अल्पसंख्याक विकास विभागातील मावहती अवधकाराच्या
17 बाबींिरील मावहती

केंविय मावहतीचा अवधकार अवधवनयम , 2005
कलम 4 (1) (ब) मधील 17 बाबींिरील मावहती
कलम 4 (1) (b) (i)
अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्रालय(खुद्द) मधील रचना, काये ि कततव्ये यांचा तपशील.
1

कायालयाचे नांि

अल्पसंख्यांक विकास विभाग

2

पत्ता

दालन क्रमांक: 701, 708, 714 ि 715
7 िा मजला, (विस्तार)मं त्रालय,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मुंबई-400 032.

3

कायालय प्रमुख

प्रधान सवचि (अ.वि.वि.)

4

शासकीय विभागाचे नांि

अल्पसंख्यांक विकास विभाग

5

विवशष्ट काये

अल्पसंख्याक विभागाची काये, विवशष्ट ध्येय धोरणे

6

विभागाचे ध्येय धोरण

तसेच कामाचे विस्तृत स्िरुप ि सित संबवं धत कमत चारी

7

काये

याबाबतची मावहती सोबतच्या विषयसूचीत
दशतविण्यात आली आहे .

8

सित संबवं धत कमत चारी

9

कामाचे विस्तृत स्िरुप

10

कायालयीन दू रध्िनी क्रमांक

11

कायालयीन िेळ

सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 5.30 िा. पयंत.

12

साप्तावहक सुट्टी ि विवशष्ट

सित रवििार यावशिाय प्रत्येक मवहन्यातील दु सरा

सेिस
े ाठी ठरविलेल्या िेळा

ि चौथा शवनिार या वदिशी सुट्टी.

(022)22025264/22830031

अल्पसंख्याक विकास विभागातील विषयांचे कायासन वनहाय िाटप.
कायासन

थोडक्यात विषय

क्रमांक
1

(1) अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या आस्थापनेिरील सित अवधकारी/कमतचारी यांच्या आस्थापनाविषयक सित बाबी.
(2) अग्रीम (घरबांधणी, भविष्य वनिाह वनधी, स्कूटर/मोटार, मोटार सायकल, संगणक इ.) मंजूर करणे.
(3) ठे ि संलग्न विमा योजना.
(4) विभागातील निीन पदे वनमाण करणे तसेच पदे पुढे चालू ठे िणे, पद स्थायीकरणाचे प्रस्ताि सादर करणे.
(5) विभागातील ि विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालये / विभाग प्रमुखाचे वित्तीय ि प्रशासकीय अवधकार
प्रदानाचे प्रस्ताि तपासून मान्यता दे णे.
(6) विभागातील ि विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय/विभाग प्रमुखांच्या कायालयात िापरात असलेल्या
विविध प्रपत्रांना मान्यता दे णे.
(7) भविष्य वनिाह वनधीचे अंवतम प्रदानाबाबत कायतिाही करणे.
(8) विभागीय चौकशी.
(9) अल्पसंख्याक विकास विभागातील कोणत्याही कायासनास वििवित िाटप न केलेल्या सेिाविषयक बाबी.
(10) विभागातील सित कायासनांकडू न विविध मावसक अहिाल मागविणे.

2

(1) अल्पसंख्याक विकास विभागातील अवधकारी/कमतचारी यांची िेतन दे यके आहरण ि संवितरण.
(2) दे यकांच्या अनुषग
ं ाने आिश्यक ती वहशेबांची रवजस्टसत ठे िणे.
(3) सेिापुस्तके अद्ययाित ठे िणे.
(4) खचाचा ताळमेळ घालणे. (खुद्द)
(5) विवनयोजन लेख्याबाबतची मावहती तयार करणे.
(6) गट-ड कमतचाऱयांच्या भविष्य वनिाह वनधीचे लेखे ठे िणे.
(7) शासकीय कमतचारी इत्याददना कजे.
(8) वनयंत्रक अवधकाऱयांनी कराियाच्या खचत मेळाबाबत समन्िय.
(9) लोकलेखा सवमती संबध
ं ीचे कामकाज.
(10) प्रलंवबत वनरीिण अहिाल / पवरच्छे द.
(11) नागरी अहिाल.
(12) महसूली जमा अहिाल.
(13) विभागातील वनयंत्रक अवधकाऱयांची यादी तयार करणे ि अद्ययाित ठे िणे.

3

(1) अल्पसंख्याक विकास विभागात आलेले टपाल स्िीकारणे आवण पाठविणे तसेच नस्त्या स्स्िकारणे ि पाठविणे.
(2) फ्रॅदकग मशीन ि वतकीटांचा वहशेब ठे िणे.
(3) गोपनीय टपालाचे िाटप करणे तसेच बाहेर पाठविण्यात येणारे गोपनीय टपाल सील बंद करून वनगतवमत करणे.
(4) अल्पसंख्याक विकास विभागातील (खुद्द) नस्त्यांची दनदणी.
(5) गट-ड कमतचाऱयांच्या नैवमत्तीक रजेचा वहशेब ठे िणे ि चक्रमुवित प्रती काढू न घेणे.
(6) अल्पसंख्याक विकास विभागाचे गृह व्यिस्थापन.
(7) अल्पसंख्याक विकास विभागातील दु रध्िनी / मोबाईल संबंधीच्या सित बाबी.
(8) अल्पसंख्याक विकास विभागाला (खुद्द) िाटप करण्यात आलेल्या जागेमध्ये अवधकारी/कमतचारी यांच्या आसन
व्यिस्थेच्या दृष्टीने जागा िाटप करणे.
(9) शासकीय िाहने ि त्यांचे िाहनचालक.

