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(अ) संचालनालय, लखेा व कोषागारे 

 
तावना 

 
  लेखा व कोषागारे संचालनालयाची थापना िदनांक १ जानेवारी, १९६२ रोजी कर यात 
आली. या संचालनालया या थापनेमुळे पूव  िव  िवभागा या थेट िनयं णाखाली असलेली 
कोषागारे, थािनक िनधी लखेापरी ा, लेखा अिधकारी ( िश ण), भांडार पडताळणी व द ता 
पथके यां याकडील लखेािवषयक कामे संचालनालया या िनयं णाखाली आण यात आली. 
िनरिनराळया शासकीय िवभागांमधील लेखािवषयक कामांशी संबंिधत अशी राजपि त तसेच 
अराजपि त पदे एक  आणता येतील असे शासनाचे एक प लखेा सेवा थापन कर याचे या 
मागील उि ट होते. कारण िनरिनराळया िवभागांमधील लखेािवषयक कामे करणा या पयवे ी 
कमचा-यांची वेतन ेणी, कामाचे व प व अहता याबाबतीत एक पता न हती. िशवाय, अशा 
एक प लखेा सेवे या अभावी िनरिनराळया शासकीय िवभागातील लखेािवषयक व िव ीय कामे 
करणा या पदधारकांना पुढील बढतीची संधी िमळत न हती. तसेच अहता ा त लेखा अिधका-यांची 
उणीव अस यामुळे वगेवगे या शासकीय िवभागांना आपले लखेािवषयक काम यो य कारे करणे 
अितशय कठीण होते. 

यासाठी शासनाने १ फे ुवारी, १९६५ पासून  महारा  िव  व लेखा सेवचेी थापना केली. 
याम ये िनरिनराळया शासकीय िवभागांमधील लेखािवषयक कामे करणा-या सव राजपि त व 
अराजपि त पयवे ी पदांचा समावेश कर यात आला. यामुळे केवळ िनरिनराळया शासकीय 
िवभागांम येच न हे तर महामंडळ, क प, िव ापीठे, मंडळे, िज हा पिरषदा, वािण यक िवभाग, 

थािनक िनधी लखेापरी ा काय लय इ याद म ये देखील लेखािवषयक व िव ीय जबाबदारीची 
कामे कर यासाठी पुरेशी अहता व अनुभव असलेल े िशि त कमचारी उपल ध होऊ शकतात. 
तसेच यामुळे कमचा-यांना सव गीण अनुभव िमळ या या टीने यांची अदलाबदल कर याची 
सोय उपल ध होते. १ फे ुवारी ,१९६५ रोजी या सवेेम ये एकूण ३७५ कमचारी होते. ही सं या 
िदनांक १ जानेवारी, २०२२ रोजी 3034 इतकी झालेली आहे. 
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संचालक, लेखा व कोषागारे हे िवभाग मुख आहेत. संचालनालयाचे मु यालय मंुबई येथे 
असून खालील काय लये, लेखा व कोषागारे संचालनालया या शासिनक िनयं णाखाली आहेत. 

   १) कोकण, पुणे, नािशक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपुर येथील िवभागीय सह संचालक 
काय लये.   

   २) रा यातील सव िज हा कोषागारे व उपकोषागारे. 

   ३) अिधदान व लेखा काय लय, मंुबई. 

   ४) ह युअल ेझरी, मंुबई. 

   ५) रा य अिभलेख देखभाल अिभकरण, मंुबई. 

   ६) मंुबई/पुणे/नागपुर/औरंगाबाद/अमरावती/नािशक येथील लखेा िश ण क े.  

   ७) वतेन पडताळणी पथके. 

   ८) भांडार पडताळणी पथके. 

संचालक, लखेा व कोषागारे हे िवभाग मुख असनू यांच े मु यालय मंुबई येथे आहे. 
मु यालयात सहसंचालक, उपसंचालक व सहा यक सचंालक व पुणे, नािशक, औरंगाबाद, 
नागपूर, अमरावती व कोकण येथील सहा ादेिशक सहसंचालक यांचे संचालकांना यांचे कामात 
सहा य होते. पुणे, नािशक, औरंगाबाद,  अमरावती, कोकण व नागपूर येथील िवभागीय 
सहसंचालक हे आपाप या िवभागातील कोषागारे व उपकोषागार काय लयां या दैनंिदन 
कामकाजावर िनयं ण ठेवतात. अिधदान व लेखा अिधकारी, मंुबई हे सहसंचालक दज चे 
अिधकारी असून फोट व वां े या अिधदान व लेखा काय लया या शाखांम ये चालणा या दैनंिदन 
कामकाजावर िनयं ण ठेवतात. हे सव अिधकारी मा. संचालकां या शासकीय िनयं णाखाली 
आपली कामे पार पाडतात.  

  िवभाग मुख या ना याने संचालक हे आप या शासकीय िनयं णाधीन काय लयांच े
यव थापन, पयवे ण व काय म कामकाज यासाठी जबाबदार असतात. याखेरीज 

कोषागारिवषयक कामकाज, महारा  कोषागार िनयम, महारा  िव  व लेखा सेवा यासाठी 
सेवा वशे िनयम, लखेािवषयक िवभागीय परी ांसाठीचे िनयम, पा म यात होणा-या सुधारणा 



- 3 - 
 

लागु करणे, लेखा िवषयक कमचा-यांचे िश ण, ३४ कोषागारे व उपकोषागारे यांची शासकीय 
तपासणी ३२३ उपकोषागारे यांची शासकीय तपासणी, िविवध शासकीय िवभाग व काय लये यांना 
लेखा व िव  िवषयक बाब या संबंधात स ा देणे यांसारखी कामेसु दा संचालकांना पार पाडावी 
लागतात. भांडार पडताळणी शाखा तसेच वतेन पडताळणी शाखासु दा यां या िनयं णाखाली 
काम करते. 

(अ) महारा  िव  व लखेा सेवमे ये खालील माणे मंजुर पदे आहेत. 

अ. . संवग 
संचालनालय व 

अिधन त 
काय लये 

थािनक िनधी 
लेखा परी ा 
काय लय 

िज हा 
पिरषद 

अ य िवभाग / 
काय लये व 
इतर सं था 

एकूण पदे 

१ संचालक १ १ 
 

० २८ ३० 
२ सह संचालक ११ 

 
८ ० ४१ 

 
६० 

३ उप संचालक १४ ४ ३४ ७७ १२९ 
४ सहा यक संचालक १०४ ५७ ३४ १३१ ३२६ 
५ लेखा अिधकारी १६६ ६७ ६८ ७७३ १०७४ 

६ सहा. लेखा अिधकारी  
(माहे िडसबर,202१ अखेर) ३९२ १६५ ० ८५८ १४१५ 

एकूण 688 302 136 1908 3034 
 
 

 (ब) गट क आिण गट ड ची ( िदनांक 30.06.2021 अखेर ) खालील माणे पदे मंजुर आहेत :  
संचालनालय, लेखा व कोषागारे, िवभागीय सह संचालक, लेखा व कोषागारे, अिधदान व 

लेखा काय लय, रा ीय िनवृ ीवेतनासाठी रा य अिभलेख देखभाल अिभकरण काय लय, 
ह युअल ेझरी, रा यातील सव कोषागारे व उपकोषागारे येथील पदांची सं या खालील माणे 

आहे.  
                  गट  “क” कमचारी सं या : ३२48 
                  गट “ड” कमचारी सं या : ५७५ 
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महारा  िव  व लखेा सेवेतील मिहला कमचा याचंा तपशील. 

सन 1994 म ये मिहला धोरण तयार कर यात आले, असे धोरण करणारे महारा  हे आप या भारत देशातील पिहले रा य आहे. 
संचालनालय, लेखा व कोषागारे मधील मिहला धोरण 2001 अनुसार केले या कायवाहीबाबतचा त ता - 

अ. . 
 

संवग 

 

वष (वष अखेर) 

 

एकूण 
कमचारी. 

(वष अखेर) 

 

पु ष कमचा यांची 
सं या (वष अखेर) 

 

मिहला कमचारी अ पवयीन 
मुलीशी  िववाह  

केले या  
करणांची सं या 

 

हंुडा ितबंधक काय ा 
नुसार उ वले या 

करणांची सं या 

 

मिहलां या लगीक 
छळाबाबत केलेली   
कायवाही / सं या 

 
नेमणूका 

(वषभरात) 
पदो या 
(वषभरात) 

एकूण 
सं या (4-

5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 गट अ सन 2020-2021 397 326 0 0 71 0 0 0 
सन 2021-2022 399 306 0 0 93 0 0 0 

2 गट ब (राप-
लेखािधकारी) 

सन 2020-2021 689 448 0 0 241 0 0 0 
सन 2021-2022 715 539 0 0 176 0 0 0 

3 गट ब  

(राप-सलेअ) 

सन 2020-2021 1223 902 0 0 321 0 0 0 
सन 2021-2022 
(माहे िडसबर 
2020 अखेर) 

1184 844 40 0 340 0 0 0 

4 गट क सन 2020-2021 2434 1643 81 31 791 0 0 0 
सन 2021-2022 2331 1594 8 19 737 0 0 0 

5 गट ड सन 2020-2021 398 315 1 0 83 0 0 0 
सन 2021-2022 361 289 0 3 72 0 0 0 

एकूण 
सन 2020-2021 5141 3634 82 31 1507 0 0 0 
सन 2021-2022 4990 3572 48 22 1418 0 0 0 

 
िटप :- उपरो त त यात दशिवललेी आकडेवारी ही संचालनालया या अिधन त असललेी सव िवभागीय काय लये, अिधदान व लेखा काय लय, रा य अिभलेख देखभाल अिभकरण काय लय तसेच  
         संचालनालया या अिधन त असले या शाखांकडून ा त झाले या आकडेवारीनुसार दशिव यात आली आहे.   
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तीन वष ची अथसंक पीय तरतुद दशिवणारा त ता.    
( पये लाखांत) 

अ.
. काय म 

य  रकमा 
२०२०-२०२१ 

अथसंक प 
२०२१-२०२२ 

सुधािरत अंदाज 
२०२१-२०२२ 

अथसंक प 
२०२२-२०२३ 

महसुली भांडवली एकूण महसुली भांडवली एकूण महसुली भांडवली एकूण महसुली भांडवली एकूण 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 

१ 
मागणी . जी-५, 
२०५४ कोषागारे व 
लेखा व शासन 

भािरत ०.०० ०.०० ०.०० २.०० ०.०० २.०० 1.50 0.00 1.50 2.00 0.00 2.00 

द मत २६५०६.३२ ०.०० २६५०६.३२ ३२१०५.१८ ०.०० ३२१०५.१८ 31506.92 0.00 31506.92 34263.50 0.00 34263.50 

 एकूण 
भािरत ०.०० ०.०० ०.०० २.०० ०.०० २.०० 1.50 0.00 1.50 2.00 0.00 2.00 

द मत २६५०६.३२ ०.०० २६५०६.३२ ३२१०५.१८ ०.०० ३२१०५.१८ 31506.92 0.00 31506.92 34263.50 0.00 34263.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 8 - 
 

 
 
 

िववरणप  “ब” 
एकूण अथसंक पीय तरतुद चा काय मिनहाय तपशील. 

              ( पय ेलाखांत) 
अ.  काय म य  रकमा 

२०२०-२०२१ 
अथसंक प    
२०२१-२०२२ 

सुधािरत अंदाज 
२०२१-२०२२ 

अथसंक प  
२०२२-२०२३ 

1 2 3 4 5 6 
 धानशीष २०५४ कोषागारे व लखेा शासन  

1 095, लेखा व कोषागारे संचालनालय  
 भािरत  ०.०० २.०० 1.50 2.00 

 द मत ४५०५.७८ ५७२५.२० 5182.28 5795.58 
2 096 अिधदान व लेखा काय लय े(अिनवाय)  ३७३२.८३ ४५५७.३१ 4270.47 4775.75 
3 097 कोषागार आ थापना (अिनवाय) १७४१४.७४ २०७१९.७० 21070.61 22529.92 
4 003 िश ण (अिनवाय) २१५.१४ २८५.३९ 275.50 318.45 
5 099 नवीन पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजना यं णा (अिनवाय) ६३७.८३ ८१७.५८ 708.06 843.80 

 
 एकूण भािरत ०.०० २.०० 1.50 2.00 
 एकूण द मत २६५०६.३२ ३२१०५.१८ 31506.92 34263.50 
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त ता मांक 1 

संचालनालय, लेखा व कोषागारे करीता अथसंक पीय तरतुद 
( पय ेलाखांत) 

अ.  काय म य  रकमा 
२०२०-२०२१ 

अथसंक प    
२०२१-२०२२ 

सुधािरत अंदाज 
२०२१-२०२२ 

अथसंक प  
२०२२-२०२३ 

1 2 3 4 5 6 

 

(अ) काय चे वग करण.  
095 लखेा व कोषागारे संचालनालय   
095 (00) (01) लेखा व कोषागारे संचालनालय (अिनवाय)  

भािरत ०.०० २.०० 1.50 2.00 
द मत २१६८.०७ २७२५.८२ 2427.21 2764.47 

095 (00) (02) भांडार पडताळणी व द ता पथक (अिनवाय) ६६६.९६ ८९७.७५ 828.59 899.23 
095 (00) (03) िज.प.मु.ले व िव.अ तसेच ले. अ याचें वेतन व भ  े(अिनवाय) १३७२.९४ १७७५.९६ 1627.64 1776.96 
095 (00) (05) संगणकीकरणावरील खच (अिनवाय) २९७.८१ ३२५.६७ 298.84 354.92 

एकूण भािरत ०.०० २.०० 1.50 2.00 
एकूण द मत ४५०५.७८ ५७२५.२० 5182.28 5795.58 

 

(ब) उि टिनहाय वग करण  
वेतन ४४५०.७० ५५६६.२९ 5068.77 5631.22 
मजुरी ०.१९ ०.२० 0.19 0.40 
अितकािलक भ ा १.१५ ३.१२ 2.50 4.00 
दुर वनी, वीज व पाणी १२.५२ २५.१६ 17.06 22.84 
कं ाटी सेवा ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
देशांतगत वासखच ४.३७ ६२.७५ 30.68 65.89 
काय लयीन खच ३१.१२ ५८.५० 49.88 61.42 
भाडेप ी व कर २.१६ २.३० 2.07 2.30 
संगणक खच ०.०० ०.०३ 0.03 0.03 
पे ोल, तेल व वंगण २.९२ ५.२५ 4.50 5.88 
यावसाियक सेवा ०.६५ १.६० 6.60 1.60 

एकूण भािरत ०.०० २.०० 1.50 2.00 
एकूण द मत ४५०५.७८ ५७२५.२० 5182.28 5795.58 

 
(क)  िव  यव थेची साधने  

भािरत ०.०० २.०० 1.50 2.00 
द मत ४५०५.७८ ५७२५.२० 5182.28 5795.58 
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(ब) संचालनालय, लखेा व कोषागारे काय लयाचे संगणकीकरण. 

रा यातील कोषागार व उपकोषागारांचे मो ा माणावर संगणकीकरण कर यात आले आहे. िविवध 
संगणकीय आ ावल चा उपयोग लेखे तयार कर यासाठी व जतन कर यासाठी तसेच वतेन व िनवृ ीवतेन 

दान कर यासाठी होतो.    

1 कोषवािहनी लेखाशीषवार जमा व खच चे मािसक लेखे अहवाल. 

2 ेझरीनेट कोषागारांत संगणकीय प तीने देयके पािरत करणे व लेखे तयार 
कर यासाठीची णाली. 

3 बी स अथसंक पीय अंदाज, मंजुर अनुदानाचे िवतरण आिण कर यात 
आलेला खच ािधकृत कर यासाठी. 

4 ास इ-पेमट गेटवे ारे शासकीय महसुल जमा करणे. 

5 अथवािहनी कोषागारातील जमा व खच चे लेखे, मा टर डाटा व ेझरीनेट 
णालीचे यव थापन व िनयं ण कर यासाठीची मािहती पेढी.  

6 सेवाथ कमचा यांची आव यक मािहती न दवुन वतेन देयके तयार करणे 
आिण कमचा या या खा यात वतेन थेट जमा कर याकरीता. 

7. िनवृ ीवतेनवािहनी  िनवृ ीवतेनधारकां या बकँ खा यात िनवृ ीवतेनाची र कम थेट 
आिण िविहत वळेेत जमा कर याकरीता. 

8 रा ीय िनवृ ीवतेन 
योजना आ ावाली 

रा ीय िनवृ ीवतेन योजनेखालील कमचा यांचे लेखांकन, वा षक 
लेखा ठेवणे, परताव,े वा षक लेखािच ी तयार कर याकरीता. 

9 कज व अि मे शासकीय कमचा-यांना कज आिण अि मे दान कर याची ि या. 

10 गट ड - भ.िन.िन रा य शासकीय गट ड कमचा-यांचे भिव य िनव ह िनधीचे लेखे 
ठेव याकरीता णाली. 

11 वतेिनका पडताळणी केले या सेवापु तकांची िवभागवार मािहती. 
12 बील पोटल क ीय स हर दारे वतेन देयक वगळता इतर सव देयके तयार करणे. 
13 जीएसटी ास पोटल रा य व त ुव सेवा करा या रकमेचे लेखांकन व ताळमेळ करणे. 
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1. कोषवािहनी :  
थािनक कोषागारात तयार झाले या ले यासंबधंातील मािहती दशिव याकिरता ही णाली रा ीय 

सूचना क , पणेु यांनी िवकिसत केली आहे. हे संकेत थळ सव इंटरनेट धारकांसाठी खुले आहे. या 
पोटलवर कोषागारातील दाने, योजनािनहाय जमा व खच, लंिबत देयके इ यादी तपिशल उपल ध 
क न दे यात आला  आहे. महालेखापाल मंुबई व नागपरु यांचेकरीता वतेन व िनवृ ीवतेनासंबधंीचा 
डेटा डाऊनलोड कर या या अनुषंगाने दो ही महालेखापाल काय लयांची जोडणी/एका मकरण 
कोषवािहनीम ये कर यात आली आहे. तसेच अंितम मंजूर िनवृ ीवतेन करणांचा डेटा कोषवािहनीवर 
अपलोड कर याची सुिवधा महालेखापाल काय लयास उपल ध क न िद याने रा यातील सव 
कोषागार काय लयांम ये सदर डेटा उपल ध होत आहे. याच माणे अथवािहनीवरील VLC डेटा 
डाऊनलोड कर याकरीता महालेखापाल काय लयास Login उपल ध क न दे यात आले आहे. 
रा य शासनाने सव शासकीय िवभाग/काय लये यांस िनवृ ीवतेन करणे तयार कर याकरीता 
Online सुिवधा उपल ध क न िदली आहे.   

या संकेत थळाचा URL  https://koshwahini.mahakosh.gov.in हा आहे. 
 

2.  झेरीनेट:   
ेझरीनेट णाली ही रा ीय सूचना क , पणेु यांनी िवकिसत केलेली कोषागारा या 

लेखांकनासंबधंातील मुख णाली आहे. ही णाली िनयमाधारीत असुन या ारे नवीन अिभक य चा 
समावशे करणे /तयार करणे आिण िविवध अिभक य ना काय िनि त करता येतात.  आव यक मािहती 
िमळिव याकिरता आिण ती सािरत कर याकिरता ही णाली अ य णालीम ये समािव ट होऊ 
शकते.  स थतीत ेझरीनेट णाली स ल स हरवर थािपत कर यात आली असून यावर 323 
उपकोषागार काय लये व 34 िज हा कोषागार काय लये थेट कायरत आहेत.   

