अ पसंख्याक िवकास िवभागातील मािहती
अिधकारा या 17 बाबींवरील मािहती

किद्रय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम , 2005
कलम 4 (1) (ब) मधील 17 बाबींवरील मािहती
कलम 4 (1) (b) (i)

तपशील.
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कायार्लयीन दरू वनी क्रमांक

हुता मा राजगु चौक, मादाम कामा रोड,
मुंबई-400 032.
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तसेच कामाचे िव तत
ृ व प व सवर् संबंिधत कमर्चारी
याबाबतची मािहती सोबत या िवषयसूचीत
दशर्िव यात आली आहे .

(022)22025264/22830031
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कायार्लयीन वेळ

सकाळी 9.45 ते सं याकाळी 6.15 वा. पयर्ंत.
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सा तािहक सु टी व िविश ट

सवर् रिववार व शिनवार या िदवशी सु टी.

सेवेसाठी ठरिवले या वेळा

अ पसंख्याक िवकास िवभागातील िवषयांचे कायार्सन िनहाय वाटप.
कायार्सन
क्रमांक
1

थोडक्यात िवषय
(1) अ पसंख्याक िवकास िवभागा या आ थापनेवरील सवर् अिधकारी/कमर्चारी यां या आ थापनािवषयक सवर् बाबी.
(2) अग्रीम (घरबांधणी, भिव य िनवार्ह िनधी, कूटर/मोटार, मोटार सायकल, संगणक इ.) मंजूर करणे.
(3) ठे व संलग्न िवमा योजना.

(4) िवभागातील नवीन पदे िनमार्ण करणे तसेच पदे पढ
ु े चालू ठे वणे, पद थायीकरणाचे प्र ताव सादर करणे.

(5) िवभागातील व िवभागा या अिधप याखालील कायार्लये / िवभाग प्रमुखाचे िव ीय व प्रशासकीय अिधकार
प्रदानाचे प्र ताव तपासून मा यता दे णे.

(6) िवभागातील व िवभागा या अिधप याखालील कायार्लय/िवभाग प्रमुखां या कायार्लयात वापरात असले या िविवध
प्रपत्रांना मा यता दे णे.

(7) भिव य िनवार्ह िनधीचे अंितम प्रदानाबाबत कायर्वाही करणे.
(8) िवभागीय चौकशी.
(9) अ पसंख्याक िवकास िवभागातील कोण याही कायार्सनास िवविक्षत वाटप न केले या सेवािवषयक बाबी.
(10) िवभागातील सवर् कायार्सनांकडून िविवध मािसक अहवाल मागिवणे.

(11) िवभागातील अिधकारी / कमर्चारी यांना ओळखपत्र दे णे तसेच शासकीय कामािनिम खाजगी यक्तींना
ता पुरते

मंत्रालय प्रवेशपत्र दे णे.

(12) िवभागाचे संकेत थळ (website) अ यावत करणे व ई ऑिफस बाबतचे सम वय.
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(1) अ पसंख्याक िवकास िवभागातील अिधकारी/कमर्चारी यांची वेतन दे यके आहरण व संिवतरण.
(2) दे यकां या अनुषंगाने आव यक ती िहशेबांची रिज टसर् ठे वणे.
(3) सेवापु तके अ ययावत ठे वणे.
(4) खचार्चा ताळमेळ घालणे.

(5) िविनयोजन लेख्याबाबतची मािहती तयार करणे.
(6) गट-ड कमर्चार्यां या भिव य िनवार्ह िनधीचे लेखे ठे वणे.
(7) शासकीय कमर्चारी इ यािदंना कज.

(8) िनयंत्रक अिधकार्यांनी करावया या खचर् मेळाबाबत सम वय.
(9) लोकलेखा सिमती संबंधीचे कामकाज.
(10) प्रलंिबत िनरीक्षण अहवाल / पिर छे द.
(11) नागरी अहवाल.
(12) महसूली जमा अहवाल.

(13) िवभागातील िनयंत्रक अिधकार्यांची यादी तयार करणे व अ ययावत ठे वणे
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(1) अ पसंख्याक िवकास िवभागात आलेले टपाल वीकारणे आिण पाठिवणे तसेच न

या ि वकारणे व पाठिवणे.

(2) फ्रिकं ग मशीन व ितकीटांचा िहशेब ठे वणे.

(3) गोपनीय टपालाचे वाटप करणे तसेच बाहे र पाठिव यात येणारे गोपनीय टपाल सील बंद क न िनगर्िमत करणे.
(4) गट-ड कमर्चार्यां या नैिम ीक व वैकि पक रजेचा िहशेब ठे वणे व चक्रमिु द्रत प्रती काढून घेणे.
(5) अ पसंख्याक िवकास िवभागाचे गह
ृ यव थापन.

(6) अ पसंख्याक िवकास िवभागातील दरु वनी / मोबाईल संबंधी या सवर् बाबी.

(7) अ पसंख्याक िवकास िवभागाला (खु द) वाटप कर यात आले या जागेम ये अिधकारी/कमर्चारी यां या आसन
यव थे या

टीने जागा वाटप करणे.

(8) शासकीय वाहने व यांचे वाहनचालक.
(9) िवतरण सूची.

(10) अ पसंख्याक िवकास िवभागामधील (खु द) चतथ
ु र् ेणी कमर्चार्यांना व वाहनचालकांना गणवेश उपल ध क न
दे णे.

(11) अ पसंख्याक िवकास िवभागाचे ग्रंथालय.
(12) लेखन सामग्रीचा पुरवठा करणे.

(13) अ पसंख्याक िवकास िवभागामधील (खु द) अिधकार्यांना व ृ पत्रे, िनयतकािलके व प्रकाशने पुरिव याबाबत.
(14) अ पसंख्याक िवकास िवभागातील िविवध अिधकारी/ कायार्सने यांनी शासकीय कामकाजासंबंधातील केले या
खचार्ची खालील दे यके अदा करणे.
(अ) शासकीय पिरवहन सेवेची दे यके.

(ब) दरू वनी दे यके.

(क) मंत्रालय उपाहार गह
ृ ांची दे यके.
(ड) इंधनावरील दे यके.

(इ) भिव य िनवार्ह िनधी खातेपत्रकासाठी पव
र् ुिद्रत कागदा या खरे दीवरील दे यके.
ू म
(ई) हमालावरील दे यके.

(फ) िकरकोळ खचार्ची प्रितपूतीर्.

(य) टॅ क्सी प्रवास खचार्ची प्रितपूतीर्.

(15) िवभागातील गट-ब, गट-क व गट-ड मधील कमर्चार्यांना कायार्लयीन वेळेनंतर थांब याब दल चहा व
फराळासाठी अितकािलक भ ा मंजूर करणे.

(16) नागपूर अिधवेशन कालावधीत रे वे व िवमानासाठी प्राथ यपत्र.
(17) िवभागात कायर्रत असले या यंत्र सामुग्रीचा द ु

ती व दे खभाल, दरकरार िवषयक बाबी हाताळणे.

(18) शासकीय वाहन अनुज्ञेय असले या शासकीय अिधकार्यांना शासकीय वाहनाऐवजी खाजगी वाहन
वापर याब दल होणार्या खचार्ची प्रितपूतीर् करणे.

