महाराष्ट्र लोकसे व ा हक्क अ ध्यादे श -2015
अ ंत र्ग त लोकसे व ा, आवश्यक कार्दपत्रे , फी,
नियत कालमयादा, पदनिदे नशत अनिकारी, प्रथम
व नितीय अ नपली य अ नि कारी अ नि सु न ित
करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
िर्र नवकास नवभार्
शासि निर्ग य क्रमां क : एमसीओ -2015/प्र.क्र.189/िनव-14
मंत्र ालय, मुंबई-32
नदिांक:- 23 जूि , 2015
वािा:- सि-2015 िा महाराष्ट्र अध्यादे श क्र.5
प्रस्ताविा:राज्यातील पात्र व्यक्तींिा पारदशगक, कायगक्षम व समयोनित लोकसेवा दे ण्याकनरता तसेि
लोकांच्या स्थानिक प्रशासिाकडू ि वाढत्या अपेक्षा नविारात घे ऊि त्यांि ा तत्पर व दजेदार सेवा

पुर नवण्याच्या दृष्ष्ट्िकोिातूि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श -2015, नद.28/04/2015 रोजी लार्ू
करण्यात आला आहे . या अध्यादे शातील कलम-3 मध्ये िमूद करण्यात आल्यािु सार प्रत्ये क सावगजनिक
प्रानिकरर्ािे अध्यादे श लार्ू झाल्यािं तर 3 मनहन्याच्या कालाविीच्या आत आनर् त्यािं तर वेळोवेळी ते
पुर नवत असलेल्या लोकसेवा, पदनिदे नशत अनिकारी, प्रथम व नितीय अनपलीय अनिकारी आनर् नियत
कालमयादा या अध्यादे शाखाली अनिसुनित करर्े आवश्यक आहे . सदरहू अध्यादे श निर्गनमत करण्यामार्े
सावगजनिक प्रानिकरर्ािे त्या पुर नवत असलेल्या सेवा अनिनियमांतर्गत अनिसुनित करूि त्याप्रमार्े
संबंनित सेवा पुर नवर्े आवश्यक आहे .
02.

या नवभार्ाच्या प्रशासकीय अनिपत्याखाली राज्यातील महािर्रपानलका व िर्रपनरषदा/

िर्रपंिायती या िार्री स्थानिक संस्थां िा समावेश आहे . िार्री स्थानिक संस्थांमाफगत दे ण्यात येर्ाऱ्या
नवनवि सेवा सुनविांपैकी िार्नरक केंद्रबबदू मािू ि , िार्नरकांि ा दै िं नदि जीविामध्ये सातत्यािे आवश्यक

असर्ाऱ्या व ज्या लोकसेवांिा जास्तीत जास्त िार्नरकांि ी फायदा घे तला आहे व ज्या सेवा महत्त्वाच्या
आहे त, अशा सेवा अध्यादे शाच्या कलम-3 अिु सार अनिसुनित करण्याबाबतिा प्रस्ताव शासिाच्या
नविारािीि होता. त्याअिु षंर्ािे शासिािे पुढीलप्रमार्े निर्गय घे तला आहे :शासि निर्ग य :(1) या शासि निर्गयाच्या सहपत्र-अ मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 15 सेवा राज्यातील सवग
महािर्रपानलकांि ी कलम-3 अिु सार अनिसुनित करावयाच्या आहे त.
(2) या शासि निर्गयासोबतच्या सहपत्र-ब, क व ड मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 13 सेवा राज्यातील
सवग िर्रपनरषदा/िर्रपंिायती यांि ी कलम-3 अिु सार अनिसुनित करावयाच्या आहे त.
(3) शासि निर्गयासोबतच्या सहपत्र-अ, ब, क व ड मध्ये िमूद केलेल्या सेवा, आवश्यक कार्दपत्रे
व नियत कालाविी यामध्ये संबंनित सावगजनिक प्रानिकरर्ांि ा (महािर्रपानलका,
िर्रपनरषदा/िर्रपंिायती) यांि ा बदल करता येर्ार िाही.
(4) या अनिनियमांतर्गत सेवा पुर नवण्याकनरता आकारावयािी फी निनित करण्यािी संबंनित
सावगजनिक प्रानिकरर्ांि ा मुभा राहील. तसेि संबंनित िार्री स्थानिक संस्थे िी रििा

नविारात घे ऊि पदनिदे नशत अनिकारी, प्रथम अनपलीय अनिकारी व नितीय अनपलीय
अनिकारी इत्यादीमध्ये संबंनित सावगजनिक प्रानिकरर्ांि ा सुि ारर्ा करता येईल.

