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कलम 2 एच नमुना (अ)
मा हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये वभागावर लोक#ािधकार यांची याद
शासक(य वभागाचे नांव- महसुल व वन वभाग *ज,हािधकार काया-लय नांदेड
अ.0.

लोक#ािधकार सं1था

1.

*ज,हािधकार काया-लय
नांदेड

सं1था #मुखाचे पदनाम

ठ5काण/प7ा

उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)
पा.त.लिसका 0 2 नांदेड

*ज,हािधकार
काया-लय प;रसर
नांदेड

कलम 2 एच नमुना (ब)
शासनाकडु न पुरेसा िनधी लोक#ािधकार सं1थांची याद
शासक(य वभागाचे नावअ.0.

लोक#ािधकार सं1था

सं1था #मुखाचे पदनाम

ठ5काण/प7ा

1.

*ज,हािधकार काया-लय

उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)

*ज,हािधकार काया-लय

नांदेड

पा.त.लिसका 0 2 नांदेड

प;रसर नांदेड

उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)
पा.त.लिसका 0 2 नांदेड
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कलम 4 (1) (b) (i)
*ज,हािधकार काया-लय नांदेड येथील उप*ज,हािधकार (भूसंपादन) लिसका

नांदेड

काया-लयातील काय> व कत-?ये यांचा तपशील
काया-लयाचे नांव :- उप*ज,हािधकार (भूसंपादन) पा.त. लिसका 02 नांदेड
प7ा :- *ज,हािधकार काया-लय प;रसर नांदेड
काया-लय #मुख :- *ज,हािधकार , नांदेड
शासक(य वभागाचे नांव :- पा.त.लिसका 0.2 नांदेड
कोणतया मं ालयातील खातयाBया अिधन1त :- महसुल वन वभाग मं ालय मुंबई
काय-Eे

:- नांदेड

32

भोगोलीक :- नांदेड, अधा-पूर, मुदखेड,उमर

तालुFयातील भूंसपादन #करणे
विशG काय> :- सव- #कारची भूसंपादन #करणे
वभागाचे Hयेय/धोरण :- भूसंपादन अिधिनयमानुसार भूसंपादन व अनुषंिगक काय-वाह
करणे.
धोरण :- शासक(य योजना राब वणे
सव- संबंिधत कम-चार :- 1.अ?वल कारकुन 2. मंडळ अिधकार 3. िलपीक 4. दोन
िशपाई
काय> :- काया-लय #मुखाBया आदे शाचे पालन करणे व LयांBया सूचनेनूसार कामे
करणे
कामाचे
करणेसाठ5

व1तृत 1वNप :- संपा दत संघाकडु न #1ताव *1वकारणे ,जमीन संपादन
व वध

काया-लयाशी

प ?यवहार

करणे,जमीन

मालकांना

नोट सी

Qारे

कळ वणे,मावेजा वाटप करणे,कोट- #करणे हाताळणे इ.
मालम7ेचा तपशील :- िनरं क
उपलSध सेवा :- भूंसपादन मोबदला िनधीचे धनादे शाQारे वाटप.
सं1थेBया संरचनाLमक तFतयामHये
काय-Eे ाचे #Lयेक 1तरावरचे तपशील :्
काया-लयीन दरु Hवनी 0मांक व वेळा :- (02462) 240192 वेळ सकाळ

9.45 ते

सायंकाळ 5.45
साWता हक सुटटर

व विशG सेवेसाठ5 ठर वले,या वेळा :- दस
ु रा व चौथा शिनवार

तसेच सव- र ववार

उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)
पा.त.लिसका 0 2 नांदेड
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कलम 4 (1)(b)(ii) नमुना (अ)
*ज,हािधकार काया-लय,नांदेड येथील उप*ज,हािधकार (भूसंपादन )पा.त. लिसका 002
नांदेड काया-लयातील अिधकार व कम-चार यांBया अिधकारांचा तपशील
पदनाम

अिधकार -आिथ-क

अ.0

कोणतया
कायYा/िनयम/शासन
िनण-य/ प;रप कानुसार

1.

उप*ज,हािधकार

4 कोट पयZत िनवाडे

महसुल व वन वभाग

(भूसंपादन)

मंजूर करणे

मं ालय मुंबई यांचा शासन

पा.त.लिसका 0

2.आहरण व सं वतरण

िनण-य #माणे

2 नांदेड

अिधकार [हणुन
कामकाज पाहणे

1.

