मॅWयुअल १
कायालयाची रचना,काय व कत"ये यांचा तपशील
अ..

आकृतीबंधानुसार
अधकार/कमचार

मंजूर पदे

रत पदे

भरलेल पदे

अधकार/कमचार यांची कत"ये
द.ु 'न.कायालयावर 'नयं,ण

१

सह िज&हा 'नबंधक वग-१

१

०

ठे वणे,द0ताचे मु1ांक शु&काबाबत

१

अ3भ'नणय करणे,मु1ांक शु&क व
न4दणी फ6 चा परतावा दे ण,े इ8याद

२

सह िज&हा 'नबंधक वग-२

१

०

सह िज&हा 'नबंधक कायालयाचे

१

:शासक6य कामकाज सांभाळणे.
द0त न4दणी=वषयक काम
करणे,द0ता?या व द0ता?या सूचची

३

सह द.ु 'न.वग-२

२

२

:मा@णत नकल दे ण,े शोध उपलCध

०

करणे,मु1ांक शु&क भरDयाचे
:योजनाथ मु&यांकन अहवाल
दे ण.े इ8याद

४

सहा.नगर रचनाकार

१

१

बाजार मु&य दरतते तयार

०

करणेसंबंधी, मु&यांकन करणे.
द0त न4दणी=वषयक काम
करणे,द0ता?या व द0ता?या सूचची

५

द.ु 'न.Hेणी-१

८

०

:मा@णत नकल दे ण,े शोध उपलCध

८

करणे,मु1ांक शु&क भरDयाचे
:योजनाथ मु&यांकन अहवाल
दे ण.े इ8याद
वाटप झाले&या कामकाजा:माणे

६

वरKठ 3लपीक

४

०

४

७

क'नKठ 3लपीक

१९

०

१९

८

वाहन चालक

१

०

१

९

दQतरबंद

१

१

०

१०

3शपाई

१२

१

११

3शपाई पदाची कामकाज करणे.

११

पहारे कर

१

०

१

कायालयाची सुरSा "यव0था पाहणे.

एकूण

५१

५

काम करणे.
वाटप झाले&या कामकाजा:माणे
काम करणे.
वाहन चालक पदाची कत"ये पार
पाडणे.
अ3भलेख कSा संबंधी कामकाज
पाहणे

४६

मॅWयअ
ु ल २
The Powers and duties of its officers and employees.
सह िज&हा 'नबंधक जालना कायालयाचा आकृतीबंध व पद'नहाय कत"ये व जबाबदा-या
अ..

पदनांX

मंजुर पदांची संYया

पदांची कत"य व जबाबदा-या

१

२

३

४
द.ु 'न.कायालयावर 'नयं,ण

१

सह िज&हा 'नबंधक
वग-१

१

ठे वणे,द0ताचे मु1ांक शु&काबाबत
अ3भ'नणय करणे,मु1ांक शु&क व
न4दणी फ6 चा परतावा दे ण,े इ8याद

२

सह िज&हा 'नबंधक
वग-२

१

सह िज&हा 'नबंधक कायालयाचे
:शासक6य कामकाज सांभाळणे.
द0त न4दणी=वषयक काम
करणे,द0ता?या व द0ता?या सूचची

३

सह द.ु 'न.वग-२

२

:मा@णत नकल दे ण,े शोध उपलCध
करणे,मु1ांक शु&क भरDयाचे
:योजनाथ मु&यांकन अहवाल
दे ण.े इ8याद

४

सहा.नगर रचनाकार

१

बाजार म&
ु य दरतते तयार
करणेसंबंधी, मु&यांकन करणे.
द0त न4दणी=वषयक काम
करणे,द0ता?या व द0ता?या सूचची

५

द.ु 'न.Hेणी-१

८

:मा@णत नकल दे ण,े शोध उपलCध
करणे,मु1ांक शु&क भरDयाचे
:योजनाथ मु&यांकन अहवाल

६

वरKठ 3लपीक

४

७

क'नKठ 3लपीक

१९

८

वाहन चालक

१

९

दQतरबंद

१

दे ण.े इ8याद
वाटप झाले&या कामकाजा:माणे
काम करणे.
वाटप झाले&या कामकाजा:माणे
काम करणे.
वाहन चालक पदाची कत"ये पार
पाडणे.
अ3भलेख कSा संबंधी कामकाज
पाहणे

१०

3शपाई

१२

3शपाई पदाची कामकाज करणे.

