
 
 
 
 
 
 
 

 
सत्यमेव यये व 

 

राज्यपााांा ेवसिे ाांय 
मेहाराष्टरराज्य 

रायभ न,मेांबारहहां,मे  बई400035. 
 

(३१डिसेंबर२०१७अखवर) 

नागररका ेीसनद 
(१यानव ारी२०१८) 

 
   Website:- http://rajbhavan.maharashtra.gov.in 
 

   Email   :-  governor-mh@nic.in 
 
 
 

   ईपीएबीएक्सूरध् नी्र. 222-23632343/23694799/ 

       23632426/23634388 
 

   फॅक्स्र. 222-23633272 

 
 
 
 

http://rajbhavan.maharashtra.gov.in/


 
 
 

राज्यपााांा वेसिे ाांय 
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मंजरधआकृतीबंधः-एकर ण82अधधकाधी/कममचाधी 
कार्ामलर्ीनकामाची ेळः-सकाळी29 45तेसार्कंाळी5 45 

 
 
 

मा धाज्र्पाल 

मा धाज्र्पालांचेसधच  
 

मा धाज्र्पालांचेसधच र्ांचेकार्ामलर् 

 

धाज्र्पालांचेपपसधच  

(प्रशासन/ ै व  म ं/आदू ासीकक्ष) 
 

धाज्र्पालांचेपपसधच 
(शशक्षण) 

 
प्रशासन
शाखा 

 

 ैधाननकव कास
मंडळ/आदू ासी

कक्ष 

 
1-धाज्र्पालांचेअ धसधच  
2-धाज्र्पालांचेखाजी ी 
सधच (1 2) 
1-जनसंपकम अधधकाधी 
1-अधीक्षक 
1-लेखाअधधकाधी 
2-लघलेुखक(प शे्र ) 
5-सहार्क 
5-शलवपकटंकलेखक 

5-ूरध् नीचालक 
3- ाहनचालक 

33-जमाूाध,चोपूाध, नाईक,
ूफतधी,धोननर्ोचालक,शशपाई
आणणसंूेशे ाहकइ  
 

1-मान  शंशास्तरज्ञ 
1-व धीअधधकाधी 
1-पपसंचालक 

1-अधीक्षक 

1-सहार्कलेखा 
अधधकाधी 
1-लघलेुखक(प शे्र ) 
2-सहार्क 

1-शलवपकटंकलेखक 

 

 

1-अ धसधच  
1-अधीक्षक 
3-सहार्क 
1-नन डशे्रणीलघलेुखक 

1-लघटंुकलेखक 

2-शलवपकटंकलेखक 
 
 
 

 



 
 
 

नागररका ेीसनद 
प्रस्े ा ना  
 

 भाधतीर्संव धानाच्र्ाअनचु् ेू153 154मधीलतधतुूींनसुाध,धाज्र्पालहेधाज्र्ाचे
कार्मकाधी प्रमखु असतात   धाज्र्ाच्र्ा कार्मकाधी अधधकाधाचा  ापध संव धानानसुाध
धाज्र्पालांकडरन िंकं ा ्र्ांच्र्ा हाताखालील अधधका-र्ांमाफम त कधण्र्ात रे्तो   धाज्र्पाल मंरी
परधषूेच्र्ा मूतीने   सल्ल्र्ाने, संव धानातील तधतुूीनसुाध अधधकाधांचा  ापध कधतात 
भाधतीर् संव धानाच्र्ा अनचु् ेू 371 (2) नसुाध, व ूभम, मधाठ ाडा   प मरधत महाधाष्टर
व भाी ासाठीव कासमंडळेस्तथापनकन नधाज्र्ाच्र्ाी धजाव चाधातघेऊनर्ातीनव भाी ांम्रे् 

