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शासनाचा माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 च्या अंमलबजावणीबाबत   
 

कलम 4(1)(b)(i) 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयातील काये ि कततव्य याांचा तपशील 

कायालयाचे िाांि  : विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग, वियोजि शाखा 
पत्ता  :  दसूरा मजला, कोकण भिि, ििी मुांबई 400 614 
कायालय प्रमखु : उपआयकु्त (वियोजि), कोकण विभाग 

शासकीय विभागाचे िाांि :  वियोजि विभाग 
कोणत्या मांत्रालयातील 
खात्याच्या अवििस्थ- 

वियोजि विभाग 

कायतक्षत्र : कोकण विभाग  
भौगोलीग:   -- 
कायािरुूप:   -- 
विवशष्ट काये    :                       वजल्हा स्तरािरील विविि योजिाांतगतत योजिाांचे सांवियांत्रण  
विभागाचे ध्येय/िोरण :              कोकण विभागातील वजल्हयाांमध्ये राबविण्यात येणा-या विविि योजिाांतगतत 

योजिाांचे सांवियत्रण करणे ि त्याबाबतची प्रगती शासिास कळविणे 
सित सांबांिीत कमतचारी:                       9 कमतचारी ि 2 अविकारी 
कायत   :  वजल्हा स्तरािरील वििीि योजिाांतगतत योजिाचे सांवियत्रण करणे 
कामाचे विस्तत स्िरूप               कोकण विभागातील वजल्हयाांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या विविि  

योजिाबाबत वजल्हयाांकडूि प्राप्त होणा-या आर्थथक ि भौवतक प्रगती 
बाबतचे मावसक ि तै्रमावसक अहिालाांचे विभाग स्तरािर सांकलि ि   
त्यािर वटपण्णी तयार करुि शासिास सादर करणे. 

मालमते्तचा तपशील : शासकीय  इमारत 
उपलब्ि सेिा :     -- 
सांस्थेच्या सांरचिात्मक 
तक्त्यामध्ये कायतके्षत्राचे 
प्रत्येक स्तरािरचे तपशील :   

पढुील पािािर वदला आहे. 

कायालयीि दरूध्ििी क्रमाांक 
ि िेळा : 

022-27571012      िेळ : सकाळी  09-45 ते 18-15 

साप्ताहीक सटु्टी ि विवशष्ट 
सेिेसाठी ठरविलेल्या िेळा :   

शवििार ि रवििार 
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सांस्थेचा सांरचिात्मक तक्ता 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
   

 
                                                        
                             
                    |                 |                                             
         
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ   †ÖµÖãŒŸÖ 
 

ˆ¯Ö†ÖµÖãŒŸÖ (×®ÖµÖÖê•Ö®Ö)     

 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ÃÖÆüÖµµÖÛú 

      (×®ÖµÖÖê•Ö®Ö)                                    

ÃÖÖÓ×ÜµÖÛúß 
ÃÖÆüÖµµÖÛú 

     (×®ÖµÖÖê•Ö®Ö)                                       

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß   
(´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö®Öú) 

 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ÃÖÆüÖµµÖÛú 
  (´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö®Öú) 

 

ÃÖÖÓ×ÜµÖÛúß 
ÃÖÆüÖµµÖÛú 

(´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö®Öú) 
 

ˆ““Ö ÁÖêÞÖß »Ö‘Öæ 
»ÖêÜÖÛú 

 

×»Ö×¯ÖÛú-™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú                                        

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô-2                              

                                       
×»Ö×¯ÖÛú-™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú 

                                    
×»Ö×¯ÖÛú-™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú

            

 

वाहन  
चालक                           

                                       
×»Ö×¯ÖÛú-™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú 

                                    
×»Ö×¯ÖÛú-™ÓüÛú»ÖêÜÖÛú

            

 



Information Authority-3 
 

 
 

[कलम 4(1) (b)(ii) ] नमनुा (अ) 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा या कायालयातील अविकारी ि कमतचारी याांच्या 
अविकाराांचा तपशील  

           अ 
अि.ु क्र. पदिाम अविकार-आवथकत  कोणत्या कायद्या/ 

वियम/शासिविणतय/ 
पवरपत्रका िसुार 

अवभप्राय 

1) उपआयकु्त  
(वियोजि ) 

कायालय प्रमखु ि 
आहरण ि सांवितरण 
अविकारी म्हणिू 
घोषीत  

1) एमआयएस-5794 / 
प्र-92/का-1426 
वद.4/9/2002 
2) शासि विणतय विअप्र/ 
1000/प्र क्र-46/200/ 
विवियम वद 11/7/2001 

 

           ब 
अि.ु क्र. पदिाम अविकार-प्रशासकीय कोणत्या कायद्या/ 

वियम/शासिविणतय/ 
पवरपत्रका िसुार 

अवभप्राय 

1) उपआयकु्त  
(वियोजि ) 

कायालयीि खचाचे शा.वि. 
क्र.विअप्र/1000/प्र.क्र.-
46/2001 
वद.11/7/2000 

 

           क 
अि.ु क्र. पदिाम अविकार-फौजदारी कोणत्या कायद्या/ 

वियम/शासिविणतय/ 
पवरपत्रका िसुार 

अवभप्राय 

- --     --      --    -- 
           ड 
अि.ु क्र. पदिाम अविकार-अितन्यायीक कोणत्या कायद्या/ 

वियम/शासिविणतय/ 
पवरपत्रका िसुार 

अवभप्राय 

   --    --    --    --   -- 
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[कलम 4(1)(b)(ii) ] नमनुा (ब) 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा या कायालयातील अविकारी ि कमतचारी याांच्या 
कततव्याांचा तपशील (प्रशासकीय) 

अ
ि.ु 
क्र. 

