महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श-2015 अंतर्गत
लोकसेवा,

आवश्यक

कार्दपत्रे,

फी, नियत

कालमयादा, पदनिदे नशत अनिकारी, प्रथम व नितीय
अनपलीय अनिकारी अनिसुनित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
जलसंपदा नवभार्
शासि निर्गय क्रमांक: संकीर्ग-2015/प्र.क्र. 480/ ससव्य (कामे)
मंत्रालय, मुंबई-32
नदिांक:- 15 जुलै, 2015
संदभग :- सि-2015 िा महाराष्ट्र अध्यादे श क्र.5
प्रस्ताविा:सावगजनिक जीविातील आर्थथक व सामानजक क्षेत्रांच्या

शाश्वत नवकासासाठी सुप्रशासि

अत्यावश्यक आहे. प्रशासिातील पारदशगकता, उत्तरदानयत्व व प्रनतनक्रयाशीलता हे सुप्रशासिािे तीि
अत्यावश्यक घटक आहेत. जिता व प्रशासि यामिील संबंि सुिारण्यासाठी व ते बळकट
करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासिास, प्रशासिामध्ये उत्तरदानयत्व जबाबदारी व पारदशगकता आर्ण्यासाठी
कायगक्षम व समयोनित लोकसेवा दे ण्यािी तरतूद करण्याकनरता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श 2015 नद. 28/04/2015 रोजी राज्यात लार्ू करण्यात आला आहे. या अध्यादे शातील कलम-3 मध्ये
िमूद करण्यात आल्यािुसार प्रत्येक सावगजनिक प्रानिकरर्ािे अध्यादे श लार्ू झाल्यािंतर 3
मनहन्याच्या कालाविीच्या आत या अध्यादे शाखाली पुरनवण्यात येर्ा-या लोकसेवब
े ाबतिा तपशील
अनिसुनित करर्े आवश्यक आहे . यामध्ये नवभार्ािारे पुरनवण्यात येत असलेल्या लोकसेवा,
पदनिदे नशत अनिकारी, प्रथम व नितीय अनपलीय अनिकारी आनर् नियत कालमयादा घोनित करूि
त्याप्रमार्े संबंनित सेवा पुरनवर्े आवश्यक आहे .
त्याअिुिंर्ािे शासि पुढीलप्रमार्े निर्गय घेत आहे :शासि निर्गय:(1) या शासि निर्गयाच्या सहपत्रामध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 10 सेवा राज्यातील सवग प्रदे श
कायालयांिी कलम 3 अिुसार अनिसुनित कराव्यात.
(2) जलसंपदा नवभार्ािे पुरवावयाच्या लोकसेवांिी सुिी, नियत कालमयादा, नवनहत िमुिा व फी,
पदनिदे नशत अनिकारी, प्रथम अनपनलय अनिकारी आनर् नितीय अनपनलय अनिकारी यांिा तपनशल
कायालयाच्या सुििा फलकावर प्रदग नशत करण्यात यावा.
(3) शासि निर्गयासोबतच्या सहपत्रामध्ये िमूद केलेल्या 10 सेवा, आवश्यक कार्दपत्रे व नियत
कालाविी यामध्ये संबंनित प्रदे श कायालयांिा बदल करता येर्ार िाही.
(4) संदभग अध्यादे शामिील कलम ३ िुसार सेवा अनिसूनित करर्े व त्यािी अंमलबजावर्ी
करण्याबाबतिी कायगवाही नद.२७ जुलै,२०१५ पयंत पूर्ग करण्यािी जबाबदारी संबंनित प्रादे नशक मुख्य
अनभयंता यांिेवर राहील.
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(5) संदभग अध्यादे शामिील तरतूदीिुसार अनिसूनित केलेल्या सेवा पुरनवण्यािी जबाबदारी सोबतच्या
सहपत्रामध्ये निदे नशत केलेल्या अनिका-यांवर राहील.
सदर शासि निर्गय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्यािा सांकेतांक क्र. 201507151536431827 असा आहे . हा आदे श
निजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात आला आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Namita
Gaurav Baser

Digitally signed by Namita Gaurav Baser
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Executive Engineer,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Namita Gaurav Baser
Date: 2015.07.15 15:39:59 +05'30'

