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अ.नं.
1

तहससलदार महसल
ू र्ांचे अधिननस्त चालणा-र्ा कामकािाची माहहती
संकलन

ववषर्

िममन1अ शासकीर्िागामागणी,शासकीर्

तालक
ु ा

नगर,पार्डी,शेवगांव

िममनीवरीलअतिक्रमणतनर्मीि
करणे,नवीनशिीचीिमीनववक्री
परवानगी,शिाभग
ं तनर्मीिकरणे
2

िममन1ि

शासकीर्िागामागणी,शासकीर्

पारनेर,किाि, श्रीगांदा,िामखेड

िममनीवरीलअतिक्रमणतनर्मीि
करणे,नवीनशिीचीिमीनववक्री
परवानगी,शिाभग
ं तनर्मीिकरणे
जिल्हाववभािन,वाडर्ांचेमहसुली
3

िममन2अ

गांवािरुपांिर,सिावपुनरा चना

शासकीर्िागामागणी,शासकीर्

संगमनेर,अकोले,कोपरगांव

िममनीवरीलअतिक्रमणतनर्मीि
करणे,नवीनशिीचीिमीनववक्री
परवानगी,शिाभग
ं तनर्मीिकरणे
4

िममन2ि

शासकीर्िागामागणी,शासकीर्
िममनीवरीलअतिक्रमणतनर्मीि

श्रीरामपरू ,राहािा,राहुरी,
नेवासा

करणे,नवीनशिीचीिमीनववक्री
परवानगी,शिाभग
ं तनर्मीिकरणे
5
6

िममन3अ
िममन3ि

कोर्ा वार्पदरखास्ि,महालेखापाल
नागपूर

अकृविकपरवानगी,अनाधिकृि
िांिकाम

सवािालुके
श्रीरामपूर,राहािा,राहुरी,

नेवासा,संगमनेर,अकोला,
कोपरगांव

7

िममन4अ

अकृविकपरवानगी,अनाधिकृि

िांिकाम,गावठाणववस्िारर्ोिना

नगर,पार्डी,शेवगांव,पारनेर 
िामखेड,किाि,श्रीगोंदा.,

8

िममन4ि

वनहक्कसंििी

सवािालक
ु े

9

िममन5अ

शासकीर्वसूली,आर,आर,सीवसुली सवािालुके
सरकारनांवकमीकरणे

10

िममन5ि

पैसेवारी,उपकरसापेक्षअनुदान
वार्प,उपववभागीर्अधिकारी,

सवािालुके

िहमसलदारदै नंददनी.िमािंदीव
कार्ाालर्ीनिपासणीर्पालवार्प,
प्रशासन
11

आस्र्ाकार्ाा ववभागीर्चौकशी,कालिध्द
1

12

आस्र्ा5अ

पदोन्
निीचा(पदहलालाभ), कालिध्द
पदोन्
निीचा(दस
ु रालाभ),

पदभरिी,िदली,तनर्ममि

पदोन्
निी,

सवािालुके

सवािालक
ु े

सेवािेष्र्िार्ादीिर्ार
करणे,कार्मफार्घाचेप्रमाणपत्र,
13

आस्र्ा5ि

रािीनामामंिूरकरणे,

अधिका-र्ांच्र्ारिा,स्वेच्छा
सेवातनवत्त
ृ ीपररववक्षाधिनअधिकारी

सवािालुके

र्ांचाप्रमशक्षणकार्ाक्रम,नादे र्
प्रमाणपत्र,रिारोखीकरण,
14

सेवातनवत्ृ िी

आस्र्ा5ड सवापरीक्षा,अनुकंपाभरिी,,

सवािालुके

प्रमशक्षण

सवािालक
ु े

एस,एस,डी,परीक्षा

15

राज्र्प्रमशक्षणिोरण23सप्र्ेिंर
2011नस
ु ारवगा3,वगा4चे
कमाचारीवगाासप्रमशक्षणदे णे

16

अमभलेख

अमभलेखअवलोकनार्ादे णे,
नागरीकांनािुनेअमभलेखकमी

वेळािसुजस्र्िीिउपलब्ि ्करुनदे णे


सवािालुके
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मॅन्र्ुअल क्रं. 3
तनर्ंत्रणप्रक्रक्रर्ावपर्ावेक्षण
अ)तनणार्घेण्र्
 ाचीप्रक्रीर्ा
ि)तनर्ंत्रणाचीसाखळी-जिल्हास्िरावर
1)जिल्हर्ाचीसंघर्नात्मकसंरचना(पदानुक्रम)
संिधििमलपीकसंिधििमलपीक



संिधििअ.कासंिधििअ.का


िहमसलदारमहसल
ू िहमसलदारमहसल
ु


तनवासीउपजिल्हाधिकारीतनवासीउपजिल्हाधिकारी.


