महािाष्र लोकसेिा हक्क अरिरनयम, 2015 अनुसाि रिनाांक ३१ मार्च, 2019 पयंत अरिसूरर्त केलेल्या लोकसेिाांर्ी यािी.
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सा. प्र. रि. / का. 18
महािाष्र लोकसेिा हक्क अरिरनयम, 2015 अनुसाि अरिसूरर्त केलेल्या लोकसेिाांर्ी यािी.
अ .क्र.

रिभाग ि सेिाांर्ी नाांिे
गृह रिभाग )17 सेिा (
-एर्डीए.अरिसूर्ना क्र)0215 / प्र .क्र.37 /आस्था-1, 10 जुल,ै 2015)

1

रििे िी कलाकािाांच्या सहभागास पििानगी

2

कागिपत्राांर्े साक्षाांकन

3

भाितीय नागरिकासाठी “नोिी” प्रमािपत्र

4

पोरलस क्क्लअिन्स प्रमािपत्र

5

रििे िी नागरिकाांर्े नागरिकत्िार्े प्रस्ताि केंद् िासनास पाठरििे

6

तक्राििािास प्रथम खबिी अहिालार्ी (FIR) प्रत पुिरििे

7

ध्िनीक्षेपकार्ा पििाना िे िे

8

मनोिांजनार्े कायचक्रमाांना ना-हिकत पििाना िे िे

9

सभा,सांमेलन, रमिििूक, िोभा यात्रा इ. करिता पििानगी िे िे

10

रििे िी नागरिकाांना रनिासासाठी मुित िाढ िेिे / ना हिकत प्रमािपत्र िे िे

11

भाित िे िात पित येिासाठी ना -हिकत प्रमािपत्र िे िे

12

पािपत्र पडताळिीसाठी ना- हिकत प्रमािपत्र िे िे

13

रनमिासकीय, खाजगी सांस्था इ.मध्ये नोकिीकरिता ितचिूक ि र्ारित्र्य पडताळिी प्रमािपत्र िे िे

14

पेरोल पांप, गॅस एजन्सी, हॉटे ल, बाि इ.करिता ना-हिकत प्रमािपत्र िे िे

15

िस्त्र पििान्यासाठी ना-हिकत प्रमािपत्र िेिे

16

भाितीय नागरिकाांना पििे िात जाण्यासाठी पोलीस अनुमती प्रमािपत्र िे िे. (रिक्षिासाठी /
नोकिीसाठी प्रिेिपत्र (व्हीसा)

17

रतबेटीयन नागरिकाांना भाित िे िात पित येण्यासाठी ना-हिकत प्रमािपत्र िे िे
गृह (बांििे)- मेरिटाईम बोडच ( 7 सेिा )

(अरिसूर्ना क्र सांकीिच-0816 / प्र.क्र. 170 /बांििे-1, 7 नोव्हें बि, 2016.)
1.

जलयान सव्हे क्षि

2.

जलयान नोंििी

3.

निीन प्रिासी िाहतूक अनुज्ञप्ती िा नूतनीकिि

4.

बांिि हद्दीतील छायारर्त्रि किण्यासाठी पििाना

5.

लाांब अांतिाच्या खाडी समुद्ात पोहण्यार्ी पििानगी

6.

जल आलेखन सव्हेक्षि नकािा रिक्री

7.

भिती एहोटी पुक्स्तका रिक्री गृह रिभाग (िाज्य उत्पािन िुल्क) ( 14 सेिा )

(अरिसूर्ना क्र.एमआयएस-1017 / प्र.क्र. 229 /िाउिु-2, 24 नोव्हें बि, 2017.)
1.

तात्पुिती एक रििसार्ी क्लब अनुज्ञप्ती जागेर्ी नोंििी

2.

तात्पुिती एक रििसीय क्लब अनुज्ञप्ती (आयात केलेले पेय, रििे ि मद्य आरि भाितीय बनािटीर्े
पेय, .........फॉमच एफएल-4 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.)

3.

तात्पुिती एक रििसीय क्लब अनुज्ञप्ती (मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत क्लबमध्ये नमुना
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फॉमच एफएल-4 िाईन रिक्रीसाठी अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.)
4.

मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत भाितीय सीमा िुल्क हद्दीतून पेय रििे िी मद्य बाहे ि काढिे
ि भाितीय बनािटीर्े पेय मद्य रिक्री किण्यासाठी व्यापाि आरि आयातीसाठी नमुना फॉमच
एफएल-1 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.

5.

मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत िाईन, सीमा िुल्क हद्दीतून बाहे ि काढू न रिक्री
किण्यासाठी नमुना फॉमच एफएलडब्लल्यु-1 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.

6.

मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत भाितीय बनािटीर्े पेय, रििे िी मद्यार्ी ि पििे िातून
आयात केलेल्या पेय मद्यार्ी हॉटे ल आस्थापनेिि रिक्री किण्यासाठी नमुना फॉमच एफएल-3
अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.

7.

मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत भाितीय बनािटीर्े पेय, रििे िी मद्यार्ी हॉटे ल
आस्थापनेिि रिक्री किण्यासाठी नमुना फॉमच एफएल-4 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.

8.

मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत बीअि रकिा िाईन अथिा िोन्हींर्ी सीलबांि स्िरुपातील
रिक्री किण्यासाठी नमुना फॉमच एफएल/बीआि-2 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.

9.

रििेि पििाना आरि अनुज्ञप्ती रनयम, 1952 अांतगचत सौम्य मद्य रकिा िाईन अथिा िोन्हीही याांर्ी
खुली आरि सीलबांि स्िरुपात हॉटे ल / कॅन्टीन / क्लब च्या आस्थापनेिि रिक्री किण्यासाठी
नमुना फॉमच-ई अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.

10.

रििेि पििाना आरि अनुज्ञप्ती रनयम, 1952 अांतगचत िाईन रिक्री किण्यासाठी नमुना फॉमच-ई 2
अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.

11.

मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत िाईनर्ी सीलबांि रिक्री किण्यासाठी नमुना फॉमच
एफएलडब्लल्यु-2 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे.

12.

मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत महािाष्र िाज्यात िेिी मद्यार्ी खिेिी, बाळगिे, िाहतुक
आरि रपण्याकिीता एक रििसीय नमुना फॉमच सीएलसी पििाना मांजूि कििे.

13.

मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत महािाष्र िाज्यात रििे िी मद्य खिेिी, बाळगिे, िाहतुक
आरि रपण्याकिीता एक रििसीय नमुना फॉमच एफएलएफ पििाना मांजूि कििे.

14.

मुांबई रििे िी मद्य रनयम 1953 अांतगचत महािाष्र िाज्यात रििे िी मद्य आरि िे िी मद्य खिेिी,
बाळगिे, िाहतुक आरि रपण्याकिीता िार्षिक अथिा आजीिन फॉमच एफएल-एक्ससी नमुन्यातील
पििाना मांजूि कििे.
परििहन ( 14 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. एमआयएस 2015 / प्र. क्र. 31 / परि. 4, रिनाांक 27 जुल,ै 2015)

1

रिकाउ अनुज्ञप्ती जािी कििे

2

पक्की अनुज्ञप्ती जािी कििे

3

अनुज्ञप्ती नुतनीकिि कििे

4

िु य्यम अनुज्ञप्ती जािी कििे

5

िु य्यम िाहन नोंििी प्रमािपत्र जािी कििे

6

तात्पुिते नोंििी प्रमािपत्र जािी कििे

7

निीन िाहन नोंििी कििे आरि नोंििी प्रमािपत्र जािी कििे

8

िाहनाांच्या हस्ताांतििार्ी नोंि कििे

9

िाहन मालकाच्या मृत्युनांति िाहनाांच्या हस्ताांतििार्ी नोंि कििे

10

िाहन हस्ताांतििासाठी ना-हिकत प्रमािपत्र जािी कििे
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11

िाहन पत्ता बिलण्यासाठी ना-हिकत प्रमािपत्र जािी कििे

12

भाडे खिेिी/गहाि किाि नोंि िद्द कििे

13

इति िाज्यातून आलेल्या िाहनाांना नोंििी क्रमाांक जािी कििे

14

भाडे खिेिी /गहाि किाि नोंि कििे
महसूल ि िन रिभाग (महसूल) ( 20 सेिा )
(पत्र क्र. सांरकिच 2015 / प्र. क्र. 82 / म-8, रिनाांक 7 जुल,ै 2015.)

1.

िय,िाष्रीयत्ि आरि अरििास प्रमािपत्र *****

2.

जातीर्े प्रमािपत्र

3.

उत्पन्न प्रमािपत्र *****

4.

नॉन रक्रमीलेअि प्रमािपत्र

5.

तात्पुिता िरहिास प्रमािपत्र ******

6.

ज्येष्ठ नागरिक प्रमािपत्र ******

7.

ऐपतीर्ा िाखला *****

8.

साांस्कृरतक कायचक्रम पििाना ******

9.

अरिकाि अरभलेखार्ी प्रमारित प्रत *****

10.

अल्पभू-िािक िाखला *****

11.

भूमीहीन िेतमजूि असल्यार्ा िाखला ******

12.

िेतकिी असल्यार्ा िाखला ******

13.

डोंगि/िु गचम क्षेत्रात िाहत असल्यार्े प्रमािपत्र ******

14.

प्ररतज्ञापत्र साक्षाांरकत कििे ******

15.

उद्योजकाांना महािाष्र जमीन महसूल सांरहता 1966 च्या कलम 44 (अ) च्या तितूिीनुसाि पिस्पि
औद्योरगक िापि सुरु कििे िक्य व्हािे, त्याकिीता आिश्यक अरिकृत मारहती तातडीने उपलब्लि
करून िे िे.

