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मिसलू शाखा 

कलम 4(1)(b)(ii)  नमनुा (अ) 
 कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील अविकारी व कर्मचारी याांच्या अविकाराचा  तपशील                                                            

(अ)  
अन.ु
क्र. 

पदनार् अविकार-आर्थथक  कोणत्या 
कायदा/वनयर्/ शासन 
वनणमय / 
पवरपत्रकानसुार 

           अवभप्राय 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 

ववभागीय आयकु्त  
कोकण ववभाग  
 
 
 
 
 

टांचाई कालाविीर्ध्ये 
घेण्यात येणा-या 
उपाययोजना - नळ 
पाणी परुवठा योजनेची 
ववशेष  दरुुस्ती 
करण्यासाठी येणा-या 
रु. 30  लाखा पेक्षा 
जास्त व रु. 50 
लाखापेक्षा कर्ी खचास 
र्ान्यता देणे  
2. तात्परूती परूक नळ 
पाणी परुवठा योजना 
3. जनू्या ववहीरीची 
दरुुस्ती/ववहीरी खोल 
करणे 
4. वपण्याच्या पाण्याचे 
टकँर भरण्यासाठी 
आवश्यक ती तात्परुती 
उपाययोजना करणे 

1.शासन, पाणी 
परुवठा व स्वच्छता 
ववभाग क्र.टांचाई- 
1099/प्र.क्र 12 /पाप ु
14, वद. 3.2.99 
 
2.शासन वनणमय क्र 
टांचाई – 2016/प्र.क्र 
143/पाप-ु14, वद. 
04 र्े, 2016 

 
ववभागीय आयकु्ताांना 
ववशेष दरुुस्ती व तात्परुती 
नळ पाणी परुवठा घेणे 
याकरीता रक्कर् रुपये 
50 लाख व जनू्या 
ववहीरीची दरुुस्ती/ववहीरी 
खोल करणे करीता रुपये 
3 लाख तसेच वपण्याच्या 
पाण्याचे टकँर 
भरण्यासाठी आवश्यक ती 
तात्परुती उपाययोजना 
करणे पयमतच्या खचास 
प्रशासकीय र्ांजरूी  
देण्याचे अविकार आहेत. 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ववभागीय आयकु्त 
कोकण ववभाग 

ववभागातील खाडी / 
नदी र्िील रेती/वाळू 
वललावाच्या लघतु्तर् 
ककर्ती ठरववणे व त्या 
आिारे वजल्हाविकारी 
याांच्या प्रस्तावाांना 
र्ान्यता देणे. 
 
 
 
 
 

खाण व खवनज 
(ववकास व 
वववनयर्न) 
अविवनयर्, 1957 
तसेच र्हाराष्ट्र 
गौणखवनज उत्खनन  
(ववकास व 
वववनयर्न) वनयर्, 
2013 व त्या खालील 
शासन, र्हसलू व 
वन ववभागाकडील 
वनणमय क्रर्ाांक. 
गौखवन-10/ 1014/ 
प्रक्र.500/ ख, 

ठाणे व पालघर, रायगड व 
रत्नावगरी तसेच  रत्नावगरी 
व कसिदुगूम या वजल्हयाांच्या 
हद्दीवरील सांयकु्त रेती 
गटाच्या  वललावाची 
प्रवक्रया ववभागीय आयकु्त 
याांचे र्ार्म त केली जाते. 
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वद.21/05/2015 
शासन वनणमय क्र. 
गौखवन-10/0615/ 
प्र.क्र 289/ख, 
वदनाांक 03.01.2018 
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मिसलू शाखा 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (अ)  
कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील अविकारी व कर्मचारी याांच्या अविकाराचा (प्रशासकीय) 
तपशील                                                                                                         (ब) 
अन.ु
क्र. 

पदनार् प्रशासकीय अविकार कोणत्या कायदया/ वनयर्/ शासनवनणमय/ 
पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ववभागीय  
आयकु्त 

शासकीय जर्ीन ववववि 
प्रयोजनाथम प्रदान करणे कार्ी 
वजल्हाविकारी स्तरावरुन प्राप्त 
झालेले प्रस्ताव छाननी करुन 
ववत्तीय अविकारीत / 
अखत्यावरतील वनणमय घेणे व 
शासन अविकारातील प्रकरणे 
अवभप्रायासह शासनास सादर 
करणे. 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू सांवहता, 1966 व 
र्.ज.र्. (सरकारी जवर्नीची ववल्हेवाट) 
वनयर्, 1971 तसेच त्या खालील शासन 
वनणमय/ प्रचवलत वनयर्.  

1) शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील ठराव क्र. एलएनडी-4857/ 
169146-एआय, वद. 21.11.1957. 

2) शासन, र्हसलू व वन ववभागा कडील 
वनणमय क्र. एलआरएर् /1083/ 
71134 /सीआर-3478/ ग-6, 

3)  वदनाांक  8.2.1983. 
4) शासन, र्हसलू व वन ववभागाकडील 

वनणमय क्र. एलआरएर् /1083/ 496/ 
सीआर-3700/ ग-6, वद. 
11.5.1984. 

5) शासन, र्हसलू व वन ववभागा कडील 
वनणमय क्र. एलबीएल-1086/2644/ 
प्र. क्र. 196/ग-8, वद. 14.6.1988. 

6) शासन, र्हसलू व वन ववभागाकडील 
वनणमय क्र. एलबीएल-2586 / 
173629 / प्र.क्र.200 –ग -8, 
 वदनाांक  3.2.1988. 

7) शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील वनणमय क्र.एलबीएल-2502/ 
114874/प्र.क्र.141/ज-2 वदनाांक 
10.8.2004. 

8) शासन र्हसलू व वन ववभागा कडील 
वनणमय क्र. एलसीएस-0606/प्र.क्र.54 
/ज-1, वदनाांक 25.5.2007. 

9) शासन वनणमय क्र. जर्ीन-2016/ 
प्र.क्र 145/ज-1, वदनाांक 11.01.2017 

10) शासन वनणमय क्र जर्ीन-2515/07 
प्र.क्र 30/ज-2, वदनाांक  13.04.2017 
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11) शासन, र्हसलू व वन 
ववभागाकडील अविसचूना, वदनाांक 
19/5/2015. 

12) शासन वनणमय क्र.जर्ीन-
01/2014/प्र.क्र.04/ज-1, 
वद.20.2.16. 

2 ववभागीय 
आयकु्त 

(1) भोगवटादार वगम 2 च्या 
जवर्नीबाबत ववक्री परवानगी,  
शतमभांग, वनयर्ानकूुल 
अकृवषक प्रयोजनाथम ववक्री 
परवानगी 
 
 
 

(2) वनर्खा-या पाण्यावर 
र्त्स्योत्पादन करण्यासाठी 
शासकीय खाजण जवर्नी क्षेत्र 
20 ते 50 हेक्टर पयंत 
भाडेपट्टयाने देण्याचे अविकार 
(र्हानगर पावलका क्षेत्र 
वगळून) 

1) र्हाराष्ट्र जर्ीन वनयर् पसु्स्तका खांड 
2 र्िील पवरपत्रक-3 पवरच्छेद 78 ते 
81. 

2) शासन, र्हसलू व वन 
ववभागाकडील वनणमय क्र. एलएनडी-
1083/27925 /सीआर-367/ज-6, 
वदनाांक 8/9/1983. 
 

1) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू (सरकारी 
जवर्नीचे ववल्हेवाट)    वनयर्, 1971 
चे वनयर्. 

2) शासन, पशसुांविमन दगु्ि व्यवसाय व 
र्त्स्य व्यवसाय ववभाग क्रर्ाांक 
वनर्खा-या-1492/ प्र.क्र.163/पदरु्-
12 वदनाांक 23.11.2001 

3) जर्ीन-10/2005/प्र.क्र 42/ज-1 वद. 
03.05.2005 

ववभागीय 
आयकु्त याांना 
परवानगी 
देण्याचे 
अविकार 
आहेत. 

 
 
 
 

ववभागीय 
आयकु्त याांना 
परवानगी 
देण्याचे 
अविकार 
आहेत. 

3 ववभागीय 
आयकु्त 

वन ववभागाकडील गवती 
कुरणाच्या वललावाबाबत 
र्ान्यता देणे. 
 

भारतीय वन अविवनयर्, 1927 खालील 
पवरपत्रक क्र.टीअेजी/1089/प्र.क्र. 
2161/र्-11, वद.20.10.89 र्िील 
अटीस अविन राहून  गवती कुरणाांच्या 
वललावास र्ान्यता देणे. 

या 
कायालयाची  
प्रशासकीय 
र्ान्यता वदल्या 
नांतर वन 
ववभाग 
वललावाची 
कायमवाही 
करते. 
 

4 ववभागीय 
आयकु्त 

र्हाराष्ट्र वन उत्पादन (व्यापार 
व वनयर्न ) अविवनयर्, 1969 
च्या कलर् 6 र्िील 
तरतदूीनसुार आपटा पाणी 
हांगार्ाकरीता सांकलन/खरेदी दर 
वनस्श्चत करण्याबाबत बैठक 
आयोवजत करणे. 
 

र्हाराष्ट्र वन उत्पादन (व्यापार व वनयर्न 
) अविवनयर्, 1969 च्या कलर् 6 नसुार 
शासनाकडून अविसचूना वनर्थग र्त 
केल्यानांतर ववभागीय स्तरावर बैठक 
आयोवजत केली जाते. 

बैठकीत चचा 
करण्यात 
येऊन दर 
वनस्श्चत करुन 
त्यास र्ान्यता 
वदली जाते. 
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5 ववभागीय 
आयकु्त 

 

र्हसलू सारा  आदा न केल्याने 
खालसा केलेल्या जवर्नीचा 
प्रस्ताव शासनास सादर करणे 

र्.ज.र्.अविवनयर्.,1966 चे 220 वजल्हाविकारी 
याांचे प्रस्ताव 
शासनास 
सादर करणे 

6 ववभागीय 
आयकु्त 

वन क्षेत्राच्या बदल्यात उपलब्ि 
झालेले पयायी क्षेत्र, तसेच 
शासकीय जर्ीनीवरील 
काांदळवनाखालील के्षत्र राखीव 
वने म्हणनू घोवषत करणे 

भारतीय वन अविवनयर्, 1927 चे 
कलर् 4 व 20 अांतगमत  राखीव वन व 
कलर् 29 अांतगमत सांरवक्षत वनाच्या 
अविसचूना शासन असािारण राजपत्रात 
प्रवसध्द करणे. शासन,र्हसलू व वन 
ववभागा कडील शासन वनणमय 
क्र.एर्एलडी / 1080/र्-6, वदनाांक 
21/10/1981 
 

वन 
ववभागाकडून 
प्राप्त झालेले 
प्रस्ताव छाननी 
नांतर शासन 
र्ांजरूीस सादर 
करणे व र्ांजरूी 
नांतर 
अविसचूना 
प्रवसध्द करणे. 

7 ववभागीय 
आयकु्त 

आवदवासी जवर्नीची वबगर 
आवदवासीस हस्ताांतरण 
करणेबाबत वजल्हाविकारी 
याांजकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावाची छाननी करुन 
शासनास सादर करणे. 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविवनयर्, 
1966 चे कलर्  36-अ 

 वजल्हाविकारी 
याांचे 
प्रस्तावाची 
तपासणी 
करुन 
शासनास 
अहवाल सादर 
करणे. 

8 ववभागीय 
आयकु्त 

र्हाराष्ट्र रा्यातील वक्र् 
र्ालर्त्ताांच्या गाव नर्नुा नां. 
7/12 च्या उता-यावर तसेच 
नागरी भागातील वक्र् 
वर्ळकतीच्या अविकार 
अवभलेखात सांबांवित वक्र् 
सांस्थेच्या नावाची नोंद घेणे 
आवण इतर हक्क सदरी वक्र् 
प्रवतबांवित सत्ता प्रकार  अशी 
नोंद करणे.  