जिल्हाधिकारीअपरजिल्हाधिकारी

महसुल शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 4
ववषर्ः- ठरवून हदलेले उद्हदष्ट
िहमसलदार महसूल जिल्
हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर र्ांना महसुल व वन
ववभागाकडील ठराव क्र आरईसी/1053/ददनांक 23/3/1954 अन्वर्ें जिल्हाधिकारी र्ांनी
िीनविाािूनएकदािरीप्रत्र्ेकउपववभागािीलएकिहमसलकार्ाालर्ाचीिमािंदीदहशोि
िपासणीवकार्ाालर्ीनिपासणीकरणेआवश्र्कआहे .

िहमसलदारमहसुल


 जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसल
ु शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 5

महसल
ु शाखेकडे असलेले कार्दे व त्र्ाखालील ननर्म र्ांचा तपसशल दशाववणारे पस्
ु तके,
ननर्म व सच
ू ना

अ.नं. संकलन

वविर्

1

िममन1अ,

शासकीर्

िममन-1ि,

गार्रान

िममन-2अ,

शेिी

िममन-2ि

अतिक्रमण

पड

कार्दे वविर्ीपस्
ु िकेतनर्मवसच
ू ना

व 1)महाराष्
रिममनमहसुलअधितनर्म1971

िममनीवरील (सरकारीिममनीचीववल्हेवार्लावणे)तनर्म43
प्रर्ोिनासाठी वमहाराष्
रिममनमहसूलअधितनर्म1966चे

करुनदे णे.

तनर्ममि कलम50व51

2) शासनतनणार्,महसूलववनववभाग
क्र.एलइएन/1090/प्र.क्र.172/ि1,दद.28/11/1991.
3)शासनतनणार्,महसूलववनववभागक्रं.
एलईएन10/2001/प्र.क्रं.225/ि-1,ददनांक
04/04/2002
4) शासनपररपत्रकमहसूलववनववभाग

क्रमांकःएलईएनल-10/2004/प्र.क्र.49/ि-1
दद.9माचा 2007
2

िममन1अ,

महाराष्
र

शासनाचे 1)महाराष्
रिममनमहसल
ू अधितनर्म1966चे

िममन-1ि,

मालकीचे िममनीवरील कलम50

िममन-2अ,

अतिक्रमण

िममन-2ि

करणे.

तनष्कािीि 2) शासन पररपत्रक,महसल
ू  व वन ववभाग
क्रमांक/िममन

03/2009/प्र.क्रं

13/ि-

1,दद.07/09/10
3) शासनपररपत्रक,महसल
ू ववनववभाग

क्रमांकःिमीन-07/2013/प्र.क्र.374/ि-1ददनांक
10ऑक्र्ोिर2013

3

िममन1अ,

शासकीर्पडव

िममन-1ि,

गार्रानिममनीवरील

िममन-2अ,

रदहवास/वाणणज्र्

िममन-2ि

कारणासाठीअतिक्रमण

1) महाराष्र िममन महसुल अधितनर्म 1971 (सरकारी

तनर्ममिकरणे.
4

िममन1अ,

नववन

शिा

िममन-1ि,

ववक्रीपरवानगीदे णे.

िममनीची  ववल्
हेवार् लावणे) तनर्म 43 व महाराष्र
िममनमहसल
ू अधितनर्म1966चेकलम50व51
2)शासनतनणार्,महसूलववनववभागक्रं.एलईएन
10/2001/प्र.क्रं.225/ि-1,ददनांक04/04/2002

िममन 1.शासनमहसूलववनववभागाकडीलपररपत्रक
क्रएलएनडी/1083/27925/सीआर/3671/ि6

िममन-2अ,

ददनांक.08.9.1983.

िममन-2ि

2.महाराष्रिममनमहसुलतनर्मपुजस्िकाखंड2
पररपत्रक3चेपररच्छेद78.

5

िममन1अ,
िममन-1ि,
िममन-2अ,

नववन शिा िममनीचा 1.शासनपररपत्रक,महसूलववनववभागक्र
शिाभंग
करणे.

िममन-2ि

तनर्ममि एलएनडी/1083/27925/सीआर/3671/ि6
ददनांक.08.9.1983.

