डवत्त डवभागात हाताळण्र्यात र्ये णा-र्या डवर्र्याांची कार्यासनडनहार्य डवर्र्यसूची
कार्यासन क्रमाांक
प्रशासन-1

सोपडवण्र्यात आलेले डवर्र्य
1

वित्त विभाग ( खद्द ) मिील अविकारी/कमणचारी र्याांच्र्या वनर्यक्र्या, पदस्थापना, बदल्र्या, रजा,
पदोन्नती, हजेरीपट, स्िग्राम घोवषत करर्े, इत्र्यादी आस्थापना विषर्य ि सेिा विषर्यक सिण
बाबी.
अल्पबचत ि लॉटरी शाखा र्येथे वित्त विभागाच्र्या आस्थापनेिरील कार्यणरत असले ल्र्या
अविकारी/कमणचारी र्याांच्र्या वनर्यक्त्र्या ि सेिा विषर्यक सिण बाबी.

2

वित्त विभाग (खद्द) आस्थापनेिरील अविकारी/कमणचारी र्याांची जाती प्रमार्पत्र पडताळर्ी,
पिणचवरत्र पडताळर्ी, वक्रवमवलअर प्रमार्पत्र पडताळर्ी तसेच अविकारी/कमणचारी र्याांचे
वनिासी पत्ते स्ितांत्र नोंदिहीत अद्यर्याित ठे िर्े ि मागर्ीनसार प्रमावर्त करुन दे र्े इ.बाबी.

3

विभागातील िगण-क ि िगण-ड मिील कमणचा-र्याांना कालबध्द पदोन्नती दे ण्र्याबाबत.

4

निीन पदे वनमार् करर्े ि पढे चालू ठे िर्े तसेच पदाांचा आढािा.

5

िेतन वनश्चचती, दक्षतारोि पार करर्े, पूिीची सेिा जोडर्े, सेिा खांड क्षमावपत करर्े.

6

वित्त विभागातील अविकारी ि कमणचाऱर्याांची वनिृत्तीिेतन प्रकरर्े, भविष्ट्र्यवनिाह वनिी
अांवतमत: प्रदान करण्र्याबाबत तसेच सेिाविषर्यक लाभाांच्र्या अनषांगाने नामवनदे शने
श्स्िकारर्े,

7

गट अ,ब,क मिील अविकारी/कमणचारी र्याांचे सांगर्क प्रवशक्षर्, सूट तसेच लाभ नांतर प्रदान
करण्र्याबाबत.

8

अविकारी ि कमणचाऱर्याांचे प्रवशक्षर्.

9

गट विमा र्योजना.

10

विभागीर्य परीक्षा, एतदथण मांडळाच्र्या मराठी, हहदी परीक्षा ि इतर परीक्षा.

11

अिर सवचि, कक्ष अविकारी, सहाय्र्यक, वलवपक इत्र्यादींच्र्या सामाईक ज्र्येष्ट्ठता सूचीसाठी
मावहती पूरविर्े प्रवतिेदने इत्र्यादी.

12

वित्त विभाग (खद्द) चे अथणसांकल्प ि कार्यणक्रम अांदाजपत्रकासाठी आस्थापना विषर्यक
(पदाांची ) लागर्ारी मावहती परविर्े.

13

सेवा हमी अडिडनर्यमाची अांमलबजावणी.

14

लोकआर्यक्त, उपलोकआर्यक्त र्याांचे कडू न आले ल्र्या सांदभािरील कार्यणकारी अहिाल.

15

आस्थापना विषर्यक वनर्यतकावलक वििरर्े.

16

िाहनचालक ि िगण-4 मविल कमणचा-र्याांची ज्र्येष्ट्ठता सूची तर्यार करर्े, मागासिगीर्याांचे
भरती ि पदोन्नतीसाठी हबदनामािली तर्यार करर्े.

17

महाराष्ट्र नागरी सेिा (ितणर्क
ू , वशस्त, अपील) वनर्यमाांतगंत र्येर्ाऱर्या विभागीर्य चौकशीसह
सिण बाबी.

18

केंद्र सरकारकडू न आले ल्र्या / केंद्र सरकारकडे प्रलां वबत असले ल्र्या प्रकरर्ाांबाबत.

19

आमदार/खासदाराांच्र्या बैठकीसाठी मावहती परविर्े, पाठपरािा इ.

20

महाराष्ट्र लोकसेिा आर्योग परीक्षा, केंद्रीर्य लोकसेिा आर्योग परीक्षा ि मख्र्यमांत्री
कार्यालर्याच्र्या मागर्ीनसार कमणचारी/अविकारी उपलब्ि करून दे र्े.

21

सूचना , र्योजना, जनतेच्र्या तक्रारींचे वनिारर्

22

वित्त विभागाच्र्या आस्थापनेिरील अविकारी/कमणचारी र्याांना ओळखपत्रे दे र्े.

23

अविकारी/कमणचारी र्याांची िैद्यकीर्य तपासर्ीबाबतची कार्यणिाही नविन वनर्यक्तीसह.

24

नागरीकाांकिू न डवभागातील अडिकारी/कमषचारी
कार्यष वाही करणे.

25

सेवा डवर्र्यक बाबींचे समन्वर्य
( डरक्त पदाांची माडहती /ऑनलाईन बबदू डनर्यमावली प्रणाली / ACB प्रकरणाांचा अहवाल/
डिजीटल सेवापुस्तके रोखशाखे किू न तर्यार करुन घे णे/ डवभागातून बदली/सेवाडनवृत्त होणा-र्या
अडिकारी/कमषचारी र्याांच्र्याकिू न वेळीच कार्यष भार तसेच ताब्र्यातील दस्तऐवज हस्ताांतरण
प्रमाणपत्र र्यादीसह उपलब्ि करुन घे णे इ.)
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र्याांच्र्याबाबत

प्राप्त होणा-र्या तक्रारींवर

प्रशासन-2
( सन 1997 च्र्या
विषर्यसूचीतील
प्रशा-1-अ विवलन
करुन)

1

राजपवत्रत अविकारी, अराजपवत्रत ि चतथणश्रेर्ी कमणचा-र्याांचे गोपनीर्य अहिाल भरुन घे र्े
ि त्र्याचे सांस्करर् करर्े.

2

आगाऊ िेतन िाढी मांजरू करर्े,तसेच अविकारी/कमणचारी र्याांच्र्या िर्याच्र्या 50/55 व्र्या
िषीचे पनर्विलोकन विषर्यक बाबी.

3

स्थार्यीत्ि प्रमार्पत्र दे र्े, पासपोटण साठी ना हरकत प्रमार्पत्र दे र्े, मागर्ीनसार सेिा
प्रमार्पत्र दे र्े.

4

रचना ि कार्यणपध्दती विषर्यक अनषाांवगक बाबी,

5

शासन व्र्यिहारात मराठीचा िापर

6

विभागाांतगंत सांदभण /नस्त्र्याांचे हस्ताांरर्ाबाबत (Transfer) वनर्णर्य दे र्े. (नोंदर्ी शाखेस
एखाद्या प्रकरर्ात अडचर् उदभिल्र्यास )

7

शासन कार्यणवनर्यमािलीत सिारर्ा सांबवित कार्यासनाच्र्या अांवतम वनर्णर्यानांतर.

8

विविि सांघटनाकडू न प्राप्त होर्ा-र्या वनिेदनािर कार्यणिाही करर्े.

9

वित्त विभागातील अविकारी/कमणचारी र्याांना रजा िेतन अवग्रम, प्रिास भत्ता अवग्रम, स्िग्राम
प्रिास सिलत अवग्रम, उत्सि अवग्रम इत्र्यादी मांजरू करर्े.

10

भविष्ट्र्य वनिाह वनिी (अांवतम भविष्ट्र्य वनिाह वनिी िगळू न) सांबांविच्र्या बाबी, भविष्ट्र्य वनिाह
वनिी अवग्रम/ना परतािा रक्कम मांजरू करर्े.

11

सािणवत्रक वनिडर्ूका, जनगर्ना विषर्यक कामकाज

12

थकीत प्रकरर्ाांचा मावसक एकवत्रत अहिाल विषर्यक बाबी.

13

वित्त विभागातील अविकारी ि कमणचारी र्याांना िैद्यकीर्य खचाची प्रवतपूती मांजरू
करण्र्याबाबत.

14

वित्त विभागातील अविकारी/कमणचारी र्याांना घरबाांिर्ी अवग्रम, मोटार सार्यकल अवग्रम,
इतर िाहन खरे दी अवग्रम, िैर्यश्क्तक सांगर्क अवग्रम मांजरू करर्े.

15

िरील अवग्रमासांदभातील वित्त विभाग (खद्द) चे अथणसांकश्ल्पर्य अांदाज/ सिावरत अांदाज
तर्यार करण्र्यासाठी मावहती परविर्े.

16

मावहतीचा अविकार वनर्यमामध्र्ये िेळोिेळी होर्ा-र्या सिारर्ा वित्त विभागातील सिण
कार्यासनाांना तसेच वित्त विभागाच्र्या अविपत्र्याखालील सिण सांबवित कार्यालर्याांंांना
कळविर्े, त्र्याचप्रमार्े मावहतीच्र्या अविकाराांतगणतचा मावसक अहिाल सामान्र्य प्रशासन
विभाग, राज्र्य मावहती आर्योग र्याांना सादर करर्े

17

नागरीकाांची सनद तर्यार करर्े,त्र्यामध्र्ये सिारर्ा करर्े

18

वित्त विभागाच्र्या आस्थापनेिरील अविकारी/कमणचारी र्याांच्र्याकडू न मत्ता ि दावर्यत्िे
वििरर्पत्र भरुन घे र्े.

19

सडचव समन्वर्य सडमतीच्र्या बै ठकीच्र्या अनुर्ांगाने कार्यष वाही.

20

एखाद्या सांदभष /डवर्र्य डवत्त डवभागाशी सांबडित असतो ,मात्र तो हाताळण्र्यासाठी
डवभागातील कार्यासन डवडवडित केलेले नसते अशा सांदभावरील कार्यष वाही.

21

ई सडमिा अांतगषत प्राप्त होणा-र्या सदां भावरील समन्वर्य

22

प्रगती ॲप्लीकेशनव्दारे मा.पांतप्रिान कार्यालर्याकिू न प्राप्त होणा-र्या पत्रव्र्यवहाराचे
समन्वर्य करणे.

23

सडचवाांनी मा.मुख्र्य सडचव/मा.मां त्री महोदर्य र्याांना सादर करावर्याचे कामकाज
डवर्र्यक अहवाल Key Results Area अहवाल.
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प्रशासन-3
(नोंदणी शाखा)

प्रशासन-4

प्रशासन-5

1

मांत्रालर्यीन प्रशासकीर्य विभागातून वित्त विभागात र्येर्ाऱर्या ि वित्त विभागातून
मांत्रालर्यीन प्रशासकीर्य विभागाांना पाठविण्र्यात र्येर्ाऱर्या अनौपचावरक नस्त्र्याांची नेाांद
सांगर्कामाफणत घे िून नोंदी ठे िर्े, तसेच विभागात र्येर्ारे सांदभण /प्रकरर्े र्यांंाची
आिक/जािक नोंद करर्े, नोंदी ठे िर्े.

2

टपाल वतकीटाांचा वहशेाब-नोंद िही ठे िर्े

3

मख्र्यमांत्री कार्यालर्याकडू न आले ल्र्या सांदभांची नोंदिही ि इतर नोंदिहर्या ठे िर्े.

4

विभागातील चतथणश्रेर्ी कमणचाऱर्याांचे हजेरीपट ि नैवमवतक रजेचे वहशेब
ठे िर्े.चतथणश्रेर्ी कमणचा-र्याांच्र्या कामाचे िाटप ि त्र्याांच्र्या कामािर वनर्यांत्रर् ठे िर्े

5

गोपनीर्य टपाल ि नस्त्र्या श्स्िकारर्े, वनगणवमत करर्े ि त्र्याचे िाटप करर्े.

6

कार्यासनाांनी वनगणवमत केले ल्र्या पत्राांची नोंद घे िून विभागातील सांबांवित कार्यासने,
मांत्रालर्यीन विभाग र्याांना पाठविर्े, तसेच मांत्रालर्याच्र्या आसपासच्र्या कार्यालर्याांना पत्राची
पोच करर्े.

7

विभागाांची वितरर् सूची अद्यर्याित ठे िर्े.

8

शासन वनर्णर्य, पवरपत्रके वनगणवमत करुन विभागप्रमख ि कार्यालर्य प्रमखाांना पाठविर्े.

9

झे रॉक्स मशीन चालक ि फ्रँ कींग मशीन चालकाांिर दे खरे ख ठे िर्े.

10

नोंदर्ीशाखेत प्राप्त झाले ले सांदभण कोर्त्र्या कार्यासनाने हाताळािा र्याबाबत अांवतम
वनर्णर्य दे र्े.

11

अन्र्य विभागाशी सांबि असतानाही वित्त विभागाला उदे शन
ू वलवहले ले सांदभण हकिा
अनािचर्यकपर्े/वनहे तकपर्े वित्त विभागाला पृष्ट्ठाांवकत केले ले सांदभण

12

माडहतीचा अडिकार अडिडनर्यम 2005 मिील डवत्त डवभाग (खुद्द) ON LINE
अजष हाताळणे.

