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 कलम 4(1)(b)(i) 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखेतील काय व कत य यांचा तपशील 
 
काय लयाचे नांव    :- िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 

प ा   :- िवभागीय आयु त कोकण िवभाग, कोकण भवन, पिहला मजला,  

                                         कोकण भवन, नवी मुंबई 400 614 

काय लय मुख  :- िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग 

शासकीय िवभागाचे नांव :- महसूल व वन िवभाग 

कोण या मं ालयातील - 

खा या या अिधन थ  :- महसूल व वन िवभाग, सामा य शासन िवभाग,मं ालय 

काय े      :- कोकण िवभागातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड,  

   र नािगरी व सधुदुग िज हे 

भौगोलीक   :- --   

काय नु प   :- -- 

िविश ट काय      :- शासकीय कामकाज 

िवभागाचे येय/धोरण  :- धोरण 

सव संबंधीत कमचारी  :- नमूना कलम 4 71) (ब) (ix) म य ेनमूद के या माणे 

काय    :- सामा य शाखेशी संबंिधत असलेले काय िव त ृत व पात  खाली िदले आहे. 

कामाचे िव तृत व प :- 1)पे शन मंजूर करणे, 2)िवशेष सहा य योजनांची अंमलबजावणी 3)राजीव गांधी  

 अिभयांनाची अंमलबजावणी 4)मािहतीचा अिधकार अिधिनयमांची अंमलबजावणी                                           

5) लोकशाही िदनाची अंमलबजावणी िवधानपिरषदे या िनवडणूका व अंमलबजावणी, िवभागीय     

     आयु त काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांचे वेतन व भ े, काय लयीन खच,      

      वासखच व इतर संकीण बाबी  

मालम ेचा तपशील  :- इमारती व जागेचा तपशील : 36,733 चौ.फु. 

उपल ध सेवा   :-   -- 

सं थे या संरचना मक त याम य ेकाय े ाचे येक तरावरचे तपशील :-   -- 

काय लयीन द ूर वनी  :- 27571501 वेळ :- सकाळी  10-00 ते साय.ं5-45 

सा ताहीक सु ी व िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळा :-  दुसरा व चौथा शिनवार व सव रिववार 
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कलम 4 (1) (b) (i)  
 

िवभागीय आयु त येथील सामा य शाखा काय लयांतील अिधकारी व कमचारी यांचा तपशील 
 

िवभागीय आयु त  

उप आयु त {सामा य} 

        तहिसलदार (सवसाधारण) तहिसलदार 
नगरपािलका 

शासन 

सहा यक ादेिशक 
संचालक नगरपािलका 

शासन 
नायब तहिसलदार  

इमारत 
1} वीय सहा यक 
 

 

िलिपक 
 

2} लेखािधकारी   

व छता िनरी क 3} अ वल कारकून { रकाप }  
उ ाहक 4} अ वल कारकून { पीओएल }  

सफाईगार,  5} अ वल कारकून { वेतन देयक 2 }  
हमाल 6} अ वल कारकून { संिकण }  
दारवान 7} अ वल कारकून { रोखपाल }  

पंप पिरचर 8}अ वल कारकून{ रोखपाल}  
पहारेकरी इ यादी 9} अ वल कारकून{ पे शन}  

 10} अ वल कारकून{ वेतन देयक 1 }  
 11} िलिपक { िटआरई }  
 12} िलिपक { िटआरई 2}  
 13} िलिपक { ममाअ }  
 14} िलिपक { भिनिन}  
 15} िलिपक{ न दणी मुख }  

      1}िलिपक  
      2} िलिपक  
      3} िलिपक { अिभलेख}  
      4} वाहन चालक 1  
      6} िशपाई   7  
      7} द तरबंद 1 एकुण - 8  
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[कलम 4 (1) (b) (ii) ] नमुना (अ) 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखा काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या 
अिधकारांचा तपशील 

 
(अ) 

अ. 
. 

पदनाम अिधकार-आ थक कोण या काय ा/ िनयम/ शासनिनणय/ 
पिरप का नुसार 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
1 उप आयु त 

 (सामा य) 
िनयं क अिधकारी    

2 तहिसलदार 
(सवसाधारण) 

आहरण व संिवतरण 
अिधकारी  

महारा  शासन यांचेकडील प  मांक इएसटी- 
2292/ . .99/ 92/ ई -8, िदनांक 22-7-92 

 

3 इमारत देखभाल 
 अिधकारी 

 पिरप क मांक टीआरड य-ू 1093/ 
. .104/कोषा-4 िदनांक 4-8-1993 

 

       
(ब) 

अ. 
. 

पदनाम अिधकार- शासकीय कोण या काय ा/ िनयम/ शासनिनणय/ 
पिरप का नुसार 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
1 उपआयु त (सामा य) 

क कण िवभाग यांचे वीय  
सहा यक 1 

शासकीय काम े शा.िन.महसूल व वनिवभाग . 1556/ आर-1/ 
िद.31-1-57 आण ि◌ शा.िन. इएसटी- 1063/ 
198124/एफ, िद.24-1-64 

 

2 तहिसलदार (सवसाधारण) शासकीय काम े  
 
 

 

3 नायब तहिसलदार-1 शासकीय काम े शा.िन. .महसूल व वनिवभाग इएसटी/ 2176/ 
7344/ई-8, िद.10-3-1976 

 

4 लेखा अिधकारी-1 शासकीय काम े शा.िन. .महसूल व वनिवभाग एस-5/ 69/ 
259238/ के/ अकोटस युिनट, िद.14-4-1977 

 

5 अ वल कारकून-8 शासकीय काम े शा.म.व वन िवभागा कडील शा. िन. .इएसबी-
8659/ एफ, िद.7-5-59 तसेच िव  
िवभागाकडील शा.िन. . सीआयएन-2/6910/डी 
(एसपीई) िद.14-2-57 

 

6 िलिपक टंकलेखक शासकीय काम े शा.म.व वन िवभागा कडील शा.िन. . इएसबी-
8659/एफ, िद.7-5-59 तसेच िव  
िवभागाकडील शा.िन. . सीआयएन -2 
/6910/डी(एसपीई)िद.14-2-57 

 

      
 

 



 4 

 
 

(क) 
अन.ु . पदनाम अिधकार-फौजदारी कोण या काय ा/ 

िनयम/शासनिनणय/ पिरप का 
नुसार 

अिभ ाय 

  िन रं क   
 

(ड) 
अन.ु 

. 
पदनाम अिधकार-अध यायीक कोण या काय ा/ 

िनयम/शासनिनणय/ 
पिरप का नुसार 

अिभ ाय 

  िनरंक   
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब ) 
िवभागीय आयु त येथील सामा य शाखा काय लयांतील अिधकारी व कमचारी यां या कत याचा तपशील 

 
आ थक  

 
अनं पदनाम कत ये कोण या कायदा/ िनयम/शासन िनणय पिरप कानुसार अिभ ाय 
1} 
 

िवभागीय 
आयु त 

 िवभाग मुख  

2}  उपआयु त 
{सामा य} 

शासकीय 
िनयं ण 
अिधकारी  

िवि य अिधकार िनयम पु तका 1978 भाग एक 
उपिवभाग एक मधील अनु मांक  3 िनयम 2 व मुंबई 
िवि य िनयम 1959 अ वये िवभाग मुख यांनी उप 
आयु त (सामा य) यांना आदेश . साशा/काय -1/इएसबी/ 
अिधकार दान/2015 िद.04/09/2015 अ वये  काय लय 

मुख पुढील आदेश होईपयत अिधकार दान केले आहेत. 

