शासनाचा मािहतीचा अिधकार आिधिनयम 2005 या
अंमलबजावणीबाबत
कलम 4(1)(b)(i)
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयातील काय व कत य यांचा तपशील
काय लयाचे नांव :

िवभागीय आयु त कोकण िवभाग, िनयोजन शाखा

प ा

दू सरा मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई 400 614

:

काय लय मुख :

उपआयु त (िनयोजन ), कोकण िवभाग

शासकीय िवभागाचे नांव :

िनयोजन िवभाग

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन थ-

िनयोजन िवभाग

काय

कोकण िवभाग

:

भौगोलीग:

--

काय नु प:

--

िविश ट काय

:

िवभागाचे येय/धोरण :

िज हा तरावरील िविवध योजनांतगत योजनांचे संिनयं ण
कोकण िवभागातील िज हयांम ये राबिव यात येणा-या िविवध
योजनांतगत योजनांचे संिनय ण करणे व

याबाबतची

गती

शासनास कळिवणे
सव संबंधीत कमचारी:

9 कमचारी व 2 अिधकारी

काय :

िज हा तरावरील िववीध योजनांतगत योजनाचे संिनय ण करणे

कामाचे िव तत व प

कोकण िवभागातील िज हयांम ये राबिव यात येत असले या
िविवध

योजनाबाबत िज हयांकडू न

भौितक

गती बाबतचे मािसक व

तरावर संकलन व

ा त होणा-या आिथक व
ैमािसक अहवालांचे िवभाग

यावर िटप णी तयार क न शासनास सादर

करणे.
मालम ेचा तपशील :

शासकीय इमारत

उपल ध सेवा :

--

सं थे या संरचना मक त याम ये काय े ाचे

पुढील पानावर िदला आहे .

येक तरावरचे तपशील :
काय लयीन दू र वनी मांक व वेळा :

022-27571012

वेळ : सकाळी 10-00 ते 17-45

सा ताहीक सु ी व िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या दु सरा व चौथा शिनवार व रिववार
वेळा :
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वाहन चालक

[कलम 4(1)(b)(ii) ] नमुना (अ)
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा या काय लयातील अिधकार व कमचारी यां या
अिधकारांचा तपशील
अ
अनु.

.

1)

पदनाम

अिधकार-आिथक

उपआयु त
(िनयोजन )

काय लय मुख व
आहरण व संिवतरण
अिधकारी हणू न
घोषीत

कोण या
काय ा/ अिभ ाय
िनयम/शासनिनणय/
पिरप का नुसार
1) एमआयएस-5794 /
-92/का-1426
िद.4/9/2002
2) शासन िनणय िवअ /
1000/
-46/200/
िविनयम िद 11/7/2001
ब

अनु.

.

1)

पदनाम

उपआयु त
(िनयोजन )

अिधकार- शासकीय

कोण या
काय ा/ अिभ ाय
िनयम/शासनिनणय/
पिरप का नुसार

काय लयीन खच चे

शा.िन.
.िवअ /1000/ . .46/2001
िद.11/7/2000
क

अनु.

.

-

पदनाम

--

अिधकार-फौजदारी

--

कोण या
काय ा/ अिभ ाय
िनयम/शासनिनणय/
पिरप का नुसार
--ड

अनु.

--

.

पदनाम

--
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अिधकार-अध यायीक

--

कोण या
काय ा/ अिभ ाय
िनयम/शासनिनणय/
पिरप का नुसार
---

[कलम 4(1)(b)(ii) ] नमुना (ब)
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा या काय लयातील अिधकार व कमचारी यां या
कत यांचा तपशील ( शासकीय )
अ
नु.
.

