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�स्तावना
आपल्या राज्यातील नागरीकांना राज्य शासनातफ�  िदल्या जाणाऱ्या सेवा पारदशर्क, गितमान व 

कालब� प�तीने देण्याकिरता महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 पािरत करण्यात आला. 

नागरीकांना अिधकार देणारा व �शासनाला जबाबदार व उ�रदायी करणारा हा �ांितकारी कायदा आहे. 

शासनाच्या सेवा सामान्य माणसापय�त पोहचत नाहीत िंकवा त्या सेवा �ाप्त करण्यासाठी नागरीकांना 

अनेकवेळा �यत्न करावे लागतात. या पिर�स्थतीमध्ये अमलूा� बदल करण्याच्या दषृ्टीने सेवा हक्क कायदा 

पािरत करण्यात आला. या काय�ाचे उि�ष्ट नागरीकांना तत्परतेने, सहज व सलुभपणे सेवा देण्यात यावी 

असे आहे.  

महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 हा िदनांक 28 एि�ल, 2015 पासनू अमंलात आला. 

या काय�ाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली िनयमावली िदनांक 16 नोव्हेंबर 2016 रोजी 

�िस� करण्यात आली. िदनांक 1 माचर्, 2017 रोजी राज्याचे  माजी मखु्य सिचव, �ी. स्वाधीन क्षि�य यांची 

पिहले राज्य मखु्य लोकसेवा हक्क  आयकु्त म्हणनू िनयकु्ती करण्यात आली. �ी. स्वाधीन क्षि�य हे 

िदनांक 25.01.2022 रोजी वयाच्या 65 व्या वष� सेवािनव�ृ झाले. िनम्नस्वाक्षरीत स�: राज्य मखु्य 

आयकु्त पदाचा अितिरक्त कायर्भार सांभाळीत आहेत. 

महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 चे कलम 19 (1) �माणे अशी तरतदू आहे की, 

“आयोग �त्येक िव�ीय वषर् संपल्यानंतर, मागील वष�मधील आपल्या काय�चा तसेच सावर्जिनक 

�ािधकरणांच्या लोकसेवा देण्याच्या कामिगरीच्या मलू्यमापनाबाबतचा अहवाल तयार करील आिण तो 

राज्य शासनाला सादर करील”. त्याच�माणे कलम 19 (2) �माणे “राज्य शासन, आयोगाने सादर केलेला 

वा�षक अहवाल राज्य िवधी  मंडळाच्या �त्येक सभागहृासमोर ठेवील”.  

2021-22 हे आ�थक वषर् कोिवड - 19 या अभतूपवूर् साथीच्या रोगाने �ासलेले होते. महाराष्� 

राज्य हे देशात सव�त जास्त �भािवत झालेल्या राज्यापैकी एक होते. तथािप, कोरोना महामारी असनूही, 

आपले सरकार पोटर्ल�ारे �दान केलेली ऑनलाईन �णाली कायर्क्षम प�तीने कायर्रत रािहली. मोबाईल 

अॅप आिण आपले सरकार कें �ां�ारे �दान केलेल्या सिुवधेने नागरीकांना कोरोना महामारी असनूही 

ऑनलाइन सावर्जिनक सेवांचा लाभ घेता आला. 

महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचा हा पाचवा वा�षक अहवाल आहे. महाराष्� लोकसेवा 

हक्क अिधिनयमाची अंमलबजावणी करण्यात लक्षणीय �गती झाल्याचे िदसनू येत आहे. ऑनलाईन िदल्या 



जाणाऱ्या सेवांच्या संख्येमध्ये महाराष्� राज्याने आघाडी घेतली आहे. िदनांक 31 माचर्, 2022 रोजी 

अिधसिूचत करण्यात आलेल्या एकूण 511 पैकी 387 सेवा ऑनलाईन स्व�पात देण्यात येत  आहेत. 

आपले सरकार पोटर्ल व मोबाईल ॲप�ारे ऑनलाईन सेवा देण्यात येतात. त्यािशवाय 35,488  आपले 

सरकार सेवा ़कें �ांच्या  माध्यमातनू स�ुा नागरीकांना ऑनलाईन सेवा उपलब्ध क�न िदल्या जातात. सदर 

अिधिनयम लाग ूझाल्यापासनू ऑनलाईन सिुवधांचा लाभ घेऊन 11,52,39,823 अजर् �ाप्त झाले आहेत व 

िनपटाऱ्याचे �माण 95% आहे. सन 2021-22 मध्ये एकूण 1,73,58,011 सेवा अजर् �ाप्त झाले असनू 

िनपटाऱ्याचे �माण 92% आहे.  अनेक अजर् ऑफलाईन स्व�पात स�ुा �ाप्त झालेले असल्याचे िदसनू 

आले आहे. मा� आयोगाने अनेक �यत्न क�न स�ुा, ऑफलाईन स्व�पात �ाप्त झालेल्या व िनपटारा 

केलेल्या अज�ची आकडेवारी “अ”, “ब” व “क” या िविहत नमनु्यांमध्ये संबंिधत िवभागाकडून उपलब्ध 

झालेली नाही. त्यामळेु सदर अहवाल हा महाराष्� मािहती तं�ज्ञान महामंडळ (महा.आय.टी.महामंडळ) 

यांच्याकडून परुिवण्यात आलेल्या ऑनलाईन अज�च्या आकडेवारीवर आधािरत आहे. 

नागपरू येथे िदनांक 21 व 22 िडसेंबर 2019 रोजी "लोकसेवांच्या िवतरणातील सधुारणा - 

शासनाची भिूमका" या िवषयावरील राष्�ीय पिरषद आयोिजत करण्यात आली. भारत सरकारचे �शासकीय 

सधुारणा व त�ार िनवारण िवभाग, महाराष्� शासन व महाराष्� लोकसेवा हक्क आयोगाच्या संयकु्त 

िव�माने सदर पिरषद आयोिजत करण्यात आली होती. “लोकसेवांचे िवतरण व सधुारणा” या िवषयावर 

पिरषदेने िवचारमंथन केले. सवर् सहभागी राज्यांनी सव��म कायर्प�तींचे सादरीकरण केले. �त्येक 

राज्यासाठी तो िशकण्याचा उ�म अनभुव होता. भारतातील  वीस राज्यांनी नागरीकांना ़कालब�, पारदशर्क 

व कायर्क्षम प�तीने लोकसेवा परुिवण्यासाठी कायदा पािरत केला आहे. महाराष्�, पंजाब, हिरयाणा, 

उ�राखंड व प�श्चम बंगाल या पाच राज्यांनी सेवा हक्क काय�ाची अिधक �भावी अंमलबजावणी 

सिुन�श्चत करण्याकरीता  स्वतं� आयोग स्थािपत केले आहेत. ज्या राज्यांनी मािहती व तं�ज्ञानाचा वापर 

केला तेथे सेवा िवतरीत करण्यामध्ये लक्षणीय सधुार झाला आहे. या पिरषदेमध्ये एकमताने ‘नागपरू ठराव’ 

पारीत करण्यात आला. या ठरावामध्ये महत्वाच्या िशफारशी व पढुील वाटचाल िवशद करण्यात आली 

आहे. या पिरषदेचा अहवाल आपले सरकार पोटर्लवर उपलब्ध आहे. 

महाराष्� राज्याने सेवा हमी काय�ाची अंमलबजावणी करतांना भरीव �गती केली असनू 511 सेवा 

अिधसिूचत केल्या असल्या तरी काही राज्यांनी अिधक सेवा अिधसिूचत केल्या असल्याचे िनदशर्नास आले 

आहे. कन�टक राज्याने 1,033 सेवा, तर पंजाब राज्याने 568 सेवा व आसाम राज्याने 506 सेवा 



अिधसिूचत केल्या आहेत. राज्य शासनातफ�  िदल्या जाणाऱ्या  सवर् सेवांची एक संपणूर् सचुी तयार करण्याची 

व अिधिनयमाच्या अंतगर्त सवर् सेवा अिधसिूचत करण्यासाठी िन�श्चत वेळाप�क तयार करण्याची िशफारस 

आयोगाने या आधीच केली आहे. आयोगाने अशीही िशफारस केली आहे की, महाराष्� सरकार�ारे 

परुवल्या जाणाऱ्या सवर् सेवा महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमांतगर्त अिधसिूचत केल्या जाव्यात. 

आयोगाच्या या िशफारशींची सव�च्च �ाधान्याने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. 

आयोगाकडून करण्यात आलेल्या काही सचूना व िशफारशींवर राज्य शासनाने कायर्वाही केली 

आहे. त्यामध्ये शासन पिरप�क िदनांक 12.03.2018 अन्वये िजल्हािधकाऱ्यांना सेवा अिधिनयमाच्या 

अंमलबजावणीसाठी िनयं�क अिधकारी म्हणनू घोषीत करण्याचा व आपले सरकार सेवा कें �ांच्या 

माध्यमातनू सवर् अिधसिूचत सेवा उपलब्ध क�न देण्याचा िनणर्य समािवष्ट आहे. अशा िनणर्यांमळेु 

लोकसेवा अिधिनयमाची पिरणामकारक अंमलबजावणी होण्यास गती िमळेल. तथािप सवर्सामान्य जनतेत 

सदर अिधिनयमाबाबत जाग�कता िनम�ण करण्यासाठी अिधक पिर�म घेणे आवश्यक आहे. अिधिनयम 

अिधक लोकि�य करण्यासाठी आयोगाने बोधिचन्ह व घोषवाक्य िनध�िरत केले आहे. सवर् िवभागांनी सदर 

बोधिचन्ह व घोषवाक्य यांचा वापर करण्याची िवनंती आयोगाने शासनाला केली. त्यानसुार शासन पिरप�क 

िदनांक 15.02.2020 अन्वये अिधसिूचत सेवा देतांना सवर् िवभागांनी आयोगाचे घोषवाक्य व बोधिचन्ह 

वापराव,े अशी सचूना केली आहे. ऑनलाईन िदल्या जाणाऱ्या दाखल्यावर आता आयोगाचे बोधिचन्ह व 

घोषवाक्य िचन्हांिकत करण्यात येत आहे. िवभागीय स्तरावर पाच राज्य लोकसेवा हक्क आयकु्तांची 

िनयकु्ती करण्याचा अितशय मह�वाचा आिण �भावी िनणर्य ही झाला आहे. 

अिधसिूचत सेवांची संख्या वाढत नसल्याबाबत तसेच आपले सरकार संकेतस्थळाशी सेवांचे 

एक�ीकरण न झाल्याबाबत आयोगाने नाराजी/िंचता व्यक्त केली आहे. तसेच एकमंच (Single Platform) 

धोरणाचे पालन न करणे, अनेक सेवांना िमळणारा अल्प �ितसाद, अिधसिूचत सेवांपैकी 124 सेवा 

अ�ापही आपले सरकार संकेतस्थळावर उपलब्ध नसणे, ऑफलाईन �ाप्त व िनकाली काढलेल्या अज�ची 

मािहती �ाप्त न होणे, मो�ा�माणावर �थम व ि�तीय अिपल �लंिबत असल्याबाबत स�ुा आयोगाने 

नाराजी/िंचता व्यक्त केली आहे. सदर बाबींचे िनराकरण संबंिधत िवभागांनी करणे बाबत पाठपरुावा 

करण्यात येत आहे.   

 या वा�षक अहवालामध्ये महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 च्या आरंभापासनू झालेली 

�गती, अंमलबजावणीमध्ये वेगवेगळ्या िवभागांनी केलेली कामिगरी, िजल्हािनहाय व महसलू िवभागिनहाय 



झालेल्या कामकाजाचे तलुनात्मक मलु्यमापन करण्यात आले आहे. तसेच आयोगाने राज्य शासनाला 

केलेल्या महत्वपणूर् सचूना व िशफारशी व त्यांची सध:�स्थती बाबतची मािहती देण्यात आली आहे. या सवर् 

मािहती व अनभुवाच्या आधारे पढुील वाटचालीबाबत काही सचूना करण्यात आल्या आहेत, जेणेक�न 

महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 ची अिधक �भावी अंमलबजावणी  होऊ शकेल. वध� 

िजल्�ाने राबिवलेला उप�म आिण िजल्हा पिरषद, पणेु यांच्याकडून तयार करण्यात आलेल्या  �ोसेस 

मिॅंपग संकल्पना याची दखल आयोगाने घेतली असनू या नािवन्यपणूर् उप�मांची पुन�क्ती राज्यात इतर� 

करण्याची िशफारस आयोग करीत आहे. जमाबंदी आयकु्त आिण नोंदणी महािनरीक्षक (महसलू िवभाग) 

यांनी पारदशर्क, गतीमान व कालबध्द पध्दतीने सेवा देण्याकिरता केलेल्या नािवन्यपणूर् उपायांचेही आयोग 

कौतकु करतो.   

2021-22 मध्ये आयोगाने वर नमदू केलेली �गती तत्कालीन मखु्य आयकु्त �ी. स्वाधीन क्षि�य 

यांच्या सक्षम मागर्दशर्नाखाली व नेततृ्वाखाली केली. मी कृतज्ञतापवूर्क नमदू करतो की, आयोगाच्या 

स्थापनेपासनू ते त्यांच्या सेवािनव�ृीपय�त महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क अिधिनयमात अपेिक्षत केल्यानसुार 

त्याची व्याप्ती वाढिवण्यासाठी त्यांनी कठोर पिर�म घेतले. त्यांच्या काटेकोर िनयोजन आिण दरूदषृ्टीमळेु 

आयोगाला आजचे स्व�प िमळाले आहे. त्यांच्या सकारात्मक �यत्नांमळेु आिण दरूदषृ्टीमळेु सामान्य 

जनतेचा आयोगा�ती िवश्वास वाढला आिण िविवध िवभागांना सेवा �दान करण्यासाठी �ेरणा िमळाली. 

त्यांच्या शासनाकडे केलेल्या सततच्या पाठपरुाव्यामळेु महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 नसुार 

आवश्यक असलेली सहा िवभागीय काय�लये तसेच पाच राज्य िवभागीय आयकु्तांची िनयकु्ती अल्पावधीत 

शक्य झाली. 

"आपली सेवा हेच आमचे कतर्व्य" या आमच्या घोषवाक्यात उद्घतृ केल्या�माणे महाराष्�ातील 

नागरीकांना खऱ्या अथ�ने तत्पर, पारदशर्क आिण कालबध्द सेवा देण्यासाठी आयोग कटीबध्द आहे, याची 

मी ग्वाही देतो.  

 िदलीप िंशदे 
       मखु्य आयकु्त  

मुंबई,  महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क आयोग (अ.का.) 
िदनांक:- 14 नोव्हेंबर, 2022 







�करण १ : 
 महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, २०१५ 

१.१ �ारंभ 
कें � शासनाने नेमलेल्या दसुऱ्या �शासकीय सुधारणा आयोगाने सन, २००५ च्या अहवालामध्ये 

नागरीकांना लोकसेवा सहज, सुलभ व कालब� प�तीने उपलब्ध क�न देण्याची िशफारस केली. त्यानुसार कें � 
आिण राज्य शासनाच्या िविवध िवभागांनी नागरीकांची सनद तयार केली. परंतू नागरी़कांच्या सनदेमध्ये नमूद 
केलेल्या कालमय�देचे पालन न झाल्यास सबंिधत कमर्चारी/अिधकारी यांच्यावर कायर्वाही करण्याची स्पष्ट 
तरतूद करण्यात आली नव्हती. ही उणीव दरू करण्यासाठी महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम पािरत करण्यात 
आला. सुशासनाबाबत महाराष्� राज्य नेहमीच आघाडीवर रािहले आहे व राज्यातील नागिरक हा िवकासाचा 
कें �िंबद ू मानला आहे. यापूव� महाराष्� शासकीय कमर्चाऱ्यांच्या बदल्यांचे िवनीयमन आिण शासकीय कतर्व्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या िवलंबास �ितबंध अिधिनयम, २००५ आिण नागरी़कांना लोकािभमुख �शासन 
देण्याकिरता सादर झालेले अशासकीय िवधेयक (२००९) यांच्या पाश्वर्भूमीवर सन, २०१५ मध्ये महाराष्� 
लोकसेवा हक्क अिधिनयम, पािरत करण्यात आला. हा अिधिनयम िदनांक २८ एि�ल, २०१५ पासून अंमलात 
आला. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . .

१.२ अिधिनयमाची अनन्य वैिशष्�े 
देशातील अन्य राज्यांमधील अिधिनयमांपेक्षा अनेक बाबीत वेगळेपण दाखिवणारा महाराष्� लोकसेवा 

हक्क  अिधिनयम, 2015 हा एक �ांितकारक अिधिनयम आहे. िडिजटल मंचाचा उपयोग क�न सावर्जिनक 
िवतरण �णालीच्या गणुव�ेत सधुारणा करणाऱ्या कायर्संस्कृतीवर सदर अिधिनयमात भर देण्यात आला आहे. 
पा� व्यक्तींना लोकहक्क सेवांचे िवतरण हे पारदशर्क व कालब� प�तीने उ�रदाियत्वाचे भान ठेऊन झाले 
पािहजे, यावर सदर अिधिनयमाचा भर आहे. जनतेच्या गाऱ्हाण्यांचे �भावी िनराकरण करण्याची �णाली, 
लोकसेवा िवतरण �णालीची कायर्क्षमता वाढिवणे यावर अिधिनयमात िवशेष भर िदला आहे. नागिरकांना सेवेची 
मागणी. करण्याचा हक्क िदल्यामळेु व कायर्क्षम व पारदशर्क प�तीने िविहत कालावधीत लोकसेवा देण्याचे 
वैधािनक उ�रदाियत्व शासनावर िन�श्चत केल्यामळेु हा अिधिनयम म्हणजे पवू�च्या कामकाजाच्या प�तीत 
केलेला आमलूा� बदलच आहे.  

लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या कलम-३ नुसार लोकसेवांची यादी, पदिनद�िशत अिधकारी तथा �थम व 
ि�तीय अिपलीय अिधकाऱ्याचंी मािहती, कालब� मय�दा हा तपिशल अिधिनयम अंमलात आल्यानंतर तीन 
मिहन्यामंध्ये व त्यानंतर वेळोवेळी अिधसूिचत करणे �त्येक िवभागावर बंधनकारक आहे. त्यानुसार 
िद. ३१.0३.2022 पय�त एकूण 31 िवभागांपैकी २८ िवभागानंी 511 सेवा अिधसूिचत केल्या आहेत.. . . . . . . . . .  . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
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१.३ महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क आयोग 

िविवध सेवांचे िवतरण करण्याबाबत राज्य शासनाच्या िविवध िवभागांवर िनगराणी, संिनयं�ण, िनयमन 
व सुधारणा करण्यासाठी अिधिनयमाच्या कलम १३ (१) नुसार राज्य शासनाने आयोगाची स्थापना क�न 
िद. ०१ माचर्, २०१७ रोजी मुख्य आयुक्तांची िनयुक्ती केली. पाच िवभागीय आयुक्तांची नेमणूक 
िद. 01 िडसेंबर, 2021 रोजी करण्यात आली. कोणत्याही पुरेशा, न्यायोिचत समथर्िनय कारणािशवाय सेवा 
देण्यास िवलंब झाल्यास अथवा सेवा नाकारल्यास पा� व्यक्ती संबंिधत िवभागाकडे �थम, ि�तीय व आयोगाकडे 
ितसरे अिपल क� शकतो. 

१.३.१  कतर्व्ये 
अिधिनयमानुसार आयोगाला िविवध कतर्व्ये व जबाबदाऱ्या सोपिवण्यात आल्या असून अिधिनयमाची 

राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यासोबतच आयोगाला एक वेगळी ओळख देण्यात आली आहे. अिधिनयमाच्या 
कलम १६ नुसार, अिधिनयमाची �भावी अंमलबजावणी करण्याची व लोकसेवांचे �भावी िवतरण होण्याची 
खबरदारी घेण्यासाठी सूचना करण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपिवण्यात आली आहे. तसेच सेवा देण्यात 
अपयशी ठरल्यास स्वतः हून दखल घेण्याचे, िवभागीय चौकशीची िशफारस करण्याचे, काय�लयांची तपासणी 
करण्याचे, सावर्जिनक �ािधकरणांनी िवतरीत केलेल्या सेवांवर संिनयं�ण ठेवण्याचे व अिपलांवर िनणर्य घेण्याचे 
हक्क  आयोगाला बहाल करण्यात आले आहेत.. 

िदवाणी �ि�या संिहता, १९०८ नुसार िदवाणी न्यायालयाचे हक्क आयोगाला बहाल करण्यात आले 
आहेत. महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, २०१५ मधील कलम १६ नुसार आयोगाच्या िशफारशींवर िवचार 
क�न त्यांची अंमलबजावणी करणे राज्य शासनावर बंधनकारक आहे. 

१.३.२ संघटनात्मक संरचना 
आयोगाचे मुख्य काय�लय मंुबई येथे �स्थत आहे. आयोगाच्या मुख्य काय�लयात 34 मंजूर पदे आहेत. 

त्यापैकी 24 पदांवर मं�ालयीन अिधकारी/कमर्चाऱ्यांसह कं�ाटी कमर्चारी कायर्रत आहेत. राज्याचे मखु्य सेवा 
हक्क आयकु्त यांची नेमणकू िद. 1 माचर्, 2017 पासनू झाली आहे. स�: �ी. िदलीप िंशदे (भा.�.से.) (से.िन.) हे 
राज्य मखु्य आयकु्त पदाचा अितिरक्त कायर्भार सांभाळीत आहेत. राज्यात राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची 
सहा िवभागीय काय�लये स�ु झाली. या काय�लयात पढुील �माणे िवभागीय राज्य आयकु्तांची नेमणकू करण्यात 
आलेली असनू िद. 01.12.2021 पासनू ते कायर्रत आहेत. 

1. �ी. िदलीप िंशदे, िवभागीय आयकु्त (रासेहआ), पणेु 

2. �ी. अभय यावलकर, िवभागीय आयकु्त (रासेहआ), नागपरू 

3. डॉ. िकरण जाधव, िवभागीय आयकु्त (रासेहआ), औरंगाबाद

4. डॉ. रामबाब ूनरकुल्ला, िवभागीय आयकु्त (रासेहआ), अमरावती

5. �ीमती िच�ा कुलकण�, िवभागीय आयकु्त (रासेहआ), नािशक
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आकृती १.१ : आयोगाची संरचना 
10. Action has bee n taken and penalties ha s bee n recovere d by cat ching cows, bulls, goats, shee p’s  from their ow ners for illegal pasturage on forest land by t

राज्य मखु्य लोकसेवा हक्क 
आयकु्त 

   उपसिचव राज्य लोकसेवा हक्क 
आयकु्त पणेु िवभाग 

कक्ष अिधकारी कक्ष अिधकारी कक्ष अिधकारी कक्ष अिधकारी 

राज्य लोकसेवा हक्क 
आयकु्त कोकण  िवभाग 

सहायक कक्ष 
अिधकारी 

सहायक कक्ष 
अिधकारी 

सहायक कक्ष 
अिधकारी  

सहायक कक्ष 
अिधकारी 

राज्य लोकसेवा हक्क 
आयकु्त औरंगाबाद  
िवभाग 

िलिपक िलिपक िलिपक िलिपक 

राज्य लोकसेवा हक्क 
आयकु्त, नागपरू िवभाग 

राज्य लोकसेवा हक्क 
आयकु्त अमरावती 
िवभाग

राज्य लोकसेवा हक्क 
आयकु्त नािशक  
िवभाग 
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१.४   सेवा उपलब्ध क�न देण्याची प�ती : आपले सरकार सेवा पोटर्ल व मोबाईल अॅप 
पा� व्यक्तींना अिधसूिचत सेवा उपलब्ध क�न देण्यासाठी एकल व्यासपीठ (single platform ) 

उपलब्ध क�न देण्याचे काम आयोगाने �ाधान्याने हाती घेतले. तसेच शासकीय अिधकाऱ्यांना �िशक्षण देण्याचे 
महत्वाचे कामही आयोगाने “यशदा” माफर् त हाती घेतले. त्यामुळे राज्यात अिधिनयमाची कायर्क्षम व �भावी 
अंमलबजावणी करणे शक्य झाले. सवर् अिधसूिचत सेवा एकाच व्यासपीठावर  िवतरीत करण्यावर आयोगाने भर 
िदला आहे. 

१.४.१  आपले सरकार सेवा पोटर्ल 
जनतेला ऑनलाईन सेवा उपलब्ध क�न देण्यासाठी आपले सरकार सेवा पोटर्ल सु� करण्यात आले 

आहे. स�:�स्थतीत ऑनलाईन प�तीने सव�िधक  सेवा उपलब्ध क�न देणारे महाराष्� हे पिहले राज्य आहे. सदर 
व्यासपीठाचा सेवांचा लाभ घेण्यासाठी उपयोग होतोच, पण त्याच बरोबर कोणते िवभाग कोणत्या सेवा 
ऑनलाईन प�तीने  उपलब्ध क�न  देतात, त्यांच्याकडे िकती अजर् �ाप्त होतात व त्याची कायर्वाही  कशा �कारे 
केली जाते व �लंिबत अज�ची संख्या िकती आहे, ही  मािहती देखील िरयल टाईम आधारावर �ाप्त होते. 
आयोगाच्या स्थापनेपासून िदनांक ३१.३.२०२२ पय�त 11,52,39,823 अजर् ऑनलाईन �ाप्त झाले असून 
10,99,75,851 अज�वर  संबंिधत पदिनद�िशत अिधकाऱ्यांनी कायर्वाही  केली आहे. 

१.४.२  मोबाईल अॅप  
ऑनलाईन सेवांना िमळत असलेला मोठा �ितसाद पाहता सेवा हक्काशी संबंिधत िवशेष मोबाईल अॅप 

जनतेला उपलब्ध क�न देण्यात आले आहे. िवभागवार उपलब्ध सेवा शोधण्यासाठी, त्या िमळिवण्यासाठी 
आिण आपल्या अज�चा मागोवा घेण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. सदर मोबाईल ॲप हे 
https://itunes.apple.com/in/app/rts-maharashtra/ या संकेतस्थळाव�न आय-फोन वापरकत� आिण 
“RTS Maharashtra” हे Android वापरकत� डाऊनलोड क� शकतात. संबिधत मोबाईल अॅप िवनामूल्य आहे. 
सदर मोबाईल अॅपचा उपयोग क�न नागिरक ऑनलाईन अजर् क� शकतात. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . .

१.५ �िशक्षण 
अिधिनयमाची �भावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आिण सेवा देण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या 

अिधकारी व कमर्चाऱ्यांना कामाच्या दज�मध्ये व कायर्संस्कृतीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी सदर अिधिनयमात 
�िशक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. �िशक्षणाचे महत्व लक्षात घेऊन पदिनद�िशत अिधकारी, अिपलीय 
अिधकारी व अन्य शासकीय कमर्चाऱ्यांमध्ये या अिधिनयमाबाबत जाग�कता िनम�ण करण्यासाठी त्यांना 
यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनीच्या  (यशदा) माध्यमातून �िशक्षण देण्यात येते. 

१.५.१.  यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी (यशदा) पणेु यांचेकडून 
  �िशक्षण 

यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी (यशदा) पणेु ही महाराष्� शासनाची िशखर �िशक्षण 
संस्था असनू महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या �भावी अंमलबजावणीसाठी व शासकीय कमर्चारी व 
अिधकाऱ्यांमध्ये त्याबाबत जाग�कता िनम�ण होण्यासाठी राज्य �िशक्षण धोरणाच्या अंतगर्त “िदशािनद�शन 
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�िशक्षण” देण्याची कामिगरी सदर संस्थेकडे सोपिवण्यात आली आहे.  अिधिनयम, त्याची उि�ष्टे व त्याच्या  
कलमांमधील िविवध तरतदुींबाबत जाग�कता  िनम�ण करण्यासाठी िजल्हा स्तरावरील सवर् संवग�ना वेळोवेळी 
�िशक्षण देण्यात येते. 

यशदामाफर् त आयोिजत संवगर् “अ” च्या पायाभतू, उजळणी व पदोन्नती नंतरचे �िशक्षण 
कायर्�मामध्ये सदर िवषय समािवष्ट करण्यात आला आहे. 

तक्ता १.१  यशदा यांचेतफ�  िदशािनद�शन �िशक्षण कायर्�म 
(२०१५-१६ ते २०२1-22) 

१.५.२  तांि�क �िशक्षण 
महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंतगर्त ज्या िवभागांच्या सेवा अिधसूिचत करण्यात आल्या 

आहेत, त्या िवभागांसाठी महाराष्� मािहती तं�ज्ञान महामंडळ (महा.आय.टी.महामंडळ) तफ�  िजल्हािनहाय 
�िशक्षण स�े घेण्यात आली आहेत. आपले सरकार पोटर्ल व मोबाईल अॅप यांच्या वापराबाबत िवभागाच्या 
अिधकाऱ्यांना �िशक्षण देण्यात येते. 

महाराष्� मािहती तं�ज्ञान महामंडळ (महा.आय.टी.महामंडळ) हे महाराष्� शासनाच्या मालकीचे 
महामंडळ आहे. त्यांचे िजल्हा व्यवस्थापक संकेतस्थळाची मािहती राज्यातील संबंिधत िवभागांच्या अिधकाऱ्यांना 
देतात व त्यामध्ये नागरीकांकडून िवभागाला �ाप्त झालेल्या अज�ची कायर्वाही  कशी करावयची, सेवा कशी 
उपलब्ध क�न �ायची िंकवा योग्य कारण नमूद क�न सेवा देण्यास नकार कसा �ायचा, अपीलांची ऑनलाईन 
कायर्वाही कशी करावयाची, मागोवा कसा घ्यायचा व त्याची पडताळणी कशी करायची, याचा कायर्�वाह सु�ा 
िवशद क�न सांिगतला जातो. 

अ.�. वषर् �िशक्षणाथ�ची संख्या 

१ २०१५ - १६    ८४,९३० 
२ २०१६ - १७ १,२२,२८५ 
३ २०१७ - १८    १५,१७० 
४ २०१८ - १९  ९, १९४ 
५  २०१९ - २०  ५,७६४ 
६ २०२० - २१ ३८९ 
7  2021 - 22 2,022 

  एकूण २,३9,७54   
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तक्ता १.२ महा.आय.टी.महामंडळ�ारा तांि�क �िशक्षण कायर्�म 

अन�ुमांक वषर् �िशक्षणाथ�ची 
संख्या 

१ २०१५ - १८ १०,२७५ 
२ २०१८ - १९ ७,९०० 
३ २०१ ९ - २० ५,००४ 
४ २०२० - २१ 866 
5 2021 - 22 484 

  एकूण     24,529 

१.६. महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या वाटचालीवर एक ��ष्टके्षप 
१.६.१ अिधिनयम व अिधसचूना 
महाराष्� राज्याच्या माननीय राज्यपालांकडून मान्यता �ाप्त झाल्यानंतर महाराष्� शासनाच्या 

िद. २१ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या राजप�ामध्ये अिधिनयम �िस� करण्यात आला.  अिधिनयम 
िद.२८ एि�ल, २०१५ रोजी अमंलात आला व िनयम िदनांक १६  नोव्हेंबर, २०१६ रोजी �कािशत करण्यात आले. 
अिधिनयमाच्या अंतगर्त पा� व्यक्तींसाठी  कोणत्या लोकसेवा उपलब्ध  आहेत, हे तीन मिहन्यांमध्ये अिधसूिचत 
करणे सवर् शासकीय िवभागांना बंधनकारक करण्यात आले. त्यानुसार िविवध िवभागांनी अिधसूिचत सेवांची 
यादी  पदिनद�िशत अिधकारी, �थम व ि�तीय अिपलीय �ािधकारी व �त्येक सेवा उपलब्ध क�न देण्यासाठीची 
कालमय�दा यांची यादी �िसध्द केली आहे.   

१.६.२ महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे गठन 
महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या �भावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्� शासनाचे माजी 

मुख्य सिचव �ी. स्वाधीन क्षि�य (भारतीय �शासकीय सेवा - सेवािनवृ�) यांची िदनांक १ माचर्, २०१७ रोजी 

राज्याचे पिहले मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त म्हणून िनयुक्ती झाली. �ी. स्वाधीन क्षि�य यांच्या वयाची 65 वष� 
पणूर् झाल्याने ते िद. 25 जानेवारी, 2022 रोजी सेवािनवृ� झाले. �ी. िदलीप िंशदे (भा.�.से.) (से.िन.) राज्य 
आयुक्त (रा.से.ह.आ.), पुणे आिण माजी अितिरक्त मुख्य िनवडणूक अिधकारी, महाराष्� यांच्याकडे मुख्य 
आयुक्त पदाचा अितिरक्त पदभार देण्यात आला व त्यांनी तो िद.25 जानेवारी, 2022 पासनू �स्वकारला आहे. 
िद. 01.12.2021 पासून ५ िवभागीय आयुक्तांची (रासेहआ) िवभागीय पातळीवर िनयुक्ती झाली आहे. 

१.६.३  ऑनलाईन सेवा 
“आपले सरकार” पोटर्ल व मोबाईल ॲप यांच्या�ारे ऑनलाईन सेवा उपलब्ध क�न देण्यात 

आली आहे. महाऑनलाईन यांनी आज्ञावली िवकिसत केली असून िविवध िवभागांना त्यांची संकेतस्थळे आपले 

सरकार सेवा पोटर्लशी जोडून घेण्यास ( Integration)  सूिचत करण्यात आले होते. सन २०१५ ते िदनांक ३१ 
माचर्, २०२२ पय�त 11,52,39,823 अजर् ऑनलाईन �ाप्त झाले आहेत. 511 अिधसूिचत सेवांपैकी 387 सेवा 
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ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. उवर्िरत 124 सेवांसाठीची आज्ञावली िवकिसत करण्याचे व एकि�करण करण्याचे 
काम �गतीपथावर आहे. 

१.७ आढावा बैठका 
अिधिनयमाच्या �भावी अंमलबजावणीसाठी आयोगाने िविवध िवभागाबरोबर अनेक बैठका घेतल्या व 

आढावा घेतला आहे.   

१.७.१ शासनाच्या सिचवांसोबत बैठका 

आयोगाच्या िविवध उप�मांची मािहती देण्याच्या अनुषंगाने व अिधिनयमाच्या �भावी अंमलबजावणीसाठी 
चच� करण्यासाठी आयोगाने महाराष्� शासनाच्या व सवर् िवभागांचे सिचव यांचेशी बैठक घेऊन वेळोवेळी चच� 
केली. त्यामध्ये खालील मु�ांचा आढावा घेण्यात आला.  

 सवर् िवभागांकडून सवर् लोकसेवाचंी एक मास्टर िलस्ट तयार करणे.

 िवभागांनी सवर् लोकसेवा महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंतगर्त अिधसूिचत कराव्यात.

 जनतेकडून कमी �ितसाद िमळणाऱ्या सेवांचा आढावा घ्यावा.

 िनरस्त करण्यात आलेल्या सेवाबंाबत कारण िममांसाची तपासणी करावी.

 आपले सरकार संकेतस्थळाशी सवर् ऑनलाईन सेवांचे एक�ीकरण (Integration) करावे.

 नमुना “अ” “ ब” आिण “ क” मध्ये  ऑफलाईन अज�ची मािहती संकिलत करावी.

 पदिनद�िशत अिधकाऱ्यांना  उत्कृष्ट कामासाठी �ोत्साहन योजना तयार करावी.

 महाराष्� लोकसेवा हक्क काय�ाबाबत जाग�कता कायर्�मांची अंमलबजावणी व्हावी.

 पदिनद�िशत अिधकारी व अिपलीय अिधकाऱ्यांसाठी अिधक �िशक्षण कायर्�मांचे आयोजन करावे.

 आयोगाचे  बोधिचन्ह व घोषवाक्याचा वापर अिधसूिचत सेवा �माणप� देताना करण्यात यावे.

 सेवा देण्यास िवलंब झालेल्या �करणांमध्ये व अत्यल्प �ितसाद �ाप्त होणाऱ्या सेवांबाबत िवश्लेषण

आिण कारणिममांसा करावी.

 आपले सरकार सेवा कें �ांच्या संख्येत वाढ करावी.
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१.७.२ शासकीय िवभागांच्या सिचवांच्या सोबत आढावा बैठका - सन 2021-22 
अिधिनयमाच्या �भावी अंमलबजावणीसाठी आयोगाने शासनाच्या िविवध िवभागांच्या सिचवांबरोबर 

िनयिमत आढावा बैठका घेतल्या असून वेळोवेळी संवाद साधला आहे.   

तक्ता १.३ िविवध िवभागांच्या आढावा बैठका 

िवभाग िदनांक 

�धान सिचव, सामान्य �शासन िवभाग (र. व का.), मं�ालय; सहसिचव, सामान्य �शासन 
िवभाग, (र. व का.), मं�ालय; उप सिचव, सामान्य �शासन िवभाग  (र. व का.), मं�ालय. 

22.06.2021 

�धान सिचव, मािहती व तं�ज्ञान िवभाग, मं�ालय; सह सिचव, सामान्य �शासन िवभाग, 
(र. व का.), मं�ालय; सवर् िवभागीय आयकु्त (महसलू); सवर् िजल्हािधकारी. 

09.07.2021 

सिचव, कृिष िवभाग, मं�ालय; आयकु्त, राज्य उत्पादन शलु्क; आयकु्त, नगरपािलका  
संचालनालय; व्यवस्थापकीय संचालक, महाआयटी महामंडळ. 

