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कायार्लयाची रचना, काय व कतर् ये
कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांचे अिधकार व कतर् ये
िनणर्य िकर्ये मध्ये पयर्वेक्षणासाठी अि तत्वात असलेली कायर्पध्दती व उ रदायीत्व
कायार्लयीन कामाचा िनपटारा करण्या संबंधी ठरिवण्यात आलेले िनकष
कायार्लयात वापरण्यात येणारे कायदे ,िनयम,शासन िनणर्य, पिरपतर्के
अिभलेखाचे िंनदणी व वगीर्करण
अि तत्वात असले या कोणत्याही ठरावावर स ला घे णे िंकवा िवचाराथर् मांडणे याकिरता
जनसंपकार्ती लोक ितिनधी, शासकीय धोरणाचे सुसतर्
ू ीकरण करणे.
ज्यामध्ये स ला दे णेसाठी दोन िंकवा अिधक यक्तीचे घटक असणा-या मंडळात, पिरषदे त,
सिमतीत अथवा इतर सं थामध्ये त्या मंडळाच्या पिरषदे च्या सिमतीच्या बैठका त्यांचे इितवृ
खुलासा हया जनतेसाठी खु या आहे त.
अिधकारी व कमर्चारी यांची सुची
िनयमा अंतगर्त तरतुदीच्या आधारे अिधकारी व कमर्चारी यांना िमळणारे मािसक वेतन
महसूल कायार्लयातील त्येक िवभागाला ठरवून िदलेले अंदाजपतर्क त्यामध्ये त्येक योजनेला
तपिशल तािवत खचर् व िवतरणाचा तपिशल असावा
सहा यकभू कायर्कर्म कायार्िन्वत करण्याची कायर्पध्दती त्यामध्ये ठरिवणेत आलेला खचर् व त्या
अंतगर्त संबंिधत योजनेचा लाभ दशर्िवणारा तपिशल.
योजनेच्या सवलती िमळणा-या लाभाथीर्चा तपिशल , परवाने िंकवा दान करण्यात आलेले
ािधकार.
कायार्लयाडे उपलबध असलेली िंकवा ठे वण्यात आले या तपिशलवार माहीतीचे इलेक्टर्ॉिनक
नमुन्यामध्ये सपृक्तीकरण करुन ठे वले अस यास तशी माहीती.
नागिरकांना मािहती उपल ध होण्यासाठी करुन ठे वले या सुिवधांचा तपिशल गर्ंथालय िंकवा
अ यासकक्षांच्या वेळा तशी यव था केली अस यास.
कायार्लयातील शासकीय माहीती अिधकारी यांची माहीती.
लागू केलेली अन्य माहीती अस यास
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1) िज हािधकारी कायार्लय पुणे ( महसूल शाखा ) यांची रचना, काय व कतर् ये
(अ) रचना
िज हािधकारी पुणे / अपर िज हािधकारी पुणे
िनवासी उपिज हािधकारी पुणे
तहिसलदार महसूल (िचटणीस )

अ वल कारकू न
अ वल कारकू न अ वल कारकू न
1) पमन
1) पमई
1) पमल
2) पमह -1
2) पमग
2) पमई-रजा
3) पमअ
3) पमज
4) पमग-1

अ वल कारकू न
अ वल कारकू न
1) पमल-1
2) पमअ-1
2) पमक
3) पमफ
3) पमट
4) बारिनशी
4) पमम
5) पमड

1)पमह

2

1)

अ वल कारकू न 1)िलपीक :- पमल
(1) पुणे शहरातील जिमनीचे वाटप व शासकीय जमीनी वरील अितकर्मणे
(2) अकृ िषक परवानगी दे णे
2) िलपीक:-पमफ
(1) शासकीय जिमनीचे शेतीसाठी वाटप व शेतीची अितकर्मणे
(2) शासनाने वाटप केले या नवीन शतीच्या शेतीच्या जिमनी खरे दी िवकर्ीस परवानगी करणे
(3) वन जिमनीबाबतचा पतर् यवहार व नाहरकत माणपतर्
(4) अकृ िषक परवानगी दे णे
(5) कमर्चारी चयन आयोग, लोकसेवा आयोग व एमएचटी/सीईटी पिरक्षा घे णे
3) िलिपक :-पमअ-1
(1) मावळ- मुळशी उपिवभाग मधील शासकीय जिमनी वाटप व शासकीय जिमनीवरील अकृ िषक
अितकर्मण
(2) अकृ िषक परवानगी दे णे
(3) अकृ िषक माणदर िनि चत करणे
4) िलपीक : पमड
(1) शासकीय वसुली
(2) आरआरसी वसुली
(3) अकृ िषक परवानगी दे णे
5) िलपीक:- आवक -जावक
(1) महसूल शाखेस आलेले टपाल न द करुन संबंिधत संकलनास वाटप करणे
(2) आयुक्त,शासन अ.शा. पतर्ाची न द वही ठे वणे
(3) लोकआयुक्त, लोकशाही िदन, पालकमंतर्ी,मंतर्ी संदभार्च्या न दवही ठे वणे

2) अ वल कारकू न 1)

िलपीक :- पमन
(1) िज हा

टाचार िनमुर्लन सिमतीचे कामकाज
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(2) अकृ िषक परवानगी दे णे
(3) उपिवभागीय अिधकारी यांचे मािसक दै निदनीचे कामकाज
(4) महसूल अिधकारी यांच्या सवर् सभा
2) िलपीक :- पमग
(1) खेड, जुन्नर-आंबेगाव उपिवभागा मधील शासकीय जिमनी वाटप व शासकीय जिमनीवरील अकृ िषक
अितकर्मणे
(2) मशानभूमी साठी शासकीय जिमन उपल ध करुन दे णे.
(3) पुणे िज हयातील सवर् शासकीय जिमनीची माहीती सकंलीत करणे
(4) अकृ िषक परवानगी दे णे
3) िलपीक :- पमग-1
(1) भोर-वे हे व द ड-पुरंदर उपिवभागा मधील शासकीय जिमनी वाटप व शासकीय जिमनीवरील अकृ िषक
अितकर्मणे
(2) मशानभूमी साठी शासकीय जिमन उपल ध करुन दे णे.
(3) पुणे िज हयातील सवर् शासकीय जिमनीची माहीती सकंलीत करणे
(4) अकृ िषक परवानगी दे णे
4) िलपीक :- पमज
(1) वाडीचे महसूली गावात रुंपातर
3) अ वल कारकू न
1)

िलपीक :- पमअ
(1) बारामती-इंदापूर उपिवभागा मधील शासकीय जिमनी वाटप व शासकीय जिमनीवरील अकृ िषक
अितकर्मण
(2) अकृ िषक परवानगी दे णे
(3) महालेखापाल अहवाल, अंतगर्त लेखा पिरक्षण अहवाल, लोकलेखा सिमती पिरच्छे द

2) िलपीक :- पमह
(1) हवेली तालुक्यातील शासकीय जिमनी वाटप व शासकीय जिमनीवरील अकृ िषक अितकर्मण
(2) अकृ िषक परवानगी दे णे
3) िलपीक :- पमह-1
(1) िंपपरी िंचचवड तालुक्यातील शासकीय जिमनी वाटप व शासकीय जिमनीवरील अकृ िषक
अितकर्मण
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(2) अकृ िषक परवानगी दे णे
4) अ वल कारकू न

