माहितीचा अधिकार
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कलम 2 एच - नमुना (अ)

माहिती

विभागिार लोक प्राधिकारी याांची यादी
शासककय विभागाचे नाि - कुळ कायदा शाखा जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर
कलम 2 (एच) ए/बी/सी.डी
अ.क

लोकप्राधिकारी संस्था

1

कुळ •कायदा शाखा

2

कुळ •कायदा शाखा

संस्था प्रमुखाचे पदनाम

ÁÖß ×™ü ¯Öß ¤üÖê¸üÛú¸ü
अपर चिटणीस सोलापूर

श्रीमती के. पी भोसले

अव्िल

कारकून

हिकाण/पत्ता
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर

3

कुळ •कायदा शाखा

श्री डी एल कट्टीमनी ललपीक

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापरू

4

कुळ •कायदा शाखा

श्रीमती एस.डी िािि ललपीक

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर

6

कुळ •कायदा शाखा

श्री एस िे बनसोडे, लशपाई

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर

कलम 2 एच - नमुना (ब)

शासनाकडून पुरेसा ननिी प्राप्त लोकप्राधिकारी सांस्थाची यादी

शासकीय विभागाचे नाि - कुळ •कायदा शाखा जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर
•कलम 2 (एच) (1) (2) अांतगात

अक्

लोकप्राधिकारी संस्था

1

कुळ • कायदा शाखा

2
3

संस्था प्रमख
ु ाचे पदनाम
अपर धचटणीस, प्रथम
अपीलीय अधिकारी

हिकाण/पत्ता
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर

कुळ • कायदा शाखा

अव्िल कराकून िन माहहती

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर

कुळ • कायदा शाखा

ललपीक सहाय्यय्यक माहहती

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर
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अधिकारी
अधिकारी

1

कलम 4 (1)(बी )(1)

1.

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेतील काये ि कताव्ये
कायाालयाचे नाि

2.

पत्ता

3.

कायाालय प्रमुख

4
5

शासककय विभागाचे नाि
कोणत्या मांत्रालयीन खात्याच्या
अधिनस्त

6

विलशष्ठ काये

याांचा तपशील

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर (कु काशाखा)

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापरू

अपर जिल्हाधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी (महसूल
महसूल ि िन विभाग

महसूल ि िन विभाग ल 7 कायाक्षेत्र सोलापूर जिल्हा
भौगोलीक सोलापूर- कायाानूरूप- कुळ कायदा

कुळ कायदा, ितनी िमीन, लसलीांग िमीनी विषयक
कामकाि करणे

7

विभागाचे ध्येय / िोरण

कुळ कायदा ि शेत िलमन न्यायाधिकरण अधिननयम 1948
ि महाराष्र शेतिमीन(िमीन िारणेची कमाल मयाादा)
अधिननयम 1961 ि विविि ितन कायदे याबाबत

8

िोरण

कुळ कायदा ि शेत िलमन न्यायाधिकरण अधिननयम 1948
ि महाराष्र शेतिमीन(िमीन िारणेची कमाल मयाादा)

अधिननयम 1961 ि विविि ितन कायदे याबाबतची तक्रारी
ननरसन िमीन विक्रीस परिानगी.
9

सिा सांबांिीत कमाचारी

10

कायाालयीनकामकाि/काये

11

कामाचे विस्तुत स्िरूप

1अव्िल कारकून, 2 ललपीक, 1 लशपाई
शासककय कामकाि

कुळ िहहिाट बाबी, इनाम िमीन, महार ितनी िमीनी,
खरे दी विक्री परिानगी दे णेबाबतचे कामकाि, लसलीांग

कलमान्िये लमळालेल्या िमीनीचे विक्री परिानगी दे णेबाबतचे
कामकाि.
12

मालमत्तेचा तपशील /इमारत
ि िागेचा तपशील

13
14

उलपब्ि सेिा
सांस्थेच्या सांरचनात्मक तक्या
मध्ये कायाक्षेत्राचे प्रत्येक

शासककय इमारत जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापरू
-----------अपर जिल्हाधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी/ अपर धचटणीस/
अ.का./ ललपीक

स्थरािरचे तपलशल
15
16

कायाालयीन दरु ध्िनी क्र ि िेळ 273120 विस्तार क्र.138 - सकाळी 9.45 ते
साप्ताहहक सुट्टी ि विलशष्ट

कायाालयीन िेळेत/ शासनाने िाहीर केल्या प्रमाणे

सेिेसाठी ठरविलेली िेळ
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साांय 5.45

2

कलम 4(1)(ब)(2) नमुना अ

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर, येथील कुळ कायदा शाखेतील अधिकारी ि कमाचारी याांच्या
अधिकाराचा तपशील

अ.

