अपर मुख्य सचिव (महसूल) याांच्या अचिपत्याखालील कायासनचनहाय चवषय तसेि अन्य तपशील.
अ.क्र.
1.

कायासनाांिे नाांव
कायासन ई

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

दु .क्र.22819820

दु .क्र.22048504/

थोडक्यात चवषय

1) महसूल व वन चवभाग (खुद्द) मिील सवव अचिकारी/कमविारी याांच्यासांबि
ां ीच्या आस्थापना चवषयक व
सेवाचवषयक सवव बाबी.

2) रिना व कायवपध्दती चवषयक सवव बाबी.

22793800
2.

कायासन ई-1

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

अपर चजल्हाचिकारी, चनवडश्रेणी अपर चजल्हाचिका-याांिी आस्थापना/अपर चजल्हाचिकारी सेवाप्रवेश (चवभागीय

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

िौकशी वगळू न):-

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

दु .क्र.22855920

दु .क्र.22821764

1) अपर चजल्हाचिकारी, चनवडश्रेणी अपर चजल्हाचिकारी सांवगातील अचिकाऱयाांिी स्वीयेतर सेवम
े ध्ये ककवा

शासनाच्या अन्य चवभागाांमध्ये प्रचतचनयुक्ती, सक्तीिा प्रचतक्षा कालाविी चनयचमत करणे , (चवभागीय िौकशी
वगळू न),

2) भा.प्र.सेवत
े ील पदोन्नतीिा प्रस्ताव तयार करणे .
3) उप चजल्हाचिकारी सांवगातून अपर चजल्हाचिकारी सांवगात पदोन्नती व अपर चजल्हाचिकाऱयाांना चनवडश्रेणी
दे णे.

4) अपर चजल्हाचिकारी, चनवडश्रेणी अपर चजल्हाचिकारी सांवगातील अचिका-याांच्या चनयुक्त्या, बदल्या,
ज्येष्ठता सूिी, भाषा परीक्षेतून सूट, प्रचशक्षण, पुन्हा सेवत
े घेणे, रजा, मुांबई नागरी सेवा चनयमानुसार प्रमाणपत्र
मांजूर करणे इत्यादी.
5) अपर चजल्हाचिकारी व चनवडश्रेणी अपर चजल्हाचिकारी याांिी सांवगव सांख्या चनचित करणे.
6) इतर राज्यातील अचिकाऱयाांिे प्रचशक्षण.
7) 50/55 वषापलीकडे सेवत
े ठे वणेसाठी चवशेष पुनर्ववलोकन सचमतीकडे प्रकरणे सादर करणे. (अपर
चजल्हाचिकारी सांदभात)
8) वार्वषक गोपनीय अहवाल व आगाऊ वेतनवाढी सांबि
ां ीिे कामकाज. (अपर चजल्हाचिकारी सांदभात)
9) अपर चजल्हाचिकारी सांवगातील अचिकाऱयाांना प्रशासकीय कारणास्तव चनयुक्ती चमळण्यास अथवा पदोन्नतीच्या
जागी रुजू होण्यास झालेल्या चवलांबाबाबत सामान्य प्रशासन चवभागाच्या महाराष्र नागरी सेवा (ज्येष्ठता व वेतन
चनचिती) चनयम 1982 अन्वये समायोचजत तारखा दे णे.
10) उपरोक्त सवव चवषयासांबांिी उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे.
11) चवभागीय आयुक्त/चजल्हाचिकाऱयाांिी दै नांचदनी.
12) उत्कृष्ट कामचगरी करणाऱया चजल्हाचिकारी/अपर चजल्हाचिकारी याांिा गौरव, सन्मान, पुरस्कार प्रदान
करणे.
13) अपर चजल्हाचिकारी अचिकाऱयाांना अत्युत्कृष्ट, उत्कृष्ट शेरे कळचवणे, आगाऊ वेतन वाढ प्रकरणे
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3.

कायासन ई-1 अ

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

चजल्हाचिकारी, अपर चजल्हाचिकाऱयाांच्या (चवभागीय िौकशी वगळू न) इतर आस्थापनाचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) चजल्हाचिकारी, उप चजल्हाचिकारी, तहचसलदार याांना अचिकाराांिे प्रत्यायोजन करणे व सदर अचिकाऱयाांच्या

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

सचमतीवर नेमणूका करणे.

दु .क्र.22855920

दु .क्र.22793339

2) अपर चजल्हाचिकारी सांवगातील अचिकाऱयाांिी जेष्ठतासूिी.
3) ई-गटािे समन्वय / िोरणात्मक बाबी.
4) उपचजल्हाचिकारी/अपर चजल्हाचिकारी याांिे स्थायीकरण.
5) राज्य प्रचशक्षण िोरणाशी सांबि
ां ीत बाबी.
6) चजल्हाचिकारी/अपर चजल्हाचिकारी याांच्यातील कामकाजािे वाटप तसेि त्याांच्याकडे सुपद
ू व केलेल्या अन्य
प्रशासकीय चवभागाशी सांबांचित बाबी.
7) ऐपत प्रमाणपत्र (solvency Certificate) हा रवषय जमीन/स्थावि मालमत्ते च्या आधािे दयावयाच्या ऐपत

प्रमाणपत्राबाबत असून तो धोिणात्मक स्वरुपाचा असल्यामुळे सांबांधीत रवषय व त्यानुषांरगक बाबी. .
4.

कायासन ई-2

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

उप चजल्हाचिकारी, चनवडश्रेणी उप चजल्हाचिकाऱयाांिी आस्थापना:- (चवभागीय िौकशी वगळू न)

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) उप चजल्हाचिकारी, (चनवडश्रेणी उप चजल्हाचिकाऱयाांिी) सरळसेवन
े े चनयुक्ती, महाराष्र लोकसेवा आयोगाकडे

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

मागणी पत्र सादर करणे, बदली, ज्येष्ठतासूिी, तहचसलदार सांवगातून उपचजल्हाचिकारी सांवगात पदोन्नती,

दु .क्र.22855920

दु .क्र.22821736

भाषा परीक्षेतून सूट, प्रचशक्षण, पुन्हा सेवत
े घेणे, महाराष्र नागरी सेवा चनयमानुसार प्रमाणपत्र दे णे.
उप चजल्हाचिकारी, चनवडश्रेणी उप चजल्हाचिकाऱयाांिी स्वीयेत्तर सेवत
े ककवा शासनाच्या अन्य चवभागाांमध्ये
प्रचतचनयुक्ती, सक्तीिा प्रचतक्षािीन कालाविी चनयचमत करणे.
2) 50-55 वषापचलकडे सेवत
े
ठे वण्यासाठी पुनर्ववलोकनािी प्रकरणे चवशेष पुनर्ववलोकन सचमतीकडे
पाठचवणे.(उप चजल्हाचिकारी सांदभात)
3) उप चजल्हाचिकारी, चनवडश्रेणी

उपचजल्हाचिकारी

सांवगातील अचिकाऱयाांच्या स्वीयेतर सेवेमध्ये ककवा

शासनाच्या अन्य चवभागाांमध्ये प्रचतचनयुक्ती, दक्षतारोि, सक्तीिा प्रचतक्षा कालाविी चनयचमत करणे व अन्य
प्रकरणे ( चवभागीय िौकशी वगळू न).
4) बांिपत्राांिी छाननी (Scrutiny of Bonds,etc)
5) वार्वषक गोपनीय अहवाल व आगाऊ वेतनवाढी सांबि
ां ीिे कामकाज.
6) उपचजल्हाचिकारी सांवगातील अचिका-याांिी जेष्ठतासूिी.
7) चवत्त चवभागाच्या शासन चनणवय 1972 नुसार उपचजल्हाचिका-याांच्या कायम चरक्त पदावरील स्थायीकरण.
8) सामान्य प्रशासन चवभागाच्या 19 सप्टें बर, 1975 च्या शासन चनणवयानुसार उपचजल्हाचिका-याांना स्थायीत्व
प्रमाणपत्र दे णे.
9) सरळसेवा प्रचवष्ट व पदोन्नती, उपचजल्हाचिकारी सांवगातील अचिका-याांना प्रशासकीय कारणास्तव चनयुक्ती
चमळण्यास अथवा पदोन्नतीच्या जागी रुजू होण्यास झालेल्या चवलांबाबाबत सामान्य प्रशासन चवभागाच्या महाराष्र
नागरी सेवा (ज्येष्ठता व वेतन चनचिती) चनयम 1982 अन्वये समायोजीत तारखा दे णे.
10) महाराष्र चलज्ड चडफेन्स सर्व्हहसेस पसोनेल रुल्स, 1974 नुसार उपचजल्हाचिकारी सांवगातील अचिकाऱयाांना
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ज्येष्ठतेिे लाभ दे णे.
11) उपरोक्त सवव चवषयासांबांिी उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे.
12) उप चजल्हाचिकारी सांवगािे सेवाप्रवेश चनयम.
13) उप चजल्हाचिकारी (सरळ सेवा) याांना मागील शासकीय सेवा जोडू न दे णे.
14) उप चजल्हाचिकारी अचिकाऱयाांना अत्युत्कृष्ट, उत्कृष्ट शेरे कळचवणे, आगाऊ वेतनवाढीिी प्रकरणे .
5.

कायासन ई-3

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

तहचसलदार सांवगातील अचिका-याांिी आस्थापना:- (चवभागीय िौकशी वगळू न)

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) तहचसलदार सांवगातील अचिकाऱयाांच्या स्वीयेतर सेवम
े ध्ये ककवा शासनाच्या अन्य चवभागाांमध्ये प्रचतचनयुक्ती,

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

सक्तीिा प्रचतक्षा कालाविी चनयचमत करणे.

दु .क्र.22855920

दु .क्र.22794072

2) चवभागीय आयुक्त स्तरावरील आयुक्ताांच्या अध्यक्षतेखालील चनवडसचमतीिी बैठक घेऊन चवभागातील नायब
तहचसलदार सांवगातील पात्र अचिकाऱयाांिी तहचसलदार पदावर पदोन्नती दे ण्यासाठी चनवडसूिी तयार करणे ,
सदर चनवडसूिीला शासनािी मान्यता चमळचवण्यािी कायववाही करणे.
3) वरीलप्रमाणे तयार केलेल्या चनवडसूच्याांना लोकसेवा आयोगाांिी मान्यता चमळचवण्यासाठी लोकसेवा
आयोगाला प्रस्ताव सादर करणे.
4) वार्वषक गोपनीय अहवाल व आगाऊ वेतनवाढी सांबि
ां ीिे कामकाज.
5) तहचसलदार सांवगातील अचिकाऱयाांिी जेष्ठतासूिी.
6) चवत्त चवभागाच्या शासन चनणवय 1972 नुसार तहचसलदार कायम चरक्त पदावरील स्थायीकरण.
7) सामान्य प्रशासन चवभागाच्या 19 सप्टें बर, 1975 च्या शासन चनणवयानुसार तहचसलदार याांना स्थायीत्व
प्रमाणपत्र दे णे.
8) सरळसेवा प्रचवष्ट व पदोन्नती तहचसलदार, सांवगातील अचिकाऱयाांना प्रशासकीय कारणास्तव चनयुक्ती
चमळण्यास अथवा पदोन्नतीच्या जागी रुजू होण्यास झालेल्या चवलांबाबाबत सामान्य प्रशासन चवभागाच्या महाराष्र
नागरी सेवा (ज्येष्ठता व वेतन चनचिती) चनयम 1982 अन्वये समायोचजत तारखा दे णे.
9) महाराष्र चलज्ड चडफेन्स सर्व्हहसेस पसोनेल रुल्स, 1974 नुसार तहचसलदार व उपचजल्हाचिकारी सांवगातील
अचिकाऱयाांना ज्येष्ठतेिे लाभ दे णे.
10) उपरोक्त सवव चवषयासांबांिी उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे.
11) तहचसलदार (सरळ सेवा चनयुक्त) पदावरील चनयुक्तीसाठी महाराष्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र
पाठचवणे.
12) तहचसलदाराांिी सांवगव सांख्या चनचित करणे.
13) तहचसलदार सांवगातील अचिकाऱयाांना अत्युत्कष्ट, उत्कृष्ट शेरे कळचवणे, आगाऊ वेतन वाढ प्रकरणे.

6.

कायासन ई-4

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

राजपचत्रत महसूल अचिका-याांच्या चवरुध्दिी चशस्तभांगचवषयक कायववाही :-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) मुांबई, पुणे व नाचशक चवभागातील राजपचत्रत महसूल अचिकारी (वगव-1 व वगव-2) चवरुध्दच्या चवभागीय

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

िौकशीिी प्रकरणे, त्याांनी केलेली अचपले व त्या सांबि
ां ातील न्यायालयीन प्रकरणे, त्याांच्याचवरुध्द असणाऱया

दु .क्र.22855920

दु .क्र.22821667

चशस्त व वतवणक
ू बाबतच्या तक्रारी, (नायब तहचसलदार सांवगव आचण नोंदणी व मुद्ाांक शुल्क चवभाग याांिी
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आस्थापना वगळू न)
2) महसूल चवभागातील राजपचत्रत अचिकाऱयाांच्या सांघटनेस मान्यता दे ण्याबाबतिी प्रकरणे.
3) ना चवभागीय िौकशी प्रमाणपत्र दे णे.
4) मत्ता व दाचयत्व चववरणपत्रािे जतन करणे.
7.

कायासन ई-4 अ

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

राजपचत्रत महसूल अचिका-याांच्या चवरुध्दिी चशस्तभांगचवषयक कायववाही :-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) औरां गाबाद, अमरावती व नागपूर चवभागातील राजपचत्रत महसूल अचिकारी (वगव -1 व वगव-2) चवरुध्दच्या

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

चवभागीय िौकशीिी प्रकरणे, त्याांनी केलेली अचपले व त्या सांबि
ां ातील न्यायालयीन प्रकरणे, त्याांच्याचवरुध्द

दु .क्र.22855920

दु .क्र.22793302

असणाऱया चशस्त व वतवणक
ू बाबतच्या तक्रारी, (नायब तहचसलदार सांवगव आचण नोंदणी व मुद्ाांक शुल्क चवभाग
याांिी आस्थापना वगळू न)
2) महसूल चवभागातील राजपचत्रत अचिकाऱयाांच्या सांघटनेस मान्यता दे ण्याबाबतिी प्रकरणे.

8.

कायासन ई-6

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

भूमी अचभलेख चवभागािी आस्थापना:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) ज्येष्ठता, पदोन्नती व कायम करणेबाबत, भरती, चवभागीय परीक्षा, प्रचशक्षण, रजा इ.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

2) महाराष्र लोकसेवा आयोग मागणीपत्र.

दु .क्र. 22882607

दु .क्र. 22793184

3) भूचम अचभलेख चवभागातील पदाांिा आकृतीबांि चनचित करणे , नवीन पद चनर्वमती करणे , चवभागीय परीक्षा,
भरती इत्यादी चनयमाांिे पुनर्ववलोकन व सुिारणा.
4) 50/55 वषापलीकडे सेवत
े ठे वण्यासाठी पुनर्ववलोकन सचमतीकडे प्रकरणे सादर करणे.
5) भूचम अचभलेख चवभागातील आस्थापनेशी सांबांचित चवभागीय पदोन्नती सचमतीच्या बैठका.
6) भूचम अचभलेख चवभागातील कमविा-याांच्या बदल्या, अन्य कायालये/चवभागातील प्रचतचनयुक्त्या.
7) आस्थापनेसांबि
ां ी न्यायालय /लोक आयुक्ताांकडील प्रकरणे.
8) वेतन चनचिती/चवशेष वेतन/वेतन/चनवृत्ती वेतनासाठी पूवीच्या सेवि
े ा लाभ दे णे/दक्षता रोि प्रकरणे .
9) सेवत
े ील खांड क्षमाचपत करणे / मागील शासकीय सेवा जोडू न दे णे.
10) लेखन सामुग्रीिा पुरवठा / मांजूरी
11) भूचमअचभलेख चवभागाच्या भाडयाने घेतलेल्या इमारतीबाबतिी प्रकरणे.
12) अग्रीम रकमा (भचवष्य चनवाह चनिी इ.)
13) चनवृत्ती वेतन प्रकरणे/अनुकांपा चनवृत्ती वेतन मांजूर करणे .
14) भूमी अचभलेख चवभागात अनुकांपा तत्वावर नोकऱया दे णे/त्या चवभागातील चवनावेतन उमेदवाराांबाबतिी
प्रकरणे.
15) भूमी अचभलेख चवभागातील अचिकाऱयाांना अत्युकृष्ट, उत्कृष्ट शेरे कळचवणे, आगाऊ वेतनवाढ प्रकरणे.
16) भूमी अचभलेख चवभागातील अचिकारी/कमविाऱयाांच्या प्रचतकूल शेऱयाांबाबत शासनाकडे आलेली प्रकरणे.
17) भूमी अचभलेख चवभागातील अचिकारी/कमविारी याांिी वैद्यकीय खिाच्या चबलाांिी प्रचतपूती.
18) गोपनीय अहवालािे पुनर्ववलोकन.
19) भूमी अचभलेख चवभागासाठी शासकीय वाहनाांिी खरे दी आचण दु रुस्ती खिव.
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20) भूचम अचभलेख अराजपचत्रत कमविाऱयाांच्या तक्रारी, वतवणक
ू , चशस्त व अचपल व पुनर्ववलोकनािी प्रकरणे ,
चवभागीय िौकशी व न्यायालयीन प्रकरणे.
21) भूचम अचभलेख चवभागातील कमविाऱयाांच्या सांघटनेस मान्यता दे णे व तद्अनुषांचगक बाबी.
22) भूचम अचभलेख चवभागातील कमविाऱयाांच्या शासकीय रकमेच्या अफरातफरी.
23) महसूल चवभागाांतगवत भूमी अचभलेख चवभागातील राजपचत्रत अचिकारी (वगव -1 व वगव-2) चवरुध्दच्या चवभागीय
िौकशीिी प्रकरणे, त्याांच्याचवरुध्द असणाऱया चशस्त व वतवणक
ू बाबतच्या तक्रारी, त्याांनी केलेली अचपले व त्या
सांबि
ां ातील न्यायालयीन प्रकरणे.
24) महसूल चवभागातील भूचम अचभलेख चवभागातील राजपचत्रत अचिकाऱयाांच्या सांघटनेस मान्यता दे ण्याबाबतिी
प्रकरणे.
25) ना चवभागीय िौकशी प्रमाणपत्र दे णे.
26) मत्ता व दाचयत्व चववरणपत्राांिे जतन करणे.
9.

