
 



 



गोपनिय अहवाल नवनहत वेळापत्रकािूसार नलहीण्याची 
जबाबदारी पार ि पाडणाऱ्या अनिकाऱ्याांची नद.1 जूलै 
रोजी देय होणारी वार्षिक वेतिवाढ मांजूर ि करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासि 
नवत्त नवभाग 

शासि पनरपत्रक क्रमाांकः संकीर्ण- 1013/प्र. क्र. 55/कोषा प्र - 5, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ण, हुतात्मा राजरु्रु चौक, मंुबई - 400 032. 

तारीख: 9 जुलै, 2013. 
वाचा -  

1) शासि निणणय क्रमाांकः सामान्य प्रशासन विभार्ाचा  शासन वनर्णय क्रमांक  - सीएफआर  
1210/प्र.क्र.47/ 2010/13 वद.1/11/2011. 

2) शासि निणणय क्रमाांकः सामान्य प्रशासन विभार्ाचा  शासन वनर्णय क्रमांक  - सीएफआर  
1211/प्र.क्र.217/ 13 वद.17/12/2011. 

प्रस्ताविा  -  
शासकीय अनिकारी / कमणचाऱ्याांचे गोपनिय अहवाल दरविी  कॅम्प घेऊि  नलहण्याची  

कायणपदिती  उपरोक्त सांदभण क्रमाांक 2 च्या शासि निणणयािुसार नवनहत केलेली आहे. या शासि 
निणणयातील तरतुदींिुसार दरविी राज्यभरातील  सवण  शासकीय अनिकारी / कमणचाऱ्याांचे गोपनिय 
अहवाल नलहूि तयाांचे सांस्करण करण्याची कायणवाही  नदिाांक 30 जूि पयणत पूणण होणे बांििकारक आहे. 
गोपनिय अहवाल नवनहत वेळापत्रकािुसार नलहण्याची जबाबदारी पार ि पाडणाऱ्या प्रनतवेदि व 
पुिर्षवलोकि अनिकाऱ्याची  तया विातील नदिाांक 01 जुलै रोजी  देय होणारी वार्षिक वेतिवाढ मांजूर ि 
करण्याच्या सूचिा  देण्यात आलेल्या आहेत. तयाची  काटेकोर अांमलबजावणी  होण्याच्या दृष्ट्टीिे आता 
शासि पुढीलप्रमाणे निणणय घेत आहे. 
शासि पनरपत्रक  

माहे जूलैची वेति देयके सादर करतािा सवण आहरण व सांनवतरण  अनिकारी याांिी तया देयकात 
समानवष्ट्ट  असलेल्या प्रनतवेदि व पुिणनवलोकि अनिकारी याांिी तयाांच्या नियांत्रणाखालील सवण 
अनिकारी/ कमणचाऱ्याांचे गोपनिय अहवाल नलहूि 30 जूि पुवी सादर केले आहेत अशा आशयाचे नवनहत 
िमून्यातील प्रमाणपत्र देयकासोबत सादर करावे. 

आहरण व सांनवतरण  अनिकारी याांच्याकडूि घ्यावयाच्या प्रमाणपत्राचा हा िमूिा नवहीत करूि 
नहरव्या रांगाच्या कागदावर मुद्रणालयाकडूि छपाई करूि घेण्याच्या सूचिा देण्यात याव्यात.  
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अनिदाि व लेखा अनिकारी कायालय तसेच सवण कोिागारे व उप कोिागारे याांच्याकडे प्राप्त 
होणाऱ्या जुलै मनहन्याचे देयकात नहरव्या रांगाच्या कागदावर नवनहत  िमून्यात वरीलप्रमाणे प्रमाणपत्र 
आहरण व सांनवतरण  अनिकारी  याांिी देयकात समानवष्ट्ट केले असल्याची  खात्री  करूिच  देयके 
पानरत करावीत. देयकात  समानवष्ट्ट असलेल्या प्रनतवेदि व पुिणनवलोकि अनिकारी  याांच्यासांबांिी 
आहरण व सांनवतरण अनिकारी याांिी  वरीलप्रमाणे  प्रमाणपत्र  ि  नदल्यास अशा  अनिकाऱ्याांचे तया 
वेतिदेयकात वार्षिक वेतिवाढ काढली िसल्याचे खात्री करूिच वेति देयक पानरत करावे. 

