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क्र 2017/भुस/मा.प्र /कावी - 219

उपजिल्हाधिकारी भस
ू ंपादन मांिरा प्रकल्प
कार्ाालर्,उस्मानाबाद

ददनांक ः - 07 /08/

2017

प्रति,
मा.जिल्हाधिकारी,
उस्मानाबाद
ववषर् ः - मादहिीचा अधिकार अधितनर्म 2005 ची अंमलबिावणी कलम
4 मिील 17 बाबी बेबसाईटवर प्रससध्द करणे बाबि
संदभा ः - आपले पत्र क्र.

2016/सा.प्र/के.म.अ./ससआर- 01 दद. 14/06/2017

महोदर्,
उपरोक्ि ववषर्ी संदभीर् पत्राच्र्ा अनुषंगाने सादर करण्र्ाि र्ेिे की,मादहिीचा अधिकार
अधितनर्म 2005 मिील कलम 4 अन्वर्े सुधचि केलेल्र्ा 17 बाबीची र्ा कार्ाालर्ाची मादहिी र्ा
समवेि िीन प्रिीि सी.डी.सह सादर करण्र्ाि र्ेि आहे .
सोबि ः - वरीलप्रमाणे
आपला ववश्वासू ,
उपजिल्हाधिकारी भस
ू ंपादन

मांिरा प्रकल्प ,उस्मानाबाद
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प्रमाणपत्र
मी.श्री.प्रभोदर् मुळे

खालील प्रमाणे नमुद केलेल्र्ा 2 बाबी र्ाद्वारे प्रमाणणि करीि आहे .
1. मादहिीचा अधिकर अधितनर्म 2005 मिील कलम 4 नस
ु ार
सावाितनक प्राधिकरणाकडे वेबसाईटवर कलम 4 खालील 17

बाबीवरील मादहिी ववभागाच्र्ा/कार्ाालर्ाच्र्ा वेबसाईटवर टाकण्र्ाि
आली असुन ही मादहिी अद्र्ावि केलेली आहे .
2.

सहाय्र्क मादहिी अधिकारी/मादहिी अधिकारी/अवपलीर् प्राधिकारी
र्ांना पदतनदे सिि केल्र्ाचे फलक ववभागािील/कार्ाालर्ािील दिानी
दिकाणी लावण्र्ाि आले आहे ि.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन

मांिरा प्रकल्प ,उस्मानाबाद
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नोट ः अ) लोकप्राधिकारी – मादहिीच्र्ा अधिकाराच्र्ा अधितनर्मामध्र्े लोकप्राधिकाराच्र्ा संश्रेि इिरही
संस्ांचा समावेि करणेि आला आहे .र्ा संज्ञि
े पात्र होणा-र्ा सवा संस्ाची र्ादी प्रत्र्ेक
ववभागाने स्वि हुन प्रससध्द करणे अंत्र्ि आवश्र्क आहे .
ब) मादहिीच्र्ा कार्द्र्ाअंिगाि स्वर्ंप्ररणेने प्रससध्द करावर्ाची मादहिी नेहमी अद्र्ावि िे वणे
आवश्र्क आहे .त्र्ासािी अिा प्रत्र्ेक मादहिीच्र्ा बाबिीि प्रससध्दीची ददनांक दिाववणे
आवश्र्क आहे .
क)

मादहिीच्र्ा अधिकाराच्र्ा अधितनर्माि स्वंर्प्रेरणेने मादहिी प्रससध्द करणे बंिनकारक
आहे .स्वि हुन अिी मादहिी प्रससध्द करण्र्ासािी मादहिीचा आवाका लक्षाि घेिा मोिर्ा
प्रमाणाि संगणकीकरण अपेक्षक्षि आहे .र्ासािी प्रत्र्ेक ववभागाने संपुणा संगणकीकरणासािी
एक कृिी आराखछा वेळापत्रकासह िसेच त्र्ासािी लागणा-र्ा तनिीच्र्ा आवश्र्किेसह
िर्ार करणे अपेक्षक्षि आहे .

