
शासनाचा  माहितीचा अहधकार आहधहनयम  2005 च्या अंमलबजावणीबाबत  
 कलम 4(1)(b)(i) 

हवभागीय आयकु्त, कोकण हवभाग येथील मागासवगग कक्ष शाखा  कायालयातील काये व कतगव्य यांचा तपशील 
कायालयाचे नाांव  :  ववभागीय आयकु्त कोकण ववभाग, मागासवगग कक्ष शाखा 
पत्ता  दसूरा मजला, कोकण भवन, नवी मुांबई 400 614 
कायालय प्रमखु  सहाय्यक आयकु्त, (मावक), कोकण ववभाग 
शासकीय ववभागाचे नाांव : महसलू ववभाग 

कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या अवधनस्थ सामान्य प्रशासन ववभाग 

कायगक्षत्र   कोकण ववभाग भौगोलीग : कोंकण ववभाग 

वववशष्ट काये    :                       

ववभागाचे ध्येय/धोरण :              कोंकण ववभागातील शासवकय/ वनमशासवकय कायालये, शैक्षवणक 
सांस्था, सहकारी बकँा इत्यादी कायालयाच्या सरळसेवा/ पदोन्नती या 
सांवगाच्या बबद ूनामावल्या नोंदवहया तपासनू अनशेुष काढून देणे. 

धोरण                                    मागासवगीय कमगचा-याांवर होणारा अन्याय दरू करणेकामी 
कायालयाच्या बबद ूनामावल्या नोंदवहया तपासनू तशी खात्री करणे 
व मागासवगीय कमगचा-याांवरील अन्यायाचे वनराकारण करण्याच्या 
दषृ्टीने पाठपरुावा करणे. 

सवग सांबांधीत कमगचारी   बाब क्र. 9 

कायग सरळसेवा/ पदोन्नती बबद ूनामावली तपासणे 

कामाचे ववस्तत स्वरूप               0. 

मालमते्तचा तपशील : शासवकय इमारत 

उपलब्ध सेवा  - 

सांस्थेच्या सांरचनात्मक तक्त्यामध्ये कायगके्षत्राचे प्रत्येक 
स्तरावरचे तपशील 

सोबतच्या तक्त्यानसुार 

कायालयीन दरूध्वनी क्रमाांक व वेळा 27572325   वेळ : सकाळी  10-00 ते 17-45 

साप्ताहीक सटु्टी व वववशष्ट सेवेसाठी ठरववलेल्या वेळा दसुरा व चौथा शवनवार व रवववार 

          
 

  (तुषार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                  कोकण ववभाग, कोकण भवन 



 
संस्थेचा - कायालयाचा संरचनात्मक तक्ता (Organization Chart) 

हवभागीय आयकु्त कायालय पमखू 
मा. हवभागीय आयकु्त, 
कोकण हवभाग 

शासन वनणगय क्र.बीसीसी-2015/ प्र.क्र.126A/16-ब, वद.5 मे 15 अन्वये वगग-ब व वगग –अ 
(कवनष्ठ श्रेणी ) पदोन्नती सांदभात बबदनुामावली तपासणी करणे व त्याांना मांजरू असलेल्या 
पदाांवरील आरक्षण व अनशेुष काढून देणे. 

सहाय्यक आयकु्त, 
मावक 

                 शासन वनणगय क्र.बीसीसी-2015/ प्र.क्र.126A/16-ब, वद.5 मे 2015 अन्वये वगग-
ब व   वगग –अ (कवनष्ठ श्रणेी ) पदोन्नती सांदभात बबदनुामावली तपासणी करणे व त्याांना मांजरू 
असलेल्या पदाांवरील आरक्षण व अनशेुष काढून देणे. 
            शासन,  सामान्य प्रशासन ववभाग याांचेकडील शासन वनणगय क्र. बीसीसी 1094/सीआर-
57/94/16 ब, वद.5/12/94, शासन वनणगय क्र.बीसीसी 1097/ प्र.क्र.2/97/16 ब,            
वद.29/3/1997, शासन वनणगय क्र.बीसीसी 1097/ प्र.क्र.63/97/16 ब,  वद. 18/10/97, 
सामान्य प्रशासन ववभाग.शा.वन.क्र.बी.सी.सी 1093/ 2167/सीआर 141/93/16ब, वद.1.9.97 
(रायगड), सामान्य प्रशासन ववभागाकडील शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी 
2016/प्र.क्र.228A/16/16ब,वद.29/5/17, शासन शधु्दीपत्रक  वद. 25/7/2018 , सामान्य 
प्रशासन ववभाग, शा.वन.क्र. बी.सी.सी.2015/ प्र.क्र.102A/15/16-ब,  वद.19/01/16 
(ठाणे/पालघर), शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी –2018/प्र.क्र.116 A/18/16 ब, वद. 7/03/18 
(रायगड/पालघर), शासन, सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचेकडील शासन पत्र 
क्र.बीसीसी-2017/प्र.क्र. 312A/16-ब, वद.29/12/17, शासन, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 
याांचेकडील शा.वन. क्र. सांकीणग -2018/प्र.क्र.20/आ.प.ुक., वद. 16/5/18, शासन, सामान्य 
प्रशासन ववभागाकडील शा. वन. क्र. बीसीसी-2016/प्र.क्र. 5 A/16 -ब, वद. 12/6/18,  शासन, 
सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचेकडील पत्र क्र. बीसीसी -2018/प्र.क्र. 467A/16 
ब, वद. 11/10/2018, शासन, सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचेकडील पत्र क्र. बीसीसी -
2018/प्र.क्र. 467A/16 ब, वद. 11/10/18, शासन सा. प्र. वव.शा.वन.क्र. बीसीसी 
2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब, वद.05/12/18, शासन सा. प्र. वव. पवरपत्रक क्र.बीसीसी 
2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब,  वद.19/12/18, शासन सा. प्र. ववभाग पवरपत्रक क्र. बीसीसी 2016/ 
प्र.क्र.228A/18/16- ब, वद.07/01/19, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनणगय क्र. राआधो-
4010/प्र.क्र.31/16-ब, वद.12/02/19, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनणगय क्र. बीसीसी 
2019/प्र.क्र.118//2019/16-ब, वद.16/02/19, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शासन शदु्धीपत्रक 
क्र. बीसीसी 2019/प्र.क्र.118//2019/16-ब, वद.18/02/19, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शा.वन. 
क्र. बीसीसी 2018/ प्र.क्र.581//2018/16-ब,  वद.04/07/19 नसुार सरळसेवा व पदोन्नती या 
सांवगाच्या बबद ूनामावल्या तपासण्या करणेकामी व मागासवगीय कमगचारी याांच्या प्राप्त झालेल्या 
तक्रारी वनराकारण करणेकामी सांवनयांत्रण करणे. शासवकय/ वनमशासवकय कायालये अनदुावनत 
शैक्षवणक सांस्था/ सहकारी बकँामधील सरळसेवा/ पदोन्नती मधील बबद ूनामावली तपासणी करून 
अनशेुष काढून देणेबाबत. 

