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प्रस्तावना 

आपल्या राज्यातील नागररकाांना राज्य शासनातरे्फ रिल्या जाणाऱ्या सेवा पारिशशक, गरतमान व 
कालबद्ध पद्धतीने िेण्याकररता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015 पाररत करण्यात आला. 
नागररकाांना अरिकार िेणारा व प्रशासनाला जबाबिार व उत्तरिायी करणारा हा क्ाांरतकारी कायिा आहे. 
शासनाच्या सेवा सामान्य माणसापयंत पोहचत नाहीत ककवा त्या सेवा प्राप्त करण्यासाठी नागररकाांना 
अनेकवेळा प्रयत्न करावे लागतात. या पररस्थितीमध्ये अमलूाग्र बिल करण्याच्या िषृ्ट्टीने सेवा हक्क कायिा 
पाररत करण्यात आला. या कायद्याचे उरिष्ट्ठ नागररकाांना तत्परतेने, सहज व सलुभपणे सेवा िेण्यात यावी 
असे आहे.     

महाराष्ट्रासह िेशातील 20 राज्याांनी लोकसेवा हक्क अरिरनयम लाग ू केला आहे.  महाराष्ट्र 
लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015 हा रिनाांक 28 एरप्रल 2015 पासनू हा कायिा अमलात आला. या 
कायद्याच्या अांमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली रनयमावली रिनाांक 16 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्ररसद्ध 
करण्यात आली. रिनाांक 1 माचश, 2017 रोजी  माजी मखु्य सरचव श्री थवािीन क्षरिय याांची राज्याचे परहले 
राज्य मखु्य लोकसेवा हक्क  आयकु्त म्हणनू रनयकु्ती करण्यात आली  

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015चे कलम 19(1) प्रमाणे आयोग, प्रत्येक रवत्तीय वर्श 
सांपल्या नांतर, मागील वर्ा मिील आपल्या कायाचा तसेच सावशजरनक प्रारिकरणाांच्या लोकसेवा िेण्याच्या 
कामरगरीच्या मलू्यमापनाबाबतचा अहवाल तयार करील आरण तो राज्य शासनाला सािर करील. 
त्याचप्रमाणे कलम 19(2) प्रमाणे राज्य शासन, आयोगाने सािर केलेला वार्षर्क अहवाल राज्य रविी 
मांडळाच्या प्रत्येक सभागहृा समोर ठेवील.  

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचा हा िसुरा वार्षर्क अहवाल आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा 
हक्क अरिरनयमाची अांमलबजावणी करण्यात लक्षणीय प्रगती झाल्याचे रिसनू येत आहे. ऑनलाईन रिल्या 
जाणाऱ्या सेवाांच्या सांख्येमध्ये महाराष्ट्र राज्याने आघाडी घेतली आहे. रिनाांक 31 माचश, 2019 रोजी 
अरिसरूचत करण्यात आलेल्या एकूण 486 पैकी 406 सेवा ऑनलाईन थवरुपात िेण्यात येत  आहेत. 
आपले सरकार पोटशल व सेवा अरिकाराांच्या मोबाईल ॲप द्वारे ऑनलाईन सेवा िेण्यात येतात. त्यारशवाय 
30,878  आपले सरकार सेवा कें द्ाांच्या  माध्यमातनू सदु्धा नागररकाांना ऑनलाईन सेवा उपलब्ि करून 
िेण्यात आल्या आहेत. सिर अरिरनयम लाग ू झाल्यापासनू ऑनलाईन सरुविाांचा लाभ घेऊन 
6,44,65,668  अजश प्राप्त झाले आहेत व रनपटाऱ्याचे प्रमाण 97 % आहे. सन 2018-19 मध्ये एकूण 
1,86,38,681 सेवा अजश प्राप्त झाले असनू रनपटाऱ्याचे प्रमाण 95% आहे.  अनेक अजश ऑर्फलाईन 
थवरुपात सदु्धा प्राप्त झालेले असल्याचे रिसनू आले आहे. माि आयोगाने अनेक प्रयत्न करून सदु्धा, 
ऑर्फलाईन थवरुपात प्राप्त झालेल्या व रनपटारा केलेल्या अजांची आकडेवारी 
“अ”, “ब” व “क” ह्या रवरहत नमनु्याांमध्ये उपलब्ि झालेली नाही. त्यामळेु सिर अहवाल हा महाऑनलाईन 
द्वारे  पुररवण्यात आलेल्या ऑनलाईन अजांच्या आकडेवारी वर आिाररत आहे. 

महाराष्ट्र राज्याने 486 रवरवि प्रकारच्या सेवा अरिसरूचत करून महाराष्ट्र सावशजरनक सेवा 
अरिरनयमाच्या अांमलबजावणीत रनस्श्चतपणे मोठी प्रगती जरी िाखवलेली असली तरीही अन्य राज्याांनी 
अरिक सेवा अरिसरूचत केल्या असल्याचे रनिशशनास आले आहे. कनाटक राज्याने 1033 सेवा, तर पांजाब 
राज्याने 568 सेवा व आसाम राज्याने 506 सेवा अरिसरूचत केल्या आहेत. राज्य शासनातरे्फ रिल्या 
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जाणाऱ्या  सवश सेवाांची एक सांपणूश सचूी तयार करण्याची व अरिरनयमाच्या अांतगशत सवश सेवा अरिसरूचत 
करण्यासाठी एक वेळापिक तयार करण्याची रशर्फारस आयोगाने याआिीच केली आहे. आयोगाची सिर 
रशर्फारस प्रािान्याने अमलात आणण्याची रनताांत आवश्यकता आहे.   

आयोगाकडून करण्यात आलेल्या काही सचूना व रशर्फारशींवर राज्य शासनाने कायशवाही केली 
आहे. त्यामध्ये शासन पररपिक रिनाांक 12.03.2018 अन्वये रजल्हारिकाऱ्याांना सेवा अरिरनयमाच्या 
अांमलबजावणीसाठी व आपले सरकार सेवा कें द्ाांच्या माध्यमातनू सवश अरिसरूचत सेवा उपलब्ि करून 
िेण्यासाठी “रनयांिण अरिकारी” म्हणनू रनयकु्ती करण्याचा रनणशय समारवष्ट्ट आहे. अशा रनणशयाांमुळे 
सावशजरनक सेवा अरिरनयमाची पररणामकारक अांमलबजावणी होण्यास प्रोत्साहन रमळेल. माि सवशसामान्य 
जनतेत सिर अरिरनयमाबाबत जागरूकता रनमाण करण्यासाठी अरिक पररश्रम करणे आवश्यक आहे. 
अरिरनयम अरिक लोकरप्रय करण्यासाठी आयोगाने बोिरचन्ह व घोर्वाक्य रनिाररत केली आहे. सवश 
रवभागाांनी सिर बोिरचन्ह व घोर्वाक्य याांचा उपयोग करण्याची रवनांती आयोगाने शासनाला केली आहे.  

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचा िसुरा वार्षर्क अहवाल तयार करण्यासाठी  यशवांतराव 
चव्हाण रवकास प्रशासन प्ररशक्षण प्रबोरिनी (यशिा), पुणे व महाऑनलाईन याांचे बहुमलू्य सहकायश प्राप्त 
झाले. या वार्षर्क अहवालामध्ये  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015 च्या आमांलबजावणीमध्ये 
वेगवेगळ्या रवभागाांनी केलेली कामरगरी, रजल्हारनहाय व महसलू रवभागरनहाय रमळालेला प्ररतसाि या 
सवांचे तुलनात्मक मलु्याांकन करण्यात आले आहे. तसेच आयोगाने राज्य शासनाला केलेल्या महत्वपणूश 
सचूना व रशर्फारशी व ची सध्यस्थिती बाबतची मारहती िेण्यात आली आहे. या सवश मारहती व अनुभवाच्या 
आिारे पुढील वाटचालीबाबत काही सचूना करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अरिरनयम, 2015 ची अरिक प्रभावी अांमलबजावणी  होऊ शकेल. पुणे, चांद्परू, विा, वाशीम व 
अहमिनगर या रजल्हयामध्ये आयोगाच्या रनिेशनास आलेल्या नारवन्यपणूश उपक्माांची िाखल घेऊन त्याची 
इतर रजल्ह्याांमध्येसदु्धा पुनरुक्क्ती करण्याची रशर्फारस आयोग करीत आहे.        

(थवािीन क्षरिय) 
मखु्य आयकु्त, 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग 
2. With
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प्रकरण 1 : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015 

1.1 प्रारंभ 

कें द् शासनाने नेमलेल्या िसुऱ्या प्रशासकीय सिुारणा आयोगाने सन 2005 च्या अहवालामध्ये नागररकाांना 

लोकसेवा सहज, सलुभ व कालबद्ध पद्धतीने उपलब्ि करून िेण्याची रशर्फारस केली. त्यानसुार कें द् आरण 

राज्य शासनाच्या रवरवि रवभागाांनी नागररकाांची सनि तयार केली. परांत ू नागररकाांच्या सनिेमध्ये नमिू 

केलेल्या कालमयािेचे पालन न झाल्यास सबांरित कमशचारी / अरिकारी याांच्यावर कायशवाही करण्याची 

थपष्ट्ट तरतिू करण्यात आली नव्हती. ही उणीव िरू करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम पाररत 

करण्यात आला. सशुासनाबाबत महाराष्ट्र राज्य नेहमीच आघाडीवर रारहले आहे. या पवूी महाराष्ट्र 

शासकीय कामात रवलांब करण्यास प्ररतबांि करण्याचा अरिरनयम, 2005 आपल्या राज्यात लाग ूकरण्यात 

आला होता. नागररकाांना लोकारभमखु प्रशासन िेण्याकररता अशासकीय रविेयक 2009 मध्ये माांडण्यात 

आले. त्यानांतर सन 2015 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, पाररत करण्यात आला. हा 

अरिरनयम रिनाांक 28 एरप्रल, 2015 पासनू अांमलात आला. 

1.2 अधिधनयमाची  वैधिष्ट्ये  

िेशातील अन्य राज्याांमिील अरिरनयमाांहून वेगळेपण रिसनू येणारा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क  अरिरनयम, 

2015 हा एक क्ाांरतकारक अरिरनयम आहे. रडरजटल मांचाचा उपयोग करून व सावशजरनक रवतरण 

प्रणालीच्या गुणवते्तत सिुारणा करणाऱ्या कायशसांथकृतीवर सिर अरिरनयमात भर िेण्यात आला आहे.  पाि 

व्यक्तींना लोकसेवाांची उपलब्िता ही पारिशशक व कालबद्ध पद्धतीने  झाली पारहजे यावर सिर 

अरिरनयमाचा भर आहे. जनतेच्या तक्ारींचे प्रभावी रनराकरण करण्याची प्रणाली, सावशजरनक रवतरण 

प्रणालीची कायशक्षमता वाढरवणे यावर अरिरनयमात रवशेर् भर रिला आहे. लोकसेवेची मागणी करण्याचा 

हक्क नागररकाांना रिल्यामुळे कायशक्षम व पारिशशक पद्धतीने रवरहत कालाविीत लोकसेवा िेण्याचे वैिारनक 

उत्तरिारयत्व शासनावर असल्यामळेु हा अरिरनयम म्हणजे पवूीच्या कामकाजाच्या पद्धतीत केलेला 

आमलूाग्र बिलच आहे. लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या कलम 3 नसुार लोकसेवा पिरनिेरशत अरिकारी, 

प्रिम व रद्वतीय अरपलीय अरिकाऱी, सेवेची कालबद्ध मयािा हे अरिरनयम अांमलात आल्यानांतर तीन 

मरहन्याांमध्ये व त्यानांतर वेळोवेळी अरिसरूचत करणे प्रत्येक रवभागावर बांिनकारक आहे. त्यानसुार रिनाांक 

31.03.2019 पयंत एकूण 31 रवभागाांपैकी 26 रवभागाांनी 486 सेवा अरिसरूचत केल्या आहेत. 
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1.3 महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग 

रवरवि सेवा उपलब्ि करण्याबाबत राज्य शासनाच्या रवरवि रवभागाांवर सांरनयांिण, रनयमन व सिुारणा 

करण्यासाठी अरिरनयमाच्या कलम 13(1) नसुार राज्य शासनाने आयोगाची थिापना करून रिनाांक 1 माचश, 

2017 रोजी मखु्य आयकु्ताांची रनयुक्ती केली. कोणत्याही सांयसु्क्तक कारणारशवाय सेवा िेण्यात रवलांब 

झाल्यास रवभागाकडे प्रिम व रद्वतीय आरण आयोगाकडे रतसरे अपील करता येते. 

1.3.1  कततव्ये 

अरिरनयमानसुार आयोगाला रवरवि कतशव्ये व जबाबिाऱ्या सोपरवण्यात आल्या असनू अरिरनयमाची 

राज्यामध्ये  अांमलबजावणी करण्याच्या जबाबिारी सोबतच आयोगाला एक वेगळी ओळख िेण्यात आली 

आहे. अरिरनयमाच्या कलम 16 नसुार, अरिरनयमाची प्रभावी अांमलबजावणी करण्याची व लोकसेवा 

प्रभावीपणे उपलब्ि होण्याची खबरिारी घेण्यासाठी सचूना करण्याची जबाबिारी आयोगावर सोपरवण्यात 

आली आहे. तसेच सेवा िेण्यात अपयशी ठरल्यास थवतः होऊन िखल घेण्याचे व रवभागीय चौकशीची 

रशर्फारस करण्याचे, कायालयाांची तपासणी करण्याचे, सावशजरनक प्रारिकरणानी अरिसरूचत  केलेल्या 

सेवाांवर सांरनयांिण ठेवण्याचे व अरपलाांवर रनणशय घेण्याचे हक्क  आयोगाला बहाल करण्यात आले आहेत. 

रिवाणी प्ररक्या सांरहता, 1908 नसुार रिवाणी न्यायालयाचे हक्क  आयोगाला बहाल करण्यात आले आहेत. 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015मिील कलम 16 नसुार आयोगाच्या रशर्फारशींवर रवचार करून 

त्याांची अांमलबजावणी करणे राज्य शासनावर बांिनकारक आहे. 

1.3.2 संघटनात्मक संरचना  

आयोगाचे कायालय  मुांबई येिे आहे. आयोगाच्या कायालयात 34 मांजरू पिे आहेत. सद्य स्थितीत एक 

उपसरचव व चार कक्ष अरिकारी व त्याांचे सहाय्यक  असे एकूण 24 अरिकारी / कमशचारी आयोगाच्या 

कायालयात कायशरत आहेत. राज्याचे मखु्य सेवा हक्क  आयकु्त हे रिनाांक 1 माचश 2017 पासनू कायशरत 

आहेत.  
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आकृती १.१ : आयोगाची सुंरचना 
10. Actio n has  bee n take n and  penal ties  has  been  recove red by  catching cows, b ulls , goats ,  sheep’s  f rom  thei r owne rs  fo r illegal pasturage  on  for est land  by taking

.  

12. The prop osal was  submitted t o govern ment by d oing area inspectio n and reco rd inspectio n in reco rd time for ge tting wildli fe notificati on to New Bo re 

राज्य मखु्य लोकसेवा हक्क 
आयकु्त

उपसरचव लोकसेवा हक्क आयकु्त 
औरांगाबाि रवभाग 

कक्ष अरिकारी  कक्ष अरिकारी  कक्ष अरिकारी  कक्ष अरिकारी  

लोकसेवा हक्क आयकु्त 
नारशक  रवभाग 

सहायक कक्ष 

अरिकारी 

सहायक कक्ष 

अरिकारी 

सहायक कक्ष 

अरिकारी 

सहायक कक्ष 

अरिकारी 

लोकसेवा हक्क 
आयकु्त पुणे  रवभाग 

रलरपक रलरपक रलरपक रलरपक 

लोकसेवा हक्क आयकु्त 
कोकण  रवभाग 

लोकसेवा हक्क आयकु्त 
अमरावती रवभाग 

लोकसेवा हक्क आयकु्त 
नागपरू  रवभाग 
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1.4 सेवा उपलब्ि करून देण्याची पद्धती : आपले सरकार सेवा पोटतल व मोबाईल अॅप  

पाि व्यक्तींना अरिसूरचत सेवा उपलब्ि करून िेण्यासाठी एक व्यासपीठ (single e - platform) उपलब्ि 

करून िेण्याचे काम आयोगाने प्रािान्याने हाती घेतले. तसेच शासकीय अरिकाऱ्याांना प्ररशक्षण िेण्याचे 

महत्त्वाचे कामही आयोगाने “ यशिा ” मार्फश त हाती घेतले. त्यामुळे राज्यात अरिरनयमाची कायशक्षम व 

प्रभावी अांमलबजावणी करणे शक्य झाले. सवश अरिसरूचत सेवा एकाच व्यासपीठावर उपलब्ि  करण्यावर 

आयोगाने भर रिला आहे. 

1.4.1  आपले सरकार सेवा पोटतल  

जनतेला ऑनलाईन सेवा उपलब्ि करून िेण्यासाठी आपले सरकार सेवा पोटशल सरुु करण्यात आले आहे. 

सद्यस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीने  सवारिक  सेवा उपलब्ि करून िेणारे महाराष्ट्र हे परहले राज्य आहे. सिर 

सेवाांचा लाभ घेण्यासाठी व्यासपीठाचा (single platform) उपयोग होतोच, पण कोणते रवभाग कोणत्या 

सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ि करून  िेतात, त्याांच्याकडे रकती अजश प्राप्त होतात व त्याची कायशवाही 

कशा प्रकारे केली जाते व प्रलांरबत अजांची सांख्या रकती आहे, ही  मारहती िेखील ररयल टाईम आिारावर 

प्राप्त होते. रिनाांक 31.3.2019 पयंत 6,44,65,668 अजश ऑनलाईन प्राप्त झाले असनू 6,26,06,641 

अजांवर  सांबांरित पिरनिेरशत अरिकाऱ्याांनी कायशवाही केली आहे. 

1.4.2  मोबाईल अॅप   

ऑनलाईन सेवाांना रमळत असलेला मोठा प्ररतसाि पाहता सेवा अरिकाराशी सांबांरित रवशेर् मोबाईल अॅप  

जनतेला उपलब्ि करून िेण्यात आले आहे. रवभागवार उपलब्ि सेवा शोिण्यासाठी आरण आपल्या 

अजाचा पाठपुरावा घेण्याचा मखु्य उिेश आहे. https://itunes.apple.com/in/app/rts-maharashtra/ or RTS 

Maharashtra या सांकेतथिळावरून सिर मोबाईल अॅप रवनामलू्य डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ि करून 

िेण्यात आले आहे. सिर मोबाईल अॅपचा उपयोग करून नागररक ऑनलाईन अजश करू शकतात. 

1.5  प्रधिक्षण  

अरिरनयमाची प्रभावी अांमलबजावणी होण्यासाठी आरण सेवाांची उपलब्िता करण्यासाठी जबाबिार 

असणाऱ्या अरिकारी व कमशचाऱ्याांना प्ररशक्षण िेण्याबाबत सिर अरिरनयमात तरतिू करण्यात आली 

आहे. प्ररशक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन पिरनिेरशत अरिकारी, अरपलीय अरिकारी व अन्य शासकीय 

कमशचाऱ्याांमध्ये ह्या अरिरनयमा बाबत जागरुकता रनमाण करण्यासाठी त्याांना यशवांतराव चव्हाण रवकास 

प्ररशक्षण प्रबोरिनीच्या (यशिा) माध्यमातनू प्ररशक्षण िेण्यात येते.  
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1.5.1  यिवंतराव चव्हाण धवकास प्रधिक्षण प्रबोधिनी (यिदा) पणुे यांचेकडून प्रधिक्षण  

यशिा, पुणे ही महाराष्ट्र शासनाची रशखर प्ररशक्षण सांथिा असनू महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या 

प्रभावी अांमलबजावणीसाठी व शासकीय कमशचारी व अरिकाऱ्याांमध्ये त्याबाबत जागरुकता रनमाण 

होण्यासाठी राज्य प्ररशक्षण िोरणाच्या अांतगशत “रिशारनिेशन प्ररशक्षण” िेण्याची कामरगरी सिर सांथिेकडे 

सोपरवण्यात आली आहे. अरिरनयम, त्याची उरिष्ट्टे व त्याच्या कलमाांमिील रवरवि तरतुिींच्याबाबत 

जागरूकता  रनमाण करण्यासाठी रजल्हा थतरावरील सवश सांवगांना प्ररशक्षण िेण्यात येत  आहे. 

  तक्ता 1.1 -  यिदा  यांचेतरे्फ जागरुकता प्रधिक्षण कायतक्रम 
(२०१५-१६,२०१६-१७,२०१७-१८ व २०१८-१९)

अनकु्रमांक वर्त प्रधिक्षणार्थीची संख्या 
१ २०१५-१६ 84,930 
२ २०१६-१७ 1,21,951 
३ २०१७-१८ 15,170 
४ २०१८ – १९ 9,194 

एकूण 2,31,245 

1.5.2  तांधिक प्रधिक्षण  

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांतगशत ज्या रवभागाांच्या सेवा समारवष्ट्ट करण्यात आल्या आहेत, 

त्या रवभागाांसाठी महाऑनलाईन तरे्फ रजल्हारनहाय  प्ररशक्षण सिे भररवण्यात आली आहेत. आपले सरकार 

पोटशल व मोबाईल अॅप याांच्या उपयोगाबाबत रवभागाच्या अरिकाऱ्याांना प्ररशक्षण िेण्यात येत आहे. 

महाऑनलाईन हा महाराष्ट्र शासन व टाटा सल्लागार सेवा (टी.सी.एस.) याांचा सांयकु्त उपक्म आहे. त्याांचे 

रजल्हा समन्वयक पोटशलचे ज्ञान सांबांरित रवभागाांच्या अरिकाऱ्याांना िेतात व त्यामध्ये नागररकाांकडून 

रवभागाला प्राप्त झालेल्या अजांची कायशवाही कशी करायची, सेवा कशी उपलब्ि करून द्यायची ककवा योग्य 

कारणासह नामांजरू करणे, अपीलाांची ऑनलाईन कायशवाही कशी करायची, मागोवा कसा घ्यायचा व त्याची 

पडताळणी कशी करायची याचा कायशप्रवाह सदु्धा रवशि करून साांरगतला जातो.  
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तक्ता 1.2 महाऑनलाईन द्वारा तांधिक प्रधिक्षण 

अनकु्रमांक वर्त प्रधिक्षणार्थीची संख्या 

1 2015-18 10,275 
2 2018-19 7,900 

एकूण 18,175 

1.6 महाराष्ट्र  राज्य लोकसेवा हक्क अधिधनयमाच्या प्रवासावर एक दषृ्ष्ट्टके्षप  

1.6.1 अधिधनयम व अधिसचूना   

महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालाांकडून मान्यता प्राप्त झाल्यानांतर  महाराष्ट्र शासनाच्या रिनाांक 21 ऑगथट, 

2015 रोजीच्या राजपिामध्ये अरिरनयम प्ररसद्ध करण्यात आला. अरिरनयम रिनाांक 28 एरप्रल, 2015 रोजी 

अांमलात आला व रनयम रिनाांक 16 नोव्हेंबर, 2016 रोजी प्रकारशत करण्यात आले. अरिरनयमाच्या 

अांतगशत पाि व्यक्तींसाठी कोणत्या लोकसेवा उपलब्ि  आहेत हे तीन मरहन्याांमध्ये अरिसरूचत करणे सवश 

शासकीय रवभागाांना बांिनकारक आहे. त्यानसुार रवरवि रवभागाांनी अरिसूरचत सेवाांची यािी पिरनिेरशत 

अरिकारी, प्रिम व रद्वतीय अरपलीय प्रारिकारी व प्रत्येक सेवा  उपलब्ि करून  िेण्यासाठी कालमयािा 

याांची परहली यािी प्रकारशत केली.  

1.6.2 महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे गठन  

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाचे माजी मखु्य 

सरचव, श्री. थवािीन क्षरिय (भा. प्र. से.–सेवारनवतृ्त) याांनी रिनाांक 1 माचश, 2017 रोजी राज्याचे परहले मखु्य 

लोकसेवा हक्क  आयकु्त म्हणनू पिभार थवीकारला. 

1.6.3 ऑनलाईन सेवा  

आपले सरकार  पोटशल व मोबाईल अॅप   याांच्याद्वारे ऑनलाईन सेवा उपलब्ि करून िेण्यात आली आहे. 

महाऑनलाईन याांनी आज्ञावली रवकरसत केली असनू रवरवि रवभागाांना त्याांची सांकेतथिळे आपले सरकार 

सेवा पोटशलशी जोडून घेण्यास (Integration) सरूचत करण्यात आले होते. रिनाांक 31 माचश, 2019 पयंत 

6,44,65,668  अजश ऑनलाईन प्राप्त झाले आहेत. 486 अरिसरूचत सेवाांपैकी 406 सेवा ऑनलाईन 

उपलब्ि आहेत. उवशररत 80 सेवाांसाठीची आज्ञावली रवकरसत करण्याचे काम प्रगतीपिावर आहे. 

8



1.6.4 धजल्हा आढावा बैठका 

अरिरनयमाच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी व त्यामिील अडचणी समजनू घेण्यासाठी आयोगाने नागपरू, 

चांद्परू, विा व पुणे येिे भेटी रिल्या. रजल्हारिकारी व सवश  रजल्हा थतरीय  रवभाग प्रमखु याांच्या सोबत 

आढावा बैठका घेण्यात आल्या. तसेच रजल्हा पररर्िाांचे मखु्य कायशकारी अरिकारी आरण रजल्हा पररर्िेचे 

रवभाग प्रमखु याांच्या सोबत आढावा बैठका घेण्यात आल्या.  या भेटींच्या िरम्यान आयोगाने आपले सरकार 

सेवा कें द्ाांना भेटी िेऊन नागररकाांशी सदु्धा सांवाि सािला. राज्य मखु्य लोकसेवा हक्क आयकु्ताांनी तहसील 

कायालये, ग्राम पांचायतींची कायालये, जमाबांिी आयुक्त कायालय, मदु्ाांक व नोंिणी महारनरीक्षक कायालय 

व नागररक सरुविा कें द्ाांना भेटी रिल्या. सवश महसलुी रवभागीय आयुक्त व रजल्हारिकारी याांची िकृभार् 

(video conferencing)  पररर्ि घेण्यात आली.  

1.6.5 िासकीय धवभागांच्या सधचवांच्या सोबत आढावा बैठका  

अरिरनयमाच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी आयोगाने शासनाच्या रवरवि रवभागाांच्या सरचवाांबरोबर 

रनयरमत आढावा बैठकाांच्या द्वारे  वेळोवेळी सांवाि सािला आहे.   

 तक्ता 1.3 धवधवि धवभागांच्या आढावा बैठकांचा तपिील 

धवभाग आढावा धदनांक 
गहृ, सामान्य प्रशासन, महसलू, नगर रवकास, कामगार, मारहती व तांिज्ञान, 
सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य, शालेय रशक्षण व क्ीडा, उजा, ग्राम 
रवकास, सावशजरनक आरोग्य  

4 एरप्रल 2018 

पाणीपुरवठा व थवच्छता, महसलू, सहकार, कौशल्य व उद्योजकता रवकास, 
कामगार, रशक्षण व क्ीडा, मारहती तांिज्ञान, आरिवासी रवकास, उजा, 
महाराष्ट्र गहृरनमाण व क्षेि रवकास प्रारिकरण, वैद्यकीय रशक्षण, पररवहन, 
गहृ, अन्य मागासवगश, रविी व न्याय, उच्च व तांि रशक्षण, सावशजरनक 
बाांिकाम रवभाग  

8 जनू 2018 

सामान्य प्रशासन रवभाग, उद्योग रवभाग, महसलू रवभाग, कामगार रवभाग, 
गहृ रवभाग, उजा, सावशजरनक आरोग्य, सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य , 
पशसुांविशन, िगु्ि व मत्थय व्यवसाय, उच्च  व ताांरिक रशक्षण, जलसांपिा, 
अन्न व नागरी पुरवठा,  

23-24 ऑगथट 2018 

आरिवासी रवकास रवभाग, अल्पसांख्याांक रवभाग, ग्राम रवकास रवभाग, 
मरहला व बालकल्याण रवभाग, रविी व न्याय, महाराष्ट्र गहृरनमाण व क्षेि 
रवकास प्रारिकरण, कृर्ी  रवभाग  

22-24 ऑक्टोबर 2018 

सामान्य प्रशासन रवभाग, मारहती तांिज्ञान रवभाग 2 जानेवारी 2019 
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1.6.6  सवत धजल्हाधिकाऱयांबरोबर दृकभार् (ष्व्हधडयो कॉन्र्फरंससग) संवाद  

रिनाांक १२ माचश २०१८ रोजीच्या शासन रनणशयानसुार सवश रजल्हारिकारी याांना “रनयांिण अरिकारी” म्हणनू 

पिरनिेरशत करण्यात आले आहे. आयोगाने सवश रजल्हारिकाऱ्याांशी सांवाि सािनू अरिरनयमाच्या 

पररणामकारक  अांमलबजावणीवर भर रिला व अरिसूरचत सेवा रवरहत कालाविीत पुररवण्याचे रनिेश 

रिले. तसेच प्रिम व रद्वतीय अरपलाांचा रनपटारा वेळेवर करण्यावर आयोगाने अरिक भर रिला.  

1.6.7 धवधवि कायालयांना भेटी व आढावा    

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांमलबजावणीशी सांबांरित बाबी, प्राप्त अजांची सांख्या व रवरहत 

कालमयािेत त्याांची कायशवाही, रवरहत कालमयािेत कायशवाही करताना येणाऱ्या अडचणी, अजाच्या 

नमनु्याांची स्क्लष्ट्टता कमी करणे व सवश थतराांवर ऑनलाईन सेवाांच्या योग्य कामकाज प्ररक्येचा रनयरमत 

आढावा घेण्यात आला.   

तक्ता 1.4 आढावा बैठकांचे धदनांक 

धवभाग आढावा धदनांक 
गहृ, सामान्य प्रशासन, महसलू, नगर रवकास, कामगार, मारहती तांिज्ञान, 
सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य , शालेय रशक्षण व क्ीडा, उजा, ग्राम 
रवकास, सावशजरनक आरोग्य  

04 एरप्रल 2018 

सवश रवभागाांचा आढावा 8 जनू 2018 
सामान्य प्रशासन रवभाग, उद्योग रवभाग, महसलू रवभाग, कामगार रवभाग, 
गहृ रवभाग, उजा, सावशजरनक आरोग्य, सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य , 
पशसुांविशन, िगु्ि व मत्थय व्यवसाय, उच्च  व ताांरिक रशक्षण, जलसांपिा, 
अन्न व नागरी पुरवठा 

23-24 ऑगथट 2018  

आरिवासी रवकास रवभाग, अल्पसांख्याांक रवभाग, ग्राम रवकास रवभाग, 
मरहला व बालकल्याण रवभाग, रविी व न्याय, महाराष्ट्र गहृरनमाण व क्षेि 
रवकास प्रारिकरण, कृर्ी रवभाग 

22-24 ऑक्टोबर 2018 

आपले सरकार पोटशल मध्ये सिुारणा करण्याबाबत बैठक 17 रडसेंबर 2018 
सामान्य प्रशासन रवभाग, मारहती तांिज्ञान रवभाग, महाऑनलाईन 2 जानेवारी 2019 
नगर रवकास रवभागाच्या सवश अरिसूरचत सेवाांचे आपले सरकार पोटशलशी 
एकिीकरण  

23 जानेवारी 2019 

पुणे रजल्हा पररर्िेच्या 200 अरिसूरचत सेवा राज्यव्यापी करण्याबाबत बैठक 24 जानेवारी 2019 
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तक्ता 1.5 आढावा बैठकांचे धदनांक 

आढावा / के्षि भेटी धदनांक 
पुणे येिे नागरीक व थिारनक थवराज्य सांथिाांच्या सोबत सांवाि 7 एरप्रल 2018 
सवश रवभागीय आयकु्त व रजल्हारिकारी याांच्याशी िकृभार् (Video 
Conferencing) सांवाि  

5 जनू 2018 

पुणे रजल्हा पररर्िेने कायास्न्वत  केलेल्या 200 सेवाांचे उद्घाटन 11 ते 13 जुलै 2018 
जमाबांिी आयकु्त तिा सांचालक, भमूी अरभलेख, पुणे  याांचे कायालयात 
आढावा  

11 ते 13 जुलै 2018 

नोंिणी महारनरीक्षक, पुणे  याांचे कायालयात आढावा 11 ते 13 जुलै 2018 
पुणे महानगरपारलकेच्या क्षेिीय कायालयास भेट 11 ते 13 जुलै 2018 
नागपरू रवभागातील सवश रजल्हारिकारी, सवश रजल्हा पररर्िाांचे मखु्य 
कायशकारी अरिकारी व महानगरपारलकाांच्या आयकु्ताांशी िकृभार् (Video 
Conferencing) सांवाि  

6 ऑगथट 2018 

वरोरा तहसील कायालय, चांद्परू येिे आढावा बैठक 6 ऑगथट 2018 
आनांिवन ग्रामपांचायत कायालय, चांद्परू येिे भेट व आढावा 6 ऑगथट 2018 
रजल्हारिकारी कायालय, चांद्परू येिे आढावा बैठक 6 ऑगथट 2018 
चांद्परू महानगरपारलका येिे आपले सरकार सेवा कें द्ाचे उद्घाटन 6 ऑगथट 2018 
आपले सरकार सेत ूकें द्, चांद्परू येिे नागररकाांशी सांवाि 7 ऑगथट 2018 
विा 
1) रजल्हारिकारी कायालय, विा येिे आढावा बैठक
2) रजल्हा रुग्णालय , विा येिील आपले सरकार सेवा कें द् आरण सेतू

कें द्ाला भेट

8 ऑगथट 2018 

प्ररशक्षणािी याांच्याशी सांवाि 4 ऑक्टोबर 2018 
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क  आयोग 10 रडसेंबर 2018 
यशिा ,  पुणे येिे बैठक 21 रडसेंबर 2018 
लोणावळा नगरपारलकेत आढावा बैठक 24 रडसेंबर 2018 
भवन्स महारवद्यालय , मुांबई येिे रवद्यार्थ्यांचे जागरूकता रशबीर 8 जानेवारी  2019 
मुांबई रजल्हारिकारी याांच्यासोबत बैठक 11 जानेवारी 2019 
के. सी. रविी महारवद्यालय, मुांबई येिे रवद्यार्थ्यांची कायशशाळा 31 जानेवारी 2019 

11





प्रकरण 2: आयोगाचे उपक्रम 

कायद्याच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी आयोगाने, शासकीय रवभाग, रवभागीय व रजल्हा थतरावरील 

नोडल अरिकारी, आरण  रवद्यािी  व नागररकाांशी सांवाि सािनू सवंकर् आढावा घेतला आहे. आयोगाच्या 

उपक्माांवर खालील तक्त्यामध्ये िसृ्ष्ट्टक्षेप टाकला आहे: 

        तक्ता क्रमांक 2.1 : आयोगाने घेतलेल्या बैठका, भेटी व चचासिे 

1 बैठका 
रवभागाांच्या सरचवाांच्या बरोबर  बैठका 

रवभागीय व रजल्हा थतरावरील बैठका 

2 भेटी 
was extended for 

guard 
taken and 

रजल्हा पररर्ि 
तहसील कायालये 
महानगरपारलका 
रजल्हारिकारी कायालये 
नागररक सरुविा कें द् 
जमाबांिी आयकु्त कायालय 
आपले सरकार सेवा  कें द् 
नोंिणी महारनरीक्षक कायालय 
ग्राम पांचायत 
सेत ूकें द् 

3 
नागररक व रवद्यािी 

याांच्याशी सांवाि 

पुण्यातील नागररकाांशी ससुांवाि 
के .सी . रविी महारवद्यालय , मुांबई 
नागपरू, चांद्परू व विा येिील आपले सरकार सेवा कें द्ाांना  भेटी 
भवन्स कॉलेज ,  मुांबई 
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग येिील कायशक्म 
रविी प्ररशक्षणािी  याांच्याशी ससुांवाि 

4 आढावा बैठका रनयरमतपणे घेतल्या 
5 बोिरचन्ह व घोर्वाक्य आयोगाचे बोिरचन्ह व घोर्वाक्य याांचे अनावरण 

2.2  आयोगाचे बोिधचन्ह व घोर्वाक्य 

आयोग हे अरिरनयमाच्या द्वारे प्रथिारपत प्रारिकरण असल्यामळेु त्यास वैिारनक िजा आहे. सावशजरनक 

ठसा उमटरवण्यासाठी आयोगाचे उपक्म व महत्व प्ररतकबरबत करणारे थवतःचे असे एक बोिरचन्ह व 

घोर्वाक्य  असणे आवश्यक आहे. नागररकाांकडून खलु्या थपिेद्वारे प्राप्त  प्रवेरशका याांच्यामिनू आयोगाने 

बोिरचन्ह व घोर्वाक्याची रनवड केली आहे. घोर्वाक्यासाठी 244 प्रवेरशका व बोिरचन्हासाठी 182 

प्रवेरशका प्राप्त झाल्या होत्या. मखु्य लोकसेवा हक्क आयुक्ताांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत सरमतीने सवोत्तम 

घोर्वाक्य व बोिरचन्हाची रनवड केली. सवोत्तम घोर्वाक्य व बोिरचन्ह सािर करणाऱ्या नागररकाांचा 
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माननीय मखु्यमांत्रयाांच्या हथते सत्कार करून त्याांना प्रत्येकी रु 25,000 चे पाररतोरर्क प्रिान करण्यात आले. 

“ आपली सेवा  आमचे कतशव्य “  ह्या घोर्वाक्याची रनवड करण्यात आली. 

 

2.3 दृकभार् (video conferencing) पधरर्द 

रिनाांक 12 माचश 2018 रोजीच्या शासन रनणशयानसुार सवश रजल्हारिकारी याांना “रनयांिण अरिकारी” म्हणनू 

पिरनिेरशत करण्यात आले. त्यामुळे आयोगाने सवश रजल्हारिकाऱ्याांशी सांवाि सािनू अरिरनयमाच्या 

पररणामकारक अांमलबजावणीवर भर रिला व अरिसरूचत सेवा रवरहत कालाविीत पुररवण्याचे रनिेश 

रिले. तसेच प्रिम व रद्वतीय अरपलाांचा रनपटारा वेळेवर करण्यावर आयोगाने अरिक भर रिला.  

सवोत्कृष्ट्ट घोर्वाक्यासाठी श्री हेमंत कानडे यांचा सत्कार करताना मा. मखु्यमंिी  

सवोत्कृष्ट्ट बोिधचन्हासाठी श्री नरेि अग्रवाल यांचा सत्कार करताना मा . मखु्यमंिी 
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2.4  धवद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले प्रधिक्षण 

लोकसेवा हक्क अरिरनयमाचे प्रभावी प्रवतशन व योग्य अांमलबजावणी होण्यासाठी आयोगाने अनेक पाउले 

उचलली आहेत. उपलब्ि सेवाांबाबत सवशसामान्य जनतेला अरिक मारहती होण्यासाठी व त्याबाबत अरिक 

जागरूकता रनमाण होण्यासाठी रवरवि महारवद्यालयाांमध्ये कायशशाळा घेणे हे असेच एक पाऊल होते. 

सवशसामान्य जनतेत अरिसरूचत सेवाांच्या बाबत जागतृी करणारे रवद्यािी तयार करण्यासाठी आयोगाने के. 

