महारा लोकसेवा ह क अयादे श, २०१५
हाद कचरे
उपायु त, पुणे वभाग, पुणे
pkachare@gmail.com

उ"ेश
लोकसेवा ह क अयादे श कशासाठ$ ?
महारा रा%यात
– पा& 'य तींना पारदश+क, काय+,म व समयो-चत
लोकसेवा दे .याक/रता आ1ण
– पा& 'य तींना लोकसेवा दे णा-या शासक2य वभागामये
– व अ3भकरणामये आ1ण इतर साव+ज6नक
ा-धकरणांमये पारदश+कता व उ8तरदा6य8व
आण.यासाठ$ आ1ण
– त8संबं-धत व तदानुषं-गक बाबीक/रता तरतूद
कर.यासाठ$ एक सव+समावेशक कायदा कर.यासाठ$
pkachare@gmail.com
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ठळक वै3शटे
१. साव+ज6नक ा-धकरणाने अ-धस-ु चत केलेया कालमया+दे@या
आत लोकसेवा ाAत कर.यासाठ$ पा& 'य तींना ह क् दान
करणे.
२. पद6नदC 3शत अ-धक-यांनी पा& 'य तींला 6नयत कालमया+दे@या
आत लोकसेवा दे .यासाठ$ तरतूद करणे;
३. पा& 'य तीने केलेया अजा+स व3शट अज+ Eमांक दे .यासाठ$
तरतुद करणे जेणेकFन तो 8या@या अजा+@या िHथतीची आनलाईन
पाहाणी कF शकेल अशी 'यवHथा करणे;
४. थम अपील ा-धकारL, Mवतीय अपील ा-धकारL आ1ण
आयोगाकडे अपील कर.यासाठ$ तरतूद करणे;
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ठळक वै3शटे
५. या कायMया@या भावी अंमलOजावणीसाठ$ महारा रा%य सेवा

ह क आयोग घQटत करणे;

६. 6नयत कालमया+दे@या आत लोकसेवा दे .यात कसर
ू करणा-या

अ-धका-यां@या बाबतीत शाHती
कर.याकरLता तरतूद करणे;

व

3शHतभंगाची

कारवाई

७. 6नयत कालमया+दे@या आत लोकसेवा दे णा-या अ-धका-यांना रोख रकमे@या
HवFपात ो8साहने दे णे आ1ण या कायMयाची योजने साय करताना जी ा-धकरणे
उ8कृट काम-गरL पार पाडतील अशा ा-धकरणांना गोरव कर.यासाठ$ योVय
पा/रतोषके दे णे याची तरतूद करणे; आ1ण

८. जाणूनबज
ु ून खोटL Xकंवा चुक2ची माQहती Xकंवा खोटे दHतेवज दे ऊन लो सेवा
3मळवणा-या पा& 'य तीवFद कारवाई कर.याची तरतूद करणे.
pkachare@gmail.com
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महारा लोकसेवा हमी वधेयक २०१५ मधील
Eco System
RTI inसंरMaharashtra
संघof
टना8मक
ं चना
महारा शासन
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पद6नदC 3शत
अ-धकारL
थम अपलLय
अ-धकारL

साव+ज6नक
ा-धकरण

पद6नदC 3शत
अ-धकारL
थम अपलLय
अ-धकारL

िदतीय अपल य
अ धकार

ि'दतीय अपलLय
अ-धकारL

महारा रा%य लोकसेवा ह क आयोग
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कलम -२ मह8वा@या 'याZया / संकपना
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मह8वा@या कालमया+दा
करावयाचे काम

कलम

काल[या+दा

8येक साव+ज6नक ा-धकरणाने 8यां@या

3(1)

अ) सेवा व 8या पुरवणेचा 6नयत कालावधी अ-धसु-चत करणे अयादे शा@या
ारं भापासुन तीन
ब) सेवा पुरवणेसाठ$ अ-धकारL पद6नदC 3शत करणे
मQह]या@या आत
क) थम ् व ि'दतीय अपलLय अ-ध ्कारL पददC 3शत करणे
(काया+
काया+लया@या सुचनाफ़लका्वर व संकेतHथळावर 3सदL
दे णे)

४(१)
५(१)

8येक पा& 'य तीस कायदे शीर व तां^&क 'यवहाय+ते@या
अधीन राहून, संब-ं धत पद6नदC 3शत अ-धका-याकडून लोकसेवा

ाAत कर.याचा ह क

( परं तू 6नवडणूक2@या कालावधीत 8याचमाणे नैस-ग+क आप8ती@या
वेळी, वहLत केयामाणे 6नयत कालमया+दा रा%य शासनास वाढवता
येईल.)

संबं-धत
सा्वज
+ 6नक
ा-धकरणाने
अ-धसु-चत
केलेया 6नयत
कालाव-धत
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मह8वा@या कालमया+दा
कलम

करावयाचे काम

काल[या+दा

५(२)

पद6नदC 3शत अ-धका-याला अज+ 3मळायावर एकतर थेट
लोकसेवा दे णे Xकंवा फेटाळ.याची कारणे लेखी नमूद कFन अज+
फेटाळ

6नयत
कालमया+त

४(१)
५(१)
५(२)

8येक पा& 'य तीस कायदे शीर व तां^&क 'यवहाय+ते@या
अधीन राहून, संबं-धत पद6नदC 3शत अ-धका-याकडून लोकसेवा
ाAत कर.याचा ह क
( परं तू 6नवडणूक2@या कालावधीत 8याचमाणे नैस-ग+क आप8ती@या
वेळी, वहLत केयामाणे 6नयत कालमया+दा रा%य शासनास वाढवता
येईल.)

