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वाचा :
1. शासन अरधसूचना, रवि रवभाग, क्रमांक: वेपुर-2019 /प्र.क्र. 1 /सेवा-९,
रदनांक - 30 जानेवारी, २०1९
2. शासन पररपत्रक रवि रवभाग क्रमांक: वेपुर - 2019/प्र. क्र. 8 /सेवा-९,
रदनांक - 20 फेब्रुवारी, 2019
पररपत्रक
शासन अरधसूचना, रवि रवभाग, क्रमांक वेपुर-2019 /प्र.क्र. 1 /सेवा-९, रदनांक 30
जानेवारी, २०1९ अन्वये, रदनांक १ जानेवारी, २०16 पासून सुधाररत वेतन संरचना व त्यामधील
प्रारंरभक वेतनरनरितीबाबतचे महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वेतन) रनयम, २०1९ प्ररसध्द
करण्यात आले आहेत. या रनयमांनुसार वेतनरनरिती करण्याबाबत तसेच त्यानुिंगाने वेतनाची
अनुज्ञय
े थकबाकी अदा करण्याबाबत स्पष्ट्टीकरणात्मक सूचना शासन पररपत्रक रवि रवभाग
क्रमांक: वेपुर - 2019/प्र. क्र. 8 /सेवा-९, रदनांक 20 फेब्रुवारी, 2019 अन्वये रनगमरमत करण्यात
आल्या आहेत.
राष्ट्रीय रनवृरिवेतन योजना अथवा पररभारित अंशदायी रनवृरिवेतन योजना लागू
असलेल्या

शासकीय कममचाऱयांना भरवष्ट्य रनवाह रनधी योजना लागू नसल्याने,

अशा

कममचाऱयांच्या बाबतीत थकबाकीची रक्कम अदा करण्याबाबत स्वतंत्र आदे श रनगमरमत करण्यात
येतील, असे वरील पररपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार वेतनाची अनुज्ञय
े थकबाकी
अदा करण्याबाबत पुीीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत आहे त:वेतनाची थकबाकी प्रदान करण्याची पध्दती:1.

राष्ट्रीय रनवृरिवेतन योजना अथवा पररभारित अंशदायी रनवृरिवेतन योजना लागू

असलेल्या

शासकीय कममचाऱयांना भरवष्ट्य रनवाह रनधी योजना लागू नसल्याने, अशा

कममचाऱयांना रदनांक १ जानेवारी, २०1६ ते रदनांक ३१ रिसेंबर, २०१८ पयंतच्या कालावधीतील
सुधाररत वेतन संरचनेतील वेतनाची अनुज्ञय
े थकबाकी, आर्थथक विम 2019-2020 पासून पुीील
५ विांत ५ समान हप्त्यांत पुीे नमूद केल्याप्रमाणे रोखीने अदा करण्यात यावी:(अ) रदनांक १ जानेवारी, २०16 ते ३१ रिसेंबर, २०१८ पयंतच्या कालावधीसाठी ज्या
प्रकरणी शासकीय कममचाऱयाने रनवृरिवेतन खात्यामध्ये अगोदर (असुधाररत वेतनानुसार)
रदलेली रनयरमत वगमणी, सुधाररत वेतन संरचनेत रनरित केलेले वेतन रवचारात घेता

शासन पररपत्रक क्रमांकः वेपुर-2019/प्र.क्र.8/सेवा-९, रदनांक- 30 मे, 2019

रनयमांनुसार रवरहत केलेल्या रकमान वगमणीपेषा ा कमी पित असेल तर, ती थकबाकीच्या
रकमेतून वसूल करून

त्यावरील शासनाच्या उरचत अंशदानासह अशी रक्कम स्तर - 1

खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी.
(ब) उवमरीत रोखीने द्यावयाच्या थकबाकीची रनव्वळ रक्कम खालीलप्रमाणे सवम शासकीय
दे य रकमा वजा /समायोरजत करुन काीण्यात यावी :(१)

वेतनाच्या सुधाररत रकमेवर दे य असलेली व्यवसाय कराच्या थकबाकीची
रक्कम;

(२)

शासकीय रनवासस्थानामध्ये राहणाऱया शासकीय कममचाऱयांच्या बाबतीत सुधाररत
वेतनावर दे य असणाऱया अनुज्ञप्ती शुल्काची रक्कम;

