
महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सुधाररत वतेन) रनयम, २०1९ 
वतेनरनरितीसंबंधी स्पष्ट्टीकरण 

 
 महाराष्ट्र शासन  

रवत्त रवभाग 
शासन पररपत्रक क्रमाकं:  वपेुर - 2019/प्र. क्र. 8 /सेवा-९ 

मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२ 
रिनाकं- 20 फेब्रवुारी, 2019 

वाचा: 

1. शासन अरधसूचना, रवत्त रवभाग, क्रमाकं: वपेुर-2019 /प्र.क्र. 1 /सेवा-९, 
रिनाकं- 30 जानेवारी,  २०1९ 

2. कें द्रीय वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, अविसूचना जी. एस. आर. 721 (इ) विनाकं- 
25 जुल,ै २०१६ 

3. कें द्रीय वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कायालयीन ज्ञापने   
(1) क्रमाकं: 1-5/2016/आय सी, विनाकं- 29 जुलै, 2016 
(2) क्रमाकं: 1-6/2016/आय सी, विनाकं- 7 सप्टेंबर, 2016 
(3) क्रमाकं: 1-6/2016/आय सी, विनाकं- 7 सप्टेंबर, 2016 
(4) क्रमाकं: /1-6/2016/आय सी (पी टी), विनाकं -29 सप्टेंबर, 2016 
(5) सं/ क्रमाकं: /1-6/2016/आय सी (पी टी), विनाकं -13 जून, 2017 
(6) एफ. क्रमाकं: 4-21/2017-आय सी/ इ. III (ए), रिनाकं- 31 जुलै, 2018 
(7) सं/ क्रमाकं: /1-6/2016/आय सी,विनाकं- ३ ऑगस्ट, 2017 
(8) क्रमाकं: 1-6/2016/आय सी/इ- III, विनाकं- 7 फेब्रुिारी, 2019 

4. कें द्रीय मनुष्ट्यबळ, साववजरनक तक्रार आरण रनवृरत्तवतेन मंत्रालय, कायालयीन ज्ञापन 
क्र. 3/02/2017- आस्था (ितेन-1), विनाकं- 27 जुल,ै 2017 

 
पररपत्रक 

 
 शासन अरधसूचना, रवत्त रवभाग, क्रमाकं वपेुर-2019 /प्र.क्र. 1 /सेवा-९, रिनाकं 30 
जानेवारी,  २०1९ अन्वये रिनाकं १ जानेवारी, २०16 पासून सुधाररत वतेन संचरना व त् यामधील 
प्रारंरभक वतेनरनरितीबाबतचे महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, २०1९ प्ररसध्ि 
करण्यात आले आहेत.  या रनयमामंधील रनयम ६ नुसार शासकीय कमवचाऱयानंा सुधाररत वतेन 
संरचना कोणत्या रिनाकंापासून स्वीकारायची आहे, याबाबत रवकल्प िेता येईल.  सिर 
रवकल्पाचा नमुना रनयमांना जोडलेल्या जोडपत्र - तीन मध्ये रवरहत केला आहे.  शासकीय 
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कमवचारी एक मरहन्याच्या रवरहत कालावधीमध्ये वगेवगेळ्या रिनाकंाला रवकल्प िेण्याची 
शक्यता आहे. कायालय प्रमुखानंी शासकीय कमवचाऱयाकंडून जसे जसे रवकल्प प्राप्त होतील 
तशी तशी प्रत्येक कमवचाऱयाचे प्रारंरभक वतेन रनरित करण्याची कायववाही करावी.  ज्या 
शासकीय कमवचाऱयाचंे रवकल्प रवरहत मुितीत म्हणजे रिनाकं २ माचव, २०19 पयंत प्राप्त होणार 
नाहीत, अशाचं्या बाबतीत रनयम 6 (3) नुसार सुधाररत वतेन संरचनेत प्रारंरभक वतेन रनरित 
करण्याची कायववाही त्यानंतर त्वररत करण्यात यावी आरण शासकीय कमवचाऱयाचं्या 
सेवापुस्तकामंध्ये वतेनरनरितीबाबतची योग्य ती नोंि कायालय प्रमुखाच्या रिनाकंीत स्वाक्षरीने 
घेण्यात यावी. 

२. एकाहून अरधक कायालय प्रमुखाकंडे सेवा केलेल् या शासकीय कमवचाऱयाचं्या बाबतीत, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, २०1९ च्या रनयम ६ अन्वये रवकल्प सािर 
करण्याच्या रिवशी तो ज्या कायालय प्रमुखाकंडे कायवरत असेल, त्यानंी वतेनरनरितीसाठी 
लागणारी आवश्यक ती मारहती, संबंरधत शासकीय कमवचाऱयाने पूवी ज्या कायालय प्रमुखाकंडे 
सेवा केली असेल त्याचं्याकडून मागवावी  व वतेनरनरिती करावी. 

३. सुधाररत वतेन संरचनेत प्रारंरभक वतेन रनरित करण्याबाबतचे रववरणपत्र (जोडपत्र) 
यासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार रवरहत नमुन्यातील वतेनरनरितीबाबतचे रववरणपत्र 
तीन प्रतींत तयार करण्यात याव.े  त्यातील एक प्रत शासकीय कमवचाऱयाचं्या सेवापुस्तकात 
जोडण्यात यावी.  िुसरी प्रत कायालयीन अरभलेखासाठी व रतसरी प्रत वतेन िेयकाबरोबर उत्तर 
पररक्षणासाठी संबंरधत अरधिान व लेखा अरधकारी, मंुबई / कोषागार अरधकारी यानंा 
पाठरवण्यात यावी. 

 महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, २०1९ मधील तरतुिींचे  स्पष्ट्टीकरण पढेु 
िेण्यात आले आहे. 

४. रनयम १ ते ४ - या रनयमातंील तरतुिी स्वयंस्पष्ट्ट आहेत. 

५. रनयम ५ - सुधाररत वतेन संरचनेमध्ये वतेन काढणे.  

(1) रवद्यमान वतेन संरचनेमध्ये ( 6 व्या वतेन आयोगातील) वतेन घेण्याचा रवकल्प िेणारे 
कमवचारी वगळून इतर सवव शासकीय कमवचाऱयानंा सुधाररत वतेन संरचनेत ( 7 व्या वतेन 
आयोगातील) आणणे हा रनयम ५ चा उदे्दश आहे. जे कमवचारी रवद्यमान वतेन संरचना चाल ू
ठेवण्याचा रवकल्प िेतील ते असुधाररत िराने महागाई भत्ता आरण असल्यास, इतर अनुज्ञये भत्त े
घेत राहतील आरण रनवृरत्तवतेन इत्यािीकरीता रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ रोजी अनुज्ञये 
महागाई भत्ता वतेनाचा भाग म्हणनू गणण्यात येईल.  जर एखािा शासकीय कमवचारी स्थायी पि 
(Permanent post) कायमपणे धारण करीत असले आरण एका वरच्या पिावर स्थानापन्न 
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(Officiating) म्हणनू काम करीत असेल ककवा तो जर प्ररतरनयुक्ती इत्यािीवर नसता तर एक 
ककवा अरधक पिावंर स्थानापन्न म्हणनू काम करीत राहीला असता, अशा वळेी त्याला एकाच 
श्रेणीबाबत रवद्यमान वतेन संरचना चालू ठेवण्याचा रवकल्प राहील.  असा शासकीय कमवचारी 
एका स्थायी पिास लागू असलेली ककवा स्थानापन्न पिापंैकी एका पिास लागू असलेली रवद्यमान 
वतेन संरचना चालू ठेवू शकेल.  इतर पिाचं्या बाबतीत त्याला सुधाररत वतेन संरचनेतच आणाव े
लागेल. 

(2) या रनयमातील तरतूिीनुसार रवद्यमान वतेन संरचना चालू ठेवण्याचा रवकल्प केवळ  
एकाच रवद्यमान वतेन सरंचनेबाबत लागू असल्याने शासकीय कमवचाऱयास केवळ  एकच 
रवद्यमान वतेन संरचना पुढे चाल ूठेवण्याचा रवकल्प िेता येईल.  

उिाहरण :- 

शासकीय कमवचाऱयास रिनाकं 2 जानेवारी, 2016 ते 30 जून, 2016 या कालावधीत 
पिोन्नती रमळाली असेल तर त्याला (i) रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी तो धारण करीत 
असलेल्या (पिोन्नतीपूवीच्या) पिाची सुधाररत वतेन संरचनेतील वतेनरनरिती आरण (ii) 
पिोन्नतीच्या पिावरील वतेनरनरितीिेखील रिनांक 1 जुलै, 2016 या एकाच रिनाकंास 
करण्याचे रवकल्प िेता यणेार नाही.   

तथारप, शासकीय कमवचाऱयाने रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी सुधाररत वतेन संरचना 
स्वीकारण्याचा रवकल्प रिल्यास, पिोन्नतीच्या पिावरील वतेनरनरिती रिनाकं 1 जुलै, 2016 
करण्याचा रवकल्प िेता येईल. 

६. रनयम ६ - रवकल्प िेणे. 
६.१  - या रनयमामध्ये शासकीय कमवचाऱयाने सुधाररत वतेन संरचना स्वीकारण्याचा 

रवकल् प कोणत्या प्रकारे व कुठल्या प्रारधकाऱयास सािर करावा या रवषयीची पध्िती रवरहत 
करण्यात आली आहे.   

सिर रवकल्प रनयमाचं्या जोडपत्र - तीन मधील रवरहत नमुन्यात व रवरहत कालावधीत 
(म्हणजेच 30 रिवसातं), रवकल्प सािर करण्याच्या रिवशी शासकीय कमवचारी ज्या कायालय 
प्रमुखाकंडे कायवरत असेल त्याच्याकडे सािर करणे आवश्यक आहे.  त्यासोबतच रनयमाचं्या 
जोडपत्र - चार मधील वचनपत्र िेखील सािर करणे आवश्यक आहे.  अशाप्रकारे रवरहत मुितीत 
प्राप्त झालेले रवकल्प, कायालय प्रमुख वतेनरनरिती करण्यास सक्षम नसल्यास, 
वतेनरनरितीसाठी योग्य त्या सक्षम प्रारधकाऱयाकडे तात्काळ पाठरवण्याची जबाबिारी कायालय 
प्रमुखाची राहील.  जेथे, शासकीय कमवचारी, या रनयमाचं्या प्ररसध्िीच्या रिनाकंास भारताबाहेर 
असेल, त्याचं्या बाबतीत रवकल्पाची मुित, त्यानंी भारतात आपल् या पिाचा कायवभार घेतल्याच्या 
रिनाकंापासून एक मरहना इतकी असेल. 
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टीप :- या रनयमासंोबतच्या जोडपत्र - तीन मधील रवकल्पाचा नमुना हा शासकीय कमवचाऱयास 
7 व्या आयोगानुसार सुधाररत वतेन संरचना कोणत्या रिनाकंापासून स्वीकारायची केवळ 
यासाठीच आहे.  

