
  

 
 

महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 

 
संचालनालय, लेखा ि कोषागारे, 

महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 
 

िेतन पडताळणी 
मागगदर्शशका 

विभाग प्रम ख / कायालय प्रम ख / वनयंत्रक अविकारी 
तथा आहरण ि संवितरण अविकारी यांचेकरीता  

7                             िेतन 
पडताळणीच्या संदभातील आके्षपांिरील मागगदशगक 

प स्ततका 
 

फेब्र िारी 2021 
 

 



  

 
 

महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 

संचालनालय, लेखा ि कोषागारे, 
महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 

 

िेतन         
मागगदर्शशका 

 
 

विभाग प्रम ख / कायालय प्रम ख / वनयंत्रक अविकारी 
तथा आहरण ि संवितरण अविकारी यांचेकरीता  

7 व्या िेतन आयोगाच्या अन षंगाने िेतन 
पडताळणीच्या संदभातील आके्षपां     मागगदशगक 

प स्ततका 
 

फेब्र िारी 2021 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

          ,      व         ,             ,                                व    

                  व   व                 व                                          

                व व   व                                        /                

व                               .   

व                                                     /    व / अपरू्णता       

                                       .                                          

                      व            .                                         

             .   

  व           व                                                    व         

               “िेतन         मागगदर्शशका”                                       

                    . 

               व        व                                                     

                     व व   व             व    व            /                / 

                                                . 

 

 

 

          

         , (               ) 

             

         ,  

      ,       

       : 04          2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

प्रततािना 

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्तीय संरचनेत संचालनालय, लेखा ि कोषागारे महत्िाची भवूमका पार 

पाडतात. संचालनालय, लेखा ि कोषागारे या कायालयाची स्थापना विनांक 1 फेब्रिुारी, 1962 रोजी झाली 

आहे. संचालक, लेखा ि कोषागारे               व                      व         

                  /                व                        . विभागीय स्तरािरील िेतन 

पडताळर्ी पथक हे संचालक, लेखा ि कोषागारे यांच्या वनयंत्रर्ाखाली आहे.  

महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कमणचाऱयांना िेळोिेळी लाग ू केलेल्या िेतन आयोगाच्या 

वशफारसींनसुार वनगणवमत झालेल्या अविसचूनांप्रमारे् विविि विभाग प्रमखु यांनी त्यांच्या अविनस्त 

अविकारी / कमणचारी यांच्या केलेल्या िेतन वनश्चचतीची पडताळर्ी करण्याकवरता विभागवनहाय िेतन 

पडताळर्ी पथकांची वनर्ममती करण्यात आलेली आहे. विनांक 01 जानेिारी, 1986 पासनू अंमलात 

आलेल्या सिुारीत िेतनश्रेर्ीमध्ये कमणचाऱयांची िेतनवनश्चचती केल्यानंतर अशी िेतवनश्चचतीची पडताळर्ी 

करण्यासाठी शासन वनर्णय वित्त विभाग क्र. िेपरू 1289/प्र.क्र.25/सेिा-10, विनांक 22/12/1989 नसुार 

संचालक, लेखा ि कोषागारे यांच्या आस्थापनेिर, मुंबई, परेु्, नागपरू आवर् औरंगाबाि या वठकार्ी प्रत्येकी 

1 िेतन पडताळर्ी पथकांची वनर्ममती करण्यात आली आहे. तिनंतर शासन वनर्णय क्र. संकीर्ण 1009/प्र.क. 

169/सेिा-9, विनांक 06/11/2009 अन्िये िेतन पडताळर्ी पथकांची वनर्ममती ि पनुजीिन करण्यात येऊन 

सद्यश्स्थतीत महाराष्ट्र राज्यात विभागीय स्तरािर मुंबई, कोकर् भिन, परेु्, नावशक, औरंगाबाि, अमरािती 

ि नागपरू अशी सात िेतन पडताळर्ी पथके कायणरत आहेत. विभाग प्रमखु/ कायालय प्रमखु यांनी केलेल्या 

िेतन वनश्चचतीच्या पडताळर्ीचे काम शक्य वततक्या लिकर आवर् एका विवशष्ट्ट मिुतीमध्ये करािे अशी 

शासनाची अपेक्षा आहे.  

िेतनवनश्चचती प्रकरर्ांची पडताळर्ी करतांना काही त्रटुी/ उवर्िा/ अपरू्णता आढळल्यास 

पथकाकडून आक्षेप उपश्स्थत केले जातात.  सिरहू आक्षेपाची पतूणता करण्यासाठी काही िेळेस संबंवित 

कायालयाकडून बराच कालाििी घेतला जातो. पवरर्ामी अशा प्रकरर्ांची पडताळर्ी विघण काळ प्रलंवबत 

राहते. 

म.ना.से. (वनितृ्तीिेतन) वनयम 1982 मिील वनयम 121 ते 126 नसुार सेिावनितृ्त होर्ाऱया 

कमणचाऱयांच्या वनितृ्तीपिूी कराियाच्या कायणिाहीबाबत स्पष्ट्ट वनयम करण्यात आले आहेत. त्या अनषंुगाने 



अविकारी/ कमणचारी यांचे सेिापसु्तक िेतनपडताळर्ी पथकाकडून पडताळर्ी करुन घेरे् आिचयक आहे. 

तथावप असे वनिशणनास आले आहे की, बहुतांश कायालये कमणचाऱयाच्या सेिावनितृ्तीला एक ककिा िोन 

मवहने वशल्लक असतांना ककिा कमणचारी सेिावनितृ्त झाल्यानंतर सेिापसु्तक पडताळर्ीसाठी सािर 

करतात. यास्ति कमणचाऱयांना वनितृ्तीिेतन िेळेत वमळत नाही. त्यांची प्रकररे् प्रलंवबत राहतात. त्यामळेु 

न्यायालयीन प्रकररे्, लोक आयकु्त प्रकररे् ि मावहतीच्या अविकारातील प्रकररे् उद्भितात. िेतन 

पडताळर्ी पथकाने वनिशणनास आर्लेले आक्षेप/ त्रटुी यांचे िेळीच वनराकरर् संबंवित कायालयाने केल्यास 

िेतन पडताळर्ी सरुळीत होिून कमणचाऱयांना त्यांचे िेतन ि भते्त आवर् वनितृ्तीिेतन विषयक लाभ 

प्रिानाची प्रकररे् प्रलंवबत राहर्ार नाहीत. कमणचाऱयांना वनितृ्तीिेतन िेळेत वमळरे्     ची संपरू्ण 

जबाबिारी कायालय प्रमखुांनी घ्याियाची आहे. असे वनिशणनास आले आहे की, काही कमणचाऱयांची 

शासकीय सेिेत वनयकु्ती झाल्यापासनू िेळोिेळी लाग ू करण्यात आलेल्या िेतन आयोगाच्या 

वशफारसीनसुार कायालयाने केलेली िेतनवनश्चचती िेतन पडताळर्ी पथकाकडून िळेीच (संबंवित िेतन 

आयोगाच्या कालाििीमध्ये) प्रमावर्त करुन घेतलेली नसते. त्यामळेु अशा शासकीय कमणचाऱयांना 

सेिावनितृ्तीच्या िेळी सेिापसु्तक पडताळर्ीस विलंब लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी 

कायालयाच्या विभाग प्रमखु/ कायालय प्रमखु यांनी िेतन आयोगानसुार िेळोिेळी कमणचाऱयांची 

िेतनवनश्चचतीची प्रकररे् िेतन पडताळर्ी पथकाकडून प्रमावर्त करुन घेण्याची िक्षता घ्यािी. 

