शेतक-याांच्या थककत कर्जमाफीच्या किर्जयाच्या
अांमलबर्ावर्ीसाठी कियुक्त करण्यात आलेल्या
सेवाकिवृत्त अकिकारी याांिा माकसक पाकरश्रकमकाची
रक्कम मांर्ूर करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग कवभाग
शासि आदे श क्रमाांक सवकव-1017/प्र. क्र.218/आस्था-1
मांत्रालय कवस्तार, मुांबई 400 032
कदिाांक 14 सप्टे बर, 2017.
वाचा :- 1) शासि किर्जय सामान्य प्रशासि कवभाग क्रमाांक सांकीर्ज 2715/प्र.क्र.100/13,
कदिाांक 8/1/2016
2) शासि किर्जय सामान्य प्रशासि कवभाग क्रमाांक सांकीर्ज 2715/प्र.क्र.100/13,
कदिाांक 17/12/2016
3) शासि किर्जय सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग कवभाग क्रमाांक सवकव 1017/प्र.क्र.218/आस्था 1,
कदिाांक 21/6/2017
शासि आदे श:सामान्य प्रशासि कवभागाच्या कद 8/1/2016 च्या शासिकिर्जयास अिुसरूि, शासिामाफजत घेण्यात
आलेल्या शेतक-याांच्या थककत कर्जमाफीच्या किर्जयाच्या अांमलबर्ावर्ीसाठी सदरच्या कामाची कतव्रता
आकर् कामाचे कवकशष्ट्ट स्वरूप कवचारात घेता, तसेच कालमयादे तच तातडीिे याबाबतची कायजवाही
करावयाची असल्यामुळे अिुभवी व योग्य अकिकारी उपलब्ि व्हावे म्हर्ूि साप्रकवच्या कदिाांक 8/1/2016
च्या शासिकिर्जयामिील अटींची पूतजता करर्ा-या सहकार आयुक्त व किबांिक सहकारी सांस्था
कायालयातील सेवाकिवृत्त झालेल्या खालील दोि अकिकारी याांची कदिाांक 21/6/2017 च्या शासि
किर्जयान्वये 6 मकहन्याांच्या कालाविीककरता कांत्राटी पध्दतीिे कियुक्ती करण्यात आली आहे.
1) श्री. एस. बी. पाटील, सेवाकिवृत्त सह सकचव तथा अप्पर आयुक्त व किबांिक सहकारी सांस्था
2) श्री. िरर्ीिर पाटील, सेवाकिवृत्त कर्ल्हा उपकिबांिक सहकारी सांस्था
2.

सामान्य प्रशासि कवभागािे कदिाांक 17/12/2016 च्या शासिकिर्जयान्वये कदिाांक 8/1/2016 चा

शासिकिर्जय अकिक्रकमत केला असूि कदिाांक 8/1/2016 च्या शासिकिर्जयामिील तरतूदीस करार
पध्दतीिे करण्यात आलेल्या कियुक्तयाांिा दे खील कदिाांक 17/12/2016 च्या शासिकिर्जयातील तरतूदी
कदिाांक 17/12/2016 पासूि लागू होर्ार असल्यामुळे करार पध्दतीिे कियुक्त करण्यात आलेल्या
उपरोक्त

सेवाकिवृत्त

अकिका-याांच्या

पाकरश्रकमकाची

पकरगर्िा

कदिाांक

17/12/2016

च्या

शासिकिर्जयामिील तरतूदीिुसार करण्यात येत असूि सदर सेवाकिवृत्त अकिका-याांिा कदिाांक
17/12/2016 पासूि सुिारीत पाकरश्रकमक 25% भत्त्यासह अिुज्ञय
े करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
3.

सामान्य प्रशासि कवभागाच्या कदिाांक 17/12/2016 च्या शासिकिर्जयातील तरतूदीिुसार

सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग कवभागाच्या कदिाांक 21/6/2017 च्या शासि किर्जयािुसार कांत्राटी पध्दतीिे
कियुक्त करण्यात आलेल्या सेवाकिवृत्त अकिकारी याांच्या सुिारीत माकसक पाकरश्रकमकाची व भत्त्याची
रक्कम खालीलप्रमार्े किकित करण्यात येत असूि तयाची तपशीलवार पकरगर्िा सोबत र्ोडलेल्या
पकरकशष्ट्ट”अ” मध्ये िमूद करण्यात आली आहे.
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अ.क्र

सेवाकिवृत्त अकिकारी याांचे िाव व भत्त्यासह
पदिाम

सुिारीत

माकसक

पाकरश्रकमक

1

2

3

1)

श्री. एस. बी. पाटील, सेवाकिवृत्त सह

रु.60125/-

सकचव तथा अप्पर आयुक्त व किबांिक
सहकारी सांस्था
2)

श्री. िरर्ीिर भाऊसाहेब पाटील,

रु. 42500/-

सेवाकिवृत्त कर्ल्हा उपकिबांिक
सहकारी सांस्था,पुर्े
4.

उपरोक्त माकसक पाकरश्रकमक सदर सेवाकिवृत्त अकिका-याांच्या करार पध्दतीिे कियुक्त केलेल्या

कालाविीसाठी लागू राहील.
5.