६.२ रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ ते 31 जानेवारी, 2019 या कालावधीत सेवारनवृत्त 
झालेले कमवचारीही सुधाररत वतेन संरचनेत वतेनरनरितीचा रवकल्प सािर करण्यास पात्र 
असतील. 

६.३ रवद्यमान वतेन संरचनेतील वतेनवाढीच्या रिनांकास रवकल्प रिलेल्या 
कमवचाऱयाचं्या बाबतीत प्रस्तुत रवकल्प हा रवद्यमान वतेन संरचनेतील रनयरमत वतेनवाढीच्या 
रिनाकंास िेणे आवश्यक आहे.  आगाऊ वतेनवाढ/ अन्य वतेनवाढ (असल्यास) ही रनयरमत 
वतेनवाढ नसल्यामुळे, त्या रिनाकंास सुधाररत वतेन संरचनेत येण्याचा रवकल्प िेता येणार 
नाही. 

६.४ रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ नंतरच्या व अद्याप रनयरमत न झालेल्या रनलंबन 
कालावधीमध्ये येणाऱया वतेनवाढीच्या रिनाकंापासून सुधाररत वतेन संरचनेत वतेनरनरिती 
करण्याचा रवकल्प शासकीय कमवचाऱयास िेता येणार नाही. 

७. रनयम ७ - सुधाररत वतेन संरचनेत प्रारंरभक वतेन रनरित करणे. 

 ७.१ हा रनयम, रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ रोजी सुधाररत वतेन संरचनेत करावयाच्या 
प्रत्यक्ष वतेनरनरितीबाबतचा आहे.   

रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ या रिनाकंास सुधाररत वतेन संरचनेत वतेनरनरिती करताना 
रवद्यमान वतेन संरचनेतील रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 लगतपूवीच्या मूळ वतेनास 
(वतेनबँडमधील वतेन + गे्रड वतेन) 2.57 ने गुणण्यात याव े व येणारी रक्कम नजीकच्या 
रुपयामध्ये  पूणांरकत करण्यात यावी. अशी पूणांरकत केलेली रक्कम सुधाररत वतेन मॅररक्समध्ये 
संबंरधत संवगास/पिास अनुज्ञये असलेल्या वतेन स्तरामधील सेलमध्ये (Cell) असल्यास त्या 
रकमेवर वतेनरनरिती करण्यात यावी. जर ती रक्कम वतेन स्तरामधील सेलमध्ये नसेल तर 
सिर पूणांरकत रकमेच्या लगतच्या पुढील सेलमधील रकमेवर वतेनरनरिती करण्यात यावी. 

जर वरील प्रमाणे येणाऱया रकमेपेक्षा अनुज्ञये सुधाररत वतेन संरचनेच्या स्तरातील 
रकमान वतेन अथवा परहल्या सेलमधील वतेन जास्त असेल तर  त्या स्तरातील रकमान वतेनावर 
अथवा परहल्या सेलमधील वतेनावर वतेन रनरित करण्यात याव.े   
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उिाहरण : - 1  

1 रवद्यमान वतेनबँड: पीबी- 2 : रू. 9300-34800  वतेनबँड पीबी- 2: रू. 
9300-34800 

2 रवद्यमान गे्रड वतेन: रू. 5400  गे्रड वतेन: रू. 5400 

3 रवद्यमान वतेनबँडमधील  वतेन: रू. २४५६०/-   स्तर एस-20 

4 रवद्यमान मूळ वतेन: रू. 29960/- (24560+5400)  10 73200 
5 2.57 या गुणाकंाने गुणनू येणारे ितेन : 29960 x 

2.57 = 76997.2   ( नजीकच्या रूपयात पूणांवकत 
करून रू. 76997/- ) 

 11 75400 

6 रू. 5400 या गे्रड वतेनाशी समकक्ष वतेन स्तर : 
एस-20 

 12 77700  ← 

7 वतेन मॅररक्समधील सुधाररत वतेन: (रू. 76997 /- 
इतकी ककवा वतेन स्तर एस-20 मधील त्यापुढील 
सेलमधील रक्कम) रू. 77700 /- 

 13 80000 

 
 

उिाहरण :- 2 
1 रवद्यमान वतेनबँड: पीबी- 1 : रू. 15600-39100  वतेनबँड पीबी-1: 

रू.15600-39100  

2 रवद्यमान गे्रड वतेन: रू. 5400  गे्रड वतेन: 
रू. 

5400 
 

3 रवद्यमान वतेनबँडमधील  वतेन: रू. 16230/-   स्तर एस-20 
4 रवद्यमान मूळ वतेन: रू. 21630/-(16230+5400)  1 56100 ← 
5 2.57 या गुणाकंाने गुणनू येणारे ितेन : 21630 x 

2.57 = 55589.1  ( नजीकच्या रूपयात पूणांवकत 
करून रू. 55589 /- ) 

 2 57800 

6 रू. 5400 या गे्रड वतेनाशी समकक्ष वतेन स्तर : 
एस-20 

 3 59500 

7 वतेन मॅररक्समधील सुधाररत वतेन: (रू. 55589 ही 
रक्कम ितेन स्तराच्या वकमान ितेनापेक्षा /पवहल्या 
सेलमिील रकमेपेक्षा कमी असल्याने ितेन 
स्तराच्या वकमान ितेनािर/पवहल्या सेलमिील 
रकमेिर ितेनवनविती होईल.) रू. 56100/- 

 4  61300 

टीप-  रनयम ७ (१) (ब) आरण (क) मध्ये नमुि केल्याप्रमाणे रवशेष वतेन /भत्ता  ककवा कोणतेही 
नामारभधान असलले ेरवशेष वतेन सुधाररत वतेन संरचनेत वतेनरनरिती करताना वतेन म्हणनू 
रवचारात घेऊ नये.    
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७.२ रनयम ७ (२) मधील तरतिुीचा लाभ ज्या प्रकरणी एखाद्या शासकीय कमवचाऱयानें स्थायी 
पिाच्या बाबतीत सुधाररत वतेन संरचनेची रनवड केली आहे, परंतु स्थानापन्न पिाच्या बाबतीत 
रवद्यमान वतेनश्रेणी चालू ठेवली आहे,  त्या प्रकरणी अनुज्ञये असणार नाही. 

७.३  सुधाररत वतेन संरचनेत वतेनरनरिती करताना शासकीय कमवचाऱयाचे वतेन, सुधाररत वतेन 
स्तराच्या  कमाल टप्प्याच्या रकमेपक्षा पुढील रकमेवर रनरित होत असल्यास (म्हणजेच मूळ वतेनास 
2.57 ने गुणनू येणारी व नजीकच्या रुपयामध्ये  पूणांरकत केलेली रक्कम कमाल टप्प्याच्या रकमेपक्षा 
जास्त असल्यास) त्याचे वतेन, वतेन स्तराच्या कमाल टप्प्यावर रनरित करण्यात याव.े 

७.४  महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतेन) रनयम, १९८१ च्या रनयम ११ आरण १७ अनुसार शासकीय 
कमवचाऱयाचे मूळ वतेन संररक्षत करण्यासाठी त्याला मंजूर केलेले वयैक्क्तक वतेन महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, २०1९ च्या रनयम ७ (१) च्या प्रयोजनाथव मूळ वतेनाचा भाग म्हणनू 
समजण्यात याव ेआरण ते प्रारंरभक वतेनाच्या रनरितीसाठी रवचारात घेण्यात याव.े 

७.५ (अ)  शासकीय कमवचारी रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ रोजी वतेन प्रिेय (रजा वतेन अनुज्ञये ) 
रजेवर असल्यास, त्यास रनयम ७ खालील टीप १ (एक) नुसार रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ ककवा त्याने 
रिलेल्या रवकल्पानुसार सुधाररत वतेन संरचनेची रनवड केल्याच्या रिनाकंापासून  सुधाररत वतेन 
संरचनेत वतेन रमळू शकेल.  परंतु, शासकीय कमवचारी रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ पूवीच्या 
रिनाकंापासून वतेन प्रिेय रजेवर असेल आरण प्रत्यक्ष सेवते रुजू न होताच रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ 
नंतर सेवारनवृत्त झाला असेल, अशा कमवचाऱयाच्या बाबतीत तो रजेवर जाण्यापूवी घेत असलेल्या मूळ 
वतेनानुसार सुधाररत वतेन संरचनेतील वतेनरनरिती रनयम ७ नुसार करण्यात यावी.  त्याला महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वतेन) रनयम,१९८१ च्या रनयम ३६ व ३९ अथवा महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) 
रनयम, २०1९ च्या रनयम १० अन्वये वतेनवाढ रमळणार नाही. 

 (ब)  शासकीय कमवचारी रिनांक 1 जानेवारी,  2016 पूवी  वदै्यकीय कारणासं्तव असाधारण 
रजेवर असेल आरण कायालयात रूजू न होताच रिनाकं 1 जानेवारी,  2016 रोजी अथवा त्यानंतर 
रनयत वयोमानाने सेवारनवृत्त झाला ककवा मृत्यू पावला असेल तर त्याला रनयम ७ खालील टीप १ 
(िोन) नुसार केवळ रनवृरत्तवतेनरवषयक रनयमानं्वये अनुज्ञये असलेले सेवारनवृरत्तवतेनरवषयक लाभ 
मंजूर करण्यासाठी त्याची सुधाररत वतेन संरचनेत काल्परनकररत्या  वतेनरनरिती करण्यात यावी, 
मात्र अशा प्रकरणी शासकीय कमवचारी असाधारण रजेवर असल्याने त्याला काल्परनक वतेनवाढ 
तसेच सुधाररत वतेन संरचनेतील काल्परनक वतेनरनरितीच्या पररणामी कोणतीही थकबाकी अनुज्ञये 
असणार नाही. 