पदनाम

कत ये

1

उपआयु त
(िनयोजन)

आहरण व संिवतरण अिधकारी.
सव िवभागातील िज हा िनयोजन सिमती या बैठक ना उप थत
राहणे.
िज हा वा षक योजना व आमदार थािनक िवकास
काय माअंतगत झाले या कामाची येक मिह यात 10 िवकास
कामांची तपासणी करणे , येक वेळेला वेगळा िज हा घे तला
जाईल यास अधीन रहावे.
कोकण िवकासा या कालब द काय माचे संिनयं ण
कोकण पॅ केजसंबंधी काय माचे संिनयं ण
 ादे िशक पयटन िवकास योजनांचे संिनयं ण
उविरत महारा वैधािनक िवकास मंडळा या बैठकीस उप थत
राहणे.
उवरीत महारा वैधािनक िवकास मंडळाची कामे पार पाडणे.
िज हा िनयोजन अिधकारी व शासन यांचेतील सम वय
अिधकारी हणू न काम पाहणे.
िज हा िनयोजन अिधकारी यां या कामाचा आढावा बैठका
आयोिजत करणे.
मा. िवभागीय आयु त यांचेकडील सा तािहक बैठकीस उप थत
राहणे.
मु यमापन पाह यां या े ाकामाचे पयवे ण
शाखेतील संशोधन सहा यक, सां यकी सहा यक व िलिपकटं कलेखक यांचेकडील िवषयाशी संबंधीत सव कामे.
िज हा िनयोजन अिधकारी यां या काय लयाचे िनिर ण.
 मा. िवभागीय आयु त यांनी सु चिवलेली इतर सव कामे.

3.

संशोधन
अिधकारी
(मु यमापन)

योजनांची मू यमापन पाहणी.
िवभाग तरीय योजनां या मू यमापन पाहणीचे सं नय ण
कर याचे काम करणे.
संशोधन सहा यक व सां यकी सहा यक मू यमापन यां या
कामकाजावर िनय ण ठे वणे.
उपआयु त (िनयोजन) यांचे आदे शा वये िविवध िवषयां या
बैठिकस उपिसथत राहणे.
ठरवून िदले या मानंका माणे योजनां या मू यमापन पाहणीचे
िनिर ण घे णे.
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कोण या
काय ा/
िनयम/शासन
िनणय/
पिरप का
नुसार

अिभ ाय

4

संशोधन
सहा यक

खासदार थािनक िवकास काय मा या ैमािसक अहवालाचे
िवभाग तरावरील संकलन.
िज हािधकारी काय लया या संयु त बैठकीसाठी आव यक
असलेले बैठकीचे कागदप व या संबंधी िज हयांना करावयाचे
प यवहार
कोकण िवकासा या कालब द काय म यासंदभ त िवभागातील
िविवध काय लयाशी करावयाचा प यवहार.
कोकण िवकासा या कालब द काय म संबंधीत प यवहार.
कोकण पॅ केजशी संबंधीत सव प यवहार
 ादे िशक पयटनाशी संबंधीत सव प यवहार
 ादे िशक पयटनाशी संबंधीत मािसक गती अहवालाचे िवभाग
तरावरील संकलन.
उविरत महारा
वैधािनक िवकास मंडळाशी संबंधीत सव
प यवहार
सां यकी सहा यक व िलिपक-टं कलेखक यांना एखा ा
कामाम ये मागदशन हवे अस यास तसे मागदशन करणे.
रा यशासन व क शासन यांचेकडू न वेळोवेळी येणा-या िविवध
संदभ वरील प यवहार.
उपआयु त(िनयोजन) यांनी वेळोवेळी िदलेली इतर काय लयीन
कामे.
 तसेच िविवध दै नंिदन कामे.

5

संशोधन
सहा यक
(मु यमापन )

शासनाने नेमून िदले या योजनां या शासन िनणयांचा अ यास
करणे.
संबधीत योजनां या मािहतीकिरता िवभागीय
तराविरल
यं णेकडील संपक ठे वणे आिण मािहतीचे संकलन.
योजनां या मू यमापनाकिरता िज हयांची िनवड क न, तालुका
/ गावांसाठी िज हयांतील िज हा सां यकी अिधकारी यांना
आदे शाचे िनगमन.
मु यमापना या िे य कामावार दे खभाल व कामाचे िनिर ण
घे णे.
िज हा तरावरील संकिलत मािहतीची छाननी क न, मािहतीचे
िविहत प ात एकि तकरण क न अहवाल संचालनालय,
िनयोजन िवभागास सादर करणे.
उपआयु त (िनयोजन) यांनी वेळोवेळी िदलेली इतर काय लयीन
कामे.
तसेच िविवध दै नंिदन कामे
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3

