
 

महारा   शासन  

 

 
मािहतीचा अिधकार – २००५  

िवभागीय आयु  त कायालय, अमरावती  
( भसूधुार शाखा  )  

०१ ते १७ बाबीिनहाय मािहती  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम ४ (१) (b) (i)  
िवभागीय आयु  त कायालय, अमरावती येथील भूसुधार शाखेचा कामांचा आिण कत  यांचा 

तपशील  

१ शाखचेे नाव  भूसुधार शाखा, िवभागीय आयु  त कायालय 
अमरावती.  

२ संपुण प  ता कॅ  प, जनुा बायपास रोड, अमरावती  
३ कायालय मुख  िवभागीय आयु  त, अमरावती  
४ कोण  या खा  या  या अतंगत ह ेकायालय आहे? महसूल व वन िवभाग मं ालय मुबंई 
५ कामाचा अहवाल कोण  या कायालयाकडे सादर 

केला जातो ?  
महसूल व वन िवभाग मं ालय मुबंई 

६ काय े   अमरावती िवभाग  
(अमरावती,अकोला,बुलडाणा,यवतमाळ व 
वािशम ) 

७ िविश  ट काय  महाराज  व अिभयान, ई फेरफार ई चावडी, ई-
पीक पाहणी (mobile app), ७/१२ सगंणीकरण  
महारा   शेतजमीन ज.धा.क.म. १९६१, 
वनह  क अिधिनयम २००६ सुधारीत िनयम 
२०१२, कुळविहवाट, तुकडेबंदी, महारा   
अनुसूचीत जमात ना जमीन  यािपत 
कर  यासाठी अिधिनयम १९७४ कायदयाच े
अमंलबजावणी िवषयक कामे. तलाठी 
आ  थापना, कोतवाल आ  थापना,  ई.   

८ िवभागाच े  यये/धोरण  वरील माणे िवषयांक त ा  त त ार चे 
िनरसरण करण.े  

९ सव सबंं िधत कमचारी  अ.का.१, अ.का.२, किल.१, किल.२ 
१० कायालयीन वळे आिण दरु  वनी मांक सकाळी १० ते सायंकाळी ६.००  

०७२१- २६६४८८५  
ईमेल – aclr.amravati@gmail.com 

११ सा  तािहक सु ी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी  शिणवार व रिववार  
 

mailto:aclr.amravati@gmail.com


कलम ४ (१) (b) (i)  
भुसूधार शाखचेा संरचनचेा त  ता  

 

िवभागीय आयु  त 
 

 

 

उपआयु  त (महसूल) 
 

 

 

सहा यक आयु  त 
(भूसुधार) 

 

 

अ  वल कारकून - १ अ  वल कारकून – २ 
    

 

िलपीक टंकलेखक १ िलपीक टंकलेखक २ 
 

 

िशपाई 
 



कलम ४ (१) (b) (i)  
भूसुधार शाखेची  येय धोरणे, कामाचे  िव  ततृ  व प व उपल  ध सेवा  

१. अनुसू िचत जाती व इतर पारंपारीक वनिनवासी (वनह  क) अिधिनयम २००६ िनयम २००८ व 

सुधारणा िनयम २०१२ अतंगत कामकाज 

२. आिदवासी ते गैर आिदवासी जिमन िव  परवानगी करणांसंबंधी कामकाज 

३. महारा   शेतजमीन (ज.धा.क.म)१९६१ संबंधी कामकाज 

४. मुंबई कुळविहवाट व शेतजमीन अिधिनयम १९५८ सबंधी कामकाज 

५. महारा   अनुसू िचत जमात ना जमीन  यािपत कर  यासाठी अिधिनयम १९७४ सबंधी 

कामकाज 

६. तुकडे बंदी कायदयाचे अनषुंगान ेकामकाज 

७. तलाठी/मंडळ अिधकारी यांना मािनव िदनांक मंजरु करणे  

८. महारा   नागरी सेवा िनयम १९८१ च ेकलम १७ अतंगत अपील करणे  

९. तलाठी आ  थापना- बदली, र  त पद,े तलाठी िश ण ई.तलाठी साझा 

१०. आदश तलाठी पु र  कार  

११. पैसेवारी  

१२. कोतवाल आ  थापना  

१३. महाराज  व अिभयान सिनयं ण  

१४. ई फेरफार ई चावडी सिनयं ण  

१५. ७/१२ सगंणीकरण सबंंधीत कामे  

१६. अिभलेख  कॅिनंग संबं िधत कामे  

१७. दु  काळ (पाणी टंचाई व चारा टंचाई)  

