
 राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱयाांच्या वाहतूक 
भत्तत्तयाच्या (Transport Allowance)दराांतसुधारणा 
करणेबाबत... 

र्हाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभाग 

शासन वनणमय क्रर्ाांकः वाहभ-2014/प्र.क्र.5/सेवा-5 
  र्ांत्रालय,र्ादार् कार्ा र्ागम,  

हुतात्तर्ा राजगुरु चौक,रु्ांबई-400 032  
तारीख: 03 जून ,2014. 

वाचा –  
1) शासन वनणमय क्रर्ाांकः कें द्र शासन,ववत्त र्ांत्रालय, व्यय ववभाग याांचे कायालयीन ज्ञापन 

क्र.21(2)/ 2008-इ-दोन-बी  वदनाांक-29 ऑगस्ट,2008. 
2) शासन वनणमय क्रर्ाांकः शासन वनणमय,ववत्त ववभाग,क्र.वाहभ-2009/प्र.क्र.78/सेवा-5, 

वदनाांक 5 एवप्रल,2010. 
प्रस्तावना – 

कें द्र शासनाने सहाव्या वेतन आयोगाच्या वशफारशींच्या अनुषांगाने वरील (1) येथील वद.29 
ऑगस्ट,2008 रोजीच्या आदेशान्वये त्तयाांच्या कर्मचाऱयाच्या  वनवासस्थानापासून कतमव्य स्थानापयंतच्या 
प्रवासावरील खचाची भरपाई म्हणून सुधारीत दराने  वाहतूक भत्ता (Transport Allowance)र्ांजूर केलेला 
आहे.र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) वनयर्,2009 अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांना वद.1 
जानेवारी,2006 पासून सुधावरत वेतन सांरचना लागू करण्यात आलेली आहे.त्तयानुषांगाने राज्य शासकीय व 
इतर पात्र कर्मचाऱयाांच्या वाहतूक भत्तत्तयाच्या दराांत वरील (2) येथील वद.5एवप्रल,2010 च्या शासन 
वनणमयान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.तथावप सद्यस्स्थतीत इांधनाचे वाढलेले दर व त्तयानुषांगाने 
वाहतूकीच्या भाड्यात झालेली वाढ लक्षात घेता प्रचलीत असलेल्या वाहतूक भत्तत्तयाच्या दरात काही 
प्रर्ाणात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 
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शासन वनणमय–  
 सहाव्या वेतन आयोगाच्या वशफारशींच्या अनुषांगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱयाांना देय 

असलेल्या वाहतूक भत्तत्तयाच्या दरात शासन वनणमय,ववत्तववभाग,वद.5 एवप्रल,2010 अन्वये सुधारणा 
करण्यात आलेल्या आहेत. 

सदर शासन वनणमयातील दराांर्ध्ये खालीलप्रर्ाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. गे्रड वेतन दरर्हा वाहतूक भत्तत्तयाचा दर (रु.) 

अ-1 आवण अ वगम शहरे इतर वठकाणे 
1. रु.5400/- व त्तयाहून अवधक रु.2400/- रु.1200/- 
2. रु.4400/- व त्तयाहून अवधक र्ात्र 

रु.5400/- पेक्षा कर्ी 
रु.1200/- रु.600/- 

3. रु.4400/- व त्तयाहून कर्ी रु.400/- रु.400/- 
 
तसेच अांध,आस्स्थव्यांगाने अधु आवण कण्याच्या ववकाराने पीडीत असणा-या राज्य शासकीय व इतर  
पात्र कर्मचा-याांना सध्या अनुजे्ञय असणा-या वाहतुक भत्तयार्ध्ये पुढील प्रर्ाणे वाढ करण्यात येत आहे.  
अ.क्र. गे्रड वेतन दरर्हा वाहतूक भत्तत्तयाचा दर (रु.) 

