महाराE शासन
महसुल व वनवभाग

नFदणी व मुिांक वभाग
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------माहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4 अंतगत ूगट करावयाची माहती
1) सावजिनक ूािधकरणाचे नाव -

सह (ज)हा िनबंधक वग-1, तथा मुिांक (ज)हा
हािधकार"
िधकार" यांचे कायालय,
य, अकोला

2) ूािधकरणाचे वभाग ूमुख -

नFदणी महािन0रHक व मुिांक िनयंऽक
क,, महाराE राSय पुणे.

3) ूािधकरणाचे ूमुख कामकाज - 1. अकोला व वािशम (ज)हयातील
हयातील द.ु िन.
िन.कायालयाचे आःथापना
थापना वषयक कामकाज
2. महसुल संकलन 3. अिभलेख जतन
जतन..
4. अिभिनणय ूकरणांतगत कायवाह" करणे. 5. मुिांक परतावा दे णे.
4) कायरत अिधकार"/
चार" िनद% िशका Ð
अिधकार"/कमचार"
पदनाम
सह (ज)हा िनबंधक वग-1,

कायरत

के5हापासुन

अिधकार"/
अिधकार"
/कमचार"

कायरत

ौी एम.
एम (ज.

31/
31/07/
07/2014

दे शमुख

कत5याचे ःवTप
अकोला व वािशम (ज)ह
हयाचे
याचे कायालयूमुख व ूथम अपीलीय
अिधकार"
अिधकार",, आहरण व संवतरण अिधकार",
अिधकार",मुिांक (ज)हािधकार"
हािधकार",
िधकार",

सह (ज)हा िनबंधक वग-2

ूशासक=य अिधकार"
अिधकार",, जन माहती अिधकार",
अिधकार",

मु)यांकन
कन द.ु िन.
िन.ौेणीी-1,

ौी (ज.आर.मोरः
(ज
कर

13/
13/06/
06/2014

द.ु िन.
िन. कायालयात नFदवलेले दःताची
ताची मु)यांकन
कन तपासणी .

सहा.
सहा. नगर रचनाकार

ौी व.वा.पवार
व

27/
27/08/
08/2014

बामुदत तयार करणे व मालमAतेचे
चे मु)यांकन
कन वषयक कामकाज

सहा.
सहा. नगर रचनाकार

ौीमती ए.(5ह.
ए
काळे

25/
25/08/
08/2014

बामुदत तयार करणे व मालमAतेचे
चे मु)यांकन
कन वषयक कामकाज

सहा.
सहा. नगर रचनाकार

बामुदत तयार करणे व मालमAतेचे
चे मु)यांकन
कन वषयक कामकाज

व0रंठ िलपीक

ौी एस.पी.च5
एस
हाण

12/
12/02/
02/2014

काथापना
पना वषयक कामकाज व माहती सहा.
का-1 आःथा
सहा.

व0रंठ िलपीक

ौी एस.पी.शे
एस
टे

12/
12/02/
02/2014

काका-2 वेतन व वेतनेAतर
तर वषयक कामकाज

व0र4िलपक

ौी पी.ए.राठोड
पी

17.
17.06.
06.2014

काका-4 अिभिनणय, परतावा,
परतावा, व चुमुशो.
ो. वषयक कामकाज

किनंठ िलपीक

ौी पी.एस.डोफ
पी
े

16/
16/06/
06/2014

काका-3 आवक जावक,
जावक, पएलए,
पएलए, बओट" वषयक कामकाज

किनंठ िलपीक

ौीमती

02/
02/06/
06/2014

कााजपऽक,, कायबम अदाजपऽक वषयक
का-2वाषक अंदाजपऽक

एन
एन.सी.थोरात
किनंठ िलपीक

-

किनंठ िलपीक

-

किनंठ िलपीक

-

कामकाज

वाहन चालक

ौी (5ह.एस.
(5ह
गवई

15/
15/06/
06/1992

वाहन चालकाचे िनयमीत कामकाज
कामकाज..

