
राज्य वतेन सुधारणा सममती, 2008 च्या 
ऄहवालामधील मिफारिींची ऄमलबजावणी    
मनयत / एकमिकृत वतेनावर ऄसलले्या ऄिंकालीन 
कममचाऱयाचं्या वतेन दरात सुधारणा करणे  

 

महाराष्ट्र िासन 
मवत्त मवभाग 

िासन मनणमय, क्रमाकं :- संकीणम 1210/प्र.क्र.36/सेवा-9 
मंिालय, मंुबई - 400 032. 

मद.10 सप्टेंबर, 2018 
 

संदभम :- 1) िासन मनणमय, मवत्त मवभाग, क्र :-  संकीणम 1210/प्र.क्र.36/सेवा-9,  
          मदनाकं - 6 सप्टेंबर, 2010 

 2) िासन पूरकपि, मवत्त मवभाग, क्र :-  संकीणम 1210/प्र.क्र.36/सेवा-9,  
          मदनाकं - 8 मडसेंबर, 2011 

 3) िासन पूरकपि, मवत्त मवभाग, क्र :-  संकीणम 1210/प्र.क्र.36/सेवा-9,  
          मदनाकं - 24 जून, 2015 
  

प्रस्तावना :- 
 राज्य वतेन सुधारणा सममती 2008 च्या मिफारिीनुसार जे कममचारी ऄंिकामलक पदावर काम करतात 
अमण मनयत/एकमिकृत वतेन घेतात ऄिा कममचाऱयाचं्या वतेन दरात वर नमूद केलेल्या मवत्त मवभागाच्या 
संदभाधीन क्र.1 च्या िासन मनणमयान्वये खालील मवभागाचं्या ऄमधपत्याखालील कायालयातील ऄंिकालीन 
कममचाऱयाचं्या एकमित वतेनामध्ये सुधारणा करण्यात अली अहे. 
 

ऄ.क्र. मवभागाचे नाव  मवभागाच्या ऄमधपत्याखालील 
कायालयातील ऄंिकालीन कममचाऱयाचंी 
संख्या 

1 सामान्य प्रिासन मवभाग 7 
2 पयावरण मवभाग 12 
3 ममहला व बाल मवकास मवभाग 48 
4 ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मवभाग 99 
5 पाणी पुरवठा व स्वच्छता मवभाग 8 
6 उद्योग, ऊजा व कामगार मवभाग 2 

 
मवत्त मवभागाच्या संदभाधीन क्र.2 च्या िासन पूरकपिान्वये गृह, मवधी व न्याय, मनयोजन, कृषी व पदुम, 

सावमजमनक अरोग्य मवभागाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार त्याचं्या ऄमधपत्याखालील कायालयातील ऄंिकालीन 
कममचाऱयाचं्या एकमित वतेनामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात अली अहे. 
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ऄ .क्र.  मवभागाचे नाव  मवभागाच्या ऄमधपत्याखालील कायालयातील 
ऄंिकालीन कममचाऱयांची संख्या 

7 गृह मवभाग 34 
8 मवधी व न्याय मवभाग 840 
9 मनयोजन मवभाग 2 
10 कृषी व पदुम मवभाग 1 
11 सावमजमनक अरोग्य मवभाग 10,579 
 

मवत्त मवभागाच्या संदभाधीन क्र.3 च्या िासन पूरकपिान्वये ग्राम मवकास मवभागाच्या ऄमधपत्याखालील 
कायालयातील ऄंिकालीन कममचाऱयाचं्या एकमित वतेनामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात अली अहे. 

 
ऄ .क्र.  मवभागाचे नाव  मवभागाच्या ऄमधपत्याखालील कायालयातील 

ऄंिकालीन कममचाऱयांची संख्या 
12 ग्राम मवकास व जलसंधारण मवभाग 387 
 
िासन मनणमय :-     
  यासंदभात जलसंपदा मवभागाने, त्याचं्या ऄमधपत्याखालील 7 कममचाऱयानंा मद.6.9.2010 च्या 
िासन मनणमयातील तरतूदीनुसार एकमित वतेन मंजूरीचा प्रस्ताव अता सादर केला अहे.    
        
  याबाबत िासन अता ऄसे अदेि देत अहे की, खाली नमूद केलेल्या मवभागातील 
मनयत/एकमिकृत वतेनावर ऄसलेल्या ऄंिकामलक पदावर काम करणाऱया कममचाऱयानंा सध्या दरमहा ममळत 
ऄसलेले मनयत/एकमिकृत वतेन दुप्पट करण्यात याव,े ही वाढीव रक्कम मकमान रुपये 600 व कमाल रुपय े
1200 च्या मयादेत राहील.  रुपये 1200 पेक्षा जास्त मनयत/एकमिकृत वतेन घेत ऄसलेल्या ऄंिकामलन 
कममचाऱयाचं्या वतेनात कोणताही बदल होणार नाही.  
  वरीलप्रमाणे सुधामरत वतेनाचा लाभ खाली नमूद केलेल्या मवभागातील कममचाऱयानंा 
मद.1.9.2010 पासून ऄनुज्ञये करण्यात येत अहे. 
  
ऄ.क्र. मवभाग ऄिंकालीन पदसंख्या 

13 जलसंपदा मवभाग 7 
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 सदर िासन पूरकपि महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात अले ऄसून त्याचा संगणक संकेताकं क्रमाकं 201809101146548105 ऄसा अहे. हा मडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत अहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेिानुसार व नावाने,  
 
 
 
          (भा.ज.गाडेकर) 
              उप समचव, मवत्त मवभाग 
प्रमत, 

1) राज्यपालाचंे समचव, 
2) मुख्यमंिी याचंे प्रधान समचव, 
3) मंिी व राज्यमंिी, जलसंपदा मवभाग 
4) ऄ.मु.स./प्र.स./समचव, जलसंपदा मवभाग 
5) महालेखापाल -1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र , मंुबई 
6) महालेखापाल -1 (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र्््, मुंबई  
7) महालेखापाल -2 (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
8) महालेखापाल -2 (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र नागपूर 
9) संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई 
10)  ऄमधदान व लेखा ऄमधकारी, मंुबई  
11)  मनवासी लेखा परीक्षा ऄमधकारी, मंुबई  
12) सवम मजल्हा कोषागार ऄमधकारी, 
13)    लखेा ऄमधकारी, वतेन  पडताळणी पथक (सवम) 
14) मनवड नस्ती, मवत्त मवभाग (सेवा-9) 
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