महाराष्ट्र शासन
क्रमाांक.सांकीर्ण-2018/प्र.क्र.02/को.प्र.2

वित्त विभाग,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
वतसरा मजला, विस्तार इमारत,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
वद. - 12 जुल,ै 2018

सांदभण- 1) शासन अविसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-2004/ प्र.क्र.15/ 12,
वद.25.05.2006.
२) वित्त विभाग, पत्र क्र.विविआ-2017/प्र.क्र.239/प्रशा-2, वद.04.12.2017
३) शासन पवरपत्रक, सा.प्र.वि. सांकीर्ण 2012/प्र.क्र.54/18 (र ि का) वद.11.08.2014
कायालयीन आदे श
महाराष्ट्र शासकीय कमणचाऱयाांच्या बदल्याचे विवनयम आवर् शासकीय कतणव्ये पार पाडताांना होर्ाऱया
विलांबास प्रवतबांि अविवनयम, 2005 हा राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे . सदर अविवनयमाच्या कलम 9(१) ि
(२) अांतगणत प्रत्येक विभाग प्रमु//कायासन प्रमु/ याांनी त्याांना दु ्यम अविकाऱयास अांवतम वनर्णय ेेण्यासाीी श्ती
प्रदान कराियाच्या आहेत.
त्यानुषांगाने वित्त विभागाच्या अविनस्त असलेल्या कोषागार प्रशासन कक्षातील कायासनाांशी [कोषागार
(प्रशा-१),कोषागार (प्रशा-२), कोषागार (प्रशा-३)] सांबवां ित विषयाांच्या बाबतीत सोबतच्या वििरर्पत्रात
दशणविल्याप्रमार्े वनर्णय ेेण्यासाीी सादरीकरर्ाचे स्तर वनवित करण्यात येत आहे त. तथावप, िवरष्ट्ी अविकाऱयाांचे
वनदे श असल्यास ककिा काही विवशष्ट्ट अपिादात्मक प्रकरर्ी आिश्यकता भासल्यास प्रकरर्परत्िे योग्य तो बदल
करण्यात येईल. तसेच िोरर्ात्मक बाबींच्या प्रकरर्ात वद.11.08.2014 च्या पवरपत्रकात नमूद केल्यानुसार
सादरीकरर्ाचे तीनपेक्षा अविक स्तर असतील.
सदर कायालयीन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201807121153491705 असा आहे. हा कायालयीन आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Shubhangi
Rajan Sheth
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( शुभाांगी शेी )
सहसवचि (कोषा प्रशासन), वित्त विभाग
प्रवत,
1. अपर मुख्य सवचि (वित्त), प्रिान सवचि (व्यय), याांचे स्िीय सहायक, वित्त विभाग, मांत्रालय,
मुांबई.
2. सिण सह सवचि/ उप सवचि, वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
3. उप सवचि (आस्थापना), वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
4. उप सवचि, सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
5. वनिडनस्ती.

कार्यालर्यीन आदे श, वित्त विभाग क्रमाांक.सांकीर्ण-2018/प्र.क्र.02/को.प्र.2, वद.12/07/2018 सोबतचे वििरर्पत्र महाराष्ट्र शासकीर्य कमणचाऱर्याांचे बदलर्याांचे विवनमर्य आवर् शासकीर्य
कतणव्र्ये पार पाडताना होर्ाऱर्या विलांबास प्रवतबांध अवधवनर्यम, 2005 मधील कलम 9(२) अांतगणत कार्यासनाशी सांबवां धत बाबींिर अांवतम वनर्णर्य घेण्र्याच्र्या दृष्ट्टीने प्रकरर्े सादर करण्र्याबाबत
अवधकाराांचे तीन स्तर वनधावरत करर्े.
अ.क्र. कार्यासन

कार्यासनाकडू न हाताळले जार्ारे

सादरीकरर्ाचे

अांवतम वनर्णर्य

आदे श

कामकाज

३ स्तर

घेण्र्यास

वनगणवमत

सक्षम

करण्र्यास

प्रावधकारी

सक्षम
प्रावधकारी

1

कोषागार
(प्रशा-1)

1

महाराष्ट्र वित्त ि लेखा सेित
े ील िगण-1 ि िगण-2 अवधका-र्याांची खालील प्रकरर्े

अ

विभागीर्य चौकशी

ब

अवभर्योग दाखल करण्र्यासांबधीची प्रकरर्े

क

सेिावनिृत्ती विषर्यक प्रकरर्े

ड

अगोदरची

सेिा

वनिृत्तीिेतनासाठी

अहण ताकारी

सेिा

म्हर्ून

क.अ.

अ.स.

उ.स

प्रधान सवचि

अ.स./उ.स./स.स

/स.स

(लेखा ि

(कोषा)

(कोषा)

कोषागारे )

उ.स

प्रधान सवचि

अ.स./उ.स./स.स

/स.स

(लेखा ि

(कोषा)

(कोषा)

कोषागारे )

ग्राहर्य

धरण्र्याबाबतची प्रकरर्े
2

िरील

विषर्यासांबधीची

न्र्यार्यालर्यीन

प्रकरर्े,

लोकसभा/राज्र्यसभा,

विधानसभा/ विधानपवरषद प्रश्न,ठराि इ.बाबी

2

कोषागार
(प्रशा-2)

1

महाराष्ट्र वित्त ि लेखा सेित
े ील राजपवत्रत िगण-1, ि िगण-2 अवधका-र्याांशी
सांबधीत खालील प्रकरर्े

अ

सांिगाचे सेिाप्रिेश वनर्यम ि पवरक्षा वनर्यम तर्यार करर्े

ब

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

क

पवरविक्षाधीन कालािधी समाप्त होईपर्यांतणचीं प्रकरर्े

ड

बदलर्या/प्रवतवनर्युक्ततीची प्रकरर्े

इ

सुधारीत िेतनवनविती प्रकरर्े

फ

जन्मवदनाांक बदलून दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े

ग

िगण-1 ि िगण-2 पदाांिरील पदोन्नतीसाठी वनिडसूच्र्या तर्यार करर्े/सुधावरत
करर्े ि ्र्यास आर्योगाची मान्र्यता वमळविर्े.

