
 
 

 

       जा.क्र.माअअ/आस्थापना/1019/2784                                                 ददनाांक :  28. 8. 2019  

                       संदर्भ :- 1. कार्यालर्यीन आदेश जा.क्र.माअअ/प्रशा-2018-19/1579, दद.14 मे,2018. 
                                2. कार्यालर्यीन आदेश जा.क्र.माअअ/प्रशा-2018-19/2251, दद.2 जलैु,2018. 
 

कार्यालर्यीन आदेश 
 

   सांदर्भादधन आदेश रद्द करून,  मादितीचा अदधकार अदधदनर्यम 2005 अन्वरे्य कामकाजामध्रे्य अदधकादधक पारदशशकता आदि 
उत्तरदार्यीत्व दनमाि करण्र्याच्र्या दषृ्टीने परुादर्भलेख सांचालनालर्याचे दनर्यांत्रिाखालील मादिती  नागदरकाांना  दवनादवलांब दमळदवता र्यावी, 
र्यास्तव मादितीचा अदधकार अदधदनर्यम 2005 मधील कलम 5 (2) (4) नसुार खाली नमदू केलेल्र्या अदधकारी/कमशचा-र्याांना प्रथम 
अदपलीर्य अदधकारी,जन मादिती अदधकारी व सिाय्र्यक जनमादिती अदधकारी म्ििनू पददनदेदशत दिकािी  दनर्यकु्ती करण्र्यात रे्यत आिे. 
 

अ.
क्र. 

पदननदेनशत 
कार्यालर्याचे नाव 

प्रथम अनपलीर्य अनधकारी जन मानिती  
अनधकारी 

सिाय्र्यक जन मानिती अनधकारी    

1. परुादर्भलेख 
सांचालनालर्य,मुांबई 

श्री.सदुजतकुमार के.उगले 
सांचालक 

श्री.स. पां.सावांत 
ग्रांथपाल 

1.श्री.हि.डों.सरु्यशवांशी,अदर्भलेखादधकारी  
संशोधन शाखा 
2.र्भा.रु्भ.र्भालेराव, अदर्भलेखादधकारी 
अनर्लेख व्र्यवस्थापन कक्ष 
3.श्री.म.आ.पाटील, अदर्भलेखादधकारी  
(प्रर्भारी) प्रकाशन शाखा 
4.श्रीम.स्ने.दस.सवेकर,सिाय्र्यक अधीक्षक 
(प्रर्भारी) प्रशासन शाखा 
5.श्री.ग.ि.वाघलेु,लेखापाल 
लेखा शाखा 
6.श्री.म.दद.राजपतू,सांकलक 
संकलन शाखा 
7.श्री.दग.मो.गावांड,छार्यादचत्रकार, 
प्रनतनचत्रण व बांधणी शाखा 
8. श्री.अ.बा.मोरे,दलदपक-टांकलेखक 
प्रमानणत प्रती शाखा 
9.श्री.दश.र्भा.गोसावी, दलपीक-टांकलेखक, 
 मंत्रालर्य अनर्लेख कक्ष 

2. पिेु परुालेखागार, 
पिेु 

श्री.बा. ई.सावांत 
सिाय्र्यक सांचालक 
(अदत.का.) 

श्री.सां.मा.गजुले 
अदर्भलेखादधकारी 

श्रीम.स.ुदव.वाघमारे,अदर्भलेखपाल 
श्री.सां.रु्भ.आवळे,सांशोधन सिाय्र्यक 
श्री.रा.उ.वाघ,सांकलक 

3. कोल्िापरू 
परुालेखागार, 
कोल्िापरू 

श्री.बा.ना.कुां डले, वदरष्ि-
दलदपक तथा सिाय्र्यक 
सांचालक(प्रर्भारी) 

श्री.ग.दव.खोडके, 
अदर्भलेखादधकारी 
(प्रर्भारी) 

श्री.स.दद.वाडकर,सांशोधन सिाय्र्यक 
श्री.दव.म.िमके,मोडीज्ञात सिाय्र्यक 

 



 
 

4. दवदर्भश,परुालेखागार 
नागपरू 

श्री.रा.ऊ.दाांदले 
अदर्भलेखादधकारी तथा 
सिाय्र्यक सांचालक(प्रर्भारी) 

श्री.दि.र.पिाि 
सांकलक 

  श्री.म.दा.मरस्कोल्िे,दलदपक-टांकलेखक 

5. मरािवाडा 
परुालेखागार, 
औरांगाबाद 

श्री.शेख जदिरोद्दीन, 
उदुशज्ञात सांकलक तथा 
अदर्भलेखादधकारी(प्रर्भारी) 

श्री.शै.अ.वाघ 
सांकलक 

  श्री.र्भ.क.गवळी,दलदपक-टांकलेखक 

 
                                                                                                                       ÃÖÆß 
                                                                                                                         सांचालक, 
           परुादर्भलेख सांचालनालर्य, मिाराष्र शासन. 
प्रत, 

1. श्री.सदुजतकुमार के.उगले,सांचालक ,परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई. 
2. श्रीम.र्भा.रु्भ.र्भालेराव, अदर्भलेखादधकारी ,परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई. 
3. श्री.बा. ई. सावांत,सिाय्र्यक सांचालक (अदत.का.), पिेु परुालेखागार, पिेु. 
4. श्री.रा.ऊ.दाांदले,अदर्भलेखादधकारी तथा सिाय्र्यक सांचालक(प्रर्भारी),दवदर्भश परुालेखागार, नागपरू. 
5. श्री.बा.ना.कुां डले,वदरष्ि  दलदपक तथा सिाय्र्यक सांचालक(प्रर्भारी), कोल्िापरू परुालेखागार,कोल्िापरू. 
5.    श्री.शेख जदिरोद्दीन, उदुशज्ञात सांकलक तथा अदर्भलेखादधकारी(प्रर्भारी), मरािवाडा परुालेखागार,औरांगाबाद. 

