मुकबधीर तसेच श्रवण शक्तीतील दोष
असलेल्या राज्य शासकीय कममचाऱयाांना
वाहतूक भत्ता मांजूर करणेबाबत..........

महाराष्ट्र शासन
ववत्त ववभाग
शासन पूरकपत्र क्रमाांकः वाहभ-2014 / प्र.क्र. 16 /सेवा-5
मांत्रालय, मादाम कामा मागम,
हु तात्मा राजगुरू चौक, मुांबई 400 032
तारीख: 18 एवप्रल, 2017

वाचा 1) शासन वनणमय ववत्त ववभाग क्र.टीआरए-1379/सीआर-1737/एसईआर-5, वद.20 फेब्रुवारी, 1980,
2) शासन वनणमय ववत्त ववभाग क्र.वववाभ-1290/प्र.क्र.361/सेवा-5, वद.20 एवप्रल, 1990,
3) शासन वनणमय ववत्त ववभाग क्र.वाहभ-1098/प्र.क्र.83/98/सेवा-5, वद.14 विसेंबर, 1998,
4) शासन पवरपत्रक, ववत्त ववभाग क्र.वाहभ-1300/प्र.क्र.57/सेवा-5, वद.04 जून, 2001,
5) शासन वनणमय, ववत्त ववभाग क्र.वाहभ-2014/प्र.क्र.5/सेवा-5, वद.03 जून, 2014,
6) शासन शुद्धीपत्र, ववत्त ववभाग क्र.वाहभ-2014/प्र.क्र.5/सेवा-5, वद.04 जून, 2014,

7) केंद्र शासन, ववत्त मांत्रालय, व्यय ववभाग याांचे कायालयीन ज्ञापन क्रमाांक 21(2)/2011-ई-II(बी),
वदनाांक 19.02.2014,

8) शासन वनणमय, ववत्त ववभाग क्र. वाहभ-2014/प्र.क्र.16/सेवा-5, वद.10 ऑगस्ट 2015,

9) केंद्र शासन, ववत्त मांत्रालय, व्यय ववभाग याांचे कायालयीन ज्ञापन क्रमाांक 20/2/2016-ई-II(बी),
वदनाांक 17.01.2017.

शासन पूरकपत्रसवोच्च न्यायालयाने वद.12.12.2013 रोजी Writ Petition (Civil) No. 107 / 2011 मध्ये
वदलेल्या न्यायवनणमयाच्या अनुषांगाने केंद्र शासनाच्या अर्म मांत्रालयाने वद.19.02.2014 रोजी वनगमवमत
केलेल्या ज्ञापनाअन्वये, केंद्र शासकीय मुकबधीर कममचाऱयाांना (Deaf and dumb employees), अांध व
अस्स्र्व्यांगाने अधू कममचाऱयाांना (Blind and Orthopedically handicapped employees) अनुज्ञय
े
असलेल्या दराने, वाहतूक भत्ता मांजूर केला आहे. तसेच केंद्र शासनाने त्याांच्या वद.17.01.2017 च्या
ज्ञापनाअन्वये केंद्र शासनातील श्रवणशक्तीतील दोष असणाऱया कणमबधीर कममचाऱयाांकिू न केंद्र
शासनाच्या अपांग व्यक्तीसाठीच्या (समान सांधी, हक्काचे सांरक्षण आवण सांपण
ू म सहभाग ) अवधवनयम,
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1995 मधील कलम 2(एल) मध्ये ववहीत केलेल्या कणमबधीर कममचाऱयाांबाबत केलेल्या व्याख्येनुसार
पूतमता होत असल्यास त्याांना दु प्पट दराने वाहतूक भत्ता अनुज्ञय
े केला आहे.
उपरोक्त पार्श्मभम
ू ीवर, या ववभागाने मा. सवोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त वदनाांक 12.12.2013
रोजीचे आदे श तसेच केंद्र शासनाचे अर्म मांत्रालयाचे वदनाांक 19.02.2014 चे ज्ञापन ववचारात घेवून
राज्य शासनातील मुकबधीर (Deaf and Dumb) कममचारी / अवधकारी याांना अांध, अस्स्र्व्यांगाने अधू व
कण्याच्या ववकाराने वपिीत असणाऱया राज्य शासकीय कममचारी व इतर पात्र कममचाऱयाांना अनुज्ञेय
केलेल्या दराने काही अटींच्या अधीन राहू न वाहतूक भत्ता अनुज्ञय
े करण्याबाबतचा शासन वनणमय ववत्त
ववभागाने वद.10.08.2015 रोजी वनगमवमत केला आहे. आता, अपांग व्यक्तीसाठीच्या (समान सांधी,
हक्काचे सांरक्षण आवण सांपूणम सहभाग ) अवधवनयम, 1995 मधील कलम 2(एल) मध्ये केलेल्या श्रवण
शक्तीतील दोष (Hearing Impairment) च्या व्याख्येनुसार- “Hearing impairment” means loss of
sixty decibels or more in the in the better ear in the conversational range of frequencies
असा श्रवणदोष असणाऱया कममचाऱयाांना; अांध, अस्स्र्व्यांगाने अधू व कण्याच्या ववकाराने वपिीत
असणाऱया राज्य शासकीय कममचारी व इतर पात्र कममचाऱयाांना अनुज्ञय
े केलेल्या दराने, वाहतूक भत्ता,
या पूरकपत्रान्वये अनुज्ञय
े करण्यात येत आहे. (Transport Allowance is made admissible to the
Hearing Impaired employees, having loss of 60 decibels or more in the better ear in the
conversational range of frequencies, as provided in Persons With Disabilities (Equal
Opportunities, Protection Of Rights And Full Participation) Act, 1995), as admissible at
the rate equal to blinds, orthopaedically handicapped and Hunchback disability state
Government employees.
या शासन पूरकपत्राचा लाभ घेवू इस्च्िणाऱया कणमबधीर शासकीय कममचाऱयाांना (Hearing
Impaired Government employees) उपरोक्त पवरच्िे दातील सन 1995 च्या अवधवनयमातील कलम
2(एल) मध्ये केलेल्या व्याख्येनुसार शासकीय रुग्णालयाच्या नाक कान घसा ववभाग प्रमुखाचे
अपांगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच मुकबधीर / श्रवण शक्तीतील दोष
पृष्ट्ठ 5 पैकी 2

