कलम २ एच नमुना (अ)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-२००५ अ वये िवभागवार अिधकारी यांची यादी शासक!य िवभागाचे नाव :- महसूल व वन िवभाग,
कलम २ (एच) a/b/c/d
अ. .
१

लोकअिधकारी सं था
उपिज&हािधकारी
भुसंपादन लाभ'े(
यवतमाळ

सं था मुखाचे पदनाम
िज&हािधकारी, यवतमाळ

िठकाण व प"ा
पिहला मजला निवन शासक-य
इमारत, िज&हािधकारी
काया/ लय.यवतमराळ

कलम २ एच नमुना (ब)

शासनाकडु न पुरेसा िनधी +ा, लोक+ािधकारी सं.थाची यादी
शासक!य िवभागाचे नाव :- महसूल व वन िवभाग,

कलम २ ( एच ) (i)(ii)

अ. .
१

लोकअिधकारी सं था
भुसंपादन िवभाग
लाभ'े(

सं था मुखाचे पदनाम
िज&हािधकारी, यवतमाळ

िठकाण व प"ा
पिहला मजला निवन
शासक-य इमारत,
िज&हािधकारी
काया/ लय.यवतमराळ

कलम ४ (१) (b)(i)

उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 यवतमाळ यांचे काया:लयातील काय: व कत:;ये याचा तपशील
अ.=. तपिशल
मािहती
१
काया:लयाचे नाव
भूसंपादन िवभाग लाभ'े( यवतमाळ
२
प>ा
पिहला मजला निवन शासक-य इमारत, िज&हािधकारी
काया/ लय.यवतमराळ
३
काया:लय +मुख
उपिज&हािधकारी, भूसंपादन लाभ'े( यवतमाळ
४
शासक!य िवभागाचे नाव
िज&हािधकारी काया/ लय यवतमाळ
५
मं8ालयाAया कोणCया खाCयाAया अिधन.थ
महसूल व वन िवभाग
े
६
काय:78
यवतमाळ िज&हा
७
भौगोिलक 7े8
संपण
ू / यवतमाळ िज&हा
८
काया:नH
१)भूसंपादन अिधिनयम १८९४, २)भूसंपादन, पूनव/ सन
ु प
व पून/ थापना करतांना वाजवी भरपाई िमळिव6याचा व
पारदश/ कतेचा अिधिनयम २०१३ नूसार काय/ वाही करणे
९
िविशJ काय:
साव/ जिनक योजनासाठी भूसंपादन करणे
१०
िवभागीय Kयेय व धोरणे
भूसंपादन अिधिनयमानूसार ा9त तावावर िविहत
कालमया/ देत काय/ वाही पूण/ क:न भूसंपादन करणे
११
सव: संबधीत अिधकारी/कम:चारी
प;रिश<ट-१ म?ये नमूद कर6यात आले आहे .
१२
काय:
प;रिश<ट-१ म?ये नमूद कर6यात आले आहे .
१३
कामाचे िव.तृत .वHप
प;रिश<ट-१ म?ये नमूद कर6यात आले आहे .
े
१४
मालमतेच .वHप व इमारतीचा तपिशल
निवन शासक-य इमारत , िज&हािधकारी काया/ लय
यवतमाळ
१५
उपलNध सेवा
दुर?वनी व इटरनेट सेवा उपलAध आहे .
े ाचे
१६
सं.थेAया संरचनाCमक तOCयामKये काय:7ञ
संपण
ू / यवतमाळ िज&हा
+Cयेक .तरावरचे तपिशल
१७
काया:लयीन दरु Kवनी =मांक
०७२३२-२४०६५१
१८
काया:लयीन वेळ
सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-४५ वा. पावेतो
१९
सा,ािहक सुटी
Eयेक रिववार, दुसरा व चौथा शिनवार व शासनाने
जािहर केले&या साव/ जिनक सुटया व मा.िज&हािधकारी,
यवतमाळ यांनी घोिषत केले&या तीन सुटया.
२०
िविशष्ट सेवासाठी ठरिवले5या वेळा
-------

