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वाचा -  
1) शासन वनणमय ववत्त ववभाग क्र.वपेरु-1287/643/सेवा-10, वद.25 एवप्रल, 1988 
2) शासन वनणमय ववत्त ववभाग क्र.घभाभ-1098/प्र.क्र.82/98/सेवा-5, वद. 11 वडसेंबर, 1998  
3) शासन शुद्धीपत्रक, ववत्त ववभाग क्र. घभाभ-1098/प्र.क्र.82/98/सेवा-5, वद. 5 जानेवारी, 1999 
4) शासन पवरपत्रक, ववत्त ववभाग, घभाभ-1003/प्र.क्र.45/सेवा-5, वद.10 नोव्हेंबर, 2003 
5) शासन वनणमय ववत्त ववभाग क्र.घभाभ-1005/प्र.क्र.13/सेवा-5, वद. 17 जून, 2005 
6) शासन  वनणमय, ववत्त ववभाग, सांकीणम-1009/प्र.क्र.40/सेवा-5, वद. 13 रे्, 2009 
7) शासन वनणमय ववत्त ववभाग क्र.घभाभ-1009/प्र.क्र.67/सेवा-5, वद. 24 ऑगस्ट, 2009 
8) कें द्र शासन, ववत्त र्ांत्रालय, व्यय ववभाग याांचे कायालयीन ज्ञापन क्रर्ाांक 2/5/2014-ई.II(बी), 

वदनाांक 21 जुल,ै 2015 च ेज्ञापन 
 

शासन वनणमय 
 

कें द्र शासनाने कें द्रीय कर्मचाऱयाांना घरभाडेभत्ता र्ांजूर करण्याच्या प्रयोजनार्म शहर व गाव े याांच्या 

वगीकरणात तसेच घरभाडेभत्त्याच्या दरात कें द्र शासनाच्या वदनाांक 29.08.2008 च्या ज्ञापनान्वये केलेली 

सुधारणा ववचारात घेवून राज्य शासकीय कर्मचारी व इतराांना घरभाडे भत्ता र्ांजुर करण्यासाठी वरील ‘वाचा-

(7)’ येरे् नर्ूद केलेल्या वदनाांक 24 ऑगस्ट, 2009 च्या शासन वनणमयासोबतच्या "जोडपत्र-1" अन्वये राज्यातील 

शहराांच े/ गावाांचे वगीकरण दशमववणारी यादी जोडपत्र-1 नुसार सहपत्र स्वरुपात वववहत केली आहे.  आता, कें द्र 

शासनाने सन 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे कें द्रीय कर्मचा-याांना घरभाडे भत्ता र्ांजूरीच्या प्रयोजनासाठी कें द्र 

शासनाने देशातील ववववध शहराांच े/ गावाांच ेवरील ‘वाचा-(8)’ येर्ील वदनाांक 21.07.2015 च्या कायालयीन 

ज्ञापनासर्वतेच्या जोडपत्रानुसार (Annexure) पनुवगीकरण केले आहे.  त्या धतीवर राज्य शासनाने या अगोदर 

अनुक्रर्ाांक 7 येर्ील शासन वनणमयान्वये घरभाडेभत्त्याच्या प्रयोजनार्म केलेल्या शहरे व गाव े याांच्या  

वगीकरणार्ध्ये सुधारणा करुन या नवीन वगीकरणानुसार सांबांवधत शहरे व गाव े याांना सधुारीत दराने 

घरभाडेभत्ता अनुज्ञये करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या काही काळ ववचाराधीन होता. 
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2. वरील पार्श्मभरु्ीवर उपरोक्त  अनुक्रर्ाांक 7 येरे् नर्ूद केलेल्या वद. 24 ऑगस्ट, 2009 च्या शासन 

वनणमयासर्वतेचे "जोडपत्र-1", नुसार घरभाडे भत्ता र्ांजूरीच्या प्रयोजनासाठी करण्यात आलेले राज्यातील 

शहराांच/ेगावाांच ेसधुारीत वगीकरण या शासन वनणमयासर्वतेच्या "जोडपत्र-एक" नुसार करण्यात येत आहे.  
 

3.          या आदेशासर्वतेच्या "जोडपत्र-एक" अन्वये केलेल्या सधुावरत वगीकरणानुसार, सांबांवधत शहराांना / 

गावाांना पढुील तक्त्यार्ध्ये  नरू्द केलेल्या दरानुसार घरभाडेभत्ता र्ांजूर करण्यात यावा.  
 