पदिाम कततव्ये कोणत्या 
कायद्या/ 
वियम/शासि 
विणतय/ 
पवरपत्रका 
िसुार 

अवभप्राय 

1 उपआयकु्त  
(वियोजि) 

 आहरण ि  सांवितरण अविकारी. 
 सित विभागातील वजल्हा वियोजि सवमतीच्या बैठकींिा 

उपस्स्थत राहणे. 
 वजल्हा िार्थषक योजिा ि आमदार स्थाविक विकास 

कायतक्रमा अांतगतत झालेल्या कामाची प्रत्येक मवहन्यात 10 
विकास कामाांची तपासणी करणे, प्रत्येक िेळेला िेगळा 
वजल्हा घेतला जाईल यास अिीि रहािे. 

 मािि विकास कायतक्रमाचे सांवियांत्रण 
 प्रादेवशक पयतटि विकास योजिाांचे सांवियांत्रण  
 उितवरत महाराष्र िैिाविक विकास मांडळाच्या बैठकीस 

उपस्स्थत राहणे. 
 उितरीत महाराष्र िैिाविक विकास मांडळाची कामे पार 

पाडणे. 
 वजल्हा वियोजि अविकारी ि शासि याांचेतील समन्िय 

अविकारी म्हणिू काम पाहणे. 
 वजल्हा  वियोजि अविकारी याांच्या कामाच्या आढािा बैठका 

आयोवजत करणे. 
 मा. विभागीय आयकु्त याांचेकडील िेळोिेळी होणा-या 

बैठकीस उपस्स्थत राहणे. 
 मलु्यमापि पाहण्याांच्या के्षत्रकामाचे पयतिेक्षण 
 शाखेतील सांशोिि सहाय्यक, साांस्ययकी सहाय्यक ि 

वलवपक-टांकलेखक याांचेकडील विषयाशी सांबांिीत सित 
कामे. 

 वजल्हा वियोजि अविकारी याांच्या कायालयाचे विवरक्षण. 
 मा. विभागीय आयकु्त याांिी सचुविलेली इतर सित कामे. 
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3. सांशोिि 
अविकारी 
(मलु्यमापि) 

योजिाांची मलू्यमापि पाहणी. 
 विभागस्तरीय योजिाांच्या मलू्यमापि पाहणीचे सांनियत्रण 

करण्याचे काम करणे. 
 पथदशी मलू्यमापि पाहणीचे के्षत्रकाम करूि अहिाल सादर 

करणे 
 सांशोिि  सहाय्यक ि साांस्ययकी सहाय्यक मलू्यमापि याांच्या 

कामकाजािर वियत्रांण ठेिणे. 
 ठरिूि वदलेल्या मािांकाप्रमाणे योजिाांच्या मलू्यमापि 

पाहणीचे विवरक्षण घेणे.  
 वजल्हा साांस्ययकी कायालयाकडूि प्राप्त पत्रकाांची छाििी 

करणे ि सांबिीत वजल्हा साांस्ययकी कायालयाांिा कळविणे. 
 मलू्यमापि अभ्यास पाहणी विभागस्तरीय अहिाल लेखि 

करूि मान्यतेस्ति सादर करणे. 
 उपआयकु्त (वियोजि) याांिी िेळोिेळी वदलेली 

इतरकायालयीि कामे. 

  

4 सांशोिि 
सहाय्यक 

 वजल्हाविकारी कायालयाच्या सांयकु्त बैठकीसाठी आिश्यक 
असलेले बैठकीचे कागदपत्र ि त्या सांबांिी वजल्हयाांिा 
कराियाचे पत्रव्यिहार 

 वजल्हा िार्थषक योजिेशी सांबांिीत सित पत्रव्यिहार  
 आमदार स्थाविक विकास कायतक्रमाशी सांबांिीत पत्रव्यिहार. 
 खासदार स्थाविक विकास कायतक्रमाशी सांबांिीत पत्रव्यिहार. 
 मािि विकास कायतक्रम सांबांिीत पत्रव्यिहार . 
 मािि विकास कायतक्रम  विभागस्तरीय बैठकी सांदभात  

पत्रव्यिहार. 
 प्रादेवशक पयतटिाशी सांबांिीत सित पत्रव्यिहार 
 उितवरत महाराष्र िैिाविक विकास मांडळाशी सांबांिीत सित 

पत्रव्यिहार 
 साांस्ययकी सहाय्यक ि वलवपक-टांकलेखक याांिा कामामध्ये 

मागतदशति करणे. 
 राज्यशासि ि कें द्रशासि याांचेकडूि िेळोिेळी येणा-या 

विविि सांदभािरील पत्रव्यिहार. 
 उपआयकु्त(वियोजि) याांिी िेळोिेळी वदलेली इतर 

कायालयीि कामे. 
 तसेच विविि दैिांवदि कामे. 

  



Information Authority-6 
 

5 सांशोिि 
सहाय्यक 
(मलु्यमापि ) 

 शासिािे िेमिू वदलेल्या योजिाांच्या शासि विणतयाांचा 
अभ्यास करणे. 

 सांबिीत योजिाांच्या मावहतीकवरता विभागीय स्तरािवरल 
यांत्रणेकडील सांपकत  ठेिणे आवण मावहतीचे सांकलि. 