सी. रविी महारवद्यालयात  महारवद्यालयीन रवद्यार्थ्यांची कायशशाळा घेतली होती. रवद्यार्थ्यांच्या मध्ये जागतृी 

रनमाण करणे व पाि व्यक्तींनी मारहती तांिज्ञानाचा उपयोग करून सेवाांचा लाभ घेण्याचे उरिष्ट्ट साध्य 

करण्यास आयोगाला त्याांनी साहाय्य करावे, हे रिनाांक 31 जानेवारी 2019 रोजी घेतलेल्या रशरबराचे उरिष्ट्ट 

होते. तसेच अरिसरूचत केलेल्या 486 सेवाांचा कसा लाभ घ्यावा याबाबत सवशसामान्य जनतेत जागरूकता 

कशी रनमाण करता येईल याचे रवद्यार्थ्याना प्ररशक्षण िेण्याचे  उरिष्ट्ट होते. 

कायशशाळा तीन सिाांमध्ये रवभागण्यात आली. त्यामध्ये  प्रिमतः मखु्य लोक सेवा हक्क आयुक्ताांचे 

मागशिशशन  व त्यानांतर आयोगाच्या उपसरचवाांचे लोक सेवा हक्क अरिरनयम 2015 मिील तरतुिी व 

प्ररक्या यावरील सि झाले. िसुऱ्या ताांरिक सिात अरिरनयमाच्या अांमलबजावणी बाबत महाऑनलाईनच्या 

पष्ब्लक कंन्सनत फ़ॉर  गव्हनंस रस्टच्या प्रधिक्षणार्थींच्या सोबत श्री धरबेरो व मखु्य लोकसेवा हक्क आयकु्त 
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मखु्य पररचालन अरिकाऱ्याांनी मागशिशशन केले. त्यानांतर प्रश्नोत्तरे व शांकारनरसनाचे रतसरे सि होऊन 

कायशशाळेचा समारोप झाला. या कायशशाळेत 221 रवद्यािी सहभागी होते. 

प्ररशक्षणाच्या शेवटी सवश प्ररशक्षणार्थ्यांनी  प्रत्येकी 10 रवद्यार्थ्यांना प्ररशरक्षत करण्याच्या व प्ररशरक्षत केलेल्या 

अशा रवद्यार्थ्यांनी समाजातील कुटुांबाांशी सांपकश  सािनू लोकसेवा हक्क कायद्याबाबत जागरुकता रनमाण 

करण्याच्या  सचूना िेण्यात आल्या. प्ररशक्षण कायशक्माच्या पररणामकारकतेचे मलू्यमापन करण्यासाठी एक 

मरहन्यानांतर सवेक्षण करण्यात आले. सिर सवेक्षणात 9 महारवद्यालयातील रवद्यािी सहभागी झाले. सिर 

रवद्यार्थ्यांनी 12,115 कुटुांबाांचे सवेक्षण केले. प्ररतसाि रिलेल्या पैकी 72% कुटुांबाांना महाराष्ट्र लोकसेवा 

हक्क अरिरनयमाची मारहती असल्याचे सवेक्षणात रिसनू आले. तसेच शासकीय रवभागाांकडून सेवा प्राप्त 

करून घेण्यात 70% व्यक्तींना कोणत्याही अडचणी आल्या नसल्याचे सदु्धा सवेक्षणात आढळून आले. 

2.5  आढावा बैठका  

   धवधवि बैठका घेऊन आयोगाने अधिधनयमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. 

धवर्य धदनांक 
लोकसेवा हक्क  अरिरनयमाच्या अांमलबजावणीचा आढावा 4 एरप्रल 2018 
सवश रजल्हारिकाऱ्याांशी व रवभागीय आयुक्ताांशी स्व्हरडयो कॉन्र्फरांकसग 5 जनू 2018 
लोकसेवा हक्क  अरिरनयमाच्या अांमलबजावणीचा आढावा 8 जनू 2018 
आयोगाच्या रशर्फारशींच्या अांमलबजावणीचा आढावा 23-24 ऑगथट 2018 
आयोगाच्या रशर्फारशींच्या अांमलबजावणीचा आढावा 21-24 ऑक्टोबर २०१८ 
आपले सरकार पोटशलचा आढावा 17 रडसेंबर 2018 
आयोगाच्या रशर्फारशींच्या अांमलबजावणीचा आढावा 2 जानेवारी 2019 
नगर रवकास रवभागाच्या सवश अरिसरूचत सेवाांचे आपले सरकार पोटशलशी 
एकिीकरण (integration)  

23 जानेवारी 2019 

पुणे रजल्हा पररर्िेच्या 200 अरिसूरचत सेवा राज्यभरात लाग ूकरण्याबाबत 
बैठक  

24 जानेवारी 2019 

2.6  धवधवि धवभागांच्या आढावा बैठकांचा तपिील 
धवभाग आढावा धदनांक 

गहृ, सामान्य प्रशासन, महसलू, नगर रवकास, कामगार, मारहती  तांिज्ञान, सामारजक 
न्याय व रवशेर् सहाय्य ,शालेय रशक्षण व क्ीडा, उजा, ग्राम रवकास, सावशजरनक 
आरोग्य रवभाग  

4 एरप्रल 2018 

पाणीपुरवठा व थवच्छता, महसलू, सहकार, कौशल्य रवकास व उद्योजकता, कामगार, 
रशक्षण व क्ीडा, मारहती तांिज्ञान, आरिवासी रवकास, उजा, महाराष्ट्र गहृरनमाण व के्षि 
रवकास प्रारिकरण, वैद्यकीय रशक्षण, पररवहन, गहृ, इतर मागासवगश, रविी व न्याय, 
उच्च व तांि रशक्षण, सावशजरनक बाांिकाम रवभाग  

8 जनू 2018 
monitoring, a 

सामान्य प्रशासन रवभाग, उद्योग रवभाग, महसलू रवभाग, कामगार रवभाग, गहृ 
रवभाग,उजा,सावशजरनक आरोग्य, सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य ,पशसुांविशन, िगु्ि 

23-24 ऑगथट 2018 
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व मत्थय व्यवसाय, उच्च  व ताांरिक रशक्षण, जलसांपिा, अन्न व नागरी पुरवठा रवभाग , 
आरिवासी रवकास रवभाग, अल्पसांख्याांक रवभाग, ग्राम रवकास रवभाग, मरहला व 
बालकल्याण रवभाग, रविी व न्याय, महाराष्ट्र गहृरनमाण व के्षि रवकास प्रारिकरण, 
कृर्ी  रवभाग  

22-24 ऑक्टोबर 2018 

सामान्य प्रशासन रवभाग , मारहती तांिज्ञान रवभाग 2 जानेवारी 2019 

 पणुे धजल्हा पधरर्देच्या 200 सेवांचे उद्घाटन 

पणु्यातील नागधरक व धबगर िासकीय संघटनांिी संवाद 
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आनंदवन येरे्थ डॉ. धवकास आमटे यांच्यासोबत बैठक 

आनंदवन ग्रामपंचायतीला भेट 
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 चंद्रपरू धजल्यात आपले सरकार सेवा कें द्र यिस्वीरीत्या चालवणाऱया बचत गटांच्या मधहलांच्या सोबत  
धजल्हाधिकारी चंद्रपरू  व  राज्य मखु्य लोकसेवा आयकु्त  

वरोरा येर्थील आपले सरकार सेवा कें द्रावर नागधरकािंी चचा 
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वरोरा येर्थील उपधवभागीय कायालयातील सचूना र्फलकाची पाहणी करताना 

वरोरा येर्थील उपधवभागीय कायालयात देण्यात येणाऱया लोकसेवांचा आढावा 
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धजल्हा रुग्णालय विा येरे्थ आपले सरकार सेवा कें द्राला भेट 

धजल्हाधिकारी कायालय विा येरे्थ आढावा बैठक 

21



धजल्हा सेतू कें द्र विा येरे्थ भेट 

धजल्हाधिकारी कायालय चंद्रपरू येरे्थ आढावा बैठक 
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लोणावळा नगर पधरर्देला धदलेल्या भेटीत तेर्थील माननीय नगराध्यक्ष व मखु्य अधिकारी याचं्या सोबत 

जमाबंदी आयकु्त व नोंदणी महाधनरीक्षक याचं्यासोबत आढावा बैठक 
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भवन्स महाधवद्यालय येरे्थ धवद्यार्थ्यांना 
मागतदितन करताना 
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के.सी.धविी महाधवद्यालय, मुंबई येरे्थ कायतिाळा 
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 प्रकरण 3: आपल ेसरकार सेवा पोटतल व मोबाईल अॅप 

3.1 आपले सरकार सेवा  पोटतल बाबतची माधहती : 

नागररकाांना सांगणक ककवा मोबाईल अॅपचा वापर करून तसेच राज्यातील 30,878 आपले सरकार सेवा 

कें द्ाांचा उपयोग करून शासनाच्या रवरवि रवभागाांकडे अजश सािर करुन  सेवा प्राप्त करण्यासाठी आपले 

सरकार पोटशल आहे. ऑनलाईन अजश करण्याची सरुविा आपले सरकार पोटशल व मोबाईल अॅपवर मराठी 

व इांग्रजीत उपलब्ि करण्यात आली आहेत. 

महाराष्ट्र राज्यातील पाि व्यक्तींना पारिशशक, कायशक्षम व रवरहत कालाविीत लोकसेवा उपलब्ि होण्यासाठी 

व शासनाचे रवरवि रवभाग व सावशजरनक प्रारिकरणाच्या कामकाजामध्ये पारिशशकता व उत्तरिारयत्व 

येण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015 मध्ये पाररत केला.  

आपले सरकार पोटशल व मोबाईल अॅपद्वारे नागररक खालील लाभ करून घेऊ शकतात. 

- नागरीक थवतःची ऑनलाईन ओळख (self profile ) रनमाण करू शकतात. एकिा थवतःची ओळख 
रनमाण केल्यावर उपयोगकता त्याच ओळखीचा उपयोग करून आवश्यकतेनसुार सवश अरिसरूचत 
सेवा प्राप्त करण्यासाठी अजश करू शकतात.  

- सिर पोटशलचा उपयोग करून नागररक सेवा शलु्क प्रिान तसेच िथतऐवज सदु्धा अपलोड करू 
शकतात. 

- ग्राहकाने नोंिणी केलेल्या ओळखखात्यात अांरतम प्रमाणपि जमा करण्यात येते व त्याची प्रत रडरजटल 
लॉकरमध्ये अगे्ररर्त करण्यात येते. 
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- नागररक सिर ऑनलाईन पोटशलवर आपल्या अजाचा मागोवा घेऊ शकतात.  

- आपले सरकार सेवा पोटशलकडून प्राप्त झालेल्या कोणत्याही ऑनलाईन प्रमाणपिाची कोणीही ियथि 
व्यक्ती  पडताळणी करू शकते.   

- अजासाठी क्माांक व पावती त्वररत प्राप्त  होते. 

3.1.1 ऑनलाईन अजत करण्याची सधुविा 

नागरीक थवतः ऑनलाईन अजश करून अरिसरुचत सेवा प्राप्त करू शकतात. त्याकररता 
https ://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या पोटशलचा वापर करता येतो. ज्या नागररकाांना थवतः 
ऑनलाईन अजश करणे शक्य नाही, त्याांना मित करण्यासाठी राज्यात 30,878 आपले सरकार सेवा कें द्ाांची 
थिापना करण्यात आली आहे. रिनाांक  माचश 2019 पयंत 19,50,823 नागररकाांनी ऑनलाईन अजश प्राप्त 
करून सेवा प्राप्त केल्या आहेत. 

3.1.2  प्रधक्रया सलुभीकरण ( Process Re-engineering ) 

अरिसरूचत सेवा नागररकाांना ऑनलाईन उपलब्ि करून िेण्यासाठी प्ररक्याांचे सलुभीकरण आवश्यक 
असते. रवरवि रवभाग व महाऑनलाईन याांनी एकि येऊन ही सलुभीकरणाची प्ररक्या पणूश केली.  

3.1.3 धडधजटल कायतप्रवाह 

सवश रवभागाांचा कामकाजाचा प्रवाह रडरजटल थवरुपात केला असनू यात कुठेही मानवी हथतक्षेप नाही. 
उिाहरणािश, नागररकाने उत्पन्न िाखला प्राप्त करण्यासाठी अजश सािर केला असल्यास, सांपणूश कायशप्रवाह हा 
रडरजटल थवरूपाचा असेल व अजाच्या रवरवि टप्प्याांचा प्रवास इलेक्रॉरनक पद्धतीचा राहील. आपला अजश 
कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची नागररक ऑनलाईन तपासणी करू शकतील. अजशिाराला आपल्या प्रलांरबत 
अजाची सद्यस्थिती पाहता येईल. 
 मखुपषृ्ट्ठ–aaplesarkar.mahaonline.gov.inया सांकेतथिळाच्या मखुपषृ्ट्ठाची मारहती

- 

लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत – यामध्ये लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत र्थोडक्यात माधहती देण्यात 

आली असनू नागधरक इर्थनू महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधनयम,  २०१५ व त्यांतगतत धनयम 

इर्थनू डाऊनलोड करता येतील. 

- भाषा बदलण्याचा पयााय ( मराठी / इुंग्रजी ) 

- लोकसेवा हक्क अविवनयमाच्या अुंतगात उपलब्ि सेवाुंचा तपशील, 

- अविप्रमाणनासाठी प्राप्त मुंजूर अजााची पडताळणी करणे 

- नागररक त्याुंच्या अजााच्या वथितीचा मागोवा घऊे शकतात. 
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आपले सरकार पोटतल वर आपल्या अजाचा मागोवा घ्या- अजशिार त्याांच्या अजाच्या स्थितीचा मागोवा 

घेऊ शकतात. प्रमाणपिासाठी अजश सािर करताना प्राप्त झालेला अजाचा ओळख क्माांक रतिे प्ररवष्ट्ट करा. 

सिर वैि अजश ओळख क्माांक प्ररवष्ट्ट केल्यावर आपले लॉग इन तपशील न वापरता आपल्या अजाची 

स्थिती अजशिाराला ऑनलाईन समज ूशकते : 

सवश तपशील प्ररवष्ट्ट केल्यावर अजाचा अरिकृत तपशील व त्याची स्थिती आपोआप रिस ूलागेल 

आपले सरकार पोटशल वरून अरिप्रमारणत प्रमाणपिाची सत्यता पडताळून घ्या – कोणताही ियथि 

पक्षकार आपले सरकार वरून ऑनलाईन प्राप्त प्रमाणपि त्याच्या अरिप्रमाणन व वैितेसाठी सत्यता 

पडताळणी करू शकतो. पडताळणीच्या प्ररक्येत उपयोगकत्याने सत्यता पडताळणी रखडकीत रवभागाचे 

नाव, प्रमाणपिावरील बारकोड क्माांक प्ररवष्ट्ट करून submit वर स्क्लक करावे.  
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सवश तपशील सािर केल्यावर अरिप्रमारणत प्रमाणपिाचा तपशील आपल्या सत्यता पडताळणी करण्यासाठी 

रिस ूशकेल. 

लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत – यामध्ये लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत िोडक्यात मारहती िेण्यात आली 

असनू नागरीक महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015 व त्याअांतगशत रनयम येिनू डाऊनलोड करु 

शकतील. 
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धवभागांकडून अधिसधूचत करण्यात आलेल्या सेवा–रवरहत कालाविी, पिरनिेरशत अरिकारी व 

अरपलीय अरिकारी याांची मारहती नागररक डाउनलोड करु शकतात.  

3.1.4 आपले सरकार सेवा पोटतलवर नोंदणी करण्यासाठी टप्पे 

अ)   नवीन यजुर ? येिे नोंिणी करा…” जोडणीला स्क्लक करावे  
ब) वापरकत्याचे नाव व सांकेतशब्ि नोंिणी करण्यासाठी रिलेल्या पयायाांपैकी एका पयायाची रनवड 

करावी. म्हणजेच आिार क्रमांकाची पडताळणी करून घेऊन ककवा अजतदाराने संपणूत माधहती 
भरून आपली ओळख तयार करावी. 
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क) पयाय १ – आपला आिार क्माांक द्यावा 

ककवा  

पयाय क्माांक २- खालील सहा टप्प्याांमध्ये नोंिणी अजश भरावेत 
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पधहला टप्पा – अजतदाराचे तपिील 

दसुरा टप्पा –  अजतदाराचा पत्ता 

धतसरा टप्पा – मोबाईल क्रमांक व वापरकता नावाचीपडताळणी 

चौर्था टप्पा – छायाधचि अपलोड करावे 
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पाचवा टप्पा  -ओळखीचा परुावा (कोणताही एक) 

सहावा टप्पा -   पत्त्याचा परुावा (कोणताही एक ) 
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ड) कता नाव व सांकेतशब्िाचा उपयोग करून लॉग इन केल्यावर डाव्या बाजसू आपणास कृर्ी, गहृ, उद्योग, 

ऊजा, कामगार इत्यािी रवभागाांची नावे रिसतील. सिर रवभागाांपैकी एकाची रनवड केल्यावर वापरकत्याला 

त्या रवभागाच्या उपलब्ि लोकसेवाांची यािी रिसेल.  

इ) अजशिाराांना रवरहत कालाविीत सेवा न पुररवल्यास ककवा न्यायोरचत कारणारशवाय अजश नामांजुर 
केल्यास, आपले सरकार पोटशलद्वारे रवभागाने रवरहत केलेल्या प्रारिकाऱ्याकडे प्रिम आरण िसुरे अरपल 
करु शकतात. रतसरे व शेवटचे अरपल आयोगाकडे िाखल करु शकतात. 

 वर नमिू केलेले सवश अपील ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करुन िाखल केले जाऊ शकतात. 

3.2 आपले सरकार सेवा पोटतल व मोबाईल अॅपची माधहती 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015 नसुार अरिसरूचत लोकसेवेचा लाभ घेण्यासाठी आरटीएस 
महाराष्ट्र नावाचे मोबाईल अॅप रवकरसत करण्यात आले आहे. नागरीक ऑनलाईन अजश करू शकतात, 
आपल्या अजाची स्थिती जाणनू घेऊ शकतात. त्यामळेु आपले सरकार पोटशल हे नागररकाांना उपयकु्त 
ॲप्लीकेशन झाले असनू नागररकाांना किीही व कोणत्याही रठकाणी सेवा प्राप् त होऊ शकते. मोबाईल ॲप 
रशवाय सदु्धा मोबाईल ब्राऊकसगच्या सोप्या पद्धतीने नागररक आपल्या अजाचा मागोवा घेऊ शकतात. 
आरटीएस महाराष्ट्र, ॲण्रॉइड व आयर्फोन प्रणालीमध्ये इांग्रजी व मराठी या िोन भार्ाांमध्ये रवनामलू्य 
उपलब्ि  आहे.   
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उप सुंवगााच ेतपशील

3.2.1 भार्ा धनवडा 

लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या उपयोजनेच्या मोबाईल अॅप ककवा आपले सरकार पोटशल वापरताना 
सरुवातीलाच अजशिाराला इांग्रजी ककवा मराठी भार्ा रनवडण्याचा पयाय उपलब्ि आहे. 

3.2.2 डिॅबोडत   व ऑनलाईन सेवांची यादी 
यामध्ये लोकसेवा हक्क अरिरनयम, रवभागाांची यािी व अरिरनयमाच्या अांतगशत उपलब्ि सेवाांची 
मारहती लोकसेवा हक्क मोबाईल अॅपमध्ये िेण्यात आली आहे. 

भार्ा धनवडा डिॅबोडत  सेवांचा उप संवगत 

3.2.3 उप संवगाचे तपिील 

येिे प्रत्येक सेवेची मारहती िेण्यात आली आहे. यामध्ये 
त्यासाठीची कालमयािा, पिरनिेरशत अरिकाऱ्याचे पिनाम, 
प्रिम व रद्वतीय अरपलीय अरिकाऱ्याचे पिनाम व 
अजासोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या िथतऐवजाची यािी 
िेण्यात आली आहे. 

3.2.4 लॉग इन व नोंदणी 

मोबाईल अॅपद्वारे वापरकता िोन पद्धतीने नोंिणी 
करू शकतो. एक म्हणजे आिार क्माांक ककवा 
नोंिणी तपरशलाच्या द्वारे. 
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3.2.5 मागोवा घ्या / पडताळणी करा / संपकत  सािा  

ऑनलाईन पोटशलद्वारे वापरकता आपल्या अजाचा मागोवा घेऊ शकतो ककवा ियथि व्यक्ती आपले 
सरकार सेवा पोटशल कडून प्राप्त प्रमाणपिाची पडताळणी करू शकते.   

लॉग इन आिार क्रमांक नोंदणी 

37



मागोवा घ्या        पडताळणी करा संपकत  सािा 
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3.2.7 अजतदाराने केलेल्या अजांची माधहती 

पवूीचे व्यवहार या पयायाद्वारे वापरकता आपल्या पवूीच्या अजांची मारहती व सद्यस्थिती पाहू शकतो. 

लोकसेवाांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अजश करण्याच्या प्रमाणात झपाट्याने वाढ होत असल्याचे रचि 

उत्साहविशक आहे. आपले सरकार सेवा कें द्ाांच्या माध्यमातनू रिनाांक 31.03.2019 पयतं 19,50,823 

अजशिाराांनी थवतःची नोंिणी केली असनू थवतःची ओळख ( self profile ) तयार केली आहे व लोकसेवा 
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3.2.6 र्फायदे 



सरुविेचा लाभ घेण्यासाठी  6,44,65,668 अजश प्राप्त झाल्याचे रिसनू आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा 

हक्क अरिरनयम, 2015 मिील कलम 7 नसुार राज्य शासन सवश सावशजरनक प्रारिकरणाांना मारहती 

तांिज्ञानाचा वापर करून रवरहत कालमयािेत लोकसेवाांचे रवतरण करण्यासाठी प्रोत्सारहत करील. या 

तरतुिींची अांमलबजावणी करण्याबाबत आयोगाची आग्रही भरूमका आहे. 
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प्रकरण 4 – प्ररशक्षण व क्षमता बाांिणी 

4.1 प्रधिक्षण व क्षमता बांिणी  

कोणतेही नवीन िोरण ककवा तांिज्ञानाची अांमलबजावणी करताना प्ररशक्षण अरतशय महत्वाचे असते. 

त्यामळेु कमशचारी व अरिकाऱ्याांना कायशक्षमतेने काम करणे सोपे जाते. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 

2015 मिील कलम 20(4) नसुार अरिरनयमाच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी पिरनिेरशत अरिकारी व 

अरपरलय अरिकाऱ्याांना रनयरमत प्ररशक्षण िेण्याची गरज रवरहत करण्यात आली आहे. तसेच शासन 

प्ररशक्षणासाठी आवश्यक तरतुिी करील असे िेरखल अरिरनयमात नमिु केले आहे. सवश अरिकाऱ्याांच्या 

आिारभतू प्ररशक्षणात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाांचे प्ररशक्षण हा त्याांच्या अभ्यासक्माचा एक 

अरवभाज्य भाग असेल असे ठररवण्यात आले आहे. त्यामळेु अरिरनयमाच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी 

प्ररशक्षण हा महत्वाचा घटक आहे. 

4.2 यिवंतराव चव्हाण धवकास प्रिासन  प्रबोधिनी (यिदा) तरे्फ प्रधिक्षण  

यशवांतराव चव्हाण रवकास प्रशासन  प्रबोरिनी, पुणे ही महाराष्ट्र राज्य शासनाची रशखर प्ररशक्षण सांथिा 

आहे.यशिा सन 2011 पासनू राज्याचे प्ररशक्षण िोरण अांमलात आणीत असनू त्याद्वारे प्रािेरशक प्रशासन 

प्ररशक्षण सांथिा व रजल्हा प्रशासन प्ररशक्षण सांथिाांच्या माध्यमातनू रवरवि प्ररशक्षण कायशक्म आखनू त्याांची 

अांमलबजावणी करण्यात येत आहे.   

4.2.1  जागरुकता प्रधिक्षण टप्पा – 1  (2015-16) 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम अांमलात आल्यावर शासकीय कमशचाऱ्याांमध्ये त्याबाबत जागरूकता 

रनमाण करण्याची जबाबिारी यशवांतराव चव्हाण रवकास प्रशासन प्रबोरिनी, पुणे याांच्याकडे सोपरवण्यात 

आली होती. यशवांतराव चव्हाण रवकास प्रशासन प्रबोरिनी, पुणे  याांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम 

2015 “रिशारनिेशन प्ररशक्षण कायशक्म” या नावाने एक प्ररशक्षण कायशक्म आखनू त्याची यदु्धपातळीवर 

अांमलबजावणी करण्यात आली आहे. 

प्ररशक्षणाच्या गरजाांचे रवश्लेर्ण केल्यावर प्ररशक्षणात समारवष्ट्ट करण्यासाठी अरिरनयमातील  रवरनर्षिष्ट्ट 

कलमे व अन्य तपशीलाला अांरतम थवरूप िेण्यात आले. त्यानसुार सांबांरित घटकाांशी सांबांरित लघुरचिपट / 

रचिपटातील क्षणरचिे रनवडण्यात आली, अरिरनयमातील तरतुिीत  समारवष्ट्ट असलेले वाचन सारहत्य, 

सािरीकरणे, प्रश्नोत्तर थवरुपात शांका समािान व नेहमी रवचारले जाणाऱ्या प्रश्नाांची नमनुा उत्तरे तयार 

करून घेण्यात आली. या सरुवातीच्या तयारी नांतर राज्य थतरावरील प्ररशक्षकाांची परहली प्ररशक्षण 

कायशशाळा रिनाांक 30 सप्टेंबर, 2015 रोजी व नांतर िसुरी राज्यथतरावरील प्ररशक्षकाांची प्ररशक्षण 
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कायशशाळा रिनाांक 5 ऑक्टोबर, 2015 रोजी  यशवांतराव चव्हाण रवकास प्ररशक्षण प्रबोरिनी, पुणे 

याांच्यातरे्फ सांचारलत करण्यात आली. सिर प्ररशक्षण कायशक्माद्वारे 130 राज्य थतरीय प्ररशक्षक तयार 

करण्यात आले व सिर प्ररशक्षकाांनी सन 2015 मध्ये रजल्हा थतरावरील प्ररशक्षकाांचे प्ररशक्षण 36 

रजल्ह्याांमध्ये सांचारलत करून 2,815 रजल्हा सि प्ररशक्षक ककवा सांसािन व्यक्तींना पुढील थतरावर प्ररशक्षण 

प्रिान करण्यासाठी तयार केले.     

         अरिरनयम व त्यामिील तरतुिींच्या बाबत जागरुकता रनमाण करण्याच्या उरिष्ट्टाने उपरोक्त 

प्ररशक्षकाांनी शासकीय अरिकाऱ्याांना / कमशचाऱ्याांना प्ररशक्षण िेण्याच्या परहल्या टप्प्यात 28,733 सहभागी 

अरिकारी/ कमशचाऱ्याांना प्ररशरक्षत केले. त्याचप्रमाणे िसुऱ्या टप्प्यात 52,779  अरिकारी / कमशचाऱ्याांना 

प्ररशरक्षत केले.  

          यशवांतराव चव्हाण रवकास प्ररशक्षण प्रबोरिनी, पुणे ह्याच्या सिर प्रयत्नाांची भारत सरकारच्या 

कमशचारी व प्ररशक्षण रवभागाने िखल घेऊन सन 2015-16 साठीचा “प्ररशक्षणातील उत्कृष्ट्टता”  पुरथकार 

बहाल करून यशिाला गौररवले आहे. 

4.2.2 जागरुकता प्रधिक्षण टप्पा -2 (2016-17) 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम 2015 मिील सांबांरित तरतुिी बाबत शासकीय कमशचाऱ्याांमध्ये 
जागरुकता रनमाण करण्यात आली.  त्यानांतर  रवभागातील पिरनिेरशत अरिकाऱ्याांना / कमशचाऱ्याांना 
प्ररशक्षण िेण्यात आले.  सन 2016-17 मध्ये  यशवांतराव चव्हाण रवकास प्रशासन प्रबोरिनी, पुणे  याांनी 
सिर रवर्यात रवभागवार प्ररशक्षक तयार केले. त्यासाठी महसलू रवभाग, ग्रामरवकास व पांचायत राज 
रवभाग, पशसुांविशन रवभाग, मत्थय व िगु्ि व्यवसाय रवकास  रवभाग व  मरहला व बालकल्याण (ICDS)  
रवभागाची रनवड करण्यात आली.   

 तक्ता 4.1 : यिदा, पणेु यांचे तरे्फ प्रधिक्षण कायतक्रम 2016-17 
क्र धवभाग प्रधिक्षक प्रधिक्षणार्थी 

1 महसलू 81 7,298 

2 पशुांविशन, मत्थय व िगु्ि व्यवसाय रवकास रवभाग 138 3,077 

3 ग्राम रवकास व पांचायत राज 125 12,943 
4 मरहला व बालकल्याण रवभाग (ICDS) 131 90,305 
5 कृर्ी , गहृ ( पोलीस )  व अन्य 0 8,313 

एकूण 475 1,21,936 
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4.2.3 मलुभतू प्रधिक्षण कायतक्रमाच्या दरम्यान  प्रधिक्षण कायतक्रम 

सन 2017-18 िरम्यान यशवांतराव चव्हाण रवकास प्ररशक्षण प्रबोरिनी, पुणे याांच्या माध्यमातनू 16,962 

अरिकाऱ्याांना प्ररशक्षण िेण्यात आले. माि सन 2015 ते 31 माचश 2019 ह्या कालाविीत यशिाने एकूण 

2,31,245 अरिकाऱ्याांना प्ररशरक्षत केले आहे. 

तक्ता 4.2 दरवर्ी प्रधिधक्षत गट “अ” अधिकारी 

क्र वर्त गट अ मिील प्रधिक्षणार्थी अधिकारी 
1 2015-16 652 
2 2016-17 359 
3 2017-18 1,366 
4 2018-19 1,058 

एकूण 3,435 

तक्ता 4.3 दरवर्ी प्रधिधक्षत गट “ब” व “क”  अधिकारी 

 क्र वर्त गट ब व क  मिील प्रधिक्षणार्थी अधिकारी 
1 2015-16 84,278 
2 2016-17 1,21,592 
3 2017-18 13,804 
4 2018-19 8,136 

   एकूण 2,27,810 

4.3  महाऑनलाईन तरे्फ तांधिक प्रधिक्षण 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015 ची अांमलबजावणी करण्यासाठी ऑनलाईन प्राप्त 

झालेल्या अजांवर प्ररक्या करण्यासाठी ऑनलाईन पोटशल प्रणाली रवकरसत करून रतचे रवभागाशी 

एकिीकरण करण्यासाठी राज्य शासन व टाटा सल्लागार सेवा याांचा सांयकु्त उपक्म असलेल्या 

महाऑनलाईन रलरमटेड याांची रनयकु्ती करण्यात आली आहे. 

लोकसेवाांची प्ररक्या समजनू घेण्यासाठी महाऑनलाईनने प्रत्येक रवभागात रवश्लेर्क रनयकु्त 

केला होता व त्यामळेु अजाच्या नमनु्याांचे प्रमाणीकरण, िर ससुांगतीकरण व प्ररक्या प्रवाहाचे सलुभीकरण 

करण्यात मोठीच मित झाली. आपले सरकार सेवा पोटशल द्वारे नागररकाांना सलुभतेने अजश करता येण्यासाठी 

महाऑनलाईनने सिर उपक्म पार पाडला. सवश रवभागाांच्या नोडल अरिकाऱ्याांसाठी अनभुवाांवर आिाररत 

प्ररशक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. 
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महाऑनलाईन याांनी क्षेरिय थतरावरील रवभागाांच्या अरिकाऱ्याांशी समन्वय सािण्यासाठी प्रत्येक 

रजल्हा थतरावर रजल्हा समन्वयक नेमला आहे. रजल्हा थतरावरील रजल्हा समन्वयकाांनी रवभागाांच्या रजल्हा 

व तालकुा थतरावरील अरिकाऱ्याांसाठी 510 प्ररशक्षण कायशक्म आयोरजत केले होते. 

 सिर प्ररशक्षण कायशक्मात प्राप्त अजांचा व त्यासोबत जोडावयाच्या िथतऐवजाांचा आढावा घेण्यात

आला.

 मागोवा व ियथि पक्षाने पडताळणी करण्याच्या उपक्माचा उपयोग.

 रवभाग थतरावरील प्ररकया प्रवाहासाठी पिरनिेरशत अरिकाऱ्याांना प्ररशक्षण.

 अपील थतरावरील अरपलीय प्रारिकाऱ्याांना प्ररशक्षण.

 व्यवथिापन मारहती प्रणालीसाठी डशॅबोडश प्ररशक्षण.

प्रधिक्षणाची सांष्ख्यकी : महाऑनलाईनने रवरवि रवभागाांना ताांरिक प्ररशक्षण रिले आहे. 

महाऑनलाईनने 619 प्ररशक्षण कायशक्म सांचारलत केले असनू 7,900 अरिकारी व कमशचारी याांना 

प्ररशक्षण रिले आहे. 

सन 2018-19 मध्ये यशिा मार्फश त 9,194 अरिकाऱ्याांना प्ररशक्षण िेण्यात आले व 

महाऑनलाईनने 7,900 अरिकाऱ्याांना प्ररशक्षण रिले. अशा पद्धतीने सन 2018-19 या वर्ामध्ये महाराष्ट्र 

लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांमलबजावणी अांतगशत एकूण  17,094 अरिकाऱ्याांना प्ररशक्षण िेण्यात 

आले.  
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प्रकरण 5  : लोकसेवा हक्काचा नागधरकाकंडून उपयोग 

5.1  धवभागवार अधिसधूचत सेवा 

लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांतगशत एकूण 31 रवभागाांपैकी 26 रवभागाांनी 486 सेवा अरिसरूचत 

केल्या आहेत. उद्योग, कामगार व उजा रवभाग (73) महसलू व वन रवभाग (63), नगर रवकास रवभाग 

(57) व गहृ व पररवहन रवभाग (52) ह्या चार रवभागाांनी जाथतीतजाथत सेवा अरिसरूचत केल्या आहेत. 

सामान्य प्रशासन रवभाग, रनयोजन रवभाग, सांसिीय कायश रवभाग, मराठी भार्ा रवभाग, इतर मागासवगश, 

सामारजक व शैक्षरणक मागास प्रवगश, रवमकु्त जाती, भटक्या जमाती आरण रवशेर् मागास प्रवगश कल्याण 

रवभाग – या  पाच  रवभागाांनी कोणत्याही सेवा अद्याप अरिसरूचत केलेल्या नाहीत 

तक्ता 5.1 : धदनांक 31 माचत, 2019 रोजी अधिसधूचत सेवांची धवभागवार यादी 

अ क्र . धवभागाचे नाव उपधवभागाचे नाव एकूण अधिसधूचत 
सेवा 

1 गहृ व पररवहन रवभाग गहृ रवभाग 17 
पररवहन रवभाग 14 
राज्य उत्पािन शलु्क 14 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडश 07 

2 महसलू व वन रवभाग महसलू रवभाग 20 
भमूी अरभलेख रवभाग 18 
वन रवभाग 11 
नोंिणी व मदु्ाांक शलु्क  रवभाग 14 

3 कृर्ी  पशसुांविशन, िगु्ि व्यवसाय 
रवकास, व मत्थय व्यवसाय रवकास 
रवभाग 

कृर्ी  रवद्यापीठे 09 
कृर्ी रवभाग 15 
पश ुसांविशन व िगु्ि व्यवसाय रवकास रवभाग 16 
मत्थय व्यवसाय रवकास रवभाग 

4 नगर रवकास रवभाग नगर रवकास रवभाग 57 
5 रविी व न्याय रवभाग रविी व न्याय रवभाग 04 
6 ग्रामरवकास व पांचायतराज रवभाग ग्राम रवकास व पांचायतराज रवभाग 13 
7 मिृ व जलसांिारण  रवभाग मिृ व जलसांिारण रवभाग 08 
8 अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक 

सांरक्षण रवभाग  
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
सांरक्षण रवभाग 

18 

9 गहृरनमाण रवभाग महाराष्ट्र के्षि व गहृरनमाण रवकास  
प्रारिकरण  

12 

मुांबई इमारत िरुुथती व पुनबांिणी मांडळ 04 
झोपडपट्टी पुनवशसन प्रारिकरण 04 

10 मरहला व बालरवकास रवभाग मरहला व बालरवकास रवभाग 13 
11 कौशल्य रवकास  व उद्योजकता 

रवभाग  
कौशल्य रवकास व 
उद्योजकता रवभाग 

02 
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12 अल्पसांख्याांक रवकास रवभाग अल्पसांख्याांक रवकास रवभाग 01 
13 उद्योग, उजा व कामगार रवभाग उद्योग रवभाग 10 

महाराष्ट्र औद्योरगक रवकास महामांडळ 07 
शासकीय मदु्ण  व  लेखनसामग्री 
सांचालनालय  

02 

कामगार रवभाग 41 
उजा रवभाग 10 
महाराष्ट्र राज्य वीज रवतरण कां पनी रलरमटेड 03 

14 रवत्त रवभाग राज्य वथत ूव सेवा कर रवभाग 04 
15 जलसांपिा रवभाग जलसांपिा रवभाग 10 
16 सहकार , पणन, व वथिोद्योग रवभाग सहकार , पणन, व वथिोद्योग रवभाग 05 

17 पाणीपुरवठा व थवच्छता रवभाग महाराष्ट्र जीवन प्रारिकरण 02 
भजूल सवेक्षण व रवकास यांिणा  

)ASDG (  
02 

18 सावशजरनक आरोग्य रवभाग सावशजरनक आरोग्य रवभाग 04 
19 सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य रवभाग  सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य रवभाग 12 
20 आरिवासी रवकास रवभाग आरिवासी रवकास रवभाग 02 
21 शालेय रशक्षण व क्ीडा रवभाग शालेय रशक्षण व क्ीडा रवभाग 12 
22 वैद्यकीय रशक्षण व और्िीद्व्ये  

रवभाग  
वैद्यकीय रशक्षण रवभाग (आयरु्) 07 
वैद्यकीय रशक्षण व सांशोिन सांचालनालय 08 
वैद्यकीय रशक्षण व सांशोिन सांचालनालय 
(महाराष्ट्र मानरसक आरोग्य सांथिा) 

06 

अन्न व और्ि प्रशासन 04 
23 पयशटन व साांथकृरतक कायश रवभाग पयशटन व साांथकृरतक कायश रवभाग 20 
24 उच्च व तांि रशक्षण रवभाग महाराष्ट्र ताांरिक रशक्षण मांडळ 04 

रवद्यापीठे 06 
25 पयावरण रवभाग महाराष्ट्र प्रिरू्ण रनयांिण मांडळ 04 
26 सावशजरनक बाांिकाम रवभाग सावशजरनक बाांिकाम रवभाग 10 
27 सामान्य प्रशासन रवभाग सामान्य प्रशासन रवभाग रनरांक 
28 रनयोजन रवभाग रनयोजन रवभाग रनरांक 
29 सांसिीय कायश रवभाग सांसिीय  कायश  रवभाग रनरांक 
30 मराठी भार्ा रवभाग मराठी भार्ा रवभाग रनरांक 
31 इतर मागासवगश, सामारजक व शैक्षरणक 

मागास प्रवगश, रवमकु्त जाती, भटक्या 
जमाती आरण रवशेर् मागास प्रवगश 
कल्याण रवभाग 

इतर मागासवगश, सामारजक व शैक्षरणक 
मागास प्रवगश, रवमकु्त जाती, भटक्या 
जमाती आरण रवशेर् मागास प्रवगश 
कल्याण रवभाग 

रनरांक 

31 52 486 
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5.2 धवभागवार प्राप्त व कायतवाही केलेल्या अजांची ष्स्र्थती 

ऑक्टोबर, 2015 ते माचश, 2019 या कालाविीत सवश 31 रवभागाांना एकूण 6,44,65,668 अजश प्राप्त 
झाले.  

टीप :- सन 2018-19 या  कालाविीत अजांची सांख्या कमी होण्याचे प्रमखु कारण महसलू रवभागाच्या 
“महाभलेूख” या वेगळ्या पोटशलच्या माध्यमातनू 4.20 कोटी 7/12 उतारे रनगशरमत करण्यात आले. यापवूी 
सिर उतारे “आपले सरकार” पोटशल वरून रिले जात होते.     

