7 व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार दद.1/1/2016
ते दद.31/12/2018 या कालावधीत सेवादनवृत्त
झालेल्या अदधकारी / कर्मचा-याांची वेतनदनदितीची
पडताळणी करण्यासाठी कांत्राटी पध्दतीने वेतन
पडताळणी पथक स्थापन करण्याबाबत.
र्हाराष्ट्र शासन
दवत्त दवभाग
शासन दनणमय क्रर्ाांक- सांकीणम-2019/90/प्र.क्र.12/सेवा-7
र्ांत्रालय, र्ुांबई 400 032.
ददनाांक: 30 र्े, 2019
पहा :- १) शासन दनणमय,दवत्त दवभाग,क्र.दनवेसु-2018/प्र.क्र.130/सेवा-4,दद.1.01.2019.
2) शासन शुध्दीपत्रक,दवत्त दवभाग,क्र.सांकीणम-2018/प्र.क्र.130/सेवा-4,दद.4.01.2019.
3) शासन दनणमय,दवत्त दवभाग,क्र.सेदनवे-2019/प्र.क्र.58/सेवा-4,दद.1.03.2019.
४) सांचालनालय, लेखा व कोषागारे याांचे क्र.सांलको-2019/प्रशाकोषा/का-1/नादर्कासूची/
439, ददनाांक 3 र्े, 2019 चे पत्र.
5) सा.प्र.दवभागाचा क्र.सांदकणम-2715/प्र.क्र.100/13, दद.17 दडसेंबर, 2016 चा शासन दनणमय
व सर्क्रर्ाांकाचे ददनाांक 21/2/2018 चे शुध्दीपत्रक.
प्रस्तावना :केंद्र शासनाच्या 7 व्या केंदद्रय वेतन आयोगाच्या दशफारशींच्या आधारे राज्य शासनाने
श्री.के.पी.बक्षी याांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा सदर्ती, २०१७ स्थापन केली होती. या
सदर्तीने केलेल्या दशफारशींच्या अनुषांगाने सांदभाधीन क्र.१ वरील शासन दनणमय व सांदभादधन क्र.२
वरील शासन शुध्दीपत्रकान्वये दनवृदत्तवेतनधारकाांच्या दनवृदत्तवेतनार्ध्ये/ कुटु ां ब दनवृदत्तवेतनार्ध्ये
सुधारणा करण्याचा दनणमय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (दनवृदत्तवेतन) दनयर्
1982 र्धील दनवृदत्तवेतन / कुटु ां ब दनवृदत्तवेतन / सेवा उपदान / र्ृत्यू उपदान दनयदर्त करणारे दनयर्
आदण र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (दनवृदत्तवेतनाचे अांशराशीकरण) दनयर् १९८४ र्ध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे
आदे श सांदभाधीन क्र.3 च्या शासन दनणमयान्वये दनगमदर्त करण्यात आले. ददनाांक 1/1/2016 ते
दद.31/12/2018 या कालावधीर्ध्ये सांपूणम र्हाराष्ट्र राज्यात सेवादनवृत्त झालेल्या कर्मचा-याांची 7व्या
वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार वेतनदनदितीची पडताळणी करुन सेवादनवृत्तीची प्रकरणे र्हालेखापाल
कायालयाकडे सादर करणे आवश्यक असून लेखा व कोषागारे सांचालनालयातील सद्यस्स्थतीत
उपलब्ध असलेल्या अपु-या कर्मचारीवृद
ां ार्ुळे ददनाांक 1/1/2016 ते दद.31/12/2018 या
कालावधीर्ध्ये सेवादनवृत्त झालेल्या कर्मचा-याांची सेवापुस्तके तपासणीस दवलांब लागणार असल्याची
बाब लेखा व कोषागारे सांचालनालयाने सांदभम क्र.4 च्या पत्रान्वये दनदशमनास आणली आहे. त्यानुसार
ददनाांक 1/1/2016 ते दद.31/12/2018 या कालावधीर्ध्ये सेवादनवृत्त झालेल्या कर्मचा-याांच्या ७ व्या
वेतन आयोगाच्या वेतनदनदिती पडताळणीसाठी वेतन पडताळणी पथकार्ध्ये अदधकारी / कर्मचारी याांची
कांत्राटी पध्दतीने दनयुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती.
