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महाराष्ट्र  लोकसेिा हक्क अविवनर्यम ,2015 अनुसार अविसूवित केलेल्या लोकसेिाांिी र्यािी. 

अ.क्र. विभाग ि सेिाांिी नाांिे 

 गृह विभाग ) एकूण ९० सेिा (   

 गृह  )१८ सेिा ) ) अविसूिना क्र .ए िडीओ -5२०१ /प्र ..क्र 37 /आस्था- 1 ,1८ जुलै ,20२०(. 

1.  विदेशी कलाकारांच्या सहभागास परिानगी 

2.  तक्रारदारास प्रथम खबरी अहिालाची )एफ.आय.आर (.प्रत पुरविणे  

3.  ध्ववनके्षपकाचा )लाऊडस्पीकर (परिाना  

४ .  मन रंजनाचे कायधक्रमांना ना-हरकत परिाना देणे 

५. सभा, संमेलन  ,वमरिणूक ,श भायात्रा इ .करी ता परिानगी देणे 

६. वनमशासकीय  ,खाजगी संस्था इ. मधे्य न करीकररता ितधणूक ि चाररत्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र  

७. शस्त्र परिान्यासाठी ना -हरकत प्रमाणपत्र  

८. भारतीय नागररकांना परदेशात जाण्यासाठी प लीस अनुमती प्रमाणपत्र . 

वशक्षणासाठी  /न करीसाठी प्रिेशपत्र )व्हीसा(  

९. वतबेटीयन नागररकांना भारत देशात परत येण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र 

१०. वनयंवत्रत स्फ ट )Controlled Blasting) कररता ना -हरकता प्रमाणपत्र  

अ  (मैत्री कक्षाकडे प्राप्त झालेले अजध  

ब  (संबंवर्त विभागाकडे प्राप्त झालेला अजध  

११. इंर्न तेल )Storage of Fuel oil) साठिणूक कररता ना -हरकत प्रमाणत्र  

अ  (मैत्री कक्षाकडे प्राप्त झालेले अजध  

ब  (संबंवर्त विभागाकडे प्राप्त झालेला अजध  

 ) अविसूिना क्र .एमआर्यएस-१२२०/प्र..क्र 1३२ /विशा-५ ,विनाांक ३ ० वडसेंबर  ,२०२०(.  

१२. महाराष्ट्र  वचत्रपटगृहे )विवनयमन (वनयम ,१९६६ वनयम -६  )वसनेमागृह स्थानवनविती (  

१३. महाराष्ट्र  वचत्रपटगृहे )विवनयमन (वनयम ,१९६६ वनयम -१०१  )वसनेमागृह परिाना (  

१४. महाराष्ट्र  वचत्रपटगृहे )विवनयमन (वनयम ,१९६६ वनयम -१०५  )वचत्रपटगृह परिाना नुतनीकरण (  

१५. वचत्रीकरण परिाना 

  

 )अविसूिना क्र .एमआर्यएस-१२२०/प्र..क्र 1३२ /विशा-५ ,विनाांक २९ जानेिारी ,२०२१.(  

१६. महाराष्ट्र  प लीस अवर्वनयम  ,१९५१ कलम ३३ )१) (ब) (एक (आवण )१) (बक) (एक (मर्ील तरतूदीनुसार 

सािधजवनक मन रंजनाच्या जागांकररता )वसनेमा व्यवतररक्त (आवण तमाशा ि मेळ्यासह सािधजवनक ि 

मन रंजन कायधक्रमांना परिाना देणे ि त्यािर वनयंत्रण ठेिणे.  

१७. महाराष्ट्र  प लीस अवर्वनयम  ,१९५१ कलम ३३ )१) (ब) (एक (आवण )१) (बक) (एक (मर्ील 

तरतूदीनुसार सािधजवनक मन रंजनाच्या जागांकररता )वसनेमा व्यवतररक्त (आवण तमाशा ि मेळ्यासह 

सािधजवनक ि मन रंजन कायधक्रमांना देण्यात आलेल्या परिान्यांचे नुतनीकरण करणे.  

१८. वसनेमेटॉग्राफ अवर्वनयम  ,१९५२ कलम ११,१० आवण १२ मर्ील तरतूदीनुसार चलवचते्र वकंिा 

वचत्रमावलका दाखविण्यास ााठी िापरण्यात येणाऱ्या क णत्याही उपकरणसंचाच्या सहाय्याने 

चलवचत्रपट प्रदवशधत कराियाच्या जागांना परिाना देणे. 

 गृह )बांिरे(-  मेररटाईम बोडड ) 0 7 सेिा  (  

) अविसूिना क्र सांकीणड-0816 /प्र..क्र 170 /बांिरे- 1 ,7 नोव्हेंबर ,2016(. 

1.  जलयान सवे्हक्षण )इनलॅड वे्हसल ॲक्ट  ,१९१७ च्या कलम ९ अंतगधत ) 

2.  जलयान न दंणी )इनलॅड वे्हसल ॲक्ट ,१९१७ च्या कलम १९ फ अंतगधत ) 

3.  निीन प्रिासी िाहतूक अनुज्ञप्ती िा नूतनीकरण )भारतीय बंदरे अवर्वनयम ,१९०८ कलम ६ )के (

अन्वये ि पॅसेंजर वे्हसल रुल्स ,१९६३ च्या कलम ३ अंतगधत ) 

4.  बंदर हद्दीतील छायावचत्रण करण्यासाठी परिाना )भारतीय बंदरे अवर्वनयम ,१९०८ कलम ६ )१ (जे 

अन्वये(  



5.  लांब अंतराच्या खाडी समुद्ात प हण्याची परिानगी )महाराष्ट्र सागरी मंडळ अवर्वयम ,१९९६ च्या 

अर्ीन राहून ) 

6.  जल आलेखन सवे्हक्षण नकाशा विक्री 

7.  भरती -ओह टी पुस्तिका विक्री  

 गृह )राज् र्य उत्पािन शुल्क  (विभाग  ) ५१ सेिा ( 

) अविसूिना क्र.एमआर्यएस-1017 /प्र..क्र 229 /राउशु- 2 ,2८ वडसेंबर ,20२०(. 

१. एफएल-1 मांजूर करणे 

मंुबई विदेशी मद्य वनयम 1953 अंतगधत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून पेय विदेशी मद्य बाहेर काढणे 

ि भारतीय बनािटीचे पेय मद्य विक्री करण्यासाठी व्यापार आवण आयात अनुज्ञप्ती  

२. एफएल /डबु्ल्य- 1 मांजूर करणे 

मंुबई विदेशी मद्य वनयम 1953 अंतगधत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतू न िाईन बाहेर काढणे  

३. एफएल/डबु्ल्य -२  मांजूर करणे 

मंुबई विदेशी मद्य वनयम 1953 अंतगधत िाईनच्या सीलबंद विक्रीकररता अनुज्ञप्ती  

४. एफएल /बीआर- 2 मांजूर करणे 

मंुबई विदेशी मद्य वनयम 1953 अंतगधत  बीअर वकंिा िाईन वकंिा द न्ीचंी सीलबंद स्वरुपात 

विक्रीकररता अनुज्ञप्ती 

५. एफएल-3 मांजूर करणे 

मंुबई विदेशी मद्य वनयम 1953 अंतगधत  भारतीय बनािटीचे विदेशी मद्याची ि परदेशातून आयात 

केलेल्या पेय मद्याची हॉटेल आस्थापनेिर विक्री करण्यासाठी अनुज्ञप्ती  

६. एफएल-4 मांजूर करणे 

मंुबई विदेशी मद्य वनयम 1953 अंतगधत  भारतीय बनािटीचे  विदेशी मद्याची ि परदेशातून आयात 

केलेल्या पेय मद्याची क्लबच्या आस्थापनेिर विक्री करण्यासाठी अनुज्ञप्ती  

७. फॉमड -ई मांजूर करणे  

विशेि परिाना आवण अनुज्ञप्ती वनयम 1952 अंतगधत सौम्य मद्य वकंिा िाईन अथिा द न ा्हीही यांची 

खुली आवण सीलबंद स्वरुपात हॉटेल  /कॅन्टीन  /क्लब च्या आस्थापनेिर  विक्री करण्याकररता 

अनुज्ञप्ती 

८. ई -2 मांजूर करणे  

विशेि परिाना आवण अनुज्ञप्ती वनयम 1952 अंतगधत िाईनच्या विक्रीकररता अनुज्ञप्ती  

९. फामड एम -१ मांजूरी  

मंुबई मळी वनयम १९५५ अंतगधत मळी उत्पादकाने मळी बाळगणे ि विक्री कररताची अनुज्ञप्ती मंजूर 

करणे 

१०. फामड एम -२ अनुज्ञप्ती मांजूरी  

मंुबई मळी वनयम १९५५ अंतगधत मळी उत्पादकाव्यवतररक्त मळी बाळगणे ि िापर करणे कररताची 

अनुज्ञप्ती  

११. फामड एम -३ अनुज्ञप्ती मांजूरी  

मंुबई मळी वनयम १९५५ अंतगधत मळी उत्पादकाव्यवतररक्त मळी बाळगणे ि विक्री करणे कररताची 

अनुज्ञप्ती 

१२. फामड एम -३ ए मांजूर करणे  

मंुबई मळी वनयम १९५५ अंतगधत पशुखाद्याकररता मळी विकत घेणे  ,बाळगणे ि िापर करण्या 

कररताची अनुज्ञप्ती  

१३. फॉमड एमएफ -१ ,मांजूर करणे  

मंुबई म हा फुले वनयम १९५० अंतगधत म हा फुले बाळगण्याकररताची अनुज्ञप्ती 

१४. आरएस -२ मांजूर करणे  

औद्य वगक  ,शैक्षवणक ,औिर्ी ि िैद्यकीय पृथ:करण करण्याकररता शुध्द मद्याकाधचा िापर करणे ,

बाळगण्याकररताची अनुज्ञप्ती  

१५. आरएस -६ अनुज्ञप्ती मांजूरी  

शुध्द मद्याकाधच्या वकरक ळ विक्री करण्याकररताची अनुज्ञप्ती 

१६. आरएस -६ ए अनुज्ञप्ती मांजूरी  

शुध्द मद्याकाधच्या बाटल्या भरण्याकररताची अनुज्ञप्ती 



१७. आरएस -७ अनुज्ञप्ती मांजूरी  

शुध्द मद्याकाधची बंवर्त साठिणूक ि घाऊक विक्री करण्याकररताची अनुज्ञप्ती 

१८. बीआरएल )मार्यक्रोबु्रिरी ( इरािापत्र ि मांजूरी 

महाराष्ट्र  वबअर ि िाईन वनवमती वनयम १९६६ अंतगधत रेस्टॉरंटमधे्य वबअर वनवमधतीकररता अनुज्ञप्ती 

१९. बीआरएल )िार्यनरी (इरािापत्र ि मांजूरी  

महाराष्ट्र  वबअर ि िाईन वनवमधती वनयम १९६६ अंतगधत रेस्टॉरंटमधे्य िाईन वनवमधतीकररता अनुज्ञप्ती 

