कलम 2 एच नमुना (अ)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अवये िवभागवार अिधकारी यांची यादी शासक!य िवभागाचे नाव :- महसल
ू व वन िवभाग,
कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ.. लोकअिधकारी संथा
1
भसू पं ादन िवभाग रते
क%प यवतमाळ

संथामख
ु ाचे पदनाम
िज%हािधकारी, यवतमाळ

िठकाण व प"ा
पिहला मजला निवन शासक*य
इमारत, िज%हािधकारी
काया,लय.यवतमराळ

कलम 2 एच नमुना (ब)
शासनाकडुन पुरेसा िनधी +ा, लोक+ािधकारी स.ं थाची यादी
शासक!य िवभागाचे नाव :- महसूल व वन िवभाग,
कलम 2 ( एच ) (i)(ii)

अ..
1

लोकअिधकारी संथा
भसू ंपादन िवभाग रते
क%प यवतमाळ

संथामख
ु ाचे पदनाम
िज%हािधकारी,
यवतमाळ

िठकाण व प"ा
पिहला मजला निवन
शासक*य इमारत,
िज%हािधकारी
काया,लय.यवतमराळ

कलम 4 (1) (b)(i)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ यांचे काया8लयातील काय8 व कत89ये याचा
तपशील
अ.;. तपिशल
मािहती
१
काया8लयाचे नाव
भसू ंपादन िवभाग भसू ंपादन िवभाग रते क%प
यवतमाळ
२
प>ा
पिहला मजला निवन शासक*य इमारत,
िज%हािधकारी काया,लय.यवतमराळ
३
काया8लय +मुख
उपिज%हािधकारी, भूसंपादन भसू ंपादन िवभाग रते
क%प यवतमाळ
४
शासक!य िवभागाचे नाव
िज%हािधकारी काया,लय यवतमाळ
५
मंCालयाDया कोणFया खाFयाDया अिधन.थ महसल
ू व वन िवभाग
६
काय8HेC
यवतमाळ िज%हा
७
भौगोिलक HेC
सपं णू , यवतमाळ िज%हा
८
काया8नLु प
1)भसू ंपादन अिधिनयम 1894, 2)भसू ंपादन,
पनू व,सन व पनू ,थापना करतांना वाजवी भरपाई
िमळिव4याचा व पारदश,कतेचा अिधिनयम 2013
नसू ार काय,वाही करणे
९
िविशN काय8
साव,जिनक योजनासाठी भसू पं ादन करणे
१० िवभागीय Pयेय व धोरणे
भसू ंपादन अिधिनयमानसू ार ा7त तावावर िविहत
कालमया,दते काय,वाही पूण, क8न भसू ंपादन करणे
११ सव8 सबं धीत अिधकारी/कम8चारी
प9रिश:ट-1 म=ये नमदू कर4यात आले आहे.
१२ काय8
प9रिश:ट-1 म=ये नमदू कर4यात आले आहे.
१३ कामाचे िव.तृत .वLप
प9रिश:ट-1 म=ये नमदू कर4यात आले आहे.
१४ मालमतेचे .वLप व इमारतीचा तपिशल
निवन शासक*य इमारत , िज%हािधकारी काया,लय
यवतमाळ
१५ उपलSध सेवा
दरु =वनी व इटरनेट सेवा उपल?ध आहे.
१६ स.ं थेDया सरं चनाFमक तTFयामPये काय8Hेञाचे संपणू , यवतमाळ िज%हा
+Fयेक .तरावरचे तपिशल
१७ काया8लयीन दुरPवनी ;मांक
07232-240818
१८ काया8लयीन वेळ
सकाळी 10-00 ते सायंकाळी 5.45 वा. पावेतो
१९ सा,ािहक सटु ी
Bयेक रिववार, दसु रा व चौथा शिनवार व शासनाने
जािहर के ले%या साव,जिनक सुटया व
मा.िज%हािधकारी, यवतमाळ यानं ी घोिषत के ले%या
तीन सटु या.
२० िविशWट सेवासाठी ठरिवले5या वेळा
-------