03.09.2021 
व 

07.09.2021 

१.७.३ सवर् िवभागीय आयकु्त व िजल्हािधकारी यांचेसोबत �व्हिडयो कॉन्फर�न्सग�ारे    

 संवाद 
िदनांक १२ माचर्, २०१८ रोजीच्या शासन िनणर्यानुसार सवर् िजल्हािधकारी यांना “िनयं�क अिधकारी” 

म्हणून घोिषत करण्यात आले. राज्यात राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची सहा िवभागीय काय�लये स�ु झाली 
असनू पाच िवभागीय आयकु्तांची (आरटीएस) नेमणकू करण्यात आलेली आहे. राज्य मखु्य लोकसेवा हक्क 
आयकु्त यांनी नविनयकु्त राज्य लोकसेवा हक्क आयकु्त यांची काय�लये स�ु करण्यासाठी केलेल्या 
कायर्वाहींचा आढावा घेतला. मखु्य आयकु्तांनी सवर् िवभागीय आयकु्त (महसलू) आिण िजल्हािधकाऱ्यांना 
सव�च्च �ाधान्याने पणूर् सहकायर् करावे अशी िवनंती केली. िविहत कालावधीत सेवा देण्यामध्ये होत असलेल्या 
िवलंबाबाबत आयोगाने काळजी व्यक्त केली. अिपले �लंिबत राहणे, ऑनलाईन त�ारी, अकायर्रत 
सेवाकें �ांचा आढावा घेणे, नवीन सेवा कें �ांना परवानगी देणे, अिधसूिचत सेवांच्या बाबत जािहराती �िसध्द 
करणे, अनावश्यक दस्ताऐवजाची मागणी कमी करणे व कामकाजाच्या सुलभ प�ती स्वीकारणे, नमुना  
“अ”,“ब” आिण “क” मध्ये  ऑफलाईन अज�ची मािहती  संकिलत करणे, दंडात्मक कायर्वाहीची मािहती देणे, 
तपासणीचे मािसक िववरण सादर करणे, �िशक्षण कायर्�मांचे आयोजन, नािवन्यपूणर् उप�मांची नोंद, 
आयोगाच्या बोधिचन्हाचा व घोषवाक्यांचा वापर, िनयं�क अिधकारी म्हणून अिधिनयमाच्या �भावी 
अंमलबजावणीसाठी िजल्हािधकारी यांची महत्वाची भूिमका इ. बाबींवर आयोगाने भर िदला.  
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तक्ता १.४ आढावा बैठका (�ी. स्वाधीन क्षि�य) 

िवषय िवभाग िदनांक 

मा. मखु्य आयकु्त यांनी �ाध्यापक आिण 
िव�ाथ� यांना महाराष्� लोकसेवा हक्क 
अिधिनमय, 2015 आिण त्याची  
अंमलबजावणी या िवषयावर मागर्दशर्न केले. 

�ाचायर्, के.सी.िवधी महािव�ालय, मुंबई 
यांच्या िनमं�णाव�न िव�ाथ� व 
�ाध्यापक मो�ा संख्येने उप�स्थत होते. 

12.07.2021 

मा. मखु्य आयकु्त यांनी महाराष्� लोकसेवा 
अिधिनयम व त्याची अंमलबजावणीबाबत 
ऑस्�ेिलयन लोकसेवा आयोग यांना सिवस्तर 
सादरीकरण केले. 

कें � शासनाच्या �शासकीय सधुारणा व 
त�ार िनवारण (Department of 
Administrative Reforms and Public 
Grievances DARPG)  मं�ालयामाफर् त 
आयोिजत वेबीनार मध्ये ऑस्�ेिलयन 
लोकसेवा आयोगा करीता सादरीकरण. 

13.07.2021   
व 

14.07.2021 

जमाबंदी आयकु्त, यांनी ई-िपक लागवडीची 
नोंद करण्याकरीता मोबाईल ॲपचा वापर 
करण्यासंदभ�त सिवस्तर सादरीकरण केले. 

मा. मखु्य आयकु्त यांची जमाबंदी 
आयकु्त यांच्या समवेत चच� - सात-बारा 
आिण ई-िपक पाहणी यासंदभ�त 
सादरीकरण 

 02.09.2021 

महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनमय, 2015 
च्या अंमलबजावणीबाबत “�ोत्साहनपर 
योजना” अंतगर्त डशॅबोडर् संदभ�त 
सादरीकरण 

राज्य लोकसेवा हक्क आयोग 
काय�लयातील सवर् अिधकारी, 
महाआयटी महामंडळाचे अिधकारी. 

 09.09.2021 

मा. मखु्य आयकु्त यांचे भारतीय �शासन 
सेवेतील पिरिवक्षाधीन अिधकाऱ्यांना 
मागर्दशर्न 

महाराष्� संवग�त िनयकु्त केलेल्या 
भारतीय �शासन सेवेतील पिरिवक्षाधीन 
अिधकारी (भा.�.से.) 

22.09.2021 

राज्यस्तरीय महसलू पिरषद - 2021 यशदा, 
पणेु येथे अपर मखु्य सिचव, महसलू, सवर् 
िवभागीय आयकु्त (महसलू),  व 
िजल्हािधकारी यांच्यासोबत आढावा बैठक व 
लोकसेवा हक्क अिधिनयमाबाबत मागर्दशर्न 

 सवर् िवभागीय आयकु्त (महसलू), सवर् 
िजल्हािधकारी, जमाबंदी आयकु्त आिण 
नोंदणी व म�ुांक महािनरीक्षक  

12.11.2021 
व 

13.11.2021 
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तक्ता १.५. आढावा बैठका (�ी. िदलीप िंशदे) 

मा. राज्यपाल महोदयांच्यावतीने, मा. मखु्य 
आयकु्त, �ी स्वाधीन क्षि�य यांनी पाच 
नविनयकु्त िवभागीय राज्य सेवा हक्क 
आयकु्त यांना शपथ देण्याचा समारंभ 

पाच नविनयकु्त राज्य सेवा हक्क 
आयकु्त;  अध्यक्ष, महाराष्� लोकसेवा 
आयोग; सिचव, सामान्य �शासन िवभाग 
(र. व का.), मं�ालय; उप सिचव, 
सामान्य �शासन िवभाग; राज्य लोकसेवा 
हक्क आयोग, मुंबई काय�लयातील सवर् 
अिधकारी/ कमर्चारी 

01.12.2021 

कें � शासनाच्या �शासकीय सधुारणा व त�ार 
िनवारण (Department of Administrative 
Reforms and Public Grievances 
DARPG) (भारत सरकार) िवभागाने 
आयोिजत केलेल्या भुवनेश्वर येथील 14 
राज्यांच्या पिरषदेत महाराष्� राज्य लोकसेवा 
हक्क अिधिनयम, 2015 आिण त्याची 
अंमलबजावणी या बाबतचे  सादरीकरण 

कें � शासनाचे व राज्य शासनाचे विरष्ठ 
अिधकारी. 14 राज्यांचे �ितिनधी यांना 
मा. मखु्य आयकु्त यांनी महाराष्� 
लोकसेवा हक्क अिधिनमय, 2015 
आिण त्याची  अंमलबजावणी या 
िवषयाचे सादरीकरण केले. 

03.12.2021 
व 

04.12.2021 

िवषय िवभाग िदनांक 
कोकण िवभागीय काय�लयास भेट -काय�लय 
नुतनीकरणाच्या कामाची आढावा बैठक 

सहसिचव, कोकण िवभाग इतर 
अिधकारी/कमर्चारी 

09.02.2022 

�व्हडीओ कॉन्फरन्स - �शासकीय सुधारणा व 
त�ार िनवारण िवभाग (कें � सरकार) 

नागरी सेवा िवतरण मॉडेल. 
सवर् राज्याचें अिधकारी, सहसिचव, 
�शासकीय सुधारणा व त�ार िनवारण 
िवभाग (कें � सरकार) 

11.02.2022 

मुख्य आयुक्त (अ.का.) यांची सवर् िवभागीय 
आयुक्त (रासेहआ) यांच्या सोबत आढावा 
बैठक 

सवर् िवभागीय आयकु्त (रासेहआ), 
सहसिचव/उपसिचव. 

०७.०३.२०२२ 
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औरंगाबाद महसलू िवभागास भेट - िवभागीय आयकु्त, (महसलू), राज्य 
आयकु्त (रासेहआ), उपायकु्त (सा.�.), 
िनवासीउपिजल्हािधकारी, 
उपिजल्हािधकारी (सा.�.) आिण इतर 
अिधकारी व कमर्चारी 

१०.०३.२०२२ 

नांदेड िजल्�ास भेट - िजल्हािधकारी, उप मुख्य कायर्कारी 
अिधकारी िजल्हा पिरषद, पोिलस 
अिधक्षक, उप िजल्हािधकारी, िविवध 
िवभागाचे िवभाग�मुख. 

११.०३.२०२२ 
व 

१२.०३.२०२२ 

िविवध �लंिबत कामांबाबत मुख्य 
सिचवांसोबत बैठक 

मा. मुख्य सिचव (महाराष्� शासन) 14.03.2022 
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�करण २ : 
  आयोगाचे उप�म 

अिधिनयमाच्या �भावी अंमलबजावणीसाठी आयोगाने शासकीय िवभाग, िवभागीय व िजल्हा 
स्तरावरील नोडल अिधकारी, िव�ाथ� व नागरी़कांशी संवाद साधून सव�कष आढावा घेतला आहे. आयोगाच्या 
उप�मावर खालील तक्त्यांमध्ये ��ष्टके्षप टाकला आहे. 

२.१ मखु्य आयकु्तांनी केलेले दौरे 
िविवध िठकाणी दौरे क�न �त्यक्ष भेटी िदल्यामळेु महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या 

अंमलबजावणीत  सधुारणा करण्याच्या दषृ्टीने अनेक नािवन्यपणूर् उप�म �त्यक्ष पहावयास िमळाले. यावष� 
आयोगाने पणेु महानगरपािलका, िशवाजीनगर, बाणेर येथील नागिरक सिुवधा कें �े तसेच �ामपंचायत काल�, 
ता.मावळ, तसेच तहसील काय�लय, मावळ, िज.पणेु या काय�लयास भेटी िदल्या. िजल्हािधकारी काय�लय, पणेु 
येथे िवभागीय आयकु्त, िजल्हािधकारी व िवभाग �मखुांसोबत आढावा बैठक घेतली. तसेच स्वारगेट, हडपसर 
येथील आपले सरकार सेवा कें �ांना भेटी िदल्या. मखु्य आयकु्त (अ.का.) यांनी औरंगाबाद िवभागीय काय�लय, 
औरंगाबाद िजल्हा व नांदेड िजल्�ातील �मखु अिधकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतल्या तसेच आपले सरकार सेवा 
कें �ांना भेटी िदल्या. आपले सरकार सेवा कें �ाच्या भेटी दरम्यान राज्य मखु्य लोकसेवा हक्क आयकु्त यांनी 
नागिरकांशी संवाद साधला आिण सेवांच्या िवतरणाबाबत त्यांचे अनभुव आिण अिभ�ाय जाणनू घेतले. 
आयोगाने महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम आिण त्याचे अंमलबजावणी बाबत िविवध कायर्शाळा देखील 
घेतल्या.  

�त्यक्ष के्ष�भेट व आढावा बैठकांमुळे, महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या  अंमलबजावणीत  
सहभागी अिधकारी व कमर्चाऱ्यांना �ेिरत करण्यात मोठी मदतच झाली आहे. नागिरक, पदिनद�िशत अिधकारी, 
अिपलीय अिधकारी व पयर्वेक्षकीय अिधकाऱ्यांना जाणवणाऱ्या िविवध समस्यांचा/अडचणींचासु�ा आयोगाला 
�त्यक्ष  पडताळा घेता आला. सदर  समस्यांचे  िनराकरण करण्यासाठी आयोगाकडून संबंिधत िवभागांशी संपकर्  
केला जातो. 

तक्ता �. २.१ �ी. स्वाधीन क्षि�य यांनी घेतलेल्या बैठका व केलेले दौरे 
(िद. 1 एि�ल, 2021 ते 25 जानेवारी, 2022) 

अ.�. िदनांक िवषय उप�स्थत अिधकारी 
1. 22.06.2021 महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाची 

अंमलबजावणी या िवषयासंदभ�त आढावा 
बैठक.  

1. �धान सिचव, सामान्य
�शासन िवभाग (र. व का.),
मं�ालय.

2. सह सिचव, सामान्य �शासन
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िवभाग, (र. व का.), 
मं�ालय. 

3. उप सिचव, सामान्य �शासन
िवभाग             (र. व का.),
मं�ालय.

2. 09.07.2021 महाराष्� लोकसेवा अिधिनयम, 2015 च्या 
अंमलबजावणीबाबत सवर् िवभागीय आयकु्त 
आिण सवर् िजल्हािधकारी यांच्या सोबत आढावा 
बैठक. 

1. �धान सिचव, मािहती व
तं�ज्ञान िवभाग, मं�ालय.

2. सह सिचव, सामान्य �शासन
िवभाग, (र. व का.),
मं�ालय.

3. सवर् िवभागीय आयकु्त.
(महसलू)

4. सवर् िजल्हािधकारी.

3. 12.07.2021 �ाचायर्, के.सी.िवधी महािव�ालय, मुंबई  
यांचेकडून िनमं�ण  

मा. मखु्य आयकु्त यांनी �ाध्यापक 
आिण िव�ाथ� यांना महाराष्� 
लोकसेवा हक्क अिधिनमय, 2015 
आिण त्याची  अंमलबजावणी या 
िवषयाचे सादरीकरण केले. 

4. 13.07.2021 
व 

14.07.2021 

कें � शासनाच्या �शासकीय सधुारणा व त�ार 
िनवारण (Department of Administrative 
Reforms and Public Grievances DARPG) 
मं�ालयामाफर् त आयोिजत वेिबनार मध्ये 
ऑस्�ेिलयन लोकसेवा आयोगाकरीता 
सादरीकरण. 

मखु्य आयकु्त यांनी महाराष्� 
लोकसेवा अिधिनयम व त्याची 
अंमलबजावणीबाबत ऑस्�ेिलयन 
लोकसेवा आयोग यांना सिवस्तर 
सादरीकरण केले. 

5. 02.09.2021 मखु्य आयकु्त यांची जमाबंदी आयकु्त 
यांच्यासमवेत चच� - 7/12 आिण ई-पीक 
पाहणी यासंदभ�त सादरीकरण 

जमाबंदी आयकु्त, यांनी िपक 
लागवडीची 7/12 मध्ये नोंद 
करण्याकरीता मोबाईल ॲपचा वापर 
करण्यासंदभ�त सिवस्तर सादरीकरण 
केले.  

6. 03.09.2021 
व 

07.09.2021 

महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनमय, 2015 
च्या अंमलबजावणीबाबत - काही अिधसिूचत 
सेवांना अल्प �ितसाद का �ाप्त होत आहे 

1. सिचव, कृिष िवभाग
2. आयकु्त, राज्य उत्पादन

शलु्क 
3. आयकु्त, नगरपािलका    
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याबाबत आढावा बैठक. संचालनालय 
4. व्यवस्थापकीय संचालक,

महाआयटी   महामंडळ

7. 09.09.2021 महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनमय, 2015 
च्या अंमलबजावणीबाबत �ोत्साहनपर योजना 
संदभ�त सादरीकरण 

1. राज्य लोकसेवा हक्क
आयोग काय�लयातील सवर्
अिधकारी

2. महाआयटी महामंडळाचे 
अिधकारी.

8. 20.09.2021 मा. मखु्यमं�ी यांच्यासोबत मखु्य आयकु्त यांची 
बैठक 

मखु्य आयकु्त, राज्य लोकसेवा हक्क 
आयोग 

9. 22.09.2021 मखु्य आयकु्त यांचे भारतीय �शासन सेवेतील 
पिरिवक्षाधीन अिधकाऱ्यांना राज्य लोकसेवा 
हक्क आयोग अिधिनयमाचे सादरीकरण 

महाराष्� संवग�त िनयकु्त झालेले 
भारतीय �शासन सेवेतील 
पिरिवक्षाधीन अिधकारी. 

10. 25.09.2021 
ते 

29.09.2021 

मखु्य आयकु्त यांचा पणेु दौरा :- 
1. िद. 26.09.2021 आयकु्त, पणेु

महानगरपािलका यांच्यासोबत चच�
2. िद. 27.09.2021 पणेु येथील नागरी

सेवा कें �ांना भेट. िशवाजी नगर व 
औंध बाणेर येथील नागरी सिुवधा 
कें �ांना भेट. आयकु्त, पणेु, 
महानगरपािलका आण ि◌ 
अिधकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक मखु्य 
कायर्कारी अिधकारी, िजल्हा पिरषद 
पणेु येथे भेट व लोकसेवा हक्क 
अिधिनयम,2015 च्या 
अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक 

3. िद. 28.09.2021 लोकसेवा हक्क
अिधिनयम, 2015 च्या
अंमलबजावणी बाबत पणेु िज�ातील
सवर् िवभाग �मखुांसोबत आढावा
बैठक

1. मा. महापौर व मा. उप
महापौर, पणेु महानगर 
पािलका 

2. आयकु्त, पणेु महानगर 
पािलका. 

3. पणेु महानगर पािलका 
अिधकारी 

4. मा. अध्यक्ष व 
मा. उपाध्यक्ष, िजल्हा पिरषद, 
पणेु 

5. मखु्य कायर्कारी अिधकारी, 
िजल्हा पिरषद, पणेु. 

6. िवभागीय आयकु्त, पणेु 
िवभाग

7. िजल्हािधकारी, पणेु
8. िजल्हािधकारी, पणेु 

काय�लयातील अिधकारी
9. गटिवकास अिधकारी, 
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4. िद. 29.09.2021 मा. मखु्य आयकु्त
यांची �ामपंचायत कारला, ता. मावळ,
िज. पणेु येथे भेट तसेच तलाठी
काय�लयास भेट

�ामसेवक, सरपंच कारला 
�ामपंचायत ता. मावळ, 
िज.- पणेु व अिधकारी 

11. 12.11.2021 
व 

13.11.2021 

राज्य स्तरीय महसलू पिरषद - 2021 यशदा, 
पणेु. सवर् िवभागीय आयकु्त व िजल्हािधकारी 
यांच्यासोबत आढावा बैठक व लोकसेवा हक्क 
अिधिनयमाबाबत मागर्दशर्न 

1. अपर मुख्य सिचव,( महसूल)
2. सवर् िवभागीय आयकु्त

(महसलू)
3. सवर् िजल्हािधकारी
4. जमाबंदी आयकु्त
5. िनरीक्षक, नोंदणी व म�ुांक

शलु्क

12. 01.12.2021 मा. राज्यपाल महोदयांच्या वतीने मा. मखु्य 
आयकु्त, �ी स्वाधीन क्षि�य यांनी पाच 
नविनयकु्त िवभागीय आयकु्त, राज्य लोकसेवा 
हक्क आयोग यांना मा. राज्यपालांच्या वतीने 
शपथ देण्याचा समारंभ.  

1. पाच नविनयकु्त िवभागीय
आयकु्त (रासेहआ)

2. अध्यक्ष, महाराष्� लोकसेवा
आयोग

3. सिचव, सामान्य �शासन
िवभाग (र. व का.), 
मं�ालय. 

4. उपसिचव, सामान्य �शासन
िवभाग,   मं�ालय 

5. सहसिचव, राज्य लोकसेवा
हक्क    आयोग, कोकण 
महसलूी िवभाग 

6. राज्य लोकसेवा हक्क
आयोग मुंबई
काय�लयातील उपसिचव व
सवर् अिधकारी

13. 03.12.2021 
व 

04.12.2021 

कें � शासनाच्या �शासकीय सधुारणा व त�ार 
िनवारण (Department of Administrative 
Reforms and Public Grievances DARPG) 
(कें � सरकार) िवभागाने आयोिजत केलेल्या, 
14 राज्य सहभागी झालेल्या, भुवनेश्वर येथील 

या पिरषदेत, कें � शासनाचे व राज्य 
शासनाचे विरष्ठ अिधकारी. 14 
राज्यांचे �ितिनधी यांना  मा. मखु्य 
आयकु्त यांनी महाराष्� लोकसेवा 
हक्क अिधिनमय, 2015 आिण 
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पिरषदेत महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क 
अिधिनयम, 2015 आिण त्याची 
अंमलबजावणी या बाबतचे  सादरीकरण 

त्याची  अंमलबजावणी या िवषयाचे 
सादरीकरण केले. 

14. 10.12.2021 राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे नवीन 
काय�लय स�ु करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत 
चच� करण्यासाठी आयोिजत �व्हडीओ 
कॉन्फरन्स 

सवर् नविनयकु्त िवभागीय आयकु्त 
(रासेहआ) 

15. 23.12.2021 1. िजल्हािधकारी काय�लय, पणेु येथे
मा. मखु्य आयकु्त यांची  भेट

2. स्वारगेट येथील आपले सरकार सेवा
कें �ास भेट

3. सेवा िवतरणांचा आढावा घेण्यासाठी
मावळ तहिसलदार काय�लयास भेट

4. हडपसर येथील आपले सरकार सेवा
कें �ांस भेट

राज्य आयकु्त (रासेहआ), पणेु 
िजल्हािधकारी, पणेु आिण सवर् 
िवभागांचे िवभाग �मखु 

16. 25.01.2022 राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे नवीन 
काय�लय स�ु करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत 
चच� करण्यासाठी आढावा बैठक 

1. सवर् नविनयकु्त आयकु्त
(रासेहआ)

2. राज्य लोकसेवा हक्क
आयोग     काय�लयातील
सवर् अिधकारी

17. 25.01.2022 मा. मखु्य आयकु्त, �ी. स्वाधीन क्षि�य यांचा 
िनरोप समारंभ कायर्�म 

1. िवभागीय आयकु्त
(रासेहआ)  पणेु, नािशक व
नागपरू

2. सहसिचव, राज्य लोकसेवा
हक्क आयोग, कोकण
िवभाग

3. राज्य लोकसेवा हक्क
आयोग मुंबई काय�लयातील
सवर् अिधकारी व    कमर्चारी

17



तक्ता �. २.2 �ी. िदलीप िंशदे (अ.का.) यांनी घेतलेल्या बैठका व केलेले दौरे 
(26 जानेवारी, 2022 ते 31 माचर्, 2022) 

अ.�.  िदनांक िवषय उप�स्थत अिधकारी 
1. 09.02.2022 कोकण िवभागीय काय�लयास भेट -

काय�लय नुतनीकरणाच्या कामाची 
आढावा बैठक  

1. सहसिचव, कोकण िवभाग
इतर अिधकारी/कमर्चारी

2. उपायकु्त (सामान्य)
3. उपायकु्त (महसलू)

2. ११.०२.२०२२ कें � शासनाच्या �शासकीय सुधारणा व 
त�ार िनवारण (Department of 
Administrative Reforms and Public 
Grievances) (कें � सरकार) 
मं�ा◌ालयासोबत नागरी सेवा िवतरण 
मॉडेलब�ल �व्हडीओ कॉन्फरन्स 
सादरीकरण - 

1. हिरयाणा सेवा हक्क आयोग
2. तेलंगणा सरकार
3. ओिडशा सरकार
4. ि�परुा सरकार

1. सहसिचव व उपसिचव

DARPG (कें � सरकार)
2. सवर् राज्यांचे अिधकारी

३. ०७.०३.२०२२ सवर् िवभागीय आयुक्त (रासेहआ) यांच्या 
सोबत आढावा बैठक 

1. सवर् िवभागीय आयकु्त
(रासेहआ)

2. सहसिचव, िवभागीय राज्य
सेवा हक्क आयकु्त, कोकण
िवभाग

3. िबजनेस ॲनािलस्ट,
महाआयटी महामंडळ

4. राज्य मखु्य सेवा हक्क
आयकु्त मुंबई
काय�लयातील अिधकारी

४. १०.०३.२०२२ औरंगाबाद िवभाग भेट 
1. औरंगाबाद िवभागीय राज्य सेवा

हक्क आयुक्त काय�लयास भेट
2. औरंगाबाद िवभागीय आयुक्त

1. िवभागीय आयकु्त, 
औरंगाबाद (महसलू)

2. राज्य आयकु्त (रासेहआ),
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(महसूल), �ी. सुनील कें �ेकर 
यांच्याशी लोकसेवा हक्क 
अिधिनयमाच्या �भावी 
अंमलबजावणीबाबत बैठक व 
चच� 

3. तहिसल, औरंगाबाद व
िजल्हािधकारी काय�लय पिरसरात
चालू असलेल्या आपले सरकार
सेतू कें �ास भेट.

4. राज्य सेवा हक्क आयुक्त
काय�लय, औरंगाबाद यांचेकरीता
�स्तािवत जागेस भेट.

औरंगाबाद 
3. उपायकु्त (सा.�.), िनवासी

उपिजल्हािधकारी,
उपिजल्हािधकारी (सा.�.)
आिण इतर विरष्ठ
अिधकारी.

4. इतर अिधकार व कमर्चारी

५. ११.०३.२०२२ नांदेड िजल्�ास भेट 
महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाची 
अंमलबजावणी या िवषयासंदभ�त आढावा 
बैठक        
(पाच) आपले सरकार सेवा कें �ास भेटी. 

1. िजल्हािधकारी, नांदेड
2. आयुक्त, महानगरपािलका

नांदेड
3. उप िजल्हािधकारी (सा.�.),

नांदेड
4. पोिलस अिधक्षक, नांदेड/

सहा. आायुक्त
5. उप मुख्य कायर्कारी

अिधकारी िजल्हा पिरषद,
नांदेड

6. इतर अिधकारी/कमर्चारी व
िवभाग�मुख

6. १२.०३.२०२२ मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िजल्हा पिरषद, 
नांदेड आिण िजल्हा पिरषद, नांदेड 
काय�लयातील अिधकाऱ्यांसमवेत बैठक 

1. मुख्य कायर्कारी, अिधकारी,
िजल्हा पिरषद, नांदेड

2. िजल्हा पिरषद, नांदेड
काय�लयातील अिधकारी

7. 14.०३.२०२२ मा. मुख्य सिचव यांच्यासोबत मुख्य 
आयुक्त (अ.का.) यांची भेट व चच�. 

-- 
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२.२ �व्हडीओ कॉन्फरन्स 
िदनांक 12 माचर्, 2018 रोजीच्या शासन िनणर्यानसुार सवर् िजल्हािधकारी यांना सेवा हक्क 

कामकाजाच्या अंमलबजावणीसाठी “िनयं�क अिधकारी” म्हणनू पदिनद�िशत करण्यात आले. आयोगाने िद. 10 
िडसेंबर, 2021 रोजी  सवर् नविनयकु्त राज्य लोकसेवा हक्क आयकु्त व मखु्य आयकु्त काय�लयातील सवर् 
अिधकारी यांच्या समवेत राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे नवीन काय�लय स�ु करताना येणाऱ्या 
अडचणींबाबत चच� करण्यासाठी आढावा बैठक घेतली. सदर बैठकीत अिधिनयमाच्या पिरणामकारक  
अंमलबजावणीवर भर िदला आिण महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा 
बैठक घेतली  व  अिधसिूचत सेवा िविहत कालावधीत परुिवण्याचे िनद�श िदले. �थम व ि�तीय अिपलांचा 
िनपटारा वेळेवर करण्यावर आयोगाने अिधक भर िदला. 

२.३ आयोिजत बैठका 
सवर् िवभागीय आयुक्त, िजल्हािधकाऱ्यांच्या सोबत �व्हडीओ कॉन्फरंसींगच्या�ारे आढावा बैठका घेण्यात 

आल्या. महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंमलबजावणी �योजनाथर् िजल्हािधकाऱ्यांना िनयं�क 
अिधकारी म्हणून पदिनद�िशत करण्यात आले आहे. सवर् िजल्हािधकारी व िजल्हा पिरषदांचे मुख्य कायर्कारी 
अिधकाऱ्यांच्या  तसेच िवभाग �मुखांच्या मािसक आढावा बैठकीत महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम व 
त्याच्या अंमलबजावणीचा िवषय समािवष्ट करण्यात यावा, असे िनद�श िवभागीय आयुक्तांना व इतर 
अिधकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.  

सवर् िवभागांच्या सिचवांशी होणाऱ्या आढावा बैठकीत आयोगाच्या िविवध िशफारशींच्या 
अंमलबजावणीच्या �स्थतीचा आढावा घेण्यात येतो. ज्या सेवांना अल्प �ितसाद लाभतो व ज्या सेवा अ�ापही 
ऑनलाईन उपलब्ध नाहीत, अशा मो�ा �माणावरील सेवांकडे सवर् सिचवांचे वारंवार लक्ष वेधण्यात येते. त्याच 
�माणे सवर् सेवा ऑनलाईन व एकाच मंचावर उपलब्ध असण्याचे शासनाचे धोरण असण्यावर सदर आढावा 
बैठकीत सातत्याने भर देण्यात येतो.   

ऑफलाईन �ाप्त व कायर्वाही झालेल्या अज�ची मािहती आयोगाला उपलब्ध व्हावी यासाठी अनेकदा 
बैठका घेण्यात आल्या. सदर मािहती संकिलत करण्यासाठी आयोगाने नमुना ‘ “अ”, “ब”  व “क” िविहत केला 
आहे. मािहती तं�ज्ञानाचा उपयोग क�न सदर मािहती संकिलत होण्यासाठी महा.आय.टी. महामंडळाने 
आज्ञावली िवकिसत करण्याबाबत आयोगाने शासनाला वारंवार िवनंती केली आहे. तथािप, सदरील आज्ञावली 
अ�ाप िवकिसत झालेली नाही. सदर आज्ञावली िवकिसत करण्यास सव�च्च �ाधान्य देण्यात यावे अशी 
आयोगाची अपेक्षा आहे.  

अशा प�तीने िविवध िठकाणी दौरे व िनयिमत आढावा बैठका आयोिजत क�न आयोगाने महाराष्� 
लोकसेवा हक्क काय�ाची �भावी अंमलबजावणी होईल याची खा�ी केली आहे. सन 2020-2021 आिण 
२०२1-22 मध्ये “कोिवड-19” या रोगाच्या �ादुर्भावामुळे लॉकडाऊन असूनही अिधसूिचत सेवांचे िवतरण िविहत 
कालावधीत होण्यात मोठी सुधारणा झाल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. सन २०२1-22 या वष� 
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1,73,58,011 अजर् �ाप्त झाले असून त्यापैकी 92% अज�वर िवहीत कालावधीत कायर्वाही करण्यात आलेली 
आहे. 

2.4 मा.मखु्य आयकु्तांच्या बैठका आिण भेटी. (1 एि�ल, 2021 ते 25 जानेवारी, 2022)

भा.�.से. �िशक्षणाथ� यांना सेवा हक्क कायदा व अमंलबजावणीबाबत मागर्दशर्न 
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�ामपंचायत काल� ता. मावळ िज. पणेु येथे भेट 

पणेु िजल्हािधकारी काय�लय �वेश�ारावर दशर्िनय फलक 
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पणेु िजल्हा पिरषदेच्या अिधकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक 

यशदा, पणेु येथे महसलू पिरषद अंतगर्त िवभागीय आयकु्त   व िजल्हािधकारी यांना मागर्दशर्न करतांना 
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स्वारगेट, पणेु येथील आपले सरकार सेवा कें �ास भेट व नागिरकांशी संवाद 

िवभागीय आयकु्त व िजल्हािधकारी पणेु यांच्यासह आढावा बैठक 
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पणेु महानगरपािलकेतील अिधकाऱ्यांना मागर्दशर्न करतांना 

भवुनेश्वर येथे संपन्न झालेल्या 14 राज्यांच्या पिरषदेत आगमन 
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भवुनेश्वर पिरषदेतील एका स�ाचे अध्यक्षस्थान भषुिवतांना 

भवुनेश्वर येथील आंतरराज्य पिरषदेत महाराष्� सेवा हक्क काय�ाब�ल व त्याच्या अमंलबजावणीबाबत 
सादरीकरण करतांना 
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भवुनेश्वर येथील पिरषदेत �शासकीय सधुारणा व सावर्जिनक त�ार िनवारण िवभागाचे अितिरक्त 
सिचव (भारत सरकार) �ी. वी. �ीिनवास यांचे समवेत 

ओिडशा राज्याचे मखु्य सिचव यांचे समवेत राज्य मखु्य लोकसेवा हक्क आयकु्त 
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2.5 मखु्य आयकु्तांच्या बैठका आिण भेटी (अ.का.) (26 जानेवारी, 2022 ते 31 माचर्, 2022) 

िवभागीय आयकु्त (रासेहआ) 

राज्य मखु्य आयकु्त मा.�ी.स्वाधीन क्ष�ीय यांचा िनरोप समारंभ िद. 25.01.2022. 
सोबत िवभागीय आयकु्त (रासेहआ) व सह/उप सिचव 
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मा. मखु्य सिचव �ी. मनकुुमार �ीवास्तव यांचेसह मखु्य आयकु्त (अ.का.), �ी. िदलीप  िंशदे 

मखु्य कायर्कारी अिधकारी िजल्हा पिरषद, नांदेड �ीमती वष� ठाकूर व के्षि�य अिधकारी यांच्या समवेत 
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माध्यम व�ृांत 

िजल्हािधकारी व िवभाग �मखु नांदेड यांचेसह आढावा बैठक 
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2.6.  िवभागीय आयकु्तांचे (रासेहआ) उप�म 
(िद. 01.12.2021 ते िद. 31.03.2022) 

राज्य लोकसेवा आयोगाची राज्यात सहा िवभागीय काय�लये आहेत. सहा पैकी पाच आयुक्तांची 
पुढील�माणे िनयुक्ती करण्यात आली आहे. िदलीप मोहनराव िंशदे (पुणे), �ी. अभय यावलकर (नागपूर), 
डॉ. िकरण द�ा�ेय जाधव (औरंगाबाद), डॉ. रामबाबू नरकुल्ला (अमरावती), �ीमती. िच�ा कुलकण� 
(नािशक) या पाच िवभागीय आयुक्तांनी िद. 01.12.2021 पासून पदभार �स्वकारला. कोकण िवभागीय 
आयुक्त हे पद अ�ाप भरण्यात आलेले नाही.  

2.6.1. राज्य आयकु्तांचा संिक्षप्त अहवाल खालील�माणे:- 
पणेु िवभाग 

अ.�.  िदनांक िवषय उप�स्थत अिधकारी 
1. 01.12.2021 मा. राज्यपाल महोदयांच्या वतीने 

मा. मुख्य आयुक्त, �ी. स्वाधीन 
क्षि�य यांनी, नविनयुक्त राज्य 
आयुक्त (रासेहआ) यांना  शपथ 
िदली.  

सवर् िवभागीय आयुक्त (रा.से.ह.आ.), 
अध्यक्ष, महाराष्� राज्य लोकसेवा 
आयोग, सिचव-सा�िव (र. व का.), 
सहसिचव, उपसिचव, राज्य लोकसेवा 
हक्क आयोग काय�लयातील कमर्चारी 

नांदेड येथील आपले सरकार सेवा कें �ास भेट 
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03.12.2021 पुणे मुख्यालयातून कामकाज सु� अपर आयुक्त, (महसूल), 
 उपायुक्त (सा.�.िव.),  
उपायुक्त (महसूल), पुणे 

2. 23.12.2021 1. मा. �ी. स्वाधीन क्षि�य,
मखु्य राज्य सेवा हक्क
आयकु्त यांची पणेु येथे
भेट

2. हडपसर, येथील आपले 
सरकार सेवा कें �ास भेट

विरष्ठ महसूल अिधकारी, पुणे 

3. १०.०१.२०२२ 
ते 

२१.०१.२०२२ 

िवभागीय आयुक्त (रा.से.ह.आ.), 
नािशक िवभागाचा अितिरक्त 
पदभार,(िवभागीय आयुक्त 
(रासेहआ) नािशक अ�जत रजेवर 
गेल्याने) 

-- 

4. 25.01.2022 राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे 
नवीन काय�लयाच्या कामकाजाची 
चच� करण्यासाठी मुख्य 
आयुक्तांची आढावा बैठक 

1. सवर् नविनयुक्त राज्य
लोकसेवा हक्क आयुक्त.

2. राज्य लोकसेवा हक्क आयोग
काय�लयातील सवर् अिधकारी

3. महाआयटी तं�ज्ञ
5. 25.01.2022 1. मा. मुख्य आयुक्त,

मा. �ी. स्वाधीन क्षि�य
यांचा िनरोप समारंभ
कायर्�म

1. आयुक्त राज्य सेवा हक्क
आयोग पुणे, नािशक व
नागपूर िवभाग

2. सह सिचव, राज्य लोकसेवा
हक्क आयोग, कोकण
िवभाग

3. राज्य लोकसेवा हक्क आयोग
काय�लयातील सवर् अिधकारी
व कमर्चारी

2. मुख्य आयुक्त या पदाचा
अितिरक्त कायर्भार
�ी. स्वाधीन क्ष�ीय
यांच्याकडून �ी. िदलीप
िंशदे यांनी �स्वकारला.

मा. �ी. स्वाधीन क्षि�य यांच्याकडून 
सेवािनवृ�ीनंतर  अितिरक्त कायर्भार 
�स्वकारला.   

32



6. 01.12.2021 
ते 

31.03.2022 

पुणे महसूल िवभाग व मंुबई 
शहर/उपनगर मधील 36 
ऑनलाईन व 16 ऑफलाईन अशा 
एकूण 52 तृतीय अिपलांची 
सुनावणी व िनणर्य. 

संबंिधत अजर्दार व अिधकारी 

मा. मखु्य आयकु्तांसोबत आपले सरकार सेवा कें � हडपसर, पणेु येथे भेट 
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िजल्हािधकारी, पणेु �ी. राजेश देशमखु व अपर िवभागीय आयकु्त पणेु �ी. अिनल रामोड यांच्यासोबत आढावा 
बैठक 

माध्यम व�ृांत 
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2.6.2. औरंगाबाद िवभाग 

अ.�. बैठकीचा 
िदनांक 

बैठकीचा िवषय उप�स्थत अिधकारी 

1. 09.03.2022 िजल्हा पिरषद, औरंगाबाद भेट मखु्य कायर्कारी अिधकारी, िजल्हा 
पिरषद, औरंगाबाद,  
िजल्हा पिरषदेतील सवर् िवभागांचे 
िवभाग �मखु 

2. 24.03.2022 िजल्हािधकारी काय�लय, जालना येथे 
भेट व आढावा बैठक आिण आपले 
सरकार नागरी सिुवधा कें �ांना भेटी 

िजल्हािधकारी, जालना 
िजल्हािधकारी काय�लयातील 
विरष्ठ अिधकारी, सवर् िवभागांचे 
िवभाग �मखु

    3. 25.03.2022 िजल्हािधकारी काय�लय, परभणी व 
िंहगोली येथे भेट व आढावा बैठक 
आिण आपले सरकार नागरी सिुवधा 
कें �ांना भेटी.  

िजल्हािधकारी, परभणी व िंहगोली 
िजल्हािधकारी काय�लयातील 
विरष्ठ अिधकारी, सवर् िवभागांचे 
िवभाग �मखु 

4. 30.03.2022 िजल्हािधकारी काय�लय उस्मानाबाद 
व बीड येथे भेट व आढावा बैठक 
आिण आपले सरकार नागरी सिुवधा 
कें �ांना भेटी. 

