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कलम 4 (1) (b) (i)
स धदर्गनगरी नर्गनगरी री येथील उपजि येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन), जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! म$ख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.diaयेथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि,स धदर्गनगरी 

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल क क!येथील उपजिल्हाधि( व कतील क कार्व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधि येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्पशील.h(private:resource/progressba ल.

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ न!व- उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन), जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! म$ख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.diaयेथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि,स धदर्गनगरी .
पत्तील क कार्! - जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि इम!री येथील उपजितील क कार्,स धदर्गनगरी नर्गनगरी री येथील उपजि ,स धदर्गनगरी .

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि प्रमख - उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! म$ख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.diaयेथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि ,स धदर्गनगरी 
$ .
शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि विभागाचेवभ!र्गनगरी !चा तपशील.h(private:resource/ न!व- म

$ल व वन विभागाचेवभ!र्गनगरी .

क5णत्येथील उपजिल्हाधि! मत्रालयातील !लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल ख!त्येथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार् - म

ल
$ व वन विभागाचेवभ!र्गनगरी ,म !री येथील उपजि!;< री येथील उपजि!=येथील उपजिल्हाधि.

क!येथील उपजिल्हाधिक्षेत्त्रालयातील  -भ?र्गनगरी 5सलक स धदर्गनगरी  जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! /क!येथील उपजिल्हाधि!नरुप स धदर्गनगरी  जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् येथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल तील क कार्!लक.
विभागाचेवसशील.h(private:resource/progressba;B क!येथील उपजिल्हाधि( --

1)आधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्थील उपजिल्हाधिकारीक निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!डयेथील उपजिल्हाधि!प्रम!ण हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lध तील क कार्!न! म5बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lदल! री येथील उपजिHकम अद! करी येथील उपजिण.
प्रशील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि

1. !र्गनगरी ! प !ण

2.तील क कार्!.निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना न.कड$न म5 ण

3.कलम 4 चा तपशील.h(private:resource/ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/न!
4.री येथील उपजि! पत्रालयातील !तील क कार् प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद

5.2 वत्M तील क कार्पत्रालयातील !तील क कार् प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद
6.4(1)चा तपशील.h(private:resource/ न5B

प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद करी येथील उपजिण.

7.कलम 5 अ चा तपशील.h(private:resource/ चा तपशील.h(private:resource/?कशील.h(private:resource/progressba करी येथील उपजिण.
8. री येथील उपजिकतील क कार् वरी येथील उपजि

न!वण दण.

9.कलम 6 चा तपशील.h(private:resource/! प्रस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!व आयेथील उपजिल्हाधिHतील क कार्!कड म री येथील उपजि !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS प!ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aविभागाचेवण.
10.6 चा तपशील.h(private:resource/ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/न! री येथील उपजि! पत्रालयातील !तील क कार् प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद करी येथील उपजिण.
11. 2 वत्M तील क कार्पत्रालयातील !तील क कार् प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद
12.9(1)(2)चा तपशील.h(private:resource/ न5B

प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद करी येथील उपजिण.

13.कलम 9(3)(4)न !री येथील उपजि

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार्!न! न5B

14.बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!धक!म,वनझाडे,फळझाडे मुल्या!ड,फळझाडे,फळझाडे मुल्या!ड मल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि!कन.

दण व

समन च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! दरी येथील उपजि!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार् म!र्गनगरी ण Uण.

15.खरी येथील उपजिद विभागाचेवक्री व्यवहारഽ3 व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधिव !री येथील उपजि

16.कलम 4 चा तपशील.h(private:resource/ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/
$ नचा तपशील.h(private:resource/ पवZचा तपशील.h(private:resource/ 5 वर्षाचे दर विचारात घेणे.लय!चा तपशील.h(private:resource/ दरी येथील उपजि विभागाचेवचा तपशील.h(private:resource/!री येथील उपजि!तील क कार् Uण.
17.शील.h(private:resource/progressba घ्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद

र्गनगरी णक!प्रम!ण दरी येथील उपजि Uण.

18.प्र!रुप निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!ड! सलहितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ ण.

19.दरी येथील उपजि!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार् नर्गनगरी री येथील उपजि री येथील उपजिचा तपशील.h(private:resource/न!क!री येथील उपजि येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/! असभप्र!येथील उपजिल्हाधि Uण.

20.म!.जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि म!.आयेथील उपजिल्हाधिHतील क कार् व शील.h(private:resource/progressba! न स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्री येथील उपजि!वरी येथील उपजि दरी येथील उपजि!
21.अनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना तील क कार्म निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!ड!

U5विभागाचेर्षाचे दर विचारात घेणे.लयतील क कार्

करी येथील उपजिण.

23. म न चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l! Uण व

प!दन

22. प!दन

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीकड$न शील.h(private:resource/progressba! न!कड$न निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नध म!र्गनगरी ण करी येथील उपजिण.
स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारील!

24.शील.h(private:resource/progressbaतील क कार् !री येथील उपजि! कम करी येथील उपजिणचा तपशील.h(private:resource/ आदशील.h(private:resource/progressba करी येथील उपजिण.
25.कम

म री येथील उपजि Uण.

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!तील क कार्री येथील उपजि तील क कार् करी येथील उपजिण.

!स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार् पत्रालयातील क! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS तील क कार्!.निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना न.येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/कड प!ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aविभागाचेवण.
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फ? द!री येथील उपजि
निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक
अधन्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना येथील उपजिल्हाधिक
न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि न क!मक! !तील क कार् क!र्गनगरी दपत्रालयातील  परी येथील उपजिविभागाचेवण.
विभागाचेवभ!र्गनगरी !चा तपशील.h(private:resource/ ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधियेथील उपजिल्हाधि / ध5री येथील उपजिण
ध5री येथील उपजिण -व

--

---

---

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार् कमचा तपशील.h(private:resource/!री येथील उपजि -

1.श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . B . ए. री येथील उपजि! म, अव्ये यांचा तपशील.h(pवल क!री येथील उपजिक$न

2.श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . ए . आरी येथील उपजि. क5री येथील उपजिव , मडळ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि .

3 श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . ए . व्ये यांचा तपशील.h(p . क!मतील क कार्करी येथील उपजि मडळ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि .
4 श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . ए .

. र्गनगरी $री येथील उपजिख मडळ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि .

5.श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . ए . प . क!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lळ,सलविभागाचेपक
क!येथील उपजिल्हाधि -क!म!चा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजवरुप

--

1) B . ए. री येथील उपजि! म, अ. क!.

ख! र्गनगरी 

समन

प!दन करी येथील उपजिण.

1) लख! परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिक्षेत्ण मदयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ पतील क कार्
$ तील क कार्! .
2) ख!तील क कार्द!री येथील उपजि!न! म5बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lदल! व!Bप.
3) जिल्हाधिकारी(भूसंपादन), स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजवयेथील उपजिल्हाधि प्रप

लख सल ण.

4) !हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ री येथील उपजि!तील क कार् दयेथील उपजिल्हाधिक अद! करी येथील उपजिण.
5)लख!मळ Uण.
6) !नग्र

अनद!न प्रस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!व तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण.

7) !नग्र

अनद!न म!र्गनगरी ण करी येथील उपजिण.

8)कलम १८ ख!ल ल क5B!तील क कार् द!खल झाडे,फळझाडे मुल्या!लल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! द!व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् क!मक!

प !ण.

9)कलम १८ ख!ल ल क5B!तील क कार् द!खल झाडे,फळझाडे मुल्या!लल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! द!व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् क!मक!

प !ण.

10)कलम 30 ख!ल ल प्रकरी येथील उपजिण!तील क कार् क!मक!

प! ण

11)म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि म्हणून काम पहाणेh ण$न क!म प !ण

12)कलम 6 चा तपशील.h(private:resource/ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध $चा तपशील.h(private:resource/न! तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण.