(19) नवीन फिनर्चर बनवून घेणे, जु या फिनर्चरची द ु

ती क न घेणे.

(20) िवधानमंडळ कामकाजाशी संबंिधत अ पसंख्याक िवकास िवभागातील सम वयाची कामे.
(21) िवधानसभा / िवधानपिरषद प्र न व आ वासने यासंबंधात सम वय व पाठपुरावा करणे.
(22) िवधानमंडळा या नागपूर येथील िहवाळी अिधवेशनासंबंधातील यव था.
(23) मा.रा यपालांना सादर करावयाचा एकित्रत मािसक अहवाल.
(24) िवभागातील इतर संिकणर् िवषय.
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(1) वक्फ (वक्फ अिधिनयमासह) व याअनुषंगीक बाबींचे शासकीय तरावरील संिनयंत्रण आिण सम वय.
(2) महारा ट्र रा य वक्फ

यायिधकरणाचे संिनयंत्रण आिण सम वय.

(3) रा यात बांध यात येणार्या उदर् ू घरांचे सिनयंत्रण आिण सम वय.
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(1) रा यातील अ पसंख्याकांकडून चालिव यात येणार्या शैक्षिणक सं थांना धािमर्क/भािषक अ पसंख्याक सं था
हणून मा यता प्रदान करणे.

(2) महारा ट्र रा य हज सिमतीचे शासकीय तरावरील संिनयंत्रण आिण सम वयन.

(3) रा ट्रीय अ पसंख्याक आयोग, रा ट्रीय अ पसंख्याक शैक्षिणक सं था आयोग, रा ट्रीय धािमर्क व भािषक
अ पसंख्याक आयोग, आयक्
ु त, भाषाजात अ पसंख्याक यां या िशफारशींवरील कायर्वाही.

(4) महारा ट्र रा य उदर् ू अकादमीचे शासकीय तरावर सिनयंत्रण व सम वय

(5) महारा ट्र रा य पंजाबी अकादमीचे शासकीय तरावर सिनयंत्रण व सम वय
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(1) अ पसंख्याक शैक्षिणक सं थां या शाळांना पायाभूत सिु वधांसाठी सहायक अनद
ु ान योजना.
(2) कद्र पुर कृत िश यव ृ ी योजना (सम वय).

(अ) गुणव ा-िन-साधन आधािरत िश यव ृ ी योजना.
(ब) पो ट मॅिट्रक िश यव ृ ी योजना.
(क) िप्र-मॅिट्रक िश यव ृ ी योजना.

या कद्र पुर कृत योजना उ च व तंत्र िशक्षण तसेच शालेय िशक्षण िवभागाकडून राबिव यात येत आहे त.

(3) उ च यावसाियक व इय ा 12 वी नंतर िशक्षण घेणार्या सवर् अ यासक्रमांमधील िव या यार्ंकिरता िश यव ृ ी
योजना.

(4) डॅा. झाकीर हुसेन मदरसा अधुिनकीकरण योजना
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(1) अथर्संक पीय अंदाज (सुधािरत अथर्संक पासह) व या अनुषंिगक इतर सवर् बाबींचे सम वय.
(2) कायर्क्रम अंदाजपत्रक तयार करणे.

(3) िव मं यांचे भाषण.
योजना -

(1) कद्र पुर कृत योजना, अ पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्र िवकास योजना. (MsDP) प्रधानमंत्री जन िवकास
योजना
(2) कद्र पुर कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अ पसंख्याक रा य िह सा).
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(1) मौलाना आझाद अ पसंख्याक आिथर्क िवकास महामंडळाचे शासकीय तरावरील संिनयंत्रण आिण सम वयन.
(2) या.स चर सिमती या वीकृत िशफारशीसंबंधातील बाबींचे संिनयंत्रण आिण सम वयन.

(3) रा ट्रीय अ पसंख्यांक िवकास तथा िव महामंडळ, नवी िद ली (NMDFC) यांना अनुदान दे णे (रा याचा िह सा)
(4) रा य सांप्रदाियक सदभावना पिरषद

(5) िद.19 नो हबर ते 25 नो हबर कालावधीत कौमी एकता स ताह साजरा करणे.
(6) िद. 25 नो हबर हा िदवस वजिदन हणून पाळणे.
(7) सदभावना िदवस साजरा करणे.

(8) महारा ट्र शासनाचा इंिदरा गांधी रा ट्रीय एका मता पुर कार दे णे.
(9) अ पसंख्यांक हक्क िदवस पाळ याबाबत.
योजना

1. अ पसंख्याक समाजातील िव या यीर्नींकिरता वसतीगह
ृ योजना.

2. अ पसंख्याक सकिद्रत क्षेत्रातील औ योिगक प्रिशक्षण सं थाना सहायक अनुदान

3. अ पसंख्याक िव या यार्ंसाठी िव यमान शासकीय औ योिगक प्रिशक्षण सं थाम ये दस
ु री / ितसरी पाळी सु
कर याकिरता सहायक अनुदान

4. अ पसंख्याक िव या यार्ंसाठी निवन तंत्रिनकेतन सं था सु कर यासाठी सहायक अनुदान

5. अ पसंख्याक िव या यार्ंसाठी िव यमान शासकीय तंत्रिनकेतनांम ये दस
ु री पाळी सु करणे.
6. अ पसंख्याक समाजातील यंत्रमागधारकां या आधुिनकीकरणासाठी अनुदान योजना.
7. उ योग िवभागामाफर्त अ पसंख्यांकासाठी बीज भांडवल योजना राबिवणे बाबत.

8. मांडवी व चांिदवली येथे अ पसंख्याकांसाठी शासकीय औ योिगक प्रिशक्षण सं था सु करणे.

9. मौलाना आझाद अ पसंख्यांक आिथर्क िवकास महामंडळ मयार्. यांना भागभांडवल दे णे.मौलाना आझाद
अ पसंख्यांक आिथर्क िवकास महामंडळ मयार्. यांना भागभांडवल दे णे.
9.

(1) महारा ट्र रा य अ पसंख्याक आयोगाचे शासकीय तरावरील संिनयंत्रण आिण सम वयन.
(2) बचत गट योजना.
(3) अ पसंख्याकां या क याणासाठी मा. पंतप्रधानां या 15 कलमी कायर्क्रमाचे सम वयन व आढावा.
(4) मौलाना आझाद मोफत िशकवणी व संबं द योजना
(5) नागरी सेवा पव
ू र् परीक्षा मागर्दशर्न कद्र आिण पोिलस भरतीपव
ू र् प्रिशक्षण, मराठी फाऊंडेशन वगर्
(6) अ पसंख्याक क याण सिम या.

(7) अ पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी नागरी क्षेत्रात मुलभूत नागरी सुिवधा उपल ध क न दे यासाठी नागरी
क्षेत्रिवकास कायर्क्रमातंगत
र् सहायक अनुदान.

(8) रा यातील अ पसंख्यांक बहुल ग्रािमण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभूत सुिवधा उपल ध क न दे यासाठी ग्रामीण
क्षेत्रिवकास कायर्क्रमांतगर्त सहायक अनुदान.

(9) अ प कालावधीतील यवसायावर आधािरत पाठय-क्रमांकिरता सहायक अनुदान.

