मा हती अ धकार अ ध नयम 2005 चे कलम (1) नस
ु ार 17 मॅ यअ
ु ल तयार करणेबाबत.

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅ यअ
ु 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
अ.9.
1

काया"लयाची रचना
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजुर पदाची

भरले-या

2र3त पदाची

सं:या

पदाची सं:या

सं:या

01

01

00

दनांक 01/04/2018

अ धकार; /कम"चार; यांची कत"%ये इ=याद;बाबतची मा हती.
काया"लय >मुख
िज-हयातील सव" काया"लयातील कामकाजावर नयं@ण ठे वणे.
िज-हा पथक>मख
ु /हणुन सव" कम"चा-यांना माग"दश"न करणे व =याचे कडुन सव"
>कारची नेमुन दलेल; कामे पुण" कDन घेणे.

2

सह िज-हा नबंधक वग"-2

01

0

01

>शासकFय अ धकार;
िज-हयातील सव" अ धकार; /कम"चार; यांचेमGये सामजHय नमा"ण करIयाचे दJु ट;ने
>य=न करणे, माग"दश"न करणे व सव" कम"चार;यांचे कडुन नेमुन दलेल; कामे पुण"
कDन घेणे.

3

सह दMु यम नबंधक वग"-2

02

02

00

दHत नNदणी >O9या सरु ळीत पार पाडणे व नागर;कांना चागंल; सेवा >दान करणे.

4

सहाMयक नगर रचनाकार

01

01

00

वाPष"क बाजारमु-य दर त3ते तयार करIयाचे दJु ट;ने मा हती तयार करणे, संकल;त
करणे व अहवाल वर;Jठ काया"लयास सादर करणे.

5

मु याकंन दMु यम नबंधक

01

01

00

मु याकंन व तपासणी करणे.

6

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

15

08

07

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे.

7

व. (लपीक

04

04

00

मह=वाची नेमुन दलेल; काया"लयीन कामे पार पाडणे व सह िज-हा नबंधक यांना
सहकाय" करणे.

8

क.(लपीक

23

18

05

नेमुन दलेल; काया"लयीन कामे करणे.

9

वाहन चालक

01

01

00

वाहनाची दे खभाल, वाहन सुरळीत चालवीणे

10

दTतरबंद

01

01

00

11

(शपाई

20

19

01

एकुण

70

56

14

अ(भलेख %यविHथत लावणे व अ(भलेखाचा शोध घेऊन मा हती उपलXध कDन दे णे.
नेमुन दलेल; काया"लयीन कामे करणे.

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅ यअ
ु 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.9.

पदनाम

मंजरु पदाची सं:या

पदांची कत"%ये व जबाबदा-या

1

2

3

4

1

सह िज-हा नबंधक वग"-1

01

काया"लय >मुख िज-हयातील सव" काया"लयातील कामकाजावर नयं@ण ठे वणे.
िज-हा पथक>मुख /हणुन सव" कम"चा-यांना माग"दश"न करणे व =यांचे कडुन सव"
>कारची नेमुन दलेल; कामे पुण" कDन घेणे.

2

सह िज-हा नबंधक वग"-2

01

>शासकFय अ धकार; िज-हयातील सव" अ धकार; /कम"चार; यांचेमGये सांमजHय
नमा"ण करIयाचे दJु ट;ने >य=न करणे, माग"दश"न करणे व सव" सहकार; कम"चार;
यांचे कडुन नेमुन दलेल; कामे पुण" कDन घेणे.

3

सह दMु यम नबंधक वग"-2

02

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व नागर;कांना चागंल; सेवा >दान करणे.

4

सहाMयक नगर रचनाकार

01

वाPष"क बाजारमु य दर त3ते तयार करIयाचे दJु ट;ने मा हती तयार करणे.

5

मु-याकंन दMु यम नबंधक

01

दHताचे मु-याकंन करणे व दMु यम नबंधक काया"लयाची वेळोवेळी तपासणी करणे.

6

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

15

दHत व नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे.

7

व. (लपीक

04

मह=वाची नेमुन दलेल; काया"लयीन कामे पार पाडणे व सह िज-हा नबंधक यांना
मह=वपुण" कामात सहकाय" करणे.

8

क.(लपीक

23

नेमुन दलेल; काया"लयीन कामे पार पाडणे.

9

वाहन चालक

01

वाहनाची दे खभाल करणे, वाहन सुरळीत चालवीणे.

10

दTतरबंद

01

अ(भलेख %यविHथत लावणे व अ(भलेखाचा शोध घेऊन मा हती उपलXध कDन
दे णे

11

(शपाई

20

एकुण

70

नेमुन दलेल; काया"लयीन कामे करणे.

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅ यअ
ु ल-3
नणय घे या या

येत अनस
ु र यात येणार कायप दती, तसेच पयवे#्ण आ&ण उ(तरदा य(व

आप*या कायालयासाठ, नागर कांची सनदे नस
ु ार कायप दती व उ(तरदायी(व
अ.9.

Pवषयाचा तप(शल

नण"य घेIयाqया >O9येत अनस
ु रIयात येणार; काय"पGदती,

पय"वेrण आsण

णाल .

णाल .

>=येक >O9येमGये >=येक टTयासाठt Pव हत केलेल; कालमया"दा

उ=तरदा य=व
मुuांक िज-हा धकार;
1

2

दHताचे मुuांक शु-काबाबत अ(भ नण"य

एखादया दHतात महाराJv मुuांक अ ध नयमा वये Oकती

Pव हत कालावधीमGये

करणे.

मुuांक शु-क् दे य आहे याबाबत संबंधीत दHतातील पrकारांनी

=याबाबतची कारणे लेखी

> तसह लेखीअज" के-यास =या दHताचे मu
ु ांक शु क् निxचत

HवDपात दे Iयास जबाबदार

मुuांक शु-काबाबत परतावा दे णे

कDन पrकारांना कळPवणे.

अ धकार;

मुuांक खरे द;दाराने Pवकत घेतलेले मुuांक वापराचे >योजन रy

संबंधीत मुuांक

झाले , मुuांक वापरापुव{ खराब झाले , मुuांकावर सह; के-यावर

िज-हा धकार;

45 दवस

1.)

Dपये 5 लाख Oकं वा =यापेrा कमी मुuाक शु-काचा परतावा
अस-यास -25 दवस - मुuांक िज-हा धकार;

रy झाले तर मुuांक परता%यासाठt अज"दाराने मुuांक

2.)

िज-हा धकार; यांचे कडे अज" के-यास मu
ु ांक परतावा (मळु

D 5 लाख 10 लाख पय"त र3कमेचा परतावा असेल तर -35 दवसं
– नNदणी उपमहा नर;rक

3.)

शकतो.

D 10 लाखापेrा जाHत परतावा असेल तर 45 दवस – मु:य
नयं@क महसुल >ा धकार; तथा नNदणी महा नर;rक

सह िज-हा नबंधक काया"लयाची
1

नNदणी झाले-या दHतPवषयक अ(भलेख

नNदणीकृत दHताqया सूची 2 मGये Oकं वा अ(भलेख तयार

Pव हत कालावधीमGये

दD
ु Hतीस परवानगी दे णे.

