माहतीचा अ धकार अ धनयम २००५
कलम ४ (१)

कायालय - उप अधीक भु म
अभलेख,घाटं जी
तालक
ू ा – घाटं जी िज:हा – यवतमाळ

कलम४(१)ख(२)प४(१)ख(३)
कायालय – उपअधीक भू म अ भलेख घाटं जी
या कायालयात अनस
ू राMयास येणार कायप'दती व कमचा-यांची कतOये
अ. %

कमचा-यांचे नाव

पदनाम

१.

Pी.एन.डी.लकडे

उपअधीक भू म अ भलेख

२.

Pी.आर.बी.4चकराम

मQ
ु यालय सहायक

३

Pी एस.आय.तगाले

शर1तेदार

४

Pी.एस.पी.उTतरवार

9नमतानदार-१

५

Pी.पी.सी.मनवर

9नमतानदार-२

६

Pी.एन.एम.गजभीये

छाननी लपीक

७

Pी.Oह.ए.पोजदार

दV
ू 1ती लपीक

८

कु.एल.एस.चांडोले

क9न;ठ लपीक

९

Pी<प.एस.खराटे

अ भलेखापाल

१०.

Pी.Oह.एस.मेPाम

आ.जा. लपीक

११

रDत पद

न.भ.ू लपीक

१२

रDत पद

8तीलपी लपीक

१३

Pी<प.वाय.ढवळे

भुकरमापक

१४

Pी.एन.Oह.पोहे कर

भुकरमापक

१५

Pी.ए.ए.फरकाडे

भुकरमापक

१६.

Pी.आर.एन.काझी

भक
ु रमापक

१७

Pी.डी.के.लाखकर

द\तरबंद

१८

Pीमती बी.ए.भावडे

शपाई

१९.

Pी.एस.के.वाघ

शपाई

२०

Pी.एस.जी.चOहाण

शपाई

२१

Pी.7ट.Oह.दे शव
े ार

शपाई

उपअधीक भू म अ भलेख यांची कतOय खालल8माणे
१) उपअधीक भू म अ भलेख हा िज:हा अधीक भू म अ भलेख
यां]या 9नयञणाखाल काम करल
२) िज:हा अधीक भू म अ भलेख यांना सव 8कार]या तां4ञक
बाबीम'ये दय
ु म राहल.
३) भम
ू ापक व पGररण भम
ू ापक यांनी केले:या मोजणी कामाची
तपासणी कVन 9नयंञण ठे वील आ^ण तो या कामास जबाबदार
राहल.
४) भम
ू ापण कायालयातील कामातील अचक
ु पणा व वDतीशीरपणा
याबाबत तो जबाबदार असेल.
५) कमी जा1त पञके मंजरु करल व Tया8माणे भू म अ भलेखात
वाजवी ती दV
ु 1ती कVन घेईल व Tयास जबाबदार राहल.
६) तां4ञक

बाबीम'ये

अ.भ.ू अ.यांचेकडे

येणा-या

इतर

महसल
ु

अ4धका-यांना मागदशन करे ल.
७) द`ु बण कामाची व नकाशाची तपासणी करणे, पGररणासाठa
असले:या नगर भम
ू ापनाची 7टपणी तयार कVन िज.अ.भ.ू अ
यांना सादर करल.
८) 9नमताना 8करणे ि1वकारणे व अनुषंगीक कायवाह करणे.
९) एक4ञकरण योजणेवरल त)ार अजाची चौकशी कVन त)ार
अजाचा 9नपटारा करFयास जबाबदार असेल.
१०)वषाम'ये १५० फcरतीचे 7दवस आ^ण ५५ राञीचे मुDकाम सा'य
करणेचे आहे .
११)शासनाकडील पGरपञके तसेच
यांचेकडील

पGरपञकाMवये

म.जमाबंद

वेळोवेळी

कायवाह व कामकाज करFयाचे आहे .