(10) अ पसंख्याक समाजातील लोकांसाठी हे प लाईनची सुिवधा उपल ध क न दे णे.
(11) अ पसंख्याकां या सम यांबाबत संशोधन, प्रिशक्षण व योजनांना प्रिस दी दे णे.

कलम (4) (1) (b) (I)

िवभागाचा प्रा प तक्ता
अपर मख्
ु य

सिचव/प्रधान

सह सिचव

अवर सिचव

कक्ष अिधकारी

( का. क्र. 3,4,5,6 )

( का.3,4 व 5 )

( का.क्र.3)

सिचव/सिचव

कक्ष अिधकारी
(का. क्र. 4)
कक्ष अिधकारी
( का.क्र.5)

उप सिचव

अवर सिचव

कक्ष अिधकारी

(का. क्र. 6 )

(का. क्र. 6)

अवर सिचव

कक्ष अिधकारी

(का. क्र. 1,2,7,8,9)

(का. क्र. 1,2,7,9)

(का. क्र. 1 व 2)
कक्ष अिधकारी
(का. क्र. 7)
कक्ष अिधकारी
(का. क्र. 9)

अवर सिचव

कक्ष अिधकारी

(का. क्र.8)

(का. क्र.8 )

कलम ४ (१ ) ( b) ( ii )
अ पसंख्याक िवकास िवभाग, मब
ुं ई (खु द) आ थापना कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यां या

अिधकारांचा तपशील.

(अ)

क्र

पदनाम िधकार प्रशासकी
प्रधान

कोणता कायदा/िनयम/शासन िनणर्य/ पिरपत्रकानुसार

अिभप्राय

शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत केलेले िनयम,अिधनयम, शासन िनणर्य,
पिररपत्रक,कायार्लयीन आदे श, अिधसूचना इ यादीनुसार दे यात आलेलया
्

सिचव

प्रशासकीय अिधकारानुसार िवभागातील कामकाज चािलवले जाते.
(ब)

क्र

पदनाम

अिधकार
आिथर्क

सह
सिचव

कोणता कायदा/िनयम/शासन िनणर्य/ पिरपत्रकानुसार
शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत केलेले िनयम,अिधनयम, शासन िनणर्य,
पिररपत्रक,कायार्लयीन आदे श, अिधसूचना इ यादी नुसार दे यात आलेलया
्
आिथर्क अिधकारानुसार िवभागातील कामकाज चािलवले जाते.

अिभप्राय

क्र

पदनाम

िधकार आिथर्क

उप

कोणता कायदा/िनयम/शासन िनणर्य/ पिरपत्रकानस
ु ार

अिभप्राय

शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत केलेले िनयम,अिधनयम, शासन िनणर्य,
पिररपत्रक,कायार्लयीन आदे श, अिधसूचना इ यादी नुसार दे यात आलेलया
्

सिचव

आिथर्क अिधकारानस
ु ार िवभागातील कामकाज चािलवले जाते.
(क)

क्र

पदनाम

अिधकार

कोणता कायदा/िनयम/शासन िनणर्य/

फौजदारी

पिरपत्रकानुसार

--------

"िनरं क "

अिभप्राय

--------

(ड)

क्र

पदनाम

अिधकार अधर् याियक

कोणता कायदा/िनयम/शासन िनणर्य/

अिभप्राय

पिरपत्रकानुसार
सह सिचव अ पसंख्याक सं थाना दजार् शासन िनणर्य क्र. अ.िव.िव. 2012/प्र.क्र.21/का-5, िद.
प्रमाणपत्र दे णे

27/05/2013

कलम ४ (१) (b) (iii)
िनणर्य प्रिक्रयेतील पयर्वेक्षण व जबाबदारीचे उ रदािय व िनि चत क न कायर्प दतीचे
प्रकाशन
कामाचे व प

:

शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत केलेले िनयम, अिधिनयम, शासन िनणर्य, पिरपत्रके, कायार्लयीन
आदे श, अिधसूचना इ यािद नुसार दे यात आले या प्रशासकीय तसेच िव ीय प्रािधकारानस
ु ार
िवभागातील कामकाज चालिवले जाते.

अ पसंख्याक िवकास िवभाग हा मंत्रालयीन िवभाग असून शासन कायर् िनयमावलीतील
अनुसूचीतील वाटप केले या िवषयासंबंधी वेळोवेळी

उपि थत होणार्या बाबी, धोरणा मक

बाबी◌ंशी संबंिधत कामकाज हाताळ याबाबत या िविहत कायर्प दतीनुसार ( मंत्रालयीन
कायर्प दती िनयमपुि तका ) पार पाड यात येत.े
संबंिधत तरतूद

:

सवर्साधारणपणे िनणर्य प्रिक्रयेतील पयर्वेक्षण अपर मुख्य सिचव /प्रधान सिचव/सिचव/सह सिचव व

उप सिचव यांचे तरावर कर यात येत.े तसेच जबाबदारीचे उ रदािय व प्रकरण हाताळणार्या सवर्
संबंिधतांवर िनि चत कर यात येत.े प्रकरणपर वे काही प्रकरणे, धोरणा मक

बाबी यासाठी

केले या वेगवेगळया प्रािधकार/तरतद
ू ीनस
ु ार िवभागाचे रा यमंत्री,िवभागाचे प्रभारी मंत्री व मा.

मुख्यमंत्री तसेच रा य मंित्रमंडळास आदे शाथर् सादर कर यात येतात. सवर्साधारण प्रकरणे िनकाली
काढ यासाठी सहा यक /कक्ष अिधकारी/ अवर सिचव/उप सिचव असे प्रकरणपर वे

तर िनि चत

कर यात आले आहे त.
अिधिनयमांचे नांव : वक्फ अिधिनयम १९९५, महारा ट्र रा य अ पसंख्यांक आयोग अिधिनयम २००४, हज सिमती
अिधिनयम २००२, मौलादा आझाद अ पसंख्याक आिथर्क िवकास महामंडळ मयार्िदत(कंपनी
कायदा १९५६ अंतगर्त थापना )

िनयम

:

मंत्रालयीन अनुदेश, गोपनीय कागदपत्रांची हाताळणी, मंत्रालयीन िवभागांनी पाळावयाची
कायर्प दती.

शासन िनणर्य

: वरील िनयमांतगर्त तसेच प्रशासकीय सध
ु ारणांतगर्त वेळोवेळी िनगर्िमत कर यात आलेले
िनणर्य/पिरपत्रके/कायार्लयीन आदे श.

पिरपत्रके

:

कायार्लयीन आदे श:

अ.क्र

शासन

कामाचे व प

वरीलप्रमाणे.

वरीलप्रमाणे.

