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LMत,
मा.िजNहा सच
ु ना अDधकार,
राOटय सुचना QवRान कST यवतमाळ
Qवषय – माहती अDधकार अDधनीयम २००५ बाबत.
महोदय ,
उपरोXत Qवषयांबाबत उपअधीक भू म अ भलेख , बाभूळगांव या कायालयाची
माहतीचा अDधकार अDधMनयम २००५ कलम ४ ची माहती १ ते १७ मुददयाम'य या
पञासोबत CD सादर कर\यात येत आहे .
क]रता सQवनय सादर
उपअधीक भू म अ भलेख
बाभूळगांव
Lत – मा.िजNहा अधीक भू म अ भलेख यवतमाळ यांना माहतीस सQवनय सादर

माहतीचा अ धकार अ धनयम २००५
कलम ४ (१)

कायालय - उप अधीक भम
अभलेख,बाभळ
ू गांव
तालूका – बाभळ
ू गांव िजNहा – यवतमाळ

कलम४(१)ख(२)प४(१)ख(३)
कायालय – उपअधीक भू म अ भलेख बाभळ
ू गांव
या कायालयात अनस
ू रा`यास येणार कायप'दती व कमचा-यांची कतbये
अ. &

कमचा-यांचे नाव

पदनाम

१.

]रXत पद

उपअधीक भू म अ भलेख

२.

cी. के.डी. वानखडे

३

cी. bह. आर. वानखडे

४

कु. bह. एम Gदघडे

Mनमतानदार १

५

cी. bह. बी. आiाम

Mनमतानदार २

६

cी. एम ए वाहने

७

cी. आर एस राठोड

छाननी लपीक

८

cी. ऐ ए दे शपांडे

दn
ू Aती लपीक

९

cी. आर एम रामटे के

१०

]रXत पद

११

cी. पी. एस भडके

अ भलेखापाल

१२

cी. एस. जी. शहाडे

आ.जा. लपीक

१३

cी. आर. के खानंदे

न.भ.ू लपीक

१४

cी. bह के पाईकराव

भम
ू ापक

१५

cी. bह एम मेcाम

भम
ू ापक

१६

cी. आर एस घाटोळे

भम
ू ापक

१७

cी. bह के खोpागडे

दqतरबंद

१८

cी एस यु पारधेकर

शपाई

१९

cी bह एस मेcाम

शपाई

२०

]रXत पद

शपाई

२१

]रXत पद

शपाई

२२

]रXत पद

शपाई

मe
ु यालय सहायक
शरAतेदार

प]ररण भम
ू ापक

पMत लपी लपीक
कMनOठ लपीक

उपअधीक भू म अ भलेख यांची कतbय खाललLमाणे
१) उपअधीक भू म अ भलेख हा िजNहा अधीक भू म अ भलेख
यांrया Mनयञणाखाल काम करल
२) िजNहा अधीक भू म अ भलेख यांना सव Lकारrया तांDञक
बाबीम'ये दय
ु म राहल.
३) भम
ू ापक व प]ररण भम
ू ापक यांनी केलेNया मोजणी कामाची
तपासणी कnन Mनयंञण ठे वील आsण तो या कामास जबाबदार
राहल.
४) भम
ू ापण कायालयातील कामातील अचुकपणा व वXतीशीरपणा
याबाबत तो जबाबदार असेल.
५) कमी जाAत पञके मंजरु करल व tयाLमाणे भू म अ भलेखात
वाजवी ती दn
ु Aती कnन घेईल व tयास जबाबदार राहल.
६) तांDञक

बाबीम'ये

अ.भ.ू अ.यांचेकडे

येणा-या

इतर

महसल
ु

अDधका-यांना मागदशन करे ल.
७) दvु बण कामाची व नकाशाची तपासणी करणे, प]ररणासाठw
असलेNया नगर भम
ू ापनाची Gटपणी तयार कnन िज.अ.भ.ू अ
यांना सादर करल.
८) Mनमताना Lकरणे िAवकारणे व अनुषंगीक कायवाह करणे.
९) एकDञकरण योजणेवरल त)ार अजाची चौकशी कnन त)ार
अजाचा Mनपटारा कर\यास जबाबदार असेल.
१०)वषाम'ये १५० फzरतीचे Gदवस आsण ५५ राञीचे मX
ु काम सा'य
करणेचे आहे .
११)शासनाकडील प]रपञके तसेच
यांचेकडील

प]रपञका`वये

म.जमाबंद

वेळोवेळी

कायवाह व कामकाज कर\याचे आहे .

