कें शासनाचा मा हतीचा अधकार
अधनयम 2005 या अंमलबजावणी
बाबत
तालुका-चखल"
िज$हा – बल
ु डाणा

मा हतीचा अधकार अधनयम 2005 मधील कलम 4/1/ब याबाबत टपणी

चखल" येथील तह-सलदार काया/लयातील काय/ व कत/0य यांचा तप-शल.

1. काया/लयाचे नाव –
2. प2ता-

-तह-सल काया/लय चखल"
तह-सल काया/लय चखल" तालक
ु ा – चखल" िज.बल
ु डाणा.

3.काया/लय 4मख
ु -

तह-सलदार चखल"

4.शासक5य 6वभागाचे नाव-

महसुल 6वभाग चखल".

5.मं9ालयातील खा2याचा अधन:त- महसुल व वन6वभाग मं9ालय मुबंई
6.काय/=े9
भौगो-लक
काया/नु@प

चखल" तालुका
वर"ल4माणे
महसुल व वन6वभाग/सामाAय 4शासन संबंधी.

7*6व-शDट काय/ –
1.महाराDE ज-मन महसूल कायदा 1966 व मुबंई मुळ व हवाट नयमा4माणे

अध/Aयायक कामे

2.जमीन महसूल Iबनशेती जमीन महसूल यांचे वा6ष/क महसुल"चे उदद"Dट पुण/ करणे
3.कायदा व सु0यव:थेबाबत दे खभाल
4.नवडणुक कामकाज
5.नैसग/क आप2तीमNये मदत काय/ व पन
ु /वसनाबाबत पय/वे=ण
6.कृषी गणना व आथ/क गणना संबधत तालक
ु ा पातळीवर पय/वे=ण

7.पुरवठा 6वषयक बाबी
8.इं दरा गांधी संजय गांधी इ2याद" अनेक शासनाया योजना राब6वणे
9तह-सलदार तथा काय/कार" दं डाधकार" Sहणुन नागर"कांना 6व6वध 4कारचे दाखले व परवाने दे णे

8* 6वभागाचे Nयेय धोरणे-जनतेया कामाशी नगडीत 6वषयाशी अंमलबजावणी लोका-भमुख
4शासन सांभाळुन 6व6वध लोकोपयोगी 0यव:था नमा/ण करणे शासनातफU महसुल वसुल"
करणे.

9* सव/ संबधत कम/चार" -

चखल" तह-सलदार यांया आ:थापनेवर खाल"ल कम/चार" आहे त.

अ.

पद

मंजरु पदे

कायरत पदे

र ् पदे

1

तहिसलदार

1

1

-

2

िनवासी नायब तहिसलदार

1

1

0

3

महसुल नायब तहिसलदार

1

1

0

4

संजय गांधी योजना नायब तहिसलदार

1

1

0

5

िनवडणूक नायब तहिसलदार

1

1

0

6

महसुल अल कारकु न

3

3

0

7

तगाई अ.का.

1

1

0

8

पुरवठा अ.का.

2

2

0

9

रो.ह.योजना अ.का.

1

1

0

10

संजय गांधी योजना अ.का.

1

1

0

11

इंदरा गांधी योजना अ.का.

1

1

0

12

महसुल किन िलपीक महसुल

10

10

0

13

तगाई किन िलपीक

4

4

0

14

किन िलपीक पुरवठा

3

3

0

15

किन िलपीक िनवडणुक

1

1

0

16

किन िलपीक संगायो

1

1

0

17

इंदरा गांधी योजना किन िलपीक

1

1

0

18

वाहन चालक

1

1

0

19

नाईक

-

-

-

10*काय/

:- 2यांना नेमन
ु दलेले कामकाज

11*कामाचे 6व:तुत :व@प

:- तWता अ 4माणे

12*मालम2तेचा तप-शल

:- तह-सलदार काया/लय चखल".

13*उपलXध ् सेवा

:- शासनाचे Nयेय धोरणाची अंमलबजावणी

सं:थेया संरचना2मक तW2यामNये

काय/=े9ाचे 42येक :तरावर

काया/लयीन दरु Nवनी Zमांक व वेळ -

तप-शल त2का अ 4माणे

दरु Nवनी Zमांक -072642
वेळ सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.45

सा[ता हक सुटट" व 6व-शDट सेवेसाठ\ ठर6वले$या वेळा सव/ र6ववार व म हAयातील दस
ु रा व
चौथा शनवार तसेच शासनाने जा हर केले$या साव/जनक सट
ु या.
6व-शDट सेवेसाठ\ पावसाळी हं गामात व नवडणुक5या वेळी नयं9ण क= रा9 दवस उघड^यात
येत.े
सं:थेचा 4ा@प तWतातह-सलदार चखल"
नवासी नायब तह-सलदार

नायब तह-सलदार महसुल

खिजना अ0वल कारकून

फौजदार

ए जी आर

4शासन

नैसग/क आप2ती

हWक् न`द

आ:थापणा

जमीनीबाबत

वसुल"

आवक जावक

सेतु सु6वधा कें

कृषी गणना

तह-सलदार चखल"
मंडळ व अंतग/त साझे याबाबत मा हती

कलम4
कलम4 (ब
(ब) नऊ
तहिसल कायालय िचखली अंतगत येणा-ा-या तलाठी यांची यादी
अ

तलाठी चे नाव

सांयाचे नाव

तलाठी सांयातील गावांचे
नाव

मोबाईल नं

वेतन (माहे
जानेवारी)

1.

ी.ही जी िगरी

िचखली भाग-1

िचखली भाग-1

9764612693

32300

2.

ी.बी एल पवार

िचखली भाग-2

िचखली भाग-2, वळती, प

8698248896

40737

जयंती
3.

ी.पी टी के दार

सवणा भाग-1

सवणा भाग-1 , बेलदरी

9763391792

41200

4.

कु .आय ए शेजोळ

सवणा भाग-2

सवणा भाग-2 िगरोला

9921940219

33228

5.

ी.एम जी दांडगे

शेलुद

शेलुद,दवठाणा सोमठाणा

9923757419

38486

6.

सौ.एस आर कासारे खंडाळा

खंडाळा मकरवज

9822927252

37206

7.

ी.ही बी कतुरे

हातणी, मालगणी

7840998863/9 29674

ताबुंळवाडी

850355580

मकरवज

हातणी

8.

कु पी एस धोटे

सातगाव भुसारी सातगाव भुसारी

9604783072

33228

9.

कु पी एस धोटे

सोनेवाडी

9921584050

33228

(अित)

ी.वाय पी भुसारी

सोनेवाडी , वाघापुर

10.

ी.ए. ट. जाधव

11. कु ए.एस. "शगणे

के ळवद

के ळवद ,कोलारी

9850464442

32300

सावरगाव डु

सा.डु करे , अं%ीकोळी,

9420151460

37206

भोगावती
12.

ी.एस एच टेकाळे क(होळा

क(होळा,)हमपुरी

8087250503

37206

13.

ी.आर आर स+यद धोडप

धोडप,चांधई,प.सपकाळ,बे

9011870794

32300

8007146783

35921

लखेड,काटखेड
14.

ी.के एच कु टुंबरे

डोगंरशेवली

डोगंरशेवली, बोराळा

7083914346

15.

ी.अमोल तुरे

शेलसुर

शेलसुर, आंधई

9881326655

29674

16.

ी.एस ही डु करे

करवंड-1

करवंड भाग-1

9422448820

25417

17.

ी.ही.टी.गावंडे

करवंड भाग-2

करवंड भाग-2,टाकरखेड

9763788991

37206

हे,कहळा
18.

ी.ए. बी. खेडेकर

उं -ी

उं -ी ,डासाळा

8975958020

34182

19.

ी.ए बी खेडेकर

वैरागड

वैरागड, हरणी

8975958020

34182

मोहेादरी

मोहोदरी,असोला,मेड"सगा,

8412907574

30307

(अित)
20.

ीमती

एस बी डु करे

वरदडा
21.

आर एम चामलाटे

धो%ा नाईक

धोा
क हीनाईक

8412907574

41439

22.

ी.आर एम

तोरणवाडा

तोरणवाडा,क(हीसवडत,

9766702997

41439

9881342109

42818

चामलाटे
23.

ी.जी के चहाण

नाईक,िहवरा नाईक्

कु सुंबा,कु सुंबी जामदार
अमडापुर भाग1

अमडापुर भाग-1

24.

पी एस सोळं के

अमडापुर भाग-

अमडापुर भाग 2

9604859425

35164

अमडापुर भाग-3

8600073766

41729

2
25.

ी.एस. बी. कटक

अमडापुर भाग3

26.

ी.एन जी देशपांडे इसोली भाग-1

इसोली भाग-1 ,मुग0

9604146423

31398

27.

ी.एन जी देशपांडे इसोली भाग-2

इसोली भाग-1 , "पपरखेड

9604146423

31398

9604859425

41729

9822640565

40737

8275330843

36171

धो%ा भ, शेलोडी, करणखेड 9011403506

30523

टाकरखेड मु,सावरखेड

8975958020

30523

9850391571

34182

8793862624

33228

9673819914

36454

हराळखेड, ढु मा
28.

ी.एस बी कटक्

सावरखेड बु

(अित)

सावरखेड बु,
गोधंनणखेड,धानोरी
सावरखेड खू

30. सौ एम.पी

पेठ

सवडतकर

पेठ,"शदीहराळी बोरगाव
वसु

31.

कु . ए बी बाहेकर

धो%ा भनगोजी- धो%ा भनगोजी भा-1
1
,उ%ादा दहीगाव

32.