आयुDत

7दले:या

, पणे

सच
ु ने8माणे

उपअधीक भू म अ भलेख कायालयातील शर1तेदार या
पदाची कतOये
१. भूकरमापकाचे सव 8कार]या मोजणी कामाची २० / तपसणी करणे.
२. गावठाण पGररण भम
ू ापक यांचे मोजणी / पन
ु <वलोकन कामाचे २० / 8माणे
तपासणी करणे.
३. अपील 8करणे कोट 8करणे सी.पी.सी.ची नोटस(तां4ञक <वभागाकडील )
इTयाद 8करणे हाताळणे.
४. वर;ठ कायालयाचे सभेची मा7हती संबंधीत शाखेकडून तयार कVन घेवन
ु
सादर करणे.
५. आंतरराdय समा /8शासकcय समा टोपो शटस तपासणी कeण सादर करणे.
६. 8ादे शीक फेरबदलाबाबत पञOयवहार.
७. वा<षक तु /<पके अहवाल तयार कeन संबं4धत <वभागाकडे सादर करणे.
८. पGर<वा4धन अ4धकार (महसल
भू म अ भलेख ) यांचे 8 शण फाईल
ु
हाताळणे.
९. लपीक / 9नमतानदार यांचे द\तर तपासणीचे फाईल हाताळणे.
१०. कमी – जा1त पञक तयार करणे.
११. पन
ु मfजणी योजनेतील मोजणी झालेल सदोष असलेल गावे तपासणी कeन
अ भलेख अदयावत करणे.
१२. महसल
अ4धकार / कमचार यांना अ भलेखांचे व इतर 8 शण दे णेचे
ु
कतOय पार पाडणे.
१३. कायालयीन मा सक सभेची Oयव1था करणे. सभेचे कायवTृ तांत

लहणे व

वर;ठ कायालयाकडे सादर करणे.
१४. भू म अ भलेख अहता परा व सेवा 8वेशोTतर परा, उजळणी वग इ.
बाबतची माहती ठे वणे व न1ती हाताळणे
१५. उपअधीक भू म अ भलेख यांचे कायालयातील कमचा-यांना कामांचे वाटप
करणे ,केलेले काम जमा कeन घेणे अ भलेखागारात ठे वणेची Tयांची
जबाबदार राहल.
१६. उपअधीक भू म अ भलेख हे ठरवन
ू दे तील ती कामे/ कतOये पार पाडणे.

नमतानदार %माक १ यांची कत(ये
१. कोट वाटप, कोट क मशन 8करणात मोजणी, सलंग वाटप व Tयासंबंधी पञाOयवहार करणे.
२. मोजणी वरल त)ार अजावर चौकशी कeन अहवाल सादर करणे/9नटपारा करणे.
३. भम
ू ापक / छाननी लपीक यांचे माहेवार तयार करणे.
४. मोजणी 8करणाचा वा<षक जंगल काय)म व बरसात कामाचा वा<षक काय)म तयार कeन
सादर करणे
५. पोट7ह1सा त)ार अजावरल चौकशीचे काम व 81ताव तयार करणे.
६. भस
् पञकाबाबतची नiदवह संधारण करणे, 8करणे
ू ंपादन व भस
ू ंपादन Oय9तरDत कमी जासत
वाटप करणे, कमी जा1त पञक मंजरू कeन घेण,े कमी जा1त पञकाची एक 8त संबध
ं ीत
तह सलदार व एक 8त अ भलेखागारात आकारबंदास

शवणेसाठa पाठ<वणे व कमी जा1त

पञका संबध
ं ी पञOयवहार.
७. एक4ञकरण योजणेवरल त)ार अजाची चौकशी करणे, श'
ु दपञक दe
ु 1ती योजनेची कागदपञे
तयार करणे.
८. पयव
े क यांनी वषाम'ये १२० 7दवस फcरतीचे 7दवस व ८० राञीचे मुDकाम सा'य करणेचे
आहे .
९. उपअधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे / कतOये पार पाडणे.

नमतानदार %मांक २ यांची कतवये्
१. नगर भम
ू ापण दe
ु 1तीचे 81ताव तयार कeन वGर;ठाकडे सादर करणे.
२. पGररण भम
ू ापक यांचे कामाचा वा<षक काय)म तयार कeन सादर करणे.
३. पGररण भम
ू ापक यांचे द\तराचे तपासणी कeन काढले:या 7टपणीचे अनुपालन अहवाल 8ा\त
कeन घेणे व पञOयवहार करणे
४. पGररण भम
ू ापक यांचेएक4ञत माहे वार तयार करणे
५. पGररण भम
ू ापक यांची अजा8माणे चौकशी कeन 81ताव तयार करणे व सादर करणे तसेच
पन
 ोजणी दब
 ा कeन घेणे
ु म
ू ापकाकडून पत
ु त
ू ार कामाची भम
६. पन
 ोजणी योजनेची श:लक असले:या गांवा]या पन
 ोजणी कामाची तपासणी
ु म
ु म
७. पयव
े क यांनी वषाम'ये १२० jफरतीचे 7दवस व ८० राञीचे मुDकाम सा'य करणेचे आहे
८. द`ु बण मोजणी काम करणे
९. उप अधीक भू मअ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतOये पार पाडणे