आहरण व संिवतरण अिधका यांकडून ा त झाले या देयकांची पोच ेझरी नेट ारे दे यात 
येते. कोषागाराम ये िविवध ट यांवर ऑनलाईन प तीने देयकांच ेलेखापरी ण क न मंजुर कर यात 
येतात व रकमेचे दान थेट आहरण व संिवतरण अिधकारी/कमचारी/िनवृ ीवतेनधारक/ य थ 
अदाता यां या बकँ खा याम ये इले ॉिनक प तीने SBI-CMP पोटल दारे कर यात येतात. 
अपवादा मक पिर थतीम ये धनादेश िनगिमत कर यासाठी, धनादेश िनगिमत कर याची प त चालू 
ठेव यात आली आहे. बकेँकडून इले ॉिन स ो स ा त केले जातात आिण जमेची मािहती 

णालीम ये समािव ट होते. 
अथवािहनी पोटलम ये सव कोषागारांतुन ेझरीनेट णालीमधुन मािहती जमा केली जाते 

आिण यामुळे िविवध लेखाशीष खालील जमा आिण खच या रकमेची एकि त थती दशिवणे श य 
होते. तसेच महालेखापालांना सव जमा व खच यवहाराची/ माणकांची मािहती उपल ध क न 
दे यात येते. 
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3.  बी स:  
अथसंक पीय अंदाज, अनुदानाच े िवतरण आिण खच कर यात आलेल े अनुदान ािधकृत 

कर यासाठी ही संगणकीय णाली आहे. याम ये िविवध ट यांवरील िनधीचे ह तांतरण जसे वाटप, 
िवतरण, पनु विनयोजन, आहरण, अनुदान परत करणे इ यादी काय कर यात येतात.  
िवधानमंडळाम ये मंजूर कर यात आले या अथसंक पाचा समावशे असलेली ई-बजेट फाईल या 

णालीम ये अपलोड कर यात येते. ही फाईल िव  िवभागातील अथसंक प शाखेमाफत अ य 
िवभागांना अनुदान िवतिरत कर यासाठी उपल ध होते. शासना या सव िवभागांना मागणी मांक 
िनहाय ा त झालेल,े वाटप झालेले व िश क रािहलेले अनुदान पाहणे श य होते. खच या 

ािधकारासंबधंातील िवक प हा आहरण व संिवतरण अिधका-यांकडे उपल ध आहे. कोषागाराम ये 
सादर होणा-या येक देयकासोबत बी स ारे तयार झालेली ािधकारप े जोडणे आव यक आहे. या 

ािधकारप ांम ये अथसंक प वग करण, ठोक र कम, वजाती, िन वळ र कम, अदा याचा तपशील 
इ याद चा अंतभाव आहे. बी स णाली, सावजिनक बांधकाम िवभाग व PFMS पोटल यांच े
एका मकरण कर यात आले आहे, यायोगे लाभाथ या खा याम ये दान करणे श य होणार आहे. 
तसेच बी स णाली मािहती तं ान िवभागा या DBT पोटल यांचे एका मकरण कर यात आले आहे, 

यायोगे लाभाथ  िव ा य या खा यात िश यवृ ीची र कम थेट जमा करणे श य होईल. तसेच 
जलसंपदा िवभागाकरीता Virtual PLA णाली बी सवर िवकिसत कर यात आली असून कृ णा खोरे 
महामंडळ, पणेु यांची सदर णाली या Pilot Run साठी िनवड कर यात आली आहे.   
या संकेत थळाचा URL https://beams.mahakosh.gov.in हा आहे. 
 

4.  ास (ग हनमट िरसीट अकाऊंट िस टीम) :  
 मािहती व तं ानाचा वापर क न कर व करेतर रकमा ऑनलाइन प तीने “ ास” णाली ारे 

भर याची सुिवधा उपल ध क न दे यात आली आहे. इले ॉिनक प तीने जमा होणा या रकमांचा 
िहशोब ठेवणे, मािसक लेखे महालेखापाल मंुबई काय लयास सादर करणे व णालीचे शासकीय 
कामकाज कर यासाठी शासन िनणय िव.िव. .सेवा  -२००८/ . .७९ /१/ कोषा( .३), 
िद.२८/०५/२००८ अ वये ह युअल झेरी काय लयाची िन मती केली आहे.  

“ ास” णालीची सु वात माहे जून २०१० म ये झाली असून सु वातीस एक शासकीय 
िवभाग व पाच रा ीयकृत बकँा सहभागी हो या. आज “ ास” णालीम ये एकूण ६4 िवभाग, १२ 
रा ीयकृत बकँा व एस.बी.आय. पेमट गेटव ेसहभागी आहेत.  

ास णाली ारे दोन प तीने ई-चलन भरणा करता येतो. 
१. न दणी न करता (Pay Without Registration) 
2. न दणी क न (As a Registered User)  
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ास सहभागी िवभागांना ास णालीत चलन पडताळणी (Challan Verification) करणे, 
चलन िव पीकरण (Challan Defecement) करणे, चलन परतावा न द (Challan Refund Entry) 
करणे, चलनावरील चुकी या न द र  कर यासाठी (Revocation), चुकी या वग करणाची दु ती 
(Misclassification) क न देणे, तसेच ोल (चलनांचा तपशील) डाऊनलोड कर यासाठी (Scroll 
Download) सुिवधा उपल ध क न दे यात आ या आहेत. 

तसेच िवभागांना यां या लॉगीनम ये यव थापकीय सूचना णाली - (MIS) चे अहवाल जसे 
की, रोख लेखा (Cash Account), बा  परीिश ट (Covering Schedules), दैिनक रोख वही (Daily 
Cash Book), एकूण जमा(Total Receipts), िव पण अहवाल (Defecement Report), िनम ण 
झालेल े तथािप ोलम ये समािव ट नसलेल े सी.आय.एन. (CIN) चा अहवाल, अवटेेड ोल चा 
अहवाल, िर होक अहवाल, परतावा अहवाल इ.उपल ध आहेत.   

5.  अथवािहनी:  
अथवािहनी ही कोषागारातील जमा व खच च े लखेे, मा टर डाटा व ेझरीनेट णालीच े

यव थापन व िनयं ण कर यासाठीची मािहती पेढी आहे. या णालीमाफत कोषागारांम ये वापरात 
असले या ेझरीनेट णालीवर यव थापन व िनयं ण कर यात येत असते. तसेच या णालीम ये 
आव यक असलेला मा टर डाटा ठेव यात आललेा असुन याम ये सुिवधे माणे बदल केल े जात 
असतात. अथवािहनी या णालीतनु कोषागारिनहाय जमा व खच चे महावार लेखांकन आकडेवारी 
डाऊनलोड कर याकरीता महालेखापाल काय लयास लॉगइन ची सुिवधा उपल ध क न दे यात 
आलेली आहे. कोषागारातून करावया या दानाकरीता िडजीटल वा रीसह दान ािधकारप  
िनगिमत करणेकिरता A.G. मो ुल िवकिसत कर यात आले आहे.  

 
6.  सेवाथ: 

सेवाथ ही सव शासकीय कमचा-यांकरीता वतेन अदा कर याची णाली आहे. शासनाने सव 
शासकीय कमचा-यां या वतेनाचे दान या णाली दारे करणे अिनवाय केले आहे. सेवाथ णाली 
बी स, ेझरीनेट, अथवािहनी णालीसोबत संल न कर यात आलेली आहे. या णाली मधील मुख 
मो ु स खालील माणे. 

1. वतेन णाली : मु य काय 
1) अथसंक पीय योजना संकेतांक तसेच आहरण व संिवतरण अिधकारी संकेतांक िनहाय 

काय लयांची न दणी. 
2) संबिंधत शासकीय िवभागामाफत पदांचे क ीय वाटप. 
3) शासकीय िवभागा दारे येक काय लयाकरीता मंजुर पदांची न द करणे. 
4) कमचा-यांची न दणी आिण युिनक ए पलॉई आयडी (सेवाथ आयडी/िडसीपीएस आयडी) 

देणे. 
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5) कमचा यांना अदा कर यात येणारे भ  ेव यां या वतेनातील वजात ची न द करणे. 
6) शासनाने िदले या कज व अि मांची वसुली. 
7) मािसक वतेन देयकातील बदलाचे िववरण प  तयार करणे व यानुसार मािसक वतेन 

देयक तयार करणे . 
8) परुवणी देयके तयार करणे. 
9) कमचा यांकरीता यांचे वतेनाबाबतची मािहती. 
10) महालेखापाल काय लयास िविवध अहवाल तसेच शासकीय िवभागांस मंजूर पदांच,े िर त 

व भरले या पदांचे अहवाल पाह यासाठी सेवाथ णालीम ये लॉगइन उपल ध क न िदले 
आहे.  

 
7.  िनवृ ीवतेनवािहनी: महारा  रा य शासिकय िनवृ वतेनधारकांकरीता ही क ीय वबे  बे ड आ ावली 

आहे. या णालीची मु य काय खालील माणे: 
1. कोषागारातील िनवृ ीवेतनधारकांची ओळख आिण िनवृ ीवतेना या थम दाना या ि येची 

(िनवृ ीवतेनाचे अशंराशीकृत मु य आिण मृ य-ुिन-सेवा उपदान यासह) ऑनलाईन पावती 
महालेखापाल काय लयाकडून ा त होते. 

2. मािसक िनवृ ीवतेन देयक आिण बदलाचे िववरणप  तयार होते. 
3. वा षक हयातीचे दाखले जमा आिण अ ावत करणे. 
4. िनवृ ीवतेन दान आदेशांचे कोषागारांतगत/महालेखापाल काय लयांतगत ह तांतरण. 
5. िवहीत देयक नमुने. 
6. िनवृ ीवतेनधारकांकरीता पे शनस कॉनर. 
7. बा णाल शी संवाद. 
िनवृ ीवतेन आ ावली माफत सेवािनवृ  कमचा यांचे िनवृ ीवतेन करणे  ऑनलाइन प दतीने 

महालेखापाल काय लयास पाठिव यासाठी आहरण व संिवतरण अिधकारी यांना लॉगीन उपल ध क न 
दे यात आले आहे. आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी पाठिवले या ऑनलाइन िनवृ ीवतेन करणांवर 
काय वाही क न सेवािनवृ  कमचा यांची मािहती ऑनलाइन िनवृ ीवतेन वािहनीम ये अपलोड कर याची 
सुिवधा दो ही महालेखापाल काय लय यांना उपल ध क न दे यात आली आहे. महालेखापाल 
काय लयांकडून िनवृ ीवतेन दान आदेश (PPO) तयार कर यात आ यानंतर नमुना अ, ब, क व ४२-अ 
िनवृ ीवतेन वािहनीम ये अपलोड कर याची सुिवधा आहरण व संिवतरण अिधकारी यांना उपल ध क न 
दे यात आली आहे. िद.०१.०१.२०१६ ते िद.३१.१२.२०१८ या कालावधीत सेवािनवृ  झाले या िनवृ ीवतेन 
धारकांसाठी सुधािरत अंशराशीकरण करणे ऑनलाइन कर या या अनुषंगाने आहरण व संिवतरण अिधकारी, 
महालेखापाल काय लय, कोषागार काय लय यां या लॉगीन वर सुिवधा उपल ध क न दे यात आलेली आहे. 
e-PPO कर या या अनुषंगाने कायवाही स थतीत सु  आहे.    
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8.  रा ीय िनवृ ीवतेन योजना: िदनांक 01/11/2005 रोजी कवा यानंतर रा य शासना या सेवते 
िनयु त झाले या कमचा यांना पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजना लागु कर यात आली होती. 
सदर योजनेचे समावशेन रा ीय िनवृ ीवतेन योजनेत कर यात आले असुन िदनांक 01.04.2015 
पासुन योजनेची अंमलबजावणी सु  कर यात आली आहे. यासाठी िवकिसत केले या णालीत पढुील 
सुिवधा उपल ध क न दे यात आले या आहेत. कमचा यां या न दणीसाठी आहरण व संिवतरण 
अिधकारी यांना न दणी फॉम तयार करणे व अंशदाना या वजातीबाबतची िववरणप े तयार करणेबाबत 
सुिवधा उपल ध क न दे यात आली आहे. तसेच कोषागार अिधकारी यांना रा ीय िनवृ ीवतेन 
योजना लागु असले या कमचा-यांचे आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी पाठिवले या न दणी अज स 
मा यता देणे, कमचा यां या अशंदानाची देयकासोबत जोडले या वजाती िववरणप ांचे लेखांकन 
करणे, र कम आहिरत करणे, एकि त अंशदाने क ीय अिभलेख देखभाल अिभकरणाकडुन यवहार 

मांक घेऊन िव त बकेँकडे पाठिवणे या सुिवधा उपल ध क न घे यात आले या आहेत. यािशवाय 
सां यकी तपशील दशिवणारे जसे कोषागारिनहाय कमचारी सं या, आहरण व संिवतरण अिधकारी 
सं या याबाबतचे अहवालही कोषागार अिधकारी यांना उपल ध क न दे यात आले आहेत.  

या णालीतुन पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजनेचे िमस ग े डीट (गहाळ र कम) 
भरणेबाबतची सुिवधाही उपल ध क न दे यात आली आहे.  
 

9.  शासकीय कमचा यांकिरता कज व अि म मो लू: हे कोषागारे आिण मु य काय लयात काय वत 
कर यात आले आहे. सव कार या अि माकिरता संपणू कायवाही या ि येचे ऑटोमेशन या 

णाली ारे होते. ही णाली पणूपणे सेवाथशी संल न आहे. अि मां या िनि त केले या ह यां या 
वसुलीची कायवाही या णालीमाफत केली जाते. अि माची वसुली न हो या या श यता कमी करणे 
हा या णालीचा उ ेश आहे. या णाली या सुरवातीपासून दो ही महालेखापाल काय लये याम ये 
समािव ट कर यात आली आहेत. महालेखापाल काय लयातील ितिनधी सुधारणेसंबधंातील 
आराख ाचे ि येसंदभ ने या योजनेचे भाग अस याबाबत शासन िनणय िनगिमत कर यात आला 
आहे. 

या णाली या संबधंातील िवकासाची ि या बहुतांशी पणू झाललेी आहे आिण एकमेकां या 
कवा महालेखापाल, बकँा इ यादी भागधारकांसह संल नते या ट यावर आहे.  हे सा य कर याकिरता 

दो ही महालेखापाल काय लयातील ितिनध शी याबाबत िनयिमतपणे चच  सु  आहे.   
 

10.  गट ड कमचा यांचा भिव य िनव ह िनधी आ ावली: ही आ ावली महारा  शासना या गट-ड 
संवग तील कमचा यां या भिव य िनव ह िनधीचे अिभले यां या संगणकीकरणा या उ ी टाने तयार 
कर यात आली आहे.  ही आ ावली काय वाहावर आधािरत असून ती संपणूपणे सेवाथशी संल न 
आहे.  भिव य िनव ह िनधी या अि माचे ह तिलिखत कर यात येणा या ि येचे ऑटोमेशन करणे हे 
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या आ ावलीचे उ ी ट आहे. भिव य िनव ह िनधी अि माकिरता अज आिण मंजूरी किरता ऑनलाईन 
सुिवधा उपल ध क न दे यात आली आहे. महालेखापाल काय लयाकडून भिव य िनव ह िनधीचा 
लेखा ठेव यात येत नस याने अथसंक पीय उ ी टाकिरता महालेखापाल काय लयास इले ॉिनक 
डेटा उपल ध क न िदला जाईल.   
 

11.  वतेिनका: वतेिनका णालीम ये कमचा यांची सुधािरत वतेन आयोगानुसार वतेन िनि ती क न 
सदर वतेनिनि तीची पडताळणी कर यासाठी आहरण व संिवतरण अिधका यांकरीता णाली 
िवकिसत कर यात आली आहे.  

संचालनालय, व सहा िवभागीय सहसंचालक काय लयांम ये वतेन पडताळणी पथकाची 
थापना कर यात आलेली आहे. या पथकाकडुन शासकीय कमचारी/अिधकारी यां या वतेनिनि तीची 

पडताळणी कर यासाठी सेवापु तकांची तपासणी कर यात येते. शासकीय काय लयाकडुन 
तपासणीसाठी ा त झाले या सेवापु तकांचा तपशील हा वतेिनका णालीम ये न दिवला जातो. 
शासकीय काय लये व शासकीय कमचारी/अिधकारी यांचे पडताळणीसाठी सादर झाले या 
पु तकां या थतीची मािहती क न घे यासाठी णालीम ये या या शासकीय कमचा याचा सेवाथ 
आयडी न दिव यास मािहती ा त होते. िवभागिनहाय िकती सेवापु तके तपासणीसाठी उपल ध झाली 
आहेत व यांची पडताळणी थती काय आहे याबाबतची मािहती या णालीवर उपल ध होते. तसेच 
संबिंधत काय लय व कमचारी यांनादेखील याबाबतची थती पाहता येते.   
 

12.  बील पोटल  :-  बील पोटल ही आहरण व संिवतरण अिधका यांनी सव कारची देयके इले ॉिनक 
फॉमॅट म ये तयार कर याकिरता नावी यपणू आ ावली आहे.  वतेन आिण िनवृ ीवतेन देयके वगळता, 
इतर सव २१ कारची देयके या णालीमधून तयार कर यात येतील.  बील पोटल हा बी स णालीचा 
अंतगत भाग  आहे. 

बील पोटलमधून देयक तयार कर याकिरता आहरण व संिवतरण अिधकारी यांना लॉग-इन 
करणे आव यक आहे. बहुतांश मािहती ही मा टर डेटा फाईल हणून घे यात येत असते या ारे देयके 
तयार कर यात येतात.  अथसंक पीय अनुदानावरही या णाली ारे ल  ठेव यात येत असते. हे देयक 
व अनुदान ािधकारप  असे एकि त असलेले देयक आहे. थमत: ही णाली देयकांची छािपल त 
उपल ध क न देईल जी आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी कोषागारात सादर करावयाची आहे.  
तथािप देयकांची मािहती ही लेखा परी णाकिरता कोषागारात आपोआप ह तांतिरत कर यात येत 
असते. येक मागणीची अचूकता िनि त कर याकिरता या णालीम ये लेखा परी णा या अिधकतम 
मु ांचा समावशे कर यात आला आहे. महालेखापालां या अनुमतीनंतर पढुील ट यांम ये “पेपरलेस 
बील” या संक पनेचा अंतभ व कर यात येणार आहे. तसेच अिधकारी / कमचारी यांना यांची 
वयै तक मागणी जसे वै कीय देयक, वास भ ा ितपतू  देयक, रजा वास सवलत देयक, भिव य  
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िनव ह िनधी अि म देयक यांसाठी मागणी तयार क न यांचे आहरण व संिवतरण कर याची सुिवधा 
बील पोटल णालीवर उपल ध क न दे यात आली आहे. सव देयकांची (उदा. वासभ ा, वै कीय 

ितपतू  इ. ) आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी भरलेली मािहती बघ याची सुिवधा व िविवध बील 
रिज टस (उदा. दूर वनी, वीज, पाणी इ.) ऑनलाईन तयार कर याची सुिवधा अिधदान व लेखा 
काय लयास उपल ध क न दे यात आली आहे. भिव यात ा सुिवधा सव कोषागारांम ये उपल ध 
क न दे यात येईल.  

येक देयक ५ भागांम ये िवभािजत कर यात आले आहे. 

१. ले याची मािहती 
२. देयकाचा मु य गाभा 
३. आहरण व संिवतरण अिधका यांनी मािणत केलेली अदा याची मािहती 
४. कोषागार काय लयाचे अिभ ायाकिरता जागा 
५. महालेखापाल काय लयाचे अिभ ायाकिरता जागा 

देयकांची मािहती या पोटलवर कायम व पी साठिव यात येईल आिण आव यकतेनुसार ती 
मागणीक य स उपल ध होईल. 

 
13.  जीएसटी ास पोटल : क  शासनाने व त ुव सेवा कराची (GST) अंमलबजावणी िदनांक 01.07.2017 

पासुन केली आहे. या अंतगत रा य व त ु व सेवा करां या (SGST) रकमेचे लेखांकन व ताळमेळ 
कर यासाठी “जीएसटी- ास” या नावाने वतं  णाली िवकिसत केली आहे. यानुसार रा य व तु व 
सेवा करां या (SGST) रकमेचे लेखांकन व ताळमेळ “जीएसटी- ास” या णालीमाफत कर यात येत 
आहे. यासाठी क  शासना या Goods and Service Tax Network (GSTN) व भारतीय िरझव 
बकेँ या e-kuber या दो ही णाल शी “जीएसटी- ास” या णालीशी जुळवणी (Integration) 
कर यात आली आहे. माहे जुल ै 2017 पासुन रा य व त ु व सेवा करा या (SGST) रकमांचा लेखा 
ह युअल ेझरीमाफत महालेखापाल, मंुबई या काय लयास सादर केला जातो. भारतीय िरझव बकेँत 

ऑनलाईन MOE (Memorandum of Error) सादर कर यासाठी व यांच े Resolution कर यासाठी 
MOE Module चा िवकास पणू झालेला असून RBI या e-kuber णालीशी चाचणी पणू झा यानंतर 
सदर Module live केले जाईल.  
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संचालनालय, लखेा व कोषागारे यांनी िवकिसत केले या िविवध संगणक णाल चे मवार िववरणप . 

 

अ. . णालीच ेनाव िवकिसत करणा-या सं थेच े
नाव 

िवकसनाची 
सु वात के याचा 

िदनांक 

य ात णाली 
िवकसन झाल ेते 

वष 
िवषय 

1 
ेझरीनेट 

(पीएचपी + िडबी-2) 
स ल ेझरी स हर 

रा ीय सूचना क , पणेु 1989 2007 कोषागाराचे 
कामकाज. 

2 कोषवािहनी 
(पीएचपी + िडबी-2) रा ीय सूचना क , पणेु 2007 2007 एमआयएस पोटल 

3 अथवािहनी 
(पीएचपी + िडबी-2) रा ीय सूचना क , पणेु 2008 2008 मा टर डाटा पोटल 

4 बी स 
(जावा + िडबी-2) रा ीय सूचना क , पणेु 2007 2007 अथसंक प पोटल 

5 सेवाथ 
(जावा + िडबी-2) 

टाटा क सलटं सी स वसेस 
(टी.सी.एस) (स थतीत 
महाआयटी) 

2010 2012 वतेन 

6 िनवृ ीवतेन 
(िनवृ ीवतेनवािहनी) 

टाटा क सलटं सी स वसेस 
(टी.सी.एस) (स थतीत 
महाआयटी) 

2010 2012 िनवृ ीवतेन 

7 
शासकीय जमा 
लेखांकन प दती ( ास) 
(पीएचपी + िडबी-2) 

रा ीय सूचना क , पणेु 
(स थतीत महाआयटी) 2009 2010 शासकीय जमा 

8 कज व अ ीमे 
(जावा + िडबी-2) 

टाटा क सलटं सी स वसेस 
(टी.सी.एस) (स थतीत 
महाआयटी) 

2013 2014 शासकीय कमचा-यांना 
अि मे. 

