महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श-2015
अंतर्गत लोकसेवा, आवश्यक कार्दपत्रे,
शुल्क, नियत कालमयादा, पदनिदे नशत
अनिकारी, प्रथम व नितीय अनपलीय
अनिकारी अनिसूनित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
पयगटि व सांस्कृनतक कायग नवभार्
शासि निर्गय क्रमांकः टीडीएस 2015/03/प्र.क्र.242/पयगटि
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजर्ुरु िौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032,
नद.: 21 मािग, 2016
वािा : - सि-2015 िा महाराष्ट्र अध्यादे श क्र.5.
प्रस्ताविा :1. राज्यातील पात्र व्यक्तींिा पारदशगक, कायगक्षम व समयोनित लोकसेवा दे ण्याकनरता तसेि
लोकांच्या राज्याच्या प्रशासिाकडू ि वाढत्या अपेक्षा नविारात घेऊि त्यांिा तत्पर व दजेदार सेवा
पुरनवण्याच्या दृष्ष्ट्टकोिातूि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श-2015, नद.28/04/2015 रोजी
लार्ू करण्यात आला आहे . या अध्यादे शातील कलम-3 मध्ये िमूद करण्यात आल्यािुसार प्रत्येक
सावगजनिक प्रानिकरर्ािे अध्यादे श लार्ू झाल्यािंतर वेळोवेळी ते पुरनवत असलेल्या लोकसेवा,
पदनिदे नशत अनिकारी, प्रथम व नितीय अनपलीय अनिकारी आनर् नियम कालमयादा या
अध्यादे शाखाली अनिसूनित करर्े आवश्यक आहे. सदरहू अध्यादे श निर्गनमत करण्यामार्े
सावगजनिक प्रानिकरर्ािे त्या पुरनवत असलेल्या सेवा अनिनियमांतर्गत अनिसूनित करुि त्याप्रमार्े
संबंनित सेवा पुरनवर्े आवश्यक आहे.
2. या नवभार्ांतर्गत महाराष्ट्र राज्य पयगटि नवकास महामंडळामार्गत दे ण्यात येर्ाऱ्या नवनवि सेवा
सुनविांपैकी त्या सेवांशी संबंनित लाभार्थ्यांिा केंद्रबबदू मािूि आवश्यक असर्ाऱ्या व ज्या
लोकसेवांिा जास्तीत जास्त िार्नरकांिा लाभ होईल व ज्या सेवा महत्वाच्या आहेत, अशा सेवा
अध्यादे शाच्या कलम-3 अिुसार अनिसुनित करण्याबाबतिा प्रस्ताव शासिाच्या नविारािीि होता.
त्याअिुषंर्ािे शासिािे पुढीलप्रमार्े निर्गय घेतला आहे :शासि निर्गय :1) या शासि निर्गयाच्या सहपत्र - अ मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 5 सेवा कलम-3 अिुसार
महाराष्ट्र राज्य पयगटि नवकास महामंडळािे अनिसूनित करावयाच्या आहेत.
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2) शासि निर्गयासोबतच्या सहपत्र-अ मध्ये िमूद केलेल्या सेवा, आवश्यक कार्दपत्रे व
नियत कालाविी यामध्ये संबंनित सावगजनिक प्रानिकरर्ास म्हर्जे महाराष्ट्र राज्य
पयगटि नवकास महामंडळास बदल करता येर्ार िाही.
3) सहपत्र - अ मिील स्तंभ क्र.3 : आवश्यक कार्दपत्रे यामध्ये िमूद केलेल्या नवहीत
िमुन्यातील अजग महाराष्ट्र पयगटि नवकास महामंडळािे त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रनसद्ध
करुि उपलब्ि करुि द्यावीत.
4) या अनिनियमांतर्गत सेवा पुरनवण्याकनरता आकारावयािी र्ी निनित करण्यािी
संबंनित सावगजनिक प्रानिकरर् म्हर्जे महाराष्ट्र राज्य पयगटि नवकास महामंडळास
मुभा राहील. तसेि सावगजनिक प्रानिकरर् - महाराष्ट्र राज्य पयगटि नवकास
महामंडळास स्वत:िी रििा नविारात घेऊि पदनिदे नशत अनिकारी, प्रथम अनपलीय
अनिकारी व नितीय अनपलीय अनिकारी इत्यादीमध्ये शासिाच्या मान्यतेिे सुिारर्ा
करता येईल.
3. व्यवस्थापकीय संिालक, महाराष्ट्र पयगटि नवकास महामंडळ, मुंबई यांिी उपरोक्त प्रमार्े
कलम-3 अिुसार सेवा अनिसूनित करर्े व त्यािी अंमलबजावर्ी करण्याबाबतिी कायगवाही
करावी.
4. उपरोक्त आदे शािी अंमलबजावर्ी नद.01 एनप्रल, 2016 पासूि सुरु करण्यािी जबाबदारी
व्यवस्थापकीय संिालक, महाराष्ट्र पयगटि नवकास महामंडळ, मुंबई यांिी राहील.
5. सदर शासि निर्गय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असूि त्यािा संकेतांक 201603221558163623 असा आहे. हा
आदे श नडजीटल स्वाक्षरीिे सांक्षानकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Ravindra
Laxmikant Lakhote

Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Section Officer, postalCode=421202,
st=Maharashtra, cn=Ravindra Laxmikant
Lakhote
Date: 2016.03.22 16:02:22 +05'30'

(र.ल.लखोटे )
कायासि अनिकारी, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांिे सनिव
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2. मा. मुख्यमंत्री यांिे प्रिाि सनिव
3. मा. नवरोिी पक्षिेते, महाराष्ट्र नविािसभा, मुंबई.
4. मा. नवरोिी पक्षिेते, महाराष्ट्र नविािपनरषद, मुंबई.
5. महाराष्ट्रातील सवग संसद सदस्य.
6. सवग सन्माििीय नविािसभा सदस्य / नविािपनरषद सदस्य.
7. सवग मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांिे खाजर्ी सनिव.
8. मा. राज्य निवडर्ूक आयोर् यांिे कायालय.
9. मा. मुख्य सनिव यांिे वनरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक
10. मा. लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त यांिे कायालय.
11. प्रिाि सनिव, पयगटि व सांस्कृनतक कायग नवभार्.
12. अपर मुख्य सनिव / प्रिाि सनिव / सनिव, सवग मंत्रालयीि नवभार्.
13. मा. मुख्यमंत्री यांिे जिसंपकग अनिकारी.
14. व्यवस्थापकीय संिालक, महाराष्ट्र पयगटि नवकास महामंडळ मया., मुंबई.
15. सह-व्यवस्थापकीय संिालक, महाराष्ट्र पयगटि नवकास महामंडळ मया., मुंबई तथा संिालक,
पयगटि संिालिालय, महराष्ट्र राज्य.
16. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र पयगटि नवकास महामंडळ मया., मुंबई.
17. सवग प्रादे नशक व्यवस्थापक / वनरष्ट्ठ प्रादे नशक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पयगटि नवकास महामंडळ.
18. सवग नवभार्ीय आयुक्त.
19. सवग नजल्हानिकारी.
20. पयगटि व सांस्कृनतक कायग नवभार्ातील सवग कायासिे.
21. निवड िस्ती / पयगटि.
***
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शासि निर्गय पयगटि व सांस्कृनतक कायग नवभार् क्र.नटडीएस-2015/03/प्र.क्र.242/पयगटि, नद.21 मािग, 2016 िे
सहपत्र - अ
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श-2015
(कलम-3 अन्वये महाराष्ट्र पयगटि नवकास महामंडळािे जानहर करावयािा लोकसेवांिा तपनशल)
अ.क्र

लोक सेवांिी

आवश्यक कार्दपत्रे

र्ी

सुिी

1
1.

