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येथील  लेखामेळ  शाखेची  कायालयातील काये व कततव्ये याांचा तपशशल 
 
कायालयाचे नांव :   हवभागीय आयकु्त कोकण हवभाग :- लेखामेळ शाखा 
 
पत्ता                  :   हवभागीय  आयकु्त कायालय, पहहला मजला, कोकण भवन, हस.बी.डी.बेलापरु. 
 
कायालय प्रमखु   :   सहाय्यक संचालक (लेखा) 
 
शासहकय हवभागाचे नांव :  महसलू व वन हवभाग 
 
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अहधनस्त : 
काययके्षत्र  :-  कोकण हवभाग भौगोलीक कोकण हवभाग/कायानरुुप : 
 
 
शवशशष्ट काये :  अ)   हवभागातील सवय हजल्हाहधकारी कायालयांचे अंतगयत लेखापहरक्षण 
                         ब)  अथयसंकल्प,अनदुान वाटप,जमाखचय ताळमेळ,हवनीयोजन लेखे सादर करणे. 
 
हवभागाचे ध्येय/धोरण:- 
 
धोरण:- 
 
सवय संबहधत कमयचारी:- 
 
कायय :- 
 
कामाचे हवस्ततृ स्वरुप:- 
 
मालमते्तचा तपहशल इमारती व जागेचा तपहशल :- 
 
उपलब्ध सेवा:- 
 
संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये काययके्षत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपहशल:- 
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शवभागीय  आयकु्त 
 

सहा.संचालक 
 (ताळमेळ) 

 
 

सहा.लेखाअहधकारी 
 
 

उपलेखापाल अव्वल कारकून 

 
 

हलहपक 
 
 
हशपाई 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                           

नमनुा अ 
कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयातील (लेखामेळ) अहधकारी व कमयचारी यांच्या अहधकारांचा 

तपहशल 
अ 
अ.क्र

. 
पदनाम अहधकार-आर्थथक कोणत्या कायद्या/हनयम/शासनहनणयय/ 

पहरपत्रकानसुार 
अहभप्राय 

1 
 
 
 
 

सहाय्यक  
संचालक 
(लेखा) 
 
 

हवभागीय आयकु्त 
यांच्या मान्यतेनसुार 
अनदुानाचे वाटप करणे 

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

- 

2 
 

 
सहाय्यक 
लेखाहधकारी 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

3 अव्वल कारकून 
(एकपद) 

हनरंक  
हनरंक 

 

 
4 

उपलेखापाल 
(एकपद) 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
5 

हलहपक हनरंक हनरंक  

6 हशपाई हनरंक हनरंक  

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

हनणयय/पहरपत्रकानसुार 
अहभप्राय 

 
    1 

- - - - 

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

पहरपत्रकानसुार 
अहभप्राय 

 
    1 
 

- - - - 

ड 
अ.क्र

. 
पदनाम अहधकार-अधयन्यायीक कोणत्याकायद्या/हनयम/शासनहनणयय/ 

पहरपत्रकानसुार 
अहभप्राय 

 
   1 
 

- - - - 
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                                                              नमनुा ब 

कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयातील (लेखामेळ )अहधकारी व कमयचारी यांच्या कतयव्याचा तपहशल. 
अ.
क्र. 

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

अहभप्राय 

 सहाय्यक 
संचालक 
(लेखा) 

       1) शासनास मखु्यलेखाहशषय 2053, 2029,  
2045, 2235, 2245, 2075,  6245, 6401, 
7610 अथयसंकल्प सादर करणे, जमा खचयताळमेळ 
घेणे, हवनीयोजन लेखे शासनास सादर करणे. 
हनयतकाहलके शासनास सादर करणे. 
      2)मखु्यलेखाहशषय 2245बाबत महसलू शाखेच्या     
हनदेशानसुार अनदुान वाटप करणे 
      3)हवभागीय कायालयातील अंतगयत लेखापहरक्षण 
पथकाचे प्रमखु म्हणनू हजल्हाहधकारी कायालयातील 
महसलूी जमेचे लेखापहरक्षणाचे पययवेक्षणकरणे, 
अहवाल हनगयहमत करणे, अनपुालन तपासणे व 
हनयतकाहलके शासनास सादर 
करणे,हजल्हास्तरावरील अतंगयत लेखापहरक्षण 
पथकावर पययवेक्षण, कामकाजावर देखरेख व मदत 
करणे हशवाय शासनाचे आदेशानसुार वेळोवेळी 
हवशेष लेखापहरक्षण. 
    4) महालेखाकार कायालयाशी सवय लेखाहशषाचे 
ताळमेळ घेणे. 
   5 ) प्रलंबीत देयकांचा तपहशलवार आढावा घेणे. 
   6)घरबांधणी,मोटारकार,मोटार सायकल,संगणक 
अहिम मंजरू करणे. 
  7)  ठेव संलग्न हवमा योजना प्रस्ताव मंजरूी देणे. 

 1)महसलू व वन हवभाग शासन 
हनणयय क्र.सीआरएन-1082/ 
सीआर- 9/आयएस 2बी हदनांक 
5 मे 1984 
 2)महसलू व वन हवभाग यांचे 
पत्रक्र.आयएडब्ल/ु1082/14/सी
आर-2/आयएस 2बी हदनांक 
10/4/1984. 
 3)महसलू व वन हवभाग पहरपत्रक 
क्र:हवहनप01/2006/प्र.क्र.2/पीए
सी-1 हदनांक 9जानेवारी 2006 
4)महसलू व वन हवभाग 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 सधुारणा 

 

2 सहाय्यक  
लेखाहधकारी 

 

1)कक्ष अहधकारी-टपालयंत्रणे अंतगयत पणुय काययवाही. 
2)अनदुान वाटप-Asst.Lev.ची सवय लेखाहशषांगयत 
कायय तसेच सवय हवभागाचे अनदुान वाटप. 
3)हनयंत्रण-लेखामेळ शाखेतील सवय कायासनावर 
हनयंत्रण. 
4)हनयोजन-लेखामेळ शाखेतील संपणुय कायाचे 
हनयोजन. 
5)मागयदशयन-लेखामेळ शाखेतील सवय कायासनांना 
कामकाजा सबंधी मागदशयन करणे तसेच हवहहत 
मदुतीत सवय कायासनाकडून काययपणुयकरणे ची 
काययवाही सबंधी जबाबदारी. 
6)बैठकाचे  अयोजन, अहधनस्त कायालयाकडून 
माहहती, समन्वय साधणे, शासनास अहवाल सादर 
करणे इत्यादी कायाचे संचालन व जबाबदारी. 
8) AG व अंतगयत लेखापहरक्षण सबंधी काये. 
9)सहाय्यक संचालक (लेखामेळ) यांनी सोपहवलेली 

1)महसलू व वन हवभाग पहरपत्रक 
क्र:हवहनपप्र.क्र.45/2005/पीएसी-
1 हदनांक 25/4/2005 
2)महसलू व  वन हवभाग शासन 
हनणयय क्र.संकीणय 1002/ प्र.क्र.66 
(भाग2)/ई-8,हदनांक 
20/3/2006. 
3)क्र.अंलेप/07/2006/प्र.क्र.44/
पीएसी-1महसलू व वन हवभाग 
हद.19/7/2006. 
4)महसलू व वन हवभाग शासन 
पहरपत्रक क्र.-हवहनप 
*08/2006/प्र.क्र.60/पीएसी 1 
हदनांक 9/8/2006 
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इतर काये. 
10) शासकीय महहती अहधकारी-संपणुय काययवाही. 

3 वहरष्ठ 
लेखापाल 

1) लेखाहशषय-2053,2045संपणुय काययवाही. 
2)  अंतगयत लेखापहरक्षण संपणुय कायय वाही. 
3) AC/DCBill आढावा व शासनास अहवाल सादर  
     करणे. 
4) सहाय्यक संचालक (लेखामेळ) यांनी सोपहवलेली  
     इतर काये. 

 

4 अव्वल 
कारकून 

1) लेखाहशषय-
2245,2029,22350038,22350038,3195 
संपणुय  काययवाही. 
2) घरबांधणी, मोटार वाहने व संगणक अहिमे 
याबाबत संबंधीत हलपीकाने सादर केलेले 
प्रस्ताव/पतुयता/हनधी मागणी इ. बाबत अहभप्रायासह 
सहा.संचालक (लेखा) यांचेकडे प्रकरण सादर करणे. 
3) जन शासकीय महहती अहधकारी-संपणुय काययवाही. 
4) सहाय्यक संचालक (लेखा) यांचे समवते 
अहधनस्त सवय हजल्हा/उप हवभाग/ तहहसल कायालये 
यांचे हवशेष अचानक तपासणी मोहहम राबहवणे. 
2) सहाय्यक संचालक (लेखा) यांनी सोपहवलेली  
इतर कामे 

 

5 हलपीक 
टंकलेखक 

1)  लेखाहशषय-6401,6245,2075 व 7610 संपणुय      
 काययवाही. 
2) 7610 घरबांधणी, मोटार वाहने व संगणक अहिमे 
यांचे प्रस्ताव/पतुयता/हनधी मागणी इ. हटपणी व संहचका 
अव्वल कारकून यांचेमाफय त सादर करणे. 
3)  आवक/ जावक टपाल नोदणी संपणुय काययवाही. 
4) आस्थापना हवषयक- रजालेखा, दैनंहदन उपस्स्थती, 
माहसक उपस्स्थती अहवाल इ. कामे. 
5)  कायालयीन खचय, देयके, मागणी इ. कामे. 
6)  सहसंचालक लेखा व कोषागार यांना खचयमेळ     
अहवाल सादर करणे. 
7) हवत्तीय हशस्त, डीडीओ हनहाय देयकांची 
उप.प्र.बाबत पत्रव्यवहार व हववरणपते्र संपणुय 
काययवाही, सहा.लेखाहधकारी यांचे माफय त सादर करण्र. 
7)  सहाय्यक संचालक लेखामेळ यांनी सोपवलेली     
इतरकाये. 

 

6 हशपाई अहधकारी/कमयचारी यांच्या आवश्यकते नसुार काये.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

हनणयय हक्रयेतील पययवेक्षण व जबाबदारीचे उतार दाहयत्व हनस्श्चत करुन काययपध्दती चे प्रकाशन 
(कामाचा प्रकार/नांव) 
 
कामाचे स्वरुप :-     1) अथतसांकल्प तयार करणे,अनदुान वाटप करणे, ताळमेळ घेणे व शासनास 
                                      हवनीयोजन लेखे दरवषी सादर करणे 
                                2) हजल्हाहधकारी कायालयाकडील महसलूी जमेचे अंतगयत लेखापहरक्षण करणे, अहवाल     
                                     हनगयमन ,  अनपुालन तपासणी 
संबहधत तरतदू:-               शासन हनणयया प्रमाणे 
अहधहनयमाचे नांव:-      1) महाराष्र अथयसंकल्प हनयमपसु्स्तका 
                                 2) हवभागीय आयकु्त/हजल्हाहधकारी यांच्या हनयंत्रणाखालील कायालयांचे  महसलूी जमेचे    
                                     अंतगयत लेखा पहरक्षणाबाबतचे हनयम 
हनयम:-- 
शासन हनणयय :-  महसलू व वन हवभाग शासन हनणययक्र.आयएडब्ल/ु1082/14/आयएस2 ब 
हदनांक 2/4/1983 
पहरपत्रके:-- 
कायालयीन आदेश:-- 
अ.क्र
. 