            6.    श्री.स. पां.सावांत,ग्रांथपाल, परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई. 
            7.    श्री.सां.मा.गजुले,अदर्भलेखादधकारी, पिेु परुालेखागार, पिेु. 
            8.    श्री.दग.मो.गावांड,छार्यादचत्रकार, परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई. 
            9.    श्री.सां.रु्भ.आवळे,सांशोधन सिाय्र्यक पिेु परुालेखागार, पिेु. 
           10.   श्री.म.अ.पाटील,सांशोधन सिाय्र्यक तथा  कदनष्ि अधीक्षक(प्रर्भारी) परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई.  
           11.    श्री.कै.अ.पाटील,सांशोधन सिाय्र्यक, परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई. 
           12.   श्री.दि.र.पिाि,सांकलक, दवदर्भश परुालेखागार, नागपरू. 
           13.    श्री.शै.अ.वाघ,सांकलक,मरािवाडा परुालेखागार, औरांगाबाद. 
           14.   श्री.म.दद.राजपतू,सांकलक, परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई. 
           15.   श्री.अ.बा.मोरे,दलदपक-टांकलेखक, परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई. 
           16.   श्री.दश.र्भा.गोसावी,  दलपीक-टांकलेखक,मांत्रालर्य अदर्भलेख कक्ष,मुांबई. 
           17.   श्रीम.स.ुदव.वाघमारे,अदर्भलेखपाल, पिेु परुालेखागार, पिेु. 
           18.   श्री.ग.दव.खोडके,अदर्भलेखपाल, कोल्िापरू परुालेखागार, कोल्िापरू 
           19.   श्री.रा.उ.वाघ,सांकलक, पिेु परुालेखागार, पिेु. 
           20.   श्री.स.दद.वाडकर,सांशोधन सिाय्र्यक कोल्िापरू परुालेखागार,कोल्िापरू. 
           21.   सिाय्र्यक सांचालक(प्रशासन/प्रशासन) परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई. 
           22.   अधीक्षक परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई. 
           23.   सिाय्र्यक सांचालक, पिेु परुालेखागार, पिेु. 

     24.   सिाय्र्यक सांचालक, कोल्िापरू परुालेखागार, कोल्िापरू. 
           25.   अदर्भलेखादधकारी, मरािवाडा परुालेखागार, औरांगाबाद. 
           26.   सिाय्र्यक सांचालक,दवदर्भश परुालेखागार, नागपरू. 
           27.   दनवड नस्ती. 



 
 

      
जा.क्र.माअअ/आस्थापना/1019/3712                                                        ददनाांक :  20.12.2019 

   
                    संदर्भ :- 1. कार्यालर्यीन आदेश जा.क्र.माअअ/आस्थापना /1019/2784, दद.28.08,2019. 
                                 

कार्यालर्यीन आदेश 
 

          उपरोक्त संदर्भांकीत कार्यालर्यीन आदेशानसुार, मादितीचा अदधकार अदधदनर्यम 2005 अन्वरे्य कामकाजामध्रे्य अदधकादधक 
पारदशशकता आदि उत्तरदार्यीत्व दनमाि करण्र्याच्र्या दषृ्टीने परुादर्भलेख सांचालनालर्याचे दनर्यांत्रिाखालील मादिती नागदरकाांना  दवनादवलांब 
दमळदवता र्यावी, र्यास्तव मादितीचा अदधकार अदधदनर्यम 2005 मधील कलम 5 (2) (4) नसुार  श्री.अ.बा.मोरे,दलदपक-टांकलेखक र्याांना  
सिाय्र्यक जनमादिती अदधकारी (प्रमादित प्रती शाखा) म्ििनू पददनदेदशत दिकािी  दनर्यकु्त करण्र्यात आले िोते. श्री.अ.बा.मोरे र्याांचेकडे  
र्भाांडारपाल पदाचा अदतदरक्त कार्यशर्भार देण्र्यात आल्र्याने श्री.मिल्ले र्याांना प्रमादित प्रती शाखेतील  दलदपक-टांकलेखक पदावर दनर्यकु्त 
केल्र्याने सिाय्र्यक जन मादिती अदधकारी  बाबत  खालील प्रमािे बदल करण्र्यात रे्यत आिे. 
 
अ.क्र. पदननदेनशत कार्यालर्याचे नाव                सिाय्र्यक जन मानिती अनधकारी    
   1. परुादर्भलेख सांचालनालर्य,मुांबई श्री.अमोल ज्ञा.मिल्ले, दलदपक-टांकलेखक (प्रमानणत प्रती शाखा) 

 
       
सदर आदेश दनगशदमत  ददनाांकापासनू अमांलात रे्यतील.  
                        
                                                                                                                                                      ÃÖÆß 
                                                                                                                                                      संचालक 
                                                                                                                                 परुाभर्भलेख संचालनालर्य,महाराष्ट्र शासन 
 

 

 
 
 
 
           
 
 

 

 



 
 

 