संगणीकरणासािीचा कृिी आराखडा

कलम 4 (1) (a) अनुसार संगणीकरणाद्वारे कृिी आराखडा िर्ार करणे,उपलब्ि सािन सामुग्रीचा
उपर्ोग करुन प्रत्र्ेक लोकप्राधिकारी संस्ानी पुढील मागादिाक सुचनांचा वापर करुन असभलेखाचे
संगणीकरणाचा कृिी आराखडा िर्ार करावा.

कृिी आराखडर्ासािीच्र्ा मागादिाक सुचना ः अ)

संगणीकरणाचे िीन टप्पे ः -

1) कलम 4 अंिगाि अतनवार्ा प्रकािनाचे कार्ा.
2) महत्वाच्र्ा लोकासभमुख ववभागाच्र्ा कार्ाप्रणालीची मादहिी संगणीकृि करणे.
3) उवाररि मादहिीचे संगणीकरण.
ब)

संगणीकरणाचे ववववि टप्पे ः 1) ववसिष्ट ववषर्ांचे प्रािान्र्ाने संगणकीकरण.
2) संगणकीकरणासािी आधाक िरिुद

3) संगणकीकरणासािी कालाविी तनजश्चि करणे
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िासनाकडुन कार्ाक्रम तनजश्चि केला िाईल त्र्ानुसार कार्ावाही करण्र्ाि र्ेईल.
कलम 2 (H)नमुना – क

मादहिीचा अधिकार अधितनर्म 2005 अन्वर्े ववभागवार लोकप्राधिकारी र्ांची र्ादी
िासकीर् ववभागाचे नाव ः - महसल
ु व वन ववभाग
कलम 2 (एच)

अ.क्र

लोक प्राधिकारी संस्ा

1

जिल्हाधिकारी कार्ाालर्,

a/b/c/d

संस्ा प्रमुखाचे पदनाम

(भुसंपादन िाखा)

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन

मांिरा प्रकल्प ,उस्मानाबाद

दिकाण व पत्िा
जिल्हाधिकारी कार्ाालर्,
परीसर ,उस्मानाबाद

उस्मानाबाद

कलम 2 (H) नमुना – ख

िासनाकडुन पुरेसा तनिी प्राप्ि लोक प्राधिकारी संस्ांची र्ादी.
िासकीर् ववभागाचे नाव ः - महसुल व वन ववभाग
कलम 2 (H) (I)(II) अंिगाि

अ.क्र

लोक प्राधिकारी संस्ा

1

जिल्हाधिकारी कार्ाालर्,
(भुसंपादन िाखा)
उस्मानाबाद

संस्ा प्रमुखाचे पदनाम

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन

मांिरा प्रकल्प ,उस्मानाबाद

दिकाण व पत्िा
जिल्हाधिकारी कार्ाालर्,
परीसर ,उस्मानाबाद
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कलम 4 (1) B (I)
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मांिरा प्रकल्प कार्ाालर् उस्मानाबाद र्ांचे कार्ाालर्ािील कार्े व किाव्र्
र्ांचा िपिील

● कार्ाालर्ाचे नाव

ः - उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मांिरा प्रकल्प कार्ाालर् ,
उस्मानाबाद

●पत्िा

ः - उस्मानाबाद िा.जिल्हा उस्मानाबाद

● कार्ाालर् प्रमुख

ः - उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद

● िासकीर् ववभागाचे नाव ः - महसूल व वन

ववभाग

● कोणत्र्ा मंत्रालर्ािील खात्र्ाच्र्ा अधिनस्ि ः ● कार्ाक्षत्र
े ः-

महसूल व वन

ववभाग,

उस्मानाबाद जिल्हा, भौगोसलक – संपुणा उस्मानाबाद जिल्हा

●कार्ाानुरुप ः - संपुणा उस्मानाबाद जिल्हा
● ववसिष्ट कार्ा ः - िासनाच्र्ा तनरतनराळर्ा सावाितनक उपक्रमाकरीिा खािगी िमीन संपादन
करणे .
ववभागाचे ध्र्ेर्/िोरण ः 1) वरील प्रमाणे
सवा सबंधिि कमाचारी – 1. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मांिरा प्रकल्प उस्मानाबाद
2. अव्वल कारकून

3. मंडळ अधिकारी
4. सलपीक
•

कार्ा
कार्ावाही

भंस
ू पादन अधितनर्म 2013 अन्वर्े अंिगाि भस
ू ंपादनाची
करणे.
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•

कामाचे ववस्िि
ृ स्वरूप

भूसंपादनाची कार्ावाही करणे.

