िवशे ष भूिम संपादन अिधकारी कर्.15 ,पुणे
मुददा कर्. 1 ते 17
1) कायार्लयाचे नाव :-

िवशेष भूिम संपादन अिधकारी कर्.(15),पुणे.
कायार्लयाची मािहती

2) कायार्लयाचे नाव व प ा :- िवशेष भूिम संपादन अिधकारी कर्.(15),पुणे.
मनपा.क्षेितर्य कायार्लय इमारत, िटळक र ता,
टे ट बँक ऑफ इंिडयाचे वर ितसरा मजला,पुणे - 411 002,
दूरध्वनी कर्मांक :- 020-25508071 /72
अ) कायार्लयाची रचना :महारा टर् शासन
िवभागीय आयुक्त
िज हािधकारी
िवशेष भूिम संपादन अिधकारी कर्. 15 ,पुणे.
ब) कायार्लयामधील रचना :िवशेष भूिम संपादन अिधकारी कर्. 15 ,पुणे.
1) तांितर्क
2) अतांितर्क
रचना सहा यक
वरी ठ िलिपक
अनुरेखक /आरे खक
किन ठ िलिपक
वगर् 4 कमर्चारी
1) काय :उददे श :- सदरचे कायार्लय (पुणे महानगरपािलका) हददीतील भूसंपादनाची कायर्वाही करणेसाठी िनमार्ण
करणेत आलेले आहे .
कायार्लयाची कतर् ये :- 1) भूसंपादन, पुनवर्सन व पुनर् थापना करताना वाजवी भरपाई िमळण्याचा व
पारदशर्कतेचा हक्क अिधिनयम 2013 व महारा टर् ादे िशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 च्या तरतुदीनुसार हे
कायार्लयातील कामकाज करण्यात येते.(भूसंपादन सं था) भूसंपादन ताव तयार करुन मा. िज हािधकारी
यांचेकडे सादर करते. सदर भूसंपादन ताव भू◌◌
ू ू◌ूसंपादनाच्या छाननी होऊन दोन ती पुढील कायर्वाहीसाठी
या कायार्लयाकडे वगर् केले जातात . तदनंतर सदर ताव ाथिमक चौकशी करुन एक त संपादनाखालील
जागेची मोजणी करणेकामी मोजणी कायार्लयास (नगर भूमापन अिधकारी कर्.1 , नगर भूमापन अिधकारी कर्.2 ,
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तालुका िनरीक्षक, हवेली , तालुका िनरीक्षक , मुळशी) या कायार्लयाकडे पाठिवण्यात येतात . संबंिधत मोजणी
खात्याकडू न भूसंपादन सं थेसमवेत संपादनाखालील जागेची त्यक्ष मोजणी करणेत येते व त्यानुसार तीन
संयक्
ु त मोजणी नकाशे व क्षेतर् िववरणपतर्े या कायार्लयाकडे पाठिवणेत येतात.
या कायार्लयास ा त झालेले संयक्
ु त नकाशे / ताव ना हरकतीसाठी मा. सहा यक संचालक , नगर
रचना खात्याकडे पाठिवणेत येतात. सदर ना हरकत ा त झालेनंतर भूसंपादन, पुनवर्सन व पुनर् थापना करताना
वाजवी भरपाई िमळण्याचा व पारदशर्कतेचा हक्क अिधिनयम 2013 (यापुढे उक्त कायदा असे संबोधण्यात
येईल) यानुसार कलम 11 अिधसूचना िवशेष भूिम संपादन अिधकारी कर्.(15),पुणे यांचे माफर्त काढणेत येऊन
त्याचे योग्य ते िसध्दीकरण नंतर संपादीत िमळकतीमधील िहतसंबंिधतांना कलम 11 खालील नोटीसा
बजावण्यात येतात व तदनंतर उक्त काय ातील कलम 15 खालील तरतुदी नुसार सुनावणी घे णेत येते. सदरचा
5 अ खालील अहवाल व ारुप कलम 19 खालील अिधसूचना मंजरु ीसाठी मा. िज हािधकारी यांचे माफर्त मा.
िवभागीय आयुक्त यांना सादर केली जाते.
परं तु ज्या िमळकती िवकास योजनेत/ ादे िशक योजनेत आरिक्षत असतील अशा िमळकती बाबत
महारा टर् ादे िशक व नगर रचना अिधिनयम 1966 च्या कलम 126 सह भूसंपादन अिधिनयमातील कलम 6
खालील अिधसूचना काढणेत येते. सदर बाबत कलम 19 ची अिधसूचना मंजरू ीचे अिधकार मा. िज हािधकारी
यांना आहे त.
कलम 19 ची अिधसूचना मंजरू ीनंतर त्याचे योग्य ते िसध्दीकरण करणेत येते व तदनंतर िहतसंबंिधतांना
त्यांच्या हरकती (क्षेतर् व नुकसानभरपाई रकमेबाबत) मांडणे बाबत संधी दे णेत येते व सदर हरकतीवर भूसंपादन
सं थेचे प ट अिभ ाय घे णेत येतात व तदनंतर ारुप िनवाडा तयार करणेसाठी मू यांकनाची मािहती (खरे दी
िवकर्ी यवहार िशघर् िसदध गणक) गोळा करणेत येते सदर मािहतीच्या आधारे संपादनाखालील िमळकतीचा
ारुप िनवाडा करणेत येतो. सदर ारुप िनवाडा तदनंतर मंजरु ीसाठी मा. िज हािधकारी यांचेकडे सादर करण्यात
येतो.
िनवाडा मंजरू करण्याचे अिधकार खालील माणे आहे त.
अ.कर्.
1
2
3