कामाचे स्वरुप कालावधी हदवस कामासाठी जबाबदार 
अहधकारी / कमयचारी 

अहभप्राय 

1) दरवषी 15 ऑक्टोबर पयंत 
अथयसंकल्प सादर करणे, 
लेखाहशषय हनहाय 

- सहाय्यक लेखाहधकारी, 
वहरष्ठ लेखापाल, 
अव्वल कारकून, 
हलपीक. 

 

2) तै्रमाहसक ताळमेळ घेणे 
लेखाहशषय हनहाय 

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

सहाय्यक लेखाहधकारी, 
वहरष्ठ लेखापाल, 
अव्वल कारकून, 
हलपीक. 

 

3) हवनीयोजन लेखे सादरकरणे 
लेखाहशषय हनहाय 

दरवषी 30 जनू अखेर सहाय्यक लेखाहधकारी, 
वहरष्ठ लेखापाल, 
अव्वल कारकून, 
हलपीक. 

 

4) अहिम प्रहतवषी ऑक्टोंबर अखेर 
शासनास सादर 

सहाय्यक लेखाहधकारी, 
हलपीक. 

 

5) ठेव सलग्न हवमा प्रहतमहा प्रस्ताव शासनास सादर सहाय्यक लेखाहधकारी, 
अव्वल कारकून. 
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                                                                               नमनुा (अ) 
                                                               नमनु्या मध्ये कामाचे प्रकटीकरण 
संघटनाचे लक्ष (वार्थषक) 
अ.क्र. काम/कायय कामाचे प्रमाण आर्थथक लक्ष अहभप्राय 

1 दरवषी 15 ऑक्टोबर 
पयंत अथय संकल्प सादर 
करणे, 

100 टक्के - - 
 

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

करणे 
100टक्के - - 

4 हजल्हाहधकारी कायालयांचे 
महसलूी जमेचे 
लेखापहरक्षण 

- - - 

                              
                                                                                          

नमनुा (अ) 
कामाशी संबहधत हनयम /अहधहनयम 
अ.क्र
. 

सचुना पत्रकानसुार हदलेले हवषय हनयम क्रमांक व वषे अहभप्राय 
(असल्यास) 

1 
 

मखु्यलेखाहशषय2029,2045,2053, 
2075, 2235,2245, 

महाराष्र अथयसंकल्प हनयम पसु्स्तका ,6 
वे हवहत्तय प्रकाशन. 

 
 

2 
 

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

घरबांधणी अिीम हनयम 1962 
 
 

     
 
 
                                                                          नमनुा (ब) 

कामाशी संबहधत शासन हनणयय 
अ.क्र. शासन हनणययानसुार 

हदलेले हवषय 
शासन हनणयय क्रमांक व तारीख अहभप्रा

य 
1 
 
 
 
 

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

महाराष्र अथयसंकल्प हनयम पसु्स्तका, 6 वे हवहत्तय प्रकाशन. 
महसलू व वन हवभाग शासन हनणयय क्रमांक सीआरएन/1082/सीआर-
9/आयएस 2 ब हदनांक 5 मे 1984 
घरबांधणी अिीम हनयम 1962 चे अनषंुगाने शासनाने वेळो वळेी हनगयहमत 
केलेले आदेश व सधुारणा, 
1)शासन हनणयय हवत्त हवभाग क्र.अिीम1092/प्रक्र.42/92/हवनीयम हदनांक 
1/4/1993 
2)हवत्त हवभाग अिीम 1096/प्र.क्र.41/96/हवनीयम हदनांक 30/10/1996 

 

2 
 
 

घरबांधणी अिीम मंजरू 
करणे 

कलम 4 (1) (ब) (iv) 

कलम 4 (1) (ब) (v) 



3 
 
 
 

संगणक अिीम 
 

3)हवत्त हवभाग क्र.अिीम/ 1099/ प्र.क्र.57/99/ हवनीयम हदनांक 
25/1/2000  
4)हवत्त हवभाग क्र.अिीम 1095/प्र.क्र.7/95/हवनीयम हदनांक 26/9/1997 
व त्यानंतरच्या वेळोवेळी झालेल्या सधुारणा 

4) 
 
 

मोटार सायकल 
,स्कूटर, मोपेड, 
सायकल इ. 

 
 
 
                                                                      नमनुा(क) 

कामाशी संबहधत पहरपत्रके 
अ.क्र
. 

शासकीय पत्रकानसुार हदलेले 
हवषय 

पहरपत्रक  क्रमांक  व  तारीख अहभप्राय 

5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

हवभागीय कायालयाने 
घ्यावयाची आढावा बैठक 
 
 
 
 
अहधकारी कायालयातील 
तपासणी काययक्रम 

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

 

                                                                  कलम (1)(ब)(V) 
नमनुा (इ) 

कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयाच्या  उपलब्ध दस्तऐवजांची यादी 
दस्त ऐवजाचा हवषय 

अ.
क्र. 

दस्ताऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय संबहधत व्यक्ती/पदनाम व्यक्तीचे हठकाण/उपरोक्त 
कायालयात उपलब्धन 
सल्यास 

1 
 
 

सांशचका 
लेखाहशषय 
हनहाय 
 

 

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

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

हवभागीय आयकु्त 
कायालय कोकण हवभाग 
नवी-मुंबई 
सी.बी.डी.बेलापरू 
 

 
 

कलम4(1)(ब)(v) 



 
 
           कोकण भवन येथील हवभागीय  आयकु्त कायालया मध्ये दस्ता ऐवजांची वगयवारी 
 

अ.
क्र. 

हवषय दस्तऐवजांचा 
प्रकार/नस्ती/मस्टर/नोंदपसु्तक,व्हाउचरइ. 

प्रमखु बाबींचा तपहशल सरुहक्षत 
ठेवण्याचा
कालाव
धी 

1 
 
 
 
2 

मखु्यलेखाहशषय  2029,2045, 
2053,2075,2235,2245 
6245,6401,7610 अंदाजपत्रक, 
अनदुान वाटप,हवनीयोजन लेखे, 
उपस्स्थती बाबत नोंदवहया 

नस्ती 
 
 
 
हजेरीपट 
 

अथयसंकल्प तयार करण्या 
बाबत 
अनदुान वाटपा बाबत 
हवनीयोजन लेखे तयार 
करण्याबाबत 

5वषे 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयाच्या पहरणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्ला मसलत 
करण्याची व्यवस्था. 

अ.
क्र. 

सल्ला             
मसलतीचा हवषय 

कायय प्रणालीचे 
हवस्ततृ वणयन 

कोणत्या अहधहनयम/हनयम/ 
पहरपत्रकाव्दारे 

पनुरावतृ्ती काल 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
 
 
                                                                       
                                                                           नमनूा (अ) 
 
 कोकणभवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयाच्या सहमतीची यादी प्रकाहशत करणे. 
 

अ.क्र. सहमतीचेनाव सहमतीचे सदस्य सहमतीचे 
उद्दीष्ट 

हकती वेळात 
घेण्यात येते 

सभाजन सामान्यां 
साठी 
खलुी आहे ककवा 
नाही 

सभेचा 
काययवतृ्तांत 
(उपलब्ध) 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 
      
 
 
 
 
 

कलम4(1)(अ)(vi) 

कलम4(1)(ब)(vii) 

कलम 4 (1) (ब) (viii) 



 
 
                                                                             नमनूा (ब)  
 
कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त.कायालयाच्या अहधसभांची यादी प्रकाहशत करणे. 
 

अ.क्र. अहधसभेचे 
नाव 

सभेचे सदस्य सभेचे 
उद्दीष्ट 

हकती वेळात 
घेण्यात येते 

सभाजन 
सामान्यांसाठी खलुी 
आहे ककवा नाही 

सभेचा 
काययवतृ्तांत 
(उपलब्ध) 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 
 
 
 
                                                                            नमनूा (क) 
कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयाच्या पहरषदांची यादी प्रकाहशत करणे. 

अ.क्र. पहरषदेचे नाव पहरषदेचे सदस्य पहरषदेचे 
उद्दीष्ट 

हकती वेळात 
घेण्यात येते 

सभा जनसामान्यांसाठी 
खलुी आहे ककवा नाही 

सभेचा 
काययवतृ्तांत 
(उपलब्ध) 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 
 
 
 
                                                                              
                                                                          नमनूा (ड) 
       कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयाच्या संस्थेची यादी प्रकाहशत करणे. 

अ.
क्र. 

संस्थचे
नाव 

संस्थेचे 
सदस्य 

संस्थेचे 
उद्दीष्ट 

हकती वेळात 
घेण्यात येते 

सभाजन सामान्यांसाठी खलुी 
आहे ककवा नाही 

सभेचा काययवतृ्तांत 
(उपलब्ध) 

  
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 

 
हनरंक 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (viii) 

कलम4(1)(ब)(viii) 

कलम4(1)(ब)(viii) 



 
 
कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयातील अहधकारी व कमयचारी यांची नाव,ेपते्त व त्यांचे माहसक वतेन 
भरणे 

अ.
क्र. 

पदनाम अहधकारी/कमयचा-
याचेनाव:- 

वगय रुज ूहदनांक दरूध्वनी/क्रमां
क/फॅक्स/ईमेल 

एकूण वेतन 

1 सहा.संचालक(लेखा) श्रीम.हवहनता भमूकर 1 20/07/2017 27583720 
 

90475/- 
2. सहा.लेखाहधकारी श्रीम.सपना हचबडे 3 

 
25/06/2019 - 

3. वहरष्ठ लेखापाल श्रीम. पनूम पोळ 3 
 

06/07/2019 
 

- 
 

4 
 

अव्वल कारकून श्री.एन.बी.जगताप 
 

3 
 

01/06/2012 87400/- 

5 हलपीक टंकलेखक श्रीम.लक्ष्मी कहगहमरे 3 
 

01/09/2018 
 

25200/- 

6 हशपाई श्री. आनंद सातपतेु 4         - - 

7 हशपाई (सेवावगय) श्रीम. एस.  व्ही. 
गोवळकर 

4 08/11/2016  - 

 

 

कोकणभवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयाच्या अहधकारी व कमयचा-यांची वतेनाची हवस्ततृ माहहती प्रकाहशत 
करणे 

अ.
क्र 

वगय वेतन रुपरेषा 
 
 
 

इतर अनजेु्ञय भते्त 
हनयहमत 

(महागाई भत्ता 
घरभाडे 

भत्ता,शहर 
भत्ता) 

प्रसंगानसुार (जसे 
प्रवासभत्ता) 
सवय साधारण व हवशेष 

हवशेष(जसे 
प्रकल्पभत्ता, 
प्रहशक्षण भत्ता) 

