महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) ननयम, 2009
वेतन पडताळणीसाठी वेतनपडताळणी पथके पुढे
चालू ठे वणेबाबत...
महाराष्ट्र शासन
नवत्त नवभाग
शासन ननणणय क्रमाांक- सांकीणण-2017/प्र.क्र.34/सेवा-7
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
निनाांक: 10 ऑक्टोंबर, 2018.
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6) शासन ननणणय,नवत्त नवभाग,क्र.सांकीणण-2011/प्र.क्र.88/सेवा-7,नि.2.03.2013
7) शासन ननणणय,नवत्त नवभाग,क्र.सांकीणण-2011/प्र.क्र.88/सेवा-7,नि.11.02.2014
8) शासन ननणणय,नवत्त नवभाग, क्र. सांकीणण-2015/प्र.क्र.12/सेवा-7,नि.२७.०२.२०१५
9) शासन ननणणय,नवत्त नवभाग, क्र. सांकीणण-201६/प्र.क्र.1०/सेवा-7,नि.२५.०२.२०१६
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१३) शासन ननणणय,नवत्त नवभाग, क्र. सांकीणण-201६/प्र.क्र.89/सेवा-7,नि.08.11.२०१7
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प्रस्तावना :निनाांक 1 जानेवारी, 2006 पासून सुधारीत वेतनसांरचना नवनहत केल्याबाबतचे आिेश व सुधारीत
वेतनसांरचनेत प्रारां नभक वेतन नननित करण्याबाबतचे ननयम शासन अनधसूचना, नवत्त नवभाग, क्रमाांक:वेपर
ु 1209/प्र.क्र.27/सेवा-9,नि.22.04.2009

अन्वये

ननगणनमत करण्यात आले आहे त.

या सुधारीत

वेतनसांरचनेमध्ये वेतननननिती करण्यासांिभातील मागणिशणक सूचना या नवभागाच्या शासन पनरपत्रक क्रमाांक:
वेपर
ु -1209/प्र.क्र.69/सेवा-9,नि.29.04.2009 अन्वये प्रस्तुत करण्यात आल्या आहेत. उपरोक्त
नि.06.11.2009 च्या शासन ननणणयान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) ननयम, 2009 अन्वये केलेल्या
वेतननननितीची पडताळणी करण्यासाठी वेतनपडताळणी पथकाची ननर्ममती व बांि केलेली वेतनपडताळणी
पथके पुनर्मजनवत करण्यात आली आहे त. सिर पथकाांतील पिाांना पहा येथील शासन ननणणयाांनी वेळोवेळी
मुितवाढ िे ण्यात आली असून अांनतमत: नि.30.09.२०१8 पयंत मुितवाढ िे ण्यात आली होती. या पथकाांनी
करावयाचे वेतनपडताळणीचे काम अद्याप नशल्लक असल्याने या पथकातील अस्थायी पिाांना पुढील मुितवाढ
िे ण्याचा प्रश्न शासनाच्या नवचाराधीन होता.
शासन ननणणय :१.

नवत्त नवभाग,शा.नन.क्र.पिनन-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.नि.07.09.२०१8 अन्वये सवण प्रशासकीय

नवभागाांना तयाांच्या आकृतीबांधात समानवष्ट्ट असलेल्या अस्थायी पिाांना तसेच यापूवी आढावा मांजुर केल्यानांतर
ननमाण करण्यात आलेल्या परां तु तयाांचा समावेश आकृतीबांधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्स्ततवात
असलेल्या सवण अस्थायी पिाांना नि.28.02.2019 पयंत मुितवाढ िे ण्याचे अनधकार िे ण्यात आले आहेत.
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२.

उपरोक्त शासन ननणणयास अनुसरुन शासन आता असे आिे श िे त आहे की, पुनर्मजनवत करण्यात

आलेली नानशक,अमरावती व कोकण नवभाग येथील वेतन पडताळणी पथके व तयाकरीता ननमाण करण्यात
आलेली खालील अस्थायी पिे निनाांक नि.01.10.2018 ते नि.28.02.2019 पयणत पुढे चालू ठे वण्यात
यावीत व सिर कालावधीत पिाांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृतीबांधास कोणतयाही पनरस्स्थतीत िरम्यानच्या
काळात उच्चस्तरीय सनचव सनमतीची मान्यता घेण्याची िक्षता घेण्यात यावी.
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वेतन पडताळणी पथकातील अनधकारी /कमणचारी याांच्या वेतन व भतयावरील खचण नवत्त नवभाग,

मागणी क्रमाांक:जी-5, मुख्य लेखानशर्ण-2054 सांचालनालय, लेखा व कोर्ागारे 095 (01) सांचालनालय, लेखा
व कोर्ागारे (20540031) या लेखानशर्ाखाली सन 2018-19 या नवत्तीय वर्ासाठी मांजुर अनुिानातून
भागनवण्यात यावा.
४.

सिर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेबसाईटवर उपलब्ध

करण्यात आला असून तयाचा सांगणक सांकेताांक 201810101647305605 असा आहे. हा आिेश नडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने,

( अनुनिप निघे )
उप सनचव, नवत्त नवभाग
प्रनत,
1. महालेखापाल-1 (ले व अ), महाराष्ट्र, मुांबई.
2. महालेखापाल-2 (ले व अ), महाराष्ट्र, नागपूर
3. महालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई
4. महालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर
5. अनधिान व लेखा अनधकारी, मुांबई
6. राज्यपालाांचे सनचव
7. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सनचव
8. उपमुख्यमांत्रयाांचे सनचव
9. सवण मांत्री व राज्यमांत्री याांचे स्वीय सहाय्यक
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10. सामान्य प्रशासन नवभाग (19- अ)
11. मांत्रालयीन सवण नवभाग
12. सांचालक, लेखा व कोर्ागारे, मुांबई
13. सवण उपसांचालक, लेखा व कोर्ागारे
14. सवण वेतनपडताळणी पथके, मुांबई/कोकण भवन/पुणे/नानशक/औरां गाबाि/अमरावती/नागपूर
15. कायासन अनधकारी, कोर्ागारे प्रशासन 1 ते 3 / अथणसांकल्प-4/आकृतीबांध पुनरण चना कक्ष, नवत्त नवभाग
16. ननवड नस्ती, सेवा-7, नवत्त नवभाग.
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