राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱयाांना र्ांजूर
करण्यात येणाऱया र्हागाई भत्त्याच्या दरात
दद.1 जुल,ै 2017 पासून सुधारणा करण्याबाबत.
र्हाराष्ट्र शासन
दवत्त दवभाग
शासन दनणमय क्रर्ाांकः र्भवा-2017/प्र.क्र.11/सेवा-9
र्ांत्रालय, र्ुांबई 400 032.
र्ादार् कार्ा रोड, हु तात्र्ा राजगुरु चौक
ददनाांक : 28 फेब्रुवारी , 2018
वाचा - शासन दनणमय क्रर्ाांकः र्भवा-2017/प्र.क्र.11/सेवा-9,
दद.21 सप्टें बर, 2017
शासन दनणमय राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूणमकादलक कर्मचाऱयाांच्या र्हागाई भत्त्याच्या दरात
सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या दवचाराधीन होता.
2.

शासन असे आदेश देत आहे की, 1 जुलै, 2017 पासून 6 व्या वेतन आयोगानुसार सुधादरत

वेतनसांरचनेतील र्ूळ वेतनावरील (वेतनबँडर्धील वेतन अदधक ग्रेड वेतन) अनुज्ञय
े र्हागाई भत्त्याचा
दर 136% वरुन 139% करण्यात यावा. दद.1 फेब्रुवारी, 2018 पासून सदर र्हागाई भत्ता वाढ
रोखीने देण्यात यावी.
दद.1 जुलै, 2017 ते दद.31 जानेवारी, 2018 या सात र्दहनयाांच्या कालावधीतील
थकबाकीबाबत स्वतांत्रपणे दनणमय घेण्यात येईल.
3.

र्हागाई भत्त्याची रक्कर् प्रदान करण्यासांदभातील दवद्यर्ान तरतुदी व कायमपध्दती आहे

त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
4.

यावर होणारा खचम सांबदां धत शासकीय कर्मचाऱयाांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खची

टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खची टाकून त्याखालील र्ांजूर अनुदानातून भागदवण्यात
यावा. अनुदानप्राप्त सांस्था व दजल्हा पदरर्षद कर्मचाऱयाांच्या बाबतीत, सांबदां धत प्रर्ुख 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 201802281303139605 असा आहे . हा आदेश
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने .

Bhalchandra
Jagannath Gadekar
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( भा.ज.गाडे कर )
उप सदचव, र्हाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. राज्यपालाांचे सदचव
2. र्ुख्यर्ांत्रयाांचे प्रधान सदचव
3. उप र्ुख्यर्ांत्रयाांचे प्रधान सदचव
4. सवम दवधानर्ांडळ सदस्य, दवधानभवन , र्ुांबई
5. सवम र्ांत्री आदण राज्यर्ांत्री याांचे स्वीय सहायक
6. र्ांत्रालयीन सवम दवभाग
7. र्ांत्रालयाच्या सवम दवभागाांखालील दवभाग प्रर्ुख व प्रादे दशक दवभाग प्रर्ुख
8. प्रबांधक, उच्च नयायालय (र्ूळ शाखा), र्ुांबई
9. प्रबांधक, उच्च नयायालय (अपील शाखा), र्ुांबई
10. सदचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुांबई
11. सदचव, र्हाराष्ट्र दवधानर्ांडळ सदचवालय, र्ुांबई
12. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, र्ुांबई
13. आयुक्त, राज्य र्ादहती आयोग, (सवम)
14. सदचव, राज्य दनवडणूक आयोग, र्ुांबई
15. प्रबांधक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय नयायादधकरण,र्ुांबई/नागपूर/औरांगाबाद
16. राज्य र्दहला आयोग, वरळी ,र्ुांबई
17. सवम दवभागीय आयुक्त
18. सवम दजल्हादधकारी
19. सवम र्ुख्य कायमकारी अदधकारी, दजल्हा पदरर्षदा
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20. र्हासांचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड. पुणे
21. र्हालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, र्ुांबई.
22. र्हालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
23. र्हालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, नागपूर.
24.र्हालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), र्हाराष्ट्र, नागपूर
24. दसदनयर दरसचम ऑफीसर, पे दरसचम युदनट, भारत सरकार, दवत्त र्ांत्रालय (व्यय दवभाग), खोली
क्र.261, नॉथम ब्लॉक, नवी ददल्ली
25. सांचालक, लेखा व कोर्षागारे , र्ुांबई.
26. अदधदान व लेखा अदधकारी, र्ुांबई,
27. दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, र्ुांबई.
28. दजल्हा लेखा परीक्षा अदधकारी, स्थादनक दनधी दहशेब,
29. सवम दजल्हा कोर्षागार अदधकारी.
30. सवम लेखादधकारी, वेतन पडताळणी पथक,र्ुांबई/नागपूर/पुणे/औरांगाबाद.
31. र्ुख्य अदधकारी, सवम नगरपादलका
32. कायमकारी अदधकारी, कॅनटोनर्ेंट बोडम , खडकी/दे हूरोड/दे वळाली/अहर्दनगर
33. कुलसदचव, र्हात्र्ा फुले कृदर्ष दवद्यापीठ, राहू री, दजल्हा अहर्दनगर
34. कुलसदचव, र्राठवाडा कृदर्ष दवद्यापीठ,परभणी
35. कुलसदचव, कोकण कृदर्ष दवद्यापीठ, दापोली,दजल्हा रत्नादगरी.
36. कुलसदचव, पांजाबराव कृदर्ष दवद्यापीठ, अकोला
37. कुलसदचव, र्ुांबई दवद्यापीठ, र्ुांबई
38. कुलसदचव, पुणे अ, पुणे
39. कुलसदचव, नागपूर दवद्यापीठ, नागपूर
40. कुलसदचव, डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर र्राठवाडा दवद्यापीठ, औरांगाबाद
41. कुलसदचव, स्वार्ी रार्ानांद तीथम र्राठवाडा दवद्यापीठ, नाांदेड
42. कुलसदचव, दशवाजी दवद्यापीठ, कोल्हापूर
43. कुलसदचव, अर्रावती दवद्यापीठ, अर्रावती
44. कुलसदचव, श्रीर्ती नाथीबाई दार्ोदर ठाकरसी र्दहला दवद्यापीठ, र्ुांबई
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45. कुलसदचव, उत्तर र्हाराष्ट्र दवद्यापीठ, जळगाव
46. कुलसदचव, सोलापूर दवद्यापीठ, सोलापूर
47. कुलसदचव, र्हाराष्ट्र पशू व र्त्स्यदवज्ञान दवद्यापीठ, नागपूर
48. कुलसदचव, डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर तांत्रशास्त्र दवद्यापीठ, लोणेरे, रायगड
49. र्ुख्य लेखा परीक्षक, स्थादनक दनधी दहशेब, र्ुांबई
50. उप र्ुख्य लेखा परीक्षक, स्थादनक दनधी दहशेब, र्ुांबई/पुणे/नागपूर/ औरांगाबाद/नादशक/
अर्रावती.
51. बहू जन सर्ाज पाटी, डी-1 इनसा हटर्ेंट, आझाद र्ैदान, र्ुांबई-1
52. भारतीय जनता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी .ओ., बॅरॅक क्रर्ाांक 1, योगक्षेर् सर्ोर, वसांतराव
भागवत चौक, नदरर्न पॉईांट, र्ुांबई-20
53. भारतीय कम्युदनस्ट पाटी,र्हाराष्ट्र कदर्टी, 314, राजभुवन,एस.व्ही.पटे ल रोड, र्ुांबई-4
54. भारतीय कम्युदनस्ट पाटी (र्ाक्समवादी), र्हाराष्ट्र कदर्टी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब दर्ल पॅलेस,
वरळी, र्ुांबई-13
55. इांदडयन नॅशनल काँग्रेस, र्हाराष्ट्र प्रदे श काँग्रेस(आय) सदर्ती, दटळक भवन, काकासाहेब
गाडगीळ र्ागम, दादर, र्ुांबई-25
56. नॅशनदलस्ट काँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवन,फ्री प्रेस जनमल र्ागम, नदरर्न पॉईांट,र्ुांबई-21
57. दशवसेना, दशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, र्ुांबई-28
58. दवत्त दवभागातील सवम कायासने
59. दनवड नस्ती, दवत्त दवभाग (सेवा-9)
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