 

3} तहिसलदार 
(सवसाधारण) 

आहरण व 
संिवतरण 
अिधकारी  

 शासन िनणय . संिकण-2015/ . .124/ई-8             
िद. 13/8/2015 अ वये तहिसलदार (सा. .) िवभागीय 
आयु त काय लय यांना आहरण  व संिवतरणाचे अिधकार 

दान केले आहेत. 
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब ) 

िवभागीय आयु त येथील सामा य शाखा काय लयांतील अिधकारी व कमचारी यां या कत याचा तपशील 
 

शासकीय 
 
अ 
नं 

पदनाम कत ये कोण या कायदा/ िनयम/शासन 
िनणय पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

1 उपआयु त 
{सामा य} 

शासकीय काम ेसव, िनयं ण 
अिधकारी 
लेखा िवषयक बाबी, वेतन, रजा, 
लेखा सेवािवषयक पु तके, दौ-याची 
देयके, आक मक खच ची देयकावर 
वा री करणे. 

महारा  आक मक खच िनयम 
1965 
महारा  कोषागार िनयम भाग 
पिहला आिण भाग दोन िनयम 
1968 
महारा  नागरी सेवा िनयम 1981 
िव ीय अिधकार िनयम 1978 

 

 
 
 
 
 
 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब ) 
िवभागीय आयु त येथील सामा य शाखा काय लयांतील अिधकारी व कमचारी यां या कत याचा तपशील 

 
फौजदारी 

 
अनं पदनाम कत ये कोण या कायदा/ िनयम/शासन 

िनणय पिरप कानुसार 
अिभ ाय 

1 िवभागीय 
आयु त 
 

1} कै ांना 30 िदवस 
अिभवचन रजा मंजूर 
करणे. 

ि झ स बॉ ब ेफलोर् अँड प ॅ रोल 
कलम 1959 या िनयम 18 (1) 

माण े30 िदवस रजा मंजूर करणे 

पोलीस आयु त / 
अिध क यांचा अिभ ाय 
घेउुन कै ांना 30 िदवस 
प ॅ रोल रजा मंजूर 
करणेबाबत 

  2}  कै ांना प ॅ रोल / 
प ॅरोल वाढ दे याबाबत 
िनयम   

महारा  शासन गृह िवभाग पिरप क 
.पीएआर-

4501/127/52/पीआरएस-3, 
िदनांक 28 नो हबर 1989 

अजदाराने वाढीव रजेचा 
अज के यावर आयु त 
यांना पोलीस अिभ ाय 
घेवून 90 िदवस पयत रजा 
मंजूर करता येते. 
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब ) 
िवभागीय आयु त येथील सामा य शाखा काय लयांतील अिधकारी व कमचारी यां या कत याचा तपशील 

 
अध यायीक 

 
अनं पदनाम कत ये कोण या कायदा/ िनयम/शासन 

िनणय पिरप कानुसार 
अिभ ाय 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

िनरंक 
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[कलम 4(1)(ब)(iii) ] 

िनणय ीयेतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदािय व िन चत क न कायप दतीचे काशन 
(कामाचा कार / नांव) 

 
कामाचे व प   :- सामा य शासनासंबंिधत सव काम े
संबंिधत तरतूद   :- िन रं क  
अिधिनयमाचे नांव   :- मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 व महारा  नागरी सेवा िनयम  

   1981(वेतन) िनयम महारा  िव  िवभागाचे शासन िनणय,  
   लोक ितिनिध व अिधिनयम 1950,  
   महानगर पािलका िनवडणूक मुंबई ांितक अिधिनयम 1949, महा.नागरी  
   सेवा (िनवृ ीवेतन) 1982 

शासन िनणय   :- कलम 4(1)(ब)व 5 (ब) (ब) व (क) माणे 
पिरप के   :- वरील माणे 
काय लयीन आदेश :- वरील माणे 
 

अ. . कामाचे व प कालावधी 
िदवस 

कामासाठी 
जबाबदार 
अिधकारी 

अिभ ाय 

1 इमारत  
  संकलन 

कोकण भवन इमारतीची (मु य व िव तार) 
देखभाल रा ीय सणांचे आयोजन, िनवास थान 
बैठक, इमारत शाखा आ थापना इमारती मधील 
सव काय लयाकडुन वीज पाणी देयका या रकमा 
जमा क न ािधकरणाकडे जमा करणे. 

काही काम े
ता काळ व 
काही काम े
शासनान े
िदले या 
मुदतीत 

उपआयु त 
(सामा य) व 
इमारत देखभाल 
अिधकारी 

 
 
 
 

2 इमारत  
  संकलन 

कोकण भवन इमारतीचे सफाई कमचा-यांची सेवा 
पु तके व वेतन देयके व भ े, िवज, पाणी व 
मालम ा कर यांची िवभागणी क न देयकांची 
र कम अदा करणे, बचतधाम सुट आर ीत 
करणे 
 

वरील माणे वरील माणे  

3 इमारत  
  संकलन 

व छते िवषयी  िनिर ण वरील माणे वरील माणे  

3 वीय  
  सहा यक 

दूर वनी संदेश घेणे व याचे िनरसन करणे तसेच 
संबंिधतास जोडून देणे, बैठकांची मािहती सव 
शाखांना कळिवणे, ृतलेखन व याचं 
संगणकावर टंकलेखन, तातडी या बैठकांची 
मािहती िज हयांना दूर वनीवर कवा फॅ सवर 
कळवून यांचेकडून अपेि त मािहती घेणे. 
बाहे न आलेले फॅ स संदेश वग करण क न 
संबंिधतीत शाखांना पाठिवणे, तसेच 
मा.उपआयु त यांचे वाहनाचा पे ोल खच मेळ, 

ता काळ उपआयु त 
(सामा य)  
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लॉगबुक, वासभ ा देयक, वेळोवेळी येणारी 
तातडीची कामे उदा.वाहन कवा वाहनचालक 
अनुप थत अस यास पय यी यव था करणे. 
अिधकारी बाहेर गावी दौ-यावर अस यास यांची 
जा याची राह याची यव था करणे इ. 
 

4.रकाप 
(संकलन) 

रचना व कायप दती िवषयक बाबी, शासकीय 
वाहनांिवषयक बाबी व ताव शासनाकडे सादर 
करणे, रा य पुर कृत योजने अंतगत- सं.गां.यो./ 

ावणबाळ, क  पुर कृत योजने अंतगत- 
इं.गा.रा.व.ृिन.यो,/इं.गां.रा.अ.िन.वे.यो./ 
इं.गां.रा.िव.िन.वे.यो., रा ीय सामािजक 
अथसहा य योजना, शासकीय इमारत दु ती व 
बांधकाम ताव, राजीव गांधी अिभयान व पध , 
आम आदमी योजना, िवशेष सहा य योजना 
अंतगत मािसक / ैमािसक बठैका, िवशेष सहा य 
योजने अंतगत बजेट, मािसक अहवाल, 
िवनीयोजन लेखे, िनवडणुक िवषयक बाबी 
 

काही काम े
ता काळ व 
काही काम े
शासनान े
िवहीत 
केले या 
मुदतीत 

उपआयु त 
(सामा य) व 
सरकारकून 
(सामा य) 

 