पदनाम

अधिकार- आधथाक

कोणत्या कायद्या/

क्र.

अलभप्राय

ननयमा/ शासन
ननणाय/

1

अपर
जिल्हाधिकारी

पररपत्रकानस
ू ार

अनुदान िाटप

महाराष्र शेत

अनतररक्त ठरविण्यात

िमीन(ि.िा.क.म

आलेल्या िमीनीचा

) अधि.1961

मोबदला म्हणून िमीन

अतांगत
ा विविि
लेखालशषा 6003,
2049,3475,547

मालकास दे ण्यात येणारी
मुद्दल/ व्यािाची रक्कम

तहलसलदार/ उपकोषागार

5 खालील

अधिकारी याांचे मार्ात

अनुदान शासन

अदा केली िाते.

ननणाय ल-7
कडील

2.

अपर
जिल्हाधिकारी

दे िस्थानास पेटा खात्याची

दे िस्थान इनाम

रक्कम अदा करणे

अांतगात मांदीराचे

ब

अपर

तहलसलदार याांचे मार्ात

पुिारी याांना

सदर दे िस्थानाचे पुिारी

जिल्हाधिकारी

ननणायानूसार

मुांबई कुळ िहहिाट ि शेत

महाराष्र िमीन

िमीन न्यायाधिकरण

महसूल

अधिननयम 1948 मिील

अधिननयम 1966

कलम 32 ते 32 आर मिील

चे कलम 226

कोणतेही प्रकरण/ केस िगा

(1) 226 (2)

करणेबाबत आपल्या स्ित:च्या

अन्िये

र्ाईल िरुन काढून त्या

प्रकरणािर ननणाय दे ण्यास
Destop/123/mahiti adhikar

3

झालेले अनुदान

हदिाबत्तीसाठी
अनुदान शासन
2

शासनाकडून प्राप्त

याांना िाटप केले िाते.

सक्षम असलेल्या, दय्यु यम

असलेल्या कोणत्याही महसूल
अधिकाऱ्याकडे ननणायासाठी

पाठविणेत ककांिा प्रकरण िगा
करणे/ प्रकरण काढून घेिन
ू

स्ित: हाताळणे ककांिा त्यािर
ननणाय घेण्यास सक्षम
असलेल्या अन्य महसल
ू

अधिकाऱ्याकडे प्रकरण िगा
ननणायाकरीता पाठविणे
3.

अपर
जिल्हाधिकारी

तहलसलदार याांचे

महाराष्र िमीन

कायाालय/उपविभागीय

महसूल

अधिकारी याांचे कायाालय

अधिननयम 1966

इत्यादी कायाालयाची तपासणी

चे कलम 7

करणे

मिील
तरतुदीनुसार
क

अ.क्र.

पदनाम

अधिकार - र्ैिदारीी्र

कोणत्या कायद्या/

अलभप्राय

ननयमा/ शासन
ननणाय/
1

अपर धचटणीस
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पररपत्रकानस
ू ार

ननरां क

ननरां क

4

ननरां क

ड
अ.

पदनाम

अधिकार - र्ैिदारीी्र

कोणत्या कायद्या/

क्र.
1

अलभप्राय

ननयमा/ शासनननणाय/
अपर
जिल्हाधिकारी

पररपत्रकानस
ू ार

1 कुळ िहहिाटीबाबत
अपीले ि

मांब
ु ई कुळ िहहिाट ि

शेतिमीन अधिननयम

कुळ कयदयाचे

जिल्हास्तरािरील

1948 चे कलम मिील

चालिणेबाबत

पयािेक्षीय कामकाि ि

तरतुदीनुसार

तहलसलदार/उपवि

कु.का. कलम 43

केसेस

भागीय अधिकारी

अन्िये िमीन विक्रीस

याांना अधिकारी

परिानगी

याांना प्रदान
करण्यात आलेले
आहे .

2.

अपर

अनतररक्त ठरविण्यात

महाराष्र शेतिमीन

जिल्हाधिकारी

आलेल्या िमीनीमध्ये

(िमीन िारणेची कमाल

केसेस चालविणेचे

सुट लमळणेबाबत ची

मयाादा) अधिननयम

अधिकार ज्यात्या

प्रकरणे

1961 चे मिील
तरतुदीनुसार

या प्रकरणी

उपविभागीय
अधिकारी याांना
प्रदान करण्यात
आलेले आहे त.
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5

कलम 4 (1)(ब)(2) नमुना (ब)

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर, येथील कुळ कायदा शाखेतील अधिकारी ि कमाचारी याांच्या
कताव्याचा तपशील

अ

पदनाम

कताव्ये

कोणत्या कायद्या/ ननयमा/

क्र
1

अपर
जिल्हाधिकारी

शासन ननणाय/ पररपत्रकानस
ू ार

1. मांब
ु ई कुळ िहहिाट

मांब
ु ई कुळ िहहिाट ि

अधिननयम 1948 मिील
तरतुदीनूसार प्राप्त

शेतिमीन अधिननयम 1948

झालेल्या

तक्रारीचे ननपटारा करणे.

