माहतीचा अ धकार अ धनयम २००५
कलम ४ (१)

कायालय - उप अधीक भम
अभलेख,आण"
तालक
ू ा – आण" िज:हा – यवतमाळ

कलम४(१)ख(२)प४(१)ख(३)
कायालय – उपअधीक भू म अ भलेख आण
या कायालयात अनूसराLयास येणार कायप(दती व कमचा-यांची कतMये
अ. #

कमचा-यांचे नाव

पदनाम

१.

Nी.बी.Mह.म1के

उपअधीक भू म अ भलेख

२.

Nी.एन.आर.बोबडे

मुQयालय सहायक

३

Nी एस.पी.नवरे

शर1तेदार

४

Nी.एन.एस.भवर

9नमतानदार १

५

कु सी.Mह.राउत

9नमतानदार २

६

Nी.पी.पी.लाकडे

पHररण भम
ू ापक

७

Nी.एस.एस.=वSवभरे

छाननी लपीक

८

Nी ए.एस.Nीराव

दU
ू 1ती लपीक

९

HरEत पद

क9न;ठ लपीक

१०.

कु.Mह.ए.बरू ांडे

अ भलेखापाल

११

Nी.पी.सी.नारनवरे

आ.जा. लपीक

१२

Nी पी.के.इंगळे

न.भ.ू लपीक

१३

Nी.Mह.डी.रामपूरकर

भम
ू ापक

१४

कु.ए.आर.हे मके

भम
ू ापक

१५

HरEत पद

भम
ू ापक

१६.

HरEत पद

दYतरबंद

१७

Nी.के.ट.तामसे

शपाई

१८

Nीमती एल.आर.पाणेकर

शपाई

१९.

HरEत पद

शपाई

२०

HरEत पद

शपाई

२१

Nी.एस.एन.नेरले

शपाई

उपअधीक भू म अ भलेख यांची कतMय खालल8माणे
१) उपअधीक भू म अ भलेख हा िज:हा अधीक भू म अ भलेख
यांZया 9नयञणाखाल काम करल
२) िज:हा अधीक भू म अ भलेख यांना सव 8कारZया तां4ञक
बाबीम(ये दय
ु म राहल.
३) भम
ू ापक व पHररण भम
ू ापक यांनी केले:या मोजणी कामाची
तपासणी कUन 9नयंञण ठे वील आ[ण तो या कामास जबाबदार
राहल.
४) भम
ू ापण कायालयातील कामातील अचक
ु पणा व वEतीशीरपणा
याबाबत तो जबाबदार असेल.
५) कमी जा1त पञके मंजुर करल व \या8माणे भू म अ भलेखात
वाजवी ती दU
ु 1ती कUन घेईल व \यास जबाबदार राहल.
े डे येणा-या इतर महसल
६) तां4ञक बाबीम(ये अ.भ.ू अ.यांचक
ु अ4धकायांना मागदशन करे ल.
७) द^ु बण कामाची व नकाशाची तपासणी करणे, पHररणासाठ_
असले:या नगर भम
ू ापनाची 7टपणी तयार कUन िज.अ.भ.ू अ यांना
सादर करल.
८) 9नमताना 8करणे ि1वकारणे व अनष
ं ीक कायवाह करणे.
ु ग
९) एक4ञकरण योजणेवरल त*ार अजाची चौकशी कUन त*ार
अजाचा 9नपटारा करGयास जबाबदार असेल.
१०)वषाम(ये १५० फbरतीचे 7दवस आ[ण ५५ राञीचे मE
्
ु काम साधय
करणेचे आहे .
११)शासनाकडील

पHरपञके

तसेच

म.जमाबंद

आयE
ु त

,

पणे

यांचक
े डील पHरपञकाLवये वेळोवेळी 7दले:या सच
ु ने8माणे कायवाह
व कामकाज करGयाचे आहे .

