माहतीचा अ धकार अ धनयम २००५
कलम ४ (१)

कायालय - उप अधीक भु म
अभलेख,घाटं जी
तालक
ू ा – घाटं जी िजJहा – यवतमाळ

कलम४(१)ख(२)प४(१)ख(३)
कायालय – उपअधीक भू म अ भलेख घाटं जी
या कायालयात अनस
ू रा\यास येणार कायप'दती व कमचा-यांची कत^ये
अ. %

कमचा-यांचे नाव

पदनाम

१.

_ी.एन.डी.लकडे

उपअधीक भू म अ भलेख

२.

_ी.आर.बी.Dचकराम

म`
ु यालय सहायक

३

_ी एस.आय.तगाले

शरAतेदार

४

_ी.एस.पी.उcतरवार

Iनमतानदार-१

५

_ी.पी.सी.मनवर

Iनमतानदार-२

६

_ी.एन.एम.गजभीये

छाननी लपीक

७

_ी.^ह.ट.पोजदार

दf
ू Aती लपीक

८

कु.एल.एस.चांडोले

कIनKठ लपीक

९

_ी-Lप.एस.खराटे

अ भलेखापाल

१०.

_ी.^ह.एस.मे_ाम

आ.जा. लपीक

११

_ी.ए.बी.तोटावार

न.भ.ू लपीक

१२

कु.ए.आर.हे मके

Hतीलपी लपीक

१३

_ीLप.वाय.ढवळे

भुकरमापक

१४

_ी.एन.^ह.पोहे कर

भुकरमापक

१५

_ी.ए.ए.फरकाडे

भुकरमापक

१६.

_ी.आर.एन.काझी

भक
ु रमापक

१७

WरTत पद

दkतरबंद

१८

_ीमती बी.ए.भावडे

शपाई

१९.

_ी.एस.के.वाघ

शपाई

२०

WरTत पद

शपाई

२१

_ी.Gट.^ह.दे शव
े ार

शपाई

उपअधीक भू म अ भलेख यांची कत^य खाललHमाणे
१) उपअधीक भू म अ भलेख हा िजJहा अधीक भू म अ भलेख
यांlया Iनयञणाखाल काम करल
२) िजJहा अधीक भू म अ भलेख यांना सव Hकारlया तांDञक
बाबीम'ये दय
ु म राहल.
३) भम
ू ापक व पWररण भम
ू ापक यांनी केलेJया मोजणी कामाची
तपासणी कfन Iनयंञण ठे वील आmण तो या कामास जबाबदार
राहल.
४) भम
ू ापण कायालयातील कामातील अचक
ु पणा व वTतीशीरपणा
याबाबत तो जबाबदार असेल.
५) कमी जाAत पञके मंजरु करल व cयाHमाणे भू म अ भलेखात
वाजवी ती दf
ु Aती कfन घेईल व cयास जबाबदार राहल.
६) तांDञक

बाबीम'ये

अ.भ.ू अ.यांचेकडे

येणा-या

इतर

महसल
ु

अDधका-यांना मागदशन करे ल.
७) दoु बण कामाची व नकाशाची तपासणी करणे, पWररणासाठp
असलेJया नगर भम
ू ापनाची Gटपणी तयार कfन िज.अ.भ.ू अ
यांना सादर करल.
८) Iनमताना Hकरणे िAवकारणे व अनुषंगीक कायवाह करणे.
९) एकDञकरण योजणेवरल त)ार अजाची चौकशी कfन त)ार
अजाचा Iनपटारा करVयास जबाबदार असेल.
१०)वषाम'ये १५० फrरतीचे Gदवस आmण ५५ राञीचे मुTकाम सा'य
करणेचे आहे .
११)शासनाकडील पWरपञके तसेच
यांचेकडील

पWरपञका\वये

म.जमाबंद

वेळोवेळी

कायवाह व कामकाज करVयाचे आहे .