(10) वितरण सूची.
(11) अल्पसंख्याक विकास विभागामधील (खुद्द) चतुथतरॅण
े ी कमतचाऱयांना ि िाहनचालकांना गणिेश उपलब्ध करून
दे णे.
(12) अल्पसंख्याक विकास विभागाचे ग्रंथालय.
(13) लेखन सामग्रीचा पुरिठा करणे.
(14) अल्पसंख्याक विकास विभागामधील (खुद्द) अवधकाऱयांना िृत्तपत्रे, वनयतकावलके ि प्रकाशने पुरविण्याबाबत.
(15) अल्पसंख्याक विकास विभागातील विविध अवधकारी/ कायासने यांनी शासकीय कामकाजासंबंधातील
केलेल्या खचाची खालील दे यके अदा करणे.
(अ) शासकीय पवरिहन सेिच
े ी दे यके.
(ब) दू रध्िनी दे यके.
(क) मंत्रालय उपाहार गृहांची दे यके.
(ड) इंधनािरील दे यके.
(इ) भविष्य वनिाह वनधी खातेपत्रकासाठी पूिम
त वु ित कागदाच्या खरे दीिरील दे यके.
(ई) हमालािरील दे यके.
(फ) वकरकोळ खचाची प्रवतपूती.
(य) टॅ क्सी प्रिास खचाची प्रवतपूती.
(16) विभागातील गट-ब, गट-क ि गट-ड मधील कमतचाऱयांना कायालयीन िेळेनंतर थांबल्याबद्दल चहा ि
फराळासाठी अवतकावलक भत्ता मंजूर करणे.
(17) नागपूर अवधिेशन कालािधीत रे ल्िे ि विमानासाठी प्राथम्यपत्र.
(18) विभागातील अवधकारी / कमतचारी यांना ओळखपत्र दे णे तसेच शासकीय कामावनवमत्त खाजगी व्यक्तींना
तात्पुरते मंत्रालय प्रिेशपत्र दे णे.
(19) विभागात कायतरत असलेल्या यंत्र सामुग्रीचा दु रुस्ती ि दे खभाल, दरकरार विषयक बाबी हाताळणे.
(20) शासकीय िाहन अनुज्ञय
े असलेल्या शासकीय अवधकाऱयांना शासकीय िाहनाऐिजी खाजगी िाहन
िापरल्याबद्दल होणाऱया खचाची प्रवतपूती करणे.
(21) निीन फर्ननचर बनिून घेण,े जुन्या फर्ननचरची दु रुस्ती करून घेणे.
(22) विधानमंडळ कामकाजाशी संबंवधत अल्पसंख्याक विकास विभागातील समन्ियाची कामे.
(23) विधानसभा / विधानपवरषद प्रश्न ि आरॄासने यासंबंधात समन्िय ि पाठपुरािा करणे.
(24) विधानमंडळाच्या नागपूर येथील वहिाळी अवधिेशनासंबध
ं ातील व्यिस्था.
(25) मा.राज्यपालांना सादर कराियाचा एकवत्रत मावसक अहिाल.
(26) विभागातील इतर संवकणत विषय
4

(1) िक्फ (िक्फ अवधवनयमासह) ि त्याअनुषग
ं ीक बाबींचे शासकीय स्तरािरील संवनयंत्रण आवण समन्ियन.
(2) नोडल वलगल ऑवफसर.
(3) महाराष्र राज्य उदूत सावहत्य अकादमीचे शासकीय स्तरािर सवनयंत्रन आवण समन्िय.

5

(1) राज्यातील अल्पसंख्याकांकडू न चालविण्यात येणाऱया शैिवणक संस्थांना धार्नमक/भावषक अल्पसंख्याक संस्था
म्हणून दजा/ मान्यता प्रदान करणे.
(2) महाराष्र राज्य हज सवमतीचे शासकीय स्तरािरील संवनयंत्रण आवण समन्ियन.
(3) राष्रीय अल्पसंख्याक आयोग, राष्रीय अल्पसंख्याक शैिवणक संस्था आयोग, राष्रीय धार्नमक ि भावषक
अल्पसंख्याक आयोग, आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्याक यांच्या वशफारशींिरील कायतिाही.
(4) अजमेर (राजस्थान) येथे महाराष्र शासनातफे मुस्स्लम भाविकांसाठी विरॅामगृह बांधणे.

6

(1) अल्पसंख्याक शैिवणक संस्थांच्या शाळांना पायाभूत सुविधांसाठी सहायक अनुदान योजना.
(2) उच्च व्यिसावयक ि इयत्ता 12 िी नंतर वशिण घेणाऱया सित अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थ्यांकवरता वशष्यिृत्ती
योजना.
(3) डॅ ा. झाकीर हु सेन मदरसा आधुवनकीकरण योजना
(4) केंि पुरस्कृत वशष्यिृत्ती योजना (समन्िय फक्त).
(अ) गुणित्ता-वन-साधन आधावरत वशष्यिृत्ती योजना.
(ब) पोस्ट मॅवरक वशष्यिृत्ती योजना.
(क) वप्र-मॅवरक वशष्यिृत्ती योजना.
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(1) अथतसंकल्पीय अंदाज (सुधावरत अथतसक
ं ल्पासह) ि त्या अनुषंवगक इतर सित बाबींचे समन्िय.
(2) कायतक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे.
(३) केंि पुरस्कृत योजना, अल्पसंख्याक बहु ल िेत्रासाठी बहु िेत्रीय विकास योजना.
(४) वित्त मंत्रयांचे भाषण.
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(1) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्नथक विकास महामंडळाचे शासकीय स्तरािरील संवनयंत्रण आवण समन्ियन.
(2) न्या.सच्चर सवमतीच्या स्िीकृत वशफारशीसंबंधातील बाबींचे संवनयंत्रण आवण समन्ियन.
(3)राष्रीय अल्पसंख्यांक विकास तथा वित्त महामंडळ, निी वदल्ली (NMDFC) यांना अनुदान दे णे (राज्याचा वहस्सा)
(4) राज्य सांप्रदावयक सदभािना पवरषद.
(5) वद.19 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर कालािधीत कौमी एकता सप्ताह साजरा करणे.
(6) वद. 25 नोव्हें बर हा वदिस ध्िजवदन म्हणून पाळणे.
(7) सदभािना वदिस साजरा करणे.
(8) अल्पसंख्यांक हक्क वदिस पाळण्याबाबत.
(9) महाराष्र शासनाचा इंवदरा गांधी राष्रीय एकात्मता पुरस्कार दे णे.
योजना :1.

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यीनींकवरता िस्तीगृह योजना.

2.

