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ठळक िैवशष्ट्ये

 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश ददनाांक 28 एदिल, 2015 

रोजी िख्यादित

 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क दवधेयक सन 2015 च्या

दवधानमांडळाच्या िावसाळी अदधवेशनात िाररत

 अविवनयम विनाांक 21 ऑगस्ट, 2015 च्या

अविसूचनेन्वये विनाांक 28 एवप्रल, 2015 पासून अांमलात

आलाआहे.

 नागररकाांना दवदहत कालमयाादेत सेवा िाप्त करुन घेण्याचा

हक्क
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सिर अविवनयम राज्यातील सिव सािवजवनक

प्राविकरणाांना लागू आहे.

सिर अविवनयमाची व्याप्ती
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सािवजवनक प्राविकरणामधे्य समाविष्ट् प्राविकरणे

 कोणताही दवभाग / िदधकरण

 भारताचे सांदवधान दकां वा त्या अन्वये राज्याच्या कायद्याद्वारे

शासनाने अदधसूचनेन्वये स्थािन अथवा घदित केलेली

सांघिना / िादधकरण / दनकाय / महामांडळ

 राज्य शासनाच्या मालकीची सांस्था.

 राज्य शासनाने दवत्त िुरवठा केलेली सांस्था / सहकारी सांस्था

/ अशासकीय सांघिना
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लोकसेिा

 लोकसेवा याचा अथा सावाजदनक िादधकरणाने या

अदधदनयमाखालील कलम 3 अन्वये अदधसुदचत केलेली

लोकसेवा
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कलम-3
oिते्यक सावाजदनक िादधकरण अदधदनयमाच्या

िारभाांिासून 3 मदहन्याच्या आत ते िुरदवत असलेली

सेवा अदधसूदचत करील.

अविसूचनेमधे्य समाविष्ट् कराियाच्या बाबी

oलोकसेवा

oिददनदेदशत अदधकारी

oिथम अदिल िादधकारी

o दद्वदतय अदिल िादधकारी

o दनयत कालमयाादा
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सािवजवनक प्राविकरणाने फलक / सांकेतस्थळ / 
पोर्वलिर प्रिवशवत कराियाच्या बाबी

 लोकसेवाांची सूची

 दनयत कालमयाादा

 दवदहत नमुना दकां वा शुल्क असल्यास

 िददनदेदशत अदधकारी

 िथम अदिल िादधकारी

 दद्वदतय अदिल िादधकारी
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वनयत कालमयाविेत सेिा पुरविणे

 अजा करणे

 ररतसर िोच - सेवा िुरदवण्यासाठी दनयत कालमयाादा, अजा िाप्त

झाल्याचा ददनाांक, दठकाण, दवदशष्ट् अजा क्रमाांक

 िददनदेदशत अदधकाऱ्याने दनयत कालयाादेत सेवा िुरदवणे

 अजा फेिाळल्यास - लेखी कारणे नमूद करून िथम अिील

िादधकाऱ्याचे नाव, िदनाम, ित्ता लेखी कळदवणे

 अजााची सद्य:स्स्थती नागररकाांना िाहण्यासाठी ऑनलाईन िणाली

कायाास्न्वत असल्यास दवदशष्ट् क्रमाांकाच्या आधारे सद्यस्स्थती

िाहण्याची सुदवधा.
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प्रथम अवपल

 अजा फेिाळल्याचा आदेश दमळाल्यािासून दकां वा दनयत

कालमयाादा समाप्त झाल्यावर 30 ददवसाच्या आत िथम

अदिल करता येईल.

 अिवादात्मक िररस्स्थतीत 90 ददवसाांचा कालावधीत अिील

करण्याची मुभा

 अदिल दाखल केल्यािासून 30 ददवसात दनकाल

 अदिल आदेशात नमूद कालमयाादेत िददनदेदशत

अदधकाऱ्याने सेवा िुरदवणे.

 अदिल फेिाळताना लेखी कारणे नमूद करणे आवश्यक
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वितीय अवपल
 िथम अदिलीय अदधका-याचा आदेश दमळाल्याच्या ददनाांकािासून 30 ददवसात / आदेश

दमळाला नसल्यास िदहले अदिल दाखल केल्यािासून 45 ददवसाच्या आत दद्वतीय अदिल

दाखल करता येईल.

 अिवादात्मक िररस्स्थतीत 90 ददवस ददवसाांचा कालावधीत अिील करण्याची मुभा

 अदिल दाखल केल्यािासून 45 ददवसात दनकाल

 अदिल आदेशात नमूद केलेल्या कालमयाादेत िददनदेदशत अदधकाऱ्याने लोकसेवा

िुरदवणे.

 अदिल फेिाळताना लेखी कारणे नमूद करणे आवश्यक

 वितीय अपील प्राविकाऱ्याच्याआिेशाविरुद्ध महाराष्ट्र लोकसेिा हक्क

आयोगाकडे वितीय अपील प्राविका-याचा आिेश वमळाल्यापासून 60 वििसाच्या

आत अपील करता येईल.
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शास्ती

 िददनदेदशत अदधकारी तसेच िथम अदिल िादधकारी याांच्यावर शास्ती
लादता येईल.

 िथम अदिल िादधकाऱ्यास िददनदेदशत अदधका-याने सेवा िुरदवण्यास
कसुरी केल्यास त्याच्यावर रू.500/- ते 5000/- ियात शास्ती लादता
येईल.

 दद्वतीय अदिल िादधका-यास िददनदेदशत अदधका-यावर िथम अदिलीय
िादधकाऱ्याने लादलेली शास्ती कायम ठेवता येईल दकां वा त्यामधे्य बदल
करता येईल.

 मुख्य सेवा हक्कआयुक्त /.....आयुक्त याांना िथम अदिदलय अदधका-
याने िददनदेदशत अदधका-याला वाचदवण्याचा गैरवाजवी ियत्न केल्याचे
आढळून आल्यास िथम अदिल िादधका-यावर रू.500/- ते 5000/-
ियात शास्ती लादता येईल.

