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कलम 2 एच नमुना (अ)
मादहतीचा अधिकारी अधितनर्म 2005 अन्वर्े ववभागावर लोकप्राधिकारी र्ाांची र्ादी
शासकीर् ववभागाचे नाांव- महसल
ु व वन ववभाग जिल्हाधिकारी कार्ाालर् नाांदेड
अ.क्र.

लोकप्राधिकारी सांस्था

1.

जिल्हाधिकारी कार्ाालर्
नाांदेड

सांस्था प्रमुखाचे पदनाम

दठकाण/पत्ता

उपजिल्हाधिकारी (भस
ू ांपादन)
पा.त.लससका क्र 2 नाांदेड

जिल्हाधिकारी
कार्ाालर् पररसर
नाांदेड

कलम 2 एच नमुना (ब)
शासनाकडुन पुरेसा तनिी लोकप्राधिकारी सांस्थाांची र्ादी
शासकीर् ववभागाचे नावअ.क्र.

लोकप्राधिकारी सांस्था

सांस्था प्रमुखाचे पदनाम

दठकाण/पत्ता

1.

जिल्हाधिकारी कार्ाालर्

उपजिल्हाधिकारी (भस
ू ांपादन)

जिल्हाधिकारी कार्ाालर्

नाांदेड

पा.त.लससका क्र 2 नाांदेड

पररसर नाांदेड

उपजिल्हाधिकारी भूसांपादन
पातलससांका क्र.2 नाांदेड

Page 3

a0e060ea4aa5669b5734149ba26cc2cf

8/7/2019

कलम 4 (1) (b) (i)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् नाांदेड र्ेथील उपजिल्हाधिकारी (भूसांपादन) लससका
कार्ाालर्ातील कार्े व कताव्र्े र्ाांचा तपशील

नाांदेड

कार्ाालर्ाचे नाांव :- उपजिल्हाधिकारी (भस
ू ांपादन) पा.त. लससका क्र2 नाांदेड
पत्ता :- जिल्हाधिकारी कार्ाालर् पररसर नाांदेड
कार्ाालर् प्रमख
ु :- जिल्हाधिकारी , नाांदेड

शासकीर् ववभागाचे नाांव :- पा.त.लससका क्र.2

नाांदेड

कोणतर्ा मांत्रालर्ातील खातर्ाच्र्ा अधिनस्त :- महसल
ु वन ववभाग मांत्रालर् मांब
ु ई
कार्ाक्षेत्र :- नाांदेड

32

भोगोलीक :- नाांदेड, अिाापूर, मुदखेड,उमरी

तालुक्र्ातील भूांसपादन प्रकरणे

ववसशष्ट कार्े :- सवा प्रकारची भूसांपादन प्रकरणे

ववभागाचे ध्र्ेर्/िोरण :- भूसांपादन अधितनर्मानुसार भूसांपादन व अनुषांधगक कार्ावाही
करणे.

िोरण :- शासकीर् र्ोिना राबववणे
सवा सांबांधित कमाचारी :- 1.अव्वल कारकुन 2. मांडळ अधिकारी 3. सलपीक 4. दोन
सशपाई

कार्े :- कार्ाालर् प्रमुखाच्र्ा आदे शाचे पालन करणे व त्र्ाांच्र्ा

सूचनेनूसार कामे

करणे

कामाचे ववस्तत
स्वरुप :- सांपाददत सांघाकडुन प्रस्ताव जस्वकारणे ,िमीन सांपादन
ृ
करणेसाठी

ववववि

कार्ाालर्ाशी

पत्रव्र्वहार

करणे,िमीन

मालकाांना

नोटीसी

द्वारे

कळववणे,मावेिा वाटप करणे,कोटा प्रकरणे हाताळणे इ.
मालमत्तेचा तपशील :- तनरां क
उपलब्ि सेवा :- भूांसपादन मोबदला तनिीचे िनादे शाद्वारे वाटप.