एकुण िनवाडा रक्कम
रू. 4.4 कोटीपयत
रु. 4.4 ते 11 कोटी पयर्न्त
रु. 11 कोटी िंकवा त्या पेक्षा
अिधक
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मंजरू ी अिधकारी
िवशेष भूिम संपादन अिधकारी
मा. िज हािधकारी
मा. िवभागीय आयुक्त,पुणे
िवभाग,पुणे

िनवाडयास मंजरू ी ा त झा यानंतर अंितम िनवाडा उक्त काय ाच्या कलम 23 अन्वये जाहीर करण्यात
येतो. िनवाडा जािहर झा यानंतर उक्त काय ाच्या कलम 37 अन्वयेची नुकसान भरपाईबाबतची नोटीस सवर्
िहतसंबंिधतांना दे ण्यात येते.
तदनंतर िहतसंबंिधतांना उक्त काय ाच्या कलम 38 ( वखुशीने) नुसार या कायार्लयास जागेवर उपि थत
राहू न ताबा दे णेबाबत नोटीस दे ण्यात येते. िहतसंबिधतांनी िनयोजीत िदवशी जिमनीचा ताबा न िद यास उकत
काय ाच्या कलम 91 अन्वये सक्तीने ताबा घे ण्याची कायर्वाही मा. तहसीलदार यांचेमाफर्त करण्यात येते. सदर
जिमनीचा ताबा ा त झा यानंतर संबंिधत भूसंपादन सं थेस तात्काळ ह तांतरीत करण्यात येतो.
िनवाडयातील रकमेवर िहतसंबंिधत असमाधानी अस यास उक्त काय ाच्या कलम 64 अन्वये िज हा
न्यायालयात भूिम संपादन अिधकारी यांचे माफर्त वाढीव नुकसान भरपाई रकमेसाठी दावा दाखल करु शकतो.
सदर दा याच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी विकल यांना आव यक त्या कागदपतर्ांची पूतर्ता करणे, ितज्ञापतर्
सादर करणे इत्यादी कामे केली जातात, तसेच जर िज हा न्यायालयाने भूसंदभर्, िदवाणी दावे िंकवा अन्य
दा याच्या संदभार्त या कायार्लयाचे िवरोधात िनणर्य िद यास त्या िवरुध्द उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे,
ितज्ञापतर् दाखल करणे कागदपतर्ांची पूतर्ता करणे इत्यादी कामे केली जातात.
2) कायार्लयातील अिधकारी व कमर् चारी यांचे अिधकार व कतर् ये
(1) अतांितर्क (िलिपक) कमर्चारी :अ) कायार्लयास ा त झाले या पतर् यवहाराबाबत आवक न दवहीत न द घे णे तसेच
कायर्वाही झाले या पतर्ांची जावकन दवहीत न द घे णे.
ब) कायार्लयातील कमर्चा-याच्या सेवा पु तकातील न दी अ ावत ठे वणे ,आ थापना खचर्
वसुली करणे जािहरात िबले अदा करणे, वेतन दे यके, वास दे यके व इतर कायार्लयीन
दे यके तयार करणे, टं कलेखन करणे.
(2) तांितर्क कमर् चारी :भुसंपादन तावाबाबत उपरोक्त कायार्मध्ये नमुद केलेली या कायार्लयाची कतर् ये पार पाडण्यासाठी मा.
िवशेष भूिम संपादन अिधकारी यांना सहा य करणे उदा. 1) ताव छाननी 2)जागा पाहणी 3)नोटीसा