1)

िलपीक:- पमई
(1) वगर्-1 व 2 च्या आ थापना िवषयीकबाब
(2) वगर्-3 च्या बद या व नेमणूक, िलपीक भरती
(3) महसूल अहर् ता पिरक्षा
(4) अ.का. /मं.अ. संवर्गात पदोन्नती
(5) वातंतर् सैिनकांचे नोकरीसाठी नामिर्नदे शन
(6) अशंकालीन व जनगनना कमर्चा-यांची यादी ठे वणे
(7) वगर्- 1, 2, व 3 याचं ◌े रजा

2) िलिपक :- रजा अनुकंपा
(1) अनुकंपा रिज टर
(2) तहिसलदार / उपिज हािधकारी यांच्या रजा
(3) अकृ िषक परवानगी दे णे

5) अ वल कारकू न1) िलपीक:- पमट

(1)

वगर्-4 च्या नेमणूका,बद या व भरती

(2)

तलाठी यांचे िवभागीय बद या

(3)

पुणे िज हयातील तलाठी संवगार्ची जे ठता यादी तयार करणे

(4)

वगर्-3 वाहनचालक यांच्या नेमणूका, बद या व भरतीचे कामकाज

(5) महसुल शाखेतील कमर्चारी यांची आ
◌़

थापना

2) िलपीक :- पमम
(1) िवभागीय चौकशी
(2) अिधकारी व कमर्चारी तकर्ार
(3) दु यम सेवा पिरक्षा
5

(4) अकृ िषक परवानगी दे णे
3) िलपीक :- पमक
(1) अिधकारी व कमर्चारी गोपनीय अहवाल
(2) वेच्छा सेवािनवृ ी
4) िलपीक :- पमल-1
(1) सोसायटी कामकाज
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2) िज हािधकारी , िनवासी उपिज हािधकारी , तहिसलदार, अ.का. व िलपीक यांचे अिधकार व कतर् य
िज हािधकारी :1)

िज हयाचे मुख व महसूल शाखेचे कायार्लयीन मुख हणून कामकाज पहाणे

2) महारा टर् जिमन महसूल अिधिनयम 1966 मधील कलम 20 नुसार इतरांची मालम ा नसले या
सवर् जिमनी, सावर्िनक र ते इत्यादी शासनाची मालकी, कलम 31 नुसार भोगवटयात नसलेली जमीन
शतीर्वर दे णे, कलम 41 ते 45 नुसार अकृ िषक परवानगी दे णे,शेतघरास परवानगी दे णे, कलम 50
नुसार शासकीय जमीन अितकर्मणे काढणे, कलम 51 व शासन िनणर्य िदनांक 4/4/2002 नुसार
अितकर्मणे िनयिमती करणेबाबत िनणर्य घे णे.
3) महारा टर् जिमन महसूल ( सरकारी जिमनीची िनगर्त) िनयम 1971 मधील िनयम 5,6, नुसार
शैक्षिणक, दवाखाने, सावर्जिनक

योजनासाठी, िनयम-7 नुसार िंकर्डागण व

यायामशाळा

योजनासाठी, िनयम 26 नुसार िनवास योजनासाठी, िनयम-27 नुसार गृहिनमार्ण योजनेसाठी ,
िनयम-28 नुसार वांततर्सैिनक, सश तर् दलातील नोकर, सुवणर्कार, व सरकारी कमर्चारी यांना
िनवास योजनासाठी, िनयम-31 नुसार औ ोिगक

व वािणज्य योनासाठी, िनयम-32 नुसार

सहकारी सं थाना इमारत बांधकामासाठी, िनयम-35 नुसार अकृ िषक योजनासाठी दीघर् मुदतीचे
भाडे प याची व नुतनीकरणीची
परवानगी दे णे.

करणे शासनास सादर करणे िनयम-38 नुसार हवाई बांधकामास

सदरच्या िनयमान्वये िव

मयार्देनस
ु ार ( महानगर क्षेतर् वगळू न) िनणर्य घे णे व

िव मयार्दे वरील करणामध्ये मा. आयुक्त व शासनास अहवाल सादर करणे कामी िनणर्य घे णे.
4) शासनाने व िज हािधकारी यांनी शेती योजनासाठी नवीन शतीर्वर दान करणेत आले या जिमनीची
िवकर्ी परवानगी महारा टर् जिमन महसूल िनयम पुि तका खंड कर्.2 मधील पिरच्छे द 78 नुसार
तपासणी करुन शासन पिरपतर्क िदनांक 8/9/1983 नुसार

ताव मा.आयुक्त यांना सादर

करणेबाबत िनणर्य घे णे.
5) शासनाने व िज हािधकारी यांनी अकृ िषक योजनासाठी दान करण्यात आले या शासकीय जिमनी
शासन पिरपतर्क िदनांक 21/11/1957 नुसार िवकर्ीपरवानगी व झालेला खरे दी िवकर्ी यवहार
िनयिमत करणेबाबत िनणर्य घे णे.
6) महारा टर् नागरी सेवा (सवर्साधारण शतीर् ) िनयम 1981 नुसार कामकाज पहाणे.
7) महारा टर् नागरी सेवा (रजा ) िनयम 1981 नुसार उपिज हािधकारी, तहिसलदार, नायब तहिसलदार,
अ.का. व िलपीक यांच्या रजेबाबत िनणर्य घे णे.
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8) महारा टर् नागरी सेवा (िश त व अिपल ) िनयम 1979 नुसार वगर्-3 व 4 यांचेवर िश तभंगाचे
कायर्वाही बाबत तसेच वगर्-1 व 2 चे िश तभंगा बाबता मा.आयुकत पुणे यांना अहवाल सादर करणे.
9) वगर्-3 व 4 ची भरती, नेमणूका, बद या, पदोन्नती बाबत िनणर्य घे णे.
10) पुणे िज हयातील शासकीय वसुली करणे.तसेच राज्यातील व इतर राज्यातील महसूली वसुली
माणपतर्ाची वसुली करणेकामी महसूल यंतर्णा कायर्रत करणे.
11) िज हा

टाचार िनमुर्लन सिमती कडील करणामध्ये कायर्वाही करणे.

12) उपिवभागीय अिधकारी यांचे मािसक दै निदनी बाबत आढावा घे णे.
13) महसूल िवषयक सवर् बाबीचा आढावा घे ऊन सुचना दे णे.
िनवासी उपिज हािधकारी :1)

महसूल शाखेचे िनयतर्ंण अिधकारी हणून काम पहाणे.

2) महारा टर् जिमन महसूल अिधिनयम 1966 अतंगर्त जिमन िवषयक बाबीचे कामकाज पहाणे. तसेच
िज हािधकारी यांचेकडे तपासून सादर करणे
3) वगर्-1 ते 4 चे आ थापना बाबीचे कामकाज पहाणे. तसेच िज हािधकारी यांचेकडे
तपासून सादर करणे
4) शासन,आयुक्त तसेच इतर विर ठ कायार्लयातील बैठकी किरता हजर रहाणे.
5)

शासन व आयुक्त पुणे यांनी िदलेली जबाबदारी पार पाडणे.