िेतन पडताळर्ीचे काम जास्तीत जास्त पारिशी होण्याच्या िषृ्ट्टीकोनातनू व                  

      बनविण्यात आली आहे. िेतन पडताळर्ी पथकास प्राप्त होर्ारी िैनंविन सेिापसु्तके िेतवनका 

प्रर्ालीमाफण त श्स्िकारण्यात येतात. सेिापसु्तक िेतन पडताळर्ी पथकाकडे प्राप्त झाल्यानंतर उक्त 

प्रर्ालीमाफण त संबंवितांचा सेिाथण ID / सेिापसु्तक ID चा िापर करुन आहरर् ि संवितरर् अविकारी  

तसेच कमणचाऱयालाही सेिापसु्तकाची सद्यश्स्थती पाहता येते. सेिापसु्तक िेतन पडताळर्ी पथकास प्राप्त 

झाल्याचा विनांक, सेिापसु्तक प्रलंवबत /प्रमावर्त/आक्षेप यांची मावहती वमळते. तसेच िेतन पडताळर्ी 

पथकाकडून सेिापसु्तक पडताळर्ी परू्ण झाल्याची मावहती, िेतवनका प्रर्ालीत सेिापसु्तक प्रविष्ट्ट 

करतेिेळी संबंवित कायालयानी नोंिविलेल्या मोबाईल क्रमाकांिर SMS व्िारे प्राप्त होते. सेिापसु्तकास 

आक्षेप असल्यास त्या आक्षेपास अनसुरून महत्िाच्या अवभलेखांची ककिा सेिापसु्तकातील नोंिींची पतूणता 

संबंवित कायालयास कररे् सलुभ होते ि िेतन पडताळर्ीचे कामही जलि गतीने होण्यास मित होते.     

   व                                                                       व    व    

   . 



िेतन पडताळर्ी पथकाचे काम  हे  शासनाने िेळोिेळी वनगणवमत केलेले शासन वनर्णय, पवरपत्रके, 

संबंवित विभागाची पवरपत्रके ि महाराष्ट्र नागरी सेिा वनयम, 1981 मिील वनयमांनसुार करण्यात येते. 

सेिापसु्तकांना लागर्ाऱया आक्षेपांची संख्या कमी व्हािी ि यासाठी काही उपाय योजना व्हाव्यात म्हर्नू 

“िेतन         मागगदर्शशका” ही पशु्स्तका प्रवसध्ि करण्यात येत आहे. या पशु्स्तकेच्या प्रवसध्िी नंतर  

शासकीय आिेशानसुार काही वनयमात बिल करण्यात आल्यास, ते विचारात घेऊन या पसु्तकाचे 

अद्ययाितीकरर्/ सलुभीकरर् करुन प्रवसध्ि करण्यात येईल. सिरची पशु्स्तका विभाग प्रमखु / कायालय 

प्रमखु / आहरर् ि संवितरर् अविकारी तथा वनयंत्रक अविकारी यांना उपयकु्त ठरेल अशी आशा आहे. 
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भाग-1  

सेवापसु्तकात आवश्यक असणाऱ्या नोंदी (अ) 

सेवापसु्तक हे अधिकारी/ कर्मचारी याांच्या सेवेचा अत्यांत र्हत्वाचा अधिलेख आहे. हा 

अधिलेख ‘अ’ वर्गात र्ोडत असल्याने तो प्रधिर्म कालाविी पयंत जतन करुन ठेवणे व ससु्स्ितीत ठेवणे ही 

त्या सांबांधित कायालयाची जबाबिारी आहे. सेवापसु्तक अपणूम असेल/ काही आके्षप असतील तर सांबांधित 

अधिकारी/ कर्मचारी याांना धनवतृ्तीनांतरचे िेय लाि धर्ळण्यास अडचणी धनर्ाण होतात. तरी सेवापसु्तकास 

आके्षपच लार्ग ूनयेत या करीता खालील बाबींची पतूमता कर्मचारी सेवेत कायमरत असताांनाच करुन रे्ण्याची 

         कायालय प्रर्खु/ आहरण व सांधवतरण अधिकारी याां        आवश्यक आहे. सेवापसु्तक 

अद्ययावत ठेवण्याच्या िषृ्टीने सेवापसु्तकात खालील बाबींच्या नोंिी असणे आवश्यक आहे.  

 

अ)                       :- 

1. शासकीय सेवेत प्रिर् धनयकु्तीचा धिनाांक  

2. कायालयाचे नाव व पिनार् 

3. प्रिर् धनयकु्तीच्या आिेशाची प्रत 

4. वैद्यकीय तपासणी अहवालाची नोंि 

5. वैद्यकीय तपासणी प्रर्ाणप् सेवापसु्तकास          स    

6. चाधरत्र्य पडताळणीची नोंि 

7. प्रिर् पषृ्ठावरील जन्र्तारीख/ पडताळणी केली आहे काय ? 

8. जात पडताळणी प्रर्ाणप्ाची नोंि 

9. स्वग्रार् जाहीर केल्याची नोंि 

10. सेवेत कायर् करण्यात आल्याची नोंि 

11. परीधवक्षािीन कालाविी पणूम केल्याची नोंि 

12. धविार्गीय परीक्षा उत्तीणम झाल्याची नोंि 

13. धववाहानांतरच्या नाांव बिलाबाबतची नोंि  

14. सांर्गणक परीक्षा उत्तीणम (एर्एससीआयटी व इतर) 

15. सांर्गणक चाचणी परीक्षा उत्तीणम 

16. र्राठी िाषा परीक्षा सटू िेणेबाबतचा आिेश 
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17. हहिी िाषा परीक्षा सटू िेणेबाबतचा आिेश 

18. प्रिर् पानावरील प्रत्येक पाच वषांनी सेवा प्रर्ाधणत केली आहे का ? 

19. पाठीर्ार्गील पानावरील सेवा प्रर्ाधणत आहे काय? 

20. वयाच्या 50/55 व्या वषा पलीकडे / अहमताकारी सेवेच्या 30 वषानांतर शासकीय अधिकारी/ 

कर्मचारी याांचे सेवा पनुर्ववलोकन के   बाबतची नोंि 

21. वयाच्या 50/55 व्या वषा पलीकडे / अहमताकारी सेवेच्या 30 वषानांतर शासकीय अधिकारी/ 

कर्मचारी याांचे सेवा पनुर्ववलोकन करुन र्िुत पवूम सेवाधनवतृ्त केले असल्यास त्याबाबतची नोंि 

22. सेवाअांतर्गमत प्रधशक्षण नोंि 

23. वार्वषक वेतनवाढ र्ांजरुी नांतर रकाना क्रर्ाांक 8 र्ध्ये कर्मचाऱयाांची स्वाक्षरी 

24. र्ानीव धिनाांक नोंि 

25. र्ा. सवोच्च न्यायालयाने धसव्हील अपील क्र. 8928/2015 धिनाांक 06/07/2017 रोजी 

धिलेल्या धनणमयाच्या अनषुांर्गाने अनसुधूचत जर्ातीच्या प्रर्ाणप्ाच्या आिारे सेवेत रुज ू

झालेल्या व जात प्रर्ाणप् अवैि ठरलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱयाांना अधिसांख्य पिावर वर्गम 

करण्याच्या सचूना शासन धनणमय धिनाांक 21/12/2019 व 05/10/2020 च्या अांर्लबजावणी 

बाबतची नोंि 

 

ब)                                                  .  

