महसल
ु वभाग
नोदं णी व म
ु ांक वभाग

सह िजहा नबंधक वग-1(नन ेणी) व
म
ु ांक िजहाधकार कायालय, यवतमाळ

वभागाबाबत थोड&यात…
न(दणी व म
ु ांक वभागा या या बोधचहात “नो’ व “मु’ या अरांना वितकाकृतीत िथत कर!यात आले आहे .
या बोधचहात गती असले'या लोक(भमुख सेवेची हमी दे णार, मोहोर च-.त केल, आहे . यातन
ू खाल,ल 0माणे सेवा
दे !याची बांधलक1 सूचत कर!यात आल, आहे.
1) सुलभ व त4पर लोकसेवा
2) ठरा वक कालमया8देत काय8पत
ू 9
3) पारदश8क काय80णाल,
4) सवा8ना सौजयाची व समान वागणूक
5) लोक(भमुख बैठकAयवथा
6) 0सन काया8लयीन वातावरण
Cयेय (vision)
नJदणी व मुांक वभाग हा जनतेस नJदणी अधKनयमानुसार दत नJदणीची सेवा दे णारा तसेच मुांक अधKनयमाची
अंमलबजावणी कLन महसल
ु संकलन करणारा वभाग आहे . दत नJदणीची सेवा व महसल
ु संकलन या दोह, े.ामCये
सवM4कृNट कामगर, करणारा

वभाग अशी या

वभागाची जनमानसात ओळख Kनमा8ण Aहावी हे या

वभागाचे Cयेय

(vision) आहे.
लRय (Mission )
उपरोUत Cयेय साCय कर!या या VNट,ने, जनतेशी संबंधीत सव8 कामकाज वXहत पCदतीने, वXहत मागा8ने , KनिYचत
कालमया8देत व पारदश8कर,4या पार पाडणे आ[ण 4याक\रता कामकाजामCये अ]यावत तं.^ानाचा वापर करणे हे या
वभागाचे लRय आहे.

नोदं णी व मुांक हा वभाग रा_या या VNट,ने अं4यत मह4वाचा वभाग असन
ु नागर,का या जीवनातील अKतशय
मह4वा या घडामोडीशी Kनगडीत आहे. थावर मालम4तेची खरे द,- वb1 , मुांक शु'क भरणा, ववाह नJदणी अशा व वध
0कार या कामकाजाक\रता वषा8काठd साधारणपणे

सम
ु ारे दोन कोट, नाग\रकांशी 04य संबंध येणारा व रा_य शासनाचा

महसुल (मळवन
ू दे णारा हा दस
ु रा bमांक असलेला वभाग आहे .
रा_यात आज(मतीस 507 दgु यम Kनबंधक काया8लयामाफ8त नाग\रकांना दत नJदणीची सु वधा दे णार हा वभाग
संगणक1कृत दत0णाल, राब वणारा दे शातील पXहला

वभाग असन
मCयवत9 संगणीकृत नोदं णी 0णाल,चा वापर
ु

करणारादे खील दे शातील पXहला वभाग आहे . 4याचबरोबर मोठया गह
ृ बांधणी 0क'पातील सदKनका वb1चे करारनामे तसेच
भाडे कराराचे दत दgु यम Kनबंधक काया8लयात न जाता नJद व!यासाठd ई- रिजटे शन उपलjध कLन दे णारा सC
ु दा हा
दे शातील पह,ला वभाग आहे.
गे'या काह, वषा8मCये

वभागाने दत नJदणी 0kbयेत अमुलाl बदल केले आहे त. सन 2002 पासन
ु दत

नJदणीसाठd संगणक1कृत 0णाल,चा (स\रता) वापर सL
ु कर!यात आला. सन 2012 पासन
ू संगणक1कृत दत नJदणी
0णाल, मCयवत9 पCदतीने आय सर,ता सुL कर!यात आल, तसेच ई – पेमेट व ई – सच8 यासारnया व वध उपbमांची
अंमलबजावणी सL
ु कर!यात आल,. सन 2014 पासन
ु

वभागाने मोठया गह
ृ बांधणी 0क'पातील सदKनका

वb1चे

करारनामे आ[ण ल,Aह ॲ!ड लायससचे (भाडे करार) दत ् नागर,कांना दgु यम Kनबंधक काया8लयात न येता ऑनलाईन
नJद वता येतील. अशी ई – रिजटे शन 0णाल, दे शामCये पXह'यादा सुr कLन गKतमान व लोक(भमुख 0शासनाचे Cयेय
साCय कर!या या VNट,ने bांतीकार, पाऊल उचलले आहे .
नJदणी व मुांक वभागामाफ8त सुL कर!यात आले'या ई सच8, ई – टे प इन, पिjलक डाटाएv,, ई पेमेट, ई –
फाय(लगं व ई- रिजटे शन या सव8 ई उपbमागे नागर,कांना काया8लयात ताटकळत बसावे लागू नये
अधक पारदश8क Aहावे हा हे तू आहे . Dont stand in line get your work done online

व वभागाचे काम

हे Cयेय ठे वन
ू नJदणी व

मुांक काम कर,त आहे .
नJदणी व मुांक वभाग हा महाराNv शासना या महसुल वभाग या अधनत असन
ू 4यावर मं.ी (महसूल ) यांचे
Kनयं.ण असते. मं.ालयील पातळीवर, सचव (मदतकाय8 व पन
ु व8सन ) हे या वभागाचे सचव आहे त. नJदणी महाKनर,क

व मुांक Kनयं.क, महाराNv रा_य,पुणे हे या वभागाचे 0मुख असन
ु 4यांचे काया8लय पुणे येथे आहे . े.ीय तरावर या
वभागाची रचना पुढ,ल 0माणे आहे .
दत नJदणीसाठd साधारणपणे 04येक तालुUयासाठd एक या0माणे संपूण8 रा_यात एकुण 507 दgु यम Kनबंधक
काया8लये आहे त. दgु यम Kनबंधक काया8लयावर Kनयं.णासाठd िज'हा तरावर सह िज'हा Kनबंधक यांची 34 काया8लये
आहेत. रा_यात या वभागाचे मंब
ु ई, ठाणे, ना(शक, औरगांबाद ,नागपरु , अमरावती व लातरू असे एकुण 8 0ादे (शक
वभाग असन
ू या 0ादे शीक वभागावर संबंधीत नJदणी उपमहाKनर,क व मुदांक उपKनयं.क यांचे Kनयं.ण असते.
रा_यातील या 8 0ादे (शक वभागापैक1 नJदणी उपमहाKनर,क व मद
ु ांक उपKनयं.क, अमरावती वभाग,अमरावती
यांचे Kनयं.णाखाल, सह िज'हा Kनबंधक वग8-1(Kनन ेणी) व मुांक िज'हाधकार,, यवतमाळ हे काया8लय काय8रत आहे .
सह िज'हा Kनबंधक वग8-1(Kनन ेणी) व म
ु ांक िज'हाधकार, काया8लय यवतमाळ

या काया8लयाचे अधनत 17

दgु यम Kनबंधक काया8लये आहे त. िज'हयाचे मा. िज'हाधकार, हे सह िज'हा Kनबंधक वग8-1 मुांक िज'हाधकार,
काया8लयाचे िज'हा Kनबंधक असन
ु 4याचे Kनयं.णात सह िज'हा Kनबंधक वग8-1 व म
ु ांक िज'हाधकार,, हे कामे पाहतात.
सह िज'हा Kनबंधक वग8-1 व मुांक िज'हाधकार, यवतमाळ यांचे अधनत दgु यम Kनबंधक काया8लयामCये
खाल,ल कायदयानुसार कामकाज चालते.
• नJदणी कायदा 1908,
• महाराN मुांक अधKनयम (पुव9चा मुंबई मुांक अधKनयम 1958)
•

