
शासकीय वाहनाांचा खाजगी कामासाठी वापर  
दर सुधारणा  

महाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाांकः वाहन 2014/प्र.क्र.23/14/वववनयम 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 

तारीख: 30  मे, 2014. 
वाचा   

1) शासन वनणणय, ववत्त ववभाग, क्रमाांकः प्रवास-1005/प्र.क्र.33/सेवा-5, वद.8.07.2005 
प्रस्ततावना  

इांधनाच्या दरात झालेली वाढ, वाहनाांच्या देखभाल दुरुस्ततीचा खचण तसेच वाहनचालकाांचा 
पगार या बाबींवरील खचात झालेली वाढ लक्षात घेता शासकीय वाहनाांचा खाजगी कामासाठी वापर 
केल्यास आकारण्यात यणेाऱ्या सांदभीय वद.8.07.2005 च्या शासन वनणणयान्वये वनवित करण्यात 
आलेल्या दरामध्ये वाढ करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन होते.  त्यानुषांगाने शासन आता खालील 
प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
शासन वनणणय  

पेरोल / विझेल/ सी.एन.जी.वर चालणाऱ्या सवण शासकीय वाहनाांच्या खाजगी वापरासाठी 
यापुढे सरसकट रु.12/-(रुपये बारा) प्रवत वकलोमीटर या दराने वसुली करण्यात यावी.   शासकीय 
वाहनाच्या खाजगी वापरासाठी कमाल मयादा प्रवत माह 700 वकलोमीटर इतकी राहील.   तथावप, 
अपवादात्मक बाबतीत सदर मयादा ओलाांिल्यास 700 वकलोमीटरच्या पुढील अांतरासाठी ₹18/-
(रुपये अठरा)  प्रवत वकलोमीटर या दराने वसुली करण्यात यावी. 
2.      शासकीय वाहन खाजगी वापरात असताना, त्यासाठी खोळांब्याचा(Detention) दर यापुढे प्रवत 
तास रु.8/- व कमाल रु.80/- प्रवत वदवस इतका असेल.  खोळांब्याचा काळ मोजताना पवहल्या तीन 
तासाांचा वापर सोिण्यात यावा.  
3.      हे आदेश सावणजवनक क्षते्रातील कपक्रम, मांिळे इत्यादींकिील वाहनाांच्या खाजगी वापरासाठीही 
लागू आहेत.  मांत्रालयातील सांबांवधत प्रशासकीय ववभागाांनी त्याांच्या वनयांत्रणाखाली असलेल्या 
सावणजवनक क्षते्रातील कपक्रम, मांिळे इत्यादींच्या वनदशणनास हे आदेश आणावते. 
4. सदर सुधारणा या शासन वनणणयाच्या वदनाांका पासून अांमलात येतील.  

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर 
कपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201405301729198205 असा आहे. हा आदेश 
विजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (क.र.दवहफळे) 
 अवर सचिव, ववत्त ववभाग 

प्रत, 
1. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा))-1, महाराष्ट्र,मुांबई 400 020  

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई  400 020  
3. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर 
4. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर 
5. राज्यपालाांचे सवचव 
6. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचव 
7. कप मुख्य मांत्रयाांचे प्रधान सवचव 
8. सवण मांत्री व राज्यमांत्री याांचे स्तवीय सहाय्यक 
9. सवण ववधानमांिळ सदस्तय 
10. मांत्रालयातील सवण प्रशासवनक ववभागाांचे अप्पर मुख्य सवचव/प्रधान  सवचव/सवचव 
11. अपर मुख्य सवचव, राज्य वनविणकू आयोग. 
12. मांत्रालयातील सवण प्रशासवनक ववभाग 
13. राज्य वनविणकू आयोग. 
14. अवधदान व लेखा अवधकारी, वाांदे्र(पूवण), मुांबई 400 051 
15. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई                                                                                
16. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई                         
17. सांचालक, लेखा व कोषागारे, मुांबई 
18. मुख्य लेखा परीक्षक, स्तथावनक वनधी लेखा, कोकणभवन, नवी  मुांबई  
19. प्रबांधक, कच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई 
20. प्रबांधक, कच्च न्यायालय, (अपील शाखा ा़), मुांबई 
21. प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, कुटीर क्र.3 व 4, अवधदान व लेखा कायालय 

आवार, मुांबई 
22. प्रधान सवचव, महाराष्ट्र  ववधानमांिळ सवचवालय, मुांबई 
23. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई 
24. प्रबांधक, लोक आयुक्त व कप लोक आयुक्त याांचे कायालय मादाम कामा  रोि, मुांबई 
25. प्रमुख न्यायावधश, कुटुांब न्यायालय, नागपूर / मुांबई, वाांदे्र, मुांबई - 400 051 
26. ववशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोि, नवी  वदल्ली . 
27. कप सांचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण ववभाग,कोकण भवन,नवी मुांबई/नागपूर/ औरांगाबाद/ 

नावशक/ अमरावती 
28. कप मुख्य लेखा पवरक्षक  (ववरष्ट्ठ), स्तथावनक वनधी लेखा,कोकण ववभाग, कोकण भवन, नवी 

मुांबई/ पुणे/  नागपूर/  औरांगाबाद / नावशक/ अमरावती 
29. सवण कप कोषागार अवधकारी 
30. मांत्रालयाच्या सवण प्रशासवनक  ववभागाांच्या वनयांत्रणाखालील  सवण ववभाग प्रमुख, प्रादेवशक 

कायालय  प्रमुख आवण कायालय  प्रमुख 
31. सवण ववभागीय आयुक्त 
32. सवण वजल्हावधकारी 
33. महाराष्ट्र राज्य मवहला आयोग, गृहवनमाण भवन, वाांदे्र(पूवण), मुांबई-400 051 
34. आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नावशक 
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35. सवण वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी 
36. सवण वजल्हा पवरषदाांचे अथण ववभागातील मुख्य लेखा व ववत्त अवधकारी 
37. सांचालक (मावहती), महाराष्ट्र पवरचय कें द्र, अ-8, स्तटेट एम्पोवरया  इमारत,  बाबा खरकससग 

मागण,  नवी  वदल्ली 110001 
38. बहूजन समाज पाटी, िी-1, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुांबई-1 
39. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.िी.ओ. बॅरॅक नां.1, योगक्षेम समोर,वसांतराव भागवत 

चौक, नवरमन  पॉईांट,  मुांबई400 020, 
40. भारतीय कम्युवनस्तट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभवुन, एस.व्ही,पटेल रोि, मुांबई-400 

004 
41. भारतीय कम्युवनस्तट पाटी (माक्सणवादी), महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल पॅलेस, 

वरळी, मुांबई- इांवियन नॅशनल कॉगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रय (आय) सवमती, वटळक भवन, 
काकासाहेब गािगीळ मागण, दादर,      मुांबई-400002 

42. नॅशनलस्तट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पेस जनणल मागण, नवरमन पॉईांट, मुांबई-400 021. 
43. वशवसेना, वशवसेना भवन, गिकरी चौक, दादर, मुांबई-400 028, 
44. ववत्त  ववभागातील सवण कायासने 
45. वनवि नस्तती, वववनयम, ववत्त ववभाग 

पत्राव्दारे. 
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