1

वित्त विभाग (खद्द) चे अथणसांकश्ल्पर्य ि सिावरत अांदाज

2

वित्त विभागाच्र्या वनर्यांत्रर्ाखालील कार्यालर्याांचे अथणसांकश्ल्पर्य अांदाज

3

वित्त विभाग (खद्द) ि वनर्यांत्रर्ाखालील कार्यालर्याांचे कार्यणक्रम अांदाजपत्रक तर्यार करर्े
(पूरक मागण्र्या, अवतवरक्त मागण्र्या, पनर्विवनर्योजन इ.)

4

अनदानाचे िाटप ि त्र्याबाबतची विवनर्येाजन प्रमार्पत्रे वमळविर्े, वशलकी जमा रक्कम
परत करर्े ि पनर्विवनर्योजने इत्र्यादी.

5

वित्त विभागाच्र्या अथंसांकश्ल्पर्य वशषासांबांिी लोकले खा सवमती, विवनर्योजन ले खे/वित्तीर्य
ले खे इत्र्यादीबाबतचे कामकाज.

6

वित्त विभागाच्र्या ले खावशषाशी सांबांवित खचाचा ताळमेळ

7

शासकीर्य कमणचाऱर्याांना घरबाांिर्ी/मोटार कार/मोटार सार्यकल/स्कटर/ सार्यकल/
िैर्यश्क्तक सांगर्क खरे दी इत्र्यादी अवग्रमासाठी वनिी उपलब्ितेची प्रमार्पत्रे.

8

कपात सूचना.

9

आपले सरकार प्रणालीव्दारे प्राप्त होणा-र्या तक्रारींचे समन्वर्य सांबिीत नोिल
अडिकारी र्याांना सादर करणे.

1

वित्त विभाग (खद)ृ ची कार्यालर्यीन व्र्यिस्था, कार्यालर्यीन जागा, नविन फर्वनचर विकत
घे र्े, जने फर्वनचर दरुस्त करर्े/विल्हे िाट लािर्े.
कार्यालर्यीन दूरध्िनी ि अविकाऱर्याांच्र्या वनिासस्थाांनाच्र्या दूरध्िनीबाबत

2
3
4

वित्त विभागातील अविकारी/कमणचारी र्याांच्र्या शासकीर्य वनिासस्थानाबाबतच्र्या बाबी.
वित्त विभागासाठी लागर्ारी सिण प्रकारची र्यांत्र सामग्री, पवरगर्न र्यांत्रे, फँ क्रींग ि फॅ क्स
मवशन इत्र्यादींची खरे दी दरुस्ती ि दे खभाल

5

वित्त विभागासाठी लागर्ारे ले खन सामग्री ि विविि प्रपत्राांचा परिठा करर्े, कॅ ले डर,
दै नांवदनी परविर्े.
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6

चतथणश्रेर्ी कमणचाऱर्याांना ि िाहन चालकाांना लोकरी ि खादी गर्िेश परविर्े, छत्री
परविर्े.

7
8

विभागातील घडाळर्याांची दरुस्ती ि दे खभाल.
सवचिाांसाठीचे िाहन, स्टाफ कारची दे खभाल, दरुस्ती करर्े इत्र्यादी.

9

10

जडिस्तू सांग्रह नोंदिहीत ( सांगर्क ि हप्रटर ) र्याांच्र्या नोंदी िगळू न अन्र्य सिण बाबींच्र्या
नोंदी घे र्े, अनािचर्यक ि वनरुपर्योगी िस्त (र्यांत्रे,कागदपत्रे इत्र्यादी) ची विल्हे िाट
लािर्े.
कार्यासनाांच्र्या जागेत अदलाबदल, अविकाऱर्याांच्र्या नािाचे बोडण रां गविर्े.

11

विभागीर्य प्रपत्र वनर्यांत्रर् सवमती.

12
13

विविि खचण मांजरू ीचे आदे श.
गट क ि ड मिील कमणचा-र्याांचा अवतकावलक भत्ता मांजरू करर्े.

14
15

वित्त विभागाचे ग्रांथालर्य, त्र्याची वनगा ि दे खभाल,
ग्रांथालर्यासाठी / विभागासाठी नविन प्रकाशने/पस्तके विकत घे र्े, अनािचर्यक
पस्तके/प्रकाशने र्याांची विल्हे िाट लािर्े. पस्तके दे र्े / घे र्े
विभागातील अविकाऱर्याांचे टॉिेल्स िलाई ि वनगा ठे िर्े.

16
17

18

रोखशाखा
( सन 1997 च्र्या
विषर्यसूचीतील
प्रशा-2 विवलन
करुन)

सेवा-3

मांत्रालर्यीन विभागाबाहे र फॅ क्स सांदेश पाठविर्े, तसेच विेभागाच्र्या फॅ क्स र्यांत्रािर
आले ले फॅ क्स सांदेश सांबांविताांना (र्या विभागाच्र्या सवचि, उपसवचि /अविकाऱर्याांना
तसेच इतर मांत्रालर्यीन सवचि, उपसवचि/अविकाऱर्याांना) पोच करर्े.
सावषजडनक अडभलेख अडिकारी म्हणून प्रशा-5 चे कि अडिकारी र्याांना डनर्युक्त
केलेले आहे . त्र्यानुसार 1) डवभागातील कार्यासनाांनी अ व ब वगष वगीकरण
केलेला अडभलेख ताब्र्यात घे ऊन तो अडभलेख किाकिे पाठडवणे व त्र्याची नोंद
ठे वणे. 2) डवभागातील दस्तऐवज सुस्स्ितीत ठे वण्र्यासाठी उपार्यर्योजना करणे.

1

वित्त विभागातील सिण अविकारी/कमणचारी र्याांची सिण प्रकारची दे र्यके तर्यार करर्े ि
त्र्याांचे प्रदान करर्े.

2

अविकारी/कमणचारी र्याांची सेिा पस्तके अद्यर्याित ठे िर्े. /डीजीटल तर्यार करर्े

3

चतथणश्रेर्ी कमणचाऱर्याांचे भविष्ट्र्य वनिाहवनिीचे वहशेब ठे िर्े.

4

वित्त विभाग (खद्द) आस्थापनेबाबतचा अथणसांकल्प / सिावरत अांदाज तर्यार
करण्र्यासाठी मावहती परविर्े.

5

मृत्र्यू-वन-सेिावनिृत्ती उपदान, भविष्ट्र्य वनिाह वनिी, गटविमा र्योजना इत्र्यादी प्रकारची
नामवनदे शने श्स्िकृ त करर्े आवर् सेिा पस्तकात त्र्याांची नोंद घे र्े.

6

स्िग्राम घोषर्ा स्िीकृ त करर्े ि त्र्याची सेिापस्तकात नोंद घे र्े.

7

रोख शाखेशी सांबवित खचण मेळाचे (Reconcilation) काम.

8

अविकारी/कमणचारी र्याांना सेिापस्तकाच्र्या दय्र्यम प्रतीत अद्यर्याित मावहती उपलब्ि
करुन दे र्े.

1

स्िीर्येतर सेिा ि पनर्वनर्यक्ती केले ल्र्या पेन्शन िारकाांची िेतनवनश्चचतीची प्रकरर्े
िगळू न म.ना.सेिा (िेतन) वनर्यम 1981 खालील िेतनवनश्चचतीची प्रकरर्े

2

वनकट वनम्नता वनर्यम

3

पदोन्नतीचा मानीि वदनाांक

4

अवखल भारतीर्य सेिेतील अविका-र्याांची िेतनवनश्चचतीच्र्या अनषांगाने प्राप्त होर्ारी
प्रकरर्े

5

चकीच्र्या िेतनवनश्चचतीमळे होर्ारी िसली सोडू न दे ण्र्याची प्रकरर्े

6

कालबध्द पदोन्नती/सेिातांगणत आचिावसत प्रगती र्योजना

7

िेतन, विशेष िेतन, इत्र्यादी सांबांविच्र्या मदत बाहर्य मागण्र्या.
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सेवा-4

8

गट ड च्र्या सेिकाांची मानके

9

वनिासी वशपार्याांबद्दलचा वमळर्ारा रोख परतािा.

10

महाराष्ट्र नागरी सेिा( िेतन ) वनर्यमातील वनर्यम (56) र्या खालील विशेष िेतने.

11

जने िेतन आर्योगाच्र्या अनषांगाने उपश्स्थत होर्ारे कामकाज.

12

िरील सिण बाबतीतील सिणसािारर् प्रचन

1

वनिृत्तीिेतन/ उपदान विषर्यक सिणसािारर् िोरर्ात्मक बाबी.पेन्शनमिील िाढ ि त्र्या
सांबिात काढािर्याचे आदे श वनर्यमातील सिारर्ा ि ले खापवरक्षकाांशी पत्रव्र्यिहार.

2

वनिृत्तीिेतन विषर्यक वनर्यमाांमध्र्ये सिारर्ा ि तत्सांबांिात महाले खापाल, केंद्र शासन
इत्र्यादींशी पत्रव्र्यिहार.

3

प्राथवमक/ माध्र्यवमक/ महाविद्यालर्यीन वशक्षकाांची वनिृत्ती िेतनाांची प्रकरर्े ि
त्र्यासांबांिीच्र्या सिणसािारर् बाबी. (शासकीर्य ि अशासकीर्य)

4

वनिृत्तीिेतनािरील महागाई िाढ तसेच वनित्तीिेतनविषर्यक लाभाांसाठी महागाई भत्त्र्याचे
िेतनात विलीनीकरर्,उपदान इत्र्यादी बाबींसांबांिातील प्रस्ताि.

5

निीन अांशदार्यी वनिृतीिेतन र्योजनेसांबांिातील सिणसािारर् िोरर्ात्मक बाबी.

सेवा-5

सेवा-6
(1) वद.11.7.2007
च्र्या आदे शान्िर्ये
सेिा-1,सेिा-2 ही
कार्यासने रद्द करुन
विषर्य सेिा-8 कडे )
2) वद.2.5.2001
च्र्या आदे शान्िर्ये

मांत्रालर्यीन विभागाांमिून र्येर्ाऱर्या खालील प्रकरर्ाांिरील सल्ला 1. प्रिास भत्ता
2 दै वनक भत्ता
3. स्थार्यी प्रिास भत्ता
4. िाहन भत्ता
5. िैद्यवकर्य प्रवतपूती
6. स्थावनक परक भत्ता
7. घरभाडे भत्ता
8. पार्ी भत्ता
9. रोवनओ भत्ता
10. रजा मदत प्रिास सिलत
11. प्रकल्प भत्ता
12. भाडे माफ वनिासस्थान (क्िाटण र)
13. शासकीर्य वनिासस्थाना सांदभातील लार्यसन्स फी ( अनज्ञाप्ती शूल्क)
14. शासकीर्य सेिकाांनी शासनाकडे सपूदण (सरें डर) केले ल्र्या प्ल ॅटची
नकसान भरपाई.
15. व्र्यिसार्य रोि भत्ता.
16.रोख रक्कम हाताळण्र्यासाठी दे ण्र्यात र्येर्ारा रोखभत्ता
17. भारताबाहे र प्रवतवनर्यक्ती
18. िरील सिण बाबींबाबतचे सिणसािारर् प्रचन.
1

शारीरीक स्िास््र्य (शासकीर्य सेिेतील िैद्यकीर्य तपासण्र्याांबाबत)

2

सेिापस्तकाांचे पवररक्षर्

3

शासकीर्य सेिकाांना दे ण्र्यात र्येर्ारे मानिन ि फी

4

वनरवनराळर्या न्र्यार्याविकरर्ाांिरील अशासकीर्य सदस्र्याांचे मानिन.

5

िर्योमर्यादे चे वशवथलीकरर्

6

पदाांच्र्या िगीकरर्ाांच्र्या अनषांगाने प्राप्त होर्ारी प्रकरर्े

7

जन्मतारखेच्र्या नोंदीतील बदल.

8

महाराष्ट्र नागरी सेिा वनर्यम - सलभीकरर् ि मराठी अनिाद
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सेिा-9 कार्यासनाचे
नाि सेिा-8 असे
केले .
(3) वद.6.7.2009
च्र्या आदे शान्िर्ये
सेिा-6 ि सेिा-8
कार्यासनाचे विषर्य
एकवत्रत करुन सेिा6 कार्यासन वनमार्

सेवा-7

9

अध्र्यर्यन रजा, क्षर्यरोग रजा, विशेष असािारर् रजा, नैवमवत्तक रजा िरुन सिण प्रकारची
रजा

10

कामगार कार्यद्याांखाली र्येर्ारा अवतकालीक भत्ता सोडू न इतर अवतकालीक भत्ता.

11

महाराष्ट्र नागरी सेिा (सेिेच्र्या सिणसािारर् शती, वनर्यम 1981 मिील वनर्यम -16 (क)
) खालील कतणव्र्य काळ.

12

अवतवरक्त वित्तलब्िी (सी.डी.एस.) चा अविवनर्यम ,1974

13

शासकीर्य सेिक ि त्र्याांच्र्या कटां वबर्याांना दे ण्र्यात र्येर्ारे सानग्रह अनदान प्रदान.

