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माहती अ धकार अ ध नयम 2005 चे कलम (1) नस
ु ार 17 मॅयअ
ु ल तयार करणेबाबत.
मॅयअ
ु ल -1
काया"लयाची रचना, काय" व कत"%ये यांचा तप(शल
काया"लयाचे नांव – सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी) यवतमाळ

सह िज-हा नबंधक काया"लयाचा मंजरु , 2र3त व भरले-या पदाचा तप(शल दनांक 01/07/2016
अ.8.
1

काया"लयाची रचना
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजुर पदाची

2र3त पदाची

भरले-या

सं9या

सं9या

पदाची सं9या

01

00

01

अ धकार: /कम"चार: यांची कत"%ये इ<याद:बाबतची माहती.
काया"लय =मुख
िज-हयातील सव" काया"लयातील कामकाजावर नयं?ण ठे वणे.
िज-हा पथक=मुख /हणन
ु सव" कम"चा-यांना माग"दश"न करणे व <याचे कडुन सव"
=कारची नेमन
ु दलेल: कामे पुण" कCन घेणे.

2

सह िज-हा नबंधक वग"-2

01

00

01

=शासकEय अ धकार:
िज-हयातील सव" अ धकार: /कम"चार: यांचेमFये सामजGय नमा"ण करHयाचे दIु ट:ने
=य<न करणे, माग"दश"न करणे व सव" कम"चार:यांचे कडुन नेमन
ु दलेल: कामे पुण"
कCन घेणे.

3

सह दLु यम नबंधक वग"-2

02

00

02

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व नागर:कांना चागंल: सेवा =दान करणे.

4

सहाLयक नगर रचनाकार

01

00

01

वाPष"क बाजारमु-य दर त3ते तयार करHयाचे दIु ट:ने माहती तयार करणे, संकल:त
करणे व अहवाल वर:Iठ काया"लयास सादर करणे.

5

मु-याकंन दLु यम नबंधक

01

01

00

मु-याकंन व तपासणी करणे.

6

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

15

09

06

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे.

7

व. (लपीक

04

00

04

मह<वाची नेमन
ु दलेल: काया"लयीन कामे पार पाडणे व सह िज-हा नबंधक यांना
सहकाय" करणे.

8

क.(लपीक

23

01

22

नेमन
ु दलेल: काया"लयीन कामे करणे.

9

वाहन चालक

01

00

01

वाहनाची दे खभाल, वाहन सुरळीत चालवीणे

10

दTतरबंद

01

00

01

11

(शपाई

20

00

20

एकुण

70

11

59

अ(भलेख %यविGथत लावणे व अ(भलेखाचा शोध घेऊन माहती उपलXध कCन दे णे.
नेमन
ु दलेल: काया"लयीन कामे करणे.

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅयअ
ु ल-2
The powers and duties of its officers and employees
सह िज-हा नबंधक काया"लयाचा आकृतीबंध व पद नहाय कत"%ये व जबाबदा-या
अ.8.

पदनाम

मंजरु पदाची सं9या

पदांची कत"%ये व जबाबदा-या

1

2

3

4

1

सह िज-हा नबंधक वग"-1

01

काया"लय =मख
ु िज-हयातील सव" काया"लयातील कामकाजावर नयं?ण ठे वणे.
िज-हा पथक=मख
ु /हणन
ु सव" कम"चा-यांना माग"दश"न करणे व <यांचे कडुन सव"
=कारची नेमन
ु दलेल: कामे पुण" कCन घेणे.

2

सह िज-हा नबंधक वग"-2

01

=शासकEय अ धकार: िज-हयातील सव" अ धकार: /कम"चार: यांचेमFये सांमजGय
नमा"ण करHयाचे दIु ट:ने =य<न करणे, माग"दश"न करणे व सव" सहकार: कम"चार:
यांचे कडुन नेमन
ु दलेल: कामे पुण" कCन घेणे.

3

सह दLु यम नबंधक वग"-2

02

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व नागर:कांना चागंल: सेवा =दान करणे.

4

सहाLयक नगर रचनाकार

01

वाPष"क बाजारमु-य दर त3ते तयार करHयाचे दIु ट:ने माहती तयार करणे.

5

मु याकंन दLु यम नबंधक

01

दGताचे मु-याकंन करणे व दLु यम नबंधक काया"लयाची वेळोवेळी तपासणी करणे.

6

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

15

दGत व नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे.

7

व. (लपीक

04

मह<वाची नेमन
ु दलेल: काया"लयीन कामे पार पाडणे व सह िज-हा नबंधक यांना
मह<वपुण" कामात सहकाय" करणे.

8

क.(लपीक

23

नेमन
ु दलेल: काया"लयीन कामे पार पाडणे.

9

वाहन चालक

01

वाहनाची दे खभाल करणे, वाहन सुरळीत चालवीणे.

10

दTतरबंद

01

अ(भलेख %यविGथत लावणे व अ(भलेखाचा शोध घेऊन माहती उपलXध कCन
दे णे

11

(शपाई

20

एकुण

70

नेमन
ु दलेल: काया"लयीन कामे करणे.

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅयअ
ु ल-3
नणय घेयाया येत अनस
ु रयात येणार कायपदती, तसेच पयवे#्ण आ&ण उ(तरदा य(व णाल.
आप*या कायालयासाठ, नागरकांची सनदे नस
ु ार कायपदती व उ(तरदायी(व णाल.
अ.8.

Pवषयाचा तप(शल

नण"य घेHयाpया =N8येत अनुसरHयात येणार: काय"पFदती,

पय"वेqण आrण

=<येक =N8येमFये =<येक टTयासाठs Pवहत केलेल: कालमया"दा

उ<तरदा य<व
मt
ु ांक िज-हा धकार:
1

2

दGताचे मुtांक शु-काबाबत अ(भ नण"य

एखादया दGतात महाराIu मुtांक अ ध नयमावये Nकती

Pवहत कालावधीमFये

करणे.

मुtांक शु-क् दे य आहे याबाबत संबंधीत दGतातील पqकारांनी

<याबाबतची कारणे लेखी

मt
ु ांक शु काबाबत परतावा दे णे

= तसह लेखीअज" के-यास <या दGताचे मुtांक शु-क् निwचत

GवCपात दे Hयास जबाबदार

कCन पqकारांना कळPवणे.

अ धकार:

मt
ु ांक खरे द:दाराने Pवकत घेतलेले मt
ु ांक वापराचे =योजन रx

संबंधीत मुtांक

झाले , मुtांक वापरापुवz खराब झाले , मुtांकावर सह: के-यावर

िज-हा धकार:

45 दवस

1.)

Cपये 5 लाख Nकं वा <यापेqा कमी मt
ु ाक शु काचा परतावा
अस-यास -25 दवस - मुtांक िज-हा धकार:

रx झाले तर मुtांक परता%यासाठs अज"दाराने मुtांक

2.)

िज-हा धकार: यांचे कडे अज" के-यास मुtांक परतावा (मळु

C 5 लाख 10 लाख पय"त र3कमेचा परतावा असेल तर -35 दवसं
– नMदणी उपमहा नर:qक

3.)

शकतो.