.श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 , ए . आरी येथील उपजि. क5री येथील उपजिव / श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . ए . व्ये यांचा तपशील.h(p . क!मतील क कार्करी येथील उपजि/ श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . ए .
1)प्रस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!व छाननी करणे!नन करी येथील उपजिण

. र्गनगरी $री येथील उपजिख, मडळ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

2) भ$ प!दन प्रस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!व म5 ण !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS प!ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aविभागाचेवण
3)कलम 4 चा तपशील.h(private:resource/ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध $चा तपशील.h(private:resource/न! क!ढण.

4)कलम 5 क व 9/11 चा तपशील.h(private:resource/ चा तपशील.h(private:resource/?कशील.h(private:resource/progressba करी येथील उपजिण.
5)आठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻A अ तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण
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6)12 (2)न5B ! क!ढण.
7) म न चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l! Uऊन

प!दन

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारी

दण

8)मल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि!कन वळतील क कार् प्र!प्त करुन घेणे काढणेpतील क कार् करुन Uण
9)र्गनगरी !व री येथील उपजिकiड / असभलख तील क कार्प! ण करी येथील उपजिण
10)भ$ प!दन क्षेत्त्रालयातील ! बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार्चा तपशील.h(private:resource/ पत्रालयातील क तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण
11)प्रकल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्पग्रस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार् द!खल दण

12) विभागाचेवभ! नपत्रालयातील क तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण
13)प्रस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!व!चा तपशील.h(private:resource/ अनर्षाचे दर विचारात घेणे.लयर्गनगरी !न पत्रालयातील व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधिव !री येथील उपजि करी येथील उपजिण
14)म!स क दjनहितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि न प्रमख!

श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 .ए . प . क!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lळ,सलविभागाचेपक (अनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना तील क कार्रिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिHतील क कार् क!येथील उपजिल्हाधिभ!री येथील उपजि)
1)पर्गनगरी !री येथील उपजि बिल.णे8बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lल.
2)प्रव! भत्तील क कार्! दयेथील उपजिल्हाधिक तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण.
3)अकMविभागाचेर्षाचे दर विचारात घेणे.लयक परी येथील उपजिव!नर्गनगरी  बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार् द!खल तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण.
4)स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजBlम्हणून काम पहाणेhप अक!ऊन्यायिकB

5)म!स क खचा तपशील.h(private:resource/!चा तपशील.h(private:resource/ पत्रालयातील क तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण.
6)क!येथील उपजिल्हाधि!लनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना येथील उपजिल्हाधिन खचा तपशील.h(private:resource/! बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lध क!येथील उपजिल्हाधिव!

करी येथील उपजिण.

7)क!येथील उपजिल्हाधि!लनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना येथील उपजिल्हाधिन खचा तपशील.h(private:resource/ बिल.णे8बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lल तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण.
8)भविभागाचेव;येथील उपजिल्हाधि निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!
9)लखन

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नध दयेथील उपजिल्हाधिक तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण.

!मग्र .

10)कlशील.h(private:resource/progressbaबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lक सलहितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ ण.

11)आस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारी!पन! खचा तपशील.h(private:resource/ म!र्गनगरी विभागाचेवण.

म!लमत्तील क कार्चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्पशील.h(private:resource/progressba ल
इम!री येथील उपजितील क कार् व

उपलब्ध ध
स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीच्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि!

--

!र्गनगरी चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्पशील.h(private:resource/progressba ल ---जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि प्रशील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि इम!री येथील उपजितील क कार् द री येथील उपजि! म ल!,
उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि भ$. .अ जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  .म$स धदर्गनगरी .

व! --री येथील उपजिचा तपशील.h(private:resource/न!त्मक तील क कार्Hत्येथील उपजिल्हाधि!मध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधि क!येथील उपजिल्हाधिक्षेत्त्रालयातील !चा तपशील.h(private:resource/ प्रत्येथील उपजिल्हाधिक स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्री येथील उपजि!वरी येथील उपजिचा तपशील.h(private:resource/ तील क कार्पशील.h(private:resource/progressba ल ---जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि न दरी येथील उपजिध्द誘ඇg뭴ਖ਼mवन क्री व्यवहारഽम!क व वळ!

---- 02362 / 228095
क!ळ 10.00 तील क कार्

!प्त करुन घेणे काढणेpतील क कार्!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ क

ट्टी व विशिषB व विभागाचेवसशील.h(private:resource/progressba;B

भ.$ .अ.,जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  म$

व !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aरी येथील उपजिविभागाचेवलल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! वळ!

---

!येथील उपजिल्हाधि.17.45 व! पयेथील उपजिल्हाधिnतील क कार्

द री येथील उपजि! व चा तपशील.h(private:resource/?थील उपजिल्हाधिकारी! शील.h(private:resource/progressbaनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!री येथील उपजि व महितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल

व री येथील उपजिविभागाचेवव!री येथील उपजि.
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स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीचा तपशील.h(private:resource/! प्र!रुप तील क कार्Hतील क कार्!
जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि
उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन) जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  म$

अव्ये यांचा तपशील.h(pवल क!री येथील उपजिक$न

मडळ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

सलविभागाचेपक

जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! स धदर्गनगरी नर्गनगरी री येथील उपजि येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन ), जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! मख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.dia
$ येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि व कमचा तपशील.h(private:resource/!री येथील उपजि येथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि!
अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि!चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्पशील.h(private:resource/progressba ल.

अ

पदन!म

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि-आधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्थील उपजिल्हाधिकारीक

क5णत्येथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधिदयेथील उपजिल्हाधि!/निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम/शील.h(private:resource/progressba! ननिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि/

अन.क्री व्यवहारഽ.

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क!न !री येथील उपजि

1

-उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन),
जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! मख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.dia
$ येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि,स धदर्गनगरी .

1) १ क5B निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!ड! म $री येथील उपजि
करी येथील उपजिण.

शील.h(private:resource/progressba! न निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि अकव!/२००५/प्र.क्री व्यवहारഽ.४८/अ-४
हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दन!क ८/०२/२०१२

2)ख!तील क कार्द!री येथील उपजि!न! भ$ प!दन
म5बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lदल! आद! करी येथील उपजिण.
3)आ री येथील उपजिण व

विभागाचेवतील क कार्री येथील उपजिण

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l
अन.क्री व्यवहारഽ.
1

पदन!म
उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन), जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !
मख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.dia
$ येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि,स धदर्गनगरी .

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

क5णत्येथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधिदयेथील उपजिल्हाधि!/निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम/शील.h(private:resource/progressba! ननिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि/

-प्रशील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि

परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क!न !री येथील उपजि

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!ड!

भ$ प!दन अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम 1894 न !री येथील उपजि शील.h(private:resource/progressba! न

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम! न !री येथील उपजि

हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दन!क 1/3/99

करी येथील उपजिणतील क कार् येथील उपजिल्हाधितील क कार्

!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ री येथील उपजि

करी येथील उपजिण.

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि क्री व्यवहारഽ.अकव!/1097/426/4 अ

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

क!येथील उपजिल्हाधिव!
आ .

क
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अन.क्री व्यवहारഽ.

पदन!म

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि -

क5णत्येथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधिदयेथील उपजिल्हाधि!/निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम/शील.h(private:resource/progressba! ननिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि/

फ? द!री येथील उपजि

परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क!न !री येथील उपजि

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

ड
अन.क्री व्यवहारഽ.

पदन!म

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि -

1

उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन),

अधन्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना येथील उपजिल्हाधिक
न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि न

जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! मख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.dia
$ येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि,स धदर्गनगरी ..