1 वगय-1 
      भाप्रसे 

172200 12%              
24% 
300/- 

-- -- 

2 वगय-1 
सहाय्यक 

संचालक (लेखा) 

S-20 
(56100-177500) 

12%              
24% 
300/- 

-- -- 

3 वगय-2 
सहाय्यक 

लेखाहधकारी 

S-15 
(41800-132300) 

12%              
24% 
300/- 

-- -- 

कलम 4 (1) (ब) (iX) 

कलम 4 (1)(ब) (X) 



4 वगय-3 
वहरष्ठ लेखापाल 

S-13 
(35400-112400) 
 

12%              
24% 
300/- 

-- -- 

5 वगय-3 
अव्वल कारकून 

S-12 
(32000-101600) 
 

12%              
24% 
300/- 

-- -- 

6 वगय-3 
हलपीक 

S-6 
(19900-63200) 
 

12%              
24% 
300/- 

--  -- 

7 वगय-4 S-3 
(16600-52400) 

12%              
24% 
300/- 

-- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 सन 2018-2019 या वषाचा समर्पपत अहवाल 

प्रधानशशषत :-मागणी क्रमाांक सी -1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 
शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 

मागणी क्र.सी-1 2045 शवके्रय वस्तू व सेवा याांवरील इतर कर व शुल्क 101 वसलुी खचत-करमणकू 
कर (00)(02) आयकु्त कोकण (20450091) (अशनवायत) (दत्तमत) 

(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, प्राथशमक घटक 

2018-19 
कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2019 
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) (अशनवायत) 
(दत्तमत) 

01 - वेतन   

उपआयकु्त (सा.प्र.) 3058 3821 763   
हज.मुंबई शहर 16275 8838 -7437   
हज. मुंबई उपनगर 13682 2278 -1404   
हज.ठाणे  10296 6697 -3599   
हज. पालघर 3108 1097 -2011   
हज.रायगड 3308 2860 -448   
हज.रत्नाहगरी 2326 2215 -111   
हज.कसधदुगुय 1403 571 -832   
एकूण 53456 38377 -15079   

 
    

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

03 - अशतकालीक भत्ता   

उपआयकु्त (सा.प्र.) 14 14 0 --  
हज.मुंबई शहर 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.कसधदुगुय 0 0 0 --  
एकूण 14 14 0 --  



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

06- दरूध्वनी, वीज व पाणी  शुल्क  

उपआयकु्त (सा.प्र.) 32 50 18 -- 
हज.मुंबई शहर 140 119 -21 -- 
हज. मुंबई उपनगर 7 7 0 -- 
हज.ठाणे  42 0 -42 -- 
हज. पालघर 258 0 -258 -- 
हज.रायगड 15 3 -12 -- 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 -- 
हज.कसधदुगुय 6 8 2 -- 
एकूण 500 187 -313 -- 

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

11 प्रवास खचत  

उपआयकु्त (सा.प्र.) 34 33 -1 -- 
हज.मुंबई शहर 41 0 -41 -- 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 -- 
हज.ठाणे  18 18 0 -- 
हज. पालघर 57 19 -38 -- 
हज.रायगड 102 28 -74 -- 
हज.रत्नाहगरी 41 15 -26 -- 
हज.कसधदुगुय 53 52 -1 -- 
एकूण 346 165 -181 -- 

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

13 काया. खचत  

उपआयकु्त (सा.प्र.) 53 53 0 -- 
हज.मुंबई शहर 174 102 -72 -- 
हज. मुंबई उपनगर 77 77 0 -- 
हज.ठाणे  40 40 0 -- 
हज. पालघर 117 115 -2 -- 
हज.रायगड 67 65 -2 -- 



हज.रत्नाहगरी 42 41 -1 -- 
हज.कसधदुगुय 22 22 0 - 
एकूण 592 515 -77 -- 

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

14 - भाडेपट्टी व कर  

उपआयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 -- 
हज.मुंबई शहर 0 0 0 -- 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 -- 
हज.ठाणे  0 0 0 -- 
हज. पालघर 175 0 175 -- 
हज.रायगड 0 0 0 -- 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 -- 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 -- 
एकूण 175 0 -175 -- 

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

17 - सांगणक खचत  

उपआयकु्त (सा.प्र.) 4 0 -4 -- 
हज.मुंबई शहर 28 1 -12 -- 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 -- 
हज.ठाणे  5 0 -5 -- 
हज. पालघर 23 23 0 -- 
हज.रायगड 8 7 -1 -- 
हज.रत्नाहगरी 12 12 0 -- 
हज.कसधदुगुय 3 3 0 -- 
एकूण 83 61 -22 -- 

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

24-पेट्रोल, तेल  व वांगण  

उपआयकु्त (सा.प्र.) 90 60 -30 -- 
हज.मुंबई शहर 0 0 0 -- 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 -- 



     
हज.ठाणे  57 0 -57 -- 
हज. पालघर 0 0 0 -- 
हज.रायगड 0 0 0 -- 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 -- 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 -- 
एकूण 147 60 -87 -- 

  
सन 2018-2019 या वषाचा समर्पपत अहवाल 

प्रधानशशषत :-मागणी क्रमाांक सी -1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 
शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 

मागणी क्र.सी-1 2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 200 (3) शशक्षण उपकर 
वसलुी खचत  (20450182) (अशनवायत) (दत्तमत) 

(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, प्राथशमक घटक 

2018-19 
कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2019 
अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / 
घट (-) 

समर्पपत 
होण्याची 
सशवस्तर 
कारणे 

1 2 3 4 5 
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ुव 
सेवा यावरील इतर कर व शुल्क  
(20450182) (अशनवायत) 
(दत्तमत) 

50 - इतर खचत 

हज. मुंबई उपनगर 2228 0 -2228 -- 
हज. ठाणे 45 0 -45   
हज.रायगड 67 67 0 -- 
एकूण 2340 67 -2273 -- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



सन 2018-2019 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत :-मागणी क्रमाांक सी -1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 

शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1 2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क (योजनेत्तर) 200 (दोन) 
महा.शशक्षण उपकर अशध. कलम 23 अन्वये ग्रामपांचायतीना प्रदाने वसलुी खचत  (20450251) 

(अशनवायत) (दत्तमत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, प्राथशमक घटक 

2018-19 
कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2019 
अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / 
घट (-) 

समर्पपत 
होण्याची 
सशवस्तर 
कारणे 

1 2 3 4 5 
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ुव 
सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 
(20450251) (अशनवायत) 
(दत्तमत) 

50 - इतर खचत 

हज.ठाणे  0 0 0 -- 
एकूण 0 0 0 -- 

  
सन 2018-2019 या वषाचा समर्पपत अहवाल 

प्रधानशशषत :-मागणी क्रमाांक सी -1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 
शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 

मागणी क्र.सी-1 2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 200 (01) रोजगार हमी 
उपरकर 50- इतर खचत  (20450262) (अशनवायत) (दत्तमत) 

(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, प्राथशमक घटक 

2018-19 
कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2019 
अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / 
घट (-) 

समर्पपत 
होण्याची 
सशवस्तर 
कारणे 

1 2 3 4 5 
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ुव 
सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 
(20450262) (अशनवायत) 
(दत्तमत) 

50 - इतर खचत 

हज. मुंबई उपनगर 1296 0 -1296 -- 
हज. ठाणे 130 0 -130   
हज.रायगड 194 194 0 -- 
एकूण 120 194 -1426 -- 

 
 



सन 2018-2019 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत :-मागणी क्रमाांक सी -1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 

शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, प्राथशमक घटक 

2018-19 
कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2019 
अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / 
घट (-) 

समर्पपत 
होण्याची 
सशवस्तर 
कारणे 

1 2 3 4 5 
 
मा.क्र.सी-1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क (20450091) (अशनवायत) 
(दत्तमत) 

01- वेतन 53456 38377 -15079 

हरक्त पदे, 
पदोन्नती, 
बदली, 

सेवाहनवतृ्ती 
यामळेु 
तसेच 
हवहीत 
मदुतीत 
महागाई 

भत्ता वाढ 
न झाल्याने 

खचात 
बचत (-) 

झाली 
आहे. 

एकूण वेतन 53456 38377 -15079 -- 
 

03-अशतकालीक भत्ता               14 14 0 
-- 
 

06-दरूध्वनी, वीज व पाणी   500 187 -313 

हवहीत 
मदुतीत 

अहधनस्त 
कायालयां
नी देयके 
सादर न 

केल्यामळेु 
खचात 

बचत (-) 
झाली 



आहे. 
 

11-प्रवास खचत                    
(1)आठमाही सधुारीत अनदुान = 364  
(2)फेरवाटप अनदुान = (+)7                    
(3)फेरवाटप अनदुान = (-) 25                        
(4 )सधुारीत अनदुान = 346                                       
(364 + 7 - 25 = 346)       

346 165 -181 

हवहीत 
मदुतीत 

अहधनस्त 
कायालयां
नी देयके 
सादर न 

केल्यामळेु 
खचात 

बचत (-) 
झाली 
आहे. 

13-कायालयीन खचत             
(1)आठमाही सधुारीत अनदुान = 562  
(2)फेरवाटप अनदुान = (-)7                    
(3)फेरवाटप अनदुान = (+) 37                           
(4 )सधुारीत अनदुान = 592                                         
(562 - 7 + 37 = 592)       

592 515 -77 

हवहीत 
मदुतीत 

अहधनस्त 
कायालयां
नी देयके 
सादर न 

केल्यामळेु 
तसेच 

कोषागारातू
न आक्षेपीत 
देयके परत 
आल्यामळेु 

खचात 
बचत (-) 

झाली 
आहे. 

14-भाडेपट्टी व कर                175 0 -175 

हवहीत 
मदुतीत 

अहधनस्त 
कायालयां
नी देयके 
सादर न 

केल्यामळेु 
खचात 

बचत (-) 
झाली 



आहे. 

17-सांगणक खचत                  
(1)आठमाही सधुारीत अनदुान = 95  
(2)फेरवाटप अनदुान = (-) 12                            
(3 )सधुारीत अनदुान = 83                                                
(95 - 12 = 83)       

83 61 -22 

हवहीत 
मदुतीत 

अहधनस्त 
कायालयां
नी देयके 
सादर न 

केल्यामळेु 
खचात 

बचत (-) 
झाली 
आहे. 

24-इांधन खचत                     147 60 -87 

हवहीत 
मदुतीत 

अहधनस्त 
कायालयां
नी देयके 
सादर न 

केल्यामळेु 
खचात 

बचत (-) 
झाली 
आहे. 

एकूण वेतनाव्यशतरीक्त 
1857 1002 -855 

-- 
 

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

50 इतर खचत 2340 67 -2273 

हवहीत 
मदुतीत 

अहधनस्त 
कायालयां
नी देयके 
सादर न 

केल्यामळेु 
खचात 

बचत (-) 
झाली 



आहे. 

एकूण वेतनाव्यशतरीक्त 2340 67 -2273 -- 
  

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

50 इतर खचत 0 0 0 -- 

एकूण वेतनाव्यशतरीक्त 0 0 0 -- 
  

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

50 इतर खचत 1620 194 -1426 

हवहीत 
मदुतीत 

अहधनस्त 
कायालयां
नी देयके 
सादर न 

केल्यामळेु 
खचात 

बचत (-) 
झाली 
आहे. 

