूि बचिनत्र घण.
2) ्धतबचिात्मक उनाययकििा म्िणूि

sedutios तृत्त

crpc कलम 108

नसरतणा-या व्यक्तीकडू ि बचिनत्र घण
3) ताीग्रस्त िमीि शासिाच्या ताब्यात घण.

crpc कलम 145

4) िताब घण त िंी करण.

crpc कलम 164

5) सचशयास्नी मृत्यूची चौकशी करण

crpc कलम 174

6) बचिनत्र रद्द करण

c कलम 107 a

7) सचशधयत ाुन्िााराची ओळच नरड

crpc कलम 164 शा.धि.ाृिचात नी.आर.

घण.

ओ.2460/ 16653-1

ही. ऑग्सट

1963

8) मृत्यूनुती िबािी घण.
1 To 17

crpc कलम 155/145 ाारतीय नुराता

4

अधि. कलम -157
9) शास्त्रास्त्र नरतािा ीण कामी

कायाालयी आीशािुसार आम्सा ऍक्तट

चौकशी अिताल ीण.

िुसार.

कलम 4 (1) (ड) ii िमूिा अ.
मािुर याील तिसील कायाालयातील अधिकार त कमाचार याचच्या अधिकाराचा तनशील


आस्ाानिा

अ.क्र.

नीिाम

अिान्याधयक अधिकार

1

तिधसलीार

धियम / अधिधियम /नररनत्रक

ककतताल याचिा कताव्यात कसूर

सा ् नर नत्रक 1959

कल्याबाबत धशस्ताचााची

मिास तााणूक धियम 1979 त

कायाताि करण.

मिास धशस्त त अनील 1979

म.ि.म. अ.1966 मिील तरतुी िुसार कलम

िताााीय

नुस्तीका 1991

234 िुसार र तसर चौकशी करण ति ताट ची
चौकशी करण मामलतीार अधिधियम 1906
कुळ ्करणाची चौकशी करण िै द्राबाी कुळ
कायीा

कलम 4 (1) (ड) ii िमूिा अ
मािुर याील तिसील कायाालयातील अधिकार त कमाचार याचच्या अधिकाराचा तनशील. ्शासकीय अधिकार



आस्ाानिा

नीिाम

्शासकीय अधिकार

ककणता कायीा/धियम/शासि धिणाय/नररनत्रकािूसार

कायाकार ीच डाधिकार

कायाालय ्मूच

1. मिाराष्ट्र िार सता (सतच्या सतासािारण शती) धियम 1

अधा्ाय

त 5 ्करण (1त 5)
2) म.िा.स. (तति) धियम 1981 च 1 त 58
3) म.िा.स. (रिा) धियम 1981 च धियम 1 त 97
4) म.िा.स. (तताणूक) धियम 1979 च 1 त 30
6) िताााीय चौकशी धियम नुस्तीका 1991 च 1 त 25
7) म.िा.स. (नरग्रिण अतिी नरकीय सता, धिलचबि,
बडतफा त सततूि काढू ण टाकण ) धियम 1981 च 176

रकियक
नीिाम

्शासकीय अधिकार

ककणता कायीा/धियम/शासि
धिणाय नररनत्रकािुसार

तिसीलीार

1. तालुका रकियक सधमतीच सधचत रकियक सारग्रचा त सधमती

एि आर ई िी ए ॲक्तट

अधिकार म्िणूि काम नािण.
2. तालुक्तयातील अकुशल मिूराचची िंीणी रकियक सारग्रचा करण
1 To 17
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एि आर ई िी ए ॲक्तट

अधा्ाय

त मुीतीत काम उनलब्ि करुण ीण. ्करण. 6
3. िंीणी कलल्या मिुराचिा काडा ीण

एि आर ई िी ए ॲक्तट

4., रकियक कामाची तनासणी करण. मा.जि. अ. िाचीड याचच

एि आर ई िी ए ॲक्तट

कायाालधयि आीशािुसार
5. रकियक कामाच्या तक्रार ची चौकशी करूि अिताल तररष्ठाकड

एि आर ई िी ए ॲक्तट

साीर करण. मा.जि.अ. िाचीड याच कायाालधयि आीशािुसार


नुरतिा
1) साल्व्िच ट नरतान्याची तनासणी करण

ही. मिाराष्ट्र सािल्व्िच ट रॅ हफिट स्लकन लासधसचा

तिसीलीार

ऑडा र 2000
2) नट्रकलिन्य नीााााच्या तनासण्या

1)

मकटार जस्नर ट ऍण्ड िाय स्नीड हडझल.
ऑडा र 1998.

2)

नट्रकधलअम नकडक्तटस ऑडा स - 1999

3)

धलजक्ततनाईड नट्रकधल अम ाॅस ऑडार 2002

3) शासकीय ाकीामाची तनासणी करण.

ाकडाऊि मॅन्युअल

4) ्ाप्त अन्ििान्य त इतर िीतिातश्यक

तळकतळच्या कायाालयीि आीशािुसार.

तस्तूचा तालुका स्तरातर उनलब्ि ककटयािुसार
धियति काढण.
5) स्त.िा.ी ु च्या इष्टाचका्माण तनासण्या करण.

शा.धि.क्र.सा. ित. व्य. 1091 /2424/्6428

6) हकरकककळ करकसीि ितक्रत्याचच्या तनासण्या

शा.धि.क्र.सा.ित.व्य. 1091/24/24/्.6128

करण.

हीिाचक 12/11/91

7) ितीि धशिा नत्र ीण. धशिा नित्रका रद्द

्.क्र. 2583/िा.नु. ही. 15/9/2005 शा.धि.

िा.नु. हीिाचक 12/11/91

करण. धशिा नित्रकतील एकाचक सचख्या ताढतण
कमी करण.

8) अचत्यकीय सकडतीच

लााााी धितडण त्याचिा

शा.धि.सचाायक 1001/्.क्र.483 िा.नु. 28

िान्य उनलब्ि करूि ीण.

ही.8/8/2001

9) शालय नकषण आिार यकििसािी िान्य
उनलब्ि करूि ीण.



10) अन्िनुणाा यकििच आिार यकििसािी िान्य

शा.धि. अन्ियक. 1900/्.क्र. 112 िानु. 30/

उनलब्ि करूि ीण.

ही.20/6/2000

धितडणूक

1

ग्रामनचचायत सीस्य सचख्या ्ााा रचिा

मुचबई ग्रामनचचायत (सीस्य सचख्या

आजण अचधतम नीाच आरक्षण धियमािुसार

्ााारचा, आजण अचधतम नीाचच आरक्षण

अिु. िाती. अिूिमाती िा.्. महिला सािी

धियम- 1566

आरक्षण धिजित करण.
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2) ाातच्या ाााौलीक रचििुसार

मुचबई ग्रामनचचायत अधिधियम - 1958

धियमािुसार ्ारुन ्ााा जिल्िाधिकार
याचच कड साीर करण.
3) िमूिा ब तर ्ाप्त ीात िरकती धिकाली
काढल्यािचतर िमूिा अ धियम 5 (1)

मुचबई ग्रामनचचायत अधिधियम ज्ञ ् 1958

्धसध्ी करण.
4) मा. राज्य धितडणूक आयकााचिी धिजित

धितडणूक धियम 1959

कलल्या अिता हीिाचकाच्या मतीार

कलम 3(4)

याी तरूि ग्रामनचचायत ्ाााासािी

कलम 3(5)

िस्तधलजचत मतीार याी तयार करण त
्धसध्ी करण.
5) धितडणूकीची धितडणूक धियम 1959

ाात धितडणूक धियम 1959 कलम 7(1)

मिील धियम 7 मी ल नकटधिमय (1)

त 7(2)

मिील अन्तय त नकट धियम 2 िुसार
िमूिा मध्य िकट स ्धसध्ी करात.