क!मक! !तील क कार्

क5णत्येथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधिदयेथील उपजिल्हाधि!/निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम/शील.h(private:resource/progressba! ननिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि/

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

भ$ प!दन अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम 1894

म!र्गनगरी ण प्रप्त करुन घेणे काढणेpतील क कार्

परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क!न !री येथील उपजि

क!र्गनगरी दपत्रालयातील  परी येथील उपजिविभागाचेवण.

झाडे,फळझाडे मुल्या!लनतील क कार्री येथील उपजि

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम! न !री येथील उपजि
क!येथील उपजिल्हाधिव!

करी येथील उपजिणतील क कार्

येथील उपजिल्हाधितील क कार्.

कलम 4
(1) (b) (ii) नमन! (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)
जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! स धदर्गनगरी 

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल विभागाचेवशील.h(private:resource/progressbaर्षाचे दर विचारात घेणे.लय भ$ प!दन अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि , जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! मख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.dia
$ येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि,स धदर्गनगरी . क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि व कमचा तपशील.h(private:resource/!री येथील उपजि येथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि!
कतील क कार्व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्पशील.h(private:resource/progressba ल.

अन

पदन!म

कतील क कार्व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधि

क5णत्येथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधिदयेथील उपजिल्हाधि!/निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम/शील.h(private:resource/progressba! ननिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि/

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

1

उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन

आधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्थील उपजिल्हाधिकारीक निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!डयेथील उपजिल्हाधि!प्रम!ण

भ$ प!दन अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम 1894

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम!न !री येथील उपजि

.क्री व्यवहारഽ.

जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! मख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.dia
$ येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि,स धदर्गनगरी ..

परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क!न !री येथील उपजि

हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lध तील क कार्!न! म5बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lदल! री येथील उपजिHकम
अद! करी येथील उपजिण.

करी येथील उपजिणतील क कार् येथील उपजिल्हाधितील क कार्

प्रशील.h(private:resource/progressba! किय(कयेथील उपजिल्हाधि

आ .

1) !र्गनगरी ! प !ण
2)तील क कार्!.निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना न.कड$न म5 ण
3)कलम 4 चा तपशील.h(private:resource/
अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/
$ न!

4)री येथील उपजि! पत्रालयातील !तील क कार् प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद
5)2 वत्M तील क कार्पत्रालयातील !तील क कार् प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद
6)4(1) चा तपशील.h(private:resource/ न5B

प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद करी येथील उपजिण

7)कलम 5 अ चा तपशील.h(private:resource/ चा तपशील.h(private:resource/?कशील.h(private:resource/progressba करी येथील उपजिण.
8) री येथील उपजिकतील क कार् वरी येथील उपजि

न!वण दण.

9)कलम 6 चा तपशील.h(private:resource/! प्रस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!व आयेथील उपजिल्हाधिHतील क कार्!कड
म री येथील उपजि !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

क!येथील उपजिल्हाधिव!
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प!ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aविभागाचेवण.

10)6 चा तपशील.h(private:resource/ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/न! री येथील उपजि! पत्रालयातील !तील क कार्
प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद करी येथील उपजिण

11) 2 वत्M तील क कार्पत्रालयातील !तील क कार् प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद
12)9(1)(2) चा तपशील.h(private:resource/ न5B
करी येथील उपजिण.

प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद

13)कलम (3)(4) न !री येथील उपजि
न5B

दण व

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार्!न!

म न च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! दरी येथील उपजिबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!री येथील उपजि!तील क कार्

म!र्गनगरी ण Uण.

14)बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!धक!म, वनझाडे,फळझाडे मुल्या!ड,
फळझाडे,फळझाडे मुल्या!ड!चा तपशील.h(private:resource/ मल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि!कन

15)खरी येथील उपजिद विभागाचेवक्री व्यवहारഽ3 व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधिव !री येथील उपजि
16)कलम 4 चा तपशील.h(private:resource/ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/नपव
$ Zचा तपशील.h(private:resource/ 5
वर्षाचे दर विचारात घेणे.लय!चा तपशील.h(private:resource/ दरी येथील उपजि विभागाचेवचा तपशील.h(private:resource/!री येथील उपजि!तील क कार् Uण.

17)शील.h(private:resource/progressba घ्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद र्गनगरी णक!प्रम!ण दरी येथील उपजि
Uण.

18)प्र!रुप निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!ड! सलहितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ ण

19)दरी येथील उपजि!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार् नर्गनगरी री येथील उपजि री येथील उपजिचा तपशील.h(private:resource/न!क!री येथील उपजि येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/!
असभप्र!येथील उपजिल्हाधि Uण.

20)म!.जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि
म!.आयेथील उपजिल्हाधिHतील क कार् व शील.h(private:resource/progressba! न स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्री येथील उपजि!वरी येथील उपजि दरी येथील उपजि!
म री येथील उपजि Uण.

21)अनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना तील क कार्म निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!ड! U5र्षाचे दर विचारात घेणे.लय तील क कार् करी येथील उपजिण.
22) प!दन

23)कलम 12(2) प्रम!ण
म5बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lदल! व!Bप करी येथील उपजिण.

म न चा तपशील.h(private:resource/!

24)शील.h(private:resource/progressbaतील क कार् !री येथील उपजि! कम करी येथील उपजिणचा तपशील.h(private:resource/ आदशील.h(private:resource/progressba
करी येथील उपजिण.

25)कम

तील क कार्!.निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना न.येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/

!स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार् पत्रालयातील क! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS
कड प!ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aविभागाचेवण.

फ5ैजदj द!री येथील उपजि
निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

अधन्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना येथील उपजिल्हाधिक

न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि न क!मक! !तील क कार् क!र्गनगरी दपत्रालयातील 
परी येथील उपजिविभागाचेवण.

आधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्थील उपजिल्हाधिकारीक
प्रशील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि
फ? द!री येथील उपजि

----
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अधन्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना येथील उपजिल्हाधिक

----

कलम 4 (1) (b) (ii)
निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि प्रकिय(क्री व्यवहारഽयेथील उपजिल्हाधितील क कार् ल पयेथील उपजिल्हाधिवक्षेत्ण व

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lद!री येथील उपजि चा तपशील.h(private:resource/ उत्तील क कार्री येथील उपजिद!ईत्व निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नजिल्हाधिकारी(भूसंपादन), wचा तपशील.h(private:resource/तील क कार् करुन क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/

प्रक!शील.h(private:resource/progressbaन

(क!म!चा तपशील.h(private:resource/! प्रक!री येथील उपजि / न!व )
क!म!चा तपशील.h(private:resource/ स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजवरुप --

ख! र्गनगरी 

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार् तील क कार्री येथील उपजितील क कार्द --

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम!चा तपशील.h(private:resource/ न!व
निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम

--

शील.h(private:resource/progressba! न निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि
परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क ---

--

समन

प!दन करी येथील उपजिण

भ$ प!दन अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम 1894

--

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि न आदशील.h(private:resource/progressba

अन.क्री व्यवहारഽ.

--

---

क!म!चा तपशील.h(private:resource/ स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजवरुप

क!ल!वध हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दव

क!म! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lद!री येथील उपजि

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि
1

ख! र्गनगरी 

समन चा तपशील.h(private:resource/

भ$ प!दन अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम

भ$ प!दन करी येथील उपजिण

1894 कलम 4 चा तपशील.h(private:resource/!

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/
$ न! प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद चा तपशील.h(private:resource/!

उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन),
जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! मख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.dia
$ येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि स धदर्गनगरी 

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम!न !री येथील उपजि क!ल!वध तील क कार्
क!येथील उपजिल्हाधिव!
आ .

