
            महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम-2015 
            अतंर्गत लोकसेवा, धियत कालमयादा,  
            पदधिदेधित अधिकारी, प्रथम व धितीय  
                 अधपलीय प्राधिकारी अधिसूधित करण्यात  
                       आल्याबाबत धिर्गमीत केलले्या अधिसूििेिी 
                 अमंलबजावणी करणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र िासि 
ग्राम धवकास धवभार् 
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बािंकाम भवि, 25 मर्गबाि रोड, 

फोटग, म ंबई - 400 001 
धदिाकं :- 13 फेब्र वारी, 2019. 

 

वािा :   1) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम-2015, धदिाकं 28 एधप्रल, 2015 
             2) िासि धिणगय क्रमाकंः आरटीएस-2015/प्र.क्र.32/पं.रा-5 धदिाकं 14 ज ल,ै 2015 
 

प्रस्ताविा : 
          महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेि-2015 च्या कलम-3 अि सार अधिसूधित करावयाच्या 
सेवा, पदधिदेधित अधिकारी, प्रथम व धितीय अधपलीय प्राधिकारी आधण धियत कालमयादा 
याबाबतिी अधिसूििा धदिाकं 10 ज ल,ै 2015 रोजी धिर्गधमत करण्यात आली आहे. सदर 
अधिसूििेन्वये ग्रामपंिायत पातळीवरील 13 लोकसेवाचं्या संदभातील पदधिदेधित अधिकारी, प्रथम 
व धितीय अधपलीय अधिकारी आधण धियत कालमयादा धिधित करण्यात आली  आहे. अधिसूधित 
करण्यात आलेल्या 13 सेवा या पात्र व्यक्तींिा उपलब्ि करुि देण्याकरीता ऑिलाईि कायगप्रणाली 
कायान्न्वत असेल, त्या धिकाणी सदर सेवा संर्णकीकृत प्रतींिारेही देण्यात येते व ज्या धिकाणी 
ऑिलाईि प्रणाली कायान्न्वत िाही, त्या धिकाणी सदर सेवा संदर्भभय िासि धिणगयासोबत 
जोडलेल्या धवधहत िम न्यांमध्ये उपलब्ि करुि देण्यात येते. सद्यन्स्थतीत या धवभार्ािे धदिाकं10 ज ल,ै 
2015 च्या अधिसूििेन्वये अधिसूधित केलेल्या 13 सेवापंैकी 10 सेवा महाराष्ट्र िासिाच्या आपले 
सरकार पोटगलवर ऑिलाईि उपलब्ि करुि देण्यात आलेल्या आहेत. यासंदभात आढावा घेऊि 
धदिाकं 12.2.2019 च्या अधिसूििेन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम-2015 अंतर्गत 13 
ऐवजी 7 लोकसेवा धवधहत कालमयादेत देण्यािे धिधित केले आहे. 
 

िासि धिणगय : 

            या धवभार्ाच्या प्रिासकीय अधिपत्याखाली राज्यातील सवग ग्रामस्थांसािीच्या ज्या सेवा 
महत्वाच्या आहेत अिा लोकसेवािंी धिधिती करण्यात आली आहे. त्यास अि सरुि महाराष्ट्र 
लोकसेवा हक्क अधिधियम-2015 च्या कलम-3(1) अि सार अधिसूधित करावयाच्या सेवा, 
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पदधिदेधित अधिकारी, प्रथम व धितीय अधपलीय प्राधिकारी आधण धियत कालमयादा याबाबतिी 
अधिसूििा धदिाकं 12.2.2019 रोजी धिर्गधमत करण्यात आली आहे. लोकसेवा हक्क अध्यादेि-
2015च्या अि षंर्ािे अधिसूधित करण्यात आलेल्या सवेाबंाबतिी अंमलबजावणी करण्याच्यासंदभात 
उक्त धदिाकं 14 ज लै, 2015 च्या िासि धिणगयान्वये धिर्गधमत केलेल्या मार्गदिगक सिूिा धदिाकं 
12.2.2019 रोजी धिर्गधमत केलेल्या अधिसूििे-तील लोकसेवाकंधरताही लारू् राहतील. 

