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शासन वनर्णय–  
िहाराष्र सिगसाधारण भविष्य वििाह विधी वियि, 1998 च्या वियि 16 अन्िये, िर्गणीदारास 

विधीिधूि रक्कि काढूि घेण्यासाठी िांजूरी द्याियाची तरतूद आहे. सदर वियिािध्ये भविष्य वििाह 
विधीच्या खात्यािधूि रक्कि काढूि घेण्यासाठी (िा-परतािा) िांजूरी देता येईल अशी विविध प्रयोजिे 
विवहत करण्यात आली आहेत. सिगसाधारण भविष्य वििाह विधी िर्गणीदाराांिा धार्मिक याते्रचा खचग 
भार्विणे या प्रयोजिाखाली भविष्य वििाह विधीिधूि (िा-परतािा) रक्कि काढण्यास परिािर्ी 
देण्याबाबतचा प्रस्ताि शासिाच्या विचाराधीि होता.  
2. याबाबत शासि आता असे आदेश देत आहे की, िहाराष्र सिगसाधारण भविष्य वििाह विधी 
वियि, 1998 िधील वियि क्रिाांक 16 िुसार िर्गणीदाराची दहा िर्षांची सेिा पूणग झाल्यािांतर (िध्ये 
खांड झाला असल्यास,खांडीत सेिेचा सिािेश करुि) अथिा वियत सेिावििृत्तीपूिी दहा िरे्ष यापैकी जे 
आधी घडेल त्यािेळी, िर्गणीदाराच्या खाती जिा असलेल्या विधीच्या रकिेतूि, स्ित:च्या अथिा 
िहाराष्र सिगसाधारण भविष्य वििाह विधी वियि, 1998 च्या वियि 2 (3) िधील कुटुांबाच्या व्याख्येिध्ये 
सिाविष्ट असलेल्या िर्गणीदाराच्या कुटुांबातील व्यक्तींच्या धार्मिक याते्रचा खचग भार्विण्यासाठी रक्कि 
काढण्यास पुढील अटींच्या अवधि राहूि परिािर्ी देण्यात येत आहे:- 

1) सदर धार्मिक याते्रचा प्रत्यक्ष खचग ककिा, खात्यािर जिा विधीच्या अधी रक्कि ककिा, 
िर्गणीदाराचे सहा िवहन्याांचे िेति यापैकी किी असलेली रक्कि िांजूर करण्यात यािी.  
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2) सदर धार्मिक याते्रच्या खचाची रक्कि शासि सेिेतील सांपूणग कालािधीत फक्त एकदाच 
अिुजे्ञय असेल.  

3. िहाराष््र सिगसाधारण भविष्य वििाह विधी वियिािध्ये याप्रिाणे सुधारणा करण्याबाबतची 
अवधसूचिा यथािकाश प्रवसध्द करण्यात येईल.  
4. हे आदेश वित्त विभार्ाच्या अिौपचारीक सांदभग क्र.असांक 61/सेिा-6, वद. 13/02/2014 अन्िये 
विळालेल्या सहितीिे विर्गवित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201405311319072607 असा आहे. हा आदेश 
विजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