९(१)

पQहले अपल करयाचा कालावधी
(कोणयाह पा यतीस, अज फेटाळ!याचा आदे श $मळा!या&या
'कंवा )नयत कालमयादा समा+त झा!या&या -दनांकापासून तीस
-दवसांत अपल करता येईल)
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संबं-धत
सा्वज
+ 6नक
ा-धकरणाने
अ-धसु-चत
केलेया 6नयत
कालाव-धत

३० Qदवस Xकवा
वलंब ,मापन
व ्नंतीसह ९०
Qदवसाचे आत
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कलम
९(२)

९(३)

९(४)

मह8वा@या कालमया+दा
करावयाचे काम

थम अपला@या 6न.या+साठ$ अनुbेय कालावधी
Mवतीय अपील ा-धका-याकडे , थत अपील
ा-धका-या@या आदे शावFद दस
ु रे अपील दाखल
करता येईल.
दस
ु रे अपलावर 6नण+य दे .यासाठ$चा कालावधी

१८(१) ि'दतीय अपील ा-धकcया@या आदे शामळ
ु े 'य-थत
झालेया पा& 'य तीस Xकंवा पद6नदC 3शत
अ-धकाcयास आयोगाकडे अपील दाखल कर.याचा
कालावधी
१८(२) रा%य लो सेवा ह क आयोगाने अपील 6नकालL
काढ.याचा कालावधी

काल[या+दा
३० Qदवस
३० Qदवस

Xकंवा थम अपीलाचा आदे श ्
3मळाला नसेल तर पQहले
अपील
दाखल
केया@या
Qदनांकापासून ४५ Qदवसांनंतर

पंचेचाळीस
-दवसां&या
कालावधी&या आत
साठ Qदवसां@या
कालवधी@या आत

न'वद Qदवसां@या
कालावधीत
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कलम-३ – साव+ज6नक ा-धकरणा@या जबाबदा-या
३(१) 8येक साव+ज6नक ा-धकरण या अयादे शा@या ारं भा@या Qदनांकापासून
-

तीन मQह]यां@या कालावधी@या आत , आ1ण 8यानंतर वेळोवेळी,
ते पुरवीत असलेया लोकसेवा,
पद6नदC 3शत अ-धकारL,
थम व ि'दतीय अपील ा-धकारL आ1ण
6नयत कालमया+दा या अयादे शाखालL अ-धसू-चत करLल.

3(2) 8येक साव+ज6नक ा-धकरण,
-

8याने पुरवावया@या लोकसेवांची सूची,
तसेच 6नयत कालमया+दा,
वहLत नमुना Xकंवा
फ2, कोणतीहL असयास,
पद6नदC 3शत अ-धकारL,
थम अपील ा-धकारL आ1ण ि'दतीय अपील ा-धकारL

यांचा तपशील काया+लया@या सच
ू ना फलकावर आ1ण तसेच 8या@या संकेतHथळावर Xकंवापोट+ लवर,
कोणतेहL असयास, द3श+त करLल Xकंवा द3श+त कर.याची 'यवHथा करLल.

pkachare@gmail.com
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कलम-४ 6नयत कालमया+देत लोकसेवा ाAत
कर.याचा ह क
४(१) 8येक पा& 'य तीस,
•
•

कायदे शीर , तां^&क व आ-थ+क 'यवहाय+ते@या अधीन
राहून या आयादे शानस
ु ार
रा%यातील लोकसेवा 6नयत कालमया+दे@या आत
ाAत कर.याचा ह क असेल.

४ २ साव+ज6नक ा-धकरणाचा
४(२)
•
•

8येक पद6नदC 3शत अ-धकारL, कायदे शीर, तां^&क व
आ-थ+क 'यवहारते@या अधीन राहून
6नयत कालमया+दे@या आत पा& 'य तीला लोकसेवा दे ईल.

परं तू 6नवडणूक2@या कालावधीत 8याचमाणे नैस-ग+क आप8ती@या वेळी,
वहLत केयामाणे 6नयत कालमया+दा रा%य शासनास वाढवता येईल.
pkachare@gmail.com
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कलम-५(१) –लोकसेवेसाठ$ अज+ काय+पदती
• लोकसेवा ाAत कर.यासाठ$ कोण8याहL पा& 'य तीस
पद6नदC 3शत अ-धका-याकडे अज+ करता येईल.
–
–
–
–
–

अज+ 3मळायाची /रतसर पोच दे .यात येईल.
असा अज+ 6नकालL काढणेसाठ$ 6नयत केलेया कालमया+देसह,
असा अज+ 3मळायाचा Qदनांक आ1ण Qठकाण,
व3शट अज+ Eमांक,
लेखी Xकंवा इले ॉ6नक साधनांमाफ+त, कळवणेत येईल.

• लोकसेवा ाAत कर.यासाठ$ सव+ बाबतीत प/रपूण+ असलेला
आवfयक तो अज+,
• पद6नदC 3शत अ-धका-याला Xकंवा अज+ िHवकार.यास िजला

यथो-चतरL8या ा-धकृत केले असेल अशा एखाMया
'य तीला %या Qदनांकास 3मळाला असेल 8या Qदनांकापासून
6नयत कालमया+दा मोजलL जाईल.
pkachare@gmail.com
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कलम-५(१) –लोकसेवेसाठ$ अज+ काय+पदती
• लोकसेवा ाAत कर.यासाठ$ कोण8याहL पा& 'य तीस
पद6नदC 3शत अ-धका-याकडे अज+ करता येईल.
–
–
–
–
–

अज+ 3मळायाची /रतसर पोच दे .यात येईल.
असा अज+ 6नकालL काढणेसाठ$ 6नयत केलेया कालमया+देसह,
असा अज+ 3मळायाचा Qदनांक आ1ण Qठकाण,
व3शट अज+ Eमांक,
लेखी Xकंवा इले ॉ6नक साधनांमाफ+त, कळवणेत येईल.