२०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९

६७,११,०९७

१,८८, १५,८८५
२,०३,००,००५ १,८६,३८,६८१

आलेख 5.1 - एकूण प्राप्त अजांची संख्या (2015-19)

२०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९
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5.2.1  कायतवाही झालेले व प्रधक्रयेत असललेे अजत 

सन 2015-19 या कालाविीत एकूण 6,44,65,668 अजश प्राप्त झाले व 6,26,06,641 अजांवर 

कायशवाही करण्यात आली. म्हणजेच रिनाांक 31 माचश 2019 रोजी  97.12 % अजांवर कायशवाही करण्यात 

आली व 2.88 % अजांवर कायशवाही सरुु होती. 

सन 2018-19 या कालाविीत  प्राप्त एकूण 1,86,38,681 प्राप्त अजांपैकी 1,76,21,691 अजांवर 

कायशवाही करण्यात आली. म्हणजेच रिनाांक 31 माचश  2019 रोजी 94.54 % अजांवर कायशवाही झाली 

होती व 5.46 % अजश प्ररक्येत होते.  

प्रत्येक रवभागाची कामरगरी िसुऱ्या रवभागापेक्षा रभन्न आहे. एकूण 31 रवभागाांपैकी  काही रवभाग 

हे अजश प्राप्त करण्याच्या व त्याांच्या कायशवाही होण्याच्या सांख्येत आघाडीवर आहेत. आलेख क्माांक 5.3 

97.12

2.88

आलेख 5.2 (अ) सवत अजांची ष्स्र्थती (2015-19)

एकूण कायावाही झालेले एकूण प्रक्रियािीन

94.54

5.46

आलेख 5.2 (ब) सवत अजांची ष्स्र्थती (2018-19)

एकूण कायावाही झालेले एकूण प्रक्रियािीन
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नसुार महसलू रवभागास सवात जाथत अजश प्राप्त झाल्याचे व त्यावर कायशवाही केल्याचे रिसनू येते. अन्य 

िोन म्हणजेच कामगार व गहृ रवभाग हे अनकु्मे िसुऱ्या व रतसऱ्या क्माांकावर असनू त्याांची कामरगरी ही 

अनकु्मे आलेख क्माांक 5.4 व 5.5 मध्ये िशशरवली आहे. 

प्राप्त अजा कायावाही केलले ेअजा

१,५९,३०,२८३ १,५५,२१,५५४

आलेख क्रमांक 5.3 : सन 2018-19 या वर्ामध्ये महसलू धवभागाने प्राप्त
केलेले व कायतवाही केलेल्या एकूण अजांची संख्या

महसलू ववभाग

प्राप्त अजा कायावाही केलले ेअजा

९,५७,५३५ ९,५३,४१७

आलेख क्रमांक 5.4 : सन 2018-19 या वर्ामध्ये कामगार धवभागाने
प्राप्त केलेले व कायतवाही केलेल्या एकूण अजांची संख्या

कामगार ववभाग
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5.2.2 मंजरू व नामंजरू अजत 

सन 2018-19 वर्ांच्या कालाविीत एकूण 1,76,21,691 अजांचा रनपटारा करण्यात आला. त्यापैकी 

1,75,03,348 म्हणजे 99.33% अजश मांजरू करण्यात आले. त्यावरून असे रिसनू येते की र्फक्त 0.67% 

अजश नामांजरू करण्यात आले. अजश नामांजरू होण्याचे इतके कमी प्रमाण कौतुकाथपि आहे.  सिर अजांचा 

तपशील आलेख क्माांक 5.6 मध्ये रिला आहे. 

मांजरू व नामांजरू अजांची वर्शवार सांख्या आलेख क्माांक 5.7 मध्ये िशशरवली आहे. 

प्राप्त अजा कायावाही केलले ेअजा

६,८३,७२३ ५,५६,३६७

गृह ववभाग

मुंजूर अजा (९९.३३ %) नामुंजरू अजा (०.६७)

१,७५,०३,३४८

१,१८,३४३ 

आलेख क्रमांक 5.5 : सन 2018-19 या वर्ामध्ये गहृ धवभागाने प्राप्त
केलेले व कायतवाही केलेल्या एकूण अजांची संख्या

    अजांची   संख्या
आलेख कररमाकं 5.6 सन 2018-19 या कालािवीत एकू ण मंजरू  व

नामंजरू
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सिर आलेखावरून असे रिसनू येते की सन 2015-2019 या सवश वर्ात अजश नामांजरू करण्याचे प्रमाण 

सातत्याने अत्यल्प आहे.  

२०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९

६६,३९,४१३

१,८५,५५,३१० १,९५,४५,७७२

१,७५,०३,३४८

३०,०३८
७९,२४७ १,३५,१७० १,१८,३४३ 

आलेख क्रमांक 5.7 मंजरू व नामंजरू अजांची वर्तवार संख्या

मुंजूर नामुंजरू
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तक्ता क्रमांक 5.2 : 2018-2019 कालाविीत मंजरू व नामंजूर अजांची धवभागवार यादी 

क्रमांक धवभाग प्राप्त कायतवाही झाली मंजरू नामंजरू 

1 महसलू रवभाग 1,59,30,283 1,55,21,554 1,54,69,531 52,023 

2 कामगार रवभाग 9,57,535 9,53,417 9,40,957 12,460 
3 गहृ  व  पररवहन रवभाग 6,83,723 5,56,367 5,56,345 22 
4 सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य 

रवभाग 
5,16,585 88,403 83,785 4,618 

5 उद्योग रवभाग 2,78,155 2,78,005 2,47,051 30,954 
6 आरिवासी रवकास रवभाग  69,721 66,715 60,166 6,549 
7 उजा रवभाग  69,499 66,478 59,429 7,049 
8 राज्य उत्पािन शलु्क रवभाग 30,999 28,940 28,600 340 
9 रविी व न्याय रवभाग 28,241 1,922 1,909 13 
10 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सांरक्षण  

रवभाग 
20,365 20,364 20,364 0 

11 उच्च व तांि  रशक्षण रवभाग 12,374 9,998 9,921 77 
12 सहकार पणन व वथिोद्योग रवभाग 11,659 5,966 5,474 492 

13 महाराष्ट्र प्रिरू्ण रनयांिण मांडळ 8,529 7,845 6,547 1,298 
14 शालेय रशक्षण व क्ीडा रवभाग 7,526 4,901 4,339 562 
15 वन रवभाग  5,472 5,472 5,472 0 
16 महाराष्ट्र मेरी टाईम बोडश    3,080 1,995 1,969 26 
17 नोंिणी व मदु्ाांक रवभाग  1,396 1,396 32 1,364 
18 महाराष्ट्र औद्योरगक रवकास 

महामांडळ 
1,362 1,325 935 390 

19 मरहला व बालरवकास रवभाग 689 0 0 0 

20 कृर्ी रवभाग 378 22 0 22 
21 वैि वजन माप रवभाग  372 256 256 0 

22 अल्पसांख्याांक रवकास रवभाग 260 182 181 1 

23 ग्राम रवकास व पांचायत राज रवभाग  226 99 21 78 
24 झोपडपट्टी पुनवशसन  प्रारिकरण 157 26 26 0 
25 पररवहन रवभाग 64 25 25 0 

26 जलसांपिा रवभाग  11 0 0 0 
27 रवत्त  रवभाग – वथत ूव सेवा कर 

रवभाग  
10 10 10 0 

28 नगर रवकास रवभाग   5 4 0 4 
29 पाणी पुरवठा व थवच्छता रवभाग  4 3 3 0 
30 गहृ रनमाण रवभाग  1 1 0 1 
31 पशसुांविशन रवभाग  0 0 0 0 
32 पयशटन व साांथकृरतक कायश रवभाग 0 0 0 0 

एकूण संख्या 1,86,38,681 1,76,21,691 1,75,03,348 1,18,343 
थिोत :- महाऑनलाईन  
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5.2.3  धवधहत  कालाविीत  कायतवाही झालेल्या व कायतवाही न झालेल्या अजांची संख्या 

सन 2018-19 या कालाविीत  सवश रवभागाांनी 1,76,21,691 अजांवर रवरहत कालाविीत कायशवाही 

केली, म्हणजेच 47 % अजांवर रवरहत कालाविीत कायशवाही झाली, तर 53 % अजांवर रवलांबाने 

कायशवाही झाली. 

/08/2012 in 

e 

५३%

४७%

आलेख क्रमांक 5.8 (अ) सन 2018-19 या वर्ी धवधहत कालाविीत 
कायतवाही झालेले व न झालेले अजत

वेळेवर कायतवाही धवलंबाने कायतवाही

५९%

४१%

आलेख क्रमांक 5.8 (ब) महसलू धवभागाने वेळेवर व धवलंबाने कायतवाही
केलेल्या अजांची संख्या

वेळेवर कायावाही ववलुंबान ेकायावाही
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टीप: सन 2018-19 या  कालाविीत वेळेवर सेवा िेण्याचे प्रमाण  47% व रवलांबाने सेवा िेण्याचे प्रमाण 

53% असल्याचे महत्वपणूश रनरीक्षण आयोगाने नोंिरवले आहे. महसलू रवभागाकडून सेवा पुरवण्यात होत 

असलेल्या रवलांबामळेु सिर प्रमाण जाथत असल्याचे आढळून आले आहे. महसलू रवभाग वगळता इतर 

सवश रवभागाांनी 91% अजांवर रवरहत कालाविीत कायशवाही केली आहे. सिर बाबत महसलू रवभागाकडे 

खलुासा मागरवण्यात आला असता प्रामखु्याने रनवडणकू, नैसर्षगक आपत्तीग्रथताांना साहाय्य िेणे व 

प्रिानमांिी  रकसान  सन्मान योजनेच्या अांमलबजावणी यामळेु रवलांब झाल्याचे महसलू रवभागाने कळरवले 

आहे. तसेच पुढील वर्ात सेवा िेण्यातील रवलांब टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे  आश्वासन महसलू 

रवभागाने रिले आहे. 

5.3  धवधवि माध्यमाद्वारे  प्राप्त झालेल्या अजांची संख्या 

आपले सरकार सेवा कें द् – व्हीएलई, आपले सरकार सेवा कें द् – सेत,ू  आपले सरकार पोटशल व आपले 

सरकार सेवा कें द् – ग्रामपांचायत   या माध्यमातनू  लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांतगशत अजश  प्राप्त 

झालेले आहेत. 

९१%

९%

आलेख क्रमांक 5.8 (क) महसलू धवभागाच्या व्यधतधरक्त सवत धवभागांनी
वेळेवर व धवलंबाने कायतवाही केलेल्या अजांची संख्या

वेळेवर कायावाही ववलुंबान ेकायावाही
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5.4 महसलू धवभागवार सेवांची ष्स्र्थती  
 
सिर आलेखात राज्याच्या सहा महसलुी  रवभागात लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांतगशत प्राप्त अजश 

रिसनू येतात. एकूण प्राप्त अजांपैकी सिर सहा महसलूी रवभागाांमध्ये पुणे  महसलू रवभागात सवात जाथत 

अजश प्राप्त होऊन त्यावर कायशवाही झाल्याचे रिसनू येते. 

आपले सरकार सेवा कें द्र – ग्रा. पुं.

आपले सरकार पोर्ाल

आपले सरकार सेवा कें द्र – सेतू 

आपले सरकार सेवा कें द्र - व्ही. एल. ई.

७,११,१७१

१४,७०,१६८

२९,5७,८८२

१,२४,८२,४७०

७,८६,८३८

१५,६३,१५८

३१,०८,७८३

१,३१,७९,९०२

आलेख क्रमांक 5.9 सन 2018-19 मध्ये माध्यम वार प्राप्त व
कायतवाही झालेल्या अजांची संख्या

प्राप्त अजा कायावाही 

आपले सरकार सेवा कें द्र – ग्रा. पुं.

आपले सरकार सेवा कें द्र – सेतू

आपले सरकार पोर्ाल

आपले सरकार सेवा कें द्र - व्ही.एल.ई.

३,०५,७३१

७,०४,१८१

१३,९५,४२९

५९,२२,५३६

आलेख क्रमांक 5.10 सन 2018-19 या वर्ामध्ये धवधहत कालाविीत प्रधक्रया
केलेल्या अजांचे माध्यम धनहाय प्रमाण धवधहत वेळेत धवतरण

वेळेवर कायावाही
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5.5 अजांची धजल्हावार ष्स्र्थती  

रजल्ह्याांमध्ये प्राप्त अजांचा आढावा घेता व त्याचे रवश्लेर्ण करता,  प्राप्त व कायशवाही झालेल्या अजांच्या 

सांख्येत पुणे  रजल्ह्याचा परहला क्माांक रिसनू येतो. सवश रजल्ह्याांच्या कामरगरीवर खालील आलेखात 

िसृ्ष्ट्टक्षेप टाकला आहे.   

नागपरू

कोकण

अमरावती

औरुंगाबाद

नावशक

पुणे

१७,११,६००

१९,५२,०८५

२९,४५,२५७

३३,४३,९३६

३६,६७,५२१

३८,८२,९४९

१७,४२,२२०

१९,९२,७४१

२९,५१,९९९

३३,५०,७५१

३६,८३,३००

३९,००,६८०

१८,६२,५७२

२०,९५,५६४

३०,४४,२२६

३५,९८,०१७

३९,०२,०४९

४१,३६,२५३

आलेख क्रमांक 5.11 : सन 2018-19 या वर्ी मंजरू व कायतवाही  झालेले  
अजत

प्राप्त कायावाही झाली मुंजूर
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१,४४,७३७

१,७९,१९०

१,९४,४८८

२,०१,९०८

२,३७,२७९

२,४२,१५८

२,४२,२३८

२,७२,९१०

२,७५,९९०

२,८०,१९२

२,९८,४९५

३,०५,५८०

३,३६,५३०

३,५३,४६०

३,८१,७३८

३,९४,२५३

४,०२,३८२

४,४७,८६६

४,५२,११४

४,६०,०२१

४,७३,००७

५,१३,४४५

५,४२,६३३

५,५८,३१६

६,२०,०९९

६,६८,६७४

६,८९,७४२

६,९०,२५५

६,९१,५५४

८,४८,५५८

८,६९,९०३

९,२९,८६१

९,५५,०१४

१०,१७,३८९

१०,४४,५०३

१४,२२,१९९

गडवचरोली

रत्नावगरी

हहुंगोली

हसुंिुदगुा

भुंडारा

मुुंबई उपनगर

पालघर

परभणी

नागपूर

उथमानाबाद

गोंक्रदया

मुुंबई

वाशीम

नाुंदडे

रायगड

विाा

सातारा

नुंदरुबार

लातूर

िुळे

अकोला

चुंद्रपूर

ठाणे

जालना

बीड

साुंगली

यवतमाळ

कोल्हापूर

बुलढाणा

अमरावती

औरुंगाबाद

जळगाव

सोलापूर

अहमदनगर

नावशक

पुणे
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आलेख क्रमांक 5.13 : सन 2018-19 या वर्ी  कायतवाही केलेले  धजल्हावार एकूण अजत

कायावाही केलले्या अजाांची सुंख्या

58



गडवचरोली

रत्नावगरी

हहुंगोली

हसुंिुदगुा

भुंडारा

मुुंबई उपनगर

पालघर

नागपूर

परभणी

उथमानाबाद

गोंक्रदया

मुुंबई

वाशीम

नाुंदडे

रायगड

विाा

सातारा

िुळे

लातूर

नुंदरुबार

अकोला

चुंद्रपूर

ठाणे

जालना

बीड

साुंगली

कोल्हापूर

बुलढाणा

यवतमाळ

अमरावती

औरुंगाबाद

जळगाव

सोलापूर

नावशक

अहमदनगर

पुणे

१,३२,९०५

१,७०,७३९

१,८२,७०१

१,९६,८६१

२,०९,६१२

२,२१,३९४

२,२४,६८७

२,३८,२९३

२,६१,५६३

२,६१,९४८

२,७१,६०४

२,७२,८६९

३,२२,८०२

३,२६,४३०

३,६२,४३६

३,७६,३९१

३,९१,२८३

४,२२,८१३

४,३०,२७४

४,३५,१२३

४,५९,३५०

४,८४,४४५

५,०४,५३९

५,०७,९७७

५,३९,९६४

६,५१,००१

६,६०,०९२

६,६१,६४१

६,६६,९७०

८,२९,६६२

८,३६,०२५

८,७५,२०७

९,१७,६६४

९,६४,०२५

९,६७,८५८

१२,६४,२००

आलेख क्रमांक 5.14 : सन 2018-19 या वर्ी  धजल्हावार एकूण  मंजरू अजत

मुंजूर अजाांची सुंख्या
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5.6 लोकसेवा हक्क अधिधनयम अंतगतत अधपलांची ष्स्र्थती  
 

लोकसेवा हक्क अरिरनयमानसुार अजशिाराांना  रवरहत कालाविीत सेवा न पुररवल्यास ककवा न्यायोरचत  

कारणारशवाय अजश नामांजरू केल्यास, रवभागाने  रवरहत केलेल्या प्रारिकाऱ्याकडे प्रिम अपील  करण्याचा  

हक्क अजशिाराला आहे.  प्रिम अरपलावर रवरहत कालाविीत कायशवाही न झाल्यास रवभागाने रवरहत 

केलेल्या प्रारिकाऱ्याकडे िसुरे अपील करण्याचा हक्क अजशिाराला आहे. अजशिार महाराष्ट्र लोकसेवा 

हक्क आयोगाकडे  रतसरे अपील िाखल करू शकतात.  

 

 
 

 
 

प्राप्त वनकाली प्रक्रियािीन

११,२५८ 

३,५७९ 

७,६७९ 

आलेख क्रमांक 5.15 सन 2018-19 या वर्ी प्रर्थम
अधपलाची ष्स्र्थती

प्राप्त वनकाली प्रक्रियािीन

प्राप्त वनकाली प्रक्रियािीन

२,३१० 

११० 

२,२०० 

आलेख क्रमांक 5.16 सन 2018-19 या वर्ी धद्वतीय अधपलाची ष्स्र्थती

प्राप्त वनकाली प्रक्रियािीन

60



 
 

5.7  अधिसधूचत सेवांना प्राप्त प्रधतसादाच्या आिारावर धवभागांचे वगीकरण  

अरिरनयमाच्या अांतगशत अरिसरूचत लोकसेवाांची सांख्या रवभागवार वेगवेगळी आहे. त्याचप्रमाणे प्राप्त 

होणाऱ्या व प्ररतसाि रिल्या जाणाऱ्या अजांची सांख्या सदु्धा वेगवेगळी आहे. आपले सरकार पोटशलचा 

उपयोग करून अरिसरूचत सेवाांच्या व त्या अनरु्ांगाने  प्राप्त अजांवर त्याांनी केलेल्या  कायशवाहीच्या सांिभाने 

रवभागाांचे वगीकरण केले आहे. वगीकरण हे वेगवेगळ्या रांगाने रचन्हाांरकत केले असनू त्याचे रनकर् 

खालील प्रमाणे रवशि केले आहे. 

क्रमांक  धहरव्या शे्रणीसाठीचे धनकर्  

1 अजश थवीकारण्याची व रनपटाऱ्याची सांपणूश प्ररक्या  रडरजटल पद्धतीने पणूश करून “आपले सरकार” 
पोटशल द्वारे सेवा िेण्यात येते. 

2 बहुताांशी सेवाांना उत्तम प्ररतसाि रमळाला आहे. 
3 उत्तम प्ररतसाि - प्रत्येक सेवेसाठी 1000 पेक्षा जाथत सांख्येने अजश प्राप्त होतात. 
4 मध्यम प्ररतसाि - प्रत्येक सेवेसाठी 1000 पेक्षा कमी सांख्येने अजश प्राप्त होतात. 
5 शनू्य प्ररतसाि -  सेवेसाठी अजश प्राप्त झाला नाही. 

क्रमांक अांबर   शे्रणीसाठीचे रनकर् 

1 काही सेवाांसाठीच ऑनलाईन अजश थवीकारण्यात येतात . रवभागाचा कायशप्रवाह रडरजटल आहे  व 
नागररकाांना सेवाांचे रवतरण “आपले सरकार” पोटशल द्वारे करण्यात येते. 

2 उत्तम प्ररतसाि - प्रत्येक सेवेसाठी 1000 पेक्षा जाथत सांख्येने अजश प्राप्त होतात. 
3 मध्यम प्ररतसाि - प्रत्येक सेवेसाठी 1000 पेक्षा कमी सांख्येने अजश प्राप्त होतात. 
4 शनू्य प्ररतसाि -  सेवेसाठी अजश प्राप्त झाला नाही. 
 
 

प्राप्त वनकाली प्रक्रियािीन

२४६ २४२ 

४

आलेख क्रमांक 5.17 सन 2018-19 या वर्ी ततृीय अधपलाची ष्स्र्थती

प्राप्त वनकाली प्रक्रियािीन
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क्रमांक लाल शे्रणीसाठीचे धनकर् 

1 नागररकाांना सेवा िेण्यासाठी आपले सरकार पोटशलचा उपयोग नागररकाांनी करावा म्हणनू 
रवभागाकडून  प्रयत्न नाहीत. 

2 
“आपले सरकार” पोटशलशी एकिीकरण पणूश झाले आहे, परांतु सेवा व रक्कम प्रिान करण्यासाठी 
एकच व्यासपीठ (single platform) या िोरणाचे पालन केले जात नाही.  

3 ऑनलाईन प्रणालीचा वापर न केल्यामळेु प्राप्त अजश व त्या अजांवर केलेल्या  कायशवाही व सद्य 
स्थितीची पडताळणी करणे शक्य नाही. 

अधिसधूचत सेवांना ऑनलाईन प्रणालीचा  वापर  करून धमळालेल्या प्रधतसादानसुार धवभागांची 
खालील प्रमाणे वगतवारी केली आहे :

तक्ता 5.4  धहरव्या शे्रणीत वगीकृत केलेले धवभाग 

क्माांक रवभाग सेवा 
उत्तम 

प्ररतसाि 
मध्यम 

प्ररतसाि 
शनू्य 

प्ररतसाि 
1 महसलू व भमूी अरभलेख 38 19 13 6 
2 कामगार 41 12 26 3 
3 उजा 6 5 1 0 

4 
मदु्ण  व लेखनसामग्री महासांचालनालय  
(उद्योग) 2 2 0 0 

एकूण 87 38 40 9 

स्िोत  : महाऑनलाईन  (31 माचत, 2019 रोजी ) 

तक्ता क्रमांक 5.5 अंबर शे्रणीत वगीकृत केलेले धवभाग 

क्माांक रवभाग सेवा उत्तम 
प्ररतसाि 

मध्यम 
प्ररतसाि 

शनू्य 
प्ररतसाि 

1 गहृ 15 3 5 7 

2 पयावरण (महाराष्ट्र प्रिरू्ण रनयांिण 
मांडळ ) 

4 2 0 2 

3 उच्च व तांि रशक्षण रवभाग 10 3 6 1 

4 ग्रामरवकास व पांचायतराज  रवभाग 13 4 7 2 

5 सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य रवभाग  10 3 2 5 

6 सावशजरनक आरोग्य 1 1 0 0 

7 उद्योग 10 3 2 5 

8 पररवहन ( मेरीटाईम बोडश ) 7 1 6 0 

9 राज्य उत्पािन शलु्क 14 3 10 1 

10 जल सांपिा  रवभाग 10 0 9 1 

11 महाराष्ट्र राज्य रवद्यतु रवतरण कां पनी 3 3 0 0 

12 रविी व न्याय रवभाग 3 1 1 1 
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क्माांक रवभाग सेवा उत्तम 
प्ररतसाि 

मध्यम 
प्ररतसाि 

शनू्य 
प्ररतसाि 

13 मरहला व बालकल्याण रवभाग 12 0 11 1 

14 महाराष्ट्र औद्योरगक रवकास महामांडळ 7 1 1 5 

15 आरिवासी रवकास रवभाग 1 1 0 0 

16 नोंिणी व मदु्ाांक रवभाग 14 2 8 4 

17 गहृरनमाण रवभाग – म्हाडा 12 0 9 3 

18 
गहृरनमाण रवभाग – इमारत िरुुथती 
मांडळ  4 0 0 4 

19 सहकार , रवपणन व वथिोद्योग रवभाग 5 3 2 0 

20 नगर रवकास रवभाग 24 0 24 0 

21 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सांरक्षण 
रवभाग  10 1 5 4 

एकूण 189 35 108 46 

थिोत  : महाऑनलाईन  (31 माचश, 2019 रोजी) 

तक्ता क्रमांक 5.6 लाल शे्रणीत वगीकृत केलेले धवभाग 

क्माांक रवभाग सेवा उत्तम 
प्ररतसाि 

मध्यम 
प्ररतसाि 

शनू्य 
प्ररतसाि 

1 कृर्ी रवभाग 24 0 3 21 
2 शालेय रशक्षण व क्ीडा रवभाग 12 2 6 4 
3 पयशटन व साांथकृरतक कायश रवभाग 20 0 0 20 
4 पररवहन रवभाग 14 1 13 0 
5 रवत्त रवभाग 1 0 0 1 
6 गहृरनमाण रवभाग – झोपडपट्टी पुनवशसन प्रारिकरण 4 0 4 0 
7 वैद्यकीय रशक्षण व और्िी द्व्ये रवभाग 21 0 0 21 
8 वन रवभाग 10 0 0 10 
9 पशसुांविशन रवभाग 10 0 9 1 
10 मत्थय व्यवसाय  रवभाग 6 0 3 3 
11 पाणी पुरवठा – भजूल सवेक्षण व रवकास रवभाग 2 0 0 2 
12 कौशल्य रवकास 2 0 0 2 
13 अल्पसांख्याांक रवभाग 1 0 1 0 

एकूण 127 3 39 85 
स्िोत: महाऑनलाईन  (31 माचत, 2019 रोजी) 
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टीप : 

1. लाल शे्रणीत समारवष्ट्ट असणारे रवभाग व सेवाांमध्ये घट झाल्याचे रिसनू येत आहे.  सन 2017-18 च्या

वार्षर्क अहवलानसुार 23 रवभाग लाल शे्रणीत होते तर सन 2018-19 साठीच्या वार्षर्क अहवालात

लाल शे्रणीत  समारवष्ट्ट रवभागाांची सांख्या 13 पयंत कमी झाली.

2. उपरोक्त रवश्लेर्ण व वगीकरण हे ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अजांच्या सांख्येवर आिाररत आहे. अांबर

/ लाल शे्रणीत वगीकृत झालेल्या रवभागाांकडे अनेक ऑर्फ लाईन अजश प्राप्त झालेले असण्याची

शक्यता आहे. माि “अ”, “ब” व “क” नमनेु जारी करून व वारांवार ते सािर करण्यासाठी सचूना िेउन

सदु्धा ऑर्फलाईन प्राप्त, व रनणशय झालेल्या अजांची मारहती आयोगाला प्राप्त झालेली नाही.

3. त्याचप्रमाणे काही रवभागाांनी ऑनलाईन अजश सािर करण्याची सरुविा तर रिली आहे, पण त्याचे

“आपले सरकार पोटशल”शी एकिीकरण झालेले नाही. त्यामळेु “आपले सरकार पोटशल”शी एकिीकरण

न झालेल्या  प्रणालीमिील प्राप्त व कायशवाही झालेल्या अजांची मारहती नसल्यामळेु वरील रवश्लेर्नात

त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
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प्रकरण 6 – सचूना, धिर्फारिी व पढुील वाटचाल आधण नाधवन्यपणूत उपक्रम

अरिरनयमातील कलम 16(1) नसुार आयोगाने अरिरनयमाची योग्य अांमलबजावणी होण्याची खबरिारी 

घेणे व लोकसेवाांचे अरिकारिक उत्तम रवतरण होण्यासाठी शासनाला सचूना करण्याची जबाबिारी िेण्यात 

आली आहे. आयोगाने शासनाला खालील सचूना व रशर्फारशी केल्या आहेत. 

6.1 सवत धवभागांना लाग ूसचूना व धिर्फारिी यांची सद्यष्स्र्थती (2017-18)  

क्रमांक धिर्फारस सद्यष्स्र्थती 
1 सवश रवभागाांनी उपलब्ि करण्यात आलेल्या सेवाांची एक 

माथटर रलथट तयार करून ती सावशजरनक करावी. 
लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांतगशत सवश सेवा 
अरिसरूचत करण्यासाठी रवभागाांनी एक वेळापिक तयार 
करावे . 

1. महसलू रवभाग
2. कृर्ी रवभाग
3. कामगार रवभाग
4. नगर रवकास रवभाग-1
5. पयशटन व साांथकृरतक कायश रवभाग
6. शालेय रशक्षण व रक्डा रवभाग
   या सहा रवभागाांच्या माथटर रलथट 
आयोगास प्राप्त झालेल्या आहेत. उवशररत 
रवभागाांच्या माथटर रलथट अद्याप अप्राप्त 
आहेत. 

2 सवश शासकीय रवभागाांकडून उपलब्ि करून िेण्यात 
आलेल्या रवरवि सेवाांची एक कें द्ीकृत एकरित यािी 
सामान्य प्रशासन रवभागाने (रचना व कायशपध्िती) 
तयार करुन सावशजरनक करावी . 

प्रलांरबत 

3 लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या प्रभावी अांमलबजावणी 
साठी शासनाने प्रत्येक रजल्हारिकाऱ्याांना “रनयांिण 
अरिकारी” म्हणनू पिरनिेरशत कराव.े 

पतूशता करण्यात आली आहे. 

4 शासनाच्या िोरणाप्रमाणे सवश रवभागाांनी लोकसेवाांचे 
रवतरण आपले सरकार पोटशलशी एकिीकरण करून 
घेणे आवश्यक आहे.  

80 अरिसरूचत सेवाांचे एकरिकरण 
करण्यात आलेले नाही. 

5 सवश रवभागाांनी ऑनलाईन व ऑर्फलाईन अजांची 
तपशीलवार मारहती रवरहत  “अ”, “ब” व “क” 
नमनु्यामध्ये आयोगाला कळरवणे आवश्यक आहे. 

प्रलांरबत 

6 नागरीकाांना सवश अरिसरूचत सेवाांचा लाभ घेण्याची सरुविा 
सवश आपले सरकार सेवा कें द्ाच्या माध्यमातनू उपलब्ि 
करुन िेण्यात आली पारहजे. 

नगर रवकास रवभाग, ग्राम रवकास 
रवभाग व महसलू रवभागाने त्यानसुार 
शासन आिेश रनगशरमत केले आहेत. 

7 रनयम 3 नसुार अरिसरूचत सेवाांची यािी, रवरहत 
कालमयािा, पिरनिेरशत अरिकारी व अरपलीय अरिकारी 
याांचे तपशील प्रत्येक कायालयात िशशनीय रठकाणी रिसेल 
अशा रठकाणी प्रिर्षशत करण्याची खबरिारी सवश 
रवभागाांनी घेणे आवश्यक आहे.  

अांशत: अनपुालन झाले आहे. 

8 लोकसेवा हक्क  अरिरनयमाच्या कलम 13 नसुार 
शासनाने सहा महसलुी रवभागाांमध्ये सहा लोकसेवा 

प्रलांरबत 
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आयकु्त नेमणे आवश्यक आहेत. सिर बाबीची त्वररत 
पतूशता व्हावी. 

9 लाल श्रेणीत वगीकृत केलेल्या रवभागाांच्या सरचवाांनी 
अत्यल्प ककवा शनू्य प्ररतसाि प्राप्त झालेल्या सेवाांचा 
आढावा घ्यावा व ही स्थिती सिुारण्यासाठी एक 
मरहन्याच्या आत पावले उचलावीत . 

अांशतः अनपुालन करण्यात आले आहे. 
लाल श्रेणीतील रवभागाांची सांख्या 23 
वरून 13 एवढी कमी झाली आहे.   

10 सवश रवभागाांनी लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांतगशत 
उपलब्ि करण्यात आलेल्या सेवाांचा रनयरमत आढावा 
घेऊन वथत ूआरण सेवा करामळेु कालबाह्य झालेल्या 
रवक्ीकर व करमणकू करासारख्या सेवा वगळून  नवीन 
सेवा अरिसरूचत कराव्यात. 

पतूशता करण्यात आली आहे. 

11 कोकण रवभागातील रजल्हारिकाऱ्याांनी अरिसरूचत 
केलेल्या सेवाांमध्ये एकवाक्यता नाही. सिर िटुी िरुुथत 
करण्याची आवश्यकता आहे.  

पतूशता करण्यात आली आहे 

12 आपले सरकार पोटशलचा उपयोग करून थिारनक थवराज्य 
सांथिाांनी उपलब्ि केलेल्या सेवाांच्या मार्फश त प्राप्त होणारा 
महसलू त्याांना त्वररत उपलब्ि होईल याची खबरिारी 
मारहती तांिज्ञान रवभाग व महाऑनलाईन याांनी घेतली 
पारहजे. 

पतूशता करण्यात आली आहे. 

13 ऑनलाईन प्रणाली व रतच्या उपयोगाबाबत ियथि 
लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. 

प्रलांरबत 

14 सवश रवभागाांनी सवश पिरनिेरशत अरिकारी, प्रिम व 
रद्वतीय अरपलीय अरिकाऱ्याांचे पते्त, ई-मेल, व िरूध्वनी 
क्माांक िशशनीय भागात प्रिर्षशत करून ते वेळोवेळी 
अद्ययावत कराव.े  

ही माहीती सतत अद्ययावत करण्याची 
आवश्यकता आहे. 

15 मारहती तांिज्ञान रवभागाने डशॅबोडश प्रत्येक 
रजल्हारिकाऱ्याांना उपलब्ि करून िेणे आवश्यक आहे. 

पतूशता करण्यात आली आहे 

16 महाऑनलाईनने  सांबांरित पिरनिेरशत अरिकारी व 
अरपलीय अरिकाऱ्याांना सतकश  करणारी लघसुांिेश 
(SMS) सेवा उपलब्ि करून िेणे आवश्यक आहे.  

अांशतः अनपुालन झाले आहे 

17 अरिरनयमातील तरतिुीनसुार नागररकाांना कालबद्ध व 
कायशक्षम सेवा उपलब्ि करून िेणाऱ् या व सवोत्तम 
कामरगरी बजावणाऱ्या कमशचारी / अरिकाऱ्याांना 
प्रोत्साहन िेण्याची योजना सवश रवभागाांनी तयार करणे 
आवश्यक आहे. 

प्रलांरबत 

18 लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या रजल्ह्यातील 
अांमलबजावणीचा रजल्हारिकाऱ्याांनी मारसक 
आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे 

सचूना िेण्यात आलेल्या आहेत 
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रवभागीय आयकु्ताांनी सदु्धा अशी रनयरमत आढावा 
बैठक घेणे आवश्यक आहे.  

19 आपले सरकार पोटशल द्वारे ऑनलाईन अपील सािर 
करण्याची सरुविा महाऑनलाईन व मारहती तांिज्ञान 
रवभाग याांनी नागररकाांना उपलब्ि करून िेणे 
आवश्यक आहे.  

कायशवाही पणूश 

20 सवश रवभागाांनी प्ररक्या सोपी करण्यासाठी त्याचा सतत 
आढावा घेतला पारहजे व त्यासाठी सतत प्रयत्न 
करावेत.  

सातत्यपणूश कायशवाही आवश्यक आहे 

21 रिनाांक 15 ऑगथट, 2017 रोजी भरलेल्या ग्रामसभेत 
नागररकाांना लोकसेवा हक्क अरिरनयम व अरिसरूचत 
सेवाांची तपशीलवार मारहती िेण्यात यावी.  

कायशवाही  पणूश 

22 सवश पिरनिेरशत अरिकारी व अरपलीय 
अरिकाऱ्याांना डशॅ बोडश उपलब्ि करून रिला 
पारहजे. 

अांशत: अनपुालन झाले आहे 

23 प्रिम अरपलीय प्रारिकारी व रद्वतीय अरपलीय प्रारिकारी 
याांनी िोन्ही पक्षकाराांना सनुावणीची सांिी िेऊन आपल्या 
रनणशयाची कारणे नोंिरवणे आवश्यक आहे . 

 सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 

24 सवश रवभागाांनी त्याांच्या के्षिीय  अरिकाऱ्याांना अरिरनयम 
व उपलब्ि करून िेण्यात आलेल्या लोकसेवाांच्या बाबत 
जनतेमध्ये जागरुकता रनमाण करण्याच्या सचूना 
द्याव्यात. माध्यम,े रभत्तीरचिे, लोकरप्रय कलाकार, 
लोककलाकार, आठवडी बाजार, आरण अन्य सािनाांचा 
वापर करून सिर कायशवाही करावी.  

याबाबत रजल्हारिकारी, पणेु, नागपरू, 
बलुढाणा, गोंरिया, नांिरूबार, भांडारा, 
रवभागीय आयकु्त, कोकण रवभाग 
याांच्याकडून केलेल्या कायशवाहीचा 
अनपुालन अहवाल आयोगास प्राप्त 
झालेला आहे. 
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6.2  धवभागधनहाय सचूना व धिर्फारिी यांची सद्यष्स्र्थती ( सन 2017-18) 

क्रमांक धिर्फारस सद्य:ष्स्र्थती 

   1 महसलू धवभाग 
1. महसलू रवभागाने अरिसरूचत केलेल्या सेवा  सवश रजल्ह्याांना लाग ू होणे

आवश्यक आहे. काही रजल्ह्याांमध्ये अरिसरूचत सेवाांच्या यािीत र्फरक आहे.
सिर िटुी िरुुथत करणे आवश्यक आहे.

2. वथत ू व सेवा कराांमळेु करमणकू कर, सेवा कर इत्यािी सेवा रनरथत करणे
आवश्यक आहे.

पतूशता करण्यात आली 
आहे. 

  2 गहृ धवभाग 
चाररत्रय प्रमाणपि वगळता गहृ रवभागाच्या बहुताांशी ऑनलाईन सेवाांना र्फारसा 
प्ररतसाि रमळालेला नाही. त्यामळेु रवभागाने रवशेर् मोहीम आखनू रवभागातील 
सेवा ऑनलाईन उपलब्ि असल्याबाबत जनतेमध्ये जागरूकता रनमाण करणे 
आवश्यक आहे.  

प्रलांरबत 

3 नगर धवकास धवभाग 
नगरपारलका व महानगरपारलकाांकडून उपलब्ि होणाऱ्या सेवा आपले सरकार 
पोटशलशी एकरित करून घेणे हे महत्वाचे आव्हान आहे. सिर एकिीकरण 
करण्याची खबरिारी नगररवकास रवभागाने घेणे आवश्यक आहे.  

अांशत: कायशवाही  पणूश

4            पधरवहन धवभाग 
1. महाऑनलाईनने पररवहन रवभागाच्या सेवाांचे  आपले सरकार पोटशलशी

एकिीकरण केले पारहजे.
2. रवभागाने ऑनलाईन अजांचा आढावा घेऊन अजांचे सिुाररत नमनेु उपलब्ि

करून िेणे आवश्यक आहे.
3. प्रिम व रद्वतीय अरपलीय अरिकाऱ्याांच्या साठी सतकश  करणारी लघसुांिेश

(SMS) प्रणाली  रवकरसत करणे आवश्यक आहे.

प्रलांरबत 

5 वन धवभाग 
1. रवभागाने ऑनलाईन सेवा पोटशल हे आपले सरकार पोटशलशी एकिीकरण करून

घेणे आवश्यक आहे.
अनपुालन झाले आहे 

2. ऑनलाईन व ऑर्फलाईन प्राप्त झालेल्या अजांची मारहती रवभागाने उपलब्ि
करून रिली पारहजे व पतूशता अहवाल  आयोगाला सािर करणे आवश्यक आहे.

