राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुंडपीठ

मा.अ.अ. कलम 4 ( 1) (ख) नमसार प्रहसद्ध

राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुं डपीठ
---------------------------------------------माहहतीचा अहधकार अहधहनयम,2005 मधील
कलम (4)(1)(ख) नमसार प्रहसध्द करावयाची
माहहती

---------------------------------------------(अद्यावत – हद. 21/01/2022 अखे र)
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राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुंडपीठ

मा.अ.अ. कलम 4 ( 1) (ख) नमसार प्रहसद्ध

मा.अ.अ. 2005 कलम 4(1) (ख) (एक)
राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुं डपीठ या साववजहनक प्राहधकरणाच्या कामाुंचा आहण कतवव्याचा तपहिल:1

कायालय/सार्वजहनक प्राहधकरणाचे नार्

राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुंडपीठ

2

सुंपण
ू व पत्ता

राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुंडपीठ,
13 र्ा मजला, नर्ीन प्रशासन भर्न, मादाम कामा रोड,
हम तात्मा राजगमरु चौक, मुंत्रालयासमोर, ममुंबई -400 032.

3

कायालय प्रममख

उपसहचर्

4

कोणत्या खात्याच्या अुंतगवत हे कायालय आहे .

सामानय प्रशासन हर्भाग, मुंत्रालय, ममुंबई

5

कामाचा अहर्ाल कोणत्या कायालयाकडे सादर राज्य माहहती आयोग, महाराष्ट्र, ममुंबई
केला जातो.

6

कायवकक्षा: भौगोहलक

ममुंबई शहर र् ममुंबई उपनगर ही दोन हजल्हे .

7

अुंगीकृ त व्रत (Mission)

8

ध्येय/धोरण (Vision)

9

साध्य

10

प्रत्यक्ष कायव

11

जनतेला दे त असले ल्या सेर्ाुंचा थोडक्यात
तपशील

12

थथार्र मालमत्ता (येथे तममच्या प्राहधकरणाची
जहमन, इमारत आहण थथार्र मालमत्ते चा
तपशील द्यार्ा)

13

प्राहधकरणाच्या सुंरचनेचा तक्ता (र्ुंशर्ृक्षाचा
तक्ता जसा असतो तसा काढम न, प्रत्येक
पातळीर्र कायवकक्षा र् सुंपकाच्या पत्याशी
त्याची जोड घालमन दाखर्ार्ी)

केंद्रीय माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 चे पालन र् त्यानमसार
अजवदार नागरीकास माहहती प्राप्त होईल याची सर्वतोपरी
अुंमलबजार्णी करणे
केंद्रीय माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 चे पालन र् त्यानमसार
अजवदार नागरीकास माहहती प्राप्त होईल याची सर्वतोपरी
अुंमलबजार्णी करणे
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 नमसार आयोगाकडे प्राप्त
व्व्दतीय अहपले व तक्रारींवर समनावणी व आदे ि, हनदे ि दे वन
ू
अहपलाथी / तक्रारकता/ नागरीकास कायद्यानमसार नयाय दे णे.
व्ददतीय अहपलाुंच्या र् तक्रारींच्या समनार्णीमध्ये उपव्थथत ममद्याुंच्या
अनमषुंगाने सुंबुंहधत सार्वजहनक प्राहधकरणास योग्य ते आदे श / हनदे श
दे णे, अहधहनयमानमसार दे य माहहती अहपलाथीस हमळे ल याकरीता
सर्वतोपरी उपाययोजना करणे, अहधहनयमानमसार माहहती पमरहर्ण्याच्या
कत्यादयात कसूर/ हदरुं गाई झाल्यास सुंबुंहधत अहधकारी / कमवचारी
याुंच्यार्र शाथतीची / हशथतभुंगाची कारर्ाई करणे.
व्ददतीय अपील प्राहधकरण म्हणून आयोगाकडे हर्हहत अपील
प्रहक्रयेच्या माध्यमातून सादर झाले ल्या अपील र् तक्रारींर्र समनार्णी
घे णे, उहचत हनणवय / हनदे श पाहरत करणे . अहपलाथी / तक्रारकता र्
सुंबुंहधत जन माहहती अहधकारी / प्रथम अहपलीय अहधकारी याुंना
हनणवय पाठहर्णे. तसेच, घोहषत हनणवय सार्वहत्रक माहहतीसाठी
आयोगाच्या सुंकेतथथळार्र प्रहसध्द (UPLOAD) करणे.
माहहती –हनरुं क
( शासनाच्या सार्वजहनक बाुंधकाम हर्भागाच्या अहधपत्याखालील
शासकीय इमारतीत कायालयास जागा र्ाटप/ उपलब्ध करुन हदली
आहे .)
सुंरचनेचा तक्ता सोबत पमढील पानार्र जोडला आहे .
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14

15.

