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सत्यमवे जयत े 

 

राज्यपालाांच ेसचचवालय 

महाराष्ट्र राज्य 
राजभवन, मलबार चहल, म ांबई 400035. 

  
( ३१ ऑगस्ट २०२१  अखेर ) 

नागररकाांची सनद 
 

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

 
   Email   :-  governor-mh@nic.in 

 
 
 

   ईपीएबीएक्स दरूध्वनी क्र. 022-2363 23 43 / 2369 47 99 /  
        2363 24 26 / 2363 43 88  
 

   फॅक्स क्र. 022-2363 32 72 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

कायाालयाची सांरचना 
 

 
 

 

मांजूर आकृतीबांधः- एकूण 80 अचधकारी / कमाचारी  ़  

कायाालयीन कामाची वेळः- सकाळी 09.45 ते सायांकाळी 06. 15 
 
 
 
 
 
 

मा. राज्यपाल  

मा. राज्यपालाांचे प्रधान सचचव  

 

मा. राज्यपालाांचे सचचव याांचे कायाालय 

 

राज्यपालाांच्या उप सचचव 

(वै.चव.मां./आददवासी कक्ष) 

 

राज्यपालाांच्या उप सचचव 

(प्रशासन व चिक्षण) 

 

प्रशासन िाखा 
1-राज्यपालाांचे अवर सचचव  

2-राज्यपालाांचे खाजगी  

  सचचव (1 व 2) 

1-जनसांपका  अचधकारी  

1-अधीक्षक  

1-लेखा अचधकारी  

2-लघ लेखक (उ.श्र.े) 

5-सहायक  

5-चलचपक टांकलेखक 

5-दरूध्वनीचालक  

3-वाहनचालक 

33-जमादार, चोपदार,  नाईक, 

दफतरी, रोचनयो चालक, चिपाई 

आचण सांदेिेवाहक इ.  
 

1-मानव वांििास्त्रज्ञ  

1-चवधी अचधकारी 

1-उपसांचालक 

1-अधीक्षक  

1-सहायक लेखा  

  अचधकारी  

1-लघ लेखक (उ.श्र.े)  

2-सहायक  

1-चलचपक टांकलेखक 
 

 

चिक्षण िाखा 
1-अवर सचचव  

1-अधीक्षक  

3-सहायक  

1- चनवडश्रेणी लघ लेखक 

1-लघ टांकलेखक 

2-चलचपक टांकलेखक 
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नागररकाांची सनद  
प्रस्तावनाः 
 

 भारतीय सांचवधानाच्या अन च्छेद 153 व 154 मधील तरत दींन सार, राज्यपाल ह े राज्याचे कायाकारी 

प्रम ख असतात.  राज्याच्या कायाकारी अचधकाराचा वापर सांचवधानान सार  राज्यपालाांकडून ककां वा त्याांच्या 

हाताखालील अचधका-याांमाफा त करण्यात येतो.  राज्यपाल मांत्री पररषदचे्या मदतीने व सल्ल्याने, सांचवधानातील 

तरत दीन सार अचधकाराांचा वापर करतात.  भारतीय सांचवधानाच्या अन च्छेद 371 (2) न सार, चवदभा, 

मराठवाडा व उवाररत महाराष्ट्र चवभागासाठी चवकास मांडळे स्थापन करुन राज्याच्या गरजा चवचारात घेऊन या 

तीन चवभागाांमध्ये चवकासात्मक खचााचे समसमान वाटप करण्याची चविेष जबाबदारी राज्यघटनेने 

राज्यपालाांवर सोपचवललेी आह.े  चवद्यापीठ अचधचनमान्वये, राज्यपाल ह ेमहाराष्ट्रातील चवद्यापीठाांचे क लपती 

आहते.  सध्या महाराष्ट्र राज्यात 22 चवद्यापीठे असून त्यात 11 पराांपरागत चवद्यापीठे व 4 कृचष चवद्यापीठ, 1 

