विभागीय माविती काय्यालय,
कोकण विभाग, निी मुंबई

विभागीय माविती काय्यालय, कोकण विभाग, निी मुंबई
कलम 4 (1) (b) ( i )
विभागीय माविती काय्यालय, क कोकण विभाग, निी मुंबई,
(माविती ि जनसंंपकक मिासंंचालनालय)
पता :क कोकण भिन, 3 रा मजला, र.नं.317,
संीबीडी बेलापुर रेलिे ससेशन संम कोर,
निी मुंबई-400614 (ठाणे वजलिा).
काय्यालय प्रमुख :उपसंंचालक (माविती)
शासकीय विभागाचा नांि :माविती ि जनसंंपकक मिासंंचालनालय.
कोणतया मंतालयातील खातयाचया अविनसत :- संामानय प्रशासंन विभाग.
काय्यकात:ठाणे,रायगड, रतनावगरी, पालघर वजलिे.
विवशष् कायर:विविध शासंकीय य कोजना, संरकारची धयेय-ध कोरणे यांना
प्रसंार माधयमाव्मारे प्रवसंधमी.
विभागाचा ध्याय/ िोरण :शासंनाचया ल कोककलयाणकारी य कोजना, ध कोरण यांना विविध
प्रसंारमाधयमांद्ारे व्यापक प्रवसंद्ी मेऊन शासंनाचे प्रवतमािधकन
करणे.
िोरण :- -िरीलप्रमाणे.
सि्य संबंवित कम्यचारी :18 (2 अवधकारी ि 16 कमकचारी)
काय्य : प्रवसंधमी विषयक कामकाज.
कामाचा विसततृत सिरुप:शासंकीय िृतांना विविध प्रसंार माधयमांमार्कत व्यापक प्रवसंधमी.
मालमताचा तपशील :- इमारती ि जागेचा तपशील-- शासंकीय इमारत.
उपलबि सािा:प्रसंार माधयमांना िृत, छायावचते, लेखांचे वितरण, शासंनमानय
यामीिरील िृतपतांना जाविराती वितरण, पतकारांना
अवधसिीकृती पवतका मेणे इतयामी. विभागाचे प्रशासंकीय
कामकाज.
संस्ाचया संरचनातमक तकतयामध्या
काय्यकाताचा प्रतयाक सतरािरचा तपशील:सं कोबतचया तकतयाप्रमाणे.
काय्यालयीन दूररध्िनी क्रमांक ि िाळा :022-27571388. संकाळी - 9-45 ते 5-45.
सापताविक सुटी ि विवशष् सािासाठी
ठरविलालया िाळा :संिक रवििार, मुसंरा ि चौथा शवनिार.
काय्यालयाचा नांि :-

संस्ाचा प्रारुप तकता
उपसंचालक (माविती)
विभागीय माविती काय्यालय, क कोकण विभाग, निी मुंबई
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र कोवनओ
ऑपरेसर

वशपाई

अंधार
क कोठडी
संिाययक

संंमेशिािक

कलम 4 ( 1 ) ( b ) ( ii )
नमुना ( अ )
क कोकण विभाग निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयातील अवधकारी ि कमकचारी यांचया अवधकारांचा तपशील

अ
अ.क.

पमनाम

अवधकार- आरथक

1.

उपसंंचालक (माविती)

आिरण ि संंवितरण

क कोणतया कायदा/ वनयम/ शासंन
वनणकय/ पवरपतकानुसंार
शासंन वनणकय क. GR No.RDP1081/XXXIV.Dt.4th Sept.1981

अवभप्राय
काय्यालय
प्रमुख

ब
अ.क.

पमनाम

अवधकार-प्रशासंकीय

1.

उपसंंचालक (माविती)

काय्यालय प्रमुख

क कोणतया कायदा/ वनयम/ शासंन
वनणकय/ पवरपतकानुसंार
शासंन वनणकय GR No.RDP1081/XXXIV.Dt. 4th Sept.1981

अवभप्राय
--

क
अ.क.

पमनाम

अवधकार-र्ौजमारी

1.

उपसंंचालक (माविती)

काय्यालय प्रमुख

क कोणतया कायदा/ वनयम/
शासंन वनणकय/
पवरपतकानुसंार
--

अवभप्राय

र्ौजमारी अवधकार
नािीत.

ड
अ.क.

पमनाम

अवधकार-अधकनयावयक

1.

उपसंंचालक (माविती)

काय्यालय प्रमुख

क कोणतया कायदा/ वनयम/
शासंन वनणकय/
पवरपतकानुसंार
--

अवभप्राय

अधकनयावयक
अवधकार
नािीत.

कलम 4 (1) ( b ) ( ii )
नमुना ( ब )
विभागीय माविती काय्यालयातील अविकारी ि कम्यचारी यांचया कत्यवयांचा तपशील
अ.
क.

पमनाम

1

उपसंंचालक
(माविती )

2.

संिाययक संंचालक
(माविती)

3.

माविती संिाययक

4.

