
નવી દિલ્હીઃ ભોદી વયકાયના કેબફનેટે બધુલાયે વેલથં ે કમભળનને ભજૂંયી આી દીધી છે. મભનીભભ ે 23% સધુી લધાયલાની ભજૂંયી આલાભા ંઆલી છે, જે 
કમભળનની બરાભણોભા ંવાભેર શત ુ.ં જાણો શ ું ્તી ભલામણો...  
- ે કમભળનના કભમચાયી ભાટે ઓછાભા ંઓછા 18,000 રૂમમા અને લધાયેભા ંલધાયે 2,25,000 રૂમમા(કેબફનેટ વબચલ અને તે સ્તયના ઓફપવય ભાટે 2,50,000 

રૂમમા) ભથંરી વેરયીની બરાભણ કયી શતી. 
- ીકે મવન્શાની આગેલાનીભા ંવબચલોની કમભટીએ ે કમભળનની બરાભણો દ્વાયા ણ 18થી 30% લધાયે વેરયી નક્કી કયલાની લાત કશી શતી. 
- એટરે કે 18,000ના ફદરે અંદાજે 27,000 અને 2,25,000ના ફદરે 3,25,000 રૂમમા વેરયી થઈ ળકે છે. 
- કભમચાયીઓને ઓગસ્ટ ભફશનાથી એફયમવ વાથે વેરયી આલાની આળા છે. 
  

શ ું છે કમમશનની મ્ત્વની ભલામણો? 

 

- કેન્રના કભમચાયીઓના ફેબઝક ે 16% અને એરાઉન્વ 67% સધુી લધાયલાની લાત કશલેાભા ંઆલી છે. કુર વેરયી 23.5% લધાયલાભા ંઆલે. ેન્ળનભા ં
વયેયાળ 24%નો લધાયો થળે. 
- મભમનભભ ફેબઝક ે 7 શજાયથી લધાયીને 18 શજાય રૂમમા કયલાભા ંઆલળે. વેરયીભા ંલામિક 3% લધાયો થળે. 
- કેન્રના તભાભ કભમચાયી ભાટે ણ લન યેન્ક-લન ેન્ળન શળે. જેભા 10 લમ શરેા મનવતૃ થમેરા કભમચાયીઓ ણ શળે. 
- ગે્રચ્યઇુટીની ભમામદા 10થી લધાયીને 20 રાખ રૂમમા. જ્માયે ણ ડીએ 50% લધળે, ગે્રચ્યઇુટી ભમામદા 25% લધળે. 
- વેરયી નક્કી કયલા ભાટે ે ફેન્ડ અને ગે્રડ ેની મવસ્ટભ પયૂી થળે. 
- 56 પ્રકાયના બથ્થા ફધં કયલાભા ંઆલે, તભાભને એક વયખ ુેન્ળન થળે. 
- ેયા મભબરટયી પોવમ ભાટે ણ ળશીદનો દયજ્જો ભળે. મભબરટયી વમલિવ ે ફેગણો થળે. આ ભાત્ર આભી ય રાગ ુથળે. અન્મ ય નશી થામ. 
  

શ ું છે 7th પે કમમશન? 

 

- કમભળનના ચેયભેન અળોક કુભાય ભાથયુ છે. તેઓએ થોડાક ભફશના શરેા નાણા ભતં્રી અરુણ જેટરીને બરાભણો ભોકરી શતી. 
- આ કમભળન યૂીએ વયકાયે પેબ્રઆુયી 2014ભા ંફનાવયુ ંશત.ુ તેને 18 ભફશનાભા ંફયોટમ વોંલાનો શતો. યંત ુતેની ટભમ ઓગસ્ટ, 2015ભા ંચાય ભફશના ભાટે 
લધાયભા ંઆલી શતી. 
- કમભળનના સચૂનોને વયકાયે 1 જાન્યઆુયી, 2016થી રાગ ુકયલાનુ ંશત ુ.ં જેથી એફયમવ ભી ળકે. 
- આ બરાભણોનો 50 રાખ કભમચાયીઓ અને 58 રાખ ેન્ળનયોને પામદો ભળે. 
 


