महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम,2015 च्या
कलम-3 मिील तरतूदींच्या अिुषंगािे सामाधिक
न्याय व धवशेष सहाय्य धवभागाच्या अधििस्त
क्षेत्रीय कायालयांमार्फत दे ण्यात येणाऱ्या सेवा
अधिसूधित करण्यास मान्यता दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग
शासि धिणफय क्र.-संकीणफ-2017/प्र. क्र.144/समन्वय
मंत्रालय, धवस्तार भवि, मुंबई.
धद. 7 र्ेब्रुवारी, 2018.
संदभफ :-1. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम,2015 (सि 2015 िा महाराष्ट्र अधिधियम क्र.31)
2. शासि धिणफय सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग, क्र.संकीणफ -2015/
प्र. क्र.53/समन्वय, धद.24/11/2015.
3. शासि धिणफय सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग, क्र. संकीणफ-2016
/ प्र. क्र.68/समन्वय, धद.28/9/2016.
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प्रस्ताविा :महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम,2015 च्या कलम 3 अन्वये सावफिधिक प्राधिकरणािे
अधिधियम लागू झाल्यािंतर 3 मधहन्याच्या कालाविीत आधण वेळोवेळी पुरधवत असलेल्या लोकसेवा,
पदधिदे धशत अधिकारी, प्रथम व धितीय अधपलीय अधिकारी आधण धियत कालमयादा अधिसूधित
करणे आवश्यक आहे. त्या अिुषंगािे संदभािीि शासि धिणफय क्र. 2 व 3 अन्वये सामाधिक न्याय व
धवशेष सहाय्य धवभागाच्या अधििस्त क्षेत्रीय कायालयांमार्फत दे ण्यात येणाऱ्या 11 सेवा अधिसुधित
करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. तसेि, संदभफ क्र. 4 अन्वये उपरोक्त 11 सेवांमिील
“अिुसूधित िाती /िमाती अत्यािारास बळी पडलेल्या सदस्यांिा अथफसहाय्य” ही सेवा वगळण्यात
आली आहे. आता, अिुदाधित अपंगांच्या शाळा/ कमफ शाळातील धरक्त पदे भरण्याकरीता स्वयंसेवी
संस्थांिा िा हरकत प्रमाणपत्र दे णे व अपंग व्यक्ती हक्क अधिधियम, 2016 च्या कलम 49 मिील
तरतूदीप्रमाणे अपंग क्षेत्रात पुिवफसि धवषयक कायफ करण्यासाठी संस्थांिा िोंदणी प्रमाणपत्र दे णे ह्या
दोि सेवा अधिसुधित करण्यास मान्यता दे ण्यािी बाब शासिाच्या धविारािीि होती, त्यािुसार पुढील
प्रमाणे धिणफय घेण्यात आला आहे.

शासि धिणफय :1. या धवभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखालील आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे व अधििस्त क्षेत्रीय
कायालयांमार्फत पुरधवल्या िाणाऱ्या खालील सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम,2015
अंतगफत अधिसुधित करण्यास शासि मान्यता दे ण्यात येत आहे.
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2. आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे यांिी उपरोक्त सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम,2015
अंतगफत अधिसुधित करणे व सदर सेवा धवधहत मुदतीत उपलब्ि करुि दे ण्याबाबत आवश्यक ती
कायफवाही तात्काळ करावी.
3. या अधिधियमांतगफत सेवा पुरधवण्यासाठी आकारावयािी र्ी धिधित करण्यािी मुभा आयुक्त,
अपंग कल्याण, पुणे यांिा राहील. तसेि संबंिीत कायालयािी रििा धविारात घेऊि
पदधिदे धशत अधिका-यांमध्ये बदल करण्यािे अधिकार आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे यांिा
राहतील. तथाधप त्यांिा सेवा पुरधवण्याच्या धवधहत कालाविीमध्ये बदल करण्यािे अधिकार असणार
िाहीत.
4. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम, 2015 च्या कलम 3 (2) अिुसार आयुक्त, अपंग कल्याण,
पुणे यांिी ते पुरधवत असलेल्या लोकसेवांिी सूिी, धियत कालमयादा, धवधहत िमुिा ककवा
शुल्क, पदधिदे धशत अधिकारी, प्रथम अधपलीय अधिकारी व धितीय अधपलीय अधिकारी यांिा
तपशील सूििा र्लकावर तसेि त्यांच्या संकेतस्थळावर ककवा पोर्फ लवर प्रदर्शशत करावा व तशा
सूििा त्यांच्या अधििस्त क्षेत्रीय कायालयांिा द्याव्यात.
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5. आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे यांिी उपरोक्त सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम,2015
अंतगफत अधिसुधित करण्यािी व त्यािुसार अधिसुििेच्या धदिांकापासूि अंमलबिावणी
करण्यािी कायफवाही तातडीिे करावी.
6. सदरिा शासि धिणफय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करुि दे ण्यात आला असूि त्यािा संगणक संकेतांक 201802071425144122 असा
आहे . हा आदे श धडधिर्ल स्वाक्षरीिे साक्षांधकत करुि काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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(धस. अ. झाल्र्े )
अवर सधिव, महाराष्ट्र शासि
प्रधत,
1) मा. राज्यपाल महोदय यांिे सधिव, रािभवि, मुंबई.
2) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांिे प्रिाि सधिव, मंत्रालय, मुंबई.
3) सवफ मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांिे खािगी सधिव, मंत्रालय, मुंबई.
4) मा. धवरोिी पक्षिेते, धविािसभा/धविािपधरषद, महाराष्ट्र धविािमंडळ, मुंबई.
5) सवफ सन्मािधिय धविािसभा/धविािपधरषद सदस्य.
6) मा. मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांिे कायालय
7) मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांिे कायालय (पत्रािे)
8) मा. मुख्य माधहती आयुक्त व राज्य माधहती आयुक्त यांिे कायालय (पत्रािे)
9) मा. राज्य धिवडणूक आयोग यांिे कायालय.
10) मा. मुख्य सधिव यांिे वधरष्ट्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
11) सवफ अपर मुख्य सधिव /प्रिाि सधिव/सधिव, मंत्रालय, मुंबई.
12) सवफ धवभागीय आयुक्त
13) आयुक्त, समािकल्याण, पुणे.
14) आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे
15) संिालक, धविाभि, इमाव व धवमाप्र कल्याण संिालिालय, पुणे.
16) सवफ धिल्हाधिकारी
17) सवफ प्रादे धशक उपायुक्त, समािकल्याण, िारा- आयुक्त, समािकल्याण, पुणे.
18) सवफ सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याण, िारा- आयुक्त, समािकल्याण, पुणे.
19) सवफ धिल्हा समािकल्याण अधिकारी, िारा- आयुक्त, समािकल्याण, पुणे.
20) सवफ मंत्रालयीि धवभाग
21) सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभागातील सवफ कायासिे.
22) धिवड िस्ती (समन्वय)
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