कुळकायदा शाखा
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कलम 4 अंतगर्त 17 मु ांची मािहती.

अनुकर्मिणका

मु ा

िवषय

पृ ठ
कर्मांक

कर्.
1

कायार्लयाची रचना कायर् व कतर् ये

1-3

2

कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांचे अिधकार व कतर् ये

5-7

3

िनणर्य िकर्येमध्ये पयर्वेक्षणासाठी अि तत्वात असले ली कायर्पध्दती व

9-11

उ रदाियत्व
4

कामाचा िनपटारा करणेसंबंधी ठरिवणेत आलेले िनकष

5

कायार्लयात वापरण्यात येणारे कायदे , िनयम, शासन िनणर्य, पिरपतर्के

13
15-17

यांची संिचका
6

अिभलेखाचे िंनदणी व वगीर्करण

19

7

अि तत्वात असले या कोणत्याही ठरावावर स ला घे णे िंकवा िवचारात

19

मांडणे त्याकरीता जनसंपकार्तील लोक ितिनधी,

शासकीय धोरणाचे

सुसिू तर्करण करणे
8

स लागार सिमती, त्यांच्या बैठका, त्यांचे इितवृ , खुलासा याची

19

मािहती
9

अिधकारी कमर्चारी यांची सूची

10

िनयमांतगर्त तरतुदीच्या आधारे अिधकारी व कमर्चारी यांना िमळणारे

21-23
25

मािसक वेतन
11

अंदाजपतर्क (नैसिर्गक आप ी) कज

25

12

सहा यभूत कायर्कर्म कायार्िन्वत करणेची कायर्पध्दती त्यामध्ये ठरिवणेत

25

आलेला खचर् व त्याअंतगर्त संबंिधत योजनेचा लाभ याचा तपशील
13

योजनेच्या सवलती िमळणाऱ्या लाभाथ्यार्ंचा तपशील, परवाने िंकवा
दान आलेले ािधकार

25

14

कायार्लयातील उपल ध मािहतीचे इलेक्टर्ॉिनक माध्यमात संकलन

25

15

नागिरकांना मािहती उपल ध करुन घे णेसाठी िदले या सुिवधांचा

25

तपशील व गर्ंथालयाची यव था
16

कुळकायदा शाखेतील जन मािहती अिधकारी यांचा तपशील

27

17

अन्य मािहती

29

1.कायार्लयाची रचना व कतर् ये
कुळकायदा शाखा ही अ पर िज हािधकारी यांचे अंतगर्त कयर्रत असून जमीन संदभार्तील
िविवध परवानगी िमळणेसाठी या शाखेकडे अजर् करावा लागतो. त्यानुसार उपिज हािधकारी
(र.रा.) हे मा. अ पर िज हािधकारी यांचेकडे करण सादर करतात. तसेच काही करणामध्ये
मा. िज हािधकारी िनणर्य घे तात व काही करणांमध्ये मा. िवभागीय आयुक्त पुणे िवभाग पुणे
यांची पूवर्परवानगी घ्यावी लागते तर काही

करणे मा. िवभागीय आयुक्त िंकवा शासन

तरावर िनणर्य घे णेसाठी पाठिवली जातात.

कायार्लयाची रचना

अ परü िज हािधकारी

उपिज हािधकारी (र.रा.)

