उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम कलम ४[१] [b][i]नममनका [अ]
अ.क.

अ

१]

पदनकाम

उप अधधीक्षक
भभमधी अभभललेख
ककाररंजका

ब
उप अधधीक्षक
१]

भभमधी अभभललेख
ककाररंजका

अधधककार – आधरर्थिक

ककोणततका ककातदका/ननतम/शिकासन
ननणर्थित पररपत्रक

आहरण/सववतरण अधधककाररी महणभन

भभमधी अभभललेख ववभकागकाचधी

तकारंचले वलेतन व भततले ,ककातकार्थिलतधीन खचर्थि

व वनववभकाग ननणर्थित

ककातकार्थिलत आसरकापनलेवररील /कमर्थिचकाररी
व पवकास भततले अदका करणले

महकारकाषष्ट्र जमधीन महसल
भ अ.ननतम
१९६६ कलम १३४,१३५,१३६,१३७

अनवतले आणण मका.जमकाबरंदरी आतमकत

आणण सरंचकालक भभमधी अभभललेख पमणले

तकारंचले कडधील सकारसरंग्रणधी अनवतले पदकान
कलेललेलले भभमधी अभभललेख व भभमकापन

पमनर्थिरचनका महकारकाषष्ट्र शिकासन महसभल

अभभपकात

------------

क.आसरका /१०९३ प.क.19
ल.१]मरंत्रकालत ,मरंब
म ई दद१८/८/९४
भम
भ धी अभभललेख ववभकागकाचधी

--------

पमनर्थिरचनका महकारकाषष्ट्र शिकासन महसभल
व वनववभकाग ननणर्थित

क.आसरका /१०९३ प.क.19

ल.१]मरंत्रकालत ,ममरंबई दद१८/८/९४

सकाठठी मका.जजलहकाधधककाररी तकारंनधी

म.ज.म.अ.१९६६ चले भभमकापन सरंबरंधधी
पदकान कलेललेलले अधधककार
क

पदनकाम

अधधककार – फफौजदकाररी

ककोणततका ककातदका/ननतम/शिकासन

अभभपकात

१

-----

---------

-------

इकडधील ककातकार्थिलतकाशिधी

ननणर्थित पररपत्रक

ननगडधीत नकाहरी
ड

पदनकाम

अधधककार – फफौजदकाररी

ककोणततका ककातदका/ननतम/शिकासन

अभभपकात

ननणर्थित पररपत्रक
१

-----

-----------

----------

इकडधील ककातकार्थिलतकाशिधी

ड

पदनकाम

अधधककार-अधर्थिनतकाननक

ककोणततका ककातदका/ननतम/शिकासन

अभभपकात

१

उप अधधीक्षक

अधर्थि नतकानतक –मका.जज.अ.भ.भ अ.तकारंचले

म.ज.म.अ.कका.अ.२०[२]

------

नगर भभमकापनका

म.ज.म.अ.कका.क.२४७

भभमधी अभभललेख
ककाररं जका

कडभन अनममतधी व आदलेशि झकालले नरंतर
पतर्यंत

१] भमळकतधीचधी फलेर चफौकशिधी
२]पमनववर्थिलकोकन

3]भम
भ कापकानकाचका ननमतकानका तपकासणधी

ननणर्थित पररपत्रक

म.ज.म.अ.कका.क.२५८

ननगडधीत नकाहरी

उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकातधील अधधककाररी व कमर्थिचकाररी अधधककारकाचका तपशिधील
कलम ४ [१] [b] [i] नमन
म का ब
अ.