वशेष ववाह कायदा 1954
1) नोदं णी वषयक 2) मुांक वषयक 3) ववाह वषयक

सह िज'हा Kनबंधक वग8-1(Kनन ् ेणी ) व मुांक िज'हाधकार, यवतमाळ या काया8लयाची काय8पCदती,रचना, काय8 व
कत8Aये, वभागाने उपलjध कLन Xदले'या सेवा सु वधा,अज8, िज'हातील काया8लयाचे दरु Cवनी,प4ते इ4याद, माXहतीचा
तप(शल खाल,ल 0माणे-

कायालयाचे नांव – सह िजहा नबंधक वग-1(नन ेणी) यवतमाळ
कायालयाची रचना, काय व कत0ये यांचा तप2शल
सह िजहा नबंधक कायालयाचा मंजरु , 4र&त, व भरलेया पदाचा तप2शल
अ.b.
1

काया8लयाची रचना
सह िज'हा Kनबंधक वग8-1

मंजरु पदाची

भरले'या

\रUत ्◌ा

संnया

पदाची संnया

पदाची संnया

01

00

01

अधकार, /कम8चार, यांची कत8Aये इ4याद,बाबतची माXहती.
काया8लय 0मुख
िज'हयातील सव8 काया8लयातील कामकाजावर Kनयं.ण ठे वणे.
िज'हा पथक0मुख हणुन सव8 कम8चा-यांना माग8दश8न करणे व 4याचे
कडुन सव8 0कारची नेमन
ु Xदलेल, कामे पण
ु 8 कLन घेणे.

2

सह िज'हा Kनबंधक वग8-2

01

01

00

0शासक1य अधकार,
िज'हयातील सव8 अधकार, /कम8चार, यांचेमCये सामजय Kनमा8ण
कर!याचे दNु ट,ने 0य4न करणे, माग8दश8न करणे व सव8 कम8चार,यांचे
कडुन नेमन
ु Xदलेल, कामे पुण8 कLन घेणे.

3

सह दgु यम Kनबंधक वग8-2

02

01

01

दत ्◌ा नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे व नागर,कांना चागंल, सेवा
0दान करणे.

4

सहाgयक नगर रचनाकार

01

01

00

वा ष8क बाजारमु'य दर तUते तयार कर!याचे दNु ट,ने माXहती तयार
करणे, संकल,त करणे व अहवाल वर,Nठ काया8लयास सादर करणे.

5

मु'याकंन दgु यम Kनबंधक

01

01

00

मु'याकंन व तपासणी करणे.

6

दgु यम Kनबंधक ेणी-1

16

11

05

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

7

व. (लपीक

04

04

00

मह4वाची नेमन
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे पार पाडणे व सह िज'हा
Kनबंधक यांना सहकाय8 करणे.

8

क.(लपीक

23

17

06

नेमन
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे करणे.

9

वाहन चालक

01

01

00

वाहनाची दे खभाल, वाहन सुरळीत चालवीणे

10

दतरबंद

01

01

00

अ(भलेख Aयविथत लावणे व अ(भलेखाचा शोध घेऊन माXहती उपलjध
कLन दे णे.

11

(शपाई

20

20

00

एकुण

70

57

13

नेमन
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे करणे.

The powers and duties of its officers and employees
सह िजहा नबंधक कायालयाचा आकृतीबंध व पदनहाय कत0ये व जबाबदा-या
अ.b.

पदनाम

मंजुर पदाची

पदांची कत8Aये व जबाबदा-या

संnया
1

2

3

4

1

सह िज'हा Kनबंधक वग8-1

01

काया8लय 0मख
ु
िज'हयातील सव8 काया8लयातील कामकाजावर Kनयं.ण ठे वणे.
िज'हा पथक0मुख हणुन सव8 कम8चा-यांना माग8दश8न करणे व 4याचे कडुन सव8
0कारची नेमन
ु Xदलेल, कामे पण
ु 8 कLन घेणे.

2

सह िज'हा Kनबंधक वग8-2

01

0शासक1य अधकार,
िज'हयातील सव8 अधकार, /कम8चार, यांचेमCये सामजय Kनमा8ण कर!याचे
दNु ट,ने 0य4न करणे, माग8दश8न करणे व सव8 कम8चार, यांचे कडुन नेमन
ु Xदलेल,
कामे पुण8 कLन घेणे.

3

सह दgु यम Kनबंधक वग8-2

02

दत नJदणी 0kbया सरु ळीत पार पाडणे व नागर,कांना चागंल, सेवा 0दान करणे.

4

सहाggक नगर रचनाकार

01

वा ष8क बाजारमु'य दर तUते तयार कर!याचे दNु ट,ने माXहती तयार करणे.

5

मु'याकंन दgु यम Kनबंधक

01

मु'याकंन व तपासणी करणे.

6

दgु यम Kनबंधक ेणी-1

15

दत व नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

7

व. (लपीक

04

मह4वाची नेमन
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे पार पाडणे व सह िज'हा Kनबंधक यांना
मह4वपुण8 कामात सहकाय8 करणे.

8

क.(लपीक

23

नेमन
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे पार पाडणे.

9

वाहन चालक

01

, वाहनाची दे खभाल, वाहन सरु ळीत चालवीणे.

10

दतरबंद

01

अ(भलेख Aयविथत लावणे व अ(भलेखाचा शोध घेऊन माXहती उपलjध कLन दे णे

11

(शपाई

20

नेमन
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे करणे.

एकुण

70

कायालयाचे आJथापनेवर असलेया अधका-यांची व कमचा-याची नदL 2शका
अ.b.

अधकार, / कम8चा-याचे नांव

अधकार, /

अधकार, /

काय8रत असले'या अधकार, / कम8चार,

अधकार, /

कम8चार, काय8रत

कम8चार,

यांचेकडे सोप वलेले कामकाज

कम8चार, सCयाचे

असले'या

काय8रत

पदावर Lजु

काया8लयाचे नांव व

असले'या

झा'याचा Xदनांक

प4ता

काया8लयाचा
दरु Cवनी
bमांक

1

\रUत ् पद , सह िज'हा Kनबंधक वग8-1
0भार,- ी के.एस.कांबळे

2

ी के.एस.कांबळे सह िज'हा Kनबंधक
वग8-2

3

ीमती एन.एम.बोबडे , सहाgयक नगर
रचनाकार

सह िज'हा

07232-

काया8लय 0मख
ु

Kनबंधक वग8-

240521

िज'हयातील सव8 काया8लयातील कामकाजावर

1(Kनन ेणी)

07232-

Kनयं.ण ठे वणे.

यवतमाळ

240735

0शासक1य अधकार, वभागीय चौकशी

काया8लयाचा प4ता

0करणे,यायालयीन 0करणे,तbार0करणे,

–न वन 0शासक1य

तपासणी इ4याद,.

इमारत

02/08/2014

सहाgयक नगर रचनाकार

08/09/2014

म'
ु याकंन, ता4काळ तपासणी

12/03/2013

माXहती अधकार,मुांक परवाने

12/03/2014

िज'हाधकार,
काया8लय, प\रसर

4

सौ.Aह,.एस.फाळके , म'
ु याकंन द.ु Kनबंधक

5

ी एम .के.राठोड , व.(लपीक

6

ी एस.एस.पाट,ल , व.(लपीक

महालेखापाल, 32 अ 0करणे, अंतग8त तपासणी

12/03/2014

7

ीमती सी.एस.वरवाडे, क.(लपीक

अ(भKनण8य, परतावा,फॅkbगं 0करणे

01/07/2010

8

सौ. बी.एम.वेटट, , क.(लपीक

पीएलए,ताळमेळ , इNटाकं

10/06/2011

9

ी पी.एच.बोबडे , क. (लपीक

आथापना व िज'हातील संगणकाची माXहती

10

ी आर.Aह,.खडसे , क. (लपीक

आवक –जावक

11

ी एस.आर.गड
ु धे

अOयाप सदर पदावर Pजु झाले नाह .