उप*ज,हािधकार

1. करकोळ रजा मंजूर

(भूसंपादन)

करणे

पा.त.लिसका 0

2.तीस दवसापयZत

2 नांदेड

अ*ज-त रजा मंजूर

संबंिधत शासन िनण-यानुसार

करणे
3. जमा भ व\य
िनवा-ह िनधी Bया
रFकमेतुन परतावा
अ]ीम मंजूर करणे
1.

उप*ज,हािधकार

भूसंपादनाचे िनवाडे

(भूसंपादन)

जा हर करणे

पा.त.लिसका 0
2 नांदेड

भूसंपादन कायदा
भूिमसंपादन,पुनव-सन व
पुन1था-पना करताना वाजवी
भरपाई िमळ^याचा व
पारदश-कतेचा हFक
अिधिनयम 2013 नुसार

अिभ#ाय
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब)
*ज,हािधकार काया-लय नांदेड येथील उप*ज,हािधकार भूसंपादन पा.त.लिसका 02 नांदेड
काया-लयातील अिधकार व कम-चार यांBया कत-?याचा तपशील
अ.

पदनाम

कत-?ये

0

कोणतया
कायYा/िनयम/
शासन िनण-य/
प;रप कानुसार

1.

उप*ज,हािधकार

1. भूसंपादन कायदा

(भूसंपादन)

भूिमसंपादन,पुनव-सन व पुन1था-पना

पा.त.लिसका 0 2 करताना वाजवी भरपाई िमळ^याचा व
नांदेड

पारदश-कतेचा हFक अिधिनयम 2013
नुसार #1ताव #ाWत झा,यानंतर

भूसंपादन कायदा
भूिमसंपादन,पुनव-स
न व पुन1था-पना
करताना वाजवी
भरपाई िमळ^याचा

छाननी कNन कलम 11 ची

व पारदश-कतेचा

अिधसूचना #िसHद साठ5 पाठ वणे.

हFक अिधिनयम

2. कलम 11 ची व वध मागा-ने
#िसHद करणे
3. 11 ची अिधसूचना #ाWत
झा,यानंतर संयुFत मोजणी साठ5
पाठ वणे
4. कलम 11 ची #िसHद नंतर कलम
(11)Bया नोट सा दे णे
5.कलम 15 ची चौकशी करणे
6.कलम 19 चा #1ताव मा यतेसाठ5
सादर करणे
6.कलम 19ची व वध मागा-ने
#िसHद करणे
7.कलम 21 Bया नोट सा दे णे
8. #ाNप िनवाडा तयार करणे
9. िनवाडा अंितम करणे
10.मोबदला वाटप करणे
11.कलम 64 खालील संदभ#ाधीकरणाकडे पाठ वणे
12.कलम 18 खालील िनधी मागणी
करणे
13. कलम 18 खालील िनधी
यायालयात जमा करणे
14. कलम 28 (अ) चे िनवाडे पार त
करणे.

2013 नुसार

अिभ#ाय
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कलम 4 (1) (b) (iii) नमुना (ब)
(कामाचा #कार / नाव )
कामाचे 1वNप :- भूंसपादन #करणे *1वकारणे,जा हर #गटन काढणे ,1थळ चौकशी
करणे,िनवाडा जा हर करणे
संबंिधत तरतुद :- कलम 1 ते कलम 112
अिधिनयमाचे नांव :- भूसंपादन कायदा भूिमसंपादन,पुनव-सन व पुन1था-पना करताना
वाजवी भरपाई िमळ^याचा व पारदश-कतेचा हFक अिधिनयम 2013 नुसार
शासन िनण-य :- महाराd शासन महसुल व वन वभागचे शासन िनण-य
प;रप के :- महाराd शासन महसुल व वन वभागचे प;रप के
काया-लयीन आदे श :-मा.*ज,हािधकार यांचे वेळोवेळ चे आदे श
अ.0

कामाचे 1वNप

कालावधी दवस

कामासाठ5
जबाबदार
अिधकार

1

भूसंपादन कायदा

#1ताव #ाWत

भूिमसंपादन,पुनव-सन व

झा,यानंतर 2

पुन1था-पना करताना वाजवी

मंडळ अिधकार

म ह^यात

भरपाई िमळ^याचा व
पारदश-कतेचा हFक अिधिनयम
2013 नुसार
#ाWत झा,यानंतर छाननी
कNन संयूFत मोजणी साठ5
पाठ वणे
2