उपअधीक भू म अ भलेख कायालयातील शर1तेदार या पदाची
कतMये
१ . भक
ू रमापकाचे सव 8कारZया मोजणी कामाची २० / तपसणी करणे.
२. गावठाण पHररण भम
ू ापक यांचे मोजणी / पन
ु =वलोकन कामाचे २० / 8माणे
तपासणी करणे.
३. अपील 8करणे कोट 8करणे सी.पी.सी.ची नोटस(तां4ञक =वभागाकडील ) इ\याद
8करणे हाताळणे.
४. वर;ठ कायालयाचे सभेची मा7हती संबध
ं ीत शाखेकडून तयार कUन घेवन
ु सादर
करणे.
५. आंतरराdय समा /8शासकbय समा टोपो शटस तपासणी कeण सादर करणे.
६. 8ादे शीक फेरबदलाबाबत पञMयवहार.
७. वा=षक तु /=पके अहवाल तयार कeन संब4ं धत =वभागाकडे सादर करणे.
८. पHर=वा4धन अ4धकार (महसल
ु भू म अ भलेख ) यांचे 8 शण फाईल हाताळणे.
९. लपीक / 9नमतानदार यांचे दYतर तपासणीचे फाईल हाताळणे.
१०. कमी – जा1त पञक तयार करणे.
११. पन
ु मfजणी योजनेतील मोजणी झालेल सदोष असलेल गावे तपासणी कeन
अ भलेख अदयावत करणे.
१२. महसल
ु अ4धकार / कमचार यांना अ भलेखांचे व इतर 8 शण दे णेचे कतMय
पार पाडणे.
१३. कायालयीन मा सक सभेची Mयव1था करणे. सभेचे कायव\ृ तांत लहणे व वर;ठ
कायालयाकडे सादर करणे.
१४. भू म अ भलेख अहता परा व सेवा 8वेशो\तर परा, उजळणी वग इ.
बाबतची माहती ठे वणे व न1ती हाताळणे
१५. उपअधीक भू म अ भलेख यांचे कायालयातील कमचा-यांना कामांचे वाटप करणे
,केलेले काम जमा कeन घेणे अ भलेखागारात ठे वणेची \यांची जबाबदार राहल.
१६. उपअधीक भू म अ भलेख हे ठरवन
ू दे तील ती कामे/ कतMये पार पाडणे.

नमतानदार #माक १ यांची कत'ये

१. कोट वाटप, कोट क मशन 8करणात मोजणी, सलंग वाटप व \यासंबध
ं ी पञाMयवहार करणे.
२. मोजणी वरल त*ार अजावर चौकशी कeन अहवाल सादर करणे/9नटपारा करणे.
३. भम
ू ापक / छाननी लपीक यांचे माहे वार तयार करणे.
४. मोजणी 8करणाचा वा=षक जंगल काय*म व बरसात कामाचा वा=षक काय*म तयार कeन सादर
करणे
५. पोट7ह1सा त*ार अजावरल चौकशीचे काम व 81ताव तयार करणे.
६. भस
ं ादन व भस
ं ादन Mय9तरEत कमी जा1त पञकाबाबतची नiदवह संधारण करणे, 8करणे
ू प
ू प
वाटप करणे, कमी जा1त पञक मंजूर कeन घेण,े कमी जा1त पञकाची एक 8त संबध
ं ीत
तह सलदार व एक 8त अ भलेखागारात आकारबंदास शवणेसाठ_ पाठ=वणे व कमी जा1त पञका
संबध
ं ी पञMयवहार.
७. एक4ञकरण योजणेवरल त*ार अजाची चौकशी करणे, श(
ु दपञक दe
ु 1ती योजनेची कागदपञे
तयार करणे.
८. पयवेक यांनी वषाम(ये १२० 7दवस फbरतीचे 7दवस व ८० राञीचे मE
ु काम सा(य करणेचे आहे .
९. उपअधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे / कतMये पार पाडणे.

नमतानदार #मांक २ यांची कत'ये
१. नगर भम
ू ापण दe
ु 1तीचे 81ताव तयार कeन वHर;ठाकडे सादर करणे.
२. पHररण भम
ू ापक यांचे कामाचा वा=षक काय*म तयार कeन सादर करणे.
३. पHररण भम
ू ापक यांचे दYतराचे तपासणी कeन काढले:या 7टपणीचे अनप
ु ालन अहवाल 8ाYत
कeन घेणे व पञMयवहार करणे
४. पHररण भम
ू ापक यांचेएक4ञत माहे वार तयार करणे
५. पHररण भम
ू ापक यांची अजा8माणे चौकशी कeन 81ताव तयार करणे व सादर करणे तसेच
पन
 ोजणी दब
 ा कeन घेणे
ु म
ू ार कामाची भम
ू ापकाकडून पत
ु त
६. पन
 ोजणी योजनेची श:लक असले:या गांवाZया पन
 ोजणी कामाची तपासणी
ु म
ु म
७. पयवेक यांनी वषाम(ये १२० kफरतीचे 7दवस व ८० राञीचे मE
ु काम सा(य करणेचे आहे
८. द^ु बण मोजणी काम करणे
९. उप अधीक भू मअ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतMये पार पाडणे