16.

औद्योरगक प्रयोजनाथच जमीन खोिण्यार्ी पििानगी ( गौि खरनक उत्खनन)

17.

औद्योरगक प्रयोजनाथच जमीन िापिण्याकामे रबगि अरिसूरर्त िृक्ष तोड पििानगी.

18.

महािाष्र जमीन महसूल सांरहता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (अ) अन्िये भोगिटािाि िगच-1 या
िाििारिकािाच्या जरमनीसांिभात रनयोजन प्रारिकाििाकडू न प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानांति
अजांतगचत जरमनीर्ा िगच, जरमनीर्ा भोगिटािाि ि त्याििील भाि इ. र्े रिरनरिती प्रमािपत्र
िे िे.

19.

महािाष्र जमीन महसूल सांरहता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (ब) अन्िये िाज्यात अांमलात असलेले
िेतजमीन ि कुळिरहिाट अरिरनयम, रिरिि ितन अरिरनयम आरि महािाष्र िेतजमीन (जमीन
िाििेर्ी कमाल मयािा) अरिरनयम, 1961 या अरिरनयमानुसाि िाटप केलेल्या भोगिटािाि िगच
2 या िाििारिकािाच्या जरमनीकिीता भोगिटािािार्ा परिपूिच अजच प्राप्त झाल्यापासून रिकास

पििानगी रमळरिण्यासाठी ना हिकत प्रमािपत्र िे िे.
20.

महािाष्र जमीन महसूल सांरहता, 1966 च्या कलम 42-अ अन्िये सांबांरित व्यक्तीने प्राप्त केलेल्या

रिकास पििानगीच्या अनुिांगाने अिा व्यक्तीकडू न प्राप्त झालेल्या लेखी मारहतीच्या आिािे आरि
कलम 47 अ मध्ये नमूि केलेल्या ििाने रुपाांतिि किार्ा आरि त्याबद्दलर्ा अकृरिक
आकाििीर्ा भििा केल्यािि सांबांरित व्यक्तीला रिरहत नमुन्यामध्ये सनि िे िे.
भुरम अरभलेख रिभागाच्या सेिा ( 18 सेिा )
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पत्र रि. 4 ऑगस्ट, 2016
1

नक्कल पुिरििे
अ) रमळकत परत्रका

2

रमळकत परत्रका मुांबई उपनगि क्षेत्र पडताळिी करून

3

रटपि, क्षेत्रबुक, प्ररतबुक िेतपुस्तक जबाब, फाळिी, काटे फाळिी, रह. फॉ नां. 4, आकािफोड,
स्कीम उतािा, आकािबांि, गट नकािा, मोजिी नकािा, क.जा.प., र्ौकिी नोंििही इ.
अरभलेख,.

4

अपील रनिचयाच्या नकला

5

मोजिी प्रकििे.
(i) अरततातडी प्रकििे

6

(ii) तातडी प्रकििे

7

(iii) सािी प्रकििे

8

(a) मोजिी पूिच झाल्यानांति मोजिी नकािार्ी "क" प्रत िेिे.

9

आकािफोड / क. जा. प. तयाि कििे.
पोट रहस्सा मोजिीनांति परिपूिच प्रकििाांमध्ये आकािफोड मांजूि कििे.

10

बीन िेती मोजिी प्रकिि रनकाली झाल्यानांति परिपूिच प्रकििामध्ये क.जा.प तयाि करुन मांजूि

11

फेिफाि नोंिी

कििे.

रििािग्रस्त नसल्यास
12

िु िा तुटलेली असल्यास फेिफािाबाबत रनिचय घेिे.

13

िस्ता, िस्ता सेट बँक, रिजिेिन याबाबत सांबांरित प्रारिकाििाला जागा हस्ताांतरित केलेल्या
प्रकििी सांबांरिताांच्या नािे रमळकत प्ररतकेत नोंि घेिे. ( प्रकििी महानगिपारलका / सक्षम
प्रारिकािी याांनी ताबा पािती ि सांपि
ू च कागिपत्राांसह नामाांतिासाठी प्रकिि पाठरिल्यास )

14

रििािग्रस्त असल्यास

15

रमळकत परत्रकेर्ी पोटरिभागिी करून रमळकत परत्रका स्ितांत्र कििे
याबाबत पोटरहस्सा मोजिी पूिच झालेल्या रििसापासून
(a) रजल्हारिकािी याांनी आिे रित केलेल्या क्षेत्रात तफाित येत नसल्यास पोटरहस्सा मोजिी झाल्यापासून
स्ितांत्र रमळकत परत्रका तयाि कििे.

16

(b) रजल्हारिकािी याांनी आिे रित केलेल्या पोटरहस्सा क्षेत्रात तफाित येत आहे, मात्र मूळ नगि
भूमापनाच्या क्षेत्रात फिक नाही, अिा प्रकििी रजल्हारिकािी याांनी फेिमान्यता रिल्यानांति स्ितांत्र रम.
परत्रका उघडिे.

17

भू सांपािनामध्ये िस्ता, िस्ता सेट बँक, रिजिेिचन याबाबत िासन / सांबांरित प्रारिकािी याांर्े नािे
स्ितांत्र रमळकत परत्रका तयाि कििे.
(a) ज्या रठकािी मूळ नगि भूमापनाच्या क्षेत्रात फिक पडत नाही, अिा बाबतीत सक्षम प्रारिकािाांर्ा अांरतम
आिे ि झाल्यानांति रमळकत परत्रका स्ितांत्र तयाि कििे.

18

(b) हस्ताांतिि क्षेत्रात फिक पडत असल्यास सक्षम प्रारिकाऱ्याच्या फेि अांरतम आिे िानांति

महसूल ि िन रिभाग ) (नोंििी ि मुद्ाांक िुल्क)14 सेिा (
(िा - मलोह .क्र.रन.2015 / 447 / प्र .क्र .173 / म-1, 14 जुल,ै 2015)

1

िस्त नोंििी कििे

2

िस्ताच्या सूर्ीर्ी प्रमारित नक्कल िे िे.

3

िस्तार्ी प्रमारित नक्कल िेिे.
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4

िोि उपलब्लि कििे *****

5

नोटीस ऑफ इांरटमेिन फाईल करून िे िे.

6

मुद्ाांक िुल्क भिण्यार्े प्रयोजनाथच मूल्याांकन अहिाल िेिे ****

7

िस्त नोंििी सांिभात गृहभेट िे िे

8

रििेि कुलमुखत्यािपत्रार्े अरिप्रमािन करून िे िे

9

सह रजल्हारनबांिक कायालयात नोििी झालेल्या िस्तार्ी/त्या िस्ताच्या सूर्ीर्ी प्रमारित
नक्कल िे िे

10

िस्त नोंििी न केलेल्या प्रकििाांमध्ये,ई-पेमेंट पद्धतीने भिलेल्या नोंििी फी र्ा पितािा ****

11

मृत्युपत्रार्ा सीलबांि लखोटा जमा कििे ,पित घेिे ि उघडिे

12

रििेि रििाह कायिा,1954 अन्िये रििाह सांपन्न कििे

13

रििाह प्रमािपत्राच्या प्रमारित नकला िे िे

14

इति पद्धतीने अगोििर् झालेल्या रििाहार्ी रििेि कायिा, 1954 अांतगचत नोििी कििे
महसूल ि िन रिभाग ( िने ) ( 11 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. एफएसटी - 02 / 15 / प्र. क्र. 85 / फ-4, रिनाांक 20 जुल,ै 2015)

1

तेंिुपाने कांत्राटिाि/उत्पािक याांर्ी नोंििी कििे *****

2

बाांबू पूिरििेसाठी निीन बुिड कामगािाांर्ी नोंििी कििे ******

3

िन्यप्राण्याांच्या हल्ल्यामुळे झालेल्या पिु नुकसानीर्ी नुकसानभिपाई मांजुि कििे *****

4

िन्यप्राण्याांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती जखमी रकिा मृत झाल्यास आर्षथक सहाय्य मांजुि कििे *****

5

िन्यजीि क्षेत्रात पयचटन हां गामात फोटाग्रारफसाठी पििानगी( िृत्त स्ति) ******

6

िन्यजीि क्षेत्रात पयचटन हां गामात फोटाग्रारफसाठी पििानगी(एकापेक्षा अरिक िृत्ताांसाठी) *****

7

िन्याप्राण्याांच्या हानीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीकिीता नुकसानभिपाई मांजुि कििे *****

8

अनुज्ञप्ती प्रारिकािी याांनी आिारगििी पििाना नुतनीकििाबाबत घेतलेला रनिचय कळरििे *****

9

महािाष्र िृक्षतोड (रिरनयमन) अरिरनयम 1964 नुसाि सांपूिच िस्तऐिजाांसह अजच प्राप्तीनांति िृक्ष
अरिकािी याांनी अनुसूरर्त जमातीच्या भोगिटािािाांच्या मालकीच्या िृक्षतोडीसाठी पििानगी
िे ण्याबाबत घेतलेला रनिचय कळरििे. ******

10

महािाष्र िृक्षतोड नुसाि सांपूिच िस्तऐिजाांसह अजच प्रा 1964 अरिरनयम (रिरनयमन)प्तीनांति िृक्ष

अरिकािी याांनी रबगि आरििासी अजचिािास िृक्षतोडीसाठी पििानगी िेण्याबाबत घेतलेला रनिचय
कळरििे .
11

महािाष्र िन रनयम 2014मिील तितुिीस अनुसरुन पात्र व्यक्तींना िाहतूक पििाना जािी
कििे.
कृरि ि पिु म रिभाग कृरि आयुक्त-कृरि रिभाग/( 24 सेिा )
(आयुक्त, कृरि याांर्ी अरिसूर्ना क्र / कृआ .2015 / प्र .क्र .146 / लोसेहअ /1, रिनाांक 10 जुलै,
2015)

1

माती ि पािी नमुना तपासिी

2

लागिड सारहत्य आयात किण्याकिीता उत्पािकता प्रमािपत्र िे िे.