नायब तहवसलदार (मावक) अव्वल कारकून याांनी केलेल्या बबद ूनामावली तपासणी नोंदवहया व तक्रारी अजाकामी प्राप्त अहवालानसुार 
सादर केलेल्या सांवचकेची तपासणी करून सहाय्यक आयकु्त (मावक) याांचेकडे पाठववणे. 

अव्वल कारकून 2 पदे बबद ूनामावली नोंदवहया तपासणी करणे व तक्रारी अजाकामी चौकशी अहवाल प्राप्त करून घेऊन पढुील 
कायगवाही करणे. 

वलवपक 2 पदे टपाल नोंदववणे, बबदनुामावली तपासणी अहवाल टांकवलवखत करणे व इतर कामी मदत करणे 
वाहनचालक 1 पद वाहन चालववणे (सद्यस्स्थतीत या शाखेस मांजरू असलेले वाहन चालक मा. उप आयकु्त (महसलू), 

कोकण ववभाग याांचेकडील आदेश –पत्र क्र. मशा/आस्था/काया-4/इ/नजी/वा.चा./बदली/2018, 
वद. 04/08/18 अन्वये   मा. उप आयकु्त, सामान्य शाखा, ववभागीय आयकु्त कायालय, कोकण 
भवन येथील वरक्त पदावर बदलीने पदस्थापना  केली असल्याचे कळववले आहे.) 

वशपाई 1 पद अवधकारी याांनी वदलेल्या सचूनाांनसुार काम करणे. 
 

 
 
 
 
 

  (तुषार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                  कोकण ववभाग, कोकण भवन 



     कलम 4(1)(b)(ii) ] नमनुा (अ)  
हवभागीय आयकु्त, कोकण हवभाग येथील मावक शाखा कायालयातील अहधकारी व कमगचारी यांच्या 

अहधकारांचा तपशील 

अ 
अन.ु 
क्र. 

पदनाम अवधकार-
आवथकग  

कोणत्या कायद्या/ वनयम/शासनवनणगय/ पवरपत्रका नसुार अवभप्राय 

1) सहाय्यक 
आयकु्त 
(मावक) 

शासवकय वाहन 
दरुूस्तीसाठी 

खचग करण्याचे 
अवधकार 

ववभागीय आयकु्त, कोंकण ववभाग याांचेकडील आदेश क्र 
साशा/का.1/रकाप/प्र.क्र.62/2001, वद. 23/10/2001, ववत्तीय 
अवधकार वनयमपसु्स्तका, 1978 भाग (1) उपववभाग (2), आकस्स्मक 
खचाचे वनयम 1965 पवरवशष्टातील अ.क्र. 19 अ वनयम 69 

 
 

      ब 
अन.ु 
क्र. 

पदनाम अवधकार-
प्रशासकीय 

कोणत्या कायद्या/ वनयम/शासन वनणगय/पवरपत्रका नसुार अवभ-
प्राय 

1) सहाय्यक 
आयकु्त 
(मावक) 

शासवकय/
वनम 
शासवकय 
कायालये, 
अनदुावनत 
शैक्षवणक 
सांस्था/ 
सहकारी 
बकँामधील 
सरळसेवा/ 
पदोन्नती 
मधील बबद ू
नामावली 
तपासणी 
करून 
अनशेुष 
काढू ्न देणे 

शासन,  सामान्य प्रशासन ववभाग याांचेकडील शासन वनणगय क्र. बीसीसी 
1094/सीआर-57/94/16 ब, वद.5/12/1994, शासन वनणगय क्र.बीसीसी 1097/ 
प्र.क्र.2/97/16 ब, वद. 29/3/1997, शासन वनणगय क्र.बीसीसी 1097/ 
प्र.क्र.63/97/16 ब, वद. 18/10/1997, सामान्य प्रशासन ववभाग शा.वन.क्र. बी.सी.सी 
1093/ 2167/सीआर 141/93/ 16ब, वद.1.9.1997 (रायगड), सामान्य प्रशासन 
ववभागाकडील शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी 2016/ प्र.क्र.228 
A/16/16ब,वद.29/5/2017, शासन शधु्दीपत्रक  वद.25/7/2018,सामान्यप्रशासन 
ववभाग, शा.वन.क्र. बी.सी.सी. 2015/ प्र.क्र.102A/15/16-ब,वद.19/01/2016 
(ठाणे/पालघर), शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी-2018/ प्र.क्र.116 A / 18/16 ब,  वद. 
7/03/2018 (रायगड/पालघर), शासन, सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 
याांचेकडील शासन पत्र क्र.बीसीसी-2017/प्र.क्र. 312A/16-ब, वद.29/12/2017, 
शासन, सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचेकडील पत्र क्र. बीसीसी -
2018/प्र.क्र. 467A/16 ब, वद. 11/10/2018, शासन सा. प्र. वव.शा.वन.क्र. बीसीसी 
2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब, वद.05/12/2018, शासन सा. प्र. वव. पवरपत्रक 
क्र.बीसीसी 2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब,  वद.19/12/2018, शासन सा. प्र. ववभाग 
पवरपत्रक क्र. बीसीसी 2016/ प्र.क्र.228A/18/16- ब, वद.07/01/2019, शासन 
सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनणगय क्र. राआधो-4010/प्र.क्र.31/16-ब, 
वद.12/02/2019, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनणगय क्र. बीसीसी 
2019/प्र.क्र.118//2019/16-ब, वद.16/02/2019, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग 
शासन शदु्धीपत्रक क्र. बीसीसी 2019/प्र.क्र.118//2019/16-ब, वद.18/02/2019, 
शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शा.वन. क्र. बीसीसी 2018/ प्र.क्र.581//2018/16-ब,  
वद.04/07/2019 

 

क 
अन.ु क्र. पदनाम अवधकार-फौजदारी कोणत्या कायद्या/वनयम/ शासन 

वनणगय/ पवरपत्रका नसुार 
अवभप्रा
य 

1 सहाय्यक आयकु्त (मावक) असे अवधकार नाहीत      --    -- 

ड 
अन.ु क्र. पदनाम अवधकार-अधगन्यायीक कोणत्या कायद्या/ वनयम/शासनवनणगय/ 

पवरपत्रका नसुार 
अवभप्राय 

1 सहाय्यक आयकु्त (मावक) असे अवधकार नाहीत      --    -- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (तुषार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                  कोकण ववभाग, कोकण भवन 