२०. सीएल /एफएल/वटओडी-३ मांजूर करणे  

मंुबई विदेशी मद्य वनयम १९५३ अंतगधत एफएल -२ अनुज्ञप्ती र्ारण करणाऱ्या व्यक्तीस महाराष्ट्र देशी 

दारु वनयम १९७३ अंतगधत देशी मद्याची सीलबंद बाटल्यांचे वकरक ळ विक्री करण्याकररताची 

अनुज्ञप्ती 

२१. उपर क्त अ .क्र .१ ते २० िर नमूद अनुज्ञप्तीचें तसेच एफएल -२ ि सीएल -३ अनुज्ञप्तीचें नुतनीकरण 

 

२२. फॉमड वडएस -१ मांजूर करणे  

मंुबई विप्रकृत मद्याकध  वनयम १९५९ अन्वये बंर्पत्राअंतगधत भारतामधे्य वनवमधत झालेल्या शुध्द 

मद्याकाधपासून विप्रकृत मद्याकध  तयार करण्याकररता आवण िखारीतून विप्रकृत मद्याकध  विक्री 

करण्याकररताची अनुज्ञप्ती 

२३. “एल ”फॉमध न दंणी  

२४. फॉमड  “के  “नो ांिणी प्रमाणपत्र मांजूरी  

महाराष्ट्र  विदेशी मद्य )आयात ि वनयाधत (वनयम ,१९६३ अंतगधत महाराष्ट्र राज्या व्यवतररक्त इतर 

राज्यातील भारतीय बनािटीचे विदेशी मद्य /वबअर /िाईन उत्पादकांना त्यांच्या बॅ्रन्डची महाराष्ट्र ात विक्री 

करण्याकररता 

२५. राज्यातील मद्यवनमाधणीचें बॅ्रन्ड -लेबल्स मंजूरी 

२६. “एल ”फामड अांतगडत परिेशातील आर्यात मद्यािे बॅ्रन्ड लेबल मांजूरी  

महाराष्ट्र  विदेशी मद्य )आय  ि वनयाधत (वनयम ,१९६३ अंतगधत  

२७. “के ”फामड अांतगडत परराज्यातील आर्यात मद्यािे बॅ्रन्ड लेबल मांजूरी 

महाराष्ट्र  विदेशी मद्य )आयात ि वनयाधत (वनयम ,१९६३ अंतगधत  

२८. अनुज्ञप्तीिे नुतनीकरण 

फामध-I  ,वडएस-१  

२९. पीएलएल अनुज्ञप्तीिे नुतनीकरण 

महाराष्ट्र  मद्याकध  आसिन ि पेय मद्य वनवमधती वनयम १९६६ 

३०. बीआरएल )बु्रव्हरी (अनुप्तीिे नुतनीकरण  

महाराष्ट्र  वबअर आवण िाईन वनवमधती वनयम  ,१९६६  

३१. सीएल -१ अनुज्ञप्तीिे नुतनीकरण  

महाराष्ट्र  देशी दारु वनयम  ,१९७३  

३२. सीएल -२ अनुज्ञप्तीिे नुतनीकरण  

महाराष्ट्र  देशी दारु वनयम  ,१९७३  

३३. तातु्परती एक वदिसीय अनुज्ञप्ती जागेची न दंणी 

३४. फामड -एफएल-४-ए  

)विशेि कायधक्रमाकररता देण्यात येणारी तातु्परती अनुज्ञप्ती(  

३५. फामड एम -४ मांजूर करणे  

मंुबई मळी वनयम १९५५ अंतगधत मळी आयात करण्याकररताची अनुज्ञप्ती 

३६. फामड एम -५ मांजूर करणे  

मंुबई मळी वनयम १९५५ अंतगधत मळी वनयाधत करण्याकररताची अनुज्ञप्ती 

३७. सीएल -३ अनुज्ञप्ती ांिे स्थलाांतर  

)मंुबई शहर ि मंुबई उपनगर वजले्ह िगळून (महाराष्ट्र देशी मद्य वनयम १९७३ अंतगधत  

३८. एफएल -२ अनुज्ञप्ती ांिे स्थलाांतर  

)मंुबई शहर ि मंुबई उपनगर वजले्ह िगळून (मंुबई विदेशी मद्यवनयम १९५३ अंतगधत  

३९. सीएल -३/एफएल-२ अनुज्ञप्तीचे एका नािािरुन दुसऱ्या नािािर िगध /हिांतरण करणे 



४०. सीएल -३/एफएल-२ अनुज्ञप्ती ांमधे्य भागीदार घेणे /िगळणे   

४१. फामड -एफएल-एक्स-सी  

मंुबई विदेशी मद्य वनयम ,1953 अंतगधत महाराष्ट्र  राज्यात विदेशी मद्य आवण देशी मद्य खरेदी  ,बाळगणे ,

िाहतूक आवण वपण्याकरीता िाविधक अथिा आजीिन परिाना मंजूर करणे. 

४२. फामड -एफएल-ए फ 

मंुबई विदेशी मद्य वनयम ,1953 अंतगधत महाराष्ट्र  राज्यात विदेशी मद्य खरेदी  ,बाळगणे ,िाहतूक आवण 

वपण्याकरीता एक वदिसीय परिाना मंजूर करणे.  

४३. फामड-सीएल -सी  

मंुबई विदेशी मद्य वनयम ,1953 अंतगधत महाराष्ट्र  राज्यात देशी मद्याची खरेदी  ,बाळगणे ,िाहतुक 

आवण वपण्याकरीता एक वदिसीय परिाना मंजूर करणे  

४४. िाहतूक पास मांजूरी 

फामध II )बंवर्त मद्याकध िाहतूक (मंुबई शुध्द मद्याकध )बंवर्त िाहतूक (वनयम ,१९५१  

४५. िाहतूक पास मांजूरी 

फामड PL-XI )वििेशी मद्य  िाहतूक( महाराष्ट्र  मद्याकध  आसिन ि पेय मद्य वनवमधती वनयम  ,१९६६  

४६. िाहतूक पास मांजूरी 

फामड BR-IX )वबअर िाहतूक( महाराष्ट्र  वबयर आवण िाईन वनवमधती वनयम  ,१९६६  

४७. िाहतूक पास मांजूरी 

फामड CL-VI )िेशी मद्य वनवमडतीसाठी मद्याकड  िाहतूक( महाराष्ट्र  देशी मद्य वनयम  ,१९७३  

४८. िाहतूक पास मांजूरी 

फामड CL-XIV )िेशी मद्य िाहतूक( महाराष्ट्र  देशी मद्य वनयम  ,१९७३  

४9. आर्यात परिाना मांजूरी Form B 

)दत्त शुल्क आयात विदेशी मद्याचा आयात परिाना (महाराष्ट्र विदेशी मद्य )आायत ि वनयाधत  (वनयम 

१९६३ 

50. वनर्याडत परिाना मांजूरी Form B 

)परिेशातील वनर्याडतीकररता ( )भारतीय  बनािटीच्या विदेशी मद्याच्या बंर्पत्राखाली िाहतूक /

बंर्पत्राखाली वनयाधतीसाठी परिाना (महाराष्ट्र भारतीय बनािटीचे विदेशी मद्य )बंर्पत्राखाली िाहतूक 

आवण वनयाधत वनयम १९६८ ) 

51. वनर्याडत परिाना मांजूरी फॉमड - I  

)परराज्यातील वनर्याडतीकररता ( महाराष्ट्र  विदेशी मद्य )आयात ि वनयाधत (वनयम १९६३  

 पररिहन )14 सेिा ( ) अविसूिना क्र .एमआर्यएस- ०२15/प्र ..क्र 31  /परर-4 , विनाांक 27 जुलै , 2015( 

1.  वशकाउ अनुज्ञप्ती जारी करणे 

2.  पक्की  अनुज्ञप्ती जारी करणे 

3.  अनुज्ञप्ती नुतनीकरण करणे 

4.  दुय्यम  अनुज्ञप्ती जारी करणे 

5.  दुय्यम िाहन न दंणी प्रमाणपत्र जारी करणे 

6.  तातु्परते न दंणी प्रमाणपत्र जारी करणे 

7.  निीन िाहन न दंणी करणे आवण न दंणी प्रमाणपत्र जारी करणे  

8.  िाहनांच्या  हिांतरणाची न दं करणे 

9.  िाहन मालकाच्या मृतु्यनंतर िाहनांच्या हिांतरणाची न दं  करणे 

10.  िाहन हिांतरणासाठी ना -हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे  

11.  िाहन पत्ता बदलण्यासाठी ना -हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे  

12.  भाडे खरेदी/गहाण करार न दं रद्द करणे   

13.  इतर राज्यातून आलेल्या िाहनांना न दंणी क्रमांक जारी करणे 

14.  भाडे खरेदी  /गहाण करार न दं  करणे  

 महसूल ि िन विभाग  ) एकूण ६६ सेिा  (  



 )महसूल ) ( 20 सेिा  ( 

) पत्र क्र .सांवकणड- 2021 /प्र..क्र 25 /म- 6  ,विनाांक 1 7  नोव्हेंबर ,20२१ नुसार(. 

1.  िय ,राष्ट्र ीयत्व आवण अवर्िास प्रमाणपत्र    

2.  जातीचे प्रमाणपत्र   

3.  उत्पन्न प्रमाणपत्र  

4.  नॉन वक्रमीलेअर प्रमाणपत्र 

5.  तातु्परता रवहिास प्रमाणपत्र  

6.  जे्यष्ठ नागररक प्रमाणपत्र 

7.  ऐपतीचा दाखला  

8.  सांसृ्कवतक कायधक्रम परिाना   

9.  अवर्कार अवभलेखाची प्रमावणत प्रत  

10.  अल्पभू -र्ारक दाखला  

11.  भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला  

12.  शेतकरी असल्याचा दाखला  

13.  ड गंर /दुगधम के्षत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र   

14.  प्रवतज्ञापत्र साक्षांवकत करणे  

1५. उद्य जकांना महाराष्ट्र  जमीन महसूल संवहता 1966 च्या कलम 44 (अ  (च्या तरतूदीनुसार परस्पर 

औद्य वगक िापर सुरु करणे  शक्य व्हािे  ,त्याकरीता आिश्यक अवर्कृत मावहती तातडीने उपलब्ध 

करून देणे.  

६1.  औद्य वगक प्रय जनाथध जमीन ख दण्याची परिानगी  )गौण खवनक उत्खनन (  

७1.  औद्य वगक प्रय जनाथध जमीन िापरण्याकामे वबगर अवर्सूवचत िृक्ष त ड परिानगी. 

८1.  महाराष्ट्र  जमीन महसूल संवहता ,1966 च्या कलम 42-अ )1 ) (अ (अन्वये भ गिटादार िगध- 1 या 

र्ारणावर्काराच्या जवमनीसंदभाधत वनय जन प्रावर्कारणाकडून प्रिाि प्राप्त झाल्यानंतर अजाांतगधत 

जवमनीचा िगध  ,जवमनीचा भ गिटादार ि त्यािरील भार इ .चे विवनविती प्रमाणपत्र देणे.  