करतांना झाले-या चक
ु ाची दD
ु Hती नNदणी अ ध नयम 1908 चे

=याबाबतची कारणे लेखी

पrकारांचा अज" दMु यम नबंधक काया"लयाकडे >ाTत झा-यापासुन सह िज-हा

कलम 68 नुसार चुकाची दD
ु Hती करIयाची परवानगी दे णे.

HवDपात दे Iयास जबाबदार

दMु यम नबंधक काया"लयाकडु न >Hताव >ाTत झा-यापासुन सह िज-हा नबंधक

अ धकार;

यांचेकडील काय"वाह;साठt जाHतीत जाHत -7 दवस

नबंधक काया"लयाकडे पाठPवIयासाठt जाHतीत जाHत -7 दवस

संबंधीत सह िज-हा
नबंधक
2

दHत दMु यम नबंधक काया"लयात

दHतावर सह; के-याचे चार म ह याचे आंत दHत नNदणीसाठt

Pव हत कालावधीमGये

नNदणीस सादर करणेसाठt Oकं वा

सादर न करता =यापुढ;ल चार म ह याचे आंत नNदणीसाठt

=याबाबतची कारणे लेखी

कबल
ु जबाब दे णेसाठt झालेला Pवलंब

सादर के-यास, अशा >करणामGये झालेला Pवलबं नNदणी

HवDपात दे Iयास जबाबदार

rमाPपत करणे.

अ ध नयम 1908 चे कलम 25 >माणे

िज-हा नबंधक यांना

30 दवस

अ धकार;

rमापीत करता येतेा.

संबंधीत सह िज-हा

दHत नNदणी दर/यान खोटे नवेदन

एखादया दHताqया नNदणीमGये, बनावट %य3तीचा वापर, खोट;

Pव हत कालावधीमGये

1.त9ार / >Hताव >ाTत झा-यापासन
ु -7 दवस

संदभा"तील त9ार;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, सुनावणीची काय"वाह; पुण " करIयास -30

नNदणी अ ध नयम 1908 कलम 82 अ वये (शrा पा@ गु हा

HवDपात दे Iयास जबाबदार

ठरतात.अशा त9ार;ची चौकशी कDन फौजदार; >O9येबाबत

अ धकार; संबंधीत सह

3. अं तम सुनावणी झा-यापासुन गु हा दाखल करIयाबाबतचा नण"य

परवानगी दे णेबाबत नण"य घेण.े

िज-हा नबंधक

घेIयासाठt -7 दवस

दHत नNदणी नाकारIयाqया आदे शा

नNदणीसाठt सादर केले-या दसतावर दMु यम नबंधक यांनी

Pव हत कालावधीमGये

अपील अज" >ाTत झा-यापासुन सुनावणीची नोट;स दे Iयासाठt- 15 दवस

PवDGद अपीलावर;ल काय"वाह;

नNदणीस नाकारला असा शेरा द-याqया दनांकापासुन 30

=याबाबतची कारणे लेखी

अंतीम सुनावणी झा-यापासुन नण"य घेIयासाठt -30 दवस

नबंधक
3

4

दवस

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

HवDपात दे Iयास जबाबदार

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

अ धकार;

िज-हा नबंधक सदर अपील अजा"वर काय"वाह; कDन नण"य

संबंधीत दMु यम नबंधक

घेतात.
5

सह िज-हा नबंधक काया"लयात नNदणी

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

Pव हत कालावधीमGये

झाले-या दHताची / =या दHताची

कलम 30 नुसार पुव{ नNदणी झाले-या दHताची / =या

=याबाबतची कारणे लेखी

>माsणत न33ल दे णे.

दHताqया सच
ु ीची Index >माsणत न3कल मागणीनस
ु ार दे णे.

HवDपात दे Iयास जबाबदार

अज" कDन न3कल फF भर-यापासुन जाHतीत जाHत 15 दवस

अ धकार;
संबंधीत सह िज-हा
नबंधक
6

दHत नNदणी न केले-या >करणामGये

दHत ् नNदणी करIयाचे उदे श
ृ ाने ई – पेमेटं पGदतीने भरले-या

Pव हत कालावधीमGये

पrकाराचा अज" दMु यम नबंधक काया"लयाकडे >ाTत ्◌ा झा-यापासुन तो सह

ई- पेमेटं पGदतीने भरलेल; नNदणी फF

नNदणी फF चा संबंधीत दHत नNदणी करIयाचे >योजन रy

=याबाबतची कारणे लेखी

िज-हा नबंधक काया"लया कडे पाठPवIयासाठt - 7

चा परतावा

झाले तर परतावा दे णे.

HवDपात दे Iयास जबाबदार

दMु यम नबंधक काया"लयाकडुन >Hताव सह िज-हा नबंधक काया"लयाकडे >ाTत

अ धकार;-संबंधीत सह

झाले पासुन परतावा >करणावर नण"य घेIयासाठt -15 दवस.

िज-हा नबंधक
7

नोदं णी झाले-या दHतास जादा नNदणी

नNदणीकृत दHतास जादा भरIयात आले-या नNदणी फF चा

Pव हत कालावधीमGये

1.पrकाराचा अज" दMु यम

फF चा परतावा

परतावा दे णे.

=याबाबतची कारणे लेखी

िज-हा नबंधक काया"लयाकडे पाठPवIयासाठt- 7 दवस

HवDपात दे Iयास जबाबदार

2. दMु यम नबंधक काया"लयाकडुन >Hताव सह िज-हा नबंधक काया"लयाकडे

अ धकार;-संबंधीत सह

>ाTत झाले पासुन तो नNदणी उपमहा नर;rक काया"लयाकडे पाठPवIयासाठt -7

िज-हा नबंधक

नबंधक काया"लयाकडे >ाTत झा-यापासुन तो सह

दवस
3. नNदणी महा नर;rक व मुuांक नयं@क,काया"लयामGये परतावा >करणावर
नण"य घेIयासाठt -15 दवस.

8

म=ृ युप@ाचा (सलबंध लखोटा जमा

1.मु=युप@कता"स आपले मु=युप@ ठे वलेला (सलबंध लखोटा

Pव हत कालावधीमGये

करणे, परत घेणे व उघडणे.

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

=याबाबतची कारणे लेखी

येतो.

HवDपात दे Iयास जबाबदार

2. या>माणे जमा केलेला लखेाटा मु=युकता" Hवत:qया हयातीत

अ धकार;-संबंधीत सह

के%हाह; परत घेऊ शकतो.

िज-हा नबंधक

आवxयक कागदप@े सादर केलेच-े =याच दवशीच

3. मु=युप@ कता"ने =याचे हयातीत लखेाटा परत न घेत-यास
मु=युकता"qया मु=युनत
ं र दावा सागंणा-या %य3तीqया अजा"वDन
असा लखोटा उघडता येतो व =यातील मु=युप@ाची नNद कDन
अHसल मु=युप@ पु हा सुरrीत कDन ठे वले जाते. नNदवीले-या
मु=युप@ाची न3कल अज"दारास दल; जाते.
द/ु यम नबंधक कायालय
1

दHत नNदणी करणे

नNदणी अ ध नयमानुसार दHताची नNदणी करणे व मुळ दHत

दHत नNदणी Pव हत

नNदणी अ ध नयम व नयमानुसार

पrकारांना परत दे णे.

