
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 अतंर्गत 
लोकसेवा, आवश्यक कार्दपत्रे, फी, नियत कालमयादा, 
पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम व नितीय अनपलीय 
अनिकारी प्रनसध्द करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासि 
नवत्त नवभार् 

शासि निर्गय क्रमांकः सकंीर्ग 1015/प्र.क्र.360/प्रशासि-1 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजर्ुरु चौक, 

मंत्रालय,मुंबई 400 032. 
तारीख: 14 सप्टेबर, 2015 

वाचा   महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, 2015 (सि 2015 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.5),  
नदिांक 28.4.2015. 

प्रस्ताविा  
सावगजनिक जीविातील आर्थथक व सामानजक क्षेत्रांच्या शाश्वत नवकासासाठी सुप्रशासि अत्यावश्यक 

आहे.  प्रशासिातील पारदशगकता, उत्तरदानयत्व व प्रनतसादशीलता हे सुप्रशासिाचे तीि अत्यावश्यक घटक 
आहेत. जिता व प्रशासि यामिील संबिं सिुारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, प्रशासिामध्ये जबाबदारी, 
उत्तरदानयत्व व पारदशगकता आर्रे् आवश्यक आहे. नवनहत कालमयादेत लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्यासाठी 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 नदिांक 28.4.2015 रोजी राज्यात लारू् करण्यात आला आहे. या 
अध्यादेशातील कलम 3 मध्ये िमूद करण्यात आल्यािुसार प्रत्येक सावगजनिक प्रानिकरर्ािे अध्यादेश लारू् 
झाल्यािंतर 3 मनहनयांच्या कालाविीच्या आत या अध्यादेशाखाली परुनवण्यात येर्ाऱ्या लोकसेवांबाबतचा तपशील 
अनिसूनचत कररे् आवश्यक आहे. यामध्ये नवभार्ािारे परुनवण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, त्या देण्यासाठी 
जबाबदार पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम व नितीय अनपलीय अनिकारी आनर् सेवा परुनवण्यासाठीची नवनहत 
कालमयादा घोनित करुि त्याप्रमारे् सबंनंित सेवा परुनवरे् आवश्यक आहे. 

2. या नवभार्ाच्या प्रशासकीय अनिपत्याखालील नवमा संचालिालय, लेखा व कोिार्ारे संचालिालय व 
नवक्रीकर नवभार् यांचकेडूि वरे्वरे्ळया सेवा परुनवण्यात येतात. त्यामिील ज्या सेवा महत्वपरू्ग आहेत अशा सेवा 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, 2015 मिील कलम 3 िुसार अनिसूनचत करण्याबाबतचा प्रस्ताव नवभार्ाच्या 
नवचारािीि होता. त्या अिुिंर्ािे शासिािे खालीलप्रमारे् निर्गय घेतला आहे. 

शासि निर्गय :- 
1) या शासि निर्गयाच्या पनरनशष्ट्ट-अ मध्ये िमूद केलेली 1 सेवा सचंालक, नवमा संचालिालय याचं े

कायालयामाफग त तात्काळ अनिसूनचत करावी. 
2) या शासि निर्गयाच्या पनरनशष्ट्ट-ब मध्ये िमूद केलेल्या 2 सेवा संचालक, लेखा व कोिार्ारे 

संचालिालय यांच ेकायालयामाफग त तात्काळ अनिसूनचत करावी. 
3) या शासि निर्गयाच्या पनरनशष्ट्ट-ब मध्ये िमूद केलेल्या 4 सेवा आयकु्त, नवक्रीकर नवभार् याचं े

कायालयामाफग त तात्काळ अनिसूनचत कराव्या. 
4) अध्यादेशातील तरतूदीिुसार उपरोक्तिुसार सेवा अनिसूनचत केल्यािंतर या सेवा देण्यास जबाबदार 

पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम व नितीय अनपलीय अनिकारी यांच्यावर अनिसूनचत केलेल्या सेवा परुनवण्याची 
जबाबदारी राहील. 
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5) या शासि निर्गयासोबतच्या पनरनशष्ट्ट-अ, ब व क मध्ये िमूद केलेल्या सेवांमध्ये अथवा सेवा 
परुनवण्याकनरता आकारावयाची फी, नवनहत िमुिा, आवश्यक कार्दपत्रे व सेवा परुनवण्याची कालमयादा, तसचे 
या सेवा देण्यासाठी पदनिदेनशत करण्यात आलेले अनिकारी, प्रथम अपील अनिकारी व नितीय अपील अनिकारी 
इत्यादींमध्ये संबनंित कायालय प्रमुखांिा/नवभार् प्रमुखांिा शासिाच्या मानयतेिे सिुारर्ा करता येतील. 