 योजिाांच्या मलू्यमापिाकवरता वजल्हयाांची वििड करूि, 
तालकुा / गािाांसाठी वजल्हयाांतील वजल्हा साांस्ययकी 
अविकारी याांिा आदेशाचे विगतमि. 

 मलु्यमापिाच्या के्षवत्रय कामािार देखभाल ि कामाचे 
विवरक्षण घेणे. 

 वजल्हा साांस्ययकी कायालयाकडूि प्राप्त पत्रकाांची छाििी 
करणे. 

 वजल्हास्तरािरील सांकवलत मावहतीची छाििी करूि, 
मावहतीचे विवहत प्रपत्रात एकवत्रकरण करूि अहिाल 
सांचालिालयास सादर करणे. 

 उपआयकु्त (वियोजि) याांिी िेळोिेळी वदलेली इतर 
कायालयीि कामे. 

 तसेच विविि दैिांवदि कामे 

  

3 साांस्ययकी 
सहाय्यक 

 खासदार स्थाविक विकास कायतक्रमाच्या तै्रमावसक 
अहिालाचे विभाग स्तरािरील सांकलि. 

 वजल्हा िार्थषक योजिा मावसक प्रगती अहिाल 
विभागस्तरािरील सांकलि 

 अिसुवूचत जाती उपयोजिा, मावसक प्रगती अहिाल 
विभागस्तरािरील सांकलि 

 आवदिासी उपयोजिा, मावसक प्रगती अहिाल 
विभागस्तरािरील सांकलि 

 आवदिासी  के्षत्राबाहेरील आवदिासी उपयोजिा, मावसक 
प्रगती अहिाल विभागस्तरािरील सांकलि 

 डोगांरी विभाग विकास योजिा, मावसक प्रगती अहिाल 
विभागस्तरािरील सांकलि 

 आमदार स्थाविक विकास कायतक्रम (वििािसभा 
सदस्य/वििाि पवरषद सदस्य) मावसक प्रगती अहिाल 
विभागस्तरािरील सांकलि 

 ग्रांथालय (ग्रांथालयाच्या तपासणीबाबत उपआयकु्त 
(वियोजि) याांचेकडूि प्रमाणपत्र घेण्याच्या जबाबदारीसह) 

 कायालयातील दैविक िततमािपत्राचे जति ि विल्हेिाट 
करणे 

 सांशोिि सहाय्यक याांिा आिश्यकतेिसुार मदत करणे 
 उपआयकु्त(वियोजि) याांिी िेळोिेळी वदलेली इतर 

कायालयीि कामे 
 तसेच इतर दैिांवदि कामे. 
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4 साांस्ययकी 
सहाय्यक 
(मलु्यमापि ) 

 शासिािे िेमिू वदलेल्या योजिाांबाबत, प्राथवमक स्िरूपाची 
मावहती विवहत िमनू्यात सांकवलत करणे. त्यािसुार 
वजल्हाविहाय सांबवित विभागाांिा / यांत्रणाांिा मावहती 
पाठविणेबाबत पत्रव्यिव्हार करणे. 

 मलु्यमापिाकरीता लाभार्थ्यांच्या सांययेिसुार वििड करण्यात 
आलेल्या वजल्हयाांिा पत्रव्यव्हार करणे. 

 मावहती अप्राप्त असल्यास स्मरणपत्र देिूि पाठपरूािा करणे. 
 सांचालिालयािे वदलेल्या विवहत प्रपत्रात वजल्हाविहाय 

मावहती भरूि ई-मेलव्दारे पाठविणे. 
 तसेच इतर दैिांवदि कामकाज. 

  

5 वलवपक-
टांकलेखक 

 सित आस्थापिा विषयक कामे. 
 िेति देयके, प्रिासभत्ता देयके, कायालयीि खचत देयके, 

अवतकावलक भत्ता देयके, भविष्य वििाह वििी देयके, 
िैद्यकीय प्रवतपतूी देयके, आिश्यकतेिसुार इतर प्रकारची 
देयके तयार करणे. 

 कोषागाराशी ि ब ॅंकेशी सांबांिीत सित पत्रव्यिहार.  
 कॅशबकु वलवहणे. 
 विमाहप्ता, सहकारी ब ॅंकाांचे अविकारी/कमतचारी याांचे 

सांबांिातील िगतणी ि कजत सांबांविताांिा पोहचते करणे. 
 खचतमेळाचे काम करणे. 
 प्रत्येक आगामी िषाचे अांदाजपत्रक तयार करण 
 िेति, कायालयीि खचत, प्रिास खचत, पेरोल तेल ि िांगण, 

सांगणकािरील खचत, इतर सांबांवित शासि वियोजि 
विभागाशी पत्रव्यिहार. 

 महालेखापाल, भारत सरकार याांचे कायालयाशी पत्रव्यिहार 
 आयकर विभागाशी पत्रव्यिहार. 
 प्रत्येक मवहन्यामध्ये िेति, कायालयीि खचत, प्रिास खचत, 

पेरोल तेल ि िांगण, सांगणकािरील खचत, इतर सांबांवित 
वियोजि विभागाशी पत्रव्यिहार. 

 कायालयीि कामासाठी लागणारी स्टेशिरी ि इतर िस्तुांची 
खरेदी. 

