कलम 4(1)(b)(ii) नमुना (अ)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अवधकारी ि
कमम चारी याांच्या अवधकाराांचा तपशील

अ
अनु.
क्र.

पदनाम

अवधकार - आर्थथक

कोणत्या कायद्या/ वनयम/
शासनवनणमय / पवरपत्रकानुसार

अवभप्राय

1

2

3

4

5

माहहती हनरं क
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कलम 4(1)(b)(ii) नमुना (अ)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अवधकारी ि कमम चारी
याांच्या अवधकाराांचा तपशील

ब
अनु.
क्र.

पदनाम

अवधकार - आर्थथक

कोणत्या कायद्या/ वनयम/
शासनवनणमय / पवरपत्रकानुसार

अवभप्राय
5

1

2

3

4

1

हिभागीय
आयुक्त
कोंकण हिभाग

नायब तहहसलदार संिगातील अहधका-यांना
तहहसलदार संिगात पदोन्नती दे ण्यासाठी
गठीत केलेल्या हनिड सहमतीचे अध्यक्ष
म्हणून काम पाहणे आहण हनिडसहमतीची
बैठक घे ऊन हनिडसूची तयार करणे.

शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.एसएनएल/1289/574/
अ/ई-3,
हद.27.6.89 ि शासन, महसूल ि िन
हिभागाचे
असाधारण
राजपत्र
हद.05.07.1988.

2

--,,--

अिल कारकून ि मंडळ अहधकारी
संिगामधून नायब तहहसलदार संिगात
पदोन्नती दे ण्यासाठी
गठीत केलेल्या
हनिडसहमतीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहणे
आहण
हनिडसहमतीची
बैठक
घे ऊन
हनिडसूची तयार करणे.

शासन,महसूल ि िन हिभागाकडील
नायब
तहहसलदारांच्या
पदािरील
पदोन्नतीसाठी हनिडसूची (तयार करणे ,
पहररक्षा करणे ि त्यात सुधारणा करणे )
हनयम, 2000 चे हनयम 3 ि 5.

3

--,,--

उपहजल्हाहधकारी/ तहहसलदार ि
तहहसलदार यांच्या बदल्या करणे.

नायब

1. शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक
क्र.एसआरव्ही-1097/
प्र.क्र. 2097/12,हद.27.11.1997
2. शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.टीआरएफ-11/2005/ प्र.क्र.152/
ई-1, हद.02.05.2005
3. शासन, महसूल ि िन हिभाग आदे श
क्रमांक संकीणण - 0616/ प्र.क्र.100/ई2, हद.22.06.2016.
4. शासन, महसूल ि िन हिभाग आदे श
क्रमांक संकीणण - 3016/ प्र.क्र.68/ई3, हद.22.06.2016
5. शासन, महसूल ि िन हिभाग आदे श
क्रमांक
एसआरव्ही2016/
प्र.क्र.170/ई-9, हद.23.06.2016

4

--,,--

उपहजल्हाहधकारी
(हनिडश्रेणी)
आहण
उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब
तहहसलदार संिगातील अहधकाऱयांच्या
हिशेष हिकलांगता रजा आहण अध्ययन रजा
या व्यहतहरक्त इतर सिण प्रकारच्या रजा मंजरू
करण्याचे अहधकार संबंहधत हिभागीय
आयुक्त यांना प्रत्यायोहजत करण्याबाबत...

महाराष्ट्र नागरी सेिा(रजा) हनयम, 1981
हनयम 29,
शासन, महसूल ि िन हिभाग
यांचेकडील हनणणय क्रमांक संकीणण 3016/प्र.क्र.139/
ई-3,
हद.
03.12.2016.

5

--,,--

उपहजल्हाहधकारी संिगातील अहधका-यांना
दक्षता रोध पार करण्यास परिानगी दे ण्याचे
अहधकार

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.एफबी-1184/4727/ई-1,
हद.21.04.1987 ि महाराष्ट्र नागरी
सेिा(िेतन) हनयम,1981 चा हनयम 37

6

--,,--

तहहसलदार संिगातील अहधका-यांना दक्षता
रोध पार करण्यास परिानगी दे ण्याचे
अहधकार

शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग
क्र.एसआरव्ही-1080/12,
हद.18.03.1980 ि महाराष्ट्र नागरी
सेिा(िेतन) हनयम,1981 चा हनयम 37
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7

--,,--

नायब
तहहसलदार
ि
लघुलेखक/
लघुटंकले खक
संिगातील
अहधकारी/
कमणचारी यांना दक्षता रोध पार करण्यास
परिानगी दे ण्याचे अहधकार

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसआरव्ही1080/12,
हद.18.03.1980 ि महाराष्ट्र नागरी
सेिा(िेतन) हनयम,1981 चा हनयम 37

8

--,,--

उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब
तहहसलदार
संिगातील
अहधका-यांना
पारपत्रासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दे णे

1) शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1085/
1318/31/अकरा, हद.30.09.1985
2) शासन, महसूल ि िन हिभाग पत्र
क्र.संहकणण -1193/5503/प्र.क्र.
123/ ई-1, हद.14.09.1994.

9

--,,--

उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब
तहहसलदार संिगातील अहधका-यांना मराठीहहदी भाषा पहरक्षा उत्तीणण होण्यापासून सूट दे णे

1) महाराष्ट्र शासकीय कमणचारी मराठी
भाषा पहरक्षा हनयम, 1987 हनयम 4
2) शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग
हनणणय
क्र.मभाप/1083/1448/
20, हद.01.12.1984.
3) शासन हनणणय क्र.हहभाप/1080/
131/20, हद.25.05.1981.

10

--,,--

हिभागीय
आयुक्त
यांचे
अहधनस्त
हजल्हाहधकारी,
उप
आयुक्त,
उप
हजल्हाहधकारी यांचे गोपनीय अहिाल हलहीणे ,
पुनर्विलोकन करणे आहण संस्करण ि जतन
करणे (उपहजल्हाहधकारी सोडू न ) तसेच
गोपनीय अहिालामधील उत्कृ ष्ट्ट शेरे तसेच
प्रहतकूल शेरे संबंधीतांस कळहिणे

शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय
क्र.सीएफआर-1291/प्र.क्र.36195/ तेरा,
हद.01.02.1996.

11

--,,--

पहरहिक्षाधीन
नायब
तहहसलदारांिर
पहरहिक्षाधीन
कालािधी
मधील
प्रहशक्षणासंबंधी
सहनयंत्रण
ठे िणे
ि
पहरहिक्षाधीन नायब तहसहलदारांना शासनाने
हनर्वदष्ट्ट केलेल्या पध्दतीने प्रहशक्षण दे ण्यासाठी
कायणयोजना तयार करुन अंमलात आणणे.

शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.एसआरव्ही-1098/प्र.क्र.46/ई-9,
हद.15.07.2000

12

--,,--

अिल कारकून ि मंडळ अहधकारी
संिगामधील
कमणचा-यांची
हिभागीय
पातळीिरील जेष्ट्ठता यादी तयार करुन प्रहसध्द
करणे.

शासन, महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसआरव्ही-102000/प्र.क्र.127/ ई9, हद.09.10.2000

13

--,,--

नायब तहहसलदार संिगातील अहधका-यांची
जेष्ट्ठता यादी तयार करुन प्रहसध्द करणे

शासन,महसूल ि िन हिभाग, अहधसूचना
हद.24.03.1980.

Maharashtra
Naib
Tahsildars
(Recruitment, Fixation of Seniority &
Confirmation Rules 1980)

14

--,,--

लघुलेखक(उ.श्रे.),
लघुलेखक(हन.श्रे.),
लघुटंकले खक संिगातील कमणचा-यांच्या
सेिापुस्तकात नोंदहिलेल्या जन्मतारखे त
सेिेत प्रिेश केल्याच्या हदनांकापासून 5
िषाच्या आत दुरुस्ती करण्याचे अहधकार

महाराष्ट्र
नागरी
सेिा
(सेिेच्या
सिणसाधारण शती) हनयम, 1981 चे
हनयम 38(2)(एफ)

15

--,,--

तलाठी संिगातील कमणचा-यांच्या बाबतीत
धोरणात्मक
बाबी
सोडू न
इतर
आस्थापनाहिषयक
प्रशासकीय
बाबींचे
अहधकार.

शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.इएसटी-2002/प्र.क्र.60/ई-1,
हद.04.04.2002.

16

--,,--

आदशण तलाठी पुरस्कार दे ण्यासाठी गठीत
केलेल्या सहमतीचे अध्यक्ष म्हणून अहधकार.

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.सकीणण -1095/प्र.क्र.43/ई-10,
हद.29.08.1996.
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17

--,,--

गट-क च्या कमणचा-यांना पदोन्नतीच्या संदभात
मानीि हदनांक दे ण्याबाबतचे अहधकार.

शासन पहरपत्रक क्र.इएसटी-2002/
प्र.क्र.2/2002/12, हद.06.06.2002

18

--,,--

अहतहरक्त िेतन ि हिशेष िेतन मंजरू
करण्याचे अहधकार

1) महाराष्ट्र नागरी सेिा (िेतन) हनयम,
1981 चा हनयम 56.
2) शासन,हित्त हिभाग हनणणय क्र.िेतन1491/प्र.क्र.128/91/
सेिा-3,
हद.29.03.1994

19

--,,--

हिभागीय
आयुक्तांच्या
प्रशासकीय
हनयंत्रणाखालील अराजपहत्रत कमणचा-यांच्या
िेतनिाढी रोखून ठे िण्याचे अहधकार.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (िेतन) हनयम,
1981 चा 36.

20

--,,--

अराजपहत्रत कमणचा-यांच्या बाबतीत एक
िषापयणत हिशेष ककणरोग रजा मंजरू करण्याचे
अहधकार.

महाराष्ट्र नागरी सेिा(रजा) हनयम, 1981
चा हनयम 79 खालील पहरहशष्ट्ट 3 मधील
हनयम 4

21

--,,--

िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-याच्या
आंतरहिभाग बदलीचे अहधकार.

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.टीआरएफ-1058/86993/ई,
हद.23.09.1958

22

--,,--

िगण-3 ि िगण -4 च्या कमणचा-याच्या
आंतरहजल्हा बदलीचे अहधकार.

शासन, महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.3249/51, हद.28.02.1952

23

--,,--

तलाठी
संिगातील
कमणचा-याच्या
आंतरहिभाग बदलीचे अहधकार.

शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.टीआरएफ-1089/प्र.क्र.335/ई-10,
हद.20.09.1990

24

--,,--

बृहन्मुंबईतील शासकीय कायालयातील
हलपीकिगीय पदे महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग
पुरस्कृ त कमणचा-यांच्या मुंबईबाहे र बदली
करण्याचे अहधकार

शासन, महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसएससी-1082/चौदा-अ,
हद.21.04.1982

25

--,,--

शासकीय सेिेतील हििाहीत महहला कमणचायांच्या बदल्या संबंधीचे अहधकार

शासन पहरपत्रक क्र.एसआरव्ही-1087
/सीआर-49/16-अ, हद.14.03.88

26

--,,--

तलाठी संिगातून मंडळ अहधकारी संिगात
पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र महसूल अहण ता पहरक्षा
हनयम, 1998 अन्िये घे णे.

शासन, महसूल ि िन हिभाग अहधसूचना
क्र.संकीणण -1093/प्र.क्र.2/
ई-10,
हद.04.06.1998

27

--,,--

हलपीक संिगातून अिल कारकून संिगात
पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र महसूल अहण ता पहरक्षा
हनयम, 1999 अन्िये घे णे

शासन, महसूल ि िन हिभाग अहधसूचना
क्र.पहरक्षा-1285/2775/
प्र.क्र.339/भाग-2/ई-7,
हद.07.07.1999

28

--,,--

हलपीक-टं कलेखक संिगातील कमणचायांसाठी असले ली हिभागीय दुययम सेिा
पहरक्षा घे णे.

शासन पत्र महसूल ि िन हिभाग
क्र.पहरक्षा-1492/प्र.क्र.8/ई,
हद.07,06.1992

29

--,,--

गट-क ि ड(िगण-3 ि 4 ) मधील कमणचायांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने
त्यांची कंु ठीतता घालहिण्यासाठी िहरष्ट्ठ
िेतनश्रेणीचा लाभ दे णेसाठी गठीत केलेल्या
सहमतीचे अध्यक्ष म्हणून असलेले अहधकार.

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय
क्र.एसआरव्ही/2001/प्र.क्र.283/ई-9, हद.
04 जुलै,2001.

