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प रिश 2
शाखा/िवभागाकडील संकलन/कायासन िनहाय िवषय तसेच अ

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

थोड

तपशील

ात िवषय

4
1.(i) महसूल शाखा

1

RB-TAH

2

RB- LR-TAH

3

RB-NT

4

RB-AK-1

5

RB-AK-2

िज ािधकारी कायालयातील महसूल शाखेतील कामकाजाचे पयवे ण करणे.
1) िज ातील तहसीलदार संवगातील र पदां चा अित र कायभार सां भाळणे .
2) िज ािधकारी कायालयाचे कुळविहवाट शाखेकडील कामकाज पहाणे व पयवे ण करणे.
3) अपर तहसीलदार शेतजमीन ायाधीकरण यां चे कामाचा आढावा घेणे.
1) उपिवभागीय अिधकारी व तहसीलदार कायालय,सामा व जमाबंदी तपासणी काय म तयार
करणे.
2) िज ािधकारीकायालय,उपिवभागीय अिधकारी व तहसीलदार कायालया
सामा /जमाबंदी तपासणीतील आ ेप मु यां ची पूतता क न घेणे.

ा केले

ा

1) गृहिनमाण सं था यां ना शासकीय जिमन दान करणे.
2) गृहिनमाण सं थेतील भूखंडां चे ह ां तरण करणे.
3) गृहिनमाण सं थेतील भूखंड भा ाने दे णे/ गहाण ठे वणे यासाठी परवानगी दे णे.
4) शासकीय जिमनीवरील कां दळवनाचे स
ण करणे व अिधसूचना तयार करणे व कां दळवन
तोडीबाबत त ारींचे िनवारण करणे.
5) खाजगी जिमनीवरील कां दळवनाचे स
ण करणे.
6) पाणथळ जिमनीचे स
णाबाबत अहवाल सादर करणे व त ारीच
ं ी दखल घेणे.
7) महारा खाजगी वन संपादन अिधिनयमानुसार शासकीय वन े वन िवभागाकडे ह ां तरीत
करणे.
8) महसूल िवभागाकडील वन जिमनींचे े वन िवभागाकडे ह ां तरीत करणे.
9) झाडतोडीचे
ाव, त ारी याबाबत ा होणा-या अजाबाबत कायवाही करणे.
10) शासिकय दे वरहाटीचे ह ां तरण वन िवभागाकडे करणे.
1) िज ािधकारी कायालयाचे उपिवभागीय अिधकारी/तहसीलदार व इतर महसूल अिधकारी यां ा
मािसक कामकाज व इितवृ तयार करणे.
2) इतर शासकीय सभां ा िटप ा तयार करणे, इितवृ तयार करणे
3) िज ात दौरा करणा-या व र अिधकारी, मं ी महोदय यां ा दौ-यां चे िटपण तयार करणे. सभेचे
कामकाज करणे.
4) िज ािधकारी कायालयातील शाखा मुखां ा सभां चे िनयोजन करणे, इितवृ तयार करणे.
5) कोषागार कायालय तपासणी करणे.
6) शासन र, िवभािगगय राव न महसूल िवभागाला दे ात येणारे िक रझ ए रया पुततेसाठी
कामकाज करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

6

RB-AK-3

थोड

ात िवषय

4
7) िज ािधकारी कायालय तसेच े ीय कायालयां ची आरएफडी तयार करणे व वेळोवेळी आढावा
घेणे.
8) क शासना ा ि भाषा धोरणाची अंमलबजावणी करणे.
9) महाराज अिभयान अंतगत समाधान योजनेचे तालुका रावर अंमलबजावणी करणे.
10) मा. िवभागीय आयु सामा तपासणी व शासन रावरील द ता िनवारण पथकाचे तपासणीचे
मु ां ची पुतता करणे / िनयोजन करणे.
1) शासकीय पड जिमनीचे वैय क, खाजगी कंपनी यां ना
िनवासी/वािण /औदयोिगक योजनासाठी शासकीय जिमन ठरवून दे णे.
2) महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966 व म.ज.मह.(सरकारी जमीनीची िव े वाट लावणे)
िनयम 1971 मधील तरतूदीनूसार शासकीय पड जिमनीचे वैय क,खाजगी कंपनी यां ना
िनवासी/वािण /औदयोिगक योजनासाठी शासकीय जिमन दान करणे.
3) जमीन मागणी करणी ेि य अिधकारी यां चेमाफत चौकशी अहवाल ा क न घेणेत येतो.
आव क वेळी इतर िवभागां चे अिभ ाय घेणेत येतो.(उदा. नगर रचनाकार, सा.बां .िवभाग, आरो
िवभाग, तहसीलदार / उपिवभागीय अिधकारी इ.)
4) ा अहवालानूसार जमीन मु ां कनानूसार िव ीय मयादाचे अिधन रा न
ावाना मंजूरी दे णे
अथवा मा.िवभागीय आयु /शासन यां चे मंजूरीसाठी सादर करणे.
5) महाराज अिभयान कालावधीत क ेह ाने /भाडे पटटयाने वाटप कर ात आले ा शासकीय
जमीनीची तपासणी करणे.
6) दान कर ात आले ा शासकीय जमीनीचे आदे श िज ा संकेत थळावर िस द करणे, दान
केले ा जमीनीचे िठकाणी 18 नमुना माणप िस द करणे
1)शासकीय पड जिमनीचे नगरप रषद व इतर शासकीय खा ां ना िविवध योजनासाठी दान करणे.
2)शासिकय पड जमीनीचे सं था/ ाडा/पयटन/महारा औदयोिगक िवकास महामंडळ
इ.महमंडळाना िविवध योजनासाठी दान करणे

7

RB-AK-4

3) महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966 व म.ज.मह.(सरकारी जमीनीची िव े वाट लावणे) िनयम
1971 मधील तरतूदीनूसार शासकीय पड जिमनीचे नगरप रषद व इतर शासकीय खा ां ना तसेच
सं था/ ाडा/पयटन/महारा औदयोिगक िवकास महामंडळ इ. िविवध योजनासाठी दान करणे.
ावाना मंजूरी दे णे
4) ा अहवालानूसार जमीन मु ां कनानूसार िव ीय मयादाचे अिधन रा न
अथवा मा.िवभागीय आयु /शासन यां चे मंजूरीसाठी सादर करणे.
5) जमीन मागणी करणी ेि य अिधकारी यां चेमाफत चौकशी अहवाल ा क न घेणेत येतो.
आव क वेळी इतर िवभागां चे अिभ ाय घेणेत येतो. (उदा. नगर रचनाकार, सा.बां .िवभाग, आरो
िवभाग इ.)
1) भाडे प याने /क ेह ाने िदले ा शासकीय जिमनीच
ं ी शथभंगां ची करणे शोधून काढणे व
कायवाही करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

8

RB-AK-5

9

RB-AK-6

थोड

ात िवषय

4
2) क ेह
व भाडे प ाने ा झाले ा जिमनी ा शथभंग करणी मा. अपर िज ािधकारी
यां जकडे महारा जिमन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 53 नुसार नोटीस काढू न सुनाव ा
लावणे.
3) क ेह
शथभंग करणी संि
िटपणी सादर क न ासंबंधात आदे श िनगिमत करणे व
शासन / िवभागीय आयु कायालयास अहवाल सादर करणे.
1) शासकीय जिमनीवरील अित मणे दू र करणे व िनयमानुकूल करणे.
2)
ुत करणी शासकीय जिमनीवरील अित मण िनदशनास आलेनंतर करणी
तहसीलदार/िवभाग मुख यां चेकडून करणी अित ण दू र करणे अथवा िनयमानुकूल करणेबाबत
चौकशी अहवाल व अिभ ाय ा क न घेणे.
3) अित मण िनयमानुकूल करावयाचे झा ास महारा जमीन महसून अिधिनयम 1966 चे कलम
51 तसेच महारा जमीन महसूल (सरकारी जिमनीची िव े वाट लावणे) िनयम 1971 चे कलम 43
नुसार कागदप े पूतता क न घेऊन जािहरनामा िस द क न येणा या हरकतीवं र सुनावणी घेउुन्
िव ीय मयादे ा अधीन रा न िनयमानूकूल कर ासाठी मा. िवभागीय आयु यां चेमाफत
शासनाकडे
ाव सादर करणे.
4) तटीय िविनयमन प रमंडळ े (सीआरझेड)
5) तटीय िविनयमन परीमंडळ े ासाठी िज ा रावर सिमती गिठत करणे.
6) सीआरझेड े ाम े असलेले िवनापरवाना बां धकामाचा स क न घेणे.
7) सीआरझेड े ामधील िवनापरवाना बां धकामाबाबतची करणे सिमतीसमोर ठे ऊन ाबाबत
िनणय घेणे.
8) अनिधकृत धािमक थळां वर कायवाही करणे.
9) िज यातील अनिधकृत धािमक थळां चा स क न घेणे.
10) आढळू न आले ा अनिधकृत धािमक थळां ची करणे सिमतीसमोर सादर क
करण पर े
िनणय घेऊन सदरचे करण िनयमानुकून/िन ासन/ थलां तर करावयाचे झा ास ानुसार पुढील
कायवाही करणे. व ा माणे मा. िवभागीय आयु यां चेकडे अहवाल सादर करणे.

10

11

RB-AK-7

RB-AK-8

1) मा.उ
ायालय / सव
ायालयात दाखल झाले ा महसूल िवषयक दा ां ची मािहती
संकिलत करणे.
2) ायालयीन करणी संबंधीत अिधका-यां ना उप थत राहणेबाबत ािधकृत करणे.
3)

ायालयीन दा

ाम े शासनातफ कामकाज पाहणेसाठी शासकीय अिभयो

े ािधकृत करणे.

4) ायालयीन दा ाम े ािधकृत केले ा शासकीय अिभयो ां ना वकील फी ची होणारी र
आदा करणेबाबत कायवाही करणे.
1) िदवाणी ायालय, िज ा ायालयात दाखल झाले ा महसूल िवषयक दा ां ची मािहती
संकिलत करणे.
2) ायालयीन करणी संबंधीत अिधका-यां ना उप थत राहणेबाबत ािधकृत करणे.
3)

ायालयीन दा

ाम े शासनातफ कामकाज पाहणेसाठी शासकीय अिभयो

म

े ािधकृत करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

RB-L-1

12

13

14

महसूल शाखा, नवीन शासिकय
इमारत, दु सरा मजला, खो. .202 ,
िज ािधकारी कायालय र ािगरी
दु . .02352-223602 इमेलrevenuecollector@yahoo.in

RB-L-2
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4) ायालयीन दा ाम े ािधकृत केले ा शासकीय अिभयो ां ना वकील फी ची होणारी र म
आदा करणेबाबत कायवाही करणे.
1) महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966 व म.ज.मह.(सरकारी जमीनीची िव े वाट लावणे) िनयम
1971 मधील तरतूदीनूसार शासकीय पड जिमनीचे ामपंचायत/िज ा प रषद यां ना िविवध
योजनासाठी दान करणे.
2) ा अहवालानूसार जमीन मु ां कनानूसार िव ीय मयादाचे अिधन रा न
ावाना मंजूरी दे णे
अथवा मा.िवभागीय आयु /शासन यां चे मंजूरीसाठी सादर करणे.
3) जमीन मागणी करणी ेि य अिधकारी यां चेमाफत चौकशी अहवाल ा क न घेणेत येतो.
आव क वेळी इतर िवभागां चे अिभ ाय घेणेत येतो.(उदा. नगर रचनाकार, सा.बां .िवभाग, आरो
िवभाग इ.)
1) सेवापु के अदयावतीकरण.
2) वेतनवाढ.
3) िकरकोळ रजा मंजूरी
4) अिजत/प रवत त रजा मंजूरी
5) िज ा मागासवग य क
6) कोषागार िवषयक व बँक िवषयक बाबी
7) औदयोिगक िबनशेती,धािमकिबनशेती िटपणी तयार करणे
1) र ािगरी,िचपळू ण,खेड,राजापूर,दापोली नगरप रषद ह ीतील िनवासी वािण िबनशेती सनद व
इमारत बां धकाम ा
ाव तहसीलदार यां चेकडे अिभ ायासाठी पाठिवणे .
2) तहसीलदार यां चे अिभ ाय ा झालेनुसार महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम
42अ नुसार अकृिषक सनद दे णे.
3) गुहागर,दे व ख,लां जा,मंडणगड, नगरपंचायत ह ीतील िनवासी/वािण /मोबाईल टॉवर िबनशेती
आदे श परवानगीबाबत ा
ाव तहसीलदार यां चेकडे
थळपाहणी, नगर रचनाकार
यां चेकडे तां ि क अिभ ाय, उपिवभागीय अिधकारी यां चेकडे भुसंपादन अिभ ाय व लघुपाटबंधारे
िवभाग यां चेकडे अिभ ायासाठी पाठिवणे .
4) सव िवभागां चे अिभ ाय ा झालेनुसार महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 44
नुसार अकृिषक परवानगी दे णे.
5) िबनशेती कमी जा प के/दु
ी आदे श/मोजणी करणे/िबनशेती संबंधी शासन,आयु
यां जकडील प
वहार व इतर कामे.
6) शै िणक िबनशेती परवानगीबाबत चौकशी अिधकारी यां जकडे अिधकार अिभलेखा माणे करणी
चौकशी करणेसाठी करण पाठिवणे व अहवाल ा क न घेणे.
7) नगररचनाकार यां चेकडून अिभ ाय घे ासाठी करण पाठिवणे .
8) भूसंपादनबाबत भूसंपादन अिधकारी यां चे अिभ ायासाठी करण पाठिवणे .
9) लघुपाटबंधारे िवभागाकडून जिमन लाभ े / बुडीत े ात आहे अगर कसे याब ल अिभ ाय घेणे.
10) महािवतरण / सावजिनक बां धकाम / िज.प.बां धकाम यां चेकडून उ
र ाबाबत अिभ ाय घेणे.

दाबाची वीजवािहनी /

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1
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11) उप अिध क भूिम अिभलेख यां जकडे मोजणीसाठी करण पाठिवणे .
12) सव िवभागां चे अिभ ाय ा झालेनंतर िटपणी मंजूरीसाठी सादर क न महारा जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 44 नुसार अकृिषक परवानगी दे णे.
1) शासकीय अ,ब,क प के वसुलीची मागणी िनि त क न उपिवभागीय अिधकारी व तहसीलदार
यां न इ ां क ठरवून दे णे.
2) ास णाली नूसार शासकीय वसुली मु लेखाशीष 0029 जमीन महसूल, 0045 करमणूक कर
शु
व 0853 गौण खिनज वसूली प के तयार करणे व दरमहा आढावा घेणे व ानुसार
वसूलीबाबतचा मािसक अहवाल मा.िवभागीय आयु
व शासनास सादर करणे.
3) 0029 जमीन महसूल या मु लेखाशीषाखालील जमा र मां चा ताळमेळ घेवून दरमहा प के
तयार क न मा.महालेखापाल मुंबई व मा.िवभागीय आयु यां ना अहवाल सादर करणे
4)महारा जमीन महसूल 1966 चे कलम 221 नुसार महसूल वसूली माणप ानुसार थकीत
र माची वसूली करणे व दरमहा प के तयार क न मा.िज ािधकारी यां ा मा ेतेने शासनास
अहवाल सादर करणे,
5)मा. ायालयाकडून ा होणा या दं ड वसूल कर ाबाबतचे वॉरं ट म े महारा जमीन महसूल
1966 चे कलम 221 नुसार दं ड वसूली करणे.
6)शासिकय व िनमशासकीय िवभागाकडून महसूल वसूली संदभात ा होणा या
ावावर
कायवाही करणे.
1) महारा जिमन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 85 माणे जिमनीचे वाटप करणेबाबत
ाव
तहसीलदार यां चेकडे पाठिवणे .
2) िदवाणी ायालयाकडून कोट वाटप कूमना ा माणे अंमलबजावणी कर ासाठी करणे
तहसीलदार, उप अिध क भूमी अिभलेख यां चेकडे पाठिवणे .
3) महारा जिमन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 139 नुसार ह िनशाणी काय म तयार करणे.
4) पोट िह ा मोजणीसंदभात ा अजाबाबत कायवाही करणे.
5) म.ज.म.संिहता 1966 चे कलम 106 अ ये े दु
ी करणाबाबत कायवाही करणे.
6) महाराज अिभयान िव ारीत
पात िज ात राबिवणे , ाबाबतचा गती अहवाल वेळोवेळी
ा क न घेऊन शासनाकडे सादर करणे,
7) महाराज अिभयान अंतगत ा होणा या अनुदानाचे वाटप करणे.
1) आवक जावक टपालाचे संकलनिनहाय वाटप करणे व नोंदी संगणकात घेणे.
2) शाखेकडील िविवध प ां ा नोंदवहया घेऊन, ाचा पाि क व मािसक गोषवारा काढणे.
3) महारा जिमन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 70 नुसार पाणी उचल परवानगी दे णे व दर
ठरिवणे .
4) महारा जिमन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम नुसार औ ोिगक व अकृिषक योजनासाठी
पाणी उचल परवानगीचे आदे श िनगिमत करणे व दर ठरिवणे.
5) खरीप िपकां ची हंगामी, सुधा रत व अंितम पैसेवारी गाविनहाय जािहर करणे.
6) गाव नमु ां ची मागणी ा क न घेणे व ा माणे शासकीय मु णालयाकडून नमुने ा क न
ते तालुकािनहाय िवतरीत करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक
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7) जमाबंदी लेखािवषयक िज ा नमुने तयार करणे.
1) शासकीय गावठाण जमीनीबाबत ा होणारे
ाव व त ारी अजाबाबत कायवाही करणे.
2) आकारी पड जिमनीची मािहती संकिलत करणे व ापुढील कायवाही.
3) िनमखारे पाणी म

संवधनसाठी जिमनी ह

ां त रत करणे.कोळं बी संवधनासाठी िवतरण करणे.