2.महाराष्रिममनमहसल
ु तनर्मपजु स्िकाखंड2
पररपत्रक3चेपररच्छेद81

6

िममन1अ,

शासकीर्

िममन-1ि,

वविरणकरणे

िममनीचे 1.महाराष्रिममनमहसल
ू अधितनर्म1966
(सरकारीिममनीचीववल्हेवार्लावणे)तनर्म

िममन-2अ,

1971चेतनर्म6,7,27,28व29,

िममन-2ि

31व32.
2.शासनतनणार्,महसूलववनववभागक्रमांक
एलआरएफ-1083/71134/सीआर-3478/ग-6,
दद.08/02/1983
3.शासनतनणार्,महसल
ू ववनववभाग

क्रंमाक/िममन/1098/151524/प्र.क्रं75/ि1,दद.26.04.2001
4.शासनतनणार्,महसल
ू ववनववभागक्रमांक

एलआरएफ-1092/प्र.क्रं87/ि-1,दद.30.06.1992
5.शासनतनणार्,महसल
ू ववनववभाग
क्रमांक.िममन05/2011/प्र.क्रं90/ि1,दद.27.07.2011

7

िममन1अ,
िममन-1ि,
िममन-2अ,
िममन-2ि

अकृविक
भूिारणा

भुखड
ं ाच्र्ा 1.महाराष्रिमीनमहसूलतनर्मपुजस्िकाखंडप्रकाराचे दोन,पररच्छेद85 

भोगवर्ादार

वगा-2 2.शासनतनणार्,महसूलववनववभागक्र.िमीन-

मिन
ू भोगवर्दारवगा-1 10/2002/प्र.क्र.207/ि-1,दद.29/05/2006.

मध्र्े रूपांिर करण्
र्ास 3.शासनतनणार्,महसूलव वनववभाग क्र.िमीनपरवानगीदे णे.
8

11/2007/प्र.क्र.98/ि-1,दद.31/12/2007.

िममन1अ,

भोगवर्ादार

िममन-1ि,

म्हणन
ू  िारण केलेल्र्ा दोन,पररच्छेद86

िममन-2अ,
िममन-2ि

अकृविक

अनधिकृि

वगा-2 1.महाराष्रिमीनमहसल
ू तनर्मपजु स्िकाखंड-

भूखड
ं ाची 2.शासनतनणार्,महसल
ू ववनववभाग
ववक्री क्र.िमीन-10/2002

तनर्मािीनकरणे

/प्र.क्र.207/ि-1,दद.29/05/2006.
3.शासनतनणार्,महसूलव वनववभाग क्र.िमीन11/2007/प्र.क्र.98

/ि-1,दद.31/12/2007.
9

िममन1अ,
िममन-1ि,
िममन-2अ,
िममन-2ि

' ि ' सत्िा प्रकार 1.महाराष्रिमीनमहसूलतनर्मपुजस्िकाखंडम्हणून िारण केलेल्र्ा दोन,पररच्छेद84
अकृविक

भूखड
ं ास 2.शासनतनणार्,महसूलववनववभाग

ववक्रीसपरवानगीदे णे.

क्र.िमीन-10/2002/प्र.क्र.207/ि-1,

दद.29/05/2006. 3.शासनतनणार्,महसूलववन
ववभागक्र.िमीन-11/2007/प्र.क्र.98/ि1,दद.31/12/2007.
10

िममन-1ि,

वाडर्ांचे महसल
ू ीगावाि 1.महाराष्रिममनमहसल
ू अधितनर्म1966चे
रुपांिरणकरणे.

कलम4पोर्कलम(1)

2.शासनतनणार्,महसल
ू ववनववभागक्रमांक

र्ी.एल.सी-1076/63923/र्-6,दद.01/07/1976
नस
ु ारमहसल
ू ीगावघोवििकरणेिािि

मा.जिल्हाधिकारीर्ांनाराज्र्शासनाचेअधिकार
प्रदानकरण्
र्ािआलेलेआहे ि.
3.शासनपररपत्रक,महसुलववनववभाग

क्र.र्ीएलसी1085/5768/सीआर72/85-म-10,
दद.18मे1985

11

िममन3अ

कोर्ा वार्पदरखास्ि,
महालेखापालनागपूर

12

िममन3ि

बिनशेिीिाििना
हरकिप्रमाणपत्रदे णे

ददवणीप्रक्रक्रर्ासंदहिाकलम54

1)महराष्रिममनमहसूलसंदहिा,1966र्ाि
आणखीसुिारणाकरणेसाठीअधितनर्मसन

2014चामहाराष्रअधितनार्मक्रमांक37,
ददनंााक22/12/2014

2)महाराष्
रिममनमहसूलअधितनर्म1966चे
कलम42(अ),47(अ)3*

3)औदर्ोधगकअकृिीकसममिीमाफािमादहिी
दे णेम.ि.म.अ.1966चेकलम44अिािि
13

िममन4अ

बिनशेिीिाििना

1)महराष्रिममनमहसूलसंदहिा,1966र्ाि

हरकिप्रमाणपत्रदे णे, आणख ्ाीसुिारणाकरणेसाठीअधितनर्मसन
गावठाणववस्िार

2014चामहाराष्रअधितनार्मक्रमांक37,

र्ोिना

ददनंााक22/12/2014
2)महाराष्
रिममनमहसूलअधितनर्म1966चे
कलम42(अ),47(अ)