अ.क्र. शहराांच े/ गावाांच ेवगीकरण घरभाडे भत्त्याच ेदर (रू्ळ वतेनाची टक्केवारी ) 
1 एक्स 30 टक्के 
2 वाय 20 टक्के 
3 झेड 10 टक्के 

 

4.          घरभाडे भत्त्याच्या अनुज्ञेयतेसांबांधीच्या ववद्यर्ान आदेशातील इतर सवम तरतदूी व अटी जशाच्या तशा 

लागू राहतील. 
 

5. शहराांच्या/गावाांच्या पनुवमगीकरणारु्ळे घरभाडे भत्त्यावरील खचात वाढ होत असल्यास असा वाढीव खचम 

र्ांजुर अनुदानातनू भागवावा. 
6. हा शासन वनणमय वनगमवर्त झाल्याच्या र्वहन्यापासून अांर्लात येईल. 

            सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201612161737280805 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,.                     

                                                                                                          

                                                                                                                     ( भा. ज. गाडेकर )  
 उप सवचव, र्हाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) र्हालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेयता), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई,  
2) र्हालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेयता), र्हाराष्ट्र, नागपूर, 
3) र्हालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई, 
4) र्हालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), र्हाराष्ट्र, नागपूर, 
5) अवधदान व लेखा अवधकारी, रु्ांबई, 
6) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, रु्ांबई, 
7) वसवनयर वरसचम ऑविसर, प ेवरसचम युवनट, भारत सरकार, ववत्त र्ांत्रालय (व्यय ववभाग), खोली क्र.261, 

नार्म ब्लॉक, नवी वदल्ली, 
8) राज्यपालाांच ेसवचव, 
9) रु्ख्यर्ांत्रयाांचे प्रधान सवचव, 
10) सवम र्ांत्री आवण राज्यर्ांत्री याांच ेस्वीय सहायक, 
11) र्ांत्रालयीन सवम ववभाग, 
12) सवम अपर रु्ख्य सवचव /प्रधान सवचव / सवचव, र्ांत्रालय, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13) सवचव, र्ा. सभापती, ववधानपवरषद, ववधानर्ांडळ, रु्ांबई, 
14) सवचव, र्ा. अध्यक्ष, ववधानसभा, ववधानर्ांडळ, रु्ांबई, 
15) सवम ववभागीय आयुक्त, 
16) र्ांत्रालयाच्या सवम ववभागाखालील ववभाग प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख, 
17) *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (रू्ळ शाखा), रु्ांबई, 
18) *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), रु्ांबई, 
19) *सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रु्ांबई, 
20) *प्रधान सवचव, र्हाराष्ट्र ववधानर्ांडळ सवचवालय, रु्ांबई, 
21) *प्रबांधक, लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त याांचे कायालय, रु्ांबई, 
22) *सहसांचालक, ऑल इांडीया इन्सन्स्टट्यूट ऑि लोकल सेल्ि गव्हनमर्ेंट, रु्ांबई, 
23) शालेय वशक्षण ववभाग, र्ांत्रालय, रु्ांबई (20 प्रती), 
24) ग्रार्ववकास व जलसांधारण ववभाग, र्ांत्रालय, रु्ांबई (20 प्रती), 
25) नगर ववकास ववभाग (यूडी-10), र्ांत्रालय, रु्ांबई (20 प्रती), 
26) कृवष पशुसांवधमन, दुग्धव्यवसाय ववकास, र्त्स्वव्यवसाय ववभाग, र्ांत्रालय, रु्ांबई (20 प्रती), 
27) आवदवासी ववकास ववभाग, र्ांत्रालय, रु्ांबई (20 प्रती), 
28) सांचालक, लेखा व कोषागार, रु्ांबई, 
29) रु्ख्य लेखापरीक्षक, स्र्ावनक वनधी वहशेब, रु्ांबई, 
30) उपरु्ख्य लेखापरीक्षक, स्र्ावनक वनधी वहशेब, रु्ांबई/पुणे/नागपूर/औरांगाबाद/नावशक/अर्रावती. 
31) वजल्हा लेखापवरक्षा अवधकारी, स्र्ावनक वनधी वहशेब, र्हात्र्ा िुले कृवष ववद्यापीठ, राहूरी,  

वजल्हा -अहर्दनगर 
32) वजल्हा लेखापवरक्षा अवधकारी, स्र्ावनक वनधी वहशेब, कोकण कृवष ववद्यापीठ, दापोली,  

