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ई-रजिस्ट्रे शन
e-Registration
1.1 ई-रजिस्ट्रे शन सर्वसाधारण संकल्पना :प्रचशलत पध्दतीनुसार नागररकांना त्र्ांच्र्ा व्र्र्हाराच्र्ा दस्ट्तांची नोंदिी करून घेण्र्ासाठी

संबंधधत कार्वक्षेत्रासाठीच्र्ा दय्ु र्म ननबंधक कार्ावलर्ात समक्ष िार्े लागते.नागररकांना आपल्र्ा

दस्ट्ताची नोदं िी दय्ु र्म ननबंधक कार्ावलर्ात न िाता ऑनलाईन पध्दतीने घरबसल्र्ा करता
र्ार्ी र्ाकरीता नोंदिी र् मुद्ांक वर्भागाने, ई-रजिस्ट्रे शन ही प्रिाली वर्कशसत केली आहे .

1.2: ई-रजिस्ट्रे शन सर्वसाधारण कार्वपध्दती :1.2.अ.- पक्षकारांकडील कार्वर्ाहीर्ा प्रिालीमध्र्े पक्षकारांना1.त्र्ांचे दस्ट्त तर्ार करता र्ेतात, (Preparation of Documents)
2.दस्ट्तासाठीचे मद्
ु ांक शल्
ु क र् नोंदिी फी भरता र्ेते. (Payment of Stamp Duty &
Registration Fee)
3.दस्ट्तार्र सहर्ा करता र्ेतात. (Execution of Document)
4.दस्ट्तार्र सही केल्र्ाचा कबुलीिबाब दे ता र्ेतो (Admission of Execution)
5.स्ट्र्त:ची ओळख पटवर्ता र्ेते. (Identification of Parties)

6.दस्ट्त नोदं िीसाठी सादर करता र्ेतो. (Presentation for Registration)
1.2.ब- दय्ु र्म ननबंधकाकडील कार्वर्ाहीर्ाप्रमािे पक्षकारांकडून ऑनलाईन कार्वर्ाही झाल्र्ांनतर, दय्ु र्म ननबंधकाना तो दस्ट्त

स्ट्र्त:चे कार्ावलर्ात ऑनलाईन पाहिीसाठी उपलब्ध होतो.

ई-रजिस्ट्रे शन प्रिालीद्र्ारे ऑनलाईन

प्राप्त झालेले दस्ट्त, प्राप्त झाल्र्ांनतर, दय्ु र्म ननबंधक त्र्ाच ददर्शी तपासतात. तपासिीमध्र्े
प्रामुख्र्ाने पुढील बाबींचा समार्ेश असतो-

1. सर्व पक्षकारांचे फोटो र् अंगठर्ाचे ठसे र्ोग्र् ररत्र्ा आले आहे त
2. दस्ट्तातील नमद
ू केलेला मिकूर वर्शेषत:

नार्े , शमळकत र्िवन, मोबदला इ. र्ाचनीर्

र् अथवपि
ू व आहे
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3. पक्षकारांची ओळख आधार डेटाबेस बरोबर पडताळली िात आहे
आहे .

4. दस्ट्तासाठीच्र्ा मुद्ांक शल्
ु क र् नोंदिी फी ई-पेमेंट द्र्ारे भरल्र्ाची खातरिमा होत

र्ा प्रमािे पडताळिी झाल्र्ानंतर दय्ु र्म ननबंधक त्र्ा दस्ट्ताची नोंदिी ऑनलाईन पूिव

करतात. दस्ट्त नोंदिी पूिव केल्र्ाबरोबर त्र्ा दस्ट्तऐर्िार्र त्र्ाबाबतचे प्रमािपत्र आणि दय्ु र्म
ननबंधक कार्ावलर्ाची मुद्ा उमटते तसेच दस्ट्ताची सूची क्र.2 र् पार्ती तर्ार होते.

दस्ट्त नोंदिीस सादर केल्र्ांनतर पक्षकारांना आपल्र्ा दस्ट्ताची जस्ट्थती ऑनलाईन पाहता
र्ेते.दस्ट्त नोंदिी पूिव झाल्र्ाबरोबर नोंदिीकृत दस्ट्ताची प्रत,सूची क्र.2 र् पार्ती ऑनलाईन
उपलब्ध होते र् ती डाउनलोड करता र्ेते.