6) कमर्चारी चयन आयोग/महारा टर् लोकसेवा आयोगाचे पिरक्षाचे िनयंतर्ण अिधकारी हणून कामकाज
पहाणे.
7)
8)

शासकीय वसुलीबाबत आढावा घे णे.
टाचार िनमुर्लन सिमतीचे कामकाज पहाणे.

9) क्षेितर्य कायार्लय व िज हा शासन यांचेतील समन्वय अिधकारी हणून काम पहाणे.
10) शासकीय माहीतीचा अिधकाराचे अिपलाथीर् ािधकारी हणून काम पहाणे.
तहिसलदार :1)

महसूल शाखेचे शाखािधकारी कामकाज पहाणे

2) महसूल शाखेतील सवर् संकलनावर िनयंतर्ण ठे वणे.
3) महसूल शाखेमध्ये येणारे सवर् टपाल पहाणे व सदर टपालावर करावयाच्या कायर्वाहीच्या सुचना
संबंिधत सकंलनाकडे दे णे.
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4) शासकीय जिमनीचे वाटप व िवकर्ी परवानगी बाबतचे अजर् चौकशी अंती िनयंतर्ण अिधकारी
यांचे माफर्त िज हािधकारी यांचेकडे सादर करणे.
5) अकृ िषक परवानगीची करणे िनयंतर्ण अिधकारी यांचे माफर्त िज हािधकारी यांना सादर करणे.
6) महसूल शाखेच्या सवर् कामकाजाबाबतच्या िटपण्या िनयंतर्ण अिधकारी यांचे माफर्त िज हािधकारी
यांना सादर करणे.
7) वाडया महसूली गावांत रुपांतर
8) जिमनी व आ थापणा बाबत लोकआयुक्त/उपलोकआयुकत करणे हातळणे.
9) वरी ठ कायार्लयाकडू न मागिवलेली मािहती सादर करणे.
10) महसूल अिधकारी यांच्या बैठकीची माहीती तयार करणे.
11) िवभागीय चौकशीच्या करणे (वगर्-3 व 4) छाननी करुन िनयंतर्ण अिधकारी यांचेमाफर्त
िज हािधकारी यांचेकडे सादर करणे. तसेच मध्ये वगर्-1 व 2 चे िवभागीय चौकशी

ताव

िज हािधकारी यांचे मान्यतेन आयुक्ताकडे सादर करणे.
12) शासकीय वसुलीची माहीती सादर करणे.
13) कदर्ीय चयन आयोग/ महारा टर् लोकसेवा आयोगाचे पिरक्षाचे कदर्ाचे व पिरक्षेच्या िदवशीची
िनयोजन करणे.
14) िंहदी व मराठी भाषा पिरक्षेत शासकीय कमर्चा-यांना सु◌ूट दे णे.

अ वल कारकू न :-

िलपीक

1)

महसूल शाखेमधील त्यांचे अिधपत्याखालील संकलनावर पयर्वेक्षक हणून िनयंतर्ण ठे वणे.

2)

जिमनी वाटप, अितकर्मण, अकृ िषक करणे, आ थापना इतर सवर् कामकाजावर पयर्वेक्षण करणे.

1)

आवक संकलनाकडू न आलेले सवर् टपाल कायर्िववरण न दवही मध्ये धरुन घे णे.

2)

कायर्िववरण न दवहीचे गोषवारे काढणे

:-

3) िज हािधकारी, िनवासी उपिज हािधकारी व िचटणीस यांनी िदले या सुचनानुसार कायर्वाही करणे.
4) तहिसल कायार्लयाकडू न ा त झालेले अहवाल / माहीती छाननी करुन पयर्वेक्षण अिधका-

-

यांकडे सादर करणे.
5) संकलनाचे द तर सहा बंडल ( आवेट करणे, वाहीत करणे, पीआरबी, पीआरए, थायी संिचका, डीपेपर) मध्ये ठे वणे. िनगर्त करणात अ,ब,क,ड माणे वगर्वारी करुन अिभलेख कक्षात पाठिवणे.
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6) िटपणी सादर करणे तसेच अहवाल शासन व आयुक्त यांना सादर करणे.
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3) िनणर्य िकर्यमध्ये −पयर् वेक्षणासाठी अि तत्वात असलेली कायर् पध्दती

व उ रदाियत्व

महारा ट्र शासन
पूवर् मा यतेसाठी सादर

पव
ू र् मा यता प्रा त

( िव त मयार्देनुसार )

मा. आयुक्त पुणे
िवभाग पुणे
पूवर् मा यतेसाठी सादर

पव
ू र् मा यता प्रा त

( िव त मयार्देनस
ु ार )

िज हािधकारी पुणे
परवानगी/ जमीन प्रदान आदे श
( िव त मयार्देलस अधीन राहून )

महसूल शाखा
चौकशी /फेरचौकशी संबिधत तहिसलकडे

अजर्दार
फेर चौकशीचा अहवाल प्रा त

चौकशी

तहसीलदार
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3 ) महसूल शाखा अंतगर्त ही

िविवध कायदयान्वये मागणी

करण्यात ये णा-या जिमनी संदभार्तीत

अजर्दार या शाखे कडे अजर् करतो. सदरचा अजर् तहिसल कायार्लयाकडे चौकशी करता व

िविवध

कागदपतर्ाची पुतर्ता करणेसाठी पाठवून िदला जातो.
•

महानगरपािलका क्षे तर्ातील जिमन मागणी बाबत अंितम िनणर्य

•

नवीन

शतीर्च्या

शे तीच्या जिमन िवकर्ी करणे

आयुक्त

शासन तरावर

तरावर अंितम

घे तले जातात.

िनणर्यासाठी पाठिवलेले

जातात.
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संघटना तक्ता महसूल शाखा
िज हािधकारी कायार्लय पुणे
िज हािधकारी पुणे

िनवासी उपिज हािधकारी

तहसीलदार (महसल
ू )

अ वल कारकून

अ वल कारकून

अ वल कारकून

पमट/ पमक

पमअ

पमह

(िशपाई आ थापना, व तलाठी

बारामती, दौड, इंदापूर शासकीय

हवेळू शासकीय मागणी व

आ थापना व कामकाज व

जागा मागणी व अकृिषक

अकृिषक परवानगी

गोपनीय अहवाल

परवानगी

पमई

पमअ – १

पमन / भ्रिनस

िलिपक व अ.का. आ थापना व

मावळ,मुळशी, िश र शासकीय

भ्र टाचार िनमल
ुर् न सिमतीचे कामकाज

अकृिषक परवानगी

जागा मागणी व अकृिषक

उपिवभागीय अिधकारी यांचे दै निदनीचे

परवानगी

कामकाज अकिषक परवानगी

पमड

पमफ

पमग

शासकीय वसुली अकृिषक

फोरे ट जिमनी कामकाज ,

परवानगी िपणे शहर सोसायटी

नवीन शतर् िवक्री परवानगी

जु नर,आंबेगाव,खेड ,भोर पुरंदर ,

कामकाज

अकिषक परवानगी

पमम

पमल

िवभागीय चौकशी , तक्रारी ,

पुणे शहर शासकीय जागा

टपालाचे संगणीकरण क न

अकृिषक परवानगी

मागणी कृिषक परवानगी

संकलन िनहाय वाटप करणे

रजा /अनुकंप

पमज

अ. का. तहसीलदार , यांचे रजा
अनुकंपा , अकृिषक परवानगी

वा याचे महसल
ु ी गावात

वे हा शासकीय जागा मागणी व
अकृिषक परवानगी

आवड जावक

पांतर
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टपाल िवतरण तक्ता
िज हािधकारी कायार्लय महसूल शाखा

