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वित्त विभाग
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शासन वनणणय सहाव्या केंद्रीय िेतन आयोगाच्या अनुषांगाने राज्य शासकीय ि इतर पात्र कमणचाऱयाांना राज्य

िेतन सुधारणा सवमती, 2008 च्या (हकीम सवमती) वशफारशींच्या आधारे वद.1 जानेिारी, 2006 पासून

शासन अवधसूचना क्र.िेपुर 1209/प्र.क्र.27/सेिा-9, वद.22 एवप्रल, 2009 अन्िये सुधावरत िेतनसांरचना
लागू करण्यात आली आहे .
2.

उपरोक्त वद.22 एवप्रल, 2009च्या अवधसूचनेतील वनयम क्र.15 नुसार राज्य शासकीय ि इतर

पात्र कमणचाऱयाांना िेतन थकबाकी प्रदानाची पद्धत विषद करण्यात आली आहे . सदर वनयमानुसार वद.1
जानेिारी, 2006 ते वद.31 माचण, 2009 (दोन्ही वदिस धरून) या कालािधीत शासकीय कमणचारी
िेतनाची थकबाकी वमळण्यास पात्र असल्यास, सदर रक्कम पुढील पाच िषात समान हप्त्यात भविष्ट्य

वनिाह वनधीमध्ये जमा करण्याचे वनदे श आहे त. यासांबांधीच्या सुस्पष्ट्ट / तपशीलिार सूचना शासन
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पवरपत्रक वित्त विभाग, क्र.िेपुर 1209/ प्र.क्र.69/ सेिा-9, वद.29 एवप्रल, 2009 अ.क्र.14 नुसार
दे ण्यात आल्या आहे त.
3.

तथावप, चालू िषीचा दुष्ट्काळािरील खचण आवण महसूली सांतुलन वटकिून ठे िण्याची गरज

पाहता शासकीय कमणचाऱयाांच्या भविष्ट्य वनिाह वनधीमध्ये जमा करण्यात येणारा जून, 2013 मधील
थकबाकीचा अांतीम हप्तता माचण, 2014 मध्ये जमा करण्यात यािा. तथावप, असे करत असताना व्याजाची

पवरगणना मात्र पूिीच सूवचत केल्याप्रमाणे वद.1 जून, 2013 पासूनच करण्यात यािी. ्याचप्रमाणे, वद.1
जुल,ै 2013 नांतर सेिावनिृत्त होणाऱया कमणचाऱयाांना थकबाकीचा अांतीम हप्तता व्याजासह ते वनिृत्त
होतील ्या मवहन्याच्या िेतनासह वितवरत करण्यात यािा.

तसेच शासन अवधसूचना क्र.िेपुर 1209/ प्र.क्र.27/ सेिा-9, वद.22 एवप्रल, 2009 आवण शासन

पवरपत्रक वित्त विभाग, क्र. िेपुर 1209/प्र.क्र.69/ सेिा-9, वद.29 एवप्रल, 2009 अन्िये यासांबांधी
वनगणवमत केलेल्या अन्य तरतूदी / सूचनाांमध्ये कोणताही बदल नाही.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201305231753298205 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने .
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( वश. म. म्हात्रे )
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,

1.
2.

राज्यपालाांचे सवचि

मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि
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3.

उप मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि

5.

सिण मांत्री आवण राज्यमांत्री याांचे स्िीय सहायक

4.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

सिण विधानमांडळ सदस्य, विधानभिन , मुांबई
मांत्रालयीन सिण विभाग

मांत्रालयाच्या सिण विभागाांखालील विभाग प्रमुख ि प्रादे वशक विभाग प्रमुख
प्रबांधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई

प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुांबई
सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई

सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई

प्रबांधक, लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई
आयुक्त, राज्य मावहती आयोग, (सिण)

सवचि, राज्य वनिडणूक आयोग, मुांबई

प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण,मुांबई/नागपूर/औरांगाबाद
राज्य मवहला आयोग, िरळी ,मुांबई
सिण विभागीय आयुक्त
सिण वजल्हावधकारी

सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषदा

महासांचालक, यशदा, राजभिन आिार, बाणेर रोड. पुणे
महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई.

महालेखापाल-1 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुांबई
महालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर.

महालेखापाल-2 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर

वसवनयर वरसचण ऑफीसर, पे वरसचण युवनट, भारत सरकार, वित्त मांत्रालय (व्यय
विभाग), खोली क्र.261, नॉथण ब्लॉक, निी वदल्ली
सांचालक, लेखा ि कोषागारे, मुांबई.
अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई,

वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई.
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29.

वजल्हा लेखा परीक्षा अवधकारी, स्थावनक वनधी वहशेब,

31.

सिण लेखावधकारी, िेतन पडताळणी पथक,मुांबई/नागपूर/पुणे/औरांगाबाद.

30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी.

मुख्य अवधकारी, सिण नगरपावलका

कायणकारी अवधकारी, कॅन्टोनमेंट बोडण , खडकी/दे हूरोड/दे िळाली/अहमदनगर
कुलसवचि, महा्मा फुले कृवष विद्यापीठ, राहू री, वजल्हा अहमदनगर
कुलसवचि, मराठिाडा कृवष विद्यापीठ,परभणी

कुलसवचि, कोकण कृवष विद्यापीठ, दापोली,वजल्हा र्नावगरी.
कुलसवचि, पांजाबराि कृवष विद्यापीठ, अकोला
कुलसवचि, मुांबई विद्यापीठ, मुांबई
कुलसवचि, पुणे विद्यापीठ, पुणे

कुलसवचि, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर

कुलसवचि, डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ, औरांगाबाद
कुलसवचि, स्िामी रामानांद तीथण मराठिाडा विद्यापीठ, नाांदेड
कुलसवचि, वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

कुलसवचि, अमरािती विद्यापीठ, अमरािती

कुलसवचि, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी मवहला विद्यापीठ, मुांबई
कुलसवचि, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि

कुलसवचि, महाराष्ट्र पशू ि म्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर

कुलसवचि, डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर तांत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड
मुख्य लेखा परीक्षक, स्थावनक वनधी वहशेब, मुांबई

उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थावनक वनधी वहशेब, मुांबई/पुणे/नागपूर/
औरांगाबाद/नावशक/ अमरािती.

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

भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ., बॅरॅक क्रमाांक 1, योगक्षेम समोर,
िसांतराि भागित चौक, नवरमन पॉईांट, मुांबई-20
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53.

भारतीय कम्युवनस्ट पाटी,महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभुिन,एस.व्ही.पटे ल रोड,

54.

भारतीय कम्युवनस्ट पाटी (माक्सणिादी), महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब

55.
56.
57.

58.
59.

मुांबई-4

वमल पॅलेस, िरळी, मुांबई-13

इांवडयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श काँग्रेस(आय) सवमती, वटळक भिन,
काकासाहे ब गाडगीळ मागण , दादर, मुांबई-25

नॅशनवलस्ट काँग्रेस पाटी, राष्ट्रिादी भिन,फ्री प्रेस जनणल मागण,नवरमन पॉईांट,मुांबई21

वशिसेना, वशिसेना भिन, गडकरी चौक, दादर, मुांबई-28
वित्त विभागातील सिण कायासने

वनिड नस्ती, वित्त विभाग (सेिा-9)
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