कालावधीमGये न के-यास

दHताची नNदणी कDन परत दे Iयास लागणारा कालावधी

=याबाबतची कारणे लेखी

(मनीटे तथाPप दHताची पानांची सं:या 50 पेrा जाHत अस-यास वाढ;व >=येक

HवDपात दे Iयास जबाबदार

पानासाठt -10 (मनीटे

अ धकार;-संबंधीत दMु यम

तथाPप, वीज पुरवठा खंडीत होणे Oकं वा गंभीर तां…@क अडचणीमुळे संगणीकृत

नबंधक

सव"साधारणपणे -30

दHत नNदणी >णाल; (आय स2रता) खंडीत झा-यास दHत नNदणी परं परागत
पGदतीने =याच दवशी. अशा >करणामGये संगणीकृत दHत नNदणी >णाल;
(आय- स2रता) पूवव
" त सुD झा-यानंतर Hकॅ नगं कDन मुळ दHत परत

दे Iयासाठt – तीन दवस
2

दHताचे सुचीची >माsणत न3कल दे णे.

नोदं णी पुण" झाले-या दHताqया सुचीची >माsणत न3कल

Pव हत कालावधीमGये

1)सन 2002 नंतर दHत नNदणीस दाखल करIयात आला असेल तर अज" कDन

मागणीनुसार दे णे

>माsणत न3कल न

न33ल फF भर-याचे दनांकापासुन कामकाजाचे जाHतीत जाHत -3 दवस

द-यास =याबाबतची कारणे
लेखी HवDपात दे Iयास
जबाबदार अ धकार;

2.) संगणकFकृत दHत नNदणी >णाल; सुD होIयापव
ु { (सन 2002 पूव{ ) दHत
नNदणीस दाखल करIयात आला असेल तर अज" कDन न3कल फF भर-याचे
दनांकापासुन कामकाजाचे जाHतीत जाHत -15 दवस

संबंधीत दMु यम नबंधक
3

दHताची >माsणत न3कल दे णे.

नNदणी पुण" झाले-या दHताची >माsणत न3कल मागणी नुसार

Pव हत कालावधीमGये

1)सन 2002 नंतर दHत नNदणीस दाखल करIयात आला असेल तर अज" कDन

दे णे.

>माsणत न3कल न

न33ल फF भर-याचे दनांकापासुन कामकाजाचे जाHतीत जाHत -5 दवस

द-यास =याबाबतची कारणे
लेखी HवDपात दे Iयास
जबाबदार अ धकार;

2.) संगणकFकृत दHत नNदणी >णाल; सुD होIयापव
ु { (सन 2002 पूव{ ) दHत
नNदणीस दाखल करIयात आला असेल तर अज" कDन न3कल फF भर-याचे
दनांकापासुन कामकाजाचे जाHतीत जाHत ्◌ा -15 दवस

संबंधीत दMु यम नबंधक
4

शोध उपलXध करणे.

द.ु न. काया"लयातील अ) नNदणी पुण " झाले-या Pव(शJठ

Pव हत कालावधीमGये

अज" कDन शोध फF भर-यानंतर >थम आवक जावक या त=वावर अनु9माने

दHताची / =या दHताqया सुची 9.2 ची पाहणीकरणे Oकं वा

शोधासाठt अ(भलेख

=याच दवशी

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

उपलXध न झ-यास

दHताची / =यादHताqया सुची 9.2 पाहणी करणे Oकं वा

=याबाबतची कारणे लेखी

क) Pव(शJठ %य3ती पrकार असले-या सव" दHताची पाहणी

HवDपात दे Iयास जबाबदार

करणे / =या दHताqया सुची 9. 1 ची पाहणी करणे.

अ धकार; -संबंधीत दMु यम

ह3कलेख नrेप (Deposit of Title Deed) पGदतीने झालेला

Pव हत कालावधीमGये

कज" %यवहारामGये करारनामा Oकं वा त=सम उभयपrी दHत

नोट;स फाईल कDन

नबंधक
5

नोट;स ऑफ इट;मे शन फाईल कDन
घेणे.

नJपाद;त करIयात आला नसेल तर कज"दार (morgtgagor )
यांनी =या कज"%यवहारासंबध
ं ीqया मा हतीची नोट;स दMु यम

6

फाय(लगं नोट;स सादर के-यानंतर >थम आले-या %य3तीस >थम >ाधा य ्◌ा
न

या त=वावर

घेत-यास =याबाबतची
कारणे लेखी HवDपात

नबंधक काया"लयामGये कज" %यवहाराचे दनांकापासुन 30

दे Iयास जबाबदार अ धकार;

दवसाचे आंत फाईल करणे.

संबंधीत दMु यम नबंधक

जुना मुळ दHत नNदणी पुण" कDन परत

सन 2002 पूव{ नNदणीस दाखल केले-या दHतापैकF नNदणी

मुळ दHत ् Pव हत

1.दHत नोदं णी पुण " करणे – दHत नNदणी पुण" करIयासाठt मुळ दHत

दे णे.

>लं…बत असले-या दHताची नNदणी पूण " कDन मूळ दHत

कालावधीमGये परत न

काया"लयात उपलXध अस-यास, >करण पर=वे दे य मुuांक शु-क् व फरक

संबंधीत पrकारास परत दे णे.

द-यास =याबाबतची कारणे

पrकारांने भर-यानंतर, मुuांक िज-हा धकार; यांचे कडुन दHत काया"लयात परत

लेखी HवDपात दे Iयास

आ-यानंतर व पrकारांनी दHत पर=वे आवxयक कागदप@े सादर के-यापासुन,

जबाबदार अ धकार;

कामकाजाचे जाHतीत जाHत-3 दवस

संबंधीत दMु यम नबंधक

2. मुळ दHत परत करणे- दHत नNदणी पुण " झा-यापासुन कामकाजाचे जाHतीत
जाHत – 2 दवस.

7

मुuांक शु-क भरIयाचे >योजनाथ"

मुuांक शु-क भरIयाचे >योजनाथ" एखादया Hथावर

Pव हत कालावधीमGये

मु-याकंन अहवाल दे णे

(मळकतीqया >च(लत बाजारमु-य ् दरानुसार होणा-या

मु-याकंन न द-यास

मु-याकंनाचा अहवाल दे णे.