पYरिशN 01
काया8लयात काय8रत सव8 सबं िधत अिधकारी व कम8चारी
अ.
अिधकारी/
पदनाम
; कम8चारी यांचे नांव
1
सिं दपकुमार अपार उपअित9रF भार
िज%हािधकारी
(भसू पं ादन)
2

3

4

5

काय8

कामाचे .वLप

शासिकय कामे भसू ंपादन अिधिनयम 1894, भसू ंपादन,
पनू व,सन व पनू ,थापना करतांना वाजवी भरपाई
िमळिव4याचा व पारदश,कतेचा अिधिनयम
2013 नसू ार काय,वाही करणे.
Hी.आर.एस.मानकर अJवल कारकून शासिकय कामे 1)भसू ंपादन अिधिनयम 1894, चे कलम-18
खालील भसू ंदभ, करणात Kयायालयाचे
िनकालानसू ार िनधी मागणी ताव सादर करणे
2)कलम-28-अ खालील ा7त अजा,वर िनवाडे
तयार करणे 3)मा.उMच Kयायालयातील
भसू ंपादन अिपल करणे 4) मा.सवNMच
Kयायालयातील भसू ंपादन अिपल करणे 5)
महालोक अदालत मधील भूसंपादन करणाची
संपणू , काय,वाही 6) Kयायालयात दाखल
दरखात करणातील काय,वाही.
7) सरकारी वक*ल यांची देयके संपादन
संथेकडे पाठिवणे
8)आथापनािवषयक कामे पाहणे
Hी.संिदप गल
शासिकय कामे कमी जात पPकाबाबतची काय,वाही क8न
ू वाडे मंडळ
अिधकारी
सधु ा9रत गाव नमनू ा-7/12 ाS क8न घेण.े
कलम-18 चे भसू दं भ, प9रपणू , तयार क8न
Kयायालयात दाखल करणे, कलम-64 चे
भसू ंदभ, प9रपणू , तयार क8न ािधकरणाकडे
पाठिवणे, नतीब=द करणे अिभलेखागार
िवभागात पाठिवणे.
Hी.ए.ए.किपले
क.िल.
शासिकय कामे भसू ंपादन अिधिनयम 1894 व भसू ंपादन,
पनू व,सन व पनू ,थापना करतानं ा वाजवी भरपाई
िमळिव4याचा व पारदश,कतेचा अिधिनयम
2013 नसू ार ाS भसू ंपादन तावात
काय,वाही क8न अिं तम िनवाडा व Bयानसू ार
मोबदला वाटपापयTतची काय,वाही करणे,
भसू ंपादन माणपञे िवत9रत करणे.
कु.िकशोर यVडे,
क.िल.
शासिकय कामे वधा,-नांदडे रे %वे मागा,चे भसू ंपादन तावात
(ितिनयF
काय,वाही क8न अिं तम िनवाडया पावेतो
ू *वर)
काय,वाही करणे.

उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयाची
(+शासिकय रचना)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन ) र.ते +क5प यवतमाळ
मंडळ अिधकारी
अ9वल कारकून
किनWट िलिपक
कलम 4(1)(b) (ii)(अ)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील अिधकारी व कम8चारी यांDया
काय8 व कत89ये यांचा तपिशल
अ.;

१

२

पदनाम

अ-आिथ8क
आथ[क अिधकार

कोणFया
काय\ा/िनयम/शासन
िनण8य/ पYरपCकावये
उपशासन िनयमातील तरतदू ीनसू ार
िव"ीय अिधकार िनयम
िज%हािधकारी, म.शा.िव.िव.िव"ीय अिधकार िनयम पिु तका, पिु तका,1978 अKवये
(भसू पं ादन)
1978 अKवचे काया,लयीन बाबी आहरण व
काया,लय मख
ु
रते क%प
संिवतरण अिधकारी Xहणनु दान कर4यात
यवतमाळ
आलेले अिधकार
भसू पं ादन अिधिनयम 1894 अKवये भसू ंपादन १) भसू पं ादन अिधिनयम
अिधकारी Xहणनू दान कर4यात आलेले
1894
अिधकार
२) भूसंपादन, पनू व,सन
भसू पं ादन, पनू व,सन व पनू ,थापना करतानं ा
व पनू ,थापना करतांना
वाजवी भरपाई िमळिव4याचा व पारदश,कतेचा
वाजवी भरपाई
अिधिनयम 2013 नसू ार दान कर4यात
िमळिव4याचा व
आलेले अिधकार
पारदश,कतेचा
अिधिनयम 2013