अपरü िचटणीस

कुळकायदा शाखा

अ.का.1 अ.का.2 अ.का.3 अ.का.4
िलपीक ú िलपीक

िलपीक ú

िनवार्िसत शाखा

अ.का.5

अ.का.1
िलपीकú

या शाखे मध्ये खालील काय ाअंतगर्त िविवध परवानगी िदली जातात.
1. मुंबई कुळविहवाट व शेत जमीन अिधिनयम 1948 कलम 63 (1) शेतकरी नसले या
यक्तीस जमीन खरे दी करण्यास परवानगी िदली जाते.
2. महारा टर् शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मयार्दा) अिधिनयम 1961 नुसार िबगर
शेतीसाठी परवानगी िदली जाते.
3. महारा टर् जमीन महसूल अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व 36 अ नुसार आिदवासी ते
िबगर आिदवासी शासनाच्या मान्यतेने जमीन िवकर्ी परवानगी.
कलम 36(2) नुसार आिदवासी ते आिदवासी जमीन िवकर्ी परवानगी
4. मुंबई किन ठ गाव नोकर वतने न ट करणे अिधिनयम 1958 अन्वये महार वतन
जमीनीची िवकर्ी परवानगी िदली जाते.
5. शासन िनणर्य िद. 2 िडसबर 1908 व 1913 नुसार शासनाच्या पूवर् मान्यतेनंतर
दे व थान जमीन इनामातून कमी करुन िवकर्ीस परवानगी िदली जाते.
6. महारा टर् जमीन महसूल अिधिनयम मधील िनयम 1971 नुसार (सरकारी जमीनीची
िव हे वाट लावणे) कलम 26 नुसार शासनाच्या पूवर् मान्यतेनंतर जमीन िवकर्ी परवानगी
िदली जाते.
2. कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांचे अिधकार व कतर् ये
1) उपिज हािधकारी (र.रा)
¾ िज हािधकारी यांचे अंतगर्त येणा-या कुळकयदा शाखेचे शाखािधकारी हणून काम
पाहणे.
¾ कुळकायदा शाखेतील िनयंतर्ण अिधकारी हणून काम करणे.
¾ शाखेकडू न दे णेत येणा-या िविवध परवानगी करीता अ पर िज हािधकारी /
िज हािधकारी यांचेकडे करणे सादर करणे.
¾ शानाने वेळोवेळी सुिचत केलेली कामे पार पाडणे.
¾ शासन तसेच विर ठ कायार्लयातील बैठकीकरीता हजर राहणे.
¾ वरी ठ कायार्लयाने िदलेली जबाबदारी पार पाडणे

2) अ पर िचटणीस
¾ तालुका पी एल ए िहशोब तसेच तालुक्यातील कुळकायदा कामाची तपासणी करणे
¾ जमाबंदी व कायार्लयीन तपासणी
¾ आिदवासी जमीन िवकर्ी

करणे व कुळकायदा कलम 63 अंतगर्त येणारे

करणे

शाखा मुख यांजकडे सादर करणे
¾ संबंिधत संकलनाचे सवर् पतर् यवहार पाहणे आव यक वाटलेस इतर शाखांशी संपकर्
ठे वणे
¾ वतन संकलन इनाम वगर् 6 ब, दे व थान इनाम अंतगर्त येणारी

करणे शाखा मुख

यांजकडे सादर करणे
३ ) कायार्लयातील कमर्चाऱ्यांची कतर् य
अ.कर्. कमर्चाऱ्याचे नाव
1
ी. िकशोर जाधव

हु ा
अ वल
कारकुन

2

अ वल
कारकुन
( थानांतरीत
अ.का.)
िलपीक

ी. ीरं ग बळे
सौ. सुि या राऊत

3

ी.आदे श दुनाखे
ी. सितश
साबळे

अ वल
कारकुन
िलपीक

संकलनाचे नाव
पीटीके
1) वतन जमीन िवकर्ी परवानगी- उपिवभाग पुणे,
हवेली, भोर-वे हा, द ड-पुरंदर व बारामती
2) दे व थान जमीनी संदभार्त कामकाज
3) कोतवाल, पोलीस पाटील कामकाज
पीटीअे-1 व पीटीबी
1 आदीवासी ते िबगर आदीवासी जमीन िवकर्ी
परवानगी
2 आदीवासी ते आदीवासी जमीन िवकर्ी
परवानगी
ताव .
3 कुळकायदा शाखेतील आ थापना िवषयक
कामकाज
पीटीए
1 महारा टर् शेत जमीन (ज.धा.क.म.) अिधिनयम
1961 - िसलींग िमळकत िवकर्ी परवानगी पुणे
िज हा.
2 मुंबई कुळवहीवाट व शेतजमीन अिधिनयम
1948 चे कलम 63 िवकर्ी परवानगी
3. मुंबई कुळवहीवाट व शेतजमीन अिधिनयम
1948 चे कलम 63-1-अ अन्वये 2 टक्के