=याबाबतची कारणे लेखी

अज" कDन अज" फF भर-यानंतर -3 दवस

HवDपात दे Iयास जबाबदार
अ धकार;-संबंधीत दMु यम
नबंधक
8

दHत नNदणी संदभा"त गह
ृ भेट दे णे

दHत नNदणीस सादर करIयासाठt अथवा नNदणीस सादर

Pव हत कालावधीमGये

अज" के-यानंतर दMु यम नबंधक काया"लयात दHत नNदणीसाठt असले-या

केले-या दHतामGये दHत ् नJपादनाचा कबल
ु ;जबाब दे Iयासाठt

मु याकंन न द-यास

कामकाजाचा खोळबां होणार नाह;. अशा 2रतीने परं तु अज" के-यापासुन जाHतीत

एखादया %य3तीला दMु यम नबंधक काया"लयात श3य नसेल

=याबाबतची कारणे लेखी

उदा. एखादया %य3तीला गंभीर आजारपणाHत ्व श3य नसेल

HवDपात दे Iयास जबाबदार

तर =याqया तशा लेखी Pवनंती नंतर दMु यम नबंधक =याना

अ धकार;-संबंधीत दMु यम

सदर कारण उ चत वाट-यास =या %य3तीqया सGयाqया

जाHत -3 दवस

नबंधक

वाHत%याqया ठकाणी जावून नNदणी संदभा"तील काय"वाह; पुण "
कD शकतात.
9

Pवशेष कुलमख
ु =यार प@ाचे अ ध>माणन
कDन दे णे

एखादया %य3तीने नJपाद;त केलेला दHत =याचे वतीने दMु यम

Pव हत कालावधीमGये

अ ध>माणनासाठt सादर के-यानंतर -1 तास

नबंधक काया"लयात नNदणीस हजर करणे Oकं वा =या

अ ध>माणाची काय"वाह; न

तथाPप, अपवादा=मक प2रिHथतीत जाHतीत जाHत – =याच दवशी

नJपादनाचा कबल
ु ; जबाब दे णे, या कर;ता दयावयाचे Pवशेष

झा-यास =याबाबतची

कुलमुख=यारप@ (Special Power of Attorney) नNदणी

10

म=ु युप@ कता"qया म=ु युनंतर म=ु युप@
नNदणी करणे.

कारणे लेखी HवDपात

अ ध नयम 1908 चे कलम 33 अ वये अ ध>माsणत कDन

दे Iयास जबाबदार अ धकार;

दे णे.

संबंधीत दMु यम नबंधक

म=ु युप@ कDन ठे वणार; %यकF सदर म=ु युप@ नNदणी कDन न

Pव हत कालावधीमGये

नNदणीसाठt सादर के-यानंतर ,

घेता मयत झाल; असेल, तर =या मु=युप@ा%दारे लाभाथ{

नNदणी न के-यास

1.उपरो3त नकष व कागदप@ाची पडताळणी – =याच दवशी

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

=याबाबतची कारणे लेखी

2. पडताळणीमGये @ुट; नदश"नास आ-यास =याची पुतत
" ा कDन फेरसादर

मधील Pव हत बाबीची पूतत
" ा होत अस-यास, उ3त ् मु=युप@ाची

HवDपात दे Iयास जबाबदार

के-यानंतर नNदणीसाठt – दोन दवस

नNदणी कDन घेऊ शकतात.

अ धकार; -संबंधीत दMु यम

3. तथाPप, अपवादा=मक प2रिHथतीत जाHतीत जाHत- =याच दवशी

नबंधक

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅ यअ
ु ल-4
Hवत: ची कायŒ पार पाडIयासाठt =याqयाकडुन ठरPवIयात आलेल; मानके
अ.9.

Hवत: ची कायŒ पार पाडIयासाठt =याqयाकडुन ठरPवIयात आलेल; मानके

1

>=येक >O9येमGये >=येक टTयासाठt Pव हत कालमया"दा या दMु यम नबंधक, सह दMु यम नबंधक, सह िज-हा नबंधक,
नNदणी उपमहा नर;rक व नNदणी महा नर;rक यांचे काया"लयानस
ु ार मॅ यअ
ु ल 9मांक 3 मGये नमुद केले-या आहे .
तसेच
Hवत: ची कायŒ पार पाडIयासाठt =याqयांकडुन ठरPवIयात आलेल; मानके
नागर;कांची सनद या मा हतीचे पुHतकात अंतभुत
" आहे तसेच दMु यम नबंधक काया"लय, सह िज-हा नबंधक काया"लयात व हे पुH=क
नागर;कासाठt Pवभागाqया :-

www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतHथळावर उपलXध कDन दे Iयात आलेले आहे .

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅ यअ
ु ल-5
काया"लयाकडे असलेले Oकं वा काया"लयाचे नयं@णात असेलेले Oकं वा काया"लयाची कायŒ पार पाडIयासाठt =याqया कम"चार;वगा"कडुन वापरIयात येणारे नयम ,
Pव नयम, सुचना नयम पुHतीका आsण अ(भलेख
अ.9.

काया"लयाचे नयम, Pव नयम, सच
ु ना, नयमपिु Hतका आsण अ(भलेख (मळIयाचे ठकाण

1

सह िज-हा नबंधक काया"लय व दMु यम नबंधक काया"लय तसेच
नNदणी व मu
ु ांक Pवभागाqया igrmaharashtra.gov.in या संकेतHथळावर >काशने या सदराखाल; उपलXध आहे .

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅ यअ
ु ल-6
काया"लयाकडे असलेले Oकं वा =याqया नयं@णाखाल; असले-या दHतऐवजाqया >वगा"चे Pववरण (अज" व तपासणी सच
ु ी )
अ.9. अजा"चा तप(शल
1

शोध अज"

2

मु-याकंन अज" 9.1

3

मु-याकंन अज" 9.2

4

सुची 9.2 अज"

5

सुची दD
ु Hती अज"

6

>माsणत न33ल अज"

7

अ(भ नण"य अज"

8

मुuांक परतावा अज"

9

गह
ृ भेट अज"

10

Pवलबं rमापीत अज"

11

कलम -82 काय"वाह; अज"

12

नNदणी फF परतावा अज"

13

Pववाह काया"लयात झाले-या Pववाहाचा शोध अज"

14

पव
ु " नयोजीत ठकाणी Pववाह संप न करIयाचा 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

फFड" बॅक फॉम

अज" (मळIयाचे ठकाण

सह िज-हा नबंधक काया"लय व दMु यम नबंधक काया"लय तसेच
नNदणी व मुuांक Pवभागात नाग2रकांचे कामकाजासाठt लागणारे Pव हत नमु यातील अज" व तपासणी
सुची Pवभागाqया igrmaharashtra.gov.in या संकेतHथळावर डाऊनलNड या सदराखाल; उपलXध आहे .

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅ यअ
ु ल -7
नNदणी व मu
ु ांक Pवभागाचे धेारण तयार करIयाqया Oकं वा =याqया अंमलबजावणी करIयाqया संबंधात लNकाशी PवचारPव नयम करIयासाठt Oकं वा लोकांकडुन
नवेदंने केल; जाIयासाठt अिHत=वात असले-या कोण=याह; %यवHथेचा तप(शल.
अ.9.

नNदणी व मu
ु ांक Pवभागाचे धेारण, अंमलबजावणी, नवेदंने, त9ार, सच
ु ना केल; जाIयासाठt अिHत=वात असले-या ऑन लाईन %यवHथेचा तप(शल.

1

Pवभागाचे संकेतHथळ- www.igrmaharashtra.gov.in

2

नागर;कांना दHत नNदणी व मुuांक शु-काचे संदभा"त वारं वार पडणा-या >xनाची उ=तरे असलेले सारथी पुHतक नागार;कांसाठt Pवभागाqया
संकेतHथळावर उपलXध

आहे .

3

ई- रिजH•े शन, ऑन लाईन रिजH•े शन, इ- सच"

4

ई-पेमेटं

5

बाजारमु-य दर त3ते

6

ऑन लाईन कंपल‘ट

7

दHत नNदणी करतांना जनतेस आले-या अनभ
ु वांवDन काय"पGदती बाबत काह; सच
ु ना करावयाqया असतील तर दMु यम नबंधक काया"लयामGये
Oफडबॅक फॉम" उपलXध आहे त.सदर फFड" बॅक फॉम भDन द-यास =यातील सुचनेनस
ु ार तो फॉम" संबं धत व2रJठ काया"लयाकडे पाठPवIयात येतो व
संबंधीताqया सुचनांचा Pवचार आगामी धोरण ठरPवतांना केला जातो.

