मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व
अपंग

राज्य

शासकीय

कममचाऱयांसाठी

स्वयंचलीत ककवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन
चाकी

सायकल

खरेदीसाठी

शासकीय

कममचाऱयांना मंजूर करावयाच्या अग्रिमाबाबत.

महाराष्र शासन
ग्रवत्त ग्रवभाग
शासन ग्रनणमय क्रमांकः अग्रिम-2013/प्र.क्र.10/2013/ ग्रवग्रनयम
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागम,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
तारीख: 20 ऑगस्ट, 2014.
वाचा 1) शासन ग्रनणमय क्रमांकः ग्रवत्त ग्रवभाग,क्र. अग्रिम-2010/प्र.क्र.16/10/ग्रवग्रनयम, ग्रद.10 जून,
2010.
प्रस्तावना शासन अग्रिसूचना ग्रवत्त ग्रवभाग, क्रमांक: वेपुर-1209/प्र.क्र.27/सेवा-9, ग्रद.22 एग्रप्रल, 2009
अन्वये राज्य शासकीय अग्रिकारी/ कममचारी यांच्या वेतनश्रेणी ग्रदनांक 1 जानेवारी, 2006 पासून
सुिाग्ररत करण्यात आल्या आहेत. या सुिाग्ररत वेतन संरचनेतील वेतन बँड मिील वेतन ग्रवचारात
घेऊन(िेड-पे वगळू न) संदभािीन शासन ग्रनणमय, ग्रद.10 जून, 2010 अन्वये कममचाऱयांना दु चाकी
वाहन/अपंग कममचाऱयांकरीता तीन चाकी सायकल खरेदी करण्यासाठी अग्रिम मंजूरीकरीता वेतन
मयादा सुिारीत करण्यात आली आहे. सदर शासन ग्रनणमयान्वये सध्या ग्रमळत असलेल्या सदर
अिीमाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ग्रवचारािीन होता. या संदभात शासनाने
पुढीलप्रमाणे ग्रनणमय घेतला आहे.
शासन ग्रनणमय नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/सायकल व अपंग राज्य शासकीय कममचाऱयांसाठी तीन
चाकी स्वयंचलीत सायकल ककवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय
कममचाऱयांना मुंबई ग्रवत्तीय ग्रनयम, 1959 मिील ग्रनयम 136, 137 व 139 च्या अिीन आग्रण तसेच खाली
नमूद केलेल्या अटींच्या अिीन सुिाग्ररत वेतन मयादे नुसार पुढील प्रमाणे सुिाग्ररत अग्रिम अनुज्ञय
े
राहील.
(अ)

नवीन मोटार सायकल, अपंग राज्य शासकीय कममचाऱयांसाठी स्वयंचलीत ककवा मनुष्य

बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी अग्रिम :1)

ज्या कममचाऱयांचे वेतन बँड मिील माग्रसक वेतन ₹8,560/-(िेड वेतन वगळू न) ककवा

अग्रिक आहे अशा कममचाऱयांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञय
े राहील.

शासन ननर्णय क्रमाांकः अग्रिम-2013/प्र.क्र.10/2013/ ग्रवग्रनयम

2)

वेतन-बँड मिील माग्रसक वेतनाच्या 9 पट एवढी रक्कम ककवा ₹70,000/- ककवा मोटार-

सायकलची प्रत्यक्ष ककमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
3)

अग्रिमाची वसूली व्याजासह 60 समान माग्रसक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम अग्रिम

व नंतर व्याज वसूल करण्यात यावे.
(ब)

नवीन स्कूटर खरेदी करण्यासाठी अग्रिम:-

1)

ज्या कममचाऱयांचे वेतन-बँड मिील माग्रसक वेतन ₹8,560/-(िेड वेतन वगळू न) ककवा

अग्रिक आहे अशा कममचाऱयांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञय
े राहील.
2)

वेतन-बँड मिील माग्रसक वेतनाच्या 8 पट एवढी रक्कम ककवा ₹60,000/- ककवा

स्कूटरची प्रत्यक्ष ककमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञय
े राहील.
3)

अग्रिमाची वसूली व्याजासह 48 समान माग्रसक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम अग्रिम

व नंतर व्याज वसूल करण्यात यावे.
(क)

नवीन मोपेड खरेदी करण्यासाठी अग्रिम :-

1)

ज्या कममचाऱयांचे वेतन बँड मिील माग्रसक वेतन ₹8,560/-(िेड वेतन वगळू न) ककवा

अग्रिक आहे अशा कममचाऱयांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञय
े राहील.
2)

वेतन-बँड मिील माग्रसक वेतनाच्या 3 पट एवढी रक्कम ककवा ₹25,000/- ककवा

मोपेडची प्रत्यक्ष ककमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञय
े राहील.
3)