मा.अ.अ. कलम 4 ( 1) (ख) नमसार प्रहसद्ध

कायालयाची र्ेळ आहण दमरध्र्नी क्रमाुंक
( सर्व दमरध्र्नी क्रमाुंक, फॅ क्स क्रमाुंक, ई- मेल
आहण कायालयीन कालानुंतर सुंपकाचा
तातडीचा क्रमाुंक असेल तर तोही क्रमाुंक
द्यार्ा.)
साप्ताहहक समट्टी आहण हर्शेष सेर्ाुंचा कालार्धी

सकाळी 9.30 ते सायुं 6.00
दमरध्र्नी क्रमाुंक:- 022-22040086/95.
ई मेल :- do1.sic.maharashtra.gov.in
do2.sic.maharashtra.gov.in
सुंकेतथथळ :- www.sic.maharashtra.gov.in
शासकीय हनयमानमसार.

सुंरचनेचा तक्ता
राज्य माहहती आयमक्त

लघमलेखक (उच्चश्रेणी)

उपसहचर्

लघमलेखक (हनम्नश्रेणी)

कक्ष अहधकारी
(आथथा / ले खा / तक्रार)

स. क. अहधकारी

हल.टुं कले खक

हशपाई

हशपाई

कक्ष अहधकारी
( अपील)

स. क.अहधकारी

हल.टुं कले खक

हशपाई

स. क.अहधकारी

हल. टुं कले खक

र्ाहनचालक
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स. क.अहधकारी

हल. टुं कले खक
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मा.अ.अ. कलम 4 ( 1) (ख) नमसार प्रहसद्ध

मा. अ.अ. 2005 कलम 4(1) (ख) (दोन)
या प्राहधकरणातील / कायालयातील अहधकारी व कमवचारी याुंच्या अहधकार कक्षा
अ.क्र

पदनाम

अधिकार / कर्तव्ये

1.

मा. राज्य माधिर्ी आयुक्र्

2.

उप सधिव

3.

कक्ष अधिकारी (२ पदे )

4.

सिायक कक्ष अधिकारी
(४ पदे )

राज्य माहहती आयुक्त याांचे काम अधध न्याहयक स्वरुपाचे असून माहहती
अहधकार अहधहनयमातील कलम 19 (3) मधील तरतमदीनमसार दाखल झालेल्या
हितीय अहपले व कलम 18 नुसार दाखल तक्रारी याांच्या सांदर्भात अपीलाशी
सबांहधत कागदपत्रे तपासून आहण सुंबुंहधत पक्षकाराुंची प्रत्यक्ष समनार्णी घेवून
हनर्ध य दे र्े. तसेच, हवर्भाग प्रमुख म्हर्ून आयोगाच्या खांडपीठ कायालयाचे
सवधसाधारर् अहधक्षर्, सांचालन व व्यवस्थापन करण्यात मागध दशधन व नेतृत्व
करर्े .
मा. राज्य माहहती आयुक्त याांना खांडपीठ / कायालयाचे कामकाज चालहवण्यात
सहाय्य करर्े व वेळोवेळी त्याांच्या हनदे शाप्रमार्े कायालयीन कामकाज
सुव्यवस्स्थतीपर्े सुरु ठे वर्े . तसेच प्रादे हशक कायालय प्रमुख म्हर्ून
कायालयातील सवध दै नांहदन प्रशासकीय स्वरुपाची व हवत्तीय स्वरुपाच्या कामाांचे
पयधवेक्षीय कामे करर्े .
१. नेमून हदलेल्या शाखेच्या कामाशी सांबांहधत सवध पत्रव्यवहार करर्े,
2. सांहचका (नस्ती) हनर्ध याथध सादर करर्े,
3.स्व्दतीय अहपले आहर् तक्रारी हया सांदर्भातील सुनावर्ी नोटीसा पाठहवर्े,
हनर्ध य/ आदे श तयार झाल्यानांतर टां कलेखन करुन घेऊन ते तपासून,
हनगध हमत करण्याची व्यवस्था करर्े.
४. आहरर् व सांहवतरर् अहधकारी म्हर्ुन काम करर्े.
५. शाखेतील कमधचाऱयाांवर हनयांत्रर् ठे वर्े.
6. सहाय्यक कक्ष अहधकारी याुंना टपाल / पत्रदयर्हार कामासाठी हचनहाुंहकत
(माहकिंग) करणे.
नेमून दे ण्यात आलेल्या हवषयासांबांधी सवध टपाल व्थर्कारुन आवश्यक तेथे
सहवस्तर हटप्पर्ीसह प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करर्े, मान्यतेनांतर पत्रव्यवहार
करर्े, सुनावर्ी बोडाप्रमार्े अपील/तक्रारी सुनावर्ीस सादर करर्े,
त्यासांदर्भात नोटीसा तयार करर्े, हनकालानांतर पाठपुरावा करर्े , खचांची
दे यके तयार करर्े व कोषागारात सादर करर्े, कॅशबुक, इतर सांहचका
अद्ययावत ठे वर्े, कमधचाऱयाांच्या हनयुक्ती, रजा, इ. बाबी हाताळर्े .

