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 कलम 4(1)(b)(i) 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखेतील काये ि कततव्य याांचा तपशील 
 
कार्यालर्याचे नाांव    :- ववभागीर्य आर्यकु्त, कोकण ववभाग, कोकण भवन, नवी मुांबई 

पत्ता   :- ववभागीर्य आर्यकु्त कोकण ववभाग, कोकण भवन, पविला मजला,  

                                         कोकण भवन, नवी मुांबई 400 614 

कार्यालर्य प्रमखु  :- ववभागीर्य आर्यकु्त, कोकण ववभाग 

शासकीर्य ववभागाचे नाांव :- मिसलू व वन ववभाग 

कोणत्र्या मांत्रालर्यातील - 

खात्र्याच्र्या अविनस्थ  :- मिसलू व वन ववभाग, सामान्र्य प्रशासन ववभाग,मांत्रालर्य 

कार्ययके्षत्र     :- कोकण ववभागातील मुांबई शिर, मुांबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रार्यगड,  

   रत्नावगरी व ससिदुगुय वजल्िे 

भौगोलीक   :- --   

कार्यानरुूप   :- -- 

वववशष्ट कारे्य      :- प्रशासकीर्य कामकाज 

ववभागाचे ध्रे्यर्य/िोरण  :- िोरण 

सवय सांबांिीत कमयचारी  :- नमनूा कलम 4 71) (ब) (ix) मध्रे्य नमदू केल्र्याप्रमाणे 

कार्यय    :- सामान्र्य शाखेशी सांबांवित असलेले कार्यय ववस्ततृ स्वरुपात  खाली वदले आिे. 

कामाचे ववस्ततृ स्वरूप :- 1)पेन्शन मांजरू करणे, 2)ववशेष सिाय्र्य र्योजनाांची अांमलबजावणी 3)राजीव गाांिी  

 अवभर्याांनाची अांमलबजावणी 4)मावितीचा अविकार अविवनर्यमाांची अांमलबजावणी                                            

5) लोकशािी वदनाची अांमलबजावणी 6)वविानपवरषदेच्र्या वनवडणकूा व अांमलबजावणी,    

 7)ववभागीर्य आर्यकु्त कार्यालर्यातील अविकारी व कमयचारी र्याांचे वेतन व भते्त, कार्यालर्यीन खचय,      

   प्रवासखचय 8) ववभागीर्य आर्यकु्त कार्यालर्यातील अठरा शाखाांच्र्या टपालाचे आवक-जावक,  

   9)अवभलेख जतन व 10)इतर सांकीणय बाबी  

मालमते्तचा तपशील  :- इमारती व जागेचा तपशील : 36,733 चौ.फु. 

उपलब्ि सेवा   :-   -- 

सांस्थेच्र्या सांरचनात्मक तक्त्र्यामध्रे्य कार्ययके्षत्राचे प्रत्रे्यक स्तरावरचे तपशील :-   -- 

कार्यालर्यीन दरूध्वनी  :- 27571501 वेळ :- सकाळी  10-00 ते सार्यां.5-45 

साप्तािीक सटु्टी व वववशष्ट सेवसेाठी ठरववलेल्र्या वेळा :-  दसुरा व चौथा शवनवार व सवय रवववार 
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कलम 4 (1) (b) (i)  
 

विभागीय आयकु्त येथील सामान्य शाखा कायालयाांतील अविकारी ि कमतचारी याांचा तपशील 
 

विभागीय आयकु्त  

उप आयकु्त {सामान्य} 

        तिवसलदार (सवयसािारण) तिवसलदार 
नगरपावलका 
प्रशासन 

सिाय्र्यक प्रादेवशक 
सांचालक नगरपावलका 

प्रशासन 
नार्यब तिवसलदार  

इमारत 
1} स्वीर्य सिाय्र्यक 
 

 

वलवपक 
 

2} लेखाविकारी   

स्वच्छता वनरीक्षक 3} अव्वल कारकून { रकाप }  
उद्वािक 4} अव्वल कारकून { पीओएल }  
सफाईगार,  5} अव्वल कारकून { वेतन देर्यक 1 }  
िमाल 6} अव्वल कारकून { सांवकणय }  
दारवान 7} अव्वल कारकून { रोखपाल }  
पांप पवरचर 8}अव्वल कारकून{ इएसबी}  

पिारेकरी इत्र्यादी 9} अव्वल कारकून{ पेन्शन}  
 10} अव्वल कारकून{ वेतन देर्यक 2 }  
 11} वलवपक { वटआरई 1}  
 12} वलवपक { वटआरई 2}  
 13} वलवपक { ममाअ }  
 14} वलवपक { भवनवन}  
 15} अव्वल कारकून { नोंदणी प्रमखु }  

      1}वलवपक  
      2} वलवपक  
      3} वलवपक { अवभलेख}  
      4} वािन चालक 1  
      6} वशपाई   7  
      7} दप्तरबांद 1 एकुण - 8  
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[कलम 4 (1) (b) (ii) ] नमनुा (अ) 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखा कायालयातील अविकारी ि कमतचारी याांच्या 
अविकाराांचा तपशील 

 
(अ) 

अ. 
क्र. 

पदनाम अविकार-आर्थथक कोणत्या कायद्या/ वनयम/ शासनवनणतय/ 
पवरपत्रका नसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 उप आर्यकु्त 

 (सामान्र्य प्रशासन) 
वनर्यांत्रक अविकारी    

2 तिवसलदार (सामान्र्य 
प्रशासन) 

आिरण व सांववतरण 
अविकारी  

मिाराष्र शासन र्याांचेकडील पत्र क्रमाांक इएसटी- 
2292/ प्र.क्र.99/ 92/ ई -8, वदनाांक 22-7-92 

 

3 इमारत देखरेख 
 अविकारी 

 पवरपत्रक क्रमाांक टीआरडब्ल्र्य-ू 1093/ 
प्र.क्र.104/कोषा-4 वदनाांक 4-8-1993 

 

       
(ब) 

अ. 
क्र. 

पदनाम अविकार-प्रशासकीय कोणत्या कायद्या/ वनयम/ शासनवनणतय/ 
पवरपत्रका नसुार 

अवभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 उपआर्यकु्त (सामान्र्य प्रशासन) 

कोंकण ववभाग र्याांचे स्वीर्य  
सिाय्र्यक 1 

प्रशासकीर्य कामे शा.वन.मिसलू व वनववभाग क्र. 1556/ आर-1/ 
वद.31-1-57 आण व  शा.वन. इएसटी- 1063/ 
198124/एफ, वद.24-1-64 

 

2 तिवसलदार (सामान्र्य प्रशासन) प्रशासकीर्य कामे  
 
 

 

3 नार्यब तिवसलदार-1 प्रशासकीर्य कामे शा.वन.क्र.मिसलू व वनववभाग इएसटी/ 2176/ 
7344/ई-8, वद.10-3-1976 

 

4 लेखा अविकारी-1 प्रशासकीर्य कामे शा.वन.क्र.मिसलू व वनववभाग एस-5/ 69/ 
259238/ के/ अकोटसय र्यवुनट, वद.14-4-1977 

 

5 अव्वल कारकून-8 प्रशासकीर्य कामे शा.म.व वन ववभागा कडील शा. वन.क्र.इएसबी-
8659/ एफ, वद.7-5-59 तसेच ववत्त 
ववभागाकडील शा.वन.क्र. सीआर्यएन-2/6910/डी 
(एसपीई) वद.14-2-57 

 

6 वलवपक टांकलेखक प्रशासकीर्य कामे शा.म.व वन ववभागा कडील शा.वन.क्र. इएसबी-
8659/एफ, वद.7-5-59 तसेच ववत्त 
ववभागाकडील शा.वन.क्र. सीआर्यएन -2 
/6910/डी(एसपीई)वद.14-2-57 

 

      
 

 
(क) 

अन.ु क्र. पदनाम अविकार-फौजदारी कोणत्या कायद्या/ 
वनयम/शासनवनणतय/ पवरपत्रका 

नसुार 

अवभप्राय 

  वन रां क   
 



 4 

(ड) 
अन.ु 
क्र. 

पदनाम अविकार-अितन्यायीक कोणत्या कायद्या/ 
वनयम/शासनवनणतय/ 

पवरपत्रका नसुार 

अवभप्राय 

  वनरांक   
 
 

  

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब ) 
विभागीय आयकु्त येथील सामान्य शाखा कायालयाांतील अविकारी ि कमतचारी याांच्या कततव्याचा तपशील 

 
आर्थथक  

 
अनां पदनाम कततव्ये कोणत्र्या कायदा/ वनयम/शासन वनणतय पवरपत्रकानसुार अवभप्राय 
1} 
 

ववभागीर्य 
आर्यकु्त 

 ववभाग प्रमखु  

2}  उपआर्यकु्त 
{सामान्र्य 
प्रशासन} 

प्रशासकीर्य 
वनर्यांत्रण 
अविकारी  

वववत्तर्य अविकार वनर्यम पसु्स्तका 1978 भाग एक उपववभाग 
एक मिील अनकु्रमाांक  3 वनर्यम 2 व मुांबई वववत्तर्य वनर्यम 
1959 अन्वरे्य ववभाग प्रमखु र्याांनी उप आर्यकु्त (सामान्र्य) 
र्याांना आदेश क्र. साशा/कार्या-1/इएसबी/ अविकार 
प्रदान/2015 वद.04/09/2015 अन्वरे्य  कार्यालर्य प्रमखु 
पढुील आदेश िोईपरं्यत अविकार प्रदान केले आिेत. 