अग्रिमाची वसूली व्याजासह 30 समान माग्रसक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम अग्रिम

व नंतर व्याज वसूल करण्यात यावे.
(ड)

नवीन सायकल खरेदी करण्यासाठी अग्रिम:-

1)

ज्या कममचाऱयांचे िेड वेतन ₹2,800/- ककवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा अराजपग्रत्रत

कममचाऱयांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञय
े राहील.
2)

₹3,500/- ककवा सायकलची प्रत्यक्ष ककमत (ग्रवग्रक्रकर िरुन) यापैकी जी रक्कम कमी

असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञय
े राहील.
3)
(2)

अग्रिमाची वसूली व्याजासह 10 समान माग्रसक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी.

उपरोक्त अग्रिम खालील अटींच्या अिीन अनुज्ञय
े राहील:(1)

अग्रिमासाठी अजम करणाऱया अग्रिकाऱयाची शासनाच्या सेवत
े ील ग्रनयुक्ती संबंग्रित

पदाच्या सेवाभरती ग्रनयमानुसार करण्यात आलेली असली पाग्रहजे आग्रण अशाप्रकारे करण्यात आलेल्या
ग्रनयुक्तीनंतर कमीत कमी 5 वर्षांची सलग सेवा झाली असली पाग्रहजे. तथाग्रप , अस्स्थव्यंग अपंग
कममचाऱयांस Scooter with adaption हे उपकरण पुरग्रवण्याबाबत सामाग्रजक न्याय व ग्रवशेर्ष सहाय्य
पष्ृ ठ 6 पैकी 2

शासन ननर्णय क्रमाांकः अग्रिम-2013/प्र.क्र.10/2013/ ग्रवग्रनयम

ग्रवभागाच्या क्र.अपंग-2012/प्र.क्र.32/अ.क.-2, ग्रद.8 फेब्रुवारी, 2013 रोजीच्या शासन ग्रनणमयानुसार
या उपकरणासाठी ₹50,000/- मंजूर करण्यात येतात. त्यावरील येणारा खचम वाहन अग्रिम म्हणून
मंजूर करण्याकरीता खालील अटी ग्रशग्रथल करण्यात येत आहेत :(अ)

ग्रनयुक्तीनंतर कमीत कमी 5 वर्षांची सलग सेवा झाली असली पाग्रहजे.

(आ)

कममचाऱयांचे वेतन बँड मिील माग्रसक वेतन ₹8,560/-(िेड वेतन वगळू न) असणे

आवश्यक आहे.
(2)

मोटार सायकल/स्कूटर/मोपेड वाहन चालग्रवण्यासाठी सक्षम प्राग्रिका-यांकडू न,

कुटु ं बातील एका व्यस्क्तला ग्रमळालेल्या अनुज्ञप्तीची (Licence) छायाप्रत सादर करावी लागेल.
(3)

वाहनाच्या मॉडे लचे नाव, उत्पादनाचे वर्षम, खरेदीची तारीख व त्या संदभाचे नोंदणीचे

कागदपत्र सादर करावे लागतील.
(4)

मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व अपंग राज्य शासकीय कममचाऱयांसाठी

स्वयंचलीत तीन चाकी सायकल, स्कूटर ग्रवथ अडॅ प्शन व मोपेडचा ग्रवमा शासकीय ग्रवमा ग्रनिीकडे
उतरग्रवण्यात यावा व तो सतत चालू राहील याची दक्षता घेणे आवश्यक राहील.
(5)

मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व अपंग राज्य शासकीय कममचाऱयांसाठी

स्वयंचलीत तीन चाकी सायकल, स्कूटर ग्रवथ अडॅ प्शन व मोपेड शासनाकडे तारण ठे वावी लागेल.
(6)

दु चाकी/तीन चाकीसाठी एकदा अग्रिम ग्रदल्यानंतर पुन्हा अग्रिम अनुज्ञय
े राहणार नाही.

तसेच, सदर शासन ग्रनणमय ग्रनगमग्रमत होण्यापूवी, शासकीय अग्रिम घेऊन खरेदी केलेल्या जुन्या
वाहनाऐवजी पुन्हा नवीन वाहन खरेदीसाठी अग्रिम अनुज्ञय
े असणार नाही.

