
Objection
Code Desc Authority

1
�द. 01/04/1976 ची पडताळणी झाल� नस�यामळेु शासन प�रप�क �द.

20/08/1986 नसुार संबं�धत काया�लयाने �मा�णत करावे.
mdc

2
मागील आ�ेपांची पतू�ता झाल� नस�याने आ�ेप कायम आहे./ आ�ेपाची
प�रपणु� पतु�ता क�नच सेवाप�ुतक पडताळणीसाठ� सादर करावे.

mdc

3
म.ना.से.(स.ुवे.) �नयम 1988/1998/2009/2019 वेतन�नि�चती �ववरणप� व
�वक�प सादर करावेत.

mdc

4
शा. �न. �द. 06/11/1984 नसुार पदो�नती/कालब� पदो�नतीसाठ� �दलेला
�वक�प उपल�ध करावा.

mdc

5

सा.�.�व. शा.�न. �द. 30/12/1987 नसुार मराठ� भाषा प�र�ा तसेच सा.�.�व.

शा. �न. �द. 10-06-76 नसुार �हदं� भाषा उ�तीण� झा�याची सटू दे�याबाबत
काया�लयाने आदेश स�म �ा�धका-या�या �वा�र�ने �नग��मत क�न
सेवाप�ुतकात न�द �यावी.

mdc

6
शा. �न. �द. 30/12/1987 नसुार �वह�त कालावधीम�ये मराठ� भाषा पर��ा
उ�तीण� नस�याने सा.�.�व. �द. 01/01/1993 नसुार काय�वाह� क�न अ�त�दान
र�कम वसलू करावी व सेवाप�ुतकात न�द �यावी.

mdc

7
सेवा �वेशो�तर/�वभागीय पर��ा �व�हत मदुतीत/संधीत उ�तीण� झा�याची न�द
काया�लयीन आदेशाची सेवा प�ुतकात घे�यात यावी.

mdc

8
राजप��त अ�धकार� यां�या बाबत महालेखापाल काया�लयाकडील नमनुा 25अ
व 25ब ची �ववरणप� ेसेवाप�ुतकात जोडावी. (शा. �न. �व�त �वभाग �द.
18/10/1989)

mdc

9

क�न�ठ कम�चा-यांचे वेतन अ�भव�ृी क�न �दले अस�यामळेु �याबाबत
काया�लयीन आदेशाची न�द शासन प�रप�क �द. 10/01/1991 नसुार, क�न�ठ
कम�चा-याचे सेवाप�ुतक/जे�ठता याद� व काया�लयीन आदेशाची �त उपल�ध
करावी.

mdc

10
पदो�नतीचा मानीव �दनांक मंजरु केले�या आदेशाची �त उपल�ध करावी.
(शा.�न. �द. 06/06/2002)

mdc

11
गैरहजर/असाधारण रजा/�नलंबन कालावधी वगळून वेतनवाढ� �नय�मत
करा�यात (म.ना.से. (वेतन) �नयम 1981.)

mdc

12
�नलंबन कालावधी कशा �कारे �नय�मत कर�यात आल आहे. स�म
अ�धका�याकडील आदेशची न�द सेवाप�ुतकात घे�यात यावी

mdc
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13

पनु�न�य�ुत कम�चा-यां�या संदभा�त अ�ंतम वेतन �माणप� तसेच महारा��
नागर� सेवा (�न.वे.) �नयम 1982 मधील �नयम 162 तसेच शा. �न. �द.

27/12/2016 नसुार तसेच �व�त �वभाग प�रप�क �द. 20/02/2019 �नयम �.

7.4 नसुार काय�वाह� करावी.

mdc

14

माजी स�ैनक संवगा�तील पनु�न�य�ुत कम�चा-यांबाबत म. ना. से. (�न. वे.) 1982

�नयम 162 तसेच �व�त �वभाग शा. �न. �द. 06/08/2001 / �द. 11/07/2012

नसुार वेतन�नि�चती के�याचे �दसनू येत नाह�. सधुा�रत वेतन�नि�चती
करावी.

mdc

15
चकु��या वेतन�नि�चतीमळेु झाले�या अ�त�दान रकमेची वसलु� ता�काळ
करावी. व वसलु�ची न�द सेवाप�ुतकात �यावी.

mdc

16
�वभागीय चौकशी अतंी �श�ेची अमंलबजावणी �व�हत �दनांकास कर�यात
यावी. �याबाबत�याआदेशाची संदभा�सह न�द सेवाप�ुतकात �यावी.

mdc

17 द�ता रोध मंजरू के�याची न�द सेवाप�ुतकाम�ये घे�यात यावी. mdc

18
महारा�� नागर� सेवा (वेतन) �नयम 1981 �या �न. 39 अ�वये पदो�नती�या
पदावर वेतनवाढ��या तारखा, आदेश नमदु करावा.

