नागरीकाांची सनद
सेिा विवित कालाििीत पुरविली न

अ.

कार्यालर्याकडू न पुरविली जाणारी सेिा

क्र.
1

सेिा पुरविणारा अविकारी

कालाििी

गेल्र्यास जर्याांच्र्याकडे तक्रार करता

कालाििी

र्येईल ते अविकारी
पाणी उचलण्र्याचा दाखला:- (विना अविसुचीत नदर्या ि पाण्र्याचे

तिवसलदार तळा

15 वदिस

उपविभागीर्य अविकारी माणगाांि

तिवसलदार तळा

30 वदिस

उपविभागीर्य अविकारी माणगाांि

15 वदिस

1.उपविभागीर्य अविकारी माणगाांि

30 वदिस

साठे )मिाराष्ट्र जवमन मिसूल अविवनर्यम,1966 चे कलम 70 ि त्र्याखालील
मिाराष्ट्र जमीन मिसूल (पाणी िापरण्र्याची परिानगी)वनर्यम 1961
2

शेतघर परिानगी :- मिाराष्ट्र जवमन मिसूल अविवनर्यम,1966 चे कलम
41(2) ि त्र्याखालील मिाराष्ट्र जवमन मिसूल (शेतातील इमारती
उभारणे,नुतणीकरण करणे,पुनर्बांिणी करणे ककिा भर घालणे इ.)वनर्यम 1989

3

4

तात्पुरती वर्बनशेती परिानगी :- मिाराष्ट्र जवमन मिसूल अविवनर्यम,1966 चे

1. तिवसलदार तळा

कलम 44 ि त्र्याखालील मिाराष्ट्र जवमन मिसूल (जमीनीच्र्या िापरात र्बदल

उपविभागीर्य अविकारी माणगाांि

ि अकृविक आकारणी) वनर्यम 1969

वजल्िाविकारी रार्यगड

कार्यम वर्बनशेती परिानगी:- मिाराष्ट्र जवमन मिसूल अविवनर्यम,1966 चे

1. तिवसलदार तळा

कलम 44 ि त्र्याखालील मिाराष्ट्र जवमन मिसूल(जमीनीच्र्या िापरात र्बदल ि उपविभागीर्य अविकारी माणगाांि
अकृविक आकारणी)वनर्यम 1969
5

2.
3.

15 वदिस

2.वजल्िाविकारी रार्यगड
3.विभागीर्य आर्युक्त कोंकण विभाग

2.

10 वदिस

3.

1.उपविभागीर्य अविकारी माणगाांि

60 वदिस

2.वजल्िाविकारी रार्यगड

वजल्िाविकारी रार्यगड

3.विभागीर्य आर्युक्त कोंकण विभाग

इतर व्र्यक्तीच्र्या मालकीच्र्या जवमनीतून शासनाने परिानगी वदलेल्र्या

सांर्बांिीताांचे म्िणेणे

र्यार्बार्बतचे तिवसलदार तळा र्याांचे

पाण्र्यासाठी पाटर्बाांिणेसाठी परिानगी दे णे,मिाराष्ट्र जवमन मिसूल

ऐैकून 15 वदिस

आदे शाविरुध्द कोणत्र्यािी न्र्यार्यालर्यामध्र्ये

अविवनर्यम,1966 चे कलम 49 ि त्र्याखालील मिाराष्ट्र जमीन मिसूल

15 वदिस

दाद मागता र्येत नािी.मात्र वजल्िाविकारी
रार्यगड आिश्र्यकते नुसार आदे श तपासून
फेर आदे श दे ऊ शकतात.

6

िदीिरुन रस्त्र्याांचा अविकार:- मिाराष्ट्र जवमन मिसूल अविवनर्यम,1966 चे
कलम 43

तिवसलदार तळा

सुनािणी दे ऊन

उपविभागीर्य आर्युक्त कोंकण विभाग

कार्ययिािी 3 मविने

रार्यगड (कलम 143 (3) ि वदिाणी
न्र्यार्याविश कलम 143 (4)

30 वदिस

अ.
क्र.
7

सेिा विवित कालाििीत पुरविली न
कार्यालर्याकडू न पुरविली जाणारी सेिा

सेिा पुरविणारा अविकारी

कालाििी

गेल्र्यास जर्याांच्र्याकडे तक्रार करता

कालाििी

र्येईल ते अविकारी
एैपतीचा दाखला:-

1.नार्यर्ब तिवसलदार तळा रु.25 िजार

शा.वन.क्र.एमएससी1072/263865/जीइएस/सवचिालर्य,वदनाांक 26/11/74 (सुिारीत 25 िजार ते 2 लाख)
(सुिारीत शासन वनणयर्य वद.22/06/2009)

सध्र्या तरतूद नािी 15 1. तिवसलदार तळा
वदिस

2.उपविभागीर्य अविकारी माणगाांि

2.तिवसलदार तळा रु.25 िजार ते 1

3.वजल्िाविकारी रार्यगड

लाख (सुिारीत 1 लाख ते 8 लाख)

4.विभागीर्य आर्युक्त कोंकण विभाग

3.उपविभागीर्य अविकारी माणगाांि 8
लाख ते 40 लाख
4.वजल्िाविकारी रार्यगड रु.40 लाख चे
8
9