9 
गट ड भिव य िनव ह 
िनधी 
(जावा + िडबी-2) 

टाटा क सलटं सी स वसेस 
(टी.सी.एस) (स थतीत 
महाआयटी) 

2013 2014 भिव य िनव ह िनधी 

10 वतेिनका 
(पीएचपी + िडबी-2) रा ीय सूचना क , पणेु 2013 2013 वतेन पडताळणी 

11 क टमाई ड सेवाथ 
(जावा + िडबी-2) 

टाटा क सलटं सी स वसेस 
(टी.सी.एस) 2012 2013 पासून 

अनुदािनत सं था / 
िज हा पिरषदां या 
कमचा-यांचे वतेन 

12 बील पोटल 
(जावा + िडबी-2) रा ीय सूचना क , पणेु 2014 2015 सव कारची देयके 

तयार करणे. 

13 जीएसटी ास पोटल 
(पीएचपी + िडबी-2) रा ीय सूचना क , पुणे जानेवारी 2017 जुल ै2017 

रा य व तु व सेवा 
करा या रकमेचे 

लेखांकन व ताळमेळ 
करणे. 
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(क) संचालनालय, लखेा व कोषागारे यांचे अ य कामकाज 
(1) भाडंार पडताळणी  

लोकलेखा सिमतीने 1944-45 या िविनयोजन ले यावरील लेखा अहवाल व केले या 
िशफारशीनुसार शासन िनणय, िव  िवभाग, मांक 9281/33, िदनांक 16 ऑ टोबर, 1952 अ वये िव  
िवभागाचा एक भाग हणून वतं  भांडार पडताळणी शाखेची थापना कर यात आली. यानंतर 1 जानेवारी, 
1962 पासून थापना कर यात आले या लेखा व कोषागारे संचालनालयाम ये िव  िवभागाची भांडार 
पडताळणी शाखा िवलीन कर यात आली. शासन िनणय, िव  िवभाग मांक  डीएटी-1064/584/सी-12, 
िदनांक 1 फे ुवारी, 1965 अ वये महारा  िव  व लेखा सेवा िदनांक 1 फे ुवारी, 1965 रोजी थापन  
कर यात आली आिण भांडार पडताळणी अिधकारी व भांडार िनरी क या पदाचा उ त सेवे या अनु मे गट-ब 
व गट-ब (अराजपि त) म ये अंतभ व कर यात आला.  

भांडार पडताळणी शाखेमाफत शासना या िविवध िवभागीय राजपि त काय लयां या ता यातील 
सा ांची व भांडारांची पडताळणी कर याचा मुख उ ेश सा ांची य  िश क आिण पु तकी िश क 
यांचा मेळ घेणे असा आहे. यासोबतच य  िश क साठा पु तकात दशिवले या भांडार वणनाशी जुळतो 
कवा नाही हेही तपासल े जाते. व तु या/सा ा या वापराच े माण जा त आहे काय तसेच दशिव यात 

आलेली तूट यो य व समथनीय आहे काय ाचीही पडताळणी भांडार पडताळणी शाखेतील अिधकारी/ 
कमचारी करतात. साठा व भांडारे यांची खरेदी ि या तसेच आव यकता ा बाब ची तपासणी ही या 
शाखेमाफत होत असते. िविश ट कालावधीनंतर खराब होऊ शकणा-या आिण उपयोगात नसणा-या 
भांडारा या जादा सा ाची िव हेवाट इतर भांडाराकडे (आव यकता असेल तेथे) वग क न लावता येईल 
काय याबाबत उपयु त सुचनाही के या जातात. थोड यात भांडारे व व तुंच े साठे यांचा यो य व 
पिरणामकारक वापर हो या या टीने भांडार पडताळणी िचिक सक टीने कर यात येते. 
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भांडाराचे खालील माणे वग करण कर यात येते :- 
शासन िनणय िव  िवभाग . संकीण-1011/ . .21/कोषा -5, िदनांक 25 माच, 2011. 
"अ" वग  
(मोठी भांडारे) 

या भांडारातील व तुं या साठयांची कमत पये 50,00,000/- कवा याहुन 
अिधक आहे अशी भांडारे 

"ब" वग  
(म यम भांडारे) 

या भांडारातील व तुं या साठयांची कमत पये 5,00,000/- कवा याहून अिधक 
परंतु पये 50,00,000/- पे ा कमी आहे अशी भांडारे. 

"क" वग  
(लहान भांडारे) 

या भांडारातील व तुं या साठयांची कमत  .1,00,000/ - पे ा जा त परंतु पये 
5,00,000/- हून कमी आहे अशी भांडारे. 

 
"अ", "ब" व  "क" वग करणानुसार भांडारा या पडताळणीसाठी कालमय दा पढेु दशिव या माणे आहे. 
 

भांडाराचा कार कालावधी 
"अ" वग 3 वष तुन एकदा 
"ब" वग 4 वष तुन एकदा 
"क" वग 5 वष तुन एकदा 

 
येक कार या भांडारा या पडताळणीसाठी  िकती िदवस लागतील याबाबत प ट मानके नाहीत. ते 

भांडारातील सा ावर िनभर असते. भांडारा या वग करणानुसार लागणा-या मानवी िदवसाच े माण िनि त 
व पाच ेनसून, मागील वष म ये अशा भांडार पडताळणीकरीता लागलेला कालावधी ल ात घेऊन भांडार 

पडताळणी पणू कर यासाठी व अहवाल तयार कर यासाठी लागणा-या कालावधीचा अंदाज तदथ त वावर 
कर यात येतो. 

 सदर शाखा लेखा व कोषागारे संचालकां या िनयं णाखाली आहे. मंुबईतील भांडारा या भांडार 
पडताळणीचे काम सह/उपसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण िवभाग हे पाहत असून, इतर ादेिशक 
तरावर  ादेिशक सह/उपसंचालकांकडून यासंबधंीची कामे पार पाडली जातात. 

 सं ह व भांडार पडताळणी या कामासाठी करावया या दौ-याचे काय म आखणे आिण ते सव पार 
पाडणे ासाठी येक मंडळ काय लयातील भांडार पडताळणी अिधकारी ांचेमाफत कर यात येते. सदर 
अिधका यांचा तसेच यां या हाताखालील कमचा-यांचा दौ-याचा आगाऊ ैमािसक काय म आखून तो 
िवभागीय सह/उप संचालक, लेखा व कोषागारे यांचकेडून मा य क न घेतला जातो. 
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 शासकीय काय लयां या कर यात आले या भांडार पडताळणीचा अहवाल संबिंधत काय लयास तसेच यां या 
शासकीय िवभागात  भांडार पडताळणी अिधकारी पाठिवत असतात. 

वा षक शासन अहवाल :- िवभागीय काय लयाकडून ा त झाले या वा षक शासन अहवालाचे 
एकि करण क न हा अहवाल शासनास सादर कर यात येतो व याची त महालेखापाल, मंुबई/नागपरू 
यांना पाठिव यात येते. या अहवालाची त सिचव, महारा  िवधान मंडळ, िवधान भवन यांनाही पाठिव यात 
येते. सदर अहवालाम ये वषभराम ये य  पडताळणी केले या भांडारांचा िवभागिनहाय तपशील व 
आढळले या गंभीर उणीवांचा तपशील अंतभतू कर यात येतो. 

त ता माकं 1 
अ. . तपशील 2020-21 2021-22 

1. 2. 3. 4. 
1 भांडारांचे वग करण 

 

भांडारांची एकूण सं या 
“अ” वग भांडारे 1777 1777 
“ब” वग भांडारे 2105 2105 
“क” वग भांडारे 232 232 
एकूण  4114 4114 

2 च ीय िनयमानुसार पडताळणी यो य झाललेी भांडारे (तपासणीसाठी लिंबत असले या 
भांडारांसह). 

 
“अ” वग भांडारे 804 884 
“ब” वग भांडारे 834 969 
“क” वग भांडारे 45 65 
एकूण  1683 1918 

3 सं ह पडताळका या सं येनुसार उपल ध असललेी मानवी िदवस व यांचे भांडारां या 
वगिनहाय वाटप. 

 
“अ” वग भांडारे 5983 5236 
“ब” वग भांडारे 2088 1278 
“क” वग भांडारे 73 101 
एकूण  8144 6615 

4 उपल ध मानवी िदवसां या आधारे अ. .2 मधील पडताळणी  
केललेी भांडारे. 

 
“अ” वग भांडारे 121 133 
“ब” वग भांडारे 192 204 
“क” वग भांडारे 8 12 
एकूण  321 349 
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5 भांडार पडताळणीत आढळले या टुी. 
 बाब ची सं या 504 551 

र कम ( पये लाखांत) 46.10 58.70 
6 भांडार पडताळणीत आढळलले ेअिध य. 
 बाब ची सं या 307 326 

र कम ( पये लाखांत) 38.30 47.37 
7 िवनावापर भांडारात अडकललेा सरकारी िनधी. 
 बाब ची सं या 480 504 

र कम ( पये लाखांत) 334.32 350.73 
8 पडताळणीत आढळले या इतर उिणवा. 
 बाब ची सं या 360 662 

र कम ( पये लाखांत) 30.50 38.00 
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(2) द ता शाखा 
 

संचालनालया या द ता शाखे या क ेत खालील कामे येतात. 
(1) िनयं क अिधका-यांकडून शासन पिरप क, िव  िवभाग मांक हीजीएल 1057-पाच-2, िदनांक 26 

नो हबर 1957 व हीजीएल1269-पाच-2 िदनांक 1 जून 1959 अ वये िवहीत केले या 'ब' िववरणा दारे 
कळिवले या खच या मेळाची गती पाहणे. िवभागीय सहसंचालक, लेखा व कोषागारे यां याकडून 
संचालनालयास मािसक अहवाल ा त होत असतो.  

 (2)    खाते मुखांनी शासन पिरप क, िव  िवभाग, मांक डीएटी 1265/3793/65/12 िदनांक 20 ऑग ट 
1965 अ वये िवहीत केले या "क" िववरणप ा दारे कळिवले या शासकीय रकमे या अफरातफरी या 
व मालम े या हानीबाबत या करणांची गती पाहणे. 

संबंिधत ािधका-यांनी सादर केले या िनयतकालीक िववरणा या आधारे द ता शाखा गती पहात असते. 
 

त ता मांक 1 
                (र कम लाखांत) 

अ. . तपशील 2020-21 2021-22 
1. लखेा आ ेप (तपशीलवार देयके). 

 
  

 सुरवाती या लिंबत आ ेपां या िश क बाबी.   
बाबी 2713 2300 
र कम लाखांत 224183.60 328434.78 
नवीन आ ेप.   
बाबी 1361 752 
र कम लाखांत 185010.80 29491.73 
एकूण   
बाबी 4074 3052 
र कम लाखांत 396961.80 357926.51 
आ ेपांचे िनराकरण.   
बाबी 1774 1273 
र कम लाखांत 80760.02 56566.83 
वषअखेरची िश क.   
बाबी 2300 1779 
र कम लाखांत 328434.78 301359.68 
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2. काय लयीन खचमेळ.   
 (1) िनयं क अिधका यांची सं या.   
 (अ) अिधदान व लेखा अिधकारी, मंुबई. 400 240 
 (ब)       महालेखापाल-1, मंुबई काय लय. 202 203 
 (क)       महालेखापाल-2, नागपरु काय लय. 332 316 
 (2) लखेे बदं हो यापवू  खचमेळाचे काम करणा या अिधका यांची 

सं या. 
  

 (अ)     अिधदान व लेखा अिधकारी, मंुबई. 200 120 
 (ब)       महालेखापाल-1, मंुबई काय लय. 170 170 
 (क) महालेखापाल-2, नागपरु काय लय. 241 238 

3. लिंबत िनिर ण अहवाल.   
             सुरवातीची िश क.   
             अहवाल ५९०५ 5823 
             पिर छेद 16487 16186 
            वषभरात ा त झालले ेअहवाल.   
             अहवाल 77 72 
             पिर छेद 473 442 
           वष भारातील एकूण अहवाल   
             अहवाल 5982 5895 
             पिर छेद 16960 16628 
             वषभरात िनराकरण झालले ेअहवाल.   
             अहवाल 159 169 
             पिर छेद 774 635 
             वषअखेरची िश क.   
             अहवाल 5823 5726 
             पिर छेद 16186 15993 

4. सरकारी पैशांची हानी/अफरातफर.   
             सुरवातीची िश क.   
             करणे 726 727 
             र कम 1632.61 1664.43 
             वषभरात दाखल झाललेी करणे   
             करणे 2 2 
             र कम 32.00 74.00 
             एकूण करणे   
             करणे ७२८ 729 
             र कम 1664.61 1738.43 
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             वषभरात िनकाली िनघाललेी करणे   
             करणे 1 0 
             र कम 0.18 0.00 
             वषअखेरची िश क   
             करणे 727 729 
             र कम 1664.43 1738.43 

5. सरकारी मालम चेे नुकसान/चोरी   
             सुरवातीची िश क.   
             करणे 883 885 
             र कम 712.88 713.96 
             वषभरात दाखल झाललेी नवीन करणे   
             करणे 3 5 
             र कम 1.13 1.50 
             एकूण करणे   
             करणे 886 890 
             र कम 714.01 715.46 
             वषभरात िनकाली िनघाललेी करणे   
             करणे 1 3 
             र कम 0.05 0.23 
             वषअखेरची िश क करणे   
             करणे 885 887 
             र कम 713.96 715.23 
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रा य शासकीय कमचा-यांची गट िवमा योजना, 1982 
रा य शासकीय कमचा यांची गट िवमा योजना, 1982 िदनांक 1 मे 1982 पासून अ त वात आली. ही 

योजना    1 मे 1982 रोजी शासकीय सेवते असणा या व यानंतर शासकीय सेवते येणा-या सव कमचा-यांना 
स तीची आहे. शासकीय कमचा-यांचा सेवते असताना मृ यु झा यास यां या कुटंुिबयांना िव याचे संर ण 
देणे व कमचा-याला सेवािनवृ ीनंतर बचत िनधीतील र कम देऊन याला मदत करणे हा ा योजनेचा उ ेश 
आहे. 

या योजनेखाली जमा होणारी वगणी . 15 या पटीत वसुल केली जात होती . याम ये िवमा िनधीचे . 
4.50 समािव ट होते. परंतू शा.िन.िव  िवभाग, .गिवयो 10.02/ . .30/शाहमी, िद.26.07.2002 नुसार 
गट िवमा योजने या वगणीचा दर िदनांक 01.01.2002 पासून सुधािरत कर यात आला. यानुसार या 
योजनेखाली जमा होणारी वगणी पये 30 या पटीत वसूल केली जात होती. यानंतर आता शासन िनणय 
िव  िवभाग मांक गिवयो-1009/ . .58/वगणी/िवमा शासन, िद. 02.08.2010 नुसार गट िवमा 
योजने या वगणीचे दर िद.01.01.2010 पासून सुधािरत कर यात आले आहेत.  यानुसार आता पये 60 या 
पटीत वसुल होणा-या वगणीत िवमा िनधीचे . 18 व बचत िनधीचे . 42 समािव ट आहेत. शा.िन.िव  
िवभाग . गिवयो-2015/ . .47/िवमा शासन, िदनांक 30.01.2016 नुसार गट क व गट ड कमचा यां या 
युिन सम ये तथा वगणी दरात वाढ कर यात आली आहे. गट क कमचा यांची वगणी . 120/- व न . 
360/- व गट ड कमचा यांची . 60/- व न . 240/- कर यात आली आहे. शासकीय कमचा यां या 
सेवािनवृ ीनंतर, बचत िनधीवर अनु ेय असणा या याजा या रकमेसह यांस दान केले जातात. शासकीय 
कमचा-यां या िनरिनराळया संवग साठी वगणीच े दर या दारे िव याच े िमळणारे संर ण खाली 
दशिव या माणे आहेत.  

िदनांक 1 जानेवारी 2016 पासून अंमलात आणलेल ेवगणी दर 

गट 

िदनांक 1 जानेवारी, 2016 व 
ितवष  1 जानेवारीला 

िनयिमत शासकीय सेवेत 
असले या कमचा याकडुन 

वसुल करावयाची वगणी.   (एक 
युिनट . 60/- माणे) 

(र कम पये) 

ितवष  02 जानेवारी ते 31 
िडसबर या कालावधीत 
िनयिमत सेवेत दाखल 

झाले या कमचा यांकडुन 
वसुल करावयाचा िवमा ह ता 

(र कम पय)े 
(र कम पय)े 

शासकीय सेवेत असताना 
मृ यु पाव यास देय होणारी 

िव याची र कम. 
(र कम पय)े 

गट-अ . 960/- . 320/- . 9,60,000/- 
गट-ब . 480/- . 160/- . 4,80,000/- 
गट-क . 360/- . 120/- . 3,60,000/- 
गट-ड . 240/- . 80/- . 2,40,000/- 
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  महारा  शासनाने िदनांक 1 जानेवारी 2021 पासून बचत िनधीवरील याजाचा दर 7.1 % व िवमा 
िनधीवरील याजाचा दर िदनांक 1 िडसबर 2011 पासून 4.0% िनध िरत केला आहे. 
  या योजने या संर णाखाली िकती कमचारी आले आहेत तसेच यांचेकडून योजनेत जमा झालेली 
र कम व यांना िवमा संर णा दारे दान केलेली र कम याबाबतची मािहती सोबत या त याम ये दशिवली 
आहे. ा योजनेमुळे होणा-या जमा खच या यवहाराची रा या या लोकले यात "8011, िवमा व िनवृि वतेन 
िनधी - 107, इतर िवमा व िनवृ ीवतेन िनधी - (1) महारा  रा य शासकीय कमचा-यांची गट िवमा योजना - 
(अ) िवमा िनधी , (ब) बचत िनधी" ा धान शीष खाली  न द घे यात येते. 
   योजनेखालील िनधीत जमा होणा-या रकमे या िशलकेवर आकार यात येणा-या याजाची र कम दर 
ितमाहीस "2049, याज दाने, 108 िवमा व िनवृि वतेन िनधी यावरील याज (3) रा य शासकीय कमचा-
यांची गट िवमा योजना - (अ) िवमा िनधी , (ब) बचत िनधी" ा लेखाशीष खाली खच  टाक यात येते व “8011 
िवमा व िनवृ ीवतेन िनधी महारा  रा य शासकीय कमचारी गट िवमा योजना (अ) िवमा िनधी (ब) बचत िनधी” 
या बचत लेखािशष खाली योजने या िनधीम ये पु तकी समायोजना दारे जमा कर यात येते. सन 2020-
2021 ा िव ीय वष त बचत िनधीम ये पये 203,69,63,033/- तर िवमा िनधीम ये पये 6,50,95,855/-
(माहे जानेवारी २०२० ते िडसबर २०२० अखेर या याजाचे पु तकी समायोजनाची र कम) एवढी याजाची 
र कम जमा कर यात आली आहे. सदर योजनेखाली िदनांक 31 माच 202१ अखेर िवमा िनधीम ये 

.1५२,६८,८०,०४८/- एवढा िनधी िश क होता. तसेच बचत िनधीम ये पये २७४४,४८,५६,४७२/- एवढा 
िनधी िश क होता. सेवते असताना मृ य ु पावले या कमचा-यां या कुटंिबयांना दान करा या लागणा-या 
िव या या संर णाची र कम व बचत िनधीची र कम तसेच सेवा िनवृ /सेवासमा ती इ यादी कारणांमुळे 
योजनेच े सद य व संपु टात येणा-या कमचा-यांना दान करावी लागणारी बचत िनधीची र कम यासाठी 
होणारा सन 202२-20२३ या िव ीय वष चा अंदािजत खच पये ४२३०३/- लाख एवढा आहे.  
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त ता मांक 1 

गट िवमा योजना जमा र कम       
                                                                                                                                     (र कम लाखांत) 

गट रा य शासकीय 
कमचारी 2020-21* 2021-22** 2022-23** 

अ 
सद य सं या 33583 36135 39749 
बचत िनधी जमा र कम 2910 2911 3202 
िवमा िनधी जमा र कम 1252 1249 1374 

ब 
सद य सं या 61170 67558 74314 
बचत िनधी जमा र कम 2629 2722 2994 
िवमा िनधी जमा र कम 1157 1167 1284 

क 
सद य सं या 345674 378936 416830 
बचत िनधी जमा र कम 10638 11374 12511 
िवमा िनधी जमा र कम 4589 4915 5407 

ड 
सद य सं या 67262 70529 77582 
बचत िनधी जमा र कम 1393 1409 1550 
िवमा िनधी जमा र कम 610 610 671 