कायासन ई-7

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

अराजपचत्रत महसूल कमविाऱयाांिी आस्थापना :-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) क्षेचत्रय कायालयातील गट “क” व गट “ड” च्या कमविा-याांच्या सेवाचवषयक बाबी (ई -10 कायासनाकडील

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

वगळू न)

दु .क्र. 22882607

दु .क्र.22793627

2) महसूल चनरीक्षक, मांडळ चनरीक्षक, अहवल कारकून याांिी सेवाभरती व परीक्षा चनयम.
3) सेवाचवषयक अचिकारप्रदान, जेष्ठता, पदोन्नती आचण स्थायीकरण.
4) कायवमुक्त कमविा-याांना अांचतम सवलती.
5) पयायी नोकरी दे णे (Alternate Employment).
6) िारणाचिकार, चनलांचबत करणे आचण बदली करणे.
7) पुनर्वनयुक्ती.
8) जन्मतारखेतील बदल
9) वेतनश्रेण्याांिी पुनरव िना.
10) सेवाभरती, चवभागीय पचरक्षा, प्रचशक्षण चवषयक बाबी (बांिपत्र, सांमतीपत्र,शपथपत्र वगैरे बाबी िरुन) आचण
सांबचां ित चनयमात दु रुस्ती आचण बदल.
11) अचभवेदन सचमती सांबांचित कामे.
12) बदल्या, प्रचतचनयुक्ती, स्वीयेतर सेवा आचण प्रत्यावतवन.
13) माजी राज्य कमविा-याांना सामावून घेणे.
14) राज्यािी पुनरव िना झाल्यामुळे कमविा-याांिे वाटप.
15) अे.जी.एस. (Allocated Govt.Servant) चनयमानुसार पदाांिे समानीकरण.
16) चशस्तभांगाच्या कारवाईिी प्रकरणे सोडू न इतर प्रकरणासांदभात दाखल केलेले अजव .
17) महसूल चवभागाच्या अखत्यारीतील शैक्षचणक अहव ता आचण वयोमयादा चशथील करण्यािी प्रकरणे. (भूचम
अचभलेख चवभाग तसेि मुद्ाांक व नोंदणी चवभाग याांिी आस्थापना वगळू न).
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18) मांडळ चनचरक्षकाच्या सांवगाबाबतिा मागण्याांच्या बाबतीत समन्वय.
19) दु स-या कायासनाांना न चदलेली अराजपचत्रत आस्थापना चवषयक कामे (ई-10 कायासनाकडील कामे
वगळू न).
20) वेतन चनचिती, चवशेष वेतन, वेतनािी थकबाकी, प्रवासभत्ता इ.(मागण्याांच्या तपासणी समाचवष्ट आहे .)
21) सेवत
े ील खांड क्षमाचपत करणे.
22) महसूल चनरीक्षक, मांडळ चनचरक्षक, अहवल कारकून याांिी सेवा भरती व परीक्षा चवषयक चनयम,
23) वेतन वगैरेसाठी अनुज्ञेय सेवच्े या मोजणीबाबत.
24) चजल्हाचिकारी, मुांबई याांच्या कायालयातील पदाांिा आकृतीबांि (राजपचत्रत आचण अराजपचत्रत)
25) महसूल चवभागाच्या अचिपत्याखालील कायालयातील अराजपचत्रत कमविाऱयाांचवषयीिी (तलाठी व कोतवाल
वगळू न) तक्रारी, वतवणक
ू , चशस्त व अचपल व पुनर्ववलोकनािी प्रकरणे, चवभागीय िौकशी व न्यायालयीन प्रकरणे.
26) महसूल चवभागाच्या अचिपत्याखालील कमविाऱयाांच्या (तलाठी वगळू न) सांघटनेस मान्यता दे ण्यासाठी प्राप्त
झालेली प्रकरणे व तद्अनुषांचगक बाबी.
27) महसूल चवभागाच्या अचिपत्याखालील कायालयातील अराजपचत्रत कमविाऱयाांिी (तलाठी व कोतवाल
वगळू न) शासकीय रकमेिी अफरातफरीिी प्रकरणे.
10.

कायासन ई-8

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

महसूल चवभागाकचरता कायालये / वाहने आदींिी हयवस्था:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) महसूल चवभागाच्या अखत्याचरतील (चवभागीय आयुक्त, चजल्हाचिकारी, उपचवभागीय अचिकारी, तहचसलदार)

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

पदाांिा आकृतीबांि (राजपचत्रत व अराजपचत्रत ) चनचित करणे.

दु .क्र.22823130

दु .क्र.22049042

2) महसूल चवभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कायालयाांना गणवेश , लेखनसामुग्री, फर्वनिर, टां कलेखन यांत्रे.
दु रध्वनी पुरचवणे, फॉमव छापणे , पुस्तके, प्रकाशने इ.
3) महसूल चवभागाच्या प्रशासचनक चनयांत्रणाखाली असलेल्या शासकीय इमारती, बाांिकाम, दे खभाल, वाढ अगर
फेरबदल तसेि जुन्या इमारतीऐवजी नवीन इमारत बाांिणे/दु रुस्ती, चवद्युतीकरण इत्यादी (इमारतींिी अगर
इमारतींखालील जचमनीिी चवल्हे वाट लावणे वगळू न)
4) उपकोषागारे - सांबचां ित बाबी.
5) जीप/वाहने.
6) करारबध्द अनुदान, स्थायी अचग्रम इत्यादी.
7) चनरीक्षण आचण दौरे .
8) अस्थायी पदाांिी चनर्वमती व मुदतवाढ (राजपचत्रत व अराजपचत्रत ) पदाांिी श्रेणीवाढ िरुन चवचशष्टचरत्या व
इतर कायासनास नेमून चदलेल्या कामाहयचतचरक्त जरुरी असलेल्या पदाांबाबत.
9) अस्थायी पदे स्थायी करणे (राजपचत्रत व अराजपचत्रत )
10) भत्ते (कायम प्रवासभत्ता िरुन) चवचशष्टचरत्या इतर कायासनाांना नेमून चदलेल्या हयचतचरक्त.
11) महसूल व भूमी अचभलेख चवभागाच्या चनयांत्रणाखालील शासकीय इमारती बरोबर बाांिाहया लागणा-या अन्य
चवभागाच्या इमारती (मुद्ाांक व नोंदणी चवभाग वगळू न)
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12) आमदार/खासदार याांना कायालयासाठी इमारतीतील जागा तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ि करुन दे णे.
11.

कायासन ई-9

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

नायब तहचसलदार सांवगािी आस्थापना :-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) नायब तहचसलदार सांवगाच्या आस्थापना चवषयक बाबी.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

2) पदोन्नती, ज्येष्ठता सूिी इत्यादी.

दु .क्र.22841182

दु .क्र.22793715

3) नायब तहचसलदार सांवगािे सेवाप्रवेश चनयम व परीक्षा चनयम.
4) नायब तहचसलदार सांवगातील अचिका-याांिी चवभागीय िौकशी, अचपल व पुनचरक्षण अजव आचण त्या
अनुषांगाने प्राप्त होणारी प्रकरणे.
5) नायब तहचसलदार सांवगाच्या सांघटना, त्याांच्या मागण्या व त्यासांबि
ां ी अथवा त्या हयचतचरक्त असलेली सवव
न्यायालयीन प्रकरणे.
6) नायब तहचसलदार सांवगािे महाराष्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठचवणे.
7) नायब तहचसलदार सांवगािे आस्थापनाचवषयक अचिकाराांिे चवभागीय आयुक्त याांना प्रत्यायोजन करणे.
8) नायब तहचसलदार सांवगातील अचिकाऱयाांना उत्कृष्ट, अत्युत्कृष्ट शेरे कळचवणे, प्रचतकूल शेरे व
त्याचवरुध्दिी अचभवेदने, आगाऊ वेतनवाढी मांजूर करणे, 50/55 वषापलीकडे सेवत
े ठे वण्यासाठी पुनर्ववलोकन
सचमतीकडे प्रकरणे सादर करणे.

12.

कायासन ई-10

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

तलाठी व कोतवाल सांवगािी आस्थापना :-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) तलाठी व कोतवाल सांवगाच्या आस्थापना व आस्थापनेतर बाबी (कायासन ई-5, ई-7, ई-8 व ई-11 कडे

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

असलेल्या बाबी वगळू न)

दु .क्र. 22882607

दु .क्र.22793754

2) तलाठयाांिे, कोतवालाांिे सेवाप्रवेश चनयम व तलाठयाांच्या परीक्षाांिे चनयम.
3) तलाठी व कोतवाल सांवगाच्या सांघटना, त्याांच्या मागण्या, तत्सांबि
ां ी अथवा त्या हयचतचरक्त असलेली सवव
न्यायालयीन प्रकरणे.
4) महसूल चवभागाच्या अचिपत्याखालील तलाठी व कोतवाल या सांवगातील कमविाऱयाचवषयीिी तक्रार,
म.ना.से.(वतवणक
ू ) मनासे(चशस्त व अचपल) व पुनर्ववलोकनािी प्रकरणे , चवभागीय िौकशी व न्यायालयीन सांदभव.
5) तलाठी सांवगाच्या कमविारी सांघटनाांना मान्यता दे णे व तद्अनुषांचगक बाबी.
6) महसूल चवभागाच्या अचिपत्याखालील तलाठी व कोतवाल सांवगातील कमविाऱयाांिी शासकीय रकमेिी
अफरातफरीिी प्रकरणे.

13.

कायासन ई-11,

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

राजपचत्रत महसूल अचिकाऱयाांिी वेतन चनचिती इत्यादी सांबांिीिी प्रकरणे :-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) राजपचत्रत महसूल अचिकाऱयाांच्या सेवापुस्तकात नोंदचवलेल्या जन्मतारखेमध्ये सुिारणा, वेतनश्रेणीिी

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

सुिारणा, वेतन, भत्ते, इत्याचदच्या थकबाकीस मांजूरी दे णे, भत्ते (स्थायी प्रवास भत्त्यासह)

दु .क्र.22823130

दु .क्र.22793278

2) चवशेष वेतन
3) वेतन चनचिती
4) भचवष्य चनवाह चनिी अचग्रम व अांचतम प्रदान, घरबाांिणी अचग्रम.
5) महसूल चवभागाच्या अखत्याचरतील राजपचत्रत अचिकारी/कमविा-याांच्या वैद्यकीय खिािी प्रचतपूती व वगव -1 ते
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वगव-4 पयंत क्षयरोग सवलत तसेि सेवाचनवृत्ती वेतन प्रकरणे (अांशराचशकरणासह) (जमाबांदी आयुक्त व सांिालक,
भुचम अचभलेख याांिी आस्थापना वगळू न)
6) मागील शासकीय सेवा जोडू न दे णे.
14

कायासन ज-1

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष
1) अचिकारी

1) शासकीय जमीन, पडीक जमीन, गायरान जचमनीं, अचनवाहक क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

यासांदभातील िोरणात्मक बाबी.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.
2)

2) शासकीय, पडीक, गायरान जचमनींसांदभात अचतक्रमण, शतवभग
ां या सांदभातील िोरणात्मक बाबी.

दु .क्र. 22821373

दु .क्र. 22047901
3)

3) खार जमीन, खाजण जमीन, तलावाच्या पात्रातील व नदीच्या पात्रातील जचमनीबाबत िोरण.

4)

4) मुांबई कुळवहीवाट व शेत जचमनी अचिचनयम, 1948 अांतगवत कोकण चवभागातील प्रकरणे.

9)

5) सरकार जमा केलेल्या जचमनी परत करण्याबाबत िोरण.

10)

6) वरील चवषयासांबि
ां ीिी कायद्यामध्ये व चनयमाांमध्ये दु रुस्ती करणे.

11)

7) खालील भूिारणा पध्दतीच्या कायद्याांिी अांमलबजावणी:-

12)

अ) मुांबई खोती नाहीशी करण्याबाबत अचिचनयम, 1949.

13)

ब) मुांबई परगणा व कुलकणी वतने नाचहशी करण्याबाबत अचिचनयम, 1950.

14)

क) मुांबई सरां जामे, जहाचगरी आचण राजकीय स्वरुपािी इतर इनामे पुनग्रवहण करण्याबाबत अचिचनयम, 1952

15)

ड) मुांबई समाजास उपयुक्त (गुजरात व कोकण) सेवा इनामे पुनग्रवहण अचिचनयम, 1952.

16)

इ) मुांबई जात इनामे नाचहशी करण्याबाबत अचिचनयम, 1952.

17)

फ) मुांबई भूिारणा पध्दती नाचहशी करणेबाबत (चरकहहरी ऑफ रे कॉडव स) अचिचनयम, 1953.

18)

ग) मुांबई कौली व कुटु ां बाण सत्ताप्रकार नष्ट करण्याबाबत अचिचनयम, 1953.

19)

ह) मुांबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे नष्ट करण्याबाबत अचिचनयम, 1953.

20)

ई) मुांबई चवलीन प्रदे शातील (जांजीर व भोर) खोती सत्ताप्रकार नाचहसा करण्याबाबत अचिचनयम, 1953

21)

ज) मुांबई चवलीन क्षेत्रे व प्रदे श (जहाचगऱया नाचहशा करण्यासांबि
ां ी) अचिचनयम, 1953

22)

क) मुांबई चभल्ल, नाईक इनामे नष्ट करण्याबाबत अचिचनयम, 1955.

23)

ल) मुांबई चशलोत्री अचिकारी (कुलाबा) रद्द करण्याबाबत अचिचनयम, 1955.

24)

म) मुांबई चवलीन प्रदे श चकरकोळ दु माला वचहवाट नाहीशी करण्याबाबत अचिचनयम, 1955.

25)

न) मुांबई शेटगी वतन अचिकार (रत्नाचगरी) रद्द करण्याबाबत अचिचनयम, 1950.

26)

ओ) मुांबई बांचिजामा व उगचडया सत्ता प्रकार नाहीसा करण्याबाबत अचिचनयम, 1959.

27)

प) मुांबई कचनष्ठ ग्रामवतने नष्ट करण्याबाबत अचिचनयम, 1958.

28)

व) मुांबई मुलकी पाटील (पदे रद्द करणे) अचिचनयम, 1962.

29)

र) महाराष्र चववचक्षत भूचम अचिचनयमातील चवद्यमान खाण व खचनज मालकी हक्क नाहीसे करण्याबाबत
अचिचनयम, 1985.

C:\Users\nitin.surve\Desktop\नागरिकाांची सनद\महसूल व वन रवभागाची सुधारित रवषयसूची part 3.docx

30)

8) परवृत्त गावातील इनामे.

31)

9) सालसेटी इस्टे ट (जमीन महसूल खालसा) अचिचनयम, 1961.
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15.

कायासन ज-1 अ

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) पुढील कायदे व चनयमाांत सुिारणा:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

अ) मुांबई कुळवचहवाट व शेतजमीन अचिचनयम, 1948.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

ब) मुांबई कुळवहीवाट व शेतजमीन (चवदभव चवभाग) अचिचनयम, 1958.

