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नागविकाांची सनद
प्रस्तािना
यापूिी प्रवसद्ध केलेल्या नागविकाांच्या सनदे त यथायोग्य सधािणा करुन पन्हा प्रवसद्ध किण्यात येत आहे .
सामान्य प्रशासन विभाग हा मांत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील एक महत्त्िपूणण विभाग असून त्यात सिणसाधािण
उप विभाग, सामाविक विकास समन्िय, उप विभाग, असे उप विभाग आहे त. सदि उप विभागाच्या अांतगणत िािवशष्टाचाि,
िचना ि कायणपध्दती, विशेष प्रकल्प (मांबई विकास ि सिणण वत्रकोण), विशेष चौकशी ि मावहती तांत्रज्ञान हे विषय समाविष्ट
आहे त. या व्यवतविक्त केंद्रीय वनिाचन आयोगाच्या अवधपत्याखालील “िाज्यातील वनिडणका” यासाठी एक स्ितांत्र
व्यिस्थाही कायणित आहे .

महािाष्र शासकीय कमणचाऱयाांच्या बदल्याांचे विवनयम आवण शासकीय कतणव्ये पाि पाडताना

होणाऱया विलांबास प्रवतबांध अवधवनयम, 2005 मधील कलम 8 मधील तितदीनसाि सामान्य प्रशासन विभाग नागविकाांची
सनद प्रवसध्द किीत आहे . या विभागाशी सांबांवधत असणाऱया सेिा तत्पितेने, सौिन्यपूिक
ण ि सन्मानपूिणक नागविकाांना
उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी हा विभाग बाांवधल िाहील.
2.

सामान्य प्रशासन विभागाची िचना
मा.मख्यमांत्री हे सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभािी मांत्री असून मा.िाज्यमांत्री याांचे अवधपत्याखाली मा.मख्य

सवचिाांसह, अपि मख्य सवचि (सेिा) ि अन्य 7 प्रधान सवचि/सवचि हे िविष्ठ प्रशासकीय अवधकािी आहे त. या प्रशासकीय
अवधकाऱयाांकडे एकूण 58 कायासनाांमध्ये या विभागाकडील सिण विषयाांची विभागणी किण्यात आलेली आहे . (पविवशष्ट 1
सोबत िोडले आहे .) या विभागातील कायासनवनहाय विषयसूची तसेच कायासनाांबाबतची मावहती सोबत िोडली आहे.
(पविवशष्ट 2)
3.

कायणपूतीचे िेळापत्रक
सामान्य प्रशासन विभागामार्णत नागविकाांना प्रत्यक्ष पिविण्यात येणाऱया सेिाांच्या कायणपूतीचे िेळापत्रक पविवशष्ट -3

येथे सादि किण्यात आले आहे .
4.

वनयम / शासन वनणणय
या विभागाशी सांबांवधत वनयम अथिा महत्त्िाचे शासन वनणणय www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळािि

उपलब्ध

आहे त. या

विभागाकडू न िेळोिेळी

वनगणवमत

होणाऱया

वनयम तथा

शासन

वनणणयाबाबतची

मावहती

www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळािि अद्ययाित किण्यात येते.
5.

(अ) गाऱहाणी तक्रािी याांचे वनिाकिण
कायणपूतीस होणािा विलांब िा अन्य काही गाऱहाणी असल्यास त्यासांबांधी सांबांधीत कायासनाच्या सह/उप सवचि

याांच्याकडे तक्राि नोंदविता येईल ि तक्राि प्राप्त झाल्यापासून 7 वदिसाांत त्यािि यथायोग्य कायणिाही किण्याची िबाबदािी
सांबांवधत अवधकाऱयाांची िाहील. यानांतिही नागविकाांचे समाधान न झाल्यास सांबांवधत अपि मख्य सवचि / प्रधान सवचि/ सवचि
याांच्याकडे याबाबत त्याांना तक्राि किता येईल. गाऱहाणी समक्ष भेटीत / पत्राने तथा ई-मेलद्वािे ही माांडता येतील.
(ब) नागविकाांच्या सनदे चा आढािा / ससहािलोकन
या नागविकाांच्या सनदे च्या उपयक्ततेबाबत तथा पविणामकािकतेचा आढािा सामान्य प्रशासन विभागाकडू न दििषी
2 मे िोिी घेण्यात येईल ि त्यात आिश्यकतेनसाि बदल किण्यात येतील.
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(क) िनसामान्याांकडू न सूचना
ही नागविकाांची सनद सिणसामान्य नागविकाांच्या छाननीसाठी नेहमीच खली असेल ि त्याांच्या सचनाांचा दििषी
सधािणा किताना विचाि किण्यात येईल.
6.

नागविकाांच्या सनदे ची अांमलबिािणी
सामान्य प्रशासन विभाग नागविकाांच्या या सनदे ची अांमलबिािणी किण्यास कवटबद्ध आहे . सामान्य प्रशासन

विभाग आपल्या अवधपत्याखालील सेिा कतण व्यभािनेने ि कायणतत्पितेने उपलब्ध करुन दे ण्याची हमी दे त आहे . या सेिा
पिविताना नागविकाांना सौिन्यपूणण िागणूक दे ण्याची िबाबदािी प्रत्ये क अवधकािी / कमणचाऱयाची िाहील.

श्रीम. सिाता सौवनक
वदनाांक : 8 एवप्रल, 2022

अपि मख्य सवचि (सेिा),
सामान्य प्रशासन विभाग.
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पविवशष्ट - 1
सामान्य प्रशासन विभाग
मख्यमांत्री/िाज्यमांत्री/मख्य सवचि

अ.क्र.

अपि मख्य सवचि

प्रधान सवचि विशेष

सवचि (सा.वि.स.) ि

प्रधान सवचि ि मख्य

प्रधान सवचि,

प्रधान सवचि

सवचि

प्रधान सवचि

सवचि ि

(सेिा)

चौकशी अवधकािी-1

विशेष चौकशी

िािवशष्टाचाि

विशेष प्रकल्प

ि मख्य

(प्र.स.ि. ि

(मावहती

महासांचाल

अवधकािी-2

अवधकािी

(सिणण

वनिडणूक

का.)

तांत्रज्ञान)

क (मावहती

वत्रकोण)

अवधकािी

(5)

(6)
वनिडणूक

(1)
1

2

(2)

(3)

(4)

महािाष्र लोकसेिा

अवखल भाितीय

िाज्य सेिा अवधकािी

िाज्यपाल सवचि /

विशेष प्रकल्प

आयोग, अनकांपा

प्रशासकीय सेिा

विभागीय चौकशी,

पवििाि प्रबांधक

( सिणण

नेमणूक, विभागीय

अवधकािी विभागीय

चावित्र्य पडताळणी

आस्थापना

वत्रकोण )

पिीक्षा इ.

चौकशी

विषयक धोिण

आस्थापना मांडळे ,

िनगणना, विशेष

समाांति आिक्षण ि

गोपनीय अहिाल इ.

कायणकािी अवधकािी

कमणचािी सांघटना

सांविधान

मान्यता, मागण्या इ.बाबी

िनसांपकण)
(7)

(8)

(9)

प्रशासकीय

मावहती

मावहती

सधािणा

तांत्रज्ञान

िनसांपकण

िाज्य वनिडणूक

िचना ि

कायाभ्यास

अवध

आयोग आस्थापना

कायणपध्दती

पथक

पविक्षक
पस्तके
प्रकाशने

3

4

सिण सेिा विषयक

मािी सैवनक

सिळसेिा ि पदोन्नतीची

महािाष्र प्रशासकीय

नागिी विमान

विज्ञान ि

बाबी, बदलीचा

कल्याण,

सबदू नामािली तपासून

न्यायावधकिण

सेिा

तांत्रज्ञान कक्ष

कायदा

स्िातांत्र्य सैवनक सिण

दे णे ि आिक्षण वनवित

आस्थापना

बाबी

करुन दे णे

भाितीय प्रशासन

विशेष कायणकािी

सामाविक विकास

मांत्री स्िीय कमणचािीिद
ां

विधानमांडळ

िािीि गाांधी

सेित
े ील अवधकाऱयाांची

वनयक्ती धोिण

आस्थापना

कामकाि

विज्ञान ि

सांपूणण आस्थापना

तांत्रज्ञान
आयोग

5

विभागीय चौकशी,

सांकीणण प्रशासकीय

मागासिगीयाांना सेित
े ील

मांत्री आस्थापना, गह

मावहतीचा

म.ना.से. (ितणणक
ू )ि

बाबी

आिक्षण ि सिलती

व्यिस्थापन, िोख

अवधकाि

(वशस्त ि अवपल)

शाखा

वनयम

C:\Users\priti.pawar\Desktop\साप्रवि\नागविकाांची सनद.docx

5

6

चौकशी अवधकािी

िात प्रमाणपत्र अिैध

कायालयीन िागा ि

लोकशाही

आस्थापना, भ्रष्टाचाि

ठििलेले कमणचािी

दू िध्िनी

वदन,

वनमूणलन, अण्णा हिािे

पालकमांत्री /

याांच्या तक्रािीििील

पालक सवचि

समन्ियन दक्षता

वनयक्ती

आयोग, पिदे श दौिे
7

भविष्य वनिाह वनधी

पेसा (PESA) क्षेत्रातील

वनिास व्यिस्था

महािाष्र

पद भिती

वनयांत्रक

कायणवनयमाि
ली ि अनदे श

8

शासकीय वनिसस्थाने

आवदिासी बहल

िािवशष्टाचाि

20 कलमी

विल्यासाठी आिक्षणाची

कायणक्रम

टक्केिािी वनवित किणे

िबाबदाि
प्रशासन

9

50/55 िषानांति

मागासिगीय

अवतमहत्त्िाच्या व्यक्ती,

सीमा प्रश्न

कमणचाऱयाांच्या सेिच
े े

कमणचाऱयाांकडू न प्राप्त

अवतथी गहे , महािाष्र

पनर्विलोकन विषयीचे

वनिेदनाांिि कायणिाही

सदन, वनिास व्यिस्था

धोिण, लोक आयक्त

किणे

आिक्षण

मांत्रालयीन सेिा (गट

मागासिगीयाांच्या शासन

शासकीय पवििहन

सािणिवनक

अ ते गट क याांचे सांिगण

सेित
े ील अनशेष भरून

सेिा

सट्ट्या,

वनहाय वनयांत्रण)

काढण्यासाठी विशेष

ियांती,

भिती मोवहम िाबविणे

पण्यवतथी इ.

आस्थापना
10

11

सामान्य प्रशासन

मागासिगीय

सामान्य प्रशासन

थकीत सांदभण

विभाग आस्थापना,

कमणचाऱयाांबाबतचे

विभाग अथणसांकल्प

ि प्रकिणे

समन्िय / अविमे, गह

अहिाल

याांच्यािि

व्यिस्थापन, िोख

सांवनयांत्रण ि

शाखा, नोंदणी शाखा

मावसक
अहिाल
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12

मांत्रालय उपहािगहे

सेिस
े ांदभात

मांत्र्याांचे

मागासिगीयाांबाबत

खातेिाटप

उच्चस्ति सवमतीने
केलेल्या वशर्ािशींिि
कायणिाही किणे
13

प्रवशक्षण धोिण ि
समन्िय
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पविवशष्ट-2
सामान्य प्रशासन विभागातील कायासनवनहाय विषय तसेच अन्य तपशील
कायासनाची मावहती
मख्य सवचिाांचे कायालय,

का. क्र.
1

थोडक्यात विषय
1

सामान्य प्रशासन विभागाांतगणत कायासन एक मधून मख्यत: शासनाच्या

मख्य इमाित, 6 िा मिला,

विविध प्रशासकीय विभागाकडू न मा.मख्य सवचि याांना अिेवषत होणाऱया

मांत्रालय, मांबई.

नस्त्या आवण मा.मख्य सवचिाांना शासकीय/अशासकीय सांस्था/व्यक्तीकडू न

(022)22793444

प्राप्त होणािे टपाल हाताळण्याचे काम होत असते. मा.मख्य सवचि

(022)22024240

याांचेितीने मांवत्रमांडळ बैठकीशी सांबध
ां ीत व्यिस्था किण्याचे काम प्रामख्याने
या कायासनामधून किण्यात येत असते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या िचना
ि कायण उप विभागाकडू न प्रकावशत महािाष्र शासन कायणवनयमािली ि
त्यामध्ये अांतभूणत वनयमाांच्या आधािे हे कामकाि हाताळण्यात येत असते.
त्यामळे या कायासनाकडे कोणतेही स्ितांत्र वनयम/अवधवनयम/शासन
वनणणय/आदेश उपलब्ध नाहीत.
2

या कायासनामध्ये शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागाांकडू न सादि
होणाऱया मांवत्रमांडळाच्या विचािाथण वटप्पण्या सिवक्षत ठे िण्याची कायणिाही
किण्यात येत असते. वशिाय मांवत्रमांडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या
वनणणयाांचे इवतित्त सांिवहत किण्याची िबाबदािी साांभाळण्यात येत असते.