C 10 लाखापेqा जाGत परतावा असेल तर 45 दवस – मु9य
नयं?क महसुल =ा धकार: तथा नMदणी महा नर:qक

सह िज-हा नबंधक काया"लयाची
1

नMदणी झाले-या दGतPवषयक अ(भलेख

नMदणीकृत दGताpया सूची 2 मFये Nकं वा अ(भलेख तयार

Pवहत कालावधीमFये

दC
ु Gतीस परवानगी दे ण.े

करतांना झाले-या चुकाची दC
ु Gती नMदणी अ ध नयम 1908 चे

<याबाबतची कारणे लेखी

पqकारांचा अज" दLु यम नबंधक काया"लयाकडे =ाTत झा-यापासुन सह िज-हा

कलम 68 नुसार चुकाची दC
ु Gती करHयाची परवानगी दे ण.े

GवCपात दे Hयास जबाबदार

दLु यम नबंधक काया"लयाकडुन =Gताव =ाTत झा-यापासन
ु सह िज-हा नबंधक

अ धकार:

यांचेकडील काय"वाह:साठs जाGतीत जाGत -7 दवस

नबंधक काया"लयाकडे पाठPवHयासाठs जाGतीत जाGत -7 दवस

संबंधीत सह िज-हा
नबंधक
2

दGत दLु यम नबंधक काया"लयात

दGतावर सह: के-याचे चार महयाचे आंत दGत नMदणीसाठs

Pवहत कालावधीमFये

नMदणीस सादर करणेसाठs Nकं वा

सादर न करता <यापुढ:ल चार महयाचे आंत नMदणीसाठs

<याबाबतची कारणे लेखी

कबुलजबाब दे णेसाठs झालेला Pवलंब

सादर के-यास, अशा =करणामFये झालेला Pवलबं नMदणी

GवCपात दे Hयास जबाबदार

qमाPपत करणे.

अ ध नयम 1908 चे कलम 25 =माणे

अ धकार:

िज-हा नबंधक यांना

30 दवस

qमापीत करता येतेा.

संबंधीत सह िज-हा

दGत नMदणी दर/यान खोटे नवेदन

एखादया दGताpया नMदणीमFये, बनावट %य3तीचा वापर, खोट:

Pवहत कालावधीमFये

1.त8ार / =Gताव =ाTत झा-यापासुन -7 दवस

संदभा"तील त8ार:वर:ल काय"वाह:

ओळख,बनावट कागदप?ाचा वापर इ.गैरकृ<ते के-यास ती कृते,

<याबाबतची कारणे लेखी

2.सन
ु ावणीची नोट:स नग"मीत करणे, सन
ु ावणीची काय"वाह: पुण " करHयास -30

नMदणी अ ध नयम 1908 कलम 82 अवये (शqा पा? गुहा

GवCपात दे Hयास जबाबदार

दवस

ठरतात.अशा त8ार:ची चौकशी कCन फौजदार: =N8येबाबत

अ धकार: संबंधीत सह

3. अं तम सन
ु ावणी झा-यापासन
ु ग
ु हा दाखल करHयाबाबतचा नण"य

परवानगी दे णेबाबत नण"य घेण.े

िज-हा नबंधक

घेHयासाठs -7 दवस

नMदणीसाठs सादर केले-या दसतावर दLु यम नबंधक यांनी

Pवहत कालावधीमFये

अपील अज" =ाTत झा-यापासन
ु सन
ु ावणीची नोट:स दे Hयासाठs- 15 दवस

नबंधक
3

4

दGत नMदणी नाकारHयाpया आदे शा

PवCFद अपीलावर:ल काय"वाह:

नMदणीस नाकारला असा शेरा द-याpया दनांकापासन
ु 30

<याबाबतची कारणे लेखी

दवसात संबंधीत पqकार सह िज-हा नबंधक यांचे माफ"त

GवCपात दे Hयास जबाबदार

िज-हा नबंधक यांचे कडे अपील अज" दाखल कC शकतो.

अ धकार:

िज-हा नबंधक सदर अपील अजा"वर काय"वाह: कCन नण"य

संबंधीत दLु यम नबंधक

अंतीम सन
नण"य घेHयासाठs -30 दवस
ु ावणी झा-यापासन
ु

घेतात.
5

सह िज-हा नबंधक काया"लयात नMदणी

सह िज-हा नबंधक काया"लयात नMदणी अ ध नयम 1908 चे

Pवहत कालावधीमFये

झाले-या दGताची / <या दGताची

कलम 30 नुसार पुवz नMदणी झाले-या दGताची / <या

<याबाबतची कारणे लेखी

=माrणत न33ल दे ण.े

दGताpया सुचीची Index =माrणत न3कल मागणीनुसार दे णे.

अज" कCन न3कल फE भर-यापासन
ु जाGतीत जाGत 15 दवस

GवCपात दे Hयास जबाबदार
अ धकार:
संबंधीत सह िज-हा
नबंधक

6

दGत नMदणी न केले-या =करणामFये

दGत ् नMदणी करHयाचे उदे श
ृ ाने ई – पेमेटं पFदतीने भरले-या

Pवहत कालावधीमFये

पqकाराचा अज" दLु यम नबंधक काया"लयाकडे =ाTत ्◌ा झा-यापासन
ु तो सह

ई- पेमेटं पFदतीने भरलेल: नMदणी फE

नMदणी फE चा संबंधीत दGत नMदणी करHयाचे =योजन रx

<याबाबतची कारणे लेखी

िज-हा नबंधक काया"लया कडे पाठPवHयासाठs - 7

चा परतावा

झाले तर परतावा दे णे.

GवCपात दे Hयास जबाबदार

दLु यम नबंधक काया"लयाकडुन =Gताव सह िज-हा नबंधक काया"लयाकडे =ाTत

अ धकार:-संबंधीत सह

झाले पासुन परतावा =करणावर नण"य घेHयासाठs -15 दवस.

िज-हा नबंधक
7

नोदं णी झाले-या दGतास जादा नMदणी

नMदणीकृत दGतास जादा भरHयात आले-या नMदणी फE चा

Pवहत कालावधीमFये

1.पqकाराचा अज" दLु यम

फE चा परतावा

परतावा दे ण.े

<याबाबतची कारणे लेखी

िज-हा नबंधक काया"लयाकडे पाठPवHयासाठs- 7 दवस

GवCपात दे Hयास जबाबदार

2. दLु यम नबंधक काया"लयाकडु न =Gताव सह िज-हा नबंधक काया"लयाकडे

अ धकार:-संबंधीत सह

=ाTत झाले पासन
ु तो नMदणी उपमहा नर:qक काया"लयाकडे पाठPवHयासाठs -7

िज-हा नबंधक

नबंधक काया"लयाकडे =ाTत झा-यापासन
ु तो सह

दवस
3. नMदणी महा नर:qक व मुtांक नयं?क,काया"लयामFये परतावा =करणावर
नण"य घेHयासाठs -15 दवस.

8

म<ृ युप?ाचा (सलबंध लखोटा जमा

1.मु<युप?कता"स आपले मु<युप? ठे वलेला (सलबंध लखोटा

Pवहत कालावधीमFये

करणे, परत घेणे व उघडणे.

संबंधीत िज-हयाचे सह िज-हा नबंधक यांचे कडे जमा करता

<याबाबतची कारणे लेखी

येतो.

GवCपात दे Hयास जबाबदार

2. या=माणे जमा केलेला लखेाटा मु<युकता" Gवत:pया हयातीत

अ धकार:-संबंधीत सह

के%हाह: परत घेऊ शकतो.