लेखापाल

कतकव्ये

क कोणतया कायदा/
वनयम/शासंनवनणकय/
पवरपतकानुसंार

1.विभागातील लेखाविषयक खच्यािर वनयंतण तसंेच मुखयालयाकडून
प्रापत झाालेले लेखा अनुमान वजलिा काय्यालयांना र्ेर िासप करणे.
2.विभागातील प्रवसंधमी विषयक कामकाज पािणे.
3.आसथापना विषयक कामकाजािर वनयुकती अवधकारी मिणून कामकाज पािणे.
4.विभागाचा प्रतयेक मविनयाचा मावसंक कामकाजअििाल एकवतत करन
मुखयालयासं संामर करणे.
5.अवधससिकृती विषयक कामकाज पािणे.
6.विभागातील मा.मुखयमंती ि मंती मि कोमयांचया कायककमासं उपससथत
रािून प्रवसंधमी विषयक कामकाज पािणे.
7.पतकार मौरे आय कोवजत करणे.
8.मावितीचा अवधकारी
9. जाविरात वितरण ि अििाल.
1.मा.उपसंंचालक(माविती)यांचया विभागीय सतरीय काय्यात संिकायक करणे.
2.मा.उपसंंचालक(माविती)यांचया अनुपससथतीत काय्यालयीन पतव्यििार पािणे.
3.मुखयालय तसंेच वजलिा माविती अवधकारी यांचया संंपक्यात रािून
कामकाज िाताळणे.
4.काय्यालयातील कमकचा-यांकडून मैनंवमन कामकाज करन घेणे.
5.वजलियाकडून प्रापत संिक अििाल एकवतत करन अििाल तयार करणे.
6.मा. उपसंंचालक (माविती) यांचया आमेशानुसंार इतर कामकाज पािणे.
5.विभागातील ि कोड्डींग्ज,बबॅनरिर शासंनाचया विविध य कोजनांचया जाविराती
मेण्याची व्यिसथा करणे.
6.प्रवसंधम झाालेले लेख,बातमया आदमची कातणे काढून संंबंवधत खातयासं
पाठविणे.
7.आिरण ि संंवतिरण अवधकारी मिणून कामकाज करण
1.मुखयालयि वजलिासतरीय प्रापत झाालेलया िृतांचे संंपामन करन िृत
प्रसंृत करणे.
2.संभा,बैठका आवम कायककमासं उपससथत रािून िृत संंकलन करणे, िृत
प्रसंृत करणे.
3.व़तपतातून प्रवसंधम झाालेले ित,लेख,मुलाखती,यशकथा आदमची ननोंम
ठेिणे.
4.विकासं कामािर लेख वलविणे,मुलाखती घेणे, विशेष िृत तयार करणे,
मूरमशकन िृत तयार करणे,आवम कामकाज मा.उपसंंचालक(माविती)
यांचया िेळ कोिेळी आमेशानुसंार इतर कामकाज पािणे.
5.विभागातील ि कोड्डींग,बबॅनरिर शासंनाचया विविध य कोजनांचया जाविराती
मेण्याची व्यिसथा करणे.
6.प्रवसंधम झालेले लेख बातमया आदमची कातणे काढून संंबंवधत खातयासं
पाठविणे.

वनरंक

1.विभागातील वजलिा माविती काय्यालयांना लेखा अनुमानाचे
उपसंंचालक(मा) यांचया मागकमशकनाखाली र्ेरिासप करणे.
2.वजलिा काय्यालयांची आकससमक खच्याची मेयके तपासंून प्रवतसिाक्षरी
करन मेण.े
3.विभागातील वजलिा काय्यालयांची संंवक्षपत मेयकांची तपवशलिार मेयके
मिालेखापाल यांचयाकडून वनपसारा करन घेणे.
4.शासंनाचया विविध खातयांचया िगर्गीकृत जाविराती विभागातील

वनरंक

वनरंक

अवभप्राय

5.

लघुलेखक

6.

िवरषठ वलवपक

7.

वलवपक-वनसंकलेखक

8.

लेखा वलवपक

9.

मूरमशकन
छायावचतकार
चलत
छायावचतकार
छायावचतकार

10.
11

शासंनमानय यामीिरील ितपतांना वितवरत करणे.
5.मुखयालयाकडून प्रापत ि कोणा-या मशकनी जाविराती शासंनमानय यामीिरील
ितपतांना वितवरत करणे
मा.उपसंंचालक(मा.) यांचया मागकमशकनाखाली तयांनी वमलेले वडकसेशन घेणे
आवण संकवलवखत करणे.
1.आसथापना विषयक-क कोकण विभाग
2.मावितीचा अवधकार ि इतर अििाल पाठविणे
3.दबमूनामािली अदायित ठेिणे
4.क कोकण विभागातील वरकत पमे भरती प्रकीया
5.विभागातील िािन मुरसतीचया प्रसतािासं मंजूरी मेणे.
6.काय्यालयातील िािन मुरसती ि मेखभाल, इवतिासं ननोंमििी
1.आिक-जािक,जडसंंग्रि ननोंमििी ि खरेमी,
2.ल कोकराजय िगकणीमार विभागाची अपल कोड करणे
3. िृतविशेष,लेख,यशकथा ि मा.सं.यांचे पतव्यििार संकलेखन करणे,
ई-मेलिर बातमया पाठविणे, प्रापत झाालेले ई-मेल संंमेश दपस
काढणे.,भांडार शाखा,वकरक कोळ रजा ननोंम,
4.मुदांक ननोंमििया अदयाित ठेिणे.
1.काय्यालयातील संिक प्रकारची मेयके तयार करन क कोषागारातून पावरत
करन घेण.े संिक लेखा विषयक ननोंमिहा अदयाित ठेिणे, िगक-ड चे
भ.वन.वन.लेखे अदयाित ठेिणे,
2.मैनंवमन र कोखििी अदयाित ठेिणे.
1.कायककमाचे वचतीकरण करन मुरमशकनला पाठविणे.
2. ननोंमी अदयाित ठेिणे
1.मावितीपस,लघुपस ि कायककमाचे वचतीकरण करणे.

वनरंक
वनरंक

वनरंक

वनरंक

वनरंक
वनरंक

1.मंतीमि कोमयांचे कायककम,शासंकीय कायककम, मितिाचया बैठका आवम
कायककमांची छायावचते घेऊन िृतपतांना प्रवसंधमीसंाठी
पाठविणे.2.छायावचतांची ननोंमििी ठेिणे.