4) महारा जिमन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 126 नुसार गावठाण अिधसूचना िस द करणे.
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1) िज ािधकारी यां नी केले ा तपासणी मुदयां ची संबंधीत कायालयाकडून पुतता क न घेणे.
2) उपिवभागीय अिधकारी/तहसीलदार/िज ािधकारी/ शासन/आयु
रावरील प के संगणकावर
टं किल खत क न, िटप ा तयार करणे.
3) अिवभा स ा कार ा जिमन िव ीस परवानगी दे णे.
1) महारा जिमन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 4 नुसार महसूली वा ां चे नवीन महसूली
गावात पां तर करणेसंदभात तहसीलदार यां चेकडून
ाव मागणी करणे व ाबाबत पा गावां ची
अिधसूचना मा तेसाठी मा. िवभागीय आयु यां जकडे सादर करणे.
2) तलाठी सजां ची पुनरचना करणेबाबत तहसीलदार यां चेकडून
ाव घेणे.
3) तलाठी सजां ची पुनरचना
ाव शासनाकडे सादर करणे.
4) मंडळ अिधकारी कायालयां ची पुनरचना करणेबाबत तहसीलदार यां चेकडून
ाव घेणे.
5) मंडळ अिधकारी कायालयां ची पुनरचना
ाव शासनाकडे सादर करणे.
6) सामा उपकर, वाढीव उपकर, थािनक उपकर सापे अनुदान व ो ाहन अनुदान िज ा
प रषदाना िवतरीत करणे.
7) वाढीव उपकर, थािनक उपकर सापे अनुदान व ो ाहन अनुदान पंचायत सिमती यां ना
िवतरीत करणे.
8) ामपंचायत उपकर अनुदान व माफ केले ा जिमन महसूलावरील उपकर अनुदान ामपंचायती
िनहाय िवतरीत करणे.
9) माफ केले ा जिमन महसूलावरील सामा उपकर, वाढीव उपकर िज ाप रषद व पंचायत
सिमतीना िवतरीत करणे.
1) तहसीलदार यां ा मािसक दै नंिदनी ा क न घेवून ावर अिभ ाय नमूद क न तहसीलदार व
उपिवभागीय अिधकारी यां ना अिभ ाय पाठवणे .
2) उपिवभागीय अिधकारी यां ा मािसक दै नंिदनी ा क न घेवून ावर अिभ ाय नमूद क न
उपिवभागीय अिधकारी व मा.िवभागीय आयु यां ना अिभ ाय पाठवणे .
3) अपर िज ािधकारी यां ा मािसक दै नंिदनी ा क न घेवून ावर अिभ ाय नमूद क न अपर
िज ािधकारी व मा.िवभागीय आयु यां ना अिभ ाय पाठवणे.
4) उपिवभागीय अिधकारी व तहसीलदार यां चा वािषक कायमु

ां कन अहवाल व

ावरील अिभ ाय.

5) नाग रकां ची सनद ती वषर् ◌ी अदयावत करणे व या िवषयाचे कामकाज करणे.
6) महसूल सभा/अ सभा/दौरा काय मा ा सभेचे PPT तयार करणे व सादरीकरण करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक
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1) उपिवभागीय अिधकारी व तहसीलदार कायालय सामा
करणे.
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व जमाबंदी तपासणी काय म तयार

2) अंतगत लेखाप र ण तपासणीतील आ ेपां बाबत.
3) िज

23

ात िवषय

ातील इतर कायालयां ची तपासणी व

ासंबंधीत कामकाज.

1) तगाई कज व अनुषंिगक कामे.
1) शासकीय जमीनीची मािहती संकिलत करणे व नोंदव ा अ ावत ठे वणे.
2) शासकीय जमीन दानाबाबतचे आदे श िज ा ा संकेत थळावर िस द करणे व मािहती
अ ावत ठे वणे.
1) शासकीय जिमनी धािमक योजनासाठी ठरवून दे णे.
2) मािहतीचा अिधकार 2005 अंतगत शासकीय जिमनी संदभात येणा-या अजावर कायवाही करणे.
1) महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966 व म.ज.मह.(सरकारी जमीनीची िव े वाट लावणे) िनयम
1971 मधील तरतूदीनूसार शासकीय पड जिमन, िविहर,तळी,तलाव व जॅकवेल इ ादी बां धणेसाठी
दान करणे.
2) जमीन मागणी करणी ेि य अिधकारी यां चेमाफत चौकशी अहवाल ा क न घेणेत येतो.
आव क वेळी इतर िवभागां चे अिभ ाय घेणेत येतो.(उदा. नगर रचनाकार, सा.बां .िवभाग, आरो
िवभाग इ.)
3) ा अहवालानूसार जमीन मु ां कनानूसार िव ीय मयादाचे अिधन रा न
ावाना मंजूरी दे णे
अथवा मा.िवभागीय आयु /शासन यां चे मंजूरीसाठी सादर करणे.
4) शासकीय/खाजगी जमीन मोजणी संदभातील ा
करणे िज ा अधी क/उप अधी क भूमी
अिभलेख यां जकडे आव क कायवाहीसाठी पाठिवणे .
1.(ii) िबशोमो शाखा
1) अनिधकृत अकृिषक वापरा ा करणां ची छाननी क न उप अिध क भूिम अिभलेख यां जकडे
मोजणीसाठी करण पाठिवणे .
2) चौकशी अिधकारी यां जकडे अिधकार अिभलेखा माणे करणी चौकशी करणेसाठी करण
पाठिवणे व अहवाल ा क न घेणे.
3) नगररचनाकार यां चेकडून अिभ ाय घे ासाठी करण पाठिवणे .
4) भूसंपादनबाबत भूसंपादन अिधकारी यां चे अिभ ायासाठी करण पाठिवणे .
5) लघुपाटबंधारे िवभागाकडून जिमन लाभ े / बुडीत े ात आहे अगर कसे याब ल अिभ ाय घेणे.
6) महािवतरण / सावजिनक बां धकाम / िज.प.बां धकाम यां चेकडून उ दाबाची वीजवािहनी /
र ाबाबत अिभ ाय घेणे.
7) उपरो अिभ ाय ा झा ावर िटपणी मंजूरीसाठी सादर करणे.
8) र ािगरी िज ा औदयोिगक योजनाथ िबनशेती परवानगी
9) र ािगरी िज ा धािमक योजनाथ िबनशेती परवानगी

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

28

29

महसूल शाखा,नवीन शासिकय
इमारत, दु सरा मजला, खो. .202 ,
िज ािधकारी कायालय र ािगरी
दु . .02352-223602 इमेलrevenuecollector@yahoo.in

NA-AK-2

NA-L-1

थोड

ात िवषय

4
1) नागरी व ामीण े ातील अकृिषक माणदर िनि त कर ाबाबत उपिवभागीय अिधकारी,
तहिसलदार यां जकडून अहवाल ा क न घेणे.
2) अकृिषक माणदर तालुकािनहाय, गाविनहाय तयार क न अिधसूचना तयार करणे व मंजूरीसाठी
शासन रावर सादर करणे.
3) शासनाकडील काय मानुसार िन ारप क व वाजीब उल अज तयार कर ाबाबततहसीलदार
यां चेकडून अहवाल ा क न घेणे व ास मा. िज ािधकारी यां ची मा ता घेऊन अिधकार
अिभलेखाम े अंमल दे ासाठी तालुका रावर पाठिवणे .
4) तालुकािनहाय दे व थान कॅश आलाऊ दे य असणा-या दे व थानां ची तालुकािनहाय मािहती
संकिलत करणे.
5) आव क िनधीची मागणी शासनाकडे क न ाचे तालुकािनहाय िवतरण करणे.
6) दे व थान कॅश अलाऊ संदभात ा त ारीच
ं ा िनपटारा करणे.
7) मुंबई िव
कायदा अंतगत दाखल होणा-या दा ां बाबत कायवाही करणे.
8) महारा जिमन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 220 नुसार नाममा मु ावर शासन जमा
केले ा जिमनी मूळ मालकास परत दे ाबाबत कायवाही करणे.
1) रे खां कन परवानगी िमळणेसाठी ा अजाबाबत नगररचनाकार यां चे अिभ ाय मागिवणे.
2) उप अिध क भूिम अिभलेख यां जकडे मोजणीसाठी करण पाठिवणे .
3) चौकशी अिधकारी यां जकडे अिधकार अिभलेखा माणे करणी चौकशी करणेसाठी करण
पाठिवणे व अहवाल ा क न घेणे.
4) नगररचनाकार यां चेकडून मोजणीनुसार अंितम अिभ ाय घे ासाठी करण पाठिवणे .
5) भूसंपादनबाबत भूसंपादन अिधकारी यां चे अिभ ायासाठी करण पाठिवणे .
6) लघुपाटबंधारे िवभागाकडून जिमन लाभ े / बुडीत े ात आहे अगर कसे याब ल अिभ ाय घेणे.
7) महािवतरण / सावजिनक बां धकाम / िज.प.बां धकाम यां चेकडून उ दाबाची वीजवािहनी /
र ाबाबत अिभ ाय घेणे.
8) उपरो अिभ ाय ा झा ावर िटपणी मंजूरीसाठी सादर करणे.
9) ायालयीन दावे
1) मािसक/ ैमािसक प के तयार करणे
2) ायालयीन दावे
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NA-L-2

3) शाखेकडील मािहतीचे अिधकारातील अजावर कायवाही क न मािहती अिधकारी यां चेकडे ठे वणे.
4) शाखेची आ थापना
5) आवक टपालाची नोंद घेणे.
6) अनिधकृत िबनशेती वापर करणां त कायवाही करणे.
2.आ थापना शाखा,

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

31

32

33

थोड

ात िवषय

4

EST-AK-1

1) गट क व गट ड संवगातील र पदे भरणे
2) अ ल कारकून /मंडळ अिधकारी/िलपीक/वाहनचालक/ िशपाई यां ा बद
3) िज ा आ थापनेवरील गट क व गट ड मधील कमचा-यां ना पदो ती दे णे
4) आ थापना िलपीक 10 व ७ यां चे पयवे ण
5) जनगणना कमचारी, हजेरी सहा क िनयु ीबाबतचे कामकाज.
6) कमचारी यां चे राजीनामा मंजूरीबाबतचे कामकाज
7) मािहतीचा अिधकारां तगत अजाबाबत कामकाज पाहाणे.

EST-AK-2

1) िवभागीय चौकशी करणे
2) िनलंिबत अिधकारी/कमचारी करणे
3) लाचलुचपत ितबंधक कारवाईखालील/शासिकय अफरातफर करणे
4) महारा शासिकय ायािधकरण/उ
ायालयाकडील करणे
5) अपर आयु , कोकण िवभाग यां चेकडील सेवािवषयक अिपल
6) िनलंबन/वेतनवाढ रोखणे/सेवेतून कमी करणे/बडतफ करणे याबाबतची मािहती
7) म ा व दािय यां ची वािषक िववरणे सादर करणे
8) आ थापना िलपीक 9 यां चे पयवे ण

EST-AK-3

1) अनुकंपा त ावरील िनयु ी
2) महारा लोकसेवा आयोग, कमचारी चयन आयोग मुंबई, आरो
परी ा, िश क पा ता परी ा, इ ादी सव परी ा
3) कोतवाल कमचा-यां ना गट ड म े पदो ती दे णे
4) शासकीय मिहला त ार िनवारण सिमतीचे कामकाज
5) अपंग उपकरणाबाबत कामकाज पाहाणे .
6) आ थापना िलिपक 6 चे पयवे ण
7) ई-ऑफीस

िश ण अ

ाबाबतची कायवाही

ास म वेश

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

4

EST-AK-4

1) मागासवग य/इतर मागासवग य कमचा-यां चे जातीचे माणप ाची पडताळणी
ाव सादर करणे.
2) िलपीक, अ ल कारकून, मंडळ अिधकारी, िशपाई, पहारे करी, नाईक व वाहन चालक यां ा
े ता यादी तयार करणे व िस द करणे, तलाठी संयु
े ता यादी तयार करणे
3) गट क व गट ड मधील सव िबंदूनामावली नोंदवही
4) िज ा आ थापनेवरील सव संवगातील मंजूर पदे / र पदां ची मािहती संकिलत करणे व
ाबाबतची मािसक प के बैठकीसाठी सादर करणे
5) अपर िज ािधकारी/ उपिज ािधकारी/ तहिसलदार/नायब तहिसलदार ैमािसक सूची
6)आ थापना िलिपक 8 यां चे पयवे ण
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आ थापना शाखा, िज ािधकारी
35 कायालय, र ािगरी, नवीन शासकीय
इमारत, पिहला मजला, म नं. 103,
ई-मेल आयडी rtg_est@rediffmail.com

EST-AK-5

36

EST-L-6

37

EST-L-7

थोड

ात िवषय

1) अिधसं
सहा क िज ािधकारी/प रिव ाधीन उपिज ािधकारी, तहिसलदार, नायब
तहिसलदार यां चे िश ण काय म तयार करणे, िश ण कालावधीचे मु ां कन अहवाल सादर
करणे
2) सेवां तगत आ ािसत गती योजना (कालब द पदो ती योजना) याबाबतची कायवाही.
3) िज ा आ थापनेवरील अिधकारी/कमचारी यां चेिव दचे त ारी अजाची चौकशी बाबत.
4) िज ािधकारी कायालयातील उपिज ािधकारी, तहसीलदार, नायब तहिसलदार, अ ल कारकून,
िलपीक, िशपाई यां ची वेतनिनि ती बाबतची कायवाही.
1) अ थायी कमचा-यां ना कायमपणाचे फायदे माणप दे णेबाबत..
2) मानीव िदनां काबाबतचा
ाव तयार करणे
3) अ थायी पदे पुढे चालु ठे व ाचे
ाव सादर करणे
4) आ थापना ३ व आ थापना 1 यां ा कामात सहा
5) महसूल िवभागाकडील सुधा रत आकृतीबंधाचा
ाव सादर करणे.
6) पगत झालेली पदे पुनिजिवत कर ाचा
ाव सादर करणे.
7) आ थापना ३ व आ थापना 1 यां ा कामात सहा
1) कमचा-याचे आं तर िवभाग बदलीचे
ाव व र कायालयात सादर करणे.
2) अिधकारी /कमचारी यां चे गोपनीय अहवाल संकिलत करणे वा सं ारण करणे
3) सेवाखंड मािपत/सेवा संल कर ाबाबतची कायवाही
4) तलाठी पुर ार दे णेबाबत
ाव सादर करणे बाबतची कायवाही
5) उ ृ काम करणा-या अिधकारी कमचारी यां चा रा
रावर गौरव- स ान कर
ाव

ाबाबतचे

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

38

39

40

EST-L-8

थोड

ात िवषय

4
1) आवक-जावक व इतर संकीण िवषय.
2) िज ा आ थापनेवरील अिधकारी/कमचारी यां चेिव
3) यशदा िश ण व अ ◌ा कायालयीन िश ण
4)इतर संिकण िवषय

दचे त ारी अजाची चैकशी बाबत

EST-L-9

1) सेवािनवृ होणा या कमचा यां ची यादी तयार करणे व ानुसार पुढील कायवाही करणे.
2) िहंदी/मराठी परी ा सूट दे ाचे
ाव तयार करणे.
3) महसूल अहता परी ा (िलपीक/तलाठी संवग)
4) िवभागीय दु म सेवा परी ा िलपीक संवग
5) कमचा यां ा चा र य डताळणीबाबत कामकाज पाहाणे .
6)कमचा ां ा े ा सेवािनवृ ीबाबत आव क कायवाही करणे.
7)कमचा यां ा सेवािनवृ ीबाबत आव क कायवाही करणे.
8) कमचा यां ना वयाची 50 वष पूण झा ाने िवभागीय दु म सेवा परी व महसूल अहता
परी उ ीण हो ापासून सूट दे णेबाबत कायवाही करणे.

EST-L-10

1) आ थापना शाखेची आ थापना
2) अिधकारी/कमचारी यां ची रजा मंजूरीबाबतची कायवाही
3) अिजत रजेचे रोख सममू मंजूर करणे
4) अित र कायभाराचे िवशेष वेतन मंजूरी बाबतची कायवाही
5) संपकािलन उमेदवाराची मािहती संकिलत करणे
6) आगाऊ वेतनवाढीचे
ावाबाबत कामकाज
7) महाराज अिभयानाअंतगत गट अ ते ड संवगातील अिधकारी/कमचारी यां ची सेवापु
अ यावतीकरणाचा मािसक अहवाल सादर करणे.
3.उपिचटणीस शाखा,

41

DC-AK-1

1. श परवाना अज मंजूर/ नामंजूर करणे
2. श परवाना े वाढिवणे
3. काडतूस परवाना - के
परवाना बाबत..
4. श परवा ाची िज यात नोंदणी करणे
5. िबगरपरवाना श बाळग ाबदद् ल दोषारोपप
परवानगी दे णे
6. महारा झोपडप ीदादा, हातभ ीवाले , ओषधी

ायालयात दाखल कर
िवषयक गु े गार यां

ासाठी
ा

के

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

थोड

ात िवषय

4
िवघातक कृ ां ना आळा घाल ाबाबत अिधिनयम 1981
7. पोलीस क डीत असताना मृ ू पावले ा
ीब
ं ाबत मानवी ह
अहवाल सादर करणे

आयोगास

8. सीआरपी १९७३ अ ये दे ाषारोप प दाखल करण बाबत..
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DC-AK-2

43

DC-AK-3

44

उपिचटणीस शाखा,िज ािधकारी
कायालय र ािगरी दु र नी मांक :
02352-223573

DC-L-1

1. सावजिनक करमणूक व मनोरं जनाचे जागे ा अनु
ी दे णे व ाची
नुतनीकरणपेटोिलयम पदाथ अ.ब.क. साठा कर ास ना हरकत दाखले
दे ा ा
ावां ची छाननी करणे.
2. िव ोटक / पेटोिलयम कायदयाखालील दाखल झाले ा खट ाबाबत दोषारोप
प
ायालयात दाखल करणे
3. पेटोिलयम पदाथ अ ब क साठा कर ास ना हरकत दाखले दे ा ा
ावां ची छाननी करणे
4. िव ोटक कायदयाखालील परवानगी/नाहरकत माणप दे ाबाबत
5. खटले मागे घे ाबाबत शासनाकडे पाठिव ा ा
ावां वर कायवाही करणे
6. परकीय चलन काय ाखाली माणप दे णे
7. पयावरण व दू षण संदभात कायवाही करणे
8 . मुंबई दा बंदी अिधिनयम 1949 अंतगत करणे
9. िनखात िनधी करणे हाताळणे
10. िव ीय सं थामधील िहतसंबंधां चे संर ण िवषयक बाबी
11. नी दु षण कायदयाची अंमलबजावणी संदभात कायवाही करणे
1.वृ प े टायटल, े रीिफकेशन, िड ेरेशन व अनुषां िगक काम.
2. आठवडा गोपनीय अहवाल
3. िज ा सरकारी वकील/ सरकारी अिभयो ा तसेच सहा क सरकारी वकील व
अित र सरकारी अिभयो ा यां ा न ाने िनयु ीबाबत नािमका
मागिवणेबाबत..
4. ितपूित योजना
5. िवशेष कायकारी अिधकारी यां ा िनयु ा
6. कै ां ची संिचत रजा मुदतपूव मु ेसाठी कारागृह अिध क यां जकडे िशफारस
करणे
7. िस ु रटायझेशन कायदया अंतगत दाखल केसीस संदभात कायवाही करणे
8. िवज िनयमन 2003 अंतगत दाखल केसेस संदभात कायवाही करणे
9 . उपिवभागीय पोलीस अिधकारी दै नंिदनी
10. अनु.जाती /जमाती ितबंधक कायदयाखालील अंमलबजावणी करणे
1. िविवध ायालयाकडून ा आदे शा माणे मु े मालाची िव े वाट लावणे
2. परवा ावर ि तीय/तृतीय श मंजूरीबाबत कायवाही करणे.
3. परवा ावर रटनर णून नावाची नोंद करणे.
4. मा.िवभागीय आयु यां चेकडील ा श परवाना अिपल आदे शावर
सुनावणी घेणे व िनणय दे णे