प्रलांरबत 

3. ग्रामसभेत  मारहती िेऊन तसेच रभत्तीपिके, कायशशाळा आयोरजत करून
रवभागाने अरिरनयमाच्या अांतगशत उपलब्ि सेवाांच्या बाबत जनजागतृी करणे
आवश्यक आहे.

प्रलांरबत 

6 उद्योग धवभाग 
1. उद्योग सरचव याांनी रवभागातरे्फ  अरिसरूचत सेवाांचा आढावा घेऊन त्याांची

अद्ययावत यािी तयार करणे आवश्यक आहे.
प्रलांरबत 
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2. महाऑनलाईनने कामगार रवभागाच्या पोटशलचे  आपले सरकार पोटशलशी
एकिीकरण करणे आवश्यक आहे.

कायशवाही पणूश 

3. अजांचा रनपटारा होण्यासाठी रवभागाने प्रिम व रद्वतीय अरपलीय
अरिकाऱ्याांसाठी प्ररशक्षण आयोरजत केले पारहजे.

पतूशता झाली आहे 

7 महाराष्ट्र के्षि व गहृधनमाण धवकास  प्राधिकरण 
महाराष्ट्र के्षि व गहृरनमाण रवकास  प्रारिकरण याांनी वगेळे पोटशल रवकरसत केले 
असनू त्याचे आपले सरकार पोटशलशी एकिीकरण आवश्यक आहे . 

पतूशता झाली आहे 

8        िालेय धिक्षण व क्रीडा 

लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांतगशत रवभागाने 18 सेवा अरिसरूचत केल्या 
आहेत. परांत ुऑनलाईन प्रणालीचा वापर अत्यल्प आहे. रवभागाने “अ”, “ब” व 
“क” नमनु्यात िरमहा मारहती सािर करणे आवश्यक आहे.  

प्रलांरबत 

9    मधहला व बालकल्याण धवभाग 
1. रवभागाने आढावा घेऊन अरिरनयमाच्या अांतगशत अरिसरूचत सेवा समारवष्ट्ट व

रनरथत करण्याबाबत रनणशय घेणे आवश्यक आहे.
2. रवभागाने रवरवि योजनाांच्या अांतगशत लाभार्थ्यांची सांख्या महाऑनलाईनला

कळरवणे आवश्यक आहे.

प्रलांरबत 

10 पाणीपरुवठा व स्वच्छता धवभाग 

1. िोन्ही रवभागाांनी समन्वय सािनू अरिरनयमाच्या अांतगशत अरिसरूचत सेवाांची
पुनरुक्ती टाळली पारहजे.

2. अजाचे नमनेु सोपे करणे आवश्यक आहे
3. प्रिम अरपलीय अरिकाऱ्याांची मारहती (नाव व मोबाईल क्माांक) अद्ययावत

करणे आवश्यक आहे.
4. रवरवि योजनाांची मारहती प्रिर्षशत करावी.
5. जारहरातीद्वारे जनतेमध्ये जागरूकता रनमाण करावी
6. रवभागातरे्फ उपलब्ि करून िेण्यात आलेल्या सवश सेवाांची मारहती प्ररसद्ध

करण्यात यावी.

प्रलांरबत 

11      सावतजधनक आरोग्य धवभाग 
1. रवभागाने आढावा घेऊन अरिरनयमाच्या अांतगशत अरिसरूचत सेवा समारवष्ट्ट व

रनरथत करण्याबाबत रनणशय घेणे आवश्यक आहे.
2. प्रािेरशक कायालयाांमध्ये प्रिम व रद्वतीय अरपलीय अरिकाऱ्याांची मारहती

प्रिर्षशत करण्यात यावी.

प्रलांरबत 

12           पयावरण धवभाग 
पयावरण रवभागाने अरिसरूचत केलेल्या चारही सेवा महाराष्ट्र प्रिरू्ण रनयांिण मांडळ 
ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ि करून िेत असल्याबाबत आयोगाने प्रशांसा केली आहे. 

अनपुालन झाले आहे 
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13                    सामाधजक न्याय व धविेर् सहाय्य धवभाग 

  1. सामारजक न्याय व रवशेर् सहाय्य रवभागातरे्फ अरिसरूचत िहा  सेवाांपैकी र्फक्त 
पाच सेवा ऑनलाईन उपलब्ि करून िेण्यात आल्या आहेत. रवभागाने उवशररत 
पाच  सेवा सदु्धा ऑनलाईन उपलब्ि करून िेणे आवश्यक आहे.  

2. ज्येष्ट्ठ नागररक ओळखपिासाठी प्राप्त 71,938 अजांपैकी 68,161 अजांवर 
सेवा रवरहत कालमयािेत उपलब्ि करून िेण्यात आली. माि रिव्याांग 
व्यक्तींकडून प्राप्त 14,139 अजश अद्याप प्रलांरबत असनू त्यावरील रनणशय त्वररत 
घेणे आवश्यक आहे.  

3. यापैकी काही सेवा कें द् सरकारतरे्फ ऑनलाईन उपलब्ि करण्यात आल्या 
आहेत. िेट लाभ अांतरण पोटशल (DBT) वर उपलब्ि योजना आपले सरकार 
पोटशल वर असावी की नसावी याबाबत राज्य शासनाने त्वररत रनणशय घेणे 
आवश्यक आहे.  

प्रलांरबत 

14                                कृर्ी धवभाग 
 1. मिृ व पाणी चाचणी ही अरिसरूचत सेवा आहे. माि महाऑनलाईन द्वारे त्याची 

आज्ञावली रवकरसत करण्यात आलेली नाही. सिर काम त्वररत होणे आवश्यक 
आहे.  

पतूशता करण्यात आली 
आहे. 

 2. कृर्ी रवभागातरे्फ वापरल्या जाणाऱ्या “अपेडा”प्रणालीचे महाऑनलाईनने  
आपले सरकार पोटशलशी एकिीकरण  करणे आवश्यक आहे.  

अपेडा प्रणालीव्िारे 
िेण्यात येणाऱ्या सेवाांचे 
आपले सरकार 
पोटशलशी इांरटगे्रशन 
ताांरिक कारणाथतव 
करणे शक्य होणार नाही 
असे महाऑनलाईन 
कां .ने रवभागास 
कळरवले आहे.  

 
 

3. अरिरनयमाच्या अांतगशत नवीन  सेवा अरिसरूचत करण्यासाठी रवभागाने सरचव 
व आयकु्त थतरावरील बैठकीचे आयोजन करणे आवश्यक आहे.  

प्रलांरबत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70



6.3 सवत धवभागांना लाग ूहोणाऱया सचूना व धिर्फारिी (2018-19) 
 
अ.क्र. धिर्फारस सद्यष्स्र्थती 
1 सांबांरित रवभागप्रमखुाांनी रवलांबाने कायशवाही झालेल्या 

प्रकरणाांचा आढावा घ्यावा. महाऑनलाईन याांनी सािर केलेल्या 
अहवालानसुार प्राप्त अजश, रनकाली काढलेले अजश, प्रलांरबत 
अजश व रवहीत कालाविीनांतर रवलांबाने कायशवाही केलेल अजश 
याांचे रवश्लेर्ण करावे. या सांिभात के्षिीय कायालयाांना येणाऱ्या 
अडचणी जाणनू त्यावर उपाययोजना कराव्यात. 

महसलू रवभागाने आढावा घेतला 
असनू  रनवडणकुा, नैसर्षगक आपत्ती, व 
प्रिानमांिी रकसान सन्मान योजनेची 
अांमलबजावणी अशा प्रमखु कारणाांमळेु 
रवलांब झाला आहे असे कळरवले आहे. 
पुढील वर्ात रवरहत कालमयािेतच 
अरिसरूचत सेवा िेण्यासाठी आवश्यक 
उपाययोजना केली जाईल असे 
आश्वासन महसलू रवभागाने रिले 
आहे. 

2 आपले सरकार पोटशल व्यरतरीक्त, आपल्या रवभागातील 
सेवाांबाबत अन्य पोटशल केलेले असल्यास त्या पोटशलचे आपले 
सरकार पोटशलशी इांरटगे्रशन कराव.े 

अांशत: अनपुालन करण्यात आले आहे. 

3 
 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम 2015 च्या प्रभावी 
अांमलबजावणीकरीता मारहती व जनसांपकश  रवभागाच्या मितीने 
प्रचार/ प्रसार मोरहम, जारहरात इ. माध्यमाांतनू व्यापक प्रमाणात 
प्ररसििी िेण्याबाबत कायशवाही करावी. राज्य लोकसेवा हक्क 
कायद्या सांिभात जनजागतृी करावी. 

जनजागतृी मोहीम सतत करण्याची 
गरज आहे. 

4 
 

सामान्य प्रशासन रवभागाने सद्यस्थितीत रवरवि रवभागाांकडून 
अरिसरूचत करण्यात आलेल्या सेवाांची यािी अद्ययावत करावी. 
 

कायशवाही पणूश 

5 
 

सवश रजल्हारिकाऱ्याांनी कायशरत असणाऱ्या आपले सरकार सेवा 
कें द्ाांची सांख्या, कामकाज इ. बाबत आढावा घ्यावा. सिरहू 
कें द्ाांमार्फश त अजश सािर करण्याकरीता नागरीकाांपयंत मारहती 
पोहचरवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. 
 

अांशत:  कायशवाही पणूश 

6 महाऑनलाईने रवभागरनहाय व रजल्हारनहाय प्रलांरबत अजांची 
सांख्या उपलब्ि होण्याकरीता डशॅबोडशवर रॉपडाउन सरुविा 
उपलब्ि करून िेण्यात यावी. 

पुतशता करण्यात आलेली आहे. 

7 
 

आयोगास मारहती िेण्यात आली आहे की, रडजीटल थवाक्षरी 
केलेले एैपतीचे िाखले व जातीचे प्रमाणपि अनेक रठकाणी 
स्थवकारले जात नाहीत.  याबाबत मारहती व तांिाज्ञान रवभागाने 
आवश्यक ती कायशवाही करावी. 
 

प्रलांरबत 

8 
 

ऑर्फलाईन पध्ितीने िेण्यात येणाऱ्या अरिसरूचत सेवा 
ऑनलाईन करण्याबाबत वेळापिक तयार करून ऑर्फलाईन 
सेवा बांि करण्याबाबत (Sunset Clause) चे िोरण तयार 
करण्यात यावे व ऑर्फलाईन पध्ितीने रिल्या जाणाऱ्या सवश सेवा 
ऑनलाईन पध्ितीने िेण्याबाबत कायशवाही करावी. 

प्रलांरबत 
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9 ज्या रवभागाांच्या सेवाांना अल्प प्ररतसाि आहे त्या सेवाांचा 
आढावा घेण्यात यावा. लोकाांपयंत सेवेची मारहती पोहोचत 
नसल्यास मोठया प्रमाणात प्रचार व प्रसार, मोरहम राबरवणे 
आवश्यक आहे. सवश कायशक्माांच्या माध्यमातनू ही बाब 
लोकाांपयंत पोहचवावी.  

प्रलांरबत 

10 आपले सरकार पोटशल व काही सेवा रवभागाांच्या थवतांि पोटशलचे 
समन्वय सािावा. नागररकाांना एका सेवेसाठी िोन वेगवेगळया 
पोटशलवर अजश करावा लागणार नाही याची िक्षता घ्यावी. 

प्रलांरबत 

11 1. सवश रवभागाांनी  तसेच त्याांच्या अरिनथत कायालयाांनी त्याांना 
या कायियान्वये प्राप्त झालेल्या ऑर्फलाईन अजांची मारहती 
त्याांच्या रनपटाऱ्यासह रवहीत नमनुा प्रपि “अ”,“ब” व “क” 
मध्ये भरून सामान्य प्रशासन रवभागामार्फश त आयोगास सािर 
करावी. 

2. महाऑनलाईनने या बाबत सांगणक प्रणाली तयार केली 
आहे. यावर सामान्य प्रशासन रवभागाने त्वररत रनणशय घेवून 
ही प्रणाली डशॅबोडशसह आयोगास अांरतम करून िेण्यात 
यावी. 

प्रलांरबत 

12 रवरवि रवभागाांमार्फश त िेण्यात येणारे काही िाखले, इांग्रजी भारे्त 
िेण्यात येतात, त्यामळेु सवश सामान्य नागरीकाांना याचा बोि होत 
नाही, याकरीता प्रत्येक रवभागामार्फश त िेण्यात येणारे िाखले  
इांग्रजी व मराठी या िोन्ही भारे्त िेण्यात यावेत. 

प्रलांरबत 

13 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायियाकरीता घोर्वाक्य व बोिरचन्ह  
रनस्श्चत करण्यात आले आहे. सवश रवभागाांनी त्याांच्या 
लेखनसामग्रीवर तसेच सवश कायशक्माांत याचा प्रचार/प्रसार 
करण्याबाबत रवचार करावा.  

प्रलांरबत 

14 सवश रवभागाांनी नागररकाांना िेण्यात येणाऱ्या सेवाांसाठी तयार 
करण्यात आलेल्या अजांच्या नमनु्याांचे सलुभीकरण करावे. 

सवश रवभागाांना सचूना िेण्यात आलेल्या 
आहेत. 

15 सांबांरित प्रशासकीय रवभागाांनी सवश सेवा आपले सरकार 
पोटशलवरुन ऑनलाईन थवरुपात िेण्याबाबत तात्काळ कायशवाही 
करावी व रवभागाांच्या सवश अरिसरूचत सेवा ऑनलाईन 
कराव्यात. 

अांशत: कायशवाही पणूश 

16 सवश रजल्हारिकाऱ्याांनी त्याांच्या अखत्यारीतील आपले सरकार 
सेवा कें द्ाांची यािी रजल्हयाच्या सांकेतथिळावर तात्काळ 
उपलब्ि करण्यात यावी. 

प्रलांरबत 

17 सामान्य प्रशासन रवभागाने परीपिक रि 28.09.2015 अन्वये 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयम, 2015 अांतगशत  
नागररकाांना अरिसरुचत सेवा ऑनलाईन परुरवण्याचाी 
कायशपद्धती रवशि करण्यात आलेली आहे. त्यानसुार 
नागररकाांना सवश अरिसरूचत सेवा एकाच रठकाणी एकाच सांकेत 
थिळावर रमळाव्यात या हेतनेू आपले सरकार पोटशलद्वारे 
ऑनलाईन अजश िाखल करण्याची सरुविा उपलब्ि करुन 
िेण्यात आलेली आहे.  तिारप, काही शासकीय प्रारिकरणे 

प्रलांरबत 
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त्याांच्या थवतांि सांकेतथिाळावर अजश सािर केल्यासच अपेरक्षत 
सेवा रमळू शकेल अशी भुरमका घेत असल्याचे आयोगाच्या 
रनिेशनास आले आहे. ही बाब शासनाच्या िोरणाशी रवसांगत 
आहे. याकरीता मारहती तांिज्ञान रवभागाने शासन िोरणाची 
अांमलबजावणी करण्याकरीता आिेश रनगशरमत करावा. 

18 लोकसेवा हक्क कायद्यासांिभात रवरवि रवभागाकडून रनगशरमत 
केलेले शासन रनणशय व पररपिके आयोगास रचन्हाांरकत 
कराव्यात . 

कायशवाही पणूश

6.4 धवभागधनहाय सचूना व धिर्फारिी (2018-19) 

कामगार धवभाग 
1 कामगार रवभागाच्या काही सेवाांना अल्प प्ररतसाि आहे. रवभागाने 

सिरील सेवाांचा अल्प प्ररतसाि याचा आढावा घ्यावा व  रवश्लेर्ण 
कराव े

प्रलांरबत 

कामगार रवभागाच्या एकूण 41  सेवाांची माथटररलथट तयार करण्यात 
आली असनू यापैकी 10  सेवा अद्यापपयंत अरिसरूचत करण्यात 
आलेल्या नाहीत. सिरहू सेवा अरिसरूचत कराव्या ककवा कसे याबाबत 
रवभागाच्या थतरावर रनणशय घ्यावा. 

माथटर रलथट तयार 
करण्याची कायशवाही पणूश

गहृ धवभाग 
2 गहृ रवभागाने 17  सेवा अरिसरूचत केल्या आहेत. काही सेवाांना, उिा., 

चाररि प्रमाणपि, पासपोटश करता ना हरकत प्रमाणपि या सेवाांना मोठया 
प्रमाणात प्ररतसाि रमळाला आहे व त्याांचा रनपटारा ही चाांगला आहे. 
परांत ु अन्य अरिसरूचत सेवाांना अल्प प्ररतसाि रमळाला आहे. 
रवभागाच्या सरचवाांनी अल्प प्ररतसाि रमळालेल्या सेवाांचा आढावा 
घ्यावा व रवश्लेर्ण करावे. 

प्रलांरबत 

पधरवहन धवभाग 
3 पररवहन रवभागाच्या एकूण 110  सेवाांची माथटर रलथट तयार असनू 

त्यापैकी 36  सेवा अरिसरूचत करण्याची कायशवाही सरुु आहे. त्याबाबत 
लवकर रनणशय घेण्यात यावा, या सेवाांचे आपले सरकार पोटशलसोबत 
इांरटगे्रशन करण्यात यावे. 

प्रलांरबत 

महसलू धवभाग 
4 1. महसलू रवभागाांतगशत सवश कें द्ाांवर अरिरनयमाांतगशत अरिसरूचत

केलेल्या सवश सेवा िेण्याबाबतचा शासन रनणशय रनगशरमत करण्यात
यावा.

2. नोंिणी व मदु्ाांकशलु्क रवभागाच्या 14  सेवा अद्यापपयंत आपले
सरकार पोटशलशी पणूशत: इांरटगे्रट झालेल्या नाहीत, त्याबाबत त्वरीत
कायशवाही करण्यात यावी.

कायशवाही पणूश
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कृर्ी धवभाग 
5 १. माती नमनुा तपासणी बाबतच्या 5 सेवाांना अत्यल्प प्ररतसाि रिसनू 

येतो. याबाबत रवभागाने आढावा घ्यावा. 
२. कें द् शासनाच्या ‘अपेडा’ पोटशलशी सांबांरित असणाऱ्या र्फळ 

रनयातीबाबतच्या 4 सेवाांकरीता कें द् शासनाच्या पोटशलशी इांरटगे्रशन 
करण्याबाबत रवभागाकडून पाठपुरावा करावा. 

३. “अपेडा पोटशल”वर रिल्या जाणऱ्या सेवाांचे आपले सरकार पोटशलशी 
इांरटगे्रशन करणे शक्य नसल्याबाबत कें द् शासनाने कळरवले आहे. 
अशा सेवाांसाठी प्राप्त झालेल्या अजांची मारसक आकडेवारी आपले 
सरकार पोटशलवर सिुाररत करावी. 

प्रलांरबत 

सामाधजक न्याय धवभाग 
6 या रवभागाच्या काही योजनाांना आपले सरकार पोटशलवर अत्यल्प  

प्ररतसाि रिसतो तिारप, या योजनाांना ऑर्फलाईन पध्ितीने मोठा प्ररतसाि 
प्राप्त झालेला आहे. अशा योजनाांची आज्ञावली तयार करुन त्याची 
चाचणी घेण्यात यावी. जेणेकरुन या योजना ऑनलाईन उपलब्ि होतील. 

प्रलांरबत 

मधहला व बालकल्याण धवभाग 
7 1. या रवभागाच्या 13 सेवा अरिसरूचत असनू बहुताांश सेवाां या

अांगणवाडी सेरवकाांमार्फश त घरोघरी जाऊन िेण्यात येत असल्याने,
ऑनलाईन अजांचे प्रमाण कमी रिसनू येते. याबाबत रवभागाने
आढावा घेऊन िेण्यात आलेल्या सेवेची साांस्ख्यकी मारहती ही
आपले सरकार पोटशलवर प्ररसद्ध करावी.

2. प्रत्यक्ष लाभार्थ्याची सांख्या मोठी असनूही ऑनलाईन प्रणालीवर
अजश सािर होत नसल्याने लाभािी सांख्या कमी रिसनू येते.
रवभागाने प्रत्येक मरहन्याच्या 10 तारखेपयंत लाभािी सांख्येचे
सांकलन करून महाऑनलाईनला िेण्यात यावे. महाऑनलाईनने
लाभािी सांख्या आपले सरकार पोटशलवर प्ररसद्ध करावी.

प्रलांरबत 

अन्न व नागरी परुवठा धवभाग 
8 रवभागाकडून िेण्यात येणाऱ्या लाभार्थ्यांची सांख्या मोठी असल्याने व 

सवश सेवाांचे ऑनलाईन पोटशलचे आपले सरकार पोटशलशी इांरटगे्रशन 
करण्यात याव.े 

प्रलांरबत 

पिु संवितन, दगु्ि धवकास व मत्स्य धवभाग 
9 या रवभागाच्या सवश सेवा के्षरिय कायालय थतरावर केवळ 1  रूपया 

नाममाि शलु्क आकारून िेण्यात येतात,तर ऑनलाईन पध्ितीने अजश 
करताना 20  रू. शलु्क भरावे लागते. यामळेु ऑनलाईन अजांचे प्रमाण 
कमी आहे.रवभागाने प्रत्यक्ष रिलेल्या सेवाांची आकडेवारी 
महाऑनलाईनला उपलब्ि करुन द्यावी. 

प्रलांरबत 

     आधदवासी धवकास धवभाग 
10 आरिवासी रवकास रवभागाने थवयां-पोटशल तयार केला आहे. शासनाच्या 

िोरणाप्रमाणे थवयां-पोटशल व आपले सरकार पोटशल याांचे इांरटगे्रशन 
करण्याची गरज आहे. 

प्रलांरबत 
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धविी व न्याय धवभाग 
11 राज्य रविीसेवा प्रारिकरणाने द्यावयाचे कायिेरवर्यक मोर्फत सहाय्य या 

सेवेकररता कें द्शासनाची NALSA ही थवतांि प्रणाली अस्थतत्वात आहे. 
या प्रणालीचे आपले सरकार पोटशलशी इांरटगे्रशन करण्याकररता कें द् 
शासनाची परवानगी रवभागाकडून घेण्यात यावी. ऑर्फलाईन पध्ितीने 
मोठ्या प्रमाणात अजश प्राप्त होतात ते अजश ऑनलाईन पध्ितीने कसे घेता 
येईल याबाबतची कायशवाही करण्यात यावी. 

प्रलांरबत 

गहृधनमाण  धवभाग 
12 म्हाडा व आपले सरकार पोटशलचे इांरटगे्रशन करण्यात याव.े कायशवाही पणूश

अल्पसंख्यांक धवकास धवभाग 
13 NSPT हे कें द् शासनाचे रशष्ट्यवतृ्ती पोटशल आहे. राज्य शासनाचे मारहती 

तांिज्ञान रवभागामार्फश त नवीन पोटशल सरुु होत आहे. हे पोटशल सवश 
रवभागाांच्या रशष्ट्यवतृ्ती करीता राहणार आहे़. या पोटशलचे आपले सरकार 
पोटशलशी इांरटगे्रशन करण्यात याव.े 

प्रलांरबत 

नगर धवकास धवभाग 
14 1. नगर रवकास रवभागाच्या थिारनक थवराज्य सांथिाांशी

नागररकाांचा मोठया प्रमाणात सांपकश  येत असल्याने त्याांच्या सवश
सेवाांचे इांटीगे्रशन करण्यात यावे.

प्रलांरबत 

2. या रवभागाच्या ज्या सेवा कें द् सरकारच्या पोटशलवरून रिल्या
जातात त्या कें द् सरकारच्या पोटशलचे आपले सरकार पोटशलशी
इांटीगे्रशन कराव.े

प्रलांरबत 

3. आपले सरकार सेवा कें द् / नागरी सरुविा कें द्ावर  र्फक्त नगर
रवकास रवभागाच्या सेवा न िेता शासनाच्या सवश रवभागाांनी
अरिसरूचत केलेल्या सवश सेवा नागररकाांना पुररवण्यात याव्यात.

नगर रवकास रवभागाने 
शासन रनणशय रनगशरमत केला 
आहे. 

ग्रामधवकास व पंचायतराज धवभाग 
15 1. पुणे रजल्हा पररर्िेने 200 सेवा अरिसरूचत केलेल्या आहेत ही

प्रशाांसरनय बाब आहे. त्याच ितीवार इतर  रजल्हा पररर्िेने  ही
आपल्या सेवा अरिसरूचत कराव्यात.

ग्राम रवकास रवभागाने रिनाांक 
14.03.2019 आिेशान्वये 
सरमती थिापन केली आहे.  ही 
बाब शासनाच्या रवचारारिन 
आहे. 

2. ग्रामरवकास रवभागाच्या यशोगािा, नारवन्यपणूश प्रकल्प व
चाांगल्या कायशपध्ितीचे सांकलन करून एकरित अहवाल
आयोगास सािर करावा.

प्रलांरबत 

3. महाऑनलाईनकडून तयार करण्यात आलेले डशॅबोडश सवश मखु्य
कायशकारी अरिकारी व गट रवकास अरिकाऱ्याांना उपलब्ि करून
िेण्यात यावेत. सवश प्रलांरबत अजश, अरपले आरण रवलांबाची सवश
प्रकरणे यावर मखु्य कायशकारी अरिकारी आरण गट रवकास
अरिकारी याांनी रनयांिण ठेवावे.

4. रवरवि रवभागाांच्या सेवा ग्रामपांचायत थतरावरील आपले
सरकार सेवा कें द्ाांमिनू एक रखडकी पध्ितीने उपलब्ि करून
रिल्या जाव्यात.

5. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाचे  बोिरचन्ह ( Logo) व
घोर्वाक्य  (Tag line) चा वापर ग्रामपांचायत, पांचायत सरमती
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व रजल्हा पररर्ि  याांनी करावा. 
 

उच्च व तंिधिक्षण धवभाग 
16 1. उच्च व तांि रशक्षण रवभागाच्या एकूण 10 सेवा अरिसरुचत 

असनू त्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने िेण्यात येतात. रवभागाची 
माथटर रलथट तयार नसनू लवकर तयार करण्यात यावी. 

2. उच्च माध्यरमक व करनष्ट्ठ महारवद्यालयीन आभ्यासक्मात या 
कायद्याचा समावेश करण्यात यावा. 

 
 
प्रलांरबत 

िालेय धिक्षण व धक्रडा धवभाग 
17 या रवभागाची माथटर रलथट तयार करुन ती सामान्य प्रशासन 

रवभागाकडे पाठरवण्यात यावी या रवभागाच्या 18  सेवा अरिसरुचत 
करण्यात आल्या होत्या त्यापैकी 06  सेवा वगळण्यात आल्या असनू 
सद्यस्थितीत 12  सेवा अरिसरूचत आहेत. 

माथटर रलथट तयार करण्यात 
आली आहे 

पयतटन धवभाग 
18 या रवभागाच्या 20  सेवा अरिसरूचत करण्यात आलेल्या आहेत या सवश 

सेवा ऑनलाईन पद्धतीने िेण्यात येत असनू काही सेवाांना अत्यल्प 
प्ररतसाि आहे. पयशटन हे महत्वाचे व सातत्याने वाढत जाणारे के्षि 
असल्याने,याबाबत रवभाग प्रमखुाांनी आढावा घेऊन आयोगास अहवाल 
सािर करावा. 

प्रलांरबत 

वैद्यधकय धिक्षण व और्िी द्रव्ये धवभाग 
19 1. या रवभागाच्या एकूण 25 सेवा असनू त्यापैकी 18 सेवा ऑनलाईन  

आहेत. उवशररत सेवा ऑनलाईन उपलब्ि करण्यासाठी आवश्यक 
ती कायशवाही करावी. 

2. रवभागाकडून एकरित माथटर रलथट तयार करण्यात यावी व ती 
सेवाांची यािी सामान्य प्रशासन रवभाग व आयोगास उपलब्ि करुन 
िेण्यात  यावी. 

प्रलांरबत 

 

6.5 पढुील वाटचाल  

सामान्य माणसू हा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाचा कें द्कबि ूआहे. नागररकाांना कायशक्षम, पारिशशक 

व कालबद्ध पद्धतीने लोकसेवा उपलब्ि व्हाव्यात हे अरिरनयमाचे उरिष्ट्ट आहे. सिर अरिरनयम 

काटेकोरपणे अांमलात आणल्यास प्रशासनात अमलुाग्र पररवतशन होऊन होऊन प्रशासन अरिक 

लोकारभमखु होईल. अरिक सिुारणा करण्यासाठी आयोगाने आपल्या आिीच्या  रशर्फारशी पुनरुक्त करीत 

आहे. 

1. जनजागतृी मोरहमा मोठ्या प्रमाणावर राबरवण्यात आल्या पारहजेत. सवश शासकीय रवभाग, थिारनक 

थवराज्य सांथिा, लोकप्ररतरनिी, नागरी समाज, सामारजक माध्यमे, रबगर शासकीय सांथिा ह्याांनी सिर 

जनजागतृी अरभयानात सहभागी होणे आवश्यक आहे. िरवर्ी सेवा पांिरवडा साजरा होणे आवश्यक 

आहे. 
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2. प्रत्येक रवभागाने सवश लोकसेवाांची एक सवशसमावेशक यािी तयार करून ती सावशजरनक कायशक्षेिात

प्रकारशत करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने सवश सेवाांची एकरित कें द्ीकृत सवशसमावेशक यािी

प्रकारशत करणे आवश्यक आहे.

3. राज्य शासनाच्या सवश रवभाग, उपक्म, प्रारिकरण, थिारनक थवराज्य सांथिा, मार्फश त रिल्या जाणाऱ्या

सवश सेवा लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांतगशत अरिसरूचत होण्याचा कालाविी रनिाररत

करण्यासाठी एक वेळापिक राज्य शासनाने प्रकारशत करणे आवश्यक आहे .

4. सवश अरिसरूचत सेवाांचे आपले सरकार पोटशलशी व मोबाईल अॅप  याांच्याशी एकिीकरण अरतशय

आवश्यक आहे. 80 प्रकारच्या सेवा आपले सरकार पोटशलशी एकिीकरण केल्या नसल्याबाबत

मागील आढावा बैठकीमध्ये आयोगाने नोंि घेतली होती. महानगरपारलका, नगर पररर्ि, ह्या सारख्या

थिारनक थवराज्य सांथिाांकडून अनेक सेवा उपलब्ि करून रिल्या आहेत, पण नगर रवकास रवभागाने

अरिसरूचत केलेल्या सेवा आपले सरकार पोटशलशी अद्याप जोडल्या गेलेल्या नाहीत.

5. सेवाांची मागणी करणारे अनेक अजश ऑर्फलाईन पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होतात. अशा

पद्धतीने प्राप्त झालेल्या  प्रत्येक अजाची रवभागाने ऑनलाईन नोंिणी होणे आवश्यक आहे,

जेणेकरून त्यावरील कायशवाहीचे सांरनयांिण करता येईल .

6. राज्यामध्ये ३०,८७८  आपले सरकार सेवा कें द् कायशरत आहेत व रतिे नागररकाांना ऑनलाईन सेवा

सरुविा उपलब्ि करून िेण्यात आली आहे. माि अशा कें द्ाांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणे गरजेचे

आहे.

7. आपले सरकार सेवा कें द्ात सवश अरिसरूचत सेवा उपलब्ि करून िेणे आवश्यक आहे. रिनाांक 19

जानेवारी, 2018 रोजीच्या शासन रनणशयानसुार सिर सवश  कें दे् आपले सरकार सेवा कें द् म्हणनू

ओळखली जातील असा रनणशय घेण्यात आला आहे. सिर रनणशय थवागताहश   आहे.

8. लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रत्येक रजल्ह्यामध्ये रजल्हारिकाऱ्याांना त्याांच्या

कायशक्षेिासाठी“रनयांिण अरिकारी”म्हणनू नेमण्याचा रनणशय हे या  रिशेने टाकलेले एक योग्य पाऊल

आहे. प्रत्येक रजल्हारिकाऱ्याने िरमहा अरिरनयमाच्या अांमलबजावणी मिील प्रगतीचा आढावा घेणे

आवश्यक आहे. असा मारसक आढावा रवभागीय आयकु्ताांनी सदु्धा घ्यावा.

9. मा.पालकमांिी महोियाांना रजल्ह्याच्या िौऱ्याच्या वेळेस लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या

अांमलबजावणीचा आढावा घेण्यात यावा अशी रवनांती करण्यात यावी.

10. जनतेकडून अत्यल्प ककवा  कोणताही प्ररतसाि रमळालेला नाही  अशा अनेक सेवा आहेत. सांबांरित

रवभागाांनी त्यामागील कारणमीमाांसा जाणनू त्याचे रवश्लेर्ण केले पारहजे. सिर सेवाांना का प्ररतसाि
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रमळत नाही , या बाबत जनतेचे मत रवचारात घेण्यात यावे.   

11. ऑनलाईन व ऑर्फलाईन प्रणालींच्या कायशपद्धतीचे ियथि यांिणे मार्फश त लेखापरीक्षण करून  घेणे

आवश्यक आहे. 

12. आपले सरकार पोटशलच्या माध्यमातनू उपलब्ि करण्यात आलेल्या सेवेपोटीचा महसलू सांबांरित

रवभाग व थिारनक थवराज्य सांथिेला तत्काळ रमळण्याची खबरिारी मारहती तांिज्ञान रवभागाने घेणे

आवश्यक आहे.

13. उत्तम कामरगरी करणाऱ्या कमशचारी / अरिकाऱ्याांसाठी प्रत्येक रवभागाने प्रोत्साहन व पुरथकार

योजना आखणे आवश्यक आहे. 

14. प्रत्येक पिरनिेरशत अरिकारी, अरपलीय प्रारिकारी व रजल्हारिकारी व रवभागीय आयकु्ताांना

मारहती तांिज्ञानाशी सांबांरित आवश्यक बाबी उपलब्ि करून िेण्यात आल्या पारहजेत. 

15. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या कलम 7 नसुार राज्य शासनाने सवश सावशजरनक

प्रारिकरणाांना रवरहत कालमयािेत सेवा उपलब्ि करून िेण्यासाठी मारहती तांिज्ञानाचा वापर

करण्यास प्रोत्सारहत केले पारहजे. लोकसेवा अरिरनयमानुसार अनेक अजश ऑर्फलाईन प्राप्त झाल्याचे

रनिशशनास आले आहे. आयोगाने अनेकवेळा प्रयत्न करून सदु्धा प्राप्त झालेल्या व रनराकरण

केलेल्या व प्रलांरबत ऑर्फलाईन अजांची आकडेवारी उपलब्ि झालेली नाही.

16. राज्यात 30,878  आपले सरकार सेवा कें दे् थिापन करण्यात आल्याचे मारहती तांिज्ञान रवभागाने

कळरवले आहे. त्यामळेु महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अांतगशत सवश सेवा ऑनलाईन

पद्धतीने उपलब्ि होण्यासाठी राज्य शासनाने कालबद्ध िोरण तयार करण्याची रशर्फारस  करण्यात

येत आहे.

17. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या कलम 13(2)(ब) नसुार राज्यातील सहा रवभागीय

मखु्यालयाच्या रठकाणी सहा लोकसेवा हक्क आयुक्ताांची नेमणकू प्रािान्याने करणे आवश्यक आहे.

18. अनेक रवभागाांनी वेगवेगळी पोटशल रवकरसत केलेली असल्याचे आयोगाच्या रनिशशनास आल्यामुळे

अरिसरूचत सेवा एकाच मांचावरून रिल्या जाण्याच्या िोरणाबाबत थपष्ट्टता असणे आवश्यक आहे.

रवरवि रवभागाांनी रवकरसत केलेली रवरवि पोटशल आपले सरकार पोटशलशी एकीकृत करण्यात

यावीत यावर आयोग सातत्याने भर िेत आहे. सातत्याने आढावा घेऊन व सचूना िेऊन सदु्धा रिनाांक

31.03.2019 पयंत 80 सेवाांचे  अद्याप आपले सरकार पोटशलशी एकिीकरण झालेले नाही.

19. नगर रवकास रवभागाने आपल्या 33 सेवाांचे अद्याप आपले सरकार पोटशलशी एकिीकरण केलेले

नाही.  एकाच  मांचावरून नागररकाांना सवश सेवा उपलब्ि करण्यात याव्यात हे राज्य शासनाचे िोरण 
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आहे. नगर रवकास रवभागाने या िोरणानसुार 33 सेवाांचे एकिीकरण अद्याप केलेले नाही. ही एक 

महत्वाची उणीव आहे कारण राज्यातील जवळपास 50% जनता शहरी भागात वाथतव्य करीत आहे. 

आयोगाने नगर रवकास रवभागाबरोबर अनेक वेळा बैठका घेऊन सदु्धा या  रवभागाच्या 33 सेवाांचे 

अद्याप आपले सरकार पोटशलशी एकिीकरण साध्य झालेले नाही. 

20. भारत सरकारचे िेट लाभ अांतरण पोटशल, (DBT) तसेच अपेडा, वाहन, सारिी या  पोटशलचे आपले

सरकार पोटशलशी एकिीकरण करण्याबाबत िोरणात्मक रनणशय घेण्याची गरज आहे या

पररस्थितीमध्ये नागररकाांमध्ये सांभ्रम रनमाण होतो. माि कें द् शासनाने रवकरसत केलेल्या कोणत्याही

पोटशलशी एकिीकरण करताना कें द् शासनाची पवूश परवानगी आवश्यक आहे. कें द् शासनाचे िेट

लाभ अांतरण पोटशल (DBT)  ककवा अन्य अशा पोटशल वर उपलब्ि असलेल्या अरिसरूचत सेवा

याबाबत राज्य शासनाने  थपष्ट्ट िोरण रवरहत करणे आवश्यक आहे.

21. सन 2018-19 च्या िरम्यान वेळेवर सेवा िेण्याचे प्रमाण र्फक्त 47% व रवलांबाने सेवा िेण्याचे

प्रमाण 53% असल्याचे महत्वपणूश रनरीक्षण आयोगाने नोंिरवले आहे. महसलू रवभागाकडून सेवा 

पुरवण्यात होत असलेल्या रवलांबामळेु सिर प्रमाण जाथत असल्याचे आढळून आले आहे. सिर 

बाबत महसलू रवभागाकडे खलुासा रवचारण्यात आला असता, महसलू रवभागाने असे कळरवले 

आहे रनवडणकू, नैसर्षगक आपत्तीग्रथताांना साहाय्य िेणे व पांतप्रिान रकसान सन्मान योजनेची 

अांमलबजावणी अशा कारणाांमळेु रवलांब झाला. तसेच पुढील वर्ात सेवा िेण्यातील रवलांब 

टाळण्यासाठी  आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन महसलू रवभागाने रिले आहे. 

22. ऑर्फलाईन प्राप्त अजश व त्याांच्यावरील कायशवाही ह्याबाबत मारहतीचा अभाव ही  आयोगापुढील एक

महत्वाची समथया आहे. या  मारहतीच्या अभावामळेु ऑर्फलाईन अजांच्या प्रलांरबत असण्याबाबत

तसेच त्यावर कायशवाही करण्यात रवलांब होत असल्याबाबत कोणतेही रवश्लेर्ण करणे शक्य नाही.

सिर मारहती सांकरलत करण्यासाठी आयोगाने “अ ” “ ब ”  व “ क ” असे नमनेु सवश रवभागाांना

रवरहत केले होते, परांत ूवारांवार प्रयत्न करून सदु्धा एकरित थवरुपात रवभागाांच्या कडून ही मारहती

आयोगाला सािर करण्यात येत नाही. मारहती तांिज्ञानाचा आिार घेऊन मारहती सांकरलत करण्याची

रशर्फारस आयोगाने केली आहे. शासनाने सिर प्रथतावावर लवकर रनणशय  घेणे आवश्यक आहे.