अल्पसंख्याक सकेंवित िेत्रातील औद्योवगक प्रवशिण संस्थाना सहायक अनुदान

3.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान औद्योवगक प्रवशिण संस्थामध्ये दु सरी / वतसरी पाळी सुरू

करण्याकवरता सहायक अनुदान
4.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी नविन तंत्रवनकेतन संस्था सुरू करण्यासाठी सहायक अनुदान

5.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान शासकीय तंत्रवनकेतनांमध्ये दु सरी पाळी सुरू करणे.

6.

अल्पसंख्याक समाजातील यंत्रमागधारकांच्या आधुवनकीकरणासाठी अनुदान योजना.

7.

उद्योग विभागामाफतत अल्पसंख्यांकासाठी बीज भांडिल योजना राबविणे बाबत.

8.

विद्यामान िैद्यकीय महाविद्यालयात अल्पसंख्यांकासाठी दु सरी पाळी सुरू करणे.

9.

मांडिी ि चांवदिली येथे अल्पसंख्याकांसाठी शासकीय औद्योवगक प्रवशिण संस्था सुरू करणे.

10.

मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्नथक विकास महामंडळ मया. यांना भागभांडिल दे णे.

9.

1) महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे शासकीय स्तरािरील संवनयंत्रण आवण समन्ियन.
2) बचत गट योजना.
3) अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी मा. पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कायतक्रमाचे समन्ियन ि आढािा.
4) मौलाना आझाद मोफत वशकिणी ि संबध्द योजना
5) फ्री कोदचग अँड अलाईड स्कीम
6 नागरी सेिा पुित परीिा मागतदशतन केंि आवण पोवलस भरतीपूित प्रवशिण, मराठी फाऊंडे शन िगत
7) अल्पसंख्याक कल्याण सवमत्या.
8) अल्पसंख्याक बहु ल िेत्रासाठी नागरी िेत्रात मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी नागरी
िेत्रविकास कायतक्रमातंगतत सहायक अनुदान.
9) राज्यातील अल्पसंख्यांक बहु ल ग्रावमण िेत्रात मुलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी ग्रामीण
िेत्रविकास कायतक्रमातंगतत सहायक अनुदान.
10) अल्प कालािधीतील व्यिसायािर आधावरत पाठय-क्रमांकवरता सहायक अनुदान.
11) अल्पसंख्याक समाजातील लोकांसाठी हेल्प लाईनची सुविधा उपलब्ध करुन दे णे.
12) अल्पसंख्याकांच्या समस्यांबाबत संशोधन, प्रवशिण ि योजनांना प्रवसध्दी दे णे.

कलम (4) (1) (b) (I)

विभागाचा

प्रारुप तक्ता

अपर मुख्य

सह सवचि

अिर सवचि

कि अवधकारी

सवचि/प्रधान

( का. क्र. 4,5,6,8 ि 9 )

( का.क्र.4 ि 5 )

( का.क्र.4)
कक्ष अधधकारी

सवचि/सवचि

(का. क्र. 5)
अधधक्षक नन काययकारी अधधकारी
अळर सधिळ
(का. क्र. 6 ळ 8)

(उदय द साहित्य अकादमी)
कक्ष अधधकारी
(का. क्र. 6)
कक्ष अधधकारी
(का. क्र. 8 )

अळर सधिळ

कक्ष अधधकारी

(का. क्र. ७ ि ९)

(का. क्र. 9)

उऩ सधिळ

अळर सधिळ

कक्ष अधधकारी

(का. क्र. 1,2,3,7,)

(का. क्र. 1,2,3)

(का. क्र. 1 ळ 2)
कक्ष अधधकारी
(का. क्र. 3)

अळर सधिळ

कक्ष अधधकारी

(का. क्र. 7 ळ 9)

(का. क्र. 7)

कलम ४ (१ ) ( b) ( ii )
अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई (खुद्द) आस्थापना कायालयातील अवधकारी ि कमतचारी यांच्या अवधकारांचा
तपशील.
(अ)

अ.क्र

पदनाम

अवधकार

कोणता कायदा/वनयम/शासन वनणतय/ पवरपत्रकानुसार

अवभप्राय

प्रशासकीय
१

ऴासनाने ळेलोळेली ननर्यममत केऱेऱे ननयम,अधधनयम, ऴासन ननर्यय,

प्रधान

ऩरररऩत्रक,कायायऱयीन आदे ऴ, अधधसि
्
ू ना इत्यादीनस
द ार दे ण्यात आऱेऱया

सवचि

प्रऴासकीय अधधकारानस
द ार वळभार्ातीऱ कामकाज िामऱळऱे जाते.
(ब)

अ.क्र
१

पदनाम अवधकार आर्नथक

अवभप्राय

ऴासनाने ळेलोळेली ननर्यममत केऱेऱे ननयम,अधधनयम, ऴासन ननर्यय,

सह

ऩरररऩत्रक,कायायऱयीन आदे ऴ, अधधसि
्
ू ना इत्यादी नस
द ार दे ण्यात आऱेऱया

सवचि

अ.क्र

कोणता कायदा/वनयम/शासन वनणतय/ पवरपत्रकानुसार

आधथयक अधधकारानस
द ार वळभार्ातीऱ कामकाज िामऱळऱे जाते.

पदनाम

अवधकार

कोणता कायदा/वनयम/शासन वनणतय/ पवरपत्रकानुसार

अवभप्राय

आर्नथक
2

ऴासनाने ळेलोळेली ननर्यममत केऱेऱे ननयम,अधधनयम, ऴासन ननर्यय,

उप

ऩरररऩत्रक,कायायऱयीन आदे ऴ, अधधसि
्
ू ना इत्यादी नस
द ार दे ण्यात आऱेऱया

सवचि

आधथयक अधधकारानस
द ार वळभार्ातीऱ कामकाज िामऱळऱे जाते.
(क)

अ.क्र

पदनाम

अवधकार कोणता कायदा/वनयम/शासन वनणतय/
फौजदारी

१

--------

अवभप्राय

पवरपत्रकानुसार

"वनरंक "

--------

(ड)

अ.क्र

पदनाम

अवधकार अधतन्यावयक

कोणता कायदा/वनयम/शासन वनणतय/
पवरपत्रकानुसार

१

सह सवचि अल्पसंख्याक संस्थाना दजा शासन वनणतय क्र. अ.वि.वि. 2012/प्र.क्र.21/का-5,
प्रमाणपत्र दे णे