अ. .
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कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
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फॅ
मांक : 02352-226250
ई-मेल :
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5. सायबर कॅफे परवाना मंजूरी/नामंजूर करणे
6.बोटींग परवाना मंजरी/नामंजूर करणे
7. जे परवाना मंजूरी/नामंजूर करणे
8. फटाका परवाना मंजूरी/नामंजूर करणे
9. लाऊड कर परवाना मंजूरी/नामंजूर करणे
10. डीओ खेळघर परवाना मंजूरी/नामंजूर करणे
1. कायदा व सु व थेकामी कायकारी दं डािधकारी यां ची नेमणूक करणे
2. शासकीय वाहने पोलीस बंदोब ासाठी अिध हण करणे
3. िज यात मुंबई पोलीस अिधिनयमाखाली मनाई आदे श जारी करणे
4. उपोषण, रा ा रोको, आ दहन, आं दोलनाचे अनुषंगाने कायदा व सु व थेचे
ि ने कायवाही करणे
5. कायदा व सु व था संदभातील त ार अज
6. सागरी सुर ा सिमतीबाबत कायवाही करणे
7. र ा सुर ा सिमती संदभात कामकाज
8. बोगस डॉ् र पुनिवलोकन सिमती संदभात कायवाही करणे
9. दे श
माणप दे णेबाबत कायवाही करणे
10. आठवडा बाजार मंजूरी
11. महा ा गां धी तंटामु गाव मोिहम बाबत कायवाही करणे
12 िज ा शां तता सिमतीबाबत कायवाही करणे.
1. श खरे दीसाठी मुदतवाढ दे णे
2. श खरे दी - िव ी वहारास मंजूरी दे णे
3. श ां ची नोंद परवा ावर करणे/केलेली नोंद र करणे
4. श परवाना नुतनीकरण करणे
5. अनामत असले ा श ां ा िकंमत िनि त करणे
6. सरकार जमा असले ा व िकंमत झाले ा श ां ची िव ी करणे
7. मृत श परवाना धारकां ची नोंद नोंदवहीत ठे वून सा ां िकत करणे
8. अनामत श परत करणेबाबत.
9. श े िकंवा दा गोळा यां ची वाहतुक
10. परवा ां चे संगणकीकरण करणे
11.बोटींग परवाना नोंदी घेणे/ रदद करणे व नुतनीकरण
12. सायबर कॅफे परवाना नोंदी घेणे/ रदद करणे व नुतनीकरण
13. लाऊड कर परवाना नोंदी घेणे/ रदद करणे व नुतनीकरण
14. जे परवाना नोंदी घेणे/ रदद करणे व नुतनीकरण
15. फटाका परवाना नोंदी घेणे/ रदद करणे व नुतनीकरण
16. डीओ खेळघर परवाना नोंदी घेणे/ रदद करणे व नुतनीकरण
1. कायकारी दं डािधकारी व उपिवभागीय कायालयातील फौजदारी करणां चा आढावा
घेणे व मासीक प के तयार करणे
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2. उपिचटणीस शाखेतील आ थापना िवषयक बाबी सां भाळणे / टपाल संकलन िनहाय वाटप करणे
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TNC-AK-5

3 पुतळा उभारणीस परवानगी दे णे
4. त ारी अज व अ संकीण िवषयाबाबत िनपटारा करणे
5. िविवध सम ाबाबत ा होणारी िनवेदने
6. पासपोट बाबत कायवाही
7. पुव चा र पडताळणी करणे
8 .पोलीस पाटील आ थापना
9 .अ सं ां क समाजातील त णां करीता पोलीस िशपाई भरती पूव िश ण
काय म बाबत कामकाज
10. .कायालयीन आढावा बैठक व इतर बैठकीचे प के तयार करणे
4.कुळविहवाट शाखा,
कुळविहवाट शाखेतील कामावर पयवे ण (शाखा मूख)
1)20 कलमी काय मां तगत महारा शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अिधिनयम 1961 व 1975 अ ये
जिमनीचे वाटप व प
वहार.
2)मुंबई तुकडे बंदी तुकडे जोड अिधिनयम 1947 व मुंबई जिमनीचे तुकडे पाड ास ितबंध करणे व
एकि करण िनयम 1959 खाली िव ी परवानगीची करणे हाताळणे .
3)िलिपक .1 पयवे ण.
1)कूळविहवाट कायदा 1948 चे कलम 43 व 63 अंतगत दाखल होणा-या िव ी परवानगी करणी
छाननी क न परवानगीबाबतचे कामकाज करणे.
2)कूळकायदा कलम 84क करणे कायवाही करणे.
3)वतन दे व थान इनाम, जात इनाम तसेच इतर इनामे कुलकण परगणा वतन काय ाखालील करणे
हाताळणे .
4)िलिपक .6 चे पयवे ण
1) एनएलआरएमपी
2) ॅ िनंग
3) िलिपक . 3 चे पयवे ण
1)िदवाणी व िज ा ायालयाकडून ा होणा-या कोटसंदभाबाबत प र े दिनहाय अहवाल दे णे व
पुढील प
वहार करणे.
2)खोती न काय ाखालील करणे.
3)भूदान य मंडळाची पुनरचना व भूदान जिमन वाटपाचा आढावा.
4)अिधकार अिभलेख वारस ह ाबाबतची करणे, ह नोंद करणे, ह नोंद प क.
5)िलिपक .4 चे पयवे ण.
1)एकि करण योजनेबाबत त ारीचे कामकाज पहाणे.
2)दु
आकारफोडप का ा त ारीबाबतचे कामकाज पहाणे.3)िलिपक .2 चे पयवे ण
1)मंबई शेतजमीन अिधिनयम (सुधारणा अिधिनयम 2000 अ ये दाखल होणारे त ारीबाबतचे
कामकाज (बेदखल कूळे )
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2)कूळकायदा कलम 70ब व 85अ, 17ब बाबत त ारीचे कामकाज
3)कूळविहवाटीबाबत त ारी अजाचे कामकाज
4)मा.आयु यां चेकडील अंतगत लेखा प र ण पथकाने अपर तहिसलदार शेतजमीन ायािधकरण
यां चे
य पंजी खाते तपासणीम े काढले ा पथकाची पूतता क न घेणे.
5)आ थापनािवषयक
ाव.
6)दर पाच वषानी होणा-या कृिषगणनेसंदभात प
वहार करणे
.7)व
अिधिनयम 1955 खालील दाखल होणा-या करणात कायवाही क न शासनाकडे
प
वहार करणे.
8) िलिपक . 5 चे पयवे ण
1)एएलटीबाबतचे कामकाजावरील प के संकिलत करणे.
2)कलम 32 ते 32र, 32ग वसूली, 32एम.
3)
य खा ातील वसूली व आदा रकमेचे प क
4)शाखेतील कायालयीन खचाची िबले
1)अपर िज ािधकारी यां जकडील अिपले-अ)अिधकार अिभलेख अिपल/पुनिवलोकन अज,
ब)िबनशेती, क)झाडतोड, ड)खिनकम, इ) ामपंचायत व इतर अिपले.
1)गाव नमुना 7/12 संगणकीकरण कामाचा अहवाल ा क न घेणे.
2)7/12 व 8अ पुनलखन कामाचा आढावा घेणे.
1)खातेपु का वाटप करणे व अ ावतीकरण याबाबत वसूल होणेची र म वसूली करणे.
2)अिधकार अिभलेख िकरकोळ अज खरे दीखता ा त ारी.
1)शाखा आ थापना व कोतवाल आ थापना
2)आिदवासी.
3)7/12 वरील सहिह ेदारां ा त ारी
1) आवक जावक टपालाचे संकलनिनहाय वाटप करणे व नोंदी संगणकात घेणे.
2) शाखेकडील िविवध प ां ा नोंदवहया घेऊन, ाचा पाि क व मािसक गोषवारा काढणे.
3)कायालयाचा मािहतीचा अिधकार
1) उपलेखापाल दै नंिदनी
2) िपकां चे िनमताने व वािषक िपकां चा आढावा घेणे.
3) शेतक यां ना मोफत 7/12 उतारा िवत रत करणेबाबत कामाचा आढावा घेणे. व शासनाकडे
अहवाल सादर करणे.
1) झाड तोडीचे त ारी
2) िबनशेती व इतर संिकण टपाल
3) आपले सरकार
4) मािहतीचा अिधकार
5. सवसाधारण शाखा,
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1) ामपंचायत िनवडणूक २) िज ा प रषद िनवडणूक ३) लोकशाही िदन ४) आं बा नुकसान
भरपाई
५) जनगणना ६) नैसिगक आप ी नुकसान भरपाई ७) मराठा आर ण ८) जयंती,
िदन साजरे करणे ९) पाणी टं चाई आराखडा तयार करणे

६३

तहसीलदार सवसधारण

६४

GB-AK-1

१) ामपंचायत िनवडणूक िवषयक सव कामकाज पाहणे २) गावठाण िव ार योजना ३) ामपंचायत
उमेदवारां नी िवहीत मुदतीत खच सादर न के ास अनहत ठरिवणे ४) ा.पं. िवघटनाचा
ाव
आयु काया्रलयाससादर करणे ५) िज ा प रषद िनवडणूक िवषयक सव कामकाज पाहणे.

६५

GB-AK-२

१) पाणी टं चाई आराखडा तयार करणे २) नळपाणी पुरवठा योजना दु
ी, िवंधनिवहीरी यां स
शासकीय मा ता दे णे ३) पाणी पुरवठा संदभात ामीण पाणी पुरवठा, र ािगरी यां चेशी प
वहार
करणे ४) अथसंक तयार करणे ५) खचमेळ घेणे ६) िविनयोजन लेखे तयार करणे ७) उपयोिगता
माणप ा सादर करणे ८) िन
ीप क सादर करणे मा.पंत धानां ा 15 कलमी काय मां तगत
िज ा अ सं ाक िवकास संिनयं ण सिमतीचे कामकाज व मानसेवी िश क िनय ा शासकीय
मा तां चे कामकाज.

६६

GB-AK-3

सदरचे पद मा. िज

GB-AK-4

क शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 ा कलम 25(2) व (3) नुसार कायवाहीचा
अहवाल सादर करणेबाबत २. ग मट ि मायसेस इ
न ॲ 1955 खाली येणारी करणे ३.
राजीव गां धी शासिकय गितमानता अिभयान संदभातील कामकाज ४. िज ा रीय
ाचार िनमूलन
सिमती

GB-AK-5

१) मं ी दौ यां बाबत प ा होताच संबंिधत कायालयां ना कळिवणे, येणा या अिधका यां ना डी. ी.
कार पुरिवणे , संपक अिधकारी नेमणे , सूट आरि त करणे, हेलीकॉ र उतरिवणेस परवानगी दे णे २)
26 जानेवारी, 1 मे, 15 ऑग िदन साजरे करणे, रा
जाबाबतची कामे ३) अितमह ा ा
ी
मृत झा ास ाबाबतची मािहती कळिवणेबाबत.

६७

६८

ािधकारी यां चेकडे

ीय सहा क

णून वग

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

4

GB-AK-6

१) दरमहा लोकशाहीिदन साजरा करणे व ासंबंधी इतर सव कामे २) आ थापना िवषयक शाखेचे
सव कामकाज ३) तातडीने िज ा रीय तंबाखू िवरोधी समीतीची थापना क न सहकाय करणेबाबत
४) िज ा रीय पयावरण मािहती क थापन करणेबाबत. ५) पयावरण मािहती िज ा पयावरण
सिमतीची पुनररचना व पुनवसन करणेबाबत क ूरीरं गन समीती ६) महारा रा जैव िविवधता
मंडळा ा अ
पदासाठी िशफारस करणेसाठी िज ा रीयसिमती गठीत करणेबाबत ७) चाई
हे लाईन 1098 सम यक चाई हे लाईन यां जकडून ा झालेले अहवाल / चाई लाईन
1098 साठी िज ा रावर बाल स ागार सिमती थापन करणेबाबत.

GB-AK-7

१) ातं य सैिनकां ना दरमहा अनुदान िमळावे यासाठी शासनाकडे िनधीची मागणी करणे व ाचे
वाटप करणे २) आं बा नुकसान भरपाई ३) नैसिगक आप ी मधील बािधत कुटुं बाचे पुनवसन ४)
नैसिगक आप ी पुनवसन अंतगत मु मं ी व पंत धान सहा ता िनधी ५) नैसिगक आप ी मधील
सावजिनक मालम ा नुकसान

७१

GB-AK-8

१) सेतू सोसायटी िनधीचा िविनयोग करणे -िविवध कारची दे यके अदा करणे ाबाबत ा लेखा
अ यावत ठे वणे व नोंदव ा ठे वणे २) तालुकािनहाय दै नंदीन पज मान अहवाल संकलन क न
वरी कायालयास सादर करणे व ाबाबत तीवष ा नोंदी अ यावत करणे ३) मंडळिनहाय
पज मान दररोज संकेत थळावर अपलोड करणे ४) हवामान खा ाकडून आलेले संदेशां वर
तातडीची कायवाही करणे ५) महा- ई सेवा क े व थापन- नवीन क मंजूरी व िनयं ण ६) आधार
क ाची अंमलबजाणी, आधार िकट व थापन ७) नदयां वरती संर क िभंती व गाळ
उपस ाबाबत
ावां वर कायवाही 8) ई िड ी
क ां तगत मािहती तं ान िवभागाकडून ा
िनधीतून ई ग नस क राबिवणे 9) 7/12 क ाकरीता िनधी िवतरण 10) डीओ कॉ र
सु ठे व ाबाबत, एमएसवॅन इं िजिनअस यां चे मानधन

७२

GB-AK-9

१) िज ािधकारी कायालयात येणारे सव टपाल पाहणे २) ा टपालावर ा री क न िवषयिनहाय
वग करण करणे ३) वग करण केलेले टपाल संबंिधत शाखेकडे पाठिव ाची कायवाही करणे

६९

७०

थोड

ात िवषय

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

4

GB-L-1

१)सद /सरपंच/उपसरपंच र पदे भरणे बाबत कामकाज करणे 2) िनवडणूक अिधसूचना नमुना
1 िस दीची कायवाही व अहवाल आयोगास सादर करणे ३) ा नामिनदशनप ाचा दै िनक अहवाल
घेवून तो संकिलत क न आयोगास सादर करणे ४) वैध/अवैध नामिनदन प ां चे अहवाल ा क न
ां चा संकलीत अहवाल आयोगास सादर करणे ५)मतदाना ा िदवशी सु ी जािहर करणे ६)
िनवडणुकीचे िदवशी िविवध ट ां चे अहवाल आयोगास सादर करणे ७) िनवडणूक िनकालाची
अिधसूचना िस द करणे ८) िनवडणूक िनकालाची अिधसूचना दु
ी करणे ९) अंितम मतदार यादी
िस द करणे १०) ामपंचायत िवघटनाचा
ाव आयु कायालयास सादर करणे ११)
सद /सरपंच/उपसरपंच िनवडणुकीचे िववाद अज करणी सुनावणी नोटीसा काढणे १२) अिव ास
ठरावावरील िववाद अज करणी सुनावणी नोटीसा काढणे १३) जात पडताळणी
ाव जात
पडताळणी सिमतीकडे सादर करणे १४) अितम मतदार यादी िस द करणे .

७३

सवसाधारण शाखा, िज ािधकारी
कायालय, र ािगरी, नवीन इमारत,
तळमजला, .नं.१ दू र नी
.२२२४८३ ईमेल आयडी gb_ratnagiri@rediffmail.com

७४

GB-L-2

७५

GB-L-3

७६

GB-L-4

७७

GB-L-5

थोड

ात िवषय

१) कायालयातील िवदयुत व दू र नी व था करणे. २) वेठिबगारिवषयक मािहती. ३) खरीप व र ी
हंगाम पीक कापणी योग. ४) कायालयीन वाहनां ची दु
ी व था करणे. ५) थािनक सु या
जािहर करणे. ६) तलाठी/मंडळ अिधकारी यां चे कायालय बां धकाम. ७) तहिसल कायालयां चे भाडे
करणे. ८) िकरकोळ बां धकाम मंजूरी दे णे. ९) शासकीय िनवास थान वाटप करणे. १०) आक क
खच दे यके आदा करणे. कायालयीन वाहनाची पेटोल दे यके आदा करणे
१) जनगणना िवषयाचे सव कामकाज. २) िज ा ता ा ारक सिमती थापन करणे. (सव ारके).
३) शाखेचे टपाल वाटप 4) लोकसेवा ह
अिधिनयम अंतगत कामकाज.
१) िविवध
पा ा िकरकोळ त ारी अज िवषयक टपालाचा िनपटारा करणे. २) जयंती/िदन साजरे
करणे. ३) अनुसुिचत जाती जमातीबाबत येणारी प के बाबत कामकाज. ४) गड िक े संर ण बाबत
कामकाज. ५) आई -विडल व जे नाग रकां ा च रताथ क ाणासाठी अिधिनयम 2007 बाबत
कामकाज. ५) शेतकरी अपघात िवमा योजना. ६) िविवध पुर ार िवषयक कामकाज व
ाव
शासनास सादर करणे. ७)चतुथ ेणी कमचारी यां ना कापड पुरिवणे . ८) मराठा आर णबाबत
कामकाज
१) नैसिगक आप ीम े मृत झाले ा
ी, जनावरे व घर - गो ां चे झाले ा व शेतीचे
नुकसानीबाबत अनुदान मागणी व मदत वाटप. २) िनवािसत मालम ा. ३) नौकेवर काम करणारे मृत
झा ास ां चे भिव िनधीतील र म वारसां ना िमळवून दे णे. ४) मा. मु मं ी िनधीसाठी जमा
र मां चे िहशोब ठे वणे व
ाव सादर करणे. ५) मा. पंत धान िनधीसाठी जमा झालेला िनधी नवी
िद ी येथे पाठिवणे . ६) नैसिगक आप ीत मृत जनावरे कज वाटप करणे. ७) नै.आ.चे ा ◌ा
अनुदान तालु ां ना वाटप करणे. ८) मु मं ी सहा.िनधी
ाव पाठिवणे तसेच ा ◌ा मदत
वारसां ना आदा करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

4

GB-L-6

१) जुर अिभलेखाची िनगा राखणे. २) अिभलेख क ातील बाहेर जाणारी करणे नोंदवहीत नोंदवून
दे णे, तपासून परत अिभलेखात ठे वणे. ३) ंथालयातील पु के नोंदवून दे णे / परत घेणे. ४)
रे कॉडमधील व िविवध शाखां मधील कागद प ां ा सहीसूद न ल दे णे, पावती करणे, न लां चा
िहशेब ठे वणे. ५) फॉ , े शनरी, दै नंिदनी इ. इं डट पाठिवणे . ६) अित र चाज - मिहला
धान/अ बचत एज ी नुतनीकरण/रदद फॉम ीकारणे . ७) व र कायालयास दर महा अ बचत
गुंतवणुकी संबधीची आकडे वारी पो ाकडून ा क न कळिवणे.८) अ बचत व ीगृह व सभागृह
यां चे व थापन करणे (िवदयूत दे यके,पाणीपटटी दे यके,मेहनताना,इतर आक ीत खच इ ादी)

७९

GB-L-7

१) िनयं ण क ातील कमचा यां ा िनयु ी आदे शाबाबत- िविवध कायालयां कडून मािहतीचे संकलन
करणे, आदे श तयार करणे, संबंधीतां ना बजावणे . २) दै िनक पज मानाची मािहती तालुका रीय
कायालयां कडून संकलीत करणे व एकि त अहवाल शासनाकडे सादर करणे. ३) वादळी वारे /संभा
आप ी/अितवृ ी िवषयक हवामान खा ाकडून आलेले संदेश अधीन कायालयां ना अ ेिषत करणे व
िबनतारी संदेश
ेिपत करणे. ४) नैसिगक आप ीचा तालुका कायालयां कडून ा
ाथिमक
अहवालाचे एकि करण क न शासनास सादर करणे. ५) आप ीपूव िबगर संरचना क उपाययोजना
संदभातील िश ण राबिवणेक रता सहा करणे. ६) महा-राज अिभयान अंतगत दाखले वाटप
िशिबरे आयोिजत करणे याबाबतचे कामकाज करणे. ७) महसूल मंडळ रावरील पज मानाची
मािहती शासना ा संकेत थळावर अपलोड करणे

८०

GB-L-8

८१

GB-L-9

८२

GB-L-10

८३

GB-L-11

१) िज ािधकारी कायालयातून जनतेकडे जाणारे साधे टपाल जावक नोंदवहीमधून नोंदवून पाठिवणे .
२) टपालाची आवक जा असलेने टपाल ॅ न करणे व ई-ऑफीस णालीवर नोंदिवणे . ३)
िज ािधकारी कायालयाकडून रिज र टपाल जावक नोंदवहीमधून नोंदवून पाठिवणे .

