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6. संचालनालय लेखा व कोषागारे, मंुबई याचंे पत्र क्रमाकं: संलेवको/वपेप/ 
प्ररतरनयुक्ती/ वतेरनरिती/2019/33/1524, रिनाकं -  9 एरप्रल, 2019 

 

पररपत्रक 
 

 शासन अरधसूचना, रवत्त रवभाग, क्रमाकं वपेुर-2019 /प्र.क्र.1 /सेवा-९, रिनाकं 30 जानेवारी,  
२०1९ अन्वये रिनाकं १ जानेवारी, २०16 पासून सुधाररत वतेन संरचना व त् यामधील प्रारंरभक 
वतेनरनरितीबाबतचे महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, २०1९ प्ररसध्ि करण्यात आले 
आहेत. या रनयमानुंसार वतेनरनरिती करण्याबाबत तसेच त्यानुषंगाने वतेनाची अनुज्ञये थकबाकी अिा 
करण्याबाब त स्पष्ट्टीकरणात्मक सूचना  शासन पररपत्रक रवत्त रवभाग क्रमाकं:  वपेुर - 2019/प्र. क्र.  
8 /सेवा-९, रिनाकं 20 फेब्रवुारी, 2019 अन्वये रनगणरमत करण्यात आल्या आहेत. 

 तथारप, अद्याप वतेनरनरितीच्या संिभातील रवरवध मुद्याबंाबत रवत्त रवभागाकिे रवचारणा होत 
आहे. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे मुद्येरनहाय स्पष्ट्टीकरण करण्यात येत आहे :- 

1. प्ररतरनयुक्तीवरील कमणचाऱयाचंी वतेनरनरिती :-  

 प्ररतरनयुक्तीवरील कमणचाऱयाचंी वतेनरनरिती त्या कमणचाऱयाच्या सेवारवषयक (Service 
Matter) बाबी हाताळण्यास सक्षम असलेले कायालय प्रमुख /रवभाग प्रमुख / प्रशासकीय रवभाग यानंी 
करावी.  
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2.  कमणचाऱयानंी रिनाकं 1  जानेवारी, 2016  नंतर येणाऱया पुढील वतेनवाढीच्या अथवा नंतरच्या 
कोणत्याही वतेनवाढीच्या रिनाकंास सुधाररत वतेन संरचना स्वीकारल्यास सधुाररत वतेन संरचनेत 
वतेनरनरिती करताना रवचारात घ्यायचे मूळ वतेन :- 

 रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 नंतर येणाऱया पुढील वतेनवाढीच्या अथवा त्यानंतरच्या कोणत्याही 
वतेनवाढीच्या रिनाकंास सुधाररत वतेन संरचना स्वीकृतीचा रवकल्प रिल्यास, सुधाररत वतेन 
संरचनेत वतेनरनरिती करताना त्या वतेनवाढीच्या रिनाकंास त्याला रवद्यमान (असुधारीत) वतेन 
संरचनेत वतेनवाढ रमळाल्यानंतर येणारे मूळ वतेन वतेनरनरितीसाठी रवचारात घेण्यात याव.े 

3. पिोन्नतीच्या / श्रणेीवाढीच्या रिनाकंास अथवा सुधाररत सेवातंगणत आश्वारसत प्रगती योजना 
अथवा अन्य योजनेंतगणत वररष्ट्ठ श्रणेी रमळाल्याच्या रिनाकंास सुधाररत वतेन संरचना स्वीकृतीचा 
रवकल्प रिलले्या कमणचाऱयाचंी वतेनरनरिती:- 

याबाबत शासन पररपत्रक रवत्त रवभाग, क्रमाकं:  वपेुर - 2019/प्र. क्र. 8/सेवा - ९, रिनाकं - 
20 फेब्रवुारी, 2019 मधील पररच्छेि क्रमाकं 7.8 मध्ये सरवस्तर स्पष्ट्टीकरण करण्यात आले आहे. 
त्याकिे लक्ष वधेण्यात येत आहे. 