(क)  शासकीय कमवचारी रिनाकं 1 जानेवारी,  2016 पूवी वदै्यकीय कारणाखेंरीज अन्य 
कारणासं्तव असाधारण रजेवर असेल आरण कायालयात रूजू न होताच रिनाकं 1 जानेवारी,  
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2016 रोजी अथवा त्यानंतर सेवारनवृत्त झाला असेल तर त्यास  सुधाररत वतेन संरचनेच ेलाभ 
अनुज्ञये असणार नाहीत. तथारप, लागू असणाऱया प्रचरलत सेवारनवृरत्त रनयमानं्वये अनुज्ञेय 
असल्यास सेवारनवृरत्तवतेनरवषयक लाभ असुधाररत वतेन संरचनेनुसार िेण्यात यावते. 
७.6 (1)  रनयम ७ च्या पोटरनयम (१) (अ) च्या परंतकुामध्ये रवद्यमान वतेन संरचनेत सलग िोन 
पेक्षा अरधक टप्प्यावंर वतेन घेणाऱया ज्या कमवचाऱयांना सुधाररत वतेन संरचनेत एकच वतेन िेय 
होते (वतेने एकवटतात), त्याचं्या बाबतीत अशी एकवटता िूर करण्यासाठी रवद्यमान वतेन 
संरचनेतील एकवटणाऱया प्रत्येक िोन टप्प्यासंाठी  सुधाररत वतेन बँडमध्ये एक वतेनवाढ 
िेण्याची तरतूि करण्यात आली आहे. मात्र अशी वतेनवाढ (ढी) रिल्यामुळे सुधाररत वतेन 
मॅररक्समधील वतेन स्तराच्या कमाल टप्प्यापेक्षा अरधक वतेन अनुज्ञये असणार नाही. 

 प्रस्तुत तरतूि ६ व्या वतेन आयोगातील वतेन एकवटण्यासंिभातील तरतूिींच्या तुलनेत 
पूणवत: स्वतंत्र तरतूि आहे.  

 वरील परंतुकाच्या प्रयोजनाथव, िोन शासकीय कमवचाऱयाचं्या रवद्यमान वतेन संरचनेतील 
(वतेनबँड आरण गे्रड वतेन) वतेनापंैकी उच्च वतेन हे रनम्न वतेनापेक्षा रकमान 3% पेक्षा अरधक 
असेल तर ते िोन वतेन टप्पे ठरतील; जेथे हा फरक 3% पेक्षा कमी असेल त्या प्रकरणी ते िोन 
वतेन टप्पे ठरणार नसल्याने  वतेनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच शासन अरधसूचना, 
रवत्त रवभाग, क्रमाकं: वपेुर 1209/ प्र.क्र.२७ / सेवा ९, रिनाकं 22 एरप्रल, 2009 अन्वये प्रकारशत 
केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, 2009 सोबतच्या (इंग्रजी भाषातंरासोबत) 
जोडपत्र - तीन मध्ये िशवरवलेल्या रवद्यमान वतेन संरचनेतील (वतेनबँड आरण गे्रड वतेन) 
रनयुक्तीच्या रकमान वतेनापेक्षा कमी असणारे सवव वतेन टप्पे, वतेनाचंे एकवटणे रनरित 
करण्यासाठी रवचारात घेऊ नयेत.   

उिाहरण : -1 :-  
6 व्या ितेन आयोगातील ितेन 
संरचना (पीबी - 4 आवण गे्रड 
ितेन रु. 8900 

7 व्या ितेन आयोगातील ितेन मॅविक्समध्ये ितेनवनविती 
(ितेन स्तर - एस - 29) (रु.) 
 

ितेन (रु.) 2.57 ने गुणनू 
येणारे ितेन 

वि. 1 जानेिारी, 2016 
रोजी वनवित केलेले ितेन 

अवभप्राय 

कमवचारी ' क्ष ' -  49200 126444 131100 --- 
कमवचारी ' य ' - 50500 
(50500 - 49200 = 1300 
हा िोन ितेन टप्प्यामंिील 
फरक 49200च्या 3% पेक्षा 
कमी आहे.) 

1,29,785 131100 (िोन ितेन टप्पे 
एकिटत नाहीत. 
त्यामुळे ितेनिाढ 
अनुज्ञये नाही.) 
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उिाहरण : -2 :-  
6 व्या ितेन आयोगातील ितेन संरचना 
(पीबी - 4 आवण गे्रड ितेन रु. 8900 

7 व्या ितेन आयोगातील ितेन मॅविक्समध्ये 
ितेनवनविती (ितेन स्तर - एस - 29) (रु.) 

ितेन (रु.) 2.57 ने गुणनू 
येणारे ितेन 

वि. 1 जानेिारी, 
2016 रोजी 
वनवित केलेले 
ितेन 

ितेन 
एकिटल्यानंतरचे 
ितेन (Pay after 
bunching) 

कमवचारी  ' क्ष '    49200 126444 131100 131100 
कमवचारी   ' य '   50710 [50710 
आवण 49200 या िोन ितेन 
रकमामंिील फरक 49200 च्या   3 % 
पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ते 2 ितेन 
टप्पे ठरतात.           [49200 + 1480 
(49200 च्या 3%) = 50680 पेक्षा 
50710 ही रक्कम जास्त आहे] 

1,30,248 131100 135000 (िोन 
ितेन टप्पे 
एकिटतात त्यामुळे 
131100 च्या पुढे 1 
ितेनिाढ अनुज्ञये 
आहे.) 

 

उिाहरण -3 :-  
6 व्या ितेन आयोगातील ितेन संरचना 
(पीबी - 4 आवण गे्रड ितेन रु. 8900 

7 व्या ितेन आयोगातील ितेन मॅविक्समध्ये 
ितेनवनविती (ितेन स्तर - एस - 29) (रु.) 

ितेन (रु.) 2.57 ने 
गुणनू 
येणारे ितेन 

वि. 1 जानेिारी, 
2016 रोजी 
वनवित केलेले 
ितेन 

ितेन 
एकिटल्यानंतरचे 
ितेन (Pay after 
bunching) 

कमवचारी ' क्ष '   49200 126444 131100 131100 
कमवचारी  ' य '   50710 [50710 आवण 
49200 या िोन ितेन टप्प्यामंिील फरक 
49200 च्या   3 % पेक्षा जास्त आहे. 
त्यामुळे ते 2 ितेन टप्पे ठरतात.           
[49200 + 1480 (49200 च्या 3%) = 
50680 पेक्षा 50710 ही रक्कम जास्त 
आहे] 

130248 131100 135000 (िोन 
ितेन टप्पे 
एकिटतात त्यामुळे 
131100 च्या पुढे 1 
ितेनिाढ अनुज्ञये 
आहे.) 

कमवचारी ' र ' 52260 (50710 + 
50710 च्या 3% पेक्षा जास्त ) 

134309 135000 135000  
ितेनिाढ अनुज्ञये 
नाही.* 

* टीप- कमवचारी ' य ' आरण ' र ' हे असुधाररत वतेन संरचनेत िोन वगेवगेळ्या वतेनटप्प्यांवर वतेन 
घेत असून त्या िोन वतेन टप्प्यामंधील फरक ३% पके्षा जास्त असला तरी ते िोन वतेन टप्पे सुधाररत 
वतेन संरचनेत एकवटत नसल्याने वरील उिाहरणात कमवचारी ' र ' यास ितेनिाढ अनुज्ञये नाही. 
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 (२)  जे कमवचारी रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी रवद्यमान वतेन संरचनेतील वतेनबँडच्या 
अथवा वतेनश्रेणीच्या कमाल टप्प्यावर िोन वषे वा त्यापेक्षा अरधक कालावधीसाठी रनयरमत वतेनवाढी 
अभावी कंुरठत झाले असतील, त्यानंा रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी सुधाररत वतेन संरचनेत 
कंुरठततेच्या प्रत्येकी िोन वषांसाठी एक वतेनवाढ िेण्यात यावी; म्हणजेच एखािा कमवचारी कमाल 
टप्प्यावर चार वषे कंुरठत झाल्यास त्याला िोन वतेनवाढी िेण्यात याव्यात. मात्र अशी वतेनवाढ (ढी) 
रिल्यामुळे सुधाररत वतेन मॅररक्समधील वतेन स्तराच्या कमाल टप्प्यापेक्षा अरधक वतेन अनुज्ञये 
असणार नाही. त्यानंतर पुढील वतेनवाढ मंजूर करण्यासाठी रनयम 10 मधील तरतूिी लागू राहतील.   
उिाहरण:- 
ितेनबँड आवण गे्रड ितेन  पीबी-4 (रू. ३७४००-

६७०००) + गे्रड ितेन 
रू. 8900 

पीबी-4 (रू. ३७४००-
६७०००) गे्रड ितेन रु. 
10000 

अनुज्ञये ितेनबँड आवण गे्रड ितेनाचा 
कमाल टप्पा (रु.) 

67000+8900= 
75900 

67000+10000= 77000 

अनुज्ञये ितेनबँड आवण गे्रड ितेनाच्या 
कमाल टप्प्यािर ितेन वनवित केल्याचा 
विनाकं  

01.07.2014 01.07.2013 

सुिावरत ितेन मॅविक्समिील अनुज्ञये 
ितेन स्तरामध्ये वनवित केलेले सुिावरत 
ितेन (रु.) 

198300 (75900 x 
2.57 = 195063 
च्या पुढील टप्पा ) 

199600 (77000 x 2.57 = 
197890 च्या पुढील टप्पा ) 

वि. 1 जानेिारी, 2016 रोजी अनुज्ञये 
ितेनबँड आवण गे्रड ितेनाच्या कमाल 
टप्प्यािर पूणण झालेली सेिा 

1 िर्ण ि ६ मवहने 2 िर्ण ि ६ मवहने 

 वि. 1 जानेिारी, 2016 रोजी मंजूर 
कराियाच्या ितेनिाढी 

वनरंक 01 

वि. 1 जानेिारी, 2016 रोजी कंुठीत 
ितेनिाढ विल्यानंतरचे सुिावरत ितेन 
(रु.) 

198300 205600 

 
टीप :-  वतेनबँड -1 एस, पीबी- 1, पीबी-2 आरण पीबी-3 मध्ये वतेनबँडच्या कमाल टप्प्यावर 1 
वषव वतेन घेणाऱया कमवचाऱयास लगतचा उच्च वतेनबडँ मंजूर करण्याची तरतूि महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, 2009 मध्ये आहे. मात्र अशी तरतूि वतेनबँड पीबी -4 कररता त्या 
रनयमामंध्ये नाही. त्यामुळे वतेनबँड पीबी -4 वगळता वरील अन्य चारही वतेनबँडमध्ये कमाल 
टप्प्यावर 2 वषे अथवा त्यापेक्षा अरधक काळ वतेन घेण्याची क्स्थती उद्भवणार नसल्याने सुधाररत 
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वतेन संरचनेत कंुरठततेच्या प्रत्येकी िोन वषांसाठी एक वतेनवाढ िेण्याची तरतूि केवळ वतेनबँड 
पीबी -4 कररता लागू आहे. 