5.पीओएल   
  संकलन 

फौजदारी िवषयक सव त ारी अज व इतर बाबी, 
बंदी यांना अिभवचन रजा मंजुर करणे, पोलीस 
पाटील, उपोषण, मोच, जनगणना, सागरी 
जनगणना, वतं  अ प सं यांक क ,कायदा व 
सु यव था िविवध कारचे त ारी अज, आधार 
काड बाबत या सभा व प यवाहार, नोडल ुप 
बैठका व प यवहार 
 

वरील माणे उपआयु त 
(सामा य) व 
सरकारकून 
(सामा य) 

 

 लेखािवषयक बाबी    
6.रोखपाल  
  संकलन 

ेझरीतून देयके मंजूर क न घेऊन काय लयीन 
ब ॅक ले यात जमा क न या माणे धनादेश जारी 
करणे याचे िहशोब कॅशबुकात न दवणे व अ या 
आ थक यवहारासाठी लागणारी ाथिमक व 
देयक पारीत झालेनंतरची कायवाही पुण करणे 

वरील माणे वरील माणे  

7.िटआरई 1 
  संकलन 

संि त देयके, लंिबत तपिशलवार देयके 
कोषागारात सादर करणे व महालेखापाल यांना 
सादर करणे. िविवध लेखािशष खालील 
काय लयीन खच दूर वनी आिण िनवासी 
दूर वनी, वतमानप  ेयांची देयके  

वरील माणे वरील माणे  

8.िटआरई 2 
संकलन 

लेखाआ ेप, वै िकय देयके, वासभ ा देयके 
वग 1 ते 4 

वरील माणे वरील माणे  

9.इएसबी  
  संकलन 

आयु तालयाचे आ थापनेवरील वग-2,3,4 ची 
सेवापु तके,  वेतनिन चती,राजपि त अिधका-
यांची सेवापु तके, ितिनयु ती वरील 

वरील माणे वरील माणे  
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अिधका यांची सेवा पु तके, वा षक वेतनवाढ, 
गटिवमा न दी, महारा  दशन न द, रजा न दी, 
बायोम ॅ ि क उप थती इ. आरो य िवषयक 
िनयु ती बाबत. 

11.एलआर1  
   संकलन 

वग 1 ते 4 मधील अिधकारी/ कमचारी यांची 
वेतनदेयके, पुरवणी वेतन देयके, मािसक 
िववरणप ,े मोटार/घरबांधणी /संगणक व इतर 
देयके, उ सव अ ीम, वाहन चालकांचे 
अितकालीक भ े, आयकर गणना, सहावा वेतन 
आयोगा या फरकाची देयके, सेवाथ      
आ ावली., 

वरील माणे वरील माणे  

12.एलआर2  
   संकलन 

वग 1 ते 4 मधील अिधकारी/ कमचारी यांची 
वेतनदेयके, पुरवणी वेतन देयके, मािसक 
िववरणप ,े मोटार/घरबांधणी /संगणक व इतर 
देयके, उ सव अ ीम, वाहन चालकांचे 
अितकालीक भ े, आयकर गणना, सहावा वेतन 
आयोगा या फरकाची देयके, सेवाथ      
आ ावली.,  

वरील माणे वरील माणे  

13.पे शन  
   संकलन 

घरबांधणी /दुचाकी/ संगणक अि मांचे आदेश, 
देयके व याजाची आकारणी करणे, शासकीय 
कमचारी यांची प शन करणे मंजूर झाली 
नस यास यां या त ारीचे िनवारण करणे, 
पे शन अदालत, वग 1 ते 4 पे शन करणे तयार 
करणे याची देयके तयार क न अदा करणे, वग 
3 व 4 या अितिर त झाले या कमचा-याना 
समायोजनाने िशफारसी करणे व यादी करणे. 
लोकशाही िदन 
 

   

14.संकीण  
   संकलन 

दूर वनी, टेशनरी, साधनसामु ी िवषयक बाबी व 
इतर सव संकीण बाबी 

वरील माणे उपआयु त 
(सामा य) व 
सरकारकून 
(सामा य) 

 

14.न दणी  
   शाखा  
   संकलन 

न दणी शाखा मुख हणून शाखे या 
कामाकाजावर िनयं ण ठेवणे 

वरील माणे वरील माणे  

15.म.मा.अ. महारा  मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 
ठेव संल न िवमा योजना, बजेट, ई ऑिफस 

णालीची अंमलबजावणी करणे बाबत कायवाही 
करणे, नागरीकांची सनद, लोकशाही िदन 

वरील माणे वरील माणे  

16.भ.िन.िन. भिव य िनव ह िनधी वग-4 चे लेखे तयार करणे 
व देयके तयार करणे व वग-3 ची देयके तयार 
करणे व संबंधीत प यवहार करणे, 
 

वरील माणे वरील माणे  
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िलिपक टपाल न दिवणे वरील माणे सरकारकून 
(सामा य) 

 

िलिपक टपाल न दिवणे 
 

वरील माणे वरील माणे  

िशपाई टपाल ने-आण करणे 
 

वरील माणे वरील माणे  

िशपाई टपाल ने-आण करणे 
 

वरील माणे वरील माणे  

िशपाई टपाल ने-आण करणे 
 

वरील माणे वरील माणे  

अिभलेख 
संकलन िलिपक 

अिभलेख अ ावत ठेवणे वरील माणे वरील माणे  

द तरबंद अिभलेख क  अ ावत ठेवणे वरील माणे वरील माणे  
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[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमुना (अ) 

 
    नमु याम ये कामाचे कटीकरण 

 
संघटनाचे ल  (वािषक) 

 
अन.ु . काम/काय कामाचे माण आिथक ल  अिभ ाय 

   
 
लाग ूनाही 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमुना (ब) 
 

कामाची कालमय दा. . . . . काम पूण हो यासाठी  
येक कामाची कालमय दा 

 
अन.ु . काम/काय िदवस / तास पूण 

कर यासाठी 
जबाबदार 
अिधकारी 

त ार िनवारण 
अिधकारी 

   
 
लाग ूनाही 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (अ) 
 

िवभागीय आयु त काय लया या{ रकाप } कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम 
 

अन.ु 
. 

सूचना प कानुसार िदलेले 
िवषय 

िवषय मांक व वष अिभ ाय (अस यास) 

1 शासकीय वाहन िनरोपयोगी 
ठरिव याबाबत मंजूरी देणेबाबत 

1} शासन महसूल व वन िवभाग 
यांचेकडील .जेपीएस-
4485/160512/ सीआर-
113,िद.4-9-2005 
2} िव  िवभाग यांचेकडील .वाहन 
1000/ . .65/2001/िविनयम, 
िदनांक 10-9-2001 अ. .19 क 
िनयम 69 
 

 

2 शासकीय वाहना या देखभाली व 
दु ती खच या मंजूरीबाबत  
1} पे ोल वाहनास - 25000 
2} िडझेल वाहनास-30000 
 

िव  िवभाग शासन िनणय 
.1000/ . .65/2001/िविनयम 

िदनांक 10-9-01 अ. .19 िनयम 
.69 

शासन िनणय 
.1000/ 46/2001 िविनयम, 

िद.11/7/2001 अ. .19 िनयम 
.69. 

 

3 संजय गांधी िनराधार / आथ क 
दुबलासाठी योजना 

समाज क याण सां कृितक काय 
ीडा व पयटन िवभाग यांचेकडील 
.इंडीडी-3380/काय सन-10/ 

िदनांक 18-9-1980 

योजनांची िज हािधका-
यांकडून अंमलबजावणी 
क न घेणे. 