वद. 27/05/2013

अवभप्राय

कलम ४ (१) (b) (iii)
वनणतय प्रवक्रयेतील पयतिेिण ि जबाबदारीचे उत्तरदावयत्ि वनवरृत करुन कायतपध्दतीचे प्रकाशन
कामाचे स्िरुप

:

शासनाने िेळोिेळी वनगतवमत केलेले वनयम, अवधवनयम, शासन वनणतय, पवरपत्रके, कायालयीन
आदे श, अवधसूचना इत्यावद नुसार दे ण्यात आलेल्या प्रशासकीय तसेच वित्तीय प्रावधकारानुसार
विभागातील कामकाज चालविले जाते.
अल्पसंख्याक विकास विभाग हा मंत्रालयीन विभाग असून शासन कायत वनयमािलीतील
अनुसच
ू ीतील िाटप केलेल्या विषयासंबध
ं ी िेळोिेळी

उपस्स्थत होणाऱया बाबी, धोरणात्मक

बाबीीींशी संबवं धत कामकाज हाताळण्याबाबतच्या विवहत कायतपध्दतीनुसार ( मंत्रालयीन
कायतपध्दती वनयमपुस्स्तका ) पार पाडण्यात येते.
संबवं धत तरतूद

:

सितसाधारणपणे वनणतय प्रवक्रयेतील पयतिि
े ण अपर मुख्य सवचि /प्रधान सवचि/सवचि/सह सवचि
ि उप सवचि यांचे स्तरािर करण्यात येते. तसेच जबाबदारीचे उत्तरदावयत्ि प्रकरण हाताळणाऱया
सित संबवं धतांिर वनवरृत करण्यात येते. प्रकरणपरत्िे काही प्रकरणे, धोरणात्मक बाबी त्यासाठी
केलेल्या िेगिेगळया प्रावधकार/तरतूदीनुसार विभागाचे राज्यमंत्री,विभागाचे प्रभारी मंत्री ि मा.
मुख्यमंत्री तसेच राज्य मंवत्रमंडळास आदे शाथत सादर करण्यात येतात. सितसाधारण

प्रकरणे

वनकाली काढण्यासाठी सहाय्यक /कि अवधकारी/ अिर सवचि/उप सवचि असे प्रकरणपरत्िे
स्तर वनवरृत करण्यात आले आहे त.
अवधवनयमांचे नांि :

िक्फ अवधवनयम १९९५, महाराष्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग अवधवनयम २००४, हज सवमती
अवधवनयम २००२, मौलादा आझाद अल्पसंख्याक आर्नथक विकास महामंडळ मयावदत(कंपनी
कायदा १९५६ अंतगतत स्थापना )

वनयम

:

मंत्रालयीन अनुदेश, गोपनीय कागदपत्रांची हाताळणी, मंत्रालयीन विभागांनी पाळाियाची
कायतपध्दती.

शासन वनणतय

: िरील वनयमांतगतत तसेच

पवरपत्रके

:

सुधारणांतगतत िेळोिेळी वनगतवमत

करण्यात आलेले

शासन वनणतय/पवरपत्रके/कायालयीन आदे श.

कायालयीन आदे श:

अ.क्र

प्रशासकीय

कामाचे स्िरुप

िरीलप्रमाणे.
िरीलप्रमाणे.

कालािधी वदिस

कामासाठी जबाबदार अवधकारी

अवभप्राय

- िरीलप्रमाणे -

कलम ४ (१) (b) (iv) नमुना (अ)
नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
संघटनांचे लि (िार्नषक)
अ.क्र

काम / काये

कामाचे

आर्नथक लि

अवभप्राय

प्रमाण
------ “वनरंक” ------

कलम ४ (१) (b) (iv) नमुना (ब )
कामाची कालमयादा
प्रत्येक कामाची कालमयादा :अ.क्र

काम / काये

वदिस/तास

जबाबदार अवधकारी

तक्रार वनिारण

पूणत

अवधकारी

करण्यासाठी
्सामान्य प्रशासन विभाग यांनी ठरिून वदलेल्या कामाच्या प्रमाणानुसार

कायालयीन

कामकाज पार

पाडण्यासाठी प्रकावशत केलेल्या मंत्रालयीन कायतपध्दतीतील वनयम पुस्स्तकेतील प्रकरण क्र.३,१६ ि १७
मध्ये नमूद केल्यानुसार तसेच िेळोिेळी वदलेल्या वनदे शानुसार.

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (अ )
कामाशी संबवं धत वनयम/ अवधवनयम/वनयमपुस्स्तका
अ.क्र

सूचना पत्रकानुसार वदलेले विषय

वनयम क्रमांक ि िषे अवभप्राय(असल्यास)

(अ) केंि शासनाची प्रकाशने
१

भारताचे संविधान
(ब) महाराष्र विधानमंडळाची प्रकाशने

१

महाराष्र विधानसभा वनयम

01.01.95 पयंत
सुधारीत

२

महाराष्र विधानपवरषद वनयम

भार्-1 ळ भार्-2

31 जदऱै 1990 ऩयंत
सुधावरत

(क) राज्य शासनाची सामान्य प्रशासन विभागाची प्रकाशने /वनयम /अवधवनयम
१

शासन कायतवनयमािली(पवहली अनुसूची)

2002 ची आिृत्ती

२

महाराष्र शासन कायतवनयमािली ि त्यान्िये वदलेले अनुदेश

१९८९ ची आिृत्ती

३

मंत्रालयीन अनुदेश

१९९२ ची आिृत्ती

४

कायालयीन कायतपध्दती वनयमपुस्स्तका

५

मंत्रालयातील वटप्पणी लेखन ि पत्रव्यिहार

६

विभागीय सुरिा विषयक सूचनांची वनयमपुस्स्तका

७

महाराष्र नागरी सेिा (िततणक
ू ) वनयम

१९७९

८

महाराष्र नागरी सेिा (वशस्त ि अपील)वनयम

१९७९

९

महाराष्र राजभाषा अवधवनयम

१९९१

१०

महाराष्र सितसाधारण भविष्य वनिाह वनधी वनयम

१९९८

(ड) वित्त विभागाने विवहत केलेले खालील वनयम
१

महाराष्र नागरी सेिा (सेिच्े या सितसाधारण शती) वनयम

१९८१

२

महाराष्र नागरी सेिा( पदग्रहण अिधी,स्िीयेत्तर सेिा इ.) वनयम

१९८१

३

महाराष्र नागरी सेिा (रजा) वनयम

१९८१

४

महाराष्र नागरी सेिा (िेतन )वनयम

१९८१

५

महाराष्र नागरी सेिा (वनिृत्ती िेतन) वनयम

१९८२

६

महाराष्र नागरी सेिा (वनिृत्तीिेतनाचे अंशराशीकरण)