तथाग्रप, अपंग राज्य

शासकीय कममचाऱयांच्या तीन चाकी सायकल खरेदी कग्ररता ही अट ग्रशथील करण्यात येत आहे.
(7)

ग्रद.1 मे, 2001 रोजी ककवा त्यानंतर दोनपेक्षा अग्रिक अपत्ये असणाऱया अजमदारास

(दु सऱया वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.
(8)

शासकीय अग्रिकारी/ कमम चारी यांच्या वेतनातून होणारी एकूण वजाती त्याच्या माग्रसक

ग्रवत्तलब्िीच्या 50% पेक्षा अग्रिक असता कामा नये.
(9)

सदर अिीम मंजूरीच्या ग्रदनांकापासून 1 मग्रहन्याच्या आत अग्रिम िारकाने वाहन खरेदी

करुन त्यासंबिीची कागदपत्रे शासनास सादर करणे आवश्यक राहील.

तसे न केल्यास अग्रिम

िारकाकडू न अग्रिमाची संपूणम रक्कम 1 मग्रहन्यानंतर दं डनीय व्याजासह एक रकमी वसूल करण्यात
येईल. अग्रिम मंजूर करताना मुंबई ग्रवत्तीय ग्रनयम-1959 मिील ग्रनयम 124(बी) व ग्रवत्त ग्रवभाग, शासन
ग्रनणमय क्र. अिीम-1095/प्र.क्र.70/95/ग्रवग्रनयम, ग्रद.26.9.1997 मध्ये नमूद तसेच, शासनाने वेळोवेळी
ग्रनगमग्रमत केलेल्या आदे शानुसार लागू ठरणाऱया दं डनीय व्याजाचा उल्लेख मंजूरीच्या आदे शात करण्यात
यावा.
(10)

अग्रिमाची रक्कम ज्या मग्रहन्यात ग्रवतरीत केली असेल त्याच्या पुढील मग्रहन्यापासून

अग्रिमाच्या वसूलीस सुरुवात करण्यात यावी.
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(11)

वाहन अग्रिम रकमेच्या ग्रनयग्रमत वसुलीसाठी तसेच मंजूर अग्रिम रकमेपेक्षा जादा

वसुली होत असल्यास त्यास अजमदार स्वत:ही जबाबदार राहील.
(12)

अग्रिमिारक अनग्रिकृत रजेवर राग्रहल्यास अथवा इतर अन्य कोणत्याही कारणास्तव

त्याच्या कतमव्यापासून दू र राग्रहला तरीही वाहन अग्रिम तसेच शासनाकडील इतर अन्य अग्रिमांची
ग्रनयग्रमत परतफेड करण्यास संबंग्रित अग्रिमिारक स्वत: जबाबदार राहील.
(13)

ग्रवत्त ग्रवभागाने आदे शाव्दारे वेळोवेळी ग्रवहीत केल्यानुसार व्याजाचे दर राहतील.

(14)

तसेच, जुनी मोटार सायकल/स्कूटर/मोपेड/ सायकल व अपंग राज्य शासकीय

कममचाऱयांसाठी जुनी तीन चाकी सायकल खरेदीकरीता अग्रिम मंजूर करण्यात येणार नाही.
(3)

वाहन अग्रिम मंजूरीसाठी आवश्यक असलेल्या ग्रनिीसाठी प्रत्येक प्रशासकीय ग्रवभागाने पुढील

लेखाग्रशर्षाखाली ग्रवत्त ग्रवभागातील अथमसंकल्प कक्षाच्या मान्यतेने आवश्यक अथमसंकस्ल्पय तरतूद
करावी व त्यानंतरच अग्रिम मंजूर करावा.
प्रिान लेखाशीर्षम :- 7610, शासकीय कममचारी इत्यादींना कजे.
गौणशीर्षम
(4)

:- 202 , मोटार वाहन खरेदीसाठी अग्रिमे.

मुंबई ग्रवत्तीय ग्रनयम-1959 मिील संबंग्रित ग्रनयम 136 मध्ये आवश्यक ती सुिारणा यथावकाश

करण्यात येईल.
(5)

हे आदे श शासन ग्रनणमयाच्या ग्रदनांकापासून अंमलात येतील.
सदर शासन ग्रनणमय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201408201203353505 असा आहे. हा आदे श
ग्रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांग्रकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Dahiphale
Uddhav Rabhaji

Digitally signed by Dahiphale Uddhav Rabhaji
DN: c=IN, o=Government of maharashtra,
ou=FD, postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Dahiphale Uddhav Rabhaji
Date: 2014.08.20 12:03:05 +05'30'

