सण अग्रिम मर्यादा वाढग्रवणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग
शासन वनर्णय क्रमाांकः अविम-2018/प्र.क्र.37/18/ विवनयम
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
तारीख: 23 ऑक्टोबर,2018
िाचा :

(1) शासन वनर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एफएनडी-1062-बी, वद.6.12.1962.
(2) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्र.मुांविवन-1099/प्र.क्र.52/99/विवनयम, वद.20.10.1999.
(3) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्र.अविम-10.05/प्र.क्र.18/05/विवनयम, वद.20.06.2005.
(4) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्र.अविम-10.07/प्र.क्र.58/07/विवनयम, वद.19.10.2007.
(5) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्र.अविम-10.08/प्र.क्र.70/08/विवनयम, वद.15.5.2009.
(6) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्र.अविम-10.09/प्र.क्र.48/09/विवनयम, वद.15.09.2009.
(7) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्र.अविम-2010/प्र.क्र.12/10/विवनयम, वद.10.05.2010.
(8) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्र.अविम-2012/प्र.क्र.32/12/विवनयम, वद.18.10.2012.
(9) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्र.अविम-2015/प्र.क्र.57/15/विवनयम, वद.26.10.2015
(10) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्र.अविम-2017/प्र.क्र.12/17/विवनयम, वद.18.05.2017

प्रस्तािना अराजपवत्रत राज्य शासकीय कमणचाऱयाांना मुांबई वित्तीय वनयम, 1959 मधील वनयम क्र.142 (जे)
अनुसार दे ण्यात येर्ाऱया सर् अविमाची रक्कम िाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनर्णय शासन आता असे आदे श दे त आहे की, वदनाांक 1 जानेिारी, 2006 पासून सुधावरत करण्यात
आलेल्या िेतन सांरचनेतील ज्या अराजपवत्रत राज्य शासकीय कमणचाऱयाांचे िेड िेतन ₹4,800/-(रु.चार
हजार आठशे) पेक्षा अवधक नाही अशा अराजपवत्रत राज्य शासकीय कमणचाऱयाांना ₹12,500/- (रु.बारा हजार
पाचशे फक्त) सर् अविम अनुज्ञेय राहील.
2.

सर् अविम फक्त पुढील सर्ाांना तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडू न िेळोिेळी घोवित करण्यात

येर्ाऱया सर्ाांसाठीच अनुज्ञेय राहील.
1. वदिाळी

2. रमझान ईद

3. विसमस

4. पारसी निििण

5. सांित्सरी

6. रोश-होशना

7. िैशाखी पौर्णर्मा (भगिान बुध्द जयांती)
9. प्रजासत्ताक वदन

8. स्िातांत्र्य वदन

10. डॉ.आांबड
े कर जयांती

3.

सर् अविम मांजूरी आवर् िसूलीच्या अटी ि शती पूिी विवहत केल्याप्रमार्ेच राहतील.

4.

हे आदे श वनगणवमत केल्याच्या वदनाांकापासून अांमलात येतील.

शासन वनर्णय क्रमाांकः अविम-2018/प्र.क्र.37/18/ विवनयम
5.

मुांबई वित्तीय वनयम, 1959 मधील वनयम क्रमाांक 142 (जे) मध्ये योग्य ती सुधारर्ा यथािकाश

करण्यात येईल.
सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201810231618479705 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

J. J. Valvi

Digitally signed by J. J. Valvi
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Finance Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=816d3fe4c7042f66b4ac73a1f0087cd8fda3
e115d42dc8b54c0e783064c80dc1, cn=J. J. Valvi
Date: 2018.10.23 16:22:50 +05'30'

(ज. वज. िळिी)
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1.

* प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुांबई 400 020

2.

* महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई 400 020

3.

* महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर

4.

* महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर

5.

राज्यपालाांचे सवचि

6.

मुख्यमांत्र्याांचे अप्पर मुख्य सवचि

7.

सिण मांत्री ि राज्यमांत्री याांचे स्िीय सहाय्यक

8.

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान पवरिद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई

9.

