घरभाडे भत्याच्या पात्रतेसाठी ग्रामीण भागातील
कममचाऱयाांना कामाच्या ठठकाणी वास्तव्य करणे
अठनवायम करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
ठवत्त ठवभाग
शासन ठनणमय क्रमाांकः घभाभ-1015/प्र.क्र.1/सेवा-5
खो.क्र.335 (ठवस्तार), ठतसरा मजला, मांत्रालय,
मादाम कामा मागम, हु तात्मा राजगुरु चौक, मुांबई - 400 032.
तारीख : 07 ऑक्टोबर, 2016.

वाचा
1) शासन ठनणमय क्रमाांक: ठवत्त ठवभाग, क्र.सीपीए-1484/सीआर-1275/एसईआर-5, ठदनाांक 20.9.1984.
2) शासन ठनणमय क्रमाांक: ठवत्त ठवभाग, क्र.वेपूर-1287/643/सेवा-10, ठदनाांक 25.4.1988.
3) शासन ठनणमय क्रमाांक: ठवत्त ठवभाग, क्र.घभाभ-1090/प्र.क्र.10/सेवा-5, ठदनाांक 5.2.1990.

प्रस्तावना ग्रामीण भागात कामाच्या मुख्यालयी वास्तव्य करणाऱया शासकीय कममचाऱयाांनाच शासन ठनणमय,
ठवत्त ठवभाग, ठदनाांक 20.9.1984 अन्वये घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय ठरठवण्यात आला आहे . तथाठप शासन
ठनणमय ठवत्त ठवभाग ठदनाांक 25.4.1988 मधील पठरच्छे द क्र.4 अन्वये, घरभाडे भत्याच्या पात्रतेसाठी
ग्रामीण भागातील कममचाऱयाांनी कामाच्या ठठकाणी राहण्याच्या सांबध
ां ात ठवठहत केलेली शतम , ही तरतूद
काढू न टाकण्यात आली तसेच शासन ठनणमय क्र:घभाभ-1090/प्र.क्र.10/सेवा-5, ठदनाांक 05.02.1990
मध्येही सुद्धा सदर अट काढू न टाकण्यात आली.
वरीलप्रमाणे ग्रामीण भागातील कममचाऱयाांसाठी घरभाडे भत्याच्या प्रयोजनासाठीची कामाच्या
ठठकाणी राहण्यासांदभातील अट काढू न टाकली असली तरी, पांचायत राज सठमतीने सन 2008 मध्ये
ठदलेल्या ठनदे शास अनुसरून, ग्रामठवकास व जलसांधारण ठवभागाने, त्याांच्या अठधनस्त, ठजल्हा
पठरषदे अांतगमत गट-क व गट-ड मधील जे कममचारी त्याांच्या मुख्यालयी राहत नसतील त्याांचा घरभाडे
भत्ता व वेतनवाढ रोखण्यात यावी व त्याांच्याठवरुध्द ठशस्तभांगठवषयक कारवाई करण्यात यावी अशा
आशयाची पठरपत्रके ठदनाांक 5.7.2008 व ठदनाांक 3.11.2008 रोजी ठनगमठमत केली. तथाठप महाराष्ट्र
राज्य प्राथठमक ठशक्षक सांघ, जळगाांव या प्राथठमक ठशक्षकाच्या सांघटनेने, ग्रामठवकास ठवभागाच्या
उपरोक्त ठदनाांक 5.7.2008 व ठदनाांक 3.11.2008 च्या पठरपत्रकास व ठदनाांक 14.3.2014 च्या पत्रास
मा.उच्च न्यायालयामध्ये याठचका क्र.5822/2014 दाखल करुन आव्हान ठदले. या याठचकेमध्ये ठदनाांक
19.10.2015 रोजी झालेल्या अांठतम सुनावणीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ठनष्ट्कषम काढला आहे की,
उपरोक्त पठरच्छे दामधील शासन ठनणमय ठवत्त ठवभाग ठदनाांक 5.2.1990, पठर.क्र.4 मधील तरतूद ही
ग्रामठवकास व जलसांधारण ठवभागाच्या ठदनाांक 5.7.2008 व ठदनाांक 3.11.2008 च्या पठरपत्रकामुळे
अठधक्रठमत होत नाही त्यामुळे याठचकाकता सांघटनेच्या सदस्याांना ठदनाांक 5.2.1990 मधील पठर.क्र.4
मधील तरतूदीनुसार घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय असून सदर घरभाडे भत्ता रोखून ठे वला असल्यास तात्काळ
अदा करावा असे दे खील मा.उच्च न्यायालयाने आदे ठशत केले आहे . मा.उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त
ठदनाांक 19.10.2015 च्या आदे शाचा परामशम घेवून पुढीलप्रमाणे शासन ठनणमय ठनगमठमत करण्यात येत
आहे .