टपाल शाखा

आवक – जावक िलिपक

अ वल कारकून

तहसीलदार महसूल

टपाल वाटप िलिपक
आवक जावक संकलन

संबिधत अ वल कारकून

सबंिधत संकलन िलिपक कायर्वाही क न
प्रकरण सादर करणे

अ वल कारकून

तहसीलदार महसल
ू
( आवशकता असेल तर )

िनवासी उपिज हािधकारी
( आवशकता असेल तर )

िज हिधकारी पुने
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4) महसूल शाखे च्या कामाचा िनपटारा करण्यासंबंधी ठरिवण्यात आलेले िनकष.

1)
2)
3)

महसूल शाखे त ा त होणा-या जिमनीबाबतच्या अजार्त क्षे ितर्य चौकशी आव यक अस याने
सवर्साधारणपणे 30 िदवसांत िनणर्य अपेिक्षत आहे .
ा त झाले या करणात शासन, आयुक्त, िज हा, तालुके व इतर कायार्लये यांचे मािहतीशी संबंिधत असेल
तर सवर्साधारणपणे 90 िदवसांत कायर् वाही अपेिक्षत आहे त.
अकृ िषक
करणामध्ये िवहीत केलेली कागदपतर्े अजर्दाराने सादर केलेली अस यास 45 िदवसांत
परवानगी अपेिक्षत आहे .
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5)कायार्लयात वापरण्यात ये णारे कायदे ,िनयम,शासन िनणर्य,पिरपतर्के यांची संिचका
अ.कर्.
1.
1.

िवषय
2.
शासनकीय जिमनीबाबत

2.

नवीन शतीर्वर धारण केलेले भूंखड
िवकर्ीस परवानगी,शतभंगर् व मुदत
वाढ

3.

नवीन शतीर्वर धारण केले या शेत
जिमनी िवकर्ी, गहाण,शतभंगर् व
अकृ िषक योजनासाठी
राज्य शासन तथा कदर् शासनामध्ये
ह तांतर
होणा-या
सरकारी
जिमनीबाबत
राज्य शासनाच्या इतर िवभागाकडे
शासकीय
जिमन
ह तांतरीत
करण्याबाबत

4.

5.

कायदे ,िनयम तसेच चिलत महत्वाचे शासन िनणर्य व पिरपतर्क
3.
महारा टर् जिमन महसूल अिधिनयम 1966 व महरा टर् जिमन महसूल
(सरकारी जिमनीची िनगर्त ) िनयम 1971
1) शासन िनणर्य कर्.एलएनडी-4857 / 169146/अ-1, िदनांक
21/11/57
2) कर्.एलबीआर-252000/175756/ .कर्. 963 / ज-2
िद.23/11/2001
शासन ठराव कर्.एलएनडी /1083 /27925 / .कर्.3671/ग-6,
िदनांक 8/9/1983
शासन ठराव कर्.एलएफडी /62/60448/ब िदनांक 9/1963

1) शासन पिरपतर्क कर्.एलएनडी/1071/ 183736/अे-2,िद.9/9/71
व 25/2/72
2)कर्.जिमन-4979/29904/सीआर-534/ ग-8(3) िदनांक
10/3/1986
3) कर्.जमीन-10/2005/ .कर्.37/ज-1 िदनांक 7/4/2005 व
5/10/2005
1) शासन िनणर्य कर्.जीआरएस-1078/2616/ 777/ज-6,
िद.26/3/86,
2) कर्.एलएनडी/ 4081/20400/सीआर-1531/ग-5 िदनांक
23/12/88,
3) कर्.एलएनडी-1095/ .क.98/ ज-1,िद.18/12/95,
4) कर्.जमीन/1091/713/ .कर्.59/ ज-1, िदनांक.14/12/98 व
िदनांक 2828/6/99
1) शासन ठराव कर्.एलएनडी-1071/275810/ अे-2 िद.
30/12/72,
2) शासन पिरपतर्क कर्.एलएनडी-1072/11626/अे-2 िदनांक
13/4/72,
3) शासन िनणर्य कर्.संकीणर्1097/ 1102/ .कर्.50/ 97/ज-1
िद.8/7/98 व िद.8/7/99,
4) शासन पिरपतर्क कर्.1098/27/ .कर्.20/ज-1 िद.17/11/98
5) कर्.जमीन-1099/24/ .कर्.686/ज-1, िदनांक15/5/99,
6) शासन िनणर्य कर्.जिमन-1099/ .कर्45./ज-1. िदनांक
25/1/2000

6.

गायरान जिमनीबाबत

7.

सैन्यदलातील
/सीमा
सुरक्षा
दलातील कमर्चारी व त्याच्या
वारसांना
कृ िषै/िनवासी
योजनासाठी
जिमन
दान
करण्याबाबत

8.

शासकीय
जिमनीवरील 1) शासन िनणर्य कर्.एलईएन-1078/3483/ग-1, िद. 27/12/78,
कृ िष/अकृ िषक
योजनासाठीची 2) कर्.एफएलडी-1079/ 1366/फ-3 िद. 12/9/79,
अितकर्मणे िनयमीत करणे
3) कर्.एलईएन1090 / .कर्.172/ज-1, िदनांक 28/11/91,
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9.

10.

11..

12.