6) उपरोक्तिुसार सेवा अनिसूनचत करण्यात आल्यािंतर या लोकसेवांची सचूी, नवनहत कालमयादा, 
नवनहत अजग व िमुिे, सेवसेदंभातील शुल्क, पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम व नितीय अनपलीय अनिकारी याचंा 
तपनशल कायालयाच्या सूचिा फलकावर तसचे त्यांच्या सकेंतस्थळावर ककवा पोटगलवर प्रदर्थशत करावा. 

सदर शासि निर्गय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सकेंताक 201509141556040105 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  

       (नव.द. आठवल)े 
 उपसनचव, नवत् ा नवभार् 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल यांच ेसनचव 
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रिाि सनचव 
3. मा.मंत्री (नवत्त ) याचंे खाजर्ी सनचव 
4. मा.राज्यमंत्री (नवत्त) यांच ेखाजर्ी सनचव, 
5. मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
6. अपर मुख्य सनचव(नवत्त)/प्रिाि सनचव(व्यय)/प्रिाि सनचव (नवत्तीय सिुारर्ा)/सनचव(लेखा व 

कोिार्ारे), नवत्त नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
7. नवक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
8. आयकु्त, अल्पबचत व राज्य लॉटरी संचालिालय, मंुबई. 
9. संचालक, नवमा संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
10. संचालक, लेखा व कोिार्ारे, मंुबई. 
11. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक नििी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, िवी मंुबई. 
12. सवग सह/उपसनचव/अवर सनचव/कक्ष अनिकारी, नवत्त नवभार्, 
13. िोडल अनिकारी (लोकसेवा हक्क), नवत्त नवभार्, मंत्रालय,मुंबई 
13. सवग मंत्रालयीि नवभार्, मंत्रालय, मंुबई 
14. निवडिस्ती (प्रशासि-1) 
 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पनरनशष्ट्ट-अ 
 

अ. 
क्र. 

लोकसेवचेे िावं लोकसेवा 
परुनवण्यासाठची 

कालमयादा 
(कामकाजाचे 

नदवस) 

अजाचा नवनहत 
िमुिा व 

(असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत अनिकारी प्रथम अपील 
प्रानिकारी 

नितीय अपील 
प्रानिकारी 

(१) (2) (३) (४) (५) (६) (7) 
(1) िनवि नवमा जोखीम 

स्स्वकाररे् 
अ)नवमा          

संचालिालयाच्या 
संकेतस्थळावर 
उपलब्िअसलेल्या 
नवनहत अजानवये 
पनरपरू्ग प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यावर प्रस्तावाचंी 
छाििी कररे् व नवमा 
हप्त्याची रक्कम 
अजगदारास कळनवरे् 
(नवनवि नवमा 
प्रकरर्ासाठी नवनहत 
िमुनयातील संपूर्ग 
भरलेले नवमा प्रस्ताव 
पत्र तसेच आवश्यक 
ती जोडपत्रे प्राप्त 
झाल्यािंतर) 

8 नदवस 
 

नि:शुल्क संबनंित कनिष्ट्ठ तांनत्रक 
अनिकारी 

संबनंित सहायक 
नवमासंचालक, नवमा 
संचालिालय, 
महाराष्ट्रराज्य, 
रृ्हनिमार्भवि 
(म्हाडा),264, 
पनहलामजला, 
कलािर्रसमोर, 
वादें्र  (पवूग), 
मुंबई-400 051  

उप नवमा संचालक,  
नवमा संचालिालय, 
महाराष्ट्रराज्य, 
रृ्हनिमार्भवि 
(म्हाडा), 264,  
पनहलामजला 
कलािर्रसमोर, 
वादें्र (पवूग), 
मुंबई-400 051 
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पनरनशष्ट्ट-ब 
 

अ. 
क्र. 

