कें दिय मयहितीचय अहधकयर अहधहियम, 2005 चे
कलम 4 (1) (ख) मधील 17 बयबींवरील मयहिती
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(1) कलम 4 (1) (ख) (एक):- अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयग,मांत्रयलय (खुद्द) ची रचिय, कयये व कततव्ये ययांचय
तपशील.
1

कयययतलययचे ियांव

2

पत्तय

3

कयययतलय प्रमुख

4

शयसकीय हवभयगयचे ियांव

5
6
7
8
9
10
11
12

हवहशष्ट कयये
हवभयगयचे ध्येय धोरण
कयये
सवत सांबांहधत कमतचयरी
कयमयचे हवस्तृत स्वरुप
कयययतलयीि िूरध्विी क्रमयांक
कयययतलयीि वेळ
सयप्तयहिक सुट्टी व हवहशष्ट सेवेसयठी
ठरहवलेल्यय वेळय
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अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयग
ियलि क्रमयांक: 528, 5 वय मजलय, पहिम बयजू
हिजवर
तसेच, 708, 714 व 715, 7 वय मजलय, (हवस्तयर) मांत्रयलय,
हुतयत्मय रयजगुरु चौक, मयियम कयमय रोड, मुांबई-400
032.
अपर मुख्य सहचव
अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयग
अल्पसांख्ययक हवभयगयची कयये, हवहशष्ट ध्येय धोरणे तसेच
कयमयचे हवस्तृत स्वरुप व सवत सांबांहधत कमतचयरी
ययबयबतची मयहिती सोबतच्यय हवषयसूचीत िशतहवण्ययत
आली आिे.
(022)22025264/22830031
सकयळी 9.45 ते सांध्ययकयळी 6.15 वय. पयंत.
सवत शहिवयर व रहववयर यय दिवशी सुट्टी.

अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयतील हवषययांचे कयययतसि हिियय वयटप.
कयययतसि
क्रमयांक
1

2

3

थोडक्ययत हवषय
(1) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयच्यय आस्थयपिेवरील सवत अहधकयरी/कमतचयरी ययांच्यय आस्थयपियहवषयक सवत बयबी.
(2) अग्रीम (घरबयांधणी, भहवष्य हिवयति हिधी, स्कू टर/मोटयर, मोटयर सययकल, सांगणक इ.) मांजूर करणे.
(3) ठे व सांलग्न हवमय योजिय.
(4) हवभयगयतील िवीि पिे हिमयतण करणे तसेच पिे पुढे चयलू ठे वणे, पि स्थययीकरणयचे प्रस्तयव सयिर करणे.
(5) हवभयगयतील व हवभयगयच्यय अहधपत्ययखयलील कयययतलये / हवभयग प्रमुखयचे हवत्तीय व प्रशयसकीय अहधकयर
प्रियियचे प्रस्तयव तपयसूि मयन्यतय िेणे.
(6) हवभयगयतील व हवभयगयच्यय अहधपत्ययखयलील कयययतलय/हवभयग प्रमुखयांच्यय कयययतलययत वयपरयत असलेल्यय हवहवध
प्रपत्रयांिय मयन्यतय िेणे.
(7) भहवष्य हिवयति हिधीचे अांहतम प्रियियबयबत कययतवयिी करणे.
(8) हवभयगीय चौकशी.
(9) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयतील कोणत्ययिी कयययतसियस हववहित वयटप ि के लेल्यय सेवयहवषयक बयबी.
(10) हवभयगयतील सवत कयययतसियांकडू ि हवहवध मयहसक अिवयल मयगहवणे.
(11) हवभयगयतील अहधकयरी / कमतचयरी ययांिय ओळखपत्र िेणे तसेच शयसकीय कयमयहिहमत्त खयजगी व्यक्तींिय तयत्पुरते
0मांत्रयलय प्रवेशपत्र िेणे.
(12) हवभयगयचे सांकेतस्थळ (website) अद्यवत करणे व ई ऑदिस बयबतचे समन्वय.
(1) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयतील अहधकयरी/कमतचयरी ययांची वेति िेयके आिरण व सांहवतरण.
(2) िेयकयांच्यय अिुषांगयिे आवश्यक ती हिशेबयांची रहजस्टसत ठे वणे.
(3) सेवयपुस्तके अद्ययवत ठे वणे.
(4) खचयतचय तयळमेळ घयलणे.
(5) हवहियोजि लेख्ययबयबतची मयहिती तययर करणे.
(6) गट-ड कमतचयऱययांच्यय भहवष्य हिवयति हिधीचे लेखे ठे वणे.
(7) शयसकीय कमतचयरी इत्ययदिांिय कजे.
(8) हियांत्रक अहधकयऱययांिी करयवययच्यय खचत मेळयबयबत समन्वय.
(9) लोकलेखय सहमती सांबांधीचे कयमकयज.
(10) प्रलांहबत हिरीिण अिवयल / पररच्छेि.
(11) ियगरी अिवयल.
(12) मिसूली जमय अिवयल.
(13) हवभयगयतील हियांत्रक अहधकयऱययांची ययिी तययर करणे व अद्ययवत ठे वणे
(1) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयत आलेले टपयल स्वीकयरणे आहण पयठहवणे तसेच िस्त्यय हस्वकयरणे व पयठहवणे.
(2) फ्रॅंदकां ग मशीि व हतकीटयांचय हिशेब ठे वणे.
(3) गोपिीय टपयलयचे वयटप करणे तसेच बयिेर पयठहवण्ययत येणयरे गोपिीय टपयल सील बांि करूि हिगतहमत करणे.
(4) गट-ड कमतचयऱययांच्यय िैहमत्तीक व वैकहल्पक रजेचय हिशेब ठे वणे व चक्रमुदित प्रती कयढू ि घेणे.
(5) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयचे गृि व्यवस्थयपि.
(6) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयतील िुरध्विी / मोबयईल सांबांधीच्यय सवत बयबी.
(7) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयलय (खुद्द) वयटप करण्ययत आलेल्यय जयगेमध्ये अहधकयरी/कमतचयरी ययांच्यय आसि
व्यवस्थेच्यय िृष्टीिे जयगय वयटप करणे.
(8) शयसकीय वयििे व त्ययांचे वयििचयलक.
(9) हवतरण सूची.
(10) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयमधील (खुद्द) चतुथश्र
त ेणी कमतचयऱययांिय व वयििचयलकयांिय गणवेश उपलब्ध करूि
िेणे.
(11) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयचे ग्रांथयलय.
(12) लेखि सयमग्रीचय पुरवठय करणे.
(13) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयमधील (खुद्द) अहधकयऱययांिय वृत्तपत्रे, हियतकयहलके व प्रकयशिे पुरहवण्ययबयबत.
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(14) अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयतील हवहवध अहधकयरी/ कयययतसिे ययांिी शयसकीय कयमकयजयसांबांधयतील के लेल्यय खचयतची
खयलील िेयके अिय करणे.
(अ) शयसकीय पररविि सेवच
े ी िेयके .
(ब) िूरध्विी िेयके .
(क) मांत्रयलय उपयियर गृियांची िेयके .
(ड) इां धियवरील िेयके .
(इ) िमयलयवरील िेयके .
(ई) दकरकोळ खचयतची प्रहतपूती.
(ि)टॅक्सी प्रवयस खचयतची प्रहतपूती.