1. िधवष्य धनवाह धनिी खाते क्रर्ाांकाची नोंि 

2. राष्रीय धनवतृ्तीवेतन योजना (NPS) खाते क्रर्ाांकाची नोंि 

3. िधवष्य धनवाह धनिीचे नार्धनिेशन प् नोंि 

4. राष्रीय धनवतृ्तीवेतन योजना (NPS) नार्धनिेशन प् नोंि 

5. कुटूांब धनवतृ्तीवेतन नार्धनिेशन प् नोंि 

6. सेवा उपिानाचे नार्धनिेशन प्ाची सेवापसु्तकात  नोंि 

7. कर्मचाऱयाांचे धनवासस्िानाची अद्ययावत नोंि 

8. अद्ययावत कुटूांबाचे प्रर्ाणप् 

9. धववाहा नांतर अिवा अन्य काही कारणाने           ब     अ         ब ब    

अ      नोंि 
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 )   गट                  

1. र्गट धवर्ा योजना 1882 चे सिासि झाल्याची आिेशाची नोंि 

2. र्गट धवर्ा योजना 1882 चे नार्धनिेशन प्ाची नोंि 

3. र्गट धवर्ा योजना वर्गमणी (01/05/1982) 

4. र्गट धवर्ा योजना वर्गमणी (01/01/1990) 

5. र्गट धवर्ा योजना वर्गमणी (01/01/1998) 

6. र्गट धवर्ा योजना वर्गमणी (01/09/2010) 

7. र्गट धवर्ा योजना वर्गमणी (01/02/2016) 

8. पिोन्नतीनांतर वाढीव र्गटधवर्ा योजनाची नोंि (धिनाांक व रक्कर्) 

9. धववाहा नांतर अिवा अन्य काही कारणा ने           ब     अ         ब ब    

अ      नोंि 
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भाग-1  

सेवापसु्तकात आवश्यक असणाऱ्या नोंदी (ब) 

शासन परिपत्रक रवत्त रवभाग 

क्र. वेपिू 1299/प्र.क्र.599/सेवा-10, रदनाांक 20/01/2001 

अन्वये खालील रवविणपत्रात दशशरवलेल्या मदु्ाांचा तपरशल सेवापसु्तकास जोडून वेतन 

पडताळणी पथकास सादि किण्यात यावा 

1. प्रिर् धनयकु्ती आिेश नोंि 

2. र्हाराष्र नार्गरी सेवा (सिुारीत वेतन) धनयर् 2006 वेतनधनस्श्चती सांििात वेतनधनस्श्चती 

पिकाांनी आके्षप नोंिधवला असल्यास आक्षेप धचठ्ठीसह त्याची केलेली पतूमता. 

3. धिनाांक 01/04/1966 आधण 01/04/1976 च्या वतेनधनस्श्चतीची पडताळणी झालेली 

नसल्यास धवत्त धविार्गाच्या धिनाांक 11 जनू, 1979 आधण 20 ऑर्गस्ट, 1986 च्या आिेशान्वये 

सेवापसु्तकार्ध्ये नोंिधवलेले प्रर्ाणप् 

4. वेतन पडताळणी पिकाकडून पडताळणी झाल्यानांतर पवूमलक्षी प्रिावाने वेतनश्रेण्या सिुारीत 

झालेल्या असतील. तर त्या अनषुांर्गाने केलेल्या वतेनधनस्श्चतीची धववरणप्े आधण धवकल्प 

5. कर्मचाऱयाने पिोन्नती प्रसांर्गी/ कालबध्ि पिोन्नती प्रसांर्गी धिलेला धवकल्प (धिलेला असल्यास) 

6. एतििम र्ांडळाची र्राठी/ हहिी िाषा परीक्षा उत्तीणम झाल्याची/ सटू धिल्याची नोंि 

7. राजपध्त अधिकाऱयाांच्या बाबतीत र्हालेखापालाकडून/ अधििान व लेखा कायालय, र्ुांबई 

याांचेकडून प्राप्त झालेले 25 अ/ 25 ब ची धववरणप्े 

8. कधनष्ठ कर्मचाऱयाांच्या वेतनवाढीचा धिनाांक अधिवधृ्िी करुन वधरष्ठास र्ांजरू केलेला 

असल्यास हकवा कधनष्ठाच्या वेतन एवढे वतेन वाढवनू धिलेले असल्यास त्याबाबतच्या 

आिेशाची प्रत 

9. पिोन्नतीचा र्ानीव धिनाांक र्ांजरू करुन िेण्यात आलेला असल्यास असा र्ानीव धिनाांक र्ांजरू 

करुन िेण्यास सक्षर् असलेल्या प्राधिकाऱयाच्या आिेशाची प्रत 

10. कर्मचारी रै्गरहजर असेल/ असािारण रजेवर असेल/ धनलांधबत असेल तर त्यापढुील वेतनवाढी 

धनयधर्त केल्याचे आिेश 

11. सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा/ धविार्गीय परीक्षा व पयमवेधक्षय परीक्षा धवधहत कालाविीर्ध्ये उत्तीणम 

झाल्याची नोंि 
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12. सांर्गणक अहमता परीक्षा हकवा (MSCIT) उत्तीणम असल्याची नोंि 

13. वेतनधनस्श्चतीच्या नोंिी / वेतनधनस्श्चती धववरणप्े व धवकल्प 

14. िोळे आयोर्ग (01/04/1976) 

15. चौिा वेतन आयोर्ग (01/01/1986) 

16. पाचवा वेतन आयोर्ग (01/01/1996) 

17. सहावा वेतन आयोर्ग (01/04/2006) 

18. सातवा वेतन आयोर्ग (01/01/2016) 

19. पद्मनाि आयोर्ग 

 

20. वेतन पडताळणी पिकाने वेतनधनस्श्चती पडताळणी केली असल्यास त्याच्या नोंिी 

a. िोळे आयोर्ग 

b. चौिा वेतन आयोर्ग  

c. पाचवा वेतन आयोर्ग  

d. सहावा वेतन आयोर्ग  

e. सातवा वेतन आयोर्ग  

f. पद्मनाि आयोर्ग 

 

21. आिेशाची नोंि 

22. धनवडश्रेणी अकायात्र्क वेतनश्रेणी र्ांजरू आिेशाची नोंि 

23. धनयधर्त वेतनवाढी धिल्याची नोंि 

24. कालबध्ि पिोन्नती/ आश्वाधसत प्रर्गती योजना लाि र्ांजरूी नोंि/ वतेन धनस्श्चती नोंि व 

धववरणप् 

25. रजा र्ांजरू केल्याच्या नोंिी / सांपणूम रजा लेख्यातील नोंिी पणूम करण्यात आल्या आहेत का ? 

