
राज्य  वतेन  सुधारणा समिती,2017 च्या 
अहवाल खंड-1 िधील वतेनश्रणेीबाबतच्या व 
आनुषंमिक मिफारिी  स्वीकृत  
करण्याबाबत.  
 

िहाराष्ट्र िासन 
    मवत्त मवभाि 

   िासन मनणणय, क्रिाकं: वपेुर-2018/प्र.क्र.44/सेवा-9 
     िंत्रालय, िंुबई - 400 032. 
     मिनाकं :- 1 जानेवारी, 2019 
 

प्रस्तावना:- 

  कें द्र िासनाने कें द्रीय 7 व्या वतेन आयोिाच्या  मिफारिींच्या आधारे  कें द्र िासकीय  

किणचाऱयाचं्या  वतेनश्रेण्यांत मिनाकं 1 जानेवारी, 2016 पासून  सुधारणा  करण्याचा  मनणणय घेतला  

आहे.  कें द्र िासनाच्या  मनणणयाचं्या आधारे  राज्य  िासकीय  व इतर  पात्र किणचाऱयाचं्या  वतेनश्रेण्यातं  

सुधारणा  करण्याच्या  दृष्ट्टीने  मिफारिी  करण्यासाठी  िासन मनणणय मवत्त  मवभाि, क्रिाकं वपेुर-

1216/प्र.क्र.58/सेवा-9, मि. 17 जानेवारी, 2017 अन्वये श्री. के. पी. बक्षी, सेवामनवृत्त अप्पर िुख्य 

समचव, िहाराष्ट्र िासन याचं्या अध्यक्षतेखाली राज्य वतेन सुधारणा  समिती, 2017 स्थापन  करण्यात 

आली होती. प्रधान समचव (सेवा), सािान्य प्रिासन मवभाि व प्रधान समचव (व्यय), मवत्त मवभाि हे या 

समितीचे  सिस्य होते. समितीने आपल्या अहवालाचा खंड - 1 िासनास मि. 5 मडसेंबर, 2018 रोजी 

िासनास सािर केला आहे. सिर अहवालातील  मिफारिींवर मनणणय घेण्याचे िासनाच्या  

मवचाराधीन  होते. 

िासन मनणणय:- 

       िासनाने राज्य वतेन सुधारणा  समिती, 2017 च्या अहवालाच्या खंड - 1    िधील मिफारिीं 

संिभांत मनणणय घेतले आहेत. समितीच्या मिफारिी व त्यावर िासनाने  घेतलेले मनणणय  याबाबतचा 

तपमिल  सोबतच्या प्रपत्रात निूि  करण्यात आला आहे. प्रस्तुत मिफारिी  स्वीकृत  करण्याच्या 

पमरणािस्वरुप ज्याप्रकरणी  समवस्तर आिेि मनिणमित  करण्याची आवश्यकता आहे, त्याबाबत 

स्वतंत्रपणे  कायणवाही करण्यात येईल. 
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2.  सिर िासन मनणणय िहाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 

उपलब्ध असून त्याचा सकेंताकं  201901011705450605  हा आहे. हा आिेि मडजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षामंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेिानुसार व नावाने, 
 

 
(मनतीन िदे्र) 