प(ररण भम
ू ापक यांची कत'ये

१

1वयंसच
ू ी प(दतीनस
ु ार अ भलेख ठे वणे

२

बार9नशी =वहत नमL
ू यात ठे वणे

३

अ,ब,क,ड यादनस
ू ार अ भलेखचे वगकरण करणे

४

नगर भम
ू ापन हददतील शेती भम
ू ापन *माकांचीकमी पञके धरका 1वतंञ ठे वणे

५

नगर भम
ू ापन हददतील भम
ू ापक *मांकाची 7टपणे ठे वणे

६

पन
ु =वलोकन काम =वहत पHरमाणानस
ू ार सा(य करणे

७

द^ु बण दगडांची पाहणी करणे

८

समया\तर श:
ू क नो्ंदवह अदयावत ठे वणे

९

नगर भम
ू ापन योजनेनस
ू ार अ भलेख दe
ू 1त करणे

१० पोट7ह1सा नiदवह ठे वन
ू मोजणी श:
ू क वसल
ू करणे / मोजणी करणे
११ शासकbय भख
ू ंडाZया नiद नiदवहत अदयावत ठे वणे
१२ दय
ू म 9नबंधकाकडून 8ाYत झाले:या नiदणी उता-यांZया नiद घेणे
१३ दव
ू ा तट
ू लेल 8करणे 9नपटारत करणे
१४ मळकतीचे सा मलकरण करणे
१५ अन4धत
ू \याचा अहवाल सादर करणे/नiदवह ठे वणे
ृ ^बनशेती वापराची 8करणे शोधन
१६ शासकbय/नगर परषद/lाम पंचायत जागेवरल अ9त*मणाबाबतची 8करणे शोधणे/नiदवह ठे वणे व
त\संबधी पढ
ु ल कायवाह करणे
१७ यंञ *मांकbत मळकत प4ञकांचा 7हशोब ठे वणे
१८ कायालयात जमा होणा-या रकमेचा 7हशेब ठे वणे
१९ गाव नमन
ू ा न. २,३,४ पHररीत करणे
२० अ भलेखाZया नकला पर=वणे
ू
२१ नगर भम
ं ाने भम
ू ापनाचे अनष
ू ग
ू ापन 9नयम पिु 1तकेत =वहत केले:या कायप(दतीनस
ू ार अनष
ु 4ं गक
कतMये पार पाडणे
२२ गावठाणातील मळकतीचे तसेच नगर भम
ू ापन पHरसीमेतील मळकतीचे उपयोगातील बदला8माणे
व dया मळकतीचे ^बनशेती सा-याची मद
ु त संपलेल असेल अशा मळकतीवर 8मा[णत दरा8माणे
^बनशेती सारा आकारणी कeन महसल
ू खा\याकडे 81ताव सादर करणे
२३

नगर भम
ू ापन पHर समेतील

मळकतीचा/नगर भम
ू ापन पHर समेचा स\ता 8कारवार ेञ व

आकाराचे तेरज काढणे व 89त वष होणा-या कमी जा1त पञका8माणे ३१ जूलै पव
ू  तेरज काढून
सादर करणे
२४ उप अधीक भू मअ भलेख यांचे 9नदे शा8माणे कामकाज करणे

कन*ठ लपीक यांची कत'ये
१ पगार, 8वास भ\ता,अ4lम मधन
ू आकि1मक खच व इतर सव 8कारची ^बले तयार
करGयाचे काम व \यासंबंधीZया नiदवहया तयार करणे पञMयवहार करणे
२ जडसंlह नiदवह संधारण करणे व पञMयवहार करणे
३ लेखन सामl
ू ी/4चञकला व1त/ू =वशेष फॉम बाबतचे वाटप करणे व 7हशोब ठे वणे
४ वग ४ चे गणवेश /कापडी/छञीबाबतचे मागणी पञक तयार करणे, वाटप करणे, नiदवह
संधारण करणे
५ भ=व;य 9नवाह 9नधी अजा8माणे मंजूरचे आदे श कeन ^बल तयार करणे व 7हशोब ठे वणे
६ वग ४ चे भ=व;य 9नवाह 9नधीZया नोदं वहया संधरण ठे वणे
७ कायालयीन व पHररण भम
ू ापकांचे कायालयीन भाडे 81ताव तयार करGयाचे काम
८ लेखा पHरण अहवाल
९ लेखा संबंधीचे 9नयतकालन =ववरण
१० उप अधीक भू मअ भलेख यांचे 9नदे शा8माणे कामकाज करणे

