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प्रस्तावना  :- 
राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱयाांना वरील सांदर्भम क्र.1 व 7 वरील शासन धनणमयानुसार, 

स्वग्रार् रजा प्रवास सवलत व र्हाराष्ट्र दशमन रजा प्रवास सवलत अनुजे्ञय करण्यात आलेली असून 
यासांदर्भातील तरतूदींर्ध्ये वेळोवेळी सुिारणा करण्यात आलेल्या आहेत. उपरोक्त अ.क्र.2) येथील 
स्पष्ट्टीकरणानुसार, रजा प्रवास सवलतींतगमत करण्यात येणारा वातानुकूलीत वगाच्या प्रवास खचाची 
प्रधतपूती, प्रथर् वगाच्या र्भाड्याशी सीधर्त करुन देण्याबाबत धवधहत करण्यात आलेले आहे. तथाधप, 
सद्यस्स्थतीत राज्यातून िावणाऱया बहुताांशी रेल्वे गाड्याांर्ध्ये प्रथर् वगम अस्स्तत्वात नसल्याचे धनदशमनास 
आले आहे. तसेच कुटुांबाच्या व्याख्येत अधववाधहताांचा धवचार करणे गरजेचे ठरल्याने , तसेच, या 
सांदर्भातील उपरोक्त सांदर्भम 1 ते 10 क्रर्ाांकाच्या शासन धनणमयाांचे एकधत्रकरण करण्याच्या दृष्ट्टीने रजा 
प्रवास सवलतीर्ध्ये सुिारणा करण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती. या अनुषांगाने शासन 
खालीलप्रर्ाणे धनणमय घेत आहे. 
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शासन  धनणमय :-  
राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱयाांना रु्ख्यालयापासून त्याांच्या स्वग्रार्ी जाण्यासाठी चार 

वषाच्या एका गटवषात दोन स्वग्रार् ककवा एक र्हाराष्ट्र दशमन व एक स्वग्रार् रजा प्रवास सवलत 
अनुजे्ञय करण्यात आलेली आहे. सदर सवलतीच्या अनुषांगाने खाली नरू्द केल्यानुसार अटी व शती 
एकधत्रतपणे धवधहत करण्यात येत आहेत :- 

1) स्वग्रार् - स्वग्रार् म्हणजे कर्मचाऱयाचे कायर् वास्तव्याचे धठकाण ककवा त्याच्या 
सेवापुस्तकात नोंदधवलेले गाांव ककवा योग्य त्या कारणास्तव घोधषत केलेले अन्य धठकाण ( 
र्ालकीची स्थावर र्ालर्त्ता, जवळच्या नातेवाईकाांचे म्हणजे आई-वधिल, र्भाऊ याांचे 
कायर् वास्तव्याचे धठकाण ) कर्मचाऱयाच्या रु्ख्यालयापासून त्याने घोधषत केलेल्या स्वग्रार्ी 
जाण्यासाठी ही सवलत असल्याने यासाठी राज्यात ककवा राज्याबाहेर प्रवासाच्या अांतराची 
र्यादा असणार नाही. र्ात्र शासन सेवेत दाखल झाल्यापासून सहा र्धहन्याचे आत 
कर्मचाऱयाने स्वग्रार् घोधषत करणे बांिनकारक आहे. या कालर्यादेत स्वग्रार् घोधषत 
केल्यास त्या कर्मचाऱयाला आपल्या सेवाकाळात एकदा स्वग्रार् बदलण्याची सांिी राहील. 
धवधहत कालर्यादेनांतर स्वग्रार् घोधषत करण्यात आल्यास “स्वग्रार् घोषणा” अांतीर् राहील. 
स्वग्रार् घोषणा धनयांत्रक अधिकाऱयाांनी स्स्वकारण्यापूवी अथवा सांबांधित  अधिकारी / 
कर्मचाऱयाची सलग एक वषाची सेवा पूणम होण्यापूवी ही सवलत अनुजे्ञय ठरणार नाही. 

2) र्हाराष्ट्र दशमन - राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱयाांना चार वषातून एकदा र्हाराष्ट्रात 
कोठेही जाण्यास सदर सवलत अनुजे्ञय करण्यात आलेली आहे. ही सवलत राज्याच्या 
र्भौगोधलक सीरे्च्या आत अनुजे्ञय आहे. ही सवलत उपर्भोगताना धकर्ान  व कर्ाल 
अांतराच्या प्रवासाची अट नाही. परांतु सदर सवलतीचे धठकाण रजेच्या अजाद्वारे घोधषत 
करणे तसेच प्रवास सुरू करण्यापूवी सक्षर् अधिकाऱयाची पूवमर्ान्यता घेणे आवश्यक आहे.  