 

 

 

 



6 
 

भाग-2 वेतनरनश्श्चतीचे प्रसांग-(अ) 

महािाष्ट्र नागिी सेवा (वेतन) रनयम 1981  

वेतन रनश्श्चतीचे प्रसांग  

शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना त्याची ज्या पिावर प्रिर् धनयकु्ती होते तेव्हापासनू त्याांच्या 

सेवाधनवतृ्तीच्या धिनाांकापयंत वेळोवेळी वेतनधनस्श्चतीचे प्रसांर्ग येतात. िोडक्यात खालीलप्रर्ाणे :- 

1. प्रिर् धनयकु्ती 

2. उच्च पिावर पिोन्नती 

3. अधिक जबाबिारी नसलेल्या िसुऱया पिावर धनयकु्ती 

4. र्.ना.सेवा (सवमसािारण शती) धनयर् 1981 र्िील धनयर्-27 नसुार कर्ी वेतन असलेल्या 

पिावर धनयकु्ती 

5. धनवडश्रेणीच्या पिावर धनयकु्ती 

6. एका सांवर्गमबाह्य पिावरुन िसुऱया सांवर्गमबाह्य पिावर धनयकु्ती 

7. सांवर्गमबाह्य/ स्वीयेत्तर सेवा/ प्रधतधनयकु्तीच्या पिावरुन प्रत्यावतमन 

8. प्रशासकीय कारणास्तव उच्च पिावरुन खालच्या पिावर प्रत्यावतमन/पिावनत 

9. खांडानांतरची धनयकु्ती 

10. वेतन श्रेणीत बिल झाल्यास 

11. वेतनात कपात/ वतेन वाढ रोखनू िरणे 

12. र्ाजी सैधनकाांची पनुर्वनयकु्ती नांतरची वेतनधनस्श्चती 

13. धनवतृ्ती वेतनिारकाांची पनुर्वनयकु्ती 

14. वेतनश्रेणीत सिुारणा 

15. पिोन्नतीचा र्ानीव धिनाांक र्ांजरू करुन िेण्यात आलेला असल्यास 

16. सिुाधरत वेतन आयोर्ग 
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भाग-2 रवकल्प (ब) 

रवकल्प - रनयम 11(1) 

वेतन आयोर्गाच्या धशफारशीनसुार शासकीय कर्मचाऱयाांच्या वेतनार्ध्ये वेतनधनस्श्चती करण्यात 

येते. वतेनधनस्श्चती करते वळेी धवकल्पाच्या नर्नु्याची नोंि त्याच्या सेवापसु्तकात रे्णे आवश्यक आहे व 

धवकल्पाचा नर्नुा सेवापसु्तकात जोडावा.  

 

िजा 

कर्मचाऱयाांनी वेळोवेळी उपिोर्गलेल्या व र्ांजरू केलेल्या रजा नोंिणी र्ांजरू आिेश रजा लेखा 

नोंिीसह सेवापसु्तकात ससु्पष्टपणे नोंिवाव्यात व शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 09/11/1990 नसुार 

आर्गाऊ जर्ा करण्याच्या रजा नोंिीसह रजा लेखा अद्ययावत ठेवण्यात यावा. ज्या रजाांर्ळेु कर्मचाऱयाच्या 

वेतनावर पधरणार् होत असेल अशा नोंिी प्राध्यान्याने रे्ण्यात याव्यात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

भाग-3 सातवा वेतन आयोग 

सातवा वेतन आयोग 

धिनाांक 01/01/2016 पासनू सातव्या वेतन आयोर्गाच्या धशफारशीनसुार  शासन अधिसचूना धिनाांक 

30 जानेवारी, 2019 व  शासन  पधरप्क, क्र. वेपरू 2019/प्र.क्र.15/सेवा-9, धिनाांक 14/05/2019 अन्वये 

सातवा वेतन आयोर्ग शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी याांना लार्ग ू करण्यात आला आहे. ज्या शासकीय  

अधिकारी/ कर्मचाऱयाांची धिनाांक 01/01/2016 हकवा तद्नांतर पिोन्नती/ धनयकु्ती अिवा श्रेणीवाढ झाली 

नसेल त्याांच्या 01 जलैुच्या वेतनवाढीच्या धिनाांकात बिल होणार नाही. अशा प्रकरणी जानेवारी हा 

वेतनवाढीचा धिनाांक रे्ता येणार नाही. एक वषाच्या कालाविी र्ध्ये केवळ एकच वेतनवाढ अनजेु्ञय असेल. 

धिनाांक 01/01/2016 नांतर धनयकु्त कर्मचाऱयास धवकल्पाच्या आिारे वेतनधनस्श्चती अनजेु्ञय नाही.  

धनलांधबत कर्मचारी/ असािारण रजेवरील कर्मचारी याांना कार्ावर रुज ू झाल्याच्या धिनाांकापासनू तरतिूी 

लार्ग ूराहतील. धिनाांक 01/01/2016 ते 31/12/2018 या कालाविीत जर कर्मचाऱयाचा र्तृ्य ूझाला असेल 

तर त्याांच्या प्रकरणी कायालय प्रर्खुाने र्तृ कर्मचाऱयास फायद्याची ठरेल त्यानसुार वेतनधनस्श्चती करावी 

(धवकल्पाची आवश्यकता नाही).  
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भाग-4  आश्वारसत प्रगती योजना 

िाज्य  शासकीय कमशचाऱ्याांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभाांच्या 

(10,20 व 30 वर्षानांति पात्रतेनसुाि अनजेु्ञय किणािी) 

सधुािीत सेवातांगशत आश्वारसत प्रगती योजना 

रदनाांक 01/01/2016 पासनू अश्स्तवात 

र्हाराष्र शासन धवत्त धविार्ग शासन धनणमय धिनाांक 02/03/2019 नसुार सिुारीत सेवाअांतर्गमत 

आश्वाधसत प्रर्गती योजना लार्ग ू करण्यात आली आहे. सिरची योजना धिनाांक 01/01/2016 पासनू 

अांर्लात आली आहे. सातव्या वेतन आयोर्गातील वेतन स्तर एस-20  पयंत वतेन रे्णाऱया अधिकारी/ 

कर्मचाऱयाांना सिर योजना लार्ग ू राहील. या योजनेतील पा् अधिकारी/ कर्मचारी याांना सांपणूम सेवेत 

पा्तेनसुार तीन वेळा लाि र्ांजरू होईल, जर कायात्र्क िोन वेळा पिोन्नत्या धर्ळाल्या असतील तर या 

योजनेत एकच लाि अनजेु्ञय होईल. जे अधिकारी/ कर्मचारी धिनाांक 01/01/2016 पवूीच शासन सेवेतनू 

सेवाधनवतृ्त झाले आहेत/ र्तृ्य ूपावले आहेत त्याांना सिुारीत सेवाांतर्गमत आश्वाधसत प्रर्गती योजनेचा लाि 

अनजेु्ञय ठरणार नाही. जरी धि. 01/01/2016 पवूी या योजनेच्या लािास अधिकारी/ कर्मचारी पा् ठरत 

असले तरी, धिनाांक 01/01/2016 पासनूच या योजनेचा लाि अनजेु्ञय असेल. 
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भाग-5  वेतनरनश्श्चती पडताळणीसाठी ताांरत्रक सचूना 

सातव्या  वेतन आयोगानसुाि वेतन रनश्श्चती पडताळणीसाठी महत्वाच्या ताांरत्रक सचूना 

1. सवम कायालय प्रर्खुाांनी आपल्या कायालयातील अधिकारी/ कर्मचारी याांची 7 व्या वेतन 

आयोर्गाची वतेनधनस्श्चती सांचालनालय लेखा व कोषार्गारे, र्ुांबई याांनी धवकसीत केलेल्या 

वेतधनका  प्रणालीतनूच करणे आवश्यक आहे. 

2. वेतधनका प्रणालीतनू तयार झालेले 7 व्या वतेन आयोर्गाच्या वेतनधनस्श्चतीच्या स्वाक्षरीचे 

धववरणप् सेवापसु्तकात जोडून सिर वेतनधनस्श्चतीची नोंि सेवापसु्तकात घ्यावी. 

