माहितीचा अहिकार अहिहियम-2005

कलम 4(1)(ख) िुसार स्वयं प्रेरणेिे घोहित करावयाची माहिती
(हििांक :- 13 जािेवारी, 2022)

ހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހ.
मुख्यमं त्री सहचवालय,
6 वा मजला (मुख्य इमारत), मंत्रालय,
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मुंबई-400 032.
(क्रमांक-मुमंस/प्रशासकीय कक्ष/प्र.क्र.15)
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कलम 4(1)(ख)(एक)
मुख्यमं त्री सहचवालय, मं त्रालय, मुंबई या साववजहिक प्राहिकरणाच्या कामांचा आहण कतववयांचा तपशील.
1.
2.

सावगजनिक प्रानिकरणाचे िांव
संपण
ू ग पत्ता

मुख्यमं त्री सहचवालय

3.

कायालय प्रमुख

4.

कोणत्या खात्याच्या अनििस्त हे
कायालय आहे ?

5.

कामाचा अहवाल कोणत्या
कायालयाकडे सादर केला जातो ?

श्री. उद्धव बाळासाहे ब ठाकरे ,
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र रा य
सामान्य प्रशासि नवभार् (कायासि-21),
दुसरा मजला (मुख्य इमारत), मंत्रालय,
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मुंबई-400 032.
--

6.
7.
8.

कायगक्ा : भौर्ोनलक
अंर्ीकृ त व्रत
ध्येय/िोरण

9.
10.

साध्य
प्रत्य् कायग

11.

जितेला दे त असलेल्या सेवांचा
थोडक्यात तपशील

12.

स्थावर मालमत्ता

13.
14.

प्रानिकरणाच्या संरचिेचा तक्ता
कायालयीि वेळ, दूरध्विी क्रमांक
आनण ई-मेल पत्ता

15.

साप्तानहक सुट्टी आनण नवशेि
सेवांचा कालाविी

मुख्यमंत्री सनचवालय,
6 वा मजला (मुख्य इमारत), मंत्रालय,
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मुंबई-400 032.

महाराष्ट्र रा य
-1. मा.मुख्यमंत्री हे रा याचे मंनत्रमंडळ प्रमुख म्हणूि काम पहात असल्यािे
मंनत्रमंडळ बैठकीशी संबंनित कामकाज मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या
निदे शािुसार या कायालयामार्गत हाताळणे.
2. रा य नविीमंडळ प्रमुख व मंनत्रमंडळाचे प्रमुख या िात्यािे प्रशासकीय
नवभार्ाकडू ि तसेच रा यातील सवग घटकांकडू ि अग्रेनित िस्त्या /
नटप्पण्या / टपाल इ. यावर शासि
कायगनियमावलीिुसार तसेच
मा.मुख्यमंत्र्याच्या निदे शािुसार आवश्यक कायगवाही करणे.
-भारतीय संनविािाच्या अिुच्छे द 163 व अिुच्छे द 166 मध्ये प्रशासकीय
कामकाजात मा.रा यपालांिा सहाय्य करण्यासाठी, मंत्री पनरिदे चा प्रमुख या
िात्यािे मा. मुख्यमंत्री काम पाहतात. या कायामध्ये मा. मुख्यमंत्री यांिा सहाय्य
करण्यासाठी मुख्यमंत्री सनचवालयाचे कामकाज चालते.
प्रशासकीय नवभार्ाकडू ि तसेच रा यातील सवग घटकांकडू ि अग्रेनित िस्त्या,
नटप्पण्या, टपाल इ. यावर कायगनियमावलीिुसार तसेच मा.मुख्यमंत्र्यांच्या
निदे शािुसार आवश्यक कायगवाही करण्यात येते. तसेच मुख्यमंत्री सहायता
नििीमिूि सहाय्य नमळण्याबाबतच्या नविंती अजाबाबत मा.मुख्यमंत्र्यांिी
त्यांच्या स्वेच्छानिकारात नदलेल्या निणगयािुसार कायगवाही केली जाते .
---सकाळी 9.45 वा.पासूि, संध्याकाळी 6.15 वा.पयं त
दूरध्विी क्र.(022) - 22025151/ 22025222
ई मे ल- cm@maharashtra.gov.in
क् अनिकारी (टपाल क्) दूरध्विी क्र. (022) 22793207
टपाल क्- तळमजला दूरध्विी क्र. (022) 22794291
मुलाखत क्- दूरध्विी क्र. (022) 22854166
सवग शनिवार व रनववार आनण शासिािे घोनित केले ल्या सावगजनिक सुट्टयांच्या
नदवशी कायालय संपण
ू ग नदवस बंद राहील.( हवशे ि सेवांचा कालाविी-कािी
िािी.)
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कलमम 4(1)(ख)(िोि)
मुख्यमं त्री सहचवालयातील अपर मुख्य सहचव/ प्रिाि सहचव यांच्या कायव कक्षा