 

3} तिवसलदार 
(सामान्र्य 
प्रशासन) 

आिरण व 
सांववतरण 
अविकारी  

 शासन वनणयर्य क्र. सांवकणय-2015/प्र.क्र.124/ई-8             
वद. 13/8/2015 अन्वरे्य तिवसलदार (सा.प्र.) ववभागीर्य 
आर्यकु्त कार्यालर्य र्याांना आिरण  व सांववतरणाचे अविकार 
प्रदान केले आिेत. 

 

 
 
 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब ) 
विभागीय आयकु्त येथील सामान्य शाखा कायालयाांतील अविकारी ि कमतचारी याांच्या कततव्याचा तपशील 

 
प्रशासकीय 

 
अ 
नां 

पदनाम कततव्ये कोणत्र्या कायदा/ वनयम/शासन 
वनणतय पवरपत्रकानसुार 

अवभप्राय 

1 उपआर्यकु्त 
{सामान्र्य प्रशासन} 

प्रशासकीर्य कामे सवय, वनर्यांत्रण 
अविकारी 
लेखा ववषर्यक बाबी, वेतन, रजा, 
लेखा सेवाववषर्यक पसु्तके, दौ-र्याची 
देर्यके, आकस्स्मक खचाची देर्यकावर 
स्वाक्षरी करणे. 

मिाराष्र आकस्स्मक खचय वनर्यम 
1965 
मिाराष्र कोषागार वनर्यम भाग 
पविला आवण भाग दोन वनर्यम 
1968 
मिाराष्र नागरी सेवा वनर्यम 1981 
ववत्तीर्य अविकार वनर्यम 1978 
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब ) 
विभागीय आयकु्त येथील सामान्य शाखा कायालयाांतील अविकारी ि कमतचारी याांच्या कततव्याचा तपशील 

 
फौजदारी 

 
अनां पदनाम कततव्ये कोणत्या कायदा/ वनयम/शासन 

वनणतय पवरपत्रकानसुार 
अवभप्राय 

1 ववभागीर्य 
आर्यकु्त 
 

1} कैद्ाांना 30 वदवस 
अवभवचन रजा मांजरू 
करणे. 

वप्रझन्स बॉम्बे फलोर ्अँड परॅोल 
कलम 1959 च्र्या वनर्यम 18 (1) 
प्रमाणे 30 वदवस रजा मांजरू करणे 

पोलीस आर्यकु्त / 
अविक्षक र्याांचा अवभप्रार्य 
घेउुन कैद्ाांना 30 वदवस 
परॅोल रजा मांजरू 
करणेबाबत 

  2}  कैद्ाांना परॅोल / 
परॅोल वाढ देण्र्याबाबत 
वनर्यम   

मिाराष्र शासन गिृ ववभाग पवरपत्रक 
क्र.पीएआर-
4501/127/52/पीआरएस-3, 
वदनाांक 28 नोव्िेंबर 1989 

अजयदाराने वाढीव रजेचा 
अजय केल्र्यावर आर्यकु्त 
र्याांना पोलीस अवभप्रार्य 
घेवून 90 वदवस पर्ययत रजा 
मांजरू करता रे्यते. 

 
 
 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब ) 
विभागीय आयकु्त येथील सामान्य शाखा कायालयाांतील अविकारी ि कमतचारी याांच्या कततव्याचा तपशील 

 
अितन्यायीक 

 
अनां पदनाम कततव्ये कोणत्या कायदा/ वनयम/शासन 

वनणतय पवरपत्रकानसुार 
अवभप्राय 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

वनरांक 
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[कलम 4(1)(ब)(iii) ] 

वनणतय प्रक्रीयेतील पयतिेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदावयत्ि वनश्चचत करून कायतपध्दतीचे प्रकाशन 
(कामाचा प्रकार / नाांि) 

 
कामाचे स्वरूप   :- सामान्र्य प्रशासनासांबांवित सवय कामे 
सांबांवित तरतदू   :- वन रां क  
अविवनर्यमाचे नाांव   :- मावितीचा अविकार अविवनर्यम 2005 व मिाराष्र नागरी सेवा वनर्यम  

   1981(वेतन) वनर्यम मिाराष्र ववत्त ववभागाचे शासन वनणयर्य,  
   लोकप्रवतवनवित्व अविवनर्यम 1950,  
   मिानगर पावलका वनवडणकू मुांबई प्राांवतक अविवनर्यम 1949, मिा.नागरी  
   सेवा (वनवतृ्तीवेतन) 1982 

शासन वनणयर्य   :- कलम 4(1)(ब)व 5 (ब) (ब) व (क) प्रमाणे 
पवरपत्रके   :- वरीलप्रमाणे 
कार्यालर्यीन आदेश :- वरीलप्रमाणे 
 

अ.क्र. कामाचे स्िरूप कालाििी 
वदिस 

कामासाठी 
जबाबदार 
अविकारी 

अवभप्राय 

1 इमारत  
  सांकलन 

कोकण भवन इमारतीची (मखु्र्य व ववस्तार) 
देखभाल राष्रीर्य सणाांचे आर्योजन, वनवासस्थान 
बैठक, वािन पावकंगच्र्या व्र्यवस्थेबाबत, शासकीर्य 
अविकारी/कमयचारी र्याांना ओळखपत्र वनगयवमत 
करणे 

कािी कामे 
तात्काळ व 
कािी कामे 
शासनाने 
वदलेल्र्या 
मदुतीत 

उपआर्यकु्त 
(सामान्र्य) व 
इमारत देखरेख 
अविकारी 

 
 
 
 

2 इमारत  
  सांकलन 

कोकण भवन इमारतीचे सफाई कमयचा-र्याांची सेवा 
पसु्तके व बचतिाम सटु आरवक्षत करणे 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

3 इमारत  
  सांकलन 

कोकण भवन इमारतीची (मखु्र्य व ववस्तार) 
र्याांवत्रकी पध्दतीने साफसफाईवर वनवरक्षण 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

3 स्वीर्य  
  सिाय्र्यक 

दरूध्वनी सांदेश घेणे व त्र्याचे वनरसन करणे तसेच 
सांबांवितास जोडून देणे, बैठकाांची माविती सवय 
शाखाांना कळववणे, श्रृतलेखन व त्र्याचां 
सांगणकावर टांकलेखन, तातडीच्र्या बैठकाांची 
माविती वजल्िर्याांना दरूध्वनीवर सकवा फॅक्सवर 
कळवून त्र्याांचेकडून अपेवक्षत माविती घेणे. 
बािेरुन आलेले फॅक्स सांदेश वगीकरण करुन 
सांबांवितीत शाखाांना पाठववणे, तसेच 
मा.उपआर्यकु्त र्याांचे वािनाचा पेरोल खचय मेळ, 
लॉगबकु, प्रवासभत्ता देर्यक, वेळोवेळी रे्यणारी 
तातडीची कामे उदा.वािन सकवा वािनचालक 
अनपुस्स्थत असल्र्यास पर्यार्यी व्र्यवस्था करणे. 
अविकारी बािेर गावी दौ-र्यावर असल्र्यास त्र्याांची 

तात्काळ उपआर्यकु्त 
(सामान्र्य)  
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जाण्र्याची रािण्र्याची व्र्यवस्था करणे इ. 
 

4.रकाप 
(सांकलन) 

रचना व कार्ययपध्दती ववषर्यक बाबी, शासकीर्य 
वािनाांववषर्यक बाबी व प्रस्ताव शासनाकडे सादर 
करणे, राज्र्य परुस्कृत र्योजने अांतगयत- सां.गाां.र्यो./ 
श्रावणबाळ, कें द्र परुस्कृत र्योजने अांतगयत- 
इां.गा.रा.व.ृवन.र्यो,/इां.गाां.रा.अ.वन.वे.र्यो./ इां.गाां.रा. 
वव.वन.वे.र्यो., राष्रीर्य सामावजक अथयसिाय्र्य 
र्योजना, शासकीर्य इमारत दरुुस्ती व बाांिकाम 
प्रस्ताव, राजीव गाांिी अवभर्यान व स्पिा, आम 
आदमी र्योजना, ववशेष सिाय्र्य र्योजना अांतगयत 
मावसक / तै्रमावसक बैठका, ववशेष सिाय्र्य र्योजने 
अांतगयत बजेट, मावसक अिवाल, ववनीर्योजन 
लेखे, वनवडणकु ववषर्यक बाबी, िमादार्य 
रग्णालर्याांमध्रे्य मोफत व सवलतीच्र्या दराने खाटा 
राखनू ठेवणे, सेत ू सवुविा/नागरी कें द्राबाबत, 
सशस्त्रसेना ध्वजवनिी सांकलन, जात प्रमाणपत्र व 
इतर अनषुांवगक दाखले 
 

