
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि 
णिवृणिवतेिधारकाांिा सातवा वतेि आयोग थकबाकीचा 
२ रा हप्ता प्रदाि करिेबाबत. 

 

र्हाराष्ट्र शासि 
णवि णवभाग 

शासि णििमय क्रर्ाांकः वपेुर- 2019 /प्र. क्र. 8/सेवा-9 
र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032 
णदिाांक :-  23 जूि २०२०. 

 

वाचा - 1.   णवि णवभाग, शासि पणरपत्रक क्रर्ाांक:   वपेुर - 2018/प्र. क्र. 44 /सेवा-९,          
                       णदिाांक : 1  जािेवारी, 2019 

 

2.   णवि णवभाग, शासि अणधसूचिा क्रर्ाांक: वपेूर २०१९/प्र. क्र.१/सेवा-9,   
         णदिाांक : 30 जािेवारी, 2019  

 

3.   णवि णवभाग, शासि पणरपत्रक क्रर्ाांक:   वपेुर - 2019/प्र. क्र. 8 /सेवा-९, 
           णदिाांक : 20 फेब्रवुारी, 2019  
 

         4.   णवि णवभाग, शासि पणरपत्रक क्रर्ाांक: वपेुर-2019/प्र. क्र. 8/सेवा-९, 
                     णदिाांक : 30 रे्, 2019 
 

 प्रस्ताविा -  
सांदभाधीि क्रर्ाांक 2 येथील शासि अणधसूचिेन्वय ेशासकीय कर्मचाऱयाांिा वतेि सुधारिा 

सणर्ती, 2017 (बक्षी सणर्ती) च्या णशफारशींिुसार सातव्या वतेि आयोगाच्या अिुषांगािे णदिाांक १ 
जािेवारी, २०१६ पासूि सुधाणरत वतेि सांरचिा लागू करण्यात आल्या आहेत या  सुधाणरत वतेि 
सांरचिेिुसार अिुज्ञये सुधाणरत वतेि  णदिाांक १ जािेवारी, २०१९ पासूि  रोखीिे प्रदाि करण्याचा  
णििमय घेण्यात आला आहे.  राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱयाांिा णदिाांक १ जािेवारी २०१६ 
पासूि सुधाणरत वतेि सांरचिा लागू केल्यारु्ळे णदिाांक १ जािेवारी, २०१६ ते णदिाांक ३१ णिसेंबर, 
२०१८ या कालावधीतील अिुज्ञये ठरिारी थकबाकी सि 2019-2020 या आर्थथक पासूि पुढील 5 
वषांत ५ सर्ाि वार्थषक 5 सर्ाि हप्तयाांत प्रदाि करण्यात येिार आहेत. थकबाकी प्रदािाबाबतच्या 
सणवस्तर सूचिा सांदभाधीि क्रर्ाांक 3 येथील पणरपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच 
सांदभाधीि क्रर्ाांक 4 येथील पणरपत्रकान्वय ेराष्ट्रीय णिवृणिवतेि योजिा अथवा पणरभाणषत अांशदायी 
णिवृणिवतेि योजिा लागू असलेल्या कर्मचाऱयाांिा रोखीिे थकबाकी प्रदािासांबांधी आदेश णिगमणर्त 
करण्यात आल ेआहेत.  

राज्यात कोवीि - १९ णवषािचू्या साथीरु्ळे उद्भवलेली सर्स्या व तयारु्ळे राज्याच्या 
र्हसूली जरे्वर झालेला प्रणतकुल पणरिार् णवचारात घेऊि राज्य शासकीय कर्मचारी, इतर पात्र 
कर्मचारी आणि सवम प्रकारच्या णिवृणिवतेिधारकाांिा णदिाांक १ जुलै, 2020 रोजी देय असलेल्या 7 
व्या वतेि आयोगाच्या थकबाकीच्या दुसऱया हप्तयाचे  प्रदाि पुढे ढकलण्याची बाब शासिाच्या 
णवचाराधीि होती. 
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शासि णििमय- 
 शासि असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय कर्मचारी, इतर पात्र कर्मचारी आणि सवम 
प्रकारच्या णिवृणिवतेिधारकाांिा णदिाांक १ जुल,ै 2020 रोजी देय असलले्या 7 व्या वतेि आयोगाच्या 

थकबाकीच्या दुसऱया हप्तयाच े  प्रदाि 1 वषम पुढे ढकलण्यात येत आहे. सदर हप्ता प्रदाि 
करण्यासांदभात स्वतांत्रपिे आदेश णिगमणर्त करण्यात येतील. 

2. सदर शासि णििमय र्हाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळावर 
उपलब्ध असूि तयाचा सांकेताांक  202006231830194505 हा आहे. हा आदेश णिजीटल 
स्वाक्षरीिे साक्षाांणकत करुि काढण्यात येत आहे.  

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे. 