सिण सन्माननीय विधान सभा, विधान पवरिद ि सांसद सदस्य

10.

मांत्रालयातील सिण प्रशासवनक विभागाांचे अप्पर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि

11.

अपर मुख्य सवचि, राज्य वनिडर्ूक आयोग.

12.

मांत्रालयातील सिण प्रशासवनक विभाग

13.

राज्य वनिडर्ूक आयोग.

14.

अवधदान ि लेखा अवधकारी, िाांद्रे (पूि)ण , मुांबई 400 051

15.

अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई

16.

वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई

17.

सांचालक, लेखा ि कोिागारे, मुांबई

18.

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थावनक वनधी लेखा, कोकर्भिन, निी मुांबई

19.

* प्रबांधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई

20.

* प्रबांधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),ा़ मुांबई

21.

* प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरर्, ३ रा मजला िल्डण रेड सेंटर जिळ, कफ
परे ड, मुांबई-४०० ००५
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22.

* प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई

23.

* सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई

24.

* प्रबांधक, लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, मादाम कामा रोड, मुांबई

25.

* प्रमुख न्यायावधश, कुटु ां ब न्यायालय, नागपूर / मुांबई, िाांद्रे, मुांबई - 400 051

26.

विशेि आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्णनकस रोड, निी वदल्ली .

27.

उप सांचालक, लेखा ि कोिागारे, कोकर् विभाग,कोकर् भिन,निी मुांबई/नागपूर/
औरां गाबाद/ नावशक/ अमरािती.

28.

उप मुख्य लेखा पवरक्षक (िवरष्ट्ठ, स्थावनक वनधी लेखा,कोकर् विभाग, कोकर् भिन, निी
मुांबई / पुर्े/ नागपूर/ औरां गाबाद / नावशक/ अमरािती).

29.

सिण उप कोिागार अवधकारी

30.

मांत्रालयाच्या सिण प्रशासवनक विभागाांच्या वनयांत्रर्ाखालील सिण विभाग प्रमुख, प्रादे वशक
कायालय प्रमुख आवर् कायालय प्रमुख

31.

सिण विभागीय आयुक्त

32.

सिण वजल्हा कोिागार अवधकारी

33.

सिण वजल्हावधकारी

34.

महाराष्ट्र राज्य मवहला आयोग, गृहवनमार् भिन, िाांद्रे(पूि)ण , मुांबई-400 051

35.

कुलसवचि, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नावशक

36.

सिण वजल्हा पवरिदाांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी

37.

सिण वजल्हा पवरिदाांचे अथण विभागातील मुख्य लेखा ि वित्त अवधकारी

38.

सांचालक (मावहती), महाराष्ट्र पवरचय केंद्र, अ-8, स्टे ट एम्पोवरया इमारत, बाबा
खरकससग मागण, निी वदल्ली 110001

39.

बहु जन समाज पाटी, डी-1, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुांबई-1

40.

भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ. बॅरॅक नां.1, योगक्षेम समोर,िसांतराि
भागित चौक, नवरमन पॉईांट, मुांबई400 020,

41.

भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभुिन, एस.व्ही.पटे ल रोड,
मुांबई-400 004

42.

भारतीय कम्युवनस्ट पाटी (माक्सणिादी), महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल
पॅलेस, िरळी, मुांबई

43.

इांवडयन नॅशनल कॉिेस, महाराष्ट्र प्रदे श कााँिेस (आय) सवमती, वटळक भिन, काकासाहे ब
गाडगीळ मागण, दादर, मुांबई.

44.

नॅशवनलीस्ट कााँिेस पाटी, राष्ट्रिादी भिन, फ्री पेस जनणल मागण, नवरमन पॉईांट, मुांबई-400 021.

45.

वशिसेना, वशिसेना भिन, गडकरी चौक, दादर, मुांबई-400 028,

46.

महाराष्ट्र निवनमार् सेना, राजगड, दादर, मुांबई- 400 028,

47.

वित्त विभागातील सिण कायासने.

48.

वनिड नस्ती, विवनयम, वित्त विभाग.

*

पत्राव्दारे.
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