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करण १
कलम ४(१)(ब)
अंतगत उपिवभागीय अिधकारी देगलरू ता. देगलरू िज. नांदडे याचं े कायालयाचे मािहती "वय#ं कटीकरण
-----------------------------------------------------------------------------------कायालयाचे नाव :- उपिवभागीय अिधकारी देगलरू , देगलरू
प)ता :- अ*णाभाऊ साठे चौक प/रसर, देगलरू
कायालय #मख
ु :- उपिवभागीय अिधकारी, देगलरू
शासक3य िवभागाचे नाव :- महसल
ू िवभाग
म4ं ालया5या खा)या5या अिधन"त :- महसल
ू व वन िवभाग, म4ं ालय, मबंु ई
काय7े4 :- देगलरू उपिवभागांतगत देगलरू व मख
ु डे दोन तालक
ुे
भौगोिलक :- व/रल #माणे दोन तालुके
कायान9
ु प :- व/रल #माणे दोन तालु:यांवर पयवे7ण
िविश;ट काय :१. जमीन महसल
ू अिधिनयम १९६६ व मबुं ई कुळ व विहवाट िनयमा#माणे अध?याियक कामे
२. जमीन महसल
ू व िबनशेती जमीन महसल
ू यांचे वािषक महसल
ू चे उिदद;ट पणु करणे
३. कायदा व सCु यव"थेबाबत देखभाल
४. िनवडणक
ू कामकाज
५. नैसिगक आप)तीमHये मदत काय व पनु वसनाबाबत पयवे7ण
६. कृ षी गणना व आिथक गणनासबं धं ी तालक
ु ा पातळीवर पयवे7ण
७. भसु पं ादन, िविवध #कारचे #माणप4 देण,े िवभागातील किन;ठ अिधकारी, कमचारी यां5या िनणयावर
अपील #ािधकारी Kहणणु काम पाहणे ही या कायालयाची #मख
ु कायL व कतCये आहेत.
िवभागाचे Hयेय धोरण :- जनते5या कामाशी िनगडीत िवषयांची अमं लबजावणी, लोकािभमख
ु #शासन व सेवा परु िवणे
तसेच जबाबदार संवेदनिशल #शासन Cयव"था िनमाण करणे.
सव सबं ंिधत कमचारी :- उपिवभागीय अिधकारी देगलरू यांचे आ"थापनेवर खालील #माणे कमचारी आहेत.
काय :- )यानं ा नेमणू िदलेले कामकाज.
कामाचे िव"तृत "व9प :- त:ता अ #माणे
"थावर मालम)ता :- उपिवभागीय अिधकारी यांचे कायालय
जनतेला देत असलेMया सेवाचं ा थोड:यात तपशील :- शासनाचे Hयेय धोरणांची अमं लबजावणी करणे.
संरचनेचा त:ता :- त:ता अ #माणे
कायालयीन दरु Hवनी Nमांक व वेळ :- ०२४६३-२५५०३४ २४ तास स9
ु
साPतािहक सटु टी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी :- सव रिववार व मिह?यातील दसु रा व चौथा शिनवार तसेच शासनाने
जािहर के लेMया सावजिनक सटु या व िविश;ट सेवसे ाठी पावसाळी हगं ामात व िनवडणक
ु या वेळी कायालय २४ तास चालू
ठे व*यात येत.े

करण २
कलम ४(१)ब(ii)(क)(ग)(च)(य)
कायालयाची रचना, कतCये, काय
------------------------------------------------------------------------------उपिवभागीय अिधकारी, देगलरू उपिवभागीय अिधकरी देगलरू याचं े कायालयातील अिधकारी, कमचारी यांची रचना,
कतCये व काय खालील #माणे आहेत.
कायालय मुख :- उपिवभागीय अिधकारी, देगलरू कायालयातील इतर कमचारी वग
अन.ु संकलनाचे संकलनास जोडलेले िवषय
N.
नाव
१
२
३
१. भसु पं ादन १. भसु पं ादन
िलपीक
२. पनु वसन
३. एमआयडीसीचे करणे
४. भसु पं ादन िवषयक कोट
#करणे

कतCये

जबाबदारी

४
संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत
झालेMया सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे, संकलनाचे
काय िववरण गोषवारे दर सोमवारी तयारी क9न "वा7रीस
ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनू िदलेMया मदु तीत तयार क9न
पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए/पी.आर.बी नUदवहीत
ठे वणे. #लंिबत #करणाचं ी "वत4ं ा नUदवही ठे वनू वेळेचे
वेळी "मरणप4 देण.े संकलनास जोडलेMया िवषयाचं े संदभ
िनणयासाठी सादर करणे.

५
संकलनासंबधं ीचे
सवकागदप4ो सरु ि7त
ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टांका#माणे संदभाची
िनगती करणे. #ाPत
झालेला #लिं बत संदभ
िनणयासाठी कायालय
#मख
ु ांकडे सादर करणे.

२.

अिपल
१.उपिवभागीय अिधकारी
/आरओ
यांची मािसक दैनंदनी
आर
तयार करणे
लघल
ख
े
क
२.
बैठक मदु दे
ु
३. जलय:ु त िशवार
४. अपील #करणे
५.एितयात #करणे

संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत
झालेMया सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे, संकलनाचे
काय िववरण गोषवारे दर सोमवारी तयारी क9न "वा7रीस
ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनू िदलेMया मदु तीत तयार क9न
पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए/पी.आर.बी नUदवहीत
ठे वणे. #लिं बत #करणाचं ी "वत4ं ा नUदवही ठे वनू वेळेचे
वेळी "मरणप4 देण.े संकलनास जोडलेMया िवषयाचं े संदभ
िनणयासाठी सादर करणे.

सक
ं लनासंबधं ीचे
सवकागदप4ो सरु ि7त
ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टाक
ं ा#माणे सदं भाची
िनगती करणे. #ाPत
झालेला #लिं बत सदं भ
िनणयासाठी कायालय
#मख
ु ांकडे सादर करणे.

३.

आ"थापना १. तलाठी आ"थापना
िलपीक
२.पोलीस पाटील
आ"थापना
३.कमचारी आ"थापना
४. "वात4ं य सैिनक
#करणे

संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत
झालेMया सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे, संकलनाचे काय
िववरण गोषवारे दर सोमवारी तयार क9न "वा7रीस
ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनू िदलेMया मदु तीत तयार क9न
पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए/पी.आर.बी नUदवहीत
ठे वणे. #लंिबत #करणाचं ी "वत4ं नUदवही ठे वनू वेळेचे
वेळी "मरणप4 देण.े संकलनास जोडलेMया िवषयाचं े संदभ
िनणयासाठी सादर करणे.