११

पहारे कर

१

कायालयाची सुरSा "यव0था पाहणे.

एकूण

५१

मॅयुअल ३
नणय घेयाया येत अनस
ु रयात येणार कायपदती, तसेच पयवे"ण आ$ण उ&तरदा य&व णाल.
अ..

कायपnदती

पयवेSण

उ8तरदा'य88व

सह द.ु 'न./द.ु 'न.कायालय
१

द0त न4दणी करणे

सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

२

द0ता?या सु चची :मा@णत नकल दे णे

सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

३

द0ताची :मा@णत नककल दे णे

सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

४

शोध उपलCध करणे

सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

५

नोटस ऑफ इंpटमेशन फाईल कqन घेणे

सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

६

जन
ु ा मळ
ु द0त न4दणी पण
ू  कqन परत दे णे

सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

७

म1
ु ांक श&
ु क भरDयाचे :योजनाथ म&
ु यांकन अहवाल दे णे सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

८

द0त न4दणी संदभात गह
ृ भैट दे णे.

सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

९

=वशेष कुलमुख8यारप,ाचे अध:माणन कqन दे ण.े

सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

१०

म8ृ युक8या?या म8ृ यन
ु ंतर म8ृ युप, न4दणी करणे.

सह िज&हा 'नबंधक

सह द.ु 'न./द.ु 'न.

सह िज&हा 'नबंधक कायालय
११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

न4दणी झाले&या द0त=वषयक अ3भलेख दq
ु 0तीस
परवानगी दे णे
द0त न4दणीस सादर करDयासाठt uकं वा कबुलजबाब
दे Dयासाठt झालेला =वलंब Sमा=पत करणे.
द0त न4दणीदरvयान खोटे 'नवेदन uकं वा तोतयेगर
संदभातील तारवरल कायवाह
द0त न4दणी नाकारDया?या आदे शा=वqnद अपीलावरल
कायवाह
सह िज&हा 'नबंधक कायालयात न4दणी झाले&या
द0ताची/ 8या द0ताची सू चची :मा@णत नकल दे णे
द0त न4दणी न केले&या :करणांमnये,ई-पेमwट पnदतीने
भरले&या न4दणी फ6 चा परतावा
न4दणी झाले&या द0तास जादा भरले&या न4दणी फ6 चा
परतावा
म8ृ युप,ाचा सीलबंद लखोटा जमा करणे,परत घेणे व
उघडणे

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

सह िज&हा 'नबंधक

मु1ांक िज&हाधकार कायालय

१९

द0ताचे मु1ांक शु&काबाबत अ3भ'नणय करणे

२०

मु1ांक शु&काचा परतावा दे ण.े

न4दणी उपमहा'नरSक
व मु1ांक उप'नयं,क
न4दणी उपमहा'नरSक
व मु1ांक उप'नयं,क

मु1ांक िज&हाधकार

मु1ांक िज&हाधकार

मॅयुअल ४
The norms set by it for the discharge of its functions
(वताची काय) पार पाडयासाठ, &यायाकडून ठर.वयात आलेल मानके
अ..

कायपnदती

=वहत कालमयादा

सह द.ु 'न./द.ु 'न.कायालय
१

द0त न4दणी करणे

३० 3म'नटे

द0ता?या सुचची :मा@णत नकल दे णे
२

अ.फेxु २००२ नंतर?या द0ताबाबत
ब.फेxु २००२ पूवy?या द0ताबाबत
द0ताची :मा@णत नककल दे णे

३

अ.फेxु २००२ नंतर?या द0ताबाबत
ब.फेxु २००२ पव
ू y?या द0ताबाबत

३ pदवस
१५ pदवस

५ pदवस
१५ pदवस

४

शोध उपलCध करणे

8याच pदवशी

५

नोटस ऑफ इंpटमेशन फाईल कqन घेणे

२ तास

६

जन
ु ा मुळ द0त न4दणी पूण कqन परत दे णे

५ pदवस

७

मु1ांक शु&क भरDयाचे :योजनाथ मु&यांकन अहवाल दे णे

३ pदवस

८

द0त न4दणी संदभात गह
ृ भैट दे णे.