आयुXत

GदलेNया

, पणे

सुचनेLमाणे

उपअधीक भू म अ भलेख कायालयातील शरAतेदार या पदाची
कतbये
१. भूकरमापकाचे सव Lकारrया मोजणी कामाची २० / तपसणी करणे.
२. गावठाण प]ररण भम
ू ापक यांचे मोजणी / पन
ु Qवलोकन कामाचे २० / Lमाणे
तपासणी करणे.
३. अपील Lकरणे कोट Lकरणे सी.पी.सी.ची नोटस(तांDञक Qवभागाकडील )
इtयाद Lकरणे हाताळणे.
४. वरOठ कायालयाचे सभेची माGहती संबंधीत शाखेकडून तयार कnन घेवन
ु
सादर करणे.
५. आंतररा{य समा /Lशासकzय समा टोपो शटस तपासणी क|ण सादर करणे.
६. Lादे शीक फेरबदलाबाबत पञbयवहार.
७. वाQषक तु /Qपके अहवाल तयार क|न संबंDधत Qवभागाकडे सादर करणे.
८. प]रQवाDधन अDधकार (महसल
भू म अ भलेख ) यांचे L शण फाईल
ु
हाताळणे.
९. लपीक / Mनमतानदार यांचे दqतर तपासणीचे फाईल हाताळणे.
१०. कमी – जाAत पञक तयार करणे.
११. पन
ु म}जणी योजनेतील मोजणी झालेल सदोष असलेल गावे तपासणी क|न
अ भलेख अदयावत करणे.
१२. महसल
अDधकार / कमचार यांना अ भलेखांचे व इतर L शण दे णेचे
ु
कतbय पार पाडणे.
१३. कायालयीन मा सक सभेची bयवAथा करणे. सभेचे कायवtृ तांत

लहणे व

वरOठ कायालयाकडे सादर करणे.
१४. भू म अ भलेख अहता परा व सेवा Lवेशोtतर परा, उजळणी वग इ.
बाबतची माहती ठे वणे व नAती हाताळणे
१५. उपअधीक भू म अ भलेख यांचे कायालयातील कमचा-यांना कामांचे वाटप
करणे ,केलेले काम जमा क|न घेणे अ भलेखागारात ठे वणेची tयांची
जबाबदार राहल.
१६. उपअधीक भू म अ भलेख हे ठरवन
ू दे तील ती कामे/ कतbये पार पाडणे.

नमतानदार &माक १ यांची कत(ये
१. कोट वाटप, कोट क मशन Lकरणात मोजणी, सलंग वाटप व tयासंबंधी पञbयवहार करणे.
२. मोजणी वरल त)ार अजावर चौकशी क|न अहवाल सादर करणे/Mनटपारा करणे.
३. भम
ू ापक / छाननी लपीक यांचे माहेवार तयार करणे.
४. मोजणी Lकरणाचा वाQषक जंगल काय)म व बरसात कामाचा वाQषक काय)म तयार क|न
सादर करणे
५. पोटGहAसा त)ार अजावरल चौकशीचे काम व LAताव तयार करणे.
६. भस
ू ंपादन व भस
ू ंपादन bयMतरXत कमी जाAत पञकाबाबतची नदवह संधारण करणे, Lकरणे
वाटप करणे, कमी जाAत पञक मंजरू क|न घेण,े कमी जाAत पञकाची एक Lत संबध
ं ीत
तह सलदार व एक Lत अ भलेखागारात आकारबंदास

शवणेसाठw पाठQवणे व कमी जाAत

पञका संबध
ं ी पञbयवहार.
७. एकDञकरण योजणेवरल त)ार अजाची चौकशी करणे, श'
ु दपञक द|
ु Aती योजनेची कागदपञे
तयार करणे.
८. पयव
े क यांनी वषाम'ये १२० Gदवस फzरतीचे Gदवस व ८० राञीचे मुXकाम सा'य करणेचे
आहे .
९. उपअधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे / कतbये पार पाडणे.