1) 1) वक्र् अविवनयर् 1995. 
2) र्हाराष्ट्र जवर्न र्हसलू अविवनयर् 

1966 र्िील तरतदुी व त्याखालील 
र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविकार 
अवभलेख आवण नोंदवहया (तयार करणे 
व ससु्स्थतीत ठेवणे) वनयर्, 1971. 

3) 2) शासन र्हसलू व वन ववभागाकडील 
वनणमय क्र. वक्र्-2015/प्र.क्र.78/ज-1-
अ,  वदनाांक 13.4.2016. 

ववभागीय 
आयकु्त याांनी 
बैठकीत 
आढावा घेणे. 

9 
 

ववभागीय 
आयकु्त 

नवीन वजल्हयाचे उपववभागाचे 
व नवीन तालकु्याचे व स्थावनक 
क्षेत्राचे प्रस्ताव तसेच वाडयाचे / 
पाडयाचे र्हसलूी गावात रुपाांतर 
करण्याचे प्रस्ताव शासनास 
सादर करणे. तसेच गावाच्या 
र्ळूच्या नावाचे रे्रबदलाची 
प्रस्ताव सादर करणे. 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविवनयर्, 
1966 चे कलर् 4(1) व शासन र्हसलू 
व वन ववभागाकडील पवरपत्रक क्रर्ाांक 
वटएलसी/1069/ 32810/सी-(स्पेशल), 
वदनाांक 8.8.69  

शासनास 
प्रस्ताव छाननी 
नांतर सादर 
करणे.  
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10 ववभागीय 
आयकु्त 

ववभागातील सवम वजल्हाविकारी 
कायालयाचे दोन वषातनू  एक  
वेळा सांपणूम तपासणी, उप 
ववभागीय अविकारी  / तहवसल 
प्रवतवषी प्रत्येक दोन कायालये  

शासन,  र्हसलू व वन ववभागाकडे 
ठराव क्रर्ाांक आयएनएस-
1069/2527/ टी, वदनाांक 1.12.1971  

इष्ट्टाांका प्रर्ाणे 
तपासण्या 
केल्या जातात.  

11 ववभागीय 
आयकु्त 

नैसर्थगक आपत्त्तीर्ळेु बावित 
झालेल्या (परू, दरड कोसळणे 
इ.) गावचे पनुवमसन करणेचे 
प्रस्ताव शासनास सादर करणे.  
 

शासन, र्हसलू व वन ववभाग क्रर्ाक 
जीटीएन/ एलएलडी/ 1083/5872 
(2157) आर-12,  वदनाांक  
23.3.1984 

वजल्हाविकारी 
याांचेकडील 

प्राप्त 
प्रस्तावाचे 
तपासणी 
करुन 

अहवाल 
शासनास 

सादर करणे.  
12 ववभागीय 

आयकु्त 
प्रतीवषी वजल्हविकारी याांनी 
पैसेवारीचे प्रस्ताव शासनास 
सादर करणे. 

1) शासन, र्हसलू व वन ववभाग ठराव 
क्रर्ाांक एसीसीवाय /1387/प्र.क्र. 
157/र् (1),  वदनाांक 4.3.1989. 

2) शासन, र्हसलू व वन ववभाग 
एससीवाय-2013/ प्र.क्र.207/र्-7, 
वदनाांक 3/11.2015. 

वजल्हाविकारी 
याांचेकडील 

प्राप्त 
प्रस्तावाचे 
तपासणी 
करुन 

अहवाल 
शासनास 

सादर करणे.  
13 ववभागीय 

आयकु्त 
शासनाने वदलेल्या शासकीय कर 
व करेत्तर वसलुी इांष्ट्टाक वजल्हा 
वनहाय ठरवनू देवनू वसलुी 
कार्ी वनयांत्रण करणे. 

दरवषी येणा-या शासनाचे स्थायी 
आदेशाप्रर्ाणे  

वजल्हाविकारी 
याांच्या 

बैठकीत 
वेळोवेळी 

आढावा घेणे. 
14 ववभागीय 

आयकु्त 
कें द्र शासनाने वरतसर र्ान्यता 
प्रदान केलेल्या प्रकल्पासाठी 
शासकीय जवर्नीचे क्षेत्र 
नगरपांचायत/नगरपवरषद/ 
र्हापावलका क्षेत्रार्ध्ये एक 
हेक्टरपेक्षा जास्त व इतरत्र पाच 
हेक्टर पेक्षा जास्त असल्यास 
जर्ीन र्ांजरू करणे. 

1) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू (सरकारी 
जवर्नीची ववल्हेवाट करणे) वनयर्, 
1971 र्िील वनयर् 6,7 व 50.  

2) र्हाराष्ट्र रा्य अविसचूना वदनाांक 
31.12.2015 व शासन पत्र वदनाांक 
5.1.2016. 

ववभागीय 
आयकु्त याांना 
अविकार 
प्रदान 
करण्यात 
आले आहेत. 

15 ववभागीय 
आयकु्त 

पांचायत ववस्तार (अनसुवुचत 
क्षेत्र)अविवनयर्, 1996 र्ध्ये 
कें द्र शासनाने पावरत केला आहे. 
अनसुवूचत के्षत्रातील (पेसा)गाव 
घोषीत करणेसाठी  अनसुवूचत 
V र्ध्ये नर्दू केल्याप्रर्ाणे 

शासन, ग्रार् ववकास ववभागाकडील 
शा. वनणमय क्र. स्व्ह.पी.एर्.-2614/ 
प्र.क्र.134/पां.रा.-4, वदनाांक 
19/5/2015  

ववभागीय 
आयकु्त याांना 
अविकार 
आहेत. 
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अविसचूना वनगमर्ीत करणे. 
16 ववभागीय 

आयकु्त 
औद्योवगक प्रयोजनाकरीता र्ांजरू 
केलेल्या शासकीय जवर्नीचा 
वापर (नझलू जवर्नी वगळून) 
त्या प्रयोजना व्यवतवरक्त अन्य 
प्रयोजनासाठी वापर करणेस 
परवानगी देणे बाबत - 
वजल्हाविकारी स्तरावरुन प्राप्त 
झालेले प्रस्ताव छाननी करुन 
पढुील कायमवाहीसाठी   
अवभप्रायासह शासनास सादर 
करणे. 

शासन, र्हसलू व वन 
ववभागाकडील  शासन वनणमय 
क्र.जर्ीन-2019/ प्र.क्र.01/ज-1, 
वदनाांक : 18/02/2019 

प्रस्ताव पढुील 
कायमवाहीसाठी 
शासनास 
सादर करणे. 

17 ववभागीय 
आयकु्त 

भुसांपादन कायदा, 1894 
र्िील भाग 7 खाली कां पनी 
साठी सांपादीत जवर्नीची ववक्री/ 
वापरत बदल करणेबाबत - 
वजल्हाविकारी स्तरावरुन प्राप्त 
झालेले प्रस्ताव छाननी करुन  
अवभप्रायासह शासनास सादर 
करणे. 

शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील  शासन वनणमय क्र.सांवकणम-
01/ 23017 /प्र.क्र.11/अ-2, 
वदनाांक: 11/07/2018 

प्रस्ताव पढुील 
कायमवाहीसाठी 
शासनास 
सादर करणे. 

18 ववभागीय 
आयकु्त 

सवांसाठी घरे या सांकल्पनेवर 
आिावरत प्रिानर्ांत्री आवास 
योजनेची रा्यात अांर्ल 
बजावणी करणेबाबत - 
वजल्हाविकारी स्तरावरुन प्राप्त 
झालेले प्रस्ताव छाननी करुन   
अवभप्रायासह शासनास सादर 
करणे. 

1. शासन, गहृवनर्ाण ववभागा 
कडील शा.कन.क्र.प्रआयो2015 
/प्र.क्र.110/गवृनिो-2(सेल) 
वदनाांक :9/12/2015. 

2. शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील शा.वन.क्र.जर्ीन2016/ 
प्र.क्र.213/ज-1, वद.129/9/16. 

3. शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील शा.वन.क्र.जर्ीन2018/ 
प्र.क्र.38/ज-1, वद. 25/7/2019 
 

प्रस्ताव पढुील 
कायमवाहीसाठी 
शासनास 
सादर करणे. 
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मिसलू शाखा 
 
कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (अ) 

 
कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील अविकारी व कर्मचारी याांच्या अविकाराचा  तपशील  
                                              (क) 
अन.ु
क्र. 

पदनार् अविकार र्ौजदारी कोणत्या कायदया/ वनयर्/ 
शासनवनणमय/ 

पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 

हनरंक 
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मिसलू शाखा 

 
कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (अ)  

 
कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील अविकारी व कर्मचारी याांच्या अविकाराचा  तपशील  
                                              (ड) 
अन.ु
क्र. 

पदनार् अविकार अिमन्यायीक कोणत्या कायदया/ वनयर्/ 
शासनवनणमय/ 

पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
 
 

हनरंक 
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मिसलू शाखा 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा  (ब)  
कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील अविकारी व कर्मचारी याांच्या कतमव्याचा  
तपशील  

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

अन.ु
क्र. 

पदनार् आर्थथक कतमव्य कोणत्या कायदया/ वनयर्/ 
शासन वनणमय/ 
पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1. ववभागीय आयकु्त 
कोकण ववभाग 

टांचाई कालाविीर्ध्ये 
घेण्यात येणा-या 
उपाययोजना - नळ 
पाणी परुवठा योजनेची 
ववशेष  दरुुस्ती 
करण्यासाठी येणा-या 
रु. 30/- लाखा पेक्षा 
जास्त व रु. 50/- 
लाखापेक्षा कर्ी खचास 
र्ान्यता देणे  

 
1.शासन पाणी परुवठा व 
स्वच्छता ववभाग क्र.टांचाई- 
1099/प्र.क्र 12 /पाप ु14,वद. 
3.2.99 
 
2.शासन वनणमय क्र टांचाई – 
2016/प्र.क्र 143/पाप-ु14 
वद. 04 र्े 2016 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 

ववभागीय आयकु्त 
कोकण ववभाग 

ववभागातील खाडी / 
नदी र्िील रेती/वाळू 
वललावाच्या लघतु्तर् 
ककर्ती ठरववणे व त्या 
आिारे वजल्हाविकारी 
याांच्या प्रस्तावाांना 
र्ान्यता देणे. 
 
 
 
 
 

र्ुांबई गौणखवनज उत्खनन 
वनयर्, 1955 व त्या 
खालील शासन र्हसलू व 
वन ववभाग वनणमय 
क्रर्ाांक.गौखवन-
10/1014/प्रक्र.500/ ख, 
वद. 21/05/2015 
शासन वनणमय क्र. गौखवन-
10/0615/ प्र.क्र 289/ख 
वद. 03.01.2018  

रायगड व रत्नावगरी,  
रत्नावगरी व कसिदुगूम  
या वजल्हयाांच्या हद्दीवरील 
सांयकु्त रेतीगटाच्या  
वललावाची प्रवक्रया 
ववभागीय आयकु्त याांचे 
र्ार्म त केली जाते. 
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मिसलू शाखा 
कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (ब )  

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील अविकारी याांच्या कतमव्याचा तपवशल 
 

अन.ु
क्र. 