• लोकसेवा ाAत कर.यासाठ$ सव+ बाबतीत प/रपूण+ असलेला
आवfयक तो अज+,
• पद6नदC 3शत अ-धका-याला Xकंवा अज+ िHवकार.यास िजला

यथो-चतरL8या ा-धकृत केले असेल अशा एखाMया
'य तीला %या Qदनांकास 3मळाला असेल 8या Qदनांकापासून
6नयत कालमया+दा मोजलL जाईल.
pkachare@gmail.com
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कलम-५(२) –लोकसेवेसाठ$ अज+ काय+पदती
• पद6नदC 3शत अ-धकारL, कलम ५(1) अ]वये अज+
3मळायावर 6नयत कालमया+देत
– एकतर थेट लोकसेवा दे ईल Xकंवा तो सेवा मंजरू करLल
– Xकंवा फेटाळ.याची कारणे लेखी नमूद कFन अज+ फेटाळील.
– पद6नदC 3शत अ-धकारL, अज+दाराला, 8या@या आदे शावFद
– अपील कर.याचा कालावधी आ1ण
– %या@याकडे पQहले अपील दाखल करता येईल 8या थम
अपील ा-धका-याचे नाव व पदनाम,
– 8या@या काया+लयीन प88यासह, लखी कळवील.
pkachare@gmail.com
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कलम-६ व ७- अजा+@या िHथतीची, ऑनलाईन पाहणी
६(१) कोण8याहL लोकसेवेसाठ$ अज+ केलेया 8येक
पा& 'य तीला,
– संबं-धत साव+ज6नक ा-धकरणाकडून एक व3शट अज+ Eमांक
दे .यात येईल,
– जेणेकFन जेथे ऑनलाईन णालL काया+ि]वत असेल तेथे, तो
आपया अजा+@या िHथतीची, ऑनलाईन पाहणी कF शकेल.

६(२) 8येक साव+ज6नक ा-धकरण,
– जेथे अशी ऑनलाईन णालL काया+ि]वत असेलतेथे,
– लोकसेवां@या सव+ अजा+ची िHथती ऑनलाईन अदयावत ठे व.यास
कत+'यबद असेल.

कलम-७ माQहती तं&bानाचा वापर
– शासन, 6नयत कालमया+देत संबं-धत लोकसेवा परु व.यासाठ$
माQहती तं&bानाचा वापर कर.याक/रता सव+ साव+ज6नक
ा-धकरणांना ो8साहन व ेरणा दे ईल.
pkachare@gmail.com
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कलम-८- अपल अ-धका-यांची 6नयु ती

८(१) साव+ज6नक ा-धकरण, वहLत कर.यात येईल अशी
यथो-चत काय+पदती अनुसFन,

– लोकसेवांसाठ$चा पा& 'य तींचा अज+ फेटाळया@या Xकंवा 8या लोकसेवा
दे .यास वलंब केया@या वFद 6तने दाखल केलेया अपीलाची सुनावणी
कर.यासाठ$ आ1ण 6नण+य दे .यासाठ$
– थम अपील ा-धकारL hहणून काय+ कर.याक/रता पद6नदC 3शत अ-धकाया@या दजा+पे,ा व/रठ दजा+ असलेया “ब” दजा+@या Xकंवा 8या@या
समक, दजा+@या अ-धका
अ-धका-याची
याची 6नयु ती करLल
करLल.

८(2) साव+ज6नक ा-धकरण,
–
–
–
–

थम अपील ा-धका-या@या आदे शावFद

एखादया पा& 'य तीने
तसेच पद6नदC 3शत अ-धका-याने दाखल केलेया

अपलाची सुनावणी कर.यासाठ$ आ1ण 6नण+य दे .यासाठ$ ि'दतीय अपील
ा-धकारL hहणून काय+ कर.याक/रता थम अपील ा-धका-या@या
दजा+पे,ा व/रठ दजा+ असलेया अ-धका-याची 6नयु ती करLल.

pkachare@gmail.com
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कलम ९ थम अपल काय+पMती

९(१) कलम 5 @या पोट-कलम (2) अ]वये

– िजचा अज+ फेटाळ.यात आला असेल
– Xकंवा िजला 6नयत कालमया+दे@या आत लेाकसेवा QदलL नसेल
– अशा कोण8याहL पा& 'य तीस, अज+ फेटाळयाचा आदे श
3मळाया@या Xकंवा 6नयत कालमया+दा समाAत झाया@या
Qदनांकापासन
ू
– तीस Qदवसां@या कालावधी@या आत थम अपील ा-धका-याकडे
अपील दाखल करता येईल.
परं तु, जर अपील क8या+ला 8या मद
ु तीत अपील दाखल न कर.यास पुरेसे
कारणहोते
– याबाबत थम अपील ा-धका-याची खा&ी पटलL तर,
– 8यास अपवादा8मक करणी, जाHतीत जाHत न'वद Qदवसां@या
कालावधीस अधीन राहुन,
– तीस Qदवसांचा कालावधी समाAत झायांनतर दे खील, अपील
दाखल कFन घेता येईल.
pkachare@gmail.com
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कलम ९ थम अपल काय+पMती
९(2) थम अपील ा-धका-यास ,

– तो आपया आदे शात व6नQद+ ट करLल अशा 6नयत
कालमया+देपे,ा अ-धक नसलेया कालावधी@या आत पा&
'य तीला सेवा दे .यासाठ$ पद6नदC 3शत अ-धका-याला 6नदे श
दे ता येईल Xकंवा
– 8यास अपील दाखल केया@या Qदनांका पासुन तीस
Qदवसां@या कालावधी@या आत फेटाळ.याची कारणे लेखी
नमूद कFन अपील फेटाळता येईल.

पंरतु, अपलावर 6नण+य दे .यापूवi, थम अपील ा-धकारL,

– अपील क8या+ला
– तसेच पद6नदC 3शत अ-धका-याला Xकंवा
– या योजनासाठ$ यथो-चत/र8या ा-धकृत केलेया 8या@या
कोण8याहL दjु यम अ-धका-याला ,
– आपले hहणणे मांड.याचीसंधी दे ईल.
pkachare@gmail.com
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कलम-९(३) ि'दतीय अपल काय+पदती
९ (3) अपील क8या+स,
– %या Qदनांकास थम अपील ा-धका-या@या आदे श 3मळाला असेल 8या Qदनांकापासून
तीस Qदवसां@या कालावधी@या आत Xकंवा
– थम अपील ा-धका-याचा कोणताहL आदे श 3मळाला नसेल 8याबाबतीत, पQहले अपील
दाखल केया@या Qदनांकापासून पंचेचाळीस Qदवसांनंतर
– Mवतीय अपील ा-धका-याकडे , थम अपील ा-धका-या@या आदे शावFद दस
ु रे अपील
दाखल करता येईल.