30

उपआयुक्त
(महसूल)

िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-यांच्या रजा मंजरू
करण्याचे अहधकार िाहनचालक यांच्या
आस्थापना हिषयक सिण बाबी, िगण-3 च्या
कमणचा-यांच्या अंतगणत बदल्या करणे ि
तदनुषंगाने येणारी आस्थापना हिषयक कामे
करण्याचे अहधकार आहण िगण-4 च्या
कमणचा-यांची आस्थापना हिषयक कामांचे
अहधकार.

हिभागीय आयुक्त कोकण हिभाग
यांचेकडील आदे श क्र.मशा/काया-2/
प्रशासन /2755, हद.01.12.1993.
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कलम 4(1)(b)(ii) नमुना (अ)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अवधकारी ि
कमम चारी याांच्या अवधकाराांचा तपशील

क
अनु.
क्र.

पदनाम

अवधकार - फौजदारी

कोणत्या कायद्या/ वनयम/
शासनवनणमय / पवरपत्रकानुसार

अवभप्राय

1

2

3

4

5

माहहती हनरं क
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कलम 4(1)(b)(ii) नमुना (अ)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अवधकारी ि
कमम चारी याांच्या अवधकाराांचा तपशील

ड
अनु.
क्र.

पदनाम

अवधकार - अधम न्यायीक

कोणत्या कायद्या/ वनयम/
शासनवनणमय / पवरपत्रकानुसार

अवभप्राय
5

1

2

3

4

1

महसूल हिभागाच्या िगण-1 ि िगण-2 च्या
अहधका-यांना हनलंहबत करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 मधील हनयम 4

2

हिभागीय आयुक्त
कोंकण हिभाग
--,,--

महसूल हिभागाच्या िगण-1 ि िगण-2 च्या
हनलंबीत अहधका-यांहिरुध्द सहा महहन्यात
हिभागीय चौकशी सुरु करणे/ न्यायीक
बाबतीत खटला दाखल करणेबाबत
पोलीस खात्याकडे पाठपुरािा करणे.

शासन,सामान्य
प्रशासन
हिभागा
पहरपत्रक क्र.सीडीआर-1387/1776/
47/अकरा, हद.25.02.1988.

3

--,,--

सहा महहन्यात िरीलप्रमाणे कायणिाही
झाली नाही तर त्यांना पुन:स्थाहपत करणे.

शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक क्र.सीडीआर-1387/1776/
47/अकरा, हद.25.02.1988.

4

--,,--

िगण-1 ि िगण-2 चे अहधकारी (निीन
िेतनश्रेणी 8000-13500) यांच्याहिरुध्द
जबर/ सौम्य हशक्षेसाठी हिभागीय चौकशी
सुरु करणे , त्या अनुषंगाने जोडपत्र 1 ते 4
मध्ये दोषारोपपत्र तयार करुन बजािणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 च्या हनयम 6(2)
खालील
दुस-या
ि
हतस-या
परं तक
ु ानुसार हिभागीय आयुक्त सक्षम
आहे त ि हनयम 8 ि 10 अन्िये.

5

--,,--

दोषारोप अमान्य केल्यास चौकशी
अहधकारी ि सादरकता अहधकारी यांची
हनयुक्ती करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 चे हनयम 8(2) ि 8(5).

6

--,,--

चौकशी अहधकारी यांचा चौकशी अहिाल
प्राप्त झालेिर प्रत
कमणचा-यास दे णे

शासन,सामान्य
प्रशासन
हिभाग
पहरपत्रक क्र.सीडीआर-1091/सीआर67/91/ अकरा, हद.28.07.1992.

7

--,,--

प्राप्त झालेल्या चौकशी अहिालाच्या
अनुषंगाने प्रकरणाची छाननी करणे ,
आिश्यक तेथे लोकसेिा आयोगाचा
सल्ला घे णे आहण हनयम 5 मधील
हकरकोळ हशक्षेचे आदे श हनगणहमत करुन
कमणचा-यास कळहिणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 चे हनयम 9 ि 11.

8

--,,--

अहधका-यास हनयम 5 मधील जबर हशक्षा
करणेच्या हनष्ट्कषाप्रत आल्यास हनयुक्ती
प्राहधकारी म्हणून शासनास प्रस्ताि सादर
करणे

शासन, महसूल ि िन हिभाग
पहरपत्रक
क्र.सीडीअे/1088/सीआर/55/ई-4,
हदनांक 29.12.1988.

9

--,,--

सेिाहनिृत्त
अहधका-यांच्या
बाबतीत
हनिृत्तीिेतन कपात करणे ही हशक्षा
बजाहिता येणेसारखी नसल्याने ि ती
बजाहिणेस शासन सक्षम असल्याने
शासनास प्रस्ताि सादर करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम, 1982 मधील हनयम 27.

10

--,,--

सौम्य हशक्षेसाठी सुरू केलेल्या हिभागीय
चौकशी प्रकरणात दोषारोप पत्र बजािून
हनिेदन प्राप्त झालेिर छाननी करून
हनयम 5 मधील हकरकोळ हशक्षेचे आदे श
हनगणहमत करून कमणचा-यास कळहिणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अहपल)
हनयम, 1979 च्या हनयम 10.
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11

--,,--

हिभागीय चौकशी/ न्यायीक कारिाईचे
अंहतम आदे श हनगणहमत झाले िर त्यांचा
हनलंबनाधीन कालािधी हनयमानुकुल
करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (पदग्रहण अिधी,
स्िीयेतर सेिा आहण हनलंबन, बडतफी
ि सेिेतन
ू
काढू न टाकणे यांच्या
काळातील प्रदाने) हनयम, 1981 मधील
हनयम 70.

12

--,,--

प्रादे हशक हिशेष अहधकारी हिभागीय
चौकशा आहण हजल्हा चौकशी अहधकारी
यांच्याकडे प्रलंहबत असलेल्या प्रकरणांचा
आढािा घे ऊन, जर तात्काळ हनकाली
काढणे आिश्यक िाटत असेल तर हकिा
चौकशी पूणण होण्यास हिलंब झाला असेल
आहण
पुढील
हिलं ब
टाळण्याची
आिश्यकता आहे असे िाटत असेल तर
महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अहपल)
हनयम, 1979 मधील हनयम 8(2) ि
8(5) अन्िये चौकशी अहधकारी ि
सादरकता अहधकारी यांच्या पूिीच्या
हनयुक्तीच्या आदे शात सुधारणा करून
अन्य अहधका-याकडे िगण करण्याचे
हिशेष रूपाने अहधकार

शासन,
सामान्य
प्रशासन
हिभागाकडील
क्र.सीडीआर1097/प्र.क्र.10/97/ अकरा, हदनांक
17.02.1998 तसेच महाराष्ट्र नागरी
सेिा (हशस्त ि अहपल) हनयम, 1979
मधील हनयम 7 चे पोटहनयम (क).

13

--,,--

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम, 1982 च्या हनयम 123 (1) चा
नमुना क्रमांक 7 चा पहरच्छे द 293 (अ)
नुसार ना हिभागीय चौकशी ि नादे य
प्रमाणपत्र हनगणहमत करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम, 1982 मधील हनयम 27 ि
शासकीय येणेबाबत हनयम 125, 132.
1) शासन, महसूल ि िन हिभाग
पहरपत्रक
क्र.पीईएन-1177/
1907/
(693)ई2,हद.08.06.1978.
2) शासन, हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र.
सेहनिे-1090/190/सेिा-4,
हद.25.03.1991.
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कलम 4(1)(b)(ii)
नमुना (ब)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अवधकारी ि
कमम चारी याांच्या कतमवयाांचा तपशील - आर्थथक कतमवये
अनु.
क्र.

पदनाम

कतमवये

कोणत्या कायद्या/ वनयम/
शासनवनणमय / पवरपत्रकानुसार

अवभप्राय

1

2

3

4

5

माहहती हनरं क

Page 8 of 44

कलम 4(1)(b)(ii)
नमुना (ब)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अवधकारी ि
कमम चारी याांच्या कतमवयाांचा तपशील - प्रशासकीय कतमवये
अनु.
क्र.

कोणत्या कायद्या/ वनयम/ शासनवनणमय
/ पवरपत्रकानुसार

पदनाम

कतमवये

1

तहहसलदार
(आस्थापना)

कोकण हिभागामधील आस्थापना
हिषयक बाबी हाताळणे , आस्थापना
शाखेमधील नायब तहहसलदार-2,
अव्िल कारकून-4 ि हलहपकटं कले खक-3
यांच्या
आस्थापना
हिषयक कामकाजाचे बाबत पयणिेक्षण
करणे.
त्यांनी
सादर
केलेल्या
पत्रव्यिहाराच्या फाईल्स तपासून मा.उप
आयुक्त
(महसूल)
यांचेमाफणत
मा.हिभागीय
आयुक्त
यांचेकडे
पाठहिणे.

2

नायब
तहहसलदार
(इएसबी)

नायब
तहहसलदार
संिगातील
अहधकाऱयांच्या हिशेष हिकलांगता
रजा आहण अध्ययन रजा या व्यहतहरक्त
इतर सिण प्रकारच्या रजा मंजरू
करण्याचे अहधकार संबंहधत हिभागीय
आयुक्त
यांना
प्रत्यायोहजत
करण्याबाबत...

महाराष्ट्र नागरी सेिा(रजा) हनयम, 1981
हनयम 29,
शासन, महसूल ि िन हिभाग यां चेकडील
हनणणय क्रमां क संकीणण -3016/प्र.क्र.139/
ई-3, हद. 03.12.2016.

सेिाहनिृत्ती नंतर हशल्लक अर्वजत
रजेचे रजा रोखीकरण एकूण 300
हदिस पयंत.

शासन,हित्त हिभाग हनणणय क्र.अरजा/
2471/8/सेिा-9, हद.15.01.2001.

नायब तहहसलदार संिगातील अहधकायांचे अहतहरक्त पदभाराचे हिशेष िेतन
मंजरू करण्याबाबत

शासन हनणणय क्र.पीएिाय/1277/सीआर/
993/एसआर-3, हद.16.11.1987.

पहरहिक्षाधीन नायब तहहसलदारांचे
प्रहशक्षण आयोहजत करणे , प्रहशक्षण
कालािधीत हनयुक्त्या दे णे, प्रहशक्षण
पूणण झाल्यािर हनयहमत हनयुक्तीचे
प्रस्ताि शासनाकडे सादर करणे

शासन,महसूल ि िन हिभाग आदे श
क्र.एसआरव्ही/102001/प्र.क्र.229/ई-9,
हद.07.11.2001 ि शासन, महसूल ि िन
हिभाग हनणणय क्र.एसआरव्ही/1099/
प्र.क्र.46/ई-9, हद.06.11.2001.

नायब तहहसलदार संिगातील अहधकायाच्या बदल्या करण्याचे अहधकार
मा.हिभागीय आयुक्तांना आहे त.
त्यानुसार हजल्हयात 5 िषण ि पदांिर 3
िषण सेिा झालेल्या पात्र नायब
तहहसलदारांच्या
शासहकय
हनयमाप्रमाणे बदल्या करणे.

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसआरव्ही/1097/प्र.क्र.20/97/बारा
हद.27.11.1997.

अव्िल कारकून/ मंडळ अहधकारी
संिगातून नायब तहहसलदार संिगात
पदोन्नती दे ण्यासाठी हनिडसूची तयार
करणे.

नायब
तहहसलदारांच्या
पदािरील
पदोन्नतीसाठी हनिडसूची (तयार करणे ,
पहररक्षा करणे ि त्यात सुधारणा करणे )
हनयम, 2000 चे हनयम 3 ि 5.
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अवभप्राय

3

अव्िल करकून
(आस्थापना-1)

हननािी ि खोटया सहीने शासनाकडे
आलेल्या
अजािर
कायणिाही
करणे बाबत
चौकशी
अजण,
खोटयासहीने करण्यात आलेला आहे
असे चौकशीअंती आढळू न आल्यास
असे अजण कोणतीही कायणिाही न करता
ते दप्तरी दाखल करणे.

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र. शाकाप/10.01/948/प्र.क्र.55/01/18
(र.ि.का.), हद.29.07.2003.

अव्िल कारकून ि मंडळ अहधकारी या
संिगातील
कमणचा-यांना
नायब
तहहसलदार
संिगात
पदोन्नती
दे ण्यासाठी
हिभागीय
स्तरािरील
एकहत्रत जेष्ट्ठता यादी तयार करुन
प्रहसध्द करणे.