पदनार् प्रशासकीय अविकार कोणत्या कायदया/ वनयर्/ 
शासनवनणमय/ पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ववभागीय  
आयकु्त 

शासकीय जर्ीन ववववि 
प्रयोजनाथम प्रदान करणे कार्ी 
वजल्हाविकारी स्तरावरुन प्राप्त 
झालेले प्रस्ताव छाननी करुन 
ववत्तीय अविकारीत / 
अखत्यावरतील वनणमय घेणे व 
शासन अविकारातील प्रकरणे 
अवभप्रायासह शासनास सादर 
करणे. 
 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविवनयर्, 
1966 व र्.ज.र्. (सरकारी जवर्नीची 
ववल्हेवाट) वनयर्, 1971 तसेच त्या 
खालील शासन वनणमय/ प्रचवलत वनयर्.  
1) शासन, र्हसलू व वन ववभागा 

कडील ठराव क्र. एलएनडी-
4857/ 169146-एआय वद. 21. 
11. 1957. 

2) शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील वनणमय क्र. एलआरएर् 
/1083/ 71134 /सीआर-3478/ 
ग-6 वद 8.2.1983. 

3) शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील वनणमय क्र. एलआरएर् 
/1083/ 496/ सीआर-3700/ ग-
6 वद. 11.5.1984. 

4) शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील वनणमय क्र. एलबीएल-
1086/2644/ प्र. क्र. 196/ग-8 वद 
14.6.1988. 

5) शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील वनणमय क्र. एलबीएल-2586 
/ 173629/प्र.क्र.200 –ग -8 वद. 
3.2.1988. 

6) शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील वनणमय क्र.एलबीएल-2502/ 
114874/प्र.क्र.141/ज-2 वदनाांक 
10. 8.2004. 

7) शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील वनणमय क्र. एलसीएस-
0606/प्र.क्र.54 /ज-1 वद.25.5. 
2007. 
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8) शासन, वनणमय क्र. जर्ीन-2016/ 
प्र.क्र 145/ज-1, वद. 11.01.2017 

9) शासन वनणमय क्र जर्ीन-2515/07 
प्र.क्र 30/ज-2 वद. 13.04.2017 

2 ववभागीय 
आयकु्त 

1) भोगवटादार वगम 2 च्या 
जवर्नीबाबत ववक्री 
परवानगी,  शतमभांग, 
वनयर्ानकूुल अकृवषक 
प्रयोजनाथम ववक्री परवानगी 

 
 
 

2) वनर्खा-या पाण्यावर 
र्त्स्योत्पादन करण्यासाठी 
शासकीय खाजण जवर्नी 
क्षेत्र 20 ते 50 हेक्टर पयंत 
भाडेपट्टयाने देण्याचे 
अविकार (र्हानगर 
पावलका क्षेत्र वगळून) 

1) र्हाराष्ट्र जर्ीन वनयर् पसु्स्तका 
खांड 2 र्िील पवरपत्रक-3 पवरच्छेद 
78 ते 81. 

2)शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील वनणमय क्र. एलएनडी-
1083/27925 /सीआर-367/ज-6, 
वदनाांक 8/9/1983. 

 
3)र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 

(सरकारी जवर्नीचे ववल्हेवाट)  
      वनयर्, 1971 चे वनयर्. 
4) शासन, पशसुांविमन दगु्ि व्यवसाय 

व र्त्स्य व्यवसाय ववभाग क्रर्ाांक 
वनर्खा-या-1492/प्र.क्र.163/ 
पदरु्-12, वद. 23.12.2002. 

ववभागीय 
आयकु्त याांना 
परवानगी 
देण्याचे 
अविकार 
आहेत. 

 
 

ववभागीय 
आयकु्त याांना 
परवानगी 
देण्याचे 
अविकार 
आहेत. 

3 ववभागीय 
आयकु्त 

वन ववभागाकडील गवती 
कुरणाच्या वललावाबाबत 
र्ान्यता देणे 

भारतीय वन अविवनयर्, 1927 
खालील पवरपत्रक 
क्र.टीअेजी/1089/प्र.क्र. 2161/र्-11, 
वद.20.10.89 र्िील अटीस 
अविनराहून  

या कायालयाची  
प्रशासकीय 
र्ान्यता वदल्या 
नांतर वन ववभाग 
वललावाची 
कायमवाही करते  

4 ववभागीय 
आयकु्त 

 

र्हसलू सारा  आदा न केल्याने 
खालसा केलेल्या जवर्नीचा 
प्रस्ताव शासनास सादर करणे 

र्.ज.र्.अविवनयर्, 1966 चे  कलर् 
220 

वजल्हाविकारी 
याांचे प्रस्ताव 
शासनास सादर 
करणे 

5 ववभागीय 
आयकु्त 

वन क्षेत्राच्या बदल्यात उपलब्ि 
झालेले स्वरुप सांरवक्षत वने 
म्हणनू घोवषत करणे 

र्हाराष्ट्र खाजगी वने (सांपादन) 
अविवनयर् 1975 खालील पवरपत्रक 
क्रर्ाांक एर्एलडी-3689/45/89/र्-
3, वदनाांक 7.10.1999 

वन 
ववभागाकडून 
प्राप्त झालेले 
प्रस्ताव छाननी 
नांतर शासन 
र्ांजरूीस सादर 
करणे व र्ांजरूी 
नांतर अविसचूना 
प्रवसध्द करणे. 

6 ववभागीय 
आयकु्त 

आवदवासी जवर्नीची वबगर 
आवदवासीस हस्ताांतरण 
करणेबाबत वजल्हाविकारी 
याांजकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावाची छाननी करुन 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविवनयर्, 
1966 चे कलर् 36, 36-अ. 

 वजल्हाविकारी 
याांचे प्रस्तावाची 
तपासणी करुन 
शासनास 
अहवाल सादर 
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शासनास सादर करणे. करणे. 
 

7 ववभागीय 
आयकु्त 

र्हाराष्ट्र रा्यातील वक्र् 
र्ालर्त्ताांच्या गाव नर्नुा नां. 
7/12 च्या उता-यावर तसेच 
नागरी भागातील वक्र् 
वर्ळकतीच्या अविकार 
अवभलेखात सांबांवित वक्र् 
सांस्थेच्या नावाची नोंद घेणे 
आवण इतर हक्क सदरी वक्र् 
प्रवतबांवित सत्ता प्रकार  अशी 
नोंद करणे.  

1) वक्र् अविवनयर्, 1995.  
2) र्हाराष्ट्र जवर्न र्हसलू 

अविवनयर्, 1966 र्िील तरतदुी 
व त्याखालील र्हाराष्ट्र जर्ीन 
र्हसलू अविकार अवभलेख आवण 
नोंदवहया (तयार करणे व 
ससु्स्थतीत ठेवणे) वनयर्, 1971. 

3) शासन, र्हसलू व वन 
ववभागाकडील वनणमय क्र. वक्र्-
2015/प्र.क्र.78/ज-1-अ, वदनाांक 
13.4.2016. 

ववभागीय 
आयकु्त याांनी 
बैठकीत 
आढावा घेणे. 

8 ववभागीय 
आयकु्त 

नवीन वजल्हयाचे उप ववभागाचे 
व नवीन तालकु्याचे व स्थावनक 
क्षेत्राचे प्रस्ताव तसेच वाडयाचे / 
पाडयाचे र्हसलूी गावात रुपाांतर 
करण्याचे प्रस्ताव शासनास 
सादर करणे. तसेच गावाच्या 
र्ळूच्या नावाचे रे्रबदलाची 
प्रस्ताव सादर करणे. 
 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविवनयर्, 
1966 चे कलर् 4(1) व शासन, 
र्हसलू व वन ववभागाकडील पवरपत्रक 
क्रर्ाांक वटएलसी/1069/ 32810/सी-
(स्पेशल) वदनाांक 8.8.69  

शासनास 
प्रस्ताव छाननी 
नांतर सादर 
करणे.  

9 ववभागीय 
आयकु्त 

ववभागातील सवम वजल्हाविकारी 
कायालयाचे दोन वषातनू  एक  
वेळा सांपणूम तपासणी , उप 
ववभागीय अविकारी  / तहवसल 
प्रवतवषी प्रत्येक दोन कायालये  

शासन, र्हसलू व वन ववभागाकडे 
ठराव क्रर्ाांक आयएनएस-
1069/2527/ टी, वदनाांक 1.12.1971  

ववहीत केलेल्या 
कालाविीप्रर्ाणे 
तपासण्या 
होतात.  

10 ववभागीय 
आयकु्त 

नैसर्थगक आपत्त्तीर्ळेु बावित 
झालेल्या (परू, दरड कोसळणे 
इ.) गावचे पनुवमसन करणेचे 
प्रस्ताव शासनास सादर करणे.  

शासन, र्हसलू व वन ववभाग क्रर्ाक 
जीटीएन/ एलएलडी/ 1083/5872 
(2157) आर-12 वदनाांक  
23.3.1984 

वजल्हाविकारी 
याांचेकडील 

प्राप्त प्रस्तावाचे 
तपासणी करुन 

अहवाल 
शासनास सादर 

करणे.  
11 ववभागीय 

आयकु्त 
प्रती वषी वजल्हविकारी याांनी 
पैसेवारीचे प्रस्ताव शासनास 
सादर करणे. 

1) शासन, र्हसलू व वन ववभाग 
ठराव क्रर्ाांक एसीसीवाय 
/1387/प्र.क्र. 157/र् (1) वदनाांक 
4.3.1989. 

2) शासन, र्हसलू व वन ववभाग 
एससीवाय-2013/ प्र.क्र.207/र्-7 
वदनाांक 3/11.2015. 

वजल्हाविकारी 
याांचेकडील 

प्राप्त प्रस्तावाचे 
तपासणी करुन 

अहवाल 
शासनास सादर 

करणे.  
12 ववभागीय शासनाने वदलेल्या शासकीय कर दरवषी येणा-या शासनाचे स्थायी वजल्हाविकारी 
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आयकु्त व करेत्तर वसलुी इांष्ट्टाक वजल्हा 
वनहाय ठरवनू देवनू वसलुी 
कार्ी वनयांत्रण करणे. 

आदेशाप्रर्ाणे  याांच्या र्ावसक 
बैठकीत 

आढावा घेणे  
13 ववभागीय 

आयकु्त 
कें द्र शासनाने वरतसर र्ान्यता 
प्रदान केलेल्या प्रकल्पासाठी 
शासकीय जवर्नीचे क्षेत्र 
नगरपांचायत/नगरपवरषद/र्हापा
वलका क्षेत्रार्ध्ये एक हेक्टर व 
इतरत्र पाच हेक्टर पेक्षा कर्ी 
असल्यास जर्ीन र्ांजरू करणे. 

3) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू (सरकारी 
जवर्नीची ववल्हेवाट करणे) वनयर्, 
1971 र्िील वनयर् 6,7 व 50.  

4) र्हाराष्ट्र रा्य अविसचूना वदनाांक 
31.12.2015 व शासन पत्र वदनाांक 
5.1.2016. 

ववभागीय 
आयकु्त याांना 
वववत्तय र्यादेत 
अविकार प्रदान 
करण्यात आले 
आहेत. 
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मिसलू शाखा 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब) 
 

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील कर्मचारी याांच्या कतमव्याचा तपशील. 
अ
क्र 

पदनार् प्रशासवकय कतमव्य कोणत्या कायदया/ वनयर्/ 
शासन वनणमय/ पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1. नायब 

तहसीलदार 
र्हसलू 

शासकीय र्ावहती अविकारी तसेच र्हसलू 
शाखेकडील सवम अ.का व वलपीक याांचे 
कार्काज त्याांचे र्ार्म त तहसीलदार र्हसलू 
याांचेकडे सादर करणे  

उप आयकु्त, र्हसलू याांचे 
कडील आदेश क्र.र्शा/काया-5 

/ प्रशासन/ कायालयीन 
आदेश/2016 वद. 01.10.2016  

 

2. अ.का. 
जवर्न -1 

ठाणे, रायगड  

1. ठाणे / रायगड वजल्हयातील शासकीय 
जर्ीन र्ागणी सांदभातील सवम 
कार्काज.  