प$ण कल

!तील क कार्

अनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना तील क कार्म हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दन!क!प! न
$
तील क कार् न वर्षाचे दर विचारात घेणे.लय
(B प-कलम 4(1) (b)(ii) --प्रत्येथील उपजिल्हाधिक क!येथील उपजिल्हाधि,

व!,कतील क कार्व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधि, अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि!चा तपशील.h(private:resource/

अमलबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l !वण

करी येथील उपजिण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!करिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजितील क कार्! अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम ,निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम,शील.h(private:resource/progressba! ननिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि,परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क,आदशील.h(private:resource/progressba येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/! आध!री येथील उपजि Uऊनचा तपशील.h(private:resource/

क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aरी येथील उपजितील क कार्.
प्रत्येथील उपजिल्हाधिक क!येथील उपजिल्हाधि, व!,कतील क कार्व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधि,अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि!चा तपशील.h(private:resource/ अमलबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l !वण कशील.h(private:resource/progressba

5तील क कार् येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ पध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण येथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS ल5कप्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि म! तील क कार् चा तपशील.h(private:resource/

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lध व क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aरी येथील उपजिवण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS वरी येथील उपजि अननिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नद( सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् अB न !री येथील उपजि पतील क कार्तील क कार्! करी येथील उपजि!व .

उद!.

प्रकरी येथील उपजिण!चा तपशील.h(private:resource/! निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नपB!री येथील उपजि! करी येथील उपजिण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् ?
न!वण च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! तील क कार्!री येथील उपजिख! निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नजिल्हाधिकारी(भूसंपादन), wचा तपशील.h(private:resource/तील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् ?

क!लक्री व्यवहारഽम!न !री येथील उपजि प्रकरी येथील उपजिण!चा तपशील.h(private:resource/! निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नपB!री येथील उपजि! कल!
क!
उद!.

विभागाचेवशील.h(private:resource/progressbaर्षाचे दर विचारात घेणे.लय प्रकरी येथील उपजिण!न! प्र!ध!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दल

!तील क कार्5 क! ?

5येथील उपजिल्हाधि.

!तील क कार् क! ? -

अनद!न!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! व!Bप!चा तपशील.h(private:resource/ क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् / वलतील क कार् दण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् /ल!भ!थील उपजिल्हाधिकारीZच्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नवड चा तपशील.h(private:resource/ क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् क!
हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दल!

!तील क कार्5 क!येथील उपजिल्हाधि ?

क5णत्येथील उपजिल्हाधि! निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नकर्षाचे दर विचारात घेणे.लय!प्रम!ण निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नकड कल
आ .
उद!.

कलन परी येथील उपजिस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजपरी येथील उपजि

!तील क कार् ? क!लक्री व्यवहारഽम!न !री येथील उपजि निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नवड अ तील क कार् क! ? येथील उपजिल्हाधि!

पनरी येथील उपजि!वत्M तील क कार् क!येथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि न क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार्

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lध म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ प्रक!शील.h(private:resource/progressbaन करी येथील उपजिण.

विभागाचेवसशील.h(private:resource/progressba;B क5B!

व बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l दभ!तील क कार् म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ प्रक!शील.h(private:resource/progressbaन करी येथील उपजिण आवwयेथील उपजिल्हाधिक
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प्रत्येथील उपजिल्हाधिक क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् मध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधि विभागाचेवविभागाचेवध स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्री येथील उपजि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! कमचा तपशील.h(private:resource/!-येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/!

क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् मध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधि

विभागाचेवसशील.h(private:resource/progressba;B भस$ मक! व

भ!र्गनगरी  अ तील क कार्5. प्रत्येथील उपजिल्हाधिक कमचा तपशील.h(private:resource/!-येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lद!री येथील उपजि निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नजिल्हाधिकारी(भूसंपादन), wचा तपशील.h(private:resource/तील क कार् करी येथील उपजिण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् आल आ

तील क कार् दशील.h(private:resource/progressbaविभागाचेवण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् येथील उपजिल्हाधि!व .

कलम 4 (1) (b) (iv) नमन! (अ)
नमन्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!मध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधि क!म!चा तपशील.h(private:resource/ प्रकB करी येथील उपजिण

UBन!चा तपशील.h(private:resource/ लक्षेत् (व!विभागाचेर्षाचे दर विचारात घेणे.लयक)

अन.क्री व्यवहारഽ.

क!म/क!येथील उपजिल्हाधि

1

ख! र्गनगरी 

समन

प!दन

क!म!चा तपशील.h(private:resource/ प्रम!ण

आधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्थील उपजिल्हाधिकारीक लक्षेत्

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

1430 येथील उपजिल्हाधिनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नB

--

लक्षेत् मदतील क कार् तील क कार् प$ण कल

करी येथील उपजिण

!तील क कार् आ .

कलम 4 (1) (b) (iv) नमन! (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)
क!म!चा तपशील.h(private:resource/ क!लमयेथील उपजिल्हाधि!द!
प्रत्येथील उपजिल्हाधिक क!म!चा तपशील.h(private:resource/ क!लमयेथील उपजिल्हाधि!द!

अन.क्री व्यवहारഽ.
1

ख!ल ल क!म प$ण

5ण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

--

क!म/क!येथील उपजिल्हाधि
ख! र्गनगरी 

हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दव

/ तील क कार्!

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lद!री येथील उपजि अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

पण
$ करी येथील उपजिण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

समन

भ$ प!दन

प!दन करी येथील उपजिण.

तील क कार्क्री व्यवहारഽ!री येथील उपजि निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!री येथील उपजिण
अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम

उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन),

1894 कलम 4 ख!ल ल

जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! मख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.dia
$ येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि,स धदर्गनगरी ..

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/
$ न! अनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना तील क कार्म

प्रस ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mद प! न
$ 3 वर्षाचे दर विचारात घेणे.लय!तील क कार्
निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!ड! प$ण करी येथील उपजिण

कलम 4 (1) (b) (v) नमन! (अ)
भ$ प!दन
अन.क्री व्यवहारഽ.

क!म!शील.h(private:resource/progressba

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार् निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम / अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम
चा तपशील.h(private:resource/न! पत्रालयातील क!न !री येथील उपजि

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम क्री व्यवहारഽम!क व वर्षाचे दर विचारात घेणे.लय(

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि
स धदर्गनगरी .

)
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हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दलल विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि
1

मन

(अ ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! )

प!दन करी येथील उपजिण

भ$ प!दन अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम
1894

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम!न !री येथील उपजि क!येथील उपजिल्हाधिव!
कल

!तील क कार् आ .

कलम 4 (1) (b) (v) नमन! (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)
भ$ प!दन क!म!शील.h(private:resource/progressba

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार् शील.h(private:resource/progressba! न निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि

अन.क्री व्यवहारഽ.

शील.h(private:resource/progressba! ननिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि!

शील.h(private:resource/progressba! न निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि क्री व्यवहारഽम!क व तील क कार्!री येथील उपजि ख

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

न !री येथील उपजि हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दलल विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि
1

ख! र्गनगरी 

समन

(अ ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! )

प!दन

करी येथील उपजिण

क्री व्यवहारഽएलHयेथील उपजिल्हाधि$

/एन/18/2000/प्र.क.121/अ 2
हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨द.1414/6/2001

कलम 4 (1) (b) (v) नमन! (क)
भ$ प!दन क!म!शील.h(private:resource/progressba
अन.क्री व्यवहारഽ.

1.

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार् परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क

शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि पत्रालयातील क!न !री येथील उपजिहितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दल०००ल विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि

परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क क्री व्यवहारഽम!क व

म!.ल5कन्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!