एकूण वेतनाव्यशतरीक्त 1620 194 -1426 -- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
सन 2018-2019 या वषाचा समर्पपत अहवाल 

प्रधानशशषत :-मागणी क्रमाांक सी -1-2045 शवके्रय वस्त ुव सेवा यावरील इतर कर व शुल्क 
शवभागीय आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 

(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, प्राथशमक घटक 

2018-19 
कशरता 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान 

माचत-2019 
अखेर प्रत्यक्ष 

खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / 
घट (-) 

समर्पपत 
होण्याची 
सशवस्तर 
कारणे 

1 2 3 4 5 

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) (अशनवायत) (दत्तमत) 
वेतन 53456 38377 -1579 -- 
वेतना व्यहतहरक्त 1857 1002 -855 -- 
एकूण 55313 39379 -15934 -- 

    
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) 
(अशनवायत) (दत्तमत) 
वेतना व्यहतहरक्त 2340 67 -2273 -- 
एकूण 2340 67 -2273 -- 

  
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) 
(अशनवायत) (दत्तमत) 
वेतना व्यहतहरक्त 0 0 0 -- 
एकूण 0 0 0 -- 

  
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) (अशनवायत) (दत्तमत) 
वेतना व्यहतहरक्त 1620 194 -1426 -- 
एकूण 1620 194 -1426 -- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत  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 हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 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 शहर 52834 41463 -11371 
हज. मुंबई उपनगर 124993 100354 24639 
हज. ठाणे  174213 132502 -41711 
हज. पालघर 130474 113309 -17165 
हज. रायगड 157973 149705 -8268 
हज. रत्नाहगरी 215508 125790 -89718 
हज. कसधदुगुय 99061 88324 -10737 
एकुण 955056 751447 -203609 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

03-अशतकालीक भता 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 159 67 -92 
हज. मुंबई उपनगर 180 104 -76 
हज. ठाणे  159 120 -39 
हज. पालघर 399 408 9 
हज. रायगड 375 334 -41 
हज. रत्नाहगरी 386 342 -44 
हज. कसधदुगुय 256 245 -11 
एकुण 1914 1620 -294 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

06 दरूध्वनी ,वीज व पाणी शुल्क 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 7609 2725 -4884 



हज. मुंबई उपनगर 5571 2506 -3065 
हज. ठाणे  5289 5128 -161 
हज. पालघर 3824 2202 -1622 
हज. रायगड 6018 4231 -1787 
हज. रत्नाहगरी 3014 3362 348 
हज. कसधदुगुय 3675 2537 -1138 
एकुण 35000 22691 12309 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

11 देशाांतगतत प्रवास खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 72 21 -51 
हज. मुंबई उपनगर 286 271 -15 
हज. ठाणे  110 105 -5 
हज. पालघर 1001 862 -139 
हज. रायगड 1123 1023 -100 
हज. रत्नाहगरी 927 900 -27 
हज. कसधदुगुय 1223 1190 -33 
एकूण 4742 4372 -370 

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

13-कायालयीन खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 827 664 -163 
हज. मुंबई उपनगर 3125 3259 134 
हज. ठाणे  2297 2387 90 
हज. पालघर 81933 4150 -77783 
हज. रायगड 7719 8309 590 
हज. रत्नाहगरी 4454 4800 346 
हज. कसधदुगुय 3912 4364 452 
एकूण 104267 27933 -76334 

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

14-भाडेपट्टी व कर 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज. ठाणे  40 12 -28 
हज. पालघर 4320 4320 0 
हज. रायगड 680 545 -135 
    



हज. रत्नाहगरी 1503 1501 -2 
हज. कसधदुगुय 576 568 -8 
एकुण 7119 6946 -173 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 
 

16- प्रकाशने 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 

हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकुण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 
 

17- सांगणक खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 630 404 -226 
हज. मुंबई उपनगर 4 4 0 
हज. ठाणे  1 0 -1 
हज. पालघर 120 120 0 
हज. रायगड 219 209 -10 
हज. रत्नाहगरी 10 8 -2 
हज. कसधदुगुय 40 38 -2 
एकूण 
 

1024 783 -241 

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

20- इतर प्रशासशकय खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 



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

24-पेट्रोल व इांधन खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 306 347 41 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज. ठाणे  529 573 44 
हज. पालघर 1576 1427 -149 
हज. रायगड 2117 2133 16 
हज. रत्नाहगरी 1115 1200 85 
हज. कसधदुगुय 767 760 -7 
एकूण 6410 6440 30 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

26-जाशहरात व प्रशसध्दी खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 133 11 -122 
हज. मुंबई उपनगर 850 862 12 
हज. ठाणे  740 751 11 
हज. पालघर 523 530 7 
हज. रायगड 424 418 -6 
हज. रत्नाहगरी 450 456 6 
हज. कसधदुगुय 655 664 9 
एकुण 3775 3692 -83 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

36- सहायक अनदुाने (वेतन) 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकुण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

50- इतर खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकुण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (20530028) 

51- मोटार वाहने 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज. ठाणे  45 14 -31 
हज. पालघर 152 167 15 
हज. रायगड 328 250 -78 
हज. रत्नाहगरी 0 0 0 
हज. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 525 431 -94 

सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन 094(01) उपशवभागीय आस्थापना  (094)(01) आयकु्त 

कोकण  (20530162) (अशनवायत) (दत्तमत) 
प्रधानशशषत  मागणी क्रमाांक 

सी -1 2053 - शजल्हा 
प्रशासन 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन  (205300162) 

01-वेतन 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 10111 9236 -875 
हज. ठाणे  21784 23167 1383 
हज. पालघर 26463 18031 -8432 
हज. रायगड 35550 31369 -4181 
हज. रत्नाहगरी 25331 21567 -3764 

हज. कसधदुगुय 13786 
12356 

 
-1430 

एकुण 133025 115726 -17299 



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

03-अशतकालीक भत्ता 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 354 59 -295 
हज. ठाणे  28 23 -5 
हज. पालघर 86 11 75 
हज. रायगड 155 113 -42 
हज. रत्नाहगरी 110 100 -10 
हज. कसधदुगुय 147 82 -65 
एकूण 880 388 -492 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

06-दरूध्वनी ,वीज व पाणी शुल्क 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 206 91 -115 
हज. ठाणे  944 845 -99 
हज. पालघर 850 412 -438 
हज. रायगड 2363 869 -1494 
हज. रत्नाहगरी 472 405 -67 
हज. कसधदुगुय 165 247 82 
एकुण 5000 2869 -2131 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

10- कां त्राटी सेवा 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

11-प्रवास खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 653 0 -653 



हज. ठाणे  87 27 -60 
हज. पालघर 306 127 -179 
हज. रायगड 848 405 -443 
हज. रत्नाहगरी 513 210 -303 
हज. कसधदुगुय 343 267 -76 
एकुण 2750 1036 -1714 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

13 कायालयीन खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 2253 1033 -1220 
हज. ठाणे  1622 1476 -146 
हज. पालघर 1507 1432 -75 
हज. रायगड 3407 3129 -278 
हज. रत्नाहगरी 1260 1260 0 
हज. कसधदुगुय 608 634 26 
एकूण 10657 8964 -1693 
    
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

14- भाडेपट्टी व कर 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 20 0 -20 
हज. ठाणे  109 0 -109 
हज. पालघर 341 0 -341 
हज. रायगड 342 48 -294 
हज. रत्नाहगरी 733 607 -126 
हज. कसधदुगुय 5 5 0 
एकूण 1550 660 -890 

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

16- प्रकाशने 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 

हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 

एकूण 1 0 -1 

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

17-सांगणक खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 29 0 -29 
हज. ठाणे  1 0 -1 
हज. पालघर 33 16 -17 
हज. रायगड 27 14 -13 
हज. रत्नाहगरी 39 23 -16 
हज. कसधदुगुय 1 1 0 
एकुण 130 54 -76 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

24-पेट्रोल, तेल व वांगण 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 200 0 -200 
हज. ठाणे  450 8 -442 
हज. पालघर 1149 76 -1073 
हज. रायगड 962 380 -582 
हज. रत्नाहगरी 1734 372 -1362 
हज. कसधदुगुय 270 261 -9 
एकूण 4765 1097 -3668 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 
 

26- जाशहरात व प्रशसध्दी खचत 

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

एकुण 1 0 -1 
 



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

50- इतर खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 0 0 0 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530162) 

51-मोटार वाहने 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 

एकुण 
1 0 -1 

सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन 094(01) मांडळ अशधकारी व मांडळ शनशरक्षक  

(094)(01)(02) आयकु्त कोकण  (20530242) (अशनवायत) (दत्तमत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 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 शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 6777 5982 -795 
हज. ठाणे  25437 22087 -3350 



हज. पालघर 20204 13737 -6467 
हज. रायगड 35144 34365 -779 
हज. रत्नाहगरी 42169 39009 -3160 
हज. कसधदुगुय 23366 19327 -4039 
एकुण 153097 134507 -18590 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

06-दरूध्वनी ,वीज व पाणी शुल्क 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 67 0 -67 
हज. ठाणे  58 35 -23 
हज. पालघर 192 73 -119 
हज. रायगड 316 79 -237 
हज. रत्नाहगरी 102 2 -100 
हज. कसधदुगुय 23 16 -7 
एकुण 758 205 -553 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

10- कां त्राटी सेवा 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकुण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

11-प्रवास खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 143 0 -143 
हज. ठाणे  187 34 -153 
हज. पालघर 60 36 -24 
हज. रायगड 219 116 -103 
हज. रत्नाहगरी 206 43 -160 
हज. कसधदुगुय 443 59 -384 
एकुण 1258 291 -967 



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

13-कायालयीन खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 45 44 -1 
हज. ठाणे  30 25 -5 
हज. पालघर 98 98 0 
हज. रायगड 525 525 0 
हज. रत्नाहगरी 70 62 -8 
हज. कसधदुगुय 36 36 0 
एकुण 804 790 -14 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

14-भाडेपट्टी व कर 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 6 0 -6 
हज. ठाणे  0 0 0 
हज. पालघर 12 0 -12 
हज. रायगड 14 1 -13 
हज. रत्नाहगरी 0 0 0 
हज. कसधदुगुय 18 0 -18 
एकुण 50 1 -49 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

16- प्रकाशने 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकुण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

17-सांगणक खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 10 7 -3 



हज. ठाणे  7 7 0 
हज. पालघर 22 22 0 
हज. रायगड 58 58 0 
हज. रत्नाहगरी 30 27 -3 
हज. कसधदुगुय 4 3 -1 
एकुण 131 124 -7 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

20- इतर प्रशासशकय खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकुण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

24-पेट्रोल, तेल व वांगण 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530242) 

26- जाशहराती व प्रशसध्दी खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 



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

50- इतर खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 

सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन 094 इतर आस्थापना (03) ग्रामअशधकारी 094(03) 

