माहे मार्च 2020 र्े दुसऱ्या टप्पप्पयातील वेतन अदा करण्यासाठी
महत्तत्तवाच्या पूरक सूर्ना
1. शासन ननर्णय निनाांक 01/04/2020 अन्वये, पनिल्या टप्पप्पयात मािे मार्ण 2020 र्े वेतन
मा. लोकप्रनतननधींना 40%, गट अ व ब वगातील कमणर्ाऱयाांना 50%, गट क कमणर्ाऱयाांना 75% व
गट ड कमणर्ाऱयाांना 100% अिा करण्यात आलेले आिे .
2. आता शासन ननर्णय निनाांक 28/07/2020 अन्वये िुसऱया टप्पप्पयात मािे मार्ण 2020 र्े वेतन
मा. लोकप्रनतननधींना 60%, गट अ व ब वगातील कमणर्ाऱयाांना 50%, गट क कमणर्ाऱयाांना 25%
प्रिान करावयार्े आिे .
60%

कालावधी निनाांक 14/03/2020 ते निनाांक 31/03/2020

50%

कालावधी निनाांक 17/03/2020 ते निनाांक 31/03/2020

25%

कालावधी निनाांक 25/03/2020 ते निनाांक 31/03/2020

3. प्रथम जुलै - 2020 मनिन्यातील ननयनमत िे यकास प्रमार्क क्रमाांक व निनाांक नमूि झाल्यार्ी खात्री
करावी.
4. उपरोक्त प्रमार्े िुसऱया टप्पप्पयातील ठरानवक कालावधीर्े वेतन काढण्यासाठी

“ स्वतंत्र नवीन

सप्पलीमेंटरी बिल ग्रुप ” तयार करुन सिर नबल गुप मध्ये सवण सांबांनधताांना अटॅर् करण्यात यावेत.
5. पबहल्या टप्पप्पयात तयार करण्यात आलेल्या बिल ग्रुप र्ा वापर करण्यात ये ऊ नये .
6. मािे मार्ण ,2020 र्े िुसऱया टप्पप्पयातील वेतन काढण्यासाठी “सेवाथण” प्रर्ालीत Assistant LoginCurrent Path :Worklist-Payroll-Employee Information-Broken Period या मागाव्िारे Broken
Period या पयायार्ा वापर करावा
7. प्रर्ालीतील Broken Period या पयायाांतगणत Supp./Arrears/Susp./Nill billgroup या रे नडओ
बटनावर क्क्लक करुन, Pay Year 2019-2020 व Pay Month मार्ण “ नसलेक्ट ” करावा.
8. त्यानांतर From & To Period मध्ये उपरोक्त अ.क. 2 मध्ये नमूि केलेला कालावधी नोंिवावा व मािे
मार्ण 2020 नुसार उपरोक्त निवसाांर्े प्रत्यक्ष वेतन पनरगनर्त करुन सांबांनधत टॅबखाली नोंिनवण्यात
यावे.

दे यकातून करावयाच्या वजाती
1. एन. पी. एस. कमणर्ाऱयार्े स्वत:र्े अांशिान व ननयोक्त्यार्े अांशिान िे जेवढ्या निवसार्े वेतन आिनरत
करण्यात येत आिे . तेवढ्यार् कालावधीर्ी मयानित कपात करावी.
2. भनवष्य ननवाि ननधीर्ी 100% वगणर्ी कपात िुसऱया टप्पप्पयात आिनरत करावयाच्या वेतनातून करण्यात
यावी.
3. शासन ननर्णय निनाांक 01/04/2020 मध्ये