सां यकी
सहा यक

सां यकी
सहा यक
(मु यमापन )

िज हा वा षक योजना मािसक गती अहवाल िवभाग तरावरील
संकलन
अनुसूिचत जाती उपयोजना, मािसक
गती अहवाल
िवभाग तरावरील संकलन
आिदवासी उपयोजना, मािसक गती अहवाल िवभाग तरावरील
संकलन
आिदवासी
े ाबाहे रील आिदवासी उपयोजना, मािसक गती
अहवाल िवभाग तरावरील संकलन
डोगंरी िवभाग िवकास योजना, मािसक गती अहवाल
िवभाग तरावरील संकलन
आमदार थािनक िवकास काय म (िवधानसभा सद य/िवधान
पिरषद सद य) मािसक गती अहवाल िवभाग तरावरील
संकलन
खासदार
थािनक
िवकास
काय म
(लोकसभा
सद य/रा यसभा
सद य)
मािसक
गती
अहवाल
िवभाग तरावरील संकलन
डोगंरी िवभाग िवकास काय माशी संबंधीत सव प यवहार.
िज हा वा षक योजनेशी संबंधीत सव प यवहार
आमदार थािनक िवकास काय माशी संबंधीत प यवहार.
खासदार थािनक िवकास काय माशी संबंधीत प यवहार.
 ंथालय ( ंथालया या तपासणीबाबत उपआयु त (िनयोजन)
यांचेकडू न माणप घे या या जबाबदारीसह)
काय लयातील दै िनक वतमानप ाचे जतन व िव हे वाट करणे
संशोधन सहा यक यांना आव यकतेनुसार मदत करणे
रा य शासन व क शासन यांचेकडू न वेळोवेळी ा त होणा-या
िविवध संदभ वरील कायवाही.
उपआयु त(िनयोजन) यांनी वेळोवेळी िदलेली इतर काय लयीन
कामे
तसेच इतर दै नंिदन कामे.
शासनाने नेमू न िदले या योजनांबाबत, ाथिमक व पाची
मािहती िविहत नमू यात संकिलत करणे. यानुसार िज हािनहाय
संबिधत िवभागांना / यं णांना मािहती पाठिवणेबाबत प यव हार
करणे.
मु यमापनाकरीता लाभा य या सं येनुसार िनवड कर यात
आले या िज हयांना प य हार करणे.
मािहती अ ा त अस यास मरणप दे वून पाठपू रावा करणे.
संचालनालयाने िदले या िविहत प ात िज हािनहाय मािहती
भ न ई-मेल दारे पाठिवणे.
तसेच इतर दै नंिदन कामकाज.
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4