समायोिजत 
र कमा 

बचत िनधी जमा र कम 172 189 208 
िवमा िनधी जमा र कम 74 81 90 

एकूण 
सद य सं या  507689 553158 608474 
बचत िनधी जमा र कम 17742 18605 20466 
िवमा िनधी जमा र कम 7682 8022 8825 

          
* य  सरासरी सद य सं या व याचंी जमा व खच ची र कम लाखांत. 
**अंदािजत सरासरी सद य सं या व याचंी अंदािजत जमा व खच ची र कम लाखांत. 
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त ता मांक 2 
गट िवमा योजने या सद यास दान 

                                                                                                                          (र कम लाखांत) 
गट रा य शासकीय कमचारी 2020-21* 2021-22** 2022-23** 

अ 

सद य सं या-बचत िनधी 1988 2391 2630 
बचत िनधीमधुन दान र कम 4935 6203 6823 
सद य सं या िवमा िनधी 96 143 157 
िवमा िनधीमधुन दान र कम 811 1373 1510 

ब 

सद य सं या-बचत िनधी 3244 3993 4392 
बचत िनधीमधुन दान र कम 4273 5330 5863 
सद य सं या िवमा िनधी 205 350 385 
िवमा िनधीमधुन दान र कम 851 1680 1848 

क 

सद य सं या-बचत िनधी 11907 14784 16262 
बचत िनधीमधुन दान र कम 9605 12636 13900 
सद य सं या िवमा िनधी 1342 1890 2079 
िवमा िनधीमधुन दान र कम 4604 6803 7483 

ड 

सद य सं या-बचत िनधी 5114 5584 6142 
बचत िनधीमधुन दान र कम 2047 2389 2628 
सद य सं या िवमा िनधी 665 851 936 
िवमा िनधीमधुन दान र कम 1482 2043 2247 

समायोिजत 
र कमा 

बचत िनधीमधुन दान र कम 0 0 0 
िवमा िनधीमधुन दान र कम 0 0 0 

एकूण 

सद य सं या-बचत िनधी 22253 26752 29427 
बचत िनधीमधुन दान र कम 20860 26558 29214 
सद य सं या िवमा िनधी 2308 3234 3557 
िवमा िनधीमधुन दान र कम 7748 11899 13089 

 
* य  सरासरी सद य सं या व याचंी जमा व खच ची र कम लाखांत. 
**अंदािजत सरासरी सद य सं या व याचंी अंदािजत जमा व खच ची र कम लाखांत. 
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वतेन पडताळणी पथक  
महारा  नागरी सेवा (सुधािरत वतेन) िनयम 2009 नुसार राजपि त व अराजपि त अिधकारी / 

कमचा-यांची कर यात आललेी वतेन िनि ती पडताळणीसाठी लेखा व कोषागारे संचालनालया या 
अिधप याखाली मंुबई, पणेु, नागपरू, आिण औरंगाबाद या िठकाणी येकी एक अशी चार व शासन िनणय .  
संकीण.1009/ . .169/सेवा-9, मं ालय, िदनांक 6 नो हबर 2009 अ वये नािशक व अमरावती येथील 
बदं कर यात आलेली वतेन पडताळणी पथके पनु जिवत कर यात आली आहेत व कोकण िवभागासाठी एक 
वतं  वतेन पडताळणी पथक थापन कर यात आले आहे. स थतीत संचालनालया या अिधन त एकूण 

7 वतेन पडताळणी पथके कायरत असून, महारा  नागरी सेवा (सुधािरत वतेन) िनयम 2019 नुसार सात या 
वतेन आयोगाची संबिंधत काय लय मुखांनी केले या िदनांक 01.01.2016 रोजी या वतेन िनि तीची 
पडताळणी कर याचे काम स या कर यात येत आहे. यासाठी िनयिमत कमचारी व सेवािनवृ  कमचा यांची 
एकूण 7,60,631 इत या सेवापु तकांची पडताळणी करायचे उि ट िनि त केले आहे.     

सहावा वतेन आयोग 

अ. . 
पडताळणी 
पथकाचे 

नांव 

पडताळणी 
पथका या 

सेवापु तकांची 
अंदािजत 

सं या 

पडताळणी 
झालेली 
एकूण 
मािणत 

सेवापु तके 

पडताळणी 
झालेली 
एकूण 

आ ेिपत 
सेवापु तके 

पडताळणी 
झालेली 
एकूण 

सेवापु तके 

पडताळणीकरीता 
आ ेिपत व इतर 
िश क असलेली 

सेवापु तके 

वेतन िनि ती अंितमत: 
मािणत केले या 

सेवापु तकांची सं या 

सेवापु तक 
पडताळणी 

उि ट 

04/2020 
ते 

03/२०२१ 

4/202१ 
ते 

10/202१ 
२०२२-
२०२३ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 मुंबई 90917 1354 684 2038 89563 251 264 22391 

2 कोकण 64147 40254 23180 63434 23893 1513 291 5973 

3 पुणे 106743 3060 991 4051 103683 1228 495 25921 

4 नािशक 72183 61836 156 61992 10347 523 166 2587 

5 औरंगाबाद 20623 1494 84 1578 19129 532 59 4783 

6 अमरावती 57169 41013 15478 56491 16156 131 34 4039 

7 नागपूर 85153 76069 47823 123892 9084 1238 1230 2271 

एकूण 496935 225080 88396 313476 271855 5416 2539 67965 
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सातवा वतेन आयोग 

अ.
 

पडताळणी 
पथकाचे 

नांव 

पडताळणी 
पथका या 

सेवापु तकां
ची अंदािजत 

सं या 

पडताळणी 
झालेली 
एकूण 
मािणत 

सेवापु तके 

पडताळणी 
झालेली 
एकूण 

आ ेिपत 
सेवापु तके 

पडताळणी 
झालेली 
एकूण 

सेवापु त
के 

पडताळणीकरीता 
आ ेिपत व इतर 
िश क असलेली 

सेवापु तके 

वेतन िनि ती अंितमत: 
मािणत केले या 

सेवापु तकांची सं या 

सेवापु तक 
पडताळणी 

उि ट 

04/2020 
ते 

03/२०२१ 

4/202१ 
ते 

10/202१ 
२०२२ -
२०२३ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 मुंबई 126719 11379 8255 19634 115340 3693 3508 28835 

2 कोकण  84231 17475 9057 26532 66756 5754 1623 16689 

3 पुणे 146641 25547 19497 45044 121094 12333 6511 30274 

4 नािशक 98423 23466 9027 32493 74957 11289 4426 18739 

5 औरंगाबाद 115839 22135 10195 32330 93704 6569 3127 23426 

6 अमरावती 78380 18114 15415 33529 60266 5508 1913 15067 

7 नागपूर 110398 21596 15030 36626 88802 6354 4650 22201 

एकूण 760631 139712 86476 226188 620919 51500 25758 155231 
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ह यअुल झेरी 
शासकीय जमा लखेांकन प ती (Government Receipt Accounting System) 

ह युअल टेझरी : रा य शासनाने िव  िवभागा या िनयं णाखाली व संचालनालय, लेखा व कोषागारे यां या 
अिधप याखाली ह युअल ेझरी, मुंबई हे नवीन काय लय सन 2008 म ये थापना कर यात आले आहे.  इंटरनेट 
बँक ग सुिवधेचा वापर क न जनतेला कर व करेतर रकमा इले ॉिन स मा यमातून शासकीय जमा लेखांकन 

णाली ारे (GRAS) https://gras.mahakosh.gov.in या संकेत थळामाफत भर याची सुिवधा शासनाने उपल ध 
क न िदलेली आहे. बँकीग े ात होणा या इले ॉिन स बँक ग सुिवधेचा वापर व बँकां या ई-पेमट गेटवे प तीचा 
उपयोग या णालीत कर यात आला आहे. रा ीय सूचना िव ान क , पुणे यांचेमाफत सदर णाली िवकिसत केलेली 
आहे. शासनाकडे जमा होणा या रकमां या लेखांकनासाठी व ताळमेळासाठी अवलंब याची चलीत कायप ती महारा  
अथसंक प िनयमपु तकेम ये िवहीत केलेली आहे. तथािप, इले ॉिन स मा यमाचंा वापर क न शासनास देय रकमा 
जमा कर याची नवीन णाली अ त वात आली आहे. स या चलीत प तही चालु राहणार आहे. इले ॉिनक 
मा यमांचा वापर क न पमेट गेटव े माफत जमा होणा या रकमां या जमा लेखांकनासाठी, ताळमेळासाठी व 
यव थापनेसाठी ह युअल ेझरीची थापना कर यात आली आहे.  ह युअल ेझरी, मुंबई  या काय लयासाठी एकूण 9 

पदे मंजूर कर यात आली आहेत.  

संगणका दारे “ई-पेमट गेट वे” चा वापर क न कर व करेतर र कम भरणा कर याकरीता तसेच परंपरागत 
जमा प ती माणे बँके या िखडकीवर र कम भरणा कर याकरीता चलन तयार क न ते मु ीत कर यासाठी शासना या 
GRAS संकेत थळावर सोय क न दे यात आली आहे. याकरीता सव िवभागांशी संबंिधत कर व करेतर रकमा भरणे 
सोयीचे हाव ेयाकरीता चलना या नमु यात आव यक या सुधारणा कर यात आ या आहेत. या णाली दारे शासना या 
सव िवभागां दारे वसुल कर यात येणा या महसुली जमा रकमा ई-पेमट गेट वे चा वापर क न पर पर शासन खिज यात 
शी तेने जमा करता येणे श य आहे. सदर कोषागार हे सन 2008 पासुन कायरत असुन िव मान “ ास” णालीचे 
लोकापण माहे जुन 2010 म ये कर यात आले. सदर णालीमुळे या काय लयाची वाढ ही चंड मो ा माणावर होत 
असुन अदा यास/करदा यास घरी बसुन ई-चलना दारे कराची र कम 24 X 7 या त वावर भर याची सुिवधा उपल ध 
आहे.  

णालीतील सहभागी शासकीय काय लय े:-  
स या खालील शासकीय िवभाग/काय लय े “ ास” णालीत समािव ट आहेत.   

1 रा य उ पादन शु क 33 पु.ल.देशपांडे महारा  कला अकादमी, मुंबई 
2 संचालनालय, लेखा व कोषागारे 34 िनबंधक भािगदारी सं था, महारा  रा य, मुंबई 
3 न दणी महािनिर क व मु ांक िनयं क 35 आयु त पशुसंवधन 
4 पिरवहन िवभाग 36 आयु त म य यवसाय 
5 सहकार, व ो ोग व पणन िवभाग 37 महारा  म िव ान सं था 
6 कामगार आयु त 38 दु ध यवसाय िवकास आयु तालय 
7 संचालनालय औ ोिगक सुर ा व आरो य 39 अ , नागरी पुरवठा व ाहक संर ण िवभाग 
8 िवमा संचालनालय 40 पोलीस महासंचालक 
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9 संचालनालय बा पके 41 आरो य सेवा संचालनालय 
10 िज हा व स  यायालय, मुंबई 42 पेशल कोट टॉट , मुंबई 
11 अ  व औषध शासन 43 साखर संचालनालय, पुणे 
12 उ च यायालय 44 मु य वनसंर क, नागपुर 
13 कृषी आयु तालय 45 गृह िवभाग (मं ालय)  
14 मािहती व जनसंपक महासंचालनालय 46 अ पसं यांक िवभाग 
15 जमाबंदी आयु त व संचालक भमूी अिभलखे 47 पयटन िवभाग 
16 मु य याय दंडािधकारी, मुंबई 48 रा य िनवडणुक आयोग 
17 िव  िवभाग (मं ालय) 49 आयु त व ो ोग 
18 नगर िदवाणी व स  यायालय, मुंबई 50 रा यपाल सिचवालय 
19 महसूल िवभाग 51 मं ालय चौरस आहारगृह व कँटीन 
20 सावजिनक बांधकाम िवभाग (िव तु), म.रा., मुंबई 52 पणन संचालनालय 
21 लघुवाद यायालय, मुंबई 53 िद यांग आयु तालय  
22 िव ीकर आयु त 54 सहकार आयु त आिण िनबधंक, सहकारी 
23 िनयं क वधै मापनशा  55 रा य पिरवहन अपील यायािधकरण 
24 िश ण संचालनालय 56 महा शासक व शासकीय िव त 
25 भिुव ान व खिनकम, संचालनालय 57 संचालक, उ च िश ण 
26 रा य ाहक वाद िनवारण आयोग 58 संचालक तं िश ण 
27 पोलीस आयु त, मुंबई (वाहतकु) 59 मोटार अपघात दावा िवभाग  
28 लाचलचुपत ितबंधक संचालनालय 60 ाम िवकास व पंचायत राज िवभाग 
29 संचालनालय, वै कीय िश ण आिण संशोधन 61 अिभयोग संचालनालय  
30 नगर रचना व मु यिनध रण संचालनालय 62 नगर पिरषद संचालनालय 
31 औ ोिगक यायालय 63 सामा य शासन िवभाग 
32 कामगार यायालय 64 सावजिनक बांधकाम िवभाग, मं ालय 

 
वरील िवभागां या महसुली / रकमा GRAS णालीमाफत जमा करणे व अशा जमा रकमांचे लेखांकन कर याच े

काम सु  कर यात आले आहे. 

 ास णाली दारे 100% महसुल कर याचे टीने शासन तराव न शासन िनणय काढ यात येत आहे. शासन 
िनणया वय े माहे एि ल 2020 पासून शासना या सव िवभागांचा महसुल ास णाली दारे भरणा कर याचे स तीचे 
कर यात आले आहे. यामुळे ह युअल ेझरी काय लया या कामकाजात वाढ झाली आहे. या अनुषंगाने स या 64 
िवभाग ास णालीत समािव ट असून उविरत िवभाग ास णालीवर समािव ट कर यासाठी सदर िवभागांकडून 
मािहती मागिव यात येत आहे. सदर कामे पूण कर यासाठी स या ह युअल ेझरी काय लयाकरीता नवीन पदे िनम ण 
कर याचा ताव शासनास सादर कर यात आलेला आहे.   
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णालीतील समािव ट रा ीयीकृत बँका :  शासकीय जमा लेखांकन णाली ारे (GRAS) रकमांचा भरणा कर यासाठी 
स या खालील माणे रा ीयीकृत बँका ािधकृत कर यात आ या आहेत. 

 

1. युिनयन बँक ऑफ इंिडया  
( आं  बँक  व कॉपोरेशन बँक ) 7. इंिडयन ओ हरसीज बँक 

2. इंिडयन बँक  
( अलाहाबाद बँक ) 8. बँक ऑफ महारा  

3. आय.डी.बी.आय. बँक 9. युको बँक 

4. बँक ऑफ इंिडया 10. पंजाब नॅशनल बँक  
( ओिरयंटल बँक ऑफ कॉमस ) 

5. बँक ऑफ बडोदा  
( देना बँक व िवजया बँक ) 11. कॅनरा बँक  

( सिडकेट बँक ) 

6. टेट बँक ऑफ इंिडया 12. स ल बँक ऑफ इंिडया 
 

 

      13. SBI ePay Payment Gateway -  

सव कार या डेबीट व े डीट काड दारे रकमा भरणा कर याची सुिवधा SBI ePay Payment Gateway 
माफत ास णालीम ये उपल ध क न दे यात आली आहे. 

     14.Mode of Payment UPI - 

िव ीय वष 2021-22 पासून ास णालीम य ेर कमा भरणा कर याची सुिवधा UPI माफत ास णालीम य े
उपल ध क न दे यात आली  आहे. 

 

णालीचे िवकसन व सुर ा : सदर णाली रा ीय सूचना क , पुणे यां या सहकाय ने िवकिसत क न घे यात आली 
असुन, सव कार या सुरि ततेची हमी िमळव या या टीने संपूण णालीच े लेखा पिर ण (System Audit) या 

े ातील त  अशा एस.टी. य.ूसी., पुणे या क  शासना या सं थेकडून तसेच Empanelled Member असलेली 
खाजगी सं था मे. कं ोल केस, मुंबई यांचेकडून करवनू घे यात आले आहे. तसेच सदर णालीतील मािहती या 
सुरि ततेकिरता िविश ट पोट दारे णालीत वेश कर याची सुिवधा उपल ध क न दे यात आली आहे.  

 ई-चलनाने जमा होणा या रकमाचंे िहशोब ठेव यासाठी संचालनालय, लेखा व कोषागारे यां या अिधन त 
ह युअल ेझरी या काय लयाची थापना मुंबई येथे कर यात आली असुन या या कामाची या ती संपूण महारा  
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रा यात अस यामुळे दैनंिदन कामकाजाम य े फार मो ा माणात वाढ होणार आहे. ह युअल ेझरी काय लयास 
दैनंिदन जमा रकमाचंे लेखाशीष, उपशीष माणे वग करण क न लेखांकन करणे, पडताळणी करणे आिण यानंतर 

य  जमेचे लेखे तयार करणे तसेच सहभागी बँका, भारतीय िरझ ह बँक यांचेबरोबर जमा रकमांचे ताळमेळ इ यादी 
कत ये पार पाडावयाची आहेत. सदर काय लयाचे मािसक लेखे महालेखापाल काय लयाकडे सादर कर यात येतात. 
ह युअल ेझरी या कोषागाराचे कामकाज हे संगणकीकृत अस यामुळे “ ास” णालीमाफत जमा होणा या रकमांचा 

ताळमेळ घे याच ेकाम हे अिधक सुलभ व जलद गतीने तसेच सुरि त प तीने होत आहे.   

 

वैि क वापर :- या णालीचा वापर क न कुठुनही, कधीही महारा ातील कोण याही िज ातील, कोण याही 
िवभागाशी संबधंीत महसूली तसेच इतर जमा रकमा शासन खाती भर याची सुिवधा करदाते व इतर य ती, सं था तसेच 
शासकीय काय लये इ याद ना उपल ध क न दे यात येत आहे. ास णाली दारे 100% महसुल जमा होणार 
अस यामुळे वापरक य म य े वाढ होणार आहे. तसेच ास णालीमाफत . 2,001/- ते . 1,00,000/- पयत या 
डेिबट काड दारे होणा या यवहारांवर एम.डी.आर शु काची र कम या काय लयामाफत एस.बी.आय पेमट गेट व े ला 
अदा कर यात येत आहे. यामुळे “संगणक खच” या उि टामधून होणा या खच त वाढ होणार आहे. याबाबतची मागणी 
2022-23 या िव ीय वष या अथसंक पीय अंदाजाम य ेकर यात आली आहे.   

 वषिनहाय “ ास” णाली दारे जमा महसुलाचे िववरण पढुील माणे आहे. या आकडेवारीव न कोषागाराकरीता 
मासवार चलनसं या व य  जमा महसुल पाहता कामकाजाचा व वापराचा वाढता आलेख प ट िदसुन येईल. 

 

      िव ीय वष चलन सं या र कम (कोटीत) 
2013-2014 1765143 27044 
2014-2015                                         5572313 35044 
2015-2016  7119948 46082 
2016-2017  8380696 48757 
2017-2018  10486366 74803 
2018-2019  11565485 107533 
2019-2020  6534647 62829.52 
2020-2021 11429018 97376.62 
2021-2022 ( िद. 16.09.2021 पयत ) 4394304 41915.97 
एकूण 67247920 541385.11 
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िश ण शाखेमाफत चालणारे कामकाज 

संचालनालय, लेखा व कोषागारे अंतगत िवभागीय सहसंचालकां या पयवे णाखाली मंुबई, पणेु, 
नागपरू, अमरावती, औरंगाबाद व नािशक अशी एकूण 6 िश ण क े िनम ण केली आहेत. शासकीय कामाचे 
बदलते व प, िविवध संगणक णाल चा काय लयीन कामात वापर व कमचा-यां या कामकाजािवषयी या 
गरजा िवचारात घेता िश णात सुधारणा करणे गरजेचे होते. या अनुषंगाने शासन िनणय मांक िशका 
11.09/ . .21/कोषा- .3, मं ालय, मंुबई, िदनांक 26 नो हबर, 2009 नुसार िश ण काय मात 
पढुील माणे सुधारणा कर यात आ या आहेत. 

 
(1) संचालनालया या अिधप याखालील िश ण क ांना शासन िनणय िव  िवभाग िदनांक 26.11.2009 

नुसार महारा  िव  व लेखा िश ण क  Maharashtra Finance & Accounts Training Centre 
(MFATC) असे नाव दे यात आले आहे. संचालक, लखेा व कोषागारे हे या क ाचे िनयं क अिधकारी 
आहेत.    
 

(2) महारा  लेखा व थािनक िनधी लेखा िश ण वग चा कालावधी 50 कामाचे िदवस तसेच पयवे कीय 
िश णाचा कालावधी 60 कामाचे िदवस या माणे मंुबई, पणेु, नागपरु, अमरावती, औरंगाबाद व 

नािशक या िश ण क ांत िश ण दे यात येते. आता सव िश ण क ांत मो ुलिनहाय िश ण 
प ती वकार यात आली आहे.   
 

