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वािा:- 

            महाराष्ट्र  लोकसेवा हक्क अध्यादेश- 2015 ( सि 2015 िा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ५ ) 

प्रस्ताविा- 

 राज्यातील पात्र व्यक्तींिा पारदशगक, कायगक्षम व समयोनित लोकसेवा देण्याकनरता तसेि 
लोकाचं्या स्थानिक प्रशासिाकडूि वाढत्या अपेक्षा नविारात घेऊि त्यािंा तत्पर व दर्जेदार सेवा 
प रनवण्याच्या दृष्ट्टीकोिातूि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५, नदिाकं २८/४/२०१५ रोर्जी 
लारू् करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील कलम ३ मध्ये िमूद करण्यात आल्याि सार प्रत्येक 
सावगर्जनिक प्रानिकरर्ािे अध्यादेश लारू्  झाल्यािंतर ३ मनहनयाचं्या कालाविीत आनर् त्यािंतर 
वळेोवळेी ते प रवीत असलेल्या लोकसेवा, पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम व नितीय अनपलीय अनिकारी 
आनर् नियत कालमयादा या अध्यादेशाखाली अनिसूनित कररे् आवश्यक आहे. सदरहू अध्यादेश 
निर्गनमत करण्यामारे् सावगर्जनिक प्रानिकरर्ािे त्या प रवीत असलेल्या सेवा अनिनियमांतर्गत अनिसूनित 
करुि त्याप्रमारे् संबंनित सेवा प रवीरे् आवश्यक आहे.  

२. या नवभार्ाच्या प्रशासकीय अनिपत्याखाली उद्योर् सिंालिालय,म ंबई , महाराष्ट्र  औद्योनर्क 
नवकास महामंडळ, उद्योर् सारथी, म ंबई व शासकीय म द्रर्,लेखिसामग्री व प्रकाशि संिालिालय,म ंबई  
या संस्थािंा समावशे आहे. त्या अि षंर्ािे  देण्यात येर्ाऱ्या नवनवि सेवा स नविापंैकी िार्रीक कें द्रबबदू 
मािूि, िार्नरकािंा दैिंनदि र्जीविामध्ये सातत्यािे आवश्यक असर्ाऱ्या व ज्या लोकसेवािंा र्जास्तीत 
र्जास्त िार्नरकािंी फायदा घेतला आहे व ज्या सेवा महत्वाच्या आहेत, अशा सेवा अध्यादेशाच्या कलम 
-३ अि सार अनिसूनित करण्याबाबतिा प्रस्ताव शासिाच्या नविारािीि होता.  त्याअि षंर्ािे शासिािे 
प ढीलप्रमारे् निर्गय घेतला आहे. 

शासि निर्गय- 

        १)        या शासि निर्गयाच्या सहपत्र-अ मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् १० सेवा नवकास आय क्त 
(उद्योर्), उद्योर् संिालिालय, म ंबई यािंी  कलम -३ अि सार अनिसूनित करावयाच्या आहेत. 

       २)         या शासि निर्गयाच्या सहपत्र-ब मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 7  सेवा म ख्य कायगकारी 
अनिकारी, महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास महामंडळ, उद्योर् सारथी, म ंबई यािंी  कलम- ३ अि सार  
अनिसूनित करावयाच्या आहेत. 
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 ३)  या शासि निर्गयासोबतच्या सहपत्र-क मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 2 सेवा शासकीय 
म द्रर्, लेखिसामग्री व प्रकाशि सिंालिालय यािंी कलम- 3 अि सार अनिसिूीत करावयाच्या आहेत. 

            4)      या शासि निर्गयाच्या सोबतच्या सहपत्रामंिील िमूद केलेल्या सेवा उपलब्ि करूि 
देण्याच्या  नियत कालाविीत संबंिीत सावगर्जनिक प्रानिकरर्ािंा बदल करता यरे्ार िाही. 