शासन ननर्णय क्रमाांकः एमसीओ-2015/प्र.क्र.189/िनव-14

03.

राज्यातील सवग आयुक्त, महािर्रपानलका व मुख्यानिकारी िर्रपनरषदा/िर्रपंिायती यांि ी

उपरोक्तप्रमार्े कलम-3 अिु सार सेवा अनिसुनित करर्े व त्यािी अंमलबजावर्ी करण्याबाबतिी
कायगवाही करावी.
04.

उपरोक्त आदे शािी अंमलबजावर्ी नद.01 जुलै, 2015 ते नद.27 जुलै, 2015 या कालाविीत सुरू

करण्यािी जबाबदारी संबंनित महािर्रपानलका आयुक्त व मुख्यानिकारी िर्रपनरषदा/िर्रपंिायती
यांिी राहील.
सदर शासि निर्गय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असूि त्यािा संकेताक 201506241748360525 असा आहे . हा आदे श नडजीिल
स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यां च् या आदे शािु सार व िावािे ,

Jayasingrao
N Patil

Digitally signed by Jayasingrao N
Patil
DN: CN = Jayasingrao N Patil, C =
IN, S = Maharashtra, O =
Government Of Maharashtra, OU =
Deputy Secretary
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(ज. िा. पािील)

उपसनिव, महाराष्ट्र शासि
प्रती1. मा.नवरोिी पक्षिे ते, दोन्ही सभार्ृह, महाराष्ट्र नविािमंडळ, मुंबई.
2. सवग सन्मािीय नविािसभा/नविािपनरषद व संसद सदस्य.
3. मा.राज्यपाल महोदय यांिे सनिव.

4. मा.मुख्यमंत्र ी महोदय यांिे प्रिाि सनिव.
5. सवग मा.मंत्र ी/राज्यमंत्र ी यांिे खाजर्ी सनिव.
6. मा.राज्य निवडर्ूक आयोर् यांिे कायालय.
7. मा.मुख्य सनिव यांिे वनरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक.

8. मा.लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त यांिे कायालय.
9. अपर मुख्य सनिव/प्रिाि सनिव/सनिव, सवग मंत्र ालयीि नवभार्.
10. मुख्यमंत्र ी महोदय यांिे जिसंपकग अनिकारी.
11. सवग नवभार्ीय आयुक्त.
12. सवग नजल्हानिकारी.

13. राज्यातील सवग महािर्रपानलकांिे आयुक्त.
14. राज्यातील सवग िर्रपनरषदा/िर्रपंिायती यांिे मुख्यानिकारी.
15. सवग मंत्र ालयीि नवभार्.
16. िर्र नवकास नवभार्ातील सवग कायासिे .
17. निवडिस्ती.

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

शासन ननर्णय, नगर निकास निभाग क्रमाांक: एमसीओ-2015/प्र.क्र.189/ननि-14, नि.23 जून, 2015 चे
सहपत्र-“ अ”

महाराष्ट्र लोकसेिा हक्क अध्यािे श-2015
(कलम-3 अन्िये महानगरपानलकेनी जाहीर कराियाचा लोकसेिेचा तपशील)
अ.क्र.

लोक सेिाांच ी सुच ी

आिश्यक क ागि पत्र

फी

ननयत

मनपा

3 नििस

क ाल

म यािा
1.

जन्म प्रमार्पत्र

निनहत नमुन्यातील अजण

िेर्े

स्तरािर

मृत्यू प्रमार्पत्र

िेर्े

निनहत नमुन्यातील अजण

प्रथम अनपलीय

जन्म ि

सहाय्यक

आरोग्य कायणक ारी

मृत्यूनोंिर्ी

आरोग्य

अनिकारी (MOH)

अनि क ारी

नननित

अनिननयम 1999

िर

अनिकारी

के लेले

2.

पिननिेन शत

--,,--

अन्िये प्रानिकृ त

प्रानि क ारी

कायणक ारी

नितीय

अनपलीय

प्रानि क ारी

अनिकारी

(उपननबांिक)
3 नििस

--,,--

सहाय्यक
आरोग्य

आरोग्य कायणक ारी
अनिकारी (MOH)

कायणक ारी
अनिकारी

3.