3)महाराष्
रिममनमहसुलसंदहिा1966मिील
कलम2(10)व122

4)औदर्ोधगकअकृिीकसममिीमाफािमादहिी
दे णेम.ि.म.अ.1966चेकलम44अिािि
14

िममन4ि

वनहक्कसंििी

अनुसूधचििमािीवइिरपारं पाररकवनतनवासी
(वनहक्काचीमान्र्िा)अधितनर्म2006तनर्म

15

िममन5अ

शासकीर्वसल
ू ी,

आर,आर,सीवसल
ु ी

2008वसुिारणातनर्म2012

1) शासन महसल
े डील
ू  व वन ववभाग र्ांचक

पररपत्रक क्र सीसी आर 1182/46193/सी

सरकारनांवकमीकरणे आर/624/2सीदद5/4/83
2) )महाराष्
र िमीन महसल
ु  अधितनर्म 1966
कलम221

3)महाराष्
र िमीन महसुल अधितनर्म 1966
कलम182


16

िममन5ि

पैसेवारी,उपकरसापेक्ष 1) शासकीर् ठराव महसूल व वनववभाग क्रमांक
अनुदानवार्प,

एएएन आर् 1374/58740/िे दद.2 सप्र्ेंिर

िहमसलदारदै नंददनी.

2)शासन तनणार् ग्राम ववकास ववभाग क्र

उपववभागीर्अधिकारी, 1974
िमािंदीवकार्ाालर्ीन एलएफसी 1089/प्र.क्र 1405,14 ददनांक 12 िन
ू 
िपासणी,र्पालवार्प, 1989
प्रशासन

3)महसल
ु  व वन ववभाकडील ठराव क्र.
आईसी/1053/ददनांक23/3/1954/

17

18

आस्र्ाकार्ाा ववभागीर्चौकशी

1)महाराष्
रनागरीसेवाव(मशस्िवअवपल)

1

1979

आस्र्ाकार्ाा कालिध्दपदोन्
निी
1

(पदहलालाभ)

2)महाराष्
रनागरीसेवाव(विाणूक)1979
1.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.एसआरव्ही1095/प्र.क्र.1/95/12ददनांक
08/06/1995

2.महाराष्रशासन,ववत्िववभाग,शासनतनणार्
क्र.वेिन.1199/प्र.क्र.2/सेवा-3ददनांक20िुलै
2001

19

आस्र्ाकार्ाा कालिध्दपदोन्
निी
1

(दस
ु रालाभ)

1.शासनतनणार्,ववत्िववभागक्र.वेिन1109/प्र.क्र.44/सेवा-3
दद.1एवप्रल2010
2.शासनतनणार्ववत्िववभागक्र.वेिन1111/प्र.क्र.8/सेवा-3दद.1िुलै 2011

20

आस्र्ा5अ

पदभरिी

1.सामान्र्प्रशासनववभागशासनतनणार्क्र.प्रातनमं2007/प्र.क्र.46/0713-अदद.19ऑक्र्ोिर2007
(भरिीप्रक्रक्रर्ारािववणेिािि.)

2.सामान्र्प्रशासनववभागशासनतनणार्

क्र.तनवक/1010/प्र.क्र.08/16-अदद.06ऑक्
र्ोिर
(र्ं कलेखनािन
ू 6मदहनेसर्
ु ीसाठी)

3.महाराष्रशासन,मादहिीिंत्रज्ञान(सा.प्र.वव.)
ववभागाकडीलशासनतनणार्क्र.मािंस

2012/प्र.क्र.277/39दद.04फेब्रव
ु ारी2013
(संगणकपररक्षासाठी)

4.महाराष्रनागरीसेवा(लहानकुर्ूंिाचेप्रतिज्ञापन)
तनर्म2005

5.सामान्र्प्रशासनववभागपररपत्रकक्र.एसआरव्ही-

2000/प्र.क्र.17/2000/12दद.28माचा2005(लहान
कुर्ूंिािािि)

6.शालेर्मशक्षणवक्रीडाववभाग,शासनतनणार्

क्र.राक्रीिो/2002/प्र.क्र.68/क्रीर्स
ु े-2दद.30एवप्रल
2005(खेळाडूस
ं ाठी)

7.सामान्र्प्रशासनववभागशासनतनणार्क्र.पअंक1005/प्र.क्र.36/05/16-अदद.26ऑगस्र्2005
(पदवीिरअंशकालीनसाठी)

8.सामान्र्प्रशासनववभागशासनतनणार्क्र.न्र्ार्प्र-

1009/प्र.क्र.202/09/16-अदद.27ऑक्र्ोिर2009
(प्रकल्पग्रस्िवभक
ू ं पग्रस्िांसाठी)

