
अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

1 नोंदणी महाननरीक्षक व 

मुद्ाांक ननयांत्रक, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

1 1) राज्याच्या मुद्ाांक व नोंदणी ववभागाच ेप्रमुख

2)महाराष्ट्र वववाह मांडळाच ेववननयमन व वववाह नोंदणी अधिननयम 1998 अन्वये राज्यासाठी वववाह 

महाननबांिक म्हणून काम करणे

3) मुद्ाांक अधिननयमान्वये मुख्य ननयांत्रक महसूल प्राधिकारी म्हणून काम करणे .

4) राज्यातील दयु्यम ननबांिक , सह जिलहा ननबांिक ,मुदाांक जिलहाधिकारी व नोंदणी उपमहाननरीक्षक 

व नगर रचना मुलयाांकन या कायाालयावर प्रशासकीय ननयांत्रण करणे.

5) मुदाांक शुलक व नोंदणी फी च्या स्वरुपात महसूल सांकलनावर ननयांत्रण करणे

6) मुद्ाांक शुलक प्रयोिनासाठी स्थावर ममळकतीच ेवावषाक मुलयदर तक्ते तयार करणे

7) मुद्ाांकजिलहाधिकारी याांनी दस्तऐविाच ेमुद्ाांक शुलक सांदभाात ददलेलया नणाायाववरफध्द अवपल व    

 ररजहहिन केसेस चालवणे

8)मुद्ाांक परताहयाबाबत रुपये 10 लाखाच्या वरील रक्कमेच्या परतावा मागणी प्ररकरणाांना मांिूरी देणे

9) बहृन्मुांबई हयनतररक्त राज्यात इतरत्र मुदाांक पेपरचा पुरवठा व वववरण यावर ननयांत्रण ठेवणे.

10) महाराष्ट्र  मुद्ाांक अधिननयमाच ेअांमलबिावणीवर ननयांत्रण व अधिननयमान्वये ववहीत केलेली 

कताहये व िबाबदा-या पार पाडणे

11) नोंदणी अधिननयमाच्या अमलबिावणीसाठी ननयम तयार करणे  व नोंदणी अधिननयमान्वये व 

मुद्ाांक अधिननयमान्वये आवश्यकतेनुसार सुिारणा सुचववणे

स्वीय सहाय्यक 1 नोंदणी महाननरीक्षक याांनी ददलेले लघुलेखन, टांकलेखन करे व इतर नेमून ददलेली कामे करणे.

लघुलेखक (उच्चशे्रणी) 1 नोंदणी महाननरीक्षक याांनी ददलेले लघुलेखन, टांकलेखन करे व इतर नेमून ददलेली कामे करणे.

2 मुद्ाांक अधिक्षक 

(मुख्यालय)

1 मुद्ाांक अधिक्षक याांनी मा.नोंदणी महाननरीक्षक याांना सहाय्य करणे.मुद्ाांक शुलक चकुववले िाऊ नये 

याकरीता दक्षता यांत्रणा राबवणे. महसूल वसूलीच ेनवीन स्त्रोत शोिणे आणण त्याद्वारे महसूल 

वधृ्दीकरण्यासाठी उपाययोिना करणे.महसूल गळतीची प्रकरणे रोखणे.तसेच मा.नोंदणी महाननरीक्षक याांनी 

नेमून ददलेली इतर अनुषांगीक कामे करणे तसेच कायाासन अधिकारी क्रमाांक 5,10, 11 व 12 याांच े

कामकािावर ननयांत्रण करणे.

लघुलेखक (उच्चशे्रणी) 1 मद्ाांक अधिक्षक मुख्यालय याांनी ददलेले लघुलेखन, टांकलेखन करणे व इतर नेमून ददलेली कामे करणे.

नोंदणी महाननरीक्षक कायातलयाचा आकृर्ीबंध व पदननहाय कर्तव्ये व जबाबदा-या

Registration and Stamp Department

Maharashtra State

Manual -2

The Power and Duties of its officers and employees

C:\Users\shaji\Downloads\rtimanuals\IGR MANNUAL 2.xls Page 1



अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.2

1 नोंदणी उपमहाननरीक्षक 

(मुख्यालय) महाराष्ट्र 

राज्य, पुणे.

1 राज्यस्तरीय (प्रशासन, लेखा व कायाालयीन) कामकािामध्ये नोंदणी महाननरीक्षक याांना मदत करणे व 

त्याांच्या देखरेखीखाली त्याांनी नेमून ददलेली कामे पार पाडणे, तसेच नोंदणी महाननरीक्षक कायाालयातील 

कामकािावर सवासािारण ननयांत्रण करणे, कायाालयातील वगा-3 कमाचा-याांच्या अजिात, अिापगारी व 

वैद्यकीय रिा मांिूर करणे.व इतर प्रशासकीय कामकाि करणे.  तसेच कायाासन क्रमाांक 4,6 व 9 

याांचवेर ननयांत्रण ठेवणे.

लघुलेखक (उच्चशे्रणी) 1 नोंदणी उपमहाननरीक्षक याांनी ददलेले लघुलेखन, टांकलेखन करणे व इतर नेमून ददलेली कामे करणे.
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अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.3

1 नोंदणी उपमहाननरीक्षक 

(सांगणकीकरण) 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

1 नोंदणी महाननरीक्षक याांच्या देखरेखीखाली नोंदणी व मुद्ाांक ववभागाच्या सांगणकीकरणाच ेकामावर 

ननयांत्रण ठेवणे, शासकीय छायाधचत्र नोंदणी कायाालय, पुणे येथील छायाधचत्रणावर स्थधगत दस्तऐविाच े

स्कॅननांगच ेकामावर ननयांत्रण ठेवणे, सांगणकीकरणाच ेअनुषांगाने इतर सवा प्रकारच ेकामकाि करणे , 

सांगणक-प्रणाली ववकमसत करुन घेणे, सांगणक सामुग्री खरेदी व ववतरण, सांगणक प्रमशक्षण व अनुषांधगक 

कायाक्रम राबववणे व नोंदणी महाननरीक्षक याांनी सोपववलेले इतर कामकाि करणे.

2 साांजख्यकी अधिकारी 1 ववभागाच्या सवा प्रकारच्या सख्यात्मक बाबीांचा आढावा घेणे तसेच कायाासन क्र.3 याांना सहाय्य करणे.

3 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 बी.ओ.टी सांस्थाांशी पत्रहयवहार करणे, त्याांचवेर ननयांत्रण ठेवण्यासाठी का.3 याांना मदत करणे.

4 साफटवेअर अनालायझर 1 सांगणक प्रणाली ववकमसत करणे व त्याअनुषांगाने सवा कायावाही करणे व का.3 याांना मदत करणे.

5 काम््युटर प्रोगॅ्रमर 1 सांगणक प्रमशक्षण व त्या अनुषांगाने कायाक्रम राबववणेसाठी का.3 याांना मदत करणे.

6 लघुलेखक (उच्चशे्रणी) 1 कायाासन अधिकारी क्र.3 याांना कामकािात साहय करणे व त्याांनी नेमून ददलेले सवा काम करणे.

7 वररष्ट्ठ मलवपक 1 बी.ओ.टी सांस्थाांशी सांबांधित पत्रहयवहार व दु.नन.शे्रणी 1 याांना मदत करणे.

2 साफटवेअर ऍनालायझर याांना त्याांचशेी सांबांधित कामात मदत करणे.

3 काम््युटर प्रोगॅ्रमर याांना त्याांचशेी सांबांधित कामात मदत करणे.