द6तरबं
तरबंद

ौी िस.एस.सोयाम
िस

14/
14/08/
08/2014

मQयवतR
यवः
वःथापन
यवतR अिभलेख कHातील अिभलेखाचे 5य
थापन

िशपाई

ौी आर.ट.खोसे
आर

13/
13/06/
06/2014

िशपाई संवगातील कामकाज

िशपाई

ौी ए.आर.काळे
ए

03/
03/02/
02/2014

िशपाई संवगातील कामकाज

िशपाई

-

5) (ज)हा कायालया कडु न मुिांक वब=परवाना दे >यात आले)यावया कायालयास िनयंऽणाथ नेमन
ु दले)या परवानाधारक
मुिांक वबेAयांचा तपशील Ð
टप Ð याबाबत सवःतर
तर याद" अकोला व वािशम (ज)हयातील
हयातील सबंधीत द.ु िन.
िन. कायालयाचे दशनी भागात
ूदिशत कर>यात
यात आली आहे .

6) वभागाचे अVWयावत संकेतःXळतःXळ- www.igrmaharashtra.gov.in
या संकेतःथळावर उपलZध ् असले)या सेवा व सुवधा Ð
1. ई-पेम\ट 2. टोकनबुक=ंग 3. ई-एएसआर 4. ई-फायिलंग 5.पZलीकडाटाए]श"

7) जन माहती अिधकार" यांचा तपशीलतपशील- ौी (ज.
(ज.आर.
आर.मोरःकर
कर ूभार"
ूभार" - सह (ज)हा िनबंधक वग-2,अकोला
माहती अिधकार",
अिधकार", (ज)हािधकार" कायालय प0रसर अकोला.
अकोला.
दरु Qवनी ब. (0724
(0724)
0724) 2422265
2422265
मेल आयड" Ð jdrakola@igrmaharashtra.gov.in

8) ूथम अपीलीय अिधकार" यांचा तपशील - एम.
एम.जी.
जी. दे शमुख Ð सह (ज)हा िनबंधक वग-1 अकोला.
अकोला.
तथा ूथम अपील अिधकार",
अिधकार", (ज)हािधकार" कायालय प0रसर
अकोला.
Qवनीब.. (0724
अकोला. दरु Qवनीब
(0724)
0724) 2437510
2437510
मेलआयड" - jdrakola@igrmaharashtra.gov.in

माहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 चे कलम 4 अंतगत उपरो` ूमाणे 16 मुWांचे सवःतर माहतीची
ूत जनतेस पाह>याक0रता कायालयात उपलZध आहे . तसेच ह" माहती .. या संकेतःथळावर
दे खील उपलZध
्ळावर
्
आहे .

जनमाहती अिधकार" तथा
सह (ज)हा िनबंधक वग-2,अकोला
(ज)हािधकार" कायालय प0रसर अकोला

..4..

महारा1 शासन
महसुल व वन$वभाग

नदणी व मुिांक $वभाग
सह जहा िनबंधक वग7-1, तथा मुिांक जहािधकार:
हािधकार: यांचे काया7लय अकोला
माहतीचा अिधकार अिधिनयमअिधिनयम-2005
प>रिशंट -1 (मॅAयुअल
अल ब.
माहती..
ब.17)
17) ःवेDछे ने ूदिश7त करावयाची माहती
मुिांक शुक व नदणी फ वसुलीची माहती Ð

सनसन- 2009 - 10

(आकडे लाखात )

सनसन- 2010 Ð 11

सनसन- 2011 Ð 12

दलेला इंटांक

झालेली वसुली

नद$वलेले दःत सं&या

दलेला इंटांक

झालेली वसुली

नद$वलेले दःत सं&या

दलेला इंटांक

झालेली वसुली

नद$वलेले दःत सं&या

3600

3449.
3449.50

43986

4320

4521.
4521.15

54804

6600

5460.
5460.35

59043

सनसन- 2012 Ð 13

सन
सन-- 2013 Ð 14

दलेला इंटांक

झालेली वसुली

नद$वलेले दःत सं&या

दलेला इंटांक

झालेली वसुली

नद$वलेले दःत सं&या

7800

7040.
7040.71

58428

11300

7881.
7881. 28

51987

..4..