आवक जावक लपीक यांची कत'ये
१ कायालयात येणार डाक 8ाYत कeन घेणे
२ आवक जावक नiदवहया संधारण करणे व वाटप नiदवह ठे वणे
३ 9नयतकालन नiदवह संधारण करणे
४ पो1टाZया 9तकbटांचा 7हशोबांची नiदवह संधारण करणे
५ रचना व कायप(दती अंतगत नiदवहया संधारण करणे व अदयावत ठे वणे
६ लेखन सामl
ू ी/4चञकला व1त/ू =वशेष नमूणा/=वहत नमन
ू ा मागणी पञ तयार कeन
अदयावत ठे वणे
७ सव संकलनाचे काय=ववरण पंजीचे गोषवारा रिज;टर तयार कeन अदयावत ठे वणे.
८

उप अधीक भू मअ भलेख यांचे 9नदे शा8माणे कामकाज करणे

-तल.पी लपीक उतारा कारकून यांची कत'ये
१ 8ाYत अजानूसार सव योजनावरल अ भलेखाZया नकला तयार करणे
२ कायालयीन कामासाठ_ अ भलेखाZया नकला तयार करणे
३ नकला संबंधी सव नiदवहया ठे वणे
४ 8ाYत नकलेZया अजानूसार अ भलेखावeन खाञी कeन 9नयमानूसार नकलेZया फb ची
रEकम अजावर नेांदवन
े डे पावती दे णेसाठ_ पाठ=वणे
ू मुQयालय सहायक यांचक
५ सव 8कारZया पोट7ह11यांचे 9न.=व.तयार करणे व सादर करणे
६ पोट7ह1सा मोजणी 8करणाZया नiदवहया तयार करणे व अदयावत ठे वणे
७ पोट7ह1सा कामी सव पञMयवहार
८ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतMये पार पाडणे

द0
ु 1ती लपीक यांची कत'ये
 ाजणी / एक4ञकरणाबाबतचे अ भलेख दe
१ पन
ु म
ु 1ती संबंधी 8ाYत त*ार अजाची नiदवह
ठे वणे, 8करण चौकशीसाठ_ दे णे चौकशी अहवाल व संबंधीत कागदपञे 8ाYत कeन घेणे
आ[ण 81ताव पHर;ठ कायालयास सादर करणे तसेच \या संबंधीचा पञवयवहार
्
२ दe
ु 1ती आदे शाची नiदवह ठे वणे /8ाYत आदे शानस
ू ार तलाठ_ व कायालयीन अ भलेख ्
दe
ु 1त करणे त\संबधी पञMयवहार करणे
३ पन
 ाजणी / एक4ञकरण यांजणेचे सव 8कारचे 8गती =ववरण तयार कeन सादर करणे
ु म
४ पन
 ोजणीची सनद फb वसल
ु म
ू  संबंधी नiदवह ठे वणे,अहवाल सादर करणे, गावांचे मागणी
पञका संबंधी पञMयवहार करणे
५ पन
 ाजणी / एक4ञकरण योजणेचे अपण
ु म
ू  व सदोष कामासंबधी पञMयवहार करणे व
कामाची माहती ठे वणे



६ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतMये पार पाडणे

अभलेखापाल
१ कायालयीन अ भलेखागार सांभाळणे
२ तालE
े र राहल
ू यातील सव गावाZया =व=वध योजणा अ भलेखांचा कायभार \यांचव
३ अ भलेखासंबंधी सव नiदवहया व पञMयवहार व अ भलेख दे वाण घेवाणाचे काम
४ अ भलेख वा=षक तपासणी फाईल तपासणे
५ भस
ू ंपादनMय9तरEत कमी जा1त पञक/भस
ू ंपादनातील कमी जा1त पञक आकारबंदाला
शवणे
६ छापील नकाशाZया 7हशोबाची नiदवह ठे वणे
७ Yलॅ ि1टकbकरण/लॅ मनेशन/बायpडंग इ\याद कामे व पञMयवहार
८ तालूका नकाशा व lाम नकाशे छपाईसाठ_ पाठ=वणे व \याबाबतचा पञMयवहार
९ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतMये पार पाडणे

सट.एस लपीक
१ शहर/गावठाण/नागर भम
ू ापन कामाचेसंबधी सव 8कारचे 8गती =ववरण तयार कeन सादर
करणे
२ नगर भम
ू ापन संबंधीचा सव 8कारचा पञMयवहार
३ नगर भम
ू ापन/ गावठाण दe
ु 1तीबाबत 8ाYत झाले:या 8करणासाठ_ नiदवहया तयार करणे,
दe
ु 1ती

8करणे

नiद=वणे

व

संबंधीतांना

दe
ु 1ती

81ताव

सादर

करणेस

आदे शा8माणे दe
ु 1तीची कायवाह बाबत पञMयवहार करणे
४ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतMये पार पाडणे