9.सेवाप्रवेशतनर्मसामान्
र्प्रशासनववभागरािपत्र
दद.18/12/1986(मलवपक-र्ं कलेखकपदासाठी)

10.सेवाप्रवेशतनर्ममहसल
ू ववनववभाग

अधिसच
ू नादद.01/07/10(िलाठीपदासाठी)

11.सेवाप्रवेशतनर्मसामान्र्प्रशासनववभाग

अधिसूचनादद.12/8/86(चिर्
ा ेणीपदासाठी)
ु श्र

12.सेवाप्रवेशतनर्मसामान्र्प्रशासनववभाग

दद.14/11/1980(शासकीर्कार्ाालर्ािीलमोर्ार
आणणिीपवरीलवाहनचालक)

21

आस्र्ा5अ

िदली

1.महाराष्रशासकीर्कमाचा-र्ांचे िदल्र्ांचे
ववतनर्मनआणणशासकीर्किाव्र्ेपारपाडिाना
होणा-र्ाववलंिासप्रतििंिअधितनर्म2005.
2.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.एसआरव्ही-2010/प्र.क्र.210/10/12
दद.30/06/2011
3.शासन पररपत्रक, क्रमांक: एसआरव्ही-2014/मस
ु 34/प्र.क्र.379/12,ददनांक11 फेब्रव
ु ारी, 2015

22

आस्र्ा5अ

तनर्ममिपदोन्
निी

1.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.एसआरव्ही-1088/109/िाराददनांक25
ऑगस्
र्1988
2.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.एसआरव्ही-1089/3654/िारादद.28माचा
1990
3.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.एसआरव्ही-1088/प्र.क्र.11/88/12दद.21
फेब्रव
ु ारी1994
4.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.एसआरव्ही-1095/प्र.क्र.29/95/12दद.22
एवप्रल1996
5.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.िीसीसी2001/1887/प्र.क्र.64/01/16ि
दद.26ऑक्
र्ो.2004

6.महाराष्रववभागीर्दय्ु र्मसेवापरीक्षा(सि
ु ाररि)
तनर्म1993
7. मलवपकसंवगाािन
ु अ.का.संवगाािपदोन्निीसाठी
शासनरािपत्रददनांक7/7/1999
8.िलाठीसंवगाािन
ु मं.अ.र्ापदोन्निीसाठीमहसल
ु 
अहािापरीक्षातनर्म1998
9. शासनमहसल
ू ववनववभागाचेपररपत्रक
क्र.एसआरव्ही-2014/प्र.क्र.025/ई-7,दद.31/1/2014

23

आस्र्ा5अ

सेवाज्र्ेष्ठिार्ादी

1.महाराष्रनागरीसेवा(ज्
र्ेष्ठिेचेववतनर्मन)
तनर्मावली1982

2.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12
दद.21/10/2011

3.महसल
ू ववनववभाग,शासनपररपत्रक

क्र.एसआरव्ही-2014/प्र.क्र.025/ई-7ददनांक
31/01/2014

24

आस्र्ा5अ

कार्मफार्द्र्ाचे
प्रमाणपत्र

1.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.एसआरव्ही-1075/10दद.19/09/1975

2.महाराष्रशासन,सामान्
र्प्रशासनववभाग,शासन
पररपत्रकक्र.स्र्ाप्रपप-1414/(प्र.क्र.73/14)/13-अ
दद.11/09/2014

25

आस्र्ा5अ

रािीनामामंिूरकरणे

महाराष्रशासन,सामान्र्प्रशासनववभाग,शासन
तनणार्क्र.एसआरव्ही-1092/1033/प्र.क्र.33/92/8
दद.02/12/1997

26

आस्र्ा5ि

अधिका-र्ांच्र्ारिा,

1)म.ना.से.(तन.वे.)तनर्मावली1982

स्वेच्छासेवातनवत्त
ृ ी

2)म.ना.से.(रिा)तनर्म1981

पररववक्षाधिनअधिकारी 3)म.ना.से.(वेिन.)तनर्मावली1981
र्ांचाप्रमशक्षण
कार्ाक्रम,नादे र्
प्रमाणपत्र,रिा
27

आस्र्ा5ड

रोखीकरण,सेवातनवत्ृ िी
सवापरीक्षा,अनक
ु ं पा

1)मा.अपरमुख्र्सधचव(सेवा),सामान्
र्

परीक्षा

तनणार्क्रमांकःअकंपा-1004/प्र.क्र.51/2004/आठ, 

वगा3ववगा4चे

राज्र्प्रमशक्षणिोरण23सप्र्ेिंर2011नुसार

भरिी,,एस,एस,डी,

28

प्रमशक्षण

कमाचारीवगाास

प्रशासनववभाग,मंत्रालर्,मुंिईर्ांचक
े डीलशासन

ददनांक22.08.2005
2)मुंिईिमीनअधिग्रहणअधितनर्म,1948
3)महसुलववनववभागमहाराष्
र्ाशासनरािपत्र
ददनांक29ऑक्र्ोिंर1997