(3) महारा  लेखा व थािनक िनधी लेखा िश ण स  वष तुन तीन वळेा आिण महारा  िव  व लेखा 
पयवे कीय िश ण स  वष तुन दोन वळेा घे यात येतात. तसेच एकूण या यानांपैकी 50% या याने 
घे यासाठी संबधंीत िवषयातील त  य त ना पाहुणे या याते हणुन आमंि त कर यात येते.   

(4) िश ण वग स वशे घे यासाठी िविश ट पिर ा उ ीण असणे कवा लेखा शाखेतील कामकाजाचा 
पवु नुभव असणे बधंनकारक वा अिनवाय नाही. 
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(अ) महारा  िव  व लखेा सेवा िश ण क ात आयोिजत कर यात येणारे िश ण. 
 

अ.  तपशील 2020-2021 2021-2022 
(1) (2) (3) (4) 

 
महारा  लखेा िलिपक िश ण वग. 

 
1. वष तून होणारी एकूण स  े 09 10 
2. िश ण वग ची मुदत 50 50 
3. येक स ासाठी मंजूर िव ाथ  110 160 
4. एकूण वशे िदलेल ेिव ाथ  63 262 
5. एकूण घेतले या चाचणी परी ा 06 3 
6. िश ण स  समाधानकारकपणे 

पणु करणारे एकूण िव ाथ  23 200 
 

अराजपि त पयवे ीय कमचा यांसाठी िश ण वग 
 

1. वष तून होणारी एकूण स  े शासन िव  िवभाग अिधसूचना .सेवा -
२०१६/ . .६५/ कोषा. शा.३ िदनांक 
२८/०९/२०१८ नुसार सहा यक 
लेखाअिधकारी  पदांचे पद भरती िनयम 
बदल यात आले असून सदर पद गट-ब 
(राजपि त) कर यात आले आहे. यामुळे 
यापढेु पदभरती पदो तीने ५०% व 
नामिनदशना ारे ५०% भर यात येणार आहे. 
यामुळे सदरचे िश ण वगळ यात याव.े   

2. िश ण वग ची मुदत 
3. येक स ासाठी मंजूर िव ाथ  
4. एकूण वशे िदलेल ेिव ाथ  
5. एकूण घेतले या चाचणी परी ा 

6. िश ण स  समाधानकारकपणे 
पणु करणारे एकूण िव ाथ  

  
 संचालनालयाकडुन घे यात येणा या महारा  लखेा व थािनक िनधी लेखा पिर ेसाठी इ छुक 
िलिपक वग य कमचा यांसाठी वरील िश ण स ां या आधारे महारा  लेखा व थािनक िनधी लेखा गट क 
सेवा िवभागीय परी ा भाग 1 व भाग 2 परी ा घे यात येते.  
 शासन िव  िवभाग अिधसूचना . सेवा -2016/ . .65/कोषा. शा-3, िदनांक 28 स टबर, 2018 
नुसार सहा यक लेखा अिधकारी पदाचे पदभरती िनयम बदल यात आल ेअसून सदर पद गट-ब (राजपि त) 
कर यात आले आहे. यामुळे यापढेु पदभरती पदो तीने 50% व नामिनदशना दारे 50% भर यात येणार आहे. 
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महारा  रा याचे िश ण धोरण 2011 : 

 रा य शासन सेवते सव तरावर काय मता वाढवुन गितमान शासन हो याकरीता संचालनालयातील 
महारा  िव  व लेखा सेवा संवग तील अिधका यांना व कमचा यांना रा य िश ण धोरणांतगत शासकीय 
कामकाजातील िवषयावर आधािरत आधुिनक गरजांचा व ानाचा तसेच काय लयात वापर यात येणा या 
संगणक णाल चा िवचार क न पदो तीनंतरचे िश ण व उजळणी िश ण िवशेष ांकडुन दे यात येते. 
याम ये नवीन िवषयाची त डओळखही त ांकडुन क न िदली जाते.  
 संचालनालय तराव न सन 2020-2021 म ये खालील िश ण सं थेत अिधकारी व कमचारी यांना 

िश ण दे यात आले.  
 

सन 2021-2022 मधील िश ण सं थांमाफत आयोिजत कर यात आलले े िश ण काय म 

अ. . सं थेचे नांव संवग स ांची सं या व 
कालावधी उप थती 

1 यशवंतराव च हाण िवकास शासन 
बोिधनी (यशदा), पुणे. िनरंक िनरंक िनरंक 

2. वैकंुठ मेहता रा ीय सहकारी बंध 
सं थान, पुणे. िनरंक िनरंक िनरंक 

3. वसंतराव नाईक रा य कृषी िव तार 
यव थापन िश ण सं था,नागपुर. िनरंक िनरंक िनरंक 

एकूण िनरंक िनरंक 
  

  
 सन 2021-2022 मधील िश ण सं थांमाफत आयोिजत कर यात आलले ेऑनलाईन िश ण काय म 

 

अ. . सं थेचे नांव संवग स ांची सं या व 
कालावधी उप थती 

1 यशवंतराव च हाण िवकास शासन 
बोिधनी (यशदा), पुणे 

उप संचालक व सहा यक 
संचालक १ स   / ३ िदवस २० 

2. वैकंुठ मेहता रा ीय सहकारी बंध 
सं थान, पुणे. 

लेखा अिधकारी िनरंक िनरंक 
सहा यक लेखा अिधकारी िनरंक िनरंक 

३. 
 

वसंतराव नाईक रा य कृषी िव तार 
यव थापन िश ण सं था,नागपुर. 

लेखा अिधकारी २ स  / ५ िदवस ४३ 
सहा यक लेखा अिधकारी ३ स  / ५ िदवस ८१ 

एकूण ६ स  / १३ िदवस १४४ 
 

िटप :- सन 2020-2021 म य ेकोरोना िवषाणु या ादुभ वामुळे तािवत िश ण स े आयोिजत होऊ शकली नाही. 
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एक प प ती (युिनफॉम मॉ लु) :-  
 शासकीय कामकाजाचे बदलते व प व कामकाजािवषयी या गरजा िवचारात घेऊन कायरत 
पयवे क, अिध क, कमचारी यांचेकरीता आधुिनक ानावर आधािरत सव  एक प प ती (युिनफॉम 
मॉ ुल) नुसार िश ण घे यात येत आहे. िनवडक अिधकारी, कमचारी यांना वगेवगे या िवषयांत िवशेष 

िश णा दारे मा टर ेनस क न यांचेमाफत इतर िवभागीय तरावर व काय लयातील कमचा यांना िश ण 
िदल े जाते. ही िश ण स  े संचालनालय, िवभागीय काय लये, अिधदान व लेखा काय लय व कोषागार 
काय लये यांचे तरावर आयोिजत कर यात येत आहेत. या िश ण स ात दैनंिदन काय लयीन 
कामकाजासाठी आव यक असललेे नागरी सेवा िनयम, िव ीय िनयम, खरेदी ि या तसेच आधुिनक संगणक 

णालीचे िश ण दे यात येत आहे. या िश णाबाबतचा तपशील पढुील माणे आहे. 
 
संचालनालय व सह संचालक, लखेा व कोषागारे यां याकडून िवभागीय कोषागार काय लयांतील कमचा यांना 
िव ीय वष सन 2020-2021 म ये आयोिजत कर यात आललेी िश ण स े (युिनफॉम मो लु). 

 
अ. . 

 
िवभागाचे नावं िश ण स ांची सं या िशि त कमचारी 

1. संचालनालय, लेखा व कोषागारे,  
मुंबई. 

कोिवड १९ या ादुभ वामुळे िश ण 
स ांचे आयोजन करता आले नाही िनरंक 

2. अिधदान व लेखा काय लय,  
मुंबई. १२ ६८४ 

3. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
कोकण. 

कोिवड १९ या ादुभ वामुळे िश ण 
स ांचे आयोजन करता आले नाही िनरंक 

4. सह संचालक, लेखा व कोषागारे,  
पुणे. 52 ७०० 

5. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
नािशक. ४ ८८ 

6. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
नागपूर. १२ १२७ 

7. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
औरंगाबाद. २ ५९ 

8. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
अमरावती. िनरंक िनरंक 

 
एकूण 

 
८२ १६५८ 
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सन २०२१-२०२२ चा एक प प त िश ण काय म : 
 

अ. . 
 

िवभागाचे नावं िश ण स ांची सं या उप थत कमचारी 

1. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई. कोिवड १९ या ादुभ वामुळे िश ण 
स ांचे आयोजन करता आले नाही िनरंक 

2. अिधदान व लेखा काय लय,  
मुंबई. िनरंक  िनरंक 

3. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
कोकण. िनरंक  िनरंक 

4. सह संचालक, लेखा व कोषागारे,  
पुणे. िनरंक  िनरंक 

5. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
नािशक. िनरंक  िनरंक 

6. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
नागपूर. िनरंक  िनरंक 

7. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
औरंगाबाद. िनरंक  िनरंक 

8. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, 
अमरावती. िनरंक  िनरंक 

एकूण िनरंक  िनरंक 
 
िवशेष िश ण :-  
 दैनंिदन शासकीय कामकाजातील नवीन संगणक णालीबाबत आिण िवशेष िवषयांबाबत 
अिधकारी/कमचा यांना िशि त कर यासाठी िवशेष िवषयाचे ता काळ िश ण दे यात येते. संचालनालय व 
िवभागीय तरावर आयोिजत कर यात आलेली िवशेष िश ण स े पढुील माणे : 

संचालनालयामाफत सन 2020-2021 म ये आयोिजत कर यात आललेी िवशेष िश ण स  े

अ. . िश णाचा िवषय सं थेचे नांव स ांची सं या व 
कालावधी उप थती 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
िटप : कोिवड १९ या ादुभ वामुळे िश ण स े आयोिजत कर यात आली नाहीत. 
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यशदा माफत सन २०२१ -२०२२ म ये आयोिजत कर यात आललेी ऑनलाईन िवशेष िश ण स  े

अ. . िश णाचा िवषय सं थेचे नांव स ांची सं या व 
कालावधी उप थती 

1 DoPT-SCTP पुर कृत Women 
Empowerment 

यशदा, पुणे 
(िदनांक २८/०६/२०२१ ते िदनांक 
३०/०६/२०२१ ) 

१ स   / ३ िदवस ०५ 

२ DoPT-SCTP पुर कृत Women 
Empowerment 

(िदनांक २८/०६/२०२१ ते िदनांक 
३०/०६/२०२१ ) १ स   / ३ िदवस ०५ 

३ 
Orientation Training Programme 
महारा  िव  व लेखा गट “अ” 
अिधकारी यां यासाठी  

यशदा, पुणे 
(िदनांक २१/०६/२०२१ ते िदनांक 
२३/०६/२०२१ ) 

१ स   / ३ िदवस २० 

४ लेखा अिधकारी यां यासाठी 
उजळणी िश ण स  

वसंतराव नाईक रा य कृषी 
िव तार यव थापन  िश ण  
सं था नागपूर 
(िदनांक ०५ ते ०९ जुलै २०२१) 
(िदनांक १२ ते १६ जुलै २०२१) 

२ स   / ५ िदवस ४३ 

५ सहा यक लेखा अिधकारी 
यां यासाठी उजळणी िश ण स  

वनामती नागपूर 
(िदनांक २६ ते ३० जुलै २०२१) 
(िदनांक ०२ ते ०६ ऑग ट २०२१) 
(िदनांक ०९ ते १३ ऑग ट २०२१) 

३ स   / ५ िदवस ८१ 

 
संचालनालयामाफत सन 2021-2022 म ये आयोिजत कर यात आललेी िवशेष िश ण स  े

अ. . िश णाचा िवषय सं थेचे नांव स ांची सं या व 
कालावधी उप थती 

1 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
िटप : कोिवड १९ या ादुभ वामुळे माहे िडसबर 202१ अखेरपयत कुठ याही िवशेष िश ण स ांच ेआयोजन 

करता आल ेनाही.  
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संचालनालयामाफत सन 2021-2022 म ये तािवत कर यात आललेी िवशेष िश ण स  े

अ. . िश णाचा िवषय सं थेचे नांव स ांची सं या व 
कालावधी 

1 
 

कोषवािहनी 
 

संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 1 िदवस 

2 ेझरीनेट संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई 1 िदवस 

3 सेवाथ संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई 1 िदवस 

4 वेतिनका संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई 1 िदवस 

 
िटप :- कोिवड १९ या ादुभ वामुळे माहे िडसबर 202१ अखेरपयत कुठ याही िवशेष िश ण स ांचे 

आयोजन करता आल ेनाही.  
 

 िवशेष  िश ण : 
रा य िश ण धोरणांतगत अिधकारी व कमचारी यांचा अिधक काय म, कायत पर अिधकारी व 

कमचारी हणुन िवकास हो यासाठी िविवध िवषयांचे ान असणे आव यक आहे. यानुसार संचालनालया या 
अिधन त सहसंचालक व अिधदान व लेखा काय लयातील कायरत अिधकारी व कमचारी यांना िश ण 
दे यासाठी िवभागीय तरावर िवशेष  (मा टर ेनर) तयार कर याकरीता संचालनालयामाफत िश णाचे 
आयोजन कर यात येते. 

 
िवशेष अ ययन काय म : 
 रा ीय िव ीय बधंन सं थान (िव  मं ालय, भारत सरकार अंतगत वाय  सं था), फरीदाबाद, 
हिरयाणा यां यातफ आयोिजत यव थापन (िव ीय यव थापन) िवषयातील पद यु र पदिवका 
अ यास मासाठी महारा  िव  व लेखा सेवा गट-अ मधील एका अिधका याच ेनामिनदशन केल ेआहे.  
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त ता माकं 1 
लेखा िश ण वग करीता अथसंक पीय तरतुद 

                                                                                                                                                                                              ( पये लाखातं) 
अ.  काय म य  रकमा 

२०२०-२०२१ 
अथसंक प    

२०२१-२०२२ 
सुधािरत अंदाज 
२०२१-२०२२ 

अथसंक प  
२०२२-२०२३ 

1 2 3 4 5 6 

 
(अ) काय च ेवग करण.  
गौणशीष 003 लखेा िश ण वग (अिनवाय)   

भािरत  ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
 द मत २१५.१४ २८५.३९ 275.50 318.45 

 

 

(ब) उि टिनहाय वग करण  
लखेा िश ण वग  
वेतन २११.५१ २५६.८० 253.27 279.91 
मजुरी ०.०८ ०.०८ 0.08 0.08 
अितकािलक भ ा ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
दुर वनी, वीज व पाणी ०.४५ १.१५ 0.56 0.50 
कं ाटी सेवा ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
देशांतगत वासखच ०.०२ १.७८ 1.09 1.81 
काय लयीन खच २.८९ ११.४३ 10.29 18.00 
भाडेप ी व कर ०.१५ ०.१५ 0.14 0.15 
संगणक खच ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
पे ोल, तेल व वंगण ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
यावसाियक सेवा ०.०४ १४.०० 10.07 18.00 

एकूण भािरत ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
एकूण द मत २१५.१४ २८५.३९ 275.50 318.45 

 
(ख)  िव  यव थेची साधने  

भािरत ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
द मत २१५.१४ २८५.३९ 275.50 318.45 
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रा ीय िनवृ ीवतेन योजना 
रा य अिभलखे देखभाल अिभकरण काय लय, मंुबई. 

  
1) पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजना (Defined Contribution Pension System) :-  

क  शासनाने यां या सेवमे ये िदनांक 01.01.2004 रोजी कवा यानंतर िनयु त होणा या 
कमचा यांसाठी पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन णाली (Defined Contribution Pension System) शासन 
अिधसूचना, िव  मं ालय, आ थक काय िवभाग िदनांक 22.12.2003 अ वये लागु केली तसेच िनवृ ीवतेन 
िनधी िविनयामक आिण िवकास ािधकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) यांची 
थापना केली.  

क  शासना या पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजने या धत वर रा य शासनाने सेवते िदनांक 
01.11.2005 रोजी अथवा यानंतर िनयु त होणा या कमचा यांसाठी पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजना 
(DCPS) लागु केली आहे. सदर पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजना (DCPS) यो य या फेरफारांसह कृषी 
िव ापीठे/कृषीतर िव ापीठे, संल न अशासकीय महािव ालये, मा यता ा त अनुदािनत शासकीय सं था 
( यांना िनवृ ीवतेन योजना व सवसाधारण भिव य िनव ह िनधी लागु आहे), तसेच िज हा पिरषद कमचारी यांना 
िदनांक 01.11.2005 पासून लागु कर यात आली. या योजने या अंमलबजावणीची कायप ती महारा  शासन, 
शासन िनणय िव  िवभाग . अंिनयो 1007/18/सेवा-4, िदनांक 07.07.2007 अ वये िनि त कर यात आली. 
यानुसार या िनधीचे लेखे ठेवणे, वा षक िववरणप  देणे इ यादी कामांसाठी संचालनालय, लेखा व कोषागारे, 

मंुबई यां या शासकीय अिधप याखाली रा य अिभलखे देखभाल अिभकरण िनम ण केल.े  
या योजनेनुसार कमचा यां या वतेनातून मुळ वतेन + महागाई वतेन (अस यास) + महागाई भ ा या 

रकमां या 10% र कम वगणी हणून दरमहा कपात कर यात येते आिण रा य शासन तेव ाच रकमेचे 
अंशदान यां या पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन खा यात जमा करते. शासन िनणय िव  िवभाग मांक 
अंिनयो-2019/ . .266/सेवा-4, िद.20/08/2019 अ वये िद.01/04/2019 पासुन िनयो याच े अशंदान हे 
14% एवढे कर यात आले आहे. सदर जमा रकमांवर शासनाने देय याजदर वळेोवळेी िनि त केले असून 
महारा  शासन, शासन िनणय, िव  िवभाग . अंिनयो 2016/ . .100/सेवा-4, िदनांक 15.12.2018 अ वये 
यापढेु पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजनेतील जमा रकमेवर भिव य िनव ह िनधी या रकमेसाठी जाहीर 
केले या याजदरानुसारच याज दे याबाबत धोरणा मक िनणय घेतला आहे.  
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2) रा ीय िनवृ ीवतेन णाली (National Pension System) : 
 क  शासनाने पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजना ही रा ीय िनवृ ीवतेन णालीम ये पांतरीत 
केली यानुसार रा य शासनाने शासन िनणय िव  िवभाग . अंिनयो-2012/ . .96/सेवा-4, िदनांक 
27.08.2014 अ वये क  शासना या रा ीय िनवृ ीवतेन योजना णालीम ये सामील हो याचा िनणय घतेला 
आिण सदर रा ीय िनवृ ीवतेन योजना रा य शासन, िज हा पिरषदा, मा यता ा त व अनुदािनत शै िणक 
सं था, कृषी/कृषीतर िव ापीठे व यां याशी संल नत मा यता ा त अशासकीय महािव ालये, जलसंपदा 
िवभागाअंतगत येणारी महामंडळे यां या सेवते िदनांक 01.11.2005 रोजी कवा यानंतर िनयु त होणा या 
कमचा यांसाठी लागु केली. सदर बदल िदनांक 01.04.2015 पासून अंमलात आला.  

रा ीय िनवृ ीवतेन योजना णाली या अंमलबजावणी या अनुषंगाने िनवृ ीवतेन िनधी िविनयामक 
आिण िवकास ािधकरण (PFRDA), नवी िद ी यां या िनदशानुसार रा ीय िनवृ ीवतेन योजना िव त मंडळ 
(NPS Trust), कि य अिभलेख देखभाल अिभकरण (CRA) हणुन मे. एन.एस.डी.एल ई-ग हन स इ ा चर 
िल. (National Security Depositaries Limited-e-Governance Infrastructure Limited) यां याशी िदनांक 
10.10.2014 रोजी शासनाने करार केला आहे. रा ीय िनवृ ीवतेन योजना णाली या अंमलबजावणीसाठी 
शासन िनणय िव  िवभाग . अंिनयो-2015/एनपीएस/ . .32/सेवा-4, िदनांक 06.04.2015 अ वये 
कायप ती िनि त केली. यानुसार रा य अिभलेख देखभाल अिभकरण काय लयाची रा य सम वय काय लय 
(State Nodal Office) हणुन तर रा य सम वय अिधकारी हणुन संचालक, लेखा व कोषागारे यांची िनयु ती 
कर यात आली आहे.  
 या योजनेअंतगत कमचा यांचे अशंदान हणजे याचे मूळ वतेन + महागाई वतेन (अस यास) + महागाई 
भ ा या या 10% आिण तेवढेच िनयो याचे अंशदान कमचा या या वतेन देयकात आहिरत कर यात येते. 
शासन िनणय िव  िवभाग . अंिनयो-2019/ . .266/सेवा-4, िदनांक 20.08.2019 अ वये िदनांक 
01.04.2019 पासून िनयो याच े अशंदान हे 14% एवढे कर यात आले आहे. वतेनातून आहिरत कर यात 
आलेले कमचा याचे अंशदान व शासनाचे अंशदान हे कोषागारामाफत ताळमेळाअंती िव त बँकेकडे 
गुंतवणूकीसाठी दरमहा वग कर यात येते. यांचे लेखे एन.एस.डी.एल ई-ग हन स इ ा चर िल. (National 
Security Depositaries Limited-e-Governance Infrastructure Limited) हे ठेवतात. एन.एस.डी.एल ई-
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ग हन स इ ा चर िल. हे दरवष  वगणीदाराला वा षक लेखा िववरणप  पाठिवतात. या रकमा 
गुंतिव यासाठी िनवृ ीवतेन िनधी िविनयामक आिण िवकास ािधकरण, नवी िद ी यांनी खालील माणे िनधी 
यव थापक िनयु त केले आहेत.  