एस एम इंगळे

धो%ा भनगोजी
2

33. कु डी.ए. खरात

टाकरखेड मुस

निजक,ऐनखेड,महातमखेड
खामखेड, गोधंणखेड
34.

सौ.ही के गवई

वरखेड

वरखेड,महीमळ
करतवाडी,घानमोड

35.

36.

ीमती आर बी
देशमुख

एन डी काळे

मंग2ळ नवघरे

मंग2ळ
नवघरे,बाभुळगाव,कारखेड

कोलारा भाग्-1

कोलारा भाग-1, भालगाव

37.

िड. ए. गावंडे

कोलारा भाग-2

कोलारा भाग-2,खैरव

8275331562

35164

38.

एस एम सरागे

अंबाशीभाग -1

अंबाशी भाग-1, आमखेड

9011044847

40689

39.

जी.बी डु करे

अंबाशी भाग-2

अंबाशी भाग-2,

8605375900

43279

चंदनपुर,काटोडा रानअं%ी
40. कु .एस पी 3वहारे

रोहडा

रोहडा

7218114000

32300

41.

ी.ही िड.भुतेकर

एकलारा

एकलारा,जांभ2ण

7038568096

23271

42.

कु .जे.एल.जोशी

बोरगाव काकडे

बोरगाव काकडे भाग-2,

9764666663

28806

भाग-1

ते5हारा
9763320970

34905

988196947

35164

9673488890

31398

9527437277

34182

43.

ी.आर पी वावगे

बोरगाव काकडे- बोरगाव काकडे भाग-1
2

,पाढरदेव,देवदरी भोरसा,
भोरसी, मानमोड बोरखेड.

44.

45.

िड एस प रहार

ी.जे पी सोळं क6

सावंगी गवळी

सावंगी गवळी-2,भोरसी

भाग -2

,पाटोदा

नायगाव बु

नायगाव बु,सा गवळी-1,
डोगंरगाव, नायगाव

46.

ी.एस.ए.डहळे

मुंगसरी

मुगंसरी आ(वी, शेलगाव
जहािगर,

47. के एन वानखेडे

मेरा खु

मेरा खु, मुरादपुर

8600709751

34099

अं%ीखेडेकर,असोला बू

8007591863

41124

9850068890

30523

9767969244

41439

9404548616

28806

48.

आर जी गाडेकर

अं%ीखेडेकर

49.

ही.एस .प-हाड

मेरा बु भाग-1

50.

कु .एस आर िझने

मेरा बु-2

मेरा बु,भाग2,गुजांळा
मनुबाई

51.

ी.एच एच

भरोसा-1

भरोसा भाग -1,रामनगर

उबरहंडे अित
52.

ी.एच एस

भरोसा 2

भरोसा भाग-2 ,मलगी

9405283191

28806

9822897057

35164

9822897057

35164

7743808461

27838

9767395917

41439

9822926562

37206

उबरहंडे
53.

एस. एम. राठोड

देऊळगाव
धनगर

देऊळगाव

54.

एस. एम. राठोड

अंचरवाडी भाग

अंचरवाडी -2

धनगर,"पपळवाडी

-2
55.

ी.डी पी िहवाळे

शेलगाव आटोळ शेळगावआटोळ ,
िमसाळवाडी -1

56. िड पी "चचोळकर

अंचरवाडी

अंचरवाडी1, वसंतनगर

भाग-1

िमसाळवाडी 2

57.

ी.ए एस पवार

इस2ळ

इस2ळ मंग2ळ

58.

ी.िड.जे.खुराळे

अमोना

अमोना कोनड

9623030142

33228

59.

ी.ए एस ठ8 ग

चांधई

चांधई,भोकर,पांबुळवाडी

9011044842

50683

60.

ी.पी एन पाटील

बेराळा

बेराळा,जांभोरा,भानखेड

61.

पी.एन.गायकवाड(

पळसखेड दौलत

पळसखेड दौलत,येवता

9767669715
8275330843

52065
38911

कु ए बी बाहेकर)
62.

ी.बी बी तायडे

गोदरी

गोदरी , खोर

9422183403 41342

63.

ी.ए.के .चवरे

माळश8बा

माळश8बा, साके गाव

9881381579 50538

,बोराळा
64

कु पी आर फं दे

DBA

9970774516

कलम 4 (1)(ब)(2)नमुना(अ)

30476

चखल" येथील तह-सलदार काया/लयातील अधकार" व कम/चार" यांया अधकाराचा तप-शल
अ.

पदनाम

अधकार आथ/क

Z.

1

कोण2या

अ-भ4ाय

कायदया/नयम/शासननण/य/पbरप9कानस
ु ार

1.तह-सलदार

तह-सलदार

1.अथ/संक$पीय अनुदान 2053

चखल"

काया/लयाचे वेतन

मुcयलेख-शष ्/

/भ2ते

2.मा.क.सी. 1, 2053

/4वासभ2ते/काया/लयीन
खच//भाडेपटटा
खच//इंधन खच/

3.महाराDE नागर" सेवा वेतन नयम
1981

इ2याद" दे यके

कलम 4 (1) (ब) (2)नमन
ु ा (अ)
चखल" येथील तह-सलदार काया/लयातील अधकार" व कम/चार" यांया अधकाराचा तप-शल



्शासकय

अ.

पदनाम

अिधकार

1

तहिसलदार

गौणखिनज

िचखली

उ खनन
परवानगी, ता पुरती
िबनशेती परवानगी,

कोण या/काय ा/ िनयम/ शासनिनणय/
परपकानुसार
महारा जमीन महसुल 1966 व
वेळोवळी होणारे शासन िनणय व
परीपके

शेतकरी दाखला, वारस
दाखला,
2

तहिसलदार
िचखली

वय अिधवास व

राीय वाचे दाखले,
उ पनाचा दाखला देणे,
एैपतीचा दाखला देणे,

खा गृह परवाना,
सां%कृ तीक कायम

.एसटीसी/1096/..34/-10/

शा.िन.

द. 10/03/1976
शा.िन..एसटीसी/1072/108865/सी-1
द. 16/11/1997

परवानगी
3

4

तहिसलदार

कुळकायदा शेत जमीन

िचखली

'यायािधकारण

तहिसलदार

सहा. िनवडणूक

िचखली

अिधकारी

मुब
ं ई कुळविहवाट व शेत जमीन
अिधिनयम 1947

िनणय

ितिनधी व् कायदा
महारा िज*हा परषद व
भारतीय

1950,
पंचायत

अिभाय

सिमती अिधिनयम 1951 व

रिज%2ेशन

इले4टस 6ल 1961 मधील तरतुदी
नुसार िनवडणूक आयोगा-या तसेच रा.य्
शासना-या वेळोवेळी दले*या आदेशास
अधीन रा0न मतदार यादीचे पुनर1ण व
िनवडणूक घेणेचे कामकाज इ यादी.
ऑफ

अ

पदनाम

अिधकार

शासकय

कोण या
कायदया/िनयम/शासनिनणय/परपक
आयोगा-या तसेच रा.य शासना-या
वेळोवळी दले*या आदेशास अधीन
रा0न मतदार यादीचे पुन र1ण व
िनवडणुक घेणेचे कामकाज

अिभाय

कलम 4 (1)(ब)(2)नमन
ु ा (अ)
चखल" येथल तह-सलदार काया/लयातील अधकार" व कम/चार" यांया अधकाराचा तप-शल
क प9क
अZ

पदनाम

अधकार फौजदार"

कोण2या

अ-भ4ाय

कायदया/नयम/शासननण/य/पbरप9क
1

तह-सलदार

साव/जनक शातंता स0ु यव:था महाराDEजमीन महसल
ु 1966, फौजदार"

चखल"

राख^यासाठ\काय/कार"

दं ड सं हता 1973 ,

दं डाधकार" Sहणन
ु काम करणे मुबंई पोल"स कायदा ,1951
कोतवाल आ:थापना, गोळीबार दा@बंद" कायदा 1949
व

पोल"स

क:टडी

म2ु यु मुबंई gाम पोल"स अधनयम-1967.

4करणी चौकशी खादयगह
ृ व
सा:कं ृ तीक काय/Zम परवाना
मंजुर" व नत
ु णीकरण

कलम 4 (1)(ब)(2)नमन
ु ा (अ)
चखल" येथील तह-सलदार काया/लयीन अधकार" व कम/चार" यांया अधकाराचा तप-शल.
ड प9क
अZ

पदनाम

अधकार फौजदार"

कोण2या कायदया
/नयम/शासननण/य/पbरप9कानस
ु ार

1

तह-सलदार

अ6पल"य4ाधकार"

चखल"

करणे

कुळ

काय/ महाराDE जमीन महसल
ु 1966 मब
ु ंई
व हवाट कुळव हवाट व शेत जमीन अधनयम

अधनयमांतग/त शेतज-मन 1948 महाराDE खाजगी वन
Aयायाधकरण
हWक ठर6वणे

वह"वाट"चा अधनयम 1975 मामलतदार
Aयायालय कायदा कलम 1905

अ-भ4ाय

कलम 4 (1)(ब)(2)नमन
ु ा (अ)
चखल" येथील तह-सलदार काया/लयीन अधकार" व कम/चार" यांया अधकाराचा तप-शल.

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(2) नमुना (ब)
िचखली येथील तहिसल कायालयातील अिधकारी व कम् चारी यांया कतााचा तपिशल
अ पक
अ.

