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महाराष्ट्र शासन

नोंदणी व मुद्ाांक ववभाग
सह दय्ु यम ननबांधक अकोऱा क्र.2 याांचे कायााऱय
जिल्हाधधकारी कायााऱय ऩररसर, अकोऱा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------भाहशतीचा अधधकाय अधधननमभ 2005 चे कर भ 4 अंतगगत प्रगट कयालमाची भाहशती
अ.क्र.
1

वलऴम
यचना,कामे ल कतगव्मे

तऩळीर
शे वालगजननक प्राधधकयण याज्म ळावनाच्मा भशवर
ु ल लन वलबागाचे अखत्मायीतीर कामागरम अवन
ु
कामागरमाची यचना (Hirearchy) खारीरप्रभाणेआशे.

भशायाष्ट्रळावन

भशवर
ु ल लन वलबाग

नोंदणी ल भद्
ु ांकवलबाग

(नोंदणी भशाननरयषक ल भद्
ु ांक ननमंत्रक, भशायाष्ट्र याज्म ऩण
ु े )

वलबागीम नोंदणी उऩ भशाननरयषक ल भद्
ु ांक उऩननमंत्रक, अभयालती

जजल्शा ननफंधक / वश जजल्शा ननफंधक कामागरम अकोरा

वश दय्ु म ्भ ननफंधक लगग-2 अकोरा क्रभांक 2
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2. सावािननक प्राधधकरणाची काये व कर्ाव्ये–
1) मभऱकतीच्मा दस्त ्ऐलजांची नोंदणी.

2) भद्
ु ांक ळल्
ु क् ल नोंदणी ळल्
ु काचे स्लरुऩात भशवर
ु वंकरन

3) दस्तऐलजांचे अमबरेख जतन तथा दस्त ल वच
ु ी क्र. 2 च्मा प्रभाणणत नकरा ऩयु वलणे.

4) जन्
ु मा व्मलशायांचा ळोध घेण्मा करयता ळोध ववु लधा
2

अधधकायी ल कभगचायी मांचे अधधकाय ल कतगव्मे

मा वालगजननक प्राधधकयणातीर अधधकारी/कमाचारी याांची प्रमख
ु कर्ाव्ये –
1. वश दय्ु म ्भ ननफंधक 2. लरयष्ट्ठ मरवऩक -

दस्त ्ऐलज नोंदणी , भद्
ु ांक ळल्
ु क् ननधागयण, कामागरम प्रभख
ु ल भाहशती अधधकायी

भल्
ु मांकन, आलक जालक, नोंदणी प्रक्रक्रमेत वशाय्म ् कयणे, नोंदलशमा अद्ममालत ठे लणे,

भाहशती वंकरन, ऩत्रव्मलशाय इर.

3. मळऩाई – मळऩाई वंलगागची कतगव्मे
3

4

ननणगम प्रक्रक्रमेत अनव
ु यण्मात मेणायी कामगऩध्दती ,
ऩमगलेषण आणण उत्तयदानमत्ल प्रणारी

स्लत:चीकतगव्मेऩायऩाडण्मावाठीठयवलण्मातआरेरीभानके

मा वालगजननक प्राधधकयणाची कामागरमीन काभकाजाची कामगऩध्दतीशी नोंदणी अधधननमभ 1908 मांव अनव
ु रुन अवन
ु प्रधान
कामागरमाकडुन तथा लरयष्ट्ठ ननमंत्रक कामागरमां कडुन लेऱोलेऱी दे ण्मात मेणा-मा ननदे ळानव
ु ाय काभकाज केरे जाते ल
उत्तयदानमत्ल ् ननजचचत शोते.

वलबागा कडुन वलत्तीम लऴाग करयता भशवर
ु वंकरना चे उहिष्ट्ट ननजचचत केरे जाते. तवेच दस्त ऐलजनोंदणीलइतय
आनऴ
ु धं गक काभकाज भानकानव
ु ाय ऩाय ऩाडरे जाते.
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लाऩयण्मात मेणाये ननमभ इ.