९1.  महाराष्ट्र  जमीन महसूल संवहता ,1966 च्या कलम 42-अ )1 ) (ब (अन्वये राज्यात अंमलात असलेले 

शेतजमीन ि कुळिवहिाट अवर्वनयम ,विविर् ितन अवर्वनयम आवण महाराष्ट्र शेतजमीन )जमीन 

र्ारणेची कमाल मयाधदा (अवर्वनयम , 1961 या अवर्वनयमानुसार िाटप केलेल्या भ गिटादार िगध 2 

या र्ारणावर्काराच्या जवमनीकरीता भ गिटादाराचा पररपूणध अजध प्राप्त झाल्यापासून विकास 

परिानगी वमळविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे. 

२०. महाराष्ट्र  जमीन महसूल संवहता ,1966 च्या कलम 42-अ अन्वये संबंवर्त व्यक्तीने प्राप्त केलेल्या 

विकास परिानगीच्या अनुिंगाने अशा व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या लेखी मावहतीच्या आर्ारे आवण 

कलम 47 अ मधे्य नमूद केलेल्या दराने रुपांतरण कराचा आवण त्याबद्दलचा अकृविक आकारणीचा 

भरणा केल्यािर संबंवर्त व्यक्तीला विवहत मधे्यनमुन्या सनद देणे.  

 भुवम अवभलेख विभागाच्या सेिा  एकूण )२० सेिा( पत्र वि.4 ऑगस्ट ,2016 

1. नक्कल पुरविणे 

अ) वमळकत पवत्रका 

2. वमळकत पवत्रका मंुबई उपनगर वजल्हा  ,के्षत्र पडताळणी करून  

3. वटपण  ,के्षत्रबुक ,प्रवतबुक शेतपुिक जबाब ,फाळणी ,काटे फाळणी ,वह .फॉ नं . 4  ,आकारफ ड ,

स्कीम उतारा ,आकारबंद ,गट नकाशा ,म जणी नकाशा ,क.जा.प. ,  चौकशी न दंिही इ  .अवभलेख  

4. अपील वनणधयाच्या नकला 

5. म जणी प्रकरणे. 

(i) अवततातडी प्रकरणे 

6. (ii) तातडी प्रकरणे 

7. (iii) सार्ी प्रकरणे 

८. (iv) अवत अवत तातडी प्रकरणे 



९. (a)  म जणी पूणध झाल्यानंतर म जणी नकाशाची "क" प्रत देणे. 

१०. आकारफोड  /कजाप  तर्यार करणे.  

प टवहस्सा म जणीनंतर पररपूणध प्रकरणांमधे्य आकारफ ड मंजूर करणे. 

१1.  बीन शेती म जणी प्रकरण वनकाली झाल्यानंतर पररपूणध प्रकरणामधे्य क  .जा .प .तयार करून मंजूर 

करणे.  

२1.  फेरफार नो ांिी 

वििादग्रि नसल्यास 

३1.  दुिा तुटलेली असल्यास फेरफाराबाबत वनणधय घेणे. 

1४. रिा  ,रिा सेट बँक  ,ररजिेशन याबाबत संबंवर्त प्रावर्कारणाला जागा हिांतररत केलेल्या प्रकरणी 

संबंवर्तांच्या नािे वमळकत प्रवतकेत न दं घेणे ) .प्रकरणी महानगरपावलका  /सक्षम प्रावर्कारी यांनी 

ताबा पािती ि संपूणध गदपत्रांसहका नामांतरासाठी प्रकरण पाठविल्यास (  

५1.  वििादग्रि असल्यास 

६1.  वमळकत पवत्रकेची प टविभागणी करून वमळकत पवत्रका स्वतंत्र करणे 

याबाबत प टवहस्सा म जणी पूणध झालेल्या वदिसापासून 

(अ) वजल्हावर्कारी यांनी आदेवशत केलेल्या के्षत्रात तफाित येत नसल्यास प टवहस्सा 

म जणी झाल्यापासून स्वतंत्र वमळकत पवत्रका तयार करणे. 

७1.  (ब)वजल्हावर्कारी यांनी आदेवशत केलेल्या प टवहस्सा के्षत्रात तफाित येत आहे  ,मात्र मूळ नगर 

भूमापनाच्या के्षत्रात फरक नाही ,अशा प्रकरणी वजल्हावर्कारी यांनी फेरमान्यता वदल्यानंतर 

स्वतंत्र वम .पवत्रका उघडणे.  

८1.  भूसंपादनामधे्य रिा  ,रिा सेट बँक ,ररजिेशधन याबाबत शासन  /संबंवर्त प्रावर्कारी यांचे नािे स्वतंत्र 

वमळकत पवत्रका तयार करणे.  

(अ) ज्या वठकाणी मूळ नगर भूमापनाच्या के्षत्रात फरक पडत नाही  ,अशा बाबतीत सक्षम 

प्रावर्कारांचा अंवतम आदेश झाल्यानंतर वमळकत पवत्रका स्वतंत्र तयार करणे.  

९1.  (ब)हिांतरण के्षत्रात फरक पडत असल्यास सक्षम प्रावर्काऱ्याच्या फेर अंवतम आदेशानंतर 

२०. दुरुिीसह अद्ययाित नकाशा तयार करणेबाबत )प टवहस्सा ,सावमलीकरण ,भूसंपादन  ,रिा सेट 

बॅक इत्यावदमुळे नकाशात ह णारे बदल (सक्षम प्रावर्काऱ्यांने मंजूरीचे अंवतम आदेश वदल्यानंतर.  

 महसूल ि िन विभाग  )नो ांिणी ि मुद्ाांक शुल्क ) (1 ५ सेिा  (  

) शासन वनणडर्य .क्र.मलोह - 2015/447 /प्र..क्र 173 /म- 1 ,14 जुलै ,2015( 

1.  दि न दंणी करणे 

प्रकार १ - थेट प्राप्त  

प्रकार २ - मैत्री कक्षाकडून प्राप्त संदभध  

२. संगणीकृत प्रणालीमधे्य नादिाच्या सूचीची प्रमावणत नक्कल देणे 

3.  दिाची प्रमावणत नक्कल देणे. 

4.  श र् उपलब्ध करणे  

5.  न टीस ऑफ इंवटमेशन फाईल करून देणे. 

6.  मुद्ांक शुल्क भरण्याचे प्रय जनाथध मूल्यांकन अहिाल देणे 

7.  दि न दंणी संदभाधत गृहभेट देणे 

8.  विशेि कुलमुखत्यारपत्राचे अवर्प्रमाणन करून देणे 

9.  सह वजल्हावनबंर्क कायाधलयात न दंणी झालेल्या दिाची /त्या दिाच्या सूचीची प्रमावणत नक्कल 

देणे  

10.  दि न दंणी न केलेल्या प्रकरणांमधे्य , ई -पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या न दंणी फी चा परतािा  

11.  मृतु्यपत्राचा सीलबंद लख टा जमा करणे ,परत घेणे ि उघडणे  

12.  विशेि वििाह कायदा,1954 अन्वये वििाह संपन्न करणे 

13.  वििाह प्रमाणपत्राच्या प्रमावणत नकला देणे 

14.  इतर पद्धतीने अग दरच झालेल्या वििाहाची विशेि कायदा ,1954 अंतगधत न दणी करणे 

१५. दिाचे अवभवनणधय करणे 



प्रकार -१ - मुद्ांक वजल्हावर्कारी यांचेकडे थेट दाखल अजध )कागदपत्रांची पूतधता झालेपासून) (मंुबई 

शहर ि उपनगर वजल्ह्ांकररता(  

प्रकार -२- सह वजल्हा वनबंर्क तथा मुद्ांक वजल्हावर्कारी यांचेकडे थेट दाखल अजध )मंुबई शहर ि 

उपनगर वजल्ह्ांव्यवतररक्त(  

प्रकार -३- मैत्री कक्षाकड ाून प्राप्त )कागदपत्रांची पूतधता झाल्यापासून) (मंुबई शहर ि मंुबई 

उपनगर वजल्ह्ांकररता(  

प्रकार-४ - मैत्री कक्षाकडून प्राप्त )कागदपत्रांची पूतधता झाल्यापासून) (मंुबई शहर ि मंुबई उपनगर 

वजल्ह्ांव्यवतररक्त(  

 महसूल ि िन विभाग  )िने  ) ( 1१ सेिा ( 

) अविसूिना क्र .एफएसटी - ०२/15 /प्र..क्र 85 /फ- 4  ,विनाांक 20 जुलै , 2015( 

1.  तेंदुपाने कंत्राटदार /उत्पादक यांची न दंणी करणे   

2.  बांबू पूरविणेसाठी निीन बुरड कामगारांची न दंणी करणे  

3.  िन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे झालेल्या पशु नुकसानीची नुकसानभरपाई मंजुर करणे  

4.  िन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती जखमी वकंिा मृत झाल्यास आवथधक सहाय्य मंजुर करणे  

5.  िन्यजीि के्षत्रात पयधटन हंगामात फ टाग्रावफसाठी परिानगी  )िृत्त िर(   

6.  िन्यजीि के्षत्रात पयधटन हंगामात फ टाग्रावफसाठी परिानगी )एकापेक्षा अवर्क िृत्तांसाठी(   

7.  िन्याप्राण्यांच्या हानीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीकरीता नुकसानभरपाई मंजुर करणे  

8.  अनुज्ञप्ती प्रावर्कारी यांनी आरावगरणी परिाना नुतनीकरणाबाबत घेतलेला वनणधय कळविणे  

9.  महाराष्ट्र  िृक्षत ड )विवनयमन (अवर्वनयम 1964 नुसार संपूणध दिऐिजांसह अजध प्राप्तीनंतर िृक्ष 

अवर्कारी यांनी अनुसूवचत जमातीच्या भ गिटादारांच्या मालकीच्या  िृक्षत डीसाठी परिानगी 

देण्याबाबत घेतलेला वनणधय कळविणे.  

10.  महाराष्ट्र  िृक्षत ड )विवनयमन (अवर्वनयम 1964 नुसार संपूणध दिऐिजांसह अजध प्राप्तीनंतर िृक्ष 

अवर्कारी यांनी वबगर आवदिासी अजधदारास िृक्षत डीसाठी परिानगी देण्याबाबत घेतलेला वनणधय 

कळविणे.  

 ) अविसूिना क्र .एफएसटी - ०२/15 /प्र..क्र 85 /फ- 4  ,विनाांक ०३ मािड , 201 ७( 

11. महाराष्ट्र  िन वनयम 2014 मर्ील तरतूदीस अनुसरुन पात्र व्यक्तीनंा िाहतूक परिाना जारी करणे.  

 कृवि ,पशुसांििडन,िुग्धव्यिसार्य ि मत्स्यव्यिसार्य विभाग  )एकूण ४५ सेिा  (  

 कृवि  ,कृवि आरु्यक्त  )२५ सेिा ) 

) आरु्यक्त  ,कृवि र्याांिी अविसूिना क्र .कृआ/ 2015 /प्र..क्र 146 /लोसेहअ / 1  ,विनाांक 10 जुलै , 2015( 

1.  मृद ि जल नमुना तपासणी 

2.  लागिड सावहत्य आयात करण्यासाठी उत्पादक प्रमाणपत्र देणे. 

