






शासकीय सोयी /सुविधाकविता शपथपत्राऐिजी 
स्िघोषणापत्र ि कागदपत्राांच्या स्ियांसाक्ाांवकत 
प्रती स्स्िकािणे.  

  महािाष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन वनणणय क्रमाांकः प्रसधुा 1614/345/प्र.क्र.71/18-अ 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा िाजगुरु चौक 

मांत्रालय, मुांबई-४०० ०32 
 वदनाांक: 09 माचण, 2015  
 
िाचा :-  1) मावहती तांत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग , शासनवनणणय क्र. MH- 9021 /11/2013 -   
                  DIT (MH)/ 39 वदनाांक 14/08/2013.  
              2) मावहती तांत्रज्ञान,  सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. MH- 9021   
                  /11/2013 - DIT (MH)/ 39 वदनाांक 15/10/2013. 

 

प्रस्तािना - 

शासकीय कायालये, स्थावनक स्ििाज्य सांस्था इ. शासकीय सांस्थाांकडून नागविकाांना विविध 
अनुज्ञप्ती, दाखला ि शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. याकविता अजासह 
विवहत नमुन्यातील शपथपत्रे सादि किािी लागतात. तसेच मुळ कागदपत्राांच्या िाजपवत्रत अवधकािी 
/ विशेष कायणकािी अवधकािी /इति सक्म अवधका-याांनी साक्ाांवकत केलेल्या प्रती सादि किाव्या 
लागतात. यामुळे नागविकाांना होणािी असुविधा दूि किण्यासाठी शासकीय कायालयाांमध्ये शपथपत्र, 
प्रमाणपत्र तसेच साक्ाांवकत प्रती ऐिजी शक्य तेथे स्ि घोषणा प्रमाणपत्र तसेच स्ियांसाक्ाांवकत प्रती 
स्स्िकृत किण्याची एक कायणपध्दती अांमलात आणण्याचा वनणणय शासनाने घेतलेला आहे.  

शासन  वनणणय  - 

  महािाष्ट्र शासनाच्या अवधपत्याखालील सिण शासकीय कायालये, स्थावनक स्ििाज्य इत्यावद 
शासकीय सांस्थामध्ये विविध दाखल,े अनुज्ञप्ती ि इति शासकीय सेिा / सुविधा प्राप्त करुन 
घेण्याकविता नागविकाांना सादि किाि े लागणािे शपथपत्र (Affidavit), तसेच मुळ प्रमाणपत्रे/ 
कागदपत्रे याांच्या िाजपवत्रत अवधकािी/ विशेष कायणकािी अवधकािी इत्यादी. सक्म अवधकाऱयाांनी 
साक्ाांवकत केलेल्या प्रती (Attested copies) सादि किाव्या लागतात. पविणामी नागविकाांची गैिसोय 
होते. ही गैिसोय दूि किण्याकविता प्रचवलत कायणपध्दती अवधक सुलभ किण्याचा वनणणय शासनाने 
घेतला आहे.  

सांदभाधीन शासन वनणणय अवधक्रवमत करुन सिण शासकीय कायालये, स्थावनक स्ििाज्य 
इत्यावद शासकीय सांस्थामध्ये शपथपत्र (Affidavit), ऐिजी  स्ियां घोषणापत्र (Self Declaration) ि 
प्रमाणपत्रे / कागदपत्राांच्या साक्ाांवकत प्रती  (Attested copies) ऐिजी  स्ियांसाक्ाांवकत प्रती ( Self 
Attested Copies)   स्िीकृत किण्या सांदभात पुढीलप्रमाणे वनददेशश देण्यात येत आहेत - 

अ) शपथपत्र (Affidavit) ऐिजी स्ियां घोषणा पत्र (Self-Declaration)  स्स्िकािणे -  
शासकीय कामकाज तसचे सेिा/ सुविधाांकविता अनेक शासकीय कायालयाांकडून 
अजासह शपथ पत्राची मागणी किण्यात येते. जेथे जेथे विद्यमान कायदा/ वनयम 
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याव्दािे शपथपत्र अजासह सादि किणे आिश्यक आहे. तेथे शपथ पत्र सादि किणे 
आिश्यक िाहील. मात्र जेथे अशा प्रकािे शपथपत्र बांधनकािक नाही. तेथे शपथ 
पत्राची मागणी किण्यात येऊ नये. त्या सिण प्रकिणी शपथपत्राऐिजी स्िघोषणापत्र 
(Self Declaration) घेण्यात याि.े स्िघोषणापत्र प्रपत्र  ‘अ’  प्रमाणे िाहील. 
ब) मुळ प्रमाणपत्रे/ कागदपत्रे याांच्या  (Attested copies) साक्ाांवकत प्रतीऐिजी 