4

5

6

(15) हवभयगयतील गट-ब, गट-क व गट-ड मधील कमतचयऱययांिय कयययतलयीि वेळेित
ां र थयांबल्ययबद्दल चिय व
िरयळयसयठी अहतकयहलक भत्तय मांजूर करणे.
(16) ियगपूर अहधवेशि कयलयवधीत रे ल्वे व हवमयियसयठी प्रयथम्यपत्र.
(17) हवभयगयत कययतरत असलेल्यय यांत्र सयमुग्रीचय िुरुस्ती व िेखभयल, िरकरयर हवषयक बयबी ियतयळणे.
(18) शयसकीय वयिि अिुज्ञेय असलेल्यय शयसकीय अहधकयऱययांिय शयसकीय वयिियऐवजी खयजगी वयिि
वयपरल्ययबद्दल िोणयऱयय खचयतची प्रहतपूती करणे.
(19) िवीि िर्ितचर बिवूि घेण,े जुन्यय िर्ितचरची िुरुस्ती करूि घेणे.
(20) हवधयिमांडळ कयमकयजयशी सांबांहधत अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयतील समन्वययची कयमे.
(21) हवधयिसभय / हवधयिपररषि प्रश्न व आश्वयसिे ययसांबांधयत समन्वय व पयठपुरयवय करणे.
(22) हवधयिमांडळयच्यय ियगपूर येथील हिवयळी अहधवेशियसांबांधयतील व्यवस्थय.
(23) मय.रयज्यपयलयांिय सयिर करयवययचय एकहत्रत मयहसक अिवयल.
(24) हवभयगयतील इतर सांदकणत हवषय.
(1) वक्ि (वक्ि अहधहियमयसि) व त्ययअिुषग
ां ीक बयबींचे शयसकीय स्तरयवरील सांहियांत्रण आहण समन्वय.
(2) मियरयष्ट्र रयज्य वक्ि न्यययहधकरणयचे सांहियांत्रण आहण समन्वय.
(3) रयज्ययत बयांधण्ययत येणयऱयय उिूत घरयांचे सहियांत्रण आहण समन्वय.
(4) मियरयष्ट्र रयज्य उिूत अकयिमीचे शयसकीय स्तरयवर सहियांत्रण व समन्वय
(1) रयज्ययतील अल्पसांख्ययकयांकडू ि चयलहवण्ययत येणयऱयय शैिहणक सांस्थयांिय धयर्मतक/भयहषक अल्पसांख्ययक सांस्थय
म्िणूि मयन्यतय प्रियि करणे.
(2) मियरयष्ट्र रयज्य िज सहमतीचे शयसकीय स्तरयवरील सांहियांत्रण आहण समन्वयि.
(3) रयष्ट्रीय अल्पसांख्ययक शैिहणक सांस्थय आयोग, आयुक्त, भयषयजयत अल्पसांख्ययक ययांच्यय हशियरशींवरील कययतवयिी.
(4) मियरयष्ट्र रयज्य पांजयबी सयहित्य अकयिमीचे शयसकीय स्तरयवर सहियांत्रण व समन्वय
(1) अल्पसांख्ययक शैिहणक सांस्थयांच्यय शयळयांिय पयययभूत सुहवधयांसयठी सिययक अिुियि योजिय.
(2) कें ि पुरस्कृ त हशष्यवृत्ती योजिय (समन्वय).
(अ) गुणवत्तय-हि-सयधि आधयररत हशष्यवृत्ती योजिय.
(ब) पोस्ट मॅरिक हशष्यवृत्ती योजिय.
(क) प्री-मॅरिक हशष्यवृत्ती योजिय.
यय कें ि पुरस्कृ त योजिय उच्च व तांत्र हशिण तसेच शयलेय हशिण हवभयगयकडू ि रयबहवण्ययत येत आिेत.
(3) उच्च व्ययवसयहयक व इयत्तय 12 वी िांतर हशिण घेणयऱयय सवत अभ्ययसक्रमयांमधील हवद्यर्थययंकररतय हशष्यवृत्ती
योजिय.
(4) डॅय. झयकीर हुसेि मिरसय अधुहिकीकरण योजिय
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(1) अथतसक
ां ल्पीय अांियज (सुधयररत अथतसक
ां ल्पयसि) व त्यय अिुषांहगक इतर सवत बयबींचे समन्वय.
(2) कययतक्रम अांियजपत्रक तययर करणे.
(3) हवत्त मांत्रययांचे भयषण.
योजिय (1) कें ि पुरस्कृ त योजिय, अल्पसांख्ययक बहुल िेत्रयसयठी बहुिेत्र हवकयस योजिय. (MsDP) प्रधयिमांत्री जि हवकयस योजिय
(2) कें ि पुरस्कृ त प्रधयिमांत्री आवयस योजिय (ग्रयमीण) (अल्पसांख्ययक रयज्य हिस्सय).
(1) मौलयिय आझयि अल्पसांख्ययक आर्थतक हवकयस मियमांडळयचे शयसकीय स्तरयवरील सांहियांत्रण आहण समन्वयि.
(2) न्यय.सच्चर सहमतीच्यय स्वीकृ त हशियरशीसांबांधयतील बयबींचे सांहियांत्रण आहण समन्वयि.
(3) रयष्ट्रीय अल्पसांख्ययांक हवकयस तथय हवत्त मियमांडळ, िवी दिल्ली (NMDFC) ययांिय अिुियि िेणे (रयज्ययचय हिस्सय)
(4) रयज्य सयांप्रियहयक सिभयविय पररषि
(5) दि.19 िोव्िेंबर ते 25 िोव्िेंबर कयलयवधीत कौमी एकतय सप्तयि सयजरय करणे.
(6) दि. 25 िोव्िेंबर िय दिवस ध्वजदिि म्िणूि पयळणे.
(7) सिभयविय दिवस सयजरय करणे.
(8) मियरयष्ट्र शयसियचय इां दिरय गयांधी रयष्ट्रीय एकयत्मतय पुरस्कयर िेणे.
(9) अल्पसांख्ययांक िक्क दिवस पयळण्ययबयबत.
योजिय
1. अल्पसांख्ययक समयजयतील हवद्यथी/हवद्यर्थयीिींकररतय वसतीगृि योजिय.
2. अल्पसांख्ययक सकें दित िेत्रयतील औद्ोहगक प्रहशिण सांस्थयिय सिययक अिुियि
3. अल्पसांख्ययक हवद्यर्थययंसयठी हवद्मयि शयसकीय औद्ोहगक प्रहशिण सांस्थयमध्ये िुसरी / हतसरी पयळी सुरू
करण्ययकररतय सिययक अिुियि
4. अल्पसांख्ययक हवद्यर्थययंसयठी िहवि तांत्रहिके ति सांस्थय सुरू करण्ययसयठी सिययक अिुियि
5. अल्पसांख्ययक हवद्यर्थययंसयठी हवद्मयि शयसकीय तांत्रहिके तियांमध्ये िुसरी पयळी सुरू करणे.
6. अल्पसांख्ययक समयजयतील यांत्रमयगधयरकयांच्यय आधुहिकीकरणयसयठी अिुियि योजिय.
7. उद्ोग हवभयगयमयित त अल्पसांख्ययांकयसयठी बीज भयांडवल योजिय रयबहवणे बयबत.
8. मयांडवी व चयांदिवली येथे अल्पसांख्ययकयांसयठी शयसकीय औद्ोहगक प्रहशिण सांस्थय सुरू करणे.
9. मौलयिय आझयि अल्पसांख्ययांक आर्थतक हवकयस मियमांडळ मययत. ययांिय भयगभयांडवल िेणे.मौलयिय आझयि
अल्पसांख्ययक आर्थतक हवकयस मियमांडळ मययत. ययांिय भयगभयांडवल िेणे.