3

रनयात होिाऱ्या कृरि मालास फायटोसॅरनटिी प्रमािपत्र िेिे.

4

रनयातक्षम द्ाक्ष बागाांना युिोरपअन िे िाांना रनयातीसाठी “ अपेडा ” च्या “ग्रेपनेट” प्रिाली अांतगचत
नोंििी प्रमािपत्र िेिे / नुतनीकिि कििे.

5

रनयातक्षम आांबा बागाांना युिोरपअन िे िाांना रनयातीसाठी “ अपेडा ” च्या “मँगोनेट” प्रिाली
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अांतगचत नोंििी प्रमािपत्र िे िे / नुतनीकिि कििे.
6

रनयातक्षम डाळींब बागाांना युिोरपअन िे िाांना रनयातीसाठी “ अपेडा ” च्या “अनािनेट” प्रिाली
अांतगचत नोंििी प्रमािपत्र िे िे / नुतनीकिि कििे.

7

रिक्रीयोग्य फळाांच्या कलमे / िोपे रिक्रीस पििाना िे िे.

8

रबयािे नमुने तपासिी

9

खत नमुने तपासिी

10

रकटकनािक नमुने तपासिी

11

कृरि उत्पािनातील उिचरित अांि तपासिी

12

रबयािे रिक्री पििाना ( िाज्यस्ति )

13

खत रनर्षमती / रिक्री प्रमािपत्र िेिे ( िाज्यस्ति )

14

रकटकनािके उत्पािन / रिक्री पििाना िे िे ( िाज्यस्ति )

15

रठबक सांर् उत्पािक नोंििी

16

िु बाि पििी / पिव्युत्ति प्रमािपत्र

17

िु बाि पििी / पिव्युत्ति गुिपत्रक

18

िु बाि तात्पुिते उत्तीि प्रमािपत्र

19

िु बाि कृरि तांत्र पिरिका ( िोन ििे मिाठी माध्यम अभ्यासक्रम प्रमािपत्र )

20

िु बाि कृरि तांत्रज्ञान पिरिका ( तीन ििे अिच इांग्रजी माध्यम अभ्यासक्रम ) प्रमािपत्र

21

िु बाि कृरि तांत्रज्ञान पिरिका ( िोन ििे मिाठी माध्यम अभ्यासक्रम प्रमािपत्र ) गुिपत्रक

22

िु बाि कृरि तांत्रज्ञान पिरिका ( तीन ििे अिच इांग्रजी माध्यम अभ्यासक्रम ) गुिपत्रक

23

िु बाि माळी प्ररिक्षि प्रमािपत्र

24

िु बाि स्थलाांति प्रमािपत्र
कृरि,पिुसांििचन,िु ग्िव्यिसाय ि मत्स्यव्यिसाय रिभाग ( पिु म ) ( 16 सेिा )
(िा.रन.क्र. सांकीिच 2611 / प्र. क्र. 130 / 2014 / पिु म-17, रिनाांक 13 जुल,ै 2015)

1

पिुर्े खक्च्र्किि

2

औििोपर्ाि

3

िांध्यत्ि तपासिी (भा.प.िै.कायद्यानुसाि)

4

ििरिच्छे िन (न कुजलेले मृत प्रािी सािि केल्यास)

5

पिुांर्ी नमुने तपासिी (आजािी पिु ििाखान्याच्या िेळेमध्ये आिल्यास)

6

आिोग्य तपासिी ि िाखला िे िे

7

गभच तपासिी(गायी ि म्हिींर्ी)

8

गायी ि म्हिींना कृरत्रम िेतन कििे

9

पिुसांििचन रिभागात कायचित असलेल्या अांडी उबििी केंद्,कुक्कट रिकास गट ि
कुक्कटपालनार्े लाभाथींना प्ररिक्षि िे िे

10

इच्छु क बेिोजगाि तरूि/व्यक्तींना स्ियांिोजगािरिियक प्ररिक्षि िे िे

11

मासेमाि नौकाांर्े ऑनलाइन पद्धतीने नोंििी

12

मक्च्छमाि नौकाांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने मासेमािी पििाना

13

तािोपोििाला मत्स्यालयार्े ऑनलाइन रतकीट रितिि

14

मक्च्छमािाांसाठी मासेमािी पििाना

15

मक्च्छमाि सांस्थाांर्ी ऑनलाइन पद्धतीने नोंििी
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16

ऑनलाइन िरजस्रेिन ऑफ अक्िाकल्र्ि पाँड ि रफि सीड सेंटि
नगिरिकास रिभाग ( 57 सेिा )

नगिरिकास - 2 (सेिा - 15) (िा.रन.क्र. एमसीए - 2015 / प्र.क्र. 189 / नरि-14, 23.06.2015)
1

जन्म प्रमािपत्र िेिे

2

मृत्यु प्रमािपत्र िे िे

3

रििाह नोंििी प्रमािपत्र िे िे

4

मालमत्ता कि उतािा िे िे

5

थकबाकी नसल्यार्ा िाखल िे िे

6

अ) िस्तऐिजाच्या आिािे मालमत्ता हस्ताांतिि नोंि प्रमािपत्र िे िे

ब (िािसा हक्काने मालमत्ता हस्ताांतिि नोंि प्रमािपत्र िेिे
7

झोन िाखला िे िे

8

भाग नकािा िेिे

9

बाांिकाम पििाना िे िे

10

जोते प्रमािपत्र

11

भोगिटा प्रमािपत्र िे िे

12

नळजोडिी िे िे

13

जलरन:सािि जोडिी िे िे

14

अक्ग्निमन ना-हिकत िाखला िे िे

15

अक्ग्निमन अांरतम ना-हिकत िाखला िेिे
नगि रिकास रिभाग,
िासन रनिचय क्र. सांरकिच 2015 / प्र. क्र. 398 / नरि-20, रिनाांक 4.9.17

1

नव्याने कि आकाििी

2

पुन:कि आकाििी

3

किार्े मागिी पत्र तयाि कििे

4

किमाफी रमळिे

5

थकबाकी नसल्यार्ा िाखला िे िे

6

मालमत्ता कि उतािा िे िे

7

िरहिासी नसलेल्या किात सूट रमळिे

8

मालमत्ता हस्ताांतिि नोंि प्रमािपत्र िे िे / इति मागाने

9

स्ियांमुल्याांकन

10

आक्षेप नोंिरििे

11

उपरिभागामध्ये मालमत्ता रिभाजन

12

मालमत्ता पाडिे ि पुन:बाांििी कि आकाििी

13

नरिन नळजोडिी

14

मालकी हक्कात बिल कििे.

15

नळजोडिी आकािामध्ये बिल कििे.

16

तात्पुिते / कायमस्िरुपी नळजोडिी खांरडत कििे.

17

पुन:जोडिी कििे.

18

िापिामध्ये बिल कििे.
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19

पािी िे यक तयाि कििे.

20

प्लांबि पििाना

21

प्लांबि पििाना नुतनीकिि कििे.

22

थकबाकी नसल्यार्ा िाखला

23

नािु रुस्त मीटि तक्राि कििे.

24

अनरिकृत नळ जोडिी तक्राि कििे.

25

पाण्यार्ी िबाि क्षमता तक्राि

26

पाण्यार्ी गुिित्ता तक्राि

27

व्यापाि / व्यिसाय / साठा कििेसाठी ना-हिकत प्रमािपत्र

28

मांडपासाठी ना-हिकत प्रमािपत्र
नगि रिकास - 1,
( िासन परिपत्रक क्र. रटरपएस 1815 / प्र. क्र. 188 / 15 / नरि-13, रिनाांक 10.07.2015 )

1

प्रािे रिक योजनाांर्,े परिसि नकािाांर्े झोन िाखले िे िे.

2

प्रािे रिक योजनाांर्,े परिसि नकािाांर्े भाग नकािा िे िे.

3

जरमनीच्या िेखा नकािाांना / अरभन्यास नकािाांना (Lay Out) अकृिक पििानगी िे िे.

4

प्रािे रिक योजना क्षेत्रातील महािाष्र प्रािे रिक रनयोजन ि नगि िर्ना अरिरनयम, 1966 मिील
कलम-18 (१) (iii) सहकलम-44 अनुसाि रिरिि रिकास रिियक / बाांिकाम पििाना िे िे.

5

िासनाने रि. 03/01/2015 च्या िासन रनिचयान्िये ठििून रिलेल्या प्रमािे लहान आकािाच्या
अरिकृत भूखडाांमध्ये प्रमािभूत बाांिकाम नकािाप्रमािे नकािे मांजूिीर्े प्रस्ताि

6

प्रािे रिक योजना क्षेत्रातील महािाष्र प्रािे रिक रनयोजन ि नगि िर्ना अरिरनयम, 1966 मिील
कलम-18 (१) (iii) सहकलम-44 अनुसाि िेती तथा ना-रिकास रिभाग या िापि रिभागामध्ये
रिरिि िापिाच्या इमाितीसाठी अरिमुल्य आकारून िाढीि र्टई क्षेत्र रनिे िाांक अनुज्ञेय कििे.

