कलम 4(1)(ब)(i)
वधा येिथल िज हािधकारी काया लयातील जमीन (भुसधु ार) शाखा काय व कत य यांचा तपिशल
कायालयाचे नाव :पा :कायालय मख
ु :शासिकय िवभागाचे नाव :कोण$या मं&ालया'या खा$या'या अिधन)त :काय+&े :- वधा िज हा

िज हािधकारी काया य, वधा
सेवााम रोड,िसहील लाईन, वधा
िज हािधकारी, वधा
महसल
ु िवभाग
महसल
ु व वनिवभाग

िविश, काय :- 1) जमीन महसल
ु व इतर शासिकय वसल
ु ी
2) जिमनीचे वापरात बदल (िबनशेती परवानगी वगैर)े
3) अनिधकृ त बांधकाम शोधणे व िनयिमत करणे
4) शासिकय जिमनीवरील अित1मणे दरु करणे
5) सरकारी जमीन ठरवनु देणे
6) महसल
ु 5यायालयीन 6करण
7) िपक परीि8थती, पैसेवारी, कृषी गणना, फे रफार, तालक
ु ा पनु  रचना, महसल
ु ी गावे
घोषीत करणे, िपकांचे संय<
ु , सव=ण
8) आिदवासी जमीन िव1@ / ह8तांतरणाबाबत 6करणे
िवभागाचे -येय धोरण :- जा8तीत जा8त जमीन महसल
ु व शासिकय वसल
ु ी करणे, सरकारी जिमनीची देखभाल
करणे वगैर,े पाB य<Cना सरकारी जिमनीचे वाटप करणे इ.
धोरण :- शासनाला िमळणा-या उIप5नाJया जा8तीत जा8त बाबी शोधनु काढणे, सरकारी जिमनीवर अित1मण
होणार नाही याची द=ता घेणे.
सव संबंिधत अिधकारी व कमचारी :1) Lी. वैभव नावडकर- 6भारी उपिज हािधकारी सामा5य
2) Lी. िननाद पैठणकर- तहिसलदार सामा5य
3) Lी. 6शांत घोMडे- सहाNयक अिध=क
4) Lी. महOP फुलझेले- अवल कारकुन- जमीन
5) Lी. एस.पी. बोकडे- अवल कारकुन-िज.म.अ.
6) Lी. जी.सी. भज
ु ाडे- अवल कारकुन-नझल
ु
7) Lी. एस.एस. दबु े- किनS िलपीक- राज8व मोहरीर
8) कु. डी.एल.िनळकं ठे- किनS िलपीक- राज8व लेखा
9) कु. वंदना अवचट-- किनS िलपीक- िसलCग
10) कु. Vरतीषा वैरागडे-- किनS िलपीक-िज.म.अ

कामाचे िव)ततृ )व/प :1)
2)
3)
4)
5)

जमीन महसल
ु तसेच इतर शासिकय अ,ब,क पBकानस
ु ार मागणी िनिWत करणे व वसल
ु ीचा आढावा घेणे
िबनशेती परवानगी अनिधकृ त बांधकाम िनयमानक
ु ु ल करणे.
सरकारी जिमनीवरील अित1मणे, सरकारी जमीन ठरवनु देण.े
महसल
ु 5यायालयीन 6करणे.
िपक परीि8थती, पैसेवारी, कृ षी गणना, फे रफार, तालक
ु ा पनु  रचना, महसल
ु ी गावे घोषीत करणे, िपकांचे
संय<
ु , सव=ण
6) आिदवासी जमीन िव1@ / ह8तांतरणाबाबत 6करणे
7) वन जमीन संबधं ी मािहती वगैरे कामावर पय वे=ण करणे

मालमेचा तपिशल :इमारत जागेचा तपिशल :- सेवााम रोड, िसहील लाईन, वधा
उपल2ध सेवा :- जिमनबाबत
सं)थे'या संरचना$मक त4$याम-ये काय+&े ाचे $येक )तरावरचे तपिशल :काय =ेB संपणु  जमीन शाखा (भस
ु धु ार) वधा िज हा
काया लयीन दरु Xवनी 1मांक :-07152 - 240872, 243446, 243117
ई-मेल :- dcgenwardha@gmail.com
कायालयीन वेळ :-सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45 पयhत, भोजन अवकाश-दपु ारी 2.00 ते 2.30 वाजेपयhत
सा6ाहीक सुटी :- $येक रिववार,दस
ु रा व चौथा शिनवार व शासनाने जाहीर के ले या सटु या व िज हािधकारी यांनी
घोषीत के ले या तीन 8थािनक सटु या

कलम 4(1)(ब)(i)
वधा येिथल िज हािधकारी काया लयातील जमीन (भुसधु ार) शाखा काय व कत य यांचा तपिशल
कायालयाचे नाव :िज हािधकारी काया लय, वधा
पा :सेवााम रोड,िसहील लाईन, वधा
कायालय मख
िज हािधकारी, वधा
ु :शासिकय िवभागाचे नाव :महसल
ु िवभाग
कोण$या मं&ालया'या खा$या'या अिधन)त :महसल
ु व वनिवभाग
काय+&े :- वधा िज9हा
िविश, काय :- 1) शासक@य जमीन 6दान करणे
2) िदले या शासिकय जिमनीमXये शत भगं ाची 6करणे शोधनु काढुन Iयावर योjय
काय वाही.
3) शासिकय जिमनीवरील अित1मण दरु करणे.
4) शासिकय जिमनीJया नkदवlा अmावत करणे
5) वधा परीसर नकाशा
िवभागाचे -येय धोरण :- जा8तीत जा8त जमीन महसल
ु व शासिकय वसल
ु ी करणे, सरकारी जिमनीची
देखभाल करणे वगैर,े पाB य<Cना सरकारी जिमनीचे वाटप करणे
धोरण :- शासिकय जमीन वैयि<क खाजगी कं पनी यांना ठरवनु देणे
संबंधीत कमचारी :- महOP फुलझेले अ.का. जमीन
कामाचे िव)तृत )व/प :1) वैयि<क/खाजगी कं पनी यांना िनवासी/वािणnय/औmोिगक/धािम क 6योजनासाठी शासिकय जमीन
ठरवनु देण.े
2) भाडेपpयाने/कqजेहrकाने िदले या शासिकय जिमनीची शत भगं ाची 6करणे शोधनु काढणे व काय वाही
करणे
3) शासिकय जिमनीवरील अित1मण दरु करणे व िनयमानक
ु ु ल करणे
4) पाB य<Cना जिमनीचे वाटप करणे
5) खाजगी वने
6) शासिकय जिमनीमXये िवहीर, तळी, तलाव, जॅकवेल इ. बांधणेसाठी जमीन देणे
7) शासिकय गावठाण जमीन
8) शासन 6VरपBक महसल
ु व वन िवभाग 1.एनएपी 1088/6.1 1275/ल-2 िदनांक 12 ऑrटkबर 1988
अ5वये वधा परीसर नकाशाबाबतची 6करणे हाताळणे
मालमेचा तपिशल :इमारत जागेचा तपिशल :- सेवााम रोड, िसहील लाईन, वधा
सं)थे'या संरचना$मक त4$याम-ये काय+&े ाचे $येक )तरावरचे तपिशल :- अवल कारकुन जमीन
शाखा (भस
ु धु ार), िज.का. वधा
काया लयीन दरु Xवनी 1मांक :-07152 - 240872, 243446, 243117
ई-मेल :- dcgenwardha@gmail.com