िजल्हािधकारी, उस्मानाबाद व 
बीड िजल्हािधकारी काय�लयातील 
विरष्ठ अिधकारी, सवर् िवभागांचे 
िवभाग �मख़ु

5. 31.03.2022 िजल्हािधकारी काय�लय, औरंगाबाद 
येथे भेट व आढावा बैठक आिण 
आपले सरकार नागरी सिुवधा कें �ांना 
भेटी  

िजल्हािधकारी, औरंगाबाद, भमूी 
अिभलेख िवभाग, िजल्हा पोिलस 
अिधक्षक व सवर् िवभागांचे िवभाग 
�मखु 
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जालना येथे िवभाग�मखुांसोबत आढावा बैठक 

 मखु्य आयकु्त (अ.का.) व राज्य आयकु्त, औरंगाबाद (रासेहआ) यांची आपले सरकार सेवा कें �ास भेट 
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परभणी येथे िवभाग�मखुांसोबत आढावा बैठक 

उस्मानाबाद येथे िवभाग�मखुांसोबत आढावा बैठक 
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2.6.3. नािशक िवभाग 

अ.� बैठकीचा 
िदनांक 

बैठकीचा िवषय उप�स्थत अिधकारी 

1. 09.12.2021 िजल्हािधकारी काय�लय, 
अहमदनगर येथे भेट व आढावा 
बैठक आिण आपले सरकार नागरी 
सिुवधा कें �ांना भेटी  

िजल्हािधकारी, अहमदनगर 
िजल्हािधकारी काय�लयातील 
विरष्ठ अिधकारी 

2.  20.01. 2022 िजल्हािधकारी काय�लय, नािशक 
येथे भेट व आढावा बैठक आिण 
आपले सरकार नागरी सिुवधा 
कें �ांना भेटी 

आयकु्त नािशक 
महानगरपािलका, मखु्य 
अिधकारी िजल्हा पिरषद, 
नािशक व इतर अिधकारी 

3. 14.02.2022 िजल्हािधकारी काय�लय, जळगाव 
येथे भेट व आढावा बैठक आिण 
आपले सरकार नागरी सिुवधा 
कें �ांना भेटी  

िजल्हािधकारी, जळगाव 
िजल्हािधकारी काय�लयातील 
विरष्ठ अिधकारी 

4. 22.03.2022 िजल्हािधकारी काय�लय, नंदरुबार 
येथे भेट व आढावा बैठक आिण 
आपले सरकार नागरी सिुवधा 
कें �ांना भेटी 

िजल्हािधकारी, नंदरुबार 
िजल्हािधकारी काय�लयातील 
विरष्ठ अिधकारी 

5. 23.03.2022 िजल्हािधकारी काय�लय, धुळे येथे 
भेट व आढावा बैठक आिण 
आपले सरकार नागरी सिुवधा 
कें �ांना भेटी 

िजल्हािधकारी, धळेु 
िजल्हािधकारी काय�लयातील 
विरष्ठ अिधकारी 
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नंदरुबार िजल्�ातील आपले सरकार सेवा कें �ास भेट 

धळेु िजल्�ातील आपले सरकार सेवा कें �ास भेट 
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2.6.4. नागपरू िवभाग 

अ.�. बैठकीचा 
िदनांक 

बैठकीचा िवषय उप�स्थत अिधकारी 

1. 12.01.2022 िजल्हािधकारी काय�लय, नागपरू 
येथे भेट व आढावा बैठक 

िजल्हािधकारी, नागपरू सवर् 
िवभागांचे काय�लय �मखु 

2. 09.03.2022 िजल्हािधकारी काय�लय, 
वध� येथे भेट व आढावा 
बैठक आिण आपले सरकार 
नागरी सिुवधा कें �ांना भेटी 

िजल्हािधकारी, वध� 
िजल्हािधकारी काय�लयातील 
विरष्ठ अिधकारी, सवर् 
िवभागांचे िवभाग �मखु

माध्यम व�ृांत 
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िजल्हािधकारी काय�लय, नागपरू येथे आयकु्तांची भेट व कामकाजाचा आढावा 

वध� िजल्�ातील आपले सरकार कें �ास आयकु्तांची भेट 
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2.6.5. अमरावती िवभाग 
अ.�. बैठकीचा 

िदनांक 
बैठकीचा िवषय उप�स्थत अिधकारी 

1. 06.12.2021 महसलु आयकु्त काय�लय 
अमरावती येथे भेट व आढावा 

िवभागीय आयकु्त (महसलु) 
व िजल्हािधकारी, अमरावती 

2. 13.12.2021 आयकु्त, महानगरपािलका 
काय�लय, अमरावती येथे 
भेट व आढावा 

महानगर पािलका आयकु्त व 
महानगर पािलकेतील िवभाग 
�मखु, अमरावती 

3. 22.12.2022 िजल्हा पिरषद, अमरावती 
येथे भेट व आढावा 

मखु्य कायर्कारी अिधकारी व 
िजल्हा पिरषद काय�लयातील 
िवभाग�मखु, अमरावती 

4. 03.01.2022 वन िवभाग, अमरावती येथे 
भेट व आढावा 

उप वनसंरक्षक अिधकारी, 
अमरावती 

5. 08.03.2022 आपले सरकार सेवा कें �, 
शेगाव येथे भेट 

आपले सरकार सेवा कें �ास भेट 
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सन 2021-22 च्या वा�षक अहवालाचा मसदूा तयार करण्याबाबत आयोगाच्या काय�लयात बैठक 
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�करण ३:- आपले सरकार सेवा पोटर्ल व मोबाईल ॲप 

३.१ आपले सरकार सेवा पोटर्ल बाबतची मािहती 
नागरीकानंा संगणक िकवा मोबाईल ॲपचा वापर क�न तसेच राज्यातील 35,488 आपले सरकार 

सेवा कें �ांचा उपयोग क�न शासनाच्या िविवध िवभागांकडे अजर् सादर क�न सेवा �ाप्त करण्यासाठी आपले 
सरकार पोटर्ल आहे. ऑनलाईन अजर् करण्याची सुिवधा आपले सरकार पोटर्ल व मोबाईल ॲपवर मराठी व 
इं�जीत उपलब्ध करण्यात आली आहेत. 

महाराष्� राज्यातील पा� व्यक्तींना पारदशर्क, कायर्क्षम व िविहत कालावधीत लोकसेवा उपलब्ध 
होण्यासाठी व शासनाचे िविवध िवभाग, व सावर्जिनक �ािधकरणाच्या कामकाजामध्ये पारदशर्कता व 
उ�रदाियत्व येण्यासाठी महाराष्� शासनाने लोकसेवा हक्क अिधिनयम, २०१५ पािरत केला. 

आपले सरकार पोटर्ल व मोबाईल ॲप�ारे नागिरक खालील लाभ क�न घेऊ शकतात. 
 लाभ घेण्यासाठी नागिरक स्वतःचे ऑनलाईन ओळख खाते (Self Profile)  िनम�ण क� शकतात.

एकदा स्वतःचे ओळख खाते िनम�ण केल्यावर उपयोगकत� त्याच ओळख खात्याचा उपयोग क�न
आवश्यकतेनुसार सवर् अिधसूिचत सेवा �ाप्त करण्यासाठी अजर् क� शकतात.

 सदर पोटर्लचा उपयोग क�न नागिरक  सेवा शुल्काचे �दान तसेच आवश्यक दस्तऐवज सु�ा
अपलोड क� शकतात.
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 �ाहकाने नोंदणी केलेल्या ओळख खात्यात अंितम �माणप� जमा करण्यात येते व त्याची �त
िडिजटल लॉकरमध्ये अ�ेिषत करण्यात येते.

 नागिरक सदर ऑनलाईन पोटर्लवर आपल्या अज�चा मागोवा घेऊ शकतात.
 आपले सरकार सेवा पोटर्लकडून �ाप्त झालेल्या कोणत्याही ऑनलाईन �माणप�ाची कोणीही �यस्थ

व्यक्ती  पडताळणी क� शकते.
 अज�साठी एकल �मांक (Unique Number) व पावती त्विरत  �ाप्त  होते.

३.१.१ स्वयंसेवा पोटर्ल 
आपले सरकार सेवा कें �ामंधून उपलब्ध असलेल्या सवर् सेवा 

https//:aaplesarkar.mahaonline.gov.in  �ा स्वयंसेवा पोटर्लवर सु�ा  उपलब्ध क�न देण्यात 
आल्या आहेत .त्यामुळे नागरीकांना सेवांचा जास्तीत जास्त लाभ घेता येतो. सेवांसाठी ऑनलाईन अजर् 
सुलभतेने सादर करण्यासाठी व स्वतःचे ओळख खाते (Self Profile)  तयार करण्यासाठी राज्यात 35,488 
आपले सरकार कें � स्थापन करण्यात आली आहेत. आपले सरकार सेवा पोटर्लची तांि�क रचना अशी आहे 
की, आपले सरकार सेवा कें � व आपले सरकार सेवा पोटर्ल वरील सवर् सेवांची सु�वात एकाच वेळेला 
करण्यात आली आहे.  शासकीय सेवा उपलब्ध क�न देण्यासाठी आपले सरकार सेवा पोटर्लचा कसा उपयोग 
करावा याचे �िशक्षण महा.आय.टी. महामंडळा तफ�  सवर् आपले सरकार सेवा कें �ांना देण्यात येते. िद. ३१ माचर्, 
2022 पय�त 56,70,150 नागरीकांनी आपले सरकार पोटर्ल वर स्वतःचे ओळख खाते (Self Profile)  तयार 
केले आहेत. 

३.१.२  �ि�या सलुभीकरण   
�ि�यांचे अंतस्थ (Back End) बाजूने एक�ीकरण करण्यासाठी सेवा �ि�येचे सुलभीकरण आवश्यक 

असते. �ि�या सुलभीकरणाच्या अभावामुळे मािहती तं�ज्ञानात अितिरक्त �ि�याचंा स्तर िनम�ण करावा 
लागतो. िविवध िवभागांच्या व महा.आय.टी. महामंडळाच्या टीम यांच्यामधील िवचारमंथन स�ा�ारे  सेवा 
�ि�येचे पुन�वतरण  अनेक िवभागांमध्ये एकाच वेळेस करण्यात आले होते. सवर् िवभाग  सेवा �ि�या 
पुन�वतरण �ि�येतून गेले आहेत.  

३.१.३ िडिजटल कायर्�वाह 
सवर् िवभागांचा कामकाजाचा �वाह िडिजटल स्व�पात केला असून �ात कुठेही मानवी हस्तके्षप नाही. 

उदाहरणाथर्, एखा�ा नागरीकाने उत्प� दाखल्यासारखा दस्तऐवज �ाप्त करण्यासाठी अजर् सादर केला 
असल्यास, संपूणर् कायर्�वाह हा िडिजटल स्व�पाचा असेल व कोठेही कागदप�े-नस्ती याचंा वापर नसेल.  अजर् 
एका टेबलाव�न दसुऱ्या टेबलावर िफरण्याची समस्याच राहणार नाही. �ि�येतील सहभागी अिधकारी सेवाचा 
लाभ देण्यासाठी  �ाप्त  अज�वर ऑनलाईन कायर्वाही करतील. आपला अजर् कोणत्या टप्प्यावर �लंिबत आहे, 
याची नागिरक ऑनलाईन तपासणी क� शकतील. 
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 मुखपृष्ठ- aaplesarkar.mahaonline.gov.in �ा संकेतस्थळाच्या मुखपृष्ठाची मािहती

 भाषा बदलण्याचा पय�य  ( मराठी / इं�जी )

 लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंतगर्त उपलब्ध सेवांचा तपशील

 मंजूर अज�ची अिध�माणनासाठी पडताळणी करणे.

 नागिरक त्यांचा अजर् कोणत्या टप्प्यावर आहे,  याचा मागोवा घेऊ शकतात.

अजर्दार 

 उपयोगकत� नाव व 
संकेतशब्दासाठी आपले 

सरकार संकेतस्थळावर नोंदणी 

आवेदन अजर्  करणे 

 दस्तऐवज अपलोड करणे 

िवभागातील पदिनद�िशत 
अिधकारी 

 आवेदन अजर्, जोडण्या व 
�दानाची ऑनलाईन पडताळणी 

पदिनद�िशत 
अिधकारी 

िवभागाचे शुल्क भरणा 
करण्यासाठी �दान �वेश�ार

�माणप�ावर 
िडिजटल स्वाक्षरी  
होऊन अजर्दाराला 
ई-मेल एसएमएसिवभागाच्या पदिनद�िशत 

अिधकाऱ्यांच्या शेऱ्यानसुार 
अज�त द�ुस्ती  . . . . . . . . . . . . .  . . .  . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

          . . . .. .                              . . . .  . . . �माणप� िवतरीत करणे 

नामंजूर

मंजूर
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आपले सरकार पोटर्ल मधील अज�चा मागोवा घ्या - 
“आपल्या अज�चा मागोवा घ्या” �ा सुिवधे�ारे अजर्दार स्वतःच्या अज�चा मागोवा घेऊ शकतात. 

�माणप�ासाठी अजर् सादर केल्यावर िमळालेला अजर् �मांक ितथे �िवष्ट करा.  अज�चा �माकं �िवष्ट 
केल्यावर लॉग इन तपशील  �िवष्ट करता उपयोगकत� आपण सादर केलेल्या अज�ची स�:�स्थती जाणून घेऊ 
शकतो.  

 आवश्यक तो तपशील सादर केल्यावर अज�ची स�:�स्थती व तपशील आपोपाप िदसू लागेल . 
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आपले सरकार पोटर्ल व�न अिध�मािणत �माणप�ाची सत्यता पडताळून घ्या - 
कोणताही �यस्थ पक्षकार आपले सरकार व�न ऑनलाईन �ाप्त �माणप�ाची सत्यता त्याच्या अिध�माणन 

व वैधतेसाठी पडताळू शकतो. पडताळणीच्या �ि�येत उपयोगकत्य�ने सत्यता पडताळणी िखडकीत िवभागाचे 
नाव, �माणप�ावरील बारकोड �मांक �िवष्ट क�न Submit वर �क्लक करावे.  

सवर् तपशील सादर केल्यावर अिध�मािणत �माणप�ाचा तपशील सत्यता पडताळणी करण्यासाठी िदसू 
शकेल. 

लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत -  यामध्ये लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत थोडक्यात मािहती देण्यात आली 
असून नागिरक महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, २०१५ व त्या अंतगर्त िनयम येथून डाऊनलोड क� 
शकतात.  
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 िवभागांकडून अिधसिूचत करण्यात आलेल्या सेवा - िविहत कालावधी , पदिनद�िशत अिधकारी

व अिपलीय अिधकारी यांची मािहती नागिरक येथून डाऊनलोड क� शकतात.
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३.१.४ आपले सरकार सेवा पोटर्ल वर नोंदणी करण्यासाठी टप्पे 

अ) “नवीन उपयोगकत� ? येथे नोंदणी करा” या जोडणीला �क्लक करा. 

ब) वापरकत्य�चे नाव व संकेतशब्द नोंदणी करण्यासाठी िदलेल्या पय�यांपैकी एका पय�याची िनवड करावी. 
म्हणजेच मोबाईल �मांकाची पडताळणी क�न घेऊन िंकवा अजर्दाराने संपणूर् मािहती भ�न आपले ओळख 
खाते तयार करावे.  
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क) पय�य १ - आपला मोबाईल �मांक �ावा 

िंकवा  

 पय�य २ - खालील सहा टप्प्यांमध्ये नोंदणी अजर् भरावेत. 
पिहला टप्पा : अजर्दाराचे तपशील 

   दसुरा टप्पा : अजर्दाराचा प�ा 

ितसरा टप्पा - मोबाईल �मांक व उपयोगकत� नावाची पडताळणी 
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चौथा टप्पा - छायािच� अपलोड करावे 

पाचवा टप्पा  -  ओळखीचा परुावा (कोणताही एक ) 

सहावा टप्पा -  पत्त्याचा परुावा (कोणताही एक ) 
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ड)  उपयोगकत� नाव व संकेतशब्दाचा उपयोग क�न लॉग इन केल्यावर डाव्या बाजूस आपणास कृषी, गृह, 

उ�ोग, उज�, कामगार इत्यादी िवभागांची नावे िदसतील. सदर िवभागांपैकी एकाची िनवड केल्यावर 

वापरकत्य�ला त्या िवभागाच्या उपलब्ध सेवांची यादी िदसेल. 

इ)  अजर्दारानंा िविहत कालावधीत सेवा न पुरिवल्यास िंकवा न्यायोिचत कारणािशवाय अजर् नामंजूर 
केल्यास, आपले सरकार पोटर्ल�ारे िवभागाने िविहत केलेल्या �ािधकाऱ्याकडे �थम व ि�तीय  अपील दाखल 
क� शकतात. ितसरे व अंितम अपील या आयोगाकडे दाखल क� शकतात. 

३.२ आपले सरकार सेवा पोटर्ल व मोबाईल ॲपची मािहती 
महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 नसुार अिधसिूचत लोकसेवचेा लाभ घेण्यासाठी 

“आरटीएस महाराष्�” नावाचे मोबाईल ॲप िवकिसत करण्यात आले आहे. नागिरक ऑनलाईन अजर् क� 
शकतात, आपल्या अज�ची �स्थती जाणनू घेऊ शकतात, िमळालेल्या �माणप�ाची वैधता तपास ू शकतात. 
त्यामळेु आपले सरकार पोटर्ल हे नागरीकांना उपयकु्त ॲप्लीकेशन झाले असनू नागरीकांना कधीही व 
कोणत्याही िठकाणी सेवा �ाप्त होऊ शकते. मोबाईल ॲप�ारा सोप्या प�तीने नागिरक आपल्या अज�चा 
मागोवा घेऊ शकतात. “आरटीएस महाराष्�” ॲन्�ॉईड व आय फोन �णालीमध्ये इं�जी व मराठी �ा दोन 
भाषांमध्ये िवनामलू्य उपलब्ध  आहे.  

३.२.१ भाषा िनवडा 
लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या उपयोजनेच्या मोबाईल अॅप िंकवा आपले सरकार पोटर्ल वापरताना 

सुरवातीलाच अजर्दाराला इं�जी िंकवा मराठी भाषा िनवडण्याचा पय�य उपलब्ध आहे. 
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उप सवंगार्च ेतपशील

३.२.२  डशॅबोडर्  व ऑनलाईन सेवांची यादी 
यामध्ये लोकसेवा हक्क अिधिनयम, िवभागांची यादी व अिधिनयमाच्या अंतगर्त उपलब्ध सेवांची  

मािहती लोकसेवा हक्क  मोबाईल अॅपमध्ये देण्यात आली आहे. 

    ३.२.३ उप संवग�चे तपशील 

येथे �त्येक सेवेची मािहती देण्यात आली आहे .यामध्ये 
त्यासाठीची कालमय�दा, पदिनद�िशत अिधकाऱ्याचे 
पदनाम, �थम व ि�तीय अिपलीय अिधकाऱ्याचे 
पदनाम व अज�सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या 
दस्तऐवजाची यादी देण्यात आली आहे.  

भाषा िनवडा  डशॅबोडर्  सेवांचा उप संवगर् 
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३.२.४ लॉग इन व नोंदणी 
मोबाईल अॅप�ारे वापरकत� दोन  प�तीने नोंदणी क� शकतो. एक म्हणजे आधार �मांक िंकवा 

तपिशलवार नोंदणी�ारे 

लॉग इन   नोंदणी 

३.२.५ मागोवा घ्या / पडताळणी करा / संपकर्  साधा 
ऑनलाईन पोटर्ल�ारे वापरकत� आपल्या अज�चा मागोवा घेऊ शकतो िंकवा �यस्थ व्यक्ती  आपले 

सरकार पोटर्ल कडून �ाप्त �माणप�ाची वैधता पडताळणी क� शकते.  
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 मागोवा घ्या  पडताळणी करा     संपकर्  साधा 

3.2.6 खाली टोल �ी �मांक िदला आहे, त्या �मांकावर नागिरक 24*7 कोणतीही मदत 
माग ूशकतात. 

Toll free No. – 1800 120 8040 
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3.2.7 फायदे 

३.२.८ अजर्दाराने केलेल्या अज�ची मािहती 
पूव�चे व्यवहार या पय�या�ारे वापरकत� आपल्या पूव�च्या अज�ची मािहती व स��स्थती पाहू शकतो. 
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3.2.9 आपले सरकार पोटर्लवरील नोंदणीमध्ये लक्षणीय वाढ 
ऑनलाईन सवेांचा लाभ घेणयासाठी अजरदारान ेआपले सरकार पोटरलवर फक्त एकदाच नोंदणी 

करणे आवश्यक आहे. नोंदणी केल्यानंतर अजर्दार स्वतः अिधसिूचत सेवेसाठी ऑनलाइन अजर् क� शकतो. हे 
अत्यंत उल्लेखनीय आहे की, आपले सरकार पोटर्लवर नोंदणी केलेल्या नागरीकांची संख्या झपा�ाने वाढत 
आहे. कोिवड-19 महामारीच्या काळात आपले सरकार आरटीएस पोटर्लवर नोंदणीकृत नागिरकांच्या संख्येत 
28 लाखांव�न माचर् 2021 पय�त 42 लाख आिण माचर् 2022 पय�त 57 लाख इतकी लक्षणीय वाढ झाली 
आहे. 

सावर्जिनक सेवांसाठी ऑनलाईन अज�ची संख्या झपा�ाने वाढत आहे हे उत्साहवधर्क आहे. 
सावर्जिनक सेवांसाठी 31 माचर्, 2022 अखेर 11,52,39,823 अजर् ऑनलाईन �ाप्त झाले आहेत. महाराष्� 
लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या कलम 7 नसुार सवर् सावर्जिनक �ािधकरणांना मािहती तं�ज्ञानाचा वापर क�न 
िनध�िरत वेळेच्या मय�देत सावर्जिनक सेवा िवतरीत करण्यासाठी सरकार �ोत्सािहत करेल अशी तरतदू आहे. 
आयोगाने वरील तरतदुीच्या अंमलबजावणीसाठी आ�ह धरला आहे. 

2015-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

12,20,825 

19,50,823 

28,29,795 

42,70,097 

56,70,150 

3.2.9 आपले सरकार पोटर्लवर नोंदणी झालेल्या नागरीकांची संख्या 
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�करण ४ :- 

�िशक्षण व क्षमता बांधणी 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . 

४.१ �िशक्षण व क्षमता बांधणी 
कोणत्याही नवीन धोरण िंकवा तं�ज्ञानाची अंमलबजावणी करताना �िशक्षण अितशय महत्वाचे असते. 

त्यामुळे कमर्चारी व अिधकाऱ्यांना कायर्क्षमतेने आिण पिरणामकारकपणे काम करणे सोपे जाते. महाराष्� 
लोकसेवा हक्क अिधिनयम, २०१५ मधील कलम २० (४) नुसार अिधिनयमाच्या �भावी अंमलबजावणीसाठी 
पदिनद�िशत अिधकारी व अिपलीय अिधकाऱ्यांना  िनयिमत �िशक्षण देण्याची गरज िविहत करण्यात आली आहे. 
तसेच  शासन �िशक्षणासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करील, असे देखील अिधिनयमात नमूद केले आहे. सवर् 
अिधकाऱ्यांच्या पायाभूत �िशक्षणात महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमांचा समावेश हा त्यांच्या 
अभ्यास�माचा एक अिवभाज्य भाग असेल असे ठरिवण्यात आले आहे. त्यामुळे अिधिनयमाच्या �भावी 
अंमलबजावणीसाठी �िशक्षण हा महत्त्वाचा घटक आहे

४.२ यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी (यशदा) तफ�  �िशक्षण 
यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी (यशदा), पुणे ही महाराष्� राज्य शासनाची िशखर  

�िशक्षण संस्था आहे. यशदा सन २०११ पासून राज्याचे �िशक्षण धोरण अमंलात आणीत असून त्या�ारे �ादेिशक 
�शासन �िशक्षण संस्था व िजल्हा �शासन �िशक्षण संस्थांच्या माध्यमातून िविवध �िशक्षण कायर्�म आखून 
त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  . . . .. .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . 

४.२.१  जाग�कता �िशक्षण टप्पा - १  ( २०१५-१६ ) 
        महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम अंमलात आल्यावर शासकीय कमर्चाऱ्यांमध्ये त्याबाबत 

जाग�कता िनम�ण करण्याची जबाबदारी यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी, पुणे  यांच्याकडे 
सोपिवण्यात आली होती. यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी, पुणे  यांनी महाराष्� लोकसेवा हक्क 
अिधिनयम, २०१५ “िदशािनद�शन �िशक्षण कायर्�म” या नावाने एक �िशक्षण कायर्�म आखून त्याची 
यु�पातळीवर अंमलबजावणी केली आहे. 

         �िशक्षणाच्या गरजांचे िवश्लेषण केल्यावर �िशक्षणात समािवष्ट करण्यासाठी अिधिनयमातील 
िविन�दष्ट कलमे व अन्य तपिशलाला अंितम स्व�प देण्यात आले. त्यानुसार संबंिधत घटकांशी संबंिधत 
लघुिच�पट/िच�पटातील क्षणिच�े िनवडण्यात आली, अिधिनयमातील तरतदुी, संबंिधत असलेले वाचन 
सािहत्य, सादरीकरण, �श्नो�र स्व�पात शंका समाधान व नेहमी िवचारले जाणाऱ्या �श्नांची नमनुा उ�रे तयार 
क�न घेण्यात आली. या स�ुवातीच्या तयारीनंतर राज्यस्तरावरील �िशक्षकांची पिहली �िशक्षण कायर्शाळा 
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िदनांक 30 सप्टेंबर, 2015 रोजी व दसुरी राज्यस्तरावरील �िशक्षण कायर्शाळा िदनांक 5 ऑक्टोबर, 2015 रोजी 
यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी, पणेु यांच्यातफ�  आयोिजत करण्यात आली. सदर �िशक्षण 
कायर्�मा�ारे 130 राज्यस्तरीय �िशक्षक तयार करण्यात आले. या �िशक्षकांनी सन 2015 मध्ये 36 िजल्�ांमध्ये 
�िशक्षण स�े घेऊन 2,815 िजल्हा �िशक्षक िंकवा संसाधन व्यक्तींना पढुील स्तरावर �िशक्षण �दान 
करण्यासाठी तयार केले.     

               अिधिनयम व त्यामधील तरतदुींच्या बाबत जाग�कता िनम�ण करण्याच्या उि�ष्टाने उपरोक्त 
�िशक्षकांनी शासकीय अिधकाऱ्यांना / कमर्चाऱ्यांना �िशक्षण देण्याच्या पिहल्या टप्प्यात 28,733 सहभागी 
अिधकाऱ्यांना �िशिक्षत केले. त्याच�माणे दसुऱ्या टप्प्यात 52,779 अिधकाऱ्यांना / कमर्चाऱ्यांना �िशिक्षत 
केले. यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी, पणेु यांच्या सदर �यत्नांची भारत सरकारच्या कमर्चारी व 
�िशक्षण िवभागाने दखल घेऊन त्यांना सन 2015-16 साठीचा “�िशक्षणातील उत्कृष्टता” परुस्कार बहाल क�न 
गौरिवले आहे. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . .

४.२.२ जाग�कता �िशक्षण टप्पा - २ (२०१६-१७) 
        महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, २०१५ मधील संबंिधत तरतुदी बाबत शासकीय कमर्चाऱ्यांमध्ये 

जाग�कता िनम�ण केल्यावर  िवभागातील पदिनद�िशत अिधकाऱ्यांना / �िशक्षण देण्याची गरज जाणवली. सन 
२०१६-१७ मध्ये  यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी, पुणे यांनी सदर िवषयात िवभागवार मुख्य 
�िशक्षक तयार केले. त्यासाठी महसूल िवभाग, �ामिवकास िवभाग, पशुसंवधर्न िवभाग, मत्स्य व दगु्ध व्यवसाय 
िवकास  िवभाग व  एका�त्म क  बालिवकास योजना िवभागाची िनवड करण्यात आली.   

  तक्ता ४.१ : यशदा, पणेु यांचे तफ�  �िशक्षण कायर्�म २०१६-१७ 

अ.�. िवभाग �िशक्षक �िशक्षणाथ� 
1 महसलू 81 7,298 
2 पशुंवधर्न, मत्स्य व दगु्ध व्यवसाय िवकास िवभाग. . . . . . . . 138 3,077 
3 �ाम िवकास व पंचायत राज िवभाग 125 12,943 

4 मिहला व बाल िवकास िवभाग (ICDS) 131 90,305 

5 कृषी,  गहृ (पोलीस)  व अन्य 0 8,313 
  एकूण 475 1,21,936  
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४.२.३ पायाभतू �िशक्षण कायर्�म अंतगर्त जाग�कता �िशक्षण कायर्�म 
       सन 2021-22 दरम्यान यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनी, पुणे यांच्या माध्यमातून 2,022 

(गट “ अ ” 520 ,गट “ ब ”व “ क ”  1502) अिधकाऱ्यांना �िशक्षण देण्यात आले. सन २०१५ ते ३१ माचर् 
२०२2 या कालावधीत यशदाने एकूण २,39,754  अिधकाऱ्यांना �िशक्षण िदले आहे. 

तक्ता 4.2   : दरवष� �िशिक्षत गट “अ” आिण “ब” व गट “क”  अिधकारी 

अ.�. वषर् गट “ अ ” मधील �िशक्षणाथ� 
अिधकारी 

गट “ ब ”  व “ क ” मधील 
�िशक्षणाथ� अिधकारी 

१ २०१५-१६ ६५२ ८४,२७८ 

२ २०१६-१७ ३५९ १,२१,९२६ 

३ २०१७-१८ १,३६६ १३,८०४ 

४ २०१८-१९ १,०५८ ८,१३६ 

५ २०१९-२० १,७११ ४,०५३ 

६ 2020-21 185 204 

7 2021-22 520 1,502 
एकूण 5,851 2,33,903 

४.३ महाराष्� मािहती तं�ज्ञान महामंडळा�ारे तांि�क �िशक्षण 
महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑनलाईन �ाप्त झालेल्या 

अज�वर �ि�या करण्यासाठी ऑनलाईन पोटर्ल �णाली िवकिसत क�न ितचे िवभागांशी एक�ीकरण 
करण्यासाठी, महाराष्� मािहती तं�ज्ञान महामंडळाची (महा.आय.टी.महामंडळ) िनयकु्ती करण्यात आली आहे. 

लोकसेवा देण्याची �ि�या समजून घेण्यासाठी महा.आय.टी.महामंडळाने �त्येक िवभागात िवश्लेषक 
िनयुक्त केला आहे. व त्यामुळे अज�च्या नमुन्याचे �माणीकरण, दर सुसंगतीकरण व �ि�या �वाहाचे 
सुलभीकरण करण्यात मोठी मदत झाली. आपले सरकार सेवा पोटर्ल�ारे  नागरीकांना सुलभतेने अजर् 
करण्यासाठी महा.आय.टी.महामंडळाने  सदर काम केले. सवर् िवभागांच्या नोडल अिधकाऱ्यांसाठी अनुभवावर 
आधारीत �िशक्षणाचे आयोजन करण्यात आले.     
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महा.आय.टी.महामंडळ यांनी के्षि�य स्तरावरील िवभागांच्या अिधकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी �त्येक 
िजल्हा स्तरावर िजल्हा व्यवस्थापक िनयुक्त केला आहे.  िजल्हा स्तरावरील िजल्हा व्यवस्थापकांनी िवभागांच्या 
िजल्हा व तालुका स्तरावरील अिधकाऱ्यांसाठी 177 पेक्षा जास्त �िशक्षण कायर्�म आयोिजत केले आहेत.   

 सदर �िशक्षणात �ाप्त अज�चा व त्यासोबत जोडावयाच्या दस्तऐवजांचा �ि�या आढावा घेण्यात आला.
 मागोवा व �यस्थ पक्ष पडताळणी �ि�येचा उपयोग करण्यात आला.
 िवभाग स्तरावर �ि�या �वाहासाठी पदिनद�िशत अिधकाऱ्यांना �िशक्षण.
 अपील स्तरावरील कायर्�वाहासाठी अिपलीय �िधकाऱ्यानंा �िशक्षण.
 व्यवस्थापन मािहती �णालीसाठी डॅशबोडर् �िशक्षण.

�िशक्षणाची आकडेवारी :- 
महा.आय.टी.महामंडळाने िविवध िवभागांना तांि�क �िशक्षण िदले आहे. महा.आय.टी.महामंडळाने 

62 �िशक्षण कायर्�मांच्या�ारे 484 अिधकारी व कमर्चाऱ्यांना �िशक्षण िदले आहे.   
सन 2021-22 मध्ये यशवंतराव चव्हाण िवकास �िशक्षण �बोिधनीने 2,022 अिधकाऱ्यांना �िशक्षण िदले 

असून महा.आय.टी.महामंडळाने 484 अिधकाऱ्यांना �िशक्षण िदले आहे. सन 2021-22 वष�त एकूण 2,506 
अिधकाऱ्यांना �िशक्षण देण्यात आले.  

यावष� कोिवड महामारीच्या अभूतपूवर् पिर�स्थतीमुळे �िशिक्षत अिधकारी व कमर्चाऱ्यांची संख्या 
लक्षणीयिरत्या कमी झाली आहे.   
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�करण ५ :- 
लोकसेवा हक्काचा नागिरकांकडून उपयोग 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . 

५.१ िवभागवार अिधसिूचत सेवा 
लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंतगर्त एकूण 31 िवभागांपैकी 28 िवभागांनी 511 सेवा 

अिधसिूचत केल्या आहेत. गहृ व पिरवहन िवभाग (90), उ�ोग, कामगार व उज� िवभाग (80), महसलू व 
वन िवभाग (68), नगर िवकास िवभाग (52) या चार िवभागांनी जास्तीत जास्त सेवा अिधसूिचत केल्या 
आहेत. संसदीयकायर् िवभाग, मराठी भाषा िवभाग व कौशल्य िवकास, उ�ोजकता िवभाग - या तीन 
िवभागांनी कोणत्याही सेवा अिधसूिचत केलेल्या नाहीत.

तक्ता 5.1 :- िदनांक 31 माचर्, 2022 रोजी अिधसिूचत सेवांची िवभागवार यादी 

अ. �. िवभागाचे नाव उपिवभागाचे नाव 
एकूण अिधसिूचत 

सेवा 

१ गृह व पिरवहन िवभाग 

गृह िवभाग 18 

पिरवहन िवभाग १४ 

राज्य उत्पादन शुल्क 51 

महाराष्� मेिरटाईम बोडर् 07 

२ 
महसूल व वने िवभाग 

महसूल िवभाग २० 

भूमी अिभलेख िवभाग २० 

वन िवभाग 13 

नोंदणी व मु�ांक शुल्क िवभाग 15 

३ 
कृषी  पशुसंवधर्न, दगु्ध व्यवसाय 
िवकास, व मत्स्य व्यवसाय िवभाग 

कृिष िव�ापीठे 0९ 

कृिष िवभाग १6 

पशु संवधर्न व दगु्ध व्यवसाय 
िवकास िवभाग २० 

मत्स्य व्यवसाय िवभाग 

४ नगर िवकास िवभाग नगर िवकास िवभाग ५२ 

५ िवधी व न्याय िवभाग िवधी व न्याय िवभाग ०४ 

६ �ामिवकास व पंचायतराज िवभाग 
�ाम िवकास व पंचायतराज 
िवभाग 

07 

७ मृद व जल संवधर्न िवभाग मृद व जल संधारण िवभाग ०८ 
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अ.�. िवभागाचे नाव उपिवभागाचे नाव एकूण अिधसिूचत 
सेवा 

8. अ�, नागरी पुरवठा व �ाहक संरक्षण 
िवभाग 

अ�, नागरी पुरवठा व �ाहक 
संरक्षण िवभाग 

16 

९ गृहिनम�ण िवभाग महाराष्� के्ष� व गृहिनम�ण 
िवकास �ािधकरण 

१२ 

मंुबई इमारत द�ुस्ती व 
पुनब�धणी मंडळ  

04 

झोपडप�ी पुनवर्सन �ािधकरण 05 

10 मिहला व बालिवकास िवभाग मिहला व बालिवकास िवभाग 08 

11 अल्पसंख्यांक िवभाग अल्पसंख्यांक िवभाग 0१ 

12 उ�ोग , कामगार व उज� िवभाग उ�ोग िवभाग 25 

कामगार िवभाग ४१ 

उज� िवभाग १4 

13 िव� िवभाग राज्य वस्तू व सेवा कर िवभाग ०४ 

14 जलसंपदा िवभाग जलसंपदा िवभाग १० 

15 सहकार , पणन, व वस्तर्ो�ोग िवभाग सहकार , पणन, व वस्तर्ो�ोग 
िवभाग 

09 

16 पाणीपुरवठा व स्वच्छता िवभाग महाराष्� ज ि◌वन �ािधकरण ०२ 

भूजल सव�क्षण व िवकास यं�णा 
(GSDA) 

०२ 

17 सावर्जिनक आरोग्य िवभाग सावर्जिनक आरोग्य िवभाग ०6 

18 सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य 
िवभाग 

सामािजक न्याय व िवशेष 
सहाय्य िवभाग 

१२ 

19 आिदवासी िवकास िवभाग आिदवासी िवकास िवभाग 02 

20 शालेय िशक्षण व �ीडा िवभाग शालेय िशक्षण व �ीडा िवभाग १२ 

21 वै�कीय िशक्षण व औषधी �व्ये िवभाग वै�कीय िशक्षण िवभाग 
(आयुष) 

०१ 

अ� व औषध �शासन ०४ 

22 पयर्टन व सांस्कृितक कायर् िवभाग पयर्टन व सांस्कृितक कायर् 
िवभाग 

२० 

23 उच्च व तं� िशक्षण िवभाग उच्च व तं� िशक्षण िवभाग १० 
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अ.�. िवभागाचे नाव उपिवभागाचे नाव एकूण अिधसिूचत 
सेवा 

24 पय�वरण िवभाग महाराष्� �दषूण िनयं�ण मंडळ 07 

25 सावर्जिनक बांधकाम िवभाग सावर्जिनक बांधकाम िवभाग ०2 

26 सामान्य �शासन िवभाग सामान्य �शासन िवभाग 05 

27 िनयोजन िवभाग िनयोजन िवभाग 02 

28 इतर मागासवगर्, सामािजक व 
शैक्षिणक मागास �वगर्, िवमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती आिण   िवशेष मागास 
�वगर् कल्याण िवभाग 

इतर मागासवगर्, सामािजक व 
शैक्षिणक मागास �वगर्, िवमुक्त 
जाती, भटक्या जमाती आिण   
िवशेष मागास �वगर् कल्याण 
िवभाग 

01 

29 संसदीयकायर् िवभाग संसदीयकायर्  िवभाग िनरंक 

30 मराठी भाषा िवभाग मराठी भाषा िवभाग िनरंक 

31 कौशल्य िवकास व उ�ोजकता िवभाग कौशल्य िवकास व उ�ोजकता िनरंक 

31 46 511 

५.२ िवभागवार �ाप्त व कायर्वाही केलेल्या अज�ची �स्थती 
ऑक्टोबर, २०१५ ते माचर्, 2022  �ा कालावधीतील अज�चा आढावा घेतला असता सवर् 31 

िवभागांनी एकूण 11,52,39,823  अजर् �ाप्त केल्याचे िदसते.  