दु .क्र. 22821373

दु .क्र. 22048355

क) है द्ाबाद कुळवचहवाट व शेतजमीन अचिचनयम, 1950.
ड) पचिम खानदे श मेहवासी इस्टे ट (पीआरए) रे ग्युलेशन, 1961.
इ) महाराष्र जमीन महसूल सांचहता व कुळकायदा चविी (सुिारणा) अचिचनयम, 1974.
2) मुांबई कुळवहीवाट व शेत जमीन अचिचनयम, 1948 अांतगवत कोकण वगळता उववचरत सवव चवभागातील प्रकरणे
तसेि मुांबई कुळवहीवाट व शेतजमीन (चवदभव चवभाग) अचिचनयम, 1958 व है द्ाबाद कुळ वहीवाट शेत जचमन
अचिचनयम, 1950 अांतगवत येणारी प्रकरणे, तसेि कुळकायदा कलम 63 (1) व कलम 88 (1) (ब) अांतगवत येणारी
प्रकरणे.
3) मुांबई कुळवचहवाट व शेत जमीन अचिचनयम, 1948 मुांबई कुळ वहीवाट व शेत जमीन (चवदभव चवभाग)
अचिचनयम, 1958 व है द्ाबाद कुळ वचहवाट शेत जमीन, 1950 व त्या खालील चनयम आचण त्या सांदभातील
िोरणात्मक बाबी/सुिारणा.
4) भूदान व ग्रामदान अचिचनयमाखालील सवव प्रकरणे .
5) अचिकार अचभलेख, खाजगी जचमनीच्या मालकी हक्कासांबांिीिे वाद व खाजगी जचमनीवरील अचतक्रमणे, भोगे
सचमतीच्या चशफारशी या चवषयासांदभातील िोरणात्मक बाबी.
6) दरवषी खातेदाराला गाांव नमुना 7/12 उताऱयािे चवतरण करणे-िोरणात्मक बाबी/शेतीसांबि
ां ीिी साांख्ख्यकी
माचहती गोळा करणे.
7) ॲबसेंट लॅन्ड लॉडव कायदा तयार करणे.
8) मुांबई शहर (इनाम आचण स्पेशल टे न्युअर) खालसा अचिचनयम व महाराष्र जमीन महसूल सांचहता (सुिारणा)
1969.
9) मुांबई चवश्वस्त अचिचनयम, 1950 (जेथपयंत महू सल चवभागािा सांबि
ां आहे )
10) दे वस्थान व दे वस्थान इनाम.
11) कायासनास नेमून चदलेल्या चवषयाांच्या सांदभात कमविाऱयाांिी पदे चनमाण करणे तसेि सदर पदे िालू ठे वणे.
12) कायासनाने मांजूर केलेल्या कमविाऱयाांच्या पदासाठी चवचवि भत्ते मांजूर करणे.
13) कायासनास नेमून चदलेल्या चवषयाच्या सांदभात शक्तीप्रदान करणे.
14) सैचनकी गोळीबार (मैदानी व सागरी ) सरावासाठी जागा अचिसूचित करण्याबाबतिी प्रकरणे.
15) चनखात चनिी, कोष चनिी (इांचडयन रेझर रोहह ॲक्ट , 1878) सांबि
ां ीिी प्रकरणे.
16) महाराष्र महसूल न्यायाचिकरणाशी सांबचां ित प्रशासन व अथवसांकल्प चवषयक सवव बाबी.
17) पूवीच्या ल-5 कायासनास वाटू न चदलेल्या सवव चवषयाशी सांबि
ां ीत िोरणात्मक बाबी.
18) अकृचषक परवानगी दे ण्याबाबतिे िोरणात्मक चनणवय व अकृचषक आकारणीिे प्रमाणदर ठरचवणे आचण नागरी
क्षेत्र घोचषत करणे तसेि खरीप व रब्बी गावे घोचषत करणे.
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19) महाराष्र चशक्षण रोजगार हमी, उपकर अचिचनयम, 1962 सांबि
ां ीिे प्रकरणे.
20) िार्वमक अकृचषक प्रयोजनासाठी परवानगी दे णे.
21) स्थाचनक कर, चजल्हापचरषद व ग्रामपांिायत उपकरासांबि
ां ीिी प्रकरणे व िोरणात्मक बाबी.
16.

कायासन ज-2

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

मुांबई शहर चजल्हातील जमीनचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे (बॅकबे

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

रे क्लमेशनच्या जचमनीसह)

दु .क्र. 22821373

दु .क्र. 22793568

2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तसेि सवव सांबचां ित अपील प्रकरणे.
4) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
5) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
6) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे .
7) आचदवासींच्या जमीनी सांदभात केलेल्या कायदयािी अांमलबजावणी करणे.
8) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
9) आचदवासी हयक्तींच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्तींना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी प्रकरणे.
10) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन प्रकरणे.

17.

कायासन ज-3

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

मुांबई उपनगर चजल्हातील जमीनचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे.

दु .क्र. 22821373

दु .क्र.22821655

2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी केलेल्या ककवा सरकारजमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
4) तसेि सवव सांबचां ित अपील प्रकरणे .
5) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झाले ल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
6) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
7) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे.
8) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
9) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
10) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
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प्रकरणे.
11) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन
प्रकरणे.
18.

कायासन ज-4,

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

ठाणे चजल्हातील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे .

दु .क्र.22823130

दु .क्र.22048724

2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी केलेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
4) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
प्रकरणे.
5) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
6) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
7) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे /महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
8) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
9) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
10) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
प्रकरणे.
11) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन प्रकरणे.

19.

कायासन ज-4 अ

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

पालघर, रायगड, रत्नाचगरी व कसिुदुगव चजल्हामिील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे “ड” सत्ताप्रकार जचमनीच्या िोरणात्मक बाबी,

दु .क्र. 22823130

दु .क्र.22794072

नेरळ/माथेरान येथील शासकीय जचमनीिा भाडे पट्टा नुतनीकरण िोरण.
2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी के लेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
4) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
प्रकरणे.
5) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
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परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
6) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
7) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे, महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
8) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
9) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
10) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
प्रकरणे.
11) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन प्रकरणे.
12) कोकणातील पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी/पडीक जमीन राष्रीय सांपत्तीिा अपहयय समजून
शासनाच्या ताब्यात घेण्यासाठी कायदा करणे व कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
20.

कायासन ज-5

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

पुणे व सोलापूर चजल्हयाांमिील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे.

दु .क्र.22841182

दु .क्र.22793179

2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी केलेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
4) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
प्रकरणे.
5) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
6) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
7) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे, महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
8) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
9) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
10) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
प्रकरणे.
11) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन प्रकरणे.
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21.

कायासन ज-5 अ

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

सातारा, साांगली व कोल्हापूर चजल्हयाांमिील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे.

दु .क्र.22841182

दु .क्र.22821664

2) सरां जाम जचमनीबाबत िोरणात्मक बाबी, महाबळे श्वर येथील शासकीय जचमन भाडे पट्टा नूतनीकरणािे िोरण
3) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
4) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी केलेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
5) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
प्रकरणे.
6) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
7) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
8) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे, महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
9) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
10) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
11) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
प्रकरणे.
12) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन प्रकरणे.

22.

कायासन ज-6

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

नाचशक चवभागातील नाचशक व अहमदनगर चजल्यातील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे.

दु .क्र.22841182

दु .क्र.22793272

2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी केलेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
4) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
प्रकरणे.
5) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
6) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
7) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे, महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
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च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
8) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
9) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
10) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी प्रकरणे.
11) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन प्रकरणे.
23.

कायासन ज-6 अ

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

नाचशक चवभागातील िुळे, नांदुरबार व जळगाांव चजल्यातील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे.

दु .क्र.22882607

दु .क्र.22821749

2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी केलेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
4) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
प्रकरणे.
5) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
6) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
7) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबांिीच्या वादािी प्रकरणे, महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
8) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
9) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
10) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
प्रकरणे.
11) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन प्रकरणे .

24.

कायासन ज-7

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

औरां गाबाद, जालना, परभणी व कहगोली चजल्हयाांमिील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे.

दु .क्र. 22819820

दु .क्र.22821749

2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी के लेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
4) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
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प्रकरणे.
5) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
6) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
7) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे, महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
8) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
9) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
10) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
प्रकरणे.
11) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन प्रकरणे.
12) खाली चदलेल्या जचमनीबाबतिे कायदे चवषयक िोरणात्मक बाबी.
अ) है द्ाबाद इन्डाउमेंट रे ग्युलेशन, 1349 फसली.
ब) है द्ाबाद (जागीर खालसा) रे ग्युलेशन, 1358 फसली.
क) है द्ाबाद जागीर (कम्युटेशन रे ग्युलेशन), 1359 फसली.
ड) है द्ाबाद (कॅश ग्रॅन्टस खालसा) अचिचनयम, 1952.
इ) है द्ाबाद इनाम व कॅश ग्रॅन्टस अचिचनयम, 1954.
फ) अतीयत इन्कवॉयरीज अचिचनयम, 1952.
25.

कायासन ज-7 अ

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

लातूर, नाांदेड, बीड व उस्मानाबाद चजल्हयाांमिील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे.

दु .क्र. 22819820

दु .क्र.22821749

2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी के लेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
4) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
प्रकरणे.
5) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
6) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
7) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे, महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
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8) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
9) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
10) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
प्रकरणे.
11) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन प्रकरणे.
12) नाांदेड शीख गुरुद्वारा सिखांड श्रीहु जूर अपिलनगर साहीब अचिचनयम, 1956.
26.

कायासन ज-8

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

नागपूर चवभागातील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे.

दु .क्र.22855920

दु .क्र.22783716

2) चवदभातील नझूल जचमनीचवषयक िोरणात्मक बाबी. (चवदभातील भूमीिारी वगव -2 ते भूमीस्वामी वगव-1 मध्ये
रुपाांतरण)
3) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
4) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी केलेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
5) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
प्रकरणे.
6) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
7) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
8) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे, महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
9) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
10) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
11) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
प्रकरणे.
12) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन
प्रकरणे.

27.

कायासन ज-9,

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

अमरावती चवभागातील जचमनीचवषयक बाबी:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) शासकीय जचमनीिे चवचवि प्रयोजनाांसाठी वाटप, भाडे पट्टा, नुतनीकरण, शतवभग
ां चवषयक प्रकरणे, अचनवाहक

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

क्षेत्रावरील जमीन महसूल माफ करणे यासांदभातील प्रकरणे.
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दु .क्र.22823130

दु .क्र.22821697

2) शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमणाांचवषयीच्या बाबी.
3) तगाईपोटी शासकीय वसुली सांदभात नाममात्र ककमतीवर खरे दी केलेल्या ककवा सरकार जमा केलेल्या
जचमनी परत करण्यासांबि
ां ीिे कामकाज.
4) तसेि सवव सांबचां ित अचिकार अचभलेख व भूमी अचभलेख अपील प्रकरणे , अकृचषक आकारणी बाबतिी अपील
प्रकरणे.
5) अकृचषक प्रयोजनासाठी चदलेल्या परवानगी आदे शाांिा भांग होऊन झालेल्या अथवा अकृचषक प्रयोजनासाठी
परवानगी न घेता झालेल्या अनचिकृत बाांिकामाबाबत कारवाई करणे.
6) अचिकार अचभलेख (अचपले, फेरतपासणी/पुनचरक्षण अजव).
7) शेतकऱयाांच्या जचमनीच्या मालकी हक्कासांबि
ां ीच्या वादािी प्रकरणे, महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966
च्या कलम 143 मध्ये नमूद केलेली रस्त्याच्या अचिकारािी प्रकरणे.
8) आचदवासींच्या जचमनीच्या सांदभात केलेल्या कायद्यािी अांमलबजावणी करणे.
9) महाराष्र अनुसूचित जमातीच्या जमीनी प्रत्यार्वपत करणे अचिचनयम, 1974 व वरील कायद्याखाली तयार
केलेल्या चनयमाांिी अांमलबजावणी.
10) आचदवासी हयक्क्तच्या जचमनी चबगर आचदवासी हयक्क्तना हस्ताांतरीत करण्यास परवानगी दे णेबाबतिी
प्रकरणे.
11) वेगवेगळया इनाम/वतनचवषयक कायद्याांिी अांमलबजावणी व तद्नुषांचगक अिवन्याचयक, न्यायालयीन
प्रकरणे.
12) खालील कायद्याांच्या िोरणात्मक बाबी:अ) मध्य प्रदे श मालमत्तेवरील हक्क खालसा इस्टे टस्, महाल्स, अचलनेट लॅन्डस अचिचनयम, 1950
ब) सेंरल प्रोहहीसेस ॲन्ड बेरार चरहहोकेशन ऑफ रे हहे न्यू एक्झम्शन अचिचनयम, 1948.
क) सेंरल प्रोहहीसेस ॲन्ड ॲलीनेशन, अचिचनयम, 1916.
ड) मध्यप्रदे श जमीन महसूल सांचहता 1954 ((सुिाचरत)

28.

कायासन ल-1

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) भूमापन व जमाबांदी.

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

2) नगर भूमापन व त्याच्याशी सांबचां ित असलेल्या बाबी ॲन्डरसन म्यॅनुअल/लँड रे कॉडव मॅन्युअल जचमनीिे सत्ता

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

प्रकार.

दु .क्र. 22882607

दु .क्र. 22821676

3) जमीन एकचत्रकरण (कायदे चवषयक बाबी िरुन).
4) भारतीय सहहे क्षण चवभाग, नकाशे.
5) हद्दीच्या खुणा.
6) सीमा तांटे, आांतरराज्य सीमे बाबत वाद.
7) भूचम अचभलेख्याांिे पृथ:करण, कनदण व नाश करणे.
8) भूचम अचभलेख चवभागातील चफरती तपासणी.
9) शेत जचमनीिी वारसाहक्कानुसार वाटप प्रकरणे
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10) कायासनाशी सांबचां ित चवषयाबाबत अचिकार प्रदान करणे.
11) िटईक्षेत्रातील अनचिकृत वाढ चवषयक प्रकरणे.
12) राज्यातील नवीन चनमाण केलेल्या तालुक्याांसाठी भूचम अचभलेख चवभागािी कायालये सुरु करणे व त्यासाठी
पदचनर्वमती करणे.
13) भूचम अचभलेख चवभागाच्या आस्थापनेवरील पदाांिे पदनाम बदलणे.
14) भूचम अचभलेख चवभागाच्या आस्थापनेवरील पदाांच्या आकृतीबांिास मुदतवाढ दे णे.
15) महसूल प्रशासन बळकट करणे व भूचम अचभलेख्याांिे अद्यावतीकरण या 50% केंद् पुरस्कृत योजनेिे
कामकाज.
16) भूचम अचभलेख्याांिे सांगणकीकरण या 100% केंद् पुरस्कृत योजनेिे कामकाज.
17) महसूल चवभागाच्या क्षेचत्रय कायालयाच्या सांगणीकरणािे कामकाज.
18) सेतू कायालयासांदभात / ई-चडख्स्रक्ट / दाखल्याांिे प्रमाणीकरण.
19) महसूल व वन चवभाग (खुद्द) व क्षेत्रीय कायालयाांिे सांगणकीकरण, ई गहहनवन्स.
29.

कायासन ल-7

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) महारार शेतजमीन (जमीन िारणेिी कमाल मयादा) अचिचनयम, 1961 व त्या कायद्याखालील चनयमाांिी

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

अांमलबजावणी.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

2) महाराष्र राज्य शेती महामांडळ मयाचदत या शासकीय उपक्रमाशी सांबचां ित असलेल्या सवव बाबी.

दु .क्र.22841182

--

3) कमाल जमीन िारणा कायदयाच्या अांमलबजावणीसाठीिी आस्थापना व त्यासाठी चनयुक्त केलेल्या
पदाांना मुदतवाढ.
4) महाराष्र शेत जमीन (जमीन िारणेिी कमाल मयादा) अचिचनयम, 1961 व त्याखालील चनयमाबाबतिे
चविी चविान.
5) कायासनाशी सांबांचित असलेल्या चवषयाबाबत अचिकाराांिे चवक्रेंद्ीकरण.
6) अचतचरक्त जचमनीच्या अचभहस्ताांचकताना अथवसहाय्य दे ण्याच्या कें द्शासन पुरस्कृत योजनेिी
अांमलबजावणी.
7) सुिाचरत 20 कलम कायवक्रमाांतगवत कलम क्र.5 व 11 िी अांमलबजावणी.
8) “304”, “504”, “603” “288” आचण “249” या लेखाचशषाखालील “कमाल जमीन िारणा
अचिचनयम ” सांदभातील अथवसांकल्पीय अांदाज.
9) Urban Ceiling Leagislation.
10) Censes of Land Holding

30.

कायासन ख-1

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) सांपण
ू व राज्याशी सांबचां ित वाळू सांबि
ां ीिे सवव िोरणात्मक चनणवय व त्याअनुषांगाने सवव बाबी.

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

2) पुणे, नाचशक व कोकण चवभागातील वाळू सांबांिीिी सवव प्रकरणे.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

दु .क्र. 22821373

दु .क्र.22048247
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31.

कायासन ख-2

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) सांपण
ू व राज्याशी सांबचां ित वाळू हयचतचरक्त इतर सवव गौण खचनजासांबि
ां ीच्या िोरणात्मक बाबी व त्याअनुषांगाने

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

इतर सवव बाबी.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

2) महाराष्र गौण खचनज उत्खनन (चवकास व चवचनयमन) चनयम, 2013 च्या अनुषांगाने सवव बाबी.