5.

उच्िश्रेणी लघुलेखक
(१ पद)

6.

धनम्नश्रेणी लघुलेखक
(१ पद)

7.

धलधपक-टं कलेखक (४ पदे )

8.

वािन िालक

राज्य माहहती आयुक्ताांच्या शासकीय वाहनासाठी.

9.

धिपाई (३ पदे )

एक हशपाई मा. आयुक्त याांचे दालनासाठी, दुसरा हशपाई कायालयीन
कामकाजासाठी व हतसरा हशपाई दै नांहदन टपाल पोषटात नेर्े, हस्तदे य टपाल
बटवडा करर्े व खचांची दे यके कोषागारात घेवून जार्े व आर्र्े .

अपील/तक्रारीसुंबुंधी समनार्णीचे श्रृतले खन घे र्ून मा.आयोगाचे हनणवय
टुं कहलखीत करणे .तसेचआयम .मा ,क्त महोदयाुंचे थर्ीय सहाय्यक म्हणून
कामकाज पाहणे.
अपील/तक्रारीसांबांधी सुनावर्ीचे श्रृतलेखन घेवून मा.आयोगाचे हनर्ध य
टां कहलखीत करर्े . याबरोबरच उपसहचव याांचे श्रृतलेखन /टां कलेखनाची कामे
करर्े .
आवक हलहपक म्हर्ून आवक टपाल स्स्वकारर्े व त्याची नोंद करर्े, जार्क
हलहपक म्हणून कायालयीन टपाल पाठहवर्े व त्याांची नोंद करर्े,
कायालयातील हलहपक म्हर्ून कायालयीन पत्रव्यवहाराचे टां कलेखन करर्े ,
आयोगाचे अहर्भलेख सुस्स्थतीत जतन करर्े व त्याचे वेळोवेळी ननदर्ीकरर्
करर्े, कायालयीन कामाच्या अनुषांगाने हवहवध प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत
ठे वर्े तसेच वहरषठाांकडू न नेमून हदलेले / सूचनेनूसार अन्य कामकाज करर्े.
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मा.अ.अ. कलम 4 ( 1) (ख) नमसार प्रहसद्ध