८४

GB-L-12

१) शासिकय कायालयाकडे जाणारे टपाल नोंदवून पाठिवणे (तहिसल/उपिवभािगय अिधकारी/
नगरप रषद/नगरपंचायत व इतर कायालय). २) मं ालय, िवभािगय आयू कायालयाकडे जाणारे
टपाल नोंदवून पाठिवणे .

७८

थोड

ात िवषय

नगरपािलका शासन शाखेकडे वग
शासिकय सुटटी ा िदवशी िशपाई यां चे िनयु ी करणे. िज ािधकारी कायालयात येणारे टपाल
संगणकावर नोंदवणे व संबिधत शाखेकडे पाठिवणेची कायवाही पूण करणे. िज ािधकारी
कायालयाकडून ा झालेले टपाल मं ालय, िवभािगय आयु , पालकमं ी कायालयाम े घेवून
जाणेसाठी िशपाई यां ची िनयु ी करणे.
१) िज ािधकारी कायालयात येणारे टपाल संगणक टपालीवर नोंदवणे .व संबिधत शाखेकडे
पाठिवणेची कायवाही पूण करणे. २) एम.आय.एस. मािहती दे णे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

८५
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थोड

ात िवषय

4
१) मा.िज ािधकारी कायालयात येणा या टपालावर पोहच दे णे. मु ां क िहशेब ठे वणे. २) टपालाची
आवक जा असलेने टपाल ॅ न करणे व ई-ऑफीस णालीवर नोंदिवणे . ३) नोंदणी शाखा अ.का.
यां ना कामात मदत करणे.
6.नगरपािलका शासन शाखा,

86

नगरपािलका शासन शाखा, नवीन
इमारत, पिहला मजला, खो. .105,
िज ािधकारी कायालय र ािगरी
दू र

नी

MUN-DAO

रा ीय नागरी उपजीिवका अिभयान व रा नागरी उपजीिवका अिभयानाची िज
नगरप रषदां मधे भावीपणे अंमलबजावणी करणे व सम य साधणे

यामधील सव

.02352-22483,
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नगरपािलका शासनाचे पयवे ण
1)नवीन नगरपंचायती/नगरप रषदे साठी
ाव शासनाकडे सादर करणे.
2) भाग रचना.,
3) नगरपािलका सावि क/पोट िनवडणूक.,
4) सावि क िनवडणूक/पोटिनवडणूक पूव 6 मिहने आरि त जागां साठी जात पडताळणी
ाव
सादर कर ाची जाहीर सूचना दे णे व ा जातपडताळणी
ाव पडताळणी सिमतीकडे सादर
करणे व ां चा िनणय उमेदवारास कळिवणे.
5)नगरा
/उपनगरा
पदाची सावि क / पोट िनवडणूक.,
6)नामिनदिशत सद ां चे नामिनदशन.,
7)िवषय सिम ां वर प रषद सद ां चे नामिनदशन व िवषय सिम ां ा सभापतीची िनवडणूक.,
8)महारा थािनक ािधकरण सद अनहता अिधिनयम 1986 ाखाली िनयम 3(1) व 4(1) नुसार
सादर कर ात आले ा मािहतीचे संकलन व ाबाबत ा नोंदवहया अदयावत करणे.,
9) महारा नगर प रषद, नगर पंचायती व औदयोिगक नगरी अिधिनयम 1965 चे कलम 16 व 44
नुसार अपा तेची करणे.,
10) महारा नगर प रषद नगर पंचायती व औदयोिगक नगरी अिधिनयम 1965 चे कलम 308 ची
करणे.,
11)नगरा
/उपनगरा
यां चे िव द अिव ास ठराव करणे.,
12)मु ािधकारी यां ची िवभागीय चौकशी ा करणां त दोषारोप तयार करणे.,
13)महारा नगर प रषद, नगर पंचायती व औदयोिगक नगरी अिधिनयम 1965 चे कलम 79 नुसार
िवभागीय चौकशी ठिव ात आले ा िश ेस मा ता दे णे.,
1)13 वा व 14 वा िव आयोगां अतगत ा झाले ा िवकास कामां ा
ावां ची छाननी क न
शासकीय मा ता दे णे.,
2) वैिश पूण अनुदान योजनेअंतगत ा झाले ा िवकास कामां ा
ावां ची छाननी क न
शासकीय मा ता दे णे.,
3)नागरी दिलत व ी (सुधार योजना) िवकास कामां चे
ाव मंजुरी करणी िज ा रीय
सिमती ा सभेचे आयोजन करणे.,

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3
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4)नागरी दिलत व ी (पाणीपुरवठा) अंतगत ा िवकास काम
ावां ची छाननी क न शासकीय
मा ता दे वून शासनाकडे अनुदान मागणीसाठी
ाव सादर करणे.,
5)अ सं ां क नागरी ब ल े िवकास योजनेअंतगत िवकास कामां ची छाननी क न अनुदान
मागणी साठी शासनाकडे
ाव सादर करणे.,
6)महारा सुवण जयंती नगरो ान महाअिभयान(िज ा र) योजने अंतगत नगरपािलकां कडून ा
िवकासकामां ा
ावां ची छाननी क न शासकीय मा तेसाठी सादर करणे.,
7)कलम 93(8) खालील
ावां ना शासकीय मा ता दे णे.,
8)डॉ.बाबासाहेब मसाफ आवास योजना., िवशेष र ा अनुदान िवकास कामां चे
ाव मंजुरी
करणी िज ा रीय सिमती ा सभेचे आयोजन करणे.,
9) ॅ इन एड ची दे यके तयार करणे व कोषागारात सादर क न र म आहरीत व संिवतरीत
करणे.,
1)आ थापना िवषयक सव कामे.
2)मािहतीचा अिधकार.,
3)नगरप रषदां ा अथसंक ां ची छाननी क न ां ना मा ता दे णे.,
4)लोकशाही िदन करणे हाताळणे .,
5)िश ण कर रोजगार हमी कर.,
6)मुदत वाढ.,
7)आपले सरकार पोटलवरील करणे हाताळणे .
1)मा. संचालक/ ादे िशक संचालक यां चेकडील बैठकी ा िटप ा तयार करणे.,
2)मािसक आढावा बैठकीचे आयोजन करणे.,
3)नगरपािलका कायालयीन तपासणी काय म आखणे व ा माणे कायवाही करणे.,
4)नगरपािलकां चे लेखाप र ण अहवाल व पुतता याबाबतची कायवाही.,
5)घनकचरा व थापन अंतगत कामकाज.,
6)िविवध ायालयात दाखल होणा या यािचकां बाबतचे कामकाज.,
७) नगरपािलकां कडील मािहती ा क न ती व र कायालयास पुरिवणे
८) िवधानसभा/ िवधानप रषद तारां िकत/अतारां िकत
ां बाबत अहवाल सादर कर ाची कायवाही
करणे.
9)
महारा अिभयान.,
1)रा ीय नागरी उपजीिवका अिभयान (NULM) व रा नागरी उपजीिवका अिभयान (SULM)
योजनेशी संबंिधत कामे.,
2)नगरप रषद िव दचे त ारी अज िनकाली काढणे.,
3)अनिधकृत बां धकाम व अित मणे िवषयी कामकाज.,
4)शाखेतील आ थापना िवषयक दे यके तयार करणे.,
5) ॅट एन एड ची दे यके तयार करणे व कोषागारात सादर क न र म आहरीत व सिवतरीत करणे.,
6)सामािजक आिथक व जातिनहाय जनगणना.,
7)रमाई आवास घरकुल योजना (शहरी),
8)रा ीय नागरी शहरी आरो अिभयान (NUHM),

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3
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होण या त ारीबाबत कायवाही करणे.

1.करमणूक कर शाखेतील कामावर पयवेशण करणे
2.करमणूक कराची वसूली करणे.
3.िचञपटगृहे तसेच इतर करमणूक क ाची तपासणी करणे.
4.करमणूक कर िनरी क यां ा कामावर दे खरे ख करणे व ां ना वेळेावेळी मागदशन करणे.
5.मिह ातील 16 िदवस िफरती व 5 करमणूक के ाची तपासणी करणे.
1.र ािगरी लां जा राजापूर या तालू ातील करमणूक क ाची तपासणी करणे
2.करमणूक कराची वसूली करणे.
3.मिह ातून िकमान 16 िदवस िफरती व दोन करमणूक क ां ची अचानक तपासणी करणे.
1.िचपळू ण गुहागर संगमे र या तालू ातील करमणूक क ाची तपासणी करणे
2.करमणूक कराची वसूली करणे.
3.मिह ातून िकमान 16 िदवस िफरती व दोन करमणूक क ां ची अचानक तपासणी करणे.
1.मंडणगड दापोली खेड या तालू ातील करमणूक क ाची तपासणी करणे
2.करमणूक कराची वसूली करणे.
3.मिह ातून िकमान 16 िदवस िफरती व दोन करमणूक क ां ची अचानक तपासणी करणे.
1.राजकोषीय उ रदायी ाची मािहती सादर करणे.
2.वाष क अंदाजपञक तयार करणे .
3.महालेखापाल मुंबई यां चे कायालयातून ा होणा-या ऑडीट मूदयाची पुतता करणे व अहवाल
सादर करणे.
4.मािहतीचा अिधकाराखाली येणारा पञ वहार पहाणे.
5.र ािगरी िज ाितल ास णालीनूसार वसूली रिज रम े नोंदी ठे वणे थकबाकीदाराना नोटीसा
काढणे
6.र ािगरी िज ाितल सव साधना ा बाबतीत अटीव शत चा भंग के ास दं डा क करणात
नोटीसा काढणे.
7.मा अपर िज ािधकारी यां चे दालनातील करमणूक कर शाखेशी संबधीत ायालयीन कामकाज
पहाणे
संगमे र लां जा र ािगरी व राजापूर तालू ातील
1.िसनेमा परवाना दे णे नुतनीकरण करणे ितकीट दरात तसेच खेळां ा सं ेत ितकीट दारत वाढ/घट
याबाबत मंजूरी दे णे
2.केबल परवाना दे णे परवाना नुतनीकरण करणे केबल जोड ां ची वाढ/घट याबाबत मंजूरी दे णे
3. िडओ सटर यां चे परवाना दे णे नुतनीकरण करणे व खेळां ा सं ेत ितकीट दारत वाढ/घट
याबाबत मंजूरी दे णे
4. िडओ खेळगृह यां चे परवाना दे णे नुतनीकरण करणे मशीन वाढवणे कमी करणे खेळगृह बंद
करणे याबाबतची मंजूरी दे णे.
5.केबल िट ी िडजीटायझेशन फेज 3 व फेज 4 अंतगत कामकाज पहाणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक
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6.रॅ म स संबधी सव कामकाज व मािहती दरमहा आयू कायालयात सादर करणे
7.शाखेचे आवक टपाल नोंदणी करणे व वाटप करणे.
मंडणगड दापोली खेड िचपळू ण गुहागर या तालू ातील
1.िसनेमा परवाना दे णे नुतनीकरण करणे ितकीट दरात तसेच खेळां ा सं ेत ितकीट दारत वाढ/घट
याबाबत मंजूरी दे णे
2.केबल परवाना दे णे परवाना नुतनीकरण करणे केबल जोड ां ची वाढ/घट याबाबत मंजूरी दे णे
3. िडओ सटर यां चे परवाना दे णे नुतनीकरण करणे व खेळां ा सं ेत ितकीट दारत वाढ/घट
याबाबत मंजूरी दे णे
4. िडओ खेळगृह यां चे परवाना दे णे नुतनीकरण करणे मशीन वाढवणे कमी करणे खेळगृह बंद
करणे याबाबतची मंजूरी दे णे.
5.अ थायी पदां ना मुदत वाढीचा
ाव सादर करणे.
6.अ थापना िवषयक सव कामकाज करणे.
7.शासनाने िनि त क न िदले ा उ ी ानुसार तालूका रावर उ ी ाचे वाटप करणे
8.दरमहा होणा-या िमटींग ा व इतर िमटींग ा िटप ा तयार करणे.
9.आयू कायालयाला दरमहा िनयतकालीके सादर करणे.
8. संजय गांधी योजना शाखा,
संगायो िलपीकचे पयवे ण
संकलनाकडील मह ाचे िवषय
संजय गां धी िनराधार अनुदान योजना अनुदान वाटप
ावणबाळ रा सेवा िनवृ ीवेतन योजना अनुदान वाटप
इं िदरा गां धी रा ीय वृ ापकाळ िनवृ ीवेतन योजना अनुदान वाटप
इं िदरा गां धी रा ीय िवधवा िनवृ ीवेतन योजना अनुदान वाटप
इं िदरा गां धी रा ीय अपंग िनवृ ीवेतन योजना अनुदान वाटप
रा ीय कुटुं बलाभ योजना अनुदान वाटप
आम आदमी िवमा योजना शासिकय खच अनुदान वाटप
रा पुर ृ त योजना शासिकय खच अनुदान वाटप
क पुर ृ त योजना शासिकय खच अनुदान वाटप
आम आदमी िवमा योजना तालु ां शी सम य करणे
उपरो नमूद सव योजनां संदभात तालु ां शी प
वहार करणे
मािसक, ैमािसक प के मा.आयु कोंकण िवभाग यां ना सादर करणे.
आ थापना िवषयक सव बाबी
मा. महालेखाकार मुंबई यां चेशी सव योजनािनहाय मिहनावार खचाचा ताळमेळ घेऊन अहवाल
शासनास व मा. िवभािगय आयु यां ना सादर करणे.
NSAP पोटलवरील लाभा ाची मािहती अ यावत करणेसाठी तालु ां शी सम य करणे, अ यावत
मािहतीसह अहवाल तयार करणे.
संिकण बाबी
कायालयीन खच आदे श करणे

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक
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9. रोजगार हमी येाजना,
1) महा ा गां धी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजने ा अंमलबजावणीवर िनयं ण करणे
2) क व रा शासनाकडून ा िनधी, काया यीन यं णां ची मागणी तपासून वाटपासाठी
ाव
िज
ािधकारी
यां
च
े
क
डे
सादर
करणे
DC- MREGS
3) शाखेतील आ थापना व इतर कामां वर िनयं ण ठे वणे
4) िज ्यातील रोहयो / म ारोहयो कां मां ची तपासणी करणे
5) रोजगार हमी योजना अंतगत अिपलीय मािहती अिधकारी
1) जलसंधारण कामे, र े, वनीकरण इ ादी कामां ची तां ीक पयवे ण करणे व िज ातील रोजगार
MREGS DE (Irrigation)
हमी योजना व महारा
ामीण रोजगार हमी योजने ा कामां ची तपासणी करणे
1) रोजगार हमी योजना शाखेतील अ ल कारकून व सहा क लेखािधकारी यां चे कामावर पयवे ण
MREGS - NT
करणे
1) िज ातील रोजगार हमी योजना व महारा
ामीण रोजगार हमी योजने ा कामां बाबत तां ीक
MREGS JE(PWD)
बाबींची पूतता करणे
1)म ारोहयो अंतगत कं ाटी कमचारी िनयु ी करणे
2)म ारोहयो अंतगत ामरोजगार सेवक यां चे िनयु ी कत े व जबाबदा-यां बाबत
3) म ारोहयो अंतगत वृ लागवड करणे
4) म ारोहयो अंतगत एक िदवस मजूरां सोबत काय म साजरा करणे
MREGS AK-1
5) म ारोहयो अंतगत िवहीरींची कामे
6) वािषक िनयोजन आराखडा तयार करणे
7)म ारोहयो अंतगत त ार िनवारण ािधकारी िनयु ी करणे
8) म ारोहयो अंतगत अपूण कामे पूण करणे
9) म ारोहयो अंतगत घे ात येणारी िविवध कामे (नॅपेड खत िनिमती, गां डुळ खत िनिमत , फळबाग
लागवउ इ ादी
10) रा गुणव ा िनरी ण तपासणी काय म प
वहार हाताळणे
11) िवधी मंडळ रोजगार हमी योजना सिमती कामाकाज
MREGS AK -1
12) ायालयीन करणे
रोजगार हमी येाजना, नवीन
13) सामािजक अंके ण संबंधीची कायवाही
शासकीय इमारत, तळ मजला,
14) सव कार ा सभे ा िटप ा
खोली . 3 , पि मेकडील पिहली,
15) शासनाकडून / आयु कायायाकडून पाठपुरावा होणारी व इतर मह ाचे िवषय
िज ािधकारी कायालय, र ािगरी
1) म ारोहयो अंतगत लेखे, िनधी िवतरण
2) म ारोहयो अंतगत िवलंबाने आदा कर ात येणा-या मजूरीवरील नुकसान भरपाई (िवलंब
दू र नी मांक 0 2352-222857 इआकार) बाबत
मेल आयडी
3) म ारोहयो अंतगत रा गुणव ा िनरी ण वासभ ा िबले आदा करणे
www.egsratna@yahoo.com
4) म ारोहयो अंतगत कं ाटी कमचारी यां चे मानधन, वास भ ा व सव भ े आदा करणे
MREGS AK -2
5) म ारोहयो अंतगत एन.इ.एफ.टी. र सल बाबत
6) म ारोहयो अंतगत ई.एफ.एम.एस णालीबाबत

