सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदींनुसार
करायची वेतननननिती/पडताळणी "वेतननका"
या संगणकीय प्रणालीमार्फत करण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
नवत्त नवभाग
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मादाम कामा मागफ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
तारीख: 14 मे, २०१९
शासन पनरपत्रक :
राज्य शासकीय अनिकारी व कमफचाऱयांना ७वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे . सवफ
शासकीय कायालयांना ७व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदींनुसार वेतननननिती करतांना अनेक अडचणी
येत असल्यामुळे, वेतननननितीस लागणारा नवलंब नवचारात घेऊन, संचालनालय, लेखा व कोषागारे
यांच्या "महाकोष" या संकेतस्थळावरील "वेतननका" प्रणालीत

७ व्या वेतन आयोगानुसारच्या

वेतननननितीची सुनविा संबनं ित कायालयांना उपलब्ि करून दे ण्यात आली आहे.
१.

सदर वस्तुस्स्थती नवचारात घेता, सवफ मंत्रालयीन प्रशासकीय नवभाग तसेच त्यांच्या अनिनस्त

कायालये यांना खालील सूचना ननगफनमत करण्यात येत आहे त.
२.

"वेतननका" प्रणालीत खालील प्रकारच्या वेतननननितीच्या सुनविा सद्य:स्स्थतीत उपलब्ि

नाहीत.
1) वेतनवाढ रोि (कायमस्वरुपी / पुढील वेतनवाढीवर पनरणाम न करता)
2) ननलंनबत अनिकारी /कमफचारी यांच्या ननलंबन कालाविी ननयनमत अभावी
3) असािारण रजा वैद्यकीय कारणानशवाय
4) एकाकी पदाची वेतननननिती
5) पदावनत अनिकारी /कमफचारी
6) कालबद्ध पदोन्नती घेऊन कायात्मक पदोन्नती नाकारली असल्यास अशा प्रकरणांची वेतननननिती
7) एकस्तर
तथानप उपरोक्त वेतननननितीच्या सुनविा लवकरच "वेतननका" प्रणालीवर उपलब्ि करुन
दे ण्यात येणार आहेत. सद्यस्स्थतीत कायालयांनी अनिकारी / कमफचारी यांची वेतननननिती
"वेतननका" प्रणाली व्यनतनरक्त अन्य मागाने केलेली आहे . मात्र अशा प्रकरणांची र्ेरनननितीदे खील
भनवष्ट्यात "वेतननका" प्रणालीद्वारेच करण्याची दक्षता सवफ प्रशासकीय नवभाग व त्यांच्या अनिनस्त
कायालयांनी घ्यावी. अन्यथा अशा प्रकरणांची ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेतननननितीची मानहती
"वेतननका" प्रणालीवर उपलब्ि होऊ शकणार नाही व त्यामुळे अशा अनिकारी/कमफचाऱयांच्या
सेवापुस्तकांची पडताळणी करणे शक्य होणार नाही.
३.

७ व्या वेतन आयोगानुसार केलेल्या वेतननननिती पडताळणीची प्रमाणपत्रे यापुढे "वेतननका"

या प्रणालीद्वारे च दे ण्यात येणार असल्यामुळे सवफ कायालयातील अनिकारी/कमफचारी यांची
नद.1 जानेवारी,2016 ची वेतननननिती "वेतननका" या संगणकीय प्रणालीमार्फत होणे आवश्यक
आहे .
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४.

वेतननननितीची सवफ मानहती (data) "वेतननका" या संगणकीय प्रणालीवर एकनत्रतनरत्या

उपलब्ि व्हावी, अचूक वेतननननिती व्हावी, वेतनपडताळणी करतांना सुसूत्रता रहावी आनण मानवी
चुका, गैरप्रकार यांना आळा बसावा याकरीता "वेतननका" प्रणालीचा वापर करणे अननवायफ राहील.
५.