पदनकाम

कतर्थिवत

अभभपकात
ककोणततका

ककातदका/ननतम/शिकासन
ननणर्थित पररपत्रक
१

उप अधधीक्षक भम
भ धी
अभभललेख ककाररंजका

तकालक
म तकातधील जमधीन बकाब /भम
भ कापन –भस
भ रंपकादन अधधककार

भम
भ धी अभभललेख ववभकागकाचधी

भमळकतधी अधधककार अभभललेख अदतकावत ठलेवणले

महसल
भ व वनववभकाग

अभभललेख ननगडधीत ककामले पकाहणले नगर भम
भ कापनकातधील

ककातकार्थिलतकातधील आसरकापनकाचले आहरण सकाववतरण अधधककाररी

पमनर्थिरचनका महकारकाषष्ट्र शिकासन

---------

ननणर्थित

क.आसरका /१०९३ प.क.१९
ल.१/मरंत्रकालत ,ममरंबई
दद१८/८/९४
२

ननमतकानदकार-१

ककोरर्थि वकारप .ककोरर्थि कभमशिन पकरणकाचधी मकोजणधी करणले

----------

3

ननमतकानदकार-१

एकतररीकरण तककाररी अजर्थि चफौकशिधी मकोजणधी ,पमनलरखन

-------------

४
५

भक
भ रमकापक
कननषठ भलवपक

/पमनगर्थिठन/दरु
म सतधी

ककामकाचधी तपकासणधी करनले व पभतर्थितका करणले

हद्द ककातम ,ककोरर्थि वकारप,ककोरर्थि कभमशिन बबनशिलेतधी मकोजणधी

---------

करणले
वलेतन ,पवकासभततले दलेतक ततकार करनले ,रजका वलेतन भववषत

-------

ननवकार्थिह ननधधी दलेतक ततकार करणले वकावरर्थिक अरंदकाज पत्रक
६

आ.जका.भलवपक

७

दरु
म सतधी भलवपक

करणले पकापत अनद
म कान नस
म कार खचर्थि करणले
ककातकार्थिलतकातधी आवक जकावक रपकाल

ननोंदरी घलेऊन वकारप करणले ककातकार्थिलकातधील

---------

आदलेशि पमकाणले ननोंद वहरी अदतवत ठलेवणले

८

नगर भप
भ कान
भलवपक

भस
भ रंपकादन ,बबनशिलेतधी पकरणकात क.जका.प. ततकार करणले/पकोर

----------

दहससका मकोजणधी पकरणकात आककाफर्फोड करणले पन
म लरखन
/पमनगर्थिठन ककामले करणले

नगर भम
भ कापनकाकडधील पत्र वतवहकार करणले परररक्षण

भम
भ कापक तकारंचले ककामकाबकाबत अहवकाल सकादर करणले अपधील

---------

पकरणकात चफौकशिधी ककामधी ककातकार्थिलत पमख
म बरकोबर दफौरका
९

पनतभलपधी भलवपक

१०

अभभललेखपकाल

करणले नकोररीसका व इतर नगर भम
भ कापनका सरंबरंधधी ककाम

नकलका ततकार करनले पकोर दहससका मकोजणधी पकरनकाचतका ननोंद

--------

ककातकार्थिलतकातधील अभभललेख सकारंभकाळणले,,नककाशिका छपकाईसकाठठी

--------

वहतका सरंधकारण करून अदतकावत ठलेवणले

पकाठवणले ,अभभललेख वतवजसरततःलकावमन घलेणले व ततकाचले
सरंरक्षण करणले व ततका सरंबरंधधी पत्र वतवहकार

११

छकाननधी भलवपक

मकोजणधी पकरणले सवधीककारणले मको.र.क.दलेणले मकोजणधी

--------

पकरणकात छकाननधी करून पत दलेणले मकोजणधी ननोंद वहतका
सरंधकारण करून अदतकावत ठलेवणले
१२

दपतर बरंद

ककातकार्थिलतकातधील अभभललेख सकारंभकाळणले ततकाचधी वतवजसरत

मकारंडणधी करणले ,रलेककोडर्थि धचकरभन फकाईल करणले व कमर्थिचकाररी
तकारंनका रलेककोडर्थि पमरवणले ननोंद घलेणले ददैनरंददनधी अदतकात ठलेवणले

-------

उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम कलम ४ [१] [x] अधधककाररी /कमर्थिचकाररी वलेतनकाचधी मकादहतधी

अ.क.

वगर्थि

वलेतन रूप रलेरका

इतर अनज
म लेत भततले
ननतभमत महकागकाई भततका घर
भकाडले ,शिहर भततका

१

वगर्थि-२

९३०० -३४८०० ग्रलेड वलेतन ४४००

पसरंगकानस
म कार

[जसले पवकास भततका

ववशिलेर
[जसले पकलप

,वकाहन भततका ]

भततका,पभशिक्षण]