नििाह नोंिर्ी
प्रमार्पत्र िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील
अजण

--,,--

3 नििस

2. िास्तव्याचा पुरािा.

नििाह नोंिर्ी

अनिननयम-1998

नििाह

उपआयुक्त

प्रभागक्षेत्र

उपननबांिक

अन्िये प्रानिकृ त

3. ियाचा पुरािा

अनिकारी

4. नििाहासाठी उपस्स्थत

(अनिक्षक)

साक्षीिाराांच े

स्ियांघोषर्ापत्र

5. 90 नििसाांनांतर नोंिर्ी
असल्यास

स्ियांघोषर्ापत्र
4.

मालमत्ता कर

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

3 नििस

कर ननरीक्षक

कर अनिक्षक

5.

थकबाकी

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

3 नििस

कर ननरीक्षक

कर अनिक्षक

उतारा िेर्े
नसल्याचा

अ) िस्तऐिजाच्या
आिारे मालमत्ता
हस्ताांतरर् नोंि
प्रमार्पत्र िेर्े

प्रभागक्षेत्र
अनिकारी

िाखला िेर्े
6.

अनिकारी

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. थकबाकी नसल्याचा

--,,--

15

कर ननरीक्षक

कर अनिक्षक

15

कर ननरीक्षक

कर अनिक्षक

7 नििस

सहाय्यक

नगररचनाकार

नििस

प्रभागक्षेत्र

अनिकारी

िाखला

3. िस्तऐिजाची प्रत

(खरेिी खत/ बक्षीस
पत्र/िाटर्ीपत्र ि इतर)

ब) िारसा हक्काने

1. निनहत नमुन्यातील

हस्ताांतरर् नोंि

2. थकबाकी नसल्याचा

मालमत्ता

प्रमार्पत्र िेर्े
7.

झोन िाखला िेर्े

अजण

--,,--

नििस

प्रभागक्षेत्र

अनिकारी

िाखला

3. िारस हक्क प्रमार्पत्र
1. निनहत नमुन्यातील
अजण

2. 7/12 उतारा/नसटी
सव्हे उतारा

3. . मोजर्ी नकाशा/नसटी
सव्हे नकाशा

--,,--

नगररचनाकार

सहाय्यक
सांच ालक

नगररचना

अ.क्र.

लोक सेिाांच ी सुच ी

आिश्यक क ागि पत्र

फी

ननयत

पिननिेन शत

प्रथम अनपलीय

नितीय

क ाल

अनि क ारी

प्रानि क ारी

अनपलीय

सहाय्यक

नगररचनाकार

म यािा
8.

भाग नकाशा िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. 12/ 7 उतारा/नसटी

--,,--

3 नििस

नगररचनाकार

सव्हे उतारा

प्रानि क ारी
सहाय्यक
सांच ालक

नगररचना

3. मोजर्ी नकाशा/नसटी
सव्हे नकाशा

9.

बाांिकाम परिाना

1. निनहत नमुन्यातील अजण

िेर्े

2. िास्तुनिशारिाचा

--,,--

िाखला.

90

सहाय्यक

नििस

नगररचनाकार

नगररचनाकार

सहाय्यक
सांच ालक/

उपसांच ालक

3. मालकी हक्काची

नगररचना /

कागिपत्रे

कायणक ारी

4. बाांिकाम आराखडा

अनभयांता / शहर

नकाशा 5 प्रती.

अनभयांता

5. मोजर्ी नकाशा

9. मां जूर रेखाांक नाची प्रत
10.

जोते प्रमार्पत्र

1. निनहत नमुन्यातील
अजण

--,,--

15

नििस

सहाय्यक

नगररचनाकार

नगररचनाकार

2. . बाांिकाम प्रारांभ

सहाय्यक

सांच ालक/
उपसांच ालक

प्रमार्पत्र

नगररचना /
कायणक ारी

अनभयांता / शहर
अनभयांता

11.

