
सुधारित वतेन संिचनेच्या अनुषंगाने सुधारित 
दिाने महागाई भत्ता मंजूि किण्याबाबत.    
 

महािाष्ट्र शासन 
रवत्त रवभाग 

शासन रनर्णय क्रमांकः मभवा-2019/प्र.क्र.2/सेवा-9 
मादाम कामा िोड, हुतात्मा िाजगुरु चौक 

मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
रदनांक : 1 फेब्रुवािी, 2019 

  

   वाचा :-1) शासन रनर्णय क्रमांक : वपेिु-2018/प्र.क्र.44/सेवा-9, 
        रदनांक 1 जानेवािी, 2019 
    2) शासन अरधसूचना क्रमांक-वपेिु-2019/प्र.क्र.1/सेवा-9 
         रदनांक 30 जानेवािी, 2019 
                            

शासन रनर्णय - 
 महािाष्ट्र नागिी सेवा (सुधारित वतेन) रनयम, 2019 अन्वये िाज्य शासकीय कमणचाऱयांना रद.1 
जानेवािी, 2016 पासून सुधारित वतेनसंिचना (वतेन मॅररक्स) लागू किण्यात आली आहे.  या 
सुधारित वतेनसंिचनेच्या अनुषंगाने सुधारित दिाने महागाई भत्ता मंजूि किण्याची बाब शासनाच्या 
रवचािाधीन होती.  
2. शासन आता असे आदेश देत आहे की, सुधारित वतेनसंिचनेतील वतेनावि खाली नमूद 
केलेल्या दिाने महागाई भत्ता मंजूि किण्यात यावा :-   
 

अ.क्र. महागाई भत्ता लागू किावयाचा 
रदनांक 

महागाई भत्त्याचा  दि 

1 1.1.2016 0 
2 1.7.2016 2%  
3 1.1.2017 4% (2% वरुन 4%) 
4 1.7.2017 5% (4% वरुन 5%)  
5 1.1.2018 7% (5% वरुन 7%) 
6 1.7.2018 9% (7% वरुन 9%) 

 

3. विीलप्रमारे् महागाई भत्ता सुधारित वतेनसंिचनेतील अनुज्ञये वतेन स्तिामधील मूळ वतेनावि  
परिगरर्त किण्यात यावा.  
4. सदि आदेश सुधारित वतेनसंिचने मध्ये वतेन अनुज्ञये असलेल्या संस््ांमधील कमणचाऱयांना 
योग्य त्या फेिफािासह लागू िाहतील.  
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5. यावि होर्ािा खचण संबरंधत शासकीय कमणचाऱयांच ेवतेन व भत्ते ज्या लेखाशीषाखाली खची 
टाकण्यात येतात, त्या लखेाशीषाखाली खची टाकून त्याखालील मंजूि अनुदानातून भागरवण्यात 
यावा.  
 सदि शासन रनर्णय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा संकेताक  201902021115361505 असा आहे. हा आदेश 
रडजीटल स्वाक्षिीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 महािाष्ट्राच ेिाज्यपाल याचं्या आदेशानुसाि व नावाने.  

 
 

(भा.ज.गाडेकि) 
       उप सरचव, महािाष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. िाज्यपालाचंे सरचव 
2. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सरचव 
3. मा. सभापती, रवधानपरिषद याचंे खाजगी सरचव, रवधानभवन , मंुबई 
4. मा. अध्यक्ष, रवधानसभा यांचे खाजगी सरचव, रवधानभवन , मंुबई 
5. मा. रविोधी पक्षनेते रवधानपरिषद / रवधानसभा, रवधानभवन , मंुबई 
6. सवण रवधानमंडळ सदस्य, रवधानभवन , मंुबई 
7. सवण मंत्री आरर् िाज्यमंत्री याचंे स्वीय सहायक 
8. मंत्रालयीन सवण रवभाग 
9. मंत्रालयाच्या सवण रवभागांखालील रवभाग प्रमुख व प्रादेरशक रवभाग प्रमुख 
10. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मंुबई 
11. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मंुबई 
12. सरचव, महािाष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई 
13. सरचव, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मंुबई 
14. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याचंे कायालय, मंुबई 
15. आयुक्त, िाज्य मारहती आयोग, (सवण) 
16. सरचव, िाज्य रनवडर्कू आयोग, मंुबई 
17. प्रबंधक, महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकिर्,मंुबई/नागपूि/औिंगाबाद 
18.िाज्य मरहला आयोग, विळी ,मंुबई 
19. सवण रवभागीय आयुक्त 
20. सवण रजल्हारधकािी 

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


शासन रनर्णय क्रमांकः मभवा-2019/प्र.क्र.2/सेवा-9 

 