कायासन 5, न.प्र.भ.6 िा

5

1

विशेष कायणकािी अवधकाऱयाांच्या वनयक्तीसांबध
ां ीचे धोिण

मिला, मांबई.

2

िनगणनेसांबध
ां ीच्या सिण बाबी.

(022)22854302

3

मांत्रालयीन

(022)22793112
कायासन 6, न.प्र.भ. 19 िा

समन्ियन.
6

मिला, मांबई.32
(022)22049543

कायासन 7, मख्य

7

1

मावहतीचा अवधकाि. मावहती अवधकाि अवधवनयम,2005 ची अांमलबिािणी

2

िाज्य मावहती आयोगाशी सांबवां धत आस्थापना विषयक बाबी

3

िाज्य मख्य मावहती आयक्त ि िाज्य मावहती आयक्त याांची वनयक्ती

4

िाज्य मावहती आयोगाचे अथणसांकल्पविषयक कामकाि

5

मावहती अवधकाि अवधवनयम,2005 बाबत प्रवशक्षण

6

मावहती अवधकाि अवधवनयम,2005 बाबत प्रचाि ि प्रवसध्दी

7

िाज्य मावहती आयोगाचा अहिाल विवधमांडळास सादि किणे

1

विधानमांडळ

इमाित, 3 िा. मिला,
मांत्रालय, मांबई. (022)

विभागाांच्या भाितीय सांविधानाशी सांबवां धत कामकािाचे

कामकािाशी

सांबवां धत

सामान्य

प्रशासन

विभागातील

समन्ियाची कामे.
2

22028707, 22793176

सामान्य प्रशासन विभागाच्या विचािविवनमय सवमतीच्या बैठका आयोवित
किणे.

3

विधानसभा/विधानपविषद प्रश्न ि आश्वासने यासांबध
ां ात समन्िय ि पाठपिािा
किणे.

4

विधानमांडळाच्या नागपूि येथील वहिाळी अवधिेशनासांबध
ां ातील व्यिस्था,
नागपूि वनिास व्यिस्था सवमतीच्या बैठका आयोवित किणे ि त्या अनषांगाने
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इति व्यिस्था किणे.
5

मा.िाज्यपालाांना सादि किाियाचा एकवत्रत मावसक अहिाल.

1

महािाष्र लोकसेिा आयोग वनयम ि विवनयम

इमाित, 6 िा. मिला,

2

महािाष्र लोकसेिा आयोग-िार्वषक अहिाल

मांत्रालय, मांबई.

3

महािाष्र लोकसेिा आयोगाच्या आस्थापनाविषयक बाबी.

(022)22793420,

4

महािाष्र लोकसेिा आयोगाकडे पाठिाियाच्या मागणीपत्राच्या अनषांगाने

कायासन 8, मख्य

8

22826570, 22793692

कायासन 9, विस्ताि

किाियाची कायणिाही यासांबध
ां ीच्या धोिणात्मक बाबी.

9

5

िािीनामा धोिण.

6

पवििीक्षाधीन कालािधीचे धोिण.

7

आगाऊ िेतनिाढीसांबध
ां ीचे धोिण

8

अनकांपा तत्िाििील वनयक्तीचे धोिण

1

अ.भा.से.वनयम ि भा.प्र.से. वनयमातील केंद्र शासनाने केलेल्या सधािणा

इमाित, 5 िा. मिला,

वनदशणनास आणणे.

मांत्रालय, मांबई.

2

(022)22834013

अ.भा.से.वनयमाांतगणत येणािी भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांची
िैयक्क्तक प्रकिणे.

3

मांबईच्या नगिपालाांची नेमणूक किणे.

4

भा.प्र.से.अवधकाऱयाांच्या नैवमत्तीक ििेचे लेखे ठे िणे.

5

अवखल भाितीय सेित
े ील अवधकाऱयाांना मिाठी ि सहदी पिीक्षा उत्तीणण
होण्यापासून सूट दे णे.

6

वद.1 िानेिािी, 2004 नांति वनयक्त झालेल्या भा.प्र.से.अवधकाऱयाांना निीन
पविभावषत वनित्ती िेतन योिना लागू किणे.

7

भा.प्र.से. अवधकाऱयाांकविताचे एक आठिडयाचे सेिाांतगणत सक्तीचे प्रवशक्षण.

8

भा.प्र.से.

अवधकाऱयाांच्या

िार्वषक

अचल

मालमत्ता विििणपत्राबाबत

कायणिाही किणे.
कायासन 9 अ, विस्ताि

9अ

1

भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांची दय्यम सेिापस्तके, ििा लेखे

इमाित, 6 िा. मिला,

तयाि किणे ि अद्ययाित ठे िणे. घिबाांधणी/मोटाि काि/सांगणक अविमाांचे

मांत्रालय, मांबई.

लेखे ठे िणे ि त्याांच्या िसलीिि वनयांत्रण ठे िणे.

(022)22793412

2

भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांच्या वनित्तीिेतन/उपदान ि सिण बाबी.

3

भाितीय प्रशासन सेिा अवधकाऱयाांच्या िेतनाची वनविती किणे ि त्याांना
िार्वषक िेतनिाढी मांिूि किणे.

4

स्िीयेत्ति

सेित
े

प्रवतवनयक्त

असलेल्या

भाितीय

प्रशासन

सेिा

अवधकाऱयाांच्या वनित्तीिेतन ि ििा िेतन अांशदानाच्या िसलीिि वनयांत्रण
ठे िणे.
5

महािाष्र सांिगात नव्याने वनयक्त होणाऱया भा.प्र.से. अवधकाऱयाांच्या लाल
बहादू ि शास्त्री प्रशासकीय अकादमी येथील प्रवशक्षणादिम्यान होणाऱया
प्रिास खचाची प्रवतपूती किणे.

6

स्िीयेत्ति सेित
े प्रवतवनयक्तीिि असताना भाितीय प्रशासन सेित
े ील
अवधकाऱयाांना प्रदान केलेल्या ििा िेतनाची प्रवतपूती किणे.

7

वनित्त होणाऱया भाितीय प्रशासन सेिा अवधकाऱयाांच्या वनित्तीनांतिच्या
लाभाांची पविगणना किणे.

8

सिण भा.प्र.से.अवधकाऱयाांच्या गट विमा योिनेच्या िकमेचे दे यकाद्वािे प्रदान
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किणे ि ऑगस्ट,2004 पासून भा.प्र.से. अवधकाऱयाांच्या गट विमा योिनेच्या
िगणणीच्या तपशील ठे िणे.
9

2070 या लेखाशीषाखाली प्रदान किण्यासाठी अांदािपत्रकामध्ये तितद
किणे.

10

अवधदान ि लेखा कायालय ि महालेखापाल कायालय येथे िाऊन
20700183 ि 20700022 या दोन लेखावशषाच्या खचाचा ताळमेळ घेणे.

11

उपिोक्त विषयाबाबत अन्य विभागाांकडू न मान्यतेसाठी/मागणदशणनाथण प्राप्त
होणािी प्रकिणे.

12

वदनाांक 1 िानेिािी 2014 नांति झालेल्या सकिा होणाऱया भाितीय प्रशासन
सेित
े ील

अवधकाऱयाांना

िाष्रीय

वनित्तीिेतन

योिनेची

(K.P.S.)

अांमलबिािणी किणे.
कायासन 10, मख्य

10

1

इमाित, 6 िा. मिला,
मांत्रालय, मांबई.
(022)22793205

भाितीय प्रशासन सिेतील अवधकाऱयाांच्या आस्थापना विषयक बाबी
तसेच सांिगण पनर्विलोकन(Cadre Review).

2

भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांच्या बदल्या, पदस्थापना ि
अवतविक्त

कायणभाि.

तसेच

भाित

वनिडणूक

आयोगामार्णत

वनिडणूक कायणक्रमाकिीता भाप्रसे अवधकाऱयाांच्या सेिा उपलब्ध
करून दे णे.
3

भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांची केंद्र शासनाकडील
पदाििील प्रवतवनयक्ती, आांति िाज्य प्रवतवनयक्ती, विदे शी प्रवशक्षण
ि प्रवतवनयक्ती.

4

भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांची नागिी सूची तयाि किणे.
तसेच नागिी सूची ऑनलाईन अद्ययाित किणे.

5

भाितीय प्रशासन सेित
े ील पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांचे पायाभूत
प्रवशक्षण तसेच पविविक्षा कालािधी समाप्त झाल्यानांति सक्तीचे
सेिाांतगणत प्रवशक्षण विषयक बाबी (MCT Phase III, IV, V).

6

िाज्य नागिी सेिा ि वबगि िाज्य नागिी सेिाांमधील अवधकाऱयाांना
भाितीय प्रशासन सेित
े पदोन्नतीने/ वनिडीने वनयक्ती दे णे.

7

भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांचे कायणमल्याांकन अहिाल ि
त्याििील अवभिेदने, Memorial.

8

भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांना सेिच
े ी 15/25 िषे सेिा पूणण
झाल्यानांति किाियाचे सेिच
े े पनर्विलोकन.

9

पविविक्षाधीन भाप्रसे अवधकाऱयाांचे विल्हा प्रवशक्षण, स्थायीकिण ि
सेिाांतगणत प्रवशक्षण.

10

भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांची सिण ििा प्रकिणे ( नैवमत्तीक
ििा िगळता ), सक्तीचा प्रवतक्षा कालािधी, पदिहण अिधी. सेिा
विषयक प्रमाणपत्रे

11

भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांना सेिा विषयक प्रमाणपत्र दे णे.

12

मानि सांसाधन व्यिस्थापन प्रणाली (HRMS).
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कायासन 10 अ, विस्ताि

10 अ

1

इमाित, 7 िा. मिला,

महािाष्र सांिगातील भाितीय प्रशासन सेित
े ील अवधकाऱयाांची उद्भिणािी
विभागीय चौकशी तसेच न्यायालयीन प्रकिणे.

मांत्रालय, मांबई.
(022)22793912
कायासन 11, विस्ताि

11

1

इमाित, 7 िा. मिला,

महािाष्र नागिी सेिा (ितणणक
ू )वनयम, 1979 ि महािाष्र नागिी सेिा (वशस्त
ि अपील) वनयम 1979 या वनयमाांशी सांबवां धत सिण धोिणात्मक बाबी.

मांत्रालय, मांबई.

2

विभागीय चौकशी

(022)22023121

3

शासनाने

विवहत

केलेल्या

आदेशानसाि

वििवक्षत

अवधकाऱयाांच्या

वशस्तभांगविषयक कायणिाहीबाबतच्या प्रकिणी सल्ला / सहमती.
4

महािाष्र नागिी सेिा ( पदिहण अिधी, स्िीयेति सेिा आवण वनलांबन,
बडतर्ी ि सेित
े ून काढू न टोकणे याांच्या काळातील प्रदाने ) वनयम,1981
मधील वनयम क्र.70,71 खालील प्रकिणे.

5

महािाष्र नागिी सेिा (वनित्तीिेतन) वनयम, 1982 मधील वनयम
क्र.26,27,100 ि 101 खालील प्रकिणे

6

मांबई नागिी सेिा वनयम 536 खालील प्रकिणे.

7

शासकीय तसेच सािणिवनक उपक्रम, महामांडळे , मांडळे इत्यासदचे अवधकािी
याांच्या विदे श दौऱयाांसांबध
ां ीचे वनकष वनवित किणे, सदि दौऱयाांचे प्रस्ताि
वशर्ािस सवमतीसमोि सादि किणे.

कायासन 11-अ, विस्ताि

11 अ

1

प्रादे वशक विशेष अवधकािी, विभागीय चौकशी, सादिकता अवधकािी ि

इमाित, 7 िा. मिला,

विल्हा चौकशी अवधकािी याांच्या कायालयाांच्या आस्थापनाविषयक ि

मांत्रालय, मांबई.

अथणसांकल्प विषयक बाबी.

(022)22023121

2

विभागीय चौकशी सांबध
ां ीच्या थकीत प्रकिणी महसूल विभागिाि आढािा
घेणे, गट “अ” ि गट “ब” च्या वनलांबनाधीन अवधकाऱयाांच्या प्रकिणाांचा
आढािा घेणे ि त्या अनषांगाने विभागिाि दौिा किणे, वनलांबनाधीन
कमणचाऱयाांना सेित
े पनस्थावपत किण्याची प्रकिणे आस्थापना मांडळासमोि
ठे िणे.

3

िाज्य दक्षता आयोग (दक्षता अवधकािी ि दक्षता सवमत्या)

4

अण्णा हिािे, समािसेिक याांच्याकडू न प्राप्त झालेल्या तक्रािीििील
कायणिाही.