१८. ई-पीक पाहणी (Mobile app) संबंधीची कामे  

१९. दवे  थान इनाम जमीनी बाबत 

२०. व  फ जमीनी बाबत  

२१. भुदान जमीनी बाबत  

 



कलम ४ (१) (b) (i)  नमुना ‘क’ 
भुसूधार शाखेतील अिधकारी कमचारी यां  या अिधकार क ा  

 
क 

अ.  अिधकार पद आ रि्थक अिधकार संबं िधत कायदा/िनयम/आदशे राजप   शेरा  
िनरंक 
ख 

अ.  अिधकार पद शासिनकअिधकार संबं िधत कायदा/िनयम/आदशे राजप   शेरा  
     

ग 
अ.  अिधकार पद फौजदारी अिधकार  संबं िधत कायदा/िनयम/आदशे राजप   शेरा  

िनरंक 
घ  

अ.  अिधकार पद अध  याियक अिधकार संबं िधत कायदा/िनयम/ 
आदशे राजप   

शेरा  

 िवभागीय 
आयु  त  

१. म.ना.से.१९७९ अतंगत 
िनयम १९ अ  वये अपील 

करणात िनणय दणे.े 
२. वनह  क अिधिनयम 

२००६ सुधारीत िनयम 
२०१२ 

म.ना.से.१९७९ िनयम २३ 
अ  वये 
 
कलम ६ ए नुसार अपील    

करणात िनणय दणेे   

 

 अपर आयु  त  महारा  शेतजमीन (ज.धा.क.म) 
१९६१ कलम ४५(ए)  नुसार 
दाखल पुनिवलोकन करणात 
िनणय दणेे  

महारा  शेतजमीन 
(ज.धा.क.म) १९६१ कलम 
४५ ए नुसार 

 

य 
अ.  अिधकार पद  यायीक अिधकार संबं िधत कायदा/िनयम/आदशे राजप   शेरा  

 
िनरंक 

 



भूसुधार शाखेतील अिधकारी व कमचारी यांची काय व कत  ये यांचा तपिशल  
कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना “ख” 

 
“क” 

आिथक कत  य े
 

अ.  पदनाम  कोण  या कायदया/िनयम/शासन िनणय/प रप कानुसार  
१. सहा यक आयु  त िनरंक 

“ख” 
शासिनक कत  य े

अ.  पदनाम  कोण  या कायदया/िनयम/शासन िनणय/प रप कानुसार  
१. िवभागीय आयु  त  १. अनुसू िचत जाती व इतर पारंपारीक वनिनवासी (वनह  क) 

अिधिनयम २००६ िनयम २००८ व सुधारणा िनयम 
२०१२ अतंगत कलम ६ (ए) नसूार िवभाग  तरीय सिमती 
अ  य  (अपीलीय अिधकारी) 

२. िज  हािधकारी यांचे कडून ा  त आिदवासी ते िबगर  
आिदवासी जमीन िव   ताव अिभ ायासह 
शासनाकडे पाठिवण.े 

३. महाराज  व अिभयान, ई फेरफार ई चावडी, ई-पीक पाहणी 
(mobile app), ७/१२ संगणीकरण सं िनयं ण  

४. महारा   शेतजमीन ज.धा.क.म. १९६१, कुळविहवाट, 
तुकडेबंदी, संिनयं ण 

५. मंडळ अिधकारी/तलाठी यांना मािनव िदनांक मंजरु करण.े  
६. आदश तलाठी पु र  कार जािहर करण े
७. िवभागाची पसैेवारी जािहर करण.े  

२. सहा यक आयु  त १. भुसूधार शाखे  या दनैं िदन कामाचे पयवे णाचे व 
िनयं णाचे सव अिधकार  