पUरिशJ ०१
सव: संबिधत अिधकारी व कम:चारी

१

अिधकारी/कम:चारी यांचे
नांव
Iी. चंJकांत जाजू ( भारी)

२

Iी. डी. बी. इंगळकर, अ.का. अNवल कारकून

शासिकय कामे

३

Iी. आर.एम. पंधरे

मंडळ अिधकारी

शासिकय कामे

४

Iीमती एस.आर.दे शमुख

तलाठी

५

Iीमती एस.आर.दे शमुख

क.िल.
(अित. भार)

अ.=

पदनाम

काय:

कामाचे .वHप

उप-िज&हािधकारी
(भूसंपादन)

शासिकय कामे

भूसंपादन अिधिनयम १८९४, भूसंपादन,
पूनव/ सन व पून/ थापना करतांना वाजवी
भरपाई िमळिव6याचा व पारदश/ कतेचा
अिधिनयम २०१३ नूसार काय/ वाही करणे.
१)भूसंपादन अिधिनयम १८९४ चे कलम१८ खालील भूसंदभ/ स'म Oयायालयात
सादर करणे २)कलम-२८—अ खालील
ा9त अजा/ वर िनवाडे तयार करणे
३)मा.उQच Oयायालयातील भूसंपादन
अिपल करणे ४) मा.सवRQच
Oयायालयातील भूसंपादन अिपल करणे
५) महालोकअदालत मधील भूसंपादन
करणाची संपण
ू / काय/ वाही
६)Oयायालयात दाखल दरखा त
करणातील काय/ वाही.
७)सरकारी वक-ल यांची दे यके संपादन
सं थेकडे पाठिवणे
कलम-१८ चे भूसंदभ/ Oयायालयात दाखल
करणे, क.जा.प.ची काय/ वाही करणे,
वरीTांनी सांगीतलेली कामे .
भूसंपादन अिधिनयम १८९४ व भूसंपादन,
पूनव/ सन व पून/ थापना करतांना वाजवी
भरपाई िमळिव6याचा व पारदश/ कतेचा
अिधिनयम २०१३ नूसार अंितम िनवाडा व
Eयानूसारचे अंितम मोबदला वाटपापयU तची
काय/ वाही करणे , पी.एल. कॅश बुक,
डी.डी.ओ. कॅश बुक , ताळमे ळ, कम/ चायांचे वेतन भ"े काढणे
भूसंपादन करणातील जािहरात दे यके
तसेच ेषक िवभागाची कामे पाहणे, न ती
झालेले भूसंपादन करणे अिभलेख
िवभागात पाठिवणे. भूसंपादन माणपञे
िवत;रत करणे.

शासिकय कामे

शासिकय कामे

उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 यवतमाळ काया:लयाची
(+शासिकय रचना)
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 यवतमाळ
मंडळ अिधकारी
अ;वल कारकून
किनVट िलिपक
तलाठी
िशपाई
कलम ४(१)(b) (ii)(अ)
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 यवतमाळ या काया:लयातील अिधकारी व कम:चारी यांAया काय: व कत:;ये
यांचा तपिशल

अ.=

१

२

पदनाम

उप-िज&हािधकारी,
भूसंपादन लाभ'े(
यवतमाळ

अ-आिथ:क
आथYक अिधकार

शासन िनयमातील
तरतूदीनूसार
म.शा.िव.िव.िव"ीय अिधकार
िनयम पुि तका, १९७८
अOवचे काया/लयीन बाबी
आहरण व संिवतरण अिधकारी
[हणुन दान कर6यात
आलेले अिधकार
भूसंपादन अिधिनयम १८९४
अOवये भूसंपादन अिधकारी
[हणून दान कर6यात
आलेले अिधकार
भूसंपादन, पूनव/ सन व
पून/ थापना करतांना वाजवी
भरपाई िमळिव6याचा व
पारदश/ कतेचा अिधिनयम
२०१३ नूसार दान कर6यात
आलेले अिधकार