 शास्तीच्या रकमेचा 30 ददवसात भरणा न केल्यास वेतनातून वसुली.

11 /51



शास्ती

 दवभागीय कारवाई

 वारांवार कसुरी करणा-या िददनदेदशत अदधका-यावर जबाबदारी

दनदित करण्याची कायािद्धती व दवभागीय चौकशी

 कायाक्षम िददनदेदशत अदधका-यास िोत्साहन.

 दनयत कालमयाादेत सेवा व एका वर्ाात कोणत्याही कसूरीची नोांद

नसलेला िददनदेदशत अदधकाऱ्याला रोख रक्कम, िशस्ती

िमाणित्र व

 सेवा अदभलेखात नोांद

 उतृ्कष्ठ कामदगरी करणा-या सावाजदनक िादधकरणाचा गौरव-

योग्य िाररतोदर्क
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कआयोग

 मुख्य सेवा हक्कआयुक्त -मुांबई शहर आदण मुांबई उिनगर

 सवासाधारण अधीक्षण,दनदेशन व व्यवस्थािन

 मुांबई येथे मुख्यालय

 राज्य सेवा हक्कआयुक्त-िते्यक महसुली दवभाग



आयोगाचे अविकार ि काये

 अांमलबजावणी सुदनदित करण्याकरीता राज्यशासनाला सूचना

 लोकसेवा देण्यात सुलभता व िारदशाकता आणण्यासाठी
दशफारस करणे.

 कायाक्षम लोकसेवा िदान करण्यासांदभाात सावाजदनक
िादधकरणाने करावयाच्या उिाययोजना सुचदवणे व दशफारशी
करणे.
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आयोगाचे अविकार ि काये

 दद्वदतय अदिलादवरूद्ध अदिलावर आयोगाकडे केलेल्या

अदिलावार सुनावणी घेऊन दनणाय देणे.

 िते्यक वर्ी मूल्यमािनाबाबत अहवाल शासनास सादर

करणे
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4६ सेिा विनाांक 2 ऑक्टोबर, 2015 पासून ऑनलाईन सुरू करण्याचे मावहती

तांत्रज्ञान उपविभाग / महाऑनलाईन माफव त वनयोजन करण्यात येत आहे.

महसूल ि िन विभाग (महसूल)

1. वय, राष्ट्र ीयत्त्वआदण अदधवास िमाणित्र

2. उत्पन्न िमाणित्र

3. तातु्परता रदहवास िमाणित्र

4. जे्यष्ठ नागररक िमाणित्र

5. ऐितीचा दाखला

6. साांसृ्कदतक कायाक्रम िरवाना

7. अदधकार अदभलेखाची िमादणत ित

8. अल्पभूधारक दाखला

9. भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला

10.  शेतकरी असल्याचा दाखला

11.  डोांगर / दुगाम के्षत्रात राहत असल्याचे िमाणित्र

12.  िदतज्ञाित्र साक्षाांदकत करणे
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46 सेिा विनाांक 2 ऑक्टोबर, 2015 पासून ऑनलाईन सुरू करण्याचे मावहती

तांत्रज्ञान उपविभाग / महाऑनलाईन माफव त वनयोजन करण्यात येत आहे.

महसूल ि िन विभाग (िने)

13.  तेंदुिाने कां त्रािदार / उत्पादक याांची नोांदणी करणे

14.  बाांबू िूरदवणेसाठी नवीन बुरड कामगाराांची नोांदणी करणे

15.  वन्यिाण्याांच्या हल्ल्यामुळे झालेल्या िशु नुकसानीची नुकसानभरिाई मांजुर करणे

16.  वन्यिाण्याांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती जखमी दकां वा मृत झाल्यास आदथाक सहाय्य मांजुर करणे

17.  वन्यजीव के्षत्रात ियािन हांगामात फोिाग्रादफसाठी िरवानगी (वृत्तस्तर)

18.  वन्यजीव के्षत्रात ियािन हांगामात फोिाग्रादफसाठी िरवानगी (एकािेक्षा अदधक वृत्ताांसाठी)

19.  वन्यिाण्याांच्या हानीमुळे झालेल्या िीक नुकसानीकरीता नुकसानभरिाई मांजुर करणे

20. अनुज्ञाप्ती िादधकारी याांनी आरादगरणी िरवाना नुतनीकरणाबाबत घेतलेला दनणाय कळदवणे

21. महाराष्ट्र वृक्षतोड (दवदनयमन) अदधदनयम,1964 नुसार सांिूणा दस्तऐवजाांसह अजा िाप्तीनांतर वृक्ष

अदधकारी याांनी अनुसूदचत जमातीच्या भोगविादाराांच्या मालकीच्या वृक्षतोडीसाठी िरवानगी

देण्याबाबत घेतलेला दनणाय कळदवणे.

22. महाराष्ट्र वृक्षतोड (दवदनयमन) अदधदनयम,1964 नुसार सांिूणा दस्तऐवजाांसह अजा िाप्तीनांतर वृक्ष

अदधकारी याांनी दबगर आददवासी अजादारास वृक्षतोडीसाठी िरवानगी देण्याबाबत घेतलेला दनणाय

कळदवणे
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46 सेिा विनाांक 2 ऑक्टोबर, 2015 पासून ऑनलाईन सुरू करण्याचे मावहती

तांत्रज्ञान उपविभाग / महाऑनलाईन माफव त वनयोजन करण्यात येत आहे.

ग्रामविकास विभाग (ग्रामविकास)

23.  जन्म नोांद दाखला

24.  मृतू्य नोांद दाखला

25.  दववाह नोांद दाखला

26.  रदहवाशी दाखला

27.  दाररद्रय रेरे्खाली असल्याचा(BPL) दाखला

28.  हयातीचा दाखला

29.  ग्रामिांचायत येणे बाकी दाखला

30.  शौचालयाचा दाखला

31.  नमुना 8 चा उतारा

32. दनराधार असल्याचा दाखला
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4६ सेिा विनाांक 2 ऑक्टोबर, 2015 पासून ऑनलाईन सुरू करण्याचे मावहती

तांत्रज्ञान उपविभाग / महाऑनलाईन माफव त वनयोजन करण्यात येत आहे.