4 इंिदरागांधी भूिमहीन व शेतमजूर 
मिहला अनुदान योजना  

गृह िनम ण व िवशेष सहा य िवभाग 
यांचेकडील पिरप क .संगांयो-
1091/284/का-17, िदनांक     14-
5-1991 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (अ) 
 

िवभागीय आयु त काय लया या{पे शन } कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम 
 

अन.ु 
. 

सूचना प कानुसार 
िदलेल ेिवषय 

िवषय मांक व वष अिभ ाय (अस यास) 

1 पे शन अदालतीचे 
योजन 

शासन पिरप क .एम.आय.एस-
1002/ 
1904/ . .327/2002/दहा 
िदनांक  
4-7-2002 व .सेिनव-े1002/ 
164/सेवा-4 िदनांक 13-8-
2002 

सेवािनवृ  शासकीय कमचा-यां या अडचणीचेê 
िनवारण कर यासाठी शासनाने ठरिवले माणे 

येक िवभागीय आयु तांनी दर मिह या या दुस-
या मंगळवपारी सकाळी 11.00 वाजता ते 1.30 
पयत िनवृ  सरकारी कमचा-यां या त ारी 
संबंधीची िनवेदने वकारायची व यावर 2-00 
वाजता मा.िवभगा◌ीय आयु त, अ य  यां या 
समोर आले या िनवेदनावरती सम  चच  होउुन 
सदर बाबत स वर कायवाही क न करणे 
िनगिमत करणेबाबत सभेम य े  सूचना देवून 
उवरीत करणी आढावा घेतला जातो. 

 
 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (अ) 
 

िवभागीय आयु त काय लया या{रकाप} कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम 
 

अन.ु 
. 

सूचना प कानुसार िदलेल ेिवषय िवषय मांक व वष अिभ ाय 
(अस यास) 

 
 

महारा  िवधान पिरषदे या  
1} कोकण िवभाग िश क मतदार 
संघ  
2} कोकण िवभाग पदवीधर मतदार 
संघ 
3} मुंबई िश क मतदार संघ  
4} मुंबई पदवीधर मतदार संघ 
िनवडणुक िनणय अिधकारी 
{RO} हणून काम पहाणे {िनवडणूक 
घेणे} 

लोक ितिनधी व अिधिनयम 1950 अ वय ेमहारा  
िवधान पिरषद िनवडणुकी किरता भारत िनव चन 
आयोगाची अिधसूचना भाग चार क .157/एमटी-
एलसी-94 

 

 
 
 
 
 
 
 



 15

 
कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना ( अ ) 

 
िवभागीय आयु त काय लया या कामाशी संबंिधत िनयम/ अिधिनयम 

 
अ.  सूचना प कानुसार 

िदलेल ेिवषय 
िवषयक मांक व वष अिभ ाय {अस यास} 

1 सामा य शासन िवभाग 
पिरप क मांक भिनिन-
1080-343-सीआर-25 
तेरा -अ  
िदनांक 31 माच 1980 

 चतुथ ेणी शासकीय कमचा-यांना यां या 
भिव या िनव ह िनधी या रकमेचे िहशोब 
दशिवणा या िहशेब पु तका दे याबाबत 
वष पु तका दे याची प दत 1976-77 

 

 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (ब) 
 

पे शन व वास  कामाशी संबंिधत शासन िनणय 
 

अन.ु 
. 

शासन िनणयानुसार 
िदलेल ेिवषय 

शासन िनणय मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

1 वास भ ा मांक -1077/156 -   सी-एस-ई-
आर-5, िदनांक 11-8-1997 पासून ते 

मांक वास-1098/ . . 74/98-
सेवा-5 िदनांक 4-12-1999 

शासनाने िदले या िनणयानुसार 
ा त झाले या अिधकारी / 

कमचारी यां या दैनंिदनी नुसार 
देयके िनगिमत केली जातात. 
 

2 शासकीय 
कमचा-यांना व ामी 
जा यासाठी वास 
सवलत 

शासन िनणय .टीआर.अे-
1163/2726/5,िदनांक 23-10-1963 
शासन िनणय .टीआरअे-
1180/सीआर-318/एस.सीआर-5 
िद.9-9-1980 

वरील माणे 

3 चार वष तून एकदा 
महारा ात कोठेही 
जा यास रजा वास 
सवलत  
 

शासन िनणय .र स-1194/ 184/ 
सेवा-5, िद. 28- माच 1995 

वरील माणे 

4 घरबांधणी मोटार 
सायकल व संगणक 
अि म मंजूरीचे 
वसुलीचे आदेश 
िनगिमत करणे 

महारा  शासन िव  िवभाग शासन 
िनणय .अि म/ 1089/(10), 
िविनयम िदनांक 26-7-1991 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (ब) 
 िवभागीय आयु त काय लया या कामाशी संबंिधत शासन िनणय 

 
अन.ु 

. 
शासन िनणयानुसार िदलेल े

िवषय 
शासन िनणय मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

1 राजीव गांधी शासकीय गितमानता 
{ गती } अिभयान व पध  दरवष  
30 ऑग ट ते 2 ऑ टोबर  

शासन िनणय . सुधा-1002/ 
. .76/2002/18-अ िदनांक 2-

8-2002 

 

 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (ब) 
 िवभागीय आयु त काय लयातील इएसबी {सामा य शाखा } कामाशी संबंिधत शासन िनणय 

 
अन.ु 

. 
शासन िनणयानुसार िदलेल े

िवषय 
शासन िनणय मांक व तारीख अिभ ाय 

(अस यास) 
 1) वेतनिन चती  महारा  नागरी सेवा िनयम 1981 ( वेतन )  
 2) सेवापु तके अ ावत करणे  

 
महारा  नागरी सेवा िनयम 1981 सेवे या 
सवसाधारण शत   

 
 

 3) घरबांधणी, मोटार सायकल व 
संगणक अि म मंजूरीचे वसुलीचे 
आदेश िनगिमत करणे 

महारा  शासन िव  िवभाग शासन िनणय 
.अि म/ 1089/(10), िविनयम िदनांक 

26-7-1991 

 

 4) गट क व ड (वग 3 व 4 ) 
मधील कमचा-यांना पदो नतीची 
संधी उपल ध नसलेने कंुठीतता 
घालव याची  योजना 

सामा य शासन िवभाग शासन िनणय 
.एसआर ही-1095/ . .1/95/बारा, 

िदनांक 8-6-1995 

 

 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (ब) 
िनवडणुक कामाशी संबंिधत शासन िनणय 

 
अन.ु 

. 
सूचना प कानुसार िदलेल ेिवषय िवषय मांक व वष अिभ ाय 

(अस यास) 
 महारा  िवधान पिरषदे या  

1} कोकण िवभाग िश क मतदार संघ  
2} कोकण िवभाग पदवीधर मतदार संघ 
3} मुंबई िश क मतदार संघ  
4} मुंबई पदवीधर मतदार संघ 
महारा  िवधान पिरषद सद यांची 
िनवडणुक घेणे  
िनवडणुक िनणय अिधकारी 
{RO} हणून काम पहाणे {िनवडणूक 
घेणे} 

लोक ितिनधी व अिधिनयम 1950 अ वये 
महारा  िवधान पिरषद िनवडणुकी किरता 
भारत िनव चन आयोगाची अिधसूचना 
भाग चार क .157/एमटी-एलसी-94 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (क) 
 

िवभागीय आयु त काय लया या {भिनिन} कामाशी संबंिधत पिरप के 
 

अन.ु . शासन प कानुसार िदलेल े
िवषय 

पिरप क मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

1 भिव य िनव ह िनधी वगणीदारांना 
संगणक िवकत घे यासाठी भिव य 
िनव ह िनधी मधून र कम {ना 
परतावा} काढ यास मंजूरी दे या 
बाबत. 