आयुTत

GदलेJया

, पणे

सच
ु नेHमाणे

उपअधीक भू म अ भलेख कायालयातील शरAतेदार या पदाची
कत^ये
१. भूकरमापकाचे सव Hकारlया मोजणी कामाची २० / तपसणी करणे.
२. गावठाण पWररण भम
ू ापक यांचे मोजणी / पन
ु Lवलोकन कामाचे २० / Hमाणे
तपासणी करणे.
३. अपील Hकरणे कोट Hकरणे सी.पी.सी.ची नोटस(तांDञक Lवभागाकडील )
इcयाद Hकरणे हाताळणे.
४. वरKठ कायालयाचे सभेची माGहती संबंधीत शाखेकडून तयार कfन घेवन
ु
सादर करणे.
५. आंतरराsय समा /Hशासकrय समा टोपो शटस तपासणी कtण सादर करणे.
६. Hादे शीक फेरबदलाबाबत पञ^यवहार.
७. वाLषक तु /Lपके अहवाल तयार कtन संबंDधत Lवभागाकडे सादर करणे.
८. पWरLवाDधन अDधकार (महसल
भू म अ भलेख ) यांचे H शण फाईल
ु
हाताळणे.
९. लपीक / Iनमतानदार यांचे दkतर तपासणीचे फाईल हाताळणे.
१०. कमी – जाAत पञक तयार करणे.
११. पन
ु मuजणी योजनेतील मोजणी झालेल सदोष असलेल गावे तपासणी कtन
अ भलेख अदयावत करणे.
१२. महसल
अDधकार / कमचार यांना अ भलेखांचे व इतर H शण दे णेचे
ु
कत^य पार पाडणे.
१३. कायालयीन मा सक सभेची ^यवAथा करणे. सभेचे कायवcृ तांत

लहणे व

वरKठ कायालयाकडे सादर करणे.
१४. भू म अ भलेख अहता परा व सेवा Hवेशोcतर परा, उजळणी वग इ.
बाबतची माहती ठे वणे व नAती हाताळणे
१५. उपअधीक भू म अ भलेख यांचे कायालयातील कमचा-यांना कामांचे वाटप
करणे ,केलेले काम जमा कtन घेणे अ भलेखागारात ठे वणेची cयांची
जबाबदार राहल.
१६. उपअधीक भू म अ भलेख हे ठरवन
ू दे तील ती कामे/ कत^ये पार पाडणे.

नमतानदार %माक १ यांची कत(ये
१. कोट वाटप, कोट क मशन Hकरणात मोजणी, सलंग वाटप व cयासंबंधी पञा^यवहार करणे.
२. मोजणी वरल त)ार अजावर चौकशी कtन अहवाल सादर करणे/Iनटपारा करणे.
३. भम
ू ापक / छाननी लपीक यांचे माहेवार तयार करणे.
४. मोजणी Hकरणाचा वाLषक जंगल काय)म व बरसात कामाचा वाLषक काय)म तयार कtन
सादर करणे
५. पोटGहAसा त)ार अजावरल चौकशीचे काम व HAताव तयार करणे.
६. भस
ू ंपादन व भस
ू ंपादन ^यIतरTत कमी जाAत पञकाबाबतची नwदवह संधारण करणे, Hकरणे
वाटप करणे, कमी जाAत पञक मंजरू कtन घेण,े कमी जाAत पञकाची एक Hत संबध
ं ीत
तह सलदार व एक Hत अ भलेखागारात आकारबंदास

शवणेसाठp पाठLवणे व कमी जाAत

पञका संबध
ं ी पञ^यवहार.
७. एकDञकरण योजणेवरल त)ार अजाची चौकशी करणे, श'
ु दपञक दt
ु Aती योजनेची कागदपञे
तयार करणे.
८. पयव
े क यांनी वषाम'ये १२० Gदवस फrरतीचे Gदवस व ८० राञीचे मुTकाम सा'य करणेचे
आहे .
९. उपअधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे / कत^ये पार पाडणे.

नमतानदार %मांक २ यांची कत(ये
१. नगर भम
ू ापण दt
ु Aतीचे HAताव तयार कtन वWरKठाकडे सादर करणे.
२. पWररण भम
ू ापक यांचे कामाचा वाLषक काय)म तयार कtन सादर करणे.
३. पWररण भम
ू ापक यांचे दkतराचे तपासणी कtन काढलेJया Gटपणीचे अनुपालन अहवाल Hाkत
कtन घेणे व पञ^यवहार करणे
४. पWररण भम
ू ापक यांचेएकDञत माहे वार तयार करणे
५. पWररण भम
ू ापक यांची अजाHमाणे चौकशी कtन HAताव तयार करणे व सादर करणे तसेच
पन
 ोजणी दब
 ा कtन घेणे
ु म
ू ापकाकडून पत
ु त
ू ार कामाची भम
६. पन
 ोजणी योजनेची शJलक असलेJया गांवाlया पन
 ोजणी कामाची तपासणी
ु म
ु म
७. पयव
े क यांनी वषाम'ये १२० xफरतीचे Gदवस व ८० राञीचे मुTकाम सा'य करणेचे आहे
८. दoु बण मोजणी काम करणे
९. उप अधीक भू मअ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कत^ये पार पाडणे