मिील तरतुदीनुसार

2. कमाल िमीन िारणा

2. विविि ितन कायद्याखालील

कायदा 1961 मिील कलम

निीन शतीच्या िमीनीच्या विक्रीस

29 ि त्याखालील ननयम

परिानगी दे णे, नविन शतीच्या
िमीनीबाबत शताभांग ननयमानुकुल
करणेबाबतची सांधचका हाताळणे.
3.

कमाल िमीन िारणा कायदा

1961 अन्िये शासनाने ठरिून

हदलेल्या उद्जष्टाप्रमाणे अनतररक्त

1962 मिील ननयम - 12 अ
ते ड-1
3. क्रमाांक आयसीएच
422000/प्रक्र.190/ल-7 महसूल
ि िन विभाग मांत्रालय मुांबई
-32 हदनाांक 3 िुलै 2002

िमीनीचे भुमीहीनाांना िाटप

4. महाराष्र शासन महसूल ि

अनतररक्त िमीनीबाबत प्राप्त

क्रमाांक/ितन/1099/प्र.क्र./223/

झालेले खरे दी विक्रीचे प्रकरणे

ल -4 हदनाांक 9 िुलै 2002

करणेबाबतची सांधचका हाताळणे

गुणित्तेनुसार तपासन
ू कृषीक/
अकृषीक कारणास्ति िमीन
विक्रीस परिानगी दे णे.
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6

िन विभागाकडील पररपत्रक

विविि ितन कायदा.

अलभप्राय

कलम 4 (1) (ब) (3)

ननणाय प्रकक्रयेतील पयािेक्षण ि िबाबदारीचे उत्तरदाईत्ि ननजचचत करून कायापध्दतीचे प्रकाशन
(कामाचा प्रकार ि नाि)
कामाचे स्िरूप

-:

सांबांिीत तरतुद

-:

अधिननयमाचे नाि :- पयािेक्षीय
ननयम

-:

पररपत्रके

-:

कायाालयीन आदे श -:
अ.क्र

कामाचे स्िरूप

कालाििी हदिस

.
1

कामासाठी िबाबदार

अलभप्राय

अधिकारी
ननरां क

ननरां क

ननरां क

ननरां क

कलम 4(1)(ब)(4) नमुना -अ

नमुन्यामिील कामाचे प्रकटीकरण
संघटनाचे लक्ष (वार्षिक)
अ.क्र
1

काम/ काया

आधथाक लक्ष

•कामचे प्रकरण

या शाखेची सांबांिीत नाही.

ननरां क

ननरां क

अलभप्राय
ननरां क

•कलम 4 (1)(ब) (4) नमुना - (ब)
कामाची कालमयाादा --------------------------------- •काम पुणा होणेसाठी.
प्रत्येक कामची कालमयािदा
अ.क्र

कामा/ काया

.
1

हदिस / तास पूणा

िबाबदार अधिकारी

करण्यासाठी
अशी बाब नाही.

Destop/123/mahiti adhikar

तक्रार ननिारण
अधिकारी

-

-

7

-

कलम 4 (1)(ब)(5) नमुना (अ)

कुळ कायदा र्वषयक कामांशी
अ.
क्र
1

सांबांधित ननयम/ अधिननयम

सच
ु ना पत्रकानस
ु ार हदलेले र्वषय

ननयम क्रमांक व वषि

1. मांब
ु ई कुळ िहहिाट अधिननयम 1948

1. मांब
ु ई कुळ िहहिाट शेत

2. विविि ितन कायदयाखालील निीन

2. मुांबई परिाना आणण कुलकणी ितन

मिील तरतद
ु ीनस
ु ार ननपटारा करणे.

शतीच्या िमीनीचे मा.आयुक्त पुणे याांचे

(असल्यास)
िमीनअधिननयम 1948

अधिननयम 1950 (इनाम िगा - 5)

पूिा परिानगीने िमीन विक्रीस परिानगी

3.हद.बॉम्बे सव्हीस इनाम ऍ़ब्युलेशन

ननयमानुकूल करणेबाबतची सांधचका

4. हद महाराष्र रे जव्हन्यू पटे ल

3. कमाल िमीन िारण कायदा 1961

5 . हद बॉम्बे इन्र्ररअर जव्हलेि

दे णे निीन शतीच्या िमीनीबाबत शताभांग
हाताळणे.

