िजहा अधी क भिू म अिभलेख यवतमाळ यांचे कायालय
माहीतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 मधील कलम (4)(1)(ख) नसु ार $िस%द करावयाची माहीती सन 2018
कायालयाची रचना
िजहा अधी क भिू म अिभलेख, यवतमाळ
$मख
ु िलपीक
िशर+तेदार
किन, िलपीक
किन, िलपीक
किन, िलपीक
किन, िलपीक
किन, िलपीक
किन, िलपीक
किन, िलपीक -

वाहन चालक
िशपाई
िशपाई

कलम (4)(1)(ख)(एक)
िज हा अधीक भूिम अिभलेख यवतमाळ येथील या सावजिनक ािधकरणा!या कामांचा आिण
क%&याचा
तपिशल
1
2
3
4
5
6
7

सावजिनक $ािधकरणाचे नांव
संपणू ् प2ा
कायालय $मख
ु
कोण6या खा6या7या अंतगत हे कायालय
आहे
कामाचा अहवाल कोण6या कायालयाकडे
सादर के ला जातो
कायाक ा- भौगोिलक
अगं ीकृ त Bत

िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळ
$शासक3य भवन पिहला मजला यवतमाळ
िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळ
महसल
ु व वन िवभाग मबंु ई
मा. उपसचं ालक भिू म अिभलेख, अमरावती $देश, अमरावती
यवतमाळ िजहा
अिधन+थ् 16 तालDु यातील उपअधी0क भिू म अिभलेख याचं े
कायालयावर िनयEंण ठे वणे, अपील चालिवणे, सपु र िनमताना
मोजणी $करणे चालिवणे
1

8

9

10

11

12

13

14

15

%येय धोरण

अिधन+थ् कायालयाकडुन $ाG जिमनीची मोजणी, नगर
भमु ापन,भमु ापन मोजणी तHारी तसेच अिभलेखाचे परीर ण
करणे तसेच तपासणी करणे
सा%य
अिधन+थ् कायालयाकडुन अजदारा7या अजानसु ार जिमनीची
मोजणी करणे, नगर भमु ापन ेEातील अिधकार अिधकार
अिभलेख अदयावत ठे वणे, अिभलेखा7या नकला देणे व यावर
िनयमानसु ार कायवाही होते अगर कसे याबाबत िनयEंण ठे वने
$6य ् काय
अिधन+थ् कायालयाकडुन अजदारा7या अजानसु ार जिमनीची
मोजणी कायवाही होते अगर कसे यावर िनयEंण ठे वणे तसेच
नगर भमु ापन ेEातील मोजणी व फे रफार अजावर िनयमानुसार
िवहीत मदु तीत कायवाही होते अगर कसे यावर िनयEणं ठे वने
मािसक आढावा घेवनू वरीM कायालयास सादर करणे. तसेच
मा. िजहािधकारी यांनी वेळोवेळी िदलेया आदेशाचे पालन
करणे.
जनतेला देत असलेया सेवांचा तपिशल तHारी अजावर चौकशी, अपील अजावर िनणय देण,े
थोडDयात
अजानसु ार भमु ापन, नगर भमु ापन, एकEीकरण तHार अज,
फे रफार तHारी, संगणक3कृ त िमळकत पिEका, गावठाण मोजणी
तसेच तसेच अिभलेखाबाबत पनु लेखन, पनु लेखन, पनु गठण
बाबत अिधन+थ् कायालयानं ा कायवाही करणेबाबत आदेश्
सचु ना देवनू िनयEंण ठे वने.
+थावर मालम2ा (येथे तमु 7या शासक3य जागेवर $शासक3य भवन, िजहािधकारी कायालय
$ािधकरणाची इमारत आिण +थावर पPरसर यवतमाळ
मालम2ेचा तपिशल दयावा)
$ाधीकरणा7या
संरचनेचा
तQा पढु ील पानांवर जोडलेला आहे.
(वश
ं वृ ाचा तQा जसा असतो तसा तQा
काढुन $6येक पातळीवर कायक ा व
सपं का7या प6याशी 6याची तडजोड
कायालयाचीवेळ आिण दरु %वनी Hमांक सकाळी 9.45 ते 5.45 वाजता दरु %वनी Hमांक 07232ईमेल Hमांक आिण कायालयीन 24498 ईमेल dyslrytl@gmail.com
कामानतं र सपं काचा तातडीचा Hमाक
ं
असेल तरतोही Hमाक
ं दयावा
सा6पाहीन सटु टी आिण िवशेष सेवांचा शासक3य िनयमानुसार
कालावधी

2

कलम(1)(ख)(दोन) नमुना क
अ.H

अिधकार पद

अिधकार

1
1

2
िजहा अधी0क भिू म
अिभलेख यवतमाळ

3
कायालय $मख
ु
bहणनु $दान
करcयात आलेले
अिधकार

संबधं ीतकायदा/िनयम/आदेश
राजपEा
4
मबंु ई िव2ीय िनयम 1959
िनयमाखालील $दान करcयात
आलेले िव2ीय अिधकार

शेरा
5

ख
अ.क

अिधकर पद

$शासक3य अिधकार

1
1

2
िजहा अधी0क भिू म
अिभलेख यवतमाळ

3
अिधन+थ् वग 2 अिधकारी यांचे
नै
िम2ीक रजा व वगा 3 व वगा 4
कमचारी यांचे संदभात 60
िदवसापयeत रजा मजं रु करणे,
नै
िम2ीक रजा मजं रु करणे, गोपिनय
अहवाल व पनु िवलोकन करणे,
िवभागीय चौकशी $+तािवत कfन
िश ेचे आदेश पारीत करणे