प*ररण भम
ू ापक यांची कत(ये
१

1वयंसच
ू ी प'दतीनुसार अ भलेख ठे वणे

२

बार9नशी <वहत नमूMयात ठे वणे

३

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

४

नगर भम
ू ापन हददतील शेती भम
ू ापन )माकांचीकमी पञके धरका 1वतंञ ठे वणे

५

नगर भम
ू ापन हददतील भम
ू ापक )मांकाची 7टपणे ठे वणे

६

पन
ु <वलोकन काम <वहत पGरमाणानस
ू ार सा'य करणे

७

द`ु बण दगडांची पाहणी करणे

८

समयाTतर श:
ू क नो्ंदवह अदयावत ठे वणे

९

नगर भम
ू ापन योजनेनूसार अ भलेख दe
ू 1त करणे

१० पोट7ह1सा नiदवह ठे वन
ू मोजणी श:
ू क वसल
ू करणे / मोजणी करणे
११ शासकcय भख
ं ा]या नiद नiदवहत अदयावत ठे वणे
ू ड
१२ दय
ू म 9नबंधकाकडून 8ा\त झाले:या नiदणी उता-यां]या नiद घेणे
१३ दव
ू लेल 8करणे 9नपटारत करणे
ू ा तट
१४ मळकतीचे सा मलकरण करणे
१५ अन4धत
ू Tयाचा अहवाल सादर करणे/नiदवह ठे वणे
ृ `बनशेती वापराची 8करणे शोधन
१६ शासकcय/नगर परषद/lाम पंचायत जागेवरल अ9त)मणाबाबतची 8करणे शोधणे/नiदवह
ठे वणे व तTसंबधी पढ
ु ल कायवाह करणे
१७ यंञ )मांकcत मळकत प4ञकांचा 7हशोब ठे वणे
१८ कायालयात जमा होणा-या रकमेचा 7हशेब ठे वणे
१९ गाव नमन
ू ा न. २,३,४ पGररीत करणे
२० अ भलेखा]या नकला पर<वणे
ू
२१ नगर भम
ं ाने भम
ू ापनाचे अनूषग
ू ापन 9नयम पिु 1तकेत <वहत केले:या कायप'दतीनस
ू ार
अनुष4ं गक कतOये पार पाडणे
२२ गावठाणातील

मळकतीचे

तसेच

नगर

भम
ू ापन

पGरसीमेतील

मळकतीचे

उपयोगातील

बदला8माणे व dया मळकतीचे `बनशेती सा-याची मुदत संपलेल असेल अशा मळकतीवर
8मा^णत दरा8माणे `बनशेती सारा आकारणी कeन महसल
ू खाTयाकडे 81ताव सादर करणे
२३

नगर भम
ू ापन पGर समेतील

मळकतीचा/नगर भम
ू ापन पGर समेचा सTता 8कारवार ेञ व

आकाराचे तेरज काढणे व 89त वषk होणा-या कमी जा1त पञका8माणे ३१ जल
ू ै पूवk तेरज
काढून सादर करणे
२४ उप अधीक भू मअ भलेख यांचे 9नदे शा8माणे कामकाज करणे

कन-ठ लपीक यांची कत(ये
१ पगार, 8वास भTता,अ4lम मधन
ू आकि1म

क खच व इतर सव 8कारची `बले तयार

करFयाचे काम व Tयासंबध
ं ी]या नiदवहया तयार करणे पञOयवहार करणे
२ जडसंlह नiदवह संधारण करणे व पञOयवहार करणे
३ लेखन सामl
ू ी/4चञकला व1त/ू <वशेष फॉम बाबतचे वाटप करणे व 7हशोब ठे वणे
४ वग ४ चे गणवेश /कापडी/छञीबाबतचे मागणी पञक तयार करणे, वाटप करणे,
नiदवह संधारण करणे
५ भ<व;य 9नवाह 9नधी अजा8माणे मंजूरचे आदे श कeन `बल तयार करणे व 7हशोब
ठे वणे
६ वग ४ चे भ<व;य 9नवाह 9नधी]या नोदं वहया संधरण ठे वणे
७ कायालयीन व पGररण भम
ू ापकांचे कायालयीन भाडे 81ताव तयार करFयाचे काम
८ लेखा पGरण अहवाल
९ लेखा संबध
ं ीचे 9नयतकालन <ववरण
१० उप अधीक भू मअ भलेख यांचे 9नदे शा8माणे कामकाज करणे