2. ठाणे / रायगड वजल्हयातील शासकीय 
जर्ीनवरील सवम प्रकारची अवतक्रर्ण 
वनष्ट्कावषत / वनयर्ानकूुल करणे 
सांदभातील सवम कार्काज 

3. दळी जर्ीन/कातकरी जर्ातीच्या 
घरीखालील जवर्नींच्या सर्स्या बाबत 
कार्काज 

4. वनवावसत र्ालर्त्ता सांबांिी कार्काज 
5. न्यायालयीन सांदभम नोंदवही अद्यावत 

ठेवणे.  
6. शासकीय जवर्नी सांदभात ववभागातील 

र्ावहती सांकलीत करुन एकवत्रत र्ावहती 
शासनास सादर करणे  

7. अनविकृत िार्थर्क स्थळाांबाबत 
कार्काज 

8.   प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय  
जर्ीनी कब्जेहक्काने/ भाडेपट्टयाांच्या 
शतमभांगाबाबत 

9. सांकलनाच्या अनषुांगाने येणारे इतर 
ववषय 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 व र्हाराष्ट्र 
जवर्न र्हसलू (सरकारी 
जवर्नीची ववल्हेवाट) वनयर्, 
1971 त्या खालील शासन 
वनणमय / आदेश पवरपत्रके. 

 

3. अ.का. 
जर्ीन-2 

ठाणे, रायगड 
व रत्नावगरी 

वजल्हा 

1. रत्नवगरी वजल्हयातील शासकीय जर्ीन 
र्ागणी सांदभातील सवम कार्काज 

2. रत्नावगरी वजल्यातील शासकीय 
जर्ीनीवरील सवम प्रकारची अवतक्रर्णे 
वनष्ट्कावषत / वनयर्ानकूुल करणे 
सांदभातील सवम कार्काज 

3. खऱ्याखऱु्या औद्योवगक प्रयोजनाथम जर्ीन 

1) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 व 
र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
(सरकारी जवर्नीची 
ववल्हेवाट) वनयर् 1971 व 
त्या खालील शासन वनणमय 
आदेश/ पवरपत्रके व शासन 
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ववक्री परवानगी (टायटल क्लीअरन्स)  
4. बनशेती परवानगी व त्या अनषुांगाने इतर 

कार्काज 
5. आवदवासी खातेदाराची जर्ीन वबगर 

आवदवासीला ववक्री करण्यास परवानगी 
(ठाणे) वजल्हा 

6. वने/काांदळवन ववषयक सवम कार्काज 
7. सी.आर.झेड र्िील अनविकृत बाांिकार् 

सांदभात कार्काज 
8. गावठाण ववस्तार योजना 
9. नागरी कर्ाल जर्ीन िारणा/र्हाराष्ट्ट शेत 

जवर्न (ज.िा.का.र्) अविवनयर् 1961 
बाबत कार्काज. 

10 सांकलनाच्या अनषुांगाने येणारे इतर ववषय 
11. वन जवर्नीवरील गौती कुरणाांच्या 
वललावाबाबत  
12.  वन क्षेत्राच्या बदल्यात उपलब्ि       
झालेले क्षेत्र सांरक्षीत वने घोवषत 
करण्याबाबत 

 

र्हसलू व वन 
ववभागाकडील वनणमय 
क्रर्ाांक एलईएन/1090/ 
सीआर-171/ज-1, वदनाांक  
28.11.1991.  

2) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
वनयर् पसु्स्तका खांड 2 
पवरपत्रक 3 ,पवरच्छेद 78 ते 
81 व 

3) शासन वनणमय क्र 1083/2 
7925/ सीआर-3671/ ज-
6 वदनाांक 8.9.1983.  

4) र्हाराष्ट्र अनसुवूचत 
जर्ातींना जर्ीन प्रत्यार्थपत 
करणे अविवनयर्, 1974. 

5) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 चे कलर् 
36, 36अ. 

6) र्हाराष्ट्र खाजगी वने 
(सांपादन) अविवनयर् 1975  

7) भारतीय वन अविवनयर्, 
1927 

8) शासन र्हसलू व वन 
ववभाग पवरपत्रक क्रर्ाांक. 
वटएजी-1089 /प्र.क्र.2161/ 
र्-11, वद.20.10.1989 

4. अ.का  
जर्ीन-3 

र्ुांबई शहर व 
र्ुांबई उपनगर  

1. र्ुांबई शहर व उपनगर वजल्हयातील 
शायकीय जर्ीन र्ागणी सांदभातील सवम 
कार्काज. 

2. र्ुांबई शहर व उपनगर वजल्हयातील 
शासकीय जर्ीनवरील सवम प्रकारची 
अवतक्रर्णे वनष्ट्कावषत / वनयर्ानकूुल 
करणे सांदभातील सवम कार्काज.  

3. र्ुांबई शहर व उपनगर वजल्हयातील 
जर्ीन ववषयक कार्काज व अविकार 
अवभलेख बाबत कार्काज.  

4. र्ुांबई उपनगर वजल्हयातील आवदवासी 
जवर्नीचे वबगर आवदवासीकडे 
हस्ताांतरण प्रस्ताव शासनास सादर करणे 

5. र्हसलू शाखेस प्राप्त झालेले टपाल 
ववतरण करणे 

6. सांकलनाच्या अनषुांगाने येणारे इतर  

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 व र्हाराष्ट्र 
जर्ीन र्हसलू (सरकारी 
जवर्नीची ववल्हेवाट) वनयर्, 
1971 व त्या खालील शासन 
वनणमय / आदेश पवरपत्रके. 
 
 
 
 
 
 
 
 
शासन, र्हसलू व वन ववभागा 
कडील शा.वन.क्रर्ाांक:जर्ीन-
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7. शासकीय जवर्नीवरील सहकारी 
गहृवनर्ाण सांस्थातील सदवनका/गाळा 
हस्ताांतवरत करणेस र्ान्यता देणे.  

2017/ प्र.क्र.-127/ज-1, 
वदनाांक  7/7/2017 

5. अ.का. 
टांचाई / 
वसलुी 
(वजल्हा 
कसिदुगूम 
जवर्नी 
ववषयक 

कार्काज) 

1. शासनाने ववभागाकरीता वदलेले र्हसलू 
वसलुीची उद्दीष्ट्ट पणुम करणे 

2. नैसर्थगक आपत्ती/टांचाई/पाणी परुवठा 
ववषयक सवम कार्काज. 

3. र्ानव वनर्थर्त आपत्ती बॉम्बस्र्ोट, 
अपघात इ. शासनास अहवाल सादर 
करणे. 

4. कायमक्रर् अांदाजपत्रक तयार करणे. 
5. खरीप व रब्बी वपकाांची पैसेवारी जाहीर 

करणे. 
6. पजमन्यर्ानाची नोंद घेणे 
7. कसिदुगूम वजल्हयातील शासकीय जर्ीन 

र्ागणी सांदभातील सवम कार्काज. 
8. कसिदुगूम वजल्हयातील शासकीय 

जर्ीनीवरील सवम प्रकारची अवतक्रर्णे 
वनष्ट्कासीत / वनयर्ानकूुल करणे 
सांदभातील सवम कार्काज. 

9. र्हसलू वसलूी प्रर्ाणपत्र  
10. वविानर्ांडळ काजकाजासांबांिी 

पत्रव्यवहार नोंदवही अद्यावत ठेवणे. 
11. सांकलनाच्या अनषुांगाने येणारे इतर 

ववषय 
12. कोववड 2019 प्रवतबांिात्र्क उपाय 

योजना करणेसाठी  वजल्हाविकारी व 
र्हानगरपावलका याांचेकडून प्राप्त 
झालेले प्रस्ताव आयकु्त(आरोग्य) 
याांना सादर करणे. 

1) शासन ठराव क्रर्ाांक एससी 
वाय-1387/प्र.क्र. 157/र्-
7 (1) वदनाांक 4.3.89.  

2) शासन पाप ुव स्व.वववनणमय 
क्रर्ाांक टांचाई-1099/प्र.क्र. 
12 पाप ु14, वदनाांक 
3.2.1999. 

3) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 व 
र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
(सरकारी जवर्नीची 
ववल्हेवाट) वनयर्, 1971 व 
त्या खालील शासन वनणमय 
आदेश/ पवरपत्रके व शासन 
र्हसलू व वन 
ववभागाकडील वनणमय 
क्रर्ाांक एलईएन/ 1090/ 
सी. आर-171/ज-1,वद. 
28.11.1991.  

4) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
वनयर् पसु्स्तका खांड 2 
पवरपत्रक 3 ,पवरच्छेद 78 ते 
81 व 

5) शासन वनणमय क्र 1083/2 
7925/ सीआर-3671/ ज-
6 वदनाांक 8.9.1983. 

6) शासन, पाणी परुवठा व 
स्वच्छता ववभाग क्र.टांचाई- 
1099/प्र.क्र 12 /पाप ु14,वद. 
3.2.99 

7) शासन वनणमय क्र टांचाई – 
2016/प्र.क्र 143/पाप-ु14, 
वद. 04 र्े 2016 
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6. अ.का 
प्रशासन 
(वजल्हा 
पालघर 
जवर्नी 
ववषयक 

कार्काज) 

1. र्हालेखापाल र्ुांबई/नागपरू याांच्या 
तपासणीत आढळून आलेल्या 
पवरच्छेदाांबाबत कार्काज. 

2. ववभागीय स्तरावर होणाऱ्या र्हसलू 
शाखेच्या आढावा बैठकीची वटपणी व 
इवतवतृ्त तयार करणे. 

3. र्हसलू कायालयाची सार्ान्य तपासणी 
4. तालकुा, वजल्हा ववभाजन तसेच 

वाडयाांचे र्हसलूी गावाांत रुपाांतर तसेच 
तालकुा वजल्हा व गावाांच्या नावात 
बदल करणेबाबतचे प्रस्ताव. 

5. र्हारा्यस्व अवभयान  
6. पालघर वजल्हयातील शासकीय जर्ीन 

र्ागणी सांदभातील सवम कार्काज 
7. पालघर वजल्हयातील शासकीय 

जर्ीनीवरील सवम प्रकरची अवतक्रर्णे 
वनष्ट्कावसत वनयर्ानकूुल करणे 
सांदभातील सवम कार्काज. 

8. पेसा 
9. उपववभगीय अविकारी याांची दैनांवदनी 
10. ववभागीय लोकशाही वदन नोंदवही 

अद्यावत ठेवणे 
11. सांकलनाच्या अनषुांगाने येणारे इतर 

ववषय.  

1) र्हसलू व वन ववभागा 
कडील ठराव क्रर्ाांक. 
आयएनएस/1060/55362 
/जी, वद.10.7.1966.  

2) शासन पवरपत्रक क्रर्ाांक 
टीएससी-1069/32(10) सी 
(स्पेशल) वद. 8.8.1969.  

3) शासन र्हसलू व वन 
ववभाग ठराव क्रर्ाांक 
आयएनएस/ 1069/2527/ 
टी, वदनाांक 1.12.1971.  

4) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 व 
र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
(सरकारी जवर्नीची 
ववल्हेवाट) वनयर् 1971 व 
त्या खालील शासन वनणमय 
आदेश/ पवरपत्रके व शासन 
र्हसलू व वन 
ववभागाकडील वनणमय 
क्रर्ाांक एलईएन/1090/ सी 
आर-171/ज-1, वदनाांक 
28.11.1991.  

5) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
वनयर् पसु्स्तका खांड 2 
पवरपत्रक 3 ,पवरच्छेद 78 ते 
81 व 

6) शासन वनणमय क्र 1083/2 
7925/ सीआर-3671/ ज-
6 वदनाांक 8.9.1983. 

