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कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (अ) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अविकारी ि 

कममचारी याांच्या अविकाराांचा तपशील 

अ 

अन.ु 
क्र. पदनाम अविकार - आर्थथक 

कोणत्या कायद्या/ वनयम/ 
शासनवनणमय / पवरपत्रकानसुार अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
   

माहिती हिरंक 
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कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (अ) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अविकारी ि कममचारी 
याांच्या अविकाराांचा तपशील 

ब 

अन.ु 
क्र. पदनाम अविकार - आर्थथक कोणत्या कायद्या/ वनयम/ 

शासनवनणमय / पवरपत्रकानसुार अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 हिभागीय 

आयकु्त  
कोंकण हिभाग 

िायब तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांिा 
तिहिलदार िंिगात पदोन्िती देण्यािाठी 
गठीत केलेल्या हििड िहमतीचे अध्यक्ष 
म्िणिू काम पािणे आहण हििडिहमतीची 
बैठक घेऊि हििडिचूी तयार करणे. 

शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.एिएिएल/1289/574/ अ/ई-3, 
हद.27.6.89 ि शािि, मििलू ि िि 
हिभागाचे अिािारण राजपत्र 
हद.05.07.1988. 

  

2 --,,-- अिल कारकूि ि मंडळ अहिकारी 
िंिगामििू िायब तिहिलदार िंिगात 
पदोन्िती देण्यािाठी गठीत केलेल्या 
हििडिहमतीचे अध्यक्ष म्िणिू काम पािणे 
आहण हििडिहमतीची बैठक घेऊि 
हििडिचूी तयार करणे. 

शािि,मििलू ि िि हिभागाकडील 
िायब तिहिलदारांच्या पदािरील 
पदोन्ितीिाठी हििडिचूी (तयार करणे, 
पहररक्षा करणे ि त्यात ििुारणा करणे) 
हियम, 2000 चे हियम 3 ि 5. 

 

3 --,,-- उपहजल्िाहिकारी/ तिहिलदार ि िायब 
तिहिलदार यांच्या बदल्या करणे.  

1. शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.एिआरव्िी-1097/ 
प्र.क्र. 2097/12,हद.27.11.1997   

2. शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.टीआरएफ-11/2005/ प्र.क्र.152/ 
ई-1, हद.02.05.2005 

3. शािि, मििलू ि िि हिभाग आदेश 
क्रमांक िंकीणण- 0616/ प्र.क्र.100/ई-
2, हद.22.06.2016. 

4. शािि, मििलू ि िि हिभाग आदेश 
क्रमांक िंकीणण- 3016/ प्र.क्र.68/ई-
3, हद.22.06.2016 

5. शािि, मििलू ि िि हिभाग आदेश 
क्रमांक एिआरव्िी- 2016/ 
प्र.क्र.170/ई-9, हद.23.06.2016 

 

4 --,,-- उपहजल्िाहिकारी (हििडश्रेणी) आहण 
उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब 
तिहिलदार िंिगातील अहिकाऱयांच्या 
हिशेष हिकलांगता रजा आहण अध्ययि रजा 
या व्यहतहरक्त इतर ििण प्रकारच्या रजा मंजरू 
करण्याचे अहिकार िंबंहित हिभागीय 
आयकु्त यांिा प्रत्यायोहजत करण्याबाबत... 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(रजा) हियम, 1981 
हियम 29,  
शािि, मििलू ि िि हिभाग 
यांचेकडील हिणणय क्रमांक िंकीणण-
3016/प्र.क्र.139/  ई-3, हद. 
03.12.2016. 

 

5 --,,-- उपहजल्िाहिकारी िंिगातील अहिका-यांिा 
दक्षता रोि पार करण्याि परिािगी देण्याचे 
अहिकार   

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.एफबी-1184/4727/ई-1, 
हद.21.04.1987 ि मिाराष्ट्र िागरी 
िेिा(िेति) हियम,1981 चा हियम 37 

 

6 --,,-- तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांिा दक्षता 
रोि पार करण्याि परिािगी देण्याचे 
अहिकार   

शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग 
क्र.एिआरव्िी-1080/12, 
हद.18.03.1980 ि मिाराष्ट्र िागरी 
िेिा(िेति) हियम,1981 चा हियम 37 
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7 --,,-- िायब तिहिलदार ि लघलेुखक/ 
लघटंुकलेखक िंिगातील अहिकारी/ 
कमणचारी यांिा दक्षता रोि पार करण्याि 
परिािगी देण्याचे अहिकार   

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.एिआरव्िी- 1080/12, 
हद.18.03.1980 ि मिाराष्ट्र िागरी 
िेिा(िेति) हियम,1981 चा हियम 37 

 

8 --,,-- उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब 

तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांिा 
पारपत्रािाठी  िा-िरकत प्रमाणपत्र देणे 

1) शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.िीडीआर-1085/ 
1318/31/अकरा, हद.30.09.1985 

2) शािि, मििलू ि िि हिभाग पत्र 
क्र.िंहकणण-1193/5503/प्र.क्र. 
123/ ई-1, हद.14.09.1994. 

 

9 --,,-- उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब 

तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांिा मराठी-
हिदी भाषा पहरक्षा उत्तीणण िोण्यापाििू िटू देणे 

1) मिाराष्ट्र शािकीय कमणचारी मराठी 
भाषा पहरक्षा हियम, 1987 हियम 4  

2) शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग 
हिणणय क्र.मभाप/1083/1448/ 
20, हद.01.12.1984. 

3) शािि हिणणय क्र.हिभाप/1080/ 
131/20, हद.25.05.1981. 

 

10 --,,-- हिभागीय आयकु्त यांचे अहििस्त 

हजल्िाहिकारी, उप आयकु्त, उप 
हजल्िाहिकारी यांचे गोपिीय अििाल हलिीणे, 

पिुर्विलोकि करणे आहण िंस्करण ि जति 

करणे (उपहजल्िाहिकारी िोडूि ) तिेच 

गोपिीय अििालामिील उत्कृष्ट्ट शेरे तिेच 

प्रहतकूल शेरे िंबंिीतांि कळहिणे 

शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग हिणणय 
क्र.िीएफआर-1291/प्र.क्र.36195/ तेरा, 
हद.01.02.1996. 

 

11 --,,-- पहरहिक्षािीि िायब तिहिलदारांिर 

पहरहिक्षािीि कालाििी मिील 

प्रहशक्षणािंबंिी िहियंत्रण ठेिणे ि  

पहरहिक्षािीि िायब तििहलदारांिा शाििािे 

हिर्वदष्ट्ट केलेल्या पध्दतीिे प्रहशक्षण देण्यािाठी 
कायणयोजिा तयार करुि अंमलात आणणे. 

शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.एिआरव्िी-1098/प्र.क्र.46/ई-9,  
हद.15.07.2000 

 

12 --,,-- अिल कारकूि ि मंडळ अहिकारी 
िंिगामिील कमणचा-यांची हिभागीय 

पातळीिरील जेष्ट्ठता यादी तयार करुि प्रहिध्द 

करणे. 

शािि, मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.एिआरव्िी-102000/प्र.क्र.127/ ई-
9, हद.09.10.2000 

 

13 --,,-- िायब तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांची 
जेष्ट्ठता यादी तयार करुि प्रहिध्द करणे 

शािि,मििलू ि िि हिभाग, अहििचूिा 
हद.24.03.1980. 
Maharashtra Naib Tahsildars 
(Recruitment, Fixation of Seniority & 
Confirmation Rules 1980) 

 

14 --,,-- लघलेुखक(उ.श्रे.), लघलेुखक(हि.श्रे.), 
लघटंुकलेखक िंिगातील कमणचा-यांच्या 
िेिापसु्तकात िोंदहिलेल्या जन्मतारखेत 
िेिेत प्रिेश केल्याच्या हदिांकापाििू 5 
िषाच्या आत दरुुस्ती करण्याचे अहिकार 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (िेिेच्या 
ििणिािारण शती) हियम, 1981 चे 
हियम 38(2)(एफ) 

 

15 --,,-- तलाठी िंिगातील कमणचा-यांच्या बाबतीत 

िोरणात्मक बाबी िोडूि इतर 

आस्थापिाहिषयक प्रशािकीय बाबींचे 

अहिकार. 

शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.इएिटी-2002/प्र.क्र.60/ई-1, 
हद.04.04.2002. 

 

16 --,,-- आदशण तलाठी परुस्कार देण्यािाठी गठीत 

केलेल्या िहमतीचे अध्यक्ष म्िणिू अहिकार. 
शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.िकीणण-1095/प्र.क्र.43/ई-10, 
हद.29.08.1996. 
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17 --,,-- गट-क च्या कमणचा-यांिा पदोन्ितीच्या िंदभात 

मािीि हदिांक देण्याबाबतचे अहिकार. 
शािि पहरपत्रक क्र.इएिटी-2002/ 
प्र.क्र.2/2002/12, हद.06.06.2002 

 

18 --,,-- अहतहरक्त िेति ि हिशेष िेति मंजरू 

करण्याचे अहिकार 

1) मिाराष्ट्र िागरी िेिा (िेति) हियम, 
1981 चा हियम 56. 

2) शािि,हित्त हिभाग हिणणय क्र.िेति-
1491/प्र.क्र.128/91/ िेिा-3, 
हद.29.03.1994 

 

19 --,,-- हिभागीय आयकु्तांच्या प्रशािकीय 

हियंत्रणाखालील अराजपहत्रत कमणचा-यांच्या 
िेतििाढी रोखिू ठेिण्याचे अहिकार. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (िेति) हियम, 
1981 चा 36. 

 

20 --,,-- अराजपहत्रत कमणचा-यांच्या बाबतीत एक 

िषापयणत हिशेष ककण रोग रजा मंजरू करण्याचे 

अहिकार. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(रजा) हियम, 1981 
चा हियम 79 खालील पहरहशष्ट्ट 3 मिील 
हियम 4 

 

21 --,,-- िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-याच्या 
आंतरहिभाग बदलीचे अहिकार. 

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.टीआरएफ-1058/86993/ई, 
हद.23.09.1958 

 

22 --,,-- िगण-3 ि िगण -4 च्या कमणचा-याच्या 
आंतरहजल्िा बदलीचे अहिकार. 

शािि, मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.3249/51, हद.28.02.1952 

 

23 --,,-- तलाठी िंिगातील कमणचा-याच्या 
आंतरहिभाग बदलीचे अहिकार. 

शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.टीआरएफ-1089/प्र.क्र.335/ई-10, 
हद.20.09.1990 

 

24 --,,-- बिृन्मुंबईतील शािकीय कायालयातील 

हलपीकिगीय पदे मिाराष्ट्र लोकिेिा आयोग 

परुस्कृत कमणचा-यांच्या मुंबईबािेर बदली 
करण्याचे अहिकार 

शािि, मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.एिएििी-1082/चौदा-अ, 
हद.21.04.1982 

 

25 --,,-- शािकीय िेिेतील हििािीत महिला कमणचा-
यांच्या बदल्या िंबंिीचे अहिकार 

शािि पहरपत्रक क्र.एिआरव्िी-1087 
/िीआर-49/16-अ, हद.14.03.88 

 

26 --,,-- तलाठी िंिगातिू मंडळ अहिकारी िंिगात 
पदोन्ितीिाठी मिाराष्ट्र मििलू अिणता पहरक्षा 
हियम, 1998 अन्िये घेणे. 

शािि, मििलू ि िि हिभाग अहििचूिा 
क्र.िंकीणण-1093/प्र.क्र.2/ ई-10, 
हद.04.06.1998 

 

27 --,,-- हलपीक िंिगातिू अिल कारकूि िंिगात 
पदोन्ितीिाठी मिाराष्ट्र मििलू अिणता पहरक्षा 
हियम, 1999 अन्िये घेणे  

शािि, मििलू ि िि हिभाग अहििचूिा 
क्र.पहरक्षा-1285/2775/ 
प्र.क्र.339/भाग-2/ई-7, 
हद.07.07.1999 

 

28 --,,-- हलपीक-टंकलेखक िंिगातील कमणचा-
यांिाठी अिलेली हिभागीय दयुयम िेिा 
पहरक्षा घेणे. 

शािि पत्र मििलू ि िि हिभाग 
क्र.पहरक्षा-1492/प्र.क्र.8/ई, 
हद.07,06.1992 

 

29 --,,-- गट-क ि ड(िगण-3 ि 4 ) मिील कमणचा-
यांिा पदोन्ितीच्या िंिी उपलब्ि ििल्यािे 
त्यांची कंुठीतता घालहिण्यािाठी िहरष्ट्ठ 
िेतिश्रेणीचा लाभ देणेिाठी गठीत केलेल्या 
िहमतीचे अध्यक्ष म्िणिू अिलेले अहिकार. 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग हिणणय 
क्र.एिआरव्िी/2001/प्र.क्र.283/ई-9, हद. 
04 जलैु,2001. 