12

मो.आXदल मो.आसीफ शेख, वाहन चालक

वाहन चालवणे व वाहनाची दे खभाल करणे

Xद. 22/08/2014

13

ीमती Aह,.एम.डोगंरे , (शपाई

कोषागार,िज'हाधकार, काया8लयातील कामे

26/05/2005

14

ी एन.पी.नगरकर , (शपाई

मह4वपुण8 काया8.कामे

01/07/2013

15

ी वाय.आर.ढवळे , (शपाई

नेमन
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे पण
ु 8 करणे.

26/02/2014

यवतमाळ

Xद. 27/01/2011
24/02/2014
------

16

सह द.ु न. 4र&त पद

सह दgु यम

07232-

4र&त पद

17

सौ.Aह,.एस. तळे गांवकर , व.(लपीक

Kनबधक वग8-2

244172

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

12/02/2014

18

ी डी.Aह,.लाड क.(लपीक

यवतमाळ b.1

8275090778

लेखा वभाग, ताळमेळ

6/03/2014

19

कनRठ 2लपीक 4र&त पद

4र&त

20

ीमती पी.ए.आ.ाम, (शपाई

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

01/07/2013

21

ी Aह,.एम.जाधव, दतरबंद

अ(भलेख सुरळीत ठे वणे, व अ(भलेख उपलjध

28/03/2008

\रUत

\रUत

कLन दे णे
22

ी आर.एस.पवार, सह द.ु Kन.वग8-2

सह दgु यम

07232-

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

4/07/2013

23

ी वाय.डी.राठोड व.(लपीक

Kनबधक वग8-2

244212

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

10/03/2014

24

ीमती आर.आर.भेडारं कर

यवतमाळ b.2

8275090779

नेमण
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे पण
ु 8 करणे

01/06/2005

25

द.ु न 4र&त पद

द.ु Kन.दारAहा

07238-

4र&त

26

सौ.एन.एस.(शराळ (भोरे ) क.(लपीक

254039

नेमण
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे पण
ु 8 करणे

6/03/2014

27

ी डी.जे. रे वकर

8275090780

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

28/02/2014

28

ी आर.पी.दे शपांडे दgु यम Kनबंधक

दgु यम Kनबंधक

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

16/6/2014

29

ी आर.ट,.Xटणवार क.(लपीक

ेणी-1 मारे गांव

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

06/03/2014

30

ी बी.एस.राठोड

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास

09/09/2008

(शपाई

(शपाई

8275090

(शपाई

\रUत

मदत करणे
31

ी जी.एम.बांते दgु यम Kनबंधक

दgु यम Kनबंधक

07203-

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

32

कनRठ 2लपीक 4र&त पद

ेणी-1 बाभुळगांव

270146

4र&त

33

ीमती एल.जे .इंगळे

8275090787

(शपाई

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास

12/06/2014
\रUत
24/01/2011

मदत करणे
34

ी डी.के.बोबडे

दgु यम Kनबंधक

35

ीमती Aह,.एस.काळे

36

ीमती एम.Aह,.कांबळे

क.(लपीक

दgु यम Kनबंधक

07201-

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

22/09/2014

ेणी-1 कळबं

226114

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

27/1/2011

8275090788

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास

20/12/2007

(शपाई

मदत करणे
37

ी एस.जी.मोरे दgु यम Kनबंधक

दgु यम Kनबंधक

07238-

दत नJदणी 0kbया सरु ळीत पार पाडणे.

25/08/2014

38

ी जी.एस.-बजमवार क.(लपीक

ेणी-1 नेर

267001

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

06/03/2014

39

ीमती एस.पी.नागरे

(शपाई

8275090786

दत नJदणी 0kbया सरु ळीत पार पाड!यास

4/07/2013

मदत करणे
40

ी बी.एस.गुळवे

दgु यम Kनबंधक

41

ी जी.ट,.रणमले

42

ी ए.आर. पपंळे (शपाई

क.(लपीक

दgु यम Kनबंधक

07233-

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

22/1/2014

ेणी-1 पुसद

244180

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

06/03/2014

8275090781

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास

14/07/2006

मदत करणे
43

ी Aह,.आर.राठोड

दgु यम Kनबंधक

44

ी जी.एस. खोडके क.(लपीक

45

कनRठ 2लपीक 4र&त पद

46

ी ए.पी.खडसे

दgु यम Kनबंधक

07234-

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

20/01/2014

ेणी-1 Xदlस

222262

नेमण
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे पण
ु 8 करणे

06/03/2014

8275090785

(शपाई

4र&त
दत नJदणी 0kbया सरु ळीत पार पाड!यास

\रUत ्
25/05/2005

मदत करणे
47

ी आर.एम. कुर(सगे

दgु यम Kनबंधक

48

ी Aह,.एल.राठोड क.(लपीक

49

कंु .डी.एस.लांजेकर

दgु यम Kनबंधक

07234-

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

21/01/2014

ेणी-1 आण9

266119

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

06/04/2014

8275090793

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास

29/04/2014

(शपाई

मदत करणे
50

ी पी.डी.दह,वाल

दgु यम Kनबंधक

51

ी वाय.जी.फुलझेले क.(लपीक

52

ी वरे  च0हाण

53

सौ.एस.एस. तेरगांवकर

54

ी एच. डj'यु . कुळसंगे

55

कु. बी.एम.नरगडे (शपाई

दgु यम Kनबंधक
क.(लपीक

दgु यम Kनबंधक

07231-

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

01/03/2013

ेणी-1 उमरखेड

237199

नेमण
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे पण
ु 8 करणे

06/03/2014

8275090782

नेमण
ु Tदलेल कायालयीन कामे पण
ु  करणे

दgु यम Kनबंधक

07236-

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

14/03/2013

ेणी-1 महागांव

222062

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

24/09/2013

8275090789

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास

1/1/2013

मदत करणे
56

4र&त पद द.ु न.

57

ी एम.बी.ढोले

58

ी आर.एस.पारखी (शपाई

59

4र&त पद द.ु न.

60

ीमती एन.पी महाजन

61

ी ए.आर. शहारे

क.(लपीक

क.(लपीक

(शपाई

दgु यम Kनबंधक

07235-

4र&त

ेणी-1 केळापुर

227104

नेमण
ु Xदलेल, काया8लयीन कामे पण
ु 8 करणे

10/06/2011

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाडणे.

4/12/1984

8275090783

\रUत

दgु यम Kनबंधक

07202-

4र&त

\रUत

ेणी-1 राळे गांव

225442

नेमुण Xदलेल, काया8लयीन कामे पुण8 करणे

10/06/2011

8275090790

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास

18/03/2014

मदत करणे
62

ी ए. डी. दे वघरे

63

\रUत ् पद क.(लपीक

64

ी आर.बी. (शद

दgु यम Kनबंधक

07230-

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास

ेणी-1 घाटं जी

277045

मदत करणे

8275090792

(शपाई

\रUत ्
दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास

30/6/2015
\रUत ्
01/11/2008

मदत करणे
65

4र&त पद द.ु न.

दgु यम Kनबंधक

07239-

4र&त

\रUत

66

कनRठ 2लपीक 4र&त पद

ेणी-1 वणी

225470

4र&त

\रUत

67

Kनलं-बत ी Aह,.Aह,.पेदांम

68

4र&त पद द.ु न.