९(४) Mवतीय अपील ा-धका-यास,
– तो आपया आदे शात व6नQद+ ट करLल अशा कालावधी@या आत अपीलक8या+ला
सेवा दे .यासाठ$ पद6नदC 3शत अ-धका-याला 6नदे श दे ता येईल Xकंवा
– 8यास ते अपील दाखल केया@या Qदनांकापासन
ू पंचेचाळीस Qदवसां@या
कालावधी@या आत अशा फेटाळ.याची कारणे लेखी नमुद कFन अपील फेटाळता
येईल.

परं तु , कोणताहL आदे श काढ.यापूवi , Mवतीय अपील ा-धकारL,

– अपीलक8या+ला
– तसेच पद6नदC 3शत अ-धका-याला Xकंवा या योजनासाठ$ यथो-चत/र8या ा-धकृत
केलेया 8या@या कोण8याहL दjु यम अ-धका-यायला ,
– आपले hहणणे मांड.याचीसंधी दे ईल.
pkachare@gmail.com
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कलम-९(५) – थम व ि'दतीय अपलLय
अ-धका-यांचे Qदवाणी ]यायालयासारख़े अ-धकार
या कलमाअ]वये अपलावर 6नण+य करताना,
– थम अपील ा-धकारL आ1ण
– ि'दतीय अपील ा-धकारL यांना पुढLल बाबी@या संबंधात ,
– Qदवाणी XEया संQहता,1908 अ]वये एखादया दा'याची
]यायचौकशी करताना Qदवाण]यायालयाकडे जे अ-धकार वहLत असतात
तेच अ-धकार असतील:– (क) दHतऐवज Xकंवा अ3भलेख सादर कर.यास
फमा+वणे व 8याची तपासणी करणे:
– (ख) सन
ु ावणीसाठ$ सम]स पाठवणे आ1ण
– (ग) वहLत कर.यात येईल अशी इतर कोणतीहL बाब
pkachare@gmail.com
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कलम-१०(१) थम अ-धका-याचे शाHती लादणेचे
अ-धकार

(क) जर पद6नदC 3शत अ-धका-याने , पुरेशा व वाजवी कारणा3शवाय लेाकसेवा दे .यात कसरु केलL आहे ,
– असे थम अपील ा-धका-याचे मत झाले असेल तर,

– तो 8या पद6नदC 3शत अ-धका-यावर ,
– पाचशे Fपयांपे,ा कमी नसेल परं तु पाच हजार Fपयांपय+त असू शकेल एवढL ,
–Xकंवा रा%य शासन राजप&ातील अ-धसच
ु नेMवारे वेळोवेी सध
ु ारणा करLल अशा
रकमेएवढL, शाHती लादLल.

(ख) पद6नद+ 3शत अ-धका-याने ,
– पुरेशा व वाजवी कारणा3शवाय 6नयत कालमया+दे@या आत लोकसेवा दे .यात कसुर केलL आहे ,

– असे ि'दतीय अपील ा-धका-याचे दे खील मत झाले असेल तर,
– 8यास, कारणे लेखी नमुद कFन ,
– थम अपील ा-धका-याने लादलेलL शाHती कायम ठे वता येईल Xकंवा 8यात बदल करता येईल:

परं तु , थम अपील ा-धकारL Xकंवा ि'दतीय अपील ा-धकारL,
– पद6नदC 3शत अ-धका-यावर कोणतीहL शाHती लाद.यापूवi,
– 8याला आपले hहणणे मांड.याची वाजवी संधी दे ईल.
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कलम-१०(२)- रा%य लोकसेवा ह क आयोगाचे शाHती
लाद.याचे आ-धकार
थम अपील ा-धका-याने ,
– कोण8याहL पुरेशा व वाजवी कारणा3शवाय
– व6नQद+ ट कालावधीत अपलावर 6नण+य दे .यात वारं वार कसुर केलL होती Xकंवा
– चूक करणा-या पद6नदC 3शत अ-धका-याला वाचव.याचा गैरवाजवी य8न |
केला होता
– असे मुZय आयु तांचे Xकंवा आयु तांचे मत झाले असेल ते'हा,
– तो,
तो थम अपील ा-धका-यावर
ा-धका यावर ,
– पाचशे Fपयांपे,ा कमी नसेल पंरतु पाच हजार Fपयांपय+त असु शकेल
एवढL,Xकंवा
– रा%य शासन राजप&ातीलअ-धसुचनेMवारे वेळोवेळी सुधारणा करLल अशा
रकमेएवढL , शाHती लादLल.

परं तु, थम अपील ा-धका-यावर कोणतीहL शाHती लाद.यापूवi, 8याला आपले
hहणणे मांड.याची वाजवी संधी दे .यात येईल.
pkachare@gmail.com
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कलम-११- शाHती वसुलLची काय+पदती
संबं-धत अपील ा-धकारL Xकंवा आयोग,

– लाद.यात आलेया शाHती@या रकमेबददल पद6नदC 3शत
अ-धका-यास Xकंवा थम अपील ा-धका-यास तसेच
साव+ज6नक ा-धकरणास लेखी कळवील.
– पद6नदC 3शत अ-धकारL Xकंवा, यथािHथती, थम अपील
ा-धकारL,
–असे कळव.यात आया@या Qदनांकापासून तीस Qदवसां@या
कालावधी@या आत , शाHती@या रकमेचा भरण करLल व
– असे कर.यात कसुर केयास, स,म ा-धकारL,
– संबं-धत पद6नदC 3शत अ-धका-या@या Xकंवा, यथािHथती , थम
अपील ा-धका-या@या वेतनातून शा0तीची रककम वसुल
कर ल.
pkachare@gmail.com
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कलम १२(१) वारं वार केलेया कसुरLबददल जबाबदारL
6न ्िfचत कर.याची काय+पMती
स,म ा-धकारL,

