
ग्रामपंचायत कममचाऱयांना सुधाररत 
  रकमान वतेन दर  लागू  करणेबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम रवकास रवभाग 

            शासन रनणमय क्रमाकंः व्हीपीएम-2020/प्र.क्र.201/पंरा - 03 
बाधंकाम भवन, 25 मर्मबान रोड, 

फोर्म, मंुबइ - 400 001. 
तारीख:   22  जून, 2022 

 

वाचा :-  
1. ग्राम रवकास रवभाग, शासन रनणमय क्र. व्हीपीएम २६९९/प्र.क्र.२०६ (१ ) /२१  

रद. २१.०१.२००० 
2. ग्राम रवकास रवभाग, शासन पत्र क्र. व्हीपीएम २०१३ /प्र.क्र.२४३ / पंरा-3,  

रद. ३०.१०.२०१३ 
3. ग्राम रवकास रवभाग, शासन रनणमय क्र. व्हीपीएम-201२/प्र.क्र.२३५ /पंरा-3, 

रद. ०४.०३.२०१४ 

4. ग्राम रवकास रवभाग, शासन रनणमय क्र. व्हीपीएम २०१८/प्र.क्र.३९७/पं.रा-३, 

रद. १७.०९.२०१८ 

5. ईद्योग, उजा व कामगार रवभाग, ऄरधसूचना क्र. रकवऄे - १०१८ /प्र.क्र. २१५ / 

कामगार-७ , रद. १०.08.२०२० 

 

प्रस्तावना :- 
 
 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ऄरधरनयमाच्या कलम ६१ प्रमाणे  ग्रामपंचायतीला  तयाचं्या अवश्यकतेनुसार 

कममचारी नेमण्याचे व तयांचे वतेन ठररवण्याचे ऄरधकार अहेत.  सध्या या रवभागाच्या वाचा येथील क्र.२ च्या 

रद. ३०.१०.२०१३ च्या पत्रान्वये ईद्योग, ईजा व कामगार रवभागाच्या क्र .रकवऄे -२०१३ /५२/प्र.क्र. २७/ 

कामगार-७ , रद. ७ ऑगस्र् २०१३ च्या ऄरधसूचनेतील तरतुदी लागू करून तयाद्वारे ग्रामपंचायत 

कममचाऱयानंा रकमान वतेन दर लागू करण्यात अले अहेत. ईद्योग, उजा व कामगार रवभागाकडून रकमान 

वतेन ऄरधरनयम, १९४८ च्या तरतुदींना ऄनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील " स्थारनक स्वराज्य संस्थामंधील 

(ग्रामपंचायत ) कामधंदा " या रोजगारात ऄसलेल्या कामगारानंा देय ऄसलेले रकमान वतेन दर, शासन 
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ऄरधसूचने द्वारे पुनर्ननधाररत केले जातात. तयानुषंगाने १० ऑगस्र् २०२० रोजी ईद्योग, उजा व कामगार 

रवभागाने सुधाररत  ऄरधसूचना रनगमरमत केली अहे.तयानुसार ईद्योग, उजा व कामगार रवभागाच्या  रद. १० 

ऑगस्र्, २०२० च्या ऄरधसूचनेला ऄनुसरून सधुाररत दर ग्रामपंचायत कममचाऱयानंा लागू करण्याची बाब 

शासनाच्या रवचाराधीन होती. 

शासन रनणमय :- 

ईद्योग, उजा व कामगार रवभागाच्या रद.१०.०८.२०२० रोजीच्या ऄरधसूचनेला ऄनुसरून 
कामगाराचंी वगमवारी व पररमंडळ रनहाय ग्रामपंचायत  कममचाऱयाचंे मूळ रकमान वतेन दर  खालील तक्ततयात  
नमूद  केल्याप्रमाणे  रद.०१.०४.२०२२ पासून पुनर्ननधाररत करण्यात येत अहेत . 