१९८४

७

महाराष्र अथतसंकस्ल्पय वनयमपुस्स्तका

६ िी आिृत्ती १९८७

८

महाराष्र आकस्स्मक खचत वनयम

१९६५

९

वित्तीय वनयम

१९६५

१०

वित्तीय अवधकार वनयम पुस्स्तका,१९७८ (भाग पवहला-उपविभाग एक ते एवप्रल, २०१५ पयंत
पाच)

सुधारीत
(फ) इतर प्रकाशने / वनयम
---वनरं क---

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (ब )
कामाशी संबंवधत शासन वनणतय
अ.क्र.

शासन वनणतयानुसार वदलेले विषय

शासन वनणतय

अवभप्राय(असल्यास)

क्रमांक ि तारीख
या विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक वनणतयानुसार ि शासन कायत वनयमािलीन्िये या विभागाचे कामकाज
चालविण्यात येते. या विभागाचे शासन वनणतय, पवरपत्रके, आदे श इ. िेबसाईटिर उपलब्ध करुन दे ण्यात आले
आहेत.
कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (क )
कामाशी संबंवधत पवरपत्रके
अ.क्र

शासन पवरपत्रकानुसार वदलेले विषय

पवरपत्रक क्रमांक ि अवभप्राय(असल्यास)
तारीख

या विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक वनणतयानुसार ि शासन कायत वनयमािलीन्िये विभागाचे कामकाज चालविण्यात
येते. या विभागाचे शासन वनणतय, पवरपत्रके, आदे श इ. िेबसाईटिर उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहेत.

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (ड )
कामाशी संबंवधत कायालयीन आदे श / धोरणात्मक
अ.क्र

विषय

पवरपत्रके

क्रमांक ि तारीख

या विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक वनणतयानुसार

अवभप्राय (असल्यास)

तसेच शासन कायत वनयमािलीन्िये या विभागाचे

कामकाज चालविण्यात येते. या विभागाचे सित शासन वनणतय, पवरपत्रके, आदे श शासनाच्या
www.maharashtra.gov.in आवण या विभागाच्या mdd.maharashtra.gov.in या िेबसाईटिर प्रवसध्द /
उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहेत.

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (इ)
अल्पसंख्यांक विकास विभागातील उपलब्ध दस्तऐिजांची यादी
अ.क्र

दस्तऐिजाचा

विषय

संबंवधत व्यक्ती / पदनाम

प्रकार

व्यक्तीचे वठकाण/
उपरोक्त कायालयात
उपलब्ध नसल्यास

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (अ) मधील केंविय ि राज्यस्तरीय प्रकाशने तसेच या विभागाशी संबंवधत सित
अवधवनयम/ वनयम/ शासन वनणतय/ पवरपत्रके तसेच त्याबाबतच्या मूळ नस्त्या अल्पसंख्यांक विकास
विभागाकडे दस्तऐिज स्िरुपात उपलब्ध आहेत. तसेच सदर अवधवनयम / वनयम /शासन वनणतय
विभागाच्या अवधकृत संकेतस्थळािर उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत.

कलम ४ (१) (ब ) (vi)
अल्पसंख्यांक विकास विभागामध्ये उपलब्ध दस्तऐिजांची यादी
अ.क्र

विषय

दस्तऐिजाचा प्रकार

प्रमुख बाबींचा तपशील

नस्ती/

सुरवित ठे िण्याचा
कालािधी

मस्टर/नोंदपुस्तक/
व्हाऊचर इ.
अल्पसंख्याक

प्रत्येक मावहती

कलम ४ (१) (b ) (v)

कायालयीन कायतपध्दती

विकास

अवधकाऱयाकडे

नमुना (अ) मध्ये

वनयमपुस्स्तका मधील

विभागाच्या

सोपविलेल्या

केलेल्या कामाशी

प्रकरण क्र.११ मधील मुद्दा

विषयसूचीप्रमाणे

कामकाजानुसार त्यांच्या

संबंवधत वनयम/

क्र.९३ नुसार नस्तीच्या

असणारे सित

विषयाशी संबंवधत नस्त्या,

अवधवनयम ि या

िगीकरणाच्या

विषय

नोंदपुस्तके, हजेरीपट,

विभागाकडू न

आदे शानुसार

स्थायी आदे शांचे संकलन,

िेळोिेळी िवरष्ठ

"अ" िगत(कायम)

वनिडनस्ती इ. या

स्तरािरुन घेतलेल्या

"ब" िगत

स्िरुपात ठे िण्यात येतात.

वनणतयाच्या अनुषंगाने

(३० िषापयंत )

केलेली कायतिाही.

"क" िगत
(५ िषापयंत )
"ड" िगत
( १ िषापयंत )
यामध्ये दस्तऐिज
विभागले जातात. तसेच
या पुस्स्तकेतील मुद्दा क्र.
९८ नुसार "अ" आवण "ब"
िगामध्ये िगीकरण
केलेल्या नस्तींचे दर १०
िषांनी पुनर्निलोकन
करण्यात येऊन िगीकरण
बदलण्यात येते.

कलम ४ (१) (ब ) (vii)
अल्पसंख्याक विकास विभागामधील पवरणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी
सल्ला मसलत करण्याची व्यिस्था
अ.क्र. सल्ला मसलतीचा
विषय

कायतप्रणालीचे
विस्तृत िणतन

कोणत्या

अवधवनयमा / पुनरािृत्ती काल

वनयमा / पवरपत्रकाद्वारे

प्रत्येकिेळी प्रत्यिपणे व्यक्तीगत स्तरािर सल्ला मसलत केली जात नाही. परंतु ज्यािेळी आिश्यक
असेल त्यािेळी तज्ञांशी ि लाभधारकांशी सल्ला मसलत करण्यात येते.

