असुधारित

वेतन

संिचनेत

(6

व्या

वेतन

आयोगानुसाि) वेतन घेणाऱ्या िाज्य शासकीय व
इति पात्र कर्मचाऱ्यांना र्ंजूि किण्यात येणाऱ्या
र्हागाई भत्त्याच्या दिात रदनांक 1 जुल,ै 2021
पासून सुधािणा किण्याबाबत.
र्हािाष्ट्र शासन
रवत्त रवभाग
शासन रनणमय क्रर्ांकः र्भवा-1321/ प्र. क्र.14/ सेवा-9
र्ंत्रालय, र्ादार् कार्ा िोड,
हु तात्र्ा िाजगुरु चौक, र्ुंबई 400 032
रदनांक : 30 र्ाचम, 2022
वाचा - 1. शासन रनणमय क्रर्ांकः र्भवा-2019/प्र. क्र.30/सेवा-9, रद. : 7 ऑक्टोबि, 2021
2. भाित सिकाि, रवत्त र्ंत्रालय, व्यय रवभाग आदे श क्रर्ांक 1/3(1) 2008-इ. II
(बी), रदनांक 1 नोव्हेंबि, 2021
शासन रनणमयअसुधारित वेतन संिचनेत (6 व्या वेतन आयोगानुसाि) वेतन घेणाऱ्या िाज्य शासकीय कर्मचािी व इति
पात्र पूणमकारलक कर्मचाऱ्यांच्या र्हागाई भत्त्याच्या दिात सुधािणा किण्याचा प्रश्न शासनाच्या रवचािाधीन
होता.
2.

शासन असे आदे श दे त आहे की, रदनांक 1 जुलै, 2021 पासून 6 व्या वेतन आयोगानुसाि असुधारित

वेतनसंिचनेतील र्ूळ वेतनाविील अनुज्ञेय र्हागाई भत्त्याचा दि 189% वरुन 196% किण्यात यावा. सदि
र्हागाई भत्ता वाढ रदनांक 1 जुल,ै 2021 पासूनच्या थकबाकीसह र्ाहे र्ाचम, 2022 च्या वेतनासोबत िोखीने
दे ण्यात यावी.
3.

र्हागाई भत्त्याची िक्कर् प्रदान किण्यासंदभातील रवद्यर्ान तितुदी व कायमपध्दती आहे त्याचप्रकािे

यापुढे लागू िाहील.
4.

यावि होणािा खचम संबंरधत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खची टाकण्यात

येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खची टाकून त्याखालील र्ंजूि अनुदानातून भागरवण्यात यावा. अनुदानप्राप्त
संस्था व रजल्हा परिर्षद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंरधत प्रर्ुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली
त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खचम खची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खचम खची
टाकण्यात यावा.

शासन रनणमय क्रर्ांकः र्भवा-1321/प्र.क्र.14/ सेवा-9 रदनांक : 30 र्ाचम, 2022

सदि शासन रनणमय र्हािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि उपलब्ध
किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202203301446372205 असा आहे . हा आदे श रडजीटल स्वाक्षिीने
साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे.
र्हािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने .
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( रव. अ. धोत्रे )
उप सरचव, र्हािाष्ट्र शासन
प्रत,
1.

िाज्यपालांचे सरचव

2.

र्ुख्यर्ंत्रयांचे प्रधान सरचव

3.

उप र्ुख्यर्ंत्रयांचे सरचव

4.

सभापती, रवधानपरिर्षद यांचे खाजगी सरचव, रवधानभवन, र्ुंबई

5.

अध्यक्ष, रवधानसभा यांचे खाजगी सरचव, रवधानभवन, र्ुंबई

6.

रविोधी पक्षनेते रवधानपरिर्षद/ रवधानसभा यांचे खाजगी सरचव, रवधानभवन, र्ुंबई

7.

सवम रवधानर्ंडळ सदस्य, रवधानभवन , र्ुंबई

8.

सवम र्ंत्री आरण िाज्यर्ंत्री यांचे स्वीय सहायक

9.

र्हालेखापाल-1 (लेखा पिीक्षा), र्हािाष्ट्र, र्ुंबई.

10.