3. जर एखाद्या कर्मचाऱयाची 6 व्या वेतन आयोर्गाची पडताळणी झाली नसेल तर 

i) प्रिर् जनु्या वेतधनका प्रणालीतनू General Service Book ID करुन Submit Service 

Book  र्िनू सेवापसु्तक वतेनपडताळणी पिकासाठी सािर करण्याचे प् तयार करावे. 

ii) 7 व्या वेतन आयोर्गासाठी नवीन वेतधनका  प्रणालीतनू (जनु्या वेतधनका  प्रणालीवर सवात 

खाली धिलेल्या For 7th Pay verification click here) वर Click करुन येणाऱया  

screen        वेतनधनस्श्चती चे कार्काज करावे. नवीन वेतधनकेत DDO login र्िनू 

सेवापसु्तक वेतन पडताळणी  साठी पिकाकडे सािर करावयाचे प् तयार करावे . 

4. जर एखाद्या कर्मचाऱयाांची 7 व्या वेतन आयोर्गाची वेतनधनस्श्चती वेतधनका प्रणाली र्िनू सध्या 

ज्या कायालयात कायमरत आहे. त्याच कायालयातनू करण्यात आली असेल तर Generate 

Service Book ID, Submit Service Book हे र्ेन ू वापरुन सेवापुस्तक वेतन पडताळणी 

पिकाकडे सािर करावयाचे प् तयार करावे. 

5. वेतन पडताळणी पिकाकडून सेवापसु्तक पडताळणी झाल्यानांतर वतेन पडताळणी प्रर्ाणप् 

वेतधनका प्रणाली र्िनूच तयार होते व ते सेवा पसु्तकात धचकटवून त्यावर लेखा अधिकारी 

वेतन पडताळणी पिक याांच्याकडून स्वाक्षरीत केले जाते.  

6. वेतन पडताळणीचे सवम कार् वेतधनका प्रणाली र्ाफम तच होत असल्याने  वेतनधनस्श्चती करणे, 

Generate Service Book ID, Submit Service Book ई. कार्े वेतधनका प्रणाली तनूच 

करणे आवश्यक आहे. सलुि सांििासाठी नवीन वेतधनका प्रणाली वरील User Manual for 

DDO पहावे. 

          पध्ितीने सेवापुस्तक वतेन पडताळणी पिकाव्िारे स्वीकारले जाणार नाही. 
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7. जर एखाद्या सेवापसु्तकात आक्षेप असेल तर तो िेधखल वतेधनका प्रणाली र्िनूच लावण्यात 

येतो व आक्षेप लावल्यानांतर सिरचे सेवापसु्तक पनु्हा Submit Servicebook    option र्ध्ये 

धिसेल.  तसेच सेवापसु्तकास लार्गलेला आके्षपही View objection details वर click 

केल्यावर धिसेल. 

8. आके्षपीत सेवापसु्तकाबाबत आके्षपाची पतूमता करुन Submit Service Book या र्ेन ूचा वापर 

करुन सेवापसु्तक पनु्हा वेतन पडताळणी पिकाकडे सािर  करावे. 

9. जनु्या व नवीन वेतधनका प्रणालीर्ध्ये कार् करण्यासाठी User ID व पासवडम हा BEAMS 

प्रणाली  र्िील Assistant log in चे असतील. 

10. Reports या र्ेन ू           Reports             - 

i) View & Print object list र्ध्ये वेतन पडताळणी               स        

स  स      आक्षपे िेण्यात आलेले आहेत. 

ii)  Objection Details र्िनू आपल्या कायालयातील आक्षेप लार्गलेल्या सेवापसु्तकाचा 

तपधशल धिसतो. 

iii) Retiring Employee List र्िनू सेवाधनवतृ्त होणाऱया कर्मचाऱयाचा तपधशल धिसतो. 

11. वेतधनका प्रणालीर्ध्ये 7 व्या वतेन आयोर्गात वतेनधनस्श्चती करताना 7 Pay Fixation 

(Regular) या र्ेनचूा वापर करुन खालीलपैकी योग्य तो पयाय वापरुन वेतनधनस्श्चती करता 

येते. 

a) 7 Pay Fixation with employee code 

b) 7 Pay Calculator for Deputation/Supplementary Bill 

c) Fixation for  Employees joined after  01/01/2016. 

d) Free Entry New 7 Pay Fixation  

e) Deem Date Fixation 

f) One step Fixation 

g) Report of 7 Pay Fixation 

h) 7 Pay Fixation (HTE/DME) 

i) 7 Pay Fixation (Ex-Serviceman) 

. 
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12. 7 Pay Fixation (HTE/DME) हा पयाय वापरुन Higher Technical Education व 

Director of Medical Education  या धविार्गातील कर्मचाऱयाांची वेतनधनस्श्चती करावी. 

13. केलेल्या वतेनधनस्श्चतीर्ध्ये काही बिल करावयाचा असल्यास Delete Pay Fixation हा र्ेन ू

वापरुन बिल करता येईल. 

14. वेतधनका प्रणाली वापरण्याबाबतचे शासन पधरप्क धवत्त धविार्ग धिनाांक 14/05/2019 व 

धिनाांक 07/01/2020 कृपया      . 

15. वेतधनका प्रणाली र्ध्ये नेहर्ी सिुारणा होत असल्यार्ळेु आपण त्याबाबत जार्गरुक आधण 

अद्यावत असणे आवश्यक आहे.या साठी वेतधनका प्रणालीवरील सचूना आधण User 

Manual                 . 

16. सेवाधनवतृ्त झालेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱयाांची सातव्या वेतन आयोर्गानसुार केलेली 

वेतनधनस्श्चती प्रर्ाधणत झाल्यानांतर धिनाांक 01/01/2016 रोजी आश्वाधसत प्रर्गती योजनेचा 

लाि धिल्यास हकवा धिनाांक 01/01/2016 चे सहाव्या वेतन आयोर्गार्िील र्ळू वेतन बिलत 

असल्यास त्यासाठी वेतधनका प्रणालीर्ध्ये 7th Pay Fixation (Revised)                 

       . 
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भाग-6  सेवापसु्तकाची वेतन पडताळणी किताांना लावण्यात येणािे सवशसाधािण आके्षप (अ) 

आके्षपाांची यादी 

वरील 2001 च्या शासन पधरप्कातील काही आके्षप पनुश्च वेतधनका प्रणालीर्ध्ये आके्षपाांच्या 

यािीर्ध्ये रे्ण्यात आले आहेत तसेच काही नवीन आके्षप िेखील सर्ाधवष्ट करण्यात आले आहेत. 

सेवापसु्तकाची वेतनपडताळणी झाल्यानांतर सेवापसु्तक आके्षधपत असल्यास अशा आके्षपाांची यािी 

सेवापसु्तकास धचटकवण्यात येऊन त्यावर आके्षपाची नोंि रे्ऊन लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पिक  

याांच्या स्वाक्षरीने सांबांधित कायालयास सेवापसु्तक परत पाठधवण्यात येते. 

 

आके्षपाांची यादी 

1. धिनाांक 01/04/1976 ची पडताळणी झाली नसल्यार्ळेु शासन पधरप्क धिनाांक 

20/08/1986 नसुार सांबांधित कायालयाने प्रर्ाधणत करावे. 

2. र्ार्गील आक्षेपाांची पतूमता झाली नसल्याने आके्षप कायर् आहे/ आके्षपाची पधरपणुम पतुमता 

करूनच सेवापसु्तक पडताळणीसाठी सािर करावे. 