4

5

ी. सुधाकर
कुडाळकर

अ वल
कारकुन

ी. िवरदर् माने
दे शमुख

िलपीक

ी. सिचन कोकाटे
ी. िमिंलद पाटील
ीमती वैशाली
कडवेगरू

अ वल
कारकुन
अ वल
कारकुन
िलपीक

रक्कम शासन जमा करणेबाबत.
3 मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन अिधिनयम
1948 चे कलम 32 (प) अनुषंगाने वाटप िवकर्ी
परवानगी
4 मुंबई कुळकायदा कलम 63 एक (क) माणे
कायर्वाही
5 खंडकरी शेतकरी वारसांना जमीन वाटप
पीटीई
1 महार वतन जमीन िवकर्ी परवानगी उपिवभाग
मावळ-मुळशी व िशरुर-पुणे
2 कृ षी गणना
3 पैसेवारी
4 जमाबंदी व कायार्लयीन तपासण्या
5 गावठाण िव तार योजना
6 तगाई आकारीपड करणे
7 रा टर्ीय पीक िवमा येाजना व कृ षी
खात्याकडील िपक कापणी योग तक्ते, सँपल
काडर्
8 लेखािशषर् 2245 नैसिर्गक आप ी िनवारणाथर्
अनुदान वाटप
पीटीआय (कुळकायदा शाखा)
1 हक्कन दणी कामकाज
2 महाराज व अिभयान
3 पाणशेत पुरगर् त पुणे शहरातील पुणर्वसण
वसाहतींचे यव थापण
4 पि चम पंजाब मधुन आले या िनवार्िसत

यक्तीचे िंपपरी कॅ प येथील सरकारी राखीव

6

ीमती कोठावळे
ीमती िंचचकर
ीमती जाधव
ी िवरदर् िचलवर

मुलकी
िशपाई
मुलकी
िशपाई
मुलकी
िशपाई
मुलकी
िशपाई

भुखंडाच्या वाटपाबाबत.
5 महार वतन िवकर्ी परवानगी उपिवभाग खेड
कायार्लय उघडणे व बंद करणे, कायार्लयीन
वच्छता, टपाल आणणे व न दवून दे णे, झेरॉक्स
काढणे व अिधकारी/कमर्चारी यांनी सांिगतले ली
कायार्लयीन कामे पुणर् करणे

3. िनणर्य िकर्ये मध्ये पयर् वेक्षणासाठी अि तत्वात असलेली कायर् पध्दती व उ रदाियत्व.
महारा टर् शासन

पूवर् मान्यता ा त

पूवर् मान्यतेसाठी सादर
मा. आयुक्त पुणे
िवभाग पुणे

पूवर् मान्यतेसाठी üसादर

पूवर्Ô मान्यता ा त

अ पर िज हािधकारी पुणे

परवानगी आदे श
िज हािधकारी कायार्लय
कुळकायदा शाखा
चौकशी/ फेरचौकशीसाठीü संबंिधत
तहिसलकडे चौकशी
तहिसलदार

अजर्दार

कुळकायदा शाखा अंतगर्त ही िविवध काय ान्वये दे ण्यात येणा-या जमीन संदभार्तील
परवानगीसाठी अजर्दार या शाखेकडे अजर् करतात. हा अजर् संबंिधत तहिसलकडे चौकशीसाठी
तसेच िविवध कागदपतर्ांची पूतर्ता करणेसाठी पाठवून िदला जातो.
तहिसल पातळीवर तहिसलदार चौकशी करुन तसेच आव यक कागदपतर्ांची पूतर्ता
करुन जाबजबाबसह

वयं प ट अिभ ायासह अहवाल या शाखेकडे सादर करतात.

कागदपतर्ांची छाननी करता कागदपतर्े अपुरे असतील

/ तर्ुटी असतील तर पुन्हा

करण

फेरचौकशीसाठी तहिसलदार यांचेकडे पाठिवले जाते. चौकशी पूणर् करुन तसेच तर्ुटीरिहत
अहवाल या कायार्लयाकडे

ात

झालेनंतरच करणांची पुढील कायर्वाही सुरु होते.

ा त झालेला अहवाल िटपणीसह अ पर िचटणीस यांचेमाफर्त उपिज हािधकारी रजा राखीव
यांचेमाफर्त अ पर िज हािधकारी यांचेकडे सादर केला जातो.