8 कननष्ट्ठ मलवपक 1 उपरोक्त ववषयासांदभाातील पत्रहयवहार आवक-िावक करणे, तसेच कायाासनातील वररष्ट्ठ अधिकारी व 

कमाचारी याांच ेननदेशानुसार काम करणे.
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अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.4

1 सहाय्यक नोदणी 

महाननरीक्षक

1 नोंदणी अधिननयम 1908 च ेसांदभाातील सवा प्रकारच ेसांदभा, न्यायालयीन प्रकरणे, सलला व अमभप्राय, 

नोंदणी फी फरक वसुली, नोंदणी ननयमावली व नोंदणी फी च ेदर याबाबतीतले सवा प्रकारच े

कामकािामध्ये नोंदणी महाननरीक्षक याांना मदत करणे व इतर सवा शासन पत्रहयवहार हाताळणे, नोंदणी 

अधिननयमाांतगात बदलाबाबत कामकाि तसेच सांगणक प्रणाली ववकसनासाठी आवश्यक ती मादहती 

पुरववणे इत्यादी.
2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 नोंदणी कायदा 1908 मिील भाग 1 ते 15 अांतगात व त्या अनुषांगाने महाराष्ट्र नोंदणी ननयम 1961 

च ेअांतगात सवा प्रकारची प्रकरणे, शासन पत्रहयवहार हाताळणे, इतर राज्यातील पत्रहयवहार, नोंदणी 

अधिननयम व ननयम सुिारणा प्रकरणे, तसेच इतर पूरक कायद्याांतगातची (आयकर, कमाल नागरी 

िमीन िारणा इ.) प्रकरणे हाताळणे.

3 वररष्ट्ठ मलवपक 1 दस्तऐविाच्या प्रनतमलपी करण्याची पध्दत (हस्तमलणखत , छापील, छायाधचत्रण व झरॅेक्स) ववषयक 

प्रकरणे, नोंदणी फी फरक वसुली व नोंदणी फी परतावा, नोंदणी फी च ेदरामध्ये सुिारणा .

2 दस्तलेखननक परवान,े अपील व ऍ्लीकेशन प्रकरणे हाताळणे, कायाासनाकडील प्रा्त सवा तक्रारीबाबत 

कायावाही करणे.

4 कननष्ट्ठ मलवपक 2 मूळ दस्तऐवि पक्षकाराांना परत करणेबाबतची मामसक वववरणपत्र ेव मादहती, पाक्षक्षक गोषवारा टपाल 

आवक-िावक, कायाासनाकडील सवा टायवपांग करणे व इतर ककरकोळ कामे.
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अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.5

1 सहाय्यक नोदणी 

महाननरीक्षक

1 कायाासनातील सवा कामकािावर ननयांत्रण ठेवणे व मागादशान करणे 2) मुांबई मुद्ाांक अधिननयम 1958, 

3) भारतीय मुद्ाांक कायदा 1899 व 4) न्यायालयीन मुद्ाांक कायदा 1959 बाबत सवा प्रकरणे (ननयांत्रण 

व पयावेक्षण)

2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 शासन स्तरावरील पत्रहयवहार, प्रस्ताव व इतर राज्यातील पत्रहयवहार (ननयांत्रण, सलला, अमभप्राय, 

दरुुस्त्या ) 2) बोगस मुद्ाांकाशी सांबांधित सवा पत्रहयवहार.

2 फँ्रककां ग ममशन परवाने (Vendor   ) व त्यासबांिीच ेसवा कामकाि त्या अनुषांगाने सवा पत्रहयवहार तसेच 

फँ्रककां ग ममशन सबांिीचा शासन स्तरावरील सवा पत्रहयवहार.

3 वररष्ट्ठ मलवपक 1 ववभागीय स्तरावरील कायाालयाकडून मुद्ाांकाबाबत आलेला पत्रहयवहार पहाणे, तत्त्सांबांिी शांका ननरसन  

करो व मुद्ाांक ववके्रत्याबाबत प्रा्त तक्रारी.

2 फँ्रककां ग ममशन परवाने (Vendor   ) व त्यासबांिीच ेसवा कामकाि त्या अनुषांगाने सवा पत्रहयवहार तसेच 

फँ्रककां ग ममशन परवाना देणे, (User) त्यासांबांिीच ेसवा कामकाि , मामसक वववरणपत्र व सवा मादहती 

एकत्रत्रत करणे.

4 कननष्ट्ठ मलवपक 1 1) सवा टायवपांग, नस्त्या तयार करणे, सवा सांबांधित वववरणपत्र अद्ययावत ठेवणे.

2) अनुच्छेदननहाय मादहती तयार करणे.

2 1) सवा टायवपांग, नस्त्या तयार करणे, फँ्रककां गबाबतची सवा वववरणपत्र अद्ययावत ठेवणे.

3 1) कायाासनाकडील सवा आवक िावक करणे, पाक्षक्षक गोषवारा तयार करणे.
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अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.6

1 सहाय्यक नोदणी 

महाननरीक्षक

1 महालेखापाल याांनी काढलेलया स्थाननक तपासणी अहवालववषयक अनुपालनाबाबतची सवा कामे व 

त्यासाठी ववभागीय कायाालयाांवर ननयांत्रण.  चाचणी पररक्षा अहवालासांबांिी सवा प्रकारची कामे.  लोकलेखा 

सममतीच्या बैठकीसांबांिीची कायावाही व पुताता अहवाल.  तपासणी अहवालातील प्रकरणाांची वसुलीववषयक 

पाठपुरावा इ.

2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 तपासणी अहवालातील प्रकरणाांच्या वसुलीची मामसक व त्रमैामसक वववरणपत्र ेतयार करणे.

स्थाननक तपासणी अहवाल व प्रारुप पररच्छेदाबाबत दट्पण्या सादर करणे, आदेशाांची प्रारुपे तयार करणे 

 व शासन पत्रहयवहार करणे व इतर.

3 वररष्ट्ठ मलवपक 1 वसुलीसांबांिी नोंदवही ठेवणे, वसुलीववषयी ववभागीय कायाालयाशी पत्रहयवहार करे, दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 

याांना मदत करणे, टांकलेखन रुिूवात, अहवालाांच्या नोंदवहया तयार करणे.

2 चाचणी पररक्षा अहवालासांबांिी सवा प्रकारची कामे, लोकलेखा सममतीच्या बैठकीसांबांिीची कायावाही व 

पूताता अहवाल. तपासणी अहवालातील प्रकरणाांची वसुलीववषयक पाठपुरावा इ.

4 कननषठ मलवपक 1 आवक-िावक करणे, पाक्षक्षक गोषवारा तयार करणे, ववषयननहाय नस्त्या (फाईलस) तयार करणे व 

आवश्यकतेनुसार काढणे-ठेवणे, कायाासनाकडील टांकलेखन करणे इ.

1 उपसांचालक  (लेखा व 

कोषागारे)

1 कायाासन क्र.7 व 8 सांपूणा कामकािावर ननयांत्रण, मागादशान तसेच लेखाववषायक बाबीांबाबत सांपूणा 

ववभागावर ननयांत्रण व मागादशान.
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अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.7

1 सहाय्यक नोदणी 

महाननरीक्षक

1 1. शासकीय छायाधचत्रा नोंदणी कायाालय येथील कामकािावर प्रशासकीय ननयांत्रण .

2. नोंदणी महाननरीक्षक कायाालयातील आहरण व सांववतरण अधिकारी .

3. राज्य स्तरावरील िमा-खचा मेळ, ववननयोिन व लेखे, वाहन खरेदी व दरुुस्ती , ननलेखन, िागा भाड े

मिूरी, मुद्ाांक छपाई देयके इत्यादी प्रकारच ेसवा कामकाि .

