
                                      कलम 2 एच नमुना (अ) 
शासकीय िवभागाचे नांव :- महसूल व वन िवभाग 

 

कलम-2 (एच) a/b/c/d 
 

अ. . लोक ािधकारी सं था सं था मुखाचे पदनाम िठकाण/प ा 

 

1. 

 
िवभागीय आयु त, कोकण 
िवभाग 
(भूिम परामय दा शाखा) 

 
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग 
अपर आयु त, कोकण िवभाग 
मुंबई(भूिम परामय दा शाखा) 

 
जुने सिचवालय, 
1 ला मजला, फोट, 
मुंबई-32 

 



कलम 2 एच नमुना (ब) 

शासनाकडून पुरेसा िनधी ा त लोक ािधकारी सं थांची यादी 

 

शासकीय िवभागाचे नांव :- महसूल व वन िवभाग 
 

कलम-2 (एच) (i)(ii) अंतगत 
 

अ. . लोक ािधकारी सं था सं था मुखाचे पदनाम िठकाण/प ा 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

लागू नाही 

 

 



कलम (1) (b) (i) 

मुंबई येथील िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग काय लयातील काय व कत ये यांचा 
तपिशल 

 

काय लयाचे नांव    :- िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग यांचे काय लय    
 मुंबई 
 

प ा      :- जुने सिचवालय, 1 ला मजला, िव तार इमारत, फोट, 
मुंबई – 32 
 
शासकीय िवभागाचे नांव   :- िवभागीय आयु त व अपर आयु त, कोकण िवभाग 
यांचे िनयं णातील     (भूिम परामय दा शाखा) 
 
कोण या मं ालयातील खा याचेअिधन त :- महसूल व वन िवभाग  
 
काय े      :- कोकण िवभाग 
 
भौगोिलक     :- मुंबई शहर िज हा, मुंबई उपनगर िज हा, ठाणे िज हा, 

      पालघर िज हा, रायगड िज हा, र नािगरी िज हा,  
       सधुदुग िज हा 

 
काय नु प     :- भौगोिलक माणे 
 
िवभागाचे येय/धोरण    :- महारा  शेत जमीन (जमीन धारणेची कमालमय दा) 
      अिधिनयम 1961 अंतगत दाखल झालेली अिपले /   
फेरतपासणी अज यावर िनणय देणे 
 
 
सव संबंिधत अिधकारी/कमचारी :- 1) ी.मनोज शं.गोहाड, िवशेष काय अिधकारी  
(भूिम परामय दा शाखा)    2) ीमती ए.एन.ढोबळे, अ वल 

कारकून 
       3) ीमती एस.एस.गांगण, िलिपक 
       4) ी.आर.एस.जाधव, िशपाई 



 
 
 

काय .. 

 

1. िवशेष काय अिधकारी (िसल ग) महारा  शेत जिमन (जमीन धारणेची कमाल मय दा) 
अिधिनयम, 1961 अंतगत करावयाची कामे 
मा.िवभागीय आयु त यांचेकडे दाखल झाले या 
अिपलासंबंधीचे काम.े 

2. अ वल कारकून महारा  शेत जिमन (जमीन धारणेची कमाल मय दा) 
अिधिनयम, 1961 अंतगत करावयाची कामे 
मा.िवभागीय आयु त यांचेकडे दाखल झाले या 
अिपलासंबंधीची कामे. 

3. िलपीक महारा  शेत जिमन (जमीन धारणेची कमाल मय दा) 
अिधिनयम, 1961 अंतगत करावयाची कामे 
मा.िवभागीय आयु त यांचेकडे दाखल झाले या 
अिपलासंबंधीचे कामे 

4. िशपाई काय लय उघडणे व बंद करणे, विर ठां या 
सुचनेनुसार कामे करणे 
 

 

कामाचे िव तृत व प   :- मा. िवभागीय आयु त यांचेकडे दाखल होणारी  
          अिपले/फेरतपासणी अज चे कामकाज हे अध याियक  

व पाचे (Quasi Judicial) असतात.  
  