प)ररण भम
ू ापक यांची कत(ये
१

Aवयंसच
ू ी प'दतीनुसार अ भलेख ठे वणे

२

बारIनशी Lवहत नमू\यात ठे वणे

३

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

४

नगर भम
ू ापन हददतील शेती भम
ू ापन )माकांचीकमी पञके धरका Aवतंञ ठे वणे

५

नगर भम
ू ापन हददतील भम
ू ापक )मांकाची Gटपणे ठे वणे

६

पन
ु Lवलोकन काम Lवहत पWरमाणानस
ू ार सा'य करणे

७

दoु बण दगडांची पाहणी करणे

८

समयाcतर शJ
ू क नो्ंदवह अदयावत ठे वणे

९

नगर भम
ू ापन योजनेनूसार अ भलेख दt
ू Aत करणे

१० पोटGहAसा नwदवह ठे वन
ू मोजणी शJ
ू क वसल
ू करणे / मोजणी करणे
११ शासकrय भख
ं ाlया नwद नwदवहत अदयावत ठे वणे
ू ड
१२ दय
ू म Iनबंधकाकडून Hाkत झालेJया नwदणी उता-यांlया नwद घेणे
१३ दव
ू लेल Hकरणे Iनपटारत करणे
ू ा तट
१४ मळकतीचे सा मलकरण करणे
१५ अनDधत
ू cयाचा अहवाल सादर करणे/नwदवह ठे वणे
ृ oबनशेती वापराची Hकरणे शोधन
१६ शासकrय/नगर परषद/{ाम पंचायत जागेवरल अIत)मणाबाबतची Hकरणे शोधणे/नwदवह
ठे वणे व तcसंबधी पढ
ु ल कायवाह करणे
१७ यंञ )मांकrत मळकत पDञकांचा Gहशोब ठे वणे
१८ कायालयात जमा होणा-या रकमेचा Gहशेब ठे वणे
१९ गाव नमन
ू ा न. २,३,४ पWररीत करणे
२० अ भलेखाlया नकला परLवणे
ू
२१ नगर भम
ं ाने भम
ू ापनाचे अनूषग
ू ापन Iनयम पिु Aतकेत Lवहत केलेJया कायप'दतीनस
ू ार
अनुषDं गक कत^ये पार पाडणे
२२ गावठाणातील

मळकतीचे

तसेच

नगर

भम
ू ापन

पWरसीमेतील

मळकतीचे

उपयोगातील

बदलाHमाणे व sया मळकतीचे oबनशेती सा-याची मुदत संपलेल असेल अशा मळकतीवर
Hमाmणत दराHमाणे oबनशेती सारा आकारणी कtन महसल
ू खाcयाकडे HAताव सादर करणे
२३

नगर भम
ू ापन पWर समेतील

मळकतीचा/नगर भम
ू ापन पWर समेचा सcता Hकारवार ेञ व

आकाराचे तेरज काढणे व HIत वषy होणा-या कमी जाAत पञकाHमाणे ३१ जल
ू ै पूवy तेरज
काढून सादर करणे
२४ उप अधीक भू मअ भलेख यांचे Iनदे शाHमाणे कामकाज करणे

कन,ठ लपीक यांची कत(ये
१ पगार, Hवास भcता,अD{म मधन
ू आकिAम

क खच व इतर सव Hकारची oबले तयार

करVयाचे काम व cयासंबध
ं ीlया नwदवहया तयार करणे पञ^यवहार करणे
२ जडसं{ह नwदवह संधारण करणे व पञ^यवहार करणे
३ लेखन साम{
ू ी/Dचञकला वAत/ू Lवशेष फॉम बाबतचे वाटप करणे व Gहशोब ठे वणे
४ वग ४ चे गणवेश /कापडी/छञीबाबतचे मागणी पञक तयार करणे, वाटप करणे,
नwदवह संधारण करणे
५ भLवKय Iनवाह Iनधी अजाHमाणे मंजूरचे आदे श कtन oबल तयार करणे व Gहशोब
ठे वणे
६ वग ४ चे भLवKय Iनवाह Iनधीlया नोदं वहया संधरण ठे वणे
७ कायालयीन व पWररण भम
ू ापकांचे कायालयीन भाडे HAताव तयार करVयाचे काम
८ लेखा पWरण अहवाल
९ लेखा संबध
ं ीचे Iनयतकालन Lववरण
१० उप अधीक भू मअ भलेख यांचे Iनदे शाHमाणे कामकाज करणे

