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कलम 4 (1) (b) (i) 

 

      ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेतील काये व कततव्य यांचा तपशील 

कायालयाचे नांि    :  विभागीय आयकु्त कोकण विभाग,  

पत्ता   :  रूम नं.105, कोकण भिन, निी मुंबई 400 614 

कायालय प्रमखु  :  विभागीय आयकु्त कोकण विभाग 

िासकीय विभागाचे नांि     :   अन्न  नागरी परुिठा विभाग  
 
कोणत्या मंिालयातील  :            अन्न  नागरी  परुिठा ि ग्राहक संरक्षण विभाग  
खात्याच्या अविनस्त 

काययक्षि -कोकण विभाग   भौगोलीक : --  कायानरुूप : -- 
विविष्ट काये       :  साियजवनक वितरण व्यिस्थे अंतगयत िासकीय अन्निान्य ि  

इतर वजिनािश्यक िस्तुचा परुिठा करणे यािर सवनयंिण ठेिणे. 
 

विभागाचे ध्येय/िोरण  :  ग्रामीण भागातील वििापविकािारकांना रास्तदराने अन्निान्य ि  
वजिनािश्यक िस्त ुरास्तभाि दकुानामाफय त उपलब्ि करुन देणे. 

िोरण   :  िरील प्रमाणे  

सिय संबंिीत कमयचारी :  बाब क्र. 9  प्रमाणे  { कलम 4 (1) (ब) (ix) } 
 
कायय   :  ग्रामीण भागातील वििापविकािारकांना रास्तदराने अन्निान्य ि  

जीिनािश्यक िस्तुंचा परुिठा करणेच्या कामािर सननिण ठेिणे. 
 
कामाचे विस्ततृ स्िरूप       : 1)  जीिनािश्यक िस्त ुकायदा 1955 मिील कलम 3 अन्िये  िासनाकडून  

     पावरत झालेल्या आदेिाची अंमलबजािणी ि  सवनयंिण. 
 

    2)  पीडीएस कंट्रोल ऑडयर 2001 ,इ.सी.ॲक्ट,गोदाम व्य्िस्थापक संवहता,  
                 अन्नलेखा संवहता ि िासकीय आदेिानसुार अंमलबजािणी सवनयंिण ठेिणे. 
 

3)  िासनाने ठरिून वदलेले िासकीय गोदामे, रास्तभाि िान्य दकुान, साखर,   
      रॉकेल,ि अन्निान्य परिान्याच्या तपासण्या करुन विभागातील अविकारी   
      यांच्या तपासण्यांिर सवनयंिण. 
 

                                    4)   जीिनािश्यक िस्त ुकायदा विविि कलमानसुार वजल्हा परुिठा अविकारी/  
                                           अपर वजल्हाविकारी यांनी  वदलेले आदेिा विरुध्द विभागीय कायालयाकडे  
                                           आलेल्या अपील अजामध्ये वनणयय देणे. 
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5)   िासकीय अन्निान्य वितरणामध्ये आढळून आलेल्या गैरव्यिहारामध्ये  
       संबंिीत अविकारी/कमयचारी यांचेविरुध्द विस्त ि अपील वनयम 1979  
       मिील नागरी सेिा ितयणकू  1979 अन्िये विस्तभंगाची काययिाही करणे. 
 
6)    एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, िापोआ, संपणूय ग्रामीण रोजगार योजना,  
       कें द्रीय अन्नपणूा योजना, इ.योजनेंतगयत अन्निान्य वनयतन, उचल ि  
       िाटपाबाबत अंमलबजािणी कामी वजल्हाविकारी कायालयािर सवनयंिण. 
 
7)    साियजवनक वितरण व्यिस्थेअंतगयत वित्तीय अविकार वनयम पसु्स्तका  
        1978 नसुार विभागीय आयकु्तांना प्रदान केलेले अविकारानसुार     
       आिश्यक त्या प्रकरणी कारिाई करणे. 
 

मालमते्तचा तपिील   :   --  

इमारती ि जागेचा तपिील   :     -- 

उपलब्ि सेिा   :   -- 

संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये काययके्षिाचे प्रत्येक स्तरािरचे तपिील :  -- 
 
कायालयीन दरूध्िनी क्रमांक ि िेळा  :  022/27572399 
                                    िेळ : सकाळी  10-00 ते 5-45 

साप्ताहीक सटु्टी ि विविष्ट सेिेसाठी ठरविलेल्या िेळा :  सिय िवनिार ि रवििार. 
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कलम [4(1)(b)(ii)] नमनुा – (अ) 

कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेतील अविकारी  व कमतचारी यांच्या अविकारांचा तपशील 
                                                     

अन.ु 
क्र. 

पदनाम अविकार-आर्थथक कोणत्या कायद्या/वनयम/शासन वनणतय/पवरपत्रका 
नसुार 

अवभप्राय 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

विभागीय 
आयकु्त 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
उपआयकु्त 
(परुिठा) 
 
 
 
 
 
 
 

1) साियजवनक वितरण 
व्यिस्थेची कामे 
सरुळीत पार 
पाडण्यासाठी वित्तीय 
अविकार  

 
2) िैद्यकीय खचय  
 
 
 
 
3) आहरण ि संवितरण     
     अविकारी 
 
 
 
4) कायालयीन खचय 
 
 
 
 
 
5) िाहन दरुुस्ती 

िासन वनणयय क्र.रिका-1098/567/ प्रक्र 2338/नाप ु
12 वदनांक 30.11.1998  ि  14 सप्टेंबर 1999 
वित्तीय अविकार वनयम पसु्स्तका 1978 भाग दोन 
मिील वित्तीय अविकार. 
 
 
िासन साियजवनक आरोग्य विभाग क्र. एमएजी/1099   
प्र.क्र.40/आरोग्य/3, वदनांक 29.7.1999 ि त्या 
अनषंुगाने िासनाचे वनणयय. 
 
 
संचालक लेखा ि कोषागारे यांचेकडील पि क्र. तांविक/ 
संगणक/1224/आ.स.अविकारी/कक्ष 5/88, वदनांक 
21.1.95 अन्िये आहरण ि संवितरण अविकारी 
संकेतांक 0928 असा देण्यात आलेला आहे. 
 
कायालयीन आदेि काया 3/वपयआुर 2/वित्तीय 
अविकार, वद.2/11/94 अन्िये वनयंिक अविकारी ि 
प्रवतस्िाक्षरी अविकारी यांना आकस्स्मक खचाचे देयक 
ि संवक्षप्त देयकांिर स्िाक्षरी करण्याचे अविकार प्रदान 
केलेले आहेत. 
 
वित्तीय अविकार वनयम पसु्स्तका 1978 भाग दोन, खंड 
69 ि विभागीय आयकु्तांकडील आदेि क्र सािा/का-1 
रकाप/प्र.क्र 62/2001 वद.23.10.01 अन्िये  
उपआयकु्त यांना अविकार प्रदान केलेले आहेत. 
 

 
 
 
 
 
 
 

खंड 1 
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कलम 4(1)(b)(i)] नमनुा-ब 

कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेतील अविकारी  व कमतचारी यांच्या अविकारांचा तपशील 
 

अ.क्र. पदनाम अविकार-प्रशासकीय कोणत्या कायद्या/ वनयम/शासनवनणतय/ 
पवरपत्रका नसुार 

अवभप्राय 

1. 

 

 

 

2. 

 

विभागीय 
आयकु्त ि  
उप आयकु्त  
 
 
 
उप आयकु्त  

1) जीिनािश्यक िस्त ुकायदा  
    1955 ची अंमलबजािणी  
 
 
 
 
2) जीिनािश्यक िस्त ुकायदा  
    विविि कलमानसुार     
    वजल्हाविकारी यांनी वदलेले  
    आदेिा विरुध्द विभागीय  
    कायालयाकडे आलेल्या   
    अपीलामध्ये  वनणयय देणे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) िासकीय अन्निान्य 
वितरणामध्ये आढळून 
आलेल्या गैरव्यिहारामध्ये 
संबंिीत अविकारी/कमयचारी 
यांचेविरुध्द विस्तभंगाची 
काययिाही  करणे, िगय  3 च्या  
कमयचा-यांच्या केसमध्ये सौम्य 
ि जबर विके्षचे आदेि पारीत 
करणे, िगय 1 ि 2 च्या बाबतीत 
सौम्य विके्षचे आदेि पारीत 
करणे. 
 
