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िवषय
कायालयाची रचना, काय व कत े
अिधकारी / कमचारी यांचे अिधकार कत े
िनणय
येम ये पयवे णासाठी अि त वात असलेली कायप ती
व उ रदािय व
कामाचा िनपटारा करणेसाठी ठरिवणेत आलेले िनकष
कामाचा िनपटारा करणेसाठी कमा या याकडू न वापरले जाणारे
िनयम/कायदे, शासनाने प रप क, शासन िनणय आदेश
कायालयाने ठे वलेले / िनयंि त के लेले अिभलेख / गटवार त े
कायालयाचे अंदाज प क
कायालयातील मािहती अिधकारी यांची मािहती
कायालयीन अिधकारी व कमचारी यांना िमळणारे मािसक िन वळ
वेतन
िनयमातंगत तरतुदी या आधारे या शाखेतील अिधकारी व
कमचा याना िमळणारे मािसक वेतन व भ े
येक िवभागाला ठरवून दलेले अंदाजप क याम ये
येक
योजनाचे तपशील खच व िवतरणाचा तपशील असावा.
सहा यभूत काय म कायाि वत कर याची कायप ती, याम ये
ठरिव यात आलेला खच व िवतरणाचा तपशील असावा
योजनाचा सवलती िमळणा या लाभाथ चा तपशील, परवाने कवा
दान कर यात आलेले ािधकार
भूसंपादन शाखेत उपल ध असलेली कवा ठे व यात आले या
तपशीलवर मािहतीचे इले ॉिनक नमु याचे संपृ करण क न
ठे वले अस यास याबाबतची सिव तर मािहती
नाग रकांना मािहती उपल ध हो यासाठी क न ठे वले या
सुिवधांचा तपशील, थ
ं ालय कवा अ यास क ा या वेळा, तशी
व था के ली अस यास
सावजिनक मािहती अिधका याची नावे े व अ य तपशील
लागू के लेली अ य मािहती अस यास

पृ

मांक

क शासना या मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ अंतगत (भूसंपादन अिधकारी
.३, पुण)े भूसंपादन कायदा १८९४ मधील तरतुदी नुसार १७ िविवध मु ांची
मािहती.

अिधिनयमांतगत १७ मु ांिवषयीची मािहती
उपिज हािधकारी भूसंपादन .३,यांचे कायालय, िज हािधकारी कायालय,
ए वग, पिहला मजला,पुणे –१
मािहती अिधकार अिधिनयम ४ (१) (ख) मधील १ ते १७ बाबीची मािहती
खालील माणे
(एक) कायालयाची रचना, काय व कत े
रचना :-

िज हािधकारी पुणे

उपिज हािधकारी
(भूसप
ं ादन) .३ पुणे

अ वल कारकू न-१, मंडल अिधकारी -१

िलिपक -१

िशपाई-३

(दोन) अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत

:-

अ. कायालय मुख तथा उपिज हािधकारी भूसंपादन .१, पुणे

वग- १

१पद

ब. अ वल कारकू न तथा िशर तेदार

वग- ३

१पद

क. मंडल अिधकारी

वग- ३

१पद

ड. िलिपक

वग- ३

१पद

इ. मुलक िशपाई

वग- ४

३पद

(तीन) िनणय घे या या
उ रदायी व

येत अनुसर यात येणारी कायप ती, तसेच पयवे ण आिण

णाली;

१) भूसंपादन अिधिनयम १८९४, भूिम संपादन, पुनवसन व पुन थापना करताना वाजवी
भरपाई िमळ यात व पारदशकतेचा ह
२०१८ चा महारा अिधिनयम
२०१८, महारा

अिधिनयम, २०१३ (२०१३ चा ३०) व सन

मांक ९७ नुसार या (महारा सुधारणा) अिधिनयम

औ ोिगक िवकास आधुिनक करण १९६१, महारा

नगररचना अिधिनयम १९६६, नॅशनल हायवे अॅ

ादेिशक

१९५६, इ यादी भूसंपादनिवषयक

कायदे याखालील िनयम, शासन अिधसूचना, शासन िनणय व शासन प रप कनुसार
भूसंपादन मंडळाकडू न ा भूसंपादन

तावत भूसंपादनाची कायवाही करणे.