अिभ+ाय

ब-+शासिकय
अ.;

१

पदनाम

+शासक!य अिधकार

उप-िज%हािधकारी,
(भसू ंपादन) रते क%प
यवतमाळ

काया,लय मख
ू Xहणनू
दान कर4यात आलेले
अिधकार

कोणFया
काय\ा/िनयम/शासन
िनण8य/ पYरपCकावये
महारा:Z नागरी सेवा िनयम
1979 नसू ार

अिभ+ाय

क-अध8यायीक
अ.;

1

पदनाम

अिधकार-अध8यायीक

उपभसू पं ादन अिधिनयम कलम-1894 चे
िज%हािधकारी, कलम-18 व कलम-28-अ नूसारचे
(भसू ंपादन)
िनवाडे
रते क%प
भसू ंपादन, पनू व,सन व पनू ,थापना
यवतमाळ
करतांना वाजवी भरपाई िमळिव4याचा
व पारदश,कतेचा अिधिनयम 2013
नसू ार िनवाडे

2

कोणFया
काय\ा/िनयम/शासन
िनण8य/ पYरपCकावये
भसू पं ादन अिधिनयम कलम1894

अिभ+य

भसू ंपादन, पूनव,सन व
पनू ,थापना करतांना वाजवी
भरपाई िमळिव4याचा व
पारदश,कतेचा अिधिनयम
2013

कलम 4(1)(b)(ii)(ब)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ यांचे काया8लयातील अिधकारी व कम8चारी याDया
कत89याचा तपिशल
अ.;

1

2

3

पदनाम

कत89य

कोणFया
अिभ+ाय
काय\ा/िनयम/शासन
िनण8य/ पYरपCकावये
उपकाया,लय मख
1)भसू ंपादन अिधिनयम 1894
ु व भसू ंपादन अिधकारी
िज%हािधकारी,
2)भसू पं ादन, पनू व,सन व
(भसू ंपादन) रते
पनू ,थापना करतांना वाजवी
क%प
भरपाई िमळिव4याचा व
यवतमाळ
पारदश,कतेचा अिधिनयम 2013
3)महारा:Z नागरी सेवा िनयम
1979 नसू ार
4)म.शा.िनण,य/प9रपPके /आदे
शानुसार काय,वाही करणे
मडं ळ
किम जात पPकाबाबतची काय,वाही क8न व9रलमाणे
अिधकारी
सधु ा9रत गाव नमनू ा-7/12 ाS क8न घेण.े
कलम-18 चे भसू ंदभ, प9रपणू , तयार क8न
Kयायालयात दाखल करणे, कलम-64 चे
भसू ंदभ, प9रपणू , तयार क8न ािधकरणाकडे
पाठिवणे, नतीब=द करणे अिभलेखागार
िवभागात पाठिवणे.
अJवल
1)भसू ंपादन अिधिनयम 1894, चे कलम- व9रलमाणे
18 खालील भसू ंदभ, करणात
कारकूनﾠ
Kयायालयाचे िनकालानसू ार िनधी मागणी

4

ताव सादर करणे 2)कलम-28-अ
खालील ा7त अजा,वर िनवाडे तयार करणे
3)मा.उMच Kयायालयातील भसू पं ादन
अिपल करणे 4) मा.सवNMच
Kयायालयातील भसू ंपादन अिपल करणे
5) महालोकअदालत मधील भसू पं ादन
करणाची संपणू , काय,वाही 6)Kयायालयात
दाखल दरखात करणातील काय,वाही.
7)सरकारी वक*ल यांची देयके सपं ादन
संथेकडे पाठिवणे
8)आथापनािवषयक कामे पाहणे
किन:ट िलिपक भसू पं ादन अिधिनयम 1894 व भसू पं ादन, व9रलमाणे
पूनव,सन व पनू ,थापना करतांना वाजवी
भरपाई िमळिव4याचा व पारदश,कतेचा
अिधिनयम 2013 नसू ार ाS भसू पं ादन
तावात काय,वाही क8न अंितम िनवाडा
व Bयानूसार मोबदला वाटपापयTतची
काय,वाही करणे, भसू पं ादन माणपञे तयार
करणे

