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येथील  लेखामेळ  शाखेची  कायालयातील काये व कततव्ये याांचा तपशशल 
 
कायालयाचे नांव :   हवर्भागीय आयकु्त कोकण हवर्भाग :- लेखामेळ शाखा 
 
पत्ता                  :   हवर्भागीय  आयकु्त कायालय, पहिलामजला, कोकणर्भवन, हस.बी.डी.बेलापरु. 
 
कायालय प्रमखु   :   सिाय्यक संचालक (लेखामेळ) 
 
शासहकय हवर्भागाचे नांव :  मिसलू व वन हवर्भाग 
 
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अहिनस्त : 
काययके्षत्र  :-  कोकण हवर्भाग र्भौगोलीक कोकण हवर्भाग/कायानरुुप : 
 
 
शवशशष्ट काये :  अ)   हवर्भागातील सवय हजल्िाहिकारी कायालयांचे अंतगयत लेखापहरक्षण 
                         ब)  अर्यसंकल्प,अनदुान वाटप,जमाखचय ताळमेळ,हवनीयोजन लेखे सादर करणे. 
 
हवर्भागाचे ध्येय/िोरण:- 
 
िोरण:- 
 
सवय संबहित कमयचारी:- 
 
कायय :- 
 
कामाचे हवस्ततृ स्वरुप:- 
 
मालमते्तचा तपहशल इमारती व जागेचा तपहशल :- 
 
उपलब्ि सेवा:- 
 
संस्रे्च्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये काययके्षत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपहशल:- 
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कायालयीन दरुध्वनी क्रमांक व वेळा :- 27583720 
 
साप्ताहिक सटु्टी व हवहशष्ट सेवेसाठी ठरहवलेल्या वेळा :- 
 
 

शवभागीय  आयकु्त 
 

सहा.सांचालक 
(ताळमेळ) 

 
 

सिा.लेखाअहिकारी 
 
 

उपलेखापाल अव्वल कारकून 

 
 

हलहपक 
 
 
हशपाई 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                  नमनुा अ 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयातील (लेखामेळ) अहिकारी व कमयचारी यांच्या अहिकारांचा 
तपहशल 
अ 
अ.क्र

. 
पदनाम अहिकार-आर्थर्क कोणत्या कायद्या/हनयम/शासनहनणयय/ 

पहरपत्रकानसुार 
अहर्भप्राय 

1 
 
 
 
 

सिाय्यक  
संचालक 
(लेखा) 
 
 

हवर्भागीय आयकु्त 
यांच्या मान्यतेनसुार 
अनदुानाचे वाटप करणे 

मिसलू व वन हवर्भाग शासन हनणयय 
क्र.सीआरएन-1082/ सीआर-
9/आयएस 2बी हदनांक 5 मे 1984 
 

- 

2 
 

 
सिाय्यक 
लेखाहिकारी 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

3 अव्वल कारकून 
(एकपद) 

हनरंक  
हनरंक 

 

 
4 

उपलेखापाल 
(एकपद) 
हलहपक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
5 

हलहपक हनरंक हनरंक  

6 हशपाई हनरंक हनरंक  

ब 
अ.क्र. पदनाम अहिकार-प्रशासहकय कोणत्या कायद्या/ हनयम/ शासन 

हनणयय/पहरपत्रकानसुार 
अहर्भप्राय 

 
    1 

- - - - 

क 
अ.क्र. पदनाम अहिकार-फौजदारी कोणत्या कायद्या/ हनयम/ शासनहनणयय/ 

पहरपत्रकानसुार 
अहर्भप्राय 

 
    1 
 

- - - - 

ड 
अ.क्र

. 
पदनाम अहिकार-अियन्यायीक कोणत्याकायद्या/हनयम/शासनहनणयय/ 

पहरपत्रकानसुार 
अहर्भप्राय 

 
   1 
 

- - - - 

 
 
 
 
 
 

कलम 4 (1) (b) (ii) 



 
 

नमनुा ब 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयातील (लेखामेळ )अहिकारी व कमयचारी यांच्या कतयव्याचा तपहशल. 

अ.
क्र. 

पदनाम कतयव्ये कोणत्या कायद्या/ हनयम/ शासन 
हनणयय/पहरपत्रका नसुार 

अहर्भप्राय 

 सहाय्यक 
संचालक 
(लेखा) 

       1) शासनास मखु्यलेखाहशर्य 2053, 2029,  
2045, 2235, 2245, 2075,  6245, 6401, 
7610 अर्यसंकल्प सादर करणे, जमा खचयताळमेळ 
घेणे, हवनीयोजन लेखे शासनास सादर करणे. 
हनयतकाहलके शासनास सादर करणे. 
      2)मखु्यलेखाहशर्य 2245बाबत मिसलू 
शाखेच्या     हनदेशानसुार अनदुान वाटप करणे 
      3)हवर्भागीय कायालयातील अंतगयत 
लेखापहरक्षण पर्काचे प्रमखु म्िणनू हजल्िाहिकारी 
कायालयातील मिसलूी जमेचे लेखापहरक्षणाचे 
पययवेक्षणकरणे, अिवाल हनगयहमत करणे, 
अनपुालन तपासणे व हनयतकाहलके शासनास 
सादर करणे,हजल्िास्तरावरील अंतगयत लेखापहरक्षण 
पर्कावर पययवेक्षण, कामकाजावर देखरेख व मदत 
करणे हशवाय शासनाचे आदेशानसुार वेळोवेळी 
हवशेर् लेखापहरक्षण. 
    4) मिालेखाकार कायालयाशी सवय लेखाहशर्ाचे 
ताळमेळ घेणे. 
   5 ) प्रलंबीत देयकांचा तपहशलवार आढावा घेणे. 
   6) हद.01/01/2006ते31/3/2010 मिील हनवतृ्त 
झालेल्या कमयचारी/ अहिकारी यांच्या 
सेवापसु्तकांची पडताळणी करणे. 
   7)घरबांिणी,मोटारकार,मोटार सायकल,संगणक 
अहिम मंजरू करणे. 
  8)  ठेव संलग्न हवमा योजना प्रस्ताव मंजरूी देणे. 

 1)मिसलू व वन हवर्भाग शासन 
हनणयय क्र.सीआरएन-1082/ 
सीआर- 9/आयएस 2बी हदनांक 
5 मे 1984 
 2)मिसलू व वन हवर्भाग यांचे 
पत्रक्र.आयएडब्ल/ु1082/14/सी
आर-2/आयएस 2बी हदनांक 
10/4/1984. 
 3)मिसलू व वन हवर्भाग पहरपत्रक 
क्र:हवहनप01/2006/प्र.क्र.2/पीए
सी-1 हदनांक 9जानेवारी 2006 
4)मिसलू व वन हवर्भाग शासन 
हनणयय क्र.एस-4/69/ 
259238-के/अकाउंटस्यहुनट 
हदनांक 14/4/1977 व 
आयएडब्ल/ु 1078/ 210006/  
यएस 2 ब हदनांक 14/9/2001  
 5)शासन हनणयय क्र. आयएडब्ल ु
1082/ 14/ आयएस 2ब हदनांक 
2/4/1983 व सिुारणा 

 

2 सिाय्यक  
लेखाहिकारी 

 

1)कक्ष अहिकारी-टपालयंत्रणे अंतगयत पणुय 
काययवािी. 
2)अनदुान वाटप-Asst.Lev.ची सवय लेखाहशर्ांगयत 
कायय तसेच सवय हवर्भागाचे अनदुान वाटप. 
3)हनयंत्रण-लेखामेळ शाखेतील सवय कायासनावर 
हनयंत्रण. 
4)हनयोजन-लेखामेळ शाखेतील संपणुय कायाचे 
हनयोजन. 
5)मागयदशयन-लेखामेळ शाखेतील सवय कायासनांना 
कामकाजा सबंिी मागदशयन करणे तसेच हवहित 
मदुतीत सवय कायासनाकडून काययपणुयकरणे ची 
काययवािी सबंिी जबाबदारी. 
6)लेखाहशर्य-7610सबंिी संपणुय काययवािी. 
7)बैठकाचे  अयोजन, अहिनस्त कायालयाकडून 
माहिती, संसचुन सािणे, शासनास अिवाल 

1)मिसलू व वन हवर्भाग पहरपत्रक 
क्र:हवहनपप्र.क्र.45/2005/पीएसी-
1 हदनांक 25/4/2005 
2)मिसलू व  वन हवर्भाग शासन 
हनणयय क्र.संकीणय 1002/ प्र.क्र.66 
(र्भाग2)/ई-8,हदनांक 
20/3/2006. 
3)क्र.अंलेप/07/2006/प्र.क्र.44/
पीएसी-1मिसलू व वन हवर्भाग 
हद.19/7/2006. 
4)मिसलू व वन हवर्भाग शासन 
पहरपत्रक क्र.-हवहनप 
*08/2006/प्र.क्र.60/पीएसी 1 
हदनांक 9/8/2006 

 

कलम 4 (1) (b) ii) 



सादरकरणे इत्यादी कायाचे संचालन व जबाबदारी. 
8) AG व अंतगयत लेखापहरक्षण सबंिी काये. 
9)सिाय्यक संचालक (लेखामेळ) यांनी 
सोपहवलेली इतर काये. 

3 वहरष्ठ 
लेखापाल 

1) लेखाहशर्य-2053,2045संपणुय काययवािी. 
2)  अंतगयत लेखापहरक्षण संपणुय कायय वािी. 
3) AC/DCBill आढावा व शासनास अिवाल 
सादर  
     करणे. 
4) सिाय्यक संचालक (लेखामेळ) यांनी 
सोपहवलेली  
     इतर काये. 

 

4 अव्वल 
कारकून 

1) लेखाहशर्य-2245,2029,2235संपणुय     
    काययवािी. 
2) शासकीय महिती अहिकारी-संपणुय काययवािी. 
3) सिाय्यक संचालक (लेखामेळ) यांनी    
     सोपहवलेली  इतर काये 

 

5 हलपीक 
टंकलेखक 

1)  लेखाहशर्य-6401,6245,2075संपणुय      
      काययवािी. 
2)  टपाल नोदणी संबिी संपणुय काययवािी. 
3)  माहसक उपस्स्र्ती अिवाल सादर करणे. 
4)  रजा लेख नोंदी घेणे व संबहित काययवािी. 
5)  कायालयीन खचय देयके सादर करणे. 
6)  सिसंचालक लेखा व कोर्ागार यांना खचयमेळ     
     अिवाल. 
7)  सिाय्यक संचालक लेखामेळ यांनी सोपवलेली     
      इतरकाये. 

