वित्तीय अविकार वियम पुस्तिका-1978,
भाग-पविला , उप विभाग - एक िे पाच
प्रदाि

करण्याि

आलेल्या

वित्तीय

प्राविकाराांमध्ये िैसर्गगक िाढीच्या अिुषांगािे
सुिारणा करण्याबाबि.
मिाराष्ट्र शासि
वित्त विभाग
शासि विणणय क्रमाांकः विअप्र-2015/प्र.क्र.20/2015/विवियम,
मादाम कामा मागण, िु िात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032,
वदिाांक: 19 जािेिारी, 201६
पािािे.
१) शासि विणणय क्र.विअप्र-10.08/प्र.क्र.70/2008/विवियम, वद.15 मे, 2009.
२) विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवियम, भाग-2, वदिाांक 17 एवप्रल, 2015.
शासि विणणयशासिािे सांदभीय क्र.1 च्या शासि विणणयान्िये वित्तीय अविकार वियम पुस्तिका 1978,
भाग - पविला, उपविभाग - 1 िे 5 मध्ये शासिाच्या मांत्रालयीि प्रशासविक विभाग ि त्याांच्या
वियांत्रणाखालील विभाग प्रमुख, प्रादे वशक कायालय प्रमुख ि कायालय प्रमुख या प्रविकाऱयाांिा
वित्तीय शक्िींचे विविि मयादे च्या, अटींच्या ि शिींच्या अिीि रािू ि मुांबई वित्तीय वियम 1959,
मिाराष्ट्र आकस्तमक खचण वियम 1965, मिाराष्ट्र अर्णसांकस्ल्पय वियमपुस्तिका, खचाच्या सांकीणण
बाबी िसेच मिाराष्ट्र सािणजविक बाांिकाम वियमािली यामिील िरिूदींिुसार अविकार प्रदाि
केलेले आिेि. प्रदाि करण्याि आलेल्या कािी वित्तीय अविकाराांच्या मयादे ि ि त्या अिुषांगािे अटी
इत्यादी मध्ये सुिारणा करुि जातिीि जाति प्रकरणे विविि तिरािर लिकराि लिकर विकाली
विघिील या उद्देशािे सांबांविि प्राविकाऱयाांिा सांदभीय क्र.2 च्या शासि विणणयान्िये व्यापक अविकार
प्रदाि करण्याि आले आिेि. िसेच, कािी कालबाह्य वित्तीय शक्िी िगळण्याि आल्या आिेि ि
कािी वित्तीय शक्िी िव्यािे समाविष्ट्ट करण्याि आल्या आिेि.
2.

सदर शासि विणणयासोबिच्या वित्तीय अविकार वियम पुस्तिकेिील कािी अविकार पूणणपणे

प्रदाि करण्याि आलेले असूि कािी अविकाराि ठराविक कालाििीिे आढािा घेऊि िाढ
करण्याि येि असिे. िर्ावप, वििीि कालाििीि आढािा ि िोऊ शकल्यास सदर अविकार अपुरे
पडि असल्यािे सदर अविकाराांमध्ये िैसर्गगक िाढीच्या अिुषांगािे सुिारणा करण्याचा प्रतिाि
शासिाच्या विचारािीि िोिा. त्यािुषांगािे पुढील िक्त्याि दशणविलेल्या वित्तीय शक्िीकरीिा प्रदाि
करण्याि आलेल्या वित्तीय मयादे च्या 5 टक्के या प्रमाणाि दरिषी िाढ करण्याि येि आिे.
उपरोक्ि वित्तीय शक्िींच्या अटींमध्ये कोणत्यािी प्रकारची ककमि मयादा िमूद केली असल्यास
त्यास सदर िाढ लागू िोईल. सदर िाढ सि 2016-17 या वित्तीय िषापासूि लागू िोईल. िसेच,
उपरोक्ि वित्तीय शक्िींकरीिा असलेल्या सिण अटी ि िरिूदी यापुढेिी लागू राििील.

शासि विणणय क्रमाांकः विअप्र-2015/प्र.क्र.20/2015/विवियम,
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सांदभीय क्र.2 च्या शासि विणणयािील पवर.2 िे 12 मिील िरिूदी कायम ठे िण्याि येि

आिेि.
4.

सदर शासि विणणय मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेितर्ळािर

उपलब्ि करण्याि आला असूि त्याचा सांकेिाक 201601191547200405 असा आिे . िा आदे श
वडजीटल तिाक्षरीिे साक्षाांवकि करुि काढण्याि येि आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे.