अन्िेय

शासनाने ठरिून हदलेल्या

उद्जष्टयाांप्रमाणे अनतररक्त िमीनीचे

ऍ़क्ट 1953 (इनाम िगा - 6अ)
ऍ़ब्युलेशन ऍ़क्ट 1958 (4)

ऍ़ब्युलेशन ऍ़क्ट 1958 (इनाम िगा 6ब )

भूमीहीनाांना िाटप करणे, बाबतची सांचीका

3) कमाल िमीन िारणा कायदा

हाताळणे अनतररक्त िमीनीबाबत प्राप्त

1961 मिील कलम 29 ि त्या

झालेल खरे दीचे विक्रीचे प्रकरणे कृषीक

खालील ननयम 1962

अकृषीक कारणास्ति िमीन विक्रीस
परिानगी दे णे.
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कलम 4 (1)(ब)(5) नमुना (ब)

अ.
क्र

1.

शासनय ननणियानस
ू ार

कुळ कायदा कामाशी संबंिीत शासन ननणिय
शासन ननणिय क्रमांक व वषि हदनांक

हदलेले र्वषय

मुांबई कुळ िहहिाट
अधिननयम 1948

अभिप्राय (असल्यास)

मुांबई कुळ िहहिाट अधिननयम 1948
मिील तरतुद

मिील तरतुदी नुसार
कारिाई करणे

2

विविि ितनी निीन
शतीच्या िमीनीबाबत

1. महाराष्र शासन महसल
ू

ििनविभागाकडील पररपत्रक क्रमाांक

विक्रीस परिानगी दे णे / ितन/1099/प्रक्र/223/ल-4 हदनाांक 9 िुलै
झालेला शता भांग
ननयलमत करणे

20022.शासन महसल
ू ि िनविभागाकडील

पररलशष्ट क्र एल.एन.डी 1368 /12844/बी/
हदनाांक 1/9/1968

3. महाराष्र शासन महसल
ू ि िनविभाग

याांचेकडील शासन ननणाय क्र. ितन 2002/
प्रक्र/100/ल-4 हदनाांक 17 िुलै 2008

चालू बािार भािाचे 50 टक्के

रक्कम आकारूनिमीन विक्रीस
परिानगी दे णे, निीन शतीच्या
िमीनीबाबत शताभग
ां चालू

बािारभािाचे 62/1/2 ते 75 टक्के
अनजिात रक्कम आकारून झालेला
शताभग
ां व्यिहार ननयमानक
ु ूल

करता येतो. महार ितन िमीनी
िगळता इतर ितन िमीनी

बाबतचे उपरोक्त नमद
ु अधिकार

सांबि
ां ीत तहलसलदार याांना आहे त.

3.

कमाल िमीन िारणा

क.ि.िा.कायदा 1961 मिील कलम 29 ि

लसलीांग कायद्यान्िये लमळालेल्या

अनतररक्त िमीनीबाबत

अ ते ड-1 क्रमाांक आयसीएच 422000/प्र क्र

ककां िा तो शेती व्यिसाय चालू

कायदा 1961 अन्िये,
प्राप्त झालेले

खरे दीविक्रीचे प्रकरणे
कृषीक, अकृषीक

त्याखालील ननयम 1962 मिील ननयम 12
190/ल-7 महसल
ू ि िन विभाग मांत्रालय
मब
ुां ई 32 हदनाांक 3 िुलै 2002

कारणास्ति िमीन

सिान याांचे प्रमाणपत्रानस
ु ार चालू
बािार भािाचे 50 टक्के रक्कम
दे ता येत.े

कमाल िलमन िारणा

शासन महसल
ू ि िन विभाग मांत्रालय मब
ुां ई

शासनाने ठरिन
ू हदलेल्या

हदनाांक 16/6/2005

कायदा 1961 अन्िये

ठे िणेस असमथा असल्याचे लसव्हील

आकारून िमीन विक्रीस परिानगी

विक्रीस परिानगी दे णे.

4.

िमीनीबाबत िारकाचे िय 65

याांचेकडील क्र. सांककणा 1405/प्रक्र/81/ल-7

उहद्दष्टाप्रमाणे अनतररक्त
िलमनीचे भम
ू ीहीनाांना

िषााकरीता िे उहदष्ट हदलेले असते
त्याप्रमाणे भम
ू ीहीन शेतमिरू /मािी
सैननक ि इतर लाभाथी याांना
िमीनीचे िाटप करून उहदष्ट

िाटप करणे.

Destop/123/mahiti adhikar

मा. आयक्
ु त पण
ु े याांनी प्रत्येक

साध्य करणेचे अनष
ां ाने कायािाही
ु ग
करणेत येत.े

9

कलम 4 (1)(ब)(5) नमुना (क)

अ.
क्
1.