       प्रधान समचव, (ले. व को.) मवत्त मवभाि 
प्रमत, 
राज्यपालांच ेसमचव 
िुख्यिंत्री यांच े समचव 
अध्यक्ष /उपाध्यक्ष, मवधानसभा यांच ेखाजिी समचव  
सभापती/ उपसभापती, मवधानपमरषि यांच ेखाजिी 
समचव  
सवण  िंत्री व राज्यिंत्री याचंे खाजिी  समचव 
मवधानसभा/मवधानपमरषि मवरोधी पक्ष नेता 
सवण मवधानिंडळ सिस्य, मवधानभवन, िंुबई 
िंत्रालयीन  सवण  मवभाि 
िंत्रालयीन  सवण  मवभािाच्या अमधपत्याखालील  
मवभाि प्रिुख 
# प्रबधंक, उच्च न्यायालय (िूळ िाखा),िंुबई. 
# प्रबधंक, उच्च न्यायालय (अपील िाखा),िंुबई. 
#समचव, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोि,िंुबई. 
# समचव, िहाराष्ट्र मवधानिंडळ समचवालय,िंुबई. 
#प्रबधंक,लोक आयुक्त व उप लोक आयकु्त    
  यांचे कायालय,िंुबई. 
# आयुक्त राज्य  िामहती आयोि,(सवण) 
# समचव राज्य   मनवडणकू   आयोि,िंुबई. 
# प्रबधंक, िहाराष्ट्र प्रिासकीय न्यायामधकरण,   
  िंुबई/नािपरू/ औरंिाबाि. 
राज्य िमहला आयोि, वरळी, िंुबई. 
सवण  मवभािीय आयकु्त. 
सवण मजल्हामधकारी 
सवण िुख्य कायणकारी अमधकारी, मजल्हा पमरषिा. 
िहासंचालक, यििा, राजभवन आवान, पणेु 

मनवासी लेखा परीक्षा अमधकारी, िंुबई 
सवण मजल्हा कोषािार अमधकारी, 
लेखा अमधकारी, वतेन पडताळणी पथक, 
िंुबई / नािपरू /पणेु / औरंिाबाि. 
िुख्य अमधकारी, सवण निरपामलका 
कायणकारी अमधकारी, कॅन्टोनिेंट बोडण, 
खडकी  /िेहू रोड/ िेवळाली/ अहििनिर. 
कुलसमचव, िहात्िा फुले कृमष मवद्यापीठ, राहूरी, 
मजल्हा अहििनिर 
कुलसमचव, िराठवाडा कृमष मवद्यापीठ,परभणी 
कुलसमचव, पंजाबराव कृमष मवद्यापीठ,अकोला 
कुलसमचव, कोकण कृमष मवद्यापीठ,िापोली, 
मजल्हा रत्नामिरी. 
कुलसमचव,िंुबई मवद्यापीठ,नािपरू. 
 कुलसमचव,पणेु मवद्यापीठ, पणेु. 
कुलसमचव, पणेु मवद्यापीठ, पणेु 
कुलसमचव, नािपरू मवद्यापीठ, नािपरू 
कुलसमचव, डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर िराठवाडा मवद्यापीठ, 
औरंिाबाि 
कुलसमचव, स्वािी रािानंि तीथण िराठवाडा मवद्यापीठ, 
नांिेड 
कुलसमचव, मिवाजी मवद्यापीठ, कोल्हापरू 
कुलसमचव, अिरावती मवद्यापीठ, अिरावती 
कुलसमचव, श्रीिती नाथीबाई िािोिर ठाकरसी िमहला 
मवद्यापीठ, िंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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िहालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, िंुबई. 
िहालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र, िंुबई 
िहालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, नािपरू 
िहालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र, 
नािपरू 
मसमनयर मरसचण ऑफीसर, पे मरसचण युमनट, भारत 
सरकार, मवत्त िंत्रालय (व्यय मवभाि), खोली क्र.261, 
नॉथण ब्लॉक, नवी मिल्ली  
संचालक, लेखा व कोषािारे, िंुबई. 
अमधिान व लेखा अमधकारी, िंुबई, 
मनवासी लेखा परीक्षा अमधकारी, िंुबई. 
मजल्हा लेखा परीक्षा अमधकारी, स्थामनक मनधी महिेब, 
सवण मजल्हा कोषािार अमधकारी. 
सवण लेखामधकारी, वतेन पडताळणी 
पथक,िंुबई/नािपरू/पणेु/औरंिाबाि. 
िुख्य अमधकारी, सवण निरपामलका 
कायणकारी अमधकारी, कॅन्टोनिेंट बोडण, 
खडकी/िेहूरोड/िेवळाली/अहििनिर 
कुलसमचव, िहात्िा फुले कृमष मवद्यापीठ, राहूरी, 
मजल्हा अहििनिर 
कुलसमचव, िराठवाडा कृमष मवद्यापीठ,परभणी 
कुलसमचव, कोकण कृमष मवद्यापीठ, िापोली,मजल्हा 
रत्नामिरी. 
कुलसमचव, पंजाबराव कृमष मवद्यापीठ, अकोला 
कुलसमचव, िंुबई मवद्यापीठ, िंुबई 