अ.H

अिधकार पद

1
1

2
िजहा अधी0क
भिू म अिभलेख
यवतमाळ

ग
फौजदारी अिधकार

3
नाहीत

संबधं ीत
कायदा/िनयम/आदेश/राजपEा
4
महाराgh नागरीसेवा िश+त व
अपील िनयम 1979 व रजा
िनयम 1981

संबधं ीत
कायदा/िनयम
राजपEा आदेश
4
--

शेरा
5

शेरा

5

कलम(1)(ख)(दोन)नमुना क
3

िजहा अधीD0क भिू म अिभलेख यवतमाळ येथील सावजिनक $ािधकरणा7या अिधकारी कमचारी या7ं या कायक ा
घ
अ
H

अिधकार पद

1
1

2
िजहा अधी0क
भिू म अिभलेख
यवतमाळ

अधiयायीक $करणे

संबधं ीत
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
Eा
3
4
1- अिधकार अिभलेख अदयावत
महाराgट जिमन महसल
ु
ठे वणे बाबतचे अिधकार, मोजणी अिधिनयम 1966 चेखडं 1
तHारीवर कायवाही करणे. 2.
कलम 247 अपील
वग-2अिधकारी यांचे दौरा तसेच चालिवणे व कलम 258
दै
निदनी मजं रु करणे 6यांचे
कामाची तपासणी करणे 3.
अिधन+थ उपअधीD0क भिू म
अिभलेख कायालयाची jाप
काढुन कायालयाचीतपासणी
करणे 4. महाराgट जिमन
महसल
ु अिधिनयम 1966 चेखडं
1 कलम 247 नसु ार अपील
चालिवणे व कलम 258 नसु ार
पनु ेिवलोकन आदेश देणे 5.
सपु न िनमताना मोजणी करणे 6.
प.भ.ु िनम 2 याचं े परु े िवलोकन
काम तपासणे

शेरा

5

य
अ.क

अिधकार पद

iयायीक अिधकार

1
1

2
िजहा अधीक0क
भिू म अिभलेख
यवतमाळ

3
म.ज.म.अिधिनयम 1966
नसु ार िदलेले अिधकार

सबं धं ीत
कायदा/िनयम/आदेश/राजपEा
4
---

शेरा
5

4

1

मजमअ 1966 व मजमअ िनयमपिु +तका चे खडं 01 ते 05

कलम (1)(ख)(दोन) नमुना ख
िज हा अधी.क भूिम अिभलेख, यवतमाळ येथील या सावा/जिनक ाधीकरणा!या अिधकारी व
कम/चारी यांची कत/&य िज हा अधी.क भूिम अिभलेख यवतमाळ यां!या कामाचे कत/&य
1

Manual of rules and standing orders relating to the duty
and supervision of land records , estt.
कलम 4 (1)(ख)(तीन)
कलम4(1)(ख)दोन नमुना ख

िज हा अधी.क भूिम अिभलेख यवतमाळ येथील साव/जिनक ािधकरणात कोणताही िनण/य
घेतांना पाळली जाणारी िनणय पक0येची आिण 1यावरील देखरेखाची प2दत आिण सोपिवलेले &यि3गत
उ5रदायी1व

कलम 4(1)(ख)(चार) नमुना क
िज हा अधी.क भूिम अिभलेख यवतमाळयेथील साव/जिनक ािधकरणात होणा6या
कामासबं ध
ं ी सव/सामा8यपणे ठरिवलेली भौतीक व आि;थ/क उ<टी<टे तसेच स>ं था पातळीवर ठरिवलेले
मािसक/%ोमािसक/अधा/वाष@क अथवा वाष@क उAीटे काय/ पारपाडCयासाठी ठे िवणेत आलेली मानके

कलम 4(1)(ख)(सहा) नमुना क
िज हा अधी.क भूिम अिभलेख यवतमाळयेथील साव/जिनक ािधकरणात होणा6या
कामासंबध
ं ी सव/सामा8यपणे आखलेले िनयम, िविनयम,सुचना, िनयम पुि>तका आिण अिभलेख

5

2
3
4
5
6
7

भमु ापन िनयम पिु +तका
नगर भमु ापन िनयम पिु +तका
मबं ई धारणा जिमनीचे तक
ु डे पाडणेस $ितबधं करणे व 6याचे एकEीकरण करणे बाबतचा अिधिनयम
1947
मबं ई धारणा जिमनीचे तक
ु डे पाडणेस $ितबधं करणे व 6याचे एकEीकरण करणे बाबतचा अिधिनयम
1959
भसु ंपादन अिधिनयम 1894
वेळोवेळी शासनाने वरीsछ कायालयाने िनगिमत के लेले परी

कलम 4(1)(ख)(सात) नमुना क
ब कोणताही धोरणा1मक िनण/य घेCयापवु @ िकंवा 1याची काया/लयात अमलबज
ं ावणी करCयापवु @
जनतेशी अथवा जनते!या ितिनिधीशी चचा/ करCयाबाबत अि>त1वात असले या &यव>>थेचा तपिशल
िनरंक
कलम 4(1)(ख)(आठ) नमुना क
िज हा अधी.क भूिम अिभलेख यवतमाळयेथील साव/जिनक ािधकरणात सिम1या, पDरषदा, अथवा
मंडळा!या बैठक0चा तपिशल
अशी बाब नाही

