अ. . कायालयाकडू न पुर वल जाणार सेवा

नागर कांची सनद
सेवा पुर वणारा अ धकार

1 पाणी उचल याचा दाखल-( वना अ धसुचीत न या व पा याचे
तह सलदार
साठे ) महारा
ज मन महसूल अ ध नयम,1966 चे कलम 70 व
याखाल ल महारा
जमीन महसूल (पाणी वापर याची परवानगी)
नयम 1961

ीवधन

2 शेतघर परवानगी- महारा
जमीन महसुल अ ध नयम 1966 चे
कलम 41(2) व याखाल ल महारा
ज मन महसूल (शेतातील
इमारती उभारणे,नुतणीकरण करणे,पुनबाधनी करणे कं वा भर
घारणे इ.) नयम 1986

तह सलदार

ीवधन

3 ता पुरती बनशेती परवानगी- महारा
जमीन महसूल
अ ध नयम,1966 चे कलम 44 व याखाल ल महारा
ज मन
महसूल (जमीनी या वापरात बदल व अकृ षक आकारणी) नयम
1969

तह सलदार

ीवधन

4 कायम बनशेती परवानगी- महारा
जमीन महसूल
अ ध नयम,1966 चे कलम 44 व याखाल ल महारा
ज मन
महसूल (जमीनी या वापरात बदल व अकृ षक आकारणी) नयम
1969

1)तह सलदार ीवधन 2) उप वभागीय अ धकार
ीवधन 3)िज हा धकार रायगड

5 इतर य ती या मालक या ज मनीतून शासनाने परवानगी
दले या पा यासाठ पाटबांधणेसाठ परवानगी दे णे,महारा
ज मन महसूल अ ध नयम 1966 चे कलम 49 व याखाल ल
महारा
जमीन महसूल

तह सलदार

ीवधन

कालावधी
15 दवस

30 दवस

सेवा वह त कालावधीत पुर वल न
गे यास यां याकडे करता येईल
उप वभागीय अ धकार

उप वभागीय अ धकार

ीवधन

ीवधन

15 1)उप वभागीय अ धकार ीवधन
2)िज हा धकार रायगड 3) वभागीय
आयु त कोकण वभाग, मु ब
ं ई
10 दवस

संबध
ं ीतांचे हणणे
ऐैकु न 15 दवस

1)उप वभागीय अ धकार ीवधन
2)िज हा धकार रायगड 3) वभागीय
आयु त कोकण वभाग, मु ब
ं ई
या बाबतचे तह सलदार ीवधन यांचे
आदे शा व
कोण याह
यायालयाम ये दाद मागता येत नाह .
मा िज हा धकार रायगड आव यकते
नुसार आदे श तपासुन फेरआदे श दे ऊ
शकतात

कालावधी

30 दवस

30 दवस

15 दवस

60 दवस

15 दवस

6 ह ीव न र यांचा अ धकार- महारा
1966 चे कलम 143

जमीन महसूल अ ध नयम

तह सलदार

ीवधन

सुनावणी दे ऊन
कायवाह 3 म हने

उप वभागीय आयु त कोकण वभाग
रायगड (कलम 143(3) व दवाणी
याया धश कलम 143(4) )

7 एैवतीचा दाखलाशा. न. .एम.एस.सी.1072/263865/जीईएस/स चवालय, दनांक
26/11/74 (सुधा रत शासन नणय दनांक.22/6/2009)

नायब तह सलदार ीवधन .25 हजार (सुधा रत
स या तरतुद नाह . 1)तह सलदार ीवधन 2) उप वभागीय
25 हजार ते 2.00 लाख) 2) तह सलदार ीवधन . 15 दवस
अ धकार ीवधन 3)िज हा धकार
25 हजार ते 1 लाख (सधार त . 1.00 लाख ते 8
रायगड 4) वभागीय आयु त क कण
लाख) 3) उप वभागीय अ धकार ीवधन . 8.00
वभाग
लाख ते 40.00 लाख 4) िज हा धकार रायगड .40
लाखचे वर

8 उ प नाचा दाखला-शासन प रप क
दनांक 5/12/1998

तह सलदार

. वसप.1098/ . .1 /ई.1

9 गौणख नज परवाना- मु ब
ं ई गौण ख नज उ खनन नयम
1955, नयम 2 व 29 माणे(उ त नयमांतील अनुसू चतील गौण
ख नजे उदा. दगड,रे ती,मुरम माती इ.)