6) ग्रा.न. धितडणूकीसािी

1

धितडणूक धिणाय अधिकार याचची- धियुक्त2ी

मूचबई ग्राम नचचायत अधिधियम 1958
कलम (6)

करूि ग्रामनचचायतीच्या धितडणूक मा. राज्य
धितडणूक आयका याचच कायाक्रमािुसार
धितडणूका घतूि धितडू ि आलल्या सीस्याच
्धसीिी ्ाटि त िमूिा 37 मध्य धिकाल
्धसध्ी करण.
7) सिाय्यक मतीार िंीणी या िात्याि

मतीार िंीणी अधिकार अधिधियम 1960

मतीाचराची मतीार याी अद्यातत करण.
8) मतीार याी अद्यातत करणसािीच्या

लकक्धतधििीत्त अधिधियम -1950

ितशष / सचहकणा नुिररक्षण च्या कामी
नहीिीे शीत अधिका-याची धियुक्ता करण.
9) ितिािसाा धितडणूकासीिी शासिाि

Hand book for Returning officer

रािनत्रात ्धसध्ी कल्यािुसार सिाय्यक
धितडणूक धिणाय अधिकार म्िणूि काम
करण.
10) लककसाा धितडणूकीसािी धितडणूक

मा. धितडणूक धिणाय अधिकार याचच

धिणाय अधिकार याचच धिीे शकासिुसार काम

आीश िुसार

करण.
11) मा. जिल्िा धितडणूक अधिकार याचच
धिीे शािुसार त राज्य धितडणूक आयकााच
सुचििुसार िार नररषी त जि.न. त न.स.
धितडणूका नार नाडण.
12) मिाराष्ट्र ितधिाहीष्ट सिकार सचस्ााच्या
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धितडणूकीसािी मा. जिल्िाधिकार याचच

सचमचत्या धितडणूक धियम 1971

आीशािुसार धितडणूका घण.



िमाबची

नीिाम

्शासकीय अधिकार

ककणता कायीा /धियम शासि धिणाय

अधा्ाय

नररनत्रकािुसार
तिसीलीार

1. तालुक्तयाची िमाबची करण त मााणी

मिाराष्ट्र िमीि मिसूल आकारणी त

धिजित करण

िमाबची धियम

2. मिसूली ्करण चालतण.

मामलतीार ककटा ऍक्तट 1906 म.ि.म.अ.
1966 कलम 8(3)(5)

3. मामलतीार ककटा ऍक्तटिुसार काम

मामलतीार ककटा ऍक्तट 1906

4. तलािी त म.अ. मिसूली ााताच ीप्तर

मिाराष्ट्र िमीि मिसूल अधिकार अधालच

तनासण.

(तयार करण त सुव्यतस्ाीत ितण )
धियम 1971

5. रक.ि.यक. त शैक्षजणक कराची मााणी

मिाराष्ट्र धशक्षण कर अधिियम 1962

धिजित करण.
6. नीक नैसतार अचधतम करूि िाहिर करण.

म.ि.म. 1966 कलम 50

7. ककटा हडक्री्माण ताबा ीण.

सी नी सी एस िी हीताणी ्कीया सचि ता
54

8. िी िाल्यातुि नानलाईिद्वार नाणी

म.ि.म.अ. 1966 कल 49 शा.धि.क्र. डस्क

िण्यास नरताणाी ीण.

1085/916 हीिाचक 30/ िाि.1986

9. अकृ षीक आकारणी धिजित करण.

म.ि.म.अ. 1966 कलम 44 45

10. कंद्र नुरस्कृ त ाुमी अधालच

ककँम्न192/सचाणक्णाली/स.1/2002

सचाणकीकरण यकििा राबतण.

िमाबची आयुक्त आजण सचचालक ाुमी
अधालच नुण हीिाचक 4/3/2002 च
नर नत्रक



सच.ाा.यक./ इच ाायक

नीिाम

्शासकीय अधिकार

ककणता कायीा/धियम/शासि धिणाय/
नररनत्रकािुसार

1. राष्ट्रीय सामाजिक अाासिाय्य यकिितील
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अधा्ाय

लााााी धितड सधचत िात्याि करण त

धिणाय क्र.ितसयक -2010/्.क्र.175/ितसयक

ग्रामसात मचिुर सािी ितुि अचधतम सचिय

-2 मचत्रालय मुब
च ई हीिाचक 26/10/2012

ााचिी सधमती बैिहकत मचिुर सािी ितण.
2. कुचटु ब अाासिाय्य यकििा लााार्थयााची

राकुला 2012/्क्र 277/ ितसयक 2/ही

धितड करण

12.3.2013

3. आम आीमी ितमा यकििा

सा.न्याय ित ााा त ितशष सिा.

ितााा

आ अित 2007/्क्र356/ितसायक ही
16.6.2007


करमणूक कर

नीिाम

्शासकीय अधिकार

ककणता कायीा/धियम/शासि

अधा्ाय

धिणाय/नररनत्रकािुसार
करमणूकर कराची तसूली करण

क.कर अधिधियम 1923

कबल सतेक्षण करण त कबल िकडण्या

कबल टलीव्ि िि िटतका ितधिमि

धिजित करण.

अधिधियम 1995

धसिमााृि जव्ि.ड .ओ. इ. च्या तानसण्या

मुचबई धसिमा ितधियम अधिधियम 1953

करण
1) तालुक्तयाल कारााृिाच कारााृि अधिक्षक

सब िल मॅन्यअल

म्िणुि काम करण


तसूली

नीिाम

्शासकीय अधिकार

ककणता कायीा/धियम/शासि

अधा्ाय

धिणाय/नररनत्रकािुसार
1) िधमि मिसुल त त्यातर ल उनकर तसूल

म.ि.म. शतिमीिीतर ल िमीि मिसुलाची

करण.

आकारणी त िमाबची धियम 1970

2) आर.आर.सी. ्करणाची तसूली करण

मिाराष्ट्र िमीि मिसुलाच्या तसुलीबाबत
धियम 1967

3) धियधमत त अिाधिकृ त अकृ िषककर

म.ि.म.अ.44,44 अ ,45 64 त 78

4) अधिधिकृ त ाौण चधिि ीच ड तसूल

धियम 2013

तसूली करण.

करण
5) मााणीची िकट स ीण

मिम अ 1966 कलम (176)




िैसधााक आनत्ती

नीिाम

्शासकीय अधिकार

ककणता कायीा/धियम/शासि
धिणाय/नररनत्रकािुसार

1 To 17

9

अधा्ाय

तिसीलीार

1) िैसधााक आनत्तमुळ धिरािार कुटू च बािा

म.त.त. ितााा नररनत्रक सी.एल.एस.-1

सािुाि
ृ अिुीाि मचिूर करुि ताटन करण.

्.क्र.120/म-3 ही. 12 िुि 2001

2) िैसधााक आनत्तीमध्य मृत्यू

शा.धि.क. धस.एल.एस. - 06.041

झालल्या

व्यक्तीच्या तारसास शासकीय मीत ीण.

्.क्र.168/-3
ही. 19 ऑास्ट 2004

3) ारि असल्यास िैसधााक आनत्तीमुळ

शा.धि.क्रच.सीएलएस 2010 /्क्र 71/म-3

्स्तात

बाधित कुचटू बाच तात्नुरत नुितासि करण.

ही. 26 माचा 2010

नािितण्यानुरत
मयााी त

1) टच चाई काळात िति त बकअर / अधिग्रिण

अधिग्रिण अधिधियम - 1963

करण
2) टच चाई नररजस्ात िनण्याच्या नाण्याच

शा.धि.ाार.ित.त. िलबचिारण ितााा

व्यतस्ा बाबत उनायकििा करण.

क्र.104 ्.क्र.-85/43 ही. 8/4/1994
शा.धि.क. टच चाई 1099/्.क्र.12/नानू 14
ही. 3 फब्रूतार 1999
कलम (4) (1) (ब)

मािुर याील तिसील कायाालयातील अधिकार त कमाचार याचच्या कताव्याचा तनशील
अ.क्र.