 

7. अ.का. 
कुळववहवाट-

1 
( रायगड, 

रत्नावगरी व 
कसिदुगूम) 

1. रायगड/रत्नावगरी/कसिदुगूम वजल्हयातील 
आवदवासी जवर्नीचे वबगर 
आवदवासीकडे हस्ताांतरण प्रस्ताव 
शासनास सादर करणे. 

2. रायगड/रत्नावगरी/कसिदुगूम वजल्हयातील 
भदूान जवर्नी, देवस्थान व इतर ववववि 
इनार् जवर्नी पत्र व्यवहार 

3. रायगड/रत्नावगरी/कसिदुगूम वजल्हयातील 
र्हार वतन जर्ीन खरेदी ववक्री  

4. कुळवहीवाट ववषयक सवम कार्काज. 
5. रायगड/रत्नावगरी/कसिदुगूम वजल्हयातील 

अविकार अवभलेख ववषयक तक्रार अजम  

1) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 चे कलर् 
150, 151, 157. 

2) र्हाराष्ट्र कुळववहवाट व शेत 
जर्ीन अविवनयर्, 1948 व 
त्या खालील शासन आदेश 
व पवरपत्रके. 

3) र्हाराष्ट्र अनसुवूचत 
जर्ातींना जर्ीन प्रत्यार्थपत 
करणे अविवनयर्, 1974. 

4) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 चे कलर् 
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6. र्ांत्री/आर्दार/खासदार सांदभम नोंदवही 
अद्यावत ठेवणे. 

7. कुळववहवाट ववषयक ववभागाची र्ावहती 
सांकलीत करुन एकवत्रत र्ावहती 
शासनास सादर करणे. 

8. सांकलनाच्या अनषुांगाने येणारे इतर 
ववषयक 

36, 36अ. 
5) र्हाराष्ट्र स्थावनक कायदा 

आवण वनयर् 31 ब 34.  
6) शासन, र्हसलू व वन 

ववभागाकडील पवरपत्रक क्र. 
WTN-1099/CR-229/L-
4, वदनाांक 10/3/2000. 

7) शासन, र्हसलू व वन 
ववभागाकडील पवरपत्रक क्र. 
वतन/1099/सीआर-223/ 
ल-4, वदनाांक 9/7/2002 व 
त्यासोबतचे र्हाराष्ट्र अवि 
क्र. 21/2002. 

8) शासन, र्हसलू व वन 
ववभागा कडील वनणमय क्र. 
वक्र्-2015/प्र.क्र.78/ज-
1-अ, वदनाांक 13.4.2016. 

8. अ.का. 
कुळववहवाट-

2 
(वजल्हा 

पालघर ) 

1. पालघर वजल्हयातील आवदवासी 
जवर्नीचे वबगर आवदवासीकडे 
हस्ताांतरण प्रस्ताव शासनास सादर 
करणे. 

2. पालघर व ठाणे वजल्हयातील भदूान 
जवर्नी/ववववि इनार् जवर्नी 
सांदभातील कार्काज  

3. पालघर व ठाणे वजल्हयातील 
कुळववहवाट व अविकार अवभलेख 
ववषयक तक्रार अजम  

4. गा.न.नां. 7/12 सांगणकीकरण, सेत ू
र्हा ई सेवा कें द्र, NLRMP व र्ावहती 
व तांत्रज्ञान ववभागाशी सांबांिीत 
कार्काज.  

5. वाळू वललाव व गौणखवनज सांदभातील 
सवम कार्काज. 

6. र्ावहती अविकार सांदभम नोंदवही 
अद्यावत ठेवणे. 

7. सांकलनाच्या अनषुांगाने येणारे इतर 
ववषय 

9) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 चे कलर् 
150, 151, 157. 

10) र्हाराष्ट्र कुळववहवाट अवि 
वनयर्, 1948 व त्या 
खालील शासन आदेश व 
पवरपत्रके. 

11) र्हाराष्ट्र अनसुवूचत 
जर्ातींना जर्ीन प्रत्यार्थपत 
करणे अविवनयर्, 1974. 

12) र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
अविवनयर्, 1966 चे कलर् 
36, 36अ. 

13) र्हाराष्ट्र स्थावनक कायदा 
आवण वनयर् 31 ब 34.  

14) शासन, र्हसलू व वन 
ववभागाकडील पवरपत्रक क्र. 
WTN-1099/CR-229/L-
4, वदनाांक 10/3/2000. 

15) शासन, र्हसलू व वन 
ववभागाकडील पवरपत्रक क्र. 
वतन/1099/सीआर-223/ 
ल-4, वदनाांक 9/7/2002 व 
त्यासोबतचे र्हाराष्ट्र अवि 
क्र. 21/2002. 
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16) शासन, र्हसलू व वन 
ववभागा कडील वनणमय क्र. 
वक्र्-2015/प्र.क्र.78/ज-
1-अ वदनाांक 13.4.2016. 

17)  र्ुांबई गौण खवनज उत्खनन      
       वनयर्, 1955 
18) र्हसलू व वन ववभागा कडील 

शासन वनणमय क्र गौखवन-
10/1014/प्र.क्र 500/ ख 

       वद. 21 र्े 2015. 
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मिसलू शाखा 
 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (ब)  
 

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील अविकारी व कर्मचारी याांच्या अविकाराचा  तपशील  
                                                     (क) 
अन.ु
क्र. 

पदनार् र्ौजदारी कतमव्ये कोणत्या कायदया/ वनयर्/ 
शासनवनणमय/ 

पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
 

वनरांक  
 
 
 

 
 

 
 

 
मिसलू शाखा 

 
 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (ब)  
 

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील अविकारी व कर्मचारी याांच्या अविकाराचा  तपशील  
                                          (ड) 
अन.ु
क्र. 

पदनार् अविकार अिमन्यायीक कोणत्या कायदया/ वनयर्/ 
शासन वनणमय/ 
पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
 
 

हनरंक 
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मिसलू शाखा 

 
कलम 4(1)(b)(iii) 

वनणमय प्रवक्रयेतील पयमवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदावयत्व वनस्श्चत करुन कायमपध्दतीचे प्रकाशन 
(कार्ाचा प्रकार/नाांव) 
कार्ाचे स्वरुप  :- 
सांबांिीत तरतदु :- 
अविवनयर्ाचे नाांव :- 
वनयर् :- 
शासन वनणमय:- 
पवरपत्रके :- 
कायालयीन आदेश 

अन.ुक्र. कार्ाचे स्वरुप कालाविी वदवस कार्ासाठी जबाबदार 
अविकारी 

अवभप्राय 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
वजल्हाविकारी कायालयाच्या 
स्तरावरुन येणारी प्रकरणे 
हाताळणे, छाननी करणे, 
अांवतर् पवरपणूम प्रस्ताव 
वजलहाविकारी याांचेकडून 
प्राप्त करुन घेवनू  पवरपणूम व 
वस्तवुनष्ट्ठ अहवाल सादर 
करणे. 

 
कालाविी वनस्श्चत 
केलेला नाही. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वलवपक, 
अ.का.,  
 
 तहसीलदार (र्हसलू) 
उप आयकु्त (र्हसलू) 
 
ववभागीय आयकु्त 
 
 
 
 

शासन अविवनयर् / 
वनयर्, शासन 
वनणमय, पवरपत्रके, 
आदेश याांचा 
आिार घेवनू 
प्रकरणाांचा वनपटारा 
केला जातो. 
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मिसलू शाखा 
      कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (अ) 

           नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण 
सांघटनाचे लक्ष                                                                                     (वार्थषक) आकडे लाखात 
अन.ु 
क्र. 

कार्/कायम कार्ाचे प्रर्ाण आर्थथक लक्ष अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1. र्हसलूी वसलुी शासनाने प्रत्येक  

वषी वदलेल्या 
इष्ट्टाांकानसुार 

  चाल ू वषी या ववभागार्ध्ये र्ाहे 
जलैु, 2020 अखेर रक्कर् रु. 
15337.32 लक्ष रुपये वसलुी 
करण्यात आलेली आहे.  

 
मिसलू शाखा 

  
कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (ब) 

कामाची कालमयादा  काम पणूण िोण्यासाठी 

 
अन.ुक्र. कार्/कायम वदवस/तास पणूम 

करण्यासाठी 
जबाबदार अविकारी तक्रार वनवारण 

अविकारी 
 
1 

 
वजल्हाविकारी कायालयाच्या 
स्तरावरुन येणारी प्रकरणे   
हाताळणे, छाननी करणे, 
अांवतर् पवरपणूम प्रस्ताव 
वजल  हाविकारी याांचेकडून 
प्राप्त करुन घेवनू  पवरपणूम व 
वस्तवुनष्ट्ठ अहवाल सादर 
करणे. 

 
 
 
 
 

 
कालाविी वनस्श्चत 
केलेला नाही. 

 
तहसीलदार 
(र्हसलू) 

 
उप आयकु्त 
(र्हसलू) 
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मिसलू शाखा 

कलम 4(1)(ब)(V)   नमनुा (अ) 
कार्ाशी सांबांवित शासन वनणमय/अविवनयर् 

अ
क्र 

सचूना पत्रकानसुार वदलेले ववषय 
 

वनयर् क्रर्ाांक व वषम अवभप्राय 
असल्यास 

1 2 3 4 
1. 1) सरकारी जवर्नीचे वबनशेती वाटप 

2) वबनशेती प्रयोजनासाठी शासकीय 
जवर्नीवरील अवतक्रर्णे 
3) शासनाचे िोरणात्र्क वनणमयासाठी सवम 
वजल्हयाांची र्ावहती एकवत्रत करुन प्रस्ताव 
सादर करणे. 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविवनयर्, 
1966 व र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
(सरकारी जवर्नीची ववल्हेवाट) वनयर्, 
1971 त्याखालील शासन वनणमय आदेश 
पवरपत्रके. 
 

 

2. 1) सरकारी जवर्नीचे शेतीसाठी वाटप 
2) शेतीसाठी केलेली शासकीय 
जवर्नीवरील अवतक्रर्णे 
3) वगम 2 िारण जवर्नीची ववक्री परवानगी 
4) अकृवषक परवानगी 
5) अनविकृत बाांिकार्े 
6) अकृवषक दर ठरववणे 
7) गाांवठाण ववस्तार योजना 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविवनयर्, 
1966 व र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू 
(सरकारी जवर्नीची ववल्हेवाट) वनयर्, 
1971 व त्या खालील शासन वनणमय 
आदेश/पवरपत्रके 
शासन, र्हसलू व वन ववभागाकडील 
वनणमय क्रर्ाांक एलईएन/1090/ सीआर-
171/ज-1, वदनाांक  28.11.1991 
र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू वनयर् पसु्स्तका 
खांड 2 पवरपत्रक 3 ,पवरच्छेद 78 ते 81 
व शासन र्हसलू व वन ववभागा कडील 
ठराव वदनाांक 8.9.83 

 

3. 1) खाजगी वने सांपादन कायदा  
 
2) वाळू  /रेती वनगमती नवीन िोरण व दगड 
खाणी उत्खनन बाबी 
 
3) वन जवर्नीवरील गौती कुरणाांच्या 
वललावाबाबत  
 
4) वन क्षेत्राच्या बदल्यात उपलब्ि       
झालेले क्षेत्र सांरक्षीत वने घोवषत 
करण्याबाबत 
 

 र्हाराष्ट्र खाजगी वने (सांपादन) 
अविवनयर्,  1975  
र्ुांबई गौण खवनज उत्खनन वनयर्, 
1955 
र्हाराष्ट्र गौणखवनज उत्खनन (ववकास 
व वववनयर्न)अविवनयर्, 2013 
शासन र्हसलू व वन ववभाग पवरपत्रक 
क्रर्ाांक.वटएजी-1089 /प्र.क्र.2161/र्-
11 वद.20.10.1989 
र्हसलू व वन ववभागाकडील पवरपत्रक 
क्रर्ाांक.एर्एलडी-3689/ प्र.क्र.45/ 
89/र्-3, वदनाांक 7.10.1991 
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4. 1) पीक पैसेवारी 
 
 
2) शासकीय येणे वसलुी 
 

3) पाणी टांचाई  
4) नैसवगकम  आपत्ती 

 

शासन ठराव क्रर्ाांक एससीवाय-
1387/प्र.क्र.157/र्-7 (1) वदनाांक 
4.3.89. 
 शासन, र्हसलू व वन ववभाग 
एससीवाय-2013/ प्र.क्र.207/र्-7, 
वदनाांक 3/11.2015. 
 
