महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वेतन) रनयम, 2009
सुधाररत वेतन संरचनेत वेतनरनरिती करताना
वेतनबॅन्डमधील वेतन वेतनबॅन्डच्या कमाल टप्पप्पयाच्या
पुढे रनरित केल्यानंतर पुढील वेतनवाढ मंजूर
करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
रवत्त रवभाग
शासन रनर्णय क्रमांकः वेपुर 1013/प्र.क्र.6 /सेवा-9
मंत्रालय मुंबई :- 400032
तारीख: 3 सप्पटेंबर, 2013

वाचा 1) शासन अरधसूचना,रवत्त रवभाग क्रमांकः वेपूर1209/प्र.क्र.27/सेवा-9, रिनांक 22 एरप्रल, 2009
2) शासन पररपत्रक, रवत्त रवभाग क्रमांकः वेपूर1209/प्र.क्र.69/सेवा-9, रिनांक 29 एरप्रल, 2009
3) शासन शुध्िीपत्रक,रवत्त रवभाग क्रमांकः वेपूर1209/प्र.क्र.69/सेवा-9, रिनांक 22 मे, 2009
4) शासन पररपत्रक, रवत्त रवभाग क्रमांकः वेपूर1209/प्र.क्र.69/सेवा-9, रिनांक 5 मे, 2010

प्रस्तावना शासन पररपत्रक, रवत्त रवभाग क्र. वेपूर1209/प्र.क्र.69/सेवा-9, रिनांक 5 मे, 2010 मधील पररच्छे ि
2.6 अन्वये सुधाररत वेतन संरचनेत वेतनरनरिती करताना वेतनबॅन्डमधील वेतन वेतनबॅन्डच्या कमाल
टप्पप्पयाच्या पुढील रकमेवर रनरित होत असल्यास अशा कमाल टप्पप्पयाच्या पुढे वेतनरनरिती करण्याची व अशा
प्रकरर्ी एका वर्षानंतर एका वेतनवाढीसह लगतचा उच्च वेतनबॅन्ड मंजूर करण्याची तरतूि करण्यात आलेली
आहे. या तरतुिींमुळे कमणचाऱयांची वार्षर्षक वेतनवाढ जानेवारी 2008 पासून पुढील प्रत्येक वर्षी जानेवारी
मरहन्यात मंजूर केल्याचे रनिशणनास आले आहे. शासन अरधसुचना, रवत्त रवभाग क्र. वेपूर1209/प्र.क्र.27/सेवा9, रिनांक 22 एरप्रल, 2009 च्या रनयम 10 अनुसार सवण कमणचाऱयांना िरवर्षी रिनांक 1 जुलै या एकाच
रिनांकास वार्षर्षक वेतनवाढ मंजूर करण्याची तरतूि करण्यात आली आहे . या बाबी रवचारात घेऊन शासन
पुढीलप्रमार्े आिे श िे त आहे.

शासन रनर्णय सुधाररत वेतनसंरचनेत वेतनरनरिती करताना रिनांक 1 जानेवारी, 2006 रोजी वेतनबॅन्डमधील वेतन
वेतनबॅन्डच्या कमाल टप्पप्पयाच्या पुढील रकमेवर रनरित केल्यानंतर अशा प्रकरर्ी जानेवारी 2007 मध्ये एका
वेतनवाढीसह पुढील वेतनबॅन्ड मंजूर करण्यात यावा. आरर् तद्नंतर शासन अरधसुचना, रवत्त रवभाग क्र.
वेपूर1209/प्र.क्र.27/सेवा-9, रिनांक 22 एरप्रल, 2009 मधील रनयम 10 अनुसार जुलै, 2007 मध्ये व त्यानंतर
िर वर्षी जुलै मरहन्यात वार्षर्षक वेतनवाढ मंजूर करण्यात यावी.
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सिर शासन रनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201309031702471505 असा आहे . हा आिे श रडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.
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रश.म.म्हात्रे
सहसरचव रवत्त रवभाग
प्रत,
1.

राज्यपालांचे सरचव

2.

मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सरचव

3.

उप मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सरचव

4.

सवण रवधानमंडळ सिस्य, रवधानभवन , मुंबई

5.

सवण मंत्री आरर् राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक

6.

मंत्रालयीन सवण रवभाग

7.

मंत्रालयाच्या सवण रवभागांखालील रवभाग प्रमुख व प्रािे रशक रवभाग प्रमुख

8. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई
9.