कोणCया
कायZा/िनयम/शासन िनण:य/
पUरप8का वये
िव"ीय अिधकार िनयम
पुि तका,१९७८ अOवये
काया/ लय मुख

१) भूसंपादन अिधिनयम १८९४
२) भूसंपादन, पूनव/ सन व
पून/ थापना करतांना वाजवी
भरपाई िमळिव6याचा व
पारदश/ कतेचा अिधिनयम २०१३

अिभ+ाय

ब-+शासिकय
अ.=

१

पदनाम

+शासक!य अिधकार

उप-िज&हािधकारी,
भूसंपादन लाभ'े(
यवतमाळ

कोणCया
कायZा/िनयम/शासन िनण:य/
पUरप8का वये
काया/ लय मूख [हणून दान
महारा<\ नागरी सेवा िनयम
कर6यात आलेले अिधकार
१९७९ नूसार

अिभ+ाय

क-अध: यायीक
अ.=

१

पदनाम

अिधकार-अध: यायीक

उप-िज&हािधकारी,
भूसंपादन लाभ'े(
यवतमाळ

२

कोणCया
कायZा/िनयम/शासन िनण:य/
पUरप8का वये
भूसंपादन अिधिनयम
भूसंपादन अिधिनयम कलमकलम-१८९४ चे कलम-१८
१८९४
व कलम-२८-अ नूसारचे
िनवाडे
भूसंपादन, पूनव/ सन व
भूसंपादन, पूनव/ सन व
पून/ थापना करतांना
पून/ थापना करतांना वाजवी
वाजवी भरपाई
भरपाई िमळिव6याचा व
िमळिव6याचा व
पारदश/ कतेचा अिधिनयम २०१३
पारदश/ कतेचा अिधिनयम
२०१३ नूसार िनवाडे

अिभ+य

कलम ४(१)(b)(ii)(ब)
उप-िज5हािधकारी, भूसंपादन लाभ7े8 यवतमाळ यांचे काया:लयातील अिधकारी व कम:चारी याAया कत:;याचा
तपिशल
अ.=

पदनाम

कत:;य

१

उपिज&हािधकारी,
भूसंपादन
लाभ'े(
यवतमाळ

काया/ लय मुख व भूसंपादन अिधकारी

२

मंडळ अिधकारी

३

अNवल

कलम-१८ चे भूसंदभ/ Oयायालयात दाखल करणे ,
क.जा.प.ची काय/ वाही करणे
भूसंपादन अिधिनयम १८९४ चे १)कलम-१८
खालील भूसंदभ/ स'म Oयायालयात सादर करणे
२)कलम-२८—अ खालील ा9त अजा/ वर िनवाडे
तयार करणे ३)मा.उQच Oयायालयातील भूसंपादन
अिपल करणे ४) मा.सवRQच Oयायालयातील

कारकूनﾠ

कोणCया
अिभ+ाय
कायZा/िनयम/शासन
िनण:य/
पUरप8का वये
१)भूसंपादन अिधिनयम
१८९४ २)भूसंपादन,
पूनव/ सन व पून/ थापना
करतांना वाजवी भरपाई
िमळिव6याचा व
पारदश/ कतेचा
अिधिनयम २०१३
३)महारा<\ नागरी सेवा
िनयम १९७९ नूसार
४)म.शा.िनण/ य/प;रप(
के/आदे शानुसार
काय/ वाही करणे
व;रल माणे
व;रल माणे

४

किन<ट िलिपक

भूसंपादन अिपल करणे ५) महालोकअदालत
मधील भूसंपादन करणाची संपण
ू / काय/ वाही
६)Oयायालयात दाखल दरखा त करणातील
काय/ वाही.
७)सरकारी वक-ल यांची दे यके संपादन सं थेकडे
पाठिवणे
भूसंपादन अिधिनयम १८९४ व भूसंपादन,
पूनव/ सन व पून/ थापना करतांना वाजवी भरपाई
िमळिव6याचा व पारदश/ कतेचा अिधिनयम २०१३
नूसार भूसंपादन ताव ा9त झा&यापासून ते
अंितम िनवाडा व Eयानूसार अंितम मोबदला
वाटपापयU तची काय/ वाही करणे , आ थापना
िवषयक कामे करणे, िड.िड.ओ कॅशबूक व
िप.एल.ए.कॅशबूक अदयावत करणे. िप.एल.ए.
खाEयाचा कोषागार काया/ लयासोबत ताळमे ळ
घेणे. लेखाप;रQछे द िनकाली काढणे