3. र्.ना.से. (स.ुव.े) धनयर् 1988/ 1998/ 2009/ 2019 वेतनधनस्श्चती धववरणप् व धवकल्प 

सािर करावेत. 

4. शा. धन.  धिनाांक  06/11/1984 नसुार पिोन्नती/कालबद्ध पिोन्नतीसाठी धिलेला धवकल्प 

उपलब्ि करावा. 

5. सा.प्र.धव. शा.धन.  धिनाांक  30/12/1987 नसुार र्राठी िाषा पधरक्षा तसेच सा.प्र.धव. शा. धन. 

 धिनाांक  10-06-76 नसुार हहिी िाषा उत्तीणम झाल्याची सटू िेण्याबाबत कायालयाने आिेश 

सक्षर् प्राधिका-याच्या स्वाक्षरीने धनर्गमधर्त करून सेवापसु्तकात नोंि घ्यावी. 

6. शा. धन.  धिनाांक  30/12/1987 नसुार धवहीत कालाविीर्ध्ये र्राठी िाषा परीक्षा उत्तीणम 

नसल्याने सा.प्र.धव.  धिनाांक  01/01/1993 नसुार कायमवाही करून अधतप्रिान रक्कर् वसलू 

करावी व सेवापसु्तकात नोंि घ्यावी. 

7. सेवा प्रवेशोत्तर/धविार्गीय परीक्षा धवधहत र्िुतीत/सांिीत उत्तीणम झाल्याची नोंि कायालयीन 

आिेशाची सेवा पसु्तकात रे्ण्यात यावी. 

8. राजपध्त अधिकारी याांच्या बाबत र्हालेखापाल कायालयाकडील नर्नुा 25 अ व 25 ब ची 

धववरणप्े सेवापसु्तकात जोडावी. (शा. धन. धवत्त धविार्ग  धिनाांक  18/10/1989) 
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9. कधनष्ठ कर्मचा-याांचे वेतन अधिवदृ्धी करून धिले असल्यार्ळेु त्याबाबत कायालयीन 

आिेशाची नोंि शासन पधरप्क  धिनाांक 10/01/1991 नसुार, कधनष्ठ कर्मचा-याचे 

सेवापसु्तक/जेष्ठता यािी व कायालयीन आिेशाची प्रत उपलब्ि करावी. 

10. पिोन्नतीचा र्ानीव धिनाांक र्ांजरु केलेल्या आिेशाची प्रत उपलब्ि करावी. (शा.धन.  धिनाांक  

06/06/2002) 

11. रै्गरहजर/असािारण रजा/धनलांबन कालाविी वर्गळून वेतनवाढी धनयधर्त कराव्यात (र्.ना.से. 

(वेतन) धनयर् 1981.) 

12. धनलांबन कालाविी कशा प्रकारे धनयधर्त करण्यात आल आहे. सक्षर् अधिकाऱयाकडील 

आिेशची नोंि सेवापसु्तकात रे्ण्यात यावी 

13. पनुर्वनयकु्त कर्मचा-याांच्या सांििात अांधतर् वतेन प्रर्ाणप् तसेच र्हाराष्र नार्गरी सेवा (धन.वे.) 

धनयर् 1982 र्िील धनयर् 162 तसेच शा. धन.  धिनाांक  27/12/2016 नसुार तसेच धवत्त 

धविार्ग पधरप्क  धिनाांक  20/02/2019 धनयर् क्र. 7.4 नसुार कायमवाही करावी. 

14. र्ाजी सैधनक सांवर्गातील पनुर्वनयकु्त कर्मचाऱयाांबाबत र्. ना. से. (धन. व.े) 1982 धनयर् 162 

तसेच धवत्त धविार्ग शासन धनणमय धिनाांक 06/08/2001 व  धिनाांक 11/07/2012 नसुार 

वेतनधनस्श्चती केल्याचे धिसनू येत नाही. सिुाधरत वेतनधनस्श्चती करावी. 

15. चकुीच्या वेतनधनस्श्चतीर्ळेु झालेल्या अधतप्रिान रकरे्ची वसलुी तात्काळ करावी व वसलुीची 

नोंि सेवापसु्तकात घ्यावी. 

16. धविार्गीय चौकशी अांती धशक्षेची अांर्लबजावणी धवधहत धिनाांकास करण्यात यावी. 

त्याबाबतच्याआिेशाची सांििासह नोंि सेवापसु्तकात घ्यावी. 

17. िक्षता रोि र्ांजरू केल्याची नोंि सेवापसु्तकार्ध्ये रे्ण्यात यावी. 

18. र्हाराष्र नार्गरी सेवा (वेतन) धनयर् 1981 च्या धन. 39 अन्वये पिोन्नतीच्या पिावर 

वेतनवाढीच्या तारखा, आिेश नर्िु करावा. 

19. धनयधर्त वार्वषक वेतनवाढीच्या नोंिी स्वक्षाांधकत कराव्यात. 

20. सेवापसु्तकातील रकाना क्र. 1 ते 8 पधरपणूम करून रकाना क्र. 9 र्ध्ये सक्षर् प्राधिकाऱयाची 

स्वाक्षरी घ्यावी. 

21. पनु:सिुाधरत वेतनश्रेणीत केलेल्या वेतनधनस्श्चतीच्या नोंिी सेवापसु्तकात घ्याव्या. पनु:सिुाधरत 

वेतनश्रेणीनसुार वेतनवाढी धवधहत धिनाांकास र्ांजरू कराव्यात. 
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22. कालबद्ध/आश्वाधसत प्रर्गती योजनेचा लाि धवहीत सेवेपवूीच र्ांजरू करण्यात आला आहे. 

23. पिोन्नती साखळीबाबत शासन र्ान्य सेवाप्रवेश धनयर् उपलब्ि करावेत. 

24. शासन धनणमय धिनाांक 24/02/1986 अन्वये तििम पिोन्नतीसाठी धवकल्प अनजेु्ञय नाही. तििम 

पिोन्नती कोणत्या धिनाांकापासनू धनयधर्त करण्यात आली त्या आिेशाची नोंि सेवापसु्तकात 

घ्यावी/ तििम पिोन्नतीच्या कालाविीत वेतनवाढी कोणत्या धनयर्ानसुार र्ांजरू करण्यात आली. 

स्पष्टीकरण सािर करावे. 

25. सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा उत्तीणम नसल्याने हकवा धशस्तिांर्गाच्या कारणास्तव रोखलेल्या वेतनवाढी 

र्कु्त केल्याबाबतची नोंि सांििासह रे्ण्यात यावी. 

26. शासन अधिसचूना  धिनाांक 06/05/1991 अन्वये एतििम र्ांडळाची र्राठी टांकलेखन/लर्लेुखन 

परीक्षा धवधहत काळात उत्तीणम झाल्याची नोंि घ्यावी. 

27. शासन अधिसचूना  धिनाांक 06/05/1991 अन्वये एतििम र्ांडळाची र्राठी टांकलेखन/लर्लेुखन 

परीक्षा धवधहत काळात उत्तीणम झाले नसल्याने वेतनवाढी रोखण्याची कायमवाही केलेली धिसनू 

येत नाही. सिर शासन धनणमयातील तरतुिीनसुार कायमवाही करावी. 

28. शासन धनणमय  धिनाांक 12/09/1994 अन्वये वतेनधनस्श्चती करताना कुां ठीत वेतनवाढी र्ांजरुीची 

नोंि घ्यावी. 