दgु यम Kनबंधक

07239-

4र&त

\रUत

69

कनRठ 2लपीक 4र&त पद

ेणी-1 झर,

236629

4र&त

\रUत ्

70

ी एस.आर. रामेकर

8275090784

(शपाई

(शपाई

8275090794

Kनलंबीत

दत नJदणी 0kbया सुरळीत पार पाड!यास
मदत करणे

Kनलंबीत

14/11/2008

जन माTहती अधका-याची नांवे, पदनामे आVण इतर तप2शल
माTहतीचा अधकार अधनयम 2005 अ[वये रा\य ् जन माTहती अधकार , व अपीलय ^ाधकार यांची नय&
ु ती करणे.
अपील य ^ाधकार
अ.b. जनमाXहती अधका-

पदनाम

काया8लयाचे नांव

काया8लयालयाचा प4ता

दरु Cवणी bमांक

\रUत पद

सह िज'हा Kनबंधक

सह िज'हा Kनबंधक वग8-1

न वन 0शासक1य इमारत

8275090775,07232-

0भार, ी के.एस.कांबळे

वग8-1

(Kनन ेणी) यवतमाळ

िज'हाधकार, काया8लय प\रसर

240521

यवतमाळ

07232-240735

याचे नांव
1

जन माTहती अधकार
अ.b. जनमाXहती अधका-याचे

पदनाम

काया8लयाचे नांव

काया8लयालयाचा प4ता

दरु Cवणी / मोबाईल bमांक

सह िज'हा Kनबंधक

सह िज'हा Kनबंधक वग8-

न वन 0शासक1य इमारत

8275090776,07232-

वग8-2

1(Kनन ् ेणी) यवतमाळ

िज'हाधकार, काया8लय प\रसर

240521

यवतमाळ

07232-240735

नांव
1

2

ी के.एस.कांबळे

सौ. Aह,.एस. फाळके

0भार, सह दgु यम

सह दgु यम Kनबंधक वग8 – 2

न वन 0शासक1य इमारत

07232-244172,

Kनबंधक वग8-2

यवतमाळ b.1

िज'हाधकार, काया8लय प\रसर

8275090778

यवतमाळ
3

ी आर.एस. पवार

सह दgु यम Kनंबध
ं क

सह दgु यम Kनबंधक वग8-2 यवतमाळ

न वन 0शासक1य इमारत

8275090779,

वग8-2

b.2

िज'हाधकार, काया8लय प\रसर

244212

07232-

यवतमाळ
4

ी आर.ट,.Xटपणवार

0भार, दgु यम Kनबंधक

दgु यम Kनबंधक ेणी-1 दारAहा

तह(सल काया8लय, दारAहा

ेणी-1
5

ी Aह,.आर. राठोड

दgु यम Kनबंधक ेणी-1

8275090780,
254039

दgु यम Kनबंधक ेणी-1 Xदlस

घंट,बाबा मंद,र जवळ, Xदlस

07234-222262
,8275090785

6
7

ी बी.एस. गुळवे
ी पी.डी. दह,वाल

दgु यम Kनबंधक ेणी-1
दgु यम Kनबंधक ेणी-1

दgु यम Kनबंधक ेणी-1 पुसद
दgु यम Kनबंधक ेणी-1 उमरखेड

ीमती (समा नरे  कोतप'ल,वार

07233-244180,

इमारत, गजानन मंद,रा जवळ, पुसद

8275090781

स वता वठठलराव गायकवाड

07231-237199,

,हनम
ु ान वाड8 पोल,स टे शन मागे,

8275090782

07238-

उमरखेड
8
9

सौ. एस.एस. तेरगांवकर
ी आर.एम. कुर(सग

दgु यम Kनबंधक ेणी-1
दgु यम Kनबंधक ेणी-1

दgु यम Kनबंधक ेणी-1 महागांव
दgु यम Kनबंधक ेणी-1 आण9

गुलाबराव (शद याचा वाडा यन
ु ीयन

07236-222062

बॅक जवळ, महागांव

8275090789

तहसील काया8लय आण9

07234-266119
8275090793

10
11
12

ी जी.एम.बांते
ी डी.के.बोबडे
ी एम.के. राठोड

दgु यम Kनबंधक ेणी-1
दgु यम Kनबंधक ेणी-1
0भार, दgु यम Kनबंधक

दgु यम Kनबंधक ेणी-1 बाभुळगांव
दgु यम Kनबंधक ेणी-1 कळबं
दgु यम Kनबंधक ेणी-1 राळे गांव

ेणी-1
13

ी ए.डी.दे वघरे

दgु यम Kनबंधक ेणी-1

दgु यम Kनबंधक ेणी-1 घाटं जी

दातार यांचा वाडा मCयवत9 बॅकेजवळ 07203-270146
घेागडे बाबा ले-आऊट बाभुळगांव

8275090787

ी धनज 0. केदार यांचे घर धोबे

07201-226114

ले-आऊट कळबं

8275090788

बोथरा यांचा वाडा गांधी ले-आऊट,

07202-225442

तह(सल काया8लया जवळ, राळे गांव

8275090790

तह(सलक काया8लय, घाटं जी

07230-277045
8275090792

14

ी एस.एस. पाट,ल

0भार, दgु यम Kनबंधक

दgु यम Kनबंधक ेणी-1 केळापुर

तह(सलक काया8लय केळापुर

ेणी-1
15
16

ी आर.पी. दे शपांडे
ीमती सी.एस. वरवाडे

दgु यम Kनबंधक ेणी-1
0भार, दgु यम Kनबंधक

8275090783
दgु यम Kनबंधक ेणी-1 मारे गांव
दgु यम Kनबंधक ेणी-1 वणी

ेणी-1
17

ी एम.बी. ढोले

0भार, दgु यम Kनबंधक

दgु यम Kनबंधक ेणी-1 झर,

व वध काय8कार, सोसायट, -ब'डीगं

ी एस.जी. मोरे

दgु यम Kनबंधक ेणी-1

07237-237051

आंबेडकर चौक, मारे गांव

8275090791

रतन लाझा -ब'डीगं आ(श8वाद

07239-225470

हॉटे ल जवळ वरोरा रोड, वणी

8275090784

तह(सल काया8लय झर, जामणी

07239-236629

ेणी-1
18

07235-227104

8275090794
दgु यम Kनबंधक ेणी-1 नेर

सावगेकर कॉपलेUस, अनुNका पेटोल

07238-267001

पंपाजवळ, अमरावती रोड, नेर

8275090786

नणय घे_या`या ^abयेत अनस
ु र_यात येणार कायपcदती, तसेच पयवेd्ण आVण उfतरदायfव ^णाल .
आपया कायालयासाठg नागर कांची सनदे नस
ु ार कायपcदती व उfतरदायीfव ^णाल .
व Jवत: ची कायL पार पाड_यासाठg fया`याकडुन ठरव_यात आलेल मानके
अ.b. वषयाचा तप2शल

नणय घे_या`या ^abयेत अनस
ु र_यात येणार

पयवेdण आVण

^fयेक ^abयेमcये ^fयेक टkयासाठg

कायपcदती,

उfतरदायfव

वTहत केलेल कालमयादा

म
ु ांक िजहाधकार कायालय
1

दताचे मुांक

एखादया दतात महाराN मुांक अधKनयमावये

श'
ु काबाबत अ(भKनण8य

kकती म
ं ीत
ु ांक श'
ु क् दे य आहे याबाबत संबध

कालावधीमCये

करणे.

दतातील पकारांनी 0Kतसह लेखीअज8 के'यास

4याबाबतची कारणे

4या दताचे मुांक शु'क् KनिYचत कLन

लेखी वLपात

पकारांना

दे !यास जबाबदार

कळ वणे.

वXहत

45 Xदवस

अधकार,
2

मुांक शु'काबाबत

मुांक खरे द,दाराने वकत घेतलेले मुांक वापराचे

संबध
ं ीत मुांक

परतावा दे णे

0योजन रV झाले, मुांक वापरापव
ु 9 खराब झाले,

िज'हाधकार,

1.) Lपये 1 लाख kकंवा 4यापेा कमी
मुाक शु'काचा परतावा अस'यास

मुांकावर सह, के'यावर रV झाले तर मुांक

-25 Xदवस - मुांक िज'हाधकार,

परताAयासाठd अज8दाराने म
ु ांक िज'हाधकार,

2.) L 1लाख 10 लाख पय8त रUकमेचा

यांचे कडे अज8 के'यास मुांक परतावा (मळु

परतावा असेल तर -35 Xदवसं –

शकतो.