शासन पूरकपत्र क्रमाांकः वाहभ-2014 / प्र.क्र.16 /सेवा-5

असणाऱया कममचाऱयाांना शासन पवरपत्रक ववत्त ववभाग वदनाांक 04.06.2001 मधील अटी व शासन
वनणमय ववत्त ववभाग वदनाांक 10.08.2015 मधील अट क्रमाांक 2 लागू राहील.
सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201704181747470105 असा आहे . हे पूरकपत्र
विजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Bhalchandra
Jagannath
Gadekar

Digitally signed by Bhalchandra Jagannath
Gadekar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=d2671e08dbf49e6a42b865d
026c3f07bc1eb8254056eab8fa6b4b0fb72d
d47ba, cn=Bhalchandra Jagannath Gadekar
Date: 2017.04.18 17:51:52 +05'30'

( भा.ज. गािे कर )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुांबई,
2. महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर,
3. महालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई,
4. महालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर,
5. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई,
6. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई,
7. वसवनयर वरसचम ऑवफसर, पे वरसचम युवनट, भारत सरकार, ववत्त मांत्रालय (व्यय ववभाग), खोली क्र.261,
नार्म ब्लॉक, नवी वदल्ली,
8. राज्यपालाांचे सवचव,
9. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचव,
10. सवम मांत्री आवण राज्यमांत्री याांचे स्वीय सहायक,
11. मांत्रालयीन सवम ववभाग,
12. सवम ववभागीय आयुक्त,
13. मांत्रालयाच्या सवम ववभागाखालील ववभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख,
14. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई,
15. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुांबई,
16. *सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई,
17. *प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांिळ सवचवालय, मुांबई,
18. *प्रबांधक, लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त याांचे कायालय, मुांबई,
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19. *सहसांचालक, ऑल इांिीया इस्न्स्टट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हनममेंट, मुांबई,
20. शालेय वशक्षण ववभाग, मांत्रालय, मुांबई (20 प्रती),
21. ग्रामववकास व जलसांधारण ववभाग, मांत्रालय, मुांबई (20 प्रती),
22. नगर ववकास ववभाग (यूिी-10), मांत्रालय, मुांबई (20 प्रती),
23. कृवष पशुसांवधमन, दु ग्धव्यवसाय ववकास, मत्स्वव्यवसाय ववभाग, मांत्रालय, मुांबई (20 प्रती),
24. आवदवासी ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई (20 प्रती),
25. सांचालक, लेखा व कोषागार, मुांबई,
26. मुख्य लेखापरीक्षक, स्र्ावनक वनधी वहशेब, मुांबई,
27. उपमुख्य लेखापरीक्षक, स्र्ावनक वनधी वहशेब, मुांबई/पुणे/नागपूर/औरां गाबाद/नावशक/अमरावती.
28. वजल्हा लेखापवरक्षा अवधकारी, स्र्ावनक वनधी वहशेब, महात्मा फुले कृवष ववद्यापीठ, राहू री, वजल्हा अहमदनगर
29. वजल्हा लेखापवरक्षा अवधकारी, स्र्ावनक वनधी वहशेब, कोकण कृवष ववद्यापीठ, दापोली, वजल्हा रत्नावगरी
30. जनसांपकम अवधकारी, मांत्रालय, मुांबई,
31. सवम वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायमकारी अवधकारी,
32. सवम वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य लेखा व ववत्त अवधकारी,
33. वशक्षण सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (25 प्रती)
34. कला सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई (40 प्रती)
35. सांचालक, तांत्र वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई (100 प्रती)
36. *सवचव राज्य मावहती आयोग