 सांगणकासांबांिीचा सित प्रकारचा पत्रव्यिहार 
 सांगणक ि जीप याांचा विमा उतरविणे 
 जडसांग्रह िोंदिही 
 कायालयाच्या उपयोगासाठी असलेल्या िाहिाांचे लॉगबकु 

िाहि चालकाकडूि पणूत करुि घेणे. 
 कायालयाच्या उपयोगासाठी असलेल्या िाहिाांबाबतची 

वहस्रीबकु 
 सांशोिि सहाय्यक ि साांस्ययकी सहाय्यक याांिा 

आिश्यकतेिसुार कायालयाच्या विविि कामाांमध्ये मदत. 
 उपआयकु्त (वियोजि)  याांिी िेळोिेळी वदलेली इतर 

कायालयीि कामे. 
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6 लघलेुखक  उपआयकु्त(वियोजि) याांिी वदलेले लघलेुखि टांकवलखीत 
करणे. 

 सांगणक िादरुुस्त झाल्यास सांगणकाचे सांिारण करणा-या 
सांस्थेस त्याबाबत कां म्प्लेट िोंदविणे ि पाठपरुािा करणे.  

 उपआयकु्त (वियोजि) याांिी िेळोिेळी वदलेली इतर 
कायालयीि कामे. 

  

 

हवभागीय आयकु्त, कोकण हवभाग येथील हनयोजन शाखा या कायालयातील अहिकारी व 
कममचारी यांच्या कतमवयांचा तपशील (अिमन्यायीके ) 
अि.ु क्र. पदिाम कततव्ये कोणत्या कायद्या/ वियम/शासि 

विणतय/ पवरपत्रका िसुार 
अवभप्राय 

    - - - - - 
 

हवभागीय आयकु्त, कोकण हवभाग येथील हनयोजन शाखा या कायालयातील अहिकारी व 
कममचारी यांच्या कतमवयांचा तपशील (फौजदारी ) 

अि.ु क्र. पदिाम कततव्ये कोणत्या कायद्या/ वियम/शासि 
विणतय/ पवरपत्रका िसुार 

अवभप्राय 

    - - - - - 
 

हवभागीय आयकु्त, कोकण हवभाग येथील हनयोजन शाखा या कायालयातील अहिकारी व 
कममचारी यांच्या कतमवयांचा तपशील (आर्थथक ) 

अि.ु क्र. पदिाम कततव्ये कोणत्या कायद्या/ 
वियम/शासि विणतय/ 
पवरपत्रका िसुार 

अवभप्राय 

    - - - - - 
 

[कलम 4(1) (ब) (iii) ]  

विणतय प्रक्रीयेतील पयतिेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदावयत्ि विस्श्चत करूि कायतपध्दतीचे प्रकाशि 
(कामाचा प्रकार / िाांि) 
 

कामाचे स्िरूप 
सांबांवित स्िरूप 
अविवियमाचे िाांि          
वियम 
शासि विणतय 
पवरपत्रके 
कायालयीि आदेश 
 

अि.ु क्र. कामाचे स्िरूप कालाििी 
वदिस 

कामासाठी जबाबदार 
अविकारी 

अवभप्राय 

- - - - - 
िरील मदु्या क्रमाांक   --  2 प्रमाणे 
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[कलम 4 (1) (ब) (iv) ] नमनुा (अ) 
िमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण 

सांघटिाचे लक्ष (मावसक/िार्थषक) 
अि.ुक्र. काम/कायत कामाचे प्रमाण आर्थथक 

लक्ष 
अवभप्राय 

1 वजल्हा िावषक योजिा (सितसािारण) मावसक अहिाल सांकलि - - 
2 अिसुवूचत जाती उपयोजिा मावसक अहिाल सांकलि - - 
3 आवदिासी उपयोजिा मावसक अहिाल सांकलि - - 
4 आवदिासी क्षेत्राबाहेरील उप योजिा मावसक अहिाल सांकलि - - 
5 डोगांरी विभाग विकास कायतकम  मावसक अहिाल सांकलि - - 
6 आमदार स्थाविक विकास कायतकम मावसक अहिाल सांकलि - - 
7 खासदार स्थाविक विकास कायतक्रम मावसक /तै्रमावसक 

अहिाल सांकलि 
- - 

8 प्रादेवशक पयतटि योजिा मावसक अहिाल सांकलि - - 
9 आमदार स्थाविक विकास 

कायतक्रमाांतगतता विकास कामाांची 
तपासणी 

मावसक 10 कामे - - 

10 िैिाविक विकास मांडळा माफत त 
घेण्यात आलेल्या विकास कामाची 
तपासणी 

उपआयकु्त  (वियोजि ) 
ि वज.वि.अ. याांिी पणूत 
झालेल्या कामापैकी 50 
टक्के कामे  

- - 

11 वजल्हाविकारी ि म.ुका.अ याांच्या 
सांयकु्त बैठकीसाठी अहिाल सांकलि  

मावसक - - 

12 वजल्हा वियोजि सवमती, िैिाविक 
विकास मांडळ इत्यादी बैठकािा  
उपस्स्थत राहणे 

िेळोिेळी  - - 

13 मािि विकास कायतक्रम तै्रमावसक आढािा - - 
 

[कलम 4 (1) (ब)(iv) ] नमनुा (ब) 
कामाची कालमयादा      काम पणूत होण्यासाठी 

प्रत्येक कामाची कालमयादा-------- 
 
अि.ुक्र. काम/कायत वदिस / तास पणूत 

करण्यासाठी 
जबाबदार 
अविकारी 

तक्रार वििारण 
अविकारी 

1 िरील िमिुा (अ) 
प्रमाणे  

30 वदिसाचा 
कालाििीत  

उपआयकु्त 
(वियोजि)  

