
महाराष्ट्र लोकसवेा हक्क आयोग 
 

 महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागररकाांना सेवेचा हक्क दणेारा क्ाांतीकारी कायदा म्हणजे 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधनयम, 2015.  या कायद्यान्वये राज्याच्या नागररकाांना 

पारदर्शक, गधतमान व कालबध्द सेवा धमळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आह.े  या 

कायद्याची काटेकोर अांमलबजावणी सूधनधित करण्याकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 

आयोगाची स्थापना करण्यात आली.  ददनाांक 1 माचश, 2017 रोजी राज्याचे माजी 

मुख्य सधचव,  श्री. स्वािीन क्षधिय याांची राज्याचे पधहले राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त 

म्हणून धनयुक्ती करण्यात आली.  तयाांच्या वयाची 65 वरे्ष                                    

दद. 25.01.2022 रोजी पूणश होवून ते सवेाधनवृत्त झाले नांतर राज्याचे माजी अधतरीक्त 

मुख्य धनवडणूक अधिकारी श्री. ददलीप शर्ांद ेह ेराज्य मखु्य सवेा हक्क आयकु्त (अधतररक्त 

कायशभार) म्हणून कायशरत आहते.   

 या कायद्याअांतगशत कोणतया सेवा नागररकाांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार दणे्यात 

आला आह,े ही माधहती आपण ‘आर.टी.एस. महाराष्ट्रʾ’ या मोबाईल ॲप वर ककां वा 

‘आपले सरकार’ वेब पोटशल वर पाहू र्कता.  सेवा प्रदान करताना धवलांब झाल्यास 

ककां वा सांयुधक्तक कारण नसताना सेवा नामांजूर करण्यात आली तर नागररक प्रथम, धितीय 

अपील वररष्ठ अधिकाऱयाांकड े व धतसरे आधण र्ेवटचे अपील आयोगाकड े दाखल करू 

र्कतात. 

 

आयोगाचा कायाशलयीन पत्ता :  7 वा मजला, नवीन प्रर्ासन भवन, 

      मांिालयासमोर, मादाम कामा रोड, 

      मुांबई 400 032. 
 

 

दरूध्वनी क्माांक   : 022-22022347 

 

 

इां-मले आयडी   : ccrts@maharashtra.gov.in 

 

 

आयोगाचे उप सधचव  : श्रीमती वरै्ाली चव्हाण (धनिाशर) 
 

---------------------------------------------------- 
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अ.क्. नाव धवभाग ई-मले आयडी कायाशलयीन पत्ता 

1)  श्री. अभय यावलकर 

भा. प्र. से. (से.धन.)  

राज्य लोकसवेा 

हक्क आयुक्त 

(अधतरीक्त 

कायशभार) कोकण 

 

crts.konkan @maharashtra.gov.in 
कोकण भवन (धवस्तार इमारत), 7 वा मजला, 

कक्ष क्. 725, सीबीडी बेलापूर, नवी मुांबई 400 

614. 

2)  श्री. ददलीप शर्ांद े

भा. प्र. से. (से.धन.) 

राज्य लोकसवेा 

हक्क आयुक्त पणु े

 crtspune@maharashtra.gov.in धतसरा मजला, घोलेरोड-धर्वाजीनगर क्षेधिय 

कायाशलय,  पुण े महानगरपाधलका, धर्वाजीनगर, 

पुणे 411 005. 

 

3)  श्रीमती धचिा कुलकणी 

(से.धन.) 

राज्य लोकसवेा 

हक्क आयुक्त 

नाधर्क  

mrs.chitrakulkarni@gmail.com 

 
शसांहगड र्ासकीय धवश्रामगृह, चाांडक सकशल, नाधर्क 

422 002. 

(तातपुरत ेकायाशलय) 

4)  डॉ.  दकरण जािव 

भा. पो. से. (से.धन.) 

राज्य लोकसवेा 

हक्क आयुक्त 

औरांगाबाद 

crtsaurangabad@maharashtra.gov.in मुख्य प्रर्ासकीय इमारत, मराठवाडा धवकास 

महामांडळ, औरांगाबाद. 

(तातपुरत ेकायाशलय) 

5)  डॉ. नारुकुल्ला रामबाब ु

भा. व. से. (से.धन.) 

राज्य लोकसवेा 

हक्क आयुक्त 

अमरावती 

crtsamravati@maharashtra.gov.in 

rtsamravati@gmail.com 
उध्वश विाश प्रकल्प वसाहत मागश, अमरावती कॅम्प, 

अमरावती 444 602 

6)  श्री. अभय यावलकर 

भा. प्र. से. (से.धन.) 

राज्य लोकसवेा 

हक्क आयुक्त 

नागपूर 

yyabhay@gmail.com जुन ेसेके्टरी धबशल्डांग, समाज कल्याण ऑदिस रोड, 

धसव्हील लाईन्स, नागपूर 440 001. 

(तातपुरत ेकायाशलय) 
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