७.7 रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ रोजी ककवा त्यानंतर सेवते रनयुक्त  झालेले ककवा त्या 
रिनाकंास ककवा त्यानंतर पिोन्नतीमुळे /समावशेनामुळे िुसऱया पिावर रनयुक्त झालेले 
शासकीय कमवचारी या रनयमाचं्या रनयम ५ खालील परंतुकान्वये अनुज्ञये असलेला रवद्यमान 
वतेनश्रेणी ठेवण्याबाबतचा रवकल्प िेण्यास पात्र नाहीत.  ते फक्त सुधाररत वतेन संरचनेतच 
वतेन घेण्यास पात्र राहतील.  अशा काही प्रकरणी सुधाररत वतेन संरचनेमध्य ेपूववलक्षी प्रभावाने 
वतेनरनरिती केल्यामुळे होणारे प्ररतकूल पररणाम टाळण्याच्या दृष्ट्टीने, वतेन सरंचना 
सुधारल्याच् या  आिेशाच्या रिनाकंाला रवद्यमान वतेन संरचनेत प्रत्यक्षात घेतलेली रवद्यमान 
रवत्तलब्धी आरण सुधाररत रवत्तलब्धी यामधील फरक वयैक्क्तक वतेन म्हणनू िेण्यात याव ेआरण 
वतेनाच्या पुढील वाढीमध्ये ते सामावून घेण्यात याव.े 

7.8 रि. 1 जानेवारी, 2016 ते 31 रडसेंबर, 2018 या कालावधीत शासकीय कमवचाऱयास 
पिोन्नती रमळाली असेल आारण त्याने  पिोन्नतीच्या रिनाकंापासून पिोन्नतीपूवीच्या पिाची 
सुधाररत वतेन संरचना स्वीकारण्याचा तसेच पिोन्नतीच्या रिनाकंापासूनच पिोन्नतीच्या 
पिावरील वतेनरनरिती करण्याचा  रवकल्प रिला असेल तर, अशा प्रकरणी  पिोन्नतीच्या 
रिनाकंास प्रथमत: पिोन्नतीपूवीच्या पिाची 6 व्या वतेन आयोगातील असुधाररत वतेन संरचना  
7 व्या वतेन आयोगानुसार  सुधाररत करण्यात यावी.  तद्नंतर पिोन्नतीच्या पिावरील त्याची 
वतेनरनरिती पिोन्नतीच्या पिाच्या सुधाररत वतेन संरचनेतच (7 व्या वतेन आयोगाच्या) करण्यात 
यावी.  

उिाहरण :- 

1 पिोन्नतीपूवीच्या रनम्न पिाची असुिावरत 
वतेन संरचना:  वतेनबँड पीबी -1: रू. 
5200-20200 + गे्रड वतेन: रू. 2400 

 वतेनबडँ  पीबी -1: रू. 5200-20200 

2 पिोन्नतीपूवीच्या रनम्न पिाचे मूळ वतेन रु. 
11480 (वतेनबँडमधील वतेन रु. 9080+ 
गे्रड वतेन: रू. 2400)  

 गे्रड 
वतेन: रू. 2400 2800 

3 पिोन्नतीपूवीच्या रनम्न पिाची सुिावरत 
वतेन संरचना:  वतेन स्तर-एस- 8 

 स्तर एस-8 एस-10 

4 पिोन्नतीचा विनाकं: उिाहरणाथण वि. 11 
एवप्रल, 2016 

 1. 25500 29200 
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5 पिोन्नतीच्या पिाची पिाची असुिावरत 
वतेन संरचना:  वतेनबँड पीबी -1: रू. 
5200-20200 + गे्रड वतेन: रू. 2800 

 2. 26300 30100 

6 पिोन्नतीच्या पिाची पिाची सुिावरत वतेन 
संरचना:  वतेन स्तर-एस- 10 

 3. 27100 31000 

7 वि. 11 एवप्रल, 2016 या पिोन्नतीच्या 
विनाकंास वतेन स्तर एस- 8 या सुिावरत 
वतेन संरचनेतील वतेनरनरिती: रु. 
29600 /- (11480 x 2.57 = 29503.6-
नजीकच्या रूपयात पूणांवकत करून रू. 
29504 /- च्या लगतच्या पुढील 
सेलमिील रक्कम) 

 4. 27900 31900 

8 पिोन्नतीच्या पिािरील वि. 11 एवप्रल, 
2016  रोजी ितेनवनविती: (वनयम -13 
नुसार) 

 5. 28700 32900 

 (1) वरील क्रमाकं 7 नुसार 
पिोन्नतीपूवीच्या रनम्न पिाचे वतेन स्तर-
एस- 8 या सुिावरत वतेन संरचनेतील 
वतेन: रु. 29600 

 6. 29600 33900 

(2) वनयम -13 नुसार वतेन स्तर-एस- 8 
मध्ये एक ितेनिाढ िेऊन येणारे ितेन: रु. 
30500/- 

 7. 30500 34900 
 ८. ३१४०० ३५९०० 
 ९. ३२३०० ३७००० 
    

(3) पिोन्नतीच्या एस- 10 या ितेन स्तरा- 
मध्ये    वनवित होणारे ितेन: (रू. 30500 
इतकी ककिा त्या लगतची ितेन स्तर एस- 
10 मिील पुढील सेलमिील रक्कम) रु. 
31000/- 

    

(4) पिोन्नतीच्या पिािर एस- 10 या ितेन 
स्तरामध्ये पुढील ितेनिाढ: वि. 1 
जानेिारी, 2017    

    

 

७.9 (1) शासकीय कमवचाऱयाने रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत 
वतेन) रनयम, २०1९ अरधसूरचत होण्याच्या रिनाकंािरम्यानच्या कालावधीतील 
वतेनरनरितीसाठी (म्हणजे वतेनरनरितीचा रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 ते रिनाकं 31 जानेवारी, 
2019 या कालावधीतील असेल) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतेन) रनयम, १९८१ च् या रनयम ११ 
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अन्वये यापूवी रवकल्प रिला असल्यास संबंरधत कमवचाऱयास सुधाररत रवकल्प िेण्याची मुभा 
राहील. तसेच ज्यानंी वरील कालावधीतील वतेनरनरितीसाठी असा रवकल्प रिला नसेल तर 
अशा कमवचाऱयानंाही बिललेल्या पररक्स्थतीत वतेनरनरितीचा रवकल्प िेण्याची मुभा राहील. 

 (2)  रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ पूवी कमवचाऱयास पिोन्नती अथवा सेवातंगवत आश्वारसत 
प्रगती योजनेचा लाभ रमळाल्यानंतर त्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतेन) रनयम, १९८१ च्या रनयम 
११ (१) (िोन) ककवा रनयम ११ (२) (िोन) नुसार पुढील वतेनवाढीच्या रिनाकंास वतेनरनरितीचा 
रवकल्प रिला असेल आरण त्याची रनम्न पिावरील/रनम्न वतेन संरचनेतील पुढील वतेनवाढ 
रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ नंतर येत असेल, तर अशा कमवचाऱयास सुध्िा सुधाररत रवकल्प 
िेण्याची मुभा िेण्यात यावी, असा रवकल्प महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, २०1९ 
अरधसूरचत झाल्यापासून 30 रिवसातं म्हणजे रिनाकं २ माचव, २०19 पयंत िेणे आवश्यक राहील.  

(3)  सुधाररत वतेन संरचनेमध्ये पूववलक्षी प्रभावाने वतेनरनरिती करण्यात येत 
असल्याने बिललेली क्स्थती रवचारात घेऊन वरील (1) व (2) प्रमाणे सुधाररत रवकल्प िेण्याची 
मूभा िेण्यात येत आहे.  त्यामुळे, ज्या कमवचाऱयानंा रि. 1 जानेवारी, 2016 पूवी पिोन्नती अथवा 
सेवातंगवत आश्वारसत प्रगती योजनेचा लाभ रमळाला असेल आरण त्याचं्या पिोन्नतीच्या पिावरील 
अंरतम वतेनरनरितीचा अथवा सेवातंगवत आश्वारसत प्रगती योजनेंतगवत मंजूर वतेन संरचनेतील 
अंरतम वतेनरनरितीचा रिनाकं हा रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 पूवीचाच असले म्हणजेच या 
वतेनरनरितीचा सुधाररत वतेन संरचनेशी संबंध नसेल तर अशा कमवचाऱयांना सुधाररत वतेन 
संरचनेतील वतेनरनरितीच्या आनुषंगाने रवकल्प/ सुधाररत रवकल्प िेता येणार नाही. (याबाबतचे 
आिेश रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 ते रिनाकं 31 जानेवारी, 2019 या कालावधीत रनगवरमत केले 
असले तरी) 

उिाहरणाथव, एखाद्या शासकीय कमवचाऱयास रिनाकं 15 माचव, 2015 पासून सेवातंगवत 
आश्वारसत प्रगती योजनेंतगवत पिोन्नतीच्या पिाची / वररष्ट्ठ वतेन संरचना मंजूर करण्याचे आिेश 
रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 ते रिनाकं 31 जानेवारी, 2019 या कालावधीत रनगवरमत केले 
असतील आरण त्या आिेशाचं्या आनुषंगाने शासकीय कमवचाऱयाने वतेनरनरिती करण्याचा 
रवकल्प रिला नसेल अथवा रिनाकं 15 माचव, 2015 पासून अथवा  रि. 1 जुलै, 2015 पुढील 
रोजीची पुढील वतेनवाढ घेऊन वतेनरनरिती करण्याचा रवकल्प रिला असेल तर, अशा प्रकरणी 
वतेनरनरितीची प्ररक्रया रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 पूवीच असुधाररत वतेन संरचनेतच पूणव 
झालेली असल्याने पुन्हा सुधाररत रवकल्प िेता येणार नाही. 
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८. रनयम ८ - रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ रोजी व त्यानंतर सेवते नव्याने रनयुक्त झालले्या 
कमवचाऱयाचंी सुधाररत वतेन संरचनेत वतेनरनरिती - 

 रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ रोजी व त् यानंतर सेवते रनयुक्त झालेले कमवचारी केवळ 
सुधाररत वतेन संरचनेतच वतेन घेण्यास पात्र राहतील.   

रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी ककवा त्यानंतर सरळसेवनेे रनयुक्त झालेल्या 
कमवचाऱयाचे वतेन, त्याला ज्या पिावर रनयुक्त करण्यात येईल त्या पिाच्या वतेन स्तराच्या 
रकमान वतेनावर/वतेन स्तरातील परहल्या सेलमधील वतेनावर रनरित करण्यात याव.े   

परंतु, रिनाकं 1 जानेवारी 2016 आरण महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, 
२०1९ रनगवरमत झाल्याच्या रिनाकंािरम्यान रनयुक्त झालेल्या शासकीय कमवचाऱयाचंी रवद्यमान 
रवत्तलब्धी ही  सधुाररत वतेन संरचनेनुसार रनरित होणारे वतेन आरण त्यावरील महागाई 
भत्त्यापेक्षा अरधक असेल तर सिर फरकाची रक्कम वयैक्क्तक वतेन म्हणनू िेण्यात यावी आरण 
ती वतेनातील पुढील वाढीमध्ये सामावून घेण्यात यावी. 

९. रनयम ९ - सुधाररत वतेन संरचनेतील वतेनवाढ. 

 या रनयमातील तरतूि स्वयंस्पष्ट्ट आहे.   

१०. रनयम १० - सुधाररत वतेन संरचनेमध्ये पुढील वतेनवाढीचा रिनाकं. 

 सुधाररत वतेन संरचनेमध्ये  वतेनवाढ कशा प्रकारे रवरनयरमत करावी याबाबतची पध्िती 
या रनयमामध्ये रवरहत केली आहे.   

(1) रनयम 10 (1) नुसार सुधाररत वतेन संरचनेमध्ये रि. 1 जानेवारी, 2016 नंतर वतेनवाढीचे 
1 जानेवारी आरण 1 जुलै हे िोन रिनाकं राहतील. परंतु, शासकीय कमवचाऱयासं  १ जानेवारी 
ककवा 1 जुल ैयापैकी एकाच रिनाकंास वार्षषक वतेनवाढ अनुज्ञये राहील. वतेनवाढ कोणत्या 
रिनाकंास अनुज्ञये होईल, ही बाब शासकीय कमवचाऱयाची रनयुक्ती, पिोन्नती अथवा आर्षथक 
श्रेणीवाढ या प्रसंगी होणाऱया त्याच्या वतेनरनरितीच्या रिनाकंाच्या आनुषंगाने या रनयमानुसार 
रनरित होईल.  

           शासकीय कमवचाऱयास स्वचे्छेने वतेनवाढीचा रिनाकं रनवडण्याचा रवकल्प असणार  नाही.  

(2) रनयम 10 (2) - रिनाकं 2 जानेवारी आरण 30 जून (िोन्ही रिवस धरून)  या कालावधीत 
रनयुक्त ककवा पिोन्नत झालेल्या ककवा सुधाररत सेवातंगवत आश्वारसत प्रगती योजनेसह  अन्य 
आर्षथक श्रेणीवाढ  झालेल्या शासकीय कमवचाऱयास रिनाकं १ जुलै  रोजी कोणतीही वतेनवाढ    
(रनम्न पिावरील / रनम्न श्रेणीतील वतेनवाढिेखील) रमळाली नसेल तर त्याला पुढील वषाच्या 
1 जानेवारी रोजी वतेनवाढ िेण्यात यावी.  जर त्याला १ जुलै  रोजी  वतेनवाढ रमळाली असेल 
तर  त्याला पुढील वषाच्या 1 जुलै रोजी वतेनवाढ िेण्यात यावी. 
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          तसेच रिनाकं 2 जुल ैआरण 31 रडसेंबर (िोन्ही रिवस धरून)  या कालावधीत रनयुक्त 
ककवा पिोन्नत झालेल्या  ककवा सुधाररत सेवातंगवत आश्वारसत प्रगती योजनेसह  अन्य आर्षथक 
श्रेणीवाढ  झालेल्या शासकीय कमवचाऱयास रिनाकं १ जानेवारी रोजी कोणतीही वतेनवाढ (रनम्न 
पिावरील / रनम्न श्रेणीतील वतेनवाढिेखील)  रमळाली नसेल तर  त्याला पुढील वषाच्या 1 जुलै  
रोजी वतेनवाढ िेण्यात यावी.  जर त्याला १ जानेवारी  रोजी  वतेनवाढ रमळाली असेल तर  
त्याला पुढील वषाच्या 1 जानेवारी रोजी वतेनवाढ िेण्यात यावी.  

 (३)   रनयम 10 (३) -  रिनाकं १ जानेवारी ककवा १ जुलै रोजी शासकीय कमवचाऱयास पिोन्नती 
रमळाली असेल ककवा सुधाररत सेवातंगवत आश्वारसत प्रगती योजनेसह  अन्य आर्षथक श्रेणीवाढ  
मंजूर केली असेल  आरण रनयम १३ अन्वये  पिोन्नतीच्या  पिास अनुज्ञये वतेन स्तरामध्ये 
वतेनरनरिती केली असेल आरण त्याला रिनाकं १ जानेवारी ककवा १ जुलै रोजी कोणतीही 
वतेनवाढ (रनम्न पिावरील / रनम्न श्रेणीतील वतेनवाढिेखील) रमळाली नसेल तर, अशा 
प्रकरणी पिोन्नतीच्या  पिास अनुज्ञये वतेन स्तरामध्ये प्रथम वतेनवाढ यथाक्स्थती, पुढील १ जुल ै
अथवा १ जानेवारी रोजी िेय राहील,  परंतु यासाठी सहा  मरहन्याचं्या अहवताकारी सेवचेी पूतवता 
अरनवायव राहील. तथारप, त्यानंतरची पुढील वतेनवाढ एक वषाची सेवा पूणव झाल्यानंतरच िेय 
राहील. 

 (4) रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी सुधाररत वतेन संरचनेत वतेनरनरिती केलेल्या 
कमवचाऱयाचं्या बाबतीत ज्या वतेन स्तरामध्ये 1 जानेवारी, 2016 रोजी वतेनरनरिती केली आहे, 
त्या स्तरातील त्याचंी पुढील वतेनवाढ 1 जुलै, 2016 रोजी िेय होईल. 

मात्र विनाकं 1 जुलै, 2016 रोजी वतेनवाढ रिल्यानंतर त्यापुढील वतेनवाढ 1 वषाची 
सेवा पूणव झाल्यानंतर रिनाकं 1 जुलै, 2017 रोजी िेय होईल. 
(5) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, २०1९ हे  रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 पासून 
अंमलात आले असल्याने रिनाकं 2 जानेवारी, 2015 ते रिनाकं 1 जुल,ै 2015 या कालावधीत 
शासकीय कमवचाऱयाची रनयुक्ती, पिोन्नती अथवा आर्षथक श्रणेीवाढ झाली असेल तर त्यास 
रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी वतेनवाढ अनुज्ञये राहणार नाही. 

११. रनयम ११  -  रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ च्या नंतर सधुाररत वतेन संरचनेत वतेनरनरिती. 

 या रनयमातील तरतूि स्वयंस्पष्ट्ट आहे.  

१२. रनयम १२ -  रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ पूवी धारण केलले्या पिावर त्या रिनाकंानंतर 
पूनर्षनयुक्ती झाल्यानंतर वतेनरनरिती. 

या रनयमातील तरतूि स्वयंस्पष्ट्ट आहे.   
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13.       रनयम १3  -  रिनाकं १ जानेवारी, 2016 रोजी व त्यानंतरच्या पिोन्नतीच्या आनुषंगाने 
वतेनरनरिती. 

 या रनयमामध्ये पिोन्नतीच्या आनुषंगाने वतेनरनरिती कशाप्रकारे करण्यात यावी,  हे 
उिाहरणासंह स्पष्ट्ट करण्यात आले आहे.    

(1)  रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी ककवा त्यानंतर पिोन्नत झालेल्या शासकीय 
कमवचाऱयास त्याची पिोन्नतीच्या पिावरील वतेनरनरिती पिोन्नतीच्या रिनाकंापासून अथवा 
सुधाररत वतेनसंरचनेतील वतेनवाढीच्या रिनाकंापासून करण्याचा रवकल्प िेण्याची तरतूि या 
रनयमामध्ये आहे. रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 ते रिनाकं  30 जानेवारी, २०१९ या कालावधीत 
पिोन्नत झालेल्या शासकीय कमवचाऱयानंा पिोन्नतीच्या पिावरील वतेनरनरितीचा सुधाररत 
रवकल्प रिनाकं 2 माचव, 2019 पयंत िेता येईल.  

(2)  ज्या प्रकरणी पिोन्नतीचे पि हे अरधक कतवव्य े व जबाबिारीचे असेल आरण पिोन्नतीच्या 
रिनाकंास वतेनरनरिती करण्याचा रवकल्प रिला असले तर पिोन्नतीच्या पिावरील वतेनरनरिती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वतेन) रनयम, 2019  मिील वनयम १३  ि त्यामध्ये िशणविलेल्या 
उिाहरणापं्रमाणे पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी:- 

 रिनाकं 1 जानेवारी, 2016 रोजी ककवा त्यानंतर पिोन्नत झालेल्या  शासकीय 
कमवचाऱयाच्या बाबतीत तो ज्या पिावरून पिोन्नत होईल त्या पिाच्या वतेन स्तरामध्ये एक वतेनवाढ 
िेण्यात यावी आरण अशा प्रकारे येणारी रक्कम पिोन्नतीच्या पिाच्या वतेन स्तराच्या सेलमध्ये 
असल्यास त्या रकमेवर वतेनरनरिती करण्यात यावी, मात्र अशी सेल पिोन्नतीच्या पिाच्या वतेन 
स्तरामध्ये उपलब्ध नसल्यास लगतच्या पुढील सेल मधील उच्च वतेनावर वतेनरनरिती करण्यात 
यावी.  

(अ)     जर शासकीय कमवचाऱयाची पिोन्नती रिनांक 2 जानेवारी, 2016 ते 30 जून, 2016 या 
कालावधीत झाली असेल आरण पिोन्नतीच्या रिनाकंास वतेनरनरिती करण्याचा रवकल्प रिला 
असेल आरण रिनाकं 1 जुलै, 2016 रोजी त्याला कोणतीही वतेनवाढ रमळाली नसेल तर त्याला 
पिोन्नतीच्या पिावरील प्रथम वतेनवाढ  रिनाकं 1 जानेवारी, 2017 रोजी िेण्यात यावी. जर त्याला 
१ जुलै  रोजी  वतेनवाढ रमळाली असेल तर  त्याला रिनाकं 1 जुलै, 2017 रोजी पुढील वतेनवाढ 
िेण्यात यावी. 