नमतानदार &मांक २ यांची कत(ये
१. नगर भम
ू ापण द|
ु Aतीचे LAताव तयार क|न व]रOठाकडे सादर करणे.
२. प]ररण भम
ू ापक यांचे कामाचा वाQषक काय)म तयार क|न सादर करणे.
३. प]ररण भम
ू ापक यांचे दqतराचे तपासणी क|न काढलेNया Gटपणीचे अनुपालन अहवाल Lाqत
क|न घेणे व पञbयवहार करणे
४. प]ररण भम
ू ापक यांचे एकDञत माहे वार तयार करणे
५. प]ररण भम
ू ापक यांची अजाLमाणे चौकशी क|न LAताव तयार करणे व सादर करणे तसेच
पन
 ोजणी दब
 ा क|न घेणे
ु म
ू ापकाकडून पत
ु त
ू ार कामाची भम
६. पन
 ोजणी योजनेची शNलक असलेNया गांवाrया पन
 ोजणी कामाची तपासणी
ु म
ु म
७. पयव
े क यांनी वषाम'ये १२० फरतीचे Gदवस व ८० राञीचे मुXकाम सा'य करणेचे आहे
८. दvु बण मोजणी काम करणे
९. उप अधीक भू मअ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतbये पार पाडणे

प)ररण भम
ू ापक यांची कत(ये
१

Aवयंसच
ू ी प'दतीनुसार अ भलेख ठे वणे

२

बारMनशी Qवहत नमू`यात ठे वणे

३

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

४

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

५

नगर भम
ू ापन हददतील भम
ू ापक )मांकाची Gटपणे ठे वणे

६

पन
ु Qवलोकन काम Qवहत प]रमाणानस
ू ार सा'य करणे

७

दvु बण दगडांची पाहणी करणे

८

समयाtतर शN
ू क नो्ंदवह अदयावत ठे वणे

९

नगर भम
ू ापन योजनेनूसार अ भलेख द|
ू Aत करणे

१० पोटGहAसा नदवह ठे वन
ू मोजणी शN
ू क वसल
ू करणे / मोजणी करणे
११ शासकzय भख
ं ाrया नद नदवहत अदयावत ठे वणे
ू ड
१२ दय
ू म Mनबंधकाकडून Lाqत झालेNया नदणी उता-यांrया नद घेणे
१३ दव
ू लेल Lकरणे Mनपटारत करणे
ू ा तट
१४ मळकतीचे सा मलकरण करणे
१५ अनDधत
ू tयाचा अहवाल सादर करणे/नदवह ठे वणे
ृ vबनशेती वापराची Lकरणे शोधन
१६ शासकzय/नगर परषद/ ाम पंचायत जागेवरल अMत)मणाबाबतची Lकरणे शोधणे/नदवह
ठे वणे व तtसंबधी पढ
ु ल कायवाह करणे
१७ यंञ )मांकzत मळकत पDञकांचा Gहशोब ठे वणे
१८ कायालयात जमा होणा-या रकमेचा Gहशेब ठे वणे
१९ गाव नमन
ू ा न. २,३,४ प]ररीत करणे
२० अ भलेखाrया नकला परQवणे
ू
२१ नगर भम
ं ाने भम
ू ापनाचे अनूषग
ू ापन Mनयम पिु Aतकेत Qवहत केलेNया कायप'दतीनस
ू ार
अनुषDं गक कतbये पार पाडणे
२२ गावठाणातील

मळकतीचे

तसेच

नगर

भम
ू ापन

प]रसीमेतील

मळकतीचे

उपयोगातील

बदलाLमाणे व {या मळकतीचे vबनशेती सा-याची मुदत संपलेल असेल अशा मळकतीवर
Lमाsणत दराLमाणे vबनशेती सारा आकारणी क|न महसल
ू खाtयाकडे LAताव सादर करणे
२३

नगर भम
ू ापन प]र समेतील

मळकतीचा/नगर भम
ू ापन प]र समेचा सtता Lकारवार ेञ व

आकाराचे तेरज काढणे व LMत वष होणा-या कमी जाAत पञकाLमाणे ३१ जल
ू ै पूव तेरज
काढून सादर करणे
२४ उप अधीक भू मअ भलेख यांचे Mनदे शाLमाणे कामकाज करणे

कन+ठ लपीक यांची कत(ये
१ पगार, Lवास भtता,अD म मधन
ू आकिAम

क खच व इतर सव Lकारची vबले तयार

कर\याचे काम व tयासंबध
ं ीrया नदवहया तयार करणे पञbयवहार करणे
२ जडसं ह नदवह संधारण करणे व पञbयवहार करणे
३ लेखन सामू ी/Dचञकला वAत/ू Qवशेष फॉम बाबतचे वाटप करणे व Gहशोब ठे वणे
४ वग ४ चे गणवेश /कापडी/छञीबाबतचे मागणी पञक तयार करणे, वाटप करणे,
नदवह संधारण करणे
५ भQवOय Mनवाह Mनधी अजाLमाणे मंजूरचे आदे श क|न vबल तयार करणे व Gहशोब
ठे वणे
६ वग ४ चे भQवOय Mनवाह Mनधीrया नोदं वहया संधरण ठे वणे
७ कायालयीन व प]ररण भम
ू ापकांचे कायालयीन भाडे LAताव तयार कर\याचे काम
८ लेखा प]रण अहवाल
९ लेखा संबध
ं ीचे Mनयतकालन Qववरण
१० उप अधीक भू मअ भलेख यांचे Mनदे शाLमाणे कामकाज करणे