कालावधी िदवस

कामासाठी जबाबदार अिधकारी

अिभप्राय

- वरीलप्रमाणे -

कलम ४ (१) (b) (iv) नमुना (अ)
संघटनांचे लक्ष (वािषर्क)
अ.क्र

काम / काय

नमु याम ये कामाचे प्रकटीकरण

कामाचे
प्रमाण

आिथर्क लक्ष

अिभप्राय

------ “िनरं क” ------

कलम ४ (१) (b) (iv) नमुना (ब )
कामाची कालमयार्दा

प्र येक कामाची कालमयार्दा :अ.क्र

काम / काय

िदवस/तास

जबाबदार अिधकारी

तक्रार िनवारण

पूणर्

अिधकारी

कर यासाठी
सामा य प्रशासन िवभाग यांनी ठरवून िदले या कामा या प्रमाणानुसार

कायार्लयीन

कामकाज पार

पाड यासाठी प्रकािशत केले या मंत्रालयीन कायर्प दतीतील िनयम पिु तकेतील प्रकरण क्र.३,१६ व १७ म ये

नमद
् स
ू केलयान
ु ार तसेच वेळोवेळी िदले या िनदे शानस
ु ार.

कलम ४ (१) (b) (v) नमन
ु ा (अ )

कामाशी संबंिधत िनयम/ अिधिनयम/िनयमपुि तका
सच
ू ना पत्रकानस
ु ार िदलेले िवषय

अ.क्र

िनयम क्रमांक व वष अिभप्राय(असलयास)
्

(अ) कद्र शासनाची प्रकाशने
१

भारताचे संिवधान
(ब) महारा ट्र िवधानमंडळाची प्रकाशने

१

महारा ट्र िवधानसभा िनयम

01.11.2014 पयर्ंत
सुधारीत

२

महारा ट्र िवधानपिरषद िनयम

20.11.2014 पयर्ंत
सध
ु ािरत

(क) रा य शासनाची सामा य प्रशासन िवभागाची प्रकाशने /िनयम /अिधिनयम
१

शासन कायर्िनयमावली (पिहली अनुसूची)

2002 ची आव ृ ी

२

महारा ट्र शासन कायर्िनयमावली व या वये िदलेले अनुदेश

१९८९ ची आव ृ ी

३

मंत्रालयीन अनुदेश

१९९२ ची आव ृ ी

४

कायार्लयीन कायर्प दती िनयमपुि तका

५

मंत्रालयातील िट पणी लेखन व पत्र यवहार

६

िवभागीय सरु क्षा िवषयक सच
ू नांची िनयमपिु तका

७

महारा ट्र नागरी सेवा (वतर्णूक) िनयम

१९७९

८

महारा ट्र नागरी सेवा (िश त व अपील)िनयम

१९७९

९

महारा ट्र राजभाषा अिधिनयम

१९९१

१०

महारा ट्र सवर्साधारण भिव य िनवार्ह िनधी िनयम

१९९८

(ड) िव

िवभागाने िविहत केलेले खालील िनयम

१

महारा ट्र नागरी सेवा (सेवे या सवर्साधारण शतीर्) िनयम

१९८१

२

महारा ट्र नागरी सेवा( पदग्रहण अवधी, वीये र सेवा इ.) िनयम

१९८१

३

महारा ट्र नागरी सेवा (रजा) िनयम

१९८१

४

महारा ट्र नागरी सेवा (वेतन )िनयम

१९८१

५

महारा ट्र नागरी सेवा (िनव ृ ी वेतन) िनयम

१९८२

६

महारा ट्र नागरी सेवा (िनव ृ ीवेतनाचे अंशराशीकरण)

१९८४

७

महारा ट्र अथर्संकि पय िनयमपिु तका

६ वी आव ृ ी १९८७

८

महारा ट्र आकि मक खचर् िनयम

१९६५

९

िव ीय िनयम

१९६५

१०

िव ीय अिधकार िनयम पुि तका,१९७८ (भाग पिहला-उपिवभाग एक ते

एिप्रल, २०१५ पयर्ंत

पाच)

सध
ु ारीत

(फ) इतर प्रकाशने / िनयम
---िनरं क---

कलम ४ (१) (b) (v) नमन
ु ा (ब )
कामाशी संबंिधत शासन िनणर्य

अ.क्र.

शासन िनणर्यानस
ु ार िदलेले िवषय

शासन िनणर्य

अिभप्राय(असलयास
्
)
क्रमांक व तारीख

या िवभागाने घेतले या धोरणा मक िनणर्यानुसार व शासन कायर् िनयमावली वये या िवभागाचे कामकाज

चालिव यात येते. या िवभागाचे शासन िनणर्य, पिरपत्रके, आदे श इ. वेबसाईटवर उपल ध क न दे यात आले आहे त.
कलम ४ (१) (b) (v) नमन
ु ा (क )
कामाशी संबंिधत पिरपत्रके

अ.क्र

शासन पिरपत्रकानुसार िदलेले िवषय

पिरपत्रक क्रमांक व अिभप्राय(असलयास
्
)
तारीख

या िवभागाने घेतले या धोरणा मक िनणर्यानुसार व शासन कायर् िनयमावली वये िवभागाचे कामकाज चालिव यात
येते. या िवभागाचे शासन िनणर्य, पिरपत्रके, आदे श इ. वेबसाईटवर उपल ध क न दे यात आले आहे त.
कलम ४ (१) (b) (v) नमन
ु ा (ड )

कामाशी संबंिधत कायार्लयीन आदे श / धोरणा मक

पिरपत्रके

अ.क्र

िवषय

क्रमांक व तारीख

या िवभागाने घेतले या धोरणा मक िनणर्यानुसार

अिभप्राय (असलयास)
्

तसेच शासन कायर् िनयमावली वये या िवभागाचे

कामकाज चालिव यात येते. या िवभागाचे सवर् शासन िनणर्य, पिरपत्रके, आदे श शासना या
www.maharashtra.gov.in

आिण

उपल ध क न दे यात आले आहे त.

या िवभागा या mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रिस द /

कलम ४ (१) (b) (v) नमन
ु ा (इ)

अ पसंख्यांक िवकास िवभागातील उपल ध द तऐवजांची यादी
अ.क्र

द तऐवजाचा प्रकार

िवषय

संबंिधत यक्ती / पदनाम

यक्तीचे िठकाण/
उपरोक्त कायार्लयात
उपल ध नस यास

कलम ४ (१) (b) (v) नमन
ु ा (अ) मधील किद्रय व रा य तरीय प्रकाशने तसेच या िवभागाशी संबंिधत
सवर् अिधिनयम/ िनयम/ शासन िनणर्य/ पिरपत्रके तसेच याबाबत या मळ
ू न

या अ पसंख्यांक

िवकास िवभागाकडे द तऐवज व पात उपल ध आहे त. तसेच सदर अिधिनयम / िनयम /शासन िनणर्य
िवभागा या अिधकृत संकेत थळावर उपल ध क न दे यात आलेले आहे त.

कलम ४ (१) (ब ) (vi)
अ पसंख्यांक िवकास िवभागाम ये उपल ध द तऐवजांची यादी
अ.क्र

िवषय

द तऐवजाचा प्रकार न ती/ प्रमख
ु बाबींचा तपशील
म टर/न दपु तक/
हाऊचर इ.