३ pदवस

९

=वशेष कुलमख
ु 8यारप,ाचे अध:माणन कqन दे ण.े

8याच pदवशी

१०

म8ृ युक8या?या म8ृ यन
ु ंतर म8ृ युप, न4दणी करणे.

8याच pदवशी

सह िज&हा 'नबंधक कायालय
११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

न4दणी झाले&या द0त=वषयक अ3भलेख दq
ु 0तीस
परवानगी दे णे
द0त न4दणीस सादर करDयासाठt uकं वा कबुलजबाब
दे Dयासाठt झालेला =वलंब Sमा=पत करणे.
द0त न4दणीदरvयान खोटे 'नवेदन uकं वा तोतयेगर
संदभातील तारवरल कायवाह
द0त न4दणी नाकारDया?या आदे शा=वqnद अपीलावरल
कायवाह
सह िज&हा 'नबंधक कायालयात न4दणी झाले&या
द0ताची/ 8या द0ताची सूचची :मा@णत नकल दे णे
द0त न4दणी न केले&या :करणांमnये,ई-पेमwट पnदतीने
भरले&या न4दणी फ6 चा परतावा
न4दणी झाले&या द0तास जादा भरले&या न4दणी फ6 चा
परतावा
म8ृ यप
ु ,ाचा सीलबंद लखोटा जमा करणे,परत घेणे व
उघडणे

१४ pदवस

३० pदवस

४५ pदवस

४५ pदवस सन
ु ावणीनंतर

१५ pदवस

२२ pदवस

३० pदवस

8याच pदवशी

मु1ांक िज&हाधकार कायालय
१९

द0ताचे मु1ांक शु&काबाबत अ3भ'नणय करणे

४५ pदवस

२०

मु1ांक शु&काचा परतावा दे ण.े

३५ pदवस

मॅWयअ
ु ल ८
A Statement of the boards,councils,committees and other bodies consisting of two or more persons
constituted as its part or for the purpose of its advise,and as to whether meetings of those
boards,committees and other bodies are open to the public,or the minutes of such meetings are accessible
for public.
न4दणी व मु1ांक =वभागाचा भाग vहणन
ू uकं वा न4दणी व मु1ांक =वभागाला स&ला दे Dयासाठt vहणन
ू गठtत केलेल मंडळे
सं0था,स3म8या uकं वा इतर याचा तपशील या स3मती?या बैठकांना जनतेला :वेश असतो का तसेच 8याची इ'तव8ृ ते जनतेस उपलCध
होवू शकतात का ?

अ..

स3मतीचे नांव

स3मतीचे :योजन

स3मतीचे सद0य

बैठका कw"हा होतात

१

'नरं क

'नरं क

'नरं क

'नरं क

जनतेस :वेश असतो

इ'तव8ृ ते जनतेस

का

उपलCध होतात का

'नरं क

'नरं क

मॅWयअ
ू ल ९
कायालयाचे आ0थापनेवर असले&या अधका-याची व कमचा-यांची 'नद 3शका
अधकार/ कमचार
अ..

अधकार /कमचा-याचे नांव

1

2
Hी.एस.एम.जाधव

१

३

कायरत असले&या

कायालयाचे नांव व प8ता

कायालयाचा

3

दरु nवनी .
4

असले&या यांचेकडे सोप=वलेला
कामकाज
5

सह िज&हा 'नबंधक वग-१ 'न.Hे.जालना,

०२४८२-

सह िज&हा 'नबंधक/मु1ांक

२ रा मजला,:शासक6य इमारत,जालना.

२२५४०५/२२५५५९

िज&हाधकार पदचे कामकाज

Hी.एच.एस.उजगरे ,

सह िज&हा 'नबंधक वग-१ 'न.Hे.जालना,

०२४८२-

मु&यांकन द.ु 'न.

२ रा मजला,:शासक6य इमारत,जालना.

२२५४०५/२२५५५९

Hी.एस.एम.शरणांगत,

सह िज&हा 'नबंधक वग-१ 'न.Hे.जालना,

०२४८२-

तपासणी कामात मदत

वरKठ 3लपीक

२ रा मजला,:शासक6य इमारत,जालना.

२२५४०५/२२५५५९

करणे.िज.प.न.प,संबंधी न4दवह इ.