आवक जावक लपीक यांची कत(ये
१ कायालयात येणार डाक Lाqत क|न घेणे
२ आवक जावक नदवहया संधारण करणे व वाटप नदवह ठे वणे
३ Mनयतकालन नदवह संधारण करणे
४ पोAटाrया Mतकzटांचा Gहशोबांची नदवह संधारण करणे
५ रचना व कायप'दती अंतगत नदवहया संधारण करणे व अदयावत ठे वणे
६ लेखन सामू ी/Dचञकला वAत/ू Qवशेष नमण
ू ा/Qवहत नमन
ू ा मागणी पञ तयार क|न
अदयावत ठे वणे
७ सव संकलनाचे कायQववरण पंजीचे गोषवारा रिजOटर तयार क|न अदयावत ठे वणे.
८

उप अधीक भू मअ भलेख यांचे Mनदे शाLमाणे कामकाज करणे

/तल0पी लपीक उतारा कारकून यांची कत(ये
१ Lाqत अजानूसार सव योजनावरल अ भलेखाrया नकला तयार करणे
२ कायालयीन कामासाठw अ भलेखाrया नकला तयार करणे
३ नकला संबध
ं ी सव नदवहया ठे वणे
४ Lाqत नकलेrया अजानूसार अ भलेखाव|न खाञी क|न Mनयमानूसार नकलेrया फz ची
रXकम अजावर नेांदवन
े डे पावती दे णेसाठw पाठQवणे
ू मुeयालय सहायक यांचक
५ सव Lकारrया पोटGहAAयांचे Mन.Qव.तयार करणे व सादर करणे
६ पोटGहAसा मोजणी Lकरणाrया नदवहया तयार करणे व अदयावत ठे वणे
७ पोटGहAसा कामी सव पञbयवहार
८ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतbये पार पाडणे

द2
ु 3ती लपीक यांची कत(ये
१ पन
 ाजणी / एकDञकरणाबाबतचे अ भलेख द|
ं ी Lाqत त)ार अजाची
ु म
ु Aती संबध
नदवह ठे वणे, Lकरण चौकशीसाठw दे णे चौकशी अहवाल व संबध
ं ीत कागदपञे Lाqत
क|न घेणे आsण LAताव प]रOठ कायालयास सादर करणे तसेच tया संबध
ं ीचा
पञbयवहार
२ द|
ु Aती आदे शाची नदवह ठे वणे /Lाqत आदे शानस
ू ार तलाठw व कायालयीन अ भलेख ्
द|
ु Aत करणे तtसंबधी पञbयवहार करणे
३ पन
 ाजणी / एकDञकरण यांजणेचे सव Lकारचे Lगती Qववरण तयार क|न सादर
ु म
करणे
४ पन
 ोजणीची सनद फz वसूल संबंधी नदवह ठे वणे,अहवाल सादर करणे, गावांचे
ु म
मागणी पञका संबध
ं ी पञbयवहार करणे
५ पन
 ाजणी / एकDञकरण योजणेचे अपण
ु म
ू  व सदोष कामासंबधी पञbयवहार करणे व
कामाची माहती ठे वणे
६ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतbये पार पाडणे

अभलेखापाल
१ कायालयीन अ भलेखागार सांभाळणे
२ तालX
े र राहल
ू यातील सव गावाrया QवQवध योजणा अ भलेखांचा कायभार tयांचव
३ अ भलेखासंबध
ं ी सव नदवहया व पञbयवहार व अ भलेख दे वाण घेवाणाचे काम
४ अ भलेख वाQषक तपासणी फाईल तपासणे
५ भूसप
ं ादनbयMतरXत कमी जाAत पञक/भूसप
ं ादनातील कमी जाAत पञक आकारबंदाला
शवणे
६ छापील नकाशाrया Gहशोबाची नदवह ठे वणे
७ qलॅ िAटकzकरण/लॅ मनेशन/बायडंग इtयाद कामे व पञbयवहार
८ तालक
ू ा नकाशा व