नJदणी उपमहाKनर,क
3.) L 10 लाखापेा जात परतावा
असेल तर 45 Xदवस – मn
ु य
Kनयं.क महसुल 0ाधकार, तथा
नJदणी महाKनर,क

सह िजहा नबंधक कायालय
1

नJदणी झाले'या
दत वषयक अ(भलेख
दL
ु तीस परवानगी दे णे.

नJदणीकृत दता या सूची 2 मCये kकंवा
अ(भलेख तयार
करतांना झाले'या चुकाची दL
ु ती नJदणी
अधKनयम 1908 चे
कलम 68 नुसार चुकाची दL
ु ती कर!याची
परवानगी दे णे.

2

के'याचे चार मXहयाचे आंत दत

वXहत कालावधी

पकारांचा अज8 दgु यम Kनबंधक

मCये 4याबाबतची

काया8लयाकडे 0ात झा'यापासन
ु सह

कारणे लेखी

िज'हा Kनबंधक काया8लयाकडे

वLपात दे !यास

पाठ व!यासाठd जातीत जात -7 Xदवस

जबाबदार

दgु यम Kनबंधक काया8लयाकडुन 0ताव

अधकार,

0ात झा'यापासन
ु सह िज'हा Kनबंधक

संबध
ं ीत सह

यांचक
े डील काय8वाह,साठd जातीत जात -

िज'हा Kनबंधक

7 Xदवस

दत दgु यम Kनबंधक

दतावर सह,

वXहत

काया8लयात नJदणीस

नJदणीसाठd सादर न करता 4यापढ
ु ,ल चार

सादर करणेसाठd kकंवा

मXहयाचे आंत नJदणीसाठd सादर के'यास, अशा 4याबाबतची कारणे

कबुलजबाब दे णेसाठd

0करणामCये झालेला वलबं नJदणी अधKनयम

लेखी वLपात

झालेला वलंब मा पत

1908 चे कलम 25 0माणे सह िज'हा Kनबंधक

दे !यास जबाबदार

करणे.

यांना मापीत करता येताे . 4याच 0माणे

अधकार,

उपरोUत ्◌ा कालमया8देत पकार कबुल,जबाबासाठd

संबध
ं ीत सह

दgु gम Kनबंधक यांचस
े मोर उपिथत राह,'यास

िज'हा Kनबंधक

30 Xदवस

कालावधीमCये

नJदणी अधKनयम 1908 चे कलम 38 नस
ु ार
सह िज'हा Kनबंधक यांना मा पत करता येतो.
3

दत नJदणी दरयान

एखादया दता या नJदणीमCये, बनावट AयUतीचा

वXहत कालावधी

1.तbार / 0ताव 0ात झा'यापासन
ु -7

खोटे Kनवेदन संदभा8तील

वापर, खोट, ओळख,बनावट कागदप.ाचा वापर

मCये 4याबाबतची

Xदवस

तbार,वर,ल काय8वाह,

इ.गैरकृ4ते के'यास ती कृते, नJदणी अधKनयम

कारणे लेखीवLपा

2.सन
ु ावणीची नोट,स Kनग8मीत करणे,

1908 कलम 82 अवये (शा पा. ग
ु हा

त दे !यास

सन
ु ावणीची काय8वाह, पण
ु 8 कर!यास -30

ठरतात.अशा तbार,ची चौकशी कLन फौजदार,

जबाबदार

3. अंKतम सन
ु ावणी झा'यापासन
ु गुहा

0kbयेबाबत परवानगी दे णेबाबत Kनण8य घेण.े

अधकार, सह

दाखल कर!याबाबतचा Kनण8य घे!यासाठd -

िज'हा Kनबंधक

7 Xदवस

4

दत नJदणी

नJदणीसाठd सादर केले'या दसतावर दgु यम

नाकार!या या आदे शा

Kनबंधक यांनी नJदणीस नाकारला असा शेरा

कालावधीमCये

Xद'या या Xदनांकापासन
ं ीत
ु 30 Xदवसात संबध

4याबाबतची कारणे अंतीम सन
ु ावणी झा'यापासन
ु Kनण8य

पकार सह िज'हा Kनबंधक यांचे माफ8त िज'हा

लेखी वLपात

Kनबंधक यांचे कडे अपील अज8 दाखल कL शकतो.

दे !यास जबाबदार

िज'हा Kनबंधक सदर अपील अजा8वर काय8वाह,

अधकार,

कLन Kनण8य घेतात.

संबध
ं ीत सह

वLCद अपीलावर,ल
काय8वाह,

वXहत

अपील अज8 0ात झा'यापासन
ु सन
ु ावणीची
नोट,स दे !यासाठd- 15 Xदवस
घे!यासाठd -30 Xदवस

िज'हा Kनबंधक
5

सह िज'हा Kनबंधक

सह िज'हा Kनबंधक काया8लयात नJदणी

काया8लयात नJदणी

अधKनयम 1908 चे कलम 30 नस
ु ार पव
ु 9

कालावधीमCये

झाले'या दताची / 4या

नJदणी झाले'या दताची / 4या दता या सुचीची

4याबाबतची कारणे

दताची 0मा[णत नUUल

Index

लेखी वLपात

0मा[णत नUकल मागणीनुसार दे ण.े

दे णे.

वXहत

अज8 कLन नUकल फ1 भर'यापासन
ु
जातीत जात 15 Xदवस

दे !यास जबाबदार
अधकार,
संबध
ं ीत सह
िज'हा Kनबंधक

6

दत नJदणी न केले'या

दत नJदणी कर!याचे उदे श
ृ ाने ई – पेमेटं

वXहत

पकाराचा अज8 दgु यम Kनबंधक

0करणामCये ई- पेमेटं

पCदतीने भरले'या नJदणी फ1 चा संबध
ं ीत दत ्◌ा कालावधीमCये

पCदतीने भरलेल, नJदणी

नJदणी कर!याचे 0योजन रV झाले तर परतावा

4याबाबतची कारणे िज'हा Kनबंधक काया8लयाकडे

फ1 चा परतावा

दे णे.

लेखी वLपात

पाठ व!यासाठd - 7

दे !यास जबाबदार

दgु यम Kनबंधक काया8लयाकडुन 0ताव सह

अधकार,-संबध
ं ीत

िज'हा Kनबंधक काया8लयाकडे 0ात ्◌ा झाले

सह िज'हा

पासन
ु परतावा 0करणावर Kनण8य

Kनबंधक

घे!यासाठd -15 Xदवस.

काया8लयाकडे 0ात झा'यापासन
ु तो सह

7

नोदं णी झाले'या दतास

नJदणी कृत दतास जादा भर!यात आले'या

जादा नJदणी फ1 चा

नJदणी फ1 चा परतावा दे ण.े

परतावा

वXहत
कालावधीमCये

1.पकाराचा अज8 दgु यम Kनबंधक
काया8लयाकडे 0ात झा'यापासन
ु तो सह

4याबाबतची कारणे िज'हा Kनबंधक काया8लयाकडे
लेखी वLपात

पाठ व!यासाठd- 7 Xदवस

दे !यास जबाबदार

2. दgु यम Kनबंधक काया8लयाकडुन 0ताव

अधकार,-संबध
ं ीत

सह िज'हा Kनबंधक काया8लयाकडे 0ात

सह िज'हा

झाले पासन
ु तो नJदणी उपमहाKनर,क

Kनबंधक

काया8लयाकडे पाठ व!यासाठd -7 Xदवस
3. नJदणी महाKनर,क व मुांक
Kनयं.क,काया8लयामCये परतावा 0करणावर
Kनण8य घे!यासाठd -15 Xदवस.

8

म4ृ युप.ाचा (सलबंध

1.मु4युप.कता8स आपले मु4युप. ठे वलेला (सलबंध

वXहत

लखोटा जमा करणे, परत

लखोटा संबध
ं ीत िज'हयाचे सह िज'हा Kनबंधक

कालावधीमCये

घेणे व उघडणे.