सक
ं लनासंबधं ीचे सव
कागदप4े सरु ि7त ठे वणे,
सांभाळणे, इ;टांका#माणे
संदभाची िनगती करणे.
#ाPत झालेला #लिं बत
संदभ िनणयासाठी
कायालय #मख
ु ांकडे सादर
करणे.

४.

संक3ण
अ.का.

५.

जमाबदं ी
अ.का.

६.

फौजदारी
#करणे
िलपीक

७.

अकृ षीक
/परु वठा
/अिभले/
वसल
ु ी/
गौणखिन
ज/पाणी
टंचाई
िलपीक
आवक
जावक
िलपीक

८.

१. जात #माणप4,
नॉनिNमीलेअर
२. संगायो, इगं ायो, कुटूंब
अथसहाय योजना, आम
आदमी िवमा योजना
३. Z;टाचार िनमलन
ु
सिमती गठीत करणे
४. म[ारोहयो
१. जमाबंदी
२. लेखा

संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत
झालेMया सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे, संकलनाचे
काय िववरण गोषवारे दर सोमवारी तयारी क9न "वा7रीस
ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनू िदलेMया मदु तीत तयार क9न
पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए/पी.आर.बी नUदवहीत
ठे वणे. #लंिबत #करणाचं ी "वत4ं ा नUदवही ठे वनू वेळेचे
वेळी "मरणप4 देण.े संकलनास जोडलेMया िवषयाचं े संदभ
िनणयासाठी सादर करणे.
संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत
झालेMया सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे, सक
ं लनाचे
काय िववरण गोषवारे दर सोमवारी तयारी क9न "वा7रीस
ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनू िदलेMया मदु तीत तयार क9न
पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए/पी.आर.बी नUदवहीत
ठे वणे. #लंिबत #करणाचं ी "वत4ं ा नUदवही ठे वनू वेळेचे
वेळी "मरणप4 देण.े संकलनास जोडलेMया िवषयाचं े संदभ
िनणयासाठी सादर करणे.
संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत
झालेMया सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे, संकलनाचे
काय िववरण गोषवारे दर सोमवारी तयारी क9न "वा7रीस
ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनू िदलेMया मदु तीत तयार क9न
पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए/पी.आर.बी नUदवहीत
ठे वणे. #लंिबत #करणाचं ी "वत4ं ा नUदवही ठे वनू वेळेचे
वेळी "मरणप4 देण.े संकलनास जोडलेMया िवषयाचं े संदभ
िनणयासाठी सादर करणे.

सक
ं लनासंबधं ीचे
सवकागदप4ो सरु ि7त
ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टांका#माणे संदभाची
िनगती करणे. #ाPत
झालेला #लिं बत संदभ
िनणयासाठी कायालय
#मख
ु ाक
ं डे सादर करणे.
संकलनासंबधं ीचे
सवकागदप4ो सरु ि7त
ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टाक
ं ा#माणे सदं भाची
िनगती करणे. #ाPत
झालेला #लिं बत संदभ
िनणयासाठी कायालय
#मख
ु ांकडे सादर करणे.
संकलनासंबधं ीचे
सवकागदप4ो सरु ि7त
ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टांका#माणे संदभाची
िनगती करणे. #ाPत
झालेला #लिं बत संदभ
िनणयासाठी कायालय
#मख
ु ांकडे सादर करणे.

सक
ं लनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत
झालेMया सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे, सक
ं लनाचे
काय िववरण गोषवारे दर सोमवारी तयारी क9न "वा7रीस
ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनू िदलेMया मदु तीत तयार क9न
पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए/पी.आर.बी नUदवहीत
ठे वणे. #लंिबत #करणाचं ी "वत4ं ा नUदवही ठे वनू वेळेचे
वेळी "मरणप4 देण.े संकलनास जोडलेMया िवषयाचं े संदभ
िनणयासाठी सादर करणे.
१. आवक-जावक टपाल संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत
२. सव सदं भ नUदवहया
झालेMया सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे, संकलनाचे
अदयावत ठे वणे
काय िववरण गोषवारे दर सोमवारी तयारी क9न "वा7रीस
३. मािहती अिधकार, झेड ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनू िदलेMया मदु तीत तयार क9न
संदभ, अधशासक3य,
पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए/पी.आर.बी नUदवहीत
तारांक3त #^न,
ठे वणे. #लंिबत #करणाचं ी "वत4ं ा नUदवही ठे वनू वेळेचे
वेळी "मरणप4 देण.े संकलनास जोडलेMया िवषयाचं े संदभ
लोकशाही िदन
नUदवही, खासदार
िनणयासाठी सादर करणे.
आमदार याचं े #ाPत
िनवेदनावरील कायवाही

सक
ं लनासबं धं ीचे
सवकागदप4ो सरु ि7त
ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टाक
ं ा#माणे सदं भाची
िनगती करणे. #ाPत
झालेला #लिं बत संदभ
िनणयासाठी कायालय
#मख
ु ांकडे सादर करणे.
संकलनासंबधं ीचे
सवकागदप4ो सरु ि7त
ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टांका#माणे संदभाची
िनगती करणे. #ाPत
झालेला #लिं बत संदभ
िनणयासाठी कायालय
#मख
ु ांकडे सादर करणे.

१. हददपार #करणे
२. #ितबधं ा)मक #करणे
(९३-बी)
३. पारप4
४. श"4 परवाना
५. उपोषण/आ)मदहन इ.
६. वृ)तप4 िशषक
७. लॉज परवाना
८. हॉटेल परवाना
१. िबनशेती करणे
२. परु वठा िवषयक
#करणे
३. वसल
ु ी िवषयक
४. अिभलेख शाखा
५. गौण खिनज
६. पाणी टंचाई

कलम ४(१)(ब)(२)
अिधकारी/कमचारी यांचे अिधकार व कायाचा तपशील
सक
हाताळले जाणारे िवषय
ं लन

अन.ु अिधकारी/कमचारी यांचे
N.
नाव
१.
_ी.Cही.एल.कोळी
उपिवभागीय
अिधकारी

जबाबदारी

खालील नमदु #माणे

कायालय#मख
ु या ना)याने
कामकाजावर िनय4ं ण ठे वणे व
िनगती करणे.