२) भूसंपादन कायदा १८९४ चे कलम १८ नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६४
खालील वाढीव नुकसान भरपाईचे अज मा.िज हा यायालयाकडे/मा.महारा भूसंपादन
पुनवसन

ािधकरण नागपूर यां याकडे पाठिवणे. सदर अजाचे सुनावणीचे वेळी

आव यक ते हा उपि थत राहणे.
३) मा.िज हा यायालयाचे िनणयाचे अनुषंगाने कायदा कलम २८ खालील ा अजाम ये
कवा मा. ािधकरणाचे िनणयाचे अनुषंगाने नवीन कायदा कलम ७३ अ वये ा अज
म ये वाढीव नुकसान भरपाईचे िनवाडे तयार व जाहीर करणे.
४) भूसंपादनाचे दाखले देणे व इतर तद अनुषंिगक कामे करणे तसेच मा.िज हािधकारी
पुणे यांनी वेळोवेळी आदेिशत के लेली कामे करणे.
५) महारा

शासन महसूल व वन िवभाग शासन िनणय

द १२/०५/२०१५ व

२५/०१/२०१७ नुसार खाजगी वाटाघाटीने थेट खरे दी ारे भूसंपादन करणे

भूिमसंपादन, पुनवसन व पुन थापना करताना वाजवी भरपाई िमळ याचा ह

व

पारदशकतेचा अिधिनयम २०१३ अ वये अनुसरावयाची कायप ती खालील माणे आहे.
१. संपादन मंडळाकडू न ा भूसंपादन तावा या अनुषंगाने आव यक अस यास कलम ४
अ वये सामािजक प रणाम आघात िनधारण (SIA) अहवाल पॅनेलवरील सामािजक
सं थेकडू न तयार घेण.े
२. महारा सुधारणा अिधिनयम

मांक ९७ सन २०१८ चे कलम १०(क) अ वये मु य

अिधिनयाम या करण २ व ३ पासून सुट िमळवणे.
३. नवीन भूसंपादन कायदा कलम ११(१) अ वये ारं िभक अिधसूचना जाहीर करणे.
४. कलम ११(१) अ वये वैयि क नोटीसा काढू न या संबंधीत खातेदारांना गावकामगार
तलाठी यांचे माफत बजावणे.
५. कायदा कलम ११(१) म ये नमूद ठकाणी अिधसूचना िस
६. कलम १२ अ वये संयु

करणे.

मोजणीची कायवाही करणे.

७. भूसंपादन या कलम ११(१) खालील ारं िभक अिधसूचना वर खातेदारां या हरकती
असलेस या लेखी घेणे व सदर हरकत वर नमुना ‘ड’ म ये संपादन मंडळाचे अिभ ाय
घेण.े
८. नवीन कायदा २०१३ कलम १५(१) अ वये हरकत वर सुनावणी घेणे व थािनक
चौकशी अंती सुनावणीवर िनणय घेण.े
९. नवीन कायदा २०१३ कलम १६, १७ व १८ अ वये आव यकता अस यास
शासनाकडू न बािधत

साठी पुनवसन व पुन थापना योजन तयार क न ती मा.

िज हािधकारी यांचे माफत मा. आयु , पुनवसन व पुन थापना यांचे मंजुरीने सादर
करणे. व मंजुरी

ा

पुनवसन व पुन थापना योजना थािनक ठकाणी व थािनक

शासनाचे कायालयात िस

करणे.