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅ यअ
ु ल-8
नNदणी व मुuांक Pवभागाचा भाग /हणुन Oकं वा नNदणी व मुuांक Pवभागाला स-ला दे Iयासाठt /हणुन गठtत कलेल; मंडळे संHथा,स(म=या Oकं वा इतर यांचा
तप(शल या स(मतीqया बैठकांना जनतेला >वेश असतो का तसेच =याची इ तव=ृ ते जनतेस उपलXध होवू शकतात का?
अ.9.

स(मतीचे नांव

स(मती गठtत करIयात

स(मतीचे >योजन

नरं क

स(मतीचे सदHय

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.

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅ यअ
ु ल -9
काया"लयाचे आHथापनेवर असले-या अ धका-यांची व कम"चा-यांची नदŒ (शका
अ.9.

अ धकार; / कम"चा-याचे नांव

1

प=ता

9मांक

0ी डी.जे. गोडबोले, सहाMयक नगर

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

अ धकार; / कम"चार;
सGयाचे पदावर Dजु
झा-याचा दनांक

07232-244009

िज-हयाचे काया"लय >मुख,िज-हयातील >=येक काया"लयावर >शासकFय नयं@ण, सह

05.03.2019

िज-हा नबंधक व मुuांक िज-हा धकार;

काया"लयाचा प=ता –नPवन
>शासकFय इमारत

2र3त पद
सह िज-हा नबंधक वग"-2

4

असले-या काया"लयाचा दरु Gवनी

( न/न 0ेणी) यवतमाळ

सह िज-हा नबंधक वग"-1

3

अ धकार; / कम"चार; काय"रत

असले-या काया"लयाचे नांव व
सह िज-हा नबंधक वग"-1
0ी. आर. एन. चौधर;
2

अ धकार; / कम"चार; काय"रत

>शासकFय अ धकार; मह=वपुण" प@%यवहार, बैठक,काया"लयीन तपासणी, इ=याद;

िज-हा धकार; काया"लय

-

मह=वपण
ु " कामे.

प2रसर, यवतमाळ

सहाMयक नगर रचनाकार, वाPष"क बाजारमु-यदर त3ते तयार करणे, Hथळ तपासणी

रचनाकार

इ=याद; मह=वपण
ु " कामकाज.

0ी के.एस.गाढे

दHताचे मु याकंन करणे, काया"लयीन तपासणी करणे.

अंतग"त तपासणी

1/06/2018
10/04/2017

मु-यांकन दMु यम नबंधक 0ेणी-1
5

0ी डी.पी.राठोड, वर;Jठ (लपीक

आHथापना (लपीक, िज-हातील आHथापना व संगणक त9ार >करणे इ.मह=वपुण"

3/06/217

प@%यवहार करणे
6

0ी %ह;.एस. तळे गावकर

महालेखापाल, 32 अ >करणे, मा हती अ धकार,मुuांक परवाने, ता=काळ तपासणी

2/06/2017

वर;Jठ (लपीक
7

2र3त पद

आHथापना (लपीक यांनी सांगीतलेल; कामकाज करणे

04/07/2018

0ी ए.जी अ नमवाड , क.(लपीक (
> त नयु3ती )
8

0ी आर.%ह;.खडसे, क. (लपीक

परतावा >करणे अ(भ नण"य >करणे ,फॅO9गं मशीन माह;ती

13/06/2016

9

कु. एन.जी. डंभारे क.(लपीक

पीएलए,ताळमेळ , इJटाकं व इतर मह=वपण
ु " प@%यवहार

7/06/2017

10

0ीमती %ह;.एस.काळे

आवक –जावक (लपीक

5/06/2017

11

2र3त पद

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

01/06/2018

0ी एल.एम.भगत क नJठ (लपीक

मह=वपण
ु " प@%यवहार करणे.

क.(लपीक

( > त नयु3ती )
12

मो.आ दल मो.आसीफ शेख , वाहन

वाहन सुHथीतीत ठे वणे व दे खभाल.

22/08/2014

कोषागार, िज-हा धकार; काया"लयातील टपाल पोहचPवणे. काया"लय >मुखानी सांगीतलेल;

26/05/2005

चालक
13

0ीमती %ह;.एम.डोगंरे , (शपाई

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 >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

26/02/2014

16

0ी %ह;.बी. दे शमुख सह द.ु न. वग"-2

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

13/06/2016

सह दMु यम नबधक वग"-2
यवतमाळ 9.1

प=ता –नPवन

7796257824

करणे.

17

0ी एम.के. राठोड

>शासकFय इमारत

व.(लपीक
18

Pववाह नNदणी, शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन

िज-हा धकार; काया"लय
प2रसर, यवतमाळ

2र3त पद क.(लपीक

2/6/2017

दे णे. काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

-

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
19

0ीमती जी.बी. नाकतोडे क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

04/12/2015

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
20

0ीमती पी.ए.आ@ाम, (शपाई

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

01/07/2013

21

0ी %ह;.एम.जाधव, दTतरबंद

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

28/03/2008

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

01/07/2016

22

0ी %ह;.जी.रघुवश
ं ी, सह द.ु न.वग"-2

सह दMु यम नबधक वग"-2
यवतमाळ 9.2

23

0ी एस.एस.पाट;ल

व.(लपीक

783857026

प=ता –नPवन

करणे.

>शासकFय इमारत

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

िज-हा धकार; काया"लय
24

0ीमती आर.आर.भेडारं कर (शपाई

25

2र3त पद दMु यम नबंधक

प2रसर, यवतमाळ
द.ु न.दार%हा

2/6/2017

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
7620439862

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

01/06/2005

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

22/05/217

करणे.
26

0ी पी.एच.बोबडे , क. (लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

03/06/2017

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
27

0ी डी.जे. रे वHकर (शपाई

28

4ी डी.ए.खरड दMु यम नबंधक

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

9421790203

मारे गांव
29

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

28/02/2014

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

22/5/2017

करणे.

2र3त पद क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.
काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग

30

0ी बी.एस.राठोड (शपाई

31

2र3त पद दMु यम नबंधक

दMु यम

नबंधक 0ेणी-1

7038456921

बाभुळगांव
32

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

09/09/2008

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

22/5/2017

करणे.

0ी रोशन शेषराव पवार

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

क नJठ (लपीक

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग

33

0ीमती एल.जे .इंगळे

34

2र3त पद दMु यम नबंधक

(शपाई

35

सौ. बी.एम.वेटट; , क.(लपीक

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.
दMु यम

नबंधक 0ेणी-1

7057324783

कळबं

08/12/2015
24/01/2011

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "
करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

05/6/2017

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
36

0ीमती एम.%ह;.कांबळे

37

4ी जे.डी.जोपळे दMु यम नबंधक

(शपाई
दMु यम

नबंधक 0ेणी-1 नेर

9423965094

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

20/12/2007

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

22/5/2017

करणे.
38

0ी जी.एस.…बजमवार क.(लपीक

39

0ीमती एस.पी.नागरे

40

0ी %ह;.आर.राठोड

शोध, न3कल,सच
ु ी अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

06/03/2014

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
(शपाई
दMु यम नबंधक

दMु यम

नबंधक 0ेणी-1

9423432648

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

4/07/2013

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

5/6/2017

पुसद
41

0ी जी.ट;.रणमले

करणे.