भोगिटा प्रमार्पत्र
िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. बाांिकाम प्रारांभ

--,,--

30

नििस

सहाय्यक

नगररचनाकार

नगररचनाकार

प्रमार्पत्र

नगररचना /

4. घर मालक/

कायणक ारी

िास्तुनिशारि याांच े

अनभयांता / शहर

पूर्णत्चाचे स्ियांघोषर्ापत्र
नळजोडर्ी िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. जागा मालकी

सांच ालक/
उपसांच ालक

3. जोते प्रमार्पत्र

12.

सहाय्यक

अनभयांता

--,,--

15

नििस

कननष्ट्ठ अनभयांता

उपअनभयांता

कागिपत्रे

कायणक ारी

अनभयांता/

अनिक्षक अनभयांता

3. थकबाकी नसल्याचा
िाखला

13.

जलनन:सारर्

1. निनहत नमुन्यातील अजण

जोडर्ी िेर्े

2. जागा मालकी

--,,--

15

कननष्ट्ठ अनभयांता

उपअनभयांता

नििस

कागिपत्रे.

कायणक ारी
अनभयांता/

अनिक्षक अनभयांता

3. थकबाकी नसल्याचा
िाखला

14.

अस्ग्नशमन नाहरकत िाखला
िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. थकबाकी नसल्याचा
िाखला

3. िास्तुनशल्पकार याांच ा
अजण

4. आग प्रनतबांिक
उपाययोजनाांबाबतची
रुपरेषा

5. कॅ नपटे शन फी

--,,--

7 नििस

सहाय्यक

मुख्य

अनिकारी

अनिकारी/उप

अस्ग्नशमन

अस्ग्नशमन
अस्ग्नशमन
अनिकारी

उपआयुक्त
अस्ग्नशमन

अ.क्र.

लोक सेिाांच ी सुच ी

आिश्यक क ागि पत्र

फी

ननयत

पिननिेन शत

प्रथम अनपलीय

नितीय

क ाल

अनि क ारी

प्रानि क ारी

अनपलीय

म यािा
15.

अस्ग्नशमन अांनतम

ना हरकत िाखला
िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. थकबाकी नसल्याचा

--,,--

15

नििस

िाखला

3. िास्तुनशल्पकार याांच ा
अजण

सहाय्यक

मुख्य

अस्ग्नशमन

अस्ग्नशमन

अनिकारी

अनिकारी/
उप

अस्ग्नशमन

4. अस्ग्नशमन यांत्रर्ा

अनिकारी

उभारर्ी के ल्याचे
प्रमार्पत्र

5. लायसन्स एजन्सी याांच े
नमुना-अ प्रमार्पत्र

9. निकासक/सोसायटी
याांच े अस्ग्नशमन यांत्रर्ा
सुस्स्थतीत ठे िण्याचे
हमीपत्र

*******

प्रानि क ारी
उपआयुक्त
अस्ग्नशमन

शासन ननर्णय, नगर निकास निभाग क्रमाांक: एमसीओ-2015/प्र.क्र.189/ननि-14, नि.23 जून, 2015 चे

सहपत्र-“ ब”

महाराष्ट्र लोकसेिा हक्क अध्यािेश-2015

(कलम-3 अन्िये नगरपानलका -अ िगण ने जाहीर कराियाचा लोकसेिच
े ा तपशील)
अ.क्र.

लोक सेिाांच ी सुच ी

आिश्यक क ागिपत्र

फी

ननयत काल
म यािा

पिननिेन शत
अनि क ारी

प्रथम अनपलीय
प्रानि क ारी

नितीय

अनपलीय
प्रानि क ारी

1.

जन्म प्रमार्पत्र
िेर्े

निनहत नमुन्यातील अजण

नगरपानलका
स्तरािर

3 नििस

नननित

मुख्यानिकारी

अनतनरक्त

मुख्यानिकारी

नििाह नोंिर्ी

अनतनरक्त

मुख्यानिकारी

अनिननयम-1998

मुख्य अनिकारी

अनिननयम 1999

मुख्य अनिकारी

अनिकारी (सांबांनित
निभागप्रमुख)

2.

मृत्यू प्रमार्पत्र

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

3 नििस

3.

नििाह नोंिर्ी

1. निनहत नमुन्यातील

--,,--

3 नििस

प्रमार्पत्र िेर्े

अनतनरक्त

अन्िये प्रानिकृ त

के लेले िर

िेर्े

जन्म ि मृत्यूनोंिर्ी

अजण

2. िास्तव्याचा पुरािा.