पदनाम

अिधकार फौजदारी

कोण:या/काय;ा/ िनयम/ शासनिनण<य/
प रप%कानुसार

1

तहिसदार
िचखली

आहंरण व संिवतरण अिधकारी
>हणुन काम करणे

1.मा.िज5हािधकारी बुलडाणा यांचे

अिभ=ाय

आदेश .अ.आथा/लेखा2.कािव/140/2014 द.20.05.2014
2. मा.िज5हािधकारी बुलडाणा यांचे
आदेश ./कािव/अ.आथा/क@्-5/
356/2014

द. 29.05.2014

3.अथ<सक
ं 5पीय अनुदान 2053

मुBयलेखािशष<
4.मा..सी.1

5.महाराD नागरीसेवा वेतन िनयम 1981

कलम 4 (1)(ब
)(ब) 2 नमुना ब
िचखली येिथल तहिसल कायालयातील अिधकारी व कमचारी यांया कताचा तपशील

कत<3 =शासन

(ब) पक
कोण:या

अ.क

पदनाम

1

तहिसलदार
िचखली

गौणखिनज उ:खनन
परवानगी शेतकरी
दाखला वारस दाखला

महाराD जिमन महसुल- 1966

2

तहिसलदार
िचखली

वय अिधवास व

शा.िन.क एसटीसी/1096/प.क/34/का-

राDीय:वाचे दाखला
उ:पनाचा दाखला देणे
खादयगृह परवाना

10/द.10.03.1976.

कायदया/िनयम/शासनिनण<य/प रप%कानुसार

शा.िन.र.एम.ए.सी/1072/108865/सी-

सांकृ तीक काय<कम

1द.16.11.1997.

परवानगी

3

तहिसलदार
िचखली

कु ळाबाबत शेतजिमन

मुंबई कु ळ विहवाट व शेत जिमन अिधिनयम 1947

4

तहिसलदार
िचखली

सहा.िनवडणूक िनण<य

भारतीय =ितिनधी:व् कायदा 1950 महारा

अिधकारी

परीषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1951 व

(यायािधकरन

अिभ=ाय

् िज5हा

रिजDेशन ऑफ इलेFटस< 2ल 1961 मधील तरतुदी
नुसार िनवडणूक आयोगाGया तसेच राHय्शासनाGया
वेळोवेळी दले5या आदेशास अिधन राIन मतदार
यादीचे पुन<िनरी@ण व िनवडणूक घेKयाचे कामकाज

अ.

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(2)नमु
)(2)नमुना (ब)
िचखली येथील तहिसल कायालयातील अिधकारी व कमचारी यांया कताचा तपिशल
क पक
पदनाम
कत<3 =शासन फौजदारी
अिभ=ाय
कोण:या काय;ा/िनयम/

शासनिनण<य/परीप%कानुसार
तहिसलदार
िचखली

1

साव<जिनक शांतता सु3वथा
राखKयासाठी काय<कारी
दंडािधकारी >हणून काम करणे
कोतवाल आथापना, गोळीबार व
पोलीस कटडी मृ:यु =करणी
चौकशी खा;गृह व सांकृ ितक
काय<म परवाना मंजुरी व
नुतनीकरण

महाराD जमीन महसुल 1966
फौजदारी दंड संिहता 1973
मुंबई पोिलस कायदा 1951

दा2बंदी कायदा 1949
मुंबई Mाम पोिलस अिधिनयम
1967

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(2)नमु
)(2)नमुना (क)
िचखली येथील तहिसल कायालयातील अिधकारी व कमचारी यां या कत ाचा तपिशल
ड पक
अ.

पदनाम

1

तहिसलदार
िचखली

कत<3 अध<(यायीक कोण:याकाय;ा/िनयम/
अिभ=ाय
शासनिनण<य/परीप%कानुसार
तहिसलदार
अपीलीय =ािधकारी काय< करणे कु ळ 1.महाराD जिमन
िचखली
विहवाट अिधिनयमांतग<त शेत जमीन
महसुल 1966
(यायािधकरण विहवाटाचा हN

2.मुंबई कु ळ विहवाट व
शेत जिमन अिधिनयम
1948

ठरिवणे

3.महाराD खाजगी वन
अिधिनयम

(यायालय

1975 4.
कायदा कलम

1905

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(3) नमुना ब
िनणय येतील पयव
े ण व जबाबदारीचे उरदायी!व िनि"त क# न काय पदतीने काशन
अ.

1

पदनाम

तहिसलदार,

=शासकय अिधकार

कालावधी दवस
(%ृटी नस5यास)

कामासाठी जबाबदार
अिधकार

गौण खिनज 500 )ास पयOत

7

तहिसलदार, िचखली

अिभ=ाय

िचखली

उ:खनन व वाहतुक6चा परवाना
देणे

2

नNल =ती करीता रेकॉड<
उपलUध् क2न देणे

7

तहिसलदार,

अकृ षक िबनशेती परवानगी (वग<

90

िचखली

2 चे गावाकरीता)

िनवासी नायब
तहिसलदार,

िनवासी नायब
तहिसलदार, िचखली

िचखली
3

तहिसलदार, िचखली

कलम 4(1)(ब)(4) नमुना (ब)

कामाचे व2प

कालावधी दवस

कामासाठी
जबाबदार अिधकारी

1

गौण खिनज परवाना

1

तहिसलदार, िचखली

2

जातीचा दाखला/नॉन

7

तहिसलदार, िचखली

अ.

मीलेअर

अिभ=ाय

उप.िव.अ. िचखली
यांचे कडू न =ाP
होKयाचे अिधन

राIन
3

4

5

अकृ षक परवानगी

90

तहिसलदार, िचखली

उ:पSाचा दाखला/वयाचा
दाखला/अिधवास/राDीय:व
=माणप% इ:यादी

15

िनवासी नायब

कु टुंबाचा दाखला

21

तहिसलदार, िचखली

तहिसलदार, िचखली

फR वग< -2 करीता

6

हैिसयत =माणप%

7

तहिसलदार, िचखली

हैिसयत तपासणीचे
अिधन राIन

कलम 4 (1)(ब
(1)(ब)(4) नमुना अ
नमु&याम'ये कामाचे कटीकरण , संघटनेचे ल् (वा)षक)
अ
1

अ.

काम/
काम/काय
अ पक वसुली
करमणुक कर वसुली
गौण खिनज
क पक वसुली

कामाचे माण
आ)थक ल
उददी. पुण
100 %
उददी. पुण
100%
उददी. पुण
100%
कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(4)नमु
)(4)नमुना अ
कामाची कायमयादा ---------काम
---------काम पुण हो1यासाठी
दवस व तास
पुणक< रKयासाठी

काम/काय<

अिभाय

जबाबदार अिधकारी

1

अ प%क वसुली

1 वष<

तहिसलदार िचखली

2

करमणुक कर वसुली

1 वष<

तहिसलदार िचखली

3

गौणखिनज

1 वष<

तहिसलदार िचखली

4

क प%क वसुली

1 वष<-

तहिसलदार िचखली

अिभ=ाय

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(5)नमु
)(5)नमुना अ
िचखली तहिसलदार यांचे कायालयाचे कामाशी संबिं धत िनयम/
िनयम/अिधिनयम
सुचना पकानुसार दलेले
िनयम मांक व वष
अिभाय
अ.
िवषय

1

महसुल िवषयक बाबी
वनजमीन िवषयक बाब

करणिवषयक बाबी
आ%थापना िवषयक बाबी
फौजदारी

महारा जिमन महसुन 1966
* भारतीय वन कायदा 1927 महारा
*

*

खाजगी वन संपदा 1975
*

वनसंवध न कायदा 1980

* मुब
ं ई कुळ विहवाट व शेत जिमन कायदा
1948
* मुब
ं ई कुळ विहवाट व शेत जिमन कायदा
1956
* मुब
ं ई पोिलस कायदा 1953
* फौजदारी दंड संिहता 1973 भारतीय दंड
संिहता

महारा नागरी सेवा ( सेवे-या सवसाधारण
शत8 व अटी) िनयम 1981
2.महारा नागरी सेवा ( पद9हण अवधी,
सेवे:र सेवा आिण िनलंबन, बडतफ> व सेवेतनु
काढु न टाकणे या काळातील दाने) िनयम
1.

1981

महारा नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981
4.महारा (िश%त व अपील ) िनयम 1979
5.महारा नागरीसेव ा ( िनवृ:ी वेतन) िनयम
3.

1982

महारा नागरी सेवा जे?तेचे िनयम शासकय
िव: िवभाग मांक
7.शासन िव: िवभाग मांक शेिनवे/1001 /
130/सेवा-4 दनांक 2.06.2003
6.

अ.

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(5)नमु
)(5)नमुना ब
िचखली तहिसल यांचे कायालयातील कामाशी संबधं ीत शासन िनणय
शासन िनण<यानुसार दलेले िवषय
शासन िनण<य व मांक

1

अनुसुिचत जातीची जमातीची =माणप%े िनग<िमत

एसटीसी/1696/=..34/काया<10/दनांक 7/3/96

2

जातीचे =माणप%े देKयाची काय<पदती

शासन.साबीसी/1096/=..48/मावक5/ दनांक3/6/96

3

4

5

इतर मागासवगVय जातीमधील मीलेयर वगळू न

आर@ण देKयासंबधी िनकष< िनिWत करणे.

अनिधकृ त अकृ षक वापरत बदल के 5याबXल

आकारKयात येKया-या दंडाGया रNमेत सवलत
देKयाबाबतची योजना
भुसंपादन अिधिनयम 1894 मयत खातेदारांGया

.सी.बी.सी/1/2001/=..1011 मावक 5 दनांक29/5/93.

.एनएए/10/2001/=..0661 दनांक 30/11/2002.