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3
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7) म ारोहयो अंतगत ामपंचायत मधील सं ाम क ामाफत मजूरां ना वेतन िच ी िवतरीत करणे
8) म ारोहयो अंतगत मजूरीचे दरप क
9) म ारोहयो अंतगत कामां वरील खच , फलो ादन िवकास काय ममां तगत खच / जवाहर िवहीर,
पाझर तलाव खच/ सानु ह अनुदान इ ादीसाठी पतमयादा शाससनाकडून उपल क न घेणे, ाचे
वाटप करणे व िहशोब ठे वणे
10) म ारोहयो अंतगत AMRS व Statutary Auditer िनयु करणे

110

MREGS- AK-2

11) म ारोहयो अंतगत सनदी लेखापालां माफत तपासणी क न घेऊन शासनास अहवाल सादर करणे
12)सनदी लेखापाल (सॅटेटरी ऑडीटर) ए.एम.आर.एस. पमटबाबत.
13) म ारोहयो अंतगत महालेखापाल खच ताळमेळ घेणे
14) शासनाकडून /आयु

111

112

कायालयाकडून पाठपूरावा होणारी व इतर मह ा

ा लेखा िवषयक बाबी

1) शाखेतील कमचा-यां ची मासीक/पुरवणी वेतन दे यके तयार करणे, कायालयीन खच , वास
खच/भ.िन.िनधी / िनवृ ी वेतन करणे, वै कीय दे यके/ दू र नी दे यके, वीजबील दे यके, गट िवमा
योजना, इ ादी सव कारची दे यके तयार करणे व खच िनयं ण नोंदव ा ठे वणे
2) म ारोहयो अंतगत शाखेतील आ थापना िवषयक / रजा / सेवािनवृ ी िवषयक कामकाज पाहणे,
MREGS- L- 1
सेवापु क अ ावत करणे
3) म ारोहयो अंतगत मा. महालेखापाल यां चे खच ताळमेळ घेणे
4) म ारोहयो संदभातील नमुने, ओळखप े, हजेरीपट गरजेनुसार छपाई क न घेणे, मोजमाप
पु का मागणी िनि त करणे, छपाई करणे, वाटप करणे व ाचा िहशोब ठे वणे
5) म ारोहयो अंतगत मापदं डानुसार तपासणीबाबत प
वहार करणे
MREGS - STENO
मा. अपर िज ािधकारी यां चे कायालयात सेवा वग
10. उपिज ािधकारी भूसंपादन सम य
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LAQ-CO-AK-1

1) उपिज ािधकारी भूसंपादन सम य शाखेचे पयवे ण करणे.
2) िज ायातील भूसंपादन अिधकारी कायालयावर संिनयं ण ठे वणे.
1) नवीन भूसंपादन कायदा 2013 ा भूसंपादन करणी कायवाही करणे.
2)
ा प भूसंपादन िनवाडयास मंजूरीसाठी
ािवत करणे
3) भूसंपादनाबाबत सव कार ा सभे ा िटपणी तयार करणे व इितवृ तयार करणे
4) िज ािधकारी कायालयाकडे ा भूसंपादन
ावाम े भूसंपादन अिधकारी यां ची नेमणूक
करणे.
5) कलम 11 अिधसुचना िस दीबाबत कायवाही
6) दाभोळ िवजिनिमत क
ां ा मा.उ
ायालयचे िनणयानुसार कायवाही करणे व
बैठकीचे इितवृ तयार करणे
7) रा ीय महामाग अिधिनयम 1956 अ ये ापत भूसंपादन करणी कायवाही करणे
8) रा ीय महामाग 1956 अ ये िज ािधकारी कायालयाकडे ा भूसंपादन
ावाम े
भूसंपादन अिधका-यां ची नेमणूक करणे.
1) महारा ् रा गृहिनमाण व े िवकास कायदा,1976 अ ये भूसंपादन कायवाही

अ. .

1
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कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

2

3

उपिज ािधकारी भूसंपादन सम य
शाखा िज ािधकारी कायालय,
र ािगरी दु सरा मजला म नं 203
plaoratnagiri@gmail.com
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2) महारा औ ोिगक िवकास महामंडळ कायदा,1961 अ ये भूसंपादन कायवाही
3) नवीन भूसंपादन
ावामधील कलम 6/19 ची अिधसुचना
ाव तयार करणे व व र
कायालयाकडे पाठिवणे .
4) भूसंपादन कमी-जा प कां बाबत भूसंपादन अिधकारी कायालयाकडून अहवाल घेणे
5) भूसंपादन अिधकारी कायालयाचे आ थापना िवषयक कामे पाहणे व ां चेकडील मािहती
संकिलत करणे व व र कायालयास सादर करणे.
6) कायालयीन (शाखेतील) आ थापना िवषयक कामे (सेवापु के अदयावत करणे िकरकोळ रजेचे
नोंदी घेणे सेवापु काम े िविवध आदे शा ा नोंदी घेणे)
7)

116
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ात िवषय

भूसंपादन अिधकारी कायालयाकडून डाटा ए ी व

ॅ िनग िवषयक कामां बाबत अहवाल घेणे

1) भूसंपादन िवषयक मािहतीची मािसक/ ैमािसक प के संकिलत करणे व आयु
सादर करणे
2) भूसंपादन िनधीची वािषक अंदाजप के करणे
3) भूसंपादन िवषयक िटपणी तयार करणे
4) कायालयीन आवक जावक िवषयक कामे
5) भूसंपादन ायालयीन करणी कायवाही करणे

कायालयास

6) भूसंपादन िवषयक लोकअदालतीम े ठे व ात येणा-या कलम 18 खालील भूसंदभाबाबत
भूसंपादन अिधकारी कायालयाकडून करणाचा िनपटारा होणेबाबत कायवाही करणे
11. उपिज
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LAO

ािधकारी (भूसंपादन)

1. िहतसंबंिधताना मोबदला र म अदा करणे
1.A. शासकीय जागा पहाणी
2. ता.िन.कडून मोजणी
3. कलम ४ ची अिधसुचना
4. राजप ात िस द
5 -2 वृ प ात िस द
6- 4(1) ची नोटीस िस द
7. कलम 5 अ चौकशी करणे
8. हरकतीवर सुनावणी दे णे.
9. कलम 6 चा
ाव आयु ां कडे मंजूरीसाठी पाठिवणे .
10. 6 ची अिधसुचना राजप ात िस द करणे.
11. 2 वृ प ात िस द
12. 9(1)(2) ची नोटीस िस द करणे.
13. कलम (3) (4) नुसार संबंिधताना नोटीस दे णे.
14. बां धकामे , वनझाडे , फळझाडां चे मु ां कन
15. कलम 4 चे अिधसुचनेपुव 5 वषाचे दर िवचारात घेणे.
16. शी िस द गणका माणे दर दे णे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

उपिज ािधकारी (भूसंपादन) र ािगरी
दु सरा मजला ईमेल आय डी.
slaoratnagiri@gmail.com
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17. ा प िनवाडा िलहीणे
18. दराबाबत नगररचनाकार यां चा अिभ ाय घणे.
19. मा.िज ािधकारी मा.आयु व शासन रावर दरास मंजूरी घेणे.
20. अंितम िनवाडा घोिषत करणे.
21. संपादन सं थेकडून / शासनाकडून िनधी मागणी करणे.
22. कलम 12(2) माणे जमीनीचा मोबदला वाटप करणे.
23. शेतसारा कमी करणे आदे श करणे.
24. कमी जा प कासाठी ता.िन.यां चेकडे पाठिवणे .
25.अध ाियक करणे व ायालयीन
कामकाजात कागदप पुरिवणे .
नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ अंतगत1- भूसंपादन मोबदला र मेचे वाटप करणे
.2-िनवाडा मु ाची मागणी करणे
3-सानु ह अनुदान
ाव तयार करणे
4- सभे ा िटप ा तयार करणे.
5-भुसंपादन िनवाडे ट ावार प क तयार करणे
6-कलम १८ खालील दावे/२८ अ खालील दावे हाताळणे .
7-सिवभाजनाम े तंटा िनमाण झाले ा करणी भूसंपादन अ िनयम 1894 चे कलम 30 अ ये
वाद
मोबदला ायालयात जमा करणे
8-मािहती ा अिधकाराखालील अजाचा िनपटारा करणे व पयवे ण करणे
9-अंतगत लेखा परी ण प र े द पूतता अहवाल
1-कलम 12(2) ा नोटीसा काढणे व िनवाडा तयार करणे
2- जिमनीचा ताबा घेवून संपादन सं थेकडे दे णे व मु ां कन वेळेत ा क नघेणे
3- संिवभाजन े ाचे प के तयार करणे
4- संपादन े ाचे प के तयार करणे
5- कजापची करणे पाठिवणे
6ावा ा अनुषंगाने प
वहार करणे
7- R. Reduction
ाव तहसीलदार यां चेकडे पाठिवणे
1पगार बील व आ थापनेची दे यके तयार करणे व ां ा नोंदी अ यावत ठे वणे
2-आ थापनेिवषयक प
वहार करणे
3- कॅश बुक िलहीणे.
4- अिभलेख क ात कागद पाठिवणे
5- आवक जावक रिज र हाताळणे
6-आ थापनेिवषयक कामे पहाणे
7-संपादनाचे दाखले तयार करणे
12. पुनवसन शाखा

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3
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1) पुनवसन शाखेतील कामां वर पयवे ण करणे, 2) पुनवसन कामां चा आढावा घेणे, क
ां ा
सम ा समजावून घेऊन ाचे िनराकरण करणे, वेळोवेळी पुनवसन कामाबाबत बैठका आयोिजत
करणे, इ ादी

RST-AK-1

1) महारा
क बाधीत
ींचे पुनवसन अिधिनयम 1999 चे कलम 11(1), 13(1), 13(2),
13(3), 12(1), 14(2) अ ये अिधसूचना िस द करणे, 2) महारा
क बाधीत
ीच
ं े पुनवसन
अिधिनयम 1999 चे कलम 12(2) अ ये जमीन िव ीस परवानगी दे णे, 3) पुनवसन सिम ा थापन
करणे, 4) गावठाणातील नागरी सुिवधा अंदाजप के शासकीय मा तेसाठी मा. िवभागीय आयु
कायालय येथे सादर करणे, 5) सन 1976 पूव ा क ां ा गावठाणातील नागरी िवधां ची
अंदाजप के व गां वठाणातील नागरी िवधां चे अंदाजप ाक शासकीय मा तेसाठी मा.िवभागीय
आयु कायालयात सादर करणे. इ ादी
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RST-CO-1

1) क िव थािपतां ना भूखंडाचे वाटप/पयायी जिमनीचे वाटप, 2) क िव ािपतां ना अिधिनयम
1999 चे कलम 16(4), 16(1)(ब) नुसार जिमन दे णे व जिमनीचे अिभह ां कन आिण उदरिनवाह
भ ा व घरबां धणी अनुदान दे णे, 3) महरा
क बािधत
ीच
ं े पुनवसन अिधिनयम 1999 चे
कलम 10(1) व 15 अ ये निवन गावठाणातील जागा पहाणे व भूसंपादन
ाव तयार करणे, 4)
महारा जिमन महसूल संिहता 1966 च कलम 122 अ ये गावठाण जािहर करणे, 5) महारा जिमन
महसूल संिहता 1966 च कलम 4(1) अ ये महसूली गावाचा दजा दे णे, 6) महारा
क बािधत
ींचे पुनवसन अिधिनयम 1999 चे कलम 10(3), 18 अ ये नागरी सुिवधा (सावजिनक
उपयु ता) इ ादी िज ाप रषद, पंचायत सिमती यां चेकडे वग करणे, 7) क ामुळे पुनविसत
झाले ा 350 ते 1000 लोकसं ा असले ा वसाहतीत ामपंचायत थापन करणेबाबत. इ ादी
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RST-L-1

125

PLN-RA-1

आमदार थािनक िवकास काय म, िज ा िनयोजन सिमती बैठक आयोजन, िज ा िनयोजन
सिमती िनवडणूक आयोजीत करणे, आमदार आदश ाम योजना, डोंगरी िवभाग िवकास काय म

126

PLN-RA-2

िज ा वािषक योजनेशी संबंिधत यं णां कडून
ाव मागिवणे : ा
ावां ची छाननी क न
आराखडा तयार करणे, शासकीय मा ता दे णे, िनधी िवतरण करणे, पुनिविनयोजन
ाव व
मा ता घेणे.

121

िज

पुनवसन शाखा,
ािधकारी कायालय र ािगरी,
दु सरा मजला
rst.ratnagiri@gmail.com

1) क
दाखला दे णे. 2) क
दाखला ह ां तरण करणे, 3) क
माणप ाची
दु म त दे णे, 4) क
ां ची जे ता यादी, 5) कायालयीन खच, 6) आ थापना िवषयक
कामकाज. इ ादी
13.िज ा िनयोजन सिमती,

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3
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128
129

PLN-RA-3

िज

ा िनयोजन सिमती, खोली
.207, शासकीय इमारत,
िज ािधकारी कायालय, र ािगरी
दु र नी .02352-222962
ई-मेल-dporatnagiri@gmail.com

PLN-RA-4
PLN-SA-1

130

PLN-SA-2

131

PLN-DA-1

132

PLN-L-1

117

118

िनवडणूक शाखा, िज ािधकारी
कायालय आवार, दु सरा मजला
दु र नी मांक 02352-222330

ELC- NT 1

ELC- AK 1

ई-मेल dydeoratnagiri@gmail.com

ELC- L 1

119

120

िज

ा खिनकम अिधकारी
MIN-DMO

थोड

ात िवषय

4
पयटन थळां ची िनवड व िवकास, मा ता घणे, अ/ब/क वग य पयटन थळां चा िवकास करणे,
िज ा वािषक योजना र े िवकास व साकव बां धणी काय म,कोकण िवकास काय म 2009-10
अंमलबजावणी,12 वा िव आयोग, ारके.
खासदार थािनक िवकास काय म, सां सद आदश ाम योजना.
अ सं ाक शाळां ना पायाभूत सोयी सुिवधा पुरिवणे व िनवड सिमतीने अंितम केलेले
ाव
शासनास सादर करणे, िज ा वािषक योजना व क पुर ृ त योजनां चा मािसक गती अहवाल तयार
करणे
अनुशेष िनमुलन काय म/ े ट पूल काय म/पि म घाट/20 कलमी/उवरीत महारा वैधािनक
िवकास मंडळ खचाचे मािसक गती अहवाल तयार करणे, िवशेष घटक योजना व आिदवासी
उपयोजना मािसक गती अहवाल तयार करणे
कोषागारातुन र म आहरीत करणे: आमदार थािनक िवकास काय म/िज ा वािषक
योजना/ ादे िशक पयटन िवकास काय म अंतगत दे यक, रजा मंजुरी आदे श तयार करणे,
सेवािनवृ ी करणे.
िज ा िनयोजन सिमतीचे आ थापना िवषयक, शासन िवषयक, आवक-जावक, डाक मु ां क,
आ थापनािवषयक सव दे यके, अि म दे यक, बैठकी संबंधी तयारी.
14.िनवडणूक शाखा
1) मतदार यादी पुन र ण काय म राबिवणे
2) मतदारां ना ओळखप दे णे काय म राबिवणे
3) लोकसभा / िवधानसभा िनवडणूका काय म राबिवणे
4) िनवडणूक अ.का. व िलपीक द रावर पयवे ण करणे
1) लोकसभा/िवधानसभा िनवडणूक कामे पार पाडणे
2) मतदार क ाचा सुसुि करण काय म राबिवणेची कामे
3) मतदार संघाचे प रिसमन काय मां तगत कामे
4) मतदार यादी पुन र ण काय म राबिवणेबाबत कामे
5) मतदारां ना ओळखप दे णेचा काय म राबिवणेबाबत कामे
6) िवधान प रषदा िनवडणूका, मतदार नोंदणी व िनवडणूक काय म राबिवणेबाबतची कामे
1) आ थापना िवषयक सव कामे
2) पगार, वास, आक क खच व तपिशलवार दे यके पा रत करणे व तयार करणे
3) सेनादलातील मतदारां ची नोंदणीबाबतची कामे
15.खिनकम शाखा
1. खिनकम शाखेतील कामावर पयवे ण करणे
1. मुख खिनप े मंजूरी, नुतनीकरण अजाबाबत
2. कायालयीन तपासणी िटपणी पूतता.
3. लेखा प र ण िटपणी पुतता.