म.भ .११३ %

६००

----

म.भ .११३ %

४००

--

म.भ .११३ %

४००

--

घ.भ. १० %

२

वगर्थि-3

३

वगर्थि-३

३

वगर्थि-४

४४०० -७४४० ग्रलेड वलेतन १३००

म.भ .११३ %

४००

--

४

वगर्थि-४

४४०० -७४४० ग्रलेड वलेतन १६००

म.भ .११३ %

४००

--

५२०० -२०२०० ग्रलेड वलेतन २४००
५२०० -२०२०० ग्रलेड वलेतन १९००

घ.भ. १० %
घ.भ. १० %
घ.भ. १० %
घ.भ. १० %

उप अधधीक्षक भम
भ धी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम कलम ४ [१] [b] [x] नमन
म का [अ ]
ककातकार्थिलतकाचधी ककातर्थिपद्धततधी - तका वरकार्थि सकाठठी पककाभशित करणले
१] ककातर्थिकमकाचले नकाव
२] लकाभकारर्थीचतका पकात्रतका सरंबधधीचतका अररी
3] लकाभ भमळवणतकासकाठठी ककातर्थिपद्धततधी
४] पकात्रतका ठरवणलेसकाठठी आवशतक असललेलले ककागत पत्र
५] ककातर्थिकमकामधतले भमळत असललेलतका लकाभकाचधी ववसतत
स मकादहतधी
६] अनद
म कान वकारपकाचधी ककातर्थिपद्धततधी७]सक्षम अधधककाररी पदनकाम
८] ववनरंतधी अजकार्थिसकोबत लकागणकारले शिल
म क
९] ईतर शिल
म क
१०]ववनरंतधी अजकार्थिचका नमन
म का
११] सकोबत सकोडललेलले आवशतक ककागत पत्रले
१२] जकोड ककागत पत्रकाचका नमन
म का
१३] ककातर्थिपद्धततधी सरंदभकार्थित तककार ननवकारण सरंबधधत अधधककाररी नकाव
१४] तपशिधील व पततलेक सररकावर उपलबध ननधधी
१५] लकाभकाततकार्थिचधी तकादरी नमन
म का
ररीप - अनद
म कान वकारप करणले हले तका ककातकार्थिलतकाचतका ककातर्थिक्षलेत्रका अरंतगर्थित बकाब तलेत नसलतकानले अभभपकात नकाहरी

उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम कलम ४ [१] [b] [xii] नममनका [ब ]
ववसतत
स मकादहतधी तका पककाभशित करणले
अ.क.

लकाभकारर्थीचले नकाव पततका

अनमदकान /लकाभ तकारंचधी
रककम /सवरूप

ननवड पकात्रतलेचले

अभभपकात

ननकर

ररीप - अनमदकान वकारप करणले हले तका ककातकार्थिलतकाचतका ककातर्थिक्षलेत्रका अरंतगर्थित बकाब तलेत नसलतकानले अभभपकात
नकाहरी

उप अधधीक्षक भम
भ धी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम कलम ४ [१] [b] [xii]
अ.क.

परवकानगधी धकारककाचले

परवकानगधी

परवकानगधी

नकाव

पककार

कमकारंक

ररीप – परवकानका दलेणले

ददनकारंक पकासभन

ददनकारंक
पतर्यंत

अररी

परवकानगधी
ववसतत
स
मकादहतधी

हले तका ककातकार्थिलतकाचतका ककातर्थिक्षलेत्रका अरंतगर्थित बकाब तलेत नसलतकानले अभभपकात नकाहरी

कलम ४ [१] [b] [xiv]
उप अधधीक्षक भम
भ धी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकातधील मकादहतधीचले इललेकष्ट्रकोननक सवरुपकात
सकाठवललेलरी मकादहतधी पककाभशित करणले
अ.क.

दसतकाऐवज पककार

चकालभ वरकार्थि कररतका

ववरत

ककोणततका

मकादहतधी

नममनतकात पद्धत

पद्धत

इललेकष्ट्रकोननक
पककार

१]

भमळकत पबत्रकका

नगर भभमकापन

हद्दधीतधील गकावठकाण

--------

भमळववणतकाचधी

ककातकार्थिलतकातभन

जबकाबदकार वतकतधी

उप अधधीक्षक भभमधी
अभभललेख ककाररंजका

घरकारंचतका भमळकत
पबत्रकका
२]

ररीप

दरपण

मकादहतधी पसकाररत कलेललेलरी नकाहरी

शि.न.जभमनधीचले मभळ
क्षलेत्र बकाबत

--------

ककातकार्थिलतकातभन

उप अधधीक्षक भम
भ धी
अभभललेख ककाररंजका

कलम ४ [१] [b] [xv]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकात उपलबध समववधकाचका तकतका पककाभशित करणले

उपलबध सवम वधका
अ.क.
१]

समववधलेचका पककार

वलेळ

भलेरणतकाचधी वलेळ

ककातकार्थिलतधीन

सरंदभकार्थित मकादहतधी

वलेळ

ककातर्थिपद्धततधी

दठककाण

जबकाबदकार

तककार ननवकार्थिण

वतकतधी
दफौरका ककातर्थिकम

ककातकार्थिलत

ननमतकानदकार

उप अधधीक्षक
भभमधी

अभभललेख
ककाररंजका
२]