व कासा्मक खचामचे समसमान  ाटप कधण्र्ाची व शषे जबाबूाधी धाज्र्घटनेने धाज्र्पालां ध
सोपव लेलीआहे व द्र्ापीठअधधननमान् रे्,धाज्र्पालहेमहाधाष्टरातीलव द्र्ापीठांचेकुलपती
आहेत स्र्ामहाधाष्टरधाज्र्ात20 व द्र्ापीठेअसरन्र्ात11पधांपधाी तव द्र्ापीठे 4
कृवषव द्र्ापीठ,1तंरज्ञानव द्र्ापीठ,1संस्तकृतव द्र्ापीठ,1मकु्तव ूर्ापीठ, 1आधोग्र्
व ज्ञान व द्र्ापीठ   1 पशु   म्स्तर् व ज्ञान व द्र्ापीठांचा समा ेश आहे   भाधतीर्
संव धानाच्र्ा  अनचु् ेू 244 मधील पाचव्र्ा अनसुरचीनसुाध धाज्र्ाच्र्ा आदू ासी के्षर
व कासासंूभामत व शषे स्त न पाची संव धानीक जबाबूाधी धाज्र्पालां ध सोपव लेली आहे   ्र्ा
जबाबूाधीच्र्ा अनषंुी ाने धाज्र्पालांना सहाय्र् कधण्र्ासाठी धाज्र्पाल कार्ामलर्ात आदू ासी
व कासकक्षस्तथापनकधण्र्ातआलाआहे  
 

2  राज्यपााांसिे कायााांयाेीरेना  
 

 मा  धाज्र्पालांना सधच ालर्ीन सहार् कधण्र्ाकरधता धाज्र्पालांच्र्ा सधच ांच्र्ा 
अधधप्र्ाखालीप्रशासनशाखा,शशक्षणशाखा, धैाननकव कासमंडळशाखा,तसेचआदू ासी
व कास कक्ष कार्मधत आहेत   र्ा स म शाखांमाफम त संबधंधत असलेल्र्ा नस्त्र्ा धाज्र्पालांच्र्ा 
सधच ांमाफम त धाज्र्पालांना साूध केल्र्ा जातात   पक्त शाखाकंडे धाज्र्पाल सधच 
कार्ामलर्ातीलकामाच्र्ाव षर्ांचीव भाी णीपरधशशष्टट-1म्रे्ूशमव लीआहे  
 

3  धाज्र्पालांच्र्ा सधच ालर्ामाफम त पधुव ण्र्ात रे्णा-र्ा से ांचे  ेळापरक परधशशष्टट-2 रे्थे
नमरू कधण्र्ातआलेआहे  
 
 
 



 
 

4  गा-हाणी े क्रारीया े वननराकरण  
 

 नाी रधकांची काही ी ा-हाणी असल्र्ास र्ासंबंधी परधच् ेू-3 म्रे् नमरू  केलेल्र्ा   
अधधका-र्ांकडेत्र.ाधनोंूव तारे्ईल ी ा-हाणीसमक्षभेटीत/परानेतथाइम-मेलद् ाधेमांडता
रे्तील  
 

5  नाी रधकांच्र्ा सनूेचा आवा ा ूध षघ घेण्र्ात रे्ईल   ्र्ात आ श्र्कतेनसुाध बूल
कधण्र्ातरे्तील  
 

6  यनसामेानया किसनससे ना  
 

 धाज्र्पालांच्र्ा सधच ालर्ाच्र्ा अधधप्र्ाखालील से ा कार्मभा नेने   कार्मत्पधतने
पधुव ण्र्ाचीहमीूेतआहे र्ास मसे ापधुव तानानाी रधकानंासनजन्र्परणम ाी णरकूेण्र्ाची
जबाबूाधीव भाी ातीलप्र्रे्कअधधकाधी/कममचा-र्ांचीधाहील  
 

पाररशिष्टट-1 
 

अ.क्र. व भागाकिसनपा रव ांीयाणारीसव ा आ श्यककागदपा्ा े ी
पासे ाे ा कव ल्यान े र
कके ी काांा धीे 
सव ापा रव ांीयाे व. 

सव ा पा रव णारा
अिधकारी /
कमेाे ारी (दसरध् नी
क्रमेा क) 

सव ा व हहे  काांा धीे 
पा रव ांी न गवल्यास
ज्या च्याकिव े क्रार करे ा
यवईांे ोअिधकारी त्या े ा
दसरध् नीक्रमेा क 

1  2  3  4  5  
अ) 
 

1) 

प्रिासनिाखा  
 

मुू तपर मसटुकेसबंधंीचेूरे्चेअजम 

 
 
 

महाधाष्टर शासक र्
कममचा-र्ांच्र्ा
बूल्र्ाचंे व ननर्मन
आणण शासक र्
कतमव्रे् पाध पाडताना
होणा-र्ा व लबंास
प्रनतबधं अधधननर्म,
2225 मधील प्रकधण
्र. 3 च्र्ा कलम
12(1) मधील
तधतरू ीसअनसुन न  
 