सांस्थेच्र्ा सांरचनात्मक तक्त्र्ामध्र्े कार्ाक्षेत्राचे प्रत्र्ेक स्तरावरचे तपशील :कार्ाालर्ीन दरु ध्वनी क्रमाांक व वेळा :- (02462) 240192 वेळ सकाळी 9.45 ते
सार्ांकाळी 5.45

साप्तादहक सट
ु टर

तसेच सवा रवववार

व ववसशष्ट सेवेसाठी ठरववलेल्र्ा वेळा :- दस
ु रा व चौथा शतनवार

उपजिल्हाधिकारी भूसांपादन
पातलससांका क्र.2 नाांदेड
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कलम 4 (1)(b)(ii) नमुना (अ)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर्,नाांदेड र्ेथील उपजिल्हाधिकारी (भूसांपादन )पा.त. लससका क्र02
नाांदेड कार्ाालर्ातील अधिकारी व कमाचारी र्ाांच्र्ा अधिकाराांचा तपशील
पदनाम

अधिकारी-आधथाक

अ.क्र

कोणतर्ा
कार्द्र्ा/तनर्म/शासन
तनणार्/ पररपत्रकानस
ु ार

1.

उपजिल्हाधिकारी

4 कोटी पर्ंत तनवाडे

(भूसांपादन)

मांिूर करणे

2 नाांदेड

अधिकारी म्हणुन

पा.त.लससका क्र

2.आहरण व सांववतरण

महसल
ु व वन ववभाग

मांत्रालर् मुांबई र्ाांचा शासन
तनणार् प्रमाणे

कामकाि पाहणे
1.

उपजिल्हाधिकारी
(भूसांपादन)

1.ककरकोळ रिा मांिूर
करणे

पा.त.लससका क्र

2.तीस ददवसापर्ंत

2 नाांदेड

अजिात रिा मांिूर

सांबांधित शासन तनणार्ानुसार

करणे

3. िमा भववष्र्
तनवााह तनिी च्र्ा
रक्कमेतुन परतावा

अग्रीम मांिरू करणे
1.

उपजिल्हाधिकारी
(भूसांपादन)

पा.त.लससका क्र
2 नाांदेड

भूसांपादनाचे तनवाडे
िादहर करणे

भूसांपादन कार्दा

भूसमसांपादन,पुनवासन व

पुनस्थाापना करताना वािवी
भरपाई समळण्र्ाचा व
पारदशाकतेचा हक्क
अधितनर्म 2013 नुसार

असभप्रार्
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् नाांदेड र्ेथील उपजिल्हाधिकारी भस
ू ांपादन पा.त.लससका क्र2 नाांदेड
कार्ाालर्ातील अधिकारी व कमाचारी र्ाांच्र्ा कताव्र्ाचा तपशील
अ.

पदनाम

कताव्र्े

क्र

कोणतर्ा
कार्द्र्ा/तनर्म/
शासन तनणार्/
पररपत्रकानस
ु ार

1.

उपजिल्हाधिकारी
(भस
ू ांपादन)

1. भस
ू ांपादन कार्दा

भसू मसांपादन,पन
ु वासन व पन
ु स्थाापना

पा.त.लससका क्र 2 करताना वािवी भरपाई समळण्र्ाचा व
नाांदेड

पारदशाकतेचा हक्क अधितनर्म 2013
नस
ु ार प्रस्ताव प्राप्त झाल्र्ानांतर

भस
ू ांपादन कार्दा

भसू मसांपादन,पन
ु वास
न व पुनस्थाापना
करताना वािवी

भरपाई समळण्र्ाचा

छाननी करुन कलम 11 ची

व पारदशाकतेचा

अधिसूचना प्रससध्दीसाठी पाठववणे.