िलिपकटं कलेखक

5

लघुलेखक

सव आ थापना िवषयक कामे.
वेतन दे यके, वासभ ा दे यके, काय लयीन खच दे यके,
अितकािलक भ ा दे यके, भिव य िनव ह िनधी दे यके, वै कीय
ितपू त दे यके, आव यकतेनुसार इतर कारची दे यके तयार
करणे.
कोषागाराशी संबंधीत सव प यवहार, बॅ केतू न र कम आणणे,
ती संबंधीतांना अदा करणे
कॅ शबु क िलिहणे.
िवमाह ता, सहकारी बँ कांचे अिधकारी/कमचारी यांचे संबंधातील
वगणी व कज संबंिधतांना पोहचते करणे.
खचकेळाचे काम करणे.
 येक आगामी वष चे अंदाजप क तयार करण
वेतन, काय लयीन खच, वास खच, पे ोल तेल व वंगण,
संगणकावरील खच, इतर संबंिधत शासन िनयोजन िवभागाशी
प यवहार.
महालेखापाल, भारत सरकार यांचे काय लयाशी प यवहार
आयकर िवभागाशी प यवहार.
 येक मिह याम ये वेतन, काय लयीन खच, वास खच, पे ोल
तेल व वंगण, संगणकावरील खच, इतर संबंिधत िनयोजन
िवभागाशी प यवहार.
काय लयीन कामासाठी लागणारी टे शनरी व इतर व तुंची
खरे दी.
संगणकासंबंधीचा सव कारचा प यवहार
संगणक व जीप यांचा िवमा उतरिवणे
जडसं ह न दवही
काय लया या उपयोगासाठी असले या वाहनांचे लॉगबुक वाहन
चालकाकडू न पू ण क न घे णे.
काय लया या उपयोगासाठी
असले या वाहनांबाबतची
िह ीबु क
संशोधन
सहा यक व
सां यकी
सहा यक
यांना
आव यकतेनुसार काय लया या िविवध कामांम ये मदत.
उपआयु त (िनयोजन) यांनी वेळोवेळी िदलेली इतर काय लयीन
कामे.
उपआयु त(िनयोजन) यांनी िदलेले लघुलेखन टं किलखीत
करणे.
संगणक नादु त झा यास संगणकाचे संधारण करणा-या
सं थेस याबाबत कं लेट न दिवणे वपाठपुरावा करणे.
उपआयु त (िनयोजन) यांनी वेळोवेळी िदलेली इतर काय लयीन
कामे.
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िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग ये थील िनयोजन शाखा या काय लयातील अिधकारी व
कमचारी यां या कत यांचा तपशील (अध यायीके )
अनु.

.

पदनाम

-

कत ये

-

कोण या काय ा/ िनयम/शासन अिभ ाय
िनणय/ पिरप का नुसार

-

-

-

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग ये थील िनयोजन शाखा या काय लयातील अिधकारी व
कमचारी यां या कत यांचा तपशील (फौजदारी )
अनु.

.

पदनाम

-

कत ये

-

कोण या काय ा/ िनयम/शासन अिभ ाय
िनणय/ पिरप का नुसार

-

-

-

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग ये थील िनयोजन शाखा या काय लयातील अिधकारी व
कमचारी यां या कत यांचा तपशील (आ थक )
अनु. . पदनाम
कत ये
कोण या
काय ा/ अिभ ाय
िनयम/शासन
िनणय/
पिरप का नुसार
[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
संबंिधत व प
अिधिनयमाचे नांव
िनयम
शासन िनणय
पिरप के
काय लयीन आदे श
अनु.

.

वरील मु ा

कामाचे व प
मांक -- 2 माणे
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कालावधी
िदवस
-

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी
-

अिभ ाय
-

[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमुना (अ)
नमु याम ये कामाचे कटीकरण
संघटनाचे ल (मािसक/वा षक)
अनु. . काम/काय
कामाचे माण
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

आ थक अिभ ाय
ल
िज हा वािषक योजना (सवसाधारण मािसक अहवाल संकलन )
अनुसूिचत जाती उपयोजना
मािसक अहवाल संकलन आिदवासी उपयोजना
मािसक अहवाल संकलन आिदवासी े ाबाहे रील उप योजना
मािसक अहवाल संकलन डोगंरी िवभाग िवकास कायकम
मािसक अहवाल संकलन आमदार थािनक िवकास कायकम
मािसक अहवाल संकलन खासदार थािनक िवकास काय म
मािसक
/ ैमािसक अहवाल संकलन
ादे िशक पयटन योजना
मािसक अहवाल संकलन आमदार
थािनक
िवकास मािसक 10 कामे
काय मांतगता िवकास कामांची
तपासणी
वैधािनक िवकास मंडळा माफत उपआयु त (िनयोजन ) घे यात आले या िवकास कामाची व िज.िन.अ. यांनी पू ण
तपासणी
झाले या कामापैकी 50
ट के कामे
िज हािधकारी व मु.का.अ यां या मािसक
सु यु त बैठकीसाठी अहवाल सकलन
िज हा िनयोजन सिमती, वैधािनक वेळोवेळी
िवकास मंडळ इ यादी बैठकाना
उप थत राहणे
[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमुना (ब)
कामाची कालमय दा
येक कामाची कालमय दा--------

अनु. .
1

काम/काय

िदवस / तास पू ण
कर यासाठी
वरील नमुना (अ) 30
िदवसाचा
माणे
कालावधीत
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जबाबदार
अिधकारी
उपआयु त
(िनयोजन)

काम पू ण हो यासाठी

त ार िनवारण
अिधकारी
ि◌वभागीय
आयु त

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (अ)
----------------कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम
अनु.