प्रमशक्षण
29

अमभलेख

अमभलेखअवलोकनार्ा
दे णे,नागरीकांनािुने
अमभलेखकमीवेळाि
सुजस्र्िीिउपलब्ि ्
करुनदे णे

महसुलववनववभागमंत्रालर्र्ांचक
े डीलरािपत्र
25सप्र्ेिंर2001

िहमसलदारमहसुल

जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसुलशाखा

जिल्हाधिकारीकार्ाालर्अहमदनगरमहसुलशाखेिीलकामकाि

अ.नं अधिकारी/कमाचारी
.

र्ांचे नाव/पदनाम

1

श्रीमिीएच.आर.िडे

2

मॅन्र्अ
ु ल क्रं. 6

िहमसलदारमहसूल

श्रीकैलासिनादा नसाळुंके
अ.का.

संकल

कामाचेस्वरुप/वविर्

न


महसुलशाखेिीलसंपूणा कामकाि

िममन शासकीर्िागामागणी,शासकीर्
1अ

श्रीपंकिराऊि

िममनीवरीलअतिक्रमणतनर्मीिकरणे,
नवीनशिीचीिमीनववक्रीपरवानगी,शिाभंग
तनर्मीिकरणे

2

श्रीकैलासिनादा नसाळुंके
अ.का.

िममन शासकीर्िागामागणी,शासकीर्
1ि

श्रीसुर्क
ा ांिसुमशमओहोळ

िममनीवरीलअतिक्रमणतनर्मीिकरणे,
नवीनशिीचीिमीनववक्रीपरवानगी,शिाभंग

मलपीक

तनर्मीिकरणे
जिल्हाववभािन,वाडर्ांचेमहसुलीगांवाि

3

श्रीशकंरसरु े शिगिापअ.का

श्री.पी.िी.वाकचौरे मलपीक

रुपांिर,सिावपुनरा चना

िममन शासकीर्िागामागणी,शासकीर्
2अ

िममनीवरीलअतिक्रमणतनर्मीिकरणे,
नवीनशिीचीिमीनववक्रीपरवानगी,शिाभंग
तनर्मीिकरणे

4

श्रीशकंरसुरेशिगिापअ.का
श्री.ए.िी.कुलर्ेमलपीक

िममन शासकीर्िागामागणी,शासकीर्
2ि

िममनीवरीलअतिक्रमणतनर्मीिकरणे,
नवीनशिीचीिमीनववक्रीपरवानगी,शिाभंग
तनर्मीिकरणे

5

श्री.एस.व्ही.चौिरअ.का
श्रीएस.के.गोलेकरमलपीक

6

श्रीएस.व्
ही.चौिरअ.का

िममन कोर्ा वार्पदरखास्ि,महालेखापालनागपूर
3अ

िममन बिनशेिीिाििनाहरकिप्रमाणपत्रदे णे

7

श्रीएस.एस.ददवर्े मलपीक

3ि

श्रीएस.व्
ही.चौिरअ.का

िममन बिनशेिीिाििनाहरकिप्रमाणपत्रदे णे,

श्रीप्रददपमहादे वआव्हाड

4अ

गावठाणववस्िारर्ोिना

मलपीक
8

श्रीएस.व्
ही.चौिरअ.का

श्रीप्रददपमहादे वआव्हाड

िममन वनहक्कसंििी
4ि

मलपीक
9

श्रीमिीके.ए.म्हस्केअ.का.
श्रीमिीएस.एच.पर्ाईि

िममन शासकीर्वसूली,आर,आर,सीवसुलीसरकार
5अ

नांवकमीकरणे

मलपीका
10

श्रीमिीके.ए.म्हस्केअ.का
श्रीमिीएस.एच.पर्ाईि

िममन पैसेवारी,उपकरसापेक्षअनुदानवार्प,
5ि

मलपीक

उपववभागीर्अधिकारी,िहमसलदारदै नंददनी,
िमािंदीवकार्ाालर्ीनिपासणी,.र्पालवार्प,
प्रशासन

11

श्री.महें द्रिगन्नार्रामददन

आस्र्ा ववभागीर्चौकशी प्रकरणे,गोपनीर्अहवाल,

अ.का.

कार्ाा

कालिध्द्पदोन्
निी,मत्िावदातर्त्व,आदशा

श्री.सतु नलनारार्णिोडगे

1

िलाठीपरु स्कार.