वजल्हा -रत्नावगरी 
33) जनसांपकम  अवधकारी, र्ांत्रालय, रु्ांबई, 
34) सवम वजल्हा पवरषदाांचे रु्ख्य कायमकारी अवधकारी, 
35) सवम वजल्हा पवरषदाांचे रु्ख्य लेखा व ववत्त अवधकारी, 
36) वशक्षण सांचालक, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे (25 प्रती)  
37) उच्च वशक्षण सांचालक, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे (25 प्रती) 
38) कला सांचालक, र्हाराष्ट्र राज्य, रु्ांबई (40 प्रती) 
39) सांचालक, तांत्र वशक्षण, र्हाराष्ट्र राज्य, रु्ांबई (100 प्रती) 
40) *सवचव राज्य र्ावहती आयोग 
41) सांचालक, ताांवत्रक वशक्षण, द्वारा तांत्र वशक्षण सांचालक, रु्ांबई (250 प्रती) 
42) सवम ववभागीय वशक्षण उपसांचालक (प्रत्येकी 10 प्रती) 
43) सवम ववभागीय तांत्र वशक्षण उपसांचालक (प्रत्येकी 10 प्रती) 
44) सवम वजल्हा पवरषदाांच ेवशक्षणावधकारी 
45) आयुक्त, र्हानगर पावलका, नागपूर 
46) प्रशासकीय अवधकारी, पविर् र्हाराष्ट्रातील नगरपावलका वशक्षण र्ांडळे 
47) (पुणे/कोल्हापूर/सोलापूर या र्हानगरपावलकाांची वशक्षण र्ांडळे याांसह) रु्ख्य अवधकारी, सवम नगर 

पावलका 
48) कायमकारी अवधकारी, कॅन्टोनर्ेंट बोडम, खडकी/ देहू रोड/देवळाली/अहर्दनगर 
49) सवम वजल्हा कोषागार अवधकारी, 
50) सांचालक आवदवासी कल्याण, र्हाराष्ट्र राज्य, नावशक (10 प्रती) 
51) सांचालक सर्ाज कल्याण, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे (10 प्रती) 
52) सांचालक आवदवासी सांशोधन व वशक्षण सांस्र्ा, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे 
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53) आवदवासी ववकास आयुक्त, नावशक 
54) सवम ववभागीय सर्ाजकल्याण अवधकारी 
55) अपर आयुक्त, आवदवासी उपयोजना, नावशक/नागपूर 
56) सवम सर्ाजकल्याण अवधकारी, वगम-1 
57) सवम आवदवासी कल्याण अवधकारी 
58) सवम प्रकल्प अवधकारी, एकान्सत्र्क आवदवासी ववकास प्रकल्प, 
59) कुलसवचव, र्हात्र्ा िुले कृवष ववद्यापीठ, राहूरी, वजल्हा अहर्दनगर, 
60) कुलसवचव, र्राठवाडा कृवष ववद्यापीठ, परभणी 
61) कुलसवचव, पांजाबराव देशरु्ख कृवष ववद्यापीठ, अकोला, 
62) कुलसवचव, कोकण कृवष ववद्यापीठ, दापोली, वजल्हा रत्नावगरी 
63) कुलसवचव, रु्ांबई ववद्यापीठ, रु्ांबई, 
64) कुलसवचव, साववत्रीबाई िुले पुणे ववद्यापीठ, पुणे, 
65) कुलसवचव, राष्ट्रसांत तुकडोजी र्हाराज नागपूर ववद्यापीठ, नागपूर, 
66) कुलसवचव, डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर र्राठवाडा ववद्यापीठ, औरांगाबाद 
67) कुलसवचव, वशवाजी ववद्यापीठ, कोल्हापूर, 
68) कुलसवचव, सांत गाडगेबाबा अर्रावती ववद्यापीठ, अर्रावती 
69) कुलसवचव, श्रीर्ती नार्ीबाई दार्ोदर ठाकरसी र्वहला ववद्यापीठ, रु्ांबई, 
70) कुलसवचव,  उत्तर र्हाराष्ट्र ववद्यापीठ, जळगाांव 
71) कुलसवचव, सोलापूर ववद्यापीठ, सोलापूर 
72) अवधक्षक, वतेन पर्क, सवम वजल्हे 
73) वशक्षण वनरीक्षक, बृहन्रु्ांबई (उत्तर, दवक्षण व पविर् ववभाग) 
74) सवम कन्याशाळा वनरीक्षका 
75) सवम वजल्याच ेवरीष्ट्ठ लेखा परीक्षक (वशक्षण ववभाग) 
76) वशक्षण अवधकारी, बृहन्रु्ांबई र्हानगर पावलका 
77) सांचालक, नगर पावलका प्रशासन, रु्ांबई 
78) सवम प्रादेवशक सांचालक, नगरपावलका प्रशासन 
79) बहुजन सर्ाज पाटी, डी-1 इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, रु्ांबई 1 (5 प्रती) 
80) भारतीय जनता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरॅक नां. , योगक्षेर् सर्ोर, वसांतराव गवस चौक, 

