
अ. 

�. 

सेवांचा तपशील सेवा पुर�वणारे 

अ�धकार� 

संपक�  

कावावधी 

सेवा पुर�व�याची 

�व�हत मुदत 

सेवा मुदतीत न 

पुर�व यास त�ार 

करावयाच ेव!र"ठ 

अ�धकार� 

1 1 ते 100 मीटर पय�त 

रते खोदाई परवानगी 

संबं�धत �वभाग 

अ�धकार� 

सकाळी 

10.00 ते 

साय.ं5.45 

वा. 

संथा/&य'ती 

यांनी खोदकाम 

करावया(या 

जागेचा थळ 

दश,क नकाशा 

जोडून वत: 

केले1या अजा,ची 

यो2यता तपासून 

15 3दवस 

संबं�धत प4रमंडळ       

उप आयु'त 

2 100 मीटर पे9ा अ�धक 

रते खोदाई परवानगी 

उप आयु'त 

(संबं�धत प4रमंडळ) 

सकाळी 

10.00 ते 

साय.ं5.45 

वा. 

संथा/&य'ती 

यांनी खोदकाम 

करावया(या 

जागेचा थळ 

दश,क नकाशा 

जोडून वत: 

केले1या अजा,ची 

यो2यता तपासून 

15 3दवस 

आयु'त, नमुंमपा 

3. महापा?लके(या 

मालक@(या मोकळया 

भुखंडावर �व�वध 

संथांना वाAणCय 

वापरासाठE Fदश,न व 

�वG@साठE टेज / मंडप 

उभारHयास ना हरकत 

दाखला देणे. 

उप आयु'त 

(संबं�धत प4रमंडळ) 

सकाळी 

10.00 ते 

साय.ं5.45 

वा. 

संथा/&य'ती 

यांनी नIदणी 

FमाHपJ व 

टेज/मंडप 

उभारHया(या 

जागेचा थळ 

दश,क नकाशा 

जोडून वत: 

केले1या अजा,ची 

यो2यता तपासून 

10 3दवस 

आयु%त, नमुंमपा 

 
  



अ. 

�. 

सेवांचा तपशील सेवा पुर�वणारे 

अ�धकार� 

संपक�  

कावावधी 

सेवा पुर�व�याची 

�व�हत मुदत 

सेवा मुदतीत न पुर�व यास 

त�ार करावयाच ेव!र"ठ 

अ�धकार� 

4. महापा?लके(या मालक@(या 

मोकळया भुखंडावर �व�वध 

संथांना धा?म,क, 

सामािजक व शै9Aणक 

वापरासाठE Fदश,न व 

�वMGसाठE टेज / मंडप 

उभारHयास ना हरकत 

दाखला देणे. 

संबं�धत �वभाग 

अ�धकार� 

सकाळी 

10.00 ते 

साय.ं5.45 

वा. 

संथा/&य'ती 

यांनी नIदणी 

FमाHपJ व 

टेज/मंडप 

उभारHया(या 

जागेचा थळ 

दश,क नकाशा 

जोडून वत: 

केले1या अजा,ची 

यो2यता तपासून 

10 3दवस 

संबं�धत प4रमंडळ       

उप आयु'त 

5. मशानभुमीत दैनं3दन 

साफसफाई Oनगा व 

प4रचलन करण.े 

संबं�धत उप 

व(छता Oन4र9क / 

�वभाग अ�धकार� 

24 तास ताQकाळ संबं�धत प4रमंडळ       

उप आयु'त 

6. मशानभुमीत मोफत 

अंQय�वधी सेवा पुर�वणे 

संबं�धत उप 

व(छता Oन4र9क / 

�वभाग अ�धकार� 

24 तास ताQकाळ संबं�धत प4रमंडळ       

उप आयु'त 

7. साव,जOनक शौचालय 

दैनं3दन साफसफाई, Oनगाव 

देखभाल आAण प4रचलन 

करणे तसेच Mकरकोळ 

दUुQया करणे. 

संबं�धत उप 

व(छता Oन4र9क / 

�वभाग अ�धकार� 

24 तास ताQकाळ संबं�धत प4रमंडळ       

उप आयु'त 

8. पया,वरणास बाधा 

आणणाWया Xलािटक 

�पशती वापरावर बंद� 

बाबत(या शासन आदेश 

अYवये अंमलबजावणी 

करणे. 

संबं�धत �वभाग 

अ�धकार� 

Oनय?मत ताQकाळ संबं�धत प4रमंडळ उप 

आयु'त 

 



 


