
पदोन्नतीच्या संधी  नसलले्या म्हणजेच एकाकी 
पदानंा सुधारित सेवातंर्गत आश्वारसत प्रर्ती 
योजनेअतंर्गत अनुज्ञये असलले्या समुरचत ग्रेड 
वतेनामध्ये  सधुािणा किणेबाबत.  

महािाष्ट्र शासन 
रवत्त रवभार् 

शासन रनणगय क्रमांकः आप्रयो 1014/प्र.क्र.21/सेवा-3 
मंत्रालय, मुंबई-32 

 रदनांक:-  6  सप्टेंबि 2014     
वाचा  

1) शासन रनणगय क्रमाकंः सामान्य प्रशासन रवभार्,क्र.-एसआिव्ही 1095/प्र.क्र.1/95/बािा, 
रद.08/06/1995 

2) शासन रनणगय क्रमाकंः रवत्त रवभार्,क्र.वतेन1199/प्र.क्र.2/99/सेवा 3,रद.20/7/2001 
3) शासन रनणगय क्रमाकंः रवत्त रवभार्,क्र.-वतेन 1109/प्र.क्र.43/सेवा 3, रद. 31/08/2009 
4) शासन रनणगय क्रमाकंः रवत्त रवभार्,क्र.-वतेन 1109/प्र.क्र.44/सेवा 3, रद. 01/04/2010 
5) शासन रनणगय क्रमाकंः रवत्त रवभार् ,क्र.-वतेन 1109/प्र.क्र.41/सेवा 3,रद. 05/07/2010 

 

प्रस्तावना - 
        िाज्य शासन व रजल्हा परिषदेकडील पदोन्नतीची संधी नसलेल्या म्हणजचे एकाकी संवर्ातील 

पदांना उपिोक्त अ.क्र. 5 येथील रद. 05/07/2010 च्या शासन रनणगयान्वये सधुारित सेवांतर्गत आश्वारसत प्रर्ती 
योजनेच्या परहल्या व दुस-या लाभांतर्गत पढुीलप्रमाणे अरतिीक्त (समुरचत) गे्रड वतेन अनुज्ञेय किण्यात आलेले 
आहे:- 

अ) परहल्या लाभाअंतर्गत अनुज्ञये किण्यात आलेले अरतिीक्त (समुरचत) गे्रड वतेन. 
 

मूळ पदाचे गे्रड वतेन (रूपये)  मूळ पदाच्या /रवद्यमान गे्रड वतेनाव्यरतरिक्त अनुज्ञये 
गे्रड वतेन (रूपये) 

2000/-पयंत 200/- 
2001/- ते 4000/- 300/- 
4001/-ते 5000 400/- 
5001/- पेक्षा जास्त मात्र 5400 
पयंत 

500/- 
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ब) दुस-या लाभाअतंर्गत मंजुि किण्यात आलेले अरतिीक्त (समुरचत) गे्रड वतेन. 
 

 

 
ज्या पंदाना पदोन्नतीची साखळी उपलब्ध आहे त्या पदाविील पदधािकास रिक्त पदाअभावी 12/24 

वषाच्या रनयरमत सेवनंेति पदोन्नती न रमळाल्यास त्याला सुधारित सेवांतर्गत आश्वारसत प्रर्ती योजने अंतर्गत 
पदोन्नतीच्या पदांच्या वतेनश्रेणीमध्ये वतेनरनरितीचा लाभ रमळतो. त्याउलट एकाकी पदांवि कायगित        
कमगचा- यांना त्याच वतेनश्रणेीशी संलग्न वतेनामध्ये अरतिीक्त (समुरचत) गे्रड वतेन रमळून वतेनरनरितीचा लाभ 
अनुज्ञेय ठितो. अशा प्रकािे पदोन्नतीची साखळी व पदोन्नतीच्या पदाची वतेनश्रेणी ज्या पदांना उपलब्ध आहे त्या 
पदाविील पदधािकांना एकाकी पदांविील कमगचाऱयांपके्षा अरधक वतेन रनरितीचा लाभ रमळत असल्याच ेरदसनू 
येते. त्यामुळे एकाकी व पदोन्नतीची सधंी उपलब्ध नसलेल्या कमगचा-यांना सध्या सधुारित सेवांतर्गत आश्वारसत 
प्रर्ती योजने अतंर्गत रमळत असलेला लाभ काही प्रमाणात वाढवून देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
रवचािाधीनहोता.   
शासन रनणगय 
1.  सुधारित आश्वारसत प्रर्ती योजनेअंतर्गत उपिोक्त संदभग क्र. 5 विील शासन रनणगयातील परि. क्र.2 
(ब) (2) आरण 2 (क) (3) मधील तक्त्यान्वये मंजुि केलेल्या अनुक्रमे परहल्या व दुस-या लाभांच्या दिामध्ये 
खालीलप्रमाणे सधुािणा किण्यात येत आहे:- 