(३)

रदनांक १ जानेवारी, २०16 ते ३१ रिसेंबर, २०१८ या कालावधीत शासकीय
कममचाऱयाकिू न काही शासकीय येणे असल्यास तीचे समायोजन;

(क)

रदनांक १ जानेवारी, २०1६ ते रदनांक ३१ रिसेंबर, 2018 या कालावधीत

सेवारनवृरि अथवा

अन्य कोणत्याही कारणास्तव ज्या कममचाऱयांच्या सेवा समाप्त झाल्या

असतील, अशा कममचाऱयांना रदनांक १ जानेवारी, २०16 पासून ते सेवत
े असलेल्या
रदनांकापयंतच्या कालावधीतील वेतनाची थकबाकी अनुज्ञय
े असल्यास, सदर थकबाकी, वरील
खंि (अ) व (ब) मध्ये नमूद केलेल्या रकमा वजा / समायोरजत करुन पाच समान हप्त्यांत पाच
विांत रोखीने अदा करण्यात यावी.
(ि)

थकबाकीचा एक हप्ता अथवा अरधक हप्ते रोखीने अदा केल्यानंतर सेवारनवृरि

अथवा अन्य कारणास्तव सेवा समाप्त झालेल्या कममचाऱयांच्या बाबतीत, अदा करावयाच्या बाकी
असलेल्या हप्त्यांची रक्कम (अनुज्ञय
े असल्यास), वरील खंि (अ) व (ब) मध्ये नमूद केलेल्या
रकमा वजा /समायोरजत करुन समान हप्त्यात उवमररत विांत रोखीने अदा करण्यात यावी.
(इ)

रदनांक १ जानेवारी, २०16 ते ३१ रिसेंबर, २०१८ या कालावधीत मृत्यू झालेल्या

कममचाऱयाच्या बाबतीत त्याच्या मृत्यूच्या रदनांकापयंतच्या कालावधीतील वेतनाच्या थकबाकीची
रक्कम अनुज्ञय
े असल्यास, वरील खंि (अ) आरण (ब) मध्ये नमूद केलेल्या रकमा वजा
/समायोरजत करुन एकाच
त्याचप्रमाणे

हप्त्यात त्याच्या अवलंरबताना रोखीने अदा करण्यात यावी.

थकबाकीचा एक ककवा अरधक हप्ते रोखीने अदा केल्यानंतर मृत्यू पावलेल्या

कममचाऱयांच्या बाबतीत अदा करावयाच्या बाकी असलेल्या हप्त्याची / हप्त्यांची रक्कमही त्याच्या
अवलंरबतांना वरील, खंि (अ) आरण (ब) मध्ये नमूद केलेल्या रकमा वजा / समायोरजत करुन
एकाच हप्त्यात रोखीने अदा करण्यात यावी.
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उदा.-

रद. १ जानेवारी, २०16 ते रद. ३१ रिसेंबर, 2018 या कालावधीतील

थकबाकीची रक्कम भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यात जमा करणे
१

थकबाकीची रक्कम

रुपये 4,0०,०००/-

2

वरील खंि (अ) व (ब) नुसार वजा करायाची रक्कम

समजा,

रुपये

50,०००/3

थकबाकीची उवमररत रक्कम [अ.क्र. १ (-) अ.क्र. २ ]

3,50,०००/-

4

वार्थिक हप्त्याची रक्कम (अ.क्र. 3 ÷ ५ विे)

रुपये 70,०००/-

5

रुपये 70,०००/- ही थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम सन २०1९ ते 2023 या पाच
विांत दरविी रदनांक 1 जुलै रोजी रोखीने अदा करण्यात यावी.

6

एखादा कममचारी थकबाकीचे दोन हप्ते रोखीने अदा केल्यानंतर उदा. ऑक्टोबर,
२०2० मध्ये सेवारनवृि झाला/अथवा त्याच्या सेवा समाप्त झाल्या तर, त्याला अदा
करावयाचे बाकी असलेले थकबाकीचे तीन हप्ते सन २०2१, २०2२ व २०2३ या
विांत रोखीने अदा करण्यात यावेत.

2.