२.

_ी. शेख जी.एस.

अCवल
कारकुन

खालील नमदु #माणे

कायालय#मख
ु या ना)याने सव
कमचा-यांकडुन िवहीत मदु तीत
काम क9न घेणे.

३.

_ी.बकवाड एस.Cही.

अिपल शाखा
लघल
ु ेखक

१.उपिवभागीय अिधकारी
यांची मािसक दैनंदनी
तयार करणे
२.बैठक मदु दे
३.जलय:ु त िशवार
४.अपील #करणे
५.अितयात #करणे

संकलनासंबिं धचे सव कागदप4े
सरु ि7त ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टांका#माणे संदभाची िनगती
करणे, #ाPत झालेला #लिं बत सदं भ
िनणयासाठी कायालय#मख
ु ाकडे
सादर करणे.

४.

_ी. मोहन अकले

भसु पं ादन शाखा १. भसु पं ादन
िलपीक
२. पनु वसन
३. एमआयडीसीचे करणे
४. भसु पं ादन िवषयक
कोट #करणे

५.

_ी. मोहन अकले.

गौण खिनज
शाखा
िलपीक.

१. बनशेती करणे
२. परु वठा िवषयक
#करणे
३. वसल
ु ी िवषयक
४. अिभलेख शाखा
५. गौण खिनज
६. पाणी टंचाई

संकलनासंबिं धचे सव कागदप4े
सरु ि7त ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टाक
ं ा#माणे सदं भाची िनगती
करणे, #ाPत झालेला #लिं बत सदं भ
िनणयासाठी कायालय#मख
ु ाकडे
सादर करणे.
सक
ं लनासबं िं धचे सव कागदप4े
सरु ि7त ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टांका#माणे संदभाची िनगती
करणे, #ाPत झालेला #लिं बत सदं भ
िनणयासाठी कायालय#मख
ु ाकडे
सादर करणे.

६.

_ी.ल`मीकांत कaेकर
( #ितिनयb
ु 3)

संक3ण शाखा
अ.का.

१. जात #माणप4,
नॉनिNमीलेअर
२. संगायो, इगं ायो, कुटूंब
अथसहाय योजना,
आम आदमी िवमा
योजना
३. Z;टाचार िनमलन
ु
सिमती गठीत करणे
४. म[ारोहयो

संकलनासंबिं धचे सव कागदप4े
सरु ि7त ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टांका#माणे संदभाची िनगती
करणे, #ाPत झालेला #लिं बत सदं भ
िनणयासाठी कायालय#मख
ु ाकडे
सादर करणे.

असलेले
अिधकारी

७

_ी.अ*णाजी डुमणे

जमाबदं ी शाखा
अ.का.

१. जमाबंदी
२. लेखा

संकलनासंबिं धचे सव कागदप4े
सरु ि7त ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टांका#माणे संदभाची िनगती
करणे, #ाPत झालेला #लिं बत सदं भ
िनणयासाठी कायालय#मख
ु ाकडे
सादर करणे.

८

_ी. मोहन अकले

आ"थापना
िलपीक

१. तलाठी आ"थापना
२. पोलीस पाटील
आ"थापना
३.कमचारी आ"थापना
४. उपिवभागीय अिधकारी
यांची मािसक दैनंदनी
तयार करणे
५.
"वात4ं य सैिनक #करणे

संकलनासंबिं धचे सव कागदप4े
सरु ि7त ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टाक
ं ा#माणे सदं भाची िनगती
करणे, #ाPत झालेला #लिं बत सदं भ
िनणयासाठी कायालय#मख
ु ाकडे
सादर करणे.

९

_ीमती सोनी जाधव

फौजदारी
#करणे/
आवक-जावक
िलपीक

१. हददपार #करणे
२. #ितबधं ा)मक #करणे
(९३-बी)
३. पारप4
४. श"4 परवाना
५. उपोषण/आ)मदहन इ.
६. वृ)तप4 िशषक
७. लॉज परवाना
८. हॉटेल परवाना
१०. आवक-जावक टपाल
११. सव सदं भ नUदवहया
अदयावत ठे वणे
१२. मािहती अिधकार,
झेड संदभ, अधशासक3य,
तारांक3त #^न, लोकशाही
िदन नUदवही, खासदार
/आमदार यांचे #ाPत
िनवेदनावरील कायवाही

संकलनासंबिं धचे सव कागदप4े
सरु ि7त ठे वणे, सांभाळणे,
इ;टांका#माणे संदभाची िनगती
करणे, #ाPत झालेला #लिं बत सदं भ
िनणयासाठी कायालय#मख
ु ाकडे
सादर करणे.

करण ३
कलम ४(१)(ब)(iii) ४(३)
पयवेि7य साखळी िनिcत #िNयेचा तपिशल
------------------------------------------------------------------------------------------अन.ु N.
१.

िनणय #िNयेत समािव;ट असलेले अिधकारी कमचारी
याचं ी नावे
_ी. Cही.एल.कोळी

)यांची जबाबदारी
कायालय#मख
ु या ना)याने कामकाजावर िनय4ं ण ठे वणे व
िनगती करणे.

करण ४
कलम ४(१)(ब)(iv)
कतCय पार पाडीत असतानं ा पाळावयाचे िनकष
--------------------------------------------------------------------------------------------अिधकारी/कमचारी यांचे नाव
संकलन
कतCय पार पाडीत असतांना सक
ं लनासंबिं ध पाळावयाचे िनकष

अन.ु
N.
१
२
१. _ी.Cही.एल.कोळी

३
उपिवभागीय
अिधकारी
अCवल कारकुन

२.

_ी. शेख जी.एस.

३.

_ी. अ*णाजी डुमणे

जमाबदं ी शाखा
अ.का.

४.

_ी.बकवाड एस.Cही.

अिपल शाखा
लघल
ु ेखक

५.