मा. अ.अ. 2005 कलम 4(1) (ख) (तीन)
हनणवय घे ण्याच्या प्रहक्रये त अनमसरण्यात ये णारी कायव पध्दती तसेच पयव वेक्षण आहण उत्तरदायीत्व प्रणाली :(क) कायव पध्दती :- या कायालयामध्ये कायव समलभतेसाठी खालीलप्रमाणे दोन कक्ष / कायासने कायवरत आहे त.
कायासन – 1 (आथथा/ ले खा/ तक्रार)
1. या कायासनामाफवत या कायालयाच्या आथथापना, ले खा, गृहदयर्थथापन हर्षयक बाबी तसेच सुंकीणव बाबी
हाताळण्यात येतात.
2. माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 मधील कलम 18 अनर्ये दाखल करण्यात आले ल्या तक्रारीर्र या
कायासनामाफवत कायवर्ाही करण्यात येते. यामध्ये प्राप्त तक्रारीर्र सुंबुंहधत जन माहहती अहधकारी / प्रथम
अहपलीय अहधकारी याुंचा अहर्ाल मागर्ून तथ्य आहे ककर्ा कसे, याची प्राथहमक पडताळणी / शहाहनशा
करण्यात येते. मा. राज्य माहहती आयमक्त याुंच्या हनदे शानमसार तथ्य असले ल्या तक्रारीर्र समनार्णी आयोहजत
करण्याची आहण समनार्णी अुंती पारीत झाले ले हनणवय सर्व सुंबुंहधताुंना पाठहर्ण्याची र् आयोगाच्या
सुंकेतथथळार्र प्रहसध्द (Upload) करण्याची कायवर्ाही या कायवसनामाफवत करण्यात येते.
3. आर्क-जार्क - आयोगाच्या कायालयात येणारे टपाल व्थर्कारणे आहण त्याची नोंद करणे. त्याचप्रमाणे
आयोगामाफवत हनगवहमत करण्यात येणारे आदे श, समनार्णीच्या नोटीसेस र् इतर टपाल याची नोंद ठे र्णे हे
कायव दे हखल करण्यात येते.
4. समनार्णीसाठी पात्र / हनयहमत ठरले ल्या तक्रारींच्या अनमषुंगाने प्रत्यक्ष समनार्णीपमर्ी सुंबुंहधत तक्रारकता, जन
माहहती अहधकारी र् आर्श्यक असल्यास “त्रयथथ पक्षकार” याुंना हर्हहत कालार्धीची समनार्णी नोटीस
हनगवहमत करणे, त्यात त्याुंना समनार्णी हदनाुंक र् र्ेळ कळहर्णे, तसेच ले खी म्हणणे सादर करण्यास ममभा
दे ण्याची कायवर्ाही करण्यात येते.
5. राज्य माहहती आयमक्त याुंनी समनार्णी अुंती हदले ला तक्रार हनणवय लघमलेखकाुंनी टुं कहलहखत केल्यार्र त्याुंचे
प्रमफ हरडींग करणे, अुंहतम र् थर्ाक्षरी केलेले हनणवय सर्व सुंबुंहधताुंना उहचत कायवर्ाहीसाठी पाठहर्णे, तसेच
आयोगाच्या www.sic.maharashtra.gov.in या सुंकेत थथळार्र प्रहसद्ध (Upload) करण्याची कायवर्ाही
दे हखल या कायासनामाफवत करण्यात येते.
कायासन – 2 (अपील)
1. या कायासनामाफवत राज्य माहहती आयोगाकडे माहहती अहधकार अहधहनयम 2005, मधील कलम 19(3)
अनर्ये दाखल करण्यात आलेल्या व्ददतीय अहपलार्र कायवर्ाही करण्यात येते.
2. प्राप्त झाले ल्या व्ददतीय अहपलाुंची प्राथहमक छाननी / तपासणी करुन परीपूणव व्ददतीय अहपले हनयहमत
करण्यात येतात अहण त्रमटीयमक्त अहपलाुंमध्ये त्रमटींची पमतवता करुन घे ण्यात येते. तर, अनय खुंडपीठाशी सुंबुंहधत
अहपले त्या सुंबुंहधत खुंडपीठाकडे हथताुंतरीत करण्यात येतात.
3. हनयहमत र् पात्र ठरलेली अहपले मा. राज्य माहहती आयमक्त याुंच्या दै नुंहदन ताहलका / सूची (Daily Board)
हनदे शानमसार समनार्णीसाठी लार्ण्यात येतात. हर्हहत अहपल प्रहक्रयेशी हर्सुंगत र् ममदतबाह्य ककर्ा इतर
कारणाुंमळ
म े ग्राह्य न ठरणारे अहपले राज्य माहहती आयमक्त याुंच्या मानयतेने फेटाळण्यात येतात.
4. समनार्णीसाठी पात्र / हनयहमत ठरले ल्या अहपलाुंच्या अनमषुंगाने प्रत्यक्ष समनार्णीपमर्ी सुंबुंहधत अहपलाथी, जन
माहहती अहधकारी र् प्रथम अहपलीय अहधकारी र् आर्श्यक असल्यास “त्रयथथ पक्षकार” याुंना हर्हहत
कालार्धीची समनार्णी नोटीस हनगवहमत करणे, त्यात त्याुंना समनार्णी हदनाुंक र् र्ेळ कळहर्णे, तसेच ले खी
म्हणणे सादर करण्यास ममभा दे ण्याची कायवर्ाही करण्यात येते.
5. राज्य माहहती आयमक्त याुंनी समनार्णी अुंती हदले ला अपील हनणवय लघमलेखकाुंनी टुं कहलहखत केल्यार्र त्याुंचे
प्रमफ हरडींग करणे, अुंहतम र् थर्ाक्षरी केलेले हनणवय, सर्व सुंबुंहधताुंना उहचत कायवर्ाहीसाठी पाठहर्णे, तसेच
आयोगाच्या www.sic.maharashtra.gov.in या सुंकेत थथळार्र प्रहसद्ध (Upload) करण्याची कायवर्ाही
दे हखल या कायासनामाफवत करण्यात येते.
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(ख) पयव वेक्षण व उत्तरदाहयत्व –






कलम 19 (3) अुंतगवत प्राप्त हितीय अपीले तसेच कलम 18 खालील तक्रारीसुंबुंधात राज्य माहहती आयमक्त
याुंनी माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 अनर्ये हदले ला हनणवय अधवनयायीक थर्रुपाचा र् कलम 19 (7)
प्रमाणे अुंहतम असल्याममळे, त्यासुंबुंधी कोणतेही हर्र्ेचन, थपष्ट्टीकरण, खमलासा इ. करण्याचे कायालयीन
दयर्थथेत कोणालाही अहधकार नाहीत.
हितीय अपील तसेच कलम 18 खालील तक्रारीसुंदभातील प्रकरणे समनार्णीस ठे र्णे, हनणवय झाल्यार्र तो
सुंबुंहधताुंना पाठहर्णे यासाठी प्राममख्याने सुंबुंहधत हलहपक-टुं कले खक नुंतर सहायक कक्ष अहधकारी र् त्याुंचे
पयवर्ेक्षक म्हणून कक्ष अहधकारी हे क्रमाने उत्तरदायी आहे त.
कायालयातील सर्व कमवचाऱयाुंर्र उप सहचर्ाुंचे थेट पयवर्ेक्षीय हनयुंत्रण असते र् सुंबुंहधताुंकडू न काम करुन
घे ण्यासुंबुंधी त्याुंचे उत्तरदाहयत्त्र् अुंहतम असते.

