
राज्य शासकीय कर्मचारी व अन्य पात्र कर्मचारी या ा ा 
तीा  लाभा ची सुधारीत सेवा तर्मत आश्वाससत प्रर्ती 
योजा ा लारू् करण्याबाबतच्या, राज्य वतेा  सुधारणा 
ससर्तीच्या सशफारशी स्ववकृतीबाबत.   

 

           र्हाराष्ट्र शासा  
              सवत्त सवभार् 

       शासा  सा णमय, क्रर्ा क: वतेा -1119/प्र.क्र. 3/सवेा-3 
                                                    र् त्रालय, रु् बई - 400 032. 

  सिा ा क :- 01 जााे वारी, 2019 
 

प्रवतावा ा:- 
 

      कें द्र शासा ााे , कें द्र शासकीय कर्मचाऱया बाबतचा, सातवा वतेा  आयोर्ाचा अहवाल 
स्ववकारुा , सिर कर्मचाऱया च्या वतेा  स रचा ा सिा ा क 1 जााे वारी, 2016 पासूा  सुधारणा  करण्याचा  
सा णमय घेतला  आहे. सिर अहवालार्ध्ये जुन्या सुधारीत सेवा तर्मत आश्वाससत प्रर्ती योजाे र्ध्ये 
फेरफार करुा  ा वीा  सुधारीत सेवा तर्मत आश्वाससत प्रर्ती योजा ा कें द्र शासकीय कर्मचाऱया ा ा लारू् 
करण्याची, सातव्या कें द्र वतेा  आयोर्ाची सशफारस िेखील, कें द्र शासा ााे  स्ववकारलेली आहे.  

   कें द्र शासा ााे , कें द्र शासकीय कर्मचाऱया ा ा लारू् केलेल्या सुधारीत सेवा तर्मत आश्वाससत 
प्रर्ती योजाे च्या धतीवर राज्य  शासकीय  व इतर  पात्र कर्मचाऱया च्या सुधारीत सेवा तर्मत आश्वाससत 
प्रर्ती योजाे त सुधारणा करण्याच्या दृष्ट्टीाे   सशफारशी  करण्यासाठी  शासा  सा णमय सवत्त  सवभार्, 
क्रर्ा क वपेुर-1216/प्र.क्र.58/सेवा-9, सि.17 जााे वारी, 2017 अन्वये श्री. के. पी. बक्षी, राज्य 
शासा ाचे सेवासा वृत्त अप्पर रु्ख्य ससचव या च्या अध्यक्षतेखाली  अप्पर रु्ख्य ससचव (सेवा), सार्ान्य 
प्रशासा  सवभार् व प्रधाा  ससचव (व्यय), सवत्त सवभार् अशा अन्य िोा  सिवया चा सर्ावशे असलेली, 
सत्रसिवयीय राज्य वतेा  सुधारणा  ससर्ती, 2017 ची वथापा ा  करण्यात आली होती. कें द्र शासकीय 
कर्मचाऱया ा ा सातव्या वतेा  आयोर्ााु सार लारू् केलेल्या सुधारीत सेवा तर्मत आश्वाससत प्रर्ती 
योजाे चा आधार घेऊा  तथासप त्यात उसचत फेरफार करुा , राज्य वतेा  सुधारणा ससर्ती-2017 
या ा ी, सातव्या वतेा  आयोर्ाच्या अहवालाचा ख ड - 1 सिा ा क 5 सडसेंबर, 2018 रोजी शासा ास 
सािर केला आहे. सिर अहवालातील, राज्य शासकीय कर्मचाऱया ा ा सुधारीत सेवा तर्मत आश्वाससत 
प्रर्ती योजा ा लारू् करण्याबाबत केलेल्या  सशफारशीं, ववीकृत  करण्याबाबतचा प्रवताव, शासा ाच्या  
सवचाराधीा   होता. 