भक
ू रमापक १
१ मोजणी 8करणे सव 8कारची (कोट क मशन /वाटप वगळून)
२ बरसात काम
३ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतMये पार पाडणे

दे णे

व

४

भक
ू रमापक २

१ पोट 7ह1सा मोजणी 8करणे
२ बरसात काम (आकरफोड वगैरे)
३ चौकशी कामाZया नोटसा काढणे
४ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतMये पार पाडणे

भक
ू रमापक ३
१ भस
ू ंपादन मोजणी 8करणे
२ बरसात काम (कमी जा1त पञक)
३ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतMये पार पाडणे

भक
ू रमापक ४
१ पन
 ोजणी योजणेतील मोजणी काम
ु म
 ोजणी/एक4ञकरण त*ार अज 9नपटारा करणे
२ पन
ु म
 ोजणी बरसात काम
३ पन
ु म
४ शासकbय ज मनीवरल अ9त*मणे,अ9तरEत ज मनीची मोजणी व \या अनूषंगाने इतर
कामकाज करणे
५ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतMये पार पाडणे

द6तरबंद
१ अ भलेखागारातील गावची दYतरे Mयवि1थत लावन
ू ठे वणे
२ फाटलेल कागदपञे Mयवि1थत 4चकटवन
ू ती दYतरात ठे वणे
३ फाटले:या नiदवहया, बूके, मोजणी आलेख Mयवि1थत 4चकटवन
ू व लावन
ू ते
अ भलेखागारात ठे वणे

शवन
ू

कलम ४(१)(ख)(चार) नमूना (ब)
काम पण
ू  हो;यासाठ< कामाची कालमयादा
अ *ं काम/काय

7दवस/तास

जबाबदार अ4धकार

त*ार

पण
ू 

9नवारण

अ4धकार

करGयासाठ_
१

नEकल परु =वणे
१) मळकत प4ञका

१ 7दवस

उप

अधीक

भू म िज:हा

अ भलेख/न.भ.ू अ.

ब)नकाशा,जबाब,ि1कम,फाळणी

३ 7दवस

भू म अ भलेख

अधीक

भू म िज:हा

अ भलेख/न.भ.ू अ.

इतर अ भलेख
क)अपील 9नणयाZया नकला

उप

३ 7दवस

अधीक

अधीक

भू म अ भलेख

संबध
ं ीत िज:हा अधीक भू म उपसंचालक
अ भलेख/कायालय

भू मअ भलेख

अधीक(उ.स.भ.ू अ.कायालया
कHरता)

ड)अपील 9नणयाZया नकला

३ 7दवस

संबध
ं ीत

उपसंचालक

भू म जमाबंद

अ भलेख

आयE
ू त

आ[ण

संचालक

भू म

अ भलेख

म.राdय

पण
ू े

कायालय
२

मोजणी कeन क 8त परू =वणे
अ)अ9ततातडी 8करणे

ब)तातडी 8करणे

२ म7हणे

३ म7हणे

उप

अधीक

भू म िज:हा

अधीक

अ भलेख

भू मअ भलेख

उपअधीकभू म अ भलेख

िज:हा

अधीक

भू म अ भलेख
क)साधी 8करणे

६ म7हणे

उप

अधीक

अ भलेख

३

फेरफार नiद
(=ववादl1त नस:यास)

१ म7हना

उप
अ भलेख

भू म िज:हा

अधीक

भू म अ भलेख
अधीक

भू म िज:हा

अधीक

भू मअ भलेख

कलम ४(ख)(ब)(पाच)
नमन
ू ा (अ)
कामाशी संबधीत 9नयम/अ4ध9नयम
अ.*. सूचना पञकानूसार 7दलेले 9नयम *मांक व वष
=वषय
१

(अस:यास)

मोजणी

महारा;ट̂ जमीन महसूल अ4ध9नयम १९६६ चे 8करण
९ मधील कलम १३२ ते १४१ म(ये मोजणी संबंधी
=वहत केलेले 9नयम

२

फेरफार नiद

महारा;ट̂ जमीन महसल
ू अ4ध9नयम १९६६ चे 8करण
१० मधील कलम १४७ ते १५९ म(ये अ4धकार
अ भलेख अदयावतीकरण करणेकामी =वहत केलेले

३

अपील 8करणे

़

9नयम
महारा;ट̂ जमीन महसूल अ4ध9नयम १९६६ चे कलम
२४६ ते २५९म(ये अ=पलय 8ा4धकार यांना 8दान
केलेले अ4धकार

४

अ भ8ाय

नEकल पूर=वणे

महारा;ट̂ जमीन महसूल अ4ध9नयम १९६६ चे 8करण
१६ मधील कलम ३२७ अंतगत नEकल पुर=वणेकामी
=वहत केलेले 9नयम

कलम ४ (१) (ख) (सहा)
=वभागाकडील उपलबध
् महAवाची अभलेख / द1तऐवज / कागदपञे
अ) भम
ू ापन =वभाग
अ.*

अ भलेखातील कागदपञे

१.