--,,--

अन्िये प्रानिकृ त

3. ियाचा पुरािा

मुख्य अनिकारी

अनिकारी )सांबांनित

4. नििाहासाठी उपस्स्थत

निभाग प्रमुख(

साक्षीिाराांच े

स्ियांघोषर्ापत्र
5. 90 नििसाांनांतर नोंिर्ी
असल्यास

स्ियांघोषर्ापत्र
4.

मालमत्ता कर

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

3 नििस

सांबांनित निभाग

अनतनरक्त

प्रमुख

मुख्य अनिकारी

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

3 नििस

सांबांनित निभाग
प्रमुख

अनतनरक्त

मुख्य अनिकारी

मुख्यानिकारी

अ) िस्तऐिजाच्या

1. निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

15 नििस

सांबांनित निभाग

अनतनरक्त

मुख्यानिकारी

आिारे मालमत्ता

2. थकबाकी नसल्याचा

प्रमुख

मुख्य अनिकारी

प्रमार्पत्र िेर्े

3. िस्तऐिजाची प्रत

सांबांनित निभाग

अनतनरक्त

प्रमुख

मुख्य अनिकारी

अनतनरक्त

मुख्यानिकारी

मुख्यानिकारी

उतारा िेर्े
5.

थकबाकी

नसल्याचा

िाखला िेर्े
9.

हस्ताांतरर् नोंि

िाखला

मुख्यानिकारी

(खरेिी खत/ बक्षीस
पत्र/िाटर्ीपत्र ि
इतर)
ब) िारसा हक्काने
मालमत्ता

हस्ताांतरर् नोंि
प्रमार्पत्र िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील

--,,--

15 नििस

अजण

2. थकबाकी नसल्याचा

मुख्यानिकारी

िाखला

3. िारस हक्क प्रमार्पत्र
7.

झोन िाखला िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. 7/12 उतारा/नसटी

--,,--

7 नििस

सांबांनित निभाग
प्रमुख

मुख्य अनिकारी

--,,--

3 नििस

सांबांनित निभाग

अनतनरक्त

सव्हे उतारा

3. मोजर्ी नकाशा/नसटी
सव्हे नकाशा

8.

भाग नकाशा िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. 7/12 उतारा/नसटी
सव्हे उतारा

3. मोजर्ी नकाशा/नसटी
सव्हे नकाशा

प्रमुख

मुख्य अनिकारी

अ.क्र.

9.

लोक सेिाांच ी सुच ी

बाांिकाम परिाना
िेर्े

आिश्यक क ागिपत्र

1 निनहत नमुन्यातील अजण
2 िास्तुनिशारिाचा

फी

ननयत काल

पिननिेन शत

प्रथम अनपलीय

नितीय

म यािा

अनि क ारी

प्रानि क ारी

अनपलीय

--,,--

90 नििस

सांबांनित निभाग

--,,--

15 नििस

सांबांनित निभाग
प्रमुख

मुख्य अनिकारी

--,,--

30 नििस

प्रानि क ारी

अनतनरक्त

मुख्यानिकारी

अनतनरक्त

मुख्यानिकारी

सांबांनित निभाग

अनतनरक्त

मुख्यानिकारी

प्रमुख

मुख्य अनिकारी

सांबांनित निभाग

अनतनरक्त

प्रमुख

मुख्य अनिकारी

कननष्ट्ठ अनभयांता

अनतनरक्त

प्रमुख

मुख्य अनिकारी

िाखला

3. मालकी हक्काची
कागिपत्रे

4. बाांिकाम आराखडा
नकाशा 5प्रती.

5. मोजर्ी नकाशा
9. मां जूर रेखाांक नाची प्रत
10.

जोते प्रमार्पत्र

1. निनहत नमुन्यातील अजण

11.

भोगिटा प्रमार्पत्र

1. निनहत नमुन्यातील अजण

िेर्े

2. बाांिकाम प्रारांभ

2. बाांिकाम प्रारांभ
प्रमार्पत्र

प्रमार्पत्र

3. जोते प्रमार्पत्र
4. घर मालक/

िास्तुनिशारि याांच े

पूर्णत्चाचे स्ियांघोषर्ापत्र
12.

नळजोडर्ी िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

15 नििस

2. जागा मालकी
कागिपत्रे

मुख्यानिकारी

3. थकबाकी नसल्याचा
िाखला
13.