िवषय       कलम 
 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग 
 
1) महारा  शेत जमीन (जमीन धारणेची  : 45 व 45 अ 
कमाल मय दा) अिधिनयम 1961  
2) मालम ेचा तपिशल     :  शासकीय जागा आहे 
3) उपल ध सेवा : महारा  शेत जमीन (जमीन धारणेची  

कमाल मय दा) अिधिनयम 1961 
अंतगत करावयाची कामे िसल ग 
शाखेकडे दाखल झाले या 
अिपल/फेरतपासणी अज बाबत 
संबंिधतांना सुनावणीची यो य संधी 
देवून गुणव ेनुसार िनकाल देणे, 
काय लयात उपल ध असले या 
संिचका मधील मािणत ती अजदार 
यां या मागणी माणे िनयमानुसार 
पुरिवणे, अिपल/फेरतपासणी अज 
दाखल करतांना संबंिधतांना 
आव यक ती मािहती देणे, सुनावणीस 
हजर नसले या प कारांना पुढील 
तारखेची मािहती देणे, वकील/प कार 
यांना यां या मागणीनुसार 
तपासणीसाठी संिचका ता काळ 
उपल ध क न देणे. 

  



सं थे या संरचना मक त याम ये 
काय े ाचे येक तरावरचे तपिशल 
 

1) िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग :- दाखल झाले या अिपल/फेरतपासणी अज ची  
व अपर आयु त, कोकण िवभाग  सुनावणी  घेवून िनणय घेणे. 
 

2) िवशेष कायअिधकारी  :- शासनाने मागिवलेली करणे मािहतीसह तयार करणे,  
भूमी परामय दा                                      करणांबाबतचा ैमािसक अहवाल शासनास सादर  
करणे. महारा  शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल  
मय दा) अिधिनयम 1961 अंतगत मा.अपर आयु त  
कोकण िवभाग यांचेकडे दाखल झाले या अिपला 
संबंधीचे काम. 

 

3) अ वल कारकुन   :- महारा  शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मय दा)  
अिधिनयम 1961 अंतगत करावयाची  कामे, 
मा.िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचेकडे 
दाखल झाले या अिपलासंबंधीचे काम.े 

 

4) िलपीक/टंकलेखक   :- टपालाची आवक-जावक न द वही ठेवणे, प  
यवहार  

टंकिलिखत करणे, अिभलेख क ात पाठिव यां या 
कागदप ांची / संिचकेची यादी तयार करणे. 

 

5) िशपाई    :- काय लय उघडणे व बंद करणे, विर ठां या 
सुचनेनुसार  

कामे करणे. 
 

काय लयीन दुर वनी व वेळा  :- दुर वनी मांक-22831086 
      वेळ सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पयत 
सा ताहीक सु ी व िविश ट सेवेसाठी :- सा ताहीक सु ी - रिववार तसेच 
ठरिवले या वेळ    2 रा व 4 था शिनवार 
      िविश ट वेळ - 1) थिगती अज वर सुनावणी 
        स. 11.00 ते 12.00 
        2) िनयिमत सुनावणी स. 12.00 
पासून 



सं थेचा ा प त ता 
मा.िवभागीय आयु त 

 

िवशेष काय अिधकारी (िसल ग) 
(1) 

 

      अ वल कारकून  िलिपक   िशपाई 
(1)                              (1)                           (1) 

 
 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना  अ 
 

िवभागीय आयु तकोकण यांचे मुंबई येथील काय लयातील  यांचे िनयं णातील अिधकारी व 
कमचारी यां या अिधकारांचा तपिशल 

अ 
अ. . पदनाम अिधकार-

आ थक 
कोण या काय ा/िनयम/ 
शासन िनणय/ पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

1 िवशेष काय अिधकारी 
(भूिम परामय दा) 

लागू नाहीत 
 

 

