माहितीचा अहिकार अहिहियम २००५
कलम 4 (1) (ख) मिील १७ बाबींवरील माहिती
कलम 4 (1) (ख) (एक)
हवत्त हवभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ मिील कायय व कतयव्ये यांचा तपशील
कायालयाचे िाव

हवत्त हवभाग

पत्ता

दालि क्रमांक 505 (मुख्य),
5 वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 400 032

कायालय प्रमुख

अपर मुख्य सहचव ( हवत्त )

शासकीय हवभागाचे िाव

हवत्त हवभाग. मिाराष्ट्र शासि

हवहशष्ट्ट काये

मिाराष्ट्र शासि काययहियमावली व त्याअन्वये हदलेले

हवभागाचे ध्येय / िोरण

अिुदेश मिील भाग 5 अन्वये हवत्त हवभागास िेमूि

सवय संबहं ित कमयचारी

दे ण्यात आलेली काये, ध्येय/िोरण, तसेच सर्व सबंिब तत

कामाचे हवस्तृत स्वरुप

कर्वचारी आिि कार्ाचे िर्स्तृत स्र्रुप यांांतची

वेळ व कायालयीि दू रध्विी क्रमांक

सकाळी 9.45 वा. ते संध्याकाळी 5.30 वा.पयंत

र्ाििती सोंत दर्विर्ली आिे .
अ.क्र.
1

प्रिाि

दालि

दू रध्विी

सहचव/सहचव

क्रमांक

क्रमांक

अपर मुख्य
सहचव (हवत्त)

5 वा

22029721/

मजला

22793489

(मुख्य )
505
2

अपर मुख्य
सहचव (व्यय)

5 वा

22023085/

मजला

22793437

(मुख्य )
503
4

प्रिाि सहचव

4 था

( लेखा व

मजला

कोषागारे )

(मुख्य )

22793490 /
22029335

402
3

प्रिाि सहचव

5 वा

22837265/

(हवत्तीय

मजला

22793078

सुिारणा)

(मुख्य )
504

साप्ताहिक सुट्टी आहण हवहशष्ट्ट सेवस
े ाठी

सवय रहववार, प्रत्येक महिन्यातील दु सरा व चौथा शहिवार

ठरहवलेल्या वेळा

तसेच शासिािे जािीर केलेल्या सावयजहिक सुट्टया या
हदवशी कायालय बंद रािील, उवयहरत हदवशी कायालय
सुरु रािील.

1

कलम 4 (1) (ख) (एक)
हवत्त हवभागात िाताळण्यात येणाऱ्या हवषयांची कायासिहििाय हवषयसूची

कार्यासन
क्रमाांक
प्रशासि-1

सोपविण्र्यात आलेले विषर्य
1.

हवत्त हवभाग ( खुद्द ) मिील अहिकारी/कमयचारी यांच्या हियुक्या, पदस्थापिा, बदल्या, रजा, पदोन्नती,
िजेरीपट, स्वग्राम घोहषत करणे, इत्यादी आस्थापिा हवषय व सेवा हवषयक सवय बाबी.

2.

अल्पबचत व लॉटरी शाखा येथे हवत्त हवभागाच्या आस्थापिेवरील काययरत असलेल्या
अहिकारी/कमयचारी यांच्या हियुक्त्या व सेवा हवषयक सवय बाबी.

3.

हवत्त हवभाग (खुद्द) आस्थापिेवरील अहिकारी/कमयचारी यांची जाती प्रमाणपत्र पडताळणी, पुवच
य हरत्र
पडताळणी, हक्रहमहलअर प्रमाणपत्र पडताळणी तसेच अहिकारी/कमयचारी यांचे हिवासी पत्ते स्वतंत्र
िोंदविीत अद्ययावत ठे वणे व मागणीिुसार प्रमाहणत करुि दे णे इ.बाबी.

4.

हवभागातील वगय-क व वगय-ड मिील कमयचा-यांिा कालबध्द पदोन्नती दे ण्याबाबत.

5.

िवीि पदे हिमाण करणे व पुढे चालू ठे वणे तसेच पदांचा आढावा.

6.

वेति हिहिती, दक्षतारोि पार करणे, पूवीची सेवा जोडणे, सेवा खंड क्षमाहपत करणे.

7.

हवत्त हवभागातील अहिकारी व कमयचाऱ्यांची हिवृत्तीवेति प्रकरणे, भहवष्ट्यहिवाि हििी अंहतमत: प्रदाि
करण्याबाबत तसेच सेवाहवषयक लाभांच्या अिुषंगािे िामहिदे शिे स्स्वकारणे,

8.

गट अ,ब,क मिील अहिकारी/कमयचारी यांचे संगणक प्रहशक्षण, सूट तसेच लाभ िंतर प्रदाि
करण्याबाबत.

9.

अहिकारी व कमयचाऱ्यांचे प्रहशक्षण.

10.

गट हवमा योजिा.

11.

12

हवभागीय परीक्षा, एतदथय मंडळाच्या मराठी, हिदी परीक्षा व इतर परीक्षा.
अवर सहचव, कक्ष अहिकारी, सिाय्यक, हलहपक इत्यादींच्या सामाईक ज्येष्ट्ठता सूचीसाठी माहिती
पूरहवणे प्रहतवेदिे इत्यादी.

13

हवत्त हवभाग (खुद्द) चे अथयसंकल्प व काययक्रम अंदाजपत्रकासाठी आस्थापिा हवषयक (पदांची)
लागणारी माहिती पुरहवणे.

14

सेवा िमी अहिहियमाची अंमलबजावणी

15

लोकआयुक्त, उपलोकआयुक्त यांचे कडू ि आलेल्या संदभावरील काययकारी अिवाल.

16

आस्थापिा हवषयक हियतकाहलक हववरणे.

17

वाििचालक व वगय-4 महिल कमयचा-यांची ज्येष्ट्ठता सूची तयार करणे, मागासवगीयांचे भरती व
पदोन्नतीसाठी हबदु िामावली तयार करणे.

18

मिाराष्ट्र िागरी सेवा (वतयणक
ू , हशस्त, अपील) हियमांतगंत येणाऱ्या हवभागीय चौकशीसि सवय
बाबी.

19

मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा, केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा व मुख्यमंत्री कायालयाच्या
मागणीिुसार कमयचारी/अहिकारी उपलब्ि करूि दे णे.

20

हवत्त हवभागाच्या आस्थापिेवरील अहिकारी/कमयचारी यांिा ओळखपत्रे दे णे.

21

अहिकारी/कमयचारी यांची वैद्यकीय तपासणीबाबतची काययवािी िहवि हियुक्तीसि.

22

िागरीकांकडू ि हवत्त हवभाग (खुद्द) मिील अहिकारी/कमयचारी यांच्याबाबत प्राप्त िोणाऱ्या तक्रारींवर
काययवािी करणे

2

23

सेवा हवषयक बाबींचे समन्वय
(हरक्त पदांची माहिती/ ऑिलाईि हबदू िामावली प्रणाली/ACB प्रकरणांचा अिवाल/ हडजीटल
सेवापुस्तके

रोखशाखेकडू ि

तयार

करुि

घेणे/हवभागातूि

बदली/सेवाहिवृत्त

िोणाऱ्या

अहिकारी/कमयचारी यांच्याकडू ि वेळीच काययभार तसेच ताब्यातील दस्तऐवज िस्तांतरण
प्रमाणपत्र यादीसि उपलब्ि करुि घेणे इ.)

प्रशासन-2

1.

राजपहत्रत अहिकारी, अराजपहत्रत व चतुथयश्रेणी कमयचाऱ्यांचे गोपिीय अिवाल भरुि घेणे व
त्याचे संस्करण करणे.

2.

आगाऊ वेति वाढी मंजूर करणे,तसेच अहिकारी/कमयचारी यांच्या वयाच्या 50/55 व्या वषीचे
पुिर्ववलोकि हवषयक बाबी.

3.

स्थायीत्व प्रमाणपत्र दे णे, पासपोटय साठी िा िरकत प्रमाणपत्र दे णे, मागणीिुसार सेवा
प्रमाणपत्र दे णे.

4.

रचिा व काययपध्दती हवषयक अिुषांहगक बाबी,

5.

शासि व्यविारात मराठीचा वापर

6.

हवभागांतगंत संदभय/िस्त्यांचे िस्तांरणाबाबत (Transfer) हिणयय दे णे. (िोंदणी शाखेस एखाद्या
प्रकरणात अडचण उदभवल्यास )

7.

शासि काययहियमावलीत सुिारणा संबहित कायासिाच्या अंहतम हिणययािंतर.

8.

हवहवि संघटिाकडू ि प्राप्त िोणा-या हिवेदिावर काययवािी करणे.

9.

हवत्त हवभागातील अहिकारी/कमयचारी यांिा रजा वेति अहग्रम, प्रवास भत्ता अहग्रम, स्वग्राम
प्रवास सवलत अहग्रम, उत्सव अहग्रम इत्यादी मंजूर करणे.

10.

भहवष्ट्य हिवाि हििी (अंहतम भहवष्ट्य हिवाि हििी वगळू ि) संबंहिच्या बाबी, भहवष्ट्य हिवाि हििी
अहग्रम/िा परतावा रक्कम मंजूर करणे.

11.

सावयहत्रक हिवडणूका, जिगणिा हवषयक कामकाज

12.

थकीत प्रकरणांचा माहसक एकहत्रत अिवाल हवषयक बाबी.

13.

हवत्त हवभागातील अहिकारी व कमयचारी यांिा वैद्यकीय खचाची प्रहतपूती मंजूर करण्याबाबत.

14.

हवत्त हवभागातील अहिकारी/कमयचारी यांिा घरबांिणी अहग्रम, मोटार सायकल अहग्रम, इतर
वािि खरे दी अहग्रम, वैयस्क्तक संगणक अहग्रम मंजूर करणे.

15.

वरील अहग्रमासंदभातील हवत्त हवभाग (खुद्द) चे अथयसंकस्ल्पय अंदाज/ सुिाहरत अंदाज तयार
करण्यासाठी माहिती पुरहवणे.

16.

माहितीचा अहिकार हियमामध्ये वेळोवेळी िोणा-या सुिारणा हवत्त हवभागातील सवय
कायासिांिा तसेच हवत्त हवभागाच्या अहिपत्याखालील सवय संबहित कायालयांिा कळहवणे,
त्याचप्रमाणे माहितीच्या अहिकारांतगयतचा माहसक अिवाल सामान्य प्रशासि हवभाग, राज्य
माहिती आयोग यांिा सादर करणे

17.

िागरीकांची सिद तयार करणे,त्यामध्ये सुिारणा करणे

18.

हवत्त हवभागाच्या आस्थापिेवरील अहिकारी/कमयचारी यांच्याकडू ि मत्ता व दाहयत्वे हववरणपत्र
भरुि घेणे.

19.

सहचव समन्वय सहमतीच्या बैठकीच्या अिुषंगािे काययवािी

20.

सहचवांिी मा.मुख्य सहचव/मा.मंत्री मिोदया यांिा सादर करावयाचे कामकाज हवषयक
अिवाल Key Result Area अिवाल

3

प्रशासन-3
(नोंदणी शाखा)

प्रशासन-4

1

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातून वित्त विभागात येणाऱ्या ि वित्त विभागातून मंत्रालयीन
प्रशासकीय विभागां ना पाठविण्यात येणाऱ्या अनौपचाविक नस्तयांची नेांद संगणकामार्फत घे िन
ू
नोंदी ठे िणे , तसेच विभागात येणािे संदभफ /प्रकिणे यंााची आिक/जािक नोंद किणे , नोंदी ठे िणे.

2

टपाल वतकीटांचा विशेाब-नोंद ििी ठे िणे

3

मुख्यमंत्री कायालयाकडू न आले ल्या संदभांची नोंदििी ि इति नोंदििया ठे िणे.

4

विभागातील चतुर्फश्रेणी कमफचाऱ्यां चे िजेिीपट ि नैवमवतक िजेचे विशेब ठे िणे.चतुर्फश्रेणी कमफचायांच्या कामाचे िाटप ि तयांच्या कामािि वनयंत्रण ठे िणे

5

गोपनीय टपाल ि नस्तया स्स्िकािणे, वनगफवमत किणे ि तयाचे िाटप किणे.

6

कायासनांनी वनगफवमत केलेल्या पत्रांची नोंद घे िन
ू विभागातील संबंवित कायासने , मंत्रालयीन
विभाग यांना पाठविणे , तसेच मंत्रालयाच्या आसपासच्या कायालयांना पत्राची पोच किणे.

7

विभागांची वितिण सूची अद्ययाित ठे िणे.

8

शासन वनणफय, पविपत्रके वनगफवमत करुन विभागप्रमुख ि कायालय प्रमुखांना पाठविणे.

9

झेिॉक्स मशीन चालक ि फ्रँ कींग मशीन चालकांिि दे खिे ख ठे िणे.

10

नोंदणीशाखेत प्राप्त झालेले संदभफ कोणतया कायासनाने िाताळािा याबाबत अंवतम वनणफय दे णे.

11

अन्य विभागाशी संबि असतानािी वित्त विभागाला उदे शन
ू वलविले ले संदभफ ककिा
अनािश्यकपणे/वनिे तक
ु पणे वित्त विभागाला पृषठांवकत केलेले संदभफ

12

मावितीचा अविकाि अविवनयम 2005 मिील वित्त विभाग (खुद्द) ON LINE अजफ िाताळणे.

1.

हवत्त हवभाग (खुद्द) चे अथयसंकस्ल्पय व सुिाहरत अंदाज

2.

हवत्त हवभागाच्या हियंत्रणाखालील कायालयांचे अथयसंकस्ल्पय अंदाज

3.

हवत्त हवभाग (खुद्द) व हियंत्रणाखालील कायालयांचे काययक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे
(पूरक मागण्या, अहतहरक्त मागण्या, पुिर्ववहियोजि इ.)

4.

अिुदािाचे वाटप व त्याबाबतची हवहियेाजि प्रमाणपत्रे हमळहवणे , हशलकी जमा रक्कम
परत करणे व पुिर्ववहियोजिे इत्यादी.

5.

हवत्त हवभागाच्या अथंसंकस्ल्पय हशषासंबंिी लोकलेखा सहमती, हवहियोजि लेखे/हवत्तीय
लेखे इत्यादीबाबतचे कामकाज.

6.

हवत्त हवभागाच्या लेखाहशषाशी संबंहित खचाचा ताळमेळ

7.

शासकीय कमयचाऱ्यांिा घरबांिणी/मोटार कार/मोटार सायकल/स्कुटर/ सायकल/
वैयस्क्तक संगणक खरे दी इत्यादी अहग्रमासाठी हििी उपलब्ितेची प्रमाणपत्रे.

8.

कपात सूचिा.

9.

आपले सरकार प्रणालीद्वारे प्राप्त िोणाऱ्या तक्रारींचे समन्वय संबंिीत िोडल अहिकारी
यांिा सादर करणे

10.
प्रशासन-5

सूचिा, योजिा, जितेच्या तक्रारींचे हिवारण (आपले सरकार पोटय ल)

1

वित्त विभाग (खुद)ृ ची कायालयीन व्यिस्र्ा, कायालयीन जागा, नविन र्र्ननचि विकत घे णे, जुने
र्र्ननचि दुरुस्त किणे/विल्िे िाट लािणे.

2

कायालयीन दूिध्िनी ि अविकाऱ्यांच्या वनिासस्र्ांनाच्या दूिध्िनीबाबत

3

वित्त विभागातील अविकािी/कमफचािी यांच्या शासकीय वनिासस्र्ानाबाबतच्या बाबी.

4

वित्त विभागासाठी लागणािी सिफ प्रकािची यंत्र सामुग्री, पविगणन यंत्रे, र्ँ क्रींग ि र्ॅ क्स मवशन
इतयादींची खिे दी दुरुस्ती ि दे खभाल

5

वित्त विभागासाठी लागणािे लेखन सामुग्री ि विविि प्रपत्रांचा पुििठा किणे , कॅ लेडि, दै नंवदनी
पुिविणे.

4

6

चतुर्फश्रेणी कमफचाऱ्यांना ि िािन चालकांना लोकिी ि खादी गणिेश पुिविणे, छत्री पुिविणे.

7

विभागातील घडाळयांची दुरुस्ती ि दे खभाल.
सवचिांसाठीचे िािन, स्टार् कािची दे खभाल, दुरुस्ती किणे इतयादी.
जडिस्तू संग्रि नोंदििीत ( संगणक ि कप्रटि ) यांच्या नोंदी िगळू न अन्य सिफ बाबींच्या नोंदी
घे णे, अनािश्यक ि वनरुपयोगी िस्तु (यंत्रे,कागदपत्रे इतयादी) ची विल्िे िाट लािणे.
कायासनांच्या जागेत अदलाबदल, अविकाऱ्यांच्या नािाचे बोडफ िं गविणे.
विभागीय प्रपत्र वनयंत्रण सवमती.
विविि खचफ मंजिू ीचे आदे श.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

रोखशाखा

सेिा-3

गट क ि ड मिील कमफचा-यांचा अवतकावलक भत्ता मंजिू किणे.
वित्त विभागाचे ग्रंर्ालय, तयाची वनगा ि दे खभाल,
ग्रंर्ालयासाठी / विभागासाठी नविन प्रकाशने/पुस्तके विकत घे णे, अनािश्यक
पुस्तके/प्रकाशने यांची विल्िे िाट लािणे. पुस्तके दे णे / घे णे
विभागातील अविकाऱ्यांचे टॉिेल्स िुलाई ि वनगा ठे िणे.
मंत्रालयीन विभागाबािे ि र्ॅ क्स संदेश पाठविणे, तसेच विेभागाच्या र्ॅ क्स यंत्रािि आलेले
र्ॅ क्स संदेश संबंवितांना (या विभागाच्या सवचि, उपसवचि /अविकाऱ्यांना तसेच इति
मंत्रालयीन सवचि, उपसवचि/अविकाऱ्यांना) पोच किणे.
सािवजवनक अविलेख अविकारी म्हणून प्रशा-5 चे कक्ष अविकारी र्याांना वनर्युक्त
केलेले आहे . त्र्यानुसार 1) वििागातील कार्यासनाांनी अ ि ब िगव िगीकरण केलेला
अविलेख ताब्र्यात घे ऊन तो अविलेख कक्षाकडे पाठविणे ि त्र्याची नोंद ठे िणे. 2)
वििागातील दस्तऐिज सुस्स्ितीत ठे िण्र्यासाठी उपार्यर्योजना करणे.