[कलम 4(1)(b)(ii) ] नमनुा (ब) (प्रशासकीय ) 
हवभागीय आयकु्त, कोकण हवभाग येथील मावक शाखा या कायालयातील अहधकार व कमगचारी यांच्या कतगव्यांचा तपशील  

अ. क्र. पदनाम कतगव्ये कोणत्या कायद्या/ वनयम/शासन वनणगय/ पवरपत्रका नसुार अवभ
प्राय 

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    सहाय्यक 
आयकु्त  
(मावक) 

सरळसेवा/ पदोन्नती 
100 बबद ू नामावली 
सांदभात अनशेुष/ 
आरक्षण अचकू 
काढले आहे बकवा 
कसे ? याची 
तपासणी करणे व 
वगग 3 व 4 तसेच  
शासन वनणगय 
क्र.बीसीसी-2015/ 
प्र.क्र. 126A/ 16-ब, 
वदनाांक 5 मे 2015 
अन्वये वगग-ब व वगग 
–अ               
(कवनष्ठ श्रेणी ) 
पदोन्नती भरती 
सांदभात 
बबदनुामावली 
तपासणी करण्याचे 
अवधकार               
मा. ववभागीय 
आयकु्त, कोकण 
ववभाग याांना प्रदान 
करण्यात आले 
असल्याने सदरच्या 
वगग-ब व वगग –अ 
(कवनष्ठ श्रेणी ) 
पदोन्नतीबाबतही 
बबद ू नामावली 
तपासणे व त्याांना 
मांजरू असलेल्या 
पदाांवरील आरक्षण 
व अनशेुष काढून 
देणे. मागासवगीय                 
कमगचा-याांच्या 
तक्रारींचे वनराकारण 
करणे. 

1. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी 1088/ 1919/ 16ब, वद. 11/05/1990 
2. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी 1094/सीआर-57/94/16 ब,     
    वद.5/12/1994 
3. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी 1097/ प्र.क्र.2/97/16ब, वद.23/3/97 
4. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी 1097/ प्र.क्र.63/97/16 ब, 18/10/97   
5. सन 2004 चा महाराष्र अवधवनयम क्र. 8: आरक्षण कायदा – अवधसचूना – 22  
    जानेवारी, 2004 
6. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी 2001/1887/प्र.क्र.64/01/16 ब,     
    वद.25/5/2004  
7. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी 2001/1887/प्र.क्र.64/01/16 ब,  
    वद.26/10/2004  
8. मावहतीचा अवधकार अवधवनयम 2005 
9. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी 2008/प्र.क्र.407/08/16 ब,27/10/08. 
10. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी 2009/  
      प्र.क्र.291/09/16 ब वद. 05/11/09. 
11. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र. /सआरव्ही2010/प्र.क्र.347/ 
      10/12 वद. 24/02/11. 
12. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन.क्र बीसीसी 2011/प्र.क्र.1064/2011/16 ब12/12/11. 
13. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचेकडील पत्र क्र. बीसीसी -2012/ 
      प्र.क्र. 1025/16 –ब, वद. 30/11/2012 
14. मा. उच्च न्यायालय मुांबई (औरांगाबाद खांडपीठ) याांचेकडील वरट वपटीशन क्र.  
      3077/2011 वद. 17/10/13 चे  वनणगयानसुार शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी  
     2008/प्र.क्र. 407/08/16-ब वद. 27/10/2008 रद्द करण्यात आले आहे. 
15. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र.बीसीसी-2014/प्र.क्र.213A/ 
      14/16-ब, वद. 5 माचग, 2015 
16. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी -2015/प्र.क्र.126A/ 16-ब, 5/5/15 
17. सा. प्र. वव. याांचे शा.वन.क्र बीसीसी -2014/प्र.क्र.213A/14/16-ब,26/6/15 
18. सा. प्र. वव. याांचे शा.वन.क्र बीसीसी 2015/ प्र.क्र.102A/ 15/16 ब, 19/1/16 
19. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी -2016/प्र.क्र. 5A/16 ब, वद. 5/3/2016 
20. सामान्य प्रशासन ववभागाकडील शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी2016 /   
      प्र.क्र.228 A/16/16 ब,वद.29/5/2017 शधु्दीपत्रक वद.25/7/2018 
21. सामान्य प्रशासन ववभागाचे  शासन पवरपत्रक  क्र. बीसीसी – 2018/प्र.क्र.116  
     A/18/16 ब, वद. 7/03/2018 
22. शासन सा. प्र. वव.शा.वन.क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब,  
       वद.05/12/2018  
23.शासन सा. प्र. वव. पवरपत्रक क्र.बीसीसी 2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब,      
      वद.19/12/2018 
24.शासन सा. प्र. ववभाग पवरपत्रक क्र. बीसीसी 2016/ प्र.क्र.228A/18/       
      16- ब, वद.07/01/2019 
25. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र राआधो-4010/प्र.क्र.31/16-ब, 12/02/2019  
26. सा.प्र.वव. याांचे शा.वन.क्र बीसीसी 2019/प्र.क्र.118//2019/16-ब,  
       वद.16/02/2019 
27. सा. प्र. वव. याांचे शा. शदु्धीपत्रक क्र. बीसीसी 2019/प्र.क्र.118//2019/16- 
       ब वद.18/02/2019  
28. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी 2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब,   
       वद.04/07/2019 

 

   

     (तषुार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                          कोकण ववभाग, कोकण भवन 



 
 
हवभागीय आयकु्त, कोकण हवभाग येथील मावक शाखा या कायालयातील अहधकारी व कमगचारी यांच्या 
कतगव्यांचा तपशील (अधगन्यायीक ) 
अन.ु क्र. पदनाम कतगव्ये कोणत्या 

कायद्या/ 
वनयम/शासन 
वनणगय/ 
पवरपत्रका 
नसुार 

अवभप्राय 

    -               -                   -      -     - 

 
हवभागीय आयकु्त, कोकण हवभाग येथील मावक शाखा या कायालयातील अहधकारी व कमगचारी यांच्या 

कतगव्यांचा तपशील (फौजदारी ) 
अन.ु क्र. पदनाम कतगव्ये कोणत्या 

कायद्या/ 
वनयम/शासन 
वनणगय/ 
पवरपत्रका 
नसुार 

अवभप्राय 

    -               -                   -      -     - 

 
हवभागीय आयकु्त, कोकण हवभाग येथील मावक शाखा या कायालयातील अहधकारी व कमगचारी यांच्या 