      त्यािप्रमाणे महसूल व वि धवभार्ाकडूि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम 2015 अंतर्गत 
देण्यात येणाऱ्या सेवामंध्ये “तात्प रते रधहवास प्रमाणपत्र” ही सेवा देण्यात येत असल्यािे या 
धवभार्ाकडूि रधहवािी दाखला  देण्यािी आवश्यकता िाही. तसेि (1) धविवा असल्यािा दाखला - 
यासािी िवऱ्याच्या मृत्य  िोंद दाखल्यासोबत प िर्भववाह ि केल्याि ेस्वघोषणापत्र घेण्यात याव.े (2) 
पधरतक्त्या असल्याच्या दाखला - यासािी मा.न्यायालयािे अथवा सक्षम प्राधिकाऱ्यािे आदेिासोबत 
िवऱ्यािे सोडल्यािे/ िवऱ्यास सोडल्यािे स्वघोषणापत्र घेण्यात याव.े (3) धवभक्त क ट ंबािा दाखला, 
(4) िोकरी व्यवसायासािी िा हरकत प्रमाणपत्र, (5) बरेोजर्ार प्रमाणपत्र, (6) हयातीिा दाखला, (7) 
िौिालय दाखला, (8) िळजोडणीसािी अि मती प्रमाणपत्र, (9) िाधरत्र्यािा दाखला, (10) वीजेच्या 
जोडणीसािी िा-हरकत प्रमाणपत्र, (11) धजल्हापधरषद फंडातूि कृषी साधहत्य खरेदी, (12) रान्ष्ट्रय 
बायोरॅ्स व खत व्यवस्थापि कायगक्रम, (13) बितर्टािंा खेळते भार्भाडंवल बँकेमाफग त कजग प रविा, 
(14) कोणत्याही योजिेिा लाभ ि घेतल्यािे प्रमाणपत्र (15) धिरािार योजिेसािी वयािा दाखला 
देण्याच्या सेवा याप ढे बंद करण्यात येत असूि यासंदभािे ग्रामस्थाकंडूि सोबत जोडलेल्या 
िम न्यातील स्वयंघोषणापत्र स्वीकारण्यात याव.े 

         सदर िासि धिणगय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्यािा साकेंताक क्रमाकं 201902131450287020 असा आहे. हा 
आदेि धडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाधंकत करुि काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेिाि सार व िावािे. 
 

 
 
                                                                                                          ( पं. खं. जािव ) 
                                                                                                 उप सधिव, महाराष्ट्र िासि 
प्रत, 

1. मा.धवरोिी पक्षिेते, धविाि पधरषद व धविािसभा, महाराष्ट्र धविािमंडळ, म ंबई 
2. सवग सन्माििीय धविािपधरषद / धविािसभा सदस्य व संसद सदस्य 
3. मा.राज्यपाल महोदय यािंे सधिव 
4. मा. म ख्यमंत्री यािंे प्रिाि सधिव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. सवग मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांिे खाजर्ी सधिव 
6. मा.राज्य धिवडणकू आयोर् यािंे कायालय 
7. मा.म ख्य सधिव यािंे उपसधिव 
8. अपर म ख्य सधिव / प्रिाि सधिव / सधिव, सवग मंत्रालयीि धवभार् 
9. सवग धवभार्ीय आय क्त 
10. सवग धजल्हाधिकारी 
11. सवग म ख्य कायगकारी अधिकारी, धजल्हा पधरषद 
12. सवग मंत्रालयीि धवभार् 
13. ग्राम धवकास धवभार्ातील सवग कायासिे 
14. धिवड िस्ती (कायासि आस्था. 5), ग्रामधवकास धवभार्. 
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(ज्या दाखल्यासाठी स्वघोषणापत्राद्वारे मजकूर जाहीर करावयाचा आहे, त्या स्वघोषणापत्रातील शेवटचा 

पररच्छेद खालीलप्रमाणे नमदू करावा.) स्वयंघोषणापत्र  

 
 

 
 

    स्वयंघोषणापत्र  
 
 
 
 
 
मी ------------------------------ श्री. ------------------------------------------- यांचा मलुगा / मलुगी वय 

------ वषे, आधार कार्ड क्रमांक. (असल्यास) --------------------- व्यवसाय ------------------------ 

राहणार -------------------------------------------- याद्वारे घोरषत करतो / करते की, वरील सवड मारहती 

माझ्या व्यक्ततगत मारहती व समजतूीनसुार खरी आहे. सदर मारहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दंर् 

संरहता अन्वये आरण / ककवा संबंरधत कायद्यानसुार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानसुार मी रशक्षेस 

पात्र राहीन . तसेच सदर स्वयंघोषणापत्राद्वारे मला रमळालेले सवड लाभ सवंकषररत्या काढून घेण्यात येतील, 

याची मला पणूड जाणीव आहे. 

 
 
 
रठकाण : ------------------------      अजडदाराची सही : --------------------------- 
 
रदनांक : -------------------------      अजडदाराचे नांव : ---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

अजडदाराचा फोटो 
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 (The written declaration as given hereunder will be included at the end of the 

application form for seeking services.) 

 

 

                

  

      Self-Declaration 

 

 

 

 

 

I _________________ Son/Daughter of ____________________________ aged 

___, occupation _______________ resident of ______________________ with 

UID No. ________________________ hereby declare that the information 

provided above above is true and correct to the best of my personal knowledge, 

information and belief. I fully understand the consequences of giving false 

information. If the information is found to be false. I Shall be liable for 

prosecution and punishment under Indian Penal Code and / or any other law 

applicable thereto. Also all the benefits availed by me shall be summarily 

withdrawn. 

 

 

 

Place : _______________    Applicant’s Signature _____________ 

 

 

Date : ________________   Applicant's Name :________________ 

 
 

Applicant’s Photo 
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