वलेबसकाईर ववरतधी

-----

------

------

-----

-----

------

------

-------

-----

-----

अभभललेख तपकासणधी

ककातकार्थिलतधीन

वररषठका

ककातकार्थिलत

अभभललेखपकाल/

उप अधधीक्षक

सकाठठी उपलबध

वलेळ

ककातकार्थिलतकातभन/

दपतरबरंद /

भभमधी

मकादहतधी
3]

ककॉल ससेंरर ववरतधी
मकादहतधी

४]

समववधकाचधी मकादहतधी
५]

अजर्थिदकार तकारंचले

ननमतकानदकार

अजकार्थिवरून

ककामकाचतका

ककातकार्थिलतधीन

तपकासणधीसकाठठी

वलेळ

ननमतकानका,सप
म र

ककाररंजका
जकागलेवर

ननमतकानका

उपलबध समववधका
नमन
म ले भमळणलेबकाबत
उपलबध समववधका

ननमतकानदकार /

उप अधधीक्षक

उप अधधीक्षक

भभमधी

भभमधी अभभललेख

मकादहतधी
६]

ककातकार्थिलतधीन
वलेळ

सच
भ नका/फलक

अभभललेख

ककातकार्थिलत

अभभललेख

मरंगरूळपधीर

ककाररंजका

ननमतकानदकार

उप अधधीक्षक

पररीपत्रकले/अजर्थि

भभमधी

मकादहतधी

अभभललेख
ककाररंजका

७

सच
भ नका फलक मकादहतधी

ककातकार्थिलतधीन

पररीपत्रकले व

वलेळ

सवम वधकाचका
तपशिधील

ककातकार्थिलत

ननमतकानदकार

उप अधधीक्षक
भम
भ धी

अभभललेख
ककाररंजका

कलम ४ [१] [b] [xvii]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकातधील पककाभशित मकादहतधी

मकादहतधी ननररंक

कलम ४ [१] [b] [xvi]

उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकातधील शिकासककीत मकादहतधी/अधधककाररी
सहकायतक शिकासककीत मकादहतधी अधधककाररी /अवपलरीत पकाधधककाररी तकारंचधी ववसतत
स मकादहतधी

उपलबध सवम वधका
अ- शिकासककीत मकादहतधी अधधककाररी
अ.क.

जन मकादहतधी अधधककाररी

पदनकाम

ककातर्थिक्षलेत्र

पततका /फकोन

इ मलेल

परम अवपलरीत

१]

शधी आत. एच .शिहका

मख
म तकालत

ककातकार्थिलत

०७२५६ २२३२९८

dyslrkaranjagmail.com

उप अधधीक्षक

तकारंचले नकाव

सहकायतक

अधधककाररी

भम
भ धी अभभललेख
ककाररंजका

ब]

सहकायतक शिकासककीत मकादहतधी अधधककाररी

अ.क.

सहकायतक मकादहतधी

पदनकाम

ककातर्थिक्षलेत्र

पततका /फकोन

इ मलेल

१]

अधधककाररी तकारंचले नकाव
शधी एम.आर.कडभ

न.प.भ.भ

ककातकार्थिलत

०७२५६ २२३२९८

dyslrkaranjagmail.com

परम अवपलरीत
अधधककाररी
उप अधधीक्षक
भम
भ धी अभभललेख
ककाररंजका

क] अवपलरीत पकाधधककाररी
अ.क.

परम अवपलरीत

पदनकाम

ककातर्थिक्षलेत्र

पततका /फकोन

इ मलेल

परम अवपलरीत

१]

शधी ए.बधी.महकाजन

पभकाररी उप

ककातकार्थिलत

०७२५६

dyslrkaranjagmail.com

उप अधधीक्षक

अधधककाररी

अधधीक्षक भम
भ धी

२२३२९८

अभभललेख

कलम ४ [१] [b] [ix]

उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकातधील अधधककाररी/कमर्थिचकाररी

अधधककाररी

भम
भ धी अभभललेख
ककाररंजका

नकावले/फकोन नरंबर/मकाभसक वलेतन
अ.क.