(ब) शासकीय कमवचाऱयाची पिोन्नती रिनाकं 2 जानेवारी, 2016 ते 30 जून, 2016 या कालावधीत 
झाली असेल आरण त्याने त्याच्या पिोन्नतीपूवीच्या पिाची रिनाकं 1 जुलै, 2016 रोजी अनुज्ञये 
असलेली रनयरमत वतेनवाढ घेऊन पिोन्नतीच्या पिावरील वतेनरनरिती करण्याचा रवकल्प रिला 
असेल, तर त्याची पिोन्नतीच्या पिावरील वतेनरनरिती पुढीलप्रमाणे होईल:- 
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 (i) पिोन्नतीच्या रिनाकंापासून रिनाकं 1 जुलै, 2016  या पुढील वतेनवाढीच्या तारखेपयंत त्याचे वतेन 
तात्पुरत्या स्वरूपात पिोन्नतीच्या पिाच्या वतेन  स्तरातील लगतच्या पुढील सेलमधील रकमेवर 
रनरित करण्यात याव.े   

उिाहरण:-   
1 सुिावरत ितेन संरचनेतील वतेन स्तर:  एस-8  वतेनबडँ पीबी -1: रू. 5200-

20200 
2 सुिावरत ितेन संरचनेतील मूळ ितेन (वतेन 

स्तर-एस- 8): रू. 29600  
 गे्रड 

वतेन: रू. 
2400 2800 

3 पिोन्नतीनंतर  मंजूर वतेन स्तर : एस-10     स्तर एस-8 एस-10 
4 एस-10 या वररष्ट्ठ वतेन स्तरामधील ितेन: 

(वतेन स्तर एस-10 मधील रू. 29600 च्या 
लगतच्या पुढील सेल मिील रक्कम) रू. 30100   

 1. 25500 29200 
 2. 26300 30100 

 3. 27100 31000 

 4. 27900 31900 
 5. 28700 32900 

5 पिोन्नतीच्या रिनाकंापासून ते रिनाकं 1 जुलै, 
2016  या पुढील वतेनवाढीच्या रिनाकंापयंतचे 
वतेन: रू. 30100   

 6. 29600 33900 
 7. 30500 34900 

  
     (ii)   तद्नंतर ितेनिाढीच्या विनाकंास (रिनाकं 1 जुलै, 2016) या शासकीय कमवचाऱयाचे वतेन 
पिोन्नतीच्या वतेन स्तरामध्ये पुढीलप्रमाणे पुनर्षनरित करण्यात याव:े-  

शासकीय कमवचारी ज्या पिावरू.न पिोन्नत झाला आहे त्या पिाच्या वतेन स्तरामध्ये २ 
वतेनवाढी    ( एक रनयरमत वार्षषक वतेनवाढ आरण िूसरी पिोन्नतीची वतेनवाढ ) िेण्यात याव्यात 
आरण अशा प्रकारे वतेनवाढी  िेऊन येणारी रक्कम पिोन्नतीच्या पिाच्या वतेन स्तराच्या सेलमध्ये 
असल्यास त्या रकमेवर वतेनरनरिती करण्यात यावी. मात्र पिोन्नतीच्या पिाच्या वतेन स्तरामध्य े
अशी सेल उपलब्ध नसल्यास लगतच्या पुढील सेल मधील उच्च वतेनावर वतेनरनरिती करण्यात 
यावी. 

उिाहरण:-   
1 सुिावरत ितेन संरचनेतील वतेन स्तर:  

एस-8 
 वतेनबडँ पीबी -1: रू. 5200-20200 

2 सुिावरत ितेन संरचनेतील मूळ ितेन 
(वतेन स्तर-एस- 8): रू. 29600  

 गे्रड 
वतेन: रू. 

2400 2800 

3 पिोन्नतीनंतर  मंजूर वतेन स्तर : एस-10     स्तर एस-8 एस-10 
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4 पिोन्नतीच्या रिनाकंापासून ते पुढील 
वतेनवाढीच्या रिनाकंापयंतचे वतेन: रू 
30100 

 1. 25500 29200 
 
 

5 ितेनिाढीच्या विनाकंास वतेन 
पुनर्षनरिती: वतेन स्तर एस- 8 मध्ये २ 
ितेनिाढी विल्यानंतर येणारे ितेन: रू. 
31400 

 2. 26300 30100 

 3. 27100 31000 

 4. 27900 31900 
 5. 28700 32900 

6 पिोन्नतीच्या एस- 10 या ितेन स्तरामध्ये 
(रिनाकं 1 जुलै, 2016 रोजी)   वनवित 
होणारे ितेन: (रू. 31400 इतकी ककिा 
त्या लगतची एस-10 या ितेन 
स्तरामिील पुढील सेलमिील रक्कम) रू. 
31900 

 6. 29600 33900 
 7. 30500 34900 
 ८. ३१४०० ३५९०० 
 ९. ३२३०० ३७००० 

7 पिोन्नतीच्या पिािरील पुढील 
ितेनिाढीचा विनाकं: 1 जुल,ै 2017 

    

 

या प्रकरणी रिनाकं 1 जुल,ै 2016 रोजी वतेनवाढ रमळाललेी असल्याने पिोन्नतीच्या 
पिािरील पुढील ितेनिाढीचा विनाकं 1 जुल,ै 2017 हा राहील. 

 (3)  काही संिगांना विवशष्ठ िर्ांच्या सेिनंेतर अकायात्मक ितेन स्तर मंजूर करण्यात येतो. 
अशा प्रकरणी िरील पवरच्छेि 7.9 मध्य ेनमूि केल्याप्रमाणे शासकीय कमणचाऱ्यास अकायात्मक ितेन 
स्तर स्िीकारण्याच्या विनाकंाचा सुिावरत विकल्प िेता येईल.  

अकायात्मक ितेन स्तरातील ितेनवनविती पुढीलप्रमाणे करण्यात यािी:- 

 (i) शासकीय कमणचाऱी िारण करीत असलेल्या पिाच्या मूळ ितेन स्तरामिील (अकायात्मक 
ितेन स्तर मंजूरीपूिीच्या) त्याच्या मूळ ितेनाइतकी रक्कम अकायात्मक ितेन स्तरातील सेलमध्य े
असल्यास त्या रकमेिर ितेनवनविती करण्यात यािी. अशा प्रकरणी ितेनात िाढ होत नसल्याने 
अकायात्मक ितेन स्तर मंजूरीपूिीच्या ितेन स्तरामध्ये त्याला ज्या विनाकंास ितेनिाढ वमळाली असती 
त्याच विनाकंास त्याला पुढील ितेनिाढ वमळेल. 

(ii) शासकीय कमणचारी िारण करीत असलेल्या पिाच्या मूळ ितेन स्तरामिील (अकायात्मक 
ितेन स्तर मंजूरीपूिीच्या) त्याच्या मूळ ितेनाइतकी रक्कम अकायात्मक ितेन स्तरातील सेलमध्य े
नसल्यास मूळ ितेनाच्या लगतच्या पुढील सेलमिील रकमेिर वतेनरनरिती करण्यात यावी.  अशा 
प्रकरणी रनयम 10 मधील तरतुिींनुसार त्याला वतेनवाढ िेय होईल.  
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 (4) वनयम १३ नुसार ितेनवनविती केल्यानंतर पुढील ितेनिाढ त्याचप्रमाणे पुढील ितेनिाढीचा 
विनाकं वनयम १० मिील तरतूिींनुसार विवनयवमत होईल.  

(5) शासकीय कमवचाऱयानंा रवरहत मुितीत वतेनरनरितीचा रवकल्प िेता यावा यासाठी यापुढे 
रवकल्प िेण्याबाबतचा उल्लेख न चकुता पिोन्नतीच्या आिेशात करण्यात यावा, जेणेकरून प्रशासकीय 
त्रटुीमुळे विकल्प िेण्यास रवलंब होण्याची प्रकरणे उद्भवणार नाहीत.  

 १४. रनयम १4  - वतेनाची थकबाकी प्रिान करण्याची पध्िती. 

१4.१ सुधाररत वतेन संरचनेतील वतेन रिनाकं १ जानेवारी, 2019 पासून रोखीने िेय आहे. रिनाकं 
१ जानेवारी, २०1६ ते रिनाकं ३१ रडसेंबर, २०१८ पयंतच्या कालावधीतील थकबाकी, आर्थथक िर्ण 
2019-2020 पासून पुढील ५ वषांत ५ समान हप्त्यांत संबंरधत शासकीय कमवचाऱयाच्या भरवष्ट्य रनवाह 
रनधी खात्यात जमा करावयाची आहे.  या संिभातील तपरशलवार कायवपध्िती खालीलप्रमाणे रवरहत 
करण्यात येत आहे:- 

 (अ)  रिनाकं १ जानेवारी, २०16 ते ३१ रडसेंबर, २०१८ पयंतच्या कालावधीसाठी ज्या प्रकरणी 
शासकीय कमवचाऱयाने भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये अगोिरच रिलेली रनयरमत वगवणी  सुधाररत 
वतेन संरचनेत रनरित केलेल्या वतेनाच्या आधारे भरवष्ट्य रनवाह रनधी रनयमांनुसार रवरहत केलेल्या 
रकमान वगवणीपेक्षा कमी पडत असेल तर ती थकबाकीच्या रकमेतून वसूल करण्यात यावी. 

 (ब) भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यात जमा करावयाच्या थकबाकीची रनव्वळ रक्कम खालीलप्रमाणे 
रकमा वजा/समायोरजत करुन काढण्यात यावी :- 

 (१)    वतेनाच्या सुधाररत रकमेवर िेय असलेली व्यवसाय कराच्या थकबाकीची  रक्कम;  

 (२) शासकीय रनवासस्थानामध्ये राहणाऱया शासकीय कमवचाऱयाचं्या बाबतीत सुधाररत 
वतेनावर िेय असणाऱया  अनुज्ञप्ती शुल्काची रक्कम; 

 (३) रिनाकं १ जानेवारी, २०16 ते ३१ रडसेंबर, २०१८ या कालावधीत शासकीय 
कमवचाऱयाकडून काही शासकीय येणे  असल् यास तीचे समायोजन; 

 (क) वतेनाच्या थकबाकीच्या जमा रकमेचा रहशेब ठेवण्यासाठी कमवचाऱयानंा वगेळा खाते 
क्रमाकं िेण्यात येणार नाही. यासाठी वगवणीिारास िेण्यात आलेला पूवीचाच भरवष्ट्य रनवाह रनधी खाते 
क्रमाकं उपयोगात आणला जाईल.    ही रक्कम प्रत्यक्ष जमा केल्यापासून 2 वषांपयंत काढून  घेता 
येणार नसल्यामुळे   या   रकमाचंा  रहशेब   रनयरमत  भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यापासून वगेळा ठेवण्यात  
येईल. 
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  उिा. - जर थकबाकीचा परहला हप्ता जूलै, २०1९ मध्ये भरवष्ट्य रनवाह रनधीत जमा करण्यात 
आला असेल तर ती रक्कम काढून घेण्याचा प्ररतबंधीत कालावधी रिनाकं ३० जून, २०21 रोजी  
संपुष्ट्टात येईल आरण नंतर जमा करण्यात येणाऱया हप्त्याचं्या बाबतीत िेखील अशीच कायवपध्िती 
राहील. 
  (ड) रिनाकं १ जानेवारी, २०1६ ते रिनाकं ३१ रडसेंबर, 2018 या कालावधीत सेवारनवृरत्त 
अथवा  अन्य कोणत्याही कारणास्तव ज्या कमवचाऱयाचं्या सेवा समाप्त झाल्या असतील,  अशा  
कमवचाऱयानंा रिनाकं १ जानेवारी, २०16 पासून ते सवेते असलेल्या रिनाकंापयंतच्या कालावधीतील  
वतेनाची थकबाकी अनुज्ञये असल् यास, सिर थकबाकी, वरील खंड (अ) व (ब) मध्ये नमूि केलले्या  
रकमा वजा/ समायोरजत करुन पाच समान हप्त्यांत पाच वषांत रोखीने अिा करण्यात यावी. 