 

30 उपआयकु्त 

(मििलू) 

िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-यांच्या रजा मंजरू 
करण्याचे अहिकार िाििचालक यांच्या 
आस्थापिा हिषयक ििण बाबी, िगण-3 च्या 
कमणचा-यांच्या अंतगणत बदल्या करणे ि 
तदिषंुगािे येणारी आस्थापिा हिषयक कामे 
करण्याचे अहिकार आहण िगण-4 च्या 
कमणचा-यांची आस्थापिा हिषयक कामांचे 
अहिकार. 

हिभागीय आयकु्त कोकण हिभाग 
यांचेकडील आदेश क्र.मशा/काया-2/ 
प्रशािि /2755, हद.01.12.1993. 
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कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (अ) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अविकारी ि 

कममचारी याांच्या अविकाराांचा तपशील 

क 

अन.ु 
क्र. पदनाम अविकार - फौजदारी 

कोणत्या कायद्या/ वनयम/ 
शासनवनणमय / पवरपत्रकानसुार अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
   

माहिती हिरंक 
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कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (अ) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अविकारी ि 

कममचारी याांच्या अविकाराांचा तपशील 

ड 

अन.ु 
क्र. पदनाम अविकार - अिमन्यायीक 

कोणत्या कायद्या/ वनयम/ 
शासनवनणमय / पवरपत्रकानसुार अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 हिभागीय आयकु्त 

कोंकण हिभाग 
मििलू हिभागाच्या िगण-1 ि िगण-2 च्या 
अहिका-यांिा हिलंहबत करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 मिील हियम 4 

 

2 --,,-- मििलू हिभागाच्या िगण-1 ि िगण-2 च्या 
हिलंबीत अहिका-यांहिरुध्द ििा महिन्यात 
हिभागीय चौकशी िरुु करणे/ न्यायीक 
बाबतीत खटला दाखल करणेबाबत 
पोलीि खात्याकडे पाठपरुािा करणे. 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभागा 
पहरपत्रक क्र.िीडीआर-1387/1776/ 
47/अकरा, हद.25.02.1988. 

 

3 --,,-- ििा महिन्यात िरीलप्रमाणे कायणिािी 
झाली िािी तर त्यांिा पिु:स्थाहपत करणे. 

शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.िीडीआर-1387/1776/ 
47/अकरा, हद.25.02.1988. 

 

4 --,,-- िगण-1 ि िगण-2 चे अहिकारी (ििीि 
िेतिश्रेणी 8000-13500) यांच्याहिरुध्द 
जबर/ िौम्य हशक्षेिाठी हिभागीय चौकशी 
िरुु करणे, त्या अिषंुगािे जोडपत्र 1 ते 4 
मध्ये दोषारोपपत्र तयार करुि बजािणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 च्या हियम 6(2) 
खालील दिु-या ि हति-या 
परंतकुाििुार हिभागीय आयकु्त िक्षम 
आिेत ि हियम 8 ि 10 अन्िये. 

 

5 --,,-- दोषारोप अमान्य केल्याि चौकशी 
अहिकारी ि िादरकता अहिकारी यांची 
हियकु्ती करणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 चे हियम 8(2) ि 8(5). 

 

6 --,,-- चौकशी अहिकारी यांचा चौकशी अििाल 
प्राप्त झालेिर प्रत          कमणचा-याि देणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.िीडीआर-1091/िीआर-
67/91/ अकरा, हद.28.07.1992. 

 

7 --,,-- प्राप्त झालेल्या चौकशी अििालाच्या 
अिषंुगािे प्रकरणाची छाििी करणे, 
आिश्यक तेथे लोकिेिा आयोगाचा 
िल्ला घेणे आहण हियम 5 मिील 
हकरकोळ हशक्षेचे आदेश हिगणहमत करुि 
कमणचा-याि कळहिणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 चे हियम 9 ि 11. 

 

8 --,,-- अहिका-याि हियम 5 मिील जबर हशक्षा 
करणेच्या हिष्ट्कषाप्रत आल्याि हियकु्ती 
प्राहिकारी म्िणिू शाििाि प्रस्ताि िादर 
करणे 

शािि, मििलू ि िि हिभाग 
पहरपत्रक 
क्र.िीडीअे/1088/िीआर/55/ई-4, 
हदिांक 29.12.1988. 

 

9 --,,-- िेिाहिितृ्त अहिका-यांच्या बाबतीत 
हिितृ्तीिेति कपात करणे िी हशक्षा 
बजाहिता येणेिारखी ििल्यािे ि ती 
बजाहिणेि शािि िक्षम अिल्यािे 
शाििाि प्रस्ताि िादर करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम, 1982 मिील हियम 27. 

 

10 --,,-- िौम्य हशक्षेिाठी िरुू  केलेल्या हिभागीय 
चौकशी प्रकरणात दोषारोप पत्र बजाििू 
हििेदि प्राप्त झालेिर छाििी करूि 
हियम 5 मिील हकरकोळ हशक्षेचे आदेश 
हिगणहमत करूि कमणचा-याि कळहिणे 
 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अहपल) 
हियम, 1979 च्या हियम 10. 
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11 --,,-- हिभागीय चौकशी/ न्यायीक कारिाईचे 
अंहतम आदेश हिगणहमत झालेिर  त्यांचा 
हिलंबिािीि कालाििी हियमािकुुल 
करणे.  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (पदग्रिण अििी, 
स्िीयेतर िेिा आहण हिलंबि, बडतफी 
ि िेिेतिू काढूि टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदािे) हियम, 1981 मिील 
हियम 70. 

 

12 --,,-- प्रादेहशक हिशेष अहिकारी हिभागीय 
चौकशा आहण हजल्िा चौकशी अहिकारी 
यांच्याकडे प्रलंहबत अिलेल्या प्रकरणांचा 
आढािा घेऊि, जर तात्काळ हिकाली 
काढणे आिश्यक िाटत अिेल तर हकिा 
चौकशी पणूण िोण्याि हिलंब झाला अिेल 
आहण पढुील हिलंब टाळण्याची 
आिश्यकता आिे अिे िाटत अिेल तर 
मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अहपल) 
हियम, 1979 मिील हियम 8(2) ि 
8(5) अन्िये चौकशी अहिकारी ि 
िादरकता अहिकारी यांच्या पिूीच्या 
हियकु्तीच्या आदेशात ििुारणा करूि 
अन्य अहिका-याकडे िगण करण्याचे 
हिशेष रूपािे अहिकार 

शािि, िामान्य प्रशािि 
हिभागाकडील क्र.िीडीआर-
1097/प्र.क्र.10/97/ अकरा, हदिांक 
17.02.1998 तिेच मिाराष्ट्र िागरी 
िेिा (हशस्त ि अहपल) हियम, 1979 
मिील हियम 7 चे पोटहियम (क). 

 

13 --,,-- मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम, 1982 च्या हियम 123 (1) चा 
िमिुा क्रमांक 7 चा पहरच्छेद 293 (अ) 
ििुार िा हिभागीय चौकशी ि िादेय 
प्रमाणपत्र हिगणहमत करणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम, 1982 मिील हियम 27 ि 
शािकीय येणेबाबत हियम 125, 132. 
1) शािि, मििलू ि िि हिभाग 

पहरपत्रक क्र.पीईएि-1177/ 
1907/ (693)ई-
2,हद.08.06.1978. 

2) शािि, हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र. 
िेहििे-1090/190/िेिा-4, 
हद.25.03.1991. 
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कलम 4(1)(b)(ii)   

नमनुा (ब) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अविकारी ि 
कममचारी याांच्या कतमवयाांचा तपशील - आर्थथक कतमवये 

 
अन.ु 
क्र. पदनाम कतमवये 

कोणत्या कायद्या/ वनयम/ 
शासनवनणमय / पवरपत्रकानसुार अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
   

माहिती हिरंक 
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कलम 4(1)(b)(ii)   

नमनुा (ब) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अविकारी ि 
कममचारी याांच्या कतमवयाांचा तपशील - प्रशासकीय कतमवये 

 
अन.ु 
क्र. 

पदनाम कतमवये कोणत्या कायद्या/ वनयम/ शासनवनणमय 
/ पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 तिहिलदार 
(आस्थापिा) 

कोकण हिभागामिील आस्थापिा 
हिषयक बाबी िाताळणे, आस्थापिा 
शाखेमिील िायब तिहिलदार-2, 
अव्िल कारकूि-4 ि हलहपक-
टंकलेखक-3 यांच्या आस्थापिा 
हिषयक कामकाजाचेबाबत पयणिेक्षण 
करणे. त्यांिी िादर केलेल्या 
पत्रव्यििाराच्या फाईल्ि तपाििू मा.उप 
आयकु्त (मििलू) यांचेमाफण त 
मा.हिभागीय आयकु्त यांचेकडे 
पाठहिणे. 

  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िायब 
तिहिलदार 
(इएिबी) 

िायब तिहिलदार िंिगातील 
अहिकाऱयांच्या हिशेष हिकलांगता 
रजा आहण अध्ययि रजा या व्यहतहरक्त 
इतर ििण प्रकारच्या रजा मंजरू 
करण्याचे अहिकार िंबंहित हिभागीय 
आयकु्त यांिा प्रत्यायोहजत 
करण्याबाबत... 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(रजा) हियम, 1981 
हियम 29,  
शािि, मििलू ि िि हिभाग यांचेकडील 
हिणणय क्रमांक िंकीणण-3016/प्र.क्र.139/  
ई-3, हद. 03.12.2016. 

 

िेिाहिितृ्ती िंतर हशल्लक अर्वजत 
रजेचे रजा रोखीकरण एकूण 300 
हदिि पयंत. 

शािि,हित्त हिभाग हिणणय क्र.अरजा/ 
2471/8/िेिा-9, हद.15.01.2001. 

 

िायब तिहिलदार िंिगातील अहिका-
यांचे अहतहरक्त पदभाराचे हिशेष िेति 
मंजरू करण्याबाबत 

शािि हिणणय क्र.पीएिाय/1277/िीआर/ 
993/एिआर-3, हद.16.11.1987. 

 
 
 

पहरहिक्षािीि िायब तिहिलदारांचे 
प्रहशक्षण आयोहजत करणे, प्रहशक्षण 
कालाििीत हियकु्त्या देणे, प्रहशक्षण 
पणूण झाल्यािर हियहमत हियकु्तीचे 
प्रस्ताि शाििाकडे िादर करणे 

शािि,मििलू ि िि हिभाग आदेश 
क्र.एिआरव्िी/102001/प्र.क्र.229/ई-9, 
हद.07.11.2001 ि शािि, मििलू ि िि 
हिभाग हिणणय क्र.एिआरव्िी/1099/ 
प्र.क्र.46/ई-9, हद.06.11.2001. 

 
 
 
 

िायब तिहिलदार िंिगातील अहिका-
याच्या बदल्या करण्याचे अहिकार 
मा.हिभागीय आयकु्तांिा आिेत. 
त्याििुार हजल्ियात 5 िषण ि पदांिर 3 
िषण िेिा झालेल्या पात्र िायब 
तिहिलदारांच्या शािहकय 
हियमाप्रमाणे बदल्या करणे. 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक  
क्र.एिआरव्िी/1097/प्र.क्र.20/97/बारा 
हद.27.11.1997. 
 
 

 

अव्िल कारकूि/ मंडळ अहिकारी 
िंिगातिू िायब तिहिलदार िंिगात 
पदोन्िती देण्यािाठी हििडिचूी तयार 
करणे. 

िायब तिहिलदारांच्या पदािरील 
पदोन्ितीिाठी हििडिचूी (तयार करणे, 
पहररक्षा करणे ि त्यात ििुारणा करणे) 
हियम, 2000 चे हियम 3 ि 5. 
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हििािी ि खोटया ििीिे शाििाकडे 
आलेल्या अजािर कायणिािी 
करणेबाबत चौकशी अजण, 
खोटयाििीिे करण्यात आलेला आिे 
अिे चौकशीअंती आढळूि आल्याि 
अिे अजण कोणतीिी कायणिािी ि करता 
ते दप्तरी दाखल करणे. 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक  
क्र. शाकाप/10.01/948/प्र.क्र.55/01/18 
(र.ि.का.), हद.29.07.2003. 

 

अव्िल कारकूि ि मंडळ अहिकारी या 
िंिगातील कमणचा-यांिा िायब 
तिहिलदार िंिगात पदोन्िती 
देण्यािाठी हिभागीय स्तरािरील 
एकहत्रत जेष्ट्ठता यादी तयार करुि 
प्रहिध्द करणे. 

िायब तिहिलदारांच्या पदािरील 
पदोन्ितीिाठी हििडिचूी (तयार करणे, 
पहररक्षा करणे ि त्यात ििुारणा करणे) 
हियम, 2000 चे हियम 3 ि 5. 

 

3 अव्िल करकूि 
(आस्थापिा-1) 

तिहिलदार िंिगातील अहिकाऱयांच्या 
हिशेष हिकलांगता रजा आहण 
अध्ययि रजा या व्यहतहरक्त इतर ििण 
प्रकारच्या रजा मंजरू करण्याचे 
अहिकार िंबंहित हिभागीय आयकु्त 
यांिा प्रत्यायोहजत करण्याबाबत... 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(रजा) हियम, 1981 
हियम 29,  
शािि, मििलू ि िि हिभाग यांचेकडील 
हिणणय क्रमांक िंकीणण-3016/प्र.क्र.139/  
ई-3, हद. 03.12.2016. 