3.  कृवि ििंूच्या वनयाधतीसाठी फायट सॅवनटर ी 

4.  APEDA च्या GRAPENET प्रणालीद्वारे युर वपयन युवनयनला वनयाधतीकरण्यासाठी द्ाक्षशेत 

प्रमाणपत्राची न दंणी आवण  /नुतनीकरण )ऑनलाईन(  

5.  APEDA च्या MANGONET प्रणालीद्वारे युर वपयन युवनयनला वनयाधतीकरण्यासाठी आंबाशेत 

प्रमाणपत्राची न दंणी आवण  /नुतनीकरण )ऑनलाईन(  

6.  APEDA च्या ANARNET प्रणालीद्वारे युर वपयन युवनयनला वनयाधतीकरण्यासाठी अंनारशेती 

प्रमाणपत्राची न दंणी आवण  /नुतनीकरण )ऑनलाईन(  

7.  फळझाडांची ग्राफ्ट /र पे विक्रसाठी परिाना  

8.  वबयाणे नमुना चाचणी 

9.  खते  नमुना  चाचणी 

10.  वकटकनाशके नमुना चाचणी 

11.  वकटकनाशके उिधररत अंश तपासणी 

12.  वबयाणे  व्यापार सुरु ठेिण्यासाठी परिाना देणे  )राज्यिरीय (  



13.  खतेवनमाधता   /विके्रता व्यापार सुरु  ठेिण्यासाठी परिाना देणे  )राज्यिरीय (  

14.  वकटकनाशके वनमाधता  /विके्रता व्यापार सुरु  

15.  सूक्ष्मवसंचन संच )वठबक/तुिर (उत्पादक न दंणी  

१६. कृवि यांवत्रकीकरण )ऑनलाईन(  

 कृवि )विद्यापीठ(  

17. दुबार पदिी  /पदवु्यत्तर प्रमाणपत्र  

18. दुबार पदिी  /पदवु्यत्तर गुणपत्रक 

19. दुबार तातु्परते उत्तीण प्रमाणपत्र 

20. दुबार कृवि तंत्र पदविका  )द न ििे मराठी माध्यम अभ्यासक्रम प्रमाणपत्र (  

21. दुबार कृवि तंत्रज्ञान पदविका  )तीन ििे अर्ध इंग्रजी माध्यम अभ्यासक्रम  (प्रमाणपत्र  

22. दुबार कृवि तंत्रज्ञान पदविका  )द न ििे मराठी माध्यम अभ्यासक्रम  प्रमाणपत्र  (गुणपत्रक  

23. दुबार कृवि तंत्रज्ञान पदविका  )तीन ििे अर्ध इंग्रजी माध्यम अभ्यासक्रम  (गुणपत्रक  

24. दुबार माळी प्रवशक्षण प्रमाणपत्र 

२५. दुबार स्थलांतर प्रमाणपत्र 

 कृवि ,पशुसांििडन,िुग्धव्यिसार्य ि म त्स्यव्यिसार्य विभाग   )पिुम  )  (एकूण २० सेिा (  

)पशुसांििडन १४ सेिा(  

)शा सन वनणडर्य .क्र .सांकीणड- 2611 /प्र..क्र 130/2014 /पिुम- 17  ,विनाांक 13 जुलै , 2015( 

1.  आर ग्य तपासणी ि दाखला देणे 

2.  पशुसंिर्धन विभागात कायधरत असलेल्या अंडी उबिणी कें द् , कुक्कट विकास गट ि कुक्कटपालनाचे 

लाभाथींना प्रवशक्षण देणे 

3.  इचु्छक बेर जगार तरूण /व्यक्तीनंा स्वयंर जगारविियक प्रवशक्षण देणे  

 )शासन वनणडर्य क्र.सांकीणड-२६११/प्र.१३०.क्र/पिुम-१७ ,विनाांक १४ ऑगस्ट ,२०१९(  

4.  िंध्यत्व वनिारण वशबीराचे आय जन 

5.  खच्चीकरण वशबीराचे आय जन 

6.  गभधर्ारणा तपासणी वशबीराचे आय जन 

7.  ग वचड ग माशा वनमुधलन वशबीराचे आय जन 

8.  जंतनाशक औिर् पचार वशबीराचे आय जन 

9.  सांसवगधक गभधपात )बु्रसेल सीस (र गप्रवतबंर्क लसीकरण  

10. क बंड्ांमर्ील सालम नेल वसस र ग तपासणी 

११. पेट शॉप लायसन्स 

१२. डॉग वब्रडर लायसन्स 

१३. िाहतुक प्रमाणपत्र )Transport certificate) 

14. जनािरांची टु्यबर कु्यल सीस )टी.बी(. , ज न्स वडसीज )जे.डी (.ि सांसवगधक गभधपात )बु्रसेल सीस (

र गांसाठी तपासणी  

 मत्स्यव्यिसार्य विभाग  )०६ सेिा ) 

1५. मासेमार नौकांचे ऑनलाइन पद्धतीने न दंणी 

1६. मस्तच्छमार नौकांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने मासेमारी परिाना 

1७. तार प रिाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन वतकीट वितरण 

1८. मस्तच्छमारांसाठी मासेमारी परिाना 



1९. मस्तच्छमार संस्थांची  ऑनलाइन पद्धतीने न दंणी 

२०. ऑनलाइन रवजस्टर ेशन ऑफ अक्वाकल्हचर पाँड ि वफश सीड सेंटर 

 नगरविकास विभाग    )एकूण ५२ सेिा ( 

 

 नगरविकास - २   )सेिा - 15 ( 

) शासन वनणडर्य .क्र.एमसीओ- 2015 /प्र..क्र 189  /नवि- 1४  ,विनाांक २३ जून ,२०१५(  

 

1.  जन्म प्रमाणपत्र देणे  

2.  मृतु्य प्रमाणपत्र देणे 

3.  वििाह न दंणी प्रमाणपत्र देणे 

4. मालमत्ता कर उतारा देणे 

5. थकबाकी नसल्याचा दाखल देणे 

6. अ)  दिऐिजाच्या आर्ारे मालमत्ता हिांतरण न दं प्रमाणपत्र देणे 

  ब   (िारसा हक्काने मालमत्ता हिांतरण न दं प्रमाणपत्र देणे  

7.  झ न दाखला देणे 

8.  भाग नकाशा देणे 

9.  बांर्काम परिाना देणे 

10.  ज ते प्रमाणपत्र 

11.  भ गिटा प्रमाणपत्र देणे 

12. नळज डणी देणे 

13. जलवन :सारण ज डणी देणे  

14. अविशमन ना -हरकत दाखला देणे  )महानगरपावलकेकरीता(  

15.  अविशमन अंवतम ना -हरकत दाखला देणे )महानगरपावलकेकरीता(  

 

 नगर विकास विभाग ,( ३७ सेिा  ) (शासन वनणडर्य क्र  .सांवकणड- 2015 /प्र..क्र 398 /नवि- 20  ,विनाांक 

०4 /9० /२० 17 ि विनाांक २६ /०८/२०१९(.  

1.  नव्याने कर आकारणी 

2.  पुन :कर आकारणी  

3.  कराचे मागणी पत्र तयार करणे 

4.  करमाफी वमळणे 

5.  रवहिासी नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट वमळणे 

6.  स्वयंमुल्यांकन 

7.  आके्षप न दंविणे 

8.  उप विभागामधे्य  मालमत्ता विभाजन 

9.  मालमत्ता पाडणे ि पुन :बांर्णी आकारणी 

10.  मालकी हक्कात बदल करणे 

11.  नळज डणी आकारामधे्य बदल करणे 

12. तातु्परते  /कायमस्वरुपी नळज डणी खंवडत करणे  

13.  पुन :ज डणी करणे  

14.  िापरामधे्य बदल करणे 



15.  पाणी देयक तयार करणे 

16.  पं्लबर परिाना 

1७. पं्लबर परिाना नुतनीकरण करणे 

18. थकबाकी नसल्याचा दाखला 

19. नादुरुि मीटर तक्रार करणे 

20. अनवर्कृत नळ ज डणी तक्रार करणे 

21. पाण्याची दबाि क्षमता तक्रार 

22. पाण्याची गुणित्ता तक्रार 

23. व्यापार  /व्यिसाय  /साठा करणेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र  

24. मंडपासाठी ना -हरकत प्रमाणपत्र देणे  

२५. निीन परिाना वमळणे 

२६. परिान्याचे नुतणीकरण 

२७. परिाना हिांतरण 

२८. परिाना दुय्यम प्रत 

२९. व्यिसायाचे नाि बदलणे 

३०. व्यिसाय बदलणे 

३१. परिाना /भागीदाराचे नाि बदलणे  

३२. भागीदारांच्या संखे्त बदल )िाढ/कमी(  

३३. परिाना रद्द करणे 

३४. कालबा् परिानासाठी नुतणीकरण सूचना 

 शासन वनणधय क्र-संवकणध .201९क्र..प्र/ १८०-नवि/20२०२१/०१/वद.२९ , 

३५. निीन जावहरात आकाशवचन् परिाना ि नुतनीकरण 

३६. नीिन वसनेमा वचत्रीकरण ि परिाना नुतनीकरण 

३७. व्यिसाय परिाना स्वयंनुतनीकरण 

 वििी ि न्यार्य विभाग   )एकूण ४ सेिा  (  

) अविसूिना क्र .ईएसटी- 2015/1560  /का.िोन ,विनाांक 10 जुलै , 2015 ( 

1.  राज्य विवर्सेिा प्रावर्करणाने द्याियाचे कायदेविियक म फत सहाय्य 

2.  महाराष्ट्र  सािधजवनक विश्वि व्यिस्था अवर्वनयमाच्या तरतुदीनुंसार सािधजवनक विश्वि व्यिस्थांची 

न दंणी )एक (मंुबईमधे्य )द न (इतर वजल्ह्ांमधे्य 

3.  भागीदारी संस्था अवर्वनयम ,1952 अन्वये भागीदारी संस्थेची न दंणी )एक (मंुबईमधे्य )द न (

औरंगाबाद ,नागपूर ि पुणे येथे.  

 )अवर्सूचना क्र .ईएसटी- 2015/1560 /का.द न ,वदनांक ०२ ऑगस्ट , 201७ ( 

४. संस्था न दंणी अवर्वनयम १८६० च्या कलम -३ अनुसार संस्था न दंणी करण्याकरीता शासनास अजध 

सादर करणे. 

 ग्राम विकास  विभाग ) एकूण ०७ सेिा (  

) अविसूिना क्र .आरटीएस- 201८ /प्र.१४५.क्र/.आस्था 5  ,विनाांक २1 फेबु्रिारी , ९201(  

1. जन्म न दं दाखला  

2. मृतू्य न दं दाखला  

3. वििाह न दं दाखला  

4. दाररद्य रेिेखालील असल्याचा दाखला  



5. ग्रामपंचायत येणेबाकी नसल्याचा दाखला 

6. नमुना 8 चा उतारा   

7. वनरार्ार असल्याचा  दाखला 

 मृि ि जलसांिारण विभाग )एकूण ०८ सेिा( 

) शासन वनणडर्य क्र .सांकीणड-२०१८/प्र.४९.क्र/जल-१७ ,विनाांक ३० ऑक्टोबर ,२०१८.(  

1. पाणी िापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजूरी देणे. 