सामा य शासन िवभाग शासन 
िनणय मांक भिनिन-
2003/ . .45/2003/13अ, 
मं ालय , िदनांक 7-7-2004 
 
 
 

संगणक खरेदी 
करणेसाठी 4 अटी 
िदले या आहेत. 
या माणे िनकष लावून 

संगणक अि म मंजूर 
केल जाते. 

2 वग 1 ते वग 4 कमचा-याचे 
भिव य िनव ह िनधी मधून परतावा 
/ ना परतावा र कम मंजूर 
करणेबाबत 

सामा य शासन िवभाग 
मं ालय .  पीएफआर/ 1092/ 
सीआर-54-93 तेरा अ , िद. 
20-5-98 अ वय े
 
 

वग 1 चे अिधकारी व वग 
2 चे अिधकारी व वग 3 
व 4 चे कमचारी यांचे 
भिव य िनव ह िनधीतून 
र कम मंजूर करतांना 
भिव य िनव ह िनधी 
पु तकात िदले या 
िनयमा माणे केली जात.े 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (क) 
 

िवभागीय आयु त काय लया या पे शन संकलनाशी संबंिधत पिरप के 
 

अन.ु . शासन प कानुसार िदलेल े
िवषय 

पिरप क मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

1 पे शन अदालत .एम.आय.एस-1002/ 
1904/ . .327/2002/ दहा 
िदनांक 4-7-2002 .सेिनव-े 
1002/164/सेवा-4 िदनांक 13-
8-2002 अ वय ेपे शन अदालत 

य ात अंमलात आली. 

इतर काय लयातील पे शन 
बाबत या त ारीचे 
िनराकरण हो यास सदर या 
अदालती मुळे गती िमळाली 
व बरीचशी करणे 
समाधानकारक िर या 
िनकाली काढ यात आली. 

2 पे शन करणे महारा  नागरी सेवा {िनवृ ी 
वेतन} िनयम 1982 िदनांक 15-
8-1981 पासून सुरवात     
झाली. 

सदरबाबत ब-याचशा 
अडचणी िनम ण होतात  
1} सेवापु तकांत न दी 
नसणे, गटिवमा वगैरे  तसेच 
वेतन पडताळणी नस यामुळे 
व िवभागीय चौकशी पूण 
नस यामुळे, याय िव ठ 

करणामुळे पे शन करणे 
पूणिर या मंजूर होत नाहीत. 

3 अितिर त संवग .असंक-1000/ 29/ 
2001/िव ीय सुधारणा, 
िद.10/9/2001 

अितिर त घोिषत कमचा-
यांचे ा त यादी मधून मागणी 

ा त     झाले या 
काय लयाम य ेसमायोजन 
केले जाते. जात/ वग व 
वेतन ेणी मधील कमचारी 
उपल ध नसतील तर ना 
हरकत दाखला िदला जातो. 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (क) 
 

िवभागीय आयु त काय लया या इएसबी/पे शन संकलन कामाशी संबंिधत पिरप के 
 

अन.ु 
. 

शासन प कानुसार िदलेल ेिवषय पिरप क मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

1 2 3 4 
1 1} मोटार सायकल कूटर मोपेड 

सायकल खरेदीसाठी मंजूर अि माबाबत 
महसूल व वन िवभाग पिरप क 

.पी/ 7610/ वाअ/ 91/ 
. .275/ ब-1, िदनांक   25-

9-1991  

 

 2} घरबांधणी  / वाहन खरेदीवर याजाची 
र कम काढ याबाबत 

िव  िवभाग पिरप क मांक 
अि म 1099/ . .49/99, 
िविनयम िदनांक 5-5-2000 

 

 3}शासकीय सेवेतील कमचा-यां या 
ज मतारखे या पडताळणीबाबत . 

महारा  नागरी सेवा ( सेवे या 
सवसाधारण शत  ) िनयम 1981 
या िनयम 38 खालील सूचना 
मांक 1,2 व 3 नुसार 

कायवाही कर याबाबत शासन 
पिरप क .ज मिद-
1095/ . .27/9513 अ, 
िदनांक 3-3-98 

 

 
 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (क) 
 

िवभागीय आयु त काय लयातील िनवडणुकी या कामाशी संबंिधत पिरप के 
 

अन.ु . शासन प कानुसार िदलेल े
िवषय 

पिरप क मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

1 महारा  िवधान पिरषदे या  
1} कोकण िवभाग िश क मतदार 
संघ  
2} कोकण िवभाग पदवीधर 
मतदार संघ 
3} मुंबई िश क मतदार संघ  
4} मुंबई पदवीधर मतदार संघ 
िनवडणुक िनणय अिधकारी 
{RO} हणून काम पहाणे 
{िनवडणूक घेणे} 

लोक ितिनधी व अिधिनयम 1950 
अ वय ेमहारा  िवधान पिरषद 
िनवडणुकी किरता भारत िनव चन 
आयोगाची अिधसूचना भाग चार क 

.157/एमटी-एलसी-94 
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कलम 4 {1} {ब} {v} नमुना ड 
 

िवभागीय आयु त काय लयातील अिभलेख क ा या कामाशी संबंिधत पिरप के 
 
अ.  

 
िवषय मांक व तारीख अिभ ाय {अस यास} 

1 अिभलेख रचना व कायप दती नुसार लाव यात 
आलेले आहे. 
 

-- 

2 वाचनालय महसूल िवभाग पिरप क  
ापन 6589/51, िदनांक 13-4-1955 

 

-- 

3 न कल फी 1} महारा  शासन राजप  िदनांक 17-
10-1985 महसूल व वन िवभाग प  

मांक पीड यूआर-1082-सीआर-2-
67-ल 
2} .भूमापन-सीआर-3781/भ-ू
3/2001, िदनांक 10-10-2001 शासन 
राजप  भाग -4 ब िदनांक 25-9-2001 

-- 

 
 
 
 

कलम 4 {1} {ब} {v} नमुना इ 
 

िवभागीय आयु त काय लयातील अिभलेख क ा या कामाशी संबंिधत उपल ध द तऐवजांची यादी 
 
अ.  

 
द तऐवजाचा कार िवषय संबंिधत य ती /पदनाम य तीचे िठकाण उपरो त काय लयात 

उपल ध नस यास 
1 कायम व पी अिभलेख 

 लाल माल 
ीमती जे.एच. टापरे, िलपीका -- 

2 ब वग य  
िहरवा माल 30 वष य 
अिभलेख 

 फेरी त यादी 2 तीत उपल ध आहे. 

3 क-1 वग य  
िपवळा माल 
10 वष य अिभलेख 

 -- 

4 क वग य  
िनळा माल 5 वष य 
अिभलेख 

 -- 
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कलम 4 {1} {अ} {vi} 

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग काय लय येथील अिभलेख काय लयाम ये द तऐवजांची वगवारी. 