9.

(1) मियरयष्ट्र रयज्य अल्पसांख्ययक आयोगयचे शयसकीय स्तरयवरील सांहियांत्रण आहण समन्वयि.
(2) बचत गट योजिय.
(3) अल्पसांख्ययकयांच्यय कल्ययणयसयठी मय. पांतप्रधयियांच्यय 15 कलमी कययतक्रमयचे समन्वयि व आढयवय.
(4) मौलयिय आझयि मोित हशकवणी व सांबांध्ि योजिय
(5) ियगरी सेवय पूवत परीिय मयगतिशति कें ि आहण पोहलस भरतीपूवत प्रहशिण, मरयठी ियऊांडेशि वगत
(6) अल्पसांख्ययक कल्ययण सहमत्यय.
(7) अल्पसांख्ययक बहुल िेत्रयसयठी ियगरी िेत्रयत मुलभूत ियगरी सुहवधय उपलब्ध करूि िेण्ययसयठी ियगरी
िेत्रहवकयस कययतक्रमयतांगत
त सिययक अिुियि.
(8) रयज्ययतील अल्पसांख्ययांक बहुल ग्रयहमण िेत्रयत मुलभूत/पयययभूत सुहवधय उपलब्ध करूि िेण्ययसयठी ग्रयमीण
िेत्रहवकयस कययतक्रमयांतगतत सिययक अिुियि.
(9) अल्प कयलयवधीतील व्यवसयययवर आधयररत पयठय-क्रमयांकररतय सिययक अिुियि.
(10) अल्पसांख्ययक समयजयतील लोकयांसयठी िेल्प लयईिची सुहवधय उपलब्ध करुि िेणे.
(11) अल्पसांख्ययकयांच्यय समस्ययांबयबत सांशोधि, प्रहशिण व योजियांिय प्रहसध्िी िेणे.
(12) रयष्ट्रीय अल्पसांख्ययक आयोगयशी सांबांहधत प्रकरणे.
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हवभयगयचय प्रयरुप तक्तय
अपर मुख्य
सहचव/प्रधयि
सहचव/सहचव

सि सहचव
( कय. क्र. 3,4,5,6 )

अवर सहचव
( कय.4,5 )

कि अहधकयरी
(कय. क्र. 4)

अवर सहचव
(कय. क्र. 3, 6 )

कि अहधकयरी
( कय.क्र.5)
कि अहधकयरी
(कय. क्र. 3)
कि अहधकयरी
( कय.क्र.6)

उप सहचव
(कय. क्र. 1,2,7,8,9)

अवर सहचव
(कय. क्र. 1,2, 8)

अवर सहचव
(कय. क्र. 7,9)
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कि अहधकयरी
(कय. क्र. 1 व 2)
कि अहधकयरी
(कय. क्र. 8)
कि अहधकयरी
(कय. क्र. 7)
कि अहधकयरी
(कय. क्र. 9)

(2) कलम ४ (१ ) ( ख) ( िोि):- अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयतील अहधकयरी व कमतचयरी ययांचे अहधकयर व कततव्ये.
(अ)
अ.क्र.
१

पिियम

अहधकयर
प्रशयसकीय

अपर मुख्य
सहचव

अहभप्रयय

कोणतय कययिय/हियम/शयसि हिणतय/ पररपत्रकयिुसयर
शयसियिे वेळोवेळी हिगतहमत के लेले हियम,अहधियम, शयसि हिणतय,
पररपत्रक,कयययतलयीि आिेश, अहधसूचिय इत्ययिीिुसयर िेण्ययत आलेल्यय
प्रशयसकीय अहधकयरयिुसयर हवभयगयतील कयमकयज चयलहवले जयते.

(ब)
अ.क्र.
१

पिियम

अहधकयर आर्थतक

सि
सहचव

अ.क्र.
2

पिियम
उप
सहचव

अहभप्रयय

कोणतय कययिय/हियम/शयसि हिणतय/ पररपत्रकयिुसयर
शयसियिे वेळोवेळी हिगतहमत के लेले हियम,अहधियम, शयसि हिणतय,
परररपत्रक,कयययतलयीि आिेश, अहधसूचिय इत्ययिी िुसयर िेण्ययत आलेल्यय आर्थतक
अहधकयरयिुसयर हवभयगयतील कयमकयज चयलहवले जयते.