शील.h(private:resource/progressba! न, म

म5री येथील उपजि तील क कार्ड 5ड !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aवण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् येथील उपजिल्हाधिण!-येथील उपजिल्हाधि! भ$ दभ!मध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधि
मल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि!कन! बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार्चा तपशील.h(private:resource/ क!येथील उपजिल्हाधिकक्षेत्!
ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aरी येथील उपजिविभागाचेवण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS उच्या अधिनस्त - महसूल व वन विचा तपशील.h(private:resource/!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

समतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारी!पन! करी येथील उपजिण आ{ण जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि व
आयेथील उपजिल्हाधिHतील क कार् येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि!तील क कार् व!ढ

तील क कार्!री येथील उपजि ख

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

(अ ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! )

ल
$ व वन

विभागाचेवभ!र्गनगरी - शील.h(private:resource/progressba! न निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि
क्री व्यवहारഽम!क-एलHयेथील उपजिल्हाधिए
$ न-

०१/२०११/प्र.क्री व्यवहारഽ.३०/ अ-२
हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दन!क -१३/१०/२०११

करी येथील उपजिणबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार्.

कलम 4 (1) (b) (v) नमन! (ड)
भ$ प!दन क!म!शील.h(private:resource/progressba

अन.क्री व्यवहारഽ.

विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार् क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि न आदशील.h(private:resource/progressba/ध5री येथील उपजिण!त्मक परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क

क्री व्यवहारഽम!क व तील क कार्!री येथील उपजि ख

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि
(अ ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! )

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

कलम 4 (1) (b) (v) नमन! (ड)
स धदर्गनगरी  येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!मध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधि उपलब्ध ध दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!ऐव !चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द

page10
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दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!ऐव !चा तपशील.h(private:resource/! विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि
अन

दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्ऐव !चा तपशील.h(private:resource/! प्रक!री येथील उपजि

विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि

1

1)

प!दन

2)

येथील उपजिल्हाधिHतील क कार् म~ ण पत्रालयातील क व नक!शील.h(private:resource/progressba!

भ$ प!दन प्रकरी येथील उपजिण!तील क कार् ल

.क्री व्यवहारഽ.

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार् व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधिHतील क कार् /

व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधिHतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aक!ण /उपरी येथील उपजि5Hतील क कार्

पदन!म

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् उपलब्ध ध
न ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि!

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीकड ल प्रस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!व

क!र्गनगरी दपत्रालयातील 

3) 7/12

उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ प!दन),
जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! मख्यालय,सिंधुदुर्ग          漠°牢捯:com.sun.star.ui.dia
$ येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि,स धदर्गनगरी 

अव्ये यांचा तपशील.h(pव्ये यांचा तपशील.h(pल क!री येथील उपजिक$न

4) कलम 4 चा तपशील.h(private:resource/
अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/
$ न!

5) 5 अचा तपशील.h(private:resource/ चा तपशील.h(private:resource/?कशील.h(private:resource/progressba
6)

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l,

पचा तपशील.h(private:resource/येथील उपजिल्हाधि!द

7) कलम 6 चा तपशील.h(private:resource/

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/
$ न!

8) 9(1)(2) व

9(3)(4) चा तपशील.h(private:resource/ न5हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨B

9) बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!धक!म,फळझाडे,फळझाडे मुल्या!ड,
वनझाडे,फळझाडे मुल्या!ड

10) तील क कार्!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l प!वतील क कार्
11) निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!ड!

(असभलख!चा तपशील.h(private:resource/

प$ण येथील उपजिल्हाधि!द प्रत्येथील उपजिल्हाधिक ल5कप्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि!चा तपशील.h(private:resource/ अमलबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l !वण
लभ अ ल प!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨

लभ करी येथील उपजिण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारी! तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिल.असभलख!मध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधि दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!व ,नस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्

र्गनगरी ण कMतील क कार् म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् इत्येथील उपजिल्हाधि!द अ ल. म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि!

म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण अत्येथील उपजिल्हाधितील क कार् आवwयेथील उपजिल्हाधिक आ . येथील उपजिल्हाधि!द व!परी येथील उपजिण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! ,तील क कार्प! ण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! ,आ{ण

. तील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ आवwयेथील उपजिल्हाधिकतील क कार्न !री येथील उपजि नमन Uण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/!

म ण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!

अतील क कार्भ!व अ !व!.

प्रथील उपजिल्हाधिकारीम क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल उपलब्ध ध नस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द करी येथील उपजि!व त्येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ वर्गनगरी Zकरी येथील उपजिण करी येथील उपजि!व.दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!एव !चा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् ,न~दपस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्क!चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द व

वर्गनगरी Zकरी येथील उपजिण करी येथील उपजि!व. क!

दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!ऐव

नस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार् किय(कव! न~द पस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्क!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजवरुप!तील क कार् न! तील क कार् त्येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द करुन ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aवण.ल?करी येथील उपजि

कक्षेत्!प्रम!ण,Bबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lलप्रम!ण तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करुन ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aवण आवwयेथील उपजिल्हाधिक आ . तील क कार् पढ लप्रम!ण तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजि!व .)

!पडण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि!

तील क कार्न

कलम 4 (1) (अ)(vi)
स धदर्गनगरी  येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!मध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधि दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!ऐव !चा तपशील.h(private:resource/ वर्गनगरी व!री येथील उपजि •
अ.क्री व्यवहारഽ.

विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि

दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!ऐव !चा तपशील.h(private:resource/! प्रक!री येथील उपजि
नस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार् /मस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजBरी येथील उपजि/

प्रमख बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l चा तपशील.h(private:resource/!
तील क कार्पशील.h(private:resource/progressba लव!री येथील उपजि

री येथील उपजिक्षिक्षेत्तील क कार् ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aव येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/!

क!ल!वध

न~दपस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्क,व्ये यांचा तपशील.h(p !ऊचा तपशील.h(private:resource/री येथील उपजि इ.
1

ख! र्गनगरी 
समन

प!दन करी येथील उपजिण

1)
2)

प!दन
प्रस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्!व

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीकड ल

येथील उपजिल्हाधिHतील क कार् म~ ण पत्रालयातील क

व नक!शील.h(private:resource/progressba!

क!येथील उपजिल्हाधिम री येथील उपजिकiड
अ री येथील उपजिकiड

येथील उपजिल्हाधि!द
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3) 7/12

4) कलम 4 चा तपशील.h(private:resource/
अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/न!

5) 5 अ चा तपशील.h(private:resource/ चा तपशील.h(private:resource/!कशील.h(private:resource/progressba
6)

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l,

पचा तपशील.h(private:resource/येथील उपजिल्हाधि!द

7) कलम 6 चा तपशील.h(private:resource/

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध चा तपशील.h(private:resource/
$ न!

8) 9(1)(2) व

9(3)(4) चा तपशील.h(private:resource/ न5हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨B

9) बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!धक!म,फळझाडे,फळझाडे मुल्या!ड,
वनझाडे,फळझाडे मुल्या!ड मल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि!कन

10) तील क कार्!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l प!वतील क कार्
11) निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!ड!

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(vii)
स धदर्गनगरी  येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिन!मक!री येथील उपजिक क!म! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS
अन.क्री व्यवहारഽ.

ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्ल!म लतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/! विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि

न !म!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!शील.h(private:resource/progressba

क!येथील उपजिल्हाधिप्रण!ल चा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M वणन

ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्ल! म लतील क कार् करी येथील उपजिण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधिवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारी!
क5णत्येथील उपजिल्हाधि! अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम!/निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम!/
परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क!द्वारेඈव!री येथील उपजि

पनरी येथील उपजि!वत्M तील क कार् क!ल

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

(B पमतील क कार्/आक्षेत्प

कलम 4(1)(बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)() अतील क कार्र्गनगरी तील क कार् प्रत्येथील उपजिल्हाधिक ल5कप्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीन अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम/निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिम/ परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिपत्रालयातील क इत्येथील उपजिल्हाधि!द अनिवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना तील क कार्म करी येथील उपजिण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!प$वZ/री येथील उपजि!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lविभागाचेवतील क कार्!न!