नीिाम

्शासकीय कताव्य

1

तिधसलीार

कमाचा-याची रिा मूि
च र करण

अधिधियम/धियम

2

कमाचा-याची सता नुस्तीका अद्यातत करण

3

कमाचा-याच्या सता ितषयक बाबीचची आमलबिातणी करण

4

तलािी ककतताल याचची मासीक िष्ठता सुधच तयार करण

5

सता धितृत्तीच ्करण तर ष्ठ कायाालय कड साीर करण

6

कमाचा-याची ततिताढ मचिूर करण

7

कायाालयीि कमाचा-यातर ीचरच त धियचत्रण

8

रकियक सधमतीच सधचत या िात्याि बैिका घण

10

रकियक कामाचा साप्ताहिक अिताल तररष्ठाचकड साीर करण

11

मिूर िंीणी करण

12

रकियक कामाची इष्टाचकािुसार तनासणी करण

13

तालुक्तयाच अन्ििान्य िततरण अधिकार म्िणूि काम करण

14

तालुक्तयातील सातािणीक िततरण व्यतस्ातर ीचरच त धियचत्रण

15

तालुका स्तर य ीक्षता समीती त ग्राम ीक्षता सधमती स्ाानण करण,

16

बी.नी.एल. अचत्यकीय, अन्िनुणाा लााााीची धितड करण
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17

तालुक्तयातील सातािधिक शाचतता आबाधित ितण

18

कायाालयीि आीशािुसार धसिमााृि जव्ि.ड .ओ. त करमणूक कंद्र याचची
तनासणी करण.

19

इष्टाचकािुसार करमणूक कराची तसूली करण

20

मा. ाारत धितडणूक आयका याचच्या धिीशाा्माण धितडणूकाचची काम नार
नाडण

21

मा. राज्य धितडणूक आयकााच सुचि िुसार स्ााधिक स्तराज्य सचस्ााच्या
धितडणूका नार नाडण

22

ितिाि नररषीा धितडणूकी सािीच िमुि हीलल कामकाि

करण

23

मा. जिल्िा धितडणूक अधिकार ताा जिल्िाधिकार याचिी तळकतळ
हीलल्या सुचि िुसार धितडणूक ितषयक काम नर नाडण

24

धितडणूक ्हक्रया शाचतत नार नाडण

25

तालुक्तयातील मिसूली ााताचच ीप्तर अीयातत ितण

26

तालुका स्तरातर ल तालुका िमूि अीयातत

27

तालुक्तयातील िमीि मिसूलाची मााणी धिजित करूण तर ष्ठास साीर

ितण

करण.
28

शासकीय िमीिी सचीाीची माहिती अीयातत

करण

29

शतक-याच्या/ चातीाराच्या 7/12 सचबचिीतील अडचणीच, तक्रार च
धितरण करण.

30

िनक नािणी नैसतार ची काम िति त मुीतीत नार नाडण

31

राष्ट्रीय सामािीक अाासिाय्य यकििच्या लााााीची तर ष्ठाच्या
आीशािुसार तनासणी करण. त अनात्र लााााी ताळण

32

तररष्ठ कायाालयाकडू ि माातलली माहिती तळकतळ नािितण

33

सचाायक/इच ाायक/ श्रातणबाळ यकििच्या आमल बिातणीसािी बँकािा
यकग्य त धिीे श ीण.

34

तालुक्तयातील कारााृिाच कारााृि अधिक्षक म्िणूि काम करण.

35

करमणूक कराची तसूली करण.

36

करमणूक करा सचबि
च ीत िति त िंीतह्या अद्यातत ितण.

37

करमणूक करा सचबि
च ी

धियमत काधलक / अिताल तळकतळ तररष्ठ

कायाालयास साीर करण.
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38

तालुक्तयातील मिसूलच्या मााणी ्माण/ इष्टाचका ्माण ्नत्र अ,ब,क,
ची तसूली करण

39

िैसधााक आनत्तीची घटिची माहिती तात्काळ तर ष्ठ कायाालयास कळितण.

40

िैसधााक आनत्तीच्या काळात बािीत व्यक्तीच्या तात्नरत्या नुित
ा सिासािी
इतर शासकीय यचत्रणस सुचिा ीण.

41

िै.आ. मुळ बािीत व्यक्तीची ्ाामीक याी तयार करण.

42

जिल्िा नुित
ा सि अधिकार याचच्या धिीे शा ्माण नुित
ा सि च्या कामात
लााार्थयाास ाुचचडाचा ताबा ीण.

43

ाुसचनाीिाच्या क्षत्रा ितषयीच अधालच नुरतण त आीशा ्माण सचबि
च ीत

44

ाुसचनाीिाच्या िकट चसाची तलािया माफात/ धशनाया माफात तामीली

7/12 त िंी घण्यासािी तलािी याचच्याकड नािितण.

करण.
45

टच चाई नररजस्ातीत िनण्याची धियकिि करण

46

टच चाई नररजस्ातीत मिूराचिा रकियक काम उनलब्ि करूि ीण.

47

टच चाई नररजस्ातीत शासिाच्या धिीे शा ्माण तळकतळ काम करण.

48

कायाालयातील धलनीकाचची ीप्तर तनासणी करण.

50

तळकतळ िकणार राष्ट्रीय हीि सािर करण.

51

शासिाि तळकतळ सुचतलली काम िबाबीा-या

नार नाडण.

कलम (4) (1) (ब) (V) िमूिा (अ) (ब) (क) (ड)
आस्ाा कामाशी सचबचिीत धियम अधिधियम
अ.क्र.

सुचिा नत्रकािुसार हीलल ितषय

धियम/क्रमाचक त तषे/ आधिियम / नररनत्रक

1.

रिा

मिास रिा धियम 1981

2.

सतच्या सतासािरण सताशती

मिास सतच्या सतासािारण शती

3.

तति

म िा स तति धियम 1981

4.

कमाचार ततातणूक ीचरच धियचत्रण

मिास तताणूक धियम 1979 मािस धशस्त त अिनल

कायाालयीि तळत शासकीय अधिकार /

म.शा.स.्.ित. धिणाय क्र.सी.ड .आर.1092/न.क्र.-14

कमाचार याचिी नाि तचबाकूच सति ि

1/92/11 ही.14 फब्रतार 1992

5.

1 To 17

धियम 7979

12

अधा्ाय

करण
6.

7.

8.

ाट क्र. क ाट ड सचतााातील कमाचा-यािा

म.शा.स.न.ित.धिणाय क्र.1194/184 सता /5/28 माचा

4 तषाातूि एकीा ्तास सतलत.

1995

अधिकार /कमाचार याचच ाकनधिय अिताल

म.शा.सा.्.ितााा नररनत्रक क.सी.एफ.आर.

धलिण त शर कळितण

1291/113/13/ही. 3 म 1991

मरािी त हिच ी ााषा नर क्षा उतीणा िकण /

म.शा.सा.्.ितााा नररनत्रक म.का.न.-2001/20-

सुट ीण बाबतच्या िंी सता नुजस्तकत

ब/25सप्टं बर2001...

घण बाबत.


रकियक

अ.क्र.

ितषय

धियम अट / नररनत्रक

1.

रकियक कायानध्ीती

NREGA ACT 2006

2.

मिूर िंीणी त बरकिाार ात्ता

NREGA ACT 2006

3.

ताषीक धियकिि

NREGA ACT 2006

4.

रकियक यचत्रणच सचधिमचत्रण

NREGA ACT 2006

5.

मिूर ििर नट त अिुषचधाक बाबी.

NREGA ACT 2006

6.

मिूराचिा सकई सतलती

NREGA ACT 2006



नुरतिा

अ.क्र.

ितषय

धियम अट

/ नररनत्रक

E.C.act 1955

1.

Maintais of Essential Commodities

2.

Prevention black marketing essential

3.

ाात फलक

4.

साचर

The levy suger supply cntrol order 1979

5.

करकसीि, नट्रकलिन्य नीााा

The petroleum product supply & distribution ofder 1977((( The
kerosene of use vexation of exiling of ceig pries order)))1993((( The liquefied petroleum gas Regulation Supply and
distribution order- 1979

6.

स्तस्त िान्य ीक
ु ाि

7.

हकरककळ ितक्रत

The Maharahstra scheduled commodities reltail dealrs licensing
order - 1979

8.