1

वित्त विभागातील सिफ अविकािी/कमफचािी यांची सिफ प्रकािची दे यके तयाि किणे ि तयांचे प्रदान
किणे.

2

अविकािी/कमफचािी यांची सेिा पुस्तके अद्ययाित ठे िणे. /डीजीटल तयाि किणे

3

चतुर्फश्रेणी कमफचाऱ्यांचे भविषय वनिािवनिीचे विशेब ठे िणे.

4

वित्त विभाग (खुद्द) आस्र्ापनेबाबतचा अर्फ संकल्प / सुिावित अंदाज तयाि किण्यासाठी माविती
पुिविणे.

5

मृतयू-वन-सेिावनिृत्ती उपदान, भविषय वनिाि वनिी, गटविमा योजना इतयादी प्रकािची नामवनदे शने
स्स्िकृ त किणे आवण सेिा पुस्तकात तयांची नोंद घे णे.

6

स्िग्राम घोषणा स्िीकृ त किणे ि तयाची सेिापुस्तकात नोंद घे णे.

7

िोख शाखेशी संबवित खचफ मेळाचे (Reconcilation) काम.

8

अविकािी/कमफचािी यांना सेिापुस्तकाच्या दुय्यम प्रतीत अद्ययाित माविती उपलब्ि करुन दे णे.

1

स्िीयेति सेिा ि पुनर्ननयुक्ती केलेल्या पेन्शन िािकांची िेतनवनस्श्चतीची प्रकिणे िगळू न
म.ना.सेिा (िेतन) वनयम 1981 खालील िेतनवनस्श्चतीची प्रकिणे

2

वनकट वनम्नता वनयम

3

पदोन्नतीचा मानीि वदनांक

4

अवखल भाितीय सेिेतील अविका-यांची िेतनवनस्श्चतीच्या अनुषंगाने प्राप्त िोणािी प्रकिणे

5

चुकीच्या िेतनवनस्श्चतीमुळे िोणािी िसुली सोडू न दे ण्याची प्रकिणे

6

कालबध्द पदोन्नती/सेिातंगफत आश्िावसत प्रगती योजना

7

िेतन, विशेष िेतन, इतयादी संबंविच्या मुदत बािय मागण्या.

5

सेिा-4

8

गट ड च्या सेिकांची मानके

9

वनिासी वशपायांबद्दलचा वमळणािा िोख पितािा.

10

मिािाषर नागिी सेिा( िेतन ) वनयमातील वनयम (56) या खालील विशेष िेतने.

11

जुने िेतन आयोगाच्या अनुषंगाने उपस्स्र्त िोणािे कामकाज.

12

ििील सिफ बाबतीतील सिफसािािण प्रश्न

1

वनिृत्तीिेतन/ उपदान विषयक सिफसािािण िोिणातमक बाबी.पेन्शनमिील िाढ ि तया संबिात
काढाियाचे आदे श वनयमातील सुिािणा ि लेखापविक्षकांशी पत्रव्यििाि.

2

वनिृत्तीिेतन विषयक वनयमांमध्ये सुिािणा ि ततसंबंिात मिालेखापाल, केंद्र शासन इतयादींशी
पत्रव्यििाि.

3

प्रार्वमक/ माध्यवमक/ मिाविद्यालयीन वशक्षकांची वनिृत्ती िेतनां ची प्रकिणे ि तयासंबंिीच्या
सिफसािािण बाबी. (शासकीय ि अशासकीय)

4

वनिृत्तीिेतनाििील मिागाई िाढ तसेच वनित्तीिेतनविषयक लाभांसाठी मिागाई भत्त्याचे िेतनात
विलीनीकिण,उपदान इतयादी बाबींसंबंिातील प्रस्ताि.

5

निीन अंशदायी वनिृतीिेतन योजनेसंबंिातील सिफसािािण िोिणातमक बाबी.

सेिा-5

सेिा-6

मंत्रालयीन विभागांमिून येणाऱ्या खालील प्रकिणांििील सल्ला 1. प्रिास भत्ता
2 दै वनक भत्ता
3. स्र्ायी प्रिास भत्ता
4. िािन भत्ता
5. िैद्यवकय प्रवतपूती
6. स्र्ावनक पुिक भत्ता
7. घिभाडे भत्ता
8. पाणी भत्ता
9. िोवनओ भत्ता
10. िजा मुदत प्रिास सिलत
11. प्रकल्प भत्ता
12. भाडे मार् वनिासस्र्ान (क्िाटफ ि)
13. शासकीय वनिासस्र्ाना संदभातील लायसन्स र्ी ( अनुज्ञाप्ती शूल्क)
14. शासकीय सेिकांनी शासनाकडे सुपदू फ (सिें डि) केलेल्या प्ल ॅटची नुकसान भिपाई.
15. व्यिसाय िोि भत्ता.
16.िोख िक्कम िाताळण्यासाठी दे ण्यात येणािा िोखभत्ता
17. भािताबािे ि प्रवतवनयुक्ती
18. ििील सिफ बाबींबाबतचे सिफसािािण प्रश्न.
1

शािीिीक स्िास््य (शासकीय सेिेतील िैद्यकीय तपासण्यांबाबत)

2

सेिापुस्तकांचे पवििक्षण

3

शासकीय सेिकांना दे ण्यात येणािे मानिन ि र्ी

4

वनिवनिाळया न्यायाविकिणांििील अशासकीय सदस्यांचे मानिन.

5

ियोमयादे चे वशवर्लीकिण

6

पदांच्या िगीकिणांच्या अनुषंगाने प्राप्त िोणािी प्रकिणे

7

जन्मतािखेच्या नोंदीतील बदल.

8

मिािाषर नागिी सेिा वनयम - सुलभीकिण ि मिाठी अनुिाद

6

सेिा-7

9

अध्ययन िजा, क्षयिोग िजा, विशेष असािािण िजा, नैवमवत्तक िजा िरुन सिफ प्रकािची िजा

10

कामगाि कायद्यांखाली येणािा अवतकालीक भत्ता सोडू न इति अवतकालीक भत्ता.

11

मिािाषर नागिी सेिा (सेिेच्या सिफसािािण शती, वनयम 1981 मिील वनयम -16 (क) ) खालील
कतफव्य काळ.

12

अवतविक्त वित्तलब्िी (सी.डी.एस.) चा अविवनयम ,1974

13

शासकीय सेिक ि तयांच्या कुटुं वबयांना दे ण्यात येणािे सानुग्रि अनुदान प्रदान.

14

बोनस.

15

सिफसािािण भविषय वनिाि वनिीििील व्याजाचे दि वनस्श्चत किणे.

16

िािणाविकाि.

17

स्िीयेत्ति सेिा

18

प्रवतवनयुक्ती

19

वनलंबन, बडतर्ी, सेिेतन
ू काढू न टाकणे इ.काळातील प्रदाने

20

पदग्रिण अििी (सक्तीने िाट पािण्याचा कालाििी िरुन)

21

प्रभािांचे िस्तांतिण

22

तज्ञ व्यक्ती/सेिावनिृत्त कमफचा-यां ची कंत्राटीपध्दतीने वनयुक्ती

23

सिकािी क्षेत्र उपक्रमात शासकीय सेिकांना सामािून घे ण्याच्या बाबी

24

िाजकीय वनिृत्तीिेतने ि सानुग्रिपूिफक दे ण्यात येणा-या िकमा.

25

ििील सिफ बाबींबाबतचे सिफसािािण प्रश्न.

26

सिव सेिा कार्यासनाशी समन्िर्य ठे ऊन सेिा विषर्यक अविकाराचे प्रत्र्यार्योजनाांचा सुिावरत
एकवित शासन वनणवर्य िेळोिळी वनगववमत करणे.

1

शासकीय /वजल्िा पविषद कमफचाऱ्यांची सिफ मत्रालयीन विभागां कडू न येणािी वनिृत्तीिेतनाची
प्रकिणे.

2

पुनफवनयुक्तीििील िेतन वनस्श्चती

3

वनिृत्ती नंति िावणस्ययक सेिा स्स्िकािण्यास पििानगी दे ण्याची प्रकिणे

4

अनुकंपा वनिृत्तीिेतन/उपदान विषयक प्रकिणे.

5

शैक्षवणक संस्र्ांच्या व्यवतविक्त इति मान्यताप्राप्त ि अनुदावनत अशासकीय संस्र्ांसंबंिीची
वनिृत्तीिेतनाची प्रकिणे.

6

वनिृत्तीिेतनाच्या प्रलंवबत प्रकिणांिि लक्ष ठे िन
ू तयांचा पाठपुिािा किणे.

7

प्रलंवबत वनिृत्तीिेतन प्रकिणांचा अििाल लेखा ि कोषागािे संचालनालय ि मिालेखापाल
यांचकडू न मागिून शासनास सादि किणे.

8

लेखा ि कोषागािे संचालनालयाच्या अविका-यांच्या प्रतयक्ष भेटीत आढळले ल्या प्रलंवबत
वनिृत्तीिेतन प्रकिणांचा मिालेखापाल/मंत्रालयातील संबंवित विभाग ि इति कायालये यांच्याकडे
पाठपुिािा किणे.

9

मिालेखापाल ि लेखा ि कोषागािे यांच्या अविका-यांबिोबि जास्त प्रलंवबत वनिृत्तीिेतन प्रकिणे
असलेल्या वजल्ियां ना भेटी दे ऊन िेळोिेळी मागफदशफन किणे ि प्रकिणांचा पाठपुिािा किणे.

10

वनिृत्तीिेतन िािकांचे तसेच वनिृत्तीिेतन िािकांच्या संघटना यांची अवभिेदन/मागण्या.

11

वनिृत्तीिेतन विषयक दावयतिाची विभागणी.

12

िेतन पडताळणी पिकाच्र्या सांदिातील कामकाजाचे सवनर्यां िण.

7

सेिा-9

1

िायय शासकीय ि इति कमफचाऱ्यां चे िेतन पुनिफ चनेचे सिफ काम

2

िेतन आयोगाच्या अनुषंगाने िेतनश्रेणीमध्ये िोणा-या सुिािणा ि तयानुषंाावगक प्रकिणे.

3

मिािाषर नागिी सेिा (िेतन) वनयम,9 (48) या खालील विशेष िेतने.

4

िेतन श्रेणीत सुिािणा किण्याची प्रकिणे

5

मिागाई भत्ता.

6

अंतविम िाढ

7

संस्र्ा ि इति संस्र्ाच्या कमफचा-यांना ( सािफजवनक उपक्रमांच्या िेतनश्रेणी संबिी
प्रकिणासि)सुिावित िेतनश्रेणी ि अनुषांवगक भत्ते लागू किणे

8

उपिोक्त विषयाच्या अनुषंगाने उदभिनािी न्यायालयीन प्रकिणे.

व्र्यर्य-1

1

कृ वष ि पदुम वििाग (कृ वष ,फलोत्पादन) व्र्यर्य प्रकरणे.

व्र्यर्य-2

1

सिकाि ि िस्त्राद्योग विभाग व्यय प्रकिणे

2

कृ वष ि पदुम वििाग (पशू सांििव न ,दुग्ि विकास ि मत्सव्र्यिसार्य) व्र्यर्य प्रकरण

1

गृि वनमाण विभागाची व्यय प्रकिणे

2

नगि विकास विभागाची व्यय प्रकिणे

3

पाणी पुििठा ि स्िच्छता विभागाची व्यय प्रकिणे ( पाणी पुििठा योजनांसि)

1

सामान्य प्रशासन विभाग यांची व्यय प्रकिणे.

2

अन्न ि नागिी पुििठा ग्रािक संिक्षक विभाग यांची व्यय प्रकिणे.

व्र्यर्य-3

व्र्यर्य-4

व्र्यर्य-5

व्र्यर्य-6

व्र्यर्य-7

3

संसदीय कायफ विभाग यांची व्यय प्रकिणे.

4

मिािाषर वििान मंडळ सवचिालय यांची व्यय प्रकिणे.

5

अल्पसंख्याक विकास विभागाची व्यय प्रकिणे

6

मिािाषर सदन,निी वदल्ली यांची व्यय विषयक प्रकिणे.

7

मराठी िाषा वििाग

8

वित्त वििाग

1

उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागाची व्यय प्रकिणे.

2

शालेय वशक्षण ि वक्रडा विभागाची व्यय प्रकिणे.

3

कौशल्र्य विकास ि उद्योजकता वििाग (रोजगार ि स्िर्यां रोजगार वििाग)

1

मविला ि बालविकास विभाग

2

वििी ि न्याय विभागाची व्यय प्रकिणे.

1

गृि विभाग (कायदा ि सुव्यिस्र्ा) आस्र्ापनेशी संबवित सिफ व्यय प्रकिणे.
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व्र्यर्य-8

व्र्यर्य-9

व्र्यर्य-10

व्र्यर्य-11

1

गृि विभाग (कायदा ि सुव्यिस्र्ा )व्यवतविक्त इति आस्र्ापनेशी संबवित सिफ व्यय प्रकिणे.

2

वनयोजन विभागाची आस्र्ापनेशी संबवित सिफ व्यय प्रकिणे

3

िोजगाि िमी योजना आस्र्ापनेशी संबवित सिफ व्यय प्रकिणे

1

मिसूल ि िन विभाग (मिसूल) विषयक व्यय प्रकिणे.

2

मिसूल ि िन विभाग (खुद्द) मिील व्ययविषयक प्रकिणे.

3

मिसूली आस्र्ापनेशी संबंवित व्ययविषयक प्रकिणे.

4

जवमन वितिण ि मुल्यांकन (वनिावसत िसाितींसि).

5

भूसंपादन िोिण ि वनिाडे .

6

नैसर्नगक आपत्ती (पाणी पुििठा िगळू न).

7

किमणूक कि.

8

गािठाण विस्ताि योजना.

1

मिसूल ि िन विभाग (िन) आस्र्ापनेशी संबंवित व्यय प्रकिणे.

2

मुद्रांक ि नोंदणी विभाग आस्र्ापनेशी संबंवित व्यय प्रकिणे.

3

पुनिफसन विभाग (वनिावसत िसाितीमिील प्रकिणे िगळू न) आस्र्ापनेशी संबंवित व्यय प्रकिणे.

4

भूमी अवभलेख विभाग आस्र्ापने शी संबंवित व्यय प्रकिणे

5

संपण
ू फ भूसंपादन आस्र्ापना (भू संपादन िोिण ि वनिाडे िगळू न) व्यय प्रकिणे

6

िन विकास कि.

7

पुनिफसन उतपादन केंद्रे .

1

सािफजवनक बांिकाम विभागाची व्यय प्रकिणे.

2

सािफजवनक बांिकाम विभाग आवण पाटबंिािे विभाग या दोन्िी विभागांना सामाईक ठिणािी व्यय
प्रकिणे.

3

पाटबंिािे विभागातील खालील विषयांची संबंिीत व्यय प्रकिणे अ) पाटबंिािे व्यिस्र्ापन, संशोिन, लाभक्षेत्र विकास, जलविद्युत प्रकल्प, िैज्ञावनक संिगफ,
आस्र्ापना िगफ- 1,2,3 ि 4 ची प्रकिणे , कामगाि विषयक बाबी
ब) कसचन विकास, भू विकास, संशोिन ि विकास संचालनालय, मेिी ि अवभयांवत्रकी मिाविद्यालय
यांच्याशी संबंवित बाबी.

4

मंत्रालयाच्या वनिवनिाळया विभागांकडू न वित्त विभागाकडे येणािी िोजंदािी ि कायफव्ययी
आस्र्ापनेबाबतची प्रकिणे.

व्र्यर्य-12

1

पाटबां िारे वििागाची खालील नमुद व्र्यर्य प्रकरणे िगळता पाटबंिािे विभागातील इति सिफ
प्रकािची व्यय प्रकिणे.
((अ) पाटबंिािे व्यिस्र्ापन, संशोिन, लाभक्षेत्र विकास, जलविद्युत प्रकल्प, िैज्ञावनक संिगफ,
आस्र्ापना िगफ- 1,2,3 ि 4 ची प्रकिणे , कामगाि विषयक बाबी
ब) कसचन विकास, भू विकास, संशोिन ि विकास संचालनालय, मेिी ि अवभयांवत्रकी मिाविद्यालय
यांच्याशी संबंवित )

व्र्यर्य-13

1

सािफजवनक आिोग्य विभागाची व्यय प्रकिणे

2

िैद्यकीय वशक्षण ि औषिी द्रव्ये विभागाची व्यय प्रकिणे.
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व्र्यर्य-14

व्र्यर्य-15

व्र्यर्य-16

1

सांस्कृ वतक कायफ ि पयफटण विभाग यांची व्यय प्रकिणे.