तसेच यासंिभात पुन्हा असे स्पष्ट्ट करण्यात येते की, अशा प्रकरणी कमणचारी रिनाकं 1 
जानेवारी, 2016 रोजी ज्या रवद्यमान वतेन संरचनेत (वतेनबॅंि व गे्रि वतेन) वतेन घेतो, ती  वतेन 
संरचना  प्रथम महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, 2019 मधील रनयमांनुसार सुधाररत करणे 
आवश्यक आहे. तद्नंतर पिोन्नती / श्रेणीवाढ अथवा सुधाररत सेवातंगणत आश्वारसत प्रगती  योजना 
अथवा अन्य योजनेंतगणत अनुज्ञये वतेन स्तरामध्ये वतेनरनरिती करणे आवश्यक आहे.    

उिाहरण 1 :-  रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी वतेनबॅंि पीबी - 1 : रु. 5200-20200 + 
गे्रि वतेन रू. 2800 या वतेन संरचनेत वतेन घेणाऱया कमणचाऱयास रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 नंतर 
पिोन्नती / श्रेणीवाढीमुळे अथवा सुधाररत सेवातंगणत आश्वारसत प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतगणत 
वतेनबॅंि पीबी - 2 : रु. 9300-34800 + गे्रि वतेन रू. 4200 ही वररष्ट्ठ वतेन संरचना अनुज्ञये झाली 
असेल आरण सिर वररष्ट्ठ वतेन संरचना अनुज्ञये झाल्याच्या रिनाकंास 7 व्या वतेन आयोगानुसार 
सुधाररत वतेन संरचना स्वीकारण्याचा रवकल्प रिला असेल तर, प्रथमत: वतेनबॅंि पीबी - 1 :                          
रु. 5200-20200 + गे्रि वतेन रू. 2800 ही वतेन संरचना 7 व्या वतेन आयोगानुसार (2.57 या 
वतेनरनरितीच्या सुत्रानुसार) सुधाररत करण्यात यावी, म्हणजेच प्रथम वतेन स्तर एस -10 मध्य े 
वतेनरनरिती करण्यात यावी. तद्नंतर वतेन स्तर एस -13 (वतेनबॅंि पीबी - 2 : रु. 9300-34800 + 
गे्रि वतेन रू. 4200  या वररष्ट्ठ वतेन संरचनेशी समकक्ष) मध्ये वतेनरनरिती करण्यात यावी.  

येथे स्पष्ट्ट करण्यात येते की, प्रथम वतेनबॅंि पीबी - 2 : रु. 9300-34800 + गे्रि वतेन रू. 
4200 या असुधारीत वतेनश्रेणीमध्ये वतेनरनरिती करून त्यानंतर वतेन स्तर एस -13 मध्ये 2.57 या 
वतेनरनरितीच्या सुत्रानुसार सुधारीत वतेनसंरचनेत वतेनरनरिती अनुज्ञये नाही.   

उिाहरण 2 :-  रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी वतेनबॅंि पीबी - 3 : रु. 15600-39100 + 
गे्रि वतेन रू. 5400 या वतेन संरचनेत वतेन घेणाऱया कमणचाऱयास रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 नंतर 
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पिोन्नती / श्रेणीवाढीमुळे अथवा सुधाररत सेवातंगणत आश्वारसत प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतगणत 
वतेनबॅंि पीबी - 3 : रु. 15600-39100 + गे्रि वतेन रू. 6600 ही वररष्ट्ठ वतेन संरचना अनुज्ञये झाली 
असेल आरण सिर वररष्ट्ठ वतेन संरचना अनुज्ञये झाल्याच्या रिनाकंास 7 व्या वतेन आयोगानुसार 
सुधाररत वतेन संरचना स्वीकारण्याचा रवकल्प रिला असेल तर, प्रथमत: वतेनबॅंि पीबी - 3 :                        
रु. 15600-39100 + गे्रि वतेन रू. 5400 ही वतेन संरचना 7 व्या वतेन आयोगानुसार ( 2.57 या 
वतेनरनरितीच्या सुत्रानुसार) सुधाररत करण्यात यावी, म्हणजेच प्रथम वतेन स्तर एस - 20 मध्य े
वतेनरनरिती करण्यात यावी. तद्नंतर वतेन स्तर एस -23  (वतेनबॅंि पीबी - 3 : रु. 15600-39100 
+ गे्रि वतेन रू. 6600  या वररष्ट्ठ वतेन संरचनेशी समकक्ष) मध्ये वतेनरनरिती करण्यात यावी.  