कलम 4(1)(ब)(iii) नमुना
िनण8य +ि;येतील पय8वेHण व जबाबदाराचे उ>रवादीFव िन]ीत कLन काय8पPदतीचे +काशन
(कामाचा कार/नाव)
कामाचे व8प
:- साव,जिनक योजनासाठी भसू ंपादन
सबं धीत तरतदु
:- भसू पं ादन सथं ेकडून आथ\क व शासक*य तरतदू कर4यात येते
अिधिनयमाचे नाव :- भिू मसंपादन अिधिनयम 1894
भसू ंपादन, पूनव,सन व पनू ,थापना करतांना वाजवी भरपाई िमळिव4याचा व पारदश,कतेचा
अिधिनयम 2013
िनयम :- शासनिनण,य व प9रपPके काया,लयीन आदेश
अ.;

कामाचे .वLप

कालावधी िदवस

1

साव,जिनक योजनासाठी कलम-4 चे
भिू मसंपादन तावमाणे अिधसचू नेपासनू 3 वषा,त
िनवाडा घोिषत करणे अिं तम िनवाडा घोिषत
करणे

2

कलम-18 ची भसू ंदभ,
दाखल क8न घेणे

3

कलम-28-अ चे दावे
िवकारणे व िनकाली
काढणे

कलम-12(2) ची नोटीस
ा7त झा%यापासनू 42
िदवसाचे आतील कलम18 ची भसू ंदभ, दाखल
क8न घेणे
मा.िदवाणी Kयायालयाचा
िनकाल लाग%यानंतर 90
िदवसाचे आतील कलम28-अ नूसार दाखल
क8न घेणे

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी/कम8चारी
संिदपकुमार अपार, उपिज%हािधकारी,
(भसू पं ादन) रते क%प
यवतमाळ व आनंद
किपले, क.िल.
सिं दपकुमार अपार, उपिज%हािधकारी,
(भसू ंपादन) रते क%प
यवतमाळ व रिव^ं
मानकर, अ.का.
संिदपकुमार अपार, उपिज%हािधकारी,
(भसू ंपादन) रते क%प
यवतमाळ व रिव^ं
मानकर, अ.का.

अिभ+य

कलम 4(1)(b)(iv)नमनु ा अ
कामाचे कटीकरण
अ.
१

काम/काय,

कामाचे माण
िनरंक

अिथक ल`
--

अिभाय

कलम 4(1)(b)(iv)नमुना ब
Bयेक कामाची कालमया,दा
अ.
1

2

3

काम/काय,
िदवस/तास पणु ,
भसू पं ादन
कलम-4 चे
करणातील कलम- िदनांकापासनू 3 वषा,चे
11 अंतग,त िनवाडा
आत
घोिषत करणे
कलम-18 ची
कलम-12(2)) ची
भसू ंदभ, दाखल
नोटीस ा7त
क8न घेणे
झा%यापासनू 42
िदवसाचे आतील
कलम-18 ची भसू ंदभ,
दाखल क8न घेणे
कलम-28-अ चे
मा.िदवाणी
दावे िवकारणे
Kयायालयाचा िनकाल
लाग%यानंतर 90
िदवसाचे आतील
कलम-28-अ नसू ार
दाखल क8न घेणे

जबाबदार
तार िनवारण
सिं दपकुमार अपार, उपभारथ अिधकारी
िज%हािधकारी, (भसू ंपादन) भूसंपादन िवभाग
रते क%प यवतमाळ व िज.का.यवतमाळ
आनदं किपले, क.िल.
संिदपकुमार अपार, उप- भारथ अिधकारी
िज%हािधकारी, (भसू ंपादन) भसू ंपादन िवभाग
रते क%प यवतमाळ व िज.का.यवतमाळ
रिवं^ मानकर, अ.का.
सिं दपकुमार अपार, उप- भारथ अिधकारी
िज%हािधकारी, (भसू ंपादन) भसू ंपादन िवभाग
रते क%प यवतमाळ व िज.का.यवतमाळ
रिवं^ मानकर, अ.का.