२. महाराज  व अिभयान, ई फेरफार ई चावडी, ई-पीक पाहणी 
(mobile app), ७/१२ संगणीकरण अहवाल तपासनू 
शासनास सादर करणे   

३. महारा   शेतजमीन ज.धा.क.म. १९६१, वनह  क 



अिधिनयम २००६ सुधारीत िनयम २०१२, कुळविहवाट, 
तुकडेबंदी, महारा   अनुसूचीत जमात ना जमीन  यािपत 
कर  यासाठी अिधिनयम १९७४ कायदयाच े
अमंलबजावणी िवषयक कामे.  मािसक अहवाल तपासून 
शासनास सादर करण,े तलाठी आ  थापना, कोतवाल 
आ  थापना, िवषयक त ारीचे िनराकरण करण,े 
िवभागाची पसैेवारी तपासून मा.आयु  त याचंे कडे सादर 
करण.े   

४. मािहतीचा अिधकार अिधिनय २००५  अ  वये थम 
अिपलीय ािधकारी (भूसुधार)  हणून काम करण.े 

३ 
 

अ  वल कारकून ०१ १. अनुसू िचत जाती व इतर पारंपारीक वनिनवासी (वनह  क) 
अिधिनयम २००६ िनयम २००८ व सुधारणा िनयम 
२०१२ अतंगत प  यवहार व मािसक अहवाल तयार 
करण.े  

२. आिदवासी ते गैर आिदवासी जिमन िव  परवानगी 
करणांसंबंधी  ताव तपासून मा.सहा यक आयु  त यांना 

सादर करणे  
३. महारा   शेतजमीन (ज.धा.क.म)१९६१ संबंधी 

प  यवहार त ार चा िनपटारा करण,े कलम ४५ (ए) 
अतंगत दाखल पुन रि्वलोकन करण मा.अपर आयु  त 
यांचे कडे सादर करणे  

४. मुंबई कुळविहवाट व शेतजमीन अिधिनयम १९५८ सबंधी 
त ार चा िनपटारा  

५. महारा   अनुसू िचत जमात ना जमीन  यािपत 
कर  यासाठी अिधिनयम १९७४ सबंधी मािसक अहवाल 
िज  हयाकडून संकलीत क न शासनास सादर करण.े  

६. तुकडे बंदी कायदयाचे अनषुंगान े ा  त त ार चा िनपटारा 
करणे  

७. तलाठी/मंडळ अिधकारी यांना मािनव िदनांक मंजरु करणे 
संबंधी  ताव तयार क न मा.सहा यक आयु  त यांच े
कडे सादर करणे   



८. महारा   नागरी सेवा िनयम १९८१ च ेकलम १७ अतंगत 
अपील करणे मा. िवभागीय आयु  त याचंे कडे सादर 
करण.े  

९. सहा यक मािहती अिधकारी  हणून काम करण.े 
१०.अपीलीय अिधकारी यांना  ततुकार  हणून काम पाहणे. 

     ११.मा.महारा   शासक य  यायािधकरण/ 
मा.उ  च  यायालय/ मा.महसूल मं ी यांच ेकडे दाखल 
अपील करणांसबंधी कामकाज हाताळण.े 

 अ  वल कारकून ०२  १. पैसेवारी अहवाल िज  हयाकडून संकलीत क न 
िवभागाचा पसैेवारी अहवाल मा.आयु  त यांचेकडे सादर 
करण.े  

२. तलाठी/मंडळ अिधकारी यांच ेबदलीबाबत न  ती 
३. तलाठी र  त पदाबाब तची न  ती हाताळण े
४. तलाठयांच ेअ  थायी पदांचे मुदतवाढीचा  ताव 

शासनास सादर करणे  
५. तलाठी/मंडळ अिधकारी वदैयक य दयेकांची करणे 

िनकाली काढण.े 
६. आदश तलाठी पु र  काराबाबत न  ती.  
७. तलाठी िश णाबाबत न  ती. 
८. तलाठी साझा पनरचनाबाबत न  ती हाताळण े 
९. कमचा-यांचे रजा बदली या बाबत  या न दी व 