6

िज
अ
क
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

कलम 4(1)(ख)(नऊ)
हा अधी.क भूिम अिभलेख यवतमाळयेथील साव/जिनक ािधकरणात काया/लयातील अिधकारी
कम/चारी यांची यादी
अिधकारी व कमचारांचे
अिधकार पद
वग fजु िदनांक
दरु %वनी
नांव
2
3
4
5
6
uी िव ग घनवट
िजअभअ
वग 1
20/01/2016
07232-244902
ु
PरQ पद
$ िल
वग 3
07232-244902
uी ए जे दशरथकर
िशर+तेदार
वग 3
18/2/2014
07232-244902
uी vही डी काबं ळे
क िल
वग 3
24/12/2014 07232-244902
uी िप एस पाटील
क िल
वग 3
21/06/2016 07232-244902
uी ए सी ठाकरे
क िल
वग 3
10/6/2014
07232-244902
कु िश िव पांडे
क िल
वग 3
09/06/2016 07232-244902
uी एम vही डाखरे
क िल
वग 3
13/6/2014
07232-244902
uी $ िश लाचरु े
क िल
वग 3
10/9/2015
07232-244902
पद PरQ
क िल
वग 3
07232-244902
पद PरQ
वाहन चालक
वग 3
07232-244902
पद PरQ
िशपाई
वग 4
07232-244902
uीमती ए एस गवई
िशपाई
वग 4
5/3/2005
07232-244902

7

कलम 4(1)(ख) (दहा)
िज हा अधी.क भूिम अिभलेख यवतमाळयेथील साव/जिनक ािधकरणात काया/लयातील कमचारी
µÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß
अ अिधकारी व कमचारांचे
अिधकार पद
~ेड पे
वेतन uेणी
माहे जानेवारी 2016
क
नांव
चे वेतन
1
2
3
4
5
6
1
uी िव ग घनवट
िजअभअ
5400/- 15600-39100
61930/ु
2
PरQ पद
$ िल
4200/- 9300-34800
3
uी ए जे दशरथकर
िशर+तेदार
4200/- 9300-34800
28757/4
uी vही डी काबं ळे
क िल
1900/- 5200-20200
17054/5
uी िप एस पाटील
क िल
1900/
5200 -20200
20435/6
uी ए सी ठाकरे
क िल
1900/
5200 -20200
15030/7
कु िश िव पाडं े
क िल
1900/
5200 -20200
20702/8
uी एम vही डाखरे
क िल
1900/
5200 -20200
22502/9
uी $ िश लाचरु े
क िल
1900/
5200- 20200
16988/10
पद PरQ
क िल
1900/
5200 -20200
11
पद PरQ
वाहन चालक
2550/- 5200 -20200
12
पद PरQ
िशपाई
1300/4440-7440
13
uीमती ए एस गवई
िशपाई
1300/4440-7440
19712/कलम 4(1)(ख) ( अकरा)
िज हा अधीक भूिम अिभलेख, यवतमाळ येथील साव/जिनक ािधकरणासाठी िदनांक
1/4/2017 ते 31/3/2018 या कालावधीसाठी मंजुर झाले या आिण खच/ रकमेचा तपिशल नमुना ख
मागील वषा/तील
अक
1
1
2
3
4

योजना
2
िज हा अधीक भूिम
अिभलेख, 103 (ii)20290422
िवदयतु /टेलीफोन/पाणी
$वास
कायालयीन खच

$ाG अनमु ान
3
93509000
480000
1270000
835000

िनयोजीत वापर
4
74274000

शेरा
5

451000
903000
436000

8

कलम 4(1)(ख) ( अकरा)
िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळयेथील सावजिनक $ाधीकरणासाठी िदनांक 1/4/2017 ते 31/3/2018 या
कालावधीसाठी मंजरु झालेया आिण खच झालेया रकमेचा तपिशल नमनु ा क चालु वषासाठी
अक
1
1
2
3
4

योजना
2
िज हा अधीक भूिम
अिभलेख, 103 (ii)20290396
िवदयतु /टेलीफोन/पाणी
$वास
कायालयीन खच

$ाG अनमु ान
3
25175000
132000
309000
160000

िनयोजीत वापर
4
8240000

शेरा
5

70000
149000
31000

कलम 4(1)(ख) ( बारा)
नमुना क
िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळ येथील सावजिनक $ािधकरणातील अनदु ान वाटपाची प%दत
मा उपसचं ालक भिू म अिभलेख अमरावती $देश अमरावती याचं ेकडुन $ाG झालेया
तसेच सहा माही अनदु ान अिधन+थ् उपअधी0क भिू म अिभलेख यांनासम $माणात वाटप
करcयात येते
कलम 4(1)(ख) ( तेरा)
नमुना ख
िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळ येथील सावजिनक $ािधकरणातील कोणतीही सवलत, परवाना अथवा
अिधकारपE िमळालेया लाभाथचा तपिशल
नीरंक
कलम 4(1)(ख) ( चौदा)
नमुना ख
िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळ येथील सावजिनक $ािधकरणातील इलेDटािनक +वfपात उपलध
असलेली माहीती
नीरंक
9

कलम 4(1)(ख) ( पध
ं रा)
नमुना ख
िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळ येथील सावजिनक $ािधकरणातील उपलध् असलेली माहीती
नागरीकानं ा परु िवcयासाठी उपलध् असलेया सिु वधा
अ.क
1
2

3

कायालयाकडुन परु िवcयात येणाया सिु वधा
उपलध् भिु म अिभलेखा7या जनते7या मागणीनसु ार िविहत फ3
आकारणी कfन नकला परु िवणे
जनते7या अजानसु ार 6यांचे शेतीचे/नगर भमु ापन लागु असलेया
िमळकतीची िनयमानसु ार सरकारी मोजणी फ3 भरणा कfन मोजणी
कfन देणे
नगर भमु ापन झालेया गांवातील भख
ु ंडाचे झालेया बदलानुसार
फे रफार नदी घेणे (दु यम िनबंधक याचं ेकडील नोदणं ीकृ त द+त
खरे दी िवH3,गहाणखत, वारस नदकरणे, ब ◌
् ीसपEानसु ार
नदकरणे, वाटणीपEानसु ार नद करणे, हकक सोडपEानसु ारनद
करणे, व इतर िनयमानुसार