हक्क अधितनर्म

2. कलम 11 ची ववववि मागााने
प्रससध्दी करणे
3. 11 ची अधिसूचना प्राप्त

झाल्र्ानांतर सांर्ुक्त मोिणी साठी
पाठववणे

4. कलम 11 ची प्रससध्दी नांतर
कलम (11)च्र्ा नोटीसा दे णे
5.कलम 15 ची चौकशी करणे

6.कलम 19 चा प्रस्ताव मान्र्तेसाठी
सादर करणे
6.कलम 19ची ववववि मागााने
प्रससध्दी करणे
7.कलम 21 च्र्ा नोटीसा दे णे
8. प्रारुप तनवाडा तर्ार करणे
9. तनवाडा अांततम करणे
10.मोबदला वाटप करणे
11.कलम 64 खालील सांदभा
प्रािीकरणाकडे पाठववणे

2013 नुसार

असभप्रार्

Page 6

a0e060ea4aa5669b5734149ba26cc2cf

8/7/2019

12.कलम 18 खालील तनिी मागणी
करणे
13. कलम 18 खालील तनिी
न्र्ार्ालर्ात िमा करणे
14. कलम 28 (अ) चे तनवाडे पारीत
करणे.

कलम 4 (1) (b) (iii) नमुना (ब)
(कामाचा प्रकार / नाव )

कामाचे स्वरुप :- भांस
ू पादन प्रकरणे जस्वकारणे,िादहर प्रगटन काढणे ,स्थळ चौकशी
करणे,तनवाडा िादहर करणे

सांबांधित तरतुद :- कलम 1 ते कलम 112

अधितनर्माचे नाांव :- भूसांपादन कार्दा भूसमसांपादन,पुनवासन व पुनस्थाापना करताना
वािवी भरपाई समळण्र्ाचा व पारदशाकतेचा हक्क अधितनर्म 2013 नुसार

शासन तनणार् :- महाराष्र शासन महसुल व वनववभागचे शासन तनणार्
पररपत्रके :- महाराष्र शासन महसुल व वनववभागचे पररपत्रके
कार्ाालर्ीन आदे श :-मा.जिल्हाधिकारी र्ाांचे वेळोवेळीचे आदे श
अ.क्र

कामाचे स्वरुप

कालाविी ददवस

कामासाठी
िबाबदार
अधिकारी

1

भूसांपादन कार्दा

भूसमसांपादन,पुनवासन व

पुनस्थाापना करताना वािवी

प्रस्ताव प्राप्त

मांडळ अधिकारी

झाल्र्ानांतर 2
मदहण्र्ात

भरपाई समळण्र्ाचा व

पारदशाकतेचा हक्क अधितनर्म
2013 नुसार

प्राप्त झाल्र्ानांतर छाननी
करुन सांर्ूक्त मोिणी साठी
पाठववणे
2

सांर्ुक्त मोिणी प्राप्त
झाल्र्ानांतर

मोिणी अहवाल

मांडळ अधिकारी

प्राप्त झाल्र्ानांतर
30 ददवस

3

कलम11 ची प्रससध्दी नांतर

कलम 11चे शासन

कलम (11) च्र्ा नोटीसा दे णे

रािपत्र प्राप्त

मांडळ अधिकारी

झाल्र्ानांतर 15
ददवस
4

कलम 15 ची चौकशी करणे

कलम 11 (5)

उपजिल्हाधिकारी

असभप्रार्
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च्र्ा नोटीसाांचा
गोषवारा प्राप्त
झाल्र्ानांतर 60
ददवस

5

कलम 19 चा प्रस्ताव

कलम 15 ची

मान्र्तेसाठी सादर करणे

चौकशी पूणा

मांडळ अधिकारी

झाल्र्ानांतर 15
ददवस
6

कलम 19 ची ववववि मागााने

30 ददवस

मांडळ अधिकारी

कलम 21 (1)(4) च्र्ा नोटीसा

कलम 21 चे

मांडळ अधिकारी

दे णे

शासन रािपत्र

प्रससध्दी
7

प्राप्त झाल्र्ावर
15 ददवस
8

प्रारुप तनवाडा तर्ार करणे

कलम 19 अांततम

उपजिल्हाधिकारी

प्रससध्दी नांतर सहा

भूसांपादन

मदहन्र्ा नांतर
9

अांततम तनवाडा

प्रारुप तनवाडर्ास

उपजिल्हाधिकारी

मान्र्ता

भूसांपादन

समळाल्र्ावर 30
ददवस
10

मावेिा वाटप सांबिी कलम 37

तनिी प्राप्ती नांतर

(2) च्र्ा नोटीस सांबिीताना

30 ददवस

सलपीक

दे णे. नांतर मोबदला वाटप
11

कलम 64 खालील सांदभाााची

प्राप्त झाल्र्ानांतर

छाननी करणे व त्र्ानांतर

3 मदहने

अ.का.