नायब
तहहसलदारांच्या
पदािरील
पदोन्नतीसाठी हनिडसूची (तयार करणे ,
पहररक्षा करणे ि त्यात सुधारणा करणे )
हनयम, 2000 चे हनयम 3 ि 5.

तहहसलदार संिगातील अहधकाऱयांच्या
हिशेष हिकलांगता रजा आहण
अध्ययन रजा या व्यहतहरक्त इतर सिण
प्रकारच्या रजा मंजरू
करण्याचे
अहधकार संबंहधत हिभागीय आयुक्त
यांना प्रत्यायोहजत करण्याबाबत...

महाराष्ट्र नागरी सेिा(रजा) हनयम, 1981
हनयम 29,
शासन, महसूल ि िन हिभाग यां चेकडील
हनणणय क्रमां क संकीणण -3016/प्र.क्र.139/
ई-3, हद. 03.12.2016.

सेिाहनिृत्ती नंतर हशल्लक अर्वजत
रजेचे रजा रोखीकरण एकूण 300
हदिसापयंत.

शासन, हित्त हिभाग हनणणय क्र.अरजा/
2471/8/सेिा-9, हद.15.01.2001.

तहहसलदार संिगातील अहधका-यांचे
अहतहरक्त पदभाराचे हिशेष िेतन मंजरू
करण्याबाबत.

शासन, हित्त हिभाग हनणणय क्र.पीएिाय/
1277/सीआर-993/एसआर-3,
हद.16.11.1978.

पारपत्रासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दे णे

शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1085/1318/31/अकरा,
हद.30.09.1985.

तहहसलदार संिगातील अहधकारी
यांचेहिरूध्द तक्रारी अजाची चौकशी
करून कारिाई करणे.

1) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक
क्र.सीडीआर/161-डी,
हद.31.02.1962.
2) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक क्र शाकाप/ 1085/58/18
(र ि भा), हद.07.05.1985.
3) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक क्र.शाकाप/1096/850/18
(र ि का), हद.27.12.1996.
4) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक
क्र.शाकाप-1098/58/
प्र.क्र.5/98/18 (र ि का),
हद.03.07.1998.
5) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक
क्र.शाकाप/1001/948/
प्र.क्र55/01/18(र ि का),
हद.03.07.1998.

तहहसलदार संिगातील अहधकारी यांचे
गोपनीय अहिालाचे संस्करण ि जतन
करणे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय
क्र.सीएफआर-1295/प्र.क्र.36/95/तेरा
हद.01.02.1996.
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तहहसलदार संिगातील अहधका-यांना
मराठी-हहदी भाषा पहरक्षा उत्तीणण
होण्यापासून सूट दे णे

1) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग
हनणणय क्र.मभाप/1083/1448/20,
हद.01.12.1984.
2) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग
हनणणय क्र. हहभाप/1080/131/20,
हद.25.05.1981.

पहरहिक्षाधीन
तहहसलदार
यांना
प्रहशक्षण कायणक्रमानुसार िेळीच हिहिध
पदांिर हनयुक्त्या दे णेबाबत तसेच
पहरहिक्षाधीन कालािधी समाप्तीनंतर
शासनास अहिाल सादर करणे.
कायालयीन पत्रव्यिहार िेळीच सादर
करणे
4

अव्िल करकून
(आस्थापना-2)

उपहजल्हाहधकारी
(हनिडश्रेणी),
उपहजल्हाहधकारी
संिगातील
अहधकाऱयांच्या हिशेष हिकलांगता
रजा आहण अध्ययन रजा या व्यहतहरक्त
इतर सिण प्रकारच्या रजा मंजरू
करण्याचे अहधकार संबंहधत हिभागीय
आयुक्त
यांना
प्रत्यायोहजत
करण्याबाबत...

महाराष्ट्र नागरी सेिा(रजा) हनयम, 1981
हनयम 29,
शासन, महसूल ि िन हिभाग यां चेकडील
हनणणय क्रमां क संकीणण -3016/प्र.क्र.139/
ई-3, हद. 03.12.2016.

सेिाहनिृत्ती नंतर हशल्लक अर्वजत
रजेचे रजा रोखीकरण एकूण 300
हदिसापयंत.

शासन, हित्त हिभाग हनणणय क्र.अरजा/
2471/8/सेिा-9, हद.15.01.2001.

उपहजल्हाहधकारी संिगातील अहधकायांचे अहतहरक्त पदभाराचे हिशेष िेतन
मंजरू करण्याबाबत

शासन, हित्त हिभाग हनणणय क्र.पीएिाय/
1277/सीआर-993/एसआर-3,
हद.16.11.1978.

उपहजल्हाहधकारी
संिगातील
पारपत्रासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दे णे

शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1085/1318/31/अकरा,
हद.30.09.1985.

उपहजल्हाहधकारी संिगातील अहधकारी
यांचेहिरूध्द तक्रारी अजाची चौकशी
करून कारिाई करणे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-161-डी, हद.31.02.1962.

उपहजल्हाहधकारी
संिगातील
अहधकारी यांचे गोपनीय अहिालाचे
संस्करण ि जतन करणे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय
क्र.सीएफआर-1295/प्र.क्र.36/95/तेरा,
हद.01.02.1996.

उपहजल्हाहधकारी संिगातील अहधकायांना मराठी-हहदी भाषा पहरक्षा उत्तीणण
होण्यापासून सूट दे णे

1) शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग
हनणणय क्र.मभाप/1083/1448/20,
हद.01.12.1984.
2) शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग
हनणणय क्र.हहभाप /1080/131/20,
हद.25.05.1981.

पहरहिक्षाधीन उपहजल्हाहधकारी यांना
प्रहशक्षण कायणक्रमानुार िेळीच हिहिध
पदांर हनयुक्त्या दे णेबाबत तसेच
पहरहिक्षाधीन कालािधी समाप्तीनंतर
शासनास अहिाल सादर करणे
कायालयीन पत्रव्यिहार िेळीच सादर
करणे
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5

अव्िल करकून
(आहिचौ)

कहनष्ट्ठ िगण ि िगण 1 च्या
अहधकाऱयाहिरूध्दची
हिभागीय
चौकशी प्रकरण ि त्याअनुषंगाने
हनलंबन
तसेच
न्यायीक
कारिाईबाबतची प्रकरणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 मधील हनयम 4
शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1387/ 1776/ 47/अकरा,
हद.25.02.1988.
महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम,1979 चे हनयम 6(2) खालील दुसया ि हतस-या परं तुकानुसार हिभागीय
आयुक्त सक्षम आहे त ि हनयम 8 ि 10
अन्िये.
महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 चे हनयम 8(2) ि 8(5).
शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1091/सीआर-67/91/
अकरा, हद.28.07.1992.
महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम,1979 चे हनयम 9 ि 11 नुसार
शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीअे/1088/सीआर/55/ई.4,
हद.29.12.1988.
महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन) हनयम,
1982 मधील हनयम 27.
महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अहपल)
हनयम, 1979 चे हनयम 10.
महाराष्ट्र नागरी सेिा (पदग्रहण अिधी,
स्िीयेतर सेिा आहण हनलंबन, बडतफी ि
सेिेतन
ू काढू न टाकणे यांच्या काळातील
प्रदाने ) हनयम,1981 मधील हनयम 70.

प्रादे हशक हिशेष अहधकारी हिभागीय
चौकशी
कोकण हिभाग ि
हजल्हाचौकशी अहधकारी याच्याकडील
चौकशीसाठी प्रलंहबत असलेल्या
प्रकरणांचा आढािा घे ऊन अन्य सक्षम
अहधका-याकडे चौकशीसाठी िगण
करणे बाबत प्रकरणे

शासन,सामान्य
प्रशासन
हिभाग
क्र.सीडीआर-1097/प्र.क्र.10/97/अकरा,
हद.17.02.1998 तसेच महाराष्ट्र नागरी
सेिा (हशस्त ि अहपल) हनयम,1979
मधील हनयम 7 चे पोटहनयम (क).

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम 1982 च्या हनयम 123 (1) चा
नमुना क्र.123(1) चा नमुना क्रमां क 7
चा पहरच्छे द 2 ि 3 (अ) नुसार ना
हिभागीय चौकशी ि नादे य प्रमाणपत्र
हनगणहमत करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन) हनयम,
1982 मधील हनयम 27 ि शासकीय
येणेबाबत हनयम,125,132.
शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.पीईएन-1177/1907/(693)ई-2,
हद.08.06.1978
शासन,हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र.सेहनिे1090/190/सेिा-4, हद.25.03.1991
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नायब
तहहसलदार
(इएनजी)

िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-यांच्या
रजा मंजरू
करण्याचे अहधकार
िाहनचालक
यांच्या
आस्थापना
हिषयक सिण बाबी, िगण-3 च्या कमणचायांच्या अंतगणत बदल्या करणे ि
तदनुषंगाने येणारी आस्थापनाहिषयक
कामे आहण िगण-4 च्या कमणचा-यांची
आस्थापनाहिषयक कामे.

हिभागीय आयुक्त कोकण हिभाग
यांचेकडील आदे श क्र.मशा/काया-2/
प्रशासन/2755, हद.01.12.1993

हलपीक-टं कलेखक
संिगातील
कमणचा-यांसाठी असले ली हिभागीय
दुय्यम सेिा पहरक्षा िषातून दोन िेळा
घे णे

शासन, महसूल ि िन हिभाग पत्र
क्र.पहरक्षा-1492/प्र.क्र.8/ई-7,
हद.06.02.1992

हलपीक-टं कलेखक
ि
तलाठी
संिगातून अनुक्रमे अव्िल कारकून ि
मंडळ
अहधकारी
संिगात
पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र महसूल अहण ता
पहरक्षा हनयम,1999 अन्िये िषातून
दोन िेळा पहरक्षा घे णे

शासन, महसूल ि िन हिभाग अहधसूचना
क्र.पहरक्षा-1285/2775
/प्र.क्र.339/
भाग-2/ ई-7, हद.07.07.1999

िगण-3 ि िगण -4 च्या कमणचा-याच्या
आंतरहजल्हा बदली बाबतची कायणिाही
करणे

शासन, महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.3249/51, हद.28.02.1952

तलाठी संिगातील कमणचा-याच्या
आंतरहिभाग बदलीबाबत कायणिाही

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.टीआरएफ-1089/प्र.क्र.335/ई-10,
हद.20.09.1990

बृहन्मुंबईतील शासकीय कायालयातील
हलपीकिगीय पदे महाराष्ट्र लोकसेिा
आयोग
पुरस्कृ त
कमणचा-यांच्या
मुंबईबाहे र बदलीबाबत कायणिाही करणे

शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसएससी-1082/चौदा-अ,
हद.21.04.1982

शासकीय सेिेतील हििाहीत महहला
कमणचा-यांच्या बदलीबाबत कायणिाही
करणे

शासन पहरपत्रक क्र.एसआरव्ही-1087/
सीआर-49/16-अ, हद.14.03.1988.

गोपनीय अहिाल प्राप्त करू न घे णे ते
पुनहिलोकनासाठी पाठहिणे ि जतन
करण्यासाठी संबंहधत हजल्हयाकडे
पाठहिणे
तलाठी
संिगातील
उत्कृ ष्ट्ट
कामाबददल दरिषी आदशण तलाठी
पुरस्कार दे ण्यात येतो. या संदभात सिण
हजल्हाहधकारी यांचेकडे पत्रव्यिहार
करून माहहती प्राप्त करून घे णे.
माहहती प्राप्त झाल्यािर त्याची छाननी
करून कायणिाही करणे , मागासिगीय
अनुशेष, जनगणना.
अपंगाबातचा अनुशेषाची माहहती तयार
करणे , सभेच्या हटपण्या तयार करणे
हिधानसभा प्रश्नािर कायणिाही करणे
7

हलहपकटं कले खक
(इएसबी)

इएसबी संकलनास मदत तसेच इएनजी
ि इएसबी संकलनाचे टं कले खनाचे
काम, नायब तहहसलदार यांची रजा
मंजरू प्रकरणे , महाराष्ट्र दशणन, रजा
प्रिास सिलत, हिशेष िेतन प्रकरणे
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हलहपकटं कले खक
(इएनजी)

इएनजी संकलनाकडील अिेट केसेसे ,
स्मरणपत्रे
पाठहिणे, कायणहििरण
हलहहणे , गोषिारा काढणे , िगण 3 ि 4
च्या कमणचाऱयांची रजा मंजरू प्रकरणे ,
रजा मंजरू प्रकरणे , महाराष्ट्र दशणन, रजा
प्रिास
सिलत,
हिशेष
िेतन
प्रकरणे ,अनुशेषाची माहहती काढणे,
हिभागातील िगण 3 ि 4 च्या
कमणचाऱयांची रजा मंजरू
प्रकरणे
हाताळणे ि त्यासंबंधी पत्रव्यिहर करणे
ि पहरक्षा कामात मदत ि येणा-या
टपालािर कायणिाही करणे इत्यादी

9

हलहपकटं कले खक
(आस्थापना)

आस्थापना-1,
आस्थापना-2
ि
आहिचौ संकलनाकडील टं कले खनाचे
काम करणे.
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कलम 4(1)(b)(ii)
नमुना (ब)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अवधकारी ि
कमम चारी याांच्या कतमवयाांचा तपशील - फौजदारी कतमवये
अनु.
क्र.