.

सूचना प कानुसार
िदलेले िवषय
-

-

िवषय

मांक व वष

-

अिभ ाय (अस यास)
-

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (ब)
----------------कामाशी संबंिधत शासन िनणय
अनु.

.

शासन िनणयानुसार
िदलेले िवषय
-

-

शासन िनणय
व तारीख
-

मांक

अिभ ाय (अस यास)
-

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमुना (क)
----------------कामाशी संबंिधत पिरप के
अनु. क

शासन प कानुसार
िदलेले िवषय
-

-

पिरप क
तारीख
-

मांक व

अिभ ाय (अस यास)
-

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमुना (ड)
-------------------- कामाशी संबंिधत काय लयीन आदे श / धोरणा मक पिरप के
अनु.
-

.
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िवषय
-

मांक व तारीख
-

अिभ ाय (अस यास)
-

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमुना (इ)
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयाम ये उपल ध द तऐवजांची
यादी
द तऐवजाचा िवषय
अनु. .
द तऐवजाचा
िवषय
संबंिधत
य तीचे
कार
य ती/पदनाम
िठकाण/उपरो त
काय लयात
उपल ध
नस यास
या कायालयाचा संबध सवसामा य जनतेशी येत नाही यामुळे सवसामा य िनिगडत िवषय या
शाखेकडू न हाताळले जात नस याने अशा कारचे द तऐवज या शाखेत उपल ध नाहीत. तथापी,
या काय लया या कामकाजाशी िनगडीत थीयी आदे श जतन केले आहे त.
[कलम 4 (1) (अ) (vI) ]
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयाम ये द तऐवजांची वगवारी
अनु.

.

िवषय

द तऐवजाचा
मुख
बाब चा सु रि त
कार/
न ती/ तपशीलवार
ठे व याचा
म टर/
कालावधी
न दपु तक,
हाउचर इ,
या काय लयामाफत चालणा-या कामाचे व प िवचारात घे ता असा द तऐवज या कायालयात
नाही.
[कलम 4 (1) (ब) (vii) ]
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लया या पिरणामकारक
कामासाठी जनसामा याशी स ला मसलत कर याची यव था
अनु. .
स लासमलतीचा काय णालीचे
कोण या
पुनरावृ तीकाल
िवषय
िव तृ त वणन
अिधिनयमा/िनयमा
/पिरप ाका दारे
या शाखेस लागू नाही
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[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (अ)
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लया या समीतीची यादी काशीत
करणे
अ. . सिमतीचे नाव

1.

2.

सिमतीचे
सद य

कोकणातील
पयटन िवकास

1) िवभागीय
आयु तसद य
2) उपायु त
(िनयोजन)सद य सिचव
खासदार थािनक 1) िवभागीय
िवकास
आयु तकाय मा या
अय
िवभाग तरावरील 2)उपायु त
संिनयं ण सिमती (िनयोजन)सद य सिचव
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सिमतीचे उ ी ट

िकती वेळा सभा
घे यात येते जनसामा यासाठी
खुली आहे कवा
नाही
कोकणातील
आदे शानु
नाही
सव िज हयात सार
पयटन
थळां या
िवकास कामास
चालना दणे.
खा. था.िव.
आदे शानु
नाही.
काय माचे
सार
िवभाग तरावर
भावी
अंमलबलावणी
व संिनयं ण

सभे चा
कायवृ ांत
(उपल ध)
-

-

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (ब)
िवभागीय आयु त, को◌ेकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लया या
यादी काशीत करणे
अ. .
अिधसभे चे सभे चे
सभे चे
िकती
सभा
नाव
सद य
उ ीट
वेळा
जनसामा यासाठी
घे यात
खुली आहे कवा
येते
नाही
-

