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प्रस्तािना
1.

वित्त विभागाची मुख्र् कार्े खालीलप्रमािे आहे त :(1) शासिाची वित्तीय साधिसंपत्ती संघटीत करुि ती कामी लािणे,
(2) आिश्यक विधी उभारण्याची विश्श्चती करणे,
(3) शासिाची सिथसाधारण धोरणे अमलात आणण्याकवरता उभारले ल्या सरकारी महसुलाचा
विवियोग काटकसरीिे केला जात आहे , हे पाहणे,
(4) सिथ वित्त विषयक व्यिहारात शासिाला सल्ला दे णे,
(5) िार्षषक अथथसंकल्प तयार करणे, इत्यादी,
(6) राज्य शासकीय कमथचाऱयांचे िेति ि भत्ते आवण इतर सेिाविषयक बाबी ठरविणे.

2.

वित्त विभागात हाताळण्र्ात र्े िारे विषर् खालील सोळा शाखा/कक्ांमध्र्े विभागण्र्ात आलेले आहे त :(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

अथथसंकल्प शाखा, अथोपाय ि साधिसंपत्ती कक्ष
वित्तीय सुधारणा कक्ष,
सािथजविक उपक्रम कक्ष,
वित्त आयोग, विमा प्रशासि,अथथबळ आवण ऋण ि हमी सवियंत्रण कक्ष,
व्यय शाखा,
प्रशासि शाखा,
ले खा ि कोषागारे शाखा,
लोकले खा सवमती कक्ष
वित्तीय वियम आवण कायथपध्दती (विवियम) कक्ष,
कराधाि शाखा,
विक्रीकर प्रशासि शाखा
सेिा शाखा,
िेति पुिरथ चिा कक्ष,
संगणक कक्ष,
फलविष्पत्ती अथथसंकल्प कक्ष
इतर शाखा -- (अ) अल्पबचत शाखा, (ब) लॉटरी शाखा.

प्रत्येक कक्षात आिश्यक एिढीच कायासिे विमाण करण्यात आले ली असूि प्रत्येक कायासिास
विभागांतगथत विषय िेमि
ू वदलेले आहे त. ही कायासिे सह/उप सवचिांच्या पयथिेक्षणाखाली कायथरत आहे त.
3.

वित्त विभागाच्र्ा प्रशासकीर् वनर्ं त्रिाखाली पुढील विभागांचा/कार्ालर्ांचा समािेश आहे :(1) विक्रीकर विभाग,
(2) महाराष्र विक्रीकर न्यायावधकरण,
(3) ले खा ि कोषागारे संचालिालय,
(4) विमा संचालिालय,
(5) अल्पबचत ि राज्य लॉटरी संचालिालय,
(6) स्थाविक विधी ले खापरीक्षा संचालिालय.
िरील विभागांच्या/कायालयांच्या कायथक्रमासंबंधीची मावहती िेगळया कायथक्रम अंदाजपत्रकात दे ण्यात आली आहे .

1. अर्यसंकल्प शाखा, अर्ोपार् ि साधनसंपत्ती कक्
अर्यसंकल्प शाखा :- संविधािाच्या िैधाविक ि कामकाजविषयक आिश्यकतेिर आधावरत राज्य
शासिाचा िार्षषक अथथसंकल्प तयार करणे ि तो विधािमंडळाला सादर करणे हे वित्त विभागाकडे सोपविलेल्या
कामांपैकी एक महत्िाचे काम आहे . विविध प्रशासकीय विभाग यांच्या सहाय्यािे वित्त विभागाकडू ि हा अथथसंकल्प
तयार केला जातो. वित्त विभागातील अथथसंकल्प कक्षाकडू ि हे काम केले जाते.
िेहमीच्या जमा ि स्थायी खचथ (योजिेतर) यांचे अंदाज तयार करणे हा अथथसंकल्पाचा प्राथवमक भाग आहे .
मागील प्रत्यक्ष खचाच्या आकडे िारीचा अभ्यास ि विश्लेषण, अश्स्तत्िात असलेल्या करांचे दर आवण शासिाची
मंजरु ी या मूळ आधारािर, अंदाज अवधकारी/वियंत्रक अवधकारी यांिा विवहत वििरणपत्रात, अंदाज तयार करािे
लागतात ि ते संबंवधत प्रशासकीय विभागाकडे पाठिािे लागतात. प्रशासकीय विभाग त्यांची छाििी करतात ि
आपल्या अवभप्राय/सुधारणांसह हे अंदाज वित्त विभागाला पाठितात. उपलब्ध आधारभूत मावहती, इतर मावहती
ककिा शक्य वततकी अवधक आधार सामग्री जमा करुि त्या अंदाजाची वित्त विभागातील अथथसंकल्प कक्षाकडू ि
छाििी केली जाते. अशा प्रकारे छाििी करुि अंवतम स्िरुपात तयार केलेल्या अंदाजाच्या आधारे "स्थायी खचाचा
अथथसंकल्प" तयार होतो.
"स्थायी खचाच्या अंदाजा" वशिाय चालू मंजरू ककिा मान्यताप्राप्त स्िरुपाचा ककिा ििीि योजिेशी संबंवधत
खचथ अंतभूथत िसलेल्या योजिेतर बाजूकडील काही इतर खचाची अथथसंकल्पात तरतूद करणे आिश्यक असते.
अशा बाबीिरील खचाचे "ििीि खचथ ककिा ििीि सेिांिरील खचथ " असे लक्षण सांगता येलल. रुपये दोि लाख ि
त्यापेक्षा अवधक आिती िार्षषक खचथ तसेच रुपये िीस लाख ि त्यापेक्षा अवधक अिािती िार्षषक खचथ होणाऱया
बाबी "ििीि बाब भाग-1" मध्ये अंतभूथत केल्या जातात ि त्यास विधािमंडळाची मान्यता लागते. स्थायी खचात
तरतूद ि केलेल्या उपरोक्त उल्लेवखत वित्तीय मयादे च्याखाली असलेल्या "ििीि खचाच्या इतर बाबी भाग-2"
म्हणूि समजल्या जातात. विवहत कालमयादे प्रमाणे योजिेतर भाग-1 ि भाग-2 ििीि बाबी वित्त विभागाच्या
अिुमतीिे इतर प्रशासकीय विभागांकडू ि तयार केल्या जातात. या ििीि बाबी, त्यांचे सापेक्ष महत्ि, तातडी ि
उपलब्ध विधी लक्षात घे ऊि संबंवधत मंत्री, राज्यमंत्री ि इतर संबंवधतांशी विचारविविमय करुि अंवतम केल्या
जातात. अथथसंकल्पात अंतभूथत कराियाच्या योजिेतर ििीि बाबी अंवतमत: मान्य केल्या की, अथथसंकल्पाच्या
योजिेतर भागाला अंवतम स्िरुप येते.

योजिा आयोगािे विश्श्चत केलेल्या राज्याच्या िार्षषक योजिेच्या आकारािुसार, "चालू योजिांतगथत
योजिा" ि "योजिांतगथत ििीि बाबी" यांचे अंदाज वियोजि विभागाशी विचारविविमय करुि अंवतमत: तयार केले
जातात. योजिांतगथत अंदाज अंतभूथत केल्यािंतर त्या िषाचा अथथसंकल्प, मंवत्रमंडळाची मान्यता घे तल्यािंतर विधाि
मंडळास सादर करण्यासाठी तयार होतो. अथथसंकल्पात तूट दाखविली असेल तर करांचे अवधक उपाय ककिा इतर
जमा बाबींिा चालिा दे ऊि ती भरुि काढािी लागते. शासि काही सिलती ककिा करात सूट जाहीर करते. या बाबी
अथथसंकल्पात प्रवतकबबीत ि होता वित्त मंत्रयांच्या अथथसंकल्पािरील भाषणात समाविष्ट असतात.
अर्य संकल्प वितरि प्रिाली :-

राष्रीय सूचिा विज्ञाि केंद्र, पुणे यांच्या सहकायािे वित्त विभागािे

"संगणकीय अथथसंकल्पीय वितरणप्रणाली" तसेच "प्रावधकृ त खचथ प्रणाली" विकवसत केली आहे . या प्रणालीद्वारे
प्रशासकीय विभाग त्यांच्या अवधिस्त असलेल्या वियंत्रक अवधकाऱयांिा विधीच्या मावसक अंदाजािुसार (cash
flow) विधी वितरीत करतात. वियंत्रक अवधकारी संबंवधत आहरण ि संवितरण अवधकाऱयांिा विधी वितरीत
करतात. वितरीत केलेल्या विधीिुसार आहरण ि संवितरण अवधकारी यांिी संगणकाच्या माध्यमातूि प्रावधकृ त
वचठ्ठी काढू ि ती कोषागाराला दे यक सादर करतािा सोबत जोडणे बंधिकारक करण्यात आले आहे . या प्रणालीद्वारे
सिथ प्रशासकीय विभागांच्या खचािर योग्य वियंत्रण ि आर्षथक वशस्त कायम करण्यास अवतशय मदत झाली आहे .
सदर प्रणाली वदिांक 1 जुलै 2007 पासूि अंमलात आणण्यात आली आहे . या प्रणालीद्वारे अथथसंकल्पीय तरतुदी
विभागांिा, वियंत्रक अवधकाऱयांिा ि आहरण ि संवितरण अवधका-यांिा इलेक्रॉविक माध्यमातूि उपलब्ध करुि
दे ण्यात आल्या आहे त.
पूरक मागण्र्ा :- मूळ अथथसंकल्पात तरतूद ि केलेल्या िा कमी तरतूद केलेल्या बाबींसाठी अवतवरक्त
खचाच्या मागण्या पूरक मागण्याद्वारे विधािमंडळाच्या विदशथिास आणाव्या लागतात.