● मालमत्िेचा िपिील ः - इमारिी व िागेचा िपिील ः - जिल्हाधिकारी कार्ाालर्,उस्मानाबाद
● उपलब्ि सेवा ः - दरु ध्वनी व ई – मेल

ः - dycoll10@gmail.com

● संस्ेच्र्ा संरचनात्कम िक्र्ामध्र्े
कार्ाक्षेत्राचे प्रत्र्ेक स्िरावरचे िपिील ः - कार्ाालर्ीन दरु ध्वनी क्रमांक व वेळ 02472223830
सकाळी
10.00 िे सार्ंकाळी 5.45
●साप्िादहक सुट्टी व ववसिष्ट सेवेसािी िरववलेल्र्ा वेळा ः - सवा रवववार,दस
ु रा व चौा ितनवार व

िासन िादहर करील अिा सावाितनक

सुट्टर्ा.
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कलम 4 (1) (B)(I) नमुना “क”

उस्मानाबाद र्ेील जिल्हाधिकारी कार्ाालर्ािील उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प
उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील अधिकारी व कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकारांचा िपिील.
“अ”
अ

पदनाम

आधाक अधिकार

कोणत्र्ा कार्द्र्ा/तनर्म/िासन

क्र
1

उपजिल्हाधिकारी

आधाक , प्रिासकीर् ,

भुसंपादन

अिान्र्ार्ीक , फौिदारी

असभप्रार्

तनणार्/पररपत्रकानुसार

भुसंपादन अधितनर्म 1894 व 2013
महाराष्र नागरी सेवा तनर्म 1981

मांिरा प्रकल्प ,

“ब”
अ

पदनाम

आधाक अधिकार

क्र
1

उपजिल्हाधिकारी
भुसंपादन

मांिरा प्रकल्प ,

1) संपाददि िमीनीची बािारी
मुल्र्ानुसार मोबदला तनजश्चि
करणे.

2) न्र्ार्ालर्ाच्र्ा तनणार्ानुसार वाढीव
मोबदला दे र् िरववणे

कोणत्र्ा कार्द्र्ा/तनर्म/िासन
तनणार्/पररपत्रकानुसार

1) भुसंपादन अधितनर्म 1894
व 2013

2) भूसंपादन अधितनर्म 1894
चे कलम 18 व 28 (अ)

असभप्रार्
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कलम 4 (1) (B)(II) नमुना “ब”

उस्मानाबाद र्ेील जिल्हाधिकारी

कार्ाालर्ािील

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मांिरा प्रकल्प

ववभागािील अधिकारी व कमाचारी र्ांच्र्ा किाव्र्ांचा िपिील.
अ

पदनाम

प्रिासकीर् किाव्र्

कोणत्र्ा कार्द्र्ा/तनर्म/िासन

क्र
1

उपजिल्हाधिकारी
भुसंपादन

मांिरा प्रकल्प ,

1) कार्ालर्ीनकमाचा-र्ावर

सतनर्ंित्रन 1) महाराष्र नागरी सेवा तनर्म

िे वने

1981

2) अंिीम तनवाडा घोषीि करणे
3) मावेिा वाटप करणे.

2
3

अव्वल कारकून
मंडळ अधिकारी

तनणार्/पररपत्रकानुसार

अंतिम तनवाडा/ मावेिा वाटप व
न्र्ार्ालर्ीन कामे.
1) संपादनाखालील अधिसच
ु ीि

िमीनीची स्ळपाहणीच्र्ा वेळी
भस
ू ंपादन अधिकारी समवेि

प्रतितनिी म्हणन
ू उपजस्ि राहाणे
.