आहरण व संरवतरण अरधकाऱयांनी थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम सन २०1९ पासून

दरविी रदनांक १ जुलै रोजी रोखीने अदा करावी.
थकबाकीची रक्कम संबंरधत विात रदनांक १ जुलै रोजी अदा केली जाईल याची
रवभागप्रमुख /कायालय प्रमुखांनी दषा ता घ्यावी. या संदभात रवलंब झाल्यास त्याची गंभीर
दखल घेण्यात येईल.
3.

राज्य शासकीय कममचाऱयांना सुधाररत वेतन संरचना मंजूर केल्यामुळे होणारा

अरतररक्त खचम संबंरधत कममचाऱयांच्या वेतन व भत्त्यावरील खचम ज्या लेखाशीिाखाली खची
घालण्यात येतो,

त्याच लेखाशीिाखाली खची घालण्यात यावा व त्याखालील मंजूर

अनुदानातून भागरवण्यात यावा. सवम रवभाग प्रमुखांनी आपले अथमसंकल्पीय अंदाज तयार
करताना या बाबीवर येणारा अरतररक्त खचम रवचारात घ्यावा. ही तरतूद योग्य त्या फेरफारांसह
रजल्हा पररिदा व अनुदानप्राप्त संस्थांना दे खील लागू राहील.
4.

वेतनाच्या थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम संबंरधत विाच्या जून मरहन्याच्या मारसक

वेतन दे यकाबरोबर काीण्यात यावी.

आहरण व संरवतरण अरधकाऱयांनी ज्यांचे वेतन

आस्थापना दे यकावर काीण्यात येते, अशा कममचाऱयांच्या बाबतीत त्या वेतन दे यकात संबंरधत
विाच्या थकबाकीच्या रकमेची एक वेगळी बाब म्हणून मागणी करावी.

वेतन दे यकाला

जोिलेल्या रववरणपत्रात रोखीने अदा करावयाच्या थकबाकीच्या रकमेसह थकबाकीचा हप्ता
क्रमांक स्पष्ट्टपणे लाल शाईने दाखवावा. एका कायालयातून / रवभागातून दु सऱया कायालय /
रवभागात बदली झालेल्या कममचाऱयांच्या बाबतीत, रोखीने अदा करावयाच्या संबंरधत विाच्या
थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम, असा कममचारी संबंरधत विाच्या रदनांक १ जून रोजी ज्या
कायालयात कायमरत होता त्या कायालयाने काीावी. रदनांक १ जून रोजी अन्य कायालयात
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प्ररतरनयुक्तीवर असलेल्या कममचाऱयांच्या बाबतीत प्ररतरनयुक्तीवर जाण्यापूवी तो ज्या
कायालयात कायमरत होता, त्या कायालयाने ककवा यथास्स्थती रवभाग प्रमुख, कायालय प्रमुख
अशा त्याच्या आस्थापनारवियक बाबी हाताळण्यास सषा म अरधकाऱयांनी थकबाकीच्या हप्त्याची
रक्कम रोखीने अदा करण्याबाबतची कायमवाही करावी.
5.

राज्य

शासनाच्या

एकरत्रत

रनधीव्यरतररक्त

इतर

रनधीमधून

वेतन

घेणाऱया

प्ररतरनयुक्तीवरील कममचाऱयांच्या बाबतीत, रदनांक १ जानेवारी, 2016 ते रदनांक 31 रिसेंबर,
2018 या कालावधीत संबंरधत कममचारी ज्या कायालयात कायमरत होता, त्याच कायालयाने
थकबाकीची रक्कम अदा करण्याची कायमवाही करावी.
6.

पूवम तपासणीच्या अभावी काही थकबाकी चुकीने पररगरणत होण्याची शक्यता आहे आरण

ती अरतप्रदान म्हणून ठरल्यास त्याची नंतर वसुली करावी लागेल. यासाठी प्रत्येक कममचाऱयाला
त्याची सुधाररत वेतन संरचनेत वेतनरनरिती करण्यापूवी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वेतन)
रनयम, २०1९ सोबतच्या जोिपत्र - चार अनुसार असे लेखी वचनपत्र द्यावे लागेल की, वेतनाच्या
रनरितीमुळे काही जास्त रक्कम जमा झाली असे आीळू न आल्यास ती भरवष्ट्यात दे य होणाऱया
रकमेशी समायोरजत करुन अथवा इतर प्रकारे शासनास परत करील.
7.