नमूि करण्यात आल्यानुसार, शासकीय कमणर्ाऱयाने

घे तलेल्या अनामाच्या मुद्दल/व्याजार्ी वसुली मार्ण मनिन्याच्या वेतनातून करण्यात येऊ नये. असे
केल्यामुळे अनाम वसुलीर्ा कालावधी सध्याच्या ननयोजनापेक्षा एक मनिन्याने पुढे जार्ार आिे . तथानप,
मािे मार्ण 2020 मध्ये जे कमणर्ारी सेवाननवृत्त िोर्ार असतील त्याांर्ा परतफेडीर्ा नशल्लक िप्पता त्याांना
िे य असर्ाऱया िुसऱया टप्पप्पयातील वेतनातून वसुल करण्यात यावा.
4. उपरोक्त ननिे शानुसार ज्या कायालयाांर्ी मािे जुलै -2020 र्ी ननयनमत िे यके पानरत िोऊन त्यास
प्रमार्क क्रमाांक व निनाांक सेवाथण प्रर्ालीमध्ये आपोआप नोंिनवला असेल, त्या आिरर् व सांनवतरर्
अनधकाऱयाांच्या लॉगीन मधील सवण सांबांनधत कमणर्ाऱयाांर्ी कजण /अनामे Pause करण्यात येतील.
5. व्यवसाय कर. गट नवमा योजना वगणर्ी, अनुज्ञप्पती शुल्क, सेवा शुल्क यार्ी 100% वसुली पनिल्या
टप्पप्पयातील वेतनातून करण्यातआल्यामुळे या बाबत िुसऱया टप्पप्पयातील वजाती ननरां क नमूि करावी.
6. मािे मार्ण 2020 ते मािे जुलै 2020 या कालावधीत सेवाननवृत्त झालेल्या अनधकारी/कमणर्ाऱयाांर्े
िुसऱया टप्पप्पयातील वेतन िस्तनलनखत स्वरुपात तयार करुन कोषागारात सािर करावे.

 र्ें ज स्टे टमेंट जनरे ट करताना प्रथम वषण 2020, मनिना मार्ण , त्यानांतर नबल गुप ननवडावा. तिनांतर

नबल टाईप सप्पलीमेंटरी पे नबल नसलेक्ट करुन र्ें ज स्टे टमेंट जनरे ट करावे.
 िे यकासोबत न र्ुकता ब्रोकन नपनरएड नरपोटण जोडावा.
 सवण अनुसर्
ू ी योग्य नरत्या जनरे ट झाल्यार्ी खात्री करुनर् सिर नबल Forward to Beams करावे.
 िुसऱया टप्पप्पयातील वेतन काढताना कािी अडर्र्ी आल्यास प्रत्येक कोषागारात नेमले ल्या ताांनत्रक

सिाय्यकार्ी मित घे ण्यात यावी. त्यार्े मेल आयडी लॉग्रीन पेजवरील Contact us- Sevaarth
Contact details या टॅबखाली उपलब्ध आिे त.

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

Digitally signed by AJOY MEHTA
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6cd985f04d38fef505754856131307df708dca9bbcea9
0df80882d2257d79126, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=85c1fa2cdc7cf754bc479fb6ae97bc65889de163
fa7e4c775fec1ed9e37334f3, ou=NA, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=AJOY MEHTA
Date: 2020.03.31 14:36:29 +05'30'

(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
पष्ृ ठ 3 पैकी 2
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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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सेवार्थ प्रणालीद्वारे माहे मार्थ, 2020 र्ी
वेतन दे यके तयार करण्याबाबतर्ी
कायथपध्दती...

महाराष्ट्र शासन
ववत्त ववभाग
शासन पवरपत्रक क्र. संकीणथ-2020/प्र.क्र.62/कोषा प्रशा-5
मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु र्ौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक: 01 एवप्रल, 2020.