कलम 4(1)(ब)(i)
वधा येिथल िज हािधकारी काया लयातील िज.म.अ. (भुसधु ार) शाखा काय व कत य यांचा तपिशल
कायालयाचे नाव :पा :कायालय मख
ु :शासिकय िवभागाचे नाव :कोण$या मं&ालया'या खा$या'या अिधन)त :काय+&े :- वधा िज हा

िज हािधकारी काया य, वधा
सेवााम रोड,िसहील लाईन, वधा
िज हािधकारी, वधा
महसल
ु िवभाग
महसल
ु व वनिवभाग

िविश, काय :- 1) गाव नमनु ा मागणीपBक पाठिवणे व तालrु याला नमनु े परु िवणे.
2) पैसेवारी जािहर करणे व पाणी वाटप परवानगी देण.े
3) पज 5यमान आकडेवारी संकलीत करणे
4) खरीप अनदु ान व िपकांवरील िविवध रोगांकरीता शासनाने महसल
ु िवभागास िदले या
अनदु ानाचे तहिसलदारांमाफत वाटप व िनयंBण
िवभागाचे -येय धोरण :- जा8तीत जा8त जमीन महसल
ु व शासिकय वसल
ु ी करणे, सरकारी जिमनीची
देखभाल करणे वगैर,े
धोरण :- पैसवे ारी जािहर करणे व पाणी वाटप परवानगी देण.े
संबंधीत कमचारी :- 1) एस.पी. बोकडे अ.का. िज.म.अ.
2) कु. Vरतीषा वैरागडे, किल, िज.म.अ
कामाचे िव)तृत )व/प :1) वाडयांचे महसल
ु ी गावात Mपांतर करणे.
2) तलाठी साजा पनु  रचना
3) पैसेवारी जािहर करणे
4) शासिकय 6ेसमधनु नमनु े उपलqध कMन सव तालrु यांना परु िवणे
5) म.ज.म.अ. 1966 चे कलम 106 अ5वये =ेB दMु 8ती 6करणे
6) पज 5यमान आकडेवारी संकलीत करणे
7) खरीप अनदु ान व िपकांवरील िविवध रोगांकरीता शासनाने महसल
ु िवभागास िदले या
अनदु ानाचे तहिसलदारांमाफत वाटप व िनयंBण
मालमेचा तपिशल :इमारत जागेचा तपिशल :- सेवााम रोड, िसहील लाईन, वधा
सं)थे'या संरचना$मक त4$याम-ये काय+&े ाचे $येक )तरावरचे तपिशल :- अवल कारकुन िज.म.अ.
शाखा (भस
ु धु ार), िज.का. वधा
काया लयीन दरु Xवनी 1मांक :-07152 - 240872, 243446, 243117
ई-मेल :- dcgenwardha@gmail.com

कलम 4(1)(ब)(i)
वधा येिथल िज हािधकारी काया लयातील नझल
ु (भुसधु ार) शाखा काय व कत य यांचा तपिशल
कायालयाचे नाव :पा :कायालय मख
ु :शासिकय िवभागाचे नाव :कोण$या मं&ालया'या खा$या'या अिधन)त :काय+&े :- वधा िज9हा

िज हािधकारी काया य, वधा
सेवााम रोड,िसहील लाईन, वधा
िज हािधकारी, वधा
महसल
ु िवभाग
महसल
ु व वनिवभाग

िविश, काय :- 1) नझल
ु जिमन िव1@ परवानगी िवषयक कामे
2) िबनशेती शोध मोिहम 6करणी अंतरीम/अंतीम आदेश करणे.
काय :- िवहीत कालावधीत 6करणे िनग िमत करणे.
संबंधीत कमचारी :- जी.सी. भज
ु ाडे अ.का. नझल
ु
कामाचे िव)तृत )व/प :1) नझल
ु जमीन िव1@ परवानगी देणे
2) अनिधकृ त अकृ िषक वापराJया 6करणांची छाननी करणे
3) नगरपािलका हvीतील िनवासी, वािणnय, िबनशेती परवानगीबाबत.
4) अकृिषक कर आकारणी 6माणदर िनिWत करणे.
5) िबनशेती शोध मोिहम व अनिधकृ त बांधकाम 6करणी काय वाही करणे.
6) औmोिगक अकृिषक वापर साहाNयभूत सिमती.
मालमेचा तपिशल :इमारत जागेचा तपिशल :- सेवााम रोड, िसहील लाईन, वधा
सं)थे'या संरचना$मक त4$याम-ये काय+&े ाचे $येक )तरावरचे तपिशल :- अवल कारकुन नझल
ु
शाखा (भस
ु धु ार), िज.का. वधा
काया लयीन दरु Xवनी 1मांक :-07152 - 240872, 243446, 243117
ई-मेल :- dcgenwardha@gmail.com