 
 

 
 
 

श्री  धमेश फ्रान्न्सस
डडसोझा,अ धसधच 
(प्रशासन) 
ूरध् नी्र. 222- 
23673666 

 
 
 

1) श्री  धणजीत कुमाध,
भाप्रसे, धाज्र्पालाचंे पप
सधच ( वै म)ं 
ूरध् नी ्र. 222-
23643883 
 

2)श्री बी  ेणुी ोपालधेडडी,
भाप्रसे,धाज्र्पालाचंेसधच  
ूरध् नी ्र.  222-
23637671/23632635 
 

फॅक्स्र. 222-23633272 
 
 

2) भाधतीर् सवं धानातील
तधतुू ींनसुाध धाज्र्पालांच्र्ा 
मान्र्तसेाठी रे्णा-र्ा व व ध
व षर्ासबंधंीच्र्ानस्त्र्ा  

3) व धीमडंळासबंधंीचेकामकाज 
4) व धीर्ेके अ्र्ाूेश 
5) धाज्र्पाल अ्र्क्ष असलेल्र्ा

महामडंळा धीलननर्कु््र्ा 
6) भाधतीर् स ंधधानातील

तधतुू ींनसुाध कधण्र्ात रे्णा-र्ा
मरंीमडंळातील सूस्तर्, न्र्ार्ाधीश
र्ांच्र्ाननर्कु््र्ा 



 

1  2  3  4  5  
7) लोकसे ा आर्ोी ाचे अ्र्क्ष  

सूस्तर्र्ांच्र्ाननर्कु््र्ा 
पधंतर ज्र्ा प्रकधणां ध
शासनाचा अह ाल
िंकं ा अशभप्रार्
आ श्र्कअसेलअशा
प्रकधणी शासनाकडरन
अह ाल प्रलबंबत
असेल तध ननन्श्चत
असाकाला धीव दहत
कधण्र्ात रे्ण्र्ासाधखा
नाही  तथावप, अशा
प्रकधणांम्रे् 32
दू सांतरन स्तमधणपरे
पाठ रन पाठपधुा ा
कधण्र्ातरे्ईल  
 

अन्र् व भाी ाशी
सबंधंधत असलेले
जनतकेडरन मा 
धाज्र्पालाचं्र्ा नां े
आलेले त्र.ाध अजम
12 दू सांच्र्ा आत
सबंधंधत व भाी ांकडे
पाठव लेजातील 

  

8) लोकआर्कु्तपपलोकआर्कु्त 
मुबंईचेनी धपालर्ांच्र्ाननर्कु््र्ा 

  

9) महाधाष्टर प्रशासक र्
न्र्ार्ाधधकधणाचे अ्र्क्ष  
सूस्तर्ाचं्र्ाननर्कु््र्ा 

  

12) धाज्र्मान ीहक्कआर्ोी ,धाज्र्
मखु्र् मादहती आर्कु्त, धाज्र्
मादहती आर्कु्त, धाज्र् नन डणरक
आर्कु्त, व ्त आर्ोी  र्ांचे
अ्र्क्ष   सूस्तर् र्ांच्र्ा
ननर्कु््र्ा 

  

11) सवं धानातील तधतुू ींनसुाध
धाज्र्पालांमाफम तकधण्र्ातरे्णा-र्ा
व धानपरधषू   व धानसभे ध
नामननूेशन 

  

12) महाधाष्टर नाी धी से ा (शशस्तत  
अपील) 1979 अतंी मत
धाज्र्पालांना प्ेशरन पाठव लेली
अपील पनुव मलोकनासबंधंीअजम 

  

13) सवं धानातील अनचु् ेू 191
नसुाध प्राप्त होणाधे आमूाधांच्र्ा
अनहमतबेाबतचेअजम 

  

14) फनजूाधी प्रिं्र.र्ा सदंहता 1973
च्र्ा कलम 197 नसुाध प्राप्त
होणाधे खटला भधण्र्ास पध ानी ी
शमळण्र्ासबंधंीचेअजम 

  

15) रधटअजम   

16) जनतकेडरनप्राप्तहोणा-र्ात्र.ाधी   

17) धाज्र्पाल सधच  कार्ामलर्ातील
कममचा-र्ांच्र्ा आस्तथापनाव षर्क
बाबी 

  