या मागण्यांव्यवतवरक्त

आकश्स्मकता विधीतूि घे तलेल्या अवग्रमाची भरपाल करण्यासाठी सुध्दा पूरक मागण्या सादर करणे जरुरीचे असते.
एका आर्षथक िषात सिथसाधारणपणे तीिदा या पूरक मागण्या सादर केल्या जातात.
आकस्स्मकता वनधी :-संविधािाच्या अिुच्छे द 267(2) िुसार अिपेवक्षत खचथ भागविण्यासाठी हा विधी
असतो. राज्याच्या एकवत्रत विधीतूि हा भरणा केला जातो. राज्यशासिास िषथभरात अथथसंकल्पात तरतूद ि
केलेल्या काही अिपेवक्षत परं तु तातडीच्या प्रस्थावपत झाले ल्या ििीि सेिांिर बऱयाच िेळा खचथ करणे बंधिकारक
असते. परं तु, विधािमंडळाचे अवधिेशि िषथभर चालू राहत िसल्यामुळे, अशा बाबतीत आकश्स्मकता विधीतूि
अग्रधिाच्या स्िरुपातील अवग्रमाचा अिलंब करण्यात येतो. स्थूल मािािे आकश्स्मकता विधीतूि अवग्रम काढतािा
व्यय अग्रक्रम सवमतीची मान्यता लागते.

आकश्स्मकता विधीतूि घे तलेल्या अवग्रमाच्या भरपालसाठी पूरक

मागणी/विवियोजि विधािमंडळास सादर करण्यात येते. विधीमंडळाची मान्यता वमळाल्यािंतर अग्रीमाची भरपाल
करण्यात येते. पवरणामी या विधीची पूणथ भरपाल होऊि हा विधी चक्रीय पध्दतीिे (Cyclically) वफरत रहातो. या
आकश्स्मकता विधीची रचिा, संविधािाच्या अिुच्छे द 267(2)अिुसार करण्यात आली असूि, त्याचे वियमि
याबाबत शासिािे याकवरता तयार केलेल्या वियमािुसार करण्यात येते. आकश्स्मकता विधी हा शासि लेख्याचा
एक िेगळा भाग आहे . या विधीची कायम मयादा रुपये 150 कोटी आहे .
केंद्र शासनाची कजे :- अथथसंकल्प विभागाद्वारे केले जाणारे दुसरे महत्त्िाचे काम म्हणजे राज्य शासिाला
केंद्र शासिाकडू ि वमळणाऱया कजाचे लेखे ठे िणे. या कजाची ि त्यािरील व्याजाची परतफेड महालेखापाल यांचेद्वारे
केली जाते. महालेखापालांकडू ि िेळोिेळी करण्यात येणाऱया समायोजिांिर लक्ष ठे िणे , हे अथथसंकल्प शाखेचे एक
कतथव्य आहे .
कार्य क्रम अंदाजपत्रक :-

केंद्र शासिाच्या सल्ल्यािुसार राज्य शासिािे सि 1970-71 पासूि कायथक्रम

अंदाजपत्रके तयार करण्यास सुरुिात केली. आता मंत्रालयाच्या विविध विभागाच्या सिथ कामांची/कायथक्रमाची
कायथक्रम अंदाजपत्रके तयार करण्यात येतात आवण ती विधािमंडळात प्रवतिषी प्रसृत करण्यात येतात. कायथक्रम
अंदाजपत्रक प्रत्येक कायथक्रमाच्या अथिा कायाच्या आर्षथक आवण िास्ति बाजूंचा परस्पर संबंध शोधण्याचा प्रयत्ि
करते कारण त्यामुळे सदर कायथक्रमातील अथिा कायातील गुंतिणूक ि उत्पादि यांचा संबंध स्थावपत होतो. अशा
प्रकारे तयार केलेल्या कायथक्रम अंदाजपत्रकाचे दष्ृ टीपथातील उवद्दष्टे साध्य होण्याच्या दष्ृ टीिे सातत्यािे पुिर्षिलोकि
होणे आिश्यक आहे . अशा कामाला शासिाच्या विरविराळया कायाच्या कामकाजाचा सतत अभ्यास करणे
आिश्यक आहे . हे काम वित्त विभागातील अथथसंकल्प कक्षाकडू ि केले जाते.

अर्ोपार् कक्
अथोपाय शाखेचे महत्िाचे काम म्हणजे भारतीय वरझव्हथ बँकेकडील शासिाच्या दै िंवदि वशलकीिर सूक्ष्म
लक्ष ठे िणे आवण अथोपाय श्स्थती योग्य राहण्याच्या दष्ृ टीिे आिश्यक ि जलद उपाययोजिा करण्यासाठी यात
होणाऱया पवरितथिाची कारणे शोधूि वममांसा करणे हे आहे . अवधकषथ टाळण्यासाठी, अथोपाय अवग्रम विवहत
मयादे त ठे िण्याच्या दष्ृ टीिे खचाच्या ओघाच्या वियंत्रणासाठी शक्य त्या उपाययोजिा करणे ही वित्त विभागातील
अथोपाय कायासिाकडू ि अपेक्षा आहे . भारतीय वरझव्हथ बँकेिे याबाबत घालूि वदलेली मयादा खालीलप्रमाणे आहे :( रुपर्े कोटीत )
----------------------------------------------------------------------------------------------------(अवधकतम मर्ादा)

सिथसाधारण अथोपाय अवग्रम

वद. 11 िोव्हें बर, 2013 पासूि

1740.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

राज्य शासिािे धारण केलेल्या केंद्र शासिाच्या दीघथ मुदतीच्या कजथरोख्यांच्या धारणा रकमेिर विशेष
अथोपाय अवग्रमाची मयादा अिलंबि
ू असते. सदर मयादे त वरझव्हथ बँकेच्या धोरणािुसार बदल होत असतो.
भारतीय वरझव्हथ बँक त्याचप्रमाणे केंद्रशासि, या मयादा पालिाबाबत अवतशय काटे कोर असतात. त्यामुळे
या मयादे तच खचथ ठे िण्याबाबतची विभागाची जबाबदारी अवधकच िाढते. तसेच राज्य शासिाच्या (खुद्द) खुल्या
बाजारातील कजाच्या उभारणीसंबंधीचे कामकाज अथोपाय कायासिामाफथत करण्यात येते.

साधनसंपत्ती कक् :- हे कायासि आर्षथक व्यिस्थापिातील िार्षषक योजिेकवरता साधिसंपत्तीच्या प्रक्षेपणासाठी
जमा ि खचथ यांचे आगाऊ अंदाज तयार करण्याचे अत्यंत महत्िाचे कायथ करते. साधिसंपत्तीच्या उपलब्धतेिर
िार्षषक/पंचिार्षषक योजिांचा आकार विधावरत केला जात असतो. या प्रयोजिाथथ योजिांतगथत कायथक्रमासाठी
उपलब्ध होऊ शकणाऱया वित्तीय साधिसंपत्तीचे अंदाज तयार करािे लागतात. योजिांतगथत पूिीची बांवधलकी,
मत्तांचे पवररक्षण यासह योजिेतर खचाची बांवधलकी विचारात घे ऊि हे अंदाज संपण
ू थ योजिा कालािधीसाठी तयार
करण्यात येतात. यावशिाय, िार्षषक योजिेसाठी दे खील वित्तीय साधिसंपत्तीचे अंदाज दरिषी तयार केले जातात.
महाराष्र राज्य विद्युत मंडळ ि महाराष्र राज्य मागथ पवरिहि महामंडळ यांची अंतगथत साधिसंपत्ती ही राज्य
योजिांतगथत साधिसंपत्तीचाच एक भाग आहे . ह्या स्िायत्त संस्था स्ित:च्या साधिसंपत्तीचे अंदाज स्ित:च तयार
करतात ि हे अंदाज विती आयोगाला राज्याच्या साधिसंपत्तीच्या अंदाजांबरोबर सादर केले जातात.
िरील सिथ अंदाजािर विती आयोगाच्या संबंवधत कायथकारी गटासमिेत चचा होऊि हे अंदाज अंवतमत:
विश्श्चत केले जातात. अथथसंकल्प अंवतमत: विश्श्चत करतािा साधिसंपत्तीचे महसुली जमेचे सदर अंदाज विचारात
घे तले जातात.
िषथभरातील बांवधलकी तसेच साधिसंपत्तीतील चढउतार यांचा आढािा िेळोिेळी या कायासिाकडू ि
घे तला जात असतो. विविध प्रशासकीय विभाग हे त्यांच्या वियंत्रणाखालील विभाग प्रमुखामाफथत शासिाच्या
थकबाकी संबंवधत कर महसूल, करे तर महसूल, कजथ ि अग्रीम धि िसुली/ जमा करीत असतात. िसुलीत
सुधारणा घडिूि आणण्याच्या दष्ृ टीिे िसुली ि थकबाकीची वियतकावलक मावहती प्रशासकीय विभागाकडू ि
मागविण्यात येते.