2. पाणी िापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे. 

3. वबगर वसंचन पाणी पट्टी थकबाकी दाखला देणे. 

4. पाणी पट्टी देयक तक्रार वनिारण करणे. 

5. लाभके्षत्राचा दाखला देणे. 

6. ग्रामपंचायत  ,वजल्हा पररिद ,नगरपररिद ,नगर पंचायत ,कटक मंडळे (Cantonment Board) 

यांना घरगुती पाणी िापर परिाना 

7. महानगरपावलका  ,खाजगी विकासक ,विशेि नगर विकास प्रकल्प यांना घरुगुती/औद्य वगक पाणी 

िापर परिाना देणे  

8. औद्य वगेक प्रय जनासाठी पाणी िापर परिाना देणे. 

 अन्न नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण विभाग   )एकूण १६ सेिा (  

) अविसूिना क्र .सांकीणड- 1014/1306 /प्र..क्र 176 /नापु- 12  ,विनाांक 14 ऑक्टोबर , 2015 ि वि .२२ जून , 

२०१६( 

1. निीन वशर्ापवत्रका मागणी 

2. i) वशर्ापवत्रकेतील नािात दुरूिी. 

ii) वशघापवत्रकेत नािे समाविष्ट् करणे/नािे िाढविणे. 

iii) वशर्ापवत्रकेत नाि कमी करणे. 

iv) वशर्ापवत्रकेिरील पत्ता बदल करणे. 

3. i) दुय्यय्यम वशर्ापवत्रका )खराब/फाटलेली  इ.(. 

ii) दुय्यम वशर्ापवत्रका )गहाळ वशर्ापवत्रका(  

4. निीन रािभाि दुकानाची मंजूरी 

5. रािभाि दुकानाच्या परिान्याचे नुतनीकरण 

6. वकरक ळ रॉकेल विक्री परिाने 

7. वकरक ळ रॉकेल विक्री परिान्याचे नुतनीकरण 

 ) अविसूिना क्र .सांकीणड- 1014/1306 /प्र..क्र 176 /नापु- 12  ,विनाांक 31 ऑगस्ट ,2016 ,वि.२० सप्टेंबर ,

२०१६ (  

८. िजन -मापे उत्पादकांना परिाना  

९. िजन -मापे उत्पादकांना परिाना नुतनीकरण  

१०. िजन -मापे विक्रत्यांना परिाना  

११. िजन -मापे विक्रत्यांना परिाना नुतनीकरण  

१२ िजन -मापे दुरुिकांना परिाना  

१३. िजन -मापे दुरुिक परिाना नुतनीकरण  

१४. आिेवष्ट्त ििंुचे उत्पादक  /आिेष्ट्क यांची न दंणी  

१५. नामवनदेशन न दंणी प्रमाणपत्र 

 )अविसूिना क्र.सांकीणड- 1014/1306 /प्र..क्र 176 /नापु- 12  ,विनाांक 25 ऑक्टोबर ,2016( 

१६. िैर्मापन शास्त्र अवर्वनयम ,2009 अंतगधत िजन ि मापे यांचे मुद्ांकन  ,पडताळणी ि प्रमाणपत्र देणे.  

 गृहवनमाडण विभाग   )एकूण १2 सेिा )  

) पत्र क्र  .सांकीणड -201८ /प्र..क्र २२७ /प्रशा- 1  ,विनाांक 2 ५ नोव्हेंबर  ,२०२१(  



 झोपडपट्टी पुनिडसन प्राविकरण 

1.  िारस हिांतरण विियक सेिा 

2.  भ गिटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर 10 ििाांनी स दवनका हंिांतरण विियक सेिा 

3.  झ पडपट्टी पुनिधसन य जनेतील सहकारी गृहवनमाधण संस्थांची न दंणी विियक सेिा  

 महाराष्ट्र  गृहवनमाडण ि के्षत्रविकास प्राविकरण 

4.  वनिासी सदवनका /भूखंड भ गिटाबद्दल )हिांतरण(  

5.  अवनिासी सदवनका /भूखंड भ गिटाबद्दल )हिांतरण(  

6.  वनिासी सदवनका /भूखंड वनयवमतीकरण  

7.  अवनिासी सदवनका /भूखंड वनयवमतीकरण  

8.  थकबाकीबाबतचे ना -देय प्रमाणपत्र  

9.  सदवनका /भूखंड/व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेिण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र  

10.  सदवनका /व्यापारी गाळा विक्री परिानगी  

11.  भूखंड विक्री परिानगी 

12.  भूखंडाची उिधररत खरेदी वकंमत  )बी.पी.पी (.कजाधची थकबाकी भरणा पत्र  

13.  सदवनकेची उिधररत भाडे खरेदी हप्ता  )एच.पी.एस.भरणा पत्र(  

14.  सदवनका /भूखंड/व्यापारी गाळयांच्या निीतील कागदपत्रांच्या प्रमावण त प्रती 

15.  वनिासी सदवनका भाडे तत्त्वािर देण्यास ना -हरकत प्रमाणपत्र देणे  

 मुांबई इमारत िुरूस्ती ि पुनिडसन मांडळ 

16.  वनिासी सदवनका /भूखंड भ गिटाबद्दल )हिांतरण(  

17.  अवनिासी सदवनका /भूखंड भ गिटाबद्दल )हिांतरण(  

18.  वनिासी सदवनका /भूखंड वनयवमतीकरण  

19.  अवनिासी सदवनका /भूखंड वनयवमतीकरण  

 अप्पर वजल्हाविकारी  )अवतक्रमण/वनष्कासन (पूिड/पविम उपनगरे  

२०. पररवशष्ट् -२ मधे्य अपात्र ठरलेल्या झ पडीर्ारकांनी सादर केलेल्या ज डपत्र -३ वकंिा ज डपत्र -४ िर 

वनणधय घेणे  

२१. शासन वनणधय वद .१६/०५/२०१८ नुसार सुशुल्क पुनिसनासाठी  झ पडीर्ारकांनी सादर केलेल्या 

ज डपत्र ३ -अ वकंिा ज डपत्र ४ -अ िर वनणधय घेणे. 

 मवहला ि बाल विकास विभाग ) एकूण ०८ सेिा( 

 ) अविसूिना क्र.आस्था -२०१८/प्र.१४५.क्र/का-१६ ,२०.वि ऑगस्ट , २०१९ ( 

1.  अंगणिाड्ांमधे्य गर दर मवहलांची नाि न दंणी करणे 

2.  ० 6 मवहने ते 3 ििाांपयांतच्या मुलांची अंगणिाडीत न दंणी करणे 

3.  ० 3 ते 6  ििाांपयांतच्या मुलांची अंगणिाडीत न दंणी करणे.  

४. सबला य जनेअंतगधत वकश री मुलीचें न दंणीकरण 

५. वकश री शक्ती य जनेतंगधत मुलीचें न दंणीकरण 

६. न करी करणाऱ्या मवहलांचे िसवतगृह स्थापन करण्यासाठी स्वयंसेिी संघटनांची कें द् सरकारला 

वशफारस करणे. 

७. बालसंग पन संस्था /वनरीक्षण गृहे यांमधे्य बालकांना दाखल करुन घेणे  

८. वपवडत मवहलांना आर्ार गृहात दाखल करुन घेणे 

 कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग  ) एकूण ०२ सेिा ( 

) पत्र क्र .कौविउ- 2015 /प्र..क्र 238  /रोस्वरो- 1  ,विनाांक 3 जुलै , 2015 नुसार( 

1.  र जगार इचु्छकांची न दंणी  )उमेदिार (  

2.  वनय क्त्ांची न दंणी  



 अल्पसांख्याक विकास विभाग ) एकूण ०१ सेिा (  

) अविसूिना क्र .अशैसां 2015 /प्र ..क्र 199 /का- 5  ,विनाांक 23 जुलै , 2015( 

1.  भारतीय संविर्ानाच्या अनुचे्छद ३० )१ (अनुसार अल्पसंख्ाक शैक्षवणक संस्था स्थापन करुन चालवित 

असलेल्या टर स्ट/कंपनी/फमध/स सायटी यांना र्ावमधक/भाविक अल्पसंख्ाक दजाध प्रदान करणे  

 उद्योग ,उजाड ि कामगार विभाग  )एकूण ८० सेिा (  

 उद्योग  )२५ सेिा )  

) शासन वनणडर्य .क्र.मलोह- 2015 /प्र..क्र 77 /उद्योग- 6  ,विनाांक 23 जुलै , 2015( 

1. सामुहीक प्र त्साहन य जना , 2013 अंतगधत मुद्ांक शुल्क मावफचे प्रमाणपत्र  

2. सामुहीक प्र त्साहन य जना , 2013 अंतगधत पात्रता प्रमाणपत्र अदा करणे  

3. सामुहीक प्र त्साहन य जना , 2013 अंतगधत औद्य वग क प्र त्साहन अनुदानाच्या दाव्यास मंजुरी 

4. खाजगी मावहती तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे 

5. खाजगी मावहती तंत्रज्ञान घटकांना न दंणी प्रमाणपत्र देणे 

6. खाजगी जैि  तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे. 

7. खाजगी जैि तंत्रज्ञान घटकांना न दंणी प्रमाणपत्र देणे 

८. इमारत नकाशे मंजूरी  ,अविशमन ना हरकत प्रमाणपत्र ,तातु्परती नळ ज डणी ,सांडपाणी वन:स्सारण 

नकाशे 

९. अंवतम अविशमन यंत्रणा मंजूरी 

१०. इमारत पुणधत्व प्रमाणपत्र /भ गिटा प्रामणपत्र  

११. कायम पाणी पुरिठा नळ ज डणी 

१२. मंुबई प्रदेश महानगरमर्ील महाराष्ट्र  औद्य वगक विकास महामंडळाच्या कायधके्षत्रातील मावहती तंत्रज्ञान 

उद्य गांना ना हरकत प्रमाणपत्र 

१३. मंुबई प्रदेश महानगरमर्ील महाराष्ट्र  औद्य वगक विकास महामंडळाच्या के्षत्रातील मावहती तंत्रज्ञान 

कंपन्यांना मावहती तंत्रज्ञान र् रणांतगधत इरादापते्र 

१४. मंुबई प्रदेश महानगरमर्ील महाराष्ट्र  औद्य वगक विकास महामंडळाच्या के्षत्रात मावहती तंत्रज्ञान 

र् रणांतगधत कंपन्यांची न दंणी करणे 

१५. िावणस्तज्यक संस्था ि खाजगी पक्ष यांनी काढलेल्या अवर्सूचना  ,सूचना ि जावहराती स्तस्वकारुन महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र भाग-२ संकीणध स ाूचना ि जावहराती या राजपत्राच्या भागात प्रवसद्ध करणे ि ते त्यांना 

ऑनलाईन ि ईमेलिर उपलब्ध करुन देणे 

१६. महाराष्ट्र  शासन राजपत्र भाग -२- नाि ,जन्मतारीख )िय (आवण र्मध बदलण्याच्या जाहीराती 

संचालनालयाच्या संकेतस्थळािर ऑनलाईन स्तस्वकारुन महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-२-नाि ,

जन्मतारीख )िय (आवण र्मध बदलण्याच्या जाहीरातीचा विभाग या राजपत्राच्या भागात प्रवसद्ध करणे 

ि ते नागररकांना ऑनलाईन ि ईमेलिर उपलब्ध करुन देणे  

 )शा.वन.क्र.मलोह- 2015 /प्र..क्र 77 /उद्योग- 6  ,विनाांक ०१ जानेिारी , 20२१( 

१७. ऑनलाईन वनविदा प्रकाशन आवण सादररकरण 

१८. करार /िकध ऑडधर/लेटर ऑफ इसे्टट यातील लागू आहे ते देय करणे  

१९. बयाणा रक्कमेचा भरणा /परतािा/जप्ती यातील जे लागू असेल ते  

२०. सामूवहक प्र त्साहन य जना २०१९ अंतगधत मुद्ांक शुल्क सिलत 

२१. सामूवहक प्र त्साहन य जना २०१९ अंतगधत पात्रता प्रमाणपत्र देणे 

२२. सामूवहक प्र त्साहन य जना २०१९ अंतगधत औद्य वगक प्र त्साहन अनुदान 

२३. अनुदान िाटपाची पध्दती 

२४. गंुतिणुकदारांची महाराष्ट्र ातील उद्य गांच्या पररस्थतीबाबत उपस्तस्थत केलेल्या प्रश्ांना /सरकारकडून 

प्रदान केलेल्या व्यिसाय सेिा/विवशष्ट् प्रश् अजाधबाबतच्या प्रश्ांना प्रवतसाद देणे. 