कZचे 7टपण बुक

२.

पEके 7टपण बुक

३.

89तबुक

४.

स.न.ु 8माणे तयार कलेला गाव नकाशा

५.

वसलेवार बक
ु

६.

फाळणी नकाशा

७.

आकारबंद गाव नमन
ु ा नं.१

८.

मुळ शेत पु1तक व दe
ु 1ती शेत पु1तक

९.

गटाचा आकारबंद

१०.

ज मन एक4ञकरण योजनेचे खातेपु1तक ९(३) ९(४)

११.

ज मन एक4ञकरण योजनेवेळी गटबांधणीZया संदभात घेणेत आलेले जबाब

१२.

एक4ञकरण योजनेनंतरचा गटाचा नकाशा

१३.

गट बांधणी जबाबनुसार संबं4धत खातेदार यांना जागेवर कrजा 7दला घेतला
बाबतचे कrजे पाव\या

१४.

मंजूर श(
ु दपञक

१५.

दe
ु 1ती योजना

१६.

पोट7ह1सा मोजणी नकाशा

१७.

गण
ु ाकार बक
ु

१८.

आकारफोड पञक

१९.

^बनशेती मोजणी आलेख

२०.

कमी जा1त पञक

२१.

सव 8कारचे मोजणी आलेख
ब) नगर भम
ू ापन =वभाग

कलम ४ (१) (ख) (सात)

कायालयाEया प(रणामकारक कामासाठ< जनसामाFयांशी सHला मसलत कर;याची 'यव1था
अ

स:ला

.

=वषय

काय8णालचे =व1तत
ृ वणन

कोण\या

पन
ु राव ृ

अ4ध9नयमा/9नयमा/पHरपञकाMदारे

\तीका

*
१

ल
मोजणी

.

गावचे मुळ अ भलेखाचे आधारे शेतकर आपले शेताची अगर

१.

महारा;टजमीनमहसुलअ4ध9न

संपण
ु  शेतक-यांचे शेताची मोजणी कeन हददZया 9नशाGया

यम १९६६ चे कलम १३५ ते

कायम करणा1तव उपअधीक भम
ू ी अ भलेख कायालयातील

१४१ .

मQ
े ी स:ला
ु यालय सहायक/उपअधीक भू म अ भलेख यांचश
मसलत करणेची

Mयव1था

आहे

व

१)

शासना

कडून

8ाYत

होणा-या / 7द:या जाणा-

\याबाबत अ4धन1त

कायालयांना तसे 9नदs श/\यासंबंधीचे आवSयक ते सुचना फलक

या

सुचना

इ\याद लावन
ु मागद शन केले जाते.

अ4धन1त

\यानुषंगाने
कायालयांना

मसु4चत केले जाते

२

पोट7ह1सा

गावातील स.नं.ची =वभागणी भाउ 7ह1साचे =व*bने, अकृषक

१)महारा;ट

.

मोजणी/ म

कारणाने अMयाहत होत असते. परं तू नकाशा मोजणी न

अ4ध9नयम

ळकत

करGयांत आ:याने अदयावत रहात नाह.\या कारणाने पढ
ु ल

८२,८५,८७

प4ञका/गुंठ

भ=व;यात 9नमाण होणारे वाद संप;ु टात येणक
े रता =वभागाZया

२)शासना

वार

अंतगत

/7द:या

मोजणी/ग ृ

तदसंबंधीमाहती शेतक-यांना होणे1तव मा7हतीपञके/ भतींपञके

अनूषगांने

ह9नमाण

इ. काढून काय8णालची =व1तत मा7हती जनसामाLयांना व

कायालयांना सू4चत केले जाते

सं1था

संबंधीत खातेदारांना दं Gयात येते तसेच गावातील बाजाराचे

पोट7ह1सा

मोहम

राब=वGयांत

येत

अस:याचे

जमीन
१९६६

महसूल
चे

कलम

कडून

8ाYत

होणा-या

जाणा-या

सच
ू ना

\या

अ4धन1त

सव

7दवशी जञेचे 7दवशी जनतेसस मा7हती/स:ला दे वन
ू पोट7ह1सा
मोजणी 8करणे/ मळकत प4ञका/गूंठेवार मोजणी इ\यादबाबत
असे वेळोवेळी उप*म