दय्ु र्म ननबंधकाना एखादर्ा मद
आल्र्ास
ु दर्ांबाबत त्रट
ू ी ददसन
ू

ती त्रट
ू ी संबंधधत

पक्षकारांना ऑनलाईन पाहता र्ेते र् त्र्ाची पत
व ा करुन दस्ट्त नोंदिीस पन्
ू त
ु हा सादर करता र्ेतो.

र्ाररतीने नोदं िी अधधननर्मानस
व िे ऑनलाईन पि
ु ार आर्श्र्क ती सर्व प्रक्रक्रर्ा संपि
ु प
ू व

केली िाते. नागररकांना दय्ु र्म ननबंधक कार्ावलर्ात र्ार्े लागत नाही.

ई-रजिस्ट्रे शनची साधारि पध्दत सोबतच्र्ा पररशशष्ठ 1 मध्र्े दशववर्ली आहे .

1.3 ई-रजिस्ट्रे शन संदर्ावत कार्दे शीर तरतुदी :-

नोंदिी अधधननर्मातील मूलभूत तरतुदीनुसार,दस्ट्त नोंदिीसाठी सादर करिे र् सहीचा

कबल
ु ीिबाब दे िे र्ा कामासाठी संबधं धत पक्षकारांना दय्ु र्म ननबंधक र्ांचेसमोर समक्ष हिर राहिे
आर्श्र्क होते.

ही दोनही कामे दय्ु र्म ननबंधक र्ांचेसमोर हिर न राहता इलेक्ट्रॉननक माध्र्मातून

ऑनलाईन पध्दतीने दे खील करता र्ेतील अशी सुधारिा, नोंदिी अधधननर्माचे कलम 32,34 र्
35 मध्र्े नोंदिी (महाराष्र सुधारिा) कार्दा,2010 अन्र्र्े करण्र्ात आली आहे . शशर्ार्,
इलेक्ट्रॉननक माध्र्मातून ऑनलाईन पध्दतीने दस्ट्त नोंदिी करण्र्ासंबंधीचे ननर्म तर्ार करण्र्ाचे
अधधकार कलम 69 मधील सुधारिेन्र्र्े नोंदिी महाननरीक्षक र्ांना प्रदान करण्र्ात आले आहे त.

कलम 69 अन्र्र्े प्राप्त अधधकारातन
नोंदिी महाननरीक्षक र्ांनी राज्र् शासनाची
ू

पूर्म
व ान्र्ता घेउन ऑनलाईन दस्ट्त नोदं िी पध्दतीसंबंधी ‘महाराष्र ई-रजिस्ट्रे शन आणि ई-

फार्शलंग ननर्म,2013’ तर्ार केले आहे त.र्ा ननर्मांना, नोंदिी महाननरीक्षक र्ांचेकडून ददनांक
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2/8/2013 च्र्ा महाराष्र शासन रािपत्रात प्रशसध्दी दे ण्र्ात आलेली आहे . त्र्ाची प्रत सोबत
पररशशष्ट 4 मध्र्े िोडली आहे .
ई-रजिस्ट्रे शन हे दस्ट्त नोंदिीसाठीचे
र्ा दस्ट्तांना पारं पारीक पध्दतीने नोंदिी

इलेक्ट्रॉननक माध्र्म असन
ू त्र्ाद्र्ारे नोंदिी होिा-

होिा-र्ा दस्ट्तांप्रमािेच र्ैधाननक महत्र् र् आधार आहे .

1.4 ई-रजिस्ट्रे शन प्रणालीमध्र्े ओळख पडताळणी :-

नोंदिी अधधननर्मानस
ु ार दस्ट्त नोंदिी प्रक्रक्रर्ेमध्र्े, दस्ट्त ननष्पादनाचा कबुलीिबाब

दे िा-र्ा व्र्क्ट्तीची ओळख पडताळिी करिे हा महत्र्ाचा भाग आहे .