(अ) योजनेचा परहला लाभ खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे मंजूि किण्यात येईल:-      
  

 परहल्या लाभानंतिचे गे्रड वतेन 
(रुपये) 

 दुस-या लाभांतर्गत अनुज्ञेय अरतरिक्त गे्रड वतेन (रुपये) 

2000/-पयंत 300/-                       
2001/- ते 4000/- 450/- 
4001/- ते 5000/- 600/- 
5001/- पेक्षा जास्त मात्र 5900 
पयंत 

700/- 

मूळ पदाचे गे्रड वतेन (रूपये) मूळ पदाच्या / रवद्यमान गे्रड वतेनाव्यरतरिक्त अनुज्ञेय  गे्रड वतेन (रूपये). 
2000/- पयगन्त 300/- 
2001 ते 4000  400/- 
4001 ते 5000  500/- 
5001 पेक्षा जास्त मात्र 5400 
पयंत 

600/- 
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 ब) योजनेचा दुसिा लाभ परहल्या लाभानंति 12 वषाची  रनयरमत सेवा पणूग केलेल्या कमगचा-यास 
खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे मंजुि किण्यात येईल.   

परहल्या लाभानंतिच ेगे्रड वतेन 
(रूपये) 

दुसऱया लाभातंर्गत अनुज्ञये अरतरिक्त   गे्रड वतेन (रूपये).             

2000/- पयगन्त 400/- 
2001 ते 4000  550/- 
4001 ते 5000  700/- 
5001 पेक्षा जास्त मात्र 5900 पयंत  800/- 

 
2. शासन रनणगय,रवत्त रवभार्,रद.31/8/2009 मधील परिच्छेद 2(2) मधील तितूद उपिोक्त 

लाभ परिर्णीत किताना पवूीप्रमाणेच लारू् िाहील.तसचे,शासन रनणगय,रवत्त रवभार्,रद.5/7/2010 मधील 
इति अटी व शती हे आदेश कायान्वीत किताना जशाच्या तशा लारू् िाहतील.सुधारित दिाचे हे आदेश या  
शासन रनणगयाच्या रदनाकंापासून अंमलात येतील. 

3. हे आदेश केवळ िाज्य शासकीय व रजल्हा परिषदांतर्गत पदोन्नतीची सधंी नसलेल्या म्हणजचे 
एकाकी पदाविील कमगचाऱयांना लारू् िाहतील.मात्र िोजदंािीविील,कंत्राटी तत्वाविील व तदथग रनयुक्त 
किण्यात आलेल्या कमगचाऱयांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञये असणाि नाही. 

सदि शासन रनणगय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201409062001049005 असा आहे. हा आदेश 
रडजीटल स्वाक्षिीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेशानुसाि व नावाने.  