दु .क्र. 22821373

दु .क्र.22048247

3) महाराष्र जमीन महसूल सांचहता, 1966 मिील कलम 48 खालील सवव बाबी.
4) महाराष्र गौण खचनज उत्खनन (चवकास व चवचनयमन) चनयम, 2013 मिील व महाराष्र जमीन महसूल
सांचहता, 1966 मिील कलम 48 मिील कारवाईच्या अनुषांगाने सांपूणव राज्यातील वाळू बाबतिी आचण राज्यातील
इतर सवव गौण खचनजासांबि
ां ीिी अपील, पुनचरक्षण व पुनर्ववलोकन प्रकरणे.
5) महाराष्र जमीन महसूल अचिचनयम, 1966 च्या कलम 48 व 48 (9) खाली तयार करण्यात आलेल्या महाराष्र
जमीन महसूल (गौण खचनजािे उत्खनन व ती काढणे) चनयम, 1968 च्या कक्षेत येणारी सांपण
ू व राज्याशी सांबांचित
प्रकरणे.
6) गौण खचनजावरील स्वाचमत्विनापासून प्राप्त महसूलािे उद्दीष्ट व त्याअनुषांगाने करावयािी कायववाही
7) सांपण
ू व राज्यातील गौण खचनजाच्या अवैि उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्याकरीता करावयाच्या
उपाययोजना.
8) महाराष्र जमीन महसूल अचिचनयम, 1966 च्या कलम 25 व त्याखाली तयार केलेल्या महाराष्र जमीन
महसूल (झाडे इत्यादींच्या बाबतीतील अचिकाराांिे चनयमन करण्याबाबत) चनयम, 1967 च्या कक्षेत येणारी सांपण
ू व
राज्याशी सांबचां ित प्रकरणे
9) चवटभट्टयाांना परवानगी दे ण्यासांदभातील बाबी.
10) राज्यातील सवव गौण खचनजासांबि
ां ीच्या (वाळू हयचतचरक्त) एकचत्रत तक्रारी/प्रकरणे.
11) नागपूर, अमरावती व औरां गाबाद चवभागातील वाळू सांबि
ां ीिी सवव प्रकरणे.

32.

कायासन म-5

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) खालील सचमत्यासांबांिी समन्वयािे कामकाज:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

अ) दु य्यम चविी चविान सचमती.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

आ) आश्वासन सचमती.

दु .क्र.22819820

दु .क्र.22793801

इ) याचिका सचमती. (महसूल)
ई) पांिायत राजसचमती.
उ) चविार चवचनमय सचमती. (महसूल)
2) सांपकव:अ) महाराष्र चविान मांडळ सचिवालय,
आ) सांसदीय कायव चवभाग.
इ) चशबीर अचिकारी, नागपूर (नागपूर येथील अचिवेशन)
3) समन्वय अनुवती काम (महसूल कक्षाशी सांबांचित)
अ) चविान सभा/चविान पचरषद
आ) अल्पसूिना प्रश्न.

C:\Users\nitin.surve\Desktop\नागरिकाांची सनद\महसूल व वन रवभागाची सुधारित रवषयसूची part 3.docx

19

इ) चविान सभा/चविान पचरषदे िे ठराव.
ई) तहकुबीिी सूिना.
उ) आश्वासने.
ऊ) चविेयके.
ऋ) चविानमांडळ कामकाज.
4) खालील बाबींच्यासमन्वयािे काम (महसूल व वन चवभागाशी सांबांचित)
अ) प्रचशक्षण कायवक्रम.
आ) चदवाणी दावे.
इ) माजी सैचनकाांना पुनरोजगार.
ई) मांत्रालयातील चनरचनराळ्या चवभागाांना व इतर हयक्तींना/नागरीकाांना आवश्यक असणारी चवचवि चवषयावरील
माचहती एकचत्रत करुन पुरचवणे. (या चवभागातील एकाि गटातील अथवा वेगवेगळया दोन ककवा अचिक
कायासनाांिा सांबांि असल्यास)
5) न्यायालयीन याचिकासांदभात येणारे सांदभव तसेि अन्य सांदभव की ज्यात चवषय स्पष्टपणे नमूद केलेले नसता
अथवा या चवभागाशी सांबचां ित नसलेले असे सांदभव ख्स्वकारुन ते आवश्यक त्या कायववाहीसाठी सांबांचित
कायासन/चवभागाांना सबांिीत क्षेत्रीय कायालयाकडे पाठचवणे.
6) चनवडणूक आिार सांचहतेचवषयक कामकाज.
7) तक्रार चनवारण (महसूल उपकक्षाशी सांबांचित)
8) राजस्व अचभयान, नागचरकाांिी सनद तयार करणे.
9) चवभागामध्ये प्राप्त अजामध्ये चवभागातील कोणत्याही कायासनािा स्पष्टपणे चवषय दशवचवलेला नसल्यास त्या
चवषयािे समन्वय (मात्र चविान मांडळ कामकाजािा जास्त सांबांि ज्या कायासनाशी असेल त्या कायासनाने
समन्वय ठे वणे)
33.

कायासन म-6

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) माचहती अचिकार अचिचनयम, 2005 अांतगवत होणाऱया अजािा समन्वय.

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

2) मा.लोक आयुक्त व मा.उपलोक आयुक्ताांशी सांबि
ां ीत प्रकरणाांिा समन्वय.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

3) महसूल चवभाग (खुद्द) व चवभागीय क्षेत्रीय कायालयाांशी सांबि
ां ीत न्यायालयीन प्रकरणाांिा समन्वय.

दु .क्र.22819820

दु .क्र.22048709

4) केंद् शासनाकडू न प्राप्त झालेल्या अिवशासकीय पत्राांिा समन्वय.
5) ज-समुहातील व ई-समुहातील दोन कायासनापेक्षा अचिक कायासनाशी सांबांचित प्रकरणाांिा समन्वय चवषयक
बाबी (चविानमांडळ चवषयक कामकाज यासह)

34.

कायासन म-8

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) खाली नमूद केलेल्या बाबींिे बाबतीत समन्वय सािण्यािे व पाठपुरावा करण्यािे काम:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

अ) राज्यपालाांिे अचभभाषण.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

आ) चवभागीय आयुक्त/चजल्हाचिकारी याांच्या पचरषदा/बैठका आयोचजत करणे.

दु .क्र. 22819820

दु .क्र.22821749

इ) मुख्यमांत्री, आमदार/खासदार याांच्या समवेत घेत असलेल्या बैठकीसाठी माचहती सांकचलत करणे व
कायववृत्ताांिा पाठपुरावा करणे.
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ई) चवत्त मांत्रयाांिे भाषण.
2) मांत्रीमांडळ चनणवयावर केलेल्या कायववाहीिा माचसक आढावा घेऊन माचहती सांकचलत करुन अहवाल मुख्य
सचिव, सामान्य प्रशासन चवभाग याांच्याकडे पाठचवणे.
3) लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याांच्याकडू न प्राप्त झालेल्या पत्रहयवहाराबाबतिे माचसक चववरण सामान्य
प्रशासन चवभागाकडे पाठचवणे.
4) अनुसूचित जाती/जमाती /चवमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या कमविाऱयाांिे नोकरी चवषयक प्रश्न व त्या
अनुषांगाने चविान मांडळाच्या अनुसूचित जाती, जमाती, चवमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण सचमत्याांना
माचहती पुरचवणे, मागासवगीय आयुक्त, केंद् सरकार याांिे अहवाल.
5) अनुसूचित जाती/जमाती/चवमुक्त जाती व भटक्या जमाती व इतर मागासवगीय इत्यादीिे शासनाच्या सेवा
प्रवेशासांबि
ां ीिे वार्वषक चववरण.
6) मागासवगीय जाती, अनुसूचित जाती/जमाती/चवमुक्त जाती व भटक्या जमाती याांच्या चवषयीच्या बाबी व त्या
अनुषांगाने येणारे काम.
7) महसूल व वन चवभागाकडू न चनगवचमत झालेल्या महत्वािा आदे शाांिे सारसांग्रह तयार करणे.
8) राष्रपतींना राज्यपालाांनी पाठवावयािा माचसक अहवाल.
9) सामान्य प्रशासन चवभागाच्या चवशेष कायव कक्षाकडू न (स्पेशल असाईनमेंट सेल) आलेल्या सांदभािी माचहती
एकचत्रत करणे व त्याबाबतच्या कायववाहीच्या पाठपुराहयािे काम (महसूल कक्षापुरते)
10) मा.मांत्री महोदयाांकडे सादर करण्यात येणाऱया अचपल, पुनचरक्षण, पुनर्ववलोकन अजातील चवषय या
चवभागाशी सांबचित नसल्यास असे अजव सांबचां ित चवभागाकडे हस्ताांतरीत करणे.
11) चवभागीय चक्रडा स्पिा.
35.

कायासन म-10

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

राज्याांतगवत प्रादे चशक फेरबदल:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) कपूर सचमतीने चशफारस केल्याप्रमाणे महसूली प्रशासनािी पुनरव िना व पुनरव िनेसबांिातील चवषय:-

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

अ) सांस्था, मांडळ व तहचसल याांिे मुख्यालय ठरचवणे.

दु .क्र. 22819820

दु .क्र.22793392

आ) नवीन चजल्हा, तहचसल पुनरव िनेसांबि
ां ात अख्स्तत्वात असलेल्या चजल्हा व तहचसल मिून गावे वगळणे ककवा
गावाांिा अांतभाव करणे.
इ) जचमन महसूल सांचहतेनुसार नवीन कायालय चनमाण होईपयंत महसू ली प्रशासन युचनटच्या पुनरव िनेशी
सांबि
ां ीत ककवा चनमाण झालेल्या इतर अनुषांचगक बाबी. (अस्थायी पदे चनमाण करणे व अस्थायी पदाांना मुदतवाढ
वगळू न) उदा.नवीन कायालय चनमाण झाल्यानांतर ज्या कायासनाांना तो चवषय चदला असेल ते कायासन त्या
चवषयाशी सांबांचित बाबींवर कायववाही करतील.
ई) नवीन तालुके चनमाण करणे व त्यासाठी कायालय चनमाण करणे व त्याअनुषांगाने पदचनर्वमती करणे . (अस्थायी
पदे चनमाण करणे व अस्थायी पदाांना मुदतवाढ वगळू न)
उ) नवीन कायालय सुरु करणे (अस्थायी पदे चनमाण करणे व अस्थायी पदाांना मुदतवाढ वगळू न)
2) वाडयाांिे/ताांडयाांिे चनयमाप्रमाणे महसूली गावात रुपाांतर dj.ks.
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3) प्रादे चशक फेरबदल व मुख्यालयात बदल.
4) वरील चवषयाच्या अनुषांगाने....
अ) पांिवार्वषक योजनेंतगवत तरतुदी.
आ) िोरणात्मक बाबी.
इ) लेखा परीक्षा आक्षेप.
ई) ताराांचकत/अताराांचकत प्रश्न
उ) कपातसूिना
ऊ) आश्वासने
ऋ) कोकण चवकास चवशेष कायवक्रम
ल) मराठवाडा चवकास चवशेष कायवक्रम
5) कसिुदूगव मुख्यालयािा चवकास व तत्सांबि
ां ी कामािे सांचनयांत्रण.
36.

कायासन टी

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

(चदनाांक 17.9.1982 रोजी पचरसृत चवषयसूिीमिील तप-3 व तप-4 याांिे चदनाांक 20.10.1986 रोजी टी-2 व

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

टी-3 असे नामकरण करण्यात आले असून चदनाांक 30 जानेवारी 1991 पासून टी-3 कायासन टी-2 कायासनात

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

चवचलन करण्यात आले आहे .तत्पूवी 1985 साली (22.2.1985) तप-3 अ व ब ऐवजी तप -3 ि तप-4 अख्स्तत्वात

दु .क्र. 22823130

दु .क्र.22793716

आणली हे ाती.) (चदनाांक 5.01.2015 रोजीच्या महसूल व वन चवभागाच्या चवषसूिीमिील टी-1 कायासन बांद
करण्यात आले असून, टी-2 कायासनािे नामाचभिान “टी कायासन” म्हणून करण्यात आले आहे .)
1) नाचशक, पुणे, कोकण(मुांबई) आचण औरां गाबाद चवभागातील अकृचषक आकारणीच्या व दां डनीय वसुलीकरीता
मांजूर करण्यात आलेल्या कमविारीवृद
ां ावर दे खरे ख करणे आचण सांपण
ू व

राज्यातील अकृचषक आकारणीच्या

वसुलीवर दे खरे ख ठे वणे.
2) महसूल व वन चवभागाच्या प्रशासकीय चनयांत्रणाखालील अचिकारी

याांच्यावर ज्या कर , कजे व अन्य

थकबाक्याांच्या वसुलीिी जबाबदारी असते, त्याांच्या वसुलीसाठी मोचहमा आखणे आचण वसुलीवर दे खरे ख ठे वणे.
3) पचिम पाचकस्तानातून आलेल्या चनवाचसताांकडू न व त्याांच्या सोसायटयाांकडील थकबाकीच्या वसुलीच्या
मोचहमा आखणे, केंद् शासनाशी व ज्या अन्य राज्याांमध्ये चनवाचसत स्थलाांतरीत होऊन गेले असतील
त्याांच्याबरोबर पत्रहयवहार करणे, वसुली शक्य नसलेल्या प्रकरणाांत ती माफ करणे.
4) कायासनाकडू न हाताळण्यात येणाऱया खालील चवषयाांशी सांबचां ित सवव आकडे वारी गोळा करुन चतिे सांकलन
करणे.
अ) जचमन व भूमी अचभलेख,
एक) कुळाांना मालकी हक्क दे णे.
दोन) कमाल जमीन िारणा मयादा कायदयाच्या अांमलबजावणीिी प्रगती.
तीन) अचतचरक्त सांपाचदत जमीनीिे वाटप.
िार) क्षेत्राच्या आिारे िारण जमीनीिे वगीकरण करणे.
पाि) एकचत्रकरण योजना.
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ब) महसूल:एक) जचमन महसूल चवभागवार.
अ) शेतसारा
ब) सांकीणव जचमन महसूल.
क) चबगर शेतीसारा.
दोन) मुद्ाांक शुल्काांिा महसूल.
अ) न्याचयकेतर (बॉम्बे स्टँ प ॲक्ट, 1985 व इांचडयन स्टँ प ॲक्ट, 1999 प्रमाणे)
ब) न्याचयक (कोटव फी ॲक्ट, 1959 प्रमाणे)
तीन) करमणूक शुल्क, वेकटग टॅ क्स, ॲडहहटाइझमेंट टॅ क्स.
िार) इांचडयन रचजस्रेशन ॲक्टप्रमाणे कागदपत्राांच्या नोंदणी फी माफवत चमळणारा महसूल.
क) सांकीणव:एक) खातेवयाांिे चजल्हावार वाटप
दोन) (1) तगाई कजे (2) अकृचषक कजे याांच्या थकबाक्या.
तीन) (1) शेतमजूराांच्या आदशव वसाहतींिी योजना (2) योजनेवरील खिव.
िार) भूमीहीन शेतमजूराांिे वन जचमनीवरील पुनववसन.
पाि) चशक्षण उपकर आचण वाढीव जमीन महसूलाांिी रोजगार हमी चनिीकडे वळवावयािी रक्कम.
सहा) करमणूक शुल्कावरील अचिभारािी आरोग्य व सकस आहार चनिीकडे वळवावयािी रक्कम.
5) महसूल व वन चवभागाद्वारे सांकचलत करुन प्रचसध्द करावयािे खालील प्रशासकीय अहवाल:अ) वार्वषक प्रशासकीय अहवाल:-भूमी अचभलेख चवभाग.
ब) वार्वषक प्रशासकीय अहवाल:-नोंदणी चवभाग.
क) वार्वषक साांख्ख्यकी माचहती:-राज्यातील मुद्ाांक चवभागाच्या कामकाजाबाबत.
ड) वार्वषक प्रशासकीय अहवाल:-जमीन महसूल.
इ) वार्वषक प्रशासकीय अहवाल:-वन प्रशासन, वनसांविवन सांशोिन व उपयोगात्मक कायव.
फ) सुरक्षाचवषयक अहवाल.
ग) बॉम्बे कोटव ऑफ वॉडव स ॲक्ट, 1950.
ह) गार्वडयन्स अँड वॉडव स ॲक्ट, 1890.
6) प्रशासकीय चनयांत्रणाखालील कायालयाांिी खालील प्रयोजनाांकचरता चनरीक्षणे.
अ) प्रचदघव काळ वसुलीसाठी प्रलांचबत प्रकरणे चनकाली काढण्यासाठी पाठपुरावा करणे व चवलांबािी कारणे शोिून
जबाबदारी चनचित करणे.
ब) पचिम पाचकस्तानातून आलेल्या चनवाचसताांच्या उल्हासनगर येथील वसाहतीतील तसेि अन्य चजल्हयातील
पुनववसनाांच्या /थकबाकीच्या वसुली सांबांिीच्या प्रकरणाांिे चनरीक्षण.
क) अन्य सोपचवण्यात येतील ती चनरीक्षणे.
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7) चवत्त आयोग.
8) महसूल लेखा चनयम पुख्स्तका.
9) प्रशासन / अांमलबजावणी
(अ) मुांबई करमणूक शुल्क अचिचनयम, 1923
(ब) महाराष्र जाचहरात कर अचिचनयम 1967
(क) मुांबई पैजकर कायदा, 1925
(ड) केबल कर.
10) तपासणी
(अ) चित्रपटगृहे (मल्टीप्लेक्स सहीत)
(ब) करमणूक शुल्क भरण्यात होणारी टाळाटाळ ककवा कर िुकवेचगरी शोिून काढण्यासाठी चजल्हाचिकारी
कायालयातील लेखा व सांबि
ां ीत कागदपत्रे तपासणे.
11) चवभागीय व चजल्हा स्तरावरील करमणूक शुल्क वसूलीसाठी चनमाण केलेल्या अस्थायी पदाांना मुदतवाढ
दे णे.
37.