प्राधिकरणाकडे
12

कलम 18 खालील तनिी

वविी व न्र्ार्

मागणी

ववभागाचा तनणार्

अ.का.

प्राप्त झाल्र्ानतर
30 ददवस
13

कलम 18 खालील तनिाी मा.

तनिी प्राप्ती नांतर

न्र्र्ालर्ात िमा करणे

30 ददवसाच्र्ा
आत

नवीन अधितनर्मानुसार आवश्र्क ते बदल करण्र्ात र्ेतील.

अ.का.
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उपजिल्हाधिकारी (भूसांपादन)
पा.त.लससका क्र 2 नाांदेड

कलम 4 (1) (ब) (x)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् नाांदेड र्ेथील उपजिल्हाधिकारी भूसांपादन पा.त लससका क्र.2नाांदेड
कार्ाालर्ाच्र्ा अधिकारी व कमाचा-र्ाांची वेतनाची ववस्तत
ृ मादहती प्रकासशत करणे.
इतर अनुज्ञेर् भत्ते
अ.क्र

1

वगा

1

वेतन रुपरे षा

अततररक्त पदभार

तनर्समत (महागाई

प्रसांगानुसार

ववशेष (िसे

भत्ता, घरभाडे भत्ता, (िसे प्रवास

प्रकल्प भत्ता,

शहर भत्ता)

भत्ता)

प्रसशक्षणभत्ता)

तनरां क

श्री. महे श वडदकर
2

3

मेथे एम. ई.

T.A.- 400/3

श्रीमती मतनषा

DA-36100/-

मोदहते

HRA 00/T.A.- 400/-

4

3

सौ.उषा कदम

-----

DA-44400/HRA 7104/-

3

-----

------

------

-----

-----

DA- 26800/HRA- 4288/T.A.- 400 /-

-----

-----

5

3

ररक्त

तनरां क

-----

-----

6

4

ररक्त

तनरां क

----

----

उपजिल्हाधिकारी (भस
ू ांपादन)
पा.त.लससका क्र 2 नाांदेड
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कलम 4 (1) (ब) (ix)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् नाांदेड र्ेथील उपजिल्हाधिकारी भूसांपादन पा.त.लससका क्र.2नाांदेड
कार्ाालर्ाच्र्ा अधिकारी व कमाचाऱर्ाांची नाांवे,पत्ते व त्र्ाांचे माससक वेतन करणे
अ.क्र

पदनाम

अधिकरी/

वगा

कमाचाऱर्ाांचे नाांव

रूिू ददनाांक

दरु ध्वनी

क्रमाांक/ईमे

एकुण
वेतन

ल
1

उपजिल्हाधिकारी

अततररक्त पदभार

1

तनरां क

श्री. महे श वडदकर

2

मांडळ अधिकारी

मेथे एम. ई. ते

3

07/6/2019

3

अव्वल कारकुन

श्रीमती मतनषा

3

03 िुन

सलपीक

सौ.उषा कदम

4

मोदह

2019
3

1 ऑक्टोंबर
2013

5

सशपाई

ररक्त

4

तनरां क

6

सशपाई पद

ररक्त

4

तनरां क

240192
Slaopt2
nanded@
gmail.co
m

-----

--

25422/34438

------

21992/-

--------

उपजिल्हाधिकारी (भूसांपादन)
पा.त.लससका क्र 2 नाांदेड

----
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कलम 4 (1) (ब) (vii)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् नाांदेड र्ेथील उपजिल्हाधिकारी भूसांपादन पा.त.लससका क्रां.2 नाांदेड