आवक जावक लपीक यांची कत(ये
१ कायालयात येणार डाक 8ा\त कeन घेणे
२ आवक जावक नiदवहया संधारण करणे व वाटप नiदवह ठे वणे
३ 9नयतकालन नiदवह संधारण करणे
४ पो1टा]या 9तकcटांचा 7हशोबांची नiदवह संधारण करणे
५ रचना व कायप'दती अंतगत नiदवहया संधारण करणे व अदयावत ठे वणे
६ लेखन सामl
ू ी/4चञकला व1त/ू <वशेष नमण
ू ा/<वहत नमन
ू ा मागणी पञ तयार कeन
अदयावत ठे वणे
७ सव संकलनाचे काय<ववरण पंजीचे गोषवारा रिज;टर तयार कeन अदयावत ठे वणे.
८

उप अधीक भू मअ भलेख यांचे 9नदे शा8माणे कामकाज करणे

0तल1पी लपीक उतारा कारकून यांची कत(ये
१ 8ा\त अजानूसार सव योजनावरल अ भलेखा]या नकला तयार करणे
२ कायालयीन कामासाठa अ भलेखा]या नकला तयार करणे
३ नकला संबध
ं ी सव नiदवहया ठे वणे
४ 8ा\त नकले]या अजानूसार अ भलेखावeन खाञी कeन 9नयमानूसार नकले]या फc ची
रDकम अजावर नेांदवन
े डे पावती दे णेसाठa पाठ<वणे
ू मुQयालय सहायक यांचक
५ सव 8कार]या पोट7ह11यांचे 9न.<व.तयार करणे व सादर करणे
६ पोट7ह1सा मोजणी 8करणा]या नiदवहया तयार करणे व अदयावत ठे वणे
७ पोट7ह1सा कामी सव पञOयवहार
८ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतOये पार पाडणे

द2
ु 3ती लपीक यांची कत(ये
१ पन
 ाजणी / एक4ञकरणाबाबतचे अ भलेख दe
ं ी 8ा\त त)ार अजाची
ु म
ु 1ती संबध
नiदवह ठे वणे, 8करण चौकशीसाठa दे णे चौकशी अहवाल व संबध
ं ीत कागदपञे 8ा\त
कeन घेणे आ^ण 81ताव पGर;ठ कायालयास सादर करणे तसेच Tया संबध
ं ीचा
पञOयवहार
२ दe
ु 1ती आदे शाची नiदवह ठे वणे /8ा\त आदे शानस
ू ार तलाठa व कायालयीन अ भलेख ्
दe
ु 1त करणे तTसंबधी पञOयवहार करणे
३ पन
 ाजणी / एक4ञकरण यांजणेचे सव 8कारचे 8गती <ववरण तयार कeन सादर
ु म
करणे
४ पन
 ोजणीची सनद फc वसूल संबंधी नiदवह ठे वणे,अहवाल सादर करणे, गावांचे
ु म
मागणी पञका संबध
ं ी पञOयवहार करणे
५ पन
 ाजणी / एक4ञकरण योजणेचे अपण
ु म
ू  व सदोष कामासंबधी पञOयवहार करणे व
कामाची माहती ठे वणे



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

अभलेखापाल
१ कायालयीन अ भलेखागार सांभाळणे
२ तालD
े र राहल
ू यातील सव गावा]या <व<वध योजणा अ भलेखांचा कायभार Tयांचव
३ अ भलेखासंबध
ं ी सव नiदवहया व पञOयवहार व अ भलेख दे वाण घेवाणाचे काम
४ अ भलेख वा<षक तपासणी फाईल तपासणे
५ भूसप
ं ादनOय9तरDत कमी जा1त पञक/भूसप
ं ादनातील कमी जा1त पञक आकारबंदाला
शवणे
६ छापील नकाशा]या 7हशोबाची नiदवह ठे वणे
७ \लॅ ि1टकcकरण/लॅ मनेशन/बायpडंग इTयाद कामे व पञOयवहार
८ तालक
ू ा नकाशा व lाम नकाशे छपाईसाठa पाठ<वणे व Tयाबाबतचा पञOयवहार
९ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतOये पार पाडणे

सट1एस लपीक
१ शहर/गावठाण/नागर भम
ं धी सव 8कारचे 8गती <ववरण तयार कeन
ू ापन कामाचेसब
सादर करणे
२ नगर भम
ं ीचा सव 8कारचा पञOयवहार
ू ापन संबध
३ नगर भम
ू ापन/ गावठाण दe
ु 1तीबाबत 8ा\त झाले:या 8करणासाठa नiदवहया तयार
करणे, दe
ं ीतांना दe
ु 1ती 8करणे नiद<वणे व संबध
ु 1ती 81ताव सादर करणेस दे णे व
आदे शा8माणे दe
ु 1तीची कायवाह बाबत पञOयवहार करणे
४ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतOये पार पाडणे