ज्या प्रकरणी वेतननननिती "वेतननका" प्रणाली व्यनतनरक्त झाली असेल अशी प्रकरणे वेतन

पडताळणीसाठी, वेतन पडताळणी पथकाकडे सादर

करण्यापूवी प्रथम त्यांची वेतननननिती,

"वेतननका" प्रणाली मार्फत करण्यात यावी. "वेतननका" प्रणालीमार्फत वेतननननिती न झाल्यास वेतन
पडताळणी करण्यात येणार नाही व त्यामुळे उद्भवणाऱया बाबींस नवत्त नवभाग जबाबदार राहणार
नाही.
6.

वेतन पडताळणी पथकांकडू न "वेतननका" प्रणालीमार्फत वेतन पडताळणीसाठी सादर

होणाऱया प्रकरणांवर क्रमवार (First In First Out) पध्दतीने कायफवाही करण्यात येईल. योग्य तो क्रम
डावलून प्रकरणे प्रमानणत/आक्षेनपत होणार नाहीत याची दक्षता सवफ संबनं ितांनी घ्यावी.
7.

नवभागांनी/कायालयांनी वेतन पडताळणीसाठी सेवापुस्तके सादर करण्यापूवी प्रथम

प्रकरणांची ऑनलाईन नोंद ”वेतननका” प्रणालीमध्ये करावी व त्यामिून तयार होणाऱया प्रानिकार
पत्रासह सेवापुस्तक वेतन पडताळणी पथकाकडे सादर करावे.
झाल्यापासून 10 नदवसांपयंत नवनिग्राह्य राहील.

सदरचे प्रानिकारपत्र तयार

10 नदवसांत सेवापुस्तक वेतन पडताळणी

पथकाकडे सादर न केल्यास ते आपोआप रद्द समजण्यात येईल.

अशा वेळी

"वेतननका"

प्रणालीमध्ये पुन्हा आवश्यक त्या नोंदी घेऊन नव्याने प्रानिकार पत्र तयार करणे आवश्यक राहील.
वरील सूचनांचे काटे कोरपणे पालन सवफ प्रशासकीय नवभाग व त्यांच्या अनिनस्त
कायालयांनी करावे.
सदर

शासन

पनरपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201905141538261305 असा
आहे . हे पनरपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( इंद्रनजत गोरे )
शासनाचे उप सनचव
प्रनत,
1.

मा.नवरोिी पक्षनेता, नविानसभा / नविान पनरषद, महाराष्ट्र नविानमंडळ सनचवालय,मुंबई.

2.

सवफ सन्माननीय नविानसभा / नविान पनरषद व संसद सदस्य.

3.

राज्यपालांचे सनचव.

4.

मुख्यमंत्रयांचे सनचव

5.

सवफ मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचव

6.

सवफ मंत्रालयीन प्रशासकीय नवभाग

7.

मंत्रालयीन सवफ नवभागांच्या अनिनस्त असलेल्या सवफ नवभागांचे व कायालयांचे प्रमुख

8.

प्रबंिक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
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9.

प्रिान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुंबई

10.

प्रिान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई

11.

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर

12.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर

13.

आयुक्त, आयकर (TDS) चनीरोड, मुंबई 400002

14.

आयुक्त, आयकर (TDS) नसव्हील लाईन*, नागपूर 444001

15.

प्रबंिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई

16.

सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई

17.

सनचव, महाराष्ट्र नविीमंडळ सनचवालय, मुंबई

18.

प्रबंिक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई

19.

प्रबंिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानिकरण, मुंबई

20.

मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

21.

नवशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, नवी नदल्ली

22.

सवफ नवभागीय आयुक्त

23.

सवफ नजल्हानिकारी

24.

सवफ नजल्हापनरषदांचे मुख्य कायफकारी अनिकारी

25.

संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई

26.

लेखा अनिकारी, वेतन पडताळणी पथक

27.

अनिदान व लेखा अनिकारी, मुंबई

28.

सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नानशक/ अमरावती

29.

मुख्य लेखापरीक्षक, स्थाननक ननिी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई

30.

संचालक,स्थाननक ननिी लेखा मुंबई /पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नानशक/अमरावती

31.

नवत्त नवभागातील सवफ कायासने

32.

ननवड नस्ती कोषा प्र.4.
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