
 सन 2015 चा महाराष्ट्र  अधिधनयम क्रमाांक 31  महाराष्ट्र 
राज्यात पात्र व्यक्ततना पारदर्शक,कायशक्षम व समयोधचत 
लोकसेवा देण्याकधरता आधि तदानुषांधिक बाबींकधरता 
तरतूद करण्यासाठी अधिधनयम 

 

महाराष्ट्र र्ासन 
सहकार, पिन व वस्त त्रोद्योग वोि धव ाि 

र्ासन धनिशय क्रमाांकः सांकीिश -2014/प्र.क्र.118/6-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजिुरू चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400032. 
तारीख: 18 सप्टेंबर, 2015 

वाचा -  
सन 2015 चा महाराष्ट्र  अधिधनयम क्रमाांक 31   

 

प्रस्ततावना - 
        महाराष्ट्र राज्यातील पात्र व्यततींना पारदर्शक, कायशक्षम व समयोधचत लोकसेवा देण्याकधरता तसेच 

लोकाांच्या स्तथाधनक प्रर्ासनाकडून वाढत्या अपेक्षा धवचारात घेऊन त्याांना तत्पर व दजदेार सेवा परुधवण्याच्या 
द्दष्ट्टीकोनातून सन 2015 चा महाराष्ट्र अधिधनयम क्रमाांक 31  धद. 21 ऑिस्तट 2015 रोजी लािू करण्यात आला 
आहे. या अधिधनयमातील कलम -3 मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक सावशजधनक प्राधिकरिाने अधिधनयम 
लािू झाल्यानांतर 3 मधहन्याच्या कालाविीच्या आत आधि त्यानांतर वळेोवळेी ते परुधवत असलेल्या लोकसेवा 
पदधनदेधर्त अधिकारी, प्रथम व व्व्दतीय अधपलीय अधिकारी आधि धनयत कालमयादा या अधिधनयमाखाली 
अधिसूधचत करिे आवश्यक आहे. सदरहू अधिधनयम धनिशधमत करण्यामािे सावशजधनक प्राधिकरिाने त्या परुधवत 
असलेल्या सेवा अधिधनयमाांतिशत प्रधसध्द करून त्याप्रमािे सांबांधित सेवा परुधविे आवश्यक आहे. या  धव ािाच्या 
प्रर्ासकीय अधिपत्याखालील सहकार धव ािाबाबत धवधवि सेवा सुधविाांपकैी नािरीक कें द्रबबदू मानून, 
नािरीकाांना दैनांधदन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असिा-या व ज्या लोकसेवाांचा जास्ततीत जास्तत नािरीकाांनी 
फायदा घेतला आहे व ज्या सेवा महत्वाच्या आहेत, अर्ा सेवा अधिधनयमाच्या कलम-3 नुसार अधिसूधचत 
करण्याबाबतचा प्रस्तताव र्ासनाच्या धवचारािीन होता. त्या अनुषांिाने र्ासनाने खालील प्रमािे धनियश घेतला आहे. 