शासन पवरपत्रक
वार्ा:- शासन पवरपत्रक क्र. संकीणथ-2020/प्र.क्र.62/कोषा प्रशा-5, वद.31.03.2020
कोव्हीड-19 मुळे वनमाण झालेल्या आरोग्य व आर्थर्क आपत्तीवर मात करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यार्ी
एकंदर आर्थर्क पवरस्थर्ती ववर्ारात घेता, खर्ात काटकसर करणे तसेर् काही खर्थ पुढे ढकलणे गरजेर्े
आहे. त्याअनुषंगाने माहे मार्थ, 2020 र्े एवप्रल, 2020 मध्ये प्रदान करण्यात येणारे वेतन दोन टप्पप्पयात
अदा करण्यार्ा वनणथय उपरोक्त वार्ा येर्ील नमूद शासन पवरपत्रकान्वये घेण्यात आला आहे .
2.

या प्रयोजनासाठी वेतन म्हणजे सवथ अनुज्ञय
े भत्तयांसह वेतन ववर्ारात ायावे.

3.

वेतन आहरीत करण्यार्ी कायथवाही व सेवार्थ प्रणालीमार्थत माहे मार्थ, 2020 र्ी पवहल्या टप्पप्पयार्ी

वेतन दे यके तयार करणेबाबत कोषागारे आवण आहरण व संववतरण अविकारी यांना खालीलप्रमाणे सूर्ना
दे ण्यात येत आहेत.

1. पवहल्या टप्पप्पयात माहे मार्थ, 2020 र्े वेतन मा. लोकप्रवतवनिींना 40%, गट अ व ब वगातील

कमथर्ाऱयांकरीता 50%, गट क वगातील कमथर्ाऱयांकरीता 75%, याप्रमाणे वेतन प्रदान करण्यात
येणार आहे. तर्ावप, गट ड कमथर्ाऱयांर्े एकार् टप्पप्पयात 100% वेतन प्रदान करण्यात येणार आहे.

2. उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे पवहल्या टप्पप्पयातील वेतन अदा करण्याच्या दृष्ट्टीने

अविकारी/कमथर्ारी यांर्ी संपूणथ मवहन्यार्ी उपस्थर्ती ववर्ारात ायावी. उपस्थर्त वदवसांपैकी
उपरोक्तप्रमाणे नमूद केलेल्या टक्केवारीनुसार पवहल्या टप्पप्पयात वेतन आहवरत करण्याच्या
वदवसांर्ी गणना करावी. टक्केवारीनुसार उपस्थर्त वदवसांर्ी संख्या अपूणांकात येत असल्यास
ती पुढील पूणांकात मोजावी आवण तेवढयार् वदवसांर्े वेतन दे यक सेवार्थ प्रणालीतून तयार करावे.
असे करताना कोव्हीड-19 र्ा संसगथ रोखण्याकरीता दे ण्यात आलेल्या सवलतीर्ा कालाविी हा
कायालयीन उपस्थर्तीर्ा कालाविी म्हणून गणण्यात यावा. उदाहरणादाखल मार्थ, 2020 या
संपूणथ मवहन्यात उपस्थर्त असलेल्या कमथर्ाऱयांर्ी पवहल्या टप्पप्पयातील वेतनाच्या दृष्ट्टीने ग्राहय
िरावयाच्या उपस्थर्तीच्या वदवसांर्ी गणना खाली दशथववली आहे.
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40%

कालाविी वदनांक 01/03/2020 ते वदनांक 13/03/2020

50%

कालाविी वदनांक 01/03/2020 ते वदनांक 16/03/2020

75%

कालाविी वदनांक 01/03/2020 ते वदनांक 24/03/2020

3. उपरोक्त प्रमाणे ठराववक कालाविीर्े वेतन काढण्यासाठी सवथ अविकारी/कमथर्ारी (गट अ, ब व
क) असे थवतंत्र नवीन “सप्पलीमेंटरी बील” ग्रुप तयार करुन सदर “बील ग्रुप” मध्ये संबंवितांना
“अटॅ र्” करण्यात यावे.

4. एकूण उपस्थर्तीच्या 40%, 50%, 75% याप्रमाणे दे यके संथकरीत करावयार्ी झाल्यास सेवार्थ

प्रणालीत असलेल्या “Broken Period” या पयायाअंतगथत दे यके संथकरीत करणे आवश्यक आहे.