कलम ४ (१) (ब ) (viii) नमुना (अ )
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या मंडळ/सवमत्यांची यादी प्रकावशत करणे
अ.क्र.

मंडळाचे नांि

अध्यि

शासकीय/

शेरा

अशासकीय
सदस्यांची
संख्या
१

महाराष्र राज्य उदुत सावहत्य

मा.मंत्री (अ.वि.)

-अध्यि

अकादमी, मुंबई.

मा.राज्यमंत्री(अ.वि.)

-उपाध्यि

१५

(सदस्य संख्या
सित वमळू न)

रॅी.रऊफ खान मजीद खान-कायाध्यि
२

२

महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक

रॅी. मोहम्मद हु सन
े

११

आयोग,मुंबई.
३

(सध्या वरक्त)

महाराष्र राज्य हज सवमती,

सित वमळू न)

अध्यि, रॅी. शेख ईब्राहीम गुलाम नबी

१०

(सदस्य संख्या

(सध्या वरक्त)

१५

(सदस्य संख्या

मुंबई.
४

(सदस्य संख्या

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक
आर्नथक विकास महामंडळ,

(सध्या वरक्त)

सळय ममलून)

सित वमळू न)

मयावदत, मुंबई.
५

महाराष्र राज्य िक्फ मंडळ,

(सध्या वरक्त)

१०

औरं गाबाद.

(जास्तीत जास्त
१२ सदस्य

िरील मंडळांच्या /पवरषदांच्या/ सवमतीच्या बैठकीचे कायतिृत्ते जनतेला प्रचवलत वनयम/ विवहत कायतपध्दतीचा
अिलंब करुन पाहाियास वमळू शकतात.

कलम ४ (१) (ब ) (viii) नमुना (ब )
अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या
अ.क्र.

अवधसभेचे
नांि

अवधसभांची

सभेचे सदस्य सभेचे उवद्दष्ट

यादी प्रकावशत

करणे

वकती िेळा

सभा

सभेचा

घेण्यात येते

जनसामान्या-

कायतिृत्तांत

साठी खुली

(उपलब्ध)

आहे दकिा
नाही

“ वनरं क ”

कलम ४ (१) (ब ) (viii) नमुना (क )
अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या
अ.क्र.

पवरषदे चे नांि

पवरषदे चे
सदस्य

पवरषदांची

यादी प्रकावशत

करणे

पवरषदे चे

वकती िेळा

सभा

सभेचा

उवद्दष्ट

घेण्यात येते

जनसामान्यां

कायतिृत्तांत

साठी खुली

(उपलब्ध)

आहे दकिा
नाही.
“ वनरंक”

कलम ४ (१) (ब ) (viii) नमुना (ड )
अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकावशत

करणे.

संस्थेचे

संस्थेचे

वकती िेळा

सभा

सभेचा

सदस्य

उवद्दष्ट

घेण्यात

जनसामान्यांसा

कायतिृत्तांत

येते.

ठी खुली आहे

(उपलब्ध)

दकिा नाही.
---“वनरंक”---

कलम ४ (१) (ब ) (ix) ि (x)
अल्पसंख्याक विकास विभागातील अवधकारी/कमतचारी यांचा िेतनाचा तपशील (मे , २०१६)
अ.क्र.

नांि

पद

पे-बँड

रॅेणीिेतन

स्थुलिेतन

वनव्िळ िेतन

िेतन
१ रॅीमती जयरॅी मुखजी

प्रधान सवचि

७५५००-८००००

--

१,९६,७१०

७०,०८६

२ रॅीमती अैनूल अत्तार

सह सवचि

३७४००-६७०००

९०००

१,५२,९६३

१,२६,३६३

३ रॅी. श्या.र.चौरे

उप सवचि

१५६००-३९१००

७६००

८४,६७१

५८,०५४

४ रॅी.अवनस इ.शेख

अिर सवचि

१५६००-३९१००

६६००

८०,९११

५६,८३४

५ रॅी. समीर रमेश साळुं खे

अिर सवचि

१५६००-३९१००

६६००

८१,४०९

६५,७४९

६ रॅी.संजय सु. गांगुडे

अिर सवचि

१५६००-३९१००

६६००

७५,५५७

३७,३९७

७ रॅी.अशोक ह.गायकिाड

अिर सवचि

१५६००-३९१००

६६००

७५,३७५

५८,७९०

८ रॅी.बा.वक. विरोळे

कि अवधकारी

९३००-३४८००

4400

६३,२७७

४५,४३७

९ रॅी.वदलीप शेंडगे

कि अवधकारी

९३००-३४८००

4800

६२,१५६

५४,४७६

१० रॅी.वि.र.परमार

कि अवधकारी

९३००-३४८००

4800

५५,१९९

३५,७८९

११ रॅी.फा.नू.पठाण

कि अवधकारी

९३००-३४८००

4800

६१,३६०

४२,६८०

१२ रॅी.अ.र.कारदार

कि अवधकारी

९३००-३४८००

4800

७३,११२

६६,४३२

१३ रॅी.सुहास ममदापूरकर

कि अवधकारी

९३००-३४८००

5400

70,229

57,874

१४ रॅी/रॅीमती

कि अवधकारी (वरक्त)

---

---

---

१५ रॅी/रॅीमती

कि अवधकारी (वरक्त)

---

---

---

१६ रॅी.एस.व्ही.एच.कािी

अधीिक-वन-कायतकारी

-----

९३००-३४८००

५५००

7८,321

61,६४१

१५६००-३९१००

६६००

९७,०९६

८०,९३६

अवधकारी
१७ रॅी. अ.र.स. मुल्ला

वनिडरॅेणी ल.ले.

१८ रॅी.नवसम अली खान

उच्चरॅेणी ल.ले.

९३००-३४८००

४४००

--

--

१९ रॅी.विकास एस.नाईक

उच्चरॅेणी ल.ले.

९३००-३४८००

४३००

४१,८४८

३४,४६६

२० रॅी/रॅीमती

उच्चरॅेणी ल.ले.(वरक्त)

--

--

२१ रॅीमती सु.ज. मुदप्पू

वनम्नरॅेणी ल.ले.