23. सवश अरिसरूचत सेवा ऑनलाईन उपलब्ि असणे आवश्यक आहे. माि रिनाांक 31.03.2019 रोजी

486 अरिसरूचत सेवाांपैकी र्फक्त 406 सेवाच ऑनलाईन उपलब्ि असल्याचे आयोगाच्या

रनिशशनास आले आहे. त्यामळेु उवशररत 80 अरिसरूचत  सेवा या  ऑर्फलाईन अजश करूनच प्राप्त

करता  येतात. अरिसरूचत सेवा व प्रत्यक्ष ऑनलाईन उपलब्ि असणाऱ्या सेवा यामिील िरी त्वररत
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भरून काढण्याची गरज आहे. प्रत्येक अरिसरूचत सेवा ऑनलाईन उपलब्ि असेल यासाठी 

आवश्यक  उपाययोजना त्वरेने  करणे आवश्यक आहे.   

24. रिनाांक 31.03.2019 पयंत राज्यभरात जरी 30,878 आपले सरकार सेवा कें दे् सेवा पुरवत

असली, तरीही र्फक्त 14,556 कें दे्  सक्ीय असल्याचे व 16,322 कें दे् रनस्ष्ट्क्य असल्याचे

आयोगाच्या  रनिशशनास आले आहे.  16,322 कें न्दे्  रनस्ष्ट्क्य असल्याची बाब कचताजनक  आहे.

सिर कें दे् आर्षिकिषृ्ट्ट्या सक्षम होण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक  आहे. चांद्परू आरण विा

रजल्ह्यात हाती घेतलेल्या नारवन्यपणूश उपक्माांमळेु सिर कें दे् आर्षिक िषृ्ट्ट्या सक्षम होण्यास मित

होईल.

6.6 नाधवन्यपणूत उपक्रम 

        महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरिरनयमाच्या अरिक प्रभावी अांमलबजावणी साठी राज्यातील काही 

रजल्ह्याांमध्ये नारवन्यपणूश उपक्म राबरवण्यात येत असल्याचे आयोगाच्या रनिशशनास आले आहे. असे 

उपक्म व पद्धतींची आयोग आवजूशन िखल घेऊन त्याबाबत सांबांरिताांचे कौतुक करत आहे व असे उपक्म 

राज्यव्यापी करण्याची रशर्फारस करीत आहे.  

1. धजल्हा पधरर्द पणु:े ग्रामरवकास व पांचायतराज रवभागाने 13 सेवा अरिसरूचत केल्या आहेत. माि

पुणे रजल्हा पररर्िेचे मखु्य कायशकारी अरिकारी, श्री सरुज माांढरे याांनी पुढाकार घेऊन 200 सेवा

महाराष्ट्र लोकसेवा अरिरनयमाच्या अांतगशत अरिसरूचत केल्या. प्रभावी सांरनयांिण करण्यासाठी

मारहती तांिज्ञानाचा उपयोग केला. अन्य रजल्हा पररर्िाांमध्ये सदु्धा सिर 200 सेवा अरिसरूचत

करण्याची प्ररक्या करण्याबाबत ग्रामरवकास व पांचायतराज  रवभागाने तपासणी करण्याची

रशर्फारस आयोगाने केली आहे. त्यावर सिर सेवा राज्यव्यापी करण्याची बाब तपासण्यासाठी

सरमती नेमली असनू सिर बाब शासनाच्या रवचारािीन असल्याचे ग्रामरवकास व पांचायतराज

रवभागाने आयोगाला कळरवले आहे.

2. चंद्रपरू धजल्हा: रजल्ह्यातील आपले सरकार सेवा कें दे् परीचालीत करण्याचे काम मरहला

थवयांसहाय्ता बचत गटाांकडे सोपरवल्याचे चांद्परू रजल्ह्याच्या िौऱ्याच्या िरम्यान आयोगाला

आढळून आले. सिर कें दे् परीचालीत करणाऱ्या मरहला सभासिाांना प्ररशक्षण व गणवेश िेण्यात

आला आहे.  सिर कें दे् अरतशय कायशक्षम पद्धतीने परीचालीत करण्यात येत आहेत. चांद्परू

रजल्ह्यात प्रकर्ाने जाणवलेली आणखी एक बाब म्हणजे महसलू रवभागाच्या सवश सेवा ऑनलाईन
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थवरूपातच िेण्यात येतात. रजल्हारिकारी श्री आशतुोर् सलील व श्री कुणाल खेमनर हे िोघेही 

कौतुकास पाि आहेत.   

3. विा धजल्हा: विा रजल्ह्यामध्ये लोक रजिे मोठ्या प्रमाणावर जातात अशा रठकाणी उिाहरणािश रजल्हा

रुग्णालय, पांचायत सरमती, नगर पररर्ि अशा थिानी सेवा िेण्यासाठी आपले सरकार सेवा कें दे् सरुु करण्यात

आली आहेत. रजल्हारिकारी श्री शैलेश नवल याांनी आपले सरकार सेवा कें दे् परीचालीत करण्याची

जबाबिारी रजल्ह्यातील मरहला थवयांसाहाय्य बचत गटाांना सोपरवली. मरहला सबलीकरणासाठी हे एक

महत्वाचे पाऊल आहे.  सेवा पुररवण्यारशवाय रजल्हा रुग्णालयातील सेवा कें द्ात आिार काडश िेण्याची तसेच

नाव ककवा पत्ता इत्यािी तपरशलात बिल करण्याची सरुविा पुररवण्यात येते.  तसेच आिार काडाशी

जोडलेल्या बकँ खात्यातनू रु 10,000 पयंत रक्कम काढण्याची सरुविा रतिे उपलब्ि आहे.सिर सवश कें दे्

आर्षिकिषृ्ट्ट्या सक्षम होण्यासाठी थवयांसहाय्य  बचत गटाांची उत्पािने सदु्धा इिे रवक्ीसाठी ठेवण्यात आली.

तसेच सकू्ष्म ए टी एम सेवा सदु्धा सिर कें द्ाांशी जोडून ती आर्षिक िषृ्ट्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात

आला आहे .

4. अहमदनगर व वािीम धजल्हा : अहमिनगर व वाशीम रजल्ह्याांमध्ये रजल्हारिकारी कायालयाांमध्ये

लोकसेवा िेण्याचा नारवन्यपणूश व लोकारभमखु प्रयोग करण्यात आला आहे. ADTM मशीन व टच

थक्ीन तांिज्ञानाच्या द्वारे खालील पाच  सेवा नागररकाांना उपलब्ि करून रिल्या आहेत:

अ.   7/12 उतारा 
आ.   रे्फरर्फार उतारा  
इ.   हक्क नोंिणी ररजथटर    
ई.   कोतवाल पुस्थतका नक्कल 
उ.   पेरे पिक  

र्फक्त रु 2.50 लाखाची गुांतवणकू करून ADTM कें द्ाने आतापयंत रु 4.03 लाख महसलू प्राप्त 

झाला असल्याचे रजल्हारिकारी श्री राहुल रद्ववेिी याांनी साांरगतले. त्यामळेु सिर प्रयोग हा आर्षिक िषृ्ट्ट्या 

थवयांपणूश आहे. यामध्ये सेवाांचा लाभ घेण्यासाठी कुठलाही अजश करावा लागत नाही. 

अशा नारवन्यपणूश उपक्माांचा  अवलांब केल्यास अरिरनयमाची अांमलबजावणी अरिक प्रभावशाली 

करता येईल.  अशा उपक्माांची नोंि घेऊन ते  राज्यव्यापी करण्याच  रशर्फारस आयोग करीत आहे. 
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परिरिष्ट - अ





ºÉxÉ 2015 SÉÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò 31.
(¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉÆSÉÒ ºÉÆ̈ ÉiÉÒ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú “ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉ ” ÊnùxÉÉÆEò 21 +ÉìMÉº]õ 2015 ®úÉäVÉÒ

|ÉlÉ¨É |ÉÊºÉrù Eäò±Éä±ÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É.)

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ {ÉÉ®únù¶ÉÇEò, EòÉªÉÇIÉ¨É ´É ºÉ¨ÉªÉÉäÊSÉiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉEòÊ®úiÉÉ
+ÉÊhÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ´É iÉnùÉxÉÖ¹ÉÆÊMÉEò ¤ÉÉ¤ÉÓEòÊ®úiÉÉ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É.

VªÉÉ+lÉÔ, ®úÉVªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ nùÉäx½þÒ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉÆSÉä +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ SÉÉ±ÉÚ  xÉ´½þiÉä ;

+ÉÊhÉ VªÉÉ+lÉÔ, ªÉÉiÉ ªÉÉ{ÉÖfäø Ênù±Éä±ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÆºÉÉ`öÒ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ {ÉÉ®únù¶ÉÇEò, EòÉªÉÇIÉ¨É
´É ºÉ¨ÉªÉÉäÊSÉiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉEòÊ®úiÉÉ +ÉÊhÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhÉÉªÉÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆ̈ ÉvªÉä ´É +Ê¦ÉùEò®úhÉÉÆ̈ ÉvªÉä
+ÉÊhÉ <iÉ®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉÆ̈ ÉvªÉä {ÉÉ®únù¶ÉÇEòiÉÉ ´É =kÉ®únùÉÊªÉi´É +ÉhÉhªÉÉºÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ´É iÉnùÉxÉÖ¹ÉÆÊMÉEò
¤ÉÉ¤ÉÓEòÊ®úiÉÉ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ BEò ºÉ´ÉÇºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉEò EòÉªÉnùÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉSªÉÉ ®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉÆxÉÒ iÉÉiEòÉ³ý EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ
Eò®úhÉä VÉÒ¨ÉÖ³äý +É´É¶ªÉEò ´½þÉ´Éä +¶ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉiÉÒ +ÎºiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±ªÉÉ¤Éqù±É iªÉÉÆSÉÒ JÉÉjÉÒ {É]õ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ ; +ÉÊhÉ, ¨½þhÉÚxÉ,
iªÉÉÆxÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 28 BÊ|É±É 2015 ®úÉäVÉÒ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ½þCEò +vªÉÉnäù¶É, 2015 |ÉJªÉÉÊ{ÉiÉ Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ ;

2015 SÉÉ
¨É½þÉ. +vªÉÉ.

5.

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú

´É¹ÉÇ 1, +ÆEòú 32(3)] ¶ÉÖGò´ÉÉ®, +ÉìMÉº]õ 21, 2015/¸ÉÉ´ÉhÉ 30, ¶ÉEäò 1937 [{ÉÞ¹`ä 11,  ËEò¨ÉiÉ : ¯û{ÉªÉä  23.00

+ºÉÉvÉÉ®úhÉ Gò¨ÉÉÆEòú 52

|ÉÉÊvÉEÞòiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä +ÊvÉÊxÉªÉ¨É ´É ®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉÆxÉÒ |ÉJªÉÉÊ{ÉiÉ Eäò±Éä±Éä +vªÉÉnäù¶É ´É Eäò±Éä±Éä Ê´ÉÊxÉªÉ¨É.

+xÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ

ºÉxÉ 2015 SÉÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò 31.----¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ {ÉÉ®únù¶ÉÇEò, EòÉªÉÇIÉ¨É ´É ºÉ¨ÉªÉÉäÊSÉiÉ
±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉEòÊ®úiÉÉ +ÉÊhÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ´É iÉnùÉxÉÖ¹ÉÆÊMÉEò ¤ÉÉ¤ÉÓEòÊ®úiÉÉ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É. . .

ÊnùxÉÉÆEò 19 +ÉìMÉº]õ 2015 ®úÉäVÉÒ  ̈ ÉÉxÉxÉÒªÉ ®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉÆxÉÒ ºÉÆ̈ ÉiÉÒ Ênù±Éä±ÉÉ ̈ É½þÉ®úÉ¹]Åõ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÉ {ÉÖføÒ±É +ÊvÉÊxÉªÉ¨É ̈ ÉÉÊ½þiÉÒºÉÉ`öÒ, ªÉÉuùÉ®äú, |ÉÊºÉrù
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ.

b÷Éì. ¨ÉÆMÉ±ÉÉ `öÉå¤É®äú,
|É¦ÉÉ®úÒ |ÉÉ°ü{ÉEòÉ®ú-ÊxÉ-ºÉ½þºÉÊSÉ´É,

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ,
Ê´ÉÊvÉ ´É xªÉÉªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ.

——————

RNI  No. MAHBIL /2009/35530

{ÉÞ¹ ä̀ö
1--11
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¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú, +ÉìMÉº]õ 21, 2015/¸ÉÉ´ÉhÉ 30, ¶ÉEäò 19372

+ÉÊhÉ, VªÉÉ+lÉÔ, =CiÉ +vªÉÉnäù¶ÉÉSÉä ®úÉVªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉiÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®ú Eò®úhÉä <¹]õ +É½äþ ; iªÉÉ+lÉÔ,
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ MÉhÉ®úÉVªÉÉSªÉÉ ºÉ½þÉºÉ¹]õÉ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ, ªÉÉuùÉ®äú, {ÉÖføÒ±É +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ :—

1. (1) ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉºÉ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 2015, +ºÉä ¨½þhÉÉ´Éä.

(2) iÉÉä, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉÉºÉ ±ÉÉMÉÚ +ºÉä±É.

(3) iÉÉä, ÊnùxÉÉÆEò 28 BÊ|É±É 2015 ®úÉäVÉÒ +Æ̈ É±ÉÉiÉ +É±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ¨ÉÉxÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

(4) iÉÉä, EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉªÉnäù, ÊxÉªÉ¨É, +ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, +Énäù¶É, ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ +lÉ´ÉÉ +xªÉ EòÉähÉiÉä½þÒ ºÉÆ±ÉäJÉ ªÉÉÆSªÉÉ
iÉ®úiÉÖnùÓxÉÖºÉÉ®ú {ÉÉjÉ ´ªÉCõiÉÓxÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhÉÉªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉÆxÉÉ ±ÉÉMÉÚ +ºÉä±É.

2. ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉiÉ, ºÉÆnù¦ÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú nÖùºÉ®úÉ +lÉÇ +{ÉäÊIÉiÉ xÉºÉä±É iÉ®ú,---

(Eò) “ ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ” ËEò´ÉÉ “ +ÉªÉÖCiÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, Eò±É¨É 13 SªÉÉ {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (2) +x´ÉªÉä
ÊxÉªÉÖCõiÉ Eäò±Éä±ÉÉ ®úÉVªÉ ¨ÉÖJªÉ ºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, ®úÉVªÉ ºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÉªÉÖCiÉ, +ºÉÉ +É½äþ;

(JÉ) “ +ÉªÉÉäMÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, Eò±É¨É 13 SªÉÉ {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (1) +x´ÉªÉä PÉÊ]õiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÉªÉÉäMÉ, +ºÉÉ +É½äþ;

(MÉ) “ ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, Ê¶ÉºiÉ¦ÉÆMÉÊ´É¹ÉªÉEò |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, ÊxÉªÉÆjÉEò
+ÊvÉEòÉ®úÒ, +ºÉÉ +É½äþ;

(PÉ) “ Ê´É¦ÉÉMÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, BJÉÉtÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSÉÉ
Ê´É¦ÉÉMÉ, +ºÉÉ +É½äþ;

(Ró) “ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, VªÉÉxÉä {ÉÉjÉ ´ªÉCõiÉÒ±ÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ +ºÉÉ
+ÊvÉEòÉ®úÒ, +ºÉÉ +É½äþ;

(SÉ) “ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ÉªÉÖCiÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ VÉ¨ÉÒxÉ ¨É½þºÉÚ±É ºÉÆÊ½þiÉÉ, 1966 ªÉÉSªÉÉ Eò±É¨É 6
+x´ÉªÉä ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ÊxÉªÉÖCõiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ +ÉªÉÖCiÉ, +ºÉÉ +É½äþ ;

(Uô) “ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ {ÉÉjÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ´ªÉCõiÉÒ, +ºÉÉ +É½äþ
+ÉÊhÉ iªÉÉ¨ÉvªÉä EòÉähÉiªÉÉ½þÒ EòÉªÉnäù¶ÉÒ®ú ´ªÉCõiÉÒSÉÉ½þÒ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉä ;

(VÉ) “ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, Eò±É¨É 8 SªÉÉ {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (1) +x´ÉªÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉxÉä ÊxÉªÉÖCõiÉ Eäò±Éä±ÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, +ºÉÉ +É½äþ ;

(ZÉ) “ ¶ÉÉºÉxÉ ” ËEò´ÉÉ “ ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ, +ºÉÉ +É½ä þ;

(\É) “ ºlÉÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, EòÉªÉtÉuùÉ®äú PÉÊ]õiÉ Eäò±Éä±Éä EòÉähÉiÉä½þÒ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ,
xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, xÉMÉ®ú{ÉÆSÉÉªÉiÉ, +ÉètÉäÊMÉEò ´ÉºÉÉ½þiÉ, ÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ´É
OÉÉ¨É{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÊhÉ <iÉ®ú ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ, +ºÉÉ +É½äþ ; +ÉÊhÉ iªÉÉ¨ÉvªÉä, Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉä ËEò´ÉÉ
<iÉ®ú ºÉÉÆÊ´ÉÊvÉEò ËEò´ÉÉ +ºÉÉÆÊ´ÉÊvÉEò ºÉÆºlÉÉ ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉä;

(]õ) “ Ê´ÉÊ½þiÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉJÉÉ±ÉÒ Eäò±Éä±ªÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆuùÉ®äú Ê´ÉÊ½þiÉ Eäò±Éä±Éä, +ºÉÉ +É½äþ;

(`öö) “ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ,----

(Eò) ¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ Ê´É¦ÉÉMÉ ËEò´ÉÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉä;

(JÉ) (BEò) ®úÉVªÉÉ¨ÉvªÉä, ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉÉuùÉ®äú ËEò´ÉÉ iªÉÉ+x´ÉªÉä ;

(nùÉäxÉ) ®úÉVªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä Eäò±Éä±ªÉÉ <iÉ®ú EòÉähÉiªÉÉ½þÒ EòÉªÉtÉuùÉ®äú ;

(iÉÒxÉ) ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä EòÉfø±Éä±ªÉÉ +ÊvÉºÉÚSÉxÉäuùÉ®äú,

ºlÉÉ{ÉxÉ ËEò´ÉÉ PÉÊ]õiÉ Eäò±Éä±ÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ ËEò´ÉÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ ËEò´ÉÉ ÊxÉEòÉªÉ ËEò´ÉÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý ËEò´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉ ËEò´ÉÉ BJÉÉnäù ºlÉÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, +ºÉÉ +É½äþ ;

ºÉÆÊIÉ{iÉ xÉÉ´É,
´ªÉÉ{iÉÒ, |ÉÉ®Æú¦É ´É

|ÉªÉÖCiÉÒ.

´ªÉÉJªÉÉ.

1966 SÉÉ
¨É½þÉ. 41.
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(MÉ) +ÉÊhÉ iªÉÉ¨ÉvªÉä,---

(BEò) ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSÉÒ ¨ÉÉ±ÉEòÒ, ÊxÉªÉÆjÉhÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ËEò´ÉÉ iªÉÉxÉä Ê´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eäò±Éä±ÉÒ ºÉÆºlÉÉ,
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ, ¶ÉÉºÉEòÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ ËEò´ÉÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ; ËEò´ÉÉ

(nùÉäxÉ) ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þÉªªÉ Ê¨É³ýhÉÉ®úÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ +¶ÉÉºÉEòÒªÉ ºÉÆPÉ]õxÉÉ,
ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉä;

(b÷) “ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, Eò±É¨É 3 +x´ÉªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉEòbÚ÷xÉ +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É +¶ÉÉ ºÉä́ ÉÉ, +ºÉÉ +É½äþ;

(fø) “ ºÉä́ ÉÉ ½þCEò ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉEòbÚ÷xÉ ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ
ªÉä<Ç±É +¶ÉÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒSÉÉ ½þCEò, +ºÉÉ +É½äþ ;

(hÉ) “ ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉxÉä Eò±É¨É 8 SªÉÉ
{ÉÉä]õ-Eò±É¨É (2) +x´ÉªÉä ÊxÉªÉÖCiÉ Eäò±Éä±ÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, +ºÉÉ +É½äþ ;

({É) “ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, VªÉÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ +ÉiÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉxÉä
BJÉÉtÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒ±ÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ tÉ´ÉªÉÉSÉÒ +É½äþ +¶ÉÒ Eò±É¨É 3 +x´ÉªÉä +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ,
+ºÉÉ +É½äþ.

3. (1) |ÉiªÉäEò ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, ªÉÉ +ÊvÉùÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ |ÉÉ®Æú¦ÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ iÉÒxÉ ¨ÉÊ½þxªÉÉÆSªÉÉ
EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ, +ÉÊhÉ iªÉÉxÉÆiÉ®ú ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ, iÉä {ÉÖ®ú́ ÉÒiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, |ÉlÉ¨É
´É ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ +ÉÊhÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉJÉÉ±ÉÒ +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ Eò®úÒ±É.

(2) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, iªÉÉxÉä {ÉÖ®ú́ ÉÉ´ÉªÉÉSªÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉÆSÉÒ ºÉÚSÉÒ, iÉºÉäSÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ, Ê´ÉÊ½þiÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ
ËEò´ÉÉ ¶ÉÖ±Eò, EòÉähÉiÉä½þÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ +ÉÊhÉ ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ
ªÉÉÆSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¡ò±ÉEòÉ´É®ú +ÉÊhÉ iÉºÉäSÉ iªÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiÉºlÉ³ýÉ´É®ú ËEò´ÉÉ {ÉÉä]Çõ±É´É®ú, EòÉähÉiÉä½þÒ
+ºÉ±ªÉÉºÉ, |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úÒ±É ËEò´ÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úÒ±É.

4. (1) |ÉiªÉäEò {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒºÉ, EòÉªÉnäù¶ÉÒ®ú, iÉÉÆÊjÉEò ´É +ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉªÉÇiÉäSªÉÉ +vÉÒxÉ ®úÉ½ÚþxÉ,
ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ +ÉiÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ ½þCEò +ºÉä±É.

(2) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSÉÉ |ÉiªÉäEò {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòÉªÉnäù¶ÉÒ®ú, iÉÉÆÊjÉEò ´É +ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉªÉÇiÉäSªÉÉ
+vÉÒxÉ ®úÉ½ÚþxÉ, ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ +ÉiÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒ±ÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näù<Ç±É :

{É®ÆúiÉÖ, ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä xÉèºÉÌMÉEò +É{ÉkÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ, Ê´ÉÊ½þiÉ Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä ÊxÉªÉiÉ
EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ ´ÉÉfø´ÉiÉÉ ªÉä<Ç±É.

5. (1) ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒºÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ +VÉÇ Eò®úiÉÉ
ªÉä<Ç±É. +VÉÇ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉSÉÒ ®úÒiÉºÉ®ú {ÉÉäSÉ näùhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +ÉÊhÉ +VÉÇnùÉ®úÉºÉ, +ºÉÉ +VÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉÒ EòÉføhªÉÉºÉÉ`öÒ ÊxÉªÉiÉ
Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùºÉ½þ, +ºÉÉ +VÉÇ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò +ÉÊhÉ Ê`öEòÉhÉ, Ê´ÉÊ¶É¹]õ +VÉÇ Gò¨ÉÉÆEò, ±ÉäJÉÒ ËEò´ÉÉ
<±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ºÉÉvÉxÉÉÆ̈ ÉÉ¡ÇòiÉ, Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É. ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ +ºÉ±Éä±ÉÉ
+É´É¶ªÉEò iÉÉä +VÉÇ, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ ËEò´ÉÉ +VÉÇ º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉºÉ ÊVÉ±ÉÉ ªÉlÉÉäÊSÉiÉ®úÒiªÉÉ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eäò±Éä
+ºÉä±É +¶ÉÉ BJÉÉtÉ ´ªÉCiÉÒ±ÉÉ VªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ Ê¨É³ýÉ±ÉÉ +ºÉä±É iªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ¨ÉÉäVÉ±ÉÒ VÉÉ<Ç±É.

(2) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (1) +x´ÉªÉä +VÉÇ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉ´É®ú ÊxÉªÉiÉEòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ BEòiÉ® úlÉä]õ
±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näù<Ç±É ËEò´ÉÉ iÉÒ ºÉä́ ÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úÒ±É ËEò´ÉÉ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä ±ÉäJÉÒ xÉ¨ÉÚnù Eò°üxÉ +VÉÇ ¡äò]õÉ³ýÒ±É.
{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, +VÉÇnùÉ®úÉ±ÉÉ, iªÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉÊ´É¯ûrù +{ÉÒ±É Eò®úhªÉÉSÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ +ÉÊhÉ VªÉÉSªÉÉEòbä÷ {ÉÊ½þ±Éä
+{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É iªÉÉ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉä xÉÉ´É ´É {ÉnùxÉÉ¨É, iªÉÉSªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ {ÉkªÉÉºÉ½, þ±ÉäJÉÒ
Eò³ý́ ÉÒ±É.

6. (1) EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉÆºÉÉ ö̀Ò +VÉÇ Eäò±Éä±ªÉÉ |ÉiªÉäEò {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒ±ÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉEòbÚ÷xÉ
BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ +VÉÇ Gò¨ÉÉÆEò näùhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É, VÉähÉäEò°üxÉ VÉälÉä +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ +ºÉä±É iÉälÉä, iÉÉä +É{É±ªÉÉ
+VÉÉÇSªÉÉ ÎºlÉiÉÒSÉÒ, +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ {ÉÉ½þhÉÒ Eò°ü ¶ÉEäò±É.

±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ,
{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ
+ÊvÉEòÉ®úÒ, +{ÉÒ±É
|ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ +ÉÊhÉ
ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ
+ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ Eò®úhÉä.

ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ
±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ
Eò®úhªÉÉSÉÉ ½þCEò.

ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ
±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä.

+VÉÉÇSªÉÉ ÎºlÉiÉÒSÉÒ
{ÉÉ½þhÉÒ.
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(2) |ÉiªÉäEò ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, VÉälÉä +¶ÉÒ +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ +ºÉä±É iÉälÉä, ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉÆSªÉÉ
ºÉ´ÉÇ +VÉÉÈSÉÒ ÎºlÉiÉÒ +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ +tªÉÉ´ÉiÉ `äö´ÉhªÉÉºÉ EòiÉḈ ªÉ¤Érù +ºÉä±É.

7. ¶ÉÉºÉxÉ, ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉºÉÉ`öÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ
ºÉ´ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉÆxÉÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ´É |Éä®úhÉÉ näù<Ç±É.

8. (1) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, Ê´ÉÊ½þiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +¶ÉÒ ªÉlÉÉäÊSÉiÉ EòÉªÉÇ{ÉrùùiÉÒ +xÉÖºÉ¯ûxÉ, ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉÆºÉÉ ö̀ÒSÉÉ
{ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÓSÉÉ +VÉÇ ¡äò]õÉ³ý±ªÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉºÉ Ê´É±ÉÆ¤É Eäò±ªÉÉSªÉÉ Ê´É°ürù ÊiÉxÉä nùÉJÉ±É Eäò±Éä±ªÉÉ
+Ê{É±ÉÉSÉÒ ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ ÊxÉhÉÇªÉ näùhªÉÉºÉÉ`öÒ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ¨½þhÉÚxÉ EòÉªÉÇ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ
{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ nùVÉÉÇ{ÉäIÉÉ ´ÉÊ®ú¹`öö nùVÉÉÇ +ºÉ±Éä±ªÉÉ, MÉ]õ “¤É” nùVÉÉÇSªÉÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉEòIÉ nùVÉÉÇSªÉÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉSÉÒ ÊxÉªÉÖCiÉÒ Eò®úÒ±É.

(2) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉÊ´É¯ûrù BJÉÉtÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒxÉää iÉºÉäSÉ
{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉxÉä nùÉJÉ±É Eäò±Éä±ªÉÉ +Ê{É±ÉÉSÉÒ ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ ÊxÉhÉÇªÉ näùhªÉÉºÉÉ`öÒ  ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É
|ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ¨½þhÉÚxÉ EòÉªÉÇ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ nùVÉÉÇ{ÉäIÉÉ ´ÉÊ®ú¹`öö nùVÉÉÇ +ºÉ±Éä±ªÉÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSÉÒ
ÊxÉªÉÖCiÉÒ Eò®úÒ±É.

9. (1) Eò±É¨É 5 SªÉÉ {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (2) +x´ÉªÉä ÊVÉSÉÉ +VÉÇ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉiÉ +É±ÉÉ +ºÉä±É ËEò´ÉÉ ÊVÉ±ÉÉ
ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ +ÉiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ Ênù±ÉÒ xÉºÉä±É +¶ÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ {ÉÉjÉ ´ªÉCõiÉÒºÉ, +VÉÇ ¡äò]õÉ³ý±ªÉÉSÉÉ +Énäù¶É
Ê¨É³ýÉ±ªÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ iÉÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ |ÉlÉ¨É
+{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É :

{É®ÆúiÉÖ, VÉ®ú +{ÉÒ±ÉEòiªÉÉÇ±ÉÉ iªÉÉ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É xÉ Eò®úhªÉÉºÉ {ÉÖ®äúºÉä EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É
|ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ {É]õ±ÉÒ iÉ®ú, iªÉÉºÉ, +{É´ÉÉnùÉi¨ÉEò |ÉEò®úhÉÒ, VÉÉºiÉÒiÉ VÉÉºiÉ xÉ´´Énù Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒºÉ
+vÉÒxÉ ®úÉ½ÚþxÉ, iÉÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆSÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®únäùJÉÒ±É, +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eò°üxÉ PÉäiÉÉ ªÉä<Ç±É.

(2) |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉºÉ, iÉÉä +É{É±ªÉÉ +Énäù¶ÉÉiÉ Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ Eò®úÒ±É +¶ÉÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäù{ÉäIÉÉ
+ÊvÉEò xÉºÉ±Éä±ªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCõiÉÒ±ÉÉ ºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉºÉÉ`ööÒ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ ÊxÉnäù¶É näùiÉÉ ªÉä<Ç±É
ËEò´ÉÉ iªÉÉºÉ +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eäò±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ iÉÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä
±ÉäJÉÒ xÉ¨ÉÚnù Eò°üxÉ +{ÉÒ±É ¡äò]õÉ³ýiÉÉ ªÉä<Ç±É :

{É®ÆúiÉÖ, +Ê{É±ÉÉ´É®ú ÊxÉhÉÇªÉ näùhªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ,+{ÉÒ±ÉEòiªÉÉÇ±ÉÉ iÉºÉäSÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ
ËEò´ÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉºÉÉ`öÒ ªÉlÉÉäÊSÉiÉ®úÒiªÉÉ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ iªÉÉSªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ nÖùªªÉ¨É +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ, +É{É±Éä ¨½þhÉhÉä
¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ näù<Ç±É.

(3) +{ÉÒ±ÉEòiªÉÉÇºÉ, VªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉÉ +Énäù¶É Ê¨É³ýÉ±ÉÉ +ºÉä±É iªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ
iÉÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ ËEò´ÉÉ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ +Énäù¶É Ê¨É³ýÉ±ÉÉ xÉºÉä±É
iªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ, {ÉÊ½þ±Éä +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eäò±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ {ÉÆSÉäSÉÉ³ýÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÆiÉ®ú ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷,
|ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉÊ´É¯ûrù nÖùºÉ®äú +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É :

{É®ÆúiÉÖ, +{ÉÒ±ÉEòiªÉÉÇ±ÉÉ iªÉÉ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É xÉ Eò®úhªÉÉºÉ {ÉÖ®äúºÉä EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É
|ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ {É]õ±ÉÒ iÉ®ú, iªÉÉºÉ, +{É´ÉÉnùÉi¨ÉEò |ÉEò®úhÉÒ, VÉÉºiÉÒiÉ VÉÉºiÉ xÉ´´Énù Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒºÉ
+vÉÒxÉ ®úÉ½ÚþxÉ, iÉÒºÉ Ênù́ ÉºÉÉÆSÉÉ ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, {ÉÆSÉäSÉÉ³ýÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆSÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®únäùJÉÒ±É, +{ÉÒ±É
nùÉJÉ±É Eò°üxÉ PÉäiÉÉ ªÉä<Ç±É.

(4) ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉºÉ, iÉÉä +É{É±ªÉÉ +Énäù¶ÉÉiÉ Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ Eò®úÒ±É +¶ÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ
+{ÉÒ±ÉEòiªÉÉÇ±ÉÉ ºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉºÉÉ`öÒ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ ÊxÉnäù¶É näùiÉÉ ªÉä<Ç±É ËEò´ÉÉ iªÉÉºÉ iÉä +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É
Eäò±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ {ÉÆSÉäSÉÉ³ýÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ +¶ÉÉ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä ±ÉäJÉÒ xÉ¨ÉÚnù Eò°üxÉ
+{ÉÒ±É ¡äò]õÉ³ýiÉÉ ªÉä<Ç±É :

±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉºÉÉ`öÒ
¨ÉÉÊ½þiÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ

´ÉÉ{É®ú Eò®úhÉä.

+{ÉÒ±É
|ÉÉÊvÉEòÉªÉÉÆSÉÒ

ÊxÉªÉÖCiÉÒ.

+{ÉÒ±É.
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{É®ÆúiÉÖ, EòÉähÉiÉÉ½þÒ +Énäù¶É EòÉføhªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ, ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ, +{ÉÒ±ÉEòiªÉÉÇ±ÉÉ iÉºÉäSÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ ËEò´ÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉºÉÉ`öÒ ªÉlÉÉäÊSÉiÉ®úÒiªÉÉ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ iªÉÉSªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ nÖùªªÉ¨É +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ,
+É{É±Éä ¨½þhÉhÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ näù<Ç±É.

(5) ªÉÉ Eò±É¨ÉÉ+x´ÉªÉä +Ê{É±ÉÉ´É®ú ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úiÉÉxÉÉ, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ +ÉÊhÉ ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ
ªÉÉÆxÉÉ {ÉÖføÒ±É ¤ÉÉ¤ÉÓSªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉiÉ, Ênù´ÉÉhÉÒ |ÉÊGòªÉÉ ºÉÆÊ½þiÉÉ, 1908 +x´ÉªÉä BJÉÉtÉ nùÉ´ªÉÉSÉÒ xªÉÉªÉSÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úiÉÉxÉÉ
Ênù´ÉÉhÉÒ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉEòbä÷ VÉä +ÊvÉEòÉ®ú ÊxÉÊ½þiÉ +ºÉiÉÉiÉ iÉäSÉ +ÊvÉEòÉ®ú +ºÉiÉÒ±É :---

(Eò) nùºiÉBä́ ÉVÉ ËEò´ÉÉ +Ê¦É±ÉäJÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉºÉ ¡ò¨ÉÉḈ ÉhÉä ´É iªÉÉSÉÒ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ Eò®úhÉä ;

(JÉ) ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒºÉÉ`öÒ ºÉ¨ÉxºÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä ; +ÉÊhÉ

(MÉ) Ê´ÉÊ½þiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +¶ÉÒ <iÉ®ú EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¤ÉÉ¤É.

10. (1)(Eò) VÉ®ú {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉxÉä, {ÉÖ®äú¶ÉÉ ´É ´ÉÉVÉ´ÉÒ EòÉ®úhÉÉÊ¶É´ÉÉªÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉiÉ EòºÉÚ®ú
Eäò±ÉÒ +É½äþ, +ºÉä |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉä ¨ÉiÉ ZÉÉ±Éä +ºÉä±É iÉ®ú, iÉÉä iªÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú, {ÉÉSÉ¶Éä
¯û{ÉªÉÉÆ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xÉºÉä±É {É®ÆúiÉÖ {ÉÉSÉ ½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉÉÆ{ÉªÉÈiÉ +ºÉÚ ¶ÉEäò±É B´ÉføÒ, ËEò´ÉÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉÒ±É
+ÊvÉºÉÚSÉxÉäuùÉ®äú ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úÒ±É +¶ÉÉ ®úEò¨ÉäB´ÉføÒ, ¶ÉÉºiÉÒ ±ÉÉnùÒ±É.

(JÉ) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉxÉä, {ÉÖ®äú¶ÉÉ ´É ´ÉÉVÉ´ÉÒ EòÉ®úhÉÉÊ¶É´ÉÉªÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ +ÉiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ
näùhªÉÉiÉ EòºÉÚ®ú Eäò±ÉÒ +É½äþ, +ºÉä ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉänäùJÉÒ±É ¨ÉiÉ ZÉÉ±Éä +ºÉä±É iÉ®ú, iªÉÉºÉ, EòÉ®úhÉä ±ÉäJÉÒ
xÉ¨ÉÚnù Eò°üxÉ, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉxÉä ±ÉÉnù±Éä±ÉÒ ¶ÉÉºiÉÒ EòÉªÉ¨É ä̀ö´ÉiÉÉ ªÉä<Ç±É ËEò´ÉÉ iªÉÉiÉ ¤Énù±É Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É :

{É®ÆúiÉÖ, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¶ÉÉºiÉÒ
±ÉÉnùhªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ, iªÉÉ±ÉÉ +É{É±Éä ¨½þhÉhÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ´ÉÉVÉ´ÉÒ ºÉÆvÉÒ näù<Ç±É.

(2) |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉxÉä, EòÉähÉiªÉÉ½þÒ {ÉÖ®äú¶ÉÉ ´É ´ÉÉVÉ´ÉÒ EòÉ®úhÉÉÊ¶É´ÉÉªÉ Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ
+Ê{É±ÉÉ´É®ú ÊxÉhÉÇªÉ näùhªÉÉiÉ ´ÉÉ®Æú́ ÉÉ®ú EòºÉÚ®ú Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ ËEò´ÉÉ SÉÚEò Eò®úhÉÉªÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ ´ÉÉSÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ
MÉè®ú́ ÉÉVÉ´ÉÒ |ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ +ºÉä ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉSÉä ËEò´ÉÉ +ÉªÉÖCiÉÉSÉä ¨ÉiÉ ZÉÉ±Éä +ºÉä±É iÉä́ ½þÉ, iÉÉä, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É
|ÉÉÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú, {ÉÉSÉ¶Éä ¯û{ÉªÉÉÆ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xÉºÉä±É {É®ÆúiÉÖ {ÉÉSÉ ½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉÉÆ{ÉªÉÈiÉ +ºÉÚ ¶ÉEäò±É B´ÉføÒ, ËEò´ÉÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉÒ±É +ÊvÉºÉÚSÉxÉäuùÉ®äú ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úÒ±É +¶ÉÉ ®úEò¨ÉäB´ÉføÒ, ¶ÉÉºiÉÒ ±ÉÉnùÒ±É :

{É®ÆúiÉÖ, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¶ÉÉºiÉÒ ±ÉÉnùhªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ, iªÉÉ±ÉÉ +É{É±Éä ¨½þhÉhÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ´ÉÉVÉ´ÉÒ
ºÉÆvÉÒ näùhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

11. ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ +ÉªÉÉäMÉ, ±ÉÉnùhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ ¶ÉÉºiÉÒSªÉÉ ®úEò¨Éä¤Éqù±É {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉºÉ iÉºÉäSÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉºÉ ±ÉäJÉÒ Eò³ý́ ÉÒ±É. {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ
+ÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ, +ºÉä Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ +É±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ iÉÒºÉ Ênù́ ÉºÉÉÆSªÉÉ
EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ, ¶ÉÉºiÉÒSªÉÉ ®úEò¨ÉäSÉÉ ¦É®úhÉÉ Eò®úÒ±É ´É +ºÉä Eò®úhªÉÉiÉ EòºÉÚ®ú Eäò±ªÉÉºÉ, ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ
{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ ´ÉäiÉxÉÉiÉÚxÉ ¶ÉÉºiÉÒSÉÒ ®úCEò¨É ´ÉºÉÚ±É
Eò®úÒ±É.