सरु िक्षत ठे व याचा
कालावधी

अ पसंख्याक

प्र येक मािहती

कलम ४ (१) (b ) (v)

कायार्लयीन कायर्प दती

िवभागा या

सोपिवले या

केले या कामाशी

प्रकरण क्र.११ मधील

िवषयसच
ू ीप्रमा

कामकाजानस
ु ार यां या

संबंिधत िनयम/

िवकास

णे असणारे सवर्
िवषय

अिधकार्याकडे

िवषयाशी संबिं धत न

नमन
ु ा (अ) म ये

या,

न दपु तके, हजेरीपट,

िनयमपिु तका मधील
मु दा क्र.९३ नुसार

अिधिनयम व या

न ती या वगीर्करणा या

िवभागाकडून

आदे शानुसार

थायी आदे शांचे संकलन,

वेळोवेळी विर ठ

"अ" वगर्(कायम)

िनवडन ती इ. या

तराव न घेतले या

"ब" वगर्

व पात ठे व यात येतात.

िनणर्या या अनुषग
ं ाने

(३० वषार्पयर्ंत )

केलेली कायर्वाही.

"क" वगर्

(५ वषार्पयर्ंत )
"ड" वगर्
( १ वषार्पयर्ंत )
याम ये द तऐवज

िवभागले जातात. तसेच
या पुि तकेतील मु दा क्र.
९८ नुसार "अ" आिण "ब"
वगार्म ये वगीर्करण

केले या न तींचे दर १०
वषार्ंनी पुनिवर्लोकन

कर यात येऊन वगीर्करण
बदल यात येते.

कलम ४ (१) (ब ) (vii)
अ पसंख्याक िवकास िवभागामधील पिरणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी
स ला मसलत कर याची यव था
अ.क्र.

स ला
मसलतीचा

कायर्प्रणालीचे िव तत
कोण या
ृ
वणर्न

िवषय

अिधिनयमा / पन
ु राव ृ ी काल

िनयमा / पिरपत्रका वारे

प्र येकवेळी प्र यक्षपणे यक्तीगत तरावर स ला मसलत केली जात नाही. परं तु

असेल यावेळी तज्ञांशी व लाभधारकांशी स ला मसलत कर यात येते.

यावेळी आव यक

कलम ४ (१) (ब ) (viii) नमन
ु ा (अ )

अ पसंख्याक िवकास िवभागा या मंडळ/सिम यांची यादी प्रकािशत करणे
अ.क्र.

मंडळाचे नांव

अ यक्ष

शासकीय/

शेरा

अशासकीय सद यांची
संख्या
१

महारा ट्र रा य उदर् ु सािह य
अकादमी, मब
ुं ई.

मा.मंत्री (अ.िव.)

-

मा.रा यमंत्री(अ.िव.) -

अ यक्ष

उपा यक्ष

१५

(सद य संख्या
सवर् िमळून)

२

३

महारा ट्र रा य अ पसंख्याक
आयोग,मब
ंु ई.

कायार् यक्ष

- अ यक्ष (िरक्त)

११

ी. जग नाथ मोतीराम अ यंकर

(सद य संख्या

(स या िरक्त)

सवर् िमळून)

- उपा यक्ष

महारा ट्र रा य हज सिमती,
मब
ंु ई.

ी. जमाल िस दीकी -अ यक्ष

1.
2.

ी. मु नवार पटे ल-सद य

ी. अिनस खान शेरखान-

सद य
ीमती

3.

शाहीन

(सद य संख्या
सवर् िमळून)

फरहान

िस दीकी-सद य

4. ी. आकाशा मु ला- सद य
5. ी. अ. रशीद अ. र जाक शेखसद य

6.

ी. झोएब अहमद अली

बुटवाला-सद य

7. ी. हाजी मो. एजाज दे शमुखसद य

8. ी. मो. िसकंदर शेख-सद य
9. ी. इम्रान मुजावर-सद य
10. ी. शेख इब्रािहम शेख
अ लम-सद य

४

मौलाना आझाद अ पसंख्याक

- अ यक्ष (िरक्त)

आिथर्क िवकास महामंडळ,
मयार्िदत, मब
ुं ई.
५

4 शासकीय सद य

(सद य संख्या

कायर्रत

सवर् िमळून)

10 अशासकीय सद य
(स या िरक्त)

महारा ट्र रा य वक्फ मंडळ,

अशासकीय सदसय

1) ी.हुसेन दलवाई
2) ीमती हु नबाने खिलफे

औरं गाबाद.

(जा तीत जा त
१२ सद य

3)खालीद बाबू कुरे शी

4) ी.महे मूद महे बूब शेख
5)डॉ.मु दसीर लांबे

6) ीमती िरझवाना काझी
शासकीय सद य
1) ी.इ.मु.काझी,

सह सिचव,मंत्रालय,मुंबई.

वरील मंडळां या /पिरषदां या/ सिमती या बैठकीचे कायर्व ृ े जनतेला प्रचिलत िनयम/ िविहत

कायर्प दतीचा अवलंब क न पाहावयास िमळू शकतात.

कलम ४ (१) (ब ) (viii) नमन
ु ा (ब )

अ पसंख्यांक िवकास िवभागा या अिधसभांची यादी प्रकािशत
अ.क्र.

अिधसभेचे
नांव

सभेचे सद य

सभेचे उ िद ट िकती वेळा
घे यात येते

करणे
सभा

सभेचा

जनसामा या-

कायर्व ृ ांत

साठी खुली आहे
िकंवा नाही

(उपल ध)

“ िनरं क ”

कलम ४ (१) (ब ) (viii) नमन
ु ा (क )

अ पसंख्यांक िवकास िवभागा या पिरषदांची यादी प्रकािशत
अ.क्र.

पिरषदे चे नांव

पिरषदे चे
सद य

पिरषदे चे

िकती वेळा

उ िद ट

घे यात येते

करणे
सभा

जनसामा यांसाठी
खल
ु ी आहे िकंवा

सभेचा

कायर्व ृ ांत
(उपल ध)

नाही.

“ िनरं क”

कलम ४ (१) (ब ) (viii) नमन
ु ा (ड )

अ पसंख्यांक िवकास िवभागा या कोण याही सं थेची यादी प्रकािशत
अ.क्र.

सं थेचे नांव

सं थेचे

सं थेचे

सद य

उ िद ट

िकती वेळा

करणे.

सभा

सभेचा

घे यात येते. जनसामा यांसाठी
खुली आहे िकंवा

कायर्व ृ ांत
(उपल ध)

नाही.

---“िनरं क”---

कलम ४ (१) (ब ) (ix) व (x)
अ पसंख्याक िवकास िवभागातील अिधकारी/कमर्चारी यांचा वेतनाचा तपशील (माहे फेब्रव
ु ारी, 2020 )

अ.क्र.