ई-रजिस्ट्टे शन प्रिालीमध्र्े र्ाकरीता पक्षकारांचा आधार क्रमांक र् अंगठर्ाचा ठसा
प्रिालीमध्र्े घेतल्र्ानंतर र्ा दोन्ही बाबी आधार डेटाबेस (UID Database) कडे पडताळिी करीता
पाठवर्ल्र्ा िातात.आधार प्रिालीमध्र्े र्ा दोन्ही बाबी िुळत असल्र्ाची खातरिमा होउन, आधार
डेटाबेस मधील छार्धचत्रासह,तसा संदेश ई-रजिस्ट्रे शन प्रिालीमध्र्े उपलब्ध होतो. आधार क्रमांक
र् अंगठर्ाचा ठसा िुळत नसल्र्ास तसाही संदेश प्राप्त होतो.हे

दोन्ही प्रकारचे संदेश

नमून्र्ादाखल सोबत पररशशष्ट 2 मध्र्े िोडले आहे त.

र्ा प्रकारची पडताळिी ई-रजिस्ट्रे शन करिा-र्ा पक्षकारांना करता र्ेते आणि दस्ट्त नोंदिी
पूिव करतांना दय्ु र्म ननबंधक र्ांनाही करता र्ेत.े त्र्ामुळे पक्षकार दय्ु र्म ननबंधक र्ांचस
े मोर
प्रत्र्क्ष र्ेत नसतांना दे खील दस्ट्त नोंदिी करिे र्ा प्रिालीमध्र्े शक्ट्र् झाले आहे .

1.5 मुद्ांक शुल्क, नोंदिी फी र् दस्ट्त हाताळिी शुल्काची प्रदाने :ई-रजिस्ट्रे शन प्रिालीमध्र्े नोंदिी होिा-र्ा दस्ट्ताच्र्ा संदभावत आर्श्र्क मुद्ांक शल्
ु क र्

नोंदिी फी र्ा दोन्ही रकमा शासनाच्र्ा GRAS

प्रिालीमध्र्े ऑनलाईन पध्दतीने प्रदान

करार्र्ाच्र्ा आहे त. दय्ु र्म ननबंधकांना र्ा प्रदानाची पडताळिी ऑनलाईन करता र्ेते.

र्ाच धतीर्र ज्र्ा प्रकारच्र्ा दस्ट्तांसाठी दस्ट्त हाताळिी शल्
ु क लागू आहे ,त्र्ामध्र्े दस्ट्त

हाताळिी शल्
ु क ऑनलाईन भरण्र्ाची सूवर्धा उपलब्ध करुन दे ण्र्ात आलेली आहे .

1.6 ई-रजिस्ट्रे शन प्रणालीमध्र्े दस्ट्त नोंदणीसाठी दस्ट्त हाताळणी शुल्क :पारं पारीक पध्दतीने दस्ट्त नोंदिीमध्र्े प्रनत पान रुपर्े 20/- दराने दस्ट्त हाताळिी शल्
ु क

भरार्े लागते. ई-रजिस्ट्रे शन प्रिालीमध्र्े-
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अ. शलव्ह अन्ड लार्सन्स करारनामा नागररकांनी स्ट्र्त: च्र्ा साधनसाम्रूग्रीच्र्ा आधारे
नोंदिीसाठी सादर केल्र्ास दस्ट्त हाताळिी शल्
ु क नाही.

ब. नागररकांनी मान्र्ता प्राप्त सेर्ा केंद्ाद्र्ारे शलव्ह अन्ड लार्सन्स करारनामा नोंदिीसाठी
सादर केल्र्ास उक्ट्त सेर्ा केंद्ांच्र्ा सेर्ाशल्
ु कासह केर्ळ रुपर्े 300/- इतके दस्ट्त
हाताळिी शल्
ु क.

क. बांधकाम व्र्ार्सानर्क र्ांनी सदननका वर्क्री करारनामे स्ट्र्त:च्र्ा साधनसामूग्रीच्र्ा
आधारे नोंदिीसाठी सादर केल्र्ास केर्ळ रुपर्े 1000/- दस्ट्त हाताळिी शल्
ु क.

1.7



ई-रजिस्ट्रे शनचे फार्दे :पक्षकारांना कोठूनही र् केव्हाही दस्ट्त तर्ार नोंदिी करीता सादर करता र्ेतो.

दस्ट्त ऑनलाईन तर्ार होत असल्र्ाने, दस्ट्त तर्ार करण्र्ासाठीच्र्ा खचावत र्
र्ेळेत बचत होते.