टीप :- 2019-20, 2020-21 आिण 2021-22 या वष�मध्ये कोरोना महामारीच्या अभतूपवूर् पिर�स्थतीमळेु 

�ाप्त झालेल्या अज�च्या संख्येत घट झाल्याचे िदसते, तसेच 7/12 व 8 (अ) या सव�त लोकि�य सेवा 
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आपले सरकार पोटर्लव�न वगळण्यात आल्यामळेु गेल्या दोन वष�त �ाप्त झालेल्या अज�च्या संख्येत घट 
झाल्याचे िदसत आहे. या दोन सेवा महसलू िवभागाच्या महाभलेूख पोटर्लव�न नागरीकांना उपलब्ध 

करण्यात आल्या आहेत.  2021-22 या वष�त �ाप्त होणाऱ्या अज�च्या संख्येत वाढ झाली आहे. 

५.२.१ कायर्वाही झालेले व �ि�येत असलेले अजर् 

95%

5%

आलेख 5.2 अज�ची �स्थती (2015-22)  

 काय�वाही झालेले अज�  प्रिक्रयाधीन अज�

सन 2015-22 दरम्यान एकूण 11,52,39,823  अजर् �ाप्त झाले व 10,99,75,851  अज�वर कायर्वाही 
करण्यात आली. म्हणजेच िदनांक 31 माचर् 2022 रोजी  95.43 % अज�वर कायर्वाही करण्यात आली व 
4.57 % अज�वर कायर्वाही स�ु आहे. 
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92%

8%

आलेख 5.2 (अ) सवर् अज�ची �स्थती (2021-22) 
 काय�वाही झालेले अज�  प्रिक्रयाधीन अज�

सन 2021-22 दरम्यान �ाप्त एकूण 1,73,58,011 अज�पैकी 1,59,10,119 अज�वर कायर्वाही करण्यात 
आली. िदनांक 31 माचर्, 2022  रोजी 91.66% अज�वर कायर्वाही झाली होती व 8.34% अजर् 
�ि�याधीन होते.  

�त्येक िवभागाची कामिगरी दसुऱ्या िवभागापेक्षा िभ� आहे. एकूण 31 िवभागांपैकी काही िवभाग हे 
अजर् �ाप्त करण्याच्या व त्याचं्या िनपटाऱ्याच्या संख्येत आघाडीवर आहेत.  आलेख �मांक ५.३ नुसार 
महसूल िवभागाने सव�त जास्त अजर् �ाप्त केल्याचे व त्यावर कायर्वाही केल्याचे िदसून येते. अन्य दोन 
म्हणजेच कामगार व गृह िवभागाची कामिगरी ही अनु�मे आलेख �मांक ५.४ व ५.५ मध्ये दशर्िवली आहे 
ते अनु�मे दसुऱ्या व ितसऱ्या स्थानावर आहेत.
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५.२.२ मंजरू व नामंजरू अजर् 
सन 2021-22 या वष�च्या कालावधीत एकूण 1,59,10,119 अज�चा िनपटारा करण्यात आला. 

त्यापैकी 1,58,12,760  म्हणजे 99.39 % अजर् मंजूर करण्यात आले. त्याव�न असे िदसून येते की फक्त 
०.61% अजर् नामंजूर करण्यात आले. अजर् नामंजूर होण्याचे इतके कमी �माण कौतुकास्पद आहे.  सदर 
अज�चा तपशील आलेख �मांक ५.६ मध्ये िदला आहे.  
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मंजरू व नामंजरू अज�ची वषर्वार संख्या आलेख �मांक ५.७ मध्ये दशर्िवली आहे. 

सदर आलेखाव�न असे िदसून येते की, सन 2015-22 या सवर् वष�त अजर् नामंजूर करण्याचे �माण 
सातत्याने अत्यल्प आहे म्हणजेच ते १% पेक्षा कमी आहे. 
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तक्ता �मांक 5.2 : 2021-22 या कालावधीत �ाप्त, कायर्वाही केलेले, मंजरू व नामंजरू 
अज�ची िवभागवार यादी  

अ.�. िवभाग �ाप्त कायर्वाही झाली मंजरू नामंजरू 
1 महसलू िवभाग 1,42,78,982 1,33,30,735 1,32,99,048 31,687 
2 कामगार िवभाग 11,86,149 11,82,529 11,71,804 10,725 
3 गहृ व पिरवहन िवभाग 6,95,222 6,17,125 6,17,118 7 
4 सामािजक न्याय व िवशेष 

सहाय्य िवभाग 
5,20,512 1,79,766 1,74,666 5,100 

5 उ�ोग िवभाग 3,63,515 3,63,375 3,41,361 22,014 
6 ऊज� िवभाग 75,912 74,913 70,600 4,313 
7 आिदवासी िवकास िवभाग 58,331 55,982 51,010 4,972 
8 राज्य उत्पादन शलु्क िवभाग 51,239 46,212 46,058 154 
9 �ाम िवकास व पंचायत राज 

िवभाग 
42,592 20,883 4,474 16,409 

10 िवधी व न्याय िवभाग 25,064 2,094 2,094 0 
11 उच्च व तं� िशक्षण िवभाग 18,755 11,458 11,455 3 
12 कृषी िवभाग 8,192 6,435 6,265 170 
13 अन्न, नागरी परुवठा व �ाहक 

संरक्षण िवभाग 
6,853 6,853 6,853 0 

14 महाराष्� �दषूण िनयं�ण 
मंडळ 

6,658 6,432 5,165 1,267 

15 नगर िवकास िवभाग 5,832 3,063 2,893 170 

16 सहकार, पणन व वस्�ो�ोग 
िवभाग 

5,694 227 221 6 

17 शालेय िशक्षण व �ीडा 
िवभाग 

3,354 1,490 1,143 347 

18 महाराष्� मेिरटाईम बोडर् 2,348 231 228 3 
19 मिहला व बालिवकास िवभाग 1,914 0 0 0 
20 वैध वजन माप िवभाग 483 13 1 12 

21 िव� िवभाग 191 191 191 0 
22 अल्पसंख्यांक िवकास िवभाग 163 109 109 0 

23 जलसंपदा िवभाग 54 3 3 0 
24 गहृ िनम�ण िवभाग 1 0 0 0 
25 पाणी परुवठा व स्वच्छता 

िवभाग 
1 0 0 0 

एकूण संख्या 1,73,58,011 1,59,10,119 1,58,12,760 97,359 

(स्�ोत :- महाआयटी िदनांक ३१ माचर्, 2022) 
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५.२.३ िविहत कालावधीत कायर्वाही केलेल्या व न केलेल्या अज�ची संख्या 

92%

8%

आलेख �. 5.8  सन 2021-22 या वष� िविहत कालावधीत
कायर्वाही झाललेे व न झाललेे अजर्

वेळेवर कायर्वाही िवलंबाने कायर्वाही

सन 2021-22 या वष� सवर् िवभागांनी, 1,59,10,119 अज�वर कायर्वाही केली. यापैकी 92 टक्के अज�वर 
म्हणजेच 1,45,62,431 अज�वर िविहत कालमय�देत कायर्वाही केली आहे.  
५.३ राज्यामध्ये  िविवध माध्यमां�ारे �ाप्त झालेल्या व िनकाली काढलेल्या अज�ची संख्या 

आपले सरकार सेवा कें � - व्हीएलई, आपले सरकार सेवा कें �-सेतू,  आपले सरकार पोटर्ल, व 
आपले सरकार सेवा कें � - �ाम पंचायत  या माध्यमातून  लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंतगर्त अजर् 
�ाप्त झालेले आहेत.  
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५.४ सेवांची महसलू िवभागवार �स्थती 
सदर आलेखात राज्याच्या सहा महसूली िवभागात लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंतगर्त �ाप्त 

अजर् िदसून येतात. एकूण �ाप्त अज�पैकी सहा महसूली िवभागांमध्ये पुणे महसूल िवभागात सव�त जास्त 

अजर् �ाप्त होऊन त्याचं्यावर कायर्वाही झाल्याचे िदसून येते.  

५.५. अज�ची िजल्हावार �स्थती 
िजल्�ांमध्ये �ाप्त अज�चा आढावा घेऊन त्याचे िवश्लेषण केले असता, �ाप्त व कायर्वाही 

झालेल्या अज�च्या संख्येत पुणे  िजल्�ाचा राज्यात पिहला �मांक िदसून येतो. सवर् िजल्�ांच्या कामिगरीवर 
खालील आलेखात ��ष्टके्षप टाकला आहे.    
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गडिचरोली
िंहगोली
िंसधदुगूर्

उस्मानाबाद
परभणी

मुंबई शहर
भंडारा

मुंबई उपनगरे
रत्नािगरी
वाशीम
जालना
गोंिदया
नंदरूबार

नांदेड
पालघर

वध�
रायगड

बीड
लातूर

सातारा
अकोला 

चं�परु
धळेु

सांगली
ठाणे

यवतमाळ
बलुढाणा
नागपरू

कोल्हापरू
औरंगाबाद

जळगाव
सोलापरू

अमरावती
अहमदनगर 

नािशक
पणेु

1,43,566
1,51,581
1,58,342

2,02,066
2,34,251
2,39,854
2,45,928
2,47,122
2,48,331
2,71,066
2,87,677
2,99,312
3,17,642
3,23,168
3,25,857
3,55,904
3,66,764
3,91,587
4,04,207
4,27,979
4,44,031
4,64,905
4,74,492

6,12,285
6,16,393
6,17,295
6,52,530
6,68,171
6,88,561
6,98,913

7,83,684
7,96,901

8,57,625
9,43,639
9,49,067

14,47,315
आलेख �. 5.12 सन 2021-22 या वष� िजल्हावार �ाप्त अजर्
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िंहगोली
गडिचरोली

िंसधदुगूर्
उस्मानाबाद

परभणी
जालना

मुंबई शहर
भंडारा

मुंबई उपनगरे
रत्नािगरी

नांदेड
वाशीम
गोंिदया
नंदरूबार
पालघर

बीड
वध�

लातूर
रायगड
सातारा

अकोला 
चं�परु

धळेु
औरंगाबाद

ठाणे
सांगली

यवतमाळ
बलुढाणा

नागपरू
कोल्हापरू
जळगाव
सोलापरू

अमरावती
नािशक

अहमदनगर 
पणेु

1,15,066
1,31,789
1,49,704
1,52,880
1,86,849
2,16,704
2,19,020
2,29,418
2,31,916
2,34,364
2,41,567
2,55,771
2,61,023

3,04,434
3,06,316
3,15,780
3,36,946
3,40,749
3,46,298

4,13,196
4,14,565
4,31,899
4,43,713

5,83,504
5,84,876
5,85,911
5,88,785
6,04,656
6,26,829
6,43,301

7,17,288
7,48,899

8,09,807
8,89,949
8,99,683

13,46,664

आलेख �मांक 5.13 सन 2021-22 या वष� िजल्हावार कायर्वाही केलेले अजर्
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िंहगोली
गडिचरोली

िंसधदुगूर्
उस्मानाबाद

परभणी
मुंबई शहर

जालना
मुंबई उपनगरे

भंडारा
रत्नािगरी

नांदेड
वाशीम
गोंिदया
पालघर
नंदरूबार

बीड
वध�

लातूर
रायगड
सातारा

अकोला 
चं�परु

धळेु
ठाणे

औरंगाबाद
सांगली

यवतमाळ
बलुढाणा
नागपरू

कोल्हापरू
जळगाव
सोलापरू

अमरावती
नािशक

अहमदनगर 
पणेु

1,14,166
1,31,392
1,49,342
1,51,279

1,85,594
2,15,202
2,15,211
2,26,790
2,28,887
2,33,265
2,40,248
2,55,261
2,59,655

2,98,941
3,03,276
3,14,227
3,35,058
3,36,812
3,44,006

4,11,430
4,13,719
4,30,814
4,41,156

5,76,859
5,80,305
5,84,328
5,87,529
6,03,694
6,22,088
6,39,514

7,15,665
7,45,738

8,08,902
8,83,055
8,94,562

13,34,790

आलेख �मांक 5.14 सन 2021-22 या वष� िजल्हावार मंजरू अजर्
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५.६ लोकसेवा हक्क अिधिनयम अतंगर्त अिपलांची �स्थती 

लोकसेवा हक्क अिधिनयमानुसार अजर्दाराला िविहत कालावधीत सेवा न पुरिवली गेल्यास िंकवा 
न्यायोिचत कारणािशवाय अजर् नामंजूर केल्यास, िवभागाने िविहत केलेल्या �ािधकाऱ्याकडे �थम अपील 
करण्याचा हक्क अजर्दाराला आहे. �थम अपीलावर िविहत कालावधीत कायर्वाही न झाल्यास िवभागाने 
िवहीत केलेल्या �ािधकाऱ्याकडे दसुरे अपील करण्याचा हक्क अजर्दाराला आहे. अजर्दार महाराष्� 
लोकसेवा हक्क आयोगाकडे तीसरे अपील दाखल क� शकतात.  

80



५.७  अिधसिूचत सेवांना �ाप्त �ितसादाच्या आधारावर िवभागांचे वग�करण 
अिधिनयमाच्या अंतगर्त अिधसूिचत लोकसेवांची संख्या िवभागवार वेगवेगळी आहे. त्याच�माणे 

�ाप्त होणाऱ्या व �ितसाद िदल्या जाणाऱ्या अज�ची संख्यासु�ा वेगवेगळी आहे. आपले सरकार पोटर्लचा 
उपयोग क�न अिधसूिचत सेवांच्या व त्या अनुषंगाने �ाप्त अज�वर त्यांनी केलेल्या कायर्वाहीच्या संदभ�ने 
िवभागाचे वग�करण केलेले आहे. हे वग�करण वेगवेगळया रंगांने िचन्हांिकत केले असून त्याचे िनकष 
खालील�माणे िवषद केलेले आहेत. 

�मांक िहरव्या �ेणीसाठीचे िनकष 

१ अजर् �स्वकारण्याची व िनपटाऱ्याची संपूणर् �ि�या िडजीटल ��तीने पूणर् क�न “आपले 
सरकार पोटर्ल�ारे” सेवा देण्यात येते. 

२ बहुतांशी सेवांना उ�म �ितसाद िमळाला आहे 

३ उ�म �ितसाद - �त्येक सेवेसाठी १००० पेक्षा जास्त संख्येने अजर् �ाप्त होतात. 

४ मध्यम �ितसाद - �त्येक सेवेसाठी १००० पेक्षा कमी संख्येने अजर् �ाप्त होतात. 

५ शून्य �ितसाद - कोणत्याही सेवेसाठी अजर् �ाप्त झाला नाही. 
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�मांक अंबर �ेणीसाठीचे िनकष 

१ काही सेवासंाठीच ऑनलाईन अजर् �स्वकारण्यात येतात. िवभागाचा कायर्�वाह िडिजटल आहे 
व नागरीकांना सेवांचे िवतरण “आपले सरकार पोटर्ल�ारे”करण्यात येते. 

२ उ�म �ितसाद - �त्येक सेवेसाठी १००० पेक्षा जास्त संख्येने अजर् �ाप्त होतात. 

३ मध्यम �ितसाद - �त्येक सेवेसाठी १००० पेक्षा कमी संख्येने अजर् �ाप्त होतात 
४ 

�मांक लाल �ेणीसाठीचे िनकष 

1 नागिरकानंा सेवा देण्यासाठी “आपले सरकार पोटर्लचा” उपयोग नागिरकांनी करावा म्हणून 
िवभागाकडून कोणतेही �यत्न नाहीत. 

2 “आपले सरकार” पोटर्लशी एक�ीकरण पूणर् झाले आहे.  परंतु सेवा व रक्कम �दान 
करण्यासाठी एकच  व्यासपीठ (Single Platform)  �ा धोरणाचे पालन केले जात नाही. 

3 ऑनलाईन �णालीचा वापर न केल्यामुळे �ाप्त अजर् व त्या अज�वर केलेल्या कायर्वाहीवर 
स�:�स्थतीची पडताळणी करणे शक्य नाही. 

अिधसूिचत सेवांना ऑनलाईन �णालीचा वापर क�न िमळालेल्या �ितसादानुसार िवभागांची खालील�माणे 
वगर्वारी केली आहे :- 

तक्ता ५.3 िहरव्या �ेणीत वग�कृत केलेले िवभाग (अितशय चांगली कामिगरी) 

�मांक िवभाग सेवा उ�म 
�ितसाद 

मध्यम 
�ितसाद 

शनू्य 
�ितसाद 

१ महसूल व भूमी अिभलेख 40  13 10 17 

२ कामगार 41 10 28 3 

३ उज� 14 6 1 7 

४ 
छपाई व लेखनसाम�ी 
महासंचालनालय  

2 2 0 0 

एकूण 97 31 39 27 

स्�ोत :- महाआयटी  (३१ माचर्,२०२२ रोजी )

शनू्य �ितसाद सेवेसाठी अजर् �ाप्त झाला नाही. 
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तक्ता �मांक ५.4 अंबर �णेीत वग�कृत केलेले िवभाग (चांगली कामिगरी)

�मांक िवभाग सेवा 
उ�म 

�ितसाद 
मध्यम 
�ितसाद 

शनू्य 
�ितसाद 

1 गहृ 18 3 3 12 
2 राज्य उत्पादन शलु्क िवभाग 51 5 7 39 
3 पय�वरण (महाराष्� �दषूण िनयं�ण मंडळ ) 7 2 2 3 
4 उच्च व तं� िशक्षण िवभाग 10 5 4 1 
5 �ामिवकास व पंचायतराज िवभाग 7 3 4 0 
6 सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य िवभाग 12 3 4 5 
7 उ�ोग 16 0 1 15 
8 पिरवहन ( मेरीटाईम बोडर्  ) 7 1 5 1 
9 जल संपदा िवभाग 10 0 4 6 
10 िवधी व न्याय िवभाग 4 1 1 2 
11 मिहला व बालकल्याण िवभाग 8 0 8 0 
12 महाराष्� औ�ोिगक िवकास महामंडळ 7 0 2 5 
13 आिदवासी िवकास िवभाग 2 1 0 1 
14 सहकार, पणन व वस्�ो�ोग िवभाग 9 2 2 5 
15 नगर िवकास िवभाग 52 1 16 35 

16 
अन्न, नागरी परुवठा व �ाहक संरक्षण 
िवभाग 16 0 6 10 

17 शालेय िशक्षण व �ीडा िवभाग 12 1 5 6 
एकूण 248 28 74 146 

स्�ोत : महाआयटी  (३१ माचर्,२०२२ रोजी ) 
तक्ता �मांक ५.5 लाल �ेणीत वग�कृत केलेले िवभाग (असमाधानकारक कामिगरी) 

अ.�. िवभाग सेवा उ�म 
�ितसाद 

मध्यम 
�ितसाद 

शनू्य 
�ितसाद 

1 कृषी िवभाग 25 1 2 22 
2 अल्पसंख्यांक िवकास 1 0 1 0 
3 पयर्टन व सांस्कृितक कायर् िवभाग 20 0 0 20 
4 पिरवहन िवभाग 14 0 0 14 
5 िव� िवभाग 4 0 1 3 

6 गहृिनम�ण िवभाग-झोपडप�ी पनुवर्सन �ािधकरण 5 0 1 4 

7 वै�कीय िशक्षण व औषधी �व्ये िवभाग 5 0 0 5 
8 वन िवभाग 13 0 1 12 
9 पशसंुवधर्न िवभाग 14 0 0 14 
10 मत्स्य व्यवसाय  िवभाग 6 0 0 6 
11 सावर्जिनक बांधकाम िवभाग 2 0 0 2 
12 पाणी परुवठा - महाराष्� ज ि◌वन �ािधकरण 2 0 0 2 
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13 पाणी परुवठा - भजूल सव�क्षण व िवकास यं�णा 2 0 0 2 
14 िनयोजन िवभाग 2 0 0 2 
15 सावर्जिनक आरोग्य 6 0 0 6 
16 नोंदणी व म�ुांक शलु्क िवभाग 15 0 0 15 
17 गहृिनम�ण िवभाग - म्हाडा 12 0 0 12 
18 गहृिनम�ण िवभाग - इमारत द�ुस्ती मंडळ 4 0 0 4 
19 मदृ व जल संवधर्न िवभाग 8 0 0 8 
20 कौशल्य िवकास व उ�ोजकता िवभाग 5 0 0 5 

21 
इतर मागासवगर्, सामािजक व शैक्षिणक मागास 
�वगर्, िवमुक्त जाती, भटक्या जमाती आिण 
िवशेष मागास �वगर् कल्याण िवभाग 1 0 0 1 
एकूण 166 1 6 159 

स्�ोत :- महाआयटी  (३१ माचर् ,२०२२ रोजी ) 

टीप :- 
1. कृषी, पशुसंवधर्न, दगु्धव्यवसाय िवकास आिण मत्स्यव्यवसाय, पिरवहन, वै�कीय िशक्षण आिण

औषधी िवभाग, जमाबंदी आयुक्त (भूमी अिभलेख) आिण नोंदणी महािनरीक्षक यांनी त्यांच्या स्वत:च्या
पोटर्लव�न सन 2021-22 मध्ये खालील�माणे ऑनलाईन सेवा उपलब्ध क�न िदल्या आहेत, मा�
त्या आपले सरकार पोटर्लवर िदसत नाहीत.

अ) कृषी, पशुसंवधर्न, दगु्धव्यवसाय िवकास व मत्स्य व्यवसाय िवभाग - 55,63,785

ब) पिरवहन िवभाग - 1,01,91,131

क) वै�कीय िशक्षण व औषधी �व्ये िवभाग -  23,454

ड) भूमी अिभलेख - ही आकडेवारी इंटी�ेशन न झाल्यामुळे आपले सरकार पोटर्लवर िदसत नाही.
• 7/12 (जमीन तकुडा मािहती) - 1,22,00,879
• 8अ (जमीनधारक मािहती प�क) - 37,88,072
• फेरफार नोंद (म्यटेुशन एं�ी रिजस्टर) - 3,23,041
• िमळकत पि�का - 8,50,046

ई) नोंदणी महािनरीक्षक - 33,89,778 
(वरील आकडेवारीचा स्�ोत - संबंिधत  िवभागाकडून) 

2. उपरोक्त तक्ता �. 5.3, 5.4 व 5.5 मध्ये दशर्िवण्यात आलेले िवश्लेषण व वग�करण हे ‘आपले 
सरकार पोटर्लवर’ ऑनलाईन �ाप्त झालेल्या अज�च्या संख्येवर आधािरत आहे. अंबर/लाल �ेणीत
वग�कृत झालेल्या िवभागांकडे अनेक ऑफलाईन अजर् �ाप्त झालेले असण्याची शक्यता  आहे, िंकवा
त्यांनी त्यांच्या स्वतं� पोटर्लव�न सेवा िदलेल्या आहेत. मा� ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ नमुने जारी क�न व
वारंवार ते सादर करण्यासाठी सूचना देऊन सु�ा ऑफलाईन �ाप्त, व िनणर्य झालेल्या अज�ची मािहती
आयोगाला �ाप्त झालेली नाही.

3. काही िवभागांनी ऑनलाईन अजर् सादर करण्याची सुिवधा तर िदली आहे, पण आपले सरकार पोटर्लशी
त्याचे एक�ीकरण झालेले नाही. त्यामुळे आपले सरकार पोटर्लशी एकि�करण न झालेल्या  �णालीत
�ाप्त व कायर्वाही झालेल्या अज�ची मािहती नसल्यामुळे वरील िवश्लेषणात त्या मािहतीचा समावेश
करण्यात आलेला नाही.

84



�करण 6 :- 

सचूना, िशफारशी, पढुील वाटचाल , नािवन्यपणूर् उप�म आिण यशोगाथा 

अिधिनयमातील कलम 16 (1) नुसार आयोगाने अिधिनयमाची योग्य अंमलबजावणी होण्याची 
खबरदारी घेणे व लोकसेवांचे अिधकािधक चांगले िवतरण होण्यासाठी शासनाला सुचना करण्याची 
जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या�माणे आयोगाने दरवष� शासनाला सूचना केल्या आहेत. आयोगाने या 
वष� शासनाला खालील सुचना व िशफारशी केल्या आहेत (2020-21 पवु�च्या सचुना संबंधीत वष�च्या 
वा�षक अहवालात आहेत.) 

6.1 सवर् िवभागांना लाग ूहोणाऱ्या सचूना व िशफारशी व त्यांची स�:�स्थती (2020-21) 
अ.�. िशफारस स�:�स्थती 

1. ज्या िवभागांच्या सेवांना अल्प �ितसाद आहे िंकवा शनू्य �ितसाद 
आहे, त्या सेवांचा संबंधीत िवभागांनी आढावा घ्यावा, सेवांचे 
िवश्लेषण करावे, त्याची कारणे शोधावीत व आवश्यक त्या 
उपाययोजना कराव्यात व  त्याचा अहवाल आयोगास सादर करावा. 

�लंिबत 

2. वा�षक अहवाल सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 मधील 
िशफारशीवर सवर् िवभागांनी व िवभागिनहाय िशफारशीवर संबंधीत 
िवभागांनी त्वरीत कायर्वाही क�न पतूर्ता अहवाल (Action Taken 
Report) आयोगास सादर करावा.  

अंशत:  कायर्वाही पणूर् 

3. ऑफलाईन अज�ची व अिपलांची मािहती आयोगाला �प� “अ”, 
“ब” व “क” मध्ये  �ाप्त होण्याच्या अनषंुगाने मािहती व तं�ज्ञानाचा 
वापर क�न �णाली िवकसीत करण्याबाबत कायर्वाही करण्याची 
आवश्यकता आहे. याबाबत मािहती व तं�ज्ञान िवभाग, सामान्य 
�शासन िवभाग (र. व का.) आिण महाआयटी महामंडळ यांनी 
तातडीने कायर्वाही करावी. 

�लंिबत 

4. सवर् िवभागांनी त्यांनी अिधसिूचत केलेल्या सवर् सेवा ऑनलाईन 
कराव्यात. अिधसचूीत सेवा आिण ऑनलाईन उपलब्ध सेवांची 
संख्या यामधील तफावत दरू करावी.  

अंशत: अनपुालन 
करण्यात आले आहे. 
511 अिधसिूचत 
सेवांपैकी 387 सेवा 
आपले सरकार 
पोटर्लवर ऑनलाईन 
उपलब्ध आहेत. 

5. िवभागामाफर् त पुरिवण्यात येणाऱ्या जास्तीत जास्त सेवा अिधसचूीत 
करणे आवश्यक आहे. यास्तव अिधसचूीत सेवांचा आढावा घेऊन 

अंशत: अनपुालन 
करण्यात आले आहे. 
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अिधकाधीक लोकोपयोगी सेवा नव्याने अिधसचूीत कराव्यात आिण 
सवर् िवभागांनी मास्टर िलस्ट तयार क�न संकेत स्थळावर �िसध्द 
करावी. 

6. सवर् िवभागांनी आपल्या िवभागामाफर् त परुिवण्यात येत असलेल्या 
सेवांबाबत क्षे�ीय स्तरावर राबिवण्यात आलेल्या नािवन्यपणूर् 
उप�मांची मािहती आयोगास सादर करावी.  

अंशत: अनपुालन 
करण्यात आले आहे. 

7. �शासकीय िवभागामाफर् त, महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या 
�भावी अमंलबजावणीसाठी, मेळावे, �दशर्ने, आठवडी बाजार व 
िंभतीप�के इ. माध्यमातनू अिधिनयमाची व्यापक �िसध्दी करण्याची 
कायर्वाही करावी. 

जाग�कता मोिहम 
सातत्याने करण्याची 
आवश्यकता आहे. 

8. िवहीत कालमय�देत िनणर्य न होणाऱ्या अज�चा व अिपलांचा 
िनयमीतपणे आढावा घ्यावा. अडचणीबाबत आयोगाला अहवाल 
सादर करावा व आवश्यकतेनसुार उपाययोजना कराव्यात. 

सन 2021-22 मध्ये 92 
टक्के अज�चा िनपटारा 
िवहीत कालमय�देत 
करण्यात आला आहे.  

9. सवर् िजल्हािधकाऱ्यांनी आपले सरकार सेवा कें �ांच्या कामकाजाचा 
आढावा घेऊन मानकानसुार निवन कें �े मंजरू करावीत व 
स��स्थतीतील कें �ांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आवश्यकतेनसुार 
उपाययोजना कराव्यात. 

सातत्याने कायर्वाही 
करण्याची आवश्यकता 
आहे. 

10. महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 अतंगर्त देण्यात 
येणाऱ्या सवर् �माणप�ावर आयोगाने िविहत केलेले बोधिचन्ह व 
घोषवाक्य यांचा वापर करावा.  

स��स्थतीत ऑनलाईन 
िदल्या जाणाऱ्या 
�माणप�ावर आयोगाचे 
घोषवाक्य/ बोधिचन्ह 
म�ुीत करण्यात येतात. 

11. सवर् िजल्हािधकाऱ्यांनी या िनयमाअंतगर्त सवर् िवभागांच्या 
कामकाजाचा िनयमीत आढावा घ्यावा व महाआयटी 
महामंडळामाफर् त तांि�क �िशक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. 
तसेच अिधिनयमाच्या �िशक्षणाबाबत कायर्शाळा आयोिजत 
करण्यात याव्यात. 

अंशत:  कायर्वाही पणूर् 
सातत्याने कायर्वाही 
करण्याची आवश्यकता 
आहे. 

12. सवर् िजल्हािधकाऱ्यांनी अल्प �ितसाद िमळत असलेल्या सेवांचा 
आढावा घ्यावा व अिधक �ितसाद िमळण्यासाठी उपाययोजना 
कराव्यात.  

�लंिबत 

13. सवर् िजल्हािधकाऱ्यांनी आयोगाने िन�श्चत क�न िदलेल्या िविहत 
नमनु्यात काय�लयांची तपासणी क�न तपासणी अहवाल सादर 
करावा. याबाबत तपासणी कायर्�म व वेळाप�क तयार क�न 

अंशत:  कायर्वाही पणूर् 
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आयोगास पाठवावे. 

14. सवर् िवभागांनी अिधसिूचत सेवांचे िवतरण अिधक कायर्क्षम व 
पारदशर्क करण्यासाठी उपाययोजना तयार कराव्यात.  

अंशत:  कायर्वाही पणूर् 

15. सवर् िजल्हािधकारी व मखु्य कायर्कारी अिधकारी यांनी आपले 
सरकार पोटर्लवर उपलब्ध असलेल्या सवर् सेवा या ऑनलाईन 
पध्दतीने परुिवल्या जातील याबाबत योग्य ती कायर्वाही करावी व 
ऑफलाईन पध्दतीने �ाप्त अज�ची मािहती �प�  “अ”, “ब” व “क” 
मध्ये संबंधीत िवभागाला िजल्�ाची एक�ीत मािहती पाठवावी. 
संबंधीत िवभागाने सवर् िजल्�ांची मािहती एक�ीत क�न राज्याची  
मािहती आयोगाला उपलब्ध क�न �ावी. 

�लंिबत 

16. सवर् िवभागीय आयकु्त (महसलू) यांनी आयोगाच्या िवभागीय 
काय�लयांकरीता (रा.से.ह.आ.) शासकीय जागा उपलब्ध क�न 
�ावी.  

अंशत:  कायर्वाही पणूर् 

17. सवर् िवभागीय आयकु्त (महसलू) यांनी सेवा हक्क आयकु्त 
काय�लयाकरीता मान्य आकृतीबंधा�माणे अिधकारी/कमर्चारी 
यांच्याकडून �तीिनयकु्तीकरीता अजर् मागवावेत. 

अंशत:  कायर्वाही पणूर् 

18. आपले सरकार पोटर्ल व्यतीिरक्त, आपल्या िवभागातील सेवांबाबत 
अन्य पोटर्ल केलेले असल्यास त्या पोटर्लचे आपले सरकार 
पोटर्लशी इंटी�ेशन करावे.  

अंशत:  कायर्वाही पणूर् 

19. सवर् िवभागीय आयकु्त/िजल्हािधकारी यांनी आपल्या िजल्हयातील 
सवर् िवभागांच्या �थम व �व्दतीय अिपलीय अिधकारी यांनी िकती 
�करणांमध्ये दंडाची आकारणी केली आहे याबाबतची एकि�त 
मािहती आयोगाच्या काय�लयास िनयिमत उपलब्ध क�न �ावी. 

�लंिबत 

20. सवर् िजल्हािधकारी यांना महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क काय�ाच्या 
अंमलबजावणीवर सिनयं�ण करण्यासाठी डशॅबोडर्ची सिुवधा 
उपलब्ध क�न देण्यात आली आहे. डशॅबोडर्चा व आपले सरकार 
पोटर्लचा वापर करत असताना तांि�क अडचणी िनम�ण झाल्यास 
महाआयटी महामंडळाने तात्काळ दरू कराव्यात.  

अंशत:  कायर्वाही पणूर् 

21. सवर् िवभागांनी  यशदा आिण महाआयटी मंडळा�ारे पदिनद�िशत 
आिण अिपलीय अिधकारी यांचे �िशक्षण आयोिजत करावे. 

सातत्यपणूर्  कायर्वाही 
आवश्यक आहे. 
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22. सवर् िवभागीय आयकु्तांनी त्यांच्या अिधनस्त िजल्हािधकारी तसेच 
मखु्य कायर्कारी अिधकारी आिण िवभागांचे िवभाग�मखु यांच्या 
बैठकीच्या वेळेस महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या 
अंमलबजावणीबाबत आढावा घ्यावा. 

सातत्यपणूर्  कायर्वाही 
आवश्यक आहे. 

6.2 िवभागिनहाय सचूना व िशफारशींची स��स्थती (2020-21) 

अ.�. िशफारस    स�:�स्थती 

1. सामान्य �शासन िवभाग (र. व का.) 
1. सवर् िवभागांना मागर्दशर्न करण्यासाठी िनयिमतपणे कायर्शाळा

आयोिजत कराव्यात.
�लंिबत 

2. सवर् �शासकीय िवभागांकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांची  मास्टर
िलस्ट तयार क�न नागरीकांसाठी उपलब्ध होण्याकिरता
शासनाच्या संकेतस्थळावर �िसध्द करावी.

अंशत: कायर्वाही पणूर् 
17 िवभागांनी मास्टर 
िलस्ट तयार केली आहे. 

2. वै�िकय िशक्षण व औषधी �व्ये िवभाग 
1. अिधसचूीत सेवांचे आपले सरकार पोटर्लशी इंटी�ेशन

करण्याबाबत             महा.आय.टी. महामंडळ यांच्या
समन्वयाने िवभागाने कायर्वाही करावी.

िवभागाने 20 सेवा 
िनरस्त केली आहेत. 
फक्त 5 सेवा “आपले 
सरकार पोटर्लवर” 
उपलब्ध आहेत.  
पनु्हा तपासणे 
आवश्यक आहे. 

2. नागरीकांची मागणी असलेल्या नवीन सेवा अिधसचूीत करण्यात
याव्यात.

�लंिबत 

3. सावर्जिनक बांधकाम िवभाग 
1. अिधसचूीत सेवांचे आपले सरकार पोटर्लशी इंटी�ेशन

करण्याबाबत महा.आय.टी.महामंडळ यांच्याशी समन्वयाने
िवभागाने कायर्वाही  करावी.

�लंिबत 

2. नागरीकांची मागणी असलेल्या नवीन सेवा अिधसचूीत
करण्यात      याव्यात.

�लंिबत 
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4. मािहती तं�ज्ञान िवभाग 
1. अिधिनयमांन्वये िवहीत केलेल्या कालावधीत अिपले िनकाली

काढण्याबाबत उदभवणाऱ्या तांि�क अडचणीबाबत आढावा
घेऊन योग्य ती कायर्वाही महा.आय.टी.महामंडळामाफर् त करावी
तसेच िजल्हािधकारी यांना �लंिबत अिपलांची मािहती
िमळण्यासाठी डशॅबोडर् अ�यावत करावा.

�लंिबत 

2. महाराष्� लोकसेवा हक्क आयोगाने िवहीत केलेले बोधिचन्ह व
घोषवाक्य यांचा वापर  िविवध �शासकीय िवभागाकडून
देण्यात येणाऱ्या सवर् �माणप�ांवर करण्यात यावा.

स��स्थतीत ऑनलाईन 
िदल्या जाणाऱ्या 
�माणप�ावर आयोगाचे 
घोषवाक्य/बोधिचन्ह 
म�ुीत करण्यात येतात. 

3. अिधसचूीत असलेल्या परंत ू ऑनलाईन उपलब्ध नसलेल्या
िवभागवार सेवािनहाय कारणांचा व स� �स्थतीचा आढावा
घेऊन जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होतील त्या
अनषंुगाने कायर्वाही करावी.

अंशत: कायर्वाही पणूर् 

4. �त्येक पदिनद�िशत अिधकारी, अिपलीय अिधकारी, काय�लय
�मखु, िजल्हािधकारी, मखु्य कायर्कारी अिधकारी, िवभागीय
आयकु्त आिण िवभागाचे �धान सिचव / अपर मखु्य सिचव /
सिचव या सवर् स्तरावर डशॅबोडर् सिुवधा उपलब्ध  क�न �ावी.

कायर्वाही पणूर् 

5. ऑफलाईन अज�ची मािहती “अ”, “ब” व “क” �प�ामध्ये
संकलीत करण्याकरीता सॉफ्टवेअर तयार करण्याची कायर्वाही
करावी.

�लंिबत 

6. आपले सरकार पोटर्लवरील सवर् िवभागांच्या अिधसचूीत
सेवांची मािहती अ�ावत करावी.

सातत्यपणूर् कायर्वाही 
आवश्यक आहे. 