5. माहे मार्थ, 2020 र्े वेतन काढण्यासाठी Supp./Arrears/Susp./Nill billgroup या रेवडओ
बटनावर स्क्लक करुन, Pay Year 2019-2020 व Pay Month मार्थ “वसलेक्ट” करावा.

6. “सेवार्थ” प्रणालीत Assistant Login  Current Path: Worklist  Payroll  Employee
Information  Broken Period या मागाव्दारे उपस्थर्तीच्या नोंदी घेऊन Broken Period

“सेव्ह” करावा. “Broken Period” हा पयाय केवळ 40%, 50%, 75% वेतन अदा
करण्याकरीतार् वापरावा.

7. गट “ड” साठी “रेग्यूलर बील ग्रुप” र्ा वापर करुन Bill Type - Regular वनवड करुनर् त्यांर्े
वेतन दे यक तयार करावे.

8. गट अ, ब व क र्े र्ेंज थटे टमेंट करताना प्रर्म वषथ 2020, मवहना मार्थ त्यानंतर “वबल ग्रुप”

वनवडावा. तदनंतर वबल टाईप सप्पलीमेंटरी पे वबल वसलेक्ट करुन र्ेंज थटे टमेंट जनरेट करावे.

4.

दे यकातून करावयाच्या ववववि कपाती :1) एन.पी.एस. कमथर्ाऱयांर्े थवत:र्े अंशदान व वनयोक्त्यार्े अंशदान हे जेवढया वदवसांर्े वेतन
आहवरत करण्यात येत आहे तेवढयार् कालाविीशी मयावदत कपात करावी.
2) गट अ, ब व क कमथर्ाऱयांच्या बाबतीत भववष्ट्य वनवाह वनिी वगथणीर्ी 100% कपात पुढील टप्पप्पयात
आहवरत करावयाच्या वेतनातून करण्यात यावी. तर्ावप, मावसक वगथणीर्ी रक्कम दु सऱया
हप्पत्याच्या दे य रकमेपेक्षा जाथत असल्यास मावसक वगथणी दु सऱया हप्पत्याच्या रकमेइतकी वसमीत
करावी.
3) शासकीय कमथर्ाऱयाने घेतलेल्या अवग्रमाच्या मुद्दल/व्याजार्ी वसुली मार्थ मवहन्याच्या वेतनातून
करण्यात येऊ नये. असे केल्यामुळे अवग्रम वसूलीर्ा कालाविी सध्याच्या वनयोजनापेक्षा एक
मवहन्याने पुढे जाणार आहे. तर्ावप, माहे मार्थ 2020 मध्ये जे कमथर्ारी सेवावनवृत्त होणार असतील
त्यांर्ा परतर्ेडीर्ा वशल्लक हप्पता त्यांना दे य असणाऱया दु सऱया टप्पप्पयातील वेतनातून वसुल
करण्यात यावा.
4) व्यवसाय कर व गट ववमा योजनेर्ी 100% कपात पवहल्या टप्पप्पयाच्या वेतनातून करण्यात यावी.
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5) शासकीय वनवासथर्ान िारकांच्या बाबतीत अनुज्ञप्पती शुल्क व सेवाशुल्क यांर्ी 100% कपात
पवहल्या टप्पप्पयाच्या वेतनातून करण्यात यावी.
5.

दे यकासोबत न र्ुकता ब्रोकन वपरीयड समरी वरपोटथ जोडण्यात यावा.

6.

अ) आहरण व संववतरण अविकाऱयांनी यापूवीर् दे यके तयार करुन कोषागारात सादर केलेली

असतील तर अशी दे यके कोषागारातून आक्षेवपत करण्यात यावी. तदनंतर आहरण व संववतरण अविकारी
यांनी बीम्स प्राविकारपत्र व सेवार्थमिील वेतन दे यक रद्द करुन नव्याने दे यक तयार करावे.
ब) आहरण व संववतरण अविकाऱयांनी सेवार्थ प्रणालीत दे यके तयार करुन त्यार्े “बीम्स”
प्राविकारपत्र देखील तयार केले असेल, मात्र अद्यावप कोषागारात दे यक सादर केले नसेल अशा प्रकरणी
दे यक कोषागार कायालयात सादर करुन ते आक्षेवपत करुन ायावे.
7.