पदनकाम

अधधककाररी/कमर्थिचकाररी

वगर्थि

नकावले
१]

उप अधधीक्षक भम
भ धी

२]
3]

रुजभ ददनकारंक

फकोन नरंबर

मभळ वलेतन

०७२५६ २२३२९८

ररकत

२

भशिरसतलेदकार

शधी ए.बधी.महकाजन

3

२२/७/२०१३

०७२५६ २२३२९८

१७५२०

ममखतकालत सहकायतक

शधी आत.एच.शिहका

3

३/७/२०१३

०७२५६ २२३२९८

१५२१०

ननमतकानदकार १

शधी तम.वहरी.तरकाळले

3

३/६/२०१३

०७२५६ २२३२९८

१०९६०

५]

ननमतकानदकार २

शधी एस.ए.अजनसरले

३

८/८/२०१४

०७२५६ २२३२९८

११२७०

६]

नगर भभमकापन भलवपक

शधीएम.आर.कडभ

३

३/६/२०१४

०७२५६ २२३२९८

१०९६०

शधी तम.एच.गकोगरले

३

१०/०६/२०११

०७२५६ २२३२९८

९२६०

भभमकापक

शधी वहरी.आर.चवहकाण

३

१/०८/२००९

०७२५६ २२३२९८

१०२३०

आवक जका.भलवपक

शधी पधी.कले.मलेनन

३

२४/२/२०११

०७२५६ २२३२९८

८०१०

१०]

दरु
म सतधी भलवपक

शधीमतधी

१/०६/२०१२

०७२५६ २२३२९८

९२६०

११]

पनतभलपधी भलवपक

शधी एम.इरंदकानले

३

२९/१२/२०१२

०७२५६ २२३२९८

८४६०

१२]

अभभललेखकापकाल

शधी एम.एन.खरंडकारले

३

१/७/२०१३

०७२५६ २२३२९८

१०२१०

१३]

भशिपकाई

शधी डधी.जज.रकाठकोड

३०/४/२०१२

०७२५६ २२३२९८

६२९०

१४]

भशिपकाई

शधी आर पधी खलेडर

६/८/२०१५

०७२५६ २२३२९८

६२९०
८१९०

४]

७]
८]
९]

अभभललेख

छकाननधी भलवपक

ए.एम.दलेशिममख

३

४
४

१५]

भशिपकाई

शधी एस.वहरी.ककोहर

४

६/८/२०१५

०७२५६ २२३२९८

१६]

भशिपकाई

शधीमतधी एस.ए.ककारंबळले

४

१/१/२०१३

०७२५६ २२३२९८

६२९०

१७]

भशिपकाई

शधीमतधी

४

५/१/२०१३

०७२५६ २२३२९८

६२९०

एम.आर.तलवकारले

कलम ४ [१] [b] [xi]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकाचले अरंदकाजपत्रक व खचकार्थिचका तपशिधील

अ.क.

अरंदकाज पत्रककीत शिधीरर्थिक
वणर्थिन

अनमदकान

ननतकोजजत वकापर

आधरर्थिक अनमदकान

अभभपकात

६०८०००

------

अपलेकक्षत

२००१५-१६
२०२९ ज.म.
१०३[१]

४८९४००

१]

ककाररंजका
तकालमकका/वलेतन/घर
भकाडले/पवकास

/ककातकार्थिलतधीन खचर्थि
१०२[२]

१२८७५००

२]

ककाररंजका

२६५५०००

तकालक
म का/वलेतन/घर
भकाडले/पवकास

/ककातकार्थिलतधीन खचर्थि

कलम ४ [१] [b] [v]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकातधील दसतऐवज वगर्थिवकाररी

----

अ.

ववरत

क.
१]

दसतऐवज पककार
नसतधी/मसरर/ननोंद

भभमधी

पमजसतकका वहकावचर
अ-अभभललेख

अभभललेख

पममख बकाबधीचका तपशिधील

समरकक्षत

ठलेवणतकाचका
ककालकावधधी

दरपण बमक ,गकाव नककाशिले ,गमणकाककार बमक ,फकाळणधी

बक
म ,एकबत्रकरणखकातले उतकारले,रकाजपत्रधी अधधककाररी तकारंचका

सरंबधधी

ककातम
सवरूपधी

समकोर झकाललेलले जबकाब ,कबजले पकावतधी ,भमळकत पबत्रकका
,नगर भभमकापन मभळ आललेख

पमनववर्थिलकोकन आललेख

नगर भम
भ कापन चफौकशिधी ननोंदवहतका सवतरंसच
भ धी ,वसललेवर
बमक ,ह.कका.मकोजणधी नककाशिका ,क.जका.प.,अपधील ननणर्थित

,आककाबर्यंद गर.सककीम,दरु
म सतधी शिधीर, भभसरंपकादन सरंतमकत
२]

भभमधी

ब-अभभललेख

अभभललेख
सरंबधधी
3]