विभागीय 
आयकु्त  
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[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमनुा (अ) 
 

----------------कामाशी सांबांवित वियम / अविवियम 
 

अि.ु क्र. सचूिा पत्रकािसुार 
वदलेले विषय 

विषय क्रमाांक ि िषत अवभप्राय (असल्यास) 

 - - - - 
 

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमनुा (ब) 
 

----------------कामाशी सांबांवित शासि विणतय 
 

अि.ु क्र. शासि विणतयािसुार 
वदलेले विषय 

शासि विणतय क्रमाांक 
ि तारीख 

अवभप्राय (असल्यास) 

- - - - 
 

[कलम 4 (1) (ब) (v)] नमनुा (क) 
 

----------------कामाशी सांबांवित पवरपत्रके 
 

अि.ु क शासि पत्रकािसुार 
वदलेले विषय 

पवरपत्रक क्रमाांक ि 
तारीख 

अवभप्राय (असल्यास) 

- - - - 
 

[कलम 4 (1) (ब) (v)] नमनुा (ड) 
 

-------------------- कामाशी सांबांवित कायालयीि आदेश / िोरणात्मक पवरपत्रके 
 

अि.ु क्र. विषय क्रमाांक ि  तारीख अवभप्राय (असल्यास) 
- - - - 
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[कलम 4 (1) (ब) (v)] नमनुा (इ) 
विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयामध्ये उपलब्ि दस्तऐिजाांची 

यादी 
दस्तऐिजाचा विषय 

अि.ु क्र. दस्तऐिजाचा 
प्रकार 

विषय सांबांवित 
व्यक्ती/पदिाम 

व्यक्तीचे 
वठकाण/उपरोक्त 
कायालयात 
उपलब्ि 
िसल्यास 

- - - - - 
या कायालयाचा सांबि सितसामान्य जितेशी येत िाही त्यामळेु सितसामान्य विवगडत विषय या 
शाखेकडूि हाताळले जात िसल्यािे अशा प्रकारचे दस्तऐिज या शाखेत उपलब्ि िाहीत. तथापी, 
या कायालयाच्या कामकाजाशी विगडीत  स्थायी आदेश जति केले आहेत. 

 
[कलम 4 (1) (अ) (vi)]  

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा  कायालयामध्ये दस्तऐिजाांची िगतिारी 
 
अि.ु क्र. विषय दस्तऐिजाचा 

प्रकार/ िस्ती/ 
मस्टर/ 
िोंदपसु्तक, 
व्हाउचर इ, 

प्रमखु बाबींचा 
तपशीलिार 

सरुवक्षत 
ठेिण्याचा 
कालाििी 

- - - - - 
या कायालयामाफत त चालणा-या कामाचे स्िरूप विचारात घेता असा दस्तऐिज या कायालयात 
िाही. 

[कलम 4 (1) (ब) (vii) ]  
विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयाच्या पवरणामकारक 

कामासाठी जिसामान्याशी सल्ला मसलत करण्याची व्यिस्था 
अि.ु क्र. सल्लासमलतीचा 

विषय 
कायतप्रणालीचे 
विस्ततृ िणति 

कोणत्या 
अविवियमा/वियमा 
/पवरपत्राकाव्दारे 

पिुराितृीकाल 

- - - - - 
     या शाखेस  लाग ूिाही 
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[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (अ) 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयाच्या समीतीची यादी प्रकाशीत 
करणे 

 
अ.
क्र. 

सवमतीचे िाि सवमतीचे सदस्य सवमतीचे उद्दीष्ट वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जिसामान्यासाठी 
खलुी आहे नकिा 
िाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

1. खासदार स्थाविक 
विकास 
कायतक्रमाच्या 
विभागस्तरािरील 
सांवियांत्रण सवमती   

1) विभागीय 
आयकु्त- अध्यक्ष 
2)उपायकु्त 
(वियोजि)- 
सदस्य सवचि 

खा.स्था.वि. 
कायतक्रमाचे 
विभाग स्तरािर 
प्रभािी 
अांमलबलािणी 
ि सांवियांत्रण 

आदेशािसुार िाही. - 

2. मानव ववकास 
कार्यक्रम 

1) विभागीय 
आयकु्त- अध्यक्ष 
2)उपायकु्त 
(वियोजि)- 
सदस्य सवचि 

मानव ववकास 
कायतक्रमाचे 
विभाग स्तरािर 
प्रभािी 
अांमलबलािणी 
ि सांवियांत्रण 

आदेशािसुार िाही. - 
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 [कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (ब) 
 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयाच्या अविसभाांची 
यादी प्रकाशीत करणे  
अ.क्र. अविसभेचे 

िाि 
सभेचे 
सदस्य 

सभेचे  
उद्दीष्ट 

वकती 
िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा 
जिसामान्यासाठी 
खलुी आहे नकिा 
िाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

- 
 

- - - - - - 

या शाखेशी सांवबित  कोणतीही सवमती  िसल्यािे लाग ूिाही. 
 

कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (क) 
 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा  कायालयाच्या पवरषदाांची यादी 
प्रकाशीत करणे  
अ.क्र. पवरषदाचे 

िाि 
पवरषदेचे 
सदस्य 

पवरषदेचे 
उद्दीष्ट 

वकती 
िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा 
जिसामान्यासाठी 
खलुी आहे नकिा 
िाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

- - - - - - - 
या शाखेशी सांवबित  कोणतीही सवमती  िसल्यािे लाग ूिाही. 
 