कमथर्ाऱयांर्ा अ, ब, क व ड यापैकी गट ठरववतांना कमथर्ारी सध्या ज्या पदावर कायथरत आहे ते

पद ववर्ारात ायावे. कमथर्ाऱयाला लागू असलेल्या वेतनश्रेणीर्ा ववर्ार करण्यात येवू नये.
8.

सेवार्थ प्रणालीवशवाय वेतन आहवरत करणाऱया इतर आथर्ापनांनी वेतनार्ी पवरगणना उपरोक्त

सूर्ना ववर्ारात घेवून त्यांच्याकडील प्रणालीद्वारे अर्वा हथतवलवखत पध्दतीने करावी.
9.

माहे मार्थ, 2020 र्े उवथवरत वेतन दु सऱया टप्पप्पयात अदा करावयार्े आहे. दु सऱया टप्पप्पयाच्या

कायथपध्दतीबाबत थवतंत्रवरत्या आदे श वनगथवमत करण्यात येतील.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथर्ळावर
उपलब्ि करण्यात आले असून, त्यार्ा संकेतांक 202004011227337905 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल थवाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांर्े आदे शानुसार व नांवाने,
INDRAJEET
SAMBHAJI
GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2
984e9f793b66f7249aaa9c1a, postalCode=400032,
street=Y-5/66,GOVERNMENT COLONY,MUMBAI,
serialNumber=d4994742192306fcc1dea9aadd381063950
6519fa652b919767b98b04e905a18, ou=FINANCE
DEPUTY SECRETARY, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE
Date: 2020.04.01 12:50:45 +05'30'

(इंद्रवजत गोरे )
शासनार्े उप सवर्व
प्रत1.मा. ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा/वविानपवरषद, महाराष्ट्र वविानमंडळ सवर्वालय, मुंबई.
2. सवथ सन्माननीय वविानसभा / वविान पवरषद व संसद सदथय.
3. मा. राज्यपालांर्े सवर्व.
4. मा.मुख्यमंत्रयांर्े सवर्व.
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५. मा. उपमुख्यमंत्रयांर्े सवर्व.
६. सवथ मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांर्े खाजगी सवर्व.
७. सवथ मंत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग.
८. मंत्रालयीन सवथ ववभागांच्या अविनथत असलेल्या सवथ ववभागांर्े व कायालयांर्े प्रमुख.
९. प्रबंिक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्र् न्यायालय, मुंबई.
१०. प्रिान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई.
1१. प्रिान 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.प्रबंिक, उच्र् न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई.
1७.सवर्व, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.
1८. सवर्व, महाराष्ट्र वविानमंडळ सवर्वालय, मुंबई.
1९. प्रबंिक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त यांर्े कायालय, मुंबई.
२०. प्रबंिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरण, मुंबई.
2१. मुख्य मावहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
2२. ववशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदर, कोपर्थनकस रोड, नवी वदल्ली.
2३. सवथ ववभागीय आयुक्त.
2४. सवथ वजल्हाविकारी.
2५.सवथ वजल्हापवरषदांर्े मुख्य कायथकारी अविकारी.
2६. संर्ालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.
2७. अविदान व लेखा अविकारी, मुंबई.
2८. सहसंर्ालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नावशक/अमरावती.
2९.संर्ालक, थर्ावनक वनिी लेखा पवरक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई.
३०. सह संर्ालक, थर्ावनक वनिी लेखा पवरक्षा मुंबई/पुणे/नागपूर/औरं गाबाद/नावशक/अमरावती.
3१.ववत्त ववभागातील सवथ कायासने.
3२.वनवड नथती कोषा प्रशा-5.