_ी. मोहन अकले

भसु पं ादन शाखा
िलपीक

४
कायालय#मख
ु या ना)याने कामकाजावर िनय4ं ण ठे वणे व िनगती
करणे.
कायालय पयवे7ण अिधकारी या ना)याने सव कमचा-यांकडुन
िवहीत मदु तीत काम क9न घेण.े
संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत झालेMया
सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे. सक
ं लनाचे काय िववरण गोषवारे दर
सोमवारी तयार क9न "वा7रीस ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनु
िदलेMया मदु तीत तयार क9न पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए.
/पी.आर.बी. नUदवहीत ठे वणे. #लिं बत #करणाचं ी "वत4ं नUदवही
ठे वनु वेळेचे वेळी "मरणप4 देण.े सक
ं लनास जोडलेMया िवषयाचं े
संदभ िनणयासाठी सादर करणे.
संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत झालेMया
सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे. सक
ं लनाचे काय िववरण गोषवारे दर
सोमवारी तयार क9न "वा7रीस ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनु
िदलेMया मदु तीत तयार क9न पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए.
/पी.आर.बी. नUदवहीत ठे वणे. #लंिबत #करणांची "वत4ं नUदवही
ठे वनु वेळेचे वेळी "मरणप4 देण.े सक
ं लनास जोडलेMया िवषयाचं े
संदभ िनणयासाठी सादर करणे.
संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत झालेMया
सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे. सक
ं लनाचे काय िववरण गोषवारे दर
सोमवारी तयार क9न "वा7रीस ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनु
िदलेMया मदु तीत तयार क9न पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए.
/पी.आर.बी. नUदवहीत ठे वणे. #लंिबत #करणांची "वत4ं नUदवही
ठे वनु वेळेचे वेळी "मरणप4 देण.े सक
ं लनास जोडलेMया िवषयाचं े
सदं भ िनणयासाठी सादर करणे.

६.

_ी. मोहन अकले

७.

_ी.ल`मीकांत कaेकर
( #ितिनयb
ु 3)

८.

_ी. मोहन अकले

९.

_ीमती सोनी जाधव

गौण खिनज शाखा संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत झालेMया
िलपीक
सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे. सक
ं लनाचे काय िववरण गोषवारे दर
सोमवारी तयार क9न "वा7रीस ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनु
िदलेMया मदु तीत तयार क9न पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए.
/पी.आर.बी. नUदवहीत ठे वणे. #लंिबत #करणांची "वत4ं नUदवही
ठे वनु वेळेचे वेळी "मरणप4 देण.े सक
ं लनास जोडलेMया िवषयाचं े
संदभ िनणयासाठी सादर करणे.
संक3ण शाखा
संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत झालेMया
अ.का.
सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे. सक
ं लनाचे काय िववरण गोषवारे दर
सोमवारी तयार क9न "वा7रीस ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनु
िदलेMया मदु तीत तयार क9न पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए.
/पी.आर.बी. नUदवहीत ठे वणे. #लिं बत #करणाचं ी "वत4ं नUदवही
ठे वनु वेळेचे वेळी "मरणप4 देण.े सक
ं लनास जोडलेMया िवषयाचं े
संदभ िनणयासाठी सादर करणे.
आ"थापना
संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत झालेMया
िलपीक
सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे. सक
ं लनाचे काय िववरण गोषवारे दर
सोमवारी तयार क9न "वा7रीस ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनु
िदलेMया मदु तीत तयार क9न पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए.
/पी.आर.बी. नUदवहीत ठे वणे. #लंिबत #करणांची "वत4ं नUदवही
ठे वनु वेळेचे वेळी "मरणप4 देण.े सक
ं लनास जोडलेMया िवषयाचं े
संदभ िनणयासाठी सादर करणे.
फौजदारी #करणे/ संकलनासाठी जोड*यात आलेMया सव िवषयाचे #ाPत झालेMया
आवक-जावक
सव सदं भ रोजचे रोज नUदिवणे. सक
ं लनाचे काय िववरण गोषवारे दर
िलपीक
सोमवारी तयार क9न "वा7रीस ठे वणे. िनयतकालीके ठरवनु
िदलेMया मदु तीत तयार क9न पाठिवणे )या5या नUदी पी.आर.ए.
/पी.आर.बी. नUदवहीत ठे वणे. #लिं बत #करणाचं ी "वत4ं नUदवही
ठे वनु वेळेचे वेळी "मरणप4 देण.े सक
ं लनास जोडलेMया िवषयाचं े
सदं भ िनणयासाठी सादर करणे.

करण ५
कलम ४(१)(ब)(v)
कामे करतांना िवचारात eयावयाचे अिधिनयम मॅ?यअ
ु ल आिण अिभलेख
-------------------------------------------------------------------------------------------------------उपिवभागीय अिधकारी देगलरू यां5या कायालयातील अिधकारी/कमचारी शासक3य कामे करताना खालील िनयम,
अिधिनयम मॅ?यअ
ु ल इ)यादgचा वापर करतात.
अन.ु N
१
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.

अिधसचु नेत नमदु के लेले िवषय
२
महारा;h जिमन महसल
ु अिधिनयम व )याअंतगत िनयम
भसु पं ादन अिधिनयम
भारतीय श"4 अिधिनयम
मबंु ई पोलीस अिधिनयम
मबु ईं दा9बंदी अिधिनयम
मामलेदार कोट अिधिनयम
फौजदारी #िNया सिं हता
तक
ु डेबदं ी व शेतजमीन एक4ीकरण अिधिनयम
महारा;h वृ7तोड अिधिनयम
मबंु ई कुळ विहवाट व शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मयादा) अिधिनयम
लोक#ितिनिध)व अिधिनयम
मतदान नUदणी िनयम
महारा;h [ाम पोलीस अिधिनयम
अ)याव^यक व"तु अिधिनयम
महारा;h अनसु िु चत व"तु िकरकोळ Cयापार परवाना आदेश अिधिनयम १९६९
माहारा;h अनसु िु चत जमातgना जमीनी #)यािपत करणे अिधिनयम
महारा;h [ामीण रोजगार हमी अिधिनयम
#ेस अॅ?ड रिज"hेशन ऑफ ब:ु स अॅ:ट
मबंु ई िव)त िनयम पिु "तका
महारा;h नागरी सेवा िनयम (सेव5े या सवसाधारण शतj)
महारा;h नागरी सेवा िनयम (वेतन)
महारा;h नागरी सेवा िनयम

िनयम Nमांक िवषय
३
१९६६
१८९४
१९५९
१९५१
१९४९
१९०६
१९७३
१९४७
१९६४
१९६१/१९७५
१९५/१९५१
१९६०
१९६९
१९५५
१९७९
१९७४
२००५
१८६७
१९७८
१९८१
१९८१
१९८१

(पद[हण अवधी ि"वये)तर सेवा आिण िनलंबन बडतफjव सेवते नु काढुन टाकणे यां5या काळातील #दाने)

२३.
२४.
२५.
२६.
२७.
२८.
२९.
३०.
३१.
३२.