शासन पाप ुव स्व.वववनणमय क्रर्ाांक टांचाई 
-1099/प्र.क्र.12 पाप ु14, वदनाांक 
3.2.1999 

 

5. 1) वजल्हाविकारी याांचे वैयक्तीक कार्काज 
 
 
2) प्रादेवशक रे्र बदल, वाडयाांचे र्हसलू  
गाांवात रुपाांतर 
 
3) कायालयीन बैठका 
 
4) सवम कायालयाांची सार्ान्य तपासणी 
 
5) लेखा पवरक्षण अहवाल 

र्हसलू व वन ववभागाकडील ठराव 
क्रर्ाांक. आयएनएस /1060/ 
55362/जी,वद. 10.7.1966 
शासन पवरपत्रक क्रर्ाांक टीएससी-
1069/32(10) सी (स्पेशल) वद. 
8.8.1969 
शासन र्हसलू व वन ववभाग ठराव 
क्रर्ाांक आयएनएस/1069 
/2527/टी,वदनाांक 1.12.1971 

 

6. 1.  अविकार अवभलेख 
 
 
2. र्हाराष्ट्र  कुळ ववहवाट अविवनयम़, 
1948ची अांर्लबजावणी 
 
 
3. आवदवासीच्या अनाविकारे हस्ताांतवरत 
झालेल्या जवर्नी प्रत्यार्थपत कायद्याची 
अांर्लबजावणी 
 
 
 
 
 
4) आवदवासींच्या जवर्नीचे हस्ताांतरणाचे 
प्रकरणे  
 

र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविवनयर्, 
1966 चे कलर् 150, 151, 157 
 
र्हाराष्ट्र कुळववहवाट व शेतजर्ीन 
अविवनयर्, 1948 व त्या खालील 
शासन आदेश व पवरपत्रके 
 
 
 

र्हाराष्ट्र अनसुवूचत जर्ातींना जर्ीन 
प्रत्यार्थपत करणे अविवनयर्, 1974  
र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू (जन जातीच्या 
व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तीकडे 
भोगाविकार हस्ताांतरीत करणे ) वनयर्, 
1975 
  
र्हाराष्ट्र जर्ीन र्हसलू अविवनयर्, 
1966 चे कलर् 36 36 अ 
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मिसलू शाखा 

कलम 4(1)(ब)(V) नमनुा (ब) 
हवभागीय आयकु्त कोकण हवभाग, मिसलू शाखा 

 
 
 
 

अन.ु 
क्र. 

शासन वनणमया नसुार वदलेले ववषय शासन वनणमय क्रर्ाांक व वषम अवभप्राय 
(असल्यास) 

1 2 3 4 
1 सहकारी गहृवनर्ाण सांस्थाना जर्ीन 

देण्याच्या सांदभात  
शासन, र्हसलू व वन ववभागा कडील 
वनणमय क्र. एलसीएस-0606/प्र.क्र.54 
/ज-1 वद. 25.5.2007 

वजल्हा स्तरावरुन 
प्राप्त प्रस्ताव 
तपासनू / छाननी 
करुन अांवतर् 
र्ांजरूीस शासनाकडे 
सादर करण्यात 
येतात. 

2 जवर्न प्रदान अटी / शती प्रर्ाणे दोन 
वषात बाांिकार् न केल्यास सांस्थेच्या 
अडचणी जाणनू वजल्हाविकारी 
स्तरावर दोन वषाची बाांिकार् े
र्दुतवाढ देणे त्या सांदभात शासन 
वनदेशाप्रर्ाणे अविर्लु्य वसलु करणे 
दोन वषाच्या अविक कालाविीसाठी 
शासनास अहवाल सादर करणे व 
शासन र्ांजरूी नांतर र्दुत वाढ देणे 

शासन, र्. व वन ववभाग ठराव क्रर्ाांक 
एलएनडी-4857/169146/ अ-1 
वदनाांक 21.11.57  

वजल्हा स्तरावरुन 
प्राप्त प्रस्ताव 
तपासनू / छाननी 
करुन अांवतर् 
र्ांजरूीस शासनाकडे 
सादर करण्यात 
येतात. 

3 वववशष्ट्ठ प्रयोजनासाठी र्ांजरू करण्यात 
आलेल्या शासकीय भखूांडावरील 
इर्ारतीर्िील काांही भाग दसु-या 
अविक लाभदायी प्रयोजनासाठी 
वापरण्यास परवानगी देण्यासाठी 
आकारावयाच्या भईूभाडयाच्या अविक 
दरासांबांिीचे िोरण 

शासन, र्हस ूव वन ववभाग वनणमय 
क्रर्ाांक एलसीएल-1त086/2644/ 
प्र.क्र.196/ज-8 , वद.14.6.1988 
  

वजल्हा स्तरावरुन 
प्राप्त प्रस्ताव 
तपासनू / छाननी 
करुन अांवतर् 
र्ांजरूीस शासनाकडे 
सादर करण्यात 
येतात. 

4 शासकीय जवर्नीवर टीडीआर व्दारा 
चटई क्षेत्र वनदेशाांक वापरण्यास 
परवानगी देताना आकारावयाच्या 
अविकाराबाबत 

ज्ञापन क्रर्ाांक जवर्न-2698/प्र.क्र. 
7564/ज-3 वदनाांक 9.7.99 

वजल्हा स्तरावरुन 
प्राप्त प्रस्ताव 
तपासनू / छाननी 
करुन अांवतर् 
र्ांजरूीस शासनाकडे 
सादर करण्यात 
येतात. 
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मिसलू शाखा 
कलम 4(1)(ब)(V)   नमनुा (क) 

र्हसलू कार्ाशी सांबांिीत शासन पवरपत्रक 

अन.ुक्र. शासकीय पवरपत्रकानसुार वदलेले ववषय पवरपत्रक क्रर्ाांक व 
तारीख 

अवभप्राय (असल्यास) 

1. शैक्षवणक, रुग्णालय, दवाखाना व इतर 
सावमजवनक कार्ासाठी सवलतीच्या दराने 
जर्ीन देणे 

शासन र्हसलू व वन 
ववभाग क्र.एलआरएस 
1083/71134/ 
सीआर-3478/ग-6 
वदनाांक 8.2.1983 व 
वनणमय क्र.एलआरएस-
1092/प्र.क्र.87/ज-1 
वदनाांक 30.6.92 

वजल्हाविकारी 
स्तरावरुन प्राप्त 
प्रस्ताव तपासनू / 
छाननी अांती शासनास 
र्ांजरूी साठी सादर 
करण्यात येतात. 

2. स्थावन स्वरा्य सांस्था / र्हार्ांडळे याांना 
सावमजवनक कारणास्तव शासकीय जवर्नी 
र्ांजरू करणे. 

शासन र्हसलू व वन 
ववभागाकडील पवरपत्रक 
क्र.एलएनडी 
1083/2702/प्र.क्र. 
199/ग-5,वदनाांक 
4.2.83 

वजल्हाविकारी 
स्तरावरुन प्राप्त 
प्रस्ताव तपासनू / 
छाननी अांती शासनास 
र्ांजरूी साठी सादर 
करण्यात येतात. 

3. सरकारी जवर्नी रा्य शासनाचे इतर 
खात्याकडे वगम करण्याबाबत 
 

शासन र्हसलू व वन 
ववभागाकडील पवरपत्रक 
क्र.एलएनडी 
1071/185736/ग-2 
वदनाांक 9.9.1971 

वजल्हाविकारी 
स्तरावरुन प्राप्त 
प्रस्ताव तपासनू / 
छाननी अांती शासनास 
कायोत्तर र्ांजरूीसाठी 
सादर करण्यात येतात 
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मिसलू शाखा 

कलम 4(1)(ब)(V)  नमनुा (ड) 
              र्हसलू कार्ाशी सांबांवित कायालयीन आदेश / िोरणात्र्क पवरपत्रके 

 
अन.ु 
क्र. 

सचूना पत्रकानसुार वदलेले 
ववषय 

वनयर् क्रर्ाांक व वषम अवभप्राय (असल्यास) 

1 जवर्न / र्ुांबई शहर ,र्ुांबई 
उपनगर वजल्हा अवतक्रर्ण 
र्कु्त करण्यात आलेल्या व 
इतर शासकीय जवर्नीत 
सांरक्षणासाठी र्ुांबई र्हानगर 
प्रदेश ववकास प्राविकरणा कडे 
सोपववण्या बाबत 

शासन, र्हसलू व वन ववभाग 
पत्र क्रर्ाांक जवर्न-260587/ 
प्र.क्र.2107/ज-3,वद.3.2.2005 
क्रर्ाांक-र्शा/का-2/जवर्न-1/ 
कावव-263/05, वद.25.5.2005 

सदर शासन वनणमया 
प्रर्ाणे सवम शासकीय 
जवर्नीबाबत सांबांिीत 
वजल्हाविकारी याांना 
कायमवाही त्ववरत 
करणेस वनदेष देण्याांत 
आले आहेत. 

2 जर्ीन / कोकण ववभाग  
शासकीय  जवर्नीच्या 
ववतरणा बाबत सादर 
करावयाचे प्रस्तावाबाबत 
र्ागमदशमक सचूना  

ववभागीय आयकु्त कोकण ववभाग 
याांचेकडील पवरपत्रक क्रर्ाांक 
र्शा/काया-2/जवर्न-
1/प्र.क्र.180/04 वद. 29.7.2004 

सवम वजल्हाविकारी 
याांना कायमवाही 
करण्याबाबत सचूना 
देण्यात आलेल आहेत. 

3 ववभागीय आयकु्त कोकण 
ववभाग याच्या कायालयीन 
कार्काजा सांदभात 

ववभागीय आयकु्त कोकण ववभाग 
याांचेकडील पवरपत्रक  क्र.र्शा/ 
काया-2/प्रशासन /7/04 वदनाांक 
29.7.2004 

ववभागीय आयकु्त 
कायालयाांतील सवम 
शाखाप्रर्खुाांना  
कायमवाही करणे बाबत 
सचूना देण्याांत आल्या 
आहेत. 

4 वजल्हाविकारी / र्खु्य 
कायमकारी अविकारी, वजल्हा 
पवरषद याांचे कायालयाकडून 
आयकु्त कायालयाकडे 
होणारा पत्रव्यवहार 

ववभागीय आयकु्त कोकण ववभाग 
याांचेकडील अ. शा. पत्र क्र. 
र्शा/काया-2/प्रशासन/ 2004 
वदनाांक 29.9.2004 

ववभागातील सवम 
वजल्हाविकारी याांना 
कायमवाही करणेबाबत 
सचूना देण्याांत 
आलेल्या आहेत. 
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मिसलू शाखा 
कलम 4 (1)(ब)(v) नमनुा (इ) 

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयार्ध्ये उपलब्ि उस्तऐवजाची यादी 
अ.
क्र. 