प  यवहार.  
 िलपीक टंकलेखक १  १. महाराज  व अिभयान राबिवण,े मािसक अहवाल 

शासनास सादर करणे  
२. ई-फेरफार, ई चावडी संबं िधची काम ेपाहण े 
३.  कॅिनंग स ंबं िधची मािहती अदयावत करणे  
४. िज  हा आदश त  ता या संबधीची मािहती  
५. कृिष गणनेसंबंधीची काम े
६. ई-पीक पाहणी (mobile app),  
७. ७/१२ सगंणीकरण 
८. खरीप दु  काळ  



 िलपीक टंकलेखक २  १. भूसुधार शाखते ा  त डाक न दिवणे  
२. भुदान जमीनीची न  ती हाताळणे  
३. व  फ अिधिनयम १९९५ सबंंधी न  ती हाताळण े 
४. दवे  थान, इनाम  जमीनी बाबत  या करणाबाबत न  ती 

हाताळण.े 
५. कोतवाल आ  थापना  

 
“ग” 

फौजदारी कत  य े
 

अ.  पदनाम  कोण  या कायदया/िनयम/शासन िनणय/प रप कानुसार  
  िनरंक 

 
 

“घ” 
अध  याियक कत  य े

 
अ.  पदनाम  कोण  या कायदया/िनयम/शासन िनणय/प रप कानुसार  
१. िवभागीय आयु  त १. अनुसू िचत जाती व इतर पारंपारीक वनिनवासी (वनह  क) 

अिधिनयम २००६ िनयम २००८ व सुधारणा िनयम 
२०१२ अतंगत कलम ६ (ए) नसूार अपील करणे. 

२. महारा   नागरी सेवा १९७९ च ेकलम १९ अ  वय ेअपील 
करण. 

२. अपर आयु  त  १. महारा   शेतजमीन (ज.धा.क.म) १९६१ कलम ४५(ए)  
नुसार दाखल पनुिवलोकन करणे  

“य” 
 याियक कत  य े

अ.  पदनाम  कोण  या कायदया/िनयम/शासन िनणय/प रप कानुसार  
  िनरंक 

 



कलम ४ (१) (b) (iii)  
 

िनणय घे  याची कायप  दती, पयवे ण व उ  तरदािय  व णाली 
 

कामाचे नाव   
संबं िधत तरतुद   
संबं िधत अिधिनयम   
शासन िनणय प रप क   

 
अ. . कामाचे  व प  कालावधी 

िदवस 
कामाची ाथमीक 

जबाबदारी 
पयवे ण 

१ आिदवासी ते गैर आिदवासी 
जमीन िव  परवानगी करणे 
शासनास सादर करण/े 
िसल ग/कुळकायदा/ तुकडेबंदी 
कायदयांगत त ारी. 

७ िदवस  अ  वल कारकून १ सहा यक आयु  त 
(भुसूधार) 

२ तलाठी/मंडळ अिधकारी यांच े
िनवदेन त ारी/बदली अज ई.  

७ िदवस  अ  वल कारकून २ सहा यक आयु  त 
(भुसूधार) 

३ मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयमानूसार ा  त अजावर 
मािहती पु रिवणे  

िवहीत 
कालावधीत  

जनमािहती 
अिधकारी तथा 
ना.तह.(महसूल) 

 

४ शासक य काम े शासन 
िनणयानूसार 

सहा यक आयु  त 
(भुसूधार) 

 

 
 

 

 

 



कलम ४ (१) (b) (iv) नमुना ‘क’ 
 

भुसूधार शाखेतील होणा-या कामासंबंधी सवसामा  यपणे ठरिवलेली भौितक व आिथक 
उिद् द  टे. 

 
अ.  अिधकारपद काम भौितक  

उि   टे 
आिथक 
उि   टे 

कालवधी 
अस  यास  

शेरा  

 
िनरंक 

 
 

  
 

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना ‘क’ 
भुसूधार शाखे  या कामाशी संबं िधत िनयम /अिधिनयम 