.एलFयुएन/1899/=../74/अ2 दनांक 11/4/2005

वारसांना जिमनीचा मोबदला वाटप करणेबाबत
6

पाणी टंचाई िनवारणाथ< अहवाल सादर करणे

अ.शा.प..सा.शा/का4/टे1/पाटं1883दनांक30/10/91

7

रोजगार हमी योजना कामाची तपासणी

शासन िनण<य .आथाप/1103/=..8/भाग2/पोल8

दनांक -26/10/2004
8

पोिलस पाटील मानानात वाढ करणेबाबत

.बीवीपी/0103/=..8/भाग2/पाल8 दनांक 26/10/2004

कलम 4(1)(ब
4(1)(ब)(5)नमु
)(5)नमुना (ब)
िचखली तहिसलदार यांचे कायालयाचे कामाशी संबधं ीत शासनपरपक

अ.

1

शासकय प%कानुसार दलेले िवषय

जिमनीची
परवानगी

अकृ िषक
देताना

प रप%क मांक व तारीख

.एनएपी/1001/=..34ल6/
वापरावयाGया दनांक12/11/2004.
वापरासाठी

=चिलत पदतीत सुधारणा.
2

भारतीय वन अिधिनयम 1980 चे कलम
2 चा भंग के ले बाबत

3

अनुसच
ु ीत जातीGया 3RZना जातीची

=माणप%े देKयाबाबत

.एलएनडी/1000/सीआर/243/एफ3/
दनांक16/12/2004.
.सीबीसी/2004/=..264 मावक 5
दनांक 09/09/2004.

4

महाराDवने संपादन कायदा 1975
.एस.30/2004/=..200/ल6/
संपादत वन जिमनीवर न[द घेKयासाठी दनांक 14/7/2005.
तातडीचा व कालबद काय<म राबिवणे

5

शासकय सेवेत अपंग कम<चा-यांची
बदली :यांGया राह:या ठकाणबाबत
करणेबाबत.

शासन प रप%क मांक अपंग 1004

प% .18/04/16 अ द.25/12/2004

6

मुBयमं%ी सहा+यतास िनधी सुनामी
शासन प रप%क सीएसएफ
Mतांना मदतीसाठी शासक6य
100/=..87/04 द. 6/1/2005.
कम<चारी/अिधकारी यांGयाकडू न देण\या

7

शासकय कम<चा-यास िनयतकालीन
बद5या संदभा<त धोरण

शासन प रप%क . टआरएफ 2005

महाराD नागरी सेवा ( लहान कु टुंबाचे
=ित]ापन) िनयम 2005 Gया

शासन प रप%क .एसआरही 2000

8

=..20512 द.16/2/2005.
=..17/2000 12 द.01/07/2005

अिभ=ाय

अंमलबजावणी.
9

10

राHयातील शासकय/िज5हा परीषद/
पंचायत सिम:या मधील वग<3 व वग< 4

शासन प रप%क .

ची खुली पदे भरणे बाबत.

द.30/01/2004.

सेवा =वेश िमळणे सेवा भरतीसाठी
िवहीत अनुभवाGया Mाहयतेसाठी

प रप%क . एसआरही/2004
=..10/04/12 द.3/7/2005

अकांपा/1003.=.59 2003 आठ

कलम 4(1)(ब)(5)नमुना (ड)
अ.

1

अ.

िचखली तहिसलदार यांचे काया<लयाचे कामाशी संबंधीत धोरणा:मक प रप%के
िवषय
मांक व तारीख
अिभ=ाय

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

दताऐवजाचा
=कार

िवषय

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

संबंधीत

3R6/पदनाम

-

जागा

अ वग<

1

जुने गांव नमुने नं 7/12 व गांव नमुनानं.6

तहिसलदार िचखली

अिभलेख क@

गाव नमुना नं.14 ज(म मृ:युन[दविह, 8 अ
गावाचे रेकॉड<

2

मतदार यादीचा नमुना

तहिसलदार िचखली

िनवडणूक िवभाग

3

अकृ षक परवानगीची =करणे

तहिसलदार िचखली

=तुतकार1/अिभलेख क@

4

भुसंपादन =करणे

तहिसलदार िचखली

अिभलेख क@

5

खाजगी वने 22 अ अंतग<त

तहिसलदार िचखली

अिभलेख क@

महसुल (यायालया िनण<य झालेली =करणे

तहिसलदार िचखली

अिभलेख क@

वेतन देयके

तहिसलदार िचखली

अिभलेख क@

दले5यािनण<याची =करणे

6
7

8

कु ळविहवाटी अंतग<तची =करणे

तहिसलदार
िचखली

अिभलेख क@

9

अ.का./िलपीक/तलाठी/िशपाई/कोतवाल

तहिसलदार
िचखली

अिभलेख क@

खा;गृह परवाना

तहिसलदार
िचखली

अिभलेख क@

सांकृ तीक काय<म परवानगी =करणे

तहिसलदार
िचखली

अिभलेख क@

आथापना बाबत =करणे
10

ब वग<

11
12

क वग<

-

-

-

13

ड वग<

इतर संकण< =करणे

तहिसलदार
िचखली

अिभलेख क@



अ.

1

कलम 4 (1) (अ
(अ) (6)
िचखली तहिसल कायालयामये दताऐवजाची वगवारी
द%ताऐवजाचा
मुख बाबीचा
कार
तपिशलवार

िवषय

जुने गांव नमुना नं.7/12 व गांव नमुना

अ

वग

सुरि1त
ठे वBयाचा
कालावाधी
30

वष

ज'म
मृ युनCदवही, 8 अ गावाचे रे कॉड
नं.6 , गांव नमुना नं 14,

2

मतदार यादीचा नमुना

3

अकृषक

4

भुसंपादान

5

खाजगी वने 22 अ

6

वष
30 वष
30

करणाची नCदविह
करणे
अंतगत दले*या

िनणयाची करणे
महसुल 'यायालयात िनणय झालेली
करणे

7

वेतन देयके

8

कुळविहवाट

9

अ.का./िलपीक/तलाठी/िशपाई/कोतवाल

10

आ%थापना बाबत करणे
खा गृह परवाना

11

सां%कृ तीक कायम परवानगी रकणे

12

केसेस

13

इतर

अंतगतची करणे

संकण करणे

ब

वग

30

वष

30

वष

30

वष

30

वष

30

वष

30

वष

05

वष

05

वष

क

वग

05

वष

ड

वग

05

वष

अ.

िवषय

कलम 4 (1) (अ
(अ) (5) नमुना (इ)
कलम 4 (1) (अ
(अ) (6)
िचखली तहिसल कायालयामये द4ताऐवजाची वगवारी
दताऐवजाचा =कार =मुख बाबीचा
तपिशलवार

सुरि@त
ठे वKयाचा

कालावाधी
1

जुने गांव नमुना नं.7/12 व गांव

अ वग<

30 वष<

नमुना नं.6, गांव नमुना नं 14, ज(म

मृ:युन[दवही, 8 अ गावाचे रेकॉड<
2

मतदार यादीचा नमुना

30 वष<

3

अकृ षक =करणाची न[दविह

30 वष<

4

भुसंपादान =करणे

30 वष<

5

खाजगी वने 22 अ अंतग<त दले5या

30 वष<

िनण<याची =करणे

6

महसुल (यायालयात िनण<य झालेली

30 वष<

7

वेतन देयके

30 वष<

=करणे

अ.

सिमतीचे नांव

कलम 4 (1) (ब
(ब) (8) नमुना (अ)
िचखली तहिसल कायालयाया सिमतीची यादी कािशत करणे
सिमतीचे सदय
सिमतीचे उXी
कती वेळा
घेKयात येते

थाई सदय-2
अथाई सदय-12
शासकय सदय-7
िचखली तालुका
शासकय सदय-12
b ाचार िनमुल< न अशासकय सदय-06
िचखली तालुका
शांतता सिमती

1

2

द@ता सिमती

4

तालुFयात कायदा व
सु3वथा
राखKयासाठी

दरमहा

bcाचार िनमुल< न

तीन

नािह

मिह(यातुन
एकदा

िनराधार लाभाथाOना
अनुदान देणे

शासकय सदय-2
अशासकय सदय-6
अS नागरी पुवठा व Mाहक
संर@ण िवभाग शासन
िनण<य . द@स 1007/=.. 548/ नापु
2/मं%ालय िवतार,मुंबई
400 032 द.23 जाने

संजय गांधी
योजना

3

जनसामा(यासा
ठी खुली आहे
_कवा कसे
नािह

करणेसाठी

सिमती

सभा

3 मिह(यांनी
एकदा

रात धा(य दुकानांवर दर
िनयं%ण ठे वणे
मिह(याचा

नािह
नािह

ितसरा
सोमवार

2008 नुसार
कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ब)

कायालया-या अिधसभांची यादी कािशत करणे
सभेचे सद%य
सभेचे उEीF
कती वेळा
सभा
सभेचा
घेBयात येते जनसामा'यासाठी कायवृ:ांत
खुली आहे Hकवा

िचखली तहिसल



अ.

अिधसभेचे नांव

कसे
-

-

-

-

-

-

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (क)
िचखली तहिसल

कायालया-या परषदां-या यादी कािशत करणे

-

सभेचा

काय<वृ`ांत



अ.

परषदेचे नांव

परषदेचे
सद%य

परषदेचे
उEीF

कती वेळा
सभा
सभेचा
घेBयात येते जनसामा'यासाठी कायवृ:ांत
खुली आहे Hकवा
कसे

-

-

-

-

-

-

-

कलम 4 (1) (ब) (8) नमुना (ड)
अ.

प रषदेचे नांव

-

-

िचखली तहिसल काया<लयाGया संथेची यादी =कािशत करणे
संथेचे
संथेचे उXी कती वेळा
सभा
सभेचा
सदय
घेKयात येते जनसामा(यासाठी काय<वृ`ांत
खुली आहे _कवा कसे
-

-

-

-

-

कलम 4 (ब) (नऊ)(दहा)
तहिसल काया<लय िचखली येथील अिधकारी व कम<चारी यांची िनदdिशका
तहिसल काया<लय िचखली दुरवनी मांक 07264-242283
अ.