वनरंक

12

चलत छायावचत
पवरचर

सी.व्िी.कबॅमेरामनला वचतीकरणा मरमयान संिायय करणे.
मैवनक ि संापताविकांची मरर कोज ननोंम घेणे

वनरंक

13
14

िािनचालक
िािनचालक

िािनाची वनगा राखणे ि चालविणे, लगगबुक अदयाित ठेिणे
िािनाची वनगा राखणे ि चालविणे, लगगबुक अदयाित ठेिणे

वनरंक
वनरंक

15

अंधार क कोठडी
संिाययक

काय्यालयीन म दैंनवमन कामकाज पािणे, काय्यालय सिचछता ठेिणे, कातणांचे
कामकाज,र्ाइदलग करणे

वनरंक

16

र कोवनओ ऑपरेसर

काय्यालयीन म दैंनवमन कामकाज पािणे, काय्यालय सिचछता ठेिणे,कातणांचे
कामकाज र्ाइदलग करणे

वनरंक

17

संायकल संंमेश
िािक

काय्यालयीन म दैंनवमन कामकाज पािणे, काय्यालय सिचछता ठेिणे,कातणांचे
कामकाज, र्ाइदलग करणे

वनरंक

18

वशपाई

क कोषागारात मेयके संामर करणे, ईएर्सी आणणे, बककेचे व्यििार,
काय्यालयीन म दैंनवमन कामकाज पािणे,

वनरंक

कलम 4 (1) ( b ) ( iii)
वनणकय प्रवकयेतील पयकिेक्षण ि उतरमावयति वनसशचत करन कायकपधमतीचे प्रकाशन
(कामाचा प्रकार / नाि)
कामाचे सिरप
: शासंनाचया मैनंवमन कामकाजाची प्रवसंधमी.
संंबवधत तरतूम
: मागणी क.ए-6, 2220 -माविती आवण प्रवसंधमी या प्रधान लेखा वशष्याखाली मंजूर
असंलेले अनुमान.
अवधवनयमाचे नाि वनयम: रचना ि कायकपधमतीत नमुम केलयाप्रमाणे संिक कामे र कोजचया र कोज पार पाडािी
शासंन वनणकय पवरपतके : लागतात. प्रवसंधमी विषयक आवण प्रशासंकीय ि वितीयबाबीसंाठी संिक संधारण
काय्यालयीन आमेश
: वनणकयानुसंार कायकिािी केली जाते.
अ.क.

कामाचे सिरप

कालािधी वमिसं

कामासंाठी जबाबमार
अवधकारी
माविती संिायक
--

अवभप्राय

प्रवसंधमीविषयक कामाचा वनपसारा तातकाळ
र कोजचया र कोज करािा लागत को.
सीप :- कलम 4 (1)(b)(ii)
प्रतयेक कायक, संेिा, कतकव्य, अवधकाराची अंमलबजािणी करण्याकरीता अवधवनयम, वनयम, शासंन वनणकय,
पवरपतक, आमेश यांचा आधार घेऊनच कायक पधमती ठरते.
प्रतयेक कायक, संेिा, कतकव्य, अवधकाराची अंमजबजािणी कशी ि कोते, तयांची पधमती प्रकावशत करणे, यासंाठी
ल कोकप्रावधकारी, मावितीचे संंकलन, परसपर संंबध ि कायकपधमती ठरविण्यासंाठी िर अनुवनम्देवशत असीनुसंार पूतकता
करािी.
उमा. प्रकरणाचा वनपसारा करण्याची कायकपधमती ?
संुनािणीचया तारखा वनसशचतीची कायकपधमती ?
कालकमानुसंार प्रकरणाचा वनपसारा केला जात को का ?
कािी विशेष प्रकरणांना प्राधानय वमले जाते का ?
उमा. अनुमानाचया िासपाची कायकपधमती/ संिलत मेण्याची कायकपधमती/ लाभारथचया वनिडीची कायकपधमतीची विसतृत
माविती कािी विवशषठ क कोसा वमला जात को काय ? क कोणतया वनकषाव्मारे वनिड केली जाते? कालकमानुसंार
वनिड असंते का? या संिक बाबीसंंमभ्यात मावितीचे प्रकाशन करणे अवनिायक आिे.
उमा. पुनरािृती काय्याचा काय्यालयीन कायकपधमतीसंंबधी मावितीचे प्रकाशन करणे. प्रतयेक कायकपधमतीमधये विविध
सतराचया कमकचाऱयांचा संिभाग असंत को. प्रतयेक कमकचाऱयांची कायकपधमतीमधये जी विवशषठ भूवमका ि
जबाबमाऱया वनसशचत करण्यात आलया आिेत ती मशकविण्यात यािीत.
1.

संंघसनाचे लक्ष (िारषक)
अ.क. काम/कायक

1.

कलम 4 (1) ( b ) ( iv)
नमुना (अ)
नमुनयामधये कामाचे प्रकसीकरण
कामाचे
प्रमाण

आरथक लक्ष

अवभप्राय

आरथक उवउद्दिषसे नसंतात. आधी उललेख केलयाप्रमाणे मैवनवमन
सिरपात काम पार पाडािे लागते. तयासंाठी उपलब्ध
तरतूमीचा विवनय कोग केला जात को.
कलम 4 (1) ( b ) ( iv)
नमुना (ब)

प्रतयेक कामाची कालमय्यामा
अ.क.
काम/कायक
1.
2.
3.