िज-हा नबंधक

आवwयक कागदप?े सादर केलेच-े <याच दवशीच

3. मु<युप? कता"ने <याचे हयातीत लखेाटा परत न घेत-यास
म<ु युकता"pया म<ु युनत
ं र दावा सागंणा-या %य3तीpया अजा"वCन
असा लखोटा उघडता येतो व <यातील मु<युप?ाची नMद कCन
अGसल मु<युप? पुहा सुरqीत कCन ठे वले जाते. नMदवीले-या
मु<युप?ाची न3कल अज"दारास दल: जाते.
द/ु यम नबंधक कायालय
1

दGत नMदणी करणे

नMदणी अ ध नयमानस
ु ार दGताची नMदणी करणे व मळ
ु दGत

दGत नMदणी Pवहत

नMदणी अ ध नयम व नयमानुसार

पqकारांना परत दे ण.े

कालावधीमFये न के-यास

दGताची नMदणी कCन परत दे Hयास लागणारा कालावधी

<याबाबतची कारणे लेखी

(मनीटे तथाPप दGताची पानांची सं9या 50 पेqा जाGत अस-यास वाढ:व =<येक

GवCपात दे Hयास जबाबदार

पानासाठs -10 (मनीटे

अ धकार:-संबंधीत दLु यम

तथाPप, वीज पुरवठा खंडीत होणे Nकं वा गंभीर तां ?क अडचणीमुळे संगणीकृत

नबंधक

सव"साधारणपणे -30

दGत नMदणी =णाल: (आय स2रता) खंडीत झा-यास दGत नMदणी परं परागत
पFदतीने <याच दवशी. अशा =करणामFये संगणीकृत दGत नMदणी =णाल:

(आय- स2रता) पव
" त सC
ू व
ु झा-यानंतर Gकॅ नगं कCन मळ
ु दGत परत
दे Hयासाठs – तीन दवस
2

दGताचे सुचीची =माrणत न3कल दे णे.

नोदं णी पुण" झाले-या दGताpया सुचीची =माrणत न3कल

Pवहत कालावधीमFये

1)सन 2002 नंतर दGत नMदणीस दाखल करHयात आला असेल तर अज" कCन

मागणीनुसार दे णे

=माrणत न3कल न

न33ल फE भर-याचे दनांकापासन
ु कामकाजाचे जाGतीत जाGत -3 दवस

द-यास <याबाबतची कारणे

2.) संगणकEकृत दGत नMदणी =णाल: सुC होHयापव
ु z (सन 2002 पूवz ) दGत

लेखी GवCपात दे Hयास

नMदणीस दाखल करHयात आला असेल तर अज" कCन न3कल फE भर-याचे

जबाबदार अ धकार:

दनांकापासुन कामकाजाचे जाGतीत जाGत -15 दवस

संबंधीत दLु यम नबंधक
3

दGताची =माrणत न3कल दे णे.

नMदणी पुण" झाले-या दGताची =माrणत न3कल मागणी नुसार

Pवहत कालावधीमFये

दे णे.

=माrणत न3कल न

1)सन 2002 नंतर दGत ्◌ा नMदणीस दाखल करHयात आला असेल तर अज"
कCन न33ल फE भर-याचे दनांकापासन
ु कामकाजाचे जाGतीत जाGत -5 दवस

द-यास <याबाबतची कारणे

2.) संगणकEकृत दGत नMदणी =णाल: सुC होHयापुवz (सन 2002 पूवz ) दGत

लेखी GवCपात दे Hयास

नMदणीस दाखल करHयात आला असेल तर अज" कCन न3कल फE भर-याचे

जबाबदार अ धकार:

दनांकापासन
ु कामकाजाचे जाGतीत जाGत ्◌ा -15 दवस

संबंधीत दLु यम नबंधक
4

शोध उपलXध करणे.

द.ु न. काया"लयातील अ) नMदणी पुण " झाले-या Pव(शIठ

Pवहत कालावधीमFये

अज" कCन शोध फE भर-यानंतर =थम आवक जावक या त<वावर अनु8माने

दGताची / <या दGताpया सुची 8.2 ची पाहणीकरणे Nकं वा

शोधासाठs अ(भलेख

<याच दवशी

ब) Pव(शIठ (मळकती संबंधी नोदं णी पुण" झाले-या सव"

उपलXध न झ-यास

दGताची / <यादGताpया सच
ु ी 8.2 पाहणी करणे Nकं वा

<याबाबतची कारणे लेखी

क) Pव(शIठ %य3ती पqकार असले-या सव" दGताची पाहणी

GवCपात दे Hयास जबाबदार

करणे / <या दGताpया सुची 8. 1 ची पाहणी करणे.

अ धकार: -संबंधीत दLु यम

ह3कलेख नqेप (Deposit of Title Deed) पFदतीने झालेला

Pवहत कालावधीमFये

कज" %यवहारामFये करारनामा Nकं वा त<सम उभयपqी दGत

नोट:स फाईल कCन

नबंधक
5

नोट:स ऑफ इट:मे शन फाईल कCन
घेण.े

नIपाद:त करHयात आला नसेल तर कज"दार (morgtgagor )
यांनी <या कज"%यवहारासंबध
ं ीpया माहतीची नोट:स दLु यम
नबंधक काया"लयामFये कज" %यवहाराचे दनांकापासन
ु 30
6

फाय(लगं नोट:स सादर के-यानंतर =थम आले-या %य3तीस =थम =ाधाय ्◌ा
न

या त<वावर

घेत-यास <याबाबतची
कारणे लेखी GवCपात
दे Hयास जबाबदार अ धकार:

दवसाचे आंत फाईल करणे.

संबंधीत दLु यम नबंधक

जुना मुळ दGत नMदणी पुण" कCन परत

सन 2002 पूवz नMदणीस दाखल केले-या दGतापैकE नMदणी

मुळ दGत ् Pवहत

1.दGत नोदं णी पुण " करणे – दGत नMदणी पुण" करHयासाठs मुळ दGत

दे णे.

=लं बत असले-या दGताची नMदणी पण
ू " कCन मळ
ू दGत

कालावधीमFये परत न

काया"लयात उपलXध अस-यास, =करण पर<वे दे य मt
ु ांक शु क् व फरक

संबंधीत पqकारास परत दे णे.

द-यास <याबाबतची कारणे

पqकारांने भर-यानंतर, मुtांक िज-हा धकार: यांचे कडुन दGत काया"लयात परत

लेखी GवCपात दे Hयास

आ-यानंतर व पqकारांनी दGत पर<वे आवwयक कागदप?े सादर के-यापासन
ु ,

जबाबदार अ धकार:

कामकाजाचे जाGतीत जाGत-3 दवस

संबंधीत दLु यम नबंधक

2. मुळ दGत परत करणे- दGत नMदणी पुण " झा-यापासन
ु कामकाजाचे जाGतीत

मt
ु ांक शु क भरHयाचे =योजनाथ" एखादया Gथावर

Pवहत कालावधीमFये

अज" कCन अज" फE भर-यानंतर -3 दवस

(मळकतीpया =च(लत बाजारमु-य ् दरानुसार होणा-या

मु-याकंन न द-यास

मु-याकंनाचा अहवाल दे णे.

