अतिप्रदान रकमेच्या अनुषंगाने शासकीय
कममचाऱ्याकडू न वचनपत्र घेण्याबाबि...
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मंत्रालय, मादाम कामा मागम,
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वाचा 1) तसव्हील अपील क्रमांक 3500 / 2006 (पंजाब व हरीयार्ा उच्च न्यायालय व इिर
तवरुद्ध जगदे व ससग ) यामधील मा. सवोच्च न्यायालय, नवी तदल्ली यांचा तदनांक
29.07.2016 चा अंतिम तनर्मय
2) मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल झालेल्या यातचका क्रमांक
3480/2020 मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने तद.15.09.2021 रोजी तदलेला न्यायतनर्मय
3) अतितरक्ि सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचे पत्र क्रमांक
जीपीएचसीएबीडी/उब्लल्यूपी/7665/2021, तद.21.09.2021

प्रस्िावना गट-अ, गट-ब, गट-ब (अराजपतत्रि), गट-क व गट-ड मधील राज्य शासकीय अतधकारी व
कममचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवाकाळामध्ये तवतवध प्रसंगी, त्यांना तनयमानुसार अथवा कायद्यानुसार देय
व अनुज्ञय
े ठरि नसिांना (Excess of their entitlements), शासकीय रकमांचे अतिप्रदान (Excess
payment) होि असल्याचे शासनाच्या तनदशमनास आलेले आहे . काही प्रसंगी अतिप्रदान झाल्याचे ,
भतवष्ट्याि आढळू न आल्यास, अशा अतिप्रदानाची रक्कम, कममचारी शासनास परि करेल, अशा
आशयाचे वचनपत्र (Undertaking), संबंतधि शासकीय कममचाऱ्याकडू न घेिले जार्े आवश्यक
असिांना काही प्रकरर्ी वचनपत्र घेिले गेले नाही. पतरर्ामी, अशा अतिप्रदातनि रकमेची वसुली
सुरु केल्यास कममचारी त्यास तवरोध करि असल्याची बाब शासनाच्या तनदशमनास आली आहे.

पतरपत्रक राज्य शासकीय कममचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवा काळाि होर्ाऱ्या अतिप्रदानाच्या रकमांची
वसुली क्षमातपि (Exemption from recovery of excess payment) करण्याबाबिच्या अनुषंगाने
मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल झालेल्या यातचका क्रमांक 3480/2020 मध्ये
मा. उच्च न्यायालयाने तद.15.09.2021 रोजी आदे श पारीि केले आहेि. मा. उच्च न्यायालयाच्या
सदर आदे शािील पतरच्छे द क्रमांक 9 व 10 खालीलप्रमार्े आहे.
“9.
Before Parting with this matter, we deem it appropriate to
record that we are coming across such cases practically everyday. Most of the
cases are in connection with the various zilla parishads and State
instrumentalities. In most of the cases, there is no undertaking executed by
the beneficiary. We cannot ignore the fact that in such cases, the employee,
though disentitled, has pocketed the tax payers amount.

शासन पतरपत्रक क्रमांकः संकीर्म-2021/प्र.क्र.52/सेवा-3

10.
We, therefore, deem it appropriate to direct the Chief
Secretary of the State of Maharashtra to issue appropriate directions to all the
departments of the State Government and local authorities/bodies, to
mandate executing of undertakings from employees, who would be
beneficiaries of pay fixation or calculations of increments or any similar
calculations with regard to monetary benefits. It shall be stated that in such
undertakings that they would refund excess amounts if subsequently found to
have been paid in excess. This would be in the interest of the State Exchequer
and would also control excess payments which cannot be recovered
subsequently. The Chief Secretary shall consider the judgement delivered by
the Hon’ble Apex Court in Jagdev Singh (Supra), wherein the Hon’ble Apex
Court has concluded that if an undertaking is executed by such a beneficiary at
the time of receiving monetary benefits, he would be liable to repay the said
amount to the employer. ”
शासकीय खतजन्यािील तनधी हा करदात्यांकडू न जमा करण्याि आलेला सामान्य जनिेचा
पैसा आहे. कोर्त्याही प्रकारे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होर्ार नाही, या दृष्ट्टीने भतवष्ट्याि वसुल
न होऊ शकर्ाऱ्या अतिप्रदान होर्ाऱ्या रकमेस पायबंद घालर्े गरजेचे आहे. ही बाब तवचाराि घेिा
मा. उच्च न्यायालयाने उपरोक्ि आदे शान्वये मा. सवोच्च न्यायालयाच्या श्री. जगदे व ससग या
प्रकरर्ी तदलेल्या न्यायतनर्मयाचा आधार घेऊन “लाभधारकांना कोर्त्याही रकमेचे प्रदान
करण्यापूवी, त्याला शासनाकडू न कोर्त्याही रकमेचे अतिप्रदान करण्याि आले आहे , असे
भतवष्ट्याि तनदशमनास आल्यास अशी अतिप्रदानाची रक्कम लाभधारक, शासनास परि करण्यास
बांधील राहील अशा आशयाचे तलखीि वचनपत्र (Undertaking) घेण्याि यावे”, असे शासनास
आदे तशि केले आहे.
या द्वारे सवम मंत्रालयीन प्रशासकीय तवभाग / शासकीय कायालये / स्थातनक स्वराज्य संस्था
/ अनुदातनि संस्था / स्वायत्त संस्था यांना सुतचि करण्याि येिे की, कममचाऱ्याला कोर्त्याही
प्रसंगी जसे की, वेिनतनतििी / वेिनवाढी / अथवा इिर कोर्त्याही आर्थथक लाभाच्या / प्रदानाच्या
अनुषंगाने अतितरक्ि प्रदान झाल्याची बाब भतवष्ट्याि शासनाच्या तनदशमनास आल्यास अतिप्रदातनि
रक्कम शासनास परि करण्याचे वचनपत्र (Undertaking) संबंतधि कममचाऱ्याकडू न त्यांच्या
सेवाकालावधीि एकदाच घेण्याि यावे. जे कममचारी सद्य:स्स्थिीि शासन सेवि
े आहेि त्यांच्याकडू न
हे वचनपत्र या पतरपत्रकाच्या तदनांकापासून 3 मतहन्यांच्या आि घेण्याि यावे. िथातप जे कममचारी
सेवातनवृत्त होि आहे ि त्यांच्याबाबि िात्काळ त्यांच्या सेवातनवृत्तीपूवी घेण्याि यावे. जे कममचारी
शासन सेवि
े नव्याने दाखल / तनयुक्ि होिील त्यांच्यासंदभाि हे वचनपत्र तनयुक्िीच्या 1
मतहन्याच्या आि घेण्याि यावे. हे वचनपत्र शासनास तवहीि वेळेि भरुन दे र्े संबंतधि अतधकारी /
कममचारी यांना बंधनकारक आहे. सदरचे वचनपत्र संबंतधिांनी तवहीि कालावधीि न तदल्यास त्यांचे
त्यापुढील (तवहीि कालावधीनंिरचे) वेिन रोखण्याबाबि आहरर् व संतविरर् अतधकाऱ्यांनी
कायमवाही करावी. हे वचनपत्र संबंतधि कममचारी / अतधकारी यांच्या संपूर्म सेवा कालावधीसाठी लागू
राहील याची सवांनी नोंद घ्यावी. िसेच हे वचनपत्र घेिल्याबाबिची नोंद सेवापुस्िकाि घेण्याि
यावी. िसेच सदरचे वचनपत्र सेवापुस्िकाि जोडण्याि यावे. सदर कायमपद्धिीचे पालन करण्याची
प्राथतमक जबाबदारी आहरर् व संतविरर् अतधकारी यांची राहील. सदर कायमपद्धिीचे पालन न
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झाल्यास संबंतधि आहरर् व संतविरर् अतधकारी योग्य त्या कारवाईस पात्र राहिील याची नोंद
घ्यावी. (वचनपत्राचा नमूना सोबि जोडला आहे.)
सदर