कुलसमचव, उत्तर िहाराष्ट्र मवद्यापीठ, जळिाव  
कुलसमचव, सोलापरू मवद्यापीठ, सोलापरू 
कुलसमचव, िहाराष्ट्र पिू व ित्स्यमवज्ञान मवद्यापीठ, 
नािपरू 
कुलसमचव, डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर तंत्रिास्त्र मवद्यापीठ, 
लोणेरे, रायिड 
िुख्य लेखा परीक्षक, स्थामनक मनधी महिेब, िंुबई 
उप िुख्य लेखा परीक्षक, स्थामनक मनधी महिेब, 
िंुबई/पणेु/नािपरू/ औरंिाबाि/नामिक/ अिरावती. 
बहूजन सिाज पाटी, डी-1 इन्सा हटिेंट, आझाि िैिान, 
िंुबई-1  
भारतीय जनता पाटी, िहाराष्ट्र प्रिेि, सी.डी .ओ., बरॅॅक 
क्रिांक 1, योिक्षेि सिोर, वसंतराव भािवत  
चौक, नमरिन पॉईटं, िंुबई-20  
भारतीय कम्युमनस्ट पाटी,िहाराष्ट्र कमिटी, 314, 
राजभवुन,एस.व्ही.पटेल रोड, िंुबई-4  
भारतीय कम्युमनस्ट पाटी (िाक्सणवािी), िहाराष्ट्र कमिटी, 
जनिक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, िंुबई-13 
इंमडयन नॅिनल कााँगे्रस, िहाराष्ट्र प्रिेि कााँगे्रस(आय) 
समिती, मटळक भवन, काकासाहेब िाडिीळ िािण, िािर, 
िंुबई-25 
नॅिनमलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवािी भवन,फ्री प्रेस जनणल 
िािण, नमरिन पॉईटं,िंुबई-21  
मिवसेना, मिवसेना भवन, िडकरी चौक, िािर, िंुबई-28 
मवत्त मवभािातील सवण कायासने 
मनवड नस्ती, मवत्त मवभाि (सवेा-9) 
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( वित्त  विभाग, शासन वनर्णय, क्रमाांक: िेपरु-2018/प्र. क्र. 44/सेिा-9, विनाांक :-  1 जानेिारी, 
2019 सोबतचे जोडपत्र ) 

          जोडपत्र 

राज्य शासकीय ि इतर पात्र कमणचाऱयाांच्या िेतनश्रेण्या आवर् महागाई भत्त्यासांिभातील 
वशफारशीबाबतचे वनर्णय 

 
अ. 
क्र. 

अहवालातील 
परिच्छेद 
क्रमाांक 

    रिफाििींचा गोषवािा िासनाने घेतलेले 
रनर्णय 

1 4.1 वेतन मटॅ्रीक्स आधािीत सधुारित वेतनशे्रण्या  

          कें द्र शासनाने 7 व्या कें द्रीय िेतन आयोगाच्या 
वशफारशींनसुार स्िीकारलेली िेतन मवॅिक्स सांरचनेची 
सांकल्पना राज्य शासकीय ि इतर पात्र कमणचाऱयाांसाठी 
विनाांक 1.1.2016 पासनू लाग ू करण्याची सवमती 
वशफारस करीत आहे. 

 वशफारस स्िीकृत. 