ाम नकाशे छपाईसाठw पाठQवणे व tयाबाबतचा पञbयवहार

९ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतbये पार पाडणे

सट0एस लपीक
१ शहर/गावठाण/नागर भम
ं धी सव Lकारचे Lगती Qववरण तयार क|न
ू ापन कामाचेसब
सादर करणे
२ नगर भम
ं ीचा सव Lकारचा पञbयवहार
ू ापन संबध
३ नगर भम
ू ापन/ गावठाण द|
ु Aतीबाबत Lाqत झालेNया Lकरणासाठw नदवहया तयार
करणे, द|
ं ीतांना द|
ु Aती Lकरणे नदQवणे व संबध
ु Aती LAताव सादर करणेस दे णे व
आदे शाLमाणे द|
ु Aतीची कायवाह बाबत पञbयवहार करणे
४ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतbये पार पाडणे

भक
ू रमापक १
१ मोजणी Lकरणे सव Lकारची (कोट क मशन /वाटप वगळून)
२ बरसात काम
३ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतbये पार पाडणे

४

भक
ू रमापक २

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

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

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



४ शासकzय ज मनीवरल अMत)मणे,अMतरXत ज म नीची मोजणी व tया अनूषग
ं ाने
इतर कामकाज करणे
५ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतbये पार पाडणे

द8तरबंद
१ अ भलेखागारातील गावची दqतरे bयविAथत लावन
ू ठे वणे
२ फाटलेल कागदपञे bयविAथत Dचकटवन
ू ती दqतरात ठे वणे
३ फाटलेNया नदवहया, बूके, मोजणी आलेख bयविAथत Dचकटवन
ू व लावन
ू ते शवन
ू
अ भलेखागारात ठे वणे

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

Gदवस/तास

जबाबदार अDधकार

त)ार

पण
ू 

Mनवारण

अDधकार

कर\यासाठw
१

नXकल परु Qवणे
१) मळकत पDञका

१ Gदवस

उप

अधीक

भू म

अ भलेख/

न.भू.अ.

ब)नकाशा,जबाब,िAकम,फाळणी

३ Gदवस

३ Gदवस

अधीक

भू म अ भलेख

अधीक

भू म

अ भलेख/

न.भू.अ.

इतर अ भलेख
क)अपील Mनणयाrया नकला

उप

िजNहा

िजNहा

अधीक

भू म अ भलेख

संबध
ं ीत िजNहा अधीक भू म उपसंचालक
अ भलेख/कायालय

भू मअ भलेख

अधीक(उ.स.भू.अ.कायालया
क]रता)

ड)अपील Mनणयाrया नकला

३ Gदवस

संबध
ं ीत

उपसंचालक

भू म जमाबंद

अ भलेख

आयूXत

आsण

संचालक

भू म

अ भलेख

म.रा{य

पण
ू े

कायालय
२

मोजणी क|न क Lत परू Qवणे
अ)अMततातडी Lकरणे

ब)तातडी Lकरणे

२ मGहणे

३ मGहणे

उप

अधीक

भू म िजNहा

अधीक

अ भलेख

भू मअ भलेख

उपअधीकभू म अ भलेख

िजNहा

अधीक

भू म अ भलेख
क)साधी Lकरणे

६ मGहणे

उप

अधीक

अ भलेख

३

फेरफार नद
(Qववाद Aत नसNयास)

१ मGहना

उप
अ भलेख

भू म िजNहा

अधीक

भू म अ भलेख
अधीक

भू म िजNहा

अधीक

भू मअ भलेख

कलम ४(ख)(ब)(पाच)
नमन
ू ा (अ)
कामाशी संबधीत Mनयम/अDधMनयम
अ.). सूचना पञकानूसार Gदलेले Mनयम )मांक व वष
Qवषय
१

(असNयास)

मोजणी

महाराOट̂ जमीन महसूल अDधMनयम १९६६ चे Lकरण
९ मधील कलम १३२ ते १४१ म'ये मोजणी संबध
ं ी
Qवहत केलेले Mनयम

२

फेरफार नद

महाराOट̂ जमीन महसूल अDधMनयम १९६६ चे Lकरण
१० मधील कलम १४७ ते १५९ म'ये अDधकार
अ भलेख अदयावतीकरण करणेकामी Qवहत केलेले

३

अपील Lकरणे

़

Mनयम
महाराOट̂ जमीन महसूल अDधMनयम १९६६ चे कलम
२४६ ते २५९म'ये अQपलय LाDधकार यांना Lदान
केलेले अDधकार

४

अ भLाय

नXकल परू Qवणे

महाराOट̂ जमीन महसूल अDधMनयम १९६६ चे Lकरण
१६ मधील कलम ३२७ अंतगत नXकल परु Qवणेकामी
Qवहत केलेले Mनयम

कलम ४ (१) (ख) (सहा)
>वभागाकडील उपल@ध महAवाची अभलेख / द3तऐवज / कागदपञे
अ) भम
ू ापन >वभाग
अ.)