पदनाम

कतमवये

कोणत्या कायद्या/ वनयम/
शासनवनणमय / पवरपत्रकानुसार

अवभप्राय

1

2

3

4

5

माहहती हनरं क
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कलम 4(1)(b)(ii)
नमुना (ब)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अवधकारी ि
कमम चारी याांच्या कतमवयाांचा तपशील - अधम न्यायीक कतमवये
अनु.
क्र.

पदनाम

अवधकार - अधम न्यायीक

कोणत्या कायद्या/ वनयम/
शासनवनणमय / पवरपत्रकानुसार

अवभप्राय

1

2

3

4

5

1

नायब तहहसलदार
(इएसबी)

महसूल हिभागाच्या िगण-2
अहधका-यांना हनलंहबत करणे

च्या

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 मधील हनयम 4

महसूल हिभागाच्या िगण-2 च्या
हनलंबीत अहधका-यांहिरुध्द सहा
महहन्यात हिभागीय चौकशी सुरु
करणे/ न्यायीक बाबतीत खटला दाखल
करणे बाबत
पोलीस
खात्याकडे
पाठपुरािा करणे.

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1387/1776/
47/अकरा, हद.25.02.1988.

सहा महहन्यात िरीलप्रमाणे कायणिाही
झाली नाही तर त्यांना पुन:स्थाहपत
करणे.

शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक क्र.सीडीआर-1387/1776/
47/अकरा, हद.25.02.1988.

िगण-2 चे अहधकारी (निीन िेतनश्रेणी
8000-13500) यांच्याहिरुध्द जबर/
सौम्य हशक्षेसाठी हिभागीय चौकशी सुरु
करणे , त्या अनुषंगाने जोडपत्र 1 ते 4
मध्ये दोषारोपपत्र तयार करुन बजािणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 च्या हनयम 6(2) खालील
दुस-या ि हतस-या परं तुकानुसार
हिभागीय आयुक्त सक्षम आहे त ि हनयम
8 ि 10 अन्िये.

दोषारोप अमान्य केल्यास चौकशी
अहधकारी ि सादरकता अहधकारी
यांची हनयुक्ती करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 चे हनयम 8(2) ि 8(5).

चौकशी अहधकारी यांचा चौकशी
अहिाल
प्राप्त
झालेिर
प्रत
कमणचा-यास दे णे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1091/सीआर-67/91/
अकरा, हद.28.07.1992.

प्राप्त झालेल्या चौकशी अहिालाच्या
अनुषंगाने प्रकरणाची छाननी करणे ,
आिश्यक तेथे लोकसेिा आयोगाचा
सल्ला घे णे आहण हनयम 5 मधील
हकरकोळ हशक्षेचे आदे श हनगणहमत
करुन कमणचा-यास कळहिणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 चे हनयम 9 ि 11.

अहधका-यास हनयम 5 मधील जबर
हशक्षा करणेच्या हनष्ट्कषाप्रत आल्यास
हनयुक्ती प्राहधकारी म्हणून शासनास
प्रस्ताि सादर करणे

शासन, महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीअे/1088/सीआर/55/ई-4,
हदनांक 29.12.1988.

सेिाहनिृत्त अहधका-यांच्या बाबतीत
हनिृत्तीिेतन कपात करणे ही हशक्षा
बजाहिता येणेसारखी नसल्याने ि ती
बजाहिणेस शासन सक्षम असल्याने
शासनास प्रस्ताि सादर करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम, 1982 मधील हनयम 27.

सौम्य हशक्षेसाठी सुरू
हिभागीय चौकशी प्रकरणात
पत्र बजािून हनिेदन प्राप्त
छाननी करून हनयम 5
हकरकोळ हशक्षेचे आदे श
करून कमणचा-यास कळहिणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अहपल)
हनयम, 1979 च्या हनयम 10.

केलेल्या
दोषारोप
झालेिर
मधील
हनगणहमत
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2

अव्िल करकून
(आहिचौ)

हिभागीय चौकशी/ न्यायीक कारिाईचे
अंहतम आदे श हनगणहमत झालेिर
त्यांचा
हनलंबनाधीन
कालािधी
हनयमानुकुल करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (पदग्रहण अिधी,
स्िीयेतर सेिा आहण हनलंबन, बडतफी ि
सेिेतन
ू काढू न टाकणे यांच्या काळातील
प्रदाने ) हनयम, 1981 मधील हनयम 70.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम, 1982 च्या हनयम 123 (1) चा
नमुना क्रमांक 7 चा पहरच्छे द 293
(अ) नुसार ना हिभागीय चौकशी ि
नादे य प्रमाणपत्र हनगणहमत करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम, 1982 मधील हनयम 27 ि
शासकीय येणेबाबत हनयम 125, 132.
3) शासन, महसूल ि िन हिभाग
पहरपत्रक क्र.पीईएन-1177/ 1907/
(693)ई-2,हद.08.06.1978.
4) शासन, हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र.
सेहनिे-1090/190/सेिा-4,
हद.25.03.1991.

प्रादे हशक हिशेष अहधकारी हिभागीय
चौकशा आहण हजल्हा चौकशी
अहधकारी
यांच्याकडे
प्रलंहबत
असलेल्या प्रकरणांचा आढािा घे ऊन,
जर तात्काळ हनकाली काढणे
आिश्यक िाटत असेल तर हकिा
चौकशी पूणण होण्यास हिलंब झाला
असेल आहण पुढील हिलंब टाळण्याची
आिश्यकता आहे असे िाटत असेल
तर महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि
अहपल) हनयम, 1979 मधील हनयम
8(2) ि 8(5) अन्िये चौकशी
अहधकारी ि सादरकता अहधकारी
यांच्या पूिीच्या हनयुक्तीच्या आदे शात
सुधारणा करून अन्य अहधका-याकडे
िगण करण्याचे हिशेष रूपाने अहधकार

शासन, सामान्य प्रशासन हिभागाकडील
क्र.सीडीआर-1097/प्र.क्र.10/97/
अकरा, हदनांक 17.02.1998 तसेच
महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अहपल)
हनयम, 1979 मधील हनयम 7 चे
पोटहनयम (क).

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम, 1982 च्या हनयम 123 (1) चा
नमुना क्रमांक 7 चा पहरच्छे द 293
(अ) नुसार ना हिभागीय चौकशी ि
नादे य प्रमाणपत्र हनगणहमत करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम, 1982 मधील हनयम 27 ि
शासकीय येणेबाबत हनयम 125, 132.
5) शासन, महसूल ि िन हिभाग
पहरपत्रक क्र.पीईएन-1177/ 1907/
(693)ई-2,हद.08.06.1978.
6) शासन, हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र.
सेहनिे-1090/190/सेिा-4,
हद.25.03.1991.

महसूल हिभागाच्या िगण-1 च्या
हनलंबीत अहधका-यांहिरुध्द सहा
महहन्यात हिभागीय चौकशी सुरु
करणे/ न्यायीक बाबतीत खटला दाखल
करणे बाबत
पोलीस
खात्याकडे
पाठपुरािा करणे.

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1387/1776/
47/अकरा, हद.25.02.1988.

सहा महहन्यात िरीलप्रमाणे कायणिाही
झाली नाही तर त्यांना पुन:स्थाहपत
करणे.

शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग
पहरपत्रक क्र.सीडीआर-1387/1776/
47/अकरा, हद.25.02.1988.

िगण-1 चे अहधकारी (निीन िेतनश्रेणी
8000-13500) यांच्याहिरुध्द जबर/
सौम्य हशक्षेसाठी हिभागीय चौकशी सुरु
करणे , त्या अनुषंगाने जोडपत्र 1 ते 4
मध्ये दोषारोपपत्र तयार करुन बजािणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 च्या हनयम 6(2) खालील
दुस-या ि हतस-या परं तुकानुसार
हिभागीय आयुक्त सक्षम आहे त ि हनयम
8 ि 10 अन्िये.
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दोषारोप अमान्य केल्यास चौकशी
अहधकारी ि सादरकता अहधकारी
यांची हनयुक्ती करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 चे हनयम 8(2) ि 8(5).

चौकशी अहधकारी यांचा चौकशी
अहिाल
प्राप्त
झालेिर
प्रत
कमणचा-यास दे णे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1091/सीआर-67/91/
अकरा, हद.28.07.1992.

प्राप्त झालेल्या चौकशी अहिालाच्या
अनुषंगाने प्रकरणाची छाननी करणे ,
आिश्यक तेथे लोकसेिा आयोगाचा
सल्ला घे णे आहण हनयम 5 मधील
हकरकोळ हशक्षेचे आदे श हनगणहमत
करुन कमणचा-यास कळहिणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 चे हनयम 9 ि 11.

अहधका-यास हनयम 5 मधील जबर
हशक्षा करणेच्या हनष्ट्कषाप्रत आल्यास
हनयुक्ती प्राहधकारी म्हणून शासनास
प्रस्ताि सादर करणे

शासन, महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीअे/1088/सीआर/55/ई-4,
हदनांक 29.12.1988.

सेिाहनिृत्त अहधका-यांच्या बाबतीत
हनिृत्तीिेतन कपात करणे ही हशक्षा
बजाहिता येणेसारखी नसल्याने ि ती
बजाहिणेस शासन सक्षम असल्याने
शासनास प्रस्ताि सादर करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम, 1982 मधील हनयम 27.

सौम्य हशक्षेसाठी सुरू
हिभागीय चौकशी प्रकरणात
पत्र बजािून हनिेदन प्राप्त
छाननी करून हनयम 5
हकरकोळ हशक्षेचे आदे श
करून कमणचा-यास कळहिणे

केलेल्या
दोषारोप
झालेिर
मधील
हनगणहमत

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अहपल)
हनयम, 1979 च्या हनयम 10.

हिभागीय चौकशी/ न्यायीक कारिाईचे
अंहतम आदे श हनगणहमत झालेिर
त्यांचा
हनलंबनाधीन
कालािधी
हनयमानुकुल करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (पदग्रहण अिधी,
स्िीयेतर सेिा आहण हनलंबन, बडतफी ि
सेिेतन
ू काढू न टाकणे यांच्या काळातील
प्रदाने ) हनयम, 1981 मधील हनयम 70.
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कलम 4(1)(ब)(iii)
वनणमय प्रवक्रये तील पयम िेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदावयत्ि वनश्चचत करुन कायम पध्दतीचे प्रकाशन
(महसूल आस्थापना शाखा)
(कामाचा प्रकार/नांि)
कामाचे स्िरुप
संबंधीत तरतुद

::-

अहधहनयमाचे नांि
हनयम
शासन हनणणय
पहरपत्रके
कायालयीन आदे श

:::::-

हनलंबन ि हिभागाच्या पहरक्षा मुदतीत घे णे
1) महसूल ि िन हिभागाकडील अहधसूचना क्र.पहरक्षा-1285/
2775/प्र.क्र.339/भाग-2/ई-7, हद.7.7.99,
2) महसूल ि िन हिभागाकडील अहधसूचना क्र.संकी?णण-1073/प्र.क्र..2/
ई-10,हद.7.6.98
3) हिभागीय दुय्यम सेिा पहरक्षा -1492/प्र.क्र.8/ई-7,हद.6.2.92
महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशस्त ि अपील) हनयम, 1979 चे हनयम 4

कामासाठी जबाबदार
अवधकारी

अनु.क्र.

कामाचे स्िरुप

कालािधी वदिस

1

हिभागीय दुय्यम सेिा पहरक्षाहलपीक-टं कलेखकांसाठी

दरिषी दोनदा
महहन्यात

जुलै

मा.हिभागीय आयुक्त

2

महसूल अहण ता पहरक्षाहलपीक-टं कलेखक,
तलाठी,
मंडळ अहधकारी यांच्यासाठी.