अ-1 आवण अ वगम शहरे इतर वठकाणे 
1. रु.5400/- व त्तयाहून अवधक रु.4800/- रु.2400/- 
2. रु.4400/- व त्तयाहून अवधक र्ात्र 

रु.5400/- पेक्षा कर्ी 
रु.2400/- रु.2000/- 

3. रु.4400/- व त्तयाहून कर्ी रु.2000/- रु.2000/- 
हे आदेश वद.1 एवप्रल,2014 पासून अांर्लात येतील.  
वाहतूक भत्तत्तयाच्या प्रयोजनाथम शासन वनणमय ववत्त ववभागक्र.वाहभ-2009/प्र.क्र.78/सेवा-

5,वदनाांक-5 एप्रील,2010 र्धील  इतर ववद्यर्ान तरतुदी व कायमपध्दती आहे त्तयाच प्रकारे यापुढे लागू 
राहतील. 
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सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्तयाचा सांकेताक 201406031215513405 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

(वर्षा डोंगरे) 
उपसवचव, र्हाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
1.  राज्यपालाांचे सवचव 
2. रु्ख्यर्ांत्रयाांचे प्रधान सवचव 
3. उपरु्ख्यर्ांत्रयाांचे प्रधान सवचव 
4. सवम र्ांत्री आवण राज्यर्ांत्रयाांचे स्स्वय सहायक 
5. सवम ववधानसभा व ववधान पवरषद सदस्य,र्हाराष्ट्र राज्य 
6. सवम र्ांत्रालयीन ववभाग 
7. र्ांत्रालयाच्या सवम ववभागाखालील ववभाग प्ररु्ख व प्रादेवशक ववभागप्ररु्ख 
8. प्रबांधक,उच्च न्यायालय (रू्ळ शाखा),रु्ांबई 
9. प्रबांधक,उच्च न्यायालय (अपील शाखा),रु्ांबई 
10. सवचव,र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,रु्ांबई 
11. सवचव,र्हाराष्ट्र ववधानर्ांडळ सवचवालय,रु्ांबई 
12. प्रबांधक,लोक आयुक्त व उप लोकायुक्त याांचे कायालय,रु्ांबई 
13. आयुक्त,राज्य र्ावहती आयोग (सवम) 
14. सवचव,राज्य वनवडणूक आयोग,रु्ांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15. प्रबांधक,र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण,रु्ांबई/नागपूर/औरांगाबाद 
16. राज्य र्वहला आयोग,रु्ांबई 
17. सवम ववभागीय आयुक्त 
18. सवम वजल्हावधकारी 
19. सवम रु्ख्य कायमकारी अवधकारी,वजल्हा पवरषदा 
20. र्हासांचालक,यशदा,पूणे 
21. र्हालेखापाल-1(लेखा पवरक्षा),र्हाराष्ट्र,रु्ांबई 
22. र्हालेखापाल-1(लेखा व अनुजे्ञयता),र्हाराष्ट्र,रु्ांबई 
23. र्हालेखापाल-2(लेखा पवरक्षा),र्हाराष्ट्र,नागपूर 
24. र्हालेखापाल-2(लेखा व अनुजे्ञयता),र्हाराष्ट्र,नागपूर 
25. वसवनयर वरसचम ऑफीसर,पे सचम युवनट,ववत्त र्ांत्रालय,भारत सरकार 
26. सांचालक,लेखा व कोषागारे,रु्ांबई 
27. अवधदान व लेखा अवधकारी,रु्ांबई 
28. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी,रु्ांबई 
29. रु्ख्य लेखा परीक्षक, स्थावनक वनधी वहशेब, रु्ांबई 
30. जन सांपकम  अवधकारी, र्ांत्रालय, रु्ांबई 
31. सवम वजल्हा परीषदाांचे रु्ख्य लेखा व ववत्त अवधकारी 
32. सवम वजल्हा कोषागार अवधकारी 
33. बहुजन सर्ाज पाटी,डी-1 इन्सा हटर्ेंट,आजाद रै्दान,रु्ांबई-1 
34. भारतीय जनता पाटी,र्हाराष्ट्र प्रदेश,सी.डी.ओ.बरॅक क्र.1,योगके्षर् सर्ोर,नरीर्न 
पॉईांट,रु्ांबई-13 
35. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी,र्हाराष्ट्र कवर्टी,314,राजभुवन एस.व्ही.पटेल रोड,रु्ांबई-4 
36. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी(र्ाक्समवादी) र्हाराष्ट्र कवर्टी,जनशक्ती हॉल,ग्लोबर्ील 
पॅलेस,वरळी,रु्ांबई-13 
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37. र्हाराष्ट्र प्रदेश कॉंगे्रस (आय) सवर्ती,वटळक भवन,दादर,रु्ांबई-35 
38. राष्ट्रवादी कॉंगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन,फ्री पे्रस जनमल र्ागम,नवरर्न पॉईांट,रु्ांबई-21 
39. वशवसेना,वशवसेना भवन,गडकरी चौक,दादर,रु्ांबई-28 
40. वनवड नस्ती,ववत्त ववभाग/सेवा-5  
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