
अर्जित रिचे ेरोखीकरण सुधारीत वतेन 
संरचनेनुसार करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकं : अरिा-2019/प्र.क्र.12/सेवा-6 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा रािगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
        वदनांक : 24 मे, 2019 
 

वाचा :   1) शासन वनणणय, ववत्त ववभाग, क्रमांक : अरिा-2401/8/सेवा-9,  
    वदनाकं 15 िानेवारी 2001 
2) शासन वनणणय, ववत्त ववभाग, क्रमाकं : अरिा-2009/प्र.क्र.21/सेवा-6,  
    वदनाकं 27 ऑगस्ट 2009. 
3) शासन परूकपत्र, ववत्त ववभाग, क्रमाकं : अरिा-2009/प्र.क्र.21/सेवा-6,      
    वदनांक 10 नोव्हेंबर 2009. 
4) शासन अवधसूचना ववत्त ववभाग क्रमांक : वपेरु-2019/प्र.क्र.1/सेवा-9 
    वदनाकं 30 िानेवारी 2019. 

 

प्रस्तावना :   

अर्जित रिचे ेरोखीकरण करण्याची 240 वदवसांची मयादा 300 वदवसांपयंत वाढववण्याबाबतचा 

संदभण क्र.1 येथील शासन वनणणय ववत्त ववभाग हा वदनाकं 15.01.2001 रोिी वनगणवमत करण्यात आला 

आहे.  तसेच अलीकडेच राज्य शासनाने कें द्र शासनाच्या सातव्या कें द्रीय वतेन आयोगाच्या वशफारशीच्या 

आधारे वदनांक 1 िानेवारी 2016 पासून राज्य शासकीय कमणचाऱयानंा सधुारीत वतेन संरचना लागू केली 

आहे.  त्या अनुषंगाने वदनांक 1 िानेवारी 2016 रोिी व त्यानंतर सेवावनवृत्त/ वनधन झालेल्या/ होणाऱया 

शासकीय कमणचाऱयांच्या खाती िमा असलेल्या अर्जित रिचे्या रोखीकरणाच्या पवरगणनेसाठीच ेवतेन हे 

मॅरीक्समधील वतेन स्तरानुसार ग्राह्य धराव ेककवा कस?े याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता. 

त्या अनुषंगाने पढुीलप्रमाणे शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात येत आहे.  

 

शासन वनणणय :   

वदनांक 1 िानेवारी 2016 रोिी व त्यानंतर सेवावनवृत्त/ शासन सेवते असताना वनधन झालेल्या/ 

होणाऱया तसेच वरील संदभण क्र.1 येथील शासन वनणणयातील पवरच्छेद क्र. 2(2) व पवरच्छेद क्र. 3 मध्ये 

नमूद केलेल्या प्रकरणी, शासकीय कमणचाऱयाच्या खाती िमा असलेल्या अर्जित रिचे्या रोखीकरणाच्या  

पवरगणनेसाठी ‘वतेन’ या संज्ञचेा अथण, हा उपरोक्त संदभण क्रमांक 4 येथील अवधसूचनेतील वनयम क्रमाकं 

3(12) अन्वये अंमलात आलेल्या मूळ वतेनाच्या व्याख्येनुसार राहील. 
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2. तसेच उपरोक्त पवरच्छेद-2 मध्ये नमूद केलेल्या शासकीय कमणचाऱयाचंे सुधारीत वतेन संरचनेतील वतेन 

ववचारात घेऊन त्यानंा वनयमाप्रमाणे अनुज्ञये असलेल्या वशल्लक अर्जित रिचे्या सबंधंातील रिा वतेनाची सममूल्य 

रोख रक्कम, एका ठोक रकमेत रोखीने प्रदान करण्यात यावी.  िर सबंधंीत कमणचारी/अवधकारी यासं वदनाकं 

01.01.2016 ते वदनांक 31.01.2019या कालावधीत असधुारीत वतेनसंरचनेतील वतेनाच्या आधारे वशल्लक अर्जित 

रिचे्या रोख सममूल्याची रक्कम यापवूी अदा केलेली असल्यास, त्यानंा या शासन वनणणयाच्या अनुषंगाने फरकाची 

रक्कम,ठोक रकमेद्वारे रोखीने प्रदान करण्यात यावी. 

3. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असनू, त्याचा साकेंताकं क्र 201905241516232205 असा आहे. हा शासन वनणणय वडिीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

              
                                       ( भा.ि. गाडेकर ) 
                                    शासनाच ेउप सवचव. 