व;रल माणे

कलम ४(१)(ब)(iii) नमुना
े ण व जबाबदाराचे उ>रवादीCव िन\ीत कHन काय:पKदतीचे +काशन
िनण:य +ि=येतील पय:व7
(कामाचा कार/नाव)
कामाचे व:प
:- साव/ जिनक योजनासाठी भूसंपादन
संबधीत तरतुद :- भूसंपादन संथेकडू न आथ`क व शासक-य तरतूद कर6यात येते
अिधिनयमाचे नाव :- भूिमसंपादन अिधिनयम १८९४
भूसंपादन, पूनव/ सन व पून/ थापना करतांना वाजवी भरपाई
िमळिव6याचा व पारदश/ कतेचा अिधिनयम २०१३.
िनयम :- शासनिनण/ य व प;रप(के काया/ लयीन आदेश
अ.=
१

कामाचे .वHप

कालावधी िदवस

साव/ जिनक योजनासाठी
भूिमसंपादन ताव माणे
िनवाडा घोिषत करणे

कलम-४ चे
अिधसूचनेपासून ३ वषा/ त
अंितम िनवाडा घोिषत
करणे
कलम-१२(२) ची नोटीस
ा9त झा&यापासून ४२
िदवसाचे आतील कलम-१८
ची भूसंदभ/ दाखल क:न
घेणे
मा.िदवाणी Oयायालयाचा
िनकाल लाग&यानंतर ९०
िदवसाचे आतील कलम२८-अ नूसार दाखल क:न
घेणे

कलम-१८ ची भूसंदभ/
दाखल क:न घेणे

कलम-२८-अ चे दावे
ि वकारणे

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी
चंJकांत जाजू , उपिज&हािधकारी (भूसंपादन)
लाभ'े( यवतमाळ .
चंJकांत जाजू , उपिज&हािधकारी (भूसंपादन)
लाभ'े( यवतमाळ .

चंJकांत जाजू , उपिज&हािधकारी (भूसंपादन)
लाभ'े( यवतमाळ .

अिभ+य

कलम ४(१)(b)(iv)नमुना अ
कामाचे कटीकरण
अ.

काम/काय/

१

कामाचे माण
िनरं क

अिथक ल'

अिभ ाय

--

कलम ४(१)(b)(iv)नमुना ब
त्येक कामाची कालमया/ दा
अ.
१

काम/काय/
भूसंपादन
करणातील कलम११ अंतग/ त िनवाडा
घोिषत करणे
कलम-१८ ची
भूसंदभ/ दाखल
क:न घेणे

कलम-२८-अ चे दावे
ि वकारणे

िदवस/तास पुण/
कलम-11 चे
िदनांकापासून ३ वषा/ चे
आत

कलम-23 ची नोटीस
ा9त झा&यापासून ४२
िदवसाचे आतील कलम64 ची भूसंदभ/ दाखल
क:न घेणे
मा.िदवाणी Oयायालयाचा
िनकाल लाग&यानंतर
९० िदवसाचे आतील
कलम-२८-अ नूसार
दाखल क:न घेणे

जबाबदार
चंJकांत जाजू , उपिज&हािधकारी (भूसंपादन)
लाभ'े( यवतमाळ व Iीमती
एस . आर .दे शमुख
तलाठी/क.ली.
चंJकांत जाजू , उपिज&हािधकारी (भूसंपादन)
लाभ'े( यवतमाळ व Iी.
आर.एम.पंधरे मं डळ अिधकारी
चंJकांत जाजू , उपिज&हािधकारी (भूसंपादन)
लाभ'े( यवतमाळ व Iी. डी.
बी. इंगळकर अ.का.