अिधसभांची
सभे चा
कायवृ ांत
(उपल ध)
-

या शाखेशी संिबधत कोणतीही सिमती नस याने लागू नाही.
कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (क)
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लया या पिरषदांची यादी
काशीत करणे
अ. .
पिरषदाचे
पिरषदे चे
पिरषदे चे
िकती
सभा
सभे चा
नाव
सद य
उ ीट
वेळा
जनसामा यासाठी कायवृ ांत
घे यात
खुली आहे कवा (उपल ध)
येते
नाही
या शाखेशी संिबधत कोणतीही सिमती नस याने लागू नाही.
[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमुना (ड)
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लया या कोण याही
सं थे ची यादी काशीत करणे
अ. .
सं थे चे
सं थे चे
सं थे चे
िकती वेळा सभा
सभे चा
नाव
सद य
उ ीट
घे यात
जनसामा यासाठी कायवृ ांत
येते
खुली आहे कवा (उपल ध)
नाही
या शाखेशी संिबधत कोणतीही सिमती नस याने लागू नाही.
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[कलम 4 (1) (ब) (ix) ]

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखेतील अिधकारी व कमचारी यांची नावे,
प े व यांचे मािसक वेतन
अिधकारी /
अ. पदनाम
वग
जु
दू र वनी
एकूण वेतन
.
कमचा-याचे नाव
िदनांक
मांक
फॅ स/ईमेल
1.
05.07
95972/उपआयु त
ी. बी. ए .
अ
(िनयोजन)
.2016
सबनीस
2.

संशोधन अिधकारी

ीमती ध.ग.
मुदलीयार

ब
(राजप ीत)

18.11.
2016

57143/-

3.

उ च ेणी लघू
लेखक

ी ही.आर.
राजू रकर

ब
(अराजप ीत)

01.06.
2013

80126/-

4.

संशोधन सहा यक
(िनयोजन)

ीमती एस.डी.
लोखंडे

ब
(अराजप ीत)

03.07.
2014

58759/-

5.

संशोधन सहा यक
(मु यमापन)

ब
(अराजप ीत)

04.07
.2016

6.

सां यकी सहा यक
(िनयोजन)

ी. आर. बी.
यादव

क

24.05
.2017

53886/02227571012
kokan.plan
ning@gma 36646/il.com

7.

सां यकी सहा यक
(मु यमापन)

ीमती
ए.पी.धामापुरकर

क

01.07.
2016

36646/-

8.

िलपीक टं कलेखक

ी.आर.पी.म के

क

21.07.
2013

23543/-

9.

वाहन चालक

ी. ए.एल. घोरपडे

क

11.08.
2016

31328/-

10.

िशपाई

ड

08.01.
2017

27678/-

11.

िशपाई

ड

10.09.
2014

27584/-

ी.ए .जी.दे शमुख

ी एस. आर.
मुलाणी
ी.आर.एच. सह

माहे जुलै 2017 या वेतन दे यकानुसार
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[कलम 4 (1) (ब) (x) ]

िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लया या अिधकारी व
कमचा-यां या वेतनाची िव तृ त मािहती कािशत करणे
अ. .
वग
वेतन पपेषा
इतर अनु ेय भ े
िनयमीत (महागाई
िवशेष (जसे
संगानुसार
भ ा, घरभाडे भ ा,
(जसे वास
क प भ ा,
शहर भ ा) ( पये) भ ा) ( पये)
िश ण
भ ा)( पये)
1
15600-39100
46992/-अ
िनयमानुसार
ेड पे-6600
,10680/-,300
2