महारा;h नागरी सेवा िनयम
१९८१
महारा;h नागरी सेवा िनयम (सेवािनवृ)ती)
१९८२
महारा;h नागरी सेवा िनयम (िश"त व अपील)
१९७९
महारा;h आकि"मक खच िनयम
१९६५
महारा;h नागरी सेवा िनयम (मानधन फ3, "थािनक परु क भ)ता व घरभाडे भ)ता)
१९८१
महारा;h नागरी सेवा िनयम (शासक3य िनवास"थान ताबा)
१९८१
महारा;h नागरी सेवा िनयम (#वास भ)ता िनयम)
१९८१
माहारा;h अनसु िु चत जाती, जमाती, िवम:ु तजाती,भट:या जमाती इतर मागास वग व िवशेष
२०००
मागास #वग जातीचे #माणप4 (दे*याचे व )या5या पडताळणीचे िविनयम) अिधिनयम
महारा;h शासन िनणय सामा?य #शासन विभाग N. डीएमसी १०८७/९६९८/६०८
१/०३/१९७९
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम
२००५
िशवाय राlय शासनाचे वेळोवेळी के लेले शासन िनणय प/रप4के इ)यादी घेताना िवचारात घेतली जातात.

अिभ#ाय
४

कलम ४(१)(ब)(५) मधील नमनु ा अ,ब,कः- कायालयाशी सबं ंधीत कायदे िनयम प/रप4के शासन िनणयाची मािहती
अन.ु
संकलन
संकलनाशी संबंिधत
िनयम
शासन िनणय
प/रप4के
N.
कायदा
१
२
३
४
५
६
१. भसु पं ादन
भसु पं ादन कायदा १८९४
भसु पं ादनासंबधं ी िनयम
महसल
महसल
ु व वन
ु व वन
िवभागाकडुन वेळोवेळी
िवभागाकडुन वेळोवेळी
#ाPत होणारे शासन िनणय #ाPत होणारे प/रप4के
२. अपील
१. म.ज.म.अिधिनयम
१. महारा;h जिमन महसल
महसल
महसल
ु
ु व वन
ु व वन
१९६६ चे कलम २४७ (अपील पनु िवलोन
िवभागाकडुन वेळोवेळी
िवभागाकडुन वेळोवेळी
व २५७
पनु /र7ण) िनयम १९६७
#ाPत होणारे शासन िनणय #ाPत होणारे प/रप4के
२. मबंु ई पोलीस
२. म.ज.म. अिधकार
अिधिनयम १९५१
अिभलेख
३. मबंु ई शेतजमीन व कुळ
विहवाट अिधिनयम
१९४८ चे कलम ७४, ७६
३. इनाम/
१. लोक#ितिनधी)व
मतदार नUदणी िनयम
भारताचे िनवडणक
ु आयोग भारताचे िनवडणक
ु आयोग
िनवडणक
कायदा १९५०
व राlय िनवडणक
ु
ु आयोग व राlय िनवडणक
ु आयोग
२. िविनदी;ट सहकारी
यांचक
े डील िनवडणक
यांचक
े डील िनवडणक
ु
ु
स"ं था अिधिनयम
काळात वेळोवेळी #ाPत
काळात वेळोवेळी #ाPत
१९६०
होणारे शासन िनणय
होणारे प/रप4के
४. आ"थापना
महारा;h नागरी सेवा
सामा?य #शासन िवभाग व सामा?य #शासन िवभाग व
अिधिनयम १९७९ (िश"त व गृह िवभागाकडुन
गृह
िवभागाकडुन
अपील वेतन रजा पे?शन)
वेळोवेळी #ाPत होणारे
वेळोवेळी #ाPत होणारे
शासन िनणय
प/रप4के
५. फौजदारी
१. महारा;h जिमन
१. महारा;h जिमन
महसल
महसल
ु व वन
ु व वन
महसल
महसल
िवभागाकडुन वेळोवेळी
िवभागाकडुन वेळोवेळी
ु अिधिनयम
ु गौण खिनजाचं े
१९६६ चे कलम ५
उ)खनन व ती काढणे िनयम #ाPत होणारे शासन िनणय #ाPत होणारे प/रप4के
२. मबंु ई पोलीस
१९७०
अिधिनयम १९५१
३. पासपोट
अिधिनयम १९६७
४. #ेस अॅ?ड
रिज"hेशन ऑफ
ब:ु स अॅ:ट १८६७
५. मबु ईं मnिनषेध
अिधिनयम १९४९
चे कलम ९३
६. फौजदारी #िNया
सिं हता १९७३

६.

जमाबंदी

७.

परु वठा

१. महारा;h जिमन
महसल
ु अिधिनयम
१९६६ चे कलम २५
२. महारा;h भजु ल
कायदा १९९३ चे
कलम ३
३. महारा;h जिमन
महसल
ु अिधिनयम
१९६६ चे कलम
२२,३६,४४,४५
४. कमाल जमीन
धारणा कायदा
िजवनाव^यक व"तु
अिधिनयम

१. म.ज.म. अिधिनयम (झाडे महसल
ु व वन
इ)यादी बाबतीतील
िवभागाकडुन वेळोवेळी
अिधकाराचं े िनयमन)
#ाPत होणारे शासन िनणय
कर*याबाबत िनयम १९६७
२. महारा;h भजु ल (िप*याचे
पा*याचे उoवाचे २०० िमटर
प/रसरात िवहीर खोदणेस
मनाई करणे) िनयम १९९५
३. कमाल जमीन
धारणासबं ंधी िनयम
४. मबुं ई कुळ विहवाट व
शेतजमीन िनयम
अ?न व नागरी परु वठा
पाणी परु वठा व "व5छता
िवभागांकडुन वेळोवेळी
#ाPत होणारे शासन िनणय

महसल
ु व वन
िवभागाकडुन वेळोवेळी
#ाPत होणारे प/रप4के

अ?न व नागरी परु वठा
पाणी परु वठा व "व5छता
िवभागांकडुन वेळोवेळी
#ाPत होणारे प/रप4के