5

विभागीय/ विल्हा/तालका भ्रष्टाचाि वनमणलन सवमत्याांचे कामकाि.

6

अवभयोग दाखल किण्यासाठी प्रलांवबत प्रकिणाांचा आढािा घेण्यासाठी
सवमतीच्या बैठका ि पाठपिािा.

7

महािाष्र नागिी सेिा (वशस्त ि अपील) वनयम 1979 ि महािाष्र नागिी सेिा
(ितणणक
ू ) वनयम 1979 तसेच विभागीय चौकशी वनयमपक्स्तका यात
सधािणा किण्याबाबतची प्रकिणे.

8

मांत्री महोदयाांना आचािसांवहतेची प्रत देणे.

9

िाज्य शासनाचे अवधकािी याांचे पिदे श दौऱयाचे प्रस्ताि वशर्ािस सवमतीपढे
ठे िणे.

कायासन 12, विस्ताि

12

1

सेिाप्रिेश वनयम, सेिा प्रिेशासांबध
ां ीच्या पध्दती

इमाित, 5 िा. मिला,

2

वनयतकावलक बदल्या/बदलीचे धोिण.

मांत्रालय, मांबई.

3

ज्येष्ठता
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(022)22026820

4

मानीि वदनाांक

5

ििा, वनित्तीिेतनासांदभात वित्त विभागाकडू न प्राप्त होणािी प्रकिणे.

6

शासन सेित
े येण्यासाठीची ियोमयादा ठिविणे.

7

अवतिीक्त कायणभािाबाबत विशेष िेतन/वित्त विभागाकडू न प्राप्त होणािी
प्रकिणे.

8

पदोन्नती

9

वनिडसूची

10

पदनाम बदलणे.

11

पदाांचे रुपाांतिण

12

सेिाविषयक बाबीसांबध
ां ी क्षेत्रीय कायालयाांचे वनिीक्षण ि सल्ला दे णे.

13

स्थायीकिण.

14

अस्थायी नेमणका.

15

आयोगाकडे प्रस्ताि किण्यापूिी प्रकिणास सहमती देणेबाबत.

16

वनकट-वनम्नतेचा र्ायदा दे णे, प्रवतवनयक्तीििील कमणचाऱयाांचे कायमचे
समािेशन.

17

िैधावनक विकास मांडळाच्या कक्षेत उपलब्ध होणाऱया िोिगािासांबध
ां ीची
मावहती

वनिवनिाळया

शासकीय/वनमशासकीय

सांस्था,

महामांडळे

याांच्याकडू न प्रत्येक िषी उपलब्ध करुन ती एकवत्रतवित्या मा.िाज्यपालाांना
उपलब्ध करुन दे णे.
18

लोकसेिा आयोगाच्या कक्षेतील पदािि आयोगाच्या सहमतीविना किण्यात
आलेल्या अस्थायी नेमणका पढे चालू ठे िण्याबाबत मान्यता दे णे.

19

सिण आस्थापनाांचे अवधकाि ि कायदे शीि वहतसांबध
ां याांचे सांिक्षण.

20

आवदिासी/नक्षलिस्त क्षेत्रात कायणित कमणचाऱयाांना प्रोत्साहनपि सिलत.

21

दक्षतािोध.

22

सामान्य प्रशासन विभागातील कोणत्याही कायासनास वििवक्षत िाटप न
केलेल्या सेिाविषयक बाबी.

23

िगण-4 (ड श्रेणी) कमणचाऱयाांना िगण-3 (क श्रेणी) मध्ये पदोन्नती- सिणसाधािण
धोिण

कायासन 12 अ, विस्ताि

12 अ

1

शासकीय अवधकािी/कमणचािी याांचे प्रवशक्षणासांबध
ां ीचे धोिण ि समन्िय.

इमाित, 7 िा. मिला,

2

विभागीय ि विल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्थाना मांिूिी देणे.

मांत्रालय, मांबई.

3

वशखि प्रवशक्षण सांस्था (यशदा पणे) आवण विभागीय प्रशासकीय प्रवशक्षण

(022)22793618

सांस्थाांच्या विकासविषयक बाबी.
4

वशखि प्रवशक्षण सांस्था यशदा आवण विभागीय प्रशासकीय प्रवशक्षण
सांस्थाांमध्ये िाज्य प्रवशक्षण धोिण आवण एकवत्रत पविविक्षाधीन प्रवशक्षण
धोिण यानषांगाने पदवनर्वमती / आकतीबांध वनवित किणे ि त्यामध्ये सधािणा
किणे.

5

वशखि प्रवशक्षण सांस्था यशदा आवण विभागीय प्रशासकीय प्रवशक्षण
सांस्थाांमध्ये प्रवतवनयक्तीने वनयक्ती.

6

धोिण सांशोधन सांस्थेची स्थापना ि अनषांगीक वित्तीय ि प्रशासकीय
कामकाि.

7

यशिांतिाि चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोवधनी (यशदा), पणे, मिाठिाडा
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प्रशासकीय विकास प्रवशक्षण प्रबोवधनी, नाि नगि (उत्ति), पैठण, विल्हा
औिां गाबाद आवण डॉ.पांिाबिाि दे शमख विदभण प्रशासकीय ि विकास
प्रवशक्षण प्रबोवधनी, अमिािती या प्रवशक्षण सांस्थाांच्या वित्तीय (अथणसक
ां ल्पीय)
ि प्रशासकीय बाबी.
8

प्रवशक्षण सत्राांचे वनयोिन आवण आयोिन किणाऱया इति प्रशासकीय
विभागाांना सहाय्य ि सल्ला देणे.

9

वशखि, विभागीय आवण विल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्थाांच्या वनयामक
मांडळ आवण कायणकािी मांडळाच्या बैठकाांच्या अनषांगीक कामकाि.

कायासन 13, विस्ताि

13

1

आस्थापना मांडळे :-

इमाित, 6 िा. मिला,

आस्थापना मांडळ 1 :- सहाव्या िेतन आयोगानसाि िेड िेतन रु. 10,000/-

मांत्रालय, मांबई.

ि त्यापेक्षा अवधक िेड िेतन असलेली पदे.

(022)22793826

आस्थापना मांडळ 2 : सहाव्या िेतन आयोगानसाि िेड िेतन रु. 7,600/- ि
त्यापेक्षा अवधक तथावप, रु. 10,000/- पेक्षा कमी िेड िेतन असलेली सिण
पदे .
सदि पदाांिि पदोन्नती दे ण्यासाठी पदोन्नतीस पात्र अवधकाऱयाांच्या
वनिडसूच्या तयाि किणे.
2

िाज्य शासकीय सेित
े ील गट-अ ते गट-ड सांिगातील अवधकािी/कमणचािी
याांचे गोपनीय अहिाल/कायणमूल्यमापन अहिाल वलवहणे ि ितन
किणेबाबतचे धोिण.

3

“महापाि” या सांकेतस्थळाशी सांबवां धत बाबी.

4

िाज्य पनिणचना कायदा, 1956 आवण मांबई पनिण चना कायदा, 1960 मळे
उद्भिलेल्या आांतििाज्य कमणचाऱयाांच्या सेिा बाबी.

5

विविध विद्यापीठे , अवभमत विद्यापीठे , सांस्था, स्िायत्त सांस्था इ. च्या
पदविका, पदिी, पदव्यत्ति पदव्याांना केंद्र शासनाने प्रदान केलेली
समकक्षता िाज्य शासनाच्या सेिस
े ाठी लागू किणे. तसेच शालाांत पिीक्षा
प्रमाणपत्राांस समकक्षता प्रदान किणे.

6

सेिावनित्त अवधकािी/कमणचािी ि विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्क्तची किाि
पध्दतीने वनयक्ती किण्याबाबतचे धोिण.

7

सेिावनित्त

अवधकािी/कमणचािी

िाढ/पनर्वनयक्ती,

िावणक्ज्यक

याांच्या
नोकिी

सेिावनित्तीनांति
स्िीकािण्यासाठी

सेित
े
अनमती

दे ण्याबाबतचे धोिण.
कायासन 13 अ, विस्ताि

13 अ

इमाित, 6 िा. मिला,

1

महािाष्र दय्यम सेिा वनिड मांडळ ि प्रादे वशक वनिड मांडळे - धोिण

2

भविष्य वनिाह वनधी वनयम. त्या वनयमात दरुस्त्या, वनयमाांचा अन्ियाथण

मांत्रालय, मांबई.

लािणे ि विशेष बाब म्हणून अविम मांिि किाियाचे प्रस्ताि.

(022)22793208

3

िन्मतािखेच्या नोंदीत बदल, स्थावयत्ि लाभ प्रमाणपत्र दे णे याबाबतच्या
आदे शासांबध
ां ीच्या धोिणात्मक बाबी ि प्रस्ताि.

कायासन 14, विस्ताि

14

4

चतथणश्रण
े ी (गट-ड) पदािि सिळसेिन
े े भिती.

1

उप सवचि (मांत्रालयीन सेिा) ि अिि सवचि (मांत्रालयीन सेिा) या

इमाित, 5 िा. मिला,
मांत्रालय, मांबई.
(022)22793344/4112

मांत्रालयीन सांिगासाठी सेिा प्रिेश वनयम तयाि किणे.
2

मांत्रालयीन सांिगातील सह सवचि/उप सवचि ि अिि सवचि या पदाांिि
पदोन्नती दे ण्यासाठी पदोन्नतीस पात्र अवधकाऱयाांच्या वनिडसूच्या तयाि
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किणे.
3

मांत्रालयीन सांिगातील उप सवचि/अिि सवचि पदाििील पदोन्नत्या,
बदल्या, पदस्थापना ि स्थायीकिण या सांदभातील बाब हाताळणे.

4

मांत्रालयीन सांिगातील अिि सवचि ि उप सवचि या सांिगातील
अवधकाऱयाांची सामाईक ज्येष्ठतासूची तयाि किणे.

5

मांत्रालयीन सेित
े ील अिि सवचि, उप सवचि ि सह सवचि याांना
प्रवतवनयक्तीिि पाठविणे, त्याांची विभागीय ज्येष्ठता ठिविणे यासािख्या
त्याांच्या मांत्रालयीन सेिश
े ी सांबवां धत अशा विविध बाबतीत मांत्रालयीन
विभागाांना सल्ला दे णे.

6

मांत्रालयीन

वनयांत्रण

कक्षामध्ये

अवधकािी/कमणचािी

उपलब्ध

करुन

दे ण्याबाबत सिण विभागाांना मागणदशणक तत्िे/सूचना इत्यादी दे णे.
कायासन 14 अ, विस्ताि

14 अ

1

महािाष्र लोकसेिा आयोगाच्या कक्षेतील बह्नमांबईतील शासकीय

इमाित, 5 िा. मिला,

कायालयातील खालील पदाांिि सिळसेिा भिती ि तद्नषांवगक सिण बाबी. -

मांत्रालय, मांबई.

अ) सहाय्यक (मांत्रालयीन विभाग ि मलोआचे कायालय)

(022)22793344/4112

ब) उच्चश्रेणी/वनम्नश्रेणी लघलेखक ि लघटां कलेखक
क) वलवपक, वलवपक-टां कलेखक, टां कलेखक (इांििी)ि टां कलेखक (मिाठी)

2

मांत्रालयातील िविष्ठ स्िीय सहायक, वनिडश्रेणी लघलेखक ि सहायक
आवण बह्नमांबईतील शासकीय कायालयातील वलवपक-टां कलेखक,
लघटां कलेखक, लघलेखक (उच्च/वनम्नश्रेणी) या पदाांचे सेिा प्रिेश वनयम,
सामावयक ज्येष्ठता सूची, पदोन्नतीसाठी वनिडसूची तसेच या पदाििील
बदल्या ि वनयक्त्या याबाबतची प्रकिणे.

3

लघलेखक (उच्चश्रेणी/वनम्नश्रेणी) याांचे स्थायीकिण

4

बहन्मांबईतील आयोग पिस्कत वलवपक-टां कलेखक याांच्या मांबई बाहे िील
बदलीबाबतची प्रकिणे.

5

मांत्रालयीन विभागातील वलवपकाांना सहायक पदािि पदोन्नतीसाठी मयावदत
विभागीय मयावदत विभागीय पिीक्षा आयोवित किणे ि अहण ता प्राप्त
कमणचाऱयाांचे िाटप किणे.

6

बह्नमांबईतील शासकीय कायालयात गट-क मधील वलवपक-टां कलेखक
पदािि अनकांपा तत्िािि वनयक्तीकविता सामाईक प्रवतक्षासूची तयाि
किणे.

7

िविष्ठ स्िीय सहायक, वनिडश्रेणी लघलेखक, उच्चश्रेणी लघलेखक,
वनम्नश्रेणी लघलेखक, लघटां कलेखक, सहायक ि वलवपक टां कलेखक या
पदाििील वनयक्त्या, पदोन्नत्या यासांदभात वनमाण होणािी न्यायालयीन
प्रकिणे.