2

3

4
1. िोंदर्ीसाठी शुल्क -

नियत काल

पदनिदे नशत

प्रथम अनपलीय

नितीय अनपलीय

मयादा

अनिकारी

प्रानिकारी व त्यांिे

प्रानिकारी व त्यांिे

व त्यांिे पदिाम,

पदिाम,

पदिाम,

कायालयीि पत्ता,

कायालयीि पत्ता,

कायालयीि पत्ता,

दू रध्विी

दू रध्विी

दू रध्विी

5

6

7

8

अजग प्राप्त

संबनं ित प्रादे नशक

महाव्यवस्थापक,

व्यवस्थापकीय

झाल्याच्या

व्यवस्थापक / वनरष्ट्ठ

महाराष्ट्र पयगटि

संिालक,

निवास व

नवहीत िमुन्यातील अजग

न्याहारी

व त्यात िमूद केलेली

प्रस्तानवत / नवकनसत स्थळ

योजिेंतर्गत

कार्दपत्रे.

म्हर्जे महाराष्ट्र पयगटि

नदिांकापासू

प्रादे नशक

नवकास महामंडळ,

महाराष्ट्र पयगटि

िोंदर्ी करर्े

नवकास महामंडळािी

ि 45 नदवस

व्यवस्थापक.,

सी.डी.ओ.हटमेंटस्

नवकास महामंडळ,

व िुतिीकरर्

पयगटक निवासी असलेली

महाराष्ट्र पयगटि

, एल.आय.सी.

सी.डी.ओ.हटमेंट

करर्े.

नठकार्ी आनर्

नवकास महामंडळािे

इमारतीसमोर,

स्, एल.आय.सी.

संबनं ित प्रादे नशक

मादाम कामा रोड,

इमारतीसमोर,

कायालय.

मुंबई -400 020.

मादाम कामा रोड,

दू रध्विी : 022-

मुंबई - 400 020.

2204 4040

दू रध्विी : 022-

महािर्रपानलका /
िर्रपानलका / नजल्हा
यांच्या मुख्यालयाच्या
हद्दीतील नठकार्े
यांच्यासाठी रु.3500/- व ही

2204 4040

सवग नठकार्े वर्ळू ि उवगनरत
नठकार्ांसाठी. रु.2000/िोंदर्ीशुल्क.
पष्ृ ठ 6 पैकी 4

शासि निर्गय क्रमांकः क्रमांक : टीडीएस 2015/03/प्र.क्र.242/ पयगटि

2. िुतिीकरर् शुल्क रु.5000/-, पाि वषांसाठी.
2.

महाभ्रमर्

नवहीत िमुन्यातील अजग

योजिेंतर्गत

व त्यात िमूद केलेली

िोंदर्ी करर्े

कार्दपत्रे.

व िुतिीकरर्

1. िोंदर्ी शुल्क रु.3000/- ,

अजग प्राप्त

महाव्यवस्थापक,

व्यवस्थापकीय

प्रिाि सनिव

एक वषासाठी.

झाल्याच्या

महाराष्ट्र पयगटि

संिालक,

(पयगटि),

2. िुतिीकरर् शुल्क

नदिांकापासू

नवकास महामंडळ,

महाराष्ट्र पयगटि

महाराष्ट्र पयगटि

ि 45 नदवस

सी.डी.ओ.हटमेंटस्,

नवकास महामंडळ,

नवकास महामंडळ,

एल.आय.सी.

सी.डी.ओ.हटमेंटस्

इमारतीसमोर,

, एल.आय.सी.

मादाम कामा रोड,

इमारतीसमोर,

मुंबई - 400 020.

मादाम कामा रोड,

दू रध्विी : 022-

मुंबई - 400 020.

2204 4040

दू रध्विी : 022-

रु.9000/-, तीि वषांसाठी.

करर्े.

३

सी.डी.ओ.हटमेंट
स्, एल.आय.सी.
इमारतीसमोर,
मादाम कामा रोड,
मुंबई - 400 020.
दू रध्विी : 022-

2204 4040

2202 3472

पयगटक

नवहीत िमुन्यातील अजग

रु.10,000/- आनर् अनिक सेवा

अजग प्राप्त

मुख्य लेखा

व्यवस्थापकीय

प्रिाि सनिव

घटकांिा

व त्यात िमूद केलेली

कर.

