माहे मार्च, 2020 च्या वेतन प्रदानाबाबत...

महाराष्ट्र शासन
ववत्त ववभाग
शासन पवरपत्रक क्र. संकीर्च-2020/प्र.क्र.62/कोषा प्रशा-5
मादाम कामा मागच, हु तात्मा राजगुरु र्ौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख : 31 मार्च, 2020.

शासन पवरपत्रक
कोव्हीड-19 मुळे वनमार् झालेल्या आरोग्य व आर्थिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी शासनाच्या
ववववध ववभागांमार्चत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सवच खाजगी आस्िापना व उद्योग बंद असून
त्यातून प्राप्त होर्ाऱ्या महसूलात लक्षर्ीय घट झाली आहे. सवच शासकीय कायालये ५% कमचर्ारी
क्षमतेने कायचरत आहेत. आर्थिक वषाअखेर राज्यार्ी एकंदर आर्थिक पवरस्स्िती ववर्ारात घेता, खर्ात
काटकसर करर्े तसेर् काही खर्च पुढे ढकलर्े गरजेर्े आहे.
त्याअनुषंगाने शासनाने असा वनर्चय घेतला आहे की, सवच वनवडू न आलेले लोकप्रवतवनधी तसेर्
शासकीय / वनमशासकीय / ववद्यावपठांसह सवच अनुदावनत संस्िामधील सवच अवधकारी व कमचर्ारी
(अवखल भारतीय प्रशासन सेवत
े ील अवधकाऱ्यांसह) यांर्े माहे मार्च, 2020 र्े माहे एवप्रल, 2020 मध्ये
प्रदान करण्यात येर्ारे वेतन दोन टप्प्यात अदा करण्यात यावे.
गट/तपवशल

सध्या

अदा

करावयाच्या
वेतनार्ी टक्केवारी
मा. मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री, सवच मंत्री, मा.सभापती व उप सभापती

40%

(ववधानपवरषद), मा. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष (ववधानसभा), मा. ववरोधी पक्षनेता
(ववधानसभा/ववधानपवरषद), सवच ववधानसभा/ववधानपवरषद सदस्य, सवच
महामंडळांर्े पदावधकारी, स्िावनक स्वराज्य संस्िांर्े पदावधकारी व वनवडू न
आलेले प्रवतवनधी.
गट अ

५०%

गट ब

५०%

गट क

75%

गट ड

10०%

उवचवरत वेतनार्ी रक्कम अदा करण्याबाबत स्वतंत्रपर्े कळववण्यात येईल.
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राज्यातील सवच अस्िायी पदांर्ी मुदत प्रवतवषी माहे र्ेब्रुवारी अखेर संपुष्ट्टात येते. अशा पदांर्े
वेतन आहवरत करण्यापूवी वद.१ मार्च पासून अशा पदांना मुदतवाढ दे ण्यार्े आदे श संबंवधत प्रशासकीय
ववभागांमार्चत वनगचवमत करण्यात येतात. सदर आदे शाद्वारे सवच ववभागांच्या अस्िायी पदांना वद. ३१ मे,
२०२० पयंत मुदतवाढ दे ण्यात येत आहे.
सदरर्े आदे श सवच सावचजवनक उपक्रम, महामंडळे व स्िावनक स्वराज्य संस्िा यांना दे खील
लागू राहतील.
सदर आदे शाच्या अनुषंगाने तपशीलवार सूर्ना ववत्त ववभागामार्चत स्वतंत्रपर्े वनगचवमत
करण्यात येतील.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्यार्ा संकेतांक 202003311432531505 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांर्े आदे शानुसार व नांवाने,

AJOY MEHTA
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(अजोय मेहता)
मुख्य सवर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रत1.मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा/ववधानपवरषद, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवर्वालय, मुंबई
2. सवच सन्माननीय ववधानसभा / ववधान पवरषद व संसद सदस्य.
3. राज्यपालांर्े सवर्व
4. मुख्यमंत्रयांर्े सवर्व
५. उपमुख्यमंत्रयांर्े सवर्व
६. सवच मंत्री व राज्यमंत्री यांर्े खाजगी सवर्व
७. सवच मंत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग
८. मंत्रालयीन सवच ववभागांच्या अवधनस्त असलेल्या सवच ववभागांर्े व कायालयांर्े प्रमुख
९. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्र् न्यायालय, मुंबई
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१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई.
1१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, नागपूर
1२. महालेखापाल (लेखापवरक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
1३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र नागपूर
1४.आयुक्त, आयकर (TDS) र्नीरोड, मुंबई 400002
1५.आयुक्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नागपूर 444001
1६.प्रबंधक, उच्र् न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
1७.सवर्व, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई
1८. सवर्व, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवर्वालय, मुंबई
1९. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त यांर्े कायालय, मुंबई
२०. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरर्, मुंबई
2१. मुख्य मावहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
2२. ववशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदर, कोपर्थनकस रोड, नवी वदल्ली
2३. सवच ववभागीय आयुक्त
2४. सवच वजल्हावधकारी
2५.सवच वजल्हापवरषदांर्े मुख्य कायचकारी अवधकारी
2६. संर्ालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई
2७. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई
2८. सहसंर्ालक, लेखा व कोषागारे, कोकर्/पुर्े/नागपूर/औरंगाबाद/नावशक/अमरावती
2९.संर्ालक, स्िावनक वनधी लेखा पवरक्षा, कोकर् भवन, नवी मुंबई
३०. सह संर्ालक, स्िावनक वनधी लेखा पवरक्षा मुंबई/पुर्े/नागपूर/औरं गाबाद/नावशक/अमरावती
3१.ववत्त ववभागातील सवच कायासने
3२.वनवड नस्ती कोषा प्रशा-5.
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