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Chapter 1
करण 1
Introduction:
तावना

1.1. The right to information act, 2005 provides as per the section 4((b)-(i) to
(xvii) that every public authority will within 120 days of the publication of
the act publish information related with that public authority for the
knowledge of general public. This hand book consists of information
pertaining to the office of the Sub-Divisional Office, Wani as per the
section 4((b)-(i) to (xvii) of The Right To Information Act, 2005

मिधल तरतूदीनुसार सव
लोक ािधकारी यांना सव लोकांया माहीतीकरीता या बाबी िस करणे आवयक आहे
या बाबी या माहीतीपु!तीके "ारे िस कर#यात येत आहेत.

1.1.

मािहतीचा आिधकार कायदा 2005 चे कलम 4((ब)-(1) ते (17))

1.2. Objective / purpose of this hand-book is to provide the people at large
information about the office of the Tahsildar, maregaon.

1.2.

यांचे कायालयात िविवध कारणासाठी भेटी दे#या(या जनतेया या
कायालयासंदभात मािहती दे#यासाठी ही मािहतीपु!तीका तयार कर#यात आली आहे.
तहिसलदार मारे गांव

1.3. The intended users of this hand-book are all the members of public
visiting the office of the Tahsildar, Maregaon for any purpose.

1.3.

ही मािहतीपु!तीका सवसाधारण जनतेया वापरासाठी तयार कर#यात आली आहे.

1.4. Organization of the information in this hand-book is Office of the Tahsil
Maregaon

1.4.

या मािहतीपु!तीके म*ये तहिसलदार मारे गांव या कायालयाशी संबिधत मािहती आहे.

1.5. Definitions: where-ever necessary the terms used in the handbook have
been defined at the point of its first use.

1.5.

सवसाधारण ,ा-या : या मािहतीपु!तीके म*ये वापर#यात आले.या सं/ा थम वापराया
ठीकाणी िवषद कर#यात आ.या आहेत.

1.6. Contact person: In case some body wants to get more information on
topics covered in the hand-book as well as other information also he may
contact the Information Officer as defined in the chapter 8 of this handbook.

संपक आिधकारी: या मिहतीपु!तीके म*ये अंतभुत नसलेली मािहती ा3 कर#यासाठी या
मािहतीपु!तीके या करण 8 म*ये नेमुण दे#यात आले.या मािहती आिधका(याशी संपक

1.6.

साधावा.

1.7. Procedure and Fee Structure for getting information not available in the
hand-book is described in chapter 18 of this hand-book.

1.7.

या मािहतीपु!तीके म*ये अंतभुत नसलेली मािहती ा3 कर#यासाठीची िविहत कायपती
आणी शु.क आकारणीबाबत कृ पया या मािहतीपु!तीके चे करण 18 पहावे.

Chapter 2
(Manual. 1)

करण 2
(खंड 1)

Particulars of Organization, Functions and Duties
शासक य सं थेया रचना,
रचना, काय, कते आिण जबाबदारीबाबत मािहती
2.1. This office is named as Office of The Tahsildar and The Taluka

Magistrate Maregaon. The address is Tahsil Office Maregaon Pin code
445306. The head of this office is Tahsildar who is also Taluka Magistrate.
The parent government department it belongs to is Department of
Revenue & Forest Government of Maharashtra. It reports to the Office of
the Sub-Divisional Officer Wani at. Wani. The geographical jurisdiction of
this office includes the area of Maregaon Tahsils. The basic objective and
purpose of this office is to represent the government in general at Tahsil
level and to control and supervise the offices, officers and employees
subordinate to this office.

या कायालयाचे नाव तहिसलदार तथा तालुका दंडािधकारी मारे गांव यांचे कायालय असे
आहे. या कायालयाचा प5ा ŸÖÆüÃÖß»Ö काया3लय मारे गांव िपनकोड 7 445303 असा आहे.
महारा8 शासनाया महसुल व वन िवभागाया अंतगत हे कायालय येत.े य़ा कायालयाचे
नजीकचे व;र< अिधकारी उपिवभागीय अिधकारी, वणीû हे आहेत. मारे गांव तालु=याया
संपुण भौगोलीक ?े@ या कायालयाया आिधकार?े@ात येत.े शासनाचे तहिसल !तरावर
ितनीिधव करणे आणी अिधपयाखालील कायालये, आिधकारी, कमचारी यांचे पयवे?ण
आिण संिनयं@ण करणे हे या कायालयाचे मुख उCDE आहे.

2.1.

2.2. Mission / Vision Statement: - Government at your doorsteps is the
mission of this office.
2.2. “शासन आप.या दारी” हे या कायालयाचे

येयवा य आहे.

2.3. Brief history and context of its formation.
Office of the Tahsil Office Maregaon was established in
19--. The office falls under department of revenue and forests
Government of Maharashtra. For administrative purposes the state of
Maharashtra has been divided into five revenue divisions. The Amravati
revenue division is of one of them. This office is in the Yavatmal district of
this division and consists of geographical areas of Maregaon taluka. It is
under direct control of the Sub-Divisional Officer Wani collector of
Yavatmal district.
Basic object of this office is to have a control and
supervision of the office of tahsildars and taluka executive magistrates of
Maregaon. Taluka. The office is located at Tahsil Office Maregaon. in the
tehsil building. This office handles or supervises all the matters basically
relating to land, law and order, collection of land revenue, public
distribution system for food grains and kerosene, issuance of certificates

like caste, non creamy-layer, nationality, land acquisition, minor minerals
and conversion of land-use. Besides working under powers and duties
vested under various acts this office also acts as a coordinating agency at
Tahsil level for all other government and semi-government offices. This
office also works as nodal agency of respective election commissions for
all the matters related with elections to the Parliament, State legislature
and all local self government.
2.3.

संि ईितहास आिण थापनेमागील पाभम
ु ी

कायालयाची !थापना सन १९८२ म*ये कर#यात
आली. हे कायालय महारा8 शासनाया महसूल िवभागाअंतगत येते. शासकFय सोयीसाठी
महारा8 रायाचे पाच महसूली िवभागात िवभाजन कर#यात आले असून यापैकF †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
महसूली िवभागाया µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû िज.Hाम*ये या कायालयाचा समावेश होतो. या
कायालयाअंतगत मारे गांव तालु=याया भौगोलीक ?े@ाचा समावेश होतो. हे कायालय
उपिवभागीय अिधकारीख् वणी आिण िज.हािधकारी µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû यांचे य? िनयं@णात येत.े
तहसीलदार मारे गांव यांनी तहसल कायालयाचे पयव?
े ण व संिनयं@ण
करणे हे या कायालयाचे मु-य काय आहे. या कायालयामाफ त जमीनिवषयक सव बाबी,
कायदा आिण सु,व!था, जमीन महसुलाची वसूली, अJ व नागरी पुरवठा िवषयक बाबी,
जातीबाबत तसेच उJत व गत गटात मोडत नस.याबाबतची माणप@े, आिधवास व
वयाबाबतचे माणप@, भूसंपादन, जमीनीया वापरातील बदलाबाबत परवानगी, गौण
खिनज, ई. बाबी हाताळ.या जातात. िविवध कायLानुसार दे#यात आले.या शMFनुसार
कामािशवाय तहिसल !तरावर ईतर सव शासCकय व िनमशासCकय कायालयामिधल
समOवयाचे काम या कायालयामाफ त कर#यात येत.े राय व कP Qीय िनवडणुक आयोगामाफ त
घे#यात येणा(या सव िनवडणुकांचे संिनयं@ण या कायालयामाफ त कर#यात येते.
तहिसलदार

मारे गांव

2.4. Duties of the public authority. To supervise and control the Tehsil
office and all subordinate officers and employees, act as an appellate
authority; maintain law and order are the basic duties of this office.

शास!कय संथेची "मुख काय$: तहसील कायालयाचे तसेच ईतर सव किन< अिधकारी व
कमचारी यांचे पयवे?ण व संिनयं@ण, अिपल ािधकारी Sहणुन काम पाहाणे, कायदा व
सु,!था राखणे हे या कायालयाचे मुख काय आहे.

2.4.

2.5. Main activities/functions.
All matters related to use of land, assessment and realization of
land revenue, maintenance of law and order, land acquisition, issuance of
various certificates regarding caste, non-creamy layer, domicile, etc., act
as an appellate authority for the decisions of sub-ordinate officers and
employees are the main functions of this office.
2.5.

शास!कय संथेची मु%य काय$ व कत&:े -

जमीनीसंदभातील सव बाबी, जमीन महसूलाची आकारणी व वसूली, कायदा व
सु,व!था राखणे, भूसंपादन, िविवध कारची माणप@े देणे ( जातीबाबत, उJत व गत
गटात मोडत नस.याबाबत, ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾Ö ई,), किन< आिधकारी व कमचारी यांया िनणयावर
अपील ािधकारी Sहणुन काम पाहाणे ही या कायालयाची मुख कायT व कत,े आहेत.

2.6. List of services being provided by the public authority with a brief
write-up on them.

This office is related with following services either directly or as a
subordinate office or a supervisory office.

i)

Revenue and other matters

Sr.No.
Name of Scheme
1
Cestificat regarding project
affected persons
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24

25
26
27

Authority
Collector

Remarks
Report is sent by
SDO office
Permissions to sell land
collectore
Report is sent by
under command
SDO office
Certificate regarding project Collector
Report is sent by
affected persons
SDO office
Permissions to sell land
Collector
Report is sent by
under command area
SDO office
Income Certificate
Tahsildar/Naib Tahsildar Supervision
Solvency Certificate
Collector/SDO/Tahsildar
Small saving agent
Collector
appointment
Ration card issuance
Tahsildar
Supervision
Caste certificate
SDO
Report is sent by
this office
Non-creamy layer
SDO
Report is sent by
certificate
this office
Domicile certificate
SDO
Report is sent by
this office
Lease renewal for govt. land Collector
Report is sent by
leases
SDO office
Permission to extract minor Collector/SDO/Tahsildar
minerals
Mutation of land
Talathi
Supervision
Right of way applications
Tahsildar/Naib Tahsildar
Measurement of land
T.I.L.R.
Supervision
Permission to store
Collector
Report is sent by
petroleum product
SDO office
Hotel/eating house license
SDO/Tahsildar
Lodging house license
SDO/Tasildar
Arms license
Collector
Permission for conversion
Collector/SDO/Tahsildar
of land use
Conversion of land tenure
SDO
Distribution of surplus land Tahsildar/Collector
under ceiling act and govt.
land
Senior citizen certificate
Tahsildar
Supervision
Performance Lincense
SDO
Premises
SDO

Beneficiary Schemes
Sr.No.
Name of Scheme
1
Sanjay Gandhi Niradhar
Anudan yojna
2
Indira Gandhi Old Age
Pension Scheme
3
Srawan Bal Seva Yojana
4
National Family Benefit
Scheme
5
Natural Calamity
Assistance

Authority
Naib Tahsildar SGY

Remarks
Supervision

Tahsildar SGY
Tahsildar SGY
Tahsildar SGY
Tahsildar

शासCकय सं!थेमाफ त दे#यात येणा(या सेवाबाबत मािहती.
या कायालयात खालील बाबीसाठी अज ि!वकारले जातात Uकवा याबाबतया कायवाहीशी हे
कायालय संबिधत आहे.
2.6.

i)
अ.

7ं .
1

महसूली व ईतर बाबी

सेवा कार
क.पV!त माणप@

स?म ािधकारी
िज.हािधकारी

शेरा

िव
यांनी

2

3
4

लाभ?े@ातील जमीन
िव7Fबाबत परवानगी
उपJाचा दाखला
िव!फोटक परवाना
ऐपतीचा दाखला

िज.हािधकारी

िव
यांनी

,

अिधकारी

िज.हािधकारी,

वणी

यवतमाळ

उपिवभागीय
मा.

,

अिधकारी

िज.हािधकारी,

वणी

यवतमाळ

यांना अहवाल पाठिवणे

/

तहसीलदार नायब तहसीलदार

िज.हािधकारी

िज.हािधकारी/
आिधकारी

6

मा.

यांना अहवाल पाठिवणे

पयवे?ण
िव
यांनी

5

उपिवभागीय

उपिवभागीय
मा.

,

अिधकारी

िज.हािधकारी,

वणी

यवतमाळ

यांना अहवाल पाठिवणे
उपिवभागीय

/ तहसीलदार

अ.पबचत अिभकता नेमणुक िज.हािधकारी

िव

उपिवभागीय

,

वणी

,

वणी

अिधकारी

यांनी अहवाल पाठिवणे

7
8

िशधापि@का देणे

तहसीलदार

जातीचा दाखला

उपिवभागीय

9

गत व उJत गटात मोडत
नस.याबाबत माणप@
¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾Ö माणप@
शासCकय पWयाचे

10
11

नुतनीकरण

आिधकारी

अहवाल पाठ वणे

उपिवभागीय आिधकारी

अहवाल पाठ वणे

उपिवभागीय आिधकारी

अहवाल पाठ वणे

िज.हािधकारी

िव
यांनी

उपिवभागीय
मा.

अिधकारी

िज.हािधकारी,

यवतमाळ

िXहडीओ िसनेमा परवाना

12

यांना अहवाल पाठिवणे

िज.हािधकारी

िव

उपिवभागीय

यांनी

मा.

,

अिधकारी

िज.हािधकारी,

वणी

यवतमाळ

यांना अहवाल पाठिवणे

13

गौण खनीज उखनन

िज.हािधकारी/

परवानगी

आिधकारी

जमीनीया हZा बाबत

14

उपिवभागीय

/ तहसीलदार

पयवे?ण

तलाठी

फेरफार

शेतीसाठी र!ता देणे

15

/

तहसीलदार

नायब

तहसीलदार

16
17

जमीनीची मोजणी करणे

18
19
20
21

पे[ोिलयम पदाथ साठवणूक िज.हािधकारी

िव

परवाना

यांनी

हॉटेल खानावळ परवाना

लॉज]ग परवाना
हयार परवाना
जमीनीया वापरात

बदलाला परवानगी देणे

भोगवटा स5ाकारात बदल
करणे वग-2 चे वग-1
कारात
अितरीM व शासCकय

22

24

ता.िन.भू.आ.

ांत आिधकारी
उपिवभागीय/ांत आिधकारी
िज.हािधकारी
िज.हािधकारी
उपिवभागीय/ांत आिधकारी

उपिवभागीय
मा.

,

अिधकारी

िज.हािधकारी,

यवतमाळ

यांना अहवाल पाठिवणे

उपिवभागीय/

तहसीलदार

/
/

ांत आिधकारी

उपिवभागीय/

तहसीलदार

/ िज.हािधकारी

जमीनीचे वाटप

व;र< नागरीक दाखला
परफॉरमंस लायसPस
िमायसेस लायसPस

25
26
27

तहसीलदार
उपिवभागीय आिधकारी
उपिवभागीय आिधकारी

वैयि क लाभाया योजना:
योजना: अ.

7ं .

1
2

ािधकारी

योजनेचे नाव

शेरा

.

संजय गांधी िनराधार अनुदान योजना

नायब तहसीलदार सं गा.यो

^ावणबाळ योजना ¸üÖ•µÖ िनवृतीवेतन

तहसीलदार सं गा.यो

योजना

3

इंद@रा गांधी वBृ दापकाळ योजना

तहसीलदार सं गा.यो

4

रा@य कंु टूंब अथ3साहाHय योजना

तहसीलदार सं गा.यो

5

नैस_गक आप5ी सहा`य

तहसीलदार

वणी

पयवे?ण

महसु
हसुल िवषय व इतर कामे
1)

$क%पबाधीत
पबाधीत $माणप( िमळ*याकरीता
याकरीता करावयाचा अज.

िवहीत नमुOयांत अज िज.हा पुनवसन अिधकारी यांना सादर करावा.

अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ची अिधसूचनेची त.
भूमी संपादन अिधिनयमाचे कलम 9 या अिधसूचनेची त.
भुमी संपादन अिधिनयमाचे कलम 12 (2) या नोटीसची त.
क.पात जमीन भूसंपादीत झा.याचे तलाठी माणप@.
इतर िह!सेदार अस.यास यांचे संम तीप@.
िश?ण घेतले अस.यास शाळे चा दाखला.
क.पबाधीत Xय=ती मृयु पावली अस.यास मृयुचा दाखला.
वारस अस.याबाबत तहिसलदाराचा दाखला.