करण ६
कलम ४(१)(ब)(vi)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------उपिवभागीय अिधकारी देगलरू यांचे कायालया5या अख)या/रतील जतन करावया5या कागदप4ांची वगवारी
अन.ु N. सक
जतन करावया5या कागदप4ांची वगवारीनसु ार कागदप4ाचं ा तपशील
ं लन
वग-अ
वग-ब
वग-क
वग-ड
१.
भसु पं ादन १. "थायी आदेश सिं चका
१. भसु पं ादन सयं :ु त
१. कायिववरण
िकरकोळ प4Cयवहार
२. भसु पं ादन आवाड
मोजणी नकाशा
२. िनयतकालीके
सिं चका
२.
अपील १. "थायी आदेश सिं चका
१. अपील मेमो
१. कायिववरण
िकरकोळ प4Cयवहार
२. आिदवासी जमीन
२. िनयतकालीके
सिं चका
िवN3 परवानगी आदेश
३. अपील के सेस नUदवही
४. कॅ Cहेट रिज"टर
३.
आ"थापना १. "थायी आदेश सिं चका
१. कायिववरण
िकरकोळ प4Cयवहार
२. सेवा पिु "तका
२. िनयतकालीके
संिचका
३. गोपनीय अहवाल सिं चका
४.
फौजदारी १. हqपार #करणाचं ी सिं चका
१. गोळीबार संदभात
१. कायिववरण
िकरकोळ प4Cयवहार
२. श"4 परवाना नUदवही
के लेला प4Cयवहार
२. िनयतकालीके
संिचका
३. हॉटेल, खानावळ,लॉज
परवाना
५.
जमाबंदी १. कुळ कायदा कलम ४३
अकृ िषक परवाना
१. कायिववरण
िकरकोळ प4Cयवहार
खालील जमीन िवN3 #करणे
२. िनयतकालीके
संिचका
६.
लेखा
१. "थायी आदेश सिं चका
१वेतन बील
१. कायिववरण
िकरकोळ प4Cयवहार
कॅ श बक
२. िनयतकालीके
संिचका
ु
७.
संक3ण १. "थायी आदेश सिं चका
१. कायिववरण
िकरकोळ प4Cयवहार
२. िनयतकालीके
संिचका

करण ७
कलम ४(१)(ब)(७)
-------------------------------------------------------------------------धोरण आखणे व राबिवणे या #िNयेत जनतेकडून eयावया5या सचु ना िनवेदने #ाPत होणा-या सचु ना िनवेदने #ाPत झालेनंतर
या सचु ना/िनवेदनामधील मागणी उपिवभागीय कायालया5या अख)या/रमधील असMयास अंमलबजावणी करणे बाबत )व/रत
कायवाही उपिवभागात राबिवली जाते. जनते5या सचु ना जर इतर िवभागांशी सबं ंिधत असेल तर अशा सचु ना #माणे कावाही करणे
बाबत सबं ंधीत िवभाग #मख
ु यांना कळिवले जाते जर जनते5या सचु ना या काही धोरणा)मक िनणयासदं भात असतील तर या संदभात
मा. िजMहािधकारी कायालयास अहवाल सादर के ला जातो.

करण ८
कलम ४(१)(ब)(८)
-----------------------------------------------------------------------------कायालयाशी संबधं ीत िवविध मडं ळे, प/रषदा िकंवा सिम)याचं ी रचना )याचे अHय7 व इतर सद"य यांची िनवड #िNया
सद"य सिचव याबाबतचा तपशील सिम)यांची कायL, अिधकार इ)यादी तपशील तसेच सिम)यां5या बैठकांचे वेळाप4क याबाबतचा
तपशील दयावा. सदर बैठकानं ा सवसामा?य जनतेस उपि"थत राहता येईल काय िकंवा सदर बैठकांचे इितवृ)त जनतेस उपलrध होऊ
शके ल काय याचा तपशील –
अन.ु क.

संकलन

शासन िनणय Nमांक

सिमतीचे नाव

१
१.

२
भसु पं ादन

४
तालक
ु ा िNडा सिमती

२.

आ"थापना

३.

फौजदारी

३
शासन िनणय सामािजक ?याय सां"कृ ितक काय,
िNडा व िवषेश सहाtय िवभाग शासन शHु दीप4क
N. रािNशे-२००३/#N-११/N3यसु े१िद.२८/११/२००३
शासन प/रप4क N. सीडीआर-१०९६/#N२०/९६११ िद. १३/१२/२००६
शासन िनणय N. मकचौ-२००६/#N.१५/मकक
िदनांक १९/०९/२००६

बैठक घेणसे ाठीचा
कालावधी
५

तालक
ु ा Z;टाचार
िनमलन
ु सिमती
मिहला तNार िनवारण
सिमती

उपिवभागीय "तरावर कायाि?वत असलेMया सिमती5या बैठक3स फ:त शासन िनणयानसु ार "थािपत झालेMया व िनय:ु त
के लेMया सद"यानं ाच बैठक3त उपि"थत राहता येईल. सव जनतेस या बैठक3स उपि"थत राहता येणार नाही. मा4 बैठक3त झालेMया
चचानसु ार तयार झालेला इितवृ)तांत सवसामा?य जनतेस हवे असMयास )9ांनी मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ मधील
तरतदु ीनसु ार आव^यक)या नम*ु यात अज देउन अशा इितवृ)तांताची मागणी के Mयास देता येईल.