नांव

१ जय ी मुखजीर्

पद

अपर मुख्य सिचव

वेतन तर (7 वा

वेतन आयोगानुसार)

225000

मुळ वेतन

थुलवेतन

िन वळ वेतन

225000

317550

114155

२

ी.एस.सी.तडवी

सह सिचव

118500 - 214100

129600

191616

95724

३

ी. डी.एम.सोनावणे

उप सिचव

78800 - 209200

96900

143734

68505

४

ी.एम.एस.चौकेकर

अवर सिचव

67700 - 208700

83300

124198

43766

५

ी/ ीमती

अवर सिचव (िरक्त पद)

-

-

-

-

६

ीमती आर.एस.िहलकर

अवर सिचव

67700 - 208700

83300

124318

67171

७

ी./ ीमती

अवर सिचव(िरक्त पद)

-

-

-

-

८

ी.पी.डी.अंधारे

कक्ष अिधकारी

47600 - 151100

53600

76048

48991

९

ी. ही.एम.िडसोजा

कक्ष अिधकारी

47600 - 151100

53600

88912

50819

१०

ीमती ही.ए.काकडे

कक्ष अिधकारी

47600 - 151100

53600

79756

53436

११

ी.एस.एम.िक्षरसागर

कक्ष अिधकारी

47600 - 151100

66000

97860

58228

१२

ी.जी.पी.मगदम
ु

कक्ष अिधकारी

56100 - 177500

75400

115184

31607

१३

ी.एस. ही जाधव

कक्ष अिधकारी

47600 - 151100

64100

95086

62021

१४

ी. िट.डी. राठोड

कक्ष अिधकारी

47600 - 151100

49000

81410

61252

१५

ी/ ीमती

कक्ष अिधकारी (िरक्त)

-

-

-

-

१६

ी.एच.एस.शोएब कम

दीनअधीक्षक-िन-कायर्कारी

38600 - 122800

41000

67495

45918

अिधकारी
१७

ी. ही.एन.कातोडे

िनवड ेणी ल.ले.

67700 - 208700

85800

127968

86386

१८

ी.एस.डी.गवई

उ च ेणी ल.ले.

44900 - 142400

78800

113701

94030

१९

ी. ही एस.नाईक

उ च ेणी ल.ले.

41800 - 132300

47100

77060

62590

२०

ीमती- ही.एन.गीरकर

उ च ेणी ल.ले.

44900 - 142400

68000

100780

67164

२१

ीमती एस.एस.शेख

उ च ेणी ल.ले.

41800 - 132300

65100

96546

67457

२२

ी/ ीमती-

िन न ेणी ल.ले (िरक्त)

-

-

२३ कु.एन.एस.िनशाणे

-

-

िन न ेणी ल.ले

38600 - 122800

43500

70390

52821

२४

ी.अे.बी.धनिवजय

सहायक कक्ष अिधकारी

38600 - 122800

42200

68202

45298

२५

ी.एफ एन.खान

सहायक कक्ष अिधकारी

56100 - 177500

75400

112784

64376

२६
27

ी.एस.एस. चौधरी

सहायक कक्ष अिधकारी

38600 - 122800

44800

72728

58929

ीमती.के.एस. िससोिदया

सहायक कक्ष अिधकारी

47600 - 151100

52000

76170

41623

28

ी.आर. बी. बडे

सहायक कक्ष अिधकारी

38600 - 122800

43500

71640

45172

29

ी.यु.आर.कदम

सहायक कक्ष अिधकारी

38600 - 122800

58500

86910

65466

सहायक कक्ष अिधकारी

38600 - 122800

43500

62960

42442

सहायक कक्ष अिधकारी

47600 - 151100

60400

89684

74376

सहायक कक्ष अिधकारी

47600 - 151100

53600

79756

60515

33 डॉ.के.डी.खेडक
े र
34 ी/ ीमती

सहायक कक्ष अिधकारी

38600 - 122800

38600

63650

51666

३५

ीमती. अे.के.िपंपळे

संशोधन सहायक

3६

ी/ ीमती

संशोधन सहायक (िरक्त)

-

-

3७

ी/ ीमती

-

-

-

-

3८

ी/ ीमती

उप संपादक,उदर् (ु िरक्त)

-

-

-

-

3९

ी.एच.एन.साळंु खे

३०
31
32

४०

ी.िट.एस. चोरमुले

ीमती पी.जे.जग
ु ारी
ी.अे.बी.शेख

ीमती.एस.एस.सुयव
र् ंशी

सहा.लेखा अिधकारी (िरक्त

लेखापाल (िरक्त)

38600 - 122800

-

-

60300

87488

60546

-

-

रोखपाल

19900 - 63200

23800

िल.टं कलेखक

19900 - 63200

21700

36146

29240

39414

31884

4१

ी. आर.आर.गायकवाड

िल.टं .

19900 - 63200

21700

34896

27990

4२

ी.एस. ही.जोशी

िल.टं .

47600 - 151100

53600

79756

52378

4३
44

ी.एस. ही.कातकडे

िल.टं .

19900 - 63200

21700

36181

29267

ीमती एस.सी.खराडकर

िल.टं .

19900 - 63200

22400

35865

28754

45

ी/ ीमती

िल.टं . (िरक्त)

-

46

ी. आर.एच.जाधव

दे यक िलिपक

19900 - 63200

47

ी. संदीप ठाकरे

िल.टं .

48

ी.अे.एस.िनकम

49

-

-

20500

26628

20273

19900 - 63200

22400

35355

28238

िल.टं .

38600 - 122800

44800

55356

ी.एन.बी.िपलेना

िल.टं .

19900 - 63200

21100

34062

27331

50

ीमती ही. ही. पाट

िल.टं .

19900 - 63200

29300

35096

28591

51

ी/ ीमती

िल.टं . (िरक्त)

-

-

-

-

52

ी/ ीमती

िल.टं . (िरक्त)

-

-

-

-

53

ी.जे.एल.वोरा

िल.टं .

36181

29267

५४

ी/ ीमती

दे यक िलिपक (िरक्त)

-

-

५५
56

ी.य.ल.पाटील

वाहन चालक

21700 - 69100

ी/ ीमती

वाहन चालक

-

-

-

-

५7

ी.

नाईक(िरक्त पद)

-

-

-

-

५8

ी.द.रा.परब

नाईक

19900 - 63200

33000

46570

41255

५9
60

ी. सु.ना.आढाव

रोिनओ ऑपरे टर

19900 - 63200

31100

41756

38816

झेरॉक्स ऑपरे टर

19900 - 63200

30200

36194

29359

िशपाई

15000-47600

17000

22994

17181

ी.रा.य. सावंत

६1 कु. प्र. वा. िपंपळे

-

19900 - 63200

21700

-

35000

42050

35991

41255

६2

ीमती ज.िज.मांगेला

िशपाई

15000 - 47600

17000

22994

17181

६3

ी.दे वदास धनुर

िशपाई

15000 - 47600

17000

29644

24226

ी.प्रशांत सकपाळ

िशपाई

15000 - 47600

17000

31244

26026

६5

ी.प्रिदप राठोड

िशपाई

15000 - 47600

17000

22994

17181

६6

ी/ ीमती

िशपाई (िरक्त)

-

-

-

६4

-

कलम ४ (१) (ब ) (xi)

या िवभागा या अंदाजपत्रकाची व खचार् या तपशीलाची अ ययावत मािहती शासना या वेबसाईटवर
प्रकािशत कर यात आली आहे .

कलम ४ (१) (ब ) (xii) नमन
ु ा (अ)

अ पसंख्याक िवकास िवभागातील अनुदान वाटपा या कायर्क्रमाची कायर्प दती

अ पसंख्याक िवकास िवभागाचे अथर्संक पीय अंदाजपत्रक हे सवर्साधारणत: योजनांतगर्त व
योजनेतर (आ थापना िवषयक बाबी) बाबींशी
िदले या

/मा य

िनयत ययाप्रमाणे

व

िव

संबंिधत असून िनयोजन िवभागाने उपल ध क न
िवभागाने

िदले या

मागर्दशर्क

सूचनांनुसार

B.D.S.कायर्प्रणाली वारे अनुदानाचे िवतरण सवर् संबंिधतांना कर यात आले आहे . अनुदान वाटपाशी

िविनिदर् टपणे लाभाथीर् िनगडीत नाहीत.