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शासन दनणमय :
७ व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार ददनाांक 1/1/2016 ते दद.31/12/2018 या
कालावधीर्ध्ये सेवादनवृत्त झालेल्या कर्मचा-याांच्या वेतनदनदितीची पडताळणी करण्यासाठी कांत्राटी
पध्दतीने गट-ब सांवगातून सेवादनवृत्त झालेल्या 1 लेखाअदधकारी (गट-ब सांवगम), 2 सहायक लेखा
अदधकारी (गट-ब सांवगम) व 1 कदनष्ट्ठ लेखापाल (गट-क सांवगम) असे एकूण ४ अदधकारी/ कर्मचा-याांचे १
पडताळणी पथक याप्रर्ाणे एकूण 7 दवभागीय वेतन पडताळणी पथकासाठी (र्ुांबई, कोकण दवभाग, पुणे,
नागपूर, औरांगाबाद, नादशक व अर्रावती) एकूण 28 सेवादनवृत्त अदधकारी / कर्मचा-याांची या शासन
दनणमयाच्या ददनाांकापासून एका वषाकरीता कांत्राटी पध्दतीने दनयुक्ती करण्यास शासन र्ान्यता दे ण्यात
येत आहे.
सदर पदे कांत्राटी पध्दतीने भरताना सांदभम क्र.५ येथील सार्ान्य प्रशासन दवभागाच्या शासन
दनणमयातील दवहीत कायमपध्दतीचा अवलांब करावा.
वेतन पडताळणी पथकातील सदर अदधकारी / कर्मचारी याांच्यावर होणारा खचम "र्ागणी क्र.जी5, प्रधानशीषम 2054, कोषागार व लेखा प्रशासन, 097 कोषागार आस्थापना, (००)(02) सांगणकावरील
खचम 2054 0209-13 कायालयीन खचम” या लेखादशषाखाली र्ांजूर अनुदानातून भागदवण्यात यावा.
3.

सदर शासन दनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201905301311511405 असा आहे . हा आदे श
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

( भा. ज. गाडे कर )
उप सदचव, र्हाराष्ट्र शासन
प्रदत,
1) र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई.
2) र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, र्हाराष्ट्र, नागपूर.
3) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुांबई.
4) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, नागपूर.
5) सांचालक, लेखा व कोषागारे , र्ुांबई.
6) अदधदान व लेखा अदधकारी, वाांद्रे, र्ुांबई.
7) र्ुख्य लेखा परीक्षा, स्थादनक दनधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी र्ुांबई.
8) सह सांचालक, र्ुांबई/कोकण दवभाग/पुणे/नागपूर/औरांगाबाद/
नादशक/अर्रावती.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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9) वदरष्ट्ठ कोषागार अदधकारी, पुणे / नागपूर / औरांगाबाद / नादशक.
10) दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, र्ुांबई.
11) सवम दजल्हा कोषागार अदधकारी.
12) राज्यपालाांचे सदचव.
13) र्ुख्यर्ांत्रयाांचे प्रधान सदचव.
14) सवम र्ांत्री व राज्य र्ांत्री याांचे खाजगी सदचव.
१5) र्ांत्रालयातील सवम दवभाग.
16) दवत्त दवभागातील सवम कायासने.
17) सार्ान्य प्रशासन दवभाग / कायासन-13
१8) सह सदचव / अवर सदचव (कोषा प्रशा), दवत्त दवभाग,र्ांत्रालय,र्ुांबई.
१९) कक्ष अदधकारी (कोषा प्रशा- १, २ व ३) / अथमसक
ां ल्प-4, दवत्त दवभाग, र्ांत्रालय,र्ुांबई.
20) दनवड नस्ती. (सेवा-7)
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