कायासन म-1

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

मुद्ाांक, शुल्क व नोंदणी:-

चवस्तार इमारत, पोट

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

1) भारतीय मुद्ाांक अचिचनयम 1899 व त्याखालील चनयम, मुांबई मुद्ाांक अचिचनयम, 1958 व त्याखालील चनयम,

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

भारतीय नोंदणी अचिचनयम, 1908 व त्याखालील चनयम, मुांबई कोटव फी अचिचनयम, 1959, मुांबई चववाह

दु .क्र.22023445

--

अचिचनयम, 1953, चवशेष चववाह अचिचनयम, 1954 इत्यादी कायदयािे तसेि राज्याच्या नोंदणी व मुद्ाांक
शुल्काच्या माध्यमातून जमा होणाऱया महसुलाशी सांबचां ित िोरणात्मक कामकाज.
2) नोंदणी व मुद्ाांक चवभागातील आस्थापना चवषयक पुढील बाबी:अ) पदचनर्वमती, पदे पुढे िालू ठे वणे व स्थायीकरण, ब) सेवाप्रवेश चनयम, क) पदोन्नती, बदली, नेमणूक, क)
प्रचशक्षण, दक्षता रोि, ज्येष्ठतासू िी ड) चवभागीय िौकशी (राजपचत्रत व अराजपचत्रत), तक्रार, वतवणक
ू , चशस्त व
अपील व न्यायालयीन प्रकरणे.
3) नोंदणी व मुद्ाांक चवभागातील कायालयानाां फर्वनिर, लेखनसामुग्री, जागा इत्यादी, नोंदणी व मुद्ाांक
चवभागातील कायालयाांिी तपासणी व अनुषांचगक दौरे , नोंदणी व मुद्ाांक चवभागातील कायालयाांसाठी इमारतीिे
बाांिकाम इत्यादी.
4) महाराष्र राज्यातील शत्रू सांपत्तीचवषयक सांपत्तीचवषयक समन्वय.

38.

कायासन
शाखा

रोख

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) वेतन दे यके, पुरवणीय दे यके, प्रवासभत्ता दे यके, वैद्यकीय खिािी प्रचतपूती दे यके, भचवष्य चनवाह चनिी, चनिी

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

अचग्रम/ना-परतावा दे यके, रजा प्रवास सवलत दे यके आचण उत्सव अग्रीम दे यके या प्रकारिी या चवभागातील

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

अचिकारी/कमविारी व सेवाचनवृत्त अचिकारी/कमविारी याांच्या बाबतीतील दे यके बनचवणे आचण प्रदान करणे,

दु .क्र.22823130

दु .क्र.22048709

चनवृत्त अचिकारी/कमविाऱयाांच्या बाबतीत चनवृत्ती-चन-सेवा उपदान दे यके बनचवणे व प्रदान करणे.
2) या चवभागातील कमविाऱयाांिी सेवा पुस्तके पूणव आचण सुख्स्थतीत ठे वणे आचण कमविाऱयाां ना पुरचवलेल्या ककवा
पुरचवण्यात येणाऱया त्याच्या प्रचतचलपी (दु य्यम प्रती) वेळोवेळी भरुन दे णे.
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3) वर अ.क्र.1 येथे दशवचवलेल्या कामाांच्या बाबतीतील लेखा आक्षेपाांिी पचरपूती करणे.
4) लेखा कायालयातील नोंदलेला खिव या चवभागातील नोंदीनुसार खिव यािा ताळमे ळ घालणे.
5) या चवभागािे वार्वषक आचण सुिारीत अांदाजपत्रक तयार करणे व सदर अचग्रमाच्या खिािा ताळमेळ
महालेखापाल, अचिदान व लेखा अचिकारी याांच्या कायालयीन अचभलेखाांशी घालणे.
6) महालेखापाल याांिेकडू न येणाऱया वार्वषक तपासणी पथकाला माचहती दे णे व अनुपालन करणे.
7) वगव-4 कमविाऱयाांच्या भचवष्य चनवाह चनिीलेखाांच्या चहशेब ठे वणे.
8) रजा प्रवास सवलत भत्याकचरता कमविाऱयाांकडू न स्वग्राम घोचषत केल्यािी प्रचतज्ञापत्र ख्स्वकारणे.
39.

कायासन पीएसी

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

(पूवीच्या तप-2(अ)िे नामकरण पीएसी व तप-2(ब) िे नामकरण पीएसी-1 झाले आहे .)

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) लोकलेखा सचमतीशी चनगडीत सवव चवषय, त्यामध्ये पुढील बाबींिाही समावेश राहील.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

अ) चवचनयोजन लेखा व चवत्तीय लेखा (ॲप्रोचप्रएशन अकाऊांटस, फायनान्स अकाऊांट)

दु .क्र. 22823130

दु .क्र.22793271

ब) आर्वथक नुकसान व दु र्ववचनयोगाच्या प्रकरणाांबाबत (एख्क्झचवशन ऑफ लॉसेस ॲण्ड चमसॲप्रोचप्रएशन...
क) लेखापचरक्षा अहवालातील प्रारुप पचरच्छे द व प्रारुप प्रकरणे (ड्राफ्टपॅराज/िॅप्टसव)
2) महसूल व वन चवभागाशी, सांबि
ां ीत भागापुरते चजल्हापचरषदा व इतर पांिायत राज सांस्थाांिे लेखा परीक्षा
अहवाल.
3) महसूली, नागरी व वाचणख्ज्यक अहवाल या सांबि
ां ातील लेखा पचरच्छे दावरील स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने
महालेखापालाांना पाठचवण्याबाबत पाठपुरावा करणे. तसेि लोकलेखा सचमतीला पाठवून महालेखापाल
कायालयाशी समन्वय सािणे. लोकलेखा सचमतीच्या अहवालातील चशफारशींवर कायववाही करुन अहवाल
पाठचवणे. प्रलांचबत लेखा पचरच्छे दाबाबत बैठका घेणे/क्षेत्रीय कायालयािी तपासणी करणे. तसेि प्रिान सचिव
याांच्या साक्षीसाठी सांपण
ू व तयारी करणे.
4) या चवभागातील 32 लेखाशीषािे चवचनयोजन लेखे तयार करणे, स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने तयार करणे व ती
महालेखापालाांना याांना सादर करणे, त्यानांतर ती लोकलेखा सचमतीला पाठचवणे. लोकलेखा सचमतीच्या
चशफारशींवर कायववाही करुन पुतवता अहवाल पाठचवणे.

40.

कायासन पीएसी 1

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) ताळमे ळ:-

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

अ) खिाच्या बाबी.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

दु .क्र. 22823130

दु .क्र.22855006

भाग एक
खालील मुद्याांवर चवशेष लक्ष केंद्ीत करणे आवश्यक:1) कोयना भुकांप.
2) 1970 ते 1974 मिील टां िाई.
3) रत्नाचगरी िक्रीवादळ
4) 1965 ते 1968 दरम्यानिा दु ष्काळ.
5) गावठाण चवस्तार योजना
6) भूचमहीन शेतमजूराांना घरे /बाांिकाम.
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7) भूचमहीन शेतमजूराांिे वन जचमनींवरील पुनववसन.
8) आदशव वसाहत योजना.
9) माजी इनामदार/जहाचगरदारयाांिी पुनववसन अनुदाने.
10) महसूल व वन चवभागाच्या चनयांत्रणाखालील शासकीय कमविाऱयाांना चदलेले घरबाांिणी अचग्रम.
11) लँड टे न्युअर ॲबॉचलशन ॲक्ट अनुसार चदलेले रोखे.
12) उल्हासनगर शहर येथील प्रशासक व चजल्हाचिकारी कायालय येथील कमविारीवृद
ां .
13) शेतजमीन िारणिेी कमाल मयादा कायद्यानुसार अचतचरक्त जमीनिारकाांना दे ण्यात आलेले रोख व रोख
रकमा.
14) अचतचरक्त जचमनीिे वाटप केलेल्या लाभिारकाांना जमीन चवकचसत करुन कसण्यासाठी चदलेले अथवसहाय्य.

भाग-दोन
खालील मुद्याांसबांिात त्या त्या चनयांत्रक अचिकाऱयाांकडू न चनयचमतपणे खिािा ताळमेळ राखला जाईल यािी
खात्री करणे.
1) 229-जमीन महसूल. 2) 230-मुद्ाांक व नोंदणी. 3) 235 मालमत्ता कर व भाांडवली हयवहाराांवरील करािे
सांकलन. 4) 245-वस्तु व सेवा यावरील कर व शुल्क. 5) 248 ऋण टाळण्यासाठी/कमी करण्यासाठी
चवचनयोजन. 6) 249-हयाज, 7) 252-सचिवालय सववसािारण सेवा. 8) 253-चजल्हा प्रशासन. 9) 255-पोचलस.
10) 259-साववजचनक कामे. 11) 265-अन्य प्रशासकीय सेवा. 12) 268-सांकीणव व सववसािारण सेवा.
13) 283-गृह चनमाण. 14) 284-नगर चवकास. 15) 288 सामाचजक सुरक्षा व कल्याण, 16) 289-नैसर्वगक
आपत्तीग्रस्ताांना सहाय्य. 17) 295-अन्य सामाचजक सेवा. 18) 304-अन्य सववसािारण आर्वथक सेवा.
19) 305-कृचष.20) 313-वने. 21) 363-ग्रामपांिायती व पांिायत राज स्थाचनक सांस्थाांना मोबदला व
अचभहस्ताांचकय रकमा. 22) 488- सामाचजक सुरक्षा व कल्याण यावरील भाांडवली हयय.23) 504-सववसािारण
आर्वथक सेवाांिी भाांडवली खाती. 24) 513-वनाांवरील भाांडवली हयय. 25) 603-सामाचजक सुरक्षा व कल्याण
याकचरता कजे. 26) 688-सामाचजक सुरक्षा व कल्याण याकचरता कजे. 27) 695-अन्य सामाचजक सेवाांकरीता
कजे. 28) 705-कृचष व सामाचजक सेवाांकरीता कजे. 29) 713-वनाांकचरता कजे. 30) 766- शासकीय
कमविाऱयाांना चदलेली कजे.
ब) जमेच्या बाबी.
1) कर चवषयक
029-जमीन महसूल/रोजगार हमी उपकर (जमीन महसूलातील वाडी)
030-मुद्ाांक चवक्री/नोंदणी फी.
035-स्थावर मालमत्ता (शेतजकमनी वगळू न) कर
039- राज्य उत्पादन शुल्क.
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045-करमणूक कर/अचिभार/बेटींग टॅ क्स
045 चशक्षण उपकर/योजना हमी उपकर
113-वने
128-गौण खचनजे-उत्खनन.
088-चनवासीत व प्रकल्पाबाचित याांच्याकडू न वसूली
049-घरबाांिणी वगळू न इतर कजे व अचग्रमाांवरील हयाज
2) कजे/अचग्रम
अ) घरबाांिणी कजे-गावठाण वाढ.
ब) मदतकाये, पुनववसन, प्रकल्पबाचित याांना चदलेली कजे.
क) नागरी जमीनकमाल िारणा कायद्याखालील कजे.
ड) अल्पभूिारकाांना चदलेली कजे.
इ) आदशव वसाहत योजना/भूचमहीन शेतमजूराांिे वन जचमनीवरील पुनववसन यासाठी चदलेली कजे.
फ) तगाई.
ग) कुळ-खरे दीदाराांना चदलेली अचग्रमाांिी रक्कम
ह) वनाांकचरता कजे.
3) केंद्ीय अनुदाने
केंद् शासनाकडू न सहाय्य चमळचवण्या सांबि
ां ीिी बाबी जसे की,
अ) चवस्थाचपताांना शासकीय मालमत्तेिे भाडे दे ण्यातून चदलेली सूट, हयाजमाफी व तत्सम सवलती दे ण्यामुळे
राज्य शासनास सोसाहया लागणाऱया आर्वथक हानीिी भरपाई.
आ) चवस्थाचपत व पचिम पाचकस्तानातून आलेल्या चवस्थाचपताांना चदलेली कजे आचण त्याांनी वापरलेल्या
मालमत्तेकरीता दे य ठरणारे भाडे चनलेचखत करण्यामुळे उद्भवलेल्या हानीिी प्रचतपूती.
इ) कमाल जमीन िारणा कायद्याांतगवत अचतचरक्त जमीन चमळालेल्या लाभार्थ्यांना चदलेले भूिारणा सहाय्य.
ई) नैसर्वगक आपदग्रस्त व टां िाईग्रस्त मदत व सहाय्य.
4) तपासण्या अांतगवत लेखा परीक्षेसाठी मांजूर झालेल्या कमविारी वगाच्या कामािे चनरीक्षण व लेखा आक्षेप
इत्यादींच्या प्रचतपूतीसाठी पाठपुरावा.
5) मांत्रालय स्तरावर समन्वय महसूल व वन चवभागाच्या वार्वषक लेखापचरक्षणा चवषयी कामािे समन्वयन.
वरील कामकाजाबाबत पीएसी-1 कायासने नहयाने सुिचवल्यानुसार सांचक्षप्त तपशील खालील प्रमाणे आहे .
अ) अथवसांकल्पीय अांदाज भाग-1 महसूल व जमा व भाग-2 खिव यामध्ये असलेल्या लेखाशीषािे जमा खिािा
ताळमेळ राखला जाईल यािा पाठपुरावा करणे.
ब) या चवभागाच्या अचिपत्याखालील कायालयात चनमाण करण्यात आलेल्या अांतगवत लेखा परीक्षा पथक/ताळमेळ
पथक यावर दे खरे ख ठे वणे/चनयांत्रण ठे वणे व सांबि
ां ीत कायालयाांना भेट दे ऊन त्याांच्या कामािा चनयतकालीक
आढावा घेणे. आढाहयानुसार कामािे पुनर्ववलोकन व मुल्याांकन करणे, आढळलेले दोष/अचनयचमतता चनयांत्रक
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अचिकाऱयाांच्या नजरे स आणणे.
क) महसूली चनरीक्षण अहवाल व पचरच्छे दाांच्या चनपटाऱयासाठी पाठपुरावा करणे, लेखा परीक्षा सचमतीिी बैठक
आयोचजत करणे.
ड) अांतगवत लेखा परीक्षा पथकाच्या चनरीक्षण अहवालातील त्रुटीबाबत सांबचां िताांना कळचवणे.
इ) प्रलांचबत तपशीलवार दे यके महालेखापाल कायालयाकडे पाठचवण्यासाठी पाठपुरवा करणे आचण
त्याांच्याकडील लेखा परीक्षा परीक्षणासाठी चवभागात येतील त्यावेळी समन्वय सािणे.
41

कायासन नोंदणी

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

नोंदणी शाखा:-

शाखा

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) आवक चवभागात प्राप्त होणारे सवव टपाल अनौपिारीक सांदभव इत्यादी ख्स्वकारुन नोंदी घेऊन रोजच्या रोज

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

सांबचां ित अचिकारी कायासने याांिेकडे चिन्हाांचकत करुन वाटप करणे.

दु .क्र.22823130,

दु .क्र.22048716

2) जावक चवभागातील सवव कायासनाांकडू न बाहे र पाठचवल्या जाणाऱया टपाल/अनौ.सांदभव याांिी नोंद घेऊन ते
सांबचां िताांकडे पाठचवणे.
3) मुद्ाांक नोंदवही अदयावत करणे.
4) ितुथवश्रेणी कमविाऱयाांना अनुज्ञेय असलेले गणवेष व इतर सामुग्री पुरचवणे.
5) प्रेषणसूिी तयार करणे व अद्यावत राखणे.
6) ितुथवश्रेणी कमविाऱयाांच्या कामकाजावरील चनयांत्रण/बदल्या/चवभागीय िौकशी /रजा मांजूरी इ.
7) माचहतीिा अचिकार अचिचनयम, 2005 खाली प्राप्त झालेल्या अजािी नोंदवही ठे वणे.

42.

कायासन

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

गृहहयवस्थापन:-

गृहहयवस्थापन

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

महसूल व वन चवभागातील (मांत्रालयस्तर)

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

1) दु रध्वनीचवषयक बाबी (कायालयीन व चनवासी).

दु .क्र.22823130,

दु .क्र.22821788

2) वाहन चवषयक बाबी.
3) फर्वनिरिा पुरवठा व दु रुस्ती, चवद्युत जोडण्या, फेरफार इ.
4) लेखन सामग्रीिी खरे दी व पुरवठा, पुस्तके खरे दी.
5) अचिकाऱयाांच्या नावाांिे फलक, रबरी चशक्के इत्यादी.
6) नोंदणी शाखेतील कामकाजावर सववसािारण चनयांत्रण.
7) आवश्यक त्या नोंदवया अद्यावत राखणे.
8) गृहहयवस्थापनेशी चनगचडत इतर बाबी.
9) सांगणक खरे दी, पुरवठा व चवतरण दु रुस्ती इत्यादी.
कनदण शाखा:1) अ व ब वगीकरण केलेल्या नस्त्या ख्स्वकारणे, त्याांिे कनदण करणे, जतन करुन नांतर त्या मांत्रालय कक्षाकडे
पाठचवणे.
2) चवभागातील कायासनाांना आवश्यक त्या नस्त्या मागणी पत्रानुसार उपलब्ि करुन दे णे व त्या परत घेणे.
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3) ग्रांथालय-पुस्तके ख्स्वकारणे, त्याांिी नोंद करणे व ती मागणीनुसार गृहहयवस्थापन शाखेमाफवत
चवभागास/कायासनाांना पुरचवणे.
43.