ा करणां ची छानणी करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3
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MIN-1
खिनकम शाखा, जुनी शासिकय
इमारत, तळ मजला, िज ािधकारी
कायालय र ािगरी दु . .02352223602 इमेलdmocortn@yahoo.com

122

MIN-2

थोड

ात िवषय

4
4. मुख व गौ.ख िबगर परवाना उ

नन संबधी म.ज.म.अ. 1966 चे कलम 247 अिपल दाखल करणे

5. मुख खिनजप े करारनामे पुण करणे.
6. वािषक अंदाजप क तयार करणे.
7. खिनज िवकास ित ान िनधी
8. एन.एम.ई.टी. (नॅशनल िमनरल ए
ोरे शन ट )
1. गौणखिनजप े मंजुरीचे अज
2. मंजूर गौणखिनज प याचे िन ादन
3. गौणखिनज परवाना अज
4. गौणखिनज वाहतूक परवाना
5. आ थापना िवषयक सव बाबी
6. कमचा-यां चे वेतन,भ े,कायालयीन खच
7. गौणखिनज िवषयक ा त ारी ा अनुषंगाने कायवाही करणे
8. सागरी िकनारप ीय िनिनयमन े ातून नौकानयन माग सुकर करणेसाठी वाळू /रे ती िनगती धोरण.
वाळू िललाव
ीया पार पाडणे. वाळू उ ननास हातपाट परवानगी दे ाची कीया पार पाडणे .
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खिनकम शाखा, जुनी शासिकय
इमारत, तळ मजला, िज ािधकारी
कायालय र ािगरी दु . .02352223602 इमेलdmocortn@yahoo.com

9. अथसंक ीय अनुदान ामपंचायत अनुदान
1. गौण खिनज खाण परवाना/खाणप ा िमळणेसाठी ा झाले ा अज करणी थळ पहाणी क न
अहवाल दे णे.
2. गौण खिनज परवाना संदभात ा झाले ा जनते ा त ारी करणी थळ पहाणी क न
अहवाल दे णे.
3. गौण खिनज परवाना करणी खाणीची मोजमापे घेऊन तपासणी करणे.
4. गौण खिनज खाणप ा करणी खाणीची मोजमापे घेऊन अहवाल सादर करणे.
MIN-3
5. गौण खिनज वाहतूक परवाना तपासणी करणे.
6. िवनापरवानागौण खिनज उ नन करणी शोध घेवून दं डिनय
ाव सादर करणे.
7. िवनापरवाना गौण खिनज वाहतूक करणी शोध घेवून दं डिनय
ाव सादर करणे.
8. तालु ाला भेट दे ऊन गौण खिनज थकबाकी र मे ा वसूलीचा आढावा घेणे.
9. कायालयीन कामकाज अंतगत िलपीक यां चेकडील लंिबत संदभ करणी िनपटारा करणेसाठी
मदत करणे.
16. पुरवठा शाखा,
िज यातील रा धा दु काने ,िकरकोळ केरोिसन दु काने यां चे परवाने मंजूर करणे,गॅस सबिसडी
िज ा पुरवठा अिधकारी
िवषयक कामकाज
सहायक िज ा पुरवठा
िज ा पुरवठा अिधकारी यां चे कडील कामात सहकाय करणे
अिधकारी
तालुकािनहाय शासकीय गोदामात मुदतीत धा पाठिवणे व तसा अहवाल िनयतन संकलनाकडे
कळं बोली ितिनधी
दररोज सादर करणे
1 साखर िनयतन काढणे

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3
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थोड

ात िवषय

4
2 साखर उचल करणे
3 साखर वाटप करणे
4 पुरवठादाराना साखरे चे दे यक आदा करणे
SB-AK-1 साखर
5 िव ीय स ागार या ाकडे साखरे चे लेखे पाठिवणे
6 साखरे बाबत सव कारचा प
वहार करणे
7 साखरे बाबत उचल व वाटपाबाबतचा दै नंिदन अहवाल सादर करणे
8 दे य साखरे ा भाव फरकाचे र माचे दान करणे
अंगणवाडी योजना तां दूळ व 9 एका ीक बालिवकास सेवा योजनेचे तां दूळ व ग िनयतन काढणे
ग िनयतन काढणे
10 एका ीक बालिवकास सेवा योजनेचे तां दूळ व ग िनयतन वाटप करणे
11 िज ा ाहक संर ण प रषद थां पना करणे
िज ा ाहक संर ण प रषद 12 ाहक संर ण प रषद बैठका घेणे
13 जागितक ाहक िदन व रा ीय ाहक िदन आयोजीत क न साजरे करणे
संपूण ामीण धा योजना
14 संपूण ामीण धा योजना वाटप करणे संबधीत कामे करणे
वाटप करणे
1.कायालयीन शासिनक कामकाज
2.कायालयीन सव कारची िबले, े शनरी, जडव ू, इ खरदीवरील माणके खच घालणेसठीचे
िटप ा व आदे श करणे.
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SB-AK-2- शासन

132

मािहती अिधकार

133

शासकीय वाहन

134

SB-AK-3-िनिवदा

3. तालु

ातील पुरवठा शाखेचा मािसक तपासणी काय म तयार क न

ाचे सिनयं ण करणे.

4 मा.िवभागीय आयु /उपआयु यां चे पथकाने केले ा कायालयीन तपासणीतील मु ां ची पूतता
करणे.
5. इतर सव काचे संकीण प
वहाराबाबत आदे श तयार क न ा ा संकलनाकडून मािहती
ा क न घेणे.
6.मािहती ा अिधकाराअंतगत ा अज व थम अिपल अजावरील आव क कायवाही मुदतीत
करणे.
7.शासकीय वाहन दे खभाल दु
ी करणे व लॉगबुक अ यावत करणे
1) धा ा वाहतूक व वाहतूक ठे का कामे,
2. हमाली कामे व हमाली ठे का दे णेबाबतची कामे
3. वाहतूक व हमाली ठे का िनिवदा िवषयीची कामे.
4)िनिवदा काढणेची कायवाही झालेली नस ाने दरमहा खाजगी टक अिधगृिहत कर ाचे आदे श
करणे
5) गोदाम / साठवणूक / साफसफाई तूट िनलखन करणे
6) रे े दावे करणे.
1)पुरवठा शाखेतील सव अिधकारी / कमचा यां चे सेवािवषयक अिभलेख अ ावत ठे वणे.
2)गेादाम पहारे करी, हमाल कम ीपर यां ची े ता सूची, िनयु ी, बदली, रजा इ ादी कामकाज
कायमपणाचे फायदे ,सु.अ. .यो.अतंगत गोदाम पहारे करी व हमालकम
पर यां ना पिहला व दु सरा
लाभ मंजुर करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3
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3)िवभागीय चौकशी
ाव तयार क न सादर करणे
4)सव अिधकारी / कमचा यां ा सव कार ा रजािवषयक कामकाज
5)जी रिज र वसूली बाबत ची माहीती.
SB-AK-4-आ थापना
6)हंगामी गोदाम पालक यां ा सेवा िवषयक बाबी
7)पुरवठा िवभागातील कमचारी यां चे गोपनीय अहवाल बाबत
8)पुरवठा िवभागातील कमचारी यां चे म ा व दायी अहवाल
9)पुरवठा िवभागातील कमचारी यां चे खा ां ची परी ा बाबतची माहीती.
10)पुरवठा िवभागातील कमचारी यां ची वेतनिनि ती
11)पुरवठा िवभागातील आकृतीबंध व मुदतवाढ
ाव
12)पुरवठा िवभागातील कमचारी यां चे अित र कायभार
ाव
1) रा धा दु कानां साठी जाहीरनामे काढणे
२) जाहीरना ानुसार रा भाव धा दु कानां ना मंजूरी दे णे
3) नवीन रा भाव दु कान आ थापना मंजूर करणे
4) ता ुरता रा भाव धा दु कान परवाना मंजूर करणेचे िवशेष अिधकारानुसार दु कानाना मंजूरी
दे णेची कायवाही करणे
5) रा भाव दु कानदारासाठी नोकरना ासंबधातील कायवाही करणे
SB-AK-5-रा धा दु कान 6)नवीन रा धा दु कानां ना रबेट दर मंजूर करणे
7) तालुका द ता सिम ा व नगरपालीका द ता सिम ां ना मंजूरी दे णे
8) िज
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SB-AK-6-ना

ा/सॉ

ंट

ा द ता सिमती थापन करणेबाबतचे कामकाज व द ता सिमतीचे बैठकीबाबतचे कामकाज.

9) िशधापि का लगतचे रा भाव दु कानास जोडावया ा एकां काची िकमान व कमाल सं ा
ठरिवणेचे
ावरील कायवाही करणे
10) रा भाव दु कानिवषयी येणा-या िविवध अजावर कायवाही करणे
1) िकमान आधारभुत खरे दी योजनेअतगत धान खरे दी बाबतची कायवाही करणेबाबत.
2 ) वरील योजने अंतगत धान खरे दी के ां ना मंजूरी दे णे
3) वरील योजनेअंतगत ा धानाची भरडाई बाबतची कायवाही करणेबाबत.
4)सॉलवंट/नाफता अज कामी ािधकारप दे णे
5) सॉलवंट/नाफता नुतनीकरण कायवाही करणे.
6) झुणका भाकर क संबंधीची कायवाही.
1)अ धा ाचे िनयतन,उचल,वाटप करणे बटवडा आदे श काढणे
2)खराब झाले ा धा ाची िव े वाट लावणेबाबत
3)रा भाव धा दु कानदारां ना ा ◌ा न झाले ा िकंवा कमी िमळाले ा जीवनाव क व ूंचा
परतावा दे णेबाबत
4) क ाणकारी सं था व वसतीगृहे योजना अंतगत मा ता ा ◌ा सं था व वसतीगृहां ना धा पुरवठा
मंजूर करणेबाबत, िनयतनासाठी अ ीम रकमेचे दान
5)रा ीय अ ◌ासुर ा अिधिनयम 2013 अंमलबजावणी, अं ोदय योजना व ाधा कुटू ं ब लाभाथ
इ ां काबाबत

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

SB-AK-7-अ धा

138
पुरवठा शाखा, िज ािधकारी
कायालय, मु
इमारत, पहीला
मजला, खोली . 101 दू र नी .
02352-222412 कायालयाचा ई मेल
आयडी-dso_ratnagiri@rediffmail
.com

139

140

141

थोड

ात िवषय

4
6) ऑनलाईन ुप एस.एम.एस. णाली
7) ऑनलाईन सावजिनक िवतरण व था त ार िनवारण णाली PDS Helpline
8)िनयतन,उचल व वाटपाची मािहती महासीम वेबसाईटवर भरणे
िनयतन 9) Feast ऑनलाईन िवतरण णालीवर तालुकािनहाय दरमहा ऑनलाईन ॲलोकेशन ऑडर जनरे ट
करणे

10) पगत झाले ा/उचल न झाले ा धा ा ा रकमेचा परतावा एफसीआय कायालयाकडून
करणेची कायवाही करणे
11)सीएमआर तां दूळाचे ितपूत दावे एफसीआय कायालयाकडे सादर करणे/ सीएमआर तां दूळ
िनयतन
12)अ धा ाचे िनयतन,उचल व वाटप बाबत दै िनक अहवाल रोज सादर करणे
13)सावजिनक िवतरण व था प के ौमासीक/वािषक लेखे (टीपीडीएस) सादर करणे
१4)धा बजेट
15)तपासणी मु ां ची पुतता करणे ा अनुषंगाने शासिकय वसुली पीएलए ला जमा करणे व पुतता
अहवाल सादर करणे
16) तुरडाळ िनयतन उचल वाटप व लेखे ठे वणे िनयतनासाठी पुरवठादार यां ना खरे दी िकंमती ा
रकमेचे दान करणे /दै िनक अहवाल रोज सादर करणे
1) शासकीय गोदामातील उपयोगी, िन पयोगी व तुकडे बारदानां ची िललावाने /िनिवदा प दतीने
िव े वाट लावणे.
SB-AK-8-गोदाम बां धकाम 2)गोदाम तपासणी/सं ह पडताळणी आराखडा व अंमलबजावणी
3) गोदाम बां धकाम/गोदाम दु
ी ा कामां चे संिनयं ण करणे.
4) शासकीय गोदाम भाडयाने दे णेबाबत.
1)ितहेरी िशधापि का (को या) उपल करणे व तालु ां ना िवतरण करणे
2) ा झाले ा / वाटप केले ा िशधापि कां चा िहशेब ठे वणे
3)अं ोदय अ योजना लाभाथ िनवड व को या िशधापि का तालु ां ना पुरिवणे
4)बंद पडले ा िगरणी कामगार यां ना िशधापि का दे णेचे सम यन करणे
SB-AK-9-िशधापि का
5)बोगस/ अपा िशधापि का शोधमोिहम 6)राबिवणे व मािहती संकिलत करणे / सादर करणे.
6)राजीव गां धी जीवनदायी योजना
7) .दरमहा कमी जा होणारे िशधापि कां ची आकडे वारी संकलीत करणे
8)िशधापि
ारींचे चौकशी
उ र ानं
दे ण
१)
रा भावका
धा िवषयक
दु कानततपासणीचे
नमुनेका न झा
तेर ां ची नोंदणी क न आव कतेनुसार
नोटीस काढणे, सुनावणी, रोजनामा, आदे श इ ादी अनुषंिगक कामकाज सादर करणे

SB-L-1-रा भाव दु कान
तपासणी

२) िकरकोळ केरोसीन परवाने तपासणीचे नमुने ा झा ानंतर ां ची नोंदणी क न
आव कतेनुसार नोटीस काढणे, सुनावणी, रोजनामा, आदे श इ ादी अनुषंिगक कामकाज सादर
करणे
३) पेटोल/िडझेल पंप व गॅस एज ी तपासणीचे नमुने ा झा ानंतर ां ची नोंदणी क न
आव कतेनुसार नोटीस काढणे, सुनावणी, रोजनामा, आदे श इ ादी अनुषंिगक कामकाज सादर
करणे

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3
तपासणी
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४) अ धा (घाऊक व िकरकोळ ) परवाना पासणीचे नमुने ा झा ानंतर ां ची नोंदणी क न
आव कतेनुसार नोटीस काढणे, सुनावणी, रोजनामा, आदे श इ ादी अनुषंिगक कामकाज सादर
करणे
५) रा भाव धा दु कानदारािव द आले ा त ारी ा अनुषंगाने संबधीत तालु ास प दे ऊन
सदर त ारीची चौकशी क न अहवाल घेणे, अहवालातील दोषानु प आव कतेनुसार नोटीस
काढणे, सुनावणी, रोजनामा, आदे श इ ादी अनुषंिगक कामकाज सादर करणे
1) केरोसीन िनयतन उचल वाटप आदे श
2) केरे ासीन दर िन ीत करणे
3) जीवनाव क व ू अिधिनयम, 1955 अंतगत कायवाही करणे.
4) िकरकोळ केरे ासीन परवाना वारस मंजुर करणे
5) नवीन मंजुर िकरकोळ केरे ासीन परवा ाला नवीन ािधकारप दे णे (लायस )
6) िकरकोळ केरे ासीन परवा ाचा राजीनामा बाबतचे आदे श
SB-L-2 -केरोिसन िनयतन 7) िकरकोळ केरे ासीन परवा ाची अनामत र म परत करणे बाबतचे आदे श
8) गॅस, पेटोल, िडझेल, िवतरणां बाब ा त ारी
9) िकरकोळ केरे ासीन परवा ाची जागा थलां तरीत करणेबाबतचे आदे श
10) घाऊक केरे ासीन परवानाधारक िनयु ी
11) घाऊक केरोसीन परवाना नुतनीकरण
12) सावजिनक िवतरण व थे अंतगत िदले जाणारे अ धा परवाना िदले ा परवा ां वर
पयवे ण करणे व ासंबंधी शासना ा सूचना तहसीलदारां ना दे णे.
1) भाव फरका ा रकमा नॉिमनींकडून वसूलीची कायवाही व भाव फरक र म दे य अस ास
दानाचे आदे श िनगिमत करणे.
2) साखर िनयतन, उचल व वाटप
3) िव ीय स ागार यां चेकडे साखर भावफरकाचे लेखे पाठिवणे. व ा झाले ा र मा पी. एल.
ए. म े जमा करणेबाबत कायवाही करणे
SB-L-3-साखर िनयतन
4) धा परिमट पु कां चे छपाई आदे श दे णे व तालु ां ना पुरिवणे .
5) धा परिमट पु कां चे छपाई दे यक अदा करणेबाबत कायवाही करणे.
6) साखरे ची उचल वाटप बाबतचा दै िनक अहवाल तालु ां कडून घेणे व उपआयु पुरवठा यां ना
सादर करणे
7) के आर अे दरमहा उपआयु पुरवठा यां ना सादर करणे.
१) पुरवठा िनरी क यां चेकडील दै नंिदनी जमा करणे. ा तपासून ावरील अिभ ाय कळिवणे.
२) पुरवठा िनरी ण अिधकारी यां चेकडील दै नंिदनी जमा करणे. ा तपासून ावरील अिभ ाय
कळिवणे.
३) िविवध बैठकां ा िटप ा संबंधीत संकलनां कडून मुदतीत जमा क न घेऊन िज ा पुरवठा
SB-L-4-अिभलेख
अिधकारी यां ा ा रीने सादर करणे.
४) जडव ू सं ह नोंदवही अ ावत ठे वणे व दे खभाल करणे.
5) जिनधी गोळा करणे
6)ई-ऑफीस संबधीत अडचणीबाबत

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक
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2

3
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7 रे कॉडचे कागद सव संकलनाकडून गोळा क न अिभलेख क ात सं हीत करणे.
8)मंजूर रा भाव दु कानां ना ािधकार प े दे णे तसेच रा भाव दु कानां चे
9)रा भाव धा दु कानाचे ाधीकारप िनयिमत नुतिनकरण करणे.
10) रा भाव धा दु कानाचे परवानाधारकां चा राजीनामा मंजूर करणे.
11)मंजूर दु काने , कायरत व इतर दु कानां ची मािहती अ ावत ठे वणे.
12) रा भाव धा दु काना ा ािधकार प ावर वारसां ा नोंदी घेणे.
1) शासकीय गोदामां ना सुतळीचा पुरवठा करणे
2) परतावा आदे श 3) शासकीय गोदामां ना औषधसाठा पुरवणे व इतर व ुंचा पुरवठा करणे.
4) धुरीकरण मंजूर करणे
5) गोदामां तील वजन काटे मु ां िकत करणे.
1) ल िनधा रत सावजिनक िवतरण व थेम े िशधाव ू िवतरणासाठी संगणकीकरण क न
बायोमेिटक प तीचा वापर कर ासाठीचे कामकाज पाहणे
2) आधार िसिडं गचे कामकाजाचे सिनयं ण करणे
3) आधार िसिडं गचा अहवाल तालुका यां चेकडून संकिलत करणे
4) दु बार नोंद िशधापि का िडिलशनसाठी पाठिवणे
5) िशधापि का ॅ लीडे शनचे कामकाज व सिनयं ण करणे
6) संगणकीकरणासाठी ा अनुदान दे यके तयार करणे
7) SIMS Module या साईटसबंधीत सव कामकाज पाहणेव संिनय ण ठे वणे. दर मिहना ाचे
अपडे शन करणे
8) स ाय चेन मॅनेजमट काया ीत करणे.
9) सव रा भाव दु कानां मधुन पॉस मिशन बसिवणे बाबत कायवाही करणे.
1) आवक जावक करणां वर िनयं ण व संबंिधत नोंदवहया अ ावत ठे वणे
2) लोकसभा/ िवधानसभा
तसेच इतर मह ा ा 3)संदभाचा गोषवारा काढू न पाठपुरावा क न
िनपटारा करणे.
3) एकुण 14 कार ा नोंदवहयां मधील नोंदी अ यावत क न गोषवारा काढणे
4) शाखा मुखां ा बैठकीसाठी अ यावत िटपणी सादर करणे
१) वािषक प लेखा तयार करणे
प ले ासाठी तयार करावयावची प के १) िज या ा थतीचे िव ृत िववेचन दशिवणारी िटपणी
२) प लेखा भाग १ - ापार खाते, नफा व तोटा खाते 3) प लेखा भाग २ - ताळमेळ प क ४)
धा िनहाय सरासरी दरप क ५) साठवणूक ले ा ३) साठवणूक लेखा व साठा लेखा याम े फरक
दशिवणारे िववरणप ४) Work Sheet No.1 (गोदामात ा धा ाचे धा िनहाय िकंमत ५)
Work Sheet No.2 ( ा धा ) ६) Work Sheet No.3 (िवतरीत केलेले धा ) ७) Work Sheet
No.4 (गोणपाट) ८) Free scheme statement ९) तोटा भरपाई प क
२) िव ी िववरणप - मािसक प क तयार करणे व

ानुसार वािषक प क तयार करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

थोड

4
३) अ धा
वहारात येणारी तुट भ न काढ ासाठी शासनाकडून ा झालेली अथसहा
र म वैय क ठे व ले ात जमा कर ाची कायवाही करणे
1) सव वाहतूक पासां ची े टमट तपासून दे यके मंजुरीसाठी सादर करणे.
2)तालु

150

SB-AK-11-वाहतूक पास
े टमट

ाकडून ा

झाले

152

SB-L-8-बील दे यक

ा बी फॉम नुसार तयार करणेत आले

ा दे यकाची पडताळणी करणे.

