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रवभागीय आयकु्त कोकण रवभाग याांचे कायालय 
सहाय्यक आयकु्त (मागासवगग कक्ष) कोकण भवन,227, दसुरा मजला  सीबीडी बेलापरू नवी मुुंबई -400 614 
दरुध्वनी क्र. 27572325       ईमेल: assicombccl@gmail.com 

नागिीकाांची सनद -मागासवगग कक्ष शाखा 
अ 
क्र 

ववभाग/ कायालयाकडून परुववली जाणारी 
सेवा 

आवश्यक कागदपत्ाुंची पतूगता केल्यानुंतर 
वकती कालावधीत सेवा परुववली जाते 

सेवा परुववणारा 
अवधकारी/ 

कमगचारी दालन 
क्र व दरूध्वनी 

क्रमाुंक 

सेवा ववहीत 
कालावधीत 
परुववली न 
गेल्यास 

तयाुंच्याकडे 
तक्रार करता 

येईल तो 
अवधकारी, 
दरूध्वनीसह 

1 2 3 4 5 
 
1 

सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचेकडील 
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, वदनाुंक 29/3/1997, शासन वनणगय 
क्र.बीसीसी 1097/ प्र.क्र.63/97/16 ब, 
वदनाुंक 18/10/1997, सामान्य प्रशासन 
ववभागाकडील शासन पवरपत्क क्र. 
बीसीसी 2016/प्र.क्र.228 A/16/16 
ब,वद.29/5/2017 मधील मागगदशगक 
सचूनाुंचे आधारे कोंकण ववभागातील 
शासकीय व वनमशासकीय कायालये 
सहकारी सुंस्था,स्थावनक मुंडळे, 
सुंववधावनक मुंडळे, महामुंडळे इ. 
कायालयामधील वगग 3  वगग 4 च्या सवग 
सुंवगातील कमगचा-याुंच्या भरती व बढती 
सुंदभात सहाय्यक आयकु्त (मावक) तसेच 
शासन वनणगय क्र.बीसीसी-2015/ 
प्र.क्र.126A/16-ब, वद.5 मे 2015 अन्वये 
वगग-ब व वगग –अ (कवनष्ठ श्रेणी ) 
पदोन्नती सुंदभात बबदनुामावली तपासणी 
करण्याचे अवधकार मा. ववभागीय आयकु्त, 
कोकण ववभाग याुंना प्रदान करण्यात आले 
असल्याने सदरच्या वगग-ब व वगग –अ 
(कवनष्ठ श्रेणी ) पदोन्नतीबाबतही बबद ू
नामावली तपासणे व तयाुंना मुंजरू 
असलेल्या पदाुंवरील आरक्षण व अनशेुष 
काढून देणे.  
            तसेच उपरोक्त कायालयातील  
भरती व बढतीमधील अनशेुषाबाबत सेवा 
ववषयक तक्रारीची दखल घेवून तयाप्रमाणे 
कायगवाही करणे. 
 

महाराष्र शासकीय कमगचा-याचे बदल्याुंचे 
वववनयमन व शासकीय कतगव्ये पार 
पाडण्यास होणा-या ववलुंबास प्रवतबुंध 
अवधवनयम 2005 मधील प्रकरण क्र.3 च्या 
कलम 10 (1) व शासकीय कतगव्ये पार 
पाडण्यास होणा-या ववलुंबास प्रवतबुंध वनयम 
2013 मधील वनयम 3 (1) मधील 
सचुनेस/तरतुदीस अनसुरून – 
1) तातकाळ नस्ती शक्यतो तयाच वदवशी 

बकवा दसु-या वदवशी अवण तातडीच्या 
स्वरूपाची नस्ती 4 वदवसात वनकाली 
काढण्यात येईल. 

2) अन्य ववभागाशी सुंबवधत नसलेल्या 
नस्तीवर 45 वदवसाच्या आत व दसु-या 
ववभागाची बाब अुंतभूगत असलेल्या व 
तया ववभागाचे अवभप्राय आवश्यक 
असलेल्या नस्तीवर 3 मवहन्याच्या आत 
(12 आठवडे) वनणगय घेवनू योग्य 
कायगवाही करण्यात येईल.  

3) तसेच बबदनूामावली प्रमावणत 
करण्यासाठी ज्या मवहन्यात  पत् प्राप्त 
होईल तयाचे पढुील मवहन्याची तारीख 
देण्यात येवून व पत्ासोबत 
बबदनुामावली कशापध्दीने वलहावी 
याचे मावहतीपत्क देण्यात येईल. सवग 
कागदपत्ाुंसह रोस्टर/ बबदनुामावली 
तपासणीस उपलब्ध झालेस वकमान 7 
वदवसात बकवा जास्तीत जास्त 30 
वदवसाच्या आत कायगवाही करण्यात 
येईल. 
 

सुंकलन 
अव्वल 

कारकून मावक 
टेबल 1 व 

नायब 
तहवसलदार 
(मावक),  

 
दालन क्र. 

227  
 

 दरूध्वनी नुं. 
27572325 

सहाय्यक 
आयकु्त, 

मागासवगग कक्ष, 
दरूध्वनी नुं. 