संयुFत मोजणी #ाWत

मोजणी अहवाल

झा,यानंतर

#ाWत झा,यानंतर

मंडळ अिधकार

30 दवस
3

कलम11 ची #िसHद नंतर

कलम 11चे शासन

कलम (11) Bया नोट सा दे णे

राजप

मंडळ अिधकार

#ाWत

झा,यानंतर 15
दवस
4

कलम 15 ची चौकशी करणे
बाबत

कलम 11 (5)

उप*ज,हािधकार

Bया नोट सांचा
गोषवारा #ाWत
झा,यानंतर 60
दवस

5

कलम 19 चा #1ताव

कलम 15 ची

मा यतेसाठ5 सादर करणे

चौकशी पूण-

मंडळ अिधकार

अिभ#ाय
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झा,यानंतर 15
दवस
6

कलम 19 ची व वध मागा-ने

30 दवस

मंडळ अिधकार

कलम 21 (1)(4) Bया नोट सा

कलम 21 चे

मंडळ अिधकार

दे णे

शासन राजप

#िसHद
7

#ाWत झा,यावर 15
दवस
8

#ाNप िनवाडा तयार करणे

कलम 19 अंितम

उप*ज,हािधकार

#िसHद नंतर सहा

भूसंपादन

म ह या नंतर
9

अंितम िनवाडा

#ाNप िनवाडयास

उप*ज,हािधकार

मा यता

भूसंपादन

िमळा,यावर 30
दवस
10

मावेजा वाटप संबधी कलम 37

िनधी #ाWती नंतर

(2) Bया नोट स संबधीताना

30 दवस

िलपीक

दे णे. नंतर मोबदला वाटप
11

कलम 64 खालील संदभा-ची

#ाWत झा,यानंतर

छाननी करणे व Lयानंतर

3 म हने

अ.का.

#ािधकरणाकडे
12

कलम 18 खालील िनधी

वधी व

याय

मागणी

वभागाचा िनण-य

अ.का.

#ाWत झा,यानतर
30 दवस
13

कलम 18 खालील िनधी मा.
ययालयात जमा करणे

िनधी #ाWती नंतर

अ.का.

30 दवसाBया
आत

नवीन अिधिनयमानुसार आवeयक ते बदल कर^यात येतील.
उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)
पा.त.लिसका 0 2 नांदेड
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कलम 4 (1) (ब) (x)
*ज,हािधकार काया-लय नांदेड येथील उप*ज,हािधकार भूसंपादन पा.त लिसका 0.2नांदेड
काया-लयाBया अिधकार व कम-चा-यांची वेतनाची व1तृत मा हती #कािशत करणे.
इतर अनुfेय भ7े
अ.0

वग-

वेतन Nपरे षा

िनयिमत (महागाई

#संगानुसार

वशेष (जसे

भ7ा, घरभाडे भ7ा, (जसे #वास

#क,प भ7ा,

शहर भ7ा)
1

1

अित;रFत पदभार

िनरं क

gी सुिनल महे hकर
2

3

3

3

gीमती अनुपमा
मुधोळकर

DA-15300 /HRA ----T.A.- 400/-

जेहNनीसा बेगम

DA-19883 /-

जीलानी खान

HRA 2924/-

भ7ा)

-----

------

------

#िशEणभ7ा)

-----

-----

-----

T.A.- 400/4

3

सौ.उषा कदम

DA- 11575 /HRA- 1852 /-

-----

-----

T.A.- 400 /5

3

;रFत

िनरं क

-----

-----

6

4

;रFत

िनरं क

----

----

उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)
पा.त.लिसका 0 2 नांदेड
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कलम 4 (1) (ब) (ix)
*ज,हािधकार काया-लय नांदेड येथील उप*ज,हािधकार भूसंपादन पा.त.लिसका 0.2नांदेड
काया-लयाBया अिधकार व कम-चाiयांची नांवे,प7े व Lयांचे मािसक वेतन करणे
अ.0