2.

वित्तीर् सुधारिा
राज्याच्या विकासाच्या तसेच जिकल्याणाच्या विविध योजिा राबविण्यासाठी पुरेसा विधी उपलब्ध व्हािा

म्हणूि प्रशासिािरील अिािश्यक खचथ वसमीत ठे िण्याच्या दष्ृ टीिे खालील महत्त्िाच्या उपाययोजिा करण्यात
आलेल्या आहे त :1)

शासि विणथय, वित्त विभाग वद.10.9.2001 िुसार ििीि पदविर्षमती आवण वरक्त पदे भरण्यािर

विबंध घालण्यात आलेले आहे त. एखाद्या पदाची विर्षमती करणे अथिा व्यपगत पदे पुिर्षजवित करणे आिश्यक
असेल अशा िेळी प्रस्तािाधीि पदांच्या अिुरुप इतर पदांमध्ये बचत दशथिूि कोणत्याही स्िरुपाचा ज्यादा खचथ
राज्यािर पडणार िाही, ही बाब लक्षात घे िूि विवहत मागािे प्रस्ताि सादर करणे आिश्यक असते, असे प्रस्ताि
तपासण्यासाठी मुख्य सवचि यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सवचि सवमतीची स्थापिा करण्यात आलेली आहे .
तथावप, सिथ मंत्रालयीि प्रशासकीय विभाग ि बहु संख्य क्षेवत्रय यंत्रणेतील पदांचा आढािा पूणथ झाला असल्यामुळे
सुधावरत आकृ तीबंधाच्या मयादे तील 6 मवहन्यांपेक्षा जास्त कालािधीसाठी वरक्त असलेली पदे पुिर्षजवित करण्यास
ि सदर वरक्त पदे भरण्यास िरील विबंध लागू राहणार िाहीत.
2)

सिथ मंत्रालयीि विभाग ि त्यांच्या वियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख / कायालय प्रमुख यांच्या

कायालयात अश्स्तत्िात असलेल्या सिथ पदांचा आढािा घे ण्याचे ि त्यािुसार अवतवरक्त कमथचारी िगथ विश्श्चत
करण्याचे विदे श दे ण्यात आले आहे त. अवतवरक्त ठरणाऱया कमथचाऱयांिा समकक्ष वरक्त पदािर समायोवजत
करण्यासाठी अवतवरक्त संिगथ कक्षाची स्थापिा करण्यात आली आहे .
3)

शासकीय खचात बचत करण्याच्या हे ति
ू े घालण्यात आलेल्या विबंधामध्ये बैठकांचे आयोजि,

प्रिास खचथ आवण दौरे , फॅ क्स ि ल-मेलचा िापर, विमाि प्रिास, शासकीय िाहिांची खरे दी ि विक्री तसेच शासकीय
िाहिांचा िापर, दूरध्ििी खचथ , मोबालल फोि / हॅण्ड फोि, स्िागत समारं भ ि सांस्कृ वतक कायथक्रम ि लेखि सामग्री
ि छपाल, यंत्र सामग्री ि उपकरणे इत्यादींची खरे दी, मोठी / लहाि बांधकामे ि त्यासाठी विविदा, पवररक्षण, प्रवशक्षण,
सामग्री ि पुरिठा, घरबांधणी अवग्रम / मोटार सायकल / संगणक इ. अवग्रमे , िगैरे खचाच्या बाबी दे खील या
कक्षामाफथत विवहत केल्या जातात.
वित्तीर् कार्य पध्दतीत सुधारिाप्रशासिातील कायथपध्दतीत बदल करणेबाबत खालील सुधारणा सि 2015- 16मध्ये करण्यात आल्या
आहे त.

अ) अथथसंकल्पीत केलेला योजिांतगथत ि योजिेतर विधी वितरीत करतािा प्रत्येक प्रकरण आता वित्त विभागाच्या
स्तरािर छाििी करणे आिश्यक िसूि अथथसंकल्पीत केलेल्या योजिांतगथत ि योजिेतर विधीचे 70 टक्के वितरण
करुि त्या मयादे त खचथ करण्यास प्रशासकीय विभागास अवधकार प्रदाि करण्यात आले आहे त. सदर मयादा आता
90 टक्के करण्यात आली आहे . यासंदभात वित्त विभागाचे वदिांक 17/4/2015 ि 6/2/2016 चे पवरपत्रक कृ पया
पहािे.
ब)

शासकीय सेिेति
ू वििृत्त झाल्यािर पवहल्या िेळी वििृत्ती िेति घे तािा वििृत्ती िेति धारकाचे कोषागार

कायालयात ककिा अवधदाि ि लेखा कायालयात करण्यात येणारी ओळख पडताळणी तसेच प्रत्येक िषीच्या
िोव्हें बर मवहन्यामध्ये वििृत्ती िेति धारकास बंधिकारक करण्यात आलेला हयातीचा दाखला दे ण्याबाबतच्या
कायथपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे .
क) राज्य शासिाच्या सािथजविक उपक्रमामधील अवतवरक्त जमा विधीची गुंतिणूक करण्याबाबत सुरवक्षततेच्या
दष्ृ टीिे सुधावरत मागथदशथ क तत्िे वित्त विभागाच्या शासि विणथ य क्रमांक-शासाउ-10.15/प्र.क्र.42/साउ,वदिांक
27/10/2015 अन्िये विदे वशत करण्यात आली आहे .
ड)

राज्य शासिामाफथत ज्या सािथजविक उपक्रमांची स्थापिा कंपिी अवधवियम 1956 अंतगथत झाली आहे अशा

सािजविक उपक्रम/शासकीय कंपन्यांचे कंपिी अवधवियम 2013 अंतगथत तयार करण्यात आलेल्या वियमांच्या
आधारे उत्तम व्यिस्थापि मागथदशथक तत्िे (Good Corportate Governance)विगथवमत करण्यात आली. वित्त
विभागाचा शासि विणथय क्र.शासाउ-10.15/प्र.क्र.65/साउ,वदिांक21/1/16 कृ पया पहािा.
इ)

आस्थापिा खचथ कमी करण्याच्या दष्ृ टीिे वित्त विभागाच्या संकीणथ 2015/प्र.क्र.41/अथथ -1, वदिांक 2 जूि

2015 च्या शासि विणथयाअन्िये ििीि पदविर्षमतीस बंदी घालण्यात आली असूि पद भरती संदभातही काही
प्रमाणात विबंध घालण्यात आले आहे त.
ल)

शालेय वशक्षण विभाग, उच्च ि तंत्र-वशक्षण विभाग, सामावजक न्याय विभाग, आवदिासी विकास विभाग

तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागामाफथत विदयार्थ्यांिा शालेय ि उच्च वशक्षणासाठी वशष्यिृत्ती दे ण्यात येत आहे .
वशक्षण फी सिलती मध्ये सुसत्र
ू ता आणण्याच्या दष्ृ टीिे प्रधाि सवचि(वित्तीय सुधारणा) यांच्या अध्यक्षतेखाली
कायथगट स्थापि करण्यात आला आहे .

3. साियजवनक उपक्रम कक्
राज्य शासिाच्या सािथजविक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कायािर वियंत्रण ठे िणे, त्याचा आढािा घे णे ि त्यािर
लक्ष ठे िणे, यासाठी एखादी प्रभािी यंत्रणा विमाण करण्याच्या उद्दे शािे ि या उपक्रमांच्या कायािर लक्ष ठे िूि त्यात

त्यांची उवद्दष्टे पार पाडण्याच्या दष्ृ टीिे मागथदशथि करण्यासाठी राज्य सािथजविक उपक्रम कायासिाची विर्षमती
करण्यात आली आहे .
सािथजविक उपक्रम कायासिामाफथत सध्या 55 सािथजविक उपक्रमांचे कामकाज पावहले जाते. बंद करण्यात
याियाच्या ज्या उपक्रमांचे खाजगीकरण, विगुंतिणुकीकरण अथिा पवरसमापि कराियाचे आहे अशा उपक्रमांचे
प्रशासकीय वियंत्रण सािथजविक उपक्रम कायासिाकडे सोपविण्यात आले आहे .
(अ) त्यािुसार बंद / पवरसमावपत कराियाच्या एकूण 7 सािथजविक उपक्रमाची मावहती पुढीलप्रमाणे आहे :1) या कायासिामाफथत मॅफको महामंडळाच्र्ा विगुंतिणूकीकरणाची कायथिाही प्रगती पथािर आहे .
2) उद्योग ऊजा ि कामगार विभागाच्या अवधिस्त असले ली कोकि विकास महामं डळ, विदभय विकास
महामंडळ, मराठिाडा विकास महामंडळ ि र्ा महामं डळांच्र्ा दुय्र्म कंपन्र्ा आवि महाराष्ट्र इलेक्रावनक्स
महामंडळ मर्ावदत (मेल्रॅान) पवरसमावपत करण्याची कायथिाही उद्योग विभागामाफथत करण्यात येत आहे त.
3) महाराष्ट्र राज्र् िस्त्रोद्योग महामंडळ ि या महामंडळाच्या वगरण्या / उपकंपन्या िस्त्रोद्योग
विभागामाफथत पवरसमावपत करण्यात येत आहे त.
4) महाराष्ट्र भू-विकास महामंडळ हे केंद्र शासिाच्या फास्ट रॅक या योजिेंतगथत बंद करण्याची कायथिाही
जलसंपदा विभागामाफथत करण्यात येत आहे .
(ब) तसेच, उिथरीत राज्य सािथजविक उपक्रमांपैकी सतत तोट्यात चालणारी 7 उपक्रमांची तपासणी/छाििी
करण्यात येत आहे .