लोकसेवचेे िावं लोकसेवा 
परुनवण्यासाठची 

कालमयादा 
(कामकाजाचे 

नदवस) 

अजाचा नवनहत 
िमुिा व 

(असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत अनिकारी प्रथम अपील 
प्रानिकारी 

नितीय अपील 
प्रानिकारी 

(१) (2) (३) (४) (५) (६) (7) 
(1) मानसक 

निवृत्तीवेति/ 
कुटंुबनिवृत्तीवतेि 

मनहनयाच्या 
पनहल्या नदवशी 
निवृत्तीवेतििारकां
चे बकँ खात्यात 
नमळू शकेल.(फक्त 
माहे एनप्रल सोडूि) 

िाही अप्पर कोिार्ार 
अनिकारी/ सहाय्यक 
अनिदाि व लेखा 
अनिकारी 
(नजल्हानिहाय यादी 
स्वतंत्र जोडलेली आहे.) 

नजल्हा कोिार्ार 
अनिकारी/अनिदाि व 
लेखा अनिकारी 
(नजल्हानिहाय) 
एकूर् 34 

सहसंचालक, लेखा 
व कोिार्ारे, 
महसुली 
नवभार्निहाय/ 
संचालक, लेखा व 
कोिार्ारे 

(2) मुद्राकं नवतरीत 
कररे्. 

चलि भरर्ा 
पडताळर्ीचा 
कालाविी िरुि 
दोि नदवस 

िाही अप्पर कोिार्ार 
अनिकारी 
(नजल्हानिहाय यादी 
स्वतंत्र जोडलेली आहे.) 

नजल्हा कोिार्ार 
अनिकारी 
(नजल्हानिहाय) 
एकूर् 34 

सहसंचालक, लेखा 
व कोिार्ारे, 
महसुली 
नवभार्निहाय 
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पनरनशष्ट्ट-क 
 

अ. 
क्र. 

लोकसेवचेे िावं लोकसेवा 
परुनवण्यासाठची 

कालमयादा 
(कामकाजाचे 

नदवस) 

अजाचा नवनहत 
िमुिा व 

(असल्यास) शुल्क 

पदनिदेनशत अनिकारी प्रथम अपील 
प्रानिकारी 

नितीय अपील 
प्रानिकारी 

(१) (2) (३) (४) (५) (६) (7) 
(1) ई-िोंदर्ी       

1) इलेक्रॉनिक 
ऑिलाईि 
िोंदर्ी अजाचे 
िमुिे 
नवभार्ाच्या 
www.mahav
at. gov.in या 
संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करूि 
देरे्. 

 सेवा तात्काळ 
(24x7) 

इलेक्रॉनिक 
ऑिलाईि अजाचा 
िमुिा नवभार्ाच्या 
www.mahavat. 
gov.in या 
संकेतस्थळावर 
नि:शुल्क उपलब्ि.  

नवक्रीकर अनिकारी 
िोंदर्ी 

िोदंर्ी अजग 
संकेतस्थळावर 
उपलब्ि असल्यािे 
अनपलाची 
आवश्यकता िाही.  

िोदंर्ी अजग 
संकेतस्थळावर 
उपलब्ि असल्यािे 
अनपलाची 
आवश्यकता िाही. 

2) िोंदर्ी अजग 
स्वीकाररे् 

पनरपरु्ग, विै, आनर् 
चुकामंुक्त अजग 
नवभार्ाच्या 
www.mahavat. 
gov.in   या 
संकेतस्थळावर 
इलेक्रॉनिकली 
स्स्वकारण्यात 
येऊि तात्काळ 
पोचपावती देण्यात 
येते. सेवा तात्काळ 
(24x7) 