कतगव्यांचा तपशील (आर्थथक ) 
अन.ु क्र. पदनाम कतगव्ये कोणत्या 

कायद्या/ 
वनयम/शासन 
वनणगय/ 
पवरपत्रका 
नसुार 

अवभप्राय 

1 सहाय्यक आयकु्त (मावक) आर्थथक   वाहनदरुूस्ती शासन वनणगय 
वदनाांक 
18/05/1990 

    - 

 
 
 

     (तुषार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                  कोकण ववभाग, कोकण भवन 
 
 
 
 
 



 
[कलम 4(1)(ब)(iii) ]  

वनणगय प्रक्रीयेतील पयगवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदावयत्व वनस्चचत करून कायगपध्दतीचे प्रकाशन 
(कामाचा प्रकार / नाांव) 
 
कामाचे स्वरूप 
सांबांवधत स्वरूप 
अवधवनयमाचे नाांव          
वनयम 
शासन वनणगय 
पवरपत्रके 
कायालयीन आदेश 
अन.ु क्र. कामाचे स्वरूप कालावधी 

वदवस 
कामासाठी 
जबाबदार 
अवधकारी 

अवभप्राय 

1 सरळसेवा/ पदोन्नती 100 बबद ू नामावली सांदभात अनशेुष/ 
आरक्षण अचकू काढले आहे बकवा कसे ? याची तपासणी 
करणे व वगग 3 व 4 तसेच  शासन वनणगय क्र.बीसीसी-
2015/ प्र.क्र. 126A/ 16-ब, वदनाांक 5 मे 2015 अन्वये 
वगग-ब व वगग –अ (कवनष्ठ श्रेणी ) पदोन्नती भरती सांदभात 
बबदनुामावली तपासणी करण्याचे अवधकार मा. ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग याांना प्रदान करण्यात आले 
असल्याने सदरच्या वगग-ब व वगग –अ (कवनष्ठ श्रेणी ) 
पदोन्नतीबाबतही बबद ू नामावली तपासणे व त्याांना मांजरू 
असलेल्या पदाांवरील आरक्षण व अनशेुष काढून 
देणे.मागासवगीय कमगचा-याांच्या तक्रारींचे वनराकारण करणे. 

कायालयातील 
सांवगगवनहाय /कूण 
मांजरू पदाांच्या 
सांख्येनसुार 
कालावधी लागतो. 

 
अवधकारी/ 
कमगचारी 

- 

 
कायगपध्दती  :-1) कोंकण ववभागातील शासवकय/ वनमशासवकय कायालये, सहकारी बकँा/ शैक्षवणक सांस्था/ महाववदयालये 

इतर कायालयाची सामान्य प्रशासन ववभाग याांचेकडील शासन वनणगय क्र. बीसीसी 1094/सीआर-
57/94/16 ब, वदनाांक 5/12/1994, शासन वनणगय क्र.बीसीसी 1097/ प्र.क्र.2/97/16 ब,वदनाांक 
29/3/1997, शासन वनणगय क्र.बीसीसी 1097/ प्र.क्र.63/97/16 ब, वदनाांक 18/10/1997, सामान्य 
प्रशासन ववभागाकडील शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी 2016/प्र.क्र.228 A/16/16 ब,वद.29/5/2017 , 
शासन, सामान्य प्रशासन ववभागाकडील शधु्दीपत्रक वद. 25/7/2018, सामान्य प्रशासन ववभागाचे  शासन 
पवरपत्रक  क्र. बीसीसी –  2018/प्र.क्र.116 A/18/16 ब, वद. 7/03/2018 शासन सा. प्र. वव.शा.वन.क्र. 
बीसीसी 2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब, वद.05/12/2018, शासन सा. प्र. वव. पवरपत्रक क्र.बीसीसी 
2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब,  वद.19/12/2018, शासन सा. प्र. ववभाग पवरपत्रक क्र. बीसीसी 2016/ 
प्र.क्र.228A/18/16- ब, वद.07/01/2019, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनणगय क्र. राआधो-
4010/प्र.क्र.31/16-ब, वद.12/02/2019, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनणगय क्र. बीसीसी 
2019/प्र.क्र.118//2019/16-ब, वद.16/02/2019, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शासन शदु्धीपत्रक क्र. 
बीसीसी 2019/प्र.क्र.118//2019/16-ब, वद.18/02/2019, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शा.वन. क्र. बीसीसी 
2018/ प्र.क्र.581//2018/16-ब,  वद.04/07/2019 मधील मागगदशगक सचूनाांनसुार बबद ू नामावली 
तपासणीसाठी दरमहाच्या पढुील महासाठी बबदनूामावली प्रमावणत करण्यासाठी ज्या मवहन्यात  पत्र प्राप्त 
होईल त्याचे पढुील मवहन्याची तारीख देण्यात येवून व पत्रासोबत बबदनुामावली कशापध्दीने वलहावी याचे 
मावहतीपत्रक देण्यात येते. सवग कागदपत्राांसह रोस्टर / बबदनुामावली तपासणीस उपलब्ध झालेस वकमान 7 
वदवसात बकवा जास्तीत जास्त 30 वदवसाच्या आत कायगवाही करण्यात येते. तपासणी करताांना आढळून 
आलेल्या त्रटुी व वशल्लक अनशेुष याबाबतचा अहवाल सदर कायालयास पाठववण्यात येतो. 



    2) मागासवगीय कमगचारी याांचेवर झालेल्या अन्यायाकामी/ प्राप्त तक्रारीकामी सांबांवधत कायालयाकडून अहवाल 
 मागवून तक्रारीकामी प्राप्त अहवाल स्वयांस्पष्ट असल्यास तसे अजगदारास कळववण्यात येते.  याबाबत सांबांवधत 
कायालयाांकडून तक्रारीचे अनषुांगाने वस्तुवनष्ठ अहवाल प्राप्त करुन घेवून तक्रारीचे वनराकारण करण्यात येते. 
तथावप सदर प्रकरणी सांबांवधत कायालयाकडून पवरपणूग अहवाल प्राप्त न झाल्यास व त्याबाबत अजगदाराांचे 
वारांवार अजग प्राप्त झाल्यास त्याबाबत शासनास अहवाल पाठववण्याची कायगवाही या कायालयाकडून करण्यात 
येते.  

 
 

     (तुषार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                  कोकण ववभाग, कोकण भवन 



[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमनुा (अ) 
 

    नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण 
सांघटनाचे लक्ष (वावषकग ) सरळसेवा/ पदोन्नतीची 100 वबद ूनामावली तपासणी दौ-यासाठी शासनाचे आदेशाप्रमाणे मवहन्यातनू 
15 वदवस मकु्रर केले आहे.  
 