त ार िनवारण
भार थ अिधकारी
भूसंपादन िवभाग
िज.का.यवतमाळ

भार थ अिधकारी
भूसंपादन िवभाग
िज.का.यवतमाळ

भार थ अिधकारी
भूसंपादन िवभाग
िज.का.यवतमाळ

कलम ४(१)(b)(v)नमुना अ
उपिज&हािधकारी भूसंपादन लाभ'े( यवतमाळ या काया/ लयातील कामाशी संबंधीत िनयम/अिधिनयम
अ.
१

सुचना प;रप(ानुसार िदलेले िवषय
साव/ जिनक योजनाक;रता भूसंपादन करणे

िनयम मांक व वष/
भूिमसंपादन अिधिनयम
१८९४ व भूसंपादन,
पूनव/ सन व पून/ थापना
करतांना वाजवी भरपाई
िमळिव6याचा व
पारदश/ कतेचा अिधिनयम
२०१३.

अिभ ाय
---------

कलम ४(१)(b)(v)नमुना ब
उपिज&हािधकारी भूसंपादन लाभ'े( यवतमाळ या काया/ लयातील कामाशी संबंधीत शासन िनण/ य
अ.
१

शासन िनण/ यनुसार िवषय
जिमनीचे मू&यांकनाबाबत गूणांकबाबत (म&टी9लाय फॅhटर)

२
३
४
५

भूसंपादन करण मोजनीसाठी मोजनी फ- वसूल करणेबाबत
सरळ खरे दीने भूसंपादन
भूसंपादन पोट खराब जिमनीचे मू&य िनधा/ ;रत करणेबाबत
भूसंपादन अिधिनयम १८९४ भूसंपादन अOवये संपािदत
केले &या जिमनीसाठी मोबदला दान करणे
साव/ जिनक उपयोगासाठी भूसंपादन करतांना जिमनीवरील
फळझाडाचे मू&य िनध/ ;रत करणे
भूसंपादन करणात िनधी मंजरू करतांना संि'9त देयक
कोषागार काया/ लयाम?ये दाखल करतांना iयावयाची काळजी
भूसंपादन अिधिनयम १८९४ मधील तरतूदीनूसार जिमन
संपादनाQया काय/ वाहीतील Oययालयीन करणात
Oयायालयीन शू&क (कोट/ फ-) क;रता संपादक सं थेने िनधी
उपलAध क:न दे6याबाबत
भूसंपादन कायदयाQया कलम-१८ खालील िदवाणी Oयायालय
व उQच Oयायालयात लंिबत असलेली करणे लोक
Oयायालयासमोर ठे व6याबाबत.
भूसंपादन अिधिनयम १८९४ मधील कलम-२८-अ अOवये
िनवाडा जािहर करणे मोबद&याची रhकम अदा करतांना (Bank
Guarantee) संबिधतांकडू न घेणेबाबत
भूसंपादन अिधिनयमाQया कलम-२८-अ खालील िनवाडा जािहर
करणेबाबत

६
७
८

९

१०

११

शासन िनण/ य िदनांक
शा.अिधसूचना िद.२६ मे
२०१५
िद.२४/०६/१९९२
शा.िनण/ य िद.१२ मे २०१५
शा.िनण/ य िद.८/०२/१९९९
शा.िनण/ य
िद.२९/०४/१९८५
शा.िनण/ य
िद.२८/०१/२००५
शा.िनण/ य
िद.१९/०९/१९९२
शा.िनण/ य
िद.१४/०१/२००४

अिभ ाय

शा.िनण/ य
िद.०५/०४/२००३
शा.िनण/ य
िद.२५/०३/१९९८
शा.िनण/ य
िद.२७/१०/१९९५

कलम ४(१)(b)(v)नमुना क
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील कामाशी संबंधीत पUरप8के
अ.
१

सुचना प;रप(कानुसार िदलेले िवषय
भूसंपादन सुधारणा कायदा १८९४ कलम-२८-अ Qया
तरतूदीनूसार Oयायालयाने वाढवून िदलेला मोबदला इतर
जिमन मालकांना दे 6याबाबत