 

6 हशपाई अहिकारी/कमयचारी यांच्या आवश्यकते नसुार 
काये. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

हनणयय हक्रयेतील पययवेक्षण व जबाबदारीचे उतार दाहयत्व हनस्श्चत करुन काययपध्दती चे प्रकाशन 
(कामाचाप्रकार/नांव) 
 
कामाचे स्वरुप :-     1) अथतसांकल्प तयार करणे,अनदुान वाटप करणे, ताळमेळ घेणे व शासनास 
                                      हवनीयोजन लेखे दरवर्ी 30 जनू अखेर सादर करणे 
                                2) हजल्िाहिकारी कायालयाकडील मिसलूी जमेचे अंतगयत लेखापहरक्षण करणे, अिवाल     
                                     हनगयमन ,  अनपुालन तपासणी 
संबहित तरतदू:-               शासन हनणयया प्रमाणे 
अहिहनयमाचे नांव:-      1) मिाराष्र अर्यसंकल्प हनयमपसु्स्तका 
                                 2) हवर्भागीय आयकु्त/हजल्िाहिकारी यांच्या हनयंत्रणाखालील कायालयांचे  मिसलूी जमेचे    
                                     अंतगयत लेखा पहरक्षणाबाबतचे हनयम 
हनयम:-- 
शासन हनणयय :-  मिसलू व वन हवर्भाग शासन हनणययक्र.आयएडब्ल/ु1082/14/आयएस2 ब 
हदनांक 2/4/1983 
पहरपत्रके:-- 
कायालयीन आदेश:-- 
अ.क्र
. 

कामाचे स्वरुप कालाविी हदवस कामासाठी जबाबदार 
अहिकारी / कमयचारी 

अहर्भप्राय 

1) दरवर्ी 15 ऑक्टोबर पयंत 
अर्यसंकल्प सादर करणे, 
लेखाहशर्य हनिाय 

- सिाय्यक लेखाहिकारी, 
वहरष्ठ लेखापाल, 
अव्वल कारकून, 
हलपीक. 

 

2) तै्रमाहसक ताळमेळ घेणे 
लेखाहशर्य हनिाय 

एहप्रल ते जनू-15ऑगस्ट 
जलैु ते सप्टें-15ऑक्टोबर 
ऑक्टो ते नोव्िें-15जानेवारी 
हडसें ते जाने-15 माचय 
फेब्र ुते माचय-15 मे 
माचय परुवणी-15 जनू 

सिाय्यक लेखाहिकारी, 
वहरष्ठ लेखापाल, 
अव्वल कारकून, 
हलपीक. 

 

3) हवनीयोजन लेखे सादरकरणे 
लेखाहशर्य हनिाय 

दरवर्ी 30 जनू अखेर सिाय्यक लेखाहिकारी, 
वहरष्ठ लेखापाल, 
अव्वल कारकून, 
हलपीक. 

 

4) अहिम प्रहतवर्ी ऑक्टोंबर अखेर 
शासनास सादर 

सिाय्यक लेखाहिकारी, 
हलपीक. 

 

5) ठेव सलग्न हवमा प्रहतमिा प्रस्ताव शासनास सादर सिाय्यक लेखाहिकारी, 
अव्वल कारकून. 
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                                                                               नमनुा (अ) 
                                                               नमनु्या मध्ये कामाचे प्रकटीकरण 
संघटनाचे लक्ष (वार्थर्क) 
अ.क्र. काम/कायय कामाचे प्रमाण आर्थर्क लक्ष अहर्भप्राय 

1 दरवर्ी 15 ऑक्टोबर 
पयंत अर्य संकल्प सादर 
करणे, 

100 टक्के - - 
 

2 तै्रमाहसक ताळमेळ घेणे 100टक्के - - 
3 हवनीयोजन लेखे सादर 

करणे 
100टक्के - - 

4 हजल्िाहिकारी कायालयांचे 
मिसलूी जमेचे 
लेखापहरक्षण 

- - - 

 
 

                               
                                                                                          

नमनुा (अ) 
कामाशी संबहित हनयम /अहिहनयम 
अ.क्र
. 

सचुना पत्रकानसुार हदलेले हवर्य हनयम क्रमांक व वरे् अहर्भप्राय 
(असल्यास) 

1 
 

मखु्यलेखाहशर्य2029,2045,2053, 
2075, 2235,2245, 

मिाराष्र अर्यसंकल्प हनयम पसु्स्तका ,6 
वे हवहत्तय प्रकाशन. 

 
 

2 
 

6245,6401,7610 
अर्यसंकल्प तयार करणे, ताळमेळ घेणे, 
हवहनयोजन लेखे सादर करणे. 
अनदुान वाटप करणे 

घरबांिणी अिीम हनयम 1962 
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                                                                          नमनुा (ब) 

कामाशी संबहित शासन हनणयय 
अ.क्र. शासन हनणययानसुार 

हदलेले हवर्य 
शासन हनणयय क्रमांक व तारीख अहर्भप्रा

य 
1 
 
 
 
 

अर्यसंकल्प 
अदाजपत्रक 
तयार करणे, ताळमेळ 
घेणे, हवहनयोजन लेखे 
सादर करणे. 

मिाराष्र अर्यसंकल्प हनयम पसु्स्तका, 6 वे हवहत्तय प्रकाशन. 
मिसलू व वन हवर्भाग शासन हनणयय क्रमांक सीआरएन/1082/सीआर-
9/आयएस 2 ब हदनांक 5 मे 1984 
घरबांिणी अिीम हनयम 1962 चे अनरंु्गाने शासनाने वेळो वळेी हनगयहमत 
केलेले आदेश व सिुारणा, 
1)शासन हनणयय हवत्त हवर्भाग क्र.अिीम1092/प्रक्र.42/92/हवनीयम हदनांक 
1/4/1993 
2)हवत्त हवर्भाग अिीम 1096/प्र.क्र.41/96/हवनीयम हदनांक 30/10/1996 
3)हवत्त हवर्भाग क्र.अिीम/ 1099/ प्र.क्र.57/99/ हवनीयम हदनांक 
25/1/2000  
4)हवत्त हवर्भाग क्र.अिीम 1095/प्र.क्र.7/95/हवनीयम हदनांक 26/9/1997 
व त्यानंतरच्या वेळोवेळी झालेल्या सिुारणा 

 

2 
 
 

घरबांिणी अिीम मंजरू 
करणे 

3 
 
 
 

संगणक अिीम 
 

4) 
 
 

मोटार सायकल 
,स्कूटर, मोपेड, 
सायकल इ. 

 
 
 
 
 
                                                                      नमनुा(क) 

कामाशी संबहित पहरपत्रके 
अ.क्र
. 

शासकीय पत्रकानसुार हदलेले 
हवर्य 

पहरपत्रक  क्रमांक  व  तारीख अहर्भप्राय 

5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

हवर्भागीय कायालयाने 
घ्यावयाची आढावा बैठक 
 
 
 
 
अहिकारी कायालयातील 
तपासणी काययक्रम 

1)  मिसलू व वन हवर्भाग पहरपत्रक क्र:हवहनप       
     01/2006/प्र.क्र.2/पीएसी-1 हदनांक 9 जानेवारी 2006 
2) मिसलू व वन हवर्भाग पत्र       
    क्र.हवहनप/1089/प्र.क्र.3863/बैठकी/पीएसी-1 हदनांक       
    29/6/1996 
3) मिसलू व वन हवर्भाग पहरपत्रक क्र:हवहनप       
     प्र.क्र.45/2005/पीएसी-1 हदनांक 25/4/2005. 
4)  क्र.अंलेप07/2006/प्र.क्र.44/पीएसी-1 मिसलू व वन      
     हवर्भाग हद.19/7/2006. 
5)  मिसलू व वन हवर्भाग शासन पहरपत्रक    
   क्र.हवहनप08/2006/प्र.क्र.60/पीएसी 1 हदनांक 9/8/2006 
6) मिसलू व वन हवर्भाग शासन पहरपत्रक क्र.हवहनप 08-
2007/प्र.क्र.93/पीएसी-1हद.21/8/2007. 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) 

कलम4(1)(ब)(v) 



कलम (1) (ब) 
(V) 

                                                                     नमनुा (इ) 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयाच्या  उपलब्ि दस्तऐवजांची यादी 
दस्त ऐवजाचा हवर्य 

अ.
क्र. 

दस्ताऐवजाचा 
प्रकार 

हवर्य संबहित व्यक्ती/पदनाम व्यक्तीचे हठकाण/उपरोक्त 
कायालयात उपलब्िन 
सल्यास 

1 
 
 

सांशचका 
लेखाहशर्य 
हनिाय 
 

 

1.हवहनयोजन लेखे 
2.माहसक पत्रक 
3.ताळमेळ पत्रक 
4.अनदुान वाटप 
5.अर्यसंकल्प 
6.अहिम प्रस्ताव 
7.ठेव सलंग्न हवमा 
    योजना प्रस्ताव 
8.इतर. 

वहरष्ठ लेखापाल/अ.का./हलपीक   
(सोपहवलेल्या कायावरुन) 

हवर्भागीय आयकु्त 
कायालय कोकण हवर्भाग 
नवी-मुंबई 
सी.बी.डी.बेलापरू 
 

 
 
 
 
           कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय  आयकु्त कायालया मध्ये दस्ता ऐवजांची वगयवारी 
 

अ.
क्र. 

हवर्य दस्तऐवजांचा 
प्रकार/नस्ती/मस्टर/नोंदपसु्तक,व्िाउचरइ. 

प्रमखु बाबींचा तपहशल सरुहक्षत 
ठेवण्याचा
कालाव
िी 

1 
 
 
 
2 

मखु्यलेखाहशर्य  2029,2045, 
2053,2075,2235,2245 
6245,6401,7610 अंदाजपत्रक, 
अनदुान वाटप,हवनीयोजन लेखे, 
उपस्स्र्ती बाबत नोंदविया 

नस्ती 
 
 
 
िजेरीपट 
अ.क्र.1 व 2 बाबत 

 

अर्यसंकल्प तयार करण्या 
बाबत 
अनदुान वाटपा बाबत 
हवनीयोजन लेखे तयार 
करण्याबाबत 

5वरे् 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयाच्या पहरणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्ला मसलत 
करण्याची व्यवस्र्ा. 

अ.
क्र. 

सल्ला             
मसलतीचा हवर्य 

कायय प्रणालीचे 
हवस्ततृ वणयन 

कोणत्या अहिहनयम/हनयम/ 
पहरपत्रकाव्दारे 

पनुरावतृ्ती काल 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
 

कलम4(1)(अ)(vi) 

कलम4(1)(ब)(vii) 



 
                                                                       
                                                                           नमनूा (अ) 
 
 कोकणर्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयाच्या सहमतीची यादी प्रकाहशत करणे. 
 

अ.क्र. सहमतीचेनाव सहमतीचे सदस्य सहमतीचे 
उद्दीष्ट 

हकती वेळात 
घेण्यात येते 

सर्भाजन सामान्यां 
साठी 
खलुी आिे ककवा 
नािी 

सरे्भचा 
काययवतृ्तांत 
(उपलब्ि) 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 
      
 
 
                                                                             नमनूा (ब)  
 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त.कायालयाच्या अहिसर्भांची यादी प्रकाहशत करणे. 
 