29. शासन धनणमय  धिनाांक 26/11/1990 अन्वये धलधपक टांकलेखक या सांयकु्त सांवर्गात सर्ावशे 

केल्याची नोंि तसेच आवश्यक वेतनधनस्श्चती केल्याची धिसनू येत नाही. 

30. पधरधवक्षािीन कालाविी सर्ािानकारकधरत्या पणूम केल्याची नोंि सेवापसु्तकात धिसनू येत नाही 

(शासन धनणमय, सार्ान्य प्रशासन धविार्ग  धिनाांक 29/02/2016) 

31. न्यायालयीन पकरणा सांििात र्ा.न्यायाधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या आिेशाच्या अनषुांर्गाने 

शासन आिेशाची प्रत जोडावी. 

32. सेवापसु्तकतील वतेनधनस्श्चतीच्या अनावश्यक नोंिी रद्द कराव्यात. 

33. आर्गाऊ वेतनवाढ र्ांजरूीची कायालयीन आिेशासह नोंि रे्ण्यात यावी. ( धिनाांक  01/01/2006 

पवूी ) 

34. पिावनतीच्या पिावर र्हाराष्र नार्गरी सेवा (वेतन) धनयर् 1981 च्या धनयर् 12 नसुार 

वेतनधनस्श्चती करावी. 

35. शासन पधरप्क धि 20-01-2001 नसुार सेवापसु्तक अद्यावत करावे 
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36. र्.ना.से. (स.ुवे.) धनयर् 1978/ 1988/ 1998/ 2009/ 2019 च्या अधिसचूनेत पिनार् 

आढळून येत नाही, त्यार्ळेु सिर पिाचा अांतिाव अधिसचूनेत करणेबाबत शासनास 

आवश्यक तो प्रस्ताव सािर करावा. 

37. शासन धनणमय  धिनाांक 20/07/2002 व  धिनाांक 05/05/2007 नसुार सांर्गणक अहमता पधरक्षा 

धवहीत र्िुतीत उत्तीणम झाल्याची नोंि सेवापसु्तकात धिसनू येत नाही. धनयर्ानसुार कायमवाही 

करण्यात यावी. 

38. शासन अधिसचूना  धिनाांक 22/04/2009 च्या धनयर् 10 परांतुक 2 नसुार  धिनाांक  

01/01/2006 रोजी वेतनवाढ र्ांजरू केल्याची नोंि घ्यावी. 

39. र्.ना.से. (स.ुवे.) धनयर् 2019 च्या अनषुांर्गाने पिोन्नतीच्या धवद्यर्ान वतेनावर सातव्या वेतन 

आयोर्गाचा धवकल्प अनजेु्ञय नाही. (शासन पधरप्क धवत्त धविार्ग  धिनाांक 20/02/2019 

पधर.क्र. 7.8) 

40. र्.ना.से. (स.ुव.े) धनयर् 2019 च्या तरतुिीनसुार वेतनधनस्श्चतीबाबतचे वेतधनका प्रणालीतील 

जोडप्-3 सेवा पसु्तकास जोडावे. 

41. र्.ना.से. (स.ुवे.) धनयर् 2009 र्िील धनयर्-8 जोडप्-3 र्िील र्ळुवेतन, वेतन 

एकवटणेच्या लािासाठी, र्.ना.से. (स.ुवे.) 2019 र्िील धनयर्-7 च्या स्पष्टीकरणान्वये 

धवचारात रे्ता येणार नाही. 

42. र्.ना.से. (स.ुवे.) धनयर् 2019 च्या स्पष्टीकरण परांतु 1 अन्वये सिर कर्मचारी कुां ठीत वेतनावर 

वेतन रे्त नसल्याने लाि िेय नाही. (शासन पधरप्क धवत्त धविार्ग  धिनाांक 20/02/2019) 

43. र्.ना.से. (स.ुवे.) धनयर् 2019 च्या धनयर्-7 धटप 8 अन्वये सवम बाबींची पतूमता करतात हकवा 

कसे याबाबत उधचत कार्गिप्े सािर करावी. 

44. र्.ना.से. (स.ुवे.) धनयर् 2019 च्या धनयर् 8 अन्वये पढुील वतेनवाढ अचकु धिनाांकास 

िशमधवण्यात यावे.  

45. र्.ना.से. (स.ुवे.) धनयर् 2019 च्या धनयर् 11 च्या अनषुांर्गाने धवकल्प सेवापसु्तकास जोडावा. 

46. र्.ना.से. (स.ुव.े) धनयर् 2019 च्या धनयर् 13 िारकास आ.प्र.यो. धर्ळाला आहे. त्या पिाची 

पिोन्नती साखळी आकृतीबांि सोबत सािर करावा. सिर पि एकाकी आहे हकवा कसे ? 

47.  धिनाांक 01/01/2016 नांतरची शासकीय सेवेत धनयकु्ती असल्यार्ळेु वतेनधनस्श्चतीची 

पडताळणी करता येत नाही. 
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48. शा. धन. धवत्त धविार्ग  धिनाांक  01/09/2015 प्रर्ाणे वार्वषक वेतनवाढ कर्ाल टप्प्याच्या पढेु 

जात असेल तर कर्ाल टप्प्यावर धसर्ीत करून एक वषानांतर सिुारीत वतेनब ॅंड र्ांजरू करून 

वेतनवाढ अनजेु्ञय होईल. त्याप्रर्ाणे कायमवाही करावी. 

49. आश्वाधसत प्रर्गती योजनेच्या  धिनाांक  01/01/2006 रोजीच्या वेतनाचे पनुर्ववलोकन करावे. शा. 

धन. धवत्त धविार्ग  धिनाांक  31/08/2009 प्रर्ाणे कायमवाही करावी. 

50. शासन धनणमय धवत्त धविार्ग  धिनाांक 05/05/2010 अन्वये वेतनवाढी सिुारीत कराव्यात. 

51. र्. ना. से. (स.ुवे.) 2009 धनयर् क्र. 7 अन्वये  धिनाांक 01/01/2006 ची वेतनधनस्श्चती नोंि 

करण्यात आलेली नाही. सेवापसु्तकात नोंि रे्ण्यात यावी. 

52. शा. धन. धवत्त धविार्ग  धिनाांक  20/07/2001 हकवा  धिनाांक  01/04/2010 अन्वये आश्वाधसत 

प्रर्गती योजनेची वेतनधनस्श्चतीबाबत पनु्हा अवलोकन करावे व अचकु वेतनधनस्श्चती करावी. 

53. शासन पधरप्क धवत्त धविार्ग  धिनाांक 13/06/2016 प्रर्ाणे सिुारीत वेतनधनस्श्चती 

केल्याप्रर्ाणे अधतप्रिान धकती? नोंि घ्यावी. 

54.  धिनाांक 01/01/2006 रोजीची वेतनधनस्श्चती करताना शासन धनणमय धवत्त धविार्ग  धिनाांक 

03/09/2013 नसुार कायमवाही करण्यात यावी. 

55. र्.ना.से. (सिुाधरत वेतन) धनयर् 2019, धनयर् 7 अन्वये केलेली वेतनधनस्श्चती चकुीची आहे. 

56. सेवापसु्तका सोबत जोडण्यात आलेले 7 व्या वेतन आयोर्गानसुार केलेल्या वेतन धनस्श्चतीचे 

जोडप् व प्रणालीर्िनू तयार केलेले वेतनधनस्श्चतीचे जोडप् यार्ध्ये तफावत आहे. 