4. वित्त आर्ोग, विमा प्रशासन,अर्यबळ आवि ऋि ि हमी सवनर्ं त्रि कक्
वित्त आर्ोग कक् :- वित्त विभागातील वित्त आयोग या कक्षाचे कायथ खालीलप्रमाणे आहे .
अ
(2)

(1) राज्याचे वििेदि वित्त आयोगाच्या कायथकक्षेच्या अिुषंगािे तयार करुि आयोगास सादर करणे.
केंद्रीय वित्त आयोगास पाठविण्याकवरता राज्याचे जमा आवण खचाचे पूिािुमाि (Forecast) तसेच गौण
मुद्यािरील मावहती एकवत्रत करणे.

(3) केंद्रीय वित्त आयोगािे मावगतले ली मावहती िेगिेगळया विभागाकडू ि, कायालयाकडू ि आवण

महामंडळे

इत्यादींकडू ि मागिूि संकवलत केलेली मावहती केंद्रीय वित्त आयोगास सादर करणे.
(4) केंद्र सरकारिे स्िीकारलेल्या वित्त आयोगाच्या अहिालातील वशफारशीसंबंधात आिश्यक तेथे कायथिाही
करणे.

ब(1) राजकोवषय उत्तरदावयत्ि ि अथथसंकल्पीय व्यिस्थापि अवधवियम / वियम
(2) या अवधवियमाची अंमलबजािणी ि त्याअंतगथत विवधमंडळास अथथसंकल्पीय
प्रकाशिासोबत सादर कराियाची वित्तीय वििरणपत्रे
अ. मध्यम मुदतीचे राजकोवषय वििरणपत्र
ब. राजकोवषय धोरण व्यूहरचिेचे वििरणपत्र.

विमा प्रशासन कक् :या कायासिाकडू ि खालील बाबीसंदभात कामकाज हाताळण्यात येते :1. विमा संचालिालयाच्या आस्थापिेसह सिथ बाबी.
2. राज्य शासकीय कमथचाऱयांचे गट विमा योजिा विषयाचे कामकाज.
3. विमा संचालिालयाच्या न्यायालयीि बाबी.
4. विमा संचालिालयाच्या लेखापरीक्षण/अहिाल विषयक बाबी,
5. शासकीय विमा विधीबाबतच्या सिथ बाबी.

कजय शाखा
अर्य बळ कक् :या कायासिातूि पुढील कामकाज पावहले जाते :1) खुल्या बाजाराव्यवतवरक्त वित्तीय संस्थांकडू ि घ्याियाच्या कजाबाबत धोरणात्मक विणथय.
2) जागवतक बँकेशी संबंवधत तसेच बाहय सहाश्य्यत प्रकल्पाबाबतचे वित्त विभागाशी संबंवधत कामकाजाचे
समन्ियि.
3) राज्य सािथजविक क्षेत्रातील उपक्रमांिी तसेच राज्य शासिाच्या अखत्यारीतील इतर संस्थांिी कजथरोख्याद्वारे
उभाराियाच्या विधी संदभातील प्रस्ताि तपासणे.
4) ग्रामीण पायाभूत विकास विधीमधूि राबविण्यात येणाऱया कायथक्रमाबाबतही िोडल एजन्सी म्हणूि काम पहाणे .
5) िेग िवधतथ कसचि विकास कायथक्रमाच्या कामकाजाचे वित्त विभागातील समन्ियि.

6) विलीि झालेली राज्ये, संस्थािे यांच्या विविध विधी, रोख रक्कम ि गुंतिणुकीबाबतची प्रकरणे तसेच त्यांच्या
मत्ता ि दावयत्िे या विषयीची कामे.
7) केंद्र शासिाकडू ि प्राप्त झालेले ककिा घ्याियाच्या कजासंबंधी धोरणात्मक बाबी
8) राज्य पुिरथ चिा अवधवियम, 1956 ि 1960 च्या संबंधातील बाबी
9) मंत्रालयातील विभागामाफथत उभारल्या जाणाऱया कजासंबंधी धोरणात्मक बाबी
10) शासकीय हमी ि हमी शुल्कासंबंधी सिथ प्रशासकीय विभागांचे प्रस्ताि.
11) शासकीय हमी आिाहि (Invocation) संबंधीचे प्रस्ताि.
12) शासकीय हमीविषयक न्यायालयीि प्रकरणे.
13) शासकीय हमी दे ण्यात आलेल्या प्रकरणात कजथ घे णाऱया संस्थेच्या वित्तीय श्स्थतीचे संवियंत्रण.

ऋि ि हमी सवनर्ं त्रि कक् या कायासिातूि पुढील विषयाशी संबंधीत कामकाज पावहले जाते :1) राज्य शासिािे उभारले ल्या कजाचे (मुद्दल अवधक व्याज यासह) अद्ययाित ले खे ठे िणे , तसेच या संदभातील
मावहतीचे संकलि करणे.
2) केंद्र शासिाकडू ि प्राप्त झालेल्या कजाचे (मुद्दल अवधक व्याज यासह) अद्ययाित लेखे ठे िणे.
3) राज्य शासिािे विविध मंत्रालयीि विभागामाफथत वदले ले कजथ तसेच भागभांडिल गुंतिणूक याबाबतचे (मुद्दल
अवधक व्याज यासह) अद्ययाित लेखे ठे िणे.BEAMS (महाऋण) या संगणक आज्ञािलीत शासिािे पुिी वदलेल्या
कजाची ि यापुढे वदल्या जाणाऱया कजाची संस्थाविहाय मावहती भरुि घे णे ि कजथ िसूलीबाबत प्रशासकीय
विभागाकडे पाठपुरािा करणे.
4) घरबांधणी अवग्रमाचा पोटथ फोवलओ विकण्याच्या माध्यमातूि विधीची उभारणी करणे.
5) हमी विषयक िोंदिहया ठे िणे , मागील िषात 1 एवप्रल ते 31 माचथ या कालािधीत शासिािे वदलेल्या हमीची
मावहती दशथविणारे वििरणपत्र विवधमंडळाला सादर करणे.
6) शासिामाफथत दे ण्यात आलेल्या सिथ हमी प्रकरणात करार करणे , ऋण दे णाऱया संस्थेकडू ि सहामाही अहिाल
प्राप्त करुि घे णे ि त्याची तपासणी करणे , ज्या संस्थेसाठी हमी घे ण्यात आली आहे त्याचे लेखे उपलब्ध करुि
त्यािर सवियंत्रण ठे िणे.
7) शासकीय हमी शुल्कासंदभात मागणीपत्र पाठविणे तसेच त्या अिुषंगािे िोंदिही ठे िणे आवण िसुलीिर दे खरे ख
ठे िणे.

8) संस्थाविहाय हमी ि आिहािीत हमीचे लेखे ठे ऊि, प्रशासकीय विभाग ि वित्तीय संस्थांच्या लेख्यांशी ताळमेळ
घे णे.

5.