8

आयोग पिस्कत कमणचाऱयाांच्या सेिा वनयवमत किण्याबाबतची प्रकिणे.

9

बहन्मांबईतील आयोग पिस्कत वलवपक-टां कलेखक/लघलेखक याांच्या
बहन्मांबईबाहे िील बदलीबाबतची प्रकिणे.

कायासन 14 ब, विस्ताि

14 ब

1

कक्ष अवधकािी या पदाांचे सेिा प्रिेश वनयम, कक्ष अवधकािी विभागीय पिीक्षा

इमाित, 5 िा. मिला,

ि प्रवशक्षण वनयम तयाि किणे, सामावयक ज्येष्ठता सूची, पदोन्नतीसाठी

मांत्रालय, मांबई.

वनिडसूची तसेच या पदाांििील बढत्या, बदल्या, वनयक्त्या ि मानीि वदनाांक

(022)22793344/4112

याबाबतची प्रकिणे, सिळसेिा
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कक्ष अवधकाऱयाांची पदे भिण्यासाठी
14

महािाष्र लोकसेिा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठविणे.
2

मांत्रालयातील

विभागात

सिळसेिा

प्रिेशाने

महािाष्र

लोकसेिा

आयोगामार्णत वशर्ािस झालेल्या कक्ष अवधकाऱयाांची चावित्र्य पडताळणी ि
िैद्यकीय तपासणी करुन घेतल्यानांति त्याांच्या वनयक्त्या किणे.
3

कक्ष अवधकािी सांिगासांबध
ां ीच्या विभागीय ज्येष्ठता, स्थावनक पदोन्नती इ.
प्रकिणी विभागाांना सल्ला दे णे.

4

सिळसेिा कक्ष अवधकाऱयाांच्या पविविक्षाधीन कालािधी िाढविणे ि समाप्त
किणे आवण सिळसेिा ि पदोन्नत अवधकाऱयाांना यशदा मार्णत पायाभूत
प्रवशक्षण ि क्षेवत्रय प्रवशक्षण देणे.

5

मांत्रालयीन विभागातील सहाय्यकाांची कक्ष अवधकािी पदािि पदोन्नती
दे ण्यासाठी सामाईक ज्येष्ठता सूची तयाि किणे.

6

कक्ष अवधकािी सांिगातील ज्येष्ठता/ पदोन्नती सांबध
ां ातील न्यायालयीन
प्रकिणे हाताळणे.

7

कक्ष अवधकािी पदािि पदोन्नती दे ण्यासाठी विभागीय ज्येष्ठता, स्थावनक
पदोन्नती इ. प्रकिणी विभागाांना सल्ला दे णे

कायासन 15, विस्ताि

15

1

शासकीय सेिकाांची ियाच्या 50/55 िषापवलकडे सकिा सेिच
े ी 30 िषे

इमाित, 6 िा. मिला,

झाल्यानांति शासन सेित
े िाहण्याची पात्रता आिमािण्यासाठी किाियाचे

मांत्रालय, मांबई.

पनर्विलोकनाची धोिणे ि इति बाबी

(022)22493412

2

लोक आयक्त ि उप लोक आयक्त याांच्या आस्थापना विषयक ि इति
अनषांगीक बाबी.

3

लोक आयक्त ि उप लोक आयक्त या पदाांिि नेमणका किणे.

4

लोक आयक्त ि उप लोक आयक्त याांनी सादि केलेले िार्वषक तसेच विशेष
अहिाल विधीमांडळाच्या सभागहासमोि सादि किणे.

5

महािाष्र लोक आयक्त ि उपलोक आयक्त अवधवनयम,1971 ि
त्याखालील वनयम.

कायासन 16 अ, न.प्र.भ.6

16अ

1

मािी सैवनक, स्िातांत्र्य सैवनकाांची नामवनदे वशत पाल्य, शावििीकदृष्टया

िा मिला, मांबई.

वदव्याांग, भूकांपिस्त, प्रकल्पिस्त, सांपकालीन कमणचािी, सन 1981 मधील

(022)22854303

िनगणना कमणचािी, पदिीधि, अांशकालीन ि सामाविक ि अत्याचािाला
बळी पडलेल्या व्यक्ती, मवहला ि अनाथ इत्यादींना शासकीय सेित
े प्राधान्य
दे णे, समाांति आिक्षण ठे िणे यासांबध
ां ीचे धोिण, समन्िय िगळू न.
2

शासकीय कमणचािी सांघटनाांना मान्यता दे ण्याबाबत

3

शासकीय कमणचाऱयाांच्या मागण्या

4

शासकीय कमणचाऱयाांच्या सांपाबाबतची प्रकिणे

5

शासकीय सेित
े वनयक्तीच्या िेळी उमेदिािाांच्या चावित्र्य ि पूिच
ण ावित्र्याांच्या
पडताळणीबाबत धोिण

6

भूकांप, पूि ि दष्काळ दां गल इ. आपत्कालीन िेळी शासकीय कमणचाऱयाांकडू न
दे णग्या घेण्याबाबत आदे श काढणे

7

आर्वथक दृष्या दबणल घटक आिक्षणाशी सांबवां धत बाबी

8

अवधकािी / कमणचाऱयाांच्या विचािविवनमय सवमत्या ि त्याांच्या बैठका

9

महािाष्र अत्यािश्यक सेिा पवििक्षा अवधवनयम

C:\Users\priti.pawar\Desktop\साप्रवि\नागविकाांची सनद.docx

15

कायासन 16 ब, विस्ताि

16 ब

1

मागासिगीयाांकविता शासन सेित
े असलेले आिक्षण ि इति सिलती या

इमाित, 4 िा. मिला,

सांदभातील धोिणात्मक वनणणय तसेच ििील

मांत्रालय, मांबई.

कायालयाांची तपासणी

(022)22793355

2

(022)22794013

धोिणाांतगणत शासकीय

समािकल्याण इति मागास बहिन कल्याण ि आवदिासी विभागाने
स्थापन केलेल्या खालील सवमत्याांसांदभात सामान्य प्रशासन विभागाशी
विषयाांिि कायणिाही
(अ) िनिाती सल्लागाि सवमती
(ब) अनसवचत िाती कल्याणकािी मांडळ
(क)विमक्त िाती ि भटक्या िमातीकविता सल्लागाि सवमत्या

3

(ड) इति मागास कल्याण सवमती

4

मागासिगीयाांचा

सिळसेिा/पदोन्नतीमध्ये

असलेला

अनशेष

भरुन

काढण्यासाठी विशेष मोवहमेद्वािे पाठपिािा करुन अनशेषाची मावहती
सांकवलत किणे
5

सेिस
े ांदभात असलेल्या गाऱहाण्यासांदभात मागासिगीयाांकडू न आलेली
वनिेदने

6

मागासिगीय कमणचाऱयाांबाबतचे अहिाल

7

सेिस
े ांदभात मागासिगीयाांबाबत उच्चस्ति सवमतीने केलेल्या वशर्ािशींिि
कायणिाही
खालील अहिालात मागासिगीयाांच्या सेिस
े ांबध
ां ी किण्यात आलेल्या
वशर्ािशींिि कायणिाही
अ)आयक्त, अनसूवचत िाती ि अनसूवचत िमाती
ब) अनसूवचत िाती, अनसूवचत िमाती, विमक्त िाती ि भटक्या िमाती ि
इति मागासिगीय याांच्या कल्याणासांदभातील विधानमांडळ सवमत्या
क) इति विधानमांडळ सवमत्या

8

मागासिगीयाांच्या सेिस
े ांबध
ां ीची प्रकिणे हाताळणाऱया अवधकाऱयाांना सबदू
नामािली/मागासिगीयाांचा अनशेष इत्यादीबाबत प्रवशक्षण आयोवित किणे

9

भािताच्या सिण

नागविकाांना नोकिीबाबत समान सांधी उपलब्ध करुन

दे ण्यासाठी आवण आर्वथकदृष्टया मागासिगीयाांच्या ि मागासिगाच्या
लोकाांना सिकािी सेित
े पिे से प्रवतवनधीत्ि दे ण्यासाठी उपाययोिना
10

िाज्य सेित
े ील गट अ ि ब मधील पदाांििील पदोन्नतीचे प्रस्ताि तसेच
नामवनदे शनाने भिाियाचे पदाांचे मागणीपत्र आिक्षणासांदभात तपासणी

11

विभागीय स्तिाििील मागासिगण कक्षाचे अथणसक
ां ल्पविषयक तसेच पदाांना
मदतिाढ ि अन्य बाबी

12

महािाष्र आिक्षण कायदा वद.29 िानेिािी 2004 पासून अांमलात आला
असून त्याची अांमलबिािणी किणे

13

शासन

सेित
े ील

मागासिगीयाांच्या

आिक्षण

धोिणाबाबत

मा.सिोच्च/उच्च/महािाष्र प्रशासकीय न्यायावधकिण न्यायालयात आव्हान
वदलेल्या यावचकाांिि शासनाची बािू माांडणे
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14

विधानसभा/विधान

पविषद

तािाांवकत/अतािाांवकत

प्रश्न/लक्षिेधी

सूचना/ठिाि/आश्वासने, िाज्य मानिी हक्क आयोगाने मागविलेली मावहती
इत्यादीची विवहत मदतीत पूतणता किणे
कायासन 17, मख्य

17

15

शासन सेित
े ील आिक्षणासांदभात आलेल्या वनिेदनाांिि कायणिाही

1

मांत्रालयीन विभागातील कमणचाऱयाांसाठी (महािाष्र लोकसेिा आयोगातील

इमाित, 6 िा. मिला,

वलवपक, वलवपक टां कलेखक ि टां कलेखक िगळू न) ि महािाष्र लोकसेिा

मांत्रालय, मांबई.

आयोगातील कक्ष अवधकाऱयाांसाठी विभागीय पिीक्षा (सेिा प्रिेशोत्ति /

(022)22793420

पदोन्नती ) आयोवित किणे.

कायासन 18, विस्ताि

18

2

विभागीय पिीक्षेसब
ां ध
ां ीचे सिणसाधािण धोिण ि विभागाांना मागणदशणन.

3

विभागीय पिीक्षाांसब
ां ध
ां ी प्रवशक्षण आखण्याबाबत विभागाांना सल्ला दे णे.

1

महािाष्र शासनाची कायणवनयमािली ि त्याखालील अनदे श यासांबध
ां ीच्या

इमाित, 6 िा. मिला,

सिण बाबी.

मांत्रालय, मांबई.

2

िाज्य मांवत्रमांडळाच्या खातेिाटपाच्या अवधसूचना वनगणवमत किणे.

(022)22793655

3

सिणसाधािण कायालयीन कायणपध्दती.(कायालयीन िेळ, उपक्स्थती इ.)

4

शासकीय अवधकािी / कमणचािी याांचेसाठी सिणसाधािण सूचना.

5

शासकीय कायालयाांची िचना ि कायण यासांबध
ां ीचे वनिीक्षण इ.बाबी.

6

मांत्रालयातील िचना ि कायणपध्दती अवधकाऱयाांच्या बैठका आयोवित किणे.

7

िािकीय

पक्षाांकडू न

पकािण्यात

येणाऱया

बांदच्या

िेळी

शासकीय

कमणचाऱयाांच्या उपक्स्थतीबाबत कायणिाही.
8

मांत्रालयीन विभागातील थवकत सांदभण ि प्रकिणे याांिि सांवनयांत्रण ि मावसक
अहिाल तयाि किणे.

9

महािाष्र शासकीय कमणचाऱयाांच्या बदल्याांचे विवनयमन ि विलांबास प्रवतबांध
अवधवनयम, 2005 मधील विलांबास प्रवतबांध हा विषय ि तद्अनषांवगक बाबी.

10

विधानमांडळ प्रश्न इ. /विषय हाताळण्याबाबत मांत्रालयीन विभागाांना
अवधवनणणय दे णे.

11

विधानमांडळ सवचिालयाकडू न प्राप्त होणाऱया विधानमांडळ सदस्याांनी
दाखल केलेल्या विशेषावधकाि भांग सूचनाांिि मांत्रालयीन विभागाकडू न
किण्यात येणाऱया कायणिाहीचे सांवनयांत्रयण.

12

िाष्रपती िाििटीबाबतच्या अवधसूचना वनगणवमत किणे. तसेच या
कालािधीतील कायालयीन कामकािाबाबत सूचना वनगणवमत किणे.

कायासन 18 अ, विस्ताि
इमाित, 6 िा. मिला,

18 अ

1

विल्हा सांपकण मांत्री (पालक मांत्री) याांच्या वनयक्त्या.

2

िीस कलमी कायणक्रमातील कलम क्र.20 “िबाबदाि प्रशासन” या

मांत्रालय, मांबई.