क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

06/03/2014

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
42

0ी ए.आर.Pपपंळे (शपाई

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

43

0ी आर.एम. कुर(सगे

44

0ी जी.एस. खोडके क.(लपीक

दMु यम

दMु यम

नबंधक

नबंधक 0ेणी-1

7083444297

द“स

दHत नNदणी >O9या सरु ळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनष
ु गीक कामे पण
ु "

14/07/2006
3/6/2017

करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

06/03/2014

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
45

2र3त पद क.(लपीक

46

0ी ए.पी. खडसे

47

2र3त पद दMु यम नबंधक

(शपाई
दMु यम

नबंधक 0ेणी-1

7488865899

आण{
48

0ी %ह;.एल.राठोड

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

25/05/2005

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

11/7/2017

करणे.

क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

06/04/2014

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
49

कुं.डी.एस.लांजेकर

50

2र3त पद दMु यम नबंधक

(शपाई

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.
दMु यम

नबंधक 0ेणी-1

9850353898

उमरखेड
51

0ी वाय.जी.फुलझेले

52

0ी %ह;.%ह;.च%हाण (शपाई

53

0ी ट;.एस.तनपरु े

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

29/04/2014
3/6/2017

करणे.

क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

06/03/2014

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
दMु यम

दMु यम नबंधक
54

नबंधक 0ेणी-1

8275522687

महागांव

0ी एच. डX-यु . कुळसंगे

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

15/06/2015

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

26/5/2017

करणे.

क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

24/09/2013

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
55

कु. बी.एम.नरगडे (शपाई

56

0ी वाय.डी.राठोड दMु यम नबंधक

दMु Mम नबंधक 0ेणी-1

9405774999

केळापरु
57

0ी एन. जी. वाठोरे

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

1/1/2013

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

22/5/2017

करणे.

क.(लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

12/06/2017

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
58

0ी एस.एल.Gयावत{वार, (शपाई

59

2र3त पद दMु यम नबंधक

60

0ीमती सी.एस.वरवाडे क.(लपीक

दMु यम

नबंधक 0ेणी-1

8007102269

राळे गांव

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

02/06/2016

दHत नNदणी >O9या सरु ळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनष
ु गीक कामे पण
ु "

26/5/2017

करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

02/6/2016

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
61

0ी ए.आर. शहारे

62

0ी ए.डी.दे वघरे

(शपाई
दMु यम नबंधक

दMु यम

नबंधक 0ेणी-1
घाटं जी

63

0ी एल.एम. भगत क.(लपीक

7038774352

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

18/03/2014

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

30/06/2015

करणे.
शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.
काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग

07/12/2015

64

0ी आर.बी. (शद‘

(शपाई

65

0ी %ह;.के.जाधव दMु यम नबंधक

66

0ी एन.आर. राठोड, क नJठ (लपीक

67

0ी वी.वी.पेदांम (शपाई

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.
दMु यम

नबंधक 0ेणी-1 वणी

9423664404

01/11/2008

2र3त

6/06/2016

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

03/12/2015

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
68

2र3त पद

काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.
दMु यम

नबंधक 0ेणी-1 झर;

7083153405

30/7/2016

दHत नNदणी >O9या सुरळीत पार पाडणे व दHत नNदणी संबंधीत अनुषगीक कामे पुण "

दMु यम नबंधक

करणे.

24/5/2017

69

0ी ए.जी. अ नमवाड, क नJठ (लपीक

शोध, न3कल,सुची अ(भलेखाचा शोध घेणे व पrकारांना उपलXध कDन दे णे.

23/12/2015

70

0ी एस.आर. रामेकर (शपाई

काया"लयीन प@%यवहार तसेच दHत नNदणी >O9येमGये सहभाग
काया"लय >मुखानी सांगीतलेल; काया"लयीन कामे पुण " करणे.

14/11/2008

(आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅ यअ
ु ल -10
(येक अ=धका-याला व कमचा-याला >मळणारे मा>सक वेतन तसेच

ा=धकरणा या ?व नयमाम ये तरतूद के*या माणे नुकसान भरपाई दे याची
प दती.

SALARY LIST FOR THE MONTH OF DEC 2018
अ.9.

अ धकार; / कम"चा-यांचे नांव

पद

वेतन 0ेणी(“ेड पे)

Hथुल र33म (GROSS AMOUNT )
माहे ची

1

0ी %ह;.बी.दे शमुख

सह दMु यम नबंधक वग"-2

9300+34800 GP 4400

48581

2

0ी %ह;.जी. रघव
ं ी
ु श

सह दMु यम नबंधक वग"-2

15600+39100 GP 5400

95347

3

0ी. जी. जे. गोडबोले

सहाMMक नगर रचनाकार

15600+39100 GP 5400

80429

4

0ी के.एस.गाढे

मु याकंन दMु यम नबंधक 0ेणी

9300+34800 GP 4300

37898

5

0ी ए.डी.दे वघरे

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4400

54319

6

0ी जे.डी.जोपळे

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

41325

7

0ी %ह;.आर.राठोड

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

42484

8

0ी आर.एम. कुर(सगे

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

42862

9

0ी ट;.एस.तनपरु े

दMु यम नबंधक 0ेणी

9300+34800 GP 4300

41300

10

0ी डी.ए.खरड

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4300

41249

11

0ी %ह;.के.जाधव

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4400

45574

12

0ी वाय.डी.राठोड

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

9300+34800 GP 4400

43886

13

0ी एम .के.राठोड

व. (लपीक

5200+20200 GP 2400

33538

14

0ी एस.एस.पाट;ल

व. (लपीक

5200+20200 GP 2400

36688

15

सौ.%ह;.एस. तळे गांवकर

व. (लपीक

5200+20200 GP 2400

33538

16

0ी डी.पी.राठोड

व. (लपीक

5200+20200 GP 2400

34571

17

0ी एन.डी.वाठोरे

क.(लपीक

5200+20200 GP 2400

27239

18

0ीमती सी.एस.वरवाडे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

33815

19

सौ. बी.एम.वेटट;