व्र्र् शाखा
कामकाज वियमािलीच्या वियम 11 अिुसार प्रशासकीय विभागांिा प्रदाि करण्यात आलेल्या

अवधकारांच्या कक्षेमध्ये येणाऱया प्रस्तािांखेरीज इतर सिथ प्रस्ताि छाििीसाठी आवण मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे
पाठविणे आिश्यक असते. प्रस्तािांखेरीज कालापव्यय टाळण्यासाठी तसेच विविध शासकीय कायालयांचे
कामकाज सुलभ ि सुरळीतपणे चालण्यासाठी ि विविध कायथक्रम िक्तशीरपणे कायाश्न्ित व्हािेत यासाठी वित्त
विभागािे काही वित्तीय अवधकार प्रशासकीय विभागांिा प्रदाि केले आहे त. असे असूिही अिेक प्रस्ताि, एकतर ते
अवधकार प्रदािाच्या कक्षेत येऊ शकत िसल्यामुळे ककिा त्यासाठी विवहत केले ली पद्धत, महसूलाचे िुकसाि होलल
अशा वरतीिे वशवथल करण्यात येत असल्यामुळे ककिा त्या खचासाठी अथथसंकल्पात तरतूद केलेली िसल्यामुळे
छाििीसाठी वित्त विभागाकडे येतात. या प्रस्तािांच्या वित्तीय छाििीचे कायथ व्यय कक्षात केले जाते.
व्यय कक्षात प्राप्त होणाऱया प्रस्तािांचे स्थूलमािािे खालीलप्रमाणे िगीकरण करता येलल:(1) ििीि धोरणात्मक उपाययोजिांचा समािेश असलेले प्रस्ताि:- यामध्ये राज्याच्या साधिसंपत्तीिर पवरणाम होऊ
शकेल अशा िैधाविक उपाययोजिांचा सुध्दा समािेश असतो.
(2) कजथ स्िरुपात अथथसहाय्य, वित्तीय सहाय्य आवण सहायक अिुदाि व्यक्तींिा अथिा संस्थांिा तसेच विविध
सहकारी संस्था, सांविवधक आवण असांविवधक महामंडळे ि सहकारी संघटिा यांिा भाग भांडिल अंशदािाच्या
रुपात गुंतिणूक करण्यासंबंधीचे प्रस्ताि.
(3) ििीि पदे , कायालयीि खचथ , सामग्री ि िाहि खरे दी इत्यादी योजिांतगथत ि योजिेतर बाबींकवरता मंजरु ी
दे ण्यासंबंधीचे प्रस्ताि.
(4) विविध पातळयांिर विभागांच्या पुिरथ चिेमळ
ु े चालू योजिांसाठी अवधक खचथ , जादा सामग्री, िाहिे इत्यादींची
अश्स्तत्िात असलेल्या विभागांसाठी खरे दी ककिा जुिी सामुग्री अथिा िाहिे बदलणे याकवरता अवतवरक्त खचास
मंजरु ी दे णे याबाबतचे प्रस्ताि तसेच सहाय्य दे ण्यात आलेल्या संस्थांमधील कमथचाऱयांच्या वित्तलब्धीमध्ये सुधारणा
करणे तसेच त्यांिा इतर वित्तीय लाभ दे ण्यासंबंधीचे प्रस्ताि.
(5) विविध अवधवियमांच्या अंमलबजािणीमुळे विमाण होणारे भरपाल दे ण्याचे प्रस्ताि, विविध उत्पादिाच्या वकमती
विश्श्चत करण्याचे प्रस्ताि.

(6) पूरप्रकल्पग्रस्त व्यक्तींच्या पुििथसिाकवरता ि पीडा वििारण करण्याकवरता विविध उपाययोजिांसंबंधीचे
प्रस्ताि.
(7) विविध योजिांतगथत होणारी हािी विलेवखत करणेबाबतचे प्रस्ताि.
(8) अवतवरक्त शक्ती प्रदाि करण्याबाबतचे प्रस्ताि.
(9) राज्यात हाती घे ण्यात येणाऱया ग्रामीण पाणी पुरिठा योजिा (जागवतक बँकेच्या अथथसहाय्याच्या योजिा धरुि)
तपासूि त्यांिा प्रशासकीय मान्यता दे णे.
(10) संबंवधत विभागांिी योजिा राबविण्यासाठी िेमण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सवमतीच्या ि इतर बैठ कीला
आिश्यकतेिस
ु ार हजर राहू ि अथथ विषयक बाबींच्या संदभात मागथदशथि करणे.
या ि अशा प्रकारच्या विविध प्रस्तािांची वममांसा, प्रशासकीय विभागाद्वारे पुरविण्यात आलेली मावहती ि
समथथि, तसेच वित्त विभागात उपलब्ध असलेल्या मावहतीच्या आधारे करण्यात येते. जर उपलब्ध असलेली मावहती
तांवत्रक, प्रशासविक, तसेच वित्तीय दश्ृ ष्टकोिातूि प्रस्तािाची आर्षथक क्षमता ठरविण्याच्या दष्ृ टीिे अंवतम विणथ य
घे ण्याकवरता अपूणथ असल्याचे आढळू ि आले तर ते प्रस्ताि संबंवधत विभागास पुन्हा अवधक मावहतीसाठी परत
करण्यात येतात. वित्त विभागास सहमतीसाठी संदर्षभत करण्यात येणारे व्यय विषयक प्रस्ताि कशा प्रकारे तयार
करािेत. यासंबंधी सविस्तर सूचिा, मुख्य सवचिांिी सिथ मंत्रालयीि विभागांच्या अपर मुख्य सवचि/प्रधाि
सवचि/सवचि, यांिा पाठविलेल्या क्रमांक : संकीणथ -1089/सं.क्र.3044/89/ प्रशासि-1, वदिांक 1 वडसेंबर,1990
च्या अधथशासकीय पत्राद्वारे दे ण्यात आल्या आहे त.
कुठल्याही प्रस्तािाची वममांसा, तसेच उवद्दष्ट, आिश्यक तातडी, शासकीय धोरण ि प्राथम्यक्रम यािुसार
साधारणत: केली जाते. जर प्रस्तािाला तत्ित: मान्यता दे णे योग्य िाटत असेल तर त्यासाठी येणाऱया खचाची
तपशीलिार प्रत्येक बाबीसाठी तपासणी करण्यात येते. हया खचाचा तद्िंतर अथथसंकल्पीय आवण साधिसं पत्तीच्या
दश्ृ ष्टकोिातूि विचार करुि स्िीकार केला जातो.

अथथ संकल्पीय आवण साधिसंपत्तीच्या दष्ृ टीिे विचार करण्यासाठी सामान्यत: खालील गोष्टींची तपासणी
केली जाते :(1) योजिांतगथत अथिा योजिेतर खचथ म्हणूि गृहीत धरण्यात यािा ककिा काय
(2) पुरेशी अथथसंकल्पीय तरतूद आहे ककिा िाही.

(3)या

प्रस्तािाचा

स्िीकार

केल्यास

"काटकसरीच्या

आदे शाचे "

उल्लंघि

होते

ककिा कसे.
अथथसंकल्पात ज्या प्रस्तािांविषयी तरतूद िाही असे प्रस्ताि एखाद्या िषीच्या कालािधीत प्राप्त झाल्यास
संबंवधत विभागांिा आकश्स्मकता विधीतूि अवग्रम घे णे अथिा व्यय अग्रक्रम सवमतीच्या मान्यतेिंतर पूरक मागणीचा
प्रस्ताि सादर करणे ककिा सदर खचाची बाब प्रस्तािाचा प्राथम्यक्रम ि आर्षथक उपलब्धता यािुसार पुढील िषापयंत
पुढे ढकलणे शक्य आहे काय हे पावहले जाते.

6.

प्रशासन शाखा
वित्त विभाग (खुद्द) तसेच लॉटरी शाखा-अल्पबचत शाखा यांचे मंत्रालयीि स्तरािरील पदांचे

आस्थापिाविषयक आवण वित्त विभागाशी (खुद्द) संबंवधत अथथ संकल्पविषयक तसेच गृह व्यिस्थापिचे काम या
कायासिांमाफथत पावहले जाते. वित्त विभाग (खुद्द) च्या अखत्यावरत बारा िाहिे आहे त.

7.

लेखा ि कोषागारे शाखा
लेखा ि कोषागारे संचालिालयाच्या कमथचारी ि अवधकाऱयांशी संबंवधत विभागीय चौकशा, न्यायालयीि

यावचका, वियुक्त्या, पदोन्ित्या, बदल्या या सवहत सिथ प्रकारच्या आस्थापिाविषयक बाबी ि महाराष्र कोषागार
वियम 1968, याबाबत शासिाच्या धोरणात्मक बाबी, सदर वियमात सुधारणा आवण त्या अिुषंगािे इतर शासकीय
विभागांकडू ि प्राप्त होणारी प्रकरणे तसेच स्थाविक विधी लेखापरीक्षा संचालिालयाच्या आस्थापिाविषयक बाबी
िगळू ि सिथ बाबी या कक्षांमधील कायासिांकडू ि हाताळली जातात.

8.

लोकलेखा सवमती कक्
वित्त विभागाची काये पुढीलप्रमाणे आहे त :-

1) महालेखापालांचे लेखापरीक्षा अहिाल मंवत्रमंडळाची मान्यता घे ऊि राज्यपालांच्या सहमतीिे विवधमंडळास सादर
करणे.