2) कलम 18 खालील भस
ू ंदभा अिा
न्र्ार्ालर्ाि पािववणे

3) भूसंपादन झालेल्र्ा िमीनीच्र्ा
अधिकार असभलेखाि महाराष्र

िासन म्हणून संपाददि क्षेत्राची

2) भूसंपादन अधितनर्म 1894

3) भूसंपादन अधितनर्म 2013
भूसंपादन अधितनर्म 1894 व
2013

भस
ू ंपादन अधितनर्म 1894 व
2013

असभप्रार्
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नोंद घेण्र्ाची कार्ावाही करणे

4

सलपीक

1) लेखा

ववभाग

,

आस्ापना

ववभागाचे कामकाि व दे र्के
2) तनवाडर्ाच्र्ा

अनष
ु ंगाने

1981

मोबदला

रक्कमेचे प्रपत्र ई िर्ार करणे

1) महाराष्र नागरी सेवा तनर्म
2) भस
ू ंपादन अधितनर्म 1894
व 2013

कलम 4 (1) (B)(II) नमुना “ब”

उस्मानाबाद र्ेील जिल्हाधिकारी

कार्ाालर्ािील

उपजिल्हाधिकारी (भस
ू ंपादन) मांिरा प्रकल्प

ववभागािील अधिकारी व कमाचारी र्ांच्र्ा कमाचारी र्ांच्र्ा किाव्र्ांचा
अ

पदनाम

फौिदारी

किाव्र्

क्र
1

उपजिल्हाधिकारी

तनरं क

िपिील

कोणत्र्ा कार्द्र्ा/तनर्म/िासन

असभप्रार्

तनणार्/पररपत्रकानस
ु ार
तनरं क

भुसंपादन

मांिरा प्रकल्प ,
कलम 4 (1) (B)(II) नमन
ु ा “ब”

उस्मानाबाद र्ेील जिल्हाधिकारी

कार्ाालर्ािील

उपजिल्हाधिकारी (भस
ू ंपादन) मांिरा प्रकल्प

ववभागािील अधिकारी व कमाचारी र्ांच्र्ा कमाचारी र्ांच्र्ा किाव्र्ांचा
अ

पदनाम

अिान्र्ार्ीक

क्र
1

उपजिल्हाधिकारी
भुसंपादन

1) भुसंपादन अधितनर्म 2013
पुनवासन व पुनस्ाापना

िपिील

कोणत्र्ा कार्द्र्ा/तनर्म/िासन
तनणार्/पररपत्रकानुसार

भुसंपादन अधितनर्म 2013

असभप्रार्

C:\go-worker\temp\task-222820952\876e27e9d74e5e4ca89b092d070cd417.doc10
मांिरा प्रकल्प ,

करिाना वािवी भरपाई
समळण्र्ाचा व पारदिाकिेचा
हक्क अधितनर्म 2013 मिील
11 (1) अंिगाि प्रससध्दी करणे
.
2)

भुसंपादन अधितनर्म 2013

भस
ु ंपादन अधितनर्म 2013

पुनवासन व पुनस्ाापना
करिाना वािवी भरपाई

समळण्र्ाचा व पारदिाकिेचा
हक्क अधितनर्म 2013 मिील
19 (1) अंिगाि प्रससध्दी करणे

भस
ु ंपादन अधितनर्म 2013

.
3) कलम

26

अंिगाि

तनवाडा

घोषीि करणे.
4) भूसंपादन कार्दा 1894 मिील
कलम

18

अंिगाि

भूसंपादन कार्दा 1894

वाढीव

मोबदला करीिा दाखल झालेले
भूसंदभा अिा िपासून जिल्हा
न्र्ार्ालर्ाकडे सादर करणे.

कलम 4 (1)(B)(III)
तनणार् प्रक्रक्रर्ेिील पर्ावेक्षण व िबाबदारीचे उत्िरदातर्त्व तनजश्चि करुन कार्ापद्ििीचे प्रकािन
अ

कामाचे स्वरुप

कालाविीचे ददवस

क्र
1

भूसंपादन अधितनर्म 2013 चे कलम
11 (1) खालील आधिसुचना प्रससध्द

भूसंपादन संस्ेकडून

प्रस्िाव प्राप्ि झाले नंिर.