14

बोनस.

15

सिणसािारर् भविष्ट्र्य वनिाह वनिीिरील व्र्याजाचे दर वनश्चचत करर्े.

16

िारर्ाविकार.

17

स्िीर्येत्तर सेिा

18

प्रवतवनर्यक्ती

19

वनलां बन, बडतफी, सेिेतन
ू काढू न टाकर्े इ.काळातील प्रदाने

20

पदग्रहर् अििी (सक्तीने िाट पाहण्र्याचा कालाििी िरुन)

21

प्रभाराांचे हस्ताांतरर्

22

तज्ञ व्र्यक्ती/सेिावनिृत्त कमणचा-र्याांची कांत्राटीपध्दतीने वनर्यक्ती

23

सरकारी क्षेत्र उपक्रमात शासकीर्य सेिकाांना सामािून घे ण्र्याच्र्या बाबी

24

राजकीर्य वनिृत्तीिेतने ि सानग्रहपूिणक दे ण्र्यात र्येर्ा-र्या रकमा.

25

िरील सिण बाबींबाबतचे सिणसािारर् प्रचन.

26

सवष सेवा कार्यासनाशी समन्वर्य ठे ऊन सेवा डवर्र्यक अडिकाराचे प्रत्र्यार्योजनाांचा
सुिाडरत एकडत्रत शासन डनणषर्य वेळोवळी डनगषडमत करणे.

1

शासकीर्य /वजल्हा पवरषद कमणचाऱर्याांची सिण मत्रालर्यीन विभागाांकडू न र्येर्ारी
वनिृत्तीिेतनाची प्रकरर्े.

2

पनणवनर्यक्तीिरील िेतन वनश्चचती

3

वनिृत्ती नांतर िावर्श्ज्र्यक सेिा श्स्िकारण्र्यास परिानगी दे ण्र्याची प्रकरर्े

4

अनकांपा वनिृत्तीिेतन/उपदान विषर्यक प्रकरर्े.

5

शैक्षवर्क सांस्थाांच्र्या व्र्यवतवरक्त इतर मान्र्यताप्राप्त ि अनदावनत अशासकीर्य
सांस्थाांसांबांिीची वनिृत्तीिेतनाची प्रकरर्े.

6

वनिृत्तीिेतनाच्र्या प्रलां वबत प्रकरर्ाांिर लक्ष ठे िून त्र्याांचा पाठपरािा करर्े.

7

प्रलां वबत वनिृत्तीिेतन प्रकरर्ाांचा अहिाल ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्य ि
महाले खापाल र्याांचकडू न मागिून शासनास सादर करर्े.

8

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या अविका-र्याांच्र्या प्रत्र्यक्ष भे टीत आढळले ल्र्या
प्रलां वबत वनिृत्तीिेतन प्रकरर्ाांचा महाले खापाल/मांत्रालर्यातील सांबांवित विभाग ि इतर
कार्यालर्ये र्याांच्र्याकडे पाठपरािा करर्े.

9

महाले खापाल ि ले खा ि कोषागारे र्याांच्र्या अविका-र्याांबरोबर जास्त प्रलां वबत
वनिृत्तीिेतन प्रकरर्े असले ल्र्या वजल्हर्याांना भे टी दे ऊन िेळोिेळी मागणदशणन करर्े ि
प्रकरर्ाांचा पाठपरािा करर्े.

10

वनिृत्तीिेतन िारकाांचे तसेच वनिृत्तीिेतन िारकाांच्र्या सांघटना र्याांची अवभिेदन/मागण्र्या.

11

वनिृत्तीिेतन विषर्यक दावर्यत्िाची विभागर्ी.

12

वेतन पिताळणी पिकाच्र्या सांदभातील कामकाजाचे सडनर्यां त्रण.
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सेवा-9
(1) वद.2.5.2001
च्र्या आदे शान्िर्ये
सन 1997 च्र्या
विषर्यसूचीतील
सेिा-10 कार्यासनाचे
नामकरर् बदलले .

1

राज्र्य शासकीर्य ि इतर कमणचाऱर्याांचे िेतन पनरण चनेचे सिण काम

2

िेतन आर्योगाच्र्या अनषांगाने िेतनश्रेर्ीमध्र्ये होर्ा-र्या सिारर्ा ि त्र्यानषांंावगक
प्रकरर्े.

3

महाराष्ट्र नागरी सेिा (िेतन) वनर्यम,9 (48) र्या खालील विशेष िेतने.

4

िेतन श्रेर्ीत सिारर्ा करण्र्याची प्रकरर्े

5

महागाई भत्ता.

6

अांतवरम िाढ

7

सांस्था ि इतर सांस्थाच्र्या कमणचा-र्याांना ( सािणजवनक उपक्रमाांच्र्या िेतनश्रेर्ी सांबिी
प्रकरर्ासह)सिावरत िेतनश्रेर्ी ि अनषाांवगक भत्ते लागू करर्े

8

उपरोक्त विषर्याच्र्या अनषांगाने उदभिनारी न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े.

व्र्यर्य-1

1

कृ डर् व पदुम डवभाग (कृ डर् ,फलोत्पादन) व्र्यर्य प्रकरणे.

व्र्यर्य-2

1

सहकार ि िस्त्राद्योग विभाग व्र्यर्य प्रकरर्े

2

कृ डर् व पदुम डवभाग (पशू सांविष न ,दुग्ि डवकास व मत्सव्र्यवसार्य) व्र्यर्य प्रकरण

1

गृह वनमार् विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े

2

नगर विकास विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े

3

पार्ी परिठा ि स्िच्छता विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े ( पार्ी परिठा र्योजनाांसह)

1

सामान्र्य प्रशासन विभाग र्याांची व्र्यर्य प्रकरर्े.

2

अन्न ि नागरी परिठा ग्राहक सांरक्षक विभाग र्याांची व्र्यर्य प्रकरर्े.

3

सांसदीर्य कार्यण विभाग र्याांची व्र्यर्य प्रकरर्े.

4

महाराष्ट्र वििान मांडळ सवचिालर्य र्याांची व्र्यर्य प्रकरर्े.

5

अल्पसांख्र्याक विकास विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े

6

महाराष्ट्र सदन,निी वदल्ली र्याांची व्र्यर्य विषर्यक प्रकरर्े.

7

मराठी भार्ा डवभाग

8

डवत्त डवभाग

1

उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े.

2

शाले र्य वशक्षर् ि वक्रडा विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े.

3

कौशल्र्य डवकास व उद्योजकता डवभाग (रोजगार व स्वर्यां रोजगार डवभाग)

1

मवहला ि बालविकास विभाग

2

वििी ि न्र्यार्य विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े.

1

गृह विभाग (कार्यदा ि सव्र्यिस्था) आस्थापनेशी सांबवित सिण व्र्यर्य प्रकरर्े.

व्र्यर्य-3

व्र्यर्य-4

व्र्यर्य-5

व्र्यर्य-6
(वद.2.5.2001 च्र्या
आदे शान्िर्ये सन
1997 च्र्या
विषर्यसूचीतील
व्र्यर्य-5 अ विवलन
करुन)
व्र्यर्य-7

--9--

व्र्यर्य-8

व्र्यर्य-9

व्र्यर्य-10

व्र्यर्य-11
(वद.2.5.2001 च्र्या
आदे शान्िर्ये सन
1997 च्र्या
विषर्यसूचीतील
व्र्यर्य-6 विवलन
करुन)

व्र्यर्य-12
(वद.2.5.2001 च्र्या
आदे शान्िर्ये सन
1997 च्र्या
विषर्यसूचीतील
व्र्यर्य-6 अ विवलन
करुन)

1

गृह विभाग (कार्यदा ि सव्र्यिस्था )व्र्यवतवरक्त इतर आस्थापनेशी सांबवित सिण व्र्यर्य
प्रकरर्े.

2

वनर्योजन विभागाची आस्थापनेशी सांबवित सिण व्र्यर्य प्रकरर्े

3

रोजगार हमी र्योजना आस्थापनेशी सांबवित सिण व्र्यर्य प्रकरर्े

1

महसूल ि िन विभाग (महसूल) विषर्यक व्र्यर्य प्रकरर्े.

2

महसूल ि िन विभाग (खद्द) मिील व्र्यर्यविषर्यक प्रकरर्े.

3

महसूली आस्थापनेशी सांबांवित व्र्यर्यविषर्यक प्रकरर्े.

4

जवमन वितरर् ि मल्र्याांकन (वनिावसत िसाहतींसह).

5

भूसांपादन िोरर् ि वनिाडे .

6

नैसर्वगक आपत्ती (पार्ी परिठा िगळू न).

7

करमर्ूक कर.

8

गािठार् विस्तार र्योजना.

1

महसूल ि िन विभाग (िन) आस्थापनेशी सांबांवित व्र्यर्य प्रकरर्े.

2

मद्राांक ि नोंदर्ी विभाग आस्थापनेशी सांबांवित व्र्यर्य प्रकरर्े.

3

पनिणसन विभाग (वनिावसत िसाहतीमिील प्रकरर्े िगळू न) आस्थापनेशी सांबांवित
व्र्यर्य प्रकरर्े.

4

भूमी अवभले ख विभाग आस्थापनेशी सांबांवित व्र्यर्य प्रकरर्े

5

सांपर्
ू ण भूसांपादन आस्थापना (भू सांपादन िोरर् ि वनिाडे िगळू न) व्र्यर्य प्रकरर्े

6

िन विकास कर.

7

पनिणसन उत्पादन केंद्रे .

1

सािणजवनक बाांिकाम विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े.

2

सािणजवनक बाांिकाम विभाग आवर् पाटबांिारे विभाग र्या दोन्ही विभागाांना सामाईक
ठरर्ारी व्र्यर्य प्रकरर्े.

3

पाटबांिारे विभागातील खालील विषर्याांची सांबांिीत व्र्यर्य प्रकरर्े अ) पाटबांिारे व्र्यिस्थापन, सांशोिन, लाभक्षेत्र विकास, जलविद्यत प्रकल्प, िैज्ञावनक
सांिगण, आस्थापना िगण- 1,2,3 ि 4 ची प्रकरर्े, कामगार विषर्यक बाबी
ब) हसचन विकास, भू विकास, सांशोिन ि विकास सांचालनालर्य, मेरी ि अवभर्याांवत्रकी
महाविद्यालर्य र्याांच्र्याशी सांबांवित बाबी.

4

मांत्रालर्याच्र्या वनरवनराळर्या विभागाांकडू न वित्त विभागाकडे र्येर्ारी रोजांदारी ि कार्यणव्र्यर्यी
आस्थापनेबाबतची प्रकरर्े.

1

पाटबां िारे डवभागाची खालील नमुद व्र्यर्य प्रकरणे वगळता पाटबांिारे विभागातील
इतर सिण प्रकारची व्र्यर्य प्रकरर्े.
((अ) पाटबांिारे व्र्यिस्थापन, सांशोिन, लाभक्षेत्र विकास, जलविद्यत प्रकल्प, िैज्ञावनक
सांिगण, आस्थापना िगण- 1,2,3 ि 4 ची प्रकरर्े, कामगार विषर्यक बाबी
ब) हसचन विकास, भू विकास, सांशोिन ि विकास सांचालनालर्य, मेरी ि अवभर्याांवत्रकी
महाविद्यालर्य र्याांच्र्याशी सांबांवित )
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व्र्यर्य-13

व्र्यर्य-14
(वद.2.5.2001 च्र्या
आदे शान्िर्ये सन
1997 च्र्या
विषर्यसूचीतील
व्र्यर्य-11 विवलन
करुन)

1

सािणजवनक आरोग्र्य विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े

2

िैद्यकीर्य वशक्षर् ि औषिी द्रव्र्ये विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े.

1

साांस्कृ वतक कार्यण ि पर्यणटर् विभाग र्याांची व्र्यर्य प्रकरर्े.

2

आवदिासी विकास विभाग र्याांची व्र्यर्य प्रकरर्े

1

ग्राम विकास ि जलसांिारर् विभाग (ग्रामीर् पार्ीपरिठा र्योजनाांसह) व्र्यर्य प्रकरर्े.

2

सामाडजक न्र्यार्य व डवशे र् सहाय्र्य डवभाग र्याांची व्र्यर्य प्रकरणे.

व्र्यर्य-15

व्र्यर्य-16

टीप

(सवष व्र्यर्य
कार्यासनाांसाठी)

1

उद्योग, उजा ि कामगार विभागाची व्र्यर्य प्रकरर्े

2

पर्यािरर् विभाग र्याांची व्र्यर्य विषर्यक प्रकरर्े

1)

महामांडळ/सािणजवनक उपक्रमाांकडू न, अवभकता (Agency) म्हर्ून शासकीर्य र्योजना

राबविली जात असेल ि त्र्यािरील सांपर्
ू ण खचण शासनाच्र्या एकवत्रत वनिीतून होत असेल अशी
प्रकरर्े सांबांवित व्र्यर्य कार्यासनाने हाताळू न आिचर्यकतेनसार सा.उ. कार्यासनामाफणत सादर
करािीत.