(01)  आयकु्त कोकण  (20530313) (अशनवायत) (दत्तमत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 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 शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 29512 22731 -6781 
हज. ठाणे  88868 88331 -537 
हज. पालघर 96691 71704 -24987 
हज. रायगड 170946 168515 -2431 
हज. रत्नाहगरी 240896 158911 -81985 
हज. कसधदुगुय 118588 105027 -13561 
एकुण 745501 615219 -130282 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

06-दरुध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 44 32 -12 
हज. ठाणे  36 53 17 
हज. पालघर 220 139 -81 



हज. रायगड 479 329 -150 
हज. रत्नाहगरी 150 184 34 
हज. कसधदुगुय 145 135  -10 
एकुण 1074 872 -202 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

10- कां त्राटी सेवा 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकुण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

11 -प्रवास खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 20 0 -20 
हज. ठाणे  20 17 -3 
हज. पालघर 202 388 186 
हज. रायगड 145 321 176 
हज. रत्नाहगरी 60 114 54 
हज. कसधदुगुय 93 212 119 
एकुण 540 1052 512 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

13-कायालयीन खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 171 155 -16 
हज. ठाणे  314 278 -36 
हज. पालघर 640 640 0 
हज. रायगड 1703 1676 -27 
हज. रत्नाहगरी 411 365 -46 
हज. कसधदुगुय 331 301 -30 
एकुण 3570 3415 -155 



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

14-भाडेपट्टी व कर 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 17 16 -1 
हज. ठाणे  17 2 -15 
हज. पालघर 167 167 0 
हज. रायगड 1379 1281 -98 
हज. रत्नाहगरी 996 878 -118 
हज. कसधदुगुय 1612 1612 0 
एकूण 4188 3956 -232 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

16- प्रकाशने 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

17- सांगणक खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 0 0 0 
हज. मुंबई उपनगर 22 15 -7 
हज. ठाणे  25 24 -1 
हज. पालघर 124 124 0 
हज. रायगड 328 327 -1 
हज. रत्नाहगरी 39 39 0 
हज. कसधदुगुय 13 10 -3 
एकूण 551 539 -12 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

20- इतर प्रशासशकय खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

24-पेट्रोल, तेल व वांगण 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

26- जाशहराती व प्रशसध्दी खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530313) 

50- इतर खचत 

उप आयकु्त (सा.प्र.) 0 0 0 
हज. मुंबई शहर 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. कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 1 0 -1 



सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन 101 आयकु्त (01) (01)  आयकु्त कोकण  (20530387) 

(अशनवायत) (दत्तमत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

 

01-वेतन उपआयकु्त )सा.प्र(.  71414 57025 -14389 
एकूण 71414 57025 -14389 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

03-अशतकालीक भत्ता 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  286 62 -224 
एकूण 286 62 -224 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

06-दरूध्वनी ,वीज व पाणी शुल्क 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  3675 1867 -1808 
एकूण 3675 1867 -1808 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

10- कां त्राटी सेवा 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  18689 10715 -7974 
एकूण 18689 10715 -7974 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

11-प्रवास खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  540 342 -198 
    एकूण 540 342 -198 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

13-कायालयीन खचत 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  86 7248 4162 
एकूण 86 4248 4162 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

14-भाडेपट्टी व कर 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  120 0 -120 
एकूण 120 0 -120 
.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 16- प्रकाशने 



उपआयकु्त (सा.प्र.) 1 0 -1 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

                      17- सांगणक खचत 

उपआयकु्त (सा.प्र.) 58 0 -58 
एकूण 58 0 -58 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

20- इतर प्रशासशकय खचत 

उपआयकु्त (सा.प्र.) 1 0 -1 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

                   24-पेट्रोल, तेल व वांगण 

उपआयकु्त (सा.प्र.) 1 0 -1 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

26- जाशहराती व प्रशसध्दी खचत 

उपआयकु्त (सा.प्र.) 1 0 -1 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

50- इतर खचत 

उपआयकु्त (सा.प्र.) 1 0 -1 
एकूण 1 0 -1 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530387) 

                   51-मोटार वाहने 
 

उपआयकु्त )सा.प्र(.  1 0 -1 
एकूण 1 0 -1 

सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (093) शजल्हा आस्थापना (01) सवतसाधारण आस्थापना (01)(01)  

आयकु्त कोकण  (20530019) (अशनवायत) (दत्तमत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

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

01- वेतन 
 

कोकण हवभाग 50 0 -50 
एकूण 50 0 -50 
   



सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (094) इतर आस्थापना (01) उपशवभागीय अशधकारी (01)(01)  

आयकु्त कोकण  (20530153) (अशनवायत) (भाशरत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530153) 

01- वेतन 
 

कोकण हवभाग 10 0 -10 

एकूण 10 0 -10 
सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 

प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 
आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 

मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (094) शजल्हा आस्थापना (02) मांडळ अशधकारी व मांडळ शनशरक्षक 
(02)(01)  आयकु्त कोकण  (20530233) (अशनवायत) (भाशरत) 

(आकडे हजारात) 
गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530323) 

01- वेतन 
 

कोकण हवभाग 10 0 -10 

एकूण 10 0 -10 
 

सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (094) शजल्हा आस्थापना (03) ग्राम अशधकारी (03)(01)  आयकु्त 

कोकण  (20530304) (अशनवायत) (दत्तमत) 
                                                                    (आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530304) 

01- वेतन 
 

कोकण हवभाग 3 0 -3 
एकूण 3 0 -3 



सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (094) शजल्हा आस्थापना (101) आयकु्त कोकण  (20530378) 

(अशनवायत) (भाशरत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा 
प्रशासन (20530378) 

01- वेतन 
 

कोकण हवभाग 3 0 -3 
एकूण 3 0 -3 

सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

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

(01)(01) आयकु्त कोकण  (20530028) (अशनवायत) (दत्तमत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

1 2 3 4 

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

01-वेतन 955056 751447 -203609 

एकूण वेतन 955056 751447 -203609 
03-अशतकाशलक भत्ता     1914 1620 -294 

06-दरूध्वनी,वीज व पाणी 
शुल्क 

35000 22691 -12309 

10- कां त्राटी सेवा 1 0 -1 
11-प्रवास भत्ता                  4742 4372 -370 
13-कायालयीन खचत                              104267 27933 -76334 

14-भाडेपट्टी व कर 7119 6946 -173 

16- प्रकाशने 1 0 -1 

17-सांगणक  खचत                     1024 783 -241 

20- इतर प्रशासशकय खचत 1 0 -1 



24-पेट्रोल व इांधन खचत 6410 6440 30 
26-जाहीरात व प्रशसध्दी 
खचत                                                                      

3775 3692 -83 

36- सहायक अनदुाने 
(वेतन) 

1 0 -1 

50-इतर खचत 1 0 -1 
51-मोटार वाहने              525 431 -94 
एकूण वेतनाव्यशतशरक्त 164781 74908 -89873 

सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन 094(01) उपशवभागीय आस्थापना (094)(01) आयकु्त कोकण 

(20530162) (अशनवायत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530162) 
01-वेतन 133025 115726 -17299 

एकूण वेतन 133025 115726 -17299 
03-अशतकालीक भत्ता 880 388 -492 
06-दरूध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क  

5000 2869 -2131 

10- कां त्राटी सेवा 1 0 -1 
11-प्रवास खचत                                             2750 1036 -1714 

13-काया.खचत                                        10657 8964 -1693 

14-भाडेपट्टी व कर             1550 660 -890 
16- प्रकाशने 1 0 -1 

17-सांगणक खचत 130 54 -76 

20- इतर प्रशासशकय खचत 1 0 -1 
24-पेट्रोल व इांधन खचत                                                 4765 1097 -3668 

26-जाहीरात व प्रशसध्दी 
खचत                                                                      

1 0 -1 

50- इतर खचत 0 0 0 
51-मोटार वाहने              1 0 -1 
एकूण वेतनाव्यशतशरक्त 25737 15068 -10669 

 



 
सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 

प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 
आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 

मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (094)(02) मांडळ अशधकारी व मांडळ शनशरक्षक 094(02) (01) 
आयकु्त कोकण  (20530242) (अशनवायत) (दत्तमत) 

(आकडे हजारात) 
गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530242)   
01-वेतन 153097 134507 -18590 

एकूण वेतन 153097 134507 -18590 
06-दरुध्वनी,वीज व पाणी 
शुल्क 

758 205 -553 

11- प्रवास खचत 1258 291 -967 
13-काया. खचत 804 790 -14 

14-भाडेपट्टी व कर 50 1 -49 
16-प्रकाशने 1 0 -1 
17-सांगणक खचत 131 124 -7 
20-इतर प्रशासशकय खचत 1 0 -1 
24-पेट्रोल, तेल व वांगण 1 0 -1 
26-जाशहरात व प्रशसध्दी 
खचत 

1 0 -1 

50-इतर खचत 1 0 -1 
एकूण वेतनाव्यशतशरक्त 3007 1411 -1596 

सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (094इतर आस्थापना (03) ग्रामअशधकारी 094 (03)(01) आयकु्त 

कोकण (20530313) (अशनवायत) (दत्तमत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

1 2 3 4 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530313) 
 
01-वेतन 74551 615219 -130282 
एकूण वेतन 74551 615219 -130282 



06-दरूध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क 

1074 872 -202 

10- कां त्राटी सेवा 1 0 -1 
11-प्रवास खचत 540 1052 512 
13-काया.खचत 3570 3415 -155 

14-भाडेपट्टी व कर 4188 3956 -232 

16- प्रकाशने 1 0 -1 
17-सांगणक खचत 551 539 -12 
20- इतर प्रशासशकय खचत 1 0 -1 
24-पेट्रोल, तेल व वांगण 1 0 -1 
26-जाहीरात व प्रशसध्दी 
खचत                                                                      

1 0 -1 

50- इतर खचत 1 0 -1 
एकूण 9929 9834 -95 

सन 2018-19 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत मागणी क्र. सी-1 2053- शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याांचे कायालय 
मागणी क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन 101 आयकु्त (01)(01) आयकु्त कोकण (20530387) (अशनवायत) 

(दत्तमत) 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय 

अनदुान 

माचत-2019 अखेर प्रत्यक्ष 
खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+) / घट 
(-) 

1 2 3 4 

मा .क्र.सी- 1-2053 शजल्हा प्रशासन   (20530387) 
01-वेतन 71414 57025 -14389 
एकूण वेतन 71414 57025 -14389 
03-अशतकालीक भत्ता 286 62 -224 
06-दरुध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क                            

3675 1867 -1808 

10- कां त्राटी सेवा 18689 10715 -7974 
11-प्रवास खचत   540 342 -198 
13-कायालयीन खचत            86 4248 4162 
14-भाडेपट्टी व कर 120 0 -120 
16- प्रकाशने 1 0 -1 
17-सांगणक 58 0 -58 
20- इतर प्रशासशकय खचत 1 0 -1 
24-पेट्रोल, तेल व वांगण   1 0 -1 
26-जाहीरात व प्रशसध्दी 1 0 -1 