कलम 4 (1) (ख) (चार)
स्वत:ची काये पार पाडण्यासाठी ठरहवण्यात आलेली मानके :राज्य माहहती आयोगाचे अहधकार र् काये याबाबतीत माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 मधील कलम 18
र् 19 मधील तरतमदी थर्युंथपष्ट्ट आहे त. त्यानमषुंगाने काये पार पाडण्यासाठी उहचत हनदे श, मागवदशवन तत्र्े / मानके हनव्श्चत
करणे शासनाच्या सामानय प्रशासन हर्भाग र् राज्य ममख्य माहहती आयोग याुंच्या अहधन बाब आहे .
माहहती अहधकाराबाबत शासनाच्या सामानय प्रशासन हर्भागाने शासन हनणवय / पहरपत्रके इ. थर्रुपात र्ेळोर्ेळी
हदशा हनदे श जारी केले आहे त. उदा. माहहती अजव, प्रथम अपील र् हितीय अपील याुंचे अजाचे हर्हहत नममने, हर्हहत शमल्क,
माहहतीची शमल्क आकारणी इ. तथाहप, सुंपण
ू व र् एकहत्रत मागवदशवक तत्र्े / मानके (Guidelines/ Norms) अद्याप
हनगवहमत झाले ले नाहीत.

कलम 4 (1) (ख) (पाच)
काये पार पाडण्यासाठी वापरण्यात ये णारे हनयम, हवहनयम, समचना, हनयमपमव्स्तका आहण अहिलेख :1.

केंहद्रय माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005.

2.

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005, च्या कलम 27 (2) र् 28 (1) अनर्ये राज्य शासनाने तयार केले ले
महाराष्ट्र माहहतीचा अहधकार हनयम, 2005 आहण अनय हनयम.

3.

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 सुंदभात मा. सर्ोच्च नयायालय, मा. ममुंबई उच्च नयायालय र् केंद्रीय
माहहती आयोग याुंनी र्ेळोर्ेळी हदले ले नयायहनणवय

4.

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 सुंदभात शासनाच्या सामानय प्रशासन हर्भागाचे शासन हनणवय, आदे श र्
पहरपत्रके.
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कलम ४ (१) (ख) (सिा)
कायालयाकडे असलेल्या ककवा त्याच्या धनयं त्रणाखाली असलेल्या दस्र्ऐवजांच्या प्रवगािे धववरण :राज्य माहहती आयोग कायालयातील अपील / तक्रार नथत्या जतन करण्यासुंदभातील कायवपध्दती
मा. ममख्य माहहती आयमक्त, महाराष्ट्र राज्य याुंचे पहरपत्रक क्र. मममाआ-2008/प्र.क्र/119/01, हदनाुंक.29.06.2017
नूसार हर्हहत केली आहे . या कायालयातील दथतऐर्जाुंचे सर्वसाधारण र्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे :अ.

हवषय

क्र.

दस्तऐवज/ धाहरणी

धाहरणी क्र./

नोंदवही इ.

नोंदवही क्र.

तपिील

हकती काळापयं त ही माहहती
साुंिाळून ठे वली जाते.

कोणत्या
प्रकारात उपलब्ध

1

2

3

4

5

हितीय
अपील

सुंहचका

-

तक्रार
सुंहचका

सुंहचका

आथथापना
र्
लेखा

सुंहचका

सुंकीणव

-

माहहतीचा
अहधकार
अहधहनयम,
2005 च्या
कलम 25
नमसार
र्ार्षषक
अहर्ाल.

कलम
19,
केंहद्रय
माहहतीचा
अहधकार
अहधहनयम 2005 नमसार
अहपले

1)
राज्य
माहहती
आयोग
ममख्यालय याुंच्या हद. 29.06.2017

च्या

पहरपत्रकानर्ये

राज्य

माहहती

आयोगाकडे दाखल करण्यात येणारी
अहपले /तक्रारी याुंचे आदे श हनगवहमत
झाल्यानुंतर
सुंबुंहधत
प्रकरणाुंतील
अहपलकत्याचा ममळ माहहती अजव,
अहपलकत्यानी दाखल केलेले व्ददतीय
अहपल र् त्यार्रील राज्य माहहती
आयमक्ताुंचे आदे श एक र्षासाठी जतन
करुन उर्वरीत कागदपत्रे, आदे श थकॅ न
करुन त्याचा बॅकअप घे ऊन नष्ट्ट
करार्याची आहे त.
2)
जी कागदपत्रे
प्रशासकीय/
सुंकीणव थर्रुपाची आहे त त्याबाबत
राज्य शासनाच्या प्रचहलत पध्दतीप्रमाणे
त्या-त्या
कालार्धीसाठी
सदर
अहभले ख जतन करण्यात येतात.

-

माहहतीचा
अहधकार
अहधहनयम, 2005 च्या
कलम 18 अनर्ये तक्रारी

-

राज्य माहहती आयोगाच्या
कायालयातील
कमवचाऱयाच्या आथथापना

राज्य
शासनातील
प्रचहलत
पध्दतीप्रमाणे जी र्गवर्ारी हनव्श्चत
करण्यात आलेली आहे त्याप्रमाणे.