र्ासन धनिशय- 
(1)          या र्ासन धनिशयाच्या पधरधर्ष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या एकूि 5 सेवा सहकार आयुतत व धनबांिक 
सहकारी सांस्तथा पिेु याांच ेकायालयामाफश त कलम-3 नुसार अधिसूधचत करियात येत आहे. 
(2)         या  र्ासन धनिशयासोबतच्या पधरधर्ष्ट्ट  “अ”मध्ये नमूद केलेल्या सेवा, धनयत कालाविी यामध्ये 
सांबांधित सहकार आयतुत व धनबांिक सहकारी सांस्तथा पिेु याांना बदल करता येिार नाही. 
(3)               या र्ासन धनिशयासोबतच्या पधरधर्ष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सेवा परुधवण्याकधरता 
आकारावयाची फी, धवहीत नमुना व आवश्यक असलेली कािदपत्रे इत्यादी बाबी सहकार आयतुत व धनबांिक 
सहकारी सांस्तथा पिेु याांनी धनधित कराव्यात. 
(4)                    परुधवण्यात येिा-या लोकसेवाांची सचूी धनयत कालमयादा,धवहीत नमुना,पदधनदेधर्त अधिकारी, 
प्रथम अधपलीय अधिकारी व व्व्दतीय अधपलीय अधिकारी याांचा तपर्ील कायालयाच्या सचूना फलकावर तसचे 
त्याांच्या सांकेतस्तथळावर बकवा पोटशलवर प्रधसध्द करण्यात यावा. तसचे सांबांधित कायालयाांची रचना धवचारात घेऊन 
पदधनदेधर्त अधिकारी, प्रथम अधपलीय अधिकारी व व्व्दतीय अधपलीय अधिकारी इत्यादींमध्ये सहकार आयतुताांना 
सुिारिा करता येईल. 
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(5)                   सहकार आयतुत व धनबांिक सहकारी सांस्तथा पिेु याांनी उपरोतत प्रमािे कलम-3 नुसार सेवा  
अधिसूधचत करिे व त्याची अांमलबजाविी करण्याबाबतची कायशवाही तात्काळ करावी. 

सदर र्ासन धनिशय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201509191452000302 असा आहे. हा आदेर् 
धडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेर्ानुसार व नावाने.  

     ( मो.का. ोये ) 
 सहसधचव, महाराष्ट्र र्ासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याांचे सधचव, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रिान सधचव, 
3. मा.मांत्री (सहकार, पिन व वस्त्रोद्योग वोि) याांचे खाजिी सधचव, 
4. मा. राज्यमांत्री (सहकार ) याांच ेखाजिी सधचव, मांत्रालय - 400 032  (5 प्रती), 
5. मा. राज्यमांत्री ( पिन) याांच ेखाजिी सधचव, मांत्रालय - 400 032  (5 प्रती), 
6. मा. राज्यमांत्री (वस्त्रोदयोि ) याांचे खाजिी सधचव, मांत्रालय - 400 032  (5 प्रती), 
7. सवश मांत्री याांचे खाजिी सधचव, मांत्रालय - 400 032,  
8. सवश राज्यमांत्री याांचे खाजिी सधचव, मांत्रालय - 400 032, 
9. मा. मुख्य सधचव, सामान्य प्रर्ासन धव ाि, मांत्रालय - 400 032, 
10. महाराष्ट्र र्ासनाच ेसवश अधतधरतत मुख्य सधचव, अपर मुख्य सधचव,प्रिान सधचव व सधचव, मांत्रालय,  

मुांबई - 32, 
11. सहकार आयतुत व धनबांिक सहकारी सांस्तथा,महाराष्ट्र राज्य,पिेु 
12. धजल्हाधिकारी, (सवश) (प्रत्येकी 5 प्रती) 
13. धव ािीय सहधनबांिक, सहकारी सांस्तथा, (सवश) (प्रत्येकी  5 प्रती) 
14. धजल्हा उपधनबांिक, सहकारी सांस्तथा, मुांबई 1/2/3/ ठािे (प्रत्येकी  5 प्रती) 
15. मुांबई महानिर प्रदेर् धवकास प्राधिकारि, बाांद्रा-कुला कॉम्पप्लेतस, मुांबई. 
16. उपधनबांिक, सहकारी सांस्तथा, मुांबई महानिर प्रदेर् धवकास प्राधिकरि, बाांद्रा-कुला कॉम्पप्लेतस, मुांबई. 
17. सवश मांत्रालयीन धव ाि, 
18. धनवडनस्तती (6-स)  

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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र्ासन धनिशय,सहकार, पिन व वस्त्रोद्योग वोि धव ाि, क्रमाांक  :सांकीिश . 2014 प्र.क्र. 118/6-स धदनाांक 18 
सप्टेंबर 2015 चे सहपत्र.  