सह िज&हा 'नबंधक वग-१
'न.Hे.जालना

२

अधकार /कमचार कायरत असले&या

अधकार/ कमचार कायरत

अधकार/कमचार
सnयाचे पदावर
qजू झा&याचा
pदनांक
6

११-०९-२०११

द.ु 'न.कायालयाची
तपासणी,मु&यांकन संबंधी

१२-०६-२०१४

कामकाज़

१०-०२-२०१४

मा3सक =ववरणप, तयार
४

५

६

७

Hी.बी.बी.वाढे कर

सह िज&हा 'नबंधक वग-१ 'न.Hे.जालना,

०२४८२-

करणे,माpहती अधकार,तार

क'नKठ 3लपीक

२ रा मजला,:शासक6य इमारत,जालना.

२२५४०५/२२५५५९

:करणे,Wयायालयीन

Hीमती एन."ह.धुतडे

सह िज&हा 'नबंधक वग-१ 'न.Hे.जालना,

०२४८२-

क'नKठ 3लपीक

२ रा मजला,:शासक6य इमारत,जालना.

२२५४०५/२२५५५९

Hीमती "ह.एस.रासकर

सह िज&हा 'नबंधक वग-१ 'न.Hे.जालना,

०२४८२-

क'नKठ 3लपीक

२ रा मजला,:शासक6य इमारत,जालना.

२२५४०५/२२५५५९

Hी.ए.पी.'घरके

सह िज&हा 'नबंधक वग-१ 'न.Hे.जालना,

०२४८२-

क'नKठ 3लपीक

२ रा मजला,:शासक6य इमारत,जालना.

२२५४०५/२२५५५९

०१-०६-२०११

:करणे,लोकशाह pदन इ.
परतावा दे यक,क6ंग
प,"यवहार,च.ु म.ु शो.,इंvपाऊडंग

०३-०९-२०१२

:करणे.
आ0थापना=वषयक कामकाज

०३-०९-२०१२

आवक जावक

०१-०२-२०१६

अ3भ'नणय :करणे
८

Hी.एस.डी.खंदारकर क'नKठ सह िज&हा 'नबंधक वग-१ 'न.Hे.जालना,

०२४८२-

'नपटारा,मु1ांक =वेते व

3लपीक

२२५४०५/२२५५५९

द0तलेख'नक परवाना

२ रा मजला,:शासक6य इमारत,जालना.

