माहे एप्रिल, 2020 चे वेतन वेळेत
िदान करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
प्रवत्त प्रवभाग
शासन पप्ररपत्रक क्र. संकीणण-1020/ि.क्र.62/कोषा-िशा-5
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
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संदभण- 1. शासन पप्ररपत्रक क्र. संकीणण-1020/ि.क्र.62/कोषा-िशा-5, प्रद.31.03.2020
2. शासन पप्ररपत्रक क्र. संकीणण-1020/ि.क्र.62/कोषा-िशा-5, प्रद.01.04.2020

शासन पप्ररपत्रकउपरोक्त संदभण क्र.1 येथील पप्ररपत्रकान्वये माहे माचण, 2020 चे वेतन दोन टप्पप्पयात अदा करण्याचा
प्रनणणय घेण्यात ाला ाहे. त्यापीकी पप्रहयाया टप्पप्पयाचे वेतन ाहप्ररत करण्याबाबतयाया सनचना उपरोक्त
संदभण क्र.2 येथील पप्ररपत्रकान्वये प्रनगणप्रमत करण्यात ालेयाया ाहे त. माहे माचण, 2020 चे उवणप्ररत वेतन
दु सऱ्या टप्पप्पयात ाहप्ररत करण्याबाबतचे ादेश स्वतंत्रपणे प्रनगणप्रमत करण्यात येतील.
ाता माहे एप्रिल, 2020 चे वेतन प्रनयप्रमत पध्दतीने एकाच टप्पप्पयात िदान करण्याचा प्रनणणय
शासनाने घेतला ाहे . त्यास अनुसरुन सवण प्रवभागांना सनचीत करण्यात येते की, त्यांनी त्यांची वेतन दे यके
नेमनन प्रदलेयाया वेळापत्रकािमाणे वेळीच कोषागारात सादर होतील हे पहावे, जेणेकरुन कोषागारांनादे खील
मयाप्रदत मनुष्ट्यबळायाया ाधारे त्यावर वेळीच कायणवाही करणे शक्य होईल.
सवण अनुदानीत संस्था, प्रवद्याप्रपठे , सावणजप्रनक उपक्रम, महामंडळे व स्थाप्रनक स्वराज्य संस्था
यांनीदे खील माहे एप्रिल, 2020 चे वेतन त्यांचे िचप्रलत पध्दतीने अदा करण्यास शासनाची हरकत नाही.
सदर शासन पप्ररपत्रक महाराष्ट्र शासनायाया www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात ाले असनन, त्याचा संकेतांक 202004221651057405 असा ाहे. हे पप्ररपत्रक
प्रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांप्रकत करुन काढण्यात येत ाहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांयाया ादे शानुसार व नांवाने,
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( इंद्रप्रजत गोरे )
शासनाचे उप सप्रचव
ित1) मा.प्रवरोधी पक्षनेता, प्रवधानसभा/प्रवधानपप्ररषद, महाराष्ट्र प्रवधानमंडळ सप्रचवालय, मुंबई
2) सवण सन्माननीय प्रवधानसभा / प्रवधान पप्ररषद व संसद सदस्य.
3) राज्यपालांचे सप्रचव
4) मुख्यमंत्रयांचे सप्रचव
5) उपमुख्यमंत्रयांचे सप्रचव
6) सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सप्रचव

शासन पप्ररपत्रक क्रमांकः संकीणण-1020/ि.क्र.62/कोषा-िशा-5

7) सवण मंत्रालयीन िशासकीय प्रवभाग
8) मंत्रालयीन सवण प्रवभागांयाया अप्रधनस्त असलेयाया सवण प्रवभागांचे व कायालयांचे िमुख
9) िबंधक, मनळ न्यायालय शाखा, उयाच न्यायालय, मुंबई
10) िधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई.
11) िधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, नागपनर
12) महालेखापाल (लेखापप्ररक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपनर
13) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र नागपनर
14) ायुक्त, ायकर (TDS) चनीरोड, मुंबई 400002
15) ायुक्त, ायकर (TDS) प्रसव्हील लाईन, नागपनर 444001
16) िबंधक, उयाच न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
17) सप्रचव, महाराष्ट्र लोकसेवा ायोग,मुंबई
18) सप्रचव, महाराष्ट्र प्रवधानमंडळ सप्रचवालय, मुंबई
19) िबंधक, लोक ायुक्त व उपलोक ायुक्त यांचे कायालय, मुंबई
20) िबंधक, महाराष्ट्र िशासकीय न्यायाप्रधकरण, मुंबई
21) मुख्य माप्रहती ायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
22) प्रवशेष ायुक्त, महाराष्ट्र सदर, कोपर्ननकस रोड, नवी प्रदल्ली
23) सवण प्रवभागीय ायुक्त
24) सवण प्रजयाहाप्रधकारी
25) सवण प्रजयाहापप्ररषदांचे मुख्य कायणकारी अप्रधकारी
26) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई
27) अप्रधदान व लेखा अप्रधकारी, मुंबई
28) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे , कोकण/पुणे/नागपनर/औरं गाबाद/नाप्रशक/अमरावती
29) संचालक, स्थाप्रनक प्रनधी लेखा पप्ररक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई
30) सह संचालक, स्थाप्रनक प्रनधी लेखा पप्ररक्षा मुंबई/पुणे/नागपनर/औरं गाबाद/नाप्रशक/अमरावती
31) प्रवत्त प्रवभागातील सवण कायासने
32) प्रनवड नस्ती कोषा िशा-5.
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