 5)  या शासि निर्गयामिील सहपत्र  " अ" ," ब" व " क" मध्ये िमूद केलेल्या सेवा व्यनतनरक्त 
िार्नरकािा आर्खी काही सेवा नवनशष्ट्ट कालाविीत प रवीरे् िनर्जकच्या कालाविीत शक्य होत 
असल्यास अशा अनिकच्या सेवा कलम-3 अि सार अनिसूनित करण्यािी म भा सावगर्जनिक प्रानिकरर्ािंा 
देण्यात येत आहे. 

            6)           या अनिनियमातंर्गत सेवा प रनवण्याकरीता आकारावयािी फी निनित करण्यािी संबंनित 
सावगर्जनिक प्रानिकरर्ािंा म भा राहील. तसेि सबंंिीत सावगर्जनिक प्रानिकारर्ािंी सेवा नविारात घेऊि 
पदनिदेशीत अनिकारी, प्रथम अनपलीय अनिकारी व नितीय अनपलीय अनिकारी इत्यादींमध्ये संबंनित 
सावगर्जनिक प्रानिकरर्ािंा स िारर्ा करता येईल.  

३. राज्यातील उद्योर् संिालिालय, म ंबई ,महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास महामंडळ, उद्योर् सारथी, 
म ंबई  व शासकीय  म द्रर्, लेखिसामग्री व प्रकाशि संिालिालय,म ंबई  यािंी उपरोक्त प्रमारे् कलम-
३ अि सार सेवा अनिसूनित कररे् व त्यािी अंमलबर्जावर्ी करण्यािी कायगवाही करावी.  
 

४. उपरोक्त आदेशािी अंमलबर्जावर्ी नदिाकं 27 र्ज ल,ै 2015 पूवी  स रु करण्यािी र्जबाबदारी 
संबंनित सावगर्जनिक प्रानिकरर्ािंी राहील.  
 सदर शासि निर्गय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्यािा सकेंताकं  201507231449414910 असा आहे. हा आदेश 
नडर्जीटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  
  महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशाि सार व िावािे . 

 

 

                    ( स . ला. भोई )  
        कक्ष अनिकारी, महाराष्ट्र शासि  
प्रत: 

      1) मा.राज्यपाल महोदय यािंे सनिव. 

      2) मा. म ख्यमंत्री महोदय यािंे प्रिाि सनिव. 

      3) सवग मा.मंत्री /राज्यमंत्री यािंे खार्जर्ी सनिव. 

      4) सवग नविािसभा/ नविािपनरषद सदस्य. 
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     5) मा.म ख्य सनिव यािंे वनरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक. 

     6)  मा. लोकआय क्त व उपलोकाय क्त यािंे कायालय. 

     7) अपर म ख्य सनिव /प्रिाि सनिव /सनिव,सवग मंत्रालयीि नवभार्. 

     8) नवकास आय क्त (उद्योर् ) उद्योर् संिालिालय, म ंबई. 

     9) म ख्य कायगकारी अनिकारी, महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास महामंडळ,उद्योर् सारथी,म ंबई . 

     10) संिालक, शासकीय म द्रर्,लेखिसामग्री व प्रकाशि संिालिालय, म ंबई. 

     11 मा. म ख्यमंत्री महोदयािंे र्जिसंपकग  अनिकारी . 

     12) प्रिाि सनिव (उद्योर्) यािंे स्वीय सहाय्यक. 

     13) निवडिस्ती, उद्योर्- 6. 
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         उद्योर्,ऊर्जा व कामर्ार नवभार्  शासि निर्गय क्रमाकं:- मलोह-2015/प्र.क्र.77/उद्योर्-6. 
                                                                    सहपत्र-"अ" 
       (  नवकास आय क्त ( उद्योर् ) उद्योर् संिालिालय, यािंी अनिसूनित करावयाच्या सेवािंा तपनशल )  

अ.
क्र. 