                                      सन 2015 चा  महाराष्ट्र अधिधनयम -31  
  (सन  2015 चा महाराष्ट्र अधिधनयम-31 मिील अधिधनयम  क्र.5 च्या कलम 3  (1) अन्वये प्राप्त 

अधिकारानुसार, सहकार आयुतत व धनबांिक, सहकारी सांस्तथा, महाराष्ट्र राज्य, पिेु  याांच्या कायालयामाफश त पात्र 
नािधरकाांना परुधवण्यात येत असलेल्या लोकसेवा,  धनयतकाल मयादा, पदधनदेधर्त अधिकारी, प्रथम आधि 
धितीय अपील अधिकारी या बाबी खालील पधरधर्ष्ट्टामध्ये नमूद केल्याप्रमािे अधिसूधचत करीत आहे . 

पधरधर्ष्ट्ट “ अ” 
अ.क्र. लोकसेवाांची सूची धनयत काल 

मयादा 
पदधनदेधर्त अधिकारी प्रथम अधपलीय 

प्राधिकारी 
धदतीय 
अधपलीय 
प्राधिकारी 

1
१ 

सहकारी सांस्तथाांची नोंदिी 
करिे 

२ मधहने उप/सहाय्यक धनबांिक, 
धजल्हाउपधनबांिक,वॉडश,एस
आरअे,MHDA,MMRDA 

--------- 
 
 
 
धव ािीय सहधनबांिक ,   
सहकारी सांस्तथा, 

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

सहकार आयुतत व 
धनबांिक महाराष्ट्र राज्य,पुिे 

सांबांधित 
धव ािीय 
सहधनबांिक,
सहकारी 
सांस्तथा 

 
 
 

र्ासन 
 
 
 

र्ासन 

र्ासन 
 
 
 
 
 
 
 

---- 
 
 
 

---- 
2

२ 
सहकारी सांस्तथाांची उपधविी 
दुरुस्तती करिे 

२ मधहने उप/सहाय्यक धनबांिक ,
धजल्हाउपधनबांिक,वॉडश,एस
आरअे,MHDA,MMRDA 

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

धव ािीय सहधनबांिक ,
सहकारी सांस्तथा, 

----------- 
 
सहकार आयुतत व धनबांिक 
महाराष्ट्र राज्य,पुिे 

 

सांबांधित 
धव ािीय 
सहधनबांिक, 
सहकारी 
सांस्तथा 

 
 

र्ासन 
 
       
     

र्ासन 

र्ासन 
 
 
 
 
 
 

       ---- 
 
 

---- 
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अ.क्र. लोकसेवाांची सूची धनयत काल 
मयादा 

पदधनदेधर्त अधिकारी प्रथम अधपलीय 
प्राधिकारी 

धदतीय 
अधपलीय 
प्राधिकारी 

3
३ 

सावकारी व्यवसायासाठी 
परवाना देिे 

  2 मधहने सांबांधित धजल्हा उपधनबांिक धव ािीय 
सहधनबांिक 

अप्पर आयुतत 
व धवरे्ष 
धनबांिक 

4
४ 

सावकारी व्यवसायासाठी 
परवाना नुतनीकरि देिे 

2 मधहने सांबांधित धजल्हा उपधनबांिक धव ािीय 
सहधनबांिक 

अप्पर आयुतत 
व धवरे्ष 
धनबांिक 

 
5

5 

सहकारी िृहधनमाि 
सांस्तथाांच े मानीव 
अध हस्तताांतरि 

6 मधहने धजल्हा उपधनबांिक, 
सहकारी सांस्तथा व 
सहधनबांिक, सहकारी सांस्तथा 
(धसडको), नवी मुांबई (धसडको 
क्षेत्रासाठी) 

 
 

---- 

 
 

---- 
 

 

 


		2015-09-19T14:55:25+0530
	Motiram K Bhoye