उत्पन्नाचा दाखला:- शासन पवरपत्रक
क्र.विसप.1098/प्र.क्र.1/ई.1,वद.05/12/98

िर
तिवसलदार तळा

सध्र्या तरतूद नािी. 7

उपविभागीर्य अविकारी माणगाांि

15 वदिस

मा.वजल्िाविकारी रार्यगड

15 वदिस

तिवसलदार तळा

15 वदिस

तिवसलदार तळा

-

वदिस
नमुना नां.14 मध्र्ये

तालुका स्तर-तिवसलदार तळा ि गट

-

कामाची मागणी

विकास अविकारी, उपविभाग स्तर-

वदिस

गौणखवनज परिाना:- मुांर्बई गौण खवनज उत्खनन वनर्यम 1955,वनर्यम 2 ि

तिवसलदार तळा 100 ब्रास, उपविभागीर्य वनर्यम 2 नुसार 7

29 प्रमाणे (उक्त वनर्यमाांतील अनुसूवचतील गौण खवनजे

अविकारी माणगाांि 101 ते 1000

वदिस ि वनर्यम 29

उदा.दगड,रेती,मुरुम,माती इ.)

ब्रास,विभागीर्य आर्युक्त कोंकण विभाग

नुसार 15 वदिस

रार्यगड 10.000 ब्रास पर्यंत

10 प्रकल्पग्रस्तास जमीन िाटपाचे आदे श झाल्र्यािर जमीन ताब्र्यात दे णे

तलाठी

सिाय्र्य दे ण्र्याच्र्या
वनणयर्या पासून 15

11 सीमाांकन,सव्िेक्षण

तलाठी

वदिस
सिाय्र्य दे ण्र्याच्र्या
वनणयर्या पासून 15

12 मिात्मा गाांिी राष्ट्रीर्य ग्रामीण रोजगार िमी अविवनर्यम 2005 अांतगयत मिाराष्ट्र ग्रामसेिक,गट विकास अविकारी,
ग्रामीण रोजगार िमी र्योजना रार्बविणे ,18 ििािरील स्त्री/पुरुि र्याांना अकुशल
काम दे िून साियजवनक मालमत्ता तर्यार करणे ि मजुराांचे स्थालाांतर रोखणे

तिवसलदार तळा

केल्र्यानांतर 7 वदिसाचे उपविभागीर्य अविकारी,वजल्िास्तरआत

वजल्िाविकारी रार्यगड ि
उपवजल्िाविकारी (रोिर्यो) रार्यगड

सेिा विवित कालाििीत पुरविली न

अ.

कार्यालर्याकडू न पुरविली जाणारी सेिा

क्र.

सेिा पुरविणारा अविकारी

कालाििी

गेल्र्यास जर्याांच्र्याकडे तक्रार करता

कालाििी

र्येईल ते अविकारी

13 कामािरील मजुराांना मजुरी प्रदान करणे

तिवसलदार तळा ि गट विकास अविकारी 7 वदिस

वजल्िाविकारी रार्यगड,मुख्र्य कार्ययकारी

-

अविकारी वज.प,उपवजल्िाविकारी
(रोिर्यो) रार्यगड,उपमुख्र्य कार्ययकारी
अविकारी (ग्रा.पां.)ि उपविभागीर्य अविकारी
14 अवभलेखातील कागदपत्राच्र्या प्रमावणत प्रती दे णे :- मिाराष्ट्र जवमन मिसूल

अवभलेख वलवपक

7 वदिस

नार्यर्ब तिवसलदार

15 र्बांदुक/वरव्िॉल्िर परिाना

तिवसलदार तळा

90 वदिस

मा.पोवलस अविक्षक रार्यगड

30 वदिस

16 लॉकजग र्बोवडं ग परिाना

तिवसलदार तळा

45 वदिस

मा.पोवलस अविक्षक रार्यगड

15 वदिस

17 पेरोवलर्यम परिाना

तिवसलदार तळा

45 वदिस

मा.पोवलस अविक्षक रार्यगड

15 वदिस

18 स्फोटक परिाना

तिवसलदार तळा

30 वदिस

मा.पोवलस अविक्षक रार्यगड आवण नगर

15 ि 10

रचना कार्यालर्य रार्यगड

वदिस

अविवनर्यम 1966 चे कलम 327 ि मिाराष्ट्र जवमन मिसूल अविवनर्यम 1966
खांड,पवरपत्रक क्र.27 मध्र्ये विवित करण्र्यात आलेल्र्या तरतुदीनुसार

19 कलम 43 खाली विक्री परिानगी

तिवसलदार तळा

30 वदिस

20 कलम 63 खाली विक्री परिानगी

तिवसलदार तळा /सिा.सांचालक नगर

31 वदिस

मा.वजल्िाविकारी रार्यगड

21 वदिस

तिवसलदार तळा

30 वदिस

शासनाकडे प्रस्ताि सादर केल्र्यानांतर

30 वदिस

22 वर्बनशेती (तात्पुरती रेखाांकन परिानगी)

तिवसलदार तळा

90 वदिस

23 वर्बनशेती (सुिारीत रेखाांकन परिानगी)

तिवसलदार तळा

91 वदिस

21 कलम 29 खाली विक्री परिानगी

रचना

तिवसलदार तळा

20 वदिस

