महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम, 2015
च्या कलम -३ मिील तरतूदींच्या अिुषंगािे
सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभागातंगगत
असलेल्या क्षेधिय कायालयामार्गत सेवा उपलब्ि
करुि दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग,
शासि धिणयग क्रमांक- संकीणग-२०१५/प्र.क्र.53/समन्वय
मंिालय धवस्तार भवि, मुंबई- ४०० ०३२
धदिांक - 24 िोव्हेंबर,२०१५
वाचा :-

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम, २०१५ (सि 2015 चा महाराष्ट्र अधिधियम क्रमांक 31)

प्रस्ताविा :राज्य शासिामार्गत राज्यातील पाि व्यक्तींिा पारदशगक, कायगक्षम व कालमयादेत लोकसेवा उपलब्ि करुि
दे ण्यात येते. तसेच लोकांच्या स्थाधिक प्रशासिाकडू ि वाढत्या अपेक्षा धवचारात घेऊि त्यांिा तत्पर व दिेदार सेवा
धवधहत कालमयादे त उपलब्ि करुि दे ण्याच्या दृष्ट्टीिे लोकसेवा हक्क अधिधियम, २०१५ प्रख्याधपत केला असूि तो
धदिांक २८.४.२०१५ रोिी लागू करण्यात आला आहे. या अधिधियमातील कलम ३ मध्ये िमूद करण्यात आलेल्या
सावगिधिक प्राधिकरणािे सदर अधिधियम लागू झाल्यािंतर ३ मधहन्याच्या कालाविीत

आधण वेळोवेळी पुरधवत

असलेल्या लोकसेवा, पदधिदे धशत अधिकारी, प्रथम व व्व्दतीय अधपलीय अधिकारी आधण धियत कालमयादा या सदर
अधिधियमाखाली अधिसूधचत करणे आवश्यक आहे . सदरहू धिगगधमत करण्यात आलेल्या सावगिधिक प्राधिकरणािे
त्यांचे मार्गत पुरधवण्यात येत असलेल्या सेवा

सदर अधिधियमातंगगत अधिसूधचत करुि त्याप्रमाणे संबधं ित सेवा

पुरधवण्याची बाब शासिाच्या धवचारािीि होती.
शासि धिणगय :या धवभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली राज्यातील आयुक्त, समािकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
संचालक, धविाभि, इमाव व धवमाप्र, संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे सवग संबधं ित अधिकारी, प्रादे धशक उपायुक्त, समािकल्याण, सवग धिल्हा समािकल्याण अधिकारी, सहाय्यक
आयुक्त, समािकल्याण , अध्यक्ष, िातप्रमाणपि पडताळणी सधमती, सवग तहधसलदार, मुख्याध्यापक, अधिक्षक,
गृहपाल, वसधतगृह यांचा समावेश आहे, क्षेधिय व स्थाधिक कायालयामार्गत पुरधवण्यात येणा-या

धवधवि सेवा-

सुधविांचा लाभ राज्यातील लोकांिा/ िागधरकांिा उपलब्ि करुि दे ण्याच्या दृष्ट्टीिे राज्य शासिािे धिगगधमत केलेल्या
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महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आध्यादे श, २०१५ च्या अिुषंगािे सोबत िोडलेल्या प्रपि-अ मिील सेवा

पुरधवण्यास

शासिाची मंिूरी दे ण्यात येत आहे .
सदर प्रपिातील एकूण १० सेवा राज्यातील या धवभागाच्या अधिपत्याखालील