 

शासा  सा णमय:- 
सुधारीत सेवा तर्मत आश्वाससत प्रर्ती योजा ा, राज्य शासकीय कर्मचाऱया ा ा लारू् 

करण्याबाबतच्या राज्य वतेा  सुधारणा  ससर्ती, 2017 ाे  त्या च्या अहवाल ख ड - 1   र्ध्ये केलेल्या 
सशफारशी, उसचत फेरफारासह, ववीकारण्याचा सा णमय शासा ााे  घेतला आहे. त्याबाबबतचा तपसशल  
सोबतच्या सववरणपत्रात ा रू्ि करण्यात आला आहे. वरीलप्रर्ाणे सिरहू सशफारशी  ववीकृत  
केल्याच्या पसरणार्ी, ज्यासठकाणी  ससववतर आिेश सा र्मसर्त  करण्याची आवश्यकता आहे, त्याबाबत 
ववत त्रपणे  कायमवाही करण्यात येईल. 
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2.  सिर शासा  सा णमय र्हाराष्ट्र शासा ाच्या www.maharashtra.gov.in या स केतवथळावर 
उपलब्ध असूा  सतचा स केता क  201901011719492505 असा आहे. हा आिेश सडजीटल ववाक्षरीाे  
साक्षा सकत करुा  काढण्यात येत आहे. 

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल या च्या आिेशााु सार व ा ावााे , 

 
( सा तीा  र्दे्र ) 

  प्रधाा  ससचव, (ले. व को.) सवत्त सवभार् 
 

प्रसत, 
 
राज्यपाला च ेससचव 
रु्ख्यर् त्री या च े ससचव 
सवम र्ा. र् त्री व राज्यर् त्री या चे खाजर्ी  ससचव 
र्ा.सवरोधी पक्ष ाे ता, सवधाा  पसरषि / सवधाा  सभा, र्हाराष्ट्र 
सवधाा र् डळ ससचवालय, रु् बई 
सवम सन्र्ाा ा ीय सवधाा सभा, सवधाा  पसरषि व स सि सिवय 
र् त्रालयीा   सवम  सवभार् 
सवम अपर रु्ख्य ससचव /प्रधाा  ससचव/ससचव र् त्रालय, रु् बई 
ससचव, र्ा.सभापती, सवधाा  पसरषि, सवधाा र् डळ, रु् बई 
ससचव, र्ा.अध्यक्ष, सवधाा  सभा, सवधाा र् डळ, रु् बई  
र् त्रालयीा   सवम  सवभार्ाच्या असधपत्याखालील  सवभार् 
प्ररु्ख 
# प्रब धक, उच्च न्यायालय (रू्ळ शाखा),रु् बई. 
# प्रब धक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा),रु् बई. 
#ससचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्,रु् बई. 
# ससचव,र्हाराष्ट्र सवधाा र् डळ ससचवालय,रु् बई. 
#प्रब धक,लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त    
  या च ेकायालय,रु् बई. 
# आयुक्त राज्य  र्ासहती आयोर्,(सवम) 
# ससचव राज्य  सा वडणकू  आयोर्,रु् बई. 
# प्रब धक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायासधकरण,   
   रु् बई/ा ार्पूर/ औ रर्ाबाि. 
ससचव, र्हाराष्ट्र सवधाा र् डळ ससचवालय,रु् बई. 
सवम  सवभार्ीय आयुक्त. 
सवम सजल्हासधकारी 
सवम रु्ख्य कायमकारी असधकारी, सजल्हा पसरषिा. 
र्हालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, रु् बई. 
र्हालेखापाल-1 (लेखा व अाु ज्ञेयता), र्हाराष्ट्र, रु् बई 
र्हालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, ा ार्पूर 
र्हालेखापाल-2 (लेखा व अाु ज्ञेयता), र्हाराष्ट्र, ा ार्पूर 
स चालक, लेखा व कोषार्ारे, रु् बई 