2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 शासकीय छायाधचत्र नोंदणी कायाालयामिील सवा प्रकारच्या खरेदी प्रस्तावाांबाबत पत्रहयवहार .

3 सहाय्यक लेखाधिकारी 1 राज्यातील सवा कायाालयाच ेखचा ताळमेळाच ेकाम करणे.

2 वेतन देयके, खचा देयक, पुरवणी देयके तयार करणे व वेतनपत्रके अद्ययावत ठेवणे, वगा-4 भववष्ट्य 

ननवााह ननिी लेखा (वगा-4), राज्यातील कायाालयाांच ेिागा भाडे, गट ववमा योिना इत्यादी सवा 

कामकािाच े ननयांत्रण.

सवा कायाालयाांच ेखचा ताळमेळाच ेकाम करणे.

4 उपलेखापाल 1 उपसांचालक याांना कामकािात मदत करणे व त्याांच ेसललयाने इतर कामे करणे .

2 क्र.1) ताळमेळाच ेकामासाठी मदतनीस

5 वररष्ट्ठ मलवपक 1 क्र.2) मामसक खचा वववरणपत्र ेतपासणे व क्र.2 च ेसहाय्यक लेखाधिकारी याांना मदत करणे.

2 सहाय्यक लेखाधिकारी क्र.1 याांना मदत करणे.

3 क्र.1) वेतनदेयके व सवा प्रकारची देयके तयार करणे व वेतनपत्रके अद्ययावत ठेवणे, वगा-4 कमाचा-याांचा 

भववषयननवााह ननिी लेखा.

6 कननष्ट्ठ मलवपक 1 कायाालयातील सवा प्रकारची खरेदी सांबांिीच ेप्रस्ताव तयार करुन खरेदीची प्रक्रीया करणे, वाहने हस्ताांतरण 

व ननलेखन, फँ्रकीांग मशीन व सांगणक खरेदीववषयक कामकाि, इतर कायाालयाच ेखरेदी प्रस्तावाांना 

मान्यता देणेववषयी कामकाि.

2 राज्यातील कायाालयाच ेिागा भाड ेप्रस्तावाच ेअनुषांगाने पत्रहयवहार, कायाालयातील कमाचा-याांची प्रवासभत्ता 

देयके तयार करणे, भववष्ट्य ननवााह ननिी अग्रीमे प्रस्ताव तयार करणे, वैद्यकीय देयके मांिुरी प्रस्ताव 

हाताळणे, 39-ब प्रमाणपत्र व दौरा अग्रीम आदेश तयार करणे.
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अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.8

1 लेखाधिकारी 1 अांतगात लेखा पथकाच ेननयांत्रण, राज्यातील सवा नोंदणी कायाालये व सह जिलहा ननबांिक कायाालयाच्या 

तपासण्या करणे, शासनाकड ेअहवाल सादर करणे, चकुाांची वारांवारता कमी होण्यासाठी मागादशान करणे,  

ननवतृ्तीवेतन प्रकरणाांबात्रब पत्रहयवहार, ननयतकामलक अांदािपत्रके , कायाक्रम अांदािपत्रके व अनुदान इत्यादी 

कामकाि.

2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 अांतगात लेखा तपासणी करणे, अहवाल तयार करणे, अनुपालन अहवालाची छाननी करणे व तत्सांबांिी 

पत्रहयवहार, दौरा कायाक्रम  ननजश्चत करणे.  याबाबत सहाय्यक लेखाधिकारी क्र-1 व 2 याांचशेी समन्वय 

सािनु कायावाही करणे.

3 सहाय्यक लेखाधिकारी 2 अांतगात लेखा  तपासणी करणे, अहवाल तयार करणे, अनुपालनाबाबत पत्रहयवहार, अनुपालन अहवालाांची 

छाननी करणे, व तत्सांबिी पत्रहयवहार, दौरा कायाक्रम  ननजश्चत करणे, स्मरणपत्र ेतयार करणे.
4 उपलेखापाल 1 लेखा तपासणीस मदत करणे, वावषाक वववरणपत्र ेतयार करणे, सेवाननवतृ्ती प्रकरणाांवर कायावाही करणे, 

मुख्य लेखाशषा 7610 खालील अग्रीमाबाबतची कायावाही करणे. वावषाक,चारमादह, आठमाही, नऊमाही 

अांदािपत्रके तयार करणे व तत्सांबांिी पत्रहयवहार कायाक्रम अदाांिपत्रक व तत्सांबांिी पत्रहयवहार,  ननिी 

ववतरण, पुनववानीयोिन, समवपात अहवाल, मुद्ाांक छपाईवरील खचााची नामशक प्रनतभूती मुद्णालयाची 

देयके छाननी करणे व कोषागारास सादर करणे व तत्सांबांिी पत्रहयवहार.

5 वरीष्ट्ठ मलवपक 2 अांतगात लेखा तपासणीस मदत, मुद्ाांक व नोंदणी कायद्याची व ननयमाांची मादहती अद्यावत ठेवणे, 

आवश्यक पररपत्रके, आदेश, ननदेश, सूचना याबाबतचा पत्रहयवहार, वसुलीबाबत पाठपूरावा करणे, 

ननरीक्षण नोंदवही अद्यायावत ठेवणे

6 कननष्ट्ठ मलवपक 1 कायाासनकडील सवा आवक िावक व टांकलेखनाच ेकाम करणे.

2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 ववभागीय चौकशी, पदाांचा आढावा व पुनराचना प्रस्ताव, अफरातफर / लाचलुचपत प्रकरणे, वगा-3 

(मलवपक) वगा-4 बदलया व नेमणूका, सेवाप्रवेश ननयम

2 वगा-1, 2 व 3 च्या बदलया/पदोन्नती/नेमणूका, मालमत्ता व दानयत्व वववरणपत्रे, ननवडसूची रािपत्रत्रत 

अधिकारी वगा-1 व 2, ननवडसूची द.ुनन.शे्रणी-1, पदोन्नती / बदली सांदभाात शासन पत्रहयवहार, मानीव 

ददनाांक.

3 सहाय्यक लेखाधिकारी 1 वावषाक वेतनवाढ, पासपोटा परवानगी, सेवाननवतृ्ती व रिा रोखीकरण, अनतररक्त कायाभार, ववशषे वेतन 

मांिूरी, रिा मांिुरीची प्रकरणे.

4 वररष्ट्ष्ट्ठ मलवपक 1 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 क्र.1 याांना मदत करणे.

2 कोटा प्रकरणे,  तक्रार प्रकरणे, मादहतीचा अधिकार याबाबतची कामे करणे

3 िात प्रमाणपत्र पडताळणी, ववभागीय पररक्षा, गोपनीय अहवाल, मागासवगीय अनुशषे, सेवाववषयक बाबी

4 नवीन भेट कायाालयाांची ननममाती, कायाक्षेत्रे, वावषाक प्रशासन अहवाल, पाक्षक्षक गोषवारा सांकलन नस्त्या 

बनववणे व तत्सांबांिी पत्रहयवहार,
5 अमभलेख कक्ष व ग्रांथालय ननयांत्रण, राज्यस्तरीय वगा-1 कमाचा-याांचा ककरकोळ रिेचा दहशोब ठेवणे 

नोंदणी महाननरीक्षक कायाालयातील हिेरीपट व ककरकोळ रिा मांिुरी व नोंदवही इत्यादी .
5 कननष्ट्ठ मलवपक 1 सहायक लेखाधिकारी (आस्थापना ) याना मदत करणे

2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 क्र. 1 याांना मदत करणे.

3 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 क्र. 2 याांना मदत करणे.