२५. सरकारकडून व्यिसाय सेिा वमळविण्यासाठी ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अजाांिरील तु्रटी 

गुतिणूकदारास कळविणे. 

 कामगार विभाग   )४१ सेिा )  



 औद्योवगक सुरक्षा ि आरोग्य सांिालनालर्यामाफड त  )६ सेिा ) 

) शासन वनणडर्य क्र .सांवकणड- 2015 प्र .12.क्र/ कामगार-9  ,विनाांक 18 सप्टेंबर , 2016 ( 

1. कारखाने अवर्वनयम ,1948 ि महाराष्ट्र  कारखाने वनयम ,1963  अंतगधत न दंणी ि परिाना देणे ि 

परिाना नुतनीकरण करणे ) .अवत र् कादायक /र् कादायक कारखाने िगळून इतर कारखाने (.  

2. कारखाने अवर्वनयम ,1948 च्या महाराष्ट्र  कारखाने वनयम ,1963 अंतगधत न दंणी ि परिाना देणे .

)अवत र् कादायक /र् कादायक कारखाने (  

3. कारखाने अवर्वनयम ,1948 ि महाराष्ट्र  कारखाने वनयम ,1963 अंतगधत  परिाना नुतनीकरण करणे .

)अवत र् कादायक /र् कादायक कारखाने (  

4. कारखाने अवर्वनयम ,1948 च्या महाराष्ट्र  कारखाने वनयम  ,1963  अंतगधत कारखान्याचे नकाशे 

मंजूर करणे.  

५. कारखाने अवर्वनयम ,1948 ि महाराष्ट्र  कारखाने वनयम ,1963  परिाना दुरूिी करणे ) .अवत 

र् कादायक /र् कादायक कारखाने िगळून इतर कारखाने(.  

६. कारखाने अवर्वनयम ,1948 ि महाराष्ट्र  कारखाने वनयम ,1963  परिाना दुरूिी करणे ) .अवत 

र् कादायक /र् कादायक कारखाने(  

 कामगार आरु्यक्त  कार्याडलर्य  ) एकूण 1३ सेिा  (  

) शासन वनणडर्य क्र  .सांवकणड 2015 /प्र ..क्र 12 /कामगार 9 , विनाांक 24 जुलै , 2015( 

1. महाराष्ट्र  दुकाने ि आस्थापना )न करीचे ि सेिाशतीचे विवनयमन ( अवर्वनयम  ,२०१७  अंतगधत न दंणी  

2. कंत्राटी कामगार (वनयमन ि वनमुधलन) अवर्वनयम, 1970 अंतगधत मुख् मालकाची न दंणी. 

3. कंत्राटी कामगार (वनयमन ि वनमुधलन) अवर्वनयम 1970 अंतगधत कंत्राटदारास अनुज्ञप्ती देणे. 

4. कंत्राटी कामगार (वनयमन ि वनमुधलन) अवर्वनयम, 1970 अंतगधत कंत्राटदारास अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण 

करणे.  

5. इमारत ि इतर बांर्काम मजूर  )कामगारांचे वनयमन ि शती(  अवर्वनयम, 1996 अंतगधत आस्थापनांची 

न दंणी. 

6. म टार पररिहन कामगार अवर्वनयम ,1961 अंतगधत न दंणी 

7. वबडी आवण वसगार )न करीच्या शती (िकध स अवर्वनयम,  1966 अंतगधत न दंणी. 

  )शासन वनणधय क्र .संवकणध- 2015 /प्र..क्र 39 /कामगार- 9  ,वदनांक  28 एवप्रल ,2017 ( 

८. आंतरराज्य स्थलांतररत कामगार )र जगार ि सेिाशतीचे वनयमन (अवर्वनयम , 1979 अंतगधत 

आस्थापनांना न दंणी प्रमाणपत्र. 

९. आंतरराज्य स्थलांतररत कामगार )र जगार ि सेिाशतीचे वनयमन ( अवर्वनयम ,1979 अंतगधत न दंणी 

प्रमाणपत्रातील सुर्ारणा. 

१०. आंतरराज्य स्थलांतररत कामगार )र जगार ि सेिाशतीचे वनयमन (अवर्वनयम , 1979 अंतगधत 

स्थलांतररत कामगारांच्या भतीसाठी  कंत्राटदारास अनुज्ञप्ती देणे. 

११. आंतरराज्य स्थलांतररत कामगार )र जगार ि सेिाशतीचे  वनयमन  (अवर्वनयम , 1979 अंतगधत 

स्थलांतररत कामगारांच्या भतीसाठी मध्यस्थी कंत्राटदारास अनुज्ञप्ती देणे. 

१२. आंतरराज्य स्थलांतररत कामगार )र जगार ि सेिाशतीचे वनयमन (अवर्वनयम , 1979 अंतगधत 

स्थलांतररत कामगारांच्या र जगारासाठी कंत्राटदारास अनुज्ञप्ती देणे. 

१३. आंतरराज्य स्थलांतररत कामगार )र जगार ि सेिाशतीचे वनयमन (अवर्वनयम , 1979 अंतगधत 

स्थलांतररत कंत्राटदारास अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण करणे. 

 बाष्पके सांिालनालर्य ) कामगार  (  )२२ सेिा )  

1. मालकी हक्काचे हिांतरण  

2. प्रमाणपत्राची नक्कल करणे 

3. बाष्पके ि वमत पाय जाकांची न दंणी 

१. महाराष्ट्र  राज्यात वनवमधत 

२. महाराष्ट्र  राज्याबाहेर वनवमधत 

4. बाष्पके ि वमतापाय जाकांच्या प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण 

  ) शासन वनणडर्य क्र .सांवकणड- 2017 /प्र..क्र 66 /कामगार- 9  ,विनाांक  2 0 जून , 2017 ( 

5. बाष्पके वनमाधत्यांना मान्यता 



6. बाष्पके वनमाधत्यांच्या मान्यतेचे नूतनीकरण 

7. बाष्पके  /वमतीपय जके उभारणीची मान्यता  

8. बाष्पके  /वमतीपय जके उभारणीच्या मान्यतेचे  नुतनीकरण  

9. वमतीपय जके वनमाधत्यांना मान्यता 

10. वमतीपय जके  वनमाधत्यांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण 

11. पे्रशर वे्हसल वनमाधत्यांना मान्यता 

12. पे्रशर वे्हसल वनमाधत्यांच्या मान्यतेचे  नुतनीकरण 

13. पे्रशर पाट्धस वनमाधत्यांना मान्यता 

14. पे्रशर पाट्धस वनमाधत्यांच्या मान्यतेचे  नूतनीकरण 

15. वहट एक्सचेंजर वनमाधत्यांना मान्यता 

16. वहट एक्सचेंजर वनमाधत्यांच्या मान्यतेचे नूतनीकरण 

17. स्मॉल इंडस्टर ीअल बाष्पके वनमाधत्यांना मान्यता 

18. स्मॉल इंडस्टर ीअल बाष्पके वनमाधत्यांच्या मान्यतेचे  नुतनीकरण 

१९. बाष्पके ि वमतीपय जके दुरुिीकारांना मान्यता 

२०. बाष्पके ि वमतीपय जके दुरुिीकारांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण 

२१. पाईप फॅवब्रकेटर म्हणून मान्यता 

२२. पाईप फॅवब्रकेटर म्हणून मान्यतेचे नुतनीकरण 

 उजाड विभाग  )१४ सेिा  ( 

) अविसूिना क्र .मुविवन-२०१७/प्र.२५४.क्र/ऊजाड-५ ,१२.वि वडसेंबर , २०१८ ( 

1.  विद्युत अवर्वनयम  ,२००३ )२००३ चा ३६ (अन्वये तयार करण्यात आलेले कें वद्य विद्युत प्रावर्कार 

)विद्युत पुरिठा ि सुरक्षा संबंवर्त उपायय जना (विवनयम ,२०१० मर्ील विवनयम क्र .३२ नुसार जवनत्र 

मांडणीचे नकाशे मंजूर करणे )तु्रटी नसल्यास अथिा तु्रटीच्या पूतधतेनंतर(  

2.  विद्युत अवर्वनयम  ,२००३ )२००३ चा ३६ (अन्वये तयार करण्यात आलेले कें वद्य विद्युत प्रावर्कार 

)विद्युत पुरिठा ि सुरक्षा संबंवर्त उपायय जना (विवनयम ,२०१० मर्ील विवनयम क्र .३२ नुसार जवनत्र 

मांडणीचे नकाशे मंजूर करणे ि ऊजाधवपत करण्यास परिानगी देणे )तु्रटी नसल्यास अथिा तु्रटीच्या 

पूतधतेनंतर(  

3.  बॉमे्ब विद्युत शुल्क अवर्वनयम  ,१९६२ अन्वये  ज्या व्यक्ती िीज वनवमधती करु इस्तच्छतात वकंिा िीज 

वनवमधती करणे चालू ठेिू इस्तच्छतात त्यांची न दंणी करणे . )तु्रटी नसल्यास अथिा तु्रटीच्या पूतधतेनंतर (

)जवनत्र संच मांडणीचे न दंण करणे(  

4.  विद्युत अवर्वनयम  ,२००३ )२००३ चा ३६ (अन्वये तयार करण्यात आलेले कें वद्य विद्युत प्रावर्कार 

)विद्युत पुरिठा ि सुरक्षा संबंवर्त उपायय जना (विवनयम ,२०१० मर्ील विवनयम क्र .४३ नुसार उपरी 