आवक जावक लपीक यांची कत(ये
१ कायालयात येणार डाक Hाkत कtन घेणे
२ आवक जावक नwदवहया संधारण करणे व वाटप नwदवह ठे वणे
३ Iनयतकालन नwदवह संधारण करणे
४ पोAटाlया Iतकrटांचा Gहशोबांची नwदवह संधारण करणे
५ रचना व कायप'दती अंतगत नwदवहया संधारण करणे व अदयावत ठे वणे
६ लेखन साम{
ू ी/Dचञकला वAत/ू Lवशेष नमण
ू ा/Lवहत नमन
ू ा मागणी पञ तयार कtन
अदयावत ठे वणे
७ सव संकलनाचे कायLववरण पंजीचे गोषवारा रिजKटर तयार कtन अदयावत ठे वणे.
८

उप अधीक भू मअ भलेख यांचे Iनदे शाHमाणे कामकाज करणे

/तल0पी लपीक उतारा कारकून यांची कत(ये
१ Hाkत अजानूसार सव योजनावरल अ भलेखाlया नकला तयार करणे
२ कायालयीन कामासाठp अ भलेखाlया नकला तयार करणे
३ नकला संबध
ं ी सव नwदवहया ठे वणे
४ Hाkत नकलेlया अजानूसार अ भलेखावtन खाञी कtन Iनयमानूसार नकलेlया फr ची
रTकम अजावर नेांदवन
े डे पावती दे णेसाठp पाठLवणे
ू मु`यालय सहायक यांचक
५ सव Hकारlया पोटGहAAयांचे Iन.Lव.तयार करणे व सादर करणे
६ पोटGहAसा मोजणी Hकरणाlया नwदवहया तयार करणे व अदयावत ठे वणे
७ पोटGहAसा कामी सव पञ^यवहार
८ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कत^ये पार पाडणे

द1
ु 2ती लपीक यांची कत(ये
१ पन
 ाजणी / एकDञकरणाबाबतचे अ भलेख दt
ं ी Hाkत त)ार अजाची
ु म
ु Aती संबध
नwदवह ठे वणे, Hकरण चौकशीसाठp दे णे चौकशी अहवाल व संबध
ं ीत कागदपञे Hाkत
कtन घेणे आmण HAताव पWरKठ कायालयास सादर करणे तसेच cया संबध
ं ीचा
पञ^यवहार
२ दt
ु Aती आदे शाची नwदवह ठे वणे /Hाkत आदे शानस
ू ार तलाठp व कायालयीन अ भलेख ्
दt
ु Aत करणे तcसंबधी पञ^यवहार करणे
३ पन
 ाजणी / एकDञकरण यांजणेचे सव Hकारचे Hगती Lववरण तयार कtन सादर
ु म
करणे
४ पन
 ोजणीची सनद फr वसूल संबंधी नwदवह ठे वणे,अहवाल सादर करणे, गावांचे
ु म
मागणी पञका संबध
ं ी पञ^यवहार करणे
५ पन
 ाजणी / एकDञकरण योजणेचे अपण
ु म
ू  व सदोष कामासंबधी पञ^यवहार करणे व
कामाची माहती ठे वणे



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

अभलेखापाल
१ कायालयीन अ भलेखागार सांभाळणे
२ तालT
े र राहल
ू यातील सव गावाlया LवLवध योजणा अ भलेखांचा कायभार cयांचव
३ अ भलेखासंबध
ं ी सव नwदवहया व पञ^यवहार व अ भलेख दे वाण घेवाणाचे काम
४ अ भलेख वाLषक तपासणी फाईल तपासणे
५ भूसप
ं ादन^यIतरTत कमी जाAत पञक/भूसप
ं ादनातील कमी जाAत पञक आकारबंदाला
शवणे
६ छापील नकाशाlया Gहशोबाची नwदवह ठे वणे
७ kलॅ िAटकrकरण/लॅ मनेशन/बायडंग इcयाद कामे व पञ^यवहार
८ तालक
ू ा नकाशा व {ाम नकाशे छपाईसाठp पाठLवणे व cयाबाबतचा पञ^यवहार
९ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कत^ये पार पाडणे

सट0एस लपीक
१ शहर/गावठाण/नागर भम
ं धी सव Hकारचे Hगती Lववरण तयार कtन
ू ापन कामाचेसब
सादर करणे
२ नगर भम
ं ीचा सव Hकारचा पञ^यवहार
ू ापन संबध
३ नगर भम
ू ापन/ गावठाण दt
ु Aतीबाबत Hाkत झालेJया Hकरणासाठp नwदवहया तयार
करणे, दt
ं ीतांना दt
ु Aती Hकरणे नwदLवणे व संबध
ु Aती HAताव सादर करणेस दे णे व
आदे शाHमाणे दt
ु Aतीची कायवाह बाबत पञ^यवहार करणे
४ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कत^ये पार पाडणे