 
सन 2018-2019 या वषाचा समर्पपत अहवाल 

प्रधानशशषत  मागणी क्रमाांक सी -1 2053 - शजल्हा प्रशासन 
आयकु्त कोकण शवभाग याचे कायालय 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (094) इतर आस्थापना  (03) ग्राम अशधकारी (03) (01) 
आयकु्त कोकण (20530304) (अशनवायत) (भाशरत)  

(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय अनदुान 

माचत-2019 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या रक्कमा वाढ (+)/घट (-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530304) (अशनवायत) (भाशरत) 

01-वेतन 3 0 -3 

एकूण वेतन 3 0 -3 
  

सन 2018-2019 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत  मागणी क्रमाांक सी -1 2053 - शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याचे कायालय 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (094) इतर आस्थापना  (101) आयकु्त (01) (01) आयकु्त 

कोकण (20530378) (अशनवायत) (भाशरत)  
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय अनदुान 

माचत-2019 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या रक्कमा वाढ (+)/घट (-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530378) (अशनवायत) (भाशरत) 

01-वेतन 3 0 -3 

एकूण वेतन 3 0 -3 
 

 
 
 
 

खचत                                                                      
50- इतर खचत 1 0 -1 
51-मोटार वाहने 1 0 -1 
एकूण वेतनाव्यशतरीक्त 23460 17234 -6226 



सन 2018-2019 या वषाचा समर्पपत अहवाल 
प्रधानशशषत  मागणी क्रमाांक सी -1 2053 - शजल्हा प्रशासन 

आयकु्त कोकण शवभाग याचे कायालय 
(आकडे हजारात) 

गौण शशषत,उपशशषत, 
प्राथशमक घटक 

2018-19 कशरता 
अथतसांकल्पीय अनदुान 

माचत-2019 अखेर 
प्रत्यक्ष खचाच्या रक्कमा 

वाढ (+)/घट (-) 

1 2 3 4 

मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530028) (अशनवायत) (दत्तमत) 
वेतन 955056 751447 -203609 
वेतना व्यहतरीक्त 164781 74908 -89873 
एकूण 1119837 826355 -293482 

  
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530162) (अशनवायत) (दत्तमत) 
वेतन 133025 115726 -17299 
वेतना व्यहतरीक्त 25737 15068 -10669 
एकूण 158762 130794 -27968 

  
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530242) (अशनवायत) (दत्तमत) 
वेतन 153097 134507 -18590 
वेतना व्यहतरीक्त 3007 1411 -1596 
एकूण 156104 135918 -20186 

  
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530313) (अशनवायत) (दत्तमत) 
वेतन 745501 615219 -130282 
वेतना व्यहतरीक्त 9929 9834 -95 
एकूण 755430 625053 -130377 

  
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530387) (अशनवायत) (दत्तमत) 
वेतन 71414 57025 -14389 
वेतना व्यहतरीक्त 23460 17234 -6226 
एकूण 94874 74259 -20615 

  
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530019) (अशनवायत) (भाशरत) 
वेतन 50 0 -50 
एकूण 50 0 -50 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530153) (अशनवायत) (भाशरत) 
वेतन 10 0 -10 



एकूण 10 0 -10 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530233) (अशनवायत) (भाशरत) 
वेतन 10 0 -10 
एकूण 10 0 -10 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530304) (अशनवायत) (भाशरत) 
वेतन 3 0 -3 
एकूण 3 0 -3 
मा.क्र.सी-1-2053 शजल्हा प्रशासन (20530378) (अशनवायत) (भाशरत) 
वेतन 3 0 -3 
एकूण 3 0 -3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मागणी क्र सी-4-2075-“सांशकणत सवतसाधारण सेवा” या खालील 
सन 2018-19 या शवत्तीय वषाचा समर्पपत अहवाल 

अ.
क्र. मखु्यलेखाशशषत जिल्हा  

सन 2018-
2019 कशरता 

आठमाही 
सधुाशरत मांजरु 

अनदुान  

माहे एशप्रल-
2018 ते माचत- 
2019 पयंत 

खचत 

समर्पपत 
अनदुान वाढ 
(+) घट (-) 

1 2   3 4 5 

1 

मागणी क्र.सी-4--2075- 
संहकणय-सवयसाधारण सेवा  101 
(01) इनामदार व इतर 
अनदुानिाही 04-हनवतृ्ती वेतने-
(00) (01) आयकु्त कोकण 
(20750249) 

रत्नाहगरी 20000 8231 11769 

            

2 

मागणी क्र.सी-4--2075- 
संहकणय-सवयसाधारण सेवा101 
(02)  परत घेतलेल्या  जमीनी 
ऐवजी हनवतृ्ती वेतने 04-हनवतृ्ती 
वेतने (02) (01) आयकु्त कोकण   
(2075 0294)                                                                                                              

ठाणे 22000 22000 0 
पालघर 22000 22000 0 

रायगड 23000 18918 4082 

कसधदुगुय 18000 17635 365 

  एकूण   85000 80553 4447 
                                                                              

             सन 2018-19 या शवत्तीय वषाचा समर्पपत अहवाल  
        7610 शासकीय अशधकारी /कमतचारी इत्यादींना वाटप केलेले अशग्रम                              

अ.
क्र. 

मखु्यलेखाशशषत 

सन 2018-
19 कशरता 
आठमाही 
सधुारीत 
मांजरू 

अनदुान 

शजल्हा 
शजल्हाशनहाय 

वाटप 
मागणीप्रमाणे 

माहे एशप्रल-
2018 ते 

माचत-2019 
पयंत खचत 

समर्पपत 
अनदुान 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

201-घरबांधणी 
अहिम (00) 

(01)घरबांधणी 
अहिम 

(76100149) 

25022230 

उपआयकु्त 
(सा.प्र.) 2185000 2185000 0 

मुंबई शहर 0 0 0 

मुंबई उपनगर  6578530 6467831 -110699 

ठाणे 1815400 1815400 0 



पालघर 4329000 3256000 1073000 

रायगड 0 0 0 

रत्नाहगरी 3024000 3024000 0 

कसधदुगुय 7090300 7090300 0 

 -- एकूण  25022230  -- 25022230 23838531 
1183699 

 

2 

202 - मोटार 
वाहनांच्या 
खरेदीसाठी 

अहिमे (00) 
(01) मोटार 
वाहनांच्या 
खरेदीसाठी 

अहिमे 
(76100158) 

70000 

उपआयकु्त 
(सा.प्र.) 

70000 70000 0 

मुंबई शहर 0 0 0 

मुंबई उपनगर  0 0 0 

ठाणे 0 0 0 

पालघर 0 0 0 

रायगड 0 0 0 

रत्नाहगरी 0 0 0 

कसधदुगुय 0 0 0 

 -- एकूण  70000  -- 70000 70000 0 

3 

203- इतर 
वाहनांच्या 
खरेदीसाठी  

अहिमे (00) 
(01)इतर 
वाहनांच्या 
खरेदीसाठी  

अहिमे 
(76100167) 

शनरांक हनरंक हनरंक हनरंक हनरंक 

 -- एकूण  शनरांक हनरंक शनरांक शनरांक शनरांक 

4 

204 (00) 
(01) वैयस्क्तक 

संगणक यंत्र 
खरेदीकहरता 

अहिमे   
(76101871) 

100000 

उपआयकु्त 
(सा.प्र.) 

20000 20000 0 

मुंबई शहर 0 0 0 

मुंबई उपनगर  0 0 0 

ठाणे 0 0 0 

पालघर 0 0 0 

रायगड 40000 40000 0 

रत्नाहगरी 40000 40000 0 

कसधदुगुय     0 



 -- एकूण  100000  -- 100000 100000 0 
 

  मागणी क्र.सी-6 नैसर्पगक आपत्तीच्या शनवारणासाठी सहाय्य 
सन 2018-19 या शवत्तीय वषाचा समर्पपत अहवाल 

अ. 
क्र. 

मखु्यलखेाशशषत शासनाकडून 
प्राप्त अनदुान 

शजल्हा सन 2018-19 
करीता मांजरू 

अनदुान 

माहे एशप्रल-
2018 ते माचत-
2019 पयंत 

खचत 

समर्पपत अनदुान 
वाढ (+)/घट (-) 

1 02 परू चक्रीवादळे 
इत्यादी, 101 अनिुह 
सहाय्य, (91) राज्य 
आपत्ती प्रहतसाद 
हनधीच्या मानकानसुार 
खचय, (91)(01) रोख 
भत्ता, मतृ व्यक्तींच्या 
कुटंुहबयांना सहाय्य व 
जखमींना मदत, 31 
सहायक अनदुाने 
(वेतनेत्तर) 
(22450155) 

56767.330 मुंबई शहर 1500.000 412.700 -1087.300 

मुंबई उपनगर 1500.000 8303.100 6803.100 

ठाणे 2000.000 4992.700 2992.700 

पालघर 46767.330 66252.600 19485.270 

रायगड 1500.000 2594.970 1094.970 
रत्नाहगरी 1500.000 2004.300 504.300 

कसधदुगुय 2000.000 812.900 -1187.100 
एकूण 56767.330 85373.270 28605.940 

2 02 परू चक्रीवादळे 
इत्यादी, 101 अनिुह 
सहाय्य, (91) राज्य 
आपत्ती प्रहतसाद 
हनधीच्या मानकानसुार 
खचय, (91)(02) राहत 
कें द्रामध्ये हनवारा, 
अन्न, वस्त्र, औषध े
इत्यादी चा परुवठा, 31 
सहायक अनदुाने 
(वेतनेत्तर) 
(22450217) 

1396.830 मुंबई शहर 400.000 0.000 -400.000 
मुंबई उपनगर 496.830 0.000 -496.830 
ठाणे 100.000 6.000 -94.000 
पालघर 100.000 63.889 -36.111 
रायगड 100.000 0.000 -100.000 
रत्नाहगरी 100.000 0.000 -100.000 
कसधदुगुय 100.000 20.000 -80.000 

एकूण 1396.830 89.889 -1306.941 

3 22450244 -08 - 
इतर खचय 

270.000 मुंबई शहर 60.000 0.000 -60.000 
मुंबई उपनगर 60.000 0.000 -60.000 
ठाणे 30.000 0.000 -30.000 



पालघर 30.000 0.000 -30.000 
रायगड 30.000 0.000 -30.000 
रत्नाहगरी 30.000 0.000 -30.000 
कसधदुगुय 30.000 0.000 -30.000 

एकूण 270.000 0.000 -270.000 
4 02 परू चक्रीवादळे 

इत्यादी, 113 घरांची 
दरुुस्ती/पनुबाधंणी 
यासाठी सहाय्य, (91) 
राज्य आपत्ती प्रहतसाद 
हनधीच्या मानकानसुार 
खचय, (91)(01) 
घरांची 
दरुुस्ती/पनुयबांधणी 
यासाठी सहाय्य, 31 
सहायक अनदुाने 
(वेतनेत्तर) 
(22450271) 