तांत्रज्ञान चवद्यापीठ, 1 सांस्कृत चवद्यापीठ, 1 म क्त चवदयापीठ,  1 आरोग्य चवज्ञान चवद्यापीठ] 1 पि  व मत्स्य 

चवज्ञान चवद्यापीठ्व्२्समूह् चवदयापीठाांचा समावेि आह.े  भारतीय सांचवधानाचया  अन च्छेद 244 मधील 

पाचव्या अन सूचीन सार राज्याच्या आददवासी क्षेत्र चवकासासांदभाात चविेष स्वरुपाची सांचवधानीक जबाबदारी 

राज्यपालाांवर सोपचवललेी आह.े  त्या जबाबदारीच्या अन षांगाने राज्यपालाांना सहाय्य करण्यासाठी राज्यपाल 

कायाालयात आददवासी चवकास कक्ष स्थापन करण्यात आला आह.े  
 

2. राज्यपाल सचचव कायाालयाची रचनाः  
 

 मा. राज्यपालाांना सचचवालयीन सहाय करण्याकररता राज्यपालाांच्या सचचवाांच्या अचधपत्याखाली 

प्रिासन िाखा, चिक्षण िाखा, वैधाचनक चवकास मांडळ िाखा, तसेच आददवासी  चवकास कक्ष कायारत आहते.  या 

सवा िाखाांमाफा त सांबांचधत असलेल्या नस्त्या राज्यपालाांच्या सचचवाांमाफा त राज्यपालाांना सादर केल्या जातात.  

उक्त िाखाांकड ेराज्यपाल सचचव कायाालयातील कामाच्या चवषयाांची  चवभागणी पररचिष्ट-1 मधये दिाचवली 

आह.े  
 

3. राज्यपालाांच्या सचचवालयामाफा त प रचवण्यात येणा-या सेवाांचे वेळापत्रक पररचिष्ट-2 येथ े नमूद 

करण्यात आले आह.े  
 

4. गाऱ्हाणी व तक्रारी याांच ेचनराकरणः  
 

 नागररकाांची काही गा-हाणी असल्यास यासांबांधी पररच्छेद-3 मध्ये नमूद केलले्या    अचधका-याांकड े

तक्रार नोंदचवता येईल.  गाऱ्हाणी समक्ष भटेीत / पत्राने तथा इा-मेलद्वारे माांडता येतील.  
 

5. नागररकाांच्या सनदचेा आढावा दरवषी घेण्यात येईल व त्यात आवश्यकतेन सार बदल करण्यात येतील. 
 

6. जनसामान्याांकडून सचूनाः  
 

  राज्यपालाांच्या सचचवालयाच्या अचधपत्याखालील सेवा कायाभावनेने व कायातत्परतेने प रचवण्याची हमी 

दते आह.े  या सवा सेवा प रचवताना नागररकाांना सौजन्यपूणा वागणूक दणे्याची जबाबदारी चवभागातील प्रत्येक 

अचधकारी / कमाचा-याांची राहील.  
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पररचिष्ट-1  
 
अ.क्र.  चवभागाकडून प रचवली जाणारी सेवा  आवश्यक कागदपत्राांची 

पतूाता केल्यानांतर दकती 

कालावधीत सवेा 

प रचवली जात.े  

सेवा प रचवणारा 

अचधकारी / कमाचारी 

(दरूध्वनी क्रमाांक)  

सेवा चवचहत कालावधीत प रचवली 

न गले्यास ज्याांच्याकडे तक्रार 

करता यईेल तो अचधकारी व 

त्याांचा दरूध्वनी क्रमाांक  

1.  2.  3.  4.  5.  