अ.क्र. अहिका-यांचे िाव

संबंहित हवभाग/कायव भार
मुख्यमंत्री सनचवालयातील कामकाजावर पूणग दे खरे ख, समन्वय व नियंत्रण .
सवग नवभार्ांकडू ि मान्यतेसाठी प्राप्त होणारे मंत्रीमंडळ प्रस्ताव व िोरणात्मक बाबी.
सामान्य प्रशासि
महसूल, मदत व पुिवगसि
उद्योर्,ऊजा व कामर्ार
मराठी भािा
सावगजनिक बांिकाम
उच्च व तंत्र नश्ण

1.

श्री. आहशिकुमार ससि,
अपर मुख्य सहचव

नवत्त
नियोजि
सामानजक न्याय व नवशेि सहाय्य
कृ िी, पशुसंविगि, दुग्िव्यवसाय नवकास व मत्स्य व्यवसाय.
वैद्यकीय नश्ण व औििी द्रव्ये
मनहला व बाल नवकास
पाणी पुरवठा व स्वच्छता
नवनि व न्याय
ग्राम नवकास
मृद व जलसंिारण
अन्ि, िार्री पुरवठा व ग्राहक संर्ण
पयावरण
िर्र नवकास
र्ृह

2.

श्री. हवकास खारगे,
प्रिाि सहचव

जलसंपदा
र्ृह निमाण
संसदीय कायग
शाले य नश्ण व नक्रडा
कौशल्य नवकास व उद्योजकता
आनदवासी नवकास
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क्र.

अहिका-यांचे िाव

संबंहित हवभाग/कायव भार
सहकार, पणि व वस्त्रोद्योर्
सावगजनिक आरोग्य
पयगटि
सांस्कृ नतक कायग
वि
पनरवहि व बंदरे

2.

श्री. हवकास खारगे,
प्रिाि सहचव

रा य उत्पादि शुल्क
इतर मार्ास वर्ग व बहु जि कल्याण
अल्पसंख्यांक नवकास
मानहती व जिसंपकग
मानहती तंत्रज्ञाि
मुख्यमंत्री सहाय्यता नििी
नविाि मंडळ कामकाज
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कलम 4(1)(ख)(िोि)
मुख्यमं त्री सहचवालयातील अहिका-यांच्या कायव कक्षा
अ.
क्र.
1.

पयव वेक्षीय अहिका-यांचे
िाव

हवभाग/कायव भार

श्री. अनिि परशुरामे,
उप सनचव

महसूल व वि
सामान्य प्रशासि

अवर सहचव/कक्ष अहिकारी/
अन्य अहिकारी
(1) श्री. नसध्दे श्वर मोकाशी, अवर सनचव
(2) श्री. नवजय जायभाये, क् अनिकारी

िर्र नवकास
र्ृह निमाण
ग्राम नवकास
जलसंपदा
पयावरण
सावगजनिक बांिकाम
मुख्यमंत्री सनचवालय (प्रशासकीय कक्षष)

2. डॉ. सुनदि र्ायकवाड,
उप सनचव

श्री. नसध्दे श्वर मोकाशी, अवर सनचव

KRA (Key Result Area)

डॉ. प्रज्ञा कासार, अवर सनचव

मुख्यमंत्री सनचवालय E-Office प्रणाली व
प्राप्त होणारे सवग ई-मेल

श्रीमती वृिाली चवाथे , क् अनिकारी

मुख्यमंत्री सनचवालय
(टपाल कक्षष)

श्री. ज्ञािेश्वर थोरात, सहा.क् अनिकारी
(क् अनिकारी पदाचा अनतनरक्त कायगभार)

र्ृह

(1) श्री. चं द्रशेखर तरं र्े, अवर सनचव
(2) डॉ. प्रज्ञा कासार, अवर सनचव

रा य उत्पादि शुल्क/ पनरवहि/ बंदरे
सामानजक न्याय नवशेि सहाय्य
सहकार, पणि व वस्त्रोद्योर्
उद्योर् / ऊजा /कामर्ार
आनदवासी नवकास
कृ िी व प.दु.म.
अल्पसंख्यांक नवकास
अन्ि, िार्री पुरवठा व ग्राहक संर्ण
मृद व जलसंिारण
मदत व पुिवगसि
पाणी पुरवठा व स्वच्छता
केंद्र शासिाशी समन्वय/पत्रव्यवहार