91401.029 मुंबई शहर 100.000 0.000 -100.000 
मुंबई उपनगर 100.000 0.000 -100.000 
ठाणे 2800.000 467.135 -2332.865 
पालघर 69785.666 16313.447 -53472.219 

रायगड 11615.363 11597.306 -18.057 
रत्नाहगरी 3500.000 3498.791 -1.209 
कसधदुगुय 3500.000 1283.155 -2216.845 

एकूण 91401.029 33159.834 -58241.195 

5 02 परू चक्रीवादळे 
इत्यादी, 117 पशधुन 
खरेदीसाठी शेतक-
यांना सहाय्य, (91) 
राज्य आपत्ती प्रहतसाद 
हनधीच्या मानकानसुार 
खचय, (91)(01) मतृ 
जनावरां ऐवजी 
पशधुन खरेदीसाठी 
अल्प व अत्यल्प 
भधूारक शेतक-यांना 
सहाय्य, 31 सहायक 
अनदुाने (वेतनेत्तर) 
(22450315) 

5381.500 मुंबई शहर 100.000 0.000 -100.000 
मुंबई उपनगर 100.000 0.000 -100.000 
ठाणे 500.000 232.050 -267.950 
पालघर 500.000 39.000 -461.000 
रायगड 500.000 417.000 -83.000 
रत्नाहगरी 500.000 599.000 99.000 
कसधदुगुय 500.000 316.200 -183.800 
मा.आयकु्तांकडे 
राखीव 

2681.500 0.000 -2681.500 

एकूण 5381.500 1603.250 -3778.250 

6 सी-6, 2245, 
नैसर्थगक आपत्तीच्या 
हनवारणासाठी मदत, 
02 परु चक्रीवादळे 
इत्यादी, 91 राज्य 
आपत्ती प्रहतसाद 
हनधीच्या मानकानसुार 
खचय, (91) (01) हानी 
पोहचलेल्या होडया व 
मासेमारी 
साधनसामिी यांची 
दरुुस्ती / ती नव्याने 
परुवणे यासाठी सहाय्य 

7541.000 मुंबई शहर 0.000 0.000 0.000 
मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
ठाणे 0.000 0.000 0.000 
पालघर 53.500 49.400 -4.100 
रायगड 13.400 0.000 -13.400 
रत्नाहगरी 5362.400 5362.400 0.000 
कसधदुगुय 2111.700 1965.100 -146.600 

एकूण 7541.000 7376.900 -164.100 



(22450324)  
 

7 मागणी क्र.सी-6, 
2245, नैसर्थगक 
आपत्तीच्या हनवारणाथय 
सहाय्य, 01 अवषयण, 
(91)राज्य आपत्ती 
प्रहतसाद हनधीच्या 
मानकांनसुार खचय 
(91)(05) पीक 
नकुसानीमळेु शेतक-
यांना मदत 
(22452434), 31 
सहाय्यक अनदुाने 
(वेतनेत्तर) या 
लेखाशीषाखाली 
अंहतमत: खची 
टाकावा. याकरीता 
आकस्स्मकता हनधी 
संकेतांक 
(80007556) 

238371.040 मुंबई शहर 0.000 0.000 0.000 
मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
ठाणे 0.000 0.000 0.000 
पालघर 238371.040 238368.721 -2.319 
रायगड 0.000 0.000 0.000 
रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 
कसधदुगुय 0.000 0.000 0.000 

एकूण 238371.040 238368.721 -2.319 

8 मागणी क्र.सी-6, 
2245 नैसर्थगक 
आपत्तीच्या 
हनवारणासाठी सहाय्य, 
02 परु चक्रीवादळे, 
101 अनिुह सहाय्य, 
(91) राज्य आपत्ती 
प्रहतसाद हनधीच्या 
मानकानसुार खचय, 
(91) (05) हपक 
नकुसानीमळेु शेतक-
याना मदत, 31 
सहायक अनदुाने 
(वेतनेत्तर) 
(22452452) 

713232.780 मुंबई शहर 0.000 0.000 0.000 
मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
ठाणे 252116.000 188971.023 -63144.977 
पालघर 257878.000 176457.240 -81420.760 

रायगड 187303.400 179808.055 -7495.345 
रत्नाहगरी 7852.380 5124.690 -2727.690 
कसधदुगुय 8083.000 7348.486 -734.514 
एकूण 713232.780 557709.494 -155523.286 

9 मागणी क्र.सी-6, 
2245, नैसर्थगक 
आपत्तीच्या हनवारणाथय 
सहाय्य, 80 
सवयसाधारण, 800 इतर 
खचय (91) राज्य आपत्ती 
प्रहतसाद हनधीच्या 
मानकांनसुार खचय 
(91)(01) शोध, बचाव 
कायय, व लोकांना 

1500.000 मुंबई शहर 0.000 0.000 0.000 
मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 
ठाणे 0.000 0.000 0.000 
पालघर 1500.000 1494.420 -5.580 
रायगड 0.000 0.000 0.000 
रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 
कसधदुगुय 0.000 0.000 0.000 
एकूण 1500.000 1494.420 -5.580 



सरुहक्षत स्थळी 
हलहवण्यासाठी 
आपत्तीच्या 
प्रहतसादासाठी 
(संपकय साधनासह) खरेदी 
करावयाची साधनसामुिी 
(आपत्ती प्रहतसाद 
हनधीच्या 5 टक्के 
मयादेपयंत) 
22452499 अंतगयत, 
31 सहाय्यक अनदुाने 
(वेतनेत्तर) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



प्रपत्र-एक प्रधानशशषत मागणी क्रमाांक सी-1-मखु्य लखेाशशषत 2029 जमीन महसलू या खालील सन 2018-
2019 या आर्पथक वषासाठी आठमाही सधुारीत अनदुान वाटप अांतगतत खचत व समर्पपत अनदुान अहवाल   

शनयांत्रण व प्राक्कलन 
अशधकारी 

अथतसांकल्पीय 
अनदुान (सन 

2018-19 या सांपणूत 
शवशत्तय वषाकशरता) 

माहे एशप्रल-2018 ते 
माचत-2019 या 

कालावधीतील एकुण 
खचत   

खचातील वाढ(जादा 
खचत)/ बचत 

(समर्पपत अनदुान) 

1 2 3 4 
मा.क्र.सी-1-2029 जमीन महसलू (00) 001,सांचालन व प्रशासन (01)भशुम  
 सांपादन आस्थापना(योजनेत्तर) (01)(01) आयकु्त कोकण (20290046) 

01 - वेतन 
उप आयकु्त (सा.प्र.) 4944 3981 -963 
हज.मुंबई शहर 2315 1762 -553 
हज.मुंबई उपनगर 7548 6505 -1043 
हज.ठाणे 4557 3009 -1548 

हज.पालघर 6003 3397 -2606 

हज.रायगड 7364 6008 -1356 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 32731 24662 -8069 

06 - दरूध्वनी, वीज व पाणी  शुल्क 
उप आयकु्त (सा.प्र.) 40 39 -1 
हज.मुंबई शहर 144 142 -2 
हज.मुंबई उपनगर 15 22 7 
हज.ठाणे 52 52 0 

हज.पालघर 17 0 -17 

हज.रायगड 101 15 -86 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 369 271 -98 

11 - प्रवास खचत 
उप आयकु्त (सा.प्र.) 40 15 -25 
हज.मुंबई शहर 19 0 -19 
हज.मुंबई उपनगर 40 29 -11 
हज.ठाणे 49 0 -49 
हज.पालघर 24 11 -13 
हज.रायगड 222 39 -183 



हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 394 94 -300 

13 - कायालयीन खचत 
उप आयकु्त (सा.प्र.) 304 86 -218 
हज.मुंबई शहर 65 27 -38 
हज.मुंबई उपनगर 86 74 -12 
हज.ठाणे 44 26 -18 
हज.पालघर 31 31 0 
हज.रायगड 260 260 0 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 790 503 -287 

14 - भाडेपट्टी व कर 
उप आयकु्त (सा.प्र.) 4 1 -3 
हज.मुंबई शहर 0 0 0 
हज.मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज.ठाणे 36 0 -36 
हज.पालघर 0 0 0 
हज.रायगड 0 0 0 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 40 1 -39 

17 - सांगणक खचत 
उप आयकु्त (सा.प्र.) 9 0 -9 
हज.मुंबई शहर 7 0 -7 
हज.मुंबई उपनगर 0 0 0 
हज.ठाणे 13 13 0 
हज.पालघर 4 4 0 
हज.रायगड 22 22 0 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 55 39 -16 

  
 
 
 
 
 



मा.क्र.सी-1-2029 जमीन महसलू (03) तगाई आस्थापना (03)(01) आयकु्त कोकण 
(20290262) 
01 - वेतन 

हज.ठाणे 669 317 -352 
हज.पालघर 1044 725 -319 

हज.रायगड 5165 5422 257 

हज.रत्नाहगरी 1913 876 -1037 
हज.कसधदुगुय 264 279 15 
एकूण 9055 7619 -1436 

06 - दरूध्वनी, वीज व पाणी  शुल्क 
हज.ठाणे 12 0 -12 
हज.पालघर 9 0 -9 
हज.रायगड 76 0 -76 
हज.रत्नाहगरी 3 0 -3 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 100 0 -100 

11 - प्रवास खचत 
हज.ठाणे 5 0 -5 
हज.पालघर 6 4 -2 
हज.रायगड 55 29 -26 
हज.रत्नाहगरी 9 4 -5 
हज.कसधदुगुय 6 6 0 
एकूण 81 43 -38 

13- कायालयीन खचत 
हज.ठाणे 11 11 0 
हज.पालघर 32 32 0 
हज.रायगड 160 160 0 
हज.रत्नाहगरी 40 27 -13 

हज.कसधदुगुय 16 
16 

 0 

एकूण 259 246 -13 
17 - सांगणक खचत 

हज.ठाणे 6 0 -6 
हज.पालघर 4 10 6 

हज.रायगड 20 20 0 
हज.रत्नाहगरी 6 4 -2 
हज.कसधदुगुय 0                             0 0 
एकूण 36 34 -2 



  
मा.क्र.सी-1-2029 जमीन महसलू पांचवार्पषक योजनाांतगतत योजना, राज्य योजनाांतगतत योजना (02) भशूम 
सांपादन आस्थापना (योजनाांतगतत) (02) (01) आयकु्त कोकण (दत्तमत) (20290182) 

01 - वेतन 
हज.ठाणे 6080 6700 620 

हज.पालघर 1109 375 -734 

हज.रायगड 15244 13829 -1415 
हज.रत्नाहगरी 9005 6221 -2784 
हज.कसधदुगुय 7562 5002 -2560 
एकूण 39000 32126 -6874 

06 - दरूध्वनी, वीज व पाणी  शुल्क 
हज.ठाणे 155 155 0 
हज.पालघर 62 0 -62 
हज.रायगड 559 61 -498 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 124 49 -75 
एकूण 900 265 -635 

11 - प्रवास खचत 
हज.ठाणे 46 28 -18 
हज.पालघर 75 27 -48 
हज.रायगड 523 148 -375 
हज.रत्नाहगरी 195 40 -155 
हज.कसधदुगुय 299 57 -242 
एकूण 1138 300 -838 