अहधकयर
आर्थतक

अहभप्रयय

कोणतय कययिय/हियम/शयसि हिणतय/ पररपत्रकयिुसयर
शयसियिे वेळोवेळी हिगतहमत के लेले हियम,अहधियम, शयसि हिणतय,
परररपत्रक,कयययतलयीि आिेश, अहधसूचिय इत्ययिी िुसयर िेण्ययत आलेल्यय आर्थतक
अहधकयरयिुसयर हवभयगयतील कयमकयज चयलहवले जयते.
(क)

अ.क्र

पिियम

१

अहधकयर िौजियरी
--------

कोणतय कययिय/हियम/शयसि हिणतय/
पररपत्रकयिुसयर
"हिरां क "

अहभप्रयय

--------

(ड)
अ.क्र. पिियम
१

सि सहचव

अहधकयर
अल्पसांख्ययक सांस्थयिय िजयत प्रमयणपत्र िेणे
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कोणतय कययिय/हियम/शयसि हिणतय/
पररपत्रकयिुसयर
शयसि हिणतय क्र. अ.हव.हव. 2012/ प्र.क्र.21/कय-5,
दि. 27/05/2013

अहभप्रयय

(3) कलम ४ (१) (ख) (तीि):- हिणतय घेण्ययच्यय प्रदक्रयेत अिुसरण्ययत येणयरी कययतपद्धती, तसेच पयतवेिण आहण
उत्तरियहयत्व प्रणयली.
कयमयचे स्वरुप

:

शयसियिे वेळोवेळी हिगतहमत के लेले हियम, अहधहियम, शयसि हिणतय, पररपत्रके , कयययतलयीि आिेश,
अहधसूचिय इत्ययिी अिुसयर िेण्ययत आलेल्यय प्रशयसकीय तसेच हवत्तीय प्रयहधकयरयिुसयर हवभयगयतील
कयमकयज चयलहवले जयते.
अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयग िय मांत्रयलयीि हवभयग असूि शयसि कययत हियमयवलीतील अिुसूचीतील
वयटप के लेल्यय हवषययसांबांधी वेळोवेळी उपहस्थत िोणयऱयय बयबी, धोरणयत्मक बयबीशी सांबांहधत कयमकयज
ियतयळण्ययबयबतच्यय हवहित कययतपध्ितीिुसयर (मांत्रयलयीि कययतपध्िती हियमपुहस्तकय ) पयर पयडण्ययत
येते.

सांबांहधत तरतूि

:

सवतसयधयरणपणे हिणतय प्रदक्रयेतील पयतवेिण अपर मुख्य सहचव /प्रधयि सहचव/सहचव/सि सहचव व उप
सहचव ययांचे स्तरयवर करण्ययत येते. तसेच जबयबियरीचे उत्तरियहयत्व प्रकरण ियतयळणयऱयय सवत
सांबांहधतयांवर हिहित करण्ययत येते. प्रकरणपरत्वे कयिी प्रकरणे, धोरणयत्मक बयबी त्ययसयठी के लेल्यय
वेगवेगळ्यय प्रयहधकयर/तरतूिीिुसयर हवभयगयचे रयज्यमांत्री, हवभयगयचे प्रभयरी मांत्री व मय. मुख्यमांत्री तसेच
रयज्य मांहत्रमांडळयस आिेशयथत सयिर करण्ययत येतयत. सवतसयधयरण प्रकरणे हिकयली कयढण्ययसयठी सिययक
कि अहधकयरी /कि अहधकयरी/ अवर सहचव/उप सहचव असे प्रकरणपरत्वे स्तर हिहित करण्ययत आले
आिेत.

अहधहियमयांचे ियांव :

वक्ि अहधहियम १९९५, मियरयष्ट्र रयज्य अल्पसांख्ययांक आयोग अहधहियम, २००४, िज सहमती अहधहियम,
२००२, मौलयिय आझयि अल्पसांख्ययक आर्थतक हवकयस मियमांडळ मययतदित (कां पिी कययिय १९५६ अांतगतत
स्थयपिय )

हियम

: मांत्रयलयीि अिुिेश, गोपिीय कयगिपत्रयांची ियतयळणी, मांत्रयलयीि हवभयगयांिी पयळयवययची कययतपध्िती.

शयसि हिणतय

: वरील हियमयांतगतत तसेच प्रशयसकीय सुधयरणयांतगतत वेळोवेळी हिगतहमत करण्ययत आलेले
हिणतय/पररपत्रके /कयययतलयीि आिेश.

पररपत्रके

:

वरीलप्रमयणे.
वरीलप्रमयणे.

कयययतलयीि आिेश:

अ.क्र

कयमयचे स्वरुप

कयलयवधी दिवस

कयमयसयठी जबयबियर अहधकयरी

- वरीलप्रमयणे -
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अहभप्रयय

शयसि

(4) कलम ४ (१) (ख) (चयर) :- स्वत:ची कयये पयर पयडण्ययसयठी ठरहवण्ययत आलेली मयिके .
िमुिय (अ)
अ.क्र

कयमयचे
प्रमयण

कयम / कयये

आर्थतक लि

अहभप्रयय

------ “हिरांक” ------

िमुिय (ब )
अ.क्र

कयम / कयये

दिवस/तयस
पूणत
करण्ययसयठी

जबयबियर अहधकयरी

तक्रयर हिवयरण
अहधकयरी

सयमयन्य प्रशयसि हवभयग ययांिी ठरवूि दिलेल्यय कयमयच्यय प्रमयणयिुसयर कयययतलयीि कयमकयज पयर पयडण्ययसयठी
प्रकयहशत के लेल्यय मांत्रयलयीि कययतपध्ितीतील हियम पुहस्तके तील प्रकरण क्र.३,१६ व १७ मध्ये िमूि के ल्ययिुसयर
तसेच वेळोवेळी दिलेल्यय हििेशयिुसयर.
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(5) कलम ४ (१) (ख) (पयच) :- कयये पयर पयडण्ययसयठी कमतचयरीवगयतकडू ि वयपरण्ययत येणयरे हियम, हवहियम, सूचिय,
हियमपुहस्तकय आहण अहभलेख.
िमुिय (अ )
कयमयशी सांबांहधत हियम/ अहधहियम/हियमपुहस्तकय
सूचिय पत्रकयिुसयर दिलेले हवषय

अ.क्र

हियम क्रमयांक व वषे

अहभप्रयय(असल्ययस)

(अ) कें ि शयसियची प्रकयशिे
१

भयरतयचे सांहवधयि
(ब) मियरयष्ट्र हवधयिमांडळयची प्रकयशिे

१

मियरयष्ट्र हवधयिसभय हियम

२

मियरयष्ट्र हवधयिपररषि हियम

01.11.2014 पयंत
सुधयरीत
20.11.2014 पयंत
सुधयररत

(क) रयज्य शयसियची सयमयन्य प्रशयसि हवभयगयची प्रकयशिे /हियम /अहधहियम
१

शयसि कययतहियमयवली (पहिली अिुसूची)