अ)  मुल्यवर्थित 
कर कायद्ातंर्गत 
रुपये 500/- 
इतके  ई-शुल्क 
(उलाढालीची 
नवहीत मयादा परु्ग 
केलेल्याप्रकरर्ातं) 
* कें नद्रय नवक्रीकर 
कायद्ांतर्गत रुपये 
25/- इतके  ई-
शुल्क 
* मुल्यवर्थित कर 
कायद्ांतर्गत 
स्वचे्छा 
िोंदर्ीसाठी  रुपय े
5000/- इतके  ई-
शुल्क 
ब) सुरक्षा  ठेव 
रुपये 25000/- 
इतके  ई-शुल्क 
(मुल्यवर्थित कर 
कायद्ांतर्गत 
स्वचे्छा 
िोंदर्ीसाठी) 

नवक्रीकर अनिकारी, 
िोंदर्ी 

पनरपरू्ग, विै आनर् 
चुकामुक्त अजगच 
फक्त 
संकेतस्थळावर 
स्स्वकारले जातात 
त्यामुळे उपरोक्त 
अटीत ि बसर्ारे 
अजग स्स्वकाले 
जात िाहीत. 
त्यामुळे अनपलाची 
आवश्यकता िाही. 

पनरपरू्ग, विै आनर् 
चुकामुक्त अजगच 
फक्त 
संकेतस्थळावर 
स्स्वकारले जातात 
त्यामुळे उपरोक्त 
अटीत ि बसर्ारे 
अजग स्स्वकारल े
जात िाहीत. 
त्यामुळे अनपलाची 
आवश्यकता िाही. 
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3) अजग सवग 
दृष्ट्टीिे 
पनरपरु्ग 
असेल तर 
िोंदर्ी 
दाखला 
क्रमाकं 
देरे्बाबत 

पनरपरु्ग, विै, आनर् 
चुकामंुक्त अजग 
असल्यास 
तपासर्ीअंती 7 
कायालयीि 
कामकाजाच्या 
नदवसातं  (तपासर्ी 
कालाविी िरूि) 
िोंदर्ी दाखला 
क्रमाकं नदला 
जाईल. िोदंर्ी 
क्रमाकं िाकारला 
तर कारर्ासह 
अजगदारास याबाबत 
7 नदवसात ई-मेल 
व्दारे कळनवण्यात 
येते. 
 

नि:शुल्क नवक्रीकर अनिकारी, 
िोंदर्ी 

अजग पनरपरू्ग, विै 
चुकामंुक्त 
असल्यास 
System 
Generated 
िोंदर्ी क्रमाकं 
नवनहत मुदतीत 
निमार् केला 
जातो. त्यामुळे 
त्यानवरुध्द 
अनपलाची 
आवश्यकता िाही. 
मात्र सेवा 
उले्लखीत 
कालाविीत प्राप्त 
झाली िाही तर 
पदनिदेनशत 
अनिकाऱ्याचा 
नियंत्रक  
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 
अनिकाऱ्याचा 
नियंत्रक  अनिकारी. 

2) ई-कें द्रीय 
नवक्रीकर 
विैानिक िमुिे 

     

1)ई-कें द्रीय 
नवक्रीकर 
कायद्ा 
अंतर्गत 
विैानिक 

    िमुिे 
नमळण्या 
साठीच्या 
अजाचे िमुिे 
नवभार्ाच्या 
www.maha
vat. gov.in 
या 
संकेतस्थळा
वर उपलब्ि 
कररे्. 

सेवा तात्काळ 
(24x7) 

नि:शुल्क नवक्रीकर अनिकारी, 
मध्यवती  भाडंार  कक्ष 

िोदंर्ी अजग 
संकेतस्थळावर 
उपलब्ि असल्यािे 
अनपलाची 
आवश्यकता िाही.  

िोदंर्ी अजग 
संकेतस्थळावर 
उपलब्ि असल्यािे 
अनपलाची 
आवश्यकता िाही.  

2) ई-कें द्रीय 
नवक्रीकर 
कायद्ा 
अंतर्गत 
विैानिक 

पनरपरु्ग, विै, 
तपासलेला आनर् 
चुकामंुक्त अजग 
नवभार्ाच्या 
www.mahavat. 