2

आवदिासी विकास विभाग यांची व्यय प्रकिणे

1

ग्राम विकास ि जलसंिािण विभाग (ग्रामीण पाणीपुििठा योजनांसि) व्यय प्रकिणे.

2

सामावजक न्र्यार्य ि विशे ष सहाय्र्य वििाग र्याांची व्र्यर्य प्रकरणे.

1

उद्योग, उजा ि कामगाि विभागाची व्यय प्रकिणे

2

पयाििण विभाग यांची व्यय विषयक प्रकिणे

टीप
(सिव व्र्यर्य
कार्यासनाांसाठी)

1) मिामंडळ/सािफजवनक उपक्रमां कडू न, अवभकता (Agency) म्िणून शासकीय योजना िाबविली जात
असेल ि तयाििील संपण
ू फ खचफ शासनाच्या एकवत्रत वनिीतून िोत असेल अशी प्रकिणे संबंवित व्यय
कायासनाने िाताळू न आिश्यकतेनस
ु ाि सा.उ. कायासनामार्फत सादि किािीत.
2) सािवजवनक उपक्रमाशी सांबवित प्रस्तािािर सिानुषांगाने तपासणी करण्र्यासाठी सिव राज्र्य
सािवजवनक उपक्रमाांचे प्रस्ताि साऊ कार्यासनामाफवत सादर करण्र्यात र्यािेत.
3) एखाद्या आस्िापनेस वनिृत्ती िेतन र्योजना/नविन पवरिावषत अांश दान वनिृत्तीिेतन र्योजना
लागू करण्र्यासांदिातील प्रस्ताि मांिालर्यीन वििागामाफवत वित्त वििागात पाठविण्र्यात आल्र्यास
तो प्रिम सांबवित व्र्यर्य कार्यासनानी तपासािा ि वनिृत्तीिेतन िोरणाांच्र्या अनुषांगाने सेिा-4/सेिा7 कार्यासनाचे अविप्रार्य प्राप्त करािेत. वनिृत्ती िेतन लागू करण्र्याच्र्या कोणत्र्याही प्रकरणाांना
व्र्यर्य कार्यासनानी सेिा-4/सेिा-7 चे अविप्रार्य प्राप्त न करता परस्पर मान्र्यता दे ण्र्याची कार्यव िाही
करु नर्ये .

अिव सांकल्प-1

1

वित्त विषयक विििणपत्र (ग्रीन बुक)

2

कायफक्रम अंदाजपत्रकासंबंिी सिफसािािण बाबी.

अिव सांकल्प-2

अिव सांकल्प-3

3

खचाचा प्रिानशीषफिाि ि विभागिाि सािांश,

4

स्र्ावनक क्षेत्र अर्फ संकल्प,

5

मिसूल ि जमा अंदाजाचे एकत्रीकिण

6

वनयोजन ि वित्त आयोगास द्याियाचे पुिानुमान

7

अर्फ संकल्प ि सुिावित अंदाज तयासंबिी इति सिफसािािण बाबी

8

तितूदींचे उवद्दषटवनिाय िगीकिण किणे.

9

अर्फ संकल्पाच्या सिफ बाबींचा समन्िय.

10

विभागवनिाय ि विकास मंडळवनिाय योजनेत्ति विकास खचफ

11

मा.वित्तमांिी र्याांचे िाषण तर्यार करणे/अांवतम केलेले दस्तऐिज ताब्र्यात ठे िणे.
(सह सवचि, अिव सांकल्प) र्याांनी सदर कामासाठी आिश्र्यक तो कमवचारीिृांद्य प्रत्र्ये किषी
िाषणाच्र्या कामकाजाच्र्यािे ळी प्रशा-1 कडू न विवहत िेळेत उपलब्ि करुन घ्र्यािा.)
1

लोकले खा सवमती, अंदाजसवमती संबिीची कामे.( अर्फ संकल्प शाखा विषयक)

2

व्यय अग्रक्रम सवमतीची कामे

3

योजनांतगफत अंदाजांचे एकवत्रकिण.

4

लोकले खा अर्फ संकल्प

5

अर्फ संकल्प पुिक मागण्या ि अविक खचफ प्रकाशनांच्या शुध्दीपत्राविषयक कामाचे पयफिेक्षण.

6

लेखांकन पध्दतीच्या सिफसािािण बाबी.

1

आकस्स्मकता वनिी ि अवग्रम दे ण्यासंबंिीची प्रकिणे

2

अर्फ संकल्पाच्या सिफ प्रकाशनांची छपाई करुन घे णे.

3

अर्फ संकल्प विषयक िैिावनक बाबी संबिी प्रकिणे.

4

अर्फ संकल्प वनयम पुस्स्तका खंड 1.

10

अिव सांकल्प-4

अिव सांकल्प-5

अिव सांकल्प-6

अिव सांकल्प-7

अिव सांकल्प-8

अिव सांकल्प-9

अिव सांकल्प-10

अिव सांकल्प-11

अिव सांकल्प-12

5

पुिक मागण्या एकवत्रकिण ि तयासंबंिातील इति बाबी.

6

कपात सूचना ि आश्िासने संबिी कायफिािी.

7

अर्फ संकल्प कक्षाचे िाउसवककपग ि पयफिेक्षण.

8

पुििणी मागण्या ि आकस्स्मकता वनिीतून घे तलेल्या अवग्रमाची भिपाई संबिी कायफिािी

9

निीन बाबींचे प्रस्ताि तपासून ते अर्फ संकल्पात समाविषट किणे.

10

अविक खचाच्या मागण्या.

1

अर्फ संकल्प वितिण ि सवनयंत्रण

2

नॉन टे झिी अकौंटस एन्री

3

संगणकीय अर्फ संकल्प वितिण प्रणाली

4

अर्फ संकल्पीय वनगडीत मिालेखापाल कायालयाशी किाियाचा पत्रव्यििाि

1

अर्फ संकल्प संगणकीकिणा संबिातील बाबी (budgate software)

2

जमा लेखावशषफ 7610,6216

1

मिसूल ि िन विभागशी संबंवित अर्फ संकल्प

2

जमा लेखावशषफ- 0029, 0030, 0045, 0406, 0506, 6235, 6245, 6406, 6506

1

सामावजक न्याय ि विशेष सिाय्य विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प.

2

पयाििण विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

3

मविला ि बालकल्याण विभागाशी संबंवित अर्फ संकल्प

4

जमा लेखाशीषफ - 0235, 0250, 6225

1

शालेय वशक्षण विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

2

उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागाशी संबंवित अर्फ संकल्प.

3

जमा लेखाशीषफ - 6202, 0202

1

सािफजवनक आिोग्य विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

2

िैद्यकीय वशक्षण ि औषिी द्रव्ये विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

3

जमा लेखावशषफ-0210,0211, 6210

1

जलसंपदा विभागाशी संबंवित अर्फ संकल्प.

2

जमा लेखाशीषफ - 0701, 0702, 0801, 6702, 6705.

1

गृि विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

2

वििी ि न्याय विभागाशी संबंवित अर्फ संकल्प.

3

सांस्कृ वतक कायफ ि पयफटन विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प.

4

जमा लेखाशीषफ - 0039, 0041, 0042, 0055, 0056, 0070, 1001

1

सािफजवनक बांिकाम विभागाशी संबंवित अर्फ संकल्प

2

जमा लेखावशषफ-1054,0059

11

अिव सांकल्प-13

अिव सांकल्प-14

अिव सांकल्प-15

अिव सांकल्प-16

अिव सांकल्प-17

अिव सांकल्प-18

अिव सांकल्प-19

1

कृ वष ि पदुम विभाग ( कृ वष ) संबवित अर्फ संकल्प

2

सिकाि,पणन ि िस्त्रेाद्योग विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प.

3

जमा लेखावशषफ-0401,0425,0435,6425,6435,7475,6401

1

सामान्य प्रशासन विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प.

2

उद्योग,ऊजा ि कामगाि विभागाशी संबंवित अर्फ संकल्प,

3

अल्पसंख्याक विकास विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प.

4

मराठी िाषा वििागाशी सांबवित अिव सांकस्ल्पर्य बाबी

5

जमा लेखाशीषफ - 043, 050, 051, 057, 058, 0220, 0230, 0802, 0851, 0852,
0853, 6250, 6801, 6851, 6885

1

कृ वष ि पदुम विभाग (पदुम) विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

2

जमा लेखावशषफ-0403, 0404, 0405, 6403, 6404, 6405

1

नगि विकास विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

2

अन्न ि नागिी पुििठा ि ग्रािक संिक्षण विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

3

वनयोजन विभागाशी संबंवित अर्फ संकल्प,

4

जमा लेखाशीषफ - 0217, 0408, 0551, 0875, 1475, 6217, 6408

1

ग्राम विकास ि जलसंिािण विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प.

2

गृिवनमाण विभागाशी संबंवित अर्फ संकल्प,

3

जमा लेखाशीषफ - 0216, 0515, 0810, 6216, 6402, 6515, 7615.

1

मिािाषर वििानमंडळ सवचिालयाशी संबवित अर्फ संकल्प.

2

वित्त विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

3

संसदीय कायफ विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

4

पाणी पुििठा ि स्िच्छता विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प.

5

िोजगाि ि स्ियंिोजगाि विभागाशी संबवित अर्फ संकल्प

6

जमा लेखावशषफ-0020, 0021, 0028, 0032, 0037, 0038, 0040, 0044, 0049,
0071, 0075, 0215, 1601, 6003, 6004

1

आवदिासी विकास विभाग यांचेशी संबंवित अर्फ संकल्प,

टीप :- राखीि वनिी लेखापवरक्षक विषर्यक समन्िर्याचे कामकाज अिव सांकल्प कक्षाकडू न हाताळण्र्यात र्ये ईल.

कोषागार (प्र-1)

कोषागार (प्र-2)

1

मिािाषर वित्त ि लेखा सेिेतील िगफ-1 ि िगफ-2 अविका-यांची खालील प्रकिणे

अ

विभागीय चौकशी

ब

अवभयोग दाखल किण्यासंबिीची प्रकिणे

क

सेिावनिृत्ती विषयक प्रकिणे

ड

अगोदिची सेिा वनिृत्तीिेतनासाठी अिफ ताकािी सेिा म्िणून ग्रािय ििण्याबाबतची प्रकिणे

2

ििील विषयासंबिीची न्यायालयीन
वििानपविषद प्रश्न,ठिाि इ.बाबी

1

मिािाषर वित्त ि लेखा सेिेतील िाजपवत्रत िगफ-1, ि िगफ-2 अविका-यांशी संबिीत खालील
प्रकिणे

अ

संिगाचे सेिाप्रिेश वनयम ि पविक्षा वनयम तयाि किणे

प्रकिणे ,

लोकसभा/िाययसभा,

वििानसभा/

12

कोषागार (प्र-3)

ब

नामवनदे शनाने वनयुक्तया ि तयानुषंगाने येणािे इति विषय जसे मागणीपत्र मिािाषर लोकसेिा
आयोगाला पाठविणे ,जाती प्रमाणपत्र पडताळणी,िैद्यकीय तपासणी,पोलीस अििाल इ.

क

पविविक्षािीन कालाििी समाप्त िोईपयंतफचीं प्रकिणे

ड

बदल्या/प्रवतवनयुक्तीची प्रकिणे

इ

सुिािीत िेतनवनस्श्चती प्रकिणे

र्

जन्मवदनांक बदलून दे ण्याबाबतची प्रकिणे

ग

िगफ-1 ि िगफ-2 पदांििील पदोन्नतीसाठी वनिडसूच्या तयाि किणे/सुिावित किणे ि तयास
आयोगाची मान्यता वमळविणे.

ि

जेषठतासूची तयाि किणे/मानीि वदनांकाबाबतची प्रकिणे/जेषठतेबाबतची अवभिेदने

य

गोपनीय अििालांचे जतन किणे ,संस्किण ि प्रवतकुल शेिे कळविणे ,गोपनीय अििालातील
शे-यांििील अवभिेदनासंबिीची कायफिािी.

ज

विशेष पुनफर्निलोकन सवमतीपुढे ठे िाियाची प्रकिणे

ल

दक्षतािोि प्रकिणे

म

वजल्िा पविषद कमफचा-यांची मिािाषर वित्त ि लेखा सेिा-2 संिगात वनिडीने
वनयुक्ती,वनिडसूची,जेषठतेबाबतची प्रकिणे.

न

स्र्ायीकिण

प

वनिृत्तीिेतन विषयक बाबी

ि

आगाऊ िेतनिाढी दे ण्याविषयीच्या बाबी.

2

ििील विषयासंबिीची न्यायालयीन प्रकिणे ,लोकसभा/िाययसभा,वििानसभा/वििानपविषद
प्रश्न,ठिाि इ.बाबी.

1

लेखा ि कोषागािे संचालनालयाच्या आस्र्ापनेििील अविकािी/कमफचािी यांची विमान
प्रिासास मंजिू ी दे ण्याबाबतची प्रकिणे.

2

लेखा ि कोषागािे संचालनालयाच्या आस्र्ापनेििील अविकािी/कमफचािी यांना िैद्यकीय
खचाची प्रवतपूती किणे ,िािनभत्ता मंजिू किणे

3

लेखा ि कोषागािे संचालनाल ि इति यातील िाजपवत्रत अविकािी/अिाजपवत्रत कमफचािी
संघटनेच्या मागण्यांविषयीच्या बाबी (समन्िय)

4

लेखा ि कोषागािे संचालनालयाच्या आस्र्ापनेिि नविन पदे वनमाण किणे /िं गामी पदे पुढे
चालू ठे िणे ,पदे स्र्ायी ( कायम) किण्याबाबतच्या बाबी.

5

िगफ-1 ि िगफ 2 संिगातील अविका-यांची घि/िािन खिे दीस मंजिू ी दे ण्याबाबतची प्रकिणे.

6

िगफ-1 ि िगफ-2 संिगातील अविका-यांना भविषय वनिाि वनिीतून अवग्रम मंजिू किणे.

7

लेखा ि कोषागािे संचालनालयाच्या अविपतयाखालील िाजपवत्रत अविका-यांना विभागीय
पिीक्षा उत्तीणफ िोण्यापासून सूट दे णे/पिीक्षा उत्तीणफ िोण्यासाठी अवतविक्त संिी दे ण्याबाबतची
प्रकिणे.

8

िगफ-1 ि िगफ-2 संिगातील अविका-यांना मिाठी/किदी पिीक्षा उत्तीणफ िोण्यापासून सूट
दे ण्याबाबतची प्रकिणे.

9

पदनामांचे सुसवू त्रकिण.

10

लेखा ि कोषागािे संचालनालयाच्या अविपतयाखालील िगफ-3 आवण िगफ-4 च्या कमफचायांशी संबिीत खालील प्रशासकीय बाबी.
अ) सिफ आस्र्ापनाविषयक बाबी.
ब) पविक्षेसंबिीच्या बाबी
क ) प्रवतवनयुक्ती
ड ) विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकिणे
इ ) जेषठतासूचीसंबिी
र्) लेखा ि कोषागािे संचालनालय ि तयाच्या अविपतयाखालील कायालयासंबिीची
वनयतकालीक विििणे (मावसक,वतमािी,सिामािी,िार्नषक)
ग ) सेिाप्रिेश वनयम ि पविक्षा वनयम
ि) िाजपवत्रत अविकािी/अिाजपवत्रक कमफचािी यांच्या प्रवशक्षण विषयक शासन/इति संस्र्ा)

13

ज ) लेखा ि कोषागािे संचालनालयाच्या वनविक्षणाबाबत.
ल) भविषय वनिाि वनिी, इति अवग्रम मंजिू किणे , आगाऊ िेतनिाढी संबिीच्या बाबी.

कोषागार (प्र.4)

कोषागार (प्र-5)

11

अिाजपवत्रत कमफचा-यांविषयी ( विषयसूचीत समाविषट नसले ली इति प्रकिणे)

12

सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभागातील प्रशासन कायासनांना सादि किाियाची एकवत्रत
माविती -समन्िय किणे.

13

ििील विषयांसंबिीची न्यायालयीन प्रकिणे , लोकसभा/ िाययसभा/ वििानसभा/ वििान
पविषद प्रश्न,ठिाि इ.बाबी.

14

स्र्ावनक वनिी लेखा संचालनालयाच्या सिफ आस्र्ापना विषयक बाबी.

1

िगफ-1 ि िगफ-2 संिगातील अविका-यांना,व्याख्याते/पविक्षक यांना र्ी/मानिन मंजिू
किण्याबाबतची प्रकिणे.

2

कोषागािातील लेखे इ.संगणकीकिण, तयासाठी किाियाची तितूद ि तदनुषंवगक सिफ कामे.

3

कोषागािे ि उप कोषागािाकिीता इमािती बांिण्यासंबिीची प्रकिणे.

4

लेखा ि कोषागािे संचालनालय ि इति कायालये याकविता जागा भाडयाने घे ण्याबाबत.

5

लेखा ि कोषागािे संचालनालयाचे स्र्ायी अवग्रम मंजिू किणे.

6

पुस्तके/प्रकाशने ि तयांची खिे दी.

7

लेखा ि कोषागािे संचालनालयासंबिीच्या इति संकीणफ बाबी.