कािी कामे 
तात्काळ व 
कािी कामे 
शासनाने 
वविीत 
केलेल्र्या 
मदुतीत 

उपआर्यकु्त 
(सामान्र्य) व 
सरकारकून 
(सामान्र्य) 

 

5.पीओएल   
  सांकलन 

फौजदारी ववषर्यक सवय तक्रारी अजय व इतर बाबी, 
बांदी र्याांना अवभवचन रजा मांजरु करणे, पोलीस 
पाटील, उपोषण, मोचे, जनगणना, सागरी 
जनगणना, स्वतांत्र अल्प सांख्र्याांक कक्ष,कार्यदा व 
सवु्र्यवस्था ववववि प्रकारचे तक्रारी अजय, आिार 
काडय बाबतच्र्या सभा व पत्रव्र्यवािार, नोडल ग्रपु 
बैठका व पत्रव्र्यविार, शस्त्र परवाना माविती 
NDAL मध्रे्य अदर्यावत करणे, मस्च्छमार र्याांचे 
ओळखपत्र, मांत्री मिोदर्य दौरा, मिात्मा गाांिी 
तांटामकु्त गाव मोविम, मानवी िक्क सांरक्षण 
कार्यदा-1993, पोलीस वशपाई भरती, चावरत्र्र्य 
पडताळणी सवमती बैठका, मविला आर्योग 
कार्यालर्याबाबतची कार्ययवािी, राज्र्यातील िुतात्मा 
स्मारक व पतुळर्याांबाबतची दरुुस्ती, वपरक्षण व 
वनगा राखणे, शासकीर्य सेवेतील मविला 
कमयचाऱर्याांच्र्या लैंवगक छळवणकूीसांबांिी तक्रारींचे 
वनवारण, आरक्षण 
 

वरीलप्रमाणे उपआर्यकु्त 
(सामान्र्य) व 
सरकारकून 
(सामान्र्य) 

 

 लेखाविषयक बाबी    
6.रोखपाल  
  सांकलन 

ववववि सांकलनाकडून प्राप्त देर्यके नोंदवनू 
रेझरीतनू देर्यके मांजरू करुन घेऊन कार्यालर्यीन 
बकॅ लेख्र्यात जमा करुन त्र्याप्रमाणे िनादेश जारी 
करणे, त्र्याचे विशोब कॅशबकुात नोंदवणे व अश्र्या 
आर्थथक व्र्यविारासाठी लागणारी प्राथवमक व 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  
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देर्यक पारीत झालेनांतरची कार्ययवािी पणुय करणे, 
अखर्थचत रक्कम शासन खाती जमा करणे 

7.वटआरई 1 
  सांकलन 

सांवक्षप्त देर्यके, प्रलांवबत तपवशलवार देर्यके 
कोषागारात सादर करणे व मिालेखापाल र्याांना 
सादर करणे. ववववि लेखावशषाखालील 
कार्यालर्यीन खचय दरूध्वनी आवण वनवासी 
दरूध्वनी, वतयमानपते्र र्याांची देर्यके, पाणी देर्यके, 
ववद्तु देर्यके,पेटोल देर्यके तर्यार करुन कोषागरात 
सादर करणे, लेखा आके्षपाांची पतूयता करणे   

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

8.वटआरई 2 
सांकलन 

लेखाआके्षप, वैद्वकर्य देर्यके, प्रवासभत्ता देर्यके 
वगय 1 ते 4, मिाराष्र दशयन रजा देर्यके, स्वग्राम 
रजा देर्यक, मा.मिालेखापाल र्याांचेकडील लेखा 
पवरक्षण 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

9.इएसबी  
  सांकलन 

आर्यकु्तालर्याचे आस्थापनेवरील वगय-2,3,4 ची 
सेवापसु्तके,  वेतनवनस्श्चती,राजपवत्रत अविका-
र्याांची सेवापसु्तके, प्रवतवनर्यकु्ती वरील 
अविकाऱर्याांची सेवा पसु्तके, वार्थषक वेतनवाढ, 
गटववमा नोंदी, मिाराष्र दशयन नोंद, रजा नोंदी, 
आरोग्र्य ववषर्यक वनर्यकु्ती बाबत, पदोन्नती 
झालेल्र्या व आश्वावसत प्रगवत र्योजनेचा लाभ 
वमळालेल्र्या अविकारी /कमयचारी र्याांची वतेन 
वनस्श्चती करणे, शासनमान्र्य सांघटनाांची माविती 
तर्यार करणे, पदोन्नती सांदभात ना वव चौ ना देर्य 
बाबतची माविती आस्थापना शाखेस सादर करणे, 
रजा लेखे तर्यार करुन आस्थापना शाखेस 
कळववणे व रजा मांजरू झाल्र्यावर त्र्याांची नोंद घेणे, 
वझरो पेन्डन्सी अडँ डेली वडस्पोझल, कार्यालर्यीन 
पध्दती सांवनर्यत्रण 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

11.एलआर1  
   सांकलन 

वगय 1 ते 4 मिील अविकारी/ कमयचारी र्याांची 
वेतनदेर्यके, परुवणी वेतन देर्यके, मावसक 
वववरणपते्र, मोटार/घरबाांिणी /सांगणक व इतर 
देर्यके, उत्सव अग्रीम, वािन चालकाांचे 
अवतकालीक भते्त, आर्यकर गणना, सिावा वेतन 
आर्योगाच्र्या फरकाची देर्यके, सेवाथय      
आज्ञावली, परुवणी वेतन देर्यके, DCPS वेतन 
फरकाची रक्कम जमा करणे. 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

13.पेन्शन  
   सांकलन 

घरबाांिणी /दचुाकी/ सांगणक अवग्रमाांचे आदेश, 
देर्यके व व्र्याजाची आकारणी करणे, शासकीर्य 
कमयचारी र्याांची पेंन्शन प्रकरणे मांजरू झाली 
नसल्र्यास त्र्याांच्र्या तक्रारीचे वनवारण करणे, 
पेन्शन अदालत, वगय 1 ते 4 पेन्शन प्रकरणे तर्यार 
करणे त्र्याची देर्यके तर्यार करुन अदा करणे, वगय 
3 व 4 च्र्या अवतवरक्त झालेल्र्या कमयचा-र्याना 
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समार्योजनाने वशफारसी करणे व र्यादी करणे. 
लोकशािी वदन, तात्परुती पेन्शन देर्यके दरमिा 
कोषागरात सादर करणे, सेवावनवतृ्त कमयचाऱर्याांचे 
शासन वनणयर्यान्वरे्य ववमाछत्र र्योजनेचे प्रस्ताव 
सांगणकावर ऑनाईन तर्यार करणे, 
सेवावनवतृ्तीनांतरचे गटववमा वनिीबाबतची 
कार्ययवािी, सेवावनवतृ्त झालेल्र्या कमयचाऱर्याांना 
प्रथम ओळखपत्र देणेबाबतची कार्ययवािी 
 

14.सांकीणय  
   सांकलन 

दरूध्वनी, स्टेशनरी, सािनसामगु्री ववषर्यक बाबी, 
सांगणक, वातावनकूुलीत र्यांत्रणा, शासकीर्य वािन 
इ.बाबत खरेदी व दरुुस्ती आदेश, मिाराष्र 
लोकसेवा िक्क कार्यदा, आपले सरकार पोटयल, 
पद्म परुस्कार/जीवन रक्षा परुस्कार प्रस्ताव, 
मालमत्ता कर देर्यक, कोकण ववभाग, मुांबई 
पदवीिर व कोकण ववभाग मुांबई वशक्षक 
वनवडणकू, रार्यगड वकल्ला जतन, सांवियन व 
पर्ययटन ववकास आराखडा बाबत कार्ययवािी, 
पांतप्रिान परुस्कार, शौर्यय परुस्कार, पद्मश्री 
परुस्कार वक्रडा परुस्कार, ई-वडस्रीक व ई-ऑफीस 
प्रणाली तसेच  इतर सवय सांकीणय बाबी 

वरीलप्रमाणे उपआर्यकु्त 
(सामान्र्य) व 
सरकारकून 
(सामान्र्य) 

 

14.नोंदणी  
   शाखा  
   सांकलन 

नोंदणी शाखाप्रमखु म्िणनू शाखेच्र्या 
कामाकाजावर वनर्यांत्रण ठेवणे 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

15.म.मा.अ. मिाराष्र मावितीचा अविकार अविवनर्यम 2005 
ठेव सांलग्न ववमा र्योजना, बजेट, ई ऑवफस 
प्रणालीची अांमलबजावणी करणे बाबत कार्ययवािी 
करणे, नागरीकाांची सनद, लोकशािी वदन, 
बार्योमरॅीक िजेरी व्र्यवस्थापन, सांकेतस्थळावरील 
व शासनाच्र्या पोटयलवरील ऑनलाईन तक्रारींचा 
वनपटारा करणे 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

16.भ.वन.वन. भववष्र्य वनवाि वनिी वगय-4 चे लेखे तर्यार करणे 
व देर्यके तर्यार करणे व वगय-3 ची देर्यके तर्यार 
करणे व सांबांिीत पत्रव्र्यविार करणे, सामान्र्य 
शाखेचे टपाल नोंदववणे, ववववि बैठकाांसाठी 
सामान्र्य शाखेबाबतची वटपणी तर्यार करणे 
 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