माहे मार्च, 2020 र्े उर्चरित र्ेतन
दु सऱ्या टप्पप्पयात प्रदान किणेबाबत...

महािाष्ट्र शासन
रर्त्त रर्भाग
शासन परिपत्रक क्र. संकीणच-1020/प्र.क्र.62/20/कोषा-प्रशा-5
मादाम कामा मागच, हु तात्मा िाजगुरु र्ौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
रदनांक २८ जुल,ै 2020.
संदभच- 1. शासन परिपत्रक क्र. संकीणच-1020/प्र.क्र.62/20/कोषा-प्रशा-5, रद.31.03.2020
2. शासन परिपत्रक क्र. संकीणच-1020/प्र.क्र.62/20/कोषा-प्रशा-5, रद.01.04.2020
शासन परिपत्रक
कोव्हीड -१९ च्या पार्श्चभम
ू ीर्ि िाज्याच्या महसूलात झालेली लक्षणीय घट रर्र्ािात घेता काही
खर्च पुढे ढकलणे अपरिहायच होते. सबब माहे मार्च, २०२० र्े माहे एरप्रल, २०२० मध्ये प्रदान किण्यात
येणािे र्ेतन दोन टप्पप्पयात अदा किण्यार्ा रनणचय उपिोक्त संदभाधीन क्र. १ येथील परिपत्रकान्र्ये घेण्यात
आला होता. त्यानुषंगाने प्रथम टप्पप्पयात, रनर्डू न आलेले प्ररतरनधी/ पदारधकािी तसेर् गट अ, ब,क, ड
र्े शासकीय अरधकािी / कमचर्ािी यांना द्यार्याच्या र्ेतनार्ी टक्केर्ािी दे खील रनरित किण्यात आलेली
होती. आता दु सऱ्या टप्पप्पयात उर्चरित र्ेतनार्ी टक्केर्ािी, रनर्डू न आलेले लोक प्ररतरनधी/ पदारधकािी
- 60 टक्के, गट- अ र् गट - ब अरधकािी /कमचर्ािी - 50 टक्के र्

गट - क कमचर्ािी - २५ टक्के

याप्रमाणे प्रदान किण्याबाबत पुढील रनदे श दे ण्यात येत आहेत.
(१)

सेर्ाथच प्रणालीर्ि माहे जुलै, २०२० या मारहन्यार्ी र्ेतन दे यके संस्करित किण्यार्े काम

सद्यस्स्थतीत सुरु आहे. सेर्ाथच प्रणालीतील कायचसंिर्नेनुसाि एका र्ेळी एखादा कमचर्ािी
केर्ळ एकार् “बील ग्रुप”ला जोडता येतो. त्यामुळे आहिण र् संरर्तिण अरधकािी यांनी माहे
जुलै, २०२० र्े माहे ऑगस्ट, २०२० मध्ये दे य होणाऱ्या र्ेतनार्े दे यक कोषागािाकडू न पारित
झाल्यानंति माहे मार्च, २०२० र्े दुसऱ्या टप्पप्पयातील उर्चरित र्ेतनार्े दे यक सेर्ाथच प्रणालीमधून
संस्करित करुन कोषागािात सादि किार्े. कोणत्याही परिस्स्थतीत माहे मार्च, २०२० च्या
दु स-या टप्पप्पयातील उर्चरित र्ेतनार्े प्रदान कमचर्ाऱ्यांना गणेशोत्सर् सणापूर्ी होईल असे पहार्े.
(२)

दु सऱ्या टप्पप्पयात प्रदान किण्यात येणाऱ्या उर्चरित रदर्सांच्या र्ेतनार्ी परिगणना र् सेर्ाथच

प्रणालीतील दे यक संस्किण यासंबंधी मागचदशचक सूर्नांबाबत उपिोक्त संदभच क्र. २ च्या
परिपत्रकातील सूर्नांर्ा अर्लंब किार्ा.
(३)