ब 
अ. . पदनाम अिधकार- शासकीय कोण या 

काय ा/िनयम/ 
शासन िनणय/ 
पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

1 िवशेष काय अिधकारी 
(भूिम परामय दा) 

अिधन त कमचा-यां या 
िकरकोळ रजा मंजूर 
करणे 

 
             -- 

 
      -- 
 

 

क 
अ. . पदनाम अिधकार-

फौजदारी 
कोण या काय ा/िनयम/ 
शासन िनणय/ पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

1 िवशेष काय अिधकारी 
(भूिम परामय दा) 

लागू नाहीत 
 

 



ड 

अ.
 

पदनाम अिधकार-
अध यायीक 

कोण या 
काय ा/िनयम/ 
शासन िनणय/ 
पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

1 िवशेष काय 
 अिधकारी 

(भूिम 
परामय दा ) 

- - िवभागीय आयु त हे यायालय चालिवतात. 
सव अिधकार यांना आहेत. िवशेष काय 
 अिधकारी (भूिम परामय दा) हे  
मा.िवभागीय आयु त यां या सुचनेनुसार 
काम करतात. 

 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना ब 
 

अ. . पदनाम कत ये कोण या काय ा/िनयम/ 
शासन िनणय/ 
पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

1 
 
 
 

िवशेष काय 
 अिधकारी 

(भूिम 
परामय दा ) 

शासनाने मागिवलेली करणे 
मािहतीसह तयार करणे, 

करणांबाबतचा ैमािसक 
अहवाल शासनास सादर 
करणे.  महारा  शेत जमीन 
(जमीन धारणेची कमाल 
मय दा) अिधिनयम, 1961 
अंतगत मा. अपर आयु त 
कोकण िवभाग यांचेकडे 
दाखल झाले या अिपला 
संबंिधचे काम ेकरणे. 

 
 
             -- 

 
 

-- 

 



कलम 4 (1) (b) (iii) 

 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग, मु ंबई यांचे काय लयातील िनणय ि येतील पयवे ण 
व जबाबदारीचे उ रदायी व िन चत क न कायप दतीचे काशन 

 (कामाचा कार व नाव ) 

 

कामाचे व प 
संबंिधत तरतुद 
अिधिनयमाचे नांव 
िनयम 
शासन िनणय 
पिरप के 
काय लयीन आदेश   
 

िवभागीय आयु त व अपर आयु त हे संबंिधत काय ानुसार 
दाखल झालेली अिपले / फेरतपासणी अज चालिवतात व या 
म ये वत: िनणय घेतात. सदर करणांत मुदतीत िनणय 
घे यांत येतात. 

 
अ. . कामाचे व प कालावधी िदवस कामासाठी जबाबदार अिधकारी अिभ ाय 

     
  
  



कलम 4 (1) (b) (iv) नमुना  अ 
 

  नमु याम ये कामाचे किटकरण 
 
संघटनाचे ल  ( वा षक )  
अ. . काम/काय कामाचे माण आ थक ल  अिभ ाय 

 

लागू होत नाही 
 

 
 

कलम 4 (1) (b) (iv) नमुना  ब 
 
कामाची कालमय दा ----- काम पूण हो यासाठी 

 
येक कामाची कालमय दा 

अ. . काम/काय कामाचे माण आ थक ल  अिभ ाय 
 

लागू होत नाही 
 

 
 

  



कलम 4 (1) (b) (iv) नमुना  अ 
 

िवभागीय आयु त व अपर आयु त कोकण िवभाग, मु ंबई यांचे यायालयांत चालणा-या 
अपील/फेरतपासणी अज चे कामाशी संबंिधत िनयम/अिधिनयम 

 

अ. . सुचना प कानुसार िदलेले िवषय िनयम मांक व वष अिभ ाय 
(अस यास) 

1 महारा  शेत जिमन (जमीन धारणेची 
कमाल मय दा) अिधिनयम 1961 

सव अपील कलम 45 
व 45अ या अनुषंगाने 

 