र्हालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), र्हािाष्ट्र, र्ुंबई

11.

र्हालेखापाल-2 (लेखा पिीक्षा), र्हािाष्ट्र, नागपूि.

12.

र्हालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), र्हािाष्ट्र, नागपूि

13.

रसरनयि रिसचम ऑफीसि, पे रिसचम युरनट, भाित सिकाि, रवत्त र्ंत्रालय (व्यय रवभाग),
खोली क्र.261, नॉथम ब्लॉक, नवी रदल्ली

14.

र्ंत्रालयीन सवम रवभाग

15.

र्ंत्रालयाच्या सवम रवभागांखालील रवभाग प्रर्ुख व प्रादे रशक रवभाग प्रर्ुख

16.

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (र्ूळ शाखा), र्ुंबई

17.

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), र्ुंबई

18.

सरचव, र्हािाष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुंबई

19.

सरचव, र्हािाष्ट्र रवधानर्ंडळ सरचवालय, र्ुंबई

20.

प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, र्ुंबई

21.

आयुक्त, िाज्य र्ारहती आयोग, (सवम)

22.

सरचव, िाज्य रनवडणूक आयोग, र्ुंबई

23.

प्रबंधक, र्हािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकिण,र्ुंबई/नागपूि/औिंगाबाद

24.

िाज्य र्रहला आयोग, विळी ,र्ुंबई

25.

सवम रवभागीय आयुक्त
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26.

सवम रजल्हारधकािी

27.

र्ुख्य कायमकािी अरधकािी, सवम रजल्हा परिर्षदा

28.

र्हासंचालक, यशदा, िाजभवन आवाि, बाणेि िोड, पुणे

29.

संचालक, लेखा व कोर्षागािे , र्ुंबई

30.

अरधदान व लेखा अरधकािी, र्ुंबई,

31.

रनवासी लेखा पिीक्षा अरधकािी, र्ुंबई

32.

सवम कोर्षागाि अरधकािी

33.

लेखारधकािी, सवम वेतन पडताळणी पथके,र्ुंबई/नागपूि/पुणे/औिंगाबाद

34.

र्ुख्य अरधकािी, सवम नगिपारलका

35.

कायमकािी अरधकािी, कॅन्टोनर्ेंट बोडम , खडकी/दे हूिोड/दे वळाली/अहर्दनगि

36.

कुलसरचव, सवम कृरर्ष आरण कृरर्षति रवद्यापीठे

37.

संचालक, स्थारनक रनधी लेखा पिीक्षा, र्ुंबई

38.

सहसंचालक, स्थारनक रनधी लेखा पिीक्षा, कोकण/पुणे/ नारशक/ औिंगाबाद/ अर्िावती
नागपूि

39.

बहू जन सर्ाज पाटी, डी-1 इन्सा हटर्ेंट, आझाद र्ैदान, र्ुंबई-1

40.

भाितीय जनता पाटी, र्हािाष्ट्र प्रदे श, सी. डी .ओ., बॅिॅक क्रर्ांक 1, योगक्षेर् सर्ोि,
वसंतिाव भागवत चौक, नरिर्न पॉईंट, र्ुंबई-20

41.

भाितीय कम्युरनस्ट पाटी,र्हािाष्ट्र करर्टी, 314, िाजभुवन,एस. व्ही. पटे ल िोड, र्ुंबई-4

42.

भाितीय कम्युरनस्ट पाटी (र्ाक्समवादी), र्हािाष्ट्र करर्टी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब रर्ल
पॅलेस, विळी, र्ुंबई-13

43.

इंरडयन नॅशनल कााँग्रेस, र्हािाष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस(आय) सरर्ती, रटळक भवन, काकासाहेब
गाडगीळ र्ागम, दादि, र्ुंबई-25

44.

नॅशनरलस्ट कााँग्रेस पाटी, िाष्ट्रवादी भवन,फ्री प्रेस जनमल र्ागम, नरिर्न पॉईंट,र्ुंबई-21

45.

रशवसेना, रशवसेना भवन, गडकिी चौक, दादि, र्ुंबई-28

46.

रवत्त रवभागातील सवम कायासने

47.

रनवड नस्ती, रवत्त रवभाग (सेवा-9).
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