अहपलाथी र् जन माहहती
अहधकारी / प्रथम अहपलीय
अहधकारी
याुंनी
सादर
केले ली लेखी म्हणणे /
हनर्ेदने इ.

सुंबुंहधत ममळ अपील / तक्रार नथतीस
जोडणे. ममळ नथतीर्रील कायवर्ाहीप्रमाणे

र् ले खा हर्षयक बाबी

-

पमव्थतका
1. खमद्द कायालयाचा
अहर्ाल

2. ममख्यालयामाफवत
प्रहसध्द एकहत्रत /
सुंपण
ू व र्ार्षषक
अहर्ाल

हनरुं क

1. खमद्द कायालयाचा अहर्ाल प्रतीर्षी
ममख्यालयास सादर केल्यानुंतर ‘क’ र्गव
म्हणून पाच र्षाकहरता.
2. प्रथम अहर्ाल (2006)
ते 13 र्ा अहर्ाल (2018)
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कलम 4 (1) (ख) (सात)
आपले धोरण तयार करण्याच्या ककवा त्याची अुंमलबजावणी करण्याच्या सुंबुंधात, लोकाुंिी
हवचार हवहनमय करण्यासाठी ककवा लोकाुंकडू न हनवेदने केली जाण्यासाठी अव्स्तत्वात असलेल्या
कोणत्याही व्यवस्थे चा तपिील –
“लागू नाही.”
(राज्य माहहती आयोगाच्या थतरार्र माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 अुंतगवत हितीय अपील प्राहधकरण

म्हणून हर्हहत अपील कायवपध्दतीने समनार्णीच्या माध्यमातून हनणवय प्रहक्रयेची कायवर्ाही करण्यात येते. कोणतेही धोरण
तयार करणे अथर्ा अुंमलबाजर्णीची कायवर्ाही अपेहक्षत नाही.)

कलम 4 (1) (ख) (आठ)
आपला एक िाग म्हणून ककवा सल्ला दे ण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घहित केलेल्या दोन
ककवा अहधक व्यक्तींच्या हमळून बनलेल्या मुं डळाुंचे, पहरषदाुंचे, सहमत्याुंचे आहण अनय हनकायाुंचे
हववरण व त्याुंच्या बै ठकी लोकाुंसाठी खमल्या आहे त ककवा कसे अिा बै ठकीची कायव वत्त
ृ े जनतेला
पहावयास हमळण्याजोगी आहे त ककवा कसे याबाबतचे हवतरण :लागू नाही.
(र्रील सात प्रमाणे हर्र्ेचन)

कलम 4 (1) (ख) (नऊ)
या कायालयाच्या अहधकाऱयाुंची व कमव चाऱयाुंची हनदे हिका (हद.21.01.2022 रोजीची व्स्थती) : अहधकारी व कमवचारी याुंची नावे व पदनामे खालीलप्रमाणे आहे त :अ.क्र

पदनाम

नाव

दमरध्वनी क्रमाुंक

1

मा. राज्य माहहती आयमक्त

श्री. समहनल पोरर्ाल

022-22040067

2

उप सहचर्

श्री. श्या. र. चौरे

022-22040086

3

कक्ष अहधकारी - 1

श्री. अरुण शुं. पर्ार (कुंत्राटी )

4

कक्ष अहधकारी - 2

हरक्त

5

लघमलेखक (उच्चश्रेणी)

हरक्त

6

लघमलेखक (हनम्नश्रेणी)

श्री. परशमराम बमरकूल ( कुंत्राटी)

7

सहायक कक्ष अहधकारी - 1

हरक्त

8

सहायक कक्ष अहधकारी - 2

हरक्त

9

सहायक कक्ष अहधकारी - 3

श्री. दत्ता जार्ळे (कुंत्राटी)

10

सहायक कक्ष अहधकारी - 4

श्रीमती हप्रयाुंका मोरे (कुंत्राटी)

11

हलहपक-टुं कले खक - 1

श्री. श्रीकाुंत पाटील

12

हलहपक-टुं कले खक - 2

श्रीमती समर्णा शेंडे (कुंत्राटी)

13

हलहपक-टुं कले खक - 3

कम.प्रणाली परब (कुंत्राटी)

14

हलहपक-टुं कले खक - 4

कम. थर्ाती टें भे (कुंत्राटी)

15

हशपाई - 1

श्री. नागेश पर्ार (कुंत्राटी)

16

हशपाई - 2

श्री. अकजक्य जाधर् (कुंत्राटी)

17

हशपाई - 3

हरक्त

18

र्ाहन चालक

श्री. हर्नायक जानरार् (कुंत्राटी)

(या पदाचे हलहपक
रुपाुंतरीत करुन)
(या पदाचे हलहपक
रुपाुंतरीत करुन)
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टुं कलेखक