बातमया
प्रमशकने
िगर्गीकृत जाविरातातींचे वितरण

वमिसं/तासं
पूणक करण्यासंाठी
मरर कोज
गरजेनुसंार
आिशयकतेनुसंार

जबाबमार
अवधकारी
माविती संिायक
माविती संिायक
लेखापाल

कलम 4 (1) ( b ) ( v)
नमुना (अ)
विभागीय माविती काय्यालयातील कामाशी संंबधीत वनयम/अवधवनयम
अ.क.
संूचना पवरपतकानुसंार वमलेले विषय
वनयम कमांक ि िषक
1.
नमुना ब प्रमाणे
--

तकार वनिारण
अवधकारी
उपसंंचालक (माविती)

अवभप्राय (असंलयासं)
--

कलम 4 (1) ( b ) ( v)
नमुना (ब)
विभागीय माविती काय्यालयाशी संंबधीत शासंन वनणकय
अ.क.
शासंन वनणकयानुसंार
शासंन वनणकय कमांक ि तारीख
वमलेले विषय
1.
जाविरात वितरण
शा.वन.शा.प्र.वि.क पीयुबी/1000/प्र.क.73/2000/34
वम. 1.5.2001
2.
अवधससिकृती पवतका
शा.वन.शा.प्र.वि.क.अवधसिी2007/353/प्र.क.49/34
वम.19.9.2007
3.
विभागीय
शा.वन.क.अवधससि-2015/प्र.क.219/34,वम.13.8.2015
अवधसिीकृती संवमती

अवभप्राय असंलयासं
जाविरात वनयमािली
अवधसिीकृती
वनयमािली
---

कलम 4 (1) ( b ) ( v)
नमुना (क)
विभागीय माविती काय्यालयातील कामाशी संंबंवधत पवरपतके.
अ.क.
संूचना ि पवरपतकांनुसंार वमलेले विषय
पवरपतक कमांक ि तारीख
1.
नमुना ब प्रमाणे

अवभप्राय असंलयासं

कलम 4 (1) ( b ) ( v)
नमुना (ड)
विभागीय माविती काय्यालयातील कामाशी संंबंवधत काय्यालयीन आमेश/ ध कोरणातमक पवरपतके
अ.क. विषय
कमांक ि तारीख
अवभप्राय असंलयासं
1.
नमुना ब प्रमाणे
कलम 4 (1) ( b ) ( v)
नमुना (ई)
क कोकण विभाग,निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयामधये उपलब्ध मसतऐिजांची यामी.
मसतऐिजांचा विषय :अ.क.

मसतऐिजाचा प्रकार

विषय

संंबवधत व्यकती/
पमनाम

1.

सथायी आमेशानुसंार आिशयक अनुमान ननोंम
पुसतके, नसती इतयामी.
र कोख ििी, मेयके, धनामेश, अनुमान, आकससमक
खचक , िेतन, सथायी अग्रीम,संविसतर मेयक,
भ.वन.वन. ननोंमििी, मावसंक खचक नसती,
व्िािचसंक इतयामी.
सथायी आमेशानुसंार आिशयक ननोंम पुसतके,
संेिा पुसतके, नसती, मससर इतयामी.
मशकनी जाविरात विषयक ननोंम पुसतके ि नसती.
प्रकाशने विषयक नसती
िािन विषयक ननोंमििी ि नसती.
लेखन संामग्री ननोंमििी ि नसती
जडसंंग्रि ननोंमििी ि नसती
आिक जािक ननोंमिहा
ननोंम पुसतके ि नसती
ननोंम पुसतके ि नसती
िृत विषयक नसती
प्रमशकने विषयक नसती
छायावचतण विषयक ननोंमििी ि नसती
चलत छायावचतण विषयक ननोंमििी ि नसती

लेखा

लेखापाल

लेखा

लेखाकाम करणारे
लेखा वलवपक

आसथापना

िवरषठ वलवपक

मशकनी जाविरात
प्रकाशने
िािन
लेखन संामग्री
जडसंंग्रि
आिक जािक
िगर्गीकृत जाविराती
अवधससिकृती
िृत
प्रमशकने
छायावचतण
मुव्िी वचवतकरण

लेखापाल
वलपीक संकलेखक
िवरषठ वलवपक
वलपीक संकलेखक
वलपीक संकलेखक
वलपीक संकलेखक
लेखापाल
माविती संिायक
माविती संिायक
माविती संिायक
छायावचतकार
चलत
छायावचतकार

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

व्यकतीचे वठकाण/
उपर कोकत काय्यालयात
उपलब्ध नसंलयासं

कलम 4 (1) ( अ ) ( vi)
क कोकण विभाग,निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयामधये उपलब्ध मसतऐिजांची िगकिारी.
अ.क.

विषय

1.

लेखा

2.

लेखा

3.

आसथापना

4.

मशकनी जाविरात

5.
6.

प्रकाशने
िािन

7.
8.
9.
10.
11.

लेखन संामग्री
जडसंंग्रि
आिक जािक
िगर्गीकृत
जाविराती
अवधससिकृती

12.
13.
14.

िृत
प्रमशकने
छायावचतण

15.

मुव्िी वचवतकरण

मसतऐिजाचा प्रकार
नसती/मससर/ननोंमपुसतक
/व्िािचर इतयामी.
सथायी आमेशानुसंार आिशयक
ननोंम पुसतके नसती, मससर
इतयामी.
र कोख ििी, मेयके, धनामेश,
अनुमान, आकससमक खचक,
िेतन, सथायी अग्रीम, संविसतर
मेयक,भ.वन.वन.ननोंमििी, मावसंक
खचक नसती, व्िािचसंक इतयामी.
सथायी आमेशानुसंार आिशयक
ननोंम पुसतके, संेिा पुसतके,
नसती, मससर इतयामी.
मशकनी जाविरात विषयक ननोंम
पुसतके ि नसती.
प्रकाशने विषयक नसती
िािन विषयक ननोंमििी ि
नसती.
लेखन संामग्री ननोंमििी ि नसती
जडसंंगि ननोंमििी ि नसती
आिक जािक न कोमिहा
ननोंम पुसतके ि नसती
ननोंम पुसतके ि नसती
िृत विषयक नसती
प्रमशकने विषयक नसती
छायावचतण विषयक ननोंमििी ि
नसती
चलत छायावचतण विषयक
ननोंमििी ि नसती