33. मुांबई दुकाने आदण आस्थािना अदधदनयम 1948 अांतगात नोांदणी

34.  मुांबई दुकाने आदण आस्थािना अदधदनयम 1948 अांतगात नोांदणीचे

नूतनीकरण करणे

35.  कां त्रािी कामगार (दनयमनआदण दनमूालन) अदधदनयम 1970 अांतगात मुख्य

मालक नोांदणी

36.  कां त्रािी कामगार (दनयमनआदण दनमूालन) अदधदनयम 1970 अांतगात

कां त्रािदारास अनुज्ञप्ती देणे

37.  कां त्रािी कामगार (दनयमनआदण दनमूालन) अदधदनयम 1970 अांतगात

कां त्रािदारास अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करणे
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46 सेिा विनाांक 2 ऑक्टोबर, 2015 पासून ऑनलाईन सुरू करण्याचे मावहती

तांत्रज्ञान उपविभाग / महाऑनलाईन माफव त वनयोजन करण्यात येत आहे.

उद्योग, उजाव ि कामगार विभाग (उद्योग)
शासकीय मुद्रण,लेखनसामग्री व िकाशन सांचालनालय, मुांबई.(DGPR)

38. वादणस्ज्यक सांस्था व खाजगी िक्ष याांनी काढलेल्या अदधसूचना, सूचना व जादहराती

स्िकारून महाराष्ट्र शासन राजित्र भाग दोन सांकीणा सूचना व जादहराती या

राजित्राच्या भागात िदसध्द करणे व ते त्याांना ऑनलाईन व ई मेलवर उिलब्ध करून

देणे.

39. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग िोन - नाव,जन्मतारीख( वय )आदण धमा

बदलण्याच्या जादहराती सांचालनालयाच्या सांकेतस्थळावर ऑनलाईन स्िकारून

महाराष्ट्र शासन राजित्र भाग दोन -नाव,जन्मतारीख( वय ) आदण धमा बदलण्याच्या

जादहरातीचा दवभाग या राजित्राच्या भागात िदसद्ध करणे व ते नागररकाांना ऑनलाईन

व ई मेलवर उिलब्ध करून देणे.

जलसांिदा दवभाग
40.  घरगुती व दिण्याच्या िाणी वािरासाठी िरवानगी

41.  औद्योदगक िाणी वािरासाठी िरवानगी
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46 सेिा विनाांक 2 ऑक्टोबर, 2015 पासून ऑनलाईन सुरू करण्याचे मावहती

तांत्रज्ञान उपविभाग / महाऑनलाईन माफव त वनयोजन करण्यात येत आहे.

कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग

42. रोजगार इचु्छकाांची नोांदणी (उमेदवार)

43. वनयोक्त्ाांची नो ांिणी

नो ांिणी ि मुद्ाांक विभाग

44. शोध उिलब्ध करणे.

45. मुद्राांक शुल्क भरण्याचे ियोजनाथा मुल्याांकन अहवाल देणे.

46. दस्त नोांदणी न केलेल्या िकरणाांमधे्य ई-िेमेंि िद्धतीने भरलेल्या नोांदणी

फीचा िरतावा.
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अविसूवचत करण्यात आलेल्या लोकसेिा
अ.क्र. विभाग लोकसेिाांची सांख्या

1 गृह विभाग

गृह

िररवहन 14

2 महसूल ि िन विभाग

महसूल 14

नोांदणी व मुद्राांक शुल्क 14

वने 10

3 कृवि ि पिुम विभाग

कृदर् 15

िदुम 16

4 नगर विकास विभाग

नदव 2 15

वित्त विभाग 7

5 वििी ि न्याय विभाग 3

6 ग्रामविकास ि जलसांिारण

ग्रामदवकास 13
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अविसूवचत करण्यात आलेल्या लोकसेिा
अ.क्र. विभाग लोकसेिाांची सांख्या

7 अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण विभाग 7

8 गृहवनमावण विभाग

झोिडिट्टी िुनदवाकास िादधकरण 3

महाराष्ट्र गृहदनमााण व के्षत्रदवकास िादधकरण 12

मुांबई इमारत दुरुस्ती व िुनवासन मांडळ 4

झोिडिट्टी िुनदवाकास िादधकरण 1

मवहला ि बाल विकास 13

9 कौशल्य विकास ि उद्योजकता 2

10 अल्पसांख्याांक विकास विभाग 1

11 उद्योग, ऊजाव ि कामगार विभाग

12 उद्योग 19

कामगार 14

जलसांपिा 10

एकूण 224
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

गृह विभाग ( 17 सेिा )

1 दवदेशी कलाकाराांच्या सहभागास िरवानगी

2 कागदित्राांचे साक्षाांकन

3 भारतीय नागररकाांसाठी “नोरी” िमाणित्र

4 िोदलस स्िअरन्स िमाणित्र

5 दवदेशी नागररकाांचे नागररकत्वाचे िस्ताव कें द्र शासनास िाठदवणे

6 तक्रारदारास िथम खबरी अहवालाची (FIR) ित िुरदवणे

7 ध्वनीके्षिकाचा िरवाना देणे

8 मनोरांजनाचे कायाक्रमाांना ना हरकत िरवाना देणे
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

गृह विभाग ( 17 सेिा )