<याबाबतची कारणे लेखी

जाGत – 2 दवस.
7

मt
ु ांक शु क भरHयाचे =योजनाथ"
मु-याकंन अहवाल दे णे

GवCपात दे Hयास जबाबदार
अ धकार:-संबंधीत दLु यम
नबंधक
8

दGत ्◌ा नMदणी संदभा"त गह
ृ भेट दे णे

दGत नMदणीस सादर करHयासाठs अथवा नMदणीस सादर

Pवहत कालावधीमFये

अज" के-यानंतर दLु यम नबंधक काया"लयात दGत नMदणीसाठs असले-या

केले-या दGतामFये दGत ् नIपादनाचा कबल
ु :जबाब दे Hयासाठs

मु याकंन न द-यास

कामकाजाचा खोळबां होणार नाह:. अशा 2रतीने परं तु अज" के-यापासन
ु जाGतीत
जाGत -3 दवस

एखादया %य3तीला दLु यम नबंधक काया"लयात श3य नसेल

<याबाबतची कारणे लेखी

उदा. एखादया %य3तीला गंभीर आजारपणाGत ्व श3य नसेल

GवCपात दे Hयास जबाबदार

तर <याpया तशा लेखी Pवनंती नंतर दLु यम नबंधक <याना

अ धकार:-संबंधीत दLु यम

सदर कारण उ चत वाट-यास <या %य3तीpया सFयाpया

नबंधक

वाGत%याpया ठकाणी जावून नMदणी संदभा"तील काय"वाह: पुण "
कC शकतात.
9

Pवशेष कुलमुख<यार प?ाचे अ ध=माणन
कCन दे णे

एखादया %य3तीने नIपाद:त केलेला दGत <याचे वतीने दLु यम

Pवहत कालावधीमFये

अ ध=माणनासाठs सादर के-यानंतर -1 तास

नबंधक काया"लयात नMदणीस हजर करणे Nकं वा <या

अ ध=माणाची काय"वाह: न

तथाPप, अपवादा<मक प2रिGथतीत जाGतीत जाGत – <याच दवशी

नIपादनाचा कबुल: जबाब दे णे, या कर:ता दयावयाचे Pवशेष

झा-यास <याबाबतची

कुलमुख<यारप? (Special Power of Attorney) नMदणी

10

मु<युप? कता"pया मु<यन
ु ंतर मु<युप?
नMदणी करणे.

कारणे लेखी GवCपात

अ ध नयम 1908 चे कलम 33 अवये अ ध=माrणत कCन

दे Hयास जबाबदार अ धकार:

दे णे.

संबंधीत दLु यम नबंधक
Pवहत कालावधीमFये

नMदणीसाठs सादर के-यानंतर ,

घेता मयत झाल: असेल, तर <या मु<युप?ा%दारे लाभाथz

मु<युप? कCन ठे वणार: %यकE सदर मु<युप? नMदणी कCन न

नMदणी न के-यास

1.उपरो3त नकष व कागदप?ाची पडताळणी – <याच दवशी

असणा-या %य3ती, नMदणी अ ध नयमातील कलम 40 व 41

<याबाबतची कारणे लेखी

2. पडताळणीमFये ?ुट: नदश"नास आ-यास <याची पुतत
" ा कCन फेरसादर

मधील Pवहत बाबीची पूतत
" ा होत अस-यास, उ3त ् मु<युप?ाची

GवCपात दे Hयास जबाबदार

के-यानंतर नMदणीसाठs – दोन दवस

नMदणी कCन घेऊ शकतात.

अ धकार: -संबंधीत दLु यम

3. तथाPप, अपवादा<मक प2रिGथतीत जाGतीत जाGत- <याच दवशी

नबंधक

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅयअ
ु ल-4
Gवत: ची काय पार पाडHयासाठs <याpयाकडुन ठरPवHयात आलेल: मानके
अ.8.

Gवत: ची काय पार पाडHयासाठs <याpयाकडुन ठरPवHयात आलेल: मानके

1

=<येक =N8येमFये =<येक टTयासाठs Pवहत कालमया"दा या दLु यम नबंधक, सह दLु यम नबंधक, सह िज-हा नबंधक,
नMदणी उपमहा नर:qक व नMदणी महा नर:qक यांचे काया"लयानस
ु ार मॅयअ
ु ल 8मांक 3 मFये नमुद केले-या आहे .
तसेच
Gवत: ची काय पार पाडHयासाठs <याpयांकडुन ठरPवHयात आलेल: मानके
नागर:कांची सनद या माहतीचे पुGतकात अंतभुत
" आहे तसेच दLु यम नबंधक काया"लय, सह िज-हा नबंधक काया"लयात व हे पुG<क
नागर:कासाठs Pवभागाpया :-

www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतGथळावर उपलXध कCन दे Hयात आलेले आहे .

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅयअ
ु ल-5
काया"लयाकडे असलेले Nकं वा काया"लयाचे नयं?णात असेलेले Nकं वा काया"लयाची काय पार पाडHयासाठs <याpया कम"चार:वगा"कडुन वापरHयात येणारे नयम ,
Pव नयम, सुचना नयम पुGतीका आrण अ(भलेख
अ.8.

काया"लयाचे नयम, Pव नयम, सुचना, नयमपुिGतका आrण अ(भलेख (मळHयाचे ठकाण

1

सह िज-हा नबंधक काया"लय व दLु यम नबंधक काया"लय तसेच
नMदणी व मुtांक Pवभागाpया igrmaharashtra.gov.in या संकेतGथळावर =काशने या सदराखाल: उपलXध आहे .

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅयअ
ु ल-6
काया"लयाकडे असलेले Nकंवा <याpया नयं?णाखाल: असले-या दGतऐवजाpया =वगा"चे Pववरण (अज" व तपासणी सुची )
अ.8. अजा"चा तप(शल
1

शोध अज"

2

मु याकंन अज" 8.1

3

मु-याकंन अज" 8.2

4

सच
ु ी 8.2 अज"

5

सुची दC
ु Gती अज"

6

=माrणत न33ल अज"

7

अ(भ नण"य अज"

8

मुtांक परतावा अज"

9

गह
ृ भेट अज"

10

Pवलबं qमापीत अज"

11

कलम -82 काय"वाह: अज"

12

नMदणी फE परतावा अज"

13

Pववाह काया"लयात झाले-या Pववाहाचा शोध अज"

14

पुव" नयोजीत ठकाणी Pववाह संपन करHयाचा अज"

15

Pवशेष Pववाह:ची न33ल अज"

16

म<ृ यप
ु ? (सलबंध लखोटयात जमा करणे अज"

17

म<ृ यप? (सलबंध लखोटा परत घेणे बाबतचा अज"

18

फEड" बॅक फॉम

अज" (मळHयाचे ठकाण

सह िज-हा नबंधक काया"लय व दLु यम नबंधक काया"लय तसेच
नMदणी व मt
ु ांक Pवभागात नाग2रकांचे कामकाजासाठs लागणारे Pवहत नम
ु यातील अज" व तपासणी
सुची Pवभागाpया igrmaharashtra.gov.in या संकेतGथळावर डाऊनलMड या सदराखाल: उपलXध आहे .

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅयअ
ु ल -7
नMदणी व मुtांक Pवभागाचे धेारण तयार करHयाpया Nकं वा <याpया अंमलबजावणी करHयाpया संबंधात लMकाशी PवचारPव नयम करHयासाठs Nकं वा लोकांकडुन
नवेदंने केल: जाHयासाठs अिGत<वात असले-या कोण<याह: %यवGथेचा तप(शल.
अ.8.

नMदणी व मुtांक Pवभागाचे धेारण, अंमलबजावणी, नवेदंने, त8ार, सुचना केल: जाHयासाठs अिGत<वात असले-या ऑन लाईन %यवGथेचा तप(शल.

1

Pवभागाचे संकेतGथळ- www.igrmaharashtra.gov.in

2

नागर:कांना दGत नMदणी व मt
ु ांक शु काचे संदभा"त वारं वार पडणा-या =wनाची उ<तरे असलेले सारथी पG
ु तक नागार:कांसाठs Pवभागाpया
संकेतGथळावर उपलXध

आहे .

3

ई- रिजGे शन, ऑन लाईन रिजGे शन, इ- सच"

4

ई-पेमेटं

5

बाजारमु-य दर त3ते

6

ऑन लाईन कंपलट

7

दGत नMदणी करतांना जनतेस आले-या अनभ
ु वांवCन काय"पFदती बाबत काह: सच
ु ना करावयाpया असतील तर दLु यम नबंधक काया"लयामFये
Nफडबॅक फॉम" उपलXध आहे त.सदर फEड" बॅक फॉम भCन द-यास <यातील सच
ु नेनस
ु ार तो फॉम" संबं धत व2रIठ काया"लयाकडे पाठPवHयात येतो व
संबंधीताpया सुचनांचा Pवचार आगामी धोरण ठरPवतांना केला जातो.