पक्षकारांना दय्ु र्म ननबंधक कार्ावलर्ात िार्े लागत नसल्र्ाने त्र्ांच्र्ा प्रर्ास

खचावत र् र्ेळेत बचत होते.


गनतमान र् पारदशवक दस्ट्त नोंदिी



वर्ना कागद दस्ट्त तर्ार र् नोंदिी होत असल्र्ाने पर्ावर्रि पूरक उपक्रम.



दस्ट्त हाताळिी शल्
ु काच्र्ा खचावमध्र्े बचत होते.

1.8 ई-रजिस्ट्रे शन साठी आर्श्र्क सर्वसाधारि बाबी :1. संगिक (Computer)
2. इंटरनेट कनेक्ट्टीव्हीटी (Internet Connectivity)
3. थंब स्ट्कॅनर (Biometric Device)
4. र्ेब कॅमेरा (Web Camera)
5. पक्षकारांचे र् त्र्ांना ओळखिा-र्ा व्र्क्ट्तीचे आधार क्रमांक. (UID Number)
(बांधकाम व्र्ार्सानर्कांचे संदभावत MPLS-VPN प्रकारची कनेक्ट्टीव्हीटी आर्श्र्क, शक्ट्र् तो
BSNL/MTNL र्ांना प्राधान्र्, शशर्ार् बांधकाम व्र्ार्सानर्क संस्ट्थेतफे दस्ट्तार्र सही करिा-र्ा
व्र्क्ट्तीची डडिीटल स्ट्र्ाक्षरी आर्श्र्क.)
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1.9 ई-रजिस्ट्रे शन कोिकोित्र्ा प्रकारच्र्ा दस्ट्तांसाठीई-रजिस्ट्रे शन ची सवू र्धा सध्र्ा पढ
ु ील प्रकारच्र्ा दस्ट्तांसाठी उपलब्ध आहे .
1. शलव्ह अन्ड लार्सन्स करारनामा
2. सदननकाचे प्रथम वर्क्री करारनामे
3. म्हाडाकडील अलॉटमें ट लेटर
4. महानगरपाशलकांमधील वर्शशष्ट र्ोिनांच्र्ा लाभार्थर्ाव बरोबरचे करार.
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2.ई-रजिस्ट्रे शन-सदननका प्रथम वर्क्रीचे करारनामे बांधकाम व्र्ार्सानर्क आणि सदननका खरे दीदार र्ांच्र्ा दरम्र्ान होिा-र्ा वर्क्री करारनाम्र्ाच्र्ा
नोंदिीसाठी ‘ई-रजिस्ट्रे शन’ ही सूवर्धा उपलब्ध आहे .

2.1 त्र्ासाठी आर्श्र्क ननक

र् पा्रतता-

1. गह
ृ बांधिी प्रकल्पास संबधं धत सक्षम प्रधधकरि(िसे की, महानगरपाशलका, जिल्हाधधकारी,
एमएमआरडीए इ.) र्ांचेकडील बांधकामवर्षर्क सर्व प्रकारच्र्ा परर्ानग्र्ा आर्श्र्क.

2. पर्ावर्रि वर्भागाचे ना हरकत प्रमािपत्र आर्श्र्क
3. करारनामा नोंदिी होण्र्ार्र शशल्लक क्रकमान 200 सदननका आर्श्र्क
4. आर्श्र्क साधनसामूग्री उपलब्धतेची बांधकाम व्र्ार्सानर्काची तर्ारी

2.2 ई-रजिस्ट्रे शन सवू र्धा उपलब्ध होण्र्ासाठी बांधकाम व्र्ार्सानर्काकडे आर्श्र्क
साधनसामग्र
ू ी-

1.संगिक (Computer)
2.MPLS-VPN

इंटरनेट

कनेक्ट्टीव्हीटी

(Internet

Connectivity)

(BSNL/MTNL

र्ांचेकडील

कनेक्ट्टीव्हीटीस प्राधान्र्)
3.थंब स्ट्कॅनर (Biometric Device)
4.र्ेब कॅमेरा (Web Camera)
5.पक्षकारांचे र् त्र्ांना ओळखिा-र्ा व्र्क्ट्तीचे आधार क्रमांक. (UID Number)
6.बांधकाम व्र्ार्सानर्क संस्ट्थेतफे दस्ट्तऐर्िार्र सही करिा-र्ा व्र्क्ट्तीची डडिीटल स्ट्र्ाक्षरी