टुं कलेखक

022-22040095
पदात

पदात

राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुंडपीठ

मा.अ.अ. कलम 4 ( 1) (ख) नमसार प्रहसद्ध

कलम 4 (1) (ख) (दहा)
आपल्या प्रत्ये क अहधकाऱयाला व कमव चाऱयाला हमळणारे माहसक
हवहनयमाुंमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नमकसान िरपाई दे ण्याची पध्दती :-

वेतन, तसेच

प्राहधकरणाच्या

मा. राज्य माहहती आयमक्त याुंना माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 च्या कलम 16 (5) (ख) मधील
तरतमदीनमसार (ममळ अहधहनयम) र् शासनाच्या (सा.प्र.हर्.) शासन हनणवय क्र.एस.आय.सी-2006/1322/प्र.क्र.04/07/05,
हद.07.09.2007 आहण माहहतीचा अहधकार (समधाहरत) अहधहनयम, 2019, हद.24.10.2019 च्या तरतमदीप्रमाणे र्ेतन र्
भत्ते आहण सेर्ेच्या अटी/ शती लागू आहे त. तर, उर्वहरत अहधकारी / कमवचारी याुंना शासनाचे प्रचहलत र्ेतन हनयम लागू
आहे त :अ.क्र

पदाचे नाव

1

राज्य माहहती आयमक्त

2

7 व्या वेतन आयोगानमसार वेतन स्तर
-

रु. 225000 (Fixed)

उप सहचर्

एस-25

रु. 78800 - 209200

3

कक्ष अहधकारी - 1

एस-17

रु. 47600- 151100

4

कक्ष अहधकारी - 2

एस-17

रु. 47600- 151100

5

लघमलेखक (उच्चश्रेणी)

एस-15

रु. 41800-132300

6

लघमलेखक (हनम्नश्रेणी)

एस-14

रु. 38600-122800

7

सहायक कक्ष अहधकारी

एस-14

रु. 38600-122800

8

हलहपक-टुं कले खक

एस-6

रु. 19900-63200

9

र्ाहन चालक

एस-6

रु. 19900-63200

10

हशपाई

एस-1

रु. 15000-47600

कायालयाचे अहधकारी व कमव चारी याुंना हमळणारे एकूण वेतन ( हद. 21.01.2022 )
अ.क्र.
1)

पदनाम

नाव

एकूण वेतन

मा.राज्य माहहती आयमक्त

श्री. समहनल पोरर्ाल

225000(Fixed)
(र्जा हनर्ृत्तीर्ेतन + इतर भत्ते
)

2)

उप सहचर्

श्री. श्या.र.चौरे

3)

कक्ष अहधकारी - 1

श्री. अरुण शुं. पर्ार (कुंत्राटी )

4)

कक्ष अहधकारी - 2

हरक्त

---

5)

लघमलेखक (उच्चश्रेणी)

हरक्त

---

6)

लघमलेखक (हनम्मश्रेणी)

श्री. परशमराम बमरकूल ( कुंत्राटी)

7)

सहायक कक्ष अहधकारी - 1

हरक्त

---

8)

सहायक कक्ष अहधकारी - 2

हरक्त

---

9)

सहायक कक्ष अहधकारी - 3

श्री. दत्ता जार्ळे (कुंत्राटी)

19,635/-

10)

सहायक कक्ष अहधकारी - 4

श्रीमती हप्रयाुंका मोरे (कुंत्राटी)

19,635/-

11)

हलहपक-टुं कले खक - 1

श्री. श्रीकाुंत पाटील

(या पदाचे हलहपक टुं कलेखक पदात
रुपाुंतरीत करुन)
(या पदाचे हलहपक टुं कलेखक पदात
रुपाुंतरीत करुन)
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रु.1,02,800/-(भत्ते )
रु. 42,822/-

33,495/-

38600/- + (भत्ते )

राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुंडपीठ

मा.अ.अ. कलम 4 ( 1) (ख) नमसार प्रहसद्ध

12)

हलहपक-टुं कले खक - 2

श्रीमती समर्णा शेंडे (कुंत्राटी)

19,635/-

13)

हलहपक-टुं कले खक - 3

कम.प्रणाली परब (कुंत्राटी)

19,635/-

14)

हलहपक-टुं कले खक - 4

कम. थर्ाती टें भे (कुंत्राटी)

19,635/-

15)

हशपाई - 1

श्री. नागेश पर्ार (कुंत्राटी)

15,015/-

16)

हशपाई - 2

श्री. अकजक्य जाधर् (कुंत्राटी)

15,015/-

17)

हशपाई - 3

हरक्त

18)

र्ाहन चालक

श्री. हर्नायक जानरार् (कुंत्राटी)

--19,635/-

कलम 4 (1) (ख) (अकरा)
सवव योजनाुंचा तपहिल, प्रस्ताहवत खचव दिव हवणारा, आपल्या प्रत्ये क अहिकरणासाठी नेमन
ू हदलेला
अथव सुंकल्प आहण सुंहवतरीत केलेल्या रकमाुंचा तपहिल :सन 2021-22 या आर्थथक वषामध्ये प्राप्त अनमदान व खचव याबाबतची माहहती
(हद.31.12.2021 पयं त)
(रक्कम रुपये )
अ.क्र.