2 4.2 असधुारित वेतनसांिचनाांचे रवरलनीकिर्   

 4.2.3  

 

7 व्या िेतन आयोगात सधुावरत िेतन मवॅिक्समधील िोन 
स्तराांमध्ये पुरेसा फरक रहािा हा िषृ्टीकोन  ठेिून, तसेच 
पवरच्छेि 4.2.2 मध्ये नमिू गे्रड िेतने आधारभतू माननू 
आवर् पवरच्छेि 4.2.4 मध्ये नमिू 7 िेतन सांरचनाांचे 
(गे्रड िेतनाांचे) विवलनीकरर् करुन  तयाांना सधुावरत िेतन 
मवॅिक्समध्ये समकक्ष स्तराची वशफारस करण्यात येत 
आहे 

वशफारस स्िीकृत. 

 मात्र यामळेु पिोन्नतीचे 
सांिगण आवर् वनम्न 
सांिगास एकच िेतन 
स्तर अनजेु्ञय झाल्यास 
या िोन्ही सांिगांच्या 
िेतनमानात फरक ठेिरे् 
आिश्यक राहील. 
याबाबत राज्य िेतन 
सधुारर्ा सवमतीने 
अहिालाच्या  खांड 2 
मध्ये विचार करािा. 
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अ. 
क्र. 

अहवालातील 
परिच्छेद 
क्रमाांक 

    रिफाििींचा गोषवािा िासनाने घेतलेले 
रनर्णय 

 4.4 6 व्या िेतन आयोगाच्या अांमलबजािर्ीनांतर वनयकु्त 
केलेल्या िेतनत्रटुी वनिारर् सवमतीच्या वशफारशीनसुार 
रु. 8000 - 13500 या िेतनश्रेर्ीतील गट - ब सांिगास 
िेतनबडँ पीबी - 3 :   रु. 15600-39100 + गे्रड िेतन रु. 
5400 ही िेतन सांरचना मांजरू केली आहे.  ज्या सांिगांचे 
या सांबांधीचे प्रस्ताि िेतनत्रटुी सवमतीच्या विचारार्ण सािर 
झाले नव्हते, तया सांिगांना मात्र िेतनबडँ पीबी - 3: रु. 
15600-39100 + गे्रड िेतन रु. 5400 या िेतन 
सांरचनेचा लाभ वमळू शकला नाही.   
िेतनत्रटुी सवमतीने  स्िीकारलेला िषृ्टीकोन योग्य िाटत 
असल्याने आता सवमती िेतनबडँ पीबी - 3  :   रु. 
15600-39100 + गे्रड िेतन रु. 5400 आवर् िेतनबडँ 
पीबी - 2  :   रु. 9300 + गे्रड िेतन रु. 5400 या 
असधुावरत िेतन सांरचनाांसाठी सधुावरत िेतन 
मवॅिक्समध्ये एकच स्तर एस -20 ची वशफारस करत 
आहे. 

िरील पवरच्छेि क्रमाांक 
4.2.3 प्रमारे् वशफारस 
स्िीकृत. 

  

3 4.5 सधुारित वेतन मरॅट्रक्स   

  6 व्या िेतन आयोगातील विद्यमान िेतन सांरचनाांसाठी  
तक्ता क्र. 4.1 मधील सधुावरत िेतन मवॅिक्सची वशफारस 
करण्यात येत आहे.  

सिण राज् य शासकीय ि इतर पात्र कमणचाऱयाांना 
विनाांक 1 जानेिारी, 2016  पासनू तयाांच्या विद्यमान 
िेतनसांरचनाांशी समकक्ष िेतन स्तर मांजरू करण्याची 
वशफारस करण्यात येत आहे. 

मात्र पवरच्छेि 4.6 मध्ये नमिू सांिगांच्या बाबतीत 
तया पवरच्छेिात नमिू केल्याप्रमारे्  िेतन स्तर मांजरू 
करण्याची वशफारस करण्यात येत आहे. 

 
 

वशफारस स्िीकृत. 
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अ. 
क्र. 