कायासन ब-1

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) महसूल व वन चवभागािे मां त्रालयीन व क्षेत्रीय स्तरावरील अथवसांकल्पीय अांदाज तयार करणे (फ-2

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

कायासनाकडू न हाताळले जाणारे योजनाांतगवत अथवसांकल्पीय अांदाज वगळू न),.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

2) महसूल व वन चवभाग (मांत्रालय) व प्रशासकीय अचिपत्याखालील सववक्षेत्रीय कायालयाांिे सुिारीत अांदाजपत्रक

दु .क्र.22841182

दु .क्र.22793183

तयार करणे.
3) आठमाही सुिारीत अांदाजपत्रकावर आिाचरत पुरवणी मागण्या सादर करणे.
4) अनुदानाांिे वाटप (योजनेतर)
5) पुनर्ववचनयोजनािे आदे श
6) बित परत करणे.
7) आकख्स्मक चनिीतून घेतलेल्या रकमेिे सचनयांत्रण करणे, तसेि काढलेल्या रकमाांिी भरपाई केली आहे ककवा
नाही यावर दे खरे ख ठे वणे.
8) अथवसांकल्पीय बाबींिे सांकीणव कामकाज.
9) अथवसांकल्पीय बाबीसांबि
ां ातील अांदाज.
10) ठे व सांलग्न चवमा योजनासांबांिातील बाबी.
11) प्रशासकीय चवभागाच्या अचिपत्याखालील कायालयातील अचिकारी/कमविारी याांना घरबाांिणी कजव, मोटार
सायकल कजव, सांगणक, मोटारकार, सायकली याबाबतच्या अजािा प्रचतक्षा यादी ठे वणे व प्रचतक्षा यादीनुसार
वाटप करणे.
12) मागणी क्र.सी-4-2059-साववजचनक बाांिकामे या लेखाचशषासांबि
ां ी, सांबांचित मांत्रालयीन चवभागाकडू न
भूसांपादनाच्या मोबदल्यापोटी लागणाऱया रकमाांिी माचहती प्राप्त झाल्यावर अथवसांकल्पीय अांदाजपत्रकात तरतूद
करण्याच्या दृख्ष्टने सवव माचहती एकचत्रत करुन, एकचत्रत अांदाज चवत्त चवभागास सादर करणे व चनिी प्राप्त
झाल्यावर तो सांबांचित चवभागीय आयुक्ताांना सुपद
ू व करणे.
13) कायासनास नेमून चदलेल्या चवषयाबाबतिे महसूल अचिकाऱयाांना प्रत्यायोजन.
14) बोंचगरवार सचमतीिा अहवाल.
15) “8674-शासनािे ठे वलेल्या प्रचतभूती ठे वी” अांतगवत न्यायालयाच्या ककवा न्यायाचिकरणाच्या न्यायचनणवयािी,
हु कूमािी ककवा चनवडयािी पूती करण्यासाठी लागणाऱया खिािी भरपाई करण्यासाठी उपलब्ि करुन चदलेली
तरतुद या चवभागातील चवचवि कायासनाांना उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी समन्वय करणे (समन्वय कायासन)

44.

कायासन ब-2

सह/उप सचिव,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) कायवक्रम अांदाजपत्रक.

मुख्य इमारत, 1 ला

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

2) पांिवार्वषक/वार्वषक योजनाांच्या कायवक्रमाांिे सचनयांत्रण.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

3) चवत्तीय सांस्थानी शासनास चदलेल्या कजािी परतफेड व शासनाने चदलेल्या कजाच्या वसुलीिे सचनयांत्रण.

दु .क्र.22841182

दु .क्र.22821778
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17) केंद्ीय चवत्त आयोग
18) अस्थाई पदाांना मुदत वाढ दे णे
19) कपात सूिना समन्वय.
20) वन चवभागािे सांगणकीकरण
21) आहरण व सांचवतरण अचिकारी घोचषत करणे
22) कांु डल अकादमी/िांद्पूर वन अकादमी पद चनमीती व चनिी चवतरण
23) वनतळे व चसमेंट बांिा-याांिे बाांिकाम/मृदसांिारणाथव कामे .
24) जलयुक्त चशवार योजना.
25) सांशोशन, चशक्षण व प्रचशक्षण चवषयक चवचवि प्रस्ताव
26) कांु डल अकादमी/िांद्पूर वन अकादमी पद चनमीती व चनिी चवतरण
27) चनिी चवतरण समन्वय.
3.

कायासन फ-3

अपर प्रिान मुख्य वनसांरक्षक

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) वन जमाबांदी

(मांत्रालय)

चवस्तार

2) वन जचमनीिे सवेक्षण व सीमाांकन

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

3) राखीव व सांरचक्षत वनाांिे चनववनीकरण

मांत्रालय, मुांबई.

दु .क्र. 22813623

4) चनववनीकरणाचशवाय सरकारी वनजचमनी भाडे पट्टाने दे णे.

इमारत,

4

ला

दु .क्र.22810003

5) वनक्षेत्रावरील अचतक्रमणे.
6) वन खचनजे, वन खाण क्षेत्र.
7) महाराष्र खाजगी वने (सांपादन) अचिचनयम, 1975 आचण खाजगी वन क्षेत्रे(जहाचगर व इनामाांसह )
8) मागासवगीय भोगवटदाराांच्या मालकीच्या झाडाांिी चवक्री करण (चनयमन )अचिचनयम, 1969 व
तत्सांबि
ां ीच्या सुिारणा.
9) महाराष्र फेकलग ऑफ रीज ॲक्ट 1964 अन्वये द्यावयािे वाहतुक पासेस.
10) दळी जचमनी,एकसाली जचमनी, अचतक्रमणे (केंद् शासनास पाठवावयाच्या प्रस्तावासह)
11) काांदळवणासांबि
ां ी बाबी.

4.

कायासन फ-4

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) वन चवभागातील वनक्षेत्रपाल (वगव -2) या पदािे व वगव -3 आचण वगव -4 या पदाांिे सेवाप्रवेश चनयम

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

तयार करणे.

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

2) वनक्षेत्रपालाांिी सरळसेवा भरती आचण त्याांिे प्रचशक्षण.

दु .क्र.22846651

दु .क्र.22813623

3) वन कमविाऱयाांच्या मागण्याांचवषयी चनवेदने

इमारत,

4

ला

4) वनक्षेत्रपाल बदल्या
5) अस्थायी पदाांना त्या त्या वषी पुढे िालू ठे वणेबाबतिी मांजूरी, तात्पुरती पदे कायम पदाांमध्ये रुपाांतर
करणे.
6) वेतन चनचितीिी प्रकरणे , रजा मांजुरी,चवशेष वेतन.
7) वयोमयादा चशथील करणे आचण खांडीत सेवा क्षमाचपत करणे .
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8) चनवृत्तीवेतनािी प्रकरणे
9) मुदतपूवव सेवाचनवृत्त केलेल्या कमविाऱयाांिी अपीले /अचभवेदने .
10) अनुकांपा तत्वावर नोकरी.
11) अनुकांपा चनवृत्तीवेतन प्रकरणे व इतर चकरकोळ बाबी (कायासन म-5 व म-8 च्या सांबचां ित माचहती)
12) वनापालाांना वनक्षेत्रपाल (वगव-2) पदावर पदोन्नती दे ण्याबाबत.
13) कमविाऱयाांना मानीव चदनाांक दे ण्याबाबतिी प्रकरणे .
14) कमविाऱयाांना वैद्यकीय उपिाराांबाबतच्या खिािी चबलािी प्रचतपूती मांजूरी.
15) शासनस्तरावर घेण्यात येणाऱया चनणवयाबाबत कमविाऱयाांनी दाखल केलेली न्यायालयीन प्रकरणे .
5.

कायासन फ-5

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

महाराष्र वनचवकास महामां डळाच्या प्रशासकीय व आस्थापना चवषयक सवव बाबी

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

1) महाराष्र वनचवकास महामांडळािा आिुचनक वनवणवा प्रचतबांिक प्रकल्प.

मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

2) महाराष्र वनचवकास महामांडळास भागभाांडवल पुरचवणे .

दु .क्र.22871845

दु .क्र.

3) महाराष्र वनचवकास महामांडळातील वाहनाांिी खरे दी, दु रुस्ती, व वाहन आढावा.
4) महाराष्र वन चवकास महामांडळािा वार्वषक अहवाल चविानमांडळािे पटलावर ठे वणे.
5) चविानमांडळाशी सांबचां ित खालील बाबींिा समन्वय:अ) ताराांचकत प्रश्न / अताराांचकत प्रश्न / लक्षवेिी सुिना / औचित्यािे मुद्ये/ ठराव इत्यादी.
आ) आश्वासने.
इ) सांसदीय कायव चवभागामाफवत चविानमांडळाशी सांबचां ित कामकाजाच्या बैठकीिी माचहती तयार करणे .
ई) चविानमांडळाच्या चवचवि सचमत्यासमोरील सचिव (वने) याांच्या साक्षीसाठी समन्वय.
6) सचिव व त्याांिेपेक्षा वचरष्ठ अचिकाऱयाांनी आयोचजत केलेल्या बैठकीमध्ये दोन ककवा त्यापेक्षा अचिक
कायासनाांिा सांबि असल्यास समन्वय.
7) मा. मुख्यमांत्री याांच्या कायालयातील चवशेष कायव कक्षा कडू न प्राप्त झालेल्या सांदभािा समन्वय.
8) वन चवभागातील वाहनाांिी खरे दी, दु रुस्ती, फर्वनिर, गणवेश, दू रध्वनी व लेखनसामुग्री.
9) वन चवभागातील क्षेत्रीय स्तरावरील अचिकाऱयाांना अचिकार प्रदान करणे.
11) वन उद्यानािी चनर्वमती व चवकास योजना. व वन पयवटन (2406 2295).
12) वनक्षेत्रातील चनसगव पयवटन स्थळाांिा चवकास या योजनेअांतगवत मांजूर करण्यात आलेल्या अस्थाई
पदाांना मुदतवाढ दे णे.
13) वन चवभागासाठी के.आर.ए. चनचित करणे.
14) मा.राज्यपालाांिा माचसक अहवाल सादर करणे.
15) माचहती अचिकार अचिचनयम 2005 अांतगवत मा. माचहती आयुक्त याांना वार्वषक अहवाल सादर करणे .
16) री क्रेडीट.
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6.

कायासन फ-6

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) वनसांरक्षण.

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

2) चनस्तार व सवलती.

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

3) भारतीय वन अचिचनयम 1927 अांतगवत अवैि वृक्षतोडीतील बाबी.

दु .क्र.22871845

दु .क्र.22813623

4) वनौपजाांिी (सरकारी जांगलातील अवैि लाकूड) वाहतुक (महाराष्र वृक्ष तोडण्याबाबत(चवचनयम)

इमारत,

4

ला

अचिचनयम अन्वये दे ण्यात येणारे वाहतुकीवरील चनगवत परवाने वगळू न).
5) आरा चगरणी परवाने
6) महाराष्र वृक्ष तोडण्याबाबत (चवचनयमन) अचिचनयम, 1964 अन्वये अनुसूचित वृक्षतोड.
7) वन चवषयक ध्येय व िोरण.
8) कायव आयोजना.
7.

कायासन फ-7

सह सचिव मुख्य वनसांरक्षक

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

भारतीय वन सेवत
े ील महाराष्र सांवगातील अचिकारी

(मांत्रालय)

चवस्तार

1) सरळसेवा भरतीने चनयुक्ती

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

2) पदोन्नतीने चनयुक्ती (MFS to IFS)

मांत्रालय, मुांबई.

दु .क्र.

3) वाटप वषव चनचिती (year of allotment) व ज्येष्ठतासूिी

दु .क्र.22810050

इमारत,

4

ला

4) सरळसेवा प्रचवष्ट अचिका-याांिी वरीष्ठ समय वेतनश्रेणीत पदोन्नतीने चनयुक्ती.
5) सवव स्तराांवरील चनयुक्त्या व बदल्या.
6) चवचवि श्रेणीतील पदोन्नती (यामध्ये चनवडसूिी तयार करणे अांतभूवत आहे ).( चवभागीय पदोन्नती सचमती
बैठका).
7) 15/25 सेवा कालाविीनांतर व वयाच्या 50 हया वषी सेवत
े िालू ठे वण्याचवषयी पुनर्ववलोकन.
8) पांिवार्वषक सांवगव आराखडा.
9) न्यायालयीन प्रकरणे/अचभयोग प्रकरणे.
10) चनवडसूिी तयार करण्यासांबांिीच्या बैठका आयोचजत करणे व इचतवृत्त तयार करणे.
11) स्थायीकरण.
12) प्रचतचनयुक्ती.
13) Empanelment of IFS Officers
14) चनलांबन प्रकरणे (चनलांबन आढावा सचमतीच्या बैठका).
15) रजा मांजुरी व प्रचतक्षािीन कालाविी चनयचमत करण्याबाबतिी प्रकरणे .
16) चवभागीय िौकशी प्रकरणे.
17) चवशेष वेतन प्रकरणे.
18) अ.क्र.1 ते 17 च्या अनुषांगाने उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे.
19) अ.क्र.1 ते 17 च्या अनुषांगाने उद्भवणारे माचहतीिा अचिकार, लोकायुक्त, आपले सरकार व
पी.जी.पोटव ल प्रकरणे.
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8.

कायासन फ-7 अ

सह सचिव मुख्य वनसांरक्षक

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) पचरवीक्षािीन कालाविीशी सांबांचित बाबी.

(मांत्रालय)

चवस्तार

2) आवश्यकतेनुसार अचिसांख्य पदचनर्वमती.

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

3) चवशेष कायव सांदभावरील कायववाहीबाबतिी प्रकरणे.

मांत्रालय, मुांबई.

दु .क्र.

4) Inter cadre Transfer.

इमारत,

4

ला

दु .क्र.22810050

5) भचवष्य चनवाह चनिी अग्रीम मांजूरी.
6) चवमान प्रवास मांजूरी प्रकरणे.
7) SPARROW प्रणाली.
8) वेतन चनचिती चवषयक प्रकरणे.
9) मालमत्ता चववरणपत्रे, अचभलेख व छाननी.
10) गोपनीय अचभलेख अहवाल प्राप्त करुन घेणे , छाननी करणे व केंद्शासनाकडे अचभलेखासाठी
पाठचवणे.
11) घर बाांिणी अचग्रम मांजूरी.
12) गट चवमा योजना प्रकरणे.
13) चनयचमत सेवा चनवृत्तीिी प्रकरणे.
14) भचवष्य चनवाह चनिी अांचतम प्रदान प्रकरणे व राज रोखीकरण.
15) सुिाचरत सेवा चनवृत्ती वेतन/कुटु ां ब चनवृत्ती वेतन प्रकरणे.
16) प्रचतवार्वषक नागरी सूिी (चसहहील चलस्ट) साठी केद् शासनास तपशील पुरचवणे.
17) भाषाचवषयक प्रमाणपत्रे दे ण्याबाबतिी प्रकरणे.
18) परदे श प्रचशक्षण/परदे श दौरा/अभ्यास गट/पचरषदाांबाबिी प्रकरणे.
19) सेवाचनवृत्ती /बदली/पदोन्नती अचिसूिनेबाबतिी प्रकरणे.
20) भारतीय वन सेवत
े ील अचिकाऱयाांबाबतच्या तक्रारीिी प्रकरणे.
22) भावसे अचिकाऱयाांिी वैद्यकीय खिाच्या प्रचतपूतीिी प्रकरणे.
22) भावसे अचिकाऱयाांच्या जन्मचदनाांक बदलािी प्रकरणे.
23) अ.क्र.1 ते 22 च्या अनुषांगाने न्यायालयीन प्रकरणे.
24) अ.क्र.1 ते 22 च्या अनुषांगाने माचहतीिा अचिकार, लोकायुक्त व आपले सरकार व पी.जी.पोटव ल
प्रकरणे.

9.

भावसे लेखा

सह सचिव मुख्य वनसांरक्षक

सहायक सांिालक तथा अवर

1) भारतीय वन सेवत
े ील महाराष्र सांवगातील अचिका-याांिे सेवाचभलेख ठे वणे (सेवा पुस्तक ठे वणे ).

(मांत्रालय)

सचिव

2) मूळ सेवापुस्तक व दु य्यम सेवापुस्तक अद्ययावत करणे,

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

4) भारतीय वन सेवत
े ील अचिकाऱयाांना वेतन, वेतन थकबाकी, वेतनवाढ, चवशेष वेतन, रजा वेतन,

दु .क्र.22810050

दु .क्र. 22810003

प्रोत्साहन भत्ते, बदली इत्यादीिे प्राचिकारपत्र चनगवचमत करणे .

इमारत,

4

ला

3) भारतीय वन सेवत
े ील अचिका-याांिी पदोनत्ती सांदभातील वेतन चनचिती करणे.