कार्ाालर्ाच्र्ा पररणामकारक कामासाठी िनसामान्र्ाांशी सल्ला मसलत करण्र्ाची व्र्वस्था
अ.क्र

---

सल्लामसलतीचा ववषर्

कार्ाप्रमाणालीचे

काणेतर्ा

ववस्तारीत

अधितनर्मा/तनर्मा

वणान

/पररपत्रका द्वारे
तनरां क

------

पुनरावत्त
ृ ी काल

-----

उपजिल्हाधिकारी (भूसांपादन)
पा.त.लससका क्र 2 नाांदेड
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कलम 4 (1) (ब) (xv)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् नाांदेड र्ेथील उपजिल्हाधिकारी भस
ू ांपादन पा.त.लससका क्र2 नाांदेड
कार्ाालर्ात उपलब्ि सुवविाांचा तक् ता प्रकासशत करणे
उपलब्ि सुवविा
भेटण्र्ाच्र्ा वेळे सांदभाात मादहती :- दप
ु ारी 12.00 ते 1.00 पर्ंत
वेबसाईट ववषर्ी मादहती :- www.nanded.gov.in
कॉलसेंटर ववषर्ी मादहती :- तनरां क
असभलेख तपासणीसाठी उपलब्ि सुवविाांची मादहती :-मागणी नूसार कार्ाालर्ात मादहती
(सांबांधित सांधचका ) उपलब्ि करुन दे ण्र्ात र्ेते .

कामाच्र्ा तपासणीसाठी उपलब्ि सुवविाांची मादहती :- लागू नाही
नमन
ु े समळण्र्ाबाबत उपलब्ि मादहती :- लागू नाही

सूचना फलकाची मादहती :- 1.कार्ाालर्ीन फलक 2. मादहतीचा अधिकार फलक
3.लोकशाही ददन फलक

ग्रांथालर् ववषर्ी मादहती :- जिल्हाधिकारी कार्ाालात ग्रांथालर्ाची सोर् उपलब्ि आहे .
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अ.क्र

1

सवु विेचा प्रकार

वेळ

लागू नाही

लागू नाही

कार्ापध्दती

वरील प्रमाणे

8/7/2019
ठीकाण

लागू नाही

िाबाबदार

तक्रार

व्र्क् ती

तनवारण

लागू नाही

लागू नाही

उपजिल्हाधिकारी (भूसांपादन)
पा.त. लससका क्र2 नाांदेड

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
जिल्हाधिकारी कार्ाालर् नाांदेड र्ेथील उपजिल्हाधिकारी भूसांपादन पा.त.लससका क्र2 नाांदेड
कार्ाालर्ातील शासकीर् मादहती अधिकारी/सहाय्र्क शासकीर् मादहती अधिकारी/अवपलीर्
अधिकारी र्ाांची ववस्तत
ृ

मादहती प्रकाशीत करणे बाबत.

अ शासकीर् मादहती अधिकारी
अ.

शासकीर् मादहती

क्र

अधिकारीचे नाांव

1

श्रीमती मतनषा
मोदहते

2.

मेथे एम. ई.

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

अवपलीप
प्राधिकारी

अव्वल कारकुन

मांडळ अधिकारी

ब. सहाय्र्क शासकीर् मादहती अधिकारी

जि.नाांदेड

opt1 (
nanded@
gmail. com)

उपजिल्हाधिकारी
(भस
ू ांपादन)

पा.त.लससका क्र
2 नाांदेड
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अ.क्र

स.शासकीर् मादहती

8/7/2019

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

सलपीक

नाांदेड

-----

opt1( nanded@ gmail.
com)

अधिकारीचे नाांव
1

सौ.उषा कदम
अवपलीर् अधिकारी

अ.क्र

शासकीर् मादहती

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

अततररक्त पदभार

उपजिल्हाधिकारी

नाांदेड

----

श्री. महे श वडदकर

(भूसांपादन) पा.त.

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

अधिकारीचे नाांव
1

ल.सस.का. क्र. 2 नाांदेड

उपजिल्हाधिकारी (भूसांपादन)
पा.त.लससका क्र 2 नाांदेड