भक
ू रमापक १
१ मोजणी 8करणे सव 8कारची (कोट क म

शन /वाटप वगळून)

२ बरसात काम
३ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतOये पार पाडणे

४

भक
ू रमापक २

१ पोट 7ह1सा मोजणी 8करणे
२ बरसात काम (आकरफोड वगैरे)
३ चौकशी कामा]या नोटसा काढणे
४ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतOये पार पाडणे

भक
ू रमापक ३
१ भूसप
ं ादन मोजणी 8करणे
२ बरसात काम (कमी जा1त पञक)
३ उप अधीक भू म अ भलेख हे वेळोवेळी ठरवन
ू दे तील ती कामे/कतOये पार पाडणे

भक
ू रमापक ४
१ पन
 ोजणी योजणेतील मोजणी काम
ु म
२ पन
 ोजणी/एक4ञकरण त)ार अज 9नपटारा करणे
ु म
३ पन
 ोजणी बरसात काम
ु म



४ शासकcय ज मनीवरल अ9त)मणे,अ9तरDत 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/कतOये पार पाडणे

द7तरबंद
१ अ भलेखागारातील गावची द\तरे Oयवि1थत लावन
ू ठे वणे
२ फाटलेल कागदपञे Oयवि1थत 4चकटवन
ू ती द\तरात ठे वणे
३ फाटले:या नiदवहया, बूके, मोजणी आलेख Oयवि1थत 4चकटवन
ू व लावन
ू ते शवन
ू
अ भलेखागारात ठे वणे

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

7दवस/तास

जबाबदार अ4धकार

त)ार

पण
ू 

9नवारण

अ4धकार

करFयासाठa
१

नDकल परु <वणे
१) मळकत प4ञका

१ 7दवस

उप

अधीक

भू म िज:हा

अ भलेख/न.भ.ू अ.
ब)नकाशा,जबाब,ि1कम,फाळणी

३ 7दवस

इतर अ भलेख
क)अपील 9नणया]या नकला

उप

अधीक

भू म अ भलेख
भू म िज:हा

अ भलेख/न.भ.ू अ.
३ 7दवस

अधीक

अधीक

भू म अ भलेख

संबध
ं ीत िज:हा अधीक भू म उपसंचालक
अ भलेख/कायालय

भू मअ भलेख

अधीक(उ.स.भ.ू अ.कायालया
कGरता)
ड)अपील 9नणया]या नकला

३ 7दवस

संबध
ं ीत

उपसंचालक

भू म जमाबंद

अ भलेख

आयूDत

आ^ण

संचालक

भू म

अ भलेख

म.राdय

पण
ू े

कायालय
२

मोजणी कeन क 8त परू <वणे
अ)अ9ततातडी मोजणी 8करणे

ब)तातडी मोजणी 8करणे

२ म7हने

३ म7हने

उप

अधीक

भू म िज:हा

अधीक

अ भलेख

भू मअ भलेख

उपअधीकभू म अ भलेख

िज:हा

अधीक

भू म अ भलेख
क)साधारण मोजणी 8करणे

६ म7हने

उप

अधीक

अ भलेख

३

फेरफार नiद
(<ववादl1त नस:यास)

१ म7हना

उप
अ भलेख

भू म िज:हा

अधीक

भू म अ भलेख
अधीक

भू म िज:हा

अधीक

भू मअ भलेख

कलम ४(ख)(ब)(पाच)
नमन
ू ा (अ)
कामाशी संबधीत 9नयम/अ4ध9नयम
अ.). सूचना पञकानूसार 7दलेले 9नयम )मांक व वष
<वषय
१

(अस:यास)

मोजणी

महारा;ट̂ जमीन महसूल अ4ध9नयम १९६६ चे 8करण
९ मधील कलम १३२ ते १४१ म'ये मोजणी संबध
ं ी
<वहत केलेले 9नयम

२

फेरफार नiद

महारा;ट̂ जमीन महसूल अ4ध9नयम १९६६ चे 8करण
१० मधील कलम १४७ ते १५९ म'ये अ4धकार
अ भलेख अदयावतीकरण करणेकामी <वहत केलेले

३

अपील 8करणे

़

9नयम
महारा;ट̂ जमीन महसूल अ4ध9नयम १९६६ चे कलम
२४६ ते २५९म'ये अ<पलय 8ा4धकार यांना 8दान
केलेले अ4धकार

४

अ भ8ाय

नDकल परू <वणे

महारा;ट̂ जमीन महसूल अ4ध9नयम १९६६ चे 8करण
१६ मधील कलम ३२७ अंतगत नDकल परु <वणेकामी
<वहत केलेले 9नयम

कलम ४ (१) (ख) (सहा)
>वभागाकडील उपलAध महBवाची अभलेख / द3तऐवज / कागदपञे
अ) भम
ू ापन >वभाग
अ.)