करण ९
कलम ४(१)(ब)(९)
उपिवभागीय अिधकारी देगलरू यांचे कायालयातील सव अिधकारी/कमचारी यांचे नावे पदनाम व सपं कासाठी दरु Hवनी
Nमांक यांची
------------------------------------------------------------------------------अनु.N.
अिधकारी/कमचारी यांचे नाव
पदनाम
संपकासाठी दरु Hवनी Nमाक
ं
कायालय
१.
_ी. Cही.एल.कोळी
उपिवभागीय अिधकारी
०२४६३-२५५०३४
२.
_ी. बकवाड एस.Cही.
लघल
०२४६३-२५५०३४
ु ेखक
३.
_ी. शेख जी.एस.
अCवल कारकुन
०२४६३-२५५०३४
४.
_ी.ल`मीकांत कaेकर
अCवल कारकुन (#ितिनय:ु ती)
०२४६३-२५५०३४
५.
_ी. अ*णाजी डुमणे
अCवल कारकुन
०२४६३-२५५०३४
६.
_ी. मोहन अकले
िलपीक
०२४६३-२५५०३४
७.
_ीमती सोनी जाधव
िलपीक
०२४६३-२५५०३४
८.
_ी शेख मबु ीन शेख इनायत
िशपाई
०२४६३-२५५०३४
करण १०
कलम ४(१)(ब)(१०)
उपिवभागीय अिधकारी देगलरू यांचे कायालयातील सव अिधकारी/कमचारी यांना दे*यात येणारे दरमहा वेतन व भ)ता
याबाबतचा तपशील वेतन _ेणीसह (माहे जानेवारी २०१८ (िडसuबर-२०१७ अखेर))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------अ.
अिधकारी/
पदनाम
मळ
महागाई
घर NPS-EMP- इतर
एकुण
वजाती
ु
N. कमचारी यांचे नाव
पगार
भ)ता
भाडे CONT-ADJ भ)ते
पगार
१ _ी. िCह.एल.
उपिवभागीय ३०५६० ४१५६२
०
0
०
७२१२२ ३१८४०
कोळी
अिधकारी
२. /र:त
नायब
तहिसलदार
३ _ी.बकवाड
लघल
३९४६
४०० ४५४७७ ९५७२
ु ेखक १६७२० २२७३९ १६७२
एस.Cही.
४ _ी.शेख जी.एस. अCवल
१३३२० १८११५ १३३२
०
४०० ३३१६७ ९५६०
कारकुन
५ _ी.अ*णाजी डुमणे अCवल
११८८० १६१५७ ११८८
२८०४
४०० ३२४२९ ७१६८
कारकुन
६ _ी.मोहन अकले िलपीक
८७२० ११८५९ ८७२
२०५८
४०० २३९०९ ५६७६
७ _ीमती सोनी
िलपीक
८२१० १११६६ ८२१
१९३८
४०० २२५३५ ५४३६
जाधव
८ /र:त
वाहन
चालक
(िन.)
९ _ी.शेख मबु ीन
िशपाई
१३२०० १७९५२ १३२०
०
४५० ३२९२२ ९०४०
शेख ईनायत
१० /र:त
िशपाई
-

िनCवळ
पगार
४०२८२
३५९०५
२३६०७
२५२६१
१८२३३
१७०९९
-

२३८८२
-

करण ११
कलम ४(१)(ब)(११)
कायालयाशी संबिं धत सव योजना व )यासाठीची अदं ाजप4क3य तरतदु
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------या कायालयामाफत शासना5या कोण)याही योजनेअतं गत लाभ िदला जात नाही .
करण १२
कलम ४(१)(ब)(१२)
या कायालयामाफत शासना5या अनदु ान वाटप कायNमातील लाभा‚याƒचा तपशील
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------अन.ु N.

लाभधारकाचे सपं णु नाव व प)ता

िदलेMया अनदु ानाची र:कम/िदलेMया सवलतीची र:कम

या कायालयातील संबिं धत िवषयाची मािहती िनरंक आहे.
करण १३
कलम ४(१)(ब)(१३)
कायालयामाफत िविवध #योजनासाठी दे*यात येणा-या सवलती, परवाना िकंवा #ािधकारप4े याबाबतचा तपशील
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------अन.ु N.
१.
२.
३.

सवलती
----------------

कायालयामाफत दे*यात येणा-या
परवाना
१. अकृ िषक परवाना
२. श"4 परवाना नतु णीकरण
३. गौण खिनज परवानगी

#ािधकारप4े
----------------

करण १४
कलम ४(१)(ब)(१४)
कायालयात उपलrध असलेला सगं णक3कृ त मािहतीचा तपशील
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------संगणक3कृ त मािहतीचा तपशील िनरंक आहे.
करण १५
कलम ४(१)(ब)(१५)
नाग/रकांना मािहती िमळिव*यासाठी उपलrध असलेMया सोयी सिु वधांचा तपशील कामकाजा5या वेळा बाबत मािहती
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------नाग/रकांना मािहती िमळणेसाठी कायालयीलन कामकाजाचे िदवशी कायालयीन वेळेत आव^यक असलेM9ा मािहती
संबधं ी अज देता येईल. #ाPत झालेMया अजानसु ार कायnातील तरतदु ीनसु ार मदु तीत कायवाही के ली जाते.

करण १६
कलम ४(१)(ब)(१६)
मािहती अिधकाका-याचे नाव, पदनाम व इतर तपशील
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अन.ु N.
जनमािहती अिधका-याचे नाव
पदनाम
कायालयाचा दरु Hवनी
१.
/र:त
नायब तहिसलदार
०२४६३-२५५०३४
२.
_ी. शेख जी.एस.(सहाtयक जनमािहती अिधकारी)
अCवल कारकुन
०२४६३-२५५०३४
अन.ु N.
अपीलीय अिधका-याचे नाव
१.
_ी. Cही.एल.कोळी