4 कायाालयात येणा-या पत्रहयवहार आवक करणे शासकीय,अिाशासकीय मांत्रालयीन टपाल इ.सांदभाातील 

आवक व ववतरण नोंदवही ठेवणे.दरुध्वनीवर ननयांत्रण ठेवणे
5 कायाालयातून िाणारा पत्रहयवहार िावक करणे. शासकीय,अिाशासकीय मांत्रालयीन टपाल िावक 

नोंदवहीत नोंदवून ननगाममत करणे.
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अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.10

1 सहाय्यक नोंदणी 

महाननरीक्षक

1 नामशक, साांगली, अहमदनगर, बीड, सोलापूर, ठाणे, पुणे, बुलडाणा, यवतमाळ, अमरावती, औरांगाबाद, 

िालना, लातूर व परभणी या 14 जिलहयातील सह जिलहा ननबांिक /दयु्यम ननबांिक व ववभागीय नोंदणी 

उपमहाननरीक्षक याांच ेकायाालयाची तपासणी तसेच कायाासन क्र.11 सह मुांबई, बाांद्ा कायाालयाची तपासणी 

करणे तसेच राज्यातील तपासण्याांवर ननयांत्रण, ननयोिन, अांमलबिावणी व अनुपालन.

2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 सहाय्यक नोंदणी महाननरीक्षक याांचबेरोबर तपासणीसाठी िाणे, तपासणी अहवाल तयार करणे व 

तत्सांबांिी पत्रहयवहार.

3 वररष्ट्ठ मलवपक 1   नोंदणी उपमहाननरीक्षक / सह जिलहा ननबांिक / दयु्यम ननबांिक याांचकेडून आलेला पत्रहयवहार 

हाताळणे व उत्तरे देणे, ननरीक्षक दटपपण्याांवरील अनुपालनासांबांिी वसुलीसांबांिी पत्रहयवहार करणे

4 कननष्ट्ठ मलवपक 1 आवक- िावक, प्रकरण नोंदवही, अहवाल नस्त्या बनववणे, रुिूवात घेणे, पाक्षक्षक गोषवारा तयार करणे व 

इतर ककरकोळ कामकाि .

अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.11

1 सहाय्यक नोंदणी 

महाननरीक्षक

1 िळेु, रत्नाधगरी, मसांिदुगुा, सातारा, कोलहापूर,रायगड, अकोला, भांडारा, गडधचरोली, चांद्पूर, नाांदेड, विाा, 

नागपूर, िळगाव, उस्मानाबाद या 15 जिलहयातील ववभागीय नोंदणी उपमहाननरीक्षक/सह जिलहा 

ननबांिक/ दयु्यम ननबांिक याांच ेकायाालयाची तपासणी तसेच का.क्र.10 याांचसेह मुांबई, बाांद्ा कायाालयाची 

तपासणी करणे तसेच राज्यातील चकुववलेलया मुद्ाांक शुलक शोिाववषयी तक्रारी हाताळणे व पाठपुरावा 

करणे.

2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 सहाय्यक नोंदणी महाननरीक्षक याांचबेरोबर तपासणीसाठी िाणे, तपासणी अहवाल तयार करणे व 

तत्सांबांिी पत्रहयवहार, चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि व वसुलीसांबांिी पत्रहयवहार करणे.

3 वररष्ट्ठ मलवपक 1 नोंदणी उपमहाननरीक्षक /सह जिलहा ननबांिक / दयु्यम ननबांिक याांचकेडून आलेला पत्रहयवहार हाताळणे 

व उत्तरे देणे, ननरीक्षक दट्पण्याांवरील अनुपालनासांबांिी वसुलीसांबांिी पत्रहयवहार, आवश्यकतेप्रमाणे 

तपासणीमध्ये मदत करणे.

4 कननष्ट्ष्ट्ठ मलवपक 1 आवक-िावक करणे, प्रकरण नोंदवही, अहवाल नस्ती बनववणे, रुिूवात घेणे, पाक्षक्षक गोषवारा तयार 

करणे व इतर ककरकोळ कामकाि .  .
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अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.12

1 सहाय्यक नोंदणी 

महाननरीक्षक

1 राज्यातील स्थावर ममळकतीच ेवावषाक बािारमूलय दर तक्ते तयार करण्याच ेननयम 1995 नुसार 

कायावाही करणे, त्याबाबतच ेतक्रारीांच े ननराकरण करणे, मूलयाांकनाबाबतची कोटा प्रकरणे, मूलयाांकनाबाबत 

पत्रहयवहार करणे, मुद्ाांक परतावा, दांड परतावा, चकुववलेलया मुद्ाांक शुलकाचा शोि व वसुलीवर ननयांत्रण, 

चमुुशु बक्षक्षस योिना, इष्ट्टाांकाच ेवाटप व वसुली आढावा व मामसक वववरणे इ.

2 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 वरील सवा कामाांचा आढावा घेऊन व मलवपकाांच ेकामाांवर ननयांत्रण ठेऊन वरील सवा प्रकरणे ववदहत 

मुदतीत सादर करणे.

3 वररष्ट्ठ मलवपक 1 राज्यातील स्थावर ममळकतीच ेवावषाक बािारमूलय दर तक्ते तयार करण्याच ेननयम 1995 नुसार 

कायावाही करणे, त्याबाबतच ेतक्रारीांच े ननराकरण करणे, मूलयाांकनाबाबतची कोटा प्रकरणे, मूलयाांकनाबाबत 

पत्रहयवहार  करणे, चकुववलेलया मुद्ाांक शुलकाचा शोि व वसुलीवर ननयांत्रण, चमुुशु बक्षक्षस योिना 

इत्यादी.

2 मुद्ाांक परतावा, दांड परतावा,इष्ट्टाांकाचा वाटप व वसुली आढावा व मामसक प्रकरणे व शासन पत्रहयवहार 

इत्यादी.

4 कननष्ट्ठ मलवपक 1 कायाासनाच ेआवक िावक, टांकलेखन करणे मुद्ाांक शुलक परतावा प्रकरणे हाताळणे, तत्सांबांिी पत्रहयवहार 

पहाणे, नोंदवही ठेवणे, प्रारुप आदेश तयार करणे, शासन पत्रहयवहार. टपाल आवक िावक करणे, कलम 

32`'अ खालील वसुलीसांबांिीच्या मादहती सांकलन, जिलहाननहाय नोदवहया ठेवणे व तत्सांबांिी पत्रहयवहार 

पहाणे व कायाासन अधिका -याांच ेआदेशान्वये इतर काम पहाणे.
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अ.क्र. 
पदनाम

मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

कायातसन क्र.14

1 कायदे सललागार 1 अपील चालववणेकामी मुख्य ननयांत्रक महसूल प्राधिकारी , म.रा. पुणे याांना मदत करणे व कायदेशीर 

बाबीांबाबत सलला देणे, न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे, ववभागाशी सांबांधित कायद्यातील बदल/ 

दरुुस्तीबाबतची कायावाही करणे

2 लघुलेखक (उच्चशे्रणी) 1 वरीलकामी कायदे सललागार याांच ेस्वीय सहाय्यकाच ेकाम करणे व मदत करणे .

3 वररष्ट्ठ मलवपक 1 अवपल प्रकरणे व न्यायालयीन प्रकरणे नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे व आवश्यकतेप्रमाणे प्रकरणे वररष्ट्ठाांना 

उपलब्ि करुन देणे, सवा पत्रहयवहार करणे, ननणायाच्या नकला देणे.