अ भलेखातील कागदपञे

१.

कrचे Gटपण बक
ु

२.

पXके Gटपण बक
ु

३.

LMतबक
ु

४.

स.न.ु Lमाणे तयार कलेला गाव नकाशा

५.

वसलेवार बक
ु

६.

फाळणी नकाशा

७.

आकारबंद गाव नमन
ु ा नं.१

८.

मळ
ु शेत पA
ु तक व द|
ु Aती शेत पA
ु तक

९.

गटाचा आकारबंद

१०.

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

११.

ज मन एकDञकरण योजनेवेळी गटबांधणीrया संदभात घेणेत आलेले
जबाब

१२.

एकDञकरण योजनेनत
ं रचा गटाचा नकाशा

१३.

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

१४.

मंजूर श'
ु दपञक

१५.

द|
ु Aती योजना

१६.

पोटGहAसा मोजणी नकाशा

१७.

गुणाकार बक
ु

१८.

आकारफोड पञक

१९.

vबनशेती मोजणी आलेख

२०.

कमी जाAत पञक

२१.

सव Lकारचे मोजणी आलेख
ब) नगर भम
ू ापन Qवभाग

कलम ४ (१) (ख) (सात)
कायालयाEया प)रणामकारक कामासाठ= जनसामाFयांशी सHला मसलत कर<याची (यव3था
अ

सNला

.

Qवषय

कायLणालचे QवAतत
ृ वणन

कोणtया

पुनराव ृ

अDधMनयमा/Mनयमा/प]रपञकाbदारे

tतीका

)
१

ल
मोजणी

.

गावचे मुळ अ भले खाचे आधारे शेतकर आपले शेताची अगर

१.

महाराOटजमीनमहसुलअDधMन

संपुण शेतक-यांचे शेताची मोजणी क|न हददrया Mनशा\या

यम १९६६ चे कलम १३५ ते

कायम करणाAतव उपअधीक भम
ू ी अ भलेख कायालयातील

१४१ .

मe
े ी सNला
ु यालय सहायक/उपअधीक भू म अ भलेख यांचश
मसलत करणेची bयवAथा आहे

व

१)

शासना

tयाबाबत अDधनAत

कडून

Lाqत

होणा-या / GदNया जाणा-

कायालयांना तसे Mनद श/tयासंबंधीचे आव यक ते सुचना फलक

या

इtयाद लावुन मागद शन
 केले जाते.

अDधनAत

सुचना

tयानुषंगाने
कायालयांना

मसुDचत केले जाते

२

पोटGहAसा

गावातील स.नं.ची Qवभागणी भाउ GहAसाचे Qव)zने, अकृषक

१)महाराOट

.

मोजणी

कारणाने अbयाहत होत असते. परं तू नकाशा मोजणी न

अDधMनयम

/ मळकत

कर\यांत आNयाने अदयावत रहात नाह.tया कारणाने पुढल

८२,८५,८७

पDञका/

भQवOयात Mनमाण होणारे वाद संपOु टात येणक
े रता Qवभागाrया

२)शासना

गुंठवार

अंतगत

/GदNया

मोजणी

तदसंबंधीमाहती शेतक-यांना होणेAतव माGहतीपञके/ भतींपञके

अनूषगांने

/गह
ृ Mनमाण

इ. काढून कायLणालची QवAतत माGहती जनसामा`यांना व

कायालयांना सूDचत केले जाते

संAथा

संबंधीत खातेदारांना दं \यात येते तसेच गावातील बाजाराचे

पोटGहAसा

मोहम

राबQव\यांत

येत

असNयाचे

जमीन
१९६६

महसूल
चे

कलम

कडून

Lाqत

होणा-या

जाणा-या

सच
ू ना

tया

अDधनAत

सव

Gदवशी जञेचे Gदवशी जनतेसस माGहती/सNला दे वन
ू पोटGहAसा
मोजणी Lकरणे/ मळकत पDञका/गूंठेवार मोजणी इtयादबाबत
असे वेळोवेळी उप)म