करण सादर करत असताना

त्येक पातळीवर त्याची छाननी होते, तर्ुटी आढळ यास

त्येक पातळीवरुन अहवाल

फेरतपासणीसाठी पाठिवला जातो.
अ.कर्

1
1

परवानगी आदे श िविवध तरावर ा त
अ पर िज हािधकारी

िवभागीय आयुक्त

शासन

2

3

4

1) आिदवासी
ते मुंबई कुळविहवाट व
आिदवासी जमीन शेत जमीन अिधिनयम
िवकर्ी
1948 चे कलम 32 प
2) वतन
(2) (क) नुसार वाटप
महार वतन 6 ब
केले या जमीनी खरे दी
(आयुक्तांच्या पूवर्
िवकर्ीच्या परवानगी.
मान्यतेनंतर)
3) मुंबई कुळविहवाट
व शेत जमीन
अिधिनयम 1948
कलम 63 अन्वये
शेतकरी नसले या
यक्तीस
शेत
जमीन करण्यास
परवानगी
4) शासनाच्या
पूवर्
मान्यतेनस
ु ार
दे व तान जमीनीचे

1. महारा टर् जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे
कलम 36 व 36 अ
नुसार आिदवासी ते
िबगर आिदवासी जमीन
खरे दी िवकर्ीचे
ताव
मा. िवभागीय आयुक्त
यांचेमाफर्त
शासनास
सादर करण्यात येतात.
2. दे व थान इनाम वगर् 3
मधून
कमी
करुन
िवकर्ीस
परवानगी
शासनाची पूवर् मान्यता
आव यक. करण मा.
शासनास सादर केले
जाते.
3) महारा टर् जमीन महसूल
अिधिनयम
मधील
िनयम 1971 नुसार

इनाम वगर् 3 कमी
करुन
िवकर्ीची
परवानगी
िदली
जाते.
5) महारा टर्
शेत
जमीन
(जमीन
धारणेची कमाल
मयार्दा) अिधिनयम
1961
अंतगर्त
सुधािरत
िनयम
2001 खंड ड-1
नुसार
शेती
योजनासाठी
खरे दी
िवकर्ी
परवानगी.

(सरकारी
जमीनीची
िव हे वाट
लावणे)
कलम
26
नुसार
शासनाच्या
पूवर्
मान्यतेनंतर
जमीन
िवकर्ी परवानगी िदली
जाते.

4. कामाचा िनपटारा करण्यासंबंधी ठरिवण्यात आलेले िनकष
1) कायार्लयाकडे ा त होणा-या अजार्ची तहिसलदारांकडू न चौकशी अहवाल /
फेरचौकशी अहवाल ा त झालेनंतर पुढील कायर्वाही सुरु होते. त्याच माणे पूवर्
मान्यतेसाठी आयुक्त / शासन यांचेकडे तर्ुटी रिहत अहवाल सादर केला जातो विर ठ
कायार्लयाकडू न मान्यता िमळताच आदे श पािरत केले जातात.
2) शेत जमीन न्यायािधकरण अ वल कारकून व कुळकायदा अ वल कारकून द तर
तपासणी कुळकायदा अंतगर्त जमा झाले या रकमा तपासणे, त्याची न द घे णे, 84 क
केसेस तपासणे, कुळकायदा पीएलए रिज टर, एलएसपी रिज टर तपासणी करणे,
चलन न दव ा, चलन फाईल डे बुक, हाऊचर फाई स, पासबुक, कोषागार अिधकारी
यांचेकडू न ा त झाले या धनादे श पु तकाच्या न दव ा, िश लक रकमांचा ताळमेळ,
खरे दीचे माणपतर्, 32 एम दे णे, वकर्शीट कुळविहवाट करणांचा पाठपुरावा न द वही
इत्यादी कुळकायदा संबंधात द तर तपासणी, कुळाकडू न वसुल झाले या रकमा
संबंिधत जमीन मालकांना िमळा या का याची तपासणी करणे. इत्यादी कामे तहिसल
कायार्लयात जाऊन तपासणे.
3) आिदवासी ते आिदवासी जमीन िवकर्ी
4) वतन महार वतन 6 ब ( आयुक्तांच्या पूवर् मान्यतेनंतर)
5) दे व थान वतन संबंधी सवर् पतर् यवहार
6) मुंबई कुळविहवाट व शेत जमीन अिधिनयम 1948 कलम 63 अन्वये शेतकरी
नसले या यक्तीस शेत जमीन करण्यास परवानगी
7) महारा टर् जमीन (जमीन धारणेची कमाल मयार्दा) अिधिनयम 1961 अंतगर्त सुधािरत
िनयम 2001 खंड ड-1 नुसार शेती योजनासाठी खरे दी