!ण$न Uण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS अजिल्हाधिकारी(भूसंपादन), स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजत्व!तील क कार् अ लल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् दण अपक्षिक्षेत्तील क कार् आ . अनक वळ!

सशील.h(private:resource/progressbaबिल.णे8बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lरी येथील उपजि!द्वारेඈव!री येथील उपजि,ग्र!म भद्वारेඈव!री येथील उपजि, न नव!ई अथील उपजिल्हाधिकारीव! कमचा तपशील.h(private:resource/!-येथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! दरी येथील उपजिबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!री येथील उपजि!तील क कार्न

नमतील क कार्!चा तपशील.h(private:resource/ चा तपशील.h(private:resource/!चा तपशील.h(private:resource/पण करी येथील उपजिण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् येथील उपजिल्हाधितील क कार्.)

नतील क कार्चा तपशील.h(private:resource/

समतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारी!पन! करुन

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)()नमन!(अ)

स धदर्गनगरी 

अन.क्री व्यवहारഽ.

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि!

समतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द

प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण

समतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ न!व

समतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/

दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजयेथील उपजिल्हाधि

समतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/

किय(कतील क कार् वळ!

उहितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨द्वारेඈद;B

Uण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार्
येथील उपजिल्हाधितील क कार्
निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(viii)नमन!(अ)

भ!

न !म!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

खल आ

किय(कव! न!

भचा तपशील.h(private:resource/!
क!येथील उपजिल्हाधिवत्M तील क कार्!तील क कार्
(उपलब्ध ध)
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स धदर्गनगरी 

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध भ!चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द
प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण

अन.क्री व्यवहारഽ.

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध भचा तपशील.h(private:resource/ न!व

भचा तपशील.h(private:resource/

दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजयेथील उपजिल्हाधि

भचा तपशील.h(private:resource/ उहितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨द्वारेඈद;B

किय(कतील क कार् वळ!

भ!

Uण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार्

न !म!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

खल आ

भचा तपशील.h(private:resource/!

किय(कव! न!

क!येथील उपजिल्हाधिवत्M तील क कार्!तील क कार्

येथील उपजिल्हाधितील क कार्

(उपलब्ध ध)

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(viii) नमन!(क)
स धदर्गनगरी 

अन.क्री व्यवहारഽ.

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन

परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिर्षाचे दर विचारात घेणे.लयदचा तपशील.h(private:resource/
न!व

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिर्षाचे दर विचारात घेणे.लयद!चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द
प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण

परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिर्षाचे दर विचारात घेणे.लयदचा तपशील.h(private:resource/

परिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिर्षाचे दर विचारात घेणे.लयदचा तपशील.h(private:resource/

किय(कतील क कार् वळ!

दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजयेथील उपजिल्हाधि

उहितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨द्वारेඈद;B

Uण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार्

भ!

न !म!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

खल आ

येथील उपजिल्हाधितील क कार्

भचा तपशील.h(private:resource/!

किय(कव! न!

क!येथील उपजिल्हाधिवत्M तील क कार्!तील क कार्
(उपलब्ध ध)

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

स धदर्गनगरी 

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)()नमन!(ड)

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन

अन.क्री व्यवहारഽ.

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीचा तपशील.h(private:resource/
न!व

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! क5णत्येथील उपजिल्हाधि!
स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीचा तपशील.h(private:resource/

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीचा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द

दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजयेथील उपजिल्हाधि

स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजथील उपजिल्हाधिकारीचा तपशील.h(private:resource/

प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण
किय(कतील क कार् वळ!

उहितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨द्वारेඈद;B

भ!

Uण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार्

न !म!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

खल आ

येथील उपजिल्हाधितील क कार्

भचा तपशील.h(private:resource/!

किय(कव! न!

क!येथील उपजिल्हाधिवत्M तील क कार्!तील क कार्
(उपलब्ध ध)

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l) (iX)
स धदर्गनगरी 

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि व कमचा तपशील.h(private:resource/!री येथील उपजि येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ न!व,पत्तील क कार् व त्येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ म!स क वतील क कार्न करी येथील उपजिण

अ.क्री व्यवहारഽ पदन!म

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि /

वर्गनगरी 

क्री व्यवहारഽ .

कमचा तपशील.h(private:resource/!-येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ न!व

रु $ हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दन!क

दरी येथील उपजि$ ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mवन क्री व्यवहारഽ./

एक$ण वतील क कार्न

228080

५२७४८/-

फlH /ईमल

1

उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

प्रभ!री येथील उपजि श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 .क.एन.कसशील.h(private:resource/progressba
वल
ƒ

1

2

अव्ये यांचा तपशील.h(pव्ये यांचा तपशील.h(pल

श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . B . ए. री येथील उपजि! म

3

26/07/2009

--

२०९०३/-

3

मडळ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . ए . आरी येथील उपजि. क5री येथील उपजिव

3

05/03/2009

--

२०६३३/-

4

मडळ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . ए .

3

30/05/2011

--

२२०४३/-

5

मडळ अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 . ए . व्ये यांचा तपशील.h(p . क!मतील क कार्करी येथील उपजि

3

09/03/2013

--

6

सलविभागाचेपक

रिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिHतील क कार्

3

--

--

--

7

सशील.h(private:resource/progressbaप!ई

रिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजिHतील क कार्

4

--

--

--

(B प-

क!री येथील उपजिक$न

. र्गनगरी $री येथील उपजिख

प्रक!शील.h(private:resource/progressbaन प्रत्येथील उपजिल्हाधिक वर्षाचे दर विचारात घेणे.लय!ल! करी येथील उपजि!व ल!र्गनगरी ल. म त्त्व!चा तपशील.h(private:resource/ बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lदल तील क कार्!तील क कार्ड न प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् कल प!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(X)

तील क कार्. उद!.प्रमख!चा तपशील.h(private:resource/ बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lदल इ.)

२८२९९/-
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स धदर्गनगरी 

भ$ प!दन

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल

वर्गनगरी 
1

वतील क कार्न रुपरी येथील उपजिर्षाचे दर विचारात घेणे.लय!

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल

इतील क कार्री येथील उपजि अनज्ञेय भतयेथील उपजिल्हाधि भत्तील क कार्
प्रव!

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि व

भत्तील क कार्,

कमचा तपशील.h(private:resource/!-येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/

वतील क कार्न!चा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M
म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण
अ.क्री व्यवहारഽ.
निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधिसमतील क कार्

प्र र्गनगरी !न !री येथील उपजि

(म !र्गनगरी !ई

(

भत्तील क कार्!,Uरी येथील उपजिभ!ड

प्रव!

विभागाचेवशील.h(private:resource/progressbaर्षाचे दर विचारात घेणे.लय
भत्तील क कार्!)

(

प्रकल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्प

भत्तील क कार्!,प्रसशील.h(private:resource/progressbaक्षेत्णभत्तील क कार्!)

भत्तील क कार्!,शील.h(private:resource/progressba री येथील उपजि भत्तील क कार्!)

1

1

15600-39100-

म.भ 80%

23460 – 5400—

U.भ.10%

28860/2

3

9300-34800

म.भ 80%

3

3

9300-34800

म.भ 80%

19500/-

U.भ.10%

18380/-

U.भ.10%

--

--

--

--

--

--

--

--

म.भ 80%
4

3

5

4

5200-20200
7970/-

U.भ.10%

4440-7440

म.भ 80%

6480/-

U.भ.10%

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(XIi)
स धदर्गनगरी 
•

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ म री येथील उपजि अद! पत्रालयातील क व खचा तपशील.h(private:resource/!चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्पसशील.h(private:resource/progressbaल येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण.
अद! पत्रालयातील क!चा तपशील.h(private:resource/! प्रतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ प्रक!शील.h(private:resource/progressbaन

अनद!न!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! विभागाचेवतील क कार्री येथील उपजिण!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! प्रतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ प्रक!शील.h(private:resource/progressbaन
अन.क्री व्यवहारഽ.
1

अद! पत्रालयातील क3येथील उपजिल्हाधि शील.h(private:resource/progressba र्षाचे दर विचारात घेणे.लय!चा तपशील.h(private:resource/ वणन
5054 म!र्गनगरी  व पल येथील उपजिल्हाधि!वरी येथील उपजि ल

अनद!न

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नयेथील उपजिल्हाधि5जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  तील क कार् व!परी येथील उपजि

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक अनद!न अपक्षिक्षेत्तील क कार्

(क्षेत्त्रालयातील  क!म!चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्पशील.h(private:resource/progressba ल)

अ ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि!