कलम ४ (१) (ख) (सात)
धोरण तयार कर\याrया कंवा tयाची अंमलबजावणी कर\याrया संबध
ं ात लोकांशी Qवचार
QवMनमय कर\यासाठw कं वा लोकांकडून Mनवेदने केलजा\यासाठw अिAतtवात असलेNया
कोणtयाह bयवAाे चा तप शल
उप अधीक भू म अ भलेख कायालयाकडे अनेक संAथा/bयXतीकडून/लोकLMतMनधीकंडून सूचना
Lाqत होत असतात tयंची तपासणी क|न आपयक असNयास tयानूसार धोरणाtमक Mनणय
घेणेसाठw शासनाकडे LAताव सादर केले जातात.

कलम ४ (१) (ख) (८)
आपला एक भाग हणून कं वा सNला दे \याrया Lयोजनासाठw हणून घGटत केलेNया दोन
कवा अDधक bयाXतीrया

मळून बनलेNया मंडळाचे, प]रषदाचे,स मtयांrया आsण अ`य

Mनकांलांचे Qववरण आsण tया मंडळाrया प]रषदांrया आsण अ`य Mनकालाrया बैठकz
लेाकांसाठw खN
ू या आहे त कंवा कसे अशा बैठकzची कायवtते जनतेला पहावयास मळ\याजोगी
आहे त कंवा कसे याबाबतचे Qववरण

कलम४(१)(ख)(९)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख बाभळ
ू गांव कायालयातील कमचा-यांची
नदL शका
कमचार0 आ3थापना तMता
आ. &

कमचा-यांचे नाव

पदनाम

१.

]रXत पद

उपअधीक भू म अ भलेख

२.

cी. के.डी. वानखडे

३

cी. bह. आर. वानखडे

४

कु. bह. एम Gदघडे

Mनमतानदार १

५

cी. bह. बी. आiाम

Mनमतानदार २

६

cी. एम ए वाहने

७

cी. आर एस राठोड

छाननी लपीक

८

cी. ऐ ए दे शपांडे

दn
ू Aती लपीक

९

cी. आर एम रामटे के

१०

]रXत पद

११

cी. पी. एस भडके

अ भलेखापाल

१२

cी. एस. जी. शहाडे

आ.जा. लपीक

१३

cी. आर. के खानंदे

न.भ.ू लपीक

१४

cी. bह के पाईकराव

भम
ू ापक

१५

cी. bह एम मेcाम

भम
ू ापक

मुeयालय सहायक
शरAतेदार

प]ररण भम
ू ापक

पMत लपी लपीक
कMनOठ लपीक

१६

cी. आर एस घाटोळे

भम
ू ापक

१७

cी. bह के खोpागडे

दqतरबंद

१८

cी एस यु पारधेकर

शपाई

१९

cी bह एस मेcाम

शपाई

२०

]रXत पद

शपाई

२१

]रXत पद

शपाई

२२

]रXत पद

शपाई

कलम ४ (१) (ख) (१०)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख बाभळ
ू गांव कायालयातील
कमचा-यांची नदL शका

कमचार वेतन तXता
अ. &

कमचा-यांचे नाव

वेतन बॅड

१.

]रXत पद

९३००-३४८००-४४००

२.

cी. के.डी. वानखडे

९३००-३४८००-४२००

३

cी. bह. आर. वानखडे

९३००-३४८००-४२००

४

कु. bह. एम Gदघडे

५२००-२०२००-२४००

५

cी. bह. बी. आiाम

५२००-२०२००-२४००

६

cी. एम ए वाहने

५२००-२०२००-२४००

७

cी. आर एस राठोड

५२००-२०२००-१९००

८

cी. ऐ ए दे शपांडे

५२००-२०२००-१९००

९

cी. आर एम रामटे के

५२००-२०२००-१९००

१०

]रXत पद

५२००-२०२००-१९००

११

cी. पी. एस भडके

५२००-२०२००-१९००

१२

cी. एस. जी. शहाडे

५२००-२०२००-१९००

१३

cी. आर. के खानंदे

५२००-२०२००-१९००

१४

cी. bह के पाईकराव

५२००-२०२००-१९००

१५

cी. bह एम मेcाम

५२००-२०२००-१९००

१६

cी. आर एस घाटोळे

५२००-२०२००-१९००

१७

cी. bह के खोpागडे

४४४०-७४४०-१६००

१८

cी एस यु पारधेकर

४४४०-७४४०-१३००

१९

cी bह एस मेcाम

४४४०-७४४०-१३००

२०

]रXत पद

४४४०-७४४०-१३००

२१

]रXत पद

४४४०-७४४०-१३००

२२

]रXत पद

४४४०-७४४०-१३००

कलम ४ (१)(ख)(११)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख बाभळ
ू गांव
सव योजनांचा तपशल /3ता>वत खच व अथसंकHपीय खच दश>वणारा तMता