आयुक्त,समािकल्याण,

आयुक्त, अपंग कल्याण व संचालक, धविाभि, इमाव व धवमाप्र यांिी त्यांचेशी धिगधडत असलेल्या सेवा महाराष्ट्र
लोकसेवा हक्क अधिधियम, २०१५ मिील कलम -३ िुसार अधिसूधचत कराव्यात आधण सदरील सेवा लोकांिा धवधहत
मुदतीत उपलब्ि करुि दे ण्याबाबत आवश्यक ती कायगवाही करावी.
सोबत िोडलेल्या प्रपिामध्ये िमूद केलेल्या सेवा, आवश्यक कागदपिे व धवहीत कालाविी यामध्ये बदल
करावयाचे अधिकार उपरोक्त कायालयांिा असणार िाहीत. या अधिधियमांतगगत सेवा पुरधवण्याकरीता आकारावयाची
र्ी धिधित करण्याची मुभा संबधं ित कायालय प्रमुखांिा राहील. तसेच सदरील सेवा पुरधवण्यासाठी पदधिदेधशत
अधिकारी, प्रथम अधपलीय अधिकारी व व्व्दतीय अधपलीय अधिकारी इत्यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संबधं ित
कायालयाचे कायालय प्रमुखांिा असतील. त्यामुळे संबधं ित आयुक्त/ संचालक यांिी सदरहू अधिधियमाच्या कलम -३
िुसार सेवा अधिसूधचत करणे व त्याची अंमलबिावणी करण्याची कायगवाही करावी.

सदर आदे शाची अंमलबिावणी

सदर शासि धिणगयािुसार धिगगधमत केलेल्या अधिसूचिेच्या तारखेपासूि सुरु करण्यात यावी.
सदर शासि धिणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेत स्थळावर उपलब्ि करुि

दे ण्यात आला असूि त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 201511271541199622 असा आहे. हा आदे श धडधिटल
स्वाक्षरीिे साक्षांधकत करुि काढण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे शािुसार व िावांिे,

Uttam Shivram
Lonare

Digitally signed by Uttam Shivram Lonare
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Joint Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Uttam Shivram Lonare
Date: 2015.11.27 16:04:45 +05'30'

(उ.धश.लोणारे )
सह सधचव, महाराष्ट्र शासि
प्रधत,
1) मा. धवरोिी पक्षिेते, धविािसभा/ धविािपधरषद, महाराष्ट्र धविािमंडळ, मुंबई,
2) सवग सन्मा. धविािसभा/धविािपधरषद सदस्य व संसद सदस्य,
3) मा. राज्यपाल महोदय यांचे सधचव,
4) मा. मुख्यमंिी, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रिाि सधचव,
5) सवग मा.मंिी /राज्यमंिी यांचे खािगी सधचव,
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6) मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, (पिािे),
7) मा. मुख्य माहीती आयुक्त व राज्य माधहती आयुक्त यांचे कायालय, (पिािे)
8) मा.राज्य धिवडणुक आयोग यांचे कायालय,
9) मुख्य सधचव यांचे वरीष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मंिालय, मुंबई,
10) सवग अप्पर मुख्य सधचव/ प्रिाि सधचव/ सधचव, मंिालय, मुंबई,
11) मा.मुख्यमंिी महोदय यांचे ििसंपकग अधिकारी,
12) प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मुंबई /िागपूर / औरं गाबाद/ (पणिी) खंडपीठ, (पिािे)
13) सवग धवभागीय आयुक्त,
14) आयुक्त, समािकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
15) आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
16) संचालक, धविाभि, इमाव व धवमाप्र संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
17) सवग धिल्हाधिकारी,
18) सवग मुख्य कायगकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद,
19) सवग प्रादे धशक उपायुक्त, समािकल्याण,
20) सवग धिल्हा समािकल्याण अधिकारी,
21) सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याण,
22) अध्यक्ष, िातप्रमाणपि पडताळणी सधमती,
23) सवग महािगर पाधलका आयुक्त,
24) सवग िगर पधरषद / िगरपाधलका/ िगर पंचायती यांचे मुख्य अधिकारी,
25) सवग मंिालयीि धवभाग,
26) सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभागातील सवग कायासिे,
27) धिवड िस्ती -समन्वय कायासि.
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प्रपि-अ
शासि धिणगय, सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग क्रमांक संकीणग २०१५/प्र.क्र.५3/ समन्वय,
धद. 24 िोव्हें बर, २०१५. चे प्रपि
अ.क्र.