4 कननष्ट्ठ मलवपक 1 कायाासनाच ेआवक िावक, टांकलेखनाच ेकाम करणे
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अ.क्र. 
पदनाम

मांिूर पदाांची 

सांख्या

पदाची कताहये व िबाबदा-या 

1 नोंदणी उपमहाननरीक्षक 

व मुद्ाांक उपननयांत्रक

1 ववभागातील दयु्यम ननबांिक तसेच सह जिलहा ननबांिक कायाालयावर ननयांत्रण देखरेख व तपासण्या 

करणे. ववभागातील तक्रारीांच े ननवारण करणे, मूलयाांकनाववषयीच्या प्रकरणातील अपील कलम 32 (ब) 

खालील प्रा्त झालेलया प्रकरणाांमध्ये न्यायननणाय देणे, मा.नोंदणी महाननरीक्षक व मुद्ाांक ननयांत्रक, 

म.रा.पुणे याांनी वेळोवेळी नेमून ददलेली कामे करणे, ववभागप्रमुख म्हणून ववत्तीय अधिकाराची 

अांमलबिावणी करणे. महालेखापाल वसुली-बाबत सह जिलहा ननबांिक कायाालयाकड ेपाठपुरावा करणे. 

फँ्रकीांगच्या ममशनच्या सहाय्याने मुदाांक ववक्री करण्यास परवानगी देण्यात आलेलया परवानािारकाांची 

लोडीांग परवानगी व लोडीांगबाबत कायावाही तसेच परवाना नुतनीकरण करणे.

2 नगररचनाकार 1 कलम 32(ब) अपील प्रकरणी नोंदणी उपमहाननरीक्षक , याांना सहाय्य करणे. चकुववलेलया मुद्ाांक शुलक 

प्रकरणी मूलयाांकन अहवाल देणे, कायाालयात तपासण्याांबाबत आवश्यक तेथे सहकाया करणे.

सह जिलहा ननबांिक वगा-

2 तथा प्रशासकीय 

अधिकारी

1) मुांबई 1     

 2) ठाणे 1     

 3) पुणे 1     

 4) नागपूर 1   

 5) नाशीक 1 

6)औरांगाबाद 1 

7)अमरावती 1 

8)लातूर 1

प्रशासकीय अधिकारी म्हणून सवा कमाचा -याांच्या कामकािावर ननयांत्रण ठेवणे, आहरण व सांववतरण 

अधिकारी म्हणून कामकाि पाहणे, रचना व कायापध्दती अधिकारी म्हणून काम पाहणे, मादहती 

अधिकार कायदा 2005 अांतगात िन मादहती अधिकारी म्हणून कामकाि पाहणे, ररफां ड प्रकरणे तपासून 

सादर करणे, तक्रार प्रकरणाांबाबत सांबधित कमाचा-यास मागादशान करणे, अांतगात लेखा 

वसूली/महालेखापाल  वसूली बाबत सांबधित कमाचा-याकडून काम करुन घेणे, गोपननय अहवाल 

कामकाि/पत्रहयवहार पाहणे, कायाालय प्रमुखाांनी नेमून ददलेली इतर कोणतेही कताहये पार पाडणे. टिप - 

औरंगाबाद या ववभागासाठी 1 पद मांिूर असलया कारणाने प्रशासकीय अधिकारी व तदअनुषांगाने सवा 

कामे पार पाडावयाची आहेत.

3 सह जिलहा ननबांिक वगा-

2

1) मुांबई 2     

 2) ठाणे 3     

 3) पुणे 2     

 4) नागपूर 1   

 5) नाशीक 1 

6)अमरावती 1 

7)लातूर 1

वरील सवा कामात नोंदणी उपमहाननरीक्षक याांना मदत करणे. तसेच नोंदणी महाननरीक्षक याांनी ठरवून 

ददलेलया इष्ट्टाांकाप्रमाणे दयु्यम ननबांिक कायाालयाच्या तपासण्या करणे.

5 लघुलेखक (उच्चशे्रणी) 1 नोंदणी उपमहाननरीक्षक याांच्या गोपनीय तसेच कायाालयीन कामकािामध्ये सहाय्य करणे.

4 उपलेखापाल 1 ववत्तीय अधिकाराच्या अांमलबिावणीसांबांिात नोंदणी उपमहाननरीक्षक याांना सहाय्य करणे. ववभागातील 

अांदािपत्रके एकत्रत्रत करुन मुख्य कायाालयास सादर करणे, वेतन देयके तयार करणे.

6 वररष्ट्ठ मलवपक 1) मुांबई 3     

 2) ठाणे 3     

 3) पुणे 3     

 4) नागपूर 3   

 5) नाशीक 3 

6)औरांगाबाद 2 

7)अमरावती3 

8)लातूर 3

कायाालयातील दररोिच ेटपाल, मादहती तयार करुन घेणे, ऑफीस सुपरवायझर म्हणून काम 

पहाणे.प्रशासन अहवाल तयार करणे, मामसक वववरणपत्र तयार करणे.

7 कननष्ट्ठ मलवपक 1) मुांबई 4     

 2) ठाणे 2     

 3) पुणे 3     

 4) नागपूर 2   

 5) नाशीक 2 

6)औरांगाबाद 2 

7)अमरावती 2 

8)लातूर 2

सह जिलहा ननबांिक वगा-2 याांच ेकामात मदत करणे, आवक व िावक नोंदवहीच ेकाम पहाणे. टायवपांग, 

स्टेट बँकेतून कॅश आणणे. ममटीांगसाठी अहवाल सादर करणेकररता तयार करणे, ननरीक्षण अहवालाच े

फाईमलांग करणे, तसेच वररष्ट्ठ मलवपक याांना कामात मदत करणे.

8 वाहनचालक 1 नोंदणी उपमहाननरीक्षक याांना दौ-यावर घेऊन िाणे व शासकीय वाहन सुजस्थतीत ठेवणे.

9 मशपाई 2 कोषागारात देयके सादर करणे, कोषागारातून िनादेश आणणे, टपाल पोस्टात टाकणे, लोकल टपालाच े

वाटप, तसेच नोंदणी उपमहाननरीक्षक व कायाालयातील कमाचारी याांनी साांधगतलेले काम करणे.

ववभागीय नोंदणी उपमहाननरीक्षक या कायातलयाचा आकृर्ीबंध व पदननहाय कर्तव्ये
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अ.क्र. पदनाम
मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

1 सह जिलहा ननबांिक 

(वगा-1) उच्चशे्रणी

1 कायाालय प्रमुख म्हणून काम करणे, आहरण व सांववतरण अधिकारी , नोंदणी अधिननयम 1908 व 

नोंदणी ननयम 1961 अन्वये जिलहा ननबांिक म्हणून कामकाि , मुांबई मुद्ाांक अधिननयम 1958 नुसार 

जिलहयाच ेमुद्ाांक जिलहाधिकारी म्हणून कामकाि तसेच कलम 32 -अ  खालील प्रकरणाांच े

मूलयननिाारण व वसुली, कोटा फी अधिननयमाखाली जिलहाधिकारी म्हणून काम करणे , जिलहयातील 

दयु्यम ननबांिक कायाालयाांवर ननयांत्रण, मुद्ाांकाचा अमभननणाय रु.1,00,000/- पयतंचा परतावा, 

चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि व वसुली, मुद्ाांक ववक्री परवाना व दस्तलेखननक परवाना इत्यादी तसेच 

खािगी वापराच ेफँ्रकीांग ममशन्स परवानािारक याांना लोडीांगची परवानगी देणे, ममशन लोड करणे व 

परवाना नुतनीकरण करणे, शासकीय ममशनची लोडीांग परवानगी व ममशन लोड करणे इ. सवा कामकाि
2 सह जिलहा ननबांिक 

(वगा-2)

1 जिलहयाच ेप्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करणे, स्थाननक तपासणी अहवाल, अमभप्राय, अनुपालन व 

वसुली याबाबत ननयांत्रण, चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि घेणे व वसुलीववषयक कामात सह जिलहा ननबांिक 

(वगा-1) याांना मदत करणे, मदहन्यातून दोन दयु्यम ननबांिक कायाालयाांची तपासणी करणे व अहवाल सह 

जिलहा ननबांिक (वगा-1) याांना सादर करणे, कलम 32 -अ खालील प्रकरणाांच ेमूलयनननाारण व वसुली 

करणे, इ.वसुलीची कामे पार पाडणे व सह जिलहा ननबांिक वगा-1 याांनी नेमून ददलेली कामे पार पाडणे, 

बािारमूलय दर तक्त्याच ेकामावर ननयांत्रण.