समन म5बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lदल! व!Bप

रुपयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार्

----

भ!डवल खचा तपशील.h(private:resource/
(B प-प्रत्येथील उपजिल्हाधिक क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि वरी येथील उपजि ल म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् क5णत्येथील उपजिल्हाधि! न! क5णत्येथील उपजिल्हाधि! प्र!रुप!न !री येथील उपजि तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजितील क कार् अ तील क कार्, अ

प्र!रुप त्येथील उपजिल्हाधि!न! व!परी येथील उपजितील क कार्! येथील उपजिल्हाधिईल.)

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि
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कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(XII) नमन! (अ)
स धदर्गनगरी  येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल अनद!न व!Bप!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधिक्री व्यवहारഽम!चा तपशील.h(private:resource/ क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार् ----------------- येथील उपजिल्हाधि! वर्षाचे दर विचारात घेणे.लय! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण.
•

क!येथील उपजिल्हाधिक्री व्यवहारഽम!चा तपशील.h(private:resource/ न!व

•

ल!भ!थील उपजिल्हाधिकारीZच्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! प!त्रालयातील तील क कार्!

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lध च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! अB व शील.h(private:resource/progressbaतील क कार्Z

•

ल!भ समळण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻ASच्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! अB

•

ल!भ समळण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻ASचा तपशील.h(private:resource/ क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार्

•

•
•

•

प!त्रालयातील तील क कार्! ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aरी येथील उपजिविभागाचेवण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS आवwयेथील उपजिल्हाधिक अ लल क!र्गनगरी दपत्रालयातील 
क!येथील उपजिल्हाधिक्री व्यवहारഽम!मध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधि समळण!-येथील उपजिल्हाधि! ल!भ!चा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्
अनद!न व!Bप!चा तपशील.h(private:resource/ क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार्
क्षेत्म अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!-येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ पदन!म

•

विभागाचेवनतील क कार् अ ! 5बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार् ल!र्गनगरी ण!री येथील उपजि शील.h(private:resource/progressbaल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्क

•

इतील क कार्री येथील उपजि शील.h(private:resource/progressbaल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्क

•

•
•

•
•

विभागाचेवनतील क कार् अ !चा तपशील.h(private:resource/! नमन!
5बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार्

5डण आवwयेथील उपजिल्हाधिक अ लल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! क!र्गनगरी दपत्रालयातील !चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द (दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्ऐव /द!खल)

5ड क!र्गनगरी दपत्रालयातील !चा तपशील.h(private:resource/! नमन!

क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार्

दभ!तील क कार् तील क कार्क्री व्यवहारഽ!री येथील उपजि निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!री येथील उपजिण! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!-येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ पदन!म

तील क कार्पसशील.h(private:resource/progressbaलव!री येथील उपजि व प्रत्येथील उपजिल्हाधिक स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्री येथील उपजि!वरी येथील उपजि उपलब्ध ध निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नध . (उद!.जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् ! प!तील क कार्ळ ,तील क कार्!लक! प!तील क कार्ळ ,र्गनगरी !व प!तील क कार्ळ )
ल!भ!थील उपजिल्हाधिकारीŒचा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द ख!ल ल नमन्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार्

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(Xii) नमन! (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)
स धदर्गनगरी  येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल अनद!न क!येथील उपजिल्हाधिक्री व्यवहारഽम!अतील क कार्र्गनगरी तील क कार् ल!भ!थील उपजिल्हाधिकारीŒचा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण.

येथील उपजिल्हाधि5 न! / क!येथील उपजिल्हाधिक्री व्यवहारഽम!चा तपशील.h(private:resource/ न!व -अन.क्री व्यवहारഽ.

ल!भ!थील उपजिल्हाधिकारीŒचा तपशील.h(private:resource/ न!व व पत्तील क कार्!

अनद!न/ल!भ येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ री येथील उपजिHकम/स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजवरुप

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नवड प!त्रालयातील तील क कार्चा तपशील.h(private:resource/ निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नकर्षाचे दर विचारात घेणे.लय

असभप्र!येथील उपजिल्हाधि

(B प - विभागाचेवविभागाचेवध येथील उपजिल्हाधि5 न! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS क!येथील उपजिल्हाधिक्री व्यवहारഽम!अतील क कार्र्गनगरी तील क कार् वर्गनगरी वर्गनगरी ळ येथील उपजिल्हाधि!द प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण आवwयेथील उपजिल्हाधिक आ .)

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(XIII)
स धदर्गनगरी 

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल समळण!-येथील उपजिल्हाधि! /

वलतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/! परी येथील उपजिव!न! येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ चा तपशील.h(private:resource/!ल$ वर्षाचे दर विचारात घेणे.लय!nचा तपशील.h(private:resource/ तील क कार्पसशील.h(private:resource/progressbaलव!री येथील उपजि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

परी येथील उपजिव!न!/परी येथील उपजिव!नर्गनगरी  / वलतील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ प्रक!री येथील उपजि
अन

परी येथील उपजिव!न!

.क्री व्यवहारഽ.

ध!री येथील उपजिक!चा तपशील.h(private:resource/ न!व

परी येथील उपजिव!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/! प्रक!री येथील उपजि

परी येथील उपजिव!न!

हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दन!क!

हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨दन!क!

क्री व्यवहारഽम!क

प! न
$

पयेथील उपजिल्हाधिnतील क कार्

!ध!री येथील उपजिण अB

परी येथील उपजिव!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M
म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्
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(B प--प्रक!री येथील उपजि!चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्पशील.h(private:resource/progressba ल/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् - विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधिव!री येथील उपजि परी येथील उपजिव!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् उद!.अकMर्षाचे दर विचारात घेणे.लय व!परी येथील उपजि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻ASच्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! परी येथील उपजिव!नर्गनगरी  चा तपशील.h(private:resource/ अ ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि!
इ./प्रत्येथील उपजिल्हाधिक परी येथील उपजिव!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! प्रक!री येथील उपजि!न !री येथील उपजि वर्गनगरी ळ येथील उपजिल्हाधि!द तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण आवwयेथील उपजिल्हाधिक आ .)

व( न.आवwयेथील उपजिल्हाधिक आ

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(XiV)
स धदर्गनगरी  येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् चा तपशील.h(private:resource/ इलH<!निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नक स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजवरुप!तील क कार्
अ.क्री व्यवहारഽ.

•

दस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्ऐव !चा तपशील.h(private:resource/! प्रक!री येथील उपजि

क5णत्येथील उपजिल्हाधि!

म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

नमन्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार्

पध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार्

इलH<!निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नक

चा तपशील.h(private:resource/!ल$ वर्षाचे दर विचारात घेणे.लय!करिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजितील क कार्!.
बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lद!री येथील उपजि व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधिHतील क कार्

समळविभागाचेवण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/

Bप

•

किय(फल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्म

•

स ड

•

विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि

!ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aविभागाचेवलल म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण.

प-लiप

इतील क कार्री येथील उपजि क5णत्येथील उपजिल्हाधि!

इलH<!निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नक स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजवरुप!तील क कार्
कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(XV)

स धदर्गनगरी 
•

येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन
उपलब्ध ध

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् उपलब्ध ध

विभागाचेवध!

