राज्य

माहिती आयोगासाठी हिहि

कक्ष स्थापन

करण्यासाठी पदे हनमाण करण्याबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन हिभाग
शासन हनणणय क्र.संकीणण 2014/प्र.क्र.220 /सिा,
मादाम कामा मागण,िु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय,मुंबई 400 032.
हद.19 जून, 2017
प्रस्तािनााःराज्य माहिती आयोगाच्या हद.13.3.2015 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये आयोगासाठी हिहि कक्ष स्थापन करण्यानुषंगाने
आिश्यक कायणिािी करण्याच्या सूचना मा.मुख्य सहचिांनी अहतहरक्त मुख्य सहचि (र ि का) यांना हदल्या िोत्या. त्यानुसार राज्य
माहिती आयोगाच्या मुख्यालयाच्या स्तरािर एक अिर सहचि (हिहि), एक हिहि सिाय्यक ि त्यांना सिाय्य करण्यासाठी एक
हलहपक टं कलेखक अशी तीन पदे हनमाण करण्याचा प्रस्ताि आयोगाने शासनास सादर केला िोता. त्या अनुषंगाने उपरोक्त
प्रस्ताि हिचारात घेिून उच्चस्तरीय सहमतीने 19 मे, 2017 रोजी झालेल्या बैठकीत, अिर सहचि (हिहि) गट-अ ि हिहि
सिाय्यक (गट-ब ) अराजपहत्रत अशी दोन पदे हनयहमत स्िरुपात हनमाण करण्यास मान्यता हदली आिे . तदनुषंगाने अिर सहचि
(हिहि) ि हििी सिाय्यक िी पदे हनमाण करण्याकहरता शासनाने खालील प्रमाणे हनणणय घेतला आिे .
शासन हनणणयाःराज्य माहिती आयोगाच्या आस्थापनेिर अिर सहचि(हिहि) गट-अ ि हिहि सिाय्यक(अराजपहत्रत )गट-ब िी दोन पदे
हनयहमत स्िरुपात हनमाण करण्यास शासन मंजूरी दे त आिे .

पद

2.

पद

संख्या

िेतन

अिर सहचि (हिहि) गट अ

1

15600-39100 +

हिहि सिाय्यक गट ब (अराजपहत्रत)

1

9300-34800+

ग्रेि पे 6600
ग्रेि पे 4400

िा शासन हनणणय निीन पदहनर्ममती, पदांचे पुनरुज्ज्जिन ि पदांचे आढािे इ. प्रस्तािांची सखोल तपासणी करण्यासाठी

स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सहचि सहमतीच्या हद.19.05.2017 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या हनणणयान्िये हनगणहमत
करण्यात येत आिे .
3.

सदर शासन हनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात आला असून

त्याचा संकेतांक क्र. 201706191520467707 असा आिे . िा शासन हनणणय हिजीटल स्िाक्षरीने साक्षांहकत करून काढण्यात येत
आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Shwetambari
Pravin Khade
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(श्वे.प्र.खिे )
अिर सहचि, मिाराष्ट्र शासन
प्रहत,
1. मिालेखापाल-1/2 (लेखा अनु ज्ञेयता), मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
2. मिालेखापाल-1/2 (लेखा पहरक्षा), मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
3. सिण माहिती आयुक्त, मिाराष्ट्र राज्य,
4. सहचि राज्य माहिती आयोग,मुंबई.
5. अहिदान ि लेखा अहिकारी, मुंबई.
6. हनिासी लेखा पहरक्षा अहिकारी,मुंबई.
7. हनििनस्ती कायासन सिा.