 

 

        ( इांद्रणजत गोरे ) 
              शासिाचे उपसणचव 

प्रत,  
1. र्ा. राज्यपालाांचे सणचव, 
2. र्ा. रु्ख्यर्ांत्रयाांचे प्रधाि सणचव, 
3. सवम णवधाि र्ांिळ सदस्य, णवधािभवि, रु्ांबई, 
4. सवम र्ांत्री आणि राज्य र्ांत्री याांचे स्वीय सहायक, 
5. सवम र्ांत्रालयीि णवभाग, 
6. र्ांत्रालयाच्या सवम णवभागाांखालील णवभागप्ररु्ख व प्रादेणशक णवभाग प्ररु्ख, 
7. प्रबांधक, उच्च न्यायालय (रू्ळशाखा), रु्ांबई, 
8. प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपीलशाखा), रु्ांबई, 
9. सणचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रु्ांबई, 

10. सणचव, र्हाराष्ट्र णवधािर्ांिळ सणचवालय, रु्ांबई, 
11. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, रु्ांबई, 
12. आयुक्त, राज्य र्ाणहती आयोग (सवम),  
13. सणचव, राज्य णिवििकू आयोग, रु्ांबई, 
14. प्रबांधक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाणधकरि,रु्ांबई/िागपूर/औरांगाबाद, 
15. राज्य र्णहला आयोग, वरळी, रु्ांबई, 
16. सवम णवभागीय आयुक्त, 
17. सवम णजल्हाणधकारी, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. सवम रु्ख्य कायमकारी अणधकारी, णजल्हा पणरषदा, 
19. र्हासांचालक, यशदा, राजभवि आवार, बािेर रोि, पुिे, 
20. र्हालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई, 
21. र्हालेखापाल-1 (लेखा व अिुज्ञयेता), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई, 
22. र्हालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), र्हाराष्ट्र, िागपूर, 
23. र्हालेखापाल-2 (लेखा व अिुज्ञयेता), र्हाराष्ट्र, िागपूर, 
24. णसणियर णरसचम ऑफीसर, पे णरसचम युणिट, भारत सरकार, णवि र्ांत्रालय (व्यय णवभाग), 
खोली क्र.261, िॉथमब्लॉक, िवी णदल्ली, 
25. सांचालक, लेखा व कोषागारे, रु्ांबई, 
26. अणधदाि व लेखाअणधकारी, रु्ांबई, 
27. णिवासी लेखापरीक्षा अणधकारी, रु्ांबई, 
28. णजल्हा लेखापरीक्षा अणधकारी, स्थाणिक णिधी णहशेब, 
29. सवम णजल्हा कोषागार अणधकारी, 
30. सवम लेखाणधकारी, वतेि पिताळिी पथक,रु्ांबई/िागपूर/पुिे/औरांगाबाद, 
31. रु्ख्य अणधकारी, सवम िगरपाणलका 
32. कायमकारी अणधकारी, कॅन्टोिर्ेंट बोिम, खिकी/देहूरोि/देवळाली/अहर्दिगर 
33. कुलसणचव, र्हातर्ा फुल ेकृणष णवद्यापीठ, राहूरी, णजल्हा अहर्दिगर 
34. कुलसणचव, वसांतराव िाईक  र्राठवािा कृणष णवद्यापीठ,परभिी 
35. कुलसणचव, कोकि कृणष णवद्यापीठ, दापोली,णजल्हा रतिाणगरी. 
36. कुलसणचव, पांजाबराव कृणष णवद्यापीठ, अकोला 
37. कुलसणचव, रु्ांबई णवद्यापीठ, रु्ांबई 
38. कुलसणचव, पुिे णवद्यापीठ, पुिे 
39. कुलसणचव, िागपूर णवद्यापीठ, िागपूर 
40. कुलसणचव, िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर र्राठवािा णवद्यापीठ, औरांगाबाद 
41. कुलसणचव, स्वार्ी रार्ािांदतीथम र्राठवािा णवद्यापीठ, िाांदेि 
42. कुलसणचव, णशवाजी णवद्यापीठ, कोल्हापूर 
43. कुलसणचव, अर्रावती णवद्यापीठ, अर्रावती 
44. कुलसणचव, श्रीर्ती िाथीबाई दार्ोदर ठाकरसी र्णहला णवद्यापीठ, रु्ांबई 
45. कुलसणचव, उिर र्हाराष्ट्र णवद्यापीठ, जळगाव 
46. कुलसणचव, र्हाराष्ट्र पशू व र्तस्यणवज्ञाि णवद्यापीठ, िागपूर 
47. कुलसणचव, िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर तांत्रशास्त्र णवद्यापीठ, लोिेरे, रायगि 

     48. कुलसणचव,र्हाराष्ट्र आरोग्य णवज्ञाि णवद्यापीठ, िाणशक. 
49. रु्ख्य लेखापरीक्षक, स्थाणिक णिधी णहशेब, रु्ांबई 
50. उपरु्ख्य लेखापरीक्षक, स्थाणिक णिधी णहशेब, रु्ांबई/पुिे/िागपूर/ औरांगाबाद/िाणशक/ 
अर्रावती. 
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51. बहूजि सर्ाजपाटी, िी-1 इन्साहटर्ेंट, आझाद रै्दाि, रु्ांबई -1  
52. भारतीय जिता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.िी.ओ., बॅरॅक क्रर्ाांक 1, योगक्षरे्सर्ोर,   
वसांतराव भागवत चौक, िणरर्ि पॉईांट, रु्ांबई-20  
53. भारतीय कम्युणिस्ट पाटी,र्हाराष्ट्र कणर्टी, 314, राजभवुि, एस.व्ही.पटेल रोि,  रु्ांबई-4  
54. भारतीय कम्युणिस्ट पाटी (र्ाक्समवादी), र्हाराष्ट्र कणर्टी, जिशक्तीहॉल, ग्लोबणर्लपॅलेस, 
वरळी, रु्ांबई-13 
55. इांणियि िॅशिल कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस(आय) सणर्ती, णटळकभवि,  काकासाहेब 
गािगीळ र्ागम, दादर, रु्ांबई-25 
56. िॅशिणलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवि,फ्री पे्रस जिमल र्ागम, िणरर्ि पॉईांट, रु्ांबई-21  
57. णशवसेिा, णशवसेिा भवि, गिकरी चौक, दादर, रु्ांबई-28 
58. णवि णवभागातील सवम कायासिे 
59. णिवििस्ती, णविणवभाग (सेवा-9). 
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