१०. नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम १९(१) खालील अंितम घोषणा िस

करणे

पूव संपादनासाठी लागणा या अंदािजत िनधीची (१००%) र म संपादन मंडळास
मागणी क न ा क न घेणे.
११. नवीन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) अ वये मा.िज हािधकारी यांचे मा यतेने अंितम
अिधसूचना िस

करणे.

१२. कलम २१(३)(४) अ वये िहतसंबंधीत खातेदारांना नो टस काढू न जिमनीचे
मु यांकनाबाबत यां या सूचना हरकती, दावे वीकारणे.

१३. कलम २३ अ वये अंितम िनवाडा तयार करणेसाठी दु यम िनबंधक यांचेकडू न मागील
३ वषाचे खरे दी-िव , इं डे स सूची-२ मागिवणे, गावकामगार तलाठी यां याकडू न
गाव नकाशा, ७/१२ उतारे इ यादी बाबी

ा

क न भूसंपादन कायदा कलम २३

खाली ा प िनवाडा तयार करणे व िनवाडा मंजुरीचे िव ीय अिधकारानुसार ा प
िनवाडा मा. िज हािधकारी कवा मा.आयु यांचे मा यतेस पाठिवणे.
१४. मा. िज हािधकारी/मा. आयु यांनी मा य के लेला अंितम िनवा

ाम ये यांनी

सुचिवले या माणे आव यक या दु ती क न अंितम िनवाडा मुदतीत जाहीर करणे.
१५. जाहीर अंितम िनवा

ातील मु यांकनानुसार तफावतीचे नुकसान भरपाईची र म

मागणी मा. िज हािधकारी यांचे माफत संपादन मंडळाकडे पाठिवणे.
१६. भूसंपादनाची संपूण र म ा होताच व रत कलम ३७(२) खाली नोटीसा संबंधीत
खातेदारांस गाव कामगार तला

ामाफत बजािवणे आिण िनि त के ले या

दनांकापासून खातेदारांना नुकसान भरपाईची र म धनादेशा ारे अदा करणे.
१७. पेमट वाटपा या दवशी संपा दत जिमनीचे पंचनामे व ताबेपावती तयार क न
उपि थत खातेदारांचे

वा रीने व अनुपि थत खातेदारांसाठी पंचासम

संपा दत

जिमनीचा ताबा घेऊन संपादन मंडळाचे ितिनधीला देण.े
१८. खातेदारांना वाटप कर यात आले या धनादेशाबाबत सूचना प तयार क न ते
कोषागारास पाठिवणे.
१९. भूसंपादन कायदा कलम ६४ खालील वाढीव नुकसानभरपाईचे अज मुदतीत
वीकारणे आिण मा. ािधकरणाकडे पाठिवणे.
२०. संपा दत जिमनीचे भूसंपादनाचे दाखले खातेदारांचे अजास अनुस न अदा करणे.
२१. कलम ६४ खालील भूसंदभ अ वये मा. ािधकरणाचे आदेशानुसार वेळोवेळी
सुनावणीस उपि थत राहणे, व कागदप

ािधकरणाम ये दाखल करणे.

२२. यायालयीन करणाम ये मु ेिनहाय अहवाल देणे, वेळोवेळी िज हा यायालयाम ये
व मा.उ

यायालयाम ये ित ाप दाखल करणे, यायालयाम ये सा देणे इ यादी

यायालयीन कामकाज करणे.

(चार) वतःची काय पार पाड यासाठी या याकडू न ठरिव यात आलेली मानके ;
१. उपिज हािधकारी भूसप
ं ादन

३ :- उपरो

सवसाधारण पयवे ण व िनयं ण, िनणय,
िज हािधकारी/ मा.आयु

मु ा (तीन) म ये नमूद कामकाजावर
या जिमनीचे मु यांकन क न िनवाडे मा.