येथे स्पष्ट्ट करण्यात येते की, प्रथम वतेनबॅंि पीबी - 3 : रु.15600-39100 + गे्रि वतेन रू. 
6600  मध्ये वतेनरनरिती करून त्यानंतर वतेन स्तर एस -23  मध्ये 2.57 या वतेनरनरितीच्या 
सुत्रानुसार वतेनरनरिती अनुज्ञये नाही.      

रिनाकं 30 जानेवारी, 2019 पयंत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, 2019 
अंमलात आलेले नसल्याने रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 ते रिनाकं 31 जानेवारी, 2019 या कालावधीत 
पिोन्नती / श्रेणीवाढीमुळे अथवा सुधाररत सेवातंगणत आश्वारसत प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतगणत 
वररष्ट्ठ श्रेणी अनुज्ञये झाल्यानंतर ती  6 व्या वतेन आयोगातील असुधाररत वतेन संरचनेतच (वतेनबॅंि 
व गे्रि वतेन) मंजूर करणे क्रम:प्राप्त होते.  मात्र सिर रनयम रिनाकं 30 जानेवारी, 2019 रोजीच्या 
अरधसूचनेन्वये रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 पासून पूवणलक्षी प्रभावाने अंमलात आल्याने या 
रनयमानुंसार, रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी अथवा तद्नंतर पिोन्नती / श्रेणीवाढीमुळे अथवा 
सुधाररत सेवातंगणत आश्वारसत प्रगती  योजना / अन्य योजनेच्या लाभामुळे वररष्ट्ठ वतेन संरचना अनुज्ञये 
होत असेल, तर ती वररष्ट्ठ वतेन संरचना 7 व्या वतेन आयोगातील सुधाररत वतेन मॅररक्समधील वतेन 
स्तरामध्येच अनुज्ञये राहील. 

4. रवद्यमान वतेन संरचनेतील (वतेनबॅंि व गे्रि वतेन) िोन वतेन टप्पे सुधाररत वतेन संरचनेत 
( सुधाररत वतेन मॅररक्समधील वतेन स्तर) एकवटणे (Bunching) :- 

यासंिभात शासन पररपत्रक रवत्त रवभाग, क्रमाकं:  वपेुर - 2019/प्र. क्र. 8/सेवा - ९,                
रिनाकं - 20 फेब्रवुारी, 2019 मधील पररच्छेि क्रमाकं 7.6 (1) मध्ये स्पष्ट्टीकरण करण्यात आले आहे. 
सिर पररच्छेिातील रतसऱया उप पररच्छेिात पुढीलप्रमाणे स्पष्ट्टीकरण करण्यात आले आहे:- 

“िोन शासकीय कमणचाऱयाचं्या रवद्यमान वतेन संरचनेतील (वतेनबॅंि आरण गे्रि वतेन) 
वतेनापंैकी उच्च वतेन हे रनम्न वतेनापेक्षा रकमान 3% पेक्षा अरधक असेल तर ते िोन वतेन टप्पे 
ठरतील; जेथे हा फरक 3% पेक्षा कमी असेल त्या प्रकरणी ते िोन वतेन टप्पे ठरणार नसल्याने 
वतेनवाढीचा लाभ अनुज्ञये राहणार नाही.” 

वरील उप पररच्छेि पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 
“िोन शासकीय कमणचाऱयाचं्या रवद्यमान वतेन संरचनेतील (वतेनबॅंि आरण गे्रि वतेन) 

वतेनापंैकी उच्च वतेन हे रनम्न वतेनापेक्षा रकमान 3% अथवा त्यापेक्षा अरधक असेल तर ते िोन वतेन 
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टप्पे ठरतील; जेथे हा फरक 3% पेक्षा कमी असेल त्या प्रकरणी ते िोन वतेन टप्पे ठरणार नसल्याने 
वतेनवाढीचा लाभ अनुज्ञये राहणार नाही.” 