कलम 4(1)(b)(v)नमनु ा अ
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया,लयातील कामाशी संबधं ीत िनयम/अिधिनयम
अ.
1

सचु ना प9रपPानसु ार िदलेले िवषय
साव,जिनक योजनाक9रता भूसंपादन करणे

िनयम मांक व वष,
अिभाय
भिू मसंपादन अिधिनयम --------1894 व भूसंपादन,
पनू व,सन व पनू ,थापना
करतांना वाजवी भरपाई
िमळिव4याचा व
पारदश,कतेचा अिधिनयम
2013.

कलम 4(1)(b)(v)नमुना ब
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया,लयातील कामाशी संबधं ीत शासन िनण,य
अ. शासन िनण,यनसु ार िवषय
1
जिमनीचे म%ू यांकनाबाबत गणू ांकबाबत (म%टी7लाय फॅ cटर)
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

शासन िनण,य िदनांक
अिभाय
शा.अिधसचू ना िद.26 मे
2015
भसू पं ादन करण मोजनीसाठी मोजनी फ* वसल
िद.24/06/1992
ू करणेबाबत
सरळ खरे दीने भसू ंपादन
शा.िनण,य िद.12 मे
2015
भसू ंपादन पोट खराब जिमनीचे म%ू य िनधा,9रत करणेबाबत
शा.िनण,य
िद.08/02/1999
भसू पं ादन अिधिनयम १८९४ भसू पं ादन अKवये सपं ािदत
शा.िनण,य
के ले%या जिमनीसाठी मोबदला दान करणे
िद.29/04/1985
साव,जिनक उपयोगासाठी भसू पं ादन करतांना जिमनीवरील
शा.िनण,य
फळझाडाचे म%ू य िनध,9रत करणे
िद.28/01/2005
भसू ंपादन करणात िनधी मंजरू करतांना संि`7त देयक कोषागार शा.िनण,य
काया,लयाम=ये दाखल करतानं ा gयावयाची काळजी
िद.19/09/1992
भसू ंपादन अिधिनयम १८९४ मधील तरतदू ीनसू ार जिमन
शा.िनण,य
संपादनाMया काय,वाहीतील Kययालयीन करणात Kयायालयीन िद.14/01/2004
श%ू क (कोट, फ*) क9रता संपादक सं थेने िनधी उपल?ध क8न
दे4याबाबत
भसू पं ादन कायदयाMया कलम-१८ खालील िदवाणी Kयायालय शा.िनण,य
वउMच Kयायालयात लिं बत असलेली करणे लोक
िद.05/04/2003
Kयायालयासमोर ठे व4याबाबत.
भसू पं ादन अिधिनयम १८९४ मधील कलम-२८-अ अKवये
शा.िनण,य
िनवाडा जािहर करणे मोबद%याची रcकम अदा करतांना (Bank िद.25/03/1998
Guarantee) संबिधतांकडून घेणबे ाबत
भसू पं ादन अिधिनयमाMया कलम-२८-अ खालील िनवाडा
शा.िनण,य
जािहर करणेबाबत
िद.27/10/1995

कलम 4(1)(b)(v)नमुना क
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील कामाशी सबं ध
ं ीत पYरपCके
अ.
1

सचु ना प9रपPकानसु ार िदलेले िवषय
भसू पं ादन सधु ारणा कायदा 1894 कलम-28-अ Mया
तरतदू ीनसू ार Kयायालयाने वाढवनू िदलेला मोबदला इतर
जिमन मालकांना दे4याबाबत

िनयम मांक व वष,
शा.िनण,य
िद.02/08/1985

अिभाय
---------

कलम 4(1)(b)(v)नमुना ड
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील कामाशी सबं ध
ं ीत पYरपCके
अ.
१