  लोकसेविे ेिाव 

 

सेवा  
देण्यािा  
कालाविी 

सेवा प रनवर्ारा  
अनिकारी 

प्रथम अपील 
अनिकारी  

व्व्दतीय 
अपील 
अनिकारी 

1 साम नहक प्रोत्साहि योर्जिा 
2013 अंतर्गत म द्रांक श ल्क 
माफीि ेप्रमार्पत्र  

7 नदवस अनिक्षकीय उद्योर् 
अनिकारी/उद्योर् 
उपसंिालक/ 
महाव्यवस्थापक 

अनतनरक्त 
उद्योर् 
संिालक/ 
उद्योर् 
सहसंिालक 

नवकास 
आय क्त 
(उद्योर्)/अनत
नरक्त उद्योर् 
संिालक 

2 साम नहक प्रोत्साहि योर्जिा 
2013 अंतर्गत पात्रता 
प्रमार्पत्र अदा कररे्. 

30 नदवस अनिक्षकीय उद्योर् 
अनिकारी/उद्योर् 
उपसंिालक/ 
महाव्यवस्थपक 

 

अनतनरक्त 
उद्योर् 
संिालक/ 
उद्योर् 
सहसंिालक 

नवकास 
आय क्त 
(उद्योर्)/अनत
नरक्त उद्योर् 
संिालक 

3 साम नहक प्रोत्साहि योर्जिा 
2013 अंतर्गत औद्योनर्क 
प्रोत्साहि अि दािाच्या 
दाव्यास मंर्ज री. 

15 नदवस अनिक्षकीय उद्योर् 
अनिकारी/उद्योर् 
उपसंिालक/ 
महाव्यवस्थापक 

अनतनरक्त 
उद्योर् 
संिालक/ 
उद्योर् 
सहसंिालक 

नवकास 
आय क्त 
(उद्योर्)/अनत
नरक्त उद्योर् 
संिालक 

4 म ंबई क ळ वनहवाट व शेत 
र्जमीि कायदा 1948 स िारर्ा 
1994 अंतर्गत खऱ्याख ऱ्या 
औद्योनर्क प्रयोर्जिांसाठी 10 
हेक्टरपेक्षा र्जास्त शेतर्जमीि 
खरेदीसाठी आवश्यक 
असलेली पवूग परवािर्ी. 

15 नदवस उद्योर् उपसिंालक 

 

अनतनरक्त 
उद्योर् संिालक 

नवकास 
आय क्त 
(उद्योर् ) 

5 खार्जर्ी मानहती तंत्रज्ञाि 
उद्यािािंा  इरादापत्र देरे्. 

10 नदवस  उद्योर् सहसंिालक 
/उद्योर् उपसिंालक/ 
महाव्यवस्थपक. 

अनतनरक्त 
उद्योर् 
संिालक/ 
उद्योर् 
सहसंिालक 

नवकास 
आय क्त 
(उद्योर्)/अनत
नरक्त उद्योर् 
संिालक 
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6 खार्जर्ी मानहती तंत्रज्ञाि 
घटकांिा िोंदर्ी प्रमार्पत्र 
देरे्. 

7 नदवस उद्योर् सहसंिालक 
/उद्योर् उपसिंालक/ 
महाव्यवस्थपक. 

अनतनरक्त 
उद्योर् 
संिालक/ 
उद्योर् 
सहसंिालक 

नवकास 
आय क्त 
(उद्योर्)/अनत
नरक्त उद्योर् 
संिालक 

7 खार्जर्ी र्जवै तंत्रज्ञाि 
उद्यािािंा इरादापत्र देरे्. 

10 नदवस  उद्योर् सहसंिालक 
/उद्योर् उपसिंालक/ 
महाव्यवस्थपक. 

अनतनरक्त 
उद्योर् 
संिालक/ 
उद्योर् 
सहसंिालक 

नवकास 
आय क्त 
(उद्योर्)/अनत
नरक्त उद्योर् 
संिालक 

8 खार्जर्ी र्जवै तंत्रज्ञाि 
घटकांिा िोदर्ी प्रमार्पत्र 
देरे्. 

7 नदवस उद्योर् सहसंिालक 
/उद्योर् उपसिंालक/ 
महाव्यवस्थपक. 