भभमधी

क-अभभललेख

मकोजणधी नककाशिले, क्षलेत्र बमक,वसललेवकार मभळ सलेवका पमसतक
फकाळणधी नककाशिले [ब] एकत्रधीककारण खकातले उतकारले

ककातम

पमनववर्थिलकोकन आललेख क्षलेत्रकाबभक,वसललेवकार बमक,भकागकाचले पत्र

सवरूपधी

क पनत [ मकोजणधी पकरणकातधील नककाशिले ]

१० वरर्थि

मकोजणधी पकरणकातधील जकाब /जबकाब अजर्थि ककातकार्थिलतकातधील

१ वरर्थि

दयम तम सलेवका पमसतक वलेतन/पवकास भततले इ.बबलले

अभभललेख
सरंबधधी
४]

भभमधी

ड-अभभललेख

अभभललेख

अजर्थि ककातकार्थिलतधीन पत्र वतवहकार ,हका.कका.मकोजणधी

सरंबधधी

पकरणकातधील अजर्थि नकाकककाललेचका अजर्थि,नदैमतधीक रजका अजर्थि

कलम ४ [१] [b] [vii]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकाचतका पररणकामककारक ककामकासकाठठी

जन सकामकानतकाशिधी सललका मसलत करणतकाचधी वतवसरका

अ.क.

१]

सललका मसलतधीचका ववरत

मकोजणधी व अभभललेख दरु
म सतधी
सरंबधधी

ववरत

ककातर्थिपणकालरीचले

ककोणततका

ववसतत
स वणर्थिन

अधधननतमका

पमनरकावतस तधी ककाल

/पत्रकादवकारले

ककातकार्थिलतधीन सवर्थि

मकादहतधी

कमर्थिचकाररी सललका

अ.अ.२००५

मसलत करून

ददैनरंददनधी
ककामकानमसकार

मकादहतधी दलेतकात

कलम ४ [१] [b] [vii] नममनका [अ ]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकाचतका पररणकामककारक ककामकासकाठठी
जन सकामकानतकाशिधी सललका मसलत करणतकाचधी वतवसरका

अ.
क.

सभमतधीचले नकाव

सभमतधीचले सदसत

ककतधी वलेळका घलेणतकात

सभका

सभलेचका

तलेतले

जनसकामकाणतकासकाठठी

ककातर्थिवत
स कात

खमलरी आहले ककवका
नकाहरी

--

ररीप

----

------

----

-----

----

सभमतधी नलेमललेलरी नकाहरी

कलम ४ [१] [b] [vii] नमन
म का [b ब ]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकाचतका अधधसभकाचधी तकादरी पककाभशित करणले

अ.क.

अधधसभलेचले नकाव

अधधसभलेचले
सदसत

अधधसभलेचले

ककतधी वलेळका

अधधसभलेचले

अधधसभलेचले

उदद्दषठले

घलेणतकात तलेतले

जन सकामकानत

ककातकार्थिवत
स कात

सकाठठी खमलरी आहले
ककवका नकाहरी

-------

----

----

------

----

----

--ररीप

सभमतधी नलेमललेलरी नकाहरी

कलम ४ [१] [b] [vii] नममनका [क]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकाचतका परररदतकादरी पककाभशित करणले

अ.क.

परररदलेचले नकाव

परररद सदसत

परररद
उदद्दषठले

ककतधी वलेळका

परररद

परररद

घलेणतकात तलेतले

जन सकामकानत

ककातकार्थिवत
स कात

सकाठठी खल
म री आहले
ककवका नकाहरी

-------

ररीप

परररद

----

----

------

----

----

नलेमललेलरी नकाहरी

कलम ४ [१] [b] [vii] नमन
म का [ ड ]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख मरंगरूळपधीर जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकाचतका सरंसरकाचले तकादरी पककाभशित करणले

अ.क.

सरंसरकाचले नकाव

सरंसरकाचले सदसत

सरंसरकाचले

उदद्दषठले

ककतधी वलेळका

घलेणतकात तलेतले

सरंसरकाचले जन

सकामकानत सकाठठी
खमलरी आहले

सरंसरकाचले

ककातकार्थिवत
स कात

ककवका नकाहरी

-------

----

----

------

----

----

---

ररीप

सरंसरका नलेमललेलरी नकाह

उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका ककामकाचधी ककालमतकार्थिदका खकालरीलपमकाणले ककाम पमणर्थि हकोणतकासकाठठी
पततलेक ककामकाचधी ककालमतकार्थिदका
कलम ४ [१] [b] [iv] नममनका [अ]
अ.क

ककामकाचले सवरूप

.