मुख्यमं त्री सिायता हििी कक्ष
श्रीमती नशल्पा िातू, क् अनिकारी
(िैसर्गर्क आपत्ती/ दुघगटिा नवियक बाबी)
मुख्यमं त्री सिायता हििी कक्ष
(वैद्यकीय मदत व लेखा नवियक बाबी)

श्री. नशरीि पालव, लेखानिकारी
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अ. पयव वेक्षीय अहिका-यांचे
क्र. िाव

हवभाग/कायव भार

3. श्रीमती स्स्मता निवतकर,
उप सनचव

मनहलांशी संबंिीत सवग बाबीं समन्वय

अवर सहचव/कक्ष अहिकारी/
अन्य अहिकारी
श्रीमती नशल्पा िातू, क् अनिकारी

मनहला व बाल नवकास
शालेय नश्ण व क्रीडा
उच्च व तंत्र नश्ण
कौशल्य नवकास आनण
उद्योजकता
सावगजनिक आरोग्य
वैद्यकीय नश्ण व औिनि द्रव्ये
नवनि व न्याय
नवत्त व नियोजि

4. श्री. िा.रा. नथटे ,
उप सनचव

इतर मार्ास वर्ग व बहु जि कल्याण
पयगटि/ सांस्कृ नतक कायग
मराठी भािा

1) श्री. अजय वाघ, अवर सनचव
2) श्रीमती वृिाली चवाथे , क् अनिकारी
(जि माहिती अहिकारी कायव भारष)

संसदीय कायग
नवनिमंडळ कामकाज
मत्रीमंडळ बैठका
महामंडळ नियुक्त्या
मुख्यमंत्री सनचवालयाचे संर्णकीय
कामकाज
नवशेि कायग क्
मानहती अनिकार क्
5. श्री. अरुण बेळर्ुद्री,
सह सनचव

मा.मुख्यमंत्री महोदयांकडे प्राप्त होणा-या मान्यवरांच्या पत्रावर मा.मुख्यमंत्री
महोदयांिी नदले ल्या निदे शािुसार होणा-या कायगवाहीचा पाठपुरावा करणे.
मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्य्तेखालील झाले ल्या बैठकीतील निणगयांचा
पाठपुरावा करणे.

6. श्री. सुिीर िाईक,
नवशेि कायग अनिकारी

7. श्री. अनिरुध्द अष्ट्टपुत्रे,
मा. मुख्यमंत्री यांचे
जिसंपकग अनिकारी

मुलाखत क्

श्री. निलेश पोतदार,
मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक

मा. मुख्यमंत्री यांचे निवासस्थाि
नवियक सवग बाबी
(हियं त्रक- विा हिवासस्थािष)

(1) डॉ. श्रीकां त पंनडत,
मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक
(2) श्री. बहादूर रजपूत,
मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक

जिसंपकग क्

(1) डॉ. सुरेखा मुळे,
मा.मुख्यमंत्री यांचे जिसंपकग अनिकारी
(2) श्री. निनशकांत तोडकर
मानहती अनिकारी
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अ. पयव वेक्षीय अहिका-यांचे
क्र. िाव

हवभाग/कायव भार

अवर सहचव/कक्ष अहिकारी/
अन्य अहिकारी

8. बैठक क्

मा. मुख्यमंत्री यांच्या
अध्य्तेखालील बैठका

श्री. सार्र मोरे , मा. मुख्यमंत्री यांचे
स्वीय सहायक

मा. अपर मुख्य सनचव/ प्रिाि सनचव /
सनचव यांच्या अध्य्तेखालील बैठका

डॉ. प्रज्ञा कासार, अवर सनचव

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे संकल्प क्
(Flagship Programs)

श्री. चं द्रशेखर तरं र्े, अवर सनचव
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कलम 4(1)(ख) (तीि) व (चार)
हिणवय घे ण्याच्या प्रहक्रये त अिुसरण्यात ये णारी कायव पध्िती, तसेच पयव वेक्षण आहण
उत्तरिाहयत्व प्रणाली व ररहवण्यात आलेली मािके