नरतािा शुल्क

अन्ि त िा.नू. त ग्रािक सरच क्षण ितााा शा.न.जि.त.का.
1003/938/्.क्र.253 िा.नू. 23 ही. 17/12/2004
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9.

अचत्यकीय यकिािा

शा.धि.क्र.सा.ित.व्य.1001/्.क्र./483/िा.नु.28/ ही.8/8/01

10.

अन्िनुणाा यकििा

शा.धि.क.अन्ियक1900/न.क्र.4112/िा.नु./30/ हीिाचक
20/6/200 शा.धि.क्र.अ.िा.नु./1205 3181/न.क्र. 2983
िा.नु.-22 हीिाचक 15/9/05

बी.नी.एल.यकििा

11.

शा.धि.साितय 1096/1733/न.क्र.7691 िा.नु. 28 ही.
26/5/1997

ग्रामीण रकिाार यकििा

12.



शा.धि. सचग्रारकयक 1002/न.क्र.89/िल 16 हीिाचक 1/7/2002

िमाबची

अ.क्र.
1.

ितषय
मिसूली ्करण

धियम अट / नररनत्रक
1 मामलतीार ककटा ऍक्तट 1906
2 म.ि.म.अ. 1966 कलम 8(3) (5)
3 म.ि.म.अ. अ(तयार करण ितण 1971 कलम 31 ाा.ि. 14

2.

रस्ताच्या तक्रार

शा.म.त.त.ित. नररनत्रक त आर.ट .एस. 4383, 152527/3616ल6 ही. 19 म 1988

3.

अधतक्रमण

म.ि.म.अ.1966 कलम -50 शा.धि.क्र. ाुमानि
1086/68/4966-ल1 मिलू त ति ितााा हीिाचक 4 िकव्िं बर
1987

4.

रकियक धशक्षण कर

रकिाार िमी यकििा उनकर अधिधियम मिाराष्ट्र धशक्षण कर
अधिधियम 1962

5.

ककटा हडक्री

्करण

म.ि.म.अ.1966

6.

िी िाल्यातूि नाईनलाईि द्वार नाणी िण्यास

म.ि.म. 1966 कलम 49. शा.धि.क्र. डस्क 1085/916/ही. 30

नरतािाी ीण

िाितार 1986

7.

अकृ षीक

म.ि.म.अ. 1966 कलम 44 45

8.

ाूमी अधालच सचाणकीकरण

क.कॉम्न-192 सचाणक ्माणी/स1/2002 िमाबची आयुक्त आजण

सी नी सी सक्तशि 54

सचचालक ाूमी अधालच (म.रा.) नुण हीिाचक 4/3/2002 च
नररनत्रक
9.

तृक्षतकड

मा.आयुक्त औरच ााबाी याचच नररनत्रक याचच क्रमाचक आर.बी. डस्क
1एल.एि.ड .632/86 हीिाचक 29 एि्ल 1986 मिाराष्ट्र झाड
तकडण्या बाबत (ितधियका) अधिधियम 1964.

10.

िमीि मिसूल आकरणी

म.ि.म.अ. 1966 मिाराष्ट्र िमीि मिसूल आजण ितषश आकारणी
धियम 1974

11.

ाात ीप्तर अद्याततीकरण

मिाराष्ट्र िमीि मिसूल अधिकार अधालच (तयार करण त
सुव्यतस्ाीत ितण) 1971

12.
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धितडणूक

अ.क्र.

ितषय

धियम अट /नररनत्रक

1.

ग्राम नचचायत धितडणूक

ग्राम नचचायत अधिधियम 1958

2.

जि .न. नच.स. धितडणूक

जि.न. नच.स. अधिधियम

3.

लककसाा धितडणूक

Representaiion of peoples Act 1950 1951

4.

ितिािसाा

Representaiion of peoples Act 1950 1951

5.

ितिाि नररषी धितडणूक

आर नी अॅक्तट 1950 1951

6.

िार नररषी धितडणूक

िार नररषी धितडणूक अधिधियम

7.

मतीार िंीणी

8.

धितडणूक कमाचार याचच्या धियुक्तत्या



धितडणूक

मतीार िकीणी धियम 1960
आर नी अॅक्तट 1950

सचाायक / इच ाायक

अ.क्र.

ितषय

धियम अट / नररनत्रक

1.

सचिय ााचिी धिरािार अिुीाि यकििा

2.

इच हीरा ााचिी राष्ट्रीय तृीिनकाळ यकििा

3.

इच हीरा ााचिी राष्ट्रीय ितिता धितृत्ती तति यकििा.

4.

इच हीराााचिी राष्ट्रीय अचना धितृत्ती यकििा

5.

श्रातण बाळ सता राज्य धितृत्ती तति यकििा

6.

राष्ट्रीय कुटु च ब अाासिाय्य यकििा

सामाजिक न्याय त सिा. ितााा क्रच. ितसयक
2010/्.क्र.177 ितसयक 2 ही. 26 ऑक्तटंबर 2010.

1. ाृि धिमााण त ितशष सिा. यकििा क्रच. सचाायक 1095 धसआर
119 ितस 1 ही. 14 िंव्िकबर 1995
2. .धि.त.स.ित.शा.धि.क्र. इच ाायक 1099 न.क्र.65 ित.स. -1 ही.3
िुलै 2000 त 8 माचा 2000.



एम.ए.िी

.

ितषय

धियम अट / नररनत्रक

अ.क्र.
1.

्धतबचिात्मक उनाय यकििा

Criminal procedure code 107 109 110

2.

काराग्रि अधिक्षक

Sub jail manual
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3.

नूराता साक्ष

Indian Evidence Act 1872

4.

करमणूक कर

मुचबई करमणूक कर 1923

5.

कबल

1)

कबल टधलजव्ििि िटतका (ितधियमि) अधिधिमय 1995

2)

कबल टधलजव्ििि िटतका (ितधियम) अधिधियम सुिारिा 200

3)

मुचबई करमणूक कर अधिधियम 1923 मधिल सुिारिा ही. 4 म
2002

धचत्रनट

6.

मिाराष्ट्र धचत्रनट ग्रि (ितधियमि) धियम 1966 मुचबई धसिमा
(ितधियमि) अधिधियम 1953
1)

मिाराष्ट्र शासि मिसूल त ति ितााा शा.नररनत्रक
क्र.नी.ई.एि.ट /1098 न.क्र.193/ट -1 ही. 12 म 1998

2)

मिाराष्ट्र शासि मिसूल त ति ितााा शा.नररनत्रक क्र.नी.ई.एि.ट
1098 न.क्र.193ट -1/ हीिाचक 2 िुलै 1998

3)

मिाराष्ट्र शासि मिसूल त ति ितााा शा.नररनत्रक
क्र.नी.ई.एि.ट .1098 न.क्र.193ट -1/ ही. 1हडसंबर 1998

4)

मिाराष्ट्र शासि मिसूल त ति ितााा शा.नररनत्रक क्र.नी.ई.एि.ट .
1000 न.क्र. 289 ट -1/ ही. 31 िाितार 2001



तसूली ितााा
अ.क्र.

ितषय

धियम अट / नररनत्रक

1.

ाकबाकी तसूली

म.ि.म.अ. 1966 कलम 168 त 223

2.

अकृ षीक ीच ड तसूली

म.ि.म.अ. 1966 कलम 45

3.

ाौण चधिि

म.ि.म.अ. 1966 कलम 48(7)(8) िधमि मिसूललाची तसूल
धियम



िैसधााक आनत्ती
अ.क्र.

1

ितषय
िैसाीक आनत्ती मृत्यूच्या तारसास शासकीय

धियम अट / िनरनत्रक
1)

मीत

शा.धि.क्र.सी.एल.एस.-06-04न.क्र.168 म.3 हीिाचक 19/
ऑाष्ट 2004

2)

शासि िरात त.त.क.सी.एल.एस. 5983 /
248361/न.क्र.820/म-3 ही. 31 िाि. 83

3)

शा.धि.म.त.त.ित.क.धस.एल.एस.8 97 न.क्र. 189 म-3
हीिाचक 26 ऑाष्ट 1997

4)

क्र.सी.एल.एस.8-97/न.क्र. 189 म-3 हीिाचक 22 हडसंबर
1999.