3) कुटूां बाची व् याख्या - स्वग्रार् / र्हाराष्ट्र दशमन रजा प्रवास सवलतीसाठी कुटूांधबयात केवळ 
पती ककवा पत्नी व पूणमपणे अवलांधबत असलेली दोन अपत्ये तसेच आईविील ककवा धविवा 
र्धहला अधिकारी / कर्मचाऱयाांसाठी दोन अपत्ये तसेच सासूसासरे याांचा सर्ावेश असेल 
तथाधप अधिकारी / कर्मचारी अधववाधहत असेल तर र्हाराष्ट्र दशमन रजा प्रवास 
सवलतींतगमत त्यावर अवलांधबत आई- वधिल व अवलांधबत अधववाहीत अज्ञान र्भाऊ व बहीण 
याांचेसर्वेत सदर सवलत उपर्भोगता येईल. तथाधप याबाबत आई विील व र्भाऊ आधण 
बहीण याांचे रेशनकािम कर्मचाऱयाच्या पत्त्यावरील असणे आवश्यक राहील 

i) धद.1 रे्, 2001 पासून केवळ पती / पत्नी व दोन हयात अपत्याांच्या कुटूांबालाच 
ही सवलत लागू असेल. 

ii) धद.30 एधप्रल, 2001 रोजी दोनपेक्षा अधिक हयात अपत्ये असतील व त्याांची 
सांख्या नांतर वाढली नसेल तरच अशा कुटूांबास या सवलतीचा लार्भ अनुजे्ञय 
असेल. 
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iii) धद.30 एधप्रल, 2001 रोजी एकही हयात अपत्य नसलेल्या ककवा एकच हयात 
अपत्य असलेल्या कर्मचाऱयाच्या कुटूांबातील हयात अपत्याांची सांख्या वरील 
तारखेनांतर एकाच प्रसूतीरु्ळे दोनपेक्षा अधिक होत असली तरीही ही सवलत 
अनुजे्ञय ठरेल. 

4. रजेचा कालाविी - सदर सवलतीसाठी कर्मचाऱयास रजेच्या कालाविीची र्यादा असणार 
नाही. तथाधप अल्प रजेत अथवा लागून असलेल्या सावमजधनक सुट्टयाांर्ध्ये स्वग्रार्ी जाऊन 
आल्यास हा लार्भ देय राहील. परांतु यासाठी सांबधित धनयांत्रक अधिकाऱयाची पूवमर्ान्यता घेणे 
बांिनकारक आहे. या प्रयोजनासाठी रजेर्ध्ये पधरवतीत रजा, अर्जजत रजा, प्रसुती रजा, 
सरासरी अिमवेतनी रजा, असािारण रजा याांचा सर्ावेश असेल. 

5. शासकीय कर्मचारी व त्याच्या कुटूांबातील सदस्याांना एकत्र ककवा वेगळयाने, त्याांच्या 
सोयीनुसार प्रवास करता येईल. तसेच प्रधतपूती दावा एकरे्काांच्या प्रवासावर अवलांबून राहणार 
नाही. कुटूांधबयाांना ही सवलत देय ठरधवताना शासकीय कर्मचारी रजेवर असेल ककवा नसेल 
याचा सांबांि असणार नाही. परांतु कुटूांधबयाांना परतीचा प्रवास जाण्याच्या प्रवास धदनाांकापासून 
सहा र्धहन्याच्या आत पूणम करणे आवश्यक आहे. हा परतीचा प्रवास ज्या गटवषात असेल त्याच 
गटवषात गणला जाईल. तसेच ज्या कर्मचाऱयाचे कुटूांब कार्ाच्या धठकाणापासून दूर राहत 
असेल व शासकीय कर्मचारी व त्याचे कुटूांधबय दोन वषातून एकदा या सवलतीचा लार्भ घेऊ 
शकत नसल्यास तो एकटा कर्मचारी प्रत्येक वषी एकदा ही सवलत उपर्भोगण्यास पात्र राहील. 
तसेच अशा कर्मचाऱयास र्हाराष्ट्र दशमन रजा प्रवास सवलतीचा लार्भ घ्यावयाचा असल्यास त्या 
गटवषात केवळ एक स्वग्रार् व एक  र्हाराष्ट्र दशमन सवलत उपर्भोगता येईल. 

6. गटवषम  -  या सवलतीसाठीच्या पधहल्या गटवषाची सुरूवात 1 जानेवारी, 1993 पासून 
झाल्याचे सर्जण्यात यावे. त्यारु्ळे हया गटवषाची गणना 1993-96, 1997-2000, 2001-
04,......... अशी पुढे चालू राहील. या प्रवास सवलतीच्या चार वषाच्या एका गटवषात दोन 
म्हणजेच दोन वषाच्या एका उपगटवषात एक याप्रर्ाणे स्वग्रार् रजा सवलतींचा लार्भ अनुजे्ञय 
राहील अथवा एका उपगटवषात एक स्वग्रार् रजा प्रवास सवलत व दुसऱया उपगटवषात एक 
र्हाराष्ट्र दशमन रजा प्रवास सवलतीचा लार्भ अनुजे्ञय राहील. शासकीय कर्मचाऱयाने सदर 
सवलत त्या त्या उपगटवषात उपर्भोगणे आवश्यक आहे. र्ागील उपगटवषात न घेतलेली रजा 
प्रवास सवलत पुढील उपगटवषाच्या 31 धिसेंबर पयंत उपर्भोगणे आवश्यक राहील. त्याांनतर 
व्यपगत होऊन अनुजे्ञय ठरणार नाही. 

7. दोघेही पती-पत्नी शासकीय सेवेत असल्यास -  ही सवलत दोहोंपैकी एकालाच कुटूांधबयासह 
उपर्भोगता  येईल. तसेच या सवलतीखालील प्रवासखचाची र्ागणी करताना देयकासोबत 
शासकीय सेवेतील पती अथवा पत्नीकिून या सवलतीचा लार्भ घेतला नसल्याचे प्रर्ाधणत 
करणे आवश्यक आहे. 
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8. र्भारताबाहेर स्वग्रार् असल्यास