सवम रवभाग प्रमुख व कायालय प्रमुखांनी या पररपत्रकातील सूचना सवम कममचाऱयांच्या

रनदशमनास आणाव्यात.
8.

सदर पररपत्रक कायासन सेवा - 4 च्या अनौपचाररक संदभम क्रमांक 100, रदनांक 26

एरप्रल, २०१९ अन्वये रदलेल्या सहमतीने रनगमरमत करण्यात येत आहे .
9.

सदर

शासन

पररपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 201905301608084905
असा आहे. हे पररपत्रक रिजीटल स्वाषा रीने साषा ांरकत करुन काीण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

( भा.ज.गािे कर )
उप सरचव, महाराष्ट्र शासन
प्ररत,
1. राज्यपालांचे सरचव
2. मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सरचव / प्रधान सरचव / सरचव
3. अध्यषा  / उपाध्यषा , रवधानसभा यांचे खाजगी सरचव
4. सभापती / उपसभापती, रवधानपररिद यांचे खाजगी सरचव
5. सवम मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव
6. रवधानसभा/रवधानपररिद रवरोधी पषा  नेता
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7. सवम रवधानमंिळ सदस्य, रवधानभवन, मुंबई
8. मंत्रालयीन सवम रवभाग
9. मंत्रालयाच्या सवम रवभागांखालील रवभाग प्रमुख व प्रादे रशक रवभाग प्रमुख.
10. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई.
11. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई.
12. सरचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.
13. सरचव, महाराष्ट्र रवधानमंिळ सरचवालय, मुंबई.
14. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई.
15. आयुक्त, राज्य मारहती आयोग (सवम)
16. सरचव, राज्य रनविणूक आयोग, मुंबई.
17. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद.
18. सरचव, महाराष्ट्र रवधान मंिळ सरचवालय, मुंबई.
19. सवम रवभागीय आयुक्त
20. सवम रजल्हारधकारी
21. सवम मुख्य कायमकारी अरधकारी, रजल्हा पररिदा
22. महालेखापाल-1 (लेखा परीषा ा), महाराष्ट्र, मुंबई
23. महालेखापाल-1 (लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई
24. महालेखापाल-2 (लेखा परीषा ा), महाराष्ट्र, नागपूर
25. महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, नागपूर
26. रसरनयर ररसचम ऑफीसर, पे ररसचम युरनट, भारत सरकार, रवि मंत्रालय (व्यय रवभाग),
खोली क्र.261, नॉथम ब्लॉक, नवी रदल्ली
27. संचालक, लेखा व कोिागारे , मुंबई
28. अरधदान व लेखा अरधकारी, मुंबई
29. मुख्य लेखा परीषा क, स्थारनक रनधी रहशेब, मुंबई
30. उप मुख्य लेखा परीषा क, स्थारनक रनधी रहशेब, मुंबई/पुणे/ नागपूर/
31. औरंगाबाद/नारशक/अमरावती.
32. रनवासी लेखा परीषा क, मुंबई
33. सवम रजल्हा कोिागार अरधकारी
34. लेखारधकारी, वेतन पिताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद
35. मुख्य अरधकारी, सवम नगरपारलका
36. बहू जन समाज पाटी, िी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-1
37. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.िी .ओ., बॅरॅक क्रमांक 1, योगषा ेम समोर,
वसंतराव भागवत चौक, नररमन पॉईंट, मुंबई-20
38. भारतीय कम्युरनस्ट पाटी,महाराष्ट्र करमटी, 314, राजभुवन,एस.व्ही.पटे ल रोि,मुंबई-4
39. भारतीय कम्युरनस्ट पाटी (माक्समवादी), महाराष्ट्र करमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब रमल
पॅलेस, वरळी, मुंबई-13
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40. इंरियन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस(आय) सरमती, रटळक भवन,
काकासाहेब गािगीळ मागम , दादर, मुंबई-25
41. नॅशनरलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवन,फ्री प्रेस जनमल मागम, नररमन पॉईंट, मुंबई-21
42. रशवसेना, रशवसेना भवन, गिकरी चौक, दादर, मुंबई-28
43. रनवि नस्ती, रवि रवभाग (सेवा-9).
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