– संबं-धत पद6नदC 3शत अ-धका-याने लोकसेवा दे .यामये
– वारं वार केलेया कसरु Lबददल अथवा
– लोकसेवा दे .यामये वारं वार केलेया वलंबाबददल तसेच,
– अपील ा-धका-यां@या 6नदे शांचे अनुपालन कर.यात वारं वार
केलेया कसरु Lबददल ,
– Mवतीय अपील ा-धका-याकड
ा-धका याकडु न माहLती 3मळायानंतर,
र
– पंधरा Qदवसां@या कालावधी@या आत अशा पद6नदC 3शत अ-धकायावर 8या@या वFद 3शHतभंगाची कारवाई का सF
ु कर.यात
येऊ नये,याबाबत कारणे दाखवा नोटLस बजावील.
– स,म ा-धकारL , 8या पद6नदC 3शत अ-धका-यावFद लागु
असलेया वत+णक
ु व 3शHतभंगवषयक 6नयमांनुसार सम-ु चत
अशी 3शHतभंगाची कारवाई सF
ु करLल.
pkachare@gmail.com
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कलम १२(२) कसुरLबददल जबाबदारL 6न ्िfचत कर.याची
काय+पMती

जबाबदारL 6निfचत कर.याची काया+पद ती
– %या@यावFद अशी नोटLस काढ.यात आलL असेल 8या पद6नदC 3शत अ-धका-यास, अशी नोटLस
3मळाया@या Qदनांकापासन
ु पंधरा Qदवसां@या आत संब-धत स,म ा-धका-याकडे अ3भवेदन सादर करता येईल.
– व6नQद+ ट कालावधी@या आत स,म ा-धका-याला असे कोणतेहL अ3भवेदन न
3मळायास Xकंवा ाAत झालेला खुलासासमाधानकारक न वाटयास,
– स,म ा-धकारL, साव+ज6नक ा-धकरणा@या वत+णक
ु व 3शHतभंगवषयक
6नयमांमये नमद
ू केयामाणे वभागीय चौकशी सF
ु करLल
परं त,ु स,म ा-धका-यास

– 8या पद6नदC 3शत अ-धका-या@या पृ टयथ+ वाजवी आ1ण समथ+नीय
आले , आ1ण
– पा& 'य तीला सेवा दे .यात झालेला वलंब हा 8या@यामळ
ु े न'हे तर,
– अ]य पद6नदC 3शत अ-धका-यामळ
ु े झाला होता अशा 6नकषा+ततो आला असेल तर,
– स,म
ा-धका-याने
8या
पद6नदC 3शत
अ-धका-यावFदची
नोटLस
असेल.

कारणे

मागे

असयाचे

घेणे

Qदसन
ू

व-धसंमत

अशा पद6नदC 3शत अ-धका-यावर जबाबदारL 6निfचत करताना,

स,म ा-धकारL, 8या बाबतीत आदे श लाद.यापव
ू i नैस-ग+क ]याय त8वांचे पालन करLल आ1ण
– तो, पद6नदC 3शत अ-धका-याला, आपले hहणणे मांड.याची वाजवी संधी दे ईल.
–
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कलम-१३ महारा रा%य लोकसेवा ह क आयोग
(१ ) रा%य सेवा ह क आयोग या नावाने संबोधला जाणारा एक आयोग,
राजप&ातील अ-धसुचने'दारे घQटत करLल.
परं तु, रा2य शासनाकडुन आयोग घ-टत करयात येईपयत,शासनास ,
राजपातील अ धसच
ु ने6वारे , आयोगाचे अ धकार व काय7 ,

– 8येक महसल
ु L वभागातील वभागीय आयु ताकडे Xकंवा इतर
कोण8याहL शासक2य अ-धका-याकडे सोपवता येतील.

(2) महारा रा%य सेवा ह क आयोग पुढLल 'य तींचा 3मळून बनलेला असेल-

– (क) रा%य मZ
ंु ई
ु य सेवा ह क आयु त , %याची अ-धका/रता मब

शहर िजहा आ1ण मब
ंु ई उपनगर िजहा यापुरती असेल आ1ण
– (ख) मब
ंु ई शहर िजहा आ1ण मं◌ुबई उपनगर िजहा यांचे ,े&
वगळुन 8येक महसल
ु L वभागासाठ$ एक रा%य सेवा ह क
आयु त, %याची अ-धकारLता संबं-धत महसल
ू L वभागापुरती
असेल.
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26

कलम १३(३) महारा रा%य लोकसेवा ह क आयोग 6नयु ती
रा%यपाल, पुढLल 'य तींनी 3मळून बनलेया स3मती@या
3शफारशीनस
ु ार मुZय आयु तांची आ1ण आयु तांची 6नयु ती
करतील.
– (एक) मZ
ु यमं&ी, जे या स3मतीचे अय, असतील
– (दोन) वधानसभेतील वरोधी प,नेता आ1ण
– (तीन) मZ
ु यमंoयांनी नाम6नदC 3शत करावयाचे एक कॅबीनेट मं&ी

HपटLकरण- शंका6नरसनाथ+, या'दारे असे घोषत कर.यात येते क2,

वधानसभेतील वरोधी प,नेता hहणन
ू एखादया 'य तीला मा]यता
दे .यात आलL नसेल 8याबाबतीत, वधानसभेतील, वरोधी गटांपैक2 सवा+त
मोठया गटा@या ने8यास वरे ाधी प,नेता hहणन
ू मा]य]यात येईल.
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27

कलम १३(४)(५)(६) महारा रा%य लोकसेवा ह क आयोग
6नयु ती
१३(४) आयोगा@या कामकाजाचे

– सव+साधारण अधी,ण, 6नदे शन व 'यवHथापन मुZय आयु तांकडे 6नहLत असेल
– %यास आयु त सहाjय करतील आ1ण
– 8यास, आयोगास वापरता येत असतील असे सव+ अ-धकार वापरता येतील आ1ण
करता येत असतील अशा सव+ कृती करता येतील.