तपहिलवार लेखाहिषव

प्राप्त अनमदान

खचव

हिल्लक

रु.1,02,50,000/-

रु.45,50,777 /-

रु.56,99,223 /-

रु.27,500 /-

रु. 11,615/-

रु. 15,885/-

रु.21,24,433/-

रु. 18,93,206/-

रु.2,31,227 /-

रु.1,70,000/-

रु.45,729/-

रु.1,24,271/-

1

01 - र्ेतन

2

06 - दमरध्र्नी, र्ीज, पाणी

3

10 - कुंत्राटी सेर्ा

4

11 - दे शाुंतगवत प्रर्ास खचव

5

13 - कायालयीन खचव

रु.8,87,500 /-

रु.4,11,433 /-

रु.4,76,067 /-

6

17 - सुंगणकार्रील खचव

रु.3,65,000 /-

रु.62,562 /-

रु. 3,02,438/-

7

28 - दयार्साहयक सेर्ा

---

---

---

8

51 - मोटार र्ाहन खचव

रु. 1,40,000/-

39,909/-

रु. 1,00,091/-

रु.1,39,64,433 /-

रु.70,15,231 /-

रु.69,49,202/-

एकूण

र्रील आर्षथक हर्र्रणपत्रातील हर्त्तीय माहहतीमध्ये माचव -2022 अखेर बदल होईल.

कलम 4 (1) (ख) (बारा)
अथव सहाय्य कायव क्रमाच्या अुंमलबजावणीची हरत तसेच वािप केलेल्या रकमा आहण अिा
कायव क्रमाुंच्या योजनेसाठी लािार्थ्यांचा तपहिल :“लागू नाही / हनरुं क”
कलम 4 (1) (ख) (तेरा)
ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने ककवा प्राहधकारपत्रे हदलेली आहे त अिा व्यक्तीचा तपिील :“लागू नाही / हनरुं क”
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राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुंडपीठ

मा.अ.अ. कलम 4 ( 1) (ख) नमसार प्रहसद्ध

कलम 4 (1) (ख) (चौदा)
इलेक्रॉहनक

स्वरुपात

उपलब्ध

असलेल्या

ककवा कायालयाकडे

असलेल्या

माहहती

सुंबुंधातील

तपहिल :1. केंहद्रय माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005.
2. माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005, च्या कलम 27 (2) र् 28 (1) अनर्ये राज्य शासनाने तयार केले ले
महाराष्ट्र माहहतीचा अहधकार हनयम, 2005 आहण अनय हनयम.
3. आयोगाच्या www.sic.maharashtra.gov.in या सुंकेतथथळार्र अपील / तक्रारींर्रील हनणवय (Copies of
Decision) र् दै नुंहदन समनार्णी यादी (Daily Cause List) प्रहसध्द केली जातात.

कलम 4 (1) (ख) (पुंधरा)
माहहती हमळहवण्यासाठी
वापरासाठी चालहवण्यात
तपहिल :-

नागहरकाुंना उपलब्ध असणाऱया समहवधाुंचा तपहिल तसेच साववजहनक
ये त असलेल्या ग्रुंथालयाच्या ककवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळेचा

या कायालयातील उपलब्ध कागदपत्रे, अहभले ख तपासणी सुंदभात अजव केल्यास कायालयीन र्ेळेत
कागदपत्रे अर्लोकनास उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात तसेच आयोगाच्या www.sic.maharashtra.gov.in या
सुंकेतथथळार्र अपील र् तक्रारींर्रील हनणवय प्रहसध्द केले जातात.
कायालयात ग्रुंथालय ककर्ा र्ाचनालयाच्या समहर्धा उपलब्ध नाहीत.

कलम 4 (1) (ख) (सोळा)

प्रथम अहपलीय अहधकारी व जन माहहती अहधका-याुंची नावे, पदनामे आहण इतर तपहिल :नाव

पदनाम

श्री. श्या.र.चौरे

उप सहचर्

प्रथम अहपलीय अहधकारी

श्री. अ.शुं.पर्ार

कक्ष अहधकारी

जन माहहती अहधकारी

हरक्त

कक्ष अहधकारी

जन माहहती अहधकारी

कायालयाचा सुंपण
ू व पत्ता :राज्य माहहती आयोग, बृहनममुंबई खुंडपीठ
13 र्ा मजला, नर्ीन प्रशासन भर्न, मादाम कामा रोड,
हम तात्मा राजगमरु चौक, मुंत्रालयासमोर, ममुंबई -400 032.

कलम 4 (1) (ख) (सतरा)
हवहहत करण्यात ये ईल अिी इतर माहहती :हनरुं क

*********
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