११-०९-२०१२

नुतनीकरण.
Hी.जी.डी.सुयव
 ंशी,वरKठ
९

3लपीक,:भार सह दु यम
'नबंधक वग-२ जालना -१

१०

११

१२

सह दु यम 'नबंधक वग-२ जालना -१, जन
ु े

वरKठ 3लपीक

तह3सल कायालय परसर

Hी.एस.ए.बोधगीरे

सह दु यम 'नबंधक वग-२ जालना -१ जन
ु े

क'नKठ 3लपीक

तह3सल कायालय परसर

Hी.एच.एम.सावंत

सह दु यम 'नबंधक वग-२ जालना -१ जन
ु े

क'नKठ 3लपीक

तह3सल कायालय परसर

3लपीक,:भार सह दु यम
'नबंधक जालना -३
Hी.एस.एस.घाटगे

१४

दु यम 'नबंधक Hेणी-१
बदनापुर

१५

१६

:भार सह दु यम 'नबंधक वग-२
जालना -३ जन
ु े तह3सल कायालय परसर

द.ु 'न.Hेणी-१ बदनापूर,

तह3सल

कायालय परसर बदनापूर

Hी.एन.एम.ऊफाड

द.ु 'न.Hेणी-१ बदनापूर,

क'नKठ 3लपीक़

तह3सल कायालय परसर बदनापूर

Hी.एस.आर.गायकवाड

द.ु 'न.Hेणी-१ बदनापूर,

क'नKठ 3लपीक

तह3सल कायालय परसर बदनापूर

Hी.ए.आर.ज"हे र
१७

जालना -१,जन
ु े तह3सल कायालय परसर

Hी.एस.जावेद एस.करम

Hी.एम."ह.Sीरसागर,वरKठ
१३

:भार सह दु यम 'नबंधक वग-२

दु यम 'नबंधक Hेणी-१
अंबड

द.ु 'न.Hेणी-१ अंबड,
3शSक पतसं0था इमारत जालना रोड,अंबड

०२४८२-220176

द0त न4दणी=वषयक कामकाज

१४-०२-२०१४

०२४८२-220176

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे ११-०२-२०१४

०२४८२-220176

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे १९-०८-१९९५

०२४८२-220176

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे ०१-०६-२०१४

02482-220646

द0त न4दणी=वषयक कामकाज

११-०२-२०१४

02482-261485

द0त न4दणी=वषयक कामकाज

०६-०६-२०१४

02482-261485

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे ०१-०७-२००४

02482-261485

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे ३१-०८-२०१२

02483-220012

द0त न4दणी=वषयक कामकाज

१०-०२-२०१४

१८

१९

२०

Hी.के."ह.मुळे

द.ु 'न.Hेणी-१ अंबड,

क'नKठ 3लपीक

3शSक पतसं0था इमारत जालना रोड,अंबड

Hी.एम.वाय.महाले

द.ु 'न.Hेणी-१ अंबड,

क'नKठ 3लपीक

3शSक पतसं0था इमारत जालना रोड,अंबड

कु.ड.जी.मगरे

द.ु 'न.Hेणी-१ अंबड,

क'नKठ 3लपीक

3शSक पतसं0था इमारत जालना रोड,अंबड

Hीमती."ह.पी.भम
ू कर
२१

दु यम 'नबंधक Hेणी-१
घनसावंगी

२२

द.ु 'न.Hेणी-१ घनसावंगी,

क'नKठ 3लपीक

नवीन :शासक6य इमारत,घनसावंगी

दु यम 'नबंधक Hेणी-१
परतूर

२४

२५

२६

क'नKठ 3लपीक

रोड परतूर

Hी.ए.के.तुपे

द.ु 'न.Hेणी-१ मंठा,

दु यम 'नबंधक Hेणी-१

तह3सल पर3सर मंठा

Hी.एस.सी.अंबलढगे

द.ु 'न.Hेणी-१ मंठा,

क'नKठ 3लपीक

तह3सल पर3सर मंठा

दु यम 'नबंधक Hेणी-१

२९

मेन

रोड परतरू
द.ु 'न.Hेणी-१ परतूर,

जााबाद
२८

द.ु 'न.Hेणी-१ परतरू ,

Hी.एस.जी.शेख

Hी."ह.बी.@झंगाडे
२७

नवीन :शासक6य इमारत,घनसावंगी

Hीमती."ह.सी.वराडे

Hी.सी.य.ु पाटल
२३

द.ु 'न.Hेणी-१ घनसावंगी,

द.ु 'न.Hेणी-१ जााबाद,

मेन

कृ=ष

उ8पWन बाजार स3मती,जााबाद

Hी.एम.एस.वैKणव

द.ु 'न.Hेणी-१ जााबाद,

क'नKठ 3लपीक

उ8पWन बाजार स3मती,जााबाद

Hी.जी.ए.राजपुत

द.ु 'न.Hेणी-१ भोकरदन,

दु यम 'नबंधक Hेणी-१

कृ=ष उ8पWन बाजार स3मती,भोकरदन

कृ=ष

02483-220012

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे ०१-०७-२०१४

02483-220012

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे १०.०९/२०१२

02483-220012

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे १५-०३-२०१४

02483-231504

द0त न4दणी=वषयक कामकाज

02483-231504

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे ३१-१०-२००८

02484-221567

द0त न4दणी=वषयक कामकाज

02484-221567

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे १२-०६-२०१४

02484-270039

द0त न4दणी=वषयक कामकाज

02484-270039

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे २६-११-२०१३

02485-222020

द0त न4दणी=वषयक कामकाज

02485-222020

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे ०७-०३-२०१४

02485-244900

द0त न4दणी=वषयक कामकाज

०८-०२-२०१३

२१.०१.२०१४

२१-०१-२०१४

२३-०१-२०१४

२३-१०-२०१३

३०

३१

Hी.एम.आर.काळे

द.ु 'न.Hेणी-१ भोकरदन,

क'नKठ 3लपीक

कृ=ष उ8पWन बाजार स3मती,भोकरदन

Hी.जी.बी.भगत

द.ु 'न.Hेणी-१ भोकरदन,

क'नKठ 3लपीक

कृ=ष उ8पWन बाजार स3मती,भोकरदन

02485-244900

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे १८-०५-२०१३

02485-244900

कायालयीन कामकाज वाटप:माणे २६-११-२०१३

Joint District Registrar Cl-1 L.G. Jalna
The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of
compensation as provided in its regulations
:8येक अधका-याला व कमचा-याला 3मळणारे मा3सक वेतन,तसेच :ाधकरणा?या =व'नयमांमnये तरतूद केले:माणे
नुकसान भरपाई दे Dयाची पnदत.
SALARY LIST FOR THE MONTH OF JANUARY 2016
Sr.N

Gross

Employees Name

Designation

Pay Scale (GP)

1

S.M.Jadhav

j.d.r. (l.g.)