अहवालातील 
परिच्छेद 
क्रमाांक 

    रिफाििींचा गोषवािा िासनाने घेतलेले 
रनर्णय 

4 4.6 मरहला व बालरवकास रवभाग, जलसांपदा रवभाग 
आरर् उच्च व तांत्र रिक्षर् रवभाग (अकृरष 
रवद्यापीठे)  या मधील काही सांवगांच्या सधुारित 
वेतन मरॅट्रक्समधील वेतन स्तिाांरवषयी रिफाििी 

 

 4.6.1 मरहला व बालरवकास रवभाग – समपुदेिक 

िेतनबडँ पीबी-2: रु. 9300-34800 + रु. 
4200 गे्रड िेतन आवर् िेतनबडँ पीबी-2: रु. 9300-
34800 + रु. 4300 गे्रड िेतन या िोन्ही िेतन 
सांरचनेतील समपुिेशक या सांिगास सधुावरत िेतन 
मवॅिक्समध्ये एकच िेतन स्तर एस-13 मांजरू करण्याची 
वशफारस करण्यात येत आहे. 

वशफारस स्िीकृत. 

 

  जलसांपदा रवभाग  

(अ) महािाष्ट्ट्र अरभयाांरत्रकी सांिोधन सांस्था (मेिी), 
नारिक 

(ब) पाटबांधािे सांिोधन व रवकास सांचालनालय, 
परेु् 

        वि. 25 जलैु, 2014 आवर् वि. 30 जनू, 2016 
रोजीच्या अवधसचूना रद्द करुन िरील िोन्ही 
आस्र्ापनाांिरील प्रतयेकी तीनही सांिगांना पढुीलप्रमारे् 
िेतनसांरचना मांजरू करण्याची सवमती वशफारस करीत 
आहे:-  

अ.
क्र. 

सांिगाचेनाि 6 व्या िेतन 
आयोगातील 
सधुावरत 
िेतनसांरचना 
िेतनबडँ 

(रु.) 
गे्रडिेतन 

(रु.) 
1 िैज्ञावनक 

अवधकारी / उप 
9300-
34800 

4600 

वशफारस स्िीकृत. 
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मिृ सिेक्षर् 
अवधकारी 

2 िवरष्ठ िैज्ञावनक 
सहाय्यक 

9300-
34800 

4500 

3 कवनष्ठ 
िैज्ञावनक 
सहाय्यक 

9300-
34800 

4400 

          
          िरील पवरच्छेिामध्ये वशफारस केल्याप्रमारे् 6 व्या 
िेतन आयोगातील सधुावरत िेतनसांरचना मांजरू करुन 
पढुीलप्रमारे् कायणिाही करािी:- 
 सांबांवधत सांिगातील कमणचाऱयाांची वि. 1 
जानेिारी, 2006 पासनू आता वशफारस केलेल्या िेतन 
सांरचनेत िेतनवनश्श्चती करण्यात यािी. मात्र 
अवतप्रिानाची रक्कम िसलू करण्यात येऊ नये.  तसेच 
आता वशफारस केलेल्या 6 व्या िेतन आयोगाच्या 
िेतनसांरचना आधारभतू माननू 7 व्या िेतन आयोगात 
तक्ता क्रमाांक 4.1 मध्ये नमिू केलेल्या सधुावरत िेतन 
मवॅिक्समधील समकक्ष िेतन स्तर मांजरू करण्यात यािा.   

 4.6.3 उच्च व तांत्र रिक्षर् रवभाग (अकृरष रवद्यापीठे)   

  सिण विद्यापीठाांत वशक्षकेतर पिाांच्या 6 व्या 
िेतनआयोगानसुार मांजरू केलेल्या िेतनश्रेण्याांची 
तपासर्ी करून सांबांवधत अवधकारी / कमणचाऱयाांकडून 
झालेले अवतप्रिान िसलू करण्याची वशफारस करण्यात 
येत आहे. 

तसेच योग्य तया कायणपध्ितीचा अिलांब न करता 
वनगणवमत केलेल्या शासन वनर्णयातील ज्या पिनामाांमध्ये ि 
िेतनश्रेण्याांमध्ये वनयमबाह्य बिल केल्यामळेु शासनाचे 
नकुसान झालेले आहे, अशी सिण पिनामे ि तया पिाांना 
मांजरू केलेल्या िेतनश्रेण्या 7 व्या िेतन आयोगानसुार 

वशफारस स्िीकृत. 