प्रमुख बाबातींचा तपवशल

संुरवक्षत ठेिण्याचा कालािधी

अनुमान मेयक
मंजुरीबाबतचया ननोंमी

1.र कोखििी - कायमसिरूपी
2.आकससमक खच्याची ननोंमििी,
संविसतर अथकसंंकसलपय अनुमान,
संेिावनिृती िेतन धारकाचे वििरण
पत, शासंन संेिाथक मुदांकाचे
विश कोब, जडसंंग्रि ननोंमििी
(अग कोमरचे रवजससर पूणक
भरलयानंतर तयातील ननोंमातींची
तपासंणी करन निीन रवजससरला
ननोंमी घेणे, िसतू वनल्देवखतबाबतचा
पतव्यििार, वबलासं कोबत न
पाठविलेली प्रमाणपते, अग्रीम
मंजूर आमेश, संेिावनिृती िेतन
मंजूरी आमेश ि तयासंंबधीची
कागमपते - 5 िष्दे
3.संेिापुसतके, इतर संेिावनिृती
विषयक कागमपते (संंबंवधत
कमकचाऱयाचया संेिावनिृतीनंतर
दकिा मृतयूनंतर - 5 िष्दे
4.जडसंंग्रि मंजुरी इतयामीबाबतचा पतव्यििार, अंवतम
िेतनप्रमाणपते, वकरक कोळ रजा
रवजससर, - 1 िषक
5.प्रिासंभता मेयके ि तयांचया
पाितया - 3 िष्दे
(लेखाविषयक ननोंमिहा ि
कागमपते लेखा पवरक्षण ि कोईपयपर्यंत.)

र कोख व्यििाराचया ि
अनय शासंकीय
प्रमानाचया ननोंमी

कमकचाऱयांचया संेिा
विषयकबाबातींचया ननोंमी
जाविरात वितरणाचया
ननोंमी
प्रकशनाचया ननोंमी
िािनाचया ननोंमी
लेखनसंामग्रीचया ननोंमी
जडसंंग्रिाचया ननोंमी
पतव्यििार ननोंमी
जाविरात वितरणाचया
ननोंमी
अवधससिकृती पवतका
वितरण ननोंमी
िृत विषयक ननोंमी
प्रमशकने विषयक ननोंमी
छायावचतणाचया ननोंमी
मुव्िी वचतीकरण ननोंमी

कलम 4 (1) ( b) (vii)
क कोकण विभाग,निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयाचया पवरणामकारक कामासंाठी जनसंामानयांशी
संललामसंलत करण्याची व्यिसथा
अ.क.
संलला
कायकप्रणालीचे विसतृत िणकन
क कोणतया
पुनरािृती काल
मसंलतीचा
अवधवनयमा/वनयमा/
विषय
पवरपतकाव्मारे
1.
-पतकार, पतकार संंघसनांचे प्रवतवनधी सं कोबत
--तसंेच जनसंामानयासंमिेत विचार विवनमय
केला जात को. शासंन आवण प्रवसंधमी माधयमे
यांचयातील संुसंंिामाचया मषृ सीने नेिमीच
संंबवधतांशी चच्या करन तयानुसंार कायकिािी
केली जाते. यासंाठी कुठलािी अवधवनयम,
पवरपतकाचा संंबध येत नािी.
सीप - कलम 4 (1) ( b) (vii) अंतगकत प्रतयेक ल कोक प्रावधकारी संंसथेने अवधवनयम/वनयम/पवरपतक इतयामी अंवतम
करण्यापूिर्गी/राबितांना जनतेची मते/आक्षेप जाणून घेण्यासंाठी अससततिात असंलेलया कायकपधमतीची माविती मेणे
आिशयक आिे.
अनेक िेळा संवमतीची सथापना करन वशवबराद्ारे, ग्रामसंभेद्ारे, जनसंुनिाई अथिा कमकचाऱयांचया
मरबारातून जनमतांची चाचपणी घेण्यात येत.े

कलम 4 (1) ( b) (viii)
नमुना(अ)
क कोकण विभाग, निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयाचया संवमतीची यामी प्रकावशत करणे.
अ.क.

संवमतीचे नाि

1.

क कोकण
विभागीय
अवधसिीकृती
संवमती

संवमतीचे संमसय

संवमतीचे
उवउद्दिषठ

बैठक
वकतीिेळा
घेण्यात येते

संभा जनसंामानयासंाठी
खुली आिे
दकिा नािी
नािी

1. शी. वमदलम अषसीिकर,
अवधसिीकृती
4
(अधयक्ष)
पवतका
िात्यािर, मै.ल कोकमत, र कोिा
कामकाज
2. शी. संंत कोष वमगंबर
माळकर,
िृत संंपामक, आपलं
मिानगर, मुंबई
3. शी. वमनेश केळुसंकर,
आयबीएन ल कोकमत,
रतनावगरी
4. शी. मन कोज अश कोक
जानािाला, मै.मिाराषट्र साईमसं
निी मुंबई
5. शी. संुकांत चकमेि,
बेळगांि तरण भारत,
रतनावगरी
13 ऑगसस 2015 र कोजी निीन विभागीय अवधसिीकृती संवमती अससततिात आलेली आिे.