9 सभा,सांमेलन, दमरवणूक, शोभा यात्रा इ. कररता िरवानगी देणे

10 दवदेशी नागररकाांना दनवासासाठी मुदत वाढ देणे / ना हरकत िमाणित्र

देणे

11 भारत देशात िरत येणासाठी ना हरकत िमाणित्र देणे

12 िारित्र िडताळणीसाठी ना हरकत िमाणित्र देणे

13 दनमशासकीय, खाजगी सांस्था इ.मधे्य नोकरीकररता वताणूक व चाररत्र्य

िडताळणी िमाणित्र देणे

14 िेिर ोल िांि, गॅस एजन्सी, हॉिेल, बार इ.कररता ना हरकत िमाणित्र देणे

15 शस्त्र िरवान्यासाठी ना हरकत िमाणित्र देणे

16 भारतीय नागररकाांना िरदेशात जाण्यासाठी िोलीस अनुमती िमाणित्र

देणे. (दशक्षणासाठी / नोकरीसाठी िवेशित्र (व्हीसा)

17 दतबेिीयन नागररकाांना भारत देशात िरत येण्यासाठी ना हरकत

िमाणित्र देणे
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

पररिहन (14 सेिा )

1 दशकाउ अनुज्ञप्ती जारी करणे

2 िक्की चालन (Driving) अनुज्ञप्ती जारी करणे

3 अनुज्ञप्ती नुतनीकरण करणे

4 दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करणे

5 दुय्यम वाहन नोांदणी िमाणित्र जारी करणे

6 तातु्परते नोांदणी िमाणित्र जारी करणे

7 नवीन वाहन नोांदणी करणे आदण नोांदणी िमाणित्र जारी करणे

8 वाहनाांच्या मालकीच्या हस्ताांतरणाची नोांद करणे

9 वाहन मालकाच्या मृतु्यनांतर वाहनाांच्या हस्ताांतरणाची नोांद करणे

10 वाहन हस्ताांतरणासाठी ना-हरकत िमाणित्र जारी करणे

11 ित्ता बदलण्यासाठी ना-हरकत िमाणित्र जारी करणे

12 भाडे खरेदी, भाडे /गहाण करार नोांद रद्द करणे

13 इतर राज्यातून आलेल्या वाहनाांना नोांदणी क्रमाांक जारी करणे

14 भाडे खरेदी, भाडे /गहाण करार नोांद करणे
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

2 महसूल ि िन विभाग ( म-1 ) नो ांिणी ि मुद्ाांक शुल्क ( 14 सेिा )

1 दस्त नोांदणी करणे

2 दस्ताच्या सूचीची िमादणत नक्कल देणे.

3 दस्ताची िमादणत नक्कल देणे.

4 शोध उिलब्ध करणे

5 नोिीस ऑफ इांदिमेशन फाईल करून देणे.

6 मुद्राांक शुल्क भरण्याचे ियोजनाथा मूल्याांकन अहवाल देणे

7 दस्त नोांदणी सांदभाात गृहभेि देणे
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

2 महसूल ि िन विभाग ( म-1 ) नो ांिणी ि मुद्ाांक शुल्क ( 14 सेिा )

8 दवशेर् कुलमुखत्यारित्राचे अदधिमाणन करून देणे

9 सह दजल्हादनबांधक कायाालयात नोदणी झालेल्या दस्ताची/त्या

दस्ताच्या सूचीची िमादणत नक्कल देणे

10 दस्त नोांदणी न केलेल्या िकरणाांमधे्य,ई-िेमेंि िद्धतीने

भरलेल्या नोांदणी फी चा िरतावा

11 मृतु्यित्राचा सीलबांद लखोिा जमा करणे,िरत घेणे व उघडणे

12 दवशेर् दववाह कायदा,1954 अन्वये दववाह सांिन्न करणे

13 दववाह िमाणित्राच्या िमादणत नकला देणे

14 इतर िद्धतीने अगोदरच झालेल्या दववाहाची दवशेर् कायदा, 

1954 अांतगात नोदणी करणे
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

महसूल ि िन विभाग ( िने ) ( 10 सेिा )

1 तेंदुिाने कां त्रािदार/उत्पादक याांची नोांदणी करणे

2 बाांबू िूरदवणेसाठी नवीन बुरड कामगाराांची नोांदणी करणे

3 वन्यिाण्याांच्या हल्ल्यामुळे झालेल्या िशु नुकसानीची नुकसानभरिाई मांजुर करणे

4 वन्यिाण्याांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती जखमी दकां वा मृत झाल्यास आदथाक सहाय्य मांजुर करणे

5 वन्यजीव के्षत्रात ियािन हांगामात फोिाग्रादफसाठी िरवानगी( वृत्त स्तर)

6 वन्यजीव के्षत्रात ियािन हांगामात फोिाग्रादफसाठी िरवानगी(एकािेक्षा अदधक वृत्ताांसाठी)

7 वन्यािाण्याांच्या हानीमुळे झालेल्या िीक नुकसानीकरीता नुकसानभरिाई मांजुर करणे

8 अनुज्ञप्ती िादधकारी याांनी आरादगरणी िरवाना नुतनीकरणाबाबत घेतलेला दनणाय कळदवणे

9 महाराष्ट्र वृक्षतोड (दवदनयमन) अदधदनयम 1964 नुसार सांिूणा दस्तऐवजाांसह अजा िाप्तीनांतर

वृक्ष अदधकारी याांनी अनुसूदचत जमातीच्या भोगविादाराांच्या मालकीच्या वृक्षतोडीसाठी

िरवानगी देण्याबाबत घेतलेला दनणाय कळदवणे.