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅयअ
ु ल-8
नMदणी व मुtांक Pवभागाचा भाग /हणुन Nकं वा नMदणी व मुtांक Pवभागाला स-ला दे Hयासाठs /हणुन गठsत कलेल: मंडळे संGथा,स(म<या Nकं वा इतर यांचा
तप(शल या स(मतीpया बैठकांना जनतेला =वेश असतो का तसेच <याची इ तव<ृ ते जनतेस उपलXध होवू शकतात का?
अ.8.

स(मतीचे नांव

स(मती गठsत करHयात

स(मतीचे =योजन

नरं क

स(मतीचे सदGय

नंरक

बैठका के%हा

जनतेचा =वेश

इ तवत
ृ े जनतेस

होतात

असतो का

उपलXध होतात का

नरं क

नरं क

नरं क

आले-या नाह:त.

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

मॅयअ
ु ल -9

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

काया"लयाचे आGथापनेवर असले-या अ धका-यांची व कम"चा-यांची नद (शका
अ.8.

1

अ धकार: / कम"चा-याचे नांव

0ी डी.बी. दे शपांड,े
सह िज-हा नबंधक वग"-1

2

0ी के.एस.कांबळे सह िज-हा
नबंधक वग"-2

3

0ीमती एन.एम.बोबडे , सहाLयक
नगर रचनाकार

अ धकार: / कम"चार: काय"रत

अ धकार: / कम"चार: काय"रत

असले-या काया"लयाचे नांव व

असले-या काया"लयाचा दरु Fवनी

काय"रत असले-या अ धकार: / कम"चा-याकडे सोपPवलेले कामकाज

सFयाचे पदावर Cजु

प<ता

8मांक

झा-याचा दनांक

सह िज-हा नबंधक वग"-1

07232-240521

िज-हयाचे काया"लय =मुख,िज-हयातील =<येक काया"लयावर =शासकEय नयं?ण, सह

( न/न 0ेणी) यवतमाळ

07232-240735

िज-हा नबंधक व मुtांक िज-हा धकार:

काया"लयाचा प<ता –नPवन

=शासकEय अ धकार: मह<वपण
ु " प?%यवहार, बैठक,काया"लयीन तपासणी, इ<याद:

=शासकEय इमारत

अ धकार: / कम"चार:

01/02/2016
02/08/2014

मह<वपुण" कामे.

िज-हा धकार: काया"लय

सहाLयक नगर रचनाकार, वाPष"क बाजारमु-यदर त3ते तयार करणे, Gथळ तपासणी

प2रसर, यवतमाळ

08/09/2014

इ<याद: मह<वपण
ु " कामकाज.

4

2र3त पद, म.ु दLु यम नबंधक

दGताचे मु-याकंन करणे, काया"लयीन तपासणी करणे.

5

0ी एम .के.राठोड , व.(लपीक

माहती अ धकार,मुtांक परवाने , त8ार =करणे

12/03/2014

6

0ी एस.एस.पाट:ल , व.(लपीक

महालेखापाल, 32 अ =करणे, अंतग"त तपासणी

12/03/2014

7

0ी पी.एच.बोबडे , क. (लपीक

आGथापना (लपीक, िज-हातील आGथापना व संगणक इ.मह<वपण
ु " प?%यवहार करणे.

8

0ी एस.एस. धोपटे , क.(लपीक

दGताचे मु-याकंन करणे, काया"लयीन तपासणी करणे.

13/06/2016

9

सौ. बी.एम.वेटट: , क.(लपीक

पीएलए,ताळमेळ , इIटाकं व इतर मह<वपण
ु " प?%यवहार

10/06/2011

10

0ी आर.%ह:.खडसे , क. (लपीक

आवक –जावक (लपीक व

24/02/2014

11

0ी एस.आर. गड
ु धे क नIठ

लेखा शाखा, वेतन, नव<ृ ती वेतन, ताळमेळ,सेवा नवत
ृ ी =करणे व इतर संबंधीत

(लपीक

मह<वपण
ु " प?%यवहार करणे.

मो.आदल मो.आसीफ शेख ,

वाहन चालक

12

अ(भ नण"य, परतावा,फॅN8गं =करणे

27/01/2011

03/08/2015
द. 22/08/2014

वाहन चालक
13

0ीमती %ह:.एम.डोगंरे , (शपाई

कोषागार, िज-हा धकार: काया"लयातील टपाल पोहचPवणे. काया"लय =मुखानी सांगीतलेल:

26/05/2005

काया"लयीन कामे पुण" करणे
14

0ी एन.पी.नगरकर , (शपाई

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे

01/07/2013

15

0ी वाय.आर.ढवळे , (शपाई

काया"लय =मख
ु ानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पण
ु " करणे.

26/02/2014

16

0ी वी.वी.पेदांम (शपाई (

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.

नलंबीत झा-यामुळे मु9यालय
सह िज-हा नबंधक काया"लय
यवतमाळ )
17

0ी %ह:.बी. दे शमख
ु सह द.ु न.
वग"-2

18

सौ.%ह:.एस. तळे गांवकर ,

सह दLु यम नबधक वग"-2

07232-244172

यवतमाळ 8.1

8275090778

दGत नMदणी =N8या सरु ळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनष
ु गीक कामे पण
ु "

13/06/2016

करणे.
Pववाह नMदणी, शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन

12/02/2014

19

व.(लपीक

दे णे. काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग

0ी डी.%ह:.लाड क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

6/03/2014

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
20

0ीमती जी.बी. नाकतोडे क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

04/12/2015

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
21

0ीमती पी.ए.आ?ाम, (शपाई

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.

01/07/2013

22

0ी %ह:.एम.जाधव, दTतरबंद

अ(भलेख सुरळीत ठे वणे, व अ(भलेख उपलXध कCन दे णे

28/03/2008

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

01/07/2016

23

0ी %ह:.जी.रघुवश
ं ी, सह

सह दLु यम नबधक वग"-2

07232-244212

यवतमाळ 8.2

8275090779

द.ु न.वग"-2
24

0ी वाय.डी.राठोड,

व.(लपीक

25

0ीमती आर.आर.भेडारं कर (शपाई

26

द.ु न 2र3त पद

करणे.
शोध, न3कल,सच
ु ी अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

10/03/2014

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग

27

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.
द.ु न.दार%हा

07238-254039
8275090780

सौ.एन.एस.(शराळ (भोरे )
क.(लपीक

28

0ी डी.जे. रे वGकर

29

द.ु न 2र3त पद

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

01/06/2005
2र3त
6/03/2014

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
(शपाई

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.
दLु यम नबंधक 0ेणी-1

8275090

मारे गांव
30

2र3त

28/02/2014

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "
करणे.

0ी आर.ट:.टTTणवार क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

06/03/2014

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
31

0ी बी.एस.राठोड

32

द.ु न 2र3त पद

(शपाई

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.
दLु यम

नबंधक 0ेणी-1
बाभुळगांव

33

07203-270146
8275090787

0ी रोशन शेषराव पवार

करणे.
08/12/2015

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग

34

0ीमती एल.जे .इंगळे

35

0ी डी.के.बोबडे दLु यम नबंधक

(शपाई
दLु यम

नबंधक 0ेणी-1
कळबं

36

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

क नIठ (लपीक

09/09/2008

0ीमती %ह:.एस.काळे

07201-226114
8275090788

क.(लपीक

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.