(उ.र.दग्रहफळे )
अवर सग्रचव, महाराष्र शासन
प्रत,
1. प्रिान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-(1, महाराष्र,मुंबई 400 020
2. [महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्र, मुंबई 400 020
3. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, महाराष्र, नागपूर
4. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्र, नागपूर
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5. राज्यपालांचे सग्रचव
6. मुख्यमंत्रयांचे प्रिान सग्रचव
7. उप मुख्य मंत्रयांचे प्रिान सग्रचव
8. सवम मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक
9. सवम ग्रविानमंडळ सदस्य
10. मंत्रालयातील सवम प्रशासग्रनक ग्रवभागांचे अप्पर मुख्य सग्रचव/प्रिान सग्रचव/सग्रचव
11. अपर मुख्य सग्रचव, राज्य ग्रनवडणूक आयोग.
12. मंत्रालयातील सवम प्रशासग्रनक ग्रवभाग
13. राज्य ग्रनवडणूक आयोग.
14. अग्रिदान व लेखा अग्रिकारी, वांद्रे(पूव)म , मुंबई 400 051
15. अग्रिदान व लेखा अग्रिकारी, मुंबई
16. ग्रनवासी लेखा परीक्षा अग्रिकारी, मुंबई
17. संचालक, लेखा व कोर्षागारे , मुंबई
18.

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थाग्रनक ग्रनिी लेखा, कोकणभवन, नवी मुंबई

19. प्रबंिक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई
20. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),ा़ मुंबई

21. प्रबंिक, महाराष्र प्रशासकीय न्यायाग्रिकरण, कुटीर क्र.3 व 4, अग्रिदान व लेखा कायालय आवार, मुंबई
22. प्रिान सग्रचव, महाराष्र ग्रविानमंडळ सग्रचवालय, मुंबई
23. सग्रचव, महाराष्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
24. प्रबंिक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय मादाम कामा रोड, मुंबई
25. प्रमुख न्यायाग्रिश, कुटु ं ब न्यायालय, नागपूर / मुंबई, वांद्रे, मुंबई - 400 051
26. ग्रवशेर्ष आयुक्त, महाराष्र सदन, कोपर्ननकस रोड, नवी ग्रदल्ली .
27. उप संचालक, लेखा व कोर्षागारे , कोकण ग्रवभाग,कोकण भवन,नवी मुंबई/नागपूर/ औरंगाबाद/
नाग्रशक/ अमरावती
28.

उप मुख्य लेखा पग्ररक्षक (वग्ररष्ठ), स्थाग्रनक ग्रनिी लेखा,कोकण ग्रवभाग, कोकण भवन,

नवी मुंबई/ पुणे/ नागपूर/ औरंगाबाद / नाग्रशक/ अमरावती
29. सवम उप कोर्षागार अग्रिकारी
30. मंत्रालयाच्या सवम प्रशासग्रनक ग्रवभागांच्या ग्रनयंत्रणाखालील सवम ग्रवभाग प्रमुख, प्रादे ग्रशक
कायालय प्रमुख आग्रण कायालय प्रमुख
31. सवम ग्रवभागीय आयुक्त
32. सवम ग्रजल्हाग्रिकारी
33. महाराष्र राज्य मग्रहला आयोग, गृहग्रनमाण भवन, वांद्रे(पूव)म , मुंबई-400 051
34. कुलसग्रचव, महाराष्र आरोग्य ग्रवज्ञान ग्रवद्यापीठ, नाग्रशक
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35. सवम ग्रजल्हा पग्ररर्षदांचे मुख्य कायमकारी अग्रिकारी
36. सवम ग्रजल्हा पग्ररर्षदांचे अथम ग्रवभागातील मुख्य लेखा व ग्रवत्त अग्रिकारी
37. संचालक (माग्रहती), महाराष्र पग्ररचय केंद्र, अ-8, स्टे ट एम्पोग्ररया इमारत, बाबा खरककसग
मागम, नवी ग्रदल्ली 110001
38.

बहू जन समाज पाटी, डी-1, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-1

39. भारतीय जनता पाटी, महाराष्र प्रदे श, सी.डी.ओ. बॅरॅक नं.1, योगक्षेम समोर,वसंतराव भागवत
चौक, नग्ररमन पॉईंट, मुंबई400 020,
40. भारतीय कम्युग्रनस्ट पाटी, महाराष्र कग्रमटी, 314, राजभुवन, एस.व्ही,पटे ल रोड, मुंबई-400
004
41. भारतीय कम्युग्रनस्ट पाटी (माक्समवादी), महाराष्र कग्रमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब ग्रमल पॅलेस,
वरळी, मुंबई42. इंग्रडयन नॅशनल कॉिेस, महाराष्र प्रदे श काँिेय (आय) सग्रमती, ग्रटळक भवन, काकासाहेब
गाडगीळ मागम, दादर,

मुंबई-400002

43. नॅशनलस्ट काँिेस पाटी, राष्रवादी भवन, फ्री पेस जनमल मागम, नग्ररमन पॉईंट, मुंबई-400 021.
44. ग्रशवसेना, ग्रशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-400 028,
45. ग्रवत्त ग्रवभागातील सवम कायासने
46. ग्रनवड नस्ती, ग्रवग्रनयम, ग्रवत्त ग्रवभाग
पत्राव्दारे .
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