उच्च ि तांत्र वशक्षर् 
विभागाकडून योग्य तया 
कायणपध्ितीचा अिलांब 
न करता वनगणवमत 
केलेल्या शासन 
वनर्णयाांतील ज्या 
पिनामाांमध्ये ि 
िेतनश्रेण्याांमध्ये 
वनयमबाह्य बिल 
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सधुावरत करण्यापिूीच विनाांक 7.10.2009 च्या शासन 
अवधसचूनेनसुार कटाक्षाने पिूणित करण्याची कायणिाही 
उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभागाने तातडीने करािी, तसेच 
अशा अवनयवमततेस जबाबिार असर्ाऱया अवधकारी / 
कमणचारी याांच्यािर तिरीत वशस्तभांगाची कारिाई 
करण्याची वशफारस सवमती करीत आहे. 

केल्यामळेु शासनाचे 
नकुसान झालेले आहे, 
अशी सिण पिनामे ि तया 
पिाांना मांजरू केलेल्या 
िेतनश्रेण्या 7 व्या िेतन 
आयोगानसुार सधुावरत 
करण्यापिूीच विनाांक 
7.10.2009 च्या शासन 
अवधसचूनेनसुार 
कटाक्षाने पिूणित 
करण्याची कायणिाही 
उच्च ि तांत्र वशक्षर् 
विभागाने तातडीने 
करािी, तसेच अशा 
अवनयवमततेस 
जबाबिार असर्ाऱया 
अवधकारी / कमणचारी 
याांच्यािर तिरीत 
वशस्तभांगाची कारिाई 
करािी.  

5 4.7 मांत्रालयीन रलरपक-टांकलेखक सांवगासाठी सधुारित 
वेतन स्ति 

 

          मांत्रालयीन कामकाजाचे विवशष्ट स्िरूप विचारात 
घेऊन मांत्रालयीन वलवपक-टांकलेखक सांिगास  विद्यमान 
िेतनबडँ पीबी - 1 + गे्रड िेतन रु. 1900 या िेतन 
सांरचनेतील एस-6 रु.19900-63200 या सधुावरत िेतन 
मवॅिक्स ऐिजी एस-8 या िेतन मवॅिक्समधील 
रु.25500-81100 हा िेतनस्तर मांजरू करण्याची 
सवमती वशफारस करीत आहे.     

या वशफारसीबाबत 
स्ितांत्रपरे् अभ्यास 
करून नांतर उवचत 
वनर्णय घेण्यात येईल. 
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6 4.8 सधुारित वेतन मरॅट्रक्समध्ये वेतनरनश्चचती  

    राज्य शासकीय ि इतर पात्र कमणचाऱयाांची वि. 1 
जानेिारी, 2016 पासनू सधुावरत िेतन मवॅिक्समध्ये 
पढुीलप्रमारे् िेतनवनश्श्चती करण्यात यािी:-  

विद्यमान िेतन सांरचनेत वि. 1 जानेिारी, 2016 
रोजीच्या मळू िेतनास (िेतनबडँमधील िेतन + गे्रड 
िेतन) 2.57 ने गरु्नू नजीकच्या रुपयामध्ये  परू्ांवकत 

 (Rounding off) केलेली रक्कम सांबांवधत 
सांिगास/पिास सधुावरत िेतन मवॅिक्समध्ये अनजेु्ञय िेतन 
स्तरामधील सेलमध्ये (Cell) असल्यास ती रक्कम 
सधुावरत िेतन ठरेल. जर ती रक्कम िेतन स्तरामधील 
सेलमध्ये नसेल तर सिर परू्ांवकत रकमेच्या लगतच्या 
पढुील सेलमधील रक्कम सधुावरत िेतन ठरेल.   
 

वशफारस स्िीकृत. 