सच
ु ना पत्रकानस
ु ार

कुळ कायदा कामाशी संबंिीत पररपत्रके
पररपत्रक क्रमांक व हदनांक

अभिप्राय (असल्यास)

हदलेले र्वषय

विविि ितनाची

1) शासन पररपत्रक क्रमाांक ितन

निीन शतीच्या

/1099 /प्रक्र / 223 /ल-4 हदनाांक 9

रक्कम आकारून िमीन विक्रीस

िल
ु ै 2002.

परिानगी दे णे, निीन शतीच्या

िमीनीबाबत विक्रीस
परिानगी दे णे/झालेला
शताभांग ननयलमत
करणे.

2. शासन पररपत्रक ि महसूल ि िन
विभाग क्र डब्ल्यूटीएन / 1099 /पक्र
/229 /ल-4 हद.10/3/2000.

चालू बािार भािाचे 50 टक्के

िमीनीबाबत शताभांग चालू बािार
भािाचे 62/1/2 ते 75 टक्के

अनािीत रक्कम आकारून झालेला
शताभांग व्यिहार ननयमानक
ु ू ल करता
येतो.

3.उपआयुक्त (महसूल)पुणे विभाग पुणे
याांचे कडील पररपत्रक की् मह /2/ितन
/आरआर / 751/09 हदनाांक

मिार वतन जमीनीस र्वक्री
परवानगी दे णेबाबत

शासन पररपत्रक महसूल ि िन

29/9/2009

विभाग

क्र.डब्ल्युटीएन/1099/प्रक्र/229 ल-4

4.आयुक्त कायाालय पुणे याांचक
े डील

हदनाांक 10/3/2000 मिील हदलेल्या

/14

पररसरातील इतर ितनदार प्रचनाधिन

पत्र क्र.मह

/ ितन/आरआर / 902

हद.22/9/2014 नुसार मा.

जिल्हाधिकारी याांना विक्रीस परिानगी
अधिकारी

दे ण्यात आलेबाबत.

सुचनेनुसार गािाच्या 5 ककलोमीटर
िमीन खरे दी घेणेस इच्छुक आहे त
ककांिा कसे याबाबत दिांडीचा उतारा
प्रकरणी सामील करणे. याबाब
स्थानीक ित्ृ तपत्रातुन िाहीर

प्रलसध्दीकरण या पररपत्रकात
हदलेल्या नमन्
ु याप्रमाणे करणे ि
िाहहरातीचा

खचा परिानगी

मागणाऱ्या व्यक्तीने भरणे.

Destop/123/mahiti adhikar

10

कलम 4 (1)(ब)(5) नमुना (ड)

अ.क्र.

विषय

--

--

कुळ कायदा कामाशी संबंिीत पररपत्रकेआदे श/िोरणात्मक पररपत्रके
•क्रमाांक ि हदनाांक •

अलभप्राय (असल्यास)

--

अधिननयमाप्रमाणे पयािेक्षीय
कामकाि

क कलम 4 (1)(ब)(5) नमुना (इ)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेमध्ये उपलब्ि दस्तएैििाची यादी.
सांबांधित

अ.क्र विषय

व्यक्तीचे हठकाण

व्यक्ती/पदनाम
1.

अनतररक्त िलमनीचे

तहलसल कायाालय

िाटपाची नोंदिही

• कुळ िहहिाट शाखा

केंद्र शासनाच्या माहहतीच्या अधिकार अधिननयमाांतगात 2005 अांमलबिािणी
•कलम 4 (1) (अ)(6)
जजल्िाधिकारी कायािलय सोलापरू येथील कुळ कायदा शाखेमध्ये उपलब्ि दस्तऐवजाची वगिवारी
अ.क.

1.

दस्तऐवजाचा र्वषय - कुळ कायदा/ भसलींग/ वतन बबक्री परवाना

विषय

कुळ कायदा

विषयाचा तपशील

कुका कलम 43 ला पात्र असलेल्या
िमीनीसांबांिी खरे दी- विक्री

दस्तऐििाचा प्रकार

सरु क्षक्षत

नस्ती/मस्टर/नोंद

ठे िण्याचा

िही इ.

•कालाविी

अ अलभलेख

कायम

अ अलभलेख

कायम

अ अलभलेख

कायम

परिानगी
2.

लसललांग

लसलीांग निीन शतीच्या िमीनीची
खरे दी विक्रीस परिानगी बाबत.

3.

इनाम िमीनी

विविि इनाम ितनी निीन

विक्री परिानगी

शतीच्या िमीनीचे खरे दी विक्रीस

/पुनद
ा ान आदे श

परिानगीबाबत.
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कलम 4 (1) (ब)(7)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेच्या पररणामकारक कामासाठी िन
सामान्याशी सल्लामसलत करण्याची व्यिस्था

अ.

सल्लामसलतीचा विषय

क्र.