नि:शुल्क नवक्रीकर अनिकारी, 
मध्यवती  भाडंार  कक्ष 

पनरपरू्ग, विै आनर् 
चुकामुक्त अजगच 
फक्त 
संकेतस्थळावर 
स्स्वकारले जातात 

पनरपरू्ग, विै आनर् 
चुकामुक्त अजगच 
फक्त 
संकेतस्थळावर 
स्स्वकारले जातात 
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िमुनयाचं्या 
परुवठया 
साठी 
आवश्यक 
असलेल्या 
अजाचा 
स्वीकार 
कररे् व 
पोचपावती 
देरे्. 

gov.in  या 
संकेतस्थळावर 
इलेक्रॉनिकली 
स्स्वकारण्यात 
येऊि तात्काळ 
पोचपावती देण्यात 
येते.सेवा तात्काळ 
(24x7) 

त्यामुळे उपरोक्त 
अटीत ि बसर्ारे 
अजग System 
कडूि स्स्वकाले 
जात िाहीत. 
त्यामुळे अनपलाची 
आवश्यकता िाही. 

त्यामुळे उपरोक्त 
अटीत ि बसर्ारे 
अजग System कडूि 
स्स्वकाले जात 
िाहीत. त्यामुळे 
अनपलाची 
आवश्यकता िाही. 

3) व्यापाऱ्यास 
त्याचं्या 
Email  ID  
वरती 
Digitally 
Singnature 
केलेले 
विैानिक 
िमुिे 
उपरोक्त 
2(2) िुसार 
केलेल्या 
तपशीलाच्या 
अिुिंर्ािे 
उपलब्ि 
करूि देरे्. 

पनरपरु्ग, विै, 
तपासलेला आनर् 
चुकामंुक्त अजग 
असल्यास 
तपासर्ीअंती  
(तपासर्ी 
कालाविी िरुि ) 7 
कायालयीि 
कामकाजाच्या 
नदवसातं 
नवभार्ातफे 
व्यापाऱ्याला देण्यात 
आलेल्या लॉर्ीि 
आयडीवर  
पाठनवण्यात येतील 

नि:शुल्क नवक्रीकर अनिकारी, 
मध्यवती  भाडंार  कक्ष 

अजग पनरपरू्ग, विै 
चुकामंुक्त 
असल्यास 
System 
Generated 
Digitally 
Singnature 
केलेले विैानिक 
िमुिे नवनहत 
मुदतीत अपलोड 
केले जातात . 
त्यामुळे त्यानवरुध्द 
अनपलाची 
आवश्यकता िाही. 
मात्र सेवा 
उले्लखीत  
कालाविीत प्राप्त 
झाली िाही तर 
पदनिदेनशत 
अनिकाऱ्याचा 
नियंत्रक  
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 
अनिकाऱ्याचा 
नियंत्रक अनिकारी. 

3) ई-नववररे्       
1) महाराष्ट्र 

मुल्यविीत 
कर कायदा, 
2002 व 
कें द्रीय 
नवक्रीकर 
कायदा, 
1956 या 
कायद्ा 
अंतर्गत ई 
नवनवरर् 

तात्काळ 
( 24 x 7 ) 

नि : शुल्क ह्या सेवते काही 
अडचर्ी आल्यास 
व्यापारी मदत कक्षाचे  
helpdesk@mahavat.
gov.in या ई-मेलवर 
तक्रार िोदंवू शकतात 
तद्िंतर पदनिदेनशत 
अनिकारी (नवक्रीकर 
उपायुक्त , सहायक 
नवक्रीकर आयुक्त व 
नवक्रीकर अनिकारी ) 

पदनिदेनशत 
अनिकाऱ्याचा  
नियंत्रक  
अनिकारी.  

रकािा 6 मध्ये िमुद 
नियंत्रक 
अनिकाऱ्याचे 
लर्तचे वरीष्ट्ठ 
अनिकारी. 
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पत्राचंे िमुिे 
नवभार्ाच्या   
www.maha
vat.gov.in  
या 
संकेतस्थळा
वर उपलब्ि 
कररे्. 

याचंे माफग त सदर 
तक्रारींचे निवारर् केले 
जाते.  
  
 
 

2) नवभार्ाच्या 
www.maha
vat.gov.in   
या 
संकेतस्थळा
वर दाखल 
झालेल्या ई-
नववरर् 
पत्राचंी 
स्स्वकृती 
पश्चात 
पोचपावती 
उपलब्ि 
कररे्. 