करणे
2

भस
ू ंपादन अधितनर्म 2013 चे कलम
16 (1) खालील

चौकिी

करणे

भूसंपादन अधितनर्म 2013 चे कलम
19 (1) खालील आधिसुचना प्रससध्द

असभ

अधिकारी

प्रार्

उपजिल्हाधिकारी
(भूसंपादन ) मांिरा

प्रकल्प
भस
ू ंपादन अधितनर्म 2013
चे कलम 11 (1) प्रससध्दी
नंिर.

3

कामासािी िबाबदार

भूसंपादन अधितनर्म 2013
चे कलम 11 (1) खालील

उस्मानाबाद

उपजिल्हाधिकारी
(भस
ू ंपादन ) मांिरा

प्रकल्प

उस्मानाबाद

उपजिल्हाधिकारी
(भूसंपादन ) मांिरा
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करणे

आधिसच
ु ना प्रससध्द

प्रकल्प

उस्मानाबाद

झाल्र्ानंिर 1 वषााच्र्ा
आि.
4

भूसंपादन अधितनर्म 2013 चे कलम
21 (1) खालील चौकिी

करणे

भूसंपादन अधितनर्म 2013
चे कलम 19 (1) खालील
आधिसुचना प्रससध्द

उपजिल्हाधिकारी
(भूसंपादन ) मांिरा

प्रकल्प

उस्मानाबाद

झाल्र्ानंिर.
5

भूसंपादन अधितनर्म 2013 चे कलम

मा. जिल्हाधिकारी र्ांची

उपजिल्हाधिकारी

26 (1) खालील अंतिम तनवाडा

मान्र्िा प्राप्ि झाल्र्ानंिर

िादहर करणे.

(परं िू कलम 19 (1)

(भूसंपादन ) मांिरा

प्रकल्प

उस्मानाबाद

खालील अधिसुचना प्रससध्द
झाल्र्ापासुन

दोन वषााच्र्ा

आि.

कलम 4 (1)(B)(IV) नमुना “अ”

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प

उस्मानाबाद र्ांच्र्ा कार्ाालर्ािील कामाचे भौिीक आणण

आधाक तनकष

संस्ेची उददष्टे :- मासीक/त्रेमासीक/वाषीक
अ
क्र

पदाचे नांव

उपक्रम

भािीक लक्ष
(गुणक)

कालमर्ाादा

असभप्रा
र्
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उपजिल्हाधिकारी (भस
ू ंपादन ) सावाितनक प्रर्ोिनाा
मांिरा प्रकल्प उस्मानाबाद

वाषीक एवप्रल

--

िमीन संपादीि करणे

िे माचा

तनवाडा गण
ु क
इिर गुणक

वाषीक एवप्रल

--

िे माचा

कलम 4 (1)(B)(V)नमुना “अ”

भूसंपादन अधितनर्म 1894 व 2013 अंिगाि कामािी संबंिीि तनर्म /अधितनर्म
अ.क्र

सुचना पत्रकानस
ु ार ददलेले

तनर्म क्रमांक व वषे

असभप्रार्

ववषर्

1

सावाितनक प्रर्ोिनाा

भस
ू ंपादन अधितनर्म कार्दा 1894 व 2013 (महाराष्र

भूसंपादन

--

भूसंपादन कार्दा)

कलम 4 (1)(B)(V)नमुना “ब”

भूसंपादन अधितनर्म 1894 व 2013 अंिगाि कामािी संबंिीि तनर्म /अधितनर्म

अ.

िासन तनणार्ानुसार ददलेले ववषर्

क्र
1

िासन तनणार् क्र व िारीख

तनरं क

असभप्रार्

तनरं क

कलम 4 (1) (A) (VI)
उपजिल्हाधिकारी भस
ू ंपादन मांिरा प्रकल्प

अ.क्र

ववषर्

उस्मानाबाद र्ांच्र्ा कार्ाालर्ािील दस्िाऐविांची वगावारी

दस्िऐविाचा

प्रकार/नस्िी/मस्टर/
नोंदपुस्िक /व्हाऊचर
इ.