कलमाििील कायणिाही, मांत्रालयीन विभागाकडू न मावहती वमळिून केंद्र

(022)22793655

शासनास पाठविणे.
3

कायाभ्यास अहिालाििील वशर्ािशीचे अनपालन.

4

केंद्र शासनाने आयोवित केलेल्या मख्य सवचि/सवचि(सेिा) याांच्या
पविषदे तील वशर्ािशीििील कायणिाही.

5

केंद्र शासनाच्या कार्वमक एिां प्रशासकीय सधाि मांत्रालयातर्े आयोवित ि.
ि

का.अवधकाऱयाांच्या

विविध

िाज्यातील

दौऱयासाठी

िाज्यातील

अवधकाऱयाांच्या वशर्ािशी ि असा दौिा महािाष्र असेल ति तद्सांबध
ां ी
व्यिस्था ि कायणक्रम आखणी.
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6

िाज्यातील तक्राि-वनिािण यांत्रणा/िनतेच्या तक्रािीचे वनिािण/विल्हा ि
तालका तक्राि वनिािण सवमत्याांििील अशासकीय सदस्याांची वनयक्ती.

कायासन 19, विस्ताि

19

7

सामान्य प्रशासन विभागातील वनयम पक्स्तका अद्ययाित किणे.

8

कायाभ्यास अहिालानसाि कमणचािीिद
ां ाची पनपणदस्थापना.

9

प्रशासकीय सधािणा सांबध
ां ीच्या इति सिण बाबी.

1

सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेििील सिण अवधकािी/कमणचािी

इमाित, 5 िा. मिला,

याांच्या आस्थापनाविषयक सिण बाबी.

मांत्रालय, मांबई.

2

(022)22881897
कायासन 19 अ, विस्ताि

विभागातील अवधकािी / कमणचािी याांना ओळखपत्र दे णे तसेच शासकीय
कामावनवमत्त खािगी व्यक्तींना तात्पिते मांत्रालय प्रिेशपत्र दे णे.

19 अ

1

इमाित, 5 िा. मिला,

सामान्य प्रशासन विभाग (ि.ि का.) सांबध
ां ीच्या सेिा/आस्थापनाविषयक
बाबींचे समन्ियन

मांत्रालय, मांबई.

2

(022)22025295

अिीम(घिबाांधणी, भविष्य वनिाह वनधी, स्कूटि/मोटाि, मोटाि सायकल,
सांगणक इ.) मांिूि किणे.

3

ठे ि सांलग्न विमा योिना.

4

विभागातील निीन पदे वनमाण किणे तसेच पदे पढे चालू ठे िणे/पदे
स्थायीकिणाचे प्रस्ताि सादि किणे.

5

विभागातील ि विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालये/विभाग प्रमखाचे
वित्तीय ि प्रशासकीय अवधकाि प्रदानाचे प्रस्ताि तपासून मान्यता देणे.

कायासन 20 अ, मख्य

20 अ

6

भविष्य वनिाह वनधीचे अांवतम प्रदानाबाबत कायणिाही किणे.

7

विभागाचा एकवत्रत िाहन आढािा.

1

िाज्यपालाांचे पवििाि प्रबांधक कायालय, िाज्यपालाांचे सवचि कायालय या

इमाित, 3 िा. मिला,

कायालयातील सांबवां धत सिण बाबी.

मांत्रालय, मांबई. (022)

2

22822153

वनिासी

आयक्त,

महािाष्र

सदन,

निी

वदल्ली

कायालयाच्या

आस्थापनाविषयक बाबी हाताळणे.
महािाष्र सदन,निी वदल्ली येथील शासकीय विश्रामगहातील बैठक कक्ष ि
कक्षबांधाचे आिक्षणाबाबत धोिण वनविती.
वनिासी आयक्त, महािाष्र सदन, निी वदल्ली याांचे कायालयाकडील
मांत्रालयातील प्रशासकीय विभागाशी सांबवां धत पत्रव्यिहाि ि नस्ती सांबवां धत
विभागास पाठविणे.

कायासन 21, मख्य

21

1

मांत्री आस्थापनेििील अवधकािी/कमणचािी याांच्या आस्थापनाविषयक सिण

इमाित, 2 िा. मिला,

बाबी,उदा.नेमणका,प्रवतवनयक्तीच्या

मांत्रालय, मांबई.

ििा,िेतनवनिती,सेिावनित्ती,ििा िोखीकिण प्रत्याितणन इ बाबी

(022)22793347

2

मांत्री

आस्थापनेिि

अटी

िमादाि/चोपदाि

ि

शती

पदािि

याांची

पदोन्नती

वनविती

दे ण्यासाठी

मांत्रालयातील गट ड सांिगातील कमणचा-याांची सामाईक ज्येष्ठतासूची तयाि
किणे
3

मांत्री आस्थापनेिि िमादाि /चोपदाि पदािि पदोन्नती/ वनयक्ती

4

मांत्रालयीन दू िध्िनी केंद्रातील दू िध्िनी चालाकाांची आस्थापना विषयक
कामे

5

कायासन-२१च्या आस्थापनेििील ििा िाखीि वशपाई ,िाहन
चालक

ि

हमाल

याांच्या

आस्थापनाविषयक

बाबी

िेतनवनविती,सेिावनित्ती इ.सिण बाबी
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उदा

ििा

कायासन 21, मख्य

21 अ

6

मांवत्रमांडळ स्थापनेनांति कमणचा-याांची पदवनर्वमती

7

मांत्री महोदयाांच्या विरुध्द प्राप्त झालेली भ्रष्टाचािाची प्रकिणे /तक्रािी

1

मांत्री महोदयाांच्या दालनातील र्र्वनचि ि गह व्यिस्थाविषयक (House

इमाित, 2 िा. मिला,

Keeping) बाबी.

मांत्रालय, मांबई.

2

(022)22793347

नागपूि

अवधिेशनाच्या

कालािधीत

मांबईहू न

नागपूि

येथे

टपाल

पाठविण्याची व्यिस्था तसेच नागपूिहू न पित आलेले टपाल सिण सांबवां धत
विभागाांना वितिीत किणे इ.कामे.
3

मांत्रालयाच्या इमाितीमधील 7 व्या ि 6 व्या मिल्याििील सवमती कक्ष ि
सवमती सभागह याांचे शासकीय बैठकाांसाठी आिक्षण.

4

मांत्री आस्थापनेििील चोपदाि ि अवधकािी/कमणचािी ि सा.प्र.वि.काया.21
(आस्था) च्या आस्थापनेििील अवधकािी/कमणचािी याांची िैद्यकीय खचाच्या
पूतणता, भविष्य वनिाह वनधी/गट विमा योिना इत्यादीची प्रकिणे.

5

सामान्य प्रशासन विभाग, काया-21 च्या भाांडाि गहाचे सिण कामकाि ि
भाांडाि वलवपकाच्या कामािि वनयांत्रण

6

मांत्री आस्थापनेििील िाहनचालक, चतथणश्रेणी कमणचािी याांना गणिेश,
छत्र्या , गिम कपडा इ.पिविणे.

7

मांवत्रमांडळाचा पदािधी सांपल्यानांति/मांत्री महोदयाांच्या िािीनाम्यानांति
त्याांची कायालये ताब्यात घेणे.

8

मा.मांत्री/िािमांत्री याांच्या कायालयातील अवधकािी/कमणचाऱयाांना ि मांत्री
महोदयाांना ओळखपत्रे देणे.

9

न्यायालयीन बाबी/लोकआयक्त ि उप लोक आयक्त, केंद्र सकिा अन्य
िाज्य शासनाच्या सांबध
ां ातील प्रकिणे.

10

मांवत्रमांडळास सादि होणाऱया मख्य धोिणात्मक बाबी सांबध
ां ातील प्रकिणे

11

मावहतीचा अवधकाि सांबध
ां ातील प्रकिणे.

12

मा.मांत्री महोदय ि त्याांच्या कायालयातील अवधकािी/कमणचािी याांच्याशी
सांबवां धत पिदे श दौिाविषयक बाबी.

कायासन 21, मख्य

21 िोख

13

वनविदा मागविणे/उघडणे.

1

अथणसांकल्प ि त्या अनषांगीक इति कामे.

इमाित, 2 िा. मिला,

अ) लेखाशीषण - 2013- मांत्री पविषद

मांत्रालय, मांबई.

ब) लेखाशीषण - 20520034- सेक्रेटविएट सिणसाधािण सेिा (3) मांत्र्याांचा

(022)22793896 /

स्िीय कमणचािी िगण

22794011

क) लेखाशीषण - 20520099 -सेक्रेटविएट सिणसाधािण सेिा, स्ितांत्र शाखा.
2

मा.मांत्री महोदयाांच्या आस्थापनेििील तसेच काया.21 च्या आस्थापनेििील
सिण अवधकािी/कमणचािी याांचे िेतन ि प्रिास भत्ता दे यके प्रदान किणे.

3

मा. मख्यमांत्री महोदय / मा. उपमख्यमांत्री महोदय / मा.मांत्री महोदयाांच्या
कायालयीन / वनिासी

दिध्िनी दे यके ि

त्याांच्या खािगी सवचिाांची

भ्रमणध्िनी दे यके अदा किणे.
4

मा. मख्यमांत्री महोदय ि

मा. उपमख्यमांत्री महोदय याांच्या कायालय/

वनिासस्थानातील र्र्वनचि चे दे यके प्रदान किणे, मा. मख्यमांत्री महोदय ि
मा. उपमख्यमांत्री महोदय /मा. मांत्री महोदय याांचे कायालयाांकिीता सर्व्व्हस
पोस्टे ि स्टॅ म्प्स पिविणे, दू िध्िनी यांत्रणा बसविण्याबाबतचा खचण,
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दालनाच्या नूतनीकिणाििील खचण ि इति आकक्स्मक कायालयीन खचाची
दे यके प्रदान किणे.
5

मा.मांत्री आस्थापनेििील तसेच काया.21 च्या आस्थापनेििील सिण
अवधकािी/कमणचािी याांची सेिापस्तके अद्ययाित किणे

6

मा. मख्यमांत्री ि मा. उपमख्यमांत्री महोदय याांच्या कायालय/ वनिासस्थानी
र्र्वनचि ि गालीचे पूिविणे. मा. मांत्री महोदय कायालयातील झेिॉक्स
मशीन, र्ॅक्स मशीन इ.ििील खचण, उपहािगह/लेखन सामिी, ित्तपत्राांची
दे यके, कायालयाांकिीता सर्व्व्हस पोस्टे ि स्टॅ म्प्स पिविणे, दू िध्िनी यांत्रणा
बसविण्याबाबतचा खचण, दालनाच्या नूतनीकिणाििील खचण ि इति
आकक्स्मक कायालयीन खचाची दे यके प्रदान किणे.

7

मा.मांत्री महोदयाांकडील चतणथ श्रेणी

कमणचा-याांचा भविष्य वनिाह वनधी

लेखा ठे िणे.
8

मा. मख्यमांत्र्याच्या

कायालयातील आवतथ्य भत्ता सांबधीची दे यके अदा

किणे.
9

मा. मख्यमांत्री महोदय ि मा. उपमख्यमांत्री महोदय याांचे कायालयाकिीता
आिश्यक सांगणक पूिक सामिी ची दे यके प्रदान किणे.

कायासन 22, विस्ताि

22

इमाित, 6 िा. मिला,

1

मांत्री कायालय ि मांत्रालयीन विभागाांसाठी िागेचे िाटप.

2

मांत्रालय ि निीन प्रशासन भिनातील तसेच बहन्मांबईतील शासकीय

मांत्रालय, मांबई.

कायालयीन इमाितीमधील ि त्याांच्या आिािातील िागाांचे वनयोिन ि

(022)22793655

िाटप
3

शासकीय िागेच्या भाडयाचे दि ठिविणे.

4

मांत्री महोदयाांना कायालयात, शासकीय वनिासस्थानी ि मतदाि सांघात
दू िध्िनी देणे.

5

मख्यमांत्री, उप मख्यमांत्री याांचे सवचि, सह सवचि, उप सवचि, खािगी
सवचि याांना ि मांत्री ि िाज्यमांत्री महोदय याांच्या सवचिाांना वनिासस्थानी
दिध्िनी देणे.

6

नागपूि

येथील

विधानमांडळाच्या

वहिाळी

अवधिेशनात

मख्यमांत्री,

उपमख्यमांत्री, िाज्यमांत्री ि मांत्रालयीन विभाग याांना दिध्िनी उपलब्ध करुन
दे णे.

कायासन 23 , न.प्र.भ. 19

23

7

मांत्रालय EPABX बोडाििील विस्ताि दू िध्िनीचे िाटप.

8

दू िध्िनीच्या सांदभात धोिणात्मक वनणणय घेणे.