अ.क्र. अहिसरे्भचे 
नाव 

सरे्भचे सदस्य सरे्भचे 
उद्दीष्ट 

हकती वेळात 
घेण्यात येते 

सर्भाजन 
सामान्यांसाठी खलुी 
आिे ककवा नािी 

सरे्भचा 
काययवतृ्तांत 
(उपलब्ि) 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 
 
 
 
                                                                            नमनूा (क) 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयाच्या पहरर्दांची यादी प्रकाहशत करणे. 

अ.क्र. पहरर्देचे नाव पहरर्देचे सदस्य पहरर्देचे 
उद्दीष्ट 

हकती वेळात 
घेण्यात येते 

सर्भा जनसामान्यांसाठी 
खलुी आिे ककवा नािी 

सरे्भचा 
काययवतृ्तांत 
(उपलब्ि) 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 
 
 
 
 
 
+ 

कलम 4 (1) (ब) (viii) 

कलम 4 (1) (ब) (viii) 

कलम4(1)(ब)(viii) 



 
                                                                              
                                                                          नमनूा (ड) 
कोकणर्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयाच्या संस्रे्ची यादी प्रकाहशत करणे. 

अ.
क्र. 

संस्र्चे
नाव 

संस्रे्चे 
सदस्य 

संस्रे्चे 
उद्दीष्ट 

हकती वेळात 
घेण्यात येते 

सर्भाजन सामान्यांसाठी खलुी 
आिे ककवा नािी 

सरे्भचा काययवतृ्तांत 
(उपलब्ि) 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 
   
 
 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयातील अहिकारी व कमयचारी यांची नाव,ेपते्त व त्यांचे माहसक वतेन 
र्भरणे 

अ.
क्र. 

पदनाम अहिकारी/कमयचा-
याचेनाव:- 

वगय रुज ूहदनांक दरूध्वनी/क्रमां
क/फॅक्स/ईमेल 

एकूण वेतन 

1 सिा.संचालक(लेखा) श्री.वैजनांर्अ.बरुडकर 1 30/4/2011 ते 
06/10/2016 

27583720 
 

53105/- 

सिा.संचालक(लेखा) श्रीम. स्वाती बागडे 1 07/10/2016  67363/- 
2. प्र.सिा.लेखाहिकारी श्रीम.ए.एम.देठे 3 

 
12/08/2014 57123/- 

3. वहरष्ठ लेखापाल श्री.एम.बी.येलव े 3 
 

12/5/2011 
 

37054/- 
 

4 
 

अव्वल कारकून श्री.एन.बी.जगताप 
 

3 
 

01/06/2012 39881/- 

5 हलपीक टंकलेखक श्रीम.आर.एच.पाटील 3 
 

01/03/2013 
 

28636/- 

6 हशपाई श्री. आनंद सातपतेु 4         -  

7 हशपाई (सेवावगय) श्रीम. एस.  व्िी. 
गोवलकर 

4 08/11/2016  21482/- 

 

 

 

 

 

 

कलम4(1)(ब)(viii) 

कलम 4 (1) (ब) (iX) 



 

 

कोकणर्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयाच्या अहिकारी व कमयचा-यांची वतेनाची हवस्ततृ माहिती प्रकाहशत 
करणे 

अ.
क्र 

वगय वेतन रुपरेर्ा 
 
 
 

इतर अनजेु्ञय र्भते्त 
हनयहमत (मिागाई र्भत्ता 
घरर्भाडे र्भत्ता,शिर र्भत्ता) 

प्रसंगानसुार (जसे प्रवासर्भत्ता) 
सवय सािारण व हवशेर् 

हवशेर्(जसे 
प्रकल्पर्भत्ता, 
प्रहशक्षणर्भत्ता) 

1 1 15100-
34800-5400 

म.वेतन 
िेड पे 
म.र्भ. 
स्र्ा.प.ूर्भ. 
घरर्भाडे. 
वा.र्भ. 

19680 
5400 

29875 
300 

0 
2400 

120 - 

2 2 9300-34800-
4600 

म.वेतन 
िेड पे 
म.र्भ. 
स्र्ा.प.ूर्भ. 
घरर्भाडे. 
वा.र्भ. 

18490 
4600 

30479 
300 

6927 
1200 

110  

3 3 9300-34800-
4400 

म.वेतन 
िेड पे 
म.र्भ. 
स्र्ा.प.ूर्भ. 
घरर्भाडे. 
वा.र्भ. 

16830 
4400 

28024 
300 

6369 
1200 

110 - 

4 4 9300-34800-
4200 

म.वेतन 
िेड पे 
म.र्भ. 
स्र्ा.प.ूर्भ. 
घरर्भाडे. 
वा.र्भ. 

11470 
4200 

20684 
300 

0 
400 

110 - 

4 3 5200-20200-
3500 

म.वेतन 
िेडपे 
म.र्भ. 
स्र्ा.प.ूर्भ. 
घरर्भाडे. 
वा.र्भ. 

10380 
3500 

14852 
300 

4164 
400 

100 - 

कलम 4 (1)(ब) (X) 



5 3 5200-20200-
1900 
 

म.वेतन 
िेडपे 
म.र्भ. 
स्र्ा.प.ूर्भ. 
घरर्भाडे. 
वा.र्भ. 

7930 
1900 

12975 
200 

2379 
400 

100 - 

 4 हशपाई  म.वेतन 
िेडपे 
म.र्भ. 
स्र्ा.प.ूर्भ. 
घरर्भाडे. 
वा.र्भ 
वा. 

12680 
2000 

16738 
300 

0 
400 

50 

  

6 4 हशपाई (सेवावगय) म.वेतन 
िेडपे 
म.र्भ. 
स्र्ा.प.ूर्भ. 
घरर्भाडे. 
वा.र्भ 
दगुय.र्भ. 

6610 
1600 

9770 
50 

9770 
821 
400 
383 

50  

कलम4(1)(ब)(xi)  
 
 
 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयाचे मंजरू अंदाजपत्रक व खचाचा तपहशलयाची हवस्ततृ माहिती प्रकाहशत 
करणे 
हवर्भागीय आयकु्त कायालयाकडून अनदुान वाटप व खचय बाबत माहिती. 

(समर्थपत अिवाल आिारीत) 
 
अ.क्र. अंदाज पत्रकीय 

हशर्ाचे वणयन 
अनदुान हनयोहजत वापर 

(के्षत्र व कामाचा 
तपहशल) 

अहिक अनदुान 
अपेहक्षत असल्यास 
रुपयांत 

अहर्भप्राय 

 खालील तपहशला प्रमाणे  
 

सन 2016-2017 या वर्षाचा अनदुान व खचत अहवाल 
                            प्रधानशशर्षत:-मागणी क्रमाांक सी-1,2029 जमीन महसलू 

आयकु्त कोंकण शवभाग याचे कायालय 
    गौणशशर्षत,उपशशर्षत, 

प्राथशमक घटक 

2016-17 कशरता 

अथतसकल्पीय अनदुान 

माचत 17 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रकमा 

वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 



मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290046) 

01- वेतन 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 4471.000 3497.698 -973.302 
हज. मुंबई शिर 1375.000 1557.196 182.196 
हज. मुंबई उपनगर 5856.000 5486.189 -369.811 
हज. ठाणे  5078.000 2724.266 -2353.734 
हज. पालघर 3288.000 3908.376 620.376 
हज. रायगड 8037.000 4775.011 -3261.989 
हज. रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 
हज. कसिदुगुय 0.000 0.000 0.000 
एकूण 28105.000 21948.736 -6156.264 

 
मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290046) 06-दरुध्वनी, वीज पाणी शुल्क 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 83.000 62.630 -20.370 
हज. मुंबई शिर 55.000 37.881 -17.119 
हज. मुंबई उपनगर 61.000 9.320 -51.680 
हज. ठाणे  76.000 76.000 0.000 
हज. पालघर 74.000 9.000 -65.000 
हज. रायगड 20.000 9.984 -10.016 
हज. रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 
हज. कसिदुगुय 0.000 0.000 0.000 
एकूण 369.000 204.815 -164.185 

 मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290046) 11-प्रवासखचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 70.000 5.970 -64.030 
हज. मुंबई शिर 32.000 6.440 -25.560 
हज. मुंबई उपनगर 47.000 27.740 -19.260 
हज. ठाणे  60.000 5.126 -54.874 
हज. पालघर 61.000 43.540 -17.460 
हज. रायगड 89.000 70.801 -18.199 
हज. रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 
हज. कसिदुगुय 0.000 0.000 0.000 

एकूण 359.000 159.617 -199.383 

 मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290046) 13-काया.खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 221.000 42.166 -178.834 
हज. मुंबई शिर 90.000 87.360 -2.640 



हज. मुंबई उपनगर 110.000 107.990 -2.010 
हज. ठाणे  88.000 28.808 -59.192 
हज. पालघर 110.000 54.243 -55.757 
हज. रायगड 110.000 102.000 -8.000 
हज. रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 
हज. कसिदुगुय 0.000 0.000 0.000 
एकूण 729.000 422.567 -306.433 

 मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290046) 14-भाडेपट्टी 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 36.000 1.874 -34.126  
हज. मुंबई शिर 0.000 0.000 0.000 
हज. मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
हज. ठाणे  0.000 0.000 0.000 
हज. पालघर 0.000 0.000 0.000 
हज. रायगड 0.000 0.000 0.000 
हज. रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 
हज. कसिदुगुय 0.000 0.000 0.000 
एकूण 36.000 1.874 -34.126 
 
 
 
 

   

मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290046) 

17 - सांगणक खचत 
 14-भाडेपट्टी 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 29.000 0.000 -29.000 
हज. मुंबई शिर 20.000 19.114 -0.886 
हज. मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 0 0 
हज. ठाणे  0.000 0.000 0.000 
हज. पालघर 0.000 0.000 0.000 
हज. रायगड 0.000 0.000 0.000 
हज. रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 
हज. कसिदुगुय 0.000 0.000 0.000 
एकूण 49.000 19.114 -29.886 

  
गौणशशर्षत,उपशशर्षत, 
प्राथशमकघटक 

2016-17 कशरता 
अथतसकल्पीय अनदुान 

माचत 16 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रकमा 

वाढ(+)/घट(-) 

1 2 3 4 
मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290262) 

01-वेतन 
 



हज. ठाणे  354.000 0.000 -354.000 
हज. पालघर 925.000 607.022 -317.978 
हज. रायगड 5600.000 5202.172 -397.828 
हज. रत्नाहगरी 1746.000 659.331 -1086.669 
हज. कसिदुगुय 287.000 265.763 -21.237 
एकूण 8912.000 6734.288 -2177.712 

   
मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290262) 06-दरूध्वनी वीज पाणी व शुल्क 

हज. ठाणे  19.000 0.000 -19.000 
हज. पालघर 19.000 26.143 7.143 
हज. रायगड 25.000 30.367 5.367 
हज. रत्नाहगरी 19.000 0.000 -19.000 
हज. कसिदुगुय 18.000 0.000 -18.000 
एकूण 100.000 56.510 -43.490 