2.3 वर्क्री करारनाम्र्ाच्र्ा ई-रजिस्ट्रे शन प्रिालीमधील सुरक्षा र्ैशशष्टर्े-

ई-रजिस्ट्रे शन प्रिालीमध्र्े पक्षकारांची ओळख आधार डेटाबेसच्र्ा आधारे पडताळली िाते.

त्र्ाशशर्ार् वर्क्री करारनाम्र्ाच्र्ा
र्ैशशष्टर्े आहे त-

ई-रजिस्ट्रे शन प्रिालीमध्र्े

पुढीलप्रमािे

अनतररक्ट्त सुरक्षा

1. प्रिालीचा प्रत्र्क्ष र्ापर सुरु करण्र्ापूर्ी बांधकाम व्र्ार्सानर्क र्ांच्र्ा अंगठर्ाचे ठसे

वर्भागाच अधधका-र्ाच्र्ा उपजस्ट्थतीत प्रिालीमध्र्े घेतले िातात.त्र्ानंतर प्रिालीचा र्ापर केव्हाही
करण्र्ासाठी (Login) त्र्ा अंगठर्ाची ठश्र्ाची पडताळिी केली िाते.
2. बांधकाम व्र्ार्सानर्काने प्रत्र्ेक करारनाम्र्ाच्र्ा बाबतीत ददलेला अंगठर्ाचा ठसा आधार
डेटाबेस बरोबरच,प्रिालीमध्र्े साठर्न
ू ठे र्लेल्र्ा अंगठर्ाच्र्ा ठशाबरोबर दे खील पडताळला िातो.

8

3. बांधकाम व्र्ार्सानर्काच्र्ा डडिीटल शसग्नेचर शशर्ार् दस्ट्त नोंदिी होत नाही.

2.4

बांधकाम

व्र्ार्सानर्काकडे

ई-रजिस्ट्रे शन

कार्वपध्दत-

सूवर्धा

उपलब्ध

होण्र्ासाठी

1. संबंधधत बांधकाम व्र्ार्सानर्काने त्र्ासाठीचे गह
ृ बांधिी प्रकल्पननहार् Letter of Willingness
नोंदिी महाननरीक्षक कार्ावलर्ाकडे सादर करार्े.
2.सदर Letter of Willingness

मध्र्े पुढील बाबींचा समार्ेश असार्ा-

1.गह
ृ बांधिी प्रकल्पाचा तपशील

2.बांधकाम परर्ानगीचा तपशील र् त्र्ाच्र्ा प्रती
3.पर्ावर्रि ना हरकत प्रमािपत्राचा तपशील र् प्रत
4.ई-रजिस्ट्रे शन करार्र्ाच्र्ा संभाव्र् करारनाम्र्ांची संख्र्ा
5.उपरोक्ट्त नमद
ू साधनसामग्र
ू ी उपलब्ध ठे र्ण्र्ाची हमी
6.वर्क्री करारनाम्र्ाचा मसद
ू ा.

7.प्रकल्पामध्र्े असलेल्र्ा संकूल/इमारती र् त्र्ामधील गाळे आणि त्र्ांचे क्षेत्रफळ
र्ांचा प्राथशमक तपशील दशववर्िारा तक्ट्ता.

8.ई-रजिस्ट्रे शन प्रिाली वर्कसन आणि अंमलबिार्िी संदभावत संपकावसाठी
व्र्क्ट्तीचे नार्,दरू ध्र्नी क्रमांक र् ई-मेल आर्डी

9.कोित्र्ा कंपनीकडून MPLS-VPN कनेक्ट्टीव्हीटी घेिे ननर्ोजित आहे त्र्ाचा
तपशील

3.र्ाप्रमािे पररपूिव अिव प्राप्त झाल्र्ांनतर साधारि सात ददर्सात प्राथशमक छाननी नोंदिी
महाननरीक्षक कार्ावलर्ाकडून करण्र्ात र्ेईल आणि उक्ट्त प्रकल्पासाठी ई-रजिस्ट्रे शन प्रिाली
उपलब्ध करून दे ण्र्ास तत्र्त: मान्र्तेचे पत्र नोंदिी महाननरीक्षक कार्ावलर्ाकडून दे ण्र्ात र्ेईल.