यांचे कडे जमा करता येतो.

4याबाबतची कारणे

2. या0माणे जमा केलेला लखेाटा मु4युकता8

लेखी वLपात

वत: या हयातीत केAहाह, परत घेऊ शकतो.

दे !यास जबाबदार

3. मु4युप. कता8ने 4याचे हयातीत लखेाटा परत न अधकार,-संबध
ं ीत
घेत'यास म4ु यक
ु ता8 या म4ु यन
ु ंतर दावा सागंणा-या सह िज'हा
AयUती या अजा8वLन असा लखोटा उघडता येतो
व 4यातील मु4युप.ाची नJद कLन असल
मु4युप. पुहा सुरीत कLन ठे वले जाते.
नJदवीले'या म4ु यप
ु .ाची नUकल अज8दारास Xदल,
जाते.

Kनबंधक

आवYयक कागदप.े सादर केलेच-े 4याच
Xदवशीच

दlु यम नबंधक कायालय
1

दत नJदणी करणे

नJदणी अधKनयमानुसार दताची नJदणी करणे
व मळ
ु दत पकारांना परत दे णे.

दत नJदणी
वXहत

नJदणी अधKनयम व Kनयमानस
ु ार
दताची नJदणी कLन परत दे !यास

कालावधीमCये न

लागणारा कालावधी सव8साधारणपणे -30

के'यास

(मनीटे तथा प दताची पानांची संnया 50

4याबाबतची कारणे

पेा जात अस'यास वाढ,व 04येक

लेखी वLपात

पानासाठd -10 (मनीटे

दे !यास जबाबदार

तथा प, वीज परु वठा खंडीत होणे kकं वा

अधकार,-संबंधीत

गंभीर तां-.क अडचणीमुळे संगणीकृत दत

दgु यम Kनबंधक

नJदणी 0णाल, (आय स\रता) खंडीत
झा'यास दत नJदणी परं परागत पCदतीने
4याच Xदवशी. अशा 0करणामCये
संगणीकृत दत नJदणी 0णाल, (आयस\रता) पव
8 त सL
ू व
ु झा'यानंतर कॅKनगं
कLन मुळ दत परत दे !यासाठd – तीन
Xदवस

2

दताचे सुचीची 0मा[णत

नोदं णी पण
ु 8 झाले'या दता या सुचीची 0मा[णत

नUकल दे ण.े

नUकल मागणीनस
ु ार दे णे

वXहत

1)सन 2002 नंतर दत नJदणीस दाखल

कालावधीमCये

कर!यात आला असेल तर अज8 कLन

0मा[णत नUकल

नUUल फ1 भर'याचे Xदनांकापासन
ु

न Xद'यास

कामकाजाचे जातीत जात -5 Xदवस

4याबाबतची कारणे

2.) संगणक1कृत दत नJदणी 0णाल, सुL

लेखी वLपात

हो!यापव
ु 9 (सन 2002 पव
ू 9 ) दत

दे !यास जबाबदार

नJदणीस दाखल कर!यात आला असेल तर

अधकार,

अज8 कLन नUकल फ1 भर'याचे

संबध
ं ीत दgु यम

Xदनांकापासन
ु कामकाजाचे जातीत जात

Kनबंधक

-15 Xदवस

3

4

5

दताची 0मा[णत नUकल

नJदणी पण
ु 8 झाले'या दताची 0मा[णत नUकल

दे णे.

मागणी नस
ु ार दे ण.े

शोध उपलjध करणे.

नोट,स ऑफ इट,मेशन
फाईल कLन घेण.े

वXहत

1)सन 2002 नंतर दत नJदणीस दाखल

कालावधीमCये

कर!यात आला असेल तर अज8 कLन

0मा[णत नUकल

नUUल फ1 भर'याचे Xदनांकापासन
ु

न Xद'यास

कामकाजाचे जातीत जात -5 Xदवस

4याबाबतची कारणे

2.) संगणक1कृत दत नJदणी 0णाल, सुL

लेखी वLपात

हो!यापव
ु 9 (सन 2002 पव
ू 9 ) दत

दे !यास जबाबदार

नJदणीस दाखल कर!यात आला असेल तर

अधकार,

अज8 कLन नUकल फ1 भर'याचे

संबध
ं ीत दgु यम

Xदनांकापासन
ु कामकाजाचे जातीत जात

Kनबंधक

-15 Xदवस

द.ु Kन. काया8लयातील अ) नJदणी पण
ु 8 झाले'या

वXहत कालावधी

व(शNठ दताची / 4या दता या सुची b.2 ची

मCये शोधासाठd

आवक जावक या त4वावर अनb
ु माने 4याच

पाहणीकरणे kकंवा

अ(भलेख उपलjध

Xदवशी

ब) व(शNठ (मळकती संबध
ं ी नोदं णी पण
ु 8

न झ'यास

झाले'या सव8 दताची / 4यादता या सुची b.2

4याबाबतची कारणे

पाहणी करणे kकंवा

लेखीवLपात

क) व(शNठ AयUती पकार असले'या सव8

दे !यास जबाबदार

दताची पाहणी करणे / 4या दता या सच
ु ी b.

अधकार, -संबंधीत

1 ची पाहणी करणे.

दgु यम Kनबंधक

हUकलेख Kनेप (Deposit of Title Deed)

वXहत

अज8 कLन शोध फ1 भर'यानंतर 0थम

फाय(लगं नोट,स सादर के'यानंतर 0थम

पCदतीने झालेला कज8 AयवहारामCये करारनामा

कालावधीमCये

आले'या AयUतीस 0थम 0ाधाय या

kकंवा त4सम उभयपी दत KनNपाद,त

नोट,स फाईल

त4वावर

कर!यात आला नसेल तर कज8दार

कLन न घेत'यास

(morgtgagor ) यांनी 4या कज8 Aयवहारा

4याबाबतची कारणे

संबध
ं ी या माXहतीची नोट,स दgु यम Kनबंधक

लेखी वLपात

काया8लयामCये कज8 Aयवहाराचे Xदनांकापासन
ु 30

दे !यास जबाबदार

Xदवसाचे आंत फाईल करणे.

अधकार,संबध
ं ीत
दgु यम Kनबंधक
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जन
ु ा मळ
ु दत नJदणी

सन 2002 पव
ू 9 नJदणीस दाखल केले'या

मळ
ु दत वXहत

1.दत नोदं णी पण
ु 8 करणे – दत नJदणी

पण
ु 8 कLन परत दे ण.े

दतापैक1 नJदणी 0लं-बत असले'या दताची

कालावधीमCये परत पण
ु 8 कर!यासाठd मुळ दत काया8लयात

नJदणी पण
ं ीत पकारास
ू 8 कLन मूळ दत संबध

न Xद'यास

उपलjध अस'यास, 0करण पर4वे दे य

परत दे णे.

4याबाबतची कारणे

मुांक शु'क् व फरक पकारांने

लेखी वLपात

भर'यानंतर, म
ु ांक िज'हाधकार, यांचे

दे !यास जबाबदार

कडुन दत काया8लयात परत आ'यानंतर व

अधकार,

पकारांनी दत पर4वे आवYयक कागदप.े

संबध
ं ीत दgु यम

सादर के'यापासन
ु , कामकाजाचे जातीत

Kनबंधक

जात-3 Xदवस
2. मुळ दत परत करणे- दत नJदणी
पण
ु 8 झा'यापासन
ु कामकाजाचे जातीत
जात – 2 Xदवस.
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म
ु ांक श'
ु क भर!याचे

म
ु ांक श'
ु क भर!याचे 0योजनाथ8 एखादया

वXहत

0योजनाथ8 मु'याकंन

थावर (मळकती या 0च(लत

कालावधीमCये

अहवाल दे णे

बाजारम'
ु य ् दरानुसार होणा-या मु'याकंनाचा

मु'याकंन न

अहवाल दे णे.