8

लेखा ि कोषागािे संचालनालयाच्या अर्फ संकल्पविषयक बाबी.

9

ििील विषयासंबिीची न्यायालयीन प्रकिणे लोकसभा/िाययसभा, वििानसभा/ वििानपविषद
प्रश्न, ठिाि इतयादी बाबी.

10

मा.मुख्यमंत्री यांना िेळोिेळी वमळालेल्या भेटिस्तू अवभिक्षा किणे ि तयाची विल्िे िाट
लािणे -उपायनगाि तोषाखाना

11

स्िावनक वनिी लेखा सांचालनालर्याच्र्या आस्िापनाविषर्यकबाबी िगळून प्रकरणे

12

स्िावनक वनिी लेखा परीक्षा अविवनर्यम ि तत्सांबिीच्र्या बाबी.

1

मिािाषर कोषागािे वनयमांचे अर्फ उकल यासंबंिी प्रकिणे , वनयमात दुरुस्ती किणे.

2

कोषागािातील जमा/खचफ इ.संबंिीचे वनयम.

3

मुद्रांकाच्या नुकसानीबाबतची प्रकिणे.

4

िाजपवत्रत अविका-यांचे िेतन ि भत्ते , अिाजपवत्रत कमफचािी आस्र्ापनेच्या दे यकांच्या
नमुन्यात काढण्याबाबत सुिािीत कायफपध्दती.

5

वनिृत्तीिेतनाचे प्रदान िाषरीयकृ त बँकामार्फत किण्याबाबत.

6

कोषागािे िनादे श पध्दती ि तदनुषंवगक बाबी.

7

कोषागािे वनयमातंगफत असलेले ले ख्यांचे नमुने तयाि किणे/सुिािीत किणे.

8

खाजगी/स्र्ावनक संस्र्ांच्या स्र्ावनक लेखा पिीक्षेच्या बाबी, तसेच स्र्ावनक लेखा पिीक्षेचा
िार्नषक कायफक्रम.

9

भांडाि पडताळणी यंत्रणेशी संबंवित बाबी.

10

वित्तीय प्रशासकीय अविकािांचे प्रदानविषयक बाबी.

11

वनिृत्तीिेतन िािकाने वनिृत्ती िेतनाचे संयक्
ु त नािे खाते उघडणे ,स्िाय प्रपंची
लेखा,सेिार्ं ,आििण ि संवितिण अविकािी घोवषत किण्यास मंजिू ी दे णे ि अन्य बाबी.

12

आयकि विषयक बाबी

13

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागां कडू न मिािाषर कोषागाि वनयम 1968 मिील वनयमाशी
वनगडीत बाबीसंदभात प्राप्त िोणा-या अनौपचािीक संदभफ नस्तया िाताळणे.

14

ििील विषयासंबंिी न्यायालयीन प्रकिणे ,लोकसभा/िाययसभा, वििानसभा/ वििानपविषद
प्रश्न, ठिाि इतयादी बाबी.

14

करािान-1

करािान-2

1

मुंबई विक्रीकि अविवनयम, 1959, केंद्रीय विक्रीकि अविवनयम, 1956, कायफकंत्राट कि
अविवनयम, 1989, भाडे किाि कि अविवनयम, 1985 आवण मूल्यिर्नित कि अविवनयम,
2002
या अविवनयमांचे तसेच या अविवनयमांखालील वनयमांचे सुिािणांचे प्रस्ताि.

2

िि 1) मध्ये उल्लेख केले ल्या अविवनयमाखालील आवण तयांचे संबंिीत असलेल्या
वनयमाखालील वनगफवमत किाियाच्या अविसुचना

3

िि 1) मध्ये उल्लेख केले ल्या अविवनयम ि संबंिीत वनयमांच्या अनुषंगाने असलेल्या सिफ
प्रकािच्या िैिावनक बाबी म्िणजेच वििान सभा/पविषद, आश्िासने, लक्षिेिी सूचना, अिातास
चचा, संसद सदस्य प्रश्न, वििान मंडळाचे ठिाि.

4

ििील अविवनयमाखालील किाची र्कबाकी संबंिीचे सांस्ख्यकी तपशील गोळा किणे आवण
तयाचे संकलन किणे ि िी माविती पुिविणे.

5

ििील अविवनयम ि तयाखालील वनयम अद्याित करुन तयाचे मुद्रण करुन घे णे.

6

विक्रीकि विषयक बाबीििील सल्लागाि सवमतया, विक्रीकि आयुक्तांची सवमती, पविषदा
बैठका आवण पस्श्चम क्षेवत्रय विक्रीकि विषयक सवमती इतयादी.

7

वत्रपाठी कवमटी, 46 व्या घटना दुरुस्तीमुळे वनमाण झाले ले विक्रीकि विषयक प्रश्न, कन्सायमेंट
टॅक्स इतयादी.

8

20 कलमी कायफक्रम ि इति प्रकािचे विक्रीकि विषयक अििाल या संबंिीचे वनयतकालीके
अििाल.

9

सामूविक प्रोतसािन योजनेसंबंिीची प्रकिणे.

1

ऐषािाम कि अविवनयम 1987, िस्तुप्रिेश कि अविवनयम, 2002, आवण मोटाि प्रिेश कि
अविवनयम, 1987
या अविवनयमांचे ि या अविवनयमाखालील वनयम या मिील सुिािणाचे प्रस्ताि.

2

किािान -1 ि किािान -2 कडे सोपविले ल्या विषयानुसािच्या अविवनयमाखालील किांच्या दिातील सिलती ककिा मार्ी मागण्याबाबतचे सिफ प्रकािचे संदभफ.

3

ििील 1) प्रमाणेचे अविवनयम ि तयाखालील वनयम यांचे अनुषंगाने काढण्यात येणा-या सिफ
शासकीय अविसूचना ि ि अशा सिफ अविसूचनेचे अद्ययाितीकिण.

4

िि 1) मध्ये उल्लेख केले ल्या अविवनयम ि संबंिीत वनयमांच्या अनुषंगाने असलेल्या सिफ
प्रकािच्या िैिावनक बाबी म्िणजेच वििान सभा/पविषद, आश्िासने, लक्षिेिी सूचना, अिातास
चचा, संसद सदस्य प्रश्न, वििान मंडळाचे ठिाि.

5

ििील 1) प्रमाणेचे अविवनयम ि तयाखालील वनयम अद्याित करुन तयांचे मुद्रण करुन घे णे.

6

किािान -1 ि किािान- 2 कडे सोपविले ल्या सिफ अविवनयमाखालील किासाठी काढाियाच्या
प्रशासकीय सिलती ककिा प्रशासकीय सिाय्य.

7

किचुकिेवगिीबाबतच्या तक्रािी ि कि चुकिेवगिी शोिून काढल्याबद्दल बक्षीसे दे ण्याची
योजना.

8

कि आकािणी ककिा कि पितािा मंजिू किण्याबाबतीत झालेल्या विलं बाच्या तक्रािी

9

कि विषयक आकडे िािीचे संकलन किणे.

10

विक्रीकि विभागाचे संगणकीकिण.

15

करािान-3

1

व्यिसाय कि कायदा, 1975 ि तयाखालील वनयम,
ऊस खिे दी कि कायदा, 1962 ि तयाखालील वनयम, वचटर्ंड कायदा, 1982 ि तयाखालील
वनयम, आवण मोटि स्स्पिीट कि कायदा, 1958 ि तयाखालील वनयम
या अविवनयमांमिील सुिािणेचे ि या अविवनयमाखालील वनयम यांचे सुिािणेचे प्रस्ताि.

2

ििील अविवनयम ि तयाखालील वनयमांन्िये वनगफवमत किाियाच्या अविसूचना ि अशा
अविसूचनांचे अद्ययाितीकिण.

3

ििील अविवनयमाखालील तसेच किािान 1 ि 2 कडील अविवनयमांखालील किाच्या
र्कबाकीसाठी दे ण्यात येणािी िप्ते सिलत (िैयस्क्तक प्रकिणे).

4

ििील 1) मिील अविवनयमांखालील दे ण्यात येणा-या कि सिलती.

5

मुंबईमोटि स्स्पिीट विक्रीकि अविवनयम, 1958 िया कायद्यांखालील सुिावित अंदाज,
िाययमागफ वनिीकडे िस्तांतिण किणे इतयादी.

6

मिािाषर ऊस खिे दी कि अविवनयम, 1962, मुंबई मोटाि स्स्पिीट विक्रीकि अविवनयम, 1958
आवण व्यिसाय कि अविवनयम, 1975 या कायद्यांखालील किाची र्कबाकी इ. संबंिीची
सांस्ख्यकी/ तपशील गोळा किणे आवण तयांचे संकलन किणे, ती माविती पुिविणे इतयादी.

7

मिािाषर ऊस खिे दी कि अविवनयम, 1962, मुंबई मोटाि स्स्पिीट विक्रीकि अविवनयम, 1962,
व्यिसाय कि अविवनयम, 1975 आवण वचटर्ंड अविवनयम, 1982 अद्ययाित किणे ि तयांचे
मुद्रण करुन घे णे.

8

मिािाषर ऊस खिें दी कि अविवनयम, 1962, मुंबई मोटाि स्स्पिीट विक्रीकि अविवनयम, 1962
आवण व्यिसाय कि अविवनयम, 1975, मोटाि िािन प्रिेश कि अविवनयम, 1987, ऐषािाम
कि अविवनयम, 1987, कायफ कंत्राट अविवनयम, 1989, लीज अविवनयम, 1985 आवण
वचटर्ंड अविवनयम या सिफ कायद्यांखालील ले खा पिीक्षा पविच्छे द, िार्नषक ले खा पिीक्षा
अििाल (मिसूल जमा) लोकलेखा सवमती अििाल आवण अंतगफत ले खा पिीक्षा आक्षेप आवण
विवनयोजन ले खे.

9

मिािाषर ऊस खिे दी विषयक ि सिकाि विभागाचा प्रस्ताि
(अनौपचाविक संदभफ किाविषयी).

10

व्यिसाय कि अविवनयम, ऊस खिे दी कि अविवनयम, मोटाि स्स्पिीट कि अविवनयम आवण
मिािाषर वचटर्ंड अविवनयम यासंबंवित असलेल्या सिफ प्रकािच्या िैिावनक बाबी म्िणजे
वििान सभा / पविषद प्रश्न, वििान सभा/ पविषद आश्िासन, संसद प्रश्न आवण वििान
मंडळाचे ठिाि इतयादी.

11

किािान -1, किािान-2 आवण किािान-3 कडे असले ल्या अविवनयमांखालील र्कबाकी
वनले वखत किणे, यासंबंिीच्या व्यापा-यांची िैयस्क्तक प्रकिणे.

12

िाययाच्या मागासले ल्या क्षेत्रातील उद्योगांना लागू केले ल्या प्रोतसािन योजनांमिील विक्रीकि/
केंद्रीय विक्रीकि ि इति सिफ कायद्यांखाली सिलती संबंिीची प्रकिणे आवण (B.I.F.R.)
आजािी कािखाने सिायक योजना.

13

किािान -1, किािान-2 आवण किािान-3 कडे असले ल्या अविवनयमांखालील
कायद्यांखालील सिफ न्यायालयीन बाबी म्िणजे दािे दाखल किणे, िवकलांची वनयुक्ती, तयांची
र्ी मंजिू किणे, अपीले, न्यायालयीन वनणफयांचे पिीक्षण, पुनर्निचाि इ.

14

किािान 1 ि 2 यांचेकडे विवनर्नदषटपणे सोपविण्यात न आले ल्या इति सिफ किविषयक बाबी.

16

विक्रीकर

प्रशासन-1

1

विक्रीकि विभागाच्या आस्र्ापनेििील िगफ-1 चा सिायक विक्रीकि आयुक्त संिगफ िगळू न
तयाििील िगफ-1 संिगातील अविकाऱ्यांच्या वनयुक्ती, पदोन्नती, बदल्या, प्रवशक्षण
अभ्यासक्रम, वनयुक्ती वनयवमत किणे, वनिडसूची, िजा सेिावनिृत्ती, वशस्तभंगविषयक
प्रकिणे, न्यायालयीन प्रकिणे इतयादी प्रशासकीय बाबी.

2

विक्रीकि विभाग ि मिािाषर विक्रीकि न्यायाविकिणाच्या आस्र्ापनेिि िगफ-3 ि िगफ-4
(विक्रीकि वनिीक्षक िगळू न) कमफचाऱ्यांच्या प्रशासकीय ि सेिाविषयक बाबी, न्यायालयीन
प्रकिणे तसेच वशस्तभंगविषयक प्रकिणांतील अपीलांसि.

3

मिािाषर विक्रीकि न्यायाविकिणाच्या खंडपीठासाठी न्यावयक ि विभागीय सदस्यांची
वनयुक्ती/पुनर्ननयुक्ती आवण िेतनवनस्श्चती किणे.

4

ििील (1) ि (2) येर्े नमूद केले ल्या पदांचे सेिा भितीचे ि विभागीय पिीक्षेचे वनयम.

5

ििील (1) ि (2) येर्े नमूद केले ल्या अविकाऱ्यांची ियाच्या 50-55 व्या िषी किाियाची
पुनर्निलोकन प्रकिणे ि आगाऊ िेतनिाढ प्रकिणे.

6

मिाठी ि किदी भाषा पिीक्षा उत्तीणफ िोण्यापासून सूट दे ण्याबाबतची प्रकिणे.

7

इति कायासनांना नेमन
ू न वदलेली ििील विषयाच्या अनुषंगाने उद्भिणािी अन्य प्रकिणे.

1

विक्रीकि विभागातील िगफ-1 संिगातील सिायक विक्रीकि आयुक्त ि िगफ-2 संिगातील
विक्रीकि अविकािी यांच्या वनयुक्ती, पदोन्नती, बदल्या, प्रवशक्षण अभ्यासक्रम, स्र्ायीकिण,
िेतन वनस्श्चती, वनिडसूची, िजा इतयादी आस्र्ापनाविषयक ि प्रशासकीय बाबी,
न्यायालयीन बाबी ि वशस्तभंगविषयक ि सेिावनिृत्तीविषयक बाबी.

2

िगफ-1 मिील सिायक विक्रीकि आयुक्त या संिगातील ि िगफ-2 मिील सिफ संिगांचे सेिा
प्रिेश वनयम ि विभागीय पिीक्षा वनयम.

3

िगफ-1 मिील सिायक विक्रीकि आयुक्त ि िगफ-2 मिील सिफ संिगातील अविकाऱ्यांच्या
50-55 व्या िषी किाियाची पुनर्निलोकन प्रकिणे ि आगाऊ िेतनिाढ प्रकिणे.

4

िगफ-1 मिील सिायक विक्रीकि आयुक्त ि िगफ-2 मिील सिफ संिगातील अविकाऱ्यांची
मिाठी ि किदी भाषा पिीक्षा उत्तीणफ िोण्यापासून सूट दे ण्याबाबतची प्रकिणे.

5

अ.क्र.1 येवर्ल नमुद अविका-यांची प्रवशक्षण विषयक प्रकिणे.

6

विक्रीकि विभागाच्या आस्र्ापनेििील विक्रीकि वनिीक्षकांच्या शासन स्तिाििील सिफ
आस्र्ापनाविषयक प्रशासकीय बाबी ि न्यायालयीन प्रकिणे इतयादी.

7

ििील (1) येर्ील अविकािी यांची सेिा जोडू न दे णे ि तया अनुषंगाने येणािी िेतनवनस्श्चतीची
प्रकिणे.

8

सिायक विक्रीकि आयुक्त ि विक्रीकि वनिीक्षकांची सिळसेिेची पदे ि मयादीत विभागीय
पिीक्षेची पदे भिण्यासाठी मिािाषर लोकसेिा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठविणे.

9

इति कायासनांना नेमन
ू न वदलेली ििील विषयांच्या अनुषंगाने उद्भिणािी अन्य प्रकिणे.

विक्रीकर प्रशासन-2

विक्रीकर
प्रशासन-3

1

विक्रीकि विभागातील िगफ-1 अविकाऱ्यांच्या िार्नषक गोपनीय अििालाचे संस्किण किणे.
िगफ-2 संिगातील अविकाऱ्यांच्या गोपवनय अििालातील प्रवतकूल शेऱ्यांविरुध्दची
अवभिेदने.

2

विक्रीकि विभागातील िगफ-1 ि िगफ-2 अविकाऱ्यांच्या ययेषठता सूच्या तयाि किणे ि प्रवसध्द
किणे.

3

न्यायालयीन वनणफयांच्या अनुषंगाने वनिडसूच्यात बदल किािा लागल्यास सुिावित
वनिडसूच्या तयाि करुन मिािाषर लोकसेिा आयोगाची मान्यता घे णे ि तया अनुषंगाने
ययेषठतासूच्या प्रवसध्द किणे.

4

ययेषठतासूची संबंिातील न्यायालयीन प्रकिणे.

17

विक्रीकर
प्रशासन-4

विवनर्यम

वित्तीर्य सुिारणा-1

1

विक्रीकि विभागाच्या ि विक्रीकि न्यायािीकिणाच्या आस्र्ापनेििील िं गामी पदे पुढे चालू
ठे िणे ि पदांचा आढािा.

2

विक्रीकि विभागातील पद वनर्नमतीबाबत.

3

विक्रीकि विभागातील अविका-यांसाठी िािन भत्ता ि अन्य भत्ते मंजिू ीबाबत.