 

िेिाहिितृ्ती िंतर हशल्लक अर्वजत 
रजेचे रजा रोखीकरण एकूण 300 
हदििापयंत.  

शािि, हित्त हिभाग हिणणय क्र.अरजा/ 
2471/8/िेिा-9, हद.15.01.2001. 

 
 

तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांचे 
अहतहरक्त पदभाराचे हिशेष िेति मंजरू 
करण्याबाबत. 

शािि, हित्त हिभाग हिणणय क्र.पीएिाय/ 
1277/िीआर-993/एिआर-3, 
हद.16.11.1978. 

 

पारपत्रािाठी िा िरकत प्रमाणपत्र देणे शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1085/1318/31/अकरा, 
हद.30.09.1985. 

 

तिहिलदार िंिगातील अहिकारी 
यांचेहिरूध्द तक्रारी अजाची चौकशी 
करूि कारिाई करणे. 

1) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.िीडीआर/161-डी, 
हद.31.02.1962. 

2) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र शाकाप/ 1085/58/18 
(र ि भा), हद.07.05.1985. 

3) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.शाकाप/1096/850/18 
(र ि का), हद.27.12.1996. 

4) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.शाकाप-1098/58/ 
प्र.क्र.5/98/18 (र ि का), 
हद.03.07.1998. 

5) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.शाकाप/1001/948/ 
प्र.क्र55/01/18(र ि का),  
हद.03.07.1998. 

 

तिहिलदार िंिगातील अहिकारी यांचे 
गोपिीय अििालाचे िंस्करण ि जति 
करणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग हिणणय 
क्र.िीएफआर-1295/प्र.क्र.36/95/तेरा 
हद.01.02.1996. 
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तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांिा 
मराठी-हिदी भाषा पहरक्षा उत्तीणण 
िोण्यापाििू िटू देणे 

1) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
हिणणय क्र.मभाप/1083/1448/20, 
हद.01.12.1984. 

2) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
हिणणय क्र. हिभाप/1080/131/20, 
हद.25.05.1981. 

 

पहरहिक्षािीि तिहिलदार यांिा 
प्रहशक्षण कायणक्रमाििुार िेळीच हिहिि 
पदांिर हियकु्त्या देणेबाबत तिेच 
पहरहिक्षािीि कालाििी िमाप्तीिंतर 
शाििाि अििाल िादर करणे. 

  

कायालयीि पत्रव्यििार िेळीच िादर 
करणे 

  

4 अव्िल करकूि 
(आस्थापिा-2) 

उपहजल्िाहिकारी (हििडश्रेणी), 
उपहजल्िाहिकारी िंिगातील 
अहिकाऱयांच्या हिशेष हिकलांगता 
रजा आहण अध्ययि रजा या व्यहतहरक्त 
इतर ििण प्रकारच्या रजा मंजरू 
करण्याचे अहिकार िंबंहित हिभागीय 
आयकु्त यांिा प्रत्यायोहजत 
करण्याबाबत... 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(रजा) हियम, 1981 
हियम 29,  
शािि, मििलू ि िि हिभाग यांचेकडील 
हिणणय क्रमांक िंकीणण-3016/प्र.क्र.139/  
ई-3, हद. 03.12.2016. 

 

िेिाहिितृ्ती िंतर हशल्लक अर्वजत 
रजेचे रजा रोखीकरण एकूण 300 
हदििापयंत.  

शािि, हित्त हिभाग हिणणय क्र.अरजा/ 
2471/8/िेिा-9, हद.15.01.2001. 

 

उपहजल्िाहिकारी िंिगातील अहिका-
यांचे अहतहरक्त पदभाराचे हिशेष िेति 
मंजरू करण्याबाबत 

शािि, हित्त हिभाग हिणणय क्र.पीएिाय/ 
1277/िीआर-993/एिआर-3, 
हद.16.11.1978. 

 

उपहजल्िाहिकारी िंिगातील 
पारपत्रािाठी िा िरकत प्रमाणपत्र देणे 

शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1085/1318/31/अकरा, 
हद.30.09.1985. 

 

उपहजल्िाहिकारी िंिगातील अहिकारी 
यांचेहिरूध्द तक्रारी अजाची चौकशी 
करूि कारिाई करणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-161-डी, हद.31.02.1962. 

 

उपहजल्िाहिकारी  िंिगातील 
अहिकारी यांचे गोपिीय अििालाचे 
िंस्करण ि जति करणे 
 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग हिणणय 
क्र.िीएफआर-1295/प्र.क्र.36/95/तेरा,    
हद.01.02.1996. 

 

उपहजल्िाहिकारी िंिगातील अहिका-
यांिा मराठी-हिदी भाषा पहरक्षा उत्तीणण 
िोण्यापाििू िटू देणे 

1) शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग 
हिणणय क्र.मभाप/1083/1448/20, 
हद.01.12.1984. 

2) शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग 
हिणणय क्र.हिभाप /1080/131/20, 
हद.25.05.1981. 

 
 

पहरहिक्षािीि उपहजल्िाहिकारी  यांिा 
प्रहशक्षण कायणक्रमािाुर िेळीच हिहिि 
पदांर हियकु्त्या देणेबाबत तिेच 
पहरहिक्षािीि कालाििी िमाप्तीिंतर 
शाििाि अििाल िादर करणे 
 

  

कायालयीि पत्रव्यििार िेळीच िादर 
करणे 
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5 अव्िल करकूि 
(आहिचौ) 

कहिष्ट्ठ िगण ि िगण 1 च्या 
अहिकाऱयाहिरूध्दची हिभागीय 
चौकशी प्रकरण ि त्याअिषंुगािे 
हिलंबि तिेच न्यायीक 
कारिाईबाबतची प्रकरणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 मिील हियम 4 

 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1387/ 1776/ 47/अकरा, 
हद.25.02.1988. 

 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम,1979 चे हियम 6(2) खालील दिु-
या ि हति-या परंतुकाििुार हिभागीय 
आयकु्त िक्षम आिेत ि हियम 8 ि 10 
अन्िये. 

 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 चे हियम 8(2) ि 8(5). 

 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1091/िीआर-67/91/ 
अकरा, हद.28.07.1992. 

 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम,1979 चे हियम 9 ि 11 ििुार 

 

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीअे/1088/िीआर/55/ई.4, 
हद.29.12.1988. 

 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) हियम, 
1982 मिील हियम 27. 

 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अहपल) 
हियम, 1979 चे हियम 10. 

 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (पदग्रिण अििी, 
स्िीयेतर िेिा आहण हिलंबि, बडतफी ि 
िेिेतिू काढूि टाकणे यांच्या काळातील 
प्रदािे) हियम,1981 मिील हियम 70. 

 

प्रादेहशक हिशेष अहिकारी हिभागीय 
चौकशी  कोकण हिभाग ि 
हजल्िाचौकशी अहिकारी याच्याकडील 
चौकशीिाठी प्रलंहबत अिलेल्या 
प्रकरणांचा आढािा घेऊि  अन्य िक्षम 
अहिका-याकडे चौकशीिाठी िगण 
करणेबाबत प्रकरणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग 
क्र.िीडीआर-1097/प्र.क्र.10/97/अकरा, 
हद.17.02.1998 तिेच मिाराष्ट्र िागरी 
िेिा (हशस्त ि अहपल) हियम,1979 
मिील हियम 7 चे पोटहियम (क). 

 
 
 
 
 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम 1982 च्या हियम 123 (1) चा 
िमिुा क्र.123(1) चा िमिुा क्रमांक 7 
चा पहरच्छेद 2 ि 3 (अ) ििुार िा 
हिभागीय चौकशी ि िादेय प्रमाणपत्र 
हिगणहमत करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) हियम, 
1982 मिील हियम 27 ि शािकीय 
येणेबाबत हियम,125,132. 
शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.पीईएि-1177/1907/(693)ई-2, 
हद.08.06.1978 
शािि,हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र.िेहििे-
1090/190/िेिा-4, हद.25.03.1991 
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6 िायब 
तिहिलदार 
(इएिजी) 

िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-यांच्या 
रजा मंजरू करण्याचे अहिकार 
िाििचालक यांच्या आस्थापिा 
हिषयक ििण बाबी, िगण-3 च्या कमणचा-
यांच्या अंतगणत बदल्या करणे ि 
तदिषंुगािे येणारी आस्थापिाहिषयक 
कामे आहण िगण-4 च्या कमणचा-यांची 
आस्थापिाहिषयक कामे. 

हिभागीय आयकु्त कोकण हिभाग 
यांचेकडील आदेश क्र.मशा/काया-2/ 
प्रशािि/2755, हद.01.12.1993 

 

हलपीक-टंकलेखक िंिगातील  
कमणचा-यांिाठी अिलेली हिभागीय 
दयु्यम िेिा पहरक्षा िषातिू दोि िेळा 
घेणे 

शािि, मििलू ि िि हिभाग पत्र 
क्र.पहरक्षा-1492/प्र.क्र.8/ई-7, 
हद.06.02.1992 

 

हलपीक-टंकलेखक ि तलाठी 
िंिगातिू अिकु्रमे अव्िल कारकूि ि 
मंडळ अहिकारी िंिगात 
पदोन्ितीिाठी मिाराष्ट्र मििलू अिणता 
पहरक्षा हियम,1999 अन्िये िषातिू 
दोि िेळा पहरक्षा घेणे  

शािि, मििलू ि िि हिभाग अहििचूिा 
क्र.पहरक्षा-1285/2775 /प्र.क्र.339/ 
भाग-2/ ई-7, हद.07.07.1999 

 

िगण-3 ि िगण -4 च्या कमणचा-याच्या 
आंतरहजल्िा बदली बाबतची कायणिािी 
करणे 

शािि, मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.3249/51, हद.28.02.1952 

 

तलाठी िंिगातील कमणचा-याच्या 
आंतरहिभाग बदलीबाबत कायणिािी 

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.टीआरएफ-1089/प्र.क्र.335/ई-10, 
हद.20.09.1990 

 
 
 

बिृन्मुंबईतील शािकीय कायालयातील 
हलपीकिगीय पदे मिाराष्ट्र लोकिेिा 
आयोग परुस्कृत कमणचा-यांच्या 
मुंबईबािेर बदलीबाबत कायणिािी करणे 

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.एिएििी-1082/चौदा-अ, 
हद.21.04.1982 

 

शािकीय िेिेतील हििािीत महिला 
कमणचा-यांच्या बदलीबाबत कायणिािी 
करणे 

शािि पहरपत्रक क्र.एिआरव्िी-1087/ 
िीआर-49/16-अ, हद.14.03.1988. 

 

गोपिीय अििाल प्राप्त करू ि घेणे  ते 
पिुहिलोकिािाठी पाठहिणे ि जति 
करण्यािाठी िंबंहित हजल्ियाकडे 
पाठहिणे 

  

तलाठी िंिगातील उत्कृष्ट्ट 
कामाबददल दरिषी आदशण तलाठी 
परुस्कार देण्यात येतो. या िंदभात ििण 
हजल्िाहिकारी यांचेकडे पत्रव्यििार 
करूि माहिती प्राप्त करूि घेणे. 
माहिती प्राप्त झाल्यािर त्याची छाििी 
करूि कायणिािी करणे, मागाििगीय 
अिशेुष, जिगणिा. 

  

अपंगाबातचा अिशेुषाची माहिती तयार 
करणे, िभेच्या हटपण्या तयार करणे 

  

हििाििभा प्रश्िािर कायणिािी करणे   
7 हलहपक-

टंकलेखक 
(इएिबी) 

इएिबी िंकलिाि मदत तिेच इएिजी 
ि इएिबी िंकलिाचे टंकलेखिाचे 
काम, िायब तिहिलदार यांची रजा 
मंजरू प्रकरणे, मिाराष्ट्र दशणि, रजा 
प्रिाि ििलत, हिशेष िेति प्रकरणे 
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8 हलहपक-
टंकलेखक 
(इएिजी)  

इएिजी िंकलिाकडील अिेट केिेिे , 
स्मरणपते्र पाठहिणे, कायणहििरण 
हलहिणे, गोषिारा काढणे, िगण 3 ि 4 
च्या कमणचाऱयांची रजा मंजरू प्रकरणे, 
रजा मंजरू प्रकरणे, मिाराष्ट्र दशणि, रजा 
प्रिाि ििलत, हिशेष िेति 
प्रकरणे,अिशेुषाची माहिती काढणे, 
हिभागातील िगण 3 ि 4 च्या 
कमणचाऱयांची रजा मंजरू प्रकरणे 
िाताळणे ि त्यािंबंिी पत्रव्यििर करणे 
ि पहरक्षा कामात मदत ि येणा-या 
टपालािर कायणिािी करणे इत्यादी 

  

9 हलहपक-
टंकलेखक 

(आस्थापिा)  

आस्थापिा-1, आस्थापिा-2 ि 
आहिचौ िंकलिाकडील टंकलेखिाचे 
काम करणे. 
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कलम 4(1)(b)(ii)   
नमनुा (ब) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अविकारी ि 

कममचारी याांच्या कतमवयाांचा तपशील - फौजदारी कतमवये 
 

अन.ु 
क्र. पदनाम कतमवये 

कोणत्या कायद्या/ वनयम/ 
शासनवनणमय / पवरपत्रकानसुार अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
   

माहिती हिरंक 
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कलम 4(1)(b)(ii)   

नमनुा (ब) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अविकारी ि 
कममचारी याांच्या कतमवयाांचा तपशील - अिमन्यायीक कतमवये 

अन.ु 
क्र. 