 
मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290262) 11-प्रवासभत्ता 

हज. ठाणे  9.000 0.000 -9.000 
हज. पालघर 11.000 1.600 -9.400 
हज. रायगड 27.000 20.801 -6.199 
हज. रत्नाहगरी 11.000 10.970 -0.030 
हज. कसिदुगुय 9.000 3.480 -5.520 
एकूण 67.000 36.851 -30.149 

 
मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290262) 13-काया.खचत 

हज. ठाणे  21.000 18.000 -3.000 
हज. पालघर 35.000 11.982 -23.018 
हज. रायगड 87.000 78.299 -8.701 
हज. रत्नाहगरी 53.000 23.880 -29.120 
हज. कसिदुगुय 25.000 25.000 0.000 
एकूण 221.000 157.161 -63.839 

 
मा.क्रसी-1, 2029 जमीन 
महसलू (20290262) 17-सांगणकखचत 

हज. ठाणे  0.000 0.000 0.000 
हज. पालघर 9.000 3.000 -6.000 
हज. रायगड 15.000 14.000 -1.000 
हज. रत्नाहगरी 8.000 8.000 0.000 
हज. कसिदुगुय 0.000 0.000 0.000 



एकूण 32.000 25.000 -7.000 
 

गौणशशर्षत,उपशशर्षत, 
प्राथशमक घटक 

2016-17 कशरता 
अथतसकल्पीय अनदुान 

माचत 16 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रकमा 

वाढ (+)/घट(-) 

1 2 3 4 
मा.क्र.सी-1-2029 जमीन 
महसलू (20290182) 01 –वेतन 

हज. ठाणे  7833.000 4423.268 -3409.732 
हज. पालघर 1219.000 337.903 -881.097 
हज. रायगड 14797.000 11443.275 -3353.725 
हज. रत्नाहगरी 8521.000 7278.414 -1242.586 
हज. कसिदुगुय 6458.000 5774.628 -683.372 
एकूण 38828.000 29257.488 -9570.512 
 मा.क्र.सी-1-2029 जमीन 
महसलू (20290182) 06-दरूध्वनी वीज पाणी व शुल्क 

हज. ठाणे  158.000 205.179 47.179 
हज. पालघर 75.000 0.000 -75.000 
हज. रायगड 486.000 306.436 -179.564 
हज. रत्नाहगरी 38.000 0.000 -38.000 
हज. कसिदुगुय 143.000 136.644 -6.356 
एकूण 900.000 648.259 -251.741 
 
मा.क्र.सी-1-2029 जमीन 
महसलू (20290182) 11 प्रवासखचत 

हज. ठाणे  145.000 5.230 -139.770 
हज. पालघर 121.000 12.812 -108.188 
हज. रायगड 321.000 134.119 -186.881 
हज. रत्नाहगरी 137.000 39.341 -97.659 
हज. कसिदुगुय 156.000 114.725 -41.275 
एकूण 880.000 306.227 -573.773 
 
मा.क्र.सी-1-2029 जमीन 
महसलू (20290182) 13-काया.खचत 

हज. ठाणे  158.000 122.260 -35.740 
हज. पालघर 202.000 59.087 -142.913 
हज. रायगड 360.000 335.291 -24.709 
हज. रत्नाहगरी 204.000 182.023 -21.977 
हज. कसिदुगुय 196.000 196.000 0.000 
एकूण 1120.000 894.661 -225.339 



 

मा.क्र.सी-1-2029 जमीन 
महसलू (20290182) 14-भाडेपट्टी 

हज. ठाणे  0.000 0.000 0.000 
हज. पालघर 82.000 9.617 -72.383 
हज. रायगड 278.000 0.000 -278.000 
हज. रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 
हज. कसिदुगुय 0.000 0.000 0.000 
एकूण 360.000 9.617 -350.383 

 
मा.क्र.सी-1-2029 जमीन 
महसलू (20290182) 

16-प्रकाशने 
 

हज. ठाणे  0 0 0 
हज. पालघर 0 0 0 
हज. रायगड 0 0 0 
हज. रत्नाहगरी 0 0 0 
हज. कसिदुगुय 0 0 0 
एकूण 0 0 0 

 
मा.क्र.सी-1-2029 जमीन 
महसलू (20290182) 17-सांगणक खचत 

हज. ठाणे  80.000 33.050 -46.950 
हज. पालघर 97.000 0.000 -97.000 
हज. रायगड 176.000 161.185 -14.815 
हज. रत्नाहगरी 73.000 60.850 -12.150 
हज. कसिदुगुय 54.000 54.000 0.000 
एकूण 480.000 309.085 -170.915 
    
मा.क्र.सी-1-2029 जमीन 
महसलू (20290182)                               24-इांधन खचत 

हज. ठाणे  33.000 0.000 -33.000 
हज. पालघर 40.000 7.413 -32.587 
हज. रायगड 32.000 0.000 -32.000 
हज. रत्नाहगरी 31.000 0.000 -31.000 
हज. कसिदुगुय 32.000 0.000 -32.000 
एकूण 168.000 7.413 -160.587 
  
मा.क्र.सी-1-2029 जमीन 
महसलू (20290182) 

26 - जाहिरात  खर्च 



हज. ठाणे  0.000 0.000 0.000 
हज. पालघर 0.000 0.000 0.000 
हज. रायगड 0.000 0.000 0.000 
हज. रत्नाहगरी 40.000 0.000 -40.000 
हज. कसिदुगुय 0.000 0.000 0.000 
एकूण 40.000 0.000 -40.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 सन 2016-17 या वर्षाचा समर्पपत अहवाल 

प्रधानशीर्षत मागणी क्र.सी-1, 2029 जमीन महसलू 
शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 

 

                                                                                          आकडे रुपयात 
गौणशशर्षत,उपशशर्षत, 
प्राथशमक घटक 

2016-17 कशरता 
अथतसकल्पीय अनदुान 

माचत 17 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रकमा 

वाढ (+)/घट(-) 

मा.क्रसी-1, 2029 जमीन महसलू (20290046) 
01-वेतन 28105 21949 -6156 
06-दरुध्वनी, वीज व पाणी 369 205 -164 
11-प्रवास खचय 359 160 -199 
13-कायालयीन खचय 729 422 -307 
14-र्भाडेपट्टी 36 2 -34 
17-संगणक खचय 49 19 -30 

एकूण 29647 22757 -6890 
गौणशशर्षत,उपशशर्षत, 

        प्राथशमक घटक 
2016-17 कशरता 

अथतसकल्पीय अनदुान 
माचत 17 अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रकमा 
वाढ (+)/घट(-) 

मा.क्रसी-1, 2029 जमीन महसलू (20290262)  
01-वेतन 8912 6734 -2178 
06-दरुध्वनी, वीज व पाणी 100 57 -43 
11-प्रवास खचय 67 37 -30 
13-कायालयीन खचय 221 157 -64 
17-संगणक खचय 32 25 -7 

एकूण 9332 7010 -2322 
गौणशशर्षत,उपशशर्षत, 2016-17 कशरता माचत 16 अखेर प्रत्यक्ष वाढ (+)/घट(-) 



 
 
 

प्राथशमक घटक अथतसकल्पीय अनदुान खचाच्या रकमा 
मा.क्र.सी-1-2029जमीन महसलू (20290182) 
01-वेतन 38828 29258 -9570 
06-दरुध्वनी, वीज व पाणी 900 648 -252 
11-प्रवास खचय 880 331 -549 
13-कायालयीन खचय 1120 895 -225 
14-र्भाडेपट्टी 360 10 -350 
16-प्रकाशने 0 0 0 
17-संगणक खचय 480 309 -171 
24-पेरोल, तेल व वगंण 168 7 -161 
26-जाहिरात खचय 40 0 -40 

एकूण 42776 31458 -11318 
 

सन 2016-17 या वर्षाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशर्षत :-मागणी क्रमाांक सी -1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 

शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
                                                                                                     (आकडे रुपयाांत) 

गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 
घटक 

2016-17 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2017 
अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रक्कमा 
वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ु
व सेवा यावरील इतर कर व 
शुल्क  (20450091) 
(योजनेत्तर) (दत्तमत) 

01 - वेतन 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  2724 2971 247 
हज .मुंबई शिर  18159 9772 -8387 
हज  .मुंबई उपनगर  12660 12718 58 
हज .ठाणे   11195 8871 -2324 
हज  .पालघर  4618 149 -4469 
हज .रायगड  3254 2446 -808 
हज .रत्नाहगरी  2331 1988 -343 
हज .कसिदुगुय  1709 1597 -112 
एकूण 56650 40512 -16138 

  



मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय 
वस्त ुव सेवा यावरील इतर 
कर व शुल्क  (20450091) 

03 - अशतकालीक भत्ता 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  14 4 -10 
हज .मुंबई शिर  0 0 0 
हज  .मुंबई उपनगर  0 0 0 
हज .ठाणे   0 0 0 
हज  .पालघर  0 0 0 
हज .रायगड  0 0 0 
हज .रत्नाहगरी  0 0 0 
हज .कसिदुगुय  0 0 0 
एकूण 14 4 -10 

  

 
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय 
वस्त ुव सेवा यावरील इतर 
कर व शुल्क  (20450091) 

06- दरूध्वनी, वीज व पाणी  शुल्क 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  63 57 -6 
हज .मुंबई शिर  150 133 -17 
हज  .मुंबई उपनगर  21 8 -13 
हज .ठाणे   65 13 -52 
हज  .पालघर  45 10 -35 
हज .रायगड  11 0 -11 
हज .रत्नाहगरी  36 0 -36 
हज .कसिदुगुय  36 13 -23 
एकूण 427 234 -193 

  
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय 
वस्त ुव सेवा यावरील इतर 
कर व शुल्क (20450091) 

11 प्रवास खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  73 71 -2 
हज .मुंबई शिर  25 16 -9 
हज  .मुंबई उपनगर  15 0 -15 
हज .ठाणे   25 0 -25 
हज  .पालघर  33 0 -33 
हज .रायगड  138 136 -2 
हज .रत्नाहगरी  38 38 0 
हज .कसिदुगुय  27 27 0 
एकूण 374 288 -86 



  
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय 
वस्त ुव सेवा यावरील इतर 
कर व शुल्क  (20450091) 

13 काया. खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  176 115 -61 
हज .मुंबई शिर  62 61 -1 
हज  .मुंबई उपनगर  48 47 -1 
हज .ठाणे   39 18 -21 
हज  .पालघर  51 51 0 
हज .रायगड  64 64 0 
हज .रत्नाहगरी  51 51 0 
हज .कसिदुगुय  51 51 0 
एकूण 542 458 -84 

  
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय 
वस्त ुव सेवा यावरील इतर 
कर व शुल्क (20450091) 