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई

10. सरचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
11. सरचव, महाराष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मुंबई
12. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई
13. आयुक्त, राज्य मारहती आयोग, (सवण)
14. सरचव, राज्य रनवडर्ूक आयोग, मुंबई
15. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकरर्,मुंबई/नागपूर/औरंगाबाि
16. राज्य मरहला आयोग, वरळी ,मुंबई
17. सवण रवभागीय आयुक्त
18. सवण रजल्हारधकारी
19. सवण मुख्य कायणकारी अरधकारी, रजल्हा पररर्षिा
20. महासंचालक, यशिा, राजभवन आवार, बार्ेर रोड. पुर्े
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21. महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई.
22. महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, मुंबई
23. महालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर.
24. महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, नागपूर
25. रसरनयर ररसचण ऑफीसर, पे ररसचण युरनट, भारत सरकार, रवत्त मंत्रालय (व्यय रवभाग), खोली
क्र.261, नॉथण ब्लॉक, नवी रिल्ली
26. संचालक, लेखा व कोर्षागारे , मुंबई.
27. अरधिान व लेखा अरधकारी, मुंबई,
28. रनवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, मुंबई.
29. रजल्हा लेखा परीक्षा अरधकारी, स्थारनक रनधी रहशेब,
30. सवण रजल्हा कोर्षागार अरधकारी.
31. सवण लेखारधकारी, वेतन पडताळर्ी पथक,मुंबई/नागपूर/पुर्े/औरंगाबाि.
32. मुख्य अरधकारी, सवण नगरपारलका
33. कायणकारी अरधकारी, कॅन्टोनमेंट बोडण , खडकी/िे हूरोड/िे वळाली/अहमिनगर
34. कुलसरचव, महात्मा फुले कृरर्ष रवद्यापीठ, राहू री, रजल्हा अहमिनगर
35. कुलसरचव, मराठवाडा कृरर्ष रवद्यापीठ,परभर्ी
36. कुलसरचव, कोकर् कृरर्ष रवद्यापीठ, िापोली,रजल्हा रत्नारगरी.
37. कुलसरचव, पंजाबराव कृरर्ष रवद्यापीठ, अकोला
38. कुलसरचव, मुंबई रवद्यापीठ, मुंबई
39. कुलसरचव, पुर्े रवद्यापीठ, पुर्े
40. कुलसरचव, नागपूर रवद्यापीठ, नागपूर
41. कुलसरचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा रवद्यापीठ, औरंगाबाि
42. कुलसरचव, स्वामी रामानंि तीथण मराठवाडा रवद्यापीठ, नांिेड
43. कुलसरचव, रशवाजी रवद्यापीठ, कोल्हापूर
44. कुलसरचव, अमरावती रवद्यापीठ, अमरावती
45. कुलसरचव, श्रीमती नाथीबाई िामोिर ठाकरसी मरहला रवद्यापीठ, मुंबई
46. कुलसरचव, उत्तर महाराष्ट्र रवद्यापीठ, जळगाव
47. कुलसरचव, सोलापूर रवद्यापीठ, सोलापूर
48. कुलसरचव, महाराष्ट्र पशू व मत्स्यरवज्ञान रवद्यापीठ, नागपूर
49. कुलसरचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र रवद्यापीठ, लोर्ेरे, रायगड
50. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थारनक रनधी रहशेब, मुंबई
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51. उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थारनक रनधी रहशेब, मुंबई/पुर्े/नागपूर/ औरंगाबाि/नारशक/
अमरावती.
52. बहू जन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाि मैिान, मुंबई-1
53. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रिे श, सी.डी.ओ., बॅरॅक क्रमांक 1, योगक्षेम समोर, वसंतराव
भागवत चौक, नररमन पॉईंट, मुंबई-20
54. भारतीय कम्युरनस्ट पाटी,महाराष्ट्र करमटी, 314, राजभुवन,एस.व्ही.पटे ल रोड, मुंबई-4
55. भारतीय कम्युरनस्ट पाटी (माक्सणवािी), महाराष्ट्र करमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब रमल पॅलेस,
वरळी, मुंबई-13
56. इंरडयन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रिे श कााँग्रेस(आय) सरमती, रटळक भवन, काकासाहेब
गाडगीळ मागण, िािर, मुंबई-25
57. नॅशनरलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रवािी भवन,फ्री प्रेस जनणल मागण, नररमन पॉईंट,मुंबई-21
58. रशवसेना, रशवसेना भवन, गडकरी चौक, िािर, मुंबई-28
59. रवत्त रवभागातील सवण कायासने
60. रनवड नस्ती, रवत्त रवभाग (सेवा-9)
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