2)

सावषजडनक उपक्रमाशी सांबडित प्रस्तावावर सवानुर्ांगाने तपासणी करण्र्यासाठी

सवष राज्र्य सावषजडनक उपक्रमाांचे प्रस्ताव साऊ कार्यासनामाफषत सादर करण्र्यात र्यावेत.

3)

एखाद्या आस्िापनेस डनवृत्ती वेतन र्योजना/नडवन पडरभाडर्त अांशदान डनवृत्तीवेतन

र्योजना लागू करण्र्यासांदभातील प्रस्ताव मां त्रालर्यीन डवभागामाफषत डवत्त डवभागात
पाठडवण्र्यात आल्र्यास तो प्रिम सांबडित व्र्यर्य कार्यासनानी तपासावा व डनवृत्तीवेतन
िोरणाांच्र्या अनुर्ांगाने सेवा-4/सेवा-7 कार्यासनाचे अडभप्रार्य प्राप्त करावेत. डनवृत्ती
वेतन लागू करण्र्याच्र्या कोणत्र्याही प्रकरणाांना व्र्यर्य कार्यासनानी सेवा-4/सेवा-7 चे
अडभप्रार्य प्राप्त न करता परस्पर मान्र्यता दे ण्र्याची कार्यष वाही करु नर्ये .
अिष सांकल्प-1

1

वित्त विषर्यक वििरर्पत्र (ग्रीन बक)

2

कार्यणक्रम अांदाजपत्रकासांबांिी सिणसािारर् बाबी.

3

खचाचा प्रिानशीषणिार ि विभागिार साराांश,

4

स्थावनक क्षेत्र अथणसांकल्प,

5

महसूल ि जमा अांदाजाचे एकत्रीकरर्

6

वनर्योजन ि वित्त आर्योगास द्यािर्याचे पिानमान

7

अथणसांकल्प ि सिावरत अांदाज त्र्यासांबिी इतर सिणसािारर् बाबी

8

तरतूदींचे उवद्दष्ट्टवनहार्य िगीकरर् करर्े.

9

अथणसांकल्पाच्र्या सिण बाबींचा समन्िर्य.

10

विभागवनहार्य ि विकास मांडळवनहार्य र्योजनेत्तर विकास खचण

11

मा.डवत्तमां त्री र्याांचे भार्ण तर्यार करणे/अांडतम केलेले दस्तऐवज ताब्र्यात ठे वणे.
(सह सडचव, अिष सांकल्प) र्याांनी सदर कामासाठी आवश्र्यक तो कमषचारीवृांद्य प्रत्र्ये कवर्ी
भार्णाच्र्या कामकाजाच्र्यावेळी प्रशा-1 किू न डवडहत वेळेत उपलब्ि करुन घ्र्यावा.)
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अिष सांकल्प-2

1

लोकले खा सवमती, अांदाजसवमती सांबिीची कामे.( अथणसांकल्प शाखा विषर्यक)

2

व्र्यर्य अग्रक्रम सवमतीची कामे

3

र्योजनाांतगणत अांदाजाांचे एकवत्रकरर्.

4

लोकले खा अथणसांकल्प

5

अथणसांकल्प परक मागण्र्या ि अविक खचण प्रकाशनाांच्र्या शध्दीपत्राविषर्यक कामाचे
पर्यणिेक्षर्.

6

ले खाांकन पध्दतीच्र्या सिणसािारर् बाबी.

1

आकश्स्मकता वनिी ि अवग्रम दे ण्र्यासांबांिीची प्रकरर्े

2

अथणसांकल्पाच्र्या सिण प्रकाशनाांची छपाई करुन घे र्े.

3

अथणसांकल्प विषर्यक िैिावनक बाबी सांबिी प्रकरर्े.

4

अथणसांकल्प वनर्यम पश्स्तका खांड 1.

5

परक मागण्र्या एकवत्रकरर् ि त्र्यासांबांिातील इतर बाबी.

6

कपात सूचना ि आचिासने सांबिी कार्यणिाही.

7

अथणसांकल्प कक्षाचे हाउसवकहपग ि पर्यणिेक्षर्.

8

परिर्ी मागण्र्या ि आकश्स्मकता वनिीतून घे तले ल्र्या अवग्रमाची भरपाई सांबिी
कार्यणिाही

9

निीन बाबींचे प्रस्ताि तपासून ते अथणसांकल्पात समाविष्ट्ट करर्े.

10

अविक खचाच्र्या मागण्र्या.

1

अथणसांकल्प वितरर् ि सवनर्यांत्रर्

अिष सांकल्प-3

अिष सांकल्प-4

अिष सांकल्प-5

अिष सांकल्प-6

अिष सांकल्प-7

अिष सांकल्प-8

2

नॉन टे झरी अकौंटस एन्री

3

सांगर्कीर्य अथणसांकल्प वितरर् प्रर्ाली

4

अथणसांकल्पीर्य वनगडीत महाले खापाल कार्यालर्याशी करािर्याचा पत्रव्र्यिहार

1

अथणसांकल्प सांगर्कीकरर्ा सांबिातील बाबी (budgate software)

2

जमा ले खावशषण 7610,6216

1

महसूल ि िन विभागशी सांबांवित अथणसांकल्प
2

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

1

सामावजक न्र्यार्य ि विशेष सहाय्र्य विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प.

2

पर्यािरर् विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

3

मवहला ि बालकल्र्यार् विभागाशी सांबांवित अथणसांकल्प

4

जमा ले खाशीषण - 0235, 0250, 6225

1

शाले र्य वशक्षर् विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

2

उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभागाशी सांबांवित अथणसांकल्प.

3

जमा ले खाशीषण - 6202, 0202
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अिष सांकल्प-9

1

सािणजवनक आरोग्र्य विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

2

िैद्यकीर्य वशक्षर् ि औषिी द्रव्र्ये विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

3

जमा ले खावशषण-0210,0211, 6210

अिष सांकल्प-10

1
2

अिष सांकल्प-11

गृह विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

2

वििी ि न्र्यार्य विभागाशी सांबांवित अथणसांकल्प.

3

साांस्कृ वतक कार्यण ि पर्यणटन विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प.

4

जमा ले खाशीषण - 0039, 0041, 0042, 0055, 0056, 0070, 1001

1

सािणजवनक बाांिकाम विभागाशी सांबांवित अथणसांकल्प

2

अिष सांकल्प-13

जमा ले खावशषण-1054,0059

1

कृ वष ि पदम विभाग ( कृ वष ) सांबवित अथणसांकल्प

2

सहकार,पर्न ि िस्त्रेाद्योग विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प.

3

जमा ले खावशषण-0401,0425,0435,6425,6435,7475,6401

1

सामान्र्य प्रशासन विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प.

2

उद्योग,ऊजा ि कामगार विभागाशी सांबांवित अथणसांकल्प,

3

अल्पसांख्र्याक विकास विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प.

4

मराठी भार्ा डवभागाशी सांबडित अिष सांकस्ल्पर्य बाबी

5

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

1

कृ वष ि पदम विभाग (पदम) विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

2

जमा ले खावशषण-0403, 0404, 0405, 6403, 6404, 6405

अिष सांकल्प-14

अिष सांकल्प-15

अिष सांकल्प-17

जमा ले खाशीषण - 0701, 0702, 0801, 6702, 6705.

1

अिष सांकल्प-12

अिष सांकल्प-16

जलसांपदा विभागाशी सांबांवित अथणसांकल्प.

1

नगर विकास विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

2

अन्न ि नागरी परिठा ि ग्राहक सांरक्षर् विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

3

वनर्योजन विभागाशी सांबांवित अथणसांकल्प,

4

जमा ले खाशीषण - 0217, 0408, 0551, 0875, 1475, 6217, 6408

1

ग्राम विकास ि जलसांिारर् विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प.

2

गृहवनमार् विभागाशी सांबांवित अथणसांकल्प,

3

जमा ले खाशीषण - 0216, 0515, 0810, 6216, 6402, 6515, 7615.
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अिष सांकल्प-18

अिष सांकल्प-19

1

महाराष्ट्र वििानमांडळ सवचिालर्याशी सांबवित अथणसांकल्प.

2

वित्त विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

3

सांसदीर्य कार्यण विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

4

पार्ी परिठा ि स्िच्छता विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प.

5

रोजगार ि स्िर्यांरोजगार विभागाशी सांबवित अथणसांकल्प

6

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

1

आवदिासी विकास विभाग र्याांचेशी सांबांवित अथणसांकल्प,

टीप :- राखीव डनिी लेखापडरिक डवर्र्यक समन्वर्याचे कामकाज अिष सांकल्प किाकिू न हाताळण्र्यात
र्ये ईल.
कोर्ागार (प्र-1)
( वद.11.7.2007
च्र्या आदे शान्िर्ये
सिावरत विषर्य)

कोर्ागार (प्र-2)
( वद.11.7.2007
च्र्या आदे शान्िर्ये
सिावरत विषर्य)

1

महाराष्ट्र वित्त ि ले खा सेिेतील िगण-1 ि िगण-2 अविका-र्याांची खालील प्रकरर्े

अ

विभागीर्य चौकशी

ब

अवभर्योग दाखल करण्र्यासांबिीची प्रकरर्े

क

सेिावनिृत्ती विषर्यक प्रकरर्े

ड

अगोदरची सेिा वनिृत्तीिेतनासाठी अहण ताकारी सेिा म्हर्ून ग्राहर्य िरण्र्याबाबतची
प्रकरर्े

2

िरील विषर्यासांबिीची न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े, लोकसभा/राज्र्यसभा, वििानसभा/
वििानपवरषद प्रचन,ठराि इ.बाबी

1

महाराष्ट्र वित्त ि ले खा सेिेतील राजपवत्रत िगण-1, ि िगण-2 अविका-र्याांशी सांबिीत
खालील प्रकरर्े

अ

सांिगाचे सेिाप्रिेश वनर्यम ि पवरक्षा वनर्यम तर्यार करर्े

ब

नामवनदे शनाने वनर्यक्त्र्या ि त्र्यानषांगाने र्येर्ारे इतर विषर्य जसे मागर्ीपत्र महाराष्ट्र
लोकसेिा
आर्योगाला
पाठविर्े,जाती
प्रमार्पत्र
पडताळर्ी,िैद्यकीर्य
तपासर्ी,पोलीस अहिाल इ.

क

पवरविक्षािीन कालाििी समाप्त होईपर्यांतणचीं प्रकरर्े

ड

बदल्र्या/प्रवतवनर्यक्तीची प्रकरर्े

इ

सिारीत िेतनवनश्चचती प्रकरर्े

फ

जन्मवदनाांक बदलून दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े

ग

िगण-1 ि िगण-2 पदाांिरील पदोन्नतीसाठी वनिडसूच्र्या तर्यार करर्े/सिावरत करर्े
ि त्र्यास आर्योगाची मान्र्यता वमळविर्े.

ह

जेष्ट्ठतासूची
अवभिेदने

र्य

गोपनीर्य अहिालाांचे जतन करर्े,सांस्करर् ि प्रवतकल शेरे कळविर्े,गोपनीर्य
अहिालातील शे-र्याांिरील अवभिेदनासांबिीची कार्यणिाही.

ज

विशेष पनणर्विलोकन सवमतीपढे ठे िािर्याची प्रकरर्े

ल

दक्षतारोि प्रकरर्े

म

वजल्हा पवरषद कमणचा-र्याांची महाराष्ट्र वित्त ि ले खा सेिा-2 सांिगात वनिडीने
वनर्यक्ती,वनिडसूची,जेष्ट्ठतेबाबतची प्रकरर्े.

न

स्थार्यीकरर्

प

वनिृत्तीिेतन विषर्यक बाबी

र

आगाऊ िेतनिाढी दे ण्र्याविषर्यीच्र्या बाबी.

2

तर्यार

करर्े/मानीि

वदनाांकाबाबतची

प्रकरर्े/जेष्ट्ठतेबाबतची

िरील विषर्यासांबिीची न्र्यार्यालर्यीन
प्रकरर्े,लोकसभा/राज्र्यसभा,वििानसभा/वििानपवरषद प्रचन,ठराि इ.बाबी.
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कोर्ागार (प्र-3)
(वद.11.2.2009 च्र्या
सिावरत
आदे शानसार)

1

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या आस्थापनेिरील अविकारी/कमणचारी र्याांची
विमान प्रिासास मांजरू ी दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े.

2

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या आस्थापनेिरील अविकारी/कमणचारी र्याांना
िैद्यकीर्य खचाची प्रवतपूती करर्े,िाहनभत्ता मांजरू करर्े

3

ले खा ि कोषागारे सांचालनाल ि इतर र्यातील राजपवत्रत अविकारी/अराजपवत्रत
कमणचारी सांघटनेच्र्या मागण्र्याांविषर्यीच्र्या बाबी (समन्िर्य)

4

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या आस्थापनेिर नविन पदे वनमार् करर्े /हां गामी
पदे पढे चालू ठे िर्े,पदे स्थार्यी ( कार्यम) करण्र्याबाबतच्र्या बाबी.

5

िगण-1 ि िगण 2 सांिगातील अविका-र्याांची घर/िाहन खरे दीस मांजरू ी दे ण्र्याबाबतची
प्रकरर्े.