14 - भाडेपट्टी व कर 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  2 2 0 
हज .मुंबई शिर  0 0 0 
हज  .मुंबई उपनगर  0 0 0 
हज .ठाणे   0 0 0 
हज  .पालघर  90 0 -90 
हज .रायगड  0 0 0 
हज .रत्नाहगरी  0 0 0 
हज .कसिदुगुय  0 0 0 
एकूण 92 2 -90 

  
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय 
वस्त ुव सेवा यावरील इतर 
कर व शुल्क  (20450091) 

17 - सांगणक खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  1 0 -1 
हज .मुंबई शिर  0 0 0 
हज  .मुंबई उपनगर  0 0 0 
हज .ठाणे   0 0 0 
हज  .पालघर  0 0 0 
हज .रायगड  0 0 0 
हज .रत्नाहगरी  0 0 0 
हज .कसिदुगुय  0 0 0 
एकूण 1 0 -1 



  
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ु
व सेवा यावरील इतर कर व 
शुल्क  (20450091) 

24-पेट्रोल, तेल  व वांगण 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  102 99 -3 
हज .मुंबई शिर  0 0 0 
हज  .मुंबई उपनगर  0 0 0 
हज .ठाणे   0 0 0 
हज  .पालघर  0 0 0 
हज .रायगड  0 0 0 
हज .रत्नाहगरी  0 0 0 
हज .कसिदुगुय  0 0 0 
एकूण 102 99 -3 

  
 
 
 
 

सन  2016-17 या वर्षाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशर्षत :-मागणी क्रमाांक सी -1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 

शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
(आकडे रुपयाांत) 

गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 
घटक 

2016-17 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2017 
अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रक्कमा 
वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय 
वस्त ुव सेवा यावरील इतर 
कर व शुल्क  (20450182) 

50 - इतर खचत 

हज  .मुंबई उपनगर  1946 0 -1946 
हज .रायगड  394 394 0 
एकूण 2340 394 -1946 

  

मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय 
वस्त ुव सेवा यावरील इतर 
कर व शुल्क (20450251) 

50 - इतर खचत 

हज .ठाणे   50 0 -50 
एकूण 50 0 -50 

  



मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय 
वस्त ुव सेवा यावरील इतर 
कर व शुल्क (20450262) 

50 - इतर खचत 

हज  .मुंबई उपनगर  618 0 -618 
हज .रायगड  382 196 -186 
एकूण 1000 196 -804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सन  2016-2017 या वर्षाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशर्षत :-मागणी क्रमाांक सी -1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 

शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
(आकडे रुपयाांत) 

गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 
घटक 

2016-17 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2017 
अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रक्कमा 
वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क (20450091 ) 

01- वेतन 56650 40512 -16138 
03-अशतकालीक भत्ता                                14 4 -10 
06-दरूध्वनी, वीज व पाणी 427 234 -193 
11-प्रवास खचत 374 288 -86 
13-काया.खचत                                                 542 458 -84 
14-भाडेपट्टी व कर 92 2 -90 
17-सांगणक खचत 1 0 -1 
24-पेट्रोल, तेल  व वांगण 102 99 -3 
वेतना व्यशतशरक्त एकूण 1552 1085 -467 
एकूण 58202 41597 -16605 

  



मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क (20450182) 

50 इतर खचत 2340 394 -1946 

एकूण वेतनाव्यशतरीक्त 2340 394 -1946 
  

मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क (20450251) 
50 इतर खचत 50 0 -50 
एकूण वेतनाव्यशतरीक्त 50 0 -50 

  
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क (20450262) 

50 इतर खचत 1000 196 -804 

एकूण वेतनाव्यशतरीक्त 1000 196 -804 
  

 
गौण शशर्षत, उपशशर्षत, 

प्राथशमक घटक 

2016-17 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2017 
अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रक्कमा 
वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मागणी क्र.सी-1,2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क (101 ) वसलुीचा खचत - 
करमणकू कर (101) (00) (02)आयकु्त कोकण शवभाग (20450091) 
वेतन 56650 40512 -16138 
वेतना व्यहतहरक्त 1552 1085 -467 
एकूण 58202 41597 -16605 

  

मागणी क्र.सी-1,2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क(200) वसलूीचा खचत - इतर 
कर व शुल्क (200)(01)(01) शशक्षण उपकर, 50 इतर खचत आयकु्त कोकण (20450182) 

वेतना व्यहतहरक्त 2340 394 -1946 
एकूण 2340 394 -1946 

  

मागणी क्र.सी-1,2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 200 ( 02 ) महा.शशक्षण 
उपकर अशधशनयम कलम  23 अन्वये ग्रामपांचायतीना प्रदाने आयकु्त कोकण (20450251) 



वेतना व्यहतहरक्त 50 0 -50 
एकूण 50 0 -50 

  

मागणी क्र.सी-1,2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 200 ( 03)  वसलूीचा खचत - 
50 इतर खचत (200)(03)(01) आयकु्त कोकण (20450262) 

वेतना व्यहतहरक्त 1000 196 -804 
एकूण 1000 196 -804 

    
    
    

सन 2016-17 या वर्षाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशर्षत  मागणी क्रमाांक सी -1 2053 - शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन 093 शजल्हा आस्थापना  (01) सवत साधारण आस्थापना  

093 (01) (01) आयकु्त कोकण  (20530028) (योजनेत्तर) (दत्तमत) 
(आकडे रुपयाांत) 

गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 
घटक 

2016-17 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2017 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रक्कमा 

वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530028) 
(योजनेत्तर) (दत्तमत) 

01-वेतन 
 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 36006 35949367 35913361 
हज. मुंबई उपनगर 109642 92107533 91997891 
हज. ठाणे  122367 121123911 121001544 
हज. पालघर 102543 101775441 101672898 
हज. रायगड 165622 142660 -22962 
हज. रत्नाहगरी 130470 127216 -3254 
हज. कसिदुगुय 97612 85840 -11772 
एकुण 764262 351311968 350547706 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

03-अशतकालीक भता 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 142 109 -33 
हज. मुंबई उपनगर 364 101 -263 
हज. ठाणे  641 79 -562 



हज. पालघर 237 203 -34 
हज. रायगड 865 461 -404 
हज. रत्नाहगरी 215 362 147 
हज. कसिदुगुय 661 386 -275 
एकुण 3125 1701 -1424 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

06 दरूध्वनी ,वीज व पाणी शुल्क 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 11406 10631 -775 
हज. मुंबई उपनगर 2146 2390 244 
हज. ठाणे  5500 3193 -2307 
हज. पालघर 2257 2861 604 
हज. रायगड 3330 4864 1534 
हज. रत्नाहगरी 3229 3449 220 
हज. कसिदुगुय 2740 2951 211 
एकुण 30608 30339 -269 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

11 देशाांतगतत प्रवास खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  0 0 0 
हज .मुंबई शिर  47 39 -8 
हज  .मुंबई उपनगर  198 172 -26 
हज .ठाणे   343 233 -110 
हज  .पालघर  567 539 -28 
हज .रायगड  1415 1375 -40 
हज .रत्नाहगरी  968 938 -30 
हज .कसिदुगुय  473 447 -26 
एकूण 4011 3743 -268 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

13-कायालयीन खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  0 0 0 
हज .मुंबई शिर 766 803 37 
हज  .मुंबई उपनगर  2318 2245 -73 
हज .ठाणे   3236 2707 -529 
हज  .पालघर  3834 3786 -48 
हज .रायगड  6178 5745 -433 
हज .रत्नाहगरी  4110 4038 -72 
हज .कसिदुगुय  3501 3448 -53 
एकूण 23943 22772 -1171 



मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

14-भाडेपट्टी व कर 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 375 0 -375 
हज. ठाणे  191 42 -149 
हज. पालघर 4642 4641 -1 
हज. रायगड 523 387 -136 
हज. रत्नाहगरी 567 563 -4 
हज. कसिदुगुय 365 362 -3 
एकुण 6663 5995 -668 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

17- सांगणक खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 462 447 -15 
हज. मुंबई उपनगर 48 28 -20 
हज. ठाणे  7 4 -3 
हज. पालघर 0 0 0 
हज. रायगड 9 9 0 
हज. रत्नाहगरी 0 0 0 
हज. कसिदुगुय 3 1 -2 
एकुण 529 489 -40 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

24-पेट्रोल व इांधन खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज. ठाणे  1094 857 -237 
हज. पालघर 1280 1193 -87 
हज. रायगड 1385 1100 -285 
हज. रत्नाहगरी 1129 1125 -4 
हज. कसिदुगुय 1034 568 -466 
एकुण 5922 4843 -1079 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

26-जाशहरात व प्रशसध्दी खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 550 498 -52 
हज. मुंबई उपनगर 400 331 -69 



हज. ठाणे  760 213 -547 
हज. पालघर 500 500 0 
हज. रायगड 1100 1050 -50 
हज. रत्नाहगरी 400 399 -1 
हज. कसिदुगुय 450 450 0 
एकुण 4160 3441 -719 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

51- मोटार वाहने 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 
हज. मुंबई शिर 

0 0 0 
0 498 498 

हज. मुंबई उपनगर 0 331 331 
हज. ठाणे  303 213 -90 
हज. पालघर 0 500 500 
हज. रायगड 0 1050 1050 
हज. रत्नाहगरी 303 399 96 
हज. कसिदुगुय 0 450 450 
एकूण 606 3441 2835 

 
गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 

घटक 
2016-17 कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2016 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रक्कमा 

वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

01-वेतन 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 11241 8378 -2863 
हज. ठाणे  18993 19647 654 
हज. पालघर 36616 17664 -18952 
हज. रायगड 30671 29633 -1038 
हज. रत्नाहगरी 20194 19748 -446 
हज. कसिदुगुय 11458 11931 473 
एकुण 129173 107001 -22172 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

03-अशतकालीक भत्ता 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  0 0 0 
हज .मुंबई शिर  0 0 0 
हज  .मुंबई उपनगर  92 73 -19 



हज .ठाणे   154 41 -113 
हज  .पालघर  152 46 -106 
हज .रायगड  288 184 -104 
हज .रत्नाहगरी  175 184 9 
हज .कसिदुगुय  120 71 -49 
एकूण 981 599 -382 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

06-दरूध्वनी ,वीज व पाणी शुल्क 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 301 120 -181 
हज. ठाणे  607 1449 842 
हज. पालघर 866 441 -425 
हज. रायगड 1230 917 -313 
हज. रत्नाहगरी 899 408 -491 
हज. कसिदुगुय 474 248 -226 
एकुण 4377 3583 -794 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

11-प्रवास खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 175 0 -175 
हज. ठाणे  233 62 -171 
हज. पालघर 318 164 -154 
हज. रायगड 682 477 -205 
हज. रत्नाहगरी 369 283 -86 
हज. कसिदुगुय 208 207 -1 
एकुण 1985 1193 -792 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