यां याकडे पाठिवणे, िनवाडे जाहीर करणे, अनुदान मागणी,

उपअधी क भूमीअिभलेख यांना कमी-जा त प के तयार करणेस आदेिशत करणे, ित ाप
दाखल करणे, कलम १५(१), कलम २१(३) (४) चौकशीचे वेळी गावी उपि थत राहणे, कोटात
सा ीसाठी उपि थत राहणे, सा देणे इ यादी कामे कायालय मुखांचे अख या रम ये येतात.
२. अ वल कारकू न तथा िशर तेदार:-

 अ वल कारकू न तथा िशर तेदार यांचेमाफत कायालयीन कामकाज चालिवले जाते.
 भूसंपादना या तावा या अनुषग
ं ाने सव कामकाज करणेकामी व ा प िनवडा
तयार करणेकामी कायालय मुखांना मदत करणे.

 अनुदान मागणी तयार करणे.
 कलम १८ व कलम ६४ खालील भूसंदभ दाखल क न छाननी करणे व
मा. यायालयाकडे पाठिवणे.

 कलम २८ खालील संदभाचे आधारे वाढीव र मेचा िनवडा तयार करणेकामी
कागदप ांची पूतता करणे.

 कलम १८ व २८ खाली खातेदारांना / खातेदारांचे व कलांना सुनावणी या नोटीसा
काढणे.

 मा. यायालयाम ये िवशेष भूमी संपादन अिधकारी यांचे ितिनधी या ना याने
उपि थत राहणे.

 नुकसानभरपाई वाटपा या संिचका टप या कायालय मुखां या मा यतेस सादर
करणे,

 िविवध तरावरील मह वाचा प

वहार-लोकशाही दन, आयु

संदभ, शासन

संदभ मािहती या अिधकाराखाली अज इ यादीवर वेळेत कायवाही करणे.

 कायालयीन प

वहार :- मु यांकन त े मागिवणे, मु े िनहाय अहवाल

मा. यायालयास पाठिवणे इ यादी.
३. मंडल अिधकारी :-

 फरती :- ाथिमक थळ पाहणी, कलम १५ (१) चौकशी, कलम २१ (३)(४)
चौकशी यांचेवेळी

य गावी उपि थत राहणे.

 कलम ११(१), कलम २१(३)(४) नोटीसा तयार क न बजावणेसाठी संबिधत
तला

ाकडे पाठिवणे. भूसंपादनाबाबत संपादन मंडळाशी प

वहार करणे.

 खातेदारांचे जबाब न दिवणे.
 गावकामगार तलाठी,तालुका िनरी क भूमी अिभलेख, संपादन मंडळ यांचे कडू न
आव यक ती कागदप े ा क न घेणे.



ा प िनवडा तयार करणेसाठी आव यक टी कागदप े

ा

क न घेऊन न ती

ा प िनवडा तयार करणेसाठी अ वल कारकू न यांचे कडे सादर करणे.



क.जा.प ची करणे पाठिवणे.

४. िलिपक :-

 आवक-जावक टपाल न दिवणे व टपालाचे वग करण करणे. तसेच,हजेरीपट यांचे
ता यात असतो.

 कायालयातील आवक-जावक टपाल हे िलिपक यांचेमाफत कायालय मुखांकडे सादर
के ले जाते व कायालयातून बाहेर पाठिवले जाते.
 लोकशाही दन, मािहतीचा अिधकार, शासन संदभ, आयु संदभ इ यादी बाबतचे
अज रिज टर म ये न दिवणे, कँ श बुक अ ावत ठे वणे.

 भूसंपादन दाखले तयार करणे.



अ,ब,क व ड अिभलेख जपणूक करणे, कायालयीन व छता व टापटीप.

 ‘ड’ टपालाची यादी क न कायालय मुखां या वा रीने वेळोवेळी न करणे.
 रे कॉड मधून मागिवलेले दाखले/कागदप े शोधून रे कॉडला पाठिवणे.
 आ थापना:- कायालयातील अिधकारी/कमचारी यांची सव कारची देयके तयार
करणे.
 नुकसान भरपाई पेमटचे धनादेश तयार करणे व कोषागार सूचना प े तयार करणे.