24/01/2011

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

22/09/2014

करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

27/1/2011

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
37

0ीमती एम.%ह:.कांबळे

38

द.ु न 2र3त पद

(शपाई

काया"लय =मख
ु ानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पण
ु " करणे.
दLु यम

नबंधक 0ेणी-1 नेर

07238-267001
8275090786

39

0ी जी.एस. बजमवार क.(लपीक

20/12/2007

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "
करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

06/03/2014

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
40

0ीमती एस.पी.नागरे

41

0ी बी.एस.गुळवे

(शपाई

दLु यम नबंधक

दLु यम

नबंधक 0ेणी-1
पुसद

42

0ी जी.ट:.रणमले

क.(लपीक

07233-244180
8275090781

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.

4/07/2013

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

22/1/2014

करणे.
शोध, न3कल,सच
ु ी अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

06/03/2014

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
43

0ी ए.आर.Pपपंळे (शपाई

44

0ी %ह:.आर.राठोड

दLु यम

दLु यम

नबंधक
45

नबंधक 0ेणी-1
दस

07234-222262
8275090785

0ी जी.एस. खोडके क.(लपीक

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.

14/07/2006

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

20/01/2014

करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

06/03/2014

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
46

2र3त पद

47

0ी ए.पी. खडसे

48

0ी आर.एम. कुर(सगे

(शपाई

49

0ी %ह:.एल.राठोड क.(लपीक

दLु यम

दLु यम

नबंधक

नबंधक 0ेणी-1
आणz

07234-266119
8275090793

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.

25/05/2005

दGत नMदणी =N8या सरु ळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनष
ु गीक कामे पण
ु "

21/01/2014

करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

06/04/2014

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
50

कंु .डी.एस.लांजेकर

51

द.ु न 2र3त पद

(शपाई

काया"लय =मख
ु ानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पण
ु " करणे.
दLु यम

नबंधक 0ेणी-1
उमरखेड

52

07231-237199
8275090782

0ी वाय.जी.फुलझेले क.(लपीक

29/04/2014

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "
करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

06/03/2014

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
53

0ी %ह:.%ह:. च%हाण (शपाई

54

द.ु न 2र3त पद

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.

55

0ी एच. डX-यु . कुळसंगे

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

क.(लपीक

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग

दLु यम

नबंधक 0ेणी-1
महागांव

56

कु. बी.एम.नरगडे (शपाई

57

2र3त पद द.ु न.

58

0ी एम.बी.ढोले

07236-222062
8275090789

करणे.

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.
दLु Lम नबंधक 0ेणी-1

07235-227104

केळापुर

8275090783

क.(लपीक

15/06/2015

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

2र3त
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

24/09/2013
1/1/2013
2र3त
10/06/2011

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
59

0ी एस.एल.Fयावतzवार, (शपाई

60

2र3त पद द.ु न.

61

0ीमती सी.एस.वरवाडे क.(लपीक

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.
दLु यम

नबंधक 0ेणी-1
राळे गांव

07202-225442
8275090790

2र3त
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

02/06/2016
2र3त
02/6/2016

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग
62

0ी ए.आर. शहारे

63

0ी ए.डी.दे वघरे

(शपाई
दLु यम नबंधक

दLु यम

नबंधक 0ेणी-1
घाटं जी

64

0ी एल.एम. भगत क.(लपीक

65

0ी आर.बी. (शद

66

0ी %ह:.के.जाधव द.ु न.

67

0ी एन.आर. राठोड, क नIठ

07230-277045
8275090792

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.

18/03/2014

दGत नMदणी =N8या सुरळीत पार पाडणे व दGत नMदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

30/06/2015

करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

07/12/2015

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग

(लपीक

(शपाई

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.
दLु यम

नबंधक 0ेणी-1 वणी

07239-225470
8275090784

01/11/2008

2र3त

6/06/2016

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

03/12/2015

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग

---------------------------------------------------------------------68

2र3त पद द.ु न.

दLु यम

नबंधक 0ेणी-1 झर:

07239-236629

2र3त

म9
ु यालय यवतमाळ
2र3त

8275090794
69
70

0ी ए.जी. अनमवाड, क नIठ

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पqकारांना उपलXध कCन दे ण.े

(लपीक

काया"लयीन प?%यवहार तसेच दGत नMदणी =N8येमFये सहभाग

0ी एस.आर. रामेकर (शपाई

काया"लय =मुखानी सांगीतलेल: काया"लयीन कामे पुण " करणे.

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

23/12/2015
14/11/2008

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅयअ
ु ल -10
(येक अ6धका-याला व कमचा-याला 7मळणारे मा7सक वेतन तसेच ा6धकरणाया 9व नयमामये तरतद
ू के*यामाणे नक
ु सान भरपाई दे याची
पदती.
SALARY LIST FOR THE MONTH OF मे- 2016
अ.8.

अ धकार: / कम"चा-यांचे नांव

पद

वेतन 0ेणी(ेड पे)

Gथल
ु र33म (GROSS AMOUNT )
माहे मे- 2016 ची

1

0ी डी.बी. दे शपांडे

सह िज-हा नबंधक वग"-1

15600+39100 GP 5400

81052

2

0ी के.एस.कांबळे

सह िज-हा नबंधक वग"-2

9300+34800 GP 4400

50179

3

0ी आर.एस.पवार

सह दLु यम नबंधक वग"-2

9300+34800 GP 4400

47705

4

0ीमती एन.एम. बोबडे

सहाLLक नगर रचनाकार

9300+34800 GP 4400

40152

5

0ी आर.पी.दे शपांडे

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

38758

6

0ी जी.एम.बांते

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

38758

7

0ी ए.डी.दे वघरे

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

45406

8

0ी डी.के.बोबडे

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

42055

9

0ी एस.जी.मोरे

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

36903

10

0ी बी.एस.गळ
ु वे

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

35574

11

0ी %ह:.आर.राठोड

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

33445

12

0ी आर.एम. कुर(सगे

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

38169

13

0ी पी.डी.दह:वाल

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

36399

14

सौ.%ह:.एस.फाळके

मु-याकंन दLु यम नबंधक 0ेणी

9300+34800 GP 4300

36834

15

सौ.एस.एस. तेरगांवकर

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

35918

16

0ी एम .के.राठोड

व. (लपीक

5200+20200 GP 2400

26724

17

0ी एस.एस.पाट:ल

व. (लपीक

5200+20200 GP 2400

30559

18

सौ.%ह:.एस. तळे गांवकर

व. (लपीक

5200+20200 GP 2400

27926

19

0ी वाय.डी.राठोड

व. (लपीक

5200+20200 GP 2400

29346

20

0ी डी.%ह:.लाड

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

26414

21

0ीमती सी.एस.वरवाडे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

28155

22

सौ. बी.एम.वेटट:

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

23827

23

0ी एम.बी.ढोले

क.(लपीक

5200+20200 GP 2400

29205

24

0ी पी.एच.बोबडे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

22279

25

0ी आर.एस. पवार

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

19795

26

0ी एल.एम. भगत

क.(लपीक

5200+20200 GP 2400

22251

27

0ी एन.आर. राठोड

क.(लपीक

5200+20200 GP 2400

22251

28

0ी ए.जी. अनमवाड

क.(लपीक

5200+20200 GP 2400

22251

29

कु.जी.बी. नाकतोडे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

19795

30

0ी आर.%ह:.खडसे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

20397

31

0ी एच.डX-यु कुळसंगे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

22279

32

0ी वाय.जी.फुलझेले

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

20999

33

0ी जी.एस.खोडके

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

26804

34

0ी %ह:.एल.राठोड

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

29297

35

0ी आर.ट:.टTपणवार

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

24285

36

0ी एस.आर.गड
ु धे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

21626

37

एन.एस.(शराळ (कु.एन.बी.भेारे )