6

िगण-1 ि िगण-2 सांिगातील अविका-र्याांना भविष्ट्र्य वनिाह वनिीतून अवग्रम मांजरू
करर्े.

7

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या अविपत्र्याखालील राजपवत्रत अविका-र्याांना
विभागीर्य परीक्षा उत्तीर्ण होण्र्यापासून सूट दे र्े/परीक्षा उत्तीर्ण होण्र्यासाठी अवतवरक्त
सांिी दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े.

8

िगण-1 ि िगण-2 सांिगातील अविका-र्याांना मराठी/हहदी परीक्षा उत्तीर्ण होण्र्यापासून
सूट दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े.

9

पदनामाांचे ससूवत्रकरर्.

10

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या अविपत्र्याखालील िगण-3 आवर् िगण-4 च्र्या
कमणचा-र्याांशी सांबिीत खालील प्रशासकीर्य बाबी.
अ) सिण आस्थापनाविषर्यक बाबी.
ब) पवरक्षेसांबिीच्र्या बाबी
क ) प्रवतवनर्यक्ती
ड ) विभागीर्य चौकशी/न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े
इ ) जेष्ट्ठतासूचीसांबिी
फ) ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्य ि त्र्याच्र्या अविपत्र्याखालील
कार्यालर्यासांबिीची वनर्यतकालीक वििरर्े (मावसक,वतमाही,सहामाही,िार्वषक)
ग ) सेिाप्रिेश वनर्यम ि पवरक्षा वनर्यम
ह) राजपवत्रत अविकारी/अराजपवत्रक कमणचारी र्याांच्र्या प्रवशक्षर् विषर्यक
शासन/इतर सांस्था)
ज ) ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या वनवरक्षर्ाबाबत.
ल) भविष्ट्र्य वनिाह वनिी, इतर अवग्रम मांजरू करर्े, आगाऊ िेतनिाढी सांबिीच्र्या
बाबी.

11

अराजपवत्रत कमणचा-र्याांविषर्यी ( विषर्यसूचीत समाविष्ट्ट नसले ली इतर प्रकरर्े)

12

सामान्र्य प्रशासन विभाग/वित्त विभागातील प्रशासन कार्यासनाांना सादर करािर्याची
एकवत्रत मावहती -समन्िर्य करर्े.

13

िरील विषर्याांसांबिीची न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े, लोकसभा/ राज्र्यसभा/ वििानसभा/
वििान पवरषद प्रचन,ठराि इ.बाबी.

14

स्थावनक वनिी ले खा सांचालनालर्याच्र्या सिण आस्थापना विषर्यक बाबी.
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कोर्ागार (प्र.4)
(वद.23.11.2007
च्र्या आदे शानसार
सिावरत विषर्य)

कोर्ागार (प्र-5)
(वद.23.11.2007
च्र्या आदे शानसार
सिावरत विषर्य)

1

िगण-1 ि िगण-2 सांिगातील अविका-र्याांना,व्र्याख्र्याते/पवरक्षक र्याांना फी/मानिन
मांजरू करण्र्याबाबतची प्रकरर्े.

2

कोषागारातील ले खे इ.सांगर्कीकरर्, त्र्यासाठी करािर्याची तरतूद ि तदनषांवगक
सिण कामे.

3

कोषागारे ि उप कोषागाराकरीता इमारती बाांिण्र्यासांबिीची प्रकरर्े.

4

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्य ि इतर कार्यालर्ये र्याकवरता जागा भाडर्याने
घे ण्र्याबाबत.

5

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्याचे स्थार्यी अवग्रम मांजरू करर्े.

6

पस्तके/प्रकाशने ि त्र्याांची खरे दी.

7

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्यासांबिीच्र्या इतर सांकीर्ण बाबी.

8

ले खा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या अथणसांकल्पविषर्यक बाबी.

9

िरील विषर्यासांबिीची न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े लोकसभा/राज्र्यसभा, वििानसभा/
वििानपवरषद प्रचन, ठराि इत्र्यादी बाबी.

10

मा.मख्र्यमांत्री र्याांना िेळोिेळी वमळाले ल्र्या भे टिस्तू अवभरक्षा करर्े ि त्र्याची
विल्हे िाट लािर्े-उपार्यनगार तोषाखाना

11

स्िाडनक डनिी लेखा सांचालनालर्याच्र्या आस्िापनाडवर्र्यकबाबी वगळून
प्रकरणे

12

स्िाडनक डनिी लेखा परीिा अडिडनर्यम व तत्सांबिीच्र्या बाबी.

1

महाराष्ट्र कोषागारे वनर्यमाांचे अथण उकल र्यासांबांिी प्रकरर्े, वनर्यमात दरुस्ती करर्े.

2

कोषागारातील जमा/खचण इ.सांबांिीचे वनर्यम.

3

मद्राांकाच्र्या नकसानीबाबतची प्रकरर्े.

4

राजपवत्रत अविका-र्याांचे िेतन ि भत्ते , अराजपवत्रत कमणचारी आस्थापनेच्र्या
दे र्यकाांच्र्या नमन्र्यात काढण्र्याबाबत सिारीत कार्यणपध्दती.

5

वनिृत्तीिेतनाचे प्रदान राष्ट्रीर्यकृ त बक
ँ ामाफणत करण्र्याबाबत.

6

कोषागारे िनादे श पध्दती ि तदनषांवगक बाबी.

7

कोषागारे वनर्यमातांगणत असले ले ले ख्र्याांचे नमने तर्यार करर्े/सिारीत करर्े.

8

खाजगी/स्थावनक सांस्थाांच्र्या स्थावनक ले खा परीक्षेच्र्या बाबी, तसेच स्थावनक ले खा
परीक्षेचा िार्वषक कार्यणक्रम.

9

भाांडार पडताळर्ी र्यांत्रर्ेशी सांबांवित बाबी.

10

वित्तीर्य प्रशासकीर्य अविकाराांचे प्रदानविषर्यक बाबी.

11

वनिृत्तीिेतन िारकाने वनिृत्ती िेतनाचे सांर्यक्त नािे खाते उघडर्े,स्िार्य प्रपांची
ले खा,सेिाथं,आहरर् ि सांवितरर् अविकारी घोवषत करण्र्यास मांजरू ी दे र्े ि अन्र्य
बाबी.

12

आर्यकर विषर्यक बाबी

13

मांत्रालर्यीन प्रशासकीर्य विभागाांकडू न महाराष्ट्र कोषागार वनर्यम 1968 मिील
वनर्यमाशी वनगडीत बाबीसांदभात प्राप्त होर्ा-र्या अनौपचारीक सांदभण नस्त्र्या
हाताळर्े.

14

िरील विषर्यासांबांिी न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े,लोकसभा/राज्र्यसभा, वििानसभा/
वििानपवरषद प्रचन, ठराि इत्र्यादी बाबी.
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करािान-1
1
(करािान-4
कार्यासन बांद करुन
त्र्यातील
विषर्य
करािान-1,2 ि 3 2
मध्र्ये िाटप)

मांबई विक्रीकर अविवनर्यम, 1959, केंद्रीर्य विक्रीकर अविवनर्यम, 1956, कार्यणकांत्राट कर
अविवनर्यम, 1989, भाडे करार कर अविवनर्यम, 1985 आवर् मूल्र्यिर्वित कर
अविवनर्यम, 2002
र्या अविवनर्यमाांचे तसेच र्या अविवनर्यमाांखालील वनर्यमाांचे सिारर्ाांचे प्रस्ताि.

3

िर 1) मध्र्ये उल्ले ख केले ल्र्या अविवनर्यम ि सांबांिीत वनर्यमाांच्र्या अनषांगाने असले ल्र्या
सिण प्रकारच्र्या िैिावनक बाबी म्हर्जेच वििान सभा/पवरषद, आचिासने, लक्षिेिी
सूचना, अिातास चचा, सांसद सदस्र्य प्रचन, वििान मांडळाचे ठराि.

4

िरील अविवनर्यमाखालील कराची थकबाकी सांबांिीचे साांश्ख्र्यकी तपशील गोळा करर्े
आवर् त्र्याचे सांकलन करर्े ि ही मावहती परविर्े.

5

िरील अविवनर्यम ि त्र्याखालील वनर्यम अद्याित करुन त्र्याचे मद्रर् करुन घे र्े.

6

विक्रीकर विषर्यक बाबीिरील सल्लागार सवमत्र्या, विक्रीकर आर्यक्ताांची सवमती, पवरषदा
बैठका आवर् पश्चचम क्षेवत्रर्य विक्रीकर विषर्यक सवमती इत्र्यादी.

7

वत्रपाठी कवमटी, 46 व्र्या घटना दरुस्तीमळे वनमार् झाले ले विक्रीकर विषर्यक प्रचन,
कन्सार्यमेंट टॅक्स इत्र्यादी.

8

20 कलमी कार्यणक्रम ि इतर प्रकारचे विक्रीकर विषर्यक अहिाल र्या सांबांिीचे
वनर्यतकालीके अहिाल.

9

सामूवहक प्रोत्साहन र्योजनेसांबांिीची प्रकरर्े.

1

ऐषाराम कर अविवनर्यम 1987, िस्तप्रिेश कर अविवनर्यम, 2002, आवर् मोटार प्रिेश
कर अविवनर्यम, 1987
र्या अविवनर्यमाांचे ि र्या अविवनर्यमाखालील वनर्यम र्या मिील सिारर्ाचे प्रस्ताि.

2

करािान -1 ि करािान -2 कडे सोपविले ल्र्या विषर्यानसारच्र्या अविवनर्यमाखालील कराांच्र्या दरातील सिलती हकिा माफी मागण्र्याबाबतचे सिण प्रकारचे सांदभण .

3

िरील 1) प्रमार्ेचे अविवनर्यम ि त्र्याखालील वनर्यम र्याांचे अनषांगाने काढण्र्यात र्येर्ा-र्या
सिण शासकीर्य अविसूचना ि ि अशा सिण अविसूचनेचे अद्यर्याितीकरर्.

4

िर 1) मध्र्ये उल्ले ख केले ल्र्या अविवनर्यम ि सांबांिीत वनर्यमाांच्र्या अनषांगाने असले ल्र्या
सिण प्रकारच्र्या िैिावनक बाबी म्हर्जेच वििान सभा/पवरषद, आचिासने, लक्षिेिी
सूचना, अिातास चचा, सांसद सदस्र्य प्रचन, वििान मांडळाचे ठराि.

5

िरील 1) प्रमार्ेचे अविवनर्यम ि त्र्याखालील वनर्यम अद्याित करुन त्र्याांचे मद्रर् करुन
घे र्े.

6

करािान -1 ि करािान- 2 कडे सोपविले ल्र्या सिण अविवनर्यमाखालील करासाठी
काढािर्याच्र्या प्रशासकीर्य सिलती हकिा प्रशासकीर्य सहाय्र्य.

7

करचकिेवगरीबाबतच्र्या तक्रारी ि कर चकिेवगरी शोिून काढल्र्याबद्दल बक्षीसे दे ण्र्याची
र्योजना.

8

कर आकारर्ी हकिा कर परतािा मांजरू करण्र्याबाबतीत झाले ल्र्या विलां बाच्र्या तक्रारी

9

कर विषर्यक आकडे िारीचे सांकलन करर्े.

10

विक्रीकर विभागाचे सांगर्कीकरर्.

करािान-2

िर 1) मध्र्ये उल्ले ख केले ल्र्या अविवनर्यमाखालील आवर् त्र्याांचे सांबांिीत असले ल्र्या
वनर्यमाखालील वनगणवमत करािर्याच्र्या अविसचना
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करािान-3

1

व्र्यिसार्य कर कार्यदा, 1975 ि त्र्याखालील वनर्यम,
ऊस खरे दी कर कार्यदा, 1962 ि त्र्याखालील वनर्यम, वचटफांड कार्यदा, 1982 ि
त्र्याखालील वनर्यम, आवर् मोटर श्स्परीट कर कार्यदा, 1958 ि त्र्याखालील वनर्यम
र्या अविवनर्यमाांमिील सिारर्ेचे ि र्या अविवनर्यमाखालील वनर्यम र्याांचे सिारर्ेचे
प्रस्ताि.

2

िरील अविवनर्यम ि त्र्याखालील वनर्यमाांन्िर्ये वनगणवमत करािर्याच्र्या अविसूचना ि अशा
अविसूचनाांचे अद्यर्याितीकरर्.

3

िरील अविवनर्यमाखालील तसेच करािान 1 ि 2 कडील अविवनर्यमाांखालील कराच्र्या
थकबाकीसाठी दे ण्र्यात र्येर्ारी हप्ते सिलत (िैर्यश्क्तक प्रकरर्े).

4

िरील 1) मिील अविवनर्यमाांखालील दे ण्र्यात र्येर्ा-र्या कर सिलती.

5

मांबईमोटर श्स्परीट विक्रीकर अविवनर्यम, 1958 हर्या कार्यद्याांखालील सिावरत अांदाज,
राज्र्यमागण वनिीकडे हस्ताांतरर् करर्े इत्र्यादी.