13 - कायालयीन खचत 
हज.ठाणे 116 115 -1 
हज.पालघर 192 168 -24 
हज.रायगड 615 538 -77 
हज.रत्नाहगरी 246 199 -47 
हज.कसधदुगुय 308 225 -83 
एकूण 1477 1245 -232 

14 - भाडेपट्टी व कर 
हज.ठाणे 0 0 0 
हज.पालघर 95 59 -36 
हज.रायगड 355 0 -355 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 450 59 -391 



16 - प्रकाशने 
हज.ठाणे 0 0 0 
हज.पालघर 0 0 0 
हज.रायगड 0 0 0 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 0 0 0 

17 - सांगणक खचत 
हज.ठाणे 63 63 0 
हज.पालघर 89 84 -5 
हज.रायगड 314 218 -96 
हज.रत्नाहगरी 79 40 -39 
हज.कसधदुगुय 62 62 0 
एकूण 607 468 -139 

24 - इांधन खचत 
हज.ठाणे 14 0 -14 
हज.पालघर 94 0 -94 
हज.रायगड 164 19 -145 
हज.रत्नाहगरी 0 0 0 
हज.कसधदुगुय 0 0 0 
एकूण 272 19 -253 

26 - जाशहरात  खचत 
हज.ठाणे 8 0 -8 
हज.पालघर 8 0 -8 
हज.रायगड 8 0 -8 
हज.रत्नाहगरी 8 0 -8 
हज.कसधदुगुय 8 0 -8 
एकूण 40 0 -40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मागणी क्र.सी-5, 2235 सामाशजक सरुक्षा व कल्याण 
सन 2018-19 या शवत्तीय वषाचा समर्पपत अहवाल 

अ. 
क्र. 

मखु्यलेखाहशषय हजल्हा सन 2018-19 
करीता मंजरू 

अनदुान 

माहे एहप्रल-18 ते 
माचय-19 पयंत 

खचय 

समर्थपत अनदुान 
वाढ (+) / घट (-) 

1 सी-5, 2235 सामाहजक सरुक्षा 
कल्याण, 60 इतर सामाहजक 
सरुक्षा व कल्याण काययक्रम 104 
ठेव संलग्न हवमा योजना 
शासकीय भहवष्य हनवाह हनधी 
(00)(00)(01) ठेव संलग्न हवमा 
योजनेखालील प्रदाने 50 इतर 
खचय (22350338) 

उप आयकु्त 
(सामान्य) 

0.000 0.000 0.000 

मुंबई शहर 0.000 0.000 0.000 

मुंबई उपनगर 0.000 0.000 0.000 

ठाणे 60.000 60.000 0.000 

पालघर 0.000 0.000 0.000 

रायगड 480.000 480.000 0.000 

रत्नाहगरी 0.000 0.000 0.000 

कसधदुगुय 60.000 60.000 0.000 

एकूण 600.000 600.000 0.000 
 
 

मागणी क्र.सी-5 सामाशजक सरुक्षा व कल्याण 
सन 2018-19 या शवत्तीय वषाचा समर्पपत अहवाल 

अ. 
क्र. 

मखु्यलेखाहशषय हजल्हा सन 2018-
19 करीता 

मंजरू अनदुान 

माहे एहप्रल-18 
ते माचय-19 
पयंत खचय 

समर्थपत अनदुान वाढ 
(+) / घट (-) 

1 2 3 4 5 6 
1 मागणी क्र.सी-5, मखु्य लेखाहशषय-

2235, सामाहजक सरुक्षा व 
कल्याण 02 समाज कल्याण 104 
वदृ्ध, अपंग व हनराश्रीतांचे कल्याण 
(00) (03) आत्महत्या केलेल्या 
शेतक-यांच्या वारसांना हवत्तीय 
सहाय्य 31 सहाय्यक अनदुान 
(22353195) (योजनेत्तर) 
(दत्तमत) 

ठाणे 38.000 100.000 62.000 
पालघर 38.000 100.000 62.000 
रायगड 38.000 0.000 -38.000 
रत्नाहगरी 38.000 0.000 -38.000 
कसधदुगुय 38.000 0.000 -38.000 

एकूण 190.000 200.000 10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



मागणी क्र.सी-5, 2235 सामाशजक सरुक्षा व कल्याण 
सन 2018-19 या शवत्तीय वषाचा समर्पपत अहवाल 

अ. 
क्र. 

मुख्यलेखाशिर्ष शिल्हा सन 2018-19 
करीता मंिूर 

अनुदान 

माहे एशिल-18 
ते मार्ष-19 पयंत 

खर्ष 

समर्पपत 
अनुदान वाढ 
(+) / घट (-) 

1 मागणी क्र.सी-5, 2235-सामाशिक 
सुरक्षा व कल्याण, 60-इतर 
सामाशिक सुरक्षा व कल्याण 
कायषक्रम, 200 इतर कायषक्रम, 200 
(01) (01) दंगलग्रस्त भागातील झळ 
पाहोर्लेल्या यकयतींताना सहायय 
22350347, 31 सहाययक अनुदाने 

उप आयतुींत (सामान्य) 0   0 

मंुबई िहर 0 0 0 

मंुबई उपनगर 
 

0 0 0 

ठाणे 0 0 0 

रायगड 0 0 0 

रत्नाशगरी 0 0 0 
ससधुदुगष 0 0 0 

एकूण 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              
              
                                                                 नमनुा(अ) 
 
कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयातील अनदुान वाटपाच्या काययक्रमाची काययपध्दती 2013-    
14 या वषासाठी प्रकाहशत करणे 
 

1) काययक्रमांचे नांव- 
2) लाभाथीच्या पात्रता संबहधच्या अटी व शती 
3) लाभ हमळण्यासाठीच्या अटी 
4) लाभ हमळण्यासाठीची काययपध्दती 
5) पात्रता ठरहवण्यासाठी आवश्यक असलेले कागद पत्र 
6) काययक्रमामध्ये हमळणा-यालाभाथीची हवस्ततू माहहती 
7) अनदुानाची काययपध्दती 
8) सक्षम अहधका-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 संदभात तक्रार हनवारणासाठी संबहधत अहधका-याचे पदनाम 
15) तपहशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्धहनधी (उदा.हजल्हापातळी,तालकुापातळी,गांवपातळी) 
16) लाभाथीची यादीखालील नमनु्यात 

 
 
 
 
 
                                                                       नमनुा(ब) 
कोकण भवन येहथल हवभागीय आयकु्त.कायालयातील अनदुान काययक्रमा अतंयगत लाभाथींची हवस्ततृ माहहती 
प्रकाहशत करणे 
                                                                               
 नमनुा(अ) 
 
योजना/काययक्रमाचे नाव 
 

अ.क्र. लाभाथींचे नाव व 
पत्ता 

अनदुान/लाभयाची 
रक्कम/स्वरुप 

हनवडपात्रतेचे हनकष अहभप्राय 

 
 

हनरंक 
 

 
 

हनरंक 

 
 

हनरंक 

 
 

हनरंक 
 
 

 
 

हनरंक 
 
 

 
 

कलम4(1)(ब)(xii) 

कलम 4 (1)(ब)(xii) 



 
 
  कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयातील हमळणा-या/सवलतींचा परवाना याची चाल ूवषाची 
तपहशलवार माहहती 
परवाना/परवानगी/सवलतींचे प्रकार 
अ.क्र. परवाना 

धारकाचेनाव 
परवान्याचा 
प्रकार 

परवाना 
क्रमांक 

हदनांका 
पासनू 

हदनांक 
पयंत 

साधारण 
अटी 

परवान्याची 
हवस्ततृ 
माहहती 

  
 

हनरंक 

 
 
हनरंक 

 
 
हनरंक 

 
 
हनरंक 
 
 
 
 
 

 
 
हनरंक 
 
 

 
 
हनरंक 

 
 
हनरंक 
 
 
 

  

कलम4(1)(ब)(xiii) 



 
 
 
कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयातील माहहतीचे इलेक्टॉहनक स्वरुपात साठहवलेली माहहती 
प्रकाहशत करणे.(चाल ूवषाकहरता) 

 
 
       

 
 
 
कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयात उपलब्ध सहुवधांचा तक्ता प्रकाहशत करणे 
 
उपलब्ध सहुवधा 
 

 भेटण्याच्या वेळे संदभात माहहती:- 
 वेबसाईट हवषयी माहहती 
 कॉलसेंटर हवषयी माहहती 
 अहभलेख तपासणी साठी उपलब्ध सहुवधांची माहहती 
 कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सहुवधांची माहहती 
 नमनेु हमळण्याबाबत उपलब्ध माहहती 
 सचूना फलकांची माहहती 
 िंथालय हवषयी माहहती 
 

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

कमतचारी 

तक्रार शनवारण 

1. उपलब्ध 
अहभलेख/नस्ती/
नमनेु 

दपुारी 3.00 
ते 4.00 

हनयमा 
नसुार 

हवभागीय आयकु्त 
कोकण हवभाग 
यांचे कायालय 
कोकण भवन,    
नवी मुंबई. 

सहाय्यक 
लेखाहधकारी 
वहरष्ठ लेखापाल 
अव्वल कारकुन 
हलपीक 

सहा.संचालक(लेखा) 
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कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त (लेखामेळ) कायालयातील शासकीय माहहती अहधकारी/सहाय्यक शासकीय 
माहहती अहधकारी/अहपलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या काययके्षत्रातील )यांची हवस्ततृ माहहती प्रकाहशत 
करणे 
 
अ. शासकीय माहहती अहधकारी 
अ.
क्र. 

शासकीय माहहती 
अहधका-याचे नाव 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ईमेल अहपलीयअहधकारी 

1 श्रीम. सपना हचबडे सहाय्यक 
लेखाअहधकारी 

कोकण 
हवभाग 
 

कोकण भवन 
दरुध्वनी क्र. 
27583720 

adlekha@gmail.com सहाय्यक संचालक 
(लेखा) 
 

ब.सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
अ.
क्र. 

सहाय्यक, शासकीय माहहती 
अहधकारी यांचे  नाव व  

पदनाम 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ईमेल 

1 श्री.एन.बी.जगताप अव्वल 
कारकुन 

कोकण 
हवभाग 

27583720 adlekha@gmail.com 

क.अहपलीय अहधकारी 
अ.क्र
. 

अहपलीय अहधका-
याचे नाव 

पदनाम काययके्षत्र पत्ता/फोन ईमेल   यांचे 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 
अहधकारी 

1 श्रीम.हवहनता भमूकर 
सहा.संचालक       
(लेखा) 

सहाय्यक संचालक 
(लेखा) 

कोकण हवभाग कोकण भवन 
दरुध्वनी 
27583720 

adlekha@gmail.com  

 
                                                                             सहाय्यक सांचालक (लखेा) 

  कोकण शवभाग 
 

      
     
 
                  कोकण भवन येथील हवभागीय आयकु्त कायालयातील प्रकाहशत माहहती. 
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    कलम 4(1) (ब)       
            (xvii) 
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