भक
ू रमापक १
१ मोजणी Hकरणे सव Hकारची (कोट क म

शन /वाटप वगळून)

२ बरसात काम
३ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कत^ये पार पाडणे

४

भक
ू रमापक २

१ पोट GहAसा मोजणी Hकरणे
२ बरसात काम (आकरफोड वगैरे)
३ चौकशी कामाlया नोटसा काढणे
४ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कत^ये पार पाडणे

भक
ू रमापक ३
१ भूसप
ं ादन मोजणी Hकरणे
२ बरसात काम (कमी जाAत पञक)
३ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कत^ये पार पाडणे

भक
ू रमापक ४
१ पन
 ोजणी योजणेतील मोजणी काम
ु म
२ पन
 ोजणी/एकDञकरण त)ार अज Iनपटारा करणे
ु म
३ पन
 ोजणी बरसात काम
ु म



४ शासकrय ज मनीवरल अIत)मणे,अIतरTत ज म नीची मोजणी व cया अनूषग
ं ाने
इतर कामकाज करणे
५ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कत^ये पार पाडणे

द6तरबंद
१ अ भलेखागारातील गावची दkतरे ^यविAथत लावन
ू ठे वणे
२ फाटलेल कागदपञे ^यविAथत Dचकटवन
ू ती दkतरात ठे वणे
३ फाटलेJया नwदवहया, बूके, मोजणी आलेख ^यविAथत Dचकटवन
ू व लावन
ू ते शवन
ू
अ भलेखागारात ठे वणे

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

Gदवस/तास

जबाबदार अDधकार

त)ार

पण
ू 

Iनवारण

अDधकार

करVयासाठp
१

नTकल परु Lवणे
१) मळकत पDञका

१ Gदवस

उप

अधीक

भू म िजJहा

अ भलेख/न.भू.अ.

ब)नकाशा,जबाब,िAकम,फाळणी

३ Gदवस

भू म अ भलेख

अधीक

भू म िजJहा

अ भलेख/न.भू.अ.

इतर अ भलेख
क)अपील Iनणयाlया नकला

उप

३ Gदवस

अधीक

अधीक

भू म अ भलेख

संबध
ं ीत िजJहा अधीक भू म उपसंचालक
अ भलेख/कायालय

भू मअ भलेख

अधीक(उ.स.भू.अ.कायालया
कWरता)

ड)अपील Iनणयाlया नकला

३ Gदवस

संबध
ं ीत

उपसंचालक

भू म जमाबंद

अ भलेख

आयूTत

आmण

संचालक

भू म

अ भलेख

म.राsय

पण
ू े

कायालय
२

मोजणी कtन क Hत परू Lवणे
अ)अIततातडी मोजणी Hकरणे

ब)तातडी मोजणी Hकरणे

२ मGहने

३ मGहने

उप

अधीक

भू म िजJहा

अधीक

अ भलेख

भू मअ भलेख

उपअधीकभू म अ भलेख

िजJहा

अधीक

भू म अ भलेख
क)साधारण मोजणी Hकरणे

६ मGहने

उप

अधीक

अ भलेख

३

फेरफार नwद
(Lववाद{Aत नसJयास)

१ मGहना

उप
अ भलेख

भू म िजJहा

अधीक

भू म अ भलेख
अधीक

भू म िजJहा

अधीक

भू मअ भलेख

कलम ४(ख)(ब)(पाच)
नमन
ू ा (अ)
कामाशी संबधीत Iनयम/अDधIनयम
अ.). सूचना पञकानूसार Gदलेले Iनयम )मांक व वष
Lवषय
१

(असJयास)

मोजणी

महाराKट̂ जमीन महसूल अDधIनयम १९६६ चे Hकरण
९ मधील कलम १३२ ते १४१ म'ये मोजणी संबध
ं ी
Lवहत केलेले Iनयम

२

फेरफार नwद

महाराKट̂ जमीन महसूल अDधIनयम १९६६ चे Hकरण
१० मधील कलम १४७ ते १५९ म'ये अDधकार
अ भलेख अदयावतीकरण करणेकामी Lवहत केलेले

३

अपील Hकरणे

़

Iनयम
महाराKट̂ जमीन महसूल अDधIनयम १९६६ चे कलम
२४६ ते २५९म'ये अLपलय HाDधकार यांना Hदान
केलेले अDधकार

४

अ भHाय

नTकल परू Lवणे

महाराKट̂ जमीन महसूल अDधIनयम १९६६ चे Hकरण
१६ मधील कलम ३२७ अंतगत नTकल परु Lवणेकामी
Lवहत केलेले Iनयम

कलम ४ (१) (ख) (सहा)
=वभागाकडील उपल@ध महAवाची अभलेख / द2तऐवज / कागदपञे
अ) भम
ू ापन =वभाग
अ.)