4

विक्रीकि विभाग ि मिािाषर विक्रीकि न्यायाविकिण यांना स्र्ायी अवग्रम मंजिु ीबाबत.

5

विक्रीकि विभागाच्या कायालयांसाठी जवमन वमळिीणे, इमाित बांिकाम ि दुरुस्ती ि आिश्यक
तेर्े जागा भाडयाने घे ण्याबाबत.

6

विक्रीकि विभागास दूिध्िनी मंजिू ीबाबत.

7

विक्रीकि विभाग ि मिािाषर विक्रीकि न्यायाविकिण यांना ले खन सामग्री ि कायालयाने
िापिासाठी दै नंवदन िापिांच्या िस्तू इतयादींचा पुििठा यास मान्यता दे ण्याबाबत, तसेच र्र्ननचि
खिे दीस मंजिू ीबाबत.

8

विक्रीकि विभागातील अविकाऱ्यांना वित्तीय ि प्रशासवनक शक्ती प्रदान किण्याबाबत.

9

मिािाषर विक्रीकि कायदा ि इति संबंिीत कायदे यांची विक्रीकि विभागाकडू न अंमलबजािणी
िोते, तयाबाबत िगफ-1 च्या सिायक विक्रीकि आयुक्त संिगफ िगळू न तयाििील िगफ-1
अविकाऱ्यांना अविकाविता दे ण्याबाबत.

10

विक्रीकि विभागाच्या कायालयासाठी िािन खिे दी ि दुरुस्ती.

11

विक्रीकि विभागाच्या वनिीक्षणाबाबत.

12

विक्रीकि विभागाची प्रवसध्दी मोिीम.

13

वििीमंडळाशी संबंिीत सिफ बाबी.

14

विक्रीकि अविकािी /कमफचािी संघटना, मुंबई यांचेकडू न प्राप्त िोणािी वनिेदने, अजफ इतयादी.

15

पुस्तके, प्रकाशने ि तयांची खिे दी, प्रशासवनक अििाल ि तयांची छपाई.

16

विक्रीकि विभागातील िैद्यकीय खचाची प्रवतपूतीची प्रकिणे.

17

व्याख्याते ि पिीक्षक यांना र्ी ि मानिन दे ण्याबाबतची प्रकिणे.

18

विक्रीकि विभागातील उपिािगृिाच्या खचाचे वनले खन किाियाची प्रकिणे.

19

कालबािय झाले ल्या खचाची प्रकिणे.

20

विक्रीकि प्रशासनातील इति कायासनांना नेमन
ू न वदले ल्या संकीणफ बाबी.

1

मुंबई वित्तीय वनयम, 1959.

2

वित्तीय (शक्ती) अविकाि, 1978 प्रदान किणे ि तद्नुषंवगक बाबी.

3

मिािाषर आकस्स्मक खचफ वनयम, 1965.

4

घिबांिणी अवग्रम, िािन खिे दी अवग्रम, संगणक अवग्रम, उतसि अवग्रम ि स्र्ायी अवग्रम
इतयादी बाबी.

5
6

िि नमूद केले ल्या वित्तीय प्रकाशनांचे अद्ययाितीकिण, वनयमात सुिािणा, दुरुस्तया इतयादी
कामकाज.
शासकीय िािन िोिण.

1

पद वनर्नमती, पद भिती ि पदांचे पुनरुयजीिन या बाबींचे वनबंि ि अनुषंवगक आढािे.

2

अवतविक्त संिगफ योजनेंतगफत कक्षाची स्र्ापना ि तयाचे व्यिस्र्ापन

3

खचामध्ये काटकसि किण्याच्या सिफसािािण / विशेष उपाययोजना

4
5

वित्तीय सुिािणा विषयक अन्य बाबींिि कायफिािी किणे.
मांिालर्यीन विविि वििागाांकडू न प्राप्त होणा-र्या वरक्त पदाांच्र्या िोरणात्मक बाबींच्र्या
प्रस्तािाांिर कार्यव िाही करणे.

18

सािनसांपत्ती

वित्त आर्योग

अिव बळ

1

िाययाची पंचिार्नषक योजना ि िार्नषक योजना यासाठी वित्तीय सािनसंपत्तीचे अंदाज.

2

मिािाषर िायय िीज मंडळ ि मिािाषर िायय मागफ पविििन मिामंडळ यांची योजनेसाठी
सािनसंपत्ती.

3

िाययाच्या वित्तीय सािनसंपत्तीचा वनयतकावलक आढािा.

4

योजना आयोगाशी ठिविलेल्या खुल्या बाजािातील कजफ ि आयुर्निमा मिामंडळ आवद ि इति
स्िायत्त संस्र्ा यामध्ये िाटप.

5

अविक अर्फ बळ उभािणी उपाययोजनेपासून उपलब्ि िोणा-या िकमांचे पंचिार्नषक ि िार्नषक
योजनासाठी अंदावजत जमा िकमा.

1

केंद्रीय वित्त आयोग विषयक कामकाज

2

िाजकोवषय उत्तिदावयति ि अर्फ संकस्ल्पय व्यिस्र्ापन अविवनयम 2005 आवण तदनुषंवगक
वनयम तयाि किणे.

3

राज्र्य वित्त आर्योग विषर्यक कामकाज

4

केंद्र पुरस्कृ त र्योजनाां विषर्यक कामकाजाचे अिव सांकल्प कक्षाशी समन्िर्य ठे ऊन कामकाज
करणे.

1

िायय शासनामार्फत खाली नमुद केलेल्या प्रकल्प/संस्र्ा मार्फत कजफ ि कजफिोखे यामार्फत कजफ
उभािण्यासंदभात िोिणातमक वनणफय :1) EAP
2) WBP
3) NABARD
4) RIDF
5) AIBF
6) NSSF
कजफ उभािणीच्या संबिातील वनम्न नमूद संस्र्ाशी समन्िय
अ) SLBC
ब) NIPFP

2

मा.मुख्य सवचि यांच्या अध्यक्षतेखालील सािफजवनक क्षेत्रातील उपक्रमां कडू न भांडिली
बाजािातून कजफिोख्यांद्वािे उभािाियाच्या वनिी संदभात गठीत किण्यात आलेल्या शक्तीप्रदान
सवमतीचे सिफसािािण कामकाज ि समन्ियन

3

सािफजवनक उपक्रमांनी विदे शी विवनमयातील कजफ उभािणी संदभातील प्रस्ताि आवण सदि
प्रस्तािांची तपासणी किण्यासाठी प्रिान सवचि (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली
गठीत किण्यात आले ल्या सवमतीचे सिफसािािण कामकाज ि समन्ियन.

4

मंत्रालयीन विभागामार्फत उभािल्या जाणा-या कजासंबिी िोिणातमक बाबी.

5

केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झालेले ककिा घ्याियाचे कजासंबिी िोिणातमक बाबी.

6

मत्ता ि दावयतिे यासंबिातील बाबी.

7

िायय पुनफिचना अविवनयम 1956 ि 1960 च्या संबिातील बाबी.

8

विवलन झाले ली िायये,संस्र्ाने यांच्या विविि वनिी िोख िक्कम ि गुंतिणूकीबाबतची
प्रकिणे

9

शासकीय िमी दे णे, िमीशुल्क ि सूट इतयाद्रीबाबत सिफ मंत्रालयीन विभागांकडू न येणािे
प्रस्ताि ि िमी पविपूतीची प्रकिणे.

10

शासकीय िमी आिािवनत (INVOKE) किण्यासंदभातील वनणफय घे णे.

11

शासकीय िमी विषयक न्यायालयीन प्रकिणे.

12

शासकीय िमी दे ण्यात आले ल्या प्रकिणात कजफ घे णा-या संस्र्े च्या वित्तीय स्स्र्तीिि
वनयंत्रण ठे िणे
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13

िायय माविती संचवयका SDB माविती उपलब्ि करुन दे णे.

14

मा.पंतप्रिान यांनी जाविि केले ली जन िन योजने संदभात वित्त विभागास प्राप्त िोणा-या
पत्रव्यििािािि कायफिािी किणे.

टीप :-

अिोपार्य

ऋण-हमी
सवनर्यां िण कक्ष

अ.क्र.1,2, ि 3 येर्े नमुद केले ल्या बाबींचे प्रस्ताि प्रर्मत: व्यय कायासनानी तपासून
अर्फ बळ कक्षास सादि किािेत.

1

अर्ोपाय व्यिस्र्ा / उपाययोजना ि पतकजफ विषयक बाबी ( cash credit account) तसेच
तद्नुषवगक संकीणफ बाबी

2

कजफ उभािणीच्या संबिातील SEBI संस्र्े शी समन्िय

3

खुल्या बाजािातील कजाची उभािणी

4

कजफ वनिािण वनिी, ऋण विमोचन वनिी आवण घसािा वनिी याबाबतची गुंतिणूक

5

खालील बाबींचे अंदाज ि सुिावित अंदाज, विवनयोजन ले खे, वित्तीय ले खे याबद्दलच्या बाबी.
अ) खुल्या बाजािातील कजफ ि तयाििील व्याज
ब) अर्ेापाय आगाऊ िकमा ि तयाििील व्याज
क) कजफ वनिािण ि ऋण विमोचन वनिी

6

ब ँकींग, कंपनी लॉ याबाबत, तसेच िायय शासनाच्या केंद्र शासन अखतयावितील विषयांचे
संदभात िायय शासनाकडे येणािे संदभफ इतयादी, तसेच इतिांकडू न प्राप्त झाले ले संदभफ याबाबत
कायफिािी ि तयाचा पाठपुिािा

7

स्िायत्त संस्र्ांचे खुल्या बाजािातील कजाबद्दलचे िाटप ि तयासंबंिी विझव्िफ बँकेशी
पत्रव्यििाि

8

विझव्िफ ब ँकेशी संबवित कजफ िोख्यांमध्ये गुंतिणूक िोिणातम बाबी ि तयाबाबत विविि
विभागांकडू न सादि िोणा-या प्रकिणािि सल्ला दे णे.

9

गुंतिणूकीच्या िोिणातमक बाबी ि सल्ला

10

बनािट कंपन्या,वित्तीय संस्र्ा म्युच्युअल र्ंड इ.बाबत वित्त विभागात प्राप्त िोणा-या
संदभांिि कायफिािी

11

विझव्िफ ब ँक ऑर् इंवडया आवण मिालेखापाल यांनी ठे िले ल्या लेख्यातील र्िकांसंबंिातील
ताळमेळ तसेच मिालेखापाल/विझव्िफ बँक ऑर् इंवडया यांच्याशी िोणा-या बैठकांबाबतचे
कामकाज.

1

वित्त विभागातील अर्फ बळ,अर्ोपाय ि पूिीचे अर्फ संकल्प 7 या कायासनानी उभािलेल्या
कजाच्या पितर्ेडीचे ( मुद्दल+ व्याज यासि) ले खे आवण िसूलीचे मावसक विििणपत्र
अद्ययाित ठे िणे.

2

िायय शासनाने उभािलेल्या कजाचे ( मुद्दल+व्याज यासि) अद्ययाित ले खे ठे िणे तसेच
यासंदभातील मावितीचे संकलन किणे.

3

केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झालेल्या कजाचे ( मुद्दल+ व्याज यासि)अद्ययाित ले खे ठे िणे.

4

िायय शासनाने विविि मंत्रालयीन विभागामार्फत वदलेले कजफ तसेच भागभांडिल गुंतिणूक
याबाबतचे ( मुद्दल + व्याज यासि) अद्ययाित ले खे ठे िणे.

5

घिबांिणी अवग्रमाचा पोटफ र्ोवलओ विकण्याच्या माध्यमातून वनिीची उभािणी.
(गृहकजे अनुषांगाने उपर्योवगता प्रमाणपि महालेखापाल कार्यालर्यास पाठविणे.)

6

िमी विषयक नोंदििया ठे िणे,मागील िषात 1 एवप्रल ते 31 माचफ या कालाििीत शासनाने
वदलेल्या िमीची माविती दशफविणािे विििणपत्र वििानमंडळाला सादि किणे.

7

शासनामार्फत दे ण्यात आलेल्या सिफ िमी प्रकिणात किाि किणे,ऋण दे णा-या संस्र्े कडू न
सिामािी प्राप्त करुन घे णे ि तयाची तपासणी किणे,यया संस्र्े साठी घे ण्यात आलेली आिे
तयाचे ले खे उपलब्ि करुन घे ऊन तयािि सवनयंत्रण ठे िणे.

8

शासकीय िमी शुल्कासंदभात मागणीपत्र पाठविणे तसेच तदनुषंगाने नोंदििी ठे िणे आवण
िसूलीिि दे खिे ख ठे िणे.
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लोलेस
(लोक लेखा
सवमती)

समन्िर्य

1

भािताचे वनयंत्रक ि मुख्य ले खापविक्षा यांचेकडू न प्रकावशत िोणािे अििाल ( ले खा पविक्षा
अििाल,विवनयोजन ले खे,वित्तीय ले खे इ.) ि तयासंबिी मंत्रीमंडळ वटप्पण्या इतयाद्री.

2

लोक ले खा सवमती, अंदाज सवमती,(अर्फ संकल्प प्रकाशन विषयक कामकाज सोडू न)
सािफजवनक उपक्रम सवमती यांच्या कामाचे समन्िय,बैठकांविषयक बाबी आवण तयांच्या
वशर्ािशींििील कायफिािी इ.बाबी.

3

सिफ मंत्रालयीन विभागांशी संबवित ले खा पविक्षा आक्षेप,ििकती,प्रारुप पविच्छे द,तपासणीच्या
बाबी विषयीचा पाठपूिािा.

4

सिफ मंत्रालयीन विभागाचे ( वित्त विभाग िरुन) प्रारुप ले खा पविच्छे द ि तयाििील अििाल
सादि िोईपयंतच्या सिफ बाबी( किािान-3 च्या बाबी िगळू न)

5

वित्त विभाग ि तयाच्या अंतगफत विभागप्रमुखांच्या कायालयाशी संबिीत ले खा पविक्षाबाबतच्या
ििकती,तपासणी अििालाच्या बाबी,ले खा पविक्षा आक्षेप इ.बाबी.

6

शासकीय कायालये ि वनमशासकीय कायालये यांच्या ले खापविक्षाविषयक बाबी

7

शासकीय कायालये तसेच नगिपावलका ि इति स्िायत्त संस्र्ा यामिील शासकीय पैशांची
अर्िातर्ि/दुरुपयोग याविषयीच्या बाबी.( वित्त विभागासि)

8

अनुदानाच्या दुरुपयोगासंबिीची प्रामणपत्रे, सानुग्रि अनुदानाची प्रकिणे यासंबिीच्या
कायफपध्दतीबाबत सल्ला.( वित्त विभागासि)

9

ले खा पविक्षणासंबिात सल्यासाठी येणा-या बाबी.

10

विभागीय ले ख्यांच्या मिाले खापाल कायालयातील ले ख्यांशी मेळ घालण्यासंबिी िोिणातमक
बाबी.

11

पंचायत िाज सवमतीविषयक समन्ियाचे कामकाज.

1.

हवत्त हवभागाशी संबंहित हविािमंडळहवषयक सवय कामकाज (राज्यसभा/ लोकसभा/
हविािमंडळ/हविािपहरषद यांच्याकडू ि प्राप्त िोणारे प्रश्न /ठराव इ.कामाचे समन्वय करणे.

2.

आश्वासि सहमत्या, दु य्यम हविीमंडळ सहमती व हविािकायय हवभागािे स्थापि केलेल्या
सल्लागार सहमतीहवषयक कामकाज.

3.

मुख्यमंत्री कायालय / हवशेष काययकक्षाकडू ि प्राप्त िोणारे संदभय.

4.

हवत्त हवभागाकडू ि हिगयहमत झालेल्या मित्त्वाच्या आदे शांबाबतचे सारसंग्रि तयार करुि
त्याची छपाई करण्याबाबतचे काम.

5.

सामान्य प्रशासि हवभागाकडू ि तसेच इतर मंत्रालयीि हवभागाकडू ि केवळ माहितीसाठी
हिगयहमत करण्यात येणारे शासि हिणयय,पहरपत्रके इ.बाबी सवय संबहितांच्या हिदय शिास
आणूि दे णे.

6.

मंहत्रमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येणाऱ्या हिणययाची अंमलबजावणी अिवाल (मंहत्रमंडळािे
घेतलेल्या हिणययाच्या अिुषंगािे हवत्त हवभागािे केलेल्या काययवािीची एकहत्रत माहिती
मा.मुख्यमंत्री / मा.मुख्य सहचव मिोदय यांिा तसेच हवभागातील सहचवांिा वेळोवळी
उपलब्ि करुि दे णे

7.

मा.मुख्यमंत्री मिोदयांचे भाषण मुद्देसुद आहण माहितीपूणय िोण्यासाठी हवत्त हवभागाची
माहिती उपलब्ि करुि दे णे

8.

मा.मुख्यमंत्री कायालयाकडू ि मागहवण्यात आलेली इतर सवय प्रकारची माहिती उपलब्ि
करुि दे णे

9.

केंद्र सरकारकडू ि आलेल्या / केंद्र सरकारकडे प्रलंहबत असलेल्या प्रकरणांबाबत.

10.

आमदार/खासदारांच्या बैठकीसाठी माहिती पुरहवणे, पाठपुरावा इ.

11.

प्रगती ॲप्लीकेशिद्वारे मा.पंतप्रिाि कायालयाकडू ि प्राप्त िोणारे पत्रव्यविाराचे समन्वय करणे

12.