वलवपक टपाल नोंदववणे वरीलप्रमाणे सरकारकून 
(सामान्र्य) 

 

वलवपक टपाल नोंदववणे 
 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

वशपाई टपाल ने-आण करणे 
 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  
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वशपाई टपाल ने-आण करणे 
 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

वशपाई टपाल ने-आण करणे 
 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

अवभलेख 
सांकलन वलवपक 

1 ते 17 शाखाांचे अवभलेख जतन करणे,  
मागणीप्रमाणे अवभलेखातील सांवचका परुववणे, 
नकला देणे, माविती अविकाराखाली जमा 
झालेल्र्या रकमेच्र्या  पावत्र्या देणे, वाचनालर्यातील 
पसु्तके मागणीप्रमाणे परुववणे 

वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  

दप्तरबांद अवभलेख कक्ष अद्ावत ठेवणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे  
 
 

[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमनुा (अ) 
 

    नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण 
 

सांघटनाचे लक्ष (िावषकत ) 
 

अन.ुक्र. काम/कायत कामाचे प्रमाण आवथकत  लक्ष अवभप्राय 
   

 
लाग ूनािी 

  
 
 
 
 
 
 

 
[कलम 4 (1)(ब)(iv) ] नमनुा (ब) 

 
कामाची कालमयादा. . . . . काम पणूत होण्यासाठी  

प्रत्येक कामाची कालमयादा 
 
अन.ुक्र. काम/कायत वदिस / तास पणूत 

करण्यासाठी 
जबाबदार 
अविकारी 

तक्रार वनिारण 
अविकारी 

   
 
लाग ूनािी 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (अ) 
 

विभागीय आयकु्त कायालयाच्या{ रकाप } कामाशी सांबांवित वनयम / अविवनयम 
 

अन.ु 
क्र. 

सचूना पत्रकानसुार वदलेले 
विषय 

विषय क्रमाांक ि िषत अवभप्राय (असल्यास) 

1 शासकीर्य वािन वनरोपर्योगी 
ठरववण्र्याबाबत मांजरूी देणेबाबत 

1} शासन मिसलू व वन ववभाग 
र्याांचेकडील क्र.जेपीएस-
4485/160512/ सीआर-
113,वद.4-9-2005 
2} ववत्त ववभाग र्याांचेकडील क्र.वािन 
1000/प्र.क्र.65/2001/वववनर्यम, 
वदनाांक 10-9-2001 अ.क्र.19 क 
वनर्यम 69 
 

 

2 शासकीर्य वािनाच्र्या देखभाली व 
दरुुस्ती खचाच्र्या मांजरूीबाबत  
1} पेरोल वािनास - 25000 
2} वडझेल वािनास-30000 
 

ववत्त ववभाग शासन वनणयर्य 
क्र.1000/प्र.क्र.65/2001/वववनर्यम 
वदनाांक 10-9-01 अ.क्र.19 वनर्यम 
क्र.69 
शासन वनणयर्य 
क्र.1000/प्रक्र46/2001 वववनर्यम, 
वद.11/7/2001 अ.क्र.19 वनर्यम 
क्र.69. 

 

3 सांजर्य गाांिी वनरािार / आथीक 
दबुयलासाठी र्योजना 

समाज कल्र्याण साांस्कृवतक कार्यय 
क्रीडा व पर्ययटन ववभाग र्याांचेकडील 
क्र.इांडीडी-3380/कार्यासन-10/ 
वदनाांक 18-9-1980 

र्योजनाांची वजल्िाविका-
र्याांकडून अांमलबजावणी 
करुन घेणे. 

4 इांवदरागाांिी भवूमिीन व शेतमजरू 
मविला अनदुान र्योजना  

गिृ वनमाण व ववशेष सिाय्र्य ववभाग 
र्याांचेकडील पवरपत्रक क्र.सांगाांर्यो-
1091/284/का-17, वदनाांक     14-
5-1991 

 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (अ) 
 

विभागीय आयकु्त कायालयाच्या{पेन्शन } कामाशी सांबांवित वनयम / अविवनयम 
 

अन.ु 
क्र. 

सचूना पत्रकानसुार 
वदलेल ेविषय 

विषय क्रमाांक ि िषत अवभप्राय (असल्यास) 

1 पेन्शन अदालतीचे 
प्रर्योजन 

शासन पवरपत्रक क्र.एम.आर्य.एस-
1002/ 
1904/प्र.क्र.327/2002/दिा 
वदनाांक  

सेवावनवतृ्त शासकीर्य कमयचा-र्याांच्र्या अडचणीचेê 
वनवारण करण्र्यासाठी शासनाने ठरववले प्रमाणे 
प्रत्रे्यक ववभागीर्य आर्यकु्ताांनी दर मविन्र्याच्र्या दसु-
र्या मांगळवपारी सकाळी 11.00 वाजता ते 1.30 
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4-7-2002 व क्र.सेवनवे-1002/ 
164/सेवा-4 वदनाांक 13-8-
2002 

पर्ययत वनवतृ्त सरकारी कमयचा-र्याांच्र्या तक्रारी 
सांबांिीची वनवेदने स्स्वकारार्यची व त्र्यावर 2-00 
वाजता मा.ववभगा ीर्य आर्यकु्त, अध्र्यक्ष र्याांच्र्या 
समोर आलेल्र्या वनवेदनावरती समक्ष चचा िोउुन 
सदर बाबत सत्वर कार्ययवािी करुन प्रकरणे 
वनगयवमत करणेबाबत सभेमध्रे्य  सचूना देवून 
उवयरीत प्रकरणी आढावा घेतला जातो. 

 
 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (अ) 
 

विभागीय आयकु्त कायालयाच्या{रकाप} कामाशी सांबांवित वनयम / अविवनयम 
 

अन.ु 
क्र. 

सचूना पत्रकानसुार वदलेले विषय विषय क्रमाांक ि िषत अवभप्राय 
(असल्यास) 

 
 

मिाराष्र वविान पवरषदेच्र्या  
1} कोकण ववभाग वशक्षक मतदार 
सांघ  
2} कोकण ववभाग पदवीिर मतदार 
सांघ 
3} मुांबई वशक्षक मतदार सांघ  
4} मुांबई पदवीिर मतदार सांघ 
वनवडणकु वनणयर्य अविकारी 
{RO}म्िणनू काम पिाणे {वनवडणकू 
घेणे} 

लोकप्रवतवनिीत्व अविवनर्यम 1950 अन्वरे्य मिाराष्र 
वविान पवरषद वनवडणकुी कवरता भारत वनवाचन 
आर्योगाची अविसचूना भाग चार क क्र.157/एमटी-
एलसी-94 

 

 
 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा ( अ ) 
 

विभागीय आयकु्त कायालयाच्या कामाशी सांबांवित वनयम/ अविवनयम 
 
अ.क्र सचूना पत्रकानसुार 

वदलेल ेविषय 
विषयक क्रमाांक ि िषत अवभप्राय {असल्यास} 

1 सामान्र्य प्रशासन ववभाग 
पवरपत्रक क्रमाांक भवनवन-
1080-343-सीआर-25 
तेरा -अ  
वदनाांक 31 माचय 1980 

 चतुथयश्रेणी शासकीर्य कमयचा-र्याांना त्र्याांच्र्या 
भववष्र्या वनवाि वनिीच्र्या रकमेचे विशोब 
दशयववणाऱर्या विशेब पसु्स्तका देण्र्याबाबत 
वषय पसु्स्तका देण्र्याची पध्दत 1976-77 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (ब) 
 

पेन्शन ि प्रिास  कामाशी सांबांवित शासन वनणतय 
 

अन.ु 
क्र. 

शासन वनणतयानसुार 
वदलेल ेविषय 

शासन वनणतय क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय (असल्यास) 

1 प्रवास भत्ता क्रमाांक -1077/156 -   सी-एस-ई-
आर-5, वदनाांक 11-8-1997 पासनू ते 
क्रमाांक प्रवास-1098/प्र.क्र. 74/98-
सेवा-5 वदनाांक 4-12-1999 

शासनाने वदलेल्र्या वनणयर्यानसुार 
प्राप्त झालेल्र्या अविकारी / 
कमयचारी र्याांच्र्या दैनांवदनी नसुार 
देर्यके वनगयवमत केली जातात. 
 

2 शासकीर्य 
कमयचा-र्याांना स्वग्रामी 
जाण्र्यासाठी प्रवास 
सवलत 

शासन वनणयर्य क्र.टीआर.अ-े
1163/2726/5,वदनाांक 23-10-1963 
शासन वनणयर्य क्र.टीआरअ-े
1180/सीआर-318/एस.सीआर-5 
वद.9-9-1980 

वरीलप्रमाणे 

3 चार वषातनू एकदा 
मिाराष्रात कोठेिी 
जाण्र्यास रजा प्रवास 
सवलत  
 

शासन वनणयर्य क्र.रप्रस-1194/ 184/ 
सेवा-5, वद. 28- माचय 1995 

वरीलप्रमाणे 

4 घरबाांिणी मोटार 
सार्यकल व सांगणक 
अवग्रम मांजरूीचे 
वसलुीचे आदेश 
वनगयवमत करणे 

मिाराष्र शासन ववत्त ववभाग शासन 
वनणयर्य क्र.अवग्रम/ 1089/(10), 
वववनर्यम वदनाांक 26-7-1991 

 

 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (ब) 
 

 विभागीय आयकु्त कायालयाच्या कामाशी सांबांवित शासन वनणतय 
 

अन.ु 
क्र. 