2002 ची आवृत्ती

२

मियरयष्ट्र शयसि कययतहियमयवली व त्यय अन्वये दिलेले अिुिश
े

१९८९ ची आवृत्ती

३

मांत्रयलयीि अिुिेश

१९९२ ची आवृत्ती

४

कयययतलयीि कययतपध्िती हियमपुहस्तकय

५

मांत्रयलययतील रटप्पणी लेखि व पत्रव्यवियर

६

हवभयगीय सुरिय हवषयक सूचियांची हियमपुहस्तकय

७

मियरयष्ट्र ियगरी सेवय (वततणूक) हियम

१९७९

८

मियरयष्ट्र ियगरी सेवय (हशस्त व अपील)हियम

१९७९

९

मियरयष्ट्र रयजभयषय अहधहियम

१९९१

१०

मियरयष्ट्र सवतसयधयरण भहवष्य हिवयति हिधी हियम

१९९८
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(ड) हवत्त हवभयगयिे हवहित के लेले खयलील हियम
१

मियरयष्ट्र ियगरी सेवय (सेवेच्यय सवतसयधयरण शती) हियम

१९८१

२

मियरयष्ट्र ियगरी सेवय( पिग्रिण अवधी,स्वीयेत्तर सेवय इ.) हियम

१९८१

३

मियरयष्ट्र ियगरी सेवय (रजय) हियम

१९८१

४

मियरयष्ट्र ियगरी सेवय (वेति )हियम

१९८१

५

मियरयष्ट्र ियगरी सेवय (हिवृत्ती वेति) हियम

१९८२

६

मियरयष्ट्र ियगरी सेवय (हिवृत्तीवेतियचे अांशरयशीकरण)

१९८४

७

मियरयष्ट्र अथतसांकहल्पय हियमपुहस्तकय

६ वी आवृत्ती १९८७

८

मियरयष्ट्र आकहस्मक खचत हियम

१९६५

९

मुांबई हवत्तीय हियम

1959

१०

हवत्तीय अहधकयर हियम पुहस्तकय,१९७८ (भयग पहिलय-उपहवभयग एक ते
पयच)

एहप्रल, २०१५ पयंत
सुधयरीत

11

मियरयष्ट्र कोषयगयर हियम

1968
(ि) इतर प्रकयशिे / हियम
---हिरां क---

िमुिय (ब )
कयमयशी सांबांहधत शयसि हिणतय
अ.क्र.

शयसि हिणतययिुसयर दिलेले हवषय

शयसि हिणतय
क्रमयांक व तयरीख

अहभप्रयय(असल्ययस)

यय हवभयगयिे घेतलेल्यय धोरणयत्मक हिणतययिुसयर व शयसि कययत हियमयवलीन्वये यय हवभयगयचे कयमकयज चयलहवण्ययत
येते. यय हवभयगयचे शयसि हिणतय, पररपत्रके , आिेश इ. वेबसयईटवर उपलब्ध करुि िेण्ययत आले आिेत.
िमुिय (क )
कयमयशी सांबांहधत पररपत्रके
अ.क्र

शयसि पररपत्रकयिुसयर दिलेले हवषय

पररपत्रक क्रमयांक व अहभप्रयय(असल्ययस)
तयरीख

यय हवभयगयिे घेतलेल्यय धोरणयत्मक हिणतययिुसयर व शयसि कययत हियमयवलीन्वये हवभयगयचे कयमकयज चयलहवण्ययत येते .
यय हवभयगयचे शयसि हिणतय, पररपत्रके , आिेश इ. वेबसयईटवर उपलब्ध करुि िेण्ययत आले आिेत.
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िमुिय (ड )
कयमयशी सांबहां धत कयययतलयीि आिेश / धोरणयत्मक
अ.क्र

हवषय

पररपत्रके

क्रमयांक व तयरीख

अहभप्रयय (असल्ययस)

यय हवभयगयिे घेतलेल्यय धोरणयत्मक हिणतययिुसयर तसेच शयसि कययत हियमयवलीन्वये यय हवभयगयचे कयमकयज चयलहवण्ययत
येते. यय हवभयगयचे सवत शयसि हिणतय, पररपत्रके , आिेश शयसियच्यय www.maharashtra.gov.in आहण यय हवभयगयच्यय
mdd.maharashtra.gov.in यय वेबसयईटवर प्रहसध्ि / उपलब्ध करुि िेण्ययत आले आिेत.

िमुिय (इ)
अल्पसांख्ययांक हवकयस हवभयगयतील उपलब्ध िस्तऐवजयांची ययिी
अ.क्र

िस्तऐवजयचय प्रकयर

हवषय

सांबांहधत व्यक्ती / पिियम

व्यक्तीचे रठकयण/
उपरोक्त कयययतलययत
उपलब्ध िसल्ययस

कलम ४ (१) (b) (v) िमुिय (अ) मधील कें दिय व रयज्यस्तरीय प्रकयशिे तसेच यय हवभयगयशी सांबांहधत सवत अहधहियम/
हियम/ शयसि हिणतय/ पररपत्रके तसेच त्ययबयबतच्यय मूळ िस्त्यय अल्पसांख्ययांक हवकयस हवभयगयकडे िस्तऐवज स्वरुपयत
उपलब्ध आिेत. तसेच सिर अहधहियम / हियम /शयसि हिणतय हवभयगयच्यय अहधकृ त सांकेतस्थळयवर उपलब्ध करुि िेण्ययत
आलेले आिेत.
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(6) कलम ४ (१) (ख) (सिय):- हवभयगयच्यय हियांत्रियखयली असलेल्यय िस्तऐवजयांच्यय प्रवगयतचे हववरण.
हवषय

अ.क्र

अल्पसांख्ययक हवकयस
हवभयगयच्यय
हवषयसूचीप्रमयणे
असणयरे सवत हवषय

िस्तऐवजयचय प्रकयर िस्ती/
िजेरी िोंिविी/िोंिपुस्तक/
व्ियऊचर इ.

