
राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱयाांना धिर्ान 
प्रिास सिलत अनुज्ञये करण्याबाबत.......  

 

र्हाराष्ट्र शासन 
धित्त धिभाग 

शासन धनर्मय क्रर्ाांकः प्रिास - 1022 /प्र.क्र.11 /सेिा- 5 
खो.क्र.333 (धिस्तार), धतसरा र्जला, र्ांत्रालय, 

           र्ादार् कार्ा र्ागम, हुतात्र्ा राजगुरु चौक, रु्ांबई - 400 032. 
धदनाांक : 16 धिसेंबर, 2022. 

िाचा-       
1) शा.धन.,धित्त धिभाग, क्रर्ाांक:प्रिास- 1003/प्र.क्र.38/सेिा-५, धदनाांक 20 एधप्रल 2004 
2) शा.धन.,धित्त धिभाग, क्रर्ाांक:प्रिास-1005/प्र.क्र.53/सेिा-५,धदनाांक 27 सप्टेंबर,2005 
3) शा.धन.,धित्त धिभाग, क्रर्ाांक:प्रिास- 1010/प्र.क्र.2/सेिा-५, धदनाांक ०३ र्ाचम, 2010 
4) शा.धन.,धित्त धिभाग, क्रर्ाांक:प्रिास- 1010/प्र.क्र.2/सेिा-५, धदनाांक २३ जून, 2010 
5) शा.धन.,धित्त धिभाग, क्रर्ाांक:प्रिास- 1011/प्र.क्र.1/सेिा-५, धदनाांक २1 जानेिारी, 2011 

 

 

प्रस्तािना -   
 धिर्ान प्रिास धिषयक प्रचधलत तरतूदींनुसार सधचिाांपके्षा कधनष्ट्ठ दजाच्या अधिकाऱयाांना धिर्ान 

प्रिास अनुज्ञये ठरत नाही. केिळ न्यायालयीन ि धिधिर्ांिळ कार्काजासाठी अन्य कोर्त्याही सािनाने/ 
र्ागाने िळेेत पोहोचरे् शक्य नसल्यास सांबांधित प्रशासकीय धिभागाच्या सधचिाांच्या लेखी पिूमपरिानगीने 
धिर्ान प्रिास करता येतो. याधशिाय अन्य कोर्त्याही कारर्ासाठी धिर्ान प्रिास अनुज्ञेय ठरत नाही. तथाधप 
सिमच र्हत्िाच्या शासकीय कार्काजासाठी उदाहरर्ाथम- कें द्र शासनाकिे र्हत्िाच्या बठैकींना उपस्स्थत 
रहारे् ि कें द्र परुस्कृत योजनाांचे अनुदान प्राप्त कररे्/ पाठपरुािा कररे्, अशा कार्ाांना प्रत्येक िळेी सधचिाांना 
उपस्स्थत रहारे् शक्य होत नाही. अशा प्रसांगी त्याांच्या अधिनस्त र्ांत्रालयीन/ क्षेत्रीय स्तरािरील 
अधिकाऱयाांना शासकीय कार्काजासाठी उपस्स्थत राहि ेलागते. यासांदभात राज्य शासनाने राज्य शासकीय 
अधिकारी/कर्मचाऱयाांना धिर्ान प्रिास सिलत अनुज्ञये करण्याबाबत धद.21.01.2011 रोजी शासन धनर्मय 
धनगमधर्त केला आहे. सदर शासन धनर्मयात सिुारर्ा करण्याची बाब शासनाच्या धिचारािीन होती. त्यानुसार 
शासन खालील प्रर्ारे् धनर्मय घेत आहे. 
 

 

शासन धनर्मय :  
न्यायालयीन ि धििीर्ांिळाशी सांबांिीत कार्काजाव्यधतधरक्त अन्य अत्यािश्यक शासकीय 

कार्काजासाठी प्रशासकीय धिभागाच्या सधचिाांनी खालील तरतुदींच्या अधिन राहून त्याांच्या अधिनस्त 
र्ांत्रालयीन/क्षेधत्रय अधिकाऱयाांना धिर्ान प्रिास करण्यास परिानगी द्यािी:- 

 

1. अन्य कोर्त्याही सािानाने / र्ागाने धनयोधजत धठकार्ी धिहीत िळेेत पोहोचरे् शक्य नसल्यास 
सांबांधित प्रशासकीय धिभागाच्या सधचिाांची पिूमपरिानगी घेऊन धिर्ान प्रिास करता येईल. 