मलपीक

श्री.रामक्रकसनर्मािीनलवडे



मलपीक
12

श्रीएस.व्
ही.रोडेअ.का

आस्र्ा पदभरिी,िदली,तनर्मीिपदोन्
निी,सेवा

श्रीिे.िी.सुिार,मलपीक

5अ

श्री.िर्दत्ििी.वविािे,मलपीक

रािीनामामंिूरकरणे

श्री.व्
ही.एच.उिाळे ,मलपीक
13

श्री.वार्.एस.कुलकणी,अ.का
श्रीददपकएलममरपगार

आस्र्ा अधिका-र्ांच्र्ारिा,स्वेच्छासेवातनवत्त
ृ ी
5ि

मलपीक
14
15

िेष्ठिार्ादी,कार्मफार्घाचेप्रमाणपत्र,

पररववक्षाधिनअधिकारीर्ांचाप्रमशक्षण

कार्ाक्रम,नादे र्प्रमाणपत्र,रिारोखीकरण,
सेवातनवत्ृ िी

श्रीएस.व्
ही.चौिरअ.का.

आस्र्ा महाराष्
रशासनामाफािघेण्र्
 ािर्ेणा-र्ासवा

श्रीसिीशएनक्षेत्रे मलपीक

5ड

श्रीज्ञानेश्वरएलकांिळे ,

प्रमशक्षण

अ.का.

पररक्षा,अनक
ु ं पाभरिी,एस,एस,डी,परीक्षा
वगा3ववगा4चेकमाचारीवगाास
प्रमशक्षण

मलपीक-ररक्ि
16

श्रीए.व्
ही.कार्े अ.का
मलपीक-ररक्ि

अमभलेख

अमभलेखअवलोकनार्ादे णे,नागरीकांनािन
ु े
अमभलेखकमीवेळािसजु स्र्िीिउपलब्ि ्
करुनदे णे

महसल
ु शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 7
प्रशासकीर् कामकािाचा दृष्र्ीकोन व तनिी तनिाारन संििाने सवा सामान्र्ांचे
परामशाकररिाकरणेिआलेलीव्र्वस्र्ामहसूलशाखेिसहाय्र्कमादहिीअधिकारी,िन

मादहिीअधिकारीवअवपलीर्अधिकारीनेमण्र्पािआलेले असूनत्
र्ांचव्े दारे  मादहिीच्र्ा
अधिकाराच्र्ाअिाान्व
 र्ेववचारण्
र्ािआलेलीमादहिीनागररकांनादे णेिर्ेि.े 

िहमसलदारमहसल
ु


जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा



महसुल शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 8
शासकीर्/अशासकीर् ससमतीचे कामकािाचे वाटपाबाबत
अ.नं.

ससमतीचे नांव

अपर

ससमतीचे काम

जिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकारी

पहाणारे संबिीत

कार्ाालर्ातील

र्ांचे पद

अधिकारी

ससमतीचे काम
पहाणरे कक्ष
अधिकारी

1

औदर्ोधगक
अकृविकवापर

अध्र्क्ष

सहाय्र्भुि

तनवासी

िहमसलदार

उपजिल्हाधिकारी

महसूल

सममिी



िहमसलदारमहसल
ु


 जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसुल शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 9
 महसल
ु शाखेतील अधिकारी व कमाचारी र्ांचे दरू ध्वनी क्रमाक
अ.नं.

अधिकारी/कमाचारी र्ांचे नाव

अधिकारी/ कमाचारी र्ाचं
पदनाम

1

श्रीमिी.हे मलिािडे

2

श्री.एम.व्ही.रामददन

3

श्री.एस.व्ही.रोडे

अ.का.

4

श्री.के.िे.साळुंके

अ.का

श्री.एस.एस.िगिाप

अ.का

6

श्री.डी.एल.कांिळे

अ.का.

7

श्री.वार्.एस.कुलकणी

अ.का

श्री.ए.व्ही.कार्े

अ.का

9

श्री.एस.व्ही.चौिर

अ.का.