3 दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 मुांबई मुद्ाांक अधिननयम 1958 च ेकलम 32अ च ेहया्तीत येणा-या दस्ताांच ेमूलयाांकन पयावेक्षण करणे, 

बािारमूलय दर तक्ते तयार करणेबाबतची मादहती सांकलन, नगररचना ववभागाशी समन्वय व 

पत्रहयवहार, तपासण्याांमध्ये सह जिलहा ननबांिक याांना मदत करणे, कायाालयीन कामकािामध्ये 

सवासािारण ननयांत्रण व सह जिलहा ननबांिक याांनी नेमून ददलेली कामे .

4 सहाय्यक नगररचनाकार 2 एकूण कायाक्षेत्राच ेसािारण 1/2 कायाक्षेत्रापुरते पुढील कामकाि प्रत्येकी एका सहाय्यक नगररचनाकाराकड े

ददले िाते. मूलयननिाारण कामामध्ये सह जिलहा ननबांिक वगा-1, वगा-2, स्थळतपासणी व इतर ताांत्रत्रक 

कामे करणे व ताांत्रत्रक मादहती अद्ययावत ठेवणे.

5 रचना सहाय्यक 2 एकूण कायाक्षेत्राच ेसािारण 1/2 कायाक्षेत्रापुरते पुढील कामकाि प्रत्येकी एका रचना सहाय्यकाकड ेददले 

िाते. मूलयननिाारणाच ेकामी आवश्यक खरेदी-ववक्री हयवहाराांची मादहती गोळा करणे, पत्रहयवहार करणे, 

दट्पण्या तयार करणे व इतर ताांत्रत्रक कामात मदत करणे.

6 वररष्ट्ठ मलवपक 4 आस्थापना व सेवाववषयक कामकाि, लेखाववषयक कामकाि, अांदािपत्रके , दस्त लेखननक परवाना, 

मुद्ाांक ववक्री परवाना, अमभननणाय प्रकरणे, अटकाव, 32अ, 33 खालील प्रकरणे पाहणे, मादहती सांकमलत 

करणे, नोंदवहया व वसुली नोंदवहया अद्ययावत करणे, जिलहयातील दयु्यम ननबांिकाांच्या गैरहिेरीत 

आदेशानुसार दयु्यम ननबांिक म्हणून कायाभार वररष्ट्ठ मलवपकाांना साांभाळावा लागतो.

7 कननष्ट्ठ मलवपक 6 क्र.1) आस्थापना - रिा, सेवापुस्तके, सेवाववषयक बाबी, कायाालयीन िागा भाड,े वाहन इत्यादी सवा 

बाबीांववषयक कामकाि, रोखपाल म्हणून काम करणे.

क्र.2) मुद्ाांकाववषयी सवा कामकाि - (अमभनणाय, परतावा, अटकाव प्रकरणे, चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि 

व वसुली) तसेच मुद्ाांकाववषयी सवा पत्रहयवहार.

क्र.3) नोंदणी ववषयी सवा कामकाि - नोंदणी अधिननयम 1908 अांतगात सवा पत्रहयवहार (मेमो, सूची 2 

दरुुस्ती , अपील व ऍ्लीकेशन) तक्रारी, टपाल आवक-िावक, सेवा नतकीटाांचा दहशोब.

क्र.4) मूलयाांकनाववषयी सवा कामकाि - मूलयाांकन दयु्यम ननबांिक याांना मूलयाांकन पयावेक्षणात मदत, 

बािारमूलय दर तक्ते तयार करण्याववषयीची मादहती व पत्रहयवहार, तक्रारी, अमभप्राय ववषयक 

पत्रहयवहार व मामसक वववरणपत्रे.

क्र.5) तपासणी ववषयक कामकाि - स्थाननक तपासणी अांतगात लेखा तपासणी पथकाने दयु्यम ननबांिक 

कायाालयाांच्या केलेलया तपासण्याांच ेअहवालावर अमभप्राय देणे, अनुपालन व वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, 

दयु्यम ननबांिक कायाालयाांच्या तपासणीमध्ये मदत करणे व त्या अनुषांगाने सवा पत्रहयवहार .

क्र.6) मूलयननिाारण व वसुली - वसुली न झालेलया प्रकरणाांची आर.आर.सी करणे व तत्सांबांिी 

पत्रहयवहार फँ्रकीांग मशीनवर काम करणे, त्याववषयीच्या नोंदवहया, रोकडवही मलदहणे, िनादेश, िनाकषा 

व रोकड बँकेत िमा करणे व त्याववषयीचा ताळमेळ देणे, तसेच मागणीपत्रके, स्टेशनरी आणणे व 

ववतरण आणण वावषाक प्रशासन अहवाल व इतर कायाालयीन पत्रहयवहार.

8 वाहनचालक 1 शासकीय वाहन चालववणे व सुजस्थतीत ठेवणे.

9 मशपाई      4        

 (नागपूर येथे 3)

क्र.1) कोषागारासांबांिी कामकाि (उदा.देयके सादर करणे, िनादेश जस्वकारणे इ 2.) तसेच 

कायाालयाबाहेरील स्थाननक टपाल देणे- आणणे. 3) नेमून ददलेले कायाालयीन कामकाि करणे, स्वच्छता 

ठेवणे. 4) नेमून ददलेले कायाालयीन कामकाि करणे, स्वच्छता ठेवणे. 5) मूलयननिाारण ववभागात नस्ती 

काढणे, ठेवणे, बांद प्रकरणाांची वगावारी, ननगा राखणे  6) मूलयननिाारण ववभागात नस्ती काढणे, ठेवणे, 

बांद प्रकरणाांची वगावारी, ननगा राखणे  .7) फँ्रकीांग कक्षामध्ये काम करणे, मलवपकास मदत करणे, मशक्के 

मारणे, व इतर नेमून ददलेले कायाालयीन कामकािात मदत, अमभलेख साांभाळणे.

10 द्तरबांद 1 अमभलेख कक्ष साांभाळणे, स्वच्छता, काळिी व ननगा राखणे.