काढणे 4) ारुप अिधसूचना तयार करणे 5)मू यांकनाची माहीती/से स गोळा करणे 6) इतर कायार्लये व
िहतसंबंिधत लोक यांनी दाखल केले या अजर् पतर्ांवर कायर्वाही करणे 7) वेळोवेळी सवर् न्यायालयात
उपि थत राहू न सरकारी वकीलांना कागदपतर्े पुरिवणे व मािहती दे णे 8) इतर कायार्लयात त्यक्ष जाऊन
भुसंपादन िवषया◌ी मािहती गोळा करणे.
1) अनुरेखक /आरे खक :या कायार्लयास ा त होणा-या नकाशांची छाननी करणे संपादनाखालील िमळकतींचे
कच्चे नकाशे करणे खरे दी िवकर्ी यवहार दशर्िवणारा नकाशा तयार करणे.
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2) िवशे ष भूिम संपादन अिधकारी :या कायार्लयात ा त होणा-या सवर् पतर् यवहाराबाबत कायर्वाहीचे आदे शे दे णे तांितर्क व अतांितर्क
कमर्चा-यांनी केले या कामाबाबत अंितम िनणर्य घे णे न्यायालयीन करणात पिरच्छे त िनहाय अहवाल
सादर करणे, ितज्ञापतर् सादर करणे न्यायालयात समक्ष उपि थत राहु न साक्ष दे णे, उच्च तिरय बैठकांना
हजर राहणे, अंितम िनवाडा जािहर करणे.
3) िनणर्य िकर्ये मध्ये पयर् वेक्षणसाठी उ रदाियत्व :अ) ाथिमक तरावर िवशेष भूिमसंपादन अिधकारी-िनणर्य अिधकारी िज हािधकारी
ब) धोरणात्मक िनणर्य मा. आयुक्त तथा शासन
4) कामाचा िनपटारा करण्यासाठी ठरवलेली कालमयार्दा
अ) ाथिमक वरुपाचे अजर् िकमान 15 िदवस
ब) िज हा तरावरील िनणर्य िकमान 45 िदवस
5) कामकाजाचा िनपटारा करण्यासाठी वापरले जाणारे मॅन्युअल,
कायदे प ु तक, पिरपितर्के, शासन िनणर्य
अ) भूसंपादन, पुनवर्सन व पुनर् थापना करताना वाजवी भरपाई िमळण्याचा व पारदशर्कतेचा हक्क
अिधिनयम 2013
ब) महारा टर् ादे िशक व नगर रचना अिधिनयम 1966
क) वेळोवेळी शासनाने पािरत केलेले िनणर्य
6) महत्वाच्या कागदपतर्ांची वगर्वारी
वगर् अ) जािहर िनवाडा व िनवाडा पतर्क
वगर् ब) भूसंपादन करणांच्या मूळ संिचका
वगर् क) न्यायालयीन करणांच्या धािरका
वगर् ड) शासिकय पतर् यवहार
7) या कायार्लयातील कायर् पध्दती ठरिवण्यासाठी िंकवा स ला
दे ण्यासाठी लोक ितिनधीची कोणतीही सिमती कायर् रत नाही.
8) या कायार्लयातील कायर् पध्दती ठरिवण्यासाठी िंकवा स ला दे ण्यासाठी
लोक तीिनधी ची कोणतीही सिमती कायर् रत नाही.
9) कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चा-यांची सूची
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अ.कर्.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