शेरा
अपील आदेशा7या नकला परु िवणे
िनरंक
िनरंक

भुमापनाकडील परीप%के
अ
H
1

पPरपEक/शासन Hमाक
ं
िनणय
28 / 1940
एस.vही.752/1940

2

29.01.1969

H एल आर 701

3

02.05.1969

H एल आर 1111

4

09.06.1969

H एल आर 119

कायालयाचे नावं

सिं G िवषय

जमाबदं ी आयQ
ु आिण िह+सा फॉम 12 vहेरीिफके शन
सचं ालक भिु म अिभलेख कfन कजेदारनावं तलाठी
यांचेकडुन अिधकार
अिभलेखावfन खाEी कfन
घेणे
जमाबंदी आयQ
ु आिण जबाबा7या अगर $माणपEा/
संचालक भिू म अिभलेख पंचनामा यां7या $माणीत $त
(म.रा.) पणु े
देणे
जमाबंदी आयQ
ु आिण िजहा भमु ापन
सचं ालक भिू म अिभलेख कायालयातील अिभलेखा7या
(म.रा.) पणु े
सरु ि तते बाबत
जमाबंदी आयQ
ु आिण कोट वाटप, कोट किमशन
सचं ालक भिू म अिभलेख $करणात मदु त
(म.रा.) पणु े
10

5

31.03.1970

H एल आर 1153

6

09.09.1970

एस.vही 993

7

08.02.1971

H एल आर 119-71

8

31.08.1977

H एल आर 227

9

17.09.1977

H एल
आर1372/346/एल3/
77

10 03.07.1978

11 01.02.1979

12 21.05.1984

13 07.10.1985

14 11.101985

15 29.04.1985

16 18.10.1985

जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
ु आिण
सचं ालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
ु आिण
सचं ालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
ु आिण
सचं ालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
ु आिण
सचं ालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े

H एल आर
100/568/एल3/78

जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
H एल आर 10/87/ल1 जमाबंदी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
H एल आर
जमाबंदी आयQ
ु आिण
1153/सीआर1820/ल संचालक भिू म अिभलेख
3/198
(म.रा.) पणु े
H एल आर
जमाबंदी आयQ
ु आिण
527/सीआर 2005/85 संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
H एल आर
जमाबंदी आयQ
ु आिण
227/सीआर 1930
संचालक भिू म अिभलेख
ल3/85
(म.रा.) पणु े
पPर H
सामाiय $शासन िवभाग
1085/$.H51/अठरा मबंु इ
आदेश H एल आर

जमाबदं ी आयQ
ु आिण

पोटिह+सा मोजणी नंतर
$6य आलेया ेEातील
फरकाबाबत
तलाठयांना वहीवाटीसाठी
नकाशे परु िवणेबाबत
वाटप कामातील कागदां7या
नकला तयार कfन 6याची
नDकल फ3 वसल
ु करणेबाबत
मोजणी फ3 सधु ारीत दर
अजदाराना मोजणी नकाशाची
$त िवनामु य परु िवणेबाबत
मोजणी फ3 अजावfन मोजणी
6वरीत करcयासाठी दु ट
दराने मोजणी फ3 वसल
ु
करणेबाबत
िनमताना मोजणी बाबत

िनमताना अज ि+वकारcया
बाबत
मोजणी कामे 6वरीत िनकाली
करणे बाबत
भिु म संपादन संयQ
ु मोजणी
कामी होणारा िवलंब कमी
करणे बाबत
कोट वाटप, कोट किमशन
मोजणी फ3 दरा बाबत.
अिभलेखाचे वगकरण व
िनदं णी अ,ब,क,ड सचु ी तयार
करणे व 6या नसु ार िनंदणी
करणे
अिततातडी मोजणी फ3चे
11

17 04.11.1987

18 02.05.1991
19 08.08.1991

20 09.01.1992

21 28.01.1992

22 09.09.1992

23 05.03.1993

24 13.04.1993

25 16.04.1993

26 28.09.1993

227/सीआर2074/ल3/ संचालक भिू म अिभलेख दराबाबत
85
(म.रा.) पणु े
पPर H भमु ामहसल
~ामीण भागातील र+ते
ु व वन िवभाग
1086/68/4966/ल1
पायमाग शेतावर जाcयाचे
माग नकाशे अदयावत ठे वणे
बाबत
पPर H भमु ापन
महसल
मोजणी फ3 परतावा 5 टDक्
ु व वनिवभाग
3490/6968/ल1
रDकम वजाकरणे बाबत
H एल आर 294/91 जमाबंदी आयQ
ु आिण ~ाम नकाशां7या िनळ मु ीत
संचालक भिू म अिभलेख $ती जनतेला िवकत
(म.रा.) पणु े
देcयाबाबत
H एल आर 527/सी
जमाबंदी आयQ
ु आिण भसु ंपादन संयQ
ु
आर 3105/ल3/85
संचालक भिू म अिभलेख मोजणी/क.जा.प. दfु +ती
(म.रा.) पणु े
कामाबाबत
पPर संक3ण
महसल
भिू म अिभलेख िवभागातील
ु व वन िवभाग
1091/36988/$.H
मEं ालय मबं ई
िवH3चे नकाशे शासनाचे
7547/ल1
कोणतेही िवभागास िवनामु य
देcयाची प%दत
H एल आर 227/सी
जमाबंदी आयQ
ु आिण मोजणी काम काय प%दती
आर 3365/ल3/92
सचं ालक भिू म अिभलेख बाबत
(म.रा.) पणु े
Hमांक र.व.का./ईजमाबंदी आयQ
ु आिण सहा गठठे प%दती$माणे
4/1993
सचं ालक भिू म अिभलेख कागदपEे अिभलेख ठे वणे
(म.रा.) पणु े
H एल आर 527/सी
जमाबंदी आयQ
ु आिण भसु ंपादन संयQ
ु मोजणी
आर
संचालक भिू म अिभलेख कामी कायवाही बाबत
3501/ल1/93/ल3/92 (म.रा.) पणु े
H एल आर 1153/सी
आर
3503/ल1/93/ल3/93
H एल आर 527/सी
आर 3528/ल3/93

जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े

हदद कायम मोजणी बाबत
कायवाही करणे बाबत
भसु पं ादन अिधिनयमाखाली
जिमन मोजणी करतांना भिू म
अिभलेख िवभागाकडुन
संयQ
ु मोजणी कामी होणाया
या िवलंबा बाबत सव
साधारण चचा
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27 10.06.1994

H एल आर 1153/सी
आर 3652/ल3/94

28 15.06.1995

H.भमु ापन
1088/$.H.5992/ल1
H भमु ापन 2/मोजणी
$करणे/1996
डीओपी1095/$.H.27
2/ल1
एस.vही.सी.आर.1104/
स2/1996

29 04.05.1996
30 15.05.1996
31 16.11.1996

जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
महसल
ु व वन िवभाग
मEं ालय मबं ई
उपसचं ालक भिू म
अिभलेख पणु े $देश पणु े
महसल
ु व वन िवभाग
मEं ालय मबं ई
जमाबंदी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
ु आिण
सचं ालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
ु आिण
सचं ालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े

32 20.08.1998

एस.vही.सी.आर.618/
स2/1998

33 16.11.1998

एस.vही.सी.आर
1156/मोजणी
नकाशा/मापे दाखल/स2/1998
एल आर 227/सी
जमाबदं ी आयQ
ु आिण
आर3926/भ-ु 3/99
सचं ालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े

34 04.02.1999

35 26.03.1999

एल आर 227/सी
आर3926/भ-ु 3/99

36 01.01.2000

एल आर 227/सी
आर225/भ-ु 1/99

37 17.01.2000

एल आर/सी
आर3970/भ-ु 3/99

38 03.02.2000

पPरपEाकH न.भ.ु

शासक3य कमचाया $माणे
खाजगी कामे (मोजणी काम)
न करणेबाबत
मोजणी फ3 परतावा िव2ीय
अिधकार
मोजणी $करणा7या
िनकालां7या प%दती बाबत
मजमअ 1966 चे कलम 106
7या शQ3 $दाना बाबत
मोजणी आलेखावर
दशिवcयाबाबत7या िटपे
बाबत
िजण व फाटDया भिू म
अिभलेखाचे पनु लखन
मोजणी नकाशाम%ये मापे
घालनु मोजणी नकाशा $ती
परु िवणे बाबत.

िमळकत उतारे देतानं ा जिमन
अकृ िषक $योजनाकडे वग
झालेया िमळकतीची मोजणी
न झायाने िमळकत पिEके वर
ठे वावयाचा शेरा बाबत
जमाबंदी आयQ
ु आिण हदद कायम झालेया मोजणी
संचालक भिू म अिभलेख कामाचेप%दती बाबत
(म.रा.) पणु े

जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
महसल
ु व वन िवभाग

हदद कायम मोजणी वरील
तHारी कमी होcया7या ,ीने
करावयाची उपाययोजना
शासक3य कामात पारदशकता
आणणे बाबत
भसु पं ादन सयं Q
ु मोजणी व
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39 29.03.2000

40 12.06.2000

41 19.09.2000

42 28.09.2000

43 24.10.2000

44 17.11.2000

45 04.06.2001

46 14.06.2001

47 31.07.2001

48 23.11.2001

1084/175741/$ H
4006/ल-1

मEं ालय मबं ई

कमी जा+त पEक तयार
करcयासंबधं ी माहीती
पाठिवणेबाबत
एल आर 1153/सी
जमाबंदी आयQ
ु आिण मोजणी अज अनH
ु म सोडुन
आर3970/भ-ु 3/2000 सचं ालक भिू म अिभलेख मोजणीस न देणे बाबत
(म.रा.) पणु े
क/एकEी/अ3/पनु गठण/ जमाबंदी आयQ
ु आिण िटपण फाळणी बक
ु ांचे
2000
सचं ालक भिू म अिभलेख पनु गठन करणे करीता िवशेष
(म.रा.) पणु े
एल आर 227/सी
जमाबंदी आयQ
ु आिण हदद कायम मोजणी कामा
आर2074/भ-ु 3/2000 सचं ालक भिू म अिभलेख बाबत तHारी कमीहोcयाचे
(म.रा.) पणु े
,ीने िनित कालावधी
पाळणे बाबत
एल आर 227/सी
जमाबदं ी आयQ
ु आिण हदद कायम मोजणी कामा
आर2074/भ-ु 3/2000 संचालक भिू म अिभलेख बाबत तHारी कमी होcयाचे
(म.रा.) पणु े
,ीने िनित कालावधीत
मोजणी $ककरणांचा िनपटारा
न झालेस कायवाही करणे
बाबत
एल आर 1153/सी
जमाबंदी आयQ
ु आिण Hम सोडुन मोजणीस िदलेया
आर 3970/भ-ु 3/2000 संचालक भिू म अिभलेख $करणाबात
(म.रा.) पणु े
एल आर
जमाबंदी आयQ
ु आिण कोट किमशन मोजणी
119/भ3ु /2000
संचालक भिू म अिभलेख $करणात अनसु रावया7या
(म.रा.) पणु े
कायवाही बाबत
एल आर 100/सी आर जमाबंदी आयQ
ु आिण िनमताना मोजणी $करणी
4010/भ-ु 3/2001
संचालक भिू म अिभलेख करावयाची कायवाही.
(म.रा.) पणु े
शासन िनणय Hमांक
एल Dयु एन
18/2000/$.H.121/
अ-2
एल आर/एस
आर/4023/भ-ु 3/2001

