दोन किंवा अधििं पदाांवरील धनयुक्तीच्या
िंालाविीतील

अधतधरक्त

वेतन/धवशेष

वेतनाच्या दरात सुिारणा िंरणे.

महाराष्ट्र शासन
धवत्त धवभाग
शासन शुध्दीपत्रिं क्रमाांिंः वेतन-1311/प्र.क्र.17/सेवा-3
मांत्रालय, मुांबई-400 032
तारीख: 01/06/2015

सांदभभ 1) शासन धनणभय, धवत्त धवभाग क्र.वेतन-1311/प्र.क्र.17/सेवा-3, धद.27/12/2011

शासन शुध्दीपत्रिंशासन शुध्दीपत्रिं, धवत्त धवभाग समक्रमाांिं, धद.28/08/2013 मिील पधरच्छे द क्र. 1 मिील
शेवटच्या चार ओळी पुढीलप्रमाणे आहेत.
“महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) धनयम-1981 च्या धनयम-56 नुसार, शासिंीय िंमभचाऱयाांिंडे
स्वत:च्या पदाव्यधतधरक्त दु सऱया पदाचा अधतधरक्त िंायभभार सोपधवल्यास, अशा दु सऱया पदािंरीता
यापुढे त्या पदाच्या मूळ वेतनाच्या (पे बॅंड मिील वेतन अधििं ग्रेड पे) 5 टक्िंे एवढ्या दराने अधतधरक्त
वेतन/धवशेष वेतन राधहल”.
उपरोक्त पधरच्छे दा ऐवजी पुढीलप्रमाणे सुिाधरत पधरच्छे द वाचावा.
“महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) धनयम, 1981 च्या धनयम-56 नुसार, शासिंीय िंमभचा-याांिंडे
स्वत:च्या पदाव्यधतधरक्त दु स-या पदाचा अधतधरक्त िंायभभार सोपधवल्यास, अशा दु स-या पदािंधरता
यापुढे सांबांधित अधििंारी/िंमभचारी आहधरत िंरीत असलेल्या वेतनाच्या (त्याचे पे बॅड मिील वेतन + ग्रेड
पे ) 5 टक्िंे एवढ्या दराने अधतधरक्त वेतन/धवशेष वेतन अनुज्ञय
े राधहल.”
सदर शासन शुध्दीपत्रिं महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांिंेतस्थळावर
उपलब्ि िंरण्यात आला असून त्याचा सांिंेतािं 201506021526215505 असा आहे . हा आदे श
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधिंत िंरुन िंाढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(श्री.दे .लोंढे )
अवर सधचव, महाराष्ट्र शासन

प्रधत,
मा.राज्यपाल याांचे सधचव

महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुांबई

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सधचव

महालेखापाल-1 (लेखा व अनु ज्ञेयता), महाराष्ट्र,मुांबई

शासन शुध्दीपत्रिं क्रमाांिंः वेतन-1311/प्र.क्र.17/सेवा-3

महालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुांबई
सवभ मांत्री आधण राज्य मांत्री

महालेखापाल-2 (लेखा व अनु ज्ञेयता), महाराष्ट्र,मुांबई

सवभ धविानमांडळ सदस्य

सांचालिं, लेखा व िंोषागारे , मुांबई

मांत्रालयीन सवभ धवभाग

अधिदान व लेखा अधििंारी, मुांबई

सवभ अपर मुख्य सधचव/प्रिान सधचव/

मुख्य लेखा परीक्षिं, स्थाधनिं धनिी धहशेब, मुांबई

सधचव, मांत्रालय मुांबई

उप मुख्य लेखा परीक्षिं, स्थाधनिं धनिी धहशेब, मुांबई

#प्रबांििं, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा)

/पुणे/नागपूर/औरां गाबाद/नाधशिं/अमरावती.

मुांबई.
#प्रबांििं, उच्च न्यायालय (अपील शाखा)

धनवासी लेखा परीक्षा अधििंारी, मुांबई.

मुांबई/औरां गाबाद/नागपूर
#सधचव महाराष्ट्र लोिंसेवा आयोग, मुांबई

सवभ धजल्हा िंोषागार अधििंारी.

#प्रबांििं, लोिं आयुक्त व उप लोिं

लेखाधििंारी, वेतन पडताळणी पथिं,

आयुक्त याांचे िंायालय, मुांबई

मुांबई/नागपूर/पुणे/औरां गाबाद.

#आयुक्त राज्य माधहती आयोग, (सवभ)

धवत्त धवभागातील सवभ िंायासने

#सधचव, राज्य धनवडणूिं आयोग, मुांबई

सामान्य प्रशासन धवभाग िंायासन 9 व 12, मांत्रालय.

#प्रबांििं, महाराष्ट्र प्रशासिंीय न्यायाधििंरण

मुांबई 400 032.

मुांबई/नागपूर/औरां गाबाद.

धनवड नस्ती, धवत्त धवभाग, (सेवा-3)

महासांचालिं माधहती व जनसांपिंभ

#पत्राने

महासांचालनालय मुांबई
सवभ धवभागीय आयुक्त
सवभ धजल्हाधििंारी
सवभ मुख्य िंायभिंारी अधििंारी, धजल्हा पधरषदा
महासांचालयिं, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड. पुणे.
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