अ भलेखातील कागदपञे

१.

क]चे 7टपण बक
ु

२.

पDके 7टपण बक
ु

३.

89तबक
ु

४.

स.न.ु 8माणे तयार कलेला गाव नकाशा

५.

वसलेवार बक
ु

६.

फाळणी नकाशा

७.

आकारबंद गाव नमन
ु ा नं.१

८.

मळ
ु शेत प1
ु तक व दe
ु 1ती शेत प1
ु तक

९.

गटाचा आकारबंद

१०.

ज मन एक4ञकरण योजनेचे खातेप1
ु तक ९(३) ९(४)

११.

ज मन एक4ञकरण योजनेवेळी गटबांधणी]या संदभात घेणेत आलेले
जबाब

१२.

एक4ञकरण योजनेनत
ं रचा गटाचा नकाशा

१३.

गट बांधणी जबाबनुसार संब4ं धत खातेदार यांना जागेवर कrजा 7दला
घेतला बाबतचे कrजे पावTया

१४.

मंजूर श'
ु दपञक

१५.

दe
ु 1ती योजना

१६.

पोट7ह1सा मोजणी नकाशा

१७.

गुणाकार बक
ु

१८.

आकारफोड पञक

१९.

`बनशेती मोजणी आलेख

२०.

कमी जा1त पञक

२१.

सव 8कारचे मोजणी आलेख
ब) नगर भम
ू ापन <वभाग

कलम ४ (१) (ख) (सात)
कायालयाFया प*रणामकारक कामासाठ= जनसामाGयांशी सIला मसलत कर<याची (यव3था
अ

स:ला

.

<वषय

काय8णालचे <व1तत
ृ वणन

कोणTया

पुनराव ृ

अ4ध9नयमा/9नयमा/पGरपञकाOदारे

Tतीका

)
१

ल
मोजणी

.

गावचे मुळ अ भले खाचे आधारे शेतकर आपले शेताची अगर

१.

महारा;टजमीनमहसुलअ4ध9न

संपुण शेतक-यांचे शेताची मोजणी कeन हदद]या 9नशाFया

यम १९६६ चे कलम १३५ ते

कायम करणा1तव उपअधीक भम
ू ी अ भलेख कायालयातील

१४१ .

मQ
े ी स:ला
ु यालय सहायक/उपअधीक भू म अ भलेख यांचश
मसलत करणेची Oयव1था आहे

व

१)

शासना

Tयाबाबत अ4धन1त

कडून

8ा\त

होणा-या / 7द:या जाणा-

कायालयांना तसे 9नदs श/Tयासंबंधीचे आवt यक ते सुचना फलक

या

इTयाद लावुन मागद शन
 केले जाते.

अ4धन1त

सुचना

Tयानुषंगाने
कायालयांना

मसु4चत केले जाते

२

पोट7ह1सा

गावातील स.नं.ची <वभागणी भाउ 7ह1साचे <व)cने, अकृषक

१)महारा;ट

.

मोजणी/ म

कारणाने अOयाहत होत असते. परं तू नकाशा मोजणी न

अ4ध9नयम

ळकत

करFयांत आ:याने अदयावत रहात नाह.Tया कारणाने पुढल

८२,८५,८७

प4ञका/गुंठ

भ<व;यात 9नमाण होणारे वाद संप;ु टात येणक
े रता <वभागा]या

२)शासना

वार

अंतगत

/7द:या

मोजणी/गृ

तदसंबंधीमाहती शेतक-यांना होणे1तव मा7हतीपञके/ भतींपञके

अनूषगांने

ह9नमाण

इ. काढून काय8णालची <व1तत मा7हती जनसामाMयांना व

कायालयांना सू4चत केले जाते

सं1था

संबंधीत खातेदारांना दं Fयात येते तसेच गावातील बाजाराचे

पोट7ह1सा

मोहम

राब<वFयांत

येत

अस:याचे

जमीन
१९६६

महसूल
चे

कलम

कडून

8ा\त

होणा-या

जाणा-या

सच
ू ना

Tया

अ4धन1त

सव

7दवशी जञेचे 7दवशी जनतेसस मा7हती/स:ला दे वन
ू पोट7ह1सा
मोजणी 8करणे/ मळकत प4ञका/गूंठेवार मोजणी इTयादबाबत
असे वेळोवेळी उप)म