 

1) जीिनािश्यक िस्त ुकायदा 1955 
मिील कलम 3 अन्िये िासनाकडून 
पावरत झालेल्या आदेिाची 
अंमलबजािणी ि सवनयंिण. 
 
 

1) जीिनािश्यक िस्त ुकायदा 1955 
2) महाराष्ट्र केरोसीन व्यापार परिाना  
    (सिुावरत) आदेि 1996 
3) महाराष्ट्र िेडयलु्ड ऑईल ॲन्ड सीडस्  
    ॲन्ड ऑईल्स (वडलसय/वमलसय) परिाना  
    सिुारणा आदेि 1996 
4) महाराष्ट्र पल्सेस (वडलसय/वमलसय)  
     परिाना सिुारणा आदेि 1996 
5)  महाराष्ट्र अनसुवूचत िस्त ुवकरकोळ  
      व्यापार परिाना (सिुारणा) आदेि  
      1996 
6) महाराष्ट्र अनसुवूचत िस्त ुवितरणाचे  
     विवनयमन ( सिुारणा) आदेि 1996 
7)  महाराष्ट्र लेव्हीिगुर विवनयमन  
      (वितरण) सिुारणा आदेि 1996 
 िासन पवरपिकांतील क्र.सीडीअे-1088/  
 सीआर 95/ई 4, वदनांक 29/12/1998 
 
 
महाराष्ट्र नागरी सेिा (ितयणकू) वनयम 
1979 मिील तरतुदी. 
महाराष्ट्र नागरी सेिा ( विस्त ि अपील) 
वनयम 6, 8, 10 
विभागीय वनयम पसु्स्तका 1991 (चौथी 
आितृ्ती) मिील मागयदियक पवरच्छेद. 
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4) िरील प्रकरणातील िगय 1 
ि 2 चे अविकारी (निीन 
िेतनश्रेणी (8000-13500) 
यांच्याविरुध्द विभागीय 
चौकिीची काययिाही पणूय करुन 
जबर विक्षा देणेसाठी 
िासनाकडे प्रस्ताि सादर 
करणे. 
 
 
5) गैरव्यिहाराच्या प्रकरणात 
दोन नकिा अविक िगय 1,2,3 
चे कमयचारी गुंतलेले असतील 
तर सिेाच्च प्राविकारी म्हणनू 
िासनाकडे सामाईक विभागीय 
चौकिीचा प्रस्ताि सादर 
करणेत  येईल. 
 
 
6) सेिावनितृ्त िासकीय 
अविकारी यांच्याविरुध्द 
विभागीय चौकिी सरुु 
असल्यास त्यांच्या िेतनातनू 
कपात करण्याची विक्षा 
िासनास असल्याने विके्षच्या 
विफारिीसह िासनाकडे 
प्रस्ताि सादर करणे. 
 
7) विभागीय चौकिी/न्यावयक 
कारिाई मध्ये अविकारी/ 
कमयचारी वनलंबीत असेल तर 
विभागीय चौकिीचा अंवतम 
वनणयय झाल्यािर वनलंबन 
कालाििी वनयवमत करणे 
बाबतचा वनणयय घेणे. 
 

 
 
महाराष्ट्र नागरी सेिा ( विस्त ि अपील) 
वनयम 1979 चा वनयम 6 (2,3)  
 
महसलू ि िन विभाग पवरपिक क्र. 
सीडीअ-े1088/सीआर 95/इ 4 वदनांक 
29.12.1988 
 
 
 
 
महाराष्ट्र नागरी सेिा ( विस्त ि अपील) 
वनयम 1979 चा वनयम 12 िासन 
सामान्य प्रिासन विभाग पवरपिक 
क्र.सीडीआर-1089/प्रक्र 13-90-91 
वदनांक 8/2/1993 
 
 
 
 
 
महाराष्ट्र नागरी सेिा (वनितृ्ती िेतन) वनयम 
1982 मिील वनयम 27 नसुार. 
 
 
 
 
 
 
 
महाराष्ट्र नागरी सेिा (पदग्रहण अििी, 
स्स्ियेत्तर सेिा, आवण वनलंबन बडतफी  ि 
सेिेतनू काढून टाकणे यांच्या कालाििी 
तील प्रदाने) वनयम 1981 मिील वनयम 
70,71,72 मिील तरतदूी. 
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            कलम 4(1)(b)(i)] नमनुा क 

कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेतील अविकारी  व कमतचारी यांच्या अविकारांचा तपशील 
 

अ.क्र. पदनाम अविकार-
फौजदारी 

कोणत्या कायद्या/ वनयम/शासनवनणतय/ 
पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

 

3 

 

अिी बाब नाही. 

 

     - 

            

                   कलम 4(1)(b)(i)] नमनुा ड 

कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेतील अविकारी  व कमतचारी यांच्या अविकारांचा तपशील 
 

अ. 
क्र. 

पदनाम अविकार-अितन्यायीक कोणत्या कायद्या/ वनयम/ 
शासनवनणतय/  पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

4 विभागीय 
आयकु्त 
 
 
 
विभागीय 
आयकु्त 

1) न्यायालयीन प्रकरणांबाबत 
अपील कराियाचे असल्यास 
प्रथम िासनाची मान्यता घेऊन 
त्या अनषंुगाने कारिाई करणे. 
 
2) भ्रष्टाचार प्रवतबंिक 
अविवनयम 1988 अंतगयत 
अवभयोग दाखल करण्यास 
मंजरूी देणे (गट ब कमयचारी)  
 
3) न्यायालयीन प्रकरणामध्ये 
पवरच्छेद वनहाय अवभप्राय देणे 
ि आिश्यक ती पढुील 
कारिाई करणे. 
 

िासन अन्न नागरी परुिठा विभाग 
पवरपिक क्र.आस्थाप्र-2500/3208/ 
प्र.क्र.4055/नाप ु15 वदनांक 3 फेब्रिुारी 
2001 
 
िासन वनणयय क्र.सीडीआर-1099/प्रक्र 
62/99/11अ, वदनांक 3 एवप्रल 2000 
 
 
 
िासनाकडून िेळोिेळी प्रत्येक केसमध्ये 
वदलेल्या वनदेिानसुार  

 

 

 

 

     - 
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कलम 4 (1) (b) (II)   नमनुा ( ब ) 

 

कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेतील अविकारी  यांच्या आर्थथक  कततव्याचा तपशील. 

 

अ. 
क्र 

पदनांम आथीक 
कततव्ये 

कोणत्या कायद्या/वनयम/शासन 
/वनणतय/पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 विभागीय आयकु्त  - - 
 

- 

2 उपआयकु्त (परुिठा) प्रिासकीय 
वनयंिण 
अविकारी 

वित्तीय अविकार वनयम पसु्स्तका 1978 भाग एक ते 
पाच 

 
        - 

3 उपआयकु्त (परुिठा) आहरण ि 
संवितरण 
अविकारी 

मुंबई वित्तीय वनयम 1959 अतंगयत विभाग प्रमखुांना 
असलेले अविकार या कायालयाचे आदेि क्र.सािा/ 
काया-2/टीआरई/वित्तीय अविकार वदनांक 6 वडसेंबर 
2001 अन्िये उपआयकु्त (परुिठा) यांस प्रदान केले 
आहेत.  
 
 अन.ु         वनयम 
 7              51 
16            142 अ 
18            142 क 
19             142 जे 
             उपविभाग 2 
7                7                     31               79 
9               22                    39               91 
10              31 (अ) एक       41              104 
14 अ         62                   42              104 
15              62                   43              140 
20              73                  43 अ           140  
20 अ          73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        - 
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कलम 4 (1) (b) (II)  नमनुा ब 

कोकण भवन येथील परुवठा शाखेतील अविकारी व कमतचारी  यांच्या कततव्याचा तपशील 
 

अ. 
क्र 

पदनांम कततव्ये कोणत्या कायद्या / वनयम /शासन / 
वनणतय / पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 सहा. 
विभागीय 
परुिठा 
अविकारी 

कायालयातील कमयचा-यांिर 
पययिेक्षण ि त्यांनी सादर केलेल्या 
पिव्यिहाराच्या संवचका तपासणे. 
कोकण विभागातील वजल्हयांची 
एकवित तयार केलेली मावहती 
तपासणे ि मा. उपआयकु्त 
(परुिठा) यांचेकडे सादर करणे 

 
 
 

- 

- 

2 विभागीय 
खरेदी 
अविकारी  

कायालयातील कमयचा-यांिर 
पययिेक्षण ि त्यांनी सादर केलेल्या 
पिव्यिहाराच्या संवचका तपासणे. 
कोकण विभागातील वजल्हयांची 
एकवित तयार केलेली मावहती 
तपासणे ि मा. उपआयकु्त 
(परुिठा) यांचेकडे सादर करणे. 