पदनाम

अिधकर /

वग-

jजू दनांक

कम-चाiयांचे नांव

दरु Hवनी

एकुण

0मांक/ई

वेतन

मेल
1

उप*ज,हािधकार

अित;रFत पदभार

1

िनरं क

gी सुिनल महे hकर

2

अ?वल कारकुन

gीमती अनुपमा

Slaopt2
nanded@
gmail.co
m
3

मुधोळकर
3

मंडळ अिधकार

जेहNनीसा बेगम

2012
3

िलपीक

सौ.उषा कदम

-----

24 डसkबर
--

23356/-

4/8/2017

जीलानी खान
4

240192

23207

--3

1 ऑFटmबर
2013

5

िशपाई

;रFत

4

िनरं क

6

िशपाई पद

;रFत

4

िनरं क

----

20443/-

--------

उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)
पा.त.लिसका 0 2 नांदेड

----
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कलम 4 (1) (ब) (vii)
*ज,हािधकार काया-लय नांदेड येथील उप*ज,हािधकार भूसंपादन पा.त.लिसका 0ं.2 नांदेड
काया-लयाBया प;रणामकारक कामासाठ5 जनसामा यांशी स,ला मसलत कर^याची ?यव1था
अ.0

स,लामसलतीचा वषय

काय-#माणालीचे
व1तार त
वण-न

---

काणेतया

पुनरावृ7ी काल

अिधिनयमा/िनयमा
/प;रप का Qारे

िनरं क

------

-----

उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)
पा.त.लिसका 0 2 नांदेड
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कलम 4 (1) (ब) (xv)
*ज,हािधकार काया-लय नांदेड येथील उप*ज,हािधकार भूसंपादन पा.त.लिसका 02 नांदेड
काया-लयात उपलSध सु वधांचा तnा #कािशत करणे
उपलSध सु वधा
भेट^याBया वेळे संदभा-त मा हती :- दप
ु ार 12.00 ते 1.00 पयZत
वेबसाईट वषयी मा हती :- www.nanded.gov.in
कॉलसkटर वषयी मा हती :- िनरं क
अिभलेख तपासणीसाठ5 उपलSध सु वधांची मा हती :-मागणी नूसार काया-लयात मा हती
(संबंिधत संिचका ) उपलSध कNन दे ^यात येते .
कामाBया तपासणीसाठ5 उपलSध सु वधांची मा हती :- लागू नाह
नमुने िमळ^याबाबत उपलSध मा हती :- लागू नाह
सूचना फलकाची मा हती :- 1.काया-लयीन फलक 2. मा हतीचा अिधकार फलक
3.लोकशाह

दन फलक

]ंथालय वषयी मा हती :- *ज,हािधकार काया-लात ]ंथालयाची सोय उपलSध आहे .
अ.0

1

सु वधेचा #कार

लागू नाह

वेळ

लागू नाह

काय-पHदती

वर ल #माणे

ठ5काण

लागू नाह

जाबाबदार

त0ार

?यn(

िनवारण

लागू नाह

लागू नाह

उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)
पा.त. लिसका 02 नांदेड

मा हतीचा अिधकार ववरणप
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कलम 4 (1) (ब) (xvi)
*ज,हािधकार काया-लय नांदेड येथील उप*ज,हािधकार भूसंपादन पा.त.लिसका 02 नांदेड
काया-लयातील शासक(य मा हती अिधकार /सहाqयक शासक(य मा हती
अिधकार /अ पलीय अिधकार यांची व1तृत

मा हती #काशीत करणे बाबत.

अ शासक(य मा हती अिधकार
अ.

शासक(य मा हती

0

अिधकार चे नांव

1

gीमती अनुपमा

पदनाम

काय-Eे

प7ा/फोन

2.

अ पलीप
#ािधकार

अ?वल कारकुन

opt1 (
nanded@
gmail. com)

*ज.नांदेड

मुधोळकर
जेहNनीसा बेगम

ई-मेल

उप*ज,हािधकार
(भूसंपादन)
पा.त.लिसका 0

मंडळ अिधकार

2 नांदेड

जीलानी खान

ब. सहाqयक शासक(य मा हती अिधकार
अ.0

स.शासक(य मा हती

पदनाम

काय-Eे

प7ा/फोन

ई-मेल

िलपीक

नांदेड

-----

opt1( nanded@ gmail.
com)

अिधकार चे नांव
1

सौ.उषा कदम

अ पलीय अिधकार
अ.0

शासक(य मा हती

पदनाम

काय-Eे

प7ा/फोन

ई-मेल

अित;रFत पदभार

उप*ज,हािधकार

नांदेड

----

gी सुिनल महे hकर

(भूसंपादन) पा.त.

opt1((( nanded@
gmail. com)))

अिधकार चे नांव
1

ल.िस.का. 0. 2 नांदेड

उप*ज,हािधकार (भूसंपादन)
पा.त.लिसका 0 2 नांदेड