7

जोते प्रमािपत्र

8

पूिचत्िार्े तसेर् भोगिटा प्रमािपत्र

9

प्रािे रिक योजना क्षेत्रातील महािाष्र प्रािे रिक रनयोजन ि नगि िर्ना अरिरनयम, 1966 अन्िये
मांजूि केलेल्या प्रािे रिक योजनेतील प्रस्तािाांमध्ये िेळोिेळी किाव्या लागिाऱ्या अरिमुल्य
आकारून जमीन िापिार्े फेिबिल.

10

महािाष्र (नागिी क्षेत्रे) िृक्ष सांिक्षि आरि सांििचन अरिरनयम, 1975 मिील कलम ८ च्या
तितूिीनुसाि पििानगी िे िे.

11

रििेि रनयोजन प्रारिकििाच्या रिकास आिाखड्यार्े भाग नकािे / झोन िाखले िे िे.

12

रििेि रनयोजन प्रारिकििाच्या हद्दीतील रिरिि रिकास रिियक / बाांिकाम पििानगी िे िे.

13

रििेि रनयोजन प्रारिकििाच्या हद्दीतील रिरिि सुरु असलेल्या बाांिकाम पििानगी प्रकििात
जोते प्रमािपत्र (Plinth Certificate) िे िे.

14

रििेि रनयोजन प्रारिकििाच्या हद्दीतील रिरिि सुरु असलेल्या बाांिकाम पििानगी प्रकििात
पूिचत्त्िार्े तसेर् भोगिटा प्रमािपत्र िेिे.
रििी ि न्याय रिभाग ( 4 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. ईएसटी 2015 / 1560 / का. िोन, रिनाांक 10 जुलै, 2015 )

1

िाज्य रिरिसेिा प्रारिकििाने द्याियार्े कायिे रिियक मोफत सहाय्य

2

महािाष्र सािचजरनक रिश्वस्त व्यिस्था अरिरनयमाच्या तितुिींनुसाि सािचजरनक रिश्वस्त

119

व्यिस्थाांर्ी नोंििी (एक) मुांबईमध्ये (िोन) इति रजल््ाांमध्ये
3

भागीिािी सांस्था अरिरनयम, 1952 अन्िये भागीिािी सांस्थेर्ी नोंििी (एक) मुांबईमध्ये (िोन)
औिांगाबाि, नागपूि ि पुिे येथे.
(अरिसूर्ना क्र. ईएसटी 2015 / 1560 / का. िोन, रिनाांक 2 ऑगस्ट, 2017 )

4

सांस्था नोंििी अरिरनयम 1860 च्या कलम-3 अनुसाि सांस्था नोंििी किण्याकिीता िासनास
अजच सािि कििे.
ग्राम रिकास रिभाग ( 13 सेिा )
(िा.रन. क्र. आिटीएस - 2015 / प्र. क्र.32 / पां.िा.5, रिनाांक 14 जुलै, 2015)

1

जन्म नोंि िाखला ******

2

मृत्यू नोंि िाखला ******

3

रििाह नोंि िाखला ******

4

िरहिािी िाखला ******

5

िारिद्य िेिेखाली असल्यार्ा (BPL) िाखला ******

6

हयातीर्ा िाखला *******

7

ग्रामपांर्ायत येिे बाकी िाखला *******

8

िौर्ालयार्ा िाखला ******

9

नमुना 8 र्ा उतािा ******

10

अ.रनिािाि असल्यार्ा िाखला ******

11

ब.रिििा असल्यार्ा िाखला

12

क. परित्यक्ता असल्यार्ा िाखला

13

रिभक्त कुटू ां बार्ा िाखला
मृि ि जलसांिािि रिभाग ( 8 सेिा )
( िासन रनिचय क्र. सांकीिच 2018 / प्र. क्र. 49 / जल-17, रिनाांक 30 ऑक्टोबि, 2018)

1.

पािीिापि सांस्थेस िे य पािी हक्क मांजूिी िे िे.

2.

पािी िापि सांस्थेस पािीपट्टी थकबाकी िाखला िे िे.

3.

रबगि रसर्न पािी पट्टी थकबाकी िाखला िेिे.

4.

पािी पट्टी िे यक तक्राि रनिािि कििे.

5.

लाभक्षेत्रार्ा िाखला िे िे.

6.

ग्रामपांर्ायत, रजल्हा परििि, नगि पारलका, नगिपरििि, कटक मांडळे याांना घिगुती पािी िापि
पििाना िे िे.

7.

महानगिपारलका, खाजगी रिकासक, रििेि नगि रिकास प्रकल्प याांना घिगुती / औद्योरगक
पािी िापि पििाना िे िे.

8

औद्योरगक प्रयोजनासाठी पािी िापि पििाना िे िे.
अन्न नागिी पुििठा ि ग्राहक सांिक्षि रिभाग ( 18 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 1014 / 1306 / प्र. क्र. 176 / नापु-12, रिनाांक 14 ऑक्टोबि, 2015)

1

निीन रििापरत्रका मागिी

2

रििापरत्रकेतील नािात िु रूस्ती/नािे समारिष्ट कििे/नाि कमी कििे/पत्ता बिल कििे

3

िु य्य्म रििापरत्रका( खिाब/फाटलेली ), िु य्यम रििापरत्रका ( गहाळ रििापरत्रका )

4

निीन िास्तभाि िु कानार्ी मागिी

5

िास्तभाि िु कानाच्या पििान्यार्े नुतनीकिि
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6

रकिकोळ िॉकेल रिक्री पििाने

7

रकिकोळ िॉकेल रिक्री पििान्यार्े नुतनीकिि
(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 1014 / 1306 / प्र. क्र. 176 / नापु-12, रिनाांक 31 ऑगस्ट, 2016)

1

िजन मापे उत्पािकाांना पििाना

2

िजन मापे उत्पािकाांना पििाना नुतनीकिि

3

िजन मापे रिक्रत्याांना पििाना

4

िजन मापे रिक्रत्याांना पििाना नुतनीकिि

5

िजन मापे िु रुस्तकाांना पििाना

6

िजन मापे िु रुस्तक पििाना नुतनीकिि

7

आिेक्ष्टत िस्तू रनयम, 2011 अांतगचत िस्तुांर्े उत्पािक / आिेष्टक याांर्ी नोंििी

8

नामरनिे िन नोंििी प्रमािपत्र
(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 1014 / 1306 / प्र. क्र. 176 / नापु-12, रिनाांक 25 ऑक्टोबि, 2016)

1

आिेष्टक िस्तू रनयम, 2011 अांतगचत आिेक्ष्टत िस्तुांर्े उत्पािक / आिेष्टक याांर्ी नोंििी (मैत्री

2

िैिमापन िास्त्र अरिरनयम, 2009 अांतगचत िजन ि मापे याांर्े मुद्ाांकन, पडताळिी ि प्रमािपत्र

कक्ष)

िे िे. (मैत्री कक्ष)
(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 1014 / 1306 / प्र. क्र. 176 / नापु-12, रिनाांक 25 ऑक्टोबि, 2016)

३

िैिमापन िास्त्र अरिरनयम, 2009 अांतगचत िजन ि मापे याांर्े मुद्ाांकन, पडताळिी ि प्रमािपत्र
िे िे.
गृहरनमाि रिभाग ( 20 सेिा)
(पत्र क्र. सांकीिच 2015 / प्र. क्र. 41 / प्रिा-1, रिनाांक 27 ऑगस्ट, 2015)

झोपडपट्टी पुनिचसन प्रारिकिि
1

िािस हस्ताांतिि रिियक सेिा

2

भोगिटा प्रमािपत्र प्राप्त झालेनांति 10 ििांनी सिरनका हांस्ताांतिि रिियक सेिा

3

झोपडपट्टी पुनिचसन योजनेतील सहकािी गृहरनमाि सांस्थाांर्ी नोंििी रिियक सेिा

4

रनिासी सिरनका/भूखांड भोगिटाबद्दल (हस्ताांतिि)

5

अरनिासी सिरनका/भूखांड भोगिटाबद्दल (हस्ताांतिि)

6

रनिासी सिरनका/भूखांड रनयरमतीकिि

7

अरनिासी सिरनका/भूखांड रनयरमतीकिि

8

थकबाकीबाबतर्े ना-िे य प्रमािपत्र

9

सिरनका/भूखांड/व्यापािी गाळा रित्तीय सांस्थेकडे तािि ठे िण्यास ना-हिकत प्रमािपत्र

10

सिरनका /व्यापािी गाळा रिक्री पििानगी

11

भूखांड रिक्री पििानगी

12

भूखांडार्ी उिचरित खिेिी रकमत (बी.पी.पी.) कजार्ी थकबाकी भििा पत्र

13

सिरनकेर्ी उिचरित भाडेखिेिी हप्ता (एर्.पी.एस.भििा पत्र)

14

सिरनका/भूखांड/व्यापािी गाळयाांच्या नस्तीतील कागिपत्राांच्या प्रमारित प्रती

15

रनिासी सिरनका भाडे तत्त्िािि िेण्यास ना-हिकत प्रमािपत्र िे िे

महािाष्र गृहरनमाि ि क्षेत्ररिकास प्रारिकिि

मुांबई इमाित िु रूस्ती ि पुनिचसन मांडळ
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16

रनिासी सिरनका/भूखांड भोगिटाबद्दल (हस्ताांतिि)

17

अरनिासी सिरनका/भूखांड भोगिटाबद्दल (हस्ताांतिि)