5)

क्र.सी.एल.एस.05.0502/न.क्र.-189 म-3 हीिाचक
17/09/2002



नाणी टच चाई

अ.क्र.

ितषय

धियम अट / नररनत्रक

1.

िति र, बकअर अधिग्रिि

1)
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2)


मिाराष्ट्र िनण्याच नाणी नुरतियाच अधिधियम 1983

धिणाय ्हक्रयातील नयातक्षण त िबाबीार च उत्तरीाधयत्त धिजित करूि कायानध्ीतीच ्काशि

अ.क्र.

कामाच स्तरून

कालातिी

िबाबीार अधिकार

धियम / अधिधियम शा.धि.

1.

कमाचा-याच ततिताढ मचिूर

माि िुलै

तिसीलीार

म.शा.सा.्.ित.धिणाय क्र.एस. आर.

करण

जव्ि. 1095 न.क्र.-1/95/12 ही. 8 िुि
1995

2.

कमाचा-याच ाकनिीय अिताल

ीरतषी 30 एि्ल

धलिण त नुिितालककि

नयंत

तिसीलीार

म.शा.सा.्.ित. धिणाय क्र. एस. आर.
जव्ि. 1089/ 2829/ न.क्र. 406/8

अधिकार याचच कड साीर

हीिाचक 4 एि्ल 1999

करण



नुरतिा
कामाच स्तरुन

कालातिी

अ.क्र.
1.

इतर राज्यतूि आलल्या अिाीारास धशिानित्रका

15 हीतस

िबाबीार

धियम/अधिधियम

अधिकार

शा.धि.

तिसीलीार

ीण

शा धि क्र सा ित व्य
/1099/्क्र
8886/िा नु 28 ही

2.

ितीि धशिानित्रका ीण (राज्यातील)

7 हीतस

तिसीलीार

3.

धशिा नित्रकत िात ीण

7 हीतस

तिसीलीार

4.

धशिा नित्रकत ििति िन्मलल्या मुलाच िात

1 हीतस

तिसीलीार

5 /11/1999

ताढितण
5.

धशिा नित्रकत लिाि मुलाचच एकाचक ताढितण

1 हीतस

तिसीलीार

6.

ीय्ु यम धशिा नित्रका ीण

10 हीतस

तिसीलीार

7.

धशिा नित्रकतील नत्त्यातील बील

7 हीतस

तिसीलीार

8.

धशिा नित्रकतील िात कमी करण त तस

1 हीतस

तिसीलीार

तिसीलीार

्माणनत्र ीण
9.

धशिा नित्रका रद्द करूि ्माणनत्र ीण

1 हीतस

अ.क्र.

कामाच स्तरुन

कालातिी

िबाबीार अधिकार

धियम/अधिधियम
शा.धि.
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ग्रामीण ाााातील ताा 2 ाातात अकृ षीक

45 हीतस

तिसीलीार

2.

तात्नूरती अकृ षीक नरतािाी ीण

15 हीतस

तिसीलीार

3

5 लाच रुनय नयंत एैनतीचा ीाचला ीण

1 हीतस

तिसीलीार

4.

िी िाल्यातूि नाणी उचलन्याची नरतािाी

14 हीतस

तिसीलीार

5.

अल्न ाूिारक ्माणनत्र ीण

3 हीतस

तिसीलीार

6

शतकर असल्याच ्माणनत्र ीण

1 हीतस

तिसीलीार

7.

ाौण चधिि नरतािा ीण

2 हीतस

तिसीलीार

8

चुल्या ्तााातील महिलािा िॉि हक्रमलीअर

1 हीतस

तिधसलीार

आाीक दृष्टय ा ीब
ु ाल घ टकाच ्माणनत्र ीण

3 हीतस

तिधसलीार

बबाकी ्माणनत्र

3 हीतस

तिधसलीार

12.

कॅमरा ाृि नरतािा िुतिीकरण

1 हीतस

13

िाटक लककिाटयाचा नरतािा

1

.

नरतािाी ीण

.

ीण

.

.

्माणनत्र ीण
9.
10

.

11.

.

14.
15

.

16.
17

.

18.
19

.

चा्द्य ाृि नरतािा िु तिीकरण

3 हीतस
1 हीतस

7/12 आि अ िक्तक्तल

1 हीतस

िक्तकल ीण

15 हीतस

1 To 17

तिधसलीार
तिधसलीार
तिधसलीार

उत्नन्िाच ्माणनत्र

1 हीतस

धितासी िायब

रहितासी ्माणनत्र

3 हीतस

धितासी िायब

्धतज्ञानत्र साचक्षाकि

तात्का ळ

धितासी िायब

तिधसलीार
तिधसलीार

18

11/10/2012

तिधसलीार

तिधसलीार

सचघटिाच लक्ष ताषीक

शा धि ही

तिधसलीार

7 हीतस



ही

1/8/1997

िन्म मृत्यु िंीणी आीश

कमल 4 (1) (ब) (iv) िमूिा ( अ)

शा धि

अव्तल कारकुि
मिसुल

शा धि

ही

7/2/1976

अ.क्र.

काम - कायाा

कामाच ्माण

आाीक लक्ष 2014-

आधा्ाय

2015
तसूली

1.

्नत्र अ

38.00

ताषीक लक्ष ्धत मिा
नुती

तसूली

2.

्नत्र ब

195.52

ताषीक लक्ष ्धत मिा
नुती

तसूली

3.

्नत्र क

0

ताषीक लक्ष ्धत मिा
नुती

कमल 4 (1) (अ) (vi)
मािुर
अ.क्र.

ितषय

याील तिसील कायाालयामध्य ीस्तएैतिाचची ताातार

ीस्त एैतिाचचा ्कार/िस्त्र मष्टर/िंी नूस्तक

्मूच बाबीचचा

सुरक्षीत ितण्याचा

व्िाऊचर

तनधशलतार

कालातिी

1

अ ताा सचधचका

कायम स्तरुनी

2

ब ताा सचधचका

धतस तषे

3

क - 1

10 तषे

4

क -

05 तषे

5

ड- ताा (नातत्या)

1 तषे
कलम4 (1) (ब) (v)



िमून्यामध्य कामाच ्कट करण

सचघटिाच

कामकाया

कामाच ्माण

आाीक

लक्ष

तसूली

्ती महििा हीलल्या उद्द ष्टा

ताषीक इष्टाचका ्माण

आधा्ाय

लक्ष
(ताषीक)
अ.क्र.
1.

िुसार
2.

कामाची

1 To 17

ाौणचधिि

काम - कायाा

ताषीक इष्टाचका ्माण

कलम 4 (1) ( ब) (iv) िमूिा (ब)
हीतस

िबाबीार अधिकार

19

तक्रार धितारण

काल

अधिकार

मयााीा
अ.क्र.
1.

कमाचा-याच ततिताढ मचिूर करण

ीरतषी 1 िुलै

तिसीलीार

2.

कमाचा-याच ाकनिीय अिताल धलिण त

ीरतषी 30 एि्ल

तिसीलीार

नुिितालककि अधिकार याचचकड साीर करण

नयंत

कमाचा-याच (ताा-4) िष्ठाता सुची तयार

ीरतषी

तिसीलीार

15 हीतस

तिसीलीार

3.

करण
1.

इतर राज्यातूि आलल्या अिाीारास
धशिानित्रका ीण

2.

ितीि धशिानित्रका ीण (राज्यातील )

7 हीतस

तिसीलीार

3.

धशिा नित्रकत िात ीण

7 हीतस

तिसीलीार

4.

धशिा नित्रकत ििति िन्मलल्या मुलाच

1 हीतस

तिसीलीार

1 हीतस

तिसीलीार

िात ताढितण
5.

धशिा नित्रकत लिाि मुलाचच एकाचक
ताढितण

6.

