िज हा धकार सांगल यांचे कायालय (कुळव हवाट शाखा)
मा हतीचा अ धकार कायदा 2005 मधील कलम 4 (1) (अ) व 4 (1) (ब)
(माणे मा हती.
कलम 4 (1)(अ)

महसूल व वन .वभाग रचना खाल ल (माणे आहे .

रा*य +तर (1)

मा.मु य स चव महसल
ंु ई.
ू व वन वभाग मं ालय मब

.वभागीय +तर (2)

मा. आयु त (कुळव हवाट शाखा) वभागीय काया#लय पण
ु े

िज हा +तर (3)

िज)हा धकार, काया#लय (कुळव हवाट शाखा) सांगल,.

तालुका +तर (4)

तह3सल कायालय –

1) /मरज 2) कवठे महांकाळ 3) तासगांव 4) जत

5) आटपाडी 6) खानापरू 7) कडेगांव 8) पलस
ू 9) /शराळा 10) वाळवा

गांव पातळीवर (5)

संबं धत तलाठ; तलाठ; काया#लय (चावडी)

5नयम

महारा67 ज3मन महसूल अ ध5नयम 1966 व :या खाल ल 5नयम

(6)

1

मुंबई कुळव हवाट आ<ण शेतज/मन अ ध>नयम 1948

2

मुंबई तुकडे बंद, आ<ण तुकडे जोड कायदा 1947

3

महाराAB ज/मन धारणेची कमाल मया#दा कायदा 1961 व 1972

4

मंब
ु ई कुलकणC व परगाना वतन खालसा करणेचा कायदा 1950

5

मुंबई सिDह#स (रयत उपयोगी) वतने खालसा करणेचा कायदा 1953

6

मुंबई वल,न Fदे शातील Gकरकोळ वतने खालसा करणेचा कायदा 1955

7

मुंबई हलके गांव नोकर वतने खालसा करणेचा कायदा 1958

8

महाराAB मुलकH पाट,ल (पद रI करणेचा) कायदा 1962

9

महाराAB Jाम पोल,स अ ध>नयम 1962
वर,ल अ ध>नयमांचे व इतर अनष
ं ीक कायदे व >नयमांचे तरतद
ु ग
ु ,

खाल,

कुळव हवाट

शाखांतग#त

तह/सलदार, उपिज)हा धकार,
यांचे

कमचा-यांची

/लपीक,

महसल
ू ,

अDवल

कारकून,

अNपर िज)हा धकार,

महसल
ू

नायब

व िज)हा धकार,

माफ#त पय#वP
े ण व अं>तम >नण#याचे कामकाज करणेत येत.े

अ) ह क नQदणी दNतर -

1) ह क नQद 2) कुळव हवाट 3) मब
ुं ई कुळव हवाट

कत<ये

आ<ण शेतज/मन अ ध>नयम 1948 चे कलम 70 अ ते न चे अ धकार अDवल

(7)

कारकून यांना Fदान करणे. 4) ह क नQद Fकरणी महाराAB ज/मन महसल
ू
अ ध>नयम 1966 चे कलम 257 खाल, फेरतपासणी व 258 खाल, पन
ु व#लोकन
FSतावास माTयता दे णे. 5) अ धकार अ/भलेख पन
ु लUखन व F यापन,ह क नQदणी
>नग#ती,फरक रिजSटर या बाबतचे सव#साधारण कामकाज. 6) मब
ुं ई कुळव हवाट व
शेतज/मन अ ध>नयम 1948 चे कलम 63 चा शत#भग
ं >नयमानक
ु ू ल करणे कामी
(अकृषीक Fयोजनाथ#) FSताव मा.शासनास सादर करणे. 7) ह क नQद/कुळव हवाट
संबं ध लोक शाह,

दनातील आले)या अजाYची चौकशी क[न >नग#ती करणे. 8)

मा.लोक आयु त/उपलोकायु त संदभा#चे कामी (ह क नQद/कुळव हवाट) चौकशी
क[न >नग#ती करणे. 9) मा.आयु त/शासन संदभा#चे कामी (ह क नQद/कुळव हवाट)
चौकशी क[न >नग#ती करणे.

ब) वतन दNतर – 1) कोतवाल सव#साधारण कामकाज (आSथापना सोडून)
2) पोल,स पाट,ल सव#साधारण कामकाज (आSथापना सोडून) 3) महार वतन
ज/मन (शेती Fयोजनाथ# व अकृ षक Fयोजनाथ#) शत#भग
ं FSताव अथवा
परवानगी FSताव अं>तम मंजूर, दे णे. 4)

व\H

इतर वतनी ज/मनीचे अकृ षक

कारणासाठ; झालेले Dयवहार >नयमानक
ु ू ल करणे. 5) ज/मन कमाल धारना मधून
सट
ु दे णे बाबत FSताव शासनास सादर करणे. 6) दे वSथान कॅश परू क भ_ते वाटप
करणे. 7) /सल,ंग काय`याखाल,ल /शष#काखाल, खचC पडले)या रकमांची व वाटप
केले)या ज/मनींची मा हती तालक
ु े कडून घेवन
ू मा.आयु तसो पण
ु े यांना सादर करणे.
8) दे वSथान ज/मन व\H परवानगी दे णे कामी FSताव शासनास सादर करणे.
(8)

अशी बाब नाह,.