 
अ.  िवषय स ंबं िधत शासन िनणय/कायालयीन 

आदशे/िनयम/राजप  वगैरेचा मांक व तारीख  
१ अनुसूचीत जाती व इतर पारंपारीक 

वनिनवासी (वनह  क) अिधिनयम २००६ 
िनयम २००८ व सुधारणा िनयम २०१२  

१. आिदवासी िवकास िवभाग शासन िनणय 
.सिमती-२००९/ . .१८९/का-१४  

िद.७/१०/२०१० 
२. महसूल व वन िवभाग  शासन प रप क 

.वहका-२०१५/ . ५२/ज-१अ िद. 
१/६/२०१५   

३. आिदवासी िवकास िवभाग शासन . 
वहका-२०१९/ . .१८६/का-१४ 
िद. १०/१/२०२० 

४. शासन राजप  िदनांक १८/५/२०२०  
 

 
 



२ महारा   जमीन महसूल सं िहता १९६६ 
 या कलम ३६ अ नुसार आिदवासी त ेगैर 

आिदवासी जिमनी िव   परवानगी दणेे 
बाबत.. 

१. महसूल व वन िवभाग शासन िनणय . 
आिदवासी 
३१०९/११८०/ . .१०६/ल-९  
िदनांक १५/७/२०१० 

२. महसूल व वन िवभाग शासन प रप क 
मांक आिदवासी ३०१०/ 
. .३१३/ल-९ शासन प रप  . 

आिदवासी ३०१०/ . .३१३/ल-९ 
िदनांक  १५/९/२०१० 

३. महसूल व वन िवभाग शासन शासन 
िनणय .संक ण-२०१०/१८१२/ .  
३०९ ल-९ िद. २/४/२०१२ 

४. शासन अिधसूचना िदनांक 
१३/४/२०१७ 

 
३ महारा   शेतजमीन  जमीन धारणा कमाल 

मयादा १९६१ 
१. महसूल व वन िवभाग शासन राजप  

िदनांक १९/१०/२००१ 
२. महसूल व वन िवभाग शासन प रप क 

.िबआयड  ल ू३२०६/ . .२०३/ल-
४ िदनांक ५/३/२००७  

३. महसूल व  वन िवभाग आयसीएच-
२०१८/ . .१९/ल-७ िद.२८/५/२०१९ 

४ मुंबई कुळविहवाट व शेतजमीन अिधिनयम 
१९४८, हदैराबाद कुळ विहवाट व 
शेतजमीन अिधिनयम १९५० आिण मुंबई 
कुळविहवाट व शेतजमीन (िवदभ दशे) 
अिधिनयम १९५८  

१. महारा   शासन राजप  िदनांक 
२९/४/२०१६ 

२. महारा   शासन राजप  िदनांक 
७/५/२०१६ 

५ महारा   अनुसू िचत जमात ना जमीन 
 यािपत कर  यासाठी अिधिनयम १९७४  

महसूल व वन िवभाग शासन प रप क मांक 
आिदवासी -१००९/ . .३२३ िद. 
३१/५/२०१२  
 



६ मुंबई जमीनीचे तुकडे पाड  यास ितबंध 
कर  याबाबत व  याचंे एकि करण 
कर  याबाबत अिधिनयम १९४७  

१) महसलू व वन िवभाग अिधसूचना िदनांक    
    १९/१२/२०१५- यवतमाळ िज  हयातील   
     माणभूत े ा बाबत... 
२) महसूल व  वन िवभाग अिधसूचना िदनांक  
    १/१/२०१६- कलम ८ ब समािव  ट करण े
३) महसूल व  वन िवभाग अिधसूचना िदनांक 
७/९/२०१७- कलम ९ ची सुधारणा.महसूल व  
वन िवभाग अिधसूचना िदनांक ७/९/२०१७- 
कलम ९  या पोट कलम (३) म  य ेसुधारणा. 

७ मािनव िदनांक मंजरु करणे  
शासक य कमचा-यांना पदो  नती संदभात 
मानीक िदनांक दे  याबाबत- करण 
तपासणी अिधकाराबाबत 

सामा  य शासन िवभाग शासन प रप क मांक 
एसआर  ही-२००२/ . .२/२००२/१२ िदनांक 
६/६/२००२  
 

८ महसूल शासन अिधक लोकािभमुख, 
काय म गतीमान व पारदशक करणे 
यासाठी महाराज  व अिभयान 
राबिवणेबाबत 

महसूल व वन िवभाग शासन िनणय मांक 
मराअ-२०२०/ . .२०/म-५ िदनांक 
७/९/२०२० 

९ िपक पसैैवारी प  दती बाबत सवसमावशेक 
शासन िनणय... 