संभेचा
कायकिृतांत
(उपलब्ध)
आिे

कलम 4 (1) ( b) (viii)
नमुना(ब)
क कोकण विभाग, निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयाचया अवधसंभांची यामी प्रकावशत करणे.
अक
अवधसंभेचे
संभेचे संमसय
संभेचे उवउद्दियठ
वकती िेळा
संभा
संभेचा
नांि
घेण्यात येते
जनसंामानयासंाठी
कायकिृतांत
खुली आिे दकिा
नािी
1.
संंबवधत नािी संंबवधत नािी
संंबवधत नािी
संंबवधत नािी
संंबवधत नािी
संंबवधत नािी
कलम 4 (1) ( b) (viii)
नमुना(क)
क कोकण विभाग, निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयाचया पवरषमाची यामी प्रकावशत करणे
अक
पवरषमांचे
पवरषमांचे
पवरषमांचे
वकती िेळा
पवरषम
पवरषमेचा
नांि
संमसय
उवउद्दि
घेण्यात येते जनसंामानयासंाठी
कायकिृतात
खुली आिे दकिा
उपलब्ध
नािी
1
संंबवधत नािी संंबवधत नािी संंबवधत नािी संंबवधत नािी
संंबवधत नािी
संंबवधत नािी

कलम 4 (1) ( b) (viii)
नमुना(ड)
क कोकण विभाग, निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयाचया क कोणतयािी संंसथेची यामी प्रकावशत करणे
क
संंसथेचे नांि
संंसथेचे संमसय संंसथेचे उवउद्दिषस
वकती िेळा
संभा
संभेचा कायकिृतात
घेण्यात येते
जनसंामानयासंाठी
उपलब्ध
खुली आिे दकिा
नािी
1
संंबवधत नािी संंबवधत नािी संंबवधत नािी संंबवधत नािी
संंबवधत नािी
संंबवधत नािी

कलम 4 (1) (ब ) ( i x)
क कोकण विभाग, निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयातील अवधकारी ि कमकचारी यांची नांिे, पते ि तयांचे
मावसंक िेतन
अ.क.

पमनाम

अवधकारी/कमकचारी

िगक

रजू वमनांक

1

उपसंंचालक(माविती)

डग.गणेश ि.मुळे

अ

2

संिाययक
संंचालक(माविती)
माविती संिाययक
लेखापाल
िवरषठ वलवपक
लघूलेखक
वलवपक-संकलेखक
लेखावलवपक
सी.व्िी.कबॅमेरामन
मु.व्िी.कबॅमेरामन
छायावचतकार
कबॅमेरा असेंडंस
िािनचालक
िािनचालक
अंधारक कोठडी संिाययक
र कोवनओ ऑपरेसर
संायकल संंमेशिािक
वशपाई

शी.िेमंत खैरे (अ.का.)
शीमती शैलजा पासील
शी.गं.बा.बांगारा
शी. रा.भा.म कोविते
शीम.ि.वि.कांबळे
शी. प्रशांत रा.गािंड
शी.प्र.रा.गािंड(अ.का.)
शी.प्र.ि.शुकला(अ.का.)
शी.प्र.ि.शुकला
शी. संतीश कुलकणर्गी
शी.िै.अ.मेिेर
शी.चं.शां.सं कोनािणे
वरकत पम
शी.संं.न.क कोळी
शी.प्र.तु.अभंग
शी.संं.य.ग कोिळकर
शीम.प्र.चं.पासील

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

29/7/2015

मूरधिनी
कमांक/र्बॅकसं/ईमेल
022-27571388
022-27578407
ddikon12@gmail.com

एकूण
िेतन
899 च 0
0

ब

1/6/2015

िवरलप्रमाणे

00

क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
ड
ड
ड
ड

11/12/2012
1/10/2007
5/6/2015
1/9/1994
1 /9/2013
1/6/2016
1/6/2016
24/6/2008
16/3/2011
04/6/2014
1/6/2012
-2/6/1995
1/6/2013
1/6/2015
1/1/1991

िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे
िवरलप्रमाणे

40839
48860
45794
66713
21165
00
00
80986
34667
17632
36282
00
23032
28239
16312
29509

(कलम 4 (1) ( ब ) ( X )
क कोकण विभाग, निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयाचया अवधकारी ि कमकचाऱयांची िेतनाची
विसतृत माविती प्रकावशत करणे.
अ.क

िगक

िेतन रपरेषा

इतर अनुजेय माविती
वनयवमत िेतन

1

उपसंंचालक (माविती)

9300-34800

2

9300-34800

3

संिाययक संंचालक
(माविती)
माविती संिाययक

4

लघुलेखक

9300-34800

5

लेखापाल

9300-34800

6

िवरषठ वलवपक

5200-20200

7

वलवपक-संकलेखक

5200-20200

8
9
10

लेखावलवपक
सी.व्िी.कबॅमेरामन
मु.व्िी.कबॅमेरामन

5200-20200
9300-34800
9300-34800

11

छायावचतकार

5200-20200

12

कबॅमेरा असेंडंस

5200-20200

13

िािनचालक

5200-20200

14

िािनचालक

5200-20200

15

अंधारक कोठडी संिाययक

4400-7440

16

र कोवनओ ऑपरेसर

5200-20200

17

संायकल संंमेशिािक

5200-20200

18

वशपाई

4400-7440

9300-34800

प्रसंंगानुसंार

विशेष

(मिागाई भता,
घरभाडे भता, शिरभता)

(जसंे प्रिासंभता)

(जसंे प्रकलप भता,
प्रवशक्षण भता)

35020,
(41674, 10506,300)
वरकत पम

2400

वनरंक

00

वनरंक

16120
(19183, 4836, 300)
26190
(31166, 7857,300)
18240
(22063, 7857,300)
18110
(21551, 5433,300)
8660
(10305, 0, 200)
वरकत पम
वरकत पम
31440
( 37414, 9432, 300
15510
(18457,0, 300)
6840
(8140, 2052, 200)
14270
(16981,4281,300)
10540
(12543, 3162,300)
10220
(12162,0, 200)
11080
(13185, 3324,200
6290
(7485,1887, 200)
11590
(13792, 3477,200)