तारमागाांच्या िीज संचमांडणीचे नकाशे मंजूर करणे )तु्रटी नसल्यास अथिा तु्रटीच्या पूतधतेनंतर(  

5.  विद्युत अवर्वनयम  ,२००३ )२००३ चा ३६ (अन्वये तयार करण्या त आलेले कें वद्य विद्युत प्रावर्कार 

)विद्युत पुरिठा ि सुरक्षा संबंवर्त उपायय जना (विवनयम ,२०१० मर्ील विवनयम क्र .४३ नुसार उपरी 

तारमागाांच्या िीज संचमांडणीचे वनररक्षण करणे ि ऊजावपत करण्यास परिानगी देणे )तु्रटी नसल्यास 

अथिा तु्रटीच्या पूतधतेनंतर(  

6.  महाराष्ट्र  उद्वाहन अवर्वनयम  ,१९३९ )१९३९ चा १० (अन्वये उद्वाहन उभारणीस परिानगी देणे  

7.  महाराष्ट्र  उद्वाहन अवर्वनयम  ,१९३९ )१९३९ चा १० (अन्वये उद्वाहन चालू आवण वनरीक्षण करण्याची 

अनुज्ञप्ती देणे  

 ) अविसूिना क्र .मुविवन-२०१६/प्र.७०.क्र/ऊजाड-५ ,११.वि जुलै , २०१६ ( 

8.  बांर्कामासाठी विद्युत भार मंजूरी  )विवहत नमुन्यातील पररपूणध अजध ि आिश्यक आकारांचा भरणे 

केल्यानंतर(  

9.  उद्य गासाठी विद्युत भार मंजूरी  )विवहत नमुन्यातील पररपूणध अजध ि आिश्यक आकारांचा भरणे 

केल्यानंतर(  

10.  Line Charging permission at MSETCL 



11.  विद्युत शुल्क माफी प्रकरणांना मंजूरी 

12.  डीजी सेट आराखडा मंजूरी 

13.  डीजी सेट चाजध परिानगी विद्युत शुल्क माफी प्रकरणांना मंजूरी 

१४. डीजी सेट न दंणीकरण 

 वित्त विभाग  )एकूण ०४ सेिा( 

 ) अविसूिना क्र .एमआरपीएस/एएमडी/९२८/प्रशा-११ ,१५.वि मािड , २०१९( 

१. महाराष्ट्र  मूल्यिवर्धत कर कायदा  ,२००२ ,कें वद्य विक्रीकर कायदा ,१९५६ आवण महाराष्ट्र राज्य 

व्यिसाय, व्यापार  ,आजीविका ि न कऱ्या यांिरील कर कायदा ,१९७५ अतगधत ई -न दंणी 

२. कें वद्य विक्री कर कायद्यांतगधत ई -कें वद्य विक्रीकर िैर्ावनक नमुने  

३. महाराष्ट्र  मूल्यिवर्धत कर कायदा  ,२००२ ,कें वद्य विक्रीकर कायदा ,१९५६ आवण महाराष्ट्र राज्य 

व्यिसाय, व्यापार  ,आजीविका ि न कऱ्या यांिरील कर कायदा ,१९७५ अंतगधत ई -वििरणे 

४. मूल्यिवर्धत कर कायदा  ,२००२ ,कें वद्य विक्रीकर कायदा ,१९५६ आवण महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय , 

व्यापार  ,आजीविका ि न कऱ्य ाा यांिरील कर कायदा  ,१९७५ अंतगधत ई -करभरणा 

 जलसांपिा विभाग  )एकूण 10 सेिा (  

) शासन वनणडर्य क्र .सांकीणड- 2015 /प्र.क्र . 480 /वसांव्य )कामे( , विनाांक 15 जुलै , 2015( 

1. पाणी िापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजूरी देणे. 

2. पाणी िापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे. 

3. वबगर वसंचनाची पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे. 

4. पाणीपट्टी देयक तक्रार वनिारण करणे 

5. लाभके्षत्राचा दाखला देणे. 

6. ग्रामपंचायत  ,वजल्हा पररिद ,नगरपंचायत ,कटक मंडळे ) Cantonment Board) यांना घरगुती  

पाणी िापर परिाना देणे. 

7. महानगरपावलका  ,खाजगी विकासक , विशेि नगर विकासक  ,प्रकल्प यांना घरगुती /औद्य वगक पाणी 

िापर परिाना देणे.  

8. औद्य वगक प्रय जनासाठी पाणी िापर परिाना देणे. 

9. नदी ि जलाशय पासून अंतराचा दाखला देणे. 

10. उपसा वसंचन परिानगी देणे. 

 सहकार,पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग   )एकूण ०९ सेिा (  

 सहकार उप विभाग  )०५ सेिा ) 

) शासन वनणडर्य क्र .सांकीणड- 2014 /प्र..क्र 118/6 -स ,विनाांक 18 सप्टेंबर , 2015( 

1. सहकारी संस्थांची न दंणी करणे 

2. सहकारी संस्थांची उपविर्ी दुरूिी करणे 

3. सािकारी व्यिसायासाठी परिाना देणे 

4. सािकारी व्यिसायासाठी परिाना नुतनीकरण देणे 

5. सहकारी गृहवनमाधण संस्थांचे मानीि अवभहिांतरण 

 रेशीम उप विभाग  )०४ सेिा  ( 

 )शासन वनणडर्य क्र .सांकीणड-२०१९/प्र.८०.क्र/रेशीम कक्ष ,विनाांक ०५ वडसेंबर ,२०१९.(  

६. रेशीम शेतकऱ्यांची न दंणी करणे 

७. चॉकी सेंटर र्ारकांची न दंणी करणे 

८. ररलसधची न दंणी करणे 

९. रेशीम शेतकरी /लाभाथी यांना तांवत्रक सेिा उपलब्ध करुन देणे.  

 पाणी ,पुरिठा  ि स्वच्छता विभाग   )एकूण ०४ सेिा (  

) अविसूिना क्र .मजीप्रा/सस/ताांशा-१/२०१५/१.आ ,विनाांक २९ सप्टेंबर ,2015( 

 महाराष्ट्र  जीिन प्राविकरण 



1. महाराष्ट्र  जीिन प्रावर्करणामाफध त चालविण्यात येत असलेल्या पाणीपुरिठा कें द्ाअंतगधत ग्राहकांना 

नळ ज डणी देणे 

2. पाणी बीलासंबर्ी तक्रारीचे वनिारण करणे 

 भूजल सिेक्षण आवण विकास र्यांत्रणा 

३. विंर्न विवहर /विहीर स्थळ सिेक्षण )भूजलीय आवण भूमौवतक(  

४. पाणी नमुन्यांचे रासायवनक ि जैविक पृथ :करण  

 सािडजवनक आरोग्य विभाग  )  एकूण ०६ सेिा  (  

 )अविसूिना .क्र.सांकीणड- 201७ /प्र..क्र ६६ /सम 2 , विनाांक ४ जानेिारी ,201८  .(  

1. जननी सुरक्षा य जना 

2. जननी वशशु सुरक्षा य जना 

3. शुशृ्रिागृह न दंणी )महाराष्ट्र नवसांग ह म ॲक्ट -१९४९ कलम ३(  

४. १  (जनुकीय समुपदेशन कें द् २ ) जनुकीय प्रय गशाळ ३  (जनुकीय दिाखाना ४ ) अल्ट्र ासाउंड दिाखाना 

ि इमेवजंग सेंटर या सेिांची वप .सी.पी.एन.डी.टी .ॲक्ट १९९४ , कलम १८ अंतगधत न दंणी 

५. मानिी अियि प्रत्यार पन कायदा १९९४  ,खंड १५ अंतगधत रुग्णालयाची न दंणी /पुनन दंणी  

६. महात्मा ज्य वतबा फुले जन आर ग्य य जना  ,अंतगधत उपचारांसाठी १ ) न दंणी २  (ई-वप्रऑथ  राझेशन 

३) आपत्कालीन पररस्तस्थतीतील उपचारासाठी दूरध्वनीद्वारे न दंणी 

 सामावजक न्यार्य ि विशेि सहाय्य विभाग  )एकूण १२ सेिा (  

) शासन वनणडर्य क्र .सांकीणड- 2015 /प्र..क्र 53 /समन्वर्य ,विनाांक 24 नोव्हेंबर , 2015 ( 

1. शासकीय िसवतगृह प्रिेश 

 अ  (मॅवटर क पूिध  िसवतगृह प्रिेश  

 ब  (उच्च माध्यवमक िसवतगृह प्रिेश  

 क  (व्यिसावयक  िसवतगृह प्रिेश  

 ड  (अव्यिसावयक  िसवतगृह प्रिेश  

2. वनिासी शाळा प्रिेश 

3. परदेशी वशष्यिृत्ती 

4. देशांतगधत वशष्यिृत्ती 

5. जे्यष्ठ नागररकांना ओळखपत्र देणे 

6. संजय गांर्ी वनरार्ार य जना /श्रािणबाळ पेन्शन य जनेंतगधत प्राप्त अजाधिर वनणधय घेणे  

7. जात प्रमाणपत्र पडताळणी सवमती 

8. अपंगाना ओळखपत्र देणे 

9. अपंग विद्यार्थ्ाांना शासकीय /शासन मान्य अनुदावनत अपंग शाळेत/कमधशाळेत प्रिेश देणे.  

 )शासन वनणधय क्र.संकीणध- 201६ /प्र.६८.क्र/समन्वय ,वदनांक ८2 सप्टेंबर , ६201(  

१०. अपंगांच्या अनुदावनत विशेि शाळा  /कमधशाळा  /मवतमंद बालगृहे  /तसेच अपंग के्षत्रात कायध 

करण्यासाठी देण्यात आलेल्या न दंणी प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करणे. 

 )शासन वनणधय क्र.संकीणध- 201७ /प्र..क्र १४४ /समन्वय ,वदनांक 2 ३ ऑगस्ट ,201८( 

११. अपंगांच्या अनुदावनत शाळा  /कमधशाळेतील ररक्त पदे भरण्याकरीता स्वयंसेिी संस्थांना ना-हरकत 

प्रमाणपत्र देणे.  

१२. अपंग व्यक्ती हक्क अवर्वनयम ,२०१६ च्या कलम ४९ मर्ील तरतूदीप्रमाणे अपंग के्षत्रात पुनिधसन 

विियक कायध करण्यासाठी संस्थांना न दंणी प्रमाणपत्र देणे. 

 आवििासी विकास विभाग   )एकूण ० 1 सेिा ( 

) अविसूिना क्र .आविवि- 2015 /प्र..क्र 3 /का- 16  ,विनाांक 31 वडसेंबर , 2015( 

१. आवदिासी मुलांमुलीकंरीता शासकीय िसवतगृहात म फत प्रिेश देणे. 

 शालेर्य वशक्षण ि क्रीडा विभाग   )एकूण १२ सेिा (  

) अविसूिना क्र .सांकीणड- 2015)/55/15 /(समन्वर्य कक्ष ,विनाांक 4 एवप्रल , 2016(. 



1. माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा वद्वतीय गुणपत्रक ि प्रमाणपते्र 

2. माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळा प्रमाणपत्र पररक्षा प्र स्तव्हजनल प्रमाणपत्र 

3. माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळा प्रमाणपत्र पररक्षा गुणपडताळणी 

४. माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळा प्रमाणपत्र पररक्षा वनकालानंतर उत्तरपवत्रकेची छायांवकत प्रत 

प्राप्त करणे. 

५. खाजगी उमेदिार परीके्षसाठी प्रविष्ट् ह णे. 

६. शासकीय िावणज्य प्रमाणपत्र पररके्षसाठी संस्थांना परीक्षा पररिदेशी संलिता देणे. 

७. िावणज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुिी 

८. िावणज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्राची वद्वतीय प्रत 

९. डी .एङ गुणपत्रक प्रमाणपत्राची वद्वतीय प्रत 

1०. इयत्ता िी10 ि िी12 परीके्षस प्रविष्ठ ह णाऱ्या राज्य ,राष्ट्र ीय ि आंतरराष्ट्र ीय पातळीिर सहभागी 

झालेल्या खेळाडूला ,विद्यार्थ्ाांना क्रीडा सिलतीचे गुण देण्याबाबत  

1१. अतु्यच्च गुणित्तार्ारक खेळाडंूना शासकीय  /वनमशासकीय ि इतर के्षत्रात 5 टके्क  आरक्षणासाठी 

खेळाडू प्रमाणपत्र पडताळणी. 

1२. विभागाने आय वजत केलेल्या वजल्हा  ,भाग ि राज्य क्रीडा स्परे्मधे्य प्राविण्य  /सहभाग प्रमाणपत्र 

देण्याबाबत.  

 िैद्यकीर्य वशक्षण ि औििी द्वे्य विभाग   )एकूण ०५ सेिा (  

) अविसूिना क्र .सांकीणड- 0615 /प्र..क्र 59 /अविवनर्यम , विनाांक 27 जुलै , 2015 ( 

 िैद्यकीर्य वशक्षण ि सांशोिन सांिालनालर्य ि त्याखालील शासकीर्य िैद्यकीर्य महाविद्यालरे्य ि 

रुग्णालरे्य र्याांच्यामाफड त पात्र व्यक्ती ांना पुरविण्यात रे्यणाऱ्र्या लोकसेिा( 

1. विकलांगता प्रमाणपत्र देणे 

 अन्न ि औिि प्रशासन आरु्यक्तालर्य  ,मुांबई र्याांच्यामाफड त पात्र व्यक्ती ांना पुरविण्यात रे्यणाऱ्र्या 

सेिा 

2. अन्न व्यिसायीचंी अन्न सुरक्षा ि मानके अवर्वनयम ,2006 ि त्याखालील वनयम यांच्या अनुसार न दंणी 

करणे. 

3. अन्न व्यिसायीनंा अन्न सुरक्षा ि मानके अवर्वनयम ,2006 ि त्याखालील वनयम यांच्या अनुसार 

ििुवनमाधण ि विक्री यासाठी अनुज्ञप्ती देणे. 

4. औिर् ि सौदंयध प्रसार्ने अवर्वनयम ,1940 ि त्याखालील वनयम यांच्या अनुसार फुटकळ विक्री औिवर् 

भांडार यासाठी अनुज्ञप्ती देणे. 

5. औिर् ि सौदंयध प्रसार्ने अवर्वनयम ,1940 ि त्याखालील वनयम यांच्या अनुसार घाऊक विक्री औिवर् 

भांडार यासाठी अनुज्ञप्ती देणे. 

 पर्यडटन ि साांसृ्कवतक कार्यड विभाग   )एकूण २० सेिा (  

 )अविसूिना क्र.सांकीणड -2014/प्र ..क्र 216 /आस्थापना ,विनाांक 4 सप्टेंबर , 2015 ( 

 सांिालक , पुरावभलेख सांिालनालर्य ,मुांबई  

1. संश र्कांना ि नागररकांना संचालनालयामधे्य जतन केलेल्या ऐवतहावसक महत्त्वाच्या अवभलेखाची 

मावहती देणे तसेच देशी ि विदेशी संश र्कांना संश र्नासाठी परिानगी देणे 

2. संश र्नासाठी  जतन केलेले  अवभलेख पुरविणे 

3. सॅ्कन केलेल्या अवभलेखांची सीडी पुरविणे 

4. जतन केलेल्या  अवभलेखाची झेरॉक्स प्रत पुरविणे. 

5. जतन केलेल्या ऐवतहावसक महत्त्वाच्या अवभलेखाच्या  प्रमावणत प्रती पुरविणे   

6. संश र्कांना ि नागररकांना संचालनालयाच्या विविर् कायधक्रमांची मावहती पुरविणे 

7. संश र्कांना ि नागररकांना संचालनालयाच्या कामकाज पद्धतीबद्दल मावहती देणे. 

 पु .ल.िेशपाांडे महाराष्ट्र कला अकािमी, प्रभािेिी ,मुांबई.  

8. सामावजक ि सांसृ्कवतक कायधक्रम /उपक्रमांसाठी कायधक्रमांची रविंद् नाटय मंवदर 

)ऑवडटेररयम/(वमनी )ऑवडटेररयम/(तालीम दालनाचे आरक्षण  



9. ऑवडटेररयम ि तालीम दालने आरक्षणाकररता घेतलेल्या अनामत रकमेचा परतािा 

 रांगभूमी प्रर्योग वनरीक्षण मांडळ  ,मुांबई  

10. ऑकेस्टर ा  ,तमाशा , मेळा  ,नाटक आय वजत करण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे तसेच सािधजवनक वठकाणी 

ह णाऱ्या एक वदिसाच्या कायधक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे  

11. सिध भािेतील प्राय वगक /व्यिसावयक नाटय संवहतांना प्रमाणपत्र देणे   

 साांसृ्कवतक कार्यड सांिालनालर्य , मुांबई 

12. कलाकार प्रमाणपत्र :-महाराष्ट्र गृहवनमाधण महामंडळाकडून कलाकारांसाठी राखीि असलेल्या 

क ट्यातून सदवनका मंजूर झालेल्या पात्र कलाकारांना “कलाकार प्रमाणपत्र ”देणे.  

13. िृद्ध कलािंत मानर्न :- 50 ििे िय असलेल्या ि अटीशतीनुसार पात्र मान्यिर िृद्ध सावहस्तत्यक ि 

कलाकार यांना मानर्न देणे 

14. रेले्व सिलत :- परराज्यात कला सादर करण्यासाठी पाचारण केलेल्या ि अटीशतीनुंसार पात्र 

कलापथकांना रेले्व भाडे रकमेत सिलत वमळण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे  

 िशडवनका विभाग , फोटड , मुांबई 

15. गॅझेवटयर विभागातफे  प्रकावशत करण्यात आलेल्या गॅझेवटयर गं्रथाचे ई -बुक )सीडी (उपलब्ध करणे  

 पर्यडटन ि साांसृ्कवतक कार्यड विभाग 

)शा सन वनणडर्य क्र .टीडीएस-2015 / 03/प्र..क्र 242 /पर्यडटन ,विनाांक 21 मािड , 2016( 

 महाराष्ट्र  पर्यडटन विकास महामांडळ  ,मुांबई.  

16. वनिास ि न्याहारी य जनेंतगधत न दंणी करणे ि नुतनीकरण करणे. 

17. महाभ्रमण  य जनेंतगधत न दंणी करणे ि नुतनीकरण करणे. 

18. पयधटक घटकांना तातु्परते न दंणी प्रमाणपत्र देणे. 

19. पयधटक घटकांना अंवतम प्रमाणपत्र देणे. 

20. पयधटक घटकांना मुद्ांक शुल्कात सिलत वमळण्याकरीता ना -हरकत प्रमाणपत्र देणे.  

 उच्च ि तांत्रवशक्षण विभाग  )एकूण 10 सेिा (  

 )अविसूिना क्र.सांकीणड- 2014 /प्र..क्र 67-14 /आस्था- 2  ,विनाांक 18 जानेिारी , 2016 .(  

1. परीके्षत वमळालेल्या गुणांची पुनधम जणी करणे )विद्यापीठे(  

2. दुय्यम गुणपवत्रका  /तातु्परती गुणपवत्रका )विद्यापीठे(  

3. दुय्यम पदिी प्रमाणपत्र िाटप )विद्यापीठे(  

4. कागदपते्र तपासणी )विद्यापीठे(  

5. मायगे्रशन इवलवजवबलीटी प्रमाणपत्र )विद्यापीठे(  

6. सीईटी परीके्षचे गुणपत्रक )तंत्र वशक्षण संचालनालय(  

7. दुय्यम गुणपत्रक )तंत्र वशक्षण संचालनालय(  

8. दुय्यम गुणपवत्रका  /प्रमाणपत्र )म.तं.वश.मं(  

9. टर ान्सस्क्रीप्ट )म.तं.वश.मं(  

10. मायगे्रशन प्रमाणपत्र )म.तं.वश.मं(  

 पर्याडिरण विभाग    )एकूण ०४ सेिा (  

 )शासन वनणडर्य ,क्र.मलोहअ- 2015 /प्र..क्र 243 /आस्थापना ,विनाांक 18 जानेिारी , 2016 .(  

1. उद्य ग उभारणीसाठी संमतीपत्र 

2. उद्य ग सुरु करण्यासाठी संमतीपत्र 

3. उद्य ग उभारणीसाठी संमतीपत्र (क टीपयांत 10 रुपये) 

4. उद्य ग सुरु करण्यासाठी संमतीपत्र )रुपये 10 क टी पयांत(  

 सािडजवनक बाांिकाम   )एकूण ०२ सेिा (  

)अविसूिना क्र .सी.ओ.एम . 2015  /प्र .क्र . 24  /सांगणक कक्ष( , विनाांक ०८ मािड , 201 ९(. 

१. रिा ओलांडून जाणाऱ्या िावहन्यांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

२. उद्य ग घटकांसाठी मुलभूत सुविर्ा जसे िीज  ,पाणी ज डणी ,पुरविण्यासाठी रिा ख दणे ,मुख् 

रस्त्ांना ज ड रिे इत्यावदकररता ना-हरकत प्रमाणपत्र  

 सामान्य प्रशासन विभाग  )एकूण ०५ सेिा  (  

 )महाराष्ट्र लोकसेिा आर्योग अविसूिना वि .१६ वडसेंबर , २०१६(. 

१. उमेदिारांना प्र फाईलमधे्य प्रिेशप्रमाणपते्र उपलब्ध करुन देणे. 

२. स्पर्ाध परीक्षांचे िाविधक अंदावजत िेळापत्रक जाहीर करणे. 

३. स्पर्ाध परीके्षच्या िेळापत्रकांची सद्य :स्तस्थती जाहीर करणे.  

४. पदे विज्ञावपत करणे. 

५. शासनास वशफारस पते्र पाठविणे. 

 वनर्योजन विभाग  )एकूण ०२ सेिा (  

)अविसूिना क्र.रोहर्यो-२०१७/प्र.१०६.क्र/रोहर्यो-१२ ,०७.वि जून , २०१८ ( 

१. मजुराची न दंणी करुन जॉब काडध देणे 

२. मजुरांना काम देणे 