ई- नवनवरर्पत्रे 
अपलोड 
झाल्यािंतर 
लरे्चच.  

1) नवहीत वळेेत ई-
नववरर्पत्र दाखल 
केल्यास नि:शुल्क.            
2) ई- नववरर्पत्रे 
नवनहत कालाविी 
पासूि 1 
मनहनयाच्या आत 
दाखल केल्यास  
रू. 1000/-  एवढे 
शुल्क लारू् आहे. 
3) नवनहत 
मुदतीपासूि 1 
मनहनयािंतर ई- 
नववरर्पत्रे दाखल 
केल्यास रु. 
5000/- एवढे 
शुल्क लारू् आहे. 

पनरपरू्ग, विै  व  
चुकामुक्त  असलेलीच  
नववरर्पत्रके 
नवभार्ाच्या 
संकेतस्थळावर 
अपलोड केली जातात. 
ह्या सेवते काही 
अडचर् आल्यास 
व्यापारी नवभार्ाच्या 
मदत कक्षाचे 
helpdesk@mahavat.
gov.in  या ई-मेलवर 
तक्रार िोंदवू शकतात 
तद्िंतर पदनिदेनशत 
अनिकारी (नवक्रीकर 
उपायुक्त , सहायक 
नवक्रीकर आयुक्त व 
नवक्रीकर अनिकारी ) 
याचंे माफग त सदर 
तक्रारींचे निवारर् केले 
जाते.  

पदनिदेनशत 
अनिकाऱ्याचा 
नियंत्रक 
अनिकारी. 

रकािा 6 मध्ये िमुद 
नियंत्रक 
अनिकाऱ्याचे 
लर्तचे वरीष्ट्ठ 
अनिकारी. 

4) ई-करभरर्ा       
1) महाराष्ट्र 

कोिार्ार 
नियम   6 
िुसार 
चलिाचा 
िमुिा 
व्यापारी 
त्याचा लॉर् 
ईि आईडी व 
पासवगड 
वापरूि 
नवभार्ाच्या 
www.maha
vat.gov.in  

सेवा  तात्काळ   
( 24 x 7 ) 
 

नि:शुल्क व्यापाऱ्याला ह्या सेवते 
काही अडचर् आल्यास 
मदत कक्षाच्या  ई-
मेलवर 
helpdesk@mahavat.
gov.in  तक्रार 
िोंदनवण्यात येते 
तक्रारीचे निवारर् 
प्रकरर्ाचं्यािुसार 
खालील 
अनिकाऱ्यामंाफग त नह 
केले जाते. 
1) नववरर् व वसुली 
शाखा ह्या शाखेत काम 

पदनिदेनशत 
अनिकाऱ्याचा 
नियंत्रक 
अनिकारी. 

पदनिदेनशत 
नियंत्रक अनिकारी. 

mailto:helpdesk@mahavat.gov.in
mailto:helpdesk@mahavat.gov.in
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संकेतस्थळा
वर भररे् व 
E-Payment 
कररे्. 

करर्ारे सवग नवक्रीकर 
अनिकारी व सहाय्यक 
नवक्रीकर आयुक्त. 
2) िनवि िोंदर्ी 
पाठपरुावा शाखेत काम 
करर्ारे नवक्रीकर 
अनिकारी व सहाय्यक 
नवक्रीकर आयुक्त. 
3) मोठे करदाते शाखेत 
काम करर्ारे अनिकारी   
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कायालयाच ेपदिाम / पत्ता व दुरध्विी क्रमाकं 
 

1 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय, ठारे् 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, ठारे् 400 601. 
फोि : 022-25341162 

2 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,पालघर 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, तळमजला, 
सुया कॉलिी वसाहत, बीडको रोड, पालघर (पनश्चम)        
401 404 
फोि : 02525-255599 

3 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,रायर्ड 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, रायर्ड (अनलबार्) 402 201. 
फोि : 02141- 222092 

4 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,रत्िानर्री 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, रत्िानर्री 415 612. 
फोि : 02352- 222334. 