शासन ठनणमय शासन ठनणमय क्रमाांक:वेपर
ू -1287/643/सेवा-10, ठदनाांक 25.4.1988 मधील व शासन ठनणमय
क्रमाांक:घभाभ-1089/प्र.क्र.10/सेवा-5, ठदनाांक 5.2.1990 मधील “ग्रामीण भागातील कममचाऱयाांच्या
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बाबतीत, कामाच्या ठठकाणी राहण्याच्या सांबध
ां ात, घरभाडे भत्त्याच्या पात्रतेसाठी ठवहीत केलेली शतम मात्र
काढू न टाकण्यात येत आहे” ही तरतूद वगळण्यात येत आहे .
हे आदे श ठद.01.11.2016 पासून अांमलात येतील.
सदर शासन ठनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201610071546417905 असा आहे . हा आदे श
ठडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांठकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( श्री.दे .लोंढे )
अवर सठचव, महाराष्ट्र शासन
प्रठत,
1. मा. राज्यपालाांचे सठचव,
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सठचव,
3. सवम ठवधानमांडळ सदस्य, ठवधानमांडळ, मुांबई
4. सवम मांत्री व राज्यमांत्री याांचे खाजगी सठचव,
5. सवम मांत्रालयीन ठवभाग,
6. सवम अपर मुख्य सठचव / प्रधान सठचव / सठचव, मांत्रालय
7. सठचव, मा.सभापती, ठवधानपठरषद, ठवधानमांडळ, मुांबई
8. सठचव, मा.अध्यक्ष, ठवधानसभा, ठवधानमांडळ, मुांबई
9. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा) मुांबई,
10. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),मुांबई,
11. *सठचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई,
12. *सठचव, महाराष्ट्र ठवधानमांडळ सठचवालय, मुांबई,
13. *प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई,
14. *प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाठधकरण मुांबई/नागपूर/औरां गाबाद
15. मुख्य माठहती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुांबई.
16. आयुक्त, राज्य माठहती आयोग (सवम)
17. सठचव, राज्य ठनवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 1ला मजला,
मांत्रालयासमोर, मुांबई 400 032
18. सवम ठवभागीय आयुक्त,
19. सवम ठजल्हाठधकारी,
20. सवम ठजल्हा पठरषदाांचे मुख्य कायमकारी अठधकारी,
21. महासांचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे,
22. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुांबई,
23. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई,
24. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
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25. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
26. ठसठनयर ठरसचम ऑठिसर, पे-ठरसचम युठनट, भारत सरकार, ठवत्त मांत्रालय, (व्यय
ठवभाग), खोली क्र.261, नॉथम ब्लॉक, नवी ठदल्ली,
27. सांचालक, लेखा व कोषागारे, मुांबई,
28. अठधदान व लेखा अठधकारी, मुांबई,
29. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थाठनक ठनधी ठहशेब, मुांबई,
30. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थाठनक ठनधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुांबई.
31. ठनवासी लेखा परीक्षा अठधकारी, मुांबई
32. सवम ठजल्हा कोषागार अठधकारी,
33. लेखाठधकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुांबई / नागपूर / पुणे/ औरां गाबाद
34. सांचालक, माठहती व जनसांपकम ठवभाग, मांत्रालय, मुांबई,
35. *ठवशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, नवी ठदल्ली,
36. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र ठवधानमांडळ सठचवालय ग्रांथालय, सहावा मजला, ठवधान भवन,
मुांबई - 400 032.
37. बहु जन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुांबई 1
38. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नां. 1, योगक्षेम समोर,
वसांतराव भागवत चौक,नठरमन पॉईांट , मुांबई 20
39. भारतीय कम्युठनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कठमटी, 314,राजभुवन, एस.व्ही.पटे ल रोड,
मुांबई 4
40. भारतीय कम्युठनस्ट पाटी (माक्समवादी), महाराष्ट्र कठमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब ठमल
पॅलेस, वरळी, मुांबई 13
41. इांठडयन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस (आय) सठमती, ठटळक भवन,
काकासाहे ब गाडगीळ मागम, दादर, मुांबई 25
42. नॅशनठलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जनमल मागम, नठरमन पॉईांट,
मुांबई 21
43. ठशवसेना, ठशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुांबई 28
44. ठवत्त ठवभागातील सवम कायासने,
45. ठनवड नस्ती, कायासन सेवा-5.
*पत्राद्वारे .
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