राज्य शासकीय कर्मचारी याांना
दि. 01 जुल,ै 2020 रोजीच्या वार्षिक
वेतनवाढीच्या अनुज्ञेयते बाबत.....
र्हाराष्ट्र शासन
दवत्त दवभाग
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खो.क्र.335 (दवस्तार), दतसरा र्जला, र्ांत्रालय,
र्ािार् कार्ा र्ागम, हु तात्र्ा राजगुरु चौक, र्ुांबई - 400 032.
तारीख : 02 जुलै, 2020.
वाचा1) र्हाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) दनयर् 1981 र्धील दनयर् क्र 70
2) र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवच्े या सवमसाधारर् शती) दनयर् 1981 र्धील दनयर् क्र.28
3) र्हाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) दनयर् 1981 र्धील दनयर् क्र 36 व दनयर् क्रर्ाांक 39
4) र्हाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारीत वेतन ) दनयर् 2019 र्धील दनयर् क्र.10
5) दवत्त दवभाग, शासन दनर्मय, क्र.वेतन-1010/प्र.क्र.38/सेवा-3, दि.26.12.2011.
प्रस्तावना कोदवड-19 र्हार्ारीच्या पार्श्मभर्
ू ीवर सार्ादजक अांतर राखून अत्यावश्यक शासकीय कार्काज पार
पाडण्याच्या अनुिांगाने शासकीय कायालयातील कर्मचाऱयाांच्या उपस्स्ितीचे दनयदर्त करर्ेबाबत शासनाने
वेळोवेळी आिे श दनगमदर्त केलेले आहे त. त्याबरहु कूर्च राज्य शासकीय कर्मचाऱयाने कायालयात हजर
राहर्े अदभप्रेत आहे तर उवमरीत कर्मचाऱयाांनी घरात राहू न शासकीय कार्काज करावयाचे आहे . त्यार्ुळे दि.
01 जुलै, 2020 या तारखेस राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांपैकी काही कर्मचारी, आिे दशत केल्यानुसार,
कायालयात हजर राहर्ार असून उवमरीत कर्मचाऱयाांना आिे दशत केले नसल्याने ते कायालयात हजर
राहर्ार नाहीत.
र्हाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारीत वेतन ) दनयर्- 2019,

दनयर् क्रर्ाांक 10 अन्वये दवहीत

तरतुिीनुसार, ज्या शासकीय कर्मचाऱयाांची दि. 01 जुलै ह्या तारखेपव
ू ी सहा र्दहने इतकी अहम ताकारी सेवा
पूर्म झाली आहे व जे दि. 01 जुलै ह्या तारखेस कतमव्यावर हजर आहे त, अशाच कर्मचाऱयाांना दि. 01 जुलै
रोजीची वार्षिक वेतनवाढ, अनुज्ञेय ठरर्ार आहे.
वरील पार्श्मभर्
ू ीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांना दि. 01 जुलै, 2020 रोजीची वार्षिक वेतनवाढ,
कशाप्रकारे अनुज्ञय
े करता येईल ही बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती. त्याबाबत साांगोपाांग दवचार करून
पुढील प्रर्ार्े शासन दनर्मय दनगमदर्त करण्यात येत आहे.
शासन दनर्मय:
जे राज्य शासकीय कर्मचारी शासनाने जाहीर केलेल्या टाळे बि
ां ीच्या (Lock Down) कालावधीत
शासनाने आिे शीत केल्यानुसार कायालयात हजर रादहले आहे त अिवा ज्याांनी घरात राहू न शासकीय
कार्काज पार पाडले आहे व ज्याांची दि. 30 जून ह्या तारखेस दकर्ान सहा र्दहन्याांची अहम ताकारी सेवा पूर्म
होत आहे, अशा कर्मचाऱयाांना दि. 01 जुलै रोजीची वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय राहील.
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जे राज्य शासकीय कर्मचारी हे शासनाने जाहीर केलेल्या टाळे बि
ां ीच्या कालावधीत शासनाने
आिे शीत केल्यानुसार, दि. 30 जून पयंत कतमव्यावर हजर रादहले नाहीत, असे कर्मचारी कतमव्यावर हजर
झाल्यानांतर त्याांची दि. 30 जून, 2020 पयंत 6 र्दहन्याांची अहम ताकारी सेवा पूर्म होत असल्यास, त्याांना हजर
झाल्याच्या तारखेस वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञय
े राहील.
जे राज्य शासकीय कर्मचारी शासनाने जाहीर केलेल्या टाळे बि
ां ीच्या कालावधीत शासनाने
आिे शीत केल्यानुसार दि. 30 जून पयंत कतमव्यावर हजर रादहले नाहीत, र्ात्र त्याांनी त्याांची कायालयीन
अनुपस्स्िती ही यिास्स्िती अधमवत
े नी / परावर्षतत /अर्षजत / दवनावेतन ( कोर्तीही रजा दशल्लक नसल्याने)
र्ांजूर करण्याबाबत, दनवेिने सािर केली आहे त, अशा कर्मचाऱयाांना वेतनी रजा र्ांजूर करर्े शक्य,
असल्यास, तसेच त्याांची दि. 30 जून पयंत दकर्ान सहा र्दहने अहम ताकारी सेवा पूर्म होत असल्याची खात्री
करून र्गच त्याांना कतमव्यावर हजर रादहल्याच्या दिनाांकापासून वार्षिक वेतनवाढ र्ांजूर करावी.
जे कर्मचारी दि. 01 जुलै, 2019 पासून दि. 30 जून, 2020 पयंत 6 र्दहने ककवा त्यापेक्षा कर्ी
कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रर्ार्पत्रादशवाय असाधारर् रजेवर आहे त व ज्याांची दि. 30 जून, 2020 पयंत 6
र्दहन्याांची अहम ताकारी सेवा पूर्म होत आहे त्याांना दि.01 जुलै, 2020 रोजी वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय ठरे ल.
तसेच जे कर्मचारी दि. 01 जुलै, 2019 पासून दि. 30 जून, 2020 पयंत 6 र्दहन्याांपेक्षा अदधक
कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रर्ार्पत्रादशवाय असाधारर् रजेवर आहेत, त्याांना दि. 01 जुलै, 2020 रोजीची
वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय ठरर्ार नाही.
सिर शासन दनर्मय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक

202007021542280805

असा आहे. हा आिे श

दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने.
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( इांद्रदजत गोरे )
उप सदचव, र्हाराष्ट्र शासन
प्रदत,
र्ा. राज्यपालाांचे सदचव

दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, र्ुांबई

र्ा. र्ुख्यर्ांत्री याांचे अपर र्ुख्य सदचव

सवम दजल्हा कोिागार अदधकारी,

सवम र्ा. र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सदचव

लेखा अदधकारी, वेतन पडताळर्ी पिक,

र्ा.दवरोधी पक्ष नेता, दवधान पदरिि / दवधान
सभा, र्हाराष्ट्र दवधानर्ांडळ सदचवालय, र्ुांबई
सवम सन्र्ाननीय दवधानसभा, दवधान पदरिि व
सांसि सिस्य
र्ांत्रालयीन सवम दवभाग
सवम अपर र्ुख्य सदचव /प्रधान सदचव/सदचव
र्ांत्रालय, र्ुांबई

र्ुांबई/नागपूर/पुर्े/औांरगाबाि.
दवशेि आयुक्त, र्हाराष्ट्र सिन, कोपर्षनकस
रोड, नवी दिल्ली,
ग्रांिपाल, र्हाराष्ट्र दवधानर्ांडळ सदचवालय
ग्रांिालय, सहावा र्जला, दवधान भवन, र्ुांबई 400 032.
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सदचव, र्ा.सभापती, दवधान पदरिि,

बहु जन सर्ाज पाटी, डी-1 इन्सा हटर्ेंट,

दवधानर्ांडळ, र्ुांबई

आझाि र्ैिान, र्ुांबई 1

सदचव, र्ा.अध्यक्ष, दवधान सभा, दवधानर्ांडळ,

भारतीय

र्ुांबई
र्ांत्रालयीन सवम दवभागाच्या अदधपत्याखालील
दवभाग प्रर्ुख
# प्रबांधक, उच्च न्यायालय (र्ूळ शाखा),र्ुांबई.
# प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील
शाखा),र्ुांबई.
#सदचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,र्ुांबई.
# सदचव,र्हाराष्ट्र दवधानर्ांडळ
सदचवालय,र्ुांबई.
#प्रबांधक,लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त
याांचे कायालय,र्ुांबई.
#र्ुख्य र्ादहती आयुक्त, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
# आयुक्त राज्य र्ादहती आयोग,(सवम)
# सदचव राज्य दनवडर्ूक आयोग,र्ुांबई.
# प्रबांधक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायादधकरर्,
र्ुांबई/नागपूर/ औांरगाबाि.
र्हासांचालक, यशिा, राजभवन आवार, बार्ेर

जनता

पाटी,

र्हाराष्ट्र

प्रिे श,

सी.डी.ओ.बॅरॅक नां. 1, योगक्षेर् सर्ोर, वसांतराव
भागवत चौक,नदरर्न पॉईांट , र्ुांबई 20
भारतीय कम्युदनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कदर्टी,
314,राजभुवन, एस.व्ही.पटे ल रोड,र्ुांबई 4
भारतीय कम्युदनस्ट पाटी (र्ाक्समवािी), र्हाराष्ट्र
कदर्टी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब दर्ल पॅलेस,
वरळी, र्ुांबई 13
इांदडयन नॅशनल कााँग्रेस, र्हाराष्ट्र प्रिे श कााँग्रेस
(आय) सदर्ती, दटळक भवन, काकासाहे ब
गाडगीळ र्ागम, िािर, र्ुांबई 25
नॅशनदलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रवािी भवन, फ्री
प्रेस जनमल र्ागम, नदरर्न पॉईांट, र्ुांबई 21
दशवसेना, दशवसेना भवन, गडकरी चौक, िािर,
र्ुांबई 28
दवत्त दवभागातील सवम कायासने
दनवड नस्ती, दवत्त दवभाग (सेवा-3)

रोड, पुर्े
सवम दवभागीय आयुक्त.
सवम दजल्हादधकारी
सवम र्ुख्य कायमकारी अदधकारी, दजल्हा पदरििा.
र्हालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र,
र्ुांबई.
र्हालेखापाल-1 (लेखा व अनु ज्ञेयता), र्हाराष्ट्र,
र्ुांबई
र्हालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र,
नागपूर
र्हालेखापाल-2 (लेखा व अनु ज्ञेयता), र्हाराष्ट्र,
नागपूर
दसदनयर दरसचम ऑदिसर, पे-दरसचम युदनट,
भारत सरकार, दवत्त र्ांत्रालय, (व्यय दवभाग),
खोली क्र.261, नॉिम ब्लॉक, नवी दिल्ली,
सांचालक, लेखा व कोिागारे , र्ुांबई
अदधिान व लेखा अदधकारी, र्ुांबई
र्ुख्य लेखा परीक्षक, स्िादनक दनधी
दहशेब,र्ुांबई
उप र्ुख्य लेखा परीक्षक, स्िादनक दनधी
दहशेब,र्ुांबई/पुर्े/ नागपूर /औांरगाबाि/ नादशक
/अर्रावती.
# पत्राने
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