 
 

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना  ब 
 

िवभागीय आयु त / अपर आयु त कोकण िवभाग, मुंबई यांचे यायालयांत चालणा-या 
कामाशी संबंिधत शासन िनणय 

 

अ. . शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व 
तारीख 

अिभ ाय अस यास 

उपरो त नमुना अ माणे 
 

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना  क 
 

िवभागीय आयु त / अपर आयु त कोकण िवभाग, मु ंबई यांचे यायालयाशी संबंिधत 
पिरप के 

 

अ. . सुचना प कानुसार िदलेले िवषय पिरप क मांक व तारीख अिभ ाय अस यास 
उपरो त नमुना अ माणे 

 

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना  ड 
 

िवभागीय आयु त / अपर आयु त कोकण िवभाग, मुंबई यांचे यायालयात चालणा-या 
कामाशी संबंिधत काय लयीन आदेश/ धोरणा मक पिरप के 

 
अ. . िवषय मांक व तारीख  अिभ ाय (अस यास) 

उपरो त नमुना अ माणे 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना  इ 
 
 

िवभागीय आयु त / अपर आयु त कोकण िवभाग, मु ंबई यांचे यायालयाशी संबंिधत 
द तऐवजांची यादी 

 
अ.

. 
द तऐवजाचा कार िवषय संबंिधत य ती 

/ पदनाम 
य तीचे िठकाण (उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास) 

1 आरसीडी-34 (एच)(बी) इएनटी, लम, 
ईपी व 

एमआरसीअे 

अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  

2 आरसीडी-34(बी) इएलएन व 
आ स 

अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  

3 एलएनड य-ू29 आरटीएस अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  
4 युएलसी-बी(6) युअेलसी अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  
5 एलएनए-26(अे)(बी) एनएए,एलएनडी 

व एलएनए 
अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  

6 आरई ही-113(बी) एमएनएल अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  
7 एलआरडी-45(9) (बी) ड यूटीपी अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  
8 पीओएल-11(बी) िपपीएल अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  
9 हीपीटी-35(सी) हीपी अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  
10 एलआर-34(बी) एफओआर अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  
11 एएलएन-23(बी) िर टोरेशन, वतन 

 
अिभलेख पाल कोकण भवन, अिभलेख क  

 
  



कलम 4 (1) (ब) (vi)  
 
 

िवभागीय आयु त / अपर आयु त कोकण िवभाग यांचे मु ंबई येथील िवभागीय 
काय लयाम ये द तऐवजांची यादी 

 
अ.

. 
िवषय द तऐवजाचा कार/ 

न ती /म टर 
न दपु तक/  हाऊचर 
इ यादी 

मुख बाबी तपिशलवार सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

1 कमचा-यांची हजेरी हजेरी पट कमचा-यांची नांवे/हजेरी/ 
रजा इ. 

 

2 रोख पु तक ( मािणत 
त ची तपासणी व फी 

तसेच वेतन 
वाटपाबाबत) 

रोख पु तक, चलने व 
पावती पु तक 

प कारांनी मागणी 
केले या त ची फी व 
तपासणी केले या 
संिचकाबाबत तपासणी फी 
तसेच कमचा-यांना वेतन 
वाटप के याबाबतचा 
तपशील 

 

3 मािणत ती अज ची संिचका   
4 अिपल/फेरतपासणी 

अज ची न दवही 
तपिशलवार रिज टरे प कारांचे नांवे व प े 

तसेच आ हानीत आदेश 
 

5 आवक-जावक आवक-जावक न द 
वहया व हात रवान या 

आवक जावक टपालाची 
न द 

 

6 पो टेज ट ँप  ट ँप रिज टर ट ँप वापराचा तपिशल  
7 सुनावणी या तारखा तारखांची डायरी प कारांची नांवे व करण 

मांक 
 

 
  



कलम 4 (1) (ब) (vii)  
 