1

कायाप्रणालीचा

कोणत्या

विस्तत
ृ िणान

अधिननयम/ननयम/पररपत्रका

ननरां क

ननरां क

ननरां क

पन
ू राित्ृ तीकाल

व्दारे
ननरां क

कलम 4 (1) (ब)(8) न ् नमुना (अ)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापरू येथील कुळ कायदा शाखेच्या सलमतीची यादी प्रकाशीत करणे
अ.क

सलमतीचे नाि

सलमतीचे

सलमतीचे

ककती िेळा

सभा

सदस्य

उहदष्ट

घेण्यात

िनसामान्यासाठी

येत.े

खल
ु ी आहे ककांिा
नाही.

1

ननरां क

ननरां क

ननरां क

ननरां क

ननरां क

सभेचा •
कायाित्ृ ताांत
(उपलब्ि)
ननरां क

कलम 4(1)(ब)(8) - नमन
ु ा (ब)

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापरू येथील कुळ कायदा शाखेच्या अधिसभाांची यादी प्रकाशीत करणे
अ.क्र. अधिसभेचे सभेचे
1.

सभेचे

ककती िेळा

नाि

सदस्य

उहदष्ट

घेण्यात येते

ननरां क.

ननरां क

ननरां क

ननरां क

सभा िनसामान्यासाठी

सभेचाकायाित्ृ ताांत

ननरां क

ननरां क

खल
ु ी आहे ककांिा नाही.

(उपलब्ि)

कलम (1)(ब)(8) नमुना (क)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेच्या पररषदाांची यादी प्रकाशीत करणे
अ.क्र. पररषदे चे नाि

पररषदे चे

पररषदे चे

ककती िेळा

सभा

सभेचा

सदस्य

उहदष्ट

घेण्यात येते िनसामान्यासाठी कायाित्ृ ताांत
खल
ु ी आहे ककांिा

(उपलब्ि)

ननरां क.

ननरां क.

नाही.
1.

ननरां क.

ननरां क.
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कलम 4(1)(ब)(8) - नमुना (ड)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेच्या सांस्थेची यादी प्रकाशीत करणे
अ.की्

सांस्थेचे

सांस्थेचे

सांस्थेचे

ककती िेळा

सभा

नाि

सदस्य

उहदष्ट

घेण्यात येते

िनसामान्यासाठी
खल
ु ी आहे ककांिा
नाही.

1.

ननरां क.

ननरां क.

ननरां क.

ननरां क.

ननरां क.

सभेचा •

कायाित्ृ ताांत
(उपलब्ि)
ननरां क.

कलम 4 (1)(ब)(9)

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेतील अधिकारी ि कमाचारी
याांची नािे पत्ते ि त्याांचे मालसक िेतन

अ.

पदनाम

अधिकारी कमिचारी

वगि

रुजू हदनांक

अपर धचटणीस

ÁÖß ×™ü ¯Öß ¤üÖê¸üÛú¸ü

अपर
चिटणीस सोलापूर

िगा - 1

क्र
1
2
3

•कुळ

कायदा श्रीमती • के. पी भोसले

अव्िल•कारकु
कुळकायदा

कट्टीमनी डी.एल.

4

कुळकायदा

श्रीमती िािि एस डी

5

कुळ

3/8/2016

एकूण वेतन

0217-2731020

54,530/-

नं. / इमेल

वि.138
िगा - 3 1/6/2016

0217-2731020

29,200/-

वि.138
िगा - 3 1/6/2013

ललपीक
ललपीक

दरु ध्वनीक्र./मोबाईल

0217-2731020

29,300/-

वि.138

कायदा श्री.बनसोडे एस.िे.

िगा - 3 1/6/2015

0217-2731020

17,999/-

िगा -4

0217-2731020

24,893/-

1/6/ 2013

लशपाई

वि.138
वि.138

हटप - सदरची माहहती ही सन 2017-2018 साठी आहे.
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क
कलम 4(1)(ब)(10)

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेतील
अ.क्र.

िगा

कमाचारी िेतनाची विस्तत
ृ माहहती प्रकाशीत करणे.

िेतन रुपरे षा

इतर अनज्ञ
ु ेय भत्ते

प्रसांगानस
ू ार(िसे
प्रिास भत्ता)

अधिकारी ि
विशेष ( िसे
प्रकल्प भत्ता
प्रलशक्षणा भत्ता)

महागाई

घरभाडे

भत्ता

शहर

-

-

भत्ता

1

िगा -1

119%

20%

120

-

-

2

िगा -3

119%

20%

65

-

-

119%

20%

65

-

-

119%

20%

65

-

-

अ.का
3

िगा -3
ललपीक

4

िगा 4
लशपाई
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•कलम 4(1)(ब) - (11)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेतील मांिूर अांदािपत्रक ि खचााचा तपशील
याांची विस्तत
ृ माहहती प्रकाशीत करणे.