18

रनिासी सिरनका/भूखांड रनयरमतीकिि

19

अरनिासी सिरनका/भूखांड रनयरमतीकिि

अप्पि रजल्हारिकािी(अरतक्रमि/रनष्कासन) पूिच/परिम उपनगिे
20

महािाष्र झोपडपट्टी क्षेत्र(सुिाििा रनमुचलन ि पुनर्षिकास) अरिरनयम,1971 मिील तितूिीनुसाि
या परिरिष्टाच्या िकाना क्र.4 मध्ये अरिसूरर्त केलेल्या पिरनिे रित अरिका-याांर्े कायचक्षेत्रातील
पात्र झोपडीिािकाांना एळखपत्र रनगचरमत कििे.
मरहला ि बाल रिकास रिभाग ( 13 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. आस्था - 2014 / प्र. क्र. 244 / का-1, रिनाांक 25 ऑगस्ट, 2015)

1

गिोिि स्त्रीयाांर्ी अांगििाडीमध्ये नोंििी

2

6 मरहने ते 3 ििांच्या बालकाांर्ी अांगििाडीमध्ये नोंििी

3

3 ते 6 ििांच्या बालकाांर्ी अांगििाडीमध्ये नोंििी

4

इांरििा गाांिी मातृत्त्ि योजनेंतगचत गिोिि स्त्रीयाांना आर्षथक मित ( सिि योजना सध्या अमिािती ि
बुलढािा रजल््ात कायचित आहे . )

5

सबला योजना : पौगांडािस्थेतील मुलींर्ी नोंििी (सध्या 11 रजल््ाांमध्ये योजना कायचित )

6

रकिोिी िक्ती योजना : पौगांडािस्थेतील मुलींर्ी नोंििी (सध्या 23 रजल््ाांमध्ये योजना
कायचित )

7

नोकिी कििाऱ्या मरहलाांसाठी िसरतगृह रनमाि किण्याबाबत अरनिासी भाितीयाांच्या केंद्
िासनास रिफाििी

8

मनोिैयच योजनेंतगचत बळी पडलेल्या व्यक्तींना रित्तीय सहाय्य

9

मुलाांना सीसीआयएस / ऑझिेिन होम मध्ये प्रिेि

10

आपद्ग्ग्रस्त मरहलाांना िेल्टि होममध्ये प्रिेि

11

भीक मागिाऱ्या मरहला / पुरुिाांना बेगसच होम मध्ये प्रिेि

12

आयआयटीआयएएनएस पेस योजनेंतगचत रिद्याथीनींना रित्तीय सहाय्य

13

समुपिे िन केंद् र्ालरिण्यासाठी स्ियांसेिी सांस्थाांना रनिी उपलब्लि करून िेिेबाबत.
कौिल्य रिकास ि उद्योजकता रिभाग ( 2 सेिा )
(पत्र क्र. कौरिउ - 2015 / प्र. क्र. 238 / िोस्ििो - 1, रिनाांक 3 जुल,ै 2015)

1

िोजगाि इच्छु काांर्ी नोंििी (उमेििाि) *****

2

रनयोक्त्याांर्ी नोंििी ******
अल्पसांखयाक रिकास रिभाग ( 1 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. अिैसां 2015 / प्र. क्र. 199 / का-5, रिनाांक 23 जुलै, 2015)

1

िाज्यातील अल्पसांखयाक सांस्थाांना िार्षमक / भारिक अल्पसांखयाक िजा घटनेच्या कलम 30 (1)
नॅिनल मायनॉरिटी एज्युकेिनल ॲक्टच्या कलम 2 (जी) नुसाि प्रिान कििे
उियोग,उजा ि कामगाि रिभाग -उियोग ( 19 सेिा )
(िा.रन. क्र. मलोह - 2015 / प्र. क्र. 77 / उद्योग-6, रिनाांक 23 जुलै, 2015)

रिकास आयुक्त उियोग सांर्ालनालय याांनी अरिसूरर्त किाियाच्या सेिा
1

सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अांतगचत मुद्ाांक िुल्क मारफर्े प्रमािपत्र

2

सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अांतगचत पात्रता प्रमािपत्र अिा कििे

3

सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अांतगचत औद्योरगक प्रोत्साहन अनुिानाच्या िाव्यास मांजुिी
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4

मुांबई कुळ िरहिाट ि िेत जमीन कायिा 1948 सुिाििा 1994 अांतगचत ख-याखु-या औद्योरगक
प्रयोजनासाठी 10 हे क्टिपेक्षा जास्त िेतजमीन खिेिीसाठी आिश्यक असलेली पुिच पििानगी

5

खाजगी मारहती तांत्रज्ञान उियानाांना इिािा पत्र िे िे

6

खाजगी मारहती तांत्रज्ञान घटकाांना नोंििी प्रमािपत्र िेिे

7

खाजगी जैि तांत्रज्ञान उियानाांना इिािा पत्र िेिे.

8

खाजगी जैि तांत्रज्ञान घटकाांना नोंििी प्रमािपत्र िे िे

9

सुक्ष्म लघु ि मध्यम उपक्रम अांतगचत उद्योजकाांसाठी एांटिप्रायझेस मेमोिेंडम भाग-1

10

सुक्ष्म लघु ि मध्यम उपक्रम अांतगचत उद्योजकाांसाठी एांटिप्रायझेस मेमोिेंडम भाग-2

महािाष्र औद्योरगक रिकास महामांडळ,मुांबई याांनी अरिसूरर्त किाियाच्या सेिा
1

इमाित नकािे मांजूिी, अक्ग्निामन ना हिकत प्रमािपत्र,तात्पुिती नळ जोडिी,साांडपािी
रन:सािि नकािे

2

अांरतम अक्ग्निामन यांत्रिा मांजूिी

3

इमाित पुिचत्ि प्रमािपत्र/भोगिटा प्रमािपत्र

4

कायम पािीपुििठा नळ जोडिी

5

मुांबई प्रिे ि महानगिामिील महािाष्र औद्योरगक रिकास महामांडळाच्या कायचक्षेत्रातील मारहती
तांत्रज्ञान उियोगाांना ना हिकत प्रमािपत्र

6

मुांबई प्रिे ि महानगिामिील महािाष्र औद्योरगक रिकास महामांडळाच्या क्षेत्रातील मारहती
तांत्रज्ञान कांपन्याांना मारहती तांत्रज्ञान िोििाांतगचत इिािापत्रे

7

मुांबई प्रिे ि महानगिामिील महािाष्र औद्योरगक रिकास महामांडळाच्या क्षेत्रात मारहती तांत्रज्ञान
िोििाांतगचत कांपन्याांर्ी नोंििी कििे

िासकीय मुद्ि ि लेखसामग्री ि प्रकािन सांर्ालनालय
1

िारिक्ज्यक सांस्था ि खाजगी पक्ष याांना काढलेल्या अरिसूर्ना,सूर्ना ि जाहीिाती क्स्िकारून

महािाष्र िासन िाजपत्र भाग िोन-सरकिच सूर्ना ि जाहीिाती या िाजपत्राच्या भागात प्ररसद्ध
कििे ि ते त्याांना ऑनलाईन ि ईमेलिि उपलब्लि करून िेिे *******

2

महािाष्र िासन िाजपत्र भाग िोन-नाि,जन्मतािीख(िय) आरि िमच बिलण्याच्या जारहिाती
सांर्ालनालयाच्या सांकेतस्थळािि ऑनलाईन क्स्िकारून िाजपत्राच्या भागात प्ररसद्ध कििे आरि
ते नागरिकाांना ऑनलाईन उपलब्लि करून िे िे. *******
उियोग उजा ि कामगाि रिभाग-कामगाि ( 41 सेिा )
(िा.रन. क्र. सांरकिच 2015 / प्र. क्र. 12 / कामगाि 9, रिनाांक 24 जुलै, 2015)

कामगाि
1

मुांबई िु काने ि आस्थापना (नोकिीर्े ि सेिाितीर्े रिरनयमन) अरिरनयम, 2017 अांतगचत
आस्थापनेर्ी नोंििी
मुांबई िु काने ि आस्थापना अरिरनयम 1948 अांतगचत नोंििीर्े नूतनीकिि.

(िुद्धीपत्रक क्र. सांकीिच 2015 / प्र. क्र. 12 / कामगाि-9, रिनाांक 11 मार्च 2019 अन्िये सेिा

िगळण्यात आली)
2

कांत्राटी कामगाि (रनयमन ि रनमुचलन) अरिरनयम, 1970 अांतगचत मुखय मालक नोंििी नोंििी.

3

कांत्राटी कामगाि (रनयमन ि रनमुचलन) अरिरनयम 1970 अांतगचत कांत्राटिािास अनुज्ञप्ती िे िे

4

कांत्राटी कामगाि (रनयमन ि रनमुचलन) कायिा, 1970 अांतगचत कांत्राटिािास अनुज्ञप्तीर्े
नुतनीकिि
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5

इमाित ि इति बाांिकाम मजूि (नोकिीर्े रनयमन आरि िती) अरिरनयम , 1996 अांतगचत
आस्थापनाांर्ी नोंििी.

6

मोटाि परििहन कामगाि अरिरनयम 1961 अांतगचत नोंििी

7

रबडी आरि रसगाि (नोकिीच्या िती) िकचस अरिरनयम 1966 अांतगचत औद्योरगक िस्तुांर्ी नोंििी.

बाष्पके सांर्ालनालय (कामगाि)
1

मालकी हक्कार्े हस्ताांतिि

2

प्रमािपत्रार्ी नक्कल कििे
िा. रन. क्र. सांकीिच 2015 / प्र. क्र. 12 / कामगाि-9, रिनाांक 29 जून, 2016

1

बाष्पके ि रमतोपायोजाकाांर्ी नोंििी

2

बाष्पके ि रमतापायोजाकाांच्या प्रमािपत्राांर्े नूतनीकिि
(िा. रन. क्र. सांरकिच 2015 / प्र. क्र. 12 / कामगाि-9, रिनाांक 11 रडसेंबि, 2018 )

औद्योरगक सुिक्षा ि आिोग्य सांर्ालनालयामाफचत
1

कािखाने अरिरनयम 1948 ि महािाष्र कािखाने रनयम, 1963 अांतगचत नोंििी ि पििाना िेिे ि
पििाना नुतनीकिि कििे

2

कािखाने अरिरनयम 1948 ि महािाष्र कािखाने रनयम, 1963 अांतगचत नोंििी ि पििाना िेिे.

