महाराष्ट्र वित्त ि लेखा सेिा, गट ब (अराजपवित ) पुणे विभाग पुणे
पुणे विभागाांतगगत उपकोषागार अविकारी, सहाय्यक ले खाविकारी / सहाय्यक ले खा पवरक्षक अविकारी याांची
विभागीय बैठक श्री. सुविल जािि ,कोषाध्यक्ष म.वि.ले .से. गट ब (अराप) महाराष्ट्र राज्य याांचे अध्यक्षते खाली सातारा
येथे वििाांक 14/12/2013 रोजी सांपन्ि झाली ,त्यामध्ये खालील अविकारी उपस्थथत होते.
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सिर बैठकीमध्ये प्रथमत: मा.रविद्र पाटील,कोल्हापूर ि मा.श्री.सुविल जािि,सातारा याांची म.वि.ले .से. गट ब
(अराप) महाराष्ट्र राज्य सांघटिेच्या अिुक्रमे उपाध्यक्ष ि कोषाध्यक्षपिी वििड झाल्याबद्दल सातारा वजल्हा सांघटिेच्या
ितीिे पुष्ट्पगुच्छ िे ऊि अवभिांिि करण्यात आले . ि तििांतर खालीलप्रमाणे सभे मध्ये ठराि मांजरू करणेत आले .
ठराि क्र.1सांघटिेच्या आर्थथक पवरथथीतीमध्ये सुिारणा होणेच्या िष्ट्ृ टीिे पुणे विभागातील सिग वजल्हयाांिी आपली िार्थषक
िगगणी ताबडतोब जमा करुि त्यामिील 60% वििी केंवद्रय कायगकारीणीकडे तातडीिे पाठिािा.
सूचक- श्री.हही.हही. िे साई, सातारा
अिुमोिक- श्री. बी. हही. भाांडिलकर, सातारा

ठराि सिािुमते मांजरू
ठराि क्र.2महाराष्ट्र ले ाकसेिा आयोगामाफगत घे ण्यात येणा-या सहाय्यक सांचालक/कोषागार अविकारी ,महाराष्ट्र वित्त ि
ले खा सेिा गट अ , त्याचप्रमाणे ले खाविकारी/अप्पर कोषागार अविकारी , गट ब(राजपवित) , या पिाांसाठी असणा-या
परीक्षेस , MFAS उत्तीणग झाले ल्या ि सध्या सेिेत कायगरत असले ल्या सहाय्यक ले खाविकारी/उपकोषागार अविकारी/
सहाय्यक ले खा परीक्षा अविकारी याांिा ियाची ि िंैक्षवणक अहग ता अट विंथील करुि पाि ठरविण्यात यािे .
सूचक- श्री.सुवजत आकडकर, पूणे
अिुमोिक- श्री. अवजत िुगाडे
ठराि सिािुमते मांजरू
ठराि क्र.3वजल्हा सांघटिा बळकट हहािी ि सांघटिेच्या कामाला गती यािी ि सांघटिा िाढीस लागािी यासाठी या सांिभात
प्रत्येक वजल्ह्यात सह सवचि याांची सांपकग प्रमुख म्हणूि वियुक्ती करािी . जेणेकरुि राज्य थतरािर होणा-या घडामोडी सिग
सभासिापयंत अिगत करता येतील.
सूचक- रविद्र पाटील,कोल्हापूर
अिुमोिक --.बी.एस.केले कर,कोल्हापूर
ठराि सिािुमते मांजरू
ठराि क्र.4
उप कोषागार अविकारी पिािर कायगरत असणाऱ्या अविका-याांिा तहसीलिाराांकडू ि त्याांच्या अविकारात
अिािश्यक कामे लािली जातात .ती करणे वकतपत आिश्यक ि बांििकारक आहे त. याबाबत िवरष्ट्ठ पातळीिर विचार
वििीयम करुि महसूल विभागास त्यापध्ितीिे सूचीत करणेत यािे.
त्याचप्रमाणे कोषागारामध्ये ि उपकोषागारामध्ये िि ििीि प्रणाली (उिा. Try.Net मिूि प्राप्त होणा-या PLA
मिील Passbook Prints, Day book) येत असतािा जुन्याच पध्ितीिे असणारी रवजथटसग सुध्िा आहे त्याच अपु-या
कमगचा-याांकडू ि पूणग करण्याचा अटटाहास प्रिंासिाकडू ि केला जातो. सांघटिेमाफगत िवरष्ट्ठ पातळीिर अपु-या कमगचायाांबाबत तसेच कोषागार/उपकोषागार थतरािर एकाच कामाची पुिरािृत्ती टाळणेबाबत पाठपुरािा करणेत यािा.
सूचक -श्री. बी.डी.कोळे कर,साांगली
अिुमोिक--श्री. ए.एस.बागडी साांगली
ठराि सिािुमते मांजरू
ठराि क्र.5
mfas.in या िेबसाईटिर अद्याित मावहती वमळािी , िंांका समािाि हहािे त्याच प्रमाणे जे अविकारी बिलूि
जातील त्याांिा लॉगीि ॲक्सेस वमळािेत, जेणे करुि ते आपले अद्ययाित कायालय ि पिाचा तपिंील त्या िेबसाईटिर
टाकु िंकतील ि सांघटिेला अद्ययाित मावहती वमळू िंकेल. त्याच प्रमाणे या िेबसाईटिर वफल्टर टाकूि जे अविकारी
ज्या विभागामध्ये कायगरत आहे त त्याांची यािी तात्काळ उपलब्ि हहािी या िष्ट्ृ टीिे सिग सांघटिेच्या प्रवतवििीिी आपल्या
सहका-याांिा या िेबसाईटचा िापर करुि मावहती अद्ययाित करणेबाबत सूवचत करािे .
सूचक- श्री.विलास गायकिाड, पूणे
अिुमोिक- श्री. हही.पी. किम , पुणे
ठराि सिािुमते मांजरू

ठराि क्र.6पदोन्नती विल्यािांतर काही अविकारी पिोन्िती िाकारतात. ि त्यािांतर पुढील िेळी होणा-या
पिोन्िती मध्ये सिर अविका-या प्रथम प्रािान्यािे िेमणुका विल्या जातात. तथावप पिोन्िती िाकारलेल्या अविका-याांिा
ज्या वठकाणी पूिी िेमणुका विलेल्या होत्या , ती पिे वरक्त िाखविली जात िाहीत. सिरची पिे वरक्त ििंगिूि त्या जागी
िेमणुका िे णेबाबत कायगिाही करािी.
सूचक- श्री.प्रिंाांत विंिे साांगली
अिुमोिक- श्री. िसांतराि मोरे . साांगली
ठराि सिािुमते मांजरू
अिंा पध्ितीिे सातारा वजल्हयाच्या ितीिे उपस्थथत सिग उपकोषागार अविकारी, सहाय्यक ले खाविकारी /
सहाय्यक ले खा पवरक्षा अविकारी याांचे आभार हयक्त करुि सिरची विभागीय बैठक खेळीमेळीच्या िातािरणात सांपन्ि
झाली.
सवचि
महाराष्ट्र वित्त ि सेिा ले खा सेिा गट ब(अराजपवित)
सातारा

अध्यक्ष
महाराष्ट्र वित्त ि सेिा ले खा सेिा गट ब(अराजपवित)
सातारा