5) भारतीय वन सेवत
े ील अचिका-याांसाठीच्या गटचवमा योजनेिे तपशीलवार लेखे ठे वणे , त्याांिे
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वसुलीिा मेळ घालणे व केंद्ीय गटचवमा योजनेच्या सभासदाांच्या वगवणीिे केंद् शासनाला प्रदान करणे
(आदे श काढणे),
6) भारतीय वन सेवत
े ील अचिका-याांच्या घरबाांिणी, मोटारकार व सांगणक खरे दी इत्यादी अचग्रमाांच्या
परत फेडीिे लेखे ठे वणे त्याांिे चनयांत्रण करणे. तसेि अग्रीमावरील हयाजािी पचरगणना करणे.
7) प्रचतचनयुक्तीवरील भारतीय वन सेवत
े ील अचिका-याांच्या रजा वेतन प्रचतपूर्वतच्या मागण्या मां जूर
करणे (आदे श काढणे).
8) भारतीय वन सेवत
े ील अचिका-याांच्या वेतन चवषयक अचभलेख्याांिी त्याांिे कायालयातून तपासणी
करणे.
9) गटचवमा योजना व रजा वेतन प्रचतपूतीच्या खिासाठीिी अथवसांकल्पीय तरतूद करणे .
10) गट चवमा योजनेच्या अांचतम प्रदानािे दे यक तयार करणे.
11) भारतीय वन सेवत
े ील अचिका-याांना वेळोवेळी दे य झालेल्या महागाई भत्ता व अांतचरमवाढी इत्यादींिे
आदे श काढणे.
12) रजा लेखा (सहामाही) तयार करणे.
13) आर.बी.आय. मध्ये िलनाद्वारे िनादे श करणे.
14) चनलांबन- चनवाह भत्ता/पुनःस्थापना या सांदभातील वेतनचिन्ह तयार करणे .
15) केंद् व राज्य शासनाकडे प्रचतचनयुक्तीवर जाणा-या भारतीय वन सेवत
े ील अचिका-याांिे सेवाचभलेख
पाठचवणे.
16) या व इतर अनुषांचगक बाबींिा पत्रहयवहार करणे .
10.

कायासन फ-8

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

सहायक वनसांरक्षक, चवभागीय वन अचिकारी याांिी खालील चवषयाांिी प्रकरणे

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

1) सरळसेवने भरती.

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

अ) महाराष्र वनसेवा वगव-1 कचनष्ठ श्रेणी (सहायक वनसांरक्षक) पूवीिे वगव-2.

दु .क्र.22846651

दु .क्र.22813623

ब) सामान्य राज्यसेवा वगव -1 व वगव-2 िे अचिकारी.

इमारत,

4

ला

2) पदोन्ननती
अ) महाराष्र वनसेवा वगव-1 (कचनष्ठ श्रेणी) मिून महाराष्र वनसेवा वगव-1 (वचरष्ठश्रेणी) मध्ये पदोन्नती
दे णे.
ब) वनक्षेत्रपाल वगव -2 मिून सहायक वनसांरक्षक वगव-1 (महाराष्र वनसेवा वगव-1) मध्ये पदोन्नती दे णे.
क) सामान्य राज्यसेवा वगव -3 मिून वगव-2 मध्ये पदोन्नती दे णे.
ड) सामान्य राज्यसेवा वगव-2 मिून वगव-1 मध्ये पदोन्नती दे णे व
इ) सामान्य राज्यसेवा वगव -1 मिून वरीष्ठ श्रेणी-1 मध्ये पदोन्नती दे णे.
3)

महाराष्र वनसेवत
े ून भारतीय वनसेवत
े पदोन्नतीसाठी माचहती तयार करुन फ-7 कायासनास

पाठचवणे.
4) न्यायालयीन कामकाज (चवभागीय िौकशी बाबतिी न्यायालयीन प्रकरणे वगळू न)
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5) ज्येष्ठता यादी तयार करणे.
6) स्थायीकरण.
7) मानीव चदनाांक दे णे व चनवडसूिीस महाराष्र लोकसेवा आयोगािी मान्यता घेणे.
8) गोपनीय अहवालाबाबत सवव कायववाही उदा.सांबांचित गोपनीय अहवाल मा.मांत्री (वने) याांना सादर
करणे, गोपनीय अहवालातील प्रचतकूल शेरे कळचवणे त्या अनुषांगाने असलेल्या अचभवेदनावर कायववाही
करणे इ.
9) पुनर्ववलोकन.
10) बांिनात्मक प्रचतक्षा कालाविी मांजूर करणे.
11) रजा मांजूर करणे.
12) प्रचतचनयुक्ती.
13) प्रत्यावतवन.
14) महाराष्र नागरी सेवा (वेतन) चनयम 1981 च्या चनयम 39 अन्वये प्रमाणपत्र दे णे.
15) महाराष्र नागरी सेवा (वेतन) चनयम 1981 च्या चनयम 56 अन्वये प्रमाणपत्र दे णे.
मराठी/कहदी भाषा उत्तीणव होण्यापासन सूट दे णे.
17) चवभागीय परीक्षाउत्तीणव होण्यापासून सूट दे णे.
18) दक्षतारोि ओलाांडण्यास परवाांनगी दे णे.
19) वेतन चनचिती.
20) चवकल्पाबाबत कायववाही करणे
21) सेवा - चनवृत्ती
22) चवमान प्रवासास मांजूरी दे णे
23) बदल्या
24) सांबचां ित अचिवेशनातील कामकाज
25) प्रचशक्षण
26) परीक्षाना बसण्यास परवानगी दे णे.
27) पचरवीक्षािीन अचिका-याांिा पचरवीक्षािीन कालाविी समािानकारक असल्याबाबत तसेि
पचरवीक्षािीन कालाविी वाढचवण्याबाबत प्रमाणपत्र दे णे .
28) वन चवभागाांतगवत पदाांिा आकृचतबांि मांजूर करणे.
11.

कायासन फ-9

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) वन कामगारासांबि
ां ीत सवव बाबी

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

2) जांगल कामगाराांसाठी चकमान मजुरीिा दर चनचित करणे व वनोपजासांबि
ां ीच्या वेतनमांडळाने

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

अचिसूचित केलेल्या दरासांबांिीच्या बाबी.

दु .क्र.22871845

दु .क्र.22813623

3) जांगल कामगार सहकारी सांस्थाांचवषयीच्या सवव बाबी.

इमारत,

4

ला

4) वन महसुलािी वसुली व तत्सांबि
ां ीच्या बाबी
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5) वन इमारतीिे बाांिकाम (सवव)
6) वन रस्ते व इमारती (सवव)
7) चवभागाद्वारे यांत्राच्या सहाय्याने ओांडके कापणी व एकाख्त्मकृत घटक यासांबि
ां ीच्या बाबी
8) वन खांडािी कांत्राटे व कांत्राटदारािी अचपले
9) वनागौणोत्पादने गोळा करणे व त्याांिी चवक्री करणे (राष्रीयीकरण करण्यात आलेली उत्पादने
वगळू न)
10) शासनाच्या इमारती व जळाऊ लाकूड आगारािे हयवस्थापन व त्यासाठी कमविारी वृद
ां मांजूर करणे .
11) महाराष्र गौण वनोत्पादन (हयापारािे चनयमन) अचिचनयम, 1969 अनुसार राज्य एकाचिकार
हयापार व तत्सांबांचित सवव बाबी.
12) तेन्दू आपटा सांकलन.
13) कांपन्याांना बाांबू पुरवठा व सागाच्या तुकडयाांिा पुरवठा
14) वनाांवर आिारीत उद्योग सांबांिीच्या सवव बाबी
15) वन चवकास कर.
12.

कायासन फ-10

मुख्य वनसांरक्षक (मांत्रालय)

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) वन (सांविवन) अचिचनयम, 1980 अांतगवत राज्यशासन, केंद्शासन व इतर सांस्था याांनी राबवावयाच्या

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

योजनाकचरता (पाटबांिारे प्रकल्प, रस्ते, चवद्युतवाचहन्या, उजा प्रकल्प, खाणकाम, पाणीपुरवठासाठीिी

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

पाईपलाईन व रे ल्वे इ.) उक्त अचिचनयमान्वये वनजचमनी वनेत्तर कारणाांसाठी हस्ताांतचरत करण्यासाठी

दु .क्र.22810003

दु .क्र.22832236

केंद् शासनािी मान्यता/मांजुरी चमळचवणे (यामध्ये दळी जचमनी, एकसाली जचमनी व अचतक्रमणे याांिा

इमारत,

4

ला

समावेश नाही).
2) कॅम्पािा वार्वषक आराखडा व यासाठी असलेल्या सचमत्याांच्या बैठका.
13.

कायासन फ-11

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) सामाचजक वनीकरण चनयोजन आचण िोरण चवषयक सवव बाबी.

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

2) सामाचजक वनीकरणातांगवत चनयेाजन व सुरु असलेल्या व नवीन योजनाांच्या अथवसांकल्प चवषयी सवव

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

बाबी, चनयतहयय मांजूरी, चनिी चवतरण, सचनयांत्रण महालेखापाल हयाांिेकडील लेखापचरक्षण चवषयक

दु .क्र.22810003

दु .क्र.22794324

बाबी, खिव मेळ, पूरक/लाक्षचणक मागण्या सांदभात सवव बाबी इत्यादी.

इमारत,

4

ला

3) वन व सामाचजक वनीकरण चवभागाांतगवत योजनाांसाठी जाचहरात, प्रचसध्दी प्रचशक्षण
4) रस्ता दु तफा वृक्ष लागवड
5) वन महोत्सव
6) छत्रपती चशवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार
7) सुिारीत वृक्षपट्टा योजना
8) शासकीय रोपवाटीकाांिे बळकटीकरण व आिुचनचककरण
9) नगर वन उद्यान चनमाण करणे
10) चमवाडा
11) चवद्याथी हचरत सेना स्थापन करणे
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12) इको-बटालोयन स्थापन करणे
13) 20 कलमी कायवक्रम
14.

कायासन फ-12

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) वन चवभागातील क्षेत्रीयस्तरावरील गट-ड ते गट-अ मिील अचिकारी याांिी चवभागीय िौकशी

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

प्रकरणे व अपीले आचण त्या अनुषांगाने उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे.

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

2) वन चवभागातील क्षेत्रीयस्तरावरील गट-ड ते गट-अ मिील सांवगातील कमविारी/अचिकारी याांच्या

दु .क्र.22846651

दु .क्र.22871496

चवभागीय िौकशी प्रकरणी मुदतवाढ मांजूर करणे.

इमारत,

4

ला

3) सामाचजक वनीकरण चवभागाच्या वन मजूराांिी चवभागीय िौकशी सौम्य चशक्षेचवषयक प्रकरणे .
4) सामाचजक वनीकरण चवभागाच्या वन मजूराांनी न्यायालयीन चवषयक प्रकरणे.
15.

कायासन अ-1

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

नागपूर, अमरावती आचण औरां गाबाद चवभागतील भूसांपादनाशी सांबांिीत सवव बाबी:-

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

1) भूसांपादनाशी सांबि
ां ीत सवव बाबी (न्यायालयीन प्रकरणाांसह)

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

2) भूसांपादनाच्या कामासाठी लागणाऱया कमविारीवृद
ां ास मांजूरी दे णे व पदे पुढे िालू ठे वणे (राजपचत्रत व

दु .क्र.22027487

दु .क्र.22834002

अराजचत्रत), भूसांपादन आस्थापनेवरील कमविाऱयािे भत्ते (कायम प्रवास भत्यासह)

इमारत,

4

ला

3) भूसांपादन प्रकरणाांिे पुनर्ववलोकन.
4) कायासनास नेमून चदलेल्या चवषयासांबि
ां ीच्या शक्ती महसूल अचिकाऱयाांना प्रदान करणे.
16.

कायासन अ-2

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

िोरणात्मक बाबी व मुांबई, मुांबई उपनगर चजल्हा व ठाणे चजल्हयातील भूसांपादनाच्या बाबी:-

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

1) भूसांपादन अचिचनयम 1894, भूसांपादन (सुिारणा) अचिचनयम, 1984 च्या सांदभात सववसािारण

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

िोरण चवषयक कामकाज आचण कायद्यािा अथव लावणे, स्पष्टीकरण करणे, सववसािारण सूिना काढणे,

दु .क्र.22027487

दु .क्र.22026488

चनयम तयार करणे इत्यादी.

इमारत,

4

ला

2) भूसांपादन (कांपनी) चनयम, 1963 खाली भूसांपादन सचमतीिे गठण/पुनवरिना करणे, सचमतीच्या
बैठका घेणे व चतिे कामकाज पहाणे.
3) स्थावर मालमत्ता अचिग्रहण व सांपाचदत जचमनी अचिचनयम, 1952 खाली स्थावर मालमत्ता अचिग्रहण
व भूसांपादनािी सवव कामे आचण लवादािी नेमणूक.
4) भूसांपादनाशी सांबि
ां ीत सवव बाबी (न्यायालयीन प्रकरणाांसह).
5) भूसांपादनाच्या कामासाठी लागणाऱया कमविारीवृद
ां (राजपचत्रत व अराजचत्रत) चनमाण करणे व पुढे
िालू ठे वणे आचण भूसांपादन आस्थापनाचवषयक िोरणात्मक व इतर बाबी.
6) सांपादन जचमनीिा शेतसारा कमी करण्याबाबतइीतील कामे .
7) भूसांपादन कक्षातील अन्य/इतर कायासनाांना चनदे चशत न केलेली भूसांपादन चवषयक इतर कामे,
तसेि भूसांपादन कक्षातील सवव कायासनात भूसांपादन कामाबाबत समन्वय सािणे.
8) भूसांपादनाच्या कामािे “सांगणीकरण” करणेच्या दृष्टीने करावयािी सवव कामे.
9) औरां गाबाद (मराठवाडा) चवभागातील भूचम सांपादन अचिचनयम, 1894 मिील कलम 18 तसेि कलम
28(अे) खालील सवव प्रकरणे चविीमांडळ कामकाज व न्यायालयीन कामकाजासह.
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17.

कायासन अ-3

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

पुणे नाचशक आचण कोंकण चवभागातील (ठाणे, मुांबई व मुांबई उपनगर चजल्हा वगळू न) भूसांपादनाच्या

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

बाबी:-

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

1) भूसांपादनाच्या सांबांचित सवव बाबी. (न्यायालयीन प्रकरणाांसह)

दु .क्र.22027487

दु .क्र.22026488

2) भूसांपादनाच्या कामासाठी लागणाऱया कमविारीवृद
ां ास मांजूरी दे णे व पदे पुढे िालू ठे वणे (राजपचत्रत व

इमारत,

4

ला

अराजचत्रत)
3) भूसांपादन आस्थापनेवरील कमविाऱयािे भत्ते (कायम प्रवास भत्त्यासह)
4) भूसांपादन प्रकरणाांिे पुनर्ववलोकन.
5) कायासनास नेमून चदलेल्या चवषयाांसांिीच्या शक्ती महसूल अचिकाऱयाांना प्रदान करणेबाबत.
18.

कायासन अ-4

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) भूसांपादन अचिचनयम, 1894 अांतगवत जाहीर करावयाच्या प्रारुप चनवाडयाांिी शासन स्त्रावरील छाननी

चवस्तार इमारत, 4 था मजला,

चवस्तार

व मांजूरी तसेि त्याअनुषांगाने आवयश्क असलेली इतर कायववाही.

मांत्रालय, मुांबई.

मजला, मांत्रालय, मुांबई.

2) भूसांपादन चनयम पुख्स्तकेतील पचरच्छे द क्रमाांक 243 च्या अनुषांगाने शासनाकडे प्राप्त झालेल्या

दु .क्र.22027487

दु .क्र.22834002

सानुग्रह अनुदान प्रकरणािी छाननी व शासन स्तरावरी मांजूरी, तसेि त्या अनुषांगाने आवयश्क असलेली

इमारत,

4

ला

इतर कायववाही.
3) भूसांपादन अचिचनयमाच्या कलम 18 तसेि कलम 28(अे) खालील सांदभाबाबतिी प्रकरणे (औरां गाबाद
(मराठवाडा) चवभाग वगळू न) चविीमांडळ कामकाज व न्यायालयीन कामकाजासह.
4) भूसांपादन अचिचनयमाखालील मुल्याांकनाच्या सांदभात इतर चवभागाकडू न प्राप्त होणाऱया
अनौपिाचरक सांदभावर कायववाही करणे.
5) शासकीय तसेि खाजगी जचमनीच्या मुल्याांकनाबाबत चनरचनराळया चवभागाकडू न येणाऱया
सांदभाबाबत कायववाही करणे.
6) तत्कालीक लेखाचशषव “मागणी क्रमाांक 42-2059-साववजचनक बाांिकामे आचण “मागणी क्रमाांक 432070-इतर प्रशासचनक सेवा” या प्रिान लेखाचशषासांबि
ां ी अथवसांकल्पीय अनुदानाबाबत चनयांत्रक
अचिकारी म्हणून काम पहाणे. (वाढीव मोबदल्यासाठी आकख्स्मकता चनिीतून अग्रीम घेणे इत्यादी)
7) राष्रीय महामागव सवव कामकाज.
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सचिव (मदत व पुनववसन) याांच्या अचिपत्याखालील कायासनचनहाय चवषय तसेि अन्य तपशील.
1.

कायासन र-1

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

प्रकल्पग्रस्ताांिे पुनववसन

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

1) प्रकल्पबाचित हयक्तींिे पुनववसनासांबांिी िोरणात्मक बाबी, महाराष्र प्रकल्पबािीत हयक्क्तिे पुनववसन

मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

अचिचनयम, 1986.