6

महाराष्ट्र ऊस खरे दी कर अविवनर्यम, 1962, मांबई मोटार श्स्परीट विक्रीकर अविवनर्यम,
1958 आवर् व्र्यिसार्य कर अविवनर्यम, 1975 र्या कार्यद्याांखालील कराची थकबाकी इ.
सांबांिीची साांश्ख्र्यकी/ तपशील गोळा करर्े आवर् त्र्याांचे सांकलन करर्े, ती मावहती
परविर्े इत्र्यादी.

7

महाराष्ट्र ऊस खरे दी कर अविवनर्यम, 1962, मांबई मोटार श्स्परीट विक्रीकर अविवनर्यम,
1962, व्र्यिसार्य कर अविवनर्यम, 1975 आवर् वचटफांड अविवनर्यम, 1982 अद्यर्याित
करर्े ि त्र्याांचे मद्रर् करुन घे र्े.

8

महाराष्ट्र ऊस खरें दी कर अविवनर्यम, 1962, मांबई मोटार श्स्परीट विक्रीकर अविवनर्यम,
1962 आवर् व्र्यिसार्य कर अविवनर्यम, 1975, मोटार िाहन प्रिेश कर अविवनर्यम,
1987, ऐषाराम कर अविवनर्यम, 1987, कार्यण कांत्राट अविवनर्यम, 1989, लीज
अविवनर्यम, 1985 आवर् वचटफांड अविवनर्यम र्या सिण कार्यद्याांखालील ले खा परीक्षा
पवरच्छे द, िार्वषक ले खा परीक्षा अहिाल (महसूल जमा) लोकले खा सवमती अहिाल
आवर् अांतगणत ले खा परीक्षा आक्षेप आवर् विवनर्योजन ले खे.

9

महाराष्ट्र ऊस खरे दी विषर्यक ि सहकार विभागाचा प्रस्ताि
(अनौपचावरक सांदभण कराविषर्यी).

10

व्र्यिसार्य कर अविवनर्यम, ऊस खरे दी कर अविवनर्यम, मोटार श्स्परीट कर अविवनर्यम
आवर् महाराष्ट्र वचटफांड अविवनर्यम र्यासांबांवित असले ल्र्या सिण प्रकारच्र्या िैिावनक बाबी
म्हर्जे वििान सभा / पवरषद प्रचन, वििान सभा/ पवरषद आचिासन, सांसद प्रचन आवर्
वििान मांडळाचे ठराि इत्र्यादी.

11

करािान -1, करािान-2 आवर् करािान-3 कडे असले ल्र्या अविवनर्यमाांखालील
थकबाकी वनले वखत करर्े, र्यासांबांिीच्र्या व्र्यापा-र्याांची िैर्यश्क्तक प्रकरर्े.

12

राज्र्याच्र्या मागासले ल्र्या क्षेत्रातील उद्योगाांना लागू केले ल्र्या प्रोत्साहन र्योजनाांमिील
विक्रीकर/ केंद्रीर्य विक्रीकर ि इतर सिण कार्यद्याांखाली सिलती सांबांिीची प्रकरर्े आवर्
(B.I.F.R.) आजारी कारखाने सहार्यक र्योजना.

13

करािान -1, करािान-2 आवर् करािान-3 कडे असले ल्र्या अविवनर्यमाांखालील
कार्यद्याांखालील सिण न्र्यार्यालर्यीन बाबी म्हर्जे दािे दाखल करर्े, िवकलाांची वनर्यक्ती,
त्र्याांची फी मांजरू करर्े, अपीले , न्र्यार्यालर्यीन वनर्णर्याांचे परीक्षर्, पनर्विचार इ.

14

करािान 1 ि 2 र्याांचेकडे विवनर्वदष्ट्टपर्े सोपविण्र्यात न आले ल्र्या इतर सिण करविषर्यक
बाबी.
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डवक्रीकर प्रशासन-1 1
(सन
1997
च्र्या
विषर्यसूचीतील विवलन
करुन)

विक्रीकर विभागाच्र्या आस्थापनेिरील िगण-1 चा सहार्यक विक्रीकर आर्यक्त सांिगण
िगळू न त्र्यािरील िगण-1 सांिगातील अविकाऱर्याांच्र्या वनर्यक्ती, पदोन्नती, बदल्र्या,
प्रवशक्षर् अभ्र्यासक्रम, वनर्यक्ती वनर्यवमत करर्े, वनिडसूची, रजा सेिावनिृत्ती,
वशस्तभां गविषर्यक प्रकरर्े, न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े इत्र्यादी प्रशासकीर्य बाबी.

2

विक्रीकर विभाग ि महाराष्ट्र विक्रीकर न्र्यार्याविकरर्ाच्र्या आस्थापनेिर िगण-3 ि
िगण-4 (विक्रीकर वनरीक्षक िगळू न) कमणचाऱर्याांच्र्या प्रशासकीर्य ि सेिाविषर्यक
बाबी, न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े तसेच वशस्तभां गविषर्यक प्रकरर्ाांतील अपीलाांसह.

3

महाराष्ट्र विक्रीकर न्र्यार्याविकरर्ाच्र्या खांडपीठासाठी न्र्यावर्यक ि विभागीर्य सदस्र्याांची
वनर्यक्ती/पनर्वनर्यक्ती आवर् िेतनवनश्चचती करर्े.

4

िरील (1) ि (2) र्येथे नमूद केले ल्र्या पदाांचे सेिा भरतीचे ि विभागीर्य परीक्षेचे वनर्यम.

5

िरील (1) ि (2) र्येथे नमूद केले ल्र्या अविकाऱर्याांची िर्याच्र्या 50-55 व्र्या िषी
करािर्याची पनर्विलोकन प्रकरर्े ि आगाऊ िेतनिाढ प्रकरर्े.

6

मराठी ि हहदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्र्यापासून सूट दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े.

7

इतर कार्यासनाांना नेमन
ू न वदले ली िरील विषर्याच्र्या अनषांगाने उद्भिर्ारी अन्र्य
प्रकरर्े.

1

विक्रीकर विभागातील िगण-1 सांिगातील सहार्यक विक्रीकर आर्यक्त ि िगण-2
सांिगातील विक्रीकर अविकारी र्याांच्र्या वनर्यक्ती, पदोन्नती, बदल्र्या, प्रवशक्षर्
अभ्र्यासक्रम, स्थार्यीकरर्, िेतन वनश्चचती, वनिडसूची, रजा इत्र्यादी
आस्थापनाविषर्यक ि प्रशासकीर्य बाबी, न्र्यार्यालर्यीन बाबी ि वशस्तभां गविषर्यक ि
सेिावनिृत्तीविषर्यक बाबी.

2

िगण-1 मिील सहार्यक विक्रीकर आर्यक्त र्या सांिगातील ि िगण-2 मिील सिण
सांिगांचे सेिा प्रिेश वनर्यम ि विभागीर्य परीक्षा वनर्यम.

3

िगण-1 मिील सहार्यक विक्रीकर आर्यक्त ि िगण-2 मिील सिण सांिगातील
अविकाऱर्याांच्र्या 50-55 व्र्या िषी करािर्याची पनर्विलोकन प्रकरर्े ि आगाऊ
िेतनिाढ प्रकरर्े.

4

िगण-1 मिील सहार्यक विक्रीकर आर्यक्त ि िगण-2 मिील सिण सांिगातील
अविकाऱर्याांची मराठी ि हहदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्र्यापासून सूट दे ण्र्याबाबतची
प्रकरर्े.

5

अ.क्र.1 र्येवथल नमद अविका-र्याांची प्रवशक्षर् विषर्यक प्रकरर्े.

6

विक्रीकर विभागाच्र्या आस्थापनेिरील विक्रीकर वनरीक्षकाांच्र्या शासन स्तरािरील सिण
आस्थापनाविषर्यक प्रशासकीर्य बाबी ि न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े इत्र्यादी.

7

िरील (1) र्येथील अविकारी र्याांची सेिा जोडू न दे र्े ि त्र्या अनषांगाने र्येर्ारी
िेतनवनश्चचतीची प्रकरर्े.

8

सहार्यक विक्रीकर आर्यक्त ि विक्रीकर वनरीक्षकाांची सरळसेिेची पदे ि मर्यादीत
विभागीर्य परीक्षेची पदे भरण्र्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेिा आर्योगाकडे मागर्ीपत्र
पाठविर्े.

9

इतर कार्यासनाांना नेमन
ू न वदले ली िरील विषर्याांच्र्या अनषांगाने उद्भिर्ारी अन्र्य
प्रकरर्े.

डवक्रीकर प्रशासन-2
1)(सन 1997 च्र्या
विषर्यसूची
तील प्रशा-6-अ विवलन
करुन विक्रीकर.प्रशा-2)
2) ( सन 1197 च्र्या
विषर्यसूचीतील प्रशा-7
विवलन करुन विक्रीकर
प्रशा-3)
3) (वद.27/1/2005
च्र्या आदे शानसार
विक्रीकर प्रशासन-3 चे
विषर्य विक्रीकर
प्रशासन-2 मध्र्ये
समाविष्ट्ट)
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डवक्रीकर
प्रशासन-3
(वद.2.6.2006 च्र्या
आदे शान्िर्ये नविन
कार्यासन वनमार्
करुन)

डवक्रीकर
प्रशासन-4
( सन 1997 च्र्या
विषर्यसूचीतील
प्रशा-8
विलीन
करुन)

डवडनर्यम

1

विक्रीकर विभागातील िगण-1 अविकाऱर्याांच्र्या िार्वषक गोपनीर्य अहिालाचे सांस्करर्
करर्े. िगण-2 सांिगातील अविकाऱर्याांच्र्या गोपवनर्य अहिालातील प्रवतकूल
शेऱर्याांविरुध्दची अवभिेदने.

2

विक्रीकर विभागातील िगण-1 ि िगण-2 अविकाऱर्याांच्र्या ज्र्येष्ट्ठता सूच्र्या तर्यार करर्े ि
प्रवसध्द करर्े.

3

न्र्यार्यालर्यीन वनर्णर्याांच्र्या अनषांगाने वनिडसूच्र्यात बदल करािा लागल्र्यास सिावरत
वनिडसूच्र्या तर्यार करुन महाराष्ट्र लोकसेिा आर्योगाची मान्र्यता घे र्े ि त्र्या अनषांगाने
ज्र्येष्ट्ठतासूच्र्या प्रवसध्द करर्े.

4

ज्र्येष्ट्ठतासूची सांबांिातील न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े.

1

विक्रीकर विभागाच्र्या ि विक्रीकर न्र्यार्यािीकरर्ाच्र्या आस्थापनेिरील हां गामी पदे पढे
चालू ठे िर्े ि पदाांचा आढािा.

2

विक्रीकर विभागातील पद वनर्वमतीबाबत.

3

विक्रीकर विभागातील अविका-र्याांसाठी िाहन भत्ता ि अन्र्य भत्ते मांजरू ीबाबत.

4

विक्रीकर विभाग ि महाराष्ट्र विक्रीकर न्र्यार्याविकरर् र्याांना स्थार्यी अवग्रम मांजरीबाबत.

5

विक्रीकर विभागाच्र्या कार्यालर्याांसाठी जवमन वमळिीर्े, इमारत बाांिकाम ि दरुस्ती ि
आिचर्यक तेथे जागा भाडर्याने घे ण्र्याबाबत.

6

विक्रीकर विभागास दूरध्िनी मांजरू ीबाबत.

7

विक्रीकर विभाग ि महाराष्ट्र विक्रीकर न्र्यार्याविकरर् र्याांना ले खन सामग्री ि कार्यालर्याने
िापरासाठी दै नांवदन िापराांच्र्या िस्तू इत्र्यादींचा परिठा र्यास मान्र्यता दे ण्र्याबाबत, तसेच
फर्वनचर खरे दीस मांजरू ीबाबत.

8

विक्रीकर विभागातील अविकाऱर्याांना वित्तीर्य ि प्रशासवनक शक्ती प्रदान करण्र्याबाबत.

9

महाराष्ट्र विक्रीकर कार्यदा ि इतर सांबांिीत कार्यदे र्याांची विक्रीकर विभागाकडू न
अांमलबजािर्ी होते, त्र्याबाबत िगण-1 च्र्या सहार्यक विक्रीकर आर्यक्त सांिगण िगळू न
त्र्यािरील िगण-1 अविकाऱर्याांना अविकावरता दे ण्र्याबाबत.

10

विक्रीकर विभागाच्र्या कार्यालर्यासाठी िाहन खरे दी ि दरुस्ती.

11

विक्रीकर विभागाच्र्या वनरीक्षर्ाबाबत.

12

विक्रीकर विभागाची प्रवसध्दी मोहीम.

13

वििीमांडळाशी सांबांिीत सिण बाबी.

14

विक्रीकर अविकारी /कमणचारी सांघटना, मांबई र्याांचेकडू न प्राप्त होर्ारी वनिेदने, अजण
इत्र्यादी.

15

पस्तके, प्रकाशने ि त्र्याांची खरे दी, प्रशासवनक अहिाल ि त्र्याांची छपाई.

16

विक्रीकर विभागातील िैद्यकीर्य खचाची प्रवतपूतीची प्रकरर्े.

17

व्र्याख्र्याते ि परीक्षक र्याांना फी ि मानिन दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े.

18

विक्रीकर विभागातील उपहारगृहाच्र्या खचाचे वनले खन करािर्याची प्रकरर्े.