27572325 

mailto:assicombccl@gmail.com
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सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचेकडील 
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, वदनाुंक 29/3/1997, शासन वनणगय 
क्र.बीसीसी 1097/ प्र.क्र.63/97/16 ब, 
वदनाुंक 18/10/1997, सामान्य प्रशासन 
ववभागाकडील शासन पवरपत्क क्र. 
बीसीसी 2016/प्र.क्र.228 A/16/16 
ब,वद.29/5/2017 मधील मागगदशगक 
सचूनाुंचे आधारे कोंकण ववभागातील सवग 
अनदुावनत व ववनाअनदुावनत शाळा, 
माध्यवमक, उच्च माध्यवमक शाळा, 
महाववदयालये, तुंत्वनकेतन, ववदयापीठ इ. 
कायालयामधील वगग 3  वगग 4 च्या सवग 
सुंवगातील  कमगचा-याुंच्या   भरती व बढती 
सुंदभात सहाय्यक आयकु्त (मावक) तसेच 
शासन वनणगय क्र.बीसीसी-2015/ 
प्र.क्र.126A/ 16-ब, वदनाुंक 5 मे 2015 
अन्वये वगग-ब व वगग –अ (कवनष्ठ श्रेणी ) 
पदोन्नती सुंदभात बबदनुामावली तपासणी 
करण्याचे अवधकार मा. ववभागीय आयकु्त, 
कोकण ववभाग याुंना प्रदान करण्यात आले 
असल्याने सदरच्या वगग-ब व वगग –अ 
(कवनष्ठ श्रेणी ) पदोन्नतीबाबतही बबद ू
नामावली तपासणे व तयाुंना मुंजरू 
असलेल्या पदाुंवरील आरक्षण व अनशेुष 
काढून देणे.  
                 तसेच उपरोक्त कायालयातील  
भरती व बढतीमधील अनशेुषाबाबत सेवा 
ववषयक तक्रारीची दखल घेवून तयाप्रमाणे 
कायगवाही करणे. 
 

महाराष्र शासकीय कमगचा-याचे बदल्याुंचे 
वववनयमन व शासकीय कतगव्ये पार 
पाडण्यास होणा-या ववलुंबास प्रवतबुंध 
अवधवनयम 2005 मधील प्रकरण क्र.3 च्या 
कलम 10 (1) व शासकीय कतगव्ये पार 
पाडण्यास होणा-या ववलुंबास प्रवतबुंध वनयम 
2013 मधील वनयम 3 (1) मधील 
सचुनेस/तरतुदीस अनसुरून – 
1) तातकाळ नस्ती शक्यतो तयाच वदवशी 

बकवा दसु-या वदवशी अवण तातडीच्या 
स्वरूपाची नस्ती 4 वदवसात वनकाली 
काढण्यात येईल. 

2) अन्य ववभागाशी सुंबवधत नसलेल्या 
नस्तीवर 45 वदवसाच्या आत व दसु-या 
ववभागाची बाब अुंतभूगत असलेल्या व 
तया ववभागाचे अवभप्राय आवश्यक 
असलेल्या नस्तीवर 3 मवहन्याच्या आत 
(12 आठवडे) वनणगय घेवनू योग्य 
कायगवाही करण्यात येईल.  

3) तसेच बबदनूामावली प्रमावणत 
करण्यासाठी ज्या मवहन्यात  पत् प्राप्त 
होईल तयाचे पढुील मवहन्याची तारीख 
देण्यात येवून व पत्ासोबत 
बबदनुामावली कशापध्दीने वलहावी 
याचे मावहतीपत्क देण्यात येईल. सवग 
कागदपत्ाुंसह रोस्टर/ बबदनुामावली 
तपासणीस उपलब्ध झालेस वकमान 7 
वदवसात बकवा जास्तीत जास्त 30 
वदवसाच्या आत कायगवाही करण्यात 
येईल. 
 

 
सुंकलन 
अव्वल 

कारकून मावक 
टेबल 2 व 

नायब 
तहवसलदार 
(मावक) 

  
 दालन क्र. 

227  
 
 
 

 दरूध्वनी नुं. 
27572325 

 
सहाय्यक 
आयकु्त, 

मागासवगग कक्ष 
दरूध्वनी नुं. 