•

भBण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! वळ दभ!तील क कार् म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

•

वबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l !ईB विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

•

•

विभागाचेवध!चा तपशील.h(private:resource/! तील क कार्Hतील क कार्! प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण

कiल ŽBरी येथील उपजि विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्
असभलख तील क कार्प! ण !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS उपलब्ध ध

विभागाचेवध!चा तपशील.h(private:resource/ म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

•

क!म!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! तील क कार्प! ण !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS उपलब्ध ध

विभागाचेवध!चा तपशील.h(private:resource/ म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

•

नमन समळण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार् उपलब्ध ध म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

चा तपशील.h(private:resource/
$ न! फलक!चा तपशील.h(private:resource/ म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

•

ग्रथील उपजिल्हाधिकारी!लयेथील उपजिल्हाधि विभागाचेवर्षाचे दर विचारात घेणे.लययेथील उपजिल्हाधि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्
अ.क्री व्यवहारഽ
..

1

विभागाचेवधचा तपशील.h(private:resource/! प्रक!री येथील उपजि
भBणचा तपशील.h(private:resource/ वळ

वळ
.10.00 तील क कार्

17.45

क!येथील उपजिल्हाधिपध्द誘ඇg뭴ਖ਼mदतील क कार्

हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aक!ण

भ$ प!दन!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार्

भ. .अ. जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  म$ लप!.स धदर्गनगरी 

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lद!री येथील उपजि व्ये यांचा तपशील.h(pयेथील उपजिल्हाधिHतील क कार् /कमचा तपशील.h(private:resource/!री येथील उपजि

तील क कार्क्री व्यवहारഽ!री येथील उपजि

भ$. .अ.व अ.क!. व म.अ.

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नव!री येथील उपजिण
उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्ध
धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(XVI)
स धदर्गनगरी  येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि /
क!येथील उपजिल्हाधिक्षेत्त्रालयातील !तील क कार् ल) येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ विभागाचेवस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार्तील क कार्
M म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् करी येथील उपजिण.
अ.शील.h(private:resource/progressba! क3
क3येथील उपजिल्हाधि

शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि चा तपशील.h(private:resource/
न!व

पदन!म

!•येथील उपजिल्हाधिक म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि /अविभागाचेपल येथील उपजिल्हाधि प्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (तील क कार्थील उपजिल्हाधिकारी ल ल5क प्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि!

क!येथील उपजिल्हाधिक्षेत्त्रालयातील 

पत्तील क कार्!/फ5न

ई-मल

अविभागाचेपल येथील उपजिल्हाधि प्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

page16
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म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि
अन.क्री व्यवहारഽ.
1

श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 .

B . ए. री येथील उपजि! म.

अ.क!.

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि

२२८०८०

--

उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ )
जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  म$ स धदर्गनगरी 

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l.

!•येथील उपजिल्हाधिक

!•येथील उपजिल्हाधिक शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि चा तपशील.h(private:resource/ न!व

पदन!म

क!येथील उपजिल्हाधिक्षेत्त्रालयातील 

--

--

पत्तील क कार्!/फ5न

ई-मल

शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि
म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि
अन.क्री व्यवहारഽ.
1

--

--

--

क.अविभागाचेपल येथील उपजिल्हाधि प्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि
अ.क्री व्यवहारഽ

अविभागाचेपल येथील उपजिल्हाधि प्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि चा तपशील.h(private:resource/ न!व

पदन!म

क!येथील उपजिल्हाधिक्षेत्त्रालयातील 

पत्तील क कार्!/फ5न

ई-मल

श्री. टी. ए. रासम, अव्वल कारकूनĖ㾴 .क.एन.कसशील.h(private:resource/progressba
वल
ƒ

उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  ल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल् !धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि (भ$ )

क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि

२२८०८०

Collbac

क्री व्यवहारഽ .
1

येथील उपजिल्हाधि!च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धनस्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजतील क कार् शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि
म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि

जिल्हाधिकारी(भूसंपादन),  म$ स धदर्गनगरी .

dyc.si-

mh@ni
c.in

(B प-शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि /

!•येथील उपजिल्हाधिक शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि /अविभागाचेपल येथील उपजिल्हाधि प्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि चा तपशील.h(private:resource/ न!व व पदन!म ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aळक अक्षेत्री येथील उपजि!तील क कार् दशील.h(private:resource/progressbaन येथील उपजिल्हाधि हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻Aक!ण

अथील उपजिल्हाधिकारीव! स्त - महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र राजव!र्गनगरी तील क कार्कक्षेत्! वळ फलक!द्वारेඈव!री येथील उपजि ल!व!व .)
कलम 4 (1) (बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l)(XVII)

स धदर्गनगरी  येथील उपजिल्हाधिथील उपजिल्हाधिकारी ल भ$ प!दन क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् ल प्रक!सशील.h(private:resource/progressbaतील क कार् म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार्

कलम 4 (1) (क)

व !म!न्यायिकयेथील उपजिल्हाधि ल5क!शील.h(private:resource/progressba

निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धतील क कार् म त्त्व!चा तपशील.h(private:resource/ निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि व ध5री येथील उपजिण येथील उपजिल्हाधि!चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द प्रक!शील.h(private:resource/progressbaन! करिक्षण मुदयाची पूर्तता .Ď횬玻री येथील उपजितील क कार्! तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण व विभागाचेवतील क कार्री येथील उपजि तील क कार् करी येथील उपजिण.
निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

कलम 4 (1) (ड)
व !ध!री येथील उपजिणपण आपल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! क!येथील उपजिल्हाधि!लयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार्

5ण!-येथील उपजिल्हाधि! प्रशील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि/अधन्यायिकयेथील उपजिल्हाधि!निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना येथील उपजिल्हाधिक क!मक! !च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! प्रक!री येथील उपजि!चा तपशील.h(private:resource/ येथील उपजिल्हाधि!द तील क कार्येथील उपजिल्हाधि!री येथील उपजि करी येथील उपजिण. Uतील क कार्लल्हाधिकारी(भूसंपादन), जिल्येथील उपजिल्हाधि! निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नणयेथील उपजिल्हाधि!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓l!बंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨覥鯈蚴獓lतील क कार् क!येथील उपजिल्हाधि

करी येथील उपजिण!चा तपशील.h(private:resource/ म म! ! येथील उपजिल्हाधि!पढ दण्याकरिता अधिनियम,नियम,शासननिर्णय,परिपत्रक,आदेश यांचा आयेथील उपजिल्हाधि!तील क कार् येथील उपजिल्हाधिईल अ

(ल5कप्र!धिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि /शील.h(private:resource/progressba! क3येथील उपजिल्हाधि म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् अधिकारी(भूसंपादन), जिल्हा मूख्धक!री येथील उपजि
म!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ तील क कार् च्या अधिनस्त - महसूल व वन वियेथील उपजिल्हाधि! प्र !री येथील उपजि! !ठी पाठविणे.牥慰瑲鏤湺m.鏈湺律ٌޯ�ݚਗ਼⇠ޯ횬玻횬玻AS करी येथील उपजितील क कार्.)

!हितसंबंधीतांना मोबदला रक्कम अदा करणे.ML)"漢¨ री येथील उपजि करी येथील उपजिण

चा तपशील.h(private:resource/
$ न! फलक/वतील क कार्म!न पत्रालयातील 
निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नरी येथील उपजिक

!व निवाडयाप्रमाणे हितसंबंधीतांना नक

चा तपशील.h(private:resource/
$ न!,प्र !री येथील उपजिम!ध्द誘ඇg뭴ਖ਼mयेथील उपजिल्हाधिम, चा तपशील.h(private:resource/
$ न! प्र !री येथील उपजिण,इBरी येथील उपजिनB इ.चा तपशील.h(private:resource/! उपयेथील उपजिल्हाधि5र्गनगरी 