दरिषी दोनदा एहप्रल, ऑक्टोबर
महहन्यात घे णे

मा.हिभागीय आयुक्त

3

हिभागीय चौकशी/ न्यायीक
कारिाईत हनलंबीत केले ल्या
अहधका-यास/कमणचा-यास सहा
महहन्यात दोषारोपपत्र बजािणेची
कायणिाही न झाल्यास सेिेत
पुन:स्थाहपत करणे

हनलंबन आदे श बजािलेपासून सहा
महहन्यात

मा.हिभागीय आयुक्त
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जानेिारी,

अवभप्राय

कलम 4(1)(ब)(iv) नमुना (अ)
नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण (महसूल आस्थापना शाखा)
अनु.क्र.

काम / कायम

कामाचे प्रमाण

आर्थथक लक्ष

अवभप्राय

1

2

3

4

5

मावहती वनरां क आहे
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कलम 4(1)(ब)(iv) नमुना (ब)
कामाची कालमयादा काम पूणम होण्यासाठी (महसूल आस्थापना शाखा)
प्रत्येक कामाची कालमयादा :
अनु.
क्र.

काम / कायम

वदिस / तास पूणम
करण्यासाठी

जबाबदार अवधकारी

तक्रार वनिारण
अवधकारी

1

2

3

4

5

1

हिभागीय
चौकशी/
न्यायीक
कारिाईत हनलंबीत केले ल्या अहधकायास/ कमणचा-यास सहा महहन्यात
दोषारोपपत्र बजाहिण्याची कायणिाही न
झाल्यास सेिेत पुन:स्थाहपत करणे

हनलंबन
आदे श
बजािलेपासून
सहा
महहन्यात

मा.हिभागीय आयुक्त

मा.प्रधान
सहचि
महसूल ि िन हिभाग

2

अजणदाराने
महाराष्ट्र
माहहतीचा
अहधकार अध्यादे श 2002 अन्िये
माहहती मागहिण्यास अजण केल्यास
माहहती पुरहिणे

15 हदिस

माहहती अहधकारी
महसूल
आस्थापना
शाखा

रजा
तहहसलदार
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राखीि

कलम 4(1)(ब)(V) नमुना (अ)
आस्थापना विषयक कामाशी सांबांवधत वनयम / अवधवनयम
अनु.
क्र.

सूचना पत्रकानुसार वदलेले विषय

वनयम क्रमाांक ि िषे

1

नायब तहहसलदार संिगातून तहहसलदार संिगात
पदोन्नती दे ण्यासाठी हनिडसूची तयार करणे

शासन,महसूल ि िन हिभागा हनणणय
क्र.एसएनएल/1289/574/अ/ई-3,
हद.27.06.1989

2

अिल कारकून ि मंडळ अहधकारी संिगामधून नायब
तहहसलदार संिगात पदोन्नती दे ण्यासाठी हनिडसूची
तयार करणे.

नायब
तहहसलदारांच्या
पदािरील
पदोन्नतीसाठी हनिडसूची (तयार करणे ,
पहररक्षा करणे ि त्यात सुधारणा करणे )
हनयम, 2000 चे हनयम 3 ि 5

3

उपहजल्हाहधकारी (हनिडश्रेणी) आहण उपहजल्हाहधकारी,
तहहसलदार ि नायब तहहसलदार संिगातील
अहधकाऱयांच्या हिशेष हिकलांगता रजा आहण अध्ययन
रजा या व्यहतहरक्त इतर सिण प्रकारच्या रजा मंजरू
करण्याचे अहधकार संबंहधत हिभागीय आयुक्त यांना
प्रत्यायोहजत करण्याबाबत...

महाराष्ट्र नागरी सेिा(रजा) हनयम, 1981
हनयम 29,
शासन, महसूल ि िन हिभाग यां चेकडील
हनणणय क्रमां क संकीणण -3016/प्र.क्र.139/
ई-3, हद. 03.12.2016.

4

उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार,
नायब तहहसलदार संिगातील अहधकारी ि लघुलेखक/
लघुटंकले खक संिगातील कमणचा-यांना दक्षता रोध पार
करण्यास परिानगी दे णे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(िेतन) हनयम, 1981
चे हनयम 37

5

उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब तहहसलदार
संिगातील अहधका-यांना मराठी-हहदी भाषा पहरक्षा
उत्तीणण होण्यापासून सूट दे णे

महाराष्ट्र शासकीय कमणचारी मराठी भाषा
पहरक्षा हनयम, 1987 चे हनयम 4

6

हनयुक्ती प्राहधकारी म्हणून लघुलेखक(उ.श्रे.) लघुलेखक
(हन.श्रे.), लघुटंकलेखक संिगातील कमणचा-यांच्या
सेिापुस्तकात नोंदहिले ल्या जन्मतारखेत सेिेत प्रिेश
केल्याच्या हदनांकापासून 5 िषाच्या आत दुरुस्ती करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा (सेिेच्या सिणसाधारण
शती) हनयम, 1981 चे हनयम 38(2)(एफ)

7

हिभागीय आयुक्त यांच्या प्रशासहकय हनयंत्रणाखालील
अहधकारी ि कमणचारी यांना एक िषाचे अहतहरक्त िेतन
ि हिशेष िेतन मंजरू करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(िेतन) हनयम, 1981
चे हनयम 56

8

हिभागीय आयुक्तांच्या प्रशासकीय हनयंत्रणाखालील
अराजपहत्रत कमणचा-यांच्या िेतनिाढी रोखून ठे िणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(िेतन) हनयम, 1981
चे 36

9

अराजपहत्रत कमणचा-यांच्या बाबतीत एक िषापयणत
हिशेष ककणरोग रजा मंजरू करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(रजा) हनयम, 1981 चे
हनयम 79 खालील पहरहशष्ट्ट 3 हनयम 4

10

हिभागीय आयुक्तांच्या प्रशासकीय हनयंत्रणाखालील
िगण-1 ि िगण-2 च्या अहधका-यांना हनलंहबत करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 मधील हनयम 4.

11

महसूल हिभागाचे िगण-1 ि िगण-2 चे अहधकारी (निीन
िेतनश्रेणी 8000-13500 या श्रेणीतील) यांच्याहिरुध्द
जबर हशक्षेसाठी /सौम्य हशक्षेसाठी हिभागीय चौकशी
सुरु करणे , त्या अनुषंगाने जोडपत्र 1 ते 4 मध्ये
दोषारोपपत्र तयार करुन बजािणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 च्या हनयम 6(2) खालील
दुस-या ि हतस-या परं तक
ु ानुसार हिभागीय
आयुक्त सक्षम आहे त ि हनयम 8 ि 10
अन्िये.

12

दोषारोप अमान्य केल्यास चौकशी अहधकारी ि
सादरकता अहधकारी यांची हनयुक्ती करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 मधील हनयम 8(2) ि 8(5)

13

प्राप्त झालेल्या चौकशी अहिालाच्या अनुषंगाने
प्रकरणाची छाननी करणे , आिश्यक तेथे लोकसेिा
आयोगाचा सल्ला घे णे आहण हनयम 5 मधील हकरकोळ
हशक्षेचे आदे श हनगणहमत करुन कमणचा-यास कळहिणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 मधील हनयम 9 ि 11.
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अवभप्राय
(असल्यास)

14

सेिाहनिृत्त अहधका-यांच्या बाबतीत हनिृत्तीिेतन कपात
करणे ही हशक्षा बजाहिता येणेसारखी असल्याने ि ती
बजाहिणेस शासन सक्षम असल्याने शासनास प्रस्ताि
सादर करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन)
हनयम,1982 मधील हनयम 27.

15

सौम्य हशक्षेसाठी सुरू केले ल्या हिभागीय चौकशी
प्रकरणात दोषारोप पत्र बजािून हनिेदन प्राप्त झाले िर
छाननी करू न हनयम 5 मधील हकरकोळ हशक्षेचे
आदे श हनगणहमत करू न कमणचा-यास कळहिणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अपील)
हनयम, 1979 मधील हनयम 10.

16

हिभागीय चौकशी/ न्यायीक कारिाईचे अंहतम आदे श
हनगणहमत झालेिर
त्यांचा हनलंबनाधीन कालािधी
हनयमानुकुल करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेिा (पदग्रहण अिधी,
स्िीयेतर सेिा आहण हनलंबन, बडतफी ि
सेिेतन
ू काढू न टाकणे यांच्या काळातील
प्रदाने ) हनयम, 1981 मधील हनयम 70.

17

प्रादे हशक हिशेष अहधकारी हिभागीय चौकशा आहण
हजल्हा चौकशी अहधकारी यांच्याकडे प्रलंहबत
असलेल्या प्रकरणांचा आढािा घे उून जर तात्काळ
हनकाली काढणे आिश्यक िाटत असेल तर हकिा
चौकशी पूणण होण्यास हिलंब झाला असेल आहण पुढील
हिलंब टाळण्याची आिश्यकता आहे असे िाटत
असले तर महाराष्ट्र नागरी सेिा (हशसत ि अहपल)
हनयम 1979 मधील हनयम 8(2) ि 8(5) अन्िये
चौकशी अहधकारी ि सादरकता अहधकारी यांच्या
पूिीच्या हनयुक्तीच्या आदे शात सुधारणा करून अन्य
अहधका-याकडे िगण करण्याचे हिशेष रूपाने अहधकार

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हशस्त ि अहपल)
हनयम, 1979 मधील हनयम 7 चे
पोटहनयम (क)

18

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन) हनयम, 1982 च्या
हनयम 123 (1) नमुना क्रमांक 7 चा पहरच्छे द 2 ि 3
(अ) नुसार ना हिभागीय चौकशी ि नादे य प्रमाणपत्र
हनगणहमत करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन) हनयम,
1982 मधील हनयम 27 ि शासकीय
येणेबाबत हनयम 125, 132.
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कलम 4(1)(ब)(V) नमुना (ब)
आस्थापना विषयक कामाशी सांबांवधत शासन वनणमय
अनु.
क्र

अवभप्राय

सूचना पत्रकानुसार वदलेले विषय

शासन वनणमय क्र ि तारीख

1

नायब तहहसलदार संिगातीलअहधका-यांना तहहसलदार
संिगात पदोन्नती दे णे

शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय क्र.
एसएनएल/1289/574/अ/ई-3,
हद.27.06.1989

2

उपहजल्हाहधकारी (हनिडश्रेणी) आहण उपहजल्हाहधकारी,
तहहसलदार ि नायब तहहसलदार संिगातील अहधकाऱयांच्या
हिशेष हिकलांगता रजा आहण अध्ययन रजा या व्यहतहरक्त
इतर सिण प्रकारच्या रजा मंजरू करण्याचे अहधकार संबंहधत
हिभागीय आयुक्त यां ना प्रत्यायोहजत करण्याबाबत...

महाराष्ट्र नागरी सेिा(रजा) हनयम, 1981 हनयम
29,
शासन, महसूल ि िन हिभाग यां चेकडील हनणणय
क्रमांक
संकीणण -3016/प्र.क्र.139/ई-3,
हद. 03.12.2016.

3

उपहजल्हाहधकारी संिगातील अहधका-यांना दक्षता रोध पार
करण्यास परिानगी दे णे

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय क्र.एफबी1184/4727/ई-1, हद.21.04.1987

4

तहहसलदार संिगातील अहधका-यांना दक्षता रोध पार
करण्यास परिानगी दे णे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग क्र.एसआरव्ही1080/12/ हद.18.03.1980

5

उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब तहहसलदार
संिगातील अहधका-यांना मराठी-हहदी भाषा पहरक्षा उत्तीणण
होण्यापासून सूट दे णे

1) शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय
क्र.मभाप/1083/1448/20,हद.01.12.1984.
2)शासन हनणणय क्र.हहभाप/1080/131/20,
हद.25.05.1981.

6

हिभागीय आयुक्त यांचे अहधनस्त हजल्हाहधकारी,
उपआयुक्त, उपहजल्हाहधकारी यांचे गोपनीय अहिाल
हलहीणे , पुनर्विलोकन करणे आहण संस्करण ि जतन करणे ,
(उपहजल्हाहधकारी सोडू न) तसेच गोपनीय अहिालामधील
उत्कृ ष्ट्ट शेरे तसेच प्रहतकूल शेरे संबंधीतांस कळहिणे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय क्र.
सीएफआर-1295/प्र.क्र.3695/तेरा,
हद.01.02.1996.