कलम ४ (१) (ब ) (xii) नमन
ु ा (ब)

अ पसंख्याक िवकास िवभागातील अनुदान कायर्क्रमांतगर्त लाभाथ ची िव तत
ृ मािहती

प्रकाशीत करणे.
अ.क्र.

लाभाथीर्चे नांव व प ा

अनद
ु ान/लाभ यांची

िनवड पात्रतेचे िनकष

अिभप्राय

रक्कम/ व प

शासन िनणर्य व लाभा यार्ंची मािहती/ नावे शासना या संकेत थळावर प्रिस द केली आहे त.
कलम ४ (१) (ब ) (xii)

अ पसंख्याक िवकास िवभागाकडून िमळाणार्या सवलती/परवाना िकंवा प्रािधकारपत्रे यांची
चालू

अ.क्र.

वषार्ची तपशीलवार मािहती.

परवानाधारकाचे

परवा याचा

परवाना

नांव

प्रकार

क्रमांक

िदनांकापासून

िदनाकांपयर्ंत

साधारण

परवा याची

अटी

िव तत
ृ
मािहती

--िनरं क--

कलम ४ (१) (ब ) (xiv)

अ पसंख्याक िवकास िवभागातील मािहतीचे इलेक्ट्रॉिनक

व पात साठिवलेली मािहती

प्रकािशत करणे
अ.क्र.

द तऐवजाचा

िवषय

कोण या इलेक्ट्रािनक

मािहती

जबाबदार

नमु यात

िमळिव याची

यक्ती

कलम ४ (१) (ब )

सदर शासन िनणर्य, पिरपत्रके,

मािहती अिधकार

कलम ४ (१) (ब )

िवषयासंदभार्त

उपल ध

तरतूदींनुसार

केलेले जन

प्रकार
१

शासन िनणर्य,

आदे श पिरपत्रके,इ.

(v) मधील

इ. शासना या वेबसाईटवर
क न दे यात आले आहे त
तसेच छापील व पातही
उपल ध आहे त.

प दती
अिधिनयमातील

(XVI) येथे नमद
ू
मािहती/सहायक
जनमािहती
अिधकारी

कलम ४ (१) ( ब ) (xv)

अ पसंख्याक िवकास िवभागातील सिु वधांचा तक्ता प्रकािशत करणे.
अ.

सिु वधेचा प्रकार

१

कायार्लयीन भेट

क्र.

वेळ
कायालयीन

कामकाजा या
अ यांगतासाठी
िनधार्रीत

कर यात

३

बेबसाईट
www.maharasht
ra.gov.in/mdd.m
aharashtra.in
अिभलेख
तपासणी/नमुने

िमळ याबाबतची
मािहती.

िनि चत

द.ु २.००

सं या.6.15

२

पव
ू र्

िठकाण

मािहती अिधकार

मंत्रालय,मब
ुं ई

अिधिनयमातील
तरतद
ू ीनुसार

सु टी,

जबाबदार

तक्रार िनवारण

कलम ४ (१) (ब )

कलम ४ (१) (ब )

यक्ती/कमर्चारी
(XVI) येथे नमद
ू
केलेले जन
मािहती

आले या

वेळेनुसार
(सावर्.

िदवशी

कायर्प दती

अिधकारी/

ते

सहायक

वाजेपयर्ंत

जनमािहती

रिववार

(XVI) येथे नमद
ू
केलेले रा य
शासकीय
अपीलीय

प्रािधकरी.

अिधकारी

शिनवार वगळून)
संपण
ू र् वेळ

अ यागतांसाठी
पव
ू िर् नधार्रीत
कर यात

वेळेनुसार

सं या.6.15
(सावर्.

िनि चत

आले या
द.ु २.००

ते

वाजेपयर्ंत

सु टी,रिववार

शिनवार वगळून)

--

--

--

--

मािहती अिधकार

मंत्रालय,मब
ुं ई

कलम ४ (१) (ब )

कलम ४ (१) (ब )

अिधिनयमातील
तरतूदीनुसार

(XVI) येथे नमूद
केलेले जन

(XVI) येथे नमूद
केलेले रा य

मािहती

शासकीय

सहायक

प्रािधकरी.

अिधकारी/
जनमािहती
अिधकारी

अपीलीय

कलम ४ (१) ( ब ) (xvi)
अ पसंख्याक िवकास िवभागातील जन मािहती अिधकारी/सहायक जन मािहती अिधकारी
प्रथम अिपलीय प्रािधकारी यांची िव तत
ृ मािहती प्रकािशत करणे.
अ पसंख्याक

िवकास

िवभाग

कायार्लयीन

आदे श

क्र.अिविव-2009/प्र.क्र.1/का.१,

िदनांक: 18.04.2009 अ व़ये जन मािहती अिधकारी/सहा यक जन मािहती अिधकारी/अिपलीय
प्रािधकारी यांची यादी, प्र येकाशी संबंिधत िवषय, कायार्लयीन प े, दरू वनी क्र. इ यािद मािहती

प्रिस द केली असन
ू ती शासना या www.maharashtra.gov.in/mdd.maharashtra.in या वेबसाईटवर तसेच

अ पसंख्याक िवकास िवभागात आ थापना शाखे या बाहे र सदर मािहती दशर्नी
फलकां वारे लाव यात आली आहे .

--------------------------------------------------------------------------------------------कलम ४ (१) ( ब ) (xvii)
अ पसंख्याक िवकास िवभागातील इतर मािहती प्रकािशत करणे.
-िनरं क-------------------------------------------------------------------------------------------

व पात

आमच्यािवषयी या मथळयाखाली अिधनस्थ संस्था व संबंिधत अिधिनयम यामधील अ ावत
करावयाची मािहती
उ दी ट
अ.क्र.

पाथ
1

आम यािवषयी /

अिधन त

सं था व संबिधत अिधिनयम

वेबसाईटवरील वगळावयाची जुनी

मािहती

करावयाची मािहती

1. ीअ यक्ष : खान हुसेन मह मद .
2. िरक्त सद य :

1. अ यक्ष िरक्त -:
2. ी जग नाथ मोतीराम अ यंकर :
उपा यक्ष

क्रमांक (1)/अ यक्ष व सद य

2

आम यािवषयी /

अिधन त

या ऐवजी वेबसाईटवर अ यावत

3. िरक्त : सद य

सं था व संबिधत अिधिनयम

1. प्रधान सिचव संचालक :
2. यव थापकीय संचालक, रा ट्रीय

क्रमांक (2)/अ यक्ष व सद य

संचालक

अ पसंख्याक व िव महामडळ :

3.सिचव िव अथवा यांचे प्रितिनधी

शासकीय सद य

1. अमुस सिचव/सिचव प्रधान/
िवभाग िवकास अ पसंख्याक)

: संचालक
2. यव थापकीय संचालक, रा ट्रीय

संचालक :

अ पसंख्याक व िव महामंडळ नवी िद ली

4. यव थापकीय संचालक, मौलाना

: संचालक

आझाद अ पसंख्याक आिथर्क

3.सिचव िव अथवा यांचे प्रितिनधी :

िवकास महामंडळ : संचालक

संचालक

5.अशासकीय सद य िरक्त :

4. यव थापकीय संचालक, मौलाना
आझाद अ पसंख्याक आिथर्क िवकास
महामंडळ : संचालक
अशासकीय सद य

: िरक्त
3

आम यािवषयी /

अिधन त

सं था व संबिधत अिधिनयम

क्रमांक (3)/अ यक्ष व सद य

1. ी : शेख नबी गुलाम इब्राहीम .
अ यक्ष

2.ॲङ मजीद मेमन सद य :
3. ीसद य : मिलक नवाब .
4.ॲङ हु नबानू खलीफे सद य :
5. ी : िहंदी अली अ सार मौलाना.
सद य

6.मौलाना अ दल
ु ज बार माहे ल
काद्री सद य :

7.मौलाना मोइनुउ दीन कासमी :

सद य

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ीअ यक्ष-िस दीकी जमाल .