भूमी संपादन अिधिनयमाचे कलम 4 (1)

2)
लाभ+े(ातील शेतजमीन िव, ची परवानगी िमळ*याकरीता
याकरीता करावयाचा
अज.

िवहीत नमुOयांत अज िज.हा पुनवसन अिधकारी यांना सादर करावा.
अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे.

1)

शेतीचा सातबारा Uकवा अिधकार अिभलेखाची त.

2)

शेतजमीनीचा (तलाठयाचे सहीनीशी) नकाशा.

3)

तलाठयाचा अहवाल.

4)
5)
6)
7)
8)

अजदाराचे शपथप@
जमीनीया िव7Fचा करार झाला अस.यास इसारप@ाची त.
इतर वारस अस.यास यांचे (100/- !टॅSप पेपरवर) संमतीप@.
100/- d. चे !टॅSप पेपरवर वचनिचeी (राखीव ठे व.याचे जमीनीबाबत)
जमीन जो Xयकती खरे दी करीत असेल याचे शपथप@ व याचा !वत:चा
शेतजिमनीचा 7/12 चा उतारा आिण 8-अ चा उतारा.

3)

काय,म परवाना (लायस-स)
स) िमळणेकरीता करावयाचा अज
(तमाशा,
तमाशा, नाटक इ0यादी
यादी करीता.)
करीता.)

िवहीत नमुOयांत अज तालु=याचे ?े@ात तहिसलदार/ िज.Hाचे ;ठकाणी िज.हािधकारी
यांना सादर करावा.

अजासोबत खालील दतएवेज जोडावे.
1)
या ;ठकाणी काय7म करावयाचा आहे, तया जागेया मालकाचे नाहरकत माणप@.
2)
पोलीस िवभागाचे नाहरकत माणप@.
3)
!तुत करावयाचे नाटक ऑकT ![ा संबंधात रं गभुमी प;रिनरी?ण मंडळ मुंबई यांचे
माणप@.

4)
1)
2)
3)

4)

उ0पप-नाचा
नाचा दाखला िमळणेकरीता करावयाचा अज.

अजदाराने िवहीत नमुOयांत अज तहिसलदार यांना करावा.
अजासोबत खालील द!तऐवज जोडावे.
तलाठी यांनी Cदलेला उपOनाचा दाखला.
कु टुंबातील एकू ण उपOन Cकती आहे याबाबत 20/- d. चे !टॅSप पेपरवर शपथप@.
अजदाराचे आई वडील नोकरीत अस.यास यांचे कायालय मुखाचे वेतन
माणप@.
Vामीण भागातील दा;रQय रेषेखालील कु टुंबातील Xय=ती अस.यास Vाम पंचायत
सिचवाचा दाखला.

5)

फटाके परवाना िमळ*याकरीता
याकरीता करावयाचा अज.

हीत नमुOयांतील अज िज.हािधकारी यांना सादर करावा.
नगर परीषद / Vाम पंचायतचे नाहरकत माणप@.
या जागेवर फटाके िव7F करणार आहेत, या ;ठकाणया जागेचा/इमारतीचा
िव

1)
2)

नकाशा व अिभलेख.

खुली जागा !वत:या मालकFची नस.यास जमीन मालकाचे/घरमालकाचे
संमतीप@.

3)

इमारत/

6)

हैसीयत (सॉलवंशी)
ी) $माणप( िमळणेकरीता अज.

1)

2)

3)
4)

अजदाराने िवहीत नमुOयांत 05/- d. !टॅSप लावलेला अज सादर करणे आवयक आहे
िवहीत नमुOयांतील अज िज.हािधकारी यांना सादर करावा.
अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे.
या मालमतेवर हैसीयत माणप@ पाहीजे या मालमतेचा सातबारा, खसरा त,
तसेच मालमता गहाण Uकवा ह!तांतरण झाली नस.याचे माणप@.
या मालमतेचे हैसीयत माणप@ पािहजे या मालमतेचा चालु बाजारभावा
नूसार येणा-या
Uकमतीबाबत तलाठी यांचा दाखला Uकवा न. प. वा!तुशा!@/ यांचा
मु.यांकन दाखला Uकवा नझुल सXहTअरचा बाजार भावानुसार Uकमतीबाबत दाखला.
d. 25,000/- पयhतया दाख.याकरीता नायब तहिसलदार यांचेकडे अज करावा.
1 लाख d. पयhतचे हैसीयत माणप@ िमळ#याकरीता तहिसलदार यांचेकडे अज
करावा.

5)

6)

लाख d. पयhतचे हैसीयत माणप@ िमळ#याकरीता उप िवभागीय अिधकारी
यांचक
े डे अज करावा.
5 लाख d. वरील हैसीयत माणप@ िमळ#याकरीता िज.हािधकारी यांचेकडे अज
5

करावा.

7.
1)
2)

3)

4)

अ%पबचत
पबचत अिभकता (एजंसी)
ी) िनयु4ती हो*याकरीता
याकरीता करावयाचा अज.

िवहीत नमुOयांत अज व करारनामा िज.हािधकारी यांना सादर करावा.
अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे.
4 तीत !वत:चे छायािच@
राजप@ीत अिध-याकडू न वतणूकबाबत माणप@ Uकवा मु-या*यापक यांचा
वतणूकFबाबत दाखला.
अ.पबचत अिभकता (एजंसी) साठी dपये 5,000/- राj[ीय बचत माणप@ाचे तारण.
मिहला "धान े- योजनेसाठी /पये 500/
500/- चे बचत "माणप-ाचे तारण.
शहरी भागातील अ.पबचत एजंटाने वषात 7 लाख dपयांची गुंतवणुक करणे आवयक,
Vामीण भागातील अिभकयाhनी वषात 5 लाख dपयांची गुंतवणुक करणे आवयक,

मिहला धान एजंटांना शहरी भागासाठी 1 वषात 50 निवन आर. डी. खाती व dपये
5,000/- ची गुंतवणुक आवयक आिण Vामीण भागातील मिहला धान एजंटांना 40
निवन आर. डी. खाती व dपये 4,000/- ची गुंतवणुक करणे आवयक.
8)

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

1)
2)
3)

4)

5)

10)
10)

1)
2)

3)

4)

रे शन काड िमळ*याकरीता
याकरीता करावयाचा अज.

िवहीत नमुOयांतील अज तहिसलदार, वणी सादर करावे.
अजासोबत खालील द!तऐवज जोडावे.
वा!तXयाचे माणप@ व या बाबतचे इतर पुरावे.
रे शन काड नस.याबाबत शपथप@.
या गावात/वाडात राहत आहात या वाडातील/गावातील रे शन दुकानदारांचे
माणप@.
मतदार यादीत नांव अस.यास मतदार यादीया भागाची मािणत त Uकवा िनवडणूक
ओळखप@ाची झेरॉ=स त.
अजदार बदलून आले अस.यास बदली या ;ठकाणाkन झाली या ;ठकाणी रेशन काड रD
केल्याबाबत तहिसलदारांचे माणप@.
शीधाप@ीके त निवन नांव टाकावयाचे अस.यास मुलाया जOम दाख.याची त.
रे शन काडाचे पयावरील बदल करावयाचे अस.यास तपिशलासह अज.
इतर रायातुन आले.या अजदारास तापुरती शीधाप@ीका हवी अस.यास मुळ
रायातील रेशन]ग अिधका-याचे माणप@.
हरिवले.या रे शनकाड ऐवजी डु mलीके ट शीधाप@ीका करीता शपथप@ व दुकानदाराचा
दाखला, 10/- d. चे चलनासह.
जातीचे $माणप( िमळ*यासाठी
यासाठी करावयाचा अज व 0यासोबत
यासोबत जोडावयाचे
द तऐवज
तऐवज
िवहीत नमु1यांतील
तील अज उपिवभागीय आिधकारी यांना सादर करावा.
करावा.
िवहीत नमु1यांतील
तील अजावर /. 5/- चा कोट फ4 टॅ6प लावावा.
लावावा.

अजदार या गावाचा कायम रिहवासी अस.याबाबत 5/- d. चे !टॅSप पेपरवर ित/ाप@.
जातीचा उ.लेख असलेले शाळा सोड.याचे माणप@.
अजदाराचे वडील Uकवा जवळचे नातेवाईक शासकFय Uकवा िनमशासकFय नोकरीत
अस.यास सेवा पु!तीके या पिह.या पानाची सयत.
इतर रायातुन आलेला अस.यास या रायाचे स?म अिधका-याकडून वडीलांना Cदले.या
जातीचे माणप@ाची मुळ त.
अजदाराचे कायम रिहवासी अस.याबाबतचे पुराXयाची कागदप@े.

इतर मागासवग7य/
मागासवग7य/भट4या जमाती (क), (ड) यांना 8,मीलेअर $माणप(
िमळणेकरीता करावयाचा अज.
िवहीत नमु1यांतील
तील अज उपिवभागीय आिधकारी यांना सादर करावा.
करावा.
िवहीत नमु1यांतील
तील अजावर /. 5/- चा कोट फ4 टॅ6प लावलेला असावा.
असावा.
अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे
जोडावे

अजदाराचे व याया वडीलांचे जातीबाबतचा द!तऐवज.
अजदाराचे कु टूंबातील सव Xय=त]चे सव मागाने िमळणारे एकू ण उपOनाबाबतचे 5/- d.
कोट फF !टॅSप लावले.या पेपरवर शपथप@.
आई वडील नोकरी करीत अस.यास कायालय मुखाचे माणप@ व यांना िमळणा-या
वेतनाचा तपिशल दशिवणारे माणप@.
रे शन काडची सयत.

5)
6)

11)
11)

अजदार आयकर भरत अस.यास मागील 3 वषाचे आयकर िववरण.
अजदाराकडे Uकवा कु टूंबातील इतर कोणयाही Xय=तीकडे शेती अस.यास संबंिधत शेतीचे
सातबाराची त.

रिहवास अिधवास ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾Ö $माणप( िमळणेकरीता करावयाचा अज.

नमुOयांत संबंिधत तहिसलदार, वणी यांना अज करावा.
अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे.
जOम नnदीबाबत Vाम पंचायत Uकवा नगर परीषदेया रिज!टरची माणीत त.
शाळा सोड.याचे माणप@.
मतदार यादीत नांव अस.याबाबत मतदार यादीची मािणत त व िनवडणूकFचे
ओळखप@.
Vाम पंचायत Uकवा नगर पािलके चे सद!याचा दाखला.
!वत:चे घर अस.यास मालमता कराची पावती.
!थावर मालमतेचा द!तऐवज व सातबारा ची त.
रे शन काडची सयत.
महाराj[ातील 15 वषापासून रिहवास अस.याचे माणप@.
अजदाराचे 5/- d. कोट फF !टॅSप लावला असले.या पेपरवर शपथप@.
िवहीत

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

12)
12)

1)
2)
3)

13)
13)
1)

2)

1)
2)
3)

4)
5)

14.
14.

रिहवास 9कवा वािण:य $योजनासाठी िमळाले%या जमीनीचे िलज
नुतनीकरण कर*यासाठी
यासाठी करावयाचा अज.

िवहीत नमुOयांतील अज िज.हािधकारी यांना सादर करावा.
अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे.
या िलजचे नुतनीकरण करावयाचे आहे या भुखंडाचा पWा.
भूखंडाचा नझुल सXहTअरचा 1922 व 1952 व 1982 या वषoचा खसरा.
भूखंडाचा चालू वषाचा खसरा.

ि;हडीओ,
ि;हडीओ, िच(पट चालिव*यासाठी
यासाठी परवानगी िमळ*याकरीता
याकरीता करावयाचा
अज.
िवहीत नमु1यांतील
तील अज िज7हािधकारी यांना सादर करावा.
करावा.

िXहडीओ, िच@पट या ;ठकाणी चालिवणार आहे या जागेचा नकाशा, 40 चौरस िमटर
?े@फळाची जागा आवयक, वरील छताची उंची 10 फु ट आवयक.
िनयोजीत िXहडीओ, िच@पटगृहाचे प;रसरात 61 िमटर अंतरावर मंCदर, शाळा, चच,
गुd"ारा, म!जीद, दवाखाना, शासकFय इमारती, सावजिनक !थळे , पुतळे , बँक इयादी
वा!तु असावयास नको.
अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे.
नगर प;रषद Uकवा Vाम पंचायतचे नाहरकत माणप@ आिण ठरावाची त.
शाळा सोड.याचा दाखला.
िनयोजीत िXहडीओ, िच@पटगृहाची इमारत !वत:ची नस.यास घरमालकाचे d. 100/- चे
!टॅSप पेपरवर करारनाSयासह सSमतीप@.
अजदाराचे बाबत पोलीस िवभागाचा दाखला.
िवLुत िनरी?काचे, िवLुत Cफट]ग, वायqरग सुि!थतीत अस.याबाबत सSमतीप@.

रे ती,
ी, उ0खनन
खनन,
नन, िवटा बनवीणे, िग>ी तयार करणे इ0यादी
यादी बाबी करीता
परवाना िमळणेकरीता करावयाचा अज.
िवहीत नमु1यांतील
तील अज तहिसलदार / उपिवभागीय अिधकारी / िज7हािधकारी यांना

सादर करावा.
करावा.

अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे.

1)

या ;ठकाणी िवटा बनवीणे, रेती उखनन, िगWी तयार करावयाची आहे या ;ठकाणचा
नकाशा व सातबारा.

2)
3)

15)
15)
1)
2)

3)

16)
16)
1)
2)
3)
4)

17)
17)

तलाठी यांचे ितवेदन.
जमीनीया मालकF संबिं धचे कागदप@,
Xय=तीचे सSमतीप@.

याचे मालकFची अस.यास या

जमीन दुस-

मालक ह4कात
कात फे रफार न?द घेणे करीता करावयाचा अज.
िवहीत नमु1यांतील
तील अज तलाठी यांचक
े डे सादर करावा.
अजासोबत खालील दतऐवज जोडावे.

या जमीनीचा फे रफार करावयाचा आहे या जमीनीचा सXहT नंबर नमूद केलेला असावा.
जमीनीची िव7F/खरेदीमुळे फे रफार rयावयाचा अस.यास सब रिज![ार कडील
िव7Fप@/खरे दीप@ाची त.
बि?सप@, मृयुप@ इयादीमुळे फे रफार rयावयाचा अस.यास याची त.

वारस न?द कAन घे*याकरीता
याकरीता करावयाचा अज.
िवहीत नमु1यांतील
तील अज तलाठी यांचक
े डे सादर करावा.
अजासोबत खालील कागदप- जोडावे.

या जमीनीवर वारस नnद करावयाची आहे या जमीनीचे सातबाराची त.
मालकाचे मृयुबाबत Vाम पंचायत Uकवा नगर परीषदेचा दाखला.
वारसाचा बाबतीत मािहती असलेले शपथप@.
वारसांबाबत Vाम पंचायतचा दाखला.
अिधकार अिभलेख अLावत आिण िबनचुक ठे व#याची जबाबदारी महसुल अिधका-यांची
अस.यामुळे अजासोबत आवयक द!तऐवज जरी जोडले नसले तरी सु*दा यासोबत
चौकशी कdन वारसांचा फेरफार घेतला जावा.

मुळ

शेतावर जा*याकरीता
याकरीता आडकाठी के %यामु
यामुळे र ता खुला कAन िमळणेबाबत
9कवा गैरकायदेशीर अडिवलेला पा*याचा
याचा पाट खुला कAन िमळणेबाबत
मामलतदार कोट कायBाखाली करावयाची कायवाही.
ाही.

नमुOयांतील अज तहिसलदार यांचेकडे सादर करावा.
अजासोबत !वत:चे जमीनीचा अिधकार अिभलेख सादर करावा.
अजाम*ये खालील बाबी नमुद कराXयात.
अजदाराचे नांव, वय, धम, जात, धंदा, राह#याचे ;ठकाण.
गैरअजदाराचे नांव, वय, धम, जात, धंदा, राह#याचे ;ठकाण.
िनमाण के ले.या अडथsयाचे !वdप, या सभोवतालया जमीनीबाबतचा तपिशल व
कोणया कारे सहा`य पािहजे याचा उ.लेख.
या मालमतेचा ताबा पािहजे या मालमतेचा तपिशल, व!तुि!थती व या कारचा
आदेश अपेि?त आहे याचे !वdप.
वाद उदभव#यासाठी िनमाण झालेली कारणे.
वाद उदभव#यासाठी तारीख.
अजदाराने जोडले.या कागदप@ांची यादी, सा?ीदाराची यादी, सा?ीदाराकडून कोणया
कारची सा? अपेि?त आहे. साि?दारांना कोटाकडू न साि?साठी बोलावणे आवयक
िवहीत

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

आहे काय.
8)

18)
18)

अजदार !वत: साि?दारांना Cदले.या तारखेवर हजर ठे वणार आहे काय.

