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नामहनरे्दहित   सचंालकाचंी हनयुक्ती करण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र िासन 
सामान्य प्रिासन हवभाग (माहहती तंत्रज्ञान) 

िासन हनर्णय क्र. मातंसं-१७१६/प्र.क्र. २८६ /का. ३९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मार्दाम कामा रोड, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
हर्दनांक - २९ नोव्हेंबर, २०१६ 

 

वाचा :-  
          िासन हनर्णय क्रमाकं मातंसं १७१६/प्र.क्र. २८६/का.३९, हर्दनांक ९ ऑगस्ट,२०१६ 
 

प्रस्तावना:-  
   संर्दभाहिन िासन हनर्णयानुसार िासनाने महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळाची स्थापना केली आहे.   

सर्दर महामंडळाच्या संस्थात्मक संरचनेनुसार महामंडळावर माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती व िैक्षहर्क 

क्षेत्रािी संबहंित तज्ञ व्यक्ती यांची   नामहनरे्दहित   सचंालक म्हर्नू  हनयकु्ती करण्याची बाब िासनाच्या 

हवचाराहिन होती.  

िासन हनर्णय:-  

      महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळावर  नामहनरे्दहित संचालक म्हर्नू   खालीलप्रमारे्  हनयकु्ती 

करण्यात येत आहे:-  

१)  श्री. कौस्तुभ  िवस,े सह सहचव व मा. मुख्यमंत्री यांचे हविेष कायण अहिकारी (माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ)   

     -   नामहनरे्दहित सचंालक 

२)  श्री. सुहनल राय, उप कुलगुरू ,काझीरंगा हवद्यापीठ, आसाम (िैक्षहर्क क्षेत्रािी संबहंित तज्ञ )  

     -  नामहनरे्दहित  सचंालक  

 सर्दर िासन हनर्णय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असुन त्याचंा सकेंताकं  २०१६११२९१७२७२३५२११ असा आहे.  हा आरे्दि हडजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांहकत करून काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आरे्दिानुसार व नांवाने.   
 
 
 

                                                 ( िु.भ. िेडगे )  
                                    अवर सहचव, महाराष्ट्र िासन  
 

 प्रहत, 
१. मा. राज्यपालाच ेसहचव  
२.  मा. मुख्यमंत्री यांच ेप्रिान सहचव  
३.  मा. राज्यमंत्री( माहहती तंत्रज्ञान) याचंे खाजगी सहचव 
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४.  मा.मुख्य सहचव, महाराष्ट्र िासन  
५.  सवण अपर मुख्य सहचव/ प्रिान / सहचव, सवण मंत्रालयीन हवभाग 
६.  अपर मुख्य सहचव (हवत्त) , हवत्त हवभाग, मंत्रालय, मंुबई -३२  
७. प्रिान सहचव (सेवा), सामान्य प्रिासन हवभाग, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
८.  प्रिान सहचव (उर्दयोग), उर्दयोग ऊजा व कामगार हवभाग, मंत्रालय मंुबई -३२ 
९. प्रिान सहचव (माहहती तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मंुबई - 32  
१०.  प्रिान सहचव , महाराष्ट्र हविान मंडळ सहचवालय, मंुबई 
११.  श्री. कौस्तुभ  िवस,े सह सहचव व मा. मुख्यमंत्री याचंे हविेष कायण अहिकारी,  

 मंत्रालय मंुबई -३२ 
१२.  श्री. सुहनल राय, उप कुलगरुू ,काझीरंगा हवद्यापीठ, कोराईखोवा, एनएच 37,      

  जोरहाट,  आसाम- 785 001  
१३.  महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मंुबई/नागपरू. 
१४.   अहिर्दान व लेखा अहिकारी, मंुबई 
१५.   हनवासी लेखा परीक्षा  अहिकारी, मंुबई  
१६.   हवत्त हवभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मंुबई-३२ 
१३.   हनवड  नस्ती  
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