िवषय
मांक व िदनांक
भसू ंपादन सधु ारणा कायदा 1894 शा.िनण,य
कलम-28-अ Mया तरतदू ीनसू ार िद.17/05/1988
Kयायालयाने वाढवनू िदलेला
मोबदला इतर जिमन मालकांना
दे4याबाबतची काय,प=दती

अिभाय
भसू ंपादन सधु ारणा कायदा 1894
कलम-28-अ Mया तरतदू ीनसू ार
Kयायालयाने वाढवनू िदलेला
मोबदला इतर जिमन मालकांना
दे4याबाबतची काय,प=दती

उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील उपलSध द.तऐजाची यादी
कलम 4(1)(b)(v)नमुना इ
अ.

1

दताऐवजाचा कार

िवषय

संबधं ीत JयF*/पदनाम

भूसंपादन करणे

भसू ंपादन

प9रिशr-1 म=ये नमदु
के %यामाणे

उपरोF दतऐवज
कया,लयात उपल?ध
नस%यास
अिभलेखागार

कलम 4(1)(b)(vi)
द.ताऐवज यादी
अ.

िवषय

1

वेतन

2

वासभBता

3
4

िप.एल.ए. कॅ शबूक
८० टcके व अिं तम
मोबदला वाटप
नsदवही
धनादेश नsदवही
िनवाडा नsदवही
भसू पं ादन करण
वग,वारी
पूनवस,न अनदू ान
नsदवही
िप.एल.ए. कोषागार
पासबक
ू

5
6
7
8
9

दताऐवजाचा कार
नती/मटर/नोदपु तक
Jहाउचर इBयादी
अिधकारी/कम,चारी याचं े
वेतन देयक नsदवही
अिधकारी/कम,चारी यांचे
वासभBता देयक
नsदवही
नsदवही

मख
ु बाबीचा
तपिशल

सरु ि`त ठे व4यात
कालावधी

वेतनपट

10 वषtक9रता

वास भBता देयक

10 वषtक9रता

नsदवही
नsदवही

कायम
कायम

नsदवही
नsदवही
नsदवही

नsदवही
नsदवही
नsदवही

कायम
कायम
कायम

नsदवही

नsदवही

कायम

नsदवही

नsदवही

कायम

कलम 4(1)(b)(vii)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील पYरणामकारक कामाशी
जनसामायांना स5ला मसलत कर`याची 9यव.था
अ.
1

स%लमासलितचा
िवषय
भसू पं ादन िवषयक
कायदेशीर तरतदू ी

काय,णालीचे
िवतृत वण,न

कोणBया अिधिनयमा/िनयमा/प9रपPकाwारे
भसू पं ादन अिधिनयम 1894 व भसू पं ादन,
पनू व,सन व पनू ,थापना करतांना वाजवी भरपाई
िमळिव4याचा व पारदश,कतेचा अिधिनयम
2013.

पनु रावृती
काळ
-----------

कलम 4(1)(ब)() नमुना अ
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील िज5हा.तरीय सिमतीची यादी
+कािशत करणे.
अ.;.

सिमतीचे
नाव

सिमतीचे
सद.य

सिमतीचे
उिaN

१

िकती
वेळा
घे`यात
येते
िनरंक

सभा
सभेची
जनसामायासाठी काय8वृ>ांत
खुली आहे/नाही.

कलम 4(1)(b)(vii) नमनु ा ब
िज5हािधकारी काया8लयातील अिधसभाची यादी +िसPद करणे.
अ..

अिधसभाचे सभेचे
नाव
सदय

सभेचे
उxीr

िकती वेळा सभा
घे4यात येते जनसामाKयासाठी
,खल
ु ी आहे/नाही

सभेची
काय,व"ृ ातं

िनरंक
कलम 4(1)(b)(viii) नमुना क
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील अिधसभाची यादी +िसPद करणे.
अ..

अिधसभाचे सभेचे
नाव
सदय

सभेचे
उxीr

िकती वेळा सभा
घे4यात येते जनसामाKयासाठी
,खल
ु ी आहे/नाही

सभेची
काय,व"ृ ांत

िनरंक
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील स.ं थाची यादी +कािशत करणे.
कलम 4(1)()() नमुना ड
अ..