 श्रीमती वषा डोंर्िे 
 उप सरचव,महािाष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. िाज्यपालाचंे सरचव, 
2. मा. मुख्य मंत्रयाचंे सरचव, 
3. मा. उप मुख्य मंत्रयाचंे सरचव, 
4. मा. िाज्यपालाचंे सरचव, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. मा. मुख्य मंत्रयाचंे सरचव, 
6. मा. उप मुख्य मंत्रयाचंे सरचव, 
7. सवग रवधानमंडळ सदस्य, 
8. सवग मंत्री व िाज्य मंत्री यांचे खाजर्ी सरचव, 
9. मंत्रालयीन सवग रवभार्, 
10. सवग अपि मुख्य सरचव / प्रधान सरचव / सरचव, मंत्रालय 
11. *प्रबंधक,, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा) मंुबई, 
12. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),मंुबई, 
13. *सरचव, महािाष्ट्र लोकसेवा आयोर्, मंुबई, 
14. *सरचव, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मंुबई, 
15. *प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याचंे कायालय, मंुबई, 
16. *प्रबंधक, महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकिण मंुबई/नार्पूि/औिंर्ाबाद  
17. मुख्य मारहती आयुक्त, महािाष्ट्र, मंुबई. 
18. आयुक्त, िाज्य मारहती आयोर् (सवग) 
19. सरचव, िाज्य रनवडणकू आयोर्, नवीन प्रशासकीय भवन, 1ला मजला, मंत्रालयासमोि,  
        मंुबई 400 032  
20. सरचव, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मंुबई 
21. सवग रवभार्ीय आयुक्त, 
22. सवग रजल्हारधकािी, 
23. सवग रजल्हा परिषदाचंे मुख्य कायगकािी अरधकािी, 
24. महासंचालक, यशदा, िाजभवन आवाि, बाणेि िोड, पुणे, 
25. महालेखापाल (लेखापिीक्षा)-1, महािाष्ट्र, मंुबई, 
26. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महािाष्ट्र, मंुबई, 
27. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-2, महािाष्ट्र, मंुबई, 
28. महालेखापाल (लेखापिीक्षा)-2, महािाष्ट्र, मंुबई, 
29. रसरनयि रिसचग ऑरिसि, पे-रिसचग युरनट, भाित सिकाि, रवत्त मंत्रालय, (व्यय रवभार्), खोली 
        क्र.261, नॉथग ब्लॉक, नवी रदल्ली, 
30. संचालक, लेखा व कोषार्ािे, मंुबई, 
31. अरधदान व लेखा अरधकािी, वादें्र, मंुबई,   
32. मुख्य लेखा पिीक्षक, स्थारनक रनधी रहशेब, मंुबई, 
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33. मुख्य लेखा पिीक्षक, स्थारनक रनधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, 
        नवी मंुबई]  
34. [रजल्हा लेखा पिीक्षा अरधकािी, स्थारनक रनधी रहशेब, कोकण कृषी रवद्यापीठ, दापोली,  
       रज. ित्नारर्िी 
35. रनवासी लेखा पिीक्षा अरधकािी, मंुबई 
36. सवग रजल्हा कोषार्ाि अरधकािी,  
37. लेखारधकािी, वतेन पडताळणी पथक, मंुबई / नार्पूि / पुणे/ औिंर्ाबाद 
38. संचालक, मारहती व जनसंपकग  रवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
39. *रवशेष आयुक्त, महािाष्ट्र सदन, कोपर्ननकस िोड, नवी रदल्ली, 
40. गं्रथपाल, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय गं्रथालय, सहावा मजला, रवधान भवन,  
        मंुबई - 400 032. 
41. कुल सरचव, महात्मा िुले कृरष रवद्यापीठ, िाहुिी, रजल्हा अहमदनर्ि, 
42. कुल सरचव, मिाठवाडा कृरष रवद्यापीठ , पिभणी, 
43. कुल सरचव, पंजाबिाव कृरष रवद्यापीठ, अकोला , 
44. कुल सरचव, कोकण कृरष रवद्यापीठ, दापोली, रजल्हा ित्नारर्िी, 
45. कुल सरचव, महािाष्ट्र पशु व मत्स्य रवज्ञान रवद्यापीठ, नार्पूि, 
46. कुलसरचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकि तंत्रज्ञान रवद्यापीठ, लोणेिे, रजल्हा िायर्ड, 
47. कुलसरचव, सोलापूि रवद्यापीठ, सोलापूि, 
48. कुलसरचव, मंुबई रवद्यापीठ, मंुबई, 
49. कुलसरचव,  पुणे रवद्यापीठ,पुणे, 
50. कुलसरचव, नार्पूि रवद्यापीठ, नार्पूि, 
51. कुलसरचव, रशवाजी  रवद्यापीठ, कोल्हापूि, 
52. सवग नर्िपारलकाचंे मुख्य अरधकािी, 
53. कायगकािी अरधकािी, कंन्डोनमेंट बोडग, खडकी / देहू िोड / देवळाली / अहमदनर्ि 
54. बहुजन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मंुबई 1  
55. भाितीय जनता पाटी, महािाष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅिॅक नं. 1, योर्क्षेम समोि, वसंतिाव भार्वत 
चौक,नरिमन पॉईंट , मंुबई 20  
56. भाितीय कम्युरनस्ट पाटी, महािाष्ट्र करमटी, 314, िाजभवुन, एस.व्ही.पटेल िोड,मंुबई 4  
57. भाितीय कम्युरनस्ट पाटी (माक्सगवादी), महािाष्ट्र करमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब 
     रमल पॅलेस, विळी, मंुबई 13  
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58. इंरडयन नॅशनल कााँगे्रस,महािाष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सरमती, रटळक भवन, काकासाहेब 
       र्ाडर्ीळ मार्ग, दादि, मंुबई 25  
59. नॅशनरलस्ट कााँगे्रस पाटी, िाष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनगल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मंुबई  21  
60. रशवसेना, रशवसेना भवन, र्डकिी चौक, दादि, मंुबई 28  
61. शासकीय वाहन चालक संघटना (शासन मान्य), मंत्रालय, मंुबई 
62. रवत्त रवभार्ातील सवग कायासने, 
63. रनवड नस्ती, कायासन सेवा-3. 
*पत्राद्वािे.   
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