2. परतीच्या प्रिासासाठी ही सिलत अनुज्ञये असर्ार नाही. तथाधप, अपिादात्र्क पधरस्स्थतीत 
परत येरे् तातिीच ेअसले तर सांबांधित धिभागाच्या सधचिाांची लेखी पिूमपरिानगी घेरे् आिश्यक राहील.  

3. एका प्रसांगी फक्त एकाच अधिकाऱयास सांबांधित प्रशासकीय धिभागाच्या सधचिाांनी परिानगी 
द्यािी.  

4. सदर प्रिास हा अल्प दराने सेिा परुधिर्ाऱया धिर्ान कां पन्याांच्या धिर्ानाने ि इकॉनॉर्ी क्लासनेच 
कररे् आिश्यक राहील.  

5.धबझनेस/एक्झीक्युधटव्ह क्लासने करण्यात आलेल्या धिर्ान प्रिासाच्या खचाची प्रधतपतूी अनुज्ञेय 
ठरर्ार नाही. 

6. सिम प्रशासकीय धिभागाांना सदर प्रयोजनासाठी प्रत्येक आर्थथक िषात रू. 2.5 (अिीच) 
लाख इतक्या कर्ाल र्यादेपयंत खचम अनुज्ञये राहील. सदर खचम सांबांिीत धिभागाने त्याांना आर्थथक िषात 
र्ांजूर तरतुदींतनू करािा. 
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7. धिर्ान प्रिासासांदभात सधचिाांच्या र्ांजूरीने आदेश काढािते ि सदर आदेशात कार्ाच्या 
तातिीबाबतचे उधचत सर्थमन कराि.े त्यार्ध्ये सांबांिीत आर्थथक िषातील र्ागील धिर्ानप्रिासाच्या 
देयकापयंतचा खचम ि सांबांिीत आदेश गृहीत िरून होर्ारा एकूर् खचम याबाबतचा तपधशल नरू्द करािा. 

8. धिर्ानप्रिास र्ांजुरी आदेशाची प्रत देयकासोबत जोिून अधिदान ि लेखा अधिकारी कायालय/ 
धजल्हा कोषागार कायालय याांना पषृ्ट्ठाांधकत कररे् आिश्यक राहील.   

9. अधिदान ि लेखा/ धजल्हा कोषागार अधिकाऱयाांनी धिर्ानप्रिास र्ांजूरीच्या आदेशाच्या प्रतींधशिाय 
धिर्ान प्रिास खचाची देयके पारीत करू नयेत, तसेच धिभागार्ाफम त रू. 2.5 लाखाच्या र्यादेचे पालन होत 
आहे याचा धहशोब ठेिण्याची व्यिस्था करािी. 

10. धिर्ान प्रिास अनुज्ञयेतेधिषयी अांर्लात असलेले उपरोक्त अ.क्र. (१) ते (४) हे आदेश यापढेुही 
अांर्लात राहतील ि सदरहू शासन आदेशाांनुसार करण्यात आलेल्या धिर्ान प्रिासािरील खचम िरील 
पधरच्छेद ६ प्रर्ारे् घातलेल्या रू. 2.5 लाखाांच्या र्यादेव्यधतधरक्त राहील. 

11. सदर आदेशातील तरतूदी ह्या त्िधरत अांर्लात येतील ि सन 2022-2023 या आर्थथक 
िषासाठी सुध्दा रू. 2.5 लाखापयंतचा खचम अनुज्ञेय राहील. 

 

सदर शासन धनर्मय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202212161547572605 असा आहे. हा आदेश धिजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे. 

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 
             ( प्रशाांत पाटील ) 
         अिर सधचि, र्हाराष्ट्र शासन 
प्रधत, 

राज्यपालाांच ेसधचि 
रु्ख्यर्ांत्री याांच े प्रिान सधचि 
उपरु्ख्यर्ांत्री याांच ेसधचि 
सिम र्ा. र्ांत्री ि राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी  सधचि 
र्ा.धिरोिी पक्ष नेता, धििान पधरषद / धििान 
सभा, र्हाराष्ट्र धििानर्ांिळ सधचिालय, रु्ांबई 
सिम सन्र्ाननीय धििानसभा, धििान पधरषद ि 
सांसद सदस्य 
र्ांत्रालयीन  सिम  धिभाग 
सिम अपर रु्ख्य सधचि /प्रिान सधचि/सधचि 
र्ांत्रालय, रु्ांबई 
सधचि, र्ा.सभापती, धििान पधरषद, 
धििानर्ांिळ, रु्ांबई 
सधचि, र्ा.अध्यक्ष, धििान सभा, धििानर्ांिळ, 
रु्ांबई  
र्ांत्रालयीन  सिम  धिभागाच्या अधिपत्याखालील  
धिभाग प्ररु्ख 
प्रबांिक, उच्च न्यायालय (रू्ळ शाखा),रु्ांबई. 
प्रबांिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा),रु्ांबई. 
सधचि, र्हाराष्ट्र लोकसेिा आयोग,रु्ांबई. 
सधचि,र्हाराष्ट्र धििानर्ांिळ सधचिालय,रु्ांबई. 