तसेच  जे कमणचारी वि. 
1 जानेिारी, 2016 रोजी 
सधुावरत सेिाांतगणत 
आश्िावसत प्रगती 
योजनेंतगणत मांजरू 
िेतनश्रेर्ीत िेतन घेत 
असतील, अशा 
कमणचाऱयाांची 
िेतनवनश्श्चती तयाांना 
सधुावरत सेिाांतगणत 
आश्िावसत प्रगती 
योजनेंतगणत अनजेु्ञय 
समकक्ष सधुावरत िेतन 
स्तरामध्ये करण्यात 
यािी. 

7 4.9 सधुारित वेतन मरॅट्रक्समधील वेतनवाढीचा रदनाांक  

    विद्यमान िेतन सांरचनेतील 1 जलैु या 
िेतनिाढीच्या विनाांकाऐिजी सधुावरत िेतन मवॅिक्समध्ये 
1 जानेिारी ककिा 1 जलैु असे िोन िेतनिाढीचे विनाांक 
असतील.  कमणचाऱयास तयाची वनयकु्ती / पिोन्नती ककिा 
आर्थर्क श्रेर्ीिाढ या बाबी विचारात घेऊन 1 जानेिारी 
ककिा 1 जलैु यापैकी एक िेतनिाढीचा विनाांक अनजेु्ञय 
होईल.   

वशफारस स्िीकृत. 

 

 

8 4.10    रविेष वेतन  

               6 व्या िेतन आयोगाच्या अनषुांगाने राज्य 
शासकीय ि इतर पात्र कमणचाऱयाांना सधुावरत 

वशफारस स्िीकृत. 
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िेतनसांरचना लाग ूकेल्यानांतर सिण सांिगांचे विशेष िेतन 
बांि करण्यात आले होते. तर्ावप पोलीस वशपाई, नाईक 
आवर् हिालिार या सांिगांशी वनगडीत कतणव्याांचे स्िरुप 
विचारात घेऊन तया सांिगांचे विद्यमान रु. 500 िराने 
वमळत असलेले विशेष िेतन पढेु चाल ू ठेिण्यात आले 
होते. सिर विशेष िेतनात 50 % िाढ करुन ते 
यापढेुिेखील सरुु ठेिण्याची सवमती वशफारस करीत आहे.   

 

9 4.11 रनयत/एकरत्रत वेतनाविील अांिकारलन  
कमणचाऱयाांच्या वेतनात सधुािर्ा 

 

  सिणसाधारर्परे् ज्या कामाांसाठी अांशकावलन 
कमणचारी वनयकु्त केले जातात अशी कामे आता 
बाहृयस्त्रोतामाफण त करण्याचे शासनाचे प्रचवलत धोरर् 
असल्याने नव्याने अांशकावलक कमणचाऱयाांच्या वनयकु्तया 
कररे् अपेवक्षत नाही. मात्र कायणरत अांशकावलन 
कमणचाऱयाांच्या वनयत/एकवत्रत िेतनात सधुारर्ा कररे् 
आिश्यक आहे. 

शासन वनर्णय वित्त विभाग क्र. िेपरु-
1209/प्र.क्र.20/सेिा-9, विनाांक 27 फेब्रिुारी, 2009 
अन्िये वनयत/एकवत्रत िेतनािरील अांशकावलन 
कमणचाऱयाांचे िेतन िपु्पट करुन ते वकमान रु. 600 आवर् 
कमाल रु. 1200 इतके करण्यात आले आहे.  
अांशकावलन कमणचाऱयाांचे सध्याचे वनयत/एकवत्रत िरमहा 
िेतन अडीच पट करण्यात यािे, ही िाढीि रक्कम वकमान 
रु. 1500 आवर् कमाल रु. 3500 या  मयािेत राहील, 
अशी सवमतीची वशफारसआहे.  

वशफारस स्िीकृत. 

 

10 4.12  महागाई भत्ता  

  कें द्र शासकीय कमणचाऱयाांना वि. 1.1.2016 पासनू 
लाग ू करण्यात आलेले महागाई भत्त्याचे िर राज्य 

वशफारस स्िीकृत. 

कें द्र शासनाने िेळोिेळी 
मांजरू केल्याप्रमारे् 
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शासकीय ि इतर पात्र कमणचाऱयाांना लाग ू करण्यात 
यािेत.  