१३(५) मुZय आयु त आ1ण आयु त हे ,

– शासन Xकंवा साव+ज6नक ा-धकरण यातील शासनाचे 'यापक bान व अनभ
ु व
असलेया, साव+ज6नक जीवनातील Zयात 'य ती असतील.

१३ ६ मुZय आयु त Xकंवा आयु त,
१३(६)
त

– हे संसदे चेसदHय Xकंवा कोण8याहL रा%या@या वधानमंडळाचे सदHय असणार
नाहLत, Xकंवा
– इतर कोणतेहL लाभपद धारण करणार नाहLत, Xकवा
– कोण8याहL राजक2य प,ाशी संबं-धत असणार नाहLत Xकंवा
– कोणताहL उदयोगधंदा अथवा 'यवसाय करणार नाहLत.

१३(७) आयोगाचे मुZयालय हे , मुंबई येथे असेल आ1ण आयु तांची काया+लये 8येक

महसुलL वभांगामये असतील.
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कलम-१४ आयु तां@या सेवा शतi
• काय+काल 6नयु तीपासुन ५ वषC Xकंवा वयाचे ६५ वषCपयqत –यापैक2 जे
अगोदर घडेल तोपयqत.
• ते पुन6न+यु तीस पा& असणार नाहLत.
• मुZय आयु त Xकंवा आयु त, आपले पद rहण कर.यापूवi, वQहत
केलुयानुसार शपथ घेतील.
• मुZय आयु तास Xकंवा एखादा आयु तास, कोण8याहL वेळी, रा%यपालास
उ"ेशून आपया सहL6नशी आपया पदाचा लेखी राजीनामा दे ता येईल.
• मुZय आयु ताला आ1ण आयु तांना दे य असलेले वेतन व भ8ते आ1ण
8यां@या सेवे@या इतर अटL व शतi हया, रा%य मुZय माQहती आयु ताला
आ1ण रा%य शासना@या मुZय स-चवाला अनुEमे असलेले वेतन व भ8ते
आ1ण सेवे@या अटL व शतi या सारZयाच असतील. तथापी पुव+@या
सेवेतील 6नव8ृ ती वेतन वजा कFन वेतन Qदले जाईल.
• पु]हा न'याने 6नव8ृ ती वेतनाचा ह क असणार नाहL.
• शासन आयोगास आवfयक तेवढे अ-धकारL व कम+चारL उपलOध ् कFन
दे ईल.
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कलम १५ – आयु ता सेवेतून काढून टाकणे
१५(१) रा%यपालांना, मुZय आयु तास Xकंवा कोण8याहL आयु तास, जर मुZय
आयु त Xकंवा आयु त,-

– क) आयु त नादार असेल Xकंवा
– ख) रा%यपालां@या मते %यात नै6तक अध:पतनाचा अंतभा+व आहे अशा एखाMया अपराधाब"ल तो दोषी
ठरला असले Xकंवा
– ग) तो, 8या@या पदावधीत, 8या@या पदा@या कत+'यां'य6त/र त इतर कोणतीहL वेतनी सेवा करLल असले
Xकंवा
– घ) रा%यपालां@या मते शारLरLकsटया Xकंवा मान3सक दब
+ ते@या कारणामळ
ु ल
ु े तो पदावर राह.यास
अयोVय झाला असेल Xकंवा
– ड) मZ
ु य आयु त Xकंवा आयु त hहणून 8या@या कायाqमये बाधा पोहोचेल असे 8याचे आ-थ+क Xकंवा
इतर Qहतसंबंध असतील तर

8यास , आदे शा'दारे पदावFन दरू करता येईल

2) पोट-कलम 1)मये काहLहL अंतभुत
+ असले तरL , मुZय आयु त Xकंवा कोणताहL आयु त
यांना पदावFन दरू कर.याची कारणे आ1ण अशा Hतावा@या पुटयथ+चे साQह8य यांसह,
– 8यांना पदावFन दरू कर.याबाबत चौकशी कर.याची आ1ण 3शफारस कर.याची मागणी असणारे
6नदC श
– रा%य शासनाकडून मंब
ु ई येथील उ@च ]यायालया@या मुZय ]यायमूतiकडे कर.यात आला
असयाखेरLज,
– मुZय आयु त Xकंवा कोणताहL आयु त यांना, 8यां@या पदावFन दरू करता येणार नाहL.
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कलम-१६(१) आयोगाचे अ-धकार व कत+'ये

लोकसेवा कायMयाची अंमलबजावणी सु6निfचत करणे व अ-धक चांगया रLतीने लोकसेवा
दे .याची सु6निfचती कर.याक/रता रा%य शासनाला सूचना करणे हे आयोगाचे कत+'य असेल, या
योजनाथ+ आयोगास पुढLल गोटL करता येतील –
•
•
•
•

क) लोकसेवा दे .यात कसूर केयाबाबतची, Hवा-धकारे दखल घेणे आ1ण 8यास योVय
वाटतील 8यामाणे अशी करणे 6नकालात काढ.यासाठ$ 6नदC 3शत करणे
ख) लोकसेवा दे णारL काया+लये आ1ण थम अपील ा-धकारL व ि'दतीय अपील
ा-धकारL यां@या काया+लयाची तपासणी पार पाडणे
ग) काणे8याहL पद6नदC 3शत अ-धका-याने Xकंवा अपील ा-धकाcयांनी 8यां@याकडे
सोपवलेलL कायC योVयपणे पार पाड.यात कसून केलL असेल तर 8यां@यावFद
वभागीय चौकशीची 3शफारस करणे
घ लोकसेवा दे .या@या काय+पदतीमये %यामुळे लोकसेवा दे .यात अ-धका-धक
घ)
पारदश+कता व सुलभता येईल असे बदल कर.यासाठ$ 3शफारस करणे.