--- ---- ----

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

कलम 4(1) (ख) (पाच)
मा.मुख्यमं त्री सहचवालय यांच्या हियं त्रणात असलेले सकवा त्याचे काये पार पाडण्यासारी त्यांच्या कमवचा-यांकडू ि
वापरण्यात ये णारे हियम, हवहियम, सूचिा, हियमपुस्स्तका आहण अहभलेख

मा. मुख्यमंत्री यांिा शासिाच्या नवनवि प्रशासकीय नवभार्ांकडू ि सादर होणा-या िस्त्या आनण मा. मुख्यमंत्री यांिा
शासकीय / अशासकीय संस्था / व्यक्तींकडू ि प्राप्त होणारे टपाल हाताळण्याचे काम या कायालयातूि होते. सामान्य प्रशासि
नवभार्ाच्या रचिा व काये उपनवभार्ाकडू ि प्रकानशत महाराष्ट्र शासि कायगनियमावली व त्यामध्ये अंतभूगत नियमांच्या आिारे व
मा. मुख्यमंत्री यांिी नदले ल्या निदे शािुसार कामकाज हाताळण्यात येते. त्यामुळे या कायालयाचे असे कोणतेही स्वतंत्र नियम /
अनिनियम / शासि निणगय िाहीत.

कलम 4(1) (ख) (सिा)
मा.मुख्यमं त्री सहचवालय यांच्या हियं त्रणाखाली असलेल्या िस्तऐवजांच्या प्रवगाचे हववरण

--- हिरं क ----

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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कलम 4(1) (ख) (सात)
आपले िोरण तयार करण्यासारी सकवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंिात,
लोकांशी हवचार हवहिमय करण्यासारी सकवा लेाकांकडू ि हिवेिि केली जाण्यासारी
अस्स्तत्वात असलेल्या कोणत्यािी वयवस्थेचा तपहशल

मा. मुख्यमं त्री मिोियांिा प्राप्त िोणारी पत्रे टपाल कक्षात स्स्वकारुि हवियािुरुप संबंहित प्रशासकीय हवभागाकडे
कायव वािीसारी पारहवली जातात.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

कलम 4(1)(ख)(आर)
मा. मुख्यमं त्री मिोिय अध्यक्ष असलेले सहमती/मं डळ/प्राहिकरण

संबंिीत प्रशासकीय हवभागांच्या अहिपत्त्याखालील सहमती/मं डळ/प्राहिकरण यांची माहिती
त्या त्या हवभागाकडे उपलब्ि िोऊ शकेल.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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कलम 4(1) (ख) (नऊ)
मुख्यमंत्री सचिवालयातील अचिकारी/कममिा-यांिी यादी
अ.क्र.

िांव

पििाम

1

श्री. आनशिकुमार ससह (भाप्रसे)

2

श्री. नवकास खारर्े (भाप्रसे)

