
जिल्हा पजिषदेतील ग्राम सेवक /ग्राम जवकास 
अजिकािी याांच्या कायम प्रवास भत्यात सुिािणा 
किण्याबाबत.. 

 

महािाष्ट्र शासन 
ग्राम जवकास जवभाग 

शासन जनणणय क्रमाांक :- जिपआ-2021/प्र.क्र.230/आस्था-4 
बाांिकाम भवन, 25 मर्णबान पथ, 

फोर्ण, मुांबई 400001 
जदनाांक-12 मे, 2022 

 

सांदभण :- 1) ग्राम जवकास जवभाग, शासन जनणणय क्रमाांक जिएसआि-2014/प्र.क्र.78/आस्था-5,  
                   जदनाांक 09 िून, 2021 
              2)  महािाष्ट्र िाज्य ग्रामसेवक युजनयन िी.एन.ई. 136, जि. अहमदनगि याांचे पत्र  
                   जदनाांक 23-11-2020 
 

प्रस्तावना:- 
 

 सांदभण क्रमाांक1 च्या शासन जनणणयातील पजिच्छेद क्रमाांक 3 मिील अनुक्रमाांक5येथील अर् 

वगळण्यात यावी अशी महािाष्ट्र िाज्य ग्रामसेवक युजनयन, जि. अहमदनगि याांनी शासनास जवनांती केली 

होती. त्यानुसाि सुिािणा किण्याची बाब शासनाच्या जवचािािीन होती. त्यानुषांगाने सांदभण क्रमाांक1 येथील 

शासन जनणणय अजिक्रजमत किण्यात येत असून पुढीलप्रमाणे सुिाजित शासन जनणणय प्रसृत किण्यात येत आहे. 

शासन जनणणय :- 

 िाज्यातील सवण जिल्हा पजिषदेतील ग्रामसेवक/ग्राम जवकास अजिकािी याांना दिमहा रु.1500/- 

इतका कायम प्रवास भत्ता  खालील अर्ी व शतीच्या अजिन िाहून मांिूि किण्यास शासन मान्यता देण्यात 

येत आहे. 

1) िि ग्रामसेवक/ग्राम जवकास अजिकािी एखादया मजहन्यात 15 जदवसाांपेक्षा िास्त कालाविीसाठी ििेवि 

असल्यास त्या मजहन्याच्या प्रवास भत्ता त्याांना अनुञेयये होणाि नाही. 

2) ग्रामसेवक / ग्राम जवकास अजिकािी याांनी त्याांना नेमूण जदलेल्या जफितीच्या जदवसाांइतकी जफिती प्रत्येक 

मजहन्यात पूणण किणे आवश्यक आहे. 

3) केलेल्या जफितीच्या जदवसाांचा आढावा दि 3 मजहन्याांनी घ्यावा 

4) ज्या मजहन्यात जवजहत केलेल्या जदवसाांपेक्षा कमी जफिती असेल त्या मजहन्याचा भत्ता अनुञेयये होणाि नाही. 



शासन जनणणय क्रमाांकः जिपआ-2021/प्र.क्र.230/आस्था-4 

 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

5) उपिोक्त दैनांजदनी प्रत्यके मजहन्याच्या 5 तािखेस सादि किावी व त्या दैनांजदनीस कायालय प्रमुख म्हणनू 

गर् जवकास अजिकािी/सहायक गर् जवकास अजिकािी याांनी मान्यता जदल्याजशवाय कायम प्रवासभत्ता अदा 

करु नय े

6) या सांदभातील सांजनयांत्रण, पयणवके्षकीय अजिकािी म्हणनू उप मुख्य कायणकािी अजिकािी ( ग्रा.पां. ) आजण  

वजिष्ट्ठ अजिकािी याांनी किावे 

2. सदि शासन जनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि उपलब्ि 

किण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202205121814304620 असा आहे. हा शासन जनणणय जििीर्ल 

स्वाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने. 

 

                ( का.गो. वळवी ) 
  उप सजचव, महािाष्ट्र शासन 

प्रत, 
1.  मा. अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष,जविानसभा याांचे खािगी सजचव 
2. मा.सभापती/ उप सभापती, जविानपजिषद याांचे खािगी सजचव 
3. मा.मांत्री (ग्राम जवकास ) याांचे खािगी सजचव 
4. मा.िाज्यमांत्री ( ग्राम जवकास) याांचे खािगी सजचव 
5. मा.जविानसभा/जविान पजिषद जविोिी पक्ष नेता 
6. सवण मा. जविानसभा/ जविान पजिषद सदस्य 
7. म.मुख्य सजचव , महािाष्ट्र शासन, मांत्रालय,मुांबई 
8. मा. सजचव, ग्राम सिक योिना,मुांबई 
9. सवण जवभागीय आयुक्त 
10.  सवण मुख्य कायणकािी अजिकािी, जिल्ह ा पजिषदेसाठी 
11.  महालेखापाल-1/2 ( लेखा पजिक्षा) , महािाष्ट्र, मुांबई/नागपूि 
12.  महालेखापाल-1/2 ( लेखा व अनुञेययेता ) , महािाष्ट्र, मुांबई/नागपूि 
13.  मुख्य लेखा पजिक्षक, स्थाजनक जनिी लेखा,मुांबई 
14.   सवण जिल्हा कोषागाि  अजिकािी 
15.  उप मुख्य लेखा पजिक्षक,स्थाजनक जनिी लेखा, कोंकण/पुणे/नागपूि/नाजशक/औिांगाबाद/ 

अमिावती 
16.  जवत्त जवभाग/सेवा-5 
17.  जनविनस्ती 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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