
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 अतंर्गत लोकसेवा, 
नियत कालमयादा, पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम व व्ददतीय 
अनपलीय अनिकारी प्रनसध्द करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासि 
उद्योर्, उर्जा व कामर्ार नवभार्, 

शासि निर्गय क्रमाकं संनकर्ग 2015/प्र.क्र. 12/कामर्ार 9 
मंत्रालय, म ंबई 400032. 
नदिांक :  24  र्ज लै, 2015. 

वाचा : सि 2015 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 5 नदिांक 28/04/2015 

प्रस्ताविा :- 

राज्यातील पात्र दयक्क्तिा पारदशगक, कायगक्षम व समयोनचत लोकसेवा देण्याकनरता तसेच लोकांच्या स्थानिक 
प्रशासिाकडूि वाढत्या अपके्षा नवचारात घेवूि त्यािंा तत्पर व दर्जदेार सेवा प रनवण्याच्या दृष्ट्टीकोिातूि महाराष्ट्र लोकसेवा 
हक्क अध्यादेश-2015 नदिांक 28/04/2015 रोर्जी महाराष्ट्र राज्यात लारू् करण्यात आला आहे.  या अध्यादेशातील 
कलम 3 मध्ये िमूद करण्यात आल्याि सार प्रत्येक सावगर्जनिक प्रानिकरर्ािे अध्यादेश लारू् झाल्यािंतर 3 मनहनयांच्या 
कालाविीच्या आत व त्यािंतर वळेोवळेी ते प रनवत असलेल्या लोकसेवा पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम व व्ददतीय अनपलीय 
अनिकारी आनर् नियत कालमयादा या अध्यादेशाखाली अनिसचूीत कररे् आवश्यक आहे.  सदरहू अध्यादेश निर्गनमत 
करण्यामारे् सावगर्जनिक प्रानिकरर्ािे त्या प रनवत असलेल्या सेवा अनिनियमांतर्गत प्रनसध्द करुि त्याप्रमारे् संबनंित सेवा 
प रनवरे् आवश्यक आहे. 

या नवभार्ाच्या प्रशासकीय अनिपत्याखालील कामर्ार आय क्तालय व बाष्ट्पके संचालिालयामार्ग त नवनवि सेवा 
स नविां प रनवण्यात येतात त्यापैकी  ज्या सेवा महत्वाच्या आहेत, अशा सेवा उक्त अध्यादेशाच्या कलम 3 ि सार अनिसचूीत 
करण्याचा प्रस्ताव शासिाच्या नवचारािीि होता.  त्या अि षंर्ािे शासिािे खालील प्रमारे् निर्गय घेतला आहे. 

शासि निर्गय :- 

1. या शासि निर्गयाच्या पनरनशष्ट्ट - अ मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 8 सेवा आय क्त, कामर्ार आय क्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य म ंबई यांच्या कायालयामार्ग त उक्त अध्यादेशाच्या कलम 3 ि सार अनिस नचत करावयाच्या आहेत. 
2. या शासि निर्गयाच्या पनरनशष्ट्ट - ब मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 2 सेवा सचंालक, बाष्ट्पके संचालिालय, महाराष्ट्र 
राज्य म ंबई यांच्या कायालयामार्ग त उक्त अध्यादेशाच्या कलम 3 ि सार अनिस नचत करावयाच्या आहेत. 
3. या अनिनियमातंर्गत सेवा प रनवण्याकरीता आकारावयाची र्ी निनित करण्याची संबिंीत आय क्त/ सचंालक यांिा 
मूभा रानहल.  तसेच संबनंित कायालयाची रचिा नवचारात घेवूि पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम अनपलीय अनिकारी व 
व्ददतीय अनपलीय अनिकारी इत्यादीमध्ये संबनंित आय क्त/सचंालकांिा स िारर्ा करता येईल. 
4. आय क्त, कामर्ार व सचंालक, बाष्ट्पके यािंी त्यांच्यामार्ग त प रनवण्यात येर्ाऱ्या लोक सेवांची सूची, नियत 
कालमयादा, अर्जाचा नवहीत िम िा, र्ी, पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम व व्ददतीय अनपलीय अनिकारी यांचा तपनशल 
कायालयाच्या सूचिा र्लकावर तसेच त्यांच्या सकेंतस्थळावर ककवा पोटगल वर प्रदर्शशत करावा. 
5. आय क्त, कामर्ार व सचंालक, बाष्ट्पके यांिी उपरोक्त प्रमारे् उक्त अनिनियमाच्या कलम 3 ि सार सेवा 
अनिसूचीत कररे् व त्याची अमंलबर्जावर्ी करण्याची कायगवाही तात्काळ करावी. 
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6. सदर शासि निर्गय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि करण्यात 
आला असिू त्याचा सकेंताक 201507241633348710 असा आहे.  हा शासि निर्गय नडर्जीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत 
करुि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाि सार व िावािे. 