57. 7 व्या वेतन आयोर्गानसुार वेतधनका प्रणालीतनू करण्यात आलेली वेतनधनस्श्तची ही 

प्रणालीर्िील योग्य पयाय वापरुन करण्यात आलेली नाही. 
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भाग-6  सेवापसु्तकाची वेतन पडताळणी किताांना लावण्यात येणािे सवशसाधािण आके्षप (ब) 

                               नवीन आके्षपाांची यादी 

सद्यस्स्ितीत वेतधनका प्रणालीर्ध्ये उपरोक्त 57 आके्षप अांतिूमत आहेत परांत ू सांबांधित 

धविार्गाचे सिुारीत शासन धनणमय, पधरप्के तसेच सातव्या आयोर्गानसुार सेवापसु्तकातील 

वेतनधनस्श्चती पडताळणी करताांना आढळून येणाऱया धवधवि स्वरुपाच्या ्टुी/ उधणवा/आके्षप याांचा 

सद्यस्स्ितीत वेतधनका प्रणालीत सर्ावेश नसल्याने व वतेन पडताळणी करताांना नवीन आके्षपाची 

आवश्यकता असल्याने खालील 13 आके्षप नव्याने सर्ाधवष्ट करण्यात येत आहेत.  

 

1. शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 01/04/2010 अन्वये िसुऱया आश्वाधसत प्रर्गती योजनेचा 

लाि धिनाांक 01/10/2006 पासनू िेय आहे. परांत ू प्रत्यक्ष लाि धिनाांक 01/04/2010 पासनू 

(रोखीने) अनजेु्ञय आहे. पनुर्ववलोकन करावे. 

2. शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 01/04/2010 अन्वये प्रिर् आश्वाधसत प्रर्गती योजनेचा लाि 

पिोन्नती साखळी अन्वये िेय केल्यानांतर िसुऱया आश्वाधसत प्रर्गती योजने अांतर्गमत पिोन्नती 

साखळीतील पि उपलब्ि नसल्यास पि एकाकी आहे अशा प्रकरणी िेय िसुऱया आश्वाधसत 

प्रर्गती योजनेचा लाि उपरोक्त शासन धनणमयाचा धनयर् ड (3) प्रर्ाणे करावी. 

3. शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 06/09/2014 व धिनाांक 10/02/2015 अन्वये आश्वाधसत 

प्रर्गती योजना प्रिर् व िसुरा लाि िोन्ही एकाकी पिाच्या अनषुांर्गाने िेय असल्यास अनकु्रर्े प्रिर् 

व िसुऱया लािाप्रर्ाणे अधतधरक्त गे्रड वेतन 100 + 100 = रु. 200 असे धिनाांक 06/09/2014 

पासनू प्रकरण परत्वेिेय होईल. परांत ूआश्वाधसत प्रर्गती योजनेचा पधहला लाि पिोन्नती साखळी 

प्रर्ाणे व आश्वाधसत प्रर्गती योजनेचा िसुरा लाि एकाकी पिाचा िेय असल्यास फक्त रु. 100/- 

अधतधरक्त गे्रड वेतन िेय ठरेल. 

4. धिनाांक 01/01/2016 रोजी धवद्यर्ान वेतन, एकाकी पिाच्या वेतन सांरचनेत रे्त असल्यास 

धिनाांक 01/01/2016 रोजी सिुारीत वेतनधनस्श्चती शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 

01/03/2019 अन्वये करावी. सिरची वेतनधनस्श्चती वेतधनका या प्रणालीत उपलब्ि योग्य 

पयायाचा वापर करुन करावी. 
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5. शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 02/03/2019 अन्वये 10, 20 व 30 वषाच्या अनषुांर्गाने पढुील 

वधरष्ठ वेतनशे्रणीचा लाि िेय करण्याबाबतची योजना धिनाांक 01/01/2016 पासनू अस्स्तवात 

आलेली आहे, उपरोक्त लाि िेय करताना कायालयीन आिेशाची सांििासह नोंि 

सेवापसु्तकार्ध्ये रे्ऊन सिरची वेतनधनस्श्चती वेतधनका या प्रणालीतनू करावी. 

6. धविार्गीय पधरक्षा / अहमता पधरक्षा धवधहत सांिीत / र्िुतीत उत्तीणम नसल्यास िेय आश्वाधसत प्रर्गती 

योजनेचा लाि शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 01/02/2020 अन्वये िेय करण्यात यावा. 

7. कर्मचाऱयाची धनयकु्ती र्हाराष्र लोकसेवा आयोर्ग अपरुस्कृत उर्ेिवार म्हणनू धनयकु्ती झाली 

असल्याने शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 07/10/2016 अन्वये 12 वषाचा आश्वाधसत 

प्रर्गती योजनेचा लाि अनजेु्ञय करण्याांत यावा. 

8. शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 03/03/2016 र्िील तरतुिीच्या अनषुांर्गाने वाहनचालक या 

पिास प्रिर् आश्वाधसत प्रर्गती योजनेच्या लािाची िेय वेतनश्रेणी सिुारीत करावी. 

9. अधिसांख्य/ अधतधरक्त ठरण्यात आलेल्या कर्मचाऱयाांची धनयकु्ती िसुऱया कायालयात झालेली 

असल्यास 12 वषाचा आश्वाधसत प्रर्गती योजनेचा लाि शासन धनणमय धवत्त धविार्ग धिनाांक 

16/07/2016 अन्वये सिुारीत करण्याांत यावा. 

10. आके्षप क्र. 15- अन्वये अधतप्रिान रकर्ेचे वसलुीचे धववरणप् जोडावे. 

11. शासन अधिसचुना धवत्त धविार्ग धिनाांक 19/05/2017 अन्वये पोधलस हवालिार या पिाचा 

सिुारीत गे्रडवतेनानसुार सांरचनेत वेतनधनस्श्चती करावी. 

12. शासन धनणमय र्ाधहती तां्ज्ञान सांचालनालय धिनाांक 26/05/2004 सांर्गणक अहमता 

पधरके्षबाबतच्या तरतुिीच्या अनषुांर्गाने सेवापसु्तकात नोंि करावी. 

13. शासन अधिसचुना धिनाांक 30/01/2019 र्िील धनयर् 7 खालील टीप 5 हकवा 8 नसुार वतेन 

वाढवून धिले आहे. तिाधप सिर धनयर्ाखालील अटी व शतींचे पालन झालेले धिसत नाही. 

पनुर्ववलोकन करावे. 
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भाग-7   

समािोप 

 

 र्हाराष्र नार्गरी सेवा धनयर् 1981, 1982 शासन धनणमय ,पधरप्के याांचा सवंकष धवचार करुन 

सिरची “वेतन पडताळणी र्ार्गमिर्वशका” पसु्स्तका तयार करण्यात आली आहे. सवम धविार्ग प्रर्खु/ कायालय 

प्रर्खु/ आहरण व सांधवतरण अधिकारी तिा धनयां्क अधिकारी याांना सिरची पसु्स्तका र्ार्गमिशमक ठरेल 

अशी आशा आहे. या पसु्स्तकेर्ध्ये सवमसािारणपणे प्रर्खु सचुनाांचा सर्ावेश करण्याचा सवमतोपरी प्रयत्न 

केला आहे. तिाधप, या सचूना सर्ग्र नसनू प्राधतधनिीक स्वरुपाच्या आहेत. वतेनधनस्श्चती आधण वेतन 

पडताळणीसाठी प्रचलीत धनयर्, शासन धनणमय, पधरप्के                     .  

 