ब

9300-34800
ेड पे-4400
9300-34800
ेड पे-4600
9300-34800
ेड पे-4300

25753/,5853/-,300
39613/-,9003/,300/29251/-,6648/300/-

िनयमानुसार

--

3

ब

िनयमानुसार

--

4

ब

िनयमानुसार

--

5

ब

9300-34800
ेड पे-4300

26796/-,6090/300/-

िनयमानुसार

--

6

क

--

क

िनयमानुसार

--

8

क

5200-20200
ेड पे-1900

18110/-,4116/300/18110/4116/300/11867/0/200/-

िनयमानुसार

7

5200-20200
ेड पे-2800
5200-20200
ेड पे-2800

िनयमानुसार

--

9

क

5200-20200
ेड पे-2100

17398/0/300/-

िनयमानुसार

50/-

10

ड

5200-20200
ेड पे-1900

15378/-,
0/-,
200

िनयमानुसार

50/-

11

ड

5200-20200
ेड पे-1600

13570/3084/300/-

िनयमानुसार

50/-

माहे जुलै 2017 या वेतन दे यकानुसार
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[कलम 4 (1) (ब) (xi) ]
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयाचे मंज ू र अंदाजप क
व खच चा तपिशल याची िव तृ त मािहती कािशत करणे
 अंदाजप का या तीचे काशन
 अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन
अ. .
अंदाजप कीय अनुदान
िनयोजीत
अिधक
अिभ ाय
िशष चे वणन
वापर ( े व अनुदान
कामाचा
अपे ीत
तपिशल)
अस यास
पयात
अंदाजप काचे काशन अथवा अनुदानाचे िवतरण या शाखेकडू न केले जात नस याने सदरची
बाब लागू नाही.
[कलम 4 (1) (ब) (xii) ] नमुना (अ)
वाटपा

















िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाख काय लयातील अनुदान
या काय माची कायप दती ............. या वष साठी कािशत करणे
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 ये िमळणा-या लाभाची िव तृ त 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
--सदरची बाब या शाखेस लागू नाही.—
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कलम 4 (1) (ब) (xii) ] नमुना (ब)
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयातील अनुदान
लाभाथ ची िव तृ त मािहती कािशत करणे
योजना / काय माचं नांव :
अनु. .
लाभाथ चे नांव व अनुदान/लाभ
िनवडपा तेचे
अिभ ाय
प ा
याची
िनकष
र कम/ व प
--सदरची बाब या शाखेस लागू नाही.-कलम 4 (1) (ब) (xiii) ]
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयातील िमळणा-या
/सवलतीचा परवाना याची चालू वष ची तपशीलवार मािहती.
परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार
अनु. . परवानाधारकाचे परवा याचा परवाना िदनांका िदनांका साधारण परवा याची
नांव
कार
मांक पासून
पयत
अटी
िव तृ त
मािहती
--सदरची बाब या शाखेस लागू नाही.—
[कलम 4 (1) (ब) (xiv) ]
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयातील मािहतीचे
इले ॉनीक व पात साठिवलेली मािहती कािशत करणे. चालू वष करीता.
अनु. .
द तऐवजाचा िवषय
कोण या
मािहती
जबाबदार
कार
इले ॉिनक
िमळिव याची
य ती
नमु यात
प दत






टे प
िफ म
िसडी
लॉपी
इतर कोण याही व पात
या शाखेमाफत कोणतेही काशन कािशत केले जात नस याने लागू नाही.
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[कलम 4 (1) (ब) (xv) ]
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयात उपल ध सु िवधांचा त ता
कािशत करणे.
उपल ध सु िवधा







अ.

भे ट या या वेळेसंदभ त मािहती वेबसाईट िवषयी मािहती
कॉलसटर िवषयी मािहती
अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सु िवधांची मािहती कामा या तपासणीसाठी उपल ध सु िवधांची मािहती नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती सूचना फलकाची मािहती सु िवधांचा
कार