- 
 - 

3 तांविक 
अविकारी  

विभागीय गोदाम वनरीक्षक यांनी 
केलेल्या तपासण्या तसेच त्यांचेिर 
पययिेक्षण ि त्यांनी सादर केलेल्या 
पिव्यिहाराच्या संवचका तपासणे 

िासन वनणयय क्र/इएसटी/1070/ एम  
वदनांक  24/07/1997 

- 

4 विभागीय 
गादाम 
वनरीक्षक 
(कात-7) 

गोदाम तपासण्या, िरुीकरण, 
वकटकनािके खरेदी, सहा. 
संचालक (नाप)ु यांचेकडील 
गोदाम तपासणी/वज.ले.प. पवरक्षक 
ऑडीट, िैमावसक संग्रहपडताळणी  

िासन वनणयय क्र/एनजीडी/1157/ 
162530/डब्ल ुवदनांक 18/10/1957 ि  
क्र/इएसटी/1070/(अे) एम  /4/1997  - 

5 वलपीक 
(कात-1) 

साखर ि केरोसीन वनयतन उचल, 
िाटप, नाप्ता, सॉल्िटं, दक्षता 
पथक, लेव्ही िसलुी, मीठ, 
आिारभतू िान खरेदी, 
जीिनािश्यक िस्त ूअविवनयम 
1955 अंमलबजािणी 
 
 
 
 
 

1) जीिनािश्यक िस्तुं कायदा 1955     
    मिील कलम 3 अन्िये िासनाकडून  
    पावरत झालेल्या आदेिाची    
    अंमलबजािणी ि सवनयंिण. 
2) जीिनािश्यक िस्त ुकायदा 1955 
3) महाराष्ट्र केरोसीन व्यापार परिाना    
    (सिुावरत) आदेि 1996 
4) महाराष्ट्र अनसुवूचत िस्त ुवितरणाचे    
     विवनयमन ( सिुारणा) आदेि 1996 
5) महाराष्ट्र लेव्ही िगुर विवनयमन  
    (वितरण) सिुारणा आदेि 1996) 

- 
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6   वलपीक 

 (कात-2 ) 
िेतन, प्रिास भत्ता, इतर सिय 
प्रकारची देयके, िासकीय िाहन, 
कॅि बकु, अंदाजपिके, खचाचे 
वनयतकावलक ि टंकलेखनाचे 
काम . 

महाराष्ट्र आकस्स्मक खचय 1965, 
महाराष्ट्र कोषागार वनयम 1968, 
महाराष्ट्र नागरी सेिा (िेतन) 1981, 
वित्तीय अविकार वनयम 1978 

- 

7 अव्िल 
कारकुन 
(कात-3) 

साियजवनक वितरण व्यिस्था 
(एपीएल,बीपीएल, अंत्योदय, 
अन्नपणूा) वनयतन उचल, िाटप,  
कल्याणकारी संस्था ि िसतीगहेृ, 
पावक्षक अहिाल, अन्नपणूा 
योजना, उपयोवगता प्रमाणपि,  
 
 

 
 

दावरद्रय रेषेखालील अन्न प्रवक्रया  
उद्योगाना स्िस्त दराने गहू 
उपलब्ि करणेबाबत. 
 
 

खलु्या बाजारातील गहू ि तांदळू 
वनयतन उचल, उपयोवगता 
प्रमाणपि , 
 
 
 
 
निसंजीिनी योजना 
 
 
 

पीडीएस कंट्रोल ऑडयर ि 
रा.भा.िा. दकुानािी संबंिीत 
विषय  
 
 

िालेय पोषण आहार, अंगणिाडी, 
िाटप 
 

िासन पवरपिक  क्र/आदाप/ु 1205/ 
2041/प्र.क्र.2571/ना.प.ु 22 वदनांक 
23/8/2005 अन्ियें अेपीएल/बीपीएल 
अन्निान्य. 
 

िासन पि क्र/साविव्य/ 1001/प्र.क्र. 
466/ब/नाप-ु28 वदनांक 13/2/2001 
अन्िये अंत्योदय. 
 
 

 

िासन वनणयय क्र/ क्र/साविव्य/1099/ 
प्र.क्र.86/नाप-ु28 वदनांक 26/4/1999 
ि त्यानंतर िेळािेळी झालेल्या िासन 
वनणयय. 
 

िासन वनणयय क्र/साविव्य/1096/1753/   
सी.आर-7691/नाप-ु28 वदनांक 
17/02/1997 ि त्यानंतर सिुावरत      
झालेले िासन वनणयय ि िासन वनणयय  
क्र/swp/1097/ प्र.क्र.578/का-5 
वदनांक 8/11/1997  
 
िासन वनणयय क्र/साविव्य/ 1095/ 943/ 
प्र.क्र.7327/नाप.ु28 वदनांक  
23/5/1995 
 

िासन वनणयय क्रमांक /क्र/साविव्य/ 
1009/ 2356/ प्र.क्र.56/09/नाप.ु28 
 वदनांक 11/09/2009 
 

िासन पवरपिक क्रमांक/िापोआ/ 
1808/1029/प्र.क्र.66/नाप.ु17 वदनांक  
2/9/2008 ि त्यानंतर िेळोिेळी  
झालेले िासन वनणयय. 

- 

8 वलपीक  
(कात-4) 

 
 

द्वारपोच योजना 
 
 
 

 
 

दक्षता सवमत्या 

 

िासन वनणयय क्र/साविव्य/ 1091/ 
1951/6141/नाप.ु28 वदनांक 
5/10/1991 
 
 

क्र/एफडीएस/7180/1692/1813/22 
वदनांक 25/8/2010 ि िासन वनणयय 
क्रमांक/दक्षस/1091/प्र.6112/ना.प.ु28 
वदनांक 1/10/1991 

- 
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9 अव्िल 

कारकुन 
(कात-5) 

हमाली ि िाहतकू ठेके,  
विस्तभंग ि विभागीय चौकिीचे 
काम, वज.प.ुअ ि उपआयकु्त 
यांची दैनंवदनी घटीची/तटुीची 
अपीले, रचना ि काययपध्दती, 
डाळ, रिा, मैदा, पामतेल, आटा 
वनयतन, उचल सं.ग्रा.रो.योजना, 
विभागीय आस्थापना 
 
 
 
कें द्र िासनाचा मावहतीचा  
अविकार -2005 
   

िासन पवरपिक क्र/एनजीडी/ 3265/ 
7190/ड वदनांक  23/11/1967  ि 
त्यानंतर िेळोिेळी झालेले  सिुारीत 
िासन वनणयय.  
महाराष्ट्र नागरी सेिा (पदग्रहण अििी, 
स्स्ियेत्तर सेिा, आवण वनलंबन बडतफी  
ि सेिेतनू काढून टाकणे  यांच्या 
कालाििीतील प्रदाने) वनयम 1981 
मिील वनयम 70, 71, 72 मिील 
तरतदूी. 
 
मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 
वदनांक 15 जनु 2005 

 
 
 
 
 
 
          - 

10 अव्िल 
कारकून 
(कात- 6) 

सामान्य तपासणी, िकांची पतूयता 
ि िकांचे िाचन, घटीची प्रकरणे, 
प्रलंवबत दाि,े लेखा पवरच्छेद, ि 
सभा.   
 
 
 
 

बारदान विल्हेिाट, सतुळ खरेदी, 
गोदामदरुूस्ती,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रा.भा.िा.द.ु/केरोसीन अपील,  

 

 

 

 

 

 

 

िासन अन्न ि नागरी परुिठा 
यांचेकडील पवरपिक क्र.सीएमजी/ 
3270/जे वदनांक 3/12/70 अन्िये 
सामान्य तपासणी करणे. 
 