दु .क्र.22023312

दु .क्र.22793525

2) नागपूर, अमरावती चवभागातील पुवस
व नािे प्रश्न.
3) पुनववसन कक्षाच्या चविीमांडळ कामकाजासहीत अन्य कामकाजािे समन्वय., तक्रार चनवारण
(पुनववसन कक्षाशी सांबि
ां ीत)
4) मा.मुख्यमांत्री याांना आमदार, खासदार व चवशेष मान्यवर हयक्ती याांनी पाठचवलेल्या पत्रान्वये
(चव.का.क.सांदभव) तसिे आमदार व खासदार याांच्या बैठकीमतील मुद्याांवर करावयाच्या कायववाहीस्तव
समन्वय.
5) माचसक थकीत कामकाजािा अहवाल तयार करणे व यासांबिातील बैठकीिी माचहती तयार करुन
सांबि
ां ीताांना व आस्थापनेस पुरचवणे (मदत व पुनववसन आचण आपत्ती हयवस्थापन कक्ष)

2.

3.

4.

5.

कायासन र-3

कायासन र-4

कायासन र-5

कायासन र-6

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) नाचशक व कोकण चवभागातील पुनववसनािे प्रश्न.

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

2) कोयना िरणग्रस्ताांिे पुनववसन (सातारा, साांगली, सोलापूर, ठाणे, रायगड व रत्नाचगरी), कोयना

मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

प्रकल्पग्रस्ताांना नोकरीत सामावून घेणे इत्यादी.

दु .क्र. 22023312

दु .क्र. 22793525

3) औरां गाबाद चवभागातील प्रकल्पग्रस्ताांिे पुनववसनािे प्रश्न.

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) पुणे चवभागातील प्रकल्पग्रस्ताांिे पुनववसन (कोयना प्रकल्प वगळू न)

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

2) पुनववसन आस्थापना (पुणे चवभाग)

मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

दु .क्र. 22023312.

दु .क्र. 22793525

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

दु .क्र.22023445

दु .क्र. 22045373

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) पचिम पाचकस्तानातून आलेल्या चनवाचसताांिे पुनववसन,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

2) चनवाचसत मालमत्तिे हयवस्थापन व चवल्हे वाट, महाराष्र राज्याच्या सवव चनवाचसत वसाहतीतील

मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

जचमनीिी चवल्हे वाट, महाराष्र राज्याच्या सवव चनवाचसत वसाहतीतील अचतक्रमणाचवषयक बाबी.

दु .क्र.22023445

दु .क्र. 22045373

3) चनवाचसत इसम (नु.व पु.) कायदा, 1954 च्या कलम 33 अन्वये शासनाकडे केलेले फेरतपासणी अजव

1) सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्ताांिे पुनववसन व त्या अनुषांगाने येणारी इतर सवव कामे.

व पुनर्ववलोकनािी सुनावणी घेण्याबाबतिी प्रकरणे.
4) जम्मू काख्श्मरमिून महाराष्रात स्थलाांतरीत झालेल्या कुटु ां चबयाांना/हयक्तींना आर्वथक मदत दे णे व
त्यासांबांिातील इतर सवव कायववाही.
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6.

कायासन र-8

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) पुनववसन चवभागाशी सांबचां ित प्रकल्पग्रस्ताांना नागरी सुचविा पुरचवण्यासांबि
ां ी व त्या अनुषांगाने येणारी

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

(अथवसांकल्पचवषयक योजनेत्तर व योजनाांतगवत) सवव कामे.

मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

2) अथवसांकल्पचवषयक प्राक्कलनाांिी छाननी करणे, अनुदानािे वाटप, पुनववाटप, रोख मेळ, चवचनयोजन

दु .क्र. 22023312

दु .क्र. 22023312

लेखे, खिावर चनयांत्रण (महालेखापाल याांिे लेखा परीक्षा अहवाल, लोकलेखा सचमतीचवषयक प्रकरणे,
अांदाजसचमतीशी सांबि
ां ीत प्रकरणे, खिािे मेळ घेणे सांबचां ित सचनयांत्रण व आयुक्ताांशी मेळ घेणे चवषयक
पत्रहयवहार इत्यादी.)
3) प्रकल्पबाचित हयक्क्तना घरबाांिणी कजासाठी अनुदानािे वाटप व त्या घरबाांिणी कजाच्या लेख्यावर
व वसूलीवर लक्ष ठे वणे, सांपण
ू व राज्यातील मुक्त वेठचबगाराांिे पुनववसन.

7.

कायासन र-12

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) लोकसांख्यावाढीमुळे ग्रामीण गावठाण चवस्तार, पूरग्रस्त व पुरािा िोका असणाऱया पुनववसन (सुरचक्षत

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

चठकाणी भूखांड उपलब्ि करुन दे णे)

मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय, मुांबई.

2) गायरान जचमनीवर बाांिण्यात आलेली घराांिी जागा गावठाण म्हणून घोचषत करणे नवीन गावठाण /

दु .क्र. 22023312

दु .क्र. 22023312

चनमाणकरणेया चवषयाांशी चनगडीत इतर ,गावठाण म्हणून अख्स्तत्वात असलेल्या गावठाण वाढ करणे ,
.मेसवव नेहमीिी का

8.

आहयप्र-1

सांिालक,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

महाराष्र आपत्ती िोके हयवस्थापन कायवक्रम (MDRM):-

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

1) महाराष्र आपत्ती िोके हयवस्थापन कायवक्रम (MDRM) राबचवणे आचण तदनुषांगीक िोरण चवषयक

मांत्रालय, मुांबई

मांत्रालय, मुांबई.

बाबी, आपत्ती िोके न्यूनीकरण कायवक्रम (DRR) चवषयाशी सांबचां ित सवव बाबी, UNDP पुरस्कृत आपत्ती

दु .क्र. 22026868

दु .क्र.22026712

हयवस्थापन िोरण आचण त्यािी अांमलबजावणी, आपत्ती चवषयक सांपकव यांत्रणा VHF इत्यादी आचण
त्यासांबांिीच्या अनुषांचगक बाबी, जनसांपकव व जनजागृत्ती आचण सािनसामुग्रीिी खरे दी.
2) राष्रीय िक्रीवादळ िोके चनवारण प्रकल्पाशी (NCRMP) सांबचां ित बाबी.
3) राज्य आपत्ती प्रचतसाद दल (SDRF) स्थापना व अनुषांचगक सवव बाबी, राज्य आपत्ती हयवस्थापन
प्राचिकरण आचण चजल्हा आपत्ती हयवस्थापन प्राचिकरणाशी सांबचां ित बाबी.
4) आपत्ती हयवस्थापनासाठी आवश्यक साचहत्य, सािनसामुग्री खरेदी करणे आचण चजल्हा / चवभागास
पुरवठा करणे.
5) नैसर्वगक तसेि मानव चनर्वमत आपत्ती सांदभातील िोरणात्मक बाबी.
6) गृह मांत्रालय, भारत सरकार याांच्या आदे शाांिी प्रचतपुती करणे व प्रभागाने केलेल्या कामािे अहवाल
त्याांना सादर करणे.
7) आपत्ती हयवस्थापन प्रभागािी आस्थापना चवषयक कामे, प्रशासकीय गरजेनुसार व इतर पचरख्स्थतीत
उद्भवलेली कामे.
8) वीज पडू न होणारे मृत्यू याबाबत िोरणात्मक चनणवय,
1)

9) राज्य आपत्कालीन कायव केंद् / एकाख्त्मक समन्वय केंद् (SEOC / UCC) चवषयक बाबी, आपत्ती
हयवस्थापन प्रभागािी वेबसाईट तयार करणे आचण अनुषांचगक बाबी, राष्रीय सवव चशक्षा अचभयान
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(NSSP) व प्रस्ताचवत महाराष्र सवव चशक्षा अचभयान (MSSP).
आपत्ती हयवस्थापन प्रभागाशी सांबांचित अथवसांकल्पचवषयक (योजनाांतगवत) सवव कामे, मान्सून पूवव कामे व
त्या अनुषांगीक बैठकाांिे आयोजन, वेळोवेळी सोपचवण्याांत आलेली सवव कामे.
9.

आहयप्र-2

सांिालक,

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) चवत्तीय व आर्वथक बाबींशी सांबचां ित प्रस्ताव /प्रकरणे, आपत्ती हयवस्थापन प्रभागाशी सांबचां ित

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

चवस्तार इमारत, पोट मजला,

अथवसांकल्पचवषयक (योजनेतर) सवव कामे.

मांत्रालय, मुांबई

मांत्रालय, मुांबई.

2) भूकांप पुनववसन प्रकल्पाशी सांबचां ित उववचरत कामे , भूकांप /त्सुनामी / पूर / आग (वणवा वगळू न)

दु .क्र.22026712 /22026868

दु .क्र.22794069

बािीताांिे पुनववसन, पूर / भूकांप / दरड कोसळणे यापासून सांरक्षणासाठी रिनात्मक कामे

/22837259

मुख्यमांत्री सहाय्यता चनिी सांबचां ित बाबी.
4) 2005 मिील पुरामुळे बाचित झालेल्या पूरग्रस्ताांिे पुनववसन आचण अनुषांचगक बाबी, आपत्ती
हयवस्थापनासांबांिी नुकसानीिा अांदाज, म-3 (चवकाग) िी उववचरत कामे.

10.

11.

आहयप्र-6

मकनक-1

चवत्तीय सल्लागार व सह सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) नैसर्वगक आपत्ती चनवारण चनिीिे हयवस्थापन, आपत्ती हयवस्थापन प्रभागास चवत्तीय सल्ला देणे,

नवीन प्रशासकीय भवन, 14 वा

नवीन प्रशासकीय भवन, 14

आपत्ती हयवस्थापन प्रभागातील लेखाचवषयक कामे, आपत्ती हयवस्थापन प्रभागातील कायासनाांकडू न

मजला

वा मजला

चनगवचमत करण्याांत आलेल्या आदे शानुसार चनिीिे प्रदान करणे. (रोख शाखा)

मांत्रालय, मुांबई

मांत्रालय, मुांबई

2) लेखापचरक्षा / तपसाणी चवषयक महत्वािी कामे, केन्द् शासन, सांयुक्त राष्र चवकास कायवक्रम

दु .क्र.22846687

दु .क्र.22794069

अांतगंत प्राप्त चनिीिे हयवस्थापन.

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) महाराष्र आपत्ती िोके हयवस्थापन कायवक्रमाच्या (MDRM) दै नकदन अांमलबजावणीवर दे खरे ख.

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

2) राज्य व केन्द् शासनाच्या सांस्थाद्वारे आयोचजत प्रचशक्षणासाठी अचिका-याांिे नामचनदे शन करणे,

मांत्रालय, मुांबई

मांत्रालय, मुांबई.

मांत्रालय चनयांत्रण कक्षासाठी प्रचशचक्षत मनुष्यबळ चनमाण करणे, राज्य /चजल्हा आपत्ती हयवस्थापन

दु .क्र. 22020454

दु .क्र.22020454

प्राचिकरण (SDMA/DDMA) समन्वय, मानवचनर्वमत आपत्तीबाबतिे चनयोजन, मागवदशवक सूिना इ.
तयार करणे.
3) आपत्कालीन हयवस्थापनाशी चनगचडत असलेल्या स्वयांसेवी सांस्थाांिी यादी (NGO) बनचवणे सवव
प्रचतसाद यांत्रणाांशी सांपवकासाठी टे चलफोन चडरे क्टरी आचण त्यािे अद्ययावतीकरण, प्रशासकीय
गरजेनुसार आचण इतर पचरख्स्थतीत उद्भवलेली कामे. उदा. पावसाळयात दररोज पजवन्यमान तसेि
आपत्ती आचण नुकसान याबाबतिा अहवाल वचरष्ठाांना त्याि चदवशी सादर करणे.

12.

मांचनक-2

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) मांत्रालय चनयांत्रण कक्षािे दै नांचदन कामकाज, मांत्रालय चनयांत्रण कक्ष तसेि अचतवचरष्ट अचिकारी

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

मुख्य इमारत, 1 ला मजला,

तसेि भूदल, नौदल आचण वायूदल याांच्यादरम्यान असलेल्या हॉट लाईनिी दे खभाल, मांत्रालय

मांत्रालय, मुांबई

मांत्रालय, मुांबई.

चनयांत्रण कक्षात प्राप्त होणाऱया आपत्तीचवषयक सूिनाांवर आवश्यक कायववाही करणे.

दु .क्र. 22020454

दु .क्र.22020454

2) राज्यात घडलेल्या घटनाांिा अहवाल दररोज तयार करणे व तो वचरष्ठाांना सादर करणे.
(चवभाग / चजल्हा / तालुका / ग्रामपांिायत / गावपातळीवर आपत्कालीन पचरख्स्थती चनमाण झाल्यास
त्याांच्या सांपकात राहणे व त्यािी माचहती वचरष्ठाांना दे णे.)
3) चजल्हयाांिे SOP व आराखडे अदयावत ठे वणे, केंद् शासन आचण NDMA तसेि इतर शासकीय
सांस्थाांशी समन्वय ठे वणे.
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4) राष्रीय माचहती केन्द्ाबरोबर समन्वय, इांचडया चडझास्टर चरसोसव नेटवकव (IDRN) अद्ययावतीकरण
करणे तसेि प्रचशक्षण चशचबराांिे आयोजन.
13.

म-3

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) नैसर्वगक आपत्ती / मानवचनर्वमत आपत्ती, नैसर्वगक आपत्ती अांतगंत आपद्ग्रस्ताांना द्यावयाच्या मदतीिे

नवीन प्रशासकीय भवन,

नवीन प्रशासकीय भवन,

चनकष चनचित करणे, नैसर्वगक व इतर आपत्ती चवषयक माचहती सांकचलत करणे.

14 वा मजला

14 वा मजला,

2) नैसर्वगक आपत्ती / मानवचनर्वमत आपत्तीत बािीताांना मदत / नुकसान भरपाई चवषयक बाबी तसेि त्या

मांत्रालय, मुांबई

मांत्रालय, मुांबई

चवषयीिे िोरण.

दु .क्र.22831984

दु .क्र.22026138

3) राज्यातील दां गलग्रस्ताांच्या, चवत्त/मालाच्या नुकसानीबाबत मदत, दां गलीत मृत होणा-या हयक्तींच्या
वारसाांना मदत करणे,
4) टां िाई हयचतचरक्त नैसर्वगक आचण सवव सािारण आपत्तीग्रस्ताांना मदत करणे.
5) वीज पडू न होणाऱया मृत्यूकरीता मृत हयक्क्तच्या वारसाांना चनयमानुसार दे य असलेली मदत दे णे.
6) नैसर्वगक व सववसािारण आपत्ती चवषयक माचहती सांकचलत करुन ती केन्द् शासनास पूरचवणे,
नैसर्वगक आपत्ती हाताळण्यासाठी वेगवेगळया प्रकारच्या सचमत्या नेमणे व या कायासनास नेमून
चदलेल्या चवषयाबाबत शक्ती प्रदान करणे.

14.

म-7

सह सचिव/उप सचिव

अवर सचिव/कक्ष अचिकारी

1) टां िाई सांचहतेिे पुनर्ववलोकन करणे, टां िाईमुळे लोकाांिे होणारे स्थलाांतर, महाराष्र टां िाई चनवारण

नवीन प्रशासकीय भवन,

नवीन प्रशासकीय भवन,

सचमतीिे उववचरत काम.

14 वा मजला

14 वा मजला

2) मुख्यमांत्री टां िाई चनवारण चनिी, टां िाई चनवारण उपाययोजनासांबि
ां ी सचिवाांिी सचमती, टां िाई

मांत्रालय, मुांबई

मांत्रालय, मुांबई

चनवारणाबाबतिी मांत्रीमांडळ उप सचमती.

दु .क्र. 22831984

दु .क्र.22837259

3) टां िाई कालाविीत चपण्याच्या पाण्यािा पुरवठा करणे, टां िाई/दु ष्काळ इ.शी सांबचां ित बाबी, टां िाई
चनवारण उपाय योजनाांबाबतिी साांख्ख्यकी माचहती गोळा करणे, पजवन्यमानािी आकडे वारी गोळा करणे
आचण पजवन्यमानािा अहवाल तयार करणे
4) टां िाई चनवारणाबाबतिी मांत्रीमांडळ उपसचमती, पैसेवारी (आणेवारी), टां िाई पचरख्स्थती जाचहर करणे
व टां िाई चनवारण आचण अनुषांचगक उपाययोजना हाती घेणे, टां िाईग्रस्त भागातील शासकीय वसुलीस
स्थचगती दे णे तसेि जचमन महसूलात सुट दे णे, टां िाई कालाविीत वाहने अचिग्रचहत करणे, टां िाई
सांबि
ां ीिी केन्द् शासनािी समन्वय सचमती.
5) राज्यातील टां िाई पचरख्स्थतीिा आढावा घेऊन केंद् शासनाकडू न मदत चमळण्यासाठी मेमोरॅ ण्डम
पाठचवणे.
6) केन्द् शासनाकडे टां िाईिा पाचक्षक अहवाल पाठचवणे.
7) तीव्र टां िाई काळात गुराांसाठी / जनावराांसाठी छावण्या इत्याांदीिे आदे श चनगवचमत करणे.
8) कायासनाशी चनगडीत चवषयाबाबत महसूल अचिका-याांना शक्ती प्रदान करणे, टां िाई चनवारणाथव मा.
मुख्य सचिवाांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त सचमती, प्रशासकीय गरजेनुसार व इतर पचरख्स्थतीत
उद्भवलेली कामे.
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