पदनाम अविकार - अिमन्यायीक कोणत्या कायद्या/ वनयम/ 
शासनवनणमय / पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 िायब तिहिलदार 

(इएिबी) 
मििलू हिभागाच्या िगण-2 च्या 
अहिका-यांिा हिलंहबत करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 मिील हियम 4 

 

मििलू हिभागाच्या िगण-2 च्या 
हिलंबीत अहिका-यांहिरुध्द ििा 
महिन्यात हिभागीय चौकशी िरुु 
करणे/ न्यायीक बाबतीत खटला दाखल 
करणेबाबत पोलीि खात्याकडे 
पाठपरुािा करणे. 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1387/1776/ 
47/अकरा, हद.25.02.1988. 

 

ििा महिन्यात िरीलप्रमाणे कायणिािी 
झाली िािी तर त्यांिा पिु:स्थाहपत 
करणे. 

शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.िीडीआर-1387/1776/ 
47/अकरा, हद.25.02.1988. 

 

िगण-2 चे अहिकारी (ििीि िेतिश्रेणी 
8000-13500) यांच्याहिरुध्द जबर/ 
िौम्य हशक्षेिाठी हिभागीय चौकशी िरुु 
करणे, त्या अिषंुगािे जोडपत्र 1 ते 4 
मध्ये दोषारोपपत्र तयार करुि बजािणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 च्या हियम 6(2) खालील 
दिु-या ि हति-या परंतुकाििुार 
हिभागीय आयकु्त िक्षम आिेत ि हियम 
8 ि 10 अन्िये. 

 

दोषारोप अमान्य केल्याि चौकशी 
अहिकारी ि िादरकता अहिकारी 
यांची हियकु्ती करणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 चे हियम 8(2) ि 8(5). 

 

चौकशी अहिकारी यांचा चौकशी 
अििाल प्राप्त झालेिर प्रत          
कमणचा-याि देणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1091/िीआर-67/91/ 
अकरा, हद.28.07.1992. 

 

प्राप्त झालेल्या चौकशी अििालाच्या 
अिषंुगािे प्रकरणाची छाििी करणे, 
आिश्यक तेथे लोकिेिा आयोगाचा 
िल्ला घेणे आहण हियम 5 मिील 
हकरकोळ हशक्षेचे आदेश हिगणहमत 
करुि कमणचा-याि कळहिणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 चे हियम 9 ि 11. 

 

अहिका-याि हियम 5 मिील जबर 
हशक्षा करणेच्या हिष्ट्कषाप्रत आल्याि 
हियकु्ती प्राहिकारी म्िणिू शाििाि 
प्रस्ताि िादर करणे 

शािि, मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीअे/1088/िीआर/55/ई-4, 
हदिांक 29.12.1988. 

 

िेिाहिितृ्त अहिका-यांच्या बाबतीत 
हिितृ्तीिेति कपात करणे िी हशक्षा 
बजाहिता येणेिारखी ििल्यािे ि ती 
बजाहिणेि शािि िक्षम अिल्यािे 
शाििाि प्रस्ताि िादर करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम, 1982 मिील हियम 27. 

 

िौम्य हशक्षेिाठी िरुू  केलेल्या 
हिभागीय चौकशी प्रकरणात दोषारोप 
पत्र बजाििू हििेदि प्राप्त झालेिर 
छाििी करूि हियम 5 मिील 
हकरकोळ हशक्षेचे आदेश हिगणहमत 
करूि कमणचा-याि कळहिणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अहपल) 
हियम, 1979 च्या हियम 10. 
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हिभागीय चौकशी/ न्यायीक कारिाईचे 
अंहतम आदेश हिगणहमत झालेिर  
त्यांचा हिलंबिािीि कालाििी 
हियमािकुुल करणे.  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (पदग्रिण अििी, 
स्िीयेतर िेिा आहण हिलंबि, बडतफी ि 
िेिेतिू काढूि टाकणे यांच्या काळातील 
प्रदािे) हियम, 1981 मिील हियम 70. 

 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम, 1982 च्या हियम 123 (1) चा 
िमिुा क्रमांक 7 चा पहरच्छेद 293 
(अ) ििुार िा हिभागीय चौकशी ि 
िादेय प्रमाणपत्र हिगणहमत करणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम, 1982 मिील हियम 27 ि 
शािकीय येणेबाबत हियम 125, 132. 
3) शािि, मििलू ि िि हिभाग 

पहरपत्रक क्र.पीईएि-1177/ 1907/ 
(693)ई-2,हद.08.06.1978. 

4) शािि, हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र. 
िेहििे-1090/190/िेिा-4, 
हद.25.03.1991. 

 

2 अव्िल करकूि 
(आहिचौ) 

प्रादेहशक हिशेष अहिकारी हिभागीय 
चौकशा आहण हजल्िा चौकशी 
अहिकारी यांच्याकडे प्रलंहबत 
अिलेल्या प्रकरणांचा आढािा घेऊि, 
जर तात्काळ हिकाली काढणे 
आिश्यक िाटत अिेल तर हकिा 
चौकशी पणूण िोण्याि हिलंब झाला 
अिेल आहण पढुील हिलंब टाळण्याची 
आिश्यकता आिे अिे िाटत अिेल 
तर मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि 
अहपल) हियम, 1979 मिील हियम 
8(2) ि 8(5) अन्िये चौकशी 
अहिकारी ि िादरकता अहिकारी 
यांच्या पिूीच्या हियकु्तीच्या आदेशात 
ििुारणा करूि अन्य अहिका-याकडे 
िगण करण्याचे हिशेष रूपािे अहिकार 

शािि, िामान्य प्रशािि हिभागाकडील 
क्र.िीडीआर-1097/प्र.क्र.10/97/ 
अकरा, हदिांक 17.02.1998 तिेच 
मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अहपल) 
हियम, 1979 मिील हियम 7 चे 
पोटहियम (क). 

 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम, 1982 च्या हियम 123 (1) चा 
िमिुा क्रमांक 7 चा पहरच्छेद 293 
(अ) ििुार िा हिभागीय चौकशी ि 
िादेय प्रमाणपत्र हिगणहमत करणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम, 1982 मिील हियम 27 ि 
शािकीय येणेबाबत हियम 125, 132. 
5) शािि, मििलू ि िि हिभाग 

पहरपत्रक क्र.पीईएि-1177/ 1907/ 
(693)ई-2,हद.08.06.1978. 

6) शािि, हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र. 
िेहििे-1090/190/िेिा-4, 
हद.25.03.1991. 

 

मििलू हिभागाच्या िगण-1 च्या 
हिलंबीत अहिका-यांहिरुध्द ििा 
महिन्यात हिभागीय चौकशी िरुु 
करणे/ न्यायीक बाबतीत खटला दाखल 
करणेबाबत पोलीि खात्याकडे 
पाठपरुािा करणे. 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1387/1776/ 
47/अकरा, हद.25.02.1988. 

 

ििा महिन्यात िरीलप्रमाणे कायणिािी 
झाली िािी तर त्यांिा पिु:स्थाहपत 
करणे. 

शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग 
पहरपत्रक क्र.िीडीआर-1387/1776/ 
47/अकरा, हद.25.02.1988. 

 

िगण-1 चे अहिकारी (ििीि िेतिश्रेणी 
8000-13500) यांच्याहिरुध्द जबर/ 
िौम्य हशक्षेिाठी हिभागीय चौकशी िरुु 
करणे, त्या अिषंुगािे जोडपत्र 1 ते 4 
मध्ये दोषारोपपत्र तयार करुि बजािणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 च्या हियम 6(2) खालील 
दिु-या ि हति-या परंतुकाििुार 
हिभागीय आयकु्त िक्षम आिेत ि हियम 
8 ि 10 अन्िये. 

 



Page 18 of 44 

 

दोषारोप अमान्य केल्याि चौकशी 
अहिकारी ि िादरकता अहिकारी 
यांची हियकु्ती करणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 चे हियम 8(2) ि 8(5). 

 

चौकशी अहिकारी यांचा चौकशी 
अििाल प्राप्त झालेिर प्रत          
कमणचा-याि देणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1091/िीआर-67/91/ 
अकरा, हद.28.07.1992. 

 

प्राप्त झालेल्या चौकशी अििालाच्या 
अिषंुगािे प्रकरणाची छाििी करणे, 
आिश्यक तेथे लोकिेिा आयोगाचा 
िल्ला घेणे आहण हियम 5 मिील 
हकरकोळ हशक्षेचे आदेश हिगणहमत 
करुि कमणचा-याि कळहिणे. 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 चे हियम 9 ि 11. 

 

  अहिका-याि हियम 5 मिील जबर 
हशक्षा करणेच्या हिष्ट्कषाप्रत आल्याि 
हियकु्ती प्राहिकारी म्िणिू शाििाि 
प्रस्ताि िादर करणे 

शािि, मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीअे/1088/िीआर/55/ई-4, 
हदिांक 29.12.1988. 

 

िेिाहिितृ्त अहिका-यांच्या बाबतीत 
हिितृ्तीिेति कपात करणे िी हशक्षा 
बजाहिता येणेिारखी ििल्यािे ि ती 
बजाहिणेि शािि िक्षम अिल्यािे 
शाििाि प्रस्ताि िादर करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम, 1982 मिील हियम 27. 

 

िौम्य हशक्षेिाठी िरुू  केलेल्या 
हिभागीय चौकशी प्रकरणात दोषारोप 
पत्र बजाििू हििेदि प्राप्त झालेिर 
छाििी करूि हियम 5 मिील 
हकरकोळ हशक्षेचे आदेश हिगणहमत 
करूि कमणचा-याि कळहिणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अहपल) 
हियम, 1979 च्या हियम 10. 

 

हिभागीय चौकशी/ न्यायीक कारिाईचे 
अंहतम आदेश हिगणहमत झालेिर  
त्यांचा हिलंबिािीि कालाििी 
हियमािकुुल करणे.  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (पदग्रिण अििी, 
स्िीयेतर िेिा आहण हिलंबि, बडतफी ि 
िेिेतिू काढूि टाकणे यांच्या काळातील 
प्रदािे) हियम, 1981 मिील हियम 70. 
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कलम 4(1)(ब)(iii) 

वनणमय प्रवक्रयेतील पयमिेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदावयत्ि वनश्चचत करुन कायमपध्दतीचे प्रकाशन 
(महसलू आस्थापना शाखा) 

(कामाचा प्रकार/िांि) 
 

कामाचे स्िरुप   :- हिलंबि ि हिभागाच्या पहरक्षा मदुतीत घेणे 
िंबंिीत तरतदु  :-  1) मििलू ि िि हिभागाकडील अहििचूिा क्र.पहरक्षा-1285/  
                                             2775/प्र.क्र.339/भाग-2/ई-7, हद.7.7.99,  

2) मििलू ि िि हिभागाकडील अहििचूिा क्र.िंकी?णण-1073/प्र.क्र..2/ 
     ई-10,हद.7.6.98  
3) हिभागीय दयु्यम िेिा पहरक्षा -1492/प्र.क्र.8/ई-7,हद.6.2.92 

अहिहियमाचे िांि  :-  मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशस्त ि अपील) हियम, 1979 चे हियम 4 
हियम   :- 
शािि हिणणय :- 
पहरपत्रके   :- 
कायालयीि आदेश :-  

अन.ुक्र. कामाचे स्िरुप कालाििी वदिस 
कामासाठी जबाबदार 

अविकारी अवभप्राय 

1 हिभागीय दयु्यम िेिा पहरक्षा- 
हलपीक-टंकलेखकांिाठी 

दरिषी दोिदा जािेिारी, जुलै 
महिन्यात 

मा.हिभागीय आयकु्त  

2 मििलू अिणता  पहरक्षा- 
हलपीक-टंकलेखक, तलाठी, 
मंडळ अहिकारी यांच्यािाठी. 