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

28599

20

0ी पी.एच.बोबडे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

26750

21

0ी आर.एस. पवार

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

23767

22

0ी एल.एम. भगत

क.(लपीक

5200+20200 GP 2400

26604

23

0ी एन.आर. राठोड

क.(लपीक

5200+20200 GP 2400

26604

24

0ी ए.जी. अ नमवाड

क.(लपीक

5200+20200 GP 2400

26604

25

कु.जी.बी. नाकतोडे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

22921

26

0ी आर.%ह;.खडसे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

24485

27

0ी एच.डX-यु कुळसंगे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

26750

28

0ी वाय.जी.फुलझेले

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

25231

29

0ी जी.एस.खोडके

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

32177

30

0ी %ह;.एल.राठोड

क.(लपीक

5200+20200 GP 2400

34723

31

0ी जी.एस.बीजमवार

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

28350

32

0ीमती %ह;.एस.काळे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

26750

33

0ी जी.ट;.रणमले

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

29632

34

कु.एन.जी.डंभारे

क.(लपीक

5200+20200 GP 1900

24485

35

मो.आ दल मो.आसीफ शेख

वाहन चालक

5200+20200 GP 1900

24485

36

0ी %ह;.एम.जाधव

दTतरबंद

4440+7440 GP 1600

24406

37

0ीमती %ह;.एम.डोगंरे

(शपाई

4440+7440 GP 1600

24466

38

0ी एन.पी.नगरकर

(शपाई

4440+7440 GP 1300

23561

39

0ीमती एस.पी.नागरे

(शपाई

4440+7440 GP 1600

27666

40

0ीमती आर.आर.भेडारकर

(शपाई

4440+7440 GP 1600

24466

41

0ी ए.पी.खडसे

(शपाई

4440+7440 GP 1600

24466

42

कु.डी.एस.लांजेकर

(शपाई

4440+7440 GP 1600

20181

43

0ी डी.आर.रे वHकर

(शपाई

4440+7440 GP 1300

18299

44

0ी ए.आर.शहारे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

18299

45

0ीमती पी.ए.आ@ाम

(शपाई

4440+7440 GP 1600

24466

46

0ी वाय.आर.ढवळे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

18299

47

0ीमती एल.जे.इंगळे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

21853

48

0ीमती एम.%ह;.कांबळे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

22496

49

कु.बी.एम.नरगडे

(शपाई

4440+7440 GP 1300

19403

50

0ी एस.आर.रामेकर

(शपाई

4440+7440 GP 1600

34489

51

0ी बी.एस.राठोड

(शपाई

4440+7440 GP 1300

21833

52

0ी आर.बी.(शद‘

(शपाई

4440+7440 GP 1600

34489

53

0ी %ह;.%ह;.च%हाण

(शपाई

4440+7440 GP 1300

18851

54

0ी %ह;.%ह;. प‘ दाम

(शपाई

4440+7440 GP 1600

19375

55

0ी एस.एल.Gयावत{वार

(शपाई

4440+7440 GP 1600

20265

(आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅ युअल-11
सव" योजनाचा तप(शल, >HताPवत खच" दश"Pवणारा,आप-या >=येक अ(भकरणाला नमुन दलेला अथ"संक-प ् आsण संPवतर;त केले-या रकमांचा अहवाल.
संघटनेतील >=येक घटकास ठरवून दलेले अंदाजप@क, योजना, संभा%य खच" व >=यr खचा"चे अहवाल.
सन 2018-19
वेतन -01
अ.9.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनुदान सन 2018--19

खच" दनांक 31/12/2018 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

17352000

2080000

16099772

2345594

1252228

-265594

व मुuांक िज-हा धकार;
काया"लय,यवतमाळ
Pवघत
ृ -06
अ.9.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनुदान सन 2018--19

खच" दनांक 31/12/2018 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

90000

0

53733

0

36267

-

व मुuांक िज-हा धकार;
काया"लय,यवतमाळ
>वास -11
अ.9.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1
व मुuांक िज-हा धकार;
काया"लय,यवतमाळ

मंजरु अनुदान सन 2018--19

खच" दनांक 31/12/2018 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

40000

36000

5450

1620

34550

34380

काया".खच"-13
अ.9.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनुदान सन 2018--19

खच" दनांक 31/12/2018 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

300000

99000

203576

0

96424

99000

व मुuांक िज-हा धकार;
काया"लय,यवतमाळ
इमारत भाडे -14
अ.9.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनुदान सन 2018--19

खच" दनांक 31/12/2018 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

675000

0

360821

0

314179

0

व मुuांक िज-हा धकार;
काया"लय,यवतमाळ
संगणक खच" -17
अ.9.
1

काया"लय
सह िज-हा नबंधक वग"-1

मंजरु अनुदान सन 2018--19

खच" दनांक 31/12/2018 पय"त

(श--क अनुदान

20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

8000

0

6900

0

1100

0

व मुuांक िज-हा धकार;
काया"लय,यवतमाळ

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅ यअ
ु ल -12
अथ"सहाMय काय"9माqया अंमलबजावणीची 2रत तसेच वाटप केले-या र3कमा आsण काय"9मांqया लाभा धका-यांचा तप(शल.

या Pवभागाqया वतीने कोण=याह; HवDपाqया अनद
ु ान योजना आखले-या नाह;त, =यामळ
ु े लाभाथ{ तसेच उपलXध अनद
ु ान व खच" या बाबतची मा हती नरं क
आहे .
मॅ युअल-13
›या %य3तीना सवलती,परवाने Oकवां >ा धकारप@े दलेल; आहे त अशा %य3तीचा तप(शल
(संघटनेने दले-या सवलती, परवाने Oकं वा >ा धकारप@े यांचा तप(शल)
दHत नNदणी करणे व मुuांक शु-क वसुल करणे ह; या Pवभागाची >मुख जबाबदार; आहे . मुuांक Pव9F कर;ता परवाने दे णे हे या Pवभागाचे काम आहे या
संदभा"त
1) नNदणी Pवभागाचे काया"लयातील शासकFय œॅकFगं म(शन%दारे >ा धकृत काया"लयाची यांद; Pवभागाqया www.igrmaharashtra.gov.in

या

संकेतHथळावर उपलXध आहे .
2) खाजगी वापरासाठt >ा धकृत केले-या फॅO9ं ग मशीनची मा हती Pवभागाqया www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतHथळावर उपलXध आहे
3) œॅOकगं मशीन%दारे मुuांक Pव9Fसाठt >ा धकृत करIयात आले-या बॅका, Pव=तीय संHथा यांची याद; Pवभागाqया www.igrmaharashtra.gov.in या
संकेतHथळावर उपलXध आहे
4) सव" साधारण मुuांक Pव9F परवाना धारकाची िज-हा नहाय सं:या या Pवभागाqया www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतHथळावर उपलXध आहे

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)

यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅ यअ
ु ल-14
इले3• नक HवDपात =यास उपलXध असलेला Oकं वा =याqयांकडे असले-या मा हतीqया संबंधातील तपशील.
नNदणी व मुuांका संबंधी खाल;ल मा हती इले3टॉ नक फॉम"मGये Pवभागाqया www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतHथळावर उपलXध
आहे त.
1) दHत नNदणी >O9या
2) वाPष"क बाजारमु-य दर त3ते
3) नNदणी कायदा 1908, नNदणी नयम 1961
4) मुंबई मुuांक अ ध नयम 1958
5) Pवशेष Pववाह कायदा 1954
6) पारशी Pववाह कायदा 1936
7) शासकFय मा हती अ धकार; यांची याद;
8) नागर;कांची सनद पुHतीका
9) नागर;कांना दHत नNदणी संदभा"त वारं वार पडणा-या पxनांचे अनष
ु गांने माग"दश"नासाठtची सारथी पुHतीका.
10)चेक (लHट व फॉम".