प्रमुख बयबींचय तपशील

सुरहित ठे वण्ययचय कयलयवधी

प्रत्येक मयहिती
कयययतलयीि कययतपध्िती
कलम ४ (१) (b ) (v)
अहधकयऱययकडे सोपहवलेल्यय िमुिय (अ) मध्ये के लेल्यय हियमपुहस्तकय मधील प्रकरण
कयमकयजयिुसयर त्ययांच्यय कयमयशी सांबांहधत हियम/
क्र.११ मधील मुद्दय क्र.९३
िुसयर िस्तीच्यय
हवषययशी सांबांहधत िस्त्यय,
अहधहियम व यय
िोंिपुस्तके , िजेरीपट, स्थययी हवभयगयकडू ि वेळोवेळी वगीकरणयच्यय आिेशयिुसयर
वररष्ठ स्तरयवरुि
"अ" वगत(कययम)
आिेशयांचे सांकलि,
घेतलेल्यय हिणतययच्यय
"ब" वगत
हिवडिस्ती इ. यय स्वरुपयत
अिुषांगयिे के लेली
(३० वषयतपयंत )
ठे वण्ययत येतयत.
कययतवयिी.
"क" वगत
(५ वषयतपयंत )
"ड" वगत
( १ वषयतपयंत )
ययमध्ये िस्तऐवज हवभयगले
जयतयत. तसेच यय पुहस्तके तील
मुद्दय क्र. ९८ िुसयर "अ" आहण
"ब" वगयतमध्ये वगीकरण
के लेल्यय िस्तींचे िर १०
वषयंिी पुिर्वतलोकि करण्ययत
येऊि वगीकरण बिलण्ययत
येते.

(7) कलम ४ (१) (ख ) (सयत):-धोरण तययर करण्ययच्यय दकां वय त्ययची अांमलबजयवणी करण्ययच्यय सांबांधयत
लोकयांशी हवचयरहवहियम करण्ययसयठी दकां वय लोकयांकडू ि हिवेििे के ली जयण्ययसयठी अहस्तत्वयत असलेल्यय
व्यवस्थेचय तपपशील.

अ.क्र.

सल्लय मसलतीचय कययतप्रणयलीचे हवस्तृत
हवषय
वणति

कोणत्यय
अहधहियमय /
हियमय / पररपत्रकयद्वयरे

पुिरयवृत्ती कयल

प्रत्येकवेळी प्रत्यिपणे व्यक्तीगत स्तरयवर सल्लय मसलत के ली जयत ियिी. परां तु ज्ययवेळी आवश्यक असेल त्ययवेळी
तज्ञयांशी व लयभधयरकयांशी सल्लय मसलत करण्ययत येते.
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(8) कलम ४ (१) (ख ) (आठ):-हवभयगयचय एक भयग म्िणूि दकां वय सल्लय िेण्ययच्यय प्रयोजियसयठी म्िणूि घरटत
के लेल्यय िोि दकां वय अहधक व्यक्तींच्यय हमळू ि बिलेल्यय मांडळयचे, पररषियांच,े सहमत्ययांचे आहण अन्य हिकयययांचे
हववरण; आहण त्यय मांडळयांच्यय, पररषियांच्यय, सहमत्ययांच्यय आहण अन्य हिकयययांच्यय बैठकी लोकयांसयठी खुल्यय आिेत
दकां वय कसे दकां वय अशय बैठकीची कययतवत्त
ृ े जितेलय पियवययस हमळण्ययजोगी आिेत दकां वय कसे ययबयबतचे हववरण.
िमुिय (अ )
अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयच्यय मांडळ/सहमत्ययांची ययिी प्रकयहशत करणे
मांडळयचे ियांव

अ.क्र.

१

२

अध्यि

शयसकीय/
अशयसकीय सिस्ययांची
सांख्यय

मियरयष्ट्र रयज्य उिुत सयहित्य अकयिमी,
मुांबई.

अध्यि - मय.मांत्री (अ.हव.)
उपयध्यि - मय.रयज्यमांत्री (अ.हव.)कयययतध्यि -

मियरयष्ट्र रयज्य अल्पसांख्ययक
आयोग,मुांबई.

अध्यि - (ररक्त)
उपयध्यि - श्री. जगन्नयथ मोतीरयम
अभ्यांकर

३

मियरयष्ट्र रयज्य िज सहमती, मुांबई.

अध्यि - (ररक्त)

४

मौलयिय आझयि अल्पसांख्ययक आर्थतक
हवकयस मियमांडळ, मययतदित, मुांबई.

अध्यि - (ररक्त)

२

५

2 शयसकीय सिस्य +
अशयसकीय सिस्ययांची
सांख्यय हिहित ियिी.

शेरय

अशयसकीय
सिस्ययांची पिे ररक्त
आिेत.

११

सिस्ययांची पिे
ररक्त आिेत.

2 पिहसद्ध +14

सिस्ययांची पिे
ररक्त आिेत.

4 शयसकीय +11 अशयसकीय सिस्ययांची पिे
ररक्त आिेत.
12

मियरयष्ट्र रयज्य वक्ि मांडळ, औरां गयबयि. अध्यि - (ररक्त)

5 पिे ररक्त आिेत.

वरील मांडळयांच्यय /पररषियांच्यय/ सहमतीच्यय बैठकीची कययतवृत्ते जितेलय प्रचहलत हियम/ हवहित कययतपध्ितीचय अवलांब
करुि पयियवययस हमळू शकतयत.

अल्पसांख्ययांक हवकयस हवभयगयच्यय
अ.क्र.

अहधसभेचे ियांव सभेचे सिस्य

िमुिय (ब )
अहधसभयांची ययिी प्रकयहशत

सभेचे उदद्दष्ट

“ हिरां क ”

17 मुद्यांची मयहिती- दि.05/10/2021 रोजी सुधयरल्ययप्रमयणे

दकती वेळय
घेण्ययत येते

करणे

सभय
जिसयमयन्ययसयठी खुली आिे
दकां वय ियिी

सभेचय
कययतवृत्तयांत
(उपलब्ध)

िमुिय (क )
अल्पसांख्ययांक हवकयस हवभयगयच्यय पररषियांची
पररषिेचे ियांव

अ.क्र.

पररषिेचे
सिस्य

ययिी प्रकयहशत

पररषिेचे
उदद्दष्ट

दकती वेळय
घेण्ययत येते

करणे

सभय
जिसयमयन्ययांसयठी
खुली आिे दकां वय
ियिी.

सभेचय
कययतवृत्तयांत
(उपलब्ध)

“ हिरां क”

अल्पसांख्ययांक हवकयस हवभयगयच्यय
सांस्थेचे ियांव

अ.क्र.

सांस्थेचे सिस्य

िमुिय (ड )
कोणत्ययिी सांस्थेची ययिी प्रकयहशत

सांस्थेचे उदद्दष्ट

दकती वेळय
घेण्ययत येते.

करणे.

सभय
जिसयमयन्ययांसयठी
खुली आिे दकां वय
ियिी.

सभेचय
कययतवृत्तयांत
(उपलब्ध)

---“हिरांक”---

(9) कलम ४ (१) (ख ) (िऊ) व (ििय):- हवभयगयतील अहधकयरी आहण कमतचयऱययांची हििेहशकय तसेच अहधकयरी व
कमतचयरी ययांिय हमळणयरे मयहसक वेति.
अ.क्र.