12. (1) ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉxÉä ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉ¨ÉvªÉä ´ÉÉ®Æú́ ÉÉ®ú Eäò±Éä±ªÉÉ
EòºÉÖ®úÒ¤Éqù±É +lÉ´ÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉ¨ÉvªÉä ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú Eäò±Éä±ªÉÉ Ê´É±ÉÆ¤ÉÉ¤Éqù±É iÉºÉäSÉ, +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉÆSªÉÉ ÊxÉnäù¶ÉÉÆSÉä
+xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú Eäò±Éä±ªÉÉ EòºÉÖ®úÒ¤Éqù±É, ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, {ÉÆvÉ®úÉ
Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ +¶ÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú iªÉÉSªÉÉ Ê´É¯ûrù Ê¶ÉºiÉ¦ÉÆMÉÉSÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç EòÉ ºÉÖ°ü
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä>ð xÉªÉä, ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ EòÉ®úhÉä nùÉJÉ´ÉÉ xÉÉä]õÒºÉ ¤ÉVÉÉ´ÉÒ±É. ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ, iªÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉÊ´É¯ûrùù
±ÉÉMÉÚ +ºÉ±Éä±ªÉÉ ´ÉiÉÇhÉÚEò ´É Ê¶ÉºiÉ¦ÉÆMÉÊ´É¹ÉªÉEò ÊxÉªÉ¨ÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ +¶ÉÒ Ê¶ÉºiÉ¦ÉÆMÉÉSÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç ºÉÖ°ü Eò®úÒ±É.

(2) VªÉÉSªÉÉÊ´É¯ûrù +¶ÉÒ xÉÉä]õÒºÉ EòÉføhªÉÉiÉ +É±ÉÒ +ºÉä±É iªÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉºÉ, +¶ÉÒ xÉÉä]õÒºÉ
Ê¨É³ýÉ±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ {ÉÆvÉ®úÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ +Ê¦É´ÉänùxÉ ºÉÉnù®ú

¶ÉÉºiÉÒ.

¶ÉÉºiÉÒ ´ÉºÉÖ±ÉÒSÉÒ
EòÉªÉÇ{ÉrùùiÉÒ.

´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú Eäò±ªÉÉ
VÉÉhÉÉªÉÉ
EòºÉÖ®úÒ¤Éqù±É
{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú
VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ
Eò®úhªÉÉSÉÒ
EòÉªÉÇ{ÉrùùiÉÒ.
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Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É. Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ +ºÉä EòÉähÉiÉä½þÒ +Ê¦É´ÉänùxÉ xÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ
|ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ JÉÖ±ÉÉºÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò xÉ ´ÉÉ]õ±ªÉÉºÉ, ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÇhÉÚEò ´É
Ê¶ÉºiÉ¦ÉÆMÉÊ´É¹ÉªÉEò ÊxÉªÉ¨ÉÉÆ̈ ÉvªÉä xÉ¨ÉÚnù Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ SÉÉèEò¶ÉÒ ºÉÖ°ü Eò®úÒ±É :

{É®ÆúiÉÖ, ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉºÉ iªÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ {ÉÖ¹]õ¬lÉÇ ´ÉÉVÉ´ÉÒ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉÒªÉ EòÉ®úhÉä
+ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnùºÉÚxÉ +É±Éä, +ÉÊhÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCõiÉÒ±ÉÉ ºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉiÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ Ê´É±ÉÆ¤É ½þÉ iªÉÉSªÉÉ¨ÉÖ³äý xÉ´½äþ iÉ®ú, +xªÉ
{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ¨ÉÖ³äý ZÉÉ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ +¶ÉÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÉÇ|ÉiÉ iÉÉä +É±ÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú, ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉxÉä iªÉÉ
{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉÊ´É¯ûrùùSÉÒ xÉÉä]õÒºÉ ¨ÉÉMÉä PÉähÉä Ê´ÉÊvÉºÉÆ̈ ÉiÉ +ºÉä±É.

(3) ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉ+x´ÉªÉä +¶ÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úiÉÉxÉÉ, ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ,
iªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ +Énäù¶É näùhªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ xÉèºÉÌMÉEò xªÉÉªÉ iÉk´ÉÉÆSÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úÒ±É +ÉÊhÉ iÉÉä, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ, +É{É±Éä
¨½þhÉhÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ´ÉÉVÉ´ÉÒ ºÉÆvÉÒ näù<Ç±É.

13. (1) ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÆEòÊ®úiÉÉ “¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÉªÉÉäMÉ” ªÉÉ
xÉÉ´ÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉ±ÉÉ VÉÉhÉÉ®úÉ BEò +ÉªÉÉäMÉ, ®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉÒ±É +ÊvÉºÉÚSÉxÉäuùÉ®äú PÉÊ]õiÉ Eò®úÒ±É :

{É®ÆúiÉÖ, ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ +ÉªÉÉäMÉ PÉÊ]õiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç{ÉªÉÈiÉ, ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ, ®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉÒ±É +ÊvÉºÉÚSÉxÉäuùÉ®äú,
+ÉªÉÉäMÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ´É EòÉªÉæ, |ÉiªÉäEò ¨É½þºÉÖ±ÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ÉªÉÖCiÉÉEòbä÷ ËEò´ÉÉ <iÉ®ú EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ ºÉÉä{ÉÊ´ÉiÉÉ ªÉäiÉÒ±É.

(2) ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÉªÉÉäMÉ {ÉÖføÒ±É ´ªÉCõiÉÒÆSÉÉ Ê¨É³ÚýxÉ ¤ÉxÉ±Éä±ÉÉ +ºÉä±É :----

(Eò) ®úÉVªÉ ¨ÉÖJªÉ ºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÉªÉÖCiÉ, VªÉÉSÉÒ +ÊvÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨ÉÖÆ¤É<Ç ¶É½þ®ú ÊVÉ±½þÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖÆ¤É<Ç ={ÉxÉMÉ®ú
ÊVÉ±½þÉ ªÉÉÆ{ÉÖ®úiÉÒ +ºÉä±É; +ÉÊhÉ

(JÉ) ¨ÉÖÆ¤É<Ç ¶É½þ®ú ÊVÉ±½þÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖÆ¤É<Ç ={ÉxÉMÉ®ú ÊVÉ±½þÉ ªÉÉÆSÉä IÉäjÉ ´ÉMÉ³ÚýxÉ |ÉiªÉäEò ¨É½þºÉÖ±ÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉºÉÉ`ööÒ
BEò ®úÉVªÉ ºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÉªÉÖCiÉ, VªÉÉSÉÒ +ÊvÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨É½þºÉÖ±ÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉ{ÉÖ®úiÉÒ +ºÉä±É.

(3) ®úÉVªÉ{ÉÉ±É, {ÉÖføÒ±É ´ªÉCõiÉÒÆxÉÒ Ê¨É³ÚýxÉ ¤ÉxÉ±Éä±ªÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ Ê¶É¡òÉ®ú¶ÉÒxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉSÉÒ +ÉÊhÉ
+ÉªÉÖCiÉÉÆSÉÒ ÊxÉªÉÖCõiÉÒ Eò®úiÉÒ±É :----

(BEò) ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ, VÉä ªÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉä +vªÉIÉ +ºÉiÉÒ±É;

(nùÉäxÉ) Ê´ÉvÉÉxÉºÉ¦ÉäiÉÒ±É Ê´É®úÉävÉÒ {ÉIÉxÉäiÉÉ; +ÉÊhÉ

(iÉÒxÉ) ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjªÉÉÆxÉÒ xÉÉ¨ÉÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉä BEò EìòÊ¤ÉxÉä]õ ¨ÉÆjÉÒ.

º{É¹]õÒEò®úhÉ.----¶ÉÆEòÉÊxÉ®úºÉxÉÉlÉÇ, ªÉÉuùÉ®äú, +ºÉä PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, Ê´ÉvÉÉxÉºÉ¦ÉäiÉÒ±É Ê´É®úÉävÉÒ {ÉIÉxÉäiÉÉ
¨½þhÉÚxÉ BJÉÉtÉ ´ªÉCõiÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùhªÉÉiÉ +É±ÉÒ xÉºÉä±É iªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ, Ê´ÉvÉÉxÉºÉ¦ÉäiÉÒ±É, Ê´É®úÉävÉÒ MÉ]õÉÆ{ÉèEòÒ ºÉ´ÉÉÇiÉ
¨ÉÉä̀ öö¬É MÉ]õÉSªÉÉ xÉäiªÉÉºÉ Ê´É®úÉävÉÒ {ÉIÉxÉäiÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉxÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

(4) +ÉªÉÉäMÉÉSªÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉä ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ +vÉÒIÉhÉ, ÊxÉnäù¶ÉxÉ ´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉEòbä÷ ÊxÉÊ½þiÉ
+ºÉä±É VªÉÉºÉ +ÉªÉÖCiÉ ºÉ½þÉªªÉ Eò®úiÉÒ±É +ÉÊhÉ iªÉÉºÉ, +ÉªÉÉäMÉÉºÉ ´ÉÉ{É®úiÉÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÒ±É +ºÉä ºÉ´ÉÇ +ÊvÉEòÉ®ú
´ÉÉ{É®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É +ÉÊhÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÒ±É +¶ÉÉ ºÉ´ÉÇ EÞòiÉÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É.

(5) ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ +ÉÊhÉ +ÉªÉÖCiÉ ½äþ, ¶ÉÉºÉxÉ ËEò´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ ªÉÉiÉÒ±É |É¶ÉÉºÉxÉÉSÉä ´ªÉÉ{ÉEò
YÉÉxÉ ´É +xÉÖ¦É´É +ºÉ±Éä±ªÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É |ÉJªÉÉiÉ ´ªÉCõiÉÒ +ºÉiÉÒ±É.

(6) ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ +ÉªÉÖCiÉ ½äþ, ºÉÆºÉnäùSÉä ºÉnùºªÉ ËEò´ÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ®úÉVªÉÉSªÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ºÉnùºªÉ
+ºÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ, ËEò´ÉÉ <iÉ®ú EòÉähÉiÉä½þÒ ±ÉÉ¦É{Énù vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ, ËEò´ÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ®úÉVÉEòÒªÉ {ÉIÉÉ¶ÉÒ ºÉ¤ÉÆÊvÉiÉ
+ºÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ ËEò´ÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ =tÉäMÉvÉÆnùÉ +lÉ´ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ.

(7) +ÉªÉÉäMÉÉSÉä ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ½äþ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç ªÉälÉä +ºÉä±É +ÉÊhÉ +ÉªÉÖCiÉÉÆSÉÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉä |ÉiªÉäEò ¨É½þºÉÖ±ÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆ̈ ÉvªÉä
+ºÉiÉÒ±É.

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ
ºÉä́ ÉÉ½þCEò +ÉªÉÉäMÉ

PÉÊ]õiÉ Eò®úhÉä.
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14. (1) ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ +ÉÊhÉ +ÉªÉÖCiÉ VªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ +É{É+É{É±ÉÒ {Énäù vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ±É iªÉÉ
ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ{ÉªÉÈiÉ +lÉ´ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ´ÉªÉÉSÉÒ {ÉÉºÉ¹]õ ´É¹Éæ {ÉÚhÉÇ ½þÉä<Ç{ÉªÉÈiÉ, ªÉÉÆ{ÉèEòÒ VÉä +MÉÉänù®ú
PÉbä÷±É iÉÉä{ÉªÉÈiÉ, iÉä {Énù vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ±É, +ÉÊhÉ iÉä {ÉÖxÉÌxÉªÉÖCõiÉÒºÉ {ÉÉjÉ +ºÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ.

(2) ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ +ÉªÉÖCiÉ, +É{É±Éä {Énù OÉ½þhÉ Eò®úhªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ, ®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉIÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ
iªÉÉÆxÉÒ ÊxÉªÉÖCõiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ <iÉ®ú EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ´ªÉCõiÉÒSªÉÉ ºÉ¨ÉIÉ, Ê´ÉÊ½þiÉ xÉ¨ÉÖxªÉÉxÉÖºÉÉ®ú, ¶É{ÉlÉ ËEò´ÉÉ |ÉÊiÉYÉÉ PÉäiÉÒ±É ´É
º´ÉÉIÉ®úÒ Eò®úiÉÒ±É.

(3) ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉºÉ ËEò´ÉÉ BJÉÉtÉ +ÉªÉÖCiÉÉºÉ, EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ´Éä³ýÒ, ®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉºÉ =qäù¶ÉÚxÉ +É{É±ªÉÉ ºÉ½þÒÊxÉ¶ÉÒ
+É{É±ªÉÉ {ÉnùÉSÉÉ ±ÉäJÉÒ ®úÉVÉÒxÉÉ¨ÉÉ näùiÉÉ ªÉä<Ç±É.

(4) ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ +ÉªÉÖCiÉÉÆxÉÉ näùªÉ +ºÉ±Éä±Éä ´ÉäiÉxÉ ´É ¦ÉkÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉä́ ÉäSªÉÉ <iÉ®ú +]õÒ
´É ¶ÉiÉÔ ÁÉ, ®úÉVªÉ ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ +ÉªÉÖCiÉÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÖJªÉ ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉÉ +xÉÖGò¨Éä +ºÉ±Éä±Éä ´ÉäiÉxÉ
´É ¦ÉkÉä +ÉÊhÉ ºÉä́ ÉäSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÕ ªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉSÉ +ºÉiÉÒ±É. EòÉähÉiÉä½þÒ ÊxÉ´ÉÞÊkÉ´ÉäiÉxÉÊ´É¹ÉªÉEò ±ÉÉ¦É ËEò´ÉÉ
ºÉä́ ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉxÉÆiÉ®úSÉä <iÉ®ú ±ÉÉ¦É ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉ {ÉnùÉÆ̈ ÉvÉÚxÉ ={ÉÉÌVÉiÉ ½þÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ :

{É®ÆúiÉÖ, ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ BJÉÉnùÉ +ÉªÉÖCiÉ ½þÉ, iªÉÉSªÉÉ ÊxÉªÉÖCõiÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ ËEò´ÉÉ ®úÉVªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ +vÉÒxÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ {ÉÚ́ ÉÔSªÉÉ ºÉä́ ÉäSªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉiÉ, Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ ËEò´ÉÉ VÉJÉ¨É ÊxÉ´ÉÞÊkÉ´ÉäiÉxÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úCõiÉ
+xªÉ ÊxÉ´ÉÞÊkÉ´ÉäiÉxÉ PÉäiÉ +ºÉä±É iÉ®ú, ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ +ÉªÉÖCiÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉSªÉÉ ºÉä́ ÉäSªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉiÉÒ±É ´ÉäiÉxÉÉiÉÚxÉ,
ºÉä́ ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ-={ÉnùÉxÉÉSªÉÉ ®úEò¨ÉäB´Éfäø ÊxÉ´ÉÞÊkÉ´ÉäiÉxÉ ´ÉMÉ³ÚýxÉ +Æ¶É®úÉ¶ÉÒEÞòiÉ ÊxÉ´ÉÞÊkÉ´ÉäiÉxÉÉSÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ ¦ÉÉMÉ ´É <iÉ®ú
º´É°ü{ÉÉiÉÒ±É ºÉä́ ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ-±ÉÉ¦É ªÉÉÆSÉÒ Ê¨É³ÚýxÉ ½þÉähÉÉ®úÒ ÊxÉ´ÉÞÊkÉ´ÉäiÉxÉÉB´ÉføÒ ®úCEò¨É Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É :

{É®ÆúiÉÖ +ÉhÉJÉÒ +ºÉä EòÒ, ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉºÉ ËEò´ÉÉ BJÉÉtÉ +ÉªÉÖCiÉÉºÉ, iªÉÉSªÉÉ ÊxÉªÉÖCiÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ, ¶ÉÉºÉxÉÉ¨ÉvªÉä
ËEò´ÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ EåòpùÒªÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉuùÉ®äú ËEò´ÉÉ ®úÉVªÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉuùÉ®äú ËEò´ÉÉ iÉnÂùx´ÉªÉä ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ýÉiÉ
ËEò´ÉÉ Eåòpù ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ ËEò´ÉÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉ±ÉEòÒSªÉÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉSªÉÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉÉJÉÉ±ÉÒ±É ¶ÉÉºÉEòÒªÉ EÆò{ÉxÉÒiÉ
Eäò±Éä±ªÉÉ +ÉvÉÒSªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ºÉä́ ÉäSªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉiÉÒ±É ºÉä́ ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ±ÉÉ¦É Ê¨É³ýiÉ +ºÉiÉÒ±É iÉ®ú, ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ
+ÉªÉÖCiÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉSªÉÉ ºÉä́ ÉäSªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉiÉÒ±É ´ÉäiÉxÉÉiÉÚxÉ, ºÉä́ ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ-±ÉÉ¦ÉÉ<iÉEòÒ ÊxÉ´ÉÞÊkÉ´ÉäiÉxÉÉSÉÒ ®úCEò¨É Eò¨ÉÒ
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É:

{É®ÆúiÉÖ iÉºÉäSÉ, ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉSÉä ´É +ÉªÉÖCiÉÉÆSÉä ´ÉäiÉxÉ, ¦ÉkÉä ´É ºÉä́ ÉäSªÉÉ <iÉ®ú ¶ÉiÉÔ ªÉÉÆ̈ ÉvªÉä, iªÉÉÆSªÉÉ
ÊxÉªÉÖCõiÉÒxÉÆiÉ®ú, iªÉÉÆxÉÉ +Ê½þiÉEòÉ®úEò `ö®úiÉÒ±É +ºÉä ¤Énù±É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ.

(5) ¶ÉÉºÉxÉ, ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉºÉ ´É +ÉªÉÖCiÉÉÆxÉÉ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉ+x´ÉªÉä iªÉÉÆSÉÒ EòÉªÉæ |É¦ÉÉ´ÉÒ{ÉhÉä {ÉÉ®ú
{ÉÉb÷hªÉÉºÉÉ`ööÒ +É´É¶ªÉEò +ºÉiÉÒ±É <iÉEäò +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉÖ®ú´ÉÒ±É +ÉÊhÉ ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÆºÉÉ`öÒ
ÊxÉªÉÖCõiÉ Eäò±Éä±Éä +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É <iÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÉ näùªÉ +ºÉ±Éä±Éä ´ÉäiÉxÉ ´É ¦ÉkÉä ´É iªÉÉÆSªÉÉ ºÉä́ ÉäSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ,
Ê´ÉÊ½þiÉ Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä +ºÉiÉÒ±É.

15. (1) ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉiÉ EòÉ½þÒ½þÒ +ÆiÉ¦ÉÚÇiÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ, ®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉÆxÉÉ, ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉºÉ ËEò´ÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ
+ÉªÉÖCiÉÉºÉ, VÉ®ú ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ +ÉªÉÖCiÉ,----

(Eò) +¨ÉÖCõiÉ xÉÉnùÉ®ú +ºÉä±É ; ËEò´ÉÉ

(JÉ) ®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä, VªÉÉiÉ xÉèÊiÉEò +vÉ:{ÉiÉxÉÉSÉÉ +ÆiÉ¦ÉÉḈ É +É½äþ +¶ÉÉ BJÉÉtÉ +{É®úÉvÉÉ¤Éqù±É iÉÉä nùÉä¹ÉÒ
`öö®ú±ÉÉ +ºÉä±É ; ËEò´ÉÉ

(MÉ) iÉÉä, iªÉÉSªÉÉ {ÉnùÉ´ÉvÉÒiÉ, iªÉÉSªÉÉ {ÉnùÉSªÉÉ EòiÉḈ ªÉÉǼ ªÉÊiÉÊ®úCõiÉ <iÉ®ú EòÉähÉiÉÒ½þÒ ´ÉäiÉxÉÒ ºÉä́ ÉÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä±É ;
ËEò´ÉÉ

(PÉ) ®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä, ¶ÉÉ®úÒÊ®úEòoù¹]õ¬É ËEò´ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉäSªÉÉ EòÉ®úhÉÉ¨ÉÖ³äý iÉÉä {ÉnùÉ´É® ®úÉ½þhªÉÉºÉ
+ªÉÉäMªÉ ZÉÉ±ÉÉ +ºÉä±É ; ËEò´ÉÉ

(Ró) ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ +ÉªÉÖCiÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉSªÉÉ EòÉªÉÉÈ̈ ÉvªÉä ¤ÉÉvÉÉ {ÉÉä½þÉäSÉä±É +ºÉä iªÉÉSÉä +ÉÌlÉEò ËEò´ÉÉ
<iÉ®ú Ê½þiÉºÉÆ¤ÉÆvÉ +ºÉiÉÒ±É iÉ®ú,

iªÉÉºÉ, +Énäù¶ÉÉuùÉ®äú {ÉnùÉ´É°üxÉ nÚù®ú Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É.

{ÉnùÉ´ÉvÉÒ ´É ºÉä́ ÉäSªÉÉ
¶ÉiÉÔ.

¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉºÉ
ËEò´ÉÉ +ÉªÉÖCiÉÉÆÆxÉÉ
{ÉnùÉ´É°üxÉ nÚù®ú
Eò®úhÉä.
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(2) {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (1) ¨ÉvªÉä EòÉ½þÒ½þÒ +ÆiÉ¦ÉÚÇiÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ, ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆxÉÉ
{ÉnùÉ´É°üxÉ nÚù®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä +ÉÊhÉ +¶ÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉSªÉÉ {ÉÖ¹]õ¬lÉÇSÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ªÉÉÆºÉ½þ, iªÉÉÆxÉÉ {ÉnùÉ´É°üxÉ nÚù®ú
Eò®úhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ +ÉÊhÉ Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ +ºÉhÉÉ®úÉ ÊxÉnæù¶É ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÖÆ¤É<Ç
ªÉälÉÒ±É =SSÉ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉSªÉÉ ¨ÉÖJªÉ xªÉÉªÉ¨ÉÚiÉÕEòbä÷ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉJÉä®úÒVÉ, ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ
+ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆxÉÉ, iªÉÉÆSªÉÉ {ÉnùÉ´É¯ûxÉ nÚù®ú Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.

16. (1) ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ =ÊSÉiÉ +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒSÉÒ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉÒ Eò®úhÉä ´É +ÊvÉEò SÉÉÆMÉ±ªÉÉ ®úÒúiÉÒxÉä
±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉSÉÒ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉÒ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉ±ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ Eò®úhÉä ½äþ, +ÉªÉÉäMÉÉSÉä EòiÉḈ ªÉ +ºÉä±É. ªÉÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, +ÉªÉÉäMÉÉºÉ, {ÉÖføÒ±É MÉÉä¹]õÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É :-----

(Eò) ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉiÉ EòºÉÚ®ú Eäò±ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ, º´ÉÉÊvÉEòÉ®äú nùJÉ±É PÉähÉä +ÉÊhÉ iªÉÉºÉ
ªÉÉäMªÉ ´ÉÉ]õiÉÒ±É iªÉÉ|É¨ÉÉhÉä +¶ÉÒ |ÉEò®úhÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉiÉ EòÉføhªÉÉºÉÉ`ööÒ ÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ Eò®úhÉä ;

(JÉ) ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhÉÉ®úÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉä +ÉÊhÉ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ´É ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉÆSÉÒ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷hÉä ;

(MÉ) EòÉähÉiªÉÉ½þÒ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉxÉä ËEò´ÉÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉ+x´ÉªÉä iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷
ºÉÉä{É´É±Éä±ÉÒ EòÉªÉæ ªÉÉäMªÉ{ÉhÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷hªÉÉiÉ EòºÉÚ®ú Eäò±ÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉÊ´É¯ûrù Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ SÉÉèEò¶ÉÒSÉÒ Ê¶É¡òÉ®úºÉ
Eò®úhÉä ;

(PÉ) ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉSªÉÉ EòÉªÉÇ{ÉrùùiÉÒ¨ÉvªÉä, VªÉÉ¨ÉÖ³äý ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉiÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò {ÉÉ®únù¶ÉÇEòiÉÉ ´É
ºÉÖ±É¦ÉiÉÉ ªÉä<Ç±É, +ºÉä ¤Énù±É Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eò®úhÉä :

{É®ÆúiÉÖ, +¶ÉÒ BJÉÉnùÒ Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eò®úhªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ, +ÉªÉÉäMÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhÉÉªÉÉ +¶ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ |É¦ÉÉ®úÒ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ
ºÉÊSÉ´ÉÉ¤É®úÉä¤É®ú Ê´ÉSÉÉ®úÊ´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò®úÒ±É ;

(Ró) ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ EòÉªÉÇIÉ¨É{ÉhÉä näùhªÉÉºÉÉ`ööÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉÆxÉÒ Eò®úÉ´ÉªÉÉSªÉÉ ={ÉÉªÉªÉÉäVÉxÉÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ
Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eò®úhÉä ;

(SÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉÆxÉÒ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ºÉÆÊxÉªÉÆjÉhÉ Eò®úhÉä ;

(Uô) Eò±É¨É 18 +x´ÉªÉä iªÉÉSªÉÉEòbä÷ nùÉJÉ±É Eäò±Éä±ªÉÉ +Ê{É±ÉÉSÉÒ ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ PÉähÉä ´É iªÉÉ´É®ú ÊxÉhÉÇªÉ näùhÉä.

(2) +ÉªÉÉäMÉÉ±ÉÉ, ªÉÉ Eò±É¨ÉÉx´ÉªÉä EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ¤ÉÉ¤ÉÒSÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úiÉÉxÉÉ, {ÉÖføÒ±É ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ, Ênù´ÉÉhÉÒ |ÉÊGòªÉÉ
ºÉÆÊ½þiÉÉ, 1908 +x´ÉªÉä BJÉÉtÉ nùÉ´ªÉÉSÉÒ xªÉÉªÉSÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úiÉÉxÉÉ Ênù́ ÉÉhÉÒ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉEòbä÷ VÉä +ÊvÉEòÉ®ú ÊxÉÊ½þiÉ Eò®úhªÉÉiÉ
+É±Éä±Éä +É½äþiÉ, iÉäSÉ +ÊvÉEòÉ®ú +ºÉiÉÒ±É :----

(Eò) ´ªÉCõiÉÓxÉÉ ºÉ¨ÉxºÉ {ÉÉ`öö´ÉhÉä ´É ½þVÉ®ú ®úÉ½þhªÉÉºÉ ¦ÉÉMÉ {ÉÉb÷hÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÉ ¶É{ÉlÉä́ É®ú iÉÉåb÷Ò ËEò´ÉÉ ±ÉäJÉÒ
ºÉÉIÉÒ{ÉÖ®úÉ´ÉÉ näùhªÉÉºÉ ´É nùºiÉBä́ ÉVÉ ËEò´ÉÉ ´ÉºiÉÚ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉºÉ ¦ÉÉMÉ {ÉÉb÷hÉä ;

(JÉ) nùºiÉBä́ ÉVÉÉÆSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉähªÉÉºÉ +ÉÊhÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ Eò®úhªÉÉºÉ ¡ò¨ÉÉḈ ÉhÉä ;

(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉ´É®ú ºÉÉIÉÒ{ÉÖ®úÉ´ÉÉ PÉähÉä ;

(PÉ) EòÉähÉiªÉÉ½þÒ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉEòbÚ÷xÉ ËEò´ÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉEòbÚ÷xÉ EòÉähÉiÉä½þÒ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ +Ê¦É±ÉäJÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉSªÉÉ |ÉiÉÒ
ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eò®úhÉä ;

(Ró) ºÉÉIÉÒnùÉ®úÉÆSÉÒ ËEò´ÉÉ nùºiÉBä́ ÉVÉÉÆSÉÒ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ºÉ¨ÉxºÉ EòÉføhÉä ; +ÉÊhÉ

(SÉ) Ê´ÉÊ½þiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +¶ÉÒ +xªÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¤ÉÉ¤É.

17. ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, Eò±É¨É 16 ¨ÉvÉÒ±É {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (1) SªÉÉ JÉÆb÷ (MÉ), (PÉ) +ÉÊhÉ (Ró) +x´ÉªÉä,
+ÉªÉÉäMÉÉxÉä Eäò±Éä±ªÉÉ Ê¶É¡òÉ®ú¶ÉÓ´É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒ±É +ÉÊhÉ Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ, iÉÒºÉ Ênù́ ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ ËEò´ÉÉ
+ÉªÉÉäMÉÉ¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÊ´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò°üxÉ `öö®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +¶ÉÉ iªÉÉxÉÆiÉ®úSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ, +ÉªÉÉäMÉÉEòbä÷ {ÉÉ`öö´ÉÒ±É.

18. (1) ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉ¨ÉÖ³äý ´ªÉÊlÉiÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒºÉ ËEò´ÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉºÉ, +ºÉÉ +Énäù¶É |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ ºÉÉ`öö Ênù́ ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ +ÉªÉÉäMÉÉEòbä÷ +{ÉÒ±É
Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É.

+ÉªÉÉäMÉÉSÉä
+ÊvÉEòÉ®ú ´É EòÉªÉæ.

+ÉªÉÉäMÉÉSªÉÉ
Ê¶É¡òÉ®ú¶ÉÓ´É®ú

¶ÉÉºÉxÉÉxÉä Eäò±Éä±ÉÒ
EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ.

+ÉªÉÉäMÉÉEòbä÷
+{ÉÒ±É Eò®úhÉä.

1908 SÉÉ
5.
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(2) ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, +ÉªÉÖCiÉ, ºÉ´ÉÇ {ÉIÉEòÉ®úÉÆxÉÉ +É{É±Éä ¨½þhÉhÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ
Ênù±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, +{ÉÒ±É |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ xÉ´´Énù Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ, +ºÉä +{ÉÒ±É ÊxÉEòÉ±ÉÉiÉ EòÉføÒ±É.
+ÉªÉÉäMÉÉ±ÉÉ, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú ËEò´ÉÉ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú ¶ÉÉºiÉÒ ±ÉÉnùiÉÉ ªÉä<Ç±É ËEò´ÉÉ ±ÉÉnù±Éä±ªÉÉ
¶ÉÉºiÉÒ¨ÉvªÉä ¤Énù±É Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É ËEò´ÉÉ iÉÒ ®úqù Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É +ÉÊhÉ +¶ÉÒ |ÉnùÉxÉ Eäò±Éä±ÉÒ ¶ÉÉºiÉÒ, EòÉähÉiÉÒ½þÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ,
{É®úiÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ +Énäù¶É näùiÉÉ ªÉä<Ç±É.

19. (1) +ÉªÉÉäMÉ, |ÉiªÉäEò Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ ºÉÆ{É±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, ¨ÉÉMÉÒ±É ´É¹ÉÉÇ̈ ÉvÉÒ±É +É{É±ªÉÉ EòÉªÉÉÇSÉÉ iÉºÉäSÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò
|ÉÉÊvÉEò®úhÉÉÆSªÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉSªÉÉ EòÉ¨ÉÊMÉ®úÒSªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÉ +½þ́ ÉÉ±É iÉªÉÉ®ú Eò®úÒ±É +ÉÊhÉ iÉÉä ®úÉVªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉ±ÉÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÒ±É.

(2)  ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, +ÉªÉÉäMÉÉxÉä ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ÉÉ  ´ÉÉÌ¹ÉEò +½þ´ÉÉ±É ®úÉVªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ |ÉiªÉäEò ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉºÉ¨ÉÉä®ú
`öäö´ÉÒ±É.

20. (1) ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ Ê¨É³ýhªÉÉºÉÉ`ööÒ {ÉÉjÉ ´ªÉCõiÉÓEòbÚ÷xÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉä, nùºiÉBä́ ÉVÉ, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉä, <iªÉÉnùÒ ºÉÉnù®ú
Eò®úhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ ºÉ´ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉä EòÉ±É¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ |É¦ÉÉ´ÉÒ ={ÉÉªÉªÉÉäVÉxÉÉ Eò®úiÉÒ±É.
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, +xªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ ËEò´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉÆEòbÚ÷xÉ lÉä]õ{ÉhÉä +É´É¶ªÉEò ¨ÉÉÊ½þiÉÒ |ÉÉ{iÉ
Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ ºÉ¨Éx´ÉªÉÉxÉä |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ±É.

(2) {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÓSªÉÉ +{ÉäIÉÉÆSªÉÉ|ÉiÉÒ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉÆxÉÉ ºÉǼ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É Eò®úhÉä +ÉÊhÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ
{ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉºÉÉ`ööÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhÉä ´É <Ç-|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºEÞòiÉÒSÉÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®úhÉä ½äþ
ªÉÉ¨ÉÉMÉÒ±É |ÉªÉÉäVÉxÉ ´É =Êqù¹]õ +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉä, ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ näùhªÉÉiÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉEòbÚ÷xÉ
½þÉähÉÉ®úÒ EòºÉÚ®ú ½þÒ, MÉè®ú´ÉiÉÇhÉÚEò ¨ÉÉxÉ±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.

(3) ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbÚ÷xÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉÉEòbÚ÷xÉ, ËEò´ÉÉ ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, +ÉªÉÖCiÉÉEòbÚ÷xÉ,
{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉEòbÚ÷xÉ ½þÉähÉÉªÉÉ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú EòºÉÖ®úÒ¤Éqù±É ±ÉäJÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉ´É®ú, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò
|ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSÉÉ |É¨ÉÖJÉ, EòºÉÚ®únùÉ®ú +ÊvÉEòÉªÉÉ´É®ú EòÉ®úhÉä nùÉJÉ´ÉÉ xÉÉä]õÒºÉ ¤ÉVÉÉ´ÉÚxÉ ´É iªÉÉ±ÉÉ +É{É±Éä ¨½þhÉhÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ
ºÉÆvÉÒ näù>ðxÉ, iÉ¶ÉÉ +É¶ÉªÉÉSªÉÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÉÇSÉÒ xÉÉånù Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, ªÉÉäMªÉ iÉÒ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhªÉÉºÉ ºÉIÉ¨É +ºÉä±É.

º{É¹]õÒEò®úhÉ.---- ªÉÉ {ÉÉä]õ-Eò±É¨ÉÉSªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉºÉÉ`ööÒ, VÉ®ú BJÉÉnùÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ BEòÉ ´É¹ÉÉÇiÉ
iªÉÉSªÉÉEòbä÷ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ BEÚòhÉ {ÉÉjÉ |ÉEò®úhÉÉÆ{ÉèEòÒ nù½þÉ ]õCEäò <iÉCªÉÉ |ÉEò®úhÉÉÆ̈ ÉvªÉä EòºÉÚ®ú Eò®úÒ±É iÉ®ú, iªÉÉºÉ
´ÉÉ®Æú´ÉÉ®úSÉÉ EòºÉÚ®únùÉ®ú ¨ÉÉxÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

(4) ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ `öö®úÉÊ´ÉEò EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ näùhªÉÉ¨ÉvªÉä ´ÉÉfø Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ +ÉÊhÉ iªÉÉSÉÒ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ
ºÉ´ÉÇ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +ÉÊhÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ÊxÉªÉiÉEòÉÊ±ÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ PÉäiÉÒ±É.  ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, ºÉ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉÆxÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ näùhªÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eò®úÒ±É +ÉÊhÉ iÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ, +ÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ
{ÉÉ`ö¬Gò¨ÉÉiÉÒ±É +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉSÉÉSÉ BEò ¦ÉÉMÉ +ºÉÚ ¶ÉEäò±É.

(5) (Eò) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ näùhªÉÉºÉÉ`ööÒ ´É iªÉÉSÉÒ EòÉªÉÇIÉ¨ÉiÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉÉºÉÉ`ööÒ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò
|ÉÉÊvÉEò®úhÉÉSªÉÉ |É¨ÉÖJÉÉºÉ, VªÉÉSªÉÉ Ê´É¯ûrù BEòÉ ´É¹ÉÉÇiÉ EòºÉÖ®úÒSÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ xÉÉånù Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ xÉºÉä±É ´É VÉÉä
ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ +ÉiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùiÉ +ºÉä±É +¶ÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉ±ÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É <iÉEòÒ ®úÉäJÉ ®úCEò¨É |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ¨½þhÉÚxÉ, |É¶ÉºiÉÒ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉºÉ½þ, näùiÉÉ ªÉä<Ç±É, +ÉÊhÉ iÉºÉäSÉ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ ºÉä́ ÉÉ +Ê¦É±ÉäJÉÉiÉ iªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ xÉÉånù näùJÉÒ±É PÉähªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

(JÉ) ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉä ºÉÉvªÉ Eò®úiÉÉxÉÉ VÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉä =iEÞò¹]õ EòÉ¨ÉÊMÉ®úÒ
{ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉÒ±É +¶ÉÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉÆSÉÉ MÉÉè®ú´É Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ ªÉÉäMªÉ {ÉÉÊ®úiÉÉäÊ¹ÉEäò näùiÉÉ ªÉäiÉÒ±É.

21. ¶ÉÉºÉxÉ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÓSÉÒ +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ +ÉÊhÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ,
+{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉÆSªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉºÉÉ`ööÒ {ÉÖ®äú¶ÉÉ ÊxÉvÉÒSÉä ÊxÉªÉiÉ ´ÉÉ]õ{É Eò®úÒ±É.

´ÉÉÌ¹ÉEò +½þ´ÉÉ±É.

ÊxÉªÉiÉ
EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ
±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉSÉÒ
ºÉÆºEÞòiÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ
Eò®úhÉä.

ÊxÉvÉÒSÉä ÊxÉªÉiÉ
´ÉÉ]õ{É.
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22. ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSÉÒ Eò±É¨Éä 9, 12 +ÉÊhÉ Eò±É¨É 20 SÉä {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (3) ªÉÉÆSªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÒ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ,
ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉiÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉÆxÉÉ ±ÉÉMÉÚ +ºÉ±Éä±Éä, Ê¶ÉºiÉÊ´É¹ÉªÉEò ´É Ê´ÉkÉÒªÉ
ÊxÉªÉ¨É +ÉÊhÉ +ºÉä <iÉ®ú ºÉä́ ÉÉ ÊxÉªÉ¨É ´É Ê´ÉÊxÉªÉ¨É ªÉÉÆxÉÉ {ÉÚ®úEò +ºÉiÉÒ±É.

23. VÉ®ú {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒ, +VÉÉÇiÉ VÉÉhÉÚxÉ ¤ÉÖVÉÚxÉ JÉÉä]õÒ ËEò´ÉÉ SÉÖEòÒSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ näùiÉ +ºÉä±É ËEò´ÉÉ +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ
JÉÉä]äõ nùºiÉBä́ ÉVÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÒiÉ +ºÉä±É +ÉÊhÉ +¶ÉÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒSªÉÉ ËEò´ÉÉ nùºiÉBä́ ÉVÉÉÆSªÉÉ +ÉvÉÉ®äú, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉ+x´ÉªÉä
±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ Ê¨É³ýÊ´ÉiÉ +ºÉä±É iÉ®ú, +¶ÉÉ |ÉEò®úhÉÒ, +Æ̈ É±ÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ nÆùb÷Ê´ÉÊvÉSªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ iÉ®úiÉÖnùÓ+x´ÉªÉä
iªÉÉSªÉÉÊ´É¯ûrù EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

24. ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSÉÒ |É¦ÉÉ´ÉÒ +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉºÉÉ`ööÒ, ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ
ËEò´ÉÉ Ê´É¶Éä¹É +ºÉä ±ÉäJÉÒ ÊxÉnäù¶É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉ±ÉÉ näùiÉÉ ªÉäiÉÒ±É +ÉÊhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉ´É®ú, +¶ÉÉ
ÊxÉnäù¶ÉÉÆSÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úhÉä ´É iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉÇ Eò®úhÉä, ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ºÉä±É.

25. ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÓxÉÖºÉÉ®ú ËEò´ÉÉ iªÉÉJÉÉ±ÉÒ Eäò±Éä±ªÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú ºÉnÂùù¦ÉÉ´ÉxÉäxÉä Eäò±Éä±ªÉÉ ËEò´ÉÉ
Eò®úhªÉÉSÉä +Ê¦É|ÉäiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ EÞòiÉÒºÉÉ`ööÒ, EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ´ªÉCiÉÒÊ´É¯ûrùù EòÉähÉiÉÉ½þÒ nùÉ´ÉÉ, JÉ]õ±ÉÉ +lÉ´ÉÉ
+xªÉ EòÉªÉnäù¶ÉÒ®ú EòÉ®ú´ÉÉ<Ç nùÉJÉ±É Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.

26. EòÉähÉiªÉÉ½þÒ Ênù´ÉÉhÉÒ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉºÉ, xªÉÉªÉÉÊvÉEò®úhÉÉºÉ ËEò´ÉÉ +xªÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉºÉ, VªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÓ´É®ú
+ÉªÉÉäMÉÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉÆxÉÉ ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉuùÉ®äú ËEò´ÉÉ iªÉÉ+x´ÉªÉä ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ
Eäò±Éä±Éä +ºÉiÉÒ±É, +¶ÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ¤ÉÉ¤ÉÒSªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +ÊvÉEòÉÊ®úiÉÉ +ºÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.

27. ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉx´ÉªÉä +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ºÉä́ ÉÉÆSªÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒSªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉiÉ, ªÉÉ
+ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÒ ÁÉ, iªÉÉ iªÉÉ ´Éä³ýÒ +Æ̈ É±ÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ +xªÉ EòÉªÉtÉiÉ ËEò´ÉÉ ªÉÉ
+ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉJÉä®úÒVÉ +xªÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ EòÉªÉtÉSªÉÉ +ÉvÉÉ®äú +Æ̈ É±ÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆ̈ ÉvªÉä, iªÉÉSªÉÉ¶ÉÒ
Ê´ÉºÉÆMÉiÉ +ºÉä EòÉ½þÒ½þÒ +ÆiÉ¦ÉÚÇiÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ, {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉEò +ºÉiÉÒ±É.

28. (1) ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷hªÉÉºÉÉ`ööÒ, {ÉÚ́ ÉÇ|ÉÊºÉrùÒSªÉÉ ¶ÉiÉÔSªÉÉ +vÉÒxÉ ®úÉ½ÚþxÉ,
®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉÒ±É +ÊvÉºÉÚSÉxÉäuùÉ®äú, ÊxÉªÉ¨É Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É.

(2) ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉx´ÉªÉä Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ |ÉiªÉäEò ÊxÉªÉ¨É, iÉÉä Eò®úhªÉÉiÉ +É±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ¶ÉCªÉ ÊiÉiÉCªÉÉ
±É´ÉEò®ú, ®úÉVªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ SÉÉ±ÉÚ +ºÉiÉÉxÉÉ, BEòÉSÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉiÉ ËEò´ÉÉ ±ÉÉMÉÉä{ÉÉ`ööSªÉÉ nùÉäxÉ ËEò´ÉÉ
iªÉÉ½ÚþxÉ +ÊvÉEò +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉiÉ Ê¨É³ÚýxÉ BEÚòhÉ iÉÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆSÉÉ ½þÉä<Ç±É <iÉCªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒºÉÉ`ööÒ, ®úÉVªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ
|ÉiªÉäEò ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉ{ÉÖfäø `öäö´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É, +ÉÊhÉ VªÉÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉiÉ iÉÉä +¶ÉÉ ®úÒiÉÒxÉä `öäö´ÉhªÉÉiÉ +É±ÉÉ +ºÉä±É iÉä +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
ËEò´ÉÉ iªÉÉSªÉÉ ±ÉMÉiÉxÉÆiÉ®úSÉä +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉähªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ÊxÉªÉ¨ÉÉiÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ ¡äò®ú¤Énù±É Eò®úhªÉÉºÉ nùÉäx½þÒ
ºÉ¦ÉÉMÉÞ½äþ ºÉ½þ̈ ÉiÉ ½þÉäiÉÒ±É ËEò´ÉÉ iÉÉä ÊxÉªÉ¨É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä>ð xÉªÉä ¨½þhÉÚxÉ nùÉäx½þÒ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½äþ ºÉ½þ¨ÉiÉ ½þÉäiÉÒ±É +ÉÊhÉ iÉ¶ÉÉ
+É¶ÉªÉÉSÉÉ +É{É±ÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ, ®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉ +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ Eò®úiÉÒ±É iÉ®ú, iÉÉä ÊxÉªÉ¨É, +¶ÉÉ ÊxÉhÉÇªÉÉSÉÒ +ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉ
|ÉÊºÉrùù Eäò±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ, Eäò´É³ý +¶ÉÉ ¡äò®ú¤Énù±É Eäò±Éä±ªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉSÉ +Æ̈ É±ÉÉiÉ ªÉä<Ç±É, ËEò´ÉÉ, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ,
¨ÉÖ³ýÒSÉ +Æ̈ É±ÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ; iÉlÉÉÊ{É, +ºÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ ¡äò®ú¤Énù±É ËEò´ÉÉ Ê´É±ÉÉä{ÉxÉ ªÉÉ¨ÉÖ³äý iªÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉx´ÉªÉä {ÉÚ́ ÉÔ
Eäò±Éä±ªÉÉ ËEò´ÉÉ Eò®úhªÉÉSÉä ´ÉÌVÉ±Éä±ªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ MÉÉä¹]õÒSªÉÉ Ê´ÉÊvÉOÉÉÁiÉäºÉ ¤ÉÉvÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.

Ê¶ÉºiÉÊ´É¹ÉªÉEò
ÊxÉªÉ¨ÉÉÆxÉÉ iÉ®úiÉÖnùÓ

{ÉÚ®úEò +ºÉhÉä.

JÉÉä]õÒ ËEò´ÉÉ SÉÖEòÒSÉÒ
¨ÉÉÊ½þiÉÒ, <iªÉÉnùÒ

näùhÉÉªÉÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCõiÉÒ
Ê´É¯ûrùSÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç.

ÊxÉnäù¶É näùhªÉÉSÉÉ
¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ
+ÊvÉEòÉ®ú.

ÊxÉªÉ¨É Eò®úhªÉÉSÉÉ
+ÊvÉEòÉ®ú.

+ÊvÉÊxÉªÉ¨É +xªÉ
EòÉªÉtÉÆ´É®ú

+ÊvÉ¦ÉÉ´ÉÒ `ö®úhÉä.

+ÊvÉEòÉÊ®úiÉäºÉ ®úÉävÉ.

ºÉnÂ¦ÉÉ´ÉxÉäxÉä
Eäò±Éä±ªÉÉ EÞòiÉÒºÉ

ºÉÆ®úIÉhÉ.

94



¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú, +ÉìMÉº]õ 21, 2015/¸ÉÉ´ÉhÉ 30, ¶ÉEäò 1937 11

+b÷SÉhÉÒ nÚù®ú
Eò®úhªÉÉSÉÉ
+ÊvÉEòÉ®ú.

29. (1) ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÓSÉÒ +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úiÉÉxÉÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ +b÷SÉhÉ =nÂù¦É´É±ªÉÉºÉ, ®úÉVªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉºÉ, |ÉºÉÆMÉÉxÉÖ°ü{É, iÉÒ +b÷SÉhÉ nÚù®ú Eò®úhªÉÉSªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÆºÉÉ`ööÒ, iªÉÉ±ÉÉ +É´É¶ªÉEò ËEò´ÉÉ <¹]õ ´ÉÉ]äõ±É +¶ÉÒ,
ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÓ¶ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉiÉ xÉºÉ±Éä±ÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ MÉÉä¹]õ ®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉÊºÉrùù Eäò±Éä±ªÉÉ +Énäù¶ÉÉuùÉ®äú Eò®úiÉÉ
ªÉä<Ç±É :

{É®ÆúiÉÖ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ |ÉÉ®Æú¦ÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ nùÉäxÉ ´É¹ÉÉÈSÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú +ºÉÉ
EòÉähÉiÉÉ½þÒ +Énäù¶É EòÉføhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.

(2) {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (1) +x´ÉªÉä EòÉføhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ |ÉiªÉäEò +Énäù¶É, iÉÉä EòÉføhªÉÉiÉ +É±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, ¶ÉCªÉ ÊiÉiÉCªÉÉ
±É´ÉEò®ú, ®úÉVªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ |ÉiªÉäEò ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉ{ÉÖfäø ¨ÉÉÆb÷hªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

30. (1) ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ½þCEò +vªÉÉnäù¶É, 2015 ½þÉ, ªÉÉuùÉ®äú ÊxÉ®úÊºÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ.

(2) +ºÉä ÊxÉ®úºÉxÉ ZÉÉ±Éä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ, =CiÉ +vªÉÉnäù¶ÉÉuùÉ®äú Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ EÞòiÉÒ ËEò´ÉÉ
EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ (EòÉføhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ +ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ËEò´ÉÉ +Énäù¶É ªÉÉÆºÉ½þ) ½þÒ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ
iÉ®úiÉÖnùÓ+x´ÉªÉä Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ EÞòiÉÒ, EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ ËEò´ÉÉ ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, EòÉføhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ
+ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ËEò´ÉÉ Ênù±Éä±ÉÉ +Énäù¶É +ºÉ±ªÉÉSÉä ¨ÉÉxÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

ºÉxÉ 2015 SÉÉ
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ +vªÉÉnäù¶É
Gò¨ÉÉÆEò 5 ªÉÉSÉä
ÊxÉ®úºÉxÉ ´É
´ªÉÉ´ÉÞkÉÒ.

2015 SÉÉ
¨É½þÉ.

+vªÉÉ. 5.
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¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, xÉÉä́ ½åþ¤É®ú 18, 2016/EòÉÌiÉEò 27, ¶ÉEäò 1938 1

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú--¤É

´É¹ÉÇ 2, +ÆEòú 150] ¶ÉÖGò´ÉÉ®ú, xÉÉä́ ½åþ¤É®ú 18, 2016/EòÉÌiÉEò 27, ¶ÉEäò 1938 [{ÉÞ¹`ä 19,  ËEò¨ÉiÉ : ¯û{ÉªÉä  9.00

+ºÉÉvÉÉ®úhÉ Gò¨ÉÉÆEòú 295

|ÉÉÊvÉEÞòiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉÆx´ÉªÉä iÉªÉÉ®ú Eäò±Éä±Éä
(¦ÉÉMÉ BEò, BEò-+ +ÉÊhÉ BEò-±É ªÉÉÆ̈ ÉvªÉä |ÉÊºÉrù Eäò±Éä±Éä ÊxÉªÉ¨É ´É +Énäù¶É ªÉÉǼ ªÉÊiÉÊ®úCiÉ) ÊxÉªÉ¨É ´É +Énäù¶É.

RNI  No. MAHBIL /2009/37831

(1)
¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú--¤É--295--1

ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ

¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÉnùÉ¨É EòÉ¨ÉÉ ¨ÉÉMÉÇ, ½ÖþiÉÉi¨ÉÉ ®úÉVÉMÉȪ û SÉÉèEò,

¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç 400 032, ÊnùxÉÉÆEò 16 xÉÉä́ ½åþ¤É®ú 2016.

+ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 2015.

Gò¨ÉÉÆEò ºÉÆEòÒhÉÇ 2015 / |É. Gò. 135 / 18 (®ú. ´É EòÉ.).-----¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 2015 (2015 SÉÉ ¨É½þÉ. 31) ªÉÉSªÉÉ
Eò±É¨É 28 SªÉÉ {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (1) uùÉ®äú |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÉÆSÉÉ ́ ÉÉ{É®ú Eò°üxÉ ̈ É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ, ªÉÉuùÉ®äú, {ÉÖføÒ±É ÊxÉªÉ¨É Eò®úÒiÉ +ºÉÚxÉ =CiÉ
+ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSÉä Eò±É¨É 28 SªÉÉ {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (BEò) +x´ÉªÉä +É´É¶ªÉEò +ºÉ±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä iÉä {ÉÚ́ ÉÇ|ÉÊºÉrù Eäò±Éä +É½äþiÉ.

ÊxÉªÉ¨É
1. ºÉÆÊIÉ{iÉ xÉÉ´É.----ªÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆxÉÉ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ½þCEò ÊxÉªÉ¨É, 2016, +ºÉä ¨½þhÉÉ´Éä.
2. ´ªÉÉJªÉÉ.----(1) ªÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú nÖùºÉ®úÉ +lÉÇ +{ÉäÊIÉiÉ xÉºÉä±É iÉ®ú,----

(Eò) “ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 2015, +ºÉÉ +É½äþ;
(JÉ) “ xÉ¨ÉÖxÉÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ªÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆxÉÉ VÉÉäb÷±Éä±Éä xÉ¨ÉÖxÉä, +ºÉÉ +É½äþ;
(MÉ) “ Eò±É¨É ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSÉä Eò±É¨É, +ºÉÉ +É½äþ.

(2) ªÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ́ ÉÉ{É®ú±Éä±Éä {É®ÆúiÉÖ ´ªÉÉJªÉÉ xÉ Eäò±Éä±Éä ´É +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉ¨ÉvªÉä ´ªÉÉJªÉÉ Eäò±Éä±Éä ¶É¤nù ´É ¶É¤nù|ÉªÉÉäMÉ ªÉÉÆxÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉ¨ÉvªÉä +xÉÖGò¨Éä
VÉä +lÉÇ xÉä̈ ÉÚxÉ Ênù±Éä±Éä +ºÉiÉÒ±É iÉäSÉ +lÉÇ +ºÉiÉÒ±É.

3. ºÉÚSÉxÉÉ ¡ò±ÉEòÉ´É®ú ¨ÉÉÊ½þiÉÒ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úhÉä.----(1) |ÉiªÉäEò ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, iªÉÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉªÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉÆSÉÒ
ºÉÚSÉÒ, ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, |ÉlÉ¨É +Ê{É±ÉÒªÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ́ É ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÒªÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉÒ xÉÉ´Éä, xÉ¨ÉÖxÉÉ ËEò´ÉÉ EòÉähÉiÉä½þÒ ¶ÉÖ±Eò
+ºÉ±ªÉÉºÉ iÉä ¶ÉÖ±Eò, ªÉÉÆ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¡ò±ÉEòÉ´É®ú, ËEò´ÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSÉä ËEò´ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä +lÉ´ÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉä {ÉÉä]Çõ±É
+ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉ´É®ú |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úÒ±É ËEò´ÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úÒ±É.
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(2) ºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ ËEò´ÉÉ +VÉÉÈºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷É´ÉªÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ +É´É¶ªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ +ÉÊhÉ ªÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆxÉÉ VÉÉäb÷±Éä±Éä
xÉ¨ÉÖxÉänäùJÉÒ±É iªÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¡ò±ÉEòÉ´É®ú, iÉºÉäSÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiÉºlÉ³ýÉ´É®ú +lÉ´ÉÉ {ÉÉä]Çõ±É´É®ú
näùJÉÒ±É |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É.

(3) +¶ÉÒ ̈ ÉÉÊ½þiÉÒ ̈ É®úÉ`ööÒ ¦ÉÉ¹ÉäiÉ iÉºÉäSÉ VÉälÉä +É´É¶ªÉEò +ºÉä±É iÉälÉä <ÆOÉVÉÒ ¦ÉÉ¹Éä̈ ÉvªÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É. iÉºÉäSÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ ªÉähÉÉªÉÉ +¦ªÉÉMÉiÉÉ±ÉÉ iÉÒ ºÉ½þVÉ{ÉhÉä {ÉÉ½þiÉÉ ªÉä<Ç±É +¶ÉÉ `öö³ýEò Ê`ööEòÉhÉÒ ±ÉÉ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

(4) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò Ê`ööEòÉhÉÒ ËEò´ÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ ËEò´ÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlÉ³ýÉ´É®ú ËEò´ÉÉ {ÉÉä]Çõ±É´É®ú +¶ÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eäò±ÉÒ xÉºÉä±É iÉ®ú ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ
ËEò´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +ÉªÉÖCiÉ º´ÉiÉ: iªÉÉSÉÒ nùJÉ±É PÉä<Ç±É +ÉÊhÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ËEò´ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ËEò´ÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ ªÉlÉÉäÊSÉiÉ iÉÒ
EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úÒ±É.

4. ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒnù®ú¨ªÉÉxÉ iÉºÉäSÉ xÉèºÉÌMÉEò +É{ÉkÉÓSªÉÉ ´Éä³ýÒ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä.----ºlÉÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉä, ®úÉVªÉ
Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ý, ºÉÆºÉnù ªÉÉÆSªÉÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÉÆSªÉÉ ´Éä³ýÒ ËEò´ÉÉ ¦ÉÚEÆò{É, {ÉÚ®ú, +ÉMÉ ËEò´ÉÉ ªÉÉÆºÉÉ®úJªÉÉ <iÉ®ú EòÉähÉiªÉÉ½þÒ xÉèºÉÌMÉEò +É{ÉkÉÓSªÉÉ ´Éä³ýÒ, +É´É¶ªÉEò
+ºÉä±É iÉ®ú, +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ Eò±É¨É 3 +x´ÉªÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉºÉ, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉäxÉä, +Énäù¶É ÊxÉMÉÇÊ¨ÉiÉ Eò°üxÉ
+ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉäºÉÉ`ööÒ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ´ÉÉfø´ÉÚxÉ PÉäiÉÉ ªÉä<Ç±É.

5. +VÉÇ º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉxÉä +xªÉ +ÊvÉEòÉªÉÉºÉ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eò®úhÉä.----{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉºÉ, {ÉÉjÉ
´ªÉÊCiÆÉxÉÒ, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ Eäò±Éä±Éä +VÉÇ º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ +VÉÉÈSÉÒ ®úÒiÉºÉ®ú
{ÉÉäSÉ +VÉÇnùÉ®úÉºÉ näùhªÉÉEòÊ®úiÉÉ, iªÉÉºÉ nÖùªªÉ¨É +ºÉ±Éä±ªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ +ÊvÉEòÉªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉºÉ, +Énäù¶ÉÉuùÉ®äú, |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É. +¶ÉÉ ®úÒiÉÒxÉä
+VÉÇ º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ ªÉlÉÉäÊSÉiÉ®úÒiªÉÉ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ nÖùªªÉ¨É +ÊvÉEòÉªÉÉSÉä ËEò´ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉSÉä xÉÉ´É Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSªÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ¡ò±ÉEòÉ´É®ú ËEò´ÉÉ ºÉÆEäòiÉºlÉ³ýÉ´É®ú ËEò´ÉÉ {ÉÉä]Çõ±É´É®únäùJÉÒ±É |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É.

6. +VÉÇnùÉ®úÉºÉ {ÉÉäSÉ näùhÉä.----{ÉÉjÉ ´ªÉÊCiÉEòbÚ÷xÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉäºÉÉ`ööÒSÉÉ +VÉÇ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ
|ÉÉÊvÉEÞòiÉ nÖùªªÉ¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ +VÉÇnùÉ®úÉºÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ BEò ¨ÉvªÉä {ÉÉäSÉ näù<Ç±É. VÉ®ú ºÉä́ ÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉºÉÉ`ööÒ +É´É¶ªÉEò +ºÉ±Éä±Éä BJÉÉnäù EòÉMÉnù{ÉjÉ
+VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±Éä xÉºÉä±É iÉ®ú, {ÉÉäSÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ näùiÉÉxÉÉ iªÉÉiÉ iÉºÉä º{É¹]õ xÉ¨ÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +ÉÊhÉ iÉÒ ºÉä́ ÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉºÉÉ`ööÒSÉÒ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ½þÒ
+É´É¶ªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ MÉhÉhÉä ºÉÖ°ü ½þÉä<Ç±É.

7. +VÉÉÇSÉÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ, iªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷É´ÉªÉÉSÉÒ +É´É¶ªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉä.----
(1) ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉºÉÉ`ööÒ +É´É¶ªÉEò +ºÉ±Éä±ªÉÉ +VÉÉÇSÉÉ Ê´ÉÊ½þiÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ VÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, ÊxÉªÉ¨É, +ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, +Énäù¶É, ¶ÉÉºÉxÉ

ÊxÉhÉÇªÉ ËEò´ÉÉ +xªÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ ºÉÆ±ÉäJÉ ªÉÉÆ̈ ÉvªÉä näùhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ xÉºÉä±É, iÉ®ú |ÉiªÉäEò ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ iÉÉä xÉ¨ÉÖxÉÉ iÉªÉÉ®ú Eò®úÒ±É.
(2) +VÉÉÇSÉÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ ¨É®úÉ`ööÒ ´É <ÆOÉVÉÒ ¦ÉÉ¹Éä̈ ÉvªÉä +ºÉä±É. +VÉÉÇSªÉÉ xÉ¨ÉÖxªÉÉºÉÉä¤ÉiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉªÉÉSªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ, +VÉÉÇSªÉÉ

xÉ¨ÉÖxªÉÉ¨ÉvªÉäSÉ xÉ¨ÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
(3) +VÉÉÇSÉÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ +ÉÊhÉ ºÉäiÉÚ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eåòpù, ̈ É½þÉ-< ºÉä́ ÉÉ Eåòpù, ºÉÆOÉÉ¨É Eåòpù ªÉÉÆSªÉÉ +ÊvÉ{ÉiªÉÉJÉÉ±ÉÒ±É

EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ +ÉÊhÉ +xªÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEò ºÉä́ ÉÉ EåòpùÉiÉ ºÉ½þVÉ{ÉhÉä ={É±É¤vÉ ½þÉä<Ç±É. ºÉnù®ú +VÉÉÇSªÉÉ xÉ¨ÉÖxªÉÉSÉÒ |ÉiÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉä ËEò´ÉÉ
Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä ºÉÆEäòiÉºlÉ³ý ËEò´ÉÉ +É{É±Éä ºÉ®úEòÉ®ú {ÉÉä]Çõ±É´É®ú näùJÉÒ±É ={É±É¤vÉ ½þÉä<Ç±É ´É iÉÒ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É +ì{É ´É°üxÉ +lÉ´ÉÉ +ÉìxÉ±ÉÉ<xÉ ={É±É¤vÉ
(b÷É>ðxÉ±ÉÉäb÷) ½þÉä>ð ¶ÉEäò±É.

(4) Eäò´É³ý ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉÉºÉÉ`ööÒSÉÒ +É´É¶ªÉEò ̈ ÉÉÊ½þiÉÒSÉ +VÉÇnùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ ̈ ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ
JÉÉiÉ®úVÉ¨ÉÉ Eò®úÒ±É.

(5) +VÉÇ ºÉÉnù®ú Eò®úiÉä́ Éä³ýÒ, ¶ÉCªÉ +ºÉä±É iÉälÉ´É®ú +É´É¶ªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉä VÉÉäb÷±Éä±Éä ´É {ÉÚhÉÇ ¦É®ú±Éä±Éä +VÉÇSÉ Eäò´É³ý º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ
+ºÉ±ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ JÉÉiÉ®úVÉ¨ÉÉ Eò®úÒ±É. +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±Éä +VÉÇºÉÖrùÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉEòbÚ÷xÉ º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉiÉ
ªÉäiÉÒ±É.

(6) +VÉÉḈ É®ú, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ iªÉÉxÉä |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eäò±Éä±ÉÉ nÖùªªÉ¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ®úÒiÉºÉ®ú {ÉÉäSÉ näù<Ç±É +ÉÊhÉ iªÉÉ´É®ú
+VÉÇ |ÉÉ{iÉÒSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò, ́ Éä³ý +ÉÊhÉ Ê`ööEòÉhÉ, +xÉxªÉ +Éä³ýJÉ Gò¨ÉÉÆEò (ªÉÖÊxÉEò +ÉªÉbä÷Îx]õÊ¡òEäò¶ÉxÉ xÉÆ¤É®ú), +VÉÇ º´ÉÒEòÉ®úhÉÉªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉSÉä xÉÉ´É,
VªÉÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ +ÉiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É iÉÒ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÒ xÉ¨ÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É.

(7) +VÉÇ VÉ®ú ´ªÉÊCiÉ¶É: º´É°ü{ÉÉiÉ Ê¨É³ýÉ±ÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú, iªÉÉSÉÒ {ÉÉäSÉ ´ªÉÊCiÉ¶É: näùhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É. +VÉÇ +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ {ÉÉä]Çõ±É ºÉÖÊ´ÉvÉä̈ ÉÉ¡ÇòiÉ
Ê¨É³ýÉ±ÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú, iªÉÉSÉÒ {ÉÉäSÉ <-¨Éä±É ËEò´ÉÉ BºÉB¨ÉBºÉ ËEò´ÉÉ +xªÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ <±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ºÉÉvÉxÉÉÆ̈ ÉÉ¡ÇòiÉ näùhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É. +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ näùhªÉÉiÉ
+É±Éä±ÉÒ {ÉÉäSÉ ½þÒ +VÉÇnùÉ®úÉºÉ näùhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ {ÉÉäSÉ{ÉÉ´ÉiÉÒ ºÉ¨ÉVÉ±ÉÒ VÉÉ<Ç±É.
8. ¶ÉÖ±EòÉSÉä (¡òÒ) |ÉnùÉxÉ.---+VÉÇnùÉ®úÉºÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉxÉä |ÉiªÉäEò ºÉä́ ÉäºÉÉ`ööÒ ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ

¶ÉÖ±EòÉSÉä |ÉnùÉxÉ, EòÉähÉiÉä½þÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ, BEòiÉ®ú lÉä]õ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉEòbä÷ ËEò´ÉÉ <±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉä̈ ÉÉ¡ÇòiÉ +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É.
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9. +VÉÇ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉSÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ.---VÉälÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½þÉ, ́ ÉèvÉ EòÉ®úhÉÉÆ̈ ÉÖ³äý, +VÉÇnùÉ®úÉ±ÉÉ +ÊvÉºÉÚÊSÉiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉiÉÉ ªÉä>ð
¶ÉEòiÉ xÉÉ½þÒiÉ ªÉÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÉÇ|ÉiÉ +É±ÉÉ +ºÉä±É iªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ, VªÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉä́ ÉÉÆºÉÉ`ööÒ +VÉÇ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ +ºÉä±É iªÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉä́ ÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉ
Ênù±Éä±ªÉÉ ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ iÉÒ ¤ÉÉ¤É +VÉÇnùÉ®úÉ±ÉÉ EòÉ®úhÉÉÆºÉ½þ ±ÉäJÉÒ Eò³ý´ÉÒ±É. +VÉÇ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉäºÉÉä¤ÉiÉ, +Ê{É±ÉÒªÉ |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉä
xÉÉ´É ´É {ÉnùxÉÉ¨É, +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉ¶ÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉhªÉÉºÉÉ`ööÒ ={É±É¤vÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉÊ½þiÉÒºÉ½þ iªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ, VªÉÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ +{ÉÒ±É ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ
+É½äþ iÉÒ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉ¨ÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É. VÉ®ú +VÉÇ +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú +VÉÇnùÉ®úÉSÉÉ +VÉÇ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉä +Énäù¶É +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ
+lÉ´ÉÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É +ì{É ´É®ú {ÉÉ`ööÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É.

10. +VÉÉÇSÉÒ ÎºlÉiÉÒ {ÉÉ½þhªÉÉºÉÉ`ööÒ ªÉÆjÉhÉÉ.---
(1) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, ¶ÉCªÉ +ºÉä±É iÉälÉ´É®ú, +VÉÇnùÉ®úÉ±ÉÉ Ênù±Éä±ªÉÉ +xÉxªÉ +Éä³ýJÉ Gò¨ÉÉÆEòÉSÉÉ (ªÉÖÊxÉEò +ÉªÉbä÷Îx]õÊ¡òEäò¶ÉxÉ xÉÆ¤É®ú)

´ÉÉ{É®ú Eò°üxÉ +VÉÉÇSÉÒ ÎºlÉiÉÒ {ÉÉ½þhªÉÉºÉÉ`ööÒ BEò ªÉÆjÉhÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úÒ±É.
(2) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, ¶ÉCªÉ +ºÉä±É iÉälÉ´É®ú, VªÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ {ÉÉjÉ ´ªÉÊCiÉ±ÉÉ BºÉB¨ÉBºÉ ËEò´ÉÉ <-¨Éä±É ªÉÉuùÉ®äú ËEò´ÉÉ <iÉ®ú EòÉähÉiªÉÉ½þÒ

ºÉÉvÉxÉÉÆ̈ ÉÉ¡ÇòiÉ +VÉÉÇSªÉÉ ºÉtÎºlÉiÉÒ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ +tªÉÉ´ÉiÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ´Éä³äý´É®ú {ÉÉ`ööÊ´É±ÉÒ VÉÉ>ð ¶ÉEäò±É, +¶ÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úÒ±É, VÉähÉäEò°üxÉ VªÉÉ
{ÉÉjÉ ´ªÉÊCiÉxÉä ºÉä́ ÉÉÆEòÊ®úiÉÉ +VÉÇ Eäò±ÉÉ +ºÉä±É +¶ÉÒ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒ, ÊiÉSªÉÉ ºÉä́ ÉÉÆ¤ÉÉ¤ÉiÉSªÉÉ +VÉÉÇSªÉÉ ÎºlÉiÉÒSÉÒ +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ {ÉÉ½þhÉÒ Eò°ü ¶ÉEäò±É.
11. +Ê{É±ÉÉSÉÒ EòÉªÉÇ{ÉrùùiÉÒ.---

(1) Eò±É¨É 9 SªÉÉ {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (1) +x´ÉªÉä, |ÉlÉ¨É +Ê{É±ÉÒªÉ |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ xÉ¨ÉÖxÉÉ nùÉäxÉ ¨ÉvªÉä ´ªÉÊCiÉ¶É: ËEò´ÉÉ +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ +{ÉÒ±É
nùÉJÉ±É Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É.

(2) Eò±É¨É 9 SªÉÉ {ÉÉä]õ-Eò±É¨É (3) +x´ÉªÉä, ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÒªÉ |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ xÉ¨ÉÖxÉÉ iÉÒxÉ ¨ÉvªÉä ´ªÉÊCiÉ¶É: ËEò´ÉÉ +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ +{ÉÒ±É
nùÉJÉ±É Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É.
12. +Ê{É±ÉÉºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷É´ÉªÉÉSÉÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä.---

(1) {ÉÊ½þ±ªÉÉ ËEò´ÉÉ nÖùºÉªÉÉ +Ê{É±ÉÉºÉÉä¤ÉiÉ, +{ÉÒ±ÉEòiÉÉÇ {ÉÖføÒ±É EòÉMÉnù{ÉjÉä VÉÉäb÷Ò±É:---
(Eò) +Ê{É±ÉÉºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ.
(JÉ) VªÉÉ +Énäù¶ÉÉÊ´É¯ûrù |ÉlÉ¨É ËEò´ÉÉ ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉä±É iªÉÉ +Énäù¶ÉÉÆSÉÒ º´É-ºÉÉIÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉ.
(MÉ) +{ÉÒ±ÉEòiªÉÉÇxÉä |ÉlÉ¨É ËEò´ÉÉ ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÉ¨ÉvªÉä VªÉÉSÉÉ +ÉvÉÉ®ú PÉäiÉ±ÉÉ +ºÉä±É +¶ÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ ºÉÆnùÌ¦ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ

+É±Éä±ªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSªÉÉ |ÉiÉÒ.
13. ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒSÉÒ xÉÉä]õÒºÉ ¤ÉVÉÉ´ÉhÉä.---{ÉÊ½þ±ªÉÉ ËEò´ÉÉ ªÉlÉÉÎºlÉiÉÒ nÖùºÉªÉÉ +Ê{É±ÉÉSÉÒ xÉÉä]õÒºÉ JÉÉ±ÉÒ xÉ¨ÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ {ÉrùùiÉÓ{ÉèEòÒ

EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ®úÒiÉÒxÉä ¤ÉVÉÉ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É :
(1) Ê´É¶Éä¹É ºÉÆnäù¶É´ÉÉ½þEòÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ +lÉ´ÉÉ +ÉnäùÊ¶ÉEòÉ ¤ÉVÉÉ´ÉhÉÉªÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ (|ÉÉäºÉäºÉ ºÉ´½Çþ®ú) ½þÉiÉ¤É]õ´Éb¬ÉxÉä ;
(2) {ÉÉäSÉ{ÉÉ´ÉiÉÒºÉ½þ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ b÷ÉEäòxÉä ;
(3) <-¨Éä±É ËEò´ÉÉ BºÉB¨ÉBºÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É +ì{ºÉ ´nùÉ®äú +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ ;
(4) ¶ÉÉºÉEòÒªÉ Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉSªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ, iªÉÉSªÉÉ ÊxÉªÉÆjÉEò +ÊvÉEòÉªÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ËEò´ÉÉ <-¨Éä±É ËEò´ÉÉ BºÉB¨ÉBºÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É +ì{ºÉ

´nùÉ®äú.
14. +VÉÇnùÉ®ú ËEò´ÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉÒ ´ªÉÊCiÉ¶É: ={ÉÎºlÉiÉÒ.---

(1) |ÉlÉ¨É ´É ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉEò®úhÉÒ +{ÉÒ±ÉEòiÉæ +ÉÊhÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÉSÉä |ÉEò®úhÉ
+ºÉ±ªÉÉºÉ |ÉlÉ¨É +Ê{É±ÉÒªÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÉ ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò ÊEò¨ÉÉxÉ ºÉÉiÉ {ÉÚhÉÇ Ênù´ÉºÉ +MÉÉänù®ú Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

(2) ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒSÉÒ ®úÒiÉºÉ®ú xÉÉä]õÒºÉ ¤ÉVÉÉ´É±ªÉÉxÉÆiÉ®ú½þÒ VÉ®ú BJÉÉnùÉ {ÉIÉEòÉ®ú ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ +xÉÖ{ÉÎºlÉiÉ ®úÉÊ½þ±ÉÉ iÉ®ú +{ÉÒ±É iªÉÉSªÉÉ
+xÉÖ{ÉÎºlÉiÉÒiÉ ÊxÉEòÉ±ÉÒ EòÉfø±Éä VÉÉ<Ç±É.
15. +Ê{É±ÉÉ´É®ú ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉSÉÒ EòÉªÉÇ{ÉrùùiÉÒ.---+{ÉÒ±É +VÉÉÇ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉäiÉÉxÉÉ +Ê{É±ÉÒªÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-

(BEò) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +ÉÊhÉ +{ÉÒ±ÉEòiÉÉÇ ªÉÉÆxÉÉ +Ê{É±ÉÉSªÉÉ ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ ¤ÉÉä±É´ÉÒ±É.
(nùÉäxÉ) +Ê{É±ÉÉ¶ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ́ É iªÉÉÆSªÉÉ |ÉiÉÓSÉÒ UôÉxÉxÉÒ Eò®úÒ±É.
(iÉÒxÉ) +Ê{É±ÉÉSªÉÉ ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É +{ÉÒ±ÉEòiªÉÉÇSÉÒ ¤ÉÉVÉÚ BäEÚòxÉ PÉä<Ç±É.

16. |ÉlÉ¨É ËEò´ÉÉ ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÉ´É®úÒ±É +Énäù¶É.---
(1) |ÉlÉ¨É ËEò´ÉÉ ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÉ´É®úÒ±É +Énäù¶É Ê±ÉÊJÉiÉ º´É°ü{ÉÉiÉ +ºÉä±É.
(2) +Ê{É±ÉÉ¨ÉvªÉä näùhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ +Énäù¶ÉÉSÉÒ |ÉiÉ, VªÉÉxÉä +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eäò±Éä +ºÉä±É iÉÉä +{ÉÒ±ÉEòiÉÉÇ, {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ

ªÉlÉÉ:ÎºlÉÊiÉ |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú--¤É--295--1+
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17. +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉEò®úhÉÉÆSÉÒ xÉÉånù´É½þÒ ̀ öäö´ÉhÉä.---{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, |ÉlÉ¨É +Ê{É±ÉÒªÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ +ÉÊhÉ ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÒªÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ
xÉ¨ÉÖxÉÉ SÉÉ®ú ̈ ÉvªÉä |ÉEò®úhÉÉÆSÉÒ xÉÉånù´É½þÒ BEòiÉ®ú ´ªÉÊCiÉ¶É: ËEò´ÉÉ <Ç±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò xÉ¨ÉÖxªÉÉiÉ `öäö´ÉÒ±É.

18. +ÉªÉÉäMÉÉEòbä÷ nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®äú +{ÉÒ±É.---
ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉÊ´É¯ûrùù +ÉªÉÉäMÉÉEòbä÷ xÉ¨ÉÖxÉÉ-{ÉÉSÉ ¨ÉvªÉä +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
19. ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ ËEò´ÉÉ +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ |ÉÊiÉÊxÉªÉÖCiÉÒ´É®ú xÉä̈ É±Éä±Éä +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É +xªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä ´ÉäiÉxÉ ´É ¦ÉkÉä,

ºÉä́ ÉäSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ.---
(1) ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSÉä ¨ÉÆb÷³ý, ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý +lÉ´ÉÉ +xªÉ ºÉÉÆÊ´ÉÊvÉEò ºÉÆºlÉÉ ªÉÉÆ̈ ÉvÉÚxÉ ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÖCiÉ

ËEò´ÉÉ +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ |ÉÊiÉÊxÉªÉÖCiÉÒ´É®ú xÉä̈ ÉhÉÚEò Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä +ÊvÉEòÉ®úÒ ́ É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÉ, iªÉÉÆSªÉÉ ºÉä́ Éä¤ÉÉ¤ÉiÉ ±ÉÉMÉÚ +ºÉiÉÒ±É
+¶ÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ +xÉÖYÉäªÉ +ºÉiÉÒ±É +ºÉä ´ÉäiÉxÉ ´É ¦ÉkÉä näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É +ÉÊhÉ =CiÉ ÊxÉªÉ¨É ´É ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ Ênù±Éä±ªÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉÆSÉä ÊxÉªÉ¨ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

(2) ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉÆSªÉÉ ºÉä́ ÉÉ¶ÉiÉÔ +ÉÊhÉ Ê¶ÉºiÉÊ´É¹ÉªÉEò ¤ÉÉ¤ÉÒ ªÉÉÆ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ Eò®úhÉÉ®äú ÊxÉªÉ¨É ½äþ, ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ¡äò®ú¡òÉ®úÉÆºÉ½þ,
+ÉªÉÉäMÉÉSªÉÉ +ÊvÉEòÉªÉÉÆxÉÉ ´É <iÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉÆxÉÉ ±ÉÉMÉÚ +ºÉiÉÒ±É.

(3) +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É +xªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆSÉÉ {ÉnùÉ´ÉvÉÒ, ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ +Énäù¶ÉÉuùÉ®äú Ê´ÉÊxÉÌnùù¹]õ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É iªÉÉ|É¨ÉÉhÉä +ºÉä±É.
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xÉ¨ÉÖxÉÉ-BEò
(ÊxÉªÉ¨É 6 {É½þÉ)

{ÉÉäSÉ
|Éä¹ÉEò

----------------------------------
----------------------------------

({ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ / |ÉÉÊvÉEÞòiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ)
|ÉÊiÉ,

----------------------------------
----------------------------------

({ÉÉjÉ ´ªÉÊCiÉSÉä xÉÉ´É +ÉÊhÉ {ÉkÉÉ)
ºÉÆnù¦ÉÇ:---ÊnùxÉÉÆEò .................... ®úÉäVÉÒSÉÉ +É{É±ÉÉ +VÉÇ.
¨ÉÒ, ªÉÉuùÉ®äú, +É{É±ªÉÉ ºÉÆnùÌ¦ÉiÉ +VÉÉÇSÉÒ {ÉÉäSÉ näùiÉ +É½äþ.
+VÉÉÇiÉÒ±É {ÉÖføÒ±É jÉÖ]õÒ iÉÉiEòÉ³ý nÖù¯ûºiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ªÉÉiÉ :
(jÉÖ]õÓSÉÉ =±±ÉäJÉ, EòÉähÉiªÉÉ½þÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ)
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................
{ÉÖføÒ±É +É´É¶ªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉä ËEò´ÉÉ xÉÉ ½þ®úEòiÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉä EÞò{ÉªÉÉ iÉÉiEòÉ³ý ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒiÉ.
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................

+É{É±ÉÉ/+É{É±ÉÒ Ê´É·ÉÉºÉÚ,
({ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ/|ÉÉÊvÉEÞòiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ)

Ê`ööEòÉhÉ : (EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉÒ ¨ÉÉä½þÉä®ú).
ÊnùxÉÉÆEò :
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xÉ¨ÉÖxÉÉ nùÉäxÉ

[ÊxÉªÉ¨É 11 (1) {É½þÉ]
|ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ Eò®úÉ´ÉªÉÉSªÉÉ {ÉÊ½þ±ªÉÉ +Ê{É±ÉÉSÉÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ

..................... (|ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉä {ÉnùxÉÉ¨É ´É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ) ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉIÉ

.....................

.....................