अ भलेखातील कागदपञे

१.

कlचे Gटपण बक
ु

२.

पTके Gटपण बक
ु

३.

HIतबक
ु

४.

स.न.ु Hमाणे तयार कलेला गाव नकाशा

५.

वसलेवार बक
ु

६.

फाळणी नकाशा

७.

आकारबंद गाव नमन
ु ा नं.१

८.

मळ
ु शेत पA
ु तक व दt
ु Aती शेत पA
ु तक

९.

गटाचा आकारबंद

१०.

ज मन एकDञकरण योजनेचे खातेपA
ु तक ९(३) ९(४)

११.

ज मन एकDञकरण योजनेवेळी गटबांधणीlया संदभात घेणेत आलेले
जबाब

१२.

एकDञकरण योजनेनत
ं रचा गटाचा नकाशा

१३.

गट बांधणी जबाबनुसार संबDं धत खातेदार यांना जागेवर कजा Gदला
घेतला बाबतचे कजे पावतया
्

१४.

मंजूर श'
ु दपञक

१५.

दt
ु Aती योजना

१६.

पोटGहAसा मोजणी नकाशा

१७.

गुणाकार बक
ु

१८.

आकारफोड पञक

१९.

oबनशेती मोजणी आलेख

२०.

कमी जाAत पञक

२१.

सव Hकारचे मोजणी आलेख
ब) नगर भम
ू ापन Lवभाग

कलम ४ (१) (ख) (सात)
कायालयाEया प)रणामकारक कामासाठ< जनसामाFयांशी सHला मसलत कर;याची (यव2था
अ

सJला

.

Lवषय

कायHणालचे LवAतत
ृ वणन

कोणcया

पुनराव ृ

अDधIनयमा/Iनयमा/पWरपञका^दारे

cतीका

)
१

ल
मोजणी

.

गावचे मुळ अ भले खाचे आधारे शेतकर आपले शेताची अगर

१.

महाराKटजमीनमहसुलअDधIन

संपुण शेतक-यांचे शेताची मोजणी कtन हददlया IनशाVया

यम १९६६ चे कलम १३५ ते

कायम करणाAतव उपअधीक भम
ू ी अ भलेख कायालयातील

१४१ .

म`
े ी सJला
ु यालय सहायक/उपअधीक भू म अ भलेख यांचश
मसलत करणेची ^यवAथा आहे

व

१)

शासना

cयाबाबत अDधनAत

कडून

Hाkत

होणा-या / GदJया जाणा-

कायालयांना तसे Iनद श/cयासंबंधीचे आव यक ते सुचना फलक

या

इcयाद लावुन मागद शन
 केले जाते.

अDधनAत

सुचना

cयानुषंगाने
कायालयांना

मसुDचत केले जाते

२

पोटGहAसा

गावातील स.नं.ची Lवभागणी भाउ GहAसाचे Lव)rने, अकृषक

१)महाराKट

.

मोजणी/ म

कारणाने अ^याहत होत असते. परं तू नकाशा मोजणी न

अDधIनयम

ळकत

करVयांत आJयाने अदयावत रहात नाह.cया कारणाने पुढल

८२,८५,८७

पDञका/गुंठ

भLवKयात Iनमाण होणारे वाद संपKु टात येणक
े रता Lवभागाlया

२)शासना

वार

अंतगत

/GदJया

मोजणी/गृ

तदसंबंधीमाहती शेतक-यांना होणेAतव माGहतीपञके/ भतींपञके

अनूषगांने

हIनमाण

इ. काढून कायHणालची LवAतत माGहती जनसामा\यांना व

कायालयांना सूDचत केले जाते

संAथा

संबंधीत खातेदारांना दं Vयात येते तसेच गावातील बाजाराचे

पोटGहAसा

मोहम

राबLवVयांत

येत

असJयाचे

जमीन
१९६६

महसूल
चे

कलम

कडून

Hाkत

होणा-या

जाणा-या

सच
ू ना

cया

अDधनAत

सव

Gदवशी जञेचे Gदवशी जनतेसस माGहती/सJला दे वन
ू पोटGहAसा
मोजणी Hकरणे/ मळकत पDञका/गूंठेवार मोजणी इcयादबाबत
असे वेळोवेळी उप)म