परं तु, अशी एखादL 3शफारस कर.यापूवi आयेाग लोकसेवा दे णाcया अशा वभागा@या भारL
शासक2य स-चवाबरोबर वचारव6नमय करLल
•
•
•

ड) लोकसेवा काय+,मपणे दे .यासाठ$ साव+ज6नक ा-धकरणांनी करावया@या
उपाययोजना कर.यासाठ$ 3शफारस करणे
च) साव+ज6नक ा-धकरणांनी लोकसेवा दे .याबाबत, स6नयं&ण करणे
छ) कलम 18 अ]वये 8या@याकडे दाखल केलेलया अपलाची सुनावणी घेणे व 8यावर
6नण+य दे णे
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कलम १६(२) आयोगाचे Qदवाणी HवFपाचे अ-धकार
आयोगाला, या कलमा]वये
– कोणयाह बाबीची चौकशी करताना पुढ ल बाबतीत -दवाणी ;'<या
सं-हता 1908 अ=वये एखा6या दायाची =यायचौकशी करताना -दवाणी
=यायालयाकडे जे अ धकार )न-हत करयात आलेले आहे त तेच
अ धकार असतील
– क) यतींना सम=स पाठवणे व हजर राहयास भाग पाडणे आBण
यांना शपथेवर तोडी 'कंवा लेखी साDीपुरावा दे यास व द0तऐवज
'कंवा व0तू सादर करयास भाग पाडणे ;
– ख) द0तऐवजांचा शोध घेयास आBण तपासणी करयास फमावणे
– ग) शपथपावर साDीपरु ावा घेणे
– घ) कोणयाह =यायालयाकडून 'कंवा कायालयाकडून कोणतेह
शासकFय अ$भलेख 'कंवा या&या ;ती याची मागणी करणे
– ड) साDीदारांची 'कंवा द0तऐवजांची तपासणी करयाकGरता सम=स
काढणे ;
– च) व-हत करयात येईल अशी अ=य कोणतीह बाब
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कलम-१७ -आयोगाने केलेया 3शफारशीवर काय+वाहL
कलम १७- रा%य शासन, कलम 16 मधील पोट - कलम (1)
@या खंड (ग)(घ) आ1ण (ड.)अ]वये
– आयोगाने केलेया 3शफारशीवर वचार करLल आ1ण
– केलेया काय+वाहLची माQहती ,
– तीस Qदवसां@या आत Xकंवा आयोगाशी वचारवनीमय
कFन ठरव.यात येईल अशा 8यानंतर@या कालावधीत,
आयोगाकडे पाठवील
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कलम १८- आयोगाचे अपलLय अ-धकार
१८(१) ि'दतीय अपील ा-धकcया@या आदे शामळ
ु े 'य-थत
झालेया

– पा& 'य तीस Xकंवा
– पद6नदC 3शत अ-धकाcयास
– असा आदे श ाAत झाया@या Qदनांकापासन
ू साठ Qदवसां@या
कालवधी@या आत आयोगाकडे अपील करता येईल.

(२) मZ
ु य आयु त Xकंवा, यथािHथ6त,आयु त,

– सव+ प,कारांना आपले hहणणे मांड.याची संधी Qदयानंतर,
र
– अपील ाAत झाया@या Qदनांकापासन
ू न'वद Qदवसां@या
कालावधीत ,असे अपील 6नकालात काढLल.
– आयोगाला पद6नदC 3शत अ-धकाcयावर Xकंवा
– थम अपील ा-धकाcयावर शाHती लादता येईल Xकंवा
– लादलेया शाHतीमये बदल करता येईल Xकंवा तो र" करता
येईल आ1ण अशी दान केलेलL शाHती कोणतीहL असयास परत
कर.याचा आदे श दे ता येईल.
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कलम १९ - आयोगाचा वाष+क अहवाल
आयोग, 8येक व8तीय वष+ संपयानंतर,
– मागील वषा+मधील आपया काया+चा तसेच
– साव+ज6नक ा-धकरणां@या लोकसेवा दे .या@या
काम-गरL@या मूयमापनाबाबतचा अहवाल तयार करLल
आ1ण
– तो रा%य शासनाला सादर करLल.

रा%य शासन,
– आयोगाने सादर केलेला वाष+क अहवाल
– रा%य वधानमंडळा@या 8येक सभागह
ृ ासमोर ठे वील
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कलम २०(१)- साव+ज6नक ा-धकरणांनी
करावयाचे वशेष य8न
१) लोकसेवा 3मळव.यासाठ$
– पा& 'य तीकडून ववध माणप&े दHतऐवज,
– शपथप&े, इ8यादL सादर कर.याबाबतची मागणी कमी
कर.यासाठ$
– सव+ साव+ज6नक ा-धकरणे काल मया+देत भावी
उपाययोजना करतील.
– साव+ज6नक ा-धकरण, अ]य वभागाकडून Xकंवा
साव+ज6नक ा-धकरणांकडून थेटपणे आवfयक माQहती
ाAत कर.यासाठ$ सम]वयाने य8न करतील.
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कलम २०(२)- पद6नदC 3शत अ-धकाcयांची संवेदनशीलता
2) पा& 'य तीं@या अपे,ां@याती
– पद6नदC 3शत अ-धकाcयांना संवेदनशील करणे आ1ण
– 6नयत कालमया+देत पा& 'य तींना लोकसेवा दे .यासाठ$
माQहती तं&bानाचा वापर करणे व ई-शासन
संHकृतीचा अवलंब करणे हे यामागील योजन व
उQ"ट असयाकारणाने,
– लोकसेवा 6नयत कालमया+देत दे .यात पद6नदC 3शत
अ-धकाcयाकडून होणारL कसूर हL, गैरवत+णुक मानलL
जाणार नाहL.
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कलम २०(३)-वारं वार कसूरL करणा-या अ-धकार-या
वFद कारवाई

ि'दतीय अपील ा-धकाcयाकडून Xकंवा
आयु ताकडून, Xकंवा यथािHथत, आयु ताकडून

मुZय

– पद6नदC 3शत अ-धकाcयाकडून होणाcया वारं वार कसुरLब"ल
लेखी माQहती ाAत झायावर,
– संबं-धत साव+ज6नक ा-धकरणाचा मुख, कसुरदार
अ-धकाcयावर कारणे दाखवा नोटLस बजावून व तयाला
आपले hहणणे मांड.याची संधी दे ऊन तशा आशया@या
6नकषा+ची नuद केयानंतर,
– योVय ती शासक2य कारवाई कर.यास स,म असले.