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (ड) 
 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयाच्या सांस्थेची यादी 
प्रकाशीत करणे  
अ.क्र. सांस्थेचे 

िाि 
सांस्थेचे 
सदस्य 

सांस्थेचे 
उद्दीष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा 
जिसामान्यासाठी 
खलुी आहे नकिा 
िाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

- - - - - - - 
या शाखेशी सांवबित  कोणतीही सवमती  िसल्यािे लाग ूिाही. 
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[कलम 4 (1) (ब) (ix) ]  

 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील  वियोजि शाखेतील अविकारी ि कमतचारी याांची िािे, 
पते्त ि त्याांचे मावसक िेति 
अ.
क्र. 

पदिाम अविकारी /      
कमतचा-याचे िाि 

िगत रुज ु
वदिाांक  

दरूध्ििी 
क्रमाांक 
फॅक्स/ईमेल 

एकूण िेति 

1. 
 

उपआयकु्त 
(वियोजि)  
 

वरक्त पद अ -- 

022-
27571012 
kokan.plan
ning@gma

il.com 

-- 

2. सांशोिि अविकारी 
 
 

श्रीमती  डी.जी. 
मदुलीयार 

ब        
(राजपत्रीत) 

18.11.
2016 

89,948/- 

3. उच्च श्रेणी लघ ू
लेखक 
 

श्री. व्ही.आर. 
राजरूकर 

ब 
(अराजपत्रीत) 

01.06.
2013 

1,26,567/- 

4. सांशोिि सहाय्यक 
(वियोजि) 
 

श्रीमती  एस.डी. 
लोखांडे 

ब 
(अराजपत्रीत) 

03.07.
2014 

90,940/- 

5. सांशोिि सहाय्यक 
(मलु्यमापि) 
 

श्री.एस्.जी.देशमखु ब 
(अराजपत्रीत) 

04.07
.2016 

88,074/- 

6. साांस्ययकी सहाय्यक 
(वियोजि) 

श्री. एम.एि. म्हाते्र क 18.06.
2019 

57,664/- 

7. साांस्ययकी सहाय्यक 
(मलु्यमापि) 
 

श्रीमती 
ए.पी.िामापरुकर 

क 01.07.
2016 

55,972/- 

8. वलपीक टांकलेखक 
 

श्रीमती  
वि.सां.िाईक  

क 16.08.
2019 

39,259/- 

9. िाहि चालक 
 

श्री. ए.एल. घोरपडे क 11.08.
2016 

45912/- 

10. वशपाई 
 

श्री.  एच. आर.   
यादि 

ड 20.2. 
2020 

36,618/- 

11. वशपाई 
 

श्री.आर.एच. नसह ड 10.09.
2014 

42809/- 

माहे जलैु, 2020 च्या िेति देयकािसुार 
 
 
 
 
 

 



Information Authority-15 
 

[कलम 4 (1) (ब) (x)]  
 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयाच्या अविकारी ि                
                           कमतचा-याांच्या िेतिाची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे  
अ.क्र. िगत िेति रुपपेषा इतर अिजेु्ञय भते्त 

वियमीत (महागाई 
भत्ता, घरभाडे भत्ता, 
शहर भत्ता) ( रुपये) 

प्रसांगािसुार 
(जसे प्रिास 

भत्ता) ( रुपये) 

विशेष (जसे 
प्रकल्प भत्ता, 

प्रवशक्षण 
भत्ता)(रुपये) 

1 अ वरक्त पद -- -- -- 
2 ब लेव्हल एस-15-41800-

132300 (बेसीक पे-
56200) 

9554/-, 
13488/-,300 

वियमािसुार -- 

3 ब लेव्हल एस-17-47600-
151100 (बेसीक पे-
88700) 

15079/-, 
21288/-,300/- 

वियमािसुार -- 

4 ब लेव्हल एस-14-38600-
122800 (बेसीक पे-
64000) 

10880/-, 
15360/-, 300/- 

वियमािसुार -- 

5 ब लेव्हल एस-15 - 41800-
132300(बेसीक पे-
61400) 

10438/-,   
14736/-,300/- 

वियमािसुार -- 

6 क लेव्हल एस-10-29200-
92300 (बेसीक पे-
40400) 

6868/-,   
9696/-,300/- 

वियमािसुार -- 

7 क लेव्हल एस-10-29200-
92300 (बेसीक पे-
39200) 

6664/- 
9408/- 
300/- 

वियमािसुार -- 

8 क लेव्हल एस-6-19900-
63200 (बेसीक पे-
24500) 

4165/- 
5880/- 
300/- 

वियमािसुार -- 

9 क लेव्हल एस-8-25500-
81100 (बेसीक पे-
38600)  

6562/- 
 0/-  

300/- 

वियमािसुार 50/- 

10 ड 5200-20200( गे्रड पे-
1900 ) (बेसीक पे- 
12200) 

20008/- 
3660/- 
300/- 

- 50/- 

11 ड लेव्हल एस-4-17100-
54100  (बेसीक पे-
29900) 

5083/- 
7176/- 
200/- 

वियमािसुार 50/- 

माहे जलैु 2020 च्या िेति देयकािसुार 
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[कलम 4 (1) (ब) (xi) ]  
 

 विभागीयआयकु्त, कोकण विभागयेथील वियोजि शाखा कायालयाचे मांजरूअांदाजपत्रक ि 
खचाचा तपवशलयाची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे 

 अांदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशि 
 अिदुािाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशि सि 2020-21 

(रूपये हजारात) 
अ .क्र.  लेखाहशर्म अनदुानाचा प्रकार प्राप्त  अनदुान प्रत्यक्ष खचम(मािे 

जलुै 2020 अखेर) 
1. 34510342 िेति  )01(  3924.000 3586.810 

दरुध्ििीविज  वबल खचत (06) 15.000 0.000 
प्रिास खचत )11(  0.000 0.000 
कायालयीि खचत )13(  0.000 0.000 
सांगणक दरुुस्ती ि इतर )17(  0.000 0.000 

 
[कलम 4 (1) (ब) (xii)] नमनुा (अ) 

 

 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयातील अिदुाि 
िाटपाच्या कायतक्रमाची कायतपध्दती ............. या िषासाठी  प्रकावशत करणे  

 कायतक्रमाचे िाि 
 लाभाथीच्या पात्रता सांबिीच्या अटी ि शती  
 लाभ वमळण्यासाठीच्या अटी. 
 लाभ वमळण्यासाठीची कायतपध्दती 
 पात्रता ठरविण्यासाठी आिश्यक असलेले कागदपत्र 
 कायतक्रमामध्ये वमळणा-या लाभाची विस्ततृ मावहती 
 अिदुाि िाटपाची कायतपध्दती 
 सक्षम अविका-याचे पदिाम 
 वििांती अजासोबत लागणारे शलु्क 
 इतर शलु्क 
 वििांती अजाचा िमिुा 
 सोबत जोडणे आिश्यक असलेल्या कागदपत्राांची यादी (दस्ताऐिज / दाखले) 
 जोड कागदपत्राचा िमिुा 
 कायतपध्दी सांदभात तक्रार वििारणासाठी सांबांिीत अविका-याचे पदिाम 
 तपवशलिार ि प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि वििी (उदा. वजल्हा पातळी, तालकुा पातळी, गाि 

पातळी) 
 लाभाथीची यादी खालील िमनु्यात 

 
--सदरची बाब या शाखेस लाग ूिाही.— 
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[कलम 4 (1) (ब) (xii) ]  नमनुा (ब) 
 

 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील  वियोजि शाखा कायालयातील अिदुाि 
लाभाथीची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे  
योजिा / कायतक्रमाचां िाांि : 
अि.ु क्र. लाभाथीचे िाांि ि 

पत्ता 
अिदुाि/लाभ 
याची 
रक्कम/स्िरूप 

वििडपात्रतेचे 
विकष 

अवभप्राय 

     
--सदरची बाब या शाखेस लाग ूिाही.-- 

 
[कलम 4 (1) (ब) (xiii) ]   

 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील  वियोजि शाखा कायालयातील वमळणा-या 
/सिलतीचा परिािा याची चाल ूिषाची तपशीलिार मावहती. 
परिािा/परिािगी/सिलतीचे प्रकार 
अि.ुक्र. परिािािारकाचे 

िाांि 
परिान्याचा 
प्रकार 

परिािा 
क्रमाांक 

वदिाांका 
पासिू  

वदिाांका 
पयंत 

सािारण 
अटी 

परिान्याची 
विस्ततृ 
मावहती 

        
--सदरची बाब या शाखेस लाग ूिाही.— 

 
[कलम 4 (1) (ब) (xiv) ]  

 विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयातील मावहतीचे 
इलेक्रॉिीक स्िरूपात साठविलेली मावहती प्रकावशत करणे. चाल ूिषाकरीता. 
अि.ुक्र. दस्तऐिजाचा 

प्रकार 
विषय कोणत्या 

इलेक्रॉविक 
िमनु्यात  

मावहती 
वमळविण्याची 
पध्दत 

जबाबदार 
व्यक्ती 

      
 टेप 
 वफल्म 
 वसडी 
 फ्लॉपी 
 इतर कोणत्याही स्िरूपात 

   
या शाखेमाफत त कोणतेही प्रकाशि प्रकावशत केले जात िसल्यािे लाग ूिाही.                                
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[कलम 4 (1) (ब) (xv) ]  
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा  कायालयात उपलब्ि सवुििाांचा तक्ता 
प्रकावशत करणे.  
 
उपलब्ि सवुििा 
 

 भेटण्याच्या िेळेसांदभात मावहती    -       कायालयीि िेळेत 
 िेबसाईट विषयी मावहती  -   सामान्य शाखेकडे देण्यात येते 
 कॉलसेंटर विषयी मावहती  -   -- 
 अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ि सवुििाांची मावहती -  अशी बाब िाही                                                           
 कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ि सवुििाांची मावहती -         --  
 िमिेु वमळण्याबाबत उपलब्ि मावहती -    -- 
 सचूिा फलकाची मावहती -         -- 
 
अ.क्र सवुििाांचा  

प्रकार 
िेळ कायतपध्दती वठकाण जबाबदार 

व्यक्ती/ 
कमतचारी 

तक्रार 
वििारण 

अशी बाब िाही 
 
ग्रांथालय विषयी मावहती  -   वियोजिासांबिी शासिािे प्रकावशत केलेली पसु्तके जी प्राप्त                             
झालेली आहेत ती या शाखेत ठेिली आहेत. सदरची पसु्तके सामान्य िागवरकास हिी 
असल्यास कायालयीि िेळेत पाहण्यासाठी कायालयातच उपलब्ि केली जातील. 
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[कलम 4 (1) (ब) (xvi)]  
विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा कायालयातील शासकीय मावहती 
अविकारी/सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी / अवपलीय प्राविकारी (तेथील लोक प्राविकीच्या 
कायतक्षेत्रातील) याची विस्ततृ मावहती प्रकाशीत करणे.  
अ.    शासकीय मावहती अविकारी 
अ.क्र. शासकीय मावहती    

