महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ,मंबई
येथील अधिकारी/कममचा-यांना ५ व्या वेतन
आयोगाच्या थकबाकी पोटी धदनांक १/१/१९९६
ते धदनांक ३१/३/२००४ या कालाविीतील वेतन
दे ण्याबाबत.......
महाराष्ट्र शासन
उद्योग,ऊर्जा व कामगार धवभाग
शासन धनर्मय क्रमांक :- केव्व्हबी -२०04 ( 7251)/उद्योग-६
मंत्रालय, मंबई :- ४०० ०३२
धदनांक :- ७ धडसेंबर, २०१७
वाचा:- १) शासन धनर्मय ,उद्योग,ऊर्जा व कामगार धवभाग क्र. केव्व्हबी -८३९५(२०३७)
/उद्योग-६ धद.१/७/१९८५.
२) शासन धनर्मय ,उद्योग,ऊर्जा व कामगार धवभाग, धदनांक 25/6/2004
प्रस्तावना:महाराष्ट्रातील खादी व ग्रामोद्योग धवकासाच्या कामासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग
मंडळाची स्थापना सन १९६२ मध्ये मंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिधनयम १९६० मिील तरतदीनसार केली आहे.
सदर अधिधनयमातील तरतदीनसार मंडळाकडू न ग्रामीर् भागातील लोकांना रोर्जगार उपलब्ि करून दे ण्यात
येतो. त्याचप्रमार्े खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या व राज्य शासनाच्या योर्जनांची अंमलबर्जावर्ी मंडळ करीत
असते. या कामासाठी शासनाच्या उद्योग,ऊर्जा व कामगार धवभागाने मंडळाच्या आस्थापनेवर पदे मंर्जूर केली
आहे त या पदांच्या वेतन भत्तयांसह आवत व अनावत खचासाठी राज्य शासनाकडू न मंडळास दरवर्ष
अंदार्जपत्रकीय तरतदीव्दारे १०० टक्के अनदान मंडळ स्थापन झाल्यापासून सदर मंडळ ना नफा ना तोटा
तत्वावर काम करीत असल्याने शासनाकडू न उपलब्ि करुन दे ण्यात येते.
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मंबई यांच्या कममचाऱयांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सिारीत
वेतन) धनयम १९८८, धदनांक ८ धडसेंबर, १९८९ पासून लागू करण्यात आलेले आहे त. त्याचप्रमार्े राज्य
शासकीय कममचाऱयांच्या सेवाधनवृत्तीच्या वेतनाच्या बाबतीत र्जे धनयम आहे त ते धनयम सध्दा मंडळाच्या
कममचाऱयांना धदनांक २४/२/१९८२ पासून शासनाने लागू केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मंबई यांना शासकीय कममचाऱयांप्रमार्े वेतन आयोगाच्या
धशफारसी अनज्ञेय करण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने पाचवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत धदनांक
२५/६/२००४ रोर्जी शासन धनर्मय धनगमधमत करण्यात आला आहे . सदर शासन धनर्मयान्वये मंडळाच्या
कममचाऱयांना सिाधरत वेतनश्रेण्या धदनांक १ र्जानेवारी, १९९६ पासून लागू केल्याने त्यानसार वेतन धनधिती
करुन अनज्ञेय लाभ मंडळाच्या कममचा-यांना धदनांक १ /४/२००४ पासून रोखीने दे ण्यात यावा मात्र धदनांक
१/१/१९९६ ते धदनांक ३१/३/२००४ पयंत दे य होर्ारी थकबाकीची कोर्तीही रक्कम मंडळाच्या कममचा-यांना
दे य होर्ार नाही असेही उद्योग ऊर्जा व कामगार धवभागाच्या सदर शासन धनर्मयात नमूद आहे .
धदनांक २५ र्जून २००४ रोर्जीच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार धवभागाच्या शासन धनर्मयात नमूद केलेल्या
धदनांक १/१/१९९६ ते धदनांक ३१/३/२००४ या कालाविीतील वेतनाच्या थकबाकीची रक्कम धमळण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मंबई येथील अधिकारी संघटना व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय
मंबई येथे धरट याधचका क्रमांक ४५४८/२००६ मध्ये याधचका दाखल केली होती. सदर प्रकरर्ी धदनांक
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१७/४/२०१७ रोर्जी मा. उच्च न्यायालयात झालेल्या सनावर्ीदरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने शासनाच्या
धदनांक १/७/१९८५ च्या शासन धनर्मयान्वये मंडळाच्या कममचाऱयांना शासकीय कममचाऱयांना दे य होर्ाऱया सवम
सोयी सवलती लागू करण्यात आल्या असल्याने त्यांना पाचव्या वेतन आयोगानसार सिारीत वेतनश्रेर्ी धदनांक
१/१/१९९६ पासून लागू करून त्यांना धदनांक १/१/१९९६ ते धदनांक ३१/३/२००४ या कालाविीची
थकबाकीची रक्कम दे ण्यासंदभात धवचार करावा असे अंतधरम आदे श धदले आहेत.
मा. न्यायालयाचे सदर धनदे श व त्याअनर्षंगाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या
आस्थापनेवरील धवधवि संवगातील एकूर् 397 अधिकारी/कममचारी यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या
लाभासंबि
ं ी धदनांक १/१/१९९६ ते धदनांक ३१/३/२००४ या कालाविीतील वेतनाच्या फरकाच्या थकबाकीची
रक्कम रू. 3,13,44,047/-अदा करण्याबाबत शासनास धशफारस केली आहे . मंडळाच्या धशफारशीच्या
अनर्षंगाने मंडळातील एकूर् ३९७ अधिकारी/ कममचारी यांना ५ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी पोटी धदनांक
१/१/१९९६ ते धदनांक ३१/३/२००४ या कालाविीतील वेतनाची थकबाकी दे ण्याबाबत शासनाच्या धवचारािीन
होती.
शासन धनर्मय :-महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,मंबई येथील अधिकारी / कममचारी यांनी पाचव्या वेतन
आयोगाची सिारीत वेतनश्रेर्ी धदनांक १/१/१९९६ पासून लागू करुन मंडळाचे अधिकारी/कममचारी यांना
धदनांक धदनांक १/१/१९९६ ते धदनांक ३१/३/२००४ या कालाविीतील वेतनाची थकबाकी रक्कम म्हर्ून
रू. 3,13,44,047/- अदा करण्याचा शासनाने धनर्मय घेतला आहे .
राज्य शासकीय कममचा-याप्रमार्े मंडळातील अधिकारी/कममचारी यांना वेतन आयोगाचे लाभ
दे ण्याबाबत यापूव उद्योग, ऊर्जा व कामगार धवभागाने धदनांक १/७/१९८५ रोर्जी धनगमधमत केलेला शासन
धनर्मय या आदे शाच्या धदनांकापासून रद्द करण्यात येत आहे .
याबाबत आहरर् व संधवतरर् अधिकारी म्हर्ून धवकास आयक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंबई
यांच्या कायालयातील लेखा अधिकारी यांना घोधर्षत करण्यात येत आहे .
या प्रयोर्जनाथम होर्ारा खचम मागर्ी क्र. “ के ७, २८५१ ग्रामोद्योग व लघउद्योग (००) १०५, खादी व
ग्रामोद्योग (००)(०१) खादी वग्रामोद्योग मंडळाला सहाय्यक अनदान (२८५१०५८५) ३६ सहाय्यक अनदान (वेतन)
या लेखाधशर्षाखाली मंर्जर तरतदीतन भागधवण्यात यावा व त्या लेखा धशर्षाखालील सन २०१७-२०१८ या
आर्थथक वर्षाखाली मंर्जर तरतदीतन भागधवण्यात यावा व त्याच लेखाधशर्षाखाली खच टाकण्यात यावा.
सदर शासन धनर्मय धवत्त धवभागाच्या अनौपचारीक संदभम धदनांक २९/७/२०१७ अन्वये धदलेल्या
सहमतीनसार धनगमधमत करण्यात येत आहे .
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सदर शासन धनर्मय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असन त्याचा संकेतांक 201712071539131210 असा आहे. हा आदेश धडर्जीटल स्वाक्षरीने
साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहें .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नावाने,