अ.  िवषय द तऐवजाचा कार 
/न ती / म टर 

न दपु तके हाउचर 
इ यादी 

मुख बाबीचा 
तपिशलवार 

सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

1 महारा  शासन राजप  B.G.G. Part I.C.S 1936,1938 
1958 ते 2005 

कायम {अ} 

2 --,,-- --,,-- भाग 1 अ  --,,-- 
3 --,,-- --,,-- भाग 2  --,,-- 
4 --,,-- --,,-- भाग 3 पुरवणी  --,,-- 
5 --,,-- --,,-- भाग 4  --,,-- 
6 --,,-- --,,-- भाग 4 अ  --,,-- 
7 --,,-- --,,-- भाग 4 ब   --,,-- 
8 --,,-- --,,-- भाग 4 क   --,,-- 
9 --,,-- --,,-- भाग 5 1971 ते 1987 --,,-- 
10 --,,-- --,,-- भाग  1992 ते 1999 --,,-- 
11 --,,-- महसूल िवभाग भाग 1 1933 ते 2005 --,,-- 
12 --,,-- M.G.G. भाग 6 1950 ते 2000 --,,-- 
13 --,,-- --,,--  भाग 7 1969 ते 2000 --,,-- 
14 --,,-- --,,--  भाग 8 1963 ते 2005 --,,-- 
15 --,,-- --,,--  भाग ल 1986 ते 2005 कायम {अ} 
16 अिभलेखेतून िदले या करणांची न दवही  -- 5 वष {क} 
17 कॉप ग िदले या पावती पु तक हावचर -- क 
18 ंथालयातील पु तकांची  

नादवही  
न दवही  -- क 

19 अिपल शाखेकडे अिभलेखातून 
मागणी केले या करणांची 
न दवही 

न दवही  -- 5 वष {क} 

20 ंथालयातील पु तकांची  --,,-- -- 5 वष {क} 
 

 
 कलम 4(1)(ब)(vii) 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील नगरपािलका शासन काय लया या पिरणामकारक कामासाठी 
जनसामा याशी स ला मसलत कर याची यव था 

 
अन.ु . स लामसलतीचा 

िवषय 
काय णालीचे 
िव तृत वणन 

कोण या 
अिधिनयमा/िनयमा 
/पिरप ाका दारे 

पुनरावृतीकाल 

  लाग ूनाही    
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[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (अ) 
महारा  मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 िनयम 4 (ब) नुसार ावयाचा तपिशल 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखे या समीतीची यादी काशीत करण े
 
अ. 

. 
सिमतीचे नाव सिमतीचे सद य सिमतीचे उ ी ट िकती वेळा 

घे यात 
येते 

सभा जन 
सामा या
साठी 

खुली आहे 
कवा नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

1 
 

शासकीय 
िनवास थान 
वाटप सिमती  
शासन िनणय 
सा.बां.िवभाग 

.एससीडी- 
1279/334/7
0/ काय -26, 
िद.12-6-
1979 

1} मा.िवभागीय आयु त 
कोकण िवभाग नवी मुंबई 
- अ य   
2) पोलीस महािनरी क 
कोकण पिर े  कोकण 
िवभाग -सद य 
3) िव ीकर  उपायु त 
( शा) घाटकोपर िवभाग-
सद य 
4) िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था कोकण 
िवभाग -सद य 
5) कायकारी अिभयंता 
माग िवकास िवभाग 

मांक 3 पनवेल सद य 
सिचव -सद य 

शासकीय अिधकारी / 
कमचारी यांना 
िनवास थान वाटप 

तीन 
मही यातून 
एकदा 
(वष म य े
चार वेळा ) 

सिमती 
पुरती सभा 
घेतली 
जाते. 

उपल ध 
आहे 

2 पे शन अदालत मा.िवभागीय आयु त 
कोकण िवभाग - अ य  

िनवृ ीवेतन धारकाचे 
िनवृ ी वेतना बाबतचे सव 
लाभ दे यास उिशर        
झाले या बाबी मंजूर 
क न दे याबाबतची 
कायवाही क न िनयिमत 
िनवृ ी वेतन सु   क न 
देणे बाबतची कायवाही  

येक 
मिह या या 
दुस या 

खुली आहे उपल ध 
आहे. 

 
[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (ब) 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शासन काय लया या अिधसभांची यादी काशीत करण े
 
अ. . अिधसभेचे 

नाव 
सभेचे 
सद य 

सभेचे  
उ ी ट 

िकती वेळा 
घे यात येते 

सभा जनसामा यासाठी 
खुली आहे कवा नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

  िन रं क     
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कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (क) 
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखेतील पिरषदांची यादी काशीत करण े

 
अ

 
पिरषदाचे नाव पिरषदेचे सद य पिरषदेचे 

उ ी ट 
िकती वेळा 
घे यात येते 

सभा जनसामा या 
साठी खुली आहे 

कवा नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

   
िनरंक 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (ड) 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शासन काय लया या कोण याही सं थेची यादी काशीत 
करण े

 
अ. . सं थेचे 

नाव 
सं थेचे 
सद य 

सं थेचे 
उ ी ट 

िकती वेळा 
घे यात येते 

सभा जनसामा यासाठी 
खुली आहे कवा नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

 
 

  िन रं क    
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[कलम 4 (1) (ब) (ix) ] 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखेतील अिधकारी व कमचारी यांची नावे, प  ेव यांचे 
मािसक वेतन  करण े

अ. 
 

पदनाम अिधकारी / कमचा-याचे नाव वग ज ुिदनांक द ूर वनी . 
फॅ स/ईमेल 

एकूण वेतन 

1 
 

उपआयु त 
(सामा य) 

ी.महे  ब.वारभुवन 1 28/8/2017 27571501  

2 तहिसलदार 
(सवसाधारण) 

ी. िनतीन च हाण 1 22/6/2016 27571501  

3 नायब 
तहिसलदार 
(इमारत) 

ीम.माधुरी ड गरे 2 1/6/2017 27571501  

4 लेखािधकारी 
 

पद िर त 2    

5 लघुलेखक 
(उ. े.) 

ी.जी. ही.देशपांडे 3 1/6/2017 27571501  

6 (रोखपाल) 
अवल कारकून 

ीम. लतीका सोनावणे 3 8/6/2014 27571501  

7 अ.का. ीमती  यो ना पाटील 3 1/3/2014 27571501  
8 अ.का. पद िर त 3    
9 अ.का. ीम.इंिदरा पवार 3 1/7/2015 27571501  
10 अ.का. ी. साद िभसेकर 3 1/6/2017 27571501  
11 अ.का. ीमती. जे. एस. खामकर 3 23/5/2013 27571501  
12 अ.का. ीमती आर.आर. पेडणेकर 3 1/6/2014 27571501  
13 अ.का. ी. एस.ए.मोराळे 3 1/6/2017 27571501  
14 िलिपक ीम. बी. पी. हा  े (सेवा वग) 

पुनवसन शाखा 
3    

15 िलिपक ीमती संिगता पाडेकर 3 2/2/2017 27571501  
16 िलपीक पद िर त 3    
17 िलपीक पद िर त 3    
18 वाहन चालक ी.हरीष डी.शेटटी 3 01/06/2016 27571501  
19 िशपाई ी.के.जी.तांडेल 4 10/5/1985 27571501  
20 िशपाई ी.एम. डी. कातकरी 4  27571501  
 अिभले  क       
21 िलिपक ी. जे. एच. टापरे 3 15/10/2013 27571501  
22 द तरबंद पद िर त 4    
23 िशपाई ी. पी. डी. कांबळे 4 14/6/2013 27571501  
 न दणी क       
24 िलिपक ीम. आशादेवी राठोड 3 18/06/2015 27571501  
25 िलिपक ीम.सािरका पयर-पाटील,  3 06/07/2017 27571501  
26 िलपीक ीम. ल मी हगिमरे 3 05/02/2015 27571501 - 
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 िलिपक ी.िकरण मोराळे (सेवा वग) 3 5/12/2016   
27 नाईक पद िर त 4    
28 नाईक पद िर त 4    
29 िशपाई ी.िवजय मोरे 4 3/01/1983 27571501  
30 िशपाई ी.अ ण कछवाय 4 26/7/2004 27571501  
 इमारत क       
31 व छता 