दरिषी दोिदा एहप्रल, ऑक्टोबर 
महिन्यात घेणे 

मा.हिभागीय आयकु्त  

3 हिभागीय चौकशी/ न्यायीक 
कारिाईत हिलंबीत केलेल्या 
अहिका-याि/कमणचा-याि ििा 
महिन्यात दोषारोपपत्र बजािणेची 
कायणिािी ि झाल्याि िेिेत 
पिु:स्थाहपत करणे 

हिलंबि आदेश बजािलेपाििू ििा 
महिन्यात 

मा.हिभागीय आयकु्त  

 
 



Page 20 of 44 

 

 
 

कलम 4(1)(ब)(iv) नमनुा (अ) 
 

नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण (महसलू आस्थापना शाखा) 
 

अन.ुक्र. काम / कायम कामाचे प्रमाण आर्थथक लक्ष अवभप्राय 
1 2 3 4 5 

   
मावहती वनरांक आहे 
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कलम 4(1)(ब)(iv) नमनुा (ब) 

 
कामाची कालमयादा काम पणूम होण्यासाठी (महसलू आस्थापना शाखा) 

 
प्रत्येक कामाची कालमयादा : 
अन.ु 
क्र. काम / कायम वदिस / तास पणूम 

करण्यासाठी जबाबदार अविकारी तक्रार वनिारण 
अविकारी 

1 2 3 4 5 
1 हिभागीय चौकशी/ न्यायीक 

कारिाईत हिलंबीत केलेल्या अहिका-
याि/ कमणचा-याि ििा महिन्यात 
दोषारोपपत्र बजाहिण्याची कायणिािी ि  
झाल्याि िेिेत पिु:स्थाहपत करणे 

हिलंबि आदेश 
बजािलेपाििू ििा 
महिन्यात 

मा.हिभागीय आयकु्त मा.प्रिाि िहचि 
मििलू ि िि हिभाग 

2 अजणदारािे मिाराष्ट्र माहितीचा 
अहिकार अध्यादेश 2002 अन्िये 
माहिती मागहिण्याि अजण केल्याि 
माहिती परुहिणे 

15 हदिि माहिती अहिकारी 
मििलू आस्थापिा 
शाखा 

रजा राखीि 
तिहिलदार 
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कलम 4(1)(ब)(V)  नमनुा (अ) 

 
आस्थापना विषयक कामाशी सांबांवित वनयम / अविवनयम 

 
अन.ु
क्र. सचूना पत्रकानसुार वदलेले विषय वनयम क्रमाांक ि िषे 

अवभप्राय 
(असल्यास) 

1 िायब तिहिलदार िंिगातिू तिहिलदार िंिगात 
पदोन्िती देण्यािाठी हििडिचूी तयार करणे 

शािि,मििलू ि िि हिभागा हिणणय 
क्र.एिएिएल/1289/574/अ/ई-3, 
हद.27.06.1989 

 

2 अिल कारकूि ि मंडळ अहिकारी िंिगामिूि िायब 
तिहिलदार िंिगात पदोन्िती देण्यािाठी हििडिचूी 
तयार करणे. 

िायब तिहिलदारांच्या पदािरील 
पदोन्ितीिाठी हििडिचूी (तयार करणे, 
पहररक्षा करणे ि त्यात ििुारणा करणे) 
हियम, 2000 चे हियम 3 ि 5 

 

3 उपहजल्िाहिकारी (हििडश्रेणी) आहण उपहजल्िाहिकारी, 
तिहिलदार ि िायब तिहिलदार िंिगातील 
अहिकाऱयांच्या हिशेष हिकलांगता रजा आहण अध्ययि 
रजा या व्यहतहरक्त इतर ििण प्रकारच्या रजा मंजरू 
करण्याचे अहिकार िंबंहित हिभागीय आयकु्त यांिा 
प्रत्यायोहजत करण्याबाबत... 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(रजा) हियम, 1981 
हियम 29,  
शािि, मििलू ि िि हिभाग यांचेकडील 
हिणणय क्रमांक िंकीणण-3016/प्र.क्र.139/  
ई-3, हद. 03.12.2016. 

 

4 उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार,  
िायब तिहिलदार िंिगातील अहिकारी ि लघलेुखक/ 
लघटंुकलेखक िंिगातील कमणचा-यांिा दक्षता रोि पार 
करण्याि परिािगी देणे  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(िेति) हियम, 1981 
चे हियम 37 

 

5 उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब तिहिलदार 
िंिगातील अहिका-यांिा मराठी-हिदी भाषा पहरक्षा 
उत्तीणण िोण्यापाििू िटू देणे 

मिाराष्ट्र शािकीय कमणचारी मराठी भाषा 
पहरक्षा हियम, 1987 चे हियम 4  

 

6 हियकु्ती प्राहिकारी म्िणिू लघलेुखक(उ.श्रे.) लघलेुखक 
(हि.श्रे.), लघटंुकलेखक िंिगातील कमणचा-यांच्या 
िेिापसु्तकात िोंदहिलेल्या जन्मतारखेत िेिेत प्रिेश 
केल्याच्या हदिांकापाििू 5 िषाच्या आत दरुुस्ती करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (िेिेच्या ििणिािारण 
शती) हियम, 1981 चे हियम 38(2)(एफ) 

 

7 हिभागीय आयकु्त यांच्या प्रशािहकय हियंत्रणाखालील 
अहिकारी ि कमणचारी यांिा एक िषाचे अहतहरक्त िेति 
ि हिशेष िेति मंजरू करणे  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(िेति) हियम, 1981 
चे हियम 56 
 

 

8 हिभागीय आयकु्तांच्या प्रशािकीय हियंत्रणाखालील 
अराजपहत्रत कमणचा-यांच्या िेतििाढी रोखिू ठेिणे  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(िेति) हियम, 1981 
चे 36 

 

9 अराजपहत्रत कमणचा-यांच्या बाबतीत एक िषापयणत 
हिशेष ककण रोग रजा मंजरू करणे  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(रजा) हियम, 1981 चे 
हियम 79 खालील पहरहशष्ट्ट 3 हियम 4 

 

10 हिभागीय आयकु्तांच्या प्रशािकीय हियंत्रणाखालील 
िगण-1 ि िगण-2 च्या अहिका-यांिा हिलंहबत करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 मिील हियम 4. 

 

11 मििलू हिभागाचे िगण-1 ि िगण-2 चे अहिकारी (ििीि 
िेतिश्रेणी 8000-13500 या श्रेणीतील) यांच्याहिरुध्द 
जबर हशक्षेिाठी /िौम्य हशक्षेिाठी हिभागीय चौकशी 
िरुु करणे, त्या अिषंुगािे जोडपत्र 1 ते 4 मध्ये 
दोषारोपपत्र तयार करुि बजािणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 च्या हियम 6(2) खालील 
दिु-या ि हति-या परंतकुाििुार हिभागीय 
आयकु्त िक्षम आिेत ि हियम 8 ि 10 
अन्िये. 

 

12 दोषारोप अमान्य केल्याि चौकशी अहिकारी ि 
िादरकता अहिकारी यांची हियकु्ती करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 मिील हियम 8(2) ि 8(5) 

 

13 प्राप्त झालेल्या चौकशी अििालाच्या अिषंुगािे 
प्रकरणाची छाििी करणे, आिश्यक तेथे लोकिेिा 
आयोगाचा िल्ला घेणे आहण हियम 5 मिील हकरकोळ 
हशक्षेचे आदेश हिगणहमत करुि कमणचा-याि कळहिणे 
 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 मिील  हियम 9 ि 11. 
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14 िेिाहिितृ्त अहिका-यांच्या बाबतीत हिितृ्तीिेति कपात 
करणे िी हशक्षा बजाहिता येणेिारखी अिल्यािे ि ती 
बजाहिणेि शािि िक्षम अिल्यािे शाििाि प्रस्ताि 
िादर करणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) 
हियम,1982 मिील हियम 27. 

 

15 िौम्य हशक्षेिाठी िरुू  केलेल्या हिभागीय चौकशी 
प्रकरणात दोषारोप पत्र बजािूि हििेदि प्राप्त झालेिर 
छाििी करू ि हियम 5 मिील हकरकोळ हशक्षेचे 
आदेश हिगणहमत करू ि कमणचा-याि कळहिणे 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अपील) 
हियम, 1979 मिील  हियम 10. 
 

 

16 हिभागीय चौकशी/ न्यायीक कारिाईचे अंहतम आदेश 
हिगणहमत झालेिर  त्यांचा हिलंबिािीि कालाििी 
हियमािकुुल करणे.  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (पदग्रिण अििी, 
स्िीयेतर िेिा आहण हिलंबि, बडतफी ि 
िेिेतिू काढूि टाकणे यांच्या काळातील 
प्रदािे) हियम, 1981 मिील हियम 70. 

 

17 प्रादेहशक हिशेष अहिकारी हिभागीय चौकशा आहण 
हजल्िा चौकशी अहिकारी यांच्याकडे प्रलंहबत 
अिलेल्या प्रकरणांचा आढािा घेउूि जर तात्काळ 
हिकाली काढणे आिश्यक िाटत अिेल तर हकिा 
चौकशी पणूण िोण्याि हिलंब झाला अिेल आहण पढुील 
हिलंब टाळण्याची आिश्यकता आिे अिे िाटत 
अिले तर मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हशित ि अहपल) 
हियम 1979 मिील हियम 8(2) ि 8(5) अन्िये 
चौकशी अहिकारी ि िादरकता अहिकारी यांच्या 
पिूीच्या हियकु्तीच्या आदेशात ििुारणा करूि अन्य 
अहिका-याकडे िगण करण्याचे हिशेष रूपािे अहिकार 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हशस्त ि अहपल) 
हियम, 1979 मिील हियम 7 चे 
पोटहियम (क) 

 

18 मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) हियम, 1982 च्या 
हियम 123 (1) िमिुा क्रमांक 7 चा पहरच्छेद 2 ि 3 
(अ) ििुार िा हिभागीय चौकशी ि िादेय प्रमाणपत्र 
हिगणहमत करणे  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) हियम, 
1982 मिील हियम 27 ि शािकीय 
येणेबाबत हियम 125, 132. 
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कलम 4(1)(ब)(V)  नमनुा (ब) 

 
आस्थापना विषयक कामाशी सांबांवित शासन वनणमय 

 
अन.ु
क्र सचूना पत्रकानसुार वदलेले विषय शासन वनणमय क्र ि तारीख अवभप्राय 

(असल्यास) 
1 िायब तिहिलदार िंिगातीलअहिका-यांिा तिहिलदार 

िंिगात पदोन्िती देणे  
शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय क्र. 
एिएिएल/1289/574/अ/ई-3, 
हद.27.06.1989  

 

2 उपहजल्िाहिकारी (हििडश्रेणी) आहण उपहजल्िाहिकारी, 
तिहिलदार ि िायब तिहिलदार िंिगातील अहिकाऱयांच्या 
हिशेष हिकलांगता रजा आहण अध्ययि रजा या व्यहतहरक्त 
इतर ििण प्रकारच्या रजा मंजरू करण्याचे अहिकार िंबंहित 
हिभागीय आयकु्त यांिा प्रत्यायोहजत करण्याबाबत... 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(रजा) हियम, 1981 हियम 
29,  
शािि, मििलू ि िि हिभाग यांचेकडील हिणणय 
क्रमांक िंकीणण-3016/प्र.क्र.139/ई-3,                   
हद. 03.12.2016. 

 

3 उपहजल्िाहिकारी िंिगातील अहिका-यांिा दक्षता रोि पार 
करण्याि परिािगी देणे    

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय क्र.एफबी-
1184/4727/ई-1, हद.21.04.1987  

 

4 तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांिा दक्षता रोि पार 
करण्याि परिािगी देणे    

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग क्र.एिआरव्िी-
1080/12/ हद.18.03.1980  

 

5 उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब तिहिलदार 
िंिगातील अहिका-यांिा मराठी-हिदी भाषा पहरक्षा उत्तीणण 
िोण्यापाििू िटू देणे 

1) शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग हिणणय 
क्र.मभाप/1083/1448/20,हद.01.12.1984. 
2)शािि हिणणय क्र.हिभाप/1080/131/20, 
हद.25.05.1981. 

 

6 हिभागीय आयकु्त यांचे अहििस्त हजल्िाहिकारी, 
उपआयकु्त, उपहजल्िाहिकारी यांचे गोपिीय अििाल 
हलिीणे, पिुर्विलोकि करणे आहण िंस्करण ि जति करणे, 
(उपहजल्िाहिकारी िोडूि) तिेच गोपिीय अििालामिील 
उत्कृष्ट्ट शेरे तिेच प्रहतकूल शेरे िंबंिीतांि कळहिणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग हिणणय क्र. 
िीएफआर-1295/प्र.क्र.3695/तेरा, 
हद.01.02.1996. 

 

7 पहरहिक्षािीि िायब तिहिलदारांिर पहरहिक्षािीि कालाििी 
मिील प्रहशक्षणािंबंिी िहियंत्रण ठेिणे ि  पहरहिक्षािीि 
िायब तििहलदारािा शाििािे हिहदष्ट्टण केलेल्या पध्दतीिे 
प्रहशक्षण देण्यािाठी कायणयोजिा तयार करणे   

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय क्र. 
एिआरव्िी-1098/प्र.क्र.46/ई-9, 
हद.15.07.2000. 