जलनन:सारर्
जोडर्ी िेर्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. जागा मालकी

--,,--

15 नििस

कागिपत्रे

3. थकबाकी नसल्याचा
िाखला

*******

मुख्य अनिकारी

मुख्यानिकारी

शासन ननर्णय, नगर निकास निभाग क्रमाांक: एमसीओ-2015/प्र.क्र.189/ननि-14, नि.23 जून, 2015 चे

सहपत्र-“क”

महाराष्ट्र लोकसेिा हक्क अध्यािेश-2015
कलम-3 अन्िये नगरपानलका (ब िगण) ने जाहीर कराियाचा लोकसेिच
े ा तपशील
अ.क्र.

लोक से ि ाां च ी सु च ी

आिश्यक काग ि प त्र

फी

न नयत
का ल

प ि न निे न शत
अन िका री

प्रथम अन प ली य
प्रा न िका री

मया ि ा
1.

जन्म प्रमार्पत्र िे र्े

निनहत नमुन्यातील अजण

नगर

पानलका

3

नििस

स्तरािर

2.

मृत्यू प्रमार्पत्र िे र्े

निनहत नमुन्यातील अजण

जन्म ि मृत्यू नोंिर्ी

उपमुख्यानिकारी/

अन्िये प्रानिकृत

अनिक्षक

अनिननयम-1969

अनिकारी (सांबांनित

केलेले

निभाग प्रमुख)

--,,--

3

नििस

अन प ली य
प्रा न िका री

नननित
िर

नितीय

--,,--

कायालयीन

उपमुख्यानिकारी/
कायालयीन

मुख्यानिकारी

मुख्यानिकारी

अनिक्षक
3.

नििाह नोंिर्ी

1. निनहत नमुन्यातील अजण

प्रमार्पत्र िे र्े

2. िास्तव्याचा पुरािा

--,,--

3

नििस

3. ियाचा पुरािा

4. नििाहासाठी उपस्स् थत

नििाह नोंिर्ी

उपमुख्यानिकारी/

अन्िये प्रानिकृत

अनिक्षक

अनिननयम-1998
अनिकारी (सांबांनित

साक्षीिाराांचे

कायालयीन

मुख्यानिकारी

निभाग प्रमुख)

स्ियांघोषर्ापत्र

5. 90 नििसाांनांतर

नोंिर्ी असल्यास
स्ियांघोषर्ापत्र
4.

मालमत्ता कर उतारा

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

िे र्े
5.

थकबाकी नसल्याचा

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

िाखला िे र्े
6.

अ)
आिारे

िस्तऐिजाच्या

हस्ताांतरर्

मालमत्ता

प्रमार्पत्र िे र्े

नोंि

1. निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

2. थकबाकी नसल्याचा
िाखला

3

सांबांनित निभाग

उपमुख्यानिकारी/

नििस

प्रमुख

कायालयीन

3

सांबांनित निभाग

उपमुख्यानिकारी/

नििस

प्रमुख

कायालयीन

15

सांबांनित निभाग

उपमुख्यानिकारी/

नििस

प्रमुख

कायालयीन

15

सांबांनित निभाग

उपमुख्यानिकारी/

नििस

प्रमुख

कायालयीन

7

सांबांनित निभाग

उपमुख्यानिकारी/

3. िस्तऐिजाची प्रत

मुख्यानिकारी

अनिक्षक

मुख्यानिकारी

अनिक्षक

मुख्यानिकारी

अनिक्षक

(खरे िी खत/ बक्षीस

पत्र/ िाटर्ीपत्र ि इतर)
ब ) िारसा हक्काने

1. निनहत नमुन्यातील अजण

मालमत्ता हस्ताांतरर्

2. थकबाकी नसल्याचा

नोंि प्रमार्पत्र िे र्े
7.

झोन िाखला िे र्े

--,,--

िाखला

3. िारस हक्क प्रमार्पत्र
1.निनहत नमुन्यातील अजण
2. 7/12 उतारा/नसटी

--,,--

सव्हे उतारा

नििस

प्रमुख

मुख्यानिकारी

अनिक्षक

कायालयीन

मुख्यानिकारी

अनिक्षक

3. मोजर्ी नकाशा/नसटी
सव्हे नकाशा

8. .