नरीर्न पॉईांट, रु्ांबई 20 (5 प्रती) 
81) भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कवर्टी, 314, राजभवुन, एस. व्ही. पटेल रोड, रु्ांबई 4 (5 प्रती) 
82) भारतीय कम्युवनस्ट पाटी (र्ाक्समवादी), र्हाराष्ट्र कवर्टी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वर्ल पॅलेस, वरळी, 

रु्ांबई 13 (5 प्रती) 
83) इांडीयन नॅशनल कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सवर्ती, वटळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 

र्ागम, दादर, रु्ांबई 25 (5 प्रती) 
84) नॅशनॅवलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनमल र्ागम, नरीर्न पााँईांट, रु्ांबई 21 (5प्रती) 
85) वशवसेना, वशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, रु्ांबई 25 (5 प्रती) 
86) ववत्त ववभागातील सवम कायासन, 
87) वनवडनस्ती, ववत्त ववभाग/सेवा-5, 

 पत्राने 
 

  



शासन वनणमय क्रर्ाांकः घभाभ-1015 / प्र.क्र.19 /सेवा-5 
 

पषृ्ठ 5 पैकी 5  
 

शासन वनणमय, ववत्त ववभाग, क्रर्ाांक :-घभाभ-1015/प्र.क्र.19/सवेा-5, 
वदनाांक 16.12.2016 चे सहपत्र 

जोडपत्र - एक 
घरभाडे भत्ता र्ांजूरीसाठी राज्यातील शहराांचे / गावाांचे सधुारीत वगीकरण 

 

शहराांचे / गावाांचे 
वगीकरण 

शहराांची / नागरी सर्हाांची 
नाव े

 नागरी सरू्ह घटक व त्यात येणारे क्षते्र 

(1) (2)  (3) 
एक्स वगम शहरे रु्ांबई (नागरी सरू्ह) (1) बहृन्रु्ांबई (र्हानगरपावलका) 

(2) र्ीरा-भाईांदर (र्हानगरपावलका) 
(3) ठाणे (र्हानगरपावलका) 
(4) नवी रु्ांबई (र्हानगरपावलका) 
(5) कल्याण-डोंवबवली  (र्हानगरपावलका) 
(6) उल्हासनगर (र्हानगरपावलका) 
(7) अांबरनार् (नगरपवरषद) 
(8) कुळगाांव-बदलापरू  (नगरपवरषद) 

पणेु (नागरी सरू्ह) (1) पणेु (र्हानगरपावलका) 
(2) पणेु (छावणी) 
(3) खडकी (छावणी)  
(4) पपपरी-पचचवड (र्हानगरपावलका) 
(5) देहू रोड (छावणी) 
(6) देहू (सी.टी.) 

 

वाय वगम शहरे नागपरू (नागरी सरू्ह) (1) नागपरू (र्हानगरपावलका) 
(2) वडगडोह (सी.टी.) 
(3) वाडी (सी.टी.) 

नावशक (नागरी सरू्ह) (1) नावशक (र्हानगरपावलका) 
(2) एकलहरे (सी.टी.) 
(3) देवळाली (छावणी) 
(4) भगूर (नगर पवरषद) 

अर्रावती र्हानगर पावलका 
औरांगाबाद (नागरी सरू्ह) (1) औरांगाबाद (र्हानगरपावलका) 

(2) औरांगाबाद (छावणी) 
वभवांडी (नागरी सरू्ह) (1) वभवांडी-वनजार्परू (र्हानगरपावलका) 

(2) खोनी (सी. टी.) 
सोलापरू र्हानगर पावलका 
कोल्हापरू (नागरी सरू्ह) (1) कोल्हापरू (र्हानगरपावलका) 

(2) गाांधीनगर (सी.टी.) 
वसई-ववरार शहर र्हानगर पावलका 
र्ालेगाांव (नागरी सरू्ह) (1) र्ालेगाांव (र्हानगरपावलका) 

(2) भायगाांव (ओ. जी.)  
(3) दरेगाांव (ओ. जी.) 
(4) सोयगाांव (सी.टी.) 
(5) द्याने (सी.टी.) 
(6) र्ाळदे (सी.टी.) 

नाांदेड-वाघाळा र्हानगर पावलका 
साांगली (नागरी सरू्ह) (1) साांगली वर्रज कुपवाड (र्हानगरपावलका) 

(2) र्ाधवनगर (सी.टी.) 
 

सी.टी. - सने्सस टाऊन   ओ.जी.- आऊट ग्रोर् 
    

   टीप:- राज्यातील जी अन्य शहरे / गाव ेएक्स पकवा वाय वगात सर्ाववष्ट्ट नाहीत, त्याांचा सर्ावशे झेड वगात होतो.  
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