 
ऄ.क्र. कममचारी  वगमवारी मूळ रकमान वतेन दर (दरमहा रुपये) 

पररमंडळ-१ पररमंडळ-२ पररमंडळ-३ 

१. कुशल १४,१२५ १३,७६० १२,६६५ 

२. ऄधमकुशल १३,४२० १३,०५५ ११,९६० 

३. ऄकुशल १३,०८५ १२,७१५ ११,६२५ 
 

(१ ) पररमंडळ-१ : १०,००० पेक्षा ऄरधक लोकसंख्या ऄसलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षते्र 

( २ ) पररमंडळ-२ : ५,००० ते १०,००० लोकसंख्या ऄसलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र 

( ३ ) पररमंडळ-३  : ५,००० पयमन्त लोकसंख्या ऄसलले्या ग्रामपंचायतींचे क्षते्र 

 
2.      रवभागाचे शासन रनणमय रद. 4 माचम, २०१४, रद. १७ सप्र्ेंबर , २०१८ ऄन्वये रनगमरमत केलेल्या 

ऄर्ींच्या ऄधीन राहून कममचाऱयाचं्या  रकमान वतेनासाठी  ऄनुज्ञये शासन रहस्सा देय राहील. सदरचा खचम 

मागणी क्रमाकं एल-2 , २०५३- रजल्हा प्रशासन (०७ )(०१) ग्रामपंचायतीचे सरपचं व सदस्य याचं ेमानधन व 

आतर भत्ते अरण कममचाऱयाचंे रकमान वतेन यासाठी ऄनुदान-३१-सहायक ऄनुदान ( २०५३ १०४२ ) 

(वतेनेतर) या लेखाशीषाखाली ईपलब्ध करुन देण्यात येणाऱया तरतूदीमधून  करण्यात येइल. 

3.        सदर शासन रनणमयातील तरतूदी  रद. १ एरप्रल, २०२२ पासून ऄंमलात येतील .  सदर शासन 

रनणमय रवत्त रवभागाच्या ऄनौ.सं क्रमाकं ४०३/२२, रद.१६/६/२०२२ ऄन्वये प्राप्त सहमतीस ऄनुसरून  

रनगमरमत करण्यात येत अहे. 
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4. सदर शासन रनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध 

करण्यात अल ेऄसून तयाचा संगणक सकेंताकं 202206221127474420 ऄसा अहे. हा अदेश रडजीर्ल 

स्वाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                 (सुहास जाधवर) 

    ऄवर सरचव, महाराष्ट्र शासन 
 
प्रत,   

1) मा. राज्यपाल याचंे सरचव , राजभवन, मंुबइ 

2) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सरचव, मंत्रालय, मंुबइ 

3) मा. ईपमुख्यमंत्री याचंे सरचव, मंत्रालय, मंुबइ 

4) मा. ग्रामरवकास मंत्री यांचे खाजगी सरचव, मंत्रालय, मंुबइ 

5) मा. ग्रामरवकास राज्यमंत्री याचंे खाजगी सरचव, मंत्रालय, मंुबइ 

6) सवम रवभागीय अयुक्तत 

7) सवम रजल्हा पररषदाचंे मुख्य कायमकारी ऄरधकारी . 
8) सवम रजल्हा पररषदाचंे लेखा व रवत्त ऄरधकारी 
9) सवम रजल्हा पररषदाचंे ईप मुख्य कायमकारी ऄरधकारी (पंचायत) 
10) राज्य प्रकल्प संचालक, राजीव गाधंी पंचायत सशक्ततीकरण ऄरभयान/ राष्ट्रीय ग्रामस्वराज 

           ऄरभयान, पुणे 

11) अहरण व संरवतरण ऄरधकारी, रोख शाखा , ग्रामरवकास रवभाग,  मंत्रालय,  मंुबइ. 
12) रनवडनस्ती ( कायासन पंरा-३ )  
 

 

http://www.maharashtra.gov.in/

		2022-06-22T16:28:02+0530
	JADHWAR SUHAS BAJIRAO