भाग नकाशा िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. 7/12 उतारा/नसटी
सव्हे उतारा

3. मोजर्ी नकाशा/नसटी
सव्हे नकाशा

--,,--

3

सांबांनित निभाग

उपमुख्यानिकारी/

नििस

प्रमुख

कायालयीन
अनिक्षक

मुख्यानिकारी

अ.क्र.

लोक से ि ाां च ी सु च ी

आिश्यक काग ि प त्र

फी

न नयत
का ल

प ि न निे न शत
अन िका री

प्रथम अन प ली य
प्रा न िका री

मया ि ा
9.

बाांिकाम परिाना िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. िास्तुनिशारिाचा

--,,--

60

नििस

नितीय

अन प ली य
प्रा न िका री

सांबांनित निभाग
प्रमुख

िाखला.

उपमुख्यानिकारी/
कायालयीन

मुख्यानिकारी

अनिक्षक

3. मालकी हक्काची
कागिपत्रे

4. बाांिकाम आराखडा
नकाशा 5 प्रती.

5. मोजर्ी नकाशा

6. मांजूर रे खाांकनाची प्रत
10.

जोते प्रमार्पत्र

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. बाांिकाम प्रारां भ

--,,--

15

नििस

सांबांनित निभाग
प्रमुख

प्रमार्पत्र
11.

भोगिटा प्रमार्पत्र िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. बाांिकाम प्रारां भ

उपमुख्यानिकारी/
कायालयीन

मुख्यानिकारी

अनिक्षक
--,,--

30

नििस

सांबांनित निभाग
प्रमुख

प्रमार्पत्र

उपमुख्यानिकारी/
कायालयीन

मुख्यानिकारी

अनिक्षक

3. जोते प्रमार्पत्र
4. घर मालक/

िास्तुनिशारि याांच े

पूर्णत्चाचे स्ियांघोषर्ापत्र

12.

नळजोडर्ी िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

2. जागा मालकी
कागिपत्रे

15

सांबांनित निभाग

उपमुख्यानिकारी/

नििस

प्रमुख

कायालयीन

15

कननष्ट्ठ अनभयांता

उपमुख्यानिकारी/

मुख्यानिकारी

अनिक्षक

3. थकबाकी नसल्याचा
िाखला

13.

जलनन:सारर् जोडर्ी
िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील अजण
2. जागा मालकी

--,,--

कागिपत्रे

नििस

कायालयीन
अनिक्षक

3. थकबाकी नसल्याचा
िाखला

*******

मुख्यानिकारी

शासन ननर्णय, नगर निकास निभाग क्रमाांक: एमसीओ-2015/प्र.क्र.189/ननि-14, नि.23 जून, 2015 चे

सहपत्र-“ ड”

महाराष्ट्र लोकसेिा हक्क अध्यािेश-2015
कलम-3 अन्िये नगरपानलका (क िगण) /नगरपांचायतींनी जाहीर कराियाचा लोकसेिच
े ा तपशील
अ.क्र.

लोक से ि ाां च ी सु च ी

आिश्यक काग ि प त्र

फी

न नयत

प ि न निे न शत

प्रथम

नितीय

का ल

अन िका री

अन प ली य

अन प ली य

3 नििस

मया ि ा
1.

जन्म प्रमार्पत्र िे र्े

निनहत नमुन्यातील अजण

प्रा न िका री

प्रा न िका री

जन्म ि मृत्यू

कायालयीन

मुख्यानिकारी

स्तरािर

नोंिर्ी अनिननयम-

अनिक्षक

केलेले िर

प्रानिकृत अनिकारी

नगरपानलका
नननित

1969 अन्िये

(सांबांनित निभाग
प्रमुख)

2.

मृत्यू प्रमार्पत्र िे र्े

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

3 नििस

--,,--

कायालयीन

मुख्यानिकारी

अनिक्षक
3.

नििाह नोंिर्ी
प्रमार्पत्र िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील
अजण

--,,--

3 नििस

2. िास्तव्याचा पुरािा

नििाह नोंिर्ी

अनिननयम-1998

कायालयीन

मुख्यानिकारी

अनिक्षक

अन्िये प्रानिकृत

3. ियाचा पुरािा

अनिकारी (सांबांनित

4. नििाहासाठी उपस्स्थत

निभाग प्रमुख)

साक्षीिाराांचे

स्ियांघोषर्ापत्र
5. 90 नििसाांनांतर

नोंिर्ी असल्यास
स्ियांघोषर्ापत्र

4.