7

पहरहिक्षाधीन नायब तहहसलदारां िर पहरहिक्षाधीन कालािधी
मधील प्रहशक्षणासंबंधी सहनयंत्रण ठे िणे ि पहरहिक्षाधीन
नायब तहसहलदाराना शासनाने हनहदष्ट्टण केले ल्या पध्दतीने
प्रहशक्षण दे ण्यासाठी कायणयोजना तयार करणे

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय क्र.
एसआरव्ही-1098/प्र.क्र.46/ई-9,
हद.15.07.2000.

8

तलाठी संिगातील कमणचा-यांच्या बाबतीत धोरणात्मक बाबी
सोडू न इतर आस्थापनाहिषयक प्रशासकीय बाबींचे हिभागीय
आयुक्तांना अहधकार दे णेबाबत

शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय क्र.इएसटी2002/प्र.क्र.60/ई-1, हद.04.04.2002.

9

आदशण तलाठी पुरस्कार दे णेबाबत

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय क्र. सकीणण 1095/प्र.क्र.43/ई-10, हद.29.08.1996.

10

हिभागीय आयुक्त यांच्या प्रशासहकय हनयंत्रणाखालील
अहधकारी ि कमणचारी यांना एक िषाचे अहतहरक्त िेतन ि
हिशेष िेतन मंजरू करणे

शासन, हित्त हिभाग हनणणय क्र.िेतन-1491/
प्र.क्र.128/91/सेिा-3, हद.29.03.1994.

11

िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-याच्या आंतरहिभाग बदलीचे
अहधकाराबाबत

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय क्र.
टीआरएफ-1058/86993/ई,हद.23.09.1958

12

िगण-3 ि िगण -4च्या कमणचा-याच्या आंतरहजल्हा बदलीचे
अहधकाराबाबत

शासन,महसूल ि िन हिभाग
क्र.3249/51, हद.28.02.1952.

13

तलाठी संिगातील कमणचा-याच्या आंतरहिभाग बदलीचे
अहधकाराबाबत

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय क्र.
टीआरएफ-1089/प्र.क्र.335/ई-10,
हद.20.09.1990

14

गट-क ि ड (िगण-3 ि 4) मधील कमणचा-यांना पदोन्नतीच्या
संधी उपलब्ध नसल्याने त्यांची कंु ठीतता घालहिण्यासाठी
िहरष्ट्ठ िेतनश्रेणीचा लाभ दे णेबाबत

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय क्र.
एसआरव्ही/2001/प्र.क्र.283/ई-9,
हद.04.07.2011.
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(असल्यास)

पहरपत्रक

कलम 4(1)(ब)(V) नमुना (क)
आस्थापना विषयक कामाशी सांबांवधत शासन परीपत्रके
अनु.
क्र.

सूचना पत्रकानुसार वदलेले विषय

परीपत्रक क्रमाांक ि तारीख

1

उपहजल्हाहधकारी/ तहहसलदार ि नायब
तहहसलदार संिगा तील अहधका-यांच्या शासन
मान्यतेने बदल्या करणे तसेच लघुलेखक उश्रे.
ि हन.श्रे यांच्या बदल्या करणे

1) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक क्र.
एसआरव्ही-1097/प्र.क्र.2097/12, हद.27.11.1997
2) शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय क्र.टीआरएफ11/2005/प्र.क्र.152/ई-1, हद.02.05.2005.

2

नायब
तहहसलदार
ि
लघुलेखक/
लघुटंकले खक संिगातील अहधकारी/ कमणचारी
यांना दक्षता रोध पार करण्यास परिानगी दे णे

1) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक क्र.
एसआरव्ही- 1080/12/, हद.18.03.1980.
2) महाराष्ट्र नागरी सेिा(िेतन) हनयम,1981 हनयम 37

3

उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब
तहहसलदार
संिगातील
अहधका-यांना
पारपत्रासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दे णे

1) शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक क्र.
सीडीआर-1085/1318/31/अकरा,हद.30.09.1985
2) शासन,महसूल ि िन हिभाग पत्र क्र संहकणण -1193/
5503/प्र.क्र.123/ई-1 हद.14.09.1994.

4

अिल कारकून ि मंडळ अहधकारी
संिगामधील
कमणचा-यांच्या
हिभागीय
पातळीिरील जेष्ट्ठता यादी तयार करणे

शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक क्र.एसआरव्ही102000/प्र.क्र.127/ई-9, हद.09.10.2000

5

गट-क च्या कमणचा-यांना पदोन्नतीच्या संदभात
मानीि हदनांक दे णे

शासन पहरपत्रक क्र.इएसटी-2002/प्र.क्र.2/ 2002/12,
हद.06.06.2002.

6

बृहन्मुंबईतील
शासकीय
कायालयातील
हलपीकिगीय पदे महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग
पुरस्कृ त कमणचा-यांच्या मुंबईबाहे र बदली करणे

शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक क्र.एसएससी1082/चौदा-अ, हद.21.04.1982.

7

शासकीय सेिेतील हििाहीत महहला कमणचायांच्या बदल्या करणे

शासन पहरपत्रक क्र.एसआरव्ही-1087/ सीआर-49/16अ, हद.14.03.1988.

8

तलाठी संिगातून मंडळ अहधकारी संिगात
पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र महसूल अहण ता पहरक्षा
हनयम 1998 अन्िये पहरक्षा घे णे

शासन,महसूल ि िन हिभाग अहधसूचना क्र.संकीणण 1093/प्र.क्र.2/ई-10, हद.04.06.1998.

9

हलपीक संिगातून अिल कारकून संिगात
पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र महसूल अहण ता पहरक्षा
हनयम 1999 अन्िये महसूल अहण ता पहरक्षा घे णे

शासन, महसूल ि िन हिभाग अहधसूचना क्र.पहरक्षा1285/2775/प्र.क्र.339/भाग-2/ई-7,हद.07.07.1999

10

हलपीक-टं कलेखक संिगातील कमणचा-यांसाठी
असले ली हिभागीय दुययम सेिा पहरक्षा घे णे

शासन पत्र महसूल ि िन हिभाग क्र.पहरक्षा-1492/
प्र.क्र.8/ई-7, हद.06.02.1992.

11

िगण-1 ि 2 च्या हनलंबीत अहधका-यांहिरुध्द
सहा महहन्यात हिभागीय चौकशी सुरु करणे/
न्यायीक बाबतीत खटला दाखल करणेबाबत
पोलीस खात्याकडे पाठपुरािा करणे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक क्र.सीडीआर1387/1776/47/अकरा, हद.25.02.1988.

12

सहा महहन्यात न्यायीक अथिा हिभागीय
कायणिाही झाली नाही त्यांना पुन:स्थाहपत करणे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक क्र.सीडीआर1387/1776/47/अकरा, हद.25.02.1988.

13

चौकशी अहधकारी यांचा चौकशी अहिाल
प्राप्त झालेिर प्रत कमणचा-यास दे णे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक क्र.सीडीआर1091/सीआर-67/91/अकरा, हद.28.07.1992.

14

अहधका-यास हनयम 5 मधील जबर हशक्षा
करणेच्या हनत्कषाप्रत आल्यास हनयुक्ती
प्राहधकारी म्हणून शासनास प्रस्ताि सादर करणे

शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक क्र.
सीडीअे/1088/सीआर/55/ई-4, हद.29.12.1988.

15

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हनिृत्तीिेतन) हनयम,
1982 च्या हनयम 123(1) नमुना क्र.123(1)
चा नमुना क्र.7 चा पहरच्छे द 293(अ) नुसार ना
हिभागीय चौकशी ि नादे य प्रमाणपत्र हनगणहमत
करणे

1) शासन महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक क्र.पीईएन1177/1907/(693)ई-2 हद.08.06.1978.
2) शासन,हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र.सेहनिे-1090/
190/सेिा-4, हद.25.03.1991.
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अवभप्राय

(असल्यास)

कलम 4(1)(ब)(V) नमुना (ड)
आस्थापना कामाशी सांबांवधत कायालयीन आदे श/ धोरणात्मक पवरपत्रके
अनु.
क्र.

विषय

क्रमाांक ि तारीख

1

िगण-3 ि 4 च्या कमणचा-यांच्या रजा मंजरू करणे ,
िाहनचालक यांच्या आस्थापनाहिषयक सिण बाबी,
िगण-3 च्या कमणचा-यांच्या अंतगणत बदल्या करणे ि
तदनुषंगाने येणारी आस्थापनाहिषयक कामे करणे ,
िगण-4 कमणचा-यांची आस्थापनाहिषयक कामे
करणे बाबतचे अहधकार उप आयुक्त(महसूल) यांना
दे णेहिषयी

हिभागीय आयुक्त कोकण हिभाग
यांचेकडील
आदे श
क्र.मशा/काया-2/
प्रशासन /2755, हद.01.12.1993

2

नायब तहहसलदार संिगातील अहधका-यांना
तहहसलदार संिगात पदोन्नती दे ण्यासाठी गठीत
केलेल्या हनिडसहमतीचे अध्यक्ष म्हणून काम पहाणे
आहण हनिडसहमतीची बैठक घे उुन हनिडसूची तयार
करणे.

1)शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.एसएनएल/1289/574/अ/ई-3,
हद.27.06.1989.
2)शासन, महसूल ि िन हिभागाचे
असाधारण राजपत्र हद.05.07.1988.

3

उपहजल्हाहधकारी संिगातील अहधका-यांच्या शासन
मान्यतेने बदल्या करणे तसेच तहहसलदार ि नायब
तहहसलदार लघुलेखक(उ.श्रे.) लघुलेखक(हन.श्रे)
यांच्या बदल्या करणे

1)शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसआरव्ही-1097/प्र.क्र.
2097/12,
हद.27.11.1997.
2)शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.टीआरएफ-11/2005/प्र.क्र.152/ई-1,
हद.02.05.2005.

4

उपहजल्हाहधकारी
(हनिडश्रेणी)
आहण
उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब तहहसलदार
संिगातील अहधकाऱयांच्या हिशे ष हिकलांगता रजा
आहण अध्ययन रजा या व्यहतहरक्त इतर सिण प्रकारच्या
रजा मंजरू करण्याचे अहधकार संबंहधत हिभागीय
आयुक्त यांना प्रत्यायोहजत करण्याबाबत...

महाराष्ट्र नागरी सेिा(रजा) हनयम, 1981
हनयम 29,
शासन, महसूल ि िन हिभाग यां चेकडील
हनणणय क्रमांक संकीणण -3016/प्र.क्र.139/
ई-3, हद. 03.12.2016.

5

उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब तहहसलदार,
संिगातील
अहधका-यांना
ि
लघुलेखक/
लघुटंकले खक संिगातील अहधकारी/ कमणचारी यांना
दक्षता रोध पार करण्यास परिानगी दे णे

शासन,महसूल ि िन हिभाग
क्र.एफबी-1184/4727/ई-1,
हद.21.04.1987.

6

तहहसलदार संिगातील अहधका-यांना दक्षता रोध पार
करण्यास परिानगी दे णे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसआरव्ही-1080/12, हद.18.03.1980

7

नायब तहहसलदार ि लघुलेखक/ लघुटंकले खक
संिगातील अहधकारी/ कमणचारी यांना दक्षता रोध पार
करण्यास परिानगी दे ण्याचे अहधकार

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसआरव्ही-1080/12,
हद.18.03.1980.

8

उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब तहहसलदार
संिगातील अहधका-यांना पारपत्रासाठी नाहरकत
प्रमाणपत्र दे णे

1)शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1085/1318/
31/अकरा,
हद.30.09.1985
2) शासन,महसूल ि िन हिभाग पत्र क्र
संहकणण -1193/5503/प्र.क्र.123/ई.1,
हद.14.09.1994.

9

उपहजल्हाहधकारी, तहहसलदार ि नायब तहहसलदार
संिगातील अहधका-यांना मराठी-हहदी भाषा पहरक्षा
उत्तीणण होण्यापासून सूट दे णे

1)शासन, सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय
क्र.मभाप/1083/1448/20,
हद.01.12.1984.
2)शासन हनणणय क्र.हहभाप/1080/131/ 20,
हद.25.05.1981.
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़ऺ

हनणणय

10

हिभागीय आयुक्त यांचे अहधनस्त हजल्हाहधकारी,
उपआयुक्त,उपहजल्हाहधकारी यांचे गोपनीय अहिाल
हलहीणे , पुनर्विलोकन करणे आहण संस्करण ि जतन
करणे (उपहजल्हाहधकारी सोडू न) तसेच गोपनीय
अहिालामधील उत्कृ ष्ट्ट शेरे ि प्रहतकूल शेरे
संबंधीतांस कळहिणे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय
क्र.सीएफआर-1295/प्र.क्र.3695/तेरा,
हद.01.02.1996.