शासन वनणतयानसुार वदलेल े
विषय 

शासन वनणतय क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय (असल्यास) 

1 राजीव गाांिी प्रशासकीर्य गवतमानता 
{प्रगती } अवभर्यान व स्पिा दरवषी 
30 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोबर  

शासन वनणयर्य क्र.प्रसिुा-1002/ 
प्र.क्र.76/2002/18-अ वदनाांक 2-
8-2002 
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कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (ब) 
 विभागीय आयकु्त कायालयातील इएसबी {सामान्य शाखा } कामाशी सांबांवित शासन वनणतय 

 
अन.ु 
क्र. 

शासन वनणतयानसुार वदलेल े
विषय 

शासन वनणतय क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय 
(असल्यास) 

 1) वेतनवनस्श्चती  मिाराष्र नागरी सेवा वनर्यम 1981 ( वेतन )  
 2) सेवापसु्तके अद्ावत करणे  

 
मिाराष्र नागरी सेवा वनर्यम 1981 सेवेच्र्या 
सवयसािारण शती  

 
 

 3) घरबाांिणी, मोटार सार्यकल व 
सांगणक अवग्रम मांजरूीचे वसलुीचे 
आदेश वनगयवमत करणे 

मिाराष्र शासन ववत्त ववभाग शासन वनणयर्य 
क्र.अवग्रम/ 1089/(10), वववनर्यम वदनाांक 
26-7-1991 

 

 4) गट क व ड (वगय 3 व 4 ) 
मिील कमयचा-र्याांना पदोन्नतीची 
सांिी उपलब्ि नसलेने कुां ठीतता 
घालवण्र्याची  र्योजना 

सामान्र्य प्रशासन ववभाग शासन वनणयर्य 
क्र.एसआरव्िी-1095/प्र.क्र.1/95/बारा, 
वदनाांक 8-6-1995 

 

 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (ब) 
वनिडणकु कामाशी सांबांवित शासन वनणतय 

 
अन.ु 
क्र. 

सचूना पत्रकानसुार वदलेले विषय विषय क्रमाांक ि िषत अवभप्राय 
(असल्यास) 

 मिाराष्र वविान पवरषदेच्र्या  
1} कोकण ववभाग वशक्षक मतदार सांघ  
2} कोकण ववभाग पदवीिर मतदार सांघ 
3} मुांबई वशक्षक मतदार सांघ  
4} मुांबई पदवीिर मतदार सांघ 
मिाराष्र वविान पवरषद सदस्र्याांची 
वनवडणकु घेणे  
वनवडणकु वनणयर्य अविकारी 
{RO}म्िणनू काम पिाणे {वनवडणकू 
घेणे} 

लोकप्रवतवनिीत्व अविवनर्यम 1950 अन्वरे्य 
मिाराष्र वविान पवरषद वनवडणकुी कवरता 
भारत वनवाचन आर्योगाची अविसचूना 
भाग चार क क्र.157/एमटी-एलसी-94 

 

 
[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (क) 

 
विभागीय आयकु्त कायालयाच्या {भवनवन} कामाशी सांबांवित पवरपत्रके 

 

अन.ु क्र. शासन पत्रकानसुार वदलेल े
विषय 

पवरपत्रक क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय (असल्यास) 

1 भववष्र्य वनवाि वनिी वगयणीदाराांना 
सांगणक ववकत घेण्र्यासाठी भववष्र्य 
वनवाि वनिी मिनू रक्कम {ना 
परतावा} काढण्र्यास मांजरूी देण्र्या 

सामान्र्य प्रशासन ववभाग शासन 
वनणयर्य क्रमाांक भवनवन-
2003/प्र.क्र.45/2003/13अ, 
मांत्रालर्य , वदनाांक 7-7-2004 

सांगणक खरेदी 
करणेसाठी 4 अटी 
वदलेल्र्या आिेत. 
त्र्याप्रमाणे वनकष लावून 
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बाबत.  
 
 

सांगणक अवग्रम मांजरू 
केलें जाते. 

2 वगय 1 ते वगय 4 कमयचा-र्याचे 
भववष्र्य वनवाि वनिी मिनू परतावा 
/ ना परतावा रक्कम मांजरू 
करणेबाबत 

सामान्र्य प्रशासन ववभाग 
मांत्रालर्य क्र.  पीएफआर/ 1092/ 
सीआर-54-93 तेरा अ , वद. 
20-5-98 अन्वरे्य 
 
 

वगय 1 चे अविकारी व वगय 
2 चे अविकारी व वगय 3 
व 4 चे कमयचारी र्याांचे 
भववष्र्य वनवाि वनिीतनू 
रक्कम मांजरू करताांना 
भववष्र्य वनवाि वनिी 
पसु्तकात वदलेल्र्या 
वनर्यमाप्रमाणे केली जाते. 

 
         

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (क) 
 

विभागीय आयकु्त कायालयाच्या पेन्शन सांकलनाशी सांबांवित पवरपत्रके 
 

अन.ु क्र. शासन पत्रकानसुार वदलेल े
विषय 

पवरपत्रक क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय (असल्यास) 

1 पेन्शन अदालत क्र.एम.आर्य.एस-1002/ 
1904/प्र.क्र.327/2002/ दिा 
वदनाांक 4-7-2002 क्र.सेवनव-े 
1002/164/सेवा-4 वदनाांक 13-
8-2002 अन्वरे्य पेन्शन अदालत 
प्रत्र्यक्षात अांमलात आली. 

इतर कार्यालर्यातील पेन्शन 
बाबतच्र्या तक्रारीचे 
वनराकरण िोण्र्यास सदरच्र्या 
अदालती मळेु गती वमळाली 
व बरीचशी प्रकरणे 
समािानकारक वरत्र्या 
वनकाली काढण्र्यात आली. 

2 पेन्शन प्रकरणे मिाराष्र नागरी सेवा {वनवतृ्ती 
वेतन} वनर्यम 1982 वदनाांक 15-
8-1981 पासनू सरुवात     
झाली. 

सदरबाबत ब-र्याचशा 
अडचणी वनमाण िोतात  
1} सेवापसु्तकाांत नोंदी 
नसणे, गटववमा वगैरे  तसेच 
वेतन पडताळणी नसल्र्यामळेु 
व ववभागीर्य चौकशी पणूय 
नसल्र्यामळेु, न्र्यार्य प्रववष्ठ 
प्रकरणामळेु पेन्शन प्रकरणे 
पणूयवरत्र्या मांजरू िोत नािीत. 

3 अवतवरक्त सांवगय क्र.असांक-1000/प्रक्र29/ 
2001/ववत्तीर्य सिुारणा, 
वद.10/9/2001 

अवतवरक्त घोवषत कमयचा-
र्याांचे प्राप्त र्यादी मिनू मागणी 
प्राप्त     झालेल्र्या 
कार्यालर्यामध्रे्य समार्योजन 
केले जाते. जात/प्रवगय व 
वेतनश्रेणी मिील कमयचारी 
उपलब्ि नसतील तर ना 
िरकत दाखला वदला जातो. 
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[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (क) 

 
विभागीय आयकु्त कायालयाच्या इएसबी/पेन्शन सांकलन कामाशी सांबांवित पवरपत्रके 

 
अन.ु 
क्र. 

शासन पत्रकानसुार वदलेल ेविषय पवरपत्रक क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय (असल्यास) 

1 2 3 4 
1 1} मोटार सार्यकल स्कूटर मोपेड 

सार्यकल खरेदीसाठी मांजरू अवग्रमाबाबत 
मिसलू व वन ववभाग पवरपत्रक 
क्र.पी/ 7610/ वाअ/ 91/ 
प्र.क्र.275/ ब-1, वदनाांक   25-
9-1991  

 

 2} घरबाांिणी  / वािन खरेदीवर व्र्याजाची 
रक्कम काढण्र्याबाबत 

ववत्त ववभाग पवरपत्रक क्रमाांक 
अवग्रम 1099/प्र.क्र.49/99, 
वववनर्यम वदनाांक 5-5-2000 

 

 3}शासकीर्य सेवेतील कमयचा-र्याांच्र्या 
जन्मतारखेच्र्या पडताळणीबाबत . 

