माहितीचा अहिकार अहिहियम, २००५ कलम
५(१) व ५(२) अन्वये हिल्िा तक्रार हिवारण
प्राहिकारी याांिा िि माहिती अहिकारी तसेच
कलम १९(१) अन्वये अध्यक्ष, अहिलीय
प्राहिकरण, मांबई याांिा अहिलीय प्राहिकारी
म्िणूि घोहित करणेबाबत...

मिाराष्ट्र शासि
हियोिि हवभाग (रोियो),
शासि िहरित्रक क्र. : मग्रारो-201८/प्र.क्र.४2 /रोियो-6अ
16 वा मिला, िवीि प्रशासकीय इमारत,
मांत्रालय, मांबई-32
हििाांक : 11 िलै, २०१८.
वाचा :- केंद्र शासिाच्या क्रमाांक J11011/21/2008-NREGA(Pt.)हििाांक २८ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये
सिाहरत मागगिशगक सूचिा.
प्रस्ताविा :मिात्मा गाांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार िमी योििेचा लाभ मिराांिा हमळावा, त्यामध्ये
िारिशगकता असावी, मिराांच्या तक्रारींचे हिराकरण व्िावे, त्याांच्यावर अन्याय िोऊ िये, याकरीता
मिात्मा गाांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार िमी कायद्याच्या कलम २७(१) िसार प्रत्येक हिल्ियाच्या
हिकाणी तक्रार हिवारण प्राहिकाऱ्याची हियक्ती करण्याचे हििे श केंद्र शासिािे हििाांक ७ सप्टें बर,
२००९ च्या आिे शान्वये हिलेले आिेत. केंद्र शासिाच्या मागगिशगक सूचिाांिसार प्रत्येक हिल्ियात
तक्रार हिवारण प्राहिकाऱ्याची िेमणूक करण्यात येते. अिगिारास तक्रार हिवारण प्राहिकारी याांचा
हिणगय मान्य िसल्यास अथवा सिर हिणगयािे समािाि िोत िसल्यास तक्रार हिवारण प्राहिकाऱ्याच्या
हिणगयाहवरुध्ि अिील करण्याची तरतूि आिे.

सिर अिीलावर हिणगय घेण्यासािी शासि हिणगय

हि.21.7.2014 अन्वये हत्रस्तरीय अहिलीय प्राहिकरणाची हिर्ममती करण्यात आलेली आिे.
शासि िहरित्रक
ग्रामीण हवकास मांत्रालय, भारत सरकार, िवी हिल्ली याांच्या सांिभािीि हििाांक २८ ऑगस्ट,
२०१७ रोिीच्या सिाहरत मागगिशगक सूचिाांमिील प्रकरण िाच (सांहकणग) िहरच्छे ि १५ व १५.१ िसार या
शासि िहरित्रकान्वये मिाराष्ट्र राज्यातील सवग हिल्िा तक्रार हिवारण प्राहिकारी याांिा माहितीचा
अहिकार अहिहियम, २००५ कलम ५(१) व ५(२) अन्वये राज्य िि माहिती अहिकारी तसेच कलम १९(१)
अन्वये अध्यक्ष, अहिलीय प्राहिकरण, मांबई याांिा अहिलीय प्राहिकारी म्िणूि घोहित करण्यात येत आिे.
सिर आिे श तात्काळ अांमलात येतील.

शासि हिणगय क्रमाांकः मग्रारो-201८/प्र.क्र.४2 /रोियो-6अ

सिर शासि िहरित्रक मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उिलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 201807111509231516 असा आिे. िे िहरित्रक
हििीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांहकत करुि काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आिे शािसार व िावािे.

Dr. Pramod
Sopan Shinde
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(प्रमोि शशिे )
उि सहचव, मिाराष्ट्र शासि.
प्रत :1. मा. राज्यिाल याांचे सहचव, रािभवि, मलबार हिल, मांबई.
2. मा. मख्यमांत्री याांचे सहचव, मांत्रालय, मांबई.
3. मा. मांत्री (रोियो) याांचे खािगी सहचव, मांत्रालय, मांबई.
4. मा. मख्य सहचव याांचे स्वीय सिायक, मांत्रालय, मांबई.
5. मा. राज्य मख्य माहिती आयक्त, राज्य माहिती आयोग, िवीि प्रशासि भवि, मांत्रालय, मांबई.
6. सवग राज्य माहिती आयक्त, राज्य माहिती आयोग, बृिन्मांबई, कोकणभवि, िवी मांबई, िणे
हवभाग, िाहशक हवभाग, अमरावती हवभाग.
7. सहचव (रोियो), हियोिि हवभाग, मांत्रालय, मांबई.
8. प्रबांिक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मांबई.
9. प्रबांिक, अहिल शाखा, उच्च न्यायालय, मांबई.
10. सवग हवभागीय आयक्त, मिाराष्ट्र राज्य.
11. आयक्त, िरेगा आयक्तालय, हसव्िील लाईन्स, िागिूर.
12. सवग हिल्िाहिकारी तथा हिल्िा कायगक्रम समन्वयक (रोियो), मिाराष्ट्र राज्य.
13. मख्य कायगकारी अहिकारी तथा सि हिल्िा कायगक्रम समन्वयक, सवग हिल्िा िहरििा.
14. अध्यक्ष, अहिलीय प्राहिकरण, िवीि प्रशासि भवि, मांत्रालय, मांबई.
15. तक्रार हिवारण प्राहिकारी, हिल्िाहिकारी कायालय, सवग हिल्िे.
16. सवग उिसहचव/अवर सहचव/कायासि अहिकारी (रोियो), हियोिि हवभाग, मांत्रालय, मांबई.
17. हिवििस्ती.
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