3) हमाली दे यके तालु ाकडून ा झाले ा एल रिज र ा उता याव न तपासून मंजुरीसाठी
िटपणी सादर करणे.
4) हमाली दे यके ,वाहतूक दे यके संदभ य सव प
वहार यां चा पाठपुरावा करणे.
5) महालेखाकार व िवि य स
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ागार मुंबई यां चेकडील तपासणी मु े पूतता अहवाल सादर करणे.

6) वेळोवेळी व र कायालयाकडून मागिवणेत आलेली मािहती िवहीत नमु ात सादर करणे.
7) इतर कायालयां शी प
वहार तसेच आव क मािहतीसाठी पाठपुरावा करणे.
१) सव अिधकारी कमचारी यां चे वेतन दे यके तयार करणे.
२) भिव िनवाह िनधीचे आदे श व दे यक तयार करणे
३) बदली वास व वासभ ा दे यके तयार करणे
४) वै कीय आदे श व दे यके तयार करणे
५) कॅशबुक िलिहणे
6) आक क खच (कायालयीन, दु र नी व लाईट बील, झेरॉ , े शनरी, चहापान, इ ादी दे यके
तयार करणे
7) पे रिज र िलिहणे
8) सवसाधारण भिव िनवाह िनधी लेखा (वग 4 कमचारी)
9) संगणक खच दे यके तयार करणे
10) फॉम न. 16 तयार करणे तसेच मागील लंिबत 2011 ते 2016 चे Return File करणे
11) शासकीय कमचा यां ा सवकोष मािहतीकोष वाष क मािहती भरणे
12) महारा दशन रजा वास सवलतीचे दे यके तयार करणे
13) अित र कायभार दे यके तयार करणे
14) सोसायटी, िवमा पॉिलसी, आर.डी., दु र नी, लाईटबील, चलन (इनकम टॅ ) चेक तयार करणे
15) िवमाछ योजनेची मािहती तयार क न कोषागारात सादर करणे.
1) वािषक अंदाजप क तयार करणे

2) आठमाही सुधा रत अंदाजप क तयार करणे. सव तालु ां कडून वेतन,कायालयीन खच इतर
अनुषंगीक खच दू र नी, मालम ा कर इ ादी या क रता िकती िनधीची आव कता लागेल याची
मािहती सव तालु ां कडून ा क न घेऊन पु ा न ाने आठमािह अंदाजप क तयार क न
मा.िव
ीय स ागार मुंबई यां जकडे अहवाल सादर केला जातो.
SB-L-9-वािषक अंदाजप क

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

2) SUPPLY ACCOUNT
पुरवठा लेखा )

(
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SB-L-9 -धनादे श अदा
करणे
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SB-L-10-साठा लेखा
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SB-L-11 वाहतूक पास

थोड
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3) मािसक जमामेळ (0408) मा.िव ीय स ागार व उपसिचव मुंबई कायालयात सम उप थत
रा न जमामेळ करावा लागतो.
4) िनवृ ी वेतन तसेच ा अनुषंगाने रजारोखीकरण,गटिवमा,भिव िनवाहिनधी दे यके आदा करणे.
5) सव तालुका रावर अनुदान वाटप करणे लेखाशीष 4408 अंतगत
6) वाहतूक दे यकां ची र म वाहतूकदारां ना धनादे शा दारे आदा करणे. सदर धनादे श काढतां ना
आव क ा लेखाशीषाखाली बीडीएस काढणे. टक खातेदार यां ची यादी तयार करणे.टकखातेदार
यां ा नावाची सीडी तयार क न े ट बँक ऑफ इं िडयाकडे खातेदार यादीसह, धनादे श पारीत केले
जातात.
7) हमाली दे यकां ची र म ठे केदार यां ना धनादे शा दारे आदा करणे
8) धा िनयतन र म भारतीय अ महामंडळ पूणे यां ना धनादे शा दारे आदा करणे. पीएलए 11
तयार करणे. तूट र म चलनाने वैय ीक ठे व ले ात जमा करणे
9) साखर उचल र म एन.सी.डी.ए यां ना धनादे शा दारे आदा करणे. तसेच भावफरक र म
चलनाने वैय क ठे व ले ात जमा करणे.
10) धा रिज र ए एकूण आठ तयार करणे
11) ठे केदार यां ची आयकर फाईल सी.ए. कडे ितमाही सादर करणे.
12) तालु ां ना 2408 खाली अनुदान वापट करणे
13) पी.एल.ए.कॅशबुक िलिहणे
14) धा तूट,भावफरक र म वाहतुक तुट इ ादी र मा योजनािनहाय जमा करणे
15) मािसक खचमेळ (2408)
1)धा साठा लेखा तयार करणे. (मािसक व वािषक) वािषक धा साठा ले ाचा मा.िवसउस
कायालय,मुंबई येथे ताळमेळ घेणे.
2) रबेट दे यके तयार करणे.
3)मािसक ई 1 प क तयार करणे.
4)अ लेखा संिहतेखालील े शनरी/फॉ यां चे मागणीप तयार करणे. ा क न संबंिधतां ना
वाटप करणे.
5)अ लेखा संिहतेखालील े शनरी/फॉ यां चे छपाई दे यक आदा करणे.
6)धा वाहतुक पास पु के ितिनधी कायालयां ना पुरिवणे व िहशेब ठे वणे.
7)पुरवठा लेखा अ ल कारकून, गोदाम व थापक, गोदाम पालक यां ा बैठकीचे इितवृ तयार
करणे.
8)वािषक आर-2 लेखा तयार करणे.
9)वािषक धा वग करण प क तयार करणे
1) हमाली दे यके
े टमट बनिवणे .
2) सव वाहतूक पासां चे े टमट बनिवणे .
3) सव वाहतूक पास तालु ाकडून आले ा बी फॉम शी पडताळणी करणे.
४) वाह्तूक खचाचे कॅशबुक पीएलए ९ नोंदवही अदययावत करणे.
5) े टमट सेकंड ित◌ तयार क न गोदाम पालक व तहिसलदार यां जकडे पाठिवणे .
6) तालुकािनहाय धा ाचा दै नंिदन गोषवारा तयार करणे.

अ. .

1
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कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)
2

कायासन/संकलनाचे
मांक

3
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SB-L-13 वहातूक -1
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7) तालुकािनहाय धा ाचा मािसक गोषवारा तयार करणे.
8) गोदाम पालकाकडून वाहतूक पासा ा ा झाले ा दु म ती अनु माने लावून बुकलेट तयार
करणे.
9) अ धा ा ा उचलीचे मािसक व पाि क अहवाल तयार क न मा.िज ा पुरवठा अिधकारी
यां जकडे पाठिवणे .
10) धा उचली संदभात िज ा पुरवठा कायालयाशी प
वहार करणे.
11)धा ाचे आयात रिज र अे-३ तयार करणे.
1)संकलीत लेखा/ पंची लेखा(Compild Account)तयार करणे
2) रोख लेखा ( Monthly Cash Account/ P.L.A.-7)तयार करणे
3) रा भाव धा दु कानदारानी जादा भरणा केले ा र मेचा रा भाव धा दु कानदाराना
परतावा दे णे
4) िव ीय स ागार व उपसिचव, अ , नागरी पुरवठा व ाहक संर ण िवभाग, मुंबई यां चेकडील
लेखा परी ण प र े दां ची पूतता करणे.
5) महालेखापाल मुंबई यां चेकडील लेखा परी ण प र े दां ची पूतता करणे.
१) वहातूक परवाने ( िट पी ) तयार करणे
२) माल वाहनां चे दु सरे प ( े टमट सकंड) तयार करणे
३) धा ा ा वाहनां चा रोजचा काय म तयार करणे
४) धा मालाची तवारी तपासणे
५) िनयतना माणे तालू ां ा गोदामाना धा पाठिवणे व पाठिवले ा धा ाचा िहसाब ठे वणे
१) वहातूक परवाने ( िट पी ) तयार करणे
२) माल वाहनां चे दु सरे प ( े टमट सकंड) तयार करणे
३) धा ा ा वाहनां चा रोजचा काय म तयार करणे
४) धा मालाची तवारी तपासणे
५) िनयतना माणे तालू
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ां

ा गोदामाना धा

पाठिवणे

व पाठिवले

ा धा ाचा िहसाब ठे वणे

व पाठिवले

ा धा ाचा िहसाब ठे वणे

१) वहातूक परवाने ( िट पी ) तयार करणे
२) माल वाहनां चे दु सरे प ( े टमट सकंड) तयार करणे
३) धा ा ा वाहनां चा रोजचा काय म तयार करणे
४) धा मालाची तवारी तपासणे
५) िनयतना माणे तालू

ां

ा गोदामाना धा

पाठिवणे

1) िज यातील गोदाम / तालुका ले ां ा ैमािसक तपास ा कालब द काय म आखून पूण
करणे.
ेक रावर होणा-या उलाढालीत आढळू न येणारे दोष / ुटी संबंिधतां चे िनदशनास आणून
ाची वेळीच पूतता करणे.
2) हमाली दे यके Statement तपासणी करणे (सव तालुका दर महा) व धनादे श काढू न आदा करणे.

अ. .

कायालय/शाखा/िवभागाची मािहती
(कायालय/शाखा/िवभागाचे नांव,
िठकाण (इमारत मजला, खोली
.सह), दू र नी ., ई मेल आयडी)

कायासन/संकलनाचे
मांक

1

2

3

3) SUPPLY MOVEMENT ( पुरवठा
धा वाहतूक )

SB-DAS-1 िज ा लेखा
पयवे क-1

थोड

4
3) वाहतुक पासाचे Statement तपासणी करणे व िटपणी मंजूर कर ासाठी आदा करणे.
4) वेतन दे यके तपासणी , वास दे यके ,भिव िनवाह िनधी दे यके ,कायालयीन खच दे यके, GIS
etc=
5) Form no.16 (T.D.S.) तपासणे. Income Tax Return तपासणी .
6) सव तालु ाकडून आलेले Account तपासणे .e.g. R, R1, R2 ,जे प क व कॅश अकां ऊट
तपासणे .
7) तयार केलेले वािषक बजेट तपासणे.
8) लेखािशष ४४०८ खाली बजेट वाटणी तालुकयां ना कर ासाठी मागदशन करणे.
9) लेखािशष २४०८ खाली
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ेक तालु

ां ना Grand Distribution कर

ासाठी मागदशन करणे.

10) िवि य स ागार व महालेखाकार यां चे ऑिडट पॅरा clear कर ासाठी प
वहारां म े
मागदशन करणे.
11) Proforma तपासून दे णे व िव ाय सलागार यां ा कडे
सादर करणे.
12) आव कतेनुसार मुंबई FNDS व मं ालय म े िमिटं ग साठी जाणे.
13) सव िलिपक व अ.का. यां ा अकां ऊट संदभात तपासणी व मागदशन करणे.
14) Cash Book तपासणे .
15) Printing Press दे यके तपासणे .
16) वाहतूक पास पु के तालुकयां ना वाटप कर ासाठी िनयं ण.
17) PLA , धनादे श पु कां ची मागणी कर ासाठी मागदशन करणे.
18) आव कतेनुसार मुंबई FNDS व मं ालय म े िमिटं ग साठी जाणे.
19)सव िलिपक व अ.का. यां ा अकां ऊट संदभात तपासणी व मागदशन करणे.
20) Cash Book तपासणे .
21) Printing Press दे यके तपासणे .
22) वाहतूक पास पु के तालुकयां ना वाटप कर ासाठी िनयं ण.
23) PLA , धनादे श पु कां ची मागणी कर ासाठी मागदशन करणे.
161

SB-DAS-2िज ा लेखा
पयवे क-2

िज

यातील गोदाम / तालुका ले ां ा ैमािसक तपास ा कालब द काय म आखून पूण करणे.
ेक रावर होणा-या उलाढालीत आढळू न येणारे दोष / ुटी संबंिधतां चे िनदशनास आणून ाची
वेळीच पूतता करणे.

प रिश 3 (प र.
अ.
.

1

.2)

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

1. महसूल शाखा
1

शासकीय जिमनीचे िविवध योजनासाठी वाटप व शासकीय जिमनीवरील अित मणे िनयिमत करणे :

i)शाळा/महािवदयालय इमारत व ीडांगण व इतर योजनासाठी शासिकय
जमीन मंजूर करणे : 1) महारा जमीन महसूल (सरकारी जिमनीची िव े वाट) िनयम
1971 िनयम 5,6,7 2) शासन, महसूल व वन िवभाग िनणय ं .एलआरएफ
1092/ . .87/ज-1 िद.30/6/1992
3)शासन,महसूल व वन िवभाग प रप क
ं .1092/ एलएनडी/ 227992/ . .94/ज-1 िद.2/7/1992. 4)शासन, महसूल व वन
िवभाग िनणय ं .जमीन 10/2005/ . .38/ज-1 िद.7/3/2006. 5)शासन, महसूल व
वन िवभाग प रप क ं . जमीन 01/2006/ . .12/ज-1 िद.25/5/2007 6)शासन,
महसूल व वन िवभाग, शासन िनणय .जमीन-10/2008/ . .142/ज-1
िद.27/02/2009 7)शासन, महसूल व वन िवभाग, शासन िनणय .जमीन05/2011/ . .90/ज-1 िद.27/07/2011 8) )शासन, महसूल व वन िवभाग प रप क
.जमीन-09/2012/ . .79/ज-1 िद.30/11/2012 8)शासन, महसूल व वन िवभाग,
अिधसुचना .जमीन 08/2012/ . .48/पुनबाधणी -16/ज-1 िद.19/5/2015.
9)शासन, महसूल व वन िवभाग, शासन िनणय .जमीन 2015/ . .45/ज-1
िद.1/6/2015 10) शासन, महसूल व वन िवभाग, अिधसुचना .जमीन
2015/ . .55/ज-1/िद.31-12-2015. 11) महसूल व वन िवभाग, शासन िन य
.जमीन 01/2014 / . .04/ज-1 िद.20/02/2016. 12)उ ोग व उजा िवभाग, शासन
िन य .संिकण-2016/ . .50/ऊजा-5/िद.11/4/2016 13)महसूल व वन िवभाग,
शासन िनणय .जमीन 05/2017/ . .141/ज-1 िद.07/09/2017.

िज

ािधकारी

45 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

अ.
.

1

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

45 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

45 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

45 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

ii)अकृिषक योजनाथ भोगािधकार मू ावर जमीन मंजूर करणे : 1) महारा
जमीन महसूल (सरकारी जिमनीची िव े वाट) िनयम 1971 िनयम 24 ते 28,31,41
2)शासन महसूल व वन िवभाग िनणय ं .एलएनडी- 1078/18287/ग-8 िद.14/6/1978

iii)शेती योजनाथ जमीन मंजूर करणे : महारा जमीन महसूल (सरकारी
जिमनीची िव े वाट ) िनयम 1971 िनयम 10 ते 19

iv)सहकारी गृहिनमाण सं थांना शासकीय जिमन मंजूर करणे : 1)महारा जमीन
महसूल (सरकारी जिमनीची िव े वाट) िनयम 1971 िनयम 27. 2)शासन महसूल व
वनिवभाग िनणय .अेलसीअेस 1095/ . .37/95/ज-1, िदनां क 9 जुलै,1999
3)शासन,महसूल व वन िवभाग िनणय मां क एलसीएस 0606/ . .54/ज-1
िद.25/5/2007 4)शसन िनणय .जिमन/2017/ . .127/ज-1 िदनां क-7/07/2017
5)शासन िनणय .जिमन /02/2014/ . .45/ज-1 िद.25मे 2017.

िज

िज

िज

ािधकारी

ािधकारी

ािधकारी

अ.
.

1

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

45 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

45 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

45 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

v) शासिकय खाजण जमीन िनमखारे पाणी म संवधनासाठी भाडे प याने मंजूर
करणे : 1) महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 38 2) महारा जमीन
महसूल (सरकारी जिमनीची िव े वाट) िनयम 1971 िनयम 22,34,35 3) शासन
िनणय .िनखायो/1492/ . . 163/पदु म 12 िद.23/11/2001 4) पुरक प
मां क
िनखायो 1492/ क. .163/पदु म 12 िद.15/3/2003 5)शासन िनणय
.िनखायो1492/ . .163/पदु म 12 िद.28/4/2006 6) शासन प रप क .जिमल
10/2005/ . .42/ज-1 िद.3 मे 2005.

vi)शासकीय खाजण जमीनीवरील अित मणे (िनवासी/वािण सन 1995 पूव ची
अित मणे) िनयमाकुल करणे : 1) महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966 चे
कलम 51 2)महारा जमीन महसूल (सरकारी जिमनीची िव े वाट) िनयम 1971
िनयम 43 ते 46. 3)शासन महसूल व वन िवभाग प रप क ं .एलईएन
2678/ . .782/29115/ग-3 िद.3/12/1979 4)शासन महसूल व वन िवभाग िनणय
ं .एलईएन 10/2001/ . .225/ज-1 िद.4/4/2002.

vii)शासकीय पड व गायरान जमीनीवरील शेतीसाठी झालेली अित मणे िनयिमत
करणे : 1)महारा जमीन महसूल (सरकारी जिमनीची िव े वाट) िनयम 1971 िनयम
43 ते 46 2)शासन महसूल व वन िवभाग िनणय ं .एलईएन
2678/ . .782/29115/ग-3 िद.3/12/1979 3)शासन महसूल व वन िवभाग िनणय
ं .एलईएन 10/2001/ . .225/ज-1 िद.4/4/2002

िज

िज

िज

ािधकारी

ािधकारी

ािधकारी

अ.
.