   (इ) थकबाकीचा एक अथवा अरधक हप्ते भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यात जमा केल्यानंतर  
सेवारनवृरत्त अथवा अन्य कारणास्तव सेवा समाप्त झालेल्या कमवचाऱयाचं्या बाबतीत,  थकबाकीची जमा  
झालेली रक्कम त्याचं्या नेहमीच्या भरवष्ट्य रनवाह रनधी वगवणीच्या रकमेसोबत प्रचरलत कायवपध्िती 
नुसार अिा करण्यात यावी. अशा प्रकरणी भरवष्ट्य रनवाह रनधीमध्ये जमा करावयाच्या बाकी असलेल्या 
हप्त्याचंी रक्कम (असल्यास), वरील खंड (अ) व (ब) मध्ये नमूि केलेल्या  रकमा वजा/समायोरजत करुन 
समान हप्त्यात उववररत वषांत रोखीने अिा करण्यात यावी. 
  (फ) रिनाकं १ जानेवारी, २०16 ते ३१ रडसेंबर, २०१८ या कालावधीत मृत्यू झालेल्या  
कमवचाऱयाच्या बाबतीत त्याच्या मृत्यूच्या रिनाकंापयंतच्या कालावधीतील वतेनाच्या थकबाकीची  
रक्कम अनुज्ञये असल्यास, वरील खंड (ब) मध्ये नमूि केलेल्या रकमा वजा/समायोरजत करुन एकाच  
हप्त्यात त्याच्या अवलंरबताना रोखीने अिा करण्यात यावी.  त्याचप्रमाणे  थकबाकीचा एक ककवा अरधक  
हप्ते भरवष्ट्य रनवाह रनधी  खात्यात जमा केल्यानंतर मृत्यू पावलेल्या कमवचाऱयाचं्या बाबतीत भरवष्ट्य 
रनवाह रनधीत जमा केलेली रक्कम त्याच्या नेहमीच्या भरवष्ट्य रनवाह रनधी वगवणीच्या रकमेसोबत  
प्रचरलत कायवपध्ितीनुसार अिा करण्यात यावी व जमा करावयाच्या बाकी असलेल्या हप्त्याची / 
हप्त्याचंी रक्कमही त्याच्या अवलंरबतानंा वरील, खंड (ब) मध्ये नमूि केलेल्या रकमा वजा / समायोरजत  
करुन एकाच हप्त्यात रोखीने अिा करण्यात यावी. 

 

उिा.-    रि. १ जानेवारी, २०16 ते रि. ३१ रडसेंबर, 2018 या कालावधीतील थकबाकीची 
रक्कम भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यात जमा करणे 
१ थकबाकीची रक्कम रुपये 3,0०,०००/- 
2 वरील खंड (अ) व (ब) नुसार वजा करायाची रक्कम  समजा, रुपये 25,०००/- 
3 थकबाकीची उववररत रक्कम [अ.क्र. १ (-)  अ.क्र. २ ] 2,75,०००/- 
4 वार्षषक हप्त्याची रक्कम (अ.क्र. 3 ÷ ५ हप्ते) रुपये 55,०००/- 
5 रुपये 55,०००/- ही थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम सन २०1९ ते 2023 या पाच वषांत 

िरवषी रिनाकं 1 जुलै रोजी भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी. 
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१4.२ राष्ट्रीय रनवृरत्तवतेन योजना अथवा पररभारषत अंशिायी रनवृरत्तवतेन योजना लागू असलेल्या  
शासकीय कमवचाऱयानंा भरवष्ट्य रनवाह रनधी योजना लागू नसल्याने,  अशा कमवचाऱयाचं्या बाबतीत 
थकबाकीची रक्कम अिा करण्याबाबत स्वतंत्र आिेश रनगवरमत करण्यात येतील.   

१4.३  आहरण व संरवतरण  अरधकाऱयानें थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम सन २०1९ पासून िरवषी 
रिनाकं १ जुलै रोजी भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये जमा करावी.  भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये  
त्या - त्या वषी जमा करावयाची थकबाकीची रक्कम प्रत्यक्षात कोणत्याही रिनाकंास जमा केली 
असली तरी, त्या वषाच्या १ जुल ैपासून त्या रकमेवर व्याज िेय राहील.   

 वर नमूि केल्याप्रमाणे भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये थकबाकीची रक्कम प्रत्यक्ष कोणत्याही 
रिनाकंास जमा केली असली तरी, ज्यावषी थकबाकीची रक्कम भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये जमा 
करायाची आहे त्या वषाच्या १ जुल ैपासून त्यावर व्याज िेय असल् याने थकबाकीची रक्कम भरवष्ट्य 
रनवाह रनधी खात्यामध्ये संबंरधत वषात १ जुल ैरोजी जमा केली जाईल याची रवभागप्रमुख /कायालय 
प्रमुखानंी िक्षता घ्यावी. या संिभात रवलंब झाल् यास त्याची गंभीर िखल घेण्यात येईल. 

१4.४ राज्य शासकीय कमवचाऱयांना सुधाररत वतेन संरचना मंजूर केल्यामुळे होणारा अरतररक्त खचव 
संबंरधत कमवचाऱयाचं्या वतेन व भत्त्यावरील खचव ज्या लेखाशीषाखाली खची घालण्यात येतो,  त्याच 
लेखाशीषाखाली खची घालण्यात यावा व त्याखालील मंजूर अनुिानातून भागरवण्यात यावा.  सवव  
रवभाग प्रमुखानंी आपले अथवसंकल्पीय अंिाज तयार करताना या रनरमत्ताने येणारा अरतररक्त खचव 
रवचारात घ्यावा.  ही तरतूि योग्य त्या फेरफारासंह रजल्हा पररषिा व अनुिानप्राप्त संस्थानंा िेखील 
लागू राहील. 

१4.५ वतेनाच्या थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम संबंरधत वषाच्या जून मरहन्याच्या मारसक वतेन 
िेयकाबरोबर काढण्यात यावी.  आहरण व संरवतरण अरधकाऱयानंी ज्याचंे वतेन आस्थापना िेयकावर 
काढण्यात येते, अशा कमवचाऱयाचं्या बाबतीत त्या वतेन िेयकात संबंरधत वषाच्या थकबाकीच्या 
रकमेची एक वगेळी बाब म्हणनू मागणी करावी आरण प्रत्येक शासकीय कमवचाऱयाच्या भरवष्ट्य रनवाह 
रनधी खात्यामध्ये त्याच्या मारसक वगवणीबरोबर वगेळी जमा करण्यात यावी.  वतेन िेयकाला 
जोडलेल्या रववरणपत्रात भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यात जमा करावयाच्या थकबाकीच्या रकमेसह 
थकबाकीचा हप्ता क्रमाकं स्पष्ट्टपणे लाल शाईने िाखवावा.  एका कायालयातून/ रवभागातून िुसऱया 
कायालय/रवभागात बिली झालेल्या कमवचाऱयाचं्या बाबतीत, भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये जमा 

6 एखािा कमवचारी थकबाकीचे िोन हप्ते भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये जमा केल्यानंतर 
समजा ऑक्टोबर, २०2० मध्ये सेवारनवृत्त झाला तर, भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये 
जमा करावयाचे बाकी असलेले थकबाकीचे तीन हप्ते सन २०2१, २०2२ व २०2३ या 
वषांत रोखीने अिा करण्यात यावते.  अशा प्रकरणी भरवष्ट्य रनवाह रनधी खात्यामध्ये 
अगोिरच जमा केलेली रक्कम सेवारनवृरत्तच्या वळेेस त्यानंा िेय असलेल्या भरवष्ट्य 
रनवाह रनधीतील अन्य रकमेबरोबरच प्रचलीत कायवपध्ितीनुसार अिा करण्यात यावी. 
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करावयाच्या संबंरधत वषाच्या थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम, कमवचारी संबंरधत वषाच्या रिनाकं १ जून 
रोजी कायवरत असलेल्या कायालयाने काढावी.  रिनाकं १ जून रोजी अन्य कायालयात 
प्ररतरनयुक्तीवर असलेल्या कमवचाऱयाचं्या बाबतीत प्ररतरनयुक्तीवर जाण्यापूवी ज्या कायालयात 
संबंरधत वषात कमवचारी कायवरत होता, त्या कायालयाने थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम भरवष्ट्य रनवाह 
रनधी खात्यात जमा करण्याबाबतची कायववाही करावी. 

१4.६ पूवव तपासणीच्या अभावी काही थकबाकी चकुीने पररगरणत होण्याची शक्यता आहे आरण ती 
अरतप्रिान म्हणनू ठरल्यास त्याची नंतर वसुली करावी लागेल. यासाठी प्रत्येक  कमवचाऱयाला सुधाररत 
वतेन संरचनेत  वतेनरनरिती करण्यापूवी रनयमासंोबतच्या जोडपत्र - चार अनुसार असे लेखी वचनपत्र 
द्याव ेलागेल की, वतेनाच्या रनरितीमुळे काही जास्त रक्कम जमा झाली असे आढळून आल्यास ती 
भरवष्ट्यात िेय होणाऱया रकमेशी समायोरजत करुन अथवा इतर प्रकारे शासनास परत करील. 

१5. सवव रवभाग प्रमुख व कायालय प्रमुखानंी या पररपत्रकातील सूचना सवव कमवचाऱयांच्या रनिशवनास 
आणाव्यात. 