Rajiv Madhav
Ambikar

Digitally signed by Rajiv Madhav Ambikar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries
Energy and Labour Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=4afb47d807935092599a3e28024dd3d3c461bada
30a950e81e666a02aad578f5, cn=Rajiv Madhav Ambikar
Date: 2017.12.07 15:43:25 +05'30'

(रार्जीव आंबीकर)
कायासन अधिकारी

प्रधत,
१) मा.राज्यपालांचे प्रिान सधचव
२) मा.मख्यमंत्री यांचे प्रिान सधचव
३) मा.धवरोिी पक्षनेता,महाराष्ट्र धविानसभा यांचे खार्जगी सधचव,धविानभवन,मंबई.
४)

मा.धवरोिी पक्षनेता,महाराष्ट्र धविानपधरर्षद यांचे खार्जगी सधचव,धविानभवन,मंबई.

५) मा.अध्यक्ष,धविानसभा यांचे खार्जगी सधचव,धविानभवन,मंबई.
६) मा.सभापती,धविानपधरर्षद यांचे खार्जगी सधचव,धविानभवन,मंबई.
७) मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खार्जगी सधचव,
८) मा.राज्यमंत्री(उद्योग) यांचे खार्जगी सधचव
९) मा.मंत्री (सवम) व मा.राज्यमंत्री (सवम) यांचे खार्जगी सधचव
१०) मा.मख्य सधचव यांचे सहसधचव,सामान्य प्रशासन धवभाग.मंत्रालय,मंबई.
११) सधचव (लघ व मध्यम उद्योग ) नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालयासमोर,मंबई
१२) धवकास आयक्त उद्योग संचालनालय नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालयासमोर मंबई.
१३) मख्य कायमकारी अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ , मं बई.
१४) अथम सल्लागार व मख्य लेखा अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मंबई.
१५) महालेखापाल ,(लेखा व अनज्ञेयता /लेखा पधरक्षा) महाराष्ट्र -१ मंबई
१६) महालेखापाल ,(लेखा व अनज्ञेयता /लेखा पधरक्षा) महाराष्ट्र -२ नागपर
१७) अधिदान व लेखाधिकारी, मंबई
१८) धनवासी लेखाधिकारी, मंबई
१९) लेखा अधिकारी उद्योग संचालनालय,मंबई
२०) धवत्त धवभाग ( व्यय -१६ व अथम -१४) मंत्रालय मंबई
२१) कायासन अधिकारी (प्रशासन -१ व ५) उद्योग,ऊर्जा व कामगार धवभाग, मंत्रालय, मंबई
22) धनवडनस्ती (उद्योग-६)

पष्ृ ठ 3 पैकी 3