अिधकारी / कम<चारी यांचे नाव

पदनाम

मोबाईल नंबर

मािसक वेतन

1

ी.एम.ए. गायकवाड

तहिसलदार, िचखली

9422884486

65122

2

ी.आर.एस.कानडजे

िनवासी

7350688852

43443

3

ी.के . एस. झा5टे

नायब.तह (महसूल)

9970015068

43443

4

ी.एन.ए.शेलार

पुरवठािनरी@ण

9881759591

43443

ना.तहिसलदार

अिधकारी िचखली

5

ी.एस.आर.आहेर

नायब

तहिसलदार 9403644185
(िनवडणुक िवभाग)

42169

6

ी.आ.वा.पावार

नायब तह संगायो

9423492493

43443

7

ी.एस.िह.चवरे

अ.का.

7350194487

29324

8

ीमती जे.बी.िगरी

अ.का.

7030115955

22958

9

कु .ही. पी. वायाळ

अ.का.

9175191397

33444

10

ी.आर. ए. जाधव

अ.का

9158146154

33444

11

ी.आर.एम. जाधव

अ.का

-----

31641

9

ी.िड.ई.शेळके

अ.का.

9850266831

33444

10

ी.जे.यु.ढोले

अ.का.

9561252235

22958

11

ी.वाय.एम.जंगले

अ.का.

9604321567

31429

12

ी.एस.एस.वानखेडे

अ.का

35901

13

ी.ए.एस.प रहार

क.िल

33444

14

ी.आर.डी.जोहरे

क.िल.

9850687892

39942

15

ी.एस.ए."चचोले

क.िल.

9763397350

22653

16

ी.िस.ही इंगळे

क.िल.

9545833210

26470

17

ी.बी.एस.देवकर

क.िल.

9975962806

18000

18

ीमती.एम.आर.सोळं क6

क.िल.

8308573164

22836

19

कु .यु.एच.लोधी

क.िल.

8421240550

21590

20

ी.जे.बी.सुरडकर

क.िल.

9552494873

43887

21

ी.एन.आर.काकडे

क.िल.

9011344243

24242

22

ी.वाय.एम.मोगल

क.िल.

8275330831

22836

23

ी.एन.जी.देशमुख

क.िल.

8806586454

16800

24

ी.पी.आर.खेडेकर

क.िल.

9657383433

23525

25

ी.के .एस.जाधव

क.िल.

9011777223

23826

26

ी.एस.िड.गावडे

क.िल.

9763941488

18510

27

कु .एम.िड.िसरसाठ

क.िल.

7038276967

17370

28

ी.ए.िड जाधव

क.िल.

8975403547

24242

29

ी.आर.आर.सोनवाल

क.िल.

8087386177

23522

30

ी.के .ई.वाघमारे

क.िल

9767922760

16817

31

कु .एस.ही िसरसाठ

क.िल

7058745184

24242

32

ी.आर.यु.जाधव

क.िल

33

ीमती.आर.बी.घुसळकर

िशपाई

9860777993

13887

34

ी.आर.डUलु.पायघन

िशपाई

9921843130

18705

35

ी.एस.एस.जाधव

िशपाई

--

23436

36

ीमती.एम.सी.जाधव

िशपाई

--

30376

37

ीमती ए.जे.दळवी

िशपाई

--

21504

38

ी.एस.जी.भ[डे

िशपाई

9730175365

23295

39

ी.ए.एम.प रहार

िशपाई

40

ी.के .जी.सदार

िशपाई

28133

14906
9527393838

28619

41

ी.एस.बी.सातभाकरे

वाहन चालक

27359

कलम 4 (ब ) (10)
तहिसल काया<लय िचखली येथील अिधकारी व कम<चारी यांना िमळालेले मािसक पा रमीक माहे, नोह8बर-2017
(एकु ण िव`लंबी 2पये)
अ.

अिधकारी/ कम<चारी यांचे नाव

पदनाम

मािसक पा रमीक

1

ी. मिनष गायकवाड

तहिसलदार, िचखली

65122

2

ी.सुिनल अहेर

नायब.तह.(िनवडणुक)

42169

3

ी.आर.एस.कानडजे

िन.नायब.तह (महसूल)

43443

4

ी.कु णाल झा5टे

नायब.तह(महसुल)

43443

5

ी.अमर"सग पवार

नायब तह (संगायो)

43443

कलम 4 (ब) (11)
तहिसल काया<लय, बुलडाणाGया आथापना वेतन व भ:यावरील वष<िनहाय अथ<सक
ं 5पीय तरतुद व झालेला खच<
1)

2)

सामा(य आथापना (20530191)
अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

61,20,000

53,17,347

2

2014-15

46,64,000

40,55,266

3

2015-16

80,00,000

72,59,004

4

2016-17

54,68,000

83,72,521

पुरवठा आथापना

अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

1100000

2433697

2

2014-15

650000

2333398

3

2015-16

2760000

2289429

4

2016-17

3150000

3341245

3)

तगाई आथापना

अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

10,08,000

12,51,708

2

2014-15

10,00,000

8,87,645

3

2015-16

1500000

1377128

4

2016-17

750000

1427018

मंडळ अिधकारी (20530271)
अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

28,58,299

28,98,241

2

2014-15

25,00,000

23,93,728

3

2015-16

6355000

6178660

4

2016-17

6500000

5458672

5

2017-18

7200000

5045483

5)

तलाठी आथापना (20530342)

अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

1,75,00,000

1,61,39,121

2

2014-15

70,00,000

1,24,14,496

3

2015-16

27651000

27124949

4

2016-17

31900000

31003083

5

2017-18

33400000

24473846

6)

संगायो आथापना

अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

700000

1101962

2

2014-15

540000

765677

3

2015-16

1350000

1282237

4

2016-17

650000

1293075

7)

इंगायो आथापना

अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

364000

383525

2

2014-15

3,30,000

490107

3

2015-16

376370

574922

4

2016-17

472075

417949

8)

िनवा<चन िवभाग (20150032)

अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

--

--

2

2014-15

1,10,000

16,633

3

2015-16

1,70000

00.00

4

2016-17

170000

275186

9)

िनवा<चन िवभाग (20150012)

अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

4,27,000

5,22,045

2

2014-15

2,39,400

2,59,104

3

2015-16

236000

390351

4

2016-17

160000

417149

10) रोहयो िवभाग
अ.

वष<

मंजुर अनुदान

झालेला खच<

1

2013-14

1,00,000

3,98,865

2

2014-15

अ=ाP

63,100

3

2015-16

कलम 4 (1) (ब) (12) नमुना (ब)
अ.

िचखली तहिसल काया<लयातील अनुदान काय<मांतग<त लाभाथVची िवतृत मािहती
िनवड पा%तेचे िनकषअिभ=ाय
लाभाथVचे नांव अनुदान/ लाभ/ यांची रNम 2पये

-

कलम 4 (ब) (13)

कायालया-या अिधन%त %व%तधा'य दुकाने, करकोळ केरोिसन परवाने व इतर परवाने
कार
संJया

िचखली तहिसल



अ.

3

%व%ताधा'य दुकाने
करकोळ केरोिसन परवान
अKाLय्'य

4

दाळ िबया

59

5

तेल तेलिबया

20

6

साखर

15

7

फटाका परवाना

45

1
2

171
283
44

कलम 4 (1) (b)(xvi)
अ..

तहिसल तहिसल काया<लया अंतग<त इलेFटॉिनक व2पात उपलUध् असलेली मािहती
मािहतीचा िवषय
कोण:या =कारGया ही मािहती ताUयात शेरा

इलेFटॉिनक व2पात असले5या 3R6चे
मािहती

साठिवली नांव

आहे.

तालुFयातील समािव

1

गावांचे संगणकामये

सौ. पी आर फं दे .

िड.बी.ए.

संजय गांधी िवभागामये येणाया संगणकामये
िविवध योजनेGया लाभाथाOGया

ी.=िवण खेडके र

संगायो िवभाग

7/12 व 8-अ
2

या;ा

धारण के लेली मािहती –
पुरवठािवभागाशी संबंधीत
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

थायी आदेश नती,
काय<िववरणे,
तार रिज र व चौकशी अहवाल =करणे
दोन वषा<ची धा(या िनयतन, वाटप व के रोसीनिनयतन वाटप नती व 1.4.2011 पासुन नती
परवाने रिज र
मािहती अिधकार अज< रिज र
मािहती अिधकार =करणे
2 वषा<ची 19 मु;ांमधे मािसक मािहती
रेशन काड<ची 147 वत् दुकानची डी-1 रिज रे योजनािनहाय

कलम 4(1) (b)
(b)(xiv)अ
(xiv)अ

तहिसल काया<लया अंतग<त उपलUध असलेली मािहती नाग रकांना पुरिवKयासाठी उपलUध असले5या सुिवधा.
1. जनतेला कोटवार नFFल, फे रफार, हNन[दणी नNल, 7/12 जुने, पेरेप%क, महसुली =करणे इ:यादी नNला

2.
3.

4.
5.