दस्तऐवजाचा प्रकार ववषय सांबांिीत 
व्यक्ती/पदनार् 

व्यक्तीचे वठकाण  

1 1) ठाणे/रायगड/रत्नावगरी/कसिदुगूम या 
वजल्यातील अकृवषक प्रयोनाच्या 
जर्ीन र्ागणीच्या र्ांजरूीच्या 
सांदभातील सांवचका 

2) शासकीय जर्ीन बाब ववषयक 
र्ागणी सांदभातील शासन आदेश 
वनणमय पवरपत्रके याांच्या सांवचका 

जर्ीन बाब 1 श्री प्रववण एस. 
साळुांके, अव्वल 
कारकून 
 
 

र्हसलू शाखा ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग 
याांचे कायालय, कोकण 
भवन, पहीला र्जला, नवी 
र्ुांबई 

2 1) ठाणे/पालघर/रायगड/रत्नावगरी 
/कसिदुगूम या वजल्यातील कृवषक 
योजनाांच्या जर्ीन र्ागणीच्या 
र्ांजरूीच्या सांदभातील सांवचका 
भोगवटा वगम 2 च्या जर्ीन ववक्री 
परवानगी सांवचका 

2) प्रशासकीय जर्ीन बाब ववषयक 
र्ागणी 

3) खाजगी वने  

जर्ीन बाब 2 श्री. पी.एस. पवार 
अव्वल कारकून 
 

र्हसलू शाखा ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग 
याांचे कायालय, कोकण 
भवन, पहीला र्जला, नवी 
र्ुांबई 

3 1) र्ुांबई शहर व र्ुांबई उपनगर या 
वजल्यातील अकृवषक प्रयोनाच्या 
जर्ीन र्ागणीच्या र्ांजरूीच्या 
सांदभातील सांवचका 

2) शासकीय जर्ीन बाब ववषयक 
र्ागणी सांदभातील शासन आदेश 
वनणमय पवरपत्रके याांच्या सांवचका 

जर्ीन बाब 3 श्रीर्ती र्िरुा सांसारे, 
अव्वल कारकून 
(अवतरीक्त कायमभार)   

र्हसलू शाखा ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग 
याांचे कायालय, कोकण 
भवन, पहीला र्जला, नवी 
र्ुांबई 

4 1) सांदभातील शासन आदेश वनणमय 
पवरपत्रके याांच्या सांवचका 
ठाणे/पालघर/रायगड/रत्नावगरी 
/कसिदुगूम या वजल्यातील 
कुळववहवाट ववषयक बाबी 

कुळवहीवाट  श्री.सांतोष भोईर, 
अव्वल कारकून 
 
श्री.वर्कलद गोतसवेु 
अव्वल कारकून 

र्हसलू शाखा ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग याांचे 
कायालय, कोकण भवन, पहीला 
र्जला, नवी र्ुांबई 

5 1) र्ुांबई शहर, उपनगर, ठाणे, रायगड, 
रत्नावगरी, कसिदुगूम  

नैसर्थगक 
आपत्ती/टांचाई/
वसलुी 

श्रीर्. प्रवतभा लोहोटे, 
अव्वल कारकून 

र्हसलू शाखा ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग याांचे 
कायालय, कोकण भवन, पहीला 
र्जला, नवी र्ुांबई 

6 1) र्ुांबई शहर, उपनगर, ठाणे, रायगड, 
रत्नावगरी, कसिदुगूम  

प्रशासन 
कायालयातील 
बैठका,तपासण्या

श्री वर्कलद गोतसवेु 
अव्वल कारकून 

र्हसलू शाखा ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग 
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, लेखा पवरच्छेद 
अहवाल, 
वजल्हाविकारी 
याांच्या दैनांदीनी  

याांचे कायालय, कोकण 
भवन, पहीला र्जला, नवी 
र्ुांबई 



 32 

 
मिसलू शाखा 
कलम 4 (1) (अ) (vi) 

र्हसलू शाखा –कायालयार्ध्ये दस्तऐवजाची वगमवारी 

 
अ.क्र. ववषय दस्तऐवजाचा प्रकार 

नस्ती 
प्रर्खु बाबीचा 
तपवशलवार 

सरुवक्षत ठेवण्याचा 
कालाविी 

1 शासकीय जवर्न र्ांजरूी बाबत 
 

अ LND-1 कायर् 

2 भोगवटदार वगम 2 च्या जवर्नी ववक्री 
परवानगीचे आदेश 

अ LND 
26-A 

कायर् 

3 कायमवववरणपत्र 
 

क RCD  
53 A 

5 

4 अविनस्त कायालयाची सार्ान्य तपासणी 
 

ब ADM 
41 B 

30 

5 र्ाहीतीचा अविकार अविवनयर् 2005 
अन्वये प्राप्त अजम व अवपले 

क Information / C 5 

6 वजल्हाविकारी याांचे बैठकीचे इवतवतृ्त ब ADM  
RSD 33 

30 
 

7 वविानसभा/वविान पवरषद ताराककत/ 
अताराककत प्रश्न /लक्षवेिी सचूना/कपात 
सचूना इत्यादी  

ब ADM  
1C 

30 

8 कोकण ववभागातील वजल्हयाांर्िील 
प्राप्त झालेले तक्रार अजम/वनवेदन 

क RTS/TNC 
C 

05 

9 आवदवासी खातेदाराची जर्ीन वबगर 
आवदवासी खातेदारास ववक्री 
करण्यासाठी परवानगी देणेचा प्रस्ताव 

ब LND-31 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
 
 

मिसलू शाखा 
                                         कलम 4 (1)  (ब) (vii) 
 
कोकण ववभाग येथील ववभागीय आयकु्त कायालयाच्या पवरणार्कारक कार्ासाठी जनसार्ान्याांशी सल्ला 
र्सलत करण्याची व्यवस्था. 

 
अ.क्र. सल्लार्सलतीचा ववषय कायमप्रणालीचे 

ववस्ततृ वणमन 
कोणत्या 

अविवनयार्/ 
वनयर्ा/ 

पवरपत्रकाव्दारे 

पनुरावतृीकाल 

   
 
 
 
वनरांक 
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मिसलू शाखा 

 

             कलम 4 (1) (क) (vii) 
 
सवम सार्ान्य लोकाांशी सांबांवित र्हत्वाचे वनणमय व िोरणे याांची यादी प्रकाशना कवरता तयार करणे व ववतरीत 
करणे. 

                    -----------------------------------------------------------------------------     
हनरंक 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

मिसलू शाखा 
                          कलम 4 (1) (ड) (vii) 
 
 
            सवमसािारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय / अिमन्यायीक कार्काजाच्या प्रकाराची यादी 
तयार करणे. घेतलेल्या वनणमयाबाबत कायम करणाची र्ीर्ाांसा यापढेु देण्यात येईल असे जाहीर करणे.  
 

                     -----------------------------------------------------------------------------  
  हनरंक 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
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मिसलू शाखा 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (अ) 
कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयाच्या सवर्तीची यादी प्रकाशीत करणे 

अ.क्र. सवर्तीचे नाव सवर्तीचे 
सदस्य 

सवर्तीचे 
उद्दीष्ट्ट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसार्ान्याांसाठी 
खलुी आहे ककवा 

नाही 

सभेचा 
कायमवतृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

    
 

वनरांक 

   

                        
मिसलू शाखा 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (ब) 
  

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयाच्या अविनभाांची यादी प्रकाशीत करणे 

 
अ.क्र. अविसभेचे 

नाव 
सभेचे 
सदस्य 

सभेचे 
उद्दीष्ट्ट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसार्ान्याांसाठी 
खलुी आहे ककवा 

नाही 

सभेचा 
कायमवतृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

   वनरांक   
 
 

 

 
मिसलू शाखा 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (क) 
कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयाच्या परीषदाांची यादी प्रकाशीत करणे 

अ.क्र. परीषदेचे 
नाव 

सवर्तीचे 
सदस्य 

परीषदेचे 
उद्दीष्ट्ट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसार्ान्याांसाठी 
खलुी आहे ककवा 

नाही 

सभेचा 
कायमवतृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

   वनरांक  
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मिसलू शाखा 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (ड) 
कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयाच्या कोणत्याही सांस्थेची यादी प्रकाशीत करणे 

अ.क्र. सांस्थेचे नाव सांस्थेचे 
सदस्य 

सांस्थेचे 
उद्दीष्ट्ट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसार्ान्याांसाठी 
खलुी आहे ककवा 

नाही 

सभेचा 
कायमवतृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

   वनरांक    
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मिसलू शाखा  
कलम 4 (1)(ब)(IX)  

कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयातील अहिकारी व कमणचारी यांची नावे पते्त व 
माहसक वेतन 

 

अ.
क्र. 

पदनार् अविकारी/कर्मचारी याांचे 
नाव 

वगम रुज ूवदनाांक दरुध्वनी क्र. र्ाहे जलैू 
2020 चे 

ढोबळ वेतन 
रक्क्र् रुपये 

1 तहसीलदार (र्हसलू) 
 

श्री. दयालकसग ठाकूर वगम 1 17/8/2020 27578003 56,800/- 

2 नायब तहसीलदार (र्हसलू) 
 

श्री ववजय वरकार् े वगम 2 1/9/2016 ----“---- 64,000/- 

3 लघलेुखक  श्री.य.ू बी. गडरी वगम 3 9/7/2012 ----“---- 53,500/- 

4 अव्वल कारकून श्री.एर्. एर्. गोतसवेु वगम 3 2/6/2012 ----“---- 40,600/- 

5 अव्वल कारकून श्री. पी.एस. पवार  वगम 3 11/11/2013 ----“---- 38,300/- 

6 अव्वल कारकून श्री. सांतोष भोईर वगम 3 1/6/2012 ----“---- 44,800/- 

7 अव्वल कारकून श्री. प्रववण साांळूके वगम 3 16/9/2014 ----“---- 37,200/- 

8 अव्वल कारकून  श्रीर्. र्णृाल कदर् वगम 3 23/06/2017 ----“---- 44,400/- 

9 अव्वल कारकून श्रीर्ती  र्िरुा सांसारे वगम 3 06/06/2017 ----“---- 37,200/- 

10 अव्वल कारकून वकसन एस. दिुाळ 
 

वगम 3 7/6/2013 ----“---- 34,000/- 

11 वलपीक श्री. सांतोष के. सोनावणे वगम 3 10/5/2016 ----“---- 26,000/- 

12 वलपीक श्री सवतष चव्हाण वगम 3 1/6/2018 ----“---- 23,800/- 

13 वशपाई श्री.के.डी.पाटील 
(से.वन.वद. 30/9/2018) 

वगम 4 पद वरक्त  पद वरक्त 

14 वशपाई श्री.एस.जी.ठाकूर वगम 4 23/11/1989 ----“---- 35,400/- 

15 वशपाई श्री.के.एर्.बनकर वगम 4 27/11/1989 ----“---- 35,400/- 
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मिसलू शाखा 
 कलम 4 (1)(ब)(X)   
हवभागीय आयकु्त, कोकण भवन कायालयातील अहिकारी व कमणचाऱयांची वेतनाची हवस्ततृ माहिती 

प्रकाशीत करणे. 
अ
.क्र 

वगम वेतन रुपरेषा इतर अनजेु्ञय भते्त 
वनयवर्त (र्हागाई 

भत्ता, घरभाडे भत्ता, 
शहर भत्ता) 

प्रसांगानसुार 
(जसे प्रवास 

भत्ता) 

ववशेष (जसे 
प्रकल्प भत्ता, 

प्रवशक्षण भत्ता) 
1 2 3 4 5 6 

1 वगम 1 अपर वजल्हा. 
एक पद 

 र्.भ. 17 % 
घ.भ. 24 % 
श.प.ूभ.. 300/- 

वनयर्ानसुार  

2 वगम 1 (क.श्रे.) 
तहवसलदार एक पदे 

 र्.भ. 17 % 
घ.भ. 24 % 
श.प.ूभ.. 300/- 

वनयर्ानसुार  

3 वगम 2 नायब 
तहवसलदार एक पद 

 र्.भ. 17 % 
घ.भ. 24 % 
श.प.ूभ.. 300/- 

वनयर्ानसुार  

4 वगम 3 अव्वल 
कारकून सहा पद 

 र्.भ. 17 % 
घ.भ. 24 % 
श.प.ूभ.. 300/- 

वनयर्ानसुार  

5 वगम 1 लघलेुखक 
(वन.श्रे.) एक पद 

 र्.भ. 17 % 
घ.भ. 24 % 
श.प.ूभ.. 300/- 

वनयर्ानसुार  

6 वगम 3  
र्हसलू सहाय्यक 
 तीन पदे 

 र्.भ. 17 % 
घ.भ. 24 % 
श.प.ूभ.. 300/- 

वनयर्ानसुार  

7 वगम 1 वाहन चालक 
एक पद 

 र्.भ. 17 % 
घ.भ. 24 % 
श.प.ूभ.. 300/- 

वनयर्ानसुार  

8 वगम 4 वशपाई  03 पदे  
1 पद वरक्त 

 र्.भ. 17 % 
घ.भ. 24 % 
श.प.ूभ.. 300/- 

वनयर्ानसुार  
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मिसलू शाखा 

    कलम 4 (1) (ब) (xi)  

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयाचे र्ांजरु अांदाजपत्रक व खचाचा तपशील                          
याची ववस्ततृ र्ावहती प्रकाशीत करणे.  
 