(2) लोकलेखा सवमतीच्या कामकाजामध्ये सवमतीला सहाय्य करणे. सवमतीच्या बैठकांिा सवचि (ले.ि को.),वित्त
विभाग हजर राहतात.
(3) सिथसाधारणपणे वित्तीय बाबीसं बंधी सवमतीिे केले ल्या वशफारशी शीघ्रतेिे अमलात येतील यादष्ृ टीिे खात्री
करणे.
(4) भारताचे वियंत्रक ि महाले खापरीक्षक यांच्याकडू ि प्रवतिषी प्राप्त होणा-या सिथ अहिालांिर (विवियोजि
लेखा, विवत्तय लेखा, िागरी अहिाल, महसूली जमा अहिाल, िावणश्ज्यक अहिाल, स्थाविक संस्था अहिाल ि
राज्य वित्त व्यिस्थेिरील अहिाल) अिुपालि कायथिाही त्िरे िे ि प्रभािीपणे होण्यासाठी संबंवधत मंत्रालयीि विभाग
तसेच वित्त विभागातील संबंवधत कायासिे यांचेकडे पाठपुरािा करणे.

9.

वित्तीर् वनर्म आवि कार्य पध्दती (विवनर्म) कक्
1.

मुंबई वित्तीर् वनर्म, 1959- ( वित्तीय प्रकाशि क्रमांक - एक ) मुंबल वित्तीय वियम, 1959

मधील तरतुदी आवण तद्िुषंवगक विगथवमत झाले ल्या आदे शांच्या अिुषंगािे येणारी विविध विषयाबाबतची प्रकरणे या
कायासिाकडू ि हाताळण्यात येतात.
2.

महाराष्ट्र आकस्स्मक खचय वनर्म, 1965 -- (वित्तीय प्रकाशि क्रमांक - पाच) महाराष्र

आकश्स्मक खचथ वियम, 1965 मधील तरतुदी आवण तद्िुषंवगक विगथवमत झालेल्या आदे शांच्या अिुषंगािे येणारी
विविध विषयाबाबतची प्रकरणे या कायासिाकडू ि हाताळण्यात येतात.
3.

वित्तीर् अवधकार वनर्म पुस्स्तका 1978- शासि व्यिहार कायथक्षमतेिे चालािा म्हणूि विविध

वियम अमलात आहे त. या वियमांिस
ु ार विविध अवधकाऱयांिा विविध अवधकार प्रदाि केलेले आहे त. या
वियमािुसार प्रदाि केलेल्या अवधकाराचा पवरणामकारक िापर करुि प्रशासकीय कायथक्षमतेत िाढ व्हािी ि विकास
योजिा तत्परतेिे कायाश्न्ित व्हाव्यात, या उद्दे शािे शासिािे सिथ विभागांच्या विविध स्तरािरील अवधकाऱयांिा
वित्तीय अवधकार वियम पुश्स्तका 1978 "भाग पवहला" ि "भाग दुसरा" अन्िये प्रदाि केलेले आहे त. पवहल्या
भागामध्ये सिथ विभागांिा समाि असे वित्तीय अवधकार प्रदाि करण्यात आलेले आहे त. तर दुसऱया भागात काही
विभागांिा त्या विभागांची विवशष्ट कतथव्ये/कामकाज विचारात घे ऊि वित्तीय अवधकार प्रदाि करण्यात आले आहे त.
"भाग-पवहला", वित्त विभागाकडू ि तर "भाग-दुसरा" संबंवधत विभागाकडू ि प्रकावशत केला जातो.
वित्तीय अवधकार वियम पुश्स्तका 1978 "भाग-पवहला" ची पुढील उपविभागात विभागणी करण्यात
आलेली आहे .
उपविभाग एक - मुंबल वित्तीय वियम,1959 खाली प्रदाि केलेले अवधकार.

उपविभाग दोि -महाराष्र आकश्स्मक खचथ वियम,1965 खाली प्रदाि केलेले अवधकार.
उपविभाग तीि - महाराष्र अथथसंकल्प वियम पुश्स्तका, 1977 खाली प्रदाि केलेले अवधकार.
उपविभाग चार - खचाच्या संकीणथ बाबी संबंधी प्रदाि केले ले अवधकार.
उपविभाग पाच - महाराष्र सािथजविक बांधकाम वियम पुश्स्तका, 1970 खाली प्रदाि केलेले अवधकार.
िरील पाचही उप विभागान्िये प्रदाि करण्यात आलेल्या अवधकारांच्या मयादे त शासि विणथय, क्रमांकविअप्र 2013/प्र.क्र.30/2013/विवियम, वदिांक 17एवप्रल, 2015 अन्िये विस्तृत प्रमाणात सुधारणा करण्यात
आलेल्या आहे त.
4.

वित्तीर् अवधकार प्रदान

सवमती -- शासिाला वित्तीय अवधकार वियमपुश्स्तका "भाग-दुसरा"

संदभात शक्ती/अवधकार प्रदाि करण्याबाबतचे विणथय घे ण्यास सहाय्यभूत व्हािे, या दश्ृ ष्टकोिातूि शासि पवरपत्रक,
वित्त विभाग, क्रमांक-विअप्र-10.05/प्र.क्र.40/05/विवियम, वदिांक 2 सप्टें बर,2005 अन्िये "वित्तीय अवधकार
प्रदाि सवमतीची" पुिरथ चिा करण्यात आली आहे . ज्या विभागांिा त्यांची विवशष्ट कतथव्ये ि कामकाजाकवरता विशेष
वित्तीय अवधकारांची आिश्यकता असते असे विभाग तत्संबंधीचे प्रस्ताि वित्त विभागामाफथत सदर सवमतीला सादर
करतात. अशा प्रस्तािांची वित्त विभागाकडू ि सखोल छाििी करण्यात येते ि ते सदर सवमतीच्या बैठकीत विचाराथथ
सादर करण्यात येतात. प्रस्तािािर विचारविविमय करुि सवमती आपल्या वशफारशी शासिाकडे अंवतम
मंजरु ीकवरता सादर करते.शासिाच्या मान्यतेिंतर अवधकार प्रदाि करण्यासंबंधीचा विणथय वित्त विभागाच्या
सहमतीिे संबंवधत विभागाकडू ि विगथवमत करण्यात येतो. अशा प्रकारे वित्तीय अवधकार वियम पुश्स्तका, भाग-2 ही
वियम पुश्स्तका वित्त विभागाच्या सहमतीिे संबंवधत विभागाकडू ि प्रवसध्द करण्यात येते.
5.

िाहन धोरि - शासि विणथय, वित्त विभाग, क्र. िाहि-1000/प्र.क्र.65/ 2001/विवियम, वदिांक

10.9.2001 अन्िये शासकीय िाहिाच्या िापरासंबंधीचे धोरण ठरविण्यात आले आहे . सदर धोरणाअंतगथत
राज्यस्तरीय िाहि आढािा सवमती िेमण्यात आली असूि सदर सवमतीमाफथत शासकीय िाहिांचा आढािा घे िूि
शासकीय कायालये / विभाग यांच्यासाठी िाहिांची आिश्यकता ठरविली जाते.
6.

अविमे – विविध प्रकारची अवग्रमे उदा. घरबांधणी, िाहि, सण, संगणक इ. बाबतचे धोरणात्मक

विणथय घे तले जातात.

10. कराधान शाखा

कराधाि शाखेमाफथत खालील अवधवियम ि त्याखालील वियम याविषयी धोरणात्मक विणथय घे तले जातात
ि त्यासंबंधीची प्रकरणे हाताळली जातात.
(1)

महाराष्र मूल्यिर्षधत कर अवधवियम, 2002,

(2)

महाराष्र राज्य व्यिसाय, व्यापार, आवजविका आवण िोकऱया यािरील कर अवधवियम, 1975,

(3)

महाराष्र ऊस खरे दी कर अवधवियम, 1962,

(4)

वचटफंड अवधवियम, 1982,

(5)

महाराष्र ऐषाराम कर अवधवियम, 1987,

(6)

महाराष्र िस्तू प्रिेश कर अवधवियम, 2002,

(7)

महाराष्र स्थाविक क्षेत्रातील मोटार िाहिािरील प्रिेश कर अवधवियम, 1987,

(8)

केंद्रीय विक्रीकर अवधवियम, 1956,

(9)

मुंबल विक्रीकर अवधवियम, 1959 (विरसीत अवधवियम),

(10)

महाराष्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजिाथथ िापरण्याच्या हक्काच्या

हस्तांतरणािरील विक्रीकर अवधवियम, 1985 (विरसीत अवधवियम),
(11)

मुंबल मोटार स्पीरीट विक्रीकर अवधवियम, 1958 (विरसीत अवधवियम),

(12)

महाराष्र कायथकंत्राट अवधवियम, 1989 (विरसीत अवधवियम),

(13)

महाराष्र कायथकंत्राटाच्या अंमलबजािणीत अंतभूथत असलेल्या मालाच्या मालमत्ते च्या हस्तांतरणािरील

विक्रीकर (पुिरावधवियवमत) अवधवियम, 1989 (विरसीत),
तसेच पुढील विषय हाताळले जातात :(1)

विक्रीकर विभागाचे संगणकीकरणास प्रशासकीय ि खचथ विषयक बाबीस मान्यता दे णे

(2)

लोकलेखा सवमतीच्या बैठका आवण भारताचे वियंत्रक ि महालेखापरीक्षक यां च्या िार्षषक लेखापरीक्षा

अहिाल (महसुली जमा) आवण त्याअंतगथत येणारे लेखापरीक्षा आक्षेप आवण विवियोजि लेखे यासंबंधी प्रकरणांिर
कायथिाही करणे ,
(3)

उपरोक्त अवधवियमांखाली येणाऱया सिथ कायद्यांखालील सिथ न्यायालयीि बाबी म्हणजे यावचका दाखल

करणे, िवकलांची वियुक्ती, त्यांची फी मंजरू करणे , अवपले, न्यायालयीि विणथयांचे परीक्षण, पुिर्षिचार इत्यादी
हाताळले जातात.