महारा1 शासन
नदणी व मुिांक $वभाग
काया7लयाचे नाव - सह जहा िनबंधक वग7-1, तथा मुिांक जहािधकार:
हािधकार: यांचे काया7लय अकोला

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------माहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005
अ.ब.
1

चे कलम 4 अंतग7त ूगट करावयाची माहती

$वषय
रचना,कायK व कत7Lये

तपशील
हे साव7जिनक ूािधकरण राMयशासनाDया महसुल व वन $वभागाचे अखNयार:तील काया7लय असुन
1. काया7लयाची रचना (H
i rearchy) खालील ूमाणे आहे.
महारा1शासन

महसुल व वन$वभाग

नदणी व मुिांक$वभाग
(नदणी महािन>रOक व मुिांक िनयंऽक, महारा1 राMय पुणे )

$वभागीय नदणी उप महािन>रOक व मुिांक उपिनयंऽक, अमरावती

जहा िनबंधक / सह जहा िनबंधक वग7-1,तथा मुिांक जहािधकार: यांचे काया7लय अकोला
2. साव7जिनक ूािधकरणाची कायK व कत7LयेÐ
1) अकोला व वािशम जहयातील सव7 द.ु िन. काया7लयातील कम7चार: यांचे आःथापना$वषयक कामकाज.आहरण व
स$वंतरण अिधकार: , मुिांक जहािधकार: Sहणुन मुिांक $वषयक कामकाज करणे.
2) मुिांक शुक् व नदणी शुकाचे ःवUपात महसुल संकलन
3) दःतऐवजांचे अिभलेख जतन तथा मुिांक अिधिनयमातील तरतुद:नुसार अिभिनण7य दे णे, मुिांकाचा परतावा दे णे,
चुक$वलेया मुिांक शुकाचा शोध घेणे.

..4..
4) द.ु िनबंधक काया7लयात नद$वXयात आलेया दःतऐवजांची तपासणी करणे,

..2..
2

अिधकार: यांचे अिधकार व कत7Lये

या साव7जिनक ूािधकरणातील अिधकार:/
अिधकार:/कम7चार: यांची ूमुख कत7Lये Ð
सह जहा िनबंधक वग7-1,

अकोला व वािशम जहयाचे काया7लयूमुख व ूथम अपीलीय अिधकार:, आहरण व
सं$वतरण अिधकार:,मुिांक जहािधकार: Sहणुन कत7Lय पार पाडणे.

3

सह जहा िनबंधक वग7-2

ूशासकय अिधकार:, जन माहती अिधकार:,

मुयांकन द.ु िन.ौेणी-1,

द.ु िन. काया7लयात नद$वलेले दःताची मुयांकन तपासणी .

सहा. नगर रचनाकार

बामुदत तयार करणे व मालमNतेचे मुयांकन $वषयक कामकाज

सहा. नगर रचनाकार

बामुदत तयार करणे व मालमNतेचे मुयांकन $वषयक कामकाज

सहा. नगर रचनाकार

बामुदत तयार करणे व मालमNतेचे मुयांकन $वषयक कामकाज

व>रंठ िलपीक

का-1 - आःथापना $वषयक कामकाज व माहती सहा.

व>रंठ िलपीक

का-2 - वेतन व वेतनेNतर $वषयक कामकाज

व>र[िल$पक

का-4 - अिभिनण7य, परतावा, व चुमश
ु ो. $वषयक कामकाज

किनंठ िलपीक

का-3 - आवक जावक, $पएलए, $बओट: $वषयक कामकाज

किनंठ िलपीक

का-2- वा$ष7क अंदाजपऽक, काय7बम अदाजपऽक $वषयक कामकाज

िशपाई

िशपाई संवगा7तील कामकाज

िशपाई

िशपाई संवगा7तील कामकाज

िनण7य ूबयेत अनुसरXयात येणार: काय7प_दती ,

या साव7जिनक ूािधकरणाची काया7लयीन कामकाजाची काय7प_दतीह: नदणी अिधिनयम 1908 यांस अनुसUन असुन

पय7वेOण आण उ`रदाियNव ूणाली

ूधान काया7लयाकडु न तथा व>र[ िनयंऽक काया7लयां कडु न वेळोवेळ: दे Xयात येणा-या िनदK शानुसार कामकाज केले जाते व
उ`रदाियNव ् िनbत होते.

4
5

ःवत:ची कत7Lये पारपाडXयासाठd ठर$वXयात आलेली

$वभागा कडु न $व`ीय वषा7 क>रता महसुल संकलना चे उef िनbत केले जाते. तसेच दःत ऐवजनदणी व इतर

मानके

आनुषिं गक कामकाज मानकानुसार पारपाडले जाते.

वापरXयात येणारे िनयम इ.