शासन

पतरपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेिस्थळावर उपलब्लध करण्याि आले असून त्याचा संकेिाक 202111221320578305 असा
आहे . हे पतरपत्रक तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांतकि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

SITARAM
JANARDA
N KUNTE

Digitally signed by SITARAM JANARDAN KUNTE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=9815c3f980028edcb4508e57abe43580
49e7f22849abba46cc29adaf9ed9088f,
pseudonym=742A553230A8F887226591AE50C
137CBDD9B9D72,
serialNumber=19E146BF1D34C1BF410061C664
DB28C5068DEEBB4A5EF5BC572D50ECC3993F9
1, cn=SITARAM JANARDAN KUNTE
Date: 2021.11.24 10:52:22 +05'30'

( सीिाराम कंु टे )
मुख्य सतचव, महाराष्ट्र शासन

प्रि,
1.सवम अपर मुख्य सतचव, मंत्रालय, मुंबई -32.
2. सवम प्रधान सतचव / सतचव, मंत्रालय, मुंबई-32.
3.सह सतचव, तवतध व न्याय तवभाग, ए शाखा / एम शाखा / नागपूर / औरंगाबाद
4. उप सतचव, मुख्य सतचव कायालय, मंत्रालय, मुंबई-32.
5. सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, (अतपलीय शाखा)(तरट
सेल), मुंबई
6. सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई
7. सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नागपूर / औरंगाबाद
8.संचालक, लेखा व कोषागारे, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई
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(शासन पतरपत्रक, तवत्त तवभाग क्रमांक संकीर्म -2021/प्र.क्र.52/सेवा-3,
तदनांक 22.11.2021 चे सहपत्र)
वचनपत्र
मी, श्री. / श्रीमिी ...............................,

...................या कायालयाि,

................ या पदावर कायमरि आहे. मला शासनाकडू न कोर्त्याही प्रसंगी जसे की,
माझी शासनसेवि
े नव्याने तनयुक्िी होईल िेव्हा सकवा अन्य प्रकारे वेिनतनतििी /
वेिनवाढी / अथवा इिर कोर्त्याही आर्थथक लाभाच्या / प्रदानाच्या अनुषंगाने माझ्या
संपूर्म सेवा कालावधीि, तनयमानुसार अथवा कायद्यानुसार दे य व अनुज्ञय
े ठरि
नसिांना (Excess of

entitlements), अतितरक्ि रक्कम प्रदान झाल्याची बाब

सद्य:स्स्थिीि / भतवष्ट्याि शासनाच्या तनदशमनास आली / आल्यास, याद्वारे मी असे
वचनपत्र दे िो की, पतरगर्नेिील त्रुटीमुळे अथवा कोर्त्याही कारर्ास्िव सदर
रकमेमध्ये काही जादा रकमेचे प्रदान केल्याचे सद्यस्स्थिीि / भतवष्ट्याि, शासनाच्या
तनदशमनास आल्यास अशी अतिप्रदानाची रक्कम शासनास समायोजन / रोख स्वरुपाि
परि करण्यास मी न चुकिा बांधील आहे / राहील.

तठकार् :
तदनांक:

सही
नाव.............................
पदनाम........................
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