10 महाराष्ट्र वृक्षतोड (दवदनयमन) अदधदनयम 1964 नुसार सांिूणा दस्तऐवजाांसह अजा िाप्तीनांतर

वृक्ष अदधकारी याांनी दबगर आददवासी अजादारास वृक्षतोडीसाठी िरवानगी देण्याबाबत

घेतलेला दनणाय कळदवणे.
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

महसूल ि िन विभाग ( महसूल )

1 वय,राष्ट्र ीयत्व आदण अदधवास िमाणित्र

2 जातीचे िमाणित्र

3 उत्पन्न िमाणित्र

4 नॉन दक्रमीलेअर िमाणित्र

5 तातु्परता रदहवास िमाणित्र

6 जे्यष्ठ नागररक िमाणित्र

7 ऐितीचा दाखला

8 साांसृ्कदतक कायाक्रम िरवाना

9 अदधकार अदभलेखाची िमादणत ित

10 अल्पभू-धारक दाखला

11 भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला

12 शेतकरी असल्याचा दाखला

13 डोांगर/दुगाम के्षत्रात राहत असल्याचे िमाणित्र

14 िदतज्ञाित्र साक्षाांदकत करणे
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

कृवि ि पिुम विभाग /कृवि विभाग-कृवि आयुक्त ( 15 सेिा )

1 माती व िाणी नमुना तिासणी

2 लागवड सादहत्य आयात करण्याकरीता उत्पादकता िमाणित्र देणे.

3 दनयाात होणाऱ्या कृदर् मालास फायिोसॅदनिरी िमाणित्र देणे.

4 दनयाातक्षम द्राक्ष बागाांना युरोदिअन देशाांना दनयाातीसाठी “ अिेडा ” च्या “गे्रिनेि” िणाली

अांतगात नोांदणी िमाणित्र देणे / नुतनीकरण करणे.

5 दनयाातक्षम आांबा बागाांना युरोदिअन देशाांना दनयाातीसाठी “ अिेडा ” च्या “मँगोनेि” िणाली

अांतगात नोांदणी िमाणित्र देणे / नुतनीकरण करणे.

6 दनयाातक्षम डाळी ांब बागाांना युरोदिअन देशाांना दनयाातीसाठी “ अिेडा ” च्या “अनारनेि” 

िणाली अांतगात नोांदणी िमाणित्र देणे / नुतनीकरण करणे.

7 दवक्रीयोग्य फळाांच्या कलमे / रोिे दवक्रीस िरवाना देणे.

8 दबयाणे नमुने तिासणी
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्क अविवनयम, 2015 अनुसार

अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

कृवि ि पिुम विभाग /कृवि विभाग-कृवि आयुक्त ( 15 सेिा )

9 खत नमुने तिासणी

10 दकिकनाशक नमुने तिासणी

11 कृदर् उत्पादनातील उवाररत अांश तिासणी

12 दबयाणे दवक्री िरवाना ( राज्यस्तर )

13 खत दनदमाती / दवक्री िमाणित्र देणे ( राज्यस्तर )

14 दकिकनाशके उत्पादन / दवक्री िरवाना देणे ( राज्यस्तर )

15 दठबक सांच उत्पादक नोांदणी
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महाराष्ट्र लोकसेिा हक्क अविवनयम, 2015 अनुसार

अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

कृवि,पशुसांििवन,िुग्धव्यिसाय ि मत्स्यव्यिसाय विभाग ( पिुम ) ( 16 सेिा )

1 िशुचे खस्िकरण

2 और्धोिचार

3 वांध्यत्व तिासणी(भा.ि.वै.कायद्यानुसार)

4 शवदवचे्छदन(न कुजलेले मृत िाणी सादर केल्यास)

5 िशुांची नमुने तिासणी(आजारी िशु दवाखान्याच्या वेळेमधे्य आणल्यास)

6 आरोग्य तिासणी व दाखला देणे

7 गभा तिासणी(गायी व म्हशी ांची)

8 गायी व म्हशी ांना कृदत्रम रेतन करणे
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कृवि,पशुसांििवन,िुग्धव्यिसाय ि मत्स्यव्यिसाय विभाग ( पिुम ) ( 16 सेिा )

9 िशुसांवधान दवभागात कायारत असलेल्या अांडी उबवणी कें द्र,कुक्कि दवकास गि व

कुक्कििालनाचे लाभाथींना िदशक्षण देणे

10 इचु्छक बेरोजगार तरूण/व्यक्तीांना ियांरोजगारदवर्यक िदशक्षण देणे

11 मासेमार नौकाांचे ऑनलाइन िद्धतीने नोांदणी

12 मस्च्छमार नौकाांसाठी ऑनलाइन िद्धतीने मासेमारी िरवाना

13 तारोिोरवाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन दतकीि दवतरण

14 मस्च्छमाराांसाठी मासेमारी िरवाना

15 मस्च्छमार सांस्थाांची ऑनलाइन िद्धतीने नोांदणी

16 ऑनलाइन रदजस्ट्र ेशन ऑफ अक्वाकल्चर िाँड व दफश सीड सेंिर
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नगरविकास विभाग (सेिा - 15)                 नवि - (2)

1 जन्म िमाणित्र देणे

2 मृतु्य िमाणित्र देणे

3 दववाह नोांदणी िमाणित्र देणे

4 मालमत्ता कर उतारा देणे

5 थकबाकी नसल्याचा दाखल देणे

6 अ. दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्ताांतरण नोांद िमाणित्र देणे

ब)  वारसा हक्काने मालमत्ता हस्ताांतरण नोांद िमाणित्र देणे

7 झोन दाखला देणे
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नगरविकास विभाग (सेिा - 15)                 नवि - (2)

8 भाग नकाशा देणे

9 बाांधकाम िरवाना देणे

10 जोते िमाणित्र

11 भोगविा िमाणित्र देणे

12 नळजोडणी देणे

13 जलदन:सारण जोडणी देणे

14 अदिशमन ना-हरकत दाखला देणे

15 अदिशमन अांदतम ना-हरकत दाखला देणे
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वििी ि न्याय विभाग

1 राज्य दवदधसेवा िादधकरणाने द्यावयाचे कायदेदवर्यक मोफत सहाय्य

2 महाराष्ट्र सावाजदनक दवश्वस्त व्यवस्था अदधदनयमाच्या तरतुदी ांनुसार सावाजदनक दवश्वस्त