8) शासनाच्या पूवर् मान्यतेनस
ु ार दे व थान जमीनीचे इनाम वगर् 3 कमी करुन िवकर्ी
परवानगी िदली जाते.
9) जमाबंदी व कायार्लयीन तपासणी
5. कायार्लयात वापरण्यात ये णारे कायदे , िनयम, शासन िनणर्य, पिरपतर्के यांची संिचका
थायी आदे शाची
संिचका कर्मांक
1
2
3
4
5

6

7

8

िवषय
गावठाण िव तार योजना
पैसेवारी
रा टर्ीय कृ षी िपक िवमा
योजना
वतन मुंबई गाव नोकर वतने
न ट करण्याचा कायदा 1958
हक्क नोदणी महारा टर् जमीन
महसूल अिधिनयम 1966 चे
कलम 148 ते 150
महारा टर् शेत जमीन
अिधिनयम 1961 अितरीक्त
जमीन धारणा कायदा
मुंबई कुळविहवाट व शेत
जमीन अिधिनयम 1948 चे
कलम 63
अिदवासी जमीनीबाबत

समािव ट शासन िनणर्य, आदे श
कालावधी
िद. 31/1/1959 ते 3/11/1999
िद.4/11/1970 ते िद.31/12/2012
िद.4/12/1999 ते 30/7/2004
िद.7/4/1959 ते िद.10/03/2000
िद.6/03/1973 ते 31/12/2012

िद.25/3/1962 ते िद.31/12/2012

िद.16/3/1949 ते 8/02/2005

िद.22/11/1974 ते 32/12/2013

कुळकायदा शाखे तील कामाशी संबंधीत शासन िनणर्य
अ.कर्. कायार्लयाकडील िवषय
1
1

2

2
महार वतन काय ाखाली जमीन
खरे दीसाठी परवानगी आदे श व
शतर्भंग करणे िनयमीत
करणेबाबत
आिदवासीने धारण केलेली जमीन
दुसऱ्या आिदवासी यक्तीस
ह तांतर करणेस परवानगी

शासन िनणर्य कर्. व िदनांक
कायदा
पिरपतर्क कर्मांक
3
4
मुंबई किन ठ गाव नोकर पिरपतर्क िद.4/2/83,
वतने न ट करणारे
8/9/83, 16/5/85 व
अिधिनयम, 1958
10/03/2000
महारा टर् जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे
कलम 36 (2)

महसूल म ॅन्युयल खंड
2 महसूल पुि तका
पिरपतर् क नं.7 चा
पिरच्छे द 11 भाग 2

3

िसलींग जमीन िबगरशेती
योजनाथर् िवकर्ी परवानगी

4

िसलींग जमीन शेती योजनासाठी
िवकर्ी परवानगी
मुंबई कुळवहीवाट व शेत जमीन
अिधिनयम 1948 अंतगर्त कलम
32 (प)(2)(क)
शेतकरी नसले या यक्तीस
जमीन खरे दीसाठी परवानगी

5

6

7

पि चम पंजाब मधून आले या
िनवार्िसत लाकांचे िंपपरी येथील
सरकारी राखीव भुखंडाच्या
वाटपाबाबत

8

दे व थान इनाम जमीनी इनाम वगर्
3 मधून कमी करून िवकर्ीस
परवानगी

महारा टर् जमीन शेत
जमीन (धारणेची मयार्दा)
अिधिनयम 1961 चे
कलम 29 व महरा टर्
शेत जमीन (धारणेची
मयार्दा कमी करणे),
अितरीक्त जमीनीचे
वाटप (दुरू ती) िनयम
1971 िनयम 12 अन्वये
िबनशेतीसाठी
सुधािरत अिधिनयम
2001 खंड ड 1
मुंबई कुळवहीवाट शेत
जमीन अिधिनयम 1948
मुंबई कुळवहीवाट व
शेत जमीन अिधिनयम
1948 चे कलम 63 व
िनयम 36 नुसार
महारा टर् जमीन महसूल
अिधिनयम मधील िनयम
1971 नुसार (सरकारी
जमीनीची िव हे वाट
लावणे)
शासन िनणर्य 2 िडसबर,
1908 व 1 ऑक्ट बर,
1913 (महसूल खाते)