महागाई भत्ता कायणरत 
तसेच सिण 
वनिवृत्तिेतनधारकाांना 
मांजरू करण्यात यािा. 

11 4.13  रिफाििींची व्याप्ती  

  या प्रकरर्ातील वशफारशी पात्र राज्य शासकीय 
कमणचारी, वजल्हा पवरषिा, महाराष्ि विधानमांडळ 
सवचिालय, न्यायालयातील अन्यावयक कमणचारी, 
अनिुावनत शाळेतील कमणचारी, कृवष ि अकृवष विद्यापीठे 
आवर् तयाांना सांलग्न अनिुान प्राप्त अशासकीय 
महाविद्यालयातील कमणचारी तसेच इतर अनिुान प्राप्त 
सांस्र्ाांतील कमणचाऱयाांना लाग ूहोतील. या वशफारशी इतर 
कायालयाांतील / सांस्र्ाांतील कमणचाऱयाांना लाग ूकरण्याचा 
विनाांक राज्य शासकीय कमणचाऱयाांप्रमारे् असािा, अशी 
सवमती वशफारस करीत आहे.  

वशफारस स्िीकृत. 

या वशफारशी   शासनाने 
6 िा िेतन आयोग लाग ू
केलेल्या ि िेतन 
अनिुान वमळर्ाऱया 
इतर अनिुान प्राप्त 
सांस्र्ाांतील कमणचाऱयाांना 

लाग ूकरण्यात याव्यात. 

12 4.14 अांमलबजावर्ीचा रदनाांक  

  राज्य शासकीय ि इतर पात्र कमणचाऱयाांना वि. 1 जानेिारी, 
2016 पासनू सधुावरत िेतन मवॅिक्समधील िेतन स्तर 
अनजेु्ञय करण्यात यािेत आवर् वशफारस केलेल्या 
िेतनवनश्श्चतीच्या सतू्रानसुार िेतनवनश्श्चती करण्यात 
यािी.  

वशफारस स्िीकृत. 

 

13 7.1 विनाांक 1 जानेिारी, 2016 पासनू विनाांक 31 वडसेंबर, 
2018 या कालािधीसाठी िेतन ि वनिवृत्तिेतन सधुावरत 
केल्यामळेु र्कबाकीची रक्कम समान हप्तयात अिा 
करण्यात यािी.  वनिवृत्तिेतनधारकाांना अनजेु्ञय असर्ारी 
र्कबाकीची रक्कम कमीत कमी हप्तयात अिा करण्यात 
यािी, अशी सवमती वशफारस करीत आहे. 
 
 

वशफारस स्िीकृत. 

सधुावरत 
िेतनश्रेर्ीविषयक ि 
आनषुांवगक लाभ या 
बाबतच्या वशफारशी वि. 
1 जानेिारी, 2016 
पासनू लाग ूकरण्यास 
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अ. 
क्र. 

अहवालातील 
परिच्छेद 
क्रमाांक 

    रिफाििींचा गोषवािा िासनाने घेतलेले 
रनर्णय 

मान्यता िेण्यात येत 
आहे. 

 सधुावरत 
िेतनश्रेण्याांनसुार 
िेतनाचे प्रतयक्ष लाभ वि 
1 जानेिारी, 2019 
पासनू िेण्यात यािेत. 

   सधुावरत िेतन 
वनश्श्चतीच्या पवरर्ामी 
वि. 1 जानेिारी, 2016 
ते वि. 31 वडसेंबर, 
2018 या कालािधी-
तील अनजेू्ञय र्कबाकी 
पढुील आर्थर्क 
िषापासनू पढुील 5 
िषांत 5 समान 
हप्तयाांमध्ये 
कमणचाऱयाांच्या भविष्य 
वनिाह वनधी / 
प्रकरर्परतिे उवचत 
वनिवृत्तिेतन योजनेच्या 
खातयात जमा करण्यात 
यािी. सिर रक्कम जमा 
केल्याच्या विनाांकापासनू 
2 िषे काढून घेता येर्ार 
नाही.  

 
*****    
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