 
 

(व. म ं. भरोसे) 
उप सनचव, महाराष्ट्र शासि 

 
प्रत - 

1) मा. राज्यपाल यांच ेसनचव 
2) मा. म ख्यमंत्री याचंे प्रिाि सनचव 
3) मा. मंत्री (कामर्ार) यांच ेखार्जर्ी सनचव 
4) मा. राज्यमंत्री (कामर्ार) यांच ेखार्जर्ी सनचव 
5) मा. म ख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, म ंबई 
6) अपर म ख्य सनचव/ प्रिाि सनचव / सनचव, सवग मंत्रालयीि नवभार् 
7) आय क्त, कामर्ार आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 
8) संचालक, औद्योनर्क स रक्षा व आरोग्य सचंालिालय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 
9) संचालक, बाष्ट्पके संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 
10) सवग प्रादेनशक कायालये, कामर्ार आय क्तालय/औद्योनर्क स रक्षा व आरोग्य सचंालिालय/बाष्ट्पके 

संचालिालय 
11) सवग कायासि, उद्योर्, उर्जा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय, म ंबई 32 
12) निवड िस्ती. 

  

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

क्र. लोकसेवचेा तपनशल लोकसेवा 
प रनवण्यासाठी 
नवनहत 
केलेली 
कालमयादा 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 
अनिकारी 

व्ददतीय 
अनपलीय 
अनिकारी 

1 म ंबई द कािे आनर् आस्थापिा 
अनिनियम 1948 अंतर्गत िोंदर्ी 

7 नदवस द कािे निनरक्षक संबनंित नर्जल्हा 
सरकारी 
कामर्ार 
अनिकारी 

संबनंित नर्जल्हा 
सहाय्यक 
कामर्ार आय क्त 

2 म ंबई द कािे आनर् आस्थापिा 
अनिनियम 1948 अंतर्गत िोंदर्ीच े
ि तनिकरर् कररे् 

7 नदवस द कािे निनरक्षक संबनंित नर्जल्हा 
सरकारी 
कामर्ार 
अनिकारी 

संबनंित नर्जल्हा 
सहाय्यक 
कामर्ार आय क्त 

3 कंत्राटी कामर्ार (नियमि आनर् 
निम गलि) अनिनियम 1970 अंतर्गत 
म ख्य मालक िोंदर्ी 

7 नदवस सहाय्यक 
कामर्ार आय क्त 

अपर कामर्ार 
आय क्त / 
कामर्ार उप 
आय क्त 

कामर्ार आय क्त 

4 कंत्राटी कामर्ार (नियमि आनर् 
निम गलि) अनिनियम 1970 अंतर्गत 
कंत्राटदारास अि ज्ञाप्ती देरे् 

7 नदवस सहाय्यक 
कामर्ार आय क्त 

अपर कामर्ार 
आय क्त / 
कामर्ार उप 
आय क्त 

कामर्ार आय क्त 

5 कंत्राटी कामर्ार (नियमि आनर् 
निम गलि) अनिनियम 1970 अंतर्गत 
कंत्राटदारास अि ज्ञाप्तीच े
ि तिीकरर् कररे् 

7 नदवस सहाय्यक 
कामर्ार आय क्त 

अपर कामर्ार 
आय क्त / 
कामर्ार उप 
आय क्त 

कामर्ार आय क्त 

6 इमारत आनर् इतर बांिकाम मरू्जर 
(िोकरीच े नियमि आनर् शती) 
अनिनियम 1996 अतंर्गत 
आस्थापिाचंी िोंदर्ी 

7 नदवस सहाय्यक 
कामर्ार आय क्त 

अपर कामर्ार 
आय क्त / 
कामर्ार उप 
आय क्त 
(प्रादेनशक नवभार् 
प्रम ख) 

कामर्ार आय क्त 

7 मोटार पनरवहि कामर्ार अनिनियम 
1961 अंतर्गत िोंदर्ी 

15 नदवस कामर्ार उप 
आय क्त (ग्रा. नव.) 

सह आय क्त 
कामर्ार 

कामर्ार आय क्त 

8 नबडी व नसर्ार (िोकरीच्या शती) 
वकग स अनिनियम 1966 अंतर्गत 
औद्योनर्क वस्त ंची िोंदर्ी 

15 नदवस सरकारी 
कामर्ार 
अनिकारी 

सहाय्यक 
कामर्ार आय क्त 

अपर आय क्त 
कामर्ार / 
कामर्ार उप 
आय क्त 
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पनरनशष्ट्ट - ब 
 

क्र. लोकसेवचेा तपनशल लोकसेवा 
प रनवण्यासाठी 
नवनहत 
केलेली 
कालमयादा 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 
अनिकारी 

व्ददतीय 
अनपलीय 
अनिकारी 

1 मालकी हक्काचे हस्तांतरर् 7 नदवस निरीक्षर् शाखेचा 
तांनत्रक 
अनिकारी / 
अनिक्षक 

सह संचालक, 
बाष्ट्पके, म ंबई / 
प्रादेनशक 
कायालये 

संचालक, 
बाष्ट्पके 

2 प्रमार्पत्राची िक्कल प्रत 7 नदवस निरीक्षर् शाखेचा 
तांनत्रक 
अनिकारी / 
अनिक्षक 

सह संचालक, 
बाष्ट्पके, म ंबई / 
प्रादेनशक 
कायालये 

संचालक, 
बाष्ट्पके 
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