13.
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4) शासन पिरपतर्क कर्.एलईएन-1092/ .कर्.65/ज-1, िद.22/4/92,
5) कर्.एलईएन-1092/ .कर्.65 /ज-1,िद. 16/12/98,
6) शासन िनणर्य कर्.एलईएन-1099/ .कर्.27/ज-1, िदनांक
28/9/99,
7) कर्.एलईएन-10/2001/ .कर्.225 /ज-1 िदनांक 4/4/2002
महारा टर् गृहिनमार्ण व क्षेतर् िवकास 1) कर्.शासन पिरपतर्क कर्.एलएनडी-1095/26/ .कर्.48/ज-1
ािधकरणास व इतर तत्सम िदनांक 6/2/97
गृहिनमार्ण मंडळाना शासकीय
जिमनीचा आगावू ताबा दे णे
थािनक सं था,शासनाचे अंिगकृ त 1) शासन पिरपतर्क कर्.एलएनडी-1083/ 2702 / .कर्.1909/ग-5,
उपकर्म
बोडर्
इत्यादीना िद.4/2/83,
(उदा.नगरपािलक,
2) कर्.एलएनडी -1083/29230/ .कर्.2071/ज-5 िद. 28/10/83,
महानगरपािलका, िसडको इत्यादी) 3) कर्.एलएनडी-1093/631/ .कर्. 57/ज-1, िदनांक 1/11/93
जमीन मंजरू करण्याबाबत.
व
औ ोिगक क्षेतर्ाच्या िवकासासाठी
अिधसूिचत
जिमनी
उ ोग
िवभागाकडे ह तांतरी करणे.
महारा टर् राज्य िव त
ु मंडळांस 1) शासन िनणर्य कर्.एलएनडी-1090/220231/ .कर्.200/ब-1
शासकीय जिमनीचा आगावू ताबा िदनांक 5/4/91
दे णे
अंध
अपंगाना 1) शासन पिरपतर्क कर्.एलएनडी-1090/ .कर्. 115/जिनवारासाठी,वािणज्य/औ ोिगक
1,िद.25/2/91,
योजनासाठी जिमन दे णे
2) शासन िनणर्य कर्.एलएनडी-1098/ .कर्. 151524/ .कर्.
75/98/ज-1 िद.26/4/2001
शैक्षिणक योजनासाठी शासकीय 1) शासन पिरपतर्क कर्.एलआरएफ-1083/ 71134/ .कर्.3478/जजिमनीचे
िवतरणे 6 िद. 8/2/83,
ाथिमक/माध्यिमक
शाळा, 2)
शासन ठराव कर्.एलआरएफ-1083/1496/ 3700/गमहािव ालय,
सावर्जिनक 6,िद.11/5/84
वाचनालये,रुग्णालये, वसतीगृह, 3) शासन अिधसूचना कर्.एलएनडी-1083/16097 / .◌्कर्ग.9/जमारके, िंकर्डागण, यायामशाळा, 1, िद.15/1/94
िजमखाना, वयसवी सं था/खाजगी 4) शासन िनणर्य कर्.जिमन-1097 /2214/ .कर्. 93/ज-1
सं था, िव व त मंडळे व इतर िद.8/7/99,
धमार्दाय सं था यांना मंजरू 5) शासन पिरपतर्क कर्. एलएनडी-1083/2702/ .कर्. 1909/ग-5
िद.4/2/83,
करण्याबाबत
6) शासन िनणर्य
कर्.एलआरएफ-1092/ .कर्.87/ज-1
िदनांक .30/6/92,
7) कर्.एलआरएफ- 1096/ .कर्.61 /ज-1 िद. 20/7/95,
8) कर्.एलआरएफ- 1092 / .कर्.85/ज-1िद.20/7/92,
9) कर्.एलआरएफ -3482/35318/3276/ग-6 िद.1/7/85
सरकारी पयर्टनाची वाढ व िवकास 1) शासन िनणर्य कर्.जिमन-1089/सीआर-2/ ज-1 िद.13/9/89,
करण्याच्या दृ टीने महारा टर् पयर्टन 2) कर्.एलएनडी-1089/ .कर्.148/ज-1, िद.4/12/90, 3) शासन
िवकास महामंडळाला भाडे प याने पिरपतर्क कर्.एलएनडी-1090/2221/ .कर्. 174/ज-1 िद.8/4/92,
4) शासन िनणर्य कर्.एलएनडी-1093/ .कर्.55/ज-1 िदनांक 3/6/93
मंजरू करणे
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15.
16.

कृ िष उत्पन्न बाजार सिमत्यांना
शासकीय जिमन दान करणेबाबत
मागासवगीर्य सहकारी गृहिनमार्ण
योजना

17.

सहकारी गृहिनमार्ण सं थांना जिमन
दे ण्याबाबत धोरण

18.

िविश ठ
योजनासाठी
मंजरू
करण्यात आले या शासकीय
◌ूखंडावरील इमारतीमधील काही
भाग दुस-या अिधक लाभदायी
योजनासाठी वापरण्यास परवानगी
दे ण्यासाठी
आकारवयाच्या
भुईभाडयाच्या अिधक दरासंबंिधचे
धोरण
शासकीय जिमनीवरील इमारतीच्या
छतावर (टे रेसवर ) िंकवा आधारात
ऍ़ न्टे ना बसिवण्यास परवानगी
दे णेबाबत
भरती ,नेमणूक, बद या इतर
आ थापना बाबी बाबत

19.

20.

21.

अनुकंपा भरती बाबत

22.

रजाबाबत

,
5) कर्.एलएनडी-1093/ .कर्.55/ज-1 िदनांक 17/2/95
1) शासन िनणर्य कर्.जिमन-1089/ .क.89/ज-1, िदनांक
27/3/1998
1) शासन िनणर्य समाज क यान िवभाग कर्. बीसीएच1096/ .कर्.619/मावक-2 िदनांक 1/4/1998
2)
शुध्दीपतर्क
िद.3/8/99,
11/12/99,कर्.बीसीएच1099/ .कर्.204/ मावक-2 िदनांक 19/8/2000,
1) शासन िनणर्य कर्.एलसीएस-1095/ .कर्37/ 95/ज-1
िद.9/7/1999,
2) शासन पिरपतर्क कर्.एलसीएस-10/2002/ .कर्344/ज-1
िद.3/7/2003,
3) कर्.एलसीएस-10/03/ .कर्. 478 /ज-1 िद.15/2/2005
1) शासन िनणर्य कर्.एलबीएल-1083/2644/ .कर्.196/ग-8
िदनांक 14/6/1988

1) शासन िनणर्य कर्.एलबीएल-2504/163833 / .कर्.311/ज-2
िदनांक 13/4/2005

1) महारा टर् नागरी सेवा (सवर्साधारण शतीर् ) िनयम 1981 शासन
अिधसूचना सामान्य शासन िवभाग कर्.आरटीआर-1082/1/
सीआर-7/85/बारा, िद.18/12/86,
2) िव िवभाग शा.िन. कर्.असंक-1001/ .कर्.29/ ( भाग6)/2004/िव सुधारणा-1, िदनांक 1/7/2004, 3) सामान्य शासन
पिरपतर्क
कर्.
एसआर ही-2003/ .कर्.3/03/12
िदनांक
24/8/2004
1)
सामान्य
शासन
िवभाग
शासन
िनणर्य
कर्.अकंपा/1093/2335/ .कर्.90/93/आठ, िदनांक 28/10/94 व
12/3/97,
2) शा.िन. कर्.अकंपा-1000/ .कर्.20/2000/आठ, िदनांक
20/1/2004,
3) कर्.अकंपा-1004/ .कर्. 51/2004/आठ, िदनांक 22/8/2004
1) महारा टर् नागरी सेवा (रजा ) िनयम 1981 नुसार तसेच शा.िन.
कर्.एल हीई-1480/ सीआर-1399/एसईआर-9,िद.14/7/81,
2) कर्.एल हीई-1482/सीआर-90/एसईआर-9, िद.24/3/82,
3) कर्.एल हीई-1481/सीआर-10390/एसईआर-9,िद.29/5/81,
4) शा.प.कर्. अरजा-2488/1061/सेवा-9 िद.7/1/89
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23.

24.
25.

26.

27.