7. मराठी व इं�जी या दोन्ही भाषेत �माणप� देण्यासाठी संबंधीत
�शासकीय िवभागाशी चच� क�न व त्यांची मान्यता घेऊन
कायर्वाही करावी.

अंशत: कायर्वाही पणूर् 

8. आयोगाला ऑनलाईन अजर् व अपीलांची �स्थती पाहण्यासाठी
सिुवधा (View Only) उपलब्ध क�न देण्यात यावी. ही सिुवधा
�ाप्त झाल्यास आयोगाला अिधक िनयं�ण ठेवता येईल.

�लंिबत 
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9. महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंमलबजावणीमध्ये
उत्कृष्ठ काम करणाऱ्या अिधकाऱ्यांना �ोत्साहन योजना
तात्काळ जािहर करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी िनवड
संगणक �णाली�ारे करण्यात यावी जेणेक�न िनष्पक्ष व
गणुव�ेवर आधारीत िनवड होईल.

�लंिबत 

5. सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य िवभाग 
अिधसचूीत सेवांचे आपले सरकार पाटर्लशी इंिट�ेशन करण्याबाबत 
कायर्वाही करावी. 

�लंिबत 

6. मदृ व जलसंधारण िवभाग 
या िवभागाच्या 8 अिधसिूचत सेवा आपले सरकार पोटर्लशी 
इंिट�ेशन करण्याची कायर्वाही करण्यात यावी. 

  �लंिबत 

7. नगर िवकास िवभाग 
अनेक बैठका व वारंवार सचूना देऊनही, नगर िवकास िवभागाच्या 
सवर् अिधसचूीत सेवा आपले सरकार पोटर्लशी इंटी�ेट करण्यात 
आलेल्या नाहीत. नगर िवकास िवभाग, मािहती तं�ज्ञान िवभाग व 
महा.आय.टी.महामंडळाने नगर िवकास िवभागाच्या सवर् अिधसचूीत 
सेवा आपले सरकार पोटर्लशी इंटी�ेशन करण्याबाबत तात्काळ 
कायर्वाही करावी.   

1. 57 सेवा
अिधसचूीत केल्या
आहेत.

2. 39 सेवा ऑनलाईन
उपलब्ध करण्यात
आल्या आहेत.

3. उवर्िरत 18 सेवांचे
आपले सरकार
पोटर्लशी इंटी�ेशन
�लंिबत आहे.

8. अन्न, नागरी परुवठा व �ाहक संरक्षण िवभाग 
1. अिधसचूीत सेवांचे आपले सरकार पोटर्लशी इंटी�ेशन

करण्याबाबत िवभागाने तातडीने कायर्वाही करावी.
त्याबाबतचे वेळाप�क आयोगास सादर करावे.

�लंिबत 

2. ऑफलाईन �ाप्त अज�बाबतची एक�ीत मािहती िवहीत
�प� “अ”, “ब” व “क” मध्ये तयार क�न आयोगास सादर
करण्यात यावी.

�लंिबत 

9. ऊज� िवभाग 
ऊज� िवभागाच्या ज्या सेवा इतर पोटर्लमाफर् त परुिवण्यात 
येतात, त्या सेवांचे आपले सरकार पोटर्लशी इंटी�ेशन 
करण्याबाबत िवभागाने कायर्वाही करावी.  

�लंिबत 
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10. कृिष िवभाग 
मखु्य आयकु्तांनी �धान सिचव, कृिष िवभाग यांना 
अिधसिूचत सेवांना अत्यल्प �ितसाद का िमळत आहे 
याबाबत िवचारणा केली.  �धान सिचव, कृिष िवभाग 
यांनी आयोगाला मािहती सादर केली की, अनेक सेवा 
महा-िडबीटी या पोटर्लव�न शेतकऱ्यांना देण्यात येत 
आहेत.  याबाबत सिवस्तर मािहती सादर करण्यात 
येईल.  ही मािहती तात्काळ सादर करावी अशी सचूना 
मखु्य आयकु्त यांनी िदली. 

 या िवभागाच्या 11 सेवांची 
अंमलबजावणी महा-डीबीटी 
पोटर्ल�ारे स�ु झालेली आहे. सन 
2020-21 मध्ये  नोंदणी झालेल्या 
17,75,152 अज��ारे 39,14,190 
घटक / बाबीकरीता मागणी �ाप्त 
झाली असनू 5,35,776 अज�ची 
िनवड लॉटरी�ारे करण्यात आलेली 
आहे. िनवड झालेल्या अज�पैकी 
काम पणूर् केलेल्या 48,683 
शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बकँ 
खात्यात �. 1,23,96,79,010 
अनदुान वगर् करण्यात आले आहे. 

6.3 सवर्साधारण सचूना व िशफारशी व त्यांची स�:�स्थती  (2021-22) 
अ.�. िशफारस स��स्थती 

1 सवर् िवभागांना सवर् सेवांची मास्टर िलस्ट तयार 
करण्याचे िनद�श िदले आहेत आिण त्याची �त आयोग 
आिण सामान्य �शासन िवभाग  (�. स.ु र. व का.) 
यांना पाठवावी. 

स��स्थतीत 17 िवभागांच्या 
मास्टरिलस्ट आयोगास �ाप्त 
झालेल्या आहेत. उवर्िरत िवभागांच्या 
मास्टर िलस्ट अ�ाप अ�ाप्त आहेत. 
सातत्यपणूर् कायर्वाही आवश्यक आहे.

2 
सामान्य �शासन िवभागाने सवर् िवभागांचा महाराष्� 
लोकसेवा हक्क अिधिनयम,2015 अंतगर्त 
अिधसचुीत सेवांचा आढावा घेऊन िवभागवार 
अिधसचुीत सेवांची यादी अ�यावत करावी. 

सामान्य �शासन िवभाग (�. स.ु र व
का.) ने सवर् अिधसिूचत सेवांची यादी 
अ�यावत केली आहे आिण 
आयोगाला त्यांचे प� � आर.टी.एस.-
2022/�.�. 69 /लो. िद. कक्ष 
िद. 25 जानेवारी, 2023 अन्वये 
उपलब्ध क�न िदले आहे. 

3 
ऑफलाईन अज�ची आिण अपीलांची मािहती िवहीत 
�प� “अ”, “ब” व “क” नमनु्यामध्ये संकिलत 
करण्यासाठी सामान्य �शासन िवभाग, मािहती तं�ज्ञान 
िवभाग आिण महाआयटी महामंडळ यांनी 

हे �करण सामान्य �शासन िवभाग 
(�. स.ु र व का.), मािहती व तं�ज्ञान 
िवभाग आिण महा.आय.टी. महामंडळ 
यांच्या िवचाराधीन आहे. 
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संगणकीकृत �णाली तयार करावी. 

4 
लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंमलबजावणी मध्ये 
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अिधकाऱ्यांना �ोत्साहन 
देण्याची योजना िन�श्चत करण्यात यावी. 

मािहती व तं�ज्ञान िवभागाने कन�टक 
सरकारने राबवलेल्या ऑनलाईन 
योजनेचा अभ्यास क�न त्याची 
पनुराव�ृी राज्यात करावी. 

5 सवर् िवभागांनी अिधसचूीत सेवांचा आढावा घेऊन 
जास्तीतजास्त लोकोपयोगी सेवा नव्याने अिधसचूीत 
कराव्यात व त्या संकेतस्थळावर �िस� कराव्यात.

सातत्यपणूर् कायर्वाही आवश्यक आहे. 

6 �लंिबत �थम व ि�तीय अपीले िनकाली काढण्यासाठी 
लॉक अपीले अनलॉक करण्यासाठी शासन 
स्तराव�न एक वेळ अपवाद (OneTime 
Exception) म्हणनू िनणर्य घेण्यात यावा. 

�लंिबत 

7 सवर् िवभागीय आयकु्त व िजल्हािधकारी यांनी �लंिबत 
�थम व ि�तीय अपीलांचा िनयिमतपणे आढावा घ्यावा 
व िवहीत कालमय�देत िनकाली न िनघणाऱ्या 
अपीलांच्या कामकाजात सधुारणा होण्यासाठी 
आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. 

सातत्यपणूर् कायर्वाही आवश्यक आहे. 

8 सवर् िजल्हािधकारी यांनी आपले सरकार सेवा कें �ाच्या 
कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यांचे सक्षमीकरण 
करावे व आवश्यकतेनसुार आिण मािहती व तं�ज्ञान 
िवभागाच्या िद. 19.01.2018 च्या शासन िनणर्यातील 
िनकषानसुार नवीन कें �े आपल्या िजल्�ात मंजरू 
करावीत. 

सातत्यपणूर् �यत्न आवश्यक आहेत. 
िजल्हािधकारी, वािशम यांनी 
राबिवलेल्या आपले सरकार सेवा 
कें �ाला �ोत्साहन देण्याची योजना सवर् 
िजल्�ांमध्ये राबिवण्याची गरज आहे 

9 सवर् िवभागांनी आपले सरकार पोटर्लवर अिधसिुचत 
केलेल्या सवर् सेवा ऑनलाईन प�तीने परुिवल्या 
जातील या बाबत सातत्याने �यत्न करावेत. 

सातत्यपणूर् कायर्वाही आवश्यक आहे. 
अिधसिूचत केलेल्या 124 सेवा 
अ�ापही ऑनलाईन नाहीत. 

10 12 माचर् 2018 च्या सामान्य �शासन िवभागाच्या 
शासन िनणर्यानसुार िजल्हािधकारी यांनी ‘िनयं�क 
अिधकारी’ म्हणनू सवर् िवभागांच्या कामकाजांचा 
िनयिमत आढावा घेऊन अिधिनयमाच्या �भावी 
अंमलबजावणीसाठी संबंिधत अिधकाऱ्यांना �िशक्षण 
देण्यासाठी �िशक्षण वगर् आयोिजत करावेत. 

िजल्हािधकारी आढावा बैठका घेत 
आहेत. त्यासाठी सातत्याने �यत्न 
करणे आवश्यक आहे. 

92



11 सवर् िवभागीय आयकु्त व िजल्हािधकारी यांनी अल्प 
�ितसाद असलेल्या सेवांचा आढावा घेऊन त्यामागील 
कारणिममांसा जाणनू त्याचे िवश्लेषण करावे 
त्याबाबत जनतेचे मत जाणनू घ्याव े व त्या सेवांना 
अिधक �ितसाद िमळण्यासाठी उपाययोजना 
कराव्यात. 

िवभागीय आयकु्त आढावा बैठका घेत 
आहेत. त्यासाठी सातत्याने �यत्न 
करणे आवश्यक आहे. 

12 लोकसेवा हक्क अिधिनयम,2015 अंतगर्त देण्यात 
येणाऱ्या सवर् �माणप�ावर राज्य सेवा हक्क 
आयोगाचे बोधिचन्ह व घोषवाक्य म�ुीत करण्यात 
यावे. 

स��स्थतीत महाआयटीने तयार 
केलेल्या �माणप�ांवर आयोगाचा 
लोगो आिण टगॅलाइन मिु�त केली 
जातात आिण ऑनलाईन देण्यात 
येतात. 

13 सवर् िजल्हािधकारी यांनी त्यांच्या अिधनस्त असलेल्या 
काय�लयांची तपासणी करण्यासाठी वेळाप�क 
िन�श्चत करावे व त्या�माणे काय�लयांची तपासणी 
करण्यात यावी आिण आयोगाने िविहत केलेल्या 
नमनु्यात तपासणी अहवालाची �त राज्य लोकसेवा 
हक्क आयोगाच्या काय�लयाला सादर करावी. 

लातरू, सोलापरू, ठाणे, नािशक, 
अहमदनगर आिण नंदरुबार िजल्�ांच्या 
िजल्हािधकाऱ्यांनी तपासणीचे 
वेळाप�क तयार केले आहे. सीईओ, 
िजल्हा पिरषद, सोलापरू आिण नागपरू 
यांनीही आयोगाकडे कायर्�म सादर 
केला आहे. इतर िजल्हयांनी याचे 
अनकुरण करावे. 

14 सवर् िजल्हािधकारी यांनी लोकसेवा हक्क 
अिधिनयमाची मािहती जा�स्ततजास्त नागरीकांपय�त 
पोहोचवण्यासाठी आठवडी बाजार, िंभतीप�के, 
िशिबरे, जािहरात इ. माध्यमातनू अिधिनयमाची �िस�ी 
करावी. 

सातत्यपणूर् कायर्वाही आवश्यक आहे 

15 आयोगाने यापवू�च अशी िशफारस केली आहे की, 
कन�टक राज्यात राबिवण्यात येत असलेल्या �ोत्साहन 
योजने�माणे राज्यातही ही योजना अंमलात आणावी.  

�लंिबत 

16 लोकसेवा हक्क अिधिनयमांतगर्त अिधसिूचत 
करण्यात आलेल्या सवर् सेवा एकाच पोटर्ल माफर् त 
नागरीकांना परुिवण्याबाबत शासनाचे धोरण आहे. 
िविवध पाटर्ल�ारे परुिवण्यात येणाऱ्या सेवांचे आपले 
सरकार पोटर्लशी इंिट�ेशन करण्याच्या अनषंुगाने 
मािहती व तं�ज्ञान िवभागाने उिचत कायर्वाही करावी. 

सामान्य �शासन िवभागाच्या शासन 
िनणर्य �मांक- संिकणर् �.-
2015/�.�.123/18 (र. व का.) 
िदनांक 28 सप्टेंबर, 2015 मध्ये  
याबाबत िवस्ततृ मािहती िदली आहे. 
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17 राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या िवभागीय 
काय�लयासाठी जागा, कमर्चारी वृंद उपलब्ध क�न 
देण्यासाठी सामान्य �शासन िवभागाने योग्य ती 
कायर्वाही करावी. 

नािशक वगळता आर.टी.एस.च्या इतर 
सवर् िवभागीय काय�लयांना 
काय�लयीन जागा उपलब्ध क�न 
देण्यात आल्या आहेत. 

18 सवर् िजल्हािधकारी यांनी अिधिनयमाच्या �भावी 
अंमलबजावणीसाठी आपल्या िजल्हयात राबिवण्यात 
आलेल्या नािवन्यपणूर् उप�माची मािहती आयोगास 
उपलब्ध क�न �ावी. 

सातत्यपणूर् कायर्वाही आवश्यक आहे 

सीईओ, िजल्हा पिरषद, पणेु यांनी 
आयोगासमोर 1,183 सेवांची यादी 
सादर केली आहे. त्या सेवा कामाच्या 
फ्लो चाटर्�माणे िनध�िरत वेळेत 
िवतरीत केल्या जातात. आयोगाने 
त्यांच्या �यत्नांचे कौतकु केले आहे. 

19 ‘आपले सरकार पोटर्लवर’ �िसध्द करण्यात आलेले 
वा�षक अहवाल व वारंवार िवचारले जाणारे �श्न 
(FAQ) यांना अिधिनयमाच्या �भावी 
अंमलबजावणीसाठी व्यापक �िसध्दी �ावी.  

सातत्यपणूर् कायर्वाही आवश्यक आहे. 

6.4.   िवभागिनहाय सचूना व िशफारशी व त्यांची स�:�स्थती (2021-22) 
अ.�. िशफारस स�:�स्थती 
1. गहृ िवभाग (राज्य उत्पादन शुल्क) 

अल्प �ितसाद असलेल्या सेवांबाबत आढावा घेण्यात यावा तसेच 
जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होण्याच्या द�ृष्टने 
कायर्वाही करण्यात यावी . 

�लंिबत 

2. कृिष िवभाग 

1. अल्प �ितसाद असलेल्या सेवांचा आढावा घेण्यात यावा.
सदरील सेवांचा �ितसाद वाढिवण्यासाठी आवश्यक त्या
उपाययोजना कराव्यात. या सेवा नागरीकांना मािहती
होण्यासाठी �चार मोिहम राबिवण्यात यावी.

�लंिबत 

2. या िवभागामाफर् त नागरीकांना परुिवल्या जाणाऱ्या काही
नवीन सेवा अिधसिुचत करण्याबाबत आढावा घेण्यात
यावा.

�लंिबत 

3. नगर िवकास िवभाग 

1. अल्प �ितसाद असलेल्या सेवांचा आढावा घेण्यात यावा.
सदरील सेवांचा �ितसाद वाढिवण्यासाठी आवश्यक त्या
उपाययोजना कराव्यात. या सेवा नागरीकांना मािहती
होण्यासाठी �चार मोिहम राबिवण्यात यावी

�लंिबत 
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अ.�. िशफारस स�:�स्थती 
2. आपल्या िवभागातील अिधसिूचत सेवांचे आपले सरकार

पोटर्लची इंिट�ेशन करण्याच्या अनषंुगाने उिचत कायर्वाही
करावी.

�लंिबत 

3. महानगरपािलकेची संबंिधत असणाऱ्या सेवांना
नागिरकांकडून चांगला �ितसाद आहे.  या सेवा
महानगरपािलकेच्या स्वतं� पोटर्लवर आहेत. त्या पोटर्लचे
आपले सरकार पोटर्लशी इंिट�ेशन करण्याच्या अनषंुगाने
आवश्यक ती कायर्वाही करावी.

�लंिबत 

4. पयर्टन िवभाग 

 अल्प �ितसाद असलेल्या सेवांचा आढावा घेण्यात यावा. सदरील 
सेवांचा �ितसाद वाढिवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना 
कराव्यात. या सेवा नागरीकांना मािहती होण्यासाठी �चार मोिहम 
राबिवण्यात यावी.  

�लंिबत 

5. महाआयटी महामंडळ 
1. कन�टक राज्याने अिधकारी व कमर्चाऱ्यांसाठी ‘�ोत्साहन

योजना’ यशस्वीपणे राबिवली आहे. त्याच धत�वर
राज्यातही ही योजना राबिवण्यात यावी अशी िशफारस
आयोगाने यापवू�च केलेली आहे.

�लंिबत 

2. ऑफलाईन अज�ची मािहती संकिलत करण्यासाठी
सधुािरत �स्ताव सामान्य �शासन िवभागाशी चच� क�न
अंितम करण्यात यावा.

�लंिबत 

3. सवर् िवभागांच्या अिधसिूचत सेवांपैकी 124 सेवांचे
आपले सरकार पोटर्लशी इंिट�ेशन झाले नसल्याचे
िनदर्शनास आले आहे. याबाबत संबंिधत िवभागाशी संपकर्
साधनू या सेवांचे इंिट�ेशन करण्याबाबत तात्काळ
कायर्वाही करण्यात यावी.

�लंिबत 

4. आरटीएस डशॅबोडर् बाबत िजल्हािधकारी काय�लयाकडून
िविवध त�ारी आयोगास �ाप्त होतात. या त�ारीचे
िनराकरण तातडीने होण्यासाठी डशॅबोडर्मध्ये आवश्यक
त्या सधुारणा करण्यात याव्यात. आर.टी.एस. डशॅबोडर्
वापरकत्य�ला अनकूुल असणे आवश्यक आहे.

�लंिबत 

6. महसलु िवभाग 
महसलू िवभागामाफर् त ऑनलाईन सातबारा व ई-िपक पहाणी ॲप 
महाभमूी पोटर्लवर स�ु करण्यात आले आहे. महाआयटी मंडळाने 

�लंिबत 
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अ.�. िशफारस स�:�स्थती 
महाभमूी पोटर्लवरील राज्याची एकि�त मािहती आपले सरकार 
पोटर्लशी इंिट�ेशन करण्याबाबत आवश्यक ती कायर्वाही करावी. 
ही आकडेवारी आपले सरकार पोटर्लवरील आकडेवारीत 
समािवष्ट होण्यासाठी योग्य कायर्वाही करण्यात यावी. 

िटप :- उपरोक्त तक्त्यामध्ये ज्या िशफारशी सोबत �लंिबत असे दशर्िवण्यात आले आहे त्यांचा स��स्थती 
अहवाल आयोगास अ�ाप्त आहे. 

6.5. पढुील वाटचाल 
सामान्य माणसू हा महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाचा कें �िंबद ूआहे. नागरीकांना कायर्क्षम, पारदशर्क 
व कालब� प�तीने लोकसेवा उपलब्ध करणे हे  अिधिनयमाचे उि�ष्ट आहे. सदर अिधिनयम काटेकोरपणे 
अंमलात आणल्यास �शासनात अमलुा� पिरवतर्न होऊन �शासन अिधक लोकािभमखु होईल. अिधक 
सधुारणा करण्यासाठी आयोग आपल्या आधीच्या  िशफारशींची पनु�क्ती करीत आहे.  

1) जनजागतृी मोिहमा मो�ा �माणावर राबिवण्यात आल्या पािहजेत. सवर् शासकीय िवभाग, स्थािनक
स्वराज्य संस्था, लोक�ितिनधी, नागरी समाज, समाज माध्यमे, िबगर शासकीय संस्था, यांनी  सदर
जनजागतृी अिभयानात सहभागी होणे आवश्यक आहे. दरवष� सेवा पंधरवडा साजरा होणे आवश्यक
आहे.

2) �त्येक िवभागाने सवर् लोकसेवांची सवर्समावेशक यादी तयार क�न ती �कािशत करणे आवश्यक
आहे. राज्य शासनाने सवर् सेवांची एकि�त कें �ीकृत सवर्समावेशक यादी �कािशत करावी.

3) राज्य शासनाच्या सवर् िवभाग, उप�म, �ािधकरण, स्थािनक स्वराज्य संस्थामाफर् त िदल्या जाणाऱ्या
सवर् सेवा लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अतंगर्त अिधसिूचत होण्याचा कालावधी िनध�िरत
करण्यासाठी एक िन�श्चत वळेाप�क राज्य शासनाने तयार करणे आवश्यक आहे .

4) सवर् अिधसिूचत सेवांचे आपले सरकार पोटर्लशी व मोबाईल ॲप  यांच्याशी एक�ीकरण अितशय
आवश्यक आहे. 124 �कारच्या सेवा अ�ाप आपले सरकार पोटर्लशी एक�ीत केल्या नसल्या
बाबत मागील आढावा बैठकीमध्ये आयोगाने नोंद घेतली होती. महानगरपािलका, नगरपािलका इ.
स्थािनक स्वराज्य संस्थांमाफर् त मो�ा �माणावर सेवा िदल्या जातात. नगरिवकास िवभागाने
अिधसिूचत केलेल्या सेवा आपले सरकार पोटर्लशी संलग्न नाहीत. त्या होणे आवश्यक आहे.

5) सेवांची मागणी करणारे अनेक अजर् ऑफलाईन प�तीने मो�ा �माणावर �ाप्त होतात. अशा
प�तीने �ाप्त झालेल्या  �त्येक अज�ची िवभागाने  ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे,
जेणेक�न त्यावरील कायर्वाहीचे संिनयं�ण करता येईल .
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6) राज्यात 35,488 आपले सरकार सेवा कें �े कायर्रत आहेत. व ितथे नागरीकांना सवर् अिधसिूचत
सेवा उपलब्ध क�न देण्यात आली आहे. मा� अशा कें �ामध्ये मो�ा �माणावर वाढ होणे गरजेचे
आहे. तसेच बंद/काय��न्वत नसलेली कें �े स�ु करणे आवश्यक आहे.

7) िदनांक 19 जानेवारी, 2018 रोजीच्या शासन िनणर्यानसुार सदर सवर्  कें �े आपले सरकार सेवा कें �
म्हणनू ओळखली जातील असा िनणर्य घेण्यात आला आहे. सदर िनणर्य स्वागताहर्   आहे.

8) महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंमलबजावणीसाठी �त्येक िजल्�ामध्ये
िजल्हािधकाऱ्यांना त्यांच्या कायर्क्षे�ासाठी िनयं�क अिधकारी म्हणनू नेमण्याचा िनणर्य हे �ा िदशेने
टाकलेले एक योग्य पाऊल आहे. �त्येक िजल्हािधकाऱ्याने दरमहा अिधिनयमाच्या अंमलबजावणी
मधील �गतीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे, असा मािसक आढावा िवभागीय आयकु्तांनी स�ुा
घ्यावा.

9) मा. पालकमं�यांच्या िजल्�ातील दौऱ्याच्या वेळेस महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या
अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्याची िवनंती त्यांना करण्यात यावी.

10) जनतेकडून अत्यल्प िंकवा  कोणताही �ितसाद िमळालेला नाही  अशा अनेक सेवा आहेत. संबंिधत
िवभागांनी त्यामागील कारणमीमांसा जाणनू त्याचे िवश्लेषण केले पािहजे. सदर सेवांना का �ितसाद
िमळत नाही , याबाबत सामान्य जनतेचे मत िवचारात घेण्यात यावे.

11) ऑनलाईन व ऑफलाईन �णालींच्या कायर्प�तीचे �यस्थ यं�णे माफर् त लेखापरीक्षण क�न  घेणे 
आवश्यक आहे.

12) आपले सरकार पोटर्लच्या माध्यमातनू उपलब्ध करण्यात आलेल्या सेवेपोटीचा महसलू संबंिधत
िवभाग व स्थािनक स्वराज्य संस्थेला िमळण्याची खबरदारी मािहती तं�ज्ञान िवभागाने घेणे
आवश्यक आहे.

13) उ�म कामिगरी करणाऱ्या कमर्चारी/अिधकाऱ्यांसाठी शासनाने �ोत्साहनपर बिक्षसांची योजना
आखणे आवश्यक आहे.

14) �त्येक पदिनद�िशत अिधकारी, अिपलीय �ािधकारी, िजल्हािधकारी, मखु्य कायर्कारी अिधकारी,
िजल्हा पिरषद व िवभागीय आयकु्तांना मािहती तं�ज्ञानाशी संबंिधत आवश्यक अशा सोयीसिुवधा
उपलब्ध क�न देण्यात आल्या पािहजेत.

15) महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या कलम-7 नसुार राज्य शासनाने सवर् सावर्जिनक
�ािधकरणांना िविहत कालमय�देत सेवा उपलब्ध क�न देण्यासाठी मािहती तं�ज्ञानाचा वापर
करण्यास �ोत्सािहत केले पािहजे, अशी तरतदु आहे. लोकसेवा हक्क अिधिनयमानसुार अनेक अजर्
ऑफलाईन �ाप्त झाल्याचे अहवाल �ाप्त झाले असल्याचे िनदशर्नास आले आहेत. आयोगाने
अनेकवळेा �यत्न क�न स�ुा �ाप्त झालेल्या व िनराकरण केलेल्या व �लंिबत असलेल्या
ऑफलाईन अज�ची आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. त्यामळेु आयोगाला ही  मोठी  �टुी
जाणवत आहे.
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16) महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयमाच्या अंतगर्त सवर् सेवा ऑनलाईन प�तीने उपलब्ध
होण्यासाठी कालब� धोरण तयार करण्याची िशफारस राज्य शासनाला करण्यात येत आहे.

17) अनेक िवभागांनी वेगवेगळी पोटर्ल िवकिसत केलेली असल्याचे आयोगाच्या िनदशर्नास
आल्यामळेु अिधसिूचत सेवा एकाच मंचाव�न िदल्या जाण्याच्या धोरणाबाबत स्पष्टता असणे
आवश्यक आहे. िविवध िवभागांनी िवकिसत केलेली िविवध पोटर्ल आपले सरकार पोटर्लशी 
एकीकृत करण्यात यावीत यावर आयोग सातत्याने भर देत आहे.  

18) नगर िवकास िवभागाने आपल्या 18 सेवांचे अ�ाप आपले सरकार पोटर्लशी एक�ीकरण केलेले
नाही. एकल मंच धोरणातील ही एक महत्वाची उणीव आहे, कारण राज्यातील जवळपास 50%
जनता शहरी भागात वास्तव्य करीत आहे. आयोगाने नगर िवकास िवभागाशी अनेक वेळा बैठका
घेऊन स�ुा त्या िवभागाच्या 18 सेवांचे अ�ाप आपले सरकार पोटर्लशी एक�ीकरण साध्य झालेले
नाही.

19) भारत सरकारचे थेट लाभ आहरण पोटर्ल (DBT), तसेच “अपेडा, वाहन, सारथी” या पोटर्लचे
“आपले सरकार पोटर्लशी” एक�ीकरण करण्याबाबत आणखी एक धोरणात्मक िनणर्य घेण्याची
गरज आहे.  या पिर�स्थतीमध्ये नागरीकांमध्ये सं�म िनम�ण होतो. मा� भारत सरकारने िवकिसत
केलेल्या कोणत्याही पोटर्लशी एक�ीकरण करताना कें � शासनाच्या पवूर् परवानगीची आवश्यकता
आहे. भारत सरकारचे थेट लाभ आहरण पोटर्ल (DBT) िंकवा अन्य अशा पोटर्ल वर उपलब्ध
असलेल्या अिधसिूचत सेवा याबाबत स्पष्ट धोरण िविहत करणे आवश्यक आहे.

20) सन 2021-22 च्या दरम्यान वेळेवर सेवा देण्याचे �माण 92% व िवलंबाने सेवा देण्याचे �माण
फक्त  8% असल्याचे महत्वपणूर् िनरीक्षण आयोगाने नोंदिवले आहे. त्यामळेु सन 2021-22 या
वष�त  लोकसेवांचे कालब� िवतरण करण्यात मोठी सधुारणा झाल्याचे आढळून आले आहे.

21) ऑफलाईन �ाप्त अजर् व त्यांच्यावरील कायर्वाही �ाबाबत मािहतीचा अभाव ही  आयोगापढुील
एक महत्वाची समस्या झालेली आहे. मािहतीच्या अभावामळेु ऑफलाईन अज�च्या �लंिबत
असण्याबाबत तसेच त्यावर कायर्वाही करण्यात िवलंब होत असल्याबाबत कोणतेही िवश्लेषण
करण्यास आयोग असमथर् आहे. सदर मािहती संकिलत करण्यासाठी आयोगाने ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’
असे नमनेु सवर् िवभागांना िवतरीत केले होते, परंत ुवारंवार �यत्न क�नस�ुा एकि�त स्व�पात
मािहती आयोगाला सादर झाली नाही. मािहती तं�ज्ञानाचा आधार घेऊन मािहती संकिलत
करण्याची िशफारस आयोगाने केली आहे. शासनाने सदर �स्तावावर त्विरत अंितम िनणर्य  घेणे
आवश्यक आहे.

22) सवर् अिधसिूचत सेवा ऑनलाईन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मा� िदनांक 31.03.2022
रोजी 511 अिधसिूचत सेवांपैकी फक्त 387 सेवा आपले सरकार पोटर्लवर ऑनलाईन उपलब्ध
असल्याचे आयोगाच्या िनदशर्नास आले आहे. अिधसिूचत सेवा व �त्यक्ष ऑनलाईन उपलब्ध
असणाऱ्या सेवा यामधील अंतर त्विरत भ�न काढण्याची गरज आहे. �त्येक अिधसिूचत सेवा
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आपले सरकार पोटर्लवर ऑनलाईन उपलब्ध असेल यासाठी आवश्यक ती पावले त्वरेने उचलणे 
आवश्यक आहे.   

23) राज्यभरात, िदनांक 31.03.2022 रोजी जरी  35,488 आपले सरकार सेवा कें �े सेवा परुवत
असली, तरीही फक्त 18,388  कें �े स�ीय असल्याचे व 17,100 कें �े िन�ष्�य असल्याचे
आयोगाच्या िनदशर्नास आले आहे. सदर कें �े आ�थक दषृ्�ा व्यवहायर् राहण्यासाठी पाऊले
उचलणे आवश्यक आहे. चं�परू, वािशम आिण वध� िजल्�ात हाती घेतलेला नािवन्यपणूर् उप�म हे
राज्यव्यापी केल्यास, सदर कें �े आ�थकदषृ्�ा व्यवहायर् ठरण्यात मदत होईल.

6.6. नािवन्यपणूर् उप�म 
महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 च्या �भावी अंमलबजावणीसाठी सन 2017 मध्ये 

महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पा� व्यक्तींना पारदशर्क, कायर्क्षम 
व कालब� प�तीने राज्य शासनाने लोक सेवा परुवावी असे अिधिनयमाचे उि�ष्ट आहे. 
अिधिनयमाच्या कलम 7 ची उि�ष्टे साध्य करण्यासाठी िविहत कालब� मय�देत सावर्जिनक सेवांचे 
िवतरण होण्यासाठी मािहती तं�ज्ञानाचा उपयोग करण्यास राज्य शासनाने सवर् सावर्जिनक 
�ािधकाऱ्यांना �ोत्साहन �ावे व उ�कु्त करावे अशी तरतदू आहे. सदर उि�ष्टे साध्य करण्यासाठी 
महाराष्� शासनाने व मािहती तं�ज्ञान िवभागाने खालील उप�म हाती घेतले आहेत : 
1) 387 लोकसेवा ऑनलाईन देण्यात येतात.
2) बोधिचन्हाची व “आपली सेवा हेच आमचे कतर्व्य“ या घोषवाक्याची िनवड लोकांकडून स्पध��ारा

करण्यात आली. जेणेक�न लोकांमध्ये �चार व �सारास मदत होईल.
3) िजल्�ामध्ये लोकसेवा अिधकाराच्या अंमलबजावणीसाठी िजल्हािधकाऱ्यांना िनयं�ण अिधकारी

म्हणनू घोिषत करण्यात आले.
4) �भावी संिनयं�ण करण्यासाठी सवर् सिचव, िवभागीय आयकु्त, िजल्हािधकारी, मखु्य कायर्कारी

अिधकारी, िजल्हा पिरषद यांना डशॅबोडर् उपलब्ध क�न देण्यात आला आहे.
5) पदिनद�िशत अिधकाऱ्यां�ारा िडिजटल स्वाक्षरीचा उपयोग. सदर �णाली अितशय गितमान व

सरुिक्षत आहे.
6) राज्यातील 35,488 आपले सरकार सेवा कें �े नागरीकांना ऑनलाईन सेवा परुिवतात.
7) पदिनद�िशत व अिपलीय अिधकाऱ्यांना लघसंुदेशा�ारे (SMS) सतकर्  केले जाते .
8) अिधिनयमाच्या अंतगर्त अिधसिूचत सवर् लोकसेवा एकाच मंचाव�न (Single Platform)

देण्यावर भर
9) िविवध �णालींचे आपले सरकार पोटर्लबरोबर एक�ीकरण
10) िविवध िवभागांच्या ऑनलाईन सेवांना िमळणाऱ्या �ितसादानसुार िवभागांचे मलू्यमापन व �तवारी
11) सावर्जिनक सेवांच्या िवतरणातील “सव��म कायर्प�ती“ मािहत क�न घेण्यासाठी नागपरू येथे

राष्�ीय पिरषद आयोिजत करण्यात आली, ज्यामध्ये 22 राज्ये सहभागी झाली. पिरषदेने उ�म
उप�म िनवडले व पढुील िदशा-दशर्न केले.
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 उपरोक्त सवर् उपाय योजनांमळेु लोकसेवांचे पारदशर्क, कायर्क्षम व कालब� प�तीने िवतरण 
करण्याचे उि�ष्ट साध्य करण्यास मदत झाली आहे.  सन 2021-22 मध्ये लोकसेवांचे पारदशर्क, कायर्क्षम 
व कालब� प�तीने िवतरण होईल याची काळजी महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाने घेतली आहे. 
सदर कालावधीत लोकसेवांची मागणी करणारे 1,73,58,011 अजर् �ाप्त झाले आिण िनकाली काढण्यात 
आले. त्या अज�पैकी फक्त 97,359 एवढे अजर्च नामंजरू करण्यात आले. त्यामळेु अजर् नामंजरू करण्याचे 
�माण अत्यल्प म्हणजेच 1% पेक्षाही कमी असल्याचे िदसनू येईल.  

6.7. यशोगाथा 
आयोगाने अनेक िजल्�ांमधील सावर्जिनक सेवांच्या िवतरणात लक्षणीय सधुारणा होऊ शकते अशा 

नािवन्यपणूर् व  उत्कृष्ट उप�मांची नोंद घेतली आहे. यापैकी काही उप�म खालील�माणे आहेत: 

1. �ोसेस मिॅंपग संकल्पना िजल्हा पिरषद पणेु 
िविवध िवभागांतगर्त कायर्प�तीतील िवसंगती दरू क�न �शासकीय कामकाजात ससु�ूता 

आणण्यासाठी िजल्हा पिरषद, पणेु यांच्यामाफर् त 1183 उप�मांचे �ि�या मिॅंपग करण्यात आले. या 
�ि�येमळेु िजल्हा पिरषद �शासन अिधक गितमान, पारदशर्क बनण्यास मदत झाली. अिधकाराचे 
िवकें ि�करण केल्याने नागरीकांना सेवा देणे जलद व सकुर झाले. 

एकूण 1,183 सेवा िनवडण्यात आल्या आहेत ज्या िजल्हा पिरषदेच्या िविवध िवभागां�ारे मिॅंपग 
�ि�येसाठी परुिवल्या जात आहेत. कामातील ि��क्ती दरू क�न िबनचकू अजर् �स्वका�न �ि�या सलुभ 
तसेच िनद�ष करण्यासाठी एक �णाली तयार केली गेली ज्यामळेु सेवा िवतरीत करण्यासाठीचा वेळ कमी 
झाला. 

�ी. आयषु �साद, मखु्य कायर्कारी अिधकारी, िजल्हा पिरषद, पणेु यांनी राबिवलेल्या 1183 
उप�म/सेवांची िनवड आिण त्यांची �ि�या मिॅंपग हा एक उत्कृष्ट व नािवन्यपणूर् उप�म आहे, या 
उप�माचे आयोग कौतकु करीत आहे. ही अिभनव प�त सवर् िजल्हा पिरषदांनी योग्य सधुारणांसह त्यांच्या 
िजल्�ात राबवावी अशी आयोग िशफारस करीत आहे. 

2. वध� िजल्हा - 90 नवीन सेवा
वध� िजल्हािधकारी �ीमती �ेरणा देश�तार यांनी महसलू िवभागाच्या 90 अितिरक्त सेवा 

अिधसिूचत केल्या असनू, या सेवांची अिधसचूना िद.28/09/2021 रोजी काढली आहे. सदर सेवा 
महाआयटी महामंडळामाफर् त ऑनलाईन प�तीने उपलब्ध क�न देण्याच्या अनषंुगाने िनयोजन करण्यात 
येत आहे. वध� िजल्�ातील महसलू िवभाग व त्यांच्या अिधनस्त क्षे�ीय काय�लये नागिरकांना एकूण 110 
सेवा परुवीत आहेत. या सेवा तपासनू संपणूर् राज्यात त्यांची अमंलबजावणी करणे योग्य राहील. 