िनयम मांक व वष/
शा.िनण/ य िद.२/०८/१९८५

अिभ ाय
---------

कलम ४(१)(b)(v)नमुना ड
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील कामाशी संबंधीत पUरप8के
अ.
१

िवषय
भूसंपादन सुधारणा कायदा १८९४
कलम-२८-अ Qया तरतूदीनूसार
Oयायालयाने वाढवून िदलेला
मोबदला इतर जिमन मालकांना
दे 6याबाबतची काय/ प?दती

मांक व िदनांक
शा.िनण/ य
िद.१७/०५/१९८८

कलम ४(१)(b)(v)नमुना इ

अिभ ाय
भूसंपादन सुधारणा कायदा १८९४
कलम-२८-अ Qया तरतूदीनूसार
Oयायालयाने वाढवून िदले ला
मोबदला इतर जिमन मालकांना
दे 6याबाबतची काय/ प?दती

उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया:लयातील उपलNध द.तऐजाची यादी

अ.

१

द ताऐवजाचा कार

िवषय

संबंधीत Nयt-/पदनाम

भूसंपादन करणे

भूसंपादन

प;रिशu-१ म?ये नमुद
के&या माणे

Nयt-चे िठकाण उपरोt
कया/ लयात उपलAध
नस&यास
अिभले खगार

कलम ४(१)(b)(vi)
द.ताऐवज यादी
अ.

१

िवषय

वेतन
वासभEता
िप.एल.ए. कॅशबूक
८० टhके व अंितम
मोबदला वाटप नvदवही
धनादेश नvदवही
िनवाडा नvदवही
भूसंपादन करण
वग/ वारी
पूनवस/ न अनूदान
नvदवही
िप.एल.ए. कोषागार
पासबूक

द ताऐवजाचा कार
न ती/म टर/नोदपु तक
Nहाउचर इEयादी
अिधकारी/कम/ चारी यांचे
वेतन दे यक नvदवही
अिधकारी/कम/ चारी यांचे
वासभEता दे यक
नvदवही
नvदवही

मुख बाबीचा
तपिशल

सुरि'त ठे व6यात
कालावधी

वेतनपट

१० वषwक;रता

वासभEता दे यक

१० वषwक;रता

नvदवही
नvदवही

कायम
कायम

नvदवही
नvदवही
नvदवही

नvदवही
नvदवही
नvदवही

कायम
कायम

नvदवही

नvदवही

कायम

नvदवही

नvदवही

कायम

कलम ४(१)(b)(vii)
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया:लयातील पUरणामकारक कामाशी जनसामा यांना स5ला मसलत
कर_याची ;यव.था
अ.
१

स&लमासलितचा
िवषय
भूसंपादन िवषयक
कायदे शीर तरतूदी

काय/ णालीचे
िव तृत वण/ न

कोणEया अिधिनयमा/िनयमा/प;रप(काyारे
भूसंपादन अिधिनयम १८९४ व भूसंपादन,
पूनव/ सन व पून/ थापना करतांना वाजवी भरपाई
िमळिव6याचा व पारदश/ कतेचा अिधिनयम २०१३.

पुनरावृती
काळ
-----------

कलम ४(१)(ब)() नमुना अ
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8
िज5हा.तरीय सिमतीची यादी +कािशत करणे.
अ.=.

सिमतीचे नाव

सिमतीचे
सद.य

यवतमाळ या काया:लयातील

सिमतीचे
उि`J

१

िकती
वेळा
घे_यात
येते
िनरं क

सभा
जनसामा यासाठी
खुली आहे/नाही.

सभेची
काय:व>
ृ ांत

कलम ४(१)(b)(vii) नमुना ब
िज5हािधकारी काया:लयातील अिधसभाची यादी +िसKद करणे.
अ. .

अिधसभाचे
नाव

सभेचे
सद य

सभेचे
उzीu

िकती वेळा
घे6यात येते

सभा
जनसामाOयासाठी
,खुली आहे /नाही

सभेची
काय/ व"
ृ ांत

िनरं क
कलम ४(१)(b)(viii) नमुना क
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील अिधसभाची यादी +िसKद करणे.
अ. .