जमीन मोज*याकरीता
याकरीता करावयाचा अज.

िवहीत नमुOयांतील dपये

5/-

अिभलेख यांना सादर करावा.

चे कोट फF !टॅSप लावलेला अज तालुका िनरी?क भुमी
अजासोबत खालील द!तऐवज जोडावे.

1)

2)
3)

4)
5)

मोजणी करावयाया जमीनीचा सवसाधारण तपिशल, भुमापन 7मांक, गट नंबर, िह!सा
नंबर Uकवा नझुलचे संबंधात िशट नंबर, tलॉक नंबर, mलॉट नंबर दशिवलेले कागदप@.
कtजेदाराचे नांव व संपूण पता.
अजदार खातेदार नस.यास मोजणी करावयाया जमीनीशी याचा असलेला िहतसंबंध
दशिवणारी कागदप@े.
मोजणीचे कारण.

मोजणी फF भरले.या चलनाची त.
*मोजणी फ चे दर.
दर.*
शेती िवषयक

1 9मांका करीता
2.00 हे. आर.
आर.
पय:त

साधारण

वरीत
अितताकाळ

Rs १०००/Rs. २000/Rs. ३०००/-

पोट िह!!याकरीता

2.00 हे. आर.

2.00 हे. आर.
आर.
चे वर

Rs
/-

१०००

Rs२०००/Rs. ३०००/-

पयhत dपये

नझुल / गायरान

एका <लॉट

एक <लॉट
लॉट पेा
अिधक ">येक
<लॉटसाठी

साठी

Rs. २०००/Rs. ४000/Rs. ६०००/-

Rs. ५००/Rs. १000/Rs. १५००/-

500/- 2.00 हे. आर.

पे?ा जा!त

1000/-

फF

भरावी लागेल.

19)
19)
1)

2)
3)
4)
5)

20)

1)

2)

3)
4)

रॉके ल / िडझेल साठा कर*यास
यास फोटक
फोटक कायBाखाली परवाना मागणी.
मागणी.
हा अज खालील कागदप-ासह िज7हािधकािधका-याकडे सादर करावा.
करावा.

पे[ोिनयम कायदा 1934 अOवयेया िनयम 1976 व 1983 मधील तरतूदीमाणे नमुना 8
मधील अज.
अजास d. 5/- चे कोट फF ितकFट.
जागेचे िमळकत प@ीका/गा. न. नं. 7/12 चे उतारे.
जागा वािणय कारणासाठी अकृ षीक वापरास परवानगी घेत.याचा आदेश.
जागा अजदाराया मालकFची नस.यास जागेया मुळ मालकाचे d. 100/- या !टॅSपवरील
ित/ालेख !वdपातील सSमतीप@.
हॉटेल / खाBगृह / लॉजFगलॉजFग-बोडGग परवाना.
परवाना.
हा अज खालील कागदप-ासह तहिसलदार / उपिवभागीय
करावा.
करावा.

आिधकारी

यांचक
े डे सादर

खाLगृह नnदणी माणप@ / लॉज]ग बोडuग परवाना िमळ#यासाठी िनयमामाणे िवहीत
नमुOयांतील अज व अजास d. 5/- चे कोट फF ितकFट.
जागेया िमळकत प@ीकेचा/ गा. न. नं. 7/12 चा उतारा व जागा मालक अOय अस.यास/
सहिह!सेदार अस.यास याचे dपये 100/- या !टॅSप पेपरवरील ित/ालेखाया !वdपात
सSमतीप@.
महानगर पािलका / नगर पािलके कडील खाLगृह परवाOयाची त.
इमारतीया जागेचा नकाशा.

21) हॉटेल / खाBगृह / लॉजFगलॉजFग-बोडGग परवाना नुतनीकरण.
नीकरण.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

22)
1)
2)
3)
4)

23)
1)
2)
3)

24)

1)

हा अज खालील कागदप-ासह तहिसलदार यांचक
े डे सादर करावा.
परवाना / माणप@ नुतनीकरणासाठी िवहीत नमुOयांतील अज.
अजास dपये 5/- चे कोट फF ितकFट.
गुमा!ता परवाना.
नुतनीकरण अजास dपये 75/100/150/300/500 !टेट बँक / उपकोषागारात भरणा
के .याचे मुळ चलन.
महानगर पािलके चा Xयवसाय सुd कर#याचा परवाना.
आरोvय खायाचा दाखला.
अOन भेसळ खायाकडील दाखला.
येक 31 िडसPबर पूवo नुतनीकरणासाठी अज दाखल करणे आवयक आहे.
मुदतीत नुतनीकरण फF न भर.यास व मुदतीत नुतनीकरणासाठी अज न Cद.यास थम दंड
आकारणी ठरवुन घेणे आवयक आहे.
ह0यार
यार िव, साठी परवानगी.
परवानगी.

िज.हा दंडािधकारी यांया नांवे सा*या कागदावर अज.
अजात हयार िव7Fचे कारण नमूद करणे.
अजास d. 5/- चे कोट फF ितकFट लावणे.
अजासोबत अजदार व हयार िवकत घेणार यांया हयार परवाOयांया सयती.
(मुळ परवाने सम? दाखवणे आवय क)

ह0यार
यार परवाना नुतनीकरण.
नीकरण.

िज.हा दंडािधका-याचा नांवे अज.
नूतनीकरण शु.क भर.याचा चलानची मूळ त.
अजास d. 5/- चे कोट फF ितकFट.

शेतजमीनीचा िबनशेती वापर कर*यासाठी
यासाठी परवानगी.
परवानगी.
े डे
अज तहिसलदार (वग- 2 गांव)/उ
)/उ. िव.
िव. अ. (वग-1) व िज7हािधकारी (नागरी े-) यांचक
सादर करावा.
करावा.

महाराj[ जमीन महसूल अिधिनयमाया
तीत)

कलम 44

अOवये िवहीत नमुOयांतील अज

(7

4)

वषाया पीक पाहणीसह (7 तीत)
अजदाराया खायातील जिमनीचा गांव नमूना नं. 8-अ चा उतारा (7 तीत)
मोजणी नकाशा (7 तीत)

5)

रे खांकन नकाशा (महानगरपालीका/ नगर पालीका / सहा. संचालक नगर रचना यांनी

2)
3)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

संबंिधत जिमनीचा गांव नमूना नं. 7/12 चा उतारा 15

तापुरती माOयता Cदलेला) (7 तीत)
संबंिधत जमीनीया गांव नमुना नं. 7/12 वरील सव फे रफार नnदीचे उतारे (येकF 1 त)
जमीन इनामवगoय नाही/नXहती याबाबत तहिसलदारांचा दाखला.
जमीन इनाम अस.यास गांव नं. 3 इनाम प@काचा उतारा.
इनाम जमीनीया बाबतीत लगतपूव 5 वषातील गावातील जमीन]या खरेदी िव7Fचे प@क
मु.यांकन िनचीतीसाठी.
जमीन आरोvय दृjwा योvय अस.याबDल आरोvयािधका-याचा दाखला.
जमीनीवdन िवLुत वाहक तारा जात नस.याबDल महाराj[ राय िवLुत मंडळाचा
दाखला.

12)
13)

िज.हा पुनवसन अिधका-याकडील, अजदार हे संपादन पा@ खातेदार नस.याचा दाखला.
जमीन को.हापूर नागरी समूह ?े@ातील अस.यास, भूपरामयादा कायालयाचा दाखला.

14)
15)

16)
17)
18)

19)
20)

25)
1)

नागरी भूपरामयादा कायालयाकडल फायनल !टेटमPट, नकाशा व िनणयाची न=कल.
परवानगी मागणी के लेली जमीन अित;र=त ठरलेली अस.यास, कलम 20 खालील योजना
राबिव#यास मंजूरीया आदेशाची त.
जमीनीत सहधारक/इतर ह=कधारक अस.यास ित/ालेखाचा !वdपातील संम तीप@
अजदारानी के लेला सा?ांCकत ित/ालेख व इंडेमिनटी बॉOड.
िबनशेती करावयाची जमीन अजदाराकडे खरे दीने आली अस.यास खरे दीया वेळी अजदार
शेतकरी अस.याबDलचा पुरावा व शेतकरी नस.यास कुळ कायदा कलम-83 खाली खरे दी
कामी संबंिधत उपिवभागीय अिधका-याची परवानगी घेतले.या आदेशाची सा?ांCकत त.
जमीन धा_मक कारणासाठी वापरणार अस.यास शासनाचे माOयता प@.
जमीन औLोगीक /वािणयक कारणासाठी अकृ षक वापराकडे परवानगी हवी अस.यास या
अनुषंगाने Vाम पंचायत/महानगरपािलका/नगरपािलका/सहा. संचालक नगर रचना, दुषण
िनयं@ण मंडळ यांचे ‘नाहरकत दाखले’
जमीनीचे िह से वाटप

ाथिमक सुनावणी घेतील व जमीनीचे तुकडे पाड#यांस ितबंध व िनयमांचे उ.लंघन होत
नसेल तर.

2)

‘नमुना-अ’ मधील नोटीस इतर सव सहह=क धारकांवर बजावतील.

Cदवसानंतर व 60 Cदवसांया आतील असेल)
‘नमुना-ब’ मधील उदघोषणा िस करतील.
(त तालुका, खेडग
े ांव, सहकारी व भूिवकास बँक यांना देतील.)
जमीनीम*ये अजदाराचा िहतसंबंध नस.यास अज नाकारतील.
जमीनीचे ह=क िववादा!पद असतील तर Cदवाणी Oयायालयाकडे अज कर#याचे िनदTश

(सुनावणी तारीख 30
3)

4)
5)

देतील.
6)

संबंिधत सव सहह=कदारांची संमती असेल तर यांया तnडी वाटपामाणे िवभाजन
करतील.

7)
8)

उपादन ?मता व संलvन ?े@ यानुसार वाटप करतील.
िवभाजन पूण झा.यावर सवाhया हरकती ऐकू ण घेतील व हरकती नस.यास

िवभाजन

कायम करतील व तलाठी यांना आदेश देतील.

26)
अ.
ब.
क.
ड.

इ.
फ.

27)

जेHठ नागIरक0वाचा
वाचा दाखला.

जेjठ नाग;रक Sहणजे
अज कसा करावा
अज कोणाकडे करावा
अजासोबत जोडावयाची
कागदप@े
िनणयासाठी लागणारा
शासन िनणय

:

वषावरील वयाचे नाग;रक.
सा*या कागदावर अज करावा.

:

तहिसलदार

:

:

:
:

65

दोन पासपोट (फोटो)
2. शाळा सोड.याचा दाखला Uकवा जOम नnद
उतारा Uकवा वैLकFय अिधका-याचे
माणप@.
एक Cदवस.
महाराj[ शासन, गृह िवभाग मं@ालय यांचे
कडील प@ 7मांक एसटीसी- 1995/2039/ प;र1 Cद. 20/12/95
1.

संजय गाधी िनराधार अनुदान योजन िमळ*याकरीता
याकरीता करावयाचा अज.

िवहीत नमुOयांतील अज तहिसल कायालयांत सादर करावा.
अजासोबत खालील द!तऐवज जोडावे.

1)

2)

3)
4)
5)
6)

वषाचे अंतगत आतील !@ी व 65 वषाचे आंतील पुdष यांचे वयाचा श.यिचकFसक
Uकवा वैLCकय अधIक यांचा दाखला दोन तीत.
असा*य रोगाने िपडीत िनराधार Xय=ती, अपंगव आलेली िनराधार Xय=ती, मंदबुी
िनराधार व्य=ती अस.यास वैLकFय अधIक Uकवा श.यिचकFसक यांचा दाखला दोन
तीत.
अजदाराचे !वत:चे छायािच@ दोन तीत.
नगरसेवक/Vामसेवक/सरपंच यांचा दाखला.
जOमापासून महाराj[ाचा रिहवासी अस.याचा दाखला.
वयोवृ !@ी/पुdष िभ?ा मागणारी नसावी, कोणयाही सं!थेकडू न आ_थक सहा`यता
ाmत करणारी नसावी व यांचे जवळ उदर िनवाहाकरीता आ_थक उपOनाचे साधन
65

नसावे.
7)
8)
9)

रे शन काड अस.यास याची झेरॉ=स त.
वयोवृ !@ीचा पती मृयु पावला अस.यास या बाबतचा Vा. पं./ न. प. चा दाखला.
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10)

मतदान ओळखपL झेरॉOस शफारस पL

11)

जQमतारखेचा दाखला

12)

आधारकाड3 झेरॉवस

13)

बँकेचा खाता Tमांक झेरॉOस

14)

दाUरVय रे षख
े ाल@ल काड3

28)

इंदरा

गांधी

राय

व
ृ दापकाळ

नवृ ती

वेतन

योजना

!मळणेकरता करावया#या अज%
वह@त नमQ
ु यांतील अज3 तहसल काया3लयांत सादर करावा.
अजा3सोबत खाल@ल दZतऐवज जोडावे.
1)

2)
3)

4)

वयोवृ

वषावरील !@ी/पुdष शेतमजूर अस.याबाबत वैLCकय अधIक यांचा
दाखला – दोन तीत.
जOमापासून महाराj[ाचा रिहवासी अस.याचा दाखला – दोन तीत.
मालकFचे कायम !वdपी उपOनाचे साधन अस.यास ते !थावर व जंगम मालमता या
!वdपात असता कामा नये.
इतर योजनेखाली अनुदान िमळत अस.यास संबंिधत Xय=ती अनुदान िमळ#यास पा@
65

राहणार नाही.
5

)

दाUरVय रे षख
े ाल@ल काड3 नस\यास ना. तह. यांचा उ^^_Qनाचा दाखला

6)

जQमतारखेचा दाखला

7)

मतदान ओळखपL

8)

रे शनकाड3 झ ्◌ेरॉOस

9)

बँके!या खा^याची झेरॉOस

10)

आधारकाड3 झेरॉOस ्

5)

6)

7)

सोड.याचा दाखला Uकवा वैLCकय अिधकारी यांचा वयाचा दाखला दोन
तीत सादर करावा.
उपOनाचा तलाठी दाखला आिण रिहवासी Sहणून Vा. पं. चा दाखला, दोन तीत
जोड#यांत यावा.

वयाचा, शाळा
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इं&दरा गांधी राय नवृ ती वेतन योजना

29

वह@त नमुQयातील दोन *तीत अज3 नायब तहसलदार येथे सादर करावा

•

वयोमया3दा 40 ते 65 खाल@ल दाUरVय रे षख
े ाल@ल

•

वधवा ZLीस जर मल
ु गा

असेल तर तो 25 वषा3चा bकंवा नौकर@ मळे पयdत जे आगोदर घडेल ता◌ेपयdत
वेतन मळु शकते
.वर@ल योजनेअंतग3त अज3 तहसल काया3लयामBये करावा.अनुदान मळfयास

•

अजा3सोबत खाल@ल दZतएवज जोडावे.
1)

दाUरVय रे षख
े ाल@ल याद@त नाव.

2)

श\यचbक^सक

3)

अज3दार kया गावचा आहे ^या गावचा सरपंच/गटसरपंचा दाखला.

bकंवा वैiयकjय अधIक यांचे वयाचा दाखला तीन *तीत.

4)

जQमतारखेचा दाखला.

5)

मतदान ओळखपL

9)

दाUरVय रे षख
े ाल@ल काड3 झेरॉOस ्

10)

बँके!या खा^याची झेरॉOस ्

11) आधार काड3 झ ्◌ेरॉOस ्
30)

इं&दरा गांधी राय अपंग नवृ ती योजना
वह@त नमQ
ु यातील दोन *तीत अज3 नायब तहसलदार येथे सादर करावा
वयोमया3दा 18 ते 65 वषा3खाल@ल दाUरVयरे षख
े ाल@ल 80 % अपंग^व
असलेल@ oHOतीस वेतन मळु शकते.
वर@ल योजनेअंतग3त अज3 तहसल काया3लयामBये करावा.अनुदान मळfयास
अजा3सोबत खाल@ल दZतएवज जोडावे.