3. जमाबंदी आयकु्त, भमूी अिभलेख
3.1  ई-हक्क (प�ब्लक डेटा एं�ी िसस्टम)
महसलू िवभागांतगर्त जमाबंदी आयकु्त तथा संचालक, भमूी अिभलेख �ी. एन. के. सधुांश,ु

(भा.�.से.) यांच्या मागर्दशर्नाखाली आिण देखरेखीखाली िवभाग राज्यातील भमूी अिभलेखांचे 
संगणकीकरण व िडजीटायझेशन करत असनू, भमूी अिभलेख ऑनलाइन उपलब्ध क�न देण्यासाठी ते 
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�यत्नशील आहेत. भमूी अिभलेखांमध्ये फेरफारासाठी अजर् करतांना नागिरकांना सावर्जिनक डेटा एं�ी 
(PDE) सिुवधा उपलब्ध क�न िदली आहे. िवभागाने 24 मे, 2021 पासनू “ई-हक्क” नावाची PDE 
सिुवधा स�ु केली आहे. हक्कप�, (रेकॉडर् ऑफ राइट्स) (RoR) मध्ये फेरफारासाठी अजर् करणारा नागिरक 
आता त्यांच्या घ�न िंकवा कॅफे िंकवा िकओस्क िंकवा कोणत्याही इंटरनेटव�न संबंिधत कागदप�े 
अपलोड क� शकतो. अजर् भरण्यासाठी आता काय�लयात जाण्याची गरज नाही. भरलेला अजर् संबंिधत 
�ािधकरणाकडे जातो आिण त्यावर िनयमानसुार �ि�या केली जाते. 
“ई-हक्क” �णालीमध्ये उपलब्ध हक्कप� (रेकॉडर् ऑफ राइट्स) (RoR) मधील फेरफाराचे खालील �कार 
उपलब्ध आहेत:- 

1. उ�रािधकार फेरफार
2. भार िन�मती
3. भार काढून टाकणे
4. ई-करार (ई-करार) शी संबंिधत फेरफार
5. हक्कप� व�न मतृांची नावे काढून टाकणे 
6. HUF च्या �मखुाचे नाव काढून टाकणे 
7. �स्टीचे नाव काढून टाकणे
8. हक्कप� (रेकॉडर् ऑफ राइट्स (RoR) मधील �टुी दरू करणे 

3.2 मळु हक्कप�ाचे रेकॉडर् ऑफ राइट्स (RoR) चे िडिजटल िवतरण 
हक्कप� (रेकॉडर् ऑफ राइट्स) (RoR) - िडिजटायझेशन (7/12-खसारा तपशील, 8 अ-खाता 

तपशील, 6-फेरफार नोंद तपशील, िमळकत पि�का) हे दस्तऐवज ऑनलाइन उपलब्ध झाली आहेत. ही 
कागदप�े https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ या वेबसाईटवर पाहण्यासाठी मोफत उपलब्ध क�न 
िदली आहेत. 
उपलब्धी :- 

1. िविवध हक्कप�ांच्या (रेकॉडर् ऑफ राइट्स) (RoR) दस्तऐवजांच्या �माणीकृत िडिजटल �ती
डाउनलोड करण्यासाठी लोकां�ारे वेब पोटर्लचा मो�ा �माणावर वापर केला जातो.

2. वेब पोटर्ल लाचँ झाल्यापासनू 10.5 लाखांहून अिधक खाती कायर्रत झाली.
3. नागरीकांना पढुील�माणे मो�ा �माणावर सेवा देण्यात आल्या:- (सन 2021-22)

• 7/12 (जमीन तुकडा मािहती) - 1,22,00,879
• 8अ (जमीनधारक मािहती प�क) - 37,88,072
• फेरफार नोंदी (म्यटेुशन एं�ी रिजस्टर) - 3,23,041
• िमळकत पि�का - 8,50,046

4. या पोटर्लमळेु नागिरकांचे �म आिण आ�थक बचत होते आिण त्यांचा तसेच गावातील महसलू 
अिधकाऱ्यांचा (तलाठी) वळे वाचत आहे. �माणीकृत दस्तऐवज िमळण्याच्या सलुभतेमळेु 
जिमनीशी संबंिधत कागदप�ांबाबत नागिरकांच्या मनातील सं�म आिण भीती दरू झाली आहे.
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या नािवन्यपणूर् आिण मािहती तं�ज्ञानावर आधािरत सिुवधा खपू मह�वाच्या आहेत आिण आयोग त्यांचे 
कौतकु करतो. मा� या सिुवधा आपले सरकार पोटर्लशी संलग्न होणे आवश्यक आहेत. 
(स्�ोत - जमाबंदी आयकु्त) 
4. नोंदणी व म�ुांक िवभागाचा उप�म

नोंदणी व म�ुांक िवभागाने �ी. �ावण हड�कर, (भा.�.से.) नोंदणी महािनरीक्षक यांच्या
मागर्दशर्नाखाली घरमालक - भाडेक�साठी भाडेकरार ई-रिजस्�ेशन सिुवधा स�ु केलेली आहे. यामध्ये 
पक्षकारास दयु्यम िनबंधक काय�लयात न जाता, ऑनलाईन पध्दतीने दस्तऐवज नोंदणीची �ि�या करता 
येते. याकिरता नोंदणी अिधिनयमामध्ये आवश्यक सधुारणा केलेल्या आहेत. िवभागाने बांधकाम 
व्यावसायीक यांना आिण खरेदीदार यांच्यातील �थम िव�ीचा करार, िलव्ह अँड लायसन्स (भाडेकरार), 
म्हाडा वाटप प�, MIDC लीज करार, आिण िसडको लीज करार यासाठी ऑनलाईन ई-रिजस्�शेन �णाली 
िवकिसत केली आहे. याचाच भाग म्हणनू ई-रिजस्�ेशन सेल्फ हेल्प पोटर्ल िवकिसत झाले. या�ारे बांधकाम 
व्यावसाईक यांना िसस्टीम मध्ये त्यांचे स्वत:चे टेम्पलेट तयार करण्याची, त्याची ऑनलाईन पडताळणी 
करण्याची आिण दस्तऐवज तयार करण्याची, दस्तऐवज िनष्पािदत करण्याची आिण ऑनलाईन नोंदणीची 
सिुवधा िमळत आहे.    

नोंदणी व म�ुांक िवभाग भिवष्यात आणखी सधुारणा क�न सेवा पारदश� पध्दतीने व वापरकत्य�स 
सलुभ होईल अशा िरतीने देण्यासाठी �यत्नशील आहे. तथािप, या सेवा “आपले सरकार” पोटर्लवर 
उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.  आयोग िवभागांच्या या �यत्नांचे कौतकु करतो.  
(स्�ोत :- नोंदणी महािनरीक्षक) 
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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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¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, xÉÉä́ ½åþ¤É®ú 18, 2016/EòÉÌiÉEò 27, ¶ÉEäò 19382

(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

127



¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, xÉÉä́ ½åþ¤É®ú 18, 2016/EòÉÌiÉEò 27, ¶ÉEäò 193810

|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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 सामान्य �शासन िवभाग /लो.िद.कक्ष 
िद. 31/03/2022 अखेर पय�त महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 अनसुार अिधसिूचत केलेल्या लोकसेवांची यादी. 

अ.�. िवभाग एकूण लोकसेवा 
1 गहृ िवभाग 

90 गहृ - 18
गहृ (बंदरे)           - 07
गहृ (राज्य उत्पादन शलु्क)      -  51 
पिरवहन        - 14

2 महसलू व वन िवभाग 

68 
महसलू - 20
भिूम अिभलेख  - 20
नोंदणी व म�ुांक शलु्क  - 15
वने          - 13

3 कृिष,पशसंुवधर्न,दगु्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
45 कृिष    - 25

पदमु       - 20
4 नगर िवकास 52 
5 िवधी व न्याय 04 
6 �ामिवकास 07 
7 मदृ व जलसंधारण 08 
8 अन्न, नागरी परुवठा 16 
9 गहृिनम�ण 21 
10 मिहला व बालिवकास 08 
11 अल्पसंख्यांक िवकास 01 
12 उ�ोग, ऊज� व कामगार 

उ�ोग   - 25
80 कामगार - 41

उज�      - 14
13 िव� 

04 

14 जलसंपदा 10 

15 सहकार, पणन व वस्�ो�ोग 09 
16 पाणी परुवठा व स्वच्छता 04 
17 सावर्जिनक आरोग्य िवभाग 06 
18 सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य िवभाग 12 
19 आिदवासी िवकास  िवभाग 02 
20 शालेय िशक्षण व �ीडा 12 
21 वै�कीय िशक्षण व औषधी �व्ये 05 
22 पयर्टन व सांस्कृितक कायर् 20 

23 उच्च व तं�िशक्षण िवभाग 10 
24 पय�वरण 07 
25 सावर्जिनक बांधकाम 02 
26 सामान्य �शासन िवभाग 05 
27 िनयोजन िवभाग 02 
28 इतर मागास व बहुजन कल्याण िवभाग 01 

एकूण 511 
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 सा. �. िव. / का. लो.िद.कक्ष 
महाराष्� लोकसेवा हक्क अिधिनयम, 2015 अनुसार अिधसूिचत केलले्या लोकसेवाचंी यादी 

अ.�. िवभाग व सेवाचंी नावं े

गृह िवभाग ( एकूण ९० सेवा )
गृह ( १८ सेवा )
( अिधसूचना �.एचडीओ-२०१5/�.�.37/आस्था-1, 1८ जुल,ै 20२०.)           

1. िवदेशी कलाकाराचं्या सहभागास परवानगी
2. त�ारदारास �थम खबरी अहवालाची (एफ.आय.आर.) �त पुरिवणे
3. ध्विनक्षपेकाचा (लाऊडस्पीकर) परवाना
४. मनोरंजनाचे कायर्�मानंा ना-हरकत परवाना देणे
५. सभा, संमेलन, िमरवणकू, शोभाया�ा इ. करीता परवानगी देणे
६. िनमशासकीय, खाजगी संस्था इ. मध्ये नोकरीकिरता वतर्णकू व चािर�य पडताळणी �माणप�
७. शस्तर् परवान्यासाठी ना-हरकत �माणप�
८. भारतीय नागिरकानंा परदेशात जाण्यासाठी पोलीस अनुमती �माणप�. 

िशक्षणासाठी / नोकरीसाठी �वशेप� (व्हीसा) 
९. ितबेटीयन नागिरकानंा भारत देशात परत येण्यासाठी ना-हरकत �माणप�

१०. िनयंि�त स्फोट (Controlled Blasting) किरता ना-हरकता �माणप�
अ) मै�ी कक्षाकडे �ाप्त झालेले अजर् 
ब) संबंिधत िवभागाकडे �ाप्त झालेला अजर् 

११. इंधन तेल (Storage of Fuel oil) साठवणकू किरता ना-हरकत �माण�
अ) मै�ी कक्षाकडे �ाप्त झालेले अजर् 
ब) संबंिधत िवभागाकडे �ाप्त झालेला अजर् 
( अिधसूचना �.एमआयएस-१२२०/�.�.1३२/िवशा-५, िदनाकं ३० िडसेंबर, २०२०.)

१२. महाराष्� िच�पटगृहे (िविनयमन) िनयम, १९६६ िनयम-६ ( िसनेमागृह स्थानिनि�ती )
१३. महाराष्� िच�पटगृहे (िविनयमन) िनयम, १९६६ िनयम-१०१ ( िसनेमागृह परवाना )
१४. महाराष्� िच�पटगृहे (िविनयमन) िनयम, १९६६ िनयम-१०५ ( िच�पटगृह परवाना नुतनीकरण )

१५. िच�ीकरण परवाना
(अिधसूचना �.एमआयएस-१२२०/�.�.1३२/िवशा-५, िदनाकं २९ जानेवारी, २०२१.)

१६. महाराष्� पोलीस अिधिनयम, १९५१ कलम ३३ (१) (ब) (एक) आिण (१) (बक) (एक) मधील
तरतूदीनुसार सावर्जिनक मनोरंजनाच्या जागाकंिरता (िसनेमा व्यितिरक्त) आिण तमाशा व 
मेळ्यासह सावर्जिनक व मनोरंजन कायर्�मानंा परवाना देणे व त्यावर िनयं�ण ठेवणे. 

१७. महाराष्� पोलीस अिधिनयम, १९५१ कलम ३३ (१) (ब) (एक) आिण (१) (बक) (एक) मधील
तरतूदीनुसार सावर्जिनक मनोरंजनाच्या जागाकंिरता (िसनेमा व्यितिरक्त) आिण तमाशा व 
मेळ्यासह सावर्जिनक व मनोरंजन कायर्�मानंा देण्यात आलेल्या परवान्याचंे नुतनीकरण करणे. 

१८. िसनेमेटॉ�ाफ अिधिनयम, १९५२ कलम १०,११ आिण १२ मधील तरतूदीनुसार चलिच� े िंकवा
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िच�मािलका दाखिवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोणत्याही उपकरणसंचाच्या सहाय्याने
चलिच�पट �द�शत करावयाच्या जागानंा परवाना देणे. 
गृह (बंदरे)- मेिरटाईम बोडर् ( 07 सेवा )
( अिधसूचना � संकीणर्-0816/�.�.170/बंदरे-1, 7 नोव्हेंबर, 2016.) 

1. जलयान सव्ह�क्षण (इनलॅड व्हेसल ॲक्ट, १९१७ च्या कलम ९ अंतगर्त)
2. जलयान नोंदणी (इनलॅड व्हेसल ॲक्ट, १९१७ च्या कलम १९ फ अंतगर्त)
3. नवीन �वासी वाहतूक अनुज्ञप्ती वा नूतनीकरण (भारतीय बंदरे अिधिनयम, १९०८ कलम ६ (के) 

अन्वये व पॅसेंजर व्हेसल �ल्स, १९६३ च्या कलम ३ अंतगर्त) 
4. बंदर ह�ीतील छायािच�ण करण्यासाठी परवाना (भारतीय बंदरे अिधिनयम, १९०८ कलम ६ (१) 

जे अन्वये) 
5. लाबं अंतराच्या खाडी समु�ात पोहण्याची परवानगी (महाराष्� सागरी मंडळ अिधियम, १९९६ 

च्या अधीन राहून) 
6. जल आलेखन सव्ह�क्षण नकाशा िव�ी
7. भरती-ओहोटी पु�स्तका िव�ी

गृह (राज्य उत्पादन शुल्क) ( ५१ सेवा )
( अिधसूचना �.एमआयएस-1017/�.�.229/राउशु-2, 2८ िडसेंबर, 20२०.)  

१. एफएल-1 मंजूर करणे
मंुबई िवदेशी म� िनयम 1953 अंतगर्त भारतीय सीमा शुल्क ह�ीतून पेय िवदेशी म� बाहेर 
काढणे व भारतीय बनावटीच ेपेय म� िव�ी करण्यासाठी व्यापार आिण आयात अनुज्ञप्ती  

२. एफएल/डब्ल्यु-1 मंजूर करणे
मंुबई िवदेशी म� िनयम 1953 अंतगर्त भारतीय सीमा शुल्क ह�ीतून वाईन बाहेर काढणे  

३. एफएल/डब्ल्यु-२ मंजूर करणे
मंुबई िवदेशी म� िनयम 1953 अंतगर्त वाईनच्या सीलबंद िव�ीकिरता अनुज्ञप्ती 

४. एफएल/बीआर-2 मंजूर करणे
मंुबई िवदेशी म� िनयम 1953 अंतगर्त  बीअर िंकवा वाईन िंकवा दोन्हींची सीलबंद स्व�पात 
िव�ीकिरता अनुज्ञप्ती 

५. एफएल-3 मंजूर करणे
मंुबई िवदेशी म� िनयम 1953 अंतगर्त  भारतीय बनावटीचे िवदेशी म�ाची व परदेशातून आयात 
केलेल्या पेय म�ाची हॉटेल आस्थापनेवर िव�ी करण्यासाठी अनुज्ञप्ती  

६. एफएल-4 मंजूर करणे
मंुबई िवदेशी म� िनयम 1953 अंतगर्त  भारतीय बनावटीचे  िवदेशी म�ाची व परदेशातून 
आयात केलेल्या पेय म�ाची क्लबच्या आस्थापनेवर िव�ी करण्यासाठी अनुज्ञप्ती  

७. फॉमर्-ई मंजूर करणे
िवशेष परवाना आिण अनुज्ञप्ती िनयम 1952 अंतगर्त सौम्य म� िंकवा वाईन अथवा दोन्हीही 
याचंी खुली आिण सीलबंद स्व�पात हॉटेल / कॅन्टीन / क्लब च्या आस्थापनेवर  िव�ी 
करण्याकिरता अनुज्ञप्ती 

८. ई-2 मंजूर करणे
िवशेष परवाना आिण अनुज्ञप्ती िनयम 1952 अंतगर्त वाईनच्या िव�ीकिरता अनुज्ञप्ती 
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९. फामर् एम-१ मंजूरी
मंुबई मळी िनयम १९५५ अंतगर्त मळी उत्पादकाने मळी बाळगणे व िव�ी किरताची अनुज्ञप्ती 
मंजूर करणे 

१०. फामर् एम-२ अनुज्ञप्ती मंजूरी
मंुबई मळी िनयम १९५५ अंतगर्त मळी उत्पादकाव्यितिरक्त मळी बाळगणे व वापर करणे 
किरताची अनुज्ञप्ती  

११. फामर् एम-३ अनुज्ञप्ती मंजूरी
मंुबई मळी िनयम १९५५ अंतगर्त मळी उत्पादकाव्यितिरक्त मळी बाळगणे व िव�ी करणे 
किरताची अनुज्ञप्ती 

१२. फामर् एम-३ ए मंजूर करणे
मंुबई मळी िनयम १९५५ अंतगर्त पशुखा�ाकिरता मळी िवकत घेणे, बाळगणे व वापर करण्या 
किरताची अनुज्ञप्ती  

१३. फॉमर् एमएफ-१, मंजूर करणे
मंुबई मोहा फुले िनयम १९५० अंतगर्त मोहा फुले बाळगण्याकिरताची अनुज्ञप्ती 

१४. आरएस-२ मंजूर करणे
औ�ोिगक, शैक्षिणक, औषधी व व�ैकीय पृथ:करण करण्याकिरता शुध्द म�ाक�चा वापर करणे, 
बाळगण्याकिरताची अनुज्ञप्ती 

१५. आरएस-६ अनुज्ञप्ती मंजूरी
शुध्द म�ाक�च्या िकरकोळ िव�ी करण्याकिरताची अनुज्ञप्ती 

१६. आरएस-६ ए अनुज्ञप्ती मंजूरी
शुध्द म�ाक�च्या बाटल्या भरण्याकिरताची अनुज्ञप्ती 

१७. आरएस-७ अनुज्ञप्ती मंजूरी
शुध्द म�ाक�ची बंिधत साठवणकू व घाऊक िव�ी करण्याकिरताची अनुज्ञप्  ती 

१८. बीआरएल (माय�ो�वुरी) इरादाप� व मंजूरी
महाराष्� िबअर व वाईन िनिमत� िनयम १९६६ अंतगर्त रेस्टॉरंटमध्ये िबअर िन�मतीकिरता 
अनुज्ञप्ती 

१९. बीआरएल (वायनरी) इरादाप� व मंजूरी
महाराष्� िबअर व वाईन िन�मती िनयम १९६६ अंतगर्त रेस्टॉरंटमध्ये वाईन िन�मतीकिरता 
अनुज्ञप्ती 

२०. सीएल/एफएल/िटओडी-३ मंजूर करणे
मंुबई िवदेशी म� िनयम १९५३ अंतगर्त एफएल-२ अनुज्ञप्ती धारण करणाऱ्या व्यक्तीस महाराष्� 
देशी दा� िनयम १९७३ अंतगर्त देशी म�ाची सीलबंद बाटल्याचं े िकरकोळ िव�ी 
करण्याकिरताची अनुज्ञप्ती 

२१. उपरोक्त अ.�. १ ते २० वर नमूद अनुज्ञप्तींचे तसेच एफएल-२ व सीएल-३ अनुज्ञप्तींचे
नुतनीकरण 

२२. फॉमर् िडएस-१ मंजूर करणे
मंुबई िव�कृत म�ाकर्  िनयम १९५९ अन्वये बंधप�ाअंतगर्त भारतामध्ये िन�मत झालेल्या शुध्द 
म�ाक�पासून िव�कृत म�ाकर्  तयार करण्याकिरता आिण वखारीतून िव�कृत म�ाकर्  िव�ी 
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करण्याकिरताची अनुज्ञप्ती
२३. “एल” फॉमर् नोंदणी
२४. फॉमर् “ के “ नोंदणी �माणप� मंजूरी

महाराष्� िवदेशी म� (आयात व िनय�त) िनयम, १९६३ अंतगर्त महाराष्� राज्या व्यितिरक्त इतर 
राज्यातील भारतीय बनावटीचे िवदेशी म�/िबअर/वाईन उत्पादकानंा त्याचं्या �ॅन्डची 
महाराष्�ात िव�ी करण्याकिरता 

२५. राज्यातील म�िनम�णींचे �ॅन्ड -लेबल्स मंजूरी
२६. “एल” फामर् अतंगर्त परदेशातील आयात म�ाचे �ॅन्ड लबेल मंजूरी

महाराष्� िवदेशी म� (आयो व िनय�त) िनयम, १९६३ अंतगर्त 
२७. “के” फामर् अतंगर्त परराज्यातील आयात म�ाचे �ॅन्ड लबेल मंजूरी

महाराष्� िवदेशी म� (आयात व िनय�त) िनयम, १९६३ अंतगर्त 
२८. अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण

फामर्-I, िडएस-१ 
२९. पीएलएल अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण

महाराष्� म�ाकर्  आसवन व पेय म� िन�मती िनयम १९६६ 
३०. बीआरएल (�वु्हरी) अनुप्तीचे नुतनीकरण

महाराष्� िबअर आिण वाईन िन�मती िनयम, १९६६ 
३१. सीएल-१ अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण

महाराष्� देशी दा� िनयम, १९७३ 
३२. सीएल-२ अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण

महाराष्� देशी दा� िनयम, १९७३ 
३३. तात्पुरती एक िदवसीय अनुज्ञप्ती जागेची नोंदणी
३४. फामर् -एफएल-४-ए

(िवशेष कायर्�माकिरता देण्यात येणारी तात्पुरती अनुज्ञप्ती) 
३५. फामर् एम-४ मंजूर करणे

मंुबई मळी िनयम १९५५ अंतगर्त मळी आयात करण्याकिरताची अनुज्ञप्ती 
३६. फामर् एम-५ मंजूर करणे

मंुबई मळी िनयम १९५५ अंतगर्त मळी िनय�त करण्याकिरताची अनुज्ञप्ती 
३७. सीएल-३ अनुज्ञप्तींचे स्थलातंर

(मंुबई शहर व मंुबई उपनगर िजल्हे वगळून) महाराष्� देशी म� िनयम १९७३ अंतगर्त 
३८. एफएल-२ अनुज्ञप्तींचे स्थलातंर

(मंुबई शहर व मंुबई उपनगर िजल्हे वगळून) मंुबई िवदेशी म�िनयम १९५३ अंतगर्त 
३९. सीएल-३/एफएल-२ अनुज्ञप्तीचे एका नावाव�न दुसऱ्या नावावर वगर्/हस्तातंरण करणे
४०. सीएल-३/एफएल-२ अनुज्ञप्तींमध्ये भागीदार घेणे/वगळणे
४१. फामर्-एफएल-एक्स-सी

मंुबई िवदेशी म� िनयम, 1953 अंतगर्त महाराष्� राज्यात िवदेशी म� आिण देशी म� खरेदी, 
बाळगणे, वाहतूक आिण िपण्याकरीता वा�षक अथवा आजीवन परवाना मंजूर करणे. 
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४२. फामर्-एफएल-एफ
मंुबई िवदेशी म� िनयम, 1953 अंतगर्त महाराष्� राज्यात िवदेशी म� खरेदी, बाळगणे, वाहतूक 
आिण िपण्याकरीता एक िदवसीय परवाना मंजूर करणे. 

४३. फामर्-सीएल-सी
मंुबई िवदेशी म� िनयम, 1953 अंतगर्त महाराष्� राज्यात देशी म�ाची खरेदी, बाळगणे, 
वाहतुक आिण िपण्याकरीता एक िदवसीय परवाना मंजूर करणे 

४४. वाहतूक पास मंजूरी
फामर् II (बंिधत म�ाकर्  वाहतूक) मंुबई शुध्द म�ाकर्  (बंिधत वाहतूक) िनयम, १९५१ 

४५. वाहतूक पास मंजूरी
फामर् PL-XI (िवदेशी म� वाहतूक) महाराष्� म�ाकर्  आसवन व पेय म� िन�मती िनयम, १९६६ 

४६. वाहतूक पास मंजूरी
फामर् BR-IX (िबअर वाहतूक) महाराष्� िबयर आिण वाईन िन�मती िनयम, १९६६ 

४७. वाहतूक पास मंजूरी
फामर् CL-VI (देशी म� िन�मतीसाठी म�ाकर्  वाहतूक) महाराष्� देशी म� िनयम, १९७३ 

४८. वाहतूक पास मंजूरी
फामर् CL-XIV (देशी म� वाहतूक) महाराष्� देशी म� िनयम, १९७३ 

४9. आयात परवाना मंजूरी Form B
(द� शुल्क आयात िवदेशी म�ाचा आयात परवाना) महाराष्� िवदेशी म� (आायत व िनय�त ) 
िनयम १९६३ 

50. िनय�त परवाना मंजूरी Form B
(परदेशातील िनय�तीकिरता) (भारतीय  बनावटीच्या िवदेशी म�ाच्या बंधप�ाखाली वाहतूक/ 
बंधप�ाखाली िनय�तीसाठी परवाना) महाराष्� भारतीय बनावटीचे िवदेशी म� (बंधप�ाखाली 
वाहतूक आिण िनय�त िनयम १९६८) 

51. िनय�त परवाना मंजूरी फॉमर् - I 
(परराज्यातील िनय�तीकिरता) महाराष्� िवदेशी म� (आयात व िनय�त) िनयम १९६३ 
पिरवहन (14 सेवा )
( अिधसूचना �.एमआयएस-०२15/�.�.31/ पिर-4, िदनाकं 27 जुल,ै 2015) 

1. िशकाउ अनुज्ञप्ती जारी करणे
2. पक्की  अनुज्ञप्ती जारी करणे
3. अनुज्ञप्ती नुतनीकरण करणे
4. दुय्यम  अनुज्ञप्ती जारी करणे
5. दुय्यम वाहन नोंदणी �माणप� जारी करणे
6. तात्पुरते नोंदणी �माणप� जारी करणे
7. नवीन वाहन नोंदणी करणे आिण नोंदणी �माणप� जारी करणे
8. वाहनाचं्या  हस्तातंरणाची नोंद करणे
9. वाहन मालकाच्या मृत्युनंतर वाहनाचं्या हस्तातंरणाची नोंद  करणे

10. वाहन हस्तातंरणासाठी ना-हरकत �माणप� जारी करणे
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11. वाहन प�ा बदलण्यासाठी ना-हरकत �माणप� जारी करणे
12. भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद र� करणे
13. इतर राज्यातून आलेल्या वाहनानंा नोंदणी �माकं जारी करणे 
14. भाडे खरेदी /गहाण करार नोंद  करणे

महसूल व वन िवभाग ( एकूण ६8 सेवा )
महसूल ( 20 सेवा ) 
( प� �.संिकणर्-2021/�.�.25/म-6, िदनाकं 17  नोव्हेंबर, 20२१ नुसार.) 

1. वय,राष्�ीयत्व आिण अिधवास �माणप�
2. जातीचे �माणप�
3. उत्प� �माणप�
4. नॉन ि�मीलेअर �माणप�
5. तात्पुरता रिहवास �माणप�
6. ज्येष्ठ नागिरक �माणप�
7. ऐपतीचा दाखला
8. सासं्कृितक कायर्�म परवाना
9. अिधकार अिभलेखाची �मािणत �त

10. अल्पभ-ूधारक दाखला 
11. भमूीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला
12. शेतकरी असल्याचा दाखला
13. डोंगर/दुगर्म क्ष�ेात राहत असल्याचे �माणप�
14. �ितज्ञाप� साक्षािंकत करणे
1५. उ�ोजकानंा महाराष्� जमीन महसूल संिहता 1966 च्या कलम 44 (अ) च्या तरतूदीनुसार

परस्पर औ�ोिगक वापर सु� करणे शक्य व्हाव,े त्याकरीता आवश्यक अिधकृत मािहती तातडीने 
उपलब्ध क�न देणे. 

1६. औ�ोिगक �योजनाथर् जमीन खोदण्याची परवानगी ( गौण खिनक उत्खनन)
1७. औ�ोिगक �योजनाथर् जमीन वापरण्याकामे िबगर अिधसूिचत वृक्ष तोड परवानगी.
1८. महाराष्� जमीन महसूल सिंहता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (अ) अन्वये भोगवटादार वगर्-1 या

धारणािधकाराच्या जिमनीसंदभ�त िनयोजन �ािधकारणाकडून �स्ताव �ाप्त झाल्यानंतर 
अज�तगर्त जिमनीचा वगर्, जिमनीचा भोगवटादार व त्यावरील भार इ. चे िविनि�ती �माणप� 
देणे. 

1९. महाराष्� जमीन महसूल संिहता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (ब) अन्वये राज्यात अंमलात
असलेले शेतजमीन व कुळविहवाट अिधिनयम, िविवध वतन अिधिनयम आिण महाराष्� 
शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मय�दा) अिधिनयम, 1961 या अिधिनयमानुसार वाटप 
केलेल्या भोगवटादार वगर् 2 या धारणािधकाराच्या जिमनीकरीता भोगवटादाराचा पिरपूणर् अजर् 
�ाप्त झाल्यापासून िवकास परवानगी िमळिवण्यासाठी ना हरकत �माणप� देणे. 
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२०. महाराष्� जमीन महसूल सिंहता, 1966 च्या कलम 42-अ अन्वये संबंिधत व्यक्तीने �ाप्त
केलेल्या िवकास परवानगीच्या अनुषंगाने अशा व्यक्तीकडून �ाप्त झालेल्या लेखी मािहतीच्या 
आधारे आिण कलम 47 अ मध्ये नमूद केलेल्या दराने �पातंरण कराचा आिण त्याब�लचा 
अकृिषक आकारणीचा भरणा केल्यावर संबंिधत व्यक्तीला िविहत नमुन्यामध्ये सनद देणे. 
भिुम अिभलखे ( २० सेवा ) प� िद.4 ऑगस्ट, 2016

1. नक्कल पुरिवणे
अ) िमळकत पि�का 

2. िमळकत पि�का मंुबई उपनगर िजल्हा, क्ष�े पडताळणी क�न
3. िटपण, क्ष�ेबुक, �ितबकु शेतपुस्तक जबाब, फाळणी, काटे फाळणी, िह. फॉ नं. 4, आकारफोड,

स्कीम उतारा, आकारबंद, गट नकाशा, मोजणी नकाशा, क.जा.प.,  चौकशी नोंदवही इ. 
अिभलेख 

4. अपील िनणर्याच्या नकला
5. मोजणी �करणे.

(i) अिततातडी �करणे 
6. (ii) तातडी �करणे 
7. (iii) साधी �करणे 
८. (iv) अित अित तातडी �करणे 
९. (a) मोजणी पूणर् झाल्यानंतर मोजणी नकाशाची "क" �त देणे.

१०. आकारफोड / कजाप  तयार करणे.
पोटिहस्सा मोजणीनंतर पिरपणूर् �करणामंध्ये आकारफोड मंजूर करणे. 

1१. बीन शेती मोजणी �करण िनकाली झाल्यानंतर पिरपूणर् �करणामध्ये क. जा. प. तयार क�न
मंजूर करणे. 

1२. फेरफार नोंदी
िववाद�स्त नसल्यास 

1३. दुवा तुटलेली असल्यास फेरफाराबाबत िनणर्य घेणे.
1४. रस्ता, रस्ता सेट बँक, िरजव�शन याबाबत संबंिधत �ािधकारणाला जागा हस्तातंिरत केलेल्या

�करणी संबंिधताचं्या नाव े िमळकत �ितकेत नोंद घेणे. ( �करणी महानगरपािलका / सक्षम 
�ािधकारी यानंी ताबा पावती व संपूणर् कागदप�ासंह नामातंरासाठी �करण पाठिवल्यास ) 

1५. िववाद�स्त असल्यास
1६. िमळकत पि�केची पोटिवभागणी क�न िमळकत पि�का स्वतं� करणे

याबाबत पोटिहस्सा मोजणी पूणर् झालेल्या िदवसापासून 
(अ) िजल्हािधकारी यानंी आदेिशत केलेल्या क्ष�ेात तफावत येत नसल्यास पोटिहस्सा 

मोजणी झाल्यापासून स्वतं� िमळकत पि�का तयार करणे. 
1७. (ब) िजल्हािधकारी यानंी आदेिशत केलेल्या पोटिहस्सा क्ष�ेात तफावत येत आहे, मा� मूळ

नगर भमूापनाच्या क्ष�ेात फरक नाही, अशा �करणी िजल्हािधकारी यानंी फेरमान्यता 
िदल्यानंतर स्वतं� िम. पि�का उघडणे. 

1८. भसूंपादनामध्ये रस्ता, रस्ता सेट बकँ, िरजवशेर्न याबाबत शासन / संबंिधत �ािधकारी याचंे नाव े
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स्वतं� िमळकत पि�का तयार करणे.
(अ) ज्या िठकाणी मूळ नगर भमूापनाच्या क्ष�ेात फरक पडत नाही, अशा बाबतीत सक्षम 

�ािधकाराचंा अंितम आदेश झाल्यानंतर िमळकत पि�का स्वतं� तयार करणे. 
1९. (ब) हस्तातंरण क्ष�ेात फरक पडत असल्यास सक्षम �ािधकाऱ्याच्या फेर अंितम आदेशानंतर
२०. दु�स्तीसह अ�यावत नकाशा तयार करणेबाबत (पोटिहस्सा, सािमलीकरण, भसूंपादन,  रस्ता 

सेट बॅक इत्यािदमुळे नकाशात होणारे बदल) सक्षम �ािधकाऱ्यानें मंजूरीचे अंितम आदेश 
िदल्यानंतर. 
नोंदणी व मु�ाकं शुल्क  ( 1५ सेवा )

( शासन िनणर्य.�.मलोह -2015/447/�.�.173/म-1, 14 जुल,ै 2015) 
1. दस्त नोंदणी करणे

�कार १ - थेट �ाप्त 
�कार २ - मै�ी कक्षाकडून �ाप्त संदभर् 

२. संगणीकृत �णालीमध्ये नादस्ताच्या सूचीची �मािणत नक्कल देणे
3. दस्ताची �मािणत नक्कल देणे.
4. शोध उपलब्ध करणे
5. नोटीस ऑफ इंिटमेशन फाईल क�न देणे.
6. मु�ाकं शुल्क भरण्याचे �योजनाथर् मूल्याकंन अहवाल देणे
7. दस्त नोंदणी संदभ�त गृहभटे देणे
8. िवशेष कुलमुखत्यारप�ाच ेअिध�माणन क�न देणे
9. सह िजल्हािनबंधक काय�लयात नोंदणी झालेल्या दस्ताची/त्या दस्ताच्या सूचीची �मािणत

नक्कल देणे  
10. दस्त नोंदणी न केलेल्या �करणामंध्ये, ई-पेमेंट प�तीने भरलेल्या नोंदणी फी चा परतावा 
11. मृत्युप�ाचा सीलबंद लखोटा जमा करणे,परत घेणे व उघडणे
12. िवशेष िववाह कायदा,1954 अन्वये िववाह संप� करणे
13. िववाह �माणप�ाच्या �मािणत नकला देणे
14. इतर प�तीने अगोदरच झालेल्या िववाहाची िवशेष कायदा, 1954 अंतगर्त नोदणी करणे
१५. दस्ताचे अिभिनणर्य करणे

�कार-१ - मु�ाकं िजल्हािधकारी याचंेकडे थेट दाखल अजर् (कागदप�ाचंी पूतर्ता झालेपासून) 
(मंुबई शहर व उपनगर िजल्�ाकंिरता) 
�कार-२- सह िजल्हा िनबधंक तथा मु�ाकं िजल्हािधकारी याचंेकडे थेट दाखल अजर् (मंुबई 
शहर व उपनगर िजल्�ावं्यितिरक्त) 
�कार-३- मै�ी कक्षाकडून �ाप्त (कागदप�ाचंी पूतर्ता झाल्यापासून) (मंुबई शहर व मंुबई उपनगर 
िजल्�ाकंिरता) 
�कार-४- मै�ी कक्षाकडून �ाप्त (कागदप�ाचंी पूतर्ता झाल्यापासून) (मंुबई शहर व मंुबई उपनगर 
िजल्�ावं्यितिरक्त) 

139



वने  ( 13 सेवा )
( अिधसूचना �.एफएसटी - ०२/15/�.�.85 /फ-4, िदनाकं 20 जुल,ै 2015) 

1. तेंदुपाने कं�ाटदार/उत्पादक याचंी नोंदणी करणे
2. बाबंू पूरिवणेसाठी नवीन बुरड कामगाराचंी नोंदणी करणे
3. वन्य�ाण्याचं्या हल्ल्यामुळे झालेल्या पशु नुकसानीची नुकसानभरपाई मंजुर करणे
4. वन्य�ाण्याचं्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती जखमी िंकवा मृत झाल्यास आ�थक सहाय्य मंजुर करणे
5. वन्यजीव क्ष�ेात पयर्टन हंगामात फोटा�ािफसाठी परवानगी ( वृ� स्तर)
6. वन्यजीव क्ष�ेात पयर्टन हंगामात फोटा�ािफसाठी परवानगी (एकापेक्षा अिधक वृ�ासंाठी)
7. वन्या�ाण्याचं्या हानीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीकरीता नुकसानभरपाई मंजुर करणे
8. अनुज्ञप्ती �ािधकारी यानंी आरािगरणी परवाना नुतनीकरणाबाबत घेतलेला िनणर्य कळिवणे
9. महाराष्� वृक्षतोड (िविनयमन) अिधिनयम 1964 नुसार संपूणर् दस्तऐवजासंह अजर् �ाप्तीनंतर वृक्ष

अिधकारी यानंी अनुसूिचत जमातीच्या भोगवटादाराचं्या मालकीच्या  वृक्षतोडीसाठी परवानगी 
देण्याबाबत घेतलेला िनणर्य कळिवणे.  