(ि.र्ौ.बसेर)
अवर सनिव, महाराष्ट्र शासि
प्रत:
1. मा.राज्यपाल महोदय यांिे सनिव.
2. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांिे प्रिाि सनिव
3. मा.राज्य निविर्ुक आयोर् यांिे कायालय.
4. सवग मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांिे खाजर्ी सनिव.
5. मा.नवरोिी पक्षिेते, दोन्ही सभार्ृह, महाराष्ट्र नविािमंिळ, मुंबई.
6. सवग सन्मािीय नविािसभा/नविािपनरिद व संसद सदस्य.
7. मा.मुख्य सनिव यांिे वनरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक.
8. मा.लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त यांिे कायालय.
9. अपर मुख्य सनिव/ प्रिाि सनिव / सनिव, सवग मंत्रालयीि नवभार्.
10. मुख्यमंत्री महोदय यांिे जिसंपकग अनिकारी.
11. सवग कायगकारी संिालक/मुख्य अनभयंता/अनिक्षक अनभयंता/कायगकारी अनभयंता.
12. जलसंपदा नवभार्ातील सवग सहसनिव / उपसनिव/अवर सनिव.
13. कायासि ससव्य (कामे) निवििस्ती.
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शासि निर्गय, जलसंपदा नवभार् क्रमांक संकीर्ग 2015(प्रक्र 480/15) ससव्य(कामे) नदिांक 15 जुल,ै 2015 िे सहपत्र.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श - 2015
(कलम 3 अन्वये प्रादे नशक कायालयांिी जाहीर करावयािा लोकसेवि
े ा तपशील )
जलसंपदा नवभार्ांतर्गत िार्नरकांिा द्यावयाच्या 10 सेवा
अ.क्र

सेवा क्रमांक

नविय

सेवा मार्र्ीसाठी आवश्यक कार्दपत्रे

सेवा

सेवा

उपलब्ितेसाठी

पुरनवण्यािा

आकारण्यात

कालाविी

पद निदे नशत

प्रथम

व्व्दतीय

अनिकारी

अनपलीय

अनपलीय

अनिकारी

अनिकारी

8

9

येर्ारे शुल्क
1
1.

2
सेवा क्र. १

3

4

5

6

पार्ीवापर संस्थेस दे य

नवनहत िमुन्यातील अजग

नि:शुल्क

15 नदवस

संबनित

संबनित

संबनित

(हं र्ाम सुरु

शाखा

उप

कायगकारी

झाल्यािंतर)

अनिकारी

अनभयंता

अनभयंता

संबनित

संबनित

संबनित

पार्ीपट्टी थकबाकी

शाखा

उप

कायगकारी

दाखला दे र्े.

अनिकारी

अनभयंता

अनभयंता

संबनित

संबनित

संबनित

शाखा

उप

कायगकारी

अनिकारी

अनभयंता

अनभयंता

संबनित

संबनित

संबनित

शाखा

उप

कायगकारी

अनिकारी

अनभयंता

अनभयंता

पार्ी हक्क मंजूरी दे र्े.
2.

3.

सेवा क्र. 2

सेवा क्र. 3.

पार्ीवापर संस्थेस

नबर्र ससिि पार्ीपट्टी

नवनहत िमुन्यातील अजग

नवनहत िमुन्यातील अजग

नि:शुल्क

नि:शुल्क

15 नदवस

15 नदवस

थकबाकी दाखला दे र्े.
4.

सेवा क्र. 4

पार्ीपट्टी देयक तक्रार
निवारर् करर्े.

नवनहत िमुन्यातील अजग

नि:शुल्क

15 नदवस

7
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5.