13 कायालयीन खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  0 0 0 
हज .मुंबई शिर  0 0 0 
हज  .मुंबई उपनगर  833 763 -70 
हज .ठाणे   1394 1344 -50 
हज  .पालघर  1715 1500 -215 
हज .रायगड  2696 2169 -527 
हज .रत्नाहगरी  1748 1593 -155 
हज .कसिदुगुय  962 878 -84 



एकूण 9348 8247 -1101 
    
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

14- भाडेपट्टी व कर 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 41 0 -41 
हज. ठाणे  179 133 -46 
हज. पालघर 321 187 -134 
हज. रायगड 363 3 -360 
हज. रत्नाहगरी 548 200 -348 
हज. कसिदुगुय 76 4 -72 
एकूण 1528 527 -1001 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

17-सांगणक खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 101 68 -33 
हज. ठाणे  8 4 -4 
हज. पालघर 0 0 0 
हज. रायगड 5 1 -4 
हज. रत्नाहगरी 1 0 -1 
हज. कसिदुगुय 1 0 -1 
एकुण 116 73 -43 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

24-पेट्रोल, तेल व वांगण 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज. ठाणे  554 325 -229 
हज. पालघर 689 477 -212 
हज. रायगड 1110 528 -582 
हज. रत्नाहगरी 686 660 -26 
हज. कसिदुगुय 381 197 -184 
एकुण 3420 2187 -1233 
    
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

51-मोटार वाहने 



उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज. ठाणे  0 0 0 
हज. पालघर 0 0 0 
हज. रायगड 1 0 -1 
हज. रत्नाहगरी 0 0 0 
हज. कसिदुगुय 0 0 0 

एकुण 
1 0 -1 

गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 
घटक 

2016-17 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2017 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रक्कमा 

वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

01-वेतन 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 6317 5818 -499 
हज. ठाणे  27141 18240 -8901 
हज. पालघर 26257 13142 -13115 
हज. रायगड 40320 25871 -14449 
हज. रत्नाहगरी 40350 34034 -6316 
हज. कसिदुगुय 21205 20741 -464 
एकुण 161590 117846 -43744 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

06-दरूध्वनी ,वीज व पाणी शुल्क 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 77 40 -37 
हज. ठाणे  189 53 -136 
हज. पालघर 94 34 -60 
हज. रायगड 180 275 95 
हज. रत्नाहगरी 99 160 61 
हज. कसिदुगुय 105 119 14 
एकुण 744 681 -63 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

11-प्रवास खचत 



उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 75 0 -75 
हज. ठाणे  216 0 -216 
हज. पालघर 320 127 -193 
हज. रायगड 486 129 -357 
हज. रत्नाहगरी 369 130 -239 
हज. कसिदुगुय 300 65 -235 
एकुण 1766 451 -1315 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

13-कायालयीन खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 31 26 -5 
हज. ठाणे  62 45 -17 
हज. पालघर 56 45 -11 
हज. रायगड 114 101 -13 
हज. रत्नाहगरी 56 48 -8 
हज. कसिदुगुय 59 52 -7 
एकुण 378 317 -61 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

14-भाडेपट्टी व कर 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज. ठाणे  15 0 -15 
हज. पालघर 12 0 -12 
हज. रायगड 15 0 -15 
हज. रत्नाहगरी 0 0 0 
हज. कसिदुगुय 3 1 -2 
एकुण 45 1 -44 
    
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

17-सांगणक खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 1 0 -1 
हज. ठाणे  22 17 -5 



हज. पालघर 15 15 0 
हज. रायगड 43 37 -6 
हज. रत्नाहगरी 16 14 -2 
हज. कसिदुगुय 20 15 -5 
एकुण 117 98 -19 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

24-पेट्रोल, तेल व वांगण 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  0 0 0 
हज .मुंबई शिर  0 0 0 
हज  .मुंबई उपनगर  0 0 0 
हज .ठाणे   1 0 -1 
हज  .पालघर  0 0 0 
हज .रायगड  0 0 0 
हज .रत्नाहगरी  0 0 0 
हज .कसिदुगुय  0 0 0 
एकूण 1 0 -1 
गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 

घटक 
2015-16 कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2016 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रक्कमा 

वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

01-वेतन 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 20433 22849 2416 
हज. ठाणे  86933 80827 -6106 
हज. पालघर 97562 61390 -36172 
हज. रायगड 191653 164173 -27480 
हज. रत्नाहगरी 171879 166164 -5715 
हज. कसिदुगुय 104824 106980 2156 
एकुण 673284 602383 -70901 
    
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

06-दरुध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 52 87 35 
हज. ठाणे  129 124 -5 



हज. पालघर 135 79 -56 
हज. रायगड 275 281 6 
हज. रत्नाहगरी 136 139 3 
हज. कसिदुगुय 118 102 -16 
एकुण 845 812 -33 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

11 -प्रवास खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  0 0 0 
उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 131 0 -131 
हज. मुंबई उपनगर 230 0 -230 
हज. ठाणे  603 181 -422 
हज. पालघर 1159 511 -648 
हज. रायगड 342 296 -46 
हज. रत्नाहगरी 613 625 12 
हज. कसिदुगुय 3078 1613 -1465 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

13-कायालयीन खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 139 126 -13 
हज. ठाणे  339 316 -23 
हज. पालघर 400 386 -14 
हज. रायगड 732 679 -53 
हज. रत्नाहगरी 476 455 -21 
हज. कसिदुगुय 380 331 -49 
एकुण 2466 2293 -173 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

14-भाडेपट्टी व कर 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 113 76 -37 
हज. ठाणे  188 58 -130 
हज. पालघर 214 173 -41 
हज. रायगड 355 211 -144 
हज. रत्नाहगरी 714 631 -83 
हज. कसिदुगुय 421 401 -20 
एकुण 2005 1550 -455 



मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

17- सांगणक खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 27 8 -19 
हज. ठाणे  52 29 -23 
हज. पालघर 61 59 -2 
हज. रायगड 126 115 -11 
हज. रत्नाहगरी 67 52 -15 
हज. कसिदुगुय 60 43 -17 
एकुण 393 306 -87 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

24-पेट्रोल, तेल व वांगण 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शिर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज. ठाणे  0 0 0 
हज. पालघर 0 0 0 
हज. रायगड 1 0 -1 
हज. रत्नाहगरी 0 0 0 
हज. कसिदुगुय 0 0 0 
एकुण 1 0 -1 
गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 

घटक 
2016-17 कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2017 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रक्कमा 

वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

 01-वेतन 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 
उपआयकु्त )सा.प्र(.  64804 65453 649 
एकूण 64804 65453 649 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

03-अशतकालीक भत्ता 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  270 211 -59 
एकूण 270 211 -59 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

06-दरूध्वनी ,वीज व पाणी शुल्क 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  3500 2581 -919 



एकूण 3500 2581 -919 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

11-प्रवास खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  540 290 -250 
एकूण 540 290 -250 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

13-कायालयीन खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  11785 3461 -8324 
एकूण 11785 3461 -8324 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

14-भाडेपट्टी व कर 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  108 101 -7 
एकूण 108 101 -7 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

                      17- सांगणक खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  52 46 -6 
एकूण 52 46 -6 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

                   24-पेट्रोल, तेल व वांगण 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  602 221 -381 
एकूण 602 221 -381 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

                   51-मोटार वाहने 
 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  1 0 -1 
एकूण 1 0 -1 
गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 

घटक 
2015-16 कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2016 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रक्कमा 

वाढ (+) / घट (-) 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा 
प्रशासन )20530019) 

                           13-कायालयीन खचत 
 

हज  .ठाणे   26249 26248 -1 
एकूण 26249 26248 -1 
गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 

घटक 
2016-107 कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2017 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रक्कमा 

वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन   (20530028) 
 



01-वेतन 764262 351311968 350547706 

एकूण वेतन 764262 351311968 350547706 
03-अशतकाशलक भत्ता     3125 1701 -1424 

06-दरूध्वनी,वीज व पाणी 
शुल्क 

30608 30339 -269 

11-प्रवास भत्ता                  4011 3743 -268 
13-कायालयीन खचत                              23943 22772 -1171 

14-भाडेपट्टी व कर 6663 5995 -668 

17-सांगणक  खचत                     529 489 -40 

24-पेट्रोल व इांधन खचत 5922 4843 -1079 
26-जाहीरात व प्रशसध्दी खचत                                                                      4160 3441 -719 
51-मोटार वाहने              606 3441 2835 
एकूण 79567 76764 -2803 

 
मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन )20530162) 
01-वेतन 129173 107001 -22172 

एकूण वेतन 129173 107001 -22172 
03-अशतकालीक भत्ता 981 599 -382 
06-दरूध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क  

4377 3583 -794 

11-प्रवास खचत                                             1985 1193 -792 
13-काया.खचत                                        9348 8247 -1101 

14-भाडेपट्टी व कर             1528 527 -1001 
17-सांगणक खचत 116 73 -43 

24-पेट्रोल व इांधन खचत                                                 3420 2187 -1233 
51-मोटार वाहने              1 0 -1 
एकूण 21756 16409 -5347 

 
मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन )20530242) 
01-वेतन 161590 117846 -43744 

एकूण वेतन 161590 117846 -43744 
06-दरुध्वनी,वीज व पाणी 
शुल्क 

744 681 -63 



11- प्रवास खचत 1766 451 -1315 
13-काया. खचत 378 317 -61 

14-भाडेपट्टी व कर 45 1 -44 
17-सांगणक खचत 117 98 -19 
24-पेट्रोल, तेल व वांगण 1 0 -1 
एकूण 3051 1548 -1503 
गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 

घटक 
2016-17 कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2017अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रक्कमा 

वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन )20530313) 
01-वेतन 673284 602383 -70901 
एकूण वेतन 673284 602383 -70901 
06-दरूध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क 

845 812 -33 

11-प्रवास खचत 3078 1613 -1465 
13-काया.खचत 2466 2293 -173 

14-भाडेपट्टी व कर 2005 1550 -455 

17-सांगणक खचत 393 306 -87 
24-पेट्रोल, तेल व वांगण 1 0 -1 
एकूण 8788 6574 -2214 
गौण शशर्षत,उपशशर्षत, प्राथशमक 

घटक 
2015-16 कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2016 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या 

रक्कमा 

वाढ (+) / घट (-) 

1 2 3 4 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन   (20530387) 
01-वेतन 64804 65453 649 
एकूण वेतन 64804 65453 649 
03-अशतकालीक भत्ता 270 211 -59 
06-दरुध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क                            

3500 2581 -919 

11-प्रवास खचत   540 290 -250 
13-कायालयीन खचत            11785 3461 -8324 
14-भाडेपट्टी व कर 108 101 -7 
17-सांगणक 52 46 -6 
24-पेट्रोल, तेल व वांगण   602 221 -381 
51-मोटार वाहने 1 0 -1 



 
 
 
 
 
 
 