महसल
ु व वन िवभाग
मEं ालय मबं ई

H. सी आर 1098/भ-ु

भसु ंपादन अिधिनयम 1994
भसु पं ादन कायवाहीमधील
िवलंब कमी करणे

जमाबदं ी आयQ
ु आिण मोजणी काम कायप%दतीम%ये
संचालक भिू म अिभलेख सधु ारणा
(म.रा.) पणु े
जमाबदं ी आयQ
ु आिण iयायालयीन फ3 मु ाक
ं ा7या
14

3/2001
49 29.01.2002

50 16.12.2003

51 14.07.2005

52 07.10.2005

53 24.04.2007

54 03.10.2008

H एल आर 1153/भ-ु
3/2001

संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म अिभलेख
(म.रा.) पणु े

दराम%ये बदल

पोटिह+सा मोजणी कायवाही
व पोटिह+सा मोजणी फ3
वसल
ु ी बाबत
Hमाक
गठंु े वारी प%दतीने िनयमाiवीत
ं सीटीएस न.भु
4/03
के लेया भख
ंु डाचे मोजणी
बाबत
Hमांक भमु ापन तालक
ु ा िनPर0क भिु म
3/2005
अिभलेख/नगर भमु ापन
अिधकारी कायालयातील
अिभलेख क ् अदयावत
होणे बाबत
सक
महसल
मजमअ कलम 106 व 135
ु व वन िवभाग
ं 3ण
1004/1433/$.H.222 मEं ालय मबं ई
अiवये िदलेया िनकाला
/ल-1
िवf%द अपीलीय $ाधीकारी
भमु ापन/एल
जमाबदं ी आयQ
ु आिण नगर भमु ापन हददीतील
आर227/सी आर
संचालक भिू म अिभलेख मोजणी फ3चे दरात सधु ारणा
3926/भ-ु 3/2007
(म.रा.) पणु े
करणे बाबत/मोजणीचा
कालावधी िनित करणे
बाबत
भमु ापन3/ह का मो/$ H जमाबंदी आयQ
ु आिण शासनाकडील तसेच मा
134/08
संचालक भिू म अिभलेख िवधान सभा सद+य यांचेकडुन
(म.रा.) पणु े
$ाG होणाया पE vयवहाराची
दखल घेवनु तातडीने व
कालमयादते िनपटारा करणे
बाबत

55

17.10.2008 H आ+था $क H
57/भमु ापन 5/08

56

02.12.2008 संक3ण
07/2008/$.H.107/अ-2

जमाबदं ी आयQ
नव िनिमत तालDु याची
ु
आिण संचालक भिू म आ+थापना
अिभलेख (म.रा.) पणु े
महसल
1) भसु ंपादन
ु व वन िवभाग
मEं ालय मबं ई
जाहीरातीची
रDकम कलम 4 व
कलम 6 7या
अिधसचु नेपवु 
संपादक
15

57

58

59

60

61

सं+थेकडुन
अनामत रDकम
bहणनु वसल
ु
करणे बाबत
2) मोजणी फ3 वसल
ु
करणे बाबत
26.10.2009 Hमांक भमु ापन 3/भसु ंपादन जमाबंदी आयQ
भसु ंपादन अिधिनयम
ु
244/09
आिण सचं ालक भिू म 1894 मधील तरतदु ीनसु ार
अिभलेख (म.रा.) पणु े भिू म संपादन मोजणी
करतांना झाडे व जागेवरील
व+तिु +थती मोजणी
नकाशात नमदु करतांना
यावया7या उपाययोजने
बाबत
26.11.2010 Hमांक भमु ापनजमाबंदी आयQ
मोजणी फ3 दराम%ये
ु
3/$H255/10
आिण सचं ालक भिू म सधु ारणा करणे बाबत
अिभलेख (म.रा.) पणु े
06.02.2010 Hमांक भमु ापन-3/मोजणी
जमाबंदी आयQ
मोजणी फ3 दराम%ये
ु
फ3/$ H 255/10
आिण सचं ालक भिू म सधु ारणा करणे बाबत
अिभलेख (म.रा.) पणु े
03.09.2010 H ना भु
जमाबंदी आयQ
नगर भमु ापन झालेया
ु
4/िसटीएस/सीआर/8092/20 आिण सचं ालक भिू म शहर गावं ाचे मळ
ु अिभलेख
10
अिभलेख (म.रा.) पणु े जतन करणे बाबत
07.04.2010 H भ-ु 3/एलआर एसआर/$ जमाबंदी आयQ
संपणू  रायातील $लंिबत
ु
H 2/82/10
आिण संचालक भिू म मोजणी पकरणाची
अिभलेख (म.रा.) पणु े तपासणी /िनPर ण
करणेकामी तपास पथक
िनमाण करcणे बाबत
नगर भुमापनाकडील परीप%के / अिधसुचना

अ. पPरपEक /
H शासन िनणय
िदनांक
1 13.08.1981

Hमाक
ं

कायालयाचे नावं

सिं G िवषय

न एस.vही68/सीआर1329/स- जमाबदं ी आयQ
ु आिण पोटिवभागणी बाबत नगर
3/81
सचं ालक भिू म
पालीका/महानगर
16

अिभलेख (म.रा.) पणु े
2

29.10.1990

H.एस.vही 718/90

जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े

3

18.08.1994

4

05.05.1995

H आ+था 1093/$ H19/ल1
एस.vही.सी.आर/गानंन2/स2/1995

उपसिचव महसल
ू व
वनिवभाग
जमाबंदी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े