महसूल व वन िवभाग शासन िनणय मांक 
एससीवाय-२०१३/ . .२०७/म-७ िदनांक 
३/११/२०१५  

१० दु  काळ घोिषत कर  या  या िनकषाम  य ेव 
कायप  दती म  ये सुधारणा करणे बाबत... 

महसूल व वन िवभाग शासन िनणय मांक 
संक ण -२०१७/ .१७३/२०१७/म-७ िदनांक 
२८/६/२०१८ 

११ पीक पेरणीची मािहती मण  वनी  
वरील अपॅ  दारा( Mobile App) गा.न.न.ं 
१२ म  ये न दिव  यासाठी  वतः शेतक-
यानीउपल  ध क न दे  याचा पथदश  
काय म राबिवणे व  यासाठी कायप  दती 
िन  चीत कर  याबाबत... 
 

१.महसूल व वन िवभाग शासन िनणय मांक  
   जमीन -२०१८/ . .९२/ज-१ अ िदनांक  
    ४/२/२०१९ 
२.महसूल व वन िवभाग शासन िनणय मांक  
   जमीन -२०१८/ . .९२/ज-१ अ 
   िदनांक १०/९/२०१८ 
 

 



कलम ४ (१) (a) (vi)  
भूसुधार शाखेतील उपल  ध असले  या कागदप ांची यादी 

अ.  िवषय द  तऐवज 
/धारीणी/न दवही 
यापैक  कारात 
उपल  ध 
 

धारणी 
मांक 

तपशील िकती 
काळापयत िह 
सांभाळून 
ठेवली जात?े 

१. वनह  क कायदा, 
आिदवासी ते गैरआिदवासी 
जमीन िव  परवानगी, 
कुळकायदा,िसल ग,तुकडेबंदी 
िवषयक त ारीची न  ती,  
तलाठी/म.ंअ.मािनव िदनांक  
तलाठी/म.ंअ.अपील करणे  

न  ती  
व  थाई आदशे 
न  ती 

 १ ते ८  िनयमानूसार 

२. तलाठी आ  थापना िवषयक 
न  ती./ त ारी 
पैसेवारी  
वदैयक य दयेक/कोतवाल 
आ  था./तलाठी िश ण 

न  ती  
व  थाई आदशे 
न  ती 

 १ ते  ५  िनयमानूसार 

३. महाराज  व अिभयान  
ई फेरफार ई चावडी 
अिभलेख  कॅिनग, दु  काळ 
पाणी टंचाई/चाराटंचाई 
ई-पीक पाहणी(mob.app) 
 

न  ती  
व  थाई आदशे 
न  ती 

 १ ते  ६  िनयमानूसार 

 
 
 
 
 



कलम ४ (१) (b) (vii)  
भूसुधार शाखेतील कोणताही धोरणा  मक िनणय घे  यापूव  िकंवा  याची अंमलबजावणी 

कर  यापूव  जनतेशी अथवा जनते  या ितिनधीशी चचा कर  याबाबत अि त  वात असले  या 

 यव  थेचा तपशील 

अ.  कोण  या िवषया संबंधी 
स  ला मसलत 

 यव  थेची 
 कायप  दती 

संबं िधत शासक य िनणय 
कायालयीन आदशे 

/राजप  वगैरेचा मांक व 
तारीख 

पुनिवलोकनाचा 
काळ  

(periodicity) 

िनरंक 
 

कलम ४ (१) (b) (viii) नमुना ‘क’ 
भूसुधार शाखेतील सिम  या, प रषदा अथवा मंडळा  या बैठक चे तपशील 

अ.
 

सिमती 
मंडळ 

वा 
प रषदे
चे नाव 

सिमती मडंळ वा 
प रषदचेा ढाचा  
(composition

) 

सिमती 
मंडळ वा 
प रषदे

चा उ शे  

सिमती मडंळ 
वा प रषदे  या 

बैठक ची 
वारंवारता 

(Frequency
) 

 या 
बैठक स 
उपि थत 
राह  या

ची 
जनतेस 
मुभा 
आह े
का? 