1)

श\यचbक^सक

2)

अज3दार kया गावचा आहे ^या गावचा सरपंच/गटसरपंचा दाखला.

3)

जQमतारखेचा दाखला.

4)

मतदान ओळखपL

9)

दाUरVय रे षख
े ाल@ल काड3 झेरॉOस ्

10)

bकं वा वैiयकjय अधIक यांचे वयाचा दाखला तीन *तीत.

बँके!या खा^याची झेरॉOस ्

11) आधार काड3 झेरॉOस
31)
.
1)
2)

3)
4)
5)
6)

'ावणबाळ सेवा रा*य नवृ तवेतन !मळणेकरता करावयाचा योजना
वह@त नमQ
ु यांतील दोन *तीत अज3 नायब तहसलदार येथे सादर करावा.

वयोवृ 65 वषावरील !@ी/पुdष िनराधार Xय=तीस िनवृती वेतन िमळू शकते.
वरील योजनेअंतगत अज तहिसल कायालयाम*ये करावा. अनुदान िमळ#यास अजासोबत
खालील द!तऐवज जोडावे.
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श.यिचकFसक Uकवा वैLकFय अधIक यांचे वयाचा दाखला तीन तीत.
अजदार या गावाचा रिहवासी आहे. या गावाचा सरपंच/गटसरपंचाचा दाखला.
जQमतारखेचा दाखला.

7)

मतदान ओळखपL

8)

रे शन काड3 झेरॉOस

9)

दाUरVय रे षख
े ाल@ल काड3 झेरॉOस

10)

बँके!या खा^याची झेरॉOस

11) आधार काड3 झेरॉOस

31)

कु टुंब अथसहाJय िमळणेकरीता करावयाचा अज.

9)

िवहीत नमुOयांत दोन तीत अज तहिसलदार यांना कागदप@ासह सादर करावा.
मुख कमावती !@ी Uकवा पुdषाचा मृयु झा.यास अथसहा`य िमळ#यांस कु टुंब पा@ आहे.
कु टुंब दा;रQय रे षेखालील असावे. या बाबतचे Vामसेवकाचे माणप@.
मृत कमावया Xय=तीचे वय १८ते ५९वषाचे आंतील असावे.
कु टुंब मुखाया/मुख कमावया Xय=तीचा मृयुचा दाखला सादर करावा.
कु टुंबाचे उपOनाचा दाखला दोन तीत सादर करावा.
रिहवासी दाखला दोन तीत, वारसान दाखला दोन तीत असावा.
पोलीस !टेशन मधील मृयुचा अहवाल.
नैसगoक मृयु व अपघाती मृयु झा.यास 10,000/- d. ची मदत अनु/ेय आहे. वैLकFय
अिधकारी यांचा मृयुचे कारण दशिवणारा दाखला आवयक.
वरील अथसहा`य िवधूर/िवधवा/अ/ान मुले सरं लर / अिववाहीत मुली यांना िमळू शकते.

10)

आवेदकाचा जQमतारखेचा दाखला सादर करावा

11)

आवेदकाचे दाUरVय रे षख
े ाल@ल काड3 qरॉOस

12)

रे शन काड3 व मतदान ओळखपL झेरॉOस ्

13)

सास-ु सासरे ,दस
ु र@ प^नी अस\यास ^यांचे संमतीपL ववारसाबाबत 100 s/- !या

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zटँ पवर *uतvापL सादर करावे.
14)
15)

श ्◌ेतीबाबत दाखला
नावात फरक अस\यास *uतvापL जोडावे व अपघाती म^ृ यु अस\यास
पोटमाटम व पोल@स पंचनामा झ ्◌ेरॉOस जोडावी.

)
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

नैसKगक आपLी आपदM तांना
ना सहाJय कर*याचे
याचे धोरण.
धोरण.

नैसगoक आप5ीमुळे आपदV!त ठरणा-या कू टूंबासाठी आिण Xय=त]साठी शासनाने
खालील माणे सहा`य कर#याचे धोरण आहे.
पूर, अितवृjटी, गारपीट, भूकंप, आग अशा नैस_गक आप5ीत मृत पावले.या Xय=तीया
वारसास dपये४,00,000/- ची आथoक मदत दे#यांत येते.
वीज पडू न मृयु पावले.या Xय=तीया कु टूंिबयास येक मृतकामागे d. ४00,000/- ची
मदत दे#यांत येते.
नैस_गक आप5ीने िनराधार होणा-या येक Xय=तीस d3८००/- सानुVह अनुदान मंजूर
कर#यांत येते.
नैस_गक आप5ीने ?ती पोहोचून अंशत: नुकसान झालेलया घर/गोyांया दुd!तीसाठी d.
4100/- पयhत अनुदान व d. 9,600/- पयhत कज दे#यांत येते.
नैस_गक आप5ीमुळे ?ती पोहोचून अंशत- नुकसान झाले.या घर/गोyांया पुनबाhधनी
करीता d. 4,800/- पयhत अनुदान व d. 12,000/- पयhत कज दे#यांत येते.

7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

झोपडी पुनबाhधणी क;रता d. 2,700/- पयhत अनुदान व d. 900/- पयhत कz दे#यांत येते.
नैस_गक आप5ीमुळे मृत झाले.या जनावरांया मालकांना येक जनावरासाठी d.
1,250/- पयhत अनुदान व d. 3,750/- कज (25 ट=के अनुदान व 75 ट=के कज) दोन मृत
जनावरांया मयादपे यhत दे#यांत येते.
मृत पावले.या शेsया मP{ाकरीता यांया मालकांना ती शेळी मPढी d. 125/- माणे
अनुदान व d. 375/- पयhत कज दे#यांत येते. (25 ट=के अनुदान व 75 ट=के कज)
नैस_गक आप5ीमुळे नुकसान झाले.या छोwा Xयापा-यांना व !वयंरोजगार करणा-या
Xय=त]ना यांचे वाषoक उपOन d. 10,000/- पे?ा जा!त नाही. यांना नुकसानीचे 50
टZे Uकवा d. 200/- यापैकF जे कमी असेल ते (लहान Xयापा-यांचे बाबतीत व d. 500/पयhत अनुदान व d. 4,500/- पयhत कज (कारागीर व !वयंरोजगार Xय=त]चे बाबतीत)
असे सहा`य Cदले जाऊ शकते.
व;रलमाणे मदत दे#याचे अिधकार तालु=याचे तहिसलदार यांना आहेत.
शेती िपकांचे नुकसानीबाबत Xयापक माणावरील नुकसान व आप5ीचे !वdप िवचारात
घेऊन आथoक सहा`य दे#याबाबत शासन वेळोवेळी आदेश पारीत करीत असते.
24 तासांत 65 िम. िम. पे?ा जा!त पडलेला पाऊस अितवृjटी समज#यांत येतो. अचानक
लागणा-या आगी, च7Fवादळ, गारपीट, िवज, कडा कोसळणे, भूकंप इ. बाब]चा नैस_गक
आप5ीम*ये समावेश होतो.
बळीराजा सुर?ा योजनेअंतगत शेतकरी व शेतमजूर यांया घर Uकवा गोyाचे नुकसान
झा.यास िवमा कं पनीकडू न d. 5,000/- (अंशत: नुकसान) व d. 10,000/- (पूणत:
नूकसान) मदत दे#यांत येते.

“B” Revenue and other Work
1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
3)
1)
2)
3)

Grant of Certificate of Project Affected Person.
Application form in prescribed proforma with court fee stamp Rs. 5
Copy of section 4 (i) of Land Acquisition Act.
Copy of section 9 of Land Acquisition Act.
Copy of section 12 (2) of Land Acquisition Act.
Talathi Certificate.
Sammatipatra of other landlord if necessary.
School Leaving Certificate.
Death certificate of Prakalpa Badhit person if necessary.
Certificate of Tahsildar about legal heir.
Grant of permission to sale the land in Command Area.
Application can be submitted to District Resetlment Officer.
Copy of 7/12/ copy of Adhikar Abhilekh.
Talathi Map.
Talathi Report.
Applicants Affidavit.
Copy of Agreement.
Sammatipatra of other legal heir on stamp paper Rs. 100/Wachanchitthi on stamp paper Rs. 100/- (for reserve land.)
Purchaser’s affidavit with his 7/12 & 8 – A
Permission of licence (Tamasha, Natak etc.)
Application form can be submit to Tahsildar.
Application with court fee stamp Rs. 5/No Objection Certificate of land owner.
No Objection Certificate of Police Station Officer.

4)

Certificate of Rangbhumi
Natak/Akrestra.

4)

Income Certificate.
Application form submit to Tahsildar.
Application with court fee stamp Rs. 5/Talathi Certificate about income.
Affidavit on court fee stamp Rs. 5/Salary Certificate of Father/Mother if in Service.
Certificate of Village Panchayat Secretary if applicant is in B. P. L.

1)
2)
3)
4)
5)
5)
1)
2)
3)
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)

8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Parinirikshan

Mandal,

Mumbai

about

Phataka Licence.
Application form can be submitted to Hon’ble Collector.
No Objection Certificate of Muncipal Council/Village Panchayat.
Map of land.
No Objcection Certificate of land owner.
Solvency Certificate.
Application in prescribed proforma with court fee stamp Rs. 5/Copy of 7/12, Tax receipt (Details of Property on which grant solvency
certificate applied.)
Valuation Certificate of concerned office.
Solvency Certificate upto Rs. 25,000/- can be given by Naib Tahsildar.
Solvency Certificate upto Rs. 1,00,000/- can be given by Tahsildar.
Solvency Certificate upto Rs. 5,00,000/- can be given by Sub Divisional
Officer.
Solvency Certificate above Rs. 5,00,000/- can be given by Hon’ble
Collector.
Appointment of Small Saving Agent.
Application form in prescribed proforma may be submitted to Hon’ble
Collector.
Agreement.
Passport size photograph 4 copies.
Character Certificate of Gazzetted Officer or Head Master.
National Saving Certificate or Rs. 5,000/Mahila Pradhan Yojna.
National Savint Certificate of Rs. 500/In urban areas Rs. 7 lacks saving & in rural area Rs. 5 lacks saving must
be given. In urban areas 50 new R. D. account & Rs. 5,000/- deposit &
in rural areas 40 new R. D. account & Rs. 4,000/- deposit must be given
compalsary.
Ration Card.
Application can be made to Tahsildar.
Affidavit about not having Ration Card.
Certificate of P. F. S. concerned.
Certified copy of Voter List.
Certificate of concerned Tahsildar if old Ration Card deposited if
necessary.
Birth Certificate of child.
Address Proof.
If applicant is other State, the certificate of Rationing Officer of original
State is necessary.

8)

If application made for duplicate ration card the affidavit must be given
about original ration card.

9)

Caste Certificate.
Application in prescribed proforma can be made to Tahsildar with Court
fee Stamp Rs. 5/Affidavit.
School Leaving Certificate.
Certified copy of 1st page of service book if applicants father/mother is in
service.
Certificate of Permanent Address.
If applicant is other state the caste certificate of competent authority of
his father is necessary.

1)
2)
3)
4)
5)

10) Other Backword Class/ Nomedic Tribe (c) (D) Non-creamylayer
Certificate.
Application in prescribed form may be made to Tahsildar with Court fee
stamp Rs. 5/1) Caste certificate of applicant & his father.
2) Income Certificate of last 3 years.
3) Affidavit.
4) Salaray Certificate if necessary.
5) Ration Card zerox copy.
6) Copy of 7/12
7) Copy of Income Tax description if necessary.
11) Certificate of Domicile/Nationality
Application in prescribed proforma may be made to Tahsildar.
1) Birth Certificate of Municipal Council/ Village Panchayat.
2) School Leaving Certificate.
3) Certified copy of Voter List/Election Identity Card.
4) Certificate of Municipal Council Member/ Village Panchayat
Member/Sarpanch.
5) Tax Receipt.
6) 7/12/ description of immovable property.
7) Zerox copy of Ration Card.
8) Affidavit.
9) 15 years Residential Certificate of Maharashtra.
12) Renewal of Lease for commercial purpose.
Application form may be sumitted to the Hon’ble Collector in prescribed
proforma.
1) Lease Patta.
2) Property Card/ 7/12
3) Current Property / Current 7/12.
13) Grant of Permission for Video / Cimema Talkies.
Application form may be submitted to the Hon’ble Collector in prescribed
proforma.
1) Map of land. 40 sq. mt. area & Height 10 ft. necessary.
2) There is no Temple, School, Church, Gurudwara, Mazid, Hospital, Govt.
Offices, Bank, Public Place, Statue within 61 Mt.
Following papers may be attached with application form.

1)
2)
3)
4)
5)

No Objection Certificate of Municipal Council/ Village Panchayat.
School Leaving Certificate.
Affidavit for Sammatipatra of owner of house.
No Objection Certificate of Police Department.
No Objection Certificate of Inspector of Electric Department.

14) Permission to extract Minor minerals
Application form may be submitted in prescribed proforma to
Tahsildar/Sub Divisional Officer/ Hon’ble Collector with Court fee stamp
Rs. 5/1) 7/12 & Map
2) Talathi Report.
3) Agreement bond of Land owner.
15)
1)
2)
3)
16)
1)
2)
3)
17)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
18)

1)
2)
3)
4)
5)

Mutation of land
Application form may be submitted to the concerned Talathi.
7/12 or Survey number clearly mentioned in application form
necessarily.
Xerox Copy of Sale deed.
Will-deed/Donated deed.
Application for Legal Heir Mutation.
Application form may be submitted to the concerned Talathi.
7/12
Death Certificate of Municipal Council/Village Panchayat of original
owner.
Certificate of Local body about Legal Heir.
Right of way applications
Application form may be submitted to the Tahsildar with Court fee
stamp Rs. 5/Following information must be given in application form.
Name of applicant, age, caste, business, religion, resident address.
Name of Non-applicant, address, age, caste, business, religion.
7/12 of surrounding land, matter of withheld of way.
Date of withheld of way.
Description of withheld of way.
List of witneses.
Description of demanded way with 7/12.
Measurement of land
Application form may be submitted to the T. I. L. R. in prescribed
proforma with Court fee stamp Rs. 5/Description of land, S. No., Gat No., Nazul Sheet No., Plot No. etc. with
details of ownership.
Name & Address.
Reason of measurement.
Challan of measurement fee.
If applicant is not owner of land is tobe measure the details of papers &
reason of measurement.

Rate of Measurement Fee.
Land
One Survey
Above 2 H.
up to 2 Hrs..
R.

Nazul/Gairan
One Plot
Above one
plot for each
plot
Ordinary
Rs. १०००/- Rs. ५००/Rs. २०००/- Rs. 500/Urgent
Rs. 1000/Rs २000/Rs. १०००/Rs. ४०००/Very Urgent Rs. ३०00/Rs. 1500/Rs .१५ ०० /- Rs. ६०००
Pot Hissa up to 2.00 H.R. 500/- Above 2.00 H. R. Rs. 1000/19) Permission to store petroleum product
Application form may be submitted to Hon’ble Collector with following
papaers.
1) Application form in 8 copies under Petroleum Act 1934 & Rule 1976 &
1983 with Court fee stamp Rs. 5/2) Property Card/712
3) Copy of N. A. Order.
4) Affidavit of sammatipatra of land owner if applicant is not the owner of
land.
20) Hotel/eating house license
Application form may be submitted to the Tahsildar.
1) Application in prescribed form with Court fee stamp Rs. 5/2) Property Card/ 7/12 of land.
3) Affidavit of Sammatipatra of land owner if applicant is not the owner of
land.
4) Map of building.
5) No objection certificate of Municipal Council/ Village Panchayat.
6) No objection certificate of Helth Department.
21)

Renewal of Hotel/Lodging house license
Application form may be submitted to the Tahsildar.
1) Application form in prescribed proforma with Court fee stamp Rs. 5/2) Gumasta License.
3) Challan Rs. 75/100/150/300/500.
4) No objection Certificate of Municipal Council/Village Panchayat.
5) No objection Certificate of Health Department.
6) No objection Certificate of Chemist & Drugist.
7) Application form must be submitted before 31st December.
22) Permission for Sale of Arms.
1) Application form may be submitted to the Hon’ble District Magistrate.
2) Reason for Sale of Arms.
3) Copy of Arms license (Saler & Purchaser.
23) Renewal of Arms License.
1) Application form may be submitted to the Hon’ble District Magistrate
with Court fee stamp Rs. 5/2) Copy of original Challan (Renewal Fee.)
3) Copy of Arms Lacense.