 िम टग या मािह या,गुणांक यांची मािहती तयार करणे.



अंतगत लेखा परी ण प क /महालेखापाल अंमलबजावणी पूतता करणे.

(पाच) यां याकडे असलेले कवा यां या िनयं णात असलेले कवा याची काय पार
पड यासाठी यां या कमचारी वगाकडू न वापर यात येणारी िनयम, िविनयम, सूचना
िनयमपु तका आिण अिभलेख.

महारा शासन

पूव मा यतेसाठी सादर

पूव मा यता ा

मा.िवभागीय आयु
पुणे िवभाग
पूव मा यतेसाठी सादर

पूव मा यता ा

मा.िज हािधकारी पुणे
माफत

सादर

उपिज हािधकारी
भूसंपादन सम वय
माफत

सादर

उपिज हािधकारी
भूसंपादन .३ पुणे

िनवाडे जाहीर करणेबाबत अिधकार
अ.क.

१.

िनवाडा मंजूर करणा या अिधका याचे पदनाम मंजरु ीसाठी एकू ण मोबदला र मेची
कमाल मयादा. ( सन २०१४ पासून )
भूसंपादन अिधकारी
पये ४ कोटी पयत
(दरवष िव ीय मयादेत १०% वाढ)

पये ४ कोटी पासून अिधक असेल व
१० कोटी पे ा कमी

िज हािधकारी

२.

(दरवष िव ीय मयादेत १०% वाढ)

पये १० कोटी पे ा अिधक

िवभागीय आयु

३.

(दरवष िव ीय मयादेत १०% वाढ)

(सहा) यां या कडे असले या कवा याचा िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या
वगाचे िववरण.
भूसंपादन संपूण कायवाही ही भूसंपादन अिधिनयम १८९४ व नवीन भूसंपादन
कायदा २०१३ अ वये कालमयादा अशी ठे व यात आलेली आहे. यानुसार भूसंपादनाचा नवीन
ताव मा.िज हािधकारी यांचेकडे सादर झालेपासून अंितम िनवाडा तयार करणे, क.जा.प.
तयार करणे, कलम १८ यायालयात दाखल करणे, कलम २८ खाली िनवाडे करणे इ यादी सव
बाब साठी मुदत िविहत करणेत आली आहे.
अ. भूसंपादनाचा

ताव हा मा. िज हािधकारी यांचे कडू न संबंिधत भूसंपादन अिधकारी

यांचेकडे वग के ला जातो.
आ.

तावाची एक त मा. िज हािधकारी यांचेकडू न अथवा यांचे आदेशा वये भूसंपादन
अिधकारी यांचेकडू न तालुका िनरी क भूमी अिभलेख यांचेकडे संयु

मोजणी साठी

पाठिवणे.
इ. संयु

मोजणी

ा

झा यानंतर ती मूळ

तावाबरोबर तपासून

टु ी पूतता व रत

क न ता काळ कलम ११(१) ची अिधसूचना पाठिवणे आव यक आहे.
ई. १) भूसंपादन अिधसूचना १८९४ नुसार कलम ४

िस ीनंतर ६ मिह या या आत

कलम ५ अची चौकशी होऊन यानंतर ६ मिह यां या आत कलम ६

िस

होणे

बंधनकारक आहे. हणजेच कलम ४ िस ीनंतर १ वषाचे आत कलम ६ िस ी आिण
कलम ६ चे िस ीनंतर २ वषाचा आत अंितम िनवाडा िस
२)

होणे बंधनकारक आहे.

नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ नुसार कलम ११(१) अ वये

अिधसूचनेपासून १ वषा या आत कलम १९ (१) अ वये अंितम अिधसूचना
होणे बंधनकारक आहे परं तु, समुिचत शासन

ारं िभक
िस

यास कारणे नमूद क न १२

मिह याची मुदतवाढ देऊ शकते. कलम १९(१) चे अंितम अिधसूचना

िस

झालेपासून १ वषाचे आत कलम २३ अ वये अंितम िनवाडा जाहीर करणे

बंधनकारक आहे. परं तु समुिचत शासन यास कारणे नमूद क न पुढील बारा मिहने
मुदत वाढ देऊ शकतात.
उ. उपरो
करण

मुदतीत कवा दले या मुदतवाढी म ये कायवाही पूण न झा यास या तरावर
ापगत होते.

ऊ. िनवाडा झा यानंतर १२(२) ची कवा ३७(२) नोटीस िमळाले नंतर ४२ दवसां या
आत कलम १८ खालील कवा कलम ६४ खालील भूसंदभ दाखल होणे आव यक असते.
ऋ. मा. यायालयाचे/ ािधकरणाचे िनणयाचे दनांकापासून अथवा िनणयाची मािणत त
िमळणेसाठी मा. यायालयाकडे अज क न मािणत त मा. यायालयात तयार झालेचे
दनांकापासून ३ मिह याचे आत कलम २८ कवा कलम ७३ खाली वाढीव नुकसान
भरपाईचे अज दाखल करता येतात.
ऌ. कलम २८ अ कवा कलम ७३ खालील अज ा झा यानंतर व रत अजदारांना नो टस
काढू न यांचे हणणे घेऊन भूसंपादन अिधकारी यांना व रत िनवाडा जाहीर करणेचे
आहे.
ऍ. सवसाधारण १२(२) ची कवा ३७(२) ची नोटीस दले नंतर गावी नुकसानभरपाई
वाटपाचे दवशीच ताबा संपादन सिमतीस देणे अिभ ेत आहे. तसेच कमी-जा त
प काने सदरचे संपा दत जिमनीस संपादनाची न द होणे कामी प ही याच दवशी
देणे अिभ ेत आहे.
(सात) कामकाजाचा िनपटारा कर यासाठी कम या याकडू न वापरले जाणारे कायालयाने
ठरिवलेले / िविहत के लेले िनयम कायदा – शासनाने पा रत के लेली प रप क शासन िनणय /
आदेश.
भूमी संपादन अिधिनयम महारा

रा यासाठी भूिमसंपादन िनयम पुि तका

भूसंपादन काय ांतगत शासनाने वेळोवेळी ठरिवलेले िनयम, कायदे, शासनाने पा रत के लेली
प रप के शासन िनणय आदेश, मा.िवभागीय आयु
तसेच महारा

यांचेकडील आदेश, प रप के इ यादी

जमीन महसूल अिधिनयम याखालील िनयम कायालयीन कमचा यासाठी

महारा नागरी सेवा व याखालील िनयम, पशन

स, सवसाधारण आिण िनयम कोषागार

िनयम (१९६१) इ यादी िनयम आिण कायदे.
कायालयीन ठे वलेले / िनयंि त के लेले अिभलेख / गटवार त े .

अिभलेखाचा कार
अ
कायम व पी ठे वलेले
अिभलेख
भूसंपादनाचे िनवाडे,
पगार िबले, कॅ श बुक,
थायी आदेश संिचका

ब
३० वष ठे वणेचे अिभलेख
वास भ ा, आकि मक
खच देयके , वैयि क
कमचारी फाई स.

क
ड
५ वष ठे वणेचे
१ वष ठे वणेचे अिभलेख
अिभलेख
गुणांक मािह या,
त कालीन संदभ य प
सभे या मािह या, रजा
वहार, प के इ.
फाई स.
कायालयाशी संबिं धत
नसलेला प
वहार
िवना वा री.