ककालकावधधी
ददवस

उप अधधक्षक भभमधी अभभललेख
ककाररंजका

१]

मकोजणधी ह.कका./पको.दहससका /अनत.तका.

२ मदहनले

उप अधधक्षक भभमधी अभभललेख

२]

मकोजणधी तकातडधी

3 मदहनले

उप अधधक्षक भभमधी अभभललेख

3]

मकोजणधी सकाधधी

६ मदहनले

उप अधधक्षक भभमधी अभभललेख

४]

नकलका सधी.ररी.एस/ड.एस.ओ.

3 ददवस

उप अधधक्षक भम
भ धी अभभललेख

५]

भमळकत पबत्रकका उतकारका

१ ददवस

उप अधधक्षक भभमधी अभभललेख

१ मदहनका

उप अधधक्षक भभमधी अभभललेख

१ मदहनका

उप अधधक्षक भभमधी अभभललेख

६]

७]

भमळकत पबत्रकका ननोंद घलेणले
अपधील पकरणले म.ज.म.कका.१९६६ क २०[२]

ककाररंजका
ककाररंजका
ककाररंजका
ककाररंजका
ककाररंजका
ककाररंजका

ककाररंजका
८]

फलेरफकार ननोंदरी –वकारस
खरलेदरी,मतस तभपत्र,बकक्षसपत्र,बकोझका ननोंद,इ.

१ मदहनका

उप अधधक्षक भभमधी अभभललेख
ककाररंजका

अभभपकात

कलम ४ [१] [b] [v] नममनका [ अ ]
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख
अ.क.
१]

ककाररंजका जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकातधील ककामकाशिधी सबरंददत ननतम

ववरत

ननतम कमकारंक व वरर्थि

भभमधी अभभललेख खकाततकाचधी ,तकालमकका पकातळधीवररील पमनरर्थिचनका [सकार सरंग्रहनधी

नधी ]१९९४ पमकाणले

अभभपकात

१.म.ज.म.अ.१९६६ अधधननतम
२.भभमकापन अधधननतम

3.नगर भभमकापन पमजसतकका
४.सरअडडरंग आवकाडर्थि
५.पररीपमसतकले

कलम ४ [१] [b] [v] नममनका [ ब]

ककामकाचधी ककालमतकार्थिदका

खकालरील पमकाणले ककाम पभणर्थि हकोणतकासकाठठी उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम तका ककातकार्थिलतकातधील ककामकाशिधी सबरंदरीत शिकासन ननणर्थित

अ.क.
१]

शिकासन पररपत्रककानमसकार

ददललेलले ववरत

ननतम क.व वरर्थि

भभमधी अभभललेख खकाततकाचधी ,तकालमकका पकातळधीवररील पमनरर्थिचनका [सकार

शिकासन पररपत्रक

सरंग्रहनधी]

अभभपकात

१९९४

कलम ४ [१] [b] [v] नममनका [b क

]

ककामकाचधी ककालमतकार्थिदका

खकालरील पमकाणले ककाम पभणर्थि हकोणतकासकाठठी उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाभशिम तका ककातकार्थिलतकातधील ककामकाशिधी सबरंदरीत शिकासन ननणर्थित

अ.क.
१]

शिकासन पररपत्रककानमसकार

ददललेलले ववरत

ननतम क.व वरर्थि

भभमधी अभभललेख खकाततकाचधी ,तकालमकका पकातळधीवररील पमनरर्थिचनका [सकार

शिकासन पररपत्रक

अभभपकात

सरंग्रहनधी]
१९९४

कलम ४ [१] [b] [v] नममनका [ ड ]
ककामकाचधी ककालमतकार्थिदका

खकालरील पमकाणले ककाम पण
भ र्थि हकोणतकासकाठठी उप अधधीक्षक भम
भ धी अभभललेख ककाररंजका

जज.वकाभशिम तका ककातकार्थिलतकातधील

ककामकाशिधी सबरंदरीत शिकासन ननणर्थित

अ.क.
१]

शिकासन पररपत्रककानमसकार

ददललेलले ववरत

भभमधी अभभललेख खकाततकाचधी ,तकालमकका पकातळधीवररील
पमनरर्थिचनका [सकार सरंग्रहनधी]
१९९४

ननतम क.व वरर्थि
वलेळकोवलेळधी ठरून दलेललेलरी ककाम

अभभपकात

कलम ४ [१] [b] [v] नमन
म का [
उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका

अ.क

दसतऐवज पककार

इ ]

जज.वकाभशिम ककातकार्थिलतकात उपलबध दसतऐवज तकादरी

ववरत

सरंबधधत वतकतधी

..