स्ियां साक्ाांवकत प्रती ( Self Attested Copies) स्िीकािणे :-  
शासकीय कामकाज तसेच शासकीय सेिा / सुविधा कविता अजासह 

मुळ प्रमाणपत्राांच्या/ कागदपत्राांच्या प्रती िाजपवत्रत अवधकािी / विशेष 
कायणकािी अवधकािी /इति सक्म अवधका-याांनी साक्ाांवकत केल्यानांति 
स्स्िकािल्या जातात. जेथे जेथे विद्यमान कायदा / वनयम याव्दािे अशा 
साक्ाांवकत प्रतींची आिश्यकता आहे. तेथे अशा साक्ाांवकत प्रती सादि किणे 
आिश्यक िाहील. मात्र जेथे अशा प्रकािे साक्ाांकन बांधनकािक नाही त्या सिण 
प्रकिणी स्ियां साक्ाांवकत प्रती स्स्िकािण्यात याव्यात. तेथे साक्ाांवकत प्रतींची 
मागणी किण्यात येऊ नये. मात्र स्ियांसाक्ाांवकत प्रतींसह त्याांच्या सत्यतेबाबत 
स्िघोषणापत्र सोबत जोडलेल्या प्रपत्र ‘ ब  प्रमाणे घेण्यात याि.े   

क) ििील देान्ही स्िघोषणापत्रे साध्या कागदािि किता येतील त्याकविता 
न्यावयक कागदाची आिश्यकता नाही. 

ड) स्िघोषणा प्रमाणपत्रािि नागविकाने जि चकुीची / खोटी मावहती वदल्यास 
त्याबाबत सांबांवधत नागविकािि भा.दां.वि. मधील तितूदी तसचे इति 
अवधवनयमातील तितूदीनुसाि योग्य ती काििाई केली जाईल, असा 
स्पष्ट्टपणे उल्लेख विवहत नमुन्यातील अजामधील अटी ि शतीमध्ये किण्यात 
यािा. 

इ) स्ि घोषणा प्रमाणपत्रािि सांबांवधत नागविकाचे सुस्पष्ट्ट तसेच अवलकडच्या 
काळातील छायावचत्र (फोटो) असाि.े उपलब्ध असल्यास त्यािि  सांबांवधत 
नागविकाचा आधाि क्रमाांक देखील नमूद किण्यात यािा. 

3. नागिी सुविधा कें द्र 
अ) िाज्यातील सिण नागिीक सवुिधा कें द्र, महा-ई-सेिा कें द्र, सेत ुकें द्र इ. कें द्रामध्ये ििील 

पवि. 2) प्रमाणे स्िघोषणा पत्र ि कागदपत्राांच्या स्ियांसाक्ाांवकत प्रती ि त्याांच्या 
सत्यतेबाबत स्िघोषणा  पत्र स्स्िकािण्याची कायणिाही किािी.  

ब) शपथपत्राऐिजी स्िघोषणा पत्र ि स्ियांसाक्ाांवकतप्रती सांदभात स्िघोषणा पत्र हे 
अजाचाच भाग िाहतील ते साध्या कागदािि घेण्यात याि े त्यासाठी न्यावयक 
कागदाची आिश्यकता नाही. 

क)  नागिी सुविधा कें द्र महा-ई-सेिा कें द्रामाफण त देण्यात येणा-या सेिाांकविता विकवसत 
केलेल्या सांगणकीय प्रणालीमध्ये महा ननलाइनने आिश्यक त्या सुधािणा किाव्यात 
ि त्याचा अहिाल मावहती तांत्रज्ञान विभागास तात्काळ सादि किािा.  

 

4.  सिण मांत्रालयीन प्रशासकीय विभागाांनी त्याांच्या अवधनस्त कायालयाांना ििीलप्रमाणे कायणिाही 
किण्याचे वनददेशश त्ििीत द्यािते.  
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५. हा शासन वनणणय मावहती ि तांत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग याांच्या सहमतीने वनगणवमत 
किण्यात येत आहे. 
 

६. हा शासन वनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201503091825002707 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्िीने साक्ाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि ि नािाने.  