5

21.09.1996

एस.vही. सी.आर.
1079/गाननं 2/स-2/1996

जमाबदं ी आयQ
ु आिण
सचं ालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े

6

12.09.1997

एस.vही. सी.आर.1082/स2/97

7

24.03.1998

H एस.ओ/अपील/$H13/ई2/98

8

16.11.1999

9

04.02.1999

जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े
जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े
जमाबदं ी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
ु आिण
संचालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े

10 28.05.1999

11 01.01.2000

पालीका यांचेकडील ना
हरकत $माणपEा
अनिधकृ त िबनशेती
वापराखालील नगर
भमु ापन अिभलेखातील
नदीबाबत
भिू म अिभलेखाची
पनु र चना
नगर भमु ापन ेEातील
िमळकती/जिमनीचा गाव
न न 2 अदयावत
आणणेबाबत
मजं रु अिभiयास (ले
आऊट) $माणे भिु म
अिभलेख दfु +त करणे
बाबत.
फे रफार नदीबाबत

अपील $करणाबाबत
अवलंबिवcयाची
कायप%दती
एस.vही.आर. 1156/मोजणी
मोजणी नकाशाम%ये मापे
नकाशा/मापे दाखल/स-2/98
घालनु नकाशा7या $ती
परु िवणेबाबत
एस.vही. सी.आर.164/ना.भ.ु
िमळकत पिEकांचे उतारे
5/98
देतांना जिमन अकृ षक
$योजनाकडे वग
िमळकतीची मोजणी न
झायाने िमळकत
पिEके वर ठे वावयाचे शेरा
बाबत
H ना भ2ु / ◌
जमाबंदी आयQ
ु आिण मजमअ 1966 चे कलम
् ेE
दfु +ती/1999
संचालक भिू म
106 अiवये ेE दfु +ती
अिभलेख (म.रा.) पणु े बाबत
Hिसटीएससीआर/6265/ना.भु जमाबंदी आयQ
ु आिण नगर भमु ापन हददीतील
4/1999
सचं ालक भिू म
िमळकतीचे पनु िवलोकन
17

12 29.02.1996

H.एस.vहीसीआर 1074/स2/1996

अिभलेख (म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
ु आिण
सचं ालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े

13 24.04.2007

H भमु ापन/एल
आर227/सीआर3926/भ-ु
3/07
अिधसचु ना

जमाबदं ी आयQ
ु
आिण संचालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े
शासन राजपEा

एस.vही.सी.आर 4318/स4/94
एन.ए.ए.1005/$.H.7/ल5/07

शासन राजपEा

14 06.08.2007
15 10.05.2007
16 26.10.2007

17 02.01.2008

18 20.01.2009

19 01.09.2010

20 03.09.2010

21 15.07.2010

शासन राजपEा

कामाबाबत
नगर भमु ापन हददीतील
सरकारी जागेवरील
वापराबाबत

नगर भमु ापन हददीतील
मोजणी फ3 चे दरात
सधु ारणा
मजमअ 1966 म%ये
सधु ारणा अिधिनयम
$+तािवत सजा पनु र चने
बाबत
मजमअ 1966 चे
रायातील ~ामीण
भागातील अकृ षक
आकारणीचे $माण दर
िनित करणेबाबत
वDफ िमळकतीचे रे काड
दfु +त कfन घेणबे ाबत

H ना.भ/ु वDफ िमळकत नदी जमाबंदी आयQ
ु
आ/07
आिण सचं ालक भिू म
अिभलेख (म.रा.) पणु े
H जिमन
शासन िनणय
चक
ु ु न लागलेया ब स2ा
10/2008/$H146/ज-1/09
$काराची नद कमी करणे
बाबत
H तHार िनवारण/ना.भ.ु 4/10 जमाबंदी आयQ
भिू म अिभलेख
ु
आिण सचं ालक भिू म कायालयाकडुन जनते7या
अिभलेख (म.रा.) पणु े तHारीचे िनवारण
करणेसाठी
अवलंबवाय7या
कायप%दती बाबत
H.ना.भ.ु 4/िसटीएस/सीआर जमाबंदी आयQ
नगर भमु ापन झालेया
ु
8092/2010
आिण संचालक भिू म शहर गांवाचे मळ
ु
अिभलेख (म.रा.) पणु े अिभलेख जतन करणे
बाबत
Hसंक3ण
शासन िनणय
लोकािभमख
ु महसल
ू
2010/प.◌्रH352/ल-6
$शासन कायप%दतीचे
सल
ु िभकरण नागरीक
18

22 08.12.2010

क ीत महसुल
$शासनासाठी नदी
अजाचे संिनयEाण करणे
बाबत
जमाबदं ी आयQ
मोजणीसाठी $ाG होणाया
ु
आिण संचालक भिू म या अजासोबत िमळकत
अिभलेख (म.रा.) पणु े पिEके ची अिधकार
अिभलेखाची $माणीत $त
जोडणे बाबत