5. शासन पररपत्रक रवत्त रवभाग, क्रमाकं:  वपेुर - 2019/प्र. क्र. 8/सेवा - ९, रिनाकं - 20 
फेब्रवुारी, 2019 मधील पररच्छेि 7.1 खालील  उिाहरण - 2 मध्ये “ वतेनबॅंि पीबी - 1 ऐवजी पीबी - 
3 असे वाचाव,े” 

6. आरिवासी / नक्षलग्रस्त क्षते्रात कायणरत असलेल्या एकस्तर पिोन्नती योजनेचा लाभ 
रमळालेल्या कमणचाऱयाचंी वतेनरनरिती :- 

(अ)  रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 पूवी एकस्तर पिोन्नती योजनेचा लाभ रमळालले्या व रिनाकं 1 
जानेवारी, 2016  रोजी अथवा त्यानंतर आरिवासी / नक्षलग्रस्त क्षते्रात कायणरत कमणचाऱयाचंी 
वतेनरनरिती :-  

 अशा प्रकरणी सबंंरधत कमणचारी  रि. 1 जानेवारी, 2016 रोजी धारण करीत असलेल्या मूळ 
पिाची वतेन संरचना (वतेनबॅंि आरण गे्रि वतेन) तसेच एकस्तर पिोन्नती योजनेंतगणत रमळालेली वतेन 
संरचना (वतेनबॅंि आरण गे्रि वतेन) या िोन्ही वतेन संरचना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) 
रनयम, 2019 नुसार सुधाररत करण्यात याव्यात.  

वर नमूि िोन्ही वतेन संरचना सुधारणेचे आिेश स्वतंत्रपणे न काढता एकाच आिेशान्वये 
एकरत्रतच काढण्यात  यावते. 

 (ब) रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी अथवा त्यानंतर आरिवासी / नक्षलग्रस्त क्षते्रात कायणरत 
असलले्या व एकस्तर पिोन्नती योजनेचा लाभ रमळालले्या कमणचाऱयाचंी वतेनरनरिती :- 

 अशा प्रकरणी प्रथमत: रि. 1 जानेवारी, 2016 रोजी संबंरधत कमणचारी धारण करीत असलेल्या 
मूळ पिाची वतेन संरचना (वतेनबॅंि आरण गे्रि वतेन) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, 
2019 नुसार सुधाररत करण्यात यावी. तद्नंतर मूळ पिाच्या सुधाररत वतेन स् तरातून (सुधाररत वतेन 
मॅररक्समधील वतेन स्तर) एकस्तर पिोन्नती योजनेंतगणत अनुज्ञये सुधाररत वतेन स्तरामध्ये 
वतेनरनरिती करण्यात यावी. 

वरील (अ) आरण (ब) मध्ये नमूि िोन्ही प्रकरणी  सुधाररत वतेन मॅररक्समधील वतेन स्तरामध्ये 
(Pay Level in Revised Pay Matrix) एकस्तर पिोन्नती योजनेचा लाभ सामान्य प्रशासन रवभागाच्या 
रि.  6 ऑगस्ट, 2002 रोजीच्या शासन रनणणयानुसार अनुज्ञये राहील. 

(क) आरिवासी / नक्षलग्रस्त क्षते्रात कायणरत असताना, एखािा कमणचारी रनयत वयोमानानुसार 
सेवारनवृत्त /स्वचे्छासेवारनवृत्त झाल्यास/ मृत्यू पावल्यास कमणचाऱयाचे रनवृरत्तवतेन रनरिती :- 

आरिवासी /नक्षलग्रस्त भागातून रनयत वयोमानानुसार सेवारनवृत्त /स्वचे्छासेवारनवृत्त 
झालेल्या/मृत्यू पावलेल्या अरधकारी/कमणचारी याचंेबाबतीत ते आरिवासी /नक्षलग्रस्त भागात कायणरत 
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नसते तर ज्या वतेनश्रेणीत त्याचंे वतेन आहररत केल ेगेले असते त्या वतेनश्रेणीत अनुज्ञेय मानीव अंरतम 
वतेनावर अशा कमणचाऱयाचं्या रनवृरत्तवतेनाची व इतर लाभाची पररगणना करण्यात यावी.        

7. सिर पररपत्रक साप्ररव का.12 च्या अनौपचाररक सिंभण क्र. 925/2019-व रवत्त रवभाग, सेवा-
4 कायासनाच्या अनौपचाररक सिंभण क्र.93/2019 च्या सहमतीने रनगणरमत करण्यात येत आहे.  