सह जजल्हा ननबंधक (वगत-1) कायातलये - पुणे, ठाणे व नागपूर (शहर) या र्ीन कायातलयांसाठी
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पदनाम
मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

सह जिलहा ननबांिक 

(वगा-1) उच्चशे्रणी

1 कायाालय प्रमुख म्हणून काम करणे, आहरण व सांववतरण अधिकारी , नोंदणी अधिननयम 1908 व 

नोंदणी ननयम 1961 अन्वये जिलहा ननबांिक म्हणून कामकाि , मुांबई मुद्ाांक अधिननयम 1958 नुसार 

जिलहयाच ेमुद्ाांक जिलहाधिकारी म्हणून कामकाि तसेच कलम 32 -अ  खालील प्रकरणाांच े

मूलयननिाारण व वसुली, कोटा फी अधिननयमाखाली जिलहाधिकारी म्हणून काम करणे , जिलहयातील 

दयु्यम ननबांिक कायाालयाांवर ननयांत्रण, मुद्ाांकाचा अमभननणाय, रु.1,00,000/- पयतंचा परतावा, 

चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि व वसुली, मुद्ाांक ववक्री परवाना व दस्तलेखननक परवाना इत्यादी तसेच 

खािगी वापराच ेफँ्रकीांग ममशन्स परवानािारक याांना लोडीांगची परवानगी देणे, ममशन लोड करणे व 

परवाना नुतनीकरण करणे, शासकीय ममशनची लोडीांग परवानगी व ममशन लोड करणे इ. सवा कामकाि

सह जिलहा ननबांिक 

(वगा-2)

1 जिलहयाच ेप्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करणे, स्थाननक तपासणी अहवाल, अमभप्राय, अनुपालन व 

वसुली याबाबत ननयांत्रण, चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि घेणे व वसुलीववषयक कामात सह जिलहा ननबांिक 

(वगा-1) याांना मदत करणे, मदहन्यातून दोन दयु्यम ननबांिक कायाालयाांची तपासणी करणे व अहवाल सह 

जिलहा ननबांिक (वगा-1) याांना सादर करणे, कलम 32 -अ खालील प्रकरणाांच ेमूलयननिाारण व वसुली 

करणे, इ.वसुलीची कामे पार पाडणे व सह जिलहा ननबांिक वगा-1 याांनी नेमून ददलेली कामे पार पाडणे, 

बािारमूलय दर तक्त्याच ेकामावर ननयांत्रण.

दयु्यम ननबांिक शे्रणी-1 1 मुांबई मुद्ाांक अधिननयम 1958 च ेकलम 32अ च ेहया्तीत येणा-या दस्ताांच ेमूलयाांकन पयावेक्षण करणे, 

बािारमूलय दर तक्ते तयार करणेबाबतची मादहती सांकलन, नगररचना ववभागाशी समन्वय व 

पत्रहयवहार, तपासण्याांमध्ये सह जिलहा ननबांिक याांना मदत करणे, कायाालयीन कामकािामध्ये 

सवासािारण ननयांत्रण व सह जिलहा ननबांिक याांनी नेमून ददलेली कामे .

सहाय्यक नगररचनाकार 1 मूलयननिाारण कामामध्ये सह जिलहा ननबांिक वगा-1, वगा-2, स्थळतपासणी व इतर ताांत्रत्रक कामे करणे 

व ताांत्रत्रक मादहती अद्ययावत ठेवणे.

रचना सहाय्यक 2 मूलयननिाारणाच ेकामी आवश्यक खरेदी-ववक्री हयवहाराांची मादहती गोळा करणे, पत्रहयवहार करणे, 

दट्पण्या तयार करणे व इतर ताांत्रत्रक कामात मदत करणे.

वररष्ट्ठ मलवपक 3 आस्थापना व सेवाववषयक कामकाि, लेखाववषयक कामकाि, अांदािपत्रके , दस्त लेखननक परवाना, 

मुद्ाांक ववक्री परवाना, अमभननणाय प्रकरणे, अटकाव, 32अ, 33 खालील प्रकरणे पाहणे, मादहती सांकमलत 

करणे, नोंदवहया व वसुली नोंदवहया अद्ययावत करणे, जिलहयातील दयु्यम ननबांिकाांच्या गैरहिेरीत 

आदेशानुसार दयु्यम ननबांिक म्हणून कायाभार वररष्ट्ठ मलवपकाांना साांभाळावा लागतो.

कननष्ट्ठ मलवपक 5 क्र.1) आस्थापना - रिा, सेवापुस्तके, सेवाववषयक बाबी, कायाालयीन िागा भाड,े वाहन इत्यादी सवा 

बाबीांववषयक कामकाि, रोखपाल म्हणून काम करणे.

क्र.2) मुद्ाांकाववषयी सवा कामकाि - (अमभनणाय, परतावा, अटकाव प्रकरणे, चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि 

व वसुली) तसेच मुद्ाांकाववषयी सवा पत्रहयवहार.

क्र.3) नोंदणी ववषयी सवा कामकाि - नोंदणी अधिननयम 1908 अांतगात सवा पत्रहयवहार (मेमो, सूची 2 

दरुुस्ती , अपील व ऍ्लीकेशन) तक्रारी, टपाल आवक-िावक, सेवा नतकीटाांचा दहशोब.

क्र.4) मूलयाांकनाववषयी सवा कामकाि - मूलयाांकन दयु्यम ननबांिक याांना मूलयाांकन पयावेक्षणात मदत, 

बािारमूलय दर तक्ते तयार करण्याववषयीची मादहती व पत्रहयवहार, तक्रारी, अमभप्राय ववषयक 

पत्रहयवहार व मामसक वववरणपत्रे. फँ्रकीांग मशीनवर काम करणे, त्याववषयीच्या नोंदवहया, रोकडवही 

मलदहणे, िनादेश, िनाकषा व रोकड बँकेत िमा करणे व त्याववषयीचा ताळमेळ देणे,

क्र.5) तपासणी ववषयक कामकाि - स्थाननक तपासणी अांतगात लेखा तपासणी पथकाने दयु्यम ननबांिक 

कायाालयाांच्या केलेलया तपासण्याांच ेअहवालावर अमभप्राय देणे, अनुपालन व वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, 

दयु्यम ननबांिक कायाालयाांच्या तपासणीमध्ये मदत करणे व त्या अनुषांगाने सवा पत्रहयवहार . वसुली न 

झालेलया प्रकरणाांची आर.आर.सी करणे व तत्सांबांिी पत्रहयवहार

वाहनचालक 1 शासकीय वाहन चालववणे व सुजस्थतीत ठेवणे.

मशपाई 4 (िळगाव, 

साांगली, 

औरांगाबाद, नाांदेड, 

व अकोला येथे 

प्रत्येकी 3)

क्र.1) कोषागारासांबांिी कामकाि (उदा.देयके सादर करणे, िनादेश जस्वकारणे इ 2.) तसेच 

कायाालयाबाहेरील स्थाननक टपाल देणे- आणणे. 3) नेमून ददलेले कायाालयीन कामकाि करणे, स्वच्छता 

ठेवणे. 4) नेमून ददलेले कायाालयीन कामकाि करणे, स्वच्छता ठेवणे. 5) मूलयननिाारण ववभागात नस्ती 

काढणे, ठेवणे, बांद प्रकरणाांची वगावारी, ननगा राखणे  6) मूलयननिाारण ववभागात नस्ती काढणे, ठेवणे, 

बांद प्रकरणाांची वगावारी, ननगा राखणे  .7) फँ्रकीांग कक्षामध्ये काम करणे, मलवपकास मदत करणे, मशक्के 

मारणे, व इतर नेमून ददलेले कायाालयीन कामकािात मदत, अमभलेख साांभाळणे.