18) धाजभ नातील बठैका तसेच
कार्म्र.मांचेआर्ोजन 

  

19) ूरध् नी, सीं णक इ्र्ाूींचे
ूेखभालसबंधंधतकामकाज 

   



 
1  2  3  4  5  

22) लेखनसामग्रीपधु ठा    

21) महाधाष्टर नाी धी से ा ( तमणरक,
शशस्तत   अपील) ननर्मांती मत
रे्णा-र्ाबाबी 

   

22) व भाी ीर् चनकशी तसेच
न्र्ार्ालर्ीनप्रकधणे 

   

ब) 
 

1) 

शिक्षणिाखा  
 

धाज्र्ातील व द्र्ापीठांच्र्ा
कुली नंु च्र्ानेमणुका 

 
 
 

महाधाष्टर शासक र्
कममचा-र्ांच्र्ा
बूल्र्ाचंे व ननर्मन
आणण शासक र्
कतमव्रे् पाध पाडताना
होणा-र्ा व लबंास
प्रनतबधं अधधननर्म,
2225 मधील प्रकधण
्र. 3च्र्ाकलम12
(1) मधील तधतरू ीस
अनसुन न  
  

पधंतर,ज्र्ाप्रकधणा ध
शासनाचा तसेच
सबंधंीत व द्र्ापीठाचा
अह ाल िंकं ा
अशभप्रार् आ श्र्क
असेल अशा प्रकधणी
व द्र्ापीठाकडरन  
शासनाकडरन अह ाल
प्रलबंबत असेल तध
प्रकधणे ननकाली
कावण्र्ाबाबतचा
ननन्श्चत असा
काला धी व दहत
कधण्र्ात रे्ण्र्ासाधखा
नाही  

 
 
 

श्री प्रतापपां 
लबुाळ,धाज्र्पालांचे
अ धसधच 
(शशक्षण)  

ूरध् नी ्र.  222-
2361 78 22
व स्तताध ्र.  242
  

 
 
 

1) श्रीमती  पज्ज् ला स ं
ूांडकेध, धाज्र्पालांच्र्ा पप
सधच (शशक्षण) 
ूरध् नी्र. 222- 
23683822 

श्री  बी   ेणुी ोपाल धेडडी,
भाप्रसे,धाज्र्पालांचेसधच  
ूरध् नी ्र.  222-
23637671/23632635 
 

फॅक्स्र. 222-23633272 
 

2) प्र-कुली नु र्ांच्र्ानेमणरका 
3) कुली नु  र्ांची धजा, से ाशतघ  

इतध प्रकधणे तसेच ्र्ांच्र्ा
ननर्कु्ती संू भामतील त्र.ाध अजम /
प्रकधणे 

4) व द्र्ापीठांच्र्ा व व ध
प्राधधकधणां ध नन डरन आलेल्र्ा
तसेच नामननूेशनाद् ाधे / (co-

option) द् ाधे ननर्कु्त झालेल्र्ा
सूस्तर्ाचं्र्ा सबंधंीचे अपील /
त्र.ाधअजम 

5) व द्र्ापीठांचे कार्ूे तसेच
परधननर्म   अ्र्ाूेश र्ामधील
तधतुू ींचे अन् र्ाथामसबंधंीची
(interpretations) प्रकधणे 

6) व द्र्ापीठातील शशक्षकांच्र्ा
नेमणरक सबंधंीचे महाधाष्टर 

सा मजननक  व द्र्ापीठ
अधधननर्म 2216 मधील कलम
122(6)अतंी मतआलेलेअजम 

7) शशक्षक, शशक्षकेतध कममचाधी,
व द्र्ाथघ र्ांचेकडरन आलेले त्र.ाध
अजम तसेच शशक्षक, शशक्षकेतध
कममचाधी   व द्र्ाथघ सघंटनेकडरन
प्राप्तझालेल्र्ात्र.ाधी  

8) कुलपतींकडे व द्र्ापीठ
कार्द्र्ाअतंी मतव व धकलमांन् रे्



रे्णा-र्ात्र.ाधी 
1  2  3  4  5  
9) व द्यापाीठाबाबे  प्राप्े  ााांवल्या

े क्रारी च्याअन ग गानवस् ापानकरयाे 
यवणा-याेौकिीसशमेे ीबाबे  
 

   