कलम ४ (१) (ख) (सात)
धोरण तयार करVयाlया xकंवा cयाची अंमलबजावणी करVयाlया संबध
ं ात लोकांशी Lवचार
LवIनमय करVयासाठp xकं वा लोकांकडून Iनवेदने केलजाVयासाठp अिAतcवात असलेJया
कोणcयाह ^यवAाे चा तप शल
उप अधीक भू म अ भलेख कायालयाकडे अनेक संAथा/^यTतीकडून/लोकHIतIनधीकंडून सूचना
Hाkत होत असतात cयंची तपासणी कtन आपयक असJयास cयानूसार धोरणाcमक Iनणय
घेणेसाठp शासनाकडे HAताव सादर केले जातात.

कलम ४ (१) (ख) (८)
आपला एक भाग

हणून xकं वा सJला दे Vयाlया Hयोजनासाठp

xकवा अDधक ^याTतीlया

हणून घGटत केलेJया दोन

मळून बनलेJया मंडळाचे, पWरषदाचे,स मcयांlया आmण अ\य

Iनकांलांचे Lववरण आmण cया मंडळाlया पWरषदांlया आmण अ\य Iनकालाlया बैठकr
लेाकांसाठp खJ
ू या आहे त xकंवा कसे अशा बैठकrची कायवcते जनतेला पहावयास मळVयाजोगी
आहे त xकंवा कसे याबाबतचे Lववरण

कलम४(१)(ख)(९)रL
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख आणM कायालयातील कमचा-यांची
नदN शका
कमचार0 आ2थापना तOता
)

कमचा-यांचे नाव

पदनाम

१.

_ी.एन.डी.लकडे

उपअधीक भू म अ भलेख

२.

_ी.आर.बी.Dचकराम

म`
ु यालय सहायक

३

_ी एस.आय.तगाले

शरAतेदार

४

_ी.एस.पी.उcतरवार

Iनमतानदार १

५

_ी.पी.सी.मनवर

Iनमतानदार २

६

_ी.एन.एम.गजभीये

छाननी लपीक

७

_ी.^ह.ए.पोजदार

दf
ू Aती लपीक

८

कु.एल.एस.चांडोले

कIनKठ लपीक

९

_ीLप.एस.खराटे

अ भलेखापाल

_ी.^ह.एस.मे_ाम

आ.जा. लपीक

१०.
११

_ी.ए.बी.तोटावार

न.भ.ू लपीक

१२

कु.ए.आर.हे मके

Hतीलपी लपीक

१३

_ीLप.वाय.ढवळे

भुकरमापक

१४

_ी.एन.^ह.पोहे कर

भुकरमापक

१५

_ी.ए.ए.फरकडे

भुकरमापक

१६.

_ी.आर.एन.काझी

भुकरमापक

१७

रTत पद

दkतरबंद

१८

_ीमती बी.ए.भावडे

शपाई

१९.

_ी.एस.के.वाघ

शपाई

२०

रTत पद

शपाई

२१

_ी.Gट.^ह.दे शव
े ार

शपाई

कलम ४ (१) (ख) (१०)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख घाटं जी कायालयातील कमचा-यांची
नदN शका

कमचार वेतन तTता
अ. %

कमचा-यांचे नाव

वेतन बॅड

१.

_ी.एन.डी.लकडे

९३००-३४८००-५४००

२.

_ी.आर.बी.Dचकराम

९३००-३४०००-४४००

३

_ी एस.आय.तगाले

९३००-३४०००-४४००

४

_ी.एस.पी.उcतरवार

९३००-३४०००-४२००

५

_ी.पी.सी.मनवर

९३००-३४०००-४२००

६

_ी.एन.एम.गजभीये

५२००-२०२००-२४००

७

_ी.^ह.ए.पोजदार

५२००-२०२००-२४००

८

कु.एल.एस.चांडोले

५२००-२०२००-२४००

९

_ीLप.एस.खराटे

५२००-२०२००-२४००

१०.

_ी.^ह.एस.मे_ाम

५२००-२०२००-२४००

११

_ी.ए.बी.तोटावार

५२००-२०२००-२४००

१२

कु.ए.आर.हे मके

५२००-२०२००-२४००

१३

_ीLप.वाय.ढवळे

५२००-२०२००-२४००

१४

_ी.एन.^ह.पोहे कर

५२००-२०२००-२४००

१५

_ी.ए.ए.फरकडे

५२००-२०२००-२४००

१६.