अनतनरक्त 
उद्योर् 
संिालक/ 
उद्योर् 
सहसंिालक 

नवकास 
आय क्त 
(उद्योर्)/अनत
नरक्त उद्योर् 
संिालक 

9 स क्ष्म,लघ  व मध्यम उपक्रम 
अंतर्गत उद्योर्जकांसाठी 
एंटरप्रायझेस मेमोरँडम भार्-I 

2 नदवस उद्योर् निनरक्षक/उद्योर् 
अनिकारी 

महाव्यवस्थापक उद्योर् 
सहसंिालक 

10 स क्ष्म,लघ  व मध्यम उपक्रम 
अंतर्गत उद्योर्जकांसाठी 
एंटरप्रायझेस मेमोरँडम भार्-II 

2 नदवस उद्योर् निनरक्षक/उद्योर् 
अनिकारी 

महाव्यवस्थापक उद्योर् 
सहसंिालक 

  

                                                                            ********** 
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      उद्योर्,ऊर्जा व कामर्ार नवभार् शासि निर्गय क्रमाकं:- मलोह-2015/प्र.क्र.77/उद्योर्-6. 

                                                           सहपत्र-"ब" 

     ( महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास महामंडळ, म ंबई यांिी अनिसूनित करावयाच्या सेवािंा तपनशल )  

अ.क्र.   लोकसेविे ेिाव 

 

लोकसेवा 
प रनवण्यािी 
कालमयादा  

पदनिदेशि 
अनिकारी  

प्रथम 
अपील 
अनिकारी  

व्व्दतीय 
अपील 
अनिकारी 

1 इमारत िकाशे 
मंरू्जरी,अव्निशमि  
िा हरकत प्रमार्पत्र. 
तात्प रती िळ र्जोडर्ी, 
सांडपार्ी नि:स्सारर् िकाशे. 
 

60 नदवस कायगकारी 
अनभयंता /उप 
अनभयंता / 
सहाय्यक 
रििाकार 
/सहाय्यक 
वास्त शास्त्रज्ञ, 

संबनंित 
अनिक्षक, 
अनभयंता. 

म ख्य 
नियोर्जक, 
मऔनवम. 

2 अंनतम अव्निशमि यंत्रर्ा 
मंरू्जरी  

 

30 नदवस नवभार्ीय  
अव्निशमि  
अनिकारी 

उप म ख्य 
अव्निशमि   
अनिकारी 

म ख्य 
अव्निशमि  
अनिकारी व 
अव्निशमि 
सल्लार्ार 

3 इमारत परू्गत्व प्रमार्पत्र 
/भोर्वटा प्रमार्पत्र 

 

15 नदवस कायगकारी 
अनभयंता /उप 
अनभयंता / 
सहाय्यक 
रििाकार 
/सहाय्यक 
वास्तशास्त्रज्ञ, 

संबनंित 
अनिक्षक 
अनभयंता, 
मऔनवमं 

म ख्य 
नियोर्जक, 
मऔनवम. 
म ंबई. 

4 कायम  पार्ी प रवठा िळ 
र्जोडर्ी 

15 नदवस उप अनभयंता  
(20नम.नम.पयंत) 
कायगकारी 
अनभयंता (25 
नम.नम. 
पयंत) 
 
 

संबनंित 
अनिक्षक 
अनभयंता, 
मऔनवमं. 

म ख्य 
अनभयंता/ 
अनत.म ख्य 
अनभयंता, 
मऔनवम. 
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5 म ंबई प्रदेश महािर्रामिील 
महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास 
महामंडळाच्या कायगक्षेत्रातील 
मानहती तंत्रज्ञाि उद्योर्ांिा िा 
हरकत प्रमार्पत्र. 