12) जनतकेडरन प्राप्त झालेल्र्ा
व द्र्ापीठाशी / शशक्षण व भाी ाशी
ननी डडतस मसाधाधणत्र.ाधी 

 

तथापी, अशा
प्रकधणांम्रे् 32
दू सांतरन स्तमधणपरे
पाठ रन शासनाच्र्ा  
व द्र्ापीठांच्र्ा
सबंधंधत व भाी ाकडे
पाठपधुा ा कधण्र्ात
रे्ईल  
  

अन्र् शासन
व भाी ाशी तसेच
व द्र्ापीठांशी सबंधंधत
असलेले जनतकेडरन
मा  कुलपतींच्र्ा नां े
आलेले त्र.ाध अजम
12 दू सांच्र्ा आत
सबंधंधत व भाी ाकडे
पाठव लेजातील  

  

क)  धैाननक व कास मे िळव आणण
आहद ासीव कासकक्ष 
 

धाज्र्पालांचे ननूेशाबाबत
जनतकेडरनप्राप्तझालेलीनन ेूने 

 

महाधाष्टर शासक र्
कममचा-र्ांच्र्ा बूल्र्ांचे
व ननर्मन आणण
शासक र् कतमव्रे् पाध
पाडताना होणा-र्ा
व लंबास प्रनतबंध
अधधननर्म, 2225
मधील प्रकधण ्र.  3
च्र्ा कलम 12 (1)
मधील तधतरूीस
अनुसन न  
 

पधंतर, ज्र्ा प्रकधणां ध
शासनाचाअह ालिंकं ा
अशभप्रार् आ श्र्क
असेल अशा प्रकधणी
शासनाकडरन अह ाल

 
 
 
 
 

श्री  व कास   
कुलकणघ, 
पपसचंालक, 
 धैाननक व कास
मडंळ 
ूरध् नी्र. 222-
23632343व स्तताध
्र. 282 
 
 

 
 
 
 
 

1) श्री  धणजीत कुमाध,
भाप्रसे,धाज्र्पालांचे पप
सधच ( वै मं) 
ूरध् नी ्र. 222-
23643883 
फॅक्स्र. 222-23633272 



प्रलंबबत 

1  2  3  4  5  
  असेल तध ननन्श्चत

असाकाला धीव दहत
कधण्र्ात रे्ण्र्ासाधखा
नाही  
 

तथापी, अशा
प्रकधणांम्रे् 32
दू सांतरन स्तमधणपरे
पाठ रन पाठपधुा ा
कधण्र्ातरे्ईल  
 

मा  धाज्र्पालांच्र्ा
नां े आलेले त्र.ाध
अजम 12 दू सांच्र्ा
आत सबंधंधत
व भाी ाकडे पाठव ले
जातील  
 

  

ि) ांवखािाखा 
 

र्ा शाखचेा जनतशेी थटे सपंकम 
नाही  

  
 
 

श्री  धाजेंद्र धा 
धाऊत, 
लेखाअधधकाधी 
 

ूरध् नी ्र.  222-
2363 23 43
व स्तताध्र. 213 

 
 
 

श्री  धमेश फ्रान्न्सस डडसोझा,
अ धसधच (प्रशासन) 
ूरध् नी्र.  
222-23673666 

1) धाज्र्पाल सधच  कार्ामलर्  
धाज्र्पाल परध ाध प्रबधंक
कार्ामलर्ातील स म अधधकाधी  
कममचाधीर्ांच्र्ासे ा/आस्तथापना
व षर्कस मबाबीहाताळणे 

 

2) कार्ामलर्ाचे  ेतन   भ्ता अूा  
कधणे 

माी णी प्राप्त
झाल्र्ापासरन 15
दू सांत 3) कममचाऱर्ाचं्र्ा व्र्न्क्ती त

स्त न पाच्र्ा  आधथमक माी ण्र्ा
मजंरध कधणे   ्र्ाबाबतची ूेर्के
तर्ाध कन न ्र्ांचे प्रूान
सबंधंधतांनाकधणे 

4) से ा / सादह्र् पधु ठाूाध /
ठेकेूाधर्ांच्र्ाबबलांचेप्रूानकधणे 

प्रूानआूेशांसहबबले
प्राप्त झाल्र्ापासरन
15दू सातं 

               

***** 