अिधसभाचे सभेचे
नाव
सदय

सभेचे
उxीr

िकती वेळा सभा
घे4यात येते जनसामाKयासाठी
,खल
ु ी आहे/नाही
िनरंक-

सभेची
काय,व"ृ ांत

कलम 4(1)(b)(ix)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील काय8रत अिधकारी व कम8चारी
यांची मािहती.
अ.
पदनाम
;.
1 उप-िज%हािधकारी
भसू ंपादन रते क%प
यवतमाळ
2 मंडळ अिधकारी
3 अJवल कारकुन

अिधकारी /कम8चारी वग8 काया8लयात
यांचे नाव प>े
Lजु िदनांक
Hी.सिं दपकुमार अपार 1 05/09/2018
अित9रF भार
Hी.सिं दप गल
ू वाडे
Hी.िवजय गावंडे

3
3

01/11/2017
13/07/2013

4

किन:ट िलिपक

कु.अिमता रापत\वार

3

02/09/2014

5

अJवल कारकून

3

15/11/2016

6

किन:ट िलिपक

3

15/07/2017

7

किन:ट िलिपक

Hी.आर.एस.मानकर
ितिनयF
ू *वर
Hी.ए.ए.किपले
ितिनयF
ू *वर
Hी.िकशोर यVडे
ितिनयF
ू *वर

3

15/05/2017

दुरPवनी
;मांक

07232240818

एकुण वेतन
(pay+GP)
अित9रF भार

12760+3500
11080+3500
ितिनयF
ु *
उपिज%हािधकारी
(भसु )ं लिसका
.2,यवतमाळ येथे
6560+1900
ितिनयF
ु *
उपिज%हािधकारी
(भसु )ं लिसका
.2,यवतमाळ येथे
ितिनयF
ु * या
काया,लयात
ितिनयF
ु * या
काया,लयात
ितिनयF
ु * या
काया,लयात

कलम 4(1)(X)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील काया8लयाDया अिधकारी व
कम8चाiयाची वेतनाची िव.ततृ मािहती यादी +िसPदी करणे
अ.;

1

वग8

3

वेतन Lपरेषा

5200-20200

इतर अनदु ेय भ>े
िनयमीत (महागाई
वासभ"ा
घरभाडे,शहर
परु क,वाहतक
ु भ"ा
म.भ. 139 टcके
िनयमामाणे
घ.भ. 10 टcके

िवशेष
क%प/िश`ण
भ"ा
िनरंक

कलम 4(1)(b)(xi)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील मज
ं रु अदं ाजपCक व खचा8 चा
तपिशल याची िव.तृत मािहती +कािशत करणे.
अ.

अदं ाजपPक*य वषा,चे अनदु ान
वण,न

िनयमीत(महागाई,
घरभाडे, शहर
परु क,वाहक भ"ा
शासन िनण,यामाणे अनदु ानाची मािहती उपल?ध आहे.

अिधक अनदु ान
अपे`ीत
अस%यास 8पये

अिभाय

कलम 4(1)(b)(xii) नमूना अ
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील अनदु ान वाटपाDया काय8पPदती
सन 2018-19 करीता +कािशत करणे.
अ.
लाभाथ[चे नाव/प>ा
अनदु ान/लाभाचे
िनवड पाCतेचे िनकष अिभ+ाय
;
.वLप
या काया,लयातनू वै
यcतीक अनदू ान वाटपाMया योजना राबिव4यात येत नाही.
कलम 4(1)(b)(xii) नमनू ा ब
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील अनदु ान वाटपाDया
काय8;माअंतग8त लाभाnयाoची काय8पPदती सन 2018-19 करीता +कािशत करणे.
अ.
;

लाभाथ[चे नाव/प>ा

अनुदान/लाभाचे
.वLप
िनरंक

िनवड पाCतेचे िनकष अिभ+ाय

कलम 4(1)(b)(xiii)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील िमळणाiया सवलतीचा चालु
वषा8तील तपिशलवार मािहती +कािशत करणे परवाना/परवानगी सवलतीचे +कार.
अ. अन{ु ती परवाKयाचा कार
कालावधी
अन{ु Sी िब%ला एकुण

परवाने स|ं या
या काया,लयाकडून कोणBयाही कारचे परवाने िनग,िमत कर4यात येत नाही.