 
 
 
 

िासन पवरपिक  क्रमांक/टीएससी/ 
1069/32(10) सी स्पेिल वदनांक 
8/8/1969 
िासन  पवरपिक क्र/जीयएुन/1067/ 
20102/डी वदनांक 29/2/1968 अन्िये 
ि त्यानंतर िेळोिेळी झालेले िासन 
वनणयय. 
 
 

 
 

जीिनािश्यक िस्त ुअविवनयम 1955 चे 
कलम 3 अन्िये  महाराष्ट्र 1955 
अनसुवुचत िस्त ु वकरकोळ व्यापार 
परिाना आदेि 1979 मिील खंड 15 
नसुार केरोवसन अपील तसेच 
जीिनािश्यक िस्त ुअविवनयम 1955 चे 
कलम 3 अन्िये  महाराष्ट्र 1955 
अनसुवुचत  िस्त ु(वितरणाचे वनयम ) 
आदेि 1975 मिील खंड 24 नसुार 
रा.भा.िा.द.ु अवपल. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           - 
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11 वलपीक  

(कात-8) 
सामान्य तपासणी, िकांची पतुयता 
ि िकांचे िाचन. नोंदणी 
िाखेकडून आलेले टपाल प्राप्त 
करुन घेणे, काययवििरण गोषिारा, 
वििेष संदभय नोंदिहया, टपाल 
िाटप ि वनगयती. दरुध्िनी ि फॅक्स 
संदेि घेणे. 
इतर संकलनाचे तातडीचे ि 
महत्िाचे टंकलेखन करणे. 
उपआयकु्त यांची दैनंवदनी ि 
कामे. बैठकांची िेळापिक. 
 

िासन अन्न ि नागरी परुिठा 
यांचेकडील पवरपिक क्र.सीएमजी/ 
3270/जे वदनांक 3/12/70 अन्िये 
सामान्य तपासणी  करणे. 
 

महाराष्ट्र जवमन महसलू अविवनयम 
पसु्स्तका (खंड -3 ) 
 

प्रिासकीय दषृ्टीकोनातनू कायालयीन 
कामकाजाकवरता काढणेत आलेले 
कायालयीन आदेि. 
 

 
 
 
 
 
         - 

 
 
                          कलम 4(1)(ब)(iii) ]  

वनणतय  प्रक्रीयेतील  पयतवेक्षण  व  जबाबदारीचे  उत्तरदावयत्व  वनश्चचत  करून  कायतपध्दतीचे  प्रकाशन 
                                            (कामाचा प्रकार / नांव) 

 
कामाचे स्िरूप : 
संबंवित तरतदू : 
अविवनयमाचे नांि : 
वनयम : 
िासन वनणयय : 
पवरपिके : 
कायालयीन आदेि : 
 
 
अन.ु 
क्र. 

कामाचे स्वरूप कालाविी वदवस कामासाठी जबाबदार 
अविकारी 

अवभप्राय 

1 वजल्हाविकारी कायालयाच्या 
स्तरािरुन येणारी प्रकरणे 
हाताळणे, छाननी पणूय करणे, 
अंवतम पवरपणूय प्रस्ताि 
वजल्हाविकारी यांचेकडून प्राप्त 
करुन घेिून पवरपणूय ि 
िस्तुवनष्ठ अहिाल सादर 
करणे. 

कालाििी  
वनस्श्चत केलेला 

नाही. 
 
 
 
 

वलपीक 
अ.का 
वि.गो.वन 
तां.अ. 

सहा.वि.प.ुअ 
वि.ख.अ 

उपआयकु्त (परुिठा) 
विभागीय आयकु्त 

िासन अविवनयम/ 
वनयम, िासन वनणयय, 
पवरपिके,आदेि 
यांचा आिार घेिून 
प्रकरणांचा वनपटारा 
केला जातो. 
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 [कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमनुा (अ) 

नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण 

अ.क्र. पदनाम काम कामाचा 
इषटांक 

आर्थथक 
लक्ष 

अवभप्राय 

1 विभागीय 
आयकु्त 

विभागातील सिय वजल्हयांची सामान्य 
तपासणी. 

िार्षषक 2 - - 

2 उपआयकु्त 
(परुिठा) 

जीिनािश्यक िस्त ु कायदा 1955 
अंतगयत विविि परिाना अंतगयत 
दाखल झालेल्या अपील अजािर 
वनणयय देणे 

40 

मावसक 

- 

 
- 

तहसील कायालय परुिठा िाखा 
अचानक तपासणी 

2 दरमहा - - 

केरोसीन घाऊक /अियघाऊक परिाना 
तपासणी 

2 दरमहा - - 

िासकीय गोदाम तपासणी 1 दरमहा - - 

िालेय पोषण आहार िाळा तपासणी 10 दरमहा - - 

रास्त भाि िान्य दकुान तपासणी 06 दरमहा - - 

गोदाम तपासणी  01 दरमहा - - 

तालकुा कायालयाच्या परुिठा िाखेची 
सामान्य तपासणी 

8 िार्षषक - - 

3 विभागीय 
तांविक 
अविकारी 

गोदाम तपासणी 8 दरमहा - - 

4 विभागीय 
गोदाम 
वनरीक्षक 

गोदाम तपासणी 8 दरमहा - - 

                      
 

[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमनुा (ब) 
 

                                              कामाची  कालमयादा  /काम  पणूत  होण्यासाठी 

अन.ुक्र. काम/कायत वदवस / तास पणूत 
करण्यासाठी 

जबाबदार अविकारी तक्रार  
वनवारण 
अविकारी 

 

    1 

वजल्हा परुिठा कायालयाच्या 
स्तरािरुन येणारी मावहती 
हाताळणे, छाननी करणे, ि 
िासनाकडे सविस्तर अहिाल 
सादर करणे 

कालाििी वनस्श्चत 
नाही. 

1) विभागीय िान्य खरेदी   
    अविकारी  
2) सहा. विभागीय परुिठा  
     अविकारी  
2) विभागीय तांिीक 

अविकारी  

उपआयकु्त 
(परुिठा ) 
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कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमनुा (अ) 

कामाशी संबंवित वनयम / अविवनयम 

 

अन.ु क्र. सचूना पत्रकानसुार 
वदलेल ेववषय 

वनयम  क्रमांक व वषत अवभप्राय (असल्यास) 

1 उप आयकु्त (परुिठा) यांना 
अविकार प्रदान 
करणेबाबत. 
अपीलाबाबत 

 

1) महाराष्ट्र केरोसीन व्यापार परिाना 
(सिुारणा)आदेि 1996 
 
2) महाराष्ट्र िेडयलु्ड ऑईल सीडस 
ॲन्ड ऑईल ( वडलसय/वमलसय)परिाना 
सिुारणा आदेि 1996 
 
3) महाराष्ट्र पल्सेस ( वडलसय/वमलसय) 
परिाना सिुारणा आदेि 1996 
 
4) महाराष्ट्र अनसुवूचत िस्त ुवकरकोळ 
व्यापार परिाना (सिुारणा) आदेि 
1996 
 
5) महाराष्ट्र अनसुवूचत िस्त ु
 ( वितरणाचे विवनयमन) ( सिुारणा) 
आदेि 1996 
 
6) महाराष्ट्र लेव्ही िगुर ( वितरणाचे 
विवनयमन) ( सिुारणा) आदेि 1996 

- 
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कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (ब) 

कोकण भवन येथील परुवठा शाखेकडील कामाशी संबंवित शासन वनणतय 

क्र. शासन वनणतयानसुार वदलेल े
ववषय 

शासन वनणतय क्रमांक व तारीख अवभप्राय (असल्यास) 

1 अन्नपणूा ि अंत्योदय योजने 
खालील लाभिारकांसाठी 
अन्नपणूा/अंत्योदय योजनेअतंगयत 
अंतगयत िाटप वदिस जाहीर करणे. 

क्र.अिाप-ु1205/3181/प्रक्र 
2583/नाप ु22, वदनांक 15.9.05 

सिय वजल्हांचा आढािा घेणेत 
येऊन दर मवहन्यास आयकु्त 
कायालयास ि िासनास 
देणेबाबत. 