प्रमुख बाबीचा िपिीलवार

सुरक्षक्षि

िे वण्र्ाचा
कालाविी
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1

उपजिल्हाधिकारी
भस
ू ंपादन मांिरा

भस
ू ंपादन कार्ावाही

िासनाच्र्ा

संधचका

उपक्रमाकरीिा

प्रक्लप

तनरतनराळर्ा
खािगी

सावाितनक

िमीन

कार्मस्वरूपी

संपादीि

करणे.

कलम 4 (1) ( B) ( VIII ) नमुना “क ”
नमुना अ

अ.
क्र

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प ,उस्मानाबाद कार्ाालर्ाच्र्ा ससमिीची र्ादी प्रकािीि करणे
ससमिीचे
नाव

तनर्ुक्ि िासकीर्

/अिासकीर् सदस्र्ाचे

ससमिी

ससमिीचे

क्रकिी

सभािन

सभेच्र्ा

वरील पद

उद्तर्ष्ट

वेळा

सामान्र्ास

घेण्र्ाि

िी खल
ु ी

कार्ावत्ृ िां

नाव व पदनाम

र्ेिे.

आहे क्रकंवा

(उपलब्ि )

नाही
तनरं क

नमुना (ब)

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प

अ.

ससमिीचे

क्र

नाव

तनर्ुक्ि िासकीर्

/अिासकीर् सदस्र्ाचे
नाव व पदनाम

कार्ाालर्ाच्र्ा अधिसभांची र्ादी प्रकािीि करणे

ससमिी

ससमिीचे

क्रकिी

सभािन

सभेच्र्ा

वरील पद

उद्तर्ष्ट

वेळा

सामान्र्ास

घेण्र्ाि

िी खल
ु ी

कार्ावत्ृ िां

र्ेिे.

आहे क्रकंवा

(उपलब्ि
)

C:\go-worker\temp\task-222820952\876e27e9d74e5e4ca89b092d070cd417.doc14
नाही
मादहिी तनरं क

नमुना (क)

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ाच्र्ा पररषदाची र्ादी प्रकािीि
करणे

अ.

पररषदे चे

क्र

नाव

पररषदे चे सदस्र्

पररषदे चे

क्रकिी

सभािन

सभेच्र्ा

उद्तर्ष्ट

वेळा

सामान्र्ास

घेण्र्ाि

िी खल
ु ी

कार्ावत्ृ िां

र्ेिे.

आहे क्रकंवा

(उपलब्ि )

नाही
तनरं क

नमन
ु ा

(ड)

उपजिल्हाधिकारी भस
ू ंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ाच्र्ा कोणत्र्ाही संस्ेची र्ादी
प्रकािीि करणे

अ.क्र

संस्ेचे नाव

संस्ेचे

संस्ेचे

क्रकिी वेळा

सभा

सभेच्र्ा

सदस्र्

उद्तर्ष्ट

घेण्र्ाि

िनसामान्र्ासािी

कार्ावत्ृ िांि

र्ेिे.
तनरं क
कलम (4) (B) (IX)

खल
ु ी आहे क्रकंवा
नाही

(उपलब्ि )
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उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील अधिकारी व कमाचारी र्ांची
र्ादी

अ.क्र

पदनाम

अधिकारी /कमाचा-र्ाचे

वगा

नाव
1

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन
मांिरा प्रकल्प , उ,बाद

श्री .प्रभोदर् मुळे

अ

रुिु ददनांक

दरु ध्वनी

17.02.16

7588811115

क्रमांक

अतिररक्ि
पदभार

2

अव्वल कारकुन

श्री. एच.व्ही भवाळ

क

14.06.2016

9421001860

3

मंडळ अधिकारी

श्री.व्ही. व्ही काळे

क

23.08.2016

9422859643

4

सलपीक

क

01.08.2011

8007961831

5

सिपाई

ड

13.01.2012

8421488597

6

सिपाई

ड

05.02.2008

9834225009

श्री.सी.एम गोरे
श्री.के.एस.झेंडे
श्रीमिी. ए.एस कोळी
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कलम (4) (B) (X)
उपजिल्हाधिकारी भस
ू ंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील अधिकारी व कमाचारी र्ांची
वेिनाची ववस्िि
ृ मादहिी प्रकासिि करणे .