अन.ुक्र. काम/कायग कामाचे प्रमाण आवथकग  

लक्ष 
अवभप्राय 

1 सांवगगवनहाय सरळसेवा/ पदोन्नती बबद ू नामावली 
नोंदवहया तपासणे व मागासवगीय कमगचा-याांच्या 
प्राप्त तक्रारीचे वनराकरण करण्यासाठी पाठपरुावा 
करणे. 

- - - 

 
[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमनुा (ब) 

कामाची कालमयादा     काम पणूग होण्यासाठी 
प्रत्येक कामाची कालमयादा-------- 
 
अन.ुक्र. काम/कायग वदवस / तास पणूग करण्यासाठी जबाबदार 

अवधकारी 
तक्रार वनवारण 
अवधकारी 

1 सांवगगवनहाय 
सरळसेवा/ पदोन्नती 
बबद ू नामावली 
नोंदवहया तपासणे व 
मागासवगीय 
कमगचा-याांच्या प्राप्त 
तक्रारीचे वनराकरण 
करण्यासाठी 
पाठपरुावा करणे 

कायालयातील सांवगगवनहाय सरळसेवा/ 
पदोन्नतीची /कूण मांजरू पदाांच्या सांख्येनसुार 
कायालयाच्या बबद ू नामावल्या नोंदवहया 
तपासणीस कालावधी अवलांबनू असतो.  

 
अवधकारी/ 
कमगचारी  

 
ववभागीय आयकु्त, 
कोकण ववभाग  

 
 
 
 

     (तुषार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                  कोकण ववभाग, कोकण भवन 
 



[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (अ) 
मावक शाखा कामाशी सांबांवधत वनयम / अवधवनयम 

अन.ु 
क्र. 

सचूना पत्रकानसुार वदलेले ववषय ववषय क्रमाांक व वषग अवभप्राय (असल्यास) 

 - अशी बाब नाही - - 
[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (ब) 

मावक शाखा कामाशी सांबांवधत शासन वनणगय 
अन.ु 
क्र. 

शासन वनणगयानसुार 
वदलेले ववषय 

शासन वनणगय क्रमाांक व तारीख अवभप्राय 
(असल्यास) 

1 सरळसेवा/ पदोन्नती 
बबद ूनामावली 
नोंदवहया तपासणे 

1. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र बीसीसी 1088/ 1919/  
16 ब, वद. 11/05/1990 

2. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचेकडील शासन वनणगय क्र. बीसीसी  
     1094/सीआर-57/94/16 ब, वदनाांक 5/12/1994 
3. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र.बीसीसी 1097/  
     प्र.क्र.2/97/16ब, वद. 29/3/1997 
4. सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचेकडील शासन वनणगय क्र.  
    बीसीसी 1097/ प्र.क्र.63/97/16 ब, 18/10/1997   
5. सन 2004 चा महाराष्र अवधवनयम क्र. 8: आरक्षण कायदा –  अवधसचूना 
– 22 जानेवारी, 2004 
6. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र बीसीसी 2001/  
     1887/प्र.क्र.64/01/16 ब, वद.25/5/2004  
7. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र बीसीसी 2001/ 
1887/प्र.क्र.64/01/16 ब, वद.26/10/2004  
8. मावहतीचा अवधकार अवधवनयम 2005 
9. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र. बीसीसी 2008/   
     प्र.क्र.407/08/16 ब वद. 27/10/2008. 
10. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी 2009/  
    प्र.क्र.291/09/16 ब वद. 05/11/2009. 
11. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र. /सआरव्ही2010/     
       प्र.क्र.347/10/12 वद. 24/02/11. 
12. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र. बीसीसी2011/  
      प्र.क्र.1064/2011/16 ब वद. 12/12/11. 
13. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचेकडील पत्र क्र. बीसीसी -2012/ 
      प्र.क्र. 1025/16 –ब, वद. 30/11/2012 
14. मा. उच्च न्यायालय मुांबई (औरांगाबाद खांडपीठ) याांचेकडील वरट  
     वपटीशन क्र. 3077/2011 वद. 17/10/13 चे  वनणगयानसुार शा. 
     पवर.क्र. बीसीसी 2008/प्र.क्र. 407/08/16-ब वद. 27/10/2008रद्द  
15. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र.बीसीसी-2014/  
      प्र.क्र.213A/14/16-ब, वद. 5 माचग, 2015 
16. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र.बीसीसी-2015/  
       प्र.क्र.126A/16-ब, वद. 5 मे 2015 
17. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र.बीसीसी-2014/   
      प्र.क्र.213A/14/16-ब, वद. 26 जनू, 2015 
18. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन वनणगय क्र.  

बीसीसी-2015/ प्र.क्र.102A/ 15/16 ब, वद.19/1/2016 
19. सामान्य प्रशासन ववभाग याांचे शासन, वनणगय क्र. बीसीसी-2016/ 
       प्र.क्र. 5A/16 ब, वद. 5/3/2016 
20. सामान्य प्रशासन ववभागाकडील शासन पवरपत्रक क्र. बीसीसी2016 /   
      प्र.क्र.228 A/16/16 ब,वद.29/5/2017 शधु्दीपत्रक वद.25/7/2018 
21. सामान्य प्रशासन ववभागाचे  शासन पवरपत्रक  क्र. बीसीसी -2018/  
       प्र.क्र.116 A/18/16 ब, वद. 7/03/2018 

- 



22. शासन सा. प्र. वव.शा.वन.क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब,     
      वद.05/12/2018  
23.शासन सा. प्र. वव. पवरपत्रक क्र.बीसीसी 2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब,      
      वद.19/12/2018 
24.शासन सा. प्र. ववभाग पवरपत्रक क्र. बीसीसी 2016/ प्र.क्र.228A/18/       
      16- ब, वद.07/01/2019 
25. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र राआधो-4010/प्र.क्र.31/16-ब, 12/02/2019  
26. सा.प्र.वव. याांचे शा.वन.क्र बीसीसी 2019/प्र.क्र.118//2019/16-ब,  
       वद.16/02/2019 
27. सा. प्र. वव. याांचे शा. शदु्धीपत्रक क्र. बीसीसी 2019/प्र.क्र.118//2019/16- 
       ब वद.18/02/2019  
28. सा. प्र. वव. याांचे शा. वन. क्र बीसीसी 2018/प्र.क्र.581//2018/16-ब,   
       वद.04/07/2019 

 
[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (क) 

मावक शाखा कामाशी सांबांवधत पवरपत्रके 
अ.क. शासन पत्रकानसुार वदलेले ववषय पवरपत्रक क्रमाांक व तारीख अवभप्राय 