2 विभागीय आयकु्त वजल्हाविकारी 
यांना अन्न नागरी परुिठा 
विभागासंबंिी अनकु्रमे  विभागीय 
ि वजल्हा पातळीिर कतयव्ये पार 
पाडण्यासाठी विभाग प्रमखु घोवषत 
करणे. 

क्र.आस्थाप्र-2588/937/प्रक्र 
757/15- वद. 21 जनू 1990 

म.ना.से ( विस्त ि अपील) 
वनयम 1979 ि म.ना.से 
(ितयणकू) वनयम 1979 
अंतगयत विभाग प्रमखु म्हणनू 
िगय 1,2,3 अविकारी 
कमयचारी  यांचेविरुध्द 
विस्तभंगाची कारिाई करणे 
िगय 1 चे अविकारी यांचे 
प्रकरणात अंवतम वनणययासाठी 
विक्षा प्रस्तावित करुन 
िासनाकडे प्रकरण पाठविणे 
ि िगय 2 ि 3 च्या प्रकरणात 
आयकु्तांनी विके्षचे आदेि 
पारीत करणे. 

3 साियजवनक वितरण व्यिस्थेची  
कामे सरुळीतपणे पार पाडण्यासाठी 
वित्तीय अविकार वनयम पसु्स्तका 
1978 भाग 2 अन्िये विभागाच्या 
वनयंिणा खाली अविका-यांना 
विभागाच्या कामकाजासंबंिी 
वित्तीय अविकार भाग 2 मिील 
िक्ती प्रदान करणे. 

िासन वनणयय क्र रिका-1098/ 
567/प्र.क्र 2338/ना.प ु12  
वदनांक 30.11.1998 ि  
14 सप्टेंबर 1999. 

अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक 
संरक्षण विभागाकडील मुंबई 
वित्तीय वनयम 1959 ि 
महाराष्ट्र आकस्स्मक खचय 
वनयम 1965 अंतगयत 
वनयमाखाली प्रदान केलेले 
वित्तीय अविकार . 

4 िैद्यकीय देखभाल िासन साियजवनक आरोग्य विभाग 
िासन वनणयय क्र. एमएजी/1099/ 
प्र.क्र 40/आरोग्य 3, वदनांक 
29.7.99 ि  त्या अनषंुगाने िासन 
वनणयय. 

आहरण ि संवितरण 
अविकारी घोवषत करण्यात 
आलेले आहेत.  

5 िेतन भते्त, प्रिास भते्त, कायालयीन 
भते्त, इंिन खचय 

1) वित्तीय अविकार वनयम पसु्स्तका 
1978 भाग पवहला, उप विभाग 
दोन अंतगयत वनयमािली. 
2) आकस्स्मक खचाचे वनयम 
1965 अंतगयत वनयमािली. 
3) मुंबई वित्तीय वनयम 1959 
अंतगयतचे वनयम. 

विभागीय आयकु्तांचे 
अविकार उपआयकु्त यांना 
पणुय प्रदान करण्यात आले 
आहेत. 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (क) 

 

कोकण भवन येथील परुवठा शाखेकडील कामाशी संबंवित पवरपत्रके 
 

अ. क्र. शासन पत्रकानसुार वदलेल ेववषय पवरपत्रक क्रमांक व तारीख अवभप्राय (असल्यास) 
 

1 विभागीय चौकिीच्या प्रकरणात 
िीघ्रगतीने कारिाई करण्यासाठी 
कराियाची दरुुस्त कालविहीत 
काययपध्दती. 

पवरपिक क्र सीडीअ-े1084/ 
सीआर 95-ई 4,  
वदनांक 29 वडसेंबर 1988. - 

2 िगय 1 ि िगय 2 च्या वनलंबीत 
अविका-यांविरुध्द सहा मवहन्यांत 
विभागीय चौकिी सरुु करणे/ 
न्यावयक बाबतीत खटला दाखल 
करणेबाबत पोवलस खात्याकडे 
पाठपरुािा करणे. 

सामान्य प्रिासन विभागाकडील 
पवरपिक सीडीआर-1387/ 
1776-47-अकरा,  
वदनांक 25.2.1988 - 

3 अविका-यांना वनयम 5 मिील जबर 
विक्षा करणेच्या वनकषाप्रत 
आल्यास वनयकु्ती प्राविकारी म्हणनू 
िासनास प्रस्ताि सादर करणे. 

महसलू ि िन विभाग पवरपिक 
क्र.सीडीअ-े1088/सीआर-55/ 
ई 4/वद. 29.12.1984 - 

4 चौकिी अविकारी यांचा चौकिी 
अहिाल प्राप्त झाल्यािर प्रत  
अपचा-यास देणे. 

सामान्य प्रिासन विभागाकडील 
पवरपिक क्र.सीडीआर-1091/ 
सीआर 67-91,-अकरा वदनांक 
28.7.92 

- 

5 उपआयकु्त (परुिठा) यांच्या मावसक 
तपासणीचे वनकष सिुावरत 
करण्याबाबत. 

पवरपिक क्र आस्थाप्र-1099/प्रक्र 
3675/नाप ु15  
वदनांक 22.10.2001 

उप आयकु्त (परुिठा) या 
पदाची कतयव्ये ि जबाबदा-या 
यामध्ये सिुारणा करुन               
दौ-याचे िेळी कराियाच्या 
मावसक तपासणीचा इष्टांक. 

6 सेिावनितृ्त िासकीय अविकारी 
यांच्याविरुध्द विभागीय चौकिी सरुु 
असल्यास  त्यांचे िेतनातनू कपात 
करण्याची विक्षा बजाविणेचे 
अविकार िासनास असल्याने 
िासनाकडे प्रस्ताि सादर करण्या 
बाबत. 

म.ना.से ( विस्त  ि अपील) वनयम 
1979 वनयम 12 ि िासन सामान्य 
प्रिासन विभाग पवरपिक क्र. 
सीडीआर-1089/प्रक्र 13-90-91 
वदनांक 8.2.1993 

- 

7 न्यायालयीन प्रकरणाबाबत िवरष्ठ 
न्यायालयांत अपील कराियाचे 
असल्यास प्रथम िासनाची मान्यता 
घेऊन त्या प्रकरणी वद रुल्स वद 
कॉन्डक्ट ऑफ वद वलगलअफेअसय 
1984 मिील सचूनांनसुार कारिाई 
करणे. 

पवरपिक क्र. आस्थाप्र-2500/ 
3208/प्र.क्र.4055/नाप-ु15 
वदनांक 3 फेब्रिुारी 2001 

- 
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8 रास्तभाि िान्य दकुानांच्या 

तपासण्या अविक प्रभािीपणे 
करणेबाबत. 
 

िासन पवरपिक क्र. साविव्य/ 
2004/प्र.क्र.1732/नाप-ु28 
वदनांक 19.4.2005 

- 

9 द्वारवितरण योजना प्रायोवगक 
तत्िािर अंमलबजािणी. 
 

िासन वनणयय  क्र.साविव्य/1388/ 
2444/5334/नाप-ु28 
वद.13.8.99 

- 

10 निसंजीिनी  योजने अंतगयत िान्य 
परुिठयाबाबत तातडीने उपाय 
योजना करुन सदर योजनेची 
प्रभािीपणे  अंमलबजािणी 
करणेबात. 

अिर सवचि, नागरी परुिठा ि 
ग्राहक संरक्षण विभाग पि 
कं.नसंयो/1005/प्रक्र 1867/नाप ु
28  वद. 3 ए  वप्रल 2005 

प्रवतमहा जलैु,ऑगस्ट ि 
सप्टेंबर अहिाल 
पाठविण्यात येतो. तसेच 
पािसाळयाच्या अखेरीस 
प्रपि 3 मध्ये अहिाल 
पाठविण्याची काययिाही 
करण्यात येईल. 

11 राष्ट्रीय  काययक्रम- मजरुांना िान्य 
िाटप. 

पवरपिक अिाप-ु1004/4242/ 
प्रक्र 424/नाप ु22  
वदनांक 4 माचय 2005 

- 

12 रास्तभाि िान्य दकुान प्राविकार पि 
मंजरुीचे /वकरकोळ रॉकेल परिाना 
अविकार उप विभागीय अविकारी 
यांना प्रदान करणेबाबत. 