व्यवस्थाांची नोांदणी (एक) मुांबईमधे्य (दोन) इतर दजल््ाांमधे्य

3 भागीदारी सांस्था अदधदनयम, 1952 अन्वये भागीदारी सांस्थेची नोांदणी (एक) मुांबईमधे्य (दोन) 

औरांगाबाद, नागिूर व िुणे येथे.
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ग्राम विकास ि जलसांिारण विभाग ( 13 सेिा )

1. जन्म नोांद दाखला

2. मृतू्य नोांद दाखला

3. दववाह नोांद दाखला

4. रदहवाशी दाखला

5. दाररद्रय रेरे्खाली असल्याचा (BPL) दाखला

6. हयातीचा दाखला

7. ग्रामिांचायत येणे बाकी दाखला

8. शौचालयाचा दाखला

9. नमुना 8 चा उतारा

10. अ.दनराधार असल्याचा दाखला

11 ब.दवधवा असल्याचा दाखला

12 क. िररत्यक्ता असल्याचा दाखला

13 दवभक्त कुिूांबाचा दाखला
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अन्न नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण विभाग

1 नवीन दशधािदत्रका मागणी

2 दशधािदत्रकेतील नावात दुरूस्ती/नावे समादवष्ट् करणे/नाव कमी करणे/ित्ता बदल

करणे

3 दुय्यय्यम दशधािदत्रका(खराब/फािलेली), दुय्यय्यम दशधािदत्रका(गहाळ दशधािदत्रका

4 नवीन रास्तभाव दुकानाची मागणी

5 रास्तभाव दुकानाच्या िरवान्याचे नुतनीकरण

6 दकरकोळ रॉकेल दवक्री िरवाने

7 दकरकोळ रॉकेल दवक्री िरवान्याचे नुतनीकरण
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गृहवनमावण विभाग

* झोपडपट्टी पुनिवसन प्राविकरण

1 वारस हस्ताांतरण दवर्यक सेवा

2 भोगविा िमाणित्र िाप्त झालेनांतर 10 वर्ाांनी सांददनका हांस्ताांतरण दवर्यक सेवा

3 झोिडिट्टी िुनवासन योजनेतील सहकारी गृहदनमााण सांस्थाांची नोांदणी दवर्यक सेवा

** महाराष्ट्र गृहवनमावण ि के्षत्रविकास प्राविकरण

4 दनवासी सददनका/भूखांड भेगविाबद्दल (हस्ताांतरण)

5 अदनवासी सददनका/भूखांड भेगविाबद्दल (हस्ताांतरण)

6 दनवासी सददनका/भूखांड दनयदमतीकरण

7 अदनवासी सददनका/भूखांड दनयदमतीकरण

8 थकबाकीबाबतचे ना-देय िमाणित्र

9 सददनका/भूखांड/व्यािारी गाळा दवत्तीय सांस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत िमाणित्र

10 सददनका /व्यािारी गाळा दवक्री िरवानगी

39 /51



महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

** महाराष्ट्र गृहवनमावण ि के्षत्रविकास प्राविकरण

11 भूखांड दवक्री िरवानगी

12 भूखांडाची उवाररत खरेदी दकां मत(बी.िी.िी.) कजााची थकबाकी भरणा ित्र

13 सददनकेची उवाररत भाडेखरेदी हप्ता(एच.िी.एस.भरणा ित्र)

14 सददनका/भूखांड/व्यािारी गाळयाांच्या नस्तीतील कागदित्राांच्या िमादणत िती

15 दनवासी सददनका भाडे तत्त्वावर देण्यास ना-हरकत िमाणित्र देणे

** मुांबई इमारत िुरूस्ती ि पुनिवसन मांडळ

16 दनवासी सददनका/भूखांड भेगविाबद्दल (हस्ताांतरण)

17 अदनवासी सददनका/भूखांड भेगविाबद्दल (हस्ताांतरण)

18 दनवासी सददनका/भूखांड दनयदमतीकरण

19 अदनवासी सददनका/भूखांड दनयदमतीकरण

** अप्पर वजल्हाविकारी(अवतक्रमण/वनष्कासन) पूिव/पविम उपनगरे

20 महाराष्ट्र झोिडिट्टी के्षत्र(सुधारणा दनमुालन व िुनदवाकास) अदधदनयम,1971 मधील

तरतूदीनुसार या िररदशष्ट्ाच्या रकाना क्र.4 मधे्य अदधसूदचत केलेल्या िददनदेदशत अदधका-

याांचे कायाके्षत्रातील िात्र झोिडीधारकाांना ओळखित्र दनगादमत करणे
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मवहला ि बाल विकास विभाग

1 गरोदर स्त्रीयाांची अांगणवाडीमधे्य नोांदणी

2 6 मदहने ते 3 वर्ाांच्या बालकाांची अांगणवाडीमधे्य नोांदणी

3 3 ते 6 वर्ाांच्या बालकाांची अांगणवाडीमधे्य नोांदणी

4 इांददरा गाांधी मातृत्त्व योजनेंतगात गरोदर स्त्रीयाांना आदथाक मदत ( सदर योजना सध्या अमरावती व

बुलढाणा दजल््ात कायारत आहे. )

5 सबला योजना : िौगांडावस्थेतील मुली ांची नोांदणी (सध्या 11 दजल््ाांमधे्य योजना कायारत )

6 दकशोरी शक्ती योजना :  िौगांडावस्थेतील मुली ांची नोांदणी (सध्या 23 दजल््ाांमधे्य योजना कायारत )

7 नोकरी करणाऱ्या मदहलाांसाठी वसदतगृह दनमााण करण्याबाबत अदनवासी भारतीयाांच्या कें द्र शासनास