(आठ) आपला एक भाग हणून कवा स ला दे या या योजनासाठी हणून घाटीत
के ले या दोन कवा अिधक
या िमळू न बनले या मंडळाचे, प रषदांच,े सिम यांचे
आिण अ य िनकायंचे िववरण आिण या मंडळा या प रषदां या सिम यां या आिण अ य
िनकायां या बैठक लोकांसाठी खु या आहेत कवा कसे अशा बैठक ची कायावृते जनतेला
पहावयास िमळ याजोगी आहेत कवा कसे याबाबतचे िववरण.
अशी बाब नाही.

(नऊ) आप या अिधका याची आिण कमचा याची िनदिशका.
अ. . कमचा याचे नाव

पदनाम

वग मूळ वेतन

िन वळ वेतन

१
२
३
४
५
६
७

उपिज हािधकारी
अ वल कारकू न -१
मंडल अिधकारी -१
िलिपक -१
िशपाई-१
िशपाई-२
िशपाई-३

१
३
३
३
४
४
४

८६,४२२/४९,६००/२४,३८३/३१,६४१/२९,२६६/१०,८६०/-

ी. ीमंत पाटोळे
ीमती संपदा कु लकण
ी. बसवंत भगवंत बनसोडे
ी.िव ास डाळ बकर
ीमती संिगता घोगरे
ी. फै याज शैख
र पद

(दहा) आप या

१,०८,८००/३८,३००/१२,५१०/२६,८००/३०,८००/५,७४०/-

येक अिधका याला व कमचा याना िमळणारे मािसक वेतन व भ े तसेच

ािधकरणा या िविनयमाम ये तरतूद के या माणे नुकसान भरपाई दे याची प ती.






उपिज हािधकारी - ी. ीमंत पाटोळे वेतन १,०८,८००/- व शासक य िनयमानुसार इतर भ े.
अ वल कारकू न - ीमती संपदा कु लकण ३८,३००/- व शासक य िनयमानुसार इतर भ े.
मंडल अिधकारी- ी.बसवंत भगवंत बनसोडे १२,५१०/- व शासक य िनयमानुसार इतर भ े.
िलिपक - ी.िव ास दाली बकर २६,८००/- व शासक य िनयमानुसार इतर भ े.
िशपाई-१ ीमती संिगता घोगरे ३०,८००/- व शासक य िनयमानुसार इतर भ े.

 िशपाई-२ ी. फै याज शैख ५,७४०/- व शासक य िनयमानुसार इतर भ े.

(अकरा) सव योजनाचा तपशील तािवत खच दशिवणारा, आप या
नेमून दलेला अथसंक प आिण संिवतरीत के ले या कामाचा अहवाल.

येक अिभकारनाला

अशी बाब नाही.

(बारा) सहायभूत काय म कायाि वत कर याची कायप ती, याम ये ठरिव यात आले या
खच व िवतरणाचा तपशील –
अशी बाब नाही.

(तेरा) या
तपशील.

ना सवलती, परवाने कवा

िधकार प े दलेली आहेत अशा

चा

अशी बाब नाही.

(चौदा) इले ोिनक व पात यास उपल ध
मािहतीचा संबिं धत तपिशल.

असले या

कवा यां या कडे असले या

अशी बाब नाही.

(पंधरा) मािहती िमळव यासाठी नाग रकांना मािहती उपल ध असणा या सुिवधांचा तपशील,
तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव यात येत असले या थ
ं ालया या कवा वाचनालया या
कामकाजा या वेळांचा तपशील.
अशी बाब नाही.

(सोळा) जन मािहती अिधका याची नावे, पदनामे आिण इतर तपशील:१.
२.
३.

ीमती संपदा कु लकण , अ वल कारकू न तथा जनमािहती अिधकारी,
ी िव ास दाली बकर, िलिपक तथा सहायक जनमािहती अिधकारी.
ी. ीमंत पाटोळे , उपिज हािधकारी, भूसप
ं ादन .३ तथा,
थम अिपल अिपलीय अिधकारी.

(सतरा) िविहत कर यात येईल अशी इतर मािहती
अशी बाब नाही.

**************