5)
सा. .िव.शा.पिर.कर्.एसआर ही-1089/ .कर्.
10/बारा,
िद.5/6/1989,
6) शा.िन.कर्.अरजा-2490/161/सेवा-9 िदनांक 1/1/91,
7) कर्.अरजा-2488/395/सेवा-9, िद.9/11/90
8) कर्.अरजा-2491/45/सेवा-9 िद.20/9/91
9) सा. .िव. शा.पिर.कर्.भा से-2193/(30/93)- नऊ, िद.30/1/93
10) शा.पिर.कर्.संिकर्णर्-1192//6782/ .कर्.108/ई-1 िद.3/3/93
11)कर्.अरजा-2493/57/सेवा-9, िद.7/5/94 12)शा.िन.कर्.र स1194/184/सेवा-5 िद. 28/3/95,
13)शा.िन.कर्.अरजा-1490/12/सेवा-9,िद.28/7/95,
14) कर्.अरजा-2496/3/ सेवा-9 िद.15/5/96,
15) शा.पिर. कर्.सीईएल-3596/मुस/33/का-1 िद.19/3/96,
16) शा. िन. कर्.सीओएम-1098/ .कर्.64/98/39 िद. 27/7/98,
17) शा.िन. कर्.अरजा-2495/26/ सेवा-9 िद. 26/10/98
18) शा.िन. कर्.नैिमर-1498/ .कर्.52/98/सेवा-9 िद.21/12/98,
19) शा.िन.कर्.अरजा-2401/8/सेवा-9 िद. 15/1/2001,
20) शा.िन.कर्.सेिनव-1002/29/सेवा -4 िद.15/1/2001
वेच्छा सेवािनवृ ी
1)
िव
िवभाग
शा.िन.कर्.पीईएन-1083/सीआर1296/83/एअईआर-4,िद.1/10/84
2) शा.पिर कर्.सेिनवे-1089/110/सेवा-4 िद.10/4/90
िवशेष सवर्साधारण रजा योजना
1) िव िवभाग शा.िन.कर्.अरजा-2402/25/ सेवा-8 िद.7/10/2002
िवभागीय चौकशी
महारा टर् नागरी सेवा (िश त व अिपल ) िनयम 1979 व महारा टर्
नागरी सेवा (िनलंबन) िनयम 1979 तसेच िवभागीय चौकशी िनयम
पुि तका चौथी आवृ ी 1991
शासकीय वसूली/आरआरसी बाबत 1) शा.पिर.कर्.आरई हीर्-1079/181727/ल-2 िद.4/12/79
2) शा.पिर.कर्.आरई ही-2688/3912(37)/ल-2 िद.17/11/89,
3)कर्.आरई ही-2589/113129/(20)ल-2, िद.16/5/90,
4)शा.िन.कर्.आरई ही-1095/ .कर्.18/ल-5, िद.12/8/97,
5) शा.िन. ईक्युआर-1099/ .कर्.49/भुकप-1 िद. 30/10/99,
(1)/ .कर्.32(2)/ल-5
6)
शा.िन.कर्.आरई ही-1099/1629
िद.24/8/99
7) शा.िन. कर्.एनएए-1099 / .कर्.35/ल-5 िद.14/6/99
टाचार िनमुर्लन सिमतीबाबत
1) शासन पिरपतर्क कर्.सीडीआर 1096/ .कर्.20/96/11,
िद.13/12/2015
2) शासन पिरपतर्क कर्. िनस 1097/50/ .कर्.24/97/18-अ,
िद.11/3/1997
3) शासन
पिरपतर्क
कर्. टािन/2001/ .कर्.7/11-अ,
िद.16/6/2001
4) शासन
पिरपतर्क
कर्. टािन/2002/ .कर्.7/11-अ,
िद.10/10/2002
5) शासन
पिरपतर्क
कर्. टािन/2002/ .कर्.7/11-अ,
िद.5/3/2003
6) शासन
पिरपतर्क
कर्. िनस/2007/ .कर्.7/11-अ,
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28.

िद.26/12/2007
7) शासन पिरपतर्क कर्.अहत 1608/ .कर्.47/08/11-अ,
िद.1/11/2008
8) शासन पिरपतर्क कर्.अहत 1608/ .कर्.47/08/11-अ,
िद.3/11/2008
9) शासन पिरपतर्क कर्.अहत 1608/ .कर्.47/08/11-अ,
िद.3/8/2009
10) शासन पिरपतर्क कर्.अहत 1609/ .कर्.82/09/11-अ,
िद.3/8/2009
11) शासन पिरपतर्क कर्.अहत 1610/ .कर्.64/10/11-अ,
िद.4/2/2011
कमर्चारी चयन आयोग/ लोकसेवा शासन व आयोग वेळोवळी दे ईल त्या आदे शा नुसार पिरक्षेचे
आयोग पिरक्षा बाबत
कामकाज करणे.
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6) अिभलेखाचे िंनदणी व वगीर्करणे
अ.कर्.

कागदपतर्ाचा कार

वगीर्करण

कालावधी

1.

2.

3.

4.

अ

कायम वरुपी

1.

िविवध स थांना जिमन दान करण्यात आले या
आदे शाची करणे

2.

अकृ िषक परवानगी करणे

ब

30 वष

3.

जिमन िवकर्ी परवानगी करणे

ब

30 वष

4.

वाडीचे महसूली गावात रुंपातर करणे

ब

30 वष

5.

बद या, नेमणूका आदे श

क

5 वष

6.

गोपनीय अहवाल

--

सेवािनवृ ीनंतर 5 वष

7.

िवभागीय चोकशी करणे

क-1

10 वष

8.

अनुकंपा करणे

--

सरकारी सेवेत सामावून
घे णे पयत

9.

वांततर्सैिनकांचे नामिनदशपतर्

ब

30 वष

10.

दक्षता रोध करणे

क-1

10 वष

11.

रजा

क-1

10 वष

12.

आवक- जावक न दवही

क-1

10

13.

लोक आयुक्त/उपलोकआयुक्त करणी

क

5 वष

14.

दु यम सेवा पिरक्षेचा िनकाल

क

5 वष

15.

चयन आयोग /लोकसेवा आयोग पिरक्षाबाबतची

क

5 वष

कागदपतर्े

7) अि तत्वात असले या कोणत्याही ठरावावर स ला घे णे िंकवा िवचाराथर् मांडणे याकिरता जनसंपकार्तील लोक ितिनधी,
शासकीय धोरणाचे सुसतर्
ू ीकरण करणे
सदरील माहीती या शाखे शी संबंिधत नाही.
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8) ज्यामध्ये स ला दे णेसाठी दोन िंकवा अिधक यक्तींचे घटक असणा-या मं डळात , पिरषदे त, सिमतीत अथवा इतर
सं थामध्ये त्या मं डळाच्या पिरषदे च्या सिमतीच्या बै ठका त्यांचे इितवृ खुलासा हया जनतेसाठी खु या आहे त.

महसूल शाखेच्या दै नंिदनी कामकाजात मदत करणेसाठी व धोरणत्मक िनणर्य घे ण्यासाठी कोणतीही सिमती गंठन
करण्यात आलेली नाही.
िज हा तरावर िज हािधकारी अध्यक्ष असले या िज हा

टाचार िनमुर्लन सिमती असून पालक मंतर्ी यांच्या

आदे शान्वये सवर्साधारण शाखा, िज हािधकारी कायार्लय, पुणे गठीत करते. त्यानुसार सदर सिमतीचे कामकाज शासन िनणर्या
नुसार चालते, सदरील सिमतीचे इितवृ ांत हे जनतेसाठी खुले आहे .
9) अिधकारी/कमर् चारी यांची सुची
अ.
कर्.