400

वनरंक

1200

वनरंक

400

वनरंक

400

वनरंक

2000

वनरंक

00
00
2400

वनरंक
वनरंक
वनरंक

400

वनरंक

400

वनरंक

400,50

वनरंक

400, 50

वनरंक

400,50

वनरंक

400,50

वनरंक

400,50

वनरंक

400,50

वनरंक

कलम 4 (1) (ब ) (xi)
कोकण विभाग,निी मुंबई या्ील विभागीय माविती काय्यालयाचा मंजुर अंदूाजपतक ि खच्याचा तपशील
(आरथक िषक 2016-2017 संाठी)
वनय कोजीत िापर
अवधक अनुमान
(क्षेत ि कामाचा
अपेवक्षत
अ.क.
अंमाजपतकीय शीष्याचे िणकन
अनुमान
अवभप्राय
तपशील)
असंलयासं
(अंमाजे)
रपयात
अ)
संामानय प्रशासंन विभाग
मागणी कमांक ए-60
2220 माविती आवण प्रवसंधमी
01-वचतपस-001 संंचालन ि
प्रशासंन(00)(01) प्रवसंधमी
संंचालक संांकेतांक 22200043
य कोजनेतर
1
िेतन
8241000
---2
अवतकालीक
16000
---3
मुरधिनी, िीज, पाणी
122000
---4
प्रिासं
28000
---5
काय्यालयीन खचक
221000
---6
भाडे ि कर
4000
---7
संंगणक खचक
33000
---8
जाविरात ि प्रवसंधमी
49000
----

कलम 4 (1) (ब ) (xii)
नमुना (अ)
कोकण विभाग,निी मुंबई या्ील विभागीय माविती काय्यालयातील अनुदूान िा्पाचया काय्यक्रमाची काय्यपध्दूती

............... या िर्यासाठी प्रकावशत करणा
कायककमाचे नाि.
लाभाथर्गीचया पाततासंंबंधीचया असी ि शतर्गी.
लाभ वमळण्यासंाठीचया असी.
लाभ वमळण्यासंाठीची कायकपधमती.
पातता ठरविण्यासंाठी आिशयक असंलेले कागमपत.
कायककमामधये वमळणाऱया लाभाची विसतृत माविती.
अनुमान िासपाची कायकपधमती.
संक्षम अवधकाऱयाचे पमनाम.

संंबंवधत नािी

विनंती अज्यासं कोबत लागणारे शुलक
इतर शुलक.
विनंती अज्याचा नमुना.
सं कोबत ज कोडणे आिशयक असंलेलया कागमपतांची यामी (मसतऐिज/माखले)
ज कोड कागमताचा नमुना.
कायकपधमती संंमभ्यात तकार वनिारणासंाठी संंबंवधत अवधकाऱयाचे पमनाम.
तपशीलिार ि प्रतयेक सतरािर उपलब्ध वनधी (उमा. वजलिा पातळी , तालुका पातळी, गाि पातळी)
लाभाथ्डींची यामी खालील नमुनयात.

कलम 4 (1) (ब ) (xii)
नमुना (ब)
कोकण विभाग,निी मुंबई विभागीय माविती काय्यालयातील अनुदूान काय्यक्रमांतग्यत लाभा्थींची विसततृत माविती

य कोजना / कायककमाचे नांि:अ.
लाभाथर्गीचे नांि ि पता
क.
--

अनुमान/लाभ
याची रककम/ सिरप
लागर नािी

वनिड पाततेचे
वनकष
--

अवभप्राय
--

कलम 4 (1) (ब ) (xiii)
कोकण विभाग,निी मुंबई या्ील विभागीय माविती काय्यालयातील वमळणाऱ्या
सिलतीचा परिाना याची चालर िर्याची तपवशलिार माविती.

परिाना/परिानगी/संिलतीचे प्रकार:अ.
परिाना धारकाचे
परिानयाचा
क.
नाि
प्रकार

परिाना
कमांक

वमनांका
पासंून

वमनांका
पयपर्यंत

संाधारण
असी

परिानयाची
विसतृत
माविती

संबंवित नािी

कलम 4 (1) (ब ) (xiv)
कोकण विभाग,निी मुंबई या्ील विभागीय माविती काय्यालयातील मावितीचा इलाकट्रॉवनक सिरुपात साठविलाली माविती.

अ.
क.

मसतऐिजाचा
प्रकार

1

मैनंवमन
िृतविशेष/लेख/
छायावचते

(संन 2012-13 कवरता)
विषय
क कोणतया
इलेकट्रगवनक
नमुनयात.
शासंकीय उपकमाचया
िेबसंाईसिर
प्रवसंधमीविषयक बाबी
उपलब्ध