10. महाराष्� वृक्षतोड (िविनयमन) अिधिनयम 1964 नुसार संपूणर् दस्तऐवजासंह अजर् �ाप्तीनंतर वृक्ष
अिधकारी यानंी िबगर आिदवासी अजर्दारास वृक्षतोडीसाठी परवानगी देण्याबाबत घेतलेला 
िनणर्य कळिवणे.  
( अिधसूचना �.एफएसटी - ०२/15/�.�.85 /फ-4, िदनाकं ०३ माचर्, 201७)

11. महाराष्� वन िनयम 2014 मधील तरतूदीस अनुस�न पा� व्यक्तींना वाहतूक परवाना जारी 
करणे. 

12. वने�र जिमनी बाबतचा दाखला िमळिवण्याकिरता अजर्
13. वनह�दीपासून अंतरचा दाखला िमळिवण्याकिरता अजर्

कृिष,पशुसंवधर्न,दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय िवभाग ( एकूण ४५ सेवा )
कृिष, कृिष आयुक्त ( २५ सवेा )
( आयुक्त, कृिष याचंी अिधसूचना �. कृआ/2015/�.�.146/लोसेहअ /1, िदनाकं 10 जुल,ै 
2015) 

1. मृद व जल नमुना तपासणी
2. लागवड सािहत्य आयात करण्यासाठी उत्पादक �माणप� देणे.
3. कृिष वस्तंूच्या िनय�तीसाठी फायटोसॅिन�ी
4. APEDA च्या GRAPENET �णाली�ारे युरोिपयन युिनयनला िनय�तीकरण्यासाठी �ाक्षशेत

�माणप�ाची नोंदणी आिण / नुतनीकरण (ऑनलाईन) 
5. APEDA च्या MANGONET �णाली�ारे युरोिपयन युिनयनला िनय�तीकरण्यासाठी आंबाशेत

�माणप�ाची नोंदणी आिण / नुतनीकरण (ऑनलाईन) 
6. APEDA च्या ANARNET �णाली�ारे युरोिपयन युिनयनला िनय�तीकरण्यासाठी अंनारशेती 

�माणप�ाची नोंदणी आिण / नुतनीकरण (ऑनलाईन) 
7. फळझाडाचंी �ाफ्ट /रोपे िव�साठी परवाना 
8. िबयाणे नमुना चाचणी
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9. खते  नमुना  चाचणी
10. िकटकनाशके नमुना चाचणी

11. िकटकनाशके उवर्िरत अंश तपासणी
12. िबयाणे  व्यापार सु� ठेवण्यासाठी परवाना देणे ( राज्यस्तरीय )

13. खतेिनम�ता   / िव�ेता व्यापार सु� ठेवण्यासाठी परवाना देणे ( राज्यस्तरीय )

14. िकटकनाशके िनम�ता / िव�ेता व्यापार स�ु

15. सू�मिंसचन संच (िठबक/तुषर) उत्पादक नोंदणी

१६. कृिष यािं�कीकरण (ऑनलाईन)

कृिष (िव�ापीठ)

17. दुबार पदवी / पदव्यु�र �माणप�

18. दुबार पदवी / पदव्यु�र गुणप�क

19. दुबार तात्पुरते उ�ीण �माणप�

20. दुबार कृिष तं� पदिवका ( दोन वष� मराठी माध्यम अभ्यास�म �माणप� )

21. दुबार कृिष तं�ज्ञान पदिवका ( तीन वष� अधर् इं�जी माध्यम अभ्यास�म ) �माणप�

22. दुबार कृिष तं�ज्ञान पदिवका ( दोन वष� मराठी माध्यम अभ्यास�म  �माणप� ) गुणप�क

23. दुबार कृिष तं�ज्ञान पदिवका ( तीन वष� अधर् इं�जी माध्यम अभ्यास�म ) गुणप�क

24. दुबार माळी �िशक्षण �माणप�

२५. दुबार स्थलातंर �माणप�

पशुसंवधर्न,दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय िवभाग ( पदुम )  ( एकूण २० सेवा )

पशुसंवधर्न ( १४ सेवा) 

(शासन िनणर्य.�. संकीणर्-2611/�.�.130/2014/पदुम-17, िदनाकं 13 जुल,ै 2015) 

1. आरोग्य तपासणी व दाखला देणे

2. पशुसंवधर्न िवभागात कायर्रत असलेल्या अंडी उबवणी कें �, कुक्कट िवकास गट व

कुक्कटपालनाचे लाभाथ�ना �िशक्षण देणे 

3. इच्छुक बेरोजगार त�ण/व्यक्तींना स्वयंरोजगारिवषयक �िशक्षण देणे

(शासन िनणर्य �.संकीणर्-२६११/�.�.१३०/पदुम-१७, िदनाकं १४ ऑगस्ट, २०१९)

4. वधं्यत्व िनवारण िशबीराचे आयोजन

5. खच्चीकरण िशबीराचे आयोजन

6. गभर्धारणा तपासणी िशबीराच ेआयोजन

7. गोिचड गोमाशा िनमुर्लन िशबीराचे आयोजन

8. जंतनाशक औषधोपचार िशबीराच ेआयोजन

9. सासं�गक गभर्पात (�सुेलोसीस) रोग�ितबंधक लसीकरण

10. कोंब�ामंधील सालमोनेलोिसस रोग तपासणी
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११. पेट शॉप लायसन्स

१२. डॉग ि�डर लायसन्स

१३. वाहतुक �माणप� (Transport certificate)

14. जनावराचंी �ुबर क्युलोसीस (टी.बी.), जोन्स िडसीज (जे.डी.) व सासं�गक गभर्पात
(�सुेलोसीस) रोगासंाठी तपासणी 
मत्स्यव्यवसाय िवभाग ( ०६ सेवा)

1५. मासेमार नौकाचंे ऑनलाइन प�तीने नोंदणी

1६. म�च्छमार नौकासंाठी ऑनलाइन प�तीने मासेमारी परवाना

1७. तारोपोरवाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन ितकीट िवतरण

1८. म�च्छमारासंाठी मासेमारी परवाना

1९. म�च्छमार संस्थाचंी  ऑनलाइन प�तीने नोंदणी

२०. ऑनलाइन रिजस्�ेशन ऑफ अक्वाकल्चर पाँड व िफश सीड सेंटर

नगरिवकास िवभाग   ( एकूण ५२ सेवा )

नगरिवकास - २ ( 15 सेवा )
( शासन िनणर्य.�.एमसीओ-2015/�.�.189/ निव-1४, िदनाकं २३ जून, २०१५) 

1. जन्म �माणप� देणे

2. मृत्यु �माणप� देणे

3. िववाह नोंदणी �माणप� देणे

4. मालम�ा कर उतारा देणे

5. थकबाकी नसल्याचा दाखल देणे

6. अ)  दस्तऐवजाच्या आधारे मालम�ा हस्तातंरण नोंद �माणप� देणे 

ब)  वारसा हक्काने मालम�ा हस्तातंरण नोंद �माणप� देणे

7. झोन दाखला देणे

8. भाग नकाशा देणे

9. बाधंकाम परवाना देणे

10. जोते �माणप�

11. भोगवटा �माणप� देणे

12. नळजोडणी देणे

13. जलिन:सारण जोडणी देणे

14. अ�ग्नशमन ना-हरकत दाखला देणे (महानगरपािलकेकरीता)

15. अ�ग्नशमन अंितम ना-हरकत दाखला देणे (महानगरपािलकेकरीता)

नगर िवकास ( ३७ सेवा )
( शासन िनणर्य �. संिकणर्-2015 /�.�.398/निव-20, िदनांक ०4/०9/२०17 व िदनांक २६/०८/२०१९.) 

1. नव्याने कर आकारणी
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2. पुन:कर आकारणी

3. कराचे मागणी प� तयार करणे

4. करमाफी िमळणे

5. रिहवासी नसलेल्या मालम�ानंा करात सूट िमळणे

6. स्वयंमुल्याकंन

7. आक्षपे नोंदिवणे

8. उप िवभागामध्ये  मालम�ा िवभाजन

9. मालम�ा पाडणे व पुन:बाधंणी आकारणी

10. मालकी हक्कात बदल करणे

11. नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे

12. तात्पुरते / कायमस्व�पी नळजोडणी खंिडत करणे

13. पुन:जोडणी करणे

14. वापरामध्ये बदल करणे

15. पाणी देयक तयार करणे

16. प्लंबर परवाना

1७. प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे

18. थकबाकी नसल्याचा दाखला

19. नादु�स्त मीटर त�ार करणे

20. अनिधकृत नळ जोडणी त�ार करणे

21. पाण्याची दबाव क्षमता त�ार

22. पाण्याची गुणव�ा त�ार

23. व्यापार / व्यवसाय / साठा करणेसाठी ना-हरकत �माणप�

24. मंडपासाठी ना-हरकत �माणप� देणे

२५. नवीन परवाना िमळणे

२६. परवान्याचे नुतणीकरण

२७. परवाना हस्तातंरण

२८. परवाना दुय्यम �त

२९. व्यवसायाचे नाव बदलणे

३०. व्यवसाय बदलणे

३१. परवाना/भागीदाराचे नाव बदलणे

३२. भागीदाराचं्या संख्येत बदल (वाढ/कमी)

३३. परवाना र� करणे
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३४. कालबा� परवानासाठी नुतणीकरण सूचना

शासन िनणर्य �. संिकणर्-201९ /�.�.१८०/निव-20, िद.२९/०१/२०२१

३५. नवीन जािहरात आकाशिचन्ह परवाना व नुतनीकरण

३६. नीवन िसनेमा िच�ीकरण व परवाना नुतनीकरण

३७. व्यवसाय परवाना स्वयंनुतनीकरण

िवधी व न्याय िवभाग ( एकूण ४ सेवा )
( अिधसूचना �.ईएसटी-2015/1560/ का.दोन, िदनाकं 10 जुल,ै 2015 ) 

1. राज्य िविधसेवा �ािधकरणाने �ावयाचे कायदेिवषयक मोफत सहाय्य

2. महाराष्� सावर्जिनक िव�स्त व्यवस्था अिधिनयमाच्या तरतुदींनुसार सावर्जिनक िव�स्त
व्यवस्थाचंी नोंदणी (एक) मंुबईमध्ये (दोन) इतर िजल्�ामंध्ये 

3. भागीदारी संस्था अिधिनयम, 1952 अन्वये भागीदारी संस्थेची नोंदणी (एक) मंुबईमध्ये (दोन)
औरंगाबाद, नागपूर व पणेु येथे. 
(अिधसूचना �. ईएसटी-2015/1560/का.दोन, िदनाकं ०२ ऑगस्ट, 201७ )

४. संस्था नोंदणी अिधिनयम १८६० च्या कलम-३ अनुसार संस्था नोंदणी करण्याकरीता शासनास
अजर् सादर करणे. 
�ाम िवकास  िवभाग ( एकूण ०७ सेवा )
( अिधसूचना �.आरटीएस-201८/�.�.१४५/आस्था.5, िदनाकं 1२ फे�वुारी, 201९) 

1. जन्म नोंद दाखला

2. मृत्यू नोंद दाखला
3. िववाह नोंद दाखला
4. दािर�य रेषेखालील असल्याचा दाखला
5. �ामपंचायत येणेबाकी नसल्याचा दाखला
6. नमुना 8 चा उतारा
7. िनराधार असल्याचा  दाखला

मृद व जलसंधारण िवभाग ( एकूण ०८ सेवा)
( शासन िनणर्य �.संकीणर्-२०१८/�.�.४९/जल-१७, िदनाकं ३० ऑक्टोबर, २०१८.) 

1. पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजूरी देणे.

2. पाणी वापर संस्थेस पाणीप�ी थकबाकी दाखला देणे.

3. िबगर िंसचन पाणी प�ी थकबाकी दाखला देणे.

4. पाणी प�ी देयक त�ार िनवारण करणे.

5. लाभक्ष�ेाचा दाखला देणे.

6. �ामपंचायत, िजल्हा पिरषद, नगरपिरषद, नगर पंचायत, कटक मंडळे (Cantonment Board)
यानंा घरगुती पाणी वापर परवाना 

7. महानगरपािलका, खाजगी िवकासक, िवशेष नगर िवकास �कल्प यानंा घ�गुती/औ�ोिगक
पाणी वापर परवाना देणे 
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8. औ�ोिगेक �योजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे.

अ� नागरी पुरवठा व �ाहक संरक्षण िवभाग ( एकूण १६ सेवा )
( अिधसूचना �.संकीणर्-1014/1306/�.�.176/नापु-12, िदनांक 14 ऑक्टोबर, 2015 व िद.२२ जून, २०१६) 

1. नवीन िशधापि�का मागणी

2. i) िशधापि�केतील नावात दु�स्ती.
ii) िशघापि�केत नाव ेसमािवष्ट करणे/नाव ेवाढिवणे.
iii) िशधापि�केत नाव कमी करणे.
iv) िशधापि�केवरील प�ा बदल करणे.

3. i) दुय्य्म िशधापि�का (खराब/फाटलेली इ.).
ii) दुय्यम िशधापि�का (गहाळ िशधापि�का)

4. नवीन रास्तभाव दुकानाची मंजूरी

5. रास्तभाव दुकानाच्या परवान्याचे नुतनीकरण

6. िकरकोळ रॉकेल िव�ी परवाने

7. िकरकोळ रॉकेल िव�ी परवान्याचे नुतनीकरण
( अिधसूचना �.संकीणर्-1014/1306/�.�.176/नापु-12, िदनांक 31 ऑगस्ट, 2016, िद.२० सप्टेंबर, २०१६ ) 

८. वजन-मापे उत्पादकानंा परवाना

९. वजन-मापे उत्पादकानंा परवाना नुतनीकरण

१०. वजन-मापे िव�त्यानंा परवाना

११. वजन-मापे िव�त्यानंा परवाना नुतनीकरण

१२ वजन-मापे दु�स्तकानंा परवाना

१३. वजन-मापे दु�स्तक परवाना नुतनीकरण

१४. आव�ेष्टत वस्तंुचे उत्पादक / आवषे्टक याचंी नोंदणी

१५. नामिनद�शन नोंदणी �माणप�
(अिधसूचना �.संकीणर्-1014/1306/�.�.176/नापु-12, िदनांक 25 ऑक्टोबर, 2016)

१६. वधैमापन शास्तर् अिधिनयम, 2009 अंतगर्त वजन व मापे याचंे मु�ाकंन, पडताळणी व �माणप�
देणे. 
गृहिनम�ण िवभाग ( एकूण 2१ सेवा )
( प� �. संकीणर्-201८/�.�.२२७/�शा-1, िदनांक 2५ नोव्हेंबर, २०२१) 

झोपडप�ी पुनवर्सन �ािधकरण ( 03 सेवा )

1. वारस हस्तातंरण िवषयक सेवा

2. भोगवटा �माणप� �ाप्त झालेनंतर 10 वष�नी सदिनका हंस्तातंरण िवषयक सेवा

3. झोपडप�ी पुनवर्सन योजनेतील सहकारी गृहिनम�ण संस्थाचंी नोंदणी िवषयक सेवा 
महाराष्� गृहिनम�ण व क्ष�ेिवकास �ािधकरण ( 12 सेवा )

4. िनवासी सदिनका/भखंूड भोगवटाब�ल (हस्तातंरण)
5. अिनवासी सदिनका/भखंूड भोगवटाब�ल (हस्तातंरण)
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6. िनवासी सदिनका/भखंूड िनयिमतीकरण

7. अिनवासी सदिनका/भखंूड िनयिमतीकरण

8. थकबाकीबाबतचे ना-देय �माणप�

9. सदिनका/भखंूड/व्यापारी गाळा िव�ीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत �माणप�

10. सदिनका /व्यापारी गाळा िव�ी परवानगी

11. भखंूड िव�ी परवानगी

12. भखंूडाची उवर्िरत खरेदी िंकमत (बी.पी.पी.) कज�ची थकबाकी भरणा प�

13. सदिनकेची उवर्िरत भाडे खरेदी हप्ता (एच.पी.एस.भरणा प�)

14. सदिनका/भखंूड/व्यापारी गाळयाचं्या नस्तीतील कागदप�ाचं्या �मािणत �ती

15. िनवासी सदिनका भाडे त�वावर देण्यास ना-हरकत �माणप� देणे

मंुबई इमारत दु�स्ती व पनुवर्सन मंडळ ( 04 सेवा )

16. िनवासी सदिनका/भखंूड भोगवटाब�ल (हस्तातंरण)

17. अिनवासी सदिनका/भखंूड भोगवटाब�ल (हस्तातंरण)

18. िनवासी सदिनका/भखंूड िनयिमतीकरण

19. अिनवासी सदिनका/भखंूड िनयिमतीकरण

अप्पर िजल्हािधकारी (अित�मण/िनष्कासन) पूवर्/पि�म उपनगरे ( 02 सेवा )

२०. पिरिशष्ट-२ मध्ये अपा� ठरलेल्या झोपडीधारकानंी सादर केलेल्या जोडप�-३ िंकवा जोडप�-
४ वर िनणर्य घेणे 

२१. शासन िनणर्य िद.१६/०५/२०१८ नुसार सुशुल्क पुनवसनासाठी झोपडीधारकांनी सादर केलेल्या
जोडप� ३ -अ िंकवा जोडप� ४-अ वर िनणर्य घेणे. 
मिहला व बाल िवकास िवभाग ( एकूण ०८ सेवा)
 ( अिधसूचना �.आस्था-२०१८/�.�.१४५/का-१६, िद.२० ऑगस्ट, २०१९ ) 

1. अंगणवा�ांमध्ये गरोदर मिहलाचंी नाव नोंदणी करणे
2. ०6 मिहने ते 3 वष�पय�तच्या मुलाचंी अंगणवाडीत नोंदणी करणे
3. ०3 ते 6  वष�पय�तच्या मुलांची अंगणवाडीत नोंदणी करणे.
४. सबला योजनेअंतगर्त िकशोरी मुलींचे नोंदणीकरण
५. िकशोरी शक्ती योजनेतंगर्त मुलींचे नोंदणीकरण
६. नोकरी करणाऱ्या मिहलाचंे वसितगृह स्थापन करण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनाचंी कें � सरकारला

िशफारस करणे. 
७. बालसंगोपन संस्था/िनरीक्षण गृहे यामंध्ये बालकानंा दाखल क�न घेणे
८. िपिडत मिहलानंा आधार गृहात दाखल क�न घेणे

अल्पसंख्याक िवकास िवभाग ( एकूण ०१ सेवा )
( अिधसूचना �.अशैसं 2015/�.�.199/का-5, िदनांक 23 जुल,ै 2015) 

1. भारतीय संिवधानाच्या अनुच्छेद ३०(१) अनुसार अल्पसंख्याक शैक्षिणक संस्था स्थापन क�न
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चालिवत असलेल्या �स्ट/कंपनी/फमर्/सोसायटी यानंा धा�मक/भािषक अल्पसंख्याक दज�
�दान करणे 
उ�ोग,उज� व कामगार िवभाग ( एकूण ८० सेवा )
उ�ोग ( २५ सेवा )
( शासन िनणर्य.�.मलोह-2015/�.�.77/उ�ोग-6, िदनाकं 23 जुल,ै 2015) 

1. सामुहीक �ोत्साहन योजना, 2013 अंतगर्त मु�ाकं शुल्क मािफचे �माणप�
2. सामुहीक �ोत्साहन योजना, 2013 अंतगर्त पा�ता �माणप� अदा करणे
3. सामुहीक �ोत्साहन योजना, 2013 अंतगर्त औ�ोिगक �ोत्साहन अनुदानाच्या दाव्यास मंजुरी
4. खाजगी मािहती तं�ज्ञान उ�ानानंा इरादाप� देणे
5. खाजगी मािहती तं�ज्ञान घटकानंा नोंदणी �माणप� देणे
6. खाजगी जैव  तं�ज्ञान उ�ानानंा इरादाप� देणे.
7. खाजगी जैव तं�ज्ञान घटकानंा नोंदणी �माणप� देणे
८. इमारत नकाशे मंजूरी, अ�ग्नशमन ना हरकत �माणप�, तात्पुरती नळ जोडणी, साडंपाणी

िन:स्सारण नकाशे 
९. अंितम अ�ग्नशमन यं�णा मंजूरी

१०. इमारत पुणर्त्व �माणप�/भोगवटा �ामणप�
११. कायम पाणी पुरवठा नळ जोडणी
१२. मंुबई �देश महानगरमधील महाराष्� औ�ोिगक िवकास महामंडळाच्या कायर्क्ष�ेातील मािहती 

तं�ज्ञान उ�ोगानंा ना हरकत �माणप� 
१३. मंुबई �देश महानगरमधील महाराष्� औ�ोिगक िवकास महामंडळाच्या क्ष�ेातील मािहती 

तं�ज्ञान कंपन्यानंा मािहती तं�ज्ञान धोरणातंगर्त इरादाप� े
१४. मंुबई �देश महानगरमधील महाराष्� औ�ोिगक िवकास महामंडळाच्या क्ष�ेात मािहती तं�ज्ञान

धोरणातंगर्त कंपन्याचंी नोंदणी करणे 
१५. वािण�ज्यक संस्था व खाजगी पक्ष यानंी काढलेल्या अिधसूचना, सूचना व जािहराती �स्वका�न

महाराष्� शासन राजप� भाग-२ संकीणर् सूचना व जािहराती या राजप�ाच्या भागात �िस� 
करणे व ते त्यानंा ऑनलाईन व ईमेलवर उपलब्ध क�न देणे 

१६. महाराष्� शासन राजप� भाग-२- नाव, जन्मतारीख (वय) आिण धमर् बदलण्याच्या जाहीराती
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन �स्वका�न महाराष्� शासन राजप� भाग-२-नाव, 
जन्मतारीख (वय) आिण धमर् बदलण्याच्या जाहीरातीचा िवभाग या राजप�ाच्या भागात �िस� 
करणे व ते नागिरकानंा ऑनलाईन व ईमेलवर उपलब्ध क�न देणे 
(शा.िन.�.मलोह-2015/�.�.77/उ�ोग-6, िदनाकं ०१ जानेवारी, 20२१)

१७. ऑनलाईन िनिवदा �काशन आिण सादिरकरण
१८. करार/वकर्  ऑडर्र/लेटर ऑफ इस्टेट यातील लागू आहे ते देय करणे
१९. बयाणा रक्कमेचा भरणा/परतावा/जप्ती यातील जे लागू असेल ते
२०. सामूिहक �ोत्साहन योजना २०१९ अंतगर्त मु�ाकं शुल्क सवलत
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२१. सामूिहक �ोत्साहन योजना २०१९ अंतगर्त पा�ता �माणप� देणे
२२. सामूिहक �ोत्साहन योजना २०१९ अंतगर्त औ�ोिगक �ोत्साहन अनुदान
२३. अनुदान वाटपाची पध्दती
२४. गंुतवणकुदाराचंी महाराष्�ातील उ�ोगाचं्या पिरस्थतीबाबत उप�स्थत केलेल्या

��ानंा/सरकारकडून �दान केलेल्या व्यवसाय सेवा/िविशष्ट �� अज�बाबतच्या ��ानंा 
�ितसाद देणे. 

२५. सरकारकडून व्यवसाय सेवा िमळिवण्यासाठी ऑनलाईन �ाप्त झालेल्या अज�वरील �टुी 
गुतवणकूदारास कळिवणे. 
कामगार   ( ४१ सेवा )
औ�ोिगक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामाफर् त ( ६ सेवा )
( शासन िनणर्य �.संिकणर्-2015 �.�.12/कामगार-9, िदनांक 18 सप्टेंबर, 2016 ) 

1. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महाराष्� कारखाने िनयम, 1963  अंतगर्त नोंदणी व परवाना देणे
व परवाना नुतनीकरण करणे. (अित धोकादायक /धोकादायक कारखाने वगळून इतर 
कारखाने.)  

2. कारखाने अिधिनयम, 1948 च्या महाराष्� कारखाने िनयम, 1963 अंतगर्त नोंदणी व परवाना 
देणे. (अित धोकादायक /धोकादायक कारखाने ) 

3. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महाराष्� कारखाने िनयम, 1963 अंतगर्त  परवाना नुतनीकरण
करणे. (अित धोकादायक /धोकादायक कारखाने ) 

4. कारखाने अिधिनयम, 1948 च्या महाराष्� कारखाने िनयम, 1963  अंतगर्त कारखान्याच ेनकाशे
मंजूर करणे. 

५. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महाराष्� कारखाने िनयम, 1963  परवाना दु�स्ती करणे. (अित
धोकादायक /धोकादायक कारखाने वगळून इतर कारखाने.) 

६. कारखाने अिधिनयम, 1948 व महाराष्� कारखाने िनयम, 1963  परवाना दु�स्ती करणे. (अित
धोकादायक /धोकादायक कारखाने) 
कामगार आयुक्त  काय�लय ( 1३ सेवा )
( शासन िनणर्य �. संिकणर् 2015 /�.�.12/कामगार 9, िदनांक 24 जुल,ै 2015) 

1. महाराष्� दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशत�चे िविनयमन) अिधिनयम, २०१७ अंतगर्त
नोंदणी  

2. कं�ाटी कामगार (िनयमन व िनमुर्लन) अिधिनयम, 1970 अंतगर्त मुख्य मालकाची नोंदणी.
3. कं�ाटी कामगार (िनयमन व िनमुर्लन) अिधिनयम 1970 अंतगर्त कं�ाटदारास अनुज्ञप्ती देणे.
4. कं�ाटी कामगार (िनयमन व िनमुर्लन) अिधिनयम, 1970 अंतगर्त कं�ाटदारास अनुज्ञप्तीचे

नुतनीकरण करणे.  
5. इमारत व इतर बाधंकाम मजूर( कामगाराचंे िनयमन व शत�) अिधिनयम, 1996 अंतगर्त

आस्थापनाचंी नोंदणी. 
6. मोटार पिरवहन कामगार अिधिनयम, 1961 अंतगर्त नोंदणी
7. िबडी आिण िसगार (नोकरीच्या शत�) वकर् स अिधिनयम, 1966 अंतगर्त नोंदणी.

(शासन िनणर्य �. संिकणर्-2015/�.�.39/कामगार-9, िदनांक 28 एि�ल, 2017 )
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८. आंतरराज्य स्थलांतिरत कामगार (रोजगार व सेवाशत�चे िनयमन) अिधिनयम, 1979 अंतगर्त
आस्थापनानंा नोंदणी �माणप�. 

९. आंतरराज्य स्थलांतिरत कामगार (रोजगार व सेवाशत�चे िनयमन) अिधिनयम, 1979 अंतगर्त
नोंदणी �माणप�ातील सुधारणा. 

१०. आंतरराज्य स्थलांतिरत कामगार (रोजगार व सेवाशत�चे िनयमन) अिधिनयम, 1979 अंतगर्त
स्थलातंिरत कामगाराचं्या भत�साठी  कं�ाटदारास अनुज्ञप्ती देणे. 

११. आंतरराज्य स्थलांतिरत कामगार (रोजगार व सेवाशत�चे िनयमन) अिधिनयम, 1979 अंतगर्त
स्थलातंिरत कामगाराचं्या भत�साठी मध्यस्थी कं�ाटदारास अनुज्ञप्ती देणे. 

१२. आंतरराज्य स्थलांतिरत कामगार (रोजगार व सेवाशत�चे िनयमन) अिधिनयम, 1979 अंतगर्त
स्थलातंिरत कामगाराचं्या रोजगारासाठी कं�ाटदारास अनुज्ञप्ती देणे. 

१३. आंतरराज्य स्थलांतिरत कामगार (रोजगार व सेवाशत�चे िनयमन) अिधिनयम, 1979 अंतगर्त
स्थलातंिरत कं�ाटदारास अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण करणे. 
बाष्पके सचंालनालय ( कामगार ) ( २२ सेवा )

1. मालकी हक्काचे हस्तातंरण
2. �माणप�ाची नक्कल करणे
3. बाष्पके व िमतोपायोजाकांची नोंदणी

१. महाराष्� राज्यात िन�मत 
२. महाराष्� राज्याबाहेर िन�मत 

4. बाष्पके व िमतापायोजाकाचं्या �माणप�ाचंे नूतनीकरण
( शासन िनणर्य �.संिकणर्-2017/�.�.66/कामगार-9, िदनाकं 20 जून, 2017 )

5. बाष्पके िनम�त्यानंा मान्यता

6. बाष्पके िनम�त्याचं्या मान्यतेचे नूतनीकरण

7. बाष्पके / िमतीपयोजके उभारणीची मान्यता

8. बाष्पके / िमतीपयोजके उभारणीच्या मान्यतेचे  नुतनीकरण

9. िमतीपयोजके िनम�त्यानंा मान्यता

10. िमतीपयोजके  िनम�त्याचं्या मान्यतेचे नुतनीकरण

11. �ेशर व्हेसल िनम�त्यानंा मान्यता

12. �ेशर व्हेसल िनम�त्याचं्या मान्यतेचे  नुतनीकरण

13. �ेशर पाट्सर् िनम�त्यानंा मान्यता

14. �ेशर पाट्सर् िनम�त्याचं्या मान्यतेचे  नूतनीकरण

15. िहट एक्सचेंजर िनम�त्यानंा मान्यता

16. िहट एक्सचेंजर िनम�त्याचं्या मान्यतेचे नूतनीकरण

17. स्मॉल इंडस्�ीअल बाष्पके िनम�त्यानंा मान्यता

18. स्मॉल इंडस्�ीअल बाष्पके िनम�त्याचं्या मान्यतेचे  नुतनीकरण

१९. बाष्पके व िमतीपयोजके दु�स्तीकारानंा मान्यता
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२०. बाष्पके व िमतीपयोजके दु�स्तीकाराचं्या मान्यतेचे नुतनीकरण
२१. पाईप फॅि�केटर म्हणनू मान्यता
२२. पाईप फॅि�केटर म्हणनू मान्यतेचे नुतनीकरण

उज� ( १४ सेवा )
( अिधसूचना �.मुिविन-२०१७/�.�.२५४/ऊज�-५, िद.१२ िडसेंबर, २०१८ ) 

1. िव�तु अिधिनयम, २००३ (२००३ चा ३६) अन्वये तयार करण्यात आलेले कें ि�य िव�तु �ािधकार
(िव�तु पुरवठा व सुरक्षा संबंिधत उपाययोजना) िविनयम, २०१० मधील िविनयम �.३२ नुसार 
जिन� माडंणीचे नकाशे मंजूर करणे (�टुी नसल्यास अथवा �टुीच्या पूतर्तेनंतर) 

2. िव�तु अिधिनयम, २००३ (२००३ चा ३६) अन्वये तयार करण्यात आलेले कें ि�य िव�तु �ािधकार
(िव�तु पुरवठा व सुरक्षा संबंिधत उपाययोजना) िविनयम, २०१० मधील िविनयम �.३२ नुसार 
जिन� माडंणीचे नकाशे मंजूर करणे व ऊज�िपत करण्यास परवानगी देणे (�टुी नसल्यास 
अथवा �टुीच्या पूतर्तेनंतर) 

3. बॉम्बे िव�तु शुल्क अिधिनयम, १९६२ अन्वये ज्या व्यक्ती वीज िन�मती क� इ�च्छतात िंकवा वीज
िन�मती करणे चालू ठेवू इ�च्छतात त्याचंी नोंदणी करणे. (�टुी नसल्यास अथवा �टुीच्या 
पूतर्तेनंतर) (जिन� संच माडंणीचे नोंदण करणे) 

4. िव�तु अिधिनयम, २००३ (२००३ चा ३६) अन्वये तयार करण्यात आलेले कें ि�य िव�तु �ािधकार
(िव�तु पुरवठा व सुरक्षा संबंिधत उपाययोजना) िविनयम, २०१० मधील िविनयम �.४३ नुसार 
उपरी तारमाग�च्या वीज संचमाडंणीचे नकाशे मंजूर करणे (�टुी नसल्यास अथवा �टुीच्या 
पूतर्तेनंतर) 

5. िव�तु अिधिनयम, २००३ (२००३ चा ३६) अन्वये तयार करण्यात आलेले कें ि�य िव�तु �ािधकार
(िव�तु पुरवठा व सुरक्षा संबंिधत उपाययोजना) िविनयम, २०१० मधील िविनयम �.४३ नुसार 
उपरी तारमाग�च्या वीज संचमाडंणीचे िनिरक्षण करणे व ऊजािपत करण्यास परवानगी देणे (�टुी 
नसल्यास अथवा �टुीच्या पूतर्तेनंतर) 

6. महाराष्� उ�ाहन अिधिनयम, १९३९ (१९३९ चा १०) अन्वये उ�ाहन उभारणीस परवानगी देणे
7. महाराष्� उ�ाहन अिधिनयम, १९३९ (१९३९ चा १०) अन्वये उ�ाहन चालू आिण िनरीक्षण

करण्याची अनुज्ञप्ती देणे 
( अिधसूचना �.मुिविन-२०१६/�.�.७०/ऊज�-५, िद.११ जुल,ै २०१६ )

8. बाधंकामासाठी िव�तु भार मंजूरी (िविहत नमुन्यातील पिरपूणर् अजर् व आवश्यक आकाराचंा भरणे
केल्यानंतर) 

9. उ�ोगासाठी िव�तु भार मंजूरी (िविहत नमुन्यातील पिरपूणर् अजर् व आवश्यक आकाराचंा भरणे
केल्यानंतर) 

10. Line Charging permission at MSETCL
11. िव�तु शुल्क माफी �करणानंा मंजूरी
12. डीजी सेट आराखडा मंजूरी
13. डीजी सेट चाजर् परवानगी िव�तु शुल्क माफी �करणानंा मंजूरी
१४. डीजी सेट नोंदणीकरण
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िव� िवभाग ( एकूण ०४ सवेा)
 ( अिधसूचना �.एमआरपीएस/एएमडी/९२८/�शा-११, िद.१५ माचर्, २०१९) 

१. महाराष्� मूल्यव�धत कर कायदा, २००२, कें ि�य िव�ीकर कायदा, १९५६ आिण महाराष्� राज्य
व्यवसाय, व्यापार, आजीिवका व नोकऱ्या यावंरील कर कायदा, १९७५ अतगर्त ई-नोंदणी 

२. कें ि�य िव�ी कर काय�ातंगर्त ई-कें ि�य िव�ीकर वधैािनक नमुने
३. महाराष्� मूल्यव�धत कर कायदा, २००२, कें ि�य िव�ीकर कायदा, १९५६ आिण महाराष्� राज्य

व्यवसाय, व्यापार, आजीिवका व नोकऱ्या यावंरील कर कायदा, १९७५ अंतगर्त ई-िववरणे 
४. मूल्यव�धत कर कायदा, २००२, कें ि�य िव�ीकर कायदा, १९५६ आिण महाराष्� राज्य व्यवसाय,

व्यापार, आजीिवका व नोकऱ्या यावंरील कर कायदा, १९७५ अंतगर्त ई-करभरणा 
जलसंपदा िवभाग ( एकूण 10 सेवा )
( शासन िनणर्य �.संकीणर्-2015/�.�. 480/िंसव्य (कामे), िदनाकं 15 जुल,ै 2015) 

1. पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजूरी देणे.
2. पाणी वापर संस्थेस पाणीप�ी थकबाकी दाखला देणे.
3. िबगर िंसचनाची पाणीप�ी थकबाकी दाखला देणे.
4. पाणीप�ी देयक त�ार िनवारण करणे
5. लाभक्ष�ेाचा दाखला देणे.
6. �ामपंचायत, िजल्हा पिरषद, नगरपंचायत, कटक मंडळे (Cantonment Board) यानंा घरगुती

पाणी वापर परवाना देणे. 
7. महानगरपािलका, खाजगी िवकासक, िवशेष नगर िवकासक, �कल्प यानंा घरगुती/ औ�ोिगक

पाणी वापर परवाना देणे. 
8. औ�ोिगक �योजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे.
9. नदी व जलाशय पासून अंतराचा दाखला देणे.

10. उपसा िंसचन परवानगी देणे.
सहकार,पणन व वस्तर्ो�ोग िवभाग ( एकूण ०९ सेवा )
सहकार उप िवभाग ( ०५ सेवा )
( शासन िनणर्य �.संकीणर्-2014/�.�.118/6-स, िदनाकं 18 सप्टेंबर, 2015) 

1. सहकारी संस्थाचंी नोंदणी करणे
2. सहकारी संस्थाचंी उपिवधी दु�स्ती करणे
3. सावकारी व्यवसायासाठी परवाना देणे
4. सावकारी व्यवसायासाठी परवाना नुतनीकरण देणे
5. सहकारी गृहिनम�ण संस्थाचं ेमानीव अिभहस्तातंरण

रेशीम उप िवभाग ( ०४ सेवा )
( शासन िनणर्य �.संकीणर्-२०१९/�.�.८०/रेशीम कक्ष, िदनाकं ०५ िडसेंबर, २०१९.) 

६. रेशीम शेतकऱ्याचंी नोंदणी करणे
७. चॉकी सेंटर धारकाचंी नोंदणी करणे
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८. िरलसर्ची नोंदणी करणे
९. रेशीम शेतकरी/लाभाथ� यानंा तािं�क सेवा उपलब्ध क�न देणे.