..................... ( {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ) :

..................... ( {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSÉä xÉÉ´É ́ É {ÉkÉÉ) :

(1) ºÉä́ ÉÉ ={É±É¤vÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉºÉÉ`ööÒ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ  :
+ÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ +VÉÇ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò

(2) {ÉÉäSÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(3) EòÉMÉnù{ÉjÉä, EòÉähÉiÉÒ½þÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ, ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(4) ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä±ªÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉäSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É :

(5) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ :

(6) ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ :

(7) {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒEòbÚ÷xÉ Ê¨É³ýÉ±Éä±ÉÉ +VÉÇ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉiÉ +É±ÉÉ :
+ºÉ±ªÉÉSÉä VªÉÉ {ÉjÉÉx´ÉªÉä Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä +ºÉä±É iªÉÉSÉÉ
ÊnùxÉÉÆEò

(8)  +Ê{É±ÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä  :

(BEò) ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnäùiÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ näùhªÉÉiÉ +É±ÉÒ xÉÉ½þÒ,
ËEò´ÉÉ

(nùÉäxÉ) +VÉÇ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉiÉ +É±ÉÉ :

(9) ¨ÉÉÊMÉiÉ±Éä±Éä ºÉ½þÉªªÉ :

(10) +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉºÉÉ`ööÒSÉÒ <iÉ®ú EòÉähÉiÉÒ½þÒ +É´É¶ªÉEò :
¨ÉÉÊ½þiÉÒ.

ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ

(1) ........................................

(2) ........................................

|ÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ

´É®ú Ênù±Éä±ÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ YÉÉxÉÉ|É¨ÉÉhÉä, ¨ÉÉÊ½þiÉÒ|É¨ÉÉhÉä ´É Ê´É·ÉÉºÉÉ|É¨ÉÉhÉä JÉ®úÉ ´É Ê¤ÉxÉSÉÚEò +É½äþ.

ÊnùxÉÉÆEò ........... ̈ ÉÉ½äþ .......20.... (´É¹ÉÇ) ®úÉäVÉÒ

{ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒSÉÒ º´ÉÉIÉ®úÒ.
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xÉ¨ÉÖxÉÉ iÉÒxÉ

[ÊxÉªÉ¨É 11 (2) {É½þÉ]
ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ Eò®úÉ´ÉªÉÉSªÉÉ nÖùºÉªÉÉ +Ê{É±ÉÉSÉÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ

................. ºÉ¨ÉIÉ (|ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉä xÉÉ´É ´É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ)

................. ({ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ)

................. ({ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSÉä xÉÉ´É ́ É {ÉkÉÉ)

................. (|ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ)

(1) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ªÉÉ +VÉÉÇSÉÉ
ÊnùxÉÉÆEò :

(2) {ÉÉäSÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(3) ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä±ªÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉäSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É :

(4) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ :

(5) |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ :

(6) ÊxÉªÉiÉ EòÉ±É¨ÉªÉÉÇnùÉ :

(7) |ÉlÉ¨É +Ê{É±ÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(8) |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉEòbÚ÷xÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ +Énäù¶É
Ê¨É³ýÉ±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò ËEò´ÉÉ +{ÉäÊIÉiÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(9) +Ê{É±ÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä

(BEò) |ÉlÉ¨É +Ê{É±ÉÉ´É®ú EòÉähÉiÉÉ½þÒ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ
+É±ÉÉ xÉÉ½þÒ ; ËEò´ÉÉ

(nùÉäxÉ) +{ÉÒ±É ¡äò]õÉ³ýhªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä; ËEò´ÉÉ

(iÉÒxÉ) {ÉÊ½þ±ªÉÉ +Ê{É±ÉÉ´É®Ò±É +Énäù¶É
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò xÉºÉhÉä (EòÉ®úhÉä) :

ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ :-

(1) ......................

(2) ......................

|ÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ

´É®ú Ênù±Éä±ÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É, ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ YÉÉxÉÉ|É¨ÉÉhÉä, ¨ÉÉÊ½þiÉÒ|É¨ÉÉhÉä ´É Ê´É·ÉÉºÉÉ|É¨ÉÉhÉä JÉ®úÉ ´É Ê¤ÉxÉSÉÚEò +É½äþ.

ÊnùxÉÉÆEò ................¨ÉÉ½äþ..............20...........( ́ É¹ÉÇ ) ®úÉäVÉÒ

{ÉÉjÉ ́ ªÉCiÉÒSÉÒ / {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSÉÒ º´ÉÉIÉ®úÒ.
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xÉ¨ÉÖxÉÉ SÉÉ®ú
(ÊxÉªÉ¨É 17 {É½þÉ)

|ÉEò®úhÉÉÆSÉÒ xÉÉånù´É½þÒ
(+) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉxÉä `öäö´ÉÉ´ÉªÉÉSÉÒ xÉÉånù´É½þÒ

+.Gò. +VÉÇ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉSÉÉ +VÉÉÇSÉÒ {ÉÉäSÉ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒSÉä ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ +VÉÇ /+{ÉÒ±É ÊxÉEòÉ±ÉÒ EòÉføhªÉÉSÉÉ
ÊnùxÉÉÆEò Ênù±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ÊnùxÉÉÆEò, +VÉÇ /+{ÉÒ±É ¡äò]õÉ³ýhªÉÉiÉ

+É±Éä +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(¤É) |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉxÉä `öäö´ÉÉ´ÉªÉÉSÉÒ xÉÉånù´É½þÒ
+. Gò. |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É |ÉlÉ¨É +Ê{É±ÉÉSÉÒ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒSÉä ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ +VÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉÒ VÉ®ú EòÉähÉiÉÉ½þÒ nÆùb÷ ¤ÉºÉ´É±ÉÉ

|ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉSÉÉ {ÉÉäSÉ Ênù±ªÉÉSÉÉ xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ EòÉfø±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò +ºÉä±É ËEò´ÉÉ ´ÉºÉÚ±É Eäò±ÉÉ
ÊnùxÉÉÆEò ÊnùxÉÉÆEò /+VÉÇ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉiÉ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É.

+É±ÉÉ +ºÉä±É
iÉ®ú iªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(Eò) ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É |ÉÉÊvÉEòÉªÉÉxÉä `öäö´ÉÉ´ÉªÉÉSÉÒ xÉÉånù´É½þÒ
+.Gò. ÊuùiÉÒªÉ ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÉSÉÒ {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒSÉä/ ¨ÉÉMÉhÉÒ ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É VÉ®ú EòÉähÉiÉÉ½þÒ nÆùb÷ ¤ÉºÉ´É±ÉÉ

+{ÉÒ±É |ÉÉ{iÉ {ÉÉäSÉ Ênù±ªÉÉSÉÉ {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ +VÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉÒ +ºÉä±É ËEò´ÉÉ ´ÉºÉÚ±É Eäò±ÉÉ
ZÉÉ±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò ÊnùxÉÉÆEò +ÊvÉEòÉªÉÉSÉä/ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ EòÉfø±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò/ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É

|ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É +VÉÇ ¡äò]õÉ³ýhªÉÉiÉ
|ÉÉÊvÉEòÉªÉÉSÉä +É±ÉÉ +ºÉä±É
xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ iÉ®ú iªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, xÉÉä́ ½åþ¤É®ú 18, 2016/EòÉÌiÉEò 27, ¶ÉEäò 1938 9

xÉ¨ÉÖxÉÉ {ÉÉSÉ

(ÊxÉªÉ¨É 18 {É½þÉ)

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉÉ ½þCEò +ÉªÉÉäMÉÉEòbä÷ +{ÉÒ±É Eò®úhªÉÉSÉÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ

|ÉÊiÉ,

(¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ ½þCEò +ÉªÉÉäMÉ/Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ÉªÉÖCiÉ/+ÉªÉÉäMÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ºÉÉä{ÉÊ´É±Éä±ÉÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉSÉä {ÉnùxÉÉ¨É)
......................... (EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ {ÉkÉÉ) ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉIÉ

{ÉkÉÉ :----
..........................
.......................... ({ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒSÉä xÉÉ´É, {ÉkÉÉ, nÚù®úv´ÉxÉÒ/¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É Gò¨ÉÉÆEò, <-¨Éä±É +ÉªÉb÷Ò (+ºÉ±ªÉÉºÉ)
..........................
.......................... ({ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSÉä xÉÉ´É ́ É {ÉkÉÉ)
..........................
.......................... (|ÉlÉ¨É +Ê{É±ÉÒªÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ)
..........................
.......................... (ÊuùiÉÒªÉ +Ê{É±ÉÒªÉ +ÊvÉEòÉªÉÉSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ)

(1) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉEòbä÷ +VÉÇ Eäò±ªÉÉSÉÉ
ÊnùxÉÉÆEò :

(2) +VÉÉÇSÉÒ {ÉÉäSÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(3) ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä±ªÉÉ ±ÉÉäEòºÉä́ ÉäSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É :

(4) VªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ/EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÚxÉ ºÉä́ ÉäSÉÒ ̈ ÉÉMÉhÉÒ Eäò±ÉÒ
+É½äþ iªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä xÉÉ´É :

(5) {ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +ÊvÉEòÉªÉÉxÉä +VÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉÒ
EòÉføhªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(6) |ÉlÉ¨É +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eäò±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(7) {ÉÊ½þ±ªÉÉ +Ê{É±ÉÉSÉÒ {ÉÉäSÉ Ênù±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(8) {ÉÊ½þ±ªÉÉ +Ê{É±ÉÉSªÉÉ ÊxÉhÉÇªÉÉSÉÉ ´É {ÉÉäSÉ
Ênù±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(9) ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eäò±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

(10) ÊuùiÉÒªÉ +{ÉÒ±É ÊxÉEòÉ±ÉÒ EòÉfø±ªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :

+ÉªÉÉäMÉÉºÉ¨ÉÉä®ú +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ EòÉ®úhÉä (lÉÉäb÷CªÉÉiÉ) :---

..............................................

..............................................

Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ ¨ÉÉMÉhªÉÉ :---

...............................................

...............................................

({ÉÉjÉ ́ ªÉCiÉÒSÉÒ/{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉSÉÒ º´ÉÉIÉ®úÒ).

ÊnùxÉÉÆEò :

Ê`ööEòÉhÉ :

]õÒ{É :- {ÉÉjÉ ´ªÉCiÉÒxÉä VªÉÉ +Énäù¶ÉÉÊ´É®úÉävÉÉiÉ +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eäò±Éä±Éä +É½äþ iªÉÉ +Énäù¶ÉÉSÉÒ |É¨ÉÉÊhÉiÉ |ÉiÉ ªÉÉºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷É´ÉÒ.
¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú--¤É--295--2
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|ÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ

´É®ú Ênù±Éä±ÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ YÉÉxÉÉ|É¨ÉÉhÉä, ¨ÉÉÊ½þiÉÒ|É¨ÉÉhÉä ´É Ê´É·ÉÉºÉÉ|É¨ÉÉhÉä JÉ®úÉ ´É Ê¤ÉxÉSÉÚEò +É½äþ.

ÊnùxÉÉÆEò ......... Ênù́ ÉºÉ............. ̈ ÉÊ½þxÉÉ 20.......... ( ́ É¹ÉÇ )

({ÉÉjÉ ́ ªÉCiÉÒSÉÒ /{ÉnùÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ
+ÊvÉEòÉªÉÉSÉÒ º´ÉÉIÉ®úÒ.)

¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉSÉä ®úÉVªÉ{ÉÉ±É ªÉÉÆSÉä +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´É xÉÉ´ÉÉxÉä,

b÷Éì. ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉ½þÉªÉ,

+{É®ú ¨ÉÖJªÉ ºÉÊSÉ´É ( |É. ºÉÖ. +ÉÊhÉ ®ú. ´É EòÉ. ), ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ.
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परिरिष्ट - क

सामान्य प्रिासन रिभाग / का. 18 ( ि. ि का. ) 





महािाष्र लोकसेिा हक्क अरिरनयम, 2015 अनुसाि रिनाांक ३१ मार्च, 2019   पयंत अरिसूरर्त केलले्या लोकसेिाांर्ी यािी. 

अनुक्रमरिका 
अ क्र रिभाग एकूि लोकसेिा 

1 गृह रिभाग (गृह)  17 

52 
गृह (बांििे)  07 
गृह (िाज्य उत्पािन िुल्क)  14 
परििहन  14 

2 महसूल ि िन ( महसूल ) 

63 
महसूल -  20 
भरूम अरभलेख -  18 
नोंििी ि मुद्ाांक िुल्क-         14 
िने -  11 

3 कृरि ि पिुम (कृरि)  24 
40 

पिुम  16 
4 नगि रिकास 57 
5 रििी ि न्याय 4 
6 ग्रामरिकास 13 
7 मृि ि जलसांिािि 08 
8 अन्न, नागिी पुििठा 18 
9 गृहरनमाि 20 

10 मरहला ि बालरिकास 13 
11 कौिल्य रिकास ि उद्योजकता 2 
12 अल्पसांखयाांक रिकास 1 
13 उद्योग 19 

कामगाि 41 
उजा 13 

14 रित्त 4 
15 जलसांपिा 10 
16 सहकाि 5 
17 पािी पुििठा ि स्िच्छता 4 
18 सािचजरनक आिोग्य रिभाग 4 
19 सामारजक न्याय 12 
20 आरििासी रिकास 02 
21 िालेय रिक्षि ि क्रीडा 12 
22 िैद्यकीय रिक्षि ि औििी द्व्य े 25 
23 पयचटन ि साांस्कृरतक कायच 20 
24 उच्र् ि तांत्ररिक्षि रिभाग 10 
25 पयाििि 4 
26 सािचजरनक बाांिकाम 10 

एकूि 486 
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सा. प्र. रि. / का. 18 
महािाष्र लोकसेिा हक्क अरिरनयम, 2015 अनुसाि अरिसूरर्त केलेल्या लोकसेिाांर्ी यािी. 

अ .क्र. रिभाग ि सेिाांर्ी नाांि े
गृह रिभाग  )17 सेिा (  

)अरिसूर्ना क्र.एर्डीए- 0215 / प्र .क्र . 37 /आस्था-1, 10 जुलै, 2015) 
1 रििेिी कलाकािाांच्या सहभागास पििानगी 
2 कागिपत्राांर्े साक्षाांकन 
3 भाितीय नागरिकासाठी “नोिी” प्रमािपत्र 
4 पोरलस क्क्लअिन्स प्रमािपत्र 
5 रििेिी नागरिकाांर्े नागरिकत्िार् ेप्रस्ताि कें द् िा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 रििेिी नागरिकाांना रनिासासाठी मिुत िा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, हॉटेल, बाि इ.करिता ना-हिकत प्रमािपत्र िेिे 
15 िस्त्र पििान्यासाठी ना-हिकत प्रमािपत्र िेिे 
16 भाितीय नागरिकाांना पििेिात 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 नोव्हेंबि,  2016.) 

1. जलयान सव्हेक्षि 
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 नोव्हेंबि, 2017.) 

1. तात्पुिती एक रििसार्ी क्लब अनुज्ञप्ती जागेर्ी नोंििी 
2. तात्पुिती एक रििसीय क्लब अनुज्ञप्ती (आयात केलेले पेय, रििेि मद्य आरि भाितीय बनािटीर् े

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

4. मुांबई रििेिी मद्य रनयम 1953 अांतगचत भाितीय सीमा िुल्क हद्दीतून पेय रििेिी मद्य बाहेि काढिे 
ि भाितीय बनािटीर् ेपेय मद्य रिक्री किण्यासाठी व्यापाि आरि आयातीसाठी नमुना फॉमच 
एफएल-1 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे. 

5. मुांबई रििेिी मद्य रनयम 1953 अांतगचत िाईन, सीमा िुल्क हद्दीतून बाहेि काढून रिक्री 
किण्यासाठी नमुना फॉमच एफएलडब्लल्यु-1 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे. 

6. मुांबई रििेिी मद्य रनयम 1953 अांतगचत  भाितीय बनािटीर्े पेय, रििेिी मद्यार्ी ि पििेिातून 
आयात केलेल्या पेय मद्यार्ी हॉटेल आस्थापनेिि रिक्री किण्यासाठी नमनुा फॉमच एफएल-3 
अनुज्ञप्ती मांजूि कििे. 

7. मुांबई रििेिी मद्य रनयम 1953 अांतगचत  भाितीय बनािटीर्े पेय, रििेिी मद्यार्ी हॉटेल 
आस्थापनेिि रिक्री किण्यासाठी नमुना फॉमच एफएल-4 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे. 

8. मुांबई रििेिी 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 हॉटेल / 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 रििेिी मद्य रनयम 1953 अांतगचत  िाईनर्ी सीलबांि रिक्री किण्यासाठी नमुना फॉमच 
एफएलडब्लल्यु-2 अनुज्ञप्ती मांजूि कििे. 

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

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

14. मुांबई रििेिी मद्य रनयम 1953 अांतगचत महािाष्र िाज्यात रििेिी 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 जुलै, 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 जुलै, 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. अल्पभ-ूिािक िाखला ***** 
11. भमूीहीन िे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 व्हाि,े 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 प्रारिकाििाकडून 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 व्यक्तीकडून 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 िेिे. 
भरुम अरभलखे 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 पिूच 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 

कििे.  
11 फेिफाि नोंिी 

रििािग्रस्त नसल्यास 
12 िुिा तुटलेली असल्यास फेिफािाबाबत रनिचय घेिे. 
13 िस्ता, िस्ता सेट बँक, रिजिेिन याबाबत सांबांरित प्रारिकाििाला जागा हस्ताांतरित केलेल्या 

प्रकििी सांबांरिताांच्या नाि ेरमळकत प्ररतकेत नोंि घेिे. ( प्रकििी महानगिपारलका / सक्षम 
प्रारिकािी याांनी ताबा पािती ि सांपिूच कागिपत्राांसह नामाांतिासाठी प्रकिि पाठरिल्यास ) 

14 रििािग्रस्त असल्यास 
15 रमळकत परत्रकेर्ी पोटरिभागिी करून रमळकत परत्रका स्ितांत्र कििे 

याबाबत पोटरहस्सा मोजिी पिूच झालेल्या रििसापासून 
(a) रजल्हारिकािी याांनी आिेरित केलेल्या क्षेत्रात तफाित येत नसल्यास पोटरहस्सा मोजिी झाल्यापासून 

स्ितांत्र रमळकत परत्रका तयाि कििे. 
16 (b) रजल्हारिकािी याांनी आिेरित केलेल्या पोटरहस्सा क्षेत्रात तफाित येत आहे, मात्र मूळ नगि 

भमूापनाच्या क्षेत्रात फिक नाही, अिा प्रकििी रजल्हारिकािी याांनी फेिमान्यता रिल्यानांति स्ितांत्र रम. 
परत्रका उघडिे. 

17 भ ूसांपािनामध्ये िस्ता, िस्ता सेट बँक, रिजिेिचन याबाबत िासन / सांबांरित प्रारिकािी याांर् ेनािे 
स्ितांत्र रमळकत परत्रका तयाि कििे. 
(a) ज्या रठकािी मूळ नगि भमूापनाच्या क्षेत्रात फिक पडत नाही, अिा बाबतीत सक्षम प्रारिकािाांर्ा अांरतम 

आिेि झाल्यानांति रमळकत परत्रका स्ितांत्र तयाि कििे. 
18 (b) हस्ताांतिि क्षेत्रात फिक पडत असल्यास सक्षम प्रारिकाऱ्याच्या फेि अांरतम आिेिानांति 

महसूल ि िन रिभाग )नोंििी ि मुद्ाांक िुल्क ) ( 14 सेिा ( 
(िा .रन.क्र .मलोह - 2015 / 447 / प्र  .क्र . 173 / म-1, 14 जुलै, 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 गहृभटे िेिे 
8 रििेि कुलमखुत्यािपत्रार्े अरिप्रमािन करून िेिे 
9 सह रजल्हारनबांिक कायालयात नोििी झालेल्या िस्तार्ी/त्या िस्ताच्या सूर्ीर्ी प्रमारित 

नक्कल िेिे  
10 िस्त नोंििी न केलेल्या प्रकििाांमध्य,े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 जुलै, 2015) 

1 तेंिुपाने कां त्राटिाि/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 हांगामात फोटाग्रारफसाठी पििानगी( िृत्त स्ति) ****** 
6 िन्यजीि क्षेत्रात पयचटन हांगामात 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 िकृ्षतोड (रिरनयमन) अरिरनयम 1964 नुसाि सांपूिच िस्तऐिजाांसह अजच प्राप्तीनांति िृक्ष 

अरिकािी याांनी अनुसूरर्त जमातीच्या भोगिटािािाांच्या मालकीच्या  िृक्षतोडीसाठी पििानगी 
िेण्याबाबत घेतलेला रनिचय कळरििे. ****** 

10 महािाष्र िकृ्षतोड )रिरनयमन (अरिरनयम 1964 नुसाि सांपूिच िस्तऐिजाांसह अजच प्रा प्तीनांति िृक्ष 
अरिकािी याांनी रबगि आरििासी अजचिािास िृक्षतोडीसाठी पििानगी िेण्याबाबत घेतलेला रनिचय 
कळरििे . 

11 महािाष्र िन रनयम 2014 मिील तितुिीस अनुसरुन पात्र व्यक्तींना िाहतूक पििाना जािी 
कििे. 
कृरि ि पिुम रिभाग /कृरि रिभाग-कृरि आयुक्त ( 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 नमनेु तपासिी 
9 खत  नमनेु 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 ( पिुम ) ( 16 सेिा )  
(िा.रन.क्र. सांकीिच 2611 / प्र. क्र. 130 / 2014 / पिुम-17, रिनाांक 13 जुलै, 2015) 

1 पिुर्े खक्च्र्किि 
2 औििोपर्ाि 
3 िांध्यत्ि तपासिी (भा.प.िै.कायद्यानुसाि) 
4 ििरिच्छेिन (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 कें द्,कुक्कट रिकास गट ि 

कुक्कटपालनार्े लाभाथींना प्ररिक्षि िेिे 
10 इच्छुक 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 नािुरुस्त मीटि तक्राि कििे. 
24 अनरिकृत नळ जोडिी तक्राि कििे. 
25 पाण्यार्ी िबाि क्षमता तक्राि 
26 पाण्यार्ी गिुित्ता 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 प्रािेरिक योजनाांर्,े परिसि नकािाांर्े झोन िाखले िेिे. 
2 प्रािेरिक योजनाांर्,े परिसि नकािाांर्े भाग नकािा िेिे. 
3 जरमनीच्या िेखा नकािाांना / अरभन्यास नकािाांना (Lay Out) अकृिक पििानगी िेिे. 
4 प्रािेरिक योजना क्षेत्रातील महािाष्र प्रािेरिक 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 भखूडाांमध्ये प्रमािभतू बाांिकाम नकािाप्रमािे नकािे मांजूिीर्े प्रस्ताि 

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

7 जोते प्रमािपत्र 
8 पूिचत्िार्े तसेर् भोगिटा प्रमािपत्र 
9 प्रािेरिक योजना क्षेत्रातील महािाष्र प्रािेरिक रनयोजन ि नगि िर्ना अरिरनयम, 1966 अन्िय े

मांजूि केलेल्या प्रािेरिक योजनेतील प्रस्तािाांमध्य ेिेळोिेळी किाव्या लागिाऱ्या अरिमुल्य 
आकारून जमीन िापिार्े फेिबिल. 

10 महािाष्र (नागिी क्षेत्रे) िकृ्ष 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 कायिेरिियक मोफत सहाय्य 
2 महािाष्र सािचजरनक रिश्वस्त व्यिस्था अरिरनयमाच्या तितुिींनुसाि सािचजरनक रिश्वस्त 
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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 यिेे 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 कुटूांबार्ा िा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 / नाप-ु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 

120



6 रकिकोळ िॉकेल रिक्री पििाने 
7 रकिकोळ िॉकेल रिक्री पििान्यार् ेनुतनीकिि 

(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 1014 / 1306 / प्र. क्र. 176 / नाप-ु12, रिनाांक 31 ऑगस्ट, 2016) 
1 िजन माप ेउत्पािकाांना पििाना 
2 िजन माप ेउत्पािकाांना पििाना नुतनीकिि 
3 िजन माप ेरिक्रत्याांना पििाना 
4 िजन माप ेरिक्रत्याांना पििाना नुतनीकिि 
5 िजन माप ेिुरुस्तकाांना पििाना 
6 िजन माप ेिुरुस्तक पििाना नुतनीकिि 
7 आिेक्ष्टत िस्तू रनयम, 2011 अांतगचत िस्तुांर्े उत्पािक / आिेष्टक याांर्ी नोंििी 
8 नामरनिेिन नोंििी प्रमािपत्र 

(अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 1014 / 1306 / प्र. क्र. 176 / नाप-ु12, रिनाांक 25 ऑक्टोबि, 2016) 
1 आिेष्टक िस्तू रनयम, 2011 अांतगचत आिेक्ष्टत िस्तुांर्े उत्पािक / आिेष्टक याांर्ी नोंििी (मैत्री 

कक्ष)  
2 िैिमापन िास्त्र अरिरनयम, 2009 अांतगचत िजन ि मापे याांर् ेमुद्ाांकन, पडताळिी ि प्रमािपत्र 

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

३ िैिमापन िास्त्र अरिरनयम, 2009 अांतगचत िजन ि मापे याांर् े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 

महािाष्र गृहरनमाि ि क्षेत्ररिकास प्रारिकिि 
4 रनिासी सिरनका/भखूांड भोगिटाबद्दल (हस्ताांतिि) 
5 अरनिासी सिरनका/भखूांड भोगिटाबद्दल (हस्ताांतिि) 
6 रनिासी सिरनका/भखूांड रनयरमतीकिि 
7 अरनिासी सिरनका/भखूांड रनयरमतीकिि 
8 थकबाकीबाबतर्े ना-िेय प्रमािपत्र 
9 सिरनका/भखूांड/व्यापािी गाळा रित्तीय सांस्थेकडे तािि ठेिण्यास ना-हिकत प्रमािपत्र 

10 सिरनका /व्यापािी गाळा रिक्री पििानगी 
11 भखूांड रिक्री पििानगी 
12 भखूांडार्ी उिचरित खिेिी रकमत (बी.पी.पी.) कजार्ी थकबाकी भििा पत्र 
13 सिरनकेर्ी उिचरित भाडेखिेिी हप्ता (एर्.पी.एस.भििा पत्र) 
14 सिरनका/भखूांड/व्यापािी गाळयाांच्या नस्तीतील कागिपत्राांच्या प्रमारित प्रती 
15 रनिासी सिरनका भाडे तत्त्िािि िेण्यास ना-हिकत प्रमािपत्र िेिे 

मुांबई इमाित िुरूस्ती ि पुनिचसन मांडळ 
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16 रनिासी सिरनका/भखूांड भोगिटाबद्दल (हस्ताांतिि) 
17 अरनिासी सिरनका/भखूांड भोगिटाबद्दल (हस्ताांतिि) 
18 रनिासी सिरनका/भखूांड रनयरमतीकिि 
19 अरनिासी सिरनका/भखूांड 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 पिरनिेरित 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 कें द् 

िासनास रिफाििी 
8 मनोिैयच योजनेंतगचत बळी पडलेल्या व्यक्तींना रित्तीय सहाय्य 
9 मुलाांना सीसीआयएस / ऑझिेिन होम मध्ये प्रिेि 

10 आपद्ग्ग्रस्त मरहलाांना िेल्टि होममध्य ेप्रिेि 
11 भीक मागिाऱ्या मरहला / पुरुिाांना बेगसच होम मध्ये प्रिेि 
12 आयआयटीआयएएनएस पेस योजनेंतगचत रिद्याथीनींना रित्तीय सहाय्य 
13 समुपिेिन कें द् र्ालरिण्यासाठी स्ियांसेिी सांस्थाांना रनिी उपलब्लि करून िेिेबाबत. 

कौिल्य रिकास ि उद्योजकता रिभाग  ( 2 सेिा  )  
(पत्र क्र. कौरिउ - 2015 / प्र. क्र. 238 / िोस्ििो - 1, रिनाांक 3 जुलै, 2015) 

1 िोजगाि इच्छुकाांर्ी 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 हेक्टिपेक्षा जास्त िेतजमीन खिेिीसाठी आिश्यक असलेली पिुच 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 प्रिेि महानगिामिील महािाष्र औद्योरगक रिकास महामांडळाच्या कायचक्षेत्रातील मारहती 

तांत्रज्ञान उियोगाांना ना हिकत प्रमािपत्र 
6 मुांबई प्रिेि महानगिामिील महािाष्र औद्योरगक रिकास महामांडळाच्या क्षेत्रातील मारहती 

तांत्रज्ञान कां पन्याांना मारहती तांत्रज्ञान िोििाांतगचत इिािापत्र े
7 मुांबई प्रिेि महानगिामिील महािाष्र औद्योरगक रिकास महामांडळाच्या क्षेत्रात मारहती तांत्रज्ञान 

िोििाांतगचत कां पन्याांर्ी नोंििी कििे 
िासकीय मुद्ि ि लखेसामग्री ि 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 कां त्राटी कामगाि (रनयमन ि रनमुचलन) अरिरनयम, 1970 अांतगचत मुखय मालक नोंििी नोंििी. 
3 कां त्राटी कामगाि (रनयमन ि रनमुचलन) अरिरनयम 1970 अांतगचत कां त्राटिािास अनुज्ञप्ती िेिे  
4 कां त्राटी कामगाि (रनयमन ि रनमुचलन) कायिा, 1970 अांतगचत कां त्राटिािास 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) िकच स 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 सांर्ालनालयामाफच त  

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 िगळून) 
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  कां त्राटिािास अनुज्ञप्ती िेिे. 

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

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

6 आांतििाज्य स्थलाांतरित कामगाि (िोजगाि ि सेिाितीर्े रनयमन) अरिरनयम, 1979 अांतगचत 
स्थलाांतरित कां त्राटिािास अनुज्ञप्तीर्े नुतनीकिि कििे. 
कामगाि रिभाग ( 18 सेिा )  
(िा. रन. क्र. सांरकिच 2017 / प्र. क्र. 66 / कामगाि-9, रिनाांक 20 जून, 2017 ) 
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1 बाष्पके रनमात्याांना मान्यता 
2 बाष्पके रनमात्याांच्या मान्यतेर् ेनुतनीकिि 
3 बाष्पके / रमतीपयोजके उभाििीर्ी मान्यता 
4 बाष्पके / रमतीपयोजके उभाििीच्या मान्यतेर्े  नुतनीकिि 
5 रमतीपयोजके रनमात्याांना मान्यता 
6 रमतीपयोजके  रनमात्याांच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि 
7 पे्रिि व्हेसल रनमात्याांना मान्यता 
8 पे्रिि व्हेसल रनमात्याांच्या मान्यतेर्े  नुतनीकिि 
9 पे्रिि पार्टसच रनमात्याांना मान्यता 

10 पे्रिि पार्टसच रनमात्याांच्या मान्यतेर्े  नुतनीकिि 
11 रहट एक्सर्ेंजि रनमात्याांना मान्यता 
12 रहट एक्सर्ेंजि रनमात्याांच्या मान्यतेर्े  नुतनीकिि 

31  स्मॉल इांडस्रीअल बाष्पके रनमात्याांना मान्यता 
14 स्मॉल इांडस्रीअल बाष्पके रनमात्याांच्या मान्यतेर् े नुतनीकिि 
15 बाष्पके / रमतीपयोजके िुरुस्तीकािाांना मान्यता 
16 बाष्पके / रमतीपयोजके िुरुस्तीकािाांच्या मान्यतेर्े नुतनीकिि 
17 पाईप फॅरिकेटि म्हिनू मान्यता 
18 पाईप फॅरिकेटि म्हिनू 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 अनुज्ञप् ती िेिे. 

उजा रिभाग 
 (अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 2016 / प्र. क्र. 148 / उजा-5, रिनाांक 11 जुलै, 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 रिद्यतु भाि मांजूिी 
8 उद्योगासाठी रिद्यतु भाि मांजूिी 
9 Line Charging permission at MSETCL 

10 रिद्यतु िुल्क माफी प्रकििाांना मांजूिी 
11  डीजी सेट आिाखडा मांजूिी 
21  डीजी सेट र्ाजच पििानगी रिद्यतु िुल्क माफी प्रकििाांना मांजूिी 
31  डीजी सेट नोंििीकिि 

रित्त रिभाग ( 4 सेिा )   
िासन रनिचय क्र. सांकीिच 1019 / प्र. क्र. 123 / प्रिासन-1, रिनाांक 27 फेििुािी, 2019 ) 
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1 मुल्यिर्षित कि कायिा 2002, कें रद्य रिक्रीकि कायिा, 1956, महािाष्र िाज्य व्यिसाय, िांिे, 
आरजरिका आरि नोकिीििील कि कायिा, 1975 अांतगचत ई-नोंििी 

2 कें रद्य रिक्रीकि कायद्याांतगचत ई-कें रद्य रिक्रीकि िैिारनक नमुने 
3 मुल्यिर्षित कि कायिा 2002, कें रद्य रिक्रीकि कायिा, 1956, महािाष्र िाज्य व्यिसाय, िांिे, 

आरजरिका आरि नोकिीििील कि कायिा, 1975 अांतगचत ई-रििििे 
4 मुल्यिर्षित कि कायिा 2002, कें रद्य 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 जुलै, 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 सप्टेंबि, 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 / पाप-ु01, रिनाांक 30 सप्टेंबि, 2015) 
महािाष्र जीिन प्रारिकिि 

1 नळ जोडिी िेिे 
2 पािी बील िेयकासांबिी तक्रािीर्े रनिािि कििे 

भजूल 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.) 
भजूल 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 
सप्टेंबि, 2015) 

1 ऑन लाईन सॉफ्टिेअि माध्यमातून अपांगत्ि प्रमािपत्र प्रिान कििे. 
2 जननी सुिक्षा योजना 
3 जननी रििु सुिक्षा योजना 
4 िैद्यकीय अरिकाऱ्याांर्ी उपक्स्थती )अरिसूर्ना क्र सांरकिच 2014/ प्र .क्र227/ सम 2, रि 

28.03.2016(  
सामारजक न्याय ि रििेि सहाय्य रिभाग ( 12 सेिा )  

)िा.रन.क्र.सांरकिच 2015 / प्र .क्र .53 /समन्िय , रिनाांक 24नोव्हेंबि , 2015(  
1 िासरकय िसरतगृह प्रिेि 

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

2  रनिासी िाळा प्रिेि 
3 पििेिी रिष्यिृत्ती 
4 िेिाांतगचत रिष्यिृत्ती 

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

5 ज्येष्ठ नागरिकाांना एळखपत्र िेिे 
6 सांजय गाांिी रनिािाि योजना  /श्राििबाळ पने्िन योजनेंतगचत प्राप्त अजािि रनिचय घिेे 
7 जात प्रमािपत्र पडताळिी सरमती 
8 अपांगाना एळखपत्र िेिे 
9 अपांग रिद्यार्थ्यांना िासकीय/िासन मान्य अनुिारनत अपांग िाळेत/कमचिाळेत प्रिेि िेिे. 

(िा. रन. सांकीिच-2016 / प्र. क्र. 68 / समन्िय, रिनाांक 28 सप्टेंबि, 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 / कमचिाळेतील रिक्तपिे भिण्याकिीता स्ियांसेिी सांस्थाांना ना-
हिकत 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 सप्टेंबि, 2016 च्या अरिसूर्नेन्िये सेिा िगळली.) 
अनुसूरर्त जमातीच्या रिद्यार्थ्यांना िहिातील इांग्रजी माध्यमाच्या नामाांरकत रनिासी िाळाांमध्ये 
रिक्षि िेिे. (रिनाांक 25 ऑक्टोबि, 2018 च्या अरिसूर्नेन्िये सेिा िगळली.) 

127



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 पिूच माध्यरमक रिष्यिृत्ती  

(रिनाांक 25 ऑक्टोबि, 2018 च्या अरिसूर्नेन्िये सेिा िगळली.) 
 अरिसूर्ना क्र. आरिरि 2016 / प्र. क्र. 77/ का-05, रिनाांक 28 सप्टेंबि, 2016) 

2 आरििासी व्यक्तींना अनुसूरर्त जमातीर्े िैिता प्रमािपत्र िेिे. 
 िालये 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 परिििेिी 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 अन्िय ेिगळली.) 

10 इयत्ता 10िी ि 12िी पिीक्षेस प्ररिष्ठ होिाऱ्या िाज्य, िाष्रीय ि आांतििाष्रीय पातळीिि सहभागी 
झालेल्या खेळाडूला, रिद्यार्थ्यांना क्रीडा सिलतीर्े गिु िेण्याबाबत 

11 अत्युच्र् गुिित्तािािक खेळाडूांना िा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 जुलै, 2015 ) 

 िैद्यकीय रिक्षि ि सांिोिन सांर्ालनालय ि त्याखालील िासकीय िैद्यकीय महारिद्यालये ि 
रुग्िालये याांच्यामाफच त पात्र व्यक्तींना पुिरिण्यात येिाऱ्या सेिा 

1 रिकलाांगता प्रमािपत्र िेिे 
2 रकिकोळ जखम यार् े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 याांच्यामाफच त 

पात्र व्यक्तींना पुिरिण्यात येिाऱ्या सेिा 
9 रकिकोळ जखम यार् े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 माफच त 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 याांच्यामाफच त 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 

औिरि भाांडाि यासाठी अनुज्ञप्ती िेिे. 
25 औिि ि सौंियच प्रसािने अरिरनयम, 1940 ि त्याखालील रनयम याांच्या अनुसाि घाऊक रिक्री 

औिरि भाांडाि यासाठी अनुज्ञप्ती िेिे. 
 पयचटन ि साांस्कृरतक कायच रिभाग ( 20 सेिा ) 

( अरिसूर्ना क्र. सांकीिच 2014 / प्र. क्र. 216 / आस्थापना, रिनाांक 4 सप्टेंबि, 2015 ) 
 सांर्ालक,पुिारभलखे सांर्ालनालय,मुांबई 

1 सांिोिकाांना ि नागरिकाांना सांर्ालनालयामध्ये जतन केलेल्या ऐरतहारसक महत्त्िाच्या 
अरभलेखार्ी मारहती िेिे तसेर् िेिी ि रििेिी 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 ऑरडटेरियम/रमनी 

ऑरडटेरियम/तालीम िालन  याांर्े आिक्षि 
9 ऑरडटेरियम/तालीम िालने याांच्या आिक्षिाकरिता घेतलेल्या अनामत िकमेर्ा पितािा 
 िांगभमूी 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 ि क्षते्र रिकास प्रारिकिि म्हाडाकडून 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 ) 
)अरिसुरर्त क्र.सांरकिच 2014 / प्र .क्र .67-14 /आस्था-2 रिनाांक 18 जानेिािी , 2016(  

1 पिीक्षेत रमळालेल्या गुिाांर्ी पनुचमोजिी 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 ) 

)िासन रनिचय क्र .मलोहअ-2015 / प्र .क्र.243 /आस्थापना , रिनाांक 18 जानेिािी , 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 (रुपय े10 कोटी पयंत) 

सािचजरनक बाांिकाम ( 10 सेिा ) 
(अरिसूर्ना क्र. सी.ए.एम. 2015 / प्र. क्र. 24 / सांगिक कक्ष), रिनाांक 19 ऑक्टोबि, 2016.) 

1 कां त्राटिाि िगच 1अ, 1ब, 2 ि 3 याांर्े नोंििी ि नूतनीकिि 
2 कां त्राटिाि िगच 4, ि 4अ याांर्े नोंििी ि नूतनीकिि 
3 कां त्राटिाि िगच 5, 5अ, ि 6 याांर्े नोंििी ि नूतनीकिि आरि बेिोजगाि अरभयांत्याांर् ेनोंििीकिि 

ि मजूि सहकािी सांस्था िगच-अ याांर्े िगीकिि ि नूतनीकिि 
4 कां त्राटिाि िगच 7, 8, 9 आरि कामगाि सहकािी सांस्था, िगच-ब याांर्े िगीकिि, इमाित िेखभाल 

ि स्थापत्य अरभयाांरत्रकी मिील पिीक्षा उत्तीिच झालेल्या उमेििािाांर् ेि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 कडेला असलेल्या इमाितीर्ा ना हिकत पििाना 
9 र्लरर्त्रपट गहृाांर्े योग्यता प्रमािपत्र 

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

131




	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	PRELEMENARY.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	Blank Page