4.र्ाप्रमािे मान्र्तापत्र ननगवशमत केल्र्ानंतर पुढील चार प्रक्रक्रर्ा/कामे समांतर ररतीने त्र्रीत सुरू
करण्र्ात र्ेतील र् मान्र्ता पत्र ननगवशमत केल्र्ापासन
ू 4 आठर्डर्ाच्र्ा आत पि
ू व करण्र्ात
र्ेतील.

4.1- संबंधधत प्रकल्पासाठी ई-रजिस्ट्रे शन प्रिाली तर्ार करिे र् त्र्ाची चाचिी घेिे
4.2- बांधकाम व्र्ार्सानर्काने MPLS-VPN कनेक्ट्टीव्हीटी उपलब्ध करून घेिे
4.3- बांधकाम व्र्ार्सानर्काने आपल्र्ा ननर्ोजित दठकािी आर्श्र्क साधनसामूग्री
9

स्ट्थावपत करून कार्वस्ट्थळ तर्ार करिे
4.4- नोंदिी महाननरीक्षक कार्ावलर्ा र् राष्रीर् सच
ू ना वर्ञानान केंद् र्ांनी बांधकाम
व्र्ार्सानर्कास क्रकं र्ा त्र्ांने नामननदे शशत केलेल्र्ा तीन ते चार व्र्क्ट्तीना
ई-रजिस्ट्रे शन प्रिाली र्ापरासंबंधात प्रशशक्षि दे िे.
5. उपरोक्ट्त पैकी 4.1 हे काम नोंदिी महाननरीक्षक कार्ावलर् र् राष्रीर् सूचना वर्ञानान केंद्
र्ांचेकडून संर्ुक्ट्त ररत्र्ा र् आर्श्र्कतेप्रमािे बांधकाम व्र्ार्सानर्काकडे नामननदे शशत व्र्क्ट्तीच्र्ा
सहकार्ावने

पार पाडले िाईल. त्र्ाचे साधारि स्ट्र्रूप र् कालार्धी सोबतच्र्ा पररशशष्ठ 3 मध्र्े

दशववर्ले आहे .
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पररशशष्ठ क्र.1

ई-रजिस्ट्रे शनची साधारि पध्दत
Procedure of e-Registration
1. Please get ready with minimum requirements for e-Registration.
Minimum Requirements

1.
2.
3.
4.
5.

PC with updated Antivirus.
Internet broadband connection of minimum 2 Mbps
Web Camera
Biometric Reader (Fingerprint reader)
Aadhar card of all parties

For detailed specifications of Web Camera and Biometric Reader, please refer to
document 'Technical Note on e-Filing' on www.igrmaharashtra.gov.in
2. Visit www.igrmaharashtra.gov.in
3. Open e-Registration portal
4. Create your account in portal
5. Enter data required for preparing document & Verify all details
6. Auto calculation of Stamp Duty, Registration Fees and other charges from portal
7. Pay Stamp Duty, Registration Fees online
8. Check the Draft Document
9. Capture photographs & thumb impression of all the parties & their Identifiers
10. Validate your identity using your Aadhar number.
11. Upload the document for Registration
12. SRO will receive document in his log-in
13. SRO to verify identity of registrants with UID & payment details with GRAS
14. SRO will verify document & if found correct will register it using his Electronic
Signature
15. Receive registered document, Index -2 ,& Receipt in your log-in
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पररशशष्ठ क्र.2
UID Verification
SCREEN SHOTS OF ADHAR MESSAGE
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पररशशष्ठ क्र.3

वर्क्री करारनाम्र्ा ई-रजिस्ट्रे शन प्रिाली तर्ार करिे र् त्र्ाची चाचिी घेिे र्ाचा कृती आराखडा
अ.क्र.