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

20999

38

0ी जी.एस.बीजमवार

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

22599

39

0ीमती %ह:.एस.काळे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

22279

40

0ी जी.ट:.रणमले

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

24697

41

मो.आदल मो.आसीफ शेख

वाहन चालक

5200+20200 GP 1900

20397

42

0ी %ह:.एम.जाधव

दTतरबंद

4440+7440 GP1600

20263

43

0ीमती %ह:.एम.डोगंरे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

19155

44

0ी एन.पी.नगरकर

(शपाई

4440+7440 GP 1300

18336

45

0ीमती एस.पी.नागरे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

21376

46

0ीमती आर.आर.भेडारकर

(शपाई

4440+7440 GP 1300

19155

47

0ी ए.पी.खडसे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

19155

48

कु.डी.एस.लांजेकर

(शपाई

4440+7440 GP 1300

16875

49

0ी ए.आर.पीपंळे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

19453

50

0ी डी.आर.रे वGकर

(शपाई

4440+7440 GP 1300

15254

51

0ी ए.आर.शहारे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

15254

52

0ीमती पी.ए.आ?ाम

(शपाई

4440+7440 GP 1300

19155

53

0ी वाय.आर.ढवळे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

15254

54

0ीमती एल.जे.इंगळे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

18259

55

0ीमती एम.%ह:.कांबळे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

18741

56

कु.बी.एम.नरगडे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

16182

57

0ी एस.आर.रामेकर

(शपाई

4440+7440 GP 1300

30752

58

0ी बी.एस.राठोड

(शपाई

4440+7440 GP 1300

18189

59

0ी आर.बी.(शद

(शपाई

4440+7440 GP 1300

29818

60

0ी %ह:.%ह:.च%हाण

(शपाई

4440+7440 GP 1300

15705

61

0ी %ह:.%ह:. प दाम

(शपाई

4440+7440 GP 1300

0

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅयअ
ु ल-11
सव" योजनाचा तप(शल, =GताPवत खच" दश"Pवणारा,आप-या =<येक अ(भकरणाला नमन
ु दलेला अथ"संक-प ् आrण संPवतर:त केले-या रकमांचा अहवाल.
संघटनेतील =<येक घटकास ठरवन
ू दलेले अंदाजप?क, योजना, संभा%य खच" व =<यq खचा"चे अहवाल.
सन 2016-17
वेतन -01
अ.8.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनद
ु ान सन 2016-17

खच" दनांक / /2016 पय"त

(श--क अनद
ु ान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

10895000

2017000

5294045

1101813

5600955

915187

व मुtांक िज-हा धकार:
काया"लय,यवतमाळ
Pवघत
ृ -06
अ.8.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनद
ु ान सन 2016-17

खच" दनांक

/ /2016 पय"त

(श--क अनद
ु ान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

85000

-

8072

-

7692

-

व मुtांक िज-हा धकार:
काया"लय,यवतमाळ
=वास -11
अ.8.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1
व मt
ु ांक िज-हा धकार:
काया"लय,यवतमाळ

मंजरु अनुदान सन 2016-17

खच" दनांक

/

/2016 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

60000

10000

4545

2760

55455

7240

काया".खच"-13
अ.8.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनुदान सन 2016-17

खच" दनांक / /2016 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

188000

22000

64617

21907

123383

73

व मुtांक िज-हा धकार:
काया"लय,यवतमाळ
इमारत भाडे -14
अ.8.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनुदान सन 2016-17

खच" दनांक / /2016 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

25000

-

-

-

25000

--

व मुtांक िज-हा धकार:
काया"लय,यवतमाळ
संगणक खच" अ.8.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनुदान सन 2015-16

खच" दनांक 17/11/2015 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

5000

-

0

-

5000

-

व मुtांक िज-हा धकार:
काया"लय,यवतमाळ

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅयअ
ु ल -12
अथ"सहाLय काय"8माpया अंमलबजावणीची 2रत तसेच वाटप केले-या र3कमा आrण काय"8मांpया लाभा धका-यांचा तप(शल.

या Pवभागाpया वतीने कोण<याह: GवCपाpया अनद
ु ान योजना आखले-या नाह:त, <यामळ
ु े लाभाथz तसेच उपलXध अनद
ु ान व खच" या बाबतची माहती नरं क
आहे .

मॅयअ
ु ल-13
या %य3तीना सवलती,परवाने Nकवां =ा धकारप?े दलेल: आहे त अशा %य3तीचा तप(शल
(संघटनेने दले-या सवलती, परवाने Nकं वा =ा धकारप?े यांचा तप(शल)
दGत नMदणी करणे व मुtांक शु-क वसुल करणे ह: या Pवभागाची =मुख जबाबदार: आहे . मुtांक Pव8E कर:ता परवाने दे णे हे या Pवभागाचे काम आहे या
संदभा"त
1) नMदणी Pवभागाचे काया"लयातील शासकEय ॅकEगं म(शन%दारे =ा धकृत काया"लयाची यांद: Pवभागाpया www.igrmaharashtra.gov.in

या

संकेतGथळावर उपलXध आहे .
2) खाजगी वापरासाठs =ा धकृत केले-या फॅN8ं ग मशीनची माहती Pवभागाpया www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतGथळावर उपलXध आहे
3) ॅNकगं मशीन%दारे मुtांक Pव8Eसाठs =ा धकृत करHयात आले-या बॅका, Pव<तीय संGथा यांची याद: Pवभागाpया www.igrmaharashtra.gov.in या
संकेतGथळावर उपलXध आहे
4) सव" साधारण मुtांक Pव8E परवाना धारकाची िज-हा नहाय सं9या या Pवभागाpया www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतGथळावर उपलXध आहे

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)

यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅयअ
ु ल-14
इले3 नक GवCपात <यास उपलXध असलेला Nकं वा <याpयांकडे असले-या माहतीpया संबंधातील तपशील.
नMदणी व मुtांका संबंधी खाल:ल माहती इले3टॉ नक फॉम"मFये Pवभागाpया www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतGथळावर उपलXध
आहे त.
1) दGत नMदणी =N8या
2) वाPष"क बाजारमु-य दर त3ते
3) नMदणी कायदा 1908, नMदणी नयम 1961
4) मुंबई मुtांक अ ध नयम 1958
5) Pवशेष Pववाह कायदा 1954
6) पारशी Pववाह कायदा 1936
7) शासकEय माहती अ धकार: यांची याद:
8) नागर:कांची सनद पुGतीका
9) नागर:कांना दGत नMदणी संदभा"त वारं वार पडणा-या पwनांचे अनष
ु गांने माग"दश"नासाठsची सारथी पुGतीका.
10)चेक (लGट व फॉम".