अ.क्र

नाव

अधिकार

ग्रेडपे

मुळ

पद

महागाई

घरभाडे

वविेष

वविेष

भत्ि

भत्िा

िहर

भत्िा

भत्िा

,प्रवास

पगार

एकुण

रक्कम

भत्िा
1

श्री .प्रभोदर् मुळे

उजिअ

-

-

-

-

0

0

-

2

श्री. एच.व्ही भवाळ

अ.का

3500

8080

15286

-

0

0

29953

3

श्री.व्ही. व्ही काळे

मं.अ

3500

12710

21397

1621

-

2000

41228

4

श्री.सी.एम गोरे

सलपीक

1900

8730

14032

1063

0

0

26125

5

श्री.के.एस.झेंडे

सिपाई

1300

5380

8818

-

0

0

17498

6

श्रीमिी. ए.एस कोळी

सिपाई

13000

6230

9940

-

0

0

19667

कलम 4 (1) (B) (XII)
नमुना (ब)

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील अनुदान कार्ाक्रमा अंिगाि
अ.क्र

अंदािपत्रकीर्
सिषााचे वणान

र्ोिनांची ववस्िि
ृ मादहिी प्रकािीि करणे

अनुदान /लाभ र्ाची
रक्कम /स्वरुप

तनर्ोिीि वापर क्षेत्र
कामाचा िपिील

अधिक अनद
ु ान

असभप्रार्

अपेक्षीि

असल्र्ास
रूपर्ाि
1

-

-

संपादीि िमीनीचे
दहिसंबंधििांना
मोबदला रक्कमेच
वाटप करणे

तनरं क

अासंकल्पीर् िरिुदी
संबंधिि प्रकल्पाचे
संपादन संस्ा
र्ांच्र्ाकडून करण्र्ाि
र्ेिे
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कलम 4 (1) ( B) ( XII)
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील अनुदान वाटपाच्र्ा
कार्ाक्रमाची कार्ापध्दिी 2017- 2018

1) कार्ाक्रमाचे नांव :- अनुदान वाटप

तनरं क

-

कलम 4 (1) (B) (XII)
नमुना (ब)

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील अनुदान कार्ाक्रमा अंिगाि
अ.क्र

लाभाीचे नांव
पत्िा

र्ोिनांची ववस्िि
ृ मादहिी प्रकािीि करणे

अनुदान /लाभ र्ाची

तनवाड पात्रिेचे तनकष

असभप्रार्

रक्कम /स्वरुप

तनरं क

कलम 4 (1) (B) (XIII)
नमुना (ब)

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील सवलिीचा परवाना र्ावी
परवाना/परवानगी/सवलिीचा प्रकार
अ.क्र

चालू वषााची िपिीलवार मादहिी.

परवानािारकाचे

परवान्र्ाचा

परवाना

ददनांक

ददनांक

सािरण

नांव

प्रकार

क्रमांक

पासन
ू

पर्ंि

अटी

तनरं क

परवान्र्ाची ववस्िि
ृ
मादहिी
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कलम 4 (1) (B) (XIV)
नमुना (ब)

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील इलेक्रर ातनक स्वरूपाि
सािववलेली मादहिी प्रकािीि करणे 2017

वषा अखेरची

परवाना/परवानगी/सवलिीचा प्रकार
अ.क्र

परवानािारकाचे

परवान्र्चा

परवाना

ददनांक

ददनांक

सािरण

परवान्र्ाची

नांव

प्रकार

क्रमांक

पासन
ू

पर्ंि

अटी

ववस्िि
ृ मादहिी

तनरं क

कलम 4 (1) (B) (XV)
नमुना (ब)

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांिरा प्रकल्प , उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील उपलब्ि सुवविांचा िक्िा
प्रकािीि करणे.