एखादा संदभय /हवषय हवत्त हवभागाशी संबंहित असतो, मात्र तो िाताळण्यासाठी
हवभागातील कायासि हवहवहक्षत केलेले िसते अशा संदभावरील काययवािी
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सािवजवनक उपक्रम

सांगणक कक्ष

1

सािफजवनक उपक्रमांच्या आढािा सवमती (कॅ वपटल बजेट विव्ियू कवमटी) चे सिफसािािण
कामकाज ि समन्ियन या अंतगफत मा.मंत्री (वित्त) यांचे अध्यक्षतेखालील पुनर्निलोकन सवमतीस
सिफ सािफजवनक क्षेत्रातील उपक्रमां चे भांडिली अर्फ संकल्पाचे प्रस्ताि तपासून सािफजवनक उपक्रम
कायासनांना सवमतीस मान्यतेसाठी सादि किणे.

2

प्रिान सवचि (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील सािफजवनक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या भांडिली
अर्फ संकल्पाशी वनगडीत रु.1 कोटीपेक्षा जास्त खचाचे गुंतिणूकीचे प्रकल्प वनषकासन सवमतीस
मान्यतेसाठी सादि किण्याचे सिफसािािण कामकाज ि समन्ियन

3

प्रस्तावित सािफजवनक उपक्रम सल्लागाि सवमतीचे सिफसािािण कामकाज ि समन्ियन

4

सािफजवनक क्षेत्रातील उपक्रमांमिील आस्र्ापनांची सेिाविषयक प्रकिणे तसेच िेतन पुनिफ चना
आवण िेतन किाि.

5

सािफजवनक क्षेत्रातील उपक्रमांची बोनस/सानुग्रि अनुदान प्रदान या संदभातील सेिाविषयक
प्रकिणे.

6

सािफजवनक क्षेत्रातील उपक्रमांविषयक वििानमंडळाशी संबंवित कामकाज

7

ििील विषयांव्यवतविक्त सािफजवनक क्षेत्रातील उपक्रमविषयक (विशेषत: सािफजवनक उपक्रम
शासनाचा अवभकता या नातयाने िाबवित असलेल्या प्रशासकीय योजनांबाबतची सिफ प्रकिणे
म्िणजेच उपक्रमांच्या अ) संचालक मंडळाच्या बैठका, बैठकीची कायफित्त
ृ े इ. बाबी.
ब) उपक्रमांमिील निीन पदवनर्नमतीचे प्रस्तािाची छाननी,
क) उपक्रमांमिील कमफचािी/अविका-यांचे विदे श दौिे /प्रवशक्षण कायफक्रम पविसंिाद इतयादीची
छाननी,
ड) उपक्रमांमध्ये कमफचािी/अविका-यांचे प्रवतवनयुक्तीचे प्रस्तािांची छाननी
इ) उपक्रमांच्या कमफचािी/अविका-यांच्या संघटनांचे ठिाि, वनिेदने , आंदोलने िैगिे सािख्या
बाबी,

8

आर्नर्क विशेष क्षेत्र (Special Economic Zone) विषयक प्रकिणे

9

मिािाषर िायय सािफजवनक उपक्रम मिामंडळांचे कामकाज.

10

सािफजवनक उपक्रमाशी संबवित मत्ता ि दावयतिे यासंबिीच्या बाबी.

1.

हवत्त हवभागाच्या संगणकीकरणाचे प्रस्ताव तयार करणे व तपासणे.

2.

हवत्त हवभागाची संगणक वेबसाईट अद्ययावत ठे वणे.

3.

संगणक िेटवकय (LAN) संदभात सामान्य प्रशासि हवभाग व अन्य हवभागांशी समन्वय
सािणे.

4.

हवभागातील अहिकारी/कमयचारी यांिा संगणक प्रहशक्षण दे ण्यासाठी आवश्यक काययवािी
करणे.

5.

हवत्त हवभागाच्या हवहशष्ट्ट कामाचे स्वरुप हवचारात घेऊि आवश्यक त्या कामासाठी
हवषयािुरुप संबहित कायासिाकडू ि मागणी आल्यास संगणक आज्ञावल्या तयार करुि
घेणे व त्याचा वापर वाढहवणे.

6.

शासकीय कामकाजात संगणकाचा वापर वाढहवण्यासाठी सामान्य प्रशासि हवभागाद्वारे
वेळोवेळी घेण्यात येणा-या हिणययांची हवभागात अंमलबजावणी करणे व त्या अिुषंगािे
पत्रव्यविार करणे, ई ऑफीस प्रणालीची हवत्त हवभागात अंमलबजावण करणे

7.

हवत्त हवभागातील संगणकांसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, सुटे स्पेअर पाटय स् पुरहवणे/खरे दी
करणे, दु रुस्ती व दे खभाल व यंत्रसामुग्रीची िोंद ठे वणे.

8.

जडवस्तूसंग्रिात (संगणक व हप्रटर) यांच्या िोंदी घेणे.

9.

संगणकीकरणाच्या अिुषंगािे सामान्य प्रशासि हवभागाद्वारे सोपहवण्यात येणा-या अन्य
संकीणय बाबी .

10.

ई-सहमक्षा अंतगयत प्राप्त िोणाऱ्या संदभरवरील समन्वय
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विमा प्रशासन

फलवनष्पत्ती
अिव सांकल्प

अल्पबचत शाखा

लॉटरी शाखा

वििी कक्ष

1

विमा संचालनालयाच्या आस्र्ापनेसि सिफ बाबी.

2

विमा संचालनालयाच्या न्यायालयीन बाबी.

3

विमा संचालनालयाच्या ले खापविक्षण विषयक बाबी

4

शासकीय िािनांचा विमा वनयम

5

गट विमा योजनेचे प्रशासन,योजनेसंबिी तक्राि, वनिािण ि सल्ला दे णे तसेच योजनेत र्ेिर्ाि
किणे इतयादी.

1

र्लवनषपत्ती अर्फ संकल्प अििालाची अंमलबजािणी

2

र्लवनषपत्ती अर्फ संकल्प अििालाचा पाठपूिािा

3

र्लवनषपत्ती अर्फ संकल्प अििालाचे संवनयंत्रण

1

अल्पबचत संचालनालयाचे प्रशासन

2

अल्पबचत संचालनालयाच्या िोिणातमक बाबी

3

अल्पबचत संचालनालयातील अविकािी /कमफचािी यांच्या आस्र्ापनाविषयक सिफ बाबी.

4

अल्पबचत संचालनालयाच्या ले खा पविक्षण विषयक बाबी.

5

अल्पबचत संचालनालयाची न्यायालयीन प्रकिणे

1

मिािाषर िायय लॉटिी मुख्य ि वमनी सोडत.

2

मिािाषर िायय लॉटिी ि वमनी लॉटिी वनयमािली संबिातील प्रकिणे.

3

मिािाषर िायय लॉटिी िोिणातक बाबी

4

मिािाषर िायय लॉटिी ले खा पविक्षणविषयक बाबी.

5

मिािाषर िायय लॉटिी न्यायालयीन प्रकिणे.

1

वित्त विभागात न्यायालयाशी संबवित प्राप्त िोणा-या सिफ संदभाची /प्रकिणांची नोंद ठे ऊन
विभागातील अविकािी/कमफचािी यांना प्रकिणांचा वनपटािा किण्यासाठी
सिाय्य/मागफदशफन किणे
वित्त विभागात प्राप्त झाले ल्या सिफ न्यायालयीन प्रकिणांच्या सद्य:स्स्र्तीबाबत िेळोिेळी
विभागातील संबवित सवचिांना अिगत किणे.

2
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कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा क
हवत्त हवभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुबई ४०० ०३२ मिील अहिकारी व कमयचारी यांच्या अहिकारांचा तपशील क/ख
अ.

पदिाम

क्र.

आर्वथक

संबहं ित कायदा/हियम/आदेश/राजपत्र

अहभप्राय

/प्रशासहिक
अहिकार

1

अपर मुख्य
सहचव (हवत्त)

पूणय अहिकार

शासिािे वेळोवेळी हिगयहमत केलेले हियम, अहिहियम,
शासि हिणयय, पहरपत्रक, कायालयीि आदेश, अहिसूचिा
इ. िुसार दे ण्यात आलेल्या आर्वथक अहिकारािुसार
हवभागातील कामकाज चालहवले जाते.
िे हियम मुख्यत: खालीलप्रमाणे आिे त :1) मुंबई हवत्तीय हियम, 1959 अंतगयत प्रदाि करण्यात
आलेल्या हियमांखालील हवत्तीय अहिकार.
2) घरबांिणी अहग्रम हियम, 1962.
3) मिाराष्ट्र आकस्स्मक खचय हियम, 1965.
4) मिाराष्ट्र अथयसंकल्पीय हियमपुस्स्तका.
5) मुंबई हवत्तीय हियम पुस्स्तका, 1978 भाग पहिला,
उपहवभाग-1 ते 5 िुसार प्रदाि करण्यात आलेले हवत्तीय
अहिकार.
6) मुंबई िागरी सेवा हियम, 1959 आहण त्याखाली
वेळोवेळी हवहित केलेले आदे श.
7) मिाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय दे खभाल) हियम, 1961 व
त्याखाली हवहित केलेले आदेश.
8) मिाराष्ट्र कोषागार हियम, 1968.
9) अहतहरक्त हवत्तलब्िी (सी.डी.एस.) चा अहिहियम, 1974.
10) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (वेति) हियम, 1981.
11) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सेवच्े या सवयसािारण शती)
हियम, 1981.
12) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (पदग्रिण अविी, स्वीयेतर सेवा
आहण हिलंबि, बडतफी व सेवत
े ूि काढू ि टाकणे यांच्या
काळातील प्रदािे) हियम, 1981
13) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (रजा) हियम, 1981.
14) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हिवृत्तीवेति) हियम, 1982.
15)मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हिवृत्तीवेतिाचे अंशराशीकरण)
हियम, 1984.
16) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सुिाहरत वेति) हियम, 1976.
17) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सुिारीत वेति) हियम, 1986.
18) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सुिारीत वेति) हियम,1996.
19)राजकोषीय उत्तरदाहयत्व व अथयसंकल्पीय अहिहियम,
2005.
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20) मिाराष्ट्र हवत्त आयोग अहिहियम, 1994
21) मुंबई हवक्रीकर अहिहियम व हियम, 1959
22) केंद्रीय हवक्रीकर अहिहियम व हियम, 1956
23) काययकंत्राट अहिहियम व हियम, 1989
24) मिाराष्ट्र हचटफंड अहिहियम व हियम
25) अहतहरक्त हवत्तलब्िीचा अहिहियम, 1974
26) मिाराष्ट्र राज्य लॉटरी (हवहियमि) हियम, 2000
(भाग-1)
27) मिाराष्ट्र राज्य ऑिलाईि लॉटरी (हवहियमि)
हियम, 2001
28) राज्य पुिरय चिा अहिहियम, 1956/1960
29) मिाराष्ट्र राज्य सावयजहिक उपक्रम (पुिरय चिा
व इतर हवशेष तरतुदी) अहिहियम, 2000
30) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हशस्त व अपील) हियम, 1979
२

अपर मुख्य सहचव

पूणय अहिकार

(व्यय)

शासिािे वेळोवेळी हिगयहमत केलेले हियम, अहिहियम,
शासि हिणयय, पहरपत्रक, कायालयीि आदे श, अहिसूचिा
इ.िुसार दे ण्यात आलेल्या आर्वथक अहिकारािुसार तसेच
अपर

मुख्य

सहचव

(हवत्त)

यांिी

सोपहवलेल्याप्रमाणे

हवभागातील कामकाज चालहवले जाते.
3

प्रिाि सहचव

पूणय अहिकार

(ले. व को.)

शासिािे वेळोवेळी हिगयहमत केलेले हियम, अहिहियम,
शासि हिणयय, पहरपत्रक, कायालयीि आदे श, अहिसूचिा
इ.िुसार दे ण्यात आलेल्या आर्वथक अहिकारािुसार तसेच
अपर

मुख्य

सहचव

(हवत्त)

यांिी

सोपहवलेल्याप्रमाणे

हवभागातील कामकाज चालहवले जाते.
4

प्रिाि सहचव

पूणय अहिकार

(हवत्तीय सुिारणा)

शासिािे वेळोवेळी हिगयहमत केलेले हियम, अहिहियम,
शासि हिणयय, पहरपत्रक, कायालयीि आदे श, अहिसूचिा
इ.िुसार दे ण्यात आलेल्या आर्वथक अहिकारािुसार तसेच
अपर

मुख्य

सहचव

(हवत्त)

यांिी

सोपहवलेल्याप्रमाणे

हवभागातील कामकाज चालहवले जाते.
5

सि/उप सहचव/

हवभाग

शासि हिणयय, हवत्त हवभाग क्रमांक हवअप्र-2013/ प्र.क्र.30/

अवर सहचव

प्रमुखांकडू ि

2013/हवहियम,

(रोखशाखा)

पुि:प्रदाि

२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/िर्िियर्,

करण्यात
आलेले हवत्तीय/
प्रशासकीय
अहिकार

हद.17.4.2015,

क्र.िर्अप्रिद.२९.०७.२०१५,

िद.१६.०६.२०१७ अन्वये हवत्तीय अहिकार हियम पुस्स्तका1978, भाग-पहिला, उपहवभाग- 1 ते 5 हवत्तीय अहिकारांचे
पुि: प्रदाि करण्यात आलेले अहिकार.
मिाराष्ट्र शासि काययहियमावली व त्याअन्वये हदलेले
अिुदेश मिील भाग-5 अन्वये सोपहवण्यात आलेल्या
कामकाजासंबि
ं ीचे प्रशासकीय/ हियंत्रण अहिकार.

6

अवर सहचव

हवभाग

शासि हिणयय, हवत्त हवभाग क्रमांक हवअप्र-2013/प्र.क्र.30/

(रोखशाखा)

प्रमुखांकडू ि

2013/हवहियम,

हद.17.4.2015

२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/िर्िियर्,

क्र.िर्अप्रिद.२९.०७.२०१५,
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पुि:प्रदाि

िद.१६.०६.२०१७ अन्वये हवत्तीय अहिकार हियम पुस्स्तका-

करण्यात

1978, भाग-पहिला, उपहवभाग- 1 ते 5 हवत्तीय अहिकारांचे

आलेले हवत्तीय/

पुि: प्रदाि करण्यात आलेल्या अहिकारािुसार आिरण व

प्रशासकीय

संहवतरण हवषयक अहिकार.

अहिकार
कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा क
हवत्त हवभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुबई ४०० ०३२ मिील अहिकारी व कमयचारी यांच्या अहिकारांचा तपशील
अ.क्र.

पदिाम

फौजदारी अहिकार

संबहं ित कायदा/हियम/

अहभप्राय

आदे श/राजपत्र
शासिािे वेळोवेळी हिगयहमत केलेल्या आदे शातील मयादेपयंत हियुक्ती अहिकारी म्िणूि.
कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा क
हवत्त हवभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुबई ४०० ०३२ मिील अहिकारी व कमयचारी यांच्या अहिकारांचा तपशील
अ.क्र.

अहिकार पद

अियन्याहयक

संबहं ित कायदा/हियम/

अहिकार

आदे श/राजपत्र

शेरा असल्यास

हिरं क
कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा क
हवत्त हवभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुबई ४०० ०३२ मिील अहिकारी व कमयचारी यांच्या अहिकारांचा तपशील
अ.क्र.

अहिकार पद

न्याहयक अहिकार

संबहं ित कायदा/हियम/

शेरा असल्यास

आदे श/राजपत्र
हिरं क

कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा ख
हवत्त हवभाग (खुदद), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ मिील अहिकारी व कमयचारी यांच्या कतयव्यांचा तपशील
अ.क्र.

पदिाम

आर्वथक/प्रशासकीय कतयव्ये

संबहं ित कायदा/हियम/

अहभप्राय

आदे श/राजपत्र
1

अपर मुख्य

हवत्त

हवभागाचे

सहचव (हवत्त)

हियंत्रण

व

सवंकष

पययवक्ष
े ण

प्रशासकीय मिाराष्ट्र

आहण

समन्वयाची जबाबदारी पार पाडणे.

शासि

आर्वथक काययहियमावली व त्याअन्वये
हदलेले अिुदेश मिील भाग-5

मुल्यवर्वित कर अहिहियम / हवक्रीकर तसेच

मिाराष्ट्र

शासि

अहिहियमात सुिारणा, हवक्रीकरातूि सूट/ काययहियमावलीची

पहिली

माफी, व्यवसाय /इतर कर, हचटफंड, अिुसच
ू ी
मोटार वािि कर, हवक्रीकर हिलेखि आहण हवभागास

अन्वये

हवत्त

सोपहवण्यात
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सावयजहिक उपक्रमांशी संबहित आर्वथक आलेल्या
प्रस्तावांवर हिणयय घेणे.
हवत्त

हवभाग

हवषयािुरुप

कामकाज करणे.