अ.क्र

अांदािपत्रकीय

अनुदान

लशषाचे िणान
1
1.

2

ननयोिीत िापर (क्षेत्र
कामाचा तपशील)

3

6003 राज्य

1.50.000

शासनाचे

अनतररक्त ठरविण्यात
आलेल्या िमीन मालकाांना
त्याांचे अनतररक्त

106 (2)महाराष्र

ठरविलेल्या िलमनीचा

शेत िलमन िमीन

मोबदला म्हणून दे ण्यात

अलभप्रा

अपेक्षक्षतअसल्यास रु य

4

दे शाअांतगातत
ृ

िारणेची कमाल

अधिक अनुदान
5

6

-

-

-

-

-

-

आलेली रक्कम सांबांिीत

मयाादा अधि.1961

उप कोषागारातन
ू परस्पर

अन्िये हदलेले

अदा करण्यात येत असते.

रोख्यािरील भरपाई
2.

2049 व्यि प्रमाणे
101 (2) महाराष्र
शेत िमीन

75.000

िमीन

अनतररक्त ठरविण्यात
आलेल्या िमीन मालकाांना
त्याांचे अनतररक्त

िारणेची कमाल

ठरविलेल्या िमीनीचा

मयाादा अधि.1961

मोबदला म्हणून दे ण्यात

अन्िये हदलेले

आलेली रक्कम सांबांिीत
उपकोषागारातन
ू परस्पर

रोख्यािरील व्याि

अदा करण्यात येत असते.
3.

मागणी क्र. सी.4
2075 सांककणा

--

सिासािारण

दे िस्थान इनाम िगा
अांतगात मांदीराची दे खभाल
ि हदिाबत्तीसाठी पुिारी

याांना अनुदान तहलसलदार
याांचे मार्ात िाटप केले
िाते.
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कलम 1 (1)(ब)(12) नमुना (अ)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेतील अनुदान िाटपाच्या कायाक्रमाांची
कायापध्दती सन 2012-2013 या िषाासाठी प्रकाशीत करणे

1. कायाक्रमाचे नाि
2. लाभार्थयाांच्या पात्रता सांबांिीच्या अटी ि शती
3. लाभा लमळण्यासाठी अटी सदरचा र्वषय कायदा शाखेशी संबंिीत नािी.
4. लाभ लमळण्यासाठी •कायापध्दती
5. पात्रता ठरविण्यासाठी आिचयक असलेले •कागदपत्रे
6. •कायाालयामध्ये लमळणाऱ्या लाभाची विस्तत
ृ माहहत.
7. अनुदान िाटपाची कायापध्दती

8. सक्षम अधिकारी याांचे पदनाम
9. विनांती अिाासोबत लागणारे शुल्क
10. इतर शुल्क

11. विनांती अिााचा नमुना

12. सोबत िोडणे आिचयक असलेल्याकागदपत्राची यादी (दस्त एिि/ दाखले)
13. िोड कागदपत्राचा नमुना
14. •कायापध्दती सांदभाात तक्रार ननिारणासाठी सांबांिीत अधिकाऱ्याांचे पदनाम

15. तपलशलिार ि प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि ननिी (उदा. जिल्हा पातळी,तालक
ु ा पातळी, गाि
पातळी)

16. लाभार्थयााची यादी खालील नमन्
ु यात
--

•कलम4(1)(ब)(12)- नमुना (ब)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेतील अनुदान कायाक्रमाांतगात लाभार्थयाांची
विस्तत
ृ माहहती प्रकालशत करणे.

योिना / कायाक्रमाांचे नाि
अ.क्र.

लाभार्थयाांचे नाि /
पत्ता

1

ननरां क

Destop/123/mahiti adhikar

अनद
ु ान/ लाभ यादी

ननिड पात्रतेचे ननकष अलभप्राय

ननरां क

ननरां क
16

ननरां क

•कलम 4 (1(ब)(14)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेतील माहहतीचे इलेक्रॉननक
स्िरूपात साठविलेली माहहती प्रकाशीत करणे चालू िषाा करीता
अ.क्र.

दस्तऐििाचा

विषय

•कोणत्या

प्रकार

इलेक्रॉननक
नमुन्यात

1

माहहती

िबाबदार

लमळिण्याची

व्यक्ती

पध्दती

या शाखेशी सांबांिीत नाही.

कलम 4(1)(ब) (15)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेतील उपलब्ि सुवििाचा तक्ता प्रकाशीत
करणे

अ.क्र.

1

सुवििाचा प्रकार

िेळ

कायापध्दती

कुळ कायदा/

10.00

लसलीांग/ितनबाबी ते 5.45

सांकलनासाठी कायाालय

विषयी माहहती

िा.