10

श्रीमिीके.ए.म्हस्के

अ.का

11

श्रीएसएन.घोंडगे

मलपीक

12

श्रीिे.िी.सुिार

मलपीक

5

8

13

श्रीएस.िी.क्षेत्रे

िहमसलदारमहसल
ू 

कार्ाालर् दरु ध्वनी
क्रमांक

0241-2346028

अ.का

मलपीक

14

श्रीएस.एस.ओहोळ
मलपीक

15

श्रीडी.एल.ममरपगार

मलपीक

16

श्रीआर.एल.नलवडे

मलपीक

17

श्री.एस.एस.ददवर्े

मलपीक

18

श्रीएस.के.गोलेकर

मलपीक

19

श्रीपी.एम.आव्हाड

मलपीक

20

श्री.िे.िी.वविािे

मलपीक

21

श्रीम.एस.एच.पर्ाईि

मलपीक

22

श्री.पी.िी.राऊि

मलपीक

23

श्री.पी.िी.वाकचौरे

मलपीक

24

श्री.व्
ही.एच.उिाळे

मलपीक

25

श्री.ए.िी.कुलर्े

मलपीक

26

श्रीम.र्ी.व्
ही.लगड

िलाठी

27

श्रीआर.एस.मोढवे

मशपाई

28

श्रीके.िे.सोनवणे

मशपाई

29

श्रीडी.िी.करपे

मशपाई

30

श्रीके.सी.िगदाळे

मशपाई

िहमसलदारमहसुल


जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसल
ु शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 10
महसुल शाखा जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर र्ांचे कार्ाालर्ातील अधिकारी व
कमाचारी र्ांच्र्ा वेतनाबाबत
अ.नं.

पद

वेतन श्रेणी ग्रेड पे

1

िहमसलदारमहसल
ू

15600-39100

2

अव्वलकरकून

5200-20200 -3500

3

मलपीक

5200-20200-1900

4

मशपाई

4440-7440

िहमसलदारमहसुल


जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसुल शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 11
2014-2015 र्ा वषाातील लेखा सशषााखाली प्राप्त अनद
ु ान व खचा (कार्ाालर्ीन)
अ.क्र.

लेखासशषा

कार्ाालर्ाचे

प्राप्त

झालेला

नांव

अनुदान

कार्ाालर्ीन

कार्ाालर्ीन

--

--

खचा

खचाासाठी



--

---

शेरा

र्ाशाखेचे
--

कार्ाालर्ीन
खचाािाििचे
अनद
ु ान

प्राप्िहोि
नाही.

िहमसलदारमहसल
ु


जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसल
ु शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 12
ववषर्ः-जिल्
हाधिकारीकार्ाालर्ामाफािदे ण्र्
 ािर्ेणा-र्ापरवान्र्ांचीमादहिी



महसुलशाखेकडूनकोणिाहीपरवानाददलािािनाही.

िहमसलदारमहसुल


जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसुल शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 13

ववषर्ः- महसल
ु शाखेमार्ात दे ण्र्ात र्ेणा-र्ा परवान्र्ाची माहहती महसल
ु
शाखेकडून कोणताही परवाना हदला िात नाही.

िहमसलदारमहसल
ु


जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसुल शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 14

ववषर्ः- संगणकावर उपलब्ि असलेल्र्ा माहहतीचा तपसशल

1)वववविपरवानग्र्ािाििसश
ु ासनपस्
ु िीका,अहमदनगरजिल्हावेिसाईर्वर
मादहिीर्ाकण्
र्ािआलेलीआहे .

2)अनुकंपाभरिीिाििर्ादी

3)पदभरिीिाहीरािवतनवडझालेल्र्ाउमेदवारांचीर्ादी.
4)एन.आर्.सी.सॉप्र्वेअरमध्र्ेअमभलेखं संधचकेचीर्ादीउपलब्िआहे .

िहमसलदारमहसुल


जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसुल शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 15
मादहिी ममळववण्
र्ासाठी नागररकांना उपलब्ि असणा-र्ा सवु विांचा िपशील
िसेच सावाितनक वापरासाठी चालववण्
र्ाि र्ेि असलेल्र्ा ग्रंर्ालर्ाच्र्ा क्रकंवा
वाचनालर्ाच्र्ा कामकांिाच्र्ा वेळांचा कोणत्
र्ाही प्रकारचा िपमशल र्ा कार्ाालर्ाकडे
उपलब्िनाही.

िहमसलदारमहसुल


जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसुल शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 16

ववषर्ः- केंद्र सरकारचा माहहतीचा अधिकार अधिननर्म 2005 अन्वर्े महसुल शाखेतील
सहाय्र्क िन माहहती अधिकारी, िन माहहती अधिकारी व अवपलीर्
अधिकारी र्ांच्र्ा नेमणुकी बाबत
अ.क्र.

शाखेचे नांव

सहाय्र्क

िन माहहती

अवपलीर्

िन माहहती

अधिकारी

अधिकारी

संिधिि

संिधिि

िहमसलदार

संकलनाचे

संकलनाचे

मलपीक

अ.का.

महसुल

अधिकारी
1

महसुलशाखा

िहमसलदारमहसुल


जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

महसुल शाखा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर् अहमदनगर
मॅन्र्ुअल क्रं. 17
ववषर्ः- इतर ववहीत नमुन्र्ातील माहहती
अशा प्रकारची अदर्ाप मादहिी उपलब्ि नाही अशा प्रकारची मादहिी उपलब्ि
झाल्र्ावरअद्र्ाविकरण्र्ािर्ेईल.





िहमसलदारमहसुल

जिल्हाधिकारीअहमदनगरकररिा