Xद'यास
4याबाबतची कारणे
लेखी वLपात
दे !यास जबाबदार
अधकार,-संबंधीत
दgु यम Kनबंधक

अज8 कLन अज8 फ1 भर'यानंतर -3 Xदवस
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दत नJदणी संदभा8त

दत नJदणीस सादर कर!यासाठd अथवा

वXहत

अज8 के'यानंतर दgु यम Kनबंधक

गह
ृ भेट दे णे

नJदणीस सादर केले'या दतामCये दत

कालावधीमCये

काया8लयात दत नJदणीसाठd असले'या

KनNपादनाचा कबुल,जबाब दे !यासाठd एखादया

मु'याकंन न

कामकाजाचा खोळबां होणार नाह,. अशा

AयUतीला दgु यम Kनबंधक काया8लयात शUय

Xद'यास

\रतीने परं तु अज8 के'यापासन
ु जातीत

नसेल उदा. एखादया AयUतीला गंभीर

4याबाबतची कारणे

जात -3 Xदवस

आजारपणात ्व शUय नसेल तर 4या या तशा

लेखी वLपात

लेखी वनंती नंतर दgु यम Kनबंधक 4याना सदर

दे !यास जबाबदार

कारण उचत वाट'यास 4या AयUती या

अधकार,-संबंधीत

सCया या वातAया या Xठकाणी जावन
ू नJदणी

दgु यम Kनबंधक

संदभा8तील काय8वाह, पण
ु 8 कL शकतात.
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वशेष कुलमुख4यार प.ाचे
अध0माणन कLन दे णे

एखादया AयUतीने KनNपाद,त केलेला दत 4याचे
वतीने दgु यम Kनबंधक काया8लयात नJदणीस

वXहत कालावधी
मCये अध

अध0माणनासाठd सादर के'यानंतर -1
तास

हजर करणे kकंवा 4या KनNपादनाचा कबुल, जबाब 0माणाची काय8वाह,

तथा प, अपवादा4मक प\रिथतीत जातीत

दे णे, या कर,ता दयावयाचे वशेष कुलमख
ु 4यारप. न झा'यास4या ची

जात – 4याच Xदवशी

(Special Power of Attorney) नJदणी

कारणे लेखी

अधKनयम 1908 चे कलम 33 अवये

वLपात दे !यास

अध0मा[णत कLन दे णे.

जबाबदार अधकार,
संबध
ं ीत द.ु Kनबंधक
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मु4युप. कता8 या

मु4युप. कLन ठे वणार, Aयक1 सदर मु4युप.

वXहत कालावधी

नJदणीसाठd सादर के'यानंतर ,

मु4यन
ु ंतर मु4युप. नJदणी

नJदणी कLन न घेता मयत झाल, असेल, तर

मCये नJदणी न

1.उपरोUत Kनकष व कागदप.ाची

करणे.

4या मु4युप.ाAदारे लाभाथ9 असणा-या AयUती,

के'यास 4या

पडताळणी – 4याच Xदवशी

नJदणी अधKनयमातील कलम 40 व 41 मधील

बाबतची कारणे

2. पडताळणीमCये .ट
ु , Kनदश8नास आ'यास

लेखी वLपात

4याची पत
8 ा कLन फेरसादर के'यानंतर
ु त

दे !यास जबाबदार

नJदणीसाठd – दोन Xदवस

अधकार, -संबंधीत

3. तथा प, अपवादा4मक प\रिथतीत

दgु यम Kनबंधक

जातीत जात- 4याच Xदवशी

वXहत बाबीची पत
8 ा होत अस'यास, उUत
ू त
मु4युप.ाची नJदणी कLन घेऊ शकतात.

Jवत: ची कायL पार पाड_यासाठg fयां`याकडुन ठरव_यात आलेल मानके
अ.b.

Jवत: ची कायL पार पाड_यासाठg fयां`याकडुन ठरव_यात आलेल मानके

1

^fयेक ^abयेमcये ^fयेक टkयासाठg वTहत कालमयादा या दlु यम नबंधक, सह दlु यम नबंधक, सह िजहा नबंधक,
न(दणी उपमहानर dक व न(दणी महानर dक यांचे कायालयानस
ु ार वर ल ^माणे नमद
ु केलेया आहे .
तसेच
Jवत: ची कायL पार पाड_यासाठg fया`यांकडुन ठरव_यात आलेल मानके
नागर कांची सनद या माTहतीचे पJ
ु तकात अंतभत
ु आहे तसेच दlु lम नबंधक कायालय, सह िजहा नबंधक कायालयात व हे पJ
ु fक
नागर कासाठg वभागा`या :-

www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतJथळावर उपलoध ्◌ा कPन दे _यात आलेले आहे .

कायालयाकडे असलेले aकंवा कायालयाचे नयंqणात असेलेले aकंवा कायालयाची कायL पार पाड_यासाठg
fयां`या कमचार वगाकडुन वापर_यात येणारे नयम , वनयम, सच
ु ना नयम पJ
ु तीका आVण अ2भलेख
अ.b.

कायालयाचे नयम, वनयम, सच
ु ना, नयमपुिJतका आVण अ2भलेख 2मळ_याचे Tठकाण

1
न(दणी व म
ु ांक वभा`या कायालयामाफत जनतेला Tदया जाणा-या सेवाची माTहती संबंधीत सह िजहा नबंधक कायालय व दlु यम नबंधक
कायालय तसेच न(दणी व म
ु ांक वभागा`या www.igrmaharashtra.gov.in
या संकेतJथळावर पढ
ु ल ^माणे उपलoध आहे .
•

कामकाजा`या ^abया

•

संबंधीत अधनयम

•

संबधीत शासन नणय, अधसच
ु ना प4रपqके

•

वाषक म
ु य ् दर त&ते

•

अज, घोषणापqे, नोट सा यांचे नमन
ु े

•

आवuयक फv / श
ु क याचा तप2शल

•

कायालयाची नावे, पfते, दरु cवनी bमांक व ई-मेल आयडीयाची याद .

•

ई सि0हसेस माTहती

कायालयाकडे असलेले aकं वा fया`या नयंqणाखाल असलेया दJतऐवजा`या ^वगाचे ववरण ् (अज व तपासणी सच
ु ी )
अ.b. अजाचा तप2शल

अज 2मळ_याचे Tठकाण

1

शोध अज8

2

म'
ु याकंन अज8b.1

3

मु'याकंन अज8 b.2

4

सुची b.2 अज8

5

सुची दL
ु ती अज8

6

0मा[णत नUUल अज8

7

अ(भKनण8य अज8

नJदणी व मुांक वभागात नाग\रकांचे कामकाजासाठd लागणारे वXहत नमुयातील अज8 व तपासणी

8

मुांक परतावा अज8

सुची वभागा या www.igrmaharashtra.gov.in

9

गह
ृ भेट अज8

या संकेतथळावर डाऊनलJड या सदराखाल, उपलjध आहे .

10

वलबं मापीत अज8

11

कलम -82 कारवाई अज8

12

नJदणी फ1 परतावा अज8

13

ववाह काया8लयात झाले'या
ववाहाचा शोध अज8

14

पव
ु K8 नयोजीत Xठकाणी ववाह संपन
कर!याचा अज8

15

वशेष ववाह,ची नUUल अज8

16

म4ृ युप. (सलबंध लखोटयात जमा
करणे अज8

17

म4ृ यप. (सलबंध लखोटा परत घेणे
बाबतचा अज8

18

फ1ड8 बॅक फॉम

सह िज'हा Kनबंधक काया8लय व दgु gम Kनबंधक काया8लय तसेच

न(दणी व म
ु ांक वभागाचे धेारण तयार कर_या`या aकं वा fया`या अंमलबजावणी कर_या`या संबंधात ल(काशी वचारवनयम कर_यासाठg aकं वा
लोकांकडुन नवेदंने केल जा_यासाठg अिJतfवात असलेया कोणfयाह 0यवJथेचा तप2शल.
अ.b.
1
2

नJदणी व मुांक वभागाचे धेारण, अंमलबजावणी,Kनवेदंन,े तbार,सुचना केल, जा!यासाठd अित4वात असले'या ऑन लाईन Aय ्वथेचा तप(शल.
वभागाचे संकेतथळ www.igrmaharashtra.gov.in
नागर,कांना दत नJदणी व मुांक शु'काचे संदभा8त वारं वार पडणा-या 0Yनाची उ4तरे असलेले सारथी पुतक नागार,कांसाठd वभागा या
संकेतथळावर उपलjध

आहे .