वेळ

कायप दती

िठकाण

काय लयीन वेळेत
सामा य शाखेकडे दे यात येते
-अशी बाब नाही
---जबाबदार
य ती/
कमचारी

त ार
िनवारण

अशी बाब नाही
ंथालय िवषयी मािहती - िनयोजनासंबधी शासनाने कािशत केलेली पु तके जी ा त
झालेली आहे त ती या शाखेत ठे वली आहे त. सदरची पु तके सामा य नागिरकास हवी
अस यास काय लयीन वेळेत पाह यासाठी काय लयातच उपल ध केली जातील.
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[कलम 4 (1) (ब) (xvi) ]
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयातील शासकीय मािहती
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी / अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकी या
काय े ातील) याची िव तृ त मािहती काशीत करणे.
अ. शासकीय मािहती अिधकारी
अ. . शासकीय मािहती काय े
प ा / फोन
ई- मेल
अिपलीय ािधकारी
अिधका-याचे
नाव व पदनाम
1
ीमती ध. ग.
कोकण
िवभागीय
kokan.plan उपआयु त
मुदलीयार,
िवभाग
आयु त
ning@gma (िनयोजन)
संशोधन
काय लय,
il.com
अिधकारी
िनयोजन शाखा,
कोकण भवन,
नवी मुंबइ
दू. .
27571012
ब.
सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी
अ. . सहा यक
काय े
प ा / फोन
ई- मेल
शासकीय मािहती
अिधका-याचे
नाव व पदनाम
1
ीमती
कोकण
िवभागीय आयु त
kokan.planning@gmail.com
अ. .धामापुरकर, िवभाग
काय लय, िनयोजन
सां यकी
शाखा, कोकण भवन,
सहा यक
नवी मुंबइ दू. .
27571012
क.
अिपलीय अिधकारी
अ. अिपलीय अिधका- काय े
प ा / फोन
ई- मेल
यां या अिधन त
. याचे नांव व पदनाम
शासकीय मािहती
अिधकारी
1
ी.बा.ना.सबनीस ,
कोकण
िवभागीय
संशोधन अिधकारी
kokan.plannin
उपआयु त
िवभाग
आयु त
g@gmail.com
(िनयोजन)
काय लय,
िनयोजन शाखा,
कोकण भवन,
नवी मुंबइ
दू. .
27571012
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[कलम 4 (1) (ब) (xvii) ]
िवभागीय आयु त, कोकण िवभाग येथील िनयोजन शाखा काय लयातील काशीत मािहती
--िनरं क -[ कलम 4 (1) (क) ]
सवसामा य लोकांशी संबंधीत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशनाकिरता तयार करणे व
िवतरीत करणे.
--या काय लयाचा संबध सवसामा य जनतेशी येत नस याने लागू नाही.-[ कलम 4 (1) (ड) ]
--या काय लयाचा संबध सवसामा य जनतेशी येत नस याने लागू नाही.-थायी आदे श संिचकाची यादी ( िनयोजन शाखा)
अ. . थायी आदे श संिचकेचे नाव
1)
शासकीय कमचा-यांना वेतन व भ ते याबाबत आदे श संिचका
2)
महागाई भ ता बाबत संिचका
3)
शासकीय कमचा-यांना तदथ बोनस िसचका
4)
शासकीय वाहन चालक अितकालीक भ ता व इतर
5)
वैदयकीय दे यकाबाबत संिचका
6)
िवकलांग यवसायकर माफ व धुलाई भ ताबाबत संिचका
7)
लेखन सामु ी बाबत आदे श संिचका
8)
िज हा वािषक योजना (सवसाधारण/िआदवासी/उपयोजना/ अनुसूिचत
जाती उपयोजना योजना
9)
10)
11)
12)
13)

आमदार थािनक िवकास काय म
खासदार थािनक िवकास काय म
कोकण िवकास ादे िशक पयटन िवकास
उ वरत महारा ् वैधािनक िवकास मंडळ
िविवध योजनांचे मु यमापन काय म
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मांक-िनयोजन/का-4/शामाअअ/2017/17-18/
िवभागीय आयु त कोकण िवभाग यांचे काय लय
कोकण भवन, निव मुंबई 400 614
िदनांक- 31/10/ 2017
अनौपचारीक संदभ ने सामा य शाखे कडे
िवषय - मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 िनयम 4 (1) (ब) नुसार 1 ते17
बाब ची मािहती एकि त क न वेबसाईटवर िस द कर याबाबत
(जुलै 2017)

संदभ - आपलेकडील प
.साशा/काय 9/ममाअ/1-17बाब ची मा./2017
िद. 17/10/2017
उपरो त संदभ वये मागिव यात आलेली मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005
िनयम 4 (1) (ब) नुसार 1 ते 17 बाब ची जुलै-2017 ची या शाखेची मािहती िविहत नमु यात
सॉ ट व हाड कॉपी दारे या सोबत सादर कर यात येत आहे .

उपआयु त (िनयोजन)
कोकण िवभाग
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