अिधसभाचे
नाव

सभेचे
सद य

सभेचे
उzीu

िकती वेळा
घे6यात येते

सभा
जनसामाOयासाठी
,खुली आहे /नाही

सभेची
काय/ व"
ृ ांत

िनरं क
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील सं.थाची यादी +कािशत करणे.
कलम ४(१)()() नमुना ड
अ. .

अिधसभाचे
नाव

सभेचे
सद य

सभेचे
उzीu

िकती वेळा
घे6यात येते

सभा
जनसामाOयासाठी
,खुली आहे /नाही

सभेची
काय/ व"
ृ ांत

िनरं ककलम ४(१)(b)(ix)
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील काय:रत अिधकारी व कम: चारी यांची मािहती.
अ.
=.
१

२
३
४
५
६

पदनाम
उप-िज&हािधकारी
भूसंपादन लाभ'े( ,
यवतमाळ
मंडळ अिधकारी
अNवल कारकून
तलाठी
किन<ट िलिपक(अित. .)
िशपाई

अिधकारी /कम:चारी
यांचे नाव प>े
Iी. चंJकांत जाजू
(अित )
Iी. आर.एम.पंधरे
Iी. डी. बी. इंगळकर
Iीमती. एस.आर.दे शमुख
Iीमती. एस.आर.दे शमुख
Iी. Nही.एच.उOहाळे

वग:

Hजु िदनांक

१

13/07/2017

३

10/4/2013

३
३
३
४

10/4/13
23/2/2012
23/2/2012
17/6/2000

दरु Kवनी
=मांक

07232240651

एकुण वेतन (pay+GP)

15630+4300
11790+3500
8440+2400
8440+2400
9060+1600

कलम ४(१)()()
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील काया:लयाAया अिधकारी व कम:चाhयाची वेतनाची िव.तृत
मािहती यादी +िसKदी करणे
े भ>े
अ.=
वग:
वेतन Hपरे षा
इतर अनुदय
१
१
िनयमीत (महागाई घरभाडे ,शहर
वासभ"ा
िवशेष
पुरक,वाहतुक भ"ा
क&प/ िश'ण भ"ा
२
३
या काया/ लयातील अिधकरी/कम/ चारी यांना वेळोवे ळी िनग/ िमत होणा•या शासन आदेशानूसार वेतन व भ"े अदा
केले जातात.
कलम ४(१)(b)(xi)
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील मंजुर अंदाजप8क व खचा:चा तपिशल याची िव.तृत मािहती
+कािशत करणे.
अंदाजप(क-य वषा/ चे
वण/ न

अ.

अनुदान

िनयमीत(महागाई,
घरभाडे , शहर
पुरक,वाहक भ"ा

अिधक अनुदान
अपे'ीत
अस&यास :पये

अिभ ाय

शासन िनण/ या माणे अनुदानाची मािहती उपलAध आहे .
कलम ४(१)(b)(xii) नमूना अ
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील अनुदान वाटपाAया काय:पKदती सन २०१७-१८ करीता
+कािशत करणे.
अ.=

लाभाथYचे नाव/प>ा

अनुदान/लाभाचे
.वHप
या काया/ लयातून वैयhतीक अनूदान वाटपाQया योजना राबिव6यात येत नाही.

िनवड पा8तेचे िनकष

अिभ+ाय

कलम ४(१)(b)(xii) नमूना ब
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील अनुदान वाटपाAया काय:=माअंतग:त लाभाiयाjची
काय:पKदती सन २०१७-१८ करीता +कािशत करणे.
अ.=

लाभाथYचे नाव/प>ा

अनुदान/लाभाचे
.वHप
िनरं क

िनवड पा8तेचे िनकष

अिभ+ाय

कलम ४(१)(b)(xiii)
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील िमळणाhया सवलतीचा चालु वषा:तील तपिशलवार मािहती
+कािशत करणे परवाना/परवानगी सवलतीचे +कार.
अ.

