
  
 

राज्य शासकीय व इतर पात्र       
कर्मचाऱयाांना अनुज्ञये र्हागाई भत्त्याच्या 
दरात ददनाांक 1 जानेवारी, 2022 पासून 
सुधारणा करण्याबाबत  

र्हाराष्ट्र शासन 
दवत्त दवभाग 

शासन दनणमय क्रर्ाांक : र्भवा- 1322/प्र.क्र.8/सेवा-9 
र्ांत्रालय, र्ादार् कार्ा रोड, 

हुतात्र्ा राजगुरु चौक, रु्ांबई 400 032 
ददनाांक : 17 ऑगस्ट, 2022 

        
                         वाचा-1.  शासन दनणमय क्रर्ाांक : र्भवा-1321/ प्र. क्र. 14/ सेवा-9,  
                                       ददनाांक : 30 र्ाचम, 2022   
      2. भारत सरकार, दवत्त र्ांत्रालय, व्यय दवभाग कायालयीन ज्ञापन   

    क्रर्ाांक: 1/2/2022-इ. II (बी), ददनाांक 31 र्ाचम, 2022 
 

शासन दनणमय - 
 

 राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूणमकादलक कर्मचाऱयाांना अनुज्ञये र्हागाई भत्त्याच्या दरात 
सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या दवचाराधीन होता.  
 

2. शासन असे आदेश देत आहे की, ददनाांक 1 जानेवारी, 2022 पासून 7 व्या वतेन आयोगानुसार सुधादरत 
वतेनसांरचनेतील रू्ळ वतेनावरील अनुज्ञेय र्हागाई भत्त्याचा दर 31 % वरुन 34 % करण्यात यावा. सदर 
र्हागाई भत्ता वाढ  ददनाांक 1 जानेवारी, 2022 ते ददनाांक 31 जुल,ै2022 या कालावधीतील थकबाकीसह र्ाहे 
ऑगस्ट, 2022 च्या वतेनासोबत रोखीने देण्यात यावी.   
 

3. र्हागाई भत्त्याची रक्कर् प्रदान करण्यासांदभातील दवद्यर्ान तरतुदी व कायमपध्दती आहे त्याचप्रकारे 
यापुढे लागू राहील. 

4. यावर होणारा खचम सांबांदधत शासकीय कर्मचाऱयाांचे वतेन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खची टाकण्यात 
येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खची टाकून त्याखालील र्ांजूर अनुदानातून भागदवण्यात यावा. अनुदानप्राप्त 
सांस्था व दजल्हा पदरर्षद कर्मचाऱयाांच्या बाबतीत, सांबांदधत प्ररु्ख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली 
त्याांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खचम खची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खचम खची 
टाकण्यात यावा. 
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 सदर शासन दनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202208171444300405 असा आहे. हा आदेश दडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

 र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

 
                                          ( दव. अ. धोत्रे )          
                                 उप सदचव, र्हाराष्ट्र शासन 

   प्रत, 
1. राज्यपालाांचे सदचव 
2. रु्ख्यर्ांत्रयाांचे प्रधान सदचव 
3. उप रु्ख्यर्ांत्रयाांचे सदचव  
4. सभापती, दवधानपदरर्षद याांचे खाजगी सदचव, दवधानभवन, रु्ांबई 
5. अध्यक्ष, दवधानसभा याांचे खाजगी सदचव, दवधानभवन, रु्ांबई 
6. दवरोधी पक्षनेते दवधानपदरर्षद/ दवधानसभा याांचे खाजगी सदचव, दवधानभवन, रु्ांबई 
7. सवम दवधानर्ांडळ सदस्य, दवधानभवन , रु्ांबई 
8. सवम र्ांत्री आदण राज्यर्ांत्री याांचे स्वीय सहायक 
9. र्हालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई. 
10. र्हालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञयेता), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
11. र्हालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, नागपूर. 
12. र्हालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञयेता), र्हाराष्ट्र, नागपूर 
13. दसदनयर दरसचम ऑफीसर, पे दरसचम युदनट, भारत सरकार, दवत्त र्ांत्रालय (व्यय दवभाग), 

खोली क्र.261, नॉथम ब्लॉक, नवी ददल्ली 
14. र्ांत्रालयीन सवम दवभाग 
15. र्ांत्रालयाच्या सवम दवभागाांखालील दवभाग प्ररु्ख व प्रादेदशक दवभाग प्ररु्ख 
16. प्रबांधक, उच्च न्यायालय (रू्ळ शाखा), रु्ांबई 
17. प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), रु्ांबई 
18. सदचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रु्ांबई 
19. सदचव, र्हाराष्ट्र दवधानर्ांडळ सदचवालय, रु्ांबई 
20. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, रु्ांबई 
21. आयुक्त, राज्य र्ादहती आयोग, (सवम)  
22. सदचव, राज्य दनवडणकू आयोग, रु्ांबई 
23. प्रबांधक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायादधकरण,रु्ांबई/नागपूर/औरांगाबाद 

http://www.maharashtra.gov.in/
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24. राज्य र्दहला आयोग, वरळी ,रु्ांबई 
25. सवम दवभागीय आयुक्त 
26. सवम दजल्हादधकारी 
27. रु्ख्य कायमकारी अदधकारी, सवम दजल्हा पदरर्षदा 
28. र्हासांचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे 
29. सांचालक, लेखा व कोर्षागारे, रु्ांबई 
30. अदधदान व लेखा अदधकारी, रु्ांबई, 
31. दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, रु्ांबई 
32. सवम कोर्षागार अदधकारी 
33. लेखादधकारी, सवम वतेन पडताळणी पथके,रु्ांबई/नागपूर/पुणे/औरांगाबाद 
34. रु्ख्य अदधकारी, सवम नगरपादलका 
35. कायमकारी अदधकारी, कॅन्टोनर्ेंट बोडम, खडकी/देहूरोड/देवळाली/अहर्दनगर 
36. कुलसदचव, सवम कृदर्ष आदण कृदर्षतर दवद्यापीठे 
37. सांचालक, स्थादनक दनधी लेखा परीक्षा, रु्ांबई 
38. सहसांचालक, स्थादनक दनधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे/ नादशक/ औरांगाबाद/ अर्रावती 

नागपूर 
39. बहूजन सर्ाज पाटी, डी-1 इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, रु्ांबई-1 
40. भारतीय जनता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी .ओ., बॅरॅक क्रर्ाांक 1, योगक्षरे् सर्ोर, 

वसांतराव भागवत चौक, नदरर्न पॉईांट, रु्ांबई-20  
41. भारतीय कम्युदनस्ट पाटी,र्हाराष्ट्र कदर्टी, 314, राजभवुन,एस. व्ही. पटेल रोड, रु्ांबई-4 
42. भारतीय कम्युदनस्ट पाटी (र्ाक्समवादी), र्हाराष्ट्र कदर्टी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब दर्ल 

पॅलेस, वरळी, रु्ांबई-13 
43. इांदडयन नॅशनल कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस(आय) सदर्ती, दटळक भवन, काकासाहेब 

गाडगीळ र्ागम, दादर, रु्ांबई-25 
44. नॅशनदलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन,फ्री पे्रस जनमल र्ागम, नदरर्न पॉईांट,रु्ांबई-21 
45. दशवसेना, दशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, रु्ांबई-28 
46. दवत्त दवभागातील सवम कायासने 
47. दनवड नस्ती, दवत्त दवभाग (सेवा-9). 
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