सह जजल्हा ननबंधक (वगत-1) कायातलये - अहमदनगर,नाशशक, जळगाव, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर औरंगाबाद, नांदेड, अकोला व अमरावर्ी  या  

कायातलयांसाठी
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द्तरबांद 1 (िळगाव, 

साांगली, 

औरांगाबाद, नाांदेड, 

व अकोला येथे 

प्रत्येकी 1)

अमभलेख कक्ष साांभाळणे, स्वच्छता, काळिी व ननगा राखणे.
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पदनाम
मंजूर पदांची 

संख्या

पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या 

सह जिलहा ननबांिक   

(वगा-1) ननम्नशे्रणी

1 कायाालय प्रमुख म्हणून काम करणे, आहरण व सांववतरण अधिकारी , नोंदणी अधिननयम 1908 व 

नोंदणी ननयम 1961 अन्वये जिलहा ननबांिक म्हणून कामकाि , मुांबई मुद्ाांक अधिननयम 1958 नुसार 

जिलहयाच ेमुद्ाांक जिलहाधिकारी म्हणून कामकाि तसेच कलम 32 -अ  खालील प्रकरणाांच े

मूलयननिाारण व वसुली, कोटा फी अधिननयमाखाली जिलहाधिकारी म्हणून काम करणे , जिलहयातील 

दयु्यम ननबांिक कायाालयाांवर ननयांत्रण, मुद्ाांकाचा अमभननणाय, रु.1,00,000/- पयतंचा परतावा, 

चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि व वसुली, मुद्ाांक ववक्री परवाना व दस्तलेखननक परवाना इत्यादी तसेच 

खािगी वापराच ेफँ्रकीांग ममशन्स परवानािारक याांना लोडीांगची परवानगी देणे, ममशन लोड करणे व 

परवाना नुतनीकरण करणे, शासकीय ममशनची लोडीांग परवानगी व ममशन लोड करणे इ. सवा कामकाि

सह जिलहा ननबांिक    

(वगा-2)

1 जिलहयाच ेप्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करणे, स्थाननक तपासणी अहवाल, अमभप्राय, अनुपालन व 

वसुली याबाबत ननयांत्रण, चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि घेणे व वसुलीववषयक कामात सह जिलहा ननबांिक 

(वगा-1) याांना मदत करणे, मदहन्यातून दोन दयु्यम ननबांिक कायाालयाांची तपासणी करणे व अहवाल सह 

जिलहा ननबांिक (वगा-1) याांना सादर करणे, कलम 32 -अ खालील प्रकरणाांच ेमूलयननिाारण व वसुली 

करणे, इ.वसुलीची कामे पार पाडणे व सह जिलहा ननबांिक वगा-1 याांनी नेमून ददलेली कामे पार पाडणे, 

बािारमूलय दर तक्त्याच ेकामावर ननयांत्रण.

मूलयाांकन दयु्यम 

ननबांिक शे्रणी-1

1 मुांबई मुद्ाांक अधिननयम 1958 च ेकलम 32अ च ेहया्तीत येणा-या दस्ताांच ेमूलयाांकन पयावेक्षण करणे, 

बािारमूलय दर तक्ते तयार करणेबाबतची मादहती सांकलन, नगररचना ववभागाशी समन्वय व 

पत्रहयवहार, तपासण्याांमध्ये सह जिलहा ननबांिक याांना मदत करणे, कायाालयीन कामकािामध्ये 

सवासािारण ननयांत्रण व सह जिलहा ननबांिक याांनी नेमून ददलेली कामे .

सहाय्यक नगररचनाकार 1 मूलयननिाारण कामामध्ये सह जिलहा ननबांिक वगा-1, वगा-2, स्थळतपासणी व इतर ताांत्रत्रक कामे करणे 

व ताांत्रत्रक मादहती अद्ययावत ठेवणे.

वररष्ट्ठ मलवपक 2 आस्थापना व सेवाववषयक कामकाि, लेखाववषयक कामकाि, अांदािपत्रके , दस्त लेखननक परवाना, 

मुद्ाांक ववक्री परवाना, अमभननणाय प्रकरणे, अटकाव, 32अ, 33 खालील प्रकरणे पाहणे, मादहती सांकमलत 

करणे, नोंदवहया व वसुली नोंदवहया अद्ययावत करणे, जिलहयातील दयु्यम ननबांिकाांच्या गैरहिेरीत 

आदेशानुसार दयु्यम ननबांिक म्हणून कायाभार वररष्ट्ठ मलवपकाांना साांभाळावा लागतो.

कननष्ट्ठ मलवपक 5 क्र.1) आस्थापना - रिा, सेवापुस्तके, सेवाववषयक बाबी, कायाालयीन िागा भाड,े वाहन इत्यादी सवा 

बाबीांववषयक कामकाि, रोखपाल म्हणून काम करणे.

क्र.2) मुद्ाांकाववषयी सवा कामकाि - (अमभनणाय, परतावा, अटकाव प्रकरणे, चकुववलेलया मुद्ाांकाचा शोि 

व वसुली) तसेच मुद्ाांकाववषयी सवा पत्रहयवहार.

क्र.3) नोंदणी ववषयी सवा कामकाि - नोंदणी अधिननयम 1908 अांतगात सवा पत्रहयवहार (मेमो, सूची 2 

दरुुस्ती , अपील व ऍ्लीकेशन) तक्रारी, टपाल आवक-िावक, सेवा नतकीटाांचा दहशोब.

क्र.4) मूलयाांकनाववषयी सवा कामकाि - मूलयाांकन दयु्यम ननबांिक याांना मूलयाांकन पयावेक्षणात मदत, 

बािारमूलय दर तक्ते तयार करण्याववषयीची मादहती व पत्रहयवहार, तक्रारी, अमभप्राय ववषयक 

पत्रहयवहार व मामसक वववरणपत्रे. फँ्रकीांग मशीनवर काम करणे, त्याववषयीच्या नोंदवहया, रोकडवही 

मलदहणे, िनादेश, िनाकषा व रोकड बँकेत िमा करणे व त्याववषयीचा ताळमेळ देणे,

क्र.5) तपासणी ववषयक कामकाि - स्थाननक तपासणी अांतगात लेखा तपासणी पथकाने दयु्यम ननबांिक 

कायाालयाांच्या केलेलया तपासण्याांच ेअहवालावर अमभप्राय देणे, अनुपालन व वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, 

दयु्यम ननबांिक कायाालयाांच्या तपासणीमध्ये मदत करणे व त्या अनुषांगाने सवा पत्रहयवहार . वसुली न 

झालेलया प्रकरणाांची आर.आर.सी करणे व तत्सांबांिी पत्रहयवहार

वाहनचालक 1 (गडधचरोली व 

मसांिदुगुा वगळुन)

शासकीय वाहन चालववणे व सुजस्थतीत ठेवणे.

मशपाई 3 (बुलढाणा येथे 

प्रत्येकी 4)

क्र.1) कोषागारासांबांिी कामकाि (उदा.देयके सादर करणे, िनादेश जस्वकारणे इ 2.) तसेच 

कायाालयाबाहेरील स्थाननक टपाल देणे- आणणे. 3) नेमून ददलेले कायाालयीन कामकाि करणे, स्वच्छता 

ठेवणे. 4) नेमून ददलेले कायाालयीन कामकाि करणे, स्वच्छता ठेवणे. 5) मूलयननिाारण ववभागात नस्ती 

काढणे, ठेवणे, बांद प्रकरणाांची वगावारी, ननगा राखणे  6) मूलयननिाारण ववभागात नस्ती काढणे, ठेवणे, 

बांद प्रकरणाांची वगावारी, ननगा राखणे  .7) फँ्रकीांग कक्षामध्ये काम करणे, मलवपकास मदत करणे, मशक्के 

मारणे, व इतर नेमून ददलेले कायाालयीन कामकािात मदत, अमभलेख साांभाळणे.

द्तरबांद 1 (बुलढाणा 

वगळुन)

अमभलेख कक्ष साांभाळणे, स्वच्छता, काळिी व ननगा राखणे.

सह जजल्हा ननबंधक (वगत-1) कायातलये -सार्ारा , रायगड, रत्नागगर। शसधंदुगुत, धळेु, बीड, जालना, लार्ूर, परभणी उस्मानाबाद , बुलढाणा, यवर्माळ, 

गडगचरोली, वधात, भंडारा, व चदं्रपुर या  कायातलयांसाठी
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