एकूण वेतनाव्यशतरीक्त 16858 6911 -9947 
 

मा .क्र.सी- 1-2053 (शजल्हा प्रशासन )20530028 
 

वेतन 764262 351311968 350547706 
वेतना व्यहतरीक्त 79567 76764 -2803 
एकूण 843829 351388732 350544903 

 
मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन )20530162) 
वेतन 129173 107001 -22172 
वेतना व्यहतरीक्त 21756 16409 -5347 
एकूण 150929 123410 -27519 

 
मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन )20530242 
वेतन 161590 117846 -43744 
वेतना व्यहतरीक्त 3051 1548 -1503 
एकूण 164641 119394 -45247 

 
मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन )20530313 
वेतन 673284 602383 -70901 
वेतना व्यहतरीक्त 8788 6574 -2214 
एकूण 682072 608957 -73115 

 
मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन )20530387 
वेतन 64804 65453 649 
वेतना व्यहतरीक्त 16858 6911 -9947 
एकूण 81662 72364 -9298 
    
मा.क्र.सी-1-2053 हजल्िा प्रशासन (20530019) (र्भाहरत) 
वेतना व्यहतरीक्त 26249 26248 -1 
एकूण 26249 26248 -1 



मागणी क्र.सी-6, 2245 नैसर्थगक आपत्तीच्या हनवारणासाठी सिाय्य 
लेखाहशर्ाखालील सन 2016-2017 या हवत्तीय वर्ाचा समर्थपत अिवाल 

(आकडे रुपयांत) 
मखु्यलेखाहशर्य शासनाकडून प्राप्त 

अनदुान 
हजल्िा सन 2016-17 करीता 

मंजरू अनदुान 
मािे एहप्रल-16 ते 
माचय-17 पयंत 

खचय 

समर्थपत अनदुान 
वाढ (+)/घट (-) 

 
02 परू चक्रीवादळे इत्यादी, 
101 अनिुि सिाय्य, (91) 
राज्य आपत्ती प्रहतसाद 
हनिीच्या मानकानसुार खचय, 
(91)(01) रोख र्भत्ता, मतृ 
व्यक्तींच्या कुटंुहबयांना 
सिाय्य व जखमींना मदत, 
31 सिायक अनदुाने 
(वेतनेत्तर) (22450155) 

22705.66 मुंबई शिर 2000.000 -388.600 -2388.600 
मुंबई उपनगर 2000.000 3847.300 1847.300 
ठाणे 2000.000 1600.000 -400.000 
पालघर 3600.000 8800.000 5200.000 
रायगड 7505.660 21038.424 13532.764 
रत्नाहगरी 2000.000 4324.110 2324.110 
कसिदुगुय 3600.000 3733.285 133.285 
एकूण 22705.660 42954.519 20248.859 

02 परू चक्रीवादळे इत्यादी, 
101 अनिुि सिाय्य, (91) 
राज्य आपत्ती प्रहतसाद 
हनिीच्या मानकानसुार खचय, 
(91)(02) राित कें द्रामध्ये 
हनवारा, अन्न, वस्त्र, और्ि े
इत्यादी चा परुवठा, 31 
सिायक अनदुाने (वेतनेत्तर) 
(22450217) 

1396.83 मुंबई शिर 0.000 0.000 0.000 
मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
ठाणे 3000.000 884.700 -2115.300 
पालघर 5000.000 4540.222 -459.778 
रायगड 5000.000 3464.000 -1536.000 
रत्नाहगरी 4000.000 3057.463 -942.537 
कसिदुगुय 3000.000 720.450 -2279.550 
एकूण 20000.000 12666.835 -7333.165 

02 परू चक्रीवादळे इत्यादी, 
113 घरांची 
दरुुस्ती/पनुबािंणी यासाठी 
सिाय्य, (91) राज्य आपत्ती 
प्रहतसाद हनिीच्या 
मानकानसुार खचय, 
(91)(01) घरांची 
दरुुस्ती/पनुयबांिणी यासाठी 
सिाय्य, 31 सिायक 
अनदुाने (वेतनेत्तर) 
(22450271) 

20000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

मुंबई शिर 0.000 0.000 0.000 
मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
ठाणे 3000.000 884.700 -2115.300 
पालघर 5000.000 4540.222 -459.778 
रायगड 5000.000 3464.000 -1536.000 
रत्नाहगरी 4000.000 3057.463 -942.537 
कसिदुगुय 3000.000 720.450 -2279.550 

एकूण 20000.000 12666.835 -7333.165 

02 परू चक्रीवादळे 
इत्यादी, 117 पशिुन 
खरेदीसाठी शेतक -यांना  
सिाय्य, (91) राज्य 
आपत्ती प्रहतसाद हनिीच्या 
मानकानसुार खचय, 
(91)(01) मतृ जनावरां 

5381.5 मुंबई शिर 0.000 0.000 0.000 
मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
ठाणे 500.000 115.000 -385.000 
पालघर 500.000 105.000 -395.000 
रायगड 1000.000 697.000 -303.000 
रत्नाहगरी 500.000 368.000 -132.000 
कसिदुगुय 500.000 319.300 -180.700 



ऐवजी पशिुन खरेदीसाठी 
अल्प व अत्यल्प र्भिूारक 
शेतक -यांना सिाय्य , 31 
सिायक अनदुाने 

)वेतनेत्तर (
)22450315) 

मा
.आयकु्तांकडे 

राखीव 

2381.500   -2381.500 

एकूण 5381.500 1604.300 -3777.200 

22450244 -08 - 
इतर खचत 

270.000 मुंबई शिर 0.000 0.000 0.000 
मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
ठाणे 0.000 0.000 0.000 
पालघर 0.000 0.000 0.000 
रायगड 110.000 737.900 627.900 
रत्नाहगरी 110.000 4585.316 4475.316 
कसिदुगुय 50.000 49.980 -0.020 

एकूण 270.000 5373.196 5103.196 
मागणी क्र.सी-6, 2245 
नैसर्थगक आपत्तीच्या 
हनवारणासाठी सिाय्य, 02 
परु चक्रीवादळे, 101 अनिुि 
सिाय्य, (91) राज्य आपत्ती 
प्रहतसाद हनिीच्या 
मानकानसुार खचय, (91) 
(05) हपक नकुसानीमळेु 
शेतक-याना मदत, 31 
सिायक अनदुाने (वेतनेत्तर) 
(22452452) 

389795.568 
 
 
 
 
 
 

 

मुंबई शिर 0.000 0.000 0.000 
मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
ठाणे 0.000 0.000 0.000 
पालघर 27014.000 26694.894 -319.106 
रायगड 0.000 0.000 0.000 
रत्नाहगरी 362451.000 190436.399 -172014.601 
कसिदुगुय 330.568 330.568 0.000 

राखीव 0.000   0.000 

 
एकूण 389795.568 217461.861 -172333.707 

            
02 परू चक्रीवादळे इत्यादी, 
101 अनिुि सिाय्य, (91) 
राज्य आपत्ती प्रहतसाद 
हनिीच्या मानकानसुार खचय, 
(91)(01) रोख र्भत्ता, मतृ 
व्यक्तींच्या कुटंुहबयांना 
सिाय्य व जखमींना मदत, 
31 सिायक अनदुाने 
(वेतनेत्तर) (22450155) 

22705.660 कोकण हवर्भाग 22705.660 42954.519 20248.859 

02 परू चक्रीवादळे इत्यादी, 
101 अनिुि सिाय्य, (91) 
राज्य आपत्ती प्रहतसाद 
हनिीच्या मानकानसुार खचय, 
(91)(02) राित कें द्रामध्ये 
हनवारा, अन्न, वस्त्र, और्ि े
इत्यादी चा परुवठा, 31 

1396.830 कोकण हवर्भाग 1396.830 10.000 -1386.830 



सिायक अनदुाने (वेतनेत्तर) 
(22450217) 

02 परू चक्रीवादळे इत्यादी, 
113 घरांची 
दरुुस्ती/पनुबािंणी यासाठी 
सिाय्य, (91) राज्य आपत्ती 
प्रहतसाद हनिीच्या 
मानकानसुार खचय, 
(91)(01) घरांची 
दरुुस्ती/पनुयबांिणी यासाठी 
सिाय्य, 31 सिायक 
अनदुाने (वेतनेत्तर) 
(22450271) 

20000.000 कोकण हवर्भाग 20000.000 12666.835 -7333.165 

02 परू चक्रीवादळे इत्यादी, 
117 पशिुन खरेदीसाठी 

शेतक-यांना सिाय्य, (91) 
राज्य आपत्ती प्रहतसाद 

हनिीच्या मानकानसुार खचय, 
(91)(01) मतृ जनावरां 

ऐवजी पशिुन खरेदीसाठी 
अल्प व अत्यल्प र्भिूारक 
शेतक-यांना सिाय्य, 31 

सिायक अनदुाने (वेतनेत्तर) 
(22450315) 

5381.500 कोकण हवर्भाग 5381.500 1604.300 -3777.200 

22450244 -08 - इतर 
खचय 

270.000 कोकण हवर्भाग 270.000 5373.196 5103.196 

मागणी क्र.सी-6, 2245 
नैसर्थगक आपत्तीच्या 
हनवारणासाठी सिाय्य, 02 
परु चक्रीवादळे, 101 अनिुि 
सिाय्य, (91) राज्य आपत्ती 
प्रहतसाद हनिीच्या 
मानकानसुार खचय, (91) 
(05) हपक नकुसानीमळेु 
शेतक-याना मदत, 31 
सिायक अनदुाने (वेतनेत्तर) 
(22452452) 

389795.568 कोकण हवर्भाग 389795.568 217461.861 -172333.707 

कोकण शवभाग 439549.558   439549.558 280070.711 -159478.847 

 
 
 



 
मागणी क्र सी-4-2075-“सांशकणत सवतसाधारण सेवा” या खालील 

सन 2016-2017 या शवत्तीय वर्षाचा समर्पपत अहवाल 
 

 
 
 

 मागणी क्र.सी-5 2235 सामाहजक सरुक्षा कल्याण 
 
 

अ  .क्र.  
मखु्यलेखाहशर्य 

हजल्िा सन 2016-17 
करीता मंजरू 

अनदुान 

मािे एहप्रल-16 ते माचय-
17 पयंत खचय 

समर्थपत 
अनदुान 

वाढ  / (+)
घट )-(  

सी-5, 2235 सामाहजक सरुक्षा कल्याण, 60 इतर 
सामाहजक सरुक्षा व कल्याण काययक्रम 104 ठेव 
संलग्न हवमा योजना शासकीय र्भहवष्य हनवाि 
हनिी (00)(00)(01) ठेव संलग्न हवमा 
योजनेखालील प्रदाने 50 इतर खचय 
)22350338) 