सेवानिवृत्त होणाऱ्या अनिकाऱ्याांिी सेवानिवृत्तीपुवी  तयाांच्या नियांत्रणखालील अनिकारी / 
कमणचारी याांचे गोपनिय अहवाल नलहूि कायालयाला सादर केले आहेत  अशा अशयाचे प्रमाणपत्र 
तयाांच्या निवृत्ती  वेतिाहण लाभाांच्या देयकासह सादर केली आहेत ककवा कसे याची तपासणी करूि 
तयाांची देयके पानरत करण्याची  कायणवाही अनिदाि व लेखा अनिकारी व कोिागार अनिकारी  याांिी 
करावी. 

आहरण  व सांनवतरण अनिकारी  याांिी  याबाबत  सादर करावयाच्या  प्रमाणपत्राचा िमुिा 
पुढीलप्रमाणे नवनहत करण्यात यावा. या प्रमाणपत्राच्या मजकुरात नवत्त नवभागािे कोिागार नियमातील 
तरतुदींच्या अिुिांगािे आवश्यकतेप्रमाणे  योग्य तो बदल करावा. 

 प्रमाणपत्र  
प्रमानणत करण्यात येते की, प्रस्तूत वेति देयकात समानवष्ट्ट असलेल्या प्रनतवेदि व पुिणनवलोकि 
अनिकाऱ्याांपैकी खालील अनिकाऱ्याांिी  तयाांच्या नियांत्रणाखालील 100 टक्के अनिकारी / कमणचारी  
याांचे गोपनिय अहवाल नलहीण्याची कायणवाही  पूणण केली आहे. तयामुळे नदिाांक 01 जुलै, 2013  रोजी 
देय असलेल्या वार्षिक वेतिवाढ या वेतिदेयकात तयाांिा मांजूर करण्यात यावी. 
1.---------------------------------------------------------- 
2.---------------------------------------------------------- 
3.----------------------------------------------------------- 

आहरण व सांनवतरण अनिकारी याांचे िाव, 
पदिाम व नदिाांककत सही 

 



शासि पनरपत्रक क्रमाांकः संकीर्ण- 1013/प्र. क्र. 55/कोषा प्र - 5, 

पषृ्ठ 4 पैकी 3  
 

सदर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि तयाचा सांकेताक 201307091534493005 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे.  

 अ.म. जािव  
 कायासि अनिकारी 
प्रत, 

1. राज्यपालाांचे सनचव   
2. मुख्यमांत्रयाांचे व उपमुख्यमांत्रयाांचे सनचव 
3. सवण मांत्री व राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव 
4. सवण मांत्रालयीि प्रशासकीय नवभाग 
5. मांत्रालयीि सवण नवभागाांच्या अनिि असलेल्या सवण नवभागाांचे व कायासिाांचे प्रमुख  
6. प्रबांिक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई 
7. प्रिाि महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुांबई 
8. प्रिाि महालेखापाल (लेखा व अिुजे्ञयता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई 
9. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, िागपूर 
10. महालेखापाल (लेखा व अिुजे्ञयता)-2, महाराष्ट्र, िागपूर 
11. आयुक्त, आयकर (TDS) चिीरोड, मुांबई 400002 
12. आयुक्त, आयकर (TDS) नसव्हील लाईि, िागपूर 444001 
13. प्रबांिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुांबई 
14. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई 
15. सनचव, महाराष्ट्र नविीमांडळ सनचवालय, मुांबई 
16. प्रबांिक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई 
17. प्रबांिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानिकरण, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई  
19. नवशेि आयुक्त, महाराष्ट्र सदि, कोपर्षिकस रोड, िवी नदल्ली 
20. सवण नवभागीय आयुक्त 
21. सवण नजल्हानिकारी 
22. सवण नजल्हापनरिदाांचे मुख्य कायणकारी अनिकारी 
23. सांचालक , लेखा व कोिागारे, मुांबई 
24. अनिदाि व लेखाअनिकारी, मुांबई 
25. सहसांचालक,लेखा व कोिागारे,कोकण/पुणे/िागपूर/औरांगाबाद/िानशक/ अमरावती  
26. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक नििी लेखा, कोकण भवि, िवी मुांबई 
27. सहसांचालक,स्थानिक नििी लेखा मुांबई /पुणे/िागपूर/औरांगाबाद/िानशक/अमरावती  
28. नवत्त नवभागातील सवण कायासिे 
29. निवड िस्ती कोिा प्र.5 
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