कलम 4(1)(ब)(i)
वधा येिथल िज हािधकारी काया लयातील राज)व मोहरीर (भस
ु ुधार) शाखा काय व कत य यांचा तपिशल
कायालयाचे नाव :पा :कायालय मख
ु :शासिकय िवभागाचे नाव :कोण$या मं&ालया'या खा$या'या अिधन)त :काय+&े :- वधा िज हा

िज हािधकारी काया य, वधा
सेवााम रोड,िसहील लाईन, वधा
िज हािधकारी, वधा
महसल
ु िवभाग
महसल
ु व वनिवभाग

िविश, काय :- 5यायालयीन कामकाज
िवभागाचे -येय धोरण :- जा8तीत जा8त जमीन महसल
ु व शासिकय वसल
ु ी करणे
धोरण :- 5यायालयीन दायामXये पVरJछेदिनहाय अहवाल योjय कालावधीत 5यायालयास सादर करणे.
संबंधीत कमचारी :- एस.एस. दबु े, किल, रामो
कामाचे िव)तृत )व/प :1) मा. सवxJच 5यायालय, मा.उJच 5यायालय, तसेच इतर 5यायालयामXये दाखल झाले या महसल
ु
िवषयक दायामXये संबंिधत िवभागांना पVरJछे द िनहाय अहवाल तयार करyयासाठी तहिसलदार/उिवअ
यांना 6ािधकृत करणे व Iयाबाबत िज हा सरकारी विकल व मा. 5यायालयास कळिवणे.
2) उिवअ आिण तहिसलदार यांची दौरा दzनिदनी मंजरु करणे.
3) महसल
ु अिधकारी यांचेकडुन संवधै ािनक व महसल
ु अिपल िववरणपB तयार कMन मा. आय<
ु , नागपरु
िवभाग, नागपरु यांना सादर करणे.
4) ऐपितचे 6माणपB.
5) भदु ान जमीन िवषयक 6करणे हाताळणे
मालमेचा तपिशल :इमारत जागेचा तपिशल :- सेवााम रोड, िसहील लाईन, वधा
सं)थे'या संरचना$मक त4$याम-ये काय+&े ाचे $येक )तरावरचे तपिशल :- किल, रामो शाखा
(भस
ु धु ार), िज.का. वधा
काया लयीन दरु Xवनी 1मांक :-07152 - 240872, 243446, 243117
ई-मेल :- dcgenwardha@gmail.com

कलम 4(1)(ब)(i)
वधा येिथल िज हािधकारी काया लयातील राज)व लेखा (भस
ु धु ार) शाखा काय व कत य यांचा तपिशल
कायालयाचे नाव :पा :कायालय मख
ु :शासिकय िवभागाचे नाव :कोण$या मं&ालया'या खा$या'या अिधन)त :काय+&े :- वधा िज हा

िज हािधकारी काया य, वधा
सेवााम रोड,िसहील लाईन, वधा
िज हािधकारी, वधा
महसल
ु िवभाग
महसल
ु व वनिवभाग

िविश, काय :- िज हािधकारी काया लयाचे महसल
ु व शासिकय वसल
ु ी करणे
िवभागाचे -येय धोरण :- जा8तीत जा8त जमीन महसल
ु व शासिकय वसल
ु ी करणे
धोरण :- 1) शासिकय वसल
ु ी
2) उपकर अनदु ान वाटप करणे
संबंधीत कमचारी :- िड. एल. िनळकं ठे, किल, राले
कामाचे िव)ततृ )व/प :1) शासिकय वसल
ु ी अ,ब,क पBक तयार करणे व दरमहा आढावा घेणे
2) देव8थान कॅ शअलौ5स
3) जमा रकमांचा व खच रकमांचा ताळमेळ घेणे
4) िज हापरीषद, ामपंचायत, पंचायत सिमती यांना अनदु ान वाटप करणे.
मालमेचा तपिशल :इमारत जागेचा तपिशल :- सेवााम रोड, िसहील लाईन, वधा
सं)थे'या संरचना$मक त4$याम-ये काय+&े ाचे $येक )तरावरचे तपिशल :- किल, राले शाखा
(भस
ु धु ार), िज.का. वधा
काया लयीन दरु Xवनी 1मांक :-07152 - 240872, 243446, 243117
ई-मेल :- dcgenwardha@gmail.com

कलम 4(1)(ब)(i)
वधा येिथल िज हािधकारी काया लयातील िसल<ग (भस
ु ुधार) शाखा काय व कत य यांचा तपिशल
कायालयाचे नाव :पा :कायालय मख
ु :शासिकय िवभागाचे नाव :कोण$या मं&ालया'या खा$या'या अिधन)त :काय+&े :- वधा िज हा

िज हािधकारी काया य, वधा
सेवााम रोड,िसहील लाईन, वधा
िज हािधकारी, वधा
महसल
ु िवभाग
महसल
ु व वनिवभाग

िविश, काय :- िज हािधकारी काया लयाचे महसल
ु व शासिकय वसल
ु ी करणे
िवभागाचे -येय धोरण :- जा8तीत जा8त जमीन महसल
ु व शासिकय वसल
ु ी करणे
धोरण :- 1) िसलCग जमीन िव1@ परवानगी
2) आिदवासी जमीन िव1@ / ह8तांतरण बाबत 6करणे
संबंधीत कमचारी :- वंदना रा. अवचट, किल, िसलCग
कामाचे िव)ततृ )व/प :1) िसलCग जमीन िव1@बाबत 6करणे
2) आिदवासी य<Cची जमीन अ5य आिदवासीस िव1@ परवानगीबाबत 6करणे
3) आिदवासी य<Cची जमीन िबगर आिदवासी य<@स िव1@दारे ह8तांतरणाबाबतची 6करणे शासनास
सादर करणे.
4) आिदवासCJया जिमनी 6Iयािप त करणेबाबतचे 6करण हाताळणे.
मालमेचा तपिशल :इमारत जागेचा तपिशल :- सेवााम रोड, िसहील लाईन, वधा
सं)थे'या संरचना$मक त4$याम-ये काय+&े ाचे $येक )तरावरचे तपिशल :- किल, िसलCग शाखा
(भस
ु धु ार), िज.का. वधा
काया लयीन दरु Xवनी 1मांक :-07152 - 240872, 243446, 243117
ई-मेल :- dcgenwardha@gmail.com

जमीन (भस
ु ुधार), शाखा
िज9हािधकारी
उपिज हािधकारी सामा5य
तहिसलदार सामा5य
सहाNयक अिध=क (ना.तह.)