पि

ियांव

मूळ वेति

१

अपर मुख्य सहचव

श्रीमती जयश्री मुखजी

225000/-

२

सि सहचव

श्री.एस.सी.तडवी

137500/-

३

उप सहचव

श्री. डी.एम.सोियवणे

99800/-

४

अवर सहचव

श्री. मां. पु. कु डतरकर

83300/-

५

अवर सहचव

श्री. श. य. बवे

80900/-

६

अवर सहचव

श्रीमती आ. प्र. पेडणेकर

83300/-

७

अवर सहचव

(ररक्त)

८

कि अहधकयरी

श्री.पी.डी.अांधयरे

९

कि अहधकयरी

श्री.व्िी.एम.हडसोजय

56900/-

श्रीमती व्िी.ए.कयकडे

56900/-

१० कि अहधकयरी
17 मुद्यांची मयहिती- दि.05/10/2021 रोजी सुधयरल्ययप्रमयणे

56900/-

११ कि अहधकयरी

श्री.एस.एम.िीरसयगर

70000/-

१२ कि अहधकयरी

श्री.िय.िू.पठयण

77700/-

१३ कि अहधकयरी

श्री.एस.व्िी जयधव

68000/-

१४ कि अहधकयरी

श्रीमती परवीि जय.जुगयरी

64100/-

१५ कि अहधकयरी

श्री. जुिेि सय्यि

51893/-

१६ अधीिक-हि-कययतकयरी अहधकयरी

श्री.एच.एस.शोएब कमरुध्िीि

१७ हिवडश्रेणी ल.ले.

श्री. व्िी.एि.कयतोडे

91100/-

१८ उच्चश्रेणी ल.ले.

श्रीमती ऐ. चां. बेलखोडे

47100/-

१९ उच्चश्रेणी ल.ले.

श्री.व्िी एस.ियईक

50000/-

२० उच्चश्रेणी ल.ले. (ररक्त)

(ररक्त)

२१ उच्चश्रेणी ल.ले.

श्रीमती एस.एस.शेख

२२ हिम्नश्रेणी ल.ले (ररक्त)

(ररक्त)

-

२३ हिम्नश्रेणी ल.ले (ररक्त)

(ररक्त)

-

२४ सिययक कि अहधकयरी

श्री.अे.बी.धिहवजय

43500

२५ सिययक कि अहधकयरी

श्री.एि एि.खयि

80000

२६ सिययक कि अहधकयरी

श्रीमती चेतिय गो. िुसयणे

47500

27

सिययक कि अहधकयरी

श्रीमती.के .एस. हससोदियय

55200

28

सिययक कि अहधकयरी

श्री. आर. बी. बडे

43500

29

सिययक कि अहधकयरी

श्री. अे. आय. बयगवयि

51900

३० सिययक कि अहधकयरी

श्री.रट.एस. चोरमुले

46100

31

सिययक कि अहधकयरी

(ररक्त)

32

सिययक कि अहधकयरी

श्री. अे. बी. शेख

56900

33

सिययक कि अहधकयरी

डॉ.के .डी.खेडेकर

41000

34

सिय.लेखय अहधकयरी

श्री. शहशकयांत ठयकू र

56200

३५ सांशोधि सिययक

श्रीमती धिश्री चव्ियण

44800

3६

सांशोधि सिययक

श्रीमती स्वयती सांियशी

56800

3७

उप सांपयिक,उिु(त ररक्त)

(ररक्त)

-

3८

लेखयपयल (ररक्त)

(ररक्त)

-

3९

रोखपयल

श्री.एच.एि.सयळुां खे

25200

श्रीमती.एस.एस.सुयतवांशी

22400

४० हल.टांकलेखक
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42200/-

69100/-

-

4१

हल.टां.

श्री. आर.आर.गययकवयड

22400

4२

हल.टां.

श्री.एस.व्िी.जोशी

56900

4३

हल.टां.

श्री.एस.व्िी.कयतकडे

23100

44

हल.टां.

श्रीमती एस.सी.खरयडकर

23100

45

हल.टां.

श्रीमती अे. जे. अन्सयरी

36100

46

िेयक हलहपक

श्री. आर.एच.जयधव

21100

47

हल.टां.

श्री. हि. श्री. सयांगुळे

24500

48

हल.टां. (ररक्त)

श्री/श्रीमती

49

हल.टां.

श्री.एि.बी.हपलेिय

21700

50

हल.टां.

श्रीमती व्िी.व्िी. पयटे

31100

51

हल.टां. (ररक्त)

श्री/श्रीमती

-

52

हल.टां. (ररक्त)

श्री/श्रीमती

-

53

हल.टां.

श्री.जे.एल.वोरय

-

23100
-

५४ िेयक हलहपक (ररक्त)

श्री/श्रीमती

५५ वयिि चयलक

श्री.य.ल.पयटील

56

वयिि चयलक

श्री/श्रीमती

-

५7

ियईक(ररक्त पि)

श्री/श्रीमती

-

५8

ियईक

श्री.िेवियस धिुर

18100

५9

रोहिओ ऑपरे टर

श्री. सु.िय.आढयव

33000

60

झेरॉक्स ऑपरे टर

श्री/श्रीमती

६1

हशपयई (ररक्त)

श्री/श्रीमती

-

६2

हशपयई (ररक्त)

श्री/श्रीमती

-

६3

हशपयई

श्री/श्रीमती

-

६4 हशपयई (ररक्त)

श्री/श्रीमती

-

६5

हशपयई (ररक्त)

श्री/श्रीमती

-

६6

हशपयई (ररक्त)

श्री/श्रीमती

-
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37200

(10) कलम ४ (१) (ख ) (अकरय):- सवत योजियांचय तपहशल, प्रस्तयहवत खचत िशतहवणयरय, प्रत्येक अहभकरणयलय िेमि
ू
दिलेलय अथतसक
ां ल्प आहण सांहवतररत के लेल्यय रकमयांचय अिवयल.
यय हवभयगयच्यय अांियजपत्रकयची व खचयतच्यय तपशीलयची अद्ययवत मयहिती शयसियच्यय वेबसयईटवर प्रकयहशत
करण्ययत आली आिे.
(11) कलम ४ (१) (ख ) (बयरय):-अथतसयियय्य कययतक्रमयच्यय अांमलबजयवणीची रीत तसेच वयटप के लेल्यय रकमय आयहण

कययतक्रमयांच्यय लयभयहधकयऱययांचय तपहशल.
िमुिय (अ)
अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयतील अिुियि वयटपयच्यय कययतक्रमयची कययतपध्िती
अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयचे अथतसांकल्पीय अांियजपत्रक िे सवतसयधयरणत: योजियांतगतत व योजिेतर (आस्थयपिय
हवषयक बयबी) बयबींशी सांबांहधत असूि हियोजि हवभयगयिे उपलब्ध करुि दिलेल्यय /मयन्य हियतव्यययप्रमयणे व हवत्त हवभयगयिे
दिलेल्यय मयगतिशतक सूचियांिुसयर B.D.S.कययतप्रणयलीद्वयरे अिुियियचे हवतरण सवत सांबांहधतयांिय करण्ययत आले आिे. अिुियि वयटपयशी
हवहिर्ितष्टपणे लयभयथी हिगडीत ियिीत.