पषृ्ट्ठ 4 पैकी 3  
 

21. सवण मुख्य कायणकािी अरधकािी, रजल्हा परिषदा 
22. महासंचालक, यशदा, िाजभवन आवाि, बारे्ि िोड. पुरे् 
23. महालेखापाल-1 (लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र, मंुबई. 
24. महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञयेता), महािाष्ट्र, मंुबई 
25. महालेखापाल-2 (लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र, नागपूि. 
26.महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महािाष्ट्र, नागपूि 
27.रसरनयि रिसचण ऑफीसि, पे रिसचण युरनट, भाित सिकाि, रवत्त मंत्रालय (व्यय रवभाग),  
      खोली क्र.261, नॉ ण् ब्लॉक, नवी रदल्ली 
28.संचालक, लेखा व कोषागािे, मंुबई. 
29.अरधदान व लेखा अरधकािी, मंुबई, 
30.रनवासी लेखा पिीक्षा अरधकािी, मंुबई. 
31.रजल्हा लेखा पिीक्षा अरधकािी, स््ारनक रनधी रहशेब, 
32.सवण रजल्हा कोषागाि अरधकािी. 
33.सवण लेखारधकािी, वतेन पडताळर्ी प्क,मंुबई/नागपूि/पुरे्/औिंगाबाद. 
34.मुख्य अरधकािी, सवण नगिपारलका 
35.कायणकािी अरधकािी, कॅन्टोनमेंट बोडण, खडकी/देहूिोड/देवळाली/अहमदनगि 
36.कुलसरचव, महात्मा फुले कृरष रवद्यापीठ, िाहूिी, रजल्हा अहमदनगि 
37.कुलसरचव, मिाठवाडा कृरष रवद्यापीठ,पिभर्ी 
38.कुलसरचव, कोकर् कृरष रवद्यापीठ, दापोली,रजल्हा ित्नारगिी. 
39.कुलसरचव, पंजाबिाव कृरष रवद्यापीठ, अकोला 
40.कुलसरचव, मंुबई रवद्यापीठ, मंुबई 
41.कुलसरचव, पुरे् रवद्यापीठ, पुरे् 
42.कुलसरचव, नागपूि रवद्यापीठ, नागपूि 
43.कुलसरचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकि मिाठवाडा रवद्यापीठ, औिंगाबाद 
44.कुलसरचव, स्वामी िामानंद ती ण् मिाठवाडा रवद्यापीठ, नादेंड 
45.कुलसरचव, रशवाजी रवद्यापीठ, कोल्हापूि 
46.कुलसरचव, अमिावती रवद्यापीठ, अमिावती 
47.कुलसरचव, श्रीमती ना्ीबाई दामोदि ठाकिसी मरहला रवद्यापीठ, मंुबई 
48.कुलसरचव, उत्ति महािाष्ट्र रवद्यापीठ, जळगाव  
49.कुलसरचव, सोलापूि रवद्यापीठ, सोलापूि 
50.कुलसरचव, महािाष्ट्र पशू व मत्स्यरवज्ञान रवद्यापीठ, नागपूि 
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51.कुलसरचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकि तंत्रशास्त्र रवद्यापीठ, लोरे्िे, िायगड 
52.मुख्य लेखा पिीक्षक, स््ारनक रनधी रहशेब, मंुबई 
53.उप मुख्य लेखा पिीक्षक, स््ारनक रनधी रहशेब, मंुबई/पुरे्/नागपूि/ औिंगाबाद/नारशक/  
       अमिावती. 
54.बहूजन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मंुबई-1  
55.भाितीय जनता पाटी, महािाष्ट्र प्रदेश, सी.डी .ओ., बॅिॅक क्रमाकं 1, योगक्षमे समोि,  
       वसंतिाव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मंुबई-20  
56.भाितीय कम्युरनस्ट पाटी,महािाष्ट्र करमटी, 314, िाजभवुन,एस.व्ही.पटेल िोड, मंुबई-4  
57.भाितीय कम्युरनस्ट पाटी (माक्सणवादी), महािाष्ट्र करमटी, जनशक्ती हॉल,  
       ग्लोब रमल पॅलेस, विळी, मंुबई-13 
58.इंरडयन नॅशनल कााँगे्रस, महािाष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस(आय) सरमती, रटळक भवन, काकासाहेब  
       गाडगीळ मागण, दादि, मंुबई-25 
59.नॅशनरलस्ट कााँगे्रस पाटी, िाष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनणल मागण, नरिमन पॉईंट,मंुबई-21  
60.रशवसेना, रशवसेना भवन, गडकिी चौक, दादि, मंुबई-28 
61.रवत्त रवभागातील सवण कायासने 
62.रनवड नस्ती, रवत्त रवभाग (सेवा-9) 
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