अवल कारकुन
जमीन

अवल कारकुन
िज.म.अ.

क.ली

अवल कारकुन
नझल
ु

किनS िलपीक
रामो

किनS िलपीक
राले

किनS िलपीक
िसलCग

कलम 4(1)(ब)(ii)
वधा येिथल िज9हािधकारी कायालयातील जमीन (भुसधु ार) शाखा काय> व कत?य यांचा तपिशल
नमनु ा अ
अ.1
पदनाम
अिधकार
कोणIया
अिभ6ाय
6शासिकय कायदा/िनयम/शासन/िनण य/पVरपBका
नस
ु ार
1 िज हािधकारी जमीन महसल
महारा|} जमीन महसल
ु
ु अिधिनयम सव जमीन, मग ती शेतीJया कामासाठी
आकारणी
1966 कलम 64 महसल
अगर इतर कामासाठी वापरलेली असो
ु व वन
िवभाग परीपBक 1.
आिण कुठेही असो या संिहतेअ5वये िकं वा
आरईही/102001/6.1.45/टी-2 िद. त~नस
ु ार तरतदु के या6माणे जमीन
01.08.2001
महसल
ु देणेस 6ा आहे.
िश=ण उपकर
महारा|} िश=ण व रोहयो उपकर यापरी िपकावर ओिलताखालील येणा-या
रोहयो उपकर
अिधिनयम, 1962
िपंकावर 40 आर =ेBास सटु देवनु
8 हे. ते 12 हेrटर 50% 12 हे. पे=ा
वाढीव जमीन महारा|} वाढीव जमीन महसल
ु आिण
महसल
िवशेष आकारणी अिधिनयम, 1974
जा8त 100%
ु
वाडयांचे
म.ज.म.अिधिनयम, 1966 चे कलम 4
महसल
ु गावात
Mपांतर
नाममाB
म.ज.म. अिधिनयम, 1966 कलम
मु यांवर खरेदी 220 शासन महसल
ु व वन िवभाग
के लेली जमीन
परीपBक 1.
परत
टीअेजी/2077/178771/म-4 िद.
िमळणेबाबत
03.08.1977
जिमनीचे एका म.ज.म.अिधिनयम, 1966 चे कलम िनवासी, वािणnय व औmोिगक अकृिषक
6योजनातनु
44,44अ,45,47, ‘अ’ नगरपािलका 6योजनासाठी परवानगी देyयाचे अिधकार
दस
=ेBासाठी इमारत व िवकास िनयंBण
तसेच अनिधकृत बांधकाम
ु -या
6योजनात
िनयमावली महारा|} 6ादेिशक आिण
िनयिमत/काढुन टाकyयाचे अिधकार
Mपांतर
नगर रचना अिध. 1985 म.ज.म.
िज हािधकारी यांना आहेत. धािम क
करyयाबाब (जिमनीचे वापरात बदल व अकृिषक 6योजनासाठी अकृिषक परवानगी देyयाचे
आकारणी) िनयम, 1969 , शासन
अिधकार म.ज.म. (सरकारी जिमनीची
महसल
ु व वनिवभाग, शासन परीपBक िव हेवाट) िनयम 1971 चे िनयम 40
1. एनएपी-1088/6.1.1275/ल-2
6माणे व शासन परीपBक महसल
ु व
िद. 12.10.1988
वनिवभाग
एनएपी/1085/105783(911)/ल-2 िद.
14.10.85 6माणे शासनाला आहेत.
शासिकय
म.ज.म.अ 1966 चे कलम 50 व
जिमनीचे मु यांकनाचे िवहीत के ले या
जमीनी िविवध म.ज.म.(सरकारी जिमनीची िव हेवाट
िव ीय मया देचे अिधन राहन
6योजनासाठी
लावणे) िनयम 1971,
िज हािधकारी स=म आहेत. शासन
ठरवनु देणे व
म.ज.म.अ.1966 चे कलम 51
महसल
ु व वन िवभाग परीपBक 1.
शासिकय
एलएनडी-1071/183736/अे-2/िद.

जिमनीवरील
अित1मणे
िनयिमत करणे

2

जमीन पpयाने
देyयाचा
अिधकार
सरकार
गहृ िनमा ण
सं8थांना जमीन
देyयाJया
संबधं ी
अिधकारी
अपर
अकृिषक
िज हािधकारी परवानगी देणे व
, वधा
अनिधकृत
अकृ षक 6करण
िनयमानूकूल
करणे

09.09.1971 अ5वये सरकारी जमीन
राnय शासनाचे इतर िवभागाकडे
ह8तांतरीत करणे िज हािधकारी स=म
आहेत.