9

मांत्रालयातील गॅिेिचे िाटप

10

व्यािसावयकाांकविता व्यापािी तत्िािि अवनिासी गाळयाचे िाटप

1

मांबई िमीन अवधिहण अवधवनयम, 1948 नसाि बह्नमांबईतील अवधिवहत

िा मिला, मांबई.

केलेल्या वनिासी ि अवनिासी िागेबाबतची प्रकिणे.

(022) 22022158
कायासन 23-अ, विस्ताि

23 अ

1

इमाित, 6 िा. मिला,
मांत्रालय, मांबई.
(022)22881968

िाज्यमांत्री

मांडळातील

मा.मांत्री/मा.िाज्यमांत्री

महोदयाांना

शासकीय

बांगले/वनिासस्थानाचे िाटप किणे.
2

बहन्मांबईतील कायालयात न्यायालय ि महानगिदांडावधकािी/शहि ि
वदिाणी कायणित, न्यायाधीश ि अन्य न्यायालयातील न्यायाधीश/न्यावयक
अवधकािी याांना शासकीय वनिासस्थानाचे िाटप किणे.
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3

बहन्मांबईतील कायालयात कायणित, भाितीय प्रशासन सेित
े ील िविष्ठ
अवधकाऱयाांना शासकीय वनिासस्थानाचे िाटप किणे.

4

बहन्मांबईतील कायालयात कायणित, भाितीय पोलीस सेित
े ील िविष्ठ
अवधकाऱयाांना शासकीय वनिासस्थानाचे िाटप किणे.

5

बहन्मांबईतील कायालयात कायणित, भाितीय िन सेित
े ील िविष्ठ
अवधकाऱयाांना शासकीय वनिासस्थान िाटप किणे.

6

बहन्मांबईतील कायालयात कायणित, िाज्य प्रशासकीय सेित
े ील गट-अ,
गट-ब,गट-क ि गट-ड मधील कमणचाऱयाांना/अवधकाऱयाांना शासकीय
वनिासस्थानाचे िाटप किणे.

7

शासकीय वनिासस्थानात िास्तव्य किण्यात मदतिाढ दे ण्यासांबध
ां ीची
प्रकिणे.

8

शासकीय वनिासस्थासांबध
ां ात भाडे आकािणी किण्याबाबतची प्रकिणे

9

स्िाधीन सदवनकाांबाबतची प्रकिणे.

1

सामान्य प्रशासन विभागाचे गह व्यिस्थापन

इमाित, 6 िा. मिला,

2

सामान्य प्रशासन विभागातील दिध्िनी /मोबाईल सांबध
ां ीच्या सिण बाबी

मांत्रालय, मांबई.

3

सामान्य प्रशासन विभाग(खद्द) ला िाटप किण्यात आलेल्या िागेमध्ये

कायासन 24, विस्ताि

24

(022)22885228

अवधकािी/कमणचािी याांच्या आसन व्यिस्थेच्यादृष्टीने िागा िाटप किणे.
4

शासकीय िाहने ि त्याांचे िाहनचालक.

5

सामान्य प्रशासन विभाग (खद्द) मधील चतथणश्रेणी कमणचाऱयाांना ि
िाहनचालकाांना गणिेश उपलब्ध करुन देणे.

6

सामान्य प्रशासन विभागाचे िांथालय

7

लेखनसामिीचा पििठा किणे.

8

सामान्य प्रशासन विभाग (खद्द) मधील अवधकाऱयाांना ित्तपत्रे, वनयतकावलके
ि प्रकाशने पिविण्याबाबत.

9

सामान्य प्रशासन विभागातील विविध अवधकािी/कायासने याांनी शासकीय
कामकािासांबध
ां ातील केलेल्या खचाची खालील दे यके अदा किणे.
अ) शासकीय पवििहन सेिच
े ी दे यके.
ब) दू िध्िनी देयके प्राप्त करुन घेणे ि कायासन 26 ला उपलब्ध करुन देणे.
क) मांत्रालय उपहािगहाांची देयके.
ड) इांधनाििील देयके.
इ) भविष्य वनिाह वनधी खातेपत्राकासाठी पूिम
ण वद्रत कागदाच्या खिे दीििील
दे यके.
ई) हमालीििील देयके
र्) वकिकोळ खचाची प्रवतपूती.
य) टॅ क्सी प्रिास खचाची प्रवतपूती.
ि) मख्य सवचिाांच्या अवतथ्य भत्त्यामधून होणाऱया खचाची दे यके.

10

विभागातील गट-ब, गट-क ि गट-ड मधील कमणचाऱयाांना कायालयीन
िेळेनांति थाांबल्याबद्दल चहा ि र्िाळासाठी अवतकावलक भत्ता मांिूि किणे.

11

विभागात कायणित असलेल्या यांत्र सामिीचा दरुस्ती ि देखभाल, दिकिाि
विषयक बाबी हाताळणे.

12

शासकीय िाहन अनज्ञेय असलेल्या शासकीय अवधकाऱयाांना शासकीय
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िाहनाऐििी खािगी िाहन िापिल्याबद्दल होणाऱया खचाची प्रवतपती
किणे.
कायासन 25, मख्य

25

13

निीन र्र्वनचि बनिून घेणे, िन्या र्र्वनचिची दरुस्ती करुन घेणे.

1

अथणसांकल्पीय अांदाि (सधािीत अथणसक
ां ल्पासह) ि त्या अनषांवगक इति सिण

इमाित, 3 िा. मिला,

बाबी ि समन्िय

मांत्रालय, मांबई. (022)

2

खचणमेळ / मा.मख्यमांत्र्याांचा धमणदाय वनधी स्िेच्छावनधी/केंद्रीय ि िाज्यीय
महसलातून िािकीय वनित्ती िेतन (विधानसभा ि विधान पविषद

22025932

वनित्तीिेतन, मािी सैवनक, स्िातांत्र्य सैवनक यासािखी वनित्ती िेतने
िगळू न)
3

कोल्हापूिचे सिां िामी, िहागीिदाि आवण त्यासांदभातील इति बाबी.

4

शासकीय कमणचािी इत्यासदना किे र्क्त वनधीची उपलब्धता ि सामान्य
प्रशासन विभागाच्या सांबवां धत कायासनाकडे िाटप

5

वनयांत्रक अवधकाऱयाांनी किाियाच्या खचण मेळाबाबत समन्िय

6

मख्यमांत्री सहायता वनधी-व्यिस्थापन सवमतीची पनिण चना.

7

कायणक्रम अांदािपत्रक तयाि किणे.

8

लोकलेखा सवमती सांबध
ां ीचे कामकाि

9

प्रलांवबत वनिीक्षण अहिाल/पविच्छे द

10

विवनयोिन लेखे अहिाल.

11

नागिी अहिाल

12

महसूली िमा अहिाल.

13

िाज्य पनिणचना अवधवनयम, 1956 ि मांबई पनिणचना अवधवनयम,1960
अनसाि मालमत्ता ि दावयत्िे (Assets and Liablities)याांची विभागणी

कायासन 26, मख्य

26

14

अथणसांकल्प

15

लाल बहादू ि शास्त्री स्मािक विश्वस्त सवमती.

16

वित्तमांत्र्याांचे अवभभाषण.

17

विभागातील वनयांत्रक अवधकाऱयाांची यादी तयाि किणे ि अद्ययाित ठे िणे.

1

सामान्य प्रशासन विभागातील अवधकािी/कमणचािी याांची िेतने दे यके

इमाित, 3 िा. मिला,

आहिण ि सांवितिण

मांत्रालय, मांबई. (022)

2

दे यकाांच्या अनषांगाने आिश्यक ती वहशेबाांची िविस्टसण ठे िणे.

22825266

3

सामान्य प्रशासन विभागाचा अथणसक
ां ल्प अांदािपत्रक ि सधािीत अांदाि
तयाि किणे.

कायासन 27, विस्ताि

27

4

सेिापस्तके अद्ययाित ठे िणे.

5

खचाचा ताळमेळ घालणे.

6

विवनयोिन लेख्याबाबतची मावहती तयाि किणे.

7

सामान्य प्रशासन विभाग खद्दच्या लेखापविक्षणाच्या समन्ियाचे कामकाि

8

चतथणश्रण
े ी कमणचाऱयाांच्या भविष्य वनिाह वनधीचे लेखे ठे िणे.

9

विभागातील दू िध्िनी दे यके

1

सामान्य प्रशासन विभागात आलेले टपाल स्िीकािणे आवण पाठविणे तसेच

इमाित, 7 िा. मिला,

नस्त्या स्िीकािणे ि पाठविणे.

मांत्रालय, मांबई.

2

फ्रँसकग मशीन ि वतकीटाचा वहशोब ठे िणे.

(022)22793338

3

गोपनीय टपालाचे िाटप किणे तसेच बाहे ि पाठविण्यात येणािे गोपनीय
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टपाल सीलबांद करुन वनगणवमत किणे.
4

सामान्य प्रशासन विभाग (खद्द) तील नस्त्याांची नोंदणी करुन अवभलेख
कक्षात पाठविणे.

5

गट-ड च्या कमणचाऱयाांना पदस्थापना देणे, त्याांच्या नैवमत्तीक ि िैकक्ल्पक
ििेचा वहशेब ठे िणे.

6

कायासनाकडू न अवभलेख कक्षाकडे पाठविण्यासाठी नस्त्या क्स्िकारुन ते
अवभलेख कक्षाकडे पाठविणे.

कायासन 28, न.प्र.भ. 6 िा

28

1

मािी सैवनक कल्याण योिना

मिला, मांबई.

2

सैवनक कल्याण कायालयाच्या आस्थापना/अथणसक
ां ल्पीय बाबी.

(022) 22850410

3

सैवनकी सेिापूिण वशक्षण सांस्था,औिां गाबाद.

4

मािी सैवनकाांचे कल्याण ि पनिणसनासांबध
ां ीच्या सिण बाबी.

5

मािी सैवनकाांसाठी शासनाने ठे िलेल्या 15 टक्के आिक्षणासांबध
ां ीची
धोिणात्मक बाबी िगळू न इति बाबी.

कायासन 28 अ, विस्ताि

28 अ

1

विमानचालन सांचालनालय-

29

1

सािणिवनक,िैकक्ल्पक,स्थावनक सट्टया तसेच विशेष नैवमत्तीक ििा, बदली

इमाित, 7 िा. मिला,
मांत्रालय, मांबई. (022)
22794179
कायासन 29, न.प्र.भ. 19
िा मिला, मांबई.32
(022) 22881892

ििा िाहीि किणे ि तद्सांबध
ां ीचे धोिण.
2

निीन टपाल कायालय उघडणे ि पोस्टल ॲडव्हायझिी कवमटी आवण
टपाल कायालयाबाबतच्या तक्रािी, निीन एक्सचेंि सरु किणे ि
त्यासांबध
ां ातील सेिा/सविधाांबाबतच्या तक्रािी.

3

मांत्रालयामध्ये महनीय व्यक्तीची ियांती/पण्यवतथी साििी किणे.

4

वनकडीची िाहन व्यिस्था ि त्या अनषांगाने उद्भिणािी प्रकिणे

5

पतळे उभािण्याबाबतचे धोिण

6

स्मती वप्रत्यथण टपाल वतकीट काढणे.

7

चतथणश्रण
े ी/िाहनचालक याांना गणिेश ि धलाई भत्ता दे ण्याचे धोिण

8

विमान प्रिास सिलती ि विदे श दे णग्या (विवनयम) अवधवनयम, 1976
अांतगणत बाबी.

9

िाज्यपालाांची पविषद

10

केंद्रीय

वनिाचन

आयोग

याांच्याकडू न

वनिडणकाांबाबतच्या

आचािसांवहतेसांदभातील प्राप्त सूचनाांििील कायणिाही.
11

दसिा ि चौथा शवनिाि, िवििाि आवण सट्टीच्या वदिशी मा.मख्यमांत्र्याांच्या
कायालयात ि वनिासस्थानी आकक्स्मक काम किण्यासाठी तयाि
किाियाचे

पथक

विधानभिनातील

तसेच

विधानमांडळाच्या

मा.मख्यमांत्र्याांच्या

अवधिेशनाच्या

कायालयात

काम

वदिशी

किण्यासाठी

उच्चश्रेणी लघलेखकाांची सेिा उपलब्ध किणेबाबत.
12

िार्वषक प्रशासन अहिाल

13

गािाांची,शहिाांची,विल्हयाांची ि व्यक्तीची नािे बदलणे/िे ल्िे ििील ि
त्याखालील पूल याांना नाि दे णे ि बदलणे.

14

शासकीय कायालयात प्रदर्वशत किाियाची िाष्र परुषाांची छायावचत्रे
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कायासन 29 अ, न.प्र.भ.

29 अ

15

सांस्थाांना सहायक अनदान(सवचिालय विमखाना इ.)