9300-34800-4600

64,092

2

V.P.Bhumkar

Sub RegistarGr.I

9300-34800-4300

42,758

3

S.S. Ghatge

Sub RegistarGr.I

9300-34800-4300

49,822

4

C.U.Patil

Sub RegistarGr.I

9300-34800-4300

42,927

5

A.K.Tupe

Sub RegistarGr.I

9300-34800-4300

42,927

6

H.S.Ujgare

Sub RegistarGr.I

9300-34800-4300

46,948

7

A.R.Javeri

Sub RegistarGr.I

9300-34800-4300

43,614

8

G.A.Rajput

Sub RegistarGr.I

9300-34800-4300

43,860

9

V.B.Zingade

Sub RegistarGr.I

9300-34800-4300

42,534

10

S.M.Sharnagat

Senior Clerk

5200-20200-2400

32,022

11

J.S.Sayed

Senior Clerk

5200-20200-2400

34,232

12

M.V. Kshirasgar

Senior Clerk

5200-20200-2400

31,474

13

G.D.Suryvanshi

Senior Clerk

5200-20200-2400

31,140

14

B.B.Wadekar

Junior Clerk

5200-20200-2400

35,970

15

S.C.Ambildhage

Junior Clerk

5200-20200-1900

25,239

16

N.C.Bahure

Junior Clerk

5200-20200-1900

24,510

17

G.B. Bhagat

Junior Clerk

5200-20200-190

25,239

18

S.A.Bodhgire

Junior Clerk

5200-20200-1900

22,560

19

N.V.Dhutde

Junior Clerk

5200-20200-1900

25,994

20

S.R.Gaikwad

Junior Clerk

5200-20200-1900

25,994

21

M.R.Kale

Junior Clerk

5200-20200-1900

29,262

22

S.D.Khandarkar

Junior Clerk

5200-20200-1900

30,130

23

D.G.Magare

Junior Clerk

5200-20200-1900

24,510

24

M.Y.Mahale

Junior Clerk

5200-20200-1900

25994

25

K.V.Mule

Junior Clerk

5200-20200-1900

29,179

26

V.S.Raskar

Junior Clerk

5200-20200-1900

25994

27

H.M. Sawant

Junior Clerk

5200-20200-1900

23,599

o.

Amount

28

S.G.Shaikh

Junior Clerk

5200-20200-1900

30,171

29

N.M.Uphad

Junior Clerk

5200-20200-1900

29,179

30

M.S. Vaishnav

Junior Clerk

5200-20200-1900

24,510

31

V.C.Varade

Junior Clerk

5200-20200-1900

29,040

32

V.A.Sonvane

Driver

5200-20200-1900

24,418

33

S.M.Magar

Peon

4440-7440-1300

24,782

34

R.A.Shaikh

Peon

4440-7440-1300

18,855

35

S.B.Salve

Peon

5200-20200-1600

29,263

36

S.L.Dhyavartiwar

Peon

4440-7440-1300

18,855

37

A.R.Dubhalkar

Peon

5200-20200-1600

30,201

38

S.M.Kuhire

Peon

4440-7440-1300

18,855

39

B.M.Khadke

Peon

5200-20200-1600

29,263

40

L.K.Pandaw

Peon

5200-20200-1600

29,738

41

M.B.Khekde

Peon

4440-7440-1300

21,064

42

S.N.Wadekar

Peon

4440-7440-1300

21,850

43

K.G.Khade

Watchmen

4440-7440-1300

32,230

मॅWयअ
ु ल ११
सव योजनांचा तपशील,:0ता=वत खच दश=वणारा,आप&या :8येक अ3भकरणाला नेमन
ू pदलेला अथसंक&प आ@ण
सं=वतरत केले&या रकमांचा अहवाल.
संघटनेतील :8येक घटकास ठरवन
ू pदलेले अंदाजप,क,योजना,संभा"य खच व :8यS खचाचे अहवाल.
वेतन
(आकडे हजारात)
मंजूर अनुदान
अ..