11

पहरहिक्षाधीन नायब तहहसलदारांिर पहरहिक्षाधीन
कालािधी मधील प्रहशक्षणासंबंधी सहनयंत्रण ठे िणे ि
पहरहिक्षाधीन नायब तहसहलदाराना शासनाने हनर्वदष्ट्ट
केलेल्या पध्दतीने प्रहशक्षण दे ण्यासाठी कायणयोजना
तयार करुन अंमलात आणणे

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.एसआरव्ही-1098/प्र.क्र.46/ई-9,
हद.15.07.2000.

12

अिल कारकून ि मंडळ अहधकारी संिगामधील
कमणचा-यांच्यी हिभागीय पातळीिरील जेष्ट्ठता यादी
तयार करुन प्रहसध्द करणे.

शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसआरव्ही-102000/प्र.क्र.127/ई-9,
हद.09.10.2000.

13

नायब तहहसलदार संिगातील अहधका-यांची जेष्ट्ठता
यादी तयार करुन प्रहसध्द करणे

महसूल ि िन
हद.24.03.1980.

14

तलाठी
संिगातील
कमणचा-यांच्या
बाबतीत
धोरणात्मक बाबी सोडू न इतर आस्थापनाहिषयक
प्रशासकीय बाबींचे अहधकार

शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.इएसटी-2002/प्र.क्र.60/ई-1,
हद.04.04.2002.

15

आदशण तलाठी पुरस्कार दे ण्यासाठी गठीत केलेल्या
सहमतीचे अध्यक्ष म्हणून अहधकार

शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.सकीणण -1095/प्र.क्र.43/ई-10,
हद.29.08.1996.

16

गट-क च्या कमणचा-यांना पदोन्नतीच्या संदभात मानीि
हदनांक दे णे

शासन
पहरपत्रक
क्र.इएसटी-2002/
प्र.क्र.2/2002/12, हद.06.06.2002.

17

हिभागीय
आयुक्त
यांच्या
प्रशासहकय
हनयंत्र?णाखालील अहधकारी ि कमणचारी यांना एक
िषाचे अहतहरक्त िेतन ि हिशेष िेतन मंजरू करणे ü

शासन,हित्त हिभाग हनणणय
1491/प्र.क्र.128/91/सेिा-3,
हद.29.03.1994.

18

िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-याच्या आंतरहिभाग
बदली करणे

शासन, महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.टीआरएफ-1058/86993/ई,
हद.23.09.1958.

19

िगण-3 ि िगण -4च्या कमणचा-याच्या आंतरहजल्हा
बदलीचे अहधकार

शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.3249/51, हद.28.02.1952.

20

तलाठी संिगातील
बदली करणे ü

आंतरहिभाग

शासन,महसूल ि िन हिभाग हनणणय
क्र.टीआरएफ-1089/प्र.क्र.335/ई-10,
हद.20.09.1990.

21

बृहन्मुंबईतील शासकीय कायालयातील हलपीकिगीय
पदे महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग पुरस्कृ त कमणचायांच्या मुंबईबाहे र बदली करणे ü

शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक
क्र.एसएससी-1082/चौदा-अ,
हद.21.04.1982.

22

शासकीय सेिेतील हििाहीत महहला कमणचा-यांच्या
बदल्या करणे

शासन पहरपत्रक क्र.एसआरव्ही-1087/
सीआर-49/16-अ, हद.14.03.1988.

23

तलाठी संिगातून मंडळ अहधकारी संिगात
पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र महसूल अहण ता पहरक्षा हनयम
1998 अन्िये महसूल अहण ता घे णे

शासन,महसूल ि िन हिभाग अहधसूचना
क्र.संकीणण -1093/प्र.क्र.2/ई-10,
हद.04.06.1998.

24

हलपीक संिगातून अिल कारकून संिगात
पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र महसूल अहण ता पहरक्षा हनयम
1999 अन्िये महसूल अहण ता घे णे

शासन,महसूल ि िन हिभाग अहधसूचना
क्र.पहरक्षा-1285/2775/प्र.क्र.339/ भाग2/ई-7, हद.07.07.1999

कमणचा-याच्या

हिभाग

अहधसूचना

Maharashtra
Naib
Tahsildars
(Recruitment, Fixation of Seniority &
Confirmation Rures 1980)
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क्र.िेतन-

25

हलपीक-टं कलेखक
संिगातील
कमणचा-यांसाठी
असले ली हिभागीय दुय्यम सेिा पहरक्षा घे णे

शासन,महसूल ि िन हिभाग
क्र.पहरक्षा-1492/प्र.क्र.8/ई-7,
हद.06.02.1992.

26

गट-क ि ड (िगण-3 ि 4 ) मधील कमणचा-यांना
पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने त्यांची कंु ठीतता
घालहिण्यासाठी िहरष्ट्ठ िेतनश्रेणीचा लाभ दे णे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग हनणणय
क्र.एसआरव्ही/2001/प्र.क्र.283/ई-9,
हद.04.07.2001

27

िगण-1 ि िगण-2 च्या हनलंबीत अहधका-यांहिरुध्द सहा
महहन्यात हिभागीय चौकशी सुरु करणे/ न्यायीक
बाबतीत खटला दाखल करणेबाबत पोलीस
खात्याकडे पाठपुरािा करणे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1387/1776/ 47/अकरा,
हद.25.02.1988.

28

सहा महहन्यात िरीलप्रमाणे कायणिाही झाली नाही तर
त्यांना पुन:स्थाहपत करणे

शासन,सामान्य प्रशासन हिभाग पहरपत्रक
क्र.सीडीआर-1387/1776/47/अकरा,
हद.25.02.1988.

29

अहधका-यास हनयम 5 मधील जबर हशक्षा करणेच्या
हनत्कषाप्रत आल्यास हनयुक्ती प्राहधकारी म्हणून
शासनास प्रस्ताि सादर करणे

शासन,महसूल ि िन हिभाग पहरपत्रक क्र.
सीडीअे/1088/सीआर/55/ई.4,
हद.29.12.1988.

30

महाराष्ट्र नागरी सेिा (हनिृत्तीिेतन) हनयम 1982 च्या
हनयम 123 (1) चा नमुना क्र.123(1) चा नमुना
क्रमांक 7 चा पहरच्छे द 2 ि 3 (अ) नुसार ना
हिभागीय चौकशी ि नादे य प्रमाणपत्र हनगणहमत करणे

महाराष्ट्र नागरी सेिा(हनिृत्तीिेतन) हनयम,
1982 चे हनयम 27 ि शासकीय येणेबाबत
हनयम 125, 132.
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पत्र

कलम 4(1)(ब)(V) नमुना (इ)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे मध्ये उपलब्ध
दस्तऐिजाांची यादी

अनु.
क्र.

दस्तऐिजाचा प्रकार

सांबांधीत वयक्ती/
पदनाम

विषय

वयक्तीचे वठकाण /
उपरोक्त कायालयात
उपलब्ध नसल्यास

1

इएसटी/14-क

हिभागीय दुय्यम सेिा पहरक्षा हलपीकटं कले खकांसाठी

रे कॉडण हकपर

हिभागीय आयुक्त
कोकण हिभाग यांचे
कायालय

2

इएसटी/5

महसूल अहण ता पहरक्षा हलपीकटं कले खक, तलाठी, मंडळ अहधकारी
यांच्यासाठी

--,,--

--,,--

3

इएसटी/2

उक्त दोन्ही पहरक्षाच्या उत्तरपहत्रका

--,,--

--,,--

4

इएसटी/19 क 5

आंतरहिभाग
हिषयक बाबी.

--,,--

--,,--

5

इएसटी/19 c-10

बदल्या ि हनयुक्त्या

--,,--

--,,--

6

आस्था-28ब

हिभागीय चौकशी प्रकरणांच्या आदे श
ि त्यासंबंधीच्या संहचका.

--,,--

--,,--

7

आस्था-28कक

ना हिभागीय चौकशी ि नादे य प्रमाणपत्र
हनगणहमत केलेल्या प्रकरणांच्या संहचका.

--,,--

--,,--

8

आस्था-2 (z)

गोपनीय अहिाल संहचका.

--,,--

--,,--

9

est-20

जेष्ट्ठता यादी.

--,,--

--,,--

10

59-इएसटी(क)

अस्थाई पदांना मुदतिाढ.

--,,--

--,,--

11

pay-67

सेिाहनिृत्ती प्रकरणे.

--,,--

--,,--

बदली/
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आस्थापना

महसूल आस्थापना शाखा
कलम 4(1)(अ)(Vi)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील उपलब्ध
दस्तऐिजाांची िगमिारी
अनु.
क्र.

विषय

दस्तऐिजाचा प्रकार / नस्ती / मस्टर /
नोंदपुस्तक, वहाऊचर इ.

प्रमुख बाबींचा
तपशीलिार

सुरवक्षत ठे िण्याचा
कालािधी

1

हिभागीय
प्रकरणे

चौकशी

हिभागीय चौकशी प्रकरणाच्या आदे श ि
त्यासंबंधातील संहचका

आस्था-28-ब

30 िषण

2

ना हिभागीय चौकशी ि
नादे य प्रकरणे

िगण-1 ि 2 च्या अहधका-यांच्या
सेिाहनिृत्तीिेतन प्रकरणी आिश्यक ना
हिभागीय चौकशी ि नादे य प्रमाणपत्र
हनगणहमत केलेल्या संहचका

आस्था-28-सी

5 िषण

3

हिभागीय दुय्यम सेिा
पहरक्षा

हिभागीय दुय्यम सेिा
उत्तरपहत्रकांची संहचका

इएसटी/14-क

5 िषण

4

महसूल अहण ता पहरक्षा

उत्तरपहत्रकांची संहचका

इएसटी/14-क

5 िषण

5

बदल्या ि हनयुक्त्या

िगण-4 ि 4 च्या बदल्या ि हनयुक्त्या

इएसटी/19-क-1

2 िषण

6

आंतर हिभाग बदल्या
ि सेिाहिषयक बाबी

आंतर हिभाग बदली
सेिाहिषयक बाबी संहचका

इएसटी/14-क

10 िषण

7

गोपनीय
संहचका

सेिाहनिृत्तीनंतरची गोपनीय अहिाल नस्ती

z

10 िषण

8

जेष्ट्ठता यादी

9

अस्थाई
मुदतिाढ

10

सेिाहनिृत्ती प्रकरणे

अहिाल

पहरक्षा

संहचका

ि

ि

कमणचारी /अहधकारी यांच्या जेष्ट्ठता यादया
पदांना

इएसटी-20

20 िषण

नस्ती

59-इएसटी(क)

5 िषण

नस्ती

pay-97

10 िषण
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कलम 4(1) (ब) (vii)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे च्या पवरणामकारक
कामासाठी जनसामान्याांशी सल्ला मसलत करण्याची वयिस्था.

अनु.क्र.

सल्लामसलतीचा विषय

कायम प्रणालीचे
विस्तृत िणमन

माहहती हनरं क आहे .
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कोणत्या अवधवनयमा/
वनयमा/
पवरपत्रकावदारे

पुनरािृतीकाल

कलम 4(1) (ब)(viii) नमुना (अ)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे च्या सवमतीची यादी

प्रकाशीत करणे

अनु.
क्र.

सवमतीचे
उद्दीष्ट

वकती
िेळा
घे ण्यात
ये ते

सभा
जनसामान्याांसाठी
खुली आहे ककिा
नाही

सभे चा
कायम ित्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

सवमतीचे नाि

सवमतीचे सदस्य

1

हिभागीय पदोन्नती
सहमती

1.हिभागीय
आयुक्त(अध्यक्ष)
2.उपसहचि (महसूल
ि िन हिभाग)
3.उपआयुक्त
(महसूल)-सदस्य
4.हजल्हाहधकारी
सदस्य
5.सहाय्यक आयुक्त
(मािक)

नायब
तहहसलदार
संिगातून
तहहसलदार
संिगात
पदोन्नती दे णे

िषातून
एकदा

नाही

आहे

2

हिभागीय पदोन्नती
सहमती

1.हिभागीय
आयुक्त (अध्यक्ष)
2.उपआयुक्त
(महसूल)-सदस्य
3.हजल्हाहधकारी
सदस्य
5.सहाय्यक आयुक्त
(मािक)

अिल कारकून
ि
मंडळ
अहधकारी
संिगातून नायब
तहहसलदार
संिगात
पदोन्नती दे णे

िषातून
एकदा

नाही

आहे
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कलम 4(1)(ब)(Viii) नमुना (ब)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे च्या अवधसभाांची यादी
प्रकावशत करणे

अनु.
क्र.