16

विविध विभागातील शासकीय सवमत्या-सिणसाधािण धोिण.

17

पविम क्षेत्रीय पविषद.

18

वशि सेल ि नेहरु शताब्दी कक्षाचे उिणिीत काम.

1

12 िा मिला, मांबई.32

िाष्रपती/पांतप्रधान/मख्यमांत्री/मख्य सवचि/इति सांकीणण याांचेकडू न येणािे
सांदभण.

(022) 22883286

2

मख्य सवचिाांच्या कायालयातून येणािी सांकीणण पत्रे.

3

खासदाि/आमदाि इ.ची सांकीणण पत्रे.

4

केंद्र सिकाि तसेच इति िाज्य सिकाि ि इति विभागाांची वनगणवमत केलेली
पविपत्रके/आदे श/सूचना िगैिे.

5

न्यायालयीन नोटीस/समन्स/यावचका

6

चौकशी आयोग (Commission of Enquiry).

7

सा.प्र.वि.तील

अन्य

कायासनाांना

वििवक्षतपणे

नेमून

वदलेल्या

सांबवां धत

असलेले

विषयाांव्यवतिीक्त अन्य सांकीणण विषयाबाबतचे सांदभण
8

एकापेक्षा

अवधक

मांत्रालयीन

विभागाांशी

विधानमांडळासांबध
ां ीचे कामकाि.
9

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दोन सकिा दोन पेक्षा िास्त कायासनाांशी
सांबवां धत असलेल्या बाबींचे समन्िय.

10

उप िािधानीचा दिा दे ण्यासांबध
ां ीच्या बाबी.

11

सहकाि ि िस्त्रोद्योग विभाग, पाटबांधािे विभाग, नगि विकास ि सािणिवनक
बाांधकाम सभागहाच्या सांयक्त सवमत्या स्थापन किणे, समन्िय.

12

यिोवपयन स्मशान भूमी सांबध
ां ीचे व्यिहाि ि धमण खात्यासांबध
ां ीचे व्यिहाि.

13

महािाष्र गौिि पिस्काि.

14

सांस्थाांची काळी यादी तयाि किणे/ितणमान पत्राांची कात्रणे.

15

आांतििाज्य पविषदा, बैठका, कायणित्ताचा पाठपिािा (सिकािी आयोगाशी
सांबवां धत)

16

भाितित्न डॉ.बाबासाहे ब आांबड
े कि याांच्या िन्मशताब्दी वनवमत्त गवठत
किण्यातआलेल्या सवमतीचे कामकाि.

17

महात्मा ज्योतीिाि र्ले याांच्या 100 व्या पण्यवतथीवनवमत्त गवठत किण्यात
आलेल्या सवमतीचे कामकाि (अ.क्र.17 ि 18 येथील सवमत्या समाप्त
झाल्यानांति सवमत्याांशी शासनास वशर्ािस केलेल्या महत्िपूणण प्रकल्प
योिना कायाक्न्ित किण्याबाबत विविध स्तिाांिि पाठपिािा किण्यासाठी
गवठत केलेल्या “प्रकल्प सवमतीचे” कामकाि)

कायासन 30, मख्य

30

1

इमाित, 3 िा. मिला,

भािताचे िाष्रपती, उप िाष्रपती ि पांतप्रधान तसेच पििाष्रीय उच्चस्तिीय
वशष्टमांडळाांच्या महािाष्र भेटीबाबतची प्रकिणे.

मांत्रालय, मांबई. (022)

2

मा.िाज्यपाल महोदयाांचा शपथविधी.

22025101

3

िाष्रपती िाििट लागू झाल्यानांतिची कायणिाही ि िाज्य मांत्रीमांडळ
शपथविधी .

4

मांबईक्स्थत

िावणज्यदूतािास,

महािावणज्यदू तािास,

मानद

िावणज्यदू तािास ि केंद्रीय पििाष्र व्यिहाि मांत्रालय, भाित सिकाि याांनी
वनदे वशत केलेल्या आांतििाष्रीय सांस्थाांची कायालये याांचेशी सांबवां धत सिण
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व्यिहाि.
5

ध्ििािोहण.

6

िािमद्रा, ध्िि सांवहता, भाितीय शब्दाांचा िापि.

7

अिक्रम सूची.

8

िाज्य मांत्रीमांडळ सदस्याांची ज्येष्ठता सूची.

9

शासकीय इतमामाने अांत्यसांस्काि.

10

िािवशष्टाचाि सांवहता (Protocol Manual)

1

भाितीय अवतमहत्त्िाच्या आवण िाज्य अवतथीच्या भेटी.

इमाित, 3 िा. मिला,

2

महािाष्र िाज्य अवतथी वनयम 2004

मांत्रालय, मांबई. (022)

3

िाज्य अवतथी गहे-आस्थापना ि इति बाबी.

22023361

4

डी.व्ही.गाडया.

5

पद्म पिस्काि/िीिनिक्षा पदक/कबीि पिस्काि/भाितित्न पिस्काि.

6

अवत महत्त्िाच्या/महत्त्िाच्या ि िाज्य अवतथीच्या भेटी सांदभातील ि स्िातां त्र्य

कायासन 31, मख्य

31

वदन, महािाष्र वदन आवण शपथविधी समािांभ इ.शासकीय समािां भाांच्या
दे यकाांसांबध
ां ीची कायणिाही.
(अ) पवििहन (ब)भोिन/वनिास (क) किमणूक ि इति सांकीणण.
7

शासकीय पवििहन सेिस
े ांबध
ां ीच्या सिण बाबी.

8

सिदाि पटे ल िाष्रीय एकता पिस्काि

9

महात्मा गाांधी शाांतता पिस्कािासाठी महािाष्रातील विविध क्षेत्रातील
नामिांत

व्यक्तीची/सांस्थाांची

वशर्ािस

केंद्र

शासनाकडे

किणे

ि

त्यासांबध
ां ीच्या अनषांवगक बाबी.
कायासन 33,

विस्ताि

33

1

खालील वनिडणकाांचे सांचालन.

इमाित, 6 िा. मिला,

अ)विधानमांडळाच्या

मांत्रालय, मांबई. (022)

वनिडणकाांचे ि वद्विार्वषक वनिडणूकाांचे सांचालन

22025059, 22793925,

ब) लोकसभा/िाज्यसभा वनिडणकाांच/े पोट वनिडणकाांचे सांचालन.

22856665, 22040438,

क) िाष्रपती/उप िाष्रपती पदाच्या वनिडणकाांचे सांचालन.

22856662, 22856665

2

विधानसभा/विधान

पविषदे च्या

वनिडणकाांच/े पोट

िाज्यातील सिण विधानसभा/विधान पविषद मतदाि सांघासाठी मतदाि
यादयाांचे दि दोन िषानी विस्तािपूिक
ण पनविक्षण (Intensive Revision)
किणे तसेच प्रत्येक िषी सांवक्षप्त पनविक्षण. (Summary Revision) किणे.

कायासन 34,

विस्ताि

34

3

मतदाि सांघाचे पविसीमन (वडवलवमटे शन ऑर् वद कॉक्न्स्टटयएन्सीि)

4

ििील वनिडणकाांबाबतची इति सिण प्रकिणे (उदा.वनिडणूक यावचका इ.)

5

मतदािाांसाठी छायावचत्र ओळखपत्र तयाि करुन त्याचे वितिण किणे.

1

मावहती ि िनसांपकण, प्रवसध्दी, िामीण ध्िनीक्षेपण, ितणमानपत्रे, पस्तके,

इमाित, 6 िा. मिला,

वर्ल्म,वसनेमा र्ोटोिार्ीक वर्ल्म, भाितीय वचत्रपट वनर्वमती ि वितिण,

मांत्रालय, मांबई. (022)

शैक्षवणक ि विज्ञानविषयक वचत्रपटाांचे प्रदशणन ि उपयोग याांच्याशी सांबध
ां ीत

22881893

बाबींििीलसिणसाधािण वनयांत्रण, धोिण ि समन्िय.
2

“इन्सेंट”योिनेंतगणत लघशक्ती प्रक्षेपण केंद्राशी सांबध
ां ीत सिण विषय ि
दू िदशणन सांच बनविण्यासांबध
ां ीच्या बाबी.

कायासन 34,

विस्ताि

34 अ

महासांचालक, मावहती ि िनसांपकण महासांचनालय ि सांचालक, िामीण

इमाित, 6 िा. मिला,

ध्िनीक्षेपण सांचालनालय आवण अवधपिीक्षक, पस्तके ि प्रकाशने या

मांत्रालय, मांबई. (022)

कायालयातील
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अवधकािी/कमणचािी

याांच्या

आस्थापना
25

विषयक

22794008

उदा.िािपवत्रत/अिािपवत्रत कमणचाऱयाांचे सेिाप्रिेश वनयम, ज्येष्ठता सूची,
विभागीय

चौकशी,

न्यायालयीन

प्रकिणे,

गोपनीय

अहिाल

ि

अथणसांकल्पविषयक बाबी.
कायासन 29 अ, न.प्र.भ.

36

1

12 िा मिला, मांबई.

महािाष्र-कनाटक सीमा प्रश्नाबाबत महािाष्र शासनाने

मा.सिोच्च

न्यायालयात दाखल केलेल्या दािा क्र.4/2004 चे कामकाि.

(022) 22883286

2

महािाष्र-कनाटक िादिस्त सीमा प्रश्न आांदोलनात हतात्मा झालेल्याांच्या
एका ििळच्या नातेिाईकास स्िातांत्र्य सैवनकाांप्रमाणे मावसक वनित्तीिेतन.

कायासन 37, मख्य

3

महािाष्र-कनाटक िादिस्त सीमा भागातील िनतेच्या मागण्या.

37

1

िाज्य वनिडणूक आयोगाचे आस्थापना विषयक कामकाि.

38

1

महािाष्र

इमाित, 3 िा. मिला,
मांत्रालय, मांबई. (022)
22028707
कायासन 37, मख्य

प्रशासकीय

न्यायावधकिण

आस्थापनाविषयक

बाबी

इमाित, 3 िा. मिला,

(वद.31.10.1998 च्या अवधसूचनेन्िये न्यायावधकिणाचे अध्यक्ष याांना

मांत्रालय, मांबई. (022)

असणाऱया अवधकािाांतगणत बाबी िगळू न)

22028707
कायासन 39,

विस्ताि

39

1

इमाित, 7 िा. मिला,

मावहती तांत्रज्ञान सांचालनालय/विज्ञान तांत्रज्ञान कक्ष ि कायाभ्यास पथक
याांची आस्थापनाविषयक प्रकिणे.

मांत्रालय, मांबई. (022)

2

शासकीय कामकािात आधवनक यांत्राचा िापि (सांगणक, र्ॅक्स मशीन)

22817993, 22024177,

3

र्ॅक्स ि त्यासांबध
ां ातील सिण धोिणात्मक बाबी.

22817992

4

एन.आय.सी.ि महािाष्र िाज्य याांच्यामध्ये झालेला किाि ि त्यासांबध
ां ीच्या
सिण बाबी.

5

विज्ञान तांत्रज्ञान सांबध
ां ीच्या बाबी.

6

शासकीय कायालयाांच्या/विभागाांचा कायाभ्यास किणे ि अहिाल सादि
किणे.

कायासन स्िा.सै.कक्ष 1,2

स्िातांत्र्य

ि 3, न.प्र.भ. 19 िा

सैवनक

स्िातांत्र्य सैवनक वनित्तीिेतन मांिूि किणे आवण स्िातांत्र्य सैवनकाांविषयी सिण

कक्ष 1,2

अनषांगीक बाबी (सन्मानपत्र दे णे, आिोग्यविषयक कामकाि, प्रिास

मिला, मांबई.
(022) 22881892

1

ि3

दे शाच्या स्िातांत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या व्यक्तींना, िािकीय कैदी याांना

सिलत, अांत्यविधी खचण, मलींच्या वििाहासाठी अनदान इ.)
2

स्िातांत्र्य सैवनक ि त्याांचे नामवनदे वशत पाल्य याांना दे ण्यात आलेल्या
नोकिीविषयक सितलीबाबत धोिणाची अांमलबिािणी किणे.

3

हतात्मा स्मािके पवििक्षण ि वनगा.

4

स्िातांत्र्य सैवनक वनित्तीिेतन आवण हतात्मा स्मािके पवििक्षण ि वनगा
यासाठी अथणसक
ां ल्पात आर्वथक तितूद किणे.

5

केंद्र शासनाच्या स्िातांत्र्य सैवनक सम्मानवनित्तीिेतन ि अिलांवबत वनित्ती
िेतनासाठी प्राप्त प्रस्तािाची पडताळणी करुन केंद्र शासनाकडे वशर्ािस
किणे.

कायासन सा.वि.स. कक्ष,
न.प्र.भ. 6 िा मिला, मांबई.