24) Permission for conversion of land use
Application form may be submitted to the Tahsildar (Class II villages)
Sub dDivisional Officer (Class I villages) & Hon’ble Collector (Urban
Areas.)
1) Application in prescribed proforma 7 copies with document, Court fee
stamp Rs. 5/- enclosed in on form.
2) Copy of 7/12 (7 copies.)
3) Copy of 8-A (7 copies.)
4) Talathi Map (7 copies.)
5) Measurement plan (Original Copy)
6) Lay-out Plan (7 copies.)
7) Copy of Mutation
8) No objection Certificate of Tahsildar.
9) Copy of Village form No. 3
10) No objection Certificate of Health Department.
11) No objection Certificate of Electric Department.
12) No objection Certificate of District Resettlement Officer.
13) No objection Certificate of Land Acquisition Officer.
14) No objection Certificate of U. L. C. Department.
15) Affidavit of sammatipatra of Co-owner.
16) Indemnity Bond.
17) Permission U/s 89 of B. T. A. L. Act if required.
18) No objection Certificate of Local Body (M. C./ V. P.)
19) No objection Certificate of Town Planning Department.
20) No objection Certificate of Govt. if land is to be required for relisions
purpose.
25) Distribution of surplus land under ceiling act and govt. land
1) Primary hearing under fragmentation Act if required.
2) Notice in “Namuna A”
(Hearing after 30 to 60 days.)
3) Proclamation in “Namuna 13”
(Copy is to be published in V. P/ Tahsil Office/Co-Operative Bank & Land
4) Applicant is not the owner of land.
5) Distribution as per productivity & area.
6) If there is no objection by distributed, the distribution of land on oral.
7) If there is objection on Adhikar (Hakka) the distribution officer is to be
directed to Civil Court.
8) If there is no objection, the distribution officer directd to Talathi for
Mutation.
26) Senior citizen certificate
1) Application form on plain paper may be submitted to the Tahsildar with
Court fee stamp Rs. 5/2) Age above 65 Years.
3) Two passport size photograph.
4) Birth Certificate/School Leaving Certificate/Certificate of Medical Officer
about age.
27) Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojna.
Application in prescribed form can be submitted to Tahsildar.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lady whose age is above 65 Years & men whose age is above 65 years
certificate of Medical Officer is necessary.
Niradhar, Handicapped, Mandabhuddhi Niradhar certificate of Medical
Officer is necessary.
Application with 2 passport size photograph.
Certificate of Sarpanch/Ward Member/Secretary.
Residence Certificate.
Income Certificate.
Zerox copy of Ration Card.
Death Certificate of old women of his husband.

28) Indira Gandhi Old Age Pension Scheme
Application in prescribed form can be submitted to Tahsildar.
1) Lady whose age is between 65 Years certificate of Medical Officer is
necessary.
2) Residence Certificate.
3) No moveable & immoveable property.
4) No financial assistance is grant in other scheme.
5) Age Certificate, School Leaving Certificae or Medical Officer Certificate in
2 copies.
6) Income Certificate issue by Talathi and Residence Certificate issued by
Village Panchyat in 2 copies.
30)
1)
2)
3)
4)

Srawan Bal State Pension Scheme
Age above 65 years. (Male/Female Candidate)
Certificate of Medical Officer about age.
Residence Certificate.
Passport size Photograph 2 copies.

31) National Family Benefit Scheme.
1) Death of Karta Man/women.
2) B. P. L. family certificate of Village Panchayat Secretary is necessary.
3) Age of death karta person is between 18 to 64 years.
4) Death Certificate.
5) Income Certificate.
6) Residential Certificate.
7) Police Station Certificate about death.
8) Medical Officers report.
9) Above pension can be grant to vidhur/widow/child whose age is below
18 years.
34) Assistance about Natural Calamities.
1) Assistance Rs. 1 Lacks for death in Natural calamities (i.e. Flood, Heavy
Rains, Hailstorm, Earth-quake, Lightening.)
2) For persons rendered destitute financial assistance Rs. 1,000/- for each
person.
3) Partly damaged House/Gotha. Assistance will be given Rs. 2,400/- &
loan; if applied for Rs. 9,600/4) For reconstruction House/Gotha Rs. 2,400/- assistance & loan Rs.
12,000/5) Reconstruction of Hut assistance Rs. 2,700/- & loan Rs. 900/6) Death of Cattle and milch animal assistance will be give to Rs. 2,500/(25% assistance & 75% Loan.)

7)
8)

Death of Goat assistance will be given to 125/-.
Assistance will be given small traders whose annual income is not more
than 10,000/- Rs. 500/- assistance & loan Rs. 4,500/9) Defination of Natural Calamities.
• If 65 M. M. Rain fall in 24 hours.
• Cyclone
• Fire
• Hailstorm
• Lightening
• Avalanche, Land-slide
• Earth-quake.
10) From Inssurance Company financial assistance Rs. 5,000/- (for partly
damage) & Rs. 10,000/- (for wholly damage) can be given to agricultural
labour & agriculturist his house/gotha is damaged in Baliraja Suraksha
Yojna.
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2.8. Expectation of the public authority from the public for enhancing
its effectiveness and efficiency.
This Office expects from the general public that they should
approach the concerned officer or employee in this office for their work,
application or request. People in general are requested not to indulge into
getting help from agents and touts for their official work. If there is any
problem then they should directly approach the supervisory officer of the
concerned authority. Getting help from agents or touts adversely affects the
service delivery.
2.8 काय+मता आिण पIरणामकारीता वाढव*यासाठी जनतेकडू न अपे+ा :-

सवसाधारण जनतेस िवनंती कर#यात येते कF यांनी यांचे अज, िवनंती, कामासंदभात
सरळ संबिधत आिधकारी कमचारी यांचेशी संपक साधावा. दलाल म*य!थ ई. माफ त
कायालयीन कामे क~ नयेत. यासंदभात काही अडचण अस.यास संबंिधत कमचारी/
अिधकारी यांचे व;र<ाशी संपक साधावा.

2.9 Arrangements and methods made for seeking public
participation/ contribution.
No such exclusive arrangement is available. But people in
general can always visit the concerned officer/employee for any
grievance/complaint regarding delivery of service.

2.9

$शासनात लोकसहभाग भागीदारीसाठी उपलPध सुिवधा :-

अशा कारची ,व!था उपलtध नसली तरी जनतेस यांचे अडीअडचणी संदभात संबिधत
अिधकारी / कमचारी यांना कायालयीन वेळेत भेटून आपले समाधान क~न घेता येते.
2.10. Mechanism available for monitoring the service delivery and
public grievance resolution.
This office has been directed as per the existing govt. orders
and standing orders from collector’s office and commissioner’s office to

prepare and submit periodical returns. These returns indicate the service
delivery and grievance resolution

2.9 सेवाउपलPधी आिण त,ारिनवारण बाबत उपलPधा सुिवधा.
वधा.

चलीत शासनिनणयामाणे आिण िज.हािधकारी आिण आयुM यांचे !थायी
िनदTशानुसार या कायालयात िविवध मािसक, "ेमािसक, @ेमािसक, सहामाही आिण
वाषoक िववरणे तयार कर#यात येतात. िह िववरणे त7ारिनवारण आिण सेवादानातील
काय?मतेची िनदशक आहेत.

2.11. Addresses of the main office and other offices at different levels.
(Please categorise the addresses district wise for facilitating the
understanding by the user).

Main Office:- Tahsil Office

Maregaon

Yavatmal Road ,

Maregaon

Pin 445303Phone 07237-237243
Besides this all naib tahsildars have their offices at the respective tahsil
offices. All the talathis have offices at their saza headquarters as indicated in
the directory.

2.11

मु%य कायालय आिण ईतर संबिधत कायालयांचे प?े:-

मु-य कायालय:- तहिसल कायालय मारे गांव, यवतमाळ रोड, मारे गांव
िपनकोड ४४५३०३ दुर*वनी 7ं . ०७२३७ -२३७२४३
यािशवाय सव नायब तहसीलदार यांचे संबिधत तहिसल कायालयातच कायालय असून सव
तलाठी यांचे यांचे साझा मु-यालयी कायालय आहे. याबाबत िव!तृत मािहती िनदेशीके त दे#यात
आली आहे.

2.12 Working Hours
Morning hours of the office: 10.00 AM
Closing hours of the office: 05.45 PM

In case of emergency and natural calamity as well as for elections and
protocol matters no specific hours can be prescribed and therefore for these
matters office is open 24 hours.
2.12 कायालयीन कामा@या वेळा:सकाळी 10:00 ते सायंकाळी 05:45 वाजेपयhत.
आपतीकालीन बाबी, नैसगoक आप5ी तसेच िनवडणूका, राजिशEाचार याबाबीसाठी कायालय
सवकाळ उपलtध असते.

Chapter. 3 (Manual. 2)
Powers and Duties of Officers and Employees
3.1 Details of the powers and duties of officers and employees of the Office of
the Sub-Divisional Officer Wani.
1. Powers – Financial
Sr.
No.

Designation

Powers – Financial

1

Tahsildar,m

All powers as indicated in
the respective act and
rules
As Drawing and Disbursing
Officer, As Returning
Officer

aregaon

2

Jr.cl..Nazar

Preparation of treasury
bills and payment in all
officer matters excluding
Maintenance of accounts
and reconciliation.

3

Jr.cl.Nazar.

Preparation of treasury
bills, maintenance of
accounts, reconciliation

Under which
legislation/rules/
orders/GRs./circulars
DDO as per
Maharashtra
Contingent
Expenditure Rules
1965, As per
Directions of State
Election Commission
and Election
Commission Of India
As per Maharashtra
Contingent
Expenditure Rules
1965 and directions
of State Election
Commission and
Election Commission
of India

Remark

"करण

मॅ1युअल
अल 2)
3.1 अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार व कत&.े
1. िव?ीय अिधकार.
अ.

7ं .

पद

3 (

िव5ीय अिधकार

या कायLाखाली/
िनयमाखाली/ आदेशाखाली

णय, प;रप@क

व शासन िन

1.

तहिसलदार,
मारे गांव

आहरण, संिवतरण

अOवये अिधकार आहेत.
महाराj[ कॉOटीजOट
ए=सपPडीचर िनयम 1965
खाली दान कर#यांत आलेले

अिधकारी Sहणून
िनयमाखाली दान
कर#यांत आलेले
आहरण व संिवतरण
अिधकार जसे, सहा`यक
अिधकारी यांचे अिधकार.
िनवडणूक िनणय
खाली दान कर#यांत आलेले
अिधकारी.

अिधकार.
िनवडणूक आयोग भारत

य िनवडणूक

सरकार व रा

आयोग यांचे सुचनेनुसार

दान कर#यांत आलेले
2

किनjठ
िलिपक
/नाझर

अिधकार.

सव कोषागारात सादर महाराj[ कॉOटीजOट
करावयाची िब.स तयार ए=सपPडीचर िनयम 1965
करणे, कॅशबुक, हीशोब
अOवये तसेच िनवडणूक
ठे वणे, ताळमेळ घेणे.
आयोग भारत सरकार व राय
िनवडणूक आयोग यांचे

3

किनjठ
िलिपक/नाझर

सुचनेनुसार
कोषागारात सादर

करणेकरीता िब.स तयार
करणे. याचा हीशोब
ठे वणे, ताळमेळ घेणे व

शेरा.

2. Powers – Administrative
Sr.
No.

Designation

Powers – Administrative

1

Tahsildar, i

२

Jr.cl.(2)

३

A.K.-3

All Powers as Indicated in
the respective act and
rules
Appointment and transfers
Of Kotwal
Shop
Allotment of Retail
Kerosene Licensee
All Administrative matters
of subordinate employees
payment bill, Former
Certificate,
General & Talathi
Establishment Matters
Allotment of Retail
Kerosene Licensee
All Administrative matters
of subordinate employees
2.

अ.

पद

1.

तहिसलदार

7ं .

महाराj[ िसXहील स_Xहसेस
िनयमाखाली दान अिधकार.
कोतवाल यांया िनयु=या व
!थानांतरण करणे.
!व!त धाOय दुकान व Cकरकोळ
केरोसीन दुकानाचे िवतरण करणे.

कायालयांतील अिधन!त कमचारी
यांचे पगार िबल, गोपनीय अहवाल व

या संबंधीत इतर शासकFय
कामे.गौणखिनज उखनन , तापुरती
िबनशेती परवानगी

Remark

"शासक4य अिधकार.

शासकFय अिधकार
,

Under which
legislation/rules/
orders/GRs./circulars
Maharashtra Land
Revenue Code 1966,
Maharashtra Civil
and Various Govt.
Resolutions issued
from time to time in
this regard.

, शेतकरी दाखला,

,

वारस दाखला
2.

क.िल. (2)

3.

अXवल कारकुन

कायालयातील कमचारी व तलाठी
यांचे आ!थापना िवषयक बाबी.
!व!त धाOय दुकान व Cकरकोळ

(3)

केरोसीन दुकानाचे िवतरण करणे

या कायLाखाली/ िनयमाखाली/
शासन आदेश, िनणय , प;रप@क
अOवये अिधकार आहेत.
महाराj[ िसXहील स_Xहसेस िनयम
1981, महाराj[ शासन आदेश/
िनणय/प;रप@क अOवये वेळोवेळी
दान के लेले अिधकार. महाराj[
जिमन महसुल अिधिनयम-१९६६

शेरा.

3. Powers – Magisterial
Sr.
No.

Designation

Powers – Magisterial

Under which
legislation/rules/
orders/GRs./circulars

1

Tahsildar, i

All Powers as Indicated in
the respective act and
rules
Preventive action,
Hotel/eating license,
Law and order situations
control, Prevention of
public nuisance, Inspection
of Petrol pumps and
solvent licensees,

Code Of Criminal
Procedure 1973
sections 107 to 111
Section 133, Section
144, Section 145 to
147 and all other
relevant sections of
the code
Mumbai Police Act
1951 Sections
33,56,57 and 59.
Bombay (Liquor)
Prohibition Act 1949
sections 93 B
Arms Act
Explosive Substances
Act,
Petroleum Products
control order
Treasure Trove Act
Essential
Commodities Act,

Continued

2
3

Jr.cl.(R.C.1)
Junior Clerk
(R.C.1)

Hotel and eating Licences
Issue of summons and
court work regarding all
these cases.

Remark

3.

अ.

7ं .
1.

फौजदारी व/पाचे अिधकार.
अिधकार.
पद

फौजदारी !वdपाचे अिधकार

या कायLाखाली/
िनयमाखाली/ शासन आदेश,

तहिसलदार

रकाना 4

म*ये नमुद कायदा व

अिधिनयमाखाली

•
•
•

•

फौजदारी अिधिनयम 1973 चे
कलम 107 ते 111, 133,

ितबंधक कायवाही करणे. . 144, 145 ते 147 व या
हॉटेल/इट]ग लायसंस
अिधिनयमा खालील इतर
वारस नसले.या मालम5े
कलमांचे दान अिधकाराखाली
बाबत चौकशी कd कायवाही कायवाही करणे.
करणे.

•

िनणय, प;रप@क अOवये
अिधकार दान के लेले आहे.

कायदा व सुXयव!था
प;रि!थती हाताळणे.
पे[ोल पंप, सॉलXहंट लायसंस

मुंबई पोलीस अिधिनयम
1951 चे कलम 33, 56, 57 व

दाdबंदी) ितबंधक

59.मुंबई (

अिधिनयम 1949 चे कलम 93
ब

श!@ परवाना अिधिनयम.
िव!फोटक अिधिनयम.
पे[ोलजOय उपादन िनयं@ण
आदेश.
िनखात िनधी आिधिनयम

3

4.

!तुतकार१

*Zतत
ु कार १ ú

जीवनावयक व!तु कायदा.

ÆüÖò™êü»Ö ¾Ö खानावळ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ

वरील अिधिनयमाखालील सुd
असले.या करणांत आदेश
प@ीके चे पालन करणे, समOस
काढणे व यासंबंधी प@ Xयवहार

शेरा.

4. Powers – Quasi-Judicial

Sr.
No
.