िमुिय (ब)
अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयतील अिुियि कययतक्रमयांतगतत लयभयथीची हवस्तृत मयहिती प्रकयहशत करणे
अ.क्र.

लयभयथीचे ियांव व पत्तय

अिुियि/लयभ ययांची
रक्कम/स्वरुप

हिवड पयत्रतेचे हिकष

अहभप्रयय

शयसि हिणतय व लयभयर्थययंची मयहिती/ ियवे शयसियच्यय सांकेतस्थळयवर प्रहसध्ि के ली आिेत.
(12) कलम ४ (१) (ख ) (तेरय):- ज्यय व्यक्तींिय सवलती, परवयिे दकां वय प्रयहधकयरपत्रे दिलेली आिेत अशय व्यक्तींचय
तपहशल.
अ.क्र.

परवयियधयरकयचे
ियांव

परवयन्ययचय
प्रकयर

परवयिय
क्रमयांक

दिियांकयपयसूि

दिियकयांपयंत

सयधयरण
अटी

परवयन्ययची
हवस्तृत
मयहिती

--हिरां क--

(13) कलम ४ (१) (ख ) (चौिय):- इलेक्िॉहिक स्वरुपयत उपलब्ध असलेल्यय मयहितीच्यय सांबध
ां यतील तपशील.
अ.क्र.

िस्तऐवजयचय
प्रकयर

हवषय

कोणत्यय इलेक्ियहिक
िमुन्ययत

मयहिती
हमळहवण्ययची
पध्िती

जबयबियर
व्यक्ती

१

शयसि हिणतय, आिेश
पररपत्रके इ.

कलम ४ (१) (ख )
(v) मधील
हवषययसांिभयतत

सिर शयसि हिणतय, पररपत्रके , इ.
शयसियच्यय वेबसयईटवर उपलब्ध
करुि िेण्ययत आले आिेत. तसेच
छयपील स्वरुपयतिी उपलब्ध

मयहिती अहधकयर
अहधहियमयतील
तरतूिींिुसयर

कलम ४ (१) (ख )
(XVI) येथे िमूि
के लेले जि
मयहिती/सिययक
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जिमयहिती
अहधकयरी

आिेत.

(14) कलम ४ (१) ( ख ) (पांधरय) :- मयहिती हमळहवण्ययसयठी ियगररकयांिय उपलब्ध असणयऱयय सुहवधयांचय तपहशल
तसेच सयवतजहिक वयपरयसयठी चयलहवण्ययत येत असलेल्यय ग्रांथयलययच्यय दकां वय वयचियलययच्यय कयमकयजयच्यय वेळयांचय
तपहशल.
अ.क्र
.
१

२

३

सुहवधेचय प्रकयर

वेळ

कययतपध्िती

रठकयण

कयययतलयीि भेट

कयययलयीि कयमकयजयच्यय
दिवशी अभ्ययांगतयसयठी पूवत
हिधयतरीत हिहित करण्ययत
आलेल्यय
वेळेिुसयर
िु.२.०० ते सांध्यय.6.15
वयजेपयंत (सयवत. सुट्टी,
रहववयर शहिवयर वगळू ि)
सांपूणत वेळ

मयहिती अहधकयर
अहधहियमयतील
तरतूिीिुसयर

मांत्रयलय,मुांबई

--

--

अभ्ययगतयांसयठी
पूवतहिधयतरीत
हिहित
करण्ययत
आलेल्यय
वेळेिुसयर िु.२.०० ते
सांध्यय.6.15
वयजेपयंत
(सयवत.
सुट्टी,शहिवयर,
रहववयर वगळू ि)

मयहिती अहधकयर
अहधहियमयतील
तरतूिीिुसयर

मांत्रयलय,मुांबई

बेबसयईट
www.maharash
tra.gov.in/mdd.
maharashtra.in
अहभलेख
तपयसणी/िमुिे
हमळण्ययबयबतची
मयहिती.

जबयबियर
व्यक्ती/कमतचयरी
कलम ४ (१) (ब )
(XVI) येथे िमूि
के लेले जि मयहिती
अहधकयरी/
सिययक
जिमयहिती
अहधकयरी
--

कलम ४ (१) (ब )
(XVI) येथे िमूि
के लेले जि मयहिती
अहधकयरी/
सिययक
जिमयहिती
अहधकयरी

तक्रयर हिवयरण
कलम ४ (१) (ब )
(XVI) येथे िमूि
के लेले रयज्य
शयसकीय अपीलीय
प्रयहधकरी.

--

कलम ४ (१) (ब )
(XVI) येथे िमूि
के लेले रयज्य
शयसकीय अपीलीय
प्रयहधकयरी.

(15) कलम ४ (१) ( ख ) (सोळय):- जि मयहिती अहधकयऱययांची ियवे, पिियमे आहण इतर तपहशल.
अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयग कयययतलयीि आिेश क्र. अहवहव-2009/प्र.क्र.1/कय.१,
दिियांक:
18.04.2009 अऩ्ये जि मयहिती अहधकयरी/सियय्यक जि मयहिती अहधकयरी/अहपलीय प्रयहधकयरी ययांची ययिी,
प्रत्येकयशी सांबांहधत हवषय, कयययतलयीि पत्ते, िूरध्विी क्र. इत्ययदि मयहिती प्रहसध्ि के ली असूि ती शयसियच्यय
www.maharashtra.gov.in/mdd.maharashtra.in यय वेबसयईटवर तसेच अल्पसांख्ययक हवकयस हवभयगयत आस्थयपिय
शयखेच्यय बयिेर सिर मयहिती िशतिी स्वरुपयत िलकयांद्वयरे लयवण्ययत आली आिे.

-------------------------------------------------------------------------------------------(16) कलम ४ (१) (ख ) (सतरय):- हवहित करण्ययत येईल अशी इतर मयहिती प्रहसद्ध करणे आहण त्ययिांतर
िरवषी ती प्रकयशिे अद्ययवत करणे.
-हिरां क----------------------------------------------------------------------------------------------
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