कलम ४ (१) (ख) (सात)
धोरण तयार करGयाZया kकंवा \याची अंमलबजावणी करGयाZया संबंधात लोकांशी =वचार
=व9नमय करGयासाठ_ kकंवा लोकांकडून 9नवेदने केलजाGयासाठ_ अि1त\वात असले:या कोण\याह
Mयव1tेाचा तप शल

उप अधीक भू म अ भलेख कायालयाकडे अनेक सं1था/MयEतीकडून/लोक89त9नधीकंडून सूचना
8ाYत होत असतात \यंची तपासणी कeन आपSयक अस:यास \यानस
ू ार धोरणा\मक 9नणय
घेणेसाठ_ शासनाकडे 81ताव सादर केले जातात.

कलम ४ (१) (ख) (८)
आपला एक भाग uहणन
ू kकंवा स:ला दे GयाZया 8योजनासाठ_ uहणन
ू घ7टत केले:या दोन
kकवा

अ4धक

MयाEतीZया

मळून

बनले:या

मंडळाचे,

पHरषदाचे,स म\यांZया

आ[ण

अLय

9नकांलांचे =ववरण आ[ण \या मंडळाZया पHरषदांZया आ[ण अLय 9नकालाZया बैठकb लेाकांसाठ_
ख:
ू या आहे त kकंवा कसे अशा बैठकbची कायव\ते जनतेला पहावयास मळGयाजोगी आहे त kकंवा
कसे याबाबतचे =ववरण

कलम४(१)(ख)(९)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख आण" कायालयातील कमचा-यांची
नदL शका
कमचार. आ1थापना तMता
आ. #

कमचा-यांचे नाव

पदनाम

१.

Nी.बी.Mह.म1के

उपअधीक भू म अ भलेख

२.

Nी.एन.आर.बोबडे

मुQयालय सहायक

३

Nी एस.पी.नवरे

शर1तेदार

४

Nी.एन.एस.भवर

9नमतानदार १

५

कु सी.Mह.राउत

9नमतानदार २

६

Nी.पी.पी.लाकडे

पHररण भम
ू ापक

७

Nी.एस.एस.=वSवभरे

छाननी लपीक

८

Nी ए.एस.Nीराव

दU
ू 1ती लपीक

९

HरEत पद

क9न;ठ लपीक

१०.

कु.Mह.ए.बूरांडे

अ भलेखापाल

११

Nी.पी.सी.नारनवरे

आ.जा. लपीक

१२

Nी पी.के.इंगळे

न.भ.ू लपीक

१३

Nी.Mह.डी.रामपूरकर

भम
ू ापक

१४

कु.ए.आर.हे मके

भम
ू ापक

१५

HरEत पद

भम
ू ापक

१६.

HरEत पद

दYतरबंद

१७

Nी.के.ट.तामसे

शपाई

१८

Nीमती एल.आर.पाणेकर

शपाई

१९.

HरEत पद

शपाई

२०

HरEत पद

शपाई

२१

Nी.एस.एन.नेरले

शपाई

कलम ४ (१) (ख) (१०)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख आण" कायालयातील कमचा-यांची
नदL शका

कमचार वेतन तEता
अ. #

कमचा-यांचे नाव

वेतन बॅड

१.

Nी.बी.Mह.म1के

९३००-३४८००-५४००

२.

Nी.एन.आर.बोबडे

५२००-२०२००-४४००

३

Nी एस.पी.नवरे

५२००-२०२००-४४००

४

Nी.एन.एस.भवर

५२००-२०२००-४२००

५

कु सी.Mह.राउत

५२००-२०२००-४२००

६

Nी.पी.पी.लाकडे

५२००-२०२००-४२००

७

Nी.एस.एस.=वSवभरे

८

Nी ए.एस.Nीराव

९

HरEत पद

५२००-२०२००-२४००

१०.

कु.Mह.ए.बूरांडे

५२००-२०२००-२४००

११

Nी.पी.सी.नारनवरे

५२००-२०२००-२४००

१२

Nी पी.के.इंगळे

५२००-२०२००-२४००

१३

Nी.Mह.डी.रामपूरकर

५२००-२०२००-२४००

१४

कु.ए.आर.हे मके

५२००-२०२००-२४००

१५

HरEत पद

५२००-२०२००-२४००

१६.

HरEत पद

४४४०-२७४४०-१६००

१७

Nी.के.ट.तामसे

४४४०-२७४४०-१६००

१८

Nीमती एल.आर.पाणेकर

४४४०-२७४४०-१६००

१९.