 

8 तलाठी िंिगातील कमणचा-यांच्या बाबतीत िोरणात्मक बाबी 
िोडूि इतर आस्थापिाहिषयक प्रशािकीय बाबींचे हिभागीय 
आयकु्तांिा अहिकार देणेबाबत 

शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय क्र.इएिटी-
2002/प्र.क्र.60/ई-1, हद.04.04.2002. 

 

9 आदशण तलाठी परुस्कार देणेबाबत शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय क्र. िकीणण-
1095/प्र.क्र.43/ई-10, हद.29.08.1996. 

 

10 हिभागीय आयकु्त यांच्या प्रशािहकय हियंत्रणाखालील 
अहिकारी ि कमणचारी यांिा एक िषाचे अहतहरक्त िेति ि 
हिशेष िेति मंजरू करणे  

शािि, हित्त हिभाग हिणणय क्र.िेति-1491/ 
प्र.क्र.128/91/िेिा-3, हद.29.03.1994. 

 

11 िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-याच्या आंतरहिभाग बदलीचे 
अहिकाराबाबत 

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय क्र. 
टीआरएफ-1058/86993/ई,हद.23.09.1958 

 

12 िगण-3 ि िगण -4च्या कमणचा-याच्या आंतरहजल्िा बदलीचे 
अहिकाराबाबत 

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.3249/51, हद.28.02.1952. 

 

13 तलाठी िंिगातील कमणचा-याच्या आंतरहिभाग बदलीचे 
अहिकाराबाबत 

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय क्र. 
टीआरएफ-1089/प्र.क्र.335/ई-10, 
हद.20.09.1990 

 

14 गट-क ि ड (िगण-3 ि 4) मिील कमणचा-यांिा पदोन्ितीच्या 
िंिी उपलब्ि ििल्यािे त्यांची कंुठीतता घालहिण्यािाठी 
िहरष्ट्ठ िेतिश्रेणीचा लाभ देणेबाबत 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग  हिणणय क्र.  
एिआरव्िी/2001/प्र.क्र.283/ई-9, 
हद.04.07.2011. 
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कलम 4(1)(ब)(V) नमनुा (क) 

 
आस्थापना विषयक कामाशी सांबांवित शासन परीपत्रके 

 
अन.ु
क्र. सचूना पत्रकानसुार वदलेले विषय परीपत्रक  क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय 

(असल्यास) 
1 उपहजल्िाहिकारी/ तिहिलदार ि िायब 

तिहिलदार िंिगा तील अहिका-यांच्या शािि 
मान्यतेिे बदल्या करणे तिेच लघलेुखक उश्रे. 
ि हि.श्रे यांच्या बदल्या करणे 

1) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक क्र. 
एिआरव्िी-1097/प्र.क्र.2097/12, हद.27.11.1997 
2) शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय क्र.टीआरएफ-
11/2005/प्र.क्र.152/ई-1, हद.02.05.2005. 

 

2 िायब तिहिलदार ि लघलेुखक/ 
लघटंुकलेखक िंिगातील अहिकारी/ कमणचारी 
यांिा दक्षता रोि पार करण्याि परिािगी देणे    

1) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक क्र. 
एिआरव्िी- 1080/12/, हद.18.03.1980. 
2) मिाराष्ट्र िागरी िेिा(िेति) हियम,1981 हियम 37 

 

3 उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब 
तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांिा 
पारपत्रािाठी िािरकत प्रमाणपत्र देणे 

1) शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक क्र. 
िीडीआर-1085/1318/31/अकरा,हद.30.09.1985 
2) शािि,मििलू ि िि हिभाग पत्र क्र िंहकणण-1193/ 
5503/प्र.क्र.123/ई-1 हद.14.09.1994. 

 

4 अिल कारकूि ि मंडळ अहिकारी 
िंिगामिील कमणचा-यांच्या हिभागीय 
पातळीिरील जेष्ट्ठता यादी तयार करणे  

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक क्र.एिआरव्िी-
102000/प्र.क्र.127/ई-9, हद.09.10.2000 

 

5 गट-क च्या कमणचा-यांिा पदोन्ितीच्या िंदभात 
मािीि हदिांक देणे   

शािि पहरपत्रक क्र.इएिटी-2002/प्र.क्र.2/ 2002/12, 
हद.06.06.2002. 

 

6 बिृन्मुंबईतील शािकीय कायालयातील 
हलपीकिगीय पदे मिाराष्ट्र लोकिेिा आयोग 
परुस्कृत कमणचा-यांच्या मुंबईबािेर बदली करणे   

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक क्र.एिएििी-
1082/चौदा-अ, हद.21.04.1982. 

 

7 शािकीय िेिेतील हििािीत महिला कमणचा-
यांच्या बदल्या करणे 

शािि पहरपत्रक क्र.एिआरव्िी-1087/ िीआर-49/16-
अ, हद.14.03.1988. 

 

8 तलाठी िंिगातिू मंडळ अहिकारी िंिगात 
पदोन्ितीिाठी मिाराष्ट्र मििलू अिणता पहरक्षा 
हियम 1998 अन्िये पहरक्षा घेणे  

शािि,मििलू ि िि हिभाग अहििचूिा क्र.िंकीणण-
1093/प्र.क्र.2/ई-10, हद.04.06.1998. 

 

9 हलपीक िंिगातिू अिल कारकूि िंिगात 
पदोन्ितीिाठी मिाराष्ट्र मििलू अिणता पहरक्षा 
हियम 1999 अन्िये मििलू अिणता पहरक्षा घेणे  

शािि, मििलू ि िि हिभाग अहििचूिा क्र.पहरक्षा-
1285/2775/प्र.क्र.339/भाग-2/ई-7,हद.07.07.1999 

 

10 हलपीक-टंकलेखक िंिगातील कमणचा-यांिाठी 
अिलेली हिभागीय दयुयम िेिा पहरक्षा घेणे 

शािि पत्र मििलू ि िि हिभाग क्र.पहरक्षा-1492/ 
प्र.क्र.8/ई-7, हद.06.02.1992. 

 

11 िगण-1 ि 2 च्या हिलंबीत अहिका-यांहिरुध्द 
ििा महिन्यात हिभागीय चौकशी िरुु करणे/ 
न्यायीक बाबतीत खटला दाखल करणेबाबत 
पोलीि खात्याकडे पाठपरुािा करणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक क्र.िीडीआर-
1387/1776/47/अकरा, हद.25.02.1988. 

 

12 ििा महिन्यात न्यायीक अथिा हिभागीय 
कायणिािी झाली िािी त्यांिा पिु:स्थाहपत करणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक क्र.िीडीआर-
1387/1776/47/अकरा, हद.25.02.1988. 

 

13 चौकशी अहिकारी यांचा चौकशी अििाल 
प्राप्त झालेिर प्रत कमणचा-याि देणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक क्र.िीडीआर-
1091/िीआर-67/91/अकरा, हद.28.07.1992. 

 

14 अहिका-याि हियम 5 मिील जबर हशक्षा 
करणेच्या हित्कषाप्रत आल्याि हियकु्ती 
प्राहिकारी म्िणिू शाििाि प्रस्ताि िादर करणे 

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक क्र. 
िीडीअे/1088/िीआर/55/ई-4, हद.29.12.1988. 

 

15 मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हिितृ्तीिेति) हियम, 
1982 च्या हियम 123(1) िमिुा क्र.123(1) 
चा िमिुा क्र.7 चा पहरच्छेद 293(अ) ििुार िा 
हिभागीय चौकशी ि िादेय प्रमाणपत्र हिगणहमत 
करणे  

1) शािि मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक क्र.पीईएि-
1177/1907/(693)ई-2 हद.08.06.1978. 
2) शािि,हित्त हिभाग पहरपत्रक क्र.िेहििे-1090/ 
190/िेिा-4, हद.25.03.1991. 
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कलम 4(1)(ब)(V) नमनुा (ड) 
 

आस्थापना कामाशी सांबांवित कायालयीन आदेश/ िोरणात्मक पवरपत्रके 
 

अन.ु
क्र. विषय क्रमाांक ि तारीख ़  

1 िगण-3 ि 4 च्या कमणचा-यांच्या रजा मंजरू करणे,  
िाििचालक यांच्या आस्थापिाहिषयक ििण बाबी, 
िगण-3 च्या कमणचा-यांच्या अंतगणत बदल्या करणे ि 
तदिषंुगािे येणारी आस्थापिाहिषयक कामे करणे, 
िगण-4 कमणचा-यांची आस्थापिाहिषयक कामे 
करणेबाबतचे अहिकार उप आयकु्त(मििलू) यांिा 
देणेहिषयी 

हिभागीय आयकु्त कोकण हिभाग 
यांचेकडील आदेश क्र.मशा/काया-2/ 
प्रशािि /2755, हद.01.12.1993 

 

2 िायब तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांिा 
तिहिलदार िंिगात पदोन्िती देण्यािाठी गठीत 
केलेल्या हििडिहमतीचे अध्यक्ष म्िणिू काम पिाणे 
आहण हििडिहमतीची बैठक घेउुि हििडिचूी तयार 
करणे. 

1)शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.एिएिएल/1289/574/अ/ई-3, 
हद.27.06.1989. 
2)शािि, मििलू ि िि हिभागाचे 
अिािारण राजपत्र हद.05.07.1988. 

 

3 उपहजल्िाहिकारी िंिगातील अहिका-यांच्या शािि 
मान्यतेिे बदल्या करणे तिेच तिहिलदार ि िायब 
तिहिलदार लघलेुखक(उ.श्रे.) लघलेुखक(हि.श्रे) 
यांच्या बदल्या करणे 

1)शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.एिआरव्िी-1097/प्र.क्र. 2097/12, 
हद.27.11.1997. 
2)शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.टीआरएफ-11/2005/प्र.क्र.152/ई-1, 
हद.02.05.2005. 

 

4 उपहजल्िाहिकारी (हििडश्रेणी) आहण 
उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब तिहिलदार 
िंिगातील अहिकाऱयांच्या हिशेष हिकलांगता रजा 
आहण अध्ययि रजा या व्यहतहरक्त इतर ििण प्रकारच्या 
रजा मंजरू करण्याचे अहिकार िंबंहित हिभागीय 
आयकु्त यांिा प्रत्यायोहजत करण्याबाबत... 

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(रजा) हियम, 1981 
हियम 29,  
शािि, मििलू ि िि हिभाग यांचेकडील 
हिणणय क्रमांक िंकीणण-3016/प्र.क्र.139/  
ई-3, हद. 03.12.2016. 

 

5 उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब तिहिलदार, 
िंिगातील अहिका-यांिा ि लघलेुखक/ 
लघटंुकलेखक िंिगातील अहिकारी/ कमणचारी यांिा 
दक्षता रोि पार करण्याि परिािगी देणे       

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.एफबी-1184/4727/ई-1, 
हद.21.04.1987.  
 

 

6 तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांिा दक्षता रोि पार 
करण्याि परिािगी देणे  

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.एिआरव्िी-1080/12, हद.18.03.1980 

 

7 िायब तिहिलदार ि लघलेुखक/ लघटंुकलेखक 
िंिगातील अहिकारी/ कमणचारी यांिा दक्षता रोि पार 
करण्याि परिािगी देण्याचे अहिकार   

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.एिआरव्िी-1080/12, 
हद.18.03.1980. 

 

8 उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब तिहिलदार 
िंिगातील अहिका-यांिा पारपत्रािाठी िािरकत 
प्रमाणपत्र देणे 

1)शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1085/1318/ 31/अकरा, 
हद.30.09.1985 
2) शािि,मििलू ि िि हिभाग पत्र क्र 
िंहकणण-1193/5503/प्र.क्र.123/ई.1, 
हद.14.09.1994. 

 

9 उपहजल्िाहिकारी, तिहिलदार ि िायब तिहिलदार 
िंिगातील अहिका-यांिा मराठी-हिदी भाषा पहरक्षा 
उत्तीणण िोण्यापाििू िटू देणे 

1)शािि, िामान्य प्रशािि हिभाग हिणणय 
क्र.मभाप/1083/1448/20, 
हद.01.12.1984. 
2)शािि हिणणय क्र.हिभाप/1080/131/ 20, 
हद.25.05.1981. 
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10 हिभागीय आयकु्त यांचे अहििस्त हजल्िाहिकारी, 

उपआयकु्त,उपहजल्िाहिकारी यांचे गोपिीय अििाल 
हलिीणे, पिुर्विलोकि करणे आहण िंस्करण ि जति 
करणे(उपहजल्िाहिकारी िोडूि) तिेच गोपिीय 
अििालामिील उत्कृष्ट्ट शेरे ि प्रहतकूल शेरे 
िंबंिीतांि कळहिणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग हिणणय 
क्र.िीएफआर-1295/प्र.क्र.3695/तेरा, 
हद.01.02.1996. 

 

11 पहरहिक्षािीि िायब तिहिलदारांिर पहरहिक्षािीि 
कालाििी मिील प्रहशक्षणािंबंिी िहियंत्रण ठेिणे ि  
पहरहिक्षािीि िायब तििहलदारािा शाििािे हिर्वदष्ट्ट 
केलेल्या पध्दतीिे प्रहशक्षण देण्यािाठी कायणयोजिा 
तयार करुि अंमलात आणणे 

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.एिआरव्िी-1098/प्र.क्र.46/ई-9, 
हद.15.07.2000. 