िासन वनणयय क्र साविव्य/1099/ 
प्रक्र 8599/नाप ु 28 वदनांक 
16.9.2005 

- 

 
कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमनुा (ड) 

 

कोकण भवन येथील परुवठा शाखेतील  कामाशी संबंवित कायालयीन आदेश / िोरणात्मक पवरपत्रके 

अन.ु क्र. ववषय क्रमांक व  
तारीख 

अवभप्राय (असल्यास) 

1 कायालयीन 
पवरपिक 

क्र.परुिठा/कात-
5/प्र.क्र.23/2019 
वद.10 जलैु 2019 

 

- 

 
 

[कलम 4 (1) (ब) (v) ] नमनुा (इ) 

कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेमिील  दस्तऐवजांची यादी 

दस्तऐवजाचा ववषय 

अन.ु क्र. दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

ववषय संबंवित 
व्यक्ती/पदनाम 

व्यक्तीचे वठकाण/उपरोक्त कायालयात 
उपलब्ि नसल्यास 

- - - - - 
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[कलम 4 (1) (अ) (vi) ]  

     कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेमिील दस्तऐवजांची  वगतवारी 

 

अन.ु 
क्र. 

ववषय दस्तऐवजाचा प्रकार/ 
नस्ती/ मस्टर/ नोंदपसु्तक, 

व्हाउचर इ, 

प्रमखु बाबींचा 
तपशीलवार 

सरुवक्षत ठेवण्याचा 
कालाविी 

1 
 

अवभलेख जतन 
कराियाच्या संदभात 

 
 
 

पगार देयके, स्थायी आदेि, 
संवचका 
 

अ िगय कायमस्िरुपी 

2 विविि तपासण्या, वटपण्या, 
भाडयाने वदलेले मालमत्ता 
मंजरुी आदेि इ. 
 

ब िगय 30 िषे 

3 मंजरू वनयतन, विविि 
प्रकारच्या िान्याचे मंजरू 
वनयतन ि त्याबाबत केलेला 
पिव्यिहार 
 

क िगय 10 िषे 

4 इतर पिव्यिहार संवचका क 1 5 िषे 
 
 

5 मावसक वनयतकावलके ड 1 िषय 
 
 

  
 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (vii) ]  
 

कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेच्या  पवरणामकारक  कामासाठी  जनसामान्याशी सल्ला मसलत 
करण्याची व्यवस्था 

 
अन.ु क्र. सल्लासमलतीचा 

ववषय 
कायतप्रणालीचे ववस्ततृ 

वणतन 
कोणत्या अविवनयमा/ 
वनयमा/पवरपत्राकाव्दारे 

पनुरावतृीकाल 

 

अिी बाब नाही. 
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 [कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (अ) 

      कोकण ववभाग येथील आयकु्त  कायालयाच्या परुवठा शाखेची समीतीची यादी प्रकाशीत करणे.  
 

अ.क्र. सवमतीचे 
नाव 

सवमतीचे 
सदस्य 

सवमतीचे 
उद्दीषट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा जनसामान्यासाठी 
खलुी आहे ककवा नाही 

सभेचा 
कायतवतृ्तांत 
(उपलब्ि) 

 
अिी बाब लाग ूनाही 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (ब) 
 

कोकण ववभाग येथील आयकु्त  कायालयाच्या परुवठा शाखेच्या अविसभांची  यादी  प्रकाशीत करणे. 

अ.क्र. अविसभेचे 
नाव 

सभेचे 
सदस्य 

सभेचे  
उद्दीषट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्यासाठी 

खलुी आहे ककवा नाही 

सभेचा कायतवतृ्तांत 
(उपलब्ि) 

 

अिी बाब लाग ूनाही 

 
 

[कलम 4 (1) (ब) (viii)] नमनुा (क) 
 

      कोकण ववभाग येथील आयकु्त  कायालयाच्या  परुवठा  शाखेची  पवरषदाचंी  यादी  प्रकाशीत  करणे  
 

अ.क्र. पवरषदाचे 
नाव 

पवरषदेचे 
सदस्य 

पवरषदेचे 
उद्दीषट 

वकती वेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जनसामान्या 
साठी खलुी आहे ककवा 

नाही 

सभेचा 
कायतवतृ्तांत 
(उपलब्ि) 

 

अिी बाब लाग ूनाही 

 
 

[कलम 4 (1) (ब) (viii)] नमनुा (ड) 

कोकण ववभाग येथील आयकु्त  कायालयाच्या परुवठा शाखेतील कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशीत करणे. 

अ.क्र. संस्थेचे 
नाव 

संस्थेचे 
सदस्य 

संस्थेचे 
उद्दीषट 

वकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा जनसामान्यासाठी 
खलुी आहे ककवा नाही 

सभेचा 
कायतवतृ्तांत 
(उपलब्ि) 

 

अिी बाब लाग ूनाही 
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 [कलम 4 (1) (ब) (ix) ]  

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (क) 

कोकण ववभाग येथील आयकु्त  कायालयाच्या  परुवठा  शाखेतील अविकारी  व कमतचारी यांची नावे, पते्त 
व त्यांचे मावसक वेतन  करणे. 

 
अ.
क्र 

पदनाम अविकारी/कमतचा-याचे 
नाव 

वगत रुज ुवदनांक दरूध्वनी 
क्रमांक 

फॅक्स/ईमेल 

एकूण वेतन 

1 उपआयकु्त 
(परुिठा) 

श्री.वििाजी कादबाने 1 वद. 21/02/2019   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  022-
27572399 
  

1,58,784/- 

2 सहाय्यक  विभागीय 
परुिठा अविकारी  

श्रीमती  सत्िविला निदे 1 वद.2/03/2019  1,00,059/- 

3 तांविक अविकारी वरक्त पद 1 - - 

4 विभागीय गोदाम 
वनरीक्षक 

श्री. गरुुनाथ परमेश्िर 
यमाजी 

3 14/06/2016 58,651/- 

5 अ.का श्री. संजय कोरडे 3 22.11.2019 59,246/- 

6 अ.का श्री.वजतेंद्र मोरे 3 14.06.2012 44,800/- 

7 वलपीक वरक्त पद 3 - - 

8 वलपीक श्री. य.ु डी. ठोंबरे 3 01.07.2015 40,369/- 

9 वलपीक  श्रीम. सोनाली  वमजे/हसरेु 3 27.08.2018 35,405/- 

10 वलपीक श्रीम.प्रणाली जािि/मचंन्डे 3 27.08.2018 36,907/- 

11 िाहन चालक श्री. ए. एम. राणे 3 01.10.2011 51,952/- 

12 विपाई श्री. एस. एन. मोरे 4 01.07.2013 44,197/- 

13 विपाई वरक्त पद 4 - - 

14 विपाई श्री. सरेुि मागाडे 4 20-02-2020 51,388/- 

 

अस्थायी पदे 

15 विभागीय िान्य 
खरेदी अविकारी 

श्रीमती  िवनता पाटील 1 3.07.2020  
 

27572399 
 

94,419/- 

16 अ.का. श्री. एस. के. राऊत 3 06.06.2017 58,952/- 

17 वलपीक श्रीम. प्राथयना सोनािले 3 19.08.2019 41,619/- 
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 [कलम 4 (1) (ब) (x) ]  

 

कोकण ववभाग येथील आयकु्त कायालयांतील परुवठा शाखेतील अविकारी व कमतचारी यांचे नांवे, व त्यांचे 
मावसक वेतन रुपये 

 
नाव वगत वेतन रुपरेषा इतर अनजेु्ञय भते्त 

वनयमीत महागाई 
भत्ता, घरभाडेभत्ता, 

शहर भत्ता 

प्रसंगानसुार 
(जस ेप्रवास 

भत्ता) 

ववशेष(जसे 
प्रकल्प भत्ता, 

प्रवशक्षण भत्ता) 
श्री.वििाजी कादबाने 
उपआयकु्त (परुिठा) 1 बेवसक-1,12,400/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 