Designation

1

SubDivisional
Officer
Land
Acquisition
Officer
Electoral
Registration
Officer
Returning
Officer

Continued

Powers – Quasi-Judicial

All Powers as Indicated in the
respective act and rules
Revenue Appeals and Revision,
Permissions for change of land
use, extraction of minor
minerals, Felling of trees
Appeals under Mamlatdar
Court’s Act
Rent Control Cases
Tenancy cases
Ceiling cases
Prevention of Fragmentation
and consolidation cases
Registration of electors
Conduct and supervision of
various elections
Issuance of Various certificates
like Caste, Non-Creamy Layer,
Domicile and Age, Solvency.

Under which
legislation/rules/
orders/GRs./circu
lars
Maharashtra Land
Revenue Code 1966
and Rules
thereunder
Felling of trees Act
1964
Mamlatdar Court’s
Act 1906
Rent Control Act
1999
Bombay Tenancy
and Agricultural
Lands ( Vidarbha
Region ) Act 1958
Maharashtra Ceiling
on Agricultural Land
holding act 1961
and 1975
Prevention of
fragmentation and
consolidation of
holdings act 1947
Representation of
people’s Act 1950
Zilla Parishad and
Panchayat Samiti
Act 1961
Maharashtra
Municipal Council
and Nagar
Panchayats Act 1966
Govt. Resolutions
Issued from time to
time.

Remark

4.

अ.

7ं .

पद

अध1याियक व/पाचे अिधकार.
अिधकार.

अधOयाियक !वdपाचे अिधकार

या कायLाखाली/
िनयमाखाली/ शासन

िनणय,
प;रप@क अOवये
अिधकार दान
आदेश,

1.

• उप
िवभागीय
अिधकारी

• भुसंपादन
अिधकारी

• मतदार

नnदणी

अिधकारी

• िनवडणूक

िनणय

अिधकारी

मये नमुद कायदा व
अिधिनयमाखाली दान अिधकार.
• राजव अपीस व पुनिनरीण.
• गौण खिनज करणे.
• मामलतदार यायालय कायदा
अंतगत अपीस करणे.
• कु ळ काय"ाखालील करणे
• िसल#ग करणे
• तुकडेबंदी व एक'ीकरण
काय"ाखालील करणे.
• हैिसयत माणप', जातीचे
माणप'े, नॉन +,मीलेअर,
रिहवास माणप'े देणे.
• जमीन संपादनाची करणे हाताळणे.
• मतदार न.दणी अिधकारी /हणून
मतदार यादी तयार करणे व 0यांच े
अिधनत तालु1यांतील सव
िनवडणूक3वर देखरेख करणे
रकाना 4

आहेत.

महारा45 जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 व

0याखालील िनयम.
वृतोड अिधिनयम
1964.

मामलतदार कोट
अिधिनयम 1906.

भाडे िनयं'ण कायदा
1999.
मुंबई कुळ कायदा व

िवदभ

शेतजमीन (

िवभाग) अिधिनयम
1958.

महारा45 िसल#ग व
शेतजमीन अिधिनयम
1961 व 1975.
मुंबई तुकडेबंदी व

एक'ीकरण अिधिनयम
1947.

लोकितनीधी0व
अिधिनयम 1950.
िज.प./पं. स. अिधिनयम
1961.

महारा45 नगर प:रषद/
नगर पंचायत
अिधिनयम 1966 व या
अिधिनयमाखाली

वेळोवेळी िनघालेया
शासन िनणयावये.

शेरा.

तहिसल कायालयांत कायरत अिधकारी व कमचारी यांनी करावयाची कामे.
अ.
1.

,.

काय

पदनाम

,

तहिसलदार

•

मारे गांव तथा
तालुका
दंडािधकारी

मतदार न.दणी
अिधकारी

सहा=यक

•
•
•
•
•

िनवडणूक

िनणय

कारकून

मॅयुअल 2
करण 3.1
मािहतीचा

अिधकार कायदा
2005.

कायदा व सुAयवथा प:रिथती
हाताळणे.

•
•
•
अoवल

िनयमाखाली

अंतीम आदेश देणे

•

अिधकारी

२

अिधनत अिधकारी व कमचारीवर
देखरे ख व िनयं'ण.
करणांत सुनावणी
करणांत मौका चौकशी
िनरीणे
ा?त तावांना मंजरु ी देणे
ा?त अिधकारांतगत सु@ करणांत

कोण0या

मतदार यादी तयार करणे.
आदेशानुसार िनवडणूका घेणे
लोकांना मािहती पुरवीणे.

• पुरवठा वभागाशी संबध
ं ीत सव3
कामे

पुरवठा वभाग
३
2.

अका लेखा

किन4ठ िलपीक
(तूतकार १)

• परु वठा लेखा वषयक कामे
1.

कुळ सल@ंग

2

शासकjय वसल
ु @

3

जमीन वTj

मॅयुअल 2
करण 3.1

परवानगी.पड.बी.टे Qयअ
ु र व
इतर परवानया.

3.

4

राजZव अभयानव सभा टपणी

5

किनjठ

राजZव महसुल@ अपील *करणे

1

पोल@स पाट@ल

िलपीक

2

गौण खuनज व रे ती घाट

(

3

महालेखापाल व अंतग3त लेखा

!तूतकार १)

मॅयुअल 2
करण 3.1

पUरIण

4.

किनठ
िलिपक

4

जमीन मुजुर@ *करणे

5

अकृषक *करणे

१)तलाठ आZथापना
2) वभागीय चौकशी व सेवाuनव^ृ त
*करणे वेतन दे यके,रोखपाल
आZथापनेशी संबंधीत सव3 कामे .

3)आवक जावक
4)माह@ती लपीक
5)Bवजuनधी
6)अपाक
7)आधार काड3

मॅयुअल 2
करण 3.1

शेरा.

9)जनगणना
10)जेठ नागर@क
5.
6.

कuनठ

तTार@ uनवेदन व लाकशाह@

1

लपीक

*करणे
2

अuत मह^वाचे oHOती संदभ3

3

माहतीचा अधकार

1

नैसग}क आप^ती व
पन
ु 3वसान फौजदार@ *करणे

2

जाती *माणपLे

3

कायदा व सoु यZथा
आदे श

4 शेतकर@ आ^मह^या
जाती *माणपLे रोजगार

5

हमी योजना
Z संदभ3 नगर पाल@का पL

6

oयवहार
7.

8

कuनठ

1

आवक जावक

लपीक

2

माह@ती लपीक

3

Bवजuनधी

4

अपाक

5

आधार काड3

6

जनगणना

7

कौटुंबक हंसाचार

8

जेठ नागर@क

क.ल.*Zत.ु १,सहाHयक.

2 दौरा दै नंदनी
3 सभा इuतव^ृ त
4

खानावळ व शZL परवाने

5

ड\यु .सी. एल

6 राजZव ् टपणी कर@ता
मदतनीस
९

१०

तलाठ-

जमाबंद@ वभाग (महसन
ू गोळा

१/अ.का.,

करणे)

किन4ठ िलपीक

जन
ू े मह^वाचे दZताऐवत
अभलेखागार वभागात ठे वणे.

मॅयुअल 2
करण 3.1

तहसलदार मारे गाव यांचे काया3लयासाठ माहतीपुZतीका

Chapter - 4 (Manual. 3)
Rules, Regulations, Instructions, Manual and Records, for
Discharging Functions
4.1. Please provide list of rules, regulations, instructions, manual and
records, held by public authority or under its control or used by its
employees for discharging functions as per the following format. This
format has to be filled for each type of document.
Sr. No. Subject as indicated in the Rule No. & Its Remarks
if
notification
year
any
1
Maharashtra Land Revenue 1966
Code
2
Land Acquisition Act
1872
3
Bombay Village Police Act
1968
4
Bombay Police Act
5
Bombay (liquor) Prohibition 1949
Act
6
Mamlatdar Courts Act
1906
7
Code Of Criminal Procedure
1973
8
Fragmentation and
1947
Consolidation of Agricultural
Holdings Act
9
Felling of Trees Act
1964
10
Rent Control Act
1999
11
Bombay Tennacy and
1958
Agricultural Lands(Vidarbha
Region) Act
12
Maharashtra Ceiling on
1961,1975
Agriculrural Land Holding Act
13
Representation of Peoples Act
1950
Besides these major acts and regulations various government
resolutions are issued from time to time for disposal of business in the
office. These resolutions, notifications and circulars are also referred while
disposal of the functions assigned to this office.
These acts, rules and regulations are available at Government Printing
Press, Civil Lines Nagpur at a nominal price.

तहसलदार
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करण – 4 (मॅयुअल 3)
कामे करतांना िवचारात यावयाचे अिधिनयम,
अिधिनयम, मॅयुअल
अल आिण आिभलेख,
4.1 आिधकारी,
अल
आिधकारी,कमचा-यांनी हे कामे करतांना खालील िनयम,
िनयम, अिधिनयम,
अिधिनयम, मॅयुअल

अ. ं .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

वापर करतात.
करतात.

िवषय व नमुद के लेली अिधसूचना. िनयम . व वष
महारा जमीन महसुल अिधिनयम 1966
भुसंपादन अिधिनयम
1872
मुंबई
गांव पोलीस अिधिनयम
मुंबई पोलीस अिधिनयम
मुंबई दाबंदी कायदा
मामलतदार कोट अिधिनयम.
फौजदारी या संहीता
तुकडेबंदी व शेतजमीन एक"ीकरण
अिधिनयम.
वृ% तोड अिधिनयम
भाडे िनयं"ण अिधिनयम.
मुंबई कु ळ कायदा व शेतजमीन
(िवदभ िवभाग) अिधिनयम.
महारा िसल*ग व धारण शेत
जमीन अिधिनयम.
लोक तीनीधी+व अिधिनयम;

इ.
इ. चा

अिभ ाय.

1968
1968

1949
1906
1973
1947
1964
1999
1958
1961, 1975
1950

यािशवाय रा,य शासनाने वेळोवेळी िनगिमत के लेले शासन िनणय, प/रप"के ई. िनणय
घेताना िवचारात घेतली जातात.

हे कायदे, िनयम, शासन िनणय ई. शासकय मु0णालय िस1हील ला2स नागपुर येथे अ4प
क5मतीम6ये उपल8ध आहेत.

तहसलदार
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Chapter.5 (Manual -4)

(Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or
representation by, the members of the public in relation to the formulation of its
policy or implementation thereof.)

This office is not formulating any policies and therefore information
regarding this chapter is not applicable.

करण – 5 (मॅयुअल -4)
धोरणिवषयक बाबी ठरवताना लोकसहभाग,
लोकसहभाग, सलामसलत ई. साठी उपलध सुिवधा

हे कायालय धोरणिवसषयक बाबी ठरवत नस4यामुळे याबाबतीत मािहती दे;याची आव=यकता
नाही.

तहसलदार
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Chapter . 6 (Manual -5)
A statement of the categories of documents that are held by it or
under its control
6.1. Use the format given below to give the information about the official
documents. Also mention the place where the documents are available for
e.g. at secretariat level, directorate level, others (Please mention the level
in place of writing .Others).
Sr.
No.
1

Discription of Records

2
3

Appeal/ Revision cases
Current & filed cases
Caste Certificate & its relation records
Criminal Cases

4
5
6
7
8

Village forms
Taluka Forms
Office Registers
Settlement Record
Record about various permits licenses etc

Controlling
Officer/
Employee
Sub Divisional Officer
Tahsildar
Sub Divisional Officer &
Tahsildar
Concerned Talathi
Tahsildar
Sub Divisional Officer
Tahsildar Record Room
Sub-divisional Officer

करण – 6 (मॅयुअल – 5)
कायालयाया तायात,
तायात, िनयंणात असलेया आिभलेखांचा तपशील

अ. . अिभलेखाचा कार

िनयं"क
कमचारी

1.

उप िवभागीय अिधकारी

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

अपील/पुन?वलोकन करणाचा अिभलेख
चालु करणे / न@ती करणे.
जाती माणप"ासंबंधातील अिभलेख.
फौजदारी करणांचा अिभलेख.
महसुली गांव नमुने
महसुली तालुका नमुने
कायालयीन नCदवDा
जमाबंदीिवषयक आिभलेख
जमाबंदी िविवध परवाने, अनुEFी बाबत
आिभलेख
तहसलदार

अिधकारी

/

तहिसलदार
उपिवभागीय अिधकारी व
तहिसलदार
संबंिधत तलाठी.
तहिसलदार
तहिसलदार
तहसीलदार
उपिवभागीय अिधकारी
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Chapter . 7 (Manual . 6)
A statement of boards, council, committees and other bodies
constituted as its part
7.1. Information on Boards, Councils, Committees and Other Bodies related
to the public authority:
Following committees are constituted as per respective government
resolutions are related with this authority. Non-Official members to
committees are yet to be nominated.
1)

Bhrashtachar Nirmulan Samitee.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2)

3)

Sub Divisional Officer
Dy. Supdt. Police
Dy. Engineer, Irrigation
Dy. Engineer, B. & C.
Taluka Agricultural Officer
Asstt. Registrar Co-op. Society
Block Development Officer
Tahsildar
Non-official member nominated
By Govt. for 2 years.

Taluka Co-ordination Committee.
1)
Member of Legislative Assembly
2)
Sabhapati, Panchayat Samitee
3)
President, Sale – Purchase
4)
Block Development Officer
5)
Member of Rajya Sabha
6)
Member of Vidhan Parishad
(Elected from Tahsil)
7)
Nominated Member
8)
Tahsildar

:
:
:
:
:
:
:
:
:

President.
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Secretary
5

:
:
:
:
:
:

President.
Co-president.
Member
Member
Member
Member

:
:

Total – 7
Secretary.

Employment & Self-Employment Commitee.
1)
Sub Divisional Officer
:
2)
Member of LA/LC
:
3)
Asstt. Registrar Co-Op. Society
:
4)
Bank Representative
:
5)
Project Officer, Trible Devl. Dept.
:
6)
Swayam Rojgar Karyanvit
:
Sanstheche Representative
7)
Swayamsevi Sanstha Representative
:
8)
Employment Officer (Jr)
:

तहसलदार

President.
Member
Member
Member
Member
Member
Member.
Member
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4)

5)

1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
2)

1)
2)
3)

Bonded Labour (Eradication) Commitee
1)
Sub Divisional Officer
2)
Block Development Officer
3)
President of A. P. M. C.
4)
Bank Manager
5)
Tahsildar
6)
Non-official Member appointed by
District Guardian Minister
Taluka Dakshta Samitee.
1)
Member of M. L. A.
2)
Member of M. L. C.
3)
President of Municipal Council
4)
Sabhapati, Panchayat Samitee
5)
Block Development Officer
6)
Representative of P. F. S.
7)
Two women members
8)
S. C. Member
9)
Samajik Karyakarta
10)
Virodhi Pakshacha Pratinidhi
11)
Tahsildar

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

President
Co-President
Vice President.
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Secretary.

करण -7 (मॅयुअल-6)
कायालयाशी संबिधत सिम"याबाबत मािहती
तालुका$तरीय
तरीय %&टाचार
टाचार िनमूलन सिमती.
उप वभागीय अधकर@

पोलीस उपअिध%क
उप अिभयंता, पाटबंधारे िवभाग
उप अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग
सहाGयक/उपिनबंधक, सहकारी सं@था
गटिवकास अिधकारी
तालुका कृ षी अिधकारी
तहिसलदार
†Öšü अशासकjय सदZय
(शासनाने दर दोन वषाने नामिनदHशीत के लेल.े )
तालुका समवय सिमती.
सिमती.

आमदार महोदय
सभापती पंचायत सिमती
अ6य% खरे दी िव5
तहसलदार

President.
Member
Member
Member
Member
Member

:
:
:
:
:
:
:
:

अ6य%
सद@य.
सद@य.
सद@य.
सद@य.
सद@य.
सद@य.
सद@य-सिचव.

:

सदZय.

:
:
:

पदिसI अ6य%
सहअ6य%
सद@य
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4)
5)
6)
7)
8)
3)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

खंड िवकास अिधकारी
रा,यसभा सद@य
तालुJयामधुन िनवडू न आलेले िवधान प/रषदेचे
सद@य.
अशासक5य सद@य
तहिसलदार
रोजगार व $वयंरोजगार

:
:
:

सद@य
सद@य
सद@य

:
:

एकू ण 7
सद@य सिचव.

सिमती.
सिमती.