िवभागीय आयु त/अपर आयु त यांचे मु ंबई येथील काय लया या पिरणाम कारक 
कामासाठी स ला मसलत कर याची यव था 

 

अ. . स ला 
मसलतीचा िवषय 

काय णालीचे 
िव तृत वणन 

कोण या 
अिधिनयमा/िनयमा/पिरप का दारे 

पुनरावृ ीकाल 

     
लागू नाही 

 
कलम 4 (1) (ब) (viii)नमुना - अ 
 

िवभागीय आयु त/अपर आयु त यांचे मु ंबई येथील काय लया या सिमतीची यादी  
कािशत करणे 

 
अ. . सिमतीचे 

नांव 
सिमतीचे 
सद  य 

सिमतीचे 
उ ी टे 

िकती वेळात 
घे यात येते 

सभा जन  
सामा यांसाठी 

खुली आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

       
लागू नाही 

 
 

कलम 4 (1) (ब) (viii)नमुना - ब 
 

िवभागीय आयु त/अपर आयु त यांचे मु ंबई येथील काय लया या अिधसभांची यादी  
कािशत करणे 

 

अ. . अिधसभेचे 
नांव 

सभेचे 
सद  य 

सभेचे 
उ ी टे 

िकती वेळात 
घे यात येते 

सभा जन  
सामा यांसाठी 

खुली आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

       
लागू नाही 

 



कलम 4 (1) (ब) (viii)नमुना - क 
 

िवभागीय आयु त/अपर आयु त यांचे मु ंबई येथील काय लया या पिरषदांची यादी  
कािशत करणे 

 
अ. . पिरषदेचे 

नांव 
पिरषदेचे 
सद  य 

पिरषदेचे 
उ ी टे 

िकती वेळात 
घे यात येते 

सभा जन  
सामा यांसाठी 

खुली आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

       
लागू नाही 

 
 
कलम 4 (1) (ब) (viii)नमुना - ड 
 

िवभागीय आयु त/अपर आयु त यांचे मु ंबई येथील काय लया या सं थेची यादी  
कािशत करणे 

 
अ. . सं थेचे नांव सं थेचे 

सद  य 
सं थेचे 
उ ी टे 

िकती वेळात 
घे यात येते 

सभा जन  
सामा यांसाठी 

खुली आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

       
लागू नाही 

 
  



कलम 4 (1) व (ix) 
 
 

मु ंबई येथील िवभागीय काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची नांवे व प े व मािसक 
वेतन 

 
अ.

. 
पदनाम अिधका-यांचे नांव/ 

कमचां-यांचे नांव 
व
ग 

जु िदनांक दूर वनी 
मांक/फॅ स
/इमेल 

एकुण 
वेतन 
( .) 

1  िवशेष काय 
अिधकारी 

 (भूिमपरामय दा) 
 

ी.मनोज शं. गोहाड 1 01/06/2015 22831086 92,016 

2 अ वल कारकून ीम.ए.एन.ढोबळे 
 

3 07/06/2016 22831086 32,601 

3 िलपीक/ 
टंकलेखक 

ीम.एस.एस.गांगण 
 

3 28/05/2013 22831086 28,237 
 

4 िशपाई ी.आर.एस.जाधव 
 

4 26/12/2014 22831086 30,368 

 
  



कलम 4 (1) व (ix) 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग मु ंबई येथील यांचे काय लया या अिधकारी व            
कमचा-यांची वेतनाची िव तृत मािहती काशीत करण े

 
अ.  वग वेतन परेषा इतर अनु ेय भ  े

   िनयिमत (महागाई 
भ ा,घरभाडे भ ा,शहर 

भ ा) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे 
क प भ ा, 

िश ण भ ा) 
      

लागू नाही 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (xi) 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग मु ंबई येथील यांचे काय लयाचे मंजूर अंदाजप क व 
खच चा तपिशल याची िव तृत मािहती काशीत करण े