श्रीमती सत्िविला निदे 
सहा. विभागीय परुिठा 
अविकारी 

1 बेवसक- 69,900/- 
17% 
24% 
300/- 

- - 

 
विभागीय तांविक अविकारी 
 

1 - - - - 

श्री. गरुुनाथ परमेश्िर यमाजी 
विभागीय गोदाम वनरीक्षक 3 बेवसक- 41,100/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 

श्री. संजय कोरडे 
अ.का 3 बेवसक- 37,200/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 

श्री. वजतेंद्र मोरे 
अ.का 3 बेवसक- 34,000/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 

 
 वलपीक 
 

3 - - - - 

श्री. य.ु डी. ठोंबरे 
वलपीक 3 बेवसक- 26,000/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 

श्रीमती. सोनाली वमजे/हसरेु 
3 बेवसक- 23,100/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 

श्रीमती. प्रणाली जािि/ 
मचंन्डे 3 बेवसक- 23,800/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 

श्री. अे. एम. राणे 
िाहनचालक 3 बेवसक- 37,200/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 
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नाव वगत वेतन रुपरेषा इतर अनजेु्ञय भते्त 

वनयमीत महागाई 
भत्ता, 

घरभाडेभत्ता, शहर 
भत्ता 

प्रसंगानसुार 
(जस ेप्रवास 

भत्ता) 

ववशेष(जसे 
प्रकल्प भत्ता, 

प्रवशक्षण भत्ता) 

श्री. एस. एन. मोरे 
विपाई 4 बेवसक- 31,700/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 

 
        विपाई 
 

4 - 
- 

- - 

श्री. एस.बी.मागाडे 
विपाई 4 बेवसक- 36,800/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 

 

अस्थायी पदे 

श्रीमती  व्ही.एन.पाटील 
विभागीय िान्य खरेदी 
अविकारी, कोकण विभाग 

1 बेवसक-65,900/- 
17% 
24% 
300/- 

- - 

श्री. एस. के. राऊत 
अ.का 3 

बेवसक- 41,000/- 17% 
24% 

         300/- 

- - 

श्रीम. प्राथयना सोनािले  
वलपीक 

3 
बेवसक- 25,200/- 

17% 
24% 
300/- 

- - 
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 [कलम 4 (1) (ब) (xi) ]  
 

कोकण  ववभाग  कायालयाचे मंजरू अंदाजपत्रक व खचाचा तपवशल याची ववस्ततृ मावहती प्रकावशत 

करणे. 
 

अ.क्र. अंदाजपत्रकीय 
वशषाचे वणतन 

मंजरू अनदुान वनयोजीत वापर 
(के्षत्र व 
कामाचा 
तपवशल) 

अविक अनदुान 
अपेक्षीत 
असल्यास 
रुपयात 

अवभप्राय 

1-िेतन 
 
 
 

2408-अन्न 
साठिण िखार 

साठिण मागणी क्र. 
1 

11795334/- 

कमयचा-यांच्या 
िेतनापोटी खचय 

 
 

47,60,797/- 

महागाई ि इतर 
भत्यात अपेवक्षत 

िाढ 
 

2-प्रिास 
 
 

 
- 
 

300000/- 
प्रिास 

 
 

6342/- 
प्रिास भत्त्यात 
अपेवक्षत िाढ 

 

3-कायालयीन  
खचय 

4-इंिन 
 

- 666720/- 

 
कायालयीन खचय 

 
 
 

57,555/-  
- 

5-पाणी,विज,  
दरुध्िनी 

 
- 156000/- 

पाणी  विज, 
दरुध्िनी 

 
13,815/- - 

5 संगणक - 240000/- संगणक दरुुस्ती 
ि खरेदी 

5750/- - 
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 [कलम 4 (1) (ब) (xii) ]    

कोकण ववभाग येथील आयकु्त कायालयातील परुवठा शाखेतील अनदुान वाटपाच्या कायतक्रमाची 
कायतपध्दती 2019-20  या वषासाठी  प्रकावशत करणे. 

 
 

1) काययक्रमाचे नाि      {    अिी बाब लाग ूनाही. 
2) लाभाथीच्या पािता संबिीच्या अटी ि िती    { 
3) लाभ वमळण्यासाठीच्या अटी.    { 
4) लाभ वमळण्यासाठीची काययपध्दती    { 
5) पािता ठरविण्यासाठी आिश्यक असलेले कागदपि  { 
6) काययक्रमामध्ये वमळणा-या लाभाची विस्ततृ मावहती  { 
7) अनदुान िाटपाची काययपध्दती    { 
8) सक्षम अविका-याचे पदनाम     {  
9) विनंती अजासोबत लागणारे िलु्क    { 
10) इतर िलु्क      { 
11) विनंती अजाचा नमनुा     { 
12) सोबत जोडणे आिश्यक असलेल्या कागदपिांची यादी (दस्ताऐिज/दाखले) { 
13) जोड कागदपिाचा नमनुा     { 
14) काययपध्दती संदभात तक्रार वनिारणासाठी संबंिीत अविका-याचे पदनाम { 
15) तपविलिार ि प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि वनिी (उदा. वजल्हा , तालकुा, गाि पातळी) 
16) लाभाथीची यादी खालील नमनु्यात    { 

 
 
 
 

[कलम 4 (1) (ब) (xii) ]    
 

कोकण ववभाग येथील आयकु्त कायालयांतील परुवठा शाखेतील  अनदुान लाभाथीची ववस्ततृ मावहती प्रकावशत 
करणे. 

 
योजना / कायतक्रमाचे नाव  : 

अन.ु क्र. लाभाथीचे नांव व 
पत्ता 

अनदुान/लाभ याची रक्कम/ स्वरूप वनवडपात्रतेचे 
वनकष 

अवभप्राय 

  
अिी बाब लाग ुनाही 
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[कलम 4 (1) (ब) (xiii) ]   

 

कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेतील  वमळणा-या /सवलतीचा परवाना याची चाल ूवषाची तपशीलवार मावहती. 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार 

 

अन.ुक्र. परवानािारकाचे 
नांव 

परवान्याचा 
प्रकार 

परवाना 
क्रमांक 

वदनांका 
पासनू 

वदनांका 
पयंत 

सािारण 
अटी 

परवान्याची 
ववस्ततृ मावहती 

  
 

अिी बाब लाग ुनाही 
 

 
 

 

     कलम 4(1) (ब) (XIV) 

 

कोकण ववभाग येथील आयकु्त कायालयांतील परुवठा शाखेतील मावहतीचे इलेक्रॉनीक स्वरूपात साठववलेली 
मावहती  प्रकावशत करणे. चाल ूवषाकरीता. 

 
अन.ुक्र. दस्तऐवजाचा 

प्रकार 
ववषय कोणत्या इलेक्रॉवनक 

नमनु्यात 
मावहती 

वमळववण्याची पध्दत 
जबाबदार 
व्यक्ती 

  
 

अिी बाब लाग ुनाही 
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[कलम 4 (1) (ब) (xv) ]  

 

कोकण  ववभाग  येथील नगरपावलका प्रशासन कायालयात उपलब्ि सवुविांचा तक्ता प्रकावशत करणे. 
 

उपलब्ि सवुविा. 

 

1) भेटण्याच्या िेळेसंदभात मावहती. 
2) िेबसाईट विषयी मावहती. 
3) कॉलसेंटर विषयी मावहती 
4) अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ि सवुििांची मावहती 
5) कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ि सवुििांची मावहती 
6) नमनेु वमळण्याबाबत उपलब्ि मावहती 
7) सचूना फलकाची मावहती 
8) गं्रथालय विषयी मावहती 

 
 

अ.क्र सवुविांचा  प्रकार वेळ कायतपध्दती वठकाण जबाबदार 
व्यक्ती/ 
कमतचारी 

तक्रार 
वनवारण 

  

अिी बाब नाही 

 

 

 

 

 

  



 - 27 - 
 

[कलम 4 (1) (ब) (xvi) ] 
 

कोकण ववभाग येथील परुवठा शाखेतील शासकीय मावहती अविकारी/सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी 
/ अवपलीय प्राविकारी (तेथील लोक प्राविकीच्या कायतके्षत्रातील) याची ववस्ततृ मावहती प्रकाशीत करणे.  

 

 

अ. शासकीय मावहती अविकारी 
 

 

अ.
क्र. 