उपलUध कfन देKयासाठी तहिसल काया<लयात अभीलेख क@ाची सुिवधा पुरिवKयात आलेली आहे.
काया<लयीन वेळेत सकाळी 10.00 ते 2.00 व दुपारी 2.30 ते 5.45 वेळेत सदर सुिवधा उपलUध आहे.
जनतेला संगणीकृ त 7/12 व 8-अ देKयासाठी संगणक क@ाची सुिवधा उपलUध कfन देKयात आलेली आहे.
काया<लयीन वेळेत सकाळी 10.00 ते 2.00 व दुपारी 2.30 ते 5.45 वेळेत सदर सुिवधा उपलUध आहे.
जनतेला उ:पSाचा दाखला, अिधवास =.प%, जात =.प%, व नॉन िमलेयर व इतर सव< नमुने सेतु सुिवधा
क8 - या ठकाणी उपलUध कfन देKयात आलेले आहे. सदर नमुने काया<लयीन वेळेत सकाळी 10.00 ते
2.00 व दुपारी 2.30 ते 5.45 वेळेत सदर सुिवधा उपलUध आहे.
जनतेला संजय गांधी योजना िवभागा अंतग<त िविवध योजनेची मािहती देKयाक रता तहिसल
काया<लयाGया भ0तीवर सुचना फलक लावKयात आलेला आहे.
मतदारास मतदार यादी पाहणी करKयासाठी तहिसल काया<लयामये काया<लयीन वेळेत सकाळी 10.00 ते
2.00 व दुपारी 2.30 ते 5.45 वेळेत सदर सुिवधा उपलUध आहे.

कलम 4/1/ब/16

िचखली तहिसल काया<लयातील शासक6य मािहती अिधकारी सहा+यक शसकय अिधकारी तेथील लोक=ािधकारी

काय<@%े ातील यांची िवतृत मािहती =काशत करणेसाठी शासकय मािहती अधकारी/ सहा+यक शासकय मािहती
अिधकारी
अ..

िवभागाचे
नांव/पदभार

जनमािहती अिधकारी तथा कम<चारी
यांचे नाव

िनयं%ण अिधकारी तथा अिपल =थम अिपलीय

ी.एस ही. चवरे (अका)

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली

असलेले िवषय
1

=तुतकार- 1

अिधकारी यांचे सहायक
अिधकारी

अिधकारी

महसुल (िनवासी नायब
तहिसलदार)
2

=तुतकार- 2

ी.बी एस देवकर

ी.के . एस. झा5टे ,ना.तह.

तहिसलदार िचखली

महसुल
3

सामा(य आथापना सौ.वाय एम मोगल
िवभाग

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली
महसुल व (िनवासी नायब
तहिसलदार)

4

तलाठी आथापना
िवभाग कोतवाल

कु .एम िड िसरसाठ

महसुल व

आथापना
5

नायब नाझर

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली
(िनवासी नायब तहिसलदार)

कु .ही पी वायाळ (क.िल)

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली
महसुल व िनवासी नायब
तहिसलदार

6

जमाबंदी िवभाग

ी.आर िड जोहरे

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली
महसुल व
(िनवासी नायब तहिसलदार)

7

िविवध
िलपीक/नैसhगक

ी.के एस जाधव

महसुल व (िनवासी नायब

आप`ी पाणी

तहिसलदार)

टंचाई/ चारा टंचाई
8

महाराD Mामीण

रोजगार हमी
योजना/

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली

ीमतीजे. बी. िगरी (अ.का.)

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली
महसुल (अित रR =भार)
(िनवासी नायब तहिसलदार)

9

आवक- जावक

ीमती एम.आर. सोळं क6 (किल)

िवभाग

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली
महसुल (अित रR =भार)
(िनवासी नायब तहिसलदार)

10

पुरवठा िवभाग

1. ी. योगेश जंगले अका

ी. ए.एन. शेलार (िनरी@ण

2. ी.जे. बी. सुरडकर,

अिधकारी)

तहिसलदार िचखली

3. ी .िस.ही इंगळे

काया<लयीन मािहती, अSधा(य,
के रोिसन यांचा पुरवठा व वाटप
धा(याचे पास0ग दरप%क संबंधीत सव<
मािहती.
,सव< =कारचे मािसक िववरणे पुरवठा

आथापना, साखरे संबंधीत नती
4. यु एच लोधी क.िल. – रेशनकाड<
िलपीक – िशधापि%के चा िहशोब
ठे वणे.
13

संजय गांधी िवभाग 1.ही पी वायाळ, (अ.का.) – संगायो
िवभाग ,

ी. आर पवार

तहिसलदार िचखली

(नायब तहिसलदार सं.गा.यो.)

2.ी.िड.ई शेळके (अका) आम आदमी
िवमा योजना
3. ी.एस.ए. "चचोले (क.िल.), इंदरा
गांधी राDीय वृदपकाळ योजना,
4.ी.पी. आर. खेडक
े र (क.िल.) –

राDीय अथ< सहा+य् योजना, संजय
गांधी िनराधार योजना, वावलंबन
योजना
14
15

िनवडणूक िवभाग

रेकॉड< िवभाग

ी.जे यु.ढोले(अका )
ी. के ई.वाघमारे (क.िल.)
ी. ए.िड जाधव (क.िल.)

ी.एस.आर.आहेर

तहिसलदार िचखली

(नायब तहिसलदार िनवडणूक )

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली
महसुल (अित रR =भार)
(िनवासी नायब तहिसलदार)

16

संगणक िवभाग

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली
महसुल (अित रR =भार)

कु .पी. आर.फं दे (DBA)

(िनवासी नायब तहिसलदार)
17

एक िखडक6

ी. आर.आर.सोनवाल (क.ली.)

योजना / सेतु / ई-

ी. आर.एस. कानडजे, ना.तह. तहिसलदार िचखली
महसुल (अित रR =भार)

ऑफ6स

शासकय

पदनाम

(िनवासी नायब तहिसलदार)

काये

प ा व फोन

ई – मेल

अपीलीय

यांया अिधनत् शासकय
मािहती अिधकारी

अिधकारी
यांचे नांव

ी.मिनष
गायकवाड

तहिसलदार
िचखली

तहिसल

कायालय

िचखली

तहिसल

कायालय

िचखली,
िचखली, पंचायत
सिमती जवळ,
जवळ,

दुरवणी .
242283.

tahsildarchikhli@gmail. 1.7ी.आर.
आर. एस
कानडजे
com.
com.
2.7ी.के एस झा9टे
3.7ी.आर.
आर.वा.
वा. पवार
4.7ी.ए.एन.
एन.शेलार

अपीलीय अिधकारी
कलम 4(ब्) (17)

करBयात येईल अशी मािहती
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत वरील 17 मु ांची मािहती दर वष8 अ ावत करBयात येईल.
िवहीत

कलम 2(h) नमुना

सावजिनक ािधकरणांची खातेिनहाय यादी
(कलम 2(h) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 नुसार)

खा याचे नाव – पुरवठािवभाग , तहिसल कायालय िचखली
कलम2(h) a/b/c/d नुसार

.

अ.

सावजिनक ािधकरणाची िनNमती
कारकानुसार िवभागणी

2

रा.यघटनेतच अन%यूत Hकवा
रा.यघटने नुसार िनNमती
संसदेने पारीत के ले*या

3

काय ामुळे िनNमती

1

सावजिनक
ािधकरणाचे नाव

ठकाण/संपुण पता

--

--

--

--

पुरवठा िवभाग

तहिसल

कायालय

िचखली
4

पारत के ले*या
काय ामुळे िनNमती

िवधानमंडळाने

--

--

कलम 2(h) नमुना
भरीव

माणात शासकय अथ सहाMय िमळत असले*या सावजिनक ािधकरणांची यादी खा याचे नाव –
महसुल व वनिवभाग
कलम 2(h) (i )(ii) नमुना

.

अ.

सावजिनक ािधकरणाची िनNमती
कारकानुसार िवभागणी

1

2

संपुण मालकOचे पुणत: ताPयातील
अथवा माणता अथ सहाMय् केलेले
ािधकरण
भरीव माणात अथ सहाMय् केलेली
अशासकय %वयंसवे ा सं%था

अपीलीय अिधकारी

सावजिनक
ािधकरणाचे नाव
अK् नागरी पुरवठा व
9ाहक संर1ण िवभाग
--

ठकाण/संपुण पता
तहिसल
िचखली

--

कायालय

कलम 4(ब्) (17)
िवहीत

करBयात येईल अशी मािहती

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतग<त वरील 17 मु;ांची मािहती दर वषV अ;ावत करKयात येईल.
कलम 2(h) नमुना

सावजिनक ािधकरणांची खातेिनहाय यादी
(कलम 2(h) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 नुसार)

खा याचे नाव – पुरवठािवभाग , तहिसल कायालय िचखली
कलम2(h) a/b/c/d नुसार

.

अ.

सावजिनक ािधकरणाची िनNमती
कारकानुसार िवभागणी

2

रा.यघटनेतच अन%यूत Hकवा
रा.यघटने नुसार िनNमती
संसदेने पारीत के ले*या

3

काय ामुळे िनNमती

1

सावजिनक
ािधकरणाचे नाव

ठकाण/संपुण पता

--

--

--

--

पुरवठा िवभाग

तहिसल
िचखली

4

पारत के ले*या
काय ामुळे िनNमती

िवधानमंडळाने

--

--

कायालय

कलम 2(h) नमुना
भरीव =माणात शासकय अथ< सहा+य िमळत असले5या साव<जिनक =ािधकरणांची यादी खा:याचे नाव – महसुल व
वनिवभाग
कलम 2(h) (I ) (ii) नमुना

.

अ.

सावजिनक ािधकरणाची िनNमती
कारकानुसार िवभागणी

संपुण मालकOचे पुणत: ताPयातील
अथवा माणता अथ सहाMय् केलेले
ािधकरण
भरीव माणात अथ सहाMय् केलेली
अशासकय %वयंसवे ा सं%था

1

2

सावजिनक
ािधकरणाचे नाव
अK् नागरी पुरवठा व
9ाहक संर1ण िवभाग

ठकाण/संपुण पता

--

--

तहिसल

कायालय

िचखली

जोडप अ

.