उपिज4हािधकारी/ ांत अिधकारी
:
संबंिधत उपिवभागातील सव िवधानसभा/
:
सहाGयक िनबंधक सहकारी सं@था
:
िज4हा अLणी बँक व अNय संबंिधत बँकेचे ितनीधी
:
क4प अिधकारी, आदवासी िवकास िवभाग
:
@वयंरोजगार िनमOतीPया योजना कायाNवीत
:
करणारे संबंिधत िवभागाचे उप िवभागीय
@तरावरील अिधकारी.
उपिवभागीय %े"ात रोजगार िनमOतीस पोषक
:
%े"ात कायरत असले4या @वयंसेवी सं@थांचे तीनीधी (दोन)
रोजगार व @वयंरोजगार मागदशन अिधकारी
:
(किनठ @तर)
बेठिबगार

िनमुल
 न सिमती (उपिवभागीय $तरावरील)
रावरील)

संबंिधत उपिवभागातील उपिवभागीय अिधकारी
:
गट िवकास अिधकारी
:
तालुका कृ षी अिधकारी
:
अLणी बँकेचे 1यव@थापक
:
तहिसलदार
:
अशासक5य सद@य मा. पालक मं"ी यांचे स4याने िनयुJत के लेले.

तालुका द.ता सिमती.

िवधानसभा सद@य
िवधान प/रषद सद@य
नगर प/रषद अ6य%
सभापती पंचायत सिमती
Lाम िवकास अिधकारी
रा@त भाव दुकानदार ितनीधी
दोन मिहला सद@य
अनुसचू ीत जातीचा एक ितनीधी
एक सामाजीक कायकता
िवरोधी प%ाचे ितनीधी
तहिसलदार
तहिसल

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

अ6य%
सद@य.
सद@य.
सद@य
सद@य.
सद@य
सद@य.
िनमं"क सद@य
सिचव
अ6य%.
सद@य
सद@य.
सद@य
सद@य.

अ6य%.
सहअ6य%
उपा6य%
सद@य
सद@य
सद@य
सद@य
सद@य
सद@य
सद@य.
सद@य सिचव.

कायालया/या जन मािहती अिधकारी यांची नावे व संपकासाठी प0े
सहा1यक मािहती अिधकारी

तहसलदार
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अ.
.

1

सहाGयक मा. अ. पदनाम
चे नांव

अिधकार %े"

yी. ववेक पांडे

तहसल काया3लय

uन. ना. तह.

मारे गांव

कायालयाचा प+ता व
दुर6वनी मांक
तहिसल कायालयाचे
दुर6वनी .
०७२३७-२३७२४२

Appellate Authority
Name:
Designation:

: Shri,Vijay Salve
: Tahsildar, Maregaon.

Address:

: Tahsil Office, Maregaon.

Phone:

: 07237/237243

Mobile No

: 8275399586

Email ID

: tahsildarmaregaon@gmail.com

अपील ािधकारी :
नाव

:

yी वजय सावे

पदनाम

:

तह!सलदार, मारे गांव

प0ा:

:

तह!सल काया%लय मारे गांव

दुर2वनी 3मांक

:

: 07237/237243

मणBवणी नंबर

ú :

‡Ô ´Öê»Ö ¯Ö¢ÖÖ

8275399586

: tahsildarmaregaon@gmail.com

Chapter . 9 (Manual . 8)
तहसलदार
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Procedure followed in Decision Making Process
9.1 Procedure followed to take a decision for various matters. (A reference
to Secretariat Manual and Rule of Business Manual, and other rules/
regulations etc can be made)

Sr. No.

1

2

Details of
Activity
(Sequentially)

Day with in the
procedure
duration e.g.
Day1/ Day16
etc.
Revenue
Registration of
/Criminal and the case
other statutory Issue of
cases
summons to
parties
Getting reply or
statement
Taking
evidence if
required
Fixing for final
hearing or
arguments
Closing for
orders
Making order
and
communicating
to the parties

Certificate
Issue

Registration of
application
scrutiny of the
case calling for
additional
documents/
evidence
if
necessary issue
of certificate to
concerned

Authority
Responsible for
that activity

Remarks

Junior
R.C.1

Clerk/ In case of
criminal
cases
Junior
Clerk/ procedure
R.C.1
has
been
prescribed
under the
Tahsildar
relevant act
and
Tahsildar
Highcourt
Criminal
Manual, In
Tahsildar
other
statutory
cases
the
Tahsildar
respective
act
read
Tahsildar
with
the
provisions
Junior
Clerk/ of
Civil
Tahsildar
Procedure
Code
defines the
procedure
Junior cleark
Procedure
has
been
defined by
the Govt.
Resolutions
and
circulars
issued from
time to time

person.
3

Issue
of Registration of Junior cleark
permissions/
application,
तहसलदार

Procedure
is defined
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permits/
licences

scrutiny, calling
for reports from
local
subordinate
officers, issue
of proclamation
disposal/hearing
on objections if
any received.
Decision
– Tahsildar
either to issue
or reject –
communicate
Junior cleark

under the
relevant act
under
which such
case
is
registered.

करण -9 ( मॅयुअल – 8)
िविवध करणात िनणय घे5यासाठी कायप6ती

अ. ं .
1.

2.

करणे.
कायपIती
राज@व अपील / • करण पंजीबI
पुन?वलोकन/
करणे.
फौजदारी करणे • संबंिधत
पाटOजना
नोटीस/समNस
काढणे.
• प%काराकडू न
लेखी उRर ाSत
करणे.
• कागदप"ां
करीता ठे वणे.
• सुनावणीची
तारीख िन=चीत
करणे.
• युJतीवादा
करीता करण
ठे वणे.
• आदेशाकरीता
ठे वणे.
• आदेश करणे.
• प%कारांना
आदेश कळिवणे.

माणप"े
तहसलदार

•

अज ि@वकान

ािधकारी
शेरा.
@तुतकार/ कuनठ फौजदारी
करणाबाबत
लपीक
कायपIती
संबिधत
@तुतकार/ कuनठ कायदा आिण
उT
लपीक
Nयायालयाचे
फौजदारी
संिहतेम6ये
तहिसलदार
िवषद
कर;यात
आली आहे.
तहिसलदार
ईतर
संवैधािनक
तहिसलदार
करणाम6ये
संबिधत
कायदा आिण
दवाणी
तहिसलदार
5या
संिहतेमधील
तहिसलदार.
तरतुदीनुसार
तहिसलदार
कामकाज
@तुतकार/ bकनठ चालिवले
जाते.
लपीक
कायपIती
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पंजीबI करणे.
• अजाची छानणी
करणे.
• अित/रJत
कागदप"ांची/
पुरा1यांची
आव=यकता
अस4यास
मागिवणे.
• माणप"
संबंिधतांना
पुरिवणे.

3.

परवानगी/
परवाना/
लायसंस देणे.

कनठ िलपीक
किनठ िलपीक
किनठ िलपीक
किनठ िलपीक

अज ि@वकान *Zतुतकार १
पंजीबI करणे.
• अजाची छानणी. *Zतत
ु कार १
• अिधन@त
तहसलदार
@थानीक
अिधकारी/
कमचा-यांचा
अहवाल
मागिवणे.
• जाहीरनामा
काढणे.
• आ%ेप अस4यास तहिसलदार
सुनावणी करणे. तहिसलदार
• िनकाल/परवाना
देणे नामंजुर
करणे.
तहिसलदार.
•

वेळोवेळी
िनगमीत
कर;यात
आले4या
शासन
िनणयाVारे
ठरवुन दे;यात
आली आहे.

कायपIती
संबिधत
कायWानुसार
ठरवुन दे;यात
आलेली आहे.

9.2
Procedure are documented in the Act/Law/Rules under which the
work is done as indicated in Chapter – 3 for matters like certificate/
permission procedure is defined by Govt. resolutions and Circulars /
Notifications copies of which can be made available on request.

9.2
करण 3 मधे नमूद के 4या माणे ,या कायदा/ अिधिनयमाखाली काम कर;यांत येते
+याम6ये नमुद के 4या माणे िनणय कळिव;यांत येते. माणप"े/ परवाना / लायसंस मधील
िनणय कळिव;याबाबत शासक5य आदेश/ िनणयानुसार कळिव;यांत येते. िवनंती के ल्यानुसार
आदेशाPया ती उपल8ध कन दे;यांत येत असतात.
9.3 The arrangements to communicate the decision to the public?
तहसलदार
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Decision is always communicated in writing by office letter to the concerned
party.

9.3 करणातील आदेश संबिधताना कळव;यासाठीची Xव@था:
+येक करणांतील आदेश संबंिधतांना लेखी @वपात कळिव;यांत येत असतो.
9.4 Who is the final authority that takes the decision?
Tahsildar,

Maregaon

9.4 करणात अंतीम िनणय घेणारा आिधकारी:
तहिसलदार मारेगांव

करण -10 (मॅयुअल – 9)
आिधकारी व कमचारी यांची िनदेशीका

अ ं पदनाम

1

अिधकारी/ कमचारी यांचे वग संपक दुर6वनी
नांव
/फॅ Jस/ ईमेल

तहसलदार वणी

Gross
Salary
(As on1
June
09)

८२७५३९९५८६

üÁÖß वजय सावे
1

2

uनवासी नायब
तहसलदार

2

नायब तहसलदार

नायब तहसलदार

९९२१९७८४८६

yी आर.बी.बजे.

(uनवडणुक)

2

९८२३४४९०४४

yी. ववेक पांडे

2
2

७४४७२०८१२३

3

9850382704

ÁÖß .चांदके र

3

९४२००४५८८७

yीमती,सष
ु मा आडे

(संगायो)
3

नायब

तहसलदार yी डी जे गोहोकार

(महसुल)

4

uनUरIण अधकार@
(आय.ओ.)

५

अoवल कारकुन

yी.के.ब.यादव

3

९६०४७७९१११

६

अoवल कारकुन

yी.ए.एन.दे शपांडे

3

८७८८४२८२९३

७

अoवल कारकुन

कु oह@.पी.गोरख

3

--

तहसलदार
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८

अoवल कारकुन

yी.ए.आर.खैरे

३

८२७५३००३५२

९

अoवल कारकुन

yी.आर.आर. मादे शवार

३

९४२००३९३८६

१०

अoवल कारकुन

yी.भुयार

३

yी.ओमकार पडोळे

३

९९७०२६३३२६

९७६४४००७८२

परु वठा वभाग
११

अoवल
कारकुन(गो.bकपर)

१२

कuनठ लपीक

yी.एस.जी.बोलेवार

३

९४२३४३३३२७

१३

कuनठ लपीक

yी एस. जी.भरबडे

३

९४२१८८८६३६

१४

कuनठ लपीक

yी.ए.एस.खान

३

८२७५३९९८८६

१५

कuनठ लपीक

yी.ए.ब.मेyाम

३

९५२७७७५६६१

१६

कuनठ लपीक

कु.जे.एस.लोहकरे

३

८३२९०६६१६९६

१७

कuनठ लपीक

yी अuनल मनवर

३

९४०४४४३२१४६

१८

कuनठ लपीक

कु एस.एम.गोखरे

३

९७६७३३९७०९

१९

कuनठ लपीक

कु वाय.जी.नागभडकर

३

९५२७३४५३३४

२०

कuनठ लपीक

yी िoह.एन.काजळे

३

९५२७१८७२३५

२१

कuनठ लपीक

yी प.िoह.सातोकर

३

--

२२

कuनठ लपीक

yी ए एम ठोकाळे

३

९६८९६४९४४

२३

कuनठ लपीक

yी एस.एस.ढवळे

३

२४

कuनठ लपीक

कु.समा समथ3

३

८८८८०२१५३३

२५

तलाठ

yी य.ु िoह.घोटकर

३

९८५०११७४३५

२६

शपाई

yमती.आय.एम.आसकर

४

---

२७

शपाई

yमती प.िज.आक

४

----

२८

शपाई

y. एस.डी.गेडाम

४

८००७६५७२१८

२९

शपाई

yीमती एल.जी.मेyाम

४

---

३०

शपाई

yी.आर.एम.अल@

४

८३२९७८३०३२

३१

शपाई

yी आर.एम.दे वाडकर

४

८६०५१७५१६८

३२

शपाई

yी.के.ड.मडावी

४

८८०५३०४०६९

३३

शपाई

yी.आर.ट@.दघाडे

४

७८८७९०४७७०

३४

शपाई

yी *भाकर अLाम

४

३५

शपाई(गो.चोकjदार) yी योगेश बदकj

तहसलदार

९६३७८२३३६०

९१४६१८०४१७

४
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Chapter -1 1 (Manual . 10)
The Monthly Remuneration Received By Each of its Officers 1and
Employees, Including the System of Compensation as Provided in
Regulations
Information is provided in chapter 10

करण -11 (मॅयुअल -10)
10)
िधकारी व कमचारी यांचे वेतन व भ8याबाबत मािहती
मािहती करण 10 म2येच दे5यात आली आहे

अ

तहिसलदार
तहिसलदार वणी

अ.Tं

1

०२

करण 12 (मॅयुअल 11)
11)
यांचे कायालयासाठी उपलध अंदाजप9क:य तरतुद

लेखाशष3

2053
01 वेतन(सा.आ@था,
तलाठी, मंडळ अिधकारी,
कोतवाल)
02 वास खच
0३ कायालयीन

*ा_त

कुठ\या

अuतर@Oत

अनुदान

बाबीसाठ

अनुदान

वेतन
वास खच
कायालयीन खच

आवयकता

ü

२०२९ तगाई
२४०८ पुरवठा

ú

२०१५ सा.uनवड व
ना.तह.uनवड

तहसलदार
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शेरा

पेोल व
वंगण आिण
मजुरी
याबाबीवर
अितरी[
अनुदानाची
आव=यकता
अस4यास
मागणी
कर;यात
येते.
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करण -13 (मॅयुअल -12)
12)
िव0ीय अनुदाना/या योजनाबाबत कायप6ती:

या कायालयामाफत अशा @वपाPया योजना राबिव;यात येत नस4यामुळे या करणाची
मािहती संबिधत नाही

अ ं
1

2
3
4
5
6
7

करण -15 (मॅयुअल -14)
14)
कामकाजाशी िनगडीत ठरवुन दे5यात आलेले ल<य, उ=>? ,मानके

बाब
जमीन महसुलाची
वसुली
महसुली व अपील
करणे
माणप"े देणे
फौजदारी करणे
दौरा दवस
रा"ीचे मु]ाम
तपास;या
1.तलाठी द^तर
2. अ ऑडीट
3. मंडळ
आिधकारी
4.रोहयो कामे
5. @व.धा.दुकान
/के रोिसन परवाने
6.ि1हडीओ के बल
िसनेमा

मानक/ल\य
िवRीय ल\य
अ
ब
क या वषासाठी एकं दरीत
प"ा माणे
499.93कोटी पये
मिहNयाला
2 वसुलीचे
करणे
7 दवसात
सहा मिहNयात
180 दवस
120

शेरा

24 द^तर
4 गावे
12 द^तर
5कामे
86 परवाने
91
1परवाने

Chapter -16 (Manual -15)
Information available in an electronic form
16.1 Please provide the details of the information related to the various
schemes which are available in the electronic format.
Sr.
No.