8. सिर शासन पररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा साकेंताकं क्रमाकं 201905141702533605 असा आहे. हे 
पररपत्रक रिजीटल स्वाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने, 

 

                                     ( भा.ज.गािेकर ) 
                             उप सरचव, महाराष्ट्र शासन 

प्ररत, 
1. राज्यपालाचंे सरचव 
2. मुख्यमंत्रयाचंे अपर मुख्य सरचव / प्रधान सरचव / सरचव  
3. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, रवधानसभा याचंे खाजगी सरचव  
4. सभापती / उपसभापती, रवधानपररषि याचंे खाजगी सरचव  
5. सवण  मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी  सरचव 
6. रवधानसभा/रवधानपररषि रवरोधी पक्ष नेता 
7. सवण रवधानमंिळ सिस्य, रवधानभवन, मंुबई 
8.  मंत्रालयीन सवण रवभाग 
9. मंत्रालयाच्या सवण रवभागांखालील रवभाग प्रमुख व प्रािेरशक रवभाग प्रमुख. 
10. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मंुबई. 
11. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मंुबई. 
12. सरचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,  मंुबई. 
13. सरचव, महाराष्ट्र रवधानमंिळ सरचवालय,  मंुबई. 
14. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याचंे कायालय, मंुबई. 
15. आयुक्त, राज्य मारहती आयोग (सवण) 
16. सरचव, राज्य रनविणकू आयोग,  मंुबई. 
17. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकरण, मंुबई / नागपूर / औरंगाबाि. 
18. सरचव, महाराष्ट्र रवधान मंिळ सरचवालय,  मंुबई. 
19. सवण रवभागीय आयुक्त 

http://www.maharashtra.gov.in/
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20. सवण रजल्हारधकारी 
21. सवण मुख्य कायणकारी अरधकारी, रजल्हा पररषिा 
22. महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई 
23. महालेखापाल-1 (लेखा व अनज्ञयेता), महाराष्ट्र, मंुबई 
24. महालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
25. महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, नागपूर 
26. रसरनयर ररसचण ऑफीसर, पे ररसचण युरनट, भारत सरकार, रवत्त मंत्रालय (व्यय रवभाग), 

खोली क्र.261, नॉथण ब्लॉक, नवी रिल्ली 
27. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई 
28. अरधिान व लेखा अरधकारी, मंुबई 
29. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थारनक रनधी रहशेब, मंुबई 
30. उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थारनक रनधी रहशेब, मंुबई/पुणे/ नागपूर/ औरंगाबाि/नारशक/ 

अमरावती. 
31. रनवासी लेखा परीक्षक, मंुबई 
32. सवण रजल्हा कोषागार अरधकारी 
33. लेखारधकारी, वतेन पिताळणी पथक, मंुबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाि 
34. मुख्य अरधकारी, सवण नगरपारलका 
35. बहूजन समाज पाटी, िी-1 इन्सा हटमेंट, आझाि मैिान, मंुबई-1  
36. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रिेश, सी.िी .ओ., बॅरॅक क्रमाकं 1, योगक्षमे समोर, 

वसंतराव भागवत चौक, नररमन पॉईंट, मंुबई-20  
37. भारतीय कम्युरनस्ट पाटी,महाराष्ट्र करमटी, 314, राजभवुन,एस.व्ही.पटेल रोि,मंुबई-4  
38. भारतीय कम्युरनस्ट पाटी (माक्सणवािी), महाराष्ट्र करमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब रमल  

पॅलेस, वरळी, मंुबई-13 
39. इरंियन नॅशनल काॅंगे्रस, महाराष्ट्र प्रिेश काॅंगे्रस(आय) सरमती, रटळक भवन, काकासाहेब 

गािगीळ मागण, िािर, मंुबई-25 
40. नॅशनरलस्ट काॅंगे्रस पाटी, राष्ट्रवािी भवन,फ्री पे्रस जनणल मागण, नररमन पॉईंट, मंुबई-21  
41. रशवसेना, रशवसेना भवन, गिकरी चौक, िािर, मंुबई-28 
42. रनवि नस्ती, रवत्त रवभाग (सेवा-9). 
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