3

कािखाने अरिरनयम 1948 ि महािाष्र कािखाने रनयम, 1963 अांतगचत पििाना नुतनीकिि
कििे.

4

कािखाने अरिरनयम 1948 ि महािाष्र कािखाने रनयम, 1963 अांतगचत कािखान्याांर्े नकािे मांजूि
कििे.

5

कािखाने अरिरनयम 1948 ि महािाष्र कािखाने रनयम, 1963 अांतगचत पििाना िु रुस्ती कििे.
(अरतिोकािायक कािखाने िगळू न)

6

कािखाने अरिरनयम 1948 ि महािाष्र कािखाने रनयम, 1963 अांतगचत पििाना िु रुस्ती कििे.
(अरतिोकािायक कािखाने)

कामगाि रिभाग ( 6 सेिा )

(िा. रन. क्र. सांरकिच 2015 / प्र. क्र. 39 / कामगाि-9, रिनाांक 28 एरप्रल, 2017 )

1

आांतििाज्य स्थलाांतरित कामगाि (िोजगाि ि सेिाितीर्े रनयमन) अरिरनयम, 1979 अांतगचत
आस्थापनाांना नोंििी प्रमािपत्र.

2

आांतििाज्य स्थलाांतरित कामगाि (िोजगाि ि सेिाितीर्े रनयमन) अरिरनयम, 1979 अांतगचत
नोंििी प्रमािपत्रातील सुिाििा.

3

आांतििाज्य स्थलाांतरित कामगाि (िोजगाि ि सेिाितीर्े रनयमन) अरिरनयम, 1979 अांतगचत
स्थलाांतरित कामगािाांच्या भतीसाठी कांत्राटिािास अनुज्ञप्ती िे िे.

4

आांतििाज्य स्थलाांतरित कामगाि (िोजगाि ि सेिाितीर्े रनयमन) अरिरनयम, 1979 अांतगचत
स्थलाांतरित कामगािाांच्या भतीसाठी मध्यस्थी कांत्राटिािास अनुज्ञप्ती िेिे.

5

आांतििाज्य स्थलाांतरित कामगाि (िोजगाि ि सेिाितीर्े रनयमन) अरिरनयम, 1979 अांतगचत
स्थलाांतरित कामगािाांच्या िोजगािासाठी कांत्राटिािास अनुज्ञप्ती िे िे.

6

आांतििाज्य स्थलाांतरित कामगाि (िोजगाि ि सेिाितीर्े रनयमन) अरिरनयम, 1979 अांतगचत
स्थलाांतरित कांत्राटिािास अनुज्ञप्तीर्े नुतनीकिि कििे.
कामगाि रिभाग ( 18 सेिा )
(िा. रन. क्र. सांरकिच 2017 / प्र. क्र. 66 / कामगाि-9, रिनाांक 20 जून, 2017 )

124

1

बाष्पके रनमात्याांना मान्यता

2

बाष्पके रनमात्याांच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि

3

बाष्पके / रमतीपयोजके उभाििीर्ी मान्यता

4

बाष्पके / रमतीपयोजके उभाििीच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि

5

रमतीपयोजके रनमात्याांना मान्यता

6

रमतीपयोजके रनमात्याांच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि

7

प्रेिि व्हे सल रनमात्याांना मान्यता

8

प्रेिि व्हे सल रनमात्याांच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि

9

प्रेिि पार्टसच रनमात्याांना मान्यता

10

प्रेिि पार्टसच रनमात्याांच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि

11

रहट एक्सर्ेंजि रनमात्याांना मान्यता

12

रहट एक्सर्ेंजि रनमात्याांच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि

13

स्मॉल इांडस्रीअल बाष्पके रनमात्याांना मान्यता

14

स्मॉल इांडस्रीअल बाष्पके रनमात्याांच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि

15

बाष्पके / रमतीपयोजके िु रुस्तीकािाांना मान्यता

16

बाष्पके / रमतीपयोजके िु रुस्तीकािाांच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि

17

पाईप फॅरिकेटि म्हिून मान्यता

18

पाईप फॅरिकेटि म्हिून मान्यतेर्े नुतनीकिि
उजा रिभाग ( 13 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 1015 / प्र. क्र. 650 / उजा-2, रिनाांक 29 जानेिािी, 2016 )

1

िीज सांर् माांडिीर्े रनिीक्षि कििे.

2

उद्वाहन उभाििीस पििानगी िे िे.

3

उद्वाहन र्ालरिण्यासाठी अनुज्ञप्ती िेिे.
उजा रिभाग
(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 2016 / प्र. क्र. 148 / उजा-5, रिनाांक 11 जुल,ै 2016 )

4

निीन िीज पुििठाकिीता अजच

5

सिोि मीटि तक्राि

6

नाि बिलिेकिीता अजच
उजा रिभाग
(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 2016 / प्र. क्र. 70 / उजा-5, रिनाांक 11 जुलै, 2016 )

7

बाांिकामासाठी रिद्युत भाि मांजूिी

8

उद्योगासाठी रिद्युत भाि मांजूिी

9

Line Charging permission at MSETCL

10

रिद्युत िुल्क माफी प्रकििाांना मांजूिी

11

डीजी सेट आिाखडा मांजूिी

12

डीजी सेट र्ाजच पििानगी रिद्युत िुल्क माफी प्रकििाांना मांजूिी

13

डीजी सेट नोंििीकिि
रित्त रिभाग ( 4 सेिा )
िासन रनिचय क्र. सांकीिच 1019 / प्र. क्र. 123 / प्रिासन-1, रिनाांक 27 फेिुिािी, 2019 )
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1

मुल्यिर्षित कि कायिा 2002, केंरद्य रिक्रीकि कायिा, 1956, महािाष्र िाज्य व्यिसाय, िांिे,
आरजरिका आरि नोकिीििील कि कायिा, 1975 अांतगचत ई-नोंििी

2

केंरद्य रिक्रीकि कायद्याांतगचत ई-केंरद्य रिक्रीकि िैिारनक नमुने

3

मुल्यिर्षित कि कायिा 2002, केंरद्य रिक्रीकि कायिा, 1956, महािाष्र िाज्य व्यिसाय, िांिे,
आरजरिका आरि नोकिीििील कि कायिा, 1975 अांतगचत ई-रििििे

4

मुल्यिर्षित कि कायिा 2002, केंरद्य रिक्रीकि कायिा, 1956, महािाष्र िाज्य व्यिसाय, िांिे,
आरजरिका आरि नोकिीििील कि कायिा, 1975 अांतगचत ई-कि भििा
जलसांपिा रिभाग ( 10 सेिा )
(िा. रन. क्र. सांकीिच 2015 / प्र. क्र. 480 / रस.व्य (कामे), रिनाांक 15 जुल,ै 2015)

1

पािी िापि सांस्थेस िेय पािी हक्क मांजूिी िे िे.

2

पािी िापि सांस्थेस पािीपट्टी थकबाकी िाखला िे िे.

3

रबगि रसर्नार्ी पािीपट्टी थकबाकी िाखला िेिे.

4

पािीपट्टी िेयक तक्राि रनिािि कििे

5

लाभक्षेत्रार्ा िाखला िे िे.

6

ग्रामपांर्ायत रजल्हा परििि,नगि पारलका,नगि परििि, नगि पांर्ायत,कटक मांडळे याांना घिगुती
पािी िापि पििाना ******

7

महानगि पारलका,खाजगी रिकासक,रििेि नगि रिकास प्रकल्प याांना घिगुती/ औद्योरगक पािी
िापि पििाना िे िे

8

औद्योरगक प्रयोजनासाठी पािी िापि पििाना िे िे *****

9

निी जलािया पासून अांतिार्ा िाखला िे िे.

10

उपसा रसर्न पििानगी
सहकाि,पिन ि िस्त्रोद्योग रिभाग ( 5 सेिा )

(िा. रन. क्र. सांकीिच 2014 / प्र. क्र. 118 / 6-स, रिनाांक 18 सप्टें बि, 2015

1

सहकािी सांस्थाांर्ी नोंििी कििे

2

सहकािी सांस्थाांर्ी उपरििी िु रूस्ती कििे

3

सािकािी व्यिसायासाठी पििाना िे िे

4

सािकािी व्यिसायासाठी पििाना नुतनीकिि िे िे

5

सहकािी गृहरनमाि सांस्थाांर्े मानीि अरभहस्ताांतिि
पािी, पुििठा ि स्िच्छता रिभाग ( 4 सेिा )
(िा. रन. क्र. आस्था 2015 / प्र. क्र. 179 / पापु-01, रिनाांक 30 सप्टें बि, 2015)

महािाष्र जीिन प्रारिकिि
1

नळ जोडिी िेिे

2

पािी बील िेयकासांबिी तक्रािीर्े रनिािि कििे
भूजल सिेक्षि आरि रिकास यांत्रिा

3

रििन रिरहि सिेक्षि
िाळू उत्खनन सिेक्षि (िासन रनिचय, क्र. आस्था 2015 / प्र. क्र. 179 /पापु 01 , रि. 29.11.2017
अन्िये िगळली.)
भूजल सिेक्षि प्रमािपत्र िे िे
(िासन रनिचय, क्र. आस्था 2015 / प्र. क्र. 179 /पापु 01 , रि. 29.11.2017 अन्िये िगळली.)