ीय्ु यम धशिा नित्रका ीण

10 हीतस

तिसीलीार

7.

धशिा नत्रकतील नत्त्यातील बील

7 हीतस

तिसीलीार

8.

धशिा नित्रकतील िात कमी करण त तस

1 हीतस

तिसीलीार

्माणनत्र ीण
9.

धशिा नित्रका रद्द करूि ्माणनत्र ीण

1 हीतस

तिसीलीार

1.

ग्रामीण ाााातील ताा 2 ाातात अकृ षीक

45 हीतस

तिसीलीार

नरतािाी ीण
2.

तात्नूरती अकृ षीक नरतािाी ीण

15 हीतस

तिसीलीार

3.

1 लाच रुनय नयंत एैनतीचा ीाचला ीण

1 हीसत

तिसीलीार

4.

िी िाल्यातूि नाणी उचलन्याची नरतािाी

14 हीतस

तिसीलीार

ीण
5.

अल्न ाूिारक ्माणनत्र ीण

3 हीतस

तिसीलीार

6.

शतकर असल्याच ्माणनत्र ीण

1 हीतस

तिसीलीार

1 To 17
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7.

ाौण चधिि नरतािा ीण

2 हीतस

तिसीलीार

8.

चुल्या ्तााातील महिलाचसािी िॉि

15 हीतस

तिसीलीार

हक्रमलीअर ्माणनत्र ीण
9.

आाीक दृष्टया ीब
ा घटकाच ्माणनत्र ीण
ु ल

3 हीतस

तिसीलीार

10.

बबाकी ्माणनत्र ीण

3 हीतस

तिसीलीार

11.

चाद्य ाृि नरतािा िुतिीकरण

3 हीतस

तिसीलीार

12.

कॅरम

1 हीतस

तिसीलीार

13.

िाटक लककिाटयाचा नरतािा

1 हीतस

तिसीलीार

14.

7/12 आि अ िक्तकल

1 हीतस

तिसीलीार

15.

िक्तकल ीण

15 हीतस

तिसीलीार

16.

िन्म मृत्यू िंीिी आीश

7 हीतस

िायबतिधसलीार

17.

उत्नन्िाच ्माणनत्र

1 हीतस

ाृि नरतािा िुतिीकरण

मिसुल
िायबतिधसलीार
मिसुल
18.

रहिताशी ्माणनत्र

3 हीतस

िायबतिधसलीार
मिसुल

19.

्धतज्ञानत्र साचक्षाकि

तात्काळ

अव्तल कारकूि मिसूल

कलम 4 (1) (ब) (Viii) िमूिा (अ)
मािुर याील तिसील कायाालयाच्या सधमतीची याी ्काधशत करण .
अ.क्र.

सधमतीच िाचत

सधमतीच सीस्य

सधमतीच उी ष्ट

हकती तळा

साा

साचा

घण्यात यत

ििसमान्याचस

कायातत
ृ ाचत

चुली आि
हकचता िाि
1

सचिय ााचिी

अ-आमीार

सामाजिक

3 महिन्यात

सधमती

ब- तिसीलीार

अाासिाय्य नात्र

एकीा

सीस्य-6 1.

लााााीची धितड

िबडकओ.

करण

1.

आि

ओनि

1. एस.सी.
1.

महिला

ित. िा.ा.ि-2

2
1 To 17

रकियक सधमती

अध्यक्ष -

रकिाार िमी

आतश्यकत्यािुसा

21

िाि

सधचत -

यकििचा ्ााती

र (टच चाई काळात

तिधसलीार

अचलबिातणी

्धत महििा
्धतमहििा

िाि

िकय

सीस्य - 6
3

तालुका ीक्षता

अध्यक्ष -

तालुक्तयातील

सधमती

आमीार

साताजिक

सधचत

िततरण

तिसीलीार

व्यतस्ातर

सीस्य - 10

ीचरच त
धियाचण

4

तालुका समन्तय

अध्यक्ष

तालुक्तयातील

मा. अध्यक्ष याचच

सधमती

सधचत तिधसलीार

्शासि सचीााात

सुचिा

सता बाब

आतश्यकत
िुसार

5

मित्मा ााचिी तचटा

तिधसलीार, अध्यक्ष,

तचटामुक्त ााताची

आतश्यकत

मुक्ती ाात मकि म

नकलीस धिररक्षक,ाट

धितड करण त

िुसार

सधमती

ितकास अधिकार ,

तचटा मुक्त ाात

सरकार तकील,

करण

िाि

तालुका धिररक्षक
ाु.अ. िार ाुमानि
अधिकार , साानती
नच.स., स्त.स्त.सचस्ाा
नीाधिकार , जि.न.
सीस्य, नत्रकार,
कायी ितषयक
सिाय सधमतीच
नॅिलतर ल तकील

कमल 4 (1) (ब) (ix)
मािुर याील कायाालयातील अधिकार त कमाचार यकच िाचत नत्त त त्याचच माधसक तति
मुळ नाार

.अ.क्र.

कमाचा-याच िात

नीिाम

श्रणी

1

2

3

4

5

6

1

डॉ.ए.िब.िबराीार

तिधसलीार

ताा १

15600 + 5000

43260

2

ए.ई.िव्िात

िा.ति.धितडणुक

ताा २

12870 + 4300

36457

3

ए.एम.तामसकर

िाति.म

ताा २

13970 + 4300

38767

4

चाउस ए.ए.

अकाम - १

ताा ३

10500+3500

29800

5

िळमकर जव्ि.जव्ि.

अकाम - २

ताा ३

12410+3500

33811

6

रािकड ताय.एि.

अकाम - ३

ताा ३

8920+3500

26482

1 To 17
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नी बी + िी नी

एकूण

7

नाचड एस.एस.जव्ि.

अका रकियक

ताा ३

13200+3500

27324

8

धशची एि.एस.

धलनीक

ताा ३

6310+1900

17641

9

रािकड एस.यु.

धलनीक

ताा ३

6310+1900

17641

10

ााड लताड ड .िी.

धलनीक

ताा ३

6070+1900

17137

11

ताघाड ए.क.

धलनीक

ताा ३

6070+1900

17137

12

कु.एस.बी.नतार

धलनीक

ताा ३

5830+1900

16633

13

कु.क.ताय.नकनलतार

धलनीक

ताा ३

5830+1900

16633

14

घकरनड ए.एच.

धलनीक

ताा ३

-

-

15

नतार एस.ट .

धलनीक धितडणुक

ताा ३

6820+1900

18712

16

कु.मिल्ल जव्ि.नी.

ाकीामनाल

ताा ३

6070+1900

17137

17

आितल आर.बी.

िमाल कम निारकर

ताा ४

4620+1300

12932

18

नाईकरात ड .बी.

धशनाई

ताा ४

4800+1300

13310

19

रािकड आर.जव्ि.

धशनाई

ताा ४

4620+1300

12932

20

तकडसाम ताय.एल.

धशनाई

ताा ४

4620+1300

12932

21

जचल्लार िन.िी.

धशनाई

ताा ४

4800+1300

13310

22

मचडन ओ.बी.

स्तच्0क

ताा ४

4440+1300

12554

23

मकतरात एस.आर.

ककतताल

-

5000

िकक तति

1

ाचडार आर.एस.

मच. अ.मािूर/धसचीचड

ताा ३

16190+4300

44190

2

ाडडमतार एम.िी.

मच. अ.तािकळा/ताई बा

ताा ३

13610+3500

37931

3

नंन्टताड ड .जव्ि.

-

ताा ३

13610+3500

37931

4

काचबळ बी.ि.

मुरली

ताा ३

11210+2400

29081

5

अचाकर जव्ि.एि.

लचमानूर

ताा ३

10300+2400

27170

6

ाडडमतार जव्ि.एम.

धिलचबीत

ताा ३

10800+2400

28220

7

बकि एम.ट .

धसचीचड

ताा ३

8860+3500

24664

8

चतट एस.जच्ि.

करच िी

ताा ३

9230+3500

27233

9

ााटक ए.एम.

तूळशी

ताा ३

8500+3500

27200

10

अचकमतार आर.एस.