37. सांचालक, ताांवत्रक वशक्षण, द्वारा तांत्र वशक्षण सांचालक, मुांबई (250 प्रती)
38. सवम ववभागीय वशक्षण उपसांचालक (प्रत्येकी 10 प्रती)
39. सवम ववभागीय तांत्र वशक्षण उपसांचालक (प्रत्येकी 10 प्रती)
40. सवम वजल्हा पवरषदाांचे वशक्षणावधकारी
41. आयुक्त, महानगर पावलका, नागपूर
42. प्रशासकीय अवधकारी, पविम महाराष्ट्रातील नगरपावलका वशक्षण मांिळे
(पुणे/कोल्हापूर/सोलापूर या महानगरपावलकाांची वशक्षण मांिळे याांसह)
43. मुख्य अवधकारी, सवम नगर पावलका
44. कायमकारी अवधकारी, कॅन्टोनमेंट बोिम , खिकी/ दे हू रोि/दे वळाली/अहमदनगर
45. सवम वजल्हा कोषागार अवधकारी,
46. सांचालक आवदवासी कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, नावशक (10 प्रती)
47. सांचालक समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (10 प्रती)
48. सांचालक आवदवासी सांशोधन व वशक्षण सांस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
49. आवदवासी ववकास आयुक्त, नावशक
50. सवम ववभागीय समाजकल्याण अवधकारी
51. अपर आयुक्त, आवदवासी उपयोजना, नावशक/नागपूर
52. सवम समाजकल्याण अवधकारी, वगम-1
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53. सवम आवदवासी कल्याण अवधकारी
54. सवम प्रकल्प अवधकारी, एकास्त्मक आवदवासी ववकास प्रकल्प,
55. कुलसवचव, महात्मा फुले कृवष ववद्यापीठ, राहू री, वजल्हा अहमदनगर,
56. कुलसवचव, मराठवािा कृवष ववद्यापीठ, परभणी
57. कुलसवचव, पांजाबराव देशमुख कृवष ववद्यापीठ, अकोला,
58. कुलसवचव, कोकण कृवष ववद्यापीठ, दापोली, वजल्हा रत्नावगरी
59. कुलसवचव, मुांबई ववद्यापीठ, मुांबई,
60. कुलसवचव, साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठ, पुणे,
61. कुलसवचव, राष्ट्रसांत तुकिोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठ, नागपूर,
62. कुलसवचव, िॉ. बाबासाहे ब आांबि
े कर मराठवािा ववद्यापीठ, औरां गाबाद
63. कुलसवचव, वशवाजी ववद्यापीठ, कोल्हापूर,
64. कुलसवचव, सांत गािगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती
65. कुलसवचव, श्रीमती नार्ीबाई दामोदर ठाकरसी मवहला ववद्यापीठ, मुांबई,
66. कुलसवचव, उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठ, जळगाांव
67. कुलसवचव, सोलापूर ववद्यापीठ, सोलापूर
68. अवधक्षक, वेतन पर्क, सवम वजल्हे
69. वशक्षण वनरीक्षक, बृहन्मुांबई (उत्तर, दवक्षण व पविम ववभाग)
70. सवम कन्याशाळा वनरीक्षका
71. सवम वजल्याचे वरीष्ट्ठ लेखा परीक्षक (वशक्षण ववभाग)
72. वशक्षण अवधकारी, बृहन्मुांबई महानगर पावलका
73. सांचालक, नगर पावलका प्रशासन, मुांबई
74. सवम प्रादे वशक सांचालक, नगरपावलका प्रशासन
75. बहु जन समाज पाटी, िी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुांबई 1 (5 प्रती)
76. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.िी.ओ. बॅरॅक नां. , योगक्षेम समोर, वसांतराव गवस चौक,
नरीमन पॉईांट, मुांबई 20 (5 प्रती)
77. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभुवन, एस. व्ही. पटे ल रोि, मुांबई 4 (5 प्रती)
78. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी (माक्समवादी), महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल पॅलेस, वरळी,
मुांबई 13 (5 प्रती)
79. इांिीयन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँग्रेस (आय) सवमती, वटळक भवन, काकासाहे ब गािगीळ
मागम, दादर, मुांबई 25 (5 प्रती)
80. नॅशनॅवलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जनमल मागम, नरीमन पााँईट
ां , मुांबई 21 (5प्रती)
81. वशवसेना, वशवसेना भवन, गिकरी चौक, दादर, मुांबई 25 (5 प्रती)
82. ववत्त ववभागातील सवम कायासन,
83. वनविनस्ती, ववत्त ववभाग/सेवा-5,


पत्राने

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5