या ूािधकरणाचे कामकाज ूामु&याने खालील कायदे व िनयम यांवर आधा>रत आहे .
1. अकोला व वािशम जहयातील आःथापना $वषयक कामकाज. (2) नदणी अिधिनयम 1908
3. महारा1 मुिांक अिधिनयम 1958 ( 4 ) नदणीिनयम 1961
5. नदणी आदे श संहता (6) माहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005

..4..
7. महारा1 नागर: सेवा िनयम (8) उg् कायhांLदारे ूदान केलेया शgंचा वापर कUन वेळो वेळ: काढXयात
येणार: अिधसुचना, प>रपऽके, पऽे, माग7दश7न तथा शासनिनण7य इ.

..3..
6

िनयंऽणात असलेया ूवगाjचे $ववरण

काया7लय ूमुख Sहणुन कामकाज करणे, द.ु िन.काया7लयात नद$वXयात येणा-या दःतऐवजाची तपासणी
करणे. आहरण व स$वंतरण अिधकार: Sहणुन लेखा $वषयक कामकाज पार पाडणे, मु.मु.अिध.1958 चे कलम
31 नुसार दःताचे अिभिनण7य करणे, मुिांकाचा परतावा दे णे,

7
8

धोरण तयार करXयाDया व अंमलबजावणीक>रता असलेया Lयवःथेचा

धोरणाNम ्क िनण7य घेणे व Nयाची अंमलबजावणी याबाबी शासन व नदणी महािन>रOक व मुिांक िनयंऽक,

तपशील

महारा1 राMय ् पुणे यांचे ःतरावर आहे त. या साव7जिनक ूािधकरणाDया ःतरावर नाह:त.

सला दे Xयाकर:ता बैठक खुया असयास अथवा काय7व`
ृ े जनतेला

नाह:.

पहावयास िमळXयाजोगी असयास Nयाचा तपशील
9

अिधकार: व कम7चा-यांची िनदK शीका

या साव7जिनक ूािधकरणात काय7रत अिधकार: तथा कम7चार: यांचा तपशील
अ.ब.
1

नाव
ौी एम. ज. दे शमुख

2

पदनाम

केLहा पासुन काय7रत

सह जहा िनबंधकवग7-1,

31/07/2014

सह जहा िनबंधक वग7-2,

3

ौी ज.आर.मोरःकर

मुयांकन द.ु िन.ौेणी-1,

13/06/2014

4

ौी $व.वा.पवार

सहा. नगर रचनाकार

27/08/2014

5

ौीमती ए.Lह. काळे

सहा. नगर रचनाकार

25/08/2014

6

ौी एस.पी.चLहाण

वर:ंठ िलपीक

12/02/2014

7

ौी एस.पी.शेटे

वर:ंठ िलपीक

12/02/2014

8

ौी पी.ए.राठोड

वर:ंठ िलपीक

17.06.2014

9

ौी पी.एस.डोफे

किनंठ िलपीक

16/06/2014

10

ौीमती एन.सी.थोरात

किनंठ िलपीक

02/06/2014

11

ौी Lह.एस. गवई

वाहन चालक

15/
15/06/
06/1992

12

ौी िस.एस.सोयाम

दmतरबंद

14/
14/08/
08/2014

13

ौी आर.ट.खोसे

िशपाई

13/
13/06/
06/2014

14

ौी ए.आर.काळे

िशपाई

03/
03/02/
02/2014
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अिधकार: व कम7चार: यांना िमळणारे वेतन व नुकसान भरपाई दे Xयाची