कमचायांची
मा हती

bी.अ वनाश आर पवार,

वेतन र.[. 12960/-

Jेड पे 3500/-

अDवल कारकून मळ
ू

वतन संकलनाकडील संपण
ू # कामकाजाचे पय#वेPण,
कुळकायदा संकलनाकडील संपण
ू # कामकाजाचे पय#वेPण.

(9)

bीमती एस.एस.गोरे ,

वेतन र.d.10460/- Jेड पे 3500/-

व

अDवल कारकून, मळ
ू

ह कनQद संकलनाकडील संपण
ू # कामकाजाचे पय#वेPण.

bी.कुल दप. जे.

1)

बनसोडे, /लपीक, वतन

2) पोल,स पाट,ल सव#साधारण कामकाज (आSथापना सोडून)

दNतर,

3) महार वतन ज/मन (शेती Fयोजनाथ# व अकृ षक Fयोजनाथ#)

मळ
ू वेतन d. 9080/-

शत#भग
ं FSताव अथवा

Jेड पे 1900/-

दे णे. 4)

(10)

कोतवाल

सव#साधारण

कामकाज

(आSथापना

सोडून)

व\H परवानगी FSताव अं>तम मंजूर,

इतर वतनी ज/मनीचे अकृ षक कारणासाठ; झालेले



Dयवहार >न यमानक
ु ू ल करणे. 5) ज/मन कमाल धारना मधून
सट
ु दे णे बाबत FSताव शासनास सादर करणे. 6) दे वSथान कॅश
परू क भ_ते वाटप करणे. 7) /सल,ंग काय`याखाल,ल /शष#काखाल,
खचC पडले)या रकमांची व वाटप केले)या ज/मनींची मा हती
तालक
ु े कडून

घेवन
ू

मा.आयु तसो

पण
ु े

यांना

सादर

करणे.

8) दे वSथान ज/मन व\H परवानगी दे णे कामी FSताव शासनास
सादर करणे.
bीमती म>नषा पवार,

1) ह क नQद 2) कुळव हवाट 3) मब
ुं ई कुळव हवाट आ<ण

/लपीक, ह कनQद

शेतज/मन अ ध>नयम 1948 चे कलम 70 अ ते न चे अ धकार

दNतर,

अDवल कारकून यांना Fदान करणे. 4) ह क नQद Fकरणी

मळ
ू वेतन d. 7640/-

महाराAB ज/मन महसल
ू अ ध>नयम 1966 चे कलम 257 खाल,

Jेड पे 1900/-

फेरतपासणी व 258 खाल, पन
ु व#लोकन FSतावास माTयता दे णे.
5)

अ धकार

>नग#ती,फरक

अ/भलेख

पन
ु लUखन

रिजSटर

या

व

बाबतचे

F यापन,ह क
सव#साधारण

नQदणी

कामकाज.

6) मब
ंु ई कुळव हवाट व शेतज/मन अ ध>नयम 1948 चे कलम
63 चा शत#भग
ं >नयमानक
ु ू ल करणे कामी (अकृषीक Fयोजनाथ#)
FSताव मा.शासनास सादर करणे. 7) ह क नQद/कुळव हवाट
संबं ध लोक शाह,

दनातील आले)या अजाYची चौकशी क[न

>नग#ती करणे. 8) मा.लोक आयु त/उपलोकायु त संदभा#चे कामी
(ह क

नQद/कुळव हवाट)

चौकशी

क[न

>नग#ती

करणे.

9) मा.आयु त/शासन संदभा#चे कामी (ह क नQद/कुळव हवाट)
चौकशी क[न >नग#ती करणे.
(11)

कुळव हवाट शाखे अंतग#त खाल,ल लेखा/शषा#खाल, अनुदानावर काय#वाह, होते.
1)

लेखा-/शष#- 2075 संGकण# सव#साधारण सेवा. या /शषा#खाल, उपलeध अनद
ु ान व खच#

याबाबतची मा हती या शाखेकडे व लेखा शाखेकडे उपलeध होईल.
(12)

अशी बाब नाह,.

(13)

अशी बाब नाह,.

(14)

अशी बाब नाह,.

(15)

पPकाराचे _यांचे कामाचे संदभा#त योfय मा हती परु वणेत येत.े यासाठ; काया#लयाचे /भंतीवर
फलक लावलेले आहे . तसेच संबं धत शाखा Fमख
ु तथा मा हती अ धकार, हे साव#जनीक सg
ु ी
वगळता काया#लयीन वेळेत जनतेस मा हती दे णेसाठ; उपलeध असतात.

(16)

bीमती अिhवनी वdटे , मा हती अ धकार, तथा नायब तह/सलदार महसल
ू सांगल, दरू iवनी
\.0233-2326824 (काया#लयीन) मळ
ु वेतन 11930/- Jेड पे. 4300/-

(17)

लोकशाह, दन या माiयमातन
ू जन हताची कामे करणेत येतात.

उपिज हा धकार महसूल,
िज हा धकार कायालय, सांगल