 
1. SBI Pension Fund Private Ltd 39.00% 
2. UTI Retirement Solution Ltd 17.00% 
3. LIC Pension Fund 44.00% 

 
 िनवृ ीवतेन िनधी िविनयामक आिण िवकास ािधकरण, नवी िद ी यांचे प  . पीएफआरडीए/16/ 
3/12/0001/2017 आरइजी-पीएफ, िदनांक 03.05.2018 नुसार सदर िनधी खालील माणे िविवध िव ीय 
साधानांत गुंतिव यात येतो.  
 

1. शासकीय रोखे (Government Securities) 50% पयत 
2. कज रोखे (Debt Investments) 45% पयत 
3. अ प कालावधीचे कज रोखे 5% पयत 
4. समभाग 15% पयत 
5. Asset Backed, Trust and Miscellaneous Investment 5% पयत 

 
िनवृ ीवतेन िनधी िविनयामक आिण िवकास ािधकरण, नवी िद ी यां या िनदशानुसार मे. 

एन.एस.डी.एल ई-ग हन स इ ा चर िल. यांना पढुील माणे सेवा शु काची अदायगी कर यात येत आहे. 
 

1. 
रा ीय िनवृ ीवतेन योजना 

कमचा यांची न दणी 
(PRAN Kit) 

.40/-  

2. वा षक पिरर ण शु क . 69/- 

यापवु  ती ान .95/- असा दर होता यानंतर 
एनएसडील कडील प  िदनांक 28/06/2021 
नुसार िदनांक 25/01/2021 पासुन .95/- व न 

.84/- एवढा दर कमी केला व यानंतर 
एनएसडील कडील प  िदनांक 03/08/2021 
नुसार िदनांक 01/10/2021 पासुन .84/- व न 

.69/- एवढा दर कमी कर यात आला आहे. 
3. यवहार शु क . 3.75/- ती यवहार 
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3) िविवध ािधका यां या जबाबदा या : 
 महारा  शासन, शासन िनणय िव  िवभाग . अंिनयो-2015/एनपीएस/ . .32/सेवा-4, िदनांक 
06.04.2015 अ वये कायप ती िनि त केली असून यानुसार िविवध तरावरील ािधका यां या जबाबदा या 
खालील माणे आहेत :-  

अ) िनवृ ीवतेन िनधी िविनयामक व िवकास ािधकरण, नवी िद ी (PFRDA) : 
 िनवृ ीवतेन िनधी िविनयामक व िवकास ािधकरण अिधिनयम, 2013 अ वये िवशद केलेली 

कत ये. 
 रा ीय िनवृ ीवतेन योजनेची अंमलबजावणी, संिनयं ण व िनधी यव थापन. 
 योजने या अंमलबजावणीचे िश ण व िश णाची कायप ती ठरिवणे. 
 वगणीदारां या िनधीची गुंतवणूकी या अनुषंगाने कायवाही करणे, िनधी यव थापकां या 

कायप तीवर िनयं ण ठेवणे. 
 वगणीदारां या त ार चे िनराकरण करणे. 

ब) क ीय अिभलखे देखभाल अिभकरण :-  
 न दणी आिण कायम िनवृ ीवतेन खाते मांक देणे (Permanant Retirement Account 

Number-PRAN) 
 वगणीदारास आयपीन/टीपीन देणे. 
 वगणीदारांचे अंशदानाचे लेखे पिररि त करणे. 
 वगणीदारां या मािहतीम ये झालेल ेबदल अ यावत करणे. 
 वगणीदारास वा षक अंशदान व यावर िमळालेला लाभांश याचे िववरणप  िनगिमत करणे. 
 कमचा यां या त ार चे िनराकरण करणे. 

क)  रा य अिभलखे देखभाल अिभकरण काय लय, संचालनालय, लखेा व कोषागारे : 
रा य अिभलेख देखभाल अिभकरण काय लयाची रा य सम वय काय लय हणुन िनयु ती झाललेी आहे.  

 क ीय अिभलेख देखभाल अिभकरण व कोषागार काय लये यां या कायप तीवर िनयं ण. 
 कोषागार अिधकारी तथा उपरा य अिभलेख देखभाल अिभकरण अिधकारी यांचेकडे जमा 

झालेली कमचा यांची अशंदाने िव त बकेँकडे वळेीच पाठिवली जात आहेत कवा नाही यावर 
िनयं ण ठेवणे. 
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 कमचा यांचे अंशदान जमा हो याबाबत, गहाळ अंशदानाबाबत, ान िकट इ याद बाबत आहरण व 
संिवतरण अिधकारी/कोषागार अिधकारी यां याबाबत काही त ारी अस यास या त ार चे 
िनराकरणबाबत पाठपरुावा करणे. 

 कोषागार अिधकारी यांचेकडुन ा त अहवालानुसार क ीय अिभलेख देखभाल अिभकरणास 
शासनाने केले या करारना या माणे सेवाशु क देणे.  

 पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजनेसंदभ तील कमचा यां या अशंदान जमाबाबत व आहरण व 
संिवतरण अिधकारी/कोषागार अिधकारी यां याबाबत या त ार चे िनराकरण करणे. 

 िदनांक 31.03.2015 पवु चे अंशदान परतावा करणास मा यता देणे व त नंतरची परतावा 
करणे क ीय अिभलेख देखभाल अिभकरणाकडे पाठिवणे. 

 पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजने या तर 2 मधील कोषागार तरावर जमा असले या 
रकमांबाबत कोषागारां या मािहतीअ वये याजाची र कम वग करणे. 

 णाली िवकसन करणे, डेटाबसे ठेवणे व कोषागारांना िश ण देणे. 
ड)  कोषागार अिधकारी यांची जबाबदारी : 

 यां या अिधन त आहरण व संिवतरण अिधकारी यांची न दणी क ीय अिभलेख देखभाल 
अिभकरणाकडे झा याची खा ी करणे. 

 िदनांक 01.11.2005 नंतर िनयु त झाले या कमचा यांना कायम िनवृ ीवतेन खाते मांक 
िमळा याबाबत खा ी करणे. या संदभ त ा त झाललेे न दणी अज क ीय अिभलेख देखभाल 
अिभकरणाकडे पाठिवणे, न दणी ीया पणू करणे. 

 वतेन देयका दारे तथा चलना दारे शासकीय ले यात जमा झालेली वगणीदारांची अंशदाने 
ताळमेळ घेऊन िव त बकेँकडे िविहत कालमय देत पाठिवणे. 

 वगणीदारांचे योजने या अनुषंगाने असले या अडचण चे िनराकरण करणे, परतावा 
करणासंदभ त कायवाही करणे, वगणीदारां या मािहतीतील होणा या बदलां या अनुषंगाने 

कायवाही करणे. 
 पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजने या अनुषंगाने कमचा यांची वा षक िववरणप े अ यावत 

ठेवणे, गहाळ रकमांबाबत कायवाही करणे, परतावा करणांबाबत कायवाही करणे, 
कमचा यां या खा यावर चुकीने जमा झाले या रकमा क ीय अिभलेख देखभाल 
अिभकरणाकडुन परत मागिवणे, योजनेअंतगत जमा झाले या रकमांचा ताळमेळ घेणे. 
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इ)  आहरण व संिवतरण अिधकारी यां या जबाबदा या : 
 िदनांक 01.11.2005 नंतर शासकीय सेवते िनयिमत पदावर िनयिमत वतेन ेणीत शासनातील 

स म ािधका याने िनयु त केले या कमचा यांची न दणी पणु करणे, क ीय अिभलख देखभाल 
अिभकरणाकडुन ा त झालेली ान िकट, आयपीन, टीपीन वगणीदारास देणे, ानची 
सेवापु तकात न द घेणे. 

 कमचा यां या अशंदानाची वसुली तसेच िनयो या या अंशदानाच े वतेन देयका दारे आहरण 
करणे, रकमांचा ताळमेळ घेणे. 

 वगणीदारां या मािहतीत होणारे बदल, परता यासंदभ तील माग या व त ार बाबत कोषागार 
अिधकारी यांचेकडे संपक साधणे व िनराकरण करणे. 
 

4) रा य अिभलखे देखभाल अिभकरण काय लयाचा मंजुर कमचारी आकृतीबंध : 

महारा  शासन, शासन िनणय िव  िवभाग . सेवा -10.07/ . .74/कोषा. शा 4 िदनांक 
09.07.2007 अ वये सदर अिभकरणासाठी लेखा व कोषागारे संचालनालया या आ थापनेवर एकूण 20 नवीन 
पदे िनम ण कर यात आली व सदर पदांना शासन िनणय िव  िवभाग . सेवा  2021/ . .11/कोषा ( शा 3) 
िदनांक 03.09.2021 अ वये िदनांक 01.09.2021 ते िदनांक 28.02.2022 पयत मुदतवाढ दे यात आलेली 
आहे.  

अ. . संवग पदनाम वेतन ेणी पदसं या 
1. महारा  िव  व लेखा सेवा  

गट अ (विर ठ) उप संचालक एस-23 (67700-208700) 02 

2. महारा  िव  व लेखा सेवा 
गट ब (राजपि त) लेखा अिधकारी एस-16 (44900-142400) 05 

3. महारा  िव  व लेखा सेवा 
गट ब (राजपि त) सहा यक लेखा अिधकारी एस-15 (41800-132300) 05 

4. विर ठ िलिपक किन ठ लेखापाल एस-10 (29200-92300) 01 
5. उ च तर लघुलेखक उ च तर लघुलेखक एस-15 (41800-132300) 01 
6. िन न तर लघुलेखक िन न तर लघुलेखक एस-14 (38600-122800) 01 
7. िलिपक टंकलेखक लेखा िलिपक एस-6 (19900-63200) 04 
8. िशपाई िशपाई एस-1 (15000-47600) 01 

एकूण 20 
 
स थतीत (िदनांक 30.11.2021 रोजी) या काय लयात अनु मे उप संचालक-02, लघुटंकलेखक व. तर -
01, लेखा िलिपक-01 पद आिण िशपाई-01 पद  पद िर त आहेत. 
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5)  पिरभािषत अशंदान िनवृ ीवतेन योजनेअतंगत सन 2007-08 ते सन 2014-2015 या कालावधीतील 
जमा झाललेी अशंदाने, यावरील याज व कमचारी सं या यांचा तपशील : 
 

िव ीय वष कमचा यांचे अंशदान ( ) शासनाचे अंशदान ( ) याज ( ) एकूण र कम ( ) 
2007-2008 144232102 144232102 6237729.918 294701933.9 
2008-2009 529987239 529987239 68370549.44 1128345027 
2009-2010 991415769 991415769 185992991 2168824529 
2010-2011 1342449730 1342449730 387460817.9 3072360278 
2011-2012 1863410413 1863410413 637630968.9 4364451795 
2012-2013 2512967743 2512967743 1096612282 6122547768 
2013-2014 3898992565 3898992565 1753251634 9551236764 
2014-2015 5419714296 5419714296 2750990774 13590419366 

एकूण 16703169857 16703169857 6886547747 40292887461 
 
6)  पिरभािषत अशंदान िनवृ ीवतेन योजनेअतंगत परतावा करणांचा सां यकी तपशील  

(योजना संकेतांक - 83420088) : 
महारा  शासन, शासन िनणय िव  िवभाग . अंिनयो-1009/ . .1/सेवा 4, िदनांक 12.11.2010 व 

. अंिनयो-2014/ . .45/सेवा 4, िदनांक 08.05.2014 अ वये पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन 
योजने या अंशदाना या रकमा पढुील कारणांकरीता परत कर याबाबत शासनाने मंजुरी िदलेली आहे. 1) 
कमचा याचा सेवते असताना मृ यु झा यास 2)  कमचा याने िनयत वयोमानापवू  (यथा थती 58/60 वष) 
सेवा याग के यास अथवा सेवामु त झा यास 3) िदनांक 01.11.2005 रोजी कवा यानंतर रा यातील 
दुस या सेवते जु झाले या या कमचा यांना महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 या तरतुदी 
लागु ठर या आहेत, अशा कमचा यांची पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवतेन योजनेखाली वगणी कपात 
कर यात आली अस यास 4) िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ ी.    

                                           (र कम हजारात) 
अ. . वष परतावा करणे ा त अनुदान िवतिरत अनुदान 

1. 2011-2012 25 1125 1102 
2. 2012-2013 56 3000 1484 
3. 2013-2014 58 3000 2892 
4. 2014-2015 275 30000 28367 
5. 2015-2016  412 40000 32386 
6. 2016-2017  147 50000 22343 
7 2017-2018  464 60000 51836 
8 2018-2019 239 50000 28199 
9. 2019-2020  281 100000 26975 

10. 2020-2021  125 146300 13007 
11. 2021-2022 (31/10/2021 पयत) 163 3170000 26975 

िटप : मंजुर अनुदान .317 कोटी पैकी 305 कोटी हे सहा या वतेन आयोगा या कमचा-यां या एनपीएस खाती 
तर 2 म य जमा असले या फरका या र कमा परत कर यासाठी मंजुर झाले आहे. 
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7) रा ीय िनवृ ीवतेन योजनेत क ीय अिभलखे देखभाल अिभकरण यांचकेडे न दणी झालले े
कोषागारिनहाय आहरण व संिवतरण अिधकारी व कमचारी सं या  (िदनांक 31.08.2021 पयत) 

अ. . कोषागाराचे नांव व कोषागार 
सांकेताकं 

क ीय अिभलखे देखभाल 
अिभकरणाकडे न दणी 

झाले या कोषागार 
काय लयाचंा साकेंताकं 

क ीय अिभलखे देखभाल 
अिभकरणाकडे न दणी 

झाले या आहरण व संिवतरण 
अिधकारी याचंी सं या 

एकूण न दणीकृत 
कमचा यांची सं या 

1 को. का. ठाणे (1201) 4029115 455 17904 
2 को. का. रायगड (1301) 4029071 373 5142 
3 को. का. र नािगरी (1401) 4029082 262 3835 
4 को. का. सधुदूग (1501) 4031075 221 2720 
5 को. का. पालघर (1601) 4029196 331 4839 
6 को. का. पणेु (2201) 4029060 759 28219 
7 को. का. सातारा (2301) 4029093 362 6434 
8 को. का. सांगली (2401) 4031134 321 6375 
9 को. का. सोलापुर (2501) 4029104 346 9004 

10 को. का. को हापुर (2601) 4029001 416 8445 
11 को. का. औरंगाबाद (3101) 4028931 473 12237 
12 को. का. परभणी (3201) 4029185 242 3742 
13 को. का. बीड (3301) 4031086 293 5318 
14 को. का. नांदेड (3401) 4029034 426 7931 
15 को. का. उ मानाबाद (3501) 4031090 243 4275 
16 को. का. जालना (3601) 4029174 232 4489 
17 को. का. लातुर (3701) 4029012 300 4847 
18 को. का. हगोली (3801) 4031156 167 3358 
19 को. का. ग िदया (4401) 4028986 235 5538 
20 को. का. वध  (4501) 4029126 260 3854 
21 को. का. नागपुर (4601) 4029023 652 18673 
22 को. का. भंडारा (4701) 4028942 238 3874 
23 को. का. चं पुर (4801) 4028964 437 6382 
24 को. का. गडिचरोली (4901) 4028975 434 8700 
25 को. का. नािशक (5101) 4029056 695 12432 
26 को. का. धुळे (5201) 4031145 284 5419 
27 को. का. जळगांव (5301) 4028990 451 7009 
28 को. का. अहमदनगर (5401) 4028916 479 7851 
29 को. का. नंदुरबार (5501) 4029045 332 3876 
30 को. का. अमरावती (6101) 4029163 517 10586 
31 को. का. अकोला (6201) 4028920 263 4724 
32 को. का. बलुढाणा (6301) 4028953 313 5381 
33 को. का. यवतमाळ (6401) 4029141 469 7422 
34 को. का. वािशम (6501) 4029130 181 3018 
35 अिधदान व लेखा काय लय (7101) 4031985 625 46095 

एकूण 13,087 2,99,948 
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8)  पिरभािषत अशंदान िनवृ ीवतेन योजनेत जमा झालले ेअशंदान रा ीय िनवृ ीवतेन योजनेअतंगत 

िव त बकेँकडे िव ीय वष 2020-2021 पयत जमा के याचा तपशील : 
िव ीय वष कमचा यांचे अंशदान 

( ) 
शासनाचे सममु य 

अंशदान ( ) याज ( ) एकूण र कम ( ) 
2007-2008 138994515 138994515 4455185 282444215 
2008-2009 506228894  506228894  61118223 1073576011 
2009-2010 947888846 947888846 171911639 2067689331 
2010-2011 1278971990 1278971990 354523359 2912467339 
2011-2012 1803350904 1803350904 605205251 4211907059 
2012-2013 2479509991 2479509991 1068410267 6027430249 
2013-2014 3861060589 3861060589 1717365334 9439486512 
2014-2015 4887866297 4887866297 2614237390 12389969984 
2015-2016 513556304 513556304 102605546 1129718154 
2016-2017 50706638 50706638 39747242 141160518 
2017-2018 78317291 78317291 152537665 309172247 
2018-2019 2112875 2112875 8293920 12519670 

२०१९-२०२० 32444328 32444328 24467382 89356038 
2020-2021 35664839 35664839 29331025 100660703 

एकूण 16616674301 16616674301 6९५4209428 40187558030 
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9) िदनांक 01.04.2015 ते िदनांक 31.08.2021 या कालावधीत कोषागारांनी िव त बकेँकडे 
पाठिवले या रा ीय िनवृ ीवतेन योजने या अशंदानाचा तपशील :  

अ.  कोषागाराचे नांव व माणक . कोषागार सांकेतांक 
एन.एस.डी.एल ई-
जीआयएल कडील 

िडटीओ .  

िव त बँकेकडे िदनांक 
01/04/2015 ते िदनाकं 

31/08/2021 पयत वग केललेी 
र कम ( पयात) 

1 को. का. ठाणे (1201) 001201 4029115 9556949422 
2 को. का. रायगड (1301) 001301 4029071 2616063802 
3 को. का. र नािगरी (1401) 001401 4029082 2010920718 
4 को. का. सधुदूग (1501) 001501 4031075 1521412313 
5 को. का. पालघर (1601) 001601 4029196 2670924471 
6 को. का. पणेु (2201) 002201 4029060 15024923974 
7 को. का. सातारा (2301) 002301 4029093 3410711746 
8 को. का. सांगली (2401) 002401 4031134 3575859329 
9 को. का. सोलापुर (2501) 002501 4029104 4893971215 
10 को. का. को हापुर (2601) 002601 4029001 4562280343 
11 को. का. औरंगाबाद (3101) 003101 4028931 6490934976 
12 को. का. परभणी (3201) 003201 4029185 1927687446 
13 को. का. बीड (3301) 003301 4031086 2807955595 
14 को. का. नांदेड (3401) 003401 4029034 4432787305 
15 को. का. उ मानाबाद (3501) 003501 4031090 2318790951 
16 को. का. जालना (3601) 003601 4029174 2366588761 
17 को. का. लातुर (3701) 003701 4029012 2675878287 
18 को. का. हगोली (3801) 003801 4031156 1784034589 
19 को. का. ग िदया (4401) 004401 4028986 3195322051 
20 को. का. वध  (4501) 004501 4029126 1924370581 
21 को. का. नागपुर (4601) 004601 4029023 10570814472 
22 को. का. भंडारा (4701) 004701 4028942 1977902847 
23 को. का. चं पुर (4801) 004801 4028964 3446663319 
24 को. का. गडिचरोली (4901) 004901 4028975 4517649579 
25 को. का. नािशक (5101) 005101 4029056 7141530045 
26 को. का. धुळे (5201) 005201 4031145 2872701018 
27 को. का. जळगांव (5301) 005301 4028990 3699486101 
28 को. का. अहमदनगर (5401) 005401 4028916 3958185033 
29 को. का. नंदुरबार (5501) 005501 4029045 2232677274 
30 को. का. अमरावती (6101) 006101 4029163 5489441381 
31 को. का. अकोला (6201) 006201 4028920 2491036894 
32 को. का. बलुढाणा (6301) 006301 4028953 2778131579 
33 को. का. यवतमाळ (6401) 006401 4029141 4103348819 
34 को. का. वािशम (6501) 006501 4029130 1581479616 
35 अिधदान व लेखा काय लय (7101) 007101 4031985 24109069824 
36 रा य अिभलेख देखभाल अिभकरण,मंुबई MAHA001 4014721 5161444080 
37. संचालनालय लेखा व कोषागारे, मंुबई 0०0019 3100812 14067123003 

एकूण 179967052759 
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१०) रा ीय िनवृ ीवतेन योजनेचे अशंदान िव त बकेँकडे वळेीच पाठिव याबाबत :-  
महारा  शासन, िव  िवभाग शासन िनणय . अंिनयो-2015/एनपीएस/ . .32/सेवा-4, िदनांक 

06/04/2015 मधील पिर छेद 32 अ वये कोषागाराकडे रा ीय िनवृ ीवतेन योजने या जमा होणा या 
अंशदानांचा ताळमेळ घेत यानंतर सब ायबर कॉ ी युशन फाईल (Subscriber Contribution File) तयार 
क न क ीय अिभलेख देखभाल अिभकरणा या संगणक णालीम ये अपलोड करावयाची आहे. एस.पी.एफ 
अपलोड के यानंतर क ीय अिभलेख देखभाल अिभकरणाकडुन यवहार मांक (Transaction ID) ा त 
झा यापासुन पाच कामाचे िदवसां या आत िव त बँकेकडे िनधी पाठिवणे आव यक असते.  