अ) 
 

1)   

प्रिासन िाखाः 
 

म दतपूवा स टकेसांबांधीचे दयेचे अजा    

 
 
 

महाराष्ट्र िासकीय 

कमाचा-याांच्या बदल्याांचे 

चवचनयमन आचण 

िासकीय कताव्ये पार 

पाडताना होणाऱ्या 

चवलांबास प्रचतबांध 

अचधचनयम, 2005 

मधील प्रकरण क्र.3 च्या 

कलम 10(1) मधील 

तरतूदीस अन सरुन.  
 
 

 
 
 

श्री. जयराज चौधरी, 

अवर सचचव 

(प्रिासन)  

दरूध्वनी क्र. 022-  
2367 36 66 

 
 
 

1) श्रीमती प्राची जाांभेकर, 

राज्यपालाांच्या उप सचचव 

(वैचवमां)  

दरूध्वनी क्र.022-2368 38 20 
 

2) श्री. सांतोष क मार, भाप्रसे, 

राज्यपालाांचे प्रधान सचचव  

दरूध्वनी क्र. 022- 23637671 / 
23630635  
 

फॅक्स क्र. 022-23633272    
 
 

2)  भारतीय सांचवधानातील तरत दींन सार 

राज्यपालाांच्या मान्यतेसाठी येणा-या 

चवचवध चवषयासांबांधीच्या नस्त्या. 

3) चवधीमांडळासांबांधीचे कामकाज  

4) चवधेयेके व अध्यादेि  

5)  राज्यपाल अध्यक्ष असलले्या 

महामांडळावरील चनय क्त्या  

6)  भारतीय सांचवधानातील तरत दींन सार 

करण्यात यणेाऱ्या मांत्रीमांडळातील 

सदस्य, न्यायाधीि याांच्या चनय क्त्या  

1.  2.  3.  4.  5.  
7)  लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य 

याांच्या चनय क्त्या  

परांतू ज्या प्रकरणाांवर 

िासनाचा अहवाल ककां वा 

अचभप्राय आवश्यक 

असेल अिा प्रकरणी 

िासनाकडून अहवाल 

प्रलांचबत असले तर 

चनचित असा कालावधी 

चवचहत करण्यात 

येण्यासारखा नाही. 

तथाचप, अिा 

प्रकरणाांमध्ये 30 

ददवसाांतून स्मरणपते्र 

पाठवून पाठप रावा 

करण्यात येईल.  
 

अन्य चवभागािी सांबांचधत 

असललेे जनतेकडून मा. 

राज्यपालाांचया नाांवे 

आललेे तक्रार अजा 10 

ददवसाांच्या आत सांबांचधत 

चवभागाांकडे पाठचवले 

जातील  

  

8)  लोक आय क्त उप लोक आय क्त व 

म ांबईचे नगरपाल याांच्या चनय क्त्या  

  

9) महाराष्ट्र प्रिासकीय न्यायाचधकरणाचे 

अध्यक्ष व सदस्याांच्या चनय क्त्या  

  

10) राज्य मानवी हक्क आयोग, राज्य म ख्य 

माचहती आय क्त, राज्य माचहती आय क्त, 

राज्य चनवडणूक आय क्त, चवत्त आयोग 

याांचे अध्यक्ष व सदस्य याांच्या चनय क्त्या  

  

11) सांचवधानातील तरत दींन सार 

राज्यपालाांमाफा त करण्यात येणा-या 

चवधानपररषद व चवधानसभेवर नाम 

चनदेिन  

  

12)  सांववधानातील अनुच छेद 191 नुसार 

प्राप त होणारे आमदाराांच या 

अनहहतेबाबतचे अजह 

  

13)  फौजदारी प्रविया सांवहता 1973 च या 

कलम 197 नुसार प्राप त होणारे खटला 

भरण यास परवानगी वमळण यासांबांधीचे 

अजह 

  

14)  ररट अजह   

15)  जनतेकडून प्राप त होणा-या तिारी   

16)  राज यपाल सवचव कायाहलयातील 

कमहचा-याांच या आस थापनाववषयक 

बाबी  
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17)  राजभवनातील बैठका तसेच 

कायहिमाांचे आयोजन  

  