19

कालबाहर्य झाले ल्र्या खचाची प्रकरर्े.

20

विक्रीकर प्रशासनातील इतर कार्यासनाांना नेमन
ू न वदले ल्र्या सांकीर्ण बाबी.
1

मांबई वित्तीर्य वनर्यम, 1959.

2

वित्तीर्य (शक्ती) अविकार, 1978 प्रदान करर्े ि तद्नषांवगक बाबी.

3

महाराष्ट्र आकश्स्मक खचण वनर्यम, 1965.

4

घरबाांिर्ी अवग्रम, िाहन खरे दी अवग्रम, सांगर्क अवग्रम, उत्सि अवग्रम ि स्थार्यी
अवग्रम इत्र्यादी बाबी.
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5

िर नमूद केले ल्र्या वित्तीर्य प्रकाशनाांचे अद्यर्याितीकरर्, वनर्यमात सिारर्ा, दरुस्त्र्या
इत्र्यादी कामकाज.

6

शासकीर्य िाहन िोरर्.

1

पद वनर्वमती, पद भरती ि पदाांचे पनरुज्जीिन र्या बाबींचे वनबंि ि अनषांवगक आढािे.

2

अवतवरक्त सांिगण र्योजनेंतगणत कक्षाची स्थापना ि त्र्याचे व्र्यिस्थापन

डवत्तीर्य सुिारणा-1
( वद.21.9.2007
च्र्या आदे शान्िर्ये
वित्तीर्य सिारर्ा- 2
कार्यासनाचे
विवलनीकरर्
करुन)

3

खचामध्र्ये काटकसर करण्र्याच्र्या सिणसािारर् / विशेष उपार्यर्योजना

4

वित्तीर्य सिारर्ा विषर्यक अन्र्य बाबींिर कार्यणिाही करर्े.

5

मां त्रालर्यीन डवडवि डवभागाांकिू न प्राप्त होणा-र्या डरक्त पदाांच्र्या िोरणात्मक
बाबींच्र्या प्रस्तावाांवर कार्यष वाही करणे.

सािनसांपत्ती

1

राज्र्याची पांचिार्वषक र्योजना ि िार्वषक र्योजना र्यासाठी वित्तीर्य सािनसांपत्तीचे अांदाज.

2

महाराष्ट्र राज्र्य िीज मांडळ ि महाराष्ट्र राज्र्य मागण पवरिहन महामांडळ र्याांची र्योजनेसाठी
सािनसांपत्ती.

3

राज्र्याच्र्या वित्तीर्य सािनसांपत्तीचा वनर्यतकावलक आढािा.

4

र्योजना आर्योगाशी ठरविले ल्र्या खल्र्या बाजारातील कजण ि आर्यर्विमा महामांडळ आवद
ि इतर स्िार्यत्त सांस्था र्यामध्र्ये िाटप.

5

अविक अथणबळ उभारर्ी उपार्यर्योजनेपासून उपलब्ि होर्ा-र्या रकमाांचे पांचिार्वषक ि
िार्वषक र्योजनासाठी अांदावजत जमा रकमा.

डवत्त आर्योग

अिष बळ
( वद.1.11.2008
च्र्या आदे शान्िर्ये
अथणबळ-1 कार्यासन
विवलन करुन)

1

केंद्रीर्य वित्त आर्योग विषर्यक कामकाज

2

राजकोवषर्य उत्तरदावर्यत्ि ि अथणसांकश्ल्पर्य व्र्यिस्थापन अविवनर्यम 2005 आवर्
तदनषांवगक वनर्यम तर्यार करर्े.

3

राज्र्य डवत्त आर्योग डवर्र्यक कामकाज

4

केंद्र पुरस्कृ त र्योजनाां डवर्र्यक कामकाजाचे अिष सांकल्प किाशी समन्वर्य ठे ऊन
कामकाज करणे.

1

राज्र्य शासनामाफणत खाली नमद केले ल्र्या प्रकल्प/सांस्था माफणत कजण ि कजणरोखे
र्यामाफणत कजण उभारण्र्यासांदभात िोरर्ात्मक वनर्णर्य :1) EAP
2) WBP
3) NABARD
4) RIDF
5) AIBF
6) NSSF
कजण उभारर्ीच्र्या सांबिातील वनम्न नमूद सांस्थाशी समन्िर्य
अ) SLBC
ब) NIPFP
2

मा.मख्र्य सवचि र्याांच्र्या अध्र्यक्षतेखालील सािणजवनक क्षेत्रातील उपक्रमाांकडू न
भाांडिली बाजारातून कजणरोख्र्याांद्वारे उभारािर्याच्र्या वनिी सांदभात गठीत करण्र्यात
आले ल्र्या शक्तीप्रदान सवमतीचे सिणसािारर् कामकाज ि समन्िर्यन

3

सािणजवनक उपक्रमाांनी विदे शी विवनमर्यातील कजण उभारर्ी सांदभातील प्रस्ताि आवर्
सदर प्रस्तािाांची तपासर्ी करण्र्यासाठी प्रिान सवचि (वित्त) र्याांच्र्या अध्र्यक्षतेखाली
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गठीत करण्र्यात आले ल्र्या सवमतीचे सिणसािारर् कामकाज ि समन्िर्यन

अिोपार्य

4

मांत्रालर्यीन विभागामाफणत उभारल्र्या जार्ा-र्या कजासांबिी िोरर्ात्मक बाबी.

5

केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झाले ले हकिा घ्र्यािर्याचे कजासांबिी िोरर्ात्मक बाबी.

6

मत्ता ि दावर्यत्िे र्यासांबिातील बाबी.

7

राज्र्य पनणरचना अविवनर्यम 1956 ि 1960 च्र्या सांबिातील बाबी.

8

विवलन झाले ली राज्र्ये,सांस्थाने र्याांच्र्या विविि वनिी रोख रक्कम ि गांतिर्ूकीबाबतची
प्रकरर्े

9

शासकीर्य हमी दे र्े, हमीशल्क ि सूट इत्र्याद्रीबाबत सिण मांत्रालर्यीन विभागाांकडू न
र्येर्ारे प्रस्ताि ि हमी पवरपूतीची प्रकरर्े.

10

शासकीर्य हमी आिाहवनत (INVOKE) करण्र्यासांदभातील वनर्णर्य घे र्े.

11

शासकीर्य हमी विषर्यक न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े.

12

शासकीर्य हमी दे ण्र्यात आले ल्र्या प्रकरर्ात कजण घे र्ा-र्या सांस्थेच्र्या वित्तीर्य श्स्थतीिर
वनर्यांत्रर् ठे िर्े

13

राज्र्य माडहती सांचडर्यका SDB माडहती उपलब्ि करुन दे णे.

14

मा.पांतप्रिान र्याांनी जाडहर केलेली जन िन र्योजने सांदभात डवत्त डवभागास
प्राप्त होणा-र्या पत्रव्र्यवहारावर कार्यष वाही करणे.

टीप :-

अ.क्र.1,2, व 3 र्ये िे नमुद केलेल्र्या बाबींचे प्रस्ताव प्रिमत: व्र्यर्य कार्यासनानी
तपासून अिष बळ किास सादर करावेत.

1
2

अथोपार्य व्र्यिस्था / उपार्यर्योजना ि पतकजण विषर्यक बाबी ( cash credit account)
तसेच तद्नषवगक सांकीर्ण बाबी
कजण उभारर्ीच्र्या सांबिातील SEBI सांस्थेशी समन्िर्य

3

खल्र्या बाजारातील कजाची उभारर्ी

4

कजण वनिारर् वनिी, ऋर् विमोचन वनिी आवर् घसारा वनिी र्याबाबतची गांतिर्ूक

5

खालील बाबींचे अांदाज ि सिावरत अांदाज, विवनर्योजन ले खे, वित्तीर्य ले खे र्याबद्दलच्र्या
बाबी.
अ) खल्र्या बाजारातील कजण ि त्र्यािरील व्र्याज
ब) अथेापार्य आगाऊ रकमा ि त्र्यािरील व्र्याज
क) कजण वनिारर् ि ऋर् विमोचन वनिी

6

बक
ँ ींग, कांपनी लॉ र्याबाबत, तसेच राज्र्य शासनाच्र्या केंद्र शासन अखत्र्यावरतील
विषर्याांचे सांदभात राज्र्य शासनाकडे र्येर्ारे सांदभण इत्र्यादी, तसेच इतराांकडू न प्राप्त झाले ले
सांदभण र्याबाबत कार्यणिाही ि त्र्याचा पाठपरािा

7

स्िार्यत्त सांस्थाांचे खल्र्या बाजारातील कजाबद्दलचे िाटप ि त्र्यासांबांिी वरझव्हण बक
ँ े शी
पत्रव्र्यिहार

8

वरझव्हण बक
ँ े शी सांबवित कजण रोख्र्याांमध्र्ये गांतिर्ूक िोरर्ात्म बाबी ि त्र्याबाबत विविि
विभागाांकडू न सादर होर्ा-र्या प्रकरर्ािर सल्ला दे र्े.

9

गांतिर्ूकीच्र्या िोरर्ात्मक बाबी ि सल्ला

10

बनािट कांपन्र्या,वित्तीर्य सांस्था म्र्यच्र्यअल फांड इ.बाबत वित्त विभागात प्राप्त होर्ा-र्या
सांदभांिर कार्यणिाही

11

वरझव्हण बक
ँ
ऑफ इांवडर्या आवर् महाले खापाल र्याांनी ठे िले ल्र्या ले ख्र्यातील
फरकाांसांबांिातील ताळमेळ तसेच महाले खापाल/वरझव्हण बक
ँ ऑफ इांवडर्या र्याांच्र्याशी
होर्ा-र्या बैठकाांबाबतचे कामकाज.
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ऋण-हमी
सडनर्यां त्रण कि
(डद.1.11.2008
च्र्या आदे शान्वर्ये
ऋण-सडनर्यां त्रण
कि (अिष बळ-2)
कार्यासनात
डवडलन करुन
नडवन
कार्यासनाची
स्िापना)

लोलेस
(लोक लेखा
सडमती)
( 1997 च्र्या
विषर्यसूचीतील ले पले खापवरक्षा)

1

वित्त विभागातील अथणबळ,अथोपार्य ि पूिीचे अथणसांकल्प 7 र्या कार्यासनानी
उभारले ल्र्या कजाच्र्या परतफेडीचे ( मद्दल+ व्र्याज र्यासह) ले खे आवर् िसूलीचे मावसक
वििरर्पत्र अद्यर्याित ठे िर्े.

2

राज्र्य शासनाने उभारले ल्र्या कजाचे ( मद्दल+व्र्याज र्यासह) अद्यर्याित ले खे ठे िर्े तसेच
र्यासांदभातील मावहतीचे सांकलन करर्े.

3

केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झाले ल्र्या कजाचे ( मद्दल+ व्र्याज र्यासह)अद्यर्याित ले खे ठे िर्े.

4

राज्र्य शासनाने विविि मांत्रालर्यीन विभागामाफणत वदले ले कजण तसेच भागभाांडिल
गांतिर्ूक र्याबाबतचे ( मद्दल + व्र्याज र्यासह) अद्यर्याित ले खे ठे िर्े.

5

घरबाांिर्ी अवग्रमाचा पोटण फोवलओ विकण्र्याच्र्या माध्र्यमातून वनिीची उभारर्ी.
(गृहकजे अनुर्ांगाने उपर्योडगता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालर्यास पाठडवणे.)

6

हमी विषर्यक नोंदिहर्या ठे िर्े,मागील िषात 1 एवप्रल ते 31 माचण र्या कालाििीत
शासनाने वदले ल्र्या हमीची मावहती दशणविर्ारे वििरर्पत्र वििानमांडळाला सादर करर्े.

7

शासनामाफणत दे ण्र्यात आले ल्र्या सिण हमी प्रकरर्ात करार करर्े,ऋर् दे र्ा-र्या
सांस्थेकडू न सहामाही प्राप्त करुन घे र्े ि त्र्याची तपासर्ी करर्े,ज्र्या सांस्थेसाठी घे ण्र्यात
आले ली आहे त्र्याचे ले खे उपलब्ि करुन घे ऊन त्र्यािर सवनर्यांत्रर् ठे िर्े.

8

शासकीर्य हमी शल्कासांदभात मागर्ीपत्र पाठविर्े तसेच तदनषांगाने नोंदिही ठे िर्े
आवर् िसूलीिर दे खरे ख ठे िर्े.

1

भारताचे वनर्यांत्रक ि मख्र्य ले खापवरक्षा र्याांचेकडू न प्रकावशत होर्ारे अहिाल ( ले खा
पवरक्षा अहिाल,विवनर्योजन ले खे,वित्तीर्य ले खे इ.) ि त्र्यासांबिी मांत्रीमांडळ वटप्पण्र्या
इत्र्याद्री.

2

लोक ले खा सवमती, अांदाज सवमती,(अथणसांकल्प प्रकाशन विषर्यक कामकाज सोडू न)
सािणजवनक उपक्रम सवमती र्याांच्र्या कामाचे समन्िर्य,बैठकाांविषर्यक बाबी आवर् त्र्याांच्र्या
वशफारशींिरील कार्यणिाही इ.बाबी.