कायालय

खच pद.३१/११/२०१४

सन२०१४-२०१५

पय¬त

3श&लक अनद
ु ान

२०३००१०९ २०३००१६३ २०३००१०९ २०३००१६३ २०३००१०९
१
१

२
सह िज&हा 'नबंधक,
जालना

२०३००१६३

३

४

५

६

७

८

११६९२

०

१४७३३

०

-३०४१

०

मॅWयअ
ु ल १६
जन माpहती अधका-यांची नांव,े पदनाम आ@ण इतर तपशील
अ..

अधका-यांची नांवे

पदनामे

१

Hी.एच.एस.उजगरे

:भार सह िज&हा 'नबंधक वग-२

२

Hी.जी.डी.सुयव
 ंशी

:भार सह द.ु 'न.वग-२

३

Hी.एम."ह.Sीरसागर

:भार सह द.ु 'न.वग-२

४

Hी.एस.एस.घाटगे

द.ु 'न.Hेणी-१

५

Hी.ए.आर.ज"हे र

द.ु 'न.Hेणी-१

६

Hीमती "ह.पी.भम
ू कऱ

द.ु 'न.Hेणी-१

७

Hी.सी.य.ु पाटल

द.ु 'न.Hेणी-१

८

Hी.ए.के.तुपे

द.ु 'न.Hेणी-१

९

Hी."ह.बी.@झंगांडे

द.ु 'न.Hेणी-१

१०

Hी.जी.ए.राजपूत

द.ु 'न.Hेणी-१

कायालयाचा प8ता

मणnवनी .

सह िज&हा 'नबंधक वग-१ 'न.Hे.जालना.

८२७५०९०६२६

२ रा मजला,:शासक6य इमारत,जालना.
सह द.ु 'न.वग-२ जालना .१

८२७५०९०६२६

जन
ु े तह3सल कायालय परसर,जालना
सह द.ु 'न.वग-२ जालना .१,

जन
ु े

तह3सल कायालय परसर,जालना
द.ु 'न.Hेणी-१ बदनापूर,

८२७५०९०६२७

तह3सल कायालय परसर बदनापूर
द.ु 'न.Hेणी-१ अंबड,
पतसं0था इमारत जालना रोड,अंबड
द.ु 'न.Hेणी-१ घनसावंगी,
नवीन :शासक6य इमारत,घनसावंगी
द.ु 'न.Hेणी-१ परतरू ,
मेन रोड परतूर
द.ु 'न.Hेणी-१ मंठा,
तह3सल पर3सर मंठा
द.ु 'न.Hेणी-१ जााबाद,
कृ=ष उ8पWन बाजार स3मती,जााबाद
द.ु 'न.Hेणी-१ भोकरदन,
कृ=ष उ8पWन बाजार स3मती,भोकरदन

८२७५०९०६२८

3शSक

८२७५०९०६२९

८२७५०९०६३२

८२७५०९०६३०

८२७५०९०६३३

८७५०९०६३४

८२७५०९०६३१

मॅWयअ
ु ल १७
=वहत करDयात येईल अशी इतर माpहती :3सnद करल आ@ण
8यानंतर
वा=षक मु&यदर तते

महारा ट्र लोकसेवा हक्क अ यादे श २०१५ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार लोकसेवा,पदिनदिशत अिधकारी प्रथम व
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वीतीय

१४ सेवा

प्रपञ अ
अ.क्र.

लोकसेवचा तपिशल

१

२

प्रथम अिपल अिधका-याचे
पदनाम

वीतीय अिपल
अिधका-याचे
पदनाम/कायार्लयीन
प ता/द.ु क्र./ई-मेल

४

५

६

या प्रकरणी लागू
नाही

लोकसेवा
पदिनदत
परू िव यासाठी
अिधका-यांचे
िवहीत केलेली
पदनाम
कालमयार्दा
३

१

द त न दणी करणे

१ िदवस

संबिधत
द ु यम
िनबंधक

न दणी अिधिनयम,१९०८ चे
कलम ७२ अ वये िज हा
िनबंधक तथा िज हािधकारी
यांचेकडे [संबिधत िज याचे
सह िज हा िनबंधक
यांचेमाफर्त ] द ु यम
िनबंधक यां या
आदे शापासून ३० िदवसाचे
आत