चकरड

ताा ३

9600+2400

22880

11

शळक एम.एस.

ांडतडसा

ताा ३

9620+3500

29552

12

साळसुचीर एस.क. अ.धत.

हीाड िा/तािकळा

ताा ३

9170+3500

30607

13

िताड ए.एम.

कुनट

ताा ३

15800+4300

44210

14

फड जव्ि.ए.

इतळश्तर

ताा ३

7810+2400

23428

15

कीतीतार नी.िी.

श.फ.तझरा

ताा ३

13110+3500

37831

16

ीलाल एम.बी.

ताई बािार

ताा ३

11390+3500

33269

17

मस्क ए.नी.

मीिानूर

ताा ३

8860+3500

27956

18

बाबर धस.नी.

आष्टा/मािुर

ताा ३

8440+2400

23264

19

ाचाार आर.ए.

म.नाडी

ताा ३

7810+2400

23428

20

राउत नी.बी.

ाक.ांडाात

ताा ३

7810+2400

23428
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कलम 4 (1)

(ब) (xi)

मािुर याील तिसील कायाालयाच मचिूर अचीािनत्रक त चचााचा तनधशल याचची ितस्तृत माहिती ्काशीत करण
अ.क्र.

अचीािनत्रहकय

अिुीाि

धशषााच तणाि

1

2053 C I
C II
C III

2334287

धियकिीत तानर

अधिक अिुीाि

(क्षत्र त कामाचा

अनजक्षत असल्यास

तनधशल)

रुनयात

तति ीयक

तळिुसार

अधा्ाय

756020
2200534

कलम 4 (1) (ब) (x)
मािुर याील तिसील कायाालयाच्या अधिकार त कमाचा-याची ततिाची ितस्तृत माहिती ्धसध्ी करण.
अ.क्र.

ताा

तति रुनरषा

इतर अिुज्ञय ात्त
धियमीत (मिाााई ात्ता,

्सचाािुसार

ितशष (जिल

घरााड ात्ता)

(्तास ात्ता)

्कल्न ात्ता,

1. मुळ ततिाच 100%

्जक्षक्षण ात्ता)

2. मुळ ततिाच १०%
1

ताा 1

15600-39100

म.ा.100%

2

ताा 2

9300-34800

म.ा.100%
घ 10%

3

ताा 3 अ.का

5200-20200

म.100 %

िाि

धलिनक

5200-20200

म.100%

िाि

म.अ.

5200-20200

घ.10%
घ.10%

म.100%

िाि

घ.10%

4

तलािी

5200-20200

म.100% घ.10%

िाि

ताा 4 धशनाई

4440-7440

म.100% घ.10%

िाि

कमल 4 (1) (ब) (xii) िमूिा - ब
मािुर याील तिसील कायाालयातील अिुीाि कायाक्रमाअचताात लााााीची ितस्तृत माहिती ्काधशत करण
यकििा :- 1 सचिय ााचिी धिरािार / आधााक ीब
ा सािी अिुीाि यकििा.
ु ल

अ.क्र.

लाााीच िाचत

सचियाािी धिरािार आधााक ीब
ा
ु ल

नत्ता

अिुीाि/लाा याची

धितड नात्रतच

रक्तकम स्तरुन

धिकष

रु.600

घटक यकििा धतल याी िुसार

तळकतळ च्या
धिाामीत शासि
धिणाया िुसार
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अधा्ाय

श्रातण बाळ/ राष्ट्रीय तृध्ीनकाळ

600 ्धतमिा

तळकतळ च्या

धितृत्ती तति यकििा. धतल याी

धिाामीत शासि

िुसार

धिणाया िुसार

इच ी राााचिी राष्ट्रीय तृध्ीनकाळ धितृत्ती

राज्य शा. 400/-

तळकतळ च्या

तति यकििा ितिता धितृती यकििा

कंन्द्र शा. 200/-

धिाामीत शासि

अचना धितृती यकििा

धिणाया िुसार

अचत्यकीय यकििा धतलयाी िुसार

अल्न ीराि िान्य

तळकतळ च्या

नुरतिा

धिाामीत शासि
धिणाया िुसार

अन्िनुणा यकििा. धतलयाी िुसार

तळकतळ च्या
धिाामीत शासि
धिणाया िुसार

शतकर अनघात तील याी िुसार

तळकतळ च्या

ितमा यकििा

धिाामीत शासि
धिणाया िुसार
कमल 4 (4) (ब) (xi) िुमिा-अ

अ.क्र.

मािुर याील तिसील कायाालयातील अिुीाि ताटनाच्या कायाक्रमाची कायानध्ीती

माहितीचा तनशील

1

लााााी नात्रतच्या अट त शती

2

लाा धमळण्यासािीच्या अट

3

लाा धमळण्यासािीच्या कायानध्ीती

सचिय ााचिी

इच हीरा ााचिी धिरािार

श्रातण बाळ /

धिरािार/ आधााक

त ाुधमि ि शतमूिर

राष्ट्रीय तृध्ीनकाळ

ीब
ा ाचसािी अिुीाि
ु ल

महििा अिुीाि

धितृती तति

यकििा

यकििा

नात्रता िरितण्यसािीची आतश्यक
कााीनत्र
5

लााााांची ितस्तृत माहिती

6

अिुीाि ताटनाची कायानध्ीती

7

सक्षम अधिका-याच नीिाम

8

ितिचती अिाासकबत लााणार शुल्क

9

इतर शुल्क

10

ितिचती अिााचा िमूिा

11

सकबतच ीस्तऐति

12

िकड कााीनत्राचचा िमूिा

13

तक्रार धितारण अधिकार

14

तनधशलतार धििी

15

लााााी याी िमून्यात

तिाधसीार मािुर

तिाधसीार मािुर

तिाधसीार मािुर

तिाधसीार मािुर

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
मािुर याील तिसील कायाालयातील शासकीय माहिती अधिकार / सिाय्यक शासकीय माहिती अधिकार /अनीलीय ्धिकार याचची ितस्तृत
माहिती ्काशीत करण.

अ.क्र.
1 To 17

कायाालय

सिाय्यक

माहिती अधिकार

िि माहिती अधिकार
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अिनलीय अधिकार

1

तिधसल कायाालय मािुर

अव्तल कारकुि (म.)1 2 3

िायब तिधसलीार

तिधसलीार, मािुर

2

तिधसल कायाालय मािुर

अव्तल कारकुि मग्रारकियक

िायब तिधसलीार

तिधसलीार मािुर

3

तिधसल कायाालय मािुर

अव्तल कारकुि - 2

िायब तिधसलीार

तिधसलीार मािुर

4

तिधसल कायाालय मािुर

अव्तल कारकुि -2

िायब तिधसलीार

तिधसलीार मािुर

5

तिधसल कायाालय मािुर

अव्तल कारकुि -2

िायब तिधसलीार

तिधसलीार मािुर

6

तिधसल कायाालय मािुर

अव्तल कारकुि नुरतिा

िायब तिधसलीार

तिधसलीार मािुर

7

तिधसल कायाालय मािुर

धलिनक धितडणुक

िायब तिधसलीार

तिधसलीार मािुर

8

तलािी सिा

सचबिीत सता तलािी

सचबिीत मचडळ अधिकार

कलम 4 (1) (ब) (xv)
मािुर याील तिसील कायाालयातील उनलब्ि सुितिाचचा तक्ता ्काशीत करण.
अ.क्र.