HरEत पद

४४४०-२७४४०-१६००

२०

HरEत पद

४४४०-२७४४०-१६००

२१

Nी.एस.एन.नेरले

४४४०-२७४४०-१६००

५२००-२०२००-२४००
५२००-२०२००-२४००

कलम ४ (१)(ख)(११)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख राळे गाव

सव योजनांचा तपशल -1ता=वत खच व अथसंकHपीय खच दश=वणारा तMता

अ.*ं

योजना

अथसंक:पीय तरतूद

१

वेतन

४१०००००/-

२

8वास भ\ता

१०००००/-

३

कायालयीन खच

६००००/-

४

=वज व दरू (वनीवरल खच

५००००/-

कलम ४ (१)(ख)(१२)
अथसहाय काय*माZया अंमलबजावणीची रत तसेच वाटप केले:या रकमा आ[ण अशा
काय*मांZया लाभाथचा तपशील
रा;टय भू म अ भलेख आध9ू नkककरण काय*माची अंमलबजावणी क?@ शासनाZया भस
ू ंधारण
=वभाग,lामीन =वकास मंञालय कडील मागदशक त\वा8माणे केलजाणर असन
ू ती
http://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.inया संकेत1tाळावर उपलrध आहे .

कलम ४ (१)(ख)(१३)
dया MयEतींना सवलती,परवाने kकंवा 8ा4धकार पञे 7दलेल आहे त अशा MयEतींना तप शल
रा;टय भू म अ भलेख आध9ू नकbकरण काय*म अंतगत खच करGयात येणारा 9नधी 8\य
MयEतीवर खच करGयात येणार नसन
ू तो ज मनी =वषयक अ भलेखांचे
संगणकbकरण/आध9ू नkककरण या बाबीवर खच करGयात येणार आहे .

कलम ४ (१)(ख)(१४)
इलेEटॉ9नक 1वeपात \यास उपलrध असले:या kकंवा \यांZयाकउे असले:या मा7हतीZया
संबंधातील तप शल
१)नगर भम
ू ापन ेञातील मळकत प4ञकांचे संगणकbकरण पूण झाले असून संगणकbकृत

मळकत प4ञकांचे =वतरण संबं4धत नगर भम
ू ापन अ4धकार /उप अधीक भू म अ भलेख
कायालयातन
ू जनतेस केले जाते
२)राdयातील सव गाव नकाशांचे (नगर भम
ू ापन ेञ वगळून)संगणकbकरण पूण झाले असन
ू
संगणीकृत डेटा ची सी.डी. जनतेस मागणी 8ामाणे जमाबंद आयूEत आ[ण संचालक भ म
अ भलेख म. राdय,पूणे यांचे कायालयातन
ू जनतेस 8ती गाव 8ती7टEका र e.१२०/-8माणे
पुर=वGयात येतात.सरकार कायालयांना स(
ू दा सदरचा डेटा 89त गाव 89त 7टEका र e.६०/8माणे पूर=वGयात येतो.

कलम ४ (१)(ख)(१५)
कायालयात उपलrध स=ु वधांचा तEता 8का शत करणे
अ.*.

सु=वधेचा 8कार

वेळ

कायप(दती

7ठकाण

जबाबदार

त*ार

MयEती/

9नवारण

कमचार
१

भेटGयाची वेळ

सकाळी १०.०० ते

---

कायालय

साय.५.४५

कायालय

9नयंञण

8मख
ू

अ4धकार

कायालय

9नयंञण

8मख
ू

अ4धकार

कायालयीन वेळ
२

सच
ु ना फलकाची
मा7हती

--

8\येक कायालयात =व=वध
कामाची मा7हती दश=वणारे
सच
ू ना फलक लावGयात
आलेले आहे त

३

वेबसाईट =वषयी
मा7हती

कायालय

कलम ४ (१)(ख)(१६)
कायालय- उप अधीक भू म अ भलेख, आण
अ.*ं.

कायालयाचे नाव

सहायक

जनमा7हती अ4धकार अ=पलय अ4धकार

जनमा7हती
अ4धकार
१

उप अधीक भू म

Nी.रांजे@ महादे व

Nी रामनारायण

Nी श शकांत

अ भलेख, आण

दध
ु कोर क9न;ठ

नtथज
ू ी जय1वाल

लvमण पाटल

लपीक

मQ
ु यालय सहायक

उप अधीक भू म
अ भलेख

कलम ४(१)(ख)(१७)
उप अधीvाक भू म अ भलेख,राळे गाव या कायालयाची मा7हती खालल वेबसाईटवर 8का शत
करGयात आल आहे .

www.yavatmal.nic.com