मा प्राधधकयणाचे काभकाज प्राभख्
ु माने खारीर कायदे व ननयम मांलय आधारयत आशे .
1. नोंदणी अधधननमभ 1908

2. भशायाष्ट्र भद्
ु ांक अधधननमभ 1958
3. नोंदणी ननमभ 1961

4. नोंदणी आदे ळ वंहशता

5. भाहशतीचा अधधकाय अधधननमभ 2005
6. भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभ

7. उक्त ् कामद्मांव्दाये प्रदान केरेल्मा ळक्तींचा लाऩय करुन लेऱोलेऱी काढण्मात मेणायी अधधवच
ु ना, ऩरयऩत्रके, ऩत्रे,
भागगदळगन तथा ळावन ननणगम इ.
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ननमंत्रणात अवरेल्मा दस्तांचे प्रलगाांचे वललयण

दसर्ाांचे प्रवगााचे वववरण -

जनतेच्मा भारभत्ता शस्तांतयण व्मलशायांचे दस्त ्ऐलज

कामागरमाचे कामगषेत्रातीर (अकोरा ळशय ल अकोरा तारक
ु ा) मभऱकतींचे व्मलशायांचे कामागरमात
नोंदणी कयण्मात आरेरे दस्तऐलज ल आनऴ
ु धं गक अमबरेख.

7

धोयण तमाय कयण्माच्मा ल अंभरफजालणीकरयता अवरेल्मा व्मलस्थेचा

धोयणात्भ ्क ननणगम घेणे ल त्माची अंभरफजालणी मा फाफी ळावन ल नोंदणी भशाननरयषक ल भद्
ु ांक

8

वल्रा दे ण्माकयीता फैठकी खुल्मा अवल्माव अथला कामगलत्ृ ते जनतेरा

नाशी.

9

अधधकायी ल कभगचा-मांची ननदे ळीका

तऩळीर

ऩशालमाव मभऱण्माजोगी अवल्माव त्माचा तऩळीर

ननमंत्रक, भशायाष्ट्र याज्म ् ऩण
ु े मांचे स्तयालय आशे त. मा वालगजननक प्राधधकयणाच्मा स्तयालय नाशीत.

मा वालगजननक प्राधधकयणात कामगयत अधधकारी र्था कमाचारी मांचा तऩळीर
अ.क्र.

नाल

1

10

अधधकायी ल कभगचायी मांना मभऱणाये लेतन ल नक
ु वान बयऩाई दे ण्माची
ऩध्दती

ए. .
डड.डड.दे ळऩांडे

3

ळौकत अ.ज. दे ळभख
ु
नाल

--

केरेल्मा यकभांचा अशलार

)

केव्शाऩावन
ु कामगयत
27.10.2014

लरयष्ट्ठ मरवऩक

17.06.2014

मळऩाई

14.06.2006

भाशे जुर-ै 14 ऩावन
ु चे वेर्न व भत्र्े मांचा तऩळीर

ळौकतअ.ज.दे ळभुख-मळऩाई

मोजनांचा तऩळीर, प्रस्तावलत खचग दळगवलणाया अथगवक
ं ल्ऩ ल वंवलतयीत

वश दय्ु म ्भ ननफंधक (

2

डड.डड.दे ळऩांड-े ल.मरवऩक

11

ऩदनाभ

भुऱलेतन

भशागाईबत्ता

घयबाडेबत्ता

लाशनबत्ता

--

--

--

---

13030

13030

1303

400

27763

8200

8200

820

400

17170

मा फाफी मा वालगजननक प्राधधकयणात स्तयालय नाशीत.

(+50ध.ु बत्ता)

एकुण

---
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अथगवक
ं ल्ऩ कामगक्रभाचमा अंभरफजालणीची यीत तवेच लाटऩ ्

मा फाफींवलऴमक अधधकाय शे वालगजननक प्राधधकयणाच्मा स्तयालय नाशीत.

13

ज्मा व्मक्तींना ऩयलाने क्रकंला प्राधधकायऩत्रे हदरी आशे त अळा

जजल्शा कामागरमाकडुन भद्
ु ांक वलक्री ऩयलाना दे ण्मात आरेल्मा ल मा कामागरमाव ननमंत्रणाथग नेभन
ु हदरेल्मा ऩयलाना

केरेल्मा यकभा

व्मक्तींचा तऩळीर

धायक भद्
ु ांक वलक्रेत्मांचा तऩळीर अ.क्र.