सा वासी लेखा परीक्षा असधकारी, रु् बई 
सवम सजल्हा कोषार्ार असधकारी, 
लेखा असधकारी, वतेा  पडताळणी पथक, 
       रु् बई/ा ार्पूर/पुणे/औ रर्ाबाि. 
रु्ख्य असधकारी, सवम ा र्रपासलका 
कायमकारी असधकारी, कॅन्टोा र्ेंट बोडम, 
       खडकी  /िेहू रोड/ िेवळाली/ अहर्िा र्र. 
कुलससचव, र्हात्र्ा फुले कृसष सवद्यापीठ, राहूरी, 
      सजल्हा अहर्िा र्र 
कुलससचव, र्राठवाडा कृसष सवद्यापीठ,परभणी 
कुलससचव, प जाबराव कृसष सवद्यापीठ,अकोला 
कुलससचव, कोकण कृसष सवद्यापीठ,िापोली, 
       सजल्हा रत्ा ासर्री. 
कुलससचव,रु् बई सवद्यापीठ,ा ार्पूर. 
 कुलससचव,पुणे सवद्यापीठ, पुणे. 
कुलससचव, ा ार्पूर सवद्यापीठ, ा ार्पूर. 
कुलससचव,डॉ.बाबासाहेब आ बडेकर र्राठवाडा 
      सवद्यापीठ, औ रर्ाबाि. 
कुलससचव, ववार्ी रार्ाा  ि तीथम र्राठवाडा 
      सवद्यापीठ,ा ा िेड. 
कुलससचव, सशवाजी सवद्यापीठ, कोल्हापूर. 
कुलससचव, अर्रावती सवद्यापीठ, अर्रावती. 
कुलससचव,श्रीर्ती ा ाथीबाई िार्ोिर ठाकरसी 
       र्सहला सवद्यारपीठ,रु् बई. 
कुलससचव,उत्तर र्हाराष्ट्र  सवद्यापीठ,जळर्ाव. 
कुलससचव, कवी कुलरु्रू कासलिास  सवद्यापीठ स वकृत 
सवश्वसवद्यालय, रार्टेक, सज.ा ार्पूर. 
सवत्त सवभार्ातील सवम कायासाे  
सा वड ा वती, सवत्त सवभार् (सेवा-3) 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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असधिाा  व लेखा असधकारी, रु् बई 
रु्ख्य लेखा परीक्षक, वथासा क  सा धी सहशेब,रु् बई 
उप रु्ख्य लेखा  परीक्षक, वथासा क सा धी सहशेब,रु् बई/पुणे/ 
ा ार्पूर /औ रर्ाबाि/ ा ासशक /अर्रावती. 
 सजल्हा लेखा परीक्षा असधकारी, वथासा क  सा धी सहशेब, 
र्हात्र्ा फुले कृसष सवद्यापीठ, राहुरी, सजल्हा अहर्िा र्र, 
सजल्हा लेखा परीक्षा असधकारी, वथासा क  सा धी 
सहशेब,कोकण कृसष सवद्यापीठ, िापोली, सजल्हा रत्ा ासर्री, 
 
 # पत्रााे  
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( शासा  सा णमय, सवत्त सवभार्,  क्रर्ा क: वतेा -1119 / प्र.क्र. 3 / सेवा- 3 
सिा ा क  01 जााे वारी, 2019 सोबतचे सववरणपत्र ) 

 

      सववरणपत्र 
 

 राज्य वतेा  सुधारणा ससर्ती, 2017 च्या अहवालातील सशफारशी व त्यावर शासा ााे  घेतलले े 
 

अ. 
क्र. 

अहवालातील 
सशफारशींचे 
पसरच्छेि 
क्रर्ा क 

सशफारशीचा र्ोषवारा सशफारशींवर शासा ााे  घेतलेला सा णमय 

1 5.4, 
5.4.1, 
5.4.2, 
5.4.3, 
5.4.4, 
5.4.5, 
5.4.6, 
5.5, 
5.5.1, 
5.5.2, 
5.5.4, 
5.5.7, 
5.5.8 