 

10 नदवस तांनत्रक 
सल्लार्ार 

सह म ख्य 
कायगकारी  
अनिकारी 
( मानहती 
तंत्रज्ञाि ) 

म ख्य 
कायगकारी  
अनिकारी 

6 म ंबई प्रदेश महािर्रातील 
महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास 
महामंडळाच्या क्षेत्रातील 
मानहती तंत्रज्ञाि कंपनयांिा 
मानहती तंत्रज्ञाि िोरर्ांतर्गत 
इरादापत्र े

10 नदवस तांनत्रक 
सल्लार्ार 

सह म ख्य 
कायगकारी  
अनिकारी 

( मानहती 
तंत्रज्ञाि ) 

म ख्य 
कायगकारी  
अनिकारी 

7 म ंबई महािर्र प्रदेशामिील 
महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास 
महामंडळाच्या क्षेत्रात मानहती 
तंत्रज्ञाि िोरर्ांतर्गत 
कंपनयािंी िोंदर्ी कररे्. 

 

10 नदवस तांनत्रक 
सल्लार्ार 

सह म ख्य 
कायगकारी  
अनिकारी 

( मानहती 
तंत्रज्ञाि ) 

म ख्य 
कायगकारी  
अनिकारी 

   
                                                                                                    **********    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शासि निर्गय क्रमांकः मलोह-2015/प्र.क्र.77/उद्योर्-6.  

 

पषृ्ठ 8 पैकी 8 

           

        उद्योर्,ऊर्जा व कामर्ार नवभार्  शासि निर्गय क्रमाकं:- मलोह-2015/प्र.क्र.77/उद्योर्-6. 

                                                             सहपत्र-"क"  

( शासकीय म द्रर्,लेखिसामग्री व प्रकाशि संिालिालय, म बई यािंी अनिसूनित करावयाच्या सेवािंा 
तपनशल)  

अ.क्र.   लोकसेविे ेिाव 

 

लोकसेवा 
प रनवण्यािी 
कालमयादा  

पदनिदेशि 
अनिकारी  

प्रथम अपील 
अनिकारी  

व्व्दतीय 
अपील 
अनिकारी 

1 वानर्व्ज्यक संस्था व खार्जर्ी 
पक्ष यांिी काढलेल्या 
अनिसूििा, सूििा व 
र्जानहराती व्स्वकारूि " 
महाराष्ट्र शासि रार्जपत्र भार् 
दोि संनकर्ग सूििा व 
र्जानहराती या रार्जपत्राच्या 
भार्ात प्रनसध्द कररे् व ते 
त्यांिा ऑिलाईि व ईमेलवर 
उपलब्ि करूि देरे्. 

15 नदवस कनिष्ट्ठ 
सहाय्यक 
व्यवस्थापक , 
शासकीय 
मध्यवती 
म द्रर्ालय, 
म ंबई. 
 

सहाय्यक 
व्यवस्थापक 
( प्रकाशिे ) 

व्यवस्थापक, 
शासकीय 
म द्रर्, लेखि 
सामग्री व 
प्रकाशि 
संिालिालय 
म ंबई. 
 

2 महाराष्ट्र शासि रार्जपत्र भार् 
दोि-िाव,र्जनमतारीख( वय ) 
आनर् िमग बदलण्याच्या 
र्जानहराती संिालिालयाच्या 
संकेतस्थळावर ऑिलाईि 
व्स्वकारूि " महाराष्ट्र शासि 
रार्जपत्र भार् दोि -िाव, वय व 
िमग बदलण्याच्या र्जनहरातीिा 
नवभार् " या रार्जपत्राच्या 
भार्ात प्रनसध्द कररे् व ते 
िार्नरकािंा ऑिलाईिव्दारे व 
ईमेलव्दारे उपलब्ि करूि 
देरे्. 

15 नदवस कनिष्ट्ठ 
सहाय्यक  
व्यवस्थापक, 
(म ंबई,िार्परू 
व औरंर्ाबाद 
नवभार्) , 
अनिक्षक, प रे् 
नवभार्. 
 

 सहाय्यक 
व्यवस्थापक  
( प्रकाशिे, 
म ंबई ) , प रे्   
िार्परू,  
सहाय्यक 
संिालक, 
औरंर्ाबाद . 

व्यवस्थापक 
( म ंबई, प रे्, 
िार्परू व 
औरंर्ाबाद 
नवभार्) 

 
                                                                         ********** 
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