सेवच
े े िांव

सेवा पुरधवणारा अधिकारी

कालाविी

प्रथम

(पदिाम)
१

गृहपाल

अिग

प्रवेश
ब)

केल्यािंतर

१ मधहिा
उच्च

माध्यधमक

गृहपाल

१५ ऑगस्ट पयंत

वसधतगृह प्रवेश
क) व्यावसाधयक वसधतगृह

गृहपाल

सप्टें बर अखेर

प्रवेश
ड) अव्यावसाधयक वसधतगृह

गृहपाल

सप्टें बर अखेर

प्रवेश

४

५

अधपलीय

अधिकारी

अधिकारी

सहाय्यक

प्रादे धशक

उप

आयुक्त,समाि

आयुक्त,

समाि

कल्याण

कल्याण

सहाय्यक

प्रादे धशक

उप

आयुक्त,समाि

आयुक्त,

समाि

कल्याण

कल्याण

सहाय्यक

प्रादे धशक

उप

आयुक्त,समाि

आयुक्त,

समाि

कल्याण

कल्याण

सहाय्यक

प्रादे धशक

उप

आयुक्त,समाि

आयुक्त,

समाि

कल्याण

कल्याण

धिवासी शाळा प्रवेश

मुख्याध्यापक

िुलै अखेर

सहाय्यक

प्रादे धशक

उप

आयुक्त,

समाि

आयुक्त,
३

व्व्दतीय

शासकीय वसधतगृह प्रवेश
अ) मॅधरक पूवग वसधतगृह

२

अधपलीय

परदे शी धशष्ट्यवृत्ती

धवशेष

दे शातंगगत धशष्ट्यवृत्ती

अिुसूधचत
अिुसूधचत

/

िमाती

ऑक्टोबर अखेर

कल्याण

कल्याण

उपायुक्त,

सहआयुक्त,

(भासधश),समािकल्याण

(धशक्षण),

संचालिालय, पुणे

कल्याण

धवशेष

िाती

अधिकारी

अधिकारी

ऑक्टोबर अखेर

समाि

उप

समाि

(धशक्षण),
समािकल्याण

आयुक्त,

(भासधश),समािकल्याण

(धशक्षण),

संचालिालय, पुणे

कल्याण

समािकल्याण

धिल्हाधिकारी,

आयुक्त,

सहाय्यक

आयुक्त,

गुन्हा घडल्यािंतर

समाि कल्याण

१ मधहिा

तहधसलदार

अिग

समाि

सहआयुक्त,
(धशक्षण),

समािकल्याण

अत्याचारात बळी पडलेल्या
सदस्यांिा अथगसहाय्य
६

ज्येष्ट्ठ

िागधरकांिा

ओळखपि दे णे

झाल्यापासूि

प्राप्त

उपधिल्हाधिकारी

धिल्हाधिकारी

उपधिल्हाधिकारी

धिल्हाधिकारी

१

मधहिा
७

संिय

गांिी

धिरािार

योििा/ श्रावणबाळ पेन्शि
योििेतंगगत प्राप्त अिावर

तहधसलदार, संिय गांिी

अिग

धिरािार योििा

झाल्यापासूि

प्राप्त
१

मधहिा

धिणगय घेणे
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िात प्रमाणपि पडताळणी

अध्यक्ष, िात प्रमाणपि

अिग

पडताळणी सधमती

झाल्यापासूि

प्राप्त
3

महासंचालक,

प्र. सधचव/ सधचव,

बाटी, पुणे

सामाधिक

मधहिे

धवशेष

न्याय
सहाय्य

धवभाग
९

१०

अपंगांिा ओळखपि दे णे

अपंग
शासकीय/

धवद्यार्थ्यांिा
शासि

मान्य

अिुदाधित अपंग शाळे त/

धिल्हा समाि कल्याण

अिग

अधिकारी, धि.प.

झाल्यापासूि

अधिक्षक,

प्राप्त

अधतधरक्त

१

कायगकारी

मुख्य

मुख्य

कायगकारी

अधिकारी , धि.प.

मधहिा

अधिकारी,धि.प

िुलै अखेर पयंत

धिल्हा

समाि

कल्याण

मुख्य

कायगकारी

अधिकारी , धि.प.

अधिकारी, धि.प.

कमगशाळे त प्रवेश दे णे
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