Type of
Document

1

Land
Records

तहसलदार

Sub Topic

In which
electronic
format it is
kept
Village Form In LMIS
7/12
Software
Village Form Devloped
8-A
By NIC

Mode of
retrieval

Person in
charge

Using Client
Computer
and printer
on request
of applicant

Database
Administrator
of Concerned
Tahsil Office
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करण -16 (मॅयुअल -15)
15)
संगणक:य $व@पात उपलध कायालयीन मािहती
अ

आभलेखा

Tं

चा *कार

नाव

कुठ\या

माहती

जबाबदार

Zवsपात

घेfयाची

oयOती

पत
1

भूम

गाव नमन
ु ा

एन आय

आभलेख

7/12

सी iवारा

गाव नमन
ु ा 8
अ

वकसीत
सॉटवेअर
मBये

अज3दाराचे
वनंतीवsन

संबधत
तहसल

Oलायंट

काया3लयाचा

संगणक व

डेटाबेस

*ंटर

अँडमuनZे टर

वापsन
Chapter -17 (Manual -16)
Particulars of the facilities available to citizens for obtaining
information
17.1. Means, methods or facilitation available to the public which are
adopted by the department for dissemination of information.
Office Library
Notice Board
Inspection of Records in the Office
System of issuing of copies of documents
Printed Manual Available
Website of the Public Authority

:
:
:
:
:
:

Facility not available
Facility is Available
Facility is available
Record room is availble
Facility available
yes Available

करण -17 (मॅयुअल -16)
16)
नागरीकांना मािहती उपलध क@न दे5यासाठी/या सुिवधा

कायालयीन Lंथालय
सुचना फलक
आिभलेख िन/र%ण सुिवधा
मािणत ती दे;याबाबत सुिवधा
छापील मािहतीपु@तीका
वेबसाईट

तहसलदार

: सुिवधा उपल8ध नाही.
: सुिवधा उपल8धा आहे.
: आिभलेखागाराम6ये सुिवधा उपल8ध आहे.
: आिभलेखागाराम6ये सुिवधा उपल8ध आहे.
: तयार कर;यात आली आहे.
: सुिवधा उपल8ध
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Chapter -18 (Manual -17)
Other Useful Information
18.1 Frequently Asked Questions and their Answers by Public
FAQ’s Database is being prepared and will be published in the next
edition of this handbook
18.2 Related to seeking Information
. Form of Application for getting information is available on request at the
office. Information is made available even on oral request.
Charges Applicable for Inspection, Search and copy of records for
records available in the office & record room are as follows:
“SCHEDULE”
Inspection Fees for every day
part thereof
Sr.
No.

Category of
records.

Mumbai
City

(1)
(2)
(3)
1
Record Pertaining to.. Rs. 50

Mumbai
Suburban

Municipal
Corporation

(4)

(5)

Rs. 50

Rs. 35

A,B,C Class
Municipalities
Nagar
Panchayate
(6)
Rs. 30

Rural
Area

(7)

Rs. 25

“SCHEDULE”
Serach Fees for every day
part thereof
Sr.
No.

Category of
records Mumbai

Mumbai
City
(1)
(2)
(3)
1 Record Pertaining to Rs. 50
City of Mumbai.
2 Record pertaining to
.….
any area other than
city of Mumbai.
(a) record of alienated .….
lands maintented under
section 75 of the Code,
for every bundl (rumal)
Searched.
(b) any other record for
every year of which
records are searched.

तहसलदार

Mumbai
Suburban
(4)
…..

Municipal
Corporation
(5)
…..

A,B,C Class
Municipalities
(6)
…..

Rural
Area
(7)
.....

Rs. 15

Rs. 15

Rs. 15

Rs. 10

Rs. 15

Rs. 15

Rs. 15

Rs. 5
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“SCHEDULE A”
For area other than the City of Mumbai
Fees for supply of copies.
Sr.
No.

Category of
records

Suburban Municipal
A,B,C Class
of Mumbai Corporation Municipalities
Nagar
Panchayats
(3)
(4)
(5)
Rs. 15
Rs. 10
Rs. 10

(1)
(2)
1 (a) Every certified copy of serial
number or entry in the record of
rights register of mutations and
from the registers, accounts and
records other than maps maintained
by Talathi under sub-section (4) of
section 14 of the Code.
(b) Every certified copy of the whole
Rs. 15
Of the combined Form V. F. VII-XII.
(2) Every certified copy of an entry in
Rs. 20
the register of property maintained
by a Survey Officer under Sec. 128.
(3) (i) Every Certified copy of the copy
…..
of the tabular annewari statement
of a village with the annewari decision …..
(ii) Every certified copy of the decision
of the Collector or Tahsildar not
embodied in the statement of annewari
or of the opinion of the village committee
as to the anna valuation.
(4) Every certified extract from register of …..
alientation establishment or recognized
under the provisions of any law for the
time being in force.

Rural
Area

(6)
Rs. 5

Rs. 10

Rs. 10

Rs. 5

Rs. 15

Rs. 10

Rs. 5

…..

Rs. 10

Rs. 5

…..

Rs. 10

Rs. 5

Re. 1 for every rupee
of the amount of
alienated revenue
subject to the
minimum of Rs. 6 and
maximum of Rs. 45
(5) Every certified copy of map or plan Rs. 15 for every survey Rs.5 for every survey
of a survey number or a subnumber of sub-division number or sub division
division of a survey number of any of a survey number
of a survey number
(uncoloured) map or plan of any
subject to the maximum subject to the
Immovable property referred
of Rs. 25
maximum of Rs. 10
(6) Every certified copy of a map of
Rs. 25
Rs. 20
Rs. 10
Rs. 5
a survey number or of a subdivision of a survey number or
any ordinary (uncoloured) map
of plan of any immovable property
prepared in accordance with the
survey made under section 79 of
the Code.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) Every certified copy of a map or
Rs. 50
Rs. 25
Rs. 15
Rs. 5
plan of a non-agricultural survey
number or a sub-division of such
uurvey number or of an extract
of city survey map (prescribed)
under section 128 of the Code.
तहसलदार

…..
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8

For showing the scaled off perimeter
measurements on any certified copy
of the map of a survey number or
sub-division of a survey number
prepared under items 5, 6 and 7.
(i) if applied for at the time of
measurement of the survey number
or sub-division of a survey number.
(ii) if applied at any time thereafter.

Rs. 30

Rs. 30

Rs. 20

Rs. 20

Rs. 15

Rs. 10

Rs. 15

Rs. 10

9 Every certified copy of a map or plan Rs. 20 but
Rs. 15 but Rs. 12 but Rs. but
or of any portion of a map or a plan
such fee such fee
such fee
such fee
not falling under items 5, 6 and 7.
not
not
not
not
exceeding exceeding exceeding exceeding
Rs. 150
Rs. 80
Rs. 60
Rs. 50
10 For every certified copy of records
not falling under items 1 to 9.
(i) for every sheet of paper 30x21 Rs. 25
Rs. 15
Rs. 10
Rs. 5
CMs. in dimensions, handwritten
Or type with doule spacing.
(ii) if such record be in tabular
Rs. 50
Rs. 30
Rs. 20
Rs. 10
form.
11 For every true copy of a certified As per time As per time As per time As per time
copy.
10 above
10 above
10 above
10 above
12 For every authenticated
translation or orders and the
reasons therefore and of exhibits
in formal or surmmary enquiries
under the Code(i) for the first 100 words or
Rs. 20
Rs. 15
Rs. 10
Rs. 5
fraction or 100 words.
(ii) for every subsequent 100
Rs. 15
Rs. 10
Rs. 5
Rs. 5
Words or fraction of 100 words.

------------------------------------------------------------------------------

तहसलदार
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करण 18(मॅयुअल
अल17)
ईतर उपयुA मािहती

मािहती िमळ;यासाठी करावयाPया अजाचा नमुना कायालयात िवनंतीवन उपल8ध कन
दे;यात येतो. तसेच तBडी िवनंतीव@नही मािहती दे5यात येत.े क़ायालयीन आिभलेखागारा -तुन मािहती घे;यासाठी खालील माणे शु4क आकार;यात येत.े
‘’अनूसच
ु ी’’
अ..

सेवेचा कार

1

...... याशी संबंिधत
अिभलेख

िनरीणाची फ, येक दवसाला कवा याया भागाला
(आकडे पयात)
मुंबई
मुंबई
उव!रत
अ, ब, क वग! #ामीण
शहर उपनगर
महानगर
नगर
ेासाठी
ेातील
पािलका
पािलका,
अिभलेखा ेाकरीता नगरपंचायत
करता
35
30
25
50
50

‘’अनूसच
ु ी’’

अ..

1
2

शोध घे*याची फ, येक दवसाला कवा याया भागाला
(आकडे पयात)
मुंबई
मुंबई
उव!रत
अ, ब, क वग! #ामीण
शहर उपनगर
महानगर
नगर
ेासाठी
ेातील
पािलका
पािलका,
अिभलेखा ेाकरीता नगरपंचायत
करता
मुंबई शहराशी संबंिधत 50
..
..
..
..
अिभलेख
मुंबई शहारा 0यितर1त
इतर कोणयाही ेाशी
संबंधी अिभलेख
(अ) अ4य संमीत
15
15
15
10
जमीनीया
महसुल
अिधिनयमाया कलम
75 अ4वये ठे वलेले
अिभलेख (शोधले6या
येक ग7ासाठी)
(ब) 8या वष:चे अिभलेख
15
15
15
10
शोध*यांत आले अशा
येक वषा!साठीचे इतर
कोणतेही अिभलेख
सेवेचा कार

तहसलदार
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‘’अनूसच
ु ी ‘अ’

मुंबई यित
यित र त इतर ेासाठी
अ..

सेवेचा कार

1

2

1

2

3

4

(क)

अिधकार

ती पुरवठा कर याची फ (आकडे पयात)

मुंबई उपनगर
े ातील
अिभलेखा करता
अिभलेखातील

फे रफाराया नदवहीतील अ. . या
कवा नोदीया आिण महसूल
अिधिनयमाया कलम 14 पोट कलम
(4) अ"वये तला#ाकडू न ठे व यांत
आले&या
नकाशा
(यित)र*त
नदवहीतील,
ले+यातील
व
अिभलेखातील .येक माणीत तीस.
(ख) गांव नमूना 7 ते 12 या संपूण1
एक3ीत नमु"याया .येक मािणत
तीस.
कलम 128 अ"वये भुमापन अिधका याने
ठे वले&या मालम4ा नदवहीतील
नदीया .येक मािणत तीस.
(एक) एखा5ा गावाया को7टकवार
आनेवारी िववरणप3ास .येक मािणत
तीस, .यात 9दलेलया
् आनेवारीया
िनण1यासह
(दोन)
आनेवारीया िववरणप3ात
समािव7ट न के ले&या िज&हािधकायांया कवा तहिसलदाराया
िनण1याया कवा आनेवारी आकारणीत
संबध
ं ातील =ाम समीतीया
अिभायाया .येक माणीत तीस.
.यावेळी अमलात असले&या कोण.याही
िवधीया उपबंधा"वये ठे वले&या कवा
मा"यता 9दले&या दुमाला जमीनीया
नदणी पु@तकातील .येक मािणत

3
15

10

10

5

15

10

10

5

20

15

10

5

..

..

10

5

..

..

10

5

कमीत कमी

कमीत कमी

. 6 व
जा@तीत
जा@त .

. 6 व
जा@तीत
जा@त .

45 या

45 या

रकमेस

रकमेस

अधीन

अधीन

उता-यास.

5

महसुल अिधिनयमाया कलम 153 खंड
(अ) अ"वये तयार के ले&या कोण.याही
भुमापन मांकाया कवा भुमापन
तहसलदार

अ, ब, क वग
ामीण
नगर
े ासाठी
पािलका,
नगरपंचायत
6
5

उवरत
महानगर
पािलका
े ाकरीता
4

कमीत कमी .

कमीत कमी .

15/- अिधन

15/- अिधन

.येक भुमापन

.येक

राAन

राAन

दुमाला

दुमाला

महसुलाया
.येक
पयास 1
पया

महसुलाया
.येक
पयास 1
पया

कमीत कमी
. 5 अिधन
येक

कमीत कमी
. 5 अिधन
येक
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मांकाया पोट िवभागाया
नकाशाया कवा आराखBाया कवा
कोण.याही (न रंगिवले&या) नकाशाया
कवा आराखBाया .येक मािणत
तीस.

महसुल अिधिनयमाया कलम 79
अ"वये तयार के ले&या कोण.याही
भुमापन मांकाया कवा भुमापन
मांकाया पोट िवभाग नकाशाया
कवा आराखBाया कवा कोण.याही
@थावर
मालम.तेया
कोण.याही
सामा"य (न रंगिवले&या) नकाशाया
कवा आराखBाया .येक मािणत
तीस.

6

7

8

महसुल
अिधिनयमा!या कलम 128
खालील (िवहीत) अकृ षीक भुमापन
मांकाच्या $कवा भुमापन मांका!या पोट
िवभाग नकाशा!या $कवा आराख)ा!या
$कवा शहर भुमापन नकाशाया उता-

याया .येक मािणत तीस.
बाब मांक 5, 6, 7 अ"वये तयार
के ले&या भुमापन मांकाया कवा
भुमापन मांकाया पोट िवभागाया
नकाशाया कोण.याही मािणत
तीवर
प)रमीतीय
माप
दश1िव याकरीता
(एक)
भुमापन मांकाया कवा
भुमापन मांकाया पोट िवभागाया
मोजणीया वेळी अज1 कर यांत आ&यास
(दोन) .यानंतर कोण.याहीवेळी अज1
कर यांत आ&यास.

मांकास कवा
भुमापन

मांकाया पोट
िवभागास व

जा@तीत जा@त
. 25 या

भुमापन

मांकास
कवा भुमापन
मांकाया
पोट िवभागास

10

काशाया कवा आराखBाया
कोण.याही भागाया .येक मािणत
तीस.
बाब मांक 1 ते 10 खाली न येणा-या
अिभलेखांया .येक मािणत तीस –
(एक) हाती िलहले&या कवा दोन
न

ओळीचे

अंतर

सोडू न

टंकिल

खीत

के ले&या 30x 21 से. मी. आकाराया
त्येक कागदास
(दोन) असा अिभलेख को7टकाया
@वपात अस&यास
मािणत तीस .येक ख-या तीस
11

12

आदेशाया व .यासाठीया कारणया
महसुल अिधिनयमाखाली )रतसर कवा
तहसलदार

भुमापन
मांकास
$कवा
भुमापन
मांका!या
पोट
िवभागास व
जा,तीत
जा,त . 10
!या अधीन

अधीन

व जा@तीत
जा@त . 25
या अधीन

25

20

10

5

50

25

15

5

30

15

10

20

50

20

10

30

. 20 परं तू
. 150 पेDा
जा@त नाही.

. 15 परं तू
. 80 पेDा
जा@त नाही.

. 12 परं तू
. 60 पेDा
जा@त नाही

. 10 परं तू
. 50 पेDा
जा@त नाही

25

10

5

15

50

20

10

30

बाब मांक
10 माणे.

बाब मांक
10 माणे.

बाब मांक
10 माणे.

बाब मांक
10 माणे.

बाब 5, 6 व 7 या खाली न येणा-या
9

भुमापन
मांकास
$कवा
भुमापन
मांका!या
पोट
िवभागास व
जा,तीत
जा,त . 10
!या अधीन
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संिDत चौकशीया .येक अिभमािणत
भाषांतरास-

पिह&या 100 शFदांना कवा 100
शFदांया भागास
(दोन) नंतरया .येक 100 शFदांना
कवा 100 शFदांया भागास
(एक)

20

10

5

5

5

15
15
10

Right of the Citizen in case of denial of information and procedure
to appeal
In case of denial of information the citizen is requested to contact to
departmental appeallate authority of the concerned officer or employee as
indicated in the chapter 8 of this handbook. After the citizen contacts the
appellate authority procedure of appeal and prescribed format will be made
available to him by the appellate authority.

मािहती नाकार5यात आयास नागरीकांचे हC व अपील कर5याची कायप6ती

आपणास मािहती दे;याचे नाकार;यात आ4यास ता+काळ संबिधत अिधकारी कमचारी
यांPया िवभागीय अपील ािधकारी ( करण 8 म6ये दशिव4या माणे) यांचेशी संपक साधावा.
अपील अजाचा नमुना व अपील कायपIती संबिधत अपील ािधकारी यांचेमाफत पुरिव;यात
येईल.
18.4 With relation to collection of tax by Public Authority
Name and description of tax

: This office is related with the
of Land Revenue

recovery

.
Purpose of tax collection
: As a source of revenue for Government
.
Procedure and criteria for determination of tax rates
: The due date for payment of Land
Revenue is 15th of January Every year.
The Land Revenue has been fixed at the
time of settlement and is subject to
change only on next settlement or change
of land use.

18.4 शासकय सं@थेमाफत कर ई. वसुलीबाबत
तहसलदार
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बाब

: या कायालयामाफत जमीन महसुलाची वसुली
कर;यात येते

उaेश

: शासनासाठी महसुल ाF करणे

कायपIती

: जमीन महसुलाचे दर जमाबंदी कन ठरिव;यात
आलेले आहेत. हे दर पुNहा नXाने जमाबंदी होईपयbत
कायम राहतात. जमीनीPया वापरात बदल
झा4यासही जमीन महसुलाचा दर बदलतो. जमीन
महसुल दर वषाPया 15 जानेवारीला देय
तहिसलदार
तहिसलदा मारे गाव

ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ

तहसलदार
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