3

ई- रिजvे शन, ऑन लाईन रिजvे शन, इ- सच8

4

इ-पेमेटं

5

बाजारमु'य दर तUते

6

ऑन लाईन कंपलट

7

दत नJदणी करतांना जनतेस आले'या अनभ
ु वांवLन काय8पCदती बाबत काह, सच
ु ना करावया या असतील तर दgु यम Kनबंधक काया8लयामCये
kफडबॅक फॉम8 उपलjध आहे त.सदर फ1ड8 बॅक फॉम भLन Xद'यास 4यातील सुचनेनस
ु ार तो फॉम8 संबंधत व\रNठ काया8लयाकडे पाठ व!यात येतो व
संबंधीता या सच
ु नांचा वचार आगामी धोरण ठर वतांना केला जातो.
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नागर,कांना नJदणी व मुांक वभागा या काया8लयातील कोण4यह, कामकाजा वषयी काह, तbार / शंका अस'यास नागर,कांनी 0थम संबंधीत
काया8लयातील Kनयं.क / पय8वेक1य अधकार, यांचेकडे संपक8 साधावा. 4या अधका-यांकडुन तbार / शंकाचे Kनरसन न झा'यास

4या

काया8लया या लगतम kकं वा व\रNठ काया8लयाचे Kनयं.ण / पय8वेक1य अधकार, यांचेकडे संपक8 साधावा.
या (शवाय नागर,कानां

तbार, complaint@igrmaharashtra.gov.in या मेल आयडीवर दे खील पाठ वता येतील. तर काह, सुचना अस'यास

feedback@igrmaharashtra.gov.in या मेल आयडीवर दे खील पाठ वता येतील.

न(दणी व म
ु ांक वभागाचा भाग हणुन aकं वा न(दणी व म
ु ांक वभागाला सला दे _यासाठg हणुन गठgत कलेल मंडळे संJथा,स2मfया aकं वा इतर यांचा
तप2शल या स2मती`या बैठकांना जनतेला ^वेश असतो का तसेच fयाची इतवfृ ते जनतेस उपलoध ् होवू शकतात का?
अ.b.

स2मतीचे नांव

स2मती गठgत कर_यात
आलेया नाह त.

स2मतीचे ^योजन

नरं क

स2मतीचे सदJय

नंरक

बैठका के0हा

जनतेचा ^वेश

इतवत
ृ े जनतेस

होतात

असतो का

उपलoध होतात का

नरं क

नरं क

नरं क

\या 0य&तीना सवलती,परवाने aकवां ^ाधकारपqे Tदलेल आहे त अशा 0य&तीचा तप2शल
(संघटनेने Tदलेया सवलती, परवाने aकंवा ^ाधकारपqे यांचा तप2शल)
दJत ्◌ा न(दणी करणे व म
ु ांक श
ु क वसल
ु करणे ह या वभागाची ^मख
ु जबाबदार आहे . म
ु ांक वbv कर ता परवाने
दे णे हे या वभागाचे काम आहे या संदभात
1) न(दणी वभागाचे कायालयातील शासकvय }ॅकvगं म2शन0दारे ^ाधकृत कायालयाची यांद वभागा`या
www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतJथळावर उपलoध आहे .
2) खाजगी वापरासाठg ^ाधकृत केलेया फॅabंग मशीनची माTहती वभागा`या www.igrmaharashtra.gov.in या
संकेतJथळावर उपलoध आहे
3) }ॅaकगं मशीन0दारे म
ु ांक वbvसाठg ^ाधकृत कर_यात आलेया बॅका, वfतीय संJथा यांची याद वभागा`या
www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतJथळावर उपलoध आहे
4) सव साधारण म
ु ांक वbv परवाना धारकाची िजहा नहाय संया या वभागा`या www.igrmaharashtra.gov.in
या संकेतJथळावर उपलoध आहे

इले&नक JवPपात उपलoध असलेल माTहती
नJदणी व म
ु ांका संबंधी खाल,ल माXहती इलेUटॉKनक फॉम8मCये वभागा या
www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतथळावर उपलjध आहे त.

• दJत ्◌ा न(दणी ^abया
वाषक बाजारम
ु य दर त&ते

•

• न(दणी कायदा 1908, न(दणी नयम 1961
• मुंबई म
ु ांक अधनयम 1958
• वशेष ववाह कायदा 1954
• पारशी ववाह कायदा 1936
• शासकvय माTहती अधकार यांची याद
• नागर कांची सनद पJ
ु तीका
• नागर कांना दJत न(दणी संदभात वारं वार पडणा-या पuनांचे अनुषगांने मागदशनासाठgची सारथी पJ
ु तीका.
•

चेक 2लJट व फॉम.

माTहती 2मळव_यासाठg नागर कांना उपलoध असलेया सेवा
गेया काह वषामcये वभागाने दJत न(दणी ^abयेत आमल
ु ा बदल केले आहे त. सन 2002 पासन
ु दJत न(दणीसाठg संगणकvकृत ^णाल चा
(SARITA) वापर सP
ु कर_यात आला. सन 2012 पससन
ू संगणकvकृत दJत ्◌ा न(दणी ^णाल मcयवत पcदतीने (I SARITA)सP
ु कर_यात
आल . तसेच ई पेमट व ई –सच यासारया ववध ई-उपbमांची अंमलबजारवणी सP
ु कर_यात आल . सन 2014 पासन
ु वभागाने मोठया
गह
ृ बांधणी ^कपातील सदनका वbvचे करारनामे आVण LIVE AND LINCINCE (भाडे करार) दJत नागर कांना दlु lम नबंधक कायालयात
न येता ऑनलाईन न(दवता येतील अशी ई-रिजJे शन ^णाल दे शामcये पTहयादा सP
ु कPन गतमान व लोक2भमख
ु ^शासनाचे cयेय साcय
कर_याचे दRु ट ने bातीकार पाऊल उचलले आहे .
नागर कांची सनद व सारथी हे वभागा`या माTहतीचे पJ
ु तक नागर कासाठg वभागा`या खाल ल वेबसाईटवर उपलoध आहे .
Web sit Address:-

www.igrmaharashtra.gov.in

Web sit Address:- igrmahahelpline

Ph.No. 8888007777

या 2शवाय नागर कानां तbार complaint@igrmaharashtra.gov.in या मेल आयडीवर दे खील पाठवता येतील. तर काह सच
ु ना असयास
feedback@igrmaharashtra.gov.in

या मेल आयडीवर दे खील पाठवता येतील.

जनते`या सोईसाठg वभागा`या उपरो&त वेबसाईटवर खाल ल ऑनलाईन सु वधा उपलoध केलेया आहे त.
1) आय-स4रता (i- sarita )
2) ई- सच ( e- serch)
3) ई एएसआर (e-ASR)
4) पिoलक डाटा ए[ (PDE)
5) ई - पेमट (e- payment)
6) ई- रिजJे शन ( e- Registration )
7) ई- Jटे प इन ( e- step in)
8) ई- फाय2लगं ( e- Filling )
9) पिoलक डाटा ए[ फॅार फाय2लगं (PDE for Filling )
10) ववाह न(दणी (Marriage Registration )
सह िजहा नबंधक वग-1(नन ेणी)
यवतमाळ