-----

----पिरपतर्क िद.8/9/83

-----

िद.28/4/1973 चे
पिरपतर्कानुसार

-----

6. अिभलेखाचे िंनदणी व वगीर्करण
अ.कर्.
1
2
3
4
5
6
7
8
िटप :-

कागदपतर्ाचे कार
इनाम वगर् 6 ब खाली िदलेली परवानगी
दे व थान इनाम जमीन िवकर्ी परवानगी
म.ज.म.अ.1966 नुसार हक्क न दणी,
1) लोकायुक्त संदभर्
गावठाण िव तार योजना आदे श
म.शे.ज.अ.1961 अितरीक्त जमीन धारणा कायदा
मु.कु.आिण शे.ज.अ.1948 च कलम 63
आिदवासी जमीन िवकर्ी परवानगी
आवक - जावक न दवही
अिभलेखाची िंनदणी करून अ.ब.क

वगीर्करण
ब
ब
क

कालावधी
30 वष
30 वष
5 वष

ब
ब
ब
ब
क

30 वष
30 वष
30 वष
30 वष
5 वष

माणे कागदपतर्ांची वगर्वारी करून ते

िज हािधकारी कायार्लयाचे अिभलेख कक्षाकडे पाठिवण्यात येतात. या कागदपतर्ांची नक्कल
हवी अस यास अिभलेख कक्षात िमळू शकते.

7. अि तत्वात असले या कोणत्याही ठरावावर स ला घे णे िंकवा िवचार मांडणे त्याकरीता
जनसंपकर्तील लोक ितिनधी, शासकीय धोरणाचे सुसिू तर्करण करणे.
कुळकायदा शाखेत अशी बाब नाही.

8. स लागार सिमती त्याच्या बै ठका, यांचे इितवृ त्याची मािहती.
िज हा थरीय पयार्वरण सिमती.

9. अिधकारी व कमर्चारी यांची सुची- कुळकायदा शाखा :अ.कर्. कमर्चाऱ्याचे नाव

पदनाम

शाखा

1

ी. रामदास जगताप

उपिज हािधकारी (र.रा.)

कुळकायदा शाखा

2

ी. शांत आवटे

अपर िचटणीस
(तहिसलदार)

कुळकायदा शाखा

3

ी.

अ वल कारकुन
( थानांतिरत)

कुळकायदा शाखा

4

ी. सुधाकर कुडाळकर

अ वल कारकुन

कुळकायदा शाखा

5

ी. िकशोर जाधव

अ वल कारकुन

कुळकायदा शाखा

6

ी. आदे श दुनाखे

अ वल कारकुन

कुळकायदा शाखा

7

ी. िमलींद पाटील

अ वल कारकुन

कुळकायदा शाखा

8

ीमती वैशाली कडवेरगु

िलपीक

कुळकायदा शाखा

9

ी. िवरदर् माने

िलपीक

कुळकायदा शाखा

10

ी. सितश साबळे

िलपीक

कुळकायदा शाखा

11

ी िवरदर् िचलवर

मुलकी िशपाई

कुळकायदा शाखा

12

ीमती िंचचकर

मुलकी िशपाई

कुळकायदा शाखा

13

ीमती जाधव

मुलकी िशपाई

कुळकायदा शाखा

14

ी. सिचन कोकाटे

अ वल कारकुन

िनवार्िसत शाखा

15

ीमती सुि या राऊत

िलपीक

िनवार्िसत शाखा

16

ीमती कोठावळे

मुलकी िशपाई

िनवार्िसत शाखा

ीरं ग बळे

10. अिधकारी व कमर्चारी यांची सुची- कुळकायदा शाखा :-

अ.
कर्

कमर्चाऱ्याचे नाव

पदनाम

वगर्

मुळ
वेतन

गर्ेड पे

1

ी. रामदास जगताप

उपिज हािधकारी (र.रा.)