18)  दूरध वनी, सांगणक इत यादी ांचे देखभाल 

सांबांवधत कामकाज 

 

  

20)  लेखनसामग्री पुरवठा     

     

ब) 
 

1)   

शिक्षण िाखााः  
 

राज यातील ववद्यापीठाांच या कुलगुरां च या 

नेमणुका   

 
 
 

महाराष टर  शासकीय 

कमहचा-याांच या बदल  याांचे 

वववनयमन आवण 

शासकीय कतहव ये पार 

पाडताना होणा-या 

ववलां बास प्रवतबांध 

अवधवनयम, 2005 

मधील प्रकरण ि. 3 च या 

कलम 10 (1) मधील 

तरतूदीस अनुसरन. 
  

परां तू, ज या प्रकरणावर 

शासनाचा तसेच 

सांबांधीत ववद्यापीठाचा 

अहवाल वकां वा अवभप्राय 

आवश यक असेल अशा 

प्रकरणी 

ववद्यापीठाकडून व 

शासनाकडून अहवाल 

प्रलां वबत असेल तर 

प्रकरणे वनकाली 

काढण याबाबतचा 

वनश्शचत असा कालावधी 

वववहत करण यात 

येण यासारखा नाही.  

 
 
 

श्री. राजू कदम 

राज्यपालाांचे अवर 

सवचव (वशक्षण ) 

दूरध वनी ि. 022- 

2361 78 22 ववस तार 

ि. 242  

 
 
 

1) श्रीमती. प्राची जाांभेकर, 

राज यपालाांच या उप सवचव  

(वशक्षण)  

दूरध वनी ि. 022-  
2368 38 20 

श्री. सांतोष कुमार, भाप्रसे, 

राज यपालाांचे प्रधान सवचव  

दूरध वनी ि. 022- 23637671 
/ 23630635  
 

फॅक स ि. 022-23633272    
 

2)  प्र-कुलगुर याांच या नेमणूका  

3)  कुलगुर याांची रजा, सेवाशती व इतर 

प्रकरणे तसेच त याांच या वनयुक ती 

सांदभाहतील तिार अजह / प्रकरणे  

4)  ववद्यापीठाांच या ववववध प्रावधकरणाांवर 

वनवडून आलेल  या तसेच 

नामवनदेशनाद्वारे / (co-option) 

द्वारे वनयुक त झालेल  या सदस याांच या 

सांबांधीचे अपील / तिार अजह  

5)  ववद्यापीठाांचे कायदे तसेच पररवनयम व 

अध यादेश यामधील तरतुदी ांचे 

अन वयाथाहसांबांधीची 

(interpretations) प्रकरणे  

6)  ववद्यापीठातील वशक्षकाांच या 

नेमणूकीसांबांधीचे महाराष टर  सावहजवनक 

व ववद्यापीठ अवधवनयम 2016 मधील 

कलम 102 (6) अांतगहत आलेले अजह  

7)  वशक्षक, वशक्षकेतर कमहचारी, ववद्याथी 

याांचेकडून आलेले तिार अजह तसेच 

वशक्षक, वशक्षकेतर कमहचारी व 

ववद्याथी सांघटनेकडून प्राप त झालेल  या 

तिारी.  

8)  कुलपती ांकडे ववद्यापीठ कायद्याअांतगहत 

ववववध कलमाांन वये येणा-या तिारी  

9)  ववद्यापीठाबाबत प्राप त झालेल  या 

तिारी ांच या अनुषांगाने स थापन करण यात 

येणा-या चौकशी सवमतीबाबत  

   

10)  जनतेकडून प्राप त झालेल  या 

ववद्यापीठाशी / वशक्षण ववभागाशी 

वनगवडत सवहसाधारण तिारी  

तथापी, अशा 

प्रकरणाांमध ये 30 

वदवसाांतून स मरणपते्र 

पाठवून शासनाच या व 

ववद्यापीठाांच या सांबांवधत 

ववभागाकडे पाठपुरावा 

करण यात येईल. 