ीसद य-पटे ल मु नवार .

ीसद य-शेरखान खान अिनस .

ीमती शाहीन फरहान िस दीकीसद य-

ीसद य -मु ला आकाशा .

ीसद य-शेख र जाक .अ रशीद .अ .
ीसद य-बुटवाला अली अहमद झोएब .
ीसद य-दे शमुख एजाज .मो हाजी .
ीसद य-शेख िसकंदर .मो .
ीसद य-मुजावर इम्रान .

ीसद य-अ लम शेख इब्रािहम शेख .

8. ी इ माईल िरयाझ.
सद य : (काझी)स यद

9. ीसद य : पूरकर शफी रफीक .
10.ॲङ ी : हुसेन मेहताब काझी .
सद य

4

आम यािवषयी /

अिधन त

सं था व संबिधत अिधिनयम

क्रमांक (4)/अ यक्ष व सद य

11. ीसद य : शेख सुलतान .

अ यक्ष

1.मा - (िवकास अ पसंख्यांक) मंत्री.

1.माअ यक्ष - (िवकास अ पसंख्यांक) मंत्री.
2. मा - (िवकास अ पसंख्यांक) रा यमंत्री.

2. माअ पसंख) रा यमंत्री.◌्यांक

उपा यक्ष

िवकासउपा यक्ष - (

3. प्रधान सिचव िवकास अ पसंख्यांक)

3. प्रधान सिचव अ पसंख्यांक)

सद य शासकीय - (िवभाग

सद य शासकीय - (िवभाग िवकास

4.उप िवकास अ पसंख्यांक) सिचव सह/

4.उप अ पसंख्यांक) सिचव सह/

शास - (िवभागकीय सद य

सद य शासकीय - (िवभाग िवकास

5. ी - खान मजीद खान रऊफ .
कायार् यक्ष

6. ीमती कम ि नसा सईद -

5. महारा ट्र रा य उदर् ू सािह य अकादमी,

मुंबई वरील अशासकीय सद यिरक्त -

सद य

7 ीसद य - शेख .ए रफीक .
8. ीमती एजाज फातेमा पाटणकर
- सद य
9. ीइरशो दीन काझी . रशीदो दीन
- सद य
10. ीकवी त वीर अ लम . सद य

11. ीरशीद शेख हनीफ शेख . सद य

12. ी हमीद अ दल
ु मजीद अ दल
ु .
(शोला मजीद छोटा) शेख - सद य
13. ीऐजाज मसुद . - सद य
14. ीराही अझीम . - सद य
15. ीस यद फा क . - सद य
5

आम यािवषयी /

अिधन त

1. ीमती अैनुल चांद अ ार :

सं था व संबिधत अिधिनयम

सद य शासकीय

2. ी : कुरे शी शौकत आिसफ.

क्रमांक (5)/अ यक्ष व सद य

सद य अशासकीय

अशासकीय सद य

.1 ी दलवाई हुसेन .

.2 ीमती हु नबानो खिलफे
.3खालीद बाबू कुरे शी

3. ी जैनुददीन मोहसीन भाई
ज हे री, : अशासकीय सद य
4. मा .अ खान अ दल
ु ा दरु ानी. ी.आ.

.4 ीशेख महे बूब महे मूद.

5. ी अशासकीय : फकीह हबीब .

शासकीय सद य.

6. स यद जमील अहमद जानी

.मुंबई

सद य अशासकीय : लतीफखान
सद य

.5डॉ.लांबे मु दसीर .

.6 ीमती िरझवाना काझी

.1 ीकाझी.मु.इ., सह सिचव, मंत्रालय ,

िमयॉ सद य अशासकीय :

7. ी : शेख महे बूब महे मूद.

अशासकीय सद य

8. ीव गुलाम मौलाना . तानवी :

अशासकीय सद य

9. मौलाना झहीर अ बास िरझवी :
अशासकीय सद य
6

आम यािवषयी /

अिधन त

सं था व संबिधत

ई : मेल-

अिधिनयमक्रमांक/ (5)/सं था

ceowakf123@gmail.com

आम यािवषयी /

प्रशासकीय इमारत २ रा

अिधन त

माळा,िज हािधकारी कायार्लय,

सं था व संबिधत अिधिनयम

7

जिवंदा ए हे यू, िज हा व सत्र

यायालयासमोर, अदालत रोड, औरं गाबाद-

क्रमांक (6)/सं थेचा प ा

औरं गाबाद

431005

आम यािवषयी /

1. ी अहमद सलीम अ दल
ु .

1. ीअ यक्ष - शेख मुसा कािसम मोह मद .
2. रा य नागरी सेवेतील उपसिचव दजार्चा

अिधन त

सं था व संबिधत
अिधिनयमक्रमांक/ (6)/अ यक्ष

हुसैनसाहे बशहापूरे 2. पीठासीन अिधकारी अ यक्ष -

अिधकारी(िरक्त) सद य -

व सद य

3.रा य नागरी सेवेतील उपसिचव

3.ॲडमुहम.् मद इक्बाल हुसैन सद य-,

दजार्चा अिधकारी सद य -

4. मिु लम काय यांचे ज्ञान

8
आम यािवषयी /

अिधन त

सं था व संबिधत

अिधिनयमक्रमांक/ (7)
येथे खालील प्रमाणे न याने
मािहती समािव ट करावी.
9

ई : मेल-ceomsbw@gmail.com

पंजाबी भाषेचे जतन, संवधर्न
व प्रसार हो या या

कायर्रत राहणे.

टीने

असणारी यक्ती सद य ----------------------------

मु लीम काय यांचे ज्ञान असणारी यक्ती

1.माअ यक्ष - (िवकास अ पसंख्यांक) मंत्री.

2. मा

(िवकास अ पसंख्यांक) रा यमंत्री.

उपा यक्ष -

शासन िनणर्य क्र-पसाअ.

3. प्रधान सिचव िवकास अ पसंख्यांक)

.िद ,4-का/176.क्र.प्र/2017

सद य शासकीय - (िवभाग

शासन) 05.10.2018

4.उप िवकास अ पसंख्यांक) सिचव सह/

महारा ट्र रा य पंजाबी सािह य
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