सवमतीचे
नाांि

सवमतीचे सदस्य

सवमतीचे
उवददष्ट

माहहती हनरं क
आहे

Page 33 of 44

वकती िेळा
घे ण्यात ये ते

सभा
जनसामान्याांसाठी
खुली आहे अगर
कसे

सभे चा कायम
िृत्ताांत
(उपलब्ध)

कलम 4 (1)(ब)(viii) नमुना (क)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे च्या परीषदाांची यादी
प्रकाशीत करणे
अनु.
क्र.

परीषदे चे
नाि

पवरषदे चे
सदस्य

परीषदे चे
उद्दीष्ट

वकती िेळा
घे ण्यात ये ते

माहहती
हनरं क आहे
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सभा
जनसामान्याांसाठी खुली
आहे ककिा नाही

सभे चा
कायम ित्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

कलम 4(1)(ब)(viii) नमुना (ड)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे च्या कोणत्याही सांस्थेची
यादी प्रकाशीत करणे

अनु.
क्र.

सांस्थे चे नाि

सांस्थे चे
सदस्य

सांस्थे चे
उद्दीष्ट

वकती िेळा
घे ण्यात ये ते

माहहती
हनरं क आहे
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सभा
जनसामान्याांसाठी
खुली आहे ककिा
नाही

सभे चा
कायम ित्त
ृ ाांत
(उपलब्ध)

कलम 4(1)(ब)(IX)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अवधकारी ि
कमम चारी याांची नाांिे, पत्ते ि मावसक िेतन करणे
अनु.
क्र.

पदनाम

अवधकारी/कममचाऱ्याचे
नाि

िगम

रुजू वदनाांक

दुरध्िनी क्र./
फॅ क्स/ ईमेल

एकू ण
िेतन

1

2

3

4

5

6

7

सुपर क्लास 1

07.06.2017

22874132
27571324

1

हिभागीय आयुक्त

डॉ. जगदीश पाटील,
भाप्रसे

2

उप आयुक्त (महसूल)

श्री.हसध्दाराम सालीमठ

िगण- 1

31.07.2017

27571517

3

तहसीलदार
(आस्थापना)

श्रीमती हप्रतीलता
कौरथी-माने

िगण- 1

18.07.2017

27570323

4

नायब
तहहसलदार
(ईएनजी)

श्री. भारत फु लपगारे

िगण- 2

05.06.2017

---- " ----

5

नायब
तहहसलदार
(ईएसबी)

श्रीमती स्िाती घोंगडे

िगण- 2

13.07.2016

---- " ----

6

अव्िल कारकून
(आस्था-1)

श्री. रत्नाकर हशरसाट

िगण- 3

13.06.2016

---- " ----

7

अव्िल कारकून
(आस्था-2)

श्री. श्रीकांत किळे

िगण 3

13.06.2016

---- " ----

8

अव्िल कारकून
(आहिचौ)

श्रीमती हे मलता भोये

िगण 3

07.06.2016

---- " ----

9

हलपीक-टं कलेखक

श्रीमती अहनता हिरकर

िगण- 3

03.02.2017

---- " ----

10

हलपीक-टं कलेखक

श्री.डी.पी.आंब्रे

िगण- 3

23.06.2015

---- " ----

11

हलपीक-टं कलेखक

श्री. प्रकाश कोरे

िगण- 3

14.07.2016

---- " ----

12

हशपाई

पद हरक्त

िगण- 4

--

---- " ----

13

हशपाई

श्री.एन.जी.जाधि

िगण- 4

01.08.1995

---- " ----
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कलम 4 (1)(ब)(X)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे च्या अवधकारी ि
कमम चाऱ्याांची िेतनाची विस्तृत मावहती प्रकाशीत करणे.
इतर अनुज्ञेय भत्ते
अ.
क्र.

िगम

िेतन रुपरे षा

1

2

3

वनयवमत (महागाई
भत्ता, घरभाडे भत्ता,
शहर भत्ता)

प्रसांगानुसार
(जसे प्रिास
भत्ता)

विशे ष (जसे
प्रकल्प भत्ता,
प्रवशक्षण भत्ता)

4

5

6

1

िगण-1 (अपर हजल्हाहधकारी)
एक पद (हनिडश्रेणी)

महागाई भत्ता
घरभाडे भत्ता
शहर भत्ता

%
%

हनयमानुसार

-----

2

िगण- 1 (तहहसलदार)
एक पद

महागाई भत्ता
घरभाडे भत्ता
शहर भत्ता

%
%

हनयमानुसार

-----

3

िगण- 2 (नायब तहहसलदार)
दोन पदे

महागाई भत्ता
घरभाडे भत्ता
शहर भत्ता

%
%

हनयमानुसार

-----

5

िगण-3 (अव्िल कारकून)
तीन पदे

महागाई भत्ता
घरभाडे भत्ता
शहर भत्ता

%
%

हनयमानुसार

-----

7

िगण- 3 (हलपीक-टं कलेखक)
तीन पदे

महागाई भत्ता
घरभाडे भत्ता
शहर भत्ता

%
%

हनयमानुसार

-----

9

िगण- 4 (हशपाई)
दोन पदे

महागाई भत्ता
घरभाडे भत्ता
शहर भत्ता

%
%

हनयमानुसार

-----
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कलम 4(1)(ब)(xi)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे चे मां जरु अांदाजपत्रक ि
खचाचा तपशील याची विस्तृत मावहती प्रकाशीत करणे.
0
0
अनु.
क्र.

अंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन
अनुदानाच्या हितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशऩ
अांदाजपत्रवकय
शीषाचे िणमन

अनुदान

वनयोवजत िापर
(क्षे त्र ि कामाचा
तपवशल)

माहहती हनरं क आहे
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अवधक अनुदान
अपे वक्षत असल्यास
रुपयात

अवभप्राय

कलम 4(1)(ब)(xii) नमुना (अ)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

कायणक्रमाचे नांि
लाभाथीच्या पात्रता संबंधीच्या अटी ि शती
लाभ हमळण्यासाठीच्या अटी
लाभ हमळण्यासाठीची कायणपध्दती
पात्रता ठरहिण्यासाठी आिश्यक असले ले कागदपत्र
कायणक्रमामध्ये हमळणा-या लाभाची हिस्तृत माहहती
अनुदान िाटपाची कायणपध्दती
सक्षम अहधका-याचे पदनाम
हिनंती अजासोबत लागणारे शुल्क
इतर शुल्क
हिनंती अजाचा नमुना
सोबत जोडणे आिश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी.
(दस्तऐिज/दाखले)
जोड कागदपत्राचा नमुना
कायणपध्दती संदभात तक्रार हनिारणासाठी संबंहधत
अहधका-याचे पदनाम.
तपहशलिार ि प्रत्येक स्तरािर उपलब्ध हनधी (उदा. हजल्हा
पातळी, तालुका पातळी, गाि पातळी)
लाभाथीची यादी खालील नमुन्यात
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सदरची मावहती वनरां क आहे .

विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अनुदान िाटपाच्या
कायम क्रमाची कायम पध्दती 2015-2016 या िषासाठी प्रकाशीत करणे.

कलम 4(1)(ब)(xii) नमुना-ब
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील अनुदान
कायम कमाांतगमत लाभाथीची विस्तृत मावहती प्रकावशत करणे
अनु.
क्र.

लाभाथींचे नाांि ि पत्ता

अनुदान / लाभ याची रक्कम /
स्िरुप

वनिड पात्रतेचे वनकष

अवभप्राय

1

2

3

4

5

माहहती हनरं क आहे
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कलम 4(1)(ब)(xiii)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थाना शाखे तील वमळणा-या/
सिलतीचा परिाना याची चालू िषाची तपवशलिार मावहती.
परिाना/ परिानगी/ सिलतीचे प्रकार :
अनु.
परिाना
परिान्याचा
क्र.
धारकाचे नाि
प्रकार
1

2

3

परिाना
क्रमाांक

वदनाांक
पासून

वदनाांका
पयम न्त

साधारण
अटी

परिान्याची
विस्तृत मावहती

4

5

6

7

8

माहहती हनरं क
आहे
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कलम 4(1)(ब)(xiv)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील मावहतीचे
इलेक्रॉवनक स्िरुपात साठविलेली मावहती प्रकावशत करणे. चालू िषाकवरता
अनु.
क्र.

दस्तऐिजाचा प्रकार

1

2

विषय

कोणत्या
इलेक्रॉवनक
नमुन्यात

मावहती
वमळविण्याची
पध्दती

जबाबदार वयक्ती

3

4

5

6

इलेक्रॉहनक स्िरुपात माहहती
साठहिलेली नाही.

Page 42 of 44

कलम 4(1)(ब)(xv)
विभागीय आयुक्त,कोकण भिन ये थील कायालयात उपलब्ध सुविधाांचा तक्ता प्रकाशीत करणे
उपलब्ध सुविधा.









भेटण्याच्या िेळे संदभात माहहती
िेबसाईट हिषयी माहहती
कॉलसेंटर हिषयी माहहती.
अहभले ख तपासणीसाठी उपलब्ध सुहिधांची माहहती.
कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुहिधांची माहहती
नमुने हमळण्याबाबत उपलब्ध माहहती
सूचना फलकाची माहहती.
ग्रंथालय हिषयी माहहती.

अनु.क्र.

सुविधे चा प्रकार

िेळ

कायम पध्दती

वठकाण

जबाबदार वयक्ती/ कममचारी

तक्रार वनिारण

1

2

3

4

5

6

7

सदरच्या माहहती बाबतची कायणिाही ही सामान्य प्रशासन शाखेकडू न करण्यात येते.
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कलम 4(1)(ब)(xvi)
विभागीय आयुक्त कायालय,कोकण भिन ये थील महसूल आस्थापना शाखे तील शासकीय मावहती
अवधकारी / सहाय्यक शासकीय मावहती अवधकारी/ अवपलीय प्रावधकारी याची विस्तृत मावहती
प्रकाशीत करणे.

अ.
अनु.
क्र.

शासकीय मावहती अवधकारी
शासकीय
मावहती
अवधकारीचे नाि

पदनाम

कायम क्षेत्र

पत्ता/ फोन

ई-मेल

अवपलीय
प्रावधकारी

1

2

3

4

5

6

7

1

श्री. भारत
फु लपगारे

नायब तहहसलदार
(ईएनजी), हिभागीय
आयुक्त कायालय,
कोंकण हिभाग

महसूल
आस्थापना
शाखा

हिभागीय आयुक्त
कायालय, कोंकण
हिभाग, आस्थापना
शाखा, पहहला माळा,
कोंकण भिन, निी
मुंबई-400614.
फोन नं.02227570323

konkanest@
gmail.com

तहहसलदार
(आस्थापना)
हिभागीय
आयुक्त
कायालय,
कोंकण हिभाग.

ब.
अनु.
क्र.
1

1

सहाय्यक शासकीय मावहती अवधकारी
सहाय्यक शासकीय
मावहती अवधकारीचे
नाि

पदनाम

2

श्री.रत्नाकर हशरसाट

क.

कायम क्षेत्र

पत्ता/ फोन

ई-मेल

3

4

5

6

अव्िल कारकून(आस्था-1),
महसूल आस्थापना शाखा,
हिभागीय आयुक्त कायालय,
कोंकण हिभाग

महसूल
आस्थापना
शाखा

हिभागीय आयुक्त कायालय,
कोंकण हिभाग, आस्थापना
शाखा, पहहला माळा, कोंकण
भिन, निी मुंबई-400614.
फोन नं.022-27570323

konkanest@
gmail.com

अवपलीय अवधकारी

अनु.
क्र.

अवपलीय
अवधकारीचे नाि

पदनाम

कायम क्षेत्र

पत्ता/ फोन

ई-मेल

याांच्या अधवनस्त
शासकीय मावहती
अवधकारी

1

2

3

4

5

6

7

तहहसलदार
(आस्थापना)
हिभागीय आयुक्त
कायालय,
कोंकण हिभाग.

महसूल
आस्थापना
शाखा

हिभागीय आयुक्त
कायालय, कोंकण
हिभाग, आस्थापना
शाखा, पहहला माळा,
कोंकण भिन, निी
मुंबई-400614.
फोन नं.02227570323

konkanest@
gmail.com

महसूल आस्थापना
शाखा

1

श्रीमती हप्रतीलता
कौरथी-माने
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