िनिर क 
ी.िवकास रा.िनकम 3 11-8-97 27571501  

32 िलपीक ी.बालासाहेब मोकाशे  3 1/6/2017 27571501  
33 पंप पिरचर पद िर त 4    
34 दारवान पद िर त 4    
35 दारवान पद िर त 4    
36 उदवाहक पद िर त 4    
37 उदवाहक ी. बी.सी.पाटील 4 2-6-76 27571501  
38 उदवाहक पद िर त 4    
39 उदवाहक ी.आर.एच.कातकरी 4 8-7-96 27571501  
40 उदवाहक पद िर त 4    
41 उदवाहक पद िर त 4    
42 हमाल पद िर त 4    
43 हमाल पद िर त 4    
44 हमाल पद िर त 4    
45 हमाल पद िर त 4    
46 हमाल पद िर त 4    
47 हमाल ी.एम.आर.कोळी 4 5-2-80 27571501  
48 हमाल ी.एच.एस.गायकवाड 4 2-1-82 27571501  
49 हमाल पद िर त     
50 हमाल ी.एन.ए. भालेराव 4 1/07/83 27571501  
51 हमाल ी. बी. पी. भोईर  1/6/85   
52 हमाल ी.आर.ए.गोसावी 4 28-7-93 27571501  
53 हमाल ी.एस.एन.भोसले 4 2-8-93 27571501  
54 हमाल ी.पी.जी.तांडेल 4 1-12-94 27571501  
55 हमाल ी.एस.एस.आयरे 4 1-12-94 27571501  
56 हमाल ी.ए.ए.महाजन 4 1-12-94 27571501  
57 हमाल ी.एस.एच.च हाण 4 1-12-94 27571501  
58 हमाल ीमती ही.पी.घरत 4 23-12-94 27571501  
59 हमाल ी.जे.एन.भगत 4 19-5-95 27571501  
60 हमाल ी.एस.एम.टब े 4 30-5-95 27571501  
61 हमाल ी.पी.आर.भोसले 4 1-12-94 27571501  
62 पहारेकरी ी.सी.बी.गाडे 4 19-11-76 27571501  
63 पहारेकरी पद िर त 4    
64 पहारेकरी ी.आर.जी.पाटील 4 19-5-95 27571501  
65 पहारेकरी ी.के.डी.भोपी 4 20-5-95 27571501  
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66 सफाईगार पद िर त 4    
67 सफाईगार ी.बी.टी.वाघेला 4 2-5-78 27571501  
68 सफाईगार ी.पी.बी.जाधव 4 5-4-80 27571501  
69 सफाईगार पद िर त 4    
70 सफाईगार ी.पी.आर.मसूरकर 4 5-10-2006 27571501  
71 सफाईगार पद िर त 4    
 

 
कलम 4 (1)(ब)(X) 

िवभागीय आयु त,कोकण भवन येथील काय लयातील साम य शाखा काय लया या अिधकारी व कमचा-यांची 
वेतनाची िव तृत मािहती काशीत करण े

अ. 
. 

वग वेतनाची परेषा इतर अनु ेय भ े 
िनयिमत 

(महागाई भ ा 
घरभाडे भ ा 
शहर भ ा) 

संगानुसार 
(जसे 

वासभ ा) 

िवशष (जसे 
क प भ ा 

िश ण भ ा) 

1 वग-1 भा स े 67000-79000 10% 
24% 
300/- 

-- -- 

2 वग-1   
उप आयु त 

15600-39100 +   ेड पे 
7600 

136% 
30% 
300/- 

-- -- 

3 वग-1  
तहिसलदार संवग 

15600-39100 +   ेड पे 
5000 

136% 
30% 
300/- 

-- -- 

4 वग-2 
लेखािधकारी 

9300-34800 +   ेड पे 
4600 

136% 
30% 
300/- 

  

4 वग-2 
नायब तहिसलदार 

9300-34800 +   ेड पे 
4300 

136% 
30% 
300/- 

-- -- 

5 वग-3 
अ वल कारकुन 
संवग 

5200-20200 +   ेड पे 
3500 

136% 
30% 
300/- 

-- -- 

6 वग-3 
िलपीक संवग 

5200-20200 +   ेड पे 
1900 

136% 
30% 
200/- 

-- -- 

7 वग-3 
वाहन चालक 
संवग 

5200-20200 +   ेड पे 
2100 

136% 
30% 
200/- 

-- -- 

8 वग-4 5200-20200 +   ेड पे 
1600 

136% 
30% 
200/- 

-- -- 
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[कलम 4 (1) (ब) (xi) ] 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शासन काय लयाचे मंजूर अंदाजप क व खच चा तपिशल 

याची िव तृत मािहती कािशत करण े

 अंदाजप का या तीचे काशन 

 अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन 

 
(आकडे हजारात) 

अ 
 

अंदाजप कीय 
िशष चे वणन 

अनुदान िनयोजीत वापर 
( े  व कामाचा 

तपिशल) 
 

अिधक अनुदान 
अपे ीत अस यास 

पयात 

अिभ ाय 

1 2053 िज हा 
शासन महसूल 

व वनिवभाग  
(101) आयु त  
 
 

वेतन 67863.00 
काय .खच 
13595.00  
संगणक 61.00 

वासखच 600.00 
िवज पाणी दुर वनी 
3500.00 

िवभागीय आयु त 
काय लयातील 
अिधकारी/ 
कमचारी व 
िशपाईवग यांचे 
वेतन, वासखच 
व काय लयासाठी. 

वेतन 67863.00 
काय .खच 
13595.00  
संगणक 61.00 

वासखच 600.00 
िवज पाणी दुर वनी 
3500.00 

महागाई भ या या वाढी 
नुसार वेतनात वाढ होते 
तसेच मागील दोन वष त 
अनदुान कमी ा त     
झा याने   कमचा-यां या 

वास खच या काही 
रकमा ंलंिबत 
अस याने वाढीव 
मागणी केलेली आहे. 

2 2045 करमणूक 
कर शु क 
 

वेतन 359.00 
वासखच 28.00 

काय .खच 45.00 
िवज पाणी दुर वनी 
12.00 
 

िवभागीय आयु त 
काय लयातील 
अिधकारी/ 
कमचारी व 
िशपाईवग यांचे 
वेतन, वासखच 
व काय लयासाठी. 

वेतन 359.00 
वासखच 28.00 

काय .खच 45.00 
िवज पाणी दुर वनी 
12.00 
 

वरील माणे 

3 2029 जिमन 
महसूल 
(योजनेतर) 

वेतन 4995.00 
वासखच 84.00 

काय .खच 250.00 
िवज पाणी दुर वनी 
89.00 

तपासणी 
कामासाठी 
(महसूल व 
िवभाग) 

वेतन 4995.00 
वासखच 84.00 

काय .खच 250.00 
िवज पाणी दुर वनी 
89.00 

वरील माणे 

4 मागणी .एन-1 
मु यलेखा िशष 
2053 
िज हा शासन 
093 संजय गांधी 
योजना 
आ थापना 
 

वेतन  
वासखच  

काय .खच  
िवज पाणी दुर वनी  
 

िवभागीय आयु त 
काय लयातील 
अिधकारी/ 
कमचारी व 
िशपाईवग यांचे 
वेतन, वासखच 
व काय लयासाठी. 