ह

जेष्ट्ठतासूची तर्यार करर्े/मानीि वदनाांकाबाबतची प्रकरर्े/जेष्ट्ठतेबाबतची
अवभिेदने

क.अ.

अ.स.

र्य

गोपनीर्य अहिालाांचे जतन करर्े,सांस्करर् ि प्रवतकुल शेरे कळविर्े,गोपनीर्य
अहिालातील शे-र्याांिरील अवभिेदनासांबधीची कार्यणिाही.

ज

विशेष पुनणर्विलोकन सवमतीपुढे ठे िािर्याची प्रकरर्े

ल

दक्षतारोध प्रकरर्े

म

वजलहा पवरषद कमणचा-र्याांची महाराष्ट्र वित्त ि लेखा सेिा-2 सांिगात वनिडीने
वनर्युक्तती,वनिडसूची,जेष्ट्ठतेबाबतची प्रकरर्े.

न

स्थार्यीकरर्

प

वनिृत्तीिेतन विषर्यक बाबी

र

आगाऊ िेतनिाढी दे ण्र्याविषर्यीच्र्या बाबी.

2

िरील विषर्यासांबधीची न्र्यार्यालर्यीन
प्रकरर्े,लोकसभा/राज्र्यसभा,विधानसभा/विधानपवरषद प्रश्न,ठराि इ.बाबी.

3

कोषागार
(प्रशा-3)

1

लेखा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या आस्थापनेिरील अवधकारी/कमणचारी र्याांची
विमान प्रिासास मांजूरी दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े.

2

लेखा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या आस्थापनेिरील अवधकारी/कमणचारी र्याांना
िैद्यकीर्य खचाची प्रवतपूती करर्े,िाहनभत्ता मांजूर करर्े

3

लेखा

ि

कोषागारे

सांचालनाल

ि

इतर

र्यातील

राजपवत्रत

अवधकारी/अराजपवत्रत कमणचारी सांघटनेच्र्या मागण्र्याांविषर्यीच्र्या बाबी (समन्िर्य)
4

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

5

िगण-1 ि िगण 2 सांिगातील अवधका-र्याांची घर/िाहन खरे दीस मांजूरी
दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े.

6

िगण-1 ि िगण-2 सांिगातील अवधका-र्याांना भविष्ट्र्य वनिाह वनधीतून अवग्रम मांजूर
करर्े.

7

लेखा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या अवधप्र्याखालील राजपवत्रत अवधकार्याांना विभागीर्य परीक्षा उत्तीर्ण होण्र्यापासून सूट दे र्े/परीक्षा उत्तीर्ण होण्र्यासाठी
अवतवरक्तत सांधी दे ण्र्याबाबतची प्रकरर्े.

8

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

9

पदनामाांचे सुसूवत्रकरर्.

10

लेखा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या अवधप्र्याखालील िगण-3 आवर् िगण-4 च्र्या
कमणचा-र्याांशी सांबधीत खालील प्रशासकीर्य बाबी.

क.अ.

अ.स.

उ.स

प्रधान सवचि

अ.स./उ.स./स.स

/स.स

(लेखा ि

(कोषा)

(कोषा)

कोषागारे )

अ) सिण आस्थापनाविषर्यक बाबी.
ब) पवरक्षेसांबधीच्र्या बाबी
क ) प्रवतवनर्युक्तती
ड ) विभागीर्य चौकशी/न्र्यार्यालर्यीन प्रकरर्े
इ ) जेष्ट्ठतासूचीसांबधी
फ)

लेखा

ि

कोषागारे

सांचालनालर्य

ि

्र्याच्र्या

अवधप्र्याखालील

कार्यालर्यासांबधीची वनर्यतकालीक वििरर्े (मावसक,वतमाही,सहामाही,िार्वषक)
ग ) सेिाप्रिेश वनर्यम ि पवरक्षा वनर्यम
ह) राजपवत्रत अवधकारी/अराजपवत्रक कमणचारी र्याांच्र्या प्रवशक्षर् विषर्यक
शासन/इतर सांस्था)
ज ) लेखा ि कोषागारे सांचालनालर्याच्र्या वनवरक्षर्ाबाबत.
ल) भविष्ट्र्य वनिाह वनधी, इतर अवग्रम मांजूर करर्े, आगाऊ िेतनिाढी सांबधीच्र्या
बाबी.
11

अराजपवत्रत कमणचा-र्याांविषर्यी ( विषर्यसूचीत समाविष्ट्ट नसलेली इतर प्रकरर्े)

12

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

13

िरील

विषर्याांसांबधीची

न्र्यार्यालर्यीन

प्रकरर्े,

लोकसभा/

राज्र्यसभा/

विधानसभा/ विधान पवरषद प्रश्न,ठराि इ.बाबी.
14

स्थावनक वनधी लेखा सांचालनालर्याच्र्या सिण आस्थापना विषर्यक बाबी.

वटप -र्या वतन्ही कार्यासनाशी सांबवां धत प्रकरर्े वनर्यम ि आिश्र्यकतेनुसार अप्पर मुख्र्य सवचि.मांत्री र्याांचेकडे सादर करण्र्यात र्येतात.मा/राज्र्यमांत्री.मा/