3

श्री. सीताराम कंु टे

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिाि सल्लार्ार

4

डॉ. नदपक म्है सकर

मा. मुख्यमंत्री यांचे सल्लार्ार

5

श्री. अरुण बेळर्ुद्री

सह सनचव

6

श्री. अनिि परशुरामे

उप सनचव

7

श्रीमती स्स्मता निवतकर

उप सनचव

8

डॉ. सुनदि र्ायकवाड

उप सनचव

9

श्री. िार्िाथ नथटे

उप सनचव

10

श्री. सुिीर िाईक

नवशेि कायग अनिकारी

11

श्री. अजय वाघ

अवर सनचव

12

श्री. चं द्रशेखर तरं र्े

अवर सनचव

13

श्री. नसध्दे श्वर मोकाशी

अवर सनचव

14

डॉ. प्रज्ञा ि.कासार

अवर सनचव

15

श्री.अनिरुध्द अष्ट्टपुत्रे

जिसंपकग अनिकारी

16

डॉ. सुरेखा मुळे

जिसंपकग अनिकारी

17

श्री. निलेश उद्धव पोतदार

मा. मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक

18

डॉ. श्रीकांत पांडूरंर् पंनडत

मा. मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक

19

श्री. सार्र अजुगि मोरे

मा. मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक

20

श्री. बहादूर करमससर् राजपूत

मा. मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक

21

श्री. नवजय जायभाये

22

श्रीमती वृिाली स.चवाथे

23

श्रीमती नशल्पा िातू

24

श्री. निनशकांत तोडकर

25

श्री. नशरीि पालव

26

श्री. नदपक रा.खािनवलकर

सहा.लेखा अनिकारी

27

श्रीमती अचग िा प्रसाद र्ावंड

सहा.लेखा अनिकारी

28

श्रीमती मािवी संजय झांजे

सहा.लेखा अनिकारी

29

श्री. संजय पांडूरंर् तांबे

सहा.लेखा अनिकारी

30

श्री. ज्ञािेश्वर रा.थोरात

सहायक क् अनिकारी

31

श्री. तुकाराम शंकर ठोंबरे

सहायक क् अनिकारी

32

श्री. नवक्रम कोकरे

सहायक क् अनिकारी

33

श्री. हे मंत लेदाडे

34

श्रीमती र्ीता उ.नमरपर्ार

लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

35

श्री. भा.नव.कोकीतकर

लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

36

श्री. अशोक भोर्ले

लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सनचव
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिाि सनचव

क् अनिकारी
क् अनिकारी
(जि माहिती अहिकारीष)
क् अनिकारी
मानहती अनिकारी
लेखानिकारी

सहायक अनिकारी
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अ.क्र.

िांव

पििाम

37

श्री. उदय पु.दे शपांडे

लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

38

श्रीमती र्ीता आंबेडकर

लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

39

श्रीमती साििा प्र.कदम

लघुलेखक (निम्िश्रेणी )

40

श्रीमती नप्रयंका जािव

लघुलेखक (निम्िश्रेणी )

41

श्री. बलीससर् चव्हाण

नलपीक-टं कलेखक

42

श्री. स.द.लालये

नलपीक-टं कलेखक

43

श्री. र्ुरुिाथ राथड

नलपीक-टं कलेखक

44

श्री. सं.वा.तोरस्कर

नलपीक-टं कलेखक

45

श्री. अरुण प्र.दे शमुख

नलपीक-टं कलेखक

46

श्री. प्रनदप ल. तायशेटे

नलपीक-टं कलेखक

47

श्री. भालचं द्र नव. तां बे

नलपीक-टं कलेखक

48

श्री. उमेश राठोड

नलपीक-टं कलेखक

49

श्रीमती प्रांजली बाहकर

कनिष्ट्ठ ले खापनर्क

50

श्री. चं द्रकांत श.जािव

जमादार

51

श्री. श्रीकांत बोरकर

चोपदार

52

श्री. नवकास मा. पाटील

नशपाई

53

श्री. अरसवद दे र्वारी

नशपाई

54

श्री. नश.ब.करडी

नशपाई

55

श्री. ज.ज्ञा.सूळ

नशपाई

56

श्री. ज्ञा.सो. महाजि

नशपाई

57

श्री.रसवद्र र्.भोसले

नशपाई

58

श्री. हिुमंत ह. ठोंनर्रे

नशपाई

59

श्री. र्णपत संभाजी र्ावडे

नशपाई

60

श्री. नजतेंद्र िाईक

नशपाई

61

श्री. नव.शा.पवार

नशपाई

62

श्री. सुरेंद्र मांडवीकर

नशपाई

63

श्री. कृ ष्ट्णा बाळू जािव

नशपाई
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कलम 4(1) (ख) (दहा)
मुख्यमंत्री सचिवालयातील अचिकारी/कममिा-यांिी यादी व माचसक वेतन

माहसक वेतिाबाबतची माहिती सामान्य प्रशासि हवभाग (काया-21-रोख) यांच्याकडे उपलब्ि आिे .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

कलम 4(1) (ख) (अकरा)
सवम योजनांिा तपशील, प्रस्ताचवत खिम दशमचवणारा, आपल्या प्रत्ये क अचिकरणाला
नेमन
ू चदलेला अर्मसंकल्प आचण संचवतचरत केलेल्या रकमांिा अहवाल;
लागू िािी
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

कलम 4(1) (ख) (बारा)
अर्मसहाय्य कायम क्रमाच्या अंमलबजावणीिी रीत तसेि वाटप केलेल्या रकमा आचण
कायम क्रमांच्या लािाचिका-यांिा तपचशल;
लागू िािी
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

कलम 4(1) (ख) (तेरा )
ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने ककवा प्राचिकारपत्रे चदलेली आहे त अशा व्यक्तींिा
तपशील ;

लागू िािी
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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कलम 4(1) (ख) (िौदा )
माचहती इलेक्रॉचनक स्वरुपात प्रकाचशत करणे

अ.क्र.

