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,
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रदनांक २८ जुल,ै 2020.
संदभच- 1. शासन परिपत्रक क्र. संकीणच-1020/प्र.क्र.62/20/कोषा-प्रशा-5, रद.31.03.2020
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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,
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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
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीणच-1020/प्र.क्र.62/20/कोषा-प्रशा-5

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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