आस्थापिेशी

संबहं ितत

प्रशासकीय बाबींवर हिणयय घेणे.
हवत्त

हवभागासि

प्रशासकीय

सवय

हवभागांची

मंत्रालयीि

व्यय

अग्रक्रम

सहमतीच्या मान्यतेची प्रकरणे (राज्याच्या
आकस्स्मकता हििीतूि अहग्रम काढण्याच्या
प्रस्तावांसि)

आहण

मंहत्रमंडळास

वा

मंहत्रमंडळाच्या सहमतीस सादर करावयाची
प्रकरणे आहण िोरणात्मक बाबींहवषयी
हिणयय घेणे.
अपर मुख्य

मत्रालयीि प्रशासकीय हवभागांकडू ि प्राप्त मिाराष्ट्र

शासि

सहचव (व्यय)

िोणारी व्यय हवषयक प्रकरणे /आर्वथक काययहियमावली व त्याअन्वये
प्रस्तावास हवत्त हवभागाची मान्यता दे णे/ हदलेले अिुदेश मिील भाग-5
हिणयय घेणे.

मिाराष्ट्र

शासि

अपर मुख्य सहचव (हवत्त) यांिी वेळोवेळी काययहियमावलीची

पहिली

सोपहवलेले कामकाज पार पाडणे.

तसेच
अिुसच
ू ी

अन्वये

हवत्त

हवभागास

सोपहवण्यात

आलेल्या

हवषयािुरुप

कामकाज करणे.
प्रिाि सहचव

लेखा व कोषागारे यांच्या कामकाजहवषयी मिाराष्ट्र

(ले. व को.)

प्राप्त िोणा-या प्रकरणांवर हिणयय दे णे/ काययहियमावली व त्याअन्वये
मान्यता दे णे.

हदलेले अिुदेश मिील भाग-5

अपर मुख्य सहचव (हवत्त) यांिी वेळोवेळी तसेच
सोपहवलेले कामकाज पार पाडणे.

शासि

मिाराष्ट्र

शासि

काययहियमावलीची

पहिली

अिुसच
ू ी

अन्वये

हवत्त

हवभागास

सोपहवण्यात

आलेल्या

हवषयािुरुप

कामकाज करणे.
प्रिाि सहचव

हवत्तीय सुिारणा हवषयक कामकाजाच्या मिाराष्ट्र

(हवत्तीय

अिुषंगािे प्राप्त िोणाऱ्या प्रकरणांवर हिणयय काययहियमावली व त्याअन्वये

सुिारणा)

घेणे / मान्यता दे णे.

हदलेले अिुदेश मिील भाग-5

अपर मुख्य सहचव(हवत्त) यांिी वेळोवेळी तसेच
सोपहवलेले कामकाज पार पाडणे.

शासि

मिाराष्ट्र

शासि

काययहियमावलीची

पहिली

अिुसच
ू ी

अन्वये

हवत्त

हवभागास

सोपहवण्यात

आलेल्या

हवषयािुरुप

कामकाज करणे.
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कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा ख
हवत्त हवभाग (खुदद), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ मिील अहिकारी व कमयचारी यांच्या कतयव्यांचा तपशील
अ.क्र.

अहिकार पद

फौजदारी कतयव्ये

संबहं ित कायदा/हियम/

अहभप्राय

आदे श/राजपत्र
हिरं क
कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा ख
हवत्त हवभाग (खुदद), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ मिील अहिकारी व कमयचारी यांच्या कतयव्यांचा तपशील
अ.क्र.

अहिकार पद

अियन्याहयक कतयव्ये

संबहं ित कायदा/हियम/

अहभप्राय

आदे श/राजपत्र
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हशस्त व अपील) हियम, 1979 मिील तरतुदीिुसार.
कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा ख
हवत्त हवभाग (खुदद), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ मिील अहिकारी व कमयचारी यांच्या कतयव्यांचा तपशील
अ.क्र.

अहिकार पद

न्याहयक कतयव्ये

संबहं ित कायदा/हियम/

अहभप्राय

आदे श/राजपत्र
हिरं क

कलम 4 (1) (ख) (तीि)
हिणयय प्रहक्रयेतील पययवक्ष
े ण व जबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व हिहित करुि काययपद्धतीचे प्रकाशि
(कामाचा प्रकार / िाव)
कामाचे स्वरुप

शासिािे वेळोवेळी हिगयहमत केलेले हियम, अहिहियम, शासि हिणयय,
पहरपत्रके, कायालयीि आदेश, अहिसूचिा इत्यादी िुसार दे ण्यात आलेल्या
प्रशासकीय तसेच हवत्तीय प्राहिकारािुसार हवभागातील कामकाज चालहवले
जाते.
हवत्त हवभाग िा मंत्रालयीि प्रशासकीय हवभाग असूि शासि कायय
हियमावलीच्या अिुसूचीतील वाटप केलेल्या हवषयांसंबि
ं ी वेळोवेळी उपस्स्थत
िोणाऱ्या बाबी, िोरणात्मक बाबी आहण हवभागांिा हवहवि हवत्त/अथयसंकल्पीय/
व्यय/सेवा/कर इत्यादी हवषयक बाबींवर सल्ला दे ण्याचे काम मंत्रालयातील
कामकाज

िाताळण्याबाबतच्या

हवहित

काययपध्दतीिुसार

(मंत्रालयीि

काययपध्दती हियमपुस्स्तका) पार पाडण्यात येते.
संबहं ित तरतूद

सवयसािारणपणे हिणयय प्रहक्रयेतील पययवक्ष
े ण अपर मुख्य सहचव (हवत्त)/ अपर
मुख्य सहचव (व्यय)/प्रिाि सहचव (ले. व को.)/प्रिाि सहचव (हवत्तीय सुिारणा) /
सि सहचव/उप सहचव यांचे स्तरावर करण्यात येते. तसेच जबाबदारीचे
उत्तरदाहयत्व प्रकरण िाताळणाऱ्या सवय संबहं ितांवर हिहित करण्यात येते.
प्रकरणपरत्वे कािी प्रकरणे, िोरणात्मक बाबी त्यासाठी हवहित केलेल्या
वेगवेगळया प्राहिकार/तरतुदीिुसार हवभागाचे राज्यमंत्री तसेच हवभागाचे
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प्रभारी मंत्री म्िणजेच मा.मंत्री (हवत्त) तसेच राज्य मंहत्रमंडळास आदे शाथय सादर
करण्यात येतात.
संबहं ित अहिहियम

----

हियम

1) मुंबई हवत्तीय हियम, 1959 अंतगयत प्रदाि करण्यात आलेल्या
हियमांखालील हवत्तीय अहिकार.
2) घरबांिणी अहग्रम हियम, 1962.
3) मिाराष्ट्र आकस्स्मक खचय हियम 1965.
4) मिाराष्ट्र अथयसंकल्पीय हियमपुस्स्तका.
5) मुंबई हवत्तीय हियम पुस्स्तका- 1978 भाग पहिला, उपहवभाग-1 ते 5 िुसार
प्रदाि करण्यात आलेले हवत्तीय अहिकार.
6) मुंबई िागरी सेवा हियम 1959 आहण त्याखाली वेळोवेळी हवहित केलेले
आदे श.
7) मिाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय दे खभाल) हियम, 1961 व त्याखाली हवहित
केलेले आदे श.
8) मिाराष्ट्र कोषागार हियम, 1968.
9) अहतहरक्त हवत्तलब्िी (सी.डी.एस.) चा अहिहियम, 1974.
10) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (वेति) हियम, 1981.
11) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सेवच्े या सवयसािारण शती) हियम, 1981.
12) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (पदग्रिण अविी, स्वीयेतर सेवा आहण हिलंबि,
बडतफी व सेवत
े ूि काढू ि टाकणे यांच्या काळातील प्रदािे) हियम, 1981
13) मिाराष्ट्र िागरी सेवा(रजा) हियम, 1981.
14) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हिवृत्तीवेति) हियम, 1982.
15) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हिवृत्तीवेतिाचे अंशराशीकरण) हियम, 1984.
16) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सुिारीत वेति) हियम, 1976.
17) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सुिारीत वेति) हियम, 1986.
18) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सुिारीत वेति) हियम, 1996.
19) राजकोषीय उत्तरदाहयत्व व अथयसक
ं ल्पीय अहिहियम, 2005.
20) मिाराष्ट्र हवत्त आयोग अहिहियम, 1994
21) मुंबई हवक्रीकर अहिहियम व हियम, 1959
22) केंद्रीय हवक्रीकर अहिहियम व हियम, 1956
23) काययकंत्राट अहिहियम व हियम, 1989
24) मिाराष्ट्र हचटफंड अहिहियम व हियम
25) अहतहरक्त हवत्तलब्िीचा अहिहियम, 1974
26) मिाराष्ट्र राज्य लॉटरी (हवहियमि) हियम, 2000 (भाग-1)
27) मिाराष्ट्र राज्य ऑिलाईि लॉटरी (हवहियमि) हियम, 2001
28) राज्य पुिरय चिा अहिहियम, 1956/1960
29) मिाराष्ट्र राज्य सावयजहिक उपक्रम (पुिरय चिा व इतर हवशेष तरतुदी)
अहिहियम, 2000
30) मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हशस्त व अपील)) हियम, 1981
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शासि हिणयय

शासि हिणयय, हवत्त हवभाग, क्रमांक : हवअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/
हवहियम, हद.17.4.2015 क्र.िर्अप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/िर्िियर्,
िद.२९.०७.२०१५, िद.१६.०६.२०१७

पहरपत्रक क्रमांक

वरील हियमांअंतगयत तसेच प्रशासकीय सुिारणांअत
ं गयत वेळोवेळी हदलेले
हिदे श.

कायालयीि आदे श

वरील हियमांअंतगयत तसेच प्रशासकीय सुिारणांअत
ं गयत वेळोवेळी हदलेले
हिदे श.

कलम 4 (1) (ख) (चार) नमुना क
संघटिाचे लक्ष (वार्वषक)

अ.क्र.

काम / कायय

कामाचे प्रमाण

आर्वथक लक्ष

अहभप्राय

हवत्त हवभागाशी संबहं ित माहिती हिरं क आिे

कलम 4 (1) (ख) (चार) नमुना ख
कामाची कालमयादा
प्रत्येक कामाची कालमयादा :-

अ.क्र.

काम /

हदवस / तास पूणय

कायय

करण्यासाठी

जबाबदार अहिकारी

तक्रार हिवारण अहिकारी

मंत्रालय प्रशासकीय हवभागांसाठी सामान्य प्रशासि हवभाग (रचिा व काययपद्धती) यांिी ठरवूि हदलेल्या
कामाच्या प्रमाणािुसार कायालयीि कामकाज पार पाडण्यासाठी प्रकाहशत केलेल्या मंत्रालयीि काययपद्धती
हियमपुस्स्तकेतील प्रकरण क्र.३, १६ व १७ मध्ये िमूद केल्यािुसार तसेच वेळावेळी हदलेल्या हिदे शांिुसार.
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कलम 4 (1) (ख) (पाच) िमुिा क
कामाशी संबहं ित हियम / अहिहियम
अ.क्र.

सूचिापत्रकािुसार हदलेले हवषय

अहभप्राय
(असल्यास)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

अ) केंद्र शासिाची प्रकाशिे
भारताचे संहविाि
ब) मिाराष्ट्र हविािमंडळाची प्रकाशिे
मिाराष्ट्र हविािसभा हियम
मिाराष्ट्र हविािपहरषद हियम
क) राज्य शासिाचे हवत्त हवभागािे हवहित केलेले हियम
मुंबई हवत्तीय हियम, 1959 अंतगयत प्रदाि करण्यात आलेल्या हियमांखालील हवत्तीय अहिकार.
घरबांिणी अहग्रम हियम, 1962.
मिाराष्ट्र आकस्स्मक खचय हियम, 1965.
मिाराष्ट्र अथयसंकल्पीय हियमपुस्स्तका.
मुंबई हवत्तीय हियम पुस्स्तका- 1978 भाग पहिला, उपहवभाग-1 ते 5 िुसार प्रदाि करण्यात
आलेले हवत्तीय अहिकार.
मुंबई िागरी सेवा हियम 1959 आहण त्याखाली वेळोवेळी हवहित केलेले आदे श.
मिाराष्ट्र कोषागार हियम, 1968.
अहतहरक्त हवत्तलब्िी (सी.डी.एस.) चा अहिहियम, 1974.
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (वेति) हियम, 1981.
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सेवच्े या सवयसािारण शती) हियम, 1981.
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (पदग्रिण अविी, स्वीयेतर सेवा आहण हिलंबि, बडतफी व सेवत
े ि
ू
काढू ि टाकणे यांच्या काळातील प्रदािे) हियम, 1981
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (रजा) हियम, 1981.
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हिवृत्तीवेति) हियम, 1982.
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हिवृत्तीवेतिाचे अंशराशीकरण) हियम, 1984.
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सुिारीत वेति) हियम, 1976.
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सुिारीत वेति) हियम, 1986.
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (सुिारीत वेति) हियम, 1996.
राजकोषीय उत्तरदाहयत्व व अथयसंकल्पीय अहिहियम, 2005.
मिाराष्ट्र हवत्त आयोग अहिहियम, 1994
मुंबई हवक्रीकर अहिहियम व हियम, 1959
केंद्रीय हवक्रीकर अहिहियम व हियम, 1956
काययकंत्राट अहिहियम व हियम, 1989
मिाराष्ट्र हचटफंड अहिहियम व हियम
अहतहरक्त हवत्तलब्िीचा अहिहियम, 1974
मिाराष्ट्र राज्य लॉटरी (हवहियमि) हियम, 2000 (भाग-1)
मिाराष्ट्र राज्य ऑिलाईि लॉटरी (हवहियमि) हियम, 2001
राज्य पुिरय चिा अहिहियम, 1956/1960
31

31

मिाराष्ट्र राज्य सावयजहिक उपक्रम (पुिरय चिा व इतर हवशेष तरतूदी) अहिहियम, 2000
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मिाराष्ट्र मुल्यविीत कर अहिहियम-2002

33

मिाराष्ट्र मुल्यविीत कर अहिहियम-2005

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ड)राज्य शासिाची सामान्य प्रशासि हवभागाची प्रकाशिे/हियम/अहिहियम
मिाराष्ट्र शासि काययहियमावली व त्याअन्वये हदलेले अिुदेश
शासि कायय हियमावली, पहिली अिुसूची
मंत्रालयीि अिुदेश
कायालयीि काययपध्दती हियमपुस्स्तका
मंत्रालयातील हटप्पणीलेखि व पत्रव्यविार
हवभागीय सुरक्षाहवषयक सूचिांची हियमपुस्स्तका
मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (हवचारहवहिमयापासूि सूट) हवहियम, 1965
मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदस्य व कमयचारी) (सेवच्े या शती) हवहियम, 1971
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (वतयणक
ू ) हियम, 1979
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (हशस्त व अपील) हियम, 1979
हवभागीय चौकशी हियमपुस्स्तका (चौथी आवृत्ती) 1991
दु य्यम मंत्रालयीि सेवा हलहपक, सिायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रहशक्षण परीक्षा व अहिक्षक
हवभागीय परीक्षा
मिाराष्ट्र राजभाषा अहिहियम, 1964
मिाराष्ट्र सवयसािारण भहवष्ट्य हिवाि हििी हियम, 1998
मिाराष्ट्र लोक आयुक्त आहण उप लोकआयुक्त अहिहियम, 1971
अग्रक्रम सूची
मागासवगीयांिा शासि सेवत
े ील सवलती व आरक्षण
इ) सामान्य प्रशासि हवभागािे हवहित केलेले अन्य हियम/अहिहियम
आरक्षण कायदा
अत्यावश्यक सेवा अहिहियम
छोटे कुटु ं ब राखण्याबाबतची अहिसूचिा
मिाराष्ट्र िागरी सेवा (ज्येष्ट्ठतेचे हवहियमि) हियम, 1982
माहितीचा अहिकार कायदा/हियम, 2005
राजीव गांिी हवज्ञाि व तंत्रज्ञाि आयोग अहिहियम, 2005
फ) सामान्य प्रशासि हवभागाची इतर प्रकाशिे/हियम
मुंबई िागरी सेवा (वगीकरण व सेवा भरती) हियम, 1935
िॅ न्डबुक ऑफ इन्स्रक्शि
िागपूर करार
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कलम 4 (1) (ख) (पाच) नमुना ख
कामाशी संबहं ित शासि हिणयय
अ.क्र.

शासि हिणययािुसार

शासि हिणयय क्रमांक व

हदलेले हवषय

तारीख

अहभप्राय (असल्यास)

या हवभागािे वेळोवेळी घेतलेल्या िोरणात्मक हिणययािुसार आहण इतर हवभागांिी हिगयहमत केलेल्या
िोरणात्मक हिणययािुसार या हवभागाचे कामकाज चालहवण्यात येते. या हवभागाचे शासि हिणयय, पहरपत्रके, आदे श
इत्यादी वेबसाईटवर उपलब्ि करुि दे ण्यात आले आिे त. अद्ययावत मित्वाचे हिणयय/आदे श/सूचिा हवभागािे वेळोवेळी
प्रहसध्द केलेल्या सारसंग्रिातदे खील समाहवष्ट्ट आिे त. याव्यहतहरक्त या हवभागामाफयत प्रहतवषी अथयसंकल्पीय अंदाज,
खचाचे पूरक हववरणपत्र, ग्रीि बुक िी सवय अथयसंकल्पीय प्रकाशिे प्रहसध्द करण्यात येतात.
कलम 4 (1) (ख) (पाच) नमुना ग
कामाशी संबहं ित शासि पहरपत्रके
अ.क्र.