 
  अंदाज प का या ितचे काशन 
 अनुदाना या िवतरणा या ितचे काशन 

 
अ. . अंदाज प कीय 

िशष चे वणन 
अनुदान िनयोिजत वापर 

( े  व कामाचा 
तपिशल) 

अिधक अनुदान 
अपेि त अस यास 

पयात 

अिभ ाय 

      
लागू नाही 

 
  



कलम 4 (1) (ब) (xii)नमुना - ब 
 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचे मु ंबई येथील काय लयातील अनुदान 
वाटपा या काय मां या काय प दती सन 2005 या वष साठी काशीत करणे 

 
 काय माचे नांव      :- लागू नाही 
 लाभाथ या पा ता संबंधी या अटी व शत    :- लागू नाही 
 लाभ िमळ यासाठी या अटी     :- लागू नाही 
 लाभ िमळ यासाठीची कायप दती    :- लागू नाही 
 पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले कागदप   :- लागू नाही  
 काय माम ये िमळणा-या लाभाची िव तृत मािहती  :- लागू नाही 
 अनुदान वाटपाची कायप दती    :- लागू नाही 
 स म अिधका-याचे पदनाम     :- लागू नाही 
 िवनंती अज सोबत लागणारे शु क    :- लागू नाही 
 इतर शु क       :- लागू नाही 
 िवनंती अज चा नमुना     :- लागू नाही 
 सोबत जोडणे आव यक असले या कागदप ांची यादी :- लागू नाही 

(द तऐवज/दाखले) 
 जोड कागदप ांचा नमुना     :- लागू नाही 
 कायप दती संदभ त त ार िनवार यासाठी संबंिधत  :- लागू नाही  
    अिधका-याचे पदनाम 
 तपिशलवार व येक तरावर उपल ध िनधी  :- लागू नाही 

       (उदा. िज हा पातळी, तालुका पातळी व गाव पातळी) 
 लाभाथ ची यादी खालील नमु यांत  

 

कलम 4 (1) (ब) (xii)नमुना – ब 
 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचे मु ंबई येथील काय लयातील अनुदान 
काय मा अंतगत लाभाथ ची िव तृत मािहती काशीत करण े

 

योजना/काय माचे नांव 
अ. . लाभाथ चे नांव व त ता अनुदान/लाभ यांची 

र कम/ व प 
िनवड पा तेचे िनकष अिभ ाय 

     
लागू नाही 



कलम 4 (1) (ब) (xiii) 
 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचे मु ंबई येथील काय लयातीलिमळणा-या 
/सवलतीचा परवाना याची चालु वष ची तपिशलवार मािहती 

 
परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार 
 
अ. . परवाना धारकाचे 

नांव 
परवा याचा 

कार 
परवाना 

मांक 
िदनांका 
पासून 

िदनांका 
पयत 

साधारण 
अटी 

परवा याची 
िव तृत अटी 

        
लागू नाही 

 
 

कलम 4 (1) (ब) (xiv) 
 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचे मु ंबई येथील काय लयातीलमािहतीचे इले ोिनक 
व पात साठिवलेली मािहती काशीत करणे, चालु वष  किरता 

 
अ . . द तऐवजाचा 

कार 
िवषय कोण या 

इले ोिनक 
नमु यात 

मािहती 
िमळिव याची 

प दती 

जबाबदार 
य ती 

      
लागू नाही 

 
  



कलम 4 (1) (ब) (xv) 
 

 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचे मु ंबई येथील काय लयातील अपर आयु त यांचे 
अिपल शाखेत उपल ध सुिवधांचा त ता 

 

उपल ध सुिवधा 
 

 भेट या या वेळे संदभ त मािहती 
 अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती 
 सुचना फलकांची मािहती 

 

अ.
. 