/पदनकाम

१

दरपण बमक

२

गकाव नककाशिले

सरळ दशिर्थिक नककाशिका

3

,गमणकाककार बमक

पको दह. मकोजणधी समतधी पत्रक

पको.दहससका फकाळणधी नककाशिले

स.न.ग.न.मधधील पको.दह.नककाशिका

५

एकत्रधीककारण खकातले उतकारले

एकत्रधीकरण सववसतर मकादहतधी

६

रकाज पत्रधीत अधधककाररी तकारंचले

पकरणकातधील ववरतकानस
म कार

४

जबकाब
७

कबजले पकावतधी

स.न.क्षत्रचका नककाशिका

अभभललेखकापकाल

एकत्रधीकरण तकोजनलेचले मरंजमररी नमसकार
कबजका पकावतधी/घलेतललेलरी पकोच

८

भमळकत पबत्रकका

नगर भभमकापन हद्दधीतधील खकाजगधी
भमळकत घरले

९
१०
११

दठककाण

नगर भभमकापन मभळ आललेख

नगर भभमकापन हद्दधीतधील पमकाणणत

पमनववर्थिलकोकन आललेख

नवधीन समधकाररत दरु
म सतधी

ननोंदवहतका

सववसतर चफौकशिधी ननोंदरी

नगर भभमकापन चफौकशिधी

भमळकतधीचका सरळ दशिर्थिक नककाशिका
नगर भभमकापन हद्दधीतधील

भमळकत

उप अधधीक्षक भभमधी
अभभललेख ककाररंजका

कलम ४ [१] [b] [iii]

उप अधधीक्षक भभमधी अभभललेख ककाररंजका जज.वकाशिधीम

ननणर्थित पककतलेतधील पतर्थिवलेक्षण व जबकाबदकाररीचले उततर दकानततव ननजशचतधी करून ककातर्थिपद्धनतचले
पककाशिन [ ककामकाचका पककार /नकाव ]
ककामकाचले सवरूप

-

नकारंदगकाव तकालक
म कातधील अभभललेख जतन करणले तसलेच जमधीन बकाब भम
भ कापनका सरंबधधीचले ककाम व अभभललेख अदतकावत करणले

सरंबधधत तरदत
भ - म.ज,म.अ. १९६६ भम
भ कापन अधधननतम ,नगर भम
भ कापन अधधननतम पमजसतकका
अधधननतम नकाव -- म.ज,म.अ. १९६६ भम
भ कापन अधधननतम ,नगर भम
भ कापन अधधननतम पमजसतकका
ननतम

--- म.ज,म.अ. १९६६ भम
भ कापन अधधननतम ,नगर भम
भ कापन अधधननतम पमजसतकका

शिकारण ननणर्थित

-- महसल
भ व वनववभकाग ननणर्थित आसरकापनका /१०९३/प.क.19 ल १ मरंत्रकालत दद १८/८/९४

पररपत्रकले ---- महसल
भ व वनववभकाग ननणर्थित आसरकापनका /१०९३/प.क.19 ल १ मरंत्रकालत दद १८/८/९४

अ.क

ककामकाचले सवरूप

.

ककालकावधधी
ददवस

उप.अ.भम
भ धी.अ.ककाररंजका

१]

मकोजणधी ह.कका./पको. दहससका./अनत.तका.

२ मदहनले

उप.अ.भम
भ धी.अ.ककाररंजका

२]

मकोजणधी तकातडधी

3 मदहनले

उप.अ.भम
भ धी.अ.ककाररंजका

3]

मकोजणधी सकाधधी

६ मदहनले

उप.अ.भम
भ धी.अ.ककाररंजका

४]

नकलका सधी.ररी.एस/ड.एस.ओ.

3 ददवस

उप.अ.भम
भ धी.अ.ककाररंजका

५]

भमळकत पबत्रकका उतकारका

१ ददवस

६]

भमळकत पबत्रकका ननोंद घलेणले

१ मदहनका

उप.अ.भम
भ धी.अ.ककाररंजका
उप.अ.भम
भ धी.अ.ककाररंजका

अभभपकात

७]

अपधील पकरणले म.ज.म.कका.१९६६ क २०[२]

१ मदहनका

उप.अ.भम
भ धी.अ.ककाररंजका

८]

फलेरफकार ननोंदरी –वकारस

१ मदहनका

उप.अ.भम
भ धी.अ.ककाररंजका

खरलेदरी,मतस तभपत्र,बकक्षसपत्र,बकोझका ननोंद,इ.

**धनतवकाद**