प्रवत, 
1 मा. राज्यपालांच ेसवचव. 
2  मा.मुख्यमंत्रयांच े सवचव. 
3 मा.ववरोधी पक्ष नेते, ववधान सभा/ववधान पवरषद, ववधानमंडळ सवचवालय, मंुबई. 
4 सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांच ेखािगी सवचव. 
5 मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
6 सवण अपर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव व सवचव,मंत्रालय,मंुबई. 
7 महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मंुबई . 
8 महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपरू . 
9 महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई. 
10 महालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपरू. 
11 महालेखापाल (वावणज्य लेखा परीक्षा), मंुबई. 
12 महासंचालक, मावहती व िनसंपकण  सचंालनालय, मंुबई. 
13 अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई. 
14 आयुक्त (वशक्षण), वशक्षण आयुक्तालय ,पणेु. 
15 संचालक, शालेय वशक्षण (प्राथवमक) ववभाग ,पणेु. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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16 संचालक, शालेय वशक्षण (माध्यवमक ) ववभाग ,पणेु. 
17 संचालक, उच्च वशक्षण ववभाग, पणेु. 
18 संचालक, तंत्र वशक्षण ववभाग,मंुबई. 
19 संचालक, व्यवसाय वशक्षण ,मंुबई. 
20 संचालक, वदै्यकीय वशक्षण व संशोधन , मंुबई. 
21 संचालक, आरोग्य सेवा सचंालनालय,मंुबई. 
22 कुलगुरु/ कुलसवचव, कृवष ववद्यापीठे/वबगर कृवष ववद्यापीठे. 
23 सवण विल्हा शल्य वचवकत्सक. 
24 वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई. 
25 प्रबधंक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई. 
26 प्रबधंक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई. 
27 सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई. 
28 सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मंुबई. 
29 प्रबधंक, लोक आयकु्त  व उप लोक आयकु्त याचंे कायालय,मंुबई. 
30 मुख्य मावहती आयुक्त , मंुबई. 
31 आयुक्त, राज्य मावहती आयोग ( सवण ). 
32 सवचव, राज्य वनवडणकू आयोग,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मंुबई-400032. 
33 गं्रथपाल,महाराष्ट्र ववधान मंडळ सवचवालय, ववधानभवन, मंुबई. 
34 ववशेष आयकु्त,नवीन महाराष्ट्र सदन,कस्तुरबा गांधी मागण, के.िी.मागण, नवी वदल्ली 110 001. 
35 मंत्रालयाच्या वनरवनराळया ववभागांच्या अवधन असलेल्या सवण ववभागांच ेव कायालयाचंे प्रमुख. 
36 सवण ववभागीय आयकु्त/ सवण विल्हावधकारी. 
37  सवण विल्हा पवरषदांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी. 
38 सवण विल्हा पवरषदांच ेमुख्य लेखा व ववत्त अवधकारी. 
39  सवण विल्हयांच ेववरष्ट्ठ लेखा पवरक्षक (वशक्षण). 
40  संचालक , महानगरपावलका प्रशासन, मंुबई. 
41  बहृन्मंुबई महानगरपावलका,भववष्ट्य वनवाह वनधी ववभाग, प्रमुख लेखापाल यांच ेकायालय, मंुबई. 
42  सवण आयकु्त महानगरपावलका /सवण मुख्यावधकारी, नगरपवरषद. 
43  सवण मंत्रालयीन ववभाग. 
44  इंवडयन नॅशनल कॉगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सवमती, वटळक भवन, काकासाहेब      
       गाडगीळ मागण, दादर, मंुबई. 
45  भारतीय िनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी. ओ. बरेॅक नं.-1, योगक्षेम समोर, नरीमन पॉईट,   
      मंुबई 400 020.      
46  नॅशनॅवलस्ट कॉगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रसे िनणल मागण, नवरमन पॉईट. 
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47 वशवसेना, वशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मंुबई 400 028. 
48  बहुिन समाि पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान,मंुबई 400 001. 
49  भारतीय कम्युवनस्ट पाटी,महाराष्ट्र कवमटी,314,रािभवन, एस.व्ही.पटेल रोड,मंुबई 400 004.   
50  भारतीय कम्युवनस्ट पाटी , ( माक्सणवादी ) , महाराष्ट्र कवमटी, िनशक्ती हॉल , ग्लोबल  वमल  
      पॅलेस, वरळी, मंुबई 400 013.                                                              
51  ववत्त ववभागातील सवण कायासने. 
52  वनवडनस्ती (सेवा-6). 
 
 


		2019-05-24T15:19:24+0530
	Bhalchandra Jagannath Gadekar