 

12 अिल कारकूि ि मंडळ अहिकारी िंिगामिील 
कमणचा-यांच्यी हिभागीय पातळीिरील जेष्ट्ठता यादी 
तयार करुि प्रहिध्द करणे. 

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.एिआरव्िी-102000/प्र.क्र.127/ई-9, 
हद.09.10.2000. 

 

13 िायब तिहिलदार िंिगातील अहिका-यांची जेष्ट्ठता 
यादी तयार करुि प्रहिध्द करणे 

मििलू ि िि हिभाग अहििचूिा 
हद.24.03.1980. 
Maharashtra Naib Tahsildars 
(Recruitment, Fixation of Seniority & 
Confirmation Rures 1980) 

 

14 तलाठी िंिगातील कमणचा-यांच्या बाबतीत 
िोरणात्मक बाबी िोडूि इतर आस्थापिाहिषयक 
प्रशािकीय बाबींचे अहिकार  

शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.इएिटी-2002/प्र.क्र.60/ई-1, 
हद.04.04.2002. 

 

15 आदशण तलाठी परुस्कार देण्यािाठी गठीत केलेल्या 
िहमतीचे अध्यक्ष म्िणिू अहिकार 

शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.िकीणण-1095/प्र.क्र.43/ई-10, 
हद.29.08.1996. 

 

16 गट-क च्या कमणचा-यांिा पदोन्ितीच्या िंदभात मािीि 
हदिांक देणे   

शािि पहरपत्रक क्र.इएिटी-2002/ 
प्र.क्र.2/2002/12, हद.06.06.2002. 

 

17 हिभागीय आयकु्त यांच्या प्रशािहकय 
हियंत्र?णाखालील अहिकारी ि कमणचारी यांिा एक 
िषाचे अहतहरक्त िेति ि हिशेष िेति मंजरू करणे ü  

शािि,हित्त हिभाग हिणणय क्र.िेति-
1491/प्र.क्र.128/91/िेिा-3, 
हद.29.03.1994. 

 

18 िगण-3 ि िगण-4 च्या कमणचा-याच्या आंतरहिभाग 
बदली करणे  

शािि, मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.टीआरएफ-1058/86993/ई, 
हद.23.09.1958. 

 

19 िगण-3 ि िगण -4च्या कमणचा-याच्या आंतरहजल्िा 
बदलीचे अहिकार 

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.3249/51, हद.28.02.1952. 

 

20 तलाठी िंिगातील कमणचा-याच्या आंतरहिभाग 
बदली करणे ü 

शािि,मििलू ि िि हिभाग हिणणय 
क्र.टीआरएफ-1089/प्र.क्र.335/ई-10, 
हद.20.09.1990. 

 

21 बिृन्मुंबईतील शािकीय कायालयातील हलपीकिगीय 
पदे मिाराष्ट्र लोकिेिा आयोग परुस्कृत कमणचा-
यांच्या मुंबईबािेर बदली करणे  ü 

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.एिएििी-1082/चौदा-अ, 
हद.21.04.1982. 

 

22 शािकीय िेिेतील हििािीत महिला कमणचा-यांच्या 
बदल्या करणे    

शािि पहरपत्रक क्र.एिआरव्िी-1087/ 
िीआर-49/16-अ, हद.14.03.1988. 

 

23 तलाठी िंिगातिू मंडळ अहिकारी िंिगात 
पदोन्ितीिाठी मिाराष्ट्र मििलू अिणता पहरक्षा हियम 
1998 अन्िये मििलू अिणता घेणे  

शािि,मििलू ि िि हिभाग अहििचूिा 
क्र.िंकीणण-1093/प्र.क्र.2/ई-10,  
हद.04.06.1998. 

 

24 हलपीक िंिगातिू अिल कारकूि िंिगात 
पदोन्ितीिाठी मिाराष्ट्र मििलू अिणता पहरक्षा हियम 
1999 अन्िये मििलू अिणता घेणे  

शािि,मििलू ि िि हिभाग अहििचूिा 
क्र.पहरक्षा-1285/2775/प्र.क्र.339/ भाग-
2/ई-7, हद.07.07.1999 
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25 हलपीक-टंकलेखक िंिगातील कमणचा-यांिाठी 

अिलेली हिभागीय दयु्यम िेिा पहरक्षा घेणे 
शािि,मििलू ि िि हिभाग पत्र 
क्र.पहरक्षा-1492/प्र.क्र.8/ई-7, 
हद.06.02.1992. 

 

26 गट-क ि ड (िगण-3 ि 4 ) मिील कमणचा-यांिा 
पदोन्ितीच्या िंिी उपलब्ि ििल्यािे त्यांची कंुठीतता 
घालहिण्यािाठी िहरष्ट्ठ िेतिश्रेणीचा लाभ देणे  

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग हिणणय 
क्र.एिआरव्िी/2001/प्र.क्र.283/ई-9, 
हद.04.07.2001 

 

27 िगण-1 ि िगण-2 च्या हिलंबीत अहिका-यांहिरुध्द ििा 
महिन्यात हिभागीय चौकशी िरुु करणे/ न्यायीक 
बाबतीत खटला दाखल करणेबाबत पोलीि 
खात्याकडे पाठपरुािा करणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग  पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1387/1776/ 47/अकरा, 
हद.25.02.1988. 

 

28 ििा महिन्यात िरीलप्रमाणे कायणिािी झाली िािी तर 
त्यांिा पिु:स्थाहपत करणे 

शािि,िामान्य प्रशािि हिभाग पहरपत्रक 
क्र.िीडीआर-1387/1776/47/अकरा, 
हद.25.02.1988. 

 

29 अहिका-याि हियम 5 मिील जबर हशक्षा करणेच्या 
हित्कषाप्रत आल्याि हियकु्ती प्राहिकारी म्िणिू 
शाििाि प्रस्ताि िादर करणे 

शािि,मििलू ि िि हिभाग पहरपत्रक क्र. 
िीडीअे/1088/िीआर/55/ई.4, 
हद.29.12.1988. 

 

30 मिाराष्ट्र िागरी िेिा (हिितृ्तीिेति) हियम 1982 च्या 
हियम 123 (1) चा िमिुा क्र.123(1) चा िमिुा 
क्रमांक 7 चा पहरच्छेद 2 ि 3 (अ) ििुार िा 
हिभागीय चौकशी ि िादेय प्रमाणपत्र हिगणहमत करणे  

मिाराष्ट्र िागरी िेिा(हिितृ्तीिेति) हियम, 
1982 चे हियम 27 ि शािकीय येणेबाबत 
हियम 125, 132. 
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कलम 4(1)(ब)(V) नमनुा (इ) 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेमध्ये उपलब्ि 

दस्तऐिजाांची यादी 

 
अन.ु
क्र. दस्तऐिजाचा प्रकार विषय 

सांबांिीत वयक्ती/ 
पदनाम 

वयक्तीचे वठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 
उपलब्ि नसल्यास 

1 इएिटी/14-क हिभागीय दयु्यम िेिा पहरक्षा हलपीक-
टंकलेखकांिाठी 

रेकॉडण हकपर हिभागीय आयकु्त 
कोकण हिभाग यांचे 

कायालय 
2 इएिटी/5 मििलू अिणता पहरक्षा हलपीक-

टंकलेखक, तलाठी, मंडळ  अहिकारी 
यांच्यािाठी 

--,,-- --,,-- 

3 इएिटी/2 उक्त दोन्िी पहरक्षाच्या उत्तरपहत्रका --,,-- --,,-- 
4 इएिटी/19 क 5 आंतरहिभाग बदली/ आस्थापिा 

हिषयक बाबी. 
--,,-- --,,-- 

5 इएिटी/19 c-10 बदल्या ि हियकु्त्या --,,-- --,,-- 
6 आस्था-28ब हिभागीय चौकशी प्रकरणांच्या आदेश 

ि त्यािंबंिीच्या िंहचका. 
--,,-- --,,-- 

7 आस्था-28कक िा हिभागीय चौकशी ि िादेय प्रमाणपत्र 
हिगणहमत केलेल्या प्रकरणांच्या िंहचका. 

--,,-- --,,-- 

8 आस्था-2 (z) गोपिीय अििाल िंहचका. --,,-- --,,-- 
9 est-20 जेष्ट्ठता यादी. --,,-- --,,-- 
10 59-इएिटी(क) अस्थाई पदांिा मदुतिाढ. --,,-- --,,-- 
11 pay-67 िेिाहिितृ्ती प्रकरणे. --,,-- --,,-- 
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महसलू आस्थापना शाखा 
कलम 4(1)(अ)(Vi) 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील उपलब्ि 
दस्तऐिजाांची िगमिारी 

 
अन.ु
क्र. 

विषय दस्तऐिजाचा प्रकार / नस्ती / मस्टर / 
नोंदपसु्तक, वहाऊचर इ. 

प्रमखु बाबींचा 
तपशीलिार 

सरुवक्षत ठेिण्याचा 
कालाििी 

1 हिभागीय चौकशी 
प्रकरणे 

हिभागीय चौकशी प्रकरणाच्या आदेश ि 
त्यािंबंिातील िंहचका 

आस्था-28-ब 30 िषण 

2 िा हिभागीय चौकशी ि 
िादेय प्रकरणे 

िगण-1 ि 2 च्या अहिका-यांच्या 
िेिाहिितृ्तीिेति प्रकरणी आिश्यक िा 
हिभागीय चौकशी ि िादेय प्रमाणपत्र 
हिगणहमत केलेल्या िंहचका 

आस्था-28-िी 5 िषण 

3 हिभागीय दयु्यम िेिा 
पहरक्षा 

हिभागीय दयु्यम िेिा पहरक्षा ि 
उत्तरपहत्रकांची िंहचका 

इएिटी/14-क 5 िषण 

4 मििलू अिणता पहरक्षा उत्तरपहत्रकांची िंहचका इएिटी/14-क 5 िषण 
5 बदल्या ि हियकु्त्या िगण-4 ि 4 च्या बदल्या ि हियकु्त्या इएिटी/19-क-1 2 िषण 
6 आंतर हिभाग बदल्या 

ि िेिाहिषयक बाबी 
आंतर हिभाग बदली िंहचका ि 
िेिाहिषयक बाबी िंहचका 

इएिटी/14-क 10 िषण 

7 गोपिीय अििाल 
िंहचका 

िेिाहिितृ्तीिंतरची गोपिीय अििाल िस्ती z 10 िषण 

8 जेष्ट्ठता यादी कमणचारी /अहिकारी यांच्या जेष्ट्ठता यादया इएिटी-20 20 िषण 
9 अस्थाई पदांिा 

मदुतिाढ 
िस्ती 59-इएिटी(क) 5 िषण 

10 िेिाहिितृ्ती प्रकरणे िस्ती pay-97 10 िषण 
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कलम 4(1) (ब) (vii) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेच्या पवरणामकारक 

कामासाठी जनसामान्याांशी सल्ला मसलत करण्याची वयिस्था. 

 

अन.ुक्र. सल्लामसलतीचा विषय 
कायमप्रणालीचे 
विस्ततृ िणमन 

कोणत्या अविवनयमा/ 
वनयमा/ 

पवरपत्रकावदारे 
पनुराितृीकाल 

   
 
 
माहिती हिरंक आिे. 
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कलम 4(1) (ब)(viii) नमनुा (अ) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेच्या सवमतीची यादी 
प्रकाशीत करणे 

अन.ु 
क्र. 

सवमतीचे नाि सवमतीचे सदस्य सवमतीचे 
उद्दीष्ट 

वकती 
िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा 
जनसामान्याांसाठी 
खलुी आहे ककिा 

नाही 

सभेचा 
कायमितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

1 हिभागीय पदोन्िती 
िहमती 
 

1.हिभागीय 
आयकु्त(अध्यक्ष) 
2.उपिहचि (मििलू 
ि िि हिभाग) 
3.उपआयकु्त 
(मििलू)-िदस्य 
4.हजल्िाहिकारी -
िदस्य 
5.ििाय्यक आयकु्त 
(मािक) 

िायब 
तिहिलदार 
िंिगातिू  
तिहिलदार 
िंिगात 
पदोन्िती देणे 

िषातिू 
एकदा 

िािी आिे 

2 हिभागीय पदोन्िती 
िहमती 
 

1.हिभागीय    
  आयकु्त (अध्यक्ष) 
2.उपआयकु्त 
(मििलू)-िदस्य 
3.हजल्िाहिकारी -
िदस्य 
5.ििाय्यक आयकु्त 
(मािक) 

अिल कारकूि 
ि मंडळ 
अहिकारी 
िंिगातिू िायब 
तिहिलदार 
िंिगात 
पदोन्िती   देणे 

िषातिू 
एकदा 

िािी आिे 
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कलम 4(1)(ब)(Viii) नमनुा (ब) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेच्या अविसभाांची यादी 
प्रकावशत करणे 

 

अन.ु
क्र. 