म.ज.म. अ. 1966 चे कलम 38,
म.ज.म.अ. 1966 चे कलम 40,
म.ज.म. (सरकारी जिमनीची िव हेवाट
लावणे), िनयम 1971, परीपBक
महसल
ु व वनिवभाग िनण य 1.
एलसीएस/195/6.1.37/95/ज-1 िद.
09.07.1991 व िनण य 1.
एलसीएस/10/03/6.1.47/ज-1 िद.
15.02.2005
म.ज.म.अ 1966 चे कलम 45 व 47 िनवासी, वािणnय व औmोिगक अकृिषक
(2) ‘ब’ ‘क’ नगर पालीका =ेBासाठी 6योजनासाठी परवानगी देyयाचे अिधकार
तसेच अनिधकृत बांधकाम
इमारत व िवकास िनयंBण िनयमावली
महारा|} 6ादेशीक आिण नगररचना
िनयिमत/काढुन टाकyयाचे अिधकार
िज हािधकारी यांना आहेत. धािम क
अिधिनयम 1985 म.ज.म. (जमीनीचे
वापरात बदल व अकृिषक आकारणी ) 6योजनासाठी अकृिषक परवानगी देyयाचे
िनयम 1969 , शासन महसल
ु व वन अिधकार म.ज.म. (सरकारी जिमनीची
िव हेवाट) िनयम 1971 चे िनयम 40
िवभाग शासन पVरपB 1.
एनएपी/1088/61.1275/एल2
6माणे व शासन परीपBक महसल
ु व
िदनांक 12.10.1988
वनिवभाग
एनएपी/1085/105783(911)/ल-2 िद.
14.10.85 6माणे शासनाला आहेत.
महारा|} शेतजमीन (जमीन धारणा
िसलCग जमीन महारा|} शेतजमीन (जमीन धारणा
िव1@ परवानगी, कमाल मया दा) अिधिनयम, 1961 चे कमाल मया दा कमी करणे) (अितरीrत
जिमनीचे वाटप) आिण सधु ारणा िनयम,
आिदवासी कलम 29 मधील तरतदु ी6माणे,
जमीन िव1@ महारा|} जमीन महसल
1975 चे िनयम-12 तसेच महारा|}
ु अिधिनयम परवानगी
1966 चे कलम 36, कलम 36 (अ) व शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मया दा
कलम 36(2)
कमी करणे) (अितरीrत जिमनीचे वाटप)
आिण (सधु ारणा) िनयम, 2001 अनस
ु ार
सधु ारीत िनयम-12 खंड (डी-1) व खंड
(ग) नस
ु ार िसलCग जमीनीचे िव1@
परवानगी बाबत िनयम ठरवनु देyयात
आले आहेत. जे शासन अिधसचु ना 1.
आयसीएच 13(7) 31006/6.1.
667/ल-7 िद. 19.10.2001, जिमनीJया
ह8तांतरणावर शासन पVरपBक 1मांक
आिदवासी 1382/3298/ल-9 िद.
22.01.1982, शासन परीपBक 1मांक
संिकण -2010/1812/6.1.309/ल-9 िद.
02 एि6ल, 2012

कलम 4(1)(ब)(ii)
वधा येिथल िज9हािधकारी कायालयातील जमीन (भुसधु ार) शाखा काय> व कत?य यांचा तपिशल
नमनु ा ब
अ.1

पदनाम

अिधकार 6शासिकय

1

उपिज हािध
कारी सामा5य

जमीन शाखेचे पय वे=ण करणे

2

तहिसलदार
जमीन शाखेचे पय वे=ण करणे
सामा5य
सहाNयक
जमीन शाखेचे पय वे=ण करणे
अिध=क
(ना.तह)
अ.का जमीन 1) शासिकय जमीन, वन जमीन या संबधं ीची माहीती
संकलीत करणे व तदस
् बं Cधीचे पB यवहार व काय वाही
करणे
2) वैयि<क/खाजगी कं पणी यांना िनवासी,वािणnय ,
औmोिगक, धािम क 6योजनासाठी शासिकय जमीन ठरवनु
देणे.
3) गहृ िनमा ण सं8था/हाडा/पय टन िवकास महामंडळ यांना
शासिकय जमीन 6दान करणे.
4) शासिकय जमीनीवरील अित1मण दरु करणे वा
िनयमानक
ु ु ल करणे
5) भाडेपpयाने /कqजेहrकाने िदले या शासिकय
जमीनीची शत भगं ाची 6करणे शाधनु काढणे व काय वाही
करणे.
6) शासिकय जमीनीची माहीती संकलीत करणे व
नkदवहया अmावत करणे.
7) शासिकय जमीनीमXये िवहीर,तळी,तलाव,जॅकवेल
इ.बांधyयासाठी शासिकय जमीन देण.े
8) धािमक बाबीJया अनिधकृत बांधकामाबाबत
शासनाकडे पB यवहार करणे.
9) वधा परीसर नकाशा
अ.का./क.ली 1) पैसेवारी जाहीर करणे.
िज.म.अ. 2) गाव नमनु ा मागणी पBक पाठिवणे व तालrु याला नमनु े
परु िवणे
3) तलीठी साझा पणु  रचना
4) वाडयाचे महसल
ु ी गावात Mपांतर करणे
5) पज 5यमान आकडेवारी संकलीत करणे

3
4

5

कोणIया
अिभ6ाय
कायदा/िनयम
/शासन/िनण य/
पVरपBकानस
ु ार
म.ज.म.अिधिनयम
1966 व Iया
अंतग त िनयम

6

7

8

9

10

6) खरीप अनदु ान व िपकांवरील िविवध रोगांकरीता
शासनाने महसल
ु िवभागास िदले या
अनदु ानाचे तहिसलदारांमाफत वाटप व िनयंBण
अ.का. नझल
ु 1) नझल
ु जमीन िव1@ परवानगी देणे
2) अनिधकृ त अकृ िषक वापराJया 6करणांची छाननी
करणे
3) नगरपािलका हvीतील िनवासी, वािणnय, िबनशेती
परवानगीबाबत.
4) अकृिषक कर आकारणी 6माणदर िन|चीत करणे.
5) िबनशेती शोध मोिहम व अनिधकृ त बांधकाम 6करणी
काय वाही करणे.
6) औmोिगक अकृिषक वापर साहाNयभूत सिमती.
क.ली रामो 1) मा. सवxJच 5यायालय, मा.उJच 5यायालय, तसेच
इतर 5यायालयामXये दाखल झाले या महसल
ु िवषयक
दायामXये संबंिधत िवभागांना पVरJछेद िनहाय अहवाल
तयार करyयासाठी तहिसलदार/उिवअ यांना 6ािधकृत
करणे व Iयाबाबत िज हा सरकारी विकल व मा.
5यायालयास कळिवणे.
2) उिवअ आिण तहिसलदार यांची दौरा दzनिदनी मंजरु
करणे.
3) महसल
ु अिधकारी यांचेकडुन संवधै ािनक व महसल
ु
अिपल िववरणपB तयार कMन मा. आय<
ु , नागपरु
िवभाग, नागपरु यांना सादर करणे.
4) ऐपितचे 6माणपB.
5) भदु ान जमीन िवषयक 6करणे हाताळणे
क.ली. राले
1) शासिकय वसल
ु ी अ,ब,क पBक तयार करणे व दरमहा
आढावा घेणे
2) देव8थान कॅ शअलौ5स
3) जमा रकमांचा व खच रकमांचा ताळमेळ घेणे
4) िज हापरीषद, ामपंचायत, पंचायत सिमती यांना
अनदु ान वाटप करणे.
क.ली िसलCग 1) िसलCग जमीन िव1@बाबत 6करणे
2) आिदवासी य<Cची जमीन अ5य आिदवासीस िव1@
परवानगीबाबत 6करणे
3) आिदवासी य<Cची जमीन िबगर आिदवासी य<@स
िव1@दारे ह8तांतरणाबाबतची 6करणे शासनास सादर
करणे.
4) आिदवासCJया जिमनी 6Iयािप त करणेबाबतचे 6करण
हाताळणे.
िशपाई
वग 4 नेमनु दलेली कामे