शासकीय पहरपत्रकािुसार

शासि पहरपत्रक क्रमांक व

हदलेले हवषय

तारीख

अहभप्राय (असल्यास)

या हवभागािे वेळोवेळी घेतलेल्या िोरणात्मक हिणययािुसार आहण इतर हवभागांिी हिगयहमत केलेल्या
िोरणात्मक हिणययािुसार या हवभागाचे कामकाज चालहवण्यात येते. या हवभागाचे शासि हिणयय, पहरपत्रके, आदे श
इत्यादी वेबसाईटवर उपलब्ि करुि दे ण्यात आले आिे त. अद्ययावत मित्वाचे हिणयय/आदे श/सूचिा हवभागािे वेळोवेळी
प्रहसध्द केलेल्या सारसंग्रिातदे खील समाहवष्ट्ट आिे त. याव्यहतहरक्त िर्भागाबतगवत कायासिाबकडू ि ििर्ृत्तीर्ेति,
कराताि, र्ासि िर्ी इ. िर्षयक र्ासि पिरपत्रके प्रिसद्ध करण्यात येतात.
कलम 4 (1) (ख) (पाच) नमुना घ
कामाशी संबहं ित कायालयीि आदे श / िोरणात्मक पहरपत्रके
अ.क्र.

हवषय

क्रमांक व तारीख

अहभप्राय (असल्यास)

या हवभागािे वेळोवेळी घेतलेल्या िोरणात्मक हिणययािुसार आहण इतर हवभागांिी हिगयहमत केलेल्या
िोरणात्मक हिणययािुसार या हवभागाचे कामकाज चालहवण्यात येते. या हवभागाचे शासि हिणयय, पहरपत्रके, आदे श
इत्यादी वेबसाईटवर उपलब्ि करुि दे ण्यात आले आिे त. अद्ययावत मित्वाचे हिणयय/आदे श/सूचिा हवभागािे वेळोवेळी
प्रहसध्द केलेल्या सारसंग्रिातदे खील समाहवष्ट्ट आिे त. याव्यहतहरक्त िर्भागाबतगवत कायासिाबकडू ि ििर्ृत्तीर्ेति,
कराताि, र्ासि िर्ी इ. िर्षयक र्ासि पिरपत्रके प्रिसद्ध करण्यात येतात.
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कलम 4 (1) (ख) (पाच) नमुना च
वित्त विभागातील उपलब्ध दस्तऐिजाांची यादी
अ.क्र.

दस्तऐिजाचा प्रकार

विषय

सांबांवधत व्यक्ती /

व्यक्तीचे विकाण /

पदनाम

उपरोक्त
कायालयात उपलब्ध
नसल्यास

या अितिियर्ाच्या कलर् ४ (१)(ख) (पाच) िर्ुिा अ र्तील क्र.४ ते ३३ आिि िर्ुिा ख र्ध्ये िर्ूद केलेल्या कार्ार्ी
सबंबितत िियर् / अितिियर् र् या िर्भागाकडू ि ििगविर्त करण्यात आलेले र्ासि िििवय िे दस्तऐर्ज िर्त्त िर्भागाकडे
उपलब्त आिे त.

कलम 4 (1) (ख) (सिा)
हवत्त हवभागामध्ये उपलब्ि दस्तऐवजांची वगयवारी
अ.क्र.

हवषय

दस्तऐवजाचा प्रकार (िस्ती

प्रमुख बाबींचा

/ र्स्टर / िोंदपुस्तक /

तपशील

व्िाउचर)
1

सुरहक्षत ठे वण्याचा कालाविी

हवत्त हवभागाच्या

प्रत्येक

माहिती कलम 4 (1) (ख) कायालयीि

हवषयसूचीप्रमाणे

अहिकाऱ्याकडे सोपहवलेल्या (पाच) िमुिा क हियमपुस्स्तकामिील

असणारे सवय

कामकाजािुसार

हवषय

हवषयाशी संबहं ित िस्त्या, केलेल्या

त्यांच्या मध्ये

िस्ती

संकलि,
इत्यादी

ठे वण्यात येतात.

प्रकरण

िमूद क्रमांक 11 मिील मुद्दा क्रमांक

िोंदपुस्तके, िजेरीपट स्थायी कामाशी
आदे शांचे

काययपध्दती

हिवड संबहं ित हियम/

स्वरुपात अहिहियम व या
हवभागाकडू ि

93

िुसार

िस्तीच्या

वगीकरणाच्या आदे शािुसार
अ वगय (कायम)
ब वगय (30 वषापयंत)
क वगय (5 वषापयंत)
ड वगय (1 वषापयंत)

वेळोवेळी वहरष्ट्ठ यामध्ये दस्तऐवज हवभागले
स्तरावरुि
जातात. तसेच त्या पुस्स्तकेतील
घेतलेल्या
मुद्दा क्रमांक 98 िुसार अ आहण ब
हिणययाच्या
अिुषंगािे
केलेली
काययवािी.

वगामध्ये

वगीकरण

िस्तींचे

दर

10

केलेल्या
वषरिी

पुिर्ववलोकि करण्यात येऊि
वगीकरण

आर्श्यकते िुसार
बदलण्यात

येते.

हवत्त

हवभागाअंतगयत कायासिां-कडू ि
हिगयहमत केलेले मित्वाचे शासि
हिणयय,

आदे श

व

पहरपत्रक

इत्यादींचा समावेश असलेला
मािे

31

माचय,

1995

अखेरपयंतचा सारसंग्रि प्रहसध्द
करण्यात आला आिे .
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कलम 4 (1) (ख) (सात)
हवत्त हवभागातील पहरणामकारक कामासाठी जिसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था
अ.क्र.

सल्लामसलतीचा हवषय

काययप्रणालीचे हवस्तृत

कोणत्या अहिहियम /

वणयि

हियम / पहरपत्रकाद्वारे

पुिरावृत्ती काल

हवत्त हवभागातील कामाचे स्वरुप लक्षात घेता सवयसािारण जितेशी प्रत्यक्ष/थेट संबि
ं येत िािी. त्यामुळे
जिसामान्यांशी प्रत्यक्ष सल्लामसलत करण्याची हवशेष अशी व्यवस्था हिमाण करण्याची आवश्यकता िािी.

मात्र

असे असले तरीिी सवयसािारण िागहरकांच्या सूचिा/हिवेदिे प्राप्त झाल्यास हकवा प्रत्यक्ष आल्यास त्यांच्याबाबत
शासिाच्या सवयसािारण सूचिांचा अवलंब केला जातो.

कलम 4 (1) (ख) (आठ) िमुिा क
हवत्त हवभागाच्या सहमतीची यादी प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

सहमतीचे

सहमतीचे

सहमतीचे

बैठका हकती

सभा

सभेचा

िाव

सदस्य

उहद्दष्ट्ट

वेळा घेण्यात

जिसामान्यांसाठी

काययवृत्तांत

येतात.

खुली आिे हकवा

(उपलब्िता)

कसे
हवत्त हवभागाच्या अहििपत्याखाली कोणतीिी सहमती िसल्यामुळे माहिती हिरं क आिे.

कलम 4 (1) (ख) (आठ) िमुिा ख
हवत्त हवभागाच्या अहिसभांची यादी प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

अहिसभेचे

अहिसभेचे

अहिसभेचे

बैठका हकती

सभा

सभेचा

िाव

सदस्य

उहद्दष्ट्ट

वेळा घेण्यात

जिसामान्यांसाठी

काययवृत्तांत

येतात.

खुली आिे हकवा

(उपलब्िता)

कसे
हवत्त हवभागाच्या अहििपत्याखाली कोणतीिी अहिसभा िसल्यामुळे माहिती हिरंक आिे .

कलम 4 (1) (ख) (आठ) िमुिा ग
हवत्त हवभागाच्या पहरषदांची यादी प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

पहरषदे चे
िाव

पहरषदे चे

पहरषदे चे

बैठका हकती

सभा

सभेचा

सदस्य

उहद्दष्ट्ट

वेळा घेण्यात

जिसामान्यांसाठी

काययवृत्तांत

येतात.

खुली आिे हकवा

(उपलब्िता)

कसे
हवत्त हवभागाच्या अहििपत्याखाली कोणतीिी पहरषद िसल्यामुळे माहिती हिरं क आिे.
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कलम 4 (1) (ख) (आठ) िमुिा घ
हवत्त हवभागाच्या संस्थांची यादी प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

संस्थेचे

संस्थेचे

संस्थेचे

बैठका हकती

सभा

सभेचा

िाव

सदस्य

उहद्दष्ट्ट

वेळा घेण्यात

जिसामान्यांसाठी

काययवृत्तांत

येतात.

खुली आिे हकवा

(उपलब्िता)

कसे
हवत्त हवभागाच्या अहििपत्याखाली कोणतीिी संस्था िसल्यामुळे माहिती हिरं क आिे .

कलम 4 (1) (ख) (िऊ)
हवत्त हवभागामिील अहिकारी व कमयचारी यांची िाव व त्यांचे माहसक वेति प्रकाहशत करणे.
अ.क्र.

पदिाम

अहिकारी /

वगय

रुजू हदिांक

दू रध्विी

एकूण वेति

कमयचाऱ्याचे

क्रमांक /

िाव

फॅक्स / ई मेल

हवत्त हवभागातील अहिकारी व कमयचारी यांची िावे आहण त्यांचे माहसक वेति याहवषयीची माहिती हवभागाच्या
वेबसाईटवर वेळोवेळी स्वतंत्रहरत्या प्रहसद्ध करण्यात येते.

कलम 4 (1) (ख) (दिा)
हवत्त हवभागामिील अहिकारी व कमयचारी यांच्या वेतिाची हवस्तृत माहिती प्रकाहशत करणे.
अ.क्र.

र्गव

र्ेति रुपरे षा

इतर अिु ज्ञेय भत्ते
िियिर्त

प्रसबगािुसार

िर्र्ेष (जसे

घरभाडे भत्ता,

भत्ता)

प्रिर्क्षि भत्ता)

(र्िागाई भत्ता,
र्िर भत्ता)

(जसे प्रर्ास

प्रकल्प भत्ता,

हवत्त हवभागातील अहिकारी व कमयचारी यांची िावे आहण त्यांचे माहसक वेति याहवषयीची माहिती हवभागाच्या
वेबसाईटवर वेळोवेळी स्वतंत्रहरत्या ठे वण्यात आली आिे.
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कलम 4 (1) (ख) (अकरा)
हवत्त हवभागाचे मंजूर अंदाजपत्रक व खचाचा तपशील याची हवस्तृत माहिती प्रकाहशत करणे.
अबदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकार्ि
अिु दािाच्या िर्तरिाच्या प्रतीचे प्रकार्ि
अ.क्र.

(रुपये िजारात)

अंदाजपत्रकीय शीषाचे

अिुदाि

हियोहजत वापर

अहिक

वणयि

प्रत्येक वषी

(क्षेत्र व कामाचा

अिुदाि

तपशील)

अपेहक्षत

अहभप्राय

असल्यास
रुपयात

हवत्त हवभागाकहरता करण्यात येणारी अथयसंकल्पीय तरतूद व िोणारा खचय दशयहवणारी हवत्त

हवभागाची BEAMS िी प्रणाली काययरत असूि खाली दशयहवण्यात आलेल्या हलकवर अथयसंकल्पीय
अंदाज िी पुस्स्तका उपलब्ि करुि दे ण्यात आलेली आिे .

https://beams.mahakosh.gov.in/Beams/5BudgetMVC/BudgetBooksPDF/*******/whit
eBooks/G-Finance.pdf

(******* ह्या हठकाणी आर्वथक वषय िमूद करावे.)
कलम 4 (1) (ख) (बारा) िमुिा क
हवत्त हवभागातील अिुदाि वाटपाच्या काययक्रमाची काययपद्धती
र्ासि व्यर्स्थेंािे रील कोित्यािी सबस्था, स्र्यबसेर्ी सबस्था, व्यक्ती याबिा िर्त्त िर्भागाकडू ि कोित्यािी
प्रकारचे अिु दाि र्ाटप करण्यात येत िािी.

कलम 4 (1) (ख) (बारा) िमुिा िमुिा ख
हवत्त हवभागातील अिुदाि काययक्रमांतगयत लाभाथींची हवस्तृत माहिती प्रकाहशत करणे
अ.ग्र.

लाभाथीचे िार् र्
पत्ता

अिु दाि / लाभ
याची रक्कर् /
स्र्रुप

ििर्डपात्रते चे
ििकष

अिभप्राय

ििरबक
कलम 4 (1) (ख) (तेरा)
वित्त विभागामधू न वमळणाऱ्या सिलतीचा परिाना याची चालू िषाची तपशीलिार माविती
. क्र.

अ

परर्ािा
तारका
चे िार्

परर्ान्या

चा प्रकार

परर्ाि
ाा

क्रर्ाबक

िदिाकापासू
ि

िदिाबकापयं
त

सातारा
ि अटी

परर्ान्या

ची िर्स्तृत
र्ाििती

ििरबक
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कलम 4 (1) (ख) (चौदा)
हवत्त हवभागात इलेक्रॉहिक स्वरुपात साठहवलेली माहिती प्रकाहशत करणे.
अ.क्र.

दस्तऐवजाचा

हवषय

प्रकार
1

कोणत्या

माहिती

जबाबदार

इलेक्रॉहिक

हमळहवण्याची

व्यक्ती

स्वरूपात

पद्धती

शासि हिणयय,

कलम 4 (1)

सदर शासि

माहितीचा

कलम 4

आदे श, पहरपत्रके

(ख) (पाच)

हिणयय, पहरपत्रके

अहिकार

(1)(ख))सोळा)

संहक्षप्तात

िमुिा (क)

इ. शासिाच्या

अहिहियम,

येथे िमूद

अथयसंकल्प इ.

मिील अ.क्र.4 वेबसाईटवर

२००५ या

केलेले राज्य

ते 21 मिील

अहिहियमातील शासकीय

उपलब्ि करुि

हवषयासंदभात दे ण्यात आले

तरतुदीिुसार

माहिती

आिे त. तसेच

अहिकारी/

छापील

अपीलीय

स्वरुपातिी

अहिकारी

उपलब्ि आिे त.
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कलम 4 (1) (ख) (पंिरा)
वित्त विभागातील उपलब्ध सुविधाांचा तक्ता प्रकावशत करणे
अ.क्र.

सुहविेचा प्रकार

वेळ

काययपध्दती

हठकाण

जबाबदार

तक्रार

व्यक्ती /

हिवारण

कर्वचारी
1

कायालयीि भेट

कायालयीि

माहिती

मंत्रालय,

कलम

कलम

कामकाजाच्या

अहिकार

मुंबई.

4(1)(ख)

4(1)(ख)

हदवशी

अहिहियमातील

(सोळा)

(सोळा)

अभ्यागतांसाठी तरतुदीिुसार

येथे िमूद

येथे िमूद

पूवहय ििाहरत

केलेले

केलेले

हिहित

जि

अहपलीय

करण्यात

माहिती

अहिकारी

आलेल्या

अहिकारी/

वेळेिुसार

सिायक

दु .2.00 ते

माहिती

संध्या.5.30

अहिकारी.

वाजेपयंत
(सावय.सुट्टी,
रहववार व
प्रत्येक
महिन्यातील
दु सरा व चौथा
शहिवार
वगळू ि)
2

वेबसाईट

संपण
ू य वेळ

3

अहभलेख

कायालयीि

माहिती

मंत्रालय,

कलम

कलम

तपासणी/ िमुिे

कामकाजाच्या

अहिकार

मुंबई.

4(1)(ख)

4(1)(ख)

हमळण्याबाबतची

हदवशी

अहिहियमातील

(सोळा)

(सोळा)

माहिती

अभ्यागतांसाठी तरतुदीिुसार

येथे िमूद

येथे िमूद

पूवहय ििारीत

केलेले

केलेले

हिहित

राज्य

अहपलीय

करण्यात

शासकीय

अहिकारी

आलेल्या

माहिती

वेळेिुसार

अहिकारी/

दु .2.00 ते

सिायक

संध्या.5.30

माहिती

वाजेपयंत

अहिकारी.

(सावय. सुट्टी,
39

रहववार व
प्रत्येक
महिन्यातील
दु सरा व चौथा
शहिवार
वगळू ि)

कलम 4 (1) (ख) (सोळा)
हवत्त हवभागातील शासकीय माहिती अहिकारी / सिायक शासकीय माहिती अहिकारी / अपहलीय
प्राहिकारी (तेथील लोक प्राहिकारीच्या काययक्षेत्रााातील) हवस्तृत माहिती प्रकाहशत करणे.
अ.क्र.

जि माहिती

अहिकार

जि माहिती

संपण
ू य

ई-मेल आयडी

प्रथम

अहिकाऱ्याचे

पद

अहिकाऱ्याची

पत्ता/

(या

अहपलीय

काययकक्षा

दू रध्विी

कायद्यापुरताच)

प्राहिकारी

िाव

क्रमांक
हवत्त हवभागातील शासकीय जि माहिती अहिकारी/सिायक शासकीय जि माहिती
अहिकारी/अहपलीय प्राहिकारी यांची यादी प्रत्येकाशी संबहं ित हवषय कायालयीि पत्ते, दू रध्विी
क्रमांक

इत्यादी माहिती प्रहसध्द

करण्यात

आली असूि

सदर

माहिती शासिाच्या

www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर दे खील उपलब्ि आिे .

कलम 4 (1) (ख) (सतरा)
हवत्त हवभागातील प्रकाहशत माहिती

या अहिहियमाच्या कलम 4 (1)(ख)(पाच) िमुिा (क) येथे िमूद केलेली माहिती वेळोवेळी अद्ययावत
करण्यात येईल.
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