धनिासी लेखा परीक्षा अधिकारी, रु्ांबई 
सिम धजल्हा कोषागार अधिकारी, 
लेखा अधिकारी, ितेन पिताळर्ी पथक, 
       रु्ांबई/नागपूर/पुरे्/औांरगाबाद. 
सांचालक, र्ाधहती ि जनसांपकम  धिभाग, 
र्ांत्रालय, रु्ांबई, 
धिशेष आयुक्त, र्हाराष्ट्र सदन, कोपर्थनकस 
रोि, निी धदल्ली, 
ग्रांथपाल, र्हाराष्ट्र धििानर्ांिळ सधचिालय 
ग्रांथालय, सहािा र्जला, धििान भिन, रु्ांबई - 
400 032. 
बहुजन सर्ाज पाटी, िी-1 इन्सा हटर्ेंट, 
आझाद रै्दान, रु्ांबई 1  
भारतीय जनता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, 
सी.िी.ओ.बॅरॅक नां. 1, योगक्षेर् सर्ोर, िसांतराि 
भागित चौक,नधरर्न पॉईांट , रु्ांबई 20  
भारतीय कम्युधनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कधर्टी, 
314,राजभिुन, एस.व्ही.पटेल रोि,रु्ांबई 4  
भारतीय कम्युधनस्ट पाटी (र्ाक्समिादी), र्हाराष्ट्र 
कधर्टी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब धर्ल पॅलेस, 
िरळी, रु्ांबई 13  

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रबांिक,लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त    
  याांच ेकायालय,रु्ांबई. 
रु्ख्य र्ाधहती आयुक्त, र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
आयुक्त राज्य  र्ाधहती आयोग,(सिम) 
सधचि राज्य  धनििर्कू  आयोग,रु्ांबई. 
प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरर्,   
   रु्ांबई/नागपूर/ औांरगाबाद. 
र्हासांचालक, यशदा, राजभिन आिार, बारे्र 
रोि, पुरे्  
सिम  धिभागीय आयुक्त. 
सिम धजल्हाधिकारी 
सिम रु्ख्य कायमकारी अधिकारी, धजल्हा पधरषदा. 
र्हालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, 
रु्ांबई. 
र्हालेखापाल-1 (लेखा ि अनुज्ञेयता), र्हाराष्ट्र, 
रु्ांबई 
र्हालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, 
नागपूर 
र्हालेखापाल-2 (लेखा ि अनुज्ञेयता), र्हाराष्ट्र, 
नागपूर 
धसधनयर धरसचम ऑधफसर, पे-धरसचम युधनट, 
भारत सरकार, धित्त र्ांत्रालय, (व्यय धिभाग), 
खोली क्र.261, नॉथम ब्लॉक, निी धदल्ली, 
सांचालक, लेखा ि कोषागारे, रु्ांबई 
अधिदान ि लेखा अधिकारी, रु्ांबई 
सांचालक, स्थाधनक धनिी लेखा परीक्षा, रु्ांबई, 
सहसांचालक, स्थाधनक धनिी लेखा परीक्षा, 
कोकर् / पुरे् / नाधशक / औरांगाबाद / 
अर्रािती / नागपूर. 

इांधियन नॅशनल कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस 
(आय) सधर्ती, धटळक भिन, काकासाहेब 
गािगीळ र्ागम, दादर, रु्ांबई 25  
नॅशनधलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रिादी भिन, फ्री 
पे्रस जनमल र्ागम, नधरर्न पॉईांट, रु्ांबई  21  
धशिसेना, धशिसेना भिन, गिकरी चौक, दादर, 
रु्ांबई 28  
धित्त धिभागातील सिम कायासने 
धनिि नस्ती, धित्त धिभाग (सेिा-3) 
 

 


		2022-12-16T15:50:44+0530
	PATIL PRASHANT VINAYAKRAO