दशफारशी

8 मनोधैया योजनेंतगात बळी िडलेल्या व्यक्ती ांना दवत्तीय सहाय्य

9 मुलाांना सीसीआयएस / ऑझवेशन होम मधे्य िवेश

10 आिद्ग्रस्त मदहलाांना शेल्टर होममधे्य िवेश

11 भीक मागणाऱ्या मदहला / िुरुर्ाांना बेगसा होम मधे्य िवेश

12 आयआयिीआयएएनएस िेस योजनेंतगात दवद्याथीनी ांना दवत्तीय सहाय्य

13 अदनवासी भारतीय / सांस्था याांना काऊस्न्सली ांग सेंिरसाठी अनुदान
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कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग (सेिा -2)

1 रोजगार इचु्छकाांची नोांदणी (उमेदवार) 

2 दनयोक्त्ाांची नोांदणी

अल्पसांख्याक विकास विभाग (सेिा -1)

1 राज्यातील अल्पसांख्याक सांस्थाांना धादमाक / भादर्क अल्पसांख्याक दजाा घिनेच्या कलम 30 

(1) नॅशनल मायनॉररिी एजु्यकेशनल ॲक्टच्या कलम 2 (जी) नुसार िदान करणे

42 /51



महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.

उियोग,उजाव ि कामगार विभाग (उियोग)(एकूण 19 सेिा) 23.7.2015

दवकास आयुक्त उदयोग सांचालनालय याांनी अदधसूदचत करावयाच्या सेवा

1 सामुहीक िोत्साहन योजना 2013 अांतगात मुद्राांक शुल्क मादफचे िमाणित्र

2 सामुहीक िोत्साहन योजना 2013 अांतगात िात्रता िमाणित्र अदा करणे

3 सामुहीक िोत्साहन योजना 2013 अांतगात औद्योदगक िोत्साहन अनुदानाच्या दाव्यास मांजुरी

4 मुांबई कुळ वदहवाि व शेत जमीन कायदा 1948 सुधारणा 1994 अांतगात ख-याखु-या औद्योदगक

ियोजनासाठी 10 हेक्टरिेक्षा जास्त शेतजमीन खरेदीसाठी आवश्यक असलेली िुवा िरवानगी

5 खाजगी मादहती तांत्रज्ञान उदयानाांना इरादा ित्र देणे

6 खाजगी मादहती तांत्रज्ञान घिकाांना नोांदणी िमाणित्र देणे

7 खाजगी जैव तांत्रज्ञान उदयानाांना इरादा ित्र देणे.

8 खाजगी जैव तांत्रज्ञान घिकाांना नोांदणी िमाणित्र देणे

9 सुक्ष्म लघु व मध्यम उिक्रम अांतगात उद्योजकाांसाठी एां िरिायझेस मेमोरेंडम भाग-1

10 सुक्ष्म लघु व मध्यम उिक्रम अांतगात उद्योजकाांसाठी एां िरिायझेस मेमोरेंडम भाग-2
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महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळ,मुांबई याांनी अविसूवचत कराियाच्या

सेिा

1 इमारत नकाशे मांजूरी, अदिशामन ना हरकत िमाणित्र,तातु्परती नळ

जोडणी,साांडिाणी दन:सारण नकाशे

2 अांदतम अदिशामन यांत्रणा मांजूरी

3 इमारत िुणात्व िमाणित्र/भोगविा िमाणित्र

4 कायम िाणीिुरवठा नळ जोडणी

5 मुांबई िदेश महानगरामधील महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामांडळाच्या

कायाके्षत्रातील मादहती तांत्रज्ञान उदयोगाांना ना हरकत िमाणित्र

6 मुांबई िदेश महानगरामधील महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामांडळाच्या के्षत्रातील

मादहती तांत्रज्ञान कां िन्याांना मादहती तांत्रज्ञान धोरणाांतगात इरादािते्र

7 मुांबई िदेश महानगरामधील महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामांडळाच्या के्षत्रात

मादहती तांत्रज्ञान धोरणाांतगात कां िन्याांची नोांदणी करणे

44 /51



महाराष्ट्र लोकसेिा हक्कअविवनयम, 2015 
अनुसार अविसूवचत केलेल्या लोकसेिाांची यािी.
शासकीय मुद्ण ि लेखसामग्री ि प्रकाशन सांचालनालय, याांनी अविसूवचत कराियाच्या सेिा (2)

1 वादणस्ज्यक सांस्था व खाजगी िक्ष याांना काढलेल्या अदधसूचना,सूचना व जाहीराती स्िकारून महाराष्ट्र

शासन राजित्र भाग दोन-सदकां णा सूचना व जाहीराती या राजित्राच्या भागात िदसद्ध करणे व ते त्याांना

ऑनलाईन व ईमेलवर उिलब्ध करून देणे

2 महाराष्ट्र शासन राजित्र भाग दोन-नाव,जन्मतारीख(वय) आदण धमा बदलण्याच्या जादहराती

सांचालनालयाच्या सांकेतस्थळावर ऑनलाईन स्िकारून राजित्राच्या भागात िदसद्ध करणे आदण ते

नागररकाांना ऑनलाईन उिलब्ध करून देणे.

उियोग उजाव ि कामगार विभाग(कामगार)एकूण 14 सेिा

कामगार आयुक्त याांनी अदधसूदचत करावयाच्या सेवा. बाष्पके सांचालनालय

1 मुांबई दुकाने व आस्थािना अदधदनयम 1948 अांतगात नोांदणी

2 मुांबई दुकाने व आस्थािना अदधदनयम 1948 अांतगात नोांदणीचे नूतनीकरण. 

3 कां त्रािी कामगार (दनयमन व दनमुालन) अदधदनयम, 1970 अांतगात मुख्य मालक नोांदणी नोांदणी. 

4 कां त्रािी कामगार (दनयमन व दनमुालन) अदधदनयम 1970 अांतगात कां त्रािदारास अनुज्ञप्ती देणे

5 कां त्रािी कामगार (दनयमन व दनमुालन) कायदा, 1970 अांतगात कां त्रािदारास अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण

6 इमारत व इतर बाांधकाम मजूर(नोकरीचे दनयमन आदण शती) अदधदनयम, 1996 अांतगात आस्थािनाांची

नोांदणी.