(असल्यास) 
1 मागासवगीय कमगचा-याांच्या तक्रारीचे 

वनराकारण करणे 
वनयम क्र बीसीसी 1086/1573/16 ब,  
वदनाांक 02/04/86 

- 

2 सरळसेवा/ पदोन्नतीमध्ये अपांगाचा 
अनशेुष भरणेकामी ववहीत केलेली 
कायगपध्दती 

सामावजक न्याय, साांस्कृवतक कायग व ववशेष 
सहाय्य ववभाग, मुांबई याांचेकडील पत्र क्र अपांग-
2002/ प्र.क्र.331/ सधुार 3, वद 07/06/06 व 
त्यासोबतचे सहपत्र 

 

 
[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमनुा (ड) 

मावक शाखा कामाशी सांबांवधत कायालयीन आदेश / धोरणात्मक पवरपत्रके 
 

अन.ु क्र. ववषय क्रमाांक व  तारीख अवभप्राय (असल्यास) 
- वनरांक - - 

 
 

 [कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमनुा (इ) 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयामध्ये उपलब्ध दस्तऐवजाांची यादी 
दस्तऐवजाचा ववषय 
अन.ु 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

ववषय सांबांवधत 
व्यक्ती/पदनाम 

व्यक्तीचे वठकाण/ 
उपरोक्त कायालयात 
उपलब्ध नसल्यास 

1 स्थायी आदेश 
सांवचका 

सरळसेवा/ पदोन्नती सांवगाच्या बबद ू नामावल्या 
नोंदवहया तपासणी करणे, मागासवगीय कमगचा-
याांच्या तक्रारीचे वनराकारण करणे, अपांगाचे 
अनशेुषाबाबत शैक्षवणक सांस्थाच्या बबद ू नामावल्या 
तपासणी करणे, मागासवगग कक्ष स्थापन करणे, 
मागासवगीयाांना पदोन्नती देण्याबाबत 

सांबांवधत कमगचारी - 

2 प्रलांवबत प्रकरणे मागासवगीय कमगचा-याांनी केलेल्या तक्रारीबाबत  प्राप्त तक्रारीपैकी 
सदयस्स्थती प्रकरणे 
प्रलांवबत आहेत. 

 

3 अनदुान शासनाकडून प्राप्त अनदुानाचे आदेश  व ताळमेळ 
घेणे 
 

-  



4 अजा, अज 
इमाव, ववजाभज 
कल्याण सवमती 
अहवाल 

सवमतीच्या बैठकीनसुार केलेल्या वशफरशींवर 
केलेली कायगवाही 

  

5 सेवा ववषयक/ 
आस्थापना 

कमगचारी याांची रजा, हजर बदली इत्यादी   

 
 

 [कलम 4 (1) (ब) (vi) ]  
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा  कायालयामध्ये दस्तऐवजाांची वगगवारी 
अन.ु 
क्र. 

ववषय दस्तऐवजाचा प्रकार/ 
नस्ती/मस्टर/नोंदपु
स्तक, व्हाउचर इ, 

प्रमखु बाबींचा तपशीलवार सरुवक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

1 अनदुान अनदुान नस्ती मावक शाखेतील कमगचारी याांचे वेतन/ प्रवासखचग/ 
कायालयीन खचग, प्रवास इत्यादी 

Z पाच वषग 

2 बबद ू नामावली 
तपासणी अहवाल 

तपासणी अहवाल 
नस्ती 

बबद ू नामावली तपासणीकामी आढळून आलेल्या 
त्रटुीकामी केलेल्या कारवाईबाबत 

Z पाच वषग 

3 सेवाववषयक तक्रारी नस्ती मागासवगीय कमगचा-याांवर झालेल्या अन्यायाववरूध्द  
दाद मागण्यासाठी प्राप्त अजग 

Z पाच वषग 

4 स्थायी आदेश 
सांवचका 

नस्ती शासनाने वेळोवेळी पारीत केलेले शासन वनणगय/ 
पवरपत्रके 

A कायम 

5 अजा, अज इमाव, 
ववजाभज कल्याण 
सवमती अहवाल 

नस्ती सवमतीने बैठका घेउून त्याांना आढळलेल्या त्रटुीवर 
त्याांनी केलेल्या वशफारशी  

Z पाच वषग 

 
 

 [कलम 4 (1) (ब) (vii) ]  
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयाच्या पवरणामकारक कामासाठी जनसामान्याशी 
सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्था 
अन.ु 
क्र. 

सल्लासमलतीचा ववषय कायगप्रणालीचे ववस्ततृ 
वणगन 

कोणत्या अवधवनयमा / 
वनयमा /पवरपत्राकाव्दारे 

पनुरावतृीकाल 

- अशी बाब नाही - - - 
    
 
 
 

 (तुषार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                  कोकण ववभाग, कोकण भवन 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 [कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (अ) 

 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयाच्या समीतीची यादी प्रकाशीत करणे  
 
अ.क्र. सवमतीचे 

नाव 
सवमतीचे 
सदस्य 

सवमतीचे 
उद्दीष्ट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्यासाठी 
खलुी आहे बकवा 
नाही 

सभेचा 
कायगवतृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

1 अशी बाब 
नाही. 

- - - - - 

 
 

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (ब) 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयाच्या अवधसभाांची यादी प्रकाशीत करणे  
अ.क्र. अवधसभेचे नाव सभेचे 

सदस्य 
सभेचे  
उद्दीष्ट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्यासाठी 
खलुी आहे बकवा 
नाही 

सभेचा 
कायगवतृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

1 अशी बाब नाही. - - - - - 
कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (क) 

 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा  कायालयाच्या पवरषदाांची यादी प्रकावशत करणे  
 
अ.क्र. पवरषदाचे नाव पवरषदेचे 

सदस्य 
पवरषदेचे 
उद्दीष्ट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्यासाठी 
खलुी आहे बकवा 
नाही 
 

सभेचा 
कायगवतृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

1 अशी बाब नाही. 
 

- - - - - 

 
[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (ड) 

 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयाच्या कोणत्याही सांस्थेची यादी प्रकाशीत करणे  
 
अ.क्र. सांस्थेचे नाव सांस्थेचे 

सदस्य 
सांस्थेचे 
उद्दीष्ट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्यासाठी 
खलुी आहे बकवा 
नाही 

सभेचा 
कायगवतृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

1 अशी बाब नाही. - - - - - 
 
 
 

  (तुषार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                  कोकण ववभाग, कोकण भवन 
 

 
 
 



 
[कलम 4 (1) (ब) (ix) ]  

 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील  मावक शाखेतील अवधकारी व कमगचारी याांची नावे, पते्त व त्याांचे 
माहसक वेतन  -जलूै 2019 
अ.
क्र. 