१) िदनांक 01 तारखेपासुन 18 तारखेपयत या देयकामधील वसुली या मिह या या 25 तारखेपयत 
अपलोड करावी. 

२) िदनांक 19 ते मिह या या अखेर या तारखेपयत देयकामधील वसुली पढुील मिह या या 10 
तारखेपयत अपलोड करावी. 
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त ता मांक 1  
                                                                 रा य अिभलेख देखभाल अिभकरण काय लय, मंुबई करीता अथसंक पीय तरतुद                                            ( पये लाखांत) 

अ.  काय म य  रकमा 
२०२०-२०२१ 

अथसंक प    
२०२१-२०२२ 

सुधािरत अदंाज 
२०२१-२०२२ 

अथसंक प  २०२२-
२०२३ 

1 2 3 4 5 6 

 
(अ) काय च ेवग करण.  
गौणशीष 099 (00) (01) नवीन पिरभािषत अशंदान िनवृ ीवतेन योजना (अिनवाय)   

भािरत ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
 द मत ६३७.८३ ८१७.५८ 708.06 843.80 

 

 

(ब) उि टिनहाय वग करण  
नवीन पिरभािषत अशंदान िनवृ ीवतेन योजना  
वतेन १३४.८१ १८७.५७ 162.37 204.45 
मजुरी ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
अितकािलक भ ा ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
दुर वनी, वीज व पाणी १.८६ ३.०० 2.50 3.00 
कं ाटी सवेा ०.०० ०.०१ 0.01 1.00 
देशांतगत वासखच ०.०३ १.०० 0.20 1.05 
काय लयीन खच २.२० ५.०० 3.50 5.25 
भाडेप ी व कर २१.१९ २०.०० 28.73 28.00 
सगंणक खच ०.१८ १.०० 0.75 1.05 
पे ोल, तेल व वगंण ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
यावसाियक सवेा ४७७.५६ ६००.०० 510.00 600.00 

एकूण भािरत ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
एकूण द मत ६३७.८३ ८१७.५८ 708.06 843.80 

 
(क)  िव  यव थेची साधन े  

भािरत ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
द मत ६३७.८३ ८१७.५८ 708.06 843.80 
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रा य शासना या िनवृ ीवेतनधारकां या मािसक िनवृ ीवतेनाच े दान 

 िनवृ ीवतेनवािहनी ही महारा  रा या या िज हा कोषागारांतून िनवृ ीवतेन घेणा-या 
िनवृ ीवतेनधारकां या मािसक िनवृ ीवतेन देयकां या तसेच िनवृ ीवतेन करणां या कायवाही संबधंातील 
क ीय वबे बे ड आ ावली आहे. या णालीची मु य काय खालील माणे : - 

1) कोषागारांतील िनवृ ीवतेनधारकांची ओळख आिण िनवृ ीवतेना या थम दानासाठी आव यक 
असलेली िनवृ ीवतेनधारकांची मािहती (िनवृ ीवतेनाचे अशंराशीकृत मु य आिण मृ य-ुिन-सेवा 
उपदान यासह) ऑनलाईन प तीने महालेखापाल काय लयाकडुन कोषागारास ा त होते.  

2) महारा  शासन, िव  िवभाग, शासन िनणय . संकीण 2015/ . .83/कोषा शा-5, िदनांक 
30.12.2015 अ वये िनवृ ीवतेनधारकांना ओळख तपासणीसाठी कोषागारात हजर राह याची 
आव यकता नाही. संबिंधत आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी ओळख पडताळणीसाठी आव यक 
असलेली कागदप े ऑनलाईन प तीने कोषागारास िनवृ ीवतेन णालीमाफत सादर करावयाची 
आहेत. या कागदप ां या आधारे िनवृ ीवतेनधारकाची ओळख पडताळणी केली जाते.  

3) िनवृ ीवतेन णालीत िनवृ ीवतेनधारकां या दानाबाबतच,े बदलांचे िववरणप  तयार होते व या 
अनुषंगाने मािसक िनवृ ीवतेन देयके णालीत तयार होतात.  

4) येक वष  नो हबर मिह यात हयातीचे दाखले जमा केले जातात व या आधारे णालीम ये 
हयातीचे दाखले ा त झा याबाबतची न द घे यात येते.  

5) महारा  शासन, िव  िवभाग, शासन िनणय . संकीण-1015/ . .24/कोषा शा-5, िदनांक 
01.12.2015 अ वये हयातीचे दाखले (Digital Life Certificate) ऑनलाईन प तीने जीवन माण 

णालीमाफत वकारल ेजातात. 

6) Digital Life Certificate सुिवधा ही हयातीचे दाखले सादर कर यासाठी अितिर त सुिवधा आहे.  

7) िनवृ ीवतेन णालीत िनवृ ीवतेन दान आदेशांचे कोषागारांतगत/महालेखापाल काय लयांतगत 
ह तांतरण केले जाते.  

8) िनवृ ीवतेन णालीत िनवृ ीवतेनसंबधंीची सव देयके िविहत नमु यात तयार होतात व या 
अनुषंगाने सदर देयकांचे दान थेट िनवृ ीवतेनधारकां या खा यात जमा कर यात येते. 
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9) िनवृ ीवतेनधारकांना वत: या दानाबाबतची मािहती पाह याकरीता िनवृ ीवतेन णालीत 
“Pensioners Corner” ही सुिवधा उपल ध आहे.  

10)   िनवृ ीवतेन णालीमाफत सेवाथ, बी स, एसबीआय सीएमपी पोटल, जीवन माण पोटल, 
अथवािहनी, महालेखापाल काय लयाची णाली इ. बा  णाल शी संवाद साधता येतो., 

11)  जे िनवृ ीवतेनधारक आयकर कपातीस पा  आहेत अशा िनवृ ीवतेनधारकांची यादी णालीतुन 
उपल ध क न दे यात येते. स या िनवृ ीवतेनधारकांना/कुटंूबिनवृ ीवतेनधारकांना 
कोषागारांमाफत यांनी सादर केले या बचती या मािहती या आधारे आयकर कपात क न फॉम 

. 16 उपल ध क न दे यात येतो. 

िनवृ ीवतेन णालीम ये मािहती पाह याकरीता महालेखापाल काय लयातील अिधका यांना 
लॉगीन उपल ध क न दे यात आले आहे. महालेखापाल काय लयाचे अिधकारी थम दानाशी संबंिधत 
असलेले तसेच इतर िनवृ ीवतेन संबधंीची मंजुर झालेली देयकांची पाहणी क  शकतात. 

शासकीय कमचा यांची िनवृ ीवतेन करणे शासन िनणय . सेिनव-े2014/सीआर36/सेवा-4, 
िदनांक 02.07.2015 अ वये ऑनलाईन प तीनेच तयार कर याची सुिवधा सेवाथ णालीमाफत वतेन 
देयके कोषागारास सादर करणा या सव आहरण व संिवतरण अिधकारी यांना उपल ध क न दे यात आली 
आहे. सदर करणे ऑनलाईन प तीने महालेखापाल काय लयास सादर केली जातात.  
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त ता मांक 1  

रा य शासनाचे िनवृ ीवेतनधारक/कुटंुब िनवृ ीवेतनधारक यांची वष िनहाय सं या व यांचे िनवृ ीवेतन 
दानावर झालेला खच - 

अ. . तपशील 
सन 2020-2021 माहे एि ल 2021 ते 

माहे ऑ टोबर 2021 सन 2022-2023 

सं या र कम 
( पय)े सं या र कम 

( पय)े सं या र कम 
( पय)े 

1 
शासकीय 

िनवृ ीवतेन 
धारक 

452656 129214996362 446191 86859425401 468500 143318051912 

2 
कुटंुब 

िनवृ ीवतेन 
धारक 

217933 35787980729 219189 25651919078 230148 42325666479 

 एकूण 670589 165002977091 665380 112511344479 698648 185643718390 
 

िटप :- सन 2020-2021 या आ थक वष करीताची आकडेवारी 12 मिह यांकिरता आहे. तथािप सन 2021-2022 या आ थक 
वष करीता उपल ध क न िदलेली आकडीवारी ही पिह या 7 मिह यांकरीताची आहे.  

 
त ता मांक 2 

इतर रा यांचे, रे वे व संर ण िवभागातील आिण अिखल भारतीय सेवेतील तसेच, राजकीय िनवृ ीवेतन धारक यांची 
वषिनहाय सं या व यांचे िनवृ ीवतेन दानावर झालेला खच :- 

अ.  तपशील 
सन 2020-2021 माहे एि ल 2021 ते 

माहे ऑ टोबर 2021 सन 2022-2023 

सं या र कम 
( पय)े सं या र कम 

( पय)े सं या र कम 
( पय)े 

1 

इतर 
िनवृ ीवतेन 
धारक (कुटंुब 
िनवृ ीवतेन 

धारकांसिहत) 

152417 55045612346 185421 69316689251 160961 5443209989 

 

 
िटप :- 1)  सन 2020-2021 या आ थक वष करीताची आकडेवारी 12 मिह यांकिरता आहे. तथािप सन 2021-2022 या आ थक 

वष करीता उपल ध क न िदलेली आकडीवारी ही पिह या 7 मिह यांकरीताची आहे.  
 2) वष 2022-2023 म ये देय असणा या सात या वेतन आयोगा या थकबाकी या  ितस या ह याची अंदािजत र कम 

समािव ट कर यात आली आहे. 
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अ य काय लय शाखे या कामकाजाबाबतची मािहती. 
 

महारा  कोषागार िनयम 1968 व अिधदान व लेखा काय लय िनयमपु तका मधील तरतुदीनुसार 
अनेक वीय पंजी लेखे िविवध िवभागाकडून काय वत आहेत. या वीय पंजी ले यांचे अवलोकन केल े
असता यातुन मो ा माणावर खच कर यात येत अस याचे िदसून येते. सदर खच करताना िविवध 
शासकीय िनयमाचें पालन कर यात येते कवा नाही व यो य कारे िव ीय श त चा वापर होतो कवा नाही 
हे तपासून पाह याकरीता महारा  शासन, िव  िवभाग, पिरप क . संकीण-1009/ . .21/कोषा. .5, 
िदनांक 12.12.2009 अ वये लेखा व कोषागारे संचालनालयातील सहसंचालक (अ य काय लये) यां या 
िनयं णाखाली खालील माणे “तपासणी पथक” िनम ण कर यात आले आहे. 

 

1) सह संचालक (अ य काय लये) :   तपासणी पथकांचे िनयं क 
2) लेखा अिधकारी (अ य काय लये) :   तपासणी पथक मुख. 
3) सहा यक लेखा अिधकारी (अ य काय लये) 
4) किन ठ लेखापाल (अ य काय लये) 
 

सदर तपासणी पथक हे सु वातीस मो ा माणात आ थक यवहार हाताळणा या वीय पंजी 
ले याची सवकष तपासणी क न याबाबतचा अहवाल संबंिधत शासक व यांचे िनयं क अिधकारी यांना 
सादर करतात. अहवालाम ये नमुद केले या अिनयिमततेबाबत संबंिधत काय लयांकडून सदर पथक 
अनुपालन अहवाल ा त क न घेतात व यावरील अिभ ाय संबिंधत काय लयास कळिवतात. याच माणे 
गंभीर बाब वरील अिनयिमततेसंदभ त संबिंधत िवभाग मुख व शासकीय िवभाग यांना अहवाल सादर 
क न याबाबत िव  िवभागास आिण महालेखापाल (लेखा परी ा) यांना ात करतात.  

िदनांक 31.03.2021 रोजी या अिधदान व लेखा काय लय, मंुबई यांचेकडून ा त झाले या 
िववरणप ानुसार एकूण 115 वीय पंजी लेखा खाती कायरत आहेत.  

संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मंुबई येथील वीय पंजी लेखा तपासणी पथकाकडून 
आजतागायत कर यात आलेली कायवाही खालील माणे -  

अ. . तपशील तपासणी केले या 
ले यांची सं या 

आ ेिपत के यानुसार शासका दारे 
शासन खाती जमा कर यात आललेी 

अख चत र कम (कोटीम ये) 
 

1. पिह या फेरीचा कालावधी  
(सन 2010 ते माहे जुन 2017) 197 468.20 

2. 
दुस या फेरीचा कालावधी  
(माहे जुलै 2017 ते स टबर 
2020) 

26 3.63 

 एकूण 471.83 
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 यािशवाय संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मंुबई यांचे आदेश िदनांक 30.04.2012 अ वये 
िवभागिनहाय सहसंचालक यां या अिधन त भांडार पडताळणी पथकांकडून यां या िवभागातील वीय 

पंजी लेखा खा यांची तपासणी कर यात येते. सन 2021-2022 या चालु आ थक वष त (माहे ऑ टोबर 
2020 ते माहे स टबर 2021) कोरोना िवषाणु या ादुभ वामुळे वीय पंजी ले यांची तपासणी करता आली 
नाही. या कालावधीतील वीय पंजी लेखा खा यां या तपासणीची मािहती पढुील माणे आहे. 
 

अ. . िवभागीय सह संचालक 2021-2022 (माहे स टबर 2021 पयत) म ये 
तपासणी कर यात आलेले वीय पंजी लेखे. 

1. कोकण िवभाग 00 
2. पणेु िवभाग 00 
3. औरंगाबाद िवभाग 00 
4. नागपूर िवभाग 00 
5. नािशक िवभाग 00 
6. अमरावती िवभाग 00 

 
 
 अिधदान व लेखा काय लय, मंुबई यांचेकडून येक आ थक वष अखेर ा त होणा या यादीनुसार 
यायालयीन वीय पंजी लेखे 41 आहेत. आतापयत 8 यायालयीन वीय पंजी ले यांची तपासणी पणु 

कर यात आली आहे. परंतु, यामधील कामकाज िनयिमत व यो य कारे आढळून आ याने उविरत 33 
यायालयीन वीय पंजी लेखे तपासणी कर याचे कामकाज थिगत कर यात आले आहे व या वीय 
पंजी ले यांम ये मो ा माणात अिनयिमतता अस याची श यता आहे, अशा वीय पंजी ले यांची 

तपासणी कर यास ाधा य दे यात आले आहे.  
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(ड) अिधदान व लखेा काय लय, मुंबई यांची मािहती 
  बहृ मंुबईतील सव शासकीय आ थक यवहारांचे दान व िहशोब ठेव या या कामासाठी िदनांक 
01,एि ल 1955 पासनू रा य शासना या िनयं णाखाली अिधदान व लेखा काय लयाची थापना कर यात 
आली. क ीय आ थक यवहारांचे िहशेब खातेिनहाय प दतीने ठेव याची योजना अमलात ये यापवू  हणजेच 
िदनांक 1 ऑ टोबर 1976 पवू  बहृ मंुबईतील क ीय आ थक यवहाराचे कामकाज ( दान व लेखे ठेव याचे 
कामकाज) कोषागार परी ण प दतीने हे काय लय पहात अस.े सावजिनक बांधकामा यितिर त रा य 
शासना या सव दानांचे व लेखे ठेव या या कामाची जबाबदारी ा काय लयावर आहे. या कारे एखा ा 
लेखा परी ण काय लयात पूव लेखा परी ण केले जाते याच धत वर व याच मय देपयत पवू लेखा परी ण 
क न दान केले जाते. परंत ुहे लखेा परी णाचे काम एक िवभागीय योजना हणनु केले जाते. तथािप, हे लेखा 
परी ण संवधैािनक नाही. िरझ ह बकेँने पाठिवलेले लेखे आिण या काय लयाचे दान केले याचे लेखे एकि त 
संकिलत क न महालेखापाल,मंुबई यांना दरमहा सादर केले जातात.  

  बहृ मंुबईतील रा य व क  शासना या िव ीय यवहारा या व पानुसार या काय लया या वगेवेगळया 
शाखा कर यात आ या आहेत. 

  लेखा परी ण : ही शाखा मा. रा यपाल यांची वेतन देयके पािरत करणे, मा. मु यमं ी, मा. मं ी, मा. 
रा यमं ी, िव मान िवधानसभा व िवधान पिरषद सद य, मा. िवरोधी प  नेते, मा. यायमुत  (उ च यायालय), 
मा.  अ य  व उपा य  (िवधानसभा), मा. सभापती व मा. उपसभापती (िवधान पिरषद), मा. लोकआयु त आिण     
मा. उपलोकआयु त यांची वतेन देयके, वासभ ा देयके व वै कीय खच या ितपूत ची देयके पािरत करणे 
तसेच माजी आमदार िवधानसभा व िवधान पिरषद यांची वासभ ा देयके व वै कीय खच या ितपतू ची 
देयके पािरत कर याचे काम पाहते. याच माणे मा. यायमुत  (उ च यायालय), मा. लोकायु त, मा. 
उपलोकायु त यांचा रजा लेखा ठेवणे, आयकर फॉम 16 तयार करणे तसेच वतेन ािधकारप  ेतयार कर याचे 
काम या शाखेम ये केले जाते. तसेच बहृ मुंबईतील रा य शासना या काय लयातील राजपि त व अराजपि त 
अिधकारी/कमचारी यांचे वतेन व भ  े इ यादी, याच माणे आक मक खच, अनुदान, परतावा, ठेवी व कज 
आिण महालेखापाल, मंुबई यांनी ािधकृत केलेली देयके यांचे लेखापरी ण क न दान कर याचे कामकाज 
चालते.  
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  रा य लेखा : रा य शासनाचे लेखे सकंिलत क न महालेखापाल, मंुबई यांना पाठिव याचे काम केले 
जाते. याच माणे ही शाखा क ीय िव  यवहाराचें (िनवृ ीवतेन) लेखे ठेव याचे काम पहाते. वरील 
कामा यितिर त जमेची खातरजमा कर याचे, जमा रकमेचे दाखले दे याचे, सावजिनक बांधकाम खा याला 
संकिलत कोषागार जमेचा दाखला दे याचे कामकाज या शाखेत चालते. 

  दानो र लेखा परी ण शाखा : या शाखेत .25,000/- या आतील वासभ ा व  आक मक 
खच या देयकाचे उ र लेखा परी ण करण,े यात आढळले या टुी संबिंधत काय लयास कळवून याची 
पतूता क न घे याचे काम चालते.  

  बहृ प   शाखा : ही लेखा शाखा असनू या शाखेत वगेवगेळी बृह प े ठेव यात येतात.  

  रा ीय िनवृ ीवतेन योजना (एनपीएस) शाखा : ही एक वतं  शाखा असुन या शाखेत िदनांक 
01.11.2005 रोजी व नंतर िनयु ती केले या रा य शासकीय अिधकारी/कमचा यांचे रा ीय िनवृ ीवेतन 
योजनेचे (पवु चे नांव अंशदायी िनवृ ीवेतन योजना) लेखे ठेव याचे काम पार पाडले जाते.   

  िनवृ ीवतेन शाखा : या शाखेत क  शासना या आिण महारा  व इतर रा य शासना या 
िनवृ ीवतेनधारकांना िनवृ ीवतेन दे याचे कामकाज चालते. महारा  लोकसेवा ह क अिधिनयम 2015 
मधील कलम 3 नुसार मािसक िनवृ ीवेतन व कुटंुब िनवृ ीवेतन ही सवेा अिधसूिचत कर यात आली अस याने 
सदर लोकसेवसेाठी पदिनदिशत अिधकारी हणनु सहा यक अिधदान व लेखा अिधकारी व थम अपीलीय 
अिधकारी हणनु अिधदान व लेखा अिधकारी यांना घोिषत केले आहे. यानुसार सव िनवृ ीवतेनधारकांना 
मिह या या 1 तारखेस िनवृ ीवतेन ा त होईल याची तजवीज कर यात आली आहे. िनवृ ीवतेनधारकांना 
एस.एम.एस दारे िनवृ ीवतेनातील बदलांची मािहती परुिव याची सिुवधा सु  कर याकरीता संचालनालय, 
लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे तराव न कायवाही केली जात आहे. सन 2016-2017 पासून जीवन माण 
पोटलचा वापर क न संगणकीकृत जीवन माणप  वकार यास सरुवात केलेली आहे.  