 या 
बैठक चा 
िइ तवृ  तातं 

जनतेस 
पाह  यासा

ठी उपल  ध 
आह ेका? 

 या 
बैठक चा 
इितवृ  तां

त 
कोणाकडे 
उपल  ध 
असतो ? 

िनरंक 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम ४ (१) (b) (ix) नमुना ‘क’ 
भूसुधार शाखेतील अिधका-यांची व कमचा-यांची यादी  

अ.  अिधकार पद अिधकारी/कमचारी   
यांचे नाव 

वग नोकरी वर ज ू
झा  याचा 
िदनांक  

शाखमे  य े
ज ुिद. 

संपकासाठी 
दरु  वनी फॅ  स 
/ईमेल 

१ सहा यक 
आयु  त 

ी.  यामकातं म  के वग १ १५/९/२००० १८/९/२०२० ०७२१ - 
२६६४८८५ 

ईमेल 
aclr.amravati
@gmail.com 
 
 

 

२ अ  वल 
कारकून १ 

ीमती अचना 
िनपाण े

वग ३ ०३/२/२००५ २८/२/२०२० 

३ अ  वल 
कारकून २ 

कु.शुभांगी साकळे वग ३ १८/५/१९८४ १४/६/२०१६ 

४ िलपीक 
टंकलेखक १ 

ी.पी.िब.काळे वग ३ ०६/१०/२०१२ ०६/८/२०१४ 

५ िलपीक 
टंकलेखक २ 

कु. गती प.ु घ गडे वग ३ २७/११/२०१२  

६ िशपाई १ सौ.ममता सुयवशंी वग ४ १८/११/१९८९ ०८/६/२०१२ 
कलम ४ (१) (b) (x)  

भूसुधार शाखेतील अिधका-याचे व कमचा-याचे पगार व भ  ते  
अ.  पद अिधकारी/कमचारी  यांच ेनाव वतेन परेषा ( ेणी)  इ तरअनु येभ  त े

१ सहा यक आयु  त ी.  यामकातं म  के S-20(56100-177500) िनयमा माण े
२ अ  वल कारकून १ ीमती अचना . िनपाण े S-12 (32000-101600) 

Basic pay – 37,200 
-//- 

३ अ  वल कारकून २ कु.शुभांगी साकळे S-14 (38600-122800) 
Basic pay 60,300 

-//- 

४ िलपीक टंकलेखक १ ी.पी.िब.काळे S-6 (19900-63200) 
Basic pay – 50,000 

-//- 

५ िलपीक टंकलेखक २ कु. गती प.ु घ गडे S-6 (19900-63200) 
Basic pay – 26,000 

-//- 

६ िशपाई  सौ.ममता सुयवशंी  S-7 (21700-69100) 
Basic pay – 34,000 

-//- 

mailto:@gmail.com


कलम ४ (१) (b) (xi)  
िदनांक १ एि ल २०१९ ते ३१ माच २०२० या काळासाठी मंजूर झाले  या आिण खच 

झाले  या रकमेचा तपशील  
नमुना ‘क’ चालू वषासाठी  

अ.  अदंाजप क य  
शीष  

मंजरु र  कम  िनयोजीत वापर (येथ े े ानसुार व कामानसुार 
 वतं  पानांवर मािहती भरावी 

शेरा (अस  यास ) 

िनरंक 
 

नमुना ‘ख’ मागील वषासाठी  
 

अ.  अदंाजप क य  
शीष 

मंजरु र  कम वापरलेली  
र  कम 

न वापर  यामुळे परत करावी 
लागलेली र  कम  

प रणाम  

िनरंक 
 

कलम ४ (१) (b) (xii) नमुना ‘क’ 
भूसुधार शाखतेील अनुदान वाटपाची प  दत  

 
िनरंक 

 
कलम ४ (१) (b) (xii) नमुना ‘ख’ 

अनुदान वाटप काय मातील लाभाथ चा तपशील  
 

िनरंक 
 

कलम ४ (१) (b) (xiii) नमुना ‘ख’ 
भुसूधार शाखकेडून कोणतीही सवलत,परवाना अथवा अिधकारप  िमळाले  या लाभाथ चा तपशील 

िनरंक 
 
 
 