पाणी, पुरवठा  व स्वच्छता िवभाग ( एकूण ०४ सेवा )
( अिधसूचना �.मजी�ा/सस/ताशंा-१/२०१५/आ.१, िदनाकं २९ सप्टेंबर, 2015) 
महाराष्� जीवन �ािधकरण ( ०2 सेवा )

1. महाराष्� जीवन �ािधकरणामाफर् त चालिवण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा कें �ाअंतगर्त
�ाहकानंा नळ जोडणी देणे 

2. पाणी बीलासंबधी त�ारीचे िनवारण करणे
भजूल सव�क्षण आिण िवकास यं�णा  ( ०2 सेवा )

३. िंवधन िविहर /िवहीर स्थळ सव�क्षण (भजूलीय आिण भमूौितक)
४. पाणी नमुन्याचंे रासायिनक व जैिवक पृथ:करण

सावर्जिनक आरोग्य िवभाग ( एकूण ०६ सेवा )
( अिधसूचना. �.संकीणर्-201७/�.�.६६/सम 2, िदनाकं ४ जानेवारी, 201८. ) 

1. जननी सुरक्षा योजना
2. जननी िशशु सुरक्षा योजना
3. शु�ृषागृह नोंदणी (महाराष्� निस�ग होम ॲक्ट-१९४९ कलम ३)
४. १) जनुकीय समुपदेशन कें � २) जनुकीय �योगशाळ ३) जनुकीय दवाखाना ४) अल्�ासाउंड

दवाखाना व इमेिंजग सेंटर या सेवाचंी िप.सी.पी.एन.डी.टी. ॲक्ट १९९४, कलम १८ अंतगर्त 
नोंदणी 

५. मानवी अवयव �त्यारोपन कायदा १९९४, खंड १५ अंतगर्त �ग्णालयाची नोंदणी/पुननोंदणी
६. महात्मा ज्योितबा फुले जन आरोग्य योजना, अंतगर्त उपचारासंाठी १) नोंदणी २) ई-ि�ऑथो

राझेशन ३) आपत्कालीन पिर�स्थतीतील उपचारासाठी दूरध्वनी�ारे नोंदणी 
सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य िवभाग ( एकूण १२ सेवा )
( शासन िनणर्य �.संकीणर्-2015/�.�.53/समन्वय, िदनाकं 24 नोव्हेंबर, 2015)  

1. शासकीय वसितगृह �वशे
अ) मॅि�क पूवर्  वसितगृह �वशे
ब) उच्च माध्यिमक वसितगृह �वशे
क) व्यवसाियक  वसितगृह �वशे
ड) अव्यवसाियक  वसितगृह �वशे

2. िनवासी शाळा �वशे
3. परदेशी िशष्यवृ�ी
4. देशातंगर्त िशष्यवृ�ी
5. ज्येष्ठ नागिरकानंा ओळखप� देणे
6. संजय गाधंी िनराधार योजना/�ावणबाळ पेन्शन योजनेंतगर्त �ाप्त अज�वर िनणर्य घेणे
7. जात �माणप� पडताळणी सिमती
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8. अपंगाना ओळखप� देणे
9. अपंग िव�ाथ्य�ना शासकीय/शासन मान्य अनुदािनत अपंग शाळेत/कमर्शाळेत �वशे देणे.

(शासन िनणर्य �.संकीणर्-201६/�.�.६८/समन्वय, िदनाकं 2८ सप्टेंबर, 201६)
१०. अपंगाचं्या अनुदािनत िवशेष शाळा/ कमर्शाळा / मितमंद बालगृहे / तसेच अपगं क्ष�ेात कायर्

करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोंदणी �माणप�ाचे नुतनीकरण करणे. 

(शासन िनणर्य �.संकीणर्-201७/�.�.१४४/समन्वय, िदनाकं 2३ ऑगस्ट, 201८)

११. अपंगाचं्या अनुदािनत शाळा / कमर्शाळेतील िरक्त पदे भरण्याकरीता स्वयंसेवी संस्थानंा ना-

हरकत �माणप� देणे. 

१२. अपंग व्यक्ती हक्क अिधिनयम, २०१६ च्या कलम ४९ मधील तरतूदी�माणे अपंग क्ष�ेात पुनवर्सन

िवषयक कायर् करण्यासाठी संस्थानंा नोंदणी �माणप� देणे. 

आिदवासी िवकास िवभाग ( एकूण ०2 सेवा )

( अिधसूचना �.आिविव-2015/�.�.3/का-16, िदनाकं 31 िडसेंबर, 2015) 

१. आिदवासी मुलामुंलींकरीता शासकीय वसितगृहात मोफत �वशे देणे.

2. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेंतगर्त उच्च िशक्षण घेण्याऱ्या शासकीय वस्तीगहृांमध्ये �वेश न 
िमळालेल्या अनसुिूचत जमातीतील िव�ाथ्य�ना अन्न, राहण्याची व्यवस्था, िनव�ह आिण शैक्षिणक 
सािहत्यासाठी आ�थक सहाय्य.
शालये िशक्षण व �ीडा िवभाग  ( एकूण १२ सेवा )

( अिधसूचना �.संकीणर्-2015/(55/15)/समन्वय कक्ष, िदनाकं 4 एि�ल, 2016.) 

1. माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळा �माणप� परीक्षा ि�तीय गुणप�क व �माणप�े

2. माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळा �माणप� पिरक्षा �ो�व्हजनल �माणप�

3. माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळा �माणप� पिरक्षा गुणपडताळणी

४. माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळा �माणप� पिरक्षा िनकालानंतर उ�रपि�केची छायािंकत �त

�ाप्त करणे. 

५. खाजगी उमेदवार परीक्षसेाठी �िवष्ट होणे.

६. शासकीय वािणज्य �माणप� पिरक्षसेाठी ससं्थानंा परीक्षा पिरषदेशी संलग्नता देणे.

७. वािणज्य �माणप� परीक्षा �माणप� दु�स्ती
८. वािणज्य �माणप� परीक्षा �माणप�ाची ि�तीय �त
९. डी.एङ गुणप�क �माणप�ाची ि�तीय �त

1०. इय�ा 10वी व 12वी परीक्षसे �िवष्ठ होणाऱ्या राज्य, राष्�ीय व आंतरराष्�ीय पातळीवर सहभागी 
झालेल्या खेळाडूला, िव�ाथ्य�ना �ीडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत 

1१. अत्युच्च गुणव�ाधारक खेळाडंूना शासकीय / िनमशासकीय व इतर क्ष�ेात 5 टक्के
आरक्षणासाठी खेळाडू �माणप� पडताळणी. 

1२. िवभागाने आयोिजत केलेल्या िजल्हा, भाग व राज्य �ीडा स्पध�मध्ये �ािवण्य / सहभाग �माणप�
देण्याबाबत. 
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व�ैकीय िशक्षण व औषधी �व्ये िवभाग ( एकूण ०५ सवेा )
( अिधसूचना �.संकीणर्-0615/�.�.59/अिधिनयम, िदनाकं 27 जुल,ै 2015 ) 
व�ैकीय िशक्षण व संशोधन संचालनालय व त्याखालील शासकीय व�ैकीय महािव�ालये व
�ग्णालये याचं्यामाफर् त पा� व्यक्तींना पुरिवण्यात येणाऱ्या लोकसेवा) 

1. िवकलागंता �माणप� देणे
अ� व औषध �शासन आयुक्तालय, मंुबई याचं्यामाफर् त पा� व्यक्तींना पुरिवण्यात येणाऱ्या सेवा

2. अ� व्यवसायींची अ� सुरक्षा व मानके अिधिनयम, 2006 व त्याखालील िनयम याचं्या अनुसार
नोंदणी करणे. 

3. अ� व्यवसायींना अ� सुरक्षा व मानके अिधिनयम, 2006 व त्याखालील िनयम याचं्या अनुसार
वस्तुिनम�ण व िव�ी यासाठी अनुज्ञप्ती देणे. 

4. औषध व सौंदयर् �साधने अिधिनयम, 1940 व त्याखालील िनयम याचं्या अनुसार फुटकळ िव�ी
औषिध भाडंार यासाठी अनुज्ञप्ती देणे. 

5. औषध व सौंदयर् �साधने अिधिनयम, 1940 व त्याखालील िनयम याचं्या अनुसार घाऊक िव�ी
औषिध भाडंार यासाठी अनुज्ञप्ती देणे. 
पयर्टन व सासं्कृितक कायर् िवभाग ( एकूण २० सेवा )
( अिधसूचना �.संकीणर्-2014/�.�.216/आस्थापना, िदनाकं 4 सप्टेंबर, 2015 ) 
संचालक, पुरािभलखे संचालनालय,मंुबई ( 07 सेवा )

1. संशोधकानंा व नागिरकानंा संचालनालयामध्ये जतन केलेल्या ऐितहािसक मह�वाच्या
अिभलेखाची मािहती देणे तसेच देशी व िवदेशी संशोधकानंा संशोधनासाठी परवानगी देणे 

2. संशोधनासाठी  जतन केलेले  अिभलेख पुरिवणे
3. स्कॅन केलेल्या अिभलेखाचंी सीडी पुरिवणे
4. जतन केलेल्या  अिभलेखाची झेरॉक्स �त पुरिवणे.
5. जतन केलेल्या ऐितहािसक मह�वाच्या अिभलेखाच्या  �मािणत �ती पुरिवणे
6. संशोधकानंा व नागिरकानंा संचालनालयाच्या िविवध कायर्�माचंी मािहती पुरिवणे
7. संशोधकानंा व नागिरकानंा संचालनालयाच्या कामकाज प�तीब�ल मािहती देणे.

पु.ल.देशपाडें महाराष्� कला अकादमी, �भादेवी,मंुबई.( 02 सेवा )
8. सामािजक व सासं्कृितक कायर्�म/उप�मासंाठी कायर्�माचंी रिंव� नाटय मंिदर

(ऑिडटेिरयम)/िमनी (ऑिडटेिरयम)/तालीम दालनाचे आरक्षण 
9. ऑिडटेिरयम व तालीम दालने आरक्षणाकिरता घेतलेल्या अनामत रकमेचा परतावा

रंगभमूी �योग िनरीक्षण मंडळ, मंुबई ( 02 सेवा )
10. ऑक� स्�ा, तमाशा, मेळा, नाटक आयोिजत करण्यासाठी �माणप� देणे तसेच सावर्जिनक

िठकाणी होणाऱ्या एक िदवसाच्या कायर्�मानंा ना-हरकत �माणप� देणे 
11. सवर् भाषेतील �ायोिगक/व्यवसाियक नाटय संिहतांना �माणप� देणे

सासं्कृितक कायर् सचंालनालय, मंुबई ( 03 सेवा )
12. कलाकार �माणप�:-महाराष्� गृहिनम�ण महामंडळाकडून कलाकारासंाठी राखीव असलेल्या 

को�ातून सदिनका मंजूर झालेल्या पा� कलाकारानंा “कलाकार �माणप�” देणे. 
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13. वृ� कलावतं मानधन:- 50 वष� वय असलेल्या व अटीशत�नुसार पा� मान्यवर वृ� सािह�त्यक व

कलाकार यानंा मानधन देणे 

14. रेल्व ेसवलत:- परराज्यात कला सादर करण्यासाठी पाचारण केलेल्या व अटीशतींनुसार पा�

कलापथकानंा रेल्व ेभाडे रकमेत सवलत िमळण्यासाठी �माणप� देणे  

दशर्िनका िवभाग, फोटर्, मंुबई ( o1 सेवा )

15. गॅझेिटयर िवभागातफ�   �कािशत करण्यात आलेल्या गॅझेिटयर �ंथाचे ई-बुक (सीडी) उपलब्ध

करणे 

महाराष्� पयर्टन िवकास महामंडळ, मंुबई.( 05 सेवा )

(शासन िनणर्य �.टीडीएस-2015/03/�.�.242/पयर्टन, िदनाकं 21 माचर्, 2016) 

16. िनवास व न्याहारी योजनेंतगर्त नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे.

17. महा�मण  योजनेंतगर्त नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे.

18. पयर्टक घटकानंा तात्पुरते नोंदणी �माणप� देणे.

19. पयर्टक घटकानंा अंितम �माणप� देणे.

20. पयर्टक घटकानंा मु�ाकं शुल्कात सवलत िमळण्याकरीता ना-हरकत �माणप� देणे.

उच्च व तं�िशक्षण िवभाग ( एकूण 10 सेवा )

( अिधसूचना �.संकीणर्-2014/�.�.67-14/आस्था-2, िदनाकं 18 जानेवारी, 2016.) 

1. परीक्षते िमळालेल्या गुणाचंी पुनर्मोजणी करणे (िव�ापीठे)

2. दुय्यम गुणपि�का / तात्पुरती गुणपि�का (िव�ापीठे)

3. दुय्यम पदवी �माणप� वाटप (िव�ापीठे)

4. कागदप�े तपासणी (िव�ापीठे)

5. माय�ेशन इिलिजिबलीटी �माणप� (िव�ापीठे)

6. सीईटी परीक्षचेे गुणप�क (तं� िशक्षण संचालनालय)

7. दुय्यम गुणप�क (तं� िशक्षण संचालनालय)

8. दुय्यम गुणपि�का / �माणप� (म.तं.िश.मं)

9. �ान्सस्�ीप्ट (म.तं.िश.मं)

10. माय�ेशन �माणप� (म.तं.िश.मं)

पय�वरण िवभाग  ( एकूण ०7 सेवा )

( शासन िनणर्य, �.मलोहअ-2015/�.�.243/आस्थापना, िदनाकं 18 जानेवारी, 2016.) 

1. उ�ोग उभारणीसाठी संमतीप�

2. उ�ोग सु� करण्यासाठी समंतीप�

3. उ�ोग उभारणीसाठी संमतीप� (�पये 10 कोटीपय�त)

4. उ�ोग सु� करण्यासाठी संमतीप� (�पये 10 कोटी पय�त)

5. घनकचरा व्यवस्थापन िनयम 2016 अंतगर्त �ािधकारप�
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6 बाधंकाम आिण िवनाश व्यवस्थापन िनयम 2016 अंतगर्त �ािधकारप�
7. बॅटरी,कचरा (व्यवस्थापन आिण हाताळणी) िनयम 2001 अंतगर्त नोंदणी

सावर्जिनक बाधंकाम ( एकूण ०२ सेवा )
(अिधसूचना �. सी.ओ.एम. 2015 / �. �. 24 / संगणक कक्ष), िदनाकं ०८ माचर्, 201९.) 

१. रस्ता ओलाडूंन जाणाऱ्या वािहन्यासंाठी ना हरकत �माणप�
२. उ�ोग घटकासंाठी मुलभतू सुिवधा जस ेवीज, पाणी जोडणी, पुरिवण्यासाठी रस्ता खोदणे, मुख्य

रस्त्यानंा जोड रस्ते इत्यािदकिरता ना-हरकत �माणप� 
सामान्य �शासन िवभाग ( एकूण ०५ सेवा )
( महाराष्� लोकसेवा आयोग अिधसूचना िद.१६ िडसेंबर, २०१६.) 

१. उमेदवारानंा �ोफाईलमध्ये �वशे�माणप�े उपलब्ध क�न देणे.
२. स्पध� परीक्षाचंे वा�षक अंदािजत वळेाप�क जाहीर करणे.
३. स्पध� परीक्षचे्या वळेाप�काचंी स�:�स्थती जाहीर करणे.
४. पदे िवज्ञािपत करणे.
५. शासनास िशफारस प�े पाठिवणे.

िनयोजन िवभाग ( एकूण ०२ सेवा )
(अिधसूचना �.रोहयो-२०१७/�.�.१०६/रोहयो-१२, िद.०७ जून, २०१८ ) 

१. मजुराची नोंदणी क�न जॉब काडर् देणे
२. मजुरानंा काम देणे

इतर मागास बहुजन कल्याण िवभाग ( एकूण ०1 सेवा )
( शासन िनणर्य �.संकीणर्-2021/�.�.41/आरटीएस,िद.13 िडसेंबर,2021) 

1. परदेशी िशष्यवृ�ी

156



  पिरिशष्ट - ‘ड’
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िवभागामाफर् त अिधसिूचत केलेल्या तथािप आपले सरकार पोटर्लवर ऑनलाईन स्व�पात 
उपलब्ध नसलेल्या सेवांची यादी 

अ.�. िवभाग ऑफलाईन सेवा 
1 गहृ िवभाग 

33 गहृ 9 
गहृ (राज्य उत्पादन शलु्क)      24 

2 महसलू व वन िवभाग 

5 
भिूम अिभलेख  1 
नोंदणी व म�ुांक शलु्क  1 
वने    3 

3 कृिष,पशसंुवधर्न,दगु्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
12 कृिष  1 

पदमु   11 
4 नगर िवकास 10 
5 िवधी व न्याय 1 
6 मदृ व जलसंधारण 8 
7 अन्न, नागरी परुवठा 4 
8 गहृिनम�ण 1 
9 उ�ोग, ऊज� व कामगार 

उ�ोग   9 
16 उज�   7 

10 िव� 03 
11 सहकार, पणन व वस्�ो�ोग 04 
12 पाणी परुवठा व स्वच्छता 02 
13 सावर्जिनक आरोग्य िवभाग 06 
14 सामािजक न्याय 04 
15 वै�कीय िशक्षण व औषधी �व्ये 04 
16 इतर मागास व बहूजन कल्याण िवभाग 01 
17 आिदवासी िवकास िवभाग 01 
18 पय�वरण िवभाग 03 
19 सामान्य �शासन िवभाग 05 
20 िनयोजन िवभाग 01 

एकूण 124 
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िवभागामाफर् त अिधसिूचत केलेल्या तथािप आपले सरकार पोटर्लवर ऑनलाईन 
स्व�पात  उपलब्ध नसलेल्या सेवांची यादी 

अ.�. िवभाग व सेवांची नांवे 

गहृ िवभाग (एकूण सेवा - 33) 

गहृ (एकूण सेवा-9) 

1 त�ारदारास �थम खबरी अहवालाची (एफ.आय.आर.) �त परुिवणे 

2 ितबेटीयन नागिरकांना भारत देशात परत येण्यासाठी ना-हरकत �माणप� 

3 महाराष्� िच�पटगहेृ (िविनयमन) िनयम, 1966 िनयम-6 (िसनेमागहृ स्थानिन�श्चती) 

4 महाराष्� िच�पटगहेृ (िविनयमन) िनयम, 1966 िनयम-101 (िसनेमागहृ परवाना) 

5 महाराष्� िच�पटगहेृ (िविनयमन) िनयम, 1966 िनयम-105 (िच�पटगहृ परवाना नतुनीकरण) 

6 िच�ीकरण परवाना 

7 महाराष्� पोलीस अिधिनयम, 1951 कलम 33 (1) (ब) (एक) आिण (1) (बक) (एक) मधील तरतदूीनसुार 
सावर्जिनक मनोरंजनाच्या जागांकिरता (िसनेमा व्यितिरक्त) आिण तमाशा व मेळ्यासह सावर्जिनक व मनोरंजन 
कायर्�मांना परवाना देणे व त्यावर िनयं�ण ठेवणे. 

8 महाराष्� पोलीस अिधिनयम, 1951 कलम 33 (1) (ब) (एक) आिण (1) (बक) (एक) मधील तरतदूीनसुार 
सावर्जिनक मनोरंजनाच्या जागांकिरता (िसनेमा व्यितिरक्त) आिण तमाशा व मेळ्यासह सावर्जिनक व मनोरंजन 
कायर्�मांना देण्यात आलेल्या परवान्यांचे नतुनीकरण करणे. 

9 िसनेमेटॉ�ाफ अिधिनयम, 1952 कलम 10, 11 आिण 12 मधील तरतदूीनसुार चलिच�े िंकवा िच�मािलका 
दाखिवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोणत्याही उपकरणसंचाच्या सहाय्याने चलिच�पट �द�शत करावयाच्या 
जागांना परवाना देणे. 

राज्य उत्पादन शलु्क (एकूण सेवा-24) 

1 बीआरएल (माय�ो�वुरी) इरादाप� व मंजरूी 
महाराष्� िबअर व वाईन िनिमत� िनयम 1966 अतंगर्त रेस्टॉरंटमध्ये िबअर िन�मतीकिरता अनजु्ञप्ती 

2 बीआरएल (वायनरी) इरादाप� व मंजरूी 
महाराष्� िबअर व वाईन िन�मती िनयम 1966 अतंगर्त रेस्टॉरंटमध्ये वाईन िन�मतीकिरता अनजु्ञप्ती 

3 सीएल/एफएल/िटओडी-3 मंजरू करणे 
मुंबई िवदेशी म� िनयम 1953 अंतगर्त एफएल-2अनजु्ञप्ती धारण करणाऱ्या व्यक्तीस महाराष्� देशी दा� िनयम 
1973 अतंगर्त देशी म�ाची सीलबंद बाटल्यांचे िकरकोळ िव�ी करण्याकिरताची अनजु्ञप्ती 

4 उपरोक्त अ.�. 1 ते 20 वर नमदू अनजु्ञप्तींचे तसेच एफएल-2 व सीएल-3 अनजु्ञप्तींचे नतुनीकरण 

5 फॉमर् “ के “ नोंदणी �माणप� मंजरूी 
महाराष्� िवदेशी म� (आयात व िनय�त) िनयम, १९६३ अतंगर्त महाराष्� राज्या व्यितिरक्त इतर राज्यातील 
भारतीय बनावटीचे िवदेशी म�/िबअर/वाईन उत्पादकांना त्यांच्या �नॅ्डची महाराष्�ात िव�ी करण्याकिरता 

6 राज्यातील म�िनम�णींचे �नॅ्ड -लेबल्स मंजरूी 

7 “एल” फामर् अंतगर्त परदेशातील आयात म�ाचे �नॅ्ड लेबल मंजरूी 
महाराष्� िवदेशी म� (आयो व िनय�त) िनयम, 1963 अतंगर्त 

8 “के” फामर् अंतगर्त परराज्यातील आयात म�ाचे �नॅ्ड लेबल मंजरूी 
महाराष्� िवदेशी म� (आयात व िनय�त) िनयम, 1963 अतंगर्त 

9 अनजु्ञप्तीचे नतुनीकरण 
फामर्-I, िडएस-1 
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10 पीएलएल अनजु्ञप्तीचे नतुनीकरण 
महाराष्� म�ाकर्  आसवन व पेय म� िन�मती िनयम 1966 

  11 बीआरएल (�वु्हरी) अनपु्तीचे नतुनीकरण 
महाराष्� िबअर आिण वाईन िन�मती िनयम, 1966 

12 सीएल-1 अनजु्ञप्तीचे नतुनीकरण 
महाराष्� देशी दा� िनयम, 1973 

13 सीएल-3अनजु्ञप्तींचे स्थलांतर 
(मुंबई शहर व मुंबई उपनगर िजल्हे वगळून) महाराष्� देशी म� िनयम 1973 अंतगर्त 

  14 एफएल-2अनजु्ञप्तींचे स्थलांतर 
(मुंबई शहर व मुंबई उपनगर िजल्हे वगळून) मुंबई िवदेशी म�िनयम 1953 अतंगर्त 

15 सीएल-3/एफएल-2 अनजु्ञप्तीचे एका नावाव�न दसुऱ्या नावावर वगर्/हस्तांतरण करणे 

16 सीएल-3/एफएल-2 अनजु्ञप्तींमध्ये भागीदार घेणे/वगळणे   

17 वाहतूक पास मंजरूी 
फामर् II (बंिधत म�ाकर्  वाहतकू) मुंबई शधु्द म�ाकर्  (बंिधत वाहतकू) िनयम, 1951 

18 वाहतूक पास मंजरूी 
फामर् PL-XI (िवदेशी म� वाहतूक) महाराष्� म�ाकर्  आसवन व पेय म� िन�मती िनयम, 1966 

19 वाहतूक पास मंजरूी 
फामर् BR-IX (िबअर वाहतूक) महाराष्� िबयर आिण वाईन िन�मती िनयम, 1966 

20 वाहतूक पास मंजरूी 
फामर् CL-VI (देशी म� िन�मतीसाठी म�ाकर्  वाहतूक) महाराष्� देशी म� िनयम, 1973 

21 वाहतूक पास मंजरूी 
फामर् CL-XIV (देशी म� वाहतूक) महाराष्� देशी म� िनयम, 1973 

22 आयात परवाना मंजरूी Form B 
(द� शलु्क आयात िवदेशी म�ाचा आयात परवाना) महाराष्� िवदेशी म� (आायत व िनय�त ) िनयम 1963   

23 िनय�त परवाना मंजरूी Form B 
(परदेशातील िनय�तीकिरता) (भारतीय  बनावटीच्या िवदेशी म�ाच्या बंधप�ाखाली वाहतकू/ बंधप�ाखाली 
िनय�तीसाठी परवाना) महाराष्� भारतीय बनावटीचे िवदेशी म� (बंधप�ाखाली वाहतकू आिण िनय�त िनयम 
1968) 

24 िनय�त परवाना मंजरूी फॉमर् - I  
(परराज्यातील िनय�तीकिरता) महाराष्� िवदेशी म� (आयात व िनय�त) िनयम 1963 

महसलू व वन िवभाग (एकूण सेवा – 5) 

भिुम अिभलेख (एकूण सेवा-1) 

1 द�ुस्तीसह अ�यावत नकाशा तयार करणेबाबत (पोटिहस्सा, सािमलीकरण, भसंूपादन,  रस्ता सेट बकॅ 
इत्यािदमळेु नकाशात होणारे बदल) सक्षम �ािधकाऱ्यांने मंजरूीचे अंितम आदेश िदल्यानंतर. 

नोंदणी व म�ुांक शलु्क (एकूण सेवा-1) 

1 दस्ताचे अिभिनणर्य करणे 
�कार-1 - म�ुांक िजल्हािधकारी यांचेकडे थेट दाखल अजर् (कागदप�ांची पतूर्ता झालेपासनू) (मुंबई शहर व 
उपनगर िजल्�ांकिरता) 
�कार-2- सह िजल्हा िनबंधक तथा म�ुांक िजल्हािधकारी यांचेकडे थेट दाखल अजर् (मुंबई शहर व उपनगर 
िजल्�ांव्यितिरक्त) 
�कार-3- मै�ी कक्षाकडून �ाप्त (कागदप�ांची पतूर्ता झाल्यापासनू) (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर  
िजल्�ांकिरता) 
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�कार-4- मै�ी कक्षाकडून �ाप्त (कागदप�ांची पतूर्ता झाल्यापासनू) (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर 
िजल्�ांव्यितिरक्त) 

वने (एकूण सेवा-3) 

1 महाराष्� वन िनयम 2014 मधील तरतदूीस अनसु�न पा� व्यक्तींना वाहतकू परवाना जारी करणे. 

2 वने�र जिमनी बाबतचा दाखला िमळिवण्या किरता अजर् 

3 वनह�ीपासनू अंतरचा दाखला िमळिवण्याकिरता अजर् 

कृिष,पशसंुवधर्न,दगु्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय िवभाग (एकूण सेवा-12) 

कृिष (एकूण सेवा-1) 

1 कृिष यांि�कीकरण  

पदमु (एकूण सेवा-11) 

1 वंध्यत्व िनवारण िशबीराचे आयोजन 

2 खच्चीकरण िशबीराचे आयोजन 

3 गभर्धारणा तपासणी िशबीराचे आयोजन 

4 गोिचड गोमाशा िनमुर्लन िशबीराचे आयोजन 

5 जंतनाशक औषधोपचार िशबीराचे आयोजन 

6 सांस�गक गभर्पात (�सेुलोसीस) रोग�ितबंधक लसीकरण 

7 कोंब�ांमधील सालमोनेलोिसस रोग तपासणी 

8 पेट शॉप लायसन्स 

9 डॉग ि�डर लायसन्स 

10 वाहतकु �माणप� (Transport certificate) 

   11 जनावरांची �ुबर क्यलुोसीस (टी.बी.), जोन्स िडसीज (जे.डी.) व सांस�गक गभर्पात (�सेुलोसीस) रोगांसाठी 
तपासणी 

नगरिवकास िवभाग (एकूण सेवा-10) 

1 अंितम अ�ग्नशमन यं�णा मंजरूी 

2 जन्म �माणप� देणे  

3 मतृ्य ु�माणप� देणे 

4 िववाह नोंदणी �माणप� देणे 

5 झोन दाखला देणे 

6 भाग नकाशा देणे 

7 बांधकाम परवाना देणे 

8 जात �माणप� 

9 भोगवटा �माणप� देणे 

10 नवीन िसनेमा िच�ीकरण व परवाना नतुनीकरण 

िवधी व न्याय िवभाग (एकूण सेवा-1) 

1 संस्था नोंदणी अिधिनयम 1860 च्या कलम-3 अनसुार संस्था नोंदणी करण्याकरीता शासनास अजर् सादर करणे. 
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मदृ व जलसंधारण िवभाग (एकूण सेवा-8) 

1 पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजरूी देणे. 

2 पाणी वापर संस्थेस पाणीप�ी थकबाकी दाखला देणे. 

3 िबगर िंसचन पाणी प�ी थकबाकी दाखला देणे. 

4 पाणीप�ी देयक त�ार िनवारण करणे. 

5 लाभके्ष�ाचा दाखला देणे. 

6 �ामपंचायत, िजल्हा पिरषद, नगरपिरषद, नगर पंचायत, कटक मंडळे (Cantonment Board) यांना घरगतुी 
पाणी वापर परवाना 

7 महानगरपािलका, खाजगी िवकासक, िवशेष नगर िवकास �कल्प यांना घ�गतुी/औ�ोिगक पाणी वापर परवाना 
देणे 

8 औ�ोिगेक �योजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे. 

अन्न नागरी परुवठा व �ाहक संरक्षण िवभाग (एकूण सेवा-4) 

1 नवीन रास्तभाव दकुानाची मंजरूी 

2 रास्तभाव दकुानाच्या परवान्याचे नतुनीकरण 

3 िकरकोळ रॉकेल िव�ी परवाने 

4 िकरकोळ रॉकेल िव�ी परवान्याचे नतुनीकरण 

गहृिनम�ण िवभाग (महाराष्� गहृिनम�ण व के्ष�िवकास �ािधकरण) (एकूण सेवा-1) 

1 शासन िनणर्य िद.16/05/2018 नसुार सशुलु्क पनुर्वसनासाठी झोपडीधारकांनी सादर केलेल्या जोडप� 3 -अ 
िंकवा जोडप� 4-अ वर िनणर्य घेणे. 

उ�ोग,उज� व कामगार िवभाग (एकूण सेवा-16) 

उ�ोग (एकूण सेवा-9) 

1 ऑनलाईन िनिवदा �काशन आिण सादिरकरण 

2 करार/वकर्  ऑडर्र/लेटर ऑफ इस्टेट यातील लाग ूआहे ते देय करणे 

3 बयाणा रक्कमेचा भरणा/परतावा/जप्ती यातील जे लाग ूअसेल ते 

4 सामिूहक �ोत्साहन योजना 2019अंतगर्त म�ुांक शलु्क सवलत 

5 सामिूहक �ोत्साहन योजना 2019 अंतगर्त पा�ता �माणप� देणे 

6 सामिूहक �ोत्साहन योजना 2019 अंतगर्त औ�ोिगक �ोत्साहन अनदुान 

7 अनदुान वाटपाची पध्दती 

8 गुंतवणकुदारांची महाराष्�ातील उ�ोगांच्या पिरस्थतीबाबत उप�स्थत केलेल्या �श्नांना/सरकारकडून �दान 
केलेल्या व्यवसाय सेवा/िविशष्ट �श्न अज�बाबतच्या �श्नांना �ितसाद देणे. 

    9 सरकारकडून व्यवसाय सेवा िमळिवण्यासाठी ऑनलाईन �ाप्त झालेल्या अज�वरील �टुी गुंतवणकूदारास 
कळिवणे. 

उज� (एकूण सेवा-7) 

1 बॉम्बे िव�तु शलु्क अिधिनयम, 1962 अन्वये ज्या व्यक्ती वीज िन�मती क� इ�च्छतात िंकवा वीज िन�मती करणे 
चाल ू ठेवू इ�च्छतात त्यांची नोंदणी करणे. (�टुी नसल्यास अथवा �टुीच्या पतूर्तेनंतर) (जिन� संच मांडणीचे 
नोंदण करणे) 

  2 िव�तु अिधिनयम, 2003 (2003 चा 36) अन्वये तयार करण्यात आलेले कें ि�य िव�तु �ािधकार (िव�तु 
परुवठा व सरुक्षा संबंिधत उपाययोजना) िविनयम, 2010 मधील िविनयम �.43 नसुार उपरी तारमाग�च्या वीज 
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संचमांडणीचे नकाशे मंजरू करणे (�टुी नसल्यास अथवा �टुीच्या पतूर्तेनंतर) 

3 िव�तु अिधिनयम, 2003 (2003 चा 36) अन्वये तयार करण्यात आलेले कें ि�य िव�तु �ािधकार (िव�तु 
परुवठा व सरुक्षा संबंिधत उपाययोजना) िविनयम, 2010 मधील िविनयम �.43 नसुार उपरी तारमाग�च्या वीज 
संचमांडणीचे िनिरक्षण करणे व ऊजािपत करण्यास परवानगी देणे (�टुी नसल्यास अथवा �टुीच्या पतूर्तेनंतर) 

4 बांधकामासाठी िव�तु भार मंजरूी (िविहत नमनु्यातील पिरपणूर् अजर् व आवश्यक आकारांचा भरणे केल्यानंतर) 

5 उ�ोगासाठी िव�तु भार मंजरूी (िविहत नमनु्यातील पिरपणूर् अजर् व आवश्यक आकारांचा भरणे केल्यानंतर) 

6 Line Charging permission at MSETCL  

7 िव�तु शलु्क माफी �करणांना मंजरूी 

िव� िवभाग (एकूण सेवा-3) 

1 महाराष्� मलू्यव�धत कर कायदा, 2002, कें ि�य िव�ीकर कायदा, 1956 आिण महाराष्� राज्य व्यवसाय, 
व्यापार, आजीिवका व नोकऱ्या यांवरील कर कायदा, 1975 अतगर्त ई-नोंदणी 

2 कें ि�य िव�ी कर काय�ांतगर्त ई-कें ि�य िव�ीकर वैधािनक नमनेु 

3 महाराष्� मलू्यव�धत कर कायदा, 2002, कें ि�य िव�ीकर कायदा, 1956 आिण महाराष्� राज्य व्यवसाय, 
व्यापार, आजीिवका व नोकऱ्या यांवरील कर कायदा, 1975 अंतगर्त ई-िववरणे 

सहकार,पणन व वस्�ो�ोग िवभाग (रेशीम उप िवभाग) (एकूण सेवा-4) 

1 रेशीम शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे 

2 चॉकी सेंटर धारकांची नोंदणी करणे 

3 िरलसर्ची नोंदणी करणे 

4 रेशीम शेतकरी/लाभाथ� यांना तांि�क सेवा उपलब्ध क�न देणे. 

पाणी, परुवठा  व स्वच्छता िवभाग (भजूल सव�क्षण आिण िवकास यं�णा) (एकूण सेवा-2) 

1 िंवधन िविहर /िवहीर स्थळ सव�क्षण (भजूलीय आिण भमूौितक) 

   2 पाणी नमनु्यांचे रासायिनक व जैिवक पथृ:करण 

सावर्जिनक आरोग्य िवभाग (एकूण सेवा-6) 

1 जननी सरुक्षा योजना 

   2 जननी िशश ुसरुक्षा योजना 

3 श�ृुषागहृ नोंदणी (महाराष्� निस�ग होम ॲक्ट-१९४९ कलम ३) 

4 1) जनकुीय समपुदेशन कें � 2) जनकुीय �योगशाळ 3) जनकुीय दवाखाना 4) अल्�ासाउंड दवाखाना व 
इमेिंजग सेंटर या सेवांची िप.सी.पी.एन.डी.टी. ॲक्ट 1994, कलम 18 अंतगर्त नोंदणी 

5 मानवी अवयव �त्यारोपन कायदा १९९४, खंड १५ अतंगर्त �ग्णालयाची नोंदणी/पनुनोंदणी 

6 महात्मा ज्योितबा फुले जन आरोग्य योजना, अंतगर्त उपचारांसाठी 1) नोंदणी 2) ई-ि�ऑथो राझेशन 3) 
आपत्कालीन पिर�स्थतीतील उपचारासाठी दरूध्वनी�ारे नोंदणी 

सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य िवभाग (एकूण सेवा-4) 

   1 परदेशी िशष्यव�ृी 

2 देशांतगर्त िशष्यव�ृी 

3 जात �माणप� पडताळणी सिमती 

4 अपंग व्यक्ती हक्क अिधिनयम, 2016 च्या कलम 49 मधील तरतदूी�माणे अपंग के्ष�ात पनुवर्सन िवषयक 
कायर् करण्यासाठी संस्थांना नोंदणी �माणप� देणे. 
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वै�कीय िशक्षण व औषधी �व्ये िवभाग ( अन्न व औषध �शासन आयकु्तालय, मुंबई ) 
 (एकूण सेवा-4) 

1 अन्न व्यवसायींची अन्न सरुक्षा व मानके अिधिनयम, 2006 व त्याखालील िनयम यांच्या अनसुार नोंदणी करणे. 

2 अन्न व्यवसायींना अन्न सरुक्षा व मानके अिधिनयम, 2006 व त्याखालील िनयम यांच्या अनसुार वस्तिुनम�ण व 
िव�ी यासाठी अनजु्ञप्ती देणे. 

3 औषध व सौंदयर् �साधने अिधिनयम, 1940 व त्याखालील िनयम यांच्या अनसुार फुटकळ िव�ी औषिध भांडार 
यासाठी अनजु्ञप्ती देणे. 

4 औषध व सौंदयर् �साधने अिधिनयम, 1940 व त्याखालील िनयम यांच्या अनसुार घाऊक िव�ी औषिध भांडार 
यासाठी अनजु्ञप्ती देणे. 

इतर मागासवगर्, सामािजक व शैक्षिणक मागास �वगर्, िवमकु्त जाती, भटक्या जमाती आिण िवशेष मागासवगर् 
कल्याण िवभाग (एकूण सेवा-1) 

1 परदेशी िशष्यव�ृी 

आिदवासी िवकास िवभाग (एकूण सेवा-1) 

1 पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेंतगर्त उच्च िशक्षण घेण्याऱ्या शासकीय वस्तीगहृांमध्ये �वेश न 
िमळालेल्या अनसुिूचत जमातीतील िव�ाथ्य�ना अन्न, राहण्याची व्यवस्था, िनव�ह आिण शैक्षिणक सािहत्यासाठी 
आ�थक सहाय्य. 

पय�वरण िवभाग (एकूण सेवा-3) 

1 घनकचरा व्यवस्थापन िनयम 2016 अंतगर्त �ािधकारप� 

2 बांधकाम आिण िवनाश व्यवस्थापन िनयम 2016 अंतगर्त �ािधकारप� 

3 बटॅरी,कचरा (व्यवस्थापन आिण हाताळणी) िनयम 2001 अंतगर्त नोंदणी 

सामान्य �शासन िवभाग (एकूण सेवा-5) 

1 उमेदवारांना �ोफाईलमध्ये �वेश�माणप�े उपलब्ध क�न देणे. 

2 स्पध� परीक्षांचे वा�षक अंदािजत वेळाप�क जाहीर करणे. 

3 स्पध� परीके्षच्या वेळाप�कांची स�:�स्थती जाहीर करणे. 

4 पदे िवज्ञािपत करणे. 

5 शासनास िशफारस प�े पाठिवणे. 

िनयोजन िवभाग (एकूण सेवा-1) 

1 मजरुांना काम देणे 
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