४

पाण्यार्े िासायरनक ि जैरिक पृथ:किि (िासन रनिचय, क्र. आस्था 2015 / प्र. क्र. 179 /पापु 01 ,
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रि. 29.11.2017 अन्िये अांतभुचत)
सािचजरनक आिोग्य रिभाग ( 4 सेिा )
(अ. क्र. 1 ते 3 येथील सेिा -- अरिसूर्ना. क्र. सांकीिच 2014 / प्र. क्र. 227 / सम 2, रिनाांक 8

सप्टें बि, 2015)
1

ऑन लाईन सॉफ्टिेअि माध्यमातून अपांगत्ि प्रमािपत्र प्रिान कििे .

2

जननी सुिक्षा योजना

3

जननी रििु सुिक्षा योजना

4

िैद्यकीय अरिकाऱ्याांर्ी उपक्स्थती /2014 अरिसूर्ना क्र सांरकिच)प्र/227क्र.सम 2, रि
(28.03.2016
सामारजक न्याय ि रििेि सहाय्य रिभाग ( 12 सेिा )

/ 2015 सांरकिच.क्र.रन.िा)प्रसमन्िय /53 .क्र., रिनाांक नोव्हें बि24, (2015
1

िासरकय िसरतगृह प्रिेि
अ) मॅररक पूिच िसरतगृह प्रिेि
आ) उच्र् माध्यरमक िसरतगृह प्रिेि
इ) व्यिसारयक िसरतगृह प्रिेि
ई) अव्यिसारयक िसरतगृह प्रिेि

2

रनिासी िाळा प्रिेि

3

पििे िी रिष्यिृत्ती

4

िे िाांतगचत रिष्यिृत्ती
अनुसुरर्त जाती .रन.िा) अनुसूरर्त जमाती बळी पडलेल्या सिस्याांना अथचसहाय्य /
28.11.2017अन्िये सेिा िगळली(

5

ज्येष्ठ नागरिकाांना एळखपत्र िेिे

6

सांजय गाांिी रनिािाि योजना /श्राििबाळ पेन्िन योजनेंतगचत प्राप्त अजािि रनिचय घेिे

7

जात प्रमािपत्र पडताळिी सरमती

8

अपांगाना एळखपत्र िे िे

9

अपांग रिद्यार्थ्यांना िासकीय/िासन मान्य अनुिारनत अपांग िाळे त/कमचिाळे त प्रिेि िे िे.
(िा. रन. सांकीिच-2016 / प्र. क्र. 68 / समन्िय, रिनाांक 28 सप्टें बि, 2016)

10

अपांगाांच्या अनुिारनत रििेि िाळा / कमचिाळा / मरतमांि बालगृहे / तसेर् अपांग क्षेत्रात कायच
किण्यासाठी िेण्यात आलेल्या नोंििी प्रमािपत्रार्े नुतनीकिि कििे.
(िा. रन. सांकीिच-2017 / प्र. क्र. 144 / समन्िय, रिनाांक 23 ऑगस्ट, 2018)

11

अपांगाांच्या अनुिारनत िाळा / कमचिाळे तील रिक्तपिे भिण्याकिीता स्ियांसेिी सांस्थाांना नाहिकत प्रमािपत्र िे िे.

12

अपांग व्यक्ती हक्क अरिरनयम, 2016 च्या कलम 49 मिील तितूिीप्रमािे अपांग क्षेत्रात पुनिचसन
रिियक कायच किण्यासाठी सांस्थाांना नोंििी प्रमािपत्र िे िे.
आरििासी रिकास रिभाग ( 2 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. आरिरि 2015 / प्र. क्र. 3 / का-16, रिनाांक 31 रडसेंबि, 2015)

िासकीय आश्रमिाळा समुह योजनेंतगचत मुलाांना मोफत प्रिेि िे िे
(रिनाांक 28 सप्टें बि, 2016 च्या अरिसूर्नेन्िये सेिा िगळली.)

अनुसूरर्त जमातीच्या रिद्यार्थ्यांना िहिातील इांग्रजी माध्यमाच्या नामाांरकत रनिासी िाळाांमध्ये
रिक्षि िे िे. (रिनाांक 25 ऑक्टोबि, 2018 च्या अरिसूर्नेन्िये सेिा िगळली.)
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1

आरििासी मुलाांमुलींकिीता िासकीय िसरतगृहात मोफत प्रिेि िेिे.
अनुसूरर्त जमातीच्या रिद्यार्थ्यांना िालाांत परिक्षेत्ति रिष्यिृत्ती (भाित सिकाि रिष्यिृत्ती)
(रिनाांक 25 ऑक्टोबि, 2018 च्या अरिसूर्नेन्िये सेिा िगळली.)

सुििच महोत्सिी आरििासी पूिच माध्यरमक रिष्यिृत्ती
(रिनाांक 25 ऑक्टोबि, 2018 च्या अरिसूर्नेन्िये सेिा िगळली.)

अरिसूर्ना क्र. आरिरि 2016 / प्र. क्र. 77/ का-05, रिनाांक 28 सप्टें बि, 2016)
2

आरििासी व्यक्तींना अनुसूरर्त जमातीर्े िैिता प्रमािपत्र िे िे.
िालेय रिक्षि ि क्रीडा रिभाग ( 12 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 2015 / (55 / 15)/ समन्िय कक्ष, रिनाांक 4 एरप्रल, 2016.)

रिद्यार्थ्यांर्ा िाळा सोडल्यार्ा िाखला ि रद्वतीय िाखला (अरिसूर्ना रि.3.02.18 अन्िये
िगळली.)

स्थलाांति िाखला (अरिसूर्ना रि.3.02.18 अन्िये िगळली.)
रद्वतीय गुिपत्रक (प्राथरमक ि उच्र् प्राथरमक िाळास्ति) (अरिसूर्ना रि.3.02.18 अन्िये
िगळली.)
1

माध्यरमक ि उच्र् माध्यरमक िाळा प्रमािपत्र पिीक्षा रद्वतीय गुिपत्रक ि प्रमािपत्रे

2

माध्यरमक ि उच्र् माध्यरमक िाळा प्रमािपत्र परिक्षा प्रोक्व्हजनल प्रमािपत्र

3

माध्यरमक ि उच्र् माध्यरमक िाळा प्रमािपत्र परिक्षा गुिपडताळिी

4

माध्यरमक ि उच्र् माध्यरमक िाळा प्रमािपत्र परिक्षा रनकालानांति उत्तिपरत्रकेर्ी छायाांरकत प्रत
प्राप्त कििे.

5

खाजगी उमेििाि पिीक्षेसाठी प्ररिष्ट होिे.
लॅरमनेिनसह गुिपत्रक प्रमािपत्र उपलब्लि कििे. (अरिसूर्ना रि.3.02.18 अन्िये िगळली.)

6

िासकीय िारिज्य प्रमािपत्र परिक्षेसाठी सांस्थाांना पिीक्षा परिििे िी सांलग्नता िेिे.

7

िारिज्य प्रमािपत्र पिीक्षा प्रमािपत्र िु रुस्ती

8

िारिज्य प्रमािपत्र पिीक्षा प्रमािपत्रार्ी रद्वतीय प्रत

9

डी.एङ गुिपत्रक प्रमािपत्रार्ी रद्वतीय प्रत
डी.एङ उत्तिपरत्रकाांर्ी पडताळिी (अरिसूर्ना रि.3.02.18 अन्िये िगळली.)

10

इयत्ता 10िी ि 12िी पिीक्षेस प्ररिष्ठ होिाऱ्या िाज्य, िाष्रीय ि आांतििाष्रीय पातळीिि सहभागी
झालेल्या खेळाडू ला, रिद्यार्थ्यांना क्रीडा सिलतीर्े गुि िेण्याबाबत

11

अत्युच्र् गुिित्तािािक खेळाडूां ना िासकीय / रनमिासकीय ि इति क्षेत्रात 5 टक्के आिक्षिासाठी
खेळाडू प्रमािपत्र पडताळिी.

12

रिभागाने आयोरजत केलेल्या रजल्हा, भाग ि िाज्य क्रीडा स्पिेमध्ये प्रारिण्य / सहभाग प्रमािपत्र
िे ण्याबाबत.
िैद्यकीय रिक्षि ि औििी द्व्ये रिभाग ( 25 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 0615 / प्र. क्र. 59 / अरिरनयम, रिनाांक 27 जुल,ै 2015 )

िैद्यकीय रिक्षि ि सांिोिन सांर्ालनालय ि त्याखालील िासकीय िैद्यकीय महारिद्यालये ि
रुग्िालये याांच्यामाफचत पात्र व्यक्तींना पुिरिण्यात येिाऱ्या सेिा
1

रिकलाांगता प्रमािपत्र िे िे

2

रकिकोळ जखम यार्े प्रमािपत्र िे िे

3

कायचमुक्त प्रमािपत्र िेिे

4

र्ारित्र्य प्रमािपत्र िे िे
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5

अभ्यास प्रमािपत्र िे िे

6

ना िे य प्रमािपत्र िे िे

7

ना हिकत प्रमािपत्र िे िे

8

निप्ररिष्टाांना िैद्यकीय प्रमािपत्र िेिे
आयुि सांर्ालनालय ि त्याखालील िासकीय आयुिेरिक महारिद्यालये ि रुग्िालये याांच्यामाफचत
पात्र व्यक्तींना पुिरिण्यात येिाऱ्या सेिा

9

रकिकोळ जखम यार्े प्रमािपत्र िे िे

10

कायचमुक्त प्रमािपत्र िेिे

11

र्ारित्र्य प्रमािपत्र िे िे

12

अभ्यास प्रमािपत्र िे िे

13

ना िे य प्रमािपत्र िे िे

14

ना हिकत प्रमािपत्र िे िे

15

िैद्यकीय प्रमािपत्र िे िे
महािाष्र मारनरसक आिोग्य सांस्था पुिे च्या माफचत पात्र व्यक्तींना पुिरिण्यात येिाऱ्या सेिा

16

अनुभि प्रमािपत्र िे िे

17

ना िे य प्रमािपत्र िे िे

18

ना हिकत प्रमािपत्र िे िे

19

उत्तीिच प्रमािपत्र िेिे

20

अांतिारसता प्रमािपत्र िे िे

21

िास्तरिक रिद्याथी प्रमािपत्र
अन्न ि औिि प्रिासन आयुक्तालय, मुांबई याांच्यामाफचत पात्र व्यक्तींना पुिरिण्यात येिाऱ्या सेिा

22

अन्न व्यािसारयर्ी अन्न सुिक्षा ि मानके अरिरनयम, 2006 ि त्याखालील रनयम याांच्या अनुसाि
नोंििी कििे.