_ी.आर.एन.काझी

५२००-२०२००-२४००

१७

रTत पद

४४४०-२७४४०-१६००

१८

_ीमती बी.ए.भावडे

४४४०-२७४४०-१६००

१९.

_ी.एस.के.वाघ

४४४०-२७४४०-१६००

२०

रTत पद

४४४०-२७४४०-१६००

२१

_ी.Gट.^ह.दे शव
े ार

४४४०-२७४४०-१६००

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

सव योजनांचा तपशल /2ता=वत खच व अथसंकHपीय खच दश=वणारा तOता

अ.)ं

योजना

अथसंकJपीय तरतूद

१

वेतन

४७,००,०००/-

२

Hवास भcता

१,००,०००/-

३

कायालयीन खच

६०,०००/-

४

Lवज व दरू 'वनीवरल खच

५०,०००/-

कलम ४ (१)(ख)(१२)
अथसहाय काय)माlया अंमलबजावणीची रत तसेच वाटप केलेJया रकमा आmण अशा
काय)मांlया लाभाथyचा तपशील
राKटय भू म अ भलेख आधूIनxककरण काय)माची अंमलबजावणी कNO शासनाlया
भूसध
ं ारण Lवभाग,{ामीन Lवकास मंञालय कडील मागदशक तcवाHमाणे केलजाणर असन
ू ती
http://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.inया संकेतAाळावर उपलध आहे .

कलम ४ (१)(ख)(१३)
sया ^यTतींना सवलती,परवाने xकंवा HाDधकार पञे Gदलेल आहे त अशा ^यTतींना तप शल
राKटय भू म अ भलेख आधूIनकrकरण काय)म अंतगत खच करVयात येणारा Iनधी
Hcय ^यTतीवर खच करVयात येणार नसन
ू तो ज मनी Lवषयक अ भलेखांचे
संगणकrकरण/आधूIनxककरण या बाबीवर खच करVयात येणार आहे .

कलम ४ (१)(ख)(१४)
इलेTटॉIनक Aवtपात cयास उपलध असलेJया xकंवा cयांlयाकउे असलेJया माGहतीlया
संबध
ं ातील तप शल
१)नगर भम
ू ापन ेञातील मळकत पDञकांचे संगणकrकरण पण
ू  झाले असन
ू संगणकrकृत

मळकत पDञकांचे Lवतरण संबDं धत नगर भम
ू ापन अDधकार /उप अधीक भू म अ भलेख
कायालयातन
ू जनतेस केले जाते
२)राsयातील सव गाव नकाशांचे (नगर भम
ू ापन ेञ वगळून)संगणकrकरण पण
ू  झाले असन
ू
संगणीकृत डेटा ची सी.डी. जनतेस मागणी Hामाणे जमाबंद आयूTत आmण संचालक भ म
अ भलेख म. राsय,पूणे यांचे कायालयातन
ू जनतेस Hती गाव HतीGटTका र t.१२०/-Hमाणे
परु LवVयात येतात.सरकार कायालयांना स'
ू दा सदरचा डेटा HIत गाव HIत GटTका र t.६०/Hमाणे परू LवVयात येतो.

कलम ४ (१)(ख)(१५)
कायालयात उपलध सुLवधांचा तTता Hका शत करणे
अ.).

सुLवधेचा Hकार

वेळ

कायप'दती

Gठकाण

जबाबदार

त)ार

^यTती/

Iनवारण

कमचार
१

भेटVयाची वेळ

सकाळी १०.०० ते

---

कायालय

साय.५.४५

कायालय

Iनयंञण

Hमख
ू

अDधकार

कायालय

Iनयंञण

Hमख
ू

अDधकार

कायालयीन वेळ
२

सुचना फलकाची

--

माGहती

Hcयेक कायालयात LवLवध

कायालय

कामाची माGहती दशLवणारे
सूचना फलक लावVयात
आलेले आहेत

३

वेबसाईट Lवषयी
माGहती

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

कायालयाचे नाव

सहायक

जनमाGहती अDधकार अLपलय अDधकार

जनमाGहती
अDधकार
१

उप अधीक भू म

_ी.पी.सी.मनवर

_ी.आर.oब.चीकराम

_ी.एन.डी.लकडे

अ भलेख, घाटं जी

Iनमतानदार-२

मु`यालय सहायक

उप अधीक भू म
अ भलेख,घाटं जी

कलम ४(१)(ख)(१७)
उप अधीाक भू म अ भलेख,घाटं जी या कायालयाची माGहती खालल वेबसाईटवर Hका शत
करVयात आल आहे .

www.yavatmal.nic.com