भद्
ु ांकवलक्रेत्माचेनाल

ऩयलानाक्रभांक

वलक्रीचेहठकाण

श्री. गुराफ अजाफयाल ळेऱके

03/2002

कौरखेडअकोरा

श्री. अननर यभेळ फाकडे

18/1998

हदऩकचौकअकोरा

3

श्री. हदरीऩ प्रबाकय ऩांडे

02/1997

जजल्शाधधकायीऩरयवयअकोरा

4

श्री.वुननर प्रल्शादयाल खुभकय

01/1997

जजल्शाधधकायीऩरयवयअकोरा

श्री. वुननर भशादे ल खेडकय

10/2000

जनताफाजायअकोरा

श्री यभेळ नायामणवा पुटाणे

02/1989

जजल्शाधधकायीऩरयवयअकोरा

श्री. श्रीकृष्ट्ण उखावा खैये

06/1986

जजल्शाधधकायीऩरयवयअकोरा

श्री. ळशाफुददीन अरीभोददीन

17/2000

अगयलेवअकोरा

श्री. वुधधय फऱीयाभ खडे

35/2001

खडकीअकोरा

1
2

5
6
7
8
9
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14

इरेक्रॉननक स्लरुऩात उऩरब्ध भाहशती

नोंदवलण्मात आरेल्मा दस्तऐलजांची भाहशती इरेक्रॉननक स्लरुऩात उऩरब्धआशे .

15

भाहशती मभऱवलण्मावाठी नागरयकांना

मा वलबागाळी वंफधं धत काभकाजाफाफत ववलस्तय भाहशतीचे स्त्रोत ल ववु लधा मांचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे -

उऩरब्ध ् अवरेल्मा ववु लधांचा तऩळीर

1. नोंदणी ल भद्
ु ांक वलबागाचे www.igrmaharashtra.gov.in शे अद्ममालत वंकेतस्थऱ अवन
ु मा हठकाणी वलबागाळी वंफधं धत वलग काभकाजाफाफतची भाहशती
तथा आकडेलायी उऩरब्ध आशे. माभध्मे दस्तऐलजाचा ळोध, वच
ु ीक्र.2 ची प्रत, भल्
ु मांकन, ऩब्रीक डाटा एन्री, टोकन फक
ु ींग, ई-ऩेभेंट, ई- पाईरींग, भशत्लाचे
दस्त ्ऐलज भवद
ु े ,वलवलध अजाांचे नभन
ु ,े नोंदणी ळल्
ु क्

यचना ल दय, तक्राय नोंदणी, FAQ’s (नेशभी वलचायरे जाणाये प्रचन ्) इत्मादी वलग ववु लधांचा वभालेळ आशे.

2. मा कामागरमात नागयीकांची वनद ऩाशण्माव उऩरब्ध ् अवन
ु मा अंतगगत वलबागाकडुन केरे जाणाये काभकाज, त्मा करयता जफाफदाय अवणाये अधधकायी/कभगचायी
ल कारालधी माफाफतची भाहशती प्राप्त करुन घेता मेईर.
16

जनभाहशती अधधकायी मांची नाले ल इतय
तऩळीर

जनभाहशती अधधकायी मांचे नाल -

ए. .

– वश दय्ु म ्भ ननफंधक लगग-2 (

)

वश दय्ु म ्भ ननफंधक अकोरा क्र.2 कामागरम, जजल्शाधधकायी कामागरम ऩरयवय, अकोरा.
(दयु ध्लनीक्रभांक - 0724- 2422276)

(भेरआमडी – sr.akola2rural@igrmaharashtra.gov.in)
प्रथभ अऩीर अधधकायी मांचे नाल-

एभ.जी. दे ळभख
ु – वशजजल्शाननफंधकलगग-1

वश जजल्शा ननफंधक कामागरम, जजल्शाधधकायी कामागरम ऩरयवय, अकोरा
(दयु ध्लनी क्रभांक तथा पॅक्वक्रभांक -

0724 - 2422265)

(भेरआमडी– jdr.akola@igrmaharashtra.gov.in)

पाईर- sriam/ddd
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