सेवा क्र. 5

लाभक्षेत्रािा दाखला

नवनहत िमुन्यातील अजग, 7/12 िा उतारा

नि:शुल्क

1 मनहिा

संबनित

संबनित

संबनित

कायगकारी

अनिक्षक

मुख्य

अनभयंता

अनभयंता

अनभयंता

संबनित

संबनित

संबनित

पनरिद, िर्र पानलका, संरेखा, 7/12 िा उतारा, प्रमानर्त

कायगकारी

अनिक्षक

मुख्य

िर्र पनरिद, िर्र

अनभयंत्यािा अश्वशक्ती याबाबतिा तांनत्रक

अनभयंता

अनभयंता

अनभयंता

पंिायत, कटक मंिळे

अहवाल, सांिपार्ी प्रनक्रया यंत्रर्ा

(Cantonment

आराखिा व िकाशा ( STP ), सांिपार्ी

Board) यांिा घरर्ुती

प्रनक्रया यंत्रर्ा उभारण्यािे हमीपत्र.

संबनित

संबनित

संबनित

दे र्े.
6.

सेवा क्र. 6

ग्रामपंिायत, नजल्हा

नवनहत िमुन्यातील अजग, योजिेिा िकाशा,

नि:शुल्क

3 मनहिे

पार्ी वापर परवािा
दे र्े.
7.

सेवा क्र. 7

महािर्र पानलका,

नवनहत िमुन्यातील अजग, म.नज.प्रा. प्रमानर्त

नि:शुल्क

6 मनहिे

खाजर्ी नवकासक,

लोकसंख्या पनरर्र्िा व पार्ीवापर,

कायगकारी

अनिक्षक

मुख्य

नवशेि िर्र नवकास

योजिेिा िकाशा, संरेखा, 7/12 िा उतारा,

अनभयंता

अनभयंता

अनभयंता

प्रकल्प यांिा घरर्ुती /

हमीपत्र, प्रमानर्त अनभयंत्यािा अश्वशक्ती

औदयोनर्क पार्ी

याबाबतिा तांनत्रक अहवाल, सांिपार्ी

वापर परवािा दे र्े.

प्रनक्रया यंत्रर्ा आराखिा व िकाशा ( STP),
सांिपार्ी प्रनक्रया यंत्रर्ा उभारण्यािे
हमीपत्र, नवशेि िर्र नवकास प्रकल्पासाठी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेिे िा-हरकत
प्रमार्पत्र.

पृष्ट्ठ 5 पैकी 4

शासि निर्गय क्रमांकः संकीर्ग-2015/प्र.क्र. 480/ ससव्य (कामे)

8.

सेवा क्र. 8

औदयोनर्क

नवनहत िमुन्यातील अजग, संस्था िोंदर्ी

प्रयोजिासाठी पार्ी
वापर परवािा दे र्े.

नि:शुल्क

6 मनहिे

संबनित

संबनित

संबनित

प्रमार्पत्र, योजिेिा िकाशा, संरेखा, 7/12

कायगकारी

अनिक्षक

मुख्य

िा उतारा, उदयोर् सूरू करण्यािे

अनभयंता

अनभयंता

अनभयंता

संबनित

संबनित

संबनित

प्रमार्पत्र, महाराष्ट्र प्रदु िर् मंिळािे
कन्सेन्ट टू एस्टव्ब्लश / पयावरर् प्रमार्पत्र,
हमीपत्र, प्रमानर्त अनभयंत्यािा अश्वशक्ती
याबाबतिा तांनत्रक अहवाल, सांिपार्ी
प्रनक्रया यंत्रर्ा आराखिा व िकाशा ( STP),
सांिपार्ी प्रनक्रया यंत्रर्ा उभारण्यािे
हमीपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेिे िाहरकत प्रमार्पत्र.
9.

10.

सेवा क्र. 9

सेवा क्र. 10

िदी व जलाशयापासूि

नवनहत िमुन्यातील अजग, 7/12 िा उतारा,

अंतरािा दाखला दे र्े.

प्रस्तानवत जार्ा व िदी / जलाशय

कायगकारी

अनिक्षक

मुख्य

दशगनवर्ारा र्ाव िकाशा.

अनभयंता

अनभयंता

अनभयंता

संबनित

संबनित

संबनित

कायगकारी

अनिक्षक

मुख्य

अनभयंता

अनभयंता

अनभयंता

उपसा ससिि

नवनहत िमुन्यातील अजग, 7/12 िा उतारा,

परवािर्ी दे र्े.

8अ िा उतारा.

नि:शुल्क

नि:शुल्क

१ मनहिा

2 मनहिे
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