िमीन विक्री

िबाबदार

तक्रार ननिारण

व्यक्ती/•कमाचारी अधिकारी
प्रत्येक

जिल्हाधिकारी अपर धचटणीस

परिाना दे णे
ि प्रकरणी
माहहती

Destop/123/mahiti adhikar
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कुळ कायदा
शाखा

अपर
जिल्हाधिकारी

•कलम 4 (1) (ब) (16)
जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील रोिगार हमी योिना कायाालयातील शासककय माहहती
अधिकारी/सहाय्ययक शासककय माहहती अधिकारी/ अपीलीय अधिकारी (तेथील प्रािीकाराच्या
कायाक्षेत्रातील) याांची विस्तत
ृ माहहती प्रकाशीत करणे.
अ. शासकीय माहिती अधिकारी
अ

शासककय माहहती

क्र

अधिकारी याांचे नाि

1

श्रीमती के पी

पदनाम •कायाक्षेत्र

पत्ता / र्ोन

अ. का

जिल्हाधिकारी

adcsolapur@

जिल्हा

कायाालय

gmail.com

11

सोलापूर

भोसले

सोलापूर

तालुके

ई- मेल

अवपलीय

ÁÖß ×™ü. ¯Öß ¤üÖê¸üÛú¸ü
अपर

धचटणीस
सोलापूर

2731020

ब- सिायक शासककय माहिती अधिकार
अ. शासककय माहहती

पदनाम

• कायाक्षेत्र

पत्ता / र्ोन

ई- मेल

सोलापूर

जिल्हाधिकारी

adcsolapur@

जिल्हा 11

कायाालय

gmail.com

तालूके

सोलापूर

क्र. अधिकारी याांचे नाि
1

1.श्री कट्टीमनी डी.एल. •ललपीक
2.श्रीमती िािि एस
डी

कायदा

कारकून

2731020

क. अपीलीय अधिकारी
अ

शासककय

क्र

माहहतीअधिकारी

पदनाम

•कायाक्षेत्र

पत्ता / र्ोन

ई- मेल

याांचे नाि
1

ÁÖß ×™ü. ¯Öß ¤üÖê¸üÛú¸ü

याांच्या अधिनस्त
शासककय
अधिकारी

अपर
धचटणीस

सोलापरू
जिल्हा

जिल्हाधिकारी

कायाालय
सोलापूर

2731001

कलम 4(1)(क)
Destop/123/mahiti adhikar
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adcsolapur@

श्रीमती के पी

gmail.com

भोसले

जिल्हाधिकारी कायाालय सोलापूर येथील कुळ कायदा शाखेतील प्रकाशीत माहहती.
ननरं क
कलम 4(1)(क)
सिा सामान्य लोकाांशी सांबांधित महत्िाचे ननणाय

ि िोरणे याांची यादी प्रकाशनाकरीता

तयार करणे ि वितरीत करणे.
ननरं क

कलम 4(1)(ड)
सिासािारणपणे आपल्या कायाालयात होणाऱ्या प्रशासककय/अिान्यायीक कामकािाच्या प्रकाराची यादी
तयार करून घेतलेल्या ननणायाबाबत काया करण्याची मीमाांसा यापुढे ठे िण्यात येईल
कलम 2एच नमन
ु ा (ब)
शासनाकडून पूरेसा ननिी प्राप्त लोकप्राधिकारी सांस्थाांची यादी
शासककय विभागाचे नाि - ननयोिीत विभाग
कलम 2 (एच) (1) (2) अांतगात

अ.क्र.

लोक प्राधिकारी सांस्था

सांस्था प्रमख
ु ाचे नाि

हठकाण/ पत्ता

1.

• कुळ कायदा शाखा

अपर धचटणीस

जिल्हाधिकारी कायाालय

कुळ कायदा शाखा

अव्िल कारकुन, िन जिल्हाधिकारी कायाालय

2.

सोलापूर
माहहती अधिकारी
--
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सोलापूर

कलम 4(1)(बी) (4) नमुना (अ)

नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
सांघटनाांचे लक्ष (िाषीक)

अ.क्र.

काम/ काये

कामाचे प्रमाण

आधथिकलक्ष

अभिप्राय

1

या शाखेशी

ननरं क

ननरं क

ननरं क

संबंिीत नािी.

कलम 4(1)(बी) (4) नमुना (ब)

कामाची कालमयाादा ----------------------------काम पुणा होणेसाठी
प्रत्येक कामाची कालमयाादा

अ.क्र. काम/ काये

1

अशी बाब नािी.

हदवस/ तास पुणि

जबाबदार

तक्रार ननवारण

करण्यासािी

अधिकारी

अधिकारी

--

--

--

अपर चिटणीस सोलापूर
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