झाल्याच्या

अनिकारी,

संिालक,

(पयगटि),

तात्पुरते

कार्दपत्रे.

िोंदर्ी शुल्क तीि वषांसाठी.

िोंदर्ी
प्रमार्पत्र
दे र्े.

नदिांकापासू

महाराष्ट्र पयगटि

सी.डी.ओ.हटमेंटस्

सी.डी.ओ.हटमेंट

ि 3 महीिे

नवकास महामंडळ,

, एल.आय.सी.

स्, एल.आय.सी.

सी.डी.ओ.हटमेंटस्,

इमारतीसमोर,

इमारतीसमोर,

एल.आय.सी.

मादाम कामा रोड,

मादाम कामा रोड,

इमारतीसमोर,

मुंबई - 400 020.

मुंबई - 400 020.

मादाम कामा रोड,

दू रध्विी : 022-

दू रध्विी : 022-

मुंबई - 400 020.

2204 4040

2202 3472

दू रध्विी : 0222204 4040
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४

पयगटक

नवहीत िमुन्यातील अजग

रु.10,000/- आनर् अनिक सेवा

अजग प्राप्त

मुख्य लेखा

व्यवस्थापकीय

प्रिाि सनिव

घटकांिा

व त्यात िमूद केलेली

कर व लेखा पनरक्षर् र्ी

झाल्याच्या

अनिकारी, महाराष्ट्र

संिालक,

(पयगटि),

अंनतम

कार्दपत्रे.

रु.25,000/- आनर् अनिक सेवा

नदिांकापासू

पयगटि नवकास

महाराष्ट्र पयगटि

महाराष्ट्र पयगटि

कर.

ि 6 महीिे

महामंडळ,

नवकास महामंडळ,

नवकास महामंडळ,

सी.डी.ओ.हटमेंटस्,

सी.डी.ओ.हटमेंटस्

सी.डी.ओ.हटमेंट

एल.आय.सी.

, एल.आय.सी.

स्, एल.आय.सी.

इमारतीसमोर,

इमारतीसमोर,

इमारतीसमोर,

मादाम कामा रोड,

मादाम कामा रोड,

मादाम कामा रोड,

मुंबई- 400 020.

मुंबई -400 020.

मुंबई - 400 020.

प्रमार्पत्र
दे र्े.

5

दू रध्विी : 022-

दू रध्विी : 022-

दू रध्विी : 022-

2204 4040

2204 4040

2202 3472

पयगटक

नवहीत िमुन्यातील अजग

रु.10,000/- आनर् अनिक सेवा

अजग प्राप्त

मुख्य लेखा

व्यवस्थापकीय

प्रिाि सनिव

घटकांिा

व त्यात िमूद केलेली

कर.

झाल्याच्या

अनिकारी, महाराष्ट्र

संिालक,

(पयगटि),

मुद्रांक

कार्दपत्रे.

िोंदर्ी शुल्क 6 महीन्यांसाठी.

नदिांकापासू

पयगटि नवकास

महाराष्ट्र पयगटि

महाराष्ट्र पयगटि

ि 30 नदवस

महामंडळ,

नवकास महामंडळ,

नवकास महामंडळ,

सी.डी.ओ.हटमेंटस्

सी.डी.ओ.हटमेंट

, एल.आय.सी.

स्, एल.आय.सी.

इमारतीसमोर,

इमारतीसमोर,

मादाम कामा रोड,

मादाम कामा रोड,

मुंबई - 400 020.

मुंबई - 400 020.

शुल्कात
सवलत

सी.डी.ओ.हटमेंटस्,

नमळण्याकरी

एल.आय.सी.

ता िा-हरकत

इमारतीसमोर,

प्रमार्पत्र

मादाम कामा रोड,

दे र्े.

मुंबई- 400 020.
दू रध्विी : 0222204 4040

दू रध्विी : 022-

दू रध्विी : 022-

2204 4040

2202 3472

***
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