९३००-३४८००

४४००

६६,४८८

३६,८०८

२२ रॅीमती िंदना वगरकर

वनम्नरॅेणी ल.ले

९३००-३४८००

४४००

५६,५०४

२६,५४७

२३ कु.वनवशगंधा वनशाणे

वनम्नरॅेणी ल.ले

९३००-३४८००

४३००

३९,४१०

३२,४२२

२४ रॅी.बा.बा.गायकिाड

सहायक कि अवधकारी

९३००-३४८००

४३००

४२,५६८

३३,७७८

२५ रॅी.फवरद एन.खान

सहायक कि अवधकारी

९३००-३४८००

४८००

६४,५५२

४२,१९५

२६ रॅी.सागर चौधरी

सहायक कि अवधकारी

९३००-३४८००

४३००

४०,९०२

३३,७२२

--

--

27 रॅीमती कुसुम वससोवदया

सहायक कि अवधकारी

९३००-३४८००

४३००

४२,४०८

२१,२२८

28 रॅी.रदिि बडे

सहायक कि अवधकारी

९३००-३४८००

४३००

३९,६१०

३२६२२

29 रॅी.उदय बा.कदम

सहायक कि अवधकारी

९३००-३४८००

४३००

४४,५५४

४०,३१४

३० रॅी.ता.शा. चोरमुले

सहायक कि अवधकारी

९३००-३४८००

४३००

३६६३१

७१८०

31 रॅी./रॅीमती

सहायक कि अवधकारी

---

---

---

---

--

--

--

--

--

--

--

--

(वरक्त)
32 रॅी/रॅीमती

सहायक कि अवधकारी
(वरक्त)

33 रॅी/रॅीमती

सहायक कि अवधकारी
(वरक्त)

34 रॅीमती िषा भोसले

सहा.लेखा अवधकारी

९३००-३४८००

४४००

४५,७२२

13,११३

३५ रॅीमती ऊ.भा.मोकळ

संशोधन सहायक

९३००-३४८००

४३००

३६,९१६

२६,८३४

3६ रॅी.चं.ह. गजाकोश

संशोधन सहायक

९३००-३४८००

४३००

५१,१७२

४४,४९२

3७ रॅी/रॅीमती

उप संपादक,उदुत (वरक्त)

--

--

--

--

3८ श्री/श्रीमती

लेखापाल (वरक्त)

--

--

--

--

3९ श्री/श्रीमती)

रोखपाल(वरक्त)

--

--

--

--

४० रॅीमती माया कंु .एडके

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

२६,४४५

१९,७०५

4१ रॅी. ना.आ. जाधि

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

२३,७०७

१९,१४७

4२ रॅी.सं.रा.वशके

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

25685

13,954

4३ रॅी.शै.म.धुरी

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

२३,२६७

१८,६८१

44 रॅी.प्र.द.पाटकर

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

२४,९५४

२०,४५६

45 रॅी.सु.य.दशदे

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

२९,६८३

२१,१२३

46 रॅी.ए.के.बागिान

वल.टं .

४३००

५२,६९१

३५,८८२

47 रॅी. संदीप ठाकरे

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

२२,८४१

१६,६८५

48 रॅी.भारत पािे

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

२३,१४१

१७,३९५

49 रॅीमती सावरका खराडकर वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

१९,८४८

१९,५५३

50 रॅीमती विजया पाटे

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

२३०५०

१९८८१

51 रॅीमती वि.वन. परब

वल.टं .

५२००-२०२००

१९००

४६५९१

१६४६०

52 रॅी/रॅीमती

वल.टं . (वरक्त)

--

--

--

--

53 रॅीमती प.अ. कदम

दे यक वलवपक

९३००-३४८००

४३००

४४,९७२

३८,७९२

५४ रॅी/रॅीमती

दे यक वलवपक (वरक्त)

--

--

--

--

५५ रॅी.य.ल.पाटील

िाहन चालक

२२००

२६,५८०

१८,९२८

५६ रॅी.

िाहन चालक (वरक्त)

--

---

--

५७ रॅी. सु.शं.वपळिणकर

नाईक

५२००-२०२००

१९००

२७,३९०

१९,५७३

५८ रॅी.द.रा.परब

नाईक

५२००-२०२००

१६००

२७,११९

२०,३०४

५९ रॅी. सु.ना.आढाि

रोवनओ ऑपरे टर

५२००-२०२००

१६००

२५,८९९

२४,४५९

६० रॅी.रा.य. सािंत

झेरॉक्स ऑपरे टर

५२००-२०२००

१६००

२५,००३

१६,०६३

९३००-३४८००

५२००-२०२००

--

६१ कु. प्र. िा. दपपळे

वशपाई

४४४०-७४४०

१३००

१६,२०१

१३,२४५

६२ रॅीमती ज.वज.मांगेला

वशपाई

४४४०-७४४०

१३००

१६,२०१

११,२४५

६३ रॅी.दे िदास धनुर

वशपाई

४४४०-७४४०

१३००

--

--

६४ रॅी.प्रशांत सकपाळ

वशपाई

४४४०-७४४०

१३००

१७,८०१

१३,०४५

६५ रॅी.प्रवदप राठोड

वशपाई

१३००

१६,२०१

११,२४५

६६ रॅी/रॅीमती

वशपाई (वरक्त)

४४४०-७४४०
--

--

--

--

६७ रॅी/रॅीमती

मऴऩाई (ररक्त)

--

--

--

--

६८ रॅी/रॅीमती

मऴऩाई (ररक्त)

--

--

--

--

६९ रॅी/रॅीमती

मऴऩाई (ररक्त)

--

--

--

--

कलम ४ (१) (ब ) (xi)
या विभागाच्या अंदाजपत्रकाची ि खचाच्या तपशीलाची अद्ययाित मावहती शासनाच्या

िेबसाईटिर

प्रकावशत करण्यात आली आहे .
््््््कलम ४ (१) (ब ) (xii) नमुना (अ)

अल्पसंख्याक विकास विभागातील अनुदान िाटपाच्या कायतक्रमाची कायतपध्दती
अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अथतसक
ं ल्पीय अंदाजपत्रक हे सितसाधारणत: योजनांतगतत ि
योजनेतर (आस्थापना विषयक बाबी) बाबींशी संबवं धत असून वनयोजन विभागाने उपलब्ध करुन वदलेल्या
/मान्य वनयतव्ययाप्रमाणे ि वित्त विभागाने वदलेल्या मागतदशतक सूचनांनुसार B.D.S.कायतप्रणालीद्वारे
अनुदानाचे वितरण सित संबवं धतांना करण्यात आले आहे. अनुदान िाटपाशी विवनर्नदष्टपणे लाभाथी वनगडीत
नाहीत.