पदनाम अवधकारी / कमगचा-याचे 
नाव 

वगग रुज ुवदनाांक  दरूध्वनी क्रमाांक 
फॅक्स/ईमेल 

/कूण वेतन 

1 सहाय्यक आयकु्त 
(मावक), कोकण 
ववभाग  

श्री. तुषार मठकर वगग 1 26/12/2017 27572325 108372 

2 नायब तहवसलदार श्री. मनोज ह. मरुकर वगग 2 02/08/2017 27572325 85156 
3 अव्वल कारकून 1 श्रीम. पी. पी. पाटील  वगग 3 01/03/2018 27572325 39900 
4 अव्वल कारकून 2 श्रीम. हेमलता /म. भोये वगग 3 06/07/2019 27572325 39882 
5 वलवपक श्री. राजेंद्र  पारवशवनीकर वगग 3 08/02/2017 27572325 56298 
6 वलवपक श्रीम. अस्चवनी अ. वनकम  वगग 3 01/02/2019 27572325 29838 
7 वशपाई श्री.शाांतीलाल वनकाळजे वगग 4 3/12/2016 27572325 46592 
 
टीप  :-  1) हे प्रकाशन प्रत्येक वषी कराव ेलागेल. 
      महत्वाचे बदल तातडीने प्रकावशत केले पाहीजेत.  उदा प्रमखूाांची बदली 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

   (तुषार मठकर) 
                 सिाय्यक आयकु्त (मावक) 

                                                                  कोकण ववभाग, कोकण भवन 
 
 
 
 
 
 



 
[कलम 4 (1) (ब) (x) ]  

 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयाच्या अवधकारी व कमगचा-याांच्या वेतनाची ववस्ततृ 
मावहती प्रकावशत करणे  
 
अ.क्र. वगग वेतन रुपरेषा इतर अनजेु्ञय भते्त 

   वनयमीत (महागाई भत्ता, 
घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता) 

प्रसांगानसुार 
(जसे प्रवास 

भत्ता) 

ववशेष (जसे 
प्रकल्प भत्ता, 

प्रवशक्षण भत्ता) 
1 अ सहाय्यक आयकु्त (मावक)  महागाई भत्ता 9% 

घरभाडे भत्ता 24% 
शहर भत्ता 300/- 

2400 -- 

2 ब नायब तहवसलदार  
 

महागाई भत्ता 9% 
घरभाडे भत्ता 24% 
शहर भत्ता 300/- 

400 -- 

3 क अव्वल  कारकून (2) 
 

महागाई भत्ता 9% 
घरभाडे भत्ता 24% 
शहर भत्ता 300/- 

400 -- 

4 क वलवपक (1)  
 

महागाई भत्ता 9% 
घरभाडे भत्ता 24% 
शहर भत्ता 300/- 

400 -- 

5 क वाहन चालक 
 

महागाई भत्ता 9% 
घरभाडे भत्ता 24% 
शहर भत्ता 300/- 

400  

6 ड वशपाई 
 

महागाई भत्ता 9% 
घरभाडे भत्ता 24% 
शहर भत्ता 300/- 

400  

 
 

  
        (तुषार मठकर) 
 सिाय्यक आयकु्त (मावक)                                                                
कोकण ववभाग, कोकण भवन             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[कलम 4 (1) (ब) (xi) ]  
 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयाचे मांजरू अांदाजपत्रक व खचाचा तपवशल याची 
ववस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे  
 

 अांदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशन 
 अनदुानाच्या ववतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन 
 
 

अ.क्र. अांदाजपत्रकीय वशषाचे 
वणगन 

अनदुान वनयोजीत वापर 
(के्षत्र व कामाचा 
तपवशल) 

अवधक अनदुान 
अपेक्षीत 
असल्यास 
रुपयात 

अवभप्राय 

 अशी बाब नाही     
 
  प्रत्येक कायालय वरील मावहती कोणत्या प्रारूपानसुार तयार करत असते, असे प्रारूप त्याांना वापरता येईल.  
 
 

  
         (तुषार मठकर) 
 सिाय्यक आयकु्त (मावक)                                                                
कोकण ववभाग, कोकण भवन             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
[कलम 4 (1) (ब) (xii) ]  नमनुा (अ) 

 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयातील अनदुान वाटपाच्या कायगक्रमाची कायगपध्दती 
............. या वषासाठी  प्रकावशत करणे  
 

 कायगक्रमाचे नाव 
 लाभाथीच्या पात्रता सांबधीच्या अटी व शती  
 लाभ वमळण्यासाठीच्या अटी. 
 लाभ वमळण्यासाठीची कायगपध्दती 
 पात्रता ठरववण्यासाठी आवचयक असलेले कागदपत्र 
 कायगक्रमामध्ये वमळणा-या लाभाची ववस्ततृ मावहती 
 अनदुान वाटपाची कायगपध्दती 
 सक्षम अवधका-याचे पदनाम 
 ववनांती अजासोबत लागणारे शलु्क 
 इतर शलु्क 
 ववनांती अजाचा नमनुा 
 सोबत जोडणे आवचयक असलेल्या कागदपत्राांची यादी (दस्ताऐवज / दाखले) 
 जोड कागदपत्राचा नमनुा 
 कायगपध्दी सांदभात तक्रार वनवारणासाठी सांबांधीत अवधका-याचे पदनाम 
 तपवशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ध वनधी (उदा. वजल्हा पातळी, तालकुा पातळी, गाव पातळी) 
 लाभाथीची यादी खालील नमनु्यात 

 
 

 
--सदरची बाब या शाखेस लाग ूनाही.-- 

 
  
         (तुषार मठकर) 
 सिाय्यक आयकु्त (मावक)                                                                
कोकण ववभाग, कोकण भवन             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (xii) ]  नमनुा (ब) 
 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील  मावक शाखा कायालयातील अनदुान लाभाथीची ववस्ततृ मावहती 
प्रकावशत करणे  
 
योजना / कायगक्रमाचां नाांव : 
 
अन.ु 
क्र. 

लाभाथीचे नाांव व पत्ता अनदुान/लाभ याची 
रक्कम/स्वरूप 

वनवडपात्रतेचे 
वनकष 

अवभप्राय 

 या शाखेकडून कोणत्याही  
प्रकारच्या योजना राबववल्या 
जात नसल्याने सदर मावहती 
वनरांक आहे. 

 
                 अशी बाब नािी 

 
   

    (तुषार मठकर) 
 सिाय्यक आयकु्त (मावक)                                                                
कोकण ववभाग, कोकण भवन             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (xiii) ]   
 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील  मावक शाखा कायालयातील वमळणा-या /सवलतीचा परवाना याची 
चाल ूवषाची तपशीलवार मावहती. 
 