मिाराष्र नागरी सेवा ( सेवेच्र्या 
सवयसािारण शती ) वनर्यम 1981 
च्र्या वनर्यम 38 खालील सचूना 
क्रमाांक 1,2 व 3 नसुार 
कार्ययवािी करण्र्याबाबत शासन 
पवरपत्रक क्र.जन्मवद-
1095/प्र.क्र.27/9513 अ, 
वदनाांक 3-3-98 

 

 
 
 

[कलम 4 (1)(ब)(v) ] नमनुा (क) 
 

विभागीय आयकु्त कायालयातील वनिडणकुीच्या कामाशी सांबांवित पवरपत्रके 
 

अन.ु क्र. शासन पत्रकानसुार वदलेल े
विषय 

पवरपत्रक क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय (असल्यास) 

1 मिाराष्र वविान पवरषदेच्र्या  
1} कोकण ववभाग वशक्षक मतदार 
सांघ  
2} कोकण ववभाग पदवीिर 
मतदार सांघ 
3} मुांबई वशक्षक मतदार सांघ  
4} मुांबई पदवीिर मतदार सांघ 
वनवडणकु वनणयर्य अविकारी 
{RO}म्िणनू काम पिाणे 
{वनवडणकू घेणे} 

लोकप्रवतवनिीत्व अविवनर्यम 1950 
अन्वरे्य मिाराष्र वविान पवरषद 
वनवडणकुी कवरता भारत वनवाचन 
आर्योगाची अविसचूना भाग चार क 
क्र.157/एमटी-एलसी-94 
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कलम 4 {1} {ब} {v} नमनुा ड 

 
विभागीय आयकु्त कायालयातील अवभलेख कक्षाच्या कामाशी सांबांवित पवरपत्रके 

 
अ.क्र 

 
विषय क्रमाांक ि तारीख अवभप्राय {असल्यास} 

1 अवभलेख रचना व कार्ययपध्दती नसुार लावण्र्यात 
आलेले आिे. 
 

-- 

2 वाचनालर्य मिसलू ववभाग पवरपत्रक क्र 
ज्ञापन 6589/51, वदनाांक 13-4-1955 
 

-- 

3 नक्कल फी 1} मिाराष्र शासन राजपत्र वदनाांक 17-
10-1985 मिसलू व वन ववभाग पत्र 
क्रमाांक पीडब्ल्र्यआूर-1082-सीआर-2-
67-ल 
2} क्र.भमूापन-सीआर-3781/भ-ू
3/2001, वदनाांक 10-10-2001 शासन 
राजपत्र भाग -4 ब वदनाांक 25-9-2001 

-- 

 
 
 
 

कलम 4 {1} {ब} {v} नमनुा इ 
 

विभागीय आयकु्त कायालयातील अवभलेख कक्षाच्या कामाशी सांबांवित उपलब्ि दस्तऐिजाांची यादी 
 
अ.क्र 

 
दस्तऐिजाचा प्रकार विषय सांबांवित व्यक्ती /पदनाम व्यक्तीचे वठकाण उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ि नसल्यास 
1 कार्यम स्वरुपी अवभलेख 

 लाल रुमाल 
 
 
 
 

श्रीमती जे.एच. टापरे, वलपीका 

-- 

2 ब वगीर्य  
विरवा रुमाल 30 वषीर्य 
अवभलेख 

-- 

3 क-1 वगीर्य  
वपवळा रुमाल 
10 वषीर्य अवभलेख 

-- 

4 क वगीर्य  
वनळा रुमाल 5 वषीर्य 
अवभलेख 

-- 
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कलम 4 {1} {अ} {vi} 

विभागीय आयकु्त कोकण विभाग कायालय येथील अवभलेख कायालयामध्ये दस्तऐिजाांची िगतिारी. 

अ.क्र विषय दस्तऐिजाचा प्रकार 
/नस्ती / मस्टर 

नोंदपसु्तके व्हाउचर 
इत्यादी 

प्रमखु बाबीचा 
तपवशलिार 

सरुवक्षत 
ठेिण्याचा 
कालाििी 

1 मिाराष्र शासन राजपत्र B.G.G. Part I.C.S 1936,1938 
1958 ते 2005 

कार्यम {अ} 

2 --,,-- --,,-- भाग 1 अ  --,,-- 
3 --,,-- --,,-- भाग 2  --,,-- 
4 --,,-- --,,-- भाग 3 परुवणी  --,,-- 
5 --,,-- --,,-- भाग 4  --,,-- 
6 --,,-- --,,-- भाग 4 अ  --,,-- 
7 --,,-- --,,-- भाग 4 ब   --,,-- 
8 --,,-- --,,-- भाग 4 क   --,,-- 
9 --,,-- --,,-- भाग 5 1971 ते 1987 --,,-- 
10 --,,-- --,,-- भाग  1992 ते 1999 --,,-- 
11 --,,-- मिसलू ववभाग भाग 1 1933 ते 2005 --,,-- 
12 --,,-- M.G.G. भाग 6 1950 ते 2000 --,,-- 
13 --,,-- --,,--  भाग 7 1969 ते 2000 --,,-- 
14 --,,-- --,,--  भाग 8 1963 ते 2005 --,,-- 
15 --,,-- --,,--  भाग ल 1986 ते 2005 कार्यम {अ} 
16 अवभलेखेतनू वदलेल्र्या प्रकरणाांची नोंदविी  -- 5 वषे {क} 
17 कॉपींग वदलेल्र्या पावती पसु्तक व्िावचर -- क 
18 ग्रांथालर्यातील पसु्तकाांची  

नादेंविी  
नोंदविी  -- क 

19 अवपल शाखेकडे अवभलेखातनू 
मागणी केलेल्र्या प्रकरणाांची 
नोंदविी 

नोंदविी  -- 5 वषे {क} 

20 ग्रांथालर्यातील पसु्तकाांची  --,,-- -- 5 वषे {क} 
 

 
 कलम 4(1)(ब)(vii) 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील नगरपावलका प्रशासन कायालयाच्या पवरणामकारक कामासाठी 
जनसामान्याशी सल्ला मसलत करण्याची व्यिस्था 

 
अन.ु क्र. सल्लामसलतीचा 

विषय 
कायतप्रणालीचे 
विस्ततृ िणतन 

कोणत्या 
अविवनयमा/वनयमा 
/पवरपत्राकाव्दारे 

पनुराितृीकाल 

  लाग ूनािी    
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[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (अ) 

महाराष्ट्र मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 वनयम 4 (ब) नसुार द्याियाचा तपवशल 
विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखेच्या समीतीची यादी प्रकाशीत करणे 

 
अ. 
क्र. 

सवमतीचे नाि सवमतीचे सदस्य सवमतीचे उद्दीष्ट्ट वकती िेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जन 
सामान्या
साठी 

खलुी आहे 
ककिा नाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

1 
 

शासकीर्य 
वनवास स्थान 
वाटप सवमती  
शासन वनणयर्य 
सा.बाां.ववभाग 
क्र.एससीडी- 
1279/334/7
0/ कार्या-26, 
वद.12-6-
1979 

1} मा.ववभागीर्य आर्यकु्त 
कोकण ववभाग नवी मुांबई 
- अध्र्यक्ष  
2) पोलीस मिावनरीक्षक 
कोकण पवरक्षेत्र कोकण 
ववभाग -सदस्र्य 
3) ववक्रीकर  उपार्यकु्त 
(प्रशा) घाटकोपर ववभाग-
सदस्र्य 
4) ववभागीर्य सिवनबांिक 
सिकारी सांस्था कोकण 
ववभाग -सदस्र्य 
5) कार्ययकारी अवभर्यांता 
मागय ववकास ववभाग 
क्रमाांक 3 पनवेल सदस्र्य 
सवचव -सदस्र्य 

शासकीर्य अविकारी / 
कमयचारी र्याांना 
वनवासस्थान वाटप 

तीन 
मिीन्र्यातनू 
एकदा 
(वषामध्रे्य 
चार वेळा ) 

सवमती 
परुती सभा 
घेतली 
जाते. 

उपलब्ि 
आिे 

2 पेन्शन अदालत मा.ववभागीर्य आर्यकु्त 
कोकण ववभाग - अध्र्यक्ष 

वनवतृ्तीवतेन िारकाचे 
वनवतृ्ती वेतना बाबतचे सवय 
लाभ देण्र्यास उवशर        
झालेल्र्या बाबी मांजरू 
करुन देण्र्याबाबतची 
कार्ययवािी करुन वनर्यवमत 
वनवतृ्ती वेतन सरुु करुन 
देणे बाबतची कार्ययवािी  

प्रत्रे्यक 
मविन्र्याच्र्या 
दसुऱर्या 

खलुी आिे उपलब्ि 
आिे. 

 
[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (ब) 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य प्रशासन कायालयाच्या अविसभाांची यादी प्रकाशीत करणे 
 
अ.क्र. अविसभेचे 

नाि 
सभेचे 
सदस्य 

सभेचे  
उद्दीष्ट्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा जनसामान्यासाठी 
खलुी आहे ककिा नाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

  वन रां क     
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कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (क) 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखेतील पवरषदाांची यादी प्रकाशीत करणे 
 

अ
क्र 

पवरषदाचे नाि पवरषदेचे सदस्य पवरषदेचे 
उद्दीष्ट्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा जनसामान्या 
साठी खलुी आहे 

ककिा नाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

   
वनरांक 
 
 
 
 
 

    

 
 

[कलम 4 (1) (ब) (viii) ] नमनुा (ड) 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य प्रशासन कायालयाच्या कोणत्याही सांस्थेची यादी प्रकाशीत 
करणे 

 
अ.क्र. सांस्थेचे 

नाि 
सांस्थेचे 
सदस्य 

सांस्थेचे 
उद्दीष्ट्ट 

वकती िेळा 
घेण्यात येते 

सभा जनसामान्यासाठी 
खलुी आहे ककिा नाही 

सभेचा 
कायतितृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

 
 

  वन रां क    

 
 

[कलम 4 (1) (ब) (ix) ] 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखेतील अविकारी ि कमतचारी याांची नािे, पते्त ि त्याांचे 
मावसक िेतन  करणे 

 
अ. 
क्र 

पदनाम अविकारी / कमयचा-र्याचे नाव वगय रुज ुवदनाांक दरूध्वनी क्र. 
फॅक्स/ईमेल 

एकूण वेतन 

1 
 

उपआर्यकु्त 
(सामान्र्य 
प्रशासन) 

पद वरक्त 1 - 27571501 - 

2 तिवसलदार 
(सामान्र्य 
प्रशासन) 

पद वरक्त 1 - 27571501 - 
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3 नार्यब 
तिवसलदार 
(इमारत) 

श्रीम.मािरुी डोंगरे 2 31/05/2017 27571501 44,800/- 

4 लेखाविकारी 
 

श्रीम.गौरी वारे 2 2/7/2018 27571501 64,100/- 

5 लघलेुखक 
(उ.श्रे.) 