11. विक्रीकर प्रशासन शाखा
या कक्षाकडू ि विक्रीकर विभागातील अवधकारी ि कमथचारी तसेच महाराष्र विक्रीकर न्यायावधकरणािरील
अध्यक्ष ि सदस्य यांच्या आस्थापिाविषयक बाबी तसेच गृह व्यिस्थापि ि अथथसंकल्पविषयक बाबी हाताळल्या
जातात.

12. सेिा शाखा
या कक्षात शासकीय कमथचाऱयांच्या सेिा वियमासंबंधीचे कामकाज चालते. सेिा कक्षामाफथत प्रामुख्यािे
शासकीय कमथचा-यांशी संबंवधत िेति, महागाल भत्ता, रजा, विलंबि, प्रलंवबत वििृत्तीिेति प्रकरणांचा पाठपुरािा,
वििृत्तीिेति योजिा तसेच ििीि अंशदायी वििृत्तीिेति योजिा इत्यादी विषयांशी संबंवधत बाबी हाताळल्या जातात.
तसेच प्रिासभत्ता, घरभाडे भत्ता, िाढलेल्या जीििमािासाठी स्थाविक पूरक भत्ता यासारखे पूरक भत्ते मंजरू
करण्यासंबंधीच्या बाबीदे खील हाताळण्यात येतात.
वित्त विभागाकडे सेिा वियमांशी संबंवधत बाबीसं बंधीचे अिेक प्रस्ताि येतात.
1) विद्यमाि सेिा वियमातील तरतुदीत ज्या प्रकरणांचा समािेश होत िाही आवण त्या प्रकरणासंबंधात
वियमांचे वशवथलीकरण करणे आिश्यक आहे , असे प्रस्ताि.
2) दुय्यम प्रावधकारी यांिा प्रदाि करण्यात आलेल्या अवधकारात अंतभाि होत िसल्यामुळे ते जे प्रस्ताि
मान्य करु शकत िाहीत ि म्हणूि शासिाच्या मंजरु ीची आिश्यकता असलेले प्रस्ताि ककिा
3) ज्या बाबतीत संबंवधत मंत्रालयीि विभागाव्यवतवरक्त इतर कोणत्याही दुय्यम अवधकाऱयांिा विद्यमाि
वियमािुसार शक्ती प्रदाि करण्यात आलेल्या िाहीत ि म्हणूि शासिाच्या मंजरु ीकवरता सादर करण्यात आलेले
प्रस्ताि.
सेिाशतीसंबंधीचे सिथ प्रस्ताि वित्त विभागात आल्यािंतर त्याची छाििी करण्यात येते. ही छाििी करतांिा
विरविराळया विभागाकडू ि आलेल्या एकाच स्िरुपाच्या सिथ प्रस्तािािर सारखाच विणथय घे ऊि त्यामध्ये
एकसारखेपणा राखण्याच्या दष्ृ टीिे कसोशीिे प्रयत्ि करण्यात येतो. हे करीत असतांिा यामध्ये येणाऱया आर्षथक
बाबीही विचारात घे ण्यात येतात. यावशिाय हे सेिाशती वियम भारत सरकारच्या सेिाशती वियमांिर आधावरत
असल्यामुळे, भारत सरकारिे अशाच प्रकारच्या प्रस्तािािर घे तलेल्या विणथयाशी सुसंगतता राखण्याचा प्रयत्ि
करण्यात येतो.

मुंबई नागरी सेिा वनर्म, 1959 चे सुलभीकरि :- सध्या दोि खंडामध्ये अश्स्तत्िात असलेल्या मुंबल
िागरी सेिा वियम ऐिजी पुढे िमूद केलेल्या प्रत्येक विषयािुरुप एक विराळी वियमािली प्रवसध्द करण्याचे शासिािे
ठरविले आहे . उदा--(1) महाराष्र िागरी सेिा (सेिेच्या सिथसाधारण शती) वियम,
(2) महाराष्र िागरी सेिा (िेति) वियम,
(3) महाराष्र िागरी सेिा (पदग्रहण अिधी, स्िीयेतर सेिा आवण विलंबि, बडतफी ि सेिेति
ू काढू ि टाकणे
यांच्या काळातील प्रदािे) वियम,
(4) महाराष्र िागरी सेिा (रजा) वियम,
(5) महाराष्र िागरी सेिा (वििृत्तीिेति) वियम,
(6) महाराष्र िागरी सेिा (मािधि, फी, स्थाविक पूरक भत्ता, घरभाडे भत्ता ि
इतर भत्ते ) वियम,
(7) महाराष्र िागरी सेिा (शासकीय वििासस्थािाचा ताबा) वियम,
(8) महाराष्र िागरी सेिा (प्रिासभत्ता) वियम.
यापैकी अिुक्रमांक (1) ते (5) येथील वियम पुस्तक स्िरुपात आधीच प्रकावशत करण्यात आले आहे त.
हया बरोबरच वििृत्तीिेतिाचे अंशराशीकरण हे वियमही पुस्तक स्िरुपात प्रकावशत करण्यात आले आहे .
अिुक्रमांक (1) ते (5) येथील वियमांचे पुिमुथद्रण पूणथ झाले आहे . अिुक्रमांक (6), (7) ि (8) येथील वियम
सुधारण्याचे काम हाती घे ण्यात आले आहे .
राज्य शासि, मान्यता ि अिुदािप्राप्त शैक्षवणक संस्था, कृ वषतर विद्यापीठे आवण त्यांच्याशी संलग्ि
असलेली अशासकीय महाविद्यालये, कृ षी विद्यापीठे तसेच वजल्हा पवरषदांच्या सेिेत वद.1.11.2005 रोजी ककिा
त्यािंतर िव्यािे वियुक्त होणाऱया कमथचाऱयांिा केंद्र शासिाच्या धतीिर ििीि पवरभावषत अंशदाि वििृत्तीिेति
योजिा लागू करण्यात आली आहे . त्यामुळे सध्या अश्स्तत्िात असलेली वििृत्तीिेति योजिा म्हणजे महाराष्र िागरी
सेिा (वििृत्तीिेति) वियम, 1982 ि महाराष्र िागरी सेिा (वििृत्तीिेतिाचे अंशराशीकरण) वियम, 1984 आवण
सिथसाधारण भविष्य विधी योजिा या कमथचाऱयांिा लागू िाही.
2.

या योजिेकरीता वद.27.08.2014 च्या शासिविणथयािुसार राज्य शासि केंद्र शासिाच्या राष्रीय

वििृत्तीिेति योजिेमध्ये (NPS) सामील झाले आहे .

13. िेतन पुनरय चना कक्
प्रस्तुत कक्षाची कायथकक्षा खालीलप्रमाणे आहे :(1) राज्य शासकीय ि इतर पात्र कमथचाऱयांच्या िेति पुिरथ चिेबाबत तसेच महागाल भत्त्यामध्ये
बदल करण्यासंबंधात धोरणात्मक विणथय घे णे,
(2) सुधावरत िेतिसंरचिा ि महागाल भत्ता विवहत करणे ि सुधावरत िेतिसंरचिेच्या अंमलबजािणीच्या अिुषंगािे
तरतुदी अवधवियवमत करणे ि त्याचा अन्ियाथथ लािणे ,
(3) िेतिसंरचिेतील श्रेणीिाढ मंजरू करण्यासंबंधीची प्रकरणे ,
(4) िेतिसंरचिेत सुधारणा करण्याची प्रकरणे.

14. संगिक कक्
वित्त विभागाचे संगणकीकरण करण्यासाठी स्ितंत्र कक्षाची स्थापिा करण्यात आली आहे . या कक्षाकडे ,
मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालयामाफथत प्रस्तृत आज्ञािल्यांची अंमलबजािणी करण्याची जबाबदारी असूि शासिाची
ि वित्त विभागाची िेबसालट अद्ययाित करण्याची जबाबदारीही या कक्षाची आहे .

विभागांतगथत संगणक

प्रवशक्षणासंबंधी सिथ बाबी, विभागांतगथत कामकाज ल-ऑवफस प्रणालीमध्ये करण्याकवरता आिश्यक ती कायथिाही
आवण

मावहती

तंत्रज्ञाि

संचालिालयामाफथत

िेळोिेळी

दे ण्यात

येणाऱया

संगणकीकरणासंबंधी कायथिाही करणे इ.कामे सोपविण्यात आलेली आहे त.