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)

यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü
मॅ यअ
ु ल-15
माUहती >मळ?व यासाठ, नागर कांना उपलWध असले*या कं वा (या यांकडे असले*या माUहती या संबंधातील तप>शल.
गे-या काह; वषा"मGये Pवभागाने दHत ् नNदणी >O9येत आमुला“ बदल केले आहे त. सन 2002 पासुन दHत नNदणीसाठt संगणकFकृत
>णाल;चा (SARITA) वापर सD
ु करIयात आला. सन 2012 पासून संगणकFकृत दHत नNदणी >णाल; मGयवत{ पGदतीने (I SARITA)सD
ु
करIयात आल;. तसेच ई पेम‘ट व ई –सच" या सार:या PवPवध ई-उप9मांची अंमलबजारवणी सुD करIयात आल;. सन 2014 पासुन Pवभागाने
मोठया गह
ृ बांधणी >क-पातील सद नका Pव9Fचे करारनामे आsण LEAVE AND LINCIENCE (भाडे करार) दHत नागर;कांना दMु यम
नबंधक काया"लयात न येता ऑनलाईन नNदPवता येतील अशी ई-रिजH•े शन >णाल; दे शामGये प ह-यादा सुD कDन ग तमान व लोक(भमुख
>शासनाचे Gयेय साGय करIयाचे दJु ट;ने 9ातीकार; पाऊल उचलले आहे .
नागर;कांची सनद व सारथी हे Pवभागाqया मा हतीचे पुHतक नागर;कासाठt Pवभागाqया खाल;ल वेबसाईटवर उपलXध आहे .
Web sit Address:- www.igrmaharashtra.gov.in
Web sit Address:- igrmahahelpline
Ph.No. 8888007777
जनतेqया सोईसाठt Pवभागाqया उपरो3त वेबसाईटवर खाल;ल ऑनलाईन सुPवधा उपलXध केले-या आहे त.
1) ई- सच"
2) ई एएसआर
3) पीडीई(रिज)
4) ई पेम‘ट
5) ई- रिजH•े शन
6) ई-Hटे प इन
7) ई-फाय(लगं
8) ई-पीडीई फाय(लगं

( आर. एन. चौधर; )

सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ
´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅ यअ
ु ल-16
जन माUहती अ=धका-याची नांवे, पदनामे आ&ण इतर तप>शल
माUहतीचा अ=धकार अ=ध नयम 2005 अ वये रा[य ् जन माUहती अ=धकार , व अपील य
अपील य
अ.9. जनमा हती अ धका-

ा=धकार यांची नयु3ती करणे.

ा=धकार

पदनाम

काया"लयाचे नांव

काया"लयालयाचा प=ता

दरु Gवणी 9मांक

0ी. आर. एन.

सह िज-हा नबंधक वग"-1

सह िज-हा नबंधक वग"-1

नPवन >शासकFय इमारत िज-हा धकार;

07232-244009

चौधर;

( न/न 0ेणी) तथा मुuांक

( न/न 0ेणी) यवतमाळ

काया"लय प2रसर यवतमाळ

7506011526

याचे नांव
1

िज-हा धकार; यवतमाळ
जन माUहती अ=धकार
अ.9. जनमा हती अ धका-

पदनाम

काया"लयाचे नांव

काया"लयालयाचा प=ता

दरु Gवणी / मोबाईल 9मांक

>शासकFय अधीकार; व

सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न

नPवन >शासकFय इमारत िज-हा धकार;

7350921114

मु-याकंन दMु यम नबंधक

0ेणी) यवतमाळ

काया"लय प2रसर यवतमाळ

सह दMु यम नबंधक वग"-2

सह दMु यम नबंधक वग" – 2

नPवन >शासकFय इमारत िज-हा धकार;

यवतमाळ 9.1

काया"लय प2रसर यवतमाळ

सह दMु यम नबंधक वग"-2

नPवन >शासकFय इमारत िज-हा धकार;

यवतमाळ 9.2

काया"लय प2रसर यवतमाळ

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 दार%हा

तह(सल काया"लय, दार%हा

7620439862

दMु यम

नPवन >शासकFय इमारत, तह(सल

7083444297

याचे नांव
1
2
3

0ी के.एस.गाढे
0ी %ह;.बी. दे शमख
ु
0ी %ह;.जी. रघुवश
ं ी

4

0ी पी. एच. बोबडे

5

0ी आर.एम. कुर(सग‘

सह दMु यम नंबंधक वग"-2
>भार; दMु यम नबंधक 0ेणी-1
दMु यम नबंधक 0ेणी-1

नबंधक 0ेणी-1 द“स

काया"लय प2रसर,
6

0ी %ह;.आर. राठोड

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

दMु यम

नबंधक 0ेणी-1 पुसद

7796257824
7083857026

द“स

0ीमती (समा नरे u कोतप-ल;वार इमारत,

9423432648

गजानन मंद;रा जवळ, पुसद
7

0ी वाय जी फुलझेले

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

दMु यम

नबंधक 0ेणी-1

सPवता Pवठठलराव गायकवाड ,हनम
ु ान

9850353898

8

0ी ट;.एस.तनपरु े

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

उमरखेड

वाड" पोल;स Hटे शन मागे, उमरखेड

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 महागांव

गुलाबराव (शद‘ याचा वाडा यन
ु ीयन बॅक

8275522687

जवळ, महागांव
9

0ी %ह;. एल. राठोड

10

0ी डी. पी. राठोड

11

0ी एम.के.राठोड

>भार; दMु यम नबंधक 0ेणी-1
>भार; दMु यम नबंधक 0ेणी-1
>भार; दMु यम नबंधक 0ेणी-1

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 आण{

तहसील काया"लय आण{

7488865899

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

दातार यांचा वाडा मGयवत{ बॅकेजवळ

7038456921

बाभुळगांव

घेागडे बाबा ले-आऊट बाभुळगांव

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 कळबं

0ी धनज >. केदार यांचे घर धोबे ले-

7057324783

आऊट कळबं
12

0ीमती सी. एस.

>भार; दMु यम नबंधक 0ेणी-1

वरवाडे

दMु यम

नबंधक 0ेणी-1

तह(सल काया"लय प2रसर , राळे गांव

8007102269

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 घाटं जी

तह(सलक काया"लय, घाटं जी

7038774352

राळे गांव

13

0ी ए.डी. दे वघरे

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

14

0ी वाय.डी.राठोड

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 केळापुर

तह(सलक काया"लय केळापुर

9405774999

15

0ी डी.ए.खरड

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 मारे गांव

PवPवध काय"कार; सोसायट; …ब-डीगं

9421790203

आंबेडकर चौक, मारे गांव
16

0ी %ह;.के.जाधव

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 वणी

रतन Tलाझा …ब-डीगं आ(श"वाद हॉटे ल

9423664404

जवळ वरोरा रोड, वणी
17

0ी एस. एस. पाट;ल

>भार; दMु यम नबंधक 0ेणी-1

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 झर;

तह(सल काया"लय झर; जामणी

7083153405

18

0ी जे.डी.जोपळे

दMु यम नबंधक 0ेणी-1

दMु यम नबंधक 0ेणी-1 नेर

सावगेकर कॉ/पले3स, अनुJका पेटोल

9423965094

पंपाजवळ, अमरावती रोड, नेर

( आर. एन. चौधर; )
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖकÖ¸ü

मॅ युअल -17
Pव हत करणेत येईल अशी इतर मा हती >(स£ कर;ल आsण =यानंतर दरवष{ ती >काशने अ¤ययावत कर;ल.

(आर. एन. चौधर;)
सह िज-हा नबंधक वग"-1( न/न 0ेणी)
यवतमाळ