सवमतीचे 
नाांि 

सवमतीचे सदस्य सवमतीचे 
उवददष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्याांसाठी 
खलुी आहे अगर 

कसे 

सभेचा कायम 
ितृ्ताांत 

(उपलब्ि) 

   

 
 
 

माहिती हिरंक 
आिे 
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कलम 4 (1)(ब)(viii) नमनुा (क) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेच्या परीषदाांची यादी 
प्रकाशीत करणे 

अन.ु 
क्र. 

परीषदेचे 
नाि 

पवरषदेचे 
सदस्य 

परीषदेचे 
उद्दीष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्याांसाठी खलुी 

आहे ककिा नाही 

सभेचा 
कायमितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

    
 

माहिती 
हिरंक आिे 
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कलम 4(1)(ब)(viii) नमनुा (ड) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेच्या कोणत्याही सांस्थेची 
यादी प्रकाशीत करणे 

 

अन.ु 
क्र. 

सांस्थेचे नाि सांस्थेचे 
सदस्य 

सांस्थेचे 
उद्दीष्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्याांसाठी 
खलुी आहे ककिा 

नाही 

सभेचा 
कायमितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

    
 

माहिती 
हिरंक आिे 
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कलम 4(1)(ब)(IX) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अविकारी ि 
कममचारी याांची नाांिे, पते्त ि मावसक िेतन करणे 

अन.ु
क्र. 

पदनाम अविकारी/कममचाऱ्याचे 
नाि 

िगम रुजू वदनाांक दरुध्िनी क्र./ 
फॅक्स/ ईमेल 

एकूण 
िेतन 

1 2 3 4 5 6 7 
1 हिभागीय आयकु्त डॉ. जगदीश पाटील, 

भाप्रिे 
िपुर क्लाि 1 07.06.2017 22874132 

27571324 
 

2 उप आयकु्त (मििलू) श्री.हिध्दाराम िालीमठ िगण- 1 31.07.2017 27571517  
3 तििीलदार 

(आस्थापिा) 
श्रीमती हप्रतीलता 
कौरथी-मािे 

िगण- 1 18.07.2017 27570323  

4 िायब तिहिलदार 
(ईएिजी) 

श्री. भारत फुलपगारे िगण- 2 05.06.2017 ---- " ----  

5 िायब तिहिलदार 
(ईएिबी) 

श्रीमती स्िाती घोंगडे िगण- 2 13.07.2016 ---- " ----  

6 अव्िल कारकूि 
(आस्था-1) 

श्री. रत्िाकर हशरिाट िगण- 3 13.06.2016 ---- " ----  

7 अव्िल कारकूि 
(आस्था-2) 

श्री. श्रीकांत किळे िगण 3 13.06.2016 ---- " ----  

8 अव्िल कारकूि 
(आहिचौ) 

श्रीमती िेमलता भोये िगण 3 07.06.2016 ---- " ----  

9 हलपीक-टंकलेखक श्रीमती अहिता हिरकर िगण- 3 03.02.2017 ---- " ----  

10 हलपीक-टंकलेखक श्री.डी.पी.आंबे्र िगण- 3 23.06.2015 ---- " ----  

11 हलपीक-टंकलेखक श्री. प्रकाश कोरे िगण- 3 14.07.2016 ---- " ----  

12 हशपाई िमीर भोईर िगण- 4 12.11.2017 ---- " ----  

13 हशपाई श्री.एि.जी.जािि िगण- 4 01.08.1995 ---- " ----  
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कलम 4 (1)(ब)(X) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेच्या अविकारी ि 

कममचाऱ्याांची िेतनाची विस्ततृ मावहती प्रकाशीत करणे. 

अ.
क्र. 

िगम िेतन रुपरेषा 

इतर अनजेु्ञय भते्त 
वनयवमत (महागाई 
भत्ता, घरभाडे भत्ता, 

शहर भत्ता) 

प्रसांगानसुार 
(जसे प्रिास 

भत्ता) 

विशेष (जस े
प्रकल्प भत्ता, 
प्रवशक्षण भत्ता) 

1 2 3 4 5 6 
1 िगण-1 (अपर हजल्िाहिकारी)  

एक पद (हििडश्रेणी) 
 मिागाई भत्ता            % 

घरभाडे भत्ता            % 
शिर भत्ता      

हियमाििुार ----- 

2 िगण- 1 (तिहिलदार) 
एक पद  

 मिागाई भत्ता            % 
घरभाडे भत्ता            % 
शिर भत्ता      

हियमाििुार ----- 

3 िगण- 2 (िायब तिहिलदार) 
दोि पदे  

 मिागाई भत्ता            % 
घरभाडे भत्ता            % 
शिर भत्ता      

हियमाििुार ----- 

5 िगण-3 (अव्िल कारकूि) 
तीि पदे  

 मिागाई भत्ता            % 
घरभाडे भत्ता            % 
शिर भत्ता      

हियमाििुार ----- 

7 िगण- 3 (हलपीक-टंकलेखक) 
तीि पदे  

 मिागाई भत्ता            % 
घरभाडे भत्ता            % 
शिर भत्ता      

हियमाििुार ----- 

9 िगण- 4 (हशपाई) 
दोि पदे 

 मिागाई भत्ता            % 
घरभाडे भत्ता            % 
शिर भत्ता      

हियमाििुार ----- 

 



Page 38 of 44 

 

 

कलम 4(1)(ब)(xi) 
 

विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेचे मांजरु अांदाजपत्रक ि 
खचाचा तपशील याची विस्ततृ मावहती प्रकाशीत करणे. 

 
0 अंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशि 
0 अिदुािाच्या हितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशऩ 
 

अन.ु 
क्र. 

अांदाजपत्रवकय 
शीषाचे िणमन अनदुान 

वनयोवजत िापर 
(के्षत्र ि कामाचा 

तपवशल) 

अविक अनदुान 
अपेवक्षत असल्यास 

रुपयात 
अवभप्राय 

 
 
 
 
 

   
 
माहिती हिरंक आिे 
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 कलम 4(1)(ब)(xii) नमनुा (अ) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अनदुान िाटपाच्या 

कायमक्रमाची कायमपध्दती 2015-2016 या िषासाठी प्रकाशीत करणे. 
 

0  कायणक्रमाचे िांि :-  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 स

दर
च
ी म

ावह
ती
 वन

रांक
 आ

हे.
 

0  लाभाथीच्या पात्रता िंबंिीच्या अटी ि शती :-  
0  लाभ हमळण्यािाठीच्या अटी :-  
0  लाभ हमळण्यािाठीची कायणपध्दती :-  
0  पात्रता ठरहिण्यािाठी आिश्यक अिलेले कागदपत्र :-  
0  कायणक्रमामध्ये हमळणा-या लाभाची हिस्ततृ माहिती :-  
0  अिदुाि िाटपाची कायणपध्दती :-  
0  िक्षम अहिका-याचे पदिाम :-  
0  हििंती अजािोबत लागणारे शलु्क :-  
0  इतर शलु्क :-  
0  हििंती अजाचा िमिुा :-  
0  िोबत जोडणे आिश्यक अिलेल्या कागदपत्रांची यादी. 

(दस्तऐिज/दाखले) 
:-  

0  जोड कागदपत्राचा िमिुा :-  
0  कायणपध्दती िंदभात तक्रार हििारणािाठी िंबंहित     

अहिका-याचे पदिाम. 
:-  

0  तपहशलिार ि प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि हििी (उदा. हजल्िा 
पातळी, तालकुा पातळी, गाि पातळी) 

:-  

 लाभाथीची यादी खालील िमनु्यात :-  
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कलम 4(1)(ब)(xii) नमनुा-ब 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील अनदुान 

कायमकमाांतगमत लाभाथीची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे 
 
अन.ु 
क्र. 

लाभाथींचे नाांि ि पत्ता अनदुान / लाभ याची रक्कम / 
स्िरुप 

वनिड पात्रतेचे वनकष अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
   

 
 

माहिती हिरंक आिे 
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कलम 4(1)(ब)(xiii) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थाना शाखेतील वमळणा-या/ 

सिलतीचा परिाना याची चालू िषाची तपवशलिार मावहती. 
 
परिािा/ परिािगी/ ििलतीचे प्रकार : 
अन.ु
क्र. 

परिाना 
िारकाचे नाि 

परिान्याचा 
प्रकार 

परिाना 
क्रमाांक 

वदनाांक 
पासनू 

वदनाांका 
पयमन्त 

सािारण 
अटी 

परिान्याची 
विस्ततृ मावहती 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

 
 
 

माहिती हिरंक 
आिे 
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कलम 4(1)(ब)(xiv) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील मावहतीचे 

इलेक्रॉवनक स्िरुपात साठविलेली मावहती प्रकावशत करणे. चालू िषाकवरता 
 

अन.ु 
क्र. दस्तऐिजाचा प्रकार विषय 

कोणत्या 
इलेक्रॉवनक 
नमनु्यात 

मावहती 
वमळविण्याची 

पध्दती 
जबाबदार वयक्ती 

1 2 3 4 5 6 
   

इलेक्रॉहिक स्िरुपात माहिती 
िाठहिलेली िािी. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 43 of 44 

 

 
 

कलम 4(1)(ब)(xv) 
 

विभागीय आयकु्त,कोकण भिन येथील कायालयात उपलब्ि सवुििाांचा तक्ता प्रकाशीत करणे 
उपलब्ि सवुििा. 

 
 भेटण्याच्या िेळे िंदभात माहिती 
 िेबिाईट हिषयी माहिती 
 कॉलिेंटर हिषयी माहिती. 
 अहभलेख तपािणीिाठी उपलब्ि िहुििांची माहिती. 
 कामाच्या तपािणीिाठी उपलब्ि िहुििांची माहिती 
 िमिेु हमळण्याबाबत उपलब्ि माहिती 
 िचूिा फलकाची माहिती. 
 गं्रथालय हिषयी माहिती. 

 
अन.ुक्र. सवुििेचा प्रकार िेळ कायमपध्दती वठकाण जबाबदार वयक्ती/ कममचारी तक्रार वनिारण 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

िदरच्या माहिती बाबतची कायणिािी िी िामान्य प्रशािि शाखेकडूि करण्यात येते. 
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कलम 4(1)(ब)(xvi) 

 
विभागीय आयकु्त कायालय,कोकण भिन येथील महसलू आस्थापना शाखेतील शासकीय मावहती 
अविकारी / सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी/ अवपलीय प्राविकारी याची विस्ततृ मावहती 

प्रकाशीत करणे. 
 

अ.  शासकीय मावहती अविकारी  
अन.ु 
क्र. 

शासकीय 
मावहती 

अविकारीचे नाि 

पदनाम कायमके्षत्र पत्ता/ फोन ई-मेल अवपलीय 
प्राविकारी 

1 2 3 4 5 6 7 
1 श्री. भारत 

फुलपगारे 
 

िायब तिहिलदार 
(ईएिजी), हिभागीय 
आयकु्त कायालय, 

कोंकण हिभाग 

मििलू 
आस्थापिा 

शाखा 

हिभागीय आयकु्त 
कायालय, कोंकण 
हिभाग, आस्थापिा 

शाखा, पहिला माळा, 
कोंकण भिि, ििी 
मुंबई-400614. 

फोि िं.022-
27570323 

konkanest@
gmail.com 

तिहिलदार 
(आस्थापिा) 

हिभागीय 
आयकु्त 

कायालय, 
कोंकण हिभाग. 

 
 
ब.  सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी  
अन.ु 
क्र. 

सहाय्यक शासकीय 
मावहती अविकारीचे 

नाि 
पदनाम कायमके्षत्र पत्ता/ फोन ई-मेल 

1 2 3 4 5 6 
1 श्री.रत्िाकर हशरिाट 

 
अव्िल कारकूि(आस्था-1), 
मििलू आस्थापिा शाखा, 

हिभागीय आयकु्त कायालय, 
कोंकण हिभाग 

मििलू 
आस्थापिा 

शाखा 

हिभागीय आयकु्त कायालय, 
कोंकण हिभाग, आस्थापिा 

शाखा, पहिला माळा, कोंकण 
भिि, ििी मुंबई-400614. 
फोि िं.022-27570323 

konkanest@
gmail.com 

 
 
क.  अवपलीय अविकारी 
अन.ु 
क्र. 

अवपलीय 
अविकारीचे नाि 

पदनाम कायमके्षत्र पत्ता/ फोन ई-मेल 
याांच्या अिवनस्त 
शासकीय मावहती 

अविकारी 
1 2 3 4 5 6 7 
1 श्रीमती हप्रतीलता 

कौरथी-मािे 
 

तिहिलदार 
(आस्थापिा) 

हिभागीय आयकु्त 
कायालय, 

कोंकण हिभाग. 

मििलू 
आस्थापिा 

शाखा 

हिभागीय आयकु्त 
कायालय, कोंकण 
हिभाग, आस्थापिा 

शाखा, पहिला माळा, 
कोंकण भिि, ििी 
मुंबई-400614. 

फोि िं.022-
27570323 

konkanest@
gmail.com 

मििलू आस्थापिा 
शाखा 

 