सूचिां िस
ु ार

विभागातील

विभागातील सिथ कायासिांच्या

कामकाजामध्ये वजथे ल-गव्हिथन्स ची आिश्यकता आहे वतथे Scope of Work (SOW) तयार करण्यापासूि EGovernance Software तयार होऊि त्याची अंमलबजािणी सुरु होलपयंत सिथ टप्प्यांिर संबंवधत कायासिांिा
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहकायथ या कायासिाकडू ि केले जाते.
वित्त विभाग (खुद्द) यांची िेति वबले , आयकर, ल-मंत्रा आज्ञािल्या इ.महत्िाच्या बाबींचे संगणकीकरण
करण्यात आले आहे . तसेच मावहतीचा अवधकार अवधवियम, 2005 अन्िये विभागाची महत्त्िाची मावहती राज्य
शासिाच्या िेबसालटिर ठे िण्यात आलेली आहे . यामध्ये विभागािे विगथवमत केलेल्या बहु तांश शासि विणथय , शासि

पवरपत्रके आवण महत्त्िाची प्रकाशिे यांचा समािेश आहे . जसजसे शासि विणथय , शासि पवरपत्रके आवण महत्त्िाची
प्रकाशिे विगथवमत करण्यात येतात / प्रवसध्द करण्यात येतात, तसतशी ती िेबसालटिर ठे िण्याची कायथिाही करण्यात
येते.

15.

फलवनष्ट्पत्ती अर्यसंकल्प कक्
शासिाच्या िेगिेगळया विभागांकडू ि राबविण्यात येणा-या विविध योजिांिर होणा-या खचाच्या

फलविष्पत्तीचा आढािा घे णाऱया बाबी या कक्षाकडू ि हाताळल्या जातात.
लोकशाही पध्दतीत शासिािे अमलात आणाियाच्या लोकोपयोगी योजिांची उवद्दष्टे , त्यासाठी विश्श्चत
केलेला अंमलबजािणी कालािधी ि त्यािुसार प्रत्येक िषी त्या योजिेिर शासिािे केलेला खचथ , या खचािंतर
अपेवक्षत पवरणाम साध्य झाले का, याचे मूल्यमापि, अंमलबजािणीतील अडचणी शोधणे , त्या दूर करणे ि योजिा
अवधक लोकोपयोगी करुि त्याचा जास्तीतजास्त फायदा लोकापयंत पोहोचविणे , ज्यायोगे लोकांचे जीििमाि
उं चािणे ि एकंदरीत समाज आवण माििाचा विकास घडविणे अशा पद्धतीिे शासकीय योजिांची अंमलबजािणी ि
वियंत्रण करणे लोकांसाठी वहतािह आहे . याकवरता प्रवतसाद यंत्रणा विकवसत करणे आिश्यक आहे , जेणेकरुि
राज्य शासिाच्या योजिा लोकापयंत वकतपत पोहोचत आहे , तसेच शासिािे अथथसंकल्पीय तरतुदीद्वारे विमाण
केलेल्या मत्ता ि सेिांचा िापर वकतपत करण्यात येत आहे , हे ज्ञात होऊ शकेल. यामुळे योजिेची उपयोवगता
विधारीत करुि आिश्यक तेथे धोरणात्मक बदल करणे आवण योजिेच्या विधारीत उवद्दष्टांच्या तुलिेत फलविष्पत्ती
साध्य करणे शक्य होलल.

16. इतर शाखा
अल्पबचत शाखा ि लॉटरी शाखा यांचे कायथक्रम हे अल्पबचत ि लॉटरी संचालिालयाच्या कायथक्रम
अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे त.
विक्रीकर, लेखा ि कोषागारे संचालिालय, विमा संचालिालय आवण स्थाविक विधी लेखापरीक्षा
संचालिालय यांची कायथक्रम अंदाजपत्रके स्ितंत्र सादर केली जातात.
--------------

तक्ते /Tables

तक्ताक्रमाांक. 3/TABLE NO.3
पदसंख्याववेववेनमानाा/POSTSANDPAY-SCALES
वववेत्तवववेभाग/FINANCEDEPARTMENT
पदाान

ववेनमासंरचाा/paystructure

2014-15
1

Designation

पदसंख्या/NoofPost

2

3

2015-16
4

5

नागणीक्र.जी-4-2052,सवचववेालयDEMAND NO.G-4-2052, SECRETARIAT-GENERALSERVICES-FINANCEDEPARTMENTसववेवसाधारणसनववेावववेत्तवववेभाग
Pay Band

राजपत्रित--

Grade Pay

Gazetted

अपरनुख्यसवचववे

80,000/- Fixed

-

-

1

Additional Chief Secretary

प्रधाासवचववे

37400 - 67000

12000

2

2

Principal Secretary

सवचववे

37400 - 67000

10000

2

1

Secretary

सहसवचववे

37400 - 67000

8700

5

5

Joint Secretary

वववेशनषकायवअवधकारी

37400 - 67000

8700

1

1

Officer on Special Duty

उपसवचववे

15600-39100

7600

8

8

Deputy Secretary

वववेशनषकायवअवधकारी

15600-39100

6600

1

1

Officer on Special Duty

अववेरसवचववे

15600-39100

6600

21

21

Under Secretary

अववेर सवचववे(वववेवध)

15600-39100

6600

0

1

Under Secretary(Law)

ववेवरष्ठस्ववेीयसहायक

15600-39100

6600

3

3

Senior Personal Assistant

सहायकसंचालक

15600-39100

5400

1

1

Assistant Director

वाववेडश्रनणीलघुलनखक

9300-34800

4600

2

2

Selection grade stenographer

कक्षअवधकारी

9300-34800

4800

61

61

Section Officer

संशोधाअवधकारी

9300-34800

4400

1

1

Reserch Officer

लनखावधकारी

9300-34800

4400

3

3

Accounts Officer

111

112

एकूण..
अराजपत्रित

Total

Non- Gazetted

उच्चश्रनणीलघुलनखक

9300-34800

4400

13

13

Higher Grade Stenographer

वाम्ाश्रनणीलघुलनखक

9300-34800

4300

17

17

Lower Grade Stenographer

सहायक

9300-34800

4300

111

111

Assistant

ग्रंथपाल

9300-34800

4300

1

1

Librarian

सहायकलनखावधकारी

9300-34800

4300

3

3

Assistant Accounts Officer

लघुटंकलनखक

5200-20200

2400

10

10

Steno-Typist

टं कलनखक

5200-20200

2000

3

3

Typist

वलवपक/वलवपक-टं कलनखक

5200-20200

1900

107

107

ववेाहाचालक

5200-20200

1900

7

7

Driver

272

272

Total

एकूण

Clerk/Clerk Typist

Class IV

चमुथवश्रनणीकनवचारी-हववेालदार

4440-7440

1600

2

2

Havaldar

ााईक

4440-7440

1600

6

6

Naik

आववेनष्टक

4440-7440

1600

4

4

Packer

रोवाओचालक

4440-7440

1600

1

1

Roneo Operator

झनरॉक्सनशीाऑपरन टर

4440-7440

1600

2

2

Xerox Machine Operator

वशपाई

4440-7440

1300

49

49

Peon
Total

सववेवसाधारणसनववेा-

एकूण..

64

64

एकूणबेरीज-

447

448

Grand total -2052,Secretariat General

वववेत्तवववेभाग-2052,सवचववेालय

Services - Finance Department

टीप:वववेत्तवववेभागाच्याआस्थापानववेरीलअववेरसवचववे-2,कक्षअवधकारी-4,लनखावधकारी-1,सहायक-9,वलवपक-टं कलनखक-17,उ.श्रन.ल.लनखक-1,ववेाहाचालक-3,वशपाई11ववेहनाल-5यापदांचाअल्पबचमववेराज्यलॉटरीच्याकायवक्रनअंदाजपत्रकामअंमभाववेकनलाअसल्यानुळनसदरहू पदांचाववेरीलमक््यानध्यनसनाववेनशकनलनलाााही.

तक्ता नं. 4 /TABLE 4
कर्मचारीविषयक गोषिारा/ PERSONNEL SUMMARY
31 र्ाचम 2015रोजी असणा-या पदांची संख्या
Number of posts as on
31 st March 2015
स्थायी
अस्थायी
एकूण

31 र्ाचम 2016च्या अंदावजत केलेल्या पदांची संख्या
Estimated Number of posts as on
31 st March 2016
स्थायी
अस्थायी
एकूण

Permanent

Temporary

Total

Permanent

Temporary

Total

राजपत्रित/Gazetted

76

35

111

76

36

112

अराजपत्रित/Non Gazetted

290

46

336

290

46

336

एकूण/Total

366

81

447

366

82

448

राजपत्रित/Gazetted

0

4

4

0

4

4

अराजपत्रित/Non Gazetted

0

28

28

0

28

28

एकूण/Total

0

32

32

0

32

32

राजपत्रित/Gazetted

2

1

3

2

1

3

अराजपत्रित/Non Gazetted

16

2

18

16

2

18

एकूण/Total

18

3

21

18

3

21

एकूण / Total 1+2+3

384

116

500

384

117

501

1) वित्त विभाग (खुद्द)

2) लॉटरीशाखा

3) अल्पबचतसंचालनालय