श्री.जी.व्िी.देशपाांडे 3 1/6/2017 27571501 76,500/- 

6 (रोखपाल) 
अ.का. 

श्रीम. लतीका सोनावणे 3 8/6/2014 27571501 40,600/- 

7 अ.का. पद वरक्त 3 - - - 
8 अ.का. श्रीम.मांवजरी घरत 3 31/7/2018 27571501 33,000/- 
9 अ.का. श्रीम.इांवदरा पवार 3 1/7/2015 27571501 38,300/- 
10 अ.का. श्री.प्रसाद वभसेकर 3 1/6/2017 27571501 41,000/- 
11 अ.का. पद वरक्त 3 - - - 
12 अ.का. पद वरक्त 3 - - - 
13 अ.का. श्री. एस.ए.मोराळे 3 1/6/2017 27571501 36,100/- 
14 वलवपक श्रीम. बी. पी. म्िाते्र (सेवा वगय) 

पनुयवसन शाखा 
3 - - 30,200/- 

15 वलवपक श्रीम. सांवगता पाडेकर 3 2/2/2017 27571501 26,000/- 
16 वलपीक श्री.गणेश र्यादव 3 18/6/2018 27571501 21,700/- 
17 वलपीक श्री.नारार्यण गजे 3 16/01/2019 27571501 - 
18 वािन चालक पद वरक्त 3 - - - 
19 वशपाई श्री.बी.एम.पगडे 4 - 27571501 34,700/- 
20 वशपाई श्री.एम. डी. कातकरी 4 - 27571501 34,700/- 
 अवभलेक्ष कक्ष      
21 वलवपक श्री. जे. एच. टापरे 3 15/10/2013 27571501 25,200/- 
22 दप्तरबांद पद वरक्त 4 - - - 
23 वशपाई श्री. पी. डी. काांबळे 4 14/6/2013 27571501 30,800/- 
 नोंदणी कक्ष      
24 वलवपक श्रीम. आशादेवी राठोड 3 2/2/2017 27571501 22,400/- 
25 वलवपक श्रीम.सावरका पर्यर-पाटील,  3 06/07/2017 27571501 23,800/- 
26 वलपीक श्रीम.स्स्मता पवार 3 28/8/2018 27571501 25,200/- 
27 वलवपक पद वरक्त 3 - - - 
28 नाईक पद वरक्त 4 - - - 
29 नाईक पद वरक्त 4 - - - 
30 वशपाई श्री.ववजर्य मोरे 4 3/01/1983 27571501 35,700/- 
31 वशपाई श्री.अरुण कछवार्य 4 26/7/2004 27571501 32,700/- 
 इमारत कक्ष      
32 स्वच्छता 

वनवरक्षक 
श्री.ववकास रा.वनकम 3 11/8/97 27571501 49,000/- 

33 वलपीक श्री.बाळासािेब मोकाशे  3 1/6/2017 27571501 23,100/- 
34 उदवािक श्री.आर.एच.कातकरी 4 8/7/96 27571501 30,800/- 
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35 िमाल श्री.आर.ए.गोसावी 4 28/7/93 27571501 31,700/- 
36 िमाल श्री.एस.एन.भोसले 4 2/8/93 27571501 31,700/- 
37 िमाल श्री.पी.जी.ताांडेल 4 1/12/94 27571501 30,300/- 
38 िमाल श्री.एस.एस.आर्यरे 4 1/12/94 27571501 28,500/- 
39 िमाल श्री.ए.ए.मिाजन 4 1/12/94 27571501 30,300/- 
40 िमाल श्री.एस.एच.चव्िाण 4 1/12/94 27571501 30,300/- 
41 िमाल श्री.जे.एन.भगत 4 19/5/95 27571501 30,300/- 
42 िमाल श्री.एस.एम.टेंबे 4 30/5/95 27571501 30,300/- 
43 िमाल श्री.पी.आर.भोसले 4 1/12/94 27571501 30,300/- 
44 पिारेकरी श्री.अे.अेन.रसनभैरे 4 10/11/2017 27571501 16,000/- 
45 पिारेकरी श्री.आर.जी.पाटील 4 19/5/95 27571501 30,300/- 
46 पिारेकरी श्री.के.डी.भोपी 4 20/5/95 27571501 30,300/- 
47 सफाईगार श्री.बी.टी.वाघेला 4 2/5/78 27571501 37,900/- 
48 सफाईगार श्री.पी.बी.जािव 4 5/4/80 27571501 37,900/- 
49 सफाईगार श्री.पी.आर.मसरूकर 4 5/10/2006 27571501 22,800/- 
 

 
कलम 4 (1)(ब)(X) 

विभागीय आयकु्त,कोकण भिन येथील कायालयातील सामन्य शाखा कायालयाच्या अविकारी ि कमतचा-याांची 
िेतनाची विस्ततृ मावहती प्रकाशीत करणे 

अ. 
क्र. 

िगत िेतनाची रुपरेषा इतर अनजेु्ञय भते्त 
वनयवमत 

(महागाई भत्ता 
घरभाडे भत्ता 
शहर भत्ता) 

प्रसांगानसुार 
(जसे 

प्रिासभत्ता) 

विशष (जसे 
प्रकल्प भत्ता 

प्रवशक्षण भत्ता) 

1 वगय-1 भाप्रसे 172200 12% 
24% 
300/- 

-- -- 

2 वगय-1   
उप आर्यकु्त 

S-27 
(118500-214100) 

12% 
24% 
300/- 

-- -- 

3 वगय-1  
तिवसलदार सांवगय 

S-19 
(55100-175100) 

12% 
24% 
300/- 

-- -- 

4 वगय-2 
लेखाविकारी 

S-16 
(44900-1424400) 

12% 
24% 
300/- 

  

4 वगय-2 
नार्यब तिवसलदार 

S-14 
(38600-122800) 

12% 
24% 
300/- 

-- -- 

5 वगय-3 
अव्वल कारकुन 
सांवगय 

S-12 
(32000-101600) 

12% 
24% 
300/- 

-- -- 
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6 वगय-3 
वलपीक सांवगय 

S-6 
(19900-63200) 

12% 
24% 
300/- 

-- -- 

7 वगय-3 
वािन चालक 
सांवगय 

S-8 
(25500-81100) 

12% 
24% 
300/- 

-- -- 

8 वगय-4 S-3 
(16600-52400) 

12% 
24% 
300/- 

-- -- 

 
[कलम 4 (1) (ब) (xi) ] 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य प्रशासन कायालयाचे मांजरू अांदाजपत्रक ि खचाचा तपवशल 

याची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे 

 अांदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशन 

 अनदुानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन 

(आकडे िजारात) 
अ 
क्र 

अांदाजपत्रकीय 
वशषाचे िणतन 

अनदुान वनयोजीत िापर 
(के्षत्र ि कामाचा 

तपवशल) 
 

अविक अनदुान 
अपेक्षीत असल्यास 

रुपयात 

अवभप्राय 

1 2053 वजल्िा 
प्रशासन मिसलू 
व वनववभाग  
(101) आर्यकु्त  
 
 

वेतन 78345.00 
कार्या.खचय 
19565.00  
सांगणक 1500.00 
प्रवासखचय 600.00 
ववज पाणी दरुध्वनी 
4800.00 

ववभागीर्य आर्यकु्त 
कार्यालर्यातील 
अविकारी/ 
कमयचारी व 
वशपाईवगय र्याांचे 
वेतन, प्रवासखचय 
व कार्यालर्यासाठी. 

- - 

2 2045 करमणकू 
कर शलु्क 
 

वेतन 4066.00 
प्रवासखचय 96.00 
कार्या.खचय 144.00 
ववज पाणी दरुध्वनी 
48.00 
 

ववभागीर्य आर्यकु्त 
कार्यालर्यातील 
अविकारी/ 
कमयचारी व 
वशपाईवगय र्याांचे 
वेतन, प्रवासखचय 
व कार्यालर्यासाठी. 