  रोख व धनादेश : ही शाखा  देयके वकार याचे व देयकांचे (धनादेशा ारे / अथवा एनईएफटी / 
ईसीएस/ई-कुबरे णाली दारे) दान कर याचे काम करते. 
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  संगणक शाखा : सव लेखे संगणकावर तयार कर यात येत असून ते महालेखापाल, मुंबई यांना सादर 
कर यात येतात. अिधदान व लेखा काय लयात देयके ा त झा यापासनू धनादेश िवतरीत व लेखे तयार 
कर यापयत सव कामे संगणकावर तयार कर यात येतात. संगणकीकरणामुळे अिधदान व लेखा काय लयाची 
जमा व खच ची सिव तर आकडेवारी रोज या रोज उपल ध होते. याच ाणे सव रा य शासकीय 
िनवृ ीवतेनधारकां या व काही इतर रा यांमधील िनवृ ीवतेनधारकां या िनवृ ीवेतना या देयकांचे 
संगणकीकरण कर यात आले असून यांना मािसक िनवृ ीवतेनाचे दान ईसीएस/एनईएफटी/ई-कुबरे दारे 
कर यात येते. यामुळे िनवृ ीवतेनधारकांना िनवृ ीवतेन देय तारखेस दान कर यात येते. तसेच सव 
देयाकाचे दान ईसीएस/एनईएफटी/ई-कुबरे दारे कर यात येते आहे. माहे एि ल 2012 पासून िट.सी.एस 
(टाटा क स ट सी स वसेस) ने िवकिसत केले या नवीन सेवाथ णाली दारे तयार कर यात आलेली वेतन 
देयके वकार यात येतात. 

  सन 2016-2017 म ये संगणकीकृत लेखा तयार कर यासाठी महालेखापाल काय लयातील VLC 
आ ावलीचा वापर क न संपणू मािसक ले याचे संगणकीकरण करणे तसेच संगणकीकृत ताळमेळ घे यासाठी 
महालेखापाल काय लया या आ ावलीवर सुिवधा उपल ध क न देणे या बाबी तािवत आहेत.  

  आ थापना, िनयं ण व द तर शाखा : या शाखामं ये या काय लयातील आ थापनेचे व याच माणे 
वगेवेगळया शाखांम ये सम वय ठेवण,े याच माणे शासनाने व महालेखापाल इ याद नी वळेोवेळी काढले या 
िनयम व अिधिनयम आिण आदेशांचे परी ण करणे, शासकीय काय णालीम ये वेळोवेळी होणा या बदलांबाबत 
विर ठ काय लया या आदेशा वये या काय लया या अिधन त असले या आहरण व सिंवतरण अिधका यांना 

िश ण देणे, चच स  आयोिजत करणे, काय लयात आले या प ांची न द ठेवणे व या काय लयातून प  
बाहेर पाठिवणे इ यादी कामे चालतात. अिधदान व लेखा काय लय हे अिधदान व लेखा अिधकारी यां या 
अिधप याखाली चालते. यांना उप अिधदान व लेखा अिधकारी, सहा यक अिधदान व लेखा अिधकारी, 
सहा यक लेखा अिधकारी व विर ठ लेखापाल इ यादी यां या कामात मदत करतात. 
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त ता माकं 1 

अिधदान व लखेा काय लय, मंुबई करीता अथसंक पीय तरतुद 
                                                                                                                                                                                              ( पये लाखातं) 

अ.  काय म य  रकमा 
२०२०-२०२१ 

अथसंक प    
२०२१-२०२२ 

सुधािरत अंदाज 
२०२१-२०२२ 

अथसंक प  
२०२२-२०२३ 

1 2 3 4 5 6 

 
(अ) काय च ेवग करण.  
गौणशीष 096 अिधदान व लखेा काय लय  (अिनवाय)   

भािरत  ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
द मत ३७३२.८३ ४५५७.३१ 4270.47 4775.75 

 

 

(ब) उि टिनहाय वग करण  
अिधदान व लखेा काय लय, मंुबई.  
वेतन ३३३३.७९ ३९३८.१८ 3673.28 3953.72 
मजुरी ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
अितकािलक भ ा ०.५७ ०.६० 0.20 0.63 
दुर वनी, वीज व पाणी २२.९५ ३६.४० 32.76 24.32 
कं ाटी सेवा २९.८१ २५.०० 22.50 40.00 
देशातंगत वासखच ०.४७ ४.०० 1.54 4.09 
काय लयीन खच २८.८४ ३५.२६ 31.73 32.15 
भाडेप ी व कर २.०३ ५०.४० 45.36 30.00 
संगणक खच ४.३७ १७.४७ 13.10 18.34 
पे ोल, तेल व वंगण ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
लहान बाधंकामे ३१०.०० ४५०.०० 450.00 672.50 

एकूण भािरत ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
एकूण द मत ३७३२.८३ ४५५७.३१ 4270.47 4775.75 

 
(क)  िव  यव थेची साधने  

भािरत ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
द मत ३७३२.८३ ४५५७.३१ 4270.47 4775.75 
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   त ता मांक 2  
 अिधदान व लखेा काय लय, मुंबई 

अ.  तपिशलवार बाबी 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 
िनयं ण अिधका यांची सं या 400 240 240 
आहरण व संिवतरण अिधका यांची सं या  702 706 710 

2 
राजपि त अिधका यांची सं या (जे वत:च ेवतेन 
देयक राजपि त अिधका यांच ेवतेन देयक या 
नमु यात कोषागारात सादर करतात) 

44 54 60 

3 वकृत देयकांची सं या 153292 167905 185685 
4 देयकांची दैिनक सरासरी  568 622 688 

5 

देयकांचे दान, सं या व र कम ( पये लाखात) 

धनादेशा दारे  
सं या 4066 1950 2146 
र कम 896725 492849 542110 

रोखीने  
सं या 0 0 0 
र कम 0 0 0 

इसीएस / 
एनईएफटी ने 

सं या 10215 6288 7106 
र कम 204612 59019 64920 

ई-कुबेर दारे 
सं या 139011 159667 176433 
र कम 6002038 6525412 7177953 

एकूण सं या 153292 167905 185685 
एकूण र कम ७१०३३७६ ७०७७२८० ७७८४९८४ 

6 

संकलन िवभाग ( पये लाखात) 
अ) जमा न दी (चलना दारे) सं या 17478 19944 21938 
ब) र कम (लाखात) 684076 400492 440541 
क) खच न दी सं या (धनादेशा दारे) 4927 3076 3384 
ड) र कम (लाखात) 951345 1262267 1388494 

7 

वकृत िनवृ ीवतेन आदेश सं या 1846 3314 2515 
वकृत उपदान आदेश सं या 3798 9022 9924 
वकृत उपदान आदेश र कम (लाखांत) 22128 51017 56119 

उपदान दान सं या 3339 6635 7298 
उपदान दान र कम (लाखांत) 19249 34999 38499 

वकृत अंशदान दान आदेश सं या 1940 1000 1470 
अंशराशीकरण दान सं या 1940 1000 1470 
अंशराशीकरण दानाची र कम (लाखातं) 17207 8815 13011 
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8 
ठेवी-जमा ठेवी ( पये लाखात) 

अ) चलनांची सं या 225 272 299 
आ) ठेवीची र कम (र कम लाखांत) 491 6342 6976 

9 

ठेव ची दाने (र कम लाखांत) 
अ) माणकांची सं या  

            मु य लेखाशीष 8336       851 902 992 
            मु य लेखाशीष 8443 65 18 20 

आ) खातेबदल सं या  
            मु य लेखाशीष 8336       45 7 9 
            मु य लेखाशीष 8443 53 22 27 

इ) दानाची एकूण र कम   
            मु य लेखाशीष 8336       24135 28150 30965 
            मु य लेखाशीष 8443 625 45 49 

10 थकीत धनादेश मेळ (मिहने) 12 12 12 
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(ई) कोषागार काय लयांची मािहती. 
िज हा कोषागारे ही महारा  रा या या आ थक यव थापन णालीचा कणा आहे.  रा य 

सरकार या वतीने महालेखापाल काय लयाने िनि त केले या नमू याम ये जमा व खच चे लेखे यांचा 
ताळमेळ ठेव याची जबाबदारी सव िज हा कोषागर काय लयांवर असते.   तसेच, िज हा 
कोषागारातील व उपकोषागारांकडून होणा-या जमा व दाना या होणा-या यवहाराबाबत िज हा 
क षागार अिधकारी जबाबदार असतो.  भारतीय िरझव बकेॅशी केले या िवशेष करारा वये भारतीय 
िरझव बकेॅने ािधकृत केले या रा ीय बकॅां या शाखांमाफत रा य शासनाचे आ थक यवहार केले 
जातात. 

पवू  सव िज हा कोषागारे हे महसूल व वन िवभागा या िनयं णाखाली होती. सन 1955 पासून 
सव िज हा कोषागारे िव  िवभागा या शासकीय िनयं णाखाली आणली गेली आहेत आिण सन 
1964 पासून उपकोषगारे ही िव  िवभागा या िनयं णाखाली आणली गेली आहेत.  स या रा यात 
एकूण-34 िज हा कोषागारे व एकूण-323 उपकोषागारे आहेत.  एकूण-323 उपकोषागारांपैकी एकूण 
- 18 उपकोषागार काय लये ही उ च णेी -1,  एकूण-145 उपकोषागार काय लये ही उ च ेणी आिण  
एकूण-160 िन न ेणी उपकोषागार काय लये अशी वग कृत कर यात आललेी आहेत.  उ च ेणी - 1 
उपकोषागारात म.िव.ले.से. (राजप ीत गट-अ ) सहा यक संचालक तसेच  लेखा अिधकारी, उ च ेणी 
उपकोषागारात म.िव.ले.से. (राजप ीत गट-ब ) सहा यक लेखा अिधकारी व िन न ेणी उपकोषागारात 
िवभागीय सहसंचालक, लेखा व कोषागारे यां या शासकीय िनयं णाखाली असलेले उपलेखापाल 
(विर ठ लेखापाल ) उपकोषागार अिधकारी हणून कामकाज पाहतात. 

िज हा कोषागारे व अिधन त उपकोषागारे ही िज हा कोषागार अिधकारी यां या अिधकारात 
असतात. रा यातील एकूण-28 िज हा कोषागारात कोषागार अिधकारी या पदावर म.िव.ले.से. 
संवग तील सहा यक संचालक व ठाणे, पणेु, नािशक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपरू या एकूण-6 
कोषागारातील कोषागार अिधकारी म.िव.ले.से. संवग तील  उपसंचालक दज चे आहेत. म.िव.ले.से. 
(गट-ब) संवग तील अिधकारी  अ पर कोषागार अिधकारी या ना याने कोषगार अिधकारी यांना दैनंिदन 
कामकाजात मदत करतात. 
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काय म शासनाकरीता िज हा कोषागाराम ये पढुील शाखा कायरत आहेत.   

1. आ थापना :- शासकीय कमचा-यांची वतेनाच े अनुषंगाने सेवाथ णाली अमलात आणलेली आहे. 
सदर णाली ारे शासकीय कमचा-यांचे मािसक वतेन अदा कर यात येते. 

2. लेखापरी ा :- ेझरी नेट णाली रा ीय सूचना क ,  पणेु यांनी िवकसीत केली आहे. याम ये 
रा या या 3४ कोषागारे,  अिधदान व लेखा काय लय, मंुबई व 323 उपकोषागारांचे काम ेझरी नेट 

णाली म ये कर यात येत आहे. याम ये आहरण व संिवतरण अिधकारी यांचे कडून देयके सदर 
णालीम ये वकार यात येऊन लेखापरी ण शाखेमाफत महारा  कोषागार िनयम, मंुबई िव ीय 

िनयम तसेच शासनाच ेिविहत िनयमानूसार  तपासणी क न णाली माफत दान कर यात येते. 
3. ठेव :- वयै तक ठेव लेखा धारकांच ेधनादेश कोषागाराम ये ा त झालेनंतर याची न द ेझरी नेट 

णालीम ये घे यात येऊन सदर धनादेशाच ेशासनाच ेिविहत िनयमानूसार  तपासणी केली जाते.   
4. संकलन :- ेझरी नेट णाली म ये कोषागारा कडून पािरत कर यात आलेली देयकाव न खच चा 

लेखा तयार कर यात येतो तसेच रा य शासनास िमळालेला महसूल, कर  व करे र रकमांचा लेखा 
तयार कर यात येतो. याम ये कोषागार िनहाय जमा व खच चा लेखा तयार क न महावार मा. 
महालेखापाल काय लयास सादर केला जातो. 

5. िनवृ ी वतेन :- रा य शासकीय कमचा-यांच ेिनवृ ी वतेनधारका करीता िनवृ ीवतेन वािहनी अमलात 
आणलेली आहे. याम ये िनवृ ी वतेनाची र कम िनवृ ी वतेन धारकां या खा याम ये जमा केली जाते. 
याम ये मािसक दान, थम दान, अंशराशीकरण, कुटंूब िनवृ ी वतेन ची दाने सदर णाली ारे 
केली जातात. 

6. धनादेश :- कोषागारामधून पािरत झाले या देयकां या रकमेचे दान आहरण व संिवतरण 
अिधकारी/कमचारी/िनवृ ी वतेन धारक/ य थ अदाता यां या बकँ खा याम ये इले ॉिनक 
प दतीने SBI_CMP, e-kuber या दोन पोटल ारे कर यात येते. 
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7. मु ांक :- कोषागारातील मु ांकाच े िवतरण कर यासाठी टँप मोडयूल णाली िवकसीत कर यात 
आलेली आहे. चलनाची र कम  ास णाली ारे भरणा कर यात येऊन कोषागार तरावर याची 
पडताळणी क न  मु ांक िव े याला मु ांकाच ेिवतरण केल ेजाते. 

8. संगणक :- याम ये ेझरी नेट, कोषावािहनी, बी स, ास, अथवािहनी, सेवाथ, िनवृ ी वतेन वािहनी, 
रा ीय िनवृ ी वतेन आ ावली, वतेिनका, बील पोटल, ास णाली अमलात आणले या आहेत.   

9. रा ीय िनवृ ी वतेन योजना :- िद.01.11.2005 रोजी कवा यानंतर रा य शासना या सेवते िनयु त 
झाले या कमचा-यांना पिरभािषत िनवृ ी वतेन योजना लागू कर यात आलेली आहे. सदर योजनेच े
समायोजन रा ीय िनवृ ी वतेन योजनेम ये िद.01.04.2015 पासून कर यात आलेल ेआहे. याम ये 
कमचा-यांच ेन दणी अज,वजाती रकमांच ेलेखांकन,र कम आहरीत करणे,एकि त अंशदाने क ीय 
अिभलेख देखभाल अिभकरणाकडून िव त बकेँकडे पाठिवणे या सुिवधा उपल ध क न दे यात 
आले या आहेत. 

संचालक, लेखा  व कोषागारे व िवभागीय सहसंचालक, लेखा व कोषागारे यांनी आयोिजत 
केले या तपासणी ारे िज हा कोषागारा या कामकाजाचे िनयतकािलक िनरी ण केले जाते.  ही 
तपासणी तपशीलवार केली जाते व याम ये शासनाने िविहत केले या ावलीतील सव म्ुद ांचा 
अंतभ व  असतो.  तसेच,  िज हािधकारी हे दरवष  माहे माचम ये कोषागारातील सुर ा क ाची 
तपासणी करतात. 

महालेखापाल काय लय (मंुबई व नागपरू)  यांचेकडून रा यातील सव िज हा कोषागारांची व 
उपकोषागारांची दरवष  तपासणी कर यात येते.  सदर  तपासणीचा वा षक अहवाल 
महालेखापालांमाफत िव  िवभाग, महारा  शासन यांचेकडे सादर कर यात येतो. 
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त ता मांक 1 
कोषागार काय लयांकरीता अथसंक पीय तरतुद 

                                                                                                                                                                                              ( पय ेलाखांत) 

अ.  काय म य  रकमा 
२०२०-२०२१ 

अथसंक प    
२०२१-२०२२ 

सुधािरत 
अंदाज २०२१-

२०२२ 
अथसंक प  
२०२२-२०२३ 

1 2 3 4 5 6 

 
(अ) काय च ेवग करण.  
गौणशीष 097 कोषागार आ थापना (अिनवाय)   

भािरत   ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
द मत १७४१४.७४ २०७१९.७० 21070.61 22529.92 

 

 

(ब) उि टिनहाय वग करण  
कोषागार आ थापना  
वतेन १५१६२.३४ १७४८०.९१ 17156.41 18954.19 
मजुरी १०.१९ ११.४८ 11.48 12.05 
अितकािलक भ ा ०.७३ २.१५ 0.93 1.35 
दुर वनी, वीज व पाणी १७९.३२ २२९.६१ 207.61 229.61 
कं ाटी सेवा १७.६३ २२०.८१ 103.39 320.81 
देशांतगत वासखच ४९.६७ १३४.६४ 93.21 141.37 
काय लयीन खच ४४७.१५ ७१७.६९ 893.53 753.58 
भाडेप ी व कर ६९.७१ ७१.४८ 68.16 73.48 
संगणक खच १४७८.०० १८५०.९१ 2535.89 2043.46 
पे ोल, तेल व वगंण ०.०० ०.०२ 0.00 0.00 
यावसाियक सेवा ०.०० ०.०० 0.00 0.02 

एकूण भािरत ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
एकूण द मत १७४१४.७४ २०७१९.७० 21070.61 22529.92 

 

 
(क)  िव  यव थेची साधने  

भािरत ०.०० ०.०० 0.00 0.00 
द मत १७४१४.७४ २०७१९.७० 21070.61 22529.92 
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त ता माकं 2 
कोषागार काय लयांचे कामकाज 

अ. . तपशीलवार बाबी 2020-2021 2021-2022 
(1) (2) (3) (4) 

1. 
आहरण व संिवतरण अिधका यांची सं या 

(1) िज हा कोषागारे 6582 6706 
(2) उप कोषागारे 7218 7396 

              एकूण  13800 14102 

2. 

राजपि त अिधका यांची सं या ( जे वत:चे वेतन देयक राजपि त अिधका यां या देयक 
नमु यात कोषागारात सादर करतात असे राजपि त अिधकारी) 

(1)  िज हा कोषागारे  120 121 
(2)  उप कोषागारे 308 351 

 एकूण  428 472 

3. 

वीकृत देयकांची सं या  
(1) िज हा कोषागारे 1090552 1159468 
(2) उप कोषागारे  643067 673331 
(3) िनवृ ीवेतन धारकांची तयार केलेली देयके 145133 151511 

एकूण  1878752 1984310 
4. देयकांची दैनंिदन सरासरी 9406 10103 

5. 

देयकांच े दान 
(अ) काढले या धनादेशांची सं या 148863 162576 
 (ब)  रोखीने  0 0 
(क)  बँकां दारे / इएफटी / सीएमपी दारे 1331871 1411357 

एकूण  1480734 1573933 

6. 

संकलन िवभाग 
(अ) जमा न दी (सं या)  1041623 1118849 

    (ब) र कम (लाखात) 2350554 2838612 
(क) खच न दी (सं या) 1904470 2108038 

    (ड) र कम (लाखात) 21357749 30080951 

7. 

वीकृत िनवृ ीवेतन आदेश सं या 
(अ) महारा  रा य 41025 48926 
(ब) क ीय  3 3 
(क)  इतर रा य े 102 126 

एकूण  41130 49055 

8. 

वीकृत उपदान आदेश सं या 
(अ) महारा  रा य 56417 60060 
(ब) क ीय 0 0 
(क) इतर रा य े 24 27 

एकूण 56441 60087 
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9. 

उपदान दान आदेश सं या 
(आ)  महारा  रा य 54691 59179 
(ब)  क ीय 1200 1500 
(ख) इतर रा य े 24 30 

  एकूण सं या  55915 60709 
 

10. 

वीकृत अंशराशीकरण दान आदेश सं या 
(अ) महारा  रा य                                                                       37441 41493 

    (ब)   क ीय                                                                                    0 0 
(क) इतर रा ये                                                                             21 27 

एकूण सं या  37462 41520 
 

11. 

अंशराशीकरण दान (सं या) 
(अ) महारा  रा य                                                                       34222 37806 

    (ब)    क ीय                                                                                   0 0 
(क) इतर रा ये                                                                             23 26 

एकूण सं या  34245 37832 
 

12. 
ठेवी-जमाठेवी 

(अ) चलनांची सं या  180693 197361 
    (ब)   खातेबदल न दी सं या  224 263 

(क) ठेव ची एकूण र कम (लाखांत) 1561128 3227152 
 

13. 
ठेव ची दाने 

(अ) माणकांची सं या  39996 42967 
    (ब)    खातेबदल न दी  79 98 

(क) दानाची एकूण र कम (लाखात) 790670 1754125 
 14. थकीत धनादेश मेळ 0 0 

15. मु ांक 

 
अ) मु ांक यवहार सं या  

1. यायीक  96159 102711 
2.  यायीकेतर 1128167 1372005 

             एकूण 1224326 1474716 

 
आ) मु ांक िव ी मु य )लाखांत(  

1. यायीक  17433 19486 
2.  यायीकेतर 60386 67383 

            एकूण  77819 86869 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

शासकीय म यवत  मु णालय, मंुबई 

 

 