मालमत्ता कर उतारा

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

3 नििस

सांबांनित निभाग

कायालयीन

मुख्यानिकारी

5.

थकबाकी नसल्याचा

निनहत नमुन्यातील अजण

--,,--

3 नििस

सांबांनित निभाग

कायालयीन

मुख्यानिकारी

6.

अ) िस्तऐिजाच्या

1. निनहत नमुन्यातील

--,,--

15

सांबांनित निभाग

कायालयीन

मुख्यानिकारी

नििस

प्रमुख

अनिक्षक

15

सांबांनित निभाग

कायालयीन

नििस

प्रमुख

अनिक्षक

7 नििस

सांबांनित निभाग

कायालयीन

प्रमुख

अनिक्षक

िे र्े

िाखला िे र्े

आिारे मालमत्ता
हस्ताांतरर् नोंि
प्रमार्पत्र िे र्े

अजण

2. थकबाकी नसल्याचा

प्रमुख
प्रमुख

अनिक्षक
अनिक्षक

िाखला

3. िस्तऐिजाची प्रत
(खरे िीखत/बक्षीस
पत्र/िाटर्ीपत्र ि
इतर)

ब ) िारसा हक्काने
मालमत्ता हस्ताांतरर्
नोंि प्रमार्पत्र िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील

--,,--

अजण

2. थकबाकी नसल्याचा

मुख्यानिकारी

िाखला

3. िारस हक्क प्रमार्पत्र
7.

झोन िाखला िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील
अजण

2. 7/12 उतारा/नसटी
सव्हे उतारा

3. मोजर्ी नकाशा/नसटी
सव्हे नकाशा

--,,--

मुख्यानिकारी

अ.क्र.

लोक से ि ाां च ी सु च ी

आिश्यक काग ि प त्र

फी

न नयत
का ल

प ि न निे न शत
अन िका री

मया ि ा
8.

भाग नकाशा िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील
अजण

प्रथम

नितीय

अन प ली य

अन प ली य

प्रा न िका री

प्रा न िका री

--,,--

3 नििस

सांबांनित निभाग

कायालयीन

मुख्यानिकारी

--,,--

60

सांबांनित निभाग

कायालयीन

मुख्यानिकारी

15

सांबांनित निभाग

कायालयीन

मुख्यानिकारी

30

सांबांनित निभाग

कायालयीन

मुख्यानिकारी

नििस

प्रमुख

अनिक्षक

15

सांबांनित निभाग

कायालयीन

मुख्यानिकारी

15

कननष्ट्ठ अनभयांता

कायालयीन

मुख्यानिकारी

प्रमुख

अनिक्षक

2. 7/12 उतारा/नसटी
सव्हे उतारा

3. मोजर्ी नकाशा/नसटी
सव्हे नकाशा

9.

बाांिकाम परिाना
िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील
अजण

नििस

प्रमुख

अनिक्षक

2. िास्तुनिशारिाचा
िाखला.

3. मालकी हक्काची
कागिपत्रे

4. बाांिकाम आराखडा
नकाशा 5प्रती.

5. मोजर्ी नकाशा
6. मांजूर रे खाांकनाची प्रत
10.

जोते प्रमार्पत्र

1. निनहत नमुन्यातील
अजण

--,,--

नििस

प्रमुख

अनिक्षक

2. बाांिकाम प्रारां भ
प्रमार्पत्र

11.

भोगिटा प्रमार्पत्र
िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील

--,,--

अजण

2. बाांिकाम प्रारां भ
प्रमार्पत्र

3. जोते प्रमार्पत्र
4. घर मालक/

िास्तुनिशारि याांच े

पूर्णत्चाचे स्ियांघोषर्ापत्र

12.

नळजोडर्ी िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील
अजण

--,,--

नििस

प्रमुख

अनिक्षक

2. जागा मालकी
कागिपत्रे

3. थकबाकी नसल्याचा
िाखला

13.

जलनन:सारर्
जोडर्ी िे र्े

1. निनहत नमुन्यातील
अजण

--,,--

2. जागा मालकी
कागिपत्रे.

3. थकबाकी नसल्याचा
िाखला

*******

नििस

अनिक्षक

