महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन अविसूचना क्रमाांक: िेपर
ु - 1120/प्र.क्र. 9/सुिारणा-17/सेिा-9
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
विनाांक : 30 एवप्रल, 2021
पहा : 1) शासन अविसूचना, वित्त विभाग, क्रमाांक : िेपर
ु -2019/प्र.क्र.1 /सेिा-9, विनाांक 30 जानेिारी, 2019
शासन अविसूचना
भारताच्या सांवििानाच्या अनुच्छे ि 309 च्या परां तक
ु ान्िये प्रिान करण्यात आलेल्या अविकाराांचा
िापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अविसूचना, वित्त विभाग, क्रमाांक : िेपर
ु -2019/प्र.क्र.1/सेिा-9,
विनाांक 30 जानेिारी, 2019 अन्िये वनगगवमत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेिा (सुिावरत िेतन)
वनयम, 2019 सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुिारणा करीत आहे :प्रशासकीय विभाग : गृह विभाग (1) पोलीस महासांचालक
पृष्ट्ठ क्रमाांक

: 129 अनुक्रमाांक 121 िरील नोंि खालीलप्रमाणे
िाचण्यात यािी.

अनुक्रमाांक

पिनाम

विद्यमान िेतन सांरचना

सुिावरत

िेतन

मॅरीक्समिील िेतन स्तर
121

पोलीस नाईक

िेतन बँड

ग्रेड िेतन

5200-20200

2400

Plus Spl.Pay रु. 480

एस-8: 25500-81100
Plus Spl.Pay रु. 750

या सुिारणेनुसार अनुज्ञेय विशेष िेतनाच्या थकबाकीची रक्कम यथास्स्थती िरील वनयमाांतील वनयम
14, शासन पवरपत्रक, वित्त विभाग क्रमाांक िेपर
ू -2019/प्र.क्र.8/सेिा-9 वि. 20 फेब्रुिारी, 2019, शासन
पवरपत्रक वित्त विभाग वि. 30 मे, 2019 मिील तरतुिीनुसार अिा करण्यात यािी.
सिर शासन अविसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ि करण्यात आली असून वतचा सांकेताांक 202104301153314805 असा आहे . ही शासन अविसूचना
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार ि नािाने.
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( इांद्रजीत गोरे )
उप सवचि, वित्त विभाग
प्रवत,
1. राज्यपालाांचे सवचि,
2. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि,
3. मांत्री ि राज्यमांत्री, गृह विभाग याांचे स्िीय सहायक,
4. प्रिान सवचि, गृह विभाग.
5. महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई
6. महालेखापाल-1 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुांबई
7. महालेखापाल-2 (लेखा ि परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर
8. महालेखापाल-2 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर

शासन अविसूचना क्रमाांकः िेपुर- 1120/प्र.क्र. 9/सुिारणा-17/सेिा-9

9. सांचालक, लेखा ि कोषागारे, मुांबई
10. अवििान ि लेखा अविकारी, मुांबई
11. वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई
12. सिग वजल्हा कोषागार अविकारी,
13. लेखा अविकारी, िेतन पडताळणी पथक (सिग)
14. वनिड नस्ती, वित्त विभाग (सेिा-9).

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