1

26030

5400

2

ी. शांत आवटे

अपर िचटणीस (तहिसलदार)

1

18200

5000

3

ी.

अ वल कारकुन ( थानांतरीत) 3

13150

3500

4

ी. सुधाकर कुडाळकर

अ वल कारकुन

3

14150

2800

5

ी. िकशोर जाधव

अ वल कारकुन

3

9320

3500

6

ी. सिचन कोकाटे

अ वल कारकुन

3

8960

3500

7

ी आदे श दुनाखे

अ वल कारकून

3

10230

3500

8

ी. िमलींद पाटील

अ वल कारकून

3

9

ी. िवरदर् माने

िलपीक

3

10

ी सितश साबळे

िलपीक

3

11

ीमती सुि या राऊत

िलपीक

3

6310

1900

12

ीमती वैशाली कडवेरगु िलपीक

3

7930

1900

13

ीमती कोठावळे

मुलकी िशपाई

4

8850

1600

14

ीमती िंचचणकर

मुलकी िशपाई

4

7840

1600

15

ीमती जाधव

मुलकी िशपाई

4

8230

1600

16

ी िवरदर् िचलवर

मुलकी िशपाई

4

4800

1300

ीरं ग बळे

3500
7930

1900
1900

11. अंदाजपतर्क
सन 2013 - 2014 या िव ीय वषार्चे अंदाजपतर्क
कायार्लयाचे नाव - िज हािधकारी कायार्लय पुणे (कुळकायदा शाखा)
अंतर्गत येणारे लेखािशषर् सी.- 32
12. सहा यभूत कायर् कर्म कायार्िव करणेची कायर् पध्दती त्यामध्ये ठरिवण्यात आले या खचर्
व त्या अंतगर्त संबंिधत योजनेचा लाभ व याचा तपशील.
अशी बाब नाही.

13. योजनेच्या सवलती िमळणा-या लाभाथ्यांचा तपशील, परवाने िंकवा दान आलेले
ािधकार
अशी बाब नाही.
14. कायार्लयातील उपल ध मािहतीचे इलेक्टर्ॉिनक माध्यमात संकलन.
कुळकायदा शाखेतील शासन िनणर्याचे संगणकावर

कॅ िंनग करणेचे कामकाज

कायर्वाही चालू आहे .

15. नागरीकांना मािहती उपल ध करून घे णेसाठी िदले या सुिवधांचा तपशील व
गर्थालयाची यव था.
कदर् शासनाचा मािहतीचा अिधकार कायदा 2005 कलम 4 अन्वये 17
मु ांची कुळ कायदा शाखेची मािहती िसध्द करून नागरीकांना पहाणेसाठी नोटीस बोडार्वर
डकवून िसध्द केली आहे .

16 . कुळकायदा शाखे तील जन मािहती अिधकारी यांचा तपशील
अ.
कर्
1

2

3

अिधकाऱ्याचे नाव
ी. िवरे दर् माणे दे शमुख
ी सितश साबळे
ीमती. वैशाली कडवेरगु
ीमती सुि या राऊत
ी. ीरं ग बळे
ी. सुधाकर कुडाळकर
ी. िकशोर जाधव
ी. सिचन कोकाटे
ी. आदे श दुनाखे
ी िमलींद पाटील
ी. शांत आवटे

17. अन्य मािहती
िनरं क

हु ा

तपिशल

िलपीक तथा
सहा यक मािहती
अिधकारी

शासकीय मािहती अिधकारी यांचे
कामास सहकायर् करणे, जनतेस
मािहती अिधकाराबाबत मागर्दशर्न
करणे
मािहतीचे अिधकारांतगर्त ा त
अजार्ची मािहती िवहीत मुदतीत
अजर्दारांस दे णे

अ वल कारकुन
तथा सहा यक
मािहती अिधकारी

अपर िचटणीस
(तहिसलदार ) तथा
शासकीय जन
मािहती अिधकारी

मािहती अिधकारांतगर्तील उ रांवर
ा त अिपलांची सुनावणी घे णे,
िवहीत मुदतीत अिपले िनगर्त करणे.