करार कालाविीत उपरोक्त सेवाकिवृत्त अकिका-याांच्या पाकरश्रकमकाचा खचज “ मागर्ी क्रमाांक व्ही

2, 3451, सकचवालयीि आर्थथक सेवा (01) (01) सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग कवभाग 34510304
(योर्िेतर) 13 कायालयीि खचज “ या लेखाकशर्षाखालील उपलब्ि तरतूदीतूि भागकवण्यात येईल.
6.

सदर शासि किर्जय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असूि तयाचा सांगर्क साांकेताांक क्रमाांक 201709141300298702 असा आहे.
हा आदे श कडर्ीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांकीत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे ,

Sudin Gaikwad

Digitally signed by Sudin Gaikwad
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CoOperation Marketing Tax Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=20315cd32e197cc2334676dbe1f09f90b2334
eddf7e75d09609003b414273f73, cn=Sudin Gaikwad
Date: 2017.09.14 12:51:26 +05'30'

( डॉ सुकदि गायकवाड )
उप सकचव , महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. मा. राज्यपालाांचे सकचव, रार्भवि, मुांबई
2. मा. मुख्यमांत्रयाांचे सकचव ,मांत्रालय, मुांबई
3. मा. मुख्यसकचव याांचे स्वीय सहायक, मां त्रालय, मुांबई
4. मा. कविाि सभा सदस्य/कविािपकरर्षद सदस्य (सवज)
5. अपर मुख्य सकचव ( सहकार), सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग कवभाग, मांत्रालय, मुांबई
6. अपर मुख्य सकचव ( पर्ि ), सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग कवभाग, मांत्रालय, मुांबई
7. प्रिाि सकचव (वस्त्रोद्योग ), सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग कवभाग, मांत्रालय, मुांबई
8. महालेखापाल ( लेखा व अिुज्ञय
े ता ) , महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / िागपूर
9. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / िागपूर
10. अकिदाि व लेखा अकिकारी, मुांबई
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11. किवासी लेखा पकरक्षा अकिकारी, मुांबई (2 प्रती)
12. सामान्य प्रशासि कवभाग ( 13 ), मांत्रालय, मुांबई
13. श्री. एस. बी. पाटील, सेवाकिवृत्त सह सकचव तथा अप्पर आयुक्त व किबांिक सहकारी सांस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
14. श्री. िरर्ीिर भाऊसाहेब पाटील, सेवाकिवृत्त कर्ल्हा उपकिबांिक सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र
राज्य, पुर्े
15. सवज सह सकचव / उप सकचव / अवर सकचव / कक्ष अकिकारी, सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग कवभाग,
मांत्रालय, मुांबई
16. कक्ष अकिकारी ( रोखशाखा ), सहकार, पर्ि व वस्त्रोद्योग कवभाग, मत्रालय, मुांबई
17. किवड िस्ती आस्था-1
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शेतक-याांच्या थककत कर्जमाफीच्या किर्जयाच्या अांमलबर्ावर्ीसाठी कियुक्त करण्यात आलेल्या
सेवाकिवृत्त अकिकारी याांच्या सुिारीत माकसक पाकरश्रकमकाची व भत्त्याची सामान्य प्रशासि कवभागाच्या
कदिाांक 17/12/2016 च्या शासिकिर्जयास अिुसरूि पकरगर्िाशासिकिर्जय क्रमाांक सवकव 1017/प्र.क्र.218/आस्था 1, कदिाांक 14 सप्टे बर, 2017 सोबतचे पकरकशष्ट्ट अ
करार पध्दतीिे कियुक्त अकिकारी

श्री. एस. बी. पाटील, सेवाकिवृत्त सह

श्री. िरर्ीिर भाऊसाहे ब पाटील,

याांचे िाव व पदिाम

सकचव तथा अप्पर आयुक्त व किबांिक

सेवाकिवृत्त

सहकारी सांस्था

सहकारी सांस्था, पुर्े

किवृत्तीचा कदिाांक

कर्ल्हा

उपकिबांिक

कदिाांक 31/3/2013

कदिाांक 31/8/2016

किकित झालेले मूळ किवृत्तीवेति

रु. 26,005/-

रु. 18430/-

अांशराशीकृत मूल्य

रु. 10,402/-

रु.7372/-

करार पध्दतीिे कियुक्तीचा कदिाांक

कदिाांक 21/6/2017

कदिाांक 21/6/2017

कियुक्तीच्या वेळी प्राप्त होर्ा-या

15603+32506

11058+23037

(मूळ किवृत्तीवेतिावरील 125% र्ूि,

(मूळ किवृत्तीवेतिावरील 125% र्ूि,

2017

2017 चा महागाई भत्ता= 34095/-

किवृत्तीवेतिाची

रक्कम+महागाई

भत्ता

चा

महागाई

भत्ता=

रु.48109/माकसक पाकरश्रकमकाची रक्कम

रु. 48100/-

रु. 34000/-

(शांभरात रूपाांतरीत)

(शांभरात रूपाांतरीत)

किवास भत्ता, प्रवासभत्ता आकर्

रु. 12025/-

रु. 8500/-

दु रध्विी भत्ता या सवज भत्त्याांपोटी

(रु.48100 च्या 25%)

(रु.34000 च्या 25%)

रु.60125/-

रु. 42500/-

(कदिाांक 23/6/2017 पासूि अिु ज्ञेय)

(कदिाांक 1/7/2017 पासूि अिु ज्ञेय)

प्रकतमाह अिुज्ञेय रक्क्म
( माकसक पाकरश्रकमकाच्या 25%)
एकूर् माकसक कवत्तलब्िी
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