काम

कालार्धी

1

बांधकाम व्र्ार्सानर्काने वर्क्री करारनाम्र्ाच्र्ा मसद
ू र्ाची मान्र्तापत्र ददल्र्ापासन
ू
Soft Copy र् करारनाम्र्ासोबत िोडार्र्ाच्र्ा कागदपत्रांची 3 ददर्सात
Soft Copy तसेच प्रकल्पातील इमारतीचा र्
तपशील

दशववर्िारा

तक्ट्ता

नोंदिी

सदननकांचा
महाननरीक्षक

कार्ावलर्ास उपलब्ध करून दे िे.
2

नोंदिी महाननरीक्षक कार्ावलर् र् राष्रीर् सूचना वर्ञानान र्रील नंतर
केंद् र्ांनी मसूदा र् प्रकल्पाचा तपशील र्ाचा प्राथशमक 2
अभ्र्ास करिे

3

ददर्सात

(एकुिात

5

व्र्ा ददर्शीपर्ंत)

नोंदिी महाननरीक्षक कार्ावलर्ाचे प्रनतननधी,राष्रीर् सूचना क्रमांक 1 प्रमािे मसद
ू ा र्
वर्ञानान केंद् र्ांचे प्रनतननधी र् बांधकाम व्र्ार्सानर्क र्ांचे इतर बाबी उपलब्ध बाबी

प्रनतननधी र्ांची राष्रीर् सूचना वर्ञानान केंद्,पुिे र्ेथे करून ददल्र्ापासून नतस-र्ा
पदहली बैठक आणि त्र्ामध्र्े मसूदा र् प्रकल्प र्ासंदभावत क्रकं र्ा
चचाव,ई-रजिस्ट्रे शनसाठी

आर्श्र्क

प्राथशमक

(Master) तर्ार करण्र्ाबाबत चचाव
4

चौर्थर्ा

मादहती (एकुिात

ददर्शी

9

व्र्ा

ददर्सापर्ंत)

बांधकाम व्र्ार्सानर्काने Master साठी आर्श्र्क ती र्रील बैठकीनंतर नतस-र्ा
मादहती उपलब्ध करून दे िे

ददर्सापर्ंत

(एकुिात

11

व्र्ा ददर्सापर्ंत)
5

राष्रीर्

सूचना

वर्ञानान

केंद्,पुिे

र्ांनी

ई-रजिस्ट्रे शन र्रील

प्रिालीचा पदहला डेमो दाखवर्िे आणि त्र्ार्र चचाव करिे

क्रमांक

4

मादहती

प्रमािे
उपलब्ध

झाल्र्ांनतर

7

व्र्ा

ददर्सापर्ंत

(एकुिात

18

व्र्ा ददर्सापर्ंत)
6

चचेअंती

ददसून

आलेल्र्ा

प्रात्र्ाक्षक्षक दाखवर्िे.

दरु
ु स्ट्त्र्ा

करून

अंनतम पदहल्र्ा डेमोनंतर 4 र्थर्ा
ददर्सापर्ंत

(एकुिात

व्र्ा ददर्सापर्ंत)

13

22

अ.क्र.

काम

7

बांधकाम

कालार्धी
व्र्ार्सानर्काच्र्ा

नामननदे शशत

प्रनतननधीने अंनतम प्रात्र्ाक्षक्षकानंतर 2

राष्रीर् सूचना वर्ञानान केंद्,पुिे र्ेथे चाचिी दस्ट्त तर्ार –र्ा ददर्सापासून ते 5 व्र्ा
करिे,नोंदिीस सादर करिे र् राष्रीर् सूचना वर्ञानान ददर्सापर्ंत
केंद्,पुिे

र्ांच्र्ा

प्रनतननधीने

चाचिी

पध्दतीने

(एकुिात

27

दस्ट्त व्र्ा ददर्सापर्ंत)

नोंदिी पूिव करिे इ.प्रकारे सर्वकष चाचिी करिे र्
8

आर्श्र्क असल्र्ास सुधारिा करिे

प्रिालीस नोंदिी महाननरीक्षक कार्ावलर् आणि संबंधधत अंनतम प्रात्र्ाक्षक्षकानंतर 6
बांधकाम

व्र्ार्सानर्क

अंमलबिार्िी सुरु करिे

र्ांनी

जस्ट्र्कृती

दे िे

र् व्र्ा ददर्शी (एकुिात 28
व्र्ा ददर्सापर्ंत)

14