mdc

19 �नय�मत वा�ष�क वेतनवाढ��या न�द� �व�ां�कत करा�यात. mdc

20
सेवाप�ुतकातील रकाना �. 1 त े8 प�रपणु� क�न रकाना �. 9 म�ये स�म
�ा�धका-याची �वा�र� �यावी.

mdc

21
पनु:सधुा�रत वेतन�ेणीत केले�या वेतन�नि�चती�या न�द� सेवाप�ुतकात
�या�या. पनु:सधुा�रत वेतन�ेणीनसुार वेतनवाढ� �व�हत �दनांकास मंजरू
करा�यात.

mdc

22
कालब�/आ�वा�सत �गती योजनेचा लाभ �वह�त सेवेपवु�च मंजरू कर�यात
आला आहे.

mdc

23 पदो�नती साखळीबाबत शासन मा�य सेवा�वेश �नयम उपल�ध करावेत. mdc

24

शासन �नण�य �दनांक 24/02/1986 अ�वये तदथ� पदो�नतीसाठ� �वक�प
अन�ुेय नाह�. तदथ� पदो�नती कोण�या �दनांकापासनू �नय�मत कर�यात
आल� �या आदेशाची न�द सेवाप�ुतकात �यावी./ तदथ� पदो�नती�या
कालावधीत वेतनवाढ� कोण�या �नयमानसुार मंजरू कर�यात आल�.
�प�ट�करण सादर करावे.

mdc

25
सेवा �वेशो�तर पर��ा उ�तीण� नस�याने �कंवा �श�तभंगा�या कारणा�तव
रोखले�या वेतनवाढ� म�ुत के�याबाबतची न�द संदभा�सह घे�यात यावी.

mdc
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26
शासन अ�धसचूना �द. 06/05/1991 अ�वये एतदथ� मंडळाची मराठ� टंकलेखन/

लघलेुखन पर��ा �व�हत काळात उ�तीण� झा�याची न�द �यावी.
mdc

27

शासन अ�धसचूना �द. 06/05/1991 अ�वये एतदथ� मंडळाची मराठ� टंकलेखन/

लघलेुखन पर��ा �व�हत काळात उ�तीण� झाले नस�याने वेतनवाढ� रोख�याची
काय�वाह� केलेल� �दसनू येत नाह�. सदर शासन �नण�यातील तरतदु�नसुार
काय�वाह� करावी.

mdc

28
शासन �नण�य �द. 12/09/1994 अ�वये वेतन�नि�चती करताना कंुठ�त
वेतनवाढ� मंजरु�ची न�द �यावी.

mdc

29
शासन �नण�य �द. 26/11/1990 अ�वये �ल�पक टंकलेखक या संय�ुत संवगा�त
समावेश के�याची न�द तसेच आव�यक वेतन�नि�चती के�याची �दसनू येत
नाह�.

mdc

30
प�रवी�ाधीन कालावधी समाधानकारक�र�या पणू� के�याची न�द सेवाप�ुतकात
�दसनू येत नाह� (शासन �नण�य, सामा�य �शासन �वभाग �द.29/02/2016)

mdc

31
�यायालयीन पकरणा संदभा�त मा.�याया�धकरणाकडून �ा�त झाले�या
आदेशा�या अनषुंगाने शासन आदेशाची �त जोडावी.

mdc

32 सेवाप�ुतकतील वेतन�नि�चती�या अनाव�यक न�द� रदद करा�यात. mdc

33
आगाऊ वेतनवाढ मंजरू�ची काया�लयीन आदेशासह न�द घे�यात यावी. (�द.

01/01/2006 पवु� )
mdc

34
पदावनती�या पदावर महारा�� नागर� सेवा (वेतन) �नयम 1981 �या �नयम
12 नसुार वेतन�नि�चती करावी.

mdc

35 शासन प�रप�क �द 20-01-2001 नसुार सेवाप�ुतक अ�यावत करावे mdc

36
म.ना.से. (स.ुवे.) �नयम 1978/1988/1998/2009/2019 �या अ�धसचूनेत
पदनाम आढळून येत नाह�, �यामळेु सदर पदाचा अतंभा�व अ�धसचूनेत
करणेबाबत शासनास आव�यक तो ��ताव सादर करावा.

mdc

37
शा.�न. �द. 20/07/2002 व �द. 05/05/2007 नसुार संगणक अह�ता प�र�ा �वह�त
मदुतीत उ�तीण� झा�याची न�द सेवाप�ुतकात �दसनू येत नाह�. �नयमानसुार
काय�वाह� कर�यात यावी.

mdc

38
शासन अ�धसचूना �द. 22/04/2009 �या �नयम 10 परंतकु 2 नसुार �द.