सा.वि.स
. कक्ष

1

प्रकल्प एकसांघ, सामाविक न्याय वनदे शाांक, सामाविक न्याय अहिाल,
सामाविक

उत्तिदावयत्ि

अवधवनयम,

सामाविक

लेखा

पिीक्षण

वनयांत्रण,निीन योिना ि सांकल्पनाांचा समन्िय, सामाविक विकास
क्षेत्रातील योिना ि कायणक्रम याांचे सांवनयांत्रण.
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कायासन विशेष प्रकल्प

विशेष

कक्ष ,

प्रकल्प

विस्ताि इमाित, 6

िा. मिला, मांत्रालय,

1

मांबई विकास ि सिणण वत्रकोण प्रकल्प, पब्लीक प्रायव्हे ट पाटण निवशप.

1

िाज्यसेित
े ील

कक्ष

मांबई.
कायासन सादिकता

सादिक

अवधकािी-2, विस्ताि

ता

सांचालक, सांचालक,अधीक्षक अवभयांता, मख्य अवभयांता, उपसवचि /

इमाित, 7 िा. मिला,

अवधका

सहसवचि, विभाग प्रमख सकिा या सांिगातील समकक्ष सकिा िविष्ठ

िी-2

असलेल्या इति सांिगातील अवधकाऱयाांविरुध्दची विभागीय चौकशीची

मांत्रालय, मांबई.
(022) 22049543

प्रकिणे

अवतविक्त

विल्हावधकािी,

सहसांचालक,

अवतविक्त

( अवखल भाितीय सेित
े ील अवधकाऱयाांव्यवतविक्त)

कायासन मांत्रालय

मांत्रालय

1

मांत्रालयीन लोकशाही वदन कायणक्रम

लोकशाही वदन कक्ष,

लोकशा

2

विल्हा, विभागीय ि मांत्रालय लोकशाही वदन कायणक्रमाची अांमलबिािणी

विस्ताि इमाित, 6 िा.

ही वदन

मिला, मांत्रालय, मांबई.

कक्ष

किणेबाबत.
3

(022) 22793826

महािाष्र लोकसेिा हक्क अवधवनयम, 2015 ची अांमलबिािणी ि िाज्यसेिा
हक्क आयोगाचे काम

कायासन सीपीटीपी ,

सीपीटी

1

एकवत्रत पवििीक्षधीन प्रवशक्षण धोिणात्मक बाबी.

विस्ताि इमाित, 7 िा.

पी

2

िाज्यसेिा पिीक्षेत ि पयायाने एकवत्रत पिीविक्षाधीन प्रवशक्षणाांतगणत निीन

मिला, मांत्रालय, मांबई.

सांिगाचा समािेश किणे

(022) 22794216

3

िाज्यसेिा पिीक्षेसाठी सिण सांिगांचे एकवत्रत मागणीपत्र महािाष्र लोकसेिा
आयोगास पाठविणे.

4

निीन तकडी सरु किण्याची तािीख वनवित किणे.

5

प्रवशक्षणास रुिू होण्यासाठी मदतिाढ दे ण्याचे वनकष वनवित किणे.

6

आयोगाकडू न आिश्यक ती मावहती घेऊन वशर्ािसप्राप्त उमेदिािाांशी
सांपकण साधणे.

7

चावित्र्य

पडताळणीसाठी/

िैद्यकीय

तपासणी/

इत्यादी

अनषांवगक

तपासण्यासाठी गट-अ ि ब च्या वशर्ािसप्राप्त उमेदिािाांचा एकवत्रत
प्रस्ताि पाठविणे.
कायासन सीपीटीपी-अ ,

सीपीटी

विस्ताि इमाित, 7 िा.

पी- अ

8

अन्य दोन कायासनाांकडे वििवक्षतपणे न नेमलेले कामकाि.

1

गट- अ च्या पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांच्या पविविक्षाधीन वनयक्तीसाठी
आिश्यक असलेल्या बाबी िसे, चावित्र्य पडताळणी, िात प्रमाणपत्र

मिला, मांत्रालय, मांबई.
(022) 22794216

पडताळणी इत्यादी बाबी पूणण किणे.
2

गट- अ मधील पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांच्या पविविक्षा कालािधीतील सिण
आस्थापना विषयक बाबी.

3

उमेदिािाांकडू न मदतिाढीचे अिण मागिून त्याांना वनकषाांनसाि मदतिाढ
दे णे.

4

मदतिाढ वदलेल्या गट- अ च्या उमेदिािाांशी सांबवां धत सिण बाबी.

5

रुिू न झालेल्या गट -अ च्या उमेदिािाांची वशर्ािस िद्द किणे.

6

गट-अ मधील पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांच्या प्रवशक्षण सांस्था/ सांबवां धत
प्रशासकीय विभाग याांचेशी समन्िय साधून प्रवशक्षणाचे सांवनयांत्रण किणे.

7

गट- अ च्या पविविक्षा अवधकाऱयाांची सेिािेष्ठता वनवित करून त्याांचा
पविविक्षा कालािधी सांपष्टात आणल्याचे आदे श वनगणवमत करून त्याांच्या
सेिा सांबवां धत प्रशासकीय विभागास सोपविणे.
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8

गट-अ च्या पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांशी सांबवां धत न्यायालयीन / मॅट प्रकिणे.

9

यशदा सांस्थेतील पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांच्या प्रवशक्षणासाठी/ िेतनासाठी
अथणसांकल्पीय तितूद किणे ि अनषांवगक बाबी.

कायासन सीपीटीपी-ब,
विस्ताि इमाित, 7 िा.

सीपीटी

10

गट- अ च्या पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांशी सांबवां धत इति सिण बाबी.

11

सीपीटीपी साठी प्रवशक्षण सांस्थेमध्ये मांिूि पदाांिि वनयक्तीसांदभातील बाबी.

1

गट- ब च्या पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांच्या पविविक्षाधीन वनयक्तीसाठी

पी- ब

आिश्यक असलेल्या बाबी िसे, चावित्र्य पडताळणी िात प्रमाणपत्र

मिला, मांत्रालय, मांबई.

पडताळणी इत्यादी बाबी पूणण किणे.

(022) 22794216

2

गट-ब मधील पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांच्या पविविक्षा कालािधीतील सिण
आस्थापना विषयक बाबी.

3

उमेदिािाांकडू न मदतिाढीचे अिण मागिून त्याांना वनकषाांनसाि मदतिाढ
दे णे.

4

मदतिाढ वदलेल्या गट- ब च्या उमेदिािाांशी सांबवां धत सिण बाबी.

5

रूिू न झालेल्या गट- ब च्या उमेदिािाांची वशर्ािस िद्द किणे.

6

गट- ब मधील पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांच्या प्रवशक्षण सांस्था/ सांबवां धत
प्रशासकीय विभाग याांचेशी समन्िय साधून प्रवशक्षणाचे सांवनयांत्रण किणे.

7

गट-ब च्या पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांची सेिािेष्ठता वनवित करून त्याांचा
पविविक्षा कालािधी सांपष्टात आणल्याचे आदे श वनगणवमत करून त्याांच्या
सेिा सांबवां धत प्रशासकीय विभागास सोपविणे.

8

गट- ब च्या पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांची न्यायालयीन/ मॅट प्रकिणे.

9

िनामती सांस्थेतील पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांच्या प्रवशक्षणासाठी/ िेतनासाठी
अथणसांकल्पीय तितूद किणे ि अनषांवगक बाबी.

कायासन मां.उ.ग.,
पोटमाळा, विस्ताि इमाित,
मांबई (022) 22793293

*कायालय

मांत्रालय
उपाहाि
गह

10

गट-ब च्या पविविक्षाधीन अवधकाऱयाांशी सांबवां धत इति सिण बाबी.

11

सीपीटीपी साठी प्रवशक्षण मांिूि पदाांिि वनयक्तीसांदभातील बाबी.

1

महाव्यिस्थापक, मांत्रालय उपाहािगहे कायालयातील अवधकािी/कमणचािी
याांच्या आस्थापना विषयक उदा. िािपवत्रत/अिािपवत्रत अवधकािी/
कमणचाऱयाांचे सेिाप्रिेश वनयम, ज्येष्ठता सूची, पदोन्नती, विभागीय चौकशी,
अथणसांकल्पीय बाबी.

2 मांत्रालय

आहािगह/उपाहािगहासाठी

लागणाऱया

साधन

सामिी,

उपकिणाांची खिे दी किण्यासाठी आिश्यक मान्यता घेणे, वनविदा प्रक्रीया
िाबविणे ि आिश्यक तेथे प्रशासकीय मान्यता देणे.
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पविवशष्ट - 3
सेिाांच्या कायणपूतीचे िेळापत्रक
कायासन विभागाकडू न / कायालयाकडू न पिविली आिश्यक
क्रमाांक

िाणािी सेिा

केल्यानांति

कागदपत्राांची
वकती

पूतणता सेिा

पिविणािा

अवधकािी

/ सेिा विवहत कालािधीत पिविली न

कालािधीत कमणचािी (दालन क्र. ि दूिध्िनी गेल्यास ज्याांच्याकडे तक्राि किता

सेिा पिविली िाते

विस्ताि क्र.)

येईल तो अवधकािी ि त्याांचा दू िध्िनी
क्रमाांक

(1)
5

(2)

(3)

विशेष कायणकािी अवधकाऱयाांच्या वनयक्ती सक्षम
सांबध
ां ीचे धोिण

प्रावधकािी

मान्यतेनांति विवहत मदतीत

(4)

(5)

याांच्या कक्ष अवधकािी, काया.5 निीन सह/उप
प्रशासन भिन, 6 िा मिला प्रशासन

सवचि,
भिन,

काया.5
8

िा

निीन
मिला

मांत्रालयासमोि मांबई. दू .क्र. (022) मांत्रालयासमोि मांबई दू.क्र. (022)
22850410
अिि

22022737

सवचि,

काया.5

निीन

प्रशासन भिन, 6 िा मिला
मांत्रालयासमोि मांबई दू .क्र. (022)
22850410
25

मख्यमांत्री याांचा स्िेच्छावनधी

सक्षम

प्रावधकािी

मान्यतेनांति विवहत मदतीत

याांच्या कक्ष अवधकािी, कायासन 25, सह/उप सवचि,
मख्य

इमाित, 3 िा. मिला, िा. मिला, मांत्रालय, मांबई.

मांत्रालय,

मांबई.

(022)

22025932, 22794007

अिि सवचि, कायासन 25, मख्य
इमाित, 3 िा. मिला, मांत्रालय,
मांबई. दू .क्र
22794007
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मख्य इमाित, 3

(022) 22025932,

22023132

(022)

28

1.

सैन्यातील

धािातीथी

पडलेल्या सक्षम

प्रावधकािी

याांच्या कक्ष अवधकािी, कायासन 28, सह/उप सवचि, काया.28 निीन

महािाष्रातील अवधकािी ि ििान याांच्या मान्यतेनांति 10 वदिसात

निीन

प्रशासन

भिन,

6

िा प्रशासन

विधिा / अिलांवबताना तसेच अपांगत्ि प्राप्त

मिला, मांबई. (022) 22850410

झालेल्या अवधकािी / ििानाांना आर्वथक

भिन,

8

िा

मिला

मांत्रालयासमोि मांबई दू.क्र. (022)
22022737

मदत दे ण्याबाबत.
2.

महािाष्र गौिि पिस्काि. (र्क्त शौयण

/ सेिा पदक वििेत्या सैवनकाांसाठी).
3.

शहीद

महोत्सिी

िािस
िषण

अथणसहाय्य

योिनेमार्णत

सिणण
आर्वथक

सहाय्य.
4.

दसऱया महायध्दात भाग घेतलेल्या

माझी सैवनक विधिाांना वनित्ती िेतन मांिूि
किण्याबाबत.
अिि सवचि, काया.28 निीन
प्रशासन भिन, 6 िा मिला
मांत्रालयासमोि मांबई दू .क्र. (022)
22850410
स्िातांत्र्य

िािकीय कैदी ि दे शाच्या स्िातांत्र्य लढ्यात सक्षम

सैवनक

भाग घेतलेल्या व्यक्तींना वनित्ती िेतन मांिूि मान्यतेनांति 10 वदिसात

स्िा.सै.कक्ष 1,2,3, न.प्र.भ. 19 िा निीन प्रशासन भिन, 8 िा मिला

किणे.

मिला, मांबई.32. दू .क्र. (022) मांत्रालयासमोि मांबई दू .क्र. (022)

कक्ष

प्रावधकािी

याांच्या कक्ष

अवधकािी

कायासन सह/उप सवचि, स्िातांत्र्य सैवनक कक्ष,

22881892
अिि सवचि, स्िातांत्र्य सैवनक
कक्ष, निीन प्रशासन भिन, 19 िा
मिला मांत्रालयासमोि मांबई दू .क्र.
(022) 22881892
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22022737
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