१6. सिर शासन पररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर 
उपलब्ध असून त्याचा साकेंताकं क्रमाकं  201902201930164105 असा आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने, 

(रनतीन गदे्र) 
प्रधान सरचव (ले. व को.) 

प्ररत, 
 राज्यपालांचे सरचव 
 मुख्यमंत्रयांचे अपर मखु्य सरचव / प्रधान सरचव / सरचव 
 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, रवधानसभा यांचे खाजगी सरचव  
 सभापती / उपसभापती, रवधानपररषि यांचे खाजगी सरचव  
 सवव  मंत्री व राज्यमंत्री यांच ेखाजगी  सरचव 
 रवधानसभा/रवधानपररषि रवरोधी पक्ष नेता 
 सवव रवधानमंडळ सिस्य, रवधानभवन, मुंबई 
  मंत्रालयीन सवव रवभाग 
 मंत्रालयाच्या सवव रवभागांखालील रवभाग प्रमखु व प्रािेरशक रवभाग प्रमुख. 
 प्रबधंक, उच्च न्यायालय (मळू शाखा), मुंबई. 
 प्रबधंक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 
 सरचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,  मुंबई. 
 सरचव, महाराष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय,  मुंबई. 
 प्रबधंक, लोक आयकु्त व उप लोक आयकु्त यांचे कायालय, मुंबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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 आयकु्त, राज्य मारहती आयोग (सवव) 
 सरचव, राज्य रनवडणकू आयोग,  मुंबई. 
 प्रबधंक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकरण,   

मुंबई / नागपरू / औरंगाबाि. 
 सरचव, महाराष्ट्र रवधान मंडळ सरचवालय,  मुंबई. 
 महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
 महालेखापाल-1 (लेखा व अनज्ञयेता), महाराष्ट्र, मुंबई 
 महालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपरू 
 महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, नागपरू 
 रसरनयर ररसचव ऑफीसर, पे ररसचव यरुनट, भारत सरकार, रवत्त मंत्रालय (व्यय रवभाग), 

खोली क्र.261, नॉथव ब्लॉक, नवी रिल्ली 
 सवव रवभागीय आयकु्त 
 सवव रजल्हारधकारी 
 सवव मखु्य कायवकारी अरधकारी, रजल्हा पररषिा 
 संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
 अरधिान व लेखा अरधकारी, मुंबई 
 मुख्य लखेा परीक्षक, स्थारनक रनधी रहशेब, मुंबई 
 उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थारनक रनधी रहशेब, मुंब ई/ पणेु / नागपरू / 

औरंगाबाि/नारशक/अमरावती 
 रनवासी लेखा परीक्षक, मुंबई 
 सवव रजल्हा कोषागार अरधकारी 
 लेखारधकारी, वतेन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपरू/पणेु/औरंगाबाि 
 मुख्य अरधकारी, सवव नगरपारलका 
 बहूजन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाि मैिान, मुंबई-1  
 भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रिेश, सी.डी .ओ., बरॅॅक क्रमांक 1, योगक्षेम समोर, वसंतराव 

भागवत चौक, नररमन पॉईंट, मुंबई-20  
 भारतीय कम्यरुनस्ट पाटी,महाराष्ट्र करमटी, 314, राजभवुन,एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई-4  
 भारतीय कम्यरुनस्ट पाटी (माक्सववािी), महाराष्ट्र करमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब रमल पॅलेस, 

वरळी, मुंबई-13 
 इंरडयन नॅशनल काँगे्रस, महाराष्ट्र प्रिेश काँगे्रस(आय) सरमती, रटळक भवन, काकासाहेब 

गाडगीळ मागव, िािर, मुंबई-25 
 नॅशनरलस्ट काँगे्रस पाटी, राष्ट्रवािी भवन,फ्री प्रेस जनवल मागव, नररमन पॉईटं,मंुबई-21  
 रशवसेना, रशवसेना भवन, गडकरी चौक, िािर, मंुबई-28 
 रनवड नस्ती, रवत्त रवभाग (सवेा-9) 
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( शासन पररपत्रक रवत्त रवभाग, क्रमांक:  वपेुर - 2019/प्र. क्र. 8 /सेवा-९, रिनांक 20 फेब्रवुारी, 2019 सोबतचे जोडपत्र ) 

जोडपत्र   
Annexure  

 

महाराष्ि नागरी सेिा (सुिावरत ितेन) वनयम, 2019 अन्िये ितेनवनवितीबाबतच ेवििरणपत्र 
Statement of fixation of pay under Maharashtra Civil Services (Revised Pay) Rules, 2019 

 

1. कायालयाच ेनाि : 
Name of the office : 

 

2. शासकीय कमणचाऱ्याच ेनाि : 
Name of the Government Servant : 

 

3. (अ) विनांक 1 जानेिारी, 2016 रोजी ज्या पिािर  ितेन वनवित 
कराियाच े आहे त्याच ेपिनाम :   
Designation of the post in which pay is to be fixed as on 1st 

January, 2016 :  

 

(ब) कायम / स्थानापन्न : 
 Substantive / Officiating : 

 

4. असिुावरत ितेन सरंचना (ितेनबँड आवण गे्रड ितेन) ककिा ितेनश्रणेी : 
Pre-revised Pay Band & Grade Pay or Scale : 

 

5. वि. 1 जानेिारी, 2016 रोजी असलेली विद्यमान वित्तलब्िी : 
Existing emoluments as on 1st January, 2016  : 

 

(अ) मूळ ितेन ( ितेनबँडमिील ितेन अविक गे्रड ितेन ककिा अनुज्ञेय 
श्रेणीतील मूळ ितेन) : 
Basic Pay (Pay in the applicable Pay Band plus applicable Grade 

Pay or Basic Pay in the applicable scale ) : 

 

(ब) वि. 1 जानेिारी, 2016 रोजी मंजूर महागाई भत्ता : 
Dearness Allowance sanctioned as on 1st January, 2016 : 

 

(क)  एकूण वित्तलब्िी (अ) + (ब) : 
Total emoluments : 

 

6. असिुावरत ितेन सरंचनेतील विनांक 1 जानेिारी, 2016 लगतपूिीच े
मूळ ितेन  ( ितेनबँडमिील ितेन अविक गे्रड ितेन ककिा अनुज्ञेय 
श्रेणीतील मूळ ितेन) : 
Basic Pay (Pay in the applicable Pay Band plus applicable Grade Pay 

or Basic Pay in the applicable scale) in the  pre-revised pay structure 

immediately before 1st January, 2016 : 

 

7. अनुक्रमांक 4 येथील असिुावरत ितेन संरचना (ितेनबँड आवण गे्रड ितेन) 
ककिा ितेनश्रणेीशी समकक्ष ितेन मॅविक््मिील ितेन स्तर : 
Applicable Level in Pay Matrix corresponding to Pay Band & 

Grade Pay or scale shown at Sr. No. 4 : 

 

8. अनुक्रमांक 6 येथील मूळ ितेनास 2.57 ने गुणनू येणारी रक्कम : 
Amount arrived at by multiplying Basic Pay as at Sr. No. 6 by 2.57 : 

 

9. अनुज्ञेय ितेन स्तराच्या सेलमिील अनुक्रमांक 8 येथील  रकमेइतकी 
अथिा त्यापुढील रक्कम : 
Amount in applicable Cell in the Level either equal to or just above 

the amount at Sr. No. 8 : 

 

10. अनुक्रमांक 9 नुसार येणारे सुिावरत मूळ ितेन: 
 Revised Basic Pay as per Sr. No. 9 : 
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11 ितेन एकिटण्याच्या पवरणामी मंजूर ितेनिाढ (लागू असल्यास) [वनयम 
7 (अ) खालील पवहल ेपरंतुक] 
Grant of Increment on account of Bunching of Pay ( if applicable)  

[ First proviso to Rule 7(A)] 

 

12 वनयम 7 (अ) खालील िुसऱ्या परंतकुान्िय ेकंुठीततेमुळे मंजूर ितेनिाढ 
(लागू असल्यास) 
Grant of Increment on account of stagnation under Second proviso 

to Rule 7(A) ( if applicable) 

 

13.  कवनष्ठ कमणचाऱ्याइतके उंचािून विलले ेितेन, असल्यास (वनयम 7 
खालील टीप 5 ि 8) कवनष्ठ कमणचाऱ्याच ेनाि आवण ितेन स्पष्टपणे 
िशणविण्यात याि.े : 
Stepped up pay with reference to the Revised pay of Junior, if 

applicable (Note - 5 & 8 under Rule 7) Name & pay of the junior 

also be indicated distinctly. : 

 

14. स्थानापन्न पिाच ेितेन कायम पिाच्या ितेनापके्षा कमी वनवित होत 
असले अशा प्रकरणी कायम पिाच्या अनुर्ंगाने वनवित होणारे सुिावरत 
ितेन, असल्यास [वनयम 7 (2)] : 
 Revised pay with reference to the substantive pay in cases where 

the pay fixed in the officiating post is lower than the pay fixed in 

the substantive post, if applicable [Rule 7(2)] : 

 

15. ियैक्क्तक ितेन, असल्यास (वनयम 7 खालील टीप 4 ि 6) : 
Personal Pay, if any (Note 4 & 6 under Rule 7) : 

 

16 विनांक 1 जानेिारी, २०१६ रोजी सुिावरत वित्तलब्िी : 
Revised emoluments as on 1st January, 2016 : 

 

(अ) सुिावरत ितेन  
Revised Pay : 

 

(ब) महागाई भत्ता (विनाकं 1 जानेिारी, २०१६ रोजी  0 % सुिावरत 
िराने   ) : 
Dearness Allowance ( As per revised rate 0% as on 1st January, 

2016) : 

 

(क)  एकूण वित्तलब्िी (अ) + (ब) : 
Total emoluments : 

 

17. पुढील ितेनिाढीचा विनाकं (वनयम 10) आवण ितेनिाढीनंतरच ेितेन : 
ितेनिाढीचा विनाकं : 
ितेन मॅविक्समिील अनुज्ञेय ितेन स्तरामध्य ेितेनिाढीनंतरचे ितेन: 
Date of next increment (Rule10) and pay after grant of increment : 

Date of Increment : 

Pay after increment in applicable level of Pay Matrix : 

 

18. इतर आनुर्ंवगक मावहती : 
Any other relevant Information : 

 

 
 
 
 
 

विनांक:      कायालय प्रमुखाचे पिनाम ि स्िाक्षरी (वशक्क्यासहीत) 
Date:     Signature and Designation of the Head of Office (With Stamp) 
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