HपटLकरण -

– या पोट कलमा@या ायोजनासाठ$ जर एखादा पद6नदC 3शत अ-धकारL
एका वषा+त 8या@याकडे ाAत झालेया एकूण पा& करणांपैक2 दहा
ट के इत या करणांमये कसून करLल तर 8यास 6न8याचा कसूरदार
मान.यात येईल.
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कलम २१व २२- आ-थ+क तरतूद व सेवा6नयम
२१) शासन या अयादे शा@या
– अंमलबजावणी कर.यासाठ$ आ1ण
– पद6नदC 3शत अ-धकारL, अपील ा-धकारL आ1ण 8यांचा
कम+चारL वग+ यां@या 3श,णासाठ$
– पुरेशा 6नधीचे 6नयत वाटप करLल

२२) या अयादे शाची कलम 9,12 आ1ण कलम 20 चे पोट
कलम (3) यां@या तरतद
ु L
– शासक2य Xकंवा यथािHथ6त संबं-धत साव+ज6नक
ा-धकरणातील कम+चा-यांना लागू असलेले, पुरक
असतील
– 3शHतवषयक व व8तीय 6नयम आ1ण असे इतर सेवा
6नयम व व6नयम यांना पुरक असतील.
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कलम-२३ जाणून बुजून Xकंवा चुक2ची माQहती दे णायावFद कारवाई
– जर पा& 'य ती अजा+त जाणून बुजन
ू Xकंवा चुक2ची
माQहती दे त असेल Xकंवा
– अजा+सोबत खोटे दHतऐवज सादर करLत असेल आ1ण
– अशा माQहती@या Xकंवा दHतऐवजां@या आधारे या
अयादे शाअ]वये लोकसेवा 3मळवत असेल तर,
तर
– अशा करणी, अंमलात असलेया दं डवधाना@या
संबं-धत तरतुदLअ]वये 8या@यावFद काय+वाहL
कर.यात येईल.
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कलम २४ ते २५ -- संXकण+ बाबी
२४) भावी अंमलबजावणी कर.या@या योजनासाठ$,

– सव+साधारण Xकंवा वशेष लेखी 6नदे श साव+ज6नक ा-धकरणाला दे ता येतील
आ1ण
– साव+ज6नक ा-धकरणावर, अशा 6नदे शाचे पालन करणे व 8यानुसार काय+
करणे बंधनकारक असेल.

२५) या अयादे शा@या तरतुदLनुसार Xकंवा 8याखालL केलेया 6नयमांनुसार

– सदभावनेने केलेया कृ6तस सरं ,ण Xकंवा कर.याचे अ3भेत असलेया
कोण8याहL कृ6तसाठ$,
– कोण8याहL 'य तीवFद कोणताहL दावा
दावा, खटला अथवाअ]य कायदे शीर
काय+वाहL दाखल करता येणार नाहL.

२६) कोण8याहL Qदवाणी ]यायालयास, ]याया-धकरणास Xकंवा अ]य
ा-धकरणास ,

– %या बाबीवर आयोगाला आ1ण अपील ा-धक-यांना या अयादे शाMवारे Xकंवा
– 8या अ]वये 6नण+य कर.याचे अ-धकार दान केलेले असतील,
– अशा कोण8याहL बाबी@या संबं-धत 6नण+य कर.याची अ-धका/रता असणार
नाहL.
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कलम २७ – या अयादे शा@यआ तरतूदL भावी
असणे
याअयादे शा]वये अ-धसु-चत केलेया सेवां@या आ1ण
8यां@या अंमलबजावणी@या संबंधात
– या अयादे शा@या तरतुदL हया 8या 8या वेळी अंमलात
असलेया कोण8याहL अ]य कायMयात Xकंवा
– या अयादे शाखेरLज अ]य कोण8याहL कायMया@या
आधारे अंमलात असलेया कोण8याहL 6नयमामयं
8या@याशी वसंगत असे काहLहL अंतभूत
+ असले तरL
प/रणामक असतील.
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कलम २८ व २९ – 6नयम करणे व अडचणी दरू करणे
२८) शासन या अयादे शा@या अंमलबजावणीसाठ$
– आवfयक ते 6नयम कFय शकेल.
– केलेला 8येक 6नयम रा%य वधनमंडळा@या 8येक सभागह
ृ ापुढे
ठे व.यात येईल.
२९) या अयादे शा@या तरतुदLची अंमलबजावणी करताना

अडचण उvवयास

– (१) रा%य शासनास संगानुFप, ती अडचण दरू कर.या@या
योजनांसाठ$ 8याला आवfयक Xकंवा इट वाटे ल अशी या
अयादे शा@या तरतुदLंशी वसंगत नसलेलL कोणतीहL गोट
राजप&ात 3सद केलेया आदे शा'दारे करता येईल
– (२) पोट कलम (1) अ]वये काढ.यात आलेला 8येक आदे श तो
काढ.यात आयानंतर श य 6तत या लवकर रा%य
वधानमंडळा@या 8येक सभागह
ृ ापुढे मांड.यात येईल.
pkachare@gmail.com
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