अिधकारी / कमार्चारी यांचे
नांव

पदनाम

प ा

दुरध्वनी/
मोबाईल कर्मांक

1

2

3

4

5

1.

ी.सौरभ राव

िज हािधकारी

2

ी.राजदर् मुठे

िनवासी
उपिज हािधकारी

3

ी.

4

ी.गणेश कदम

5

ी.राजदर् ताकवले

अ वल कारकून

वृदावंत िब डींग, लॉट नं.11 बी,
सांगवी, पुणे 27

6

ी.योगश कंु भार

अ वल कारकून

रा.िव ांतवाडी, पुणे

7

ी.सिचन ठवाळ

अ वल कारकून
( थानांतिरत)

धनकवडे पाटील नगर, बालाजीनगर,
पुणे

8

ी.मेहबूब शेख

अ वल कारकून
( थानांतिरत)

स.नं.27, पंचशील नगर, येरवडा ,पुणे
411006

9

ी.िनतेश गावडे

अ वल कारकून
( थानांतिरत)

रा.धानोरी, पुणे

10.

ी. ल मण बांडे

अ वल कारकून

रा. हडपसर , पुणे

11.

ी. नवनाथ डवरी

िलपीक

बालाजीनगर, पुणे

12.

ी. मंगेश िंशगटे

िलपीक

चे तन्य सोसायटी रा.वारजे
ता.हवेली िज.पुणे

13.

ीमती आरती उ ेकर

िलपीक

ीयश अपाटर् मट लॉट नं.9, सी िंवग,
सुखसागर नगर, कातर्ज, पुणे 46

हाद िहरामणी

िशवनेरी, िज हािधकारी िनवास थान
1 क्वीन गाडर् न, पुणे

26114949

कोथरूड, पुणे

26122114

तहिसलदार

कातर्ज, पुणे

26114804

सहा.िचटणीस

क ढवा, पुणे
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14.

ी.एन.डी.दळवी

िलपीक

बालाजीनगर, पुणे

15.

ी.आ हाळे एस.पी.

िलपीक

आ हाळवाडी (माळवाडी)
पो.वाघोली, ता.वाघोली, पुणे

16.

ी.चं दर्शेखर मते

िलपीक

मु.पो.खडकवासला, ता.हवेली,
िज.पुणे

17.

ी.नरदर् ढोले

िलिपक

रा.थेरगाव, ता.हवेली, िज.पुणे

18.

ीमती वैशाली कािशद

िलिपक

रा.िबबवेवाडी, ता.पुणे शहर, िज.पुणे

19.

ीमती िवनीता कंु भार

िलिपक

रा.सुखसागरनगर, कातर्ज, पुणे

20.

ी.राजाराम टे काळे

िलिपक

रा.वाघोली, ता.हवेली, िज.पुणे

21.

ी.सदािशव टे काळे

िलिपक

रा.सुखसागर नगर, कातर्ज, पुणे

22.

ी. िजतदर् पाटील

िलिपक

रा.बालाजीनगर, पुणे

22.

ी. िरतेश वाणी

िलिपक

रा. कव नगर , वारजे जुना जकात
नाका , पुणे.

23.

ी. िव णु गवळी

िलिपक

ससाणे नगर , हडपसर , पुणे-28

10) िनयमा अंतगर्त तरतुदीच्या आधारे अिधकारी व कमर् चारी यांना िमळणारे मािसक वेतन
िडसबर 2015
अ.कर्.

अिधकारी/ कमर् चारी यांचे नांव

पदनाम

वगर्

मुळवेतन

थुल वेतन

1.

2.

3.

4.

5.

6.

तहिसलदार

1

48332

43172

सहा.िचटणीस

3

9630

29832

1

ी.

हाद िहरामणी

2.

ी.गणेश कदम

3.

ी.ताकवले आर. ही

अ वल कारकून

3

12250

36392

4.

ी.योगश कंु भार

अ वल कारकून

3

8220

27204

5.

ी.चासकर

अ वल कारकून

3

7930

26586

6.

ी. नवनाथ डवरी

िलपीक

3

7360

21570

7.

ी. िंशगटे मंगेश

िलपीक

3

7360

21570

8.

ीमती आरती उ ेकर

िलपीक

3

7640

22205

9.

ी.एन.डी.दळवी

िलपीक

3

6820

20344

10.

ी.आ हाळे एस.पी.

िलपीक

3

8220

23522

11.

ी.चं दर्शेखर मते

िलपीक

3

7090

20957

12.

ी.नरदर् ढोले

िलिपक

3

7360

21570

13.

ीमती वैशाली कािशद

िलिपक

3

7360

20957

14.

ीमती िवनीता कंु भार

िलिपक

3

7640

21570

15.

ी.राजाराम टे काळे

िलिपक

3

6820

21570

16.

ी.सदािशव टे काळे

िलिपक

3

7360

22205

17.

ी. िव णु गवळी

िलिपक

3

5380

20344
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18.

ी.िजतदर् पाटील

िलिपक

3

7620

21570

19.

ी.शैलेश मरकळे

िशपाई

4

10680

15763

20.

ी.एस.ए.फु टाणे

िशपाई

4

4620

13983

21.

ी.आर.जी.गायकवाड

िशपाई

4

10680

29156

22.

ी.पी.बी.राठोड

िशपाई

4

4620

13983

23.

ी.ि ह.बी.गगजे

िशपाई

4

10330

28362

24.

ी. ही. ही.ितगोटे

िशपाई

4

8570

23685

25.

ी.आर.एच.साबळे

िशपाई

4

4800

14392

26.

ीमती एस.बी.गं◌ुजाळ

िशपाई

4

4620

13983

27.

ीमती एन. ही.मैड

िशपाई

4

4620

13983

28.

ी.बी.एन.करे

िशपाई

4

4800

14392

29.

ी.पी.पी.कदम

िशपाई

4

9750

27395

30.

ी.एन.पी.मडोळे

िशपाई

4

5580

16217

31

ी.आर.ए.शेख

िशपाई

4

9410

25252

11) महसूल कायार्लयातील त्ये क िवभागाला ठरवून िदलेले अंदाजपतर्क त्यामध्ये त्ये क योजनेला तपिशल
खचर् व िवतरणाचा तपिशल असावा.

तािवत

सदरील माहीती लेखा शाखे माफर्त केली जाते.
12) सहा यक भू कायर् कर्म कायार्िन्वत करण्याची कायर् पध्दती त्यामध्ये ठरिवणेत आलेला खचर् व त्या अंतगर्त संबंिधत
योजनेचा लाभ दशर् िवणारा तपिशल.
सदरील माहीती या शाखेशी संबंिधत नाही.

13) योजनेच्या सवलती िमळणा-या लाभाथीर्चा तपिशल , परवाने िंकवा दान करण्यात आलेले ािधकार.

सदरील माहीती िनरं क

14) कायार्लयाकडे उपल ध असलेली िंकवा ठे वण्यात आले या तपिशलवार माहीतीचे इलेक्टर्ॉिनक नमुन्यामध्ये
सपृक्तीकरण करुन ठे वले अस यास तशी माहीती.

24

सदरील माहीती या शाखेशी संबंिधत नाही.

