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वाचा  
1) शासन ननर्णय क्रमाांकः नटआरडब्ल्यु-1388/88/कोषा-4, नद.11.07.1988 
2) शासन ननर्णय क्रमाांकः नडनडओ-1005/प्र.क्र.5/कोषा प्र-5, नद.29.08.2005 

शासन पनरपत्रक  
उपरोक्त सांदभीय क्रमाांक १ व २ मधील पनरच्छेद 1(8) मधील तरतुदी नशनिल करुन शासन आता 

असे आदेश देत आहे की, आगामी नदवाळीचा सर् नवचारात घेऊन माहे ऑक्टोबर, 2016 या मनहन्याचे 
वतेन व भत्तयाांचे नवतरर् नदनाांक 25 ऑक्टोबर, 2016 पूवी करण्यात याव.े  वतेन नवतरर्ाचे नदनाांक 
लक्षात घेऊन अनधदान व लेखा कायालय तसेच कोषागार व उपकोषागार कायालयाांनी वतेन देयकाांच्या 
कायणवाहीचे वळेापत्रक त्यानुरुप अलीकडे आर्ण्याची दक्षता घ्यावी.  

शासन असेही आदेश देत आहे की, महाराष्ट्रातील सवण उपकोषागारातून नवतरीत होर्ा-या सवण 
शासकीय अनधकारी / कमणचा-याांचे माहे ऑक्टोबर, 2016 या मनहन्याचे वतेन व भत्ते याांचे प्रदान मुांबई 
नवत्तीय ननयम, 1959 मधील ननयम 71 च्या तरतुदी नशिील करुन नदनाांक 25 ऑक्टोबर, 2016 पूवी 
करण्यात याव.े  

शासन आर्खी असेही आदेश देत आहे की, महाराष्ट्र कोषागार ननयम 1968 च्या खांड 1 मधील 
ननयम क्रमाांक 328 मधील तरतुदी नशनिल करुन महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासकीय 
ननवृत्तीवतेनधारकाांना / कुटूांबननवृत्तीवतेनधारकाांना त्याांचे माहे ऑक्टोबर, 2016 या मनहन्याचे 
ननवृत्तीवतेन नदनाांक 25 ऑक्टोबर, 2016 पूवी प्रदान करण्यात याव.े  

शासन असेही आदेश देत आहे की, राज्यातील नज्हा पनरषद, मान्यताप्राप्त व अनुदान प्राप्त 
शैक्षनर्क सांस्िा, कृषी नवद्यानपठे / कृनष नवद्यानपठे व त्याांच्या सांलग्न अशासकीय महानवद्यालयाांचे 
अनधकारी / कमणचारी, तसेच ननवृत्तीवतेनधारक / कुटूांबननवृत्तीवतेनधारक याांनाही हे आदेश लागू होतील. 

सांचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांनी अनधदान व लखेा कायालय तसचे 
राज्यातील सवण कोषागारे व उपकोषागारे याांना याबाबतीत आवश्यक त्या सूचना तात्काळ ननगणनमत 
कराव्यात. 
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सदर शासन पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर 
उपलब्लध करुन आल ेअसून त्याांचा सांगर्क सांकेताांक 201610201045144905 असा आहे. हे पनरपत्रक 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

                     ( ना. भा. ररगरे् ) 
                शासनाचे उपसनचव 

प्रत, 
1. मा.नवरोधी पक्षनेता, नवधानसभा / नवधान पनरषद, महाराष्ट्र नवधानमांडळ सनचवालय,मुांबई. 
2. सवण सन्माननीय नवधानसभा / नवधान पनरषद व सांसद सदस्य, 
3. राज्यपालाांचे सनचव    
4. मुख्यमांत्रयाांचे सनचव 
5. सवण मांत्री व राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव 
6. सवण मांत्रालयीन प्रशासकीय नवभाग 
7. मांत्रालयीन सवण नवभागाांच्या अनधन असले्या सवण नवभागाांचे व कायालयाांचे प्रमुख 
8. प्रबांधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई 
9. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुांबई 
10. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई 
11. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर 
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर 
13. आयुक्त, आयकर (TDS) चनीरोड, मुांबई 400002 
14. आयुक्त, आयकर (TDS) नसव्हील लाईन, नागपूर 444001 
15. प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुांबई 
16. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई 
17. सनचव, महाराष्ट्र नवधीमांडळ सनचवालय, मुांबई 
18. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई 
19. प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरर्, मुांबई 
20. मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
21. नवशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, नवी नदल्ली 
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22. उपमहाननदेशक, राष्ट्रीय सुचना नवज्ञान कें द्र, पुरे् 
23. उपमहाननदेशक, युआयएडीआय, मुांबई 
24. सवण नवभागीय आयुक्त 
25. सवण नज्हानधकारी 
26. सवण नज्हापनरषदाांचे मुख्य कायणकारी अनधकारी 
27. बहुजन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुांबई 1. 
28. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नां. 1, योगक्षेम समोर, वसांतराव भागवत 

चौक,ननरमन पॉईांट , मुांबई 20. 
29. भारतीय कम्युननस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजभवुन, एस.व्ही.पटेल रोड,, मुांबई 4. 
30. भारतीय कम्युननस्ट पाटी (माक्सणवादी), महाराष्ट्र कनमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब नमल पॅलेस, 

वरळी, मुांबई 13. 
31. इांनडयन नॅशनल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सनमती, नटळक भवन, काकासाहेब 

गाडगीळ मागण, दादर, मुांबई 25. 
32. नॅशननलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनणल मागण, ननरमन पॉईांट, मुांबई  21. 
33.   नशवसेना, नशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुांबई 28. 
34. सांचालक , लेखा व कोषागारे, मुांबई 
35. अनधदान व लेखाअनधकारी, मुांबई 
36. सहसांचालक,लेखा व कोषागारे,कोकर्/पुरे्/नागपूर/औरांगाबाद/नानशक/ अमरावती  
37. सवण नज्हा कोषागार अनधकारी 
38. मुख्य लेखापरीक्षक, स्िाननक ननधी लेखा, कोकर् भवन, नवी मुांबई 
39. सहसांचालक,स्िाननक ननधी लेखा मुांबई /पुरे्/नागपूर/औरांगाबाद/नानशक/अमरावती 
40. नवत्त नवभागातील सवण कायासने 
41. ननवड नस्ती कोषा प्र.5.  
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