नांव
शा.ह.मुंढे

ीमती
जाधवर
ी. िश.सा.पवार
ीमती सो.के.आहे र
ी. चं .तु.वचकल
ी. र.ज्ञा.कांबळे
िरक्त
ी. ज.ना.ढगे
ी.रा.तु. हाळूं गे
ीमती रो. .झूंजार
ीमती स.द.सोनवणे

पद
- िवशेष भूिम संपादन अिधकारी
सहा यक नगर रचनाकार
सहा यक नगर रचनाकार
विर ठ िलिपक
किन ठ िलिपक
किन ठ िलिपक
आदे िशकावाह
िशपाई
िशपाई
िशपाई

10) कायार्लयातील अिधकारी व कमर् चारी यांची वेतन ण
े ी
अ.कर्.
पद
वेतन ेणी
1
िवशेष भूिम संपादन अिधकारी
15600-39100 व गर्ेड पे.6600
कर्.(15),पुणे.
2
सहा यक नगर रचनाकार
3900-34800 व गर्ेड पे.4400
3
वरी ठ िलिपक
5200-20200 व गर्ेड पे.2400
4
किन ठ िलिपक
5200-20200 व गर्ेड पे.1900
6
आदे िशकवाह
5200-20200 व गर्ेड पे.1900
7
िशपाई
4440-7440 व गर्ेड पे.1300 व
1600
(वरील मूळ वेतन + वेळोवेळी िनयमानुसार ठरिवलेले भ े)
11) अिधकारी व कमर् चारी यांच्या वेतना यितिरक्त व आ थापना खचर् धरुन इतर
कोणत्याही िशषार्साठी कायार्लयाकडे तरतुद नसते.
12) या कायार्लयामाफर्त कोणतेही अनुदान िदले जात नाही.
13) या कायार्लयामाफर्त कोणत्याही कारची सवलत, परवाना, अनुदान िदले जात
14) अशा कारची कायार्लयाची / करणांची मािहती इलेक्टर्ॅािनक माध्यमाफर्त
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नाही.

उपल ध करुन िदली जात नाही.
15) या कायार्लयामाफर्त गंथालय तथा अ यािसका उपल ध करुन दे ण्यात ये त
नाही.
16) अिधका-याचे नाव
अ.कर्.
अिधका-याचे नाव
पदनाम
1
ीमती ,¿ÖÖ.Æü.´ÖãÓœêü-•ÖÖ¬Ö¾Ö¸ü अपीलीय
िवशेष भूिम संपादन अिधकारी
ािधकारी
, कर् (15),पुणे
2
ीमती सो.के.आहे र, मािहती अिधकारी सहा यक नगर रचनाकार
3
ीमती का.गौ.कांबळे , सहा यक मािहती अनुरेखक
अिधकारी
17) वरील मािहती यितरीक्त या कायार्लयाकडे कोणतीही मािहती उपल ध नाही.
(शा.ह.मुंढे-जाधवर )
िवशेष भुिम संपादन अिधकारी
कर्.15 पुणे.
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