10 क प
दे णे.

तास जमीन वाटपाचे आदे श झा यावर जमीन ता यात

11 सीमांकन
न,स
स ह ण

ीवधन

7 दवस

मा.उप वभागीय अ धकार

तह सलदार ीवधन 100 ास, उप वभागीय
नयम 2 नुसार 7
मा.िज हा धकार रायगड
अ धकार ीवधन 101 ते 1000 ास, वभागीय
दवस व नयम 29
आयु त क कण वभाग रायगड 10,000 ास पयत नुसार 15 दवस

तलाठ

सहा य दे या या
नणयापासुन 15
दवस

तह सलदार

ीवधन

तलाठ

सहा य दे या या
नणयापासुन 15
दवस

तह सलदार

ीवधन

ीवधन
15 दवस

15 दवस

15 दवस

-

12 महा मा गांधी रा य ामीण रोजगार हमी अ ध नयम 2005
अंतगत महारा
ामीण रोजगार हमी योजना राब वणे,18
वषावर ल
ी/पु ष यांना अकु शल काम दे वन
ु सावज नक
मालम ता तयार करणे व मजु रांचे थलांतर रोखणे
13 कामावर ल मंजु रांना मजु र

दान करणे

14 अ भलेखातील कागदप ा या मा णत ती दे णे- महारा
ज मन
महसुल अ ध नयम 1966 चे कलम 327 व महारा
ज मन
महसुल अ ध नयम 1966 खंड,प रप क .27 म ये वह त
करणत आले या तरतुद नुसार

15
16
17
18

बंद ुक/ र हॉ वर परवाना
लॉिजंग बो डग परवाना
पे ो लयम परवाना
फोटक परवाना

19 कलम 43 खाल
20 कलम 63 खाल
21 कलम 29 खाल

व
व
व

परवानगी
परवानगी
परवानगी

22 बनशेती (ता पुरती रे खांकन परवानगी)
23 बनशेती (सुधार त रे खांकन परवानगी)

ामसेवक, गट वकास अ धकार ,तह सलदार

तह सलदार
ीवधन

ीवधन नमुना नं.14 म ये
कामाची मागणी
के यानंतर 7
दवसाचे आत

ीवधन व गट वकास अ धकार

7 दवस

अ भलेख ल पक

7 दवस

तह
तह
तह
तह

ीवधन
ीवधन
ीवधन
ीवधन

90
45
45
30

तह सलदार
तह सलदार
तह सलदार

ीवधन
ीवधन/सहा सचालक नगर रचना
ीवधन

30 दवस
30 दवस
30 दवस

तह सलदार
तह सलदार

ीवधन
ीवधन

90 दवस
90 दवस

सलदार
सलदार
सलदार
सलदार

दवस
दवस
दवस
दवस

तालुका तर- तह सलदार ीवधन व
गट वकास अ धकार , उप वभाग तरउप वभागीय अ धकार , िज हा तरिज हा धकार , व उपिज हा धकार
(रोहयो) रायगड
िज हा धकार रायगड, मु य कायकार
अ धकार िज.प. रायगड,
उपिज हा धकार (रोहयो) रायगड
उपमु य कायकार अ धकार ( ा.प)
उप वभागीय अ धकार
नायब तह सलदार

मा.पो लस अ ध क रायगड
मा.पो लस अ ध क रायगड
मा.पो लस अ ध क रायगड
मा.पो लस अ ध क रायगड आ ण
नगर रचना कायालय रायगड
तह सलदार ीवधन
मा.िज हा धकार रायगड
शासनाकडे
ताव सादर के यानंतर

30 दवस
15 दवस
15 दवस
15 व 10
दवस
20 दवस
20 दवस
30 दवस