अविका-याचे  
िाि ि पदिाम 

कायतक्षेत्र पत्ता / फोि ई- मेल अवपलीय 
प्राविकारी 

1 श्रीमती ि. ग. 
मदुलीयार,        
सांशोिि  
अविकारी  

कोकण 
विभाग 

विभागीय 
आयकु्त 
कायालय, 
वियोजि शाखा, 
कोकण भिि, 
ििी मुांबइ 
द.ू क्र.  
27571012 

kokan.planning
@gmail.com 

उपआयकु्त 
(वियोजि)  

ब. सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी 
अ.क्र. सहाय्यक 

शासकीय मावहती    
अविका-याचे  
िाि ि पदिाम 

कायतक्षेत्र पत्ता / फोि ई- मेल 

1 श्रीमती अ. वक. 
विकम,  
साांस्ययकी  
सहाय्यक 

कोकण 
विभाग 

विभागीय आयकु्त 
कायालय, वियोजि 
शाखा, कोकण भिि, 
ििी मुांबइ द.ू क्र.  
27571012 

kokan.planning@gmail.com 

क.      अवपलीय अविकारी 
अ.
क्र. 

अवपलीय अविका-
याचे  िाांि ि पदिाम 

कायतक्षेत्र पत्ता / फोि ई- मेल याांच्या अवििस्त 
शासकीय मावहती 
अविकारी 

1 श्री. अमोल खांडारे , 
उपआयकु्त 
(वियोजि)   
अवतवरक्त कायतभार 

कोकण 
विभाग 

विभागीय 
आयकु्त 
कायालय, 
वियोजि शाखा, 
कोकण भिि, 
ििी मुांबइ 
द.ू क्र.  
27571012 

 
kokan.planning
@gmail.com 

सांशोिि 
अविकारी  
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[कलम 4 (1) (ब) (xvii) ]  
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील वियोजि शाखा  कायालयातील प्रकाशीत मावहती 
      --विरांक -- 

 
          [ कलम 4 (1) (क) ] 
 

सितसामान्य लोकाांशी सांबांिीत महत्िाचे विणतय ि िोरणे याांची यादी प्रकाशिाकवरता तयार करणे ि 
वितरीत करणे. 

--या कायालयाचा सांबि सितसामान्य जितेशी  येत िसल्यािे लाग ूिाही.-- 
 
[ कलम 4 (1) (ड) ] 
 

--या कायालयाचा सांबि सितसामान्य जितेशी  येत िसल्यािे लाग ूिाही.-- 
स्थायी आदेश संहचकाची यादी  ( हनयोजन शाखा) 
 
अ.क्र. स्थायी आदेश सांवचकेचे िाि 
1) शासकीय कमतचा-याांिा िेति ि भत्त्ते याबाबत आदेश सांवचका 
2) महागाई भत्त्ता बाबत सांवचका 
3) शासकीय कमतचा-याांिा तदथत बोिस वसचका 
4) शासकीय िाहि चालक अवतकालीक भत्त्ता ि इतर 
5) िैदयकीय देयकाबाबत सांवचका 
6) विकलाांग व्यिसायकर माफ ि िलुाई भत्त्ताबाबत सांवचका 
7) लेखि सामगु्री बाबत आदेश सांवचका 
8) वजल्हा िावषक योजिा (सितसािारण/वआदिासी/उपयोजिा/ अिसुवूचत 

जाती उपयोजिा योजिा 
9) आमदार स्थाविक विकास कायतक्रम 
10) खासदार स्थाविक विकास कायतक्रम 
11) प्रादेवशक पयतटि विकास 
12) उर्थिरत महाराष्र् विकास मांडळ 
13) मािि विकास कायतक्रम 
14) विविि योजिाांचे मलु्यमापि कायतक्रम 
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                                                            क्रमाांक-वियोजि/का-4/शामाअअ/2020/178 
                                                            विभागीय आयकु्त कोकण विभाग याांचे कायालय 
                                                            कोकण भिि, िवि मुांबई 400 614 
                                                            वदिाांक- 18 /09/ 2020 
 
   अिौपचारीक सांदभािे सामान्य शाखे कडे 
 

विषय - मावहतीचा अविकार अविवियम 2005 वियम 4 (1) (ब) िसुार 1 ते 17                                         
           बाबींची मावहती एकवत्रत करुि िेबसाईटिर प्रवसध्द करण्याबाबत                    
           (जलैु 2020) 

       
 

       सांदभत - आपले पत्र क्र.साशा/ममाअ/1-17बाबींची मा./2020 वद. 04/09/2020 
                           
                 उपरोक्त   सांदभान्िये  मागविण्यात  आलेली  मावहतीचा  अविकार अविवियम 2005         

वियम 4 (1) (ब) िसुार 1 ते 17  बाबींची  जलैु-2020 ची  या शाखेची  मावहती  विवहत िमनु्यात 

सॉफ्ट ि हाडत कॉपी व्दारे या सोबत  सादर करण्यात येत आहे.   

                                                               
 
   

(अमोल खांडारे) 
उपआयकु्त  (वियोजि) 

विभागीय आयकु्त कायालय, 
कोकण विभाग. 