15)

नागिरकांना मािहती उपल ध होण्यासाठी करुन ठे वले या सुिवधांचा तपिशल गर्ंथालय िंकवा अ यासकक्षांच्या वेळा
तशी यव था केली अस यास.

िज हािधकारी कायार्लयातील महसूल शाखेत सदरील माहीती उपल ध होवू शकेल. सदरील माहीती शासकीय माहीती
अिधकारी िंकवा सहा यक माहीती अिधकारी सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45 पयत ( शासकीय सु ीचे िदवस सोडू न ) दाखवू
शकतील. याबाबत कोणतीही तकर्ार अस यास शाखा मुख, िनवासी उपिज हािधकारी यांचेकडे तकर्ार करुन तकर्ारीचे िनवारण
करता येईल.
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16) महसूल शाखे चे माहीती अिधकारी यांची माहीती.
शासकीय माहीती अिधकारी

अ.कर्.
1.
1.

शासकीय माहीती अिधकारी
यांचे नांव
2.
ी.गणेश कदम

पदनाम

कायर् क्षेतर्

3.
अ वल कारकून

4.
िज हािधकारी
कायार्लय पुणे
(महसूल शाखा)
िज हािधकारी
कायार्लय पुणे
(महसूल शाखा)
िज हािधकारी
कायार्लय पुणे
(महसूल शाखा)
( थानांतिरत)
िज हािधकारी
कायार्लय पुणे
(महसूल शाखा)
िज हािधकारी
कायार्लय पुणे
(महसूल शाखा)

2.

ी.राजदर् ताकवले

अ वल कारकून

3.

ी. गावडे िनतेश

अ वल कारकून

4

ी.योगेश कंु भार

अ वल कारकून

5.

ी . मेहबुब शेख

अ वल कारकून

अिपलीय
अिधकारी
5.
तहिसलदार
महसूल

प ा
6.
िज हािधकारी
कायार्लय पुणे-1

तहिसलदार
महसूल

िज हािधकारी
कायार्लय पुणे-1

तहिसलदार
महसूल

िज हािधकारी
कायार्लय पुणे-1

तहिसलदार
महसूल

िज हािधकारी
कायार्लय पुणे-1

तहिसलदार
महसूल

िज हािधकारी
कायार्लय पुणे-1
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सहा यक शासकीय माहीती अिधकारी
अ.कर्.

1.
1
2
3

सहा यक शासकीय
माहीती अिधकारी यांचे
नांव
2.
ी.बांडे ल मण
( थानांतिरत)
ी. सोमनाथ आवाळे
ी.सदािशव टे काळे

पदनाम

कायर् क्षेतर्

अिपलीय
अिधकारी

3.
अ वल
कारकुन
िलपीक
िलपीक

4.
पमह संकलन

5.
तहिलसदार
महसूल

4
5

ी. िजतदर् पाटील
ी.राजाराम टे काळे

िलपीक
िलिपक

6.

ी.नरदर् ढोले

िलपीक

7.

ी.मंगेश िंशगटे

िलपीक

8.

ी.सुिनल दळवी

िलपीक

9
10
11
12
13

ी.नवनाथ डवरी
ी.सिचन ठवाळ
( थानांतिरत)
ी.मते चं दर्शेखर
ीमती उ ेकर
ीमती वैशाली कािशद

िलपीक
अ वल
कारकून
िलपीक
िलपीक
िलपीक

14

ीमती िविनता कंु भार

िलिपक

15.
15

ी. िव णु गवळी
ी. िरतेश वाणी

िलिपक
िलिपक

प ा

6.
िज हािधकारी कायार्लय
िवधान भवन पुणे-1

पमअ संकलन
पमअ 1
संकलन
पमग संकलन
पमग-1
संकलन
पमल-1
संकलन
पमड
पमल
रजा अनुकंपा
संकलन
पमफ संकलन
पमम संकलन
पमन संकलन
पमट संकलन
बारिनशी
संकलन
पमक/पमह-1
संकलन
पमई / पमफ 1
पमई
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अ.कर्.
1.
1.

अिपलाथीर् ािधकारी
पदनाम
कायर् क्षेतर्

शासकीय माहीती अिधकारी
अिपलाथीर् ािधकारी
2.
ी. हाद िहरामणी

3
तहिसलदार

प ा

4.

5.

तहिसलदार
महसूल

िज हािधकारी कायार्लय पुणे-1

िज हािधकारी कायार्लय पुणे
( महसूल शाखा )
ी. हाद िहरामणी
अिपलीय आिधकारी तथा
तहिसलदार (महसूल )
महसूल शाखा पुणे

ी.गणेश कदम
गावडे
शासकीय माहीती अिधकारी
माहीती अिधकारी
तथा अ.का (महसूल शाखा)
अ.का (महसूल शाखा)

ी.नरदर् ढोले
ी.ल मण बांडे
सहा यक शासकीय
शासकीय
माहीती अिधकारी
माहीती अिधकारी
तथा िलिपक (महसूल शाखा)
िलिपक(महसूल शाखा)
ी.सिचन ठवाळ
ी.सोमनाथ आवाळे
सहा यक शासकीय
शासकीय
माहीती अिधकारी
अिधकारी

ी.योगश कंु भार

ी राजदर् ताकवले

ी.िनतेश

शासकीय माहीती अिधकारी

शासकीय माहीती अिधकारी

शासकीय

तथा अ. का.(महसूल शाखा)

तथा अ.का(महसूल शाखा)

तथा

ी.िजतदर् पाटील
सहा यक शासकीय
माहीती अिधकारी
तथा िलिपक(महसूल शाखा)

ी.चं दर्शे खर मते
सहा यक शासकीय
माहीती अिधकारी

ी.नवनाथ डवरी
सहा यक शासकीय

सहा यक

माहीती अिधकारी
तथा िलिपक(महसूल शाखा)

तथा

ी.सोमनाथ आवाळे
सहा यक शासकीय
माहीती अिधकारी

सहा यक
माहीती
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तथा अ.का. (महसूल शाखा)
िलिपक(महसूल शाखा)
ीमती आरती उ ेकर
सहा यक शासकीय
शासकीय
माहीती अिधकारी
माहीती अिधकारी
तथा िलिपक(महसूल शाखा)
िलिपक(महसूल शाखा)

तथा िलिपक(महसूल शाखा)

ी.राजाराम टे काळे
सहा यक शासकीय

तथा िलिपक(महसूल शाखा)

ी.मं गेश िंशगटे

तथा

ीमती िविनता कंु भार
सहा यक शासकीय
सहा यक

माहीती अिधकारी

माहीती अिधकारी

तथा िलिपक(महसूल शाखा)

तथा िलिपक(महसूल शाखा)

तथा

ी.मे हबुब शे ख
शासकीय माहीती अिधकारी
तथा अ वल कारकून (महसूल शाखा)

वाणी

ी.िव णू गवळी

सहा यक शासकीय
सहा यक शासकीय
माहीती अिधकारी
अिधकारी
तथा अ.का. (महसूल शाखा)
(महसूल शाखा)

ी.सुिनल दळवी

ी.िरतेश

सहा यक शासकीय
माहीती अिधकारी
तथा िलिपक. (महसूल शाखा)

माहीती
तथा िलिपक.

17) लागू केलेली अन्य मािहती अस यास
िनरं क
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