5 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,कसिुदूर्ग 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, ओरस, कसिुदूर्ग  416 220. 
फोि : 02362- 228841. 

6 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,परेु् 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, लेखा कोि भवि, 
नजल्हानिकारी कायालयाजवळ, परेु् 411 001 
फोि : 020- 26114715 / 26121214 / 26121215 

7 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,सातारा 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, सातारा राजवाडा नबल्ल्डर्, 
सातारा  415 001. 
फोि : 02162- 284243. 

8 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,सांर्ली 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, सांर्ली  415 416 
फोि : 0233-237655. 

9 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,सोलापरू 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, सोलापरू 413 001 
फोि :  0217-2731036.. 

10 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,कोल्हापरू 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, कोल्हापरू416 001 
फोि : 0231-2644407. 

11 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,औरंर्ाबाद 

लेखा कोि भवि, नजल्हानिकारी कायालयाजवळ, 
औरंर्ाबाद 431 001. 
फोि : 0240-2322169. 
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12 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,परभर्ी 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, परभर्ी 431 401 
फोि : 0245-2220115. 

13 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,बीड 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, बीड 431 122. 
फोि : 0244-2222270 

14 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,िांदेड 

नजल्हानिकारी कायालयाजवळ, िांदेड 431 601. 
फोि : 02462- 235217. 

15 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,उस्मािाबाद 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, उस्मािाबाद. 413 501 
फोि : 02472-222232. 

16 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,जालिा 

कचेरी रोड, जुिे जालिा, जालिा 413 512. 
फोि : 02482-223584. 

17 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,लातूर 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, लातूर 413 512. 
फोि : 2382245196. 

18 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,कहर्ोली 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, कहर्ोली 431 519 
फोि : 2456221440 

19 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,िार्परू 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, िार्परू 440 001. 
फोि : 7122561844/ 2564998/ 2561977. 

20 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,विा 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, विा 442 001. 
फोि : 07152-242043 

21 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,भंडारा 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, भंडारा 441 904   
 फोि : 07184-251754. 

22 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,चंद्रपरू 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, चंद्रपरू 442 401. 
फोि : 0717-20273. 

23 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,र्डनचरोली 

नजल्हानिकारी कायालयाजवळ, 
र्डनचरोली 442 605. 
फोि : 07132-222822. 

24 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,र्ोंनदया 

नजल्हा कोिार्ार कायालय,  र्ोंनदया  441 614. 
फोि : 07182-226850. 
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25 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,अमरावती 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, अमरावती 444 601. 
फोि :  0721-2662243 

26 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,अकोला 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, अकोला 444 001. 
फोि : 0724-2421688. 

27 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,बलुढार्ा 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, बलुढार्ा 443 001. 
फोि : 0726-2242416. 

28 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,यवतमाळ 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, यवतमाळ 445 401. 
फोि : 0723-2242984. 

29 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,वानशम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, वानशम 444 505. 
फोि : 0725-2232439. 

30 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,िानशक 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, लेखा कोि भवि, 
नजल्हानिकारी कायालयाजवळ, िानशक 422 001. 
फोि : 0253-2580879/ 2572296 

31 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,िुळे 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, िुळे 424 001. 
फोि : 0256-22237996. 

32 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,जळर्ाव 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, जळर्ाव 425 001. 
फोि : 0257-2229710. 

33 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,अहमदिर्र 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, नजल्हानिकारी 
कायालयाजवळ, अहमदिर्र 414 001. 
फोि : 0241-2345445. 

34 अप्पर कोिार्ार अनिकारी, 
नजल्हा कोिार्ार कायालय,िंदूरबार 

नजल्हा कोिार्ार कायालय, हाथ दरवाजा वसाहत, 
तहनसलदार कायालयाजवळ, िंदूरबार 425 414.. 
फोि : 02564-222008. 

35 सहाय्यकअनिदाि व लेखा अनिकारी,  
अनिदाि व लेखा कायालय, मंुबई 

अनिदाि व लेखा कायालय, लेखाकोि भवि, ए कवर्, वांदे्र 
-कुला सकुंल, वांदे्र (पवुग), मंुबई 400 051. 
 दू.क्र. : 022-26592293/94 
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