3

सिण मांत्रालर्यीन विभागाांशी सांबवित ले खा
पवरच्छे द,तपासर्ीच्र्या बाबी विषर्यीचा पाठपूरािा.

4

सिण मांत्रालर्यीन विभागाचे ( वित्त विभाग िरुन) प्रारुप ले खा पवरच्छे द ि त्र्यािरील
अहिाल सादर होईपर्यंतच्र्या सिण बाबी( करािान-3 च्र्या बाबी िगळू न)

5

वित्त विभाग ि त्र्याच्र्या अांतगणत विभागप्रमखाांच्र्या कार्यालर्याशी सांबिीत ले खा
पवरक्षाबाबतच्र्या हरकती,तपासर्ी अहिालाच्र्या बाबी,ले खा पवरक्षा आक्षेप इ.बाबी.

6

शासकीर्य कार्यालर्ये ि वनमशासकीर्य कार्यालर्ये र्याांच्र्या ले खापवरक्षाविषर्यक बाबी

7

शासकीर्य कार्यालर्ये तसेच नगरपावलका ि इतर स्िार्यत्त सांस्था र्यामिील शासकीर्य
पैशाांची अफरातफर/दरुपर्योग र्याविषर्यीच्र्या बाबी.( वित्त विभागासह)

8

अनदानाच्र्या दरुपर्योगासांबिीची प्रामर्पत्रे, सानग्रह अनदानाची प्रकरर्े र्यासांबिीच्र्या
कार्यणपध्दतीबाबत सल्ला.( वित्त विभागासह)

9

ले खा पवरक्षर्ासांबिात सल्र्यासाठी र्येर्ा-र्या बाबी.

10

विभागीर्य ले ख्र्याांच्र्या महाले खापाल कार्यालर्यातील ले ख्र्याांशी मेळ घालण्र्यासांबिी
िोरर्ात्मक बाबी.

11

पांचार्यत राज सवमतीविषर्यक समन्िर्याचे कामकाज.
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पवरक्षा

आक्षेप,हरकती,प्रारुप

समन्वर्य

1

वित्त विभागाशी सांबांवित वििानमांडळविषर्यक सिण कामकाज
(राज्र्यसभा/लोकसभा/वििानमांडळ/वििानपवरषद र्याांच्र्याकडू न प्राप्त होर्ारे प्रचन /ठराि इ.कामाचे
समन्िर्य करर्े.

(सन
1997
च्र्या
विषर्यसूचीतील विविकावििान मांडळ)

2

आचिासन सवमत्र्या, दय्र्यम वििीमांडळ सवमती ि वििानकार्यण विभागाने स्थापन
केले ल्र्या सल्लागार सवमतीविषर्यक कामकाज.

3

मख्र्यमांत्री कार्यालर्य / विशेष कार्यणकक्षाकडू न प्राप्त होर्ारे सांदभण .

4

वित्त विभागाकडू न वनगणवमत झाले ल्र्या महत्त्िाच्र्या आदे शाांबाबतचे सारसांग्रह तर्यार करुन
त्र्याची छपाई करण्र्याबाबतचे काम.

5

सामान्र्य प्रशासन विभागाकडू न तसेच इतर मांत्रालर्यीन विभागाकडू न केिळ मावहतीसाठी
वनगणवमत करण्र्यात र्येर्ारे शासन वनर्णर्य,पवरपत्रके इ.बाबी सिण सांबविताांच्र्या वनदण शनास
आर्ून दे र्े.

6

मां डत्रमां िळाच्र्या बै ठकीत घे ण्र्यात र्ये णा-र्या डनणषर्याची अांमलबजावणी अहवाल.
(मां डत्रमां िळाने घे तलेल्र्या डनणषर्याच्र्या अनुर्ांगाने डवत्त डवभागाने केलेल्र्या
कार्यष वाहीची एकडत्रत माडहती मा.मुख्र्यमां त्री/मा.मुख्र्य सडचव महोदर्य र्याांना तसेच
डवभागातील सडचवाांना वेळोवेळी उपलब्ि करुन दे णे.)

7

मा.मुख्र्यमां त्री महोदर्य र्याांचे भार्ण मुद्येसद
ु आडण माडहतीपूणष होण्र्यासाठी डवत्त
डवभागाची माडहती उपलब्ि करुन दे णे.

8

मा.मुख्र्यमां त्री कार्यालर्याकिू न मागडवण्र्यात आलेली इतर सवष प्रकारची माडहती
उपलब्ि करुन दे णे.

1

सािणजवनक उपक्रमाांच्र्या आढािा सवमती (कॅ वपटल बजेट वरव्हर्यू कवमटी) चे सिणसािारर्
कामकाज ि समन्िर्यन र्या अांतगणत मा.मांत्री (वित्त) र्याांचे अध्र्यक्षतेखालील पनर्विलोकन सवमतीस
सिण सािणजवनक क्षेत्रातील उपक्रमाांचे भाांडिली अथण सांकल्पाचे प्रस्ताि तपासून सािणजवनक
उपक्रम कार्यासनाांना सवमतीस मान्र्यतेसाठी सादर करर्े.

2

प्रिान सवचि (वित्त) र्याांच्र्या अध्र्यक्षतेखालील सािणजवनक क्षेत्रातील उपक्रमाांंांच्र्या
भाांडिली अथणसांकल्पाशी वनगडीत रु.1 कोटीपेक्षा जास्त खचाचे गांतिर्ूकीचे प्रकल्प
वनष्ट्कासन सवमतीस मान्र्यतेसाठी सादर करण्र्याचे सिणसािारर् कामकाज ि समन्िर्यन

3

प्रस्तावित सािणजवनक उपक्रम सल्लागार सवमतीचे सिणसािारर् कामकाज ि समन्िर्यन

सावषजडनक उपक्रम
( वद.9/12/1998
च्र्या कार्यालर्यीन
आदे शानसार)

4

सािणजवनक क्षेत्रातील उपक्रमाांमिील आस्थापनाांची सेिाविषर्यक प्रकरर्े तसेच िेतन
पनरण चना आवर् िेतन करार.

5

सािणजवनक क्षेत्रातील उपक्रमाांची बोनस/सानग्रह अनदान प्रदान र्या सांदभातील
सेिाविषर्यक प्रकरर्े.

6

सािणजवनक क्षेत्रातील उपक्रमाांविषर्यक वििानमांडळाशी सांबांवित कामकाज

7

िरील विषर्याांव्र्यवतवरक्त सािणजवनक क्षेत्रातील उपक्रमविषर्यक (विशेषत: सािणजवनक
उपक्रम शासनाचा अवभकता र्या नात्र्याने राबवित असले ल्र्या प्रशासकीर्य
र्योजनाांबाबतची सिण प्रकरर्े म्हर्जेच उपक्रमाांच्र्या अ) सांचालक मांडळाच्र्या बैठका, बैठकीची कार्यणित्त
ृ े इ. बाबी.
ब) उपक्रमाांमिील निीन पदवनर्वमतीचे प्रस्तािाची छाननी,
क) उपक्रमाांमिील कमणचारी/अविका-र्याांचे विदे श दौरे /प्रवशक्षर् कार्यणक्रम पवरसांिाद इत्र्यादीची
छाननी,
ड) उपक्रमाांमध्र्ये कमणचारी/अविका-र्याांचे प्रवतवनर्यक्तीचे प्रस्तािाांची छाननी
इ) उपक्रमाांच्र्या कमणचारी/अविका-र्याांच्र्या सांघटनाांचे ठराि, वनिेदने, आांदोलने िैगरे सारख्र्या
बाबी,

8

आर्वथक विशेष क्षेत्र (Special Economic Zone) विषर्यक प्रकरर्े

9

महाराष्ट्र राज्र्य सािणजवनक उपक्रम महामांडळाांचे कामकाज.

10

सािणजवनक उपक्रमाशी सांबवित मत्ता ि दावर्यत्िे र्यासांबिीच्र्या बाबी.
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सांगणक कि
(वद.30.11.2009
च्र्या आदे शान्िर्ये
वनर्वमत)

1

वित्त विभागाच्र्या सांगर्कीकरर्ाचे प्रस्ताि तर्यार करर्े ि तपासर्े.

2

वित्त विभागाची सांगर्क िेबसाईट अद्यर्याित ठे िर्े.

3

सांगर्क नेटिकण (LAN) सांदभात सामान्र्य प्रशासन विभाग ि अन्र्य विभागाांशी समन्िर्य
सािर्े.

4

विभागातील अविकारी/कमणचारी र्याांना सांगर्क प्रवशक्षर् दे ण्र्यासाठी आिचर्यक
कार्यणिाही करर्े.

5

वित्त विभागाच्र्या विवशष्ट्ट कामाचे स्िरुप विचारात घे ऊन आिचर्यक त्र्या कामासाठी
विषर्यानरुप सांबवित कार्यासनाकडू न मागर्ी आल्र्यास सांगर्क आज्ञािल्र्या तर्यार
करुन घे र्े ि त्र्याचा िापर िाढविर्े.

6

शासकीर्य कामकाजात सांगर्काचा िापर िाढविण्र्यासाठी सामान्र्य प्रशासन विभागाद्वारे
िेळोिेळी घे ण्र्यात र्येर्ा-र्या वनर्णर्याांची विभागात अांमलबजािर्ी करर्े ि त्र्या अनषांगाने
पत्रव्र्यिहार करर्े, ई ऑफीस प्रणालीची डवत्त डवभागात अांमलबजावणी करणे.

7

वित्त विभागातील सांगर्काांसाठी लागर्ारी र्यांत्रसामग्री, सटे स्पेअर पाटण स् परविर्े/खरे दी
करर्े, दरुस्ती ि दे खभाल ि र्यांत्रसामग्रीची नोंद ठे िर्े.

8

जडिस्तूसांग्रहात (सांगर्क ि हप्रटर) र्याांच्र्या नोंदी घे र्े.

9

सांगर्कीकरर्ाच्र्या अनषांगाने सामान्र्य प्रशासन विभागाद्वारे सोपविण्र्यात र्येर्ा-र्या अन्र्य
सांकीर्ण बाबी .

डवमा प्रशासन
(वद.11.2008 च्र्या
आदे शान्िर्ये
सन
1997
च्र्या
विषर्यसूचीतील हमी
कार्यासन बांद करुन
नविन कार्यासनाची
स्थापना)

1

विमा सांचालनालर्याच्र्या आस्थापनेसह सिण बाबी.

2

विमा सांचालनालर्याच्र्या न्र्यार्यालर्यीन बाबी.

3

विमा सांचालनालर्याच्र्या ले खापवरक्षर् विषर्यक बाबी

4

शासकीर्य िाहनाांचा विमा वनर्यम

5

गट विमा र्योजनेचे प्रशासन,र्योजनेसांबिी तक्रार, वनिारर् ि सल्ला दे र्े तसेच र्योजनेत
फेरफार करर्े इत्र्यादी.

फलडनष्ट्पत्ती
अिष सांकल्प
(वद.1.6.2006 च्र्या
कार्यालर्यीन
आदे शान्िर्ये
वनर्वमती)

1

फलवनष्ट्पत्ती अथणसांकल्प अहिालाची अांमलबजािर्ी

2

फलवनष्ट्पत्ती अथणसांकल्प अहिालाचा पाठपूरािा

3

फलवनष्ट्पत्ती अथणसांकल्प अहिालाचे सांवनर्यांत्रर्

अल्पबचत शाखा

1

अल्पबचत सांचालनालर्याचे प्रशासन

2

अल्पबचत सांचालनालर्याच्र्या िोरर्ात्मक बाबी

3

अल्पबचत सांचालनालर्यातील अविकारी /कमणचारी र्याांच्र्या आस्थापनाविषर्यक सिण
बाबी.

4

अल्पबचत सांचालनालर्याच्र्या ले खा पवरक्षर् विषर्यक बाबी.

5

अल्पबचत सांचालनालर्याची न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े
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लॉटरी शाखा

डविी कि
( वद.12/5/2015
च्र्या शा.वन.अन्िर्ये
नविन कार्यासन
स्थापन)

1

महाराष्ट्र राज्र्य लॉटरी मख्र्य ि वमनी सोडत.

2

महाराष्ट्र राज्र्य लॉटरी ि वमनी लॉटरी वनर्यमािली सांबिातील प्रकरर्े.

3

महाराष्ट्र राज्र्य लॉटरी िोरर्ात्क बाबी

4

महाराष्ट्र राज्र्य लॉटरी ले खा पवरक्षर्विषर्यक बाबी.

5

महाराष्ट्र राज्र्य लॉटरी न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े.

1

डवत्त डवभागात न्र्यार्यालर्याशी सांबडित प्राप्त होणा-र्या सवष सांदभाची
/प्रकरणाांची नोंद ठे ऊन डवभागातील अडिकारी/कमष चारी र्याांना प्रकरणाांचा
डनपटारा करण्र्यासाठी सहाय्र्य/मागषदशष न करणे

2

डवत्त डवभागात प्राप्त झालेल्र्या सवष न्र्यार्यालर्यीन प्रकरणाांच्र्या
सद्य:स्स्ितीबाबत वेळोवेळी डवभागातील सांबडित सडचवाांना अवगत करणे.

******************************
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