अन य शासन ववभागाशी 

तसेच ववद्यापीठाांशी 

सांबांवधत असलेले 
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जनतेकडून मा. 

कुलपती ांच या नाांवे 

आलेले तिार अजह 10 

वदवसाांच या आत सांबांवधत 

ववभागाकडे पाठववले 

जातील.  

क)  वैधाशिक शवकास मंडळे आशण 

आशिवासी शवकास कक्ष  
 

राज यपालाांचे वनदेशाबाबत जनतेकडून 

प्राप त झालेली वनवेदने  
 

म.ना.से ( वशस्त व अपील)् चनयम्

१९७९् अांतगात् मा.राजयपालाांना्

पाठचवलेले् अपील् व् प नर्वालोकन्

अजा. 

महाराष टर  शासकीय 

कमहचा-याांच या बदल  याांचे 

वववनयमन आवण शासकीय 

कतहव ये पार पाडताना 

होणा-या ववलां बास प्रवतबांध 

अवधवनयम, 2005 मधील 

प्रकरण ि. 3 च या कलम 

10 (1) मधील तरतूदीस 

अनुसरन. 
 

परां तू, ज या प्रकरणाांवर 

शासनाचा अहवाल वकां वा 

अवभप्राय आवश यक असेल 

अशा प्रकरणी 

शासनाकडून अहवाल 

प्रलां वबत असेल तर 

वनश्शचत असा कालावधी 

वववहत करण यात 

येण यासारखा नाही. 
 

तथापी, अशा 

प्रकरणाांमध ये 30 

वदवसाांतून स मरणपते्र 

पाठवून पाठपुरावा 

करण यात येईल. 

मा. राज यपालाांच या नाांवे 

आलेले तिार अजह 10 

वदवसाांच या आत सांबांवधत 

ववभागाकडे पाठववले 

जातील. 

 
 
 
 
 

श्री. ववकास व. 

कुलकणी, 

उप सांचालक, 

वैधावनक ववकास 

मांडळ  

दूरध वनी ि.022- 

23632343 ववस तार 

ि. 280   
 
 

 
 
 
 
 

1) श्रीमती शवेता वसांघल, 

भाप्रसे,राज यपालाांच्या उप सवचव  

( वैववमां )  

दूरध वनी ि.022- 23643883  

फॅक स ि. 022-23633272 
 

2) श्री. सांतोष क मार, भाप्रसे, 

राज्यपालाांचे प्रधान सचचव  

दरूध्वनी क्र. 022- 23637671 / 
23630635  
 

फॅक्स क्र. 022-23633272    
 

ड)  लेखा िाखा  
 

या शाखेचा जनतेशी थेट सांपकह  नाही.  

 

 

मागणी प्राप त 

झाल  यापासून 15 

वदवसाांत  

प्रदान आदेशाांसह वबले 

प्राप त झाल  यापासून 15 

वदवसाांत  

 
 
 

श्रीमती लता मेहता, 
लेखा अवधकारी 
 

दूरध वनी ि. 022- 

2363 23 43 ववस तार 

ि. 213  

 
 
 

श्री. जयराज चौधरी,  
अवर सवचव (प्रशासन)  

दूरध वनी ि. 022-  
2367 36 66 

 

2)  कायाहलयाचे वेतन व भत ता अदा  
करणे  

3)  कमहचाऱ याांच या शासकीय वनयमानुसार 

देय आवथहक मागण या मांजूर करणे 

उदा. वभववष्य वनवाहह वनधी, घर बाांधणी 

अवग्रम, उत्सव अवग्रम, इत्यादी व 

त याबाबतची देयके तयार करन त याांचे 

प्रदान सांबांवधताांना करणे  

4)  सेवा / सावहत य पुरवठादार / ठेकेदार 

याांच या वबलाांचे प्रदान करणे  
 


