महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वेतन) रनयम, 2009
सुधाररत वेतन संरचनेत वार्षिक वेतनवाढीच्या वेळी
वेतनबॅन्डमधील वेतन कमाल टप्पप्पयाच्या पुढील
रकमेवर जात असल्यास वेतनरनरित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
रवत्त रवभाग
शासन रनर्णय क्रमांकः वेपुर 1210/प्र.क्र.124/सेवा 9
मंत्रालय, मुंबई 400 032
तारीख: 1 सप्पटेंबर, 2015

वाचा शासन अरधसूचना क्रमांकः वेपुर 1209/प्र.क्र.27/सेवा 9 रिनांक 22 एरप्रल, 2009
शासन पररपत्रक क्रमांकः वेपुर 1209/प्र.क्र.69/सेवा 9 रिनांक 29 एरप्रल, 2009
शासन रनर्णय क्रमांकः वेपुर 1209/प्र.क्र.69/सेवा 9 रिनांक 5 मे , 2010

प्रस्तावना राज्य शासकीय व इतर पात्र कमणचाऱयांना वरील क्र.1 येथील आिे शान्वये रिनांक 1 जानेवारी,
2006 पासून सुधाररत वेतनसंरचना लागु करण्यात आली आहे . सुधाररत वेतनसंरचनेत वेतनरनरिती
करण्यासाठी वेतनरनरितीच्या रनयमांच्या अनुिंगाने रिनांक 29 एरप्रल, 2009 च्या पररपत्रकान्वये व
रिनांक 5 मे, 2010 च्या शासन रनर्णयान्वये स्पष्ट्टीकरर्ात्मक सूचना रनगणरमत करण्यात आल्या आहेत.
सुधाररत वेतनसंरचनेमध्ये वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करताना वेतनबॅन्डमधील वेतन वेतनबॅन्डच्या
कमाल टप्पप्पयाच्या पुढे जात असेल तर वेतनवाढ कशाप्रकारे अनुज्ञय
े करावी याबाबत शासन
पुढीलप्रमार्े आिे श िे त आहे :-

शासन रनर्णय सुधाररत वेतनसंरचनेमध्ये वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करताना, कमणचाऱयांचे वेतनबॅन्डमधील वेतन
वेतनबॅन्डच्या कमाल टप्पप्पयाच्या पुढे जात असेल तर अशा प्रकरर्ी वेतनबॅन्डमधील वेतन वेतनबॅन्डच्या
कमाल टप्पप्पयावर रसरमत करण्यात यावे.
वरीलप्रमार्े वेतनबॅन्डच्या कमाल टप्पप्पयावर एक विण वेतन घेतल्यानंतर कमणचाऱयास
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वेतन) रनयम, 2009 मधील रनयम 10 खालील परंतकानुसार
लगतचा उच्च वेतनबॅन्ड अनुज्ञय
े राहील. अशा प्रकारे लगतचा वेतनबॅन्ड मंजूर केला तरी
कमणचाऱयास

अनुज्ञय
े

असलेल्या

ग्रेड

वेतनामध्ये

बिल

होर्ार

नाही.

थोडक्यात

उच्च

वेतनबॅन्ड मंजूर करण्यात आला तरी कमणचारी जे ग्रेड वेतन घेत आहे , तेच आहररत करेल.
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सिर शासन रनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201509011201303005 असा आहे. हा आिे श
रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.

Bhalchandra
Jagannath Gadekar
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(भा.ज.गाडे कर)
उप सरचव, महाराष्ट्र शासन
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 पररििा
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 कोिागारे , मुंबई.
27. अरधिान व लेखा अरधकारी, मुंबई,
28. रनवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, मुंबई.
29. रजल्हा लेखा परीक्षा अरधकारी, स्थारनक रनधी रहशेब,
30. सवण रजल्हा कोिागार 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. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थारनक रनधी रहशेब, मुंबई
35. उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थारनक रनधी रहशेब, मुंबई/पुर्े/नागपूर/औरंगाबाि/नारशक/
अमरावती.
36. रवत्त रवभागातील सवण कायासने
37. रनवड नस्ती, रवत्त रवभाग (सेवा-9)
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