कलम ४ (१) (ख) (सात)
धोरण तयार करFया]या jकंवा Tयाची अंमलबजावणी करणया]
ं ात लोकांशी <वचार
् या संबध
<व9नमय करFयासाठa jकं वा लोकांकडून 9नवेदने केलजाFयासाठa अि1तTवात असले:या
कोणTयाह Oयव1uाे चा तप शल
उप अधीक भू म अ भलेख कायालयाकडे अनेक सं1था/OयDतीकडून/लोक89त9नधीकंडून सूचना
8ा\त होत असतात Tयंची तपासणी कeन आपtयक अस:यास Tयानूसार धोरणाTमक 9नणय
घेणेसाठa शासनाकडे 81ताव सादर केले जातात.

कलम ४ (१) (ख) (८)
आपला एक भाग vहणून jकं वा स:ला दे Fया]या 8योजनासाठa vहणून घ7टत केले:या दोन
jकवा अ4धक OयाDती]या

मळून बनले:या मंडळाचे, पGरषदाचे,स मTयां]या आ^ण अMय

9नकांलांचे <ववरण आ^ण Tया मंडळा]या पGरषदां]या आ^ण अMय 9नकाला]या बैठकc
लेाकांसाठa ख:
ू या आहे त jकंवा कसे अशा बैठकcची कायवTते जनतेला पहावयास मळFयाजोगी
आहे त jकंवा कसे याबाबतचे <ववरण

कलम४(१)(ख)(९)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख,घाटं जी कायालयातील कमचा-यांची
नदN शका
कमचार1 आ3थापना तOता
)

कमचा-यांचे नाव

पदनाम

१.

Pी.एन.डी.लकडे

उपअधीक भू म अ भलेख

२.

Pी.आर.बी.4चकराम

मQ
ु यालय सहायक

३

Pी एस.आय.तगाले

शर1तेदार

४

Pी.एस.पी.उTतरवर

9नमतानदार १

५

Pी.पी.सी.मनवर

9नमतानदार २

६

Pी.एन.एम.गजभीये

छाननी लपीक

७

Pी.Oह.ए.पोजदार

दV
ू 1ती लपीक

८

कु.एल.एस.चांडोले

क9न;ठ लपीक

९

Pी<प.एस.खराटे

अ भलेखापाल

१०.

Pी.Oह.एस.मेPाम

आ.जा. लपीक

११

रDत पद

न.भ.ू लपीक

१२

रDत पद

8तीलपी लपीक

१३

Pी<प.वाय.ढवळे

भक
ु रमापक

१४

Pी.एन.Oह.पोहे कर

भुकरमापक

१५

Pी.ए.ए.फरकडे

भक
ु रमापक

१६.

Pी.आर.एन.काझी

भुकरमापक

१७

Pी.डी.के.लाखकर

द\तरबंद

१८

Pीमती बी.ए.भावडे

शपाई

१९.

Pी.एस.के.वाघ

शपाई

२०

Pी.एस.जी.चOहाण

शपाई

२१

Pी.7ट.Oह.दे शव
े ार

शपाई

कलम ४ (१) (ख) (१०)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख,घाटं जी कायालयातील कमचा-यांची
नदN शका

कमचार वेतन तDता
अ. %

कमचा-यांचे नाव

वेतन बॅड

१.

Pी.एन.डी.लकडे

९३००-३४८००-५४००

२.

Pी.आर.बी.4चकराम

९३००-३४०००-४४००

३

Pी एस.आय.तगाले

९३००-३४०००-४४००

४

Pी.एस.पी.उTतरवार

९३००-३४०००-४२००

५

Pी.पी.सी.मनवर

९३००-३४०००-४२००

६

Pी.एन.एम.गजभीये

५२००-२०२००-२४००

७

Pी.Oह.ए.पोजदार

५२००-२०२००-२४००

८

कु.एल.एस.चांडोले

५२००-२०२००-२४००

९

Pी<प.एस.खराटे

५२००-२०२००-२४००

१०.

Pी.Oह.एस.मेPाम

५२००-२०२००-२४००

११

रDत पद

५२००-२०२००-२४००

१२

रDत पद

५२००-२०२००-२४००

१३

Pी<प.वाय.ढवळे

५२००-२०२००-२४००

१४

Pी.एन.Oह.पोहे कर

५२००-२०२००-२४००

१५

Pी.ए.ए.फरकडे

५२००-२०२००-२४००

१६.

Pी.आर.एन.काझी

५२००-२०२००-२४००

१७

Pी.डी.के.लाखकर

४४४०-२७४४०-१६००

१८

Pीमती बी.ए.भावडे

४४४०-२७४४०-१६००

१९.