सवसवध स वर्ाच्या स घटा ा ा ी केलेल्या 
र्ार्ण्या चा साकल्यााे  सवचार करुा  
राज्य शासकीय कर्मचारी तसेच 
सजल्हा पसरषिेचे सशक्षकेतर कर्मचारी, 
100% अाु िासा त स वथा, ववायत्त 
स वथा, कृसष सवद्यापीठे, सबर्र कृषी 
सवद्यापीठे, अाु िासा त स वथा र्धील 
सशक्षकेतर कर्मचारी या ा ा सातव्या 
वतेा  आयोर्ाच्या कालावधीत कें द्र 
शासकीय कर्मचाऱया ा ा लारू् केलेल्या 
सुधारीत सेवा तर्मत आश्वाससत प्रर्ती 
(Modified Assured Career 
Progression Scheme) योजाे र्ध्ये 
आवश्यक तो फेरफार करुा  ही 
योजा ा पुढीलप्रर्ाणे कायास्न्वत 
करण्यात यावी, अशी सशफारस ही 
ससर्ती करीत आहे. 
         सहाव्या वतेा  आयोर्ााु सार रु. 
5400 गे्रड पे पयंतच्या रॅ्रीक्सर्ध्ये 
वतेा  आहारीत करणाऱया राज्य 
शासकीय कर्मचारी / असधकारी या ा ा 
त्या च्या स पूणम सेवा कालावधीत 10, 
20 व 30 वषांच्या सा यसर्त सेवाे  तर 
एकूण 3 लाभा ची सुधारीत सेवा तर्मत 
आश्वाससत प्रर्ती योजा ा, लारू् 
करण्यात यावी. 
 

ववायत्त स वथा सोडूा  इतर 
कर्मचाऱया करीता केलेल्या सशफारशी 
ववीकारण्यात येत आहेत.  
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अ. 
क्र. 

अहवालातील 
सशफारशींचे 
पसरच्छेि 
क्रर्ा क 

सशफारशीचा र्ोषवारा सशफारशींवर शासा ााे  घेतलेला सा णमय 

2 5.4.7 या योजाे अ तर्मत लाभ अाु ज्ञयेतेसाठी 
र्ोपा ीय अहवाल प्रतवारीचा सा कष 
हा ब+ असा राहील.    तथासप वर्म-4 
र्धील कर्मचारी तसेच र्ार्ासवर्ीय 
कर्मचारी या च्या पिोन्नतीकरीता 
सार्ान्य प्रशासा  सवभार्ााे  सवहीत 
केलेले आिेश तसेच धोरण सवचारात 
घेऊा  त्या ची या योजाे अ तर्मत 
लाभासाठी पात्रता तपासण्यात येईल. 

या योजाे अ तर्मत लाभ अाु ज्ञयेतेसाठी 
र्ोपा ीय अहवाल प्रतवारीच्या सरासरीचा 
सा कष हा सा कटच्या  पिोन्नतीच्या 
पिासाठी सार्ान्य प्रशासा  सवभार्ााे  
सवहीत केल्यााु सार राहील, या बिलासह 
ववीकृत. 

3 5.5.3      पिोन्नतीची साखळी असलेल्या 
पिावर कायमरत कर्मचारी / असधकारी 
या ा ा सि.1.1.2016 रोजी पासूा  
सि.31.12.2018 पयंतच्या 
कालावधीत लाभ अाु ज्ञये झाल्यास 
त्या ा ा सिर लाभ पुढील प्रर्ाणे र् जूर 
होईल. 
वतेा  रॅ्रीक्सर्धील वतेा  वतर एस-
20 पयंतच्या कर्ाल वतेा  र्यािेपयंत 
वतेा  आहरीत करणाऱया असधकारी/ 
कर्मचारी या ा ा या ा वीा  योजाे  
अ तर्मत 7 व्या वतेा  आयोर्ाच्या वतेा  
रॅ्रीक्सर्ध्ये पिोन्नतीच्या पिाच्या 
वतेा श्रेणीत यथास्वथती पसहला वा 
िुसरा वा सतसरा लाभ अाु ज्ञये ठरेल. 
याचाच अथम स ब सधत असधकारी / 
कर्मचारी या ा ा पे रॅ्रीक्सर्धील वतेा  
वतर एस-20 र्ध्ये वतेा  आहरीत 
करेपयंतचा, यथास्वथती पसहला वा 
िुसरा वा सतसरा लाभ घेतल्यारु्ळे 
स ब सधत असधकारी / कर्मचारी या ा ी 
वतेा वतर एस-20 ओला डला सक, 
त्यास तद्ा  तर त्यापुढील लाभ 
अाु ज्ञये राहणार ा ाही / ा ाहीत.  