27572325 
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अ. क्र. कोणत्या कायदा/रनयम/शासन रनणगय/ परिपत्रकानसुाि अरिकाि- प्रशासरकय रदवस/ तास पणूग 
किण्यासाठी 

पदनाम 

1 2 3 4 5 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 
 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 

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

    सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचेकडील शासन वनणगय क्र.  
     बीसीसी 1094/सीआर-57/94/16 ब, वद.5/12/1994 

सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र.बीसीसी 
1097/ प्र.क्र.2/97/16ब, वद. 29/3/1997 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र 
बीसीसी/ 10/97/प्र.क्र.63/97/16 ब, वद. 18/10/97  
सन 2004 चा महाराष्र अवधवनयम क्र. 8: आरक्षण 
कायदा -अवधसचूना – 22 जानेवारी, 2004 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र बीसीसी 
2001/1887/प्र.क्र.64/01/16 ब, वद.25/5/2004  
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र बीसीसी 
2001/1887/प्र.क्र.64/01/16 ब, वद.26/10/2004  
 मावहतीचा अवधकार अवधवनयम 2005 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र. 
बीसीसी2008/प्र.क्र.407/08/16 ब वद. 27/10/2008. 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन पवरपत्क क्र. 
बीसीसी2009/प्र.क्र.291/09/16 ब वद. 05/11/2009. 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र. 
एसआरव्ही2010/प्र.क्र.347/10/12 वद. 24/02/11. 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र. 
बीसीसी2011/प्र.क्र.1064/2011/16 ब वद. 12/12/11. 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचेकडील पत् क्र. बीसीसी -
2012/प्र.क्र. 1025/16 –ब, वद. 30/11/2012 
मा. उच्च न्यायालय मुुंबई (औरुंगाबाद खुंडपीठ) याुंचेकडील वरट 
वपटीशन क्र. 3077/2011 वद. 17/10/13 चे         
 वनणगयानसुार शासन पवरपत्क क्र. बीसीसी 2008/प्र.क्र. 
407/08/16-ब वद. 27/10/2008 रद्द करण्यात आले आहे. 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र.बीसीसी-2014/ 
प्र.क्र.213A/14/16-ब, वद. 5 माचग, 2015 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय 
क्र.बीसीसी-2015/ प्र.क्र.126A/16-ब, वद. 5 मे 2015 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र.बीसीसी-
2014/ प्र.क्र.213A/14/16-ब, वद. 26 जनू, 2015 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन वनणगय क्र.  
बीसीसी-2015/ प्र.क्र.102A/ 15/16 ब, वद.19/1/2016 
सामान्य प्रशासन ववभाग याुंचे शासन, वनणगय क्र. 
बीसीसी-2016/प्र.क्र. 5A/16 ब, वद. 5/3/2016 
सामान्य प्रशासन ववभागाकडील शासन पवरपत्क क्र. 
बीसीसी 2016/प्र.क्र.228 A/16/16 ब,वद.29/5/2017 

शासन वनणगय क्र.बीसीसी-
2015/ प्र.क्र.126A/16-
ब, वद.5 मे 2015 अन्वये 
वगग-ब व वगग –अ 
(कवनष्ठ श्रेणी ) पदोन्नती 
सुंदभात बबदनुामावली 
तपासणी करणे व तयाुंना 
मुंजरू असलेल्या पदाुंवरील 
आरक्षण व अनशेुष काढून 
देणे.  
 
शासवकय/ वनमशासवकय 
कायालये अनदुावनत 
शैक्षवणक सुंस्था/ सहकारी 
बकँामधील सरळसेवा/ 
पदोन्नती मधील बबद ू
नामावली तपासणी करून 
अनशेुष काढून देणेबाबत 

 
 

कायालयातील 
सुंवगगवनहाय 
एकूण मुंजरू 

पदाुंच्या 
सुंख्येनसुार 
कालावधी 
लागतो. 

 

 
(पवरपणूग 

कागदपत्ाुंसह 
बबदनुामावली 

प्राप्त झाल्यास 4 
वदवसाुंपासनू 30 

वदवसाुंपयंत) 
 
 

सवग सुंवचकेचा 
प्रवास 

 सुंबुंवधत वलवपक 
 
 

अव्वल कारकून 
 
 

नायब तहवसलदार 
 
 

सहाय्यक आयकु्त 
(मावक) कोंकण 

ववभाग 
व 

आवश्यकतेप्रमाणे 
मा. ववभागीय 

आयकु्त, कोकण 
ववभाग याप्रमाणे 

होतो. 
 

मा. रवभागीय 
आयकु्त, 

कोकण रवभाग 
 
 

सहाय्यक 
आयकु्त 
(मावक) 

 कोकण ववभाग 

मागासवगीय कमगचारी 
याुंच्या प्राप्त झालेल्या 
तक्रारी वनराकारण 
करणेकामी सुंवनयुंत्ण 
करणे 

सहाय्यक 
आयकु्त 

(मावक) कोंकण 
ववभाग 

अव्वल कारकून याुंनी 
केलेल्या बबद ूनामावली 
तपासणी नोंदवहया व 
तक्रारी अजाकामी प्राप्त 
अहवालानसुार सादर 
केलेल्या सुंवचकेची 
तपासणी करणे 

नायब 
तहवसलदार 
(मावक) 

बबद ूनामावल्या नोंदवहया 
तपासणी करणे व तक्रारी 
अजाकामी चौकशी 
अहवाल प्राप्त करून घेउन 
पढुील कायगवाही करणे 

अव्वल कारकून 

टपाल नोंदववणे, 
बबदनुामावली तपासणी 
अहवाल टुंकवलवखत करणे 
व इतर कामी मदत करणे 

वलवपक 

     
 

  
सहाय्यक आयकु्त (मावक) 

कोकण रवभाग, कोकण भवन 