िस्तऐवजा
चा प्रकार

1

2

1

2

हविय

कोणत्या
इलेक्ट्रॉहिक
िमुन्यात

माहिती हमळहवण्याची
पध्िती

जबाबिार वयक्ट्ती

3

4

5

6

ई-ऑर्ीस
संर्णकीय
प्रणाली

मा.मुख्यमंत्री
सनचवालयात प्राप्त
झाले ल्या जितेच्या
निवेदिांची ई-ऑर्ीस या
संर्णकीय प्रणालीत िोंद
झाल्यािंतर निवेदिकारािे
मोबाईल क्रमांक नदला
असल्यास त्यांिा िंबरवर
Auto generated SMS
जातो. तसेच टपाल
संदभात प्रत्य् अथवा
दूरध्विीवर मानहती
नवचारल्यास ती दे ण्याची
सुनविा उपलब्ि आहे .

श्री. ज्ञा.रा.थोरात
क् अनिकारी (अ.का.)
टपाल कक्ष

ई-मेल

प्राप्त मेल योग्य त्या
कायगवाहीसाठी संबंिीत
नवभार्/कायालय
यांच्याकडे र्ॉरवडग
करण्यात येतात.

श्रीमती वृिाली चवाथे
क् अनिकारी
ई-मे ल कक्ष

टपाल/अजग/
निवेदिे

नवनवि नवभार्ांकडू ि,
मान्यवर व्यक्ती तसेच
सवगसामान्य जितेकडू ि
प्राप्त टपाल

ई-मेल

नवनवि नवभार्ांकडू ि,
मान्यवर व्यक्ती तसेच
सवगसामान्य जितेकडू ि
मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या
िावे प्राप्त ई-मे लविारे
पत्रवयविार

िानरका स्स्वकारुि
कमगचा-यांकडू ि िानरका
स्स्वकारल्याची पोच
दे ण्यात येते. तसेच
श्री. नसध्दे श्वर मोकाशी
नवनवि नवभार्ांकडू ि प्राप्त
संर्णकीय
3
िानरका िोंद
संर्णक प्रणालीत िोंद
अवर सनचव
िाहरका
प्रणाली
प्रशासकीय कक्ष
घे ऊि नवियािुरुप िस्ती
संबंनित सह/
उप सनचवांकउे
पाठनवण्यात येते.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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कलम 4(1) (ख) (पंिरा )
माचहती चमळचवण्यासाठी नागचरकांना उपलब्ि असणा-या सुचविांिा तपशील, तसेि
सावमजनीक वापरासाठी िालचवण्यात ये त असलेल्या ग्रंर्ालयाच्या ककवा
वािनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांिा तपचशल

क्र.

उपलब्ि सुहविा

1

टपाल स्स्वकारणे

2

टपाल निर्गनमत करणे

वेळ

कायव पध्िती

स्थाि

---

टपाल क्,
तळमजला, मंत्रालय,
मुख्य इमारत,
मादाम कामा रोड,
हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मुंबई – 400 032
प्रशासकीय क्,
6 वा मजला, मंत्रालय,
मुख्य इमारत,
मादाम कामा रोड,
हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मुंबई – 400 032

सकाळी 10 ते
सायंकाळी 6.00

3

िानरका स्स्वकारणे

4

िानरका निर्गनमत करणे

सकाळी 10 ते
सायंकाळी 6.00

जबाबिार वयक्ट्ती

क् अनिकारी
(टपाल क्)

क् अनिकारी
(प्रशासकीय क्)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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कलम 4(1) ख (सोळा )
जि माहिती अहिकारी व अहपलीय अहिकारी यांची यािी

क्र.

1.

2.

कायव कक्षा
मुख्यमंत्री सनचवालयाशी संबंिीत
सवग नवभार्/क्
(मुख्यमंत्री सहायता नििी क् वर्ळू ि सवग बाबी)
मुख्यमंत्री सहाय्यता नििी क्

जि माहिती अहिकारी
(कलम 5 (1ष)
अिुसारष)

जि माहिती अहिकारी
(कलम 19 अिुसारष)

श्रीमती वृिाली चवाथे,
क् अनिकारी,

श्री. िार्िाथ नथटे ,
उप सनचव

श्री. संजय पांडूरंर् तांबे
सहायक लेखा अनिकारी

श्री. नशरीि पालव,
सहायक संचालक
(नििी व ले खा)
(अनतनरक्त कायगभार)
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कलम 4(1) (ख) (सतरा)
चवचहत करण्यात ये ईल अशी इतर माचहती

माहिती हिरं क आिे .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