Narayan
Bhaskar
Ringane
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( िा. भा. करगणे )
उपसवचि, वित्त विभाग
प्रि,
1. * प्रिाि मिालेखापाल (लेखा परीक्षा)-(1, मिाराष्ट्र,मुांबई 400 020
2. * मिालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञय
े िा)-1, मिाराष्ट्र, मुांबई 400 020
3. * मिालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञय
े िा)-2, मिाराष्ट्र, िागपूर
4. * मिालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, मिाराष्ट्र, िागपूर
5. * राज्यपालाांचे सवचि
6. मुख्यमांत्रयाांचे प्रिाि सवचि
7. सिण मांत्री ि राज्यमांत्री याांचे तिीय सिाय्यक
8. मांत्रालयािील सिण प्रशासविक विभागाांचे अप्पर मुख्य सवचि/प्रिाि सवचि/सवचि
9. अपर मुख्य सवचि, राज्य वििडणूक आयोग.
10. मांत्रालयािील सिण प्रशासविक विभाग
11. राज्य वििडणूक आयोग.
12. अविदाि ि लेखा अविकारी, िाांद्रे(पूि)ण , मुांबई 400 051
13. अविदाि ि लेखा अविकारी, मुांबई
14. वििासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई
15. सांचालक, लेखा ि कोषागारे , मुांबई
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16. मुख्य लेखा परीक्षक, तर्ाविक वििी लेखा, कोकणभिि, ििी मुांबई
17. * प्रबांिक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई
18. * प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),ा़ मुांबई

19. * प्रबांिक, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरण, कुटीर क्र.3 ि 4, अविदाि ि लेखा
कायालय आिार, मुांबई
20. * प्रिाि सवचि, मिाराष्ट्र वििािमांडळ सवचिालय, मुांबई
21. * सवचि, मिाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई
22. * प्रबांिक, लोक आयुक्ि ि उप लोक आयुक्ि याांचे कायालय मादाम कामा रोड, मुांबई
23. * प्रमुख न्यायाविश, कुटु ां ब न्यायालय, िागपूर / मुांबई, िाांद्रे, मुांबई - 400 051
24. विशेष आयुक्ि, मिाराष्ट्र सदि, कोपर्गिकस रोड, ििी वदल्ली .
25. उप सांचालक, लेखा ि कोषागारे , कोकण विभाग,कोकण भिि,ििी मुांबई/िागपूर/
औरांगाबाद/ िावशक/ अमराििी
26. उप मुख्य लेखा पवरक्षक (िवरष्ट्ठ), तर्ाविक वििी लेखा,कोकण विभाग, कोकण भिि, ििी
मुांबई/ पुणे/ िागपूर/ औरांगाबाद / िावशक/ अमराििी
27. सिण उप कोषागार अविकारी

28. मांत्रालयाच्या सिण प्रशासविक विभागाांच्या वियांत्रणाखालील सिण विभाग प्रमुख, प्रादे वशक
कायालय प्रमुख आवण कायालय प्रमुख
29. सिण विभागीय आयुक्ि
30. सिण वजल्िा कोषागार अविकारी
31. सिण वजल्िाविकारी
32. मिाराष्ट्र राज्य मविला आयोग, गृिविमाण भिि, िाांद्रे(पूि)ण , मुांबई-400 051
33. कुलसवचि, मिाराष्ट्र आरोग्य विज्ञाि विद्यापीठ, िावशक
34. सिण वजल्िा पवरषदाांचे मुख्य कायणकारी अविकारी
35. सिण वजल्िा पवरषदाांचे अर्ण विभागािील मुख्य लेखा ि वित्त अविकारी
36. सांचालक (मावििी), मिाराष्ट्र पवरचय केंद्र, अ-8, तटे ट एम्पोवरया इमारि, बाबा खरककसग
मागण, ििी वदल्ली 110001
37. बिु जि समाज पाटी, डी-1, इन्सा िटमेंट, आझाद मैदाि, मुांबई-1
38. भारिीय जििा पाटी, मिाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ. बॅरॅक िां.1, योगक्षेम समोर,िसांिराि
भागिि चौक, िवरमि पॉईांट, मुांबई400 020,
39. भारिीय कम्युवितट पाटी, मिाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभुिि, एस.व्िी,पटे ल रोड,
मुांबई-400 004
40. भारिीय कम्युवितट पाटी (माक्सणिादी), मिाराष्ट्र कवमटी, जिशक्िी िॉल, ग्लोब वमल
पॅलेस, िरळी, मुांबई
41. इांवडयि िॅशिल कॉग्रेस, मिाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेय (आय) सवमिी, वटळक भिि, काकासािेब
गाडगीळ मागण, दादर, मुांबई-400002
42. िॅशिलीतट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रिादी भिि, फ्री पेस जिणल मागण, िवरमि पॉईांट,
मुांबई-400 021.
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43. वशिसेिा, वशिसेिा भिि, गडकरी चौक, दादर, मुांबई-400 028,
44. मिाराष्ट्र ििविमाण सेिा, राजगड, दादर, मुांबई- 400 028,
45. वित्त विभागािील सिण कायासिे.
46. वििड ितिी, विवियम, वित्त विभाग.
*पत्राव्दारे .
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