1
2

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

90 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

90 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

90 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

30िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

अकृिषक परवानगी िविवध योजनासाठी मंजूर करणे.
i)अकृिषक परवानगी- िनवासी व वािण : 1) महारा जमीन महसूल अिधिनयम
1966 कलम 44 म े िनहीत केले ा तरतूदी 2)शासन,महसूल व वनिवभाग प रप क
मां क एनएपी/1088/ . .1275/ल-2, िदनां क 12/10/1988

ii)अकृिषकò परवानगी - औै ोिगक : 1) महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966
कलम 44 अ मधील िनहीत केले ा तरतूदी 2) शासन,महसूल व वन िवभाग ं .अेनअेपी1002/ . .212/ल-5 िद.5 िडसबर,2005.

iii)अकृिषक परवानगी - धािमक : 1) महारा जमीन महसूल (सरकारी जिमनीची
िव े वाट) िनयम 1971 िनयम 40 2) शासन महसूल व वनिवभाग प रप क . एनएपी1085/105783/(911) ल-2,िद.14/10/1985

3

पाणी उचल ाचा परवाना : 1)महारा जमीन महसूल अिधिनयम,1966 चे कलम 70
2)महारा जमीन महसूल (पाणी वापर ाची परवानगी) िनयम 1969 िनिहत केले ा
तरतूद 3) शासन िनणय मां क संिकण 2014(43/14) िस. .(धो) िद.27/02/2018

अपर िज

अपर िज

अपर िज

िज

ािधकारी

ािधकारी

ािधकारी

ािधकारी

अ.
.

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

45 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

1

4

नाममा मु ावर खरे दी केले ा जमीनी परत िमळणेबाबत : 1) महारा जमीन
महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 220. 2) शासन,महसूल व वन िवभाग प रप क
ं .टीएजी 2077/178771/एम4 िद.6 मे 1977

िज

ािधकारी

2. उपिचटणीस शाखा (गृ ह शाखा)
5

आ संर ण/शेती संर ण श
चे कलम 13

परवाना मंजूरी : भारतीय श

6

श वहातूकीसाठी नाहरकत माणप : भारतीय श
कलम 50

अिधिनयम 1959 चे

7

आ
15

संर ण श

अिधिनयम 1959 चे कलम

8

श

परवा ाचे

परवाना नूतनीकरण : भारतीय श

े वाढिवणे : भारतीय श

अिधिनयम 1959

अिधिनयम 1959

िज

ादं डािधकारी

3 मिहना

अपर िज

ादं डािधकारी

7 ◌िदवस

अपर िज

ादं डािधकारी

1 मिहना

िज

ादं डािधकारी

3 मिहना

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742
मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742
मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742
मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

अ.
.

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

िज

अपर
ादं डािधकारी

45 ◌िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

िज

अपर
ादं डािधकारी

7 ◌िदवस

1
9

श खरे दी-िव ी
कलम 5

10

श ाची नोंद परवा ावर करणे व केलेली नोंद र करणे : भारतीय श
अिधिनयम 1959

11 श

12

13

वहारास मंजूरी दे णे : भारतीय श

खरे दीसाठी मुदतवाढ दे णे : भारतीय श

अिधिनयम 1959 चे

अिधिनयम 1959

ोटक पदाथाचा वापर कर ासाठी/वापर ासाठी परवाने आिण नाहरकत
माणप दे णे : िव ोटक िनयम 1883 व अिधिनयम 1884 िव ोटक िनयम 2008
िव

ोटक परवा ाचे नूतनीकरण : िव
ोटक िनयम 2008

ोटक िनयम 1883 व अिधिनयम 1884

अपर िज
िज

ादं डािधकारी

ादं डािधकारी

अपर िज

ादं डािधकारी

7 ◌िदवस
3 मिहना
1 मिहना

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742
मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742
मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742
मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742
मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

14

पेटोिलयम पदाथाचा साठा कर ासाठी/वापर ासाठी परवाने आिण नाहरकत
माणप दे णे : पेटोिलयम अिधिनयम 1884 व िनयम 1934 िव ोटक िनयम 2008

15

पेटोिलयम परवा ाचे नूतनीकरण : पेटोिलयम अिधिनयम 1884 व िनयम 1934
िव ोटक िनयम 2008

अपर िज

ादं डािधकारी

1 मिहना

16

ठोकर दे ऊन पसार झाले ा अपघात
ितपूत योजना-1982 : सुधारणा (1994)

अपर िज

ादं डािधकारी

1 मिहना

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

17

.डी.ओ. खेळघर अनु
ी : मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 33 व
सावजिनक मंनोरं जना ा जागा,अनु
ी दे णे व ावर िनयं ण ठे वणे िनयम 1960

िज

ादं डािधकारी

3 मिहना

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

18

नाटयगृह,तमाशे,मेळे यांना अनु
सावजिनक मंनोरं जना ा जागा,अनु

िज

ादं डािधकारी

1 मिहना

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

ाला/वारसाला आिथक मदत दे णे :

ी : मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 33 व
ी दे णे व ावर िनयं ण ठे वणे िनयम 1960

िज

ादं डािधकारी

3 मिहना

िज

ादं डािधकारी

अ.
.

1

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

2

3

4

5

1 मिहना

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

7 ◌िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

सावजिनक करमणूक कर क ाना अनु
ी : मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे
19 कलम 33 व सावजिनक मंनोरं जना ा जागा,अनु
ी दे णे व ावर िनयं ण ठे वणे
िनयम 1960
20

िज

ेस ॲ रिज शन बू
ॲ 1867 मधील तरतुदीनुसार नोंदणीसाठी आलेले अज
ेस रिज ार यां जकडे पाठिवणे ेस ॲ रिज शन बू
ॲ 1867

ादं डािधकारी

अपर िज

ादं डािधकारी

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742
मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

21 सायबर कॅफे परवाना : मुंबई पोलीस अिधिनयम चे कलम 33 चे 2 (ई)

िज

ादं डािधकारी

3 मिहना

22 आठवडा बाजारास परवानगी दे णे : माकट ॲ

िज

ादं डािधकारी

3 मिहना

िज

ादं डािधकारी

7 ◌िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

िज

ादं डािधकारी

3 मिहना

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-22872742

30 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

23

फेअर ॲ

1862

लाऊड ीकर व नी ेपकास रा ौ 10.00 ते 12.00 वाजेपयत परवानगी दे णे.
दु षण व िनयम 2000

नी

जल ीडा परवानगी दे णे : 1) मुंबई पोलीस अिधिनयम 1951 चे कलम 33 2)
सावजिनक मनोरं जना ा िठकाणी (िच पटगृ हा िशवाय) इतर सावजिनक मनोरं जना ा
24
जागा की ाम े जलाशयात बोटींग वसायासाठी लायस दे णे व ावर िनयं ण
ठे वणे िनयम 2004.

3.खिनकम शाखा
गौणखिनज उ नन परवाना (अ मुदतीचा) : महारा गौणखिनज उ नन
25 (िवकास व िविनयमन) िनयम 2013 करण चार मधील 59 माणे (उदा. काळादगड,
रे ती, मु म, माती, िशंपले, जां भा िचरा

अपर िज

ािधकारी

अ.
.

1

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

90 िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

गौणखिनज उ ननासाठी खाणपटटा मंजूर करणे : महारा गौणखिनज उ नन
26 (िवकास व िविनयमन) िनयम 2013 करण दोन मधील 11 माणे (उदा. काळा .दगड,
जां भा िचरा )

अपर िज

ािधकारी

अ.
.

1

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

4.कुळविहवाटõ शाखा
मुंबई कुळविहवाट व शेतजमीन अिधिनयम 1948 अंतगत खरे दी क न ा झाले ा
जिमनीला 10 वष पूण झाली नस ास अशा जिमनींची ह ां तरण. मुंबई कुळविहवाट व
27
शेतजमीन अिधिनयम,1948 कलम 43 खालील परवानगी आदे श (कुळकाय ाची
जिमन खरे दी कर ास परवानगी दे णे )

अपर िज

ािधकारी

45 ◌िदवस

जिमनीचे ह ां तरण मुंबई कुळविहवाट व शेतजमीन अिधिनयम 1948 कलम 63
स जिमन खरे दी कर ास
28 खालील परवानगी आदे श ( शेतकरी नसले ा
परवानगी दे णे )

अपर िज

ािधकारी

45 ◌िदवस

मुंबई जिमनीचे तुकडे पाड ास ितबंध करणे व ां चे एक ीकरण करणेबाबत
29 अिधिनयम 1947 व ाअंतगत िनयम 1959 चे िनयम 27 खालील परवानगी दे णे
(तुकडा जिमन खरे दी कर ास परवानगी दे णे )

अपर िज

ािधकारी

45 ◌िदवस

िज

ािधकारी 02352-222301,
02352-02352-222139,

िज

ािधकारी 02352-222301,
02352-02352-222139,

िज

ािधकारी 02352-222301,
02352-02352-222139,

5.लेखा शाखा
ऐपतीचा दाखला ( .40,000,01 वरील सव) : 1. शासन िनणय,महसूल व वन
िवभाग एमएससी/1072/108865/जीआयआय, सिचवालय बॉ े िद.26 नो बर,1974.
30 2. शासन महसूल व वन िवभाग िनणय ं .एमएससी/1074/108235/जीआयआय िद.27
मे,1975. 3.शासन, महसूल व वन िवभाग िनणय मां क ऐस-30/05/2009/ . .17/ई5 िद.22/6/2009

िज

ािधकारी

15 ◌िदवस

मा.िवभागीय आयु , कोकण
िवभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई.
022-27578003, 02227571517

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

3

4

5

कागदप ां ा मािणत ती दे णे (सिहसूद न ला दे णे) : 1)महारा जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 327 व महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966 खंड-2,
31
प रप क ं .27 म े िनहीत कर ात आले ा तरतूदी. 2) महारा जमीन महसूल
(भूिम अिभलेखां ा तींचे िनरी ण, शोध व पुरवठा)(सुधारणा)िनयम 2001

तहसीलदार
सवसाधारण

7 ◌िदवस

उपिज ािधकारी (सामा
शासन) 02352-222483

32 मिहला धान एज

तहसीलदार
सवसाधारण

15 िदवस

िज ािधकारी
02352-222483

तहसीलदार
सवसाधारण

15 िदवस

िज ािधकारी
02352-222484

अ.
.

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

1

2

6.सवसाधारण शाखा

33 अ

बचत एज

ीचे नुतनीकरण

ीचे नुतनीकरण

अ.
.

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

तहसीलदार
सवसाधारण

45 िदवस

िज ािधकारी
02352-222485

िलपीक

ता ाळ/काड
उपल तेनुसार

तहसीलदार सवसाधारण

1

34 मिहला धान/अ

35 मिहला धान एज

36

कायालयात आले
मागदशन करणे

बचत एज

ी र करणेबाबत

ीचे एजंटना खातेदार काडवाटप

ाअ

ंगंताना अ

बचत योजनांची मािहती व गुंतवणूकीबाबत

िलपीक

ता

ाळ

तहसीलदार सवसाधारण

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

1

2

3

4

5

37

मिहला धान नवीन एज ी. : (शासन िनणयातील िविहत अट व शत चे अिधन रा न
नातेवाईक यां ना ह ां तरणा ारे .)

तहसीलदार
सवसाधारण

अ.
.

झा

एजंट प र ा पास
ापासून 3 मिह ाचे
आत

िज ािधकारी
02352-222483

7. करमणू ककर शाखा
38 िसनेमागृहे परवाना : मुंबई करमणूक कर अिधिनयम 1923 कलम 3 (3)

अपर िज

ािधकारी

शासनाकडील गृ ह
िवभागाकडील परवानगी
आ ानंतर 30 िदवस

39

केबल प रचालक परवाना : मुंबई करमणूक कर अिधिनयम 1923 मधील कलम 4 (2)
ब

अपर िज

ािधकारी

30 िदवस

40

िडओ खेळघर परवाना : मुंबई करमणूक कर अिधिनयम 1923 कलम 4 (2) ब

अपर िज

ािधकारी

15 िदवस

41

िडओ सटर परवाना : मुंबई करमणूक कर अिधिनयम 1923 कलम 4 (2) ब

अपर िज

ािधकारी

15 िदवस

42 पूलपालर परवाना : मुंबई करमणूक कर अिधिनयम 1923 कलम 4 (2) ब

अपर िज

ािधकारी

15 िदवस

43 जल ीडा परवाना : मुंबई करमणूक अिधिनयम 1923 कलम 4(2)ब

अपर िज

ािधकारी

15 िदवस

िज

ािधकारी 02352-222301,
222483,

िज

ािधकारी 02352-222301,
222483,

िज

ािधकारी 02352-222301,
222483,

िज

ािधकारी 02352-222301,
222483,

िज

ािधकारी 02352-222301,
222483,

िज

ािधकारी 02352-222301,
222483,

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

3

4

5

उपिज ािधकारी
पुनवसन

1 मिहना

क
जे ता यादीम े नांव नोंदणी : 1.महारा क ािधत
ींचे पुनवसन
45 अिधिनयम 1999 2.सामा
शासन िवभाग शासन प रप क मां क क 1000/ . .27/2000/16-अ िद.13 स बर,2000

उपिज ािधकारी
पुनवसन

1 मिहना

क
दाखला ह ांतरण माणप : 1.महारा क ािधत
ींचे पुनवसन
46 अिधिनयम 1999 2.महसूल व वनिवभाग प
.कोयना 1091/ . .388/र-4,िदनां क
19/05/1994

उपिज ािधकारी
पुनवसन

1 मिहना

पर िज यात नांव नोंदणीसाठी नाहरकत माणप : 1.महारा क ािधत
ींचे पुनवसन अिधिनयम 1999 2.शासन, सामा
शासन िवभाग प रप क
. क 1001/109 / . .154/ 2001/16-अ,िदनां क 23/10/2002

उपिज ािधकारी
पुनवसन

1 मिहना

अ.
.

1

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

2

8.पुनवसन शाखा
44

47

क
दाखला : 1.महारा क ािधत
ींचे पुनवसन अिधिनयम 1999
2.शासन,सामा
शासन िवभाग िनणय एईएम 1080/35/16-अ,िद.21/01/1980

कलम 11 नुसार बंदी असले ा भागात ह ांतर, िवभागणी, पोट िवभागणी,
वाटपा ची परवानगी (िनबधीत गावातील े ा ा िव ीसाठी नाहरकत माणप )
48 1.महारा क ािधत
ींचे पुनवसन अिधिनयम 1999 2.महसूल व वन िवभाग
यां जकडील प रप क ं . आरपीए-1085/3181/ सीआर/ 288/ 85/र-5
िद.11/12/1985

अपर िज

9.िनवडणू क शाखा

ािधकारी

3 मिहने

अपर िज

ािधकारी (02352222139)

अपर िज

ािधकारी (02352222139)

अपर िज

ािधकारी (02352222139)

अपर िज

ािधकारी (02352222139)

िज

ािधकारी 02352-222301,
02352-222483, 02352223602

अ.
.

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

उपिज ा िनवडणूक
अिधकारी

7 िदवस (जादा संच
उपल अस ास)

िज ािधकारी
02352-222330

उपिज ा िनवडणूक
अिधकारी

7 िदवस

िज ािधकारी
02352-222330

1

मतदार या ा : 1)लोक ितिनधी अिधिनयम 1950 व मतदार नोंदणी िनयम 1960 व
49 मतदार नोंदणी ह पु का 2)भारत िनवडणूक आयोग प ं .26/2000-पीएलएन11/07 िद.10 एि ल 2000.
मतदार यांदीची सी.डी. : 1)लोक ितिनधी अिधिनयम 1950 व मतदार नोंदणी िनयम
50 1960 व मतदार नोंदणी ह पु का 2)भारत िनवडणूक आयोग प ं .26/2000पीएलएन-11/07 िद.10 एि ल 2000.
ना ा/सॉ ं ट परवाने मंजूर करणे : 1)महारा ना
51
2)महारा सॉ ंट/रे िफनेट ॲ सॉ 2007

10. पुरवठा शाखा

ा अनु ा ी आदे श 2009

िज

ािधकारी

1 मिहना

रा

शासन 022-22024243

रा धा दु कान परवाना : 1)सावजिनक िवतरण व था (िनयं ण आदे श 2001)
2)सावजिनक िवतरण व था (सुधारणा आदे श 2004)

िज ा पुरवठा
अिधकारी

180 िदवस

िज

ािधकारी 02352-222412

िकरकोळ केरोसीन परवाना : 1)महारा
ापार अनु
ी आदे श 1966 2)महारा
53 अनुसूिचत व ू िकरकोळ परवाना आदे श 1979 3)सावजिनक िवतरण व था
(िनयं ण) आदे श 2001

िज ा पुरवठा
अिधकारी

3 मिहने

िज

ािधकारी 02352-222412

घाऊक केरोसीन परवाना : 1)महारा
ापार अनु
ी आदे श 1966 2)महारा
54 अनुसूिचत व ू िकरकोळ परवाना आदे श 1979 3)सावजिनक िवतरण व था
(िनयं ण) आदे श 2001

िज ा पुरवठा
अिधकारी

2 मिहने

िज

ािधकारी 02352-222412

52

11.िवशेष भुसंपादन अिधकारी कायालय
55 मोबदला अदा करणेबाबत

56 कोकण रे

ेने संपादीत केले

ा जमीनीचे दाखले दे णेबाबत

उपिज ािधकारी
(भूसंपादन-सव)

45 िदवस

उपिज ािधकारी
(भूसंपादन को.रे .1)

7 िदवस

िज

ािधकारी 02352-222301,
02352-222489, 02352223602

िज

ािधकारी 02352-222301,
02352-222489, 02352223602

अ.
.

कायालयाकडून पुरिवली जाणारी सेवा

सेवा पुरिवणारा
अिधकारी/कमचारी

आव क
कागदप ांचीपूतता
के ानंतर िकती
कालावधीत सेवा जाईल
पुरिवली

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली
न गे ास ां ाकडे त ार
करता येईल तो अिधकारी व
ांचा दू र नी मांक

2

3

4

5

उपिज ािधकारी
(भूसंपादन-सव)

7 िदवस

1

57 िबनशेती नाहरकत दाखले दे णेबाबत

िद.2 मे 2018.

िज

िज

ािधकारी 02352-222301,
02352-222489, 02352223602

ािधकारी र ािगरी