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅयअ
ु ल-15
माMहती 7मळ9वयासाठ, नागरकांना उपलOध असले*या कं वा (यायांकडे असले*या माMहतीया संबंधातील तप7शल.
गे-या काह: वषा"मFये Pवभागाने दGत ् नMदणी =N8येत आमल
ु ा बदल केले आहे त. सन 2002 पासन
ु दGत नMदणीसाठs संगणकEकृत
=णाल:चा (SARITA) वापर सुC करHयात आला. सन 2012 पासन
ू संगणकEकृत दGत नMदणी =णाल: मFयवतz पFदतीने (I SARITA)सुC
करHयात आल:. तसेच ई पेमट व ई –सच" यासार9या PवPवध ई-उप8मांची अंमलबजारवणी सुC करHयात आल:. सन 2014 पासन
ु Pवभागाने
मोठया गह
ृ बांधणी =क-पातील सद नका Pव8Eचे करारनामे आrण LEAVE AND LINCIENCE (भाडे करार) दGत नागर:कांना दLु यम
नबंधक काया"लयात न येता ऑनलाईन नMदPवता येतील अशी ई-रिजGे शन =णाल: दे शामFये पह-यादा सुC कCन ग तमान व लोक(भमुख
=शासनाचे Fयेय साFय करHयाचे दIु ट:ने 8ातीकार: पाऊल उचलले आहे .
नागर:कांची सनद व सारथी हे Pवभागाpया माहतीचे पG
ु तक नागर:कासाठs Pवभागाpया खाल:ल वेबसाईटवर उपलXध आहे .
Web sit Address:- www.igrmaharashtra.gov.in
Web sit Address:- igrmahahelpline
Ph.No. 8888007777
जनतेpया सोईसाठs Pवभागाpया उपरो3त वेबसाईटवर खाल:ल ऑनलाईन सुPवधा उपलXध केले-या आहे त.
1) ई- सच"
2) ई एएसआर
3) पीडीई(रिज)
4) ई पेमट
5) ई- रिजGे शन
6) ई-Gटे प इन
7) ई-फाय(लगं
8) ई-पीडीई फाय(लगं
(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ
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मॅयअ
ु ल-16
जन माMहती अ6धका-याची नांव,े पदनामे आ&ण इतर तप7शल
माMहतीचा अ6धकार अ6ध नयम 2005 अवये राTय ् जन माMहती अ6धकार, व अपीलय ा6धकार यांची नय3
ु ती करणे.
अपीलय ा6धकार
अ.8. जनमाहती अ धका-

पदनाम

काया"लयाचे नांव

काया"लयालयाचा प<ता

दरु Fवणी 8मांक

सह िज-हा नबंधक वग"-1

सह िज-हा नबंधक वग"-1

नPवन =शासकEय इमारत िज-हा धकार:

8275090775,07232-

( न/न 0ेणी) यवतमाळ

काया"लय प2रसर यवतमाळ

240521

याचे नांव
1

0ी डी.बी. दे शपांडे

07232-240735
जन माMहती अ6धकार
अ.8. जनमाहती अ धका-

पदनाम

काया"लयाचे नांव

काया"लयालयाचा प<ता

दरु Fवणी / मोबाईल 8मांक

सह िज-हा नबंधक वग"-2

सह िज-हा नबंधक वग"-

नPवन =शासकEय इमारत िज-हा धकार:

8275090776,07232-

1( न/न 0ेणी) यवतमाळ

काया"लय प2रसर यवतमाळ

240521

याचे नांव
1

0ी के.एस.कांबळे

07232-240735
2
3
4

0ी %ह:.बी. दे शमुख
0ी %ह:.जी. रघुवश
ं ी
0ी जी.एस. खोडके

सह दLु यम नबंधक वग"-2
सह दLु यम नंबध
ं क वग"-2
=भार: दLु यम नबंधक 0ेणी-1

सह दLु यम नबंधक वग" – 2

नPवन =शासकEय इमारत िज-हा धकार:

07232-244172,

यवतमाळ 8.1

काया"लय प2रसर यवतमाळ

8275090778

सह दLु यम नबंधक वग"-2

नPवन =शासकEय इमारत िज-हा धकार:

8275090779,

यवतमाळ 8.2

काया"लय प2रसर यवतमाळ

244212

दLु यम नबंधक 0ेणी-1 दार%हा

तह(सल काया"लय, दार%हा

8275090780,
254039

5

0ी %ह:.आर. राठोड

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

दLु यम

नबंधक 0ेणी-1

दस
6

0ी बी.एस. गळ
ु वे

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

दLु यम

नबंधक 0ेणी-1 पस
ु द

नPवन =शासकEय इमारत, तह(सल

07234-222262

काया"लय प2रसर, दस

,8275090785

0ीमती (समा नरे t कोतप-ल:वार इमारत,

07233-244180,

0723207238-

7
8
9

0ी आर.ट:.टTपणवार
0ी %ह:.एल. राठोड
0ी आर.एम. कुर(सग

=भार: दLु यम नबंधक 0ेणी-1
=भार: दLु यम नबंधक 0ेणी-1
दLु यम नबंधक 0ेणी-1

गजानन मंद:रा जवळ, पुसद

8275090781

सPवता Pवठठलराव गायकवाड ,हनम
ु ान

07231-237199,

उमरखेड

वाड" पोल:स Gटे शन मागे, उमरखेड

8275090782

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

गुलाबराव (शद याचा वाडा यन
ु ीयन बॅक

07236-222062

महागांव

जवळ, महागांव

8275090789

दLु यम नबंधक 0ेणी-1 आणz

तहसील काया"लय आणz

07234-266119

दLु यम

नबंधक 0ेणी-1

8275090793
10
11
12
13

सौ.बी.एम.वेट:
0ी डी.के.बोबडे
0ी एम.के. राठोड
0ी ए.डी. दे वघरे

=भार: दLु यम नबंधक 0ेणी-1
दLु यम नबंधक 0ेणी-1
=भार: दLु यम नबंधक 0ेणी-1
दLु यम नबंधक 0ेणी-1

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

दातार यांचा वाडा मFयवतz बॅकेजवळ

07203-270146

बाभळ
ु गांव

घेागडे बाबा ले-आऊट बाभुळगांव

8275090787

दLु यम नबंधक 0ेणी-1 कळबं

0ी धनज =. केदार यांचे घर धोबे ले-

07201-226114

आऊट कळबं

8275090788

बोथरा यांचा वाडा गांधी ले-आऊट,

07202-225442

राळे गांव

तह(सल काया"लया जवळ, राळे गांव

8275090790

दLु यम नबंधक 0ेणी-1 घाटं जी

तह(सलक काया"लय, घाटं जी

07230-277045

दLु यम

नबंधक 0ेणी-1

8275090792
14

0ी एस.एस. पाट:ल

=भार: दLु यम नबंधक 0ेणी-1

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

तह(सलक काया"लय केळापरु

केळापुर
15
16
17

0ी डी.%ह:.लाड
0ी %ह:.के.जाधव
0ी एम.बी. ढोले

=भार: दLु यम नबंधक 0ेणी-1
दLु यम नबंधक 0ेणी-1
=भार: दLु यम नबंधक 0ेणी-1

07235-227104
8275090783

दLु यम नबंधक 0ेणी-1

PवPवध काय"कार: सोसायट: ब-डीगं

07237-237051

मारे गांव

आंबेडकर चौक, मारे गांव

8275090791

दLु यम नबंधक 0ेणी-1 वणी

रतन Tलाझा ब-डीगं आ(श"वाद हॉटे ल

07239-225470

जवळ वरोरा रोड, वणी

8275090784

तह(सल काया"लय झर: जामणी

07237-236629

दLु यम नबंधक 0ेणी-1 झर:

8275090794
18

0ी जी.एस. बजमवार

=भार: दLु यम नबंधक 0ेणी-1

दLु यम नबंधक 0ेणी-1 नेर

सावगेकर कॉ/पले3स, अनुIका पेटोल

07238-267001

पंपाजवळ, अमरावती रोड, नेर

8275090786

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)

यवतमाळ
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मॅयुअल -17
Pवहत करHयात येईल अशी इतर माहती =(सxद कर:ल आrण <यानंतर दरवषz ती =काशने अ£यावत कर:ल.

(डी.बी. दे शपांडे )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