7 मोिार िररवहन कामगार अदधदनयम 1961 अांतगात नोांदणी

8 दबडी आदण दसगार (नोकरीच्या शती) वका स अदधदनयम 1966 अांतगात औद्योदगक वसु्तांची नोांदणी.
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बाष्पके सांचालनालय

1 मालकी हक्काचे हस्ताांतरण

2 िमाणित्राची नक्कल करणे

कामगार विभाग/18.9.2015

औद्योदगक सुरक्षा व आरोग्य सांचालनालयामाफा त

1 कारखाने अदधदनयम 1948 च्या महाराष्ट्र कारखाने दनयम, 1963 अन्वये नकाशे मांजूर करणे

2 कारखाने अदधदनयम 1948 च्या महाराष्ट्र कारखाने दनयम, 1963 अांतगात नोांदणी व िरवाना देणे.

3 कारखाने अदधदनयम 1948 च्या महाराष्ट्र कारखाने दनयम, 1963 अांतगात नोांदणी व िरवाना नुतनीकरण करणे.

4 कारखाने अदधदनयम 1948 च्या महाराष्ट्र कारखाने दनयम, 1963 दुय्यम िरवाना देणे/ िरवाना दुरूस्ती करणे.

वित्त विभाग

सेवा सांचालक,दवमा सांचालनालय

1 नदवन दवमा जोखीम िीकारणे

अ) िस्तावाची छाननी व दवमा हप्ता कळदवणे

सेवा सांचालक, लेखा व कोर्ागारे

2 मादसक दनवृत्तीवेतन / कुिुांबदनवृत्तीवेतन

3 मुद्राांक दवतरीत करणे.

सेवा आयुक्त,दवक्रीकर दवभाग

4 ई-नोांदणी

5 ई-कें दद्रय दवक्रीकर वैधादनक नमुने

6 इ-दववरणे

7 इ-करभरणा46 / 51



जलसांपिा विभाग(10)

1 िाणी वािर सांस्थेस देय िाणी हक्कमांजूरी देणे.

2 िाणी वािर सांस्थेस िाणीिट्टी थकबाकी दाखला देणे.

3 दबगर दसांचनाची िाणीिट्टी थकबाकी दाखला देणे.

4 िाणीिट्टी देयक तक्रार दनवारणकरणे

5 लाभके्षत्राचा दाखला देणे.

6 ग्रामिांचायत, दजल्हा िररर्द,नगर िादलका,नगर िररर्द, नगर िांचायत,किकमांडळे याांना

घरगुती िाणी वािर िरवाना

7 महानगर िादलका,खाजगी दवकासक,दवशेर् नगर दवकास िकल्पयाांना घरगुती/ औद्योदगक

िाणी वािर िरवाना देणे

8 औद्योदगक ियोजनासाठी िाणी वािर िरवाना देणे

9 नदी जलाशया िासून अांतराचा दाखला देणे.

10 उिसा दसांचन िरवानगी
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 मा. मुख्य सदचव याांचे अध्यक्षतेखाली आयोदजत सदचव सदमतीच्या साप्तादहक

बैठकाांमधे्य वेळोवेळी आढावा

 दजल्हादधकारी / दवभागीय आयुक्त याांना मागादशान

 अिर मुख्य सदचव (ि.सु.र.व का.) याांचे स्तरावर सांबांदधत दवभागाांचे सदचव, 

महाऑनलाईनचे ताांदत्रक सल्लागार तसेच मादहती तांत्रज्ञान उिदवभागातील

अदधकारी याांचेसोबत बैठका

 बैठकाांमधे्य कायािद्धतीचे सुलभीकरण, कमीत कमी कागदिते्र, िमादणकरण

इ. सांदभाात मागादशान

 या अदधदनयमाांतगात दनयमाांचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे
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 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोग व त्याांची कायाालये, सेवेचा हक्क िकल्प

सांचालनालय, दवभागीय / दजल्हा व तालुका स्तरावर ताांदत्रक सहाय्य या करीता

आवश्यक अदधकारी व कमाचारी याांच्या िददनदमातीसाठी िस्ताव उिादधकार

सदमतीच्या मान्यतेकरीता दवत्त दवभागास सादर.

 यशदा, िुणे, िादेदशक िदशक्षण कें द्र, दजल्हा िदशक्षण कें द्र याांचेमाफा त िदशक्षणाचे

दनयोजन करण्यात येत आहे.

 यशदा मधील िायाभूत अभ्यासक्रम तसेच सेवाांतगात िदशक्षणामधे्य सदर

अदधदनयमाच्या तरतूदी ांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

 ऑनलाईन सेवाांकरीता महाऑनलाईनमाफा त दवभागीय / दजल्हास्तरावर िदशक्षण सत्र

आयोदजत करण्यात येणार आहे.



इतर महत्वाचे वनणवय
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 शिथित्राऐवजी ि-घोर्णाित्र व सक्षम अदधका-याांनी साक्षाांदकत केलेल्या

कागदित्राांच्या िती ऐवजी ि-साक्षाांकन िती स्िकारण्या सांदभाात शासन

दनणाय दद. 09.03.2015

 मांत्रालय लोकशाही ददनात राज्यातील (मुांबई / ठाणे वगळून) दवदवध

दठकाणावरुन येणा-या नागररकाांची गैरसोय दूर करण्याकररता video

Conferencing द्वारे मा. मुख्यमांत्री महोदयाांच्या समोर गा-हाणे माांडण्याची

सुदवधा.(शासन िररित्रक दद. 6.05.2015)

 आिले सरकार िोिालवर िाप्त झालेल्या थेि तक्रारीिैंकी मांत्रालय लोकशाही

ददनात सुनावणीसाठी घ्यावयाच्या तक्रार अजााची दनवड करण्यासाठी सदचव

सदमती गदठत (शासन िररित्रक दद. 6.05.2015)



िन्यिाि
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