अनुƒती परवाOयाचा कार

कालावधी

अनुƒ„ी िब&ला एकुण
परवाने सं…या
या काया/ लयाकडू न कोणEयाही कारचे परवाने िनग/ िमत कर6यात येत नाही.

परवानाची िव तृत
मािहती

उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया:लयातील मािहतीचे इलेOkािनक .वHपात साठिवलेली मािहती
+कािशत करणे
अ.=

१

द.ताऐवजाचा
+कार

िवषय

काया/ लयात
सदयि थीतीत सु:
असले &या भूसंपादन
करणाची यादी

कोणCया
इलेOkािनक
नमु यात
िस.डी.

भूसंपादन

मािहती िमळिव_याची
पKदत

जबाबदार ;यl!

लेखी अज/ सादर क:न जन मािहती
माहीती ा9त क:न घेता अिधकारी
ये ईल.

कलम ४(१)(b)(xv)
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया:लयातील उपलNध सुिवंधाचा तlा +कािशत करणे.
अ.=

सुिवधाचा

वेळ

काय:पKदती

िठकाण

जबाबदार ;यl!

त=ार
िनवारण

िनंरक

कलम ४(१)(b)(xvi)
उपिज5हािधकारी भूसंपादन लाभ7े8 या काया: लयातील शासक!य जनमािहती अिधकारी यांचे मािहती तlाﾠ
+कािशत करणे
अ. शासक-य मािहती अिधकारी
अ.=

शासक!य जन
मािहती अिधकारी
यांचे नाव
Iी. चंJकांत जाजू
(अित. भार)

पदनाम

े
काय:78

प>ा/फोन

अिपलीय +िधकारी

उपिज&हािधकारी
भूसंपादन
लाभ'े(
यवतमाळ

संपुण/
यवतमाळ
िज&हा

िज&हािधकारी
काया/ लय
यवतमाळ ०७२३२
– २४०६५१

Iी. चंJकांत जाजु ,
भार थ अिधकारी
(भूसंपादन)
िज&हािधकारी यवतमाळ

ब. सहा†यक शासक-य मािहती अिधकारी
अ.=
१
२
३
४

सहा.शासक!य मािहती
अिधकारी यांचे नाव
Iी. आर.एम.पंधरे
Iी. डी. बी.इंगळकर
Iीमती एस. आर. दे शमुख
Iीमती एस. आर. दे शमुख

पदनाम
मंडळ अिधकारी
अNवल कारकून
तलाठी
किन<ट िलिपक
(अित. भार)

े
काय:78

प>ा/फोन नं.

यवतमाळ
िज&हा

भूसंपादन लाभ'े(
यवतमाळ, काया/ लय
यवतमाळ
(२४०६५१)

अिपलीय
+िधकारी
Iी. चंJकांत जाजु
भार थ अिधकारी
(भूसंपादन)
िज&हािधकारी
यवतमाळ

क. अिपलीय अिधकारी
अ.
=

अिधकारी यांचे नाव

पदनाम

े
काय:78

प>ा/फोन

Iी.चंJकांत जाजु

भार थ अिधकारी
(भूसंपादन)
िज&हािधकारी
काया/ लय
यवतमाळ

संपुण/
यवतमाळ
िज&हा

०७२३२२४२६५१

ई-मेल

अपलीय
+िधकारी

मु…य मािहती
आयुt,
अमरावती

कलम ४(१)(ब)(xvii)
काया/ लयातील कािशत मािहती अस&यास नमुद करावी कलम ४(१) (ब) (क)
सव/ सामाOय लोकांशी संबंधीत महEवाचे िनण/ य व धारणे यांची यादी काशना करीता तयार करणे व िवतरीत करणे.

कलम ४(१)(ब)(ड)
सव/ साधारणपणे आप&या काया/ लयात होणा•या शासक-य/अध/ Oयायीक कामकाजांQया
घेतले &या िनण/ याबाबत काय/ कर6याची मीमांसा या पुढे दे 6यात येईल असे जािहर करणे,

काराची यादी तयार करणे