%व6प

अ.

पदाचे

1

तहिसलदार यांचे

कायालयाती %तुतकार - 1

कामाचे

िव%तृत %व6प

राज%व् मंडळ मेरा, कोलारा,शेळगाव आटोळ व चांधई मधील सव गावासंबंधातील महसुली रकणे अLय%ती
अिधकारी यां-या िनदRशानुसार हाताळणे.
2. अवैध वृ1 तोड बाबत दंडाची करणे हाताळणे
1.

3. गौण खिणज परवाना देणे व अवैध गौण खिनज

वाहतुकO-या दंडाची करणे हाताळणे.
4. हैसीयतीचे / कुटु ं बाचे दाखले देBयाची न%ती हाताळणे
5. महाराF् जमीन महसुल अिधिनयम 1966 चे कलम
85(2) अ'वये शेत िवभाजनाचे मोजणीचे करणे व
दवाणी 'यायालयाकडु न ाS् झालेले सरस-िनरस वाटीची
करणे हाताळणे
6. जमीन मागणीची करणे हाताळणे
7. शासकय जमीनीवरील अितमण हटिवBयासाठी
करणे/ न%ती हाताळणे.

महाराF् जमीन महसुल अिधिनयम 1966 चे िनयमे 44
अंतगत िबनशेती परवानगीची करणे व अनिधकृत
िबनशेती वापराबEल करावया-या कायवािहची करणे
8.

हाताळणे.

करणे हाताळणे.
10.िव.तहिसलदार यांनी वेळोवेळी दले*या आदेशाचे
9. फौजदारी/आर.आर.सी

पालन करणे.

2

नायब तहसिलदार (महसुल)

'यायालयातील
%तुतकार – 2/3
यांचे

1. राHय्व् मंडळ =तु – 1, िचखली,उं -ी,धोडप. व =-3 मधील
पेठ, एकलारा, अमडापुर, हातणी,.मधील सव< गावा संबंधीत
महसुली =करणे, अयासी अिधकारी यांGया िनदdशा नुसार
हाताळणे.
2. अवैध वृ@ तोड बाबत दंडाची =रकणे हाताळणे.
3. महारा जिमनी महसुल अिधिनयम 1966 चे कलम 85(2)

अ(वये शेत िवभाजनाचे मोजणीची =करणे व दवाणी
(यायालयाकडु न =ाP् झालेले सरस िनरस वाटणीची =करणे
हाताळणे.
4. जिमनी मागणीची =करणे हाताळणे

5. शासकय जमीनीवरील अितमण हटिवKयाबाबतची =करणे/

नती हाताळणे
6. महारा ् जमीन महसुल अिधिनयम 1966 चे िनयम 44
अतंग<त िबन शेती परवानगीची =करणे व अनिधकृ त िबनशेती
वापराबXल करावयाGया काय<वाहीची =करणे हाताळणे.
7. फौजदार / आरआरसी =करण हाताळणे
8. िव.तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांनी वेळोवेळी

दले5या आदेशाचे पालन करणे.
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सामा'य् आ%थापना

िज*हािधकारी, बुलडाणा यांचे कडु न अथ संक*पीय
िवतरण नाली नुसार अनुदान मंजुर झा*यावर अिधकारी
व कमचारी यांची वेतन, वास भता/ अितकानीक भ:ा ,
कायालयीन खच, इंधन खच इ यादी बाबतची देयके तयार
1. मा.

करणे.

कमचारी यांची सेवा पु%तके अ ावत ठे वणे.
3. सेवािनवृ:ीची करणे हाताळणे
4. चतुथ Uेणी कमचा-यांचे भिवVय् िनवाह िनधीचे लेखे
अ ावत ठे वणे.
5. कमचा-यांचे गट िवमा योजना सन अि9म, घर बांधणी
अ9ीम, वाहन अ9ीम, संगणक अ9ीम, सायकल अ9ीम,
इ यादी िववरणे सादर करणे अ ावत ठे वणे.
6. कमचा-याचा रजेचा िहशोब ठे वणे.
7. भिवVय् िनवाह िनधी अ9ीम मंजुरी व र44म काढBयाची
परवानगी िमळणेबाबतची न%ती हाताळणे
8. मािसक खचाचे लेखािशष िनहाय िववरण ैमािसक
2. अिधकारी

िववरण सादर करणे
9. चारमाही, आठमािह, नऊमािह, व

वाNषक अंदाज पक

समपन अहवाल सादर करणे.
10. कमचा-यांचे वाNषक वेतन वाढ मंजुरी बाबत नCदवही
व सेवापु%तकात नCद घेणे
11. कमचा-यांचे जे?ता सुचीची मािहती सादर करणे
12. दुMयम सेवा पर1ा व महसुल अहता पर1ा िवषयक
न%ती हाताळणे
13. कमचा-यांची िश1ण िवषयक न%ती हाताळणे
व अनुदानाचा

कमचा-यांची गोपनीय अहवाल न%ती हाताळणे
15. कमचा-यां-या सेवािवषयक लंिबत बाबYची न%ती
14.

हाताळणे.
16. मा.तहिसलदार यांची दौरा

दैनंदनीची न%ती

हाताळणे
17. िव.तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांनी वेळोवेळी

दले*या आदेशाचे पालन करणे.
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तलाठी

आ%थापना

िज*हािधकारी, बुलडाणा यांचे कडु न अथ

1.मा.

संक*पीय िवतरण नाली नुसार अनुदान मंजुर
झा*यावर अिधकारी व तलाठी यांचे वेतन, वास
भता/ तलाठी कायालयीन भाडे इ यादी बाबतची
देयके तयार करणे

2. मंडळ अिधकारी व तलाठी यांचे सेवापुतके

अ;ावत ठे वणे
3. सेवािनवृ`ीची =करणे हाताळणे

4. मंडळ अिधकारी व तलाठी यांचे गट िवमा योजना,
सन अMीम, घर बांधणी अMीम, वाहण अMी, संगणक

अMीम, सायकल अMीम इ:यादी न[दवjा अ;ावत
ठे वणे.
5. रजेचे िहशोब ठे वणे
6. भिवkय् िनवा<ह िनधी अMीम मंजुरी व रFFम

काढKयाची परवानगी िमळणेबाबतची नती हाताळणे
7. मािसक

खचाचे लेखािशष िनहाय िववरण ैमािसक

िववरण सादर करणे
8. चारमाही, आठमािह, नऊमािह, व

वाNषक अंदाज पक

समपन अहवाल सादर करणे.
9. वाNषक वेतनवाढ मंजुरीबाबत नCदवही व सेवापु%तकात
नCद घेणे.
व अनुदानाचा

कमचा-यांचे जे?ता सुचीची मािहती सादर करणे
11. दुMयम सेवा पर1ा व महसुल अहता पर1ा िवषयक
न%ती हाताळणे
12. कमचा-यांची िश1ण िवषयक न%ती हाताळणे
13. कमचा-यांची गोपनीय अहवाल न%ती हाताळणे
14. कमचा-यां-या सेवािवषयक लंिबत बाबYची न%ती
10.

हाताळणे.
15. िव.तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांनी वेळोवेळी

दले*या आदेशाचे पालन करणे.
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कोतवाल

आ%थापना क.िल.

1.

िज*हा लोकशाही दन व तालुका लोकशाही दन

हाताळणे

आ%थापना – कोतवालांची वेतन देयके रजा
देयक, कोतवालांचे सेवापट अ ावत करणे

2. कोतवाल

3.

आधारकाड न%ती हाताळणे

4. िव.तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांनी वेळोवेळी

दले*या आदेशाचे पालन करणे.
6

ेषक िलपीक

कायालयीन डाकेची आवक-जावक बारिनशीत नCद घेवनु
वाटप करणे व जावक टपाला करीता पोFा-या ितकOटांची
मागणी क6न िहशोब ठे वणे व िव.तहिसलदार व नायब
तहिसलदार यांनी वेळोवेळी दले*या आदेशाचे पालन
करणे.
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नायब नाझर

1. अिधकारी

कमचारी यांची वेतन देयके व इतर

कायालयीन देयके कोषागारात पाठिवणे व देयके मंजुर
झा*यावर िनयमानुसार  येकाचे खा यात र44म जमा
करणे व याचा िहशोब ठे वणे
2. कायालयात पुरिवBयात आले*या व%तुच
ं ी जड
सं9हनोदवहीत नCद घेणे तपासणी करणे.
3. अिधकारी/कमचारी यांची पोFाची आर.डी. ची कपात
र44म पोF खा यात जमा करणे, िवमा हZयाची
कपात केलेली र44म िवमा कंपनीस पाठिवणे
4. िविवध बँक व सं%थाकडु न अिधकारी / कमचारी यांनी
घेतले*या कजा-या हZयाची वेतनातुन वसुली क6न
संबंधीतांना पाठिवणे व यांचे िहशोब कळिवणे.

केलेली

5.

राीय सन साजरे करणे बाबतची न%ती हाताळणे

6. िव.तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांनी वेळोवेळी

दले*या आदेशाचे पालन करणे.
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अ.का. जमाबंदी
क.िल. जमाबंदी

सामा'य् जिमन महसुल, 9ामपंचायत वाढीव सारा
रो.ह.यो.िश1ण कर, अकृषक नझुल, कृषक इ यादYची
तला[ांकडील लेJयांशी मेळ घेऊन मागणी िन\ीत करणे.
1.