23

अन्न व्यािसारयर्ी अन्न सुिक्षा ि मानके अरिरनयम, 2006 ि त्याखालील रनयम याांच्या अनुसाि
िस्तुरनमाि ि रिक्री यासाठी अनुज्ञप्ती िे िे.

24

औिि ि सौंियच प्रसािने अरिरनयम, 1940 ि त्याखालील रनयम याांच्या अनुसाि फुटकळ रिक्री

25

औिि ि सौंियच प्रसािने अरिरनयम, 1940 ि त्याखालील रनयम याांच्या अनुसाि घाऊक रिक्री

औिरि भाांडाि यासाठी अनुज्ञप्ती िेिे.
औिरि भाांडाि यासाठी अनुज्ञप्ती िेिे.

पयचटन ि साांस्कृरतक कायच रिभाग ( 20 सेिा )
( अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 2014 / प्र. क्र. 216 / आस्थापना, रिनाांक 4 सप्टें बि, 2015 )

सांर्ालक,पुिारभलेख सांर्ालनालय,मुांबई
1

सांिोिकाांना ि नागरिकाांना सांर्ालनालयामध्ये जतन केलेल्या ऐरतहारसक महत्त्िाच्या
अरभलेखार्ी मारहती िे िे तसेर् िे िी ि रििे िी सांिोिकाांना सांिोिनासाठी पििानगी िे िे

2

सांिोिनासाठी जतन केलेले अरभलेख पुिरििे

3

स्कॅन केलेल्या अरभलेखार्ी सीडी पुिरििे

4

जतन केलेल्या अरभलेखार्ी झेिॉक्स प्रत पुिरििे.

5

जतन केलेल्या ऐरतहारसक महत्त्िाच्या अरभलेखाच्या प्रमारित प्रती पुिरििे

6

सांिोिकाांना ि नागरिकाांना सांर्ालनालयाच्या रिरिि कायचक्रमाांर्ी मारहती पुिरििे

7

सांिोिकाांना ि नागरिकाांना सांर्ालनालयाच्या कामकाज पद्धतीबद्दल मारहती िे िे.
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पु.ल.िे िपाांडे महािाष्र कला अकािमी,प्रभािेिी,मुांबई.
8

सामारजक ि साांस्कृरतक कायचक्रम/उपक्रमाांसाठी िरिद् नाटय मांरिि ऑरडटे रियम/रमनी
ऑरडटे रियम/तालीम िालन याांर्े आिक्षि

9

ऑरडटे रियम/तालीम िालने याांच्या आिक्षिाकरिता घेतलेल्या अनामत िकमेर्ा पितािा

िांगभूमी परिरनिीक्षि मांडळ, मुांबई
10

ऑकेस्रा तमािा,मेळा,नाटक आयोरजत किण्यासाठी प्रमािपत्र िे िे तसेर् सािचजरनक रठकािी
होिा-या एक रििसाच्या कायचक्रमाांना ना-हिकत प्रमािपत्र िे िे

11

सिच भािेतील प्रायोरगक/व्यिसारयक नाटय सांरहताांना प्रमािपत्र िे िे

साांस्कृरतक कायच सांर्ालनालय,मुांबई
12

कलाकाि प्रमािपत्र:-महािाष्र गृहरनमाि ि क्षेत्र रिकास प्रारिकिि म्हाडाकडू न कलाकिासाठी
िाखीि असलेल्या कोटयातून सिरनका मांजूि केलेल्या पात्र कलाकिाांना कलाकाि प्रमािपत्र
िे िे.

13

िृद्ध कलािांत मानिन:- 50 ििे िय असलेल्या ि अटीितीनुसाि पात्र मान्यिि िृद्ध सारहक्त्यक ि
कलाकाि याांना मानिन िे िे

14

िेल्िे सिलत:- पििाज्यात कला सािि किण्यासाठी पार्ािि केलेल्या ि अटीितींनुसाि पात्र
कलापथकाांना िेल्िे भाडे िकमेत सिलत रमळण्यासाठी प्रमािपत्र िे िे

ििचरनका रिभाग,फोटच,मुांबई
15

गॅझेरटयि रिभागातफे प्रकारित गॅझेरटयि ग्रांथार्े ई-बुक(सीडी) उपलब्लि कििे
पयचटन ि साांस्कृरतक कायच रिभाग
(िा. रन. क्र. टीडीएस 2015 / 03 / प्र. क्र. 242 / पयचटन, रिनाांक 21 मार्च, 2016)

पयचटन रिकास महामांडळ
16

रनिास ि न्याहािी योजनेंतगचत नोंििी कििे ि नुतनीकिि कििे.

17

महाभ्रमि योजनेंतगचत नोंििी कििे ि नुतनीकिि कििे.

18

पयचटक घटकाांना तात्पुिते नोंििी प्रमािपत्र िे िे.

19

पयचटक घटकाांना अांरतम प्रमािपत्र िेिे.

20

पयचटक घटकाांना मुद्ाांक िुल्कात सिलत रमळण्याकिीता ना-हिकत प्रमािपत्र िे िे.
उच्र् ि तांत्ररिक्षि रिभाग ( 10 सेिा )
/ 2014 सांरकिच.अरिसुरर्त क्र)प्र 2-आस्था /14-67 .क्र.रिनाांक जानेिािी 18, (2016

1

पिीक्षेत रमळालेल्या गुिाांर्ी पुनचमोजिी कििे .

2

िु य्यम गुिपरत्रका तात्पुिती गुिपरत्रका /

3

िु य्यम पििी प्रमािपत्र िाटप

4

कागिपत्रे तपासिी

5

मायग्रेिन इरलरजरबलीटी प्रमािपत्र

6

सीईटी पिीक्षेर्े गुिपत्रक

7

िु य्यम गुिपत्रक

8

िु य्यम गुिपरत्रका प्रमािपत्र /

9

रान्सस्क्रीप्ट

10

मायग्रेिन प्रमािपत्र
पयाििि रिभाग ( 4 सेिा )
/2015-मलोहअ .िासन रनिचय क्र)प्रआस्थापना /243.क्र., रिनाांक जानेिािी 18, (2016
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1

उद्योग उभाििीसाठी सांमतीपत्र

2

उद्योग सुरु किण्यासाठी सांमतीपत्र

3

उद्योग उभाििीसाठी सांमतीपत्र (रुपये 10 कोटीपयंत)

4

उद्योग सुरु किण्यासाठी सांमतीपत्र (रुपये 10 कोटी पयंत)
सािचजरनक बाांिकाम ( 10 सेिा )
(अरिसूर्ना क्र. सी.ए.एम. 2015 / प्र. क्र. 24 / सांगिक कक्ष), रिनाांक 19 ऑक्टोबि, 2016.)

1

कांत्राटिाि िगच 1अ, 1ब, 2 ि 3 याांर्े नोंििी ि नूतनीकिि

2

कांत्राटिाि िगच 4, ि 4अ याांर्े नोंििी ि नूतनीकिि

3

कांत्राटिाि िगच 5, 5अ, ि 6 याांर्े नोंििी ि नूतनीकिि आरि बेिोजगाि अरभयांत्याांर्े नोंििीकिि
ि मजूि सहकािी सांस्था िगच-अ याांर्े िगीकिि ि नूतनीकिि

4

कांत्राटिाि िगच 7, 8, 9 आरि कामगाि सहकािी सांस्था, िगच-ब याांर्े िगीकिि, इमाित िे खभाल
ि स्थापत्य अरभयाांरत्रकी मिील पिीक्षा उत्तीिच झालेल्या उमेििािाांर्े िगच-7 मध्ये नोंििीकिि ि
नूतनीकिि.

5

िासकीय रिश्रामगृहार्े आिक्षि

6

पेरोलपांपाच्या पोर् मागार्े ना हिकत प्रमािपत्र िे िे.

7

िस्ता एलाांडून जािाऱ्या िारहन्याांसाठी ना हिकत प्रमािपत्र

8

िस्त्याच्या कडे ला असलेल्या इमाितीर्ा ना हिकत पििाना

9

र्लरर्त्रपट गृहाांर्े योग्यता प्रमािपत्र

10

उद्योग घटकाांसाठी मुलभुत सुरििा जसे िीज, पािी जोडिी, पुिरिण्यासाठी िस्ता खोििे मुखय
िस्त्याांना जोड िस्ते इ. करिता ना हिकत प्रमािपत्र..
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