अ.क्र

सवु विेचा

वेळ

कार्ापध्दिी

दिकाण

प्रत्र्क्ष

स.

प्रत्र्क्ष

उपजिल्हाधिकारी

उपजिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकारी

भेटणे

10 िे

अवा
अिााद्वारे

मांिरा प्रकल्प ,

भस
ू ंपादन

उस्मानाबाद

सां

भस
ू ंपादन

मांिरा प्रकल्प ,

5.45

तनवेदन दे णे

उस्मानाबाद र्ांचे

उस्मानाबाद

प्रकार

1

िबाबदार

िक्रार तनवारण

व्र्क्िी/कमाचारी

कार्ाालर्

असभ
प्रार्
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कलम 4 (1) (B)(XVI)
उपजिल्हाधिकारी भस
ू ंपादन मांिरा प्रकल्प

उस्मानाबाद कार्ाालर्ािील िासकीर् मादहिी

अधिकारी/सहाय्र्क िासकीर् मादहिी अधिकारी /अवपलीर् प्राधिकारी (र्ेील लोक प्राधिकाराच्र्ा
कार्ाक्षेत्रािील)
र्ांची ववस्िि
ृ मादहिी प्रकासिि करणे.

अ) िासकीर् मादहिी अधिकारी ः अ.

िासकीर्

क्र

मादहिी

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्िा/फोन

ई-मेल

अवपलीर्
प्राधिकारी

अधिका-र्ाचे
नांव
1

एच.व्ही.

अव्वल

उस्मानाबाद

उपजिल्हाधिकारी

भवाळ

कारकुन

जिल्हा

भूसंपादन मांिरा

dycoll10@gmail.com

उपजिल्हाधिकारी
भूसंपादन

प्रकल्प

मांिरा प्रकल्प

उस्मानाबाद

उस्मानाबाद

02472-223830
मो.
9421001860

ब) सहाय्र्क िासकीर् मादहिी अधिकारी ः अ.क्र

सहाय्र्क

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्िा/फोन

िासकीर्

ई-मेल

अवपलीर्
प्राधिकारी

मादहिी
अधिकार्ाचे
1

नांव

श्री.सी.एम.
गोरे

सलपीक

उस्मानाबाद उपजिल्हाधिकारी dycoll10@gmail.com उपजिल्हाधिकारी
जिल्हा

भूसंपादन

मांिरा प्रकल्प
उस्मानाबाद
02472-

भूसंपादन

मांिरा प्रकल्प
उस्मानाबाद
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223830 मो.
8007961831

क) अवपलीर् अधिकारी ः अ.

िासकीर्

क्र

अवपलीर्

पदनाम

कार्ाक्षेत्र

पत्िा/फोन

ई-मेल

अवपलीर्
प्राधिकारी

अधिका-र्ाचे
नाव
1

श्री.प्रभोदर्

उपजिल्हाधिकारी

मुळे

भुसंपादन मांिरा
प्रकल्प उ,बाद

जिल्हा

उपजिल्हाधिकारी
भूसंपादन मांिरा
प्रकल्प

उस्मानाबाद
02472-223830
मो.
7588811115

dycoll10@gmail.
com

उपजिल्हाधिकारी
भूसंपादन

मांिरा

प्रकल्प

उस्मानाबाद
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प्रमाणपत्र
प्रमाणणि करण्र्ाि र्ेिे की, मादहिी अधिकार अधितनर्म 2005 कलम 4
मिील 1 िे 17 बाबींची र्ा कार्ाालर्ाने िर्ार केलेल्र्ा मादहिीची सी.डी.मी

स्विा :

पादहली असन
ू िी बरोबर आहे .
सबब प्रमाणपत्र दे ण्र्ाि र्ेिे

उपजिल्हाधिकारी भस
ू ंपादन

मांिरा प्रकल्प उस्मानाबाद