शासकीय मावहती    
अविका-याचे नांव 

पदनाम कायतके्षत्र पत्ता / फोन ई- मेल अवपलीय      
प्राविकारी 

1  

श्रीमती िवनता पाटील  
 

विभागीय िान्य 
खरेदी अविकारी  
कोकण विभाग 

 

 (परुिठा 
िाखेपरुते) 

 

27572399 
 

dycommsupply.konkan 
@gmail.com 

    
    - 

 

 

ब. सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी 

 
 

अ.क्र. सहाय्यक शासकीय 
मावहती अविकारी यांचे 

नांव 

पदनाम कायतके्षत्र पत्ता/फोन ई- मेल 

1. श्री. सवचन का. राऊत 
 

  अ.का. (परुिठा 
िाखेपरुते) 

27572399 dycommsupply.konkan@gmail.
com 

 

 

क.     अवपलीय अविकारी 

 
 

अ.क्र अवपलीय अविकारीचे 
नांव 

पदनाम कायतके्षत्र पत्ता/फोन ई- मेल 

1 श्री. वििाजी कादबाने  उपआयकु्त (परुिठा) 
कोकण विभाग 

कोकण 
विभाग 

27572399 dycommsupply.konkan@gmail. 
Com  

 

  

mailto:dycommsupply.konkan@gmail
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    [कलम 4 (1) (ब) (xvii) ]  

 

कायालयांतील प्रकावित मावहती  :-  अिी मावहती  िेळोिेळी  प्रवसध्द करणेत येईल. 
 

                          [ कलम 4 (1) (क) ] 
 

सियसामान्य लोकांिी  संबंिीत महत्िाचे  वनणयय ि िोरणे यांची यादी प्रकािनाकवरता तयार करणे  ि  वितरीत करणे. 
      

अशी बाब नाही. 
 

 

     [ कलम 4 (1) (ड) ] 

 

सियसािारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रिासकीय/अियन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे, घेतलेल्या 
वनणययाबाबत कायय करण्याची मीमांसा यापढेु देण्यात येईल असे जाहीर करणे. 
 

      अशी बाब नाही. 
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  ववभागीय आयकु्त कोकण ववभाग यांचे कायालय 
परुवठा शाखा 

कोकण भिन, पवहला मजला, रुम नं. 105, निी मुंबई 400 614 
फोन/फॅक्स नं. (022) 2757 2399 

 

क्र. परुिठा/कात-5/कावि-281 /2019                                   
             वदनांक :-  31 /07/2019 
 
प्रवत, 
अनौपचारीक संदभाने सामान्य प्रिासन िाखा यांचेकडे सस्नेह अगे्रवषत. 

 

    विषय :- मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 वनयम 4 (1) (ब) नसुार  
     1 ते 17 बाबींची मावहती पसु्स्तका.   
 
    संदभय :- आपलेकडील पि क्र.सािा/काया-8/ममाअ/1-17 बाबींची मा./2019  
                                                          वदनांक 3/07/2019 
 
 

  उपरोक्त  विषयांवकत संदभािीन पिास अनसुरून, दरिषी कें द्र िासन मावहतीचा अविकार 
अविवनयम 2005 वनयम 4 (1) (ब) नसुार 1 ते 17 बाबींिरील मावहती सामान्य िाखेस सादर कराियाची असते. 
त्यानसुार विभागीय आयकु्त कायालयातील परुिठा िाखेची सन-2019 ची माहे जलुै-2019 अखेरची 
मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005, वनयम 4 (1) (ब) नसुार 1 ते 17 बाबींची मावहती पशु्स्तका विहीत 
नमनु्यात तयार करणेत आलेली असनू, सदर मावहती पसु्स्तका यासोबत सादर करणेत येत आहे. 
 

 

(वशवाजी कादबाने) 
          उपआयकु्त (परुिठा) 
                कोकण विभाग 
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विभागीय आयकु्त कोकण विभाग यांचे कायालय 
परुिठा िाखा 

कोकण भिन, पवहला मजला, रुम नं. 105, निी मुंबई 400 614 
फोन/फॅक्स नं. (022) 27572399 

 

 

क्र : परुिठा/कात-5/के.मा.अ पसु्स्तका/2019                वदनांक :-     /07/2019 
 

प्रवत, 
अनौपचारीक संदभाने सामान्य प्रिासन िाखेकडे सस्नेह अगे्रवषत. 
 
   

    विषय :- Online R.T.I अजांची प्रलंवबतता कमी करण्याबाबत. 
 

    संदभय :- सामान्य िाखेकडील अनौपचारीक संदभय क्र. सािा/काया-9/मा.अ/ 
     Online RTI/2017 वदनांक : 29/09/2017 
 
 

  उपरोक्त विषयांवकत संदर्षभय पिान्िये, Online R.T.I च्या अनषंुगाने परुिठा िाखेची                  
सन-2017 ची माहे जलुै-2017 अखेरची मावहती अविकार अविवनयम 2005 वनयम 4 (1) (ब) नसुार                    
1 ते 17  बाबींची  मावहती पसु्स्तका सोबत सादर करणेत येत आहे. तसेच या िाखेतील जन मावहती अविकारी ि 
प्रथम अवपलीय अविकारी यांची मावहती खालीलप्रमाणे आहे. 
 

आ. जन मावहती अविकारी 
 

अ.
क्र. 

िासकीय मावहती   
  अविका-याचे नांि 

पदनाम पत्ता / फोन ई- मेल 

1  

श्रीम.सत्िविला निदे 
 

 

प्र.विभागीय िान्य 
खरेदी अविकारी  
कोकण विभाग 

 

27572399 
 

dycommsupply.konkan@gmail.com 

 

ब.     अवपलीय अविकारी 
 

अ.
क्र 

अवपलीय अविकारी यांचे  
नांि 

 

पदनाम पत्ता/फोन ई- मेल 

1 श्री. वििाजी कादबाने  उपआयकु्त (परुिठा) 
      कोकण विभाग 

27572399 dycommsupply.konkan@gmail.com 

 
 

 

 

        (वििाजी कादबाने) 
       उपआयकु्त (परुिठा) 
           कोकण विभाग 
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   कें द्र शासनाचा मावहतीचा अविकार  

अविवनयम-2005 

(परुवठा शाखा) 

मावहती पशु्स्तका जलुै -2020 
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  ववभागीय आयकु्त कोकण ववभाग यांचे कायालय 
परुवठा शाखा 

कोकण भिन, पवहला मजला, रुम नं. 105, निी मुंबई 400 614 
फोन/फॅक्स नं. (022) 2757 2399 

 

क्र. परुिठा/कात-5/कावि-       /2020                                   
             वदनांक :-         /09/20120 
 
प्रवत, 
अनौपचारीक संदभाने सामान्य प्रिासन िाखा यांचेकडे सस्नेह अगे्रवषत. 

 

    विषय :- मावहतीचा अविकार अविवनयम-2005 
                                                          वनयम 4(1)(ब) नसुार 1 ते 17 बाबींची मावहती एकवित करून  
                                                          िेबसाईटिर प्रवसध्द करण्यांबाबत (जलैु 2020) 
 
    संदभय :- आपलेकडील पवरपिक क्र.सािा/1-17 बाबींची मा./2020   
                                                          वदनांक 4/09/2020 
 
  

                         उपरोक्त विषयांवकत संदभािीन पिास अनसुरून, विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग 
कायालयाचे संकेतस्थळ अद्याित करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.   मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 
वनयम (4) (1) (ब) नसुार 1 ते 17 बाबींिरील मावहती  एकवित करून िेबसाईटिर प्रवसध्द करण्यासाठी (जलैु 
2020) सामान्य िाखेस सादर कराियाची असते.    
                         त्यानसुार विभागीय आयकु्त कायालयातील परुिठा िाखेची सन 2020 ची माहे जलैु 2020 
अखेरची मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005, वनयम 4 (1) (ब) नसुार 1 ते 17 बाबींची मावहती 
पशु्स्तका विहीत नमनु्यात तयार करणेत आलेली असनू, सदर मावहती पसु्स्तका यासोबत सादर करणेत येत आहे. 
 
 

 

(वशवाजी कादबाने) 
          उपआयकु्त (परुिठा) 
                कोकण विभाग 
 
 
 
 
 

 