पदनाम
उपिवभागीय अिधकारी

कायालयाचा दरु Hवनी
०२४६३-२५५०३४

करण १७
कलम ४(१)(ब)(१७)
कायालयाशी संबिं धत िवहीत के लेली इतर मािहती
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------महसुल कामे व इतर कायप#दती
१. ऐपतीचा दाखला –
अजदाराने िवहीत नम?ु यात 9पये १०/- चे "टॅपं लावलेला अज सादर करणे आव^यक आहे. 9पये २,००,०००/पयƒत5या #माणप4ाक/रता नायब तहसीलदार याचं क
े डे २,००,०००/- 9पये पयƒत, तहसीलदार याचं क
े डे
८,००,०००/- पयƒत आिण ४०,००,००० लाख 9पये पयƒत उपिवभागीय अिधकारी याचं ेकडे आिण ४०,००,०००
9पयेप7
े ा जा"त ऐपतीचे #माणप4ाक/रता मा. िजMहािधकारी यांचक
े डे अज सादर करावा. अजासोबत खालील
द"ताऐवज सादर करावीत.
१. lया मालम)तेवर ऐपत दाखला पािहजे )यागाव नमनु ा ७/१२ अिधकार अिभलेखाची #त तसेच मालम)ता
गहाण िकंवा ह"तांतरण झाल नसMयाचे #माणप4
२. lया मालम)तेवर ऐपत दाखला पािहजे )या मालम)तेचा चालु बाजार भावानसु ार येणा-या िकंमतीसबं ंधी दtु यम
िनबंधक यांचा मMु यांकन अहवाल व मडं ळािधकारी, तलाठी याचं ा पचं नामा
३. 9पये १००/- चे "टॅपं पेपरवरील शपथप4
४. सहिह"सेदाराचे समं तीप4/हतसबं ंधीचे संमतीप4
२. जातीचे माणप* िमळ,याक-रता करावयाचा अज –
िवहीत नम?ु यातील अज तहसीलदार यानं ा सादर करावा. अजदाराने िवहीत नम?ु यातील अजावर 9पये १०/- चा कोट फ3 "टॅपं
लावावा. अजासोबत खालील द"ताऐवज जोडावेत.
१. शै7िणक कामाक/रता 9पये १०/- चा कोट फ3 लावलेले साHया कागदावरचे शपथप4 आिण इतर सवलती
िकंवा कामाक/रता 9पये १००/- चा मaु ांक पेपरवर १०/- कोट फ3 लावलेले शपथप4
२. जातीचा उMलेख असलेले शाळा सोडMयाचे #माणप4
३. अजदाराचे विडल िकंवा जवळचे नातेवाईक शासक3य िकंवा िनमशासक3य नौकरीत असMयास सेवापिु "तके 5या
पिहMया पृ;ठाची स)य#त
५. इतर राlयातनू आलेला असMयास )या राlयाचे स7म अिधका-यांकडून विडलानं ा दलेMया जातीचे मळ
ु
#माणप4ाची मळ
ु #त
६. कायम रिहवासी असMयाबाबत5या परु ाCयाची कागदप4े
७. कर पावती, िशधािप4का, ज?म दाखला, तलाठी, सरपचं दाखला, शेती िवषयक दाखला गाव नमनु ा ७/१२ ची #त
८. अनसु चू ीत जाती/जमातीसाठी सन १९५० पवू jपासनू चा इतर मागासवग यांसाठी सन १९६७ पासनू चा, िवशेष
मागासवग यासाठी सन १९९५ पासनु चा, भट:या जाती/ िवम:ु त जमातीसाठी सन १९६१ पासूनचा रिहवासी परु ावा.

३. इतर मागासवग/य/भट3या जमाती (फ)(ड) यांना नॉनिमलेअर माणप* िमळणेक-रता करावयाचा अज –
िवहीत नम?ु यातील अज तहसीलदार यांना सादर करावा. अजदाराने िवहीत नम?ु यातील अजावर 9पये १०/- चा कोट फ3
"टॅपं लावावा. अजासोबत खालील द"ताऐवज जोडावेत.
१. शै7िणक कामाक/रता 9पये १०/- चा कोट फ3 लावलेले साHया कागदावरचे शपथप4 आिण इतर सवलती
िकंवा कामाक/रता 9पये १००/- चा "टॅपपे
ं परवर १०/- कोट फ3 लावलेले शपथप4
२. जातीचा उMलेख असलेले शाळा सोडMयाचे #माणप4
३. अजदाराचे विडल िकंवा जवळचे नातेवाईक शासक3य िकंवा िनमशासक3य नौकरीत असMयास सेवापिु "तके 5या
पिहMया पृ;ठाची स)य#त
५. इतर राlयातनू आलेला असMयास )या राlयाचे स7म अिधका-याक
ु
ं डून विडलानं ा दलेMया जातीचे मळ
#माणप4ाची मळ
ु #त
६. कायम रिहवासी असMयाबाबत5या परु ाCयाची कागदप4े
७. कर पावती, िशधािप4का, ज?म दाखला, तलाठी, सरपचं दाखला, शेती िवषयक दाखला गाव नमनु ा ७/१२ ची
#त
८. आई विडल नौकरीस असतील तर )यांना िमळणा-या वेतनाचा तपशील दशिवणारे कायालय #मख
ु ाचे
#माणप4.
९. अजदारांकडे िकंवा कुटुंबातील इतर कोण)याही शेती असMयास सबं ंिधत शेतीचे ७/१२ ची #त.
४. शेतजमीनीचा अकृिषक वापर कर,यासाठी करावयाचा अज महारा;h जमीन महसल
ू अिधिनयम १९६६ चे कलम ४४ अ?वये िवहीत नम?ु यातील अज वग-२ गावां5या बाबतीत
तहसीलदार व वग-१ गावा5ं या बाबतीत उपिवभागीय अिधकारी व नागरी 7े4ातील जमीनीक/रता िजMहािधकारी यानं ा अज सादर
करावा. अजासोबत खालील द"ताऐवज जोडावेत.
१. सबं िं धत जमीनीचा अिधकार अिभलेख, गाव नमनु ा ७/१२, गावनमनु ा ८-अ , नकाशा दोन #तीत
२. जमीन आरो…याचे †;टीने यो…य असMयाबाबत आरो…य िवभागाचे ना-हरकत #माणप4
३. जमीनीव9न उ5चदाबाची िवदयतु वािहनी जात नसMयाबाबत िवदयतु िवभागाचे ना-हरकत #माणप4
४. सावजिनक बांधकाम िवभाग िकंवा िजMहा प/रषद बांधकाम िवभागाचे ना-हरकत #माणप4
५. संबिं धतत [ामपचं ायतीचे नाहरकत #माणप4
६. जमीनीत सहधारक/इतर ह:कधारक असMयास #ित‡ालेखा5या "व9पातील संमतीप4
७. िबनशेती करावयाची जमीन अजदारांकडे खरे दीने आली असMयास खरे दी5या वेळी अजदार शेतकरी
असMयाबाबतचा परु ावा व शेतकरी नसMयास कुळ कायदा कलम ८९ खाल खरे दी कामी संबधं ीत उपिवभागीय
अिधका-याची परवानगी घेतलेMया आदेशाची सां7ांिकत #त
८. गाव नकाशा दोन #तीत
९. अकृ िषक करावया5या जमीनीचा अिभ?यास ५ #ितत
५. श?*परवाना नुतनीकरण –
१. श"4परवाना धारकाचा िवनतं ी अज
२. पोलीस "टेशनचे ना-हरकत #माणप4
३. नतु नीकरण शMु काची फ3
िठकाण - देगलरू

उपिवभागीय अिधकारी देगलरू