540 540 0 

एकुण 540 540 0 
सी-5, 2235 सामाहजक 
सरुक्षा कल्याण, 60 इतर 
सामाहजक सरुक्षा व 

उप आयकु्त 
)सामान्य(  

120 120 0 

मुंबई शिर 60 60 0 

मखु्यलेखाशशर्षत शजल्हा सन 2016-
2017  कशरता 
मांजरू अनदुान 

माहे एशप्रल- 2016 
 माचत- 2017 
पयंत खचत 

समर्पपत 
अनदुान 

1 2 3 4 5 
101-परत घेतलेल्या जिाहगरी 
जमीनऐवजी हनवतृ्त वेतन 101 
(01) ईनामदार व इतर 
अनदुानािािी 04 हनवतृ्ती वेतने 
(योजनेत्तर)(दत्तमत) (00) (01) 
आयकु्त कोकण (20750249) 

रत्नाहगरी 9000 5970 (-)3030 

 एकुण 90000 5970 (-)3030 

101 (02) पनुिहित जहमनी ऐवजी 
हनवतृ्तीवेतने 04 हनवतृ्ती वेतने 
(02) (01) आयकु्त कोकण 
(02750294) 

ठाणे 17000 17000 0 
पालघर 16000 0 (-)16000 
रायगड 17000 17000 0 
कसिदुगुय 14000 13576 (-)424 

 एकुण 64000 47576 (-)16424 



कल्याण काययक्रम 104 
ठेव संलग्न हवमा योजना 
शासकीय र्भहवष्य हनवाि 
हनिी (00)(00)(01) ठेव 
संलग्न हवमा 
योजनेखालील प्रदाने 50 
इतर खचय )22350338) 

मुंबई उपनगर 0 0 0 

ठाणे 60 60 0 

पालघर 60 60 0 

रायगड 120 120 0 

रत्नाहगरी 60 60 0 

कसिदुगुय 60 60 0 

एकूण 540 540 0 

  
    

      
      
     

    
      
      
      
      
      
                                                                            

                                          
         सन 2016-2017 या शवत्तीय वर्षाचा समर्पपत अहवाल  

        7610 शासकीय अशधकारी /कमतचारी इत्यादींना वाटप केलेले अशग्रम 

मखु्यलखेाशशर्षत 
सन 2016-2017 
कशरता आठमाही 

सधुारीत मांजरू अनदुान 
शजल्हा  वाटप केलेले 

अशग्रम 
समर्पपत 
अनदुान 

1 2 3 4 5 

201-घरबांिणी 
अहिम (00) 

(01)घरबांिणी 
अहिम 

(76100149) 

21829300 

उपआयकु्त (सा.प्र.) 9361000 0 

मुंबई शिर 1000000 0 

मुंबई उपनगर  1161000 0 
ठाणे 0 0 
पालघर 0 0 
रायगड 3837000 0 
रत्नाहगरी 3683000 0 
कसिदुगुय 2787300 0 

21829300 एकूण  21829300 
0 



202 - मोटार 
वािनांच्या 

खरेदीसाठी अहिमे 
(00) (01) मोटार 

वािनांच्या 
खरेदीसाठी अहिमे 
(761000158) 

282000 

उपआयकु्त (सा.प्र.) 0 0 

मुंबई शिर 0 0 

मुंबई उपनगर  0 0 

ठाणे 0 0 

पालघर 0 0 

रायगड 0 0 

रत्नाहगरी 61300 0 

कसिदुगुय 0 0 

एकूण  282000  -- 61300 (-)220700 
203- इतर 
वािनांच्या 

खरेदीसाठी  अहिमे 
(00) (01)इतर 

वािनांच्या 
खरेदीसाठी  अहिमे 

(76100167) 

शनरांक हनरंक हनरंक हनरंक 

एकूण  शनरांक  -- शनरांक शनरांक 

204 (00) (01) 
वैयस्क्तक संगणक 
यंत्र खरेदीकहरता 

अहिमे   
(761001871) 

620000 

उपआयकु्त (सा.प्र.) 20000   

मुंबई शिर 0   

 
मुंबई उपनगर  0   

ठाणे 0   

पालघर 0   

रायगड 0   

रत्नाहगरी 0   

कसिदुगुय 20000   
                
एकूण  620000  -- 40000 (-) 580000 

                                    
 
                        सन 2016-17 या वर्षासाठी अनदुान व खचत अहवाल 
                          मागणीक्र.सी-9-6245-नैसर्थगकआपत्तीच्याहनवारणासाठीकजे-800-इतरकजे-                                    
                                         800(00)(01)इतरकजे(62450018)(योजनेत्तर)(आकडे रुपयात) 

हजल्िा  
1)ठाणे हनरंक 
2)पालघर हनरंक 
3)रायगड हनरंक 
4)रत्नाहगरी हनरंक 



5)कसिदुगुय हनरंक 
एकूण हनरंक 

  
 
 
 
              
              
                                                                 नमनुा(अ) 
 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयातील अनदुान वाटपाच्या काययक्रमाची काययपध्दती 2013-    
14 या वर्ासाठी प्रकाहशत करणे 
 

1) काययक्रमांचे नांव- 
2) लार्भार्ीच्या पात्रता संबहिच्या अटी व शती 
3) लार्भ हमळण्यासाठीच्या अटी 
4) लार्भ हमळण्यासाठीची काययपध्दती 
5) पात्रता ठरहवण्यासाठी आवश्यक असलेले कागद पत्र 
6) काययक्रमामध्ये हमळणा-यालार्भार्ीची हवस्ततू माहिती 
7) अनदुानाची काययपध्दती 
8) सक्षम अहिका-याचे पदनाम 
9) हवनंती अजा सोबत लागणारे शलु्क 
10) इतर शलु्क 
11) हवनंती अजाचा नमनुा 
12) सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची यांदी (दस्तऐवज/दाखले) 
13) जोड कागदपत्राचा नमनुा 
14) काययपध्दती संदर्भात तक्रार हनवारणासाठी संबहित अहिका-याचे पदनाम 
15) तपहशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्िहनिी (उदा.हजल्िापातळी,तालकुापातळी,गांवपातळी) 
16) लार्भार्ीची यादीखालील नमनु्यात 

 
 
 
 
 
                                                                       नमनुा(ब) 
 
कोकण र्भवन येहर्ल हवर्भागीय आयकु्त.कायालयातील अनदुान काययक्रमा अतंयगत लार्भार्ींची हवस्ततृ माहिती 
प्रकाहशत करणे 
                                                                               
 नमनुा(अ) 
 
योजना/काययक्रमाचे नाव 
 

अ.क्र. लार्भार्ींचे नाव व 
पत्ता 

अनदुान/लार्भयाची 
रक्कम/स्वरुप 

हनवडपात्रतेचे हनकर् अहर्भप्राय 

     

कलम4(1)(ब)(xii) 

कलम 4 (1)(ब)(xii) 



 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
 

 
हनरंक 

 
 

 
 
 
 
  कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयातील हमळणा-या/सवलतींचा परवाना याची चाल ूवर्ाची 
तपहशलवार माहिती 
परवाना/परवानगी/सवलतींचे प्रकार 
अ.क्र. परवाना 

िारकाचेनाव 
परवान्याचा 
प्रकार 

परवाना 
क्रमांक 

हदनांका 
पासनू 

हदनांक 
पयंत 

सािारण 
अटी 

परवान्याची 
हवस्ततृ 
माहिती 

  
 

हनरंक 

 
 
हनरंक 

 
 
हनरंक 

 
 
हनरंक 
 
 
 
 
 
 

 
 
हनरंक 
 
 

 
 
हनरंक 

 
 
हनरंक 
 
 
 

  

कलम4(1)(ब)(xiii) 



 
 
 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयातील माहितीचे इलेक्टॉहनक स्वरुपात साठहवलेली माहिती 
प्रकाहशत करणे.(चाल ूवर्ाकहरता) 

 
 
       

 
 
 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयात उपलब्ि सहुविांचा तक्ता प्रकाहशत करणे 
 
उपलब्ि सहुविा 
 

 रे्भटण्याच्या वेळे संदर्भात माहिती:- 
 वेबसाईट हवर्यी माहिती 
 कॉलसेंटर हवर्यी माहिती 
 अहर्भलेख तपासणी साठी उपलब्ि सहुविांची माहिती 
 कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ि सहुविांची माहिती 
 नमनेु हमळण्याबाबत उपलब्ि माहिती 
 सचूना फलकांची माहिती 
 िंर्ालय हवर्यी माहिती 
 

अ.क्र सशुवधेचा प्रकार वेळ कायत पध्दती शठकाण जबाबदार/व्यक्ती
/ 

कमतचारी 

तक्रार शनवारण 

1. उपलब्ि 
अहर्भलेख/नस्ती/
नमनेु 

दपुारी 3.00 
ते 4.00 

हनयमा 
नसुार 

हवर्भागीय आयकु्त 
कोकण हवर्भाग 
यांचे कायालय 
कोकण र्भवन,    
नवी मुंबई. 

सिाय्यक 
लेखाहिकारी 
वहरष्ठ लेखापाल 
अव्वल कारकुन 
हलपीक 

सिा.संचालक(लेखा) 

 
 
  

कलम 4 (1)(ब)(xiv) 

कलम4(1)(ब)(xv) 



 
 
कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त (लेखामेळ) कायालयातील शासकीय माहिती अहिकारी/सिाय्यक शासकीय 
माहिती अहिकारी/अहपलीय प्राहिकारी (तेर्ील लोक प्राहिकारीच्या काययके्षत्रातील )यांची हवस्ततृ माहिती प्रकाहशत 
करणे 
 
अ. शासकीय माहिती अहिकारी 
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहिती अहिका-
याचे नाव 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ईमेल अहपलीयअहिकारी 

1 श्रीम.ए.एम.देठे सिाय्यक 
लेखाअहिकारी 

कोकण 
हवर्भाग 
 

कोकण र्भवन 
दरुघ्वनी क्र. 
27583720 

adlekha@gmail.com सिाय्यक संचालक 
(लेखा) 
 

ब.सिाय्यक शासकीय माहिती अहिकारी 
अ.
क्र. 

सिाय्यक, शासकीय माहिती 
अहिकारी यांचे  नाव व  

पदनाम 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ईमेल 

1 श्री.एन.बी.जगताप अव्वल 
कारकुन 

कोकण 
हवर्भाग 

27583720 adlekha@gmail.com 

क.अहपलीय अहिकारी 
अ.क्र
. 

अहपलीय अहिका-
याचे नाव 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ईमेल   यांचे 
अहिनस्त 
शासकीय 
माहिती 
अहिकारी 

1 श्रीम.स्वाती बागडे 
सिा.संचालक       
(लेखा) 

सिाय्यक संचालक 
(लेखा) 

कोकण हवर्भाग कोकण र्भवन 
दरुघ्वनी 
27583720 

adlekha@gmail.com  

 
 
 
 

                                                                                सहाय्यक सांचालक (लेखा) 
  कोकण शवभाग 

 
 
 
 

      
 
 
                  कोकण र्भवन येर्ील हवर्भागीय आयकु्त कायालयातील प्रकाहशत माहिती. 
 

कलम4(1)(ब)(xvi) 

    कलम 4(1) (ब)       
            (xvii) 

mailto:adlekha@gmail.com