सुितिाचचा ्कार

तळ

कायानध्ीती

हिकाण

िबाबीार व्यक्ती

तक्रार धितारण

/ कमाचार
1

ाटण्याच्या तळ

कायाालयीि तळत

सचीााात माहिती
2

अधालच

कायाालयीि तळत

सुितिा (िक्तकल

िति त िमूण्यातील अिा

तिसील

तिधसलीार

कायाालय,

मािुर

मािुर

अधालच

अव्तल कारकूि

तिसीलीार

कााीनत्र त फीस ारूि

ितााा

(म)

मािुर

ीशाधिय ाााातर सुचिा

तिसील

--

--

फलक उनलब्ि

कायाालय

ीण)
3

सुचिा फलकाची

कायाालयीि तळत

माहिती
4

मिा

ई सता

कायाालयीि तळत

कंद्र

मािुर

िति त िमून्यात
आतश्यक नर नुणा

मिा

ई सता

कंद्र

कााीनत्रास त शुल्कासि

तिसीलीार
मािुर

अिा ीाचल करण

कलम 4 (1) (ब) (xiii)
मािुर याील तिसील कायाालयात धमळणा-या नरतान्याची माहिती (चालू तषााची) नरतािा / नरतािाी
अ.क्र.

नरतािा

िारकाच िाचत

नरतान्याचा
्कार

नरतािा
क्रमाचक

हीिाचक
नासूि

हीिाचका
नयंत

सािारण अट

नरताण्याची
ितस्तृत
माहिती

1

नाणी नरतािा

नरतान्यातील अट
त शती ्माण

2

3
4
1 To 17

चाद्य ाृि

नरतान्यातील अट

नरतािा

त शती ्माण

अकृ िषक

नरतान्यातील अट

नरतािाी

त शती

ाौणचधिि

नरतान्यातील अट

26

उत्चिि त

त शती

ताितूक

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
मािुर याील तिसील कायाालयातील ईलक्तटॉधिक स्तरुनातील सािितणची माहिती ्काशीत करण.
अ.क्र.

ीस्तऐतिी ्कार

ितषय

ककणत्या

माहिती धमळितण्याची

इलक्तटॉधिक

नध्ीती

िबाबीार व्यक्ती

िमुन्यात
1.

7/12 8-अ

ाुधम अधालच

सी.ड .

सचाणहककरण

िति त िमूण्यात अिा

D.B.A.(िायब

त रु. 10 शुल्कसि

तिधसलीार मिसुल

िकलच्या

) त सतू सुितिा कंद्र

स्तरुनात

सचचालक



काम :- कायानध्ीती :- तलािी (म.ि.म. अ. चचड 4 मध्य िमुी तरतुी )

1. िैसधााक आनत्ती :घटिची माहिती तिसीलीार याचिा 24 तासाच आत कळितण.
घटिा त घटिास्ााळाचा तस्तुधिष्ठ नचचिामा धियमास अधिि रािूि मीत ीण्यासचबि
च ीची कायाताि करणबाबत स्नष्ट अधा्ायासि
अिताल सार करण.

घटिच्या तळ तातड च्या उनायकििा करण त माहिती ीण.
ाात नातळ तर िैसधााक आनत्ती व्यतस्ाानि सधमती करण.
2. सचाायक, इाायक :1. सचिय ााचिी धिरािार आधााक ीब
ा ासािी अिुीाि यकििा, राष्ट्रीय तृध्ीनकाळ धितृकत्ती तति यकििा, कुचटू ब अाासिाय्य यकििा त
ु ल
इतर यकििाचच लााार्थयााकडू ि अिा ाूरि ्ाधमक चौकशीसि माहिती अिा तिसील कालाालयास साीर करण .

2. लााार्थयांची चौकशी िति त िमून्यात करण तसच तळकतळच्या अद्याीश त नर नत्रकािुसार अद्यातत माहिती साीर करण.
3. सचिय ााचिी स्तातलचबि किााची तसूली करण.
3. रक.ि.यक :मिूर िंीिी िकीति मध्य आनल्या सज्िा अचताात नात्र मिूराचची िंीणी करण त सचबचिीतास मिूर काडा ताटन करण .
मिूराचची सचख्या त तळनरत्त कामाचचीच मााणी तिसील कायाालयास कळितण.
4.

धितडणूक :1. मतीार िंीिी त याद्याचच अद्याततीतकरण त ्धसध्ी करण.
2. धितडणूक कायाक्रमाचची ्धसध्ी करण त आचारसचहितची अचमलबिातणी करण.
3. धितडणूक ीरम्याि मतीाि कंद्राची त मतीाि अधिका-याची व्यतस्ाा नािण.
4. धितडणूक ीरम्याि कायीा त सुव्यतस्ाची तळकतळ तिसीलीार याचिा माि ती ीण.
मतीाराचिा धितडणूक ओळचनत्र ताटन करण.

5.

नुरतिा :राशि काडा , युधिट रजिष्टर तयार करण त तिसील कायाालयात साीर करण
ग्राम ीक्षता सधमतीच ािण करूि सधचत म्िणूि कामकाि नार नाडण
कायाालयीि आीशान्तय तळकतळ रशि काडा नडताळणीच त इतर अिुषचाीक काम नािण.

6.

ाुसचनाीि त नुितासि :ाुचसचनाीि
ाुसचनाी त क्षत्रितषयीच अधालच नुरितण.
सयुक्त नािणीच्या तळ उनजस्ात रािण.
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ाुसचनाीिाच्या सता ्कारच्या िकट सा तामील करण.
ाुसचनाीिाच्या नत्रका्माण 7/12 तर िंी घण.
नूितासि
नुितासि करत तळ जिल्िा नूितासीत कुटू च बाची ्ाामीक याी तयार करण
नूितासिाच्या कामी नूित
ा सि अधिका-यािा सतातकनर सिाय्य करण.
7.

कायीा त सुव्यतस्ाा :सण, उत्सत त इतर कायाक्रमामध्य सज्िाअचताात कायीा त सुव्यतस्ा बाबतची तळकतळ माहिती तालु का ीच डाधिकार याचिा कळितण.

8.

इतर काम :अल्नबचत करण - बचत शाळा, बचत ग्राम, बचत ीणा-या

लककीचची याी तयार करण

कुटू च ब धियकिि :- करणसािी लककाचिा ्तृत्ता करण.
कृ षी ाणिा, ििाणिा, आाीक ाणिाकामी तळकतळ शासि आीशान्तय काम नािण.
9.

करमणूक कर तसूली :धसिमााृि जव्ि.ड .ओ. ाृि, कबल हडट एच. जव्ि.ड .ओ. ाम्स इत्याी चा करमणूककर तसूल करण.
हड.ट .एच त कबल - िकडणी िारकाची याी तयार करूि ीाचल करण.

10. ितिति ्माणनत्र :िातीच ्माणनत्र, रहिताशी ्माणनत्र, उत्नन्िाच ्माणनत्र, राष्ट्रीय त्ताच ्माणनत्र, क्रमीमीधलअर ्माणनत्र, एैनती ्माणनत्र, िष्ठ िााररक
्माणनत्र त इतर ्माणनत्र स्ााधिक चौकशी करूि ीण.


काम :-

1)

कायानध्ीती - मचडळ अधिकार , (म.ि.म. अ. चचड 4 मध्य िमुी तरतुी )

िैसधााक आनत्ती -

घटिा स्ाळाचा नचचिामा करूि मीत ीण्यास नात्र / अनात्र असल्या बाबतचा स्नष्ट अधा्ाययासि अिताल तिसीलीार याचिा साीर करण .
2)

नुरतिा

-

्धतमहििा ीकि स्तस्त िान्य ीक
ु ािाची तनासणी करूि अिताल साीर करण.
मचडळातील सता स्तस्त िान्य ीक
ु ािाची माहिती ितण.
3)

सचाायक / इच ाायक

-

सचिय ााचिी धिरािार आधााक ीब
ा ाचसािी अिुीाि यकििा, इच हीरा ााचिी धिरािार त ाुधमि ि शतमिूर महिला अिूीाि यकििा, राष्ठ्र य तृध्ीानकाळ
ु ल
धितृत्ती तति यकििा, कुटू च ब अाासिाय्य यकििा या बाबतच तिसील कायाालयाकडू ि चौकशीसािी आलल्या अिाािस
ु ार स्ााधिक चौकशी करूि
अिताल साीर करण.
4)

कायीा त सुव्यतस्ाा-

मचडळा अचताात तालुका ीच डाअधिकार याचच आीशािुसार कायीा त सुव्यतस्ा बाबत तळकतळ अिताल साीर करण

तिधसलीार मािुर
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