२

द ता या सिु चची
प्रमािणत नक्कल दे णे

३ िदवस

संबिधत
द ु यम
िनबंधक

न दणी काय यात अिपलाची
तरतुद नाही

या प्रकरणी लागू
नाही

३

द ताची प्रमािणत
नककल दे णे

५ िदवस

संबिधत
द ु यम
िनबंधक

संबिधत िज याचे सह
िज हा िनबंधक

या प्रकरणी लागू
नाही

४

शोध उपल ध करणे

१ िदवस

संबिधत िज याचे सह
िज हा िनबंधक

या प्रकरणी लागू
नाही

५

नोटीस ऑफ
इंिटमेशन फाईल
क न घेणे

संबिधत
द ु यम
िनबंधक

१ िदवस

संबिधत
द ु यम
िनबंधक

संबिधत िज याचे सह
िज हा िनबंधक

या प्रकरणी लागू
नाही

६

मुद्रांक शु क
भर याचे प्रयोजनाथर्
मु यांकन अहवाल दे णे

३ िदवस

संबिधत
द ु यम
िनबंधक

संबिधत िज याचे सह
िज हा िनबंधक

या प्रकरणी लागू
नाही

७

द त न दणी संदभार्त
गहृ भैट दे णे

३ िदवस

संबिधत
द ु यम
िनबंधक

संबिधत िज याचे सह
िज हा िनबंधक

या प्रकरणी लागू
नाही

८

िवशेष
कुलमुख यारपत्राचे
अिधप्रमाणन क न
दे णे.

१ िदवस

संबिधत
द ु यम
िनबंधक

संबिधत िज याचे सह
िज हा िनबंधक

या प्रकरणी लागू
नाही

९

सह िज हा िनबंधक
कायार्लयात न दणी
झाले या द ताची/ या
द ता या सुिचची
प्रमािणत नक्कल दे णे

१५ िदवस

संबिधत सह
िज हा
िनबंधक

संबिधत प्रादे िशक िवभागाचे
न दणी उपमहािनरीक्षक व
मुद्रांक उपिनयंञक

या प्रकरणी लागू
नाही

१०

द त न दणी न
केले या
प्रकरणांम ये,ई-पेमट
पद्धतीने भ्ररले या
न दणी ◌िफ चा
परतावा

२२ िदवस

संबिधत सह
िज हा
िनबंधक

संबिधत प्रादे िशक िवभागाचे
न दणी उपमहािनरीक्षक व
मद्र
ु ांक उपिनयंञक

या प्रकरणी लागू
नाही

११

म ृ यप
ु त्राचा सीलबंद
लखोटा जमा
करणे,परत घेणे व
उघडणे

१ िदवस

संबिधत प्रादे िशक िवभागाचे
न दणी उपमहािनरीक्षक व
मद्र
ु ांक उपिनयंञक

या प्रकरणी लागू
नाही

१२

िवशेष िववाह
कायदा,१९५४ अ वये
िववाह संप न करणे

नोटीस प्रिसद्ध
झा यापासून
९० िदवसा या
आत

संबिधत
िववाह
अिधकारी

संबिधत िज याचे सह
िज हा िनबंधक

िवशेष िववाह
कायदा,१९५४ चे
कलम ०८ नुसार
सक्षम
यायालयाकडे
िववाह अिधका-याचे
आदे शाचे
िदनांकापासून ३०
िदवसांचे आत

१३

िववाह प्रमाणपञा या
प्रमािणत नककला दे णे

१५ िदवस

संबिधत
िववाह
अिधकारी

संबिधत िज याचे सह
िज हा िनबंधक

या प्रकरणी लागू
नाही

संबिधत िज याचे सह
िज हा िनबंधक

िवशेष िववाह
कायदा,१९५४ चे
कलम १७ नुसार
सक्षम
यायालयाकडे
िववाह अिधका-याचे
आदे शाचे
िदनांकापासून ३०
िदवसांचे आत

१४

इतर पद्धतीने
अगोदरच झाले या
िववाहाची िवशेष
िववाह कायदा,१९५४
अंतगर्त न दणी करणे

३० िदवसांचा
कालावधी
संप यानंतर
पुविर् नयोिजत
वेळेनुसार १
तास

संबिधत
िववाह
अिधकारी