सुिवधेचा कार वेळ कायप दती िठकाण जबाबदार 
य ती/कमचारी 

त ार 
िनवारण 

1 थिगती अज ची 
सुनावणी 

11.00 
ते 
12.00 

वत: प कारांनी 
कवा यांचे 
वकीला माफत 
मा.आयु त/ 
अपर आयु त 
यांना भेटणे 

िवभागीय 
आयु त, 
अपर 
आयु त 
कोकण 
िवभाग 
यांचे 
दालन 

नायब तहिसलदार 
(अिपले) 
 

िवभागीय 
आयु त, 
अपर 
आयु त 

2 अिभलेख 
तपासणीसाठी 
उपल ध क न 
देणे 

9.45 
ते 
 5.30 

फी भ न घेऊन 
मागणीनुसार 
तपासणीसाठी 
संिचका उपल ध 
क न देणे  

अपर 
आयु त 
कोकण 
िवभाग 
यांचे 
काय लय 

1.नायब 
तहिसलदार 
(अिपले) 
2.संबंिधत 
अ वल कारकून 

िवभागीय 
आयु त, 
अपर 
आयु त 

3 अिपल/ 
फेरतपासणी 
अज दाखल 
करताना लागू 
होणा-या फी/ 
कागदप ाबाबत 

9.45 
ते  
5.30 

सुचना फलकावर 
मािहती नमुद केली 
आहे. तथािप 
प कारां या 
मागणीनुसार 
मािहती पुरिव यांत 
येते. 

िवभागीय 
आयु त 
कोकण 
िवभाग 
यांचे 
काय लय 

अ वल कारकून िवभागीय
आयु त 

 
 



कलम 4 (1) (ब) (xvi) 
 

 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचे मु ंबई येथील काय लयातील आयु त व अपर 
आयु त, कोकण िवभाग यांचे अिपल शाखेचे शासकीय मािहती अिधकारी /सहा यक 

शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (लोक ािधकारी या काय े ातील) याची 
िव तृत मािहती कािशत करण.े 

 

अ - शासकीय मािहती अिधकारी 
अ.

. 
शासकीय मािहती 
अिधका-याचे 
नांव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1. ीमती 
ए.एन.ढोबळे 

अ वल 
कारकून 
(िसल ग) 

कोकण 
िवभाग 

जुने सिचवालय 
िव तार इमारत, 
1ला मजला, फोट, 
मुंबई 32 
दुर वनी 
22831086 

ceilingkon
kan@gma
il.com 

नायब 
तहिसलदार 
(अिपले) 

 
ब-सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
अ.

. 
सहा यक 
शासकीय मािहती  
अिधका-याचे नांव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1. ीमती 
एस.एस.गांगण 

िलिपक कोकण 
िवभाग 

जुने सिचवालय िव तार 
इमारत, 1 ला मजला, 
फोट, मुंबई 32,  दुर वनी 
22831086 

ceiling
konka
n@gm
ail.co
m 

नायब 
तहिसलदार 
(अिपले) 

 
क - अिपलीय अिधकारी 
अ.

. 
अिपलीय 
अिधका-याचे नांव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 ी. एस.एम.मांडे 
 

नायब 
तहिसलदार 
(अिपले) 

कोकण 
िवभाग 

जुने सिचवालय िव तार 
इमारत, 1 ला मजला, 
फोट, मुंबई 32,  
दुर वनी 
22831086 

ceiling
konka
n@gm
ail.co
m 

-- 



 
 

कलम 4 (1) (क)  
 
 

 

िवभागीय आयु त/अपर आयु त यांचेकडून िनणय व धोरणे ठरिवली जात नाहीत यामुळे ही 
बाब लागू नाही. 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (xvi) 
 
 

 

िवभागीय आयु त/अपर आयु त यांचे काय लयामाफत प कार व यांचे वकीलांसाठी 
अिपल/फेरतपासणीसाठी लागणा-या कागदप  व कोट फी ट ँपबाबतची मािहती या माणे 
थिगती अज या सुनावणीबाबतची वेळेची मािहती काय लया या दशनी भागावर सुचना 

फलकावर िस द केलेली आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