वेतन  
वासखच  

काय .खच  
िवज पाणी दुर वनी  
 
 

वरील माणे 
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5 मागणी .एन-1 
मु यलेखा िशष 
2053 
िज हा शासन 
094 इंिदरा गांधी 
योजना 
आ थापना  

वेतन  
वासखच काय .खच  

िवज पाणी दुर वनी  
 

--- वेतन  
वासखच  

काय .खच  
िवज पाणी दुर वनी  
 

वरील माणे 

 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (xii) ]  नमुना (अ) 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखेतील अनुदान वाटपा या काय माची कायप दती 
............. या वष साठी  कािशत करण े

 
 

 काय माचे नाव 

 लाभाथ या पा ता संबधी या अटी व शत   

 लाभ िमळ यासाठी या अटी. 

 लाभ िमळ यासाठीची कायप दती 

 पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले कागदप  

 काय माम य ेिमळणा-या लाभाची िव तृत मािहती 

 अनुदान वाटपाची कायप दती 

 स म अिधका-याचे पदनाम 

 िवनंती अज सोबत लागणारे शु क 

 इतर शु क 

 िवनंती अज चा नमुना 

 सोबत जोडणे आव यक असले या कागदप ांची यादी (द ताऐवज / दाखले) 

 जोड कागदप ाचा नमुना 

 कायप दी संदभ त त ार िनवारणासाठी संबंधीत अिधका-याचे पदनाम 

 तपिशलवार व येक तरावर उपल ध िनधी (उदा. िज हा पातळी, तालुका पातळी, गाव पातळी) 

 लाभाथ ची यादी खालील नमु यात 
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िन रं क 
 

[कलम 4 (1) (ब) (xii) ]  नमुना (ब) 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखेतील अनुदान लाभाथ ची िव तृत मािहती कािशत करण े
योजना / काय माचं नांव : 

 
अन.ु 

. 
लाभाथ चे नांव व 

प ा 
 

अनुदान/लाभ याची र कम/ व प िनवडपा तेचे 
िनकष 

अिभ ाय 

   
लाग ूनाही 
 

  

 
कलम 4 (1) (ब) (xiii) ] 

 
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखा काय लयातील िमळणा-या /सवलतीचा परवाना याची 

चाल ूवष ची तपशीलवार मािहती. 
परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार 

 
अन.ु 

. 
परवानाधारका

चे नांव 
परवा याचा 

कार 
परवाना 

मांक 
िदनांका 
पासून 

िदनांका 
पयत 

साधारण 
अटी 

परवा याची 
िव तृत मािहती 

 
 लाग ूनाही       
 
 

[कलम 4 (1) (ब) (xiv) ]  
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखा काय लयातील मािहतीचे इले ॉनीक व पात 

साठिवलेली मािहती कािशत करणे. चाल ूवष करीता. 

अन.ु 

. 

द तऐवजाचा 

कार 

िवषय कोण या इले ॉिनक 

नमु यात 

मािहती 

िमळिव याची प दत 

जबाबदार 

य ती 

   
िन रं क 

 

   

 
 टेप 
 िफ म 
 िसडी 
 लॉपी 
 इतर कोण याही व पात 
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[कलम 4 (1) (ब) (xv) ] 

 
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखेतील उपल ध सुिवधांचा त ता कािशत करणे. 

उपल ध सुिवधा 
 
अ 

 
सुिवधांचा  कार वेळ कायप दती िठकाण जबाबदार 

य ती/कमचारी 
त ार 

िनवारण 
1 भेट या या 

वेळेसंदभ त मािहती 
 

3.00 ते 
5.00  
सोमवार व  
शु वार 

कामाचे व प 
पाहून कामाचा 
िनपटारा करणे 

िवभागीय 
आयु त 
काय लय 

संबंिधत अिधकारी उपआयु त 
(सामा य) 

2 वेबसाईट िवषयी 
मािहती 

www.divcomkonkan.gov.in 

3 कॉल सटरिवषयी 
मािहती 

- - - - - 

4 अिभलेख 
तपासणीसाठी 
उपल ध सुिवधांची 
मािहती 

2.00 ते 
5.00  
 

-- िवभागीय 
आयु त 
काय लय 

रेकॉड िकपर सरकारकून 
(सामा य) 

5 कामा या 
तपासणीसाठी 
उपल ध सुिवधाची 
मािहती 

-- -- -- -- -- 

6 नमुने िमळ याबाबत 
उपल ध मािहती 

-- -- -- -- -- 

7 सूचना फलकाची 
मािहती 

-- -- -- -- -- 

8 ंथालय िवषयक 
मािहती 

काय लयीन 
वेळ 

-- वरील माणे वरील माणे -- 
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[कलम 4 (1) (ब) (xvi) ] 

 
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखा काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक 

शासकीय मािहती अिधकारी / अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकी या काय े ातील) याची िव तृत मािहती 
काशीत करणे. 

 
अ.    शासकीय मािहती अिधकारी 
अ.  शासकीय मािहती  अिधका-याचे 

नाव व  पदनाम 
काय े  प ा / फोन ई- मेल अिपलीय 

ािधकारी 
1 ीम.माधुरी ड गर,  

 नायब तहिसलदार (इमारत) 
सामा य 
शाखेपुरते 

िवभागीय आयु त 
काय लय, सामा य, 
द,ू व. . 
27571501 

-- तहिसलदार 
(सवसाधारण) 

 
ब. सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
अ.  सहा यक शासकीय मािहती    

अिधकारीचे नांव 
पदनाम काय े  प ा / फोन ई- मेल 

 ीमती सािरका पयर-पाटील िलपीक 
मािहती 
अिधकार 

सामा य 
शाखेपुरते 

िवभागीय 
आयु त 
काय लय, 
सामा य, 
द,ू व. . 
27571501 

 

 
क.    अिपलीय अिधकारी 
अ

 
अिपलीय अिधकारीचे नांव पदनाम काय े  प ा / फोन ई- 

मेल 
यां या 

अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 ी. िनतीन च हाण तहिसलदार 

(सवसाधारण) 
सामा य 
शाखेपुरते 

िवभागीय आयु त 
काय लय कोकण 
भवन, सामा य 
शाखा, नवी मुंबई 

-- नायब 
तहिसलदार 
(इमारत) 

 
 

 
 
 
 



 32

[कलम 4 (1) (ब) (xvii) ] 
 

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील सामा य शाखेतील काशीत मािहती 
 
 

िन रं क 
 
 
 
 
 
 
 

[ कलम 4 (1) (क) ] 
 

सवसामा य लोकांशी संबंधीत मह वाचे िनणय व धोरण ेयांची यादी काशनाकिरता तयार करण ेव िवतरीत 
करणे. 

 
 

िन रं क 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ कलम 4 (1) (ड) ] 
 

सवसाधारणपण ेआप या काय लयात होणा-या शासकीय / अध यायीक कामकाजा या काराची यादी तयार 
करण,े घेतले या िनणयाबाबत काय कर याची िममांसा यापुढे दे यात येईल असे जाहीर करण े

 
 

िन  रं  क 
 
 