 

 

                                                                                            
(डॉ. पी. एस. मीना) 

 अपि मुख्य सवचि (प्र.सु. ि. ि का.) 
प्रत, 

1) मा. वििोधी पक्नेता, विधानसभा / विधानपविषद.  
2) सिण सन्माननीय विधानसभा, विधानपविषद ि सांसद सदस्य, 
3) मा. िाज्यपालाांचे सवचि (5 प्रती), 
4) मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि (5 प्रती), 
5) सिण अपि मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, 
6) सांचालक, मावहती तांत्रज्ञान, 
7) सिण मांत्री / िाज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि / स्िीय सहायक, 
8) मुख्य सवचिाांचे ििीष्ट्ठ स्िीय सहायक, 
9) *मा. महाअवधिक्ता, महािाष्ट्र िाज्य, 
10) प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई, 
11) प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई, 
12) प्रबांधक , लोकायुक्त ि उप लोकायुक्त याांचे कायालय, 
13) सवचि, िाज्य वनिडणकू आयोग, मुांबई, 
14) सवचि, महािाष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई, 
15) उप सवचि, विधानमांडळ सवचिालय याांचे कायालय, विधान भिन, मुांबई, 
16) उप सवचि, िाज्य मावहती आयोग याांचे कायालय, मुांबई, 
17) सिण विभागीय आयुक्त, 
18) सिण वजल्हावधकािी, 
19) सिण वजल्हा पविषदाांचे मुख्य कायणकािी अवधकािी, 
20) सिण मांत्रालयीन विभागाांच्या अवधपत्याखालील सिण विभाग प्रमुख /  
21) प्रादेवशक प्रमुख / कायालय प्रमुख, 
22) महासांचालक, मावहती ि जनसांपकण  महासांचालनालय, मुांबई (5 प्रती), 
23) वनिड नस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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                             प्रपत्र-अ 
 

स्ियांघोषणापत्र  
 
 
   
 

मी------------------------------श्री. -----------------------------याांचा मुलगा / मुलगी िय----- 

िषण, आधाि क्रमाांक (असल्यास) --------------------------------------व्यिसाय-------------------

िाहणाि-------------------------------------  याद्वािे घोवषत कितो / किते की, ििील सिण मावहती 

माझ्या व्यक्तीगत मावहती ि समजूतीनुसाि खिी आहे. सदि मावहती खोटी आढळून आल्यास, भाितीय दांड 

सांवहता अन्िये आवण / ककिा सांबांवधत कायदयानुसाि माझ्यािि खटला भिला जाईल ि त्यानुसाि मी वशक्से 

पात्र िाहीन याची मला पणूण जाणीि आहे. 

 

 
वठकाण :------------------   अजणदािाची सही----------------------- 

 
 

वदनाांक :------------------   अजणदािाच ेनाि :----------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     अजणदािाचा फोटो 
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Annexure - A 
 

     Self-Declaration 

 
 
 

 
 
 

 

I --------------------------------- Son / Daughter of------------------------------                 

aged ---------, occupation----------------resident of------------------------------

with UID No. --------------------------------------------  hereby declare that the 

information provided 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. 

 

 

Place :------------------   Applicant’s Signature------------------- 
 
 

Date :------------------   Applicant’s Name :----------------------- 
 
  

 

 

 

     Applicant’s Photo 
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Annexure - B 

 
Self-Declaration for Self Attestation 

 
 
 
 
 

 
 

 

I --------------------------------- Son / Daughter of------------------------------                 

aged ---------, occupation----------------resident of------------------------------

with UID No. --------------------------------------------  hereby declare that the 

copies attested by me are true copies of original documents.  I am well aware of the fact 

that if the copies are found to be false, I shall be liable for prosecution and punishment 

under Indian Penal Code and / or any other law applicable thereto. 

  

 

Place :------------------   Applicant’s Signature------------------- 
 
 

Date :------------------   Applicant’s Name :----------------------- 
 
 

 

 

 

  
 

     Applicant’s Photo 
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प्रपत्र-ब 

 
स्ियां-साक्ाांकनासाठी स्ियां घोषणापत्र  

                               
 
  
  

  

 

मी------------------------------श्री. -----------------------------याांचा मुलगा / मुलगी िय----- 

िषण, आधाि क्रमाांक (असल्यास) --------------------------------------व्यिसाय-------------------

िाहणाि-------------------------------------  याद्वािे घोवषत कितो / किते की, मी स्ियां साक्ाांकीत 

केलेल्या प्रती या मूळ कागदपत्राांच्याच सत्य प्रती आहेत.  त्या खोटया असल्याचे आढळून आल्यास, भाितीय 

दांड सांवहता  आवण / ककिा सांबांवधत कायदयानुसाि माझ्यािि खटला भिला जाईल ि त्यानुसाि मी वशक्से पात्र 

िाहीन याची मला पणूण जाणीि आहे. 

 

वठकाण :------------------   अजणदािाची सही----------------------- 
 
 
वदनाांक :------------------   अजणदािाच ेनाि :----------------------- 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

          अजणदािाचा फोटो 
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