- - 

3 2029 जवमन 
मिसलू 
(र्योजनेतर) 

वेतन 5245.00 
प्रवासखचय 100.00 
कार्या.खचय 900.00 
ववज पाणी दरुध्वनी 
132.00 

तपासणी 
कामासाठी 
(मिसलू व 
ववभाग) 

- - 

4 मागणी क्र.एन-1 
मखु्र्यलेखा वशषय 

वेतन  
प्रवासखचय  

ववभागीर्य आर्यकु्त 
कार्यालर्यातील 

- - 
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2053 
वजल्िाप्रशासन 
093 सांजर्य गाांिी 
र्योजना 
आस्थापना 
 

कार्या.खचय  
ववज पाणी दरुध्वनी  
 

अविकारी/ 
कमयचारी व 
वशपाईवगय र्याांचे 
वेतन, प्रवासखचय 
व कार्यालर्यासाठी. 

5 मागणी क्र.एन-1 
मखु्र्यलेखा वशषय 
2053 
वजल्िाप्रशासन 
094 इांवदरा गाांिी 
र्योजना 
आस्थापना  

वेतन  
प्रवासखचय कार्या.खचय  
ववज पाणी दरुध्वनी  
 

- - - 

 
 

कलम 4 (1) (ब) (xii) ]  नमनुा (अ) 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखेतील अनदुान िाटपाच्या कायतक्रमाची कायतपध्दती 
............. या िषासाठी  प्रकावशत करणे 

 
 कार्ययक्रमाचे नाव 
 लाभाथीच्र्या पात्रता सांबिीच्र्या अटी व शती  
 लाभ वमळण्र्यासाठीच्र्या अटी. 
 लाभ वमळण्र्यासाठीची कार्ययपध्दती 
 पात्रता ठरववण्र्यासाठी आवश्र्यक असलेले कागदपत्र 
 कार्ययक्रमामध्रे्य वमळणा-र्या लाभाची ववस्ततृ माविती 
 अनदुान वाटपाची कार्ययपध्दती 
 सक्षम अविका-र्याचे पदनाम 
 ववनांती अजासोबत लागणारे शलु्क 
 इतर शलु्क 
 ववनांती अजाचा नमनुा 
 सोबत जोडणे आवश्र्यक असलेल्र्या कागदपत्राांची र्यादी (दस्ताऐवज / दाखले) 
 जोड कागदपत्राचा नमनुा 
 कार्ययपध्दी सांदभात तक्रार वनवारणासाठी सांबांिीत अविका-र्याचे पदनाम 
 तपवशलवार व प्रत्रे्यक स्तरावर उपलब्ि वनिी (उदा. वजल्िा पातळी, तालकुा पातळी, गाव पातळी) 
 लाभाथीची र्यादी खालील नमनु्र्यात 

 
 
 
वन रां क 
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[कलम 4 (1) (ब) (xii) ]  नमनुा (ब) 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखेतील अनदुान लाभाथीची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे 
योजना / कायतक्रमाचां नाांि : 

 
अन.ु 
क्र. 

लाभाथीचे नाांि ि 
पत्ता 

 

अनदुान/लाभ याची रक्कम/स्िरूप वनिडपात्रतेचे 
वनकष 

अवभप्राय 

   
लाग ूनािी 
 

  

 
कलम 4 (1) (ब) (xiii) ] 

 
विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखा कायालयातील वमळणा-या /सिलतीचा परिाना याची 

चाल ूिषाची तपशीलिार मावहती. 
परिाना/परिानगी/सिलतीचे प्रकार 

 
अन.ु 
क्र. 

परिानािारका
चे नाांि 

परिान्याचा 
प्रकार 

परिाना 
क्रमाांक 

वदनाांका 
पासनू 

वदनाांका 
पयंत 

सािारण 
अटी 

परिान्याची 
विस्ततृ मावहती 

 
 लाग ूनािी       
 

[कलम 4 (1) (ब) (xiv) ]  
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखा कायालयातील मावहतीचे इलेक्रॉनीक स्िरूपात 

साठविलेली मावहती प्रकावशत करणे. चाल ूिषाकरीता. 

अन.ु 

क्र. 

दस्तऐिजाचा 

प्रकार 

विषय कोणत्या इलेक्रॉवनक 

नमनु्यात 

मावहती 

वमळविण्याची पध्दत 

जबाबदार 

व्यक्ती 

   
वन रां क 

 

   

 
 टेप 
 वफल्म 
 वसडी 
 फ्लॉपी 
 इतर कोणत्र्यािी स्वरूपात 
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[कलम 4 (1) (ब) (xv) ] 

 
विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखेतील उपलब्ि सवुििाांचा तक्ता प्रकावशत करणे. 

उपलब्ि सवुििा 
 
अ 
क्र 

सवुििाांचा  प्रकार िेळ कायतपध्दती वठकाण जबाबदार 
व्यक्ती/कमतचारी 

तक्रार 
वनिारण 

1 भेटण्र्याच्र्या 
वेळेसांदभात माविती 
 

3.00 ते 
5.00  
सोमवार व  
शकु्रवार 

कामाचे स्वरुप 
पािून कामाचा 
वनपटारा करणे 

ववभागीर्य 
आर्यकु्त 
कार्यालर्य 

सांबांवित अविकारी उपआर्यकु्त 
(सामान्र्य 
प्रशासन) 

2 वेबसाईट ववषर्यी 
माविती 

www.divcomkonkan.gov.in 

3 कॉल सेंटरववषर्यी 
माविती 

- - - - - 

4 अवभलेख 
तपासणीसाठी 
उपलब्ि सवुविाांची 
माविती 

2.00 ते 
5.00  
 

-- ववभागीर्य 
आर्यकु्त 
कार्यालर्य 

रेकॉडय वकपर तिवसलदार 
(सामान्र्य 
प्रशासन) 

5 कामाच्र्या 
तपासणीसाठी 
उपलब्ि सवुविाची 
माविती 

-- -- -- -- -- 

6 नमनेु वमळण्र्याबाबत 
उपलब्ि माविती 

-- -- -- -- -- 

7 सचूना फलकाची 
माविती 

-- -- -- -- -- 

8 ग्रांथालर्य ववषर्यक 
माविती 

कार्यालर्यीन 
वेळ 

-- वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे -- 

 
[कलम 4 (1) (ब) (xvi) ] 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखा कायालयातील शासकीय मावहती अविकारी/सहाय्यक 
शासकीय मावहती अविकारी / अवपलीय प्राविकारी (तेथील लोक प्राविकीच्या कायतके्षत्रातील) याची विस्ततृ मावहती 

प्रकाशीत करणे. 
 

अ.    शासकीय मावहती अविकारी 
अ.क्र शासकीय मावहती  अविका-याचे 

नाि ि  पदनाम 
कायतके्षत्र पत्ता / फोन ई- मेल अवपलीय 

प्राविकारी 
1 श्रीम.मािरुी डोंगर,  

 नार्यब तिवसलदार (इमारत) 
सामान्र्य 
शाखेपरुते 

ववभागीर्य आर्यकु्त 
कार्यालर्य, सामान्र्य, 
द,ूध्व.क्र. 
27571501 

-- तिवसलदार 
(सामान्र्य 
प्रशासन) 
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ब. सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी 
अ.क्र सहाय्यक शासकीय मावहती    

अविकारीचे नाांि 
पदनाम कायतके्षत्र पत्ता / फोन ई- मेल 

 श्रीमती सावरका पर्यर-पाटील वलपीक 
माविती 
अविकार 

सामान्र्य 
शाखेपरुते 

ववभागीर्य 
आर्यकु्त 
कार्यालर्य, 
सामान्र्य शाखा, 
द,ूध्व.क्र. 
27571501 

 

 
क.    अवपलीय अविकारी 
अ
क्र 

अवपलीय अविकारीचे नाांि पदनाम कायतके्षत्र पत्ता / फोन ई- 
मेल 

याांच्या 
अविनस्त 
शासकीय 
मावहती 

अविकारी 
1 श्री. राजेश वैष्णव प्र.तिवसलदार 

(सामान्र्य 
प्रशासन) 

सामान्र्य 
शाखेपरुते 

ववभागीर्य आर्यकु्त 
कार्यालर्य कोकण 
भवन, सामान्र्य 
शाखा, नवी मुांबई 

-- नार्यब 
तिवसलदार 
(इमारत) 

 
 

[कलम 4 (1) (ब) (xvii) ] 
 

विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग येथील सामान्य शाखेतील प्रकाशीत मावहती 
 

 
वन रां क 

 

 
[ कलम 4 (1) (क) ] 

 
सितसामान्य लोकाांशी सांबांिीत महत्िाचे वनणतय ि िोरणे याांची यादी प्रकाशनाकवरता तयार करणे ि वितरीत 

करणे. 
 
 

वन रां क 
 

[ कलम 4 (1) (ड) ] 
 

सितसािारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय / अितन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार 
करणे, घेतलेल्या वनणतयाबाबत कायत करण्याची वममाांसा यापढेु देण्यात येईल असे जाहीर करणे 

 
 

 वन  रां  क  
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सामान्य शाखा 
 

.............................................................. 
 

मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 मिील 
कलम 4(1)(ब) नसुार 1 ते 17 बाबींची सन 2019 ची 

अद्ययाित केलेली मावहती  
 

............................................................... 
 
 

विभागीय आयकु्त कोकण विभाग 
कोकण भिन, निी मुांबई 400 614. 

 
 