कलम ४ (१) (ब ) (xii) नमुना (ब)
अल्पसंख्याक विकास विभागातील अनुदान कायतक्रमांतगतत लाभाथींची विस्तृत मावहती प्रकाशीत
करणे.
अ.क्र
.

लाभाथीचे नांि ि पत्ता

अनुदान/लाभ यांची

वनिड पात्रतेचे

रक्कम/स्िरुप

वनकष

अवभप्राय

शासन वनणतय ि लाभार्थ्यांची मावहती/ नािे शासनाच्या संकेतस्थळािर प्रवसध्द केली आहेत.

कलम ४ (१) (ब ) (xii)
अल्पसंख्याक विकास विभागाकडू न वमळाणाऱया सिलती/परिाना दकिा प्रावधकारपत्रे यांची चालू
िषाची तपशीलिार मावहती.

अ.क्र
.

परिानाधारकाचे

परिान्याचा

परिाना

वदनांकापासू

नांि

प्रकार

क्रमांक

न

वदनाकांपयंत

साधारण

परिान्याची

अटी

विस्तृत
मावहती

--वनरंक--

कलम ४ (१) (ब ) (xiv)
अल्पसंख्याक विकास विभागातील मावहतीचे इलेक्रॉवनक स्िरुपात साठविलेली मावहती
प्रकावशत करणे
अ.क्र.

दस्तऐिजाचा

विषय

प्रकार

कोणत्या इलेक्रावनक

मावहती

जबाबदार

नमुन्यात

वमळविण्याची

व्यक्ती

पध्दती
१

शासन वनणतय,

कलम ४ (१) (ब )

सदर शासन वनणतय,

मावहती अवधकार

कलम ४ (१) (ब )

आदे श

(v) मधील

पवरपत्रके, इ. शासनाच्या

अवधवनयमातील

(XVI) येथे नमूद

पवरपत्रके,इ.

विषयासंदभात

िेबसाईटिर उपलब्ध

तरतूदींनुसार

केलेले जन

करुन दे ण्यात आले आहे त

मावहती/सहायक

तसेच छापील स्िरुपातही

जनमावहती

उपलब्ध आहे त.

अवधकारी

कलम ४ (१) ( ब ) (xv)
अल्पसंख्याक विकास विभागातील सुविधांचा तक्ता प्रकावशत करणे.
अ.

सुविधेचा प्रकार

िेळ

कायतपध्दती

वठकाण

क्र.
१

जबाबदार

तक्रार वनिारण

व्यक्ती/कमतचारी
कायालयीन भेट

कायालयीन

मावहती अवधकार

कामकाजाच्या

वदिशी

अभ्यांगतासाठी

पूित

वनधारीत

वनवरृत

करण्यात

आलेल्या

िेळेनुसार

दु .२.००

संध्या.५.३०

मंत्रालय,मुंबई

अवधवनयमातील
तरतूदीनुसार

कलम ४ (१) (ब )

कलम ४ (१) (ब )

(XVI) येथे नमूद

(XVI) येथे नमूद

केलेले जन

ते

मावहती

शासकीय

अवधकारी/

अपीलीय

सहायक

प्रावधकरी.

िाजेपयंत

जनमावहती

(साित. सुट्टी, रवििार ि

अवधकारी

प्रत्येक

केलेले राज्य

मवहन्यातील

दु सरा ि चौथा शवनिार
िगळू न)
२

बेबसाईट

संपूणत िेळ

--

--

--

--

मावहती अवधकार

मंत्रालय,मुंबई

कलम ४ (१) (ब )

कलम ४ (१) (ब )

(XVI) येथे नमूद

(XVI) येथे नमूद

www.maharas
htra.gov.in/md
d.maharashtra.
in
३

अवभलेख

अभ्यागतांसाठी

तपासणी/नमुने

पूिवत नधारीत

वमळण्याबाबतची

करण्यात

मावहती.

िेळेनुसार
संध्या.५.३०

वनवरृत
आलेल्या
दु .२.००

ते

िाजेपयंत

(साित. सुट्टी,रवििार ि
प्रत्येक

अवधवनयमातील
तरतूदीनुसार

केलेले जन
मावहती

शासकीय

अवधकारी/

अपीलीय

सहायक

प्रावधकरी.

मवहन्यातील

जनमावहती

दु सरा ि चौथा शवनिार

अवधकारी

िगळू न)

केलेले राज्य

कलम ४ (१) ( ब ) (xvi)
अल्पसंख्याक विकास विभागातील जन मावहती अवधकारी/सहायक जन मावहती अवधकारी
प्रथम अवपलीय प्रावधकारी यांची विस्तृत मावहती प्रकावशत करणे.
अल्पसंख्याक

विकास

विभाग

कायालयीन

आदे श

क्र.अविवि-2009/प्र.क्र.1/का.१,

वदनांक: 18.04.2009 अऩ्ये जन मावहती अवधकारी/सहाय्यक जन मावहती अवधकारी/अवपलीय
प्रावधकारी यांची यादी, प्रत्येकाशी संबंवधत विषय, कायालयीन पत्ते, दू रध्िनी क्र. इत्यावद मावहती प्रवसध्द
केली असून ती शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/mdd.maharashtra.in या िेबसाईटिर तसेच
अल्पसंख्याक विकास विभागात आस्थापना शाखेच्या बाहेर (खोली क्र. ७०१ (विस्तार) ) सदर मावहती
दशतनी स्िरुपात फलकांद्वारे लािण्यात आली आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------------कलम ४ (१) ( ब ) (xvii)
अल्पसंख्याक विकास विभागातील इतर मावहती प्रकावशत करणे.
-वनरंक----------------------------------------------------------------------------------------------