0 अांदाजपत्रकाच्या  प्रतीचे प्रकाशन 
0 अनदुानाच्या ववतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशऩ 
 
अ.क्र. अांदाजपत्रकीय 

शीषाचे वणमन 
अनदुान वनयोवजत वापर 

(क्षेत्र व कार्ाचा 
तपशील) 

अविक अनदुान 
अपेवक्षत असल्यास 

रुपयात 

अवभप्राय 

    
 

वनरांक 

  

 
मिसलू शाखा 

     कलम 4 (1) (ब) (xii)  नमनुा (अ) 

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील अनदुान वाटपाच्या कायमक्रर्ाची                        
कायमपध्दती 2020-21 या वषासाठी प्रकाशीत करणे. 
 
0 कायमक्रर्ाचे नाांव. 
0 लाभाथीच्या पात्रता सांबांिीच्या अटी व शती. 
0 लाभ वर्ळण्यासाठीच्या अटी. 
0 लाभ वर्ळण्यासाठीची कायमपध्दती. 
0 पात्रता ठरववण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र. 
0 कायमक्रर्ार्ध्ये वर्ळणा-या लाभाची ववस्ततृ र्ावहती. 
0 अनदुान वाटपाची कायमपध्दती. 
0 सक्षर् अविका-याचे पदनार्. 
0 ववनांती अजासोबत लागणारे शलु्क. 
0 इतर शलु्क 
0 ववनांती अजाचा नर्नुा. 
0 सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदापत्राांची यादी. (दस्तऐवज/दाखले) 
0 जोड कागदपत्राचा नर्नुा. 
0 कायमपध्दती सांदभात तक्रार वनवारणासाठी सांबांवित अविका-याचे पदनार्. 
0 तपवशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ि वनिी (उदा. वजल्हा पातळी, तालकुा पातळी,      गाव पातळी) 
0 लाभाथीची यादी खालील नर्नु्यात.
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मिसलू शाखा 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (ब) 

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त .कायालयातील अनदुान कायमक्रर्ाअांतगमत लाभाथीची                     
ववस्ततृ र्ावहती प्रकाशीत करणे. 
 

योजना / कायमक्रर्ाचे नाांव 

अ. 
क्र. 

लाभाथीचे नाांव व पत्ता अनदुान/ लाभ 
याची रक्कर् / 

स्वरुप 

वनवड पात्रतेचे वनकष अवभप्राय 

   
हनरंक 

  
 
 
 
 

 
 

मिसलू शाखा 
कलम 4 (1) (ब) (xiii) 

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील वर्ळणा-या/सवलतीचा परवाना याची चाल ू वषाची 
तपवशलवार र्ावहती. 
 
परवाना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार - 

अ
.क्र 

परवाना 
िारकाचे नाव 

परवान्याचा 
प्रकार 

परवाना 
क्रर्ाांक 

वदनाांक 
पासनू 

वदनाांक 
पयमन्त 

सािारण 
अटी 

परवान्याची 
ववस्ततृ 
र्ावहती 

    
 

हनरंक 
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मिसलू शाखा 

                                     कलम 4 (1) (ब) (xiv) 

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील र्ावहतीचे इलेक्रॉनीक स्वरुपात साठववलेली र्ावहती 
प्रकाशीत करणे. (चाल ूवषाकरीता). 
 
अ.क्र. दस्तऐवजाचा प्रकार ववषय कोणत्या 

इलेक्रॉवनक 
नर्नु्यात 

र्ावहती 
वर्ळववण्याची 

पध्दत 

जबाबदार 
व्यक्ती 

   
 
 

हनरंक 
 
 

   

 

मिसलू शाखा 

  कलम 4 (1) (ब) (xv) 

कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयात उपलब्ि सवुविाांचा तक्ता प्रकाशीत करणे 
उपलब्ि सवुविा. 
 

 भेटण्याच्या वेळे सांदभात र्ावहती 
 वेबसाईट ववषयी र्ावहती 
 कॉलसेंटर ववषयी र्ावहती. 
 अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ि सवुविाांची र्ावहती. 
 कार्ाच्या तपासणीसाठी उपलब्ि सवुविाांची र्ावहती 
 नर्नेु वर्ळण्याबाबत उपलब्ि र्ावहती 
 सचूना र्लकाची र्ावहती. 
 ग्रांथालय ववषयी र्ावहती. 

 
अ. 
क्र. 

सवुविेचा प्रकार वेळ कायमपध्दती वठकाण जबाबदार व्यक्ती 
 / कर्मचारी 

तक्रार 
वनवारण 

      
(सार्ान्य शाखेशी 

सांबांिीत) 
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मिसलू शाखा 
कलम 4 (1)(ब)(xvi) 

 
कोकण भवन येथील ववभागीय आयकु्त कायालयातील शासकीय र्ावहती अविकारी/ सहाय्यक 

शासकीय र्ावहती अविकारी/अवपलीय प्राविकारी (तेथील लोक प्राविकारीच्या कायमक्षेत्रातील) याांची ववस्ततृ 
र्ावहती प्रकाशीत करणे. 
क. 

अहपलीय अहिकारी 
अ. 
क्र. 

अवपलीय 
अविकारीचे नाांव 

पदनार् कायमक्षेत्र पत्ता/र्ोन ई-र्ेल याांच्या 
अविनस्त 
शासकीय 
र्ावहती 

अविकारी 
1 श्री. दयालकसग 

ठाकूर. 
तहसीलदार 
(र्हसलू)                                                                                                                                     
आयकु्त 
कायालय 
कोकण ववभाग 
नवी र्ुांबई 

र्हसलू 
शाखा 
 
 
 
 
 
 
 

ववभागीय आयकु्त 
कायालय कोकण 
ववभाग नवी र्ुांबई  
27578003 

rbkonkan@ 
gmail.com 

 

 
शासकीय माहिती अहिकारी/सिाय्यक माहिती अहिकारी 

 
अ.क्र  शासकीय र्ावहती 

अविकारी याांचे 
नाव  

पदनार्  कायमक्षेत्र  पत्ता/ र्ोन  ई-र्ेल  अवपलीय 
अविकाऱ्याांचे 
नाव 

1  
श्री. ववजय वरकार्े 
 

नायब 
तहसीलदार 
(र्हसलू) 
ववभागीय 
आयकु्त  

कोकण ववभाग 

र्हसलू 
शाखा 

 

ववभागीय आयकु्त 
कायालय कोकण 
ववभाग, नवी र्ुांबई.  
27578003 

 
 
rbkonkan@ 
gmail.com 

 
श्री. सांदीप 
चव्हाण 

सहाय्यक शासकीय 
र्ावहती अविकाराचे नाांव 

पदनार्  कायमक्षेत्र  पत्ता/ र्ोन  ई-र्ेल   

2 श्री. सांतोष भोईर अव्वल 
कारकुन 

र्हसलू 
शाखा  

वरील प्रर्ाणे  वरील प्रर्ाणे  --- 

 



 43 

 
 
 
 

हवभागीय आयकु्त कोंकण हवभाग यांचे कायालय 
कोंकण भवन, पहिला मजला, सी.बी.डी. बेलापरू, नवी मुंबई 400614. 

 दरुध्वनी क्र : 022-27571517, 022-27578003  फॅक्स क्र : 022-27571516  
 ई-मेल : rbkonkan@gmail.com  konkandcr@gmail.com 

                    क्र.र्शा/काया 8/टेनन्सी-1/आर.टीआय 17 र्.ुर्ा./20     
                     वदनाांक  :-         /09/2020. 
 
 
अनौपचाहरक पत्रान्वये सामान्य शाखेकडे सस्नेि रवाना. 
  

ववषय :- माहितीचा अहिकार अहिहनयम, 2005 
         वनयर्4(1)(ब) नसुार 1 ते 17 बाबींची र्ावहती  
             एकवत्रत  करुन वेबसाईटवर प्रवसध्द करणेबाबत. 
 
 सांदभम :- आपलेकडील पत्र क्र.साशा/काया-9/र्.र्ाअ/1-17 बाबींची 
              र्ावहती/2020, वदनाांक :04/09/2020.  
 

 
        उपरोक्त ववषयास अनसुरुन सांदर्थभय पत्रान्वये र्ागववण्यात आलेली र्ावहतीचा अविकार 

अविवनयर्, 2005 चे  वनयर् 4(1)(बी), तसेच कलर् क(1)(क) व कलर् 4(ख) नसुार 1 ते 17 र्दु्याांची 

र्ावहती या सोबत सादर करण्यात  येत आहे.  

 

  (दयालससग ठाकूर) 
       तिसीलदार (मिसलू),कोंकण हवभाग 
 

प्रत :- र्ा. जर्ाबांदी आयकु्त आवण सांचालक भुवर् अवभलेख (र्.रा्य) पणेु याांना र्ावहतीस्तव सादर. 
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 हटपणी                                                 वदनाांक :21/12/2018 

 
ववषय :- माहितीचा अहिकार अहिहनयम, 2005 
         वनयर्4(1)(ब) नसुार 1 ते 17 बाबींची र्ावहती  
             एकवत्रत  करुन वेबसाईटवर प्रवसध्द करणेबाबत. 
 

मे. सहवनय सादर, 

                उपरोक्त ववषयाच्या अनषुांगाने उप आयकु्त सार्ान्य याांचेकडील वदनाांक 22/11/2018  

च्या पत्राचे अवलोकन होणेस ववनांती आहे.    उक्त पत्रान्वये कळववल्यानसुार  र्ावहतीचा अविकार 

अविवनयर्, 2005 चे  वनयर् 4(1)(बी), तसेच कलर् क(1)(क) व कलर् 4(ख) नसुार 1 ते 17 

र्दु्याांची र्हसलू शाखेकडील र्ावहती सार्ान्य शाखेकडे पाठववण्यासाठी तयार करुन सोबत ठेवली 

आहे.  

  वटपणी र्ान्य झाल्यास सोबत सार्ान्य शाखेस पाठववण्याकरीता ठेवलेल्या  प्रारुप 

अनौपचावरक पत्रावर स्वाक्षरी होण्यास ववनांती आहे.  

 

अ.का 

 

         नायब तहसीलदार (र्हसलू) 
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