ववीकृत. 
वतेा  रॅ्रीक्स र्धील वतेा  वतर एस-20 
या कर्ाल वतेा  वतरार्ध्ये  वतेा  आहरीत 
करेपयंतच लर्तच्या सशफारशीाु सार 
लाभ स ब सधतास अाु ज्ञये राहील. एकिा 
का स ब सधत असधकारी / कर्मचारी या स 
एस-21 हा वतेा  वतर लारू् झाला की 
त्यास त्यापुढचा लाभ अाु ज्ञये राहणार 
ा ाही.     
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अ. 
क्र. 

अहवालातील 
सशफारशींचे 
पसरच्छेि 
क्रर्ा क 

सशफारशीचा र्ोषवारा सशफारशींवर शासा ााे  घेतलेला सा णमय 

4 5.5.5 र् त्रालयातील सलसपक ट कलेखक या 
स वर्ास 7 व्या वतेा  आयोर्ात 
सुधासरत वतेा श्रेणीतील सशफारस 
केल्याच्या पसरणार्ी त्या च्याकरीता 
आश्वाससत प्रर्ती योजाे च्या अाु ष र्ााे    
ससर्तीाे  प्रकरण 4 च्या पसरच्छेि 4.7 
र्ध्ये सशफारस केली आहे.     

र् त्रालयातील सलसपक ट कलेखका ा ा 
राज्यातील इतर सठकाणा च्या सलसपक 
ट कलेखका पेक्षा वरे्ळी वतेा श्रेणी द्यावी, 
ह्या ससर्तीच्या सशफारशीवर ववत त्रपणे 
सा णमय घेण्यात येणार असल्यारु्ळे, 
ससर्तीच्या ह्या सशफारशींच्या अाु ष र्ााे  
िेखील ा  तरच सा णमय घेण्यात येईल.  

5 5.5.6 अर्ोिरच शासा  सेवते कायमरत 
असताा ा सि. 1.1.2019 ा  तर लाभ 
अाु ज्ञये ठरणाऱया, पिोन्नतीच्या 
साखळीतील पिावर कायमरत कर्मचारी 
/ असधकारी या ा ा सि.1.1.2019 रोजी 
व ा  तरच्या कालावधीत ा वीा  
योजाे च्या लाभाची अाु ज्ञयेता                  
वतेा  रॅ्रीक्सर्धील वतेा वतर एस-20 
पयंतच्या कर्ाल वतेा  र्यािेपयंत 
वतेा  आहरीत करणाऱया असधकारी / 
कर्मचारी या ा ा या ा वीा  योजाे  अ तर्मत 
7 व्या वतेा  आयोर्ाच्या वतेा  
रॅ्रीक्सर्ध्ये पिोन्नतीच्या पिाच्या 
वतेा श्रेणीत यथास्वथती पसहला वा 
िुसरा वा सतसरा लाभ अाु ज्ञये राहील. 
याचाच अथम स ब सधत असधकारी / 
कर्मचारी या ा ा पे रॅ्रीक्सर्धील वतेा  
वतर-20 र्ध्ये वतेा  आहरीत 
करेपयंतच, यथास्वथती पसहला वा 
िुसरा वा सतसरा लाभ अाु ज्ञये ठरेल. 
पसहला वा िुसरा वा सतसरा लाभ 
घेतल्यार्ुळे स ब सधत असधकारी / 
कर्मचारी या ा ी वतेा वतर एस-20 
ओला डला सक, त्यास तिा  तर 
त्यापढुील लाभ अाु ज्ञये राहणार ा ाही 
/ ा ाहीत. 

ववीकृत. 
याचाच अथम त्यास यथास्वथती  पसहला वा 
िुसरा वा सतसरा लाभ हा वतेा  रॅ्रीक्स 
र्धील वतेा  वतर एस-20 या कर्ाल वतेा  
वतरार्ध्ये  वतेा  आहरीत करेपयंतच 
अाु ज्ञये राहील. एकिा का स ब सधत 
असधकारी / कर्मचारी या स वतेा  वतर एस-
21 लार् ू झाला की त्यास त्यापढुचा लाभ 
अाु ज्ञये राहणार ा ाही.     
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