कलम 4 (1)(ब)(iii)
नमनु ा
िनण य 61@येतील पय व=े ण व जबाबदाराचे उ रवादीIव िनWीत कMन काय पXदतीचे 6काशन
(कामाचा 6कार/ नांव)
कामाचे )व/प:- जमीन शाखेमXये 6ा पBांचा िनपटारा करणे,6ा 6करणांवर काय वाही करणेसबं ंधी
तरतदु अिधिनयमाचे नाव:- भारत सरकार/महारा|} शासनाचे महसल
ु व वन िवभाग व सामा5य 6शासन िवभाग व इतर
िवभागाचे महIवाचे िनण य. तसेच महारा|} जमीन महसल
ु , 1966 व Iयाखालील िनयम, आदी कायदे िनयम :जमीन शाखा
शासन िनणय व प@रप&के , कायदे,िनयम, अिधिनयम व कायालयीन आदेश :- शासनाचे 6िसXदी 6माणे.
अ.1. कालावधी िदवस कामासाठी जबाबदार अिधकारी
1

-

अिभ6ाय

िज हािधकारी
6भारी अिधकारी- जमीन शाखा
तहिसलदार सामा5य
सह. अिध=क
अवल कारकून -3
किनS िलपीक -4

कामाचे कटीकरण
अ.
1.
1

काम/काय /

कामाचे 6माण

आिथ क ल=

अिभ6ाय

कलम 4 (1)(ब)(iv) नमनु ा- ब
$येक कामाची कालमयादा
अ. काम/काय /
िदवस /तास पणु 
1. िनयम/अिधिनयम/कायदा करyयासाठी तो
कालावधी
1 जमीन शाखेत महारा|} काया लयीन
जमीन महसल
ु , 1966 व कामकाजाची वेळ
Iयाखालील िनयम, आदी
कायदयांतग त 6करणांवर
काय वाही करणे.

जबाबदार अिधकारी

त1ार
िनवारण
अिधकारी
1.उपिज हािधकारी, सामा5य संबंिधत
2.तहिसलदार, सामा5य
शाखा 6मख
ु .
3. सहा. अिध=क

िज9हािधकारी कायालय जमीन शाखेतील कामाशी संबंधीत िनयम/अिधिनयम
अ.1.
1.

सचु ना पVरपBकानस
िनयम 1मांक व वष
अिभ6ाय
ु ार िदलेले िवषय
महसूल व वन िवभाग अंतग त इतर शासन 6िसXदी 6माणे
संक@ण िवषय

िज9हािधकारी कायालय जमीन शाखेतील कामाशी संबंधीत शासन िनणय
अ.1. शासन िनणयानस
ु ार िदलेले िवषय
1.
जमीन शाखेत 6ा 6करणे/ पBे यांवर
िनयमांनस
ु ार व आिद जमीन िवषयाशी
संबंिधत कायदयांतग त काय वाही करणे,
िनपटारा करणे.
मािहती अिधकार अंतग त 6ा अज

िनयम 1ं मांक व िदनांक
अिभ6ाय
जमीन शाखेत महारा|} जमीन
महसल
ु , 1966 (खंड 1 ते 5) व
Iयाखालील िनयम आदी कायदे
मा.अ.अिधिनयम,2005

कलम 4 (1)(ब)(V) नमुना- क
िज9हािधकारी कायालय जमीन शाखेतील कामाशी संबंधीत प@रप&के
अ.1.
1.

शासन पVरपBकानस
ु ार िदलेले िवषय
जमीन शाखेत 6ा 6करणे/ पBे यांवर
िनयमांनस
ु ार व आिद जमीन िवषयाशी
संबंिधत कायदयांतग त काय वाही करणे,
िनपटारा 6करणे
मािहती अिधकार अंतग त 6ा अज 6करणे

पVरपBक 1ं मांक व िदनांक
अिभ6ाय
जमीन शाखेत महारा|} जमीन
महसल
ु , 1966 (खंड 1 ते 5) व
Iयाखालील िनयम आदी कायदे
मा.अ.अिधिनयम,2005

कलम 4 (1)(ब)(V) – नमनु ा-ड
िज9हािधकारी कायालय जमीन िवभागातील कामाशी संबंधीत आदेश/धोरणा$मक प@रप&के
अ.1.
1.

िवषय
शासिकय जमीन िवषयक 6करणे मंजरु करणे,
नतु णीकरण करणे, अकृषक कामे, िपक
परीि8थती, पैसेवारी, कृ षी गणना, फे रफार,
तालक
ु ा पनु  रचना, महसल
ु ी गावे घोषीत करणे,
िपकांचे संय<
ु सव=ण, अ-ब-क िववरणे, महसल
ु
वसल
ु ी, आर.आर.सी 6करणे, महसल
ु
5यायालयीन 6करणे, गावठाण िवषयी 6करणे इ.
6करणे

1मांक व िदनांक
जमीन शाखेत महारा|}
जमीन महसल
ु , 1966
(खंड 1 ते 5) व
Iयाखालील िनयम आदी
कायmांतग त हाताळyयात
आलेली व येत असलेली
6करणे

अिभ6ाय

कलम 4 (1)(ब)(V) नमनु ा - इ
िज9हािधकारी कायालय जमीन शाखेतील उपल2ध द)तऐवजांची यादी
अ.
1.