01/01/2006 रोजी वेतनवाढ मंजरू के�याची न�द �यावी.
mdc

39
म.ना.से. (स.ुवे.) �नयम 2019 �या अनषुंगाने पदो�नती�या �व�यमान
वेतनावर सात�या वेतन आयोगाचा �वक�प अन�ुेय नाह�. (शासन प�रप�क
�व�त �वभाग �द.20/02/2019 प�र.�.7.8)

mdc
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40
म.ना.से. (स.ुवे.) �नयम 2019 �या तरतदु�नसुार वेतन�नि�चतीबाबतचे
वेत�नका �णाल�तील जोडप�-3 सेवा प�ुतकास जोडावे.

mdc

41
म.ना.से. (स.ुवे.) �नयम 2009 मधील �नयम-8 जोडप�-3 मधील मळुवेतन,

वेतन एकवटणे�या लाभासाठ�, म.ना.से. (स.ुवे.) 2019 मधील �नयम-7 �या
�प�ट�करणा�वये �वचारात घेता येणार नाह�.

mdc

42
म.ना.से. (स.ुवे.) �नयम 2019 �या �प�ट�करण परंत ु1 अ�वये सदर कम�चार�
कंुठ�त वेतनावर वेतन घेत नस�याने लाभ देय नाह�. (शासन प�रप�क �व�त
�वभाग �द.20/02/2019)

mdc

43
म.ना.से. (स.ुवे.) �नयम 2019 �या �नयम-7 �टप 8 अ�वये सव� बाबींची पतू�ता
करतात �कंवा कसे याबाबत उ�चत कागदप� ेसादर करावी.

mdc

44
म.ना.से. (स.ुवे.) �नयम 2019 �या �नयम 8 अ�वये पढु�ल वेतनवाढ अचकु
�दनांकास दश��व�यात यावे.

mdc

45
म.ना.से. (स.ुवे.) �नयम 2019 �या �नयम 11 �या अनषुंगाने �वक�प
सेवाप�ुतकास जोडावा.

mdc

46
म.ना.से. (स.ुवे.) �नयम 2019 �या �नयम 13 धारकास आ.�.यो. �मळाला आहे.

�या पदाची पदो�नती साखळी आकृतीबंध सोबत सादर करावा. सदर पद
एकाक� आहे �कंवा कसे ?

mdc

47
�द. 01/01/2016 नंतरची शासक�य सेवेत �नय�ुती अस�यामळेु
वेतन�नि�चतीची पडताळणी करता येत नाह�.

mdc

48

शा. �न. �व�त �वभाग �द. 01/09/2015 �माणे वा�ष�क वेतनवाढ कमाल
ट��या�या पढेु जात असेल तर कमाल ट��यावर �समीत क�न एक वषा�नंतर
सधुार�त वेतनब�ड मंजरू क�न वेतनवाढ अन�ुेय होईल. �या�माणे काय�वाह�
करावी.

mdc

49
आ�वा�सत �गती योजने�या �द. 01/01/2006 रोजी�या वेतनाचे पनु�व�लोकन
करावे. शा. �न. �व�त �वभाग �द. 31/08/2009 �माणे काय�वाह� करावी.

mdc

50 शा. �न. �व�त �वभाग �द. 05/05/2010 अ�वये वेतनवाढ� सधुार�त करा�यात. mdc

51
म. ना. से. (स.ुवे.) 2009 �नयम �. 7 अ�वये �द. 01/01/2006 ची वेतन�नि�चती
न�द कर�यात आलेल� नाह�. सेवाप�ुतकात न�द घे�यात यावी.

mdc

52
शा. �न. �व�त �वभाग �द. 20/07/2001 �कंवा �द. 01/04/2010 अ�वये
आ�वा�सत �गती योजनेची वेतन�नि�चतीबाबत प�ुहा अवलोकन करावे व
अचकु वेतन�नि�चती करावी.

mdc
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53
शासन प�रप�क �व�त �वभाग �द. 13/06/2016 �माणे सधुार�त वेतन�नि�चती
के�या�माणे अ�त�दान �कती? न�द �यावी.

mdc

54
�द. 01/01/2006 रोजीची वेतन�नि�चती करताना शा. �न. �व�त �वभाग �द.

03/09/2013 नसुार काय�वाह� कर�यात यावी.
mdc

55
म.ना.से.(सधुा�रत वेतन) �नयम 2019, �नयम 7 अ�वये केलेल� वेतन�नि�चती
चकु�ची आहे.

mdc

56
सेवाप�ुतका सोबत जोड�यात आलेले ७�या वेतन आयोगानसुार केले�या वेतन
�नि�चतीचे जोडप� व �णाल�मधनू तयार केलेले वेतन�नि�चतीचे जोडप�
याम�ये तफावत आहे.

mdc