परवानाची
िवतृत मािहती

उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील मािहतीचे इलेTpािनक .वLपात
साठिवलेली मािहती +कािशत करणे

अ.
;
१

द.ताऐवजाचा
+कार

िवषय

कोणFया
मािहती
जबाबदार 9यq!
इलेTpािनक िमळिव`याची पPदत
नमुयात
मेल
लेखी अज, सादर क8न जन मािहती
माहीती ा7त क8न
अिधकारी
घेता येईल.

काया,लयात
भसू ंपादन
सदयिथीतीत स8ु
असले%या भसू पं ादन
करणाची यादी

कलम 4(1)(b)(xv)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील उपलSध सिु वध
ं ाचा तqा
+कािशत करणे.
अ.
;

सिु वधा
चा

वेळ

काय8पPदती

िठकाण

जबाबदार
9यq!

त;ार
िनवारण

िनंरक
कलम 4(1)(b)(xvi)
उपिज5हािधकारी (भूसपं ादन) र.ते +क5प यवतमाळ या काया8लयातील शासक!य जनमािहती अिधकारी
यांचे मािहती तqाﾠ +कािशत करणे
अ. शासक!य मािहती अिधकारी
अ.
;
1

शासक!य जन मािहती
पदनाम
अिधकारी यांचे नाव
नायब तहिसलदार
उपिज%हािधकारी
रो.ह.यो.िज%हािधकारी
भसू ंपादन रते
काया,लय यवतमाळ क%प यवतमाळ

काय8HेC

प>ा/फोन

संपणु ,
यवतमाळ
िज%हा

िज%हािधकारी
काया,लय
यवतमाळ
07232-240818

पदनाम

काय8HेC

प>ा/फोन न.ं

मंडळ अिधकारी
अJवल कारकून
किन:ट िलिपक
किन:ट िलिपक

यवतमाळ
िज%हा

+थम अिपलीय
+िधकारी
संिदपकुमार अपार ,
उपिज%हािधकारी
भसू पं ादन रते क%प
यवतमाळ

ब. सहा}यक शासक*य मािहती अिधकारी
अ.
;
१
२
३
४

सहा.शासक!य मािहती
अिधकारी यांचे नाव
Hी.संिदप गल
ू वाडे
Hी.रिवं^ मानकर
Hी.आनं द किपले
Hी.के शोर यVडे

+थम अिपलीय
+िधकारी
भसू ंपादन रते संिदपकुमार अपार ,
क%प यवतमाळ, उपिज%हािधकारी
िज%हािधकारी
भसू पं ादन रते
काया,लय
क%प यवतमाळ
यवतमाळ
(240818)

क. अिपलीय अिधकारी
अ अिधकारी यांचे नाव
पदनाम
.
;
1 सिं दपकुमार अपार उपिज%हािधकारी
भसू ंपादन रते
क%प यवतमाळ

काय8HेC

प>ा/फोन

सपं णु ,
यवतमाळ
िज%हा

07232240818

ई-मेल

ि9दतीयअप
लीय
+िधकारी
dycorpzp@gm म|ु य मािहती
ail.cim
आयF
ु ,
अमरावती

कलम ४(१)(ब)(xvii)
काया,लयातील कािशत मािहती अस%यास नमदु करावी कलम ४(१) (ब) (क)
सव, सामाKय लोकाश
ं ी सबं ंधीत महBवाचे िनण,य व धारणे यांची यादी काशना करीता तयार करणे व िवतरीत करणे.
कलम ४(१)(ब)(ड)
सव,साधारणपणे आप%या काया,लयात होणाया शासक*य/अध,Kयायीक कामकाजांMया काराची यादी तयार करणे
घेतले%या िनण,याबाबत काय,कर4याची मीमांसा या पढु े दे4यात येईल असे जािहर करणे,