सदि आदे शानुसाि सार्चजरनक उपक्रम, महामंडळे र् स्थारनक स्र्िाज्य संस्था यांनी

दे खील माहे मार्च, २०२० च्या उर्चरित र्ेतनार्े प्रदान किण्याबाबत उरर्त कायचर्ाही किार्ी.
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सदि शासन परिपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्ि
उपलब्ध किण्यात आले असून, त्यार्ा संकेतांक 202007281656482705 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल स्र्ाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्रार्े िाज्यपाल यांर्े आदे शानुसाि र् नांर्ाने,

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE
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(इंद्ररजत गोिे)
शासनार्े उप सरर्र्
प्रत,
1.मा.रर्िोधी पक्षनेता, रर्धानसभा / रर्धान परिषद, महािाष्ट्र रर्धानमंडळ सरर्र्ालय,मुंबई.
2.सर्च मा.रर्धानसभा / रर्धान परिषद र् संसद सदस्य,
3.मा.िाज्यपाल यांर्े सरर्र्
4.मा.मुख्यमंत्री यांर्े सरर्र्
५.मा.उपमुख्यमंत्री यांर्े सरर्र्
5.सर्च मा.मंत्री र् मा.िाज्यमंत्री यांर्े खाजगी सरर्र्
6.सर्च मंत्रालयीन प्रशासकीय रर्भाग
7.सर्च मंत्रालयीन प्रशासकीय रर्भागांच्या अरधन असलेल्या सर्च रर्भागांर्े र् कायालयांर्े प्रमुख
8.प्रबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्र् न्यायालय, मुंबई
9.प्रधान महालेखापाल (लेखापिीक्षा)- 1, महािाष्ट्र, मुंबई
10.प्रधान महालेखापाल (लेखा र् अनुज्ञय
े ता)-1, महािाष्ट्र, मुंबई
11.महालेखापाल (लेखापिीक्षा)-2, महािाष्ट्र, नागपूि
12.महालेखापाल (लेखा र् अनुज्ञय
े ता)-2, महािाष्ट्र, नागपूि
13.आयुक्त, आयकि (TDS) र्नीिोड, मुंबई 400002
14.आयुक्त, आयकि (TDS) रसव्हील लाईन, नागपूि 444001
15.प्रबंधक, उच्र् न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
16.सरर्र्, महािाष्ट्र लोकसेर्ा आयोग, मुंबई
17.सरर्र्, महािाष्ट्र रर्धीमंडळ सरर्र्ालय, मुंबई
18.प्रबंधक, लोक आयुक्त र् उपलोक आयुक्त यांर्े कायालय, मुंबई
19.प्रबंधक, महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकिण, मुंबई
20. मुख्य मारहती आयुक्त, महािाष्ट्र िाज्य, मुंबई
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21.रर्शेष आयुक्त, महािाष्ट्र सदन, कोपर्ननकस िोड, नर्ी रदल्ली
22.सर्च रर्भागीय आयुक्त
23.सर्च रजल्हारधकािी
24.सर्च रजल्हापरिषदांर्े मुख्य कायचकािी अरधकािी
25.संर्ालक , लेखा र् कोषागािे , मुंबई
26.अरधदान र् लेखा अरधकािी, मुंबई
27.सहसंर्ालक,लेखा र् कोषागािे ,कोकण/पुणे / नारशक/औिंगाबाद/ अमिार्ती/नागपूि
28.संर्ालक, स्थारनक रनधी लेखापिीक्षा, कोकण भर्न, नर्ी मुंबई
29.सहसंर्ालक,स्थारनक रनधी लेखापिीक्षा कोकण/पुणे/ नारशक/औिंगाबाद/ अमिार्ती/
नागपूि
30.रर्त्त रर्भागातील सर्च कायासने
31.रनर्ड नस्ती कोषा प्रशा.5
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