द8ताऐवजाचा
6कार

1

अबकड

2
3
4

िवषय

संबिधत
य<@/पदनाम

शासिकय जमीन िवषयक 6करणे मंजरु करणे, अवल कारकून-3
नतु णीकरण करणे, अकृषक कामे, िपक परीि8थती, किनS िलपीक -4
पैसेवारी, कृ षी गणना, फे रफार, तालुका पनु  रचना,
महसल
ु ी गावे घोषीत करणे, िपकांचे संय<
ु सव=ण,
अ-ब-क िववरणे, महसल
ु वसल
ु ी, आर.आर.सी
6करणे, महसल
ु 5यायालयीन 6करणे, गावठाण
िवषयी 6करणे इ. 6करणे
मािहतीचा अिधकार
सव संबंधीत सभा
िनयंBण क=

य<@चे िठकाण
उपरो<
काया लयात
उपलqध
अस यास
अिभलेखागार

कलम 4 (1)(ब)(Vi)
जमीन शाखा िज9हािधकारी कायाम-ये उपल2ध द)ताऐवजाची वगवारी
अ.1. िवषय
1

द8ताऐवजाचा 6कार न8ती/म8टर/नkदप8ु तक,हाउचर, 6मख
ु
6करण इIयादी
बाबीचा
तपिशलवार
अ ब क ड शासिकय जमीन िवषयक 6करणे मंजरु करणे, नतु णीकरण करणे, अकृ षक कामे, िपक परीि8थती,
पैसेवारी, कृषी गणना, फे रफार, तालक
ु ा पनु  रचना,
महसल
ु ी गावे घोषीत करणे, िपकांचे संय<
ु सव=ण, अ-बक िववरणे, महसल
ु वसल
ु ी, आर.आर.सी 6करणे,
महसल
ु 5यायालयीन 6करणे, गावठाण िवषयी 6करणे इ.
6करणे

सरु ि=त
ठेवyयाचा
कालावधी
िनयमानुसार

कलम 4 (1)(ब)(Vii)
िज9हािधकारी कायालया'या प@रणामकारक कामाशी जनसामाIयांना स9ला मसलत करJयाची ?यव)था
अ.1 स लामसलतीचा काय 6णािलचे िव8ततृ कोणIया
पनु रावृ ी काळ
िवषय
वण न
अिधिनयमा/िनयमा
/पVरपBकादारे
1
--

कलम 4 (1)(ब)(Viii) – नमनु ा- अ
िज9हािधकारी कायालयातील समीतीची यादी िस-द करणे
अ. सिमतीचे नांव
1.
1.

अनस
ु िु चत जमाती व
इतर
पारंपारीक
वनिनवासी
(वनहrकाची
मा5यता) अिधिनयम,
2006 चे 6भावी
अंमलबजावणी बाबत
िज हा8तरीय सिमती

सिमतीचे
अXय=/सद8य/
सद8य सिचव

सिमतीचे उदी

िकती वेळा सभा
सभेचे
अिभाय
घेyयात
जनसामा5यांसाठी काय वृ ांत
येते
खल
ु ी आहे/नाही
िज हािधकारी,
उपिवभागीय
8
नाही
िलिहले
उपवनसंर=क वधा 8तरावरील वन हrक
जाते.
वनिवभाग वधा,
सिमतीने िशफारस
उपिवभागीय
के लेले दावे िनकाली
अिधकारी, वधा
काढणे
/आव/ िहंगणघाट,
उपिज हािधकारी,
सामा5य, 3 िज हा
परीषद अशासिकय
सद8य

कलम 4 (1)(ब)(Viii) – नमनु ा-ब
िज9हािधकारी कायालयातील शाखेतील िववीध सिम$यांचे अिधसभाची यादी िस-द करणे
अ. अिधसभाचे नांव
1.

सभेचे सद8य

सभेचे उिm

1.

िज हािधकारी,
उपवनसंर=क वधा
वनिवभाग वधा ,
उपिवभागीय
अिधकारी, वधा
/आव/ िहंगणघाट,
उपिज हािधकारी,
सामा5य, 3 िज हा
परीषद अशासिकय
सद8य

उपिवभागीय
8तरावरील वन
हrक सिमतीने
िशफारस के लेले
दावे िनकाली
काढणे

अनस
ु िु चत जमाती व
इतर
पारंपारीक
वनिनवासी
(वनहrकाची
मा5यता) अिधिनयम,
2006 चे 6भावी
अंमलबजावणी बाबत
िज हा8तरीय सिमती

िकती वेळा सभा
सभेचे
अिभाय
घेyयात येते जनसामा5यां काय वृ ांत
साठी खल
ु ी
आहे/ नाही
8
नाही
िलिहले जाते.

कलम 4 (1)(ब)(Viii) – नमनु ा - क
िज9हािधकारी कायालयातील प@रषदाची यादी िस-द करणे
अ.1. पVरषदेचे नांव पVरषदेचे पVरषदेचे िकती वेळा सभा जनसामा5यांसाठी सभेचे
सद8य उदी
घेyयात येते खल
काय वृ ांत
ु ी आहे/ नाही
-

-

-

-

-

-

-

कलम 4 (1)(ब)(Viii) – नमनु ा-ड
िज9हािधकारी कायालयातील सं)थाची यादी िस-द करणे
अ.1. सं8थेचे नांव
-

-

सं8थेचे सं8थेचे
सद8य उदी
-

-

िकती वेळा सभा जनसामा5यांसाठी सभेचे
घेyयात येते खल
काय वृ ांत
ु ी आहे/ नाही
-

-

-

कलम 4 (1)(ब)(ix)
िज9हािधकारी कायालयातील सं)थेची यादी कािशत करणे
अ.1. पदनाम
-

-

अिधकारी/ कम चारी
यांचे नांव, प ा

वग

Mजु िदनांक

दरु Xवनी 1मांक

एकुण वेतन

-

-

-

-

-

कलम 4 (1)(ब)( x)
िज9हािधकारी कायालयातील जमीन िवभागातील अिधकारी व कमचा-यांची वेतनांची िव)ततृ मािहती
यादी िस-दी करणे.
अ.1. वग

1

वग
3

वेतना Mपरेषा

इतर अन
ु ेय भ े
िनयमीत (महागाई, घरभाडे व 6वास भ ा
वाहतक
ु भ ा)
िनयमा6माणे
िज हािधकारी काया लयातील िनयमा6माणे
(आ8थापना/ लेखा लेखा िवभागातनु ा शासन
िवभागामाफत)
िनण या6माणे वेतन भ े अदा
के ले जातात.