वाNषक ऋतु व िपके अहवाल पीक कापणी योग सुवण
जयंती राज%व् अिभयान, खरीप रPबी िपकाचे काड सा]या
काड कृषी गणना ^ा न%ती हाताळणे.
2.

3.

9ामपंचायत कर, गौण खिनज कर बाबत मंजुर झाले*या

अनुदान संबंधीत गट िवकास अिधकारी यांना पाठिवणे व

यांचे िहशेाब ठे वणे.
4. अंतगत लेखा पर1णे महालेखापाल -2 नागपुर यांचे
लेखापर1ण न%ती हाताळणे व लेखापर-छेदांचे अनुपालन
अहवाल सादर करणे.
5. जमाबंदी िवषयक

तालु4या-या नCदव^ा जसे – तालुका

नCदवही, नमुना 2- अकृषक नCदवही,
इ यादी तयार करणे व अ ावत ठे वणे.
6. तला[ांकडील जिमन महसुल व इतर सा-यां-या तसेच
संकण व दंडा-या चलान यो`य् लेखािशषाखािलल नCदवुन
मंजुर करणे व याचा िहशोब ठे वणे.
7. शासकय जिमनीबाबत-या िनहाय नCदची मािहती

नमुना 1- जिमनीची

ठे वणे
8. िपकपैसेवारीची

न%ती हाताळणे

तला[ांना आवaMक पाची मागणी करणे.
10. शासकय वसुलीचा अहवाल सादर करणे.

9.

11. िव.तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांनी वेळोवेळी

दले*या आदेशाचे पालन करणे.
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अ.का.

सामा'य्

कb cीय रा.य् पुर%कृ त मदती अंतगत शेतकरी आ मह या
9%त् वारसांना आNथक मदत बाबत िनयमानुसार कायवाही

1.

करणे.
2. िवशेष

कायकारी अिधकारी यां-या नेमनुका व यांची

ओळखपे तयार करणे.
3. %वातंeय सं9ाम सैिनक, वयोवृLद कलावंत यांची न%ती
हाताळणे.

मह वा-या अितमह वा-या fgO-या दौ-याबाबत
न%ती हाताळणे.

4.

5. करमणुक कर कायदा 1923 नुसार

कायवाही बाबतची

न%ती हाताळणे.
6. मािहती अिधकार अिधिनयम 2005

अंतगत अपीलांची

न%ती हाताळणे.
7. िव%फोटक िनयम 1923 अंतगत फटाका परवाना
नुनतीकरण करणे न%ती हाताळणे.
सुfव%था राखणे बाबत न%ती हाताळणे.
9. आमरण उपोषण, मोचा, धरणे आंदोलन, र%ता रोको
आंदोलन, िनवेदन इ यादी कायदा व सुfव%था अंतगत
8. कायदा व

न%ती हाताळणे.
10. खा
परवाना देणे व नुतनीकरणा बाबत न%ती
हाताळणे
11.

िसलYग टbनं'सी न%ती हाताळणे व मािहती सादर

करणे.
12. िव.तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांनी वेळोवेळी

दले*या आदेशाचे पालन करणे.
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नैसNगक आप:ी /िविवध

1.

Lवज दन िनधी संकलन करणे बाबत कायवाही करणे

िलपीक

2.

नैसNगक आप:ी अंतगत आNथक मदतीची न%ती

हाताळणे.

अितवृFीमुळे शेतजमीनीचे व पीकाचे नुकसान झा*यास
याबाबत करावयाचे संर1णबाबतची न%ती हाताळणे.
4. आप:ी िनवारण आरखडा तयार करणे व िनयंण क1
%थापन करणे.
5. पज'य् मान बाबत-या वष िनहाय दैिनक नCदी
नCदविहत ठे वणे व अहवाल सादर करणे.
6. कुटु ं ब क*याण बाबतची न%ती हाताळणे.
7. शेतकरी अपघात िवमा चे %ताव सादर करणे
8. मा.मुJयमंी सहाMयता िनधी %ताव सादर करणे
9. कौमी एकता िनधीची न%ती हाताळणे
3.

नैसNगक आप:ी लेखािशषाखाली देयके तयार करणे
11. पाणी टं चाई िनवारणाथ बाबतची न%ती हाताळणे
10.

12. िव.तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांनी वेळोवेळी

दले*या आदेशाचे पालन करणे.
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अ.का.पुरवठा िवभाग
सहा.-1 क.िल. लेखा
िलपीक
सहा-2 क.िल.
िलपीक

रे शनकाड

1.तालुFया करीता आवm+क धा(य् गI, Hवारी, तांदळ
ु साखर,

पामतेल रॉके ल इ:यादीची मागणी वरीcांना सादर करणे =ाP्
अवंटानुसार वत् धा(या दुकानदारांना :यांचे िनयतन करणे

बाबतचे नती.

2. माहीती अधीकार बाबतची नती.
3. रेशनकाड< वाटपाबाबतची नती.
4. गोदाम %ृटीची नती हाताळणे
5. गोदामावरील हमाली बाबतचे व कृ षी उ:n बाजार
सिमतीचे देयका बाबत वत् धा(य् दुकानदारांना
;ावयाGया रबीट बाबतचे व रोजगार हमी
योजनीवरील मजुरांना वाटप करावयाGया धा(याGया
कु पनाबाबतGया नती हाताळे णे

6. वत् धा(य् दुकानदारांचे मंजुर मागणीप%कानुसार
चलान मंजुर क2न परिमट तयार करणे व :याचे लेखी

अ;ावत ठे वणे.
7. सहा++क कम<चा-यांकडे सोपिवले5या कामकाजावर
देखरेख ठे वणे.
8. पुरवठा िनरी@ीक व गोदामपालक यांGयाकडु न
अहवाल मागिवणे व वरीcांना सादर करणे

9. िव.तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांनी
वेळोवेळी दले5या आदेशाचे पालन करणे.
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अ.का.
का. महारा: रोजगार हमी
योजना

1.महाराD रोजगार हमी योजना बाबतची

नती हाताळणे व
कामाबाबतचा =गती अहवाल संबंिधत यं%णा क2न मागवुन
वरीcांना सादर करणे.
2.जल"सचन िविहरीची नती .
3. िव.तहिसलदार यांनी वेळोवळी

दले5या आदेशाचे पालन

करणे
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एक िखडक= योजना

1.जातीचे =माणप%, नॉन िमिलयर =माणप%, व इतर

=कारचे =माणप%े व =ित]ालेख
2.जेc नागरीक =माणप% नती सांभाळणे
3.सेतुकाया<लयाती इतर बाब0कडे ल@ ठे वणे
4.िव.तहिसलदार यांनी वेळोवळी दले5या आदेशाचे पालन
करणे.
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िनवाचण िलपीक

1.Mामपंचायत, पंचायत सिमती,

िज5हा प रषद नगर पािलका
खरीदी िव6 संघ, िवधान सभा, लोकसभा इ:यादीGया
साव<ि%क/पोटिनवडणूका बाबतGया नती हाताळणे व :यानुसार
काय<वाही करणे.
2.सरपंच व उपसरपंच यांGया िनवडणूका व :याबाबतGया नती

हाताळू न काय<वाही करणे.
3.दरवषV ठरवुन

देKयात येणा-या काय<मानुसार मतदार न[दी

करणे व :याची पुरवणी मतदार यादी तयार करणे

4.मा.राHय िनवडणूक आयोग व िव.िज5हािधकारी यांचक
े डु न

=ाP होणा-या िनदdशानुसार सव< िनवडणूक िवषयक कामकाज व
खचा<चे िहशोब सादर करणे.
5. जनगणना िवषयक नती हाताळणे.
6. दा र- रेषेखािलल नती हाताळणे.
7.िव.तहिसलदार यांनी वेळोवळी दले5या आदेशाचे पालन
करणे
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अ.का.संगायो

1.संजय गांधी िनराधार अनुदान योजना

क.िल. संगायो

2.इंदरा गांधी वृद शेतमजुर प8शन योजना

अ.का.इंगायो

3.क8 - पुरकृ त कु टुंब अथ< सहा+य योजना

क.िल.
िल. इं गायो

4.वृदपकाळ िनवृ`ी वेतन योजना

िनWीत क2न िनधी =ाP
झा5यावर संबंिधतत लाभoयांना अनुदार पाठिवणे व :याबाबतचे
5.अनुदान वाटपाकरीता मागणी

िहशोब ठे वणे

िमळKयासाठी =ाP होणा-या अजाOचे मंजुरी करीता
दर ितन मिह(याला सिमतीGया सभेचे आयोजन करणे व :यांचे
काय<वृ` ठे वणे
7.अनुदान

8. आम आदमी िवमा योजना बाबत नती हाताळणे व :यानुसार

अ;ावत अिभलेख ठे वणे

9.िवभाग =मुख यांGया आदेशाचे पालन करणे
10.िव.तहिसलदार यांनी वेळोवळी

दले5या आदेशाचे पालन

करणे
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अिभलेख व नNल िवभाग

1.तलाठी यांचे कडील व काया<लयातील िविवध शाखाकडू न =ाP

होणारेअिभलेख गाववार व वष< िनहाय तसेच िवषयावर
3वथीत ठे वणे व नाशनांचा काय<म मंजुर झा5यावर :यानुसार

काय<वािह करणे.

आवmयक असणा-या नNलांची मागणी
करणा-या नगरीकांGया अजा<वर िनयमानुसार फ6चा भरणा क2न
घेत5यावर नNला पुरिवणे व :यांचे िहशोब अ;ावत ठे वणे.
2.िविवध कामासाठी

3.िव.तहिसलदार यांनी वेळोवळी

दले5या आदेशाचे पालन

करणे.

तहिसलदार िचखली