परवाना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार 
 
अन.ुक्र. परवानाधारकाचे नाांव परवान्याचा 

प्रकार 
परवाना 
क्रमाांक 

वदनाांका 
पासनू  

वदनाांका 
पयंत 

साधारण 
अटी 

परवान्याची 
ववस्ततृ 
मावहती 

1 कोणत्याही प्रकारची 
परवाना/परवानगी/सवलती 
या शाखेकडून वदली जात 
नाही. 
 

अशी बाब 
नािी 

अशी 
बाब 
नािी 

अशी 
बाब 
नािी 

अशी 
बाब 
नािी 

अशी 
बाब 
नािी 

अशी बाब 
नािी 

 
 

        (तुषार मठकर) 
 सिाय्यक आयकु्त (मावक)                                                                
कोकण ववभाग, कोकण भवन             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[कलम 4 (1) (ब) (xiv) ] 
 
 ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयातील मावहतीचे इलेक्रॉनीक स्वरूपात 
साठववलेली मावहती प्रकावशत करणे. चाल ूवषाकरीता. 
 
 
अन.ुक्र. दस्तऐवजाचा प्रकार ववषय कोणत्या 

इलेक्रॉवनक 
नमनु्यात  

मावहती 
वमळववण्याची 
पध्दत 

जबाबदार 
व्यक्ती 

 अशी बाब नाही     
 

 टेप 
 वफल्म 
 वसडी 
 फ्लॉपी 
 इतर कोणत्याही स्वरूपात 

      (तुषार मठकर) 
 सिाय्यक आयकु्त (मावक)                                                                
कोकण ववभाग, कोकण भवन             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[कलम 4 (1) (ब) (xv) ]  
 

ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा  कायालयात उपलब्ध सवुवधाांचा तक्ता प्रकावशत करणे.  
 
उपलब्ध सवुवधा 
 

 भेटण्याच्या वेळेसांदभात मावहती 
 वेबसाईट ववषयी मावहती 
 कॉलसेंटर ववषयी मावहती 
 अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सवुवधाांची मावहती 
 कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सवुवधाांच मावहती 
 नमनेु वमळण्याबाबत उपलब्ध मावहती 
 सचूना फलकाची मावहती 
 
 
अ.क्र सवुवधाांचा  प्रकार वेळ कायगपध्दती वठकाण जबाबदार 

व्यक्ती/ 
कमगचारी 

तक्रार 
वनवारण 

  1 अशी बाब नाही - - - - - 
 
 
  

          (तुषार मठकर) 
 सिाय्यक आयकु्त (मावक)                                                                
कोकण ववभाग, कोकण भवन             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[कलम 4 (1) (ब) (xvi) ]  
 

ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा कायालयातील शासकीय मावहती अवधकारी/सहाय्यक शासकीय 
मावहती अवधकारी / अवपलीय प्रावधकारी (तेथील लोक प्रावधकीच्या कायगके्षत्रातील) याची ववस्ततृ मावहती प्रकाशीत करणे.  
 
अ.    शासकीय जन मावहती अवधकारी 
अ. 
क्र. 

शासकीय मावहती    
पदनाम अवधकारीचे 
नाांव 

कायगके्षत्र पत्ता / फोन ई- मेल अवपलीय प्रावधकारी 

1 श्री. मनोज मरुकर 
नायब तहवसलदार 

कोकण 
ववभाग 

ववभागीय आयकु्त 
कायालय, मावक 
शाखा कोकण भवन, 
नवी मुांबई 
द.ूक्र.  27572325 

assicombccl@gmail.com श्री. तुषार मठकर,   
  सहाय्यक आयकु्त 
(मावक),कोकण ववभाग 
 

 
 
ब. सहाय्यक शासकीय मावहती अवधकारी 
अ.क्र. सहाय्यक शासकीय मावहती    

अवधकारीचे नाांव 
पदनाम कायगके्षत्र पत्ता / फोन ई- मेल 

1 अव्वल कारकून टे-1 
-  पद वरक्त  

श्री. राजेंद्र पारवशवणीकर  
 
श्रीम. हेमलता भोये 

वलवपक –
टांकलेखक 
टे-1 
 
अव्वल 
कारकून 
टे-2 

ववभागीय 
आयकु्त 
कायालय, 
मावक शाखा, 
कोकण भवन, 
नवी मुांबइ 

27572325 assicombccl@gmail.com 

क. अवपलीय अवधकारी 
अ.
क्र. 

अवपलीय अवधकारीचे नाांव पदनाम कायगके्षत्र पत्ता / फोन ई- मेल याांच्या अवधनस्त 
शासकीय मावहती 
अवधकारी 

1 श्री. तुषार मठकर,   
 सहाय्यक आयकु्त 
(मावक),कोकण ववभाग 
 

सहाय्यक 
आयकु्त 
(मावक)  

कोकण 
ववभाग 

ववभागीय आयकु्त 
कायालय, मावक 
शाखा, कोकण 
भवन, नवी मुांबई 
दरूध्वनी क्रमाांक  
27572325 

assicombccl@

gmail.com 
नायब तहवसलदार  

 
  वटप  :- शासवकय मावहती अवधकारी/ सहाय्यक शासवकय मावहती अवधकारी/ अवपलीय प्रावधकारी चे नाांव व पदनाम ठळक 
अक्षराांत दशगववलेल्या वठकाणी अथवा स्वागत कक्षाजवळ फलकाव्दारे लावावी. 

 
  

   (तुषार मठकर) 
 सिाय्यक आयकु्त (मावक)                                                                    
कोकण ववभाग, कोकण भवन             

 
 
 
 
 



कलम 4 (1) (ब) (xvii) ]  
 

ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील मावक शाखा  कायालयातील प्रकाशीत मावहती 
 

     --वनरांक -- 
 
 
          [ कलम 4 (1) (क) ] 
 

     --वनरांक -- 
 

 
सवगसामान्य लोकाांशी सांबांधीत महत्वाचे वनणगय व धोरणे याांची यादी प्रकाशनाकवरता तयार करणे व ववतरीत करणे. 
 

     --वनरांक -- 
 
[ कलम 4 (1) (ड) ] 

 
 

     --वनरांक -- 
 
  वटप  :- लोक प्रावधकारी/ शासवकय मावहती अवधकारी हे सचूना फलक/ वतगमानपत्र/ सावगजवनक सचूना प्रसारमाध्यमे/ सचूना 
प्रसारण/ इांटरनेट इतरचा उपयोग मावहतीसाठी प्रसारासाठी करते. 
 
 

  
 (तुषार मठकर) 

 सिाय्यक आयकु्त (मावक)                                                                     
 कोकण ववभाग, कोकण भवन             