अ.)ं

योजना

अथसंकNपीय तरतूद

१

वेतन

४१०००००/-

२

Lवास भtता

१०००००/-

३

कायालयीन खच

६००००/-

४

Qवज व दरू 'वनीवरल खच

५००००/-

कलम ४ (१)(ख)(१२)
अथसहाय काय)माrया अंमलबजावणीची रत तसेच वाटप केलेNया रकमा आsण अशा
काय)मांrया लाभाथचा तपशील
राOटय भू म अ भलेख आधMू नककरण काय)माची अंमलबजावणी कST शासनाrया
भूसध
ं ारण Qवभाग, ामीन Qवकास मंञालय कडील मागदशक तtवाLमाणे केलजाणर असन
ू ती
http://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.inया संकेतAाळावर उपलध आहे .

कलम ४ (१)(ख)(१३)
{या bयXतींना सवलती,परवाने कं वा LाDधकार पञे Gदलेल आहे त अशा bयXतींना तप शल
राOटय भू म अ भलेख आधMू नकzकरण काय)म अंतगत खच कर\यात येणारा Mनधी
Ltय bयXतीवर खच कर\यात येणार नसन
ू तो ज मनी Qवषयक अ भलेखांचे
संगणकzकरण/आधूMनककरण या बाबीवर खच कर\यात येणार आहे .

कलम ४ (१)(ख)(१४)
इलेXटॉMनक Aव|पात tयास उपलध असलेNया कंवा tयांrयाकउे असलेNया माGहतीrया
संबध
ं ातील तप शल
१)नगर भम
ू ापन ेञातील मळकत पDञकांचे संगणकzकरण पण
ू  झाले असन
ू संगणकzकृत

मळकत पDञकांचे Qवतरण संबDं धत नगर भम
ू ापन अDधकार /उप अधीक भू म अ भलेख
कायालयातन
ू जनतेस केले जाते
२)रा{यातील सव गाव नकाशांचे (नगर भम
ू ापन ेञ वगळून)संगणकzकरण पण
ू  झाले असन
ू
संगणीकृत डेटा ची सी.डी. जनतेस मागणी Lामाणे जमाबंद आयूXत आsण संचालक भ म
अ भलेख म. रा{य,पूणे यांचे कायालयातन
ू जनतेस Lती गाव LतीGटXका र |.१२०/-Lमाणे
परु Qव\यात येतात.सरकार कायालयांना स'
ू दा सदरचा डेटा LMत गाव LMत GटXका र |.६०/Lमाणे परू Qव\यात येतो.

कलम ४ (१)(ख)(१५)
कायालयात उपलध सुQवधांचा तXता Lका शत करणे
अ.).

सुQवधेचा Lकार

वेळ

कायप'दती

Gठकाण

जबाबदार

त)ार

bयXती/

Mनवारण

कमचार
१

भेट\याची वेळ

सकाळी १०.०० ते

---

कायालय

साय.५.४५

कायालय

Mनयंञण

Lमख
ू

अDधकार

कायालय

Mनयंञण

Lमख
ू

अDधकार

कायालयीन वेळ
२

सच
ु ना फलकाची

--

माGहती

Ltयेक कायालयात QवQवध

कायालय

कामाची माGहती दशQवणारे
सूचना फलक लाव\यात
आलेले आहेत

३

वेबसाईट Qवषयी
माGहती

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

कायालयाचे नाव

सहायक

जनमाGहती

जनमाGहती

अDधकार

अQपलय अDधकार

अDधकार
१

उप अधीक भू म

cी. bह. बी.

cी. bह. आर.

अ भलेख, बाभळ
ू गांव

आiाम

वानखडे

Mनमतानदार २

]रXत पद
उप अधीक भू म
अ भलेख, बाभूळगांव

कलम ४(१)(ख)(१७)
उप अधीाक भू म अ भलेख,राळे गाव या कायालयाची माGहती खालल वेबसाईटवर
Lका शत कर\यात आल आहे .

www.yavatmal.nic.com