Pी.एस.के.वाघ

४४४०-२७४४०-१६००

२०

Pी.एस.जी.चOहाण

४४४०-२७४४०-१६००

२१

Pी.7ट.Oह.दे शव
े ार

४४४०-२७४४०-१६००

कलम ४ (१)(ख)(११)
कायालय - उप अधीक भू म अभलेख,घाटं जी

सव योजनांचा तपशल 03ता>वत खच व अथसंकIपीय खच दश>वणारा तOता

अ.)ं

योजना

अथसंक:पीय तरतूद

१

वेतन

४५,००,०००/-

२

8वास भTता

१,००,०००/-

३

कायालयीन खच

६०,०००/-

४

<वज व दरू 'वनीवरल खच

५०,०००/-

कलम ४ (१)(ख)(१२)
अथसहाय काय)मा]या अंमलबजावणीची रत तसेच वाटप केले:या रकमा आ^ण अशा
काय)मां]या लाभाथkचा तपशील
रा;टय भू म अ भलेख आधू9नjककरण काय)माची अंमलबजावणी क>? शासना]या
भूसध
ं ारण <वभाग,lामीन <वकास मंञालय कडील मागदशक तTवा8माणे केलजाणर असन
ू ती
http://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.inया संकेत1uाळावर उपलrध आहे .

कलम ४ (१)(ख)(१३)
dया OयDतींना सवलती,परवाने jकंवा 8ा4धकार पञे 7दलेल आहे त अशा OयDतींना तप शल
रा;टय भू म अ भलेख आधू9नकcकरण काय)म अंतगत खच करFयात येणारा 9नधी
8Tय OयDतीवर खच करFयात येणार नसन
ू तो ज मनी <वषयक अ भलेखांचे
संगणकcकरण/आधू9नjककरण या बाबीवर खच करFयात येणार आहे .

कलम ४ (१)(ख)(१४)
इलेDटॉ9नक 1वeपात Tयास उपलrध असले:या jकंवा Tयां]याकउे असले:या मा7हती]या
संबध
ं ातील तप शल
१)नगर भम
ू ापन ेञातील मळकत प4ञकांचे संगणकcकरण पण
ू  झाले असन
ू संगणकcकृत

मळकत प4ञकांचे <वतरण संब4ं धत नगर भम
ू ापन अ4धकार /उप अधीक भू म अ भलेख
कायालयातन
ू जनतेस केले जाते
२)राdयातील सव गाव नकाशांचे (नगर भम
ू ापन ेञ वगळून)संगणकcकरण पण
ू  झाले असन
ू
संगणीकृत डेटा ची सी.डी. जनतेस मागणी 8ामाणे जमाबंद आयूDत आ^ण संचालक भ म
अ भलेख म. राdय,पूणे यांचे कायालयातन
ू जनतेस 8ती गाव 8ती7टDका र e.१२०/-8माणे
परु <वFयात येतात.सरकार कायालयांना स'
ू दा सदरचा डेटा 89त गाव 89त 7टDका र e.६०/8माणे परू <वFयात येतो.

कलम ४ (१)(ख)(१५)
कायालयात उपलrध सु<वधांचा तDता 8का शत करणे
अ.).

सु<वधेचा 8कार

वेळ

कायप'दती

7ठकाण

जबाबदार

त)ार

OयDती/

9नवारण

कमचार
१

भेटFयाची वेळ

सकाळी १०.०० ते

---

कायालय

साय.५.४५

कायालय

9नयंञण

8मख
ू

अ4धकार

कायालय

9नयंञण

8मख
ू

अ4धकार

कायालयीन वेळ
२

सुचना फलकाची

--

मा7हती

8Tयेक कायालयात <व<वध

कायालय

कामाची मा7हती दश<वणारे
सूचना फलक लावFयात
आलेले आहेत

३

वेबसाईट <वषयी
मा7हती

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

कायालयाचे नाव

सहाwयक

जनमा7हती अ4धकार अ<पलय अ4धकार

जनमा7हती
अ4धकार
१

उप अधीक भू म

Pी.पी.सी.मनवर

Pी.आर.`ब.चीकराम

Pी.एन.डी.लकडे

अ भलेख, घाटं जी

9नमतानदार-२

मुQयालय सहाwयक

उप अधीक भू म
अ भलेख,घाटं जी

कलम ४(१)(ख)(१७)
उप अधीxाक भू म अ भलेख,घाटं जी या कायालयाची मा7हती खालल वेबसाईटवर 8का शत
करFयात आल आहे .
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