Hिसटीएस/सीआर
8155/ना.भु 4/10

पDरप%के (एक%ीकरण)
अ.
H.
1

िदनांक

पPरपEक Hमांक

कायालयाचे नांव

शेरा

26.12.1988

H कॉन/एल
आर127/का.क1/88

2

23.03.1990

H कॉन/एल
आर950/का.क1/90

3

20.09.1990

H कॉन/एल
आर34/का.क1/90

4

25.08.1993

H कॉन/एल
आर34/का.क1/93

5

13.11.2000

H/कान/श.ु प./ए-3/2000

6

17.03.2004

H एकEीकरण/तHारी अज
िनपटारा/04

7

07.07.2004

H एकEी/तHारी अज /04

जमाबदं ी आयQ
जिमन एकEीकरण योजना
ु
आिण संचालक भिू म तHारी अज संबधं ात
अिभलेख (म.रा.) पणु े कायदा कलम 31 (अ) व
32 (1) अiवये
करावयाची कायप%दती
जमाबंदी आयQ
जिमन एकEीकरण योजना
ु
आिण संचालक भिू म पोटिह+सा मोजणी बाबत
अिभलेख (म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
जिमन एकEीकरण योजना
ु
आिण संचालक भिू म अिधकार अिभलेखातील
अिभलेख (म.रा.) पणु े नदी बाबत
जमाबंदी आयQ
चक
ु
ु 3ची दfु +ती
आिण संचालक भिू म करणेबाबतची कायवाही
अिभलेख (म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
श%ु दीपEका7या
ु
आिण संचालक भिू म दोषाबाबत
अिभलेख (म.रा.) पणु े
जमाबंदी आयQ
एकEीकरण योजना तHारी
ु
आिण संचालक भिू म अज िनपटारा व अनसु रण
अिभलेख (म.रा.) पणु े काम
जमाबंदी आयQ
अनसु रण कामाचे
ु
आिण संचालक भिू म अनषु गं ांने करावयाची
अिभलेख (म.रा.) पणु े कायवाही
19

8

15.10.2004

H एकEी/तHारी अज/04

जमाबदं ी आयQ
एकEीकरण योजनेतील
ु
आिण संचालक भिू म तरतदु ीनसु ार Eृटी/दfु +ती
अिभलेख (म.रा.) पणु े बाबतचे अिधकार

अिधसुचना व शासन िनण/य
अ.
H.
1

िदनाक
ं

पPरपEक Hमाक
ं

कायालयाचे नावं

शेरा

04.01.1993

H आ+था
1092/$.H8006/ल-1

2

05.02.2000

3

31.08.2001

H सीओएन
1098763/सीआर98/ल-1
H एकEी
1098763/सीआर98/ल-1

अवर सिचव महसल
ू व जिमन एकEीकरण
वन िवभाग मEं ालय
योजने7या कामास
मबंु ई
+थिगती तसेच िदलेया
+थगीतीमळ
ु े अितPरQ
ठरणाया अिधकारी व
कमचारी वगास भिू म
अिभलेख खा6यातील
अiय कामासाठी वापरणे
बाबत
महसल
ु व वन िवभाग 31(अ) चे अिधकार $दान
मEं ालय मबं ई
के ले बाबत
महसल
ु व वन िवभाग 32(1) चे अिधकार $दान
मEं ालय मबं ई
के ले बाबत

कलम 4(1)(ख) ( सोळा)
िज हा अधी.क भूिम अिभलेख, यवतमाळ येथील या सावा/जिनक ाधीकरणा!या
अख1यारीतील माहीती सदं भा/त जन माहीती अिधकारी, सहायक जनमाहीती अिधकारी आिण थम
अपीलीय अिधकारी यांची तपिशलवार माहीती
जन माहीती अिधकार पद
अ अिधकारीचे
.क
नांव

जनमाहीती
अिधकारी यांची
कायक0ा◌ा

1

िजहा अधी0क
भिू म अिभलेख
यवतमाळ

PरQ पद

$मख
ु
िलपीक

संपणू 
ई आय डी या
पता व
कायदया परु ताच
दरु %वनी
Hमाक
ं
07232- dslrytl@gmail.co
24490
m
2

$थम अपीलीय
अिधकारी

िजहा अधी0क
भिू म अिभलेख
यवतमाळ
20

नमुना ख
सहायक जनमाहीती अिधकारी

अ.क
1

सहायक जन माहीती
अिधकारीचे नांव
ए.सी. ठाकरे

अिधकार पद

क .िल

सहायक जनमाहीती संपणू  पता व दरु %वनी Hमांक
अिधकारी यांची
कायक0ा◌ा
िजहा अधी0क भिू म 07232-244902
अिभलेख यवतमाळ
नमुना ग

थम अपीलीय अिधकारी
अ
क

$थम अपीलीय अिधकार पद
अिधकारी

1

uी. िव.ग.घनवट

िजहा
भिू म
यवतमाळ

$थम
अहवाल देणारे ई मेल आयडी
अपीलीय जन
माहीती
$ाधीकायाची अिधकारी
कायक ा
अधी0क यवतमाळ
$मख
ु िलपीक dslrytl@gmail.com
अिभलेख

कलम 4(1)(ख)(सतरा)
कलम 4(1)(ग)
िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळ येथील सावजिनक $ािधकरणाम%ये जनते7या िजvहाळाचे
िनयिमत िनणय आिण काही मह6वाचे धोरणा6क िनय
शासन / वरीM कायालयाकडुन वेळोवेळी िदलेलया सचु ना$माणे कायवाही करणे
कलम 4(1)(ख)(सतरा)
कलम 4(1)(घ)
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िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळ येथील सावजिनक $ाधीकरणाम%ये घेतले जाणारे काही मह6वाचे
$शासिनक आिण अधiयाियक िनणय
िनरंक
नेाटीस बोड/
िजहा अधी0क भिू म अिभलेख यवतमाळ या कायालयाकडील माहीती अिधकार 2005 अतं गत
माहीतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 मधील कलम (4)(1) (ख)नसु ार $िस%द करावयाची माहीती सन 2018 या
वषाकरीता सदरची माहीती बक
ु लेटचे +वfपात $िस%द करcयात आली असनू जनतेकरीता सदरची माहीती जन
माहीती अिधकारी तथा $मख
ु िलपीक िजहा अधी क भिू म अिभलेख यवतमाळ यांचे जवळ ठे वcयात आली आहे.
करीता $िस%द करcयात येत आहे.
+थळ यवतमाळ
िदनांक 31/01/2018
िजहा अधी क भिू म अिभलेख
यवतमाळ
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