   (पाां. जो. जाधि) 
 उप सवचि, सािान्य प्रशासि विभार् 

प्रत, 
1. राज्यपालाांचे सवचि, राजभिि, िलबार वहल, िुांबई, 
2. िुख्यिांत्री याांचे अपर िुख्य सवचि, 
3. उप िुख्यिांत्री याांचे प्रधाि सवचि, 
4. सिग िांत्री / राज्यिांत्री याांचे खाजर्ी सवचि, 
5. िा.विरोधी पक्षिेता, विधािपवरर्षद / विधािसभा, विधािभिि, िुांबई, 
6. सिग सांसद सदस्य, विधाििांडळ सदस्य, िहाराष्र राज्य, 
7. िुख्य सवचि, 
8. सिग िांत्रालयीि विभार्ाांचे अपर िुख्य सवचि/प्रधाि सवचि/सवचि,  
9. सिग िांत्रालयीि विभार् (आस्थापिा), त्याांिी हे आदेश सिग सांबांवधताांच्या विदशगिास आणािेत. 
10. *प्रबांधक, िूळ शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. *प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, िुांबई, 
12. *प्रबांधक, लोक आयुक्त ि उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, िुांबई, 
13. *प्रबांधक, िहाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, िुांबई 
14. *सवचि, िहाराष्र लोकसेिा आयेार्, िुांबई, 
15. *सवचि, िहाराष्र विधाििांडळ सवचिालय (विधािसभा) िुांबई, 
16. *सवचि, िहाराष्र विधाििांडळ सवचिालय (विधाि पवरर्षद) िुांबई, 
17. *राज्य वििडणूक आयुक्त, राज्य वििडणूक आयोर्, ििीि प्रशासकीय भिि, िुांबई, 
18. *सवचि, राज्य िावहती आयोर्, ििीि प्रशासकीय भिि, िुांबई, 
19. *िहालेखापाल, िहाराष्र-1 (लेखा ि अिुजे्ञयता) िहाराष्र, िुांबई, 
20. *िहालेखापाल, िहाराष्र-1 (लेखा परीक्षा) िहाराष्र, िुांबई, 
21. *िहालेखापाल, िहाराष्र-2 (लेखा ि अिुजे्ञयता) िहाराष्र, िार्पूर, 
22. *िहालेखापाल, िहाराष्र-2 (लेखा  परीक्षा) िहाराष्र, िार्पूर, 
23. िहासांचालक, िावहती ि जिसांपकग  िहासांचालिालय,िुांबई (प्रवसध्दीकवरता 5 प्रती) 
24. ग्रांथपाल, िहाराष्र विधाििांडळ सवचिालय, ग्रांथालय, 6िा िजला, विधाि भिि,  

िुांबई 400 032(10 प्रती) 
25. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, िुांबई, 
26. वििासी लेखा परीक्षा अवधकारी, िुांबई, 
27. िुख्य लेखापरीक्षक (वििासी लेखे), कोंकण भिि, ििी िुांबई, 
28. ग्रांथपाल, िहाराष्र विधाििांडळ सवचिालय, ग्रांथालय, 6 िा िजला, विधाि भिि,  

िुांबई 32 (10 प्रती) 
29. सिग विभार्ीय आयुक्त, 
30. सिग वजल्हावधकारी, 
31. सिग वजल्हा पवरर्षदाांचे िुख्य कायगकारी अवधकारी, 
32. बहुजि सिाज पाटी, डी-1 इन्सा हटिेंट, आझाद िैदाि, िुांबई 1 (5 प्रती) 
33. भारतीय जिता पाटी, िहाराष्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरॅक िां.1 योर्के्षि सिोर, िसांतराि भार्ित 

चौक, िरीिि पाँईांट, िुांबई 20 (5 प्रती) 
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34. भारतीय कम्युविस्ट पाटी, िहाराष्र कविटी, 314, राजभुिि, एस. व्ही.पटेल रोड,  
 िुांबई 4 (5 प्रती) 

35. भारतीय कम्युविस्ट पाटी (िाक्सगिादी), िहाराष्र कविटी, जिशक्ती हॉल, ग्लोब विल पॅलेस, 
िरळी, िुांबई 13 (5 प्रती) 

36. इांवडयि िॅशिल  काँगे्रस, िहाराष्र प्रदेश काँगे्रस (आय) सविती, वटळक भिि, काकासाहेब 
र्ाडर्ीळ िार्ग, दादर, िुांबई 25 (5 प्रती) 

37. िॅशिवलस्ट काँगे्रस पाटी, राष्रिादी भिि, फ्री पे्रस जिगल िार्ग, , िरीिि पाँईांट, िुांबई 21 (5 प्रती) 
38. वशिसेिा, वशिसेिा भिि, र्डकरी चौक, दादर, िुांबई 28 (5 प्रती) 
39. सिग िांत्रालयीि विभार्ाांच्या वियांत्रणाखालील सिग विभार्प्रिुख/ प्रादेवशक विभार् प्रिुख/ 

कायालय प्रिुख 
40. िांत्रालय िध्यिती ग्रांथालय, िांत्रालय, िुांबई (2 प्रती) 
41. सािान्य प्रशासि विभार्ातील सिग कायासिे, 

 
*पत्रािे 
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