िवशेष (6क प/
6िश=ण भ ा)

कलम 4 (1)(ब)( xi)
िज9हािधकारी कायालयातील मंजुर अंदाजप&क व खचाचा तपिशल याची िव)तृत माहीती कािशत करणे.
अ.1. अदांजपBक@य अनदु ान िनयमीत(महागाई,
वषा चे वण न
घरभाडे,शहर परु क,
वाहतक
ु भ ा
िनरंक
िनरंक िनरंक

अिधक अनदु ान अिभ6ाय
अपे=ीत अस यास
Mपये
िनरंक

कलम 4 (1)(ब)( xii) – नमनु ा- अ
िज9हािधकारी कायालयातील अनुदान वाटपा'या कायMमाची कायप-दती सन 201 -1 करीता कािशत करणे.
अ.1. लाभाथचे नांव / प ा अनदु ान लाभ याचे 8वMप िनवड पाBतेचे िनकष अिभ6ाय
िनरंक
िनरंक
िनरंक

कलम 4 (1)( ब)( xii) – नमनु ा-ब
िज9हािधकारी कायालयातील अनुदान वाटपा'या कायMमा अंतगत लाभाPयाची कायप-दती सन
2015 -16 करीता कािशत करणे.
अ.1. लाभाथचे नांव / अनदु ान लाभ/अनदु ान / िनवड पाBतेचे िनकष अिभ6ाय
प ा
रrकम याचे 8वMप
िनरंक
िनरंक
िनरंक

कलम 4 (1)( ब)( xiii)
िज9हािधकारी कायालयातील िमळणा-या सवलतीचा चालु वषाचा तपिशलवार मािहती कािशत
करणे. परवाना / परवानगी सवलतीचे कार.
अ.1 अन
ु ी परवा5याचा कालावधी
6कार
िनरंक
िनरंक

अन
ु ी /िब ला एकुण परवा5यांची िव8ततृ
परवाने संया
मािहती
िनरंक
िनरंक

कलम 4 (1)(ब)( xiv)
िज9हािधकारी कायालयातील मािहतीचे इले4Sॅािनक )व/पात साठिवलेली मािहती कािशत करणे.
अ.क द8ताऐवजाचा

िवषय

1

शाखेतील
िविवध न8ती
6करणे/िविवध
पBयवहार

अबकड

कोणIया इले4Sॅािनक मािहती
जबाबदार यि<
नम5ु यांत
िमळिवyयाची पXदत
लेखी/ तkडी
संबिं धत कम चारी

कलम 4 (1)(ब)(xv)
िज9हािधकारी कायालयातील उपल2ध सुिवंधाचा तVा कािशत करणे
अ.1. सिु वधाचा
6कार
1

वेळ

काय पXदती

िठकाण

काया लयीन
वेळेत

िनयमानस
ु ार

िज हािधकारी
काया लय वधा

जबाबदार
य<@
संबधं ीत
कम चारी

त1ार
िनवारण
6भारी
अिधकारी

कलम 4 (1)(ब)( xvi)
िज9हािधकारी कायालयातील शासकWय मािहती अिधकारी यांचे मािहतीचा तVा कािशत करणे.
अ. शासकWय मािहती अिधकारी.
अ.1 शासकWय मािहती पदनाम
.
अिधकारी यांचे नांव
1

काय =ेB

प ा/
दूरXवनी
1मांक
Lी. िननाद पैठणकर, तहिसलदार जमीन शाखा, 243446,
तहिसलदार सामा5य, सामा5य
िज.का. वधा 240872
िज हािधकारी
243117
काया लय,वधा

ई-मेल

अिपलीय
6ािधकारी

dcgenwardha@gmail.com

उपिज हािधकारी
(सामा5य)
िज.का.वधा

ब. सहाXयक शासकWय मािहती अिधकारी
अ. सहाXXक शासकWय
1. मािहती अिधकारी
यांचे नांव
1 Lी.महOP फुलझेले,
Lी.एस.पी. बोकडे,
Vरतीषा आर. वैरागडे
Lी.जी.सी.भज
ु ाडे,
कु. डी.एल. िनळकं ठे,
Lी. एस.एस. दबु े,
कु. वंदना रा. अवचट

पदनाम

काय =Bे

प ा/
दरु Xवनी

अ.का.
अ.का.
किल
अ.का.
किल
किल
किल

जमीन शाखा

ई-मेल

सेवााम रोड, dcgenwardha@gmail.com
िसहील
िज.म.अ. शाखा लाईन, वधा
नझल
ु शाखा
फोन
1.
राले शाखा
07152रामो शाखा
243117
िसलCग शाखा

6थम अिपलीय
6ािधकारी
तहिसलदार
सामा5य

क. अिपलीय अिधकारी
अ. अिपलीय
1. अिधकारी
यांचे नांव
1 Lी.वैभव
नावाडकर

पदनाम

काय =ेB

प ा/
दरु Xवनी

ई-मेल

उपिज हािधकारी जमीन शाखा, 07152-243446, dcgenwardhagmail.com
(सामा5य)
िज.का.वधा
240872

ितीय अिपलीय
6ािधकारी
मा.राnय मािहती
आय<
ु , नागपूर

कलम 4 (1)(ब)( xvii)
िज9हािधकारी कायालयातील कािशत मािहती.
अ.1. काया लय/ मािहती अिधकारी
सहा.मािहती अिधकारी
शाखेचे नांव
1.
जमीन शाखा तहिसलदार सामा5य,िज.का. अवल कारकून/ िलपीक
07152-243117,
243446

अिपलीय अिधकारी
उपिज हािधकारी (सामा5य),
िज.का.,वधा
07152- 243446/ 240872

कलम 4(1)(ब)(क)
सवसामाIय लोकांशी संबंधीत मह$वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशना
करीता तयार करणे व िवत@रत करणे.
मािहती –िनरंक
कलम 4(1)(ब)(ड)
कलम 4(1)(ब)(ड) सवसाधारणपणे आप9या कायालयात होणा-या शासकWय/अधIयायीक
कामकाजा'या कारांची यादी तयार करणे घेतले9या िनणयाबाबत काय करJयांची मीमांसा या पुढे
देJयांत येईल असे जाहीर करणे.
मािहती --िनरंक