माविती
वमळविण्यासंाठीची
पधमती
इंसरनेसव्मारे

जबाबमार
व्यकती
संिायक
संंचालक

कलम 4 (1) (ब ) (xv)
नमुना (ब)
कोकण विभाग,निी मुंबई या्ील विभागीय माविती काय्यालयात उपलबि सुवििांचा तकता प्रकावशत करणा
उपलबि सुवििा: भेसण्याचया िेळेसंंमभ्यात माविती.
 िेबसंाईस विषयी माविती.
 कगलसंेंसर विषयी माविती.
 अवभलेख तपासंणीसंाठी उपलब्ध संुविधांची माविती
 कामाचया तपासंणीसंाठी उपलब्ध संुविधांची माविती.
 नमुने वमळण्याबाबत उपलब्ध माविती.
 संुचना र्लकाची माविती.
 ग्रंथालय विषयी माविती.
अ
संुविधेचा प्रकार
िेळ
कायकपधमती
वठकाण
जबाबमार
तकार
क
व्यकती/
वनिारण
कमकचारी
1
भेसण्याचया
काय्यालयीन
विभागीय माविती
क कोकण
संंबंवधत
उपसंंचालक
िेळेसंंमभ्यात
िेळेत.
काय्यालयातील संंबंवधत
भिन,
कमकचारी
(माविती)
माविती
व्यकती अशा प्रकारची
निी मुंबई
माविती पुरवित असंतात.
2
िेबसंाईसविषयी
काय्यालयीन
विभागीय माविती
क कोकण
संंबंवधत
उपसंंचालक
माविती
िेळेत.
काय्यालयातील संंबंवधत
भिन,
कमकचारी
(माविती)
व्यकती अशा प्रकारची
निी मुंबई
माविती पुरवित असंतात.
3
अवभलेख
काय्यालयीन
विभागीय माविती
क कोकण
संंबंवधत
उपसंंचालक
तपासंणीसंाठी
िेळेत
काय्यालयातील संंबंवधत
भिन,
कमकचारी
(माविती)
(पुि्यानुमती
उपलब्ध संुविधांची
व्यकती अशा प्रकारची
निी मुंबई
सिागतािक
)
माविती
माविती पुरवित असंतात.
4
कामाचया
काय्यालयीन
विभागीय माविती
क कोकण
संंबंवधत
उपसंंचालक
तपासंणीसंाठी
िेळेत
काय्यालयातील संंबंवधत
भिन,
कमकचारी
(माविती)
उपलब्ध संुविधांची
व्यकती अशा प्रकारची
निी मुंबई
माविती
माविती पुरवित असंतात.
5
नमुने
काय्यालयीन
विभागीय माविती
क कोकण
संंबंवधत
उपसंंचालक
वमळण्याबाबत
िेळेत
काय्यालयातील संंबंवधत
भिन,
कमकचारी
(माविती)
उपलब्ध माविती
व्यकती अशा प्रकारची
निी मुंबई
माविती पुरवित असंतात.

कलम 4 (1) (ब ) ( x vi )
क कोकण विभाग, निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयातील शासंकीय माविती अवधकारी/ संिायक शासंकीय माविती
अवधकारी/ अवपलीय अवधकारी ( तेथील प्रावधकारीचया कायकक्षेतातील ) यांची विसतृत माविती प्रकाशीत करणे.

अ. जन माविती अविकारी
अ.क.

शासंकीय माविती
अवधकाऱयाचे नांि

पमनाम

कायकक्षेत

पता/र् कोन

ई- मेल

अवपलीय
अवधकारी

1

शी.िेमंत खैरे

प्र.संिाययक
संंचालक
(माविती)

निी मुंबई

विभागीय माविती काय्यालय,
काकण विभाग, क कोकण भिन,
3 रा मजला, संीबीडी बेलापुर,
निी मुंबई-400614
022-27571388
र्बॅकसं- 022-27578407

ddikon12@
gmail.com

उपसंंचालक
(माविती)

ब. सिायक जन माविती अविकारी
अ.क

1.

संिायक शासंकीय
माविती अवधकारीचे
नांि
शीमती शैलजा पासील

पमनाम

कायकक्षेत

पता/र् कोन

ई- मेल

माविती
संिाययक

निी मुंबई

विभागीय माविती काय्यालय,
क कोकण विभाग,
क कोकण भिन, 3 रा मजला,
संीबीडी बेलापुर,
निी मुंबई-400614
022-27571388
र्बॅकसं- 022-27578407

ddikon12@gmail.com

क. अवपलीय अविकारी
अ.क

अवपलीय
अवधकारीचे नांि

पमनाम

कायकक्षेत

पता/र् कोन

ई- मेल

यांचया अवधनसत शासंकीय
माविती अवधकारी

1.

डग.गणेश ि. मुळे

उपसंंचालक
(माविती)

क कोकण
विभाग

विभागीय माविती
काय्यालय, काकण
विभाग, क कोकण भिन,
3 रा मजला, संीबीडी
बेलापुर, निी मुंबई400614
022-27571388
र्बॅकसं-022-27578407

ddikon12
@gmail.com

1) शी.अवनरधम अषसपुते
वज.मा.अ., ठाणे
2) शीमती वमवनषा दपगळे,
वज.मा.अ., पालघर
3) डग.पी.डी.पास कोमकर
वज.मा.अ.,रायगड
4) शी.वमदलम बांवमिडेकर
वज.मा.अ., रतनावगरी

कलम 4 (1) (ब ) (x vii )
क कोकण विभाग, निी मुंबई येथील विभागीय माविती काय्यालयातील प्रकावशत माविती.
शासंन वनणकयाची माविती बातमया /लेखांव्मारे वनयमीतपणे प्रसंार माधयमामार्कत वनयमीतपणे वमली जाते.

कलम 4 (1) (क)
संिकसंामानय ल कोकांशी संंबंवधत मितिाचे वनणकय ि ध कोरणे यांची प्रकाशने तयार करणे ि वितरीत करणे.

कलम 4 (1) (ड)
संिकसंाधारणपणे आपलया काय्यालयात ि कोणाऱया प्रशासंकीय /अधकनयावयक कामकाजाचया प्रकाराची यामी तयार
करणे. घेतलेलया वनणकयाबाबत कायक करणाची मीमांसंा या पुढे मेण्यात येईल असंे जािीर करणे
सीप:- ल कोकप्रावधकारी/शासंकीय माविती अवधकारी िे संूचना र्लक/ितकमानपत
प्रसंारमाधयमे, संूचना प्रसंारण, इंसरनेस इ. चा उपय कोग मावितीचया प्रसंारासंाठी करतात.
-----00-------

संािकजवनक

संूचना,