माहे जुल-ै 14 पासुनचे वेतन व भ`े यांचा तपशील

प_दती

नाव

मुळ वेतन

महागाई भ`ा

घरभाडे भ`ा

वाहन भ`ा

एकुण

ौी एम. ज. दे शमुख

34520

34520

3452

1200

73692

ौी ज.आर.मोरःकर

16280

16280

1628

400

34588

ौी $व.वा.पवार

29840

29840

2984

1200

63864

ौी एस.पी.चLहाण

11290

11290

1129

400

24109

ौी एस.पी.शेटे

15070

15070

1507

400

32047

ौी पी.ए.राठोड

12470

12470

1247

400

26587

ौी पी.एस.डोफे

16410

16410

1641

400

34861

ौीमती एन.सी.थोरात

12290

12290

1229

400

26209

ौी Lह.एस. गवई

12390

12390

1239

400

26419

ौी िस.एस.सोयाम

9890

9890

989

400 धु. भ-50

21219

ौी आर.ट.खोसे

10470

10470

1047

400 धु. भ-50

22437

ौी ए.आर.काळे

8070

8070

807

400 धु. भ-50

17397

ौीमती ए.Lह. काळे

11

योजनांचा तपशील, ूःता$वत खच7 दश7$वणारा अथ7सक
ं प व सं$वतर:त

तपिशलवार

केलेया रकमांचा अहवाल

उपिशष7

मंजुर अनुदान 2013-2014

खच7 द.31/03/2014 पयjत

िशलक अनुदान

रnकमां
कमांचे आकडे हजारात
20300109

20300163

20300109

20300163

20300109

20300163

वेतन

12450

2378

15612

2326

-3162

52

ूवासखच7

12

158

10

77

02

81

का.खच7

229

81

167

81

62

00

$वदयुत व दरु _वनी

158

00

124

00

34

00

भाडे पटट: व कर

287

00

150

00

137

00

संगणक

00

00

00

00

00

00

..4..
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अथ7 संकप काय7बमाDया अंमलबजावणी ची

याबाबतची माहती अ.ब.11 येथे $वशद करXयात आली आहे .

र:त तसेच वाटप ् केलेया रकमा
13

Mया Lयgंना परवाने कंवा ूािधकारपऽे दली

जहा काया7लया कडु न मुिांक $वब परवाना दे Xयात आलेया व या काया7लयास िनयंऽणाथ7 नेमन
ु दलेया परवानाधारक मुिांक

आहे त अशा Lयgंचा तपशील

$वबेNयांचा तपशील Ð
याबाबतची तपिशलवार माहती सबंिधत द.ु िनबंधक काया7लयाचे दश7नी भागात ूदिश7त करXयात
यात आली आहे .

14
15

इलेnशॉिनक ःवUपात उपलqध माहती

नद$वXयात आलेया दःतऐवजांची माहती इलेnशॉिनक ःवUपात उपलqध आहे .

माहती िमळ$वXयासाठd नाग>रकांना उपलqध ्

या $वभागाशी संबिं धत कामकाजा बाबत स$वःतर माहती चे rोत व सु$वधा यांचा तपशील खालील ूमाणे आहे -

असलेया सु$वधांचा तपशील
1. नदणी व मुिांक $वभागाचे www.igrmaharashtra.gov.in हे अhयावत संकेतःथळ असुन याठकाणी $वभागाशी संबिं धत सव7
कामकाजाबाबतची माहती तथा आकडे वार: उपलqध आहे . या म_ये दःतऐवजाचा शोध,
शोध, सुची ब.2 ची ूत,
ूत, मुयांकन,
न, पqलीक डाटा
एAश:,
एAश:, टोकनबुकंग, ई-पेमsट, ई- फाईलींग, महNवाचे दःतऐवज
दःतऐवज मसुदे,$व$वध अजाjचे नमुन,े नदणी शुक्

FAQÕs

रचना व दर,
दर, तबार नदणी,
नदणी,

(नेहमी $वचारले जाणारे ूu)्)् इNयाद: सव7 सु$वधांचा समावेश आहे .

2. या काया7लयात नागर:कांची सनद पाहXयास उपलqध असुन या अंतग7त $वभागाकडु न केले जाणारे कामकाज, Nया क>रता जबाबदार
असणारे अिधकार:/कम7चार: व कालावधी याबाबतची माहती ूाv कUन घेता येईल.
16

जनमाहती अिधकार: यांची नावे व इतर

-

जन माहती अिधकार: यांचे नाव -

तपशील

ौी ज. आर.मोरःकर - ूभार: - सह दwु य ्म िनबंधक वग7-2,
सह जहा िनबंधक यांचे काया7लय, जहािधकार: काया7लय प>रसर, अकोला.
(दरु _वनी बमांक - 0724- 2422265)
(मेल आयड: Ð jdrakola@igrmaharashtra.gov.in)

ूथम अपील अिधकार: यांचे नाव-

एम.जी. दे शमुख Ð सह जहा िनबंधक वग7-1
सह जहा िनबंधक काया7लय, जहािधकार: काया7लय प>रसर, अकोला
(दरु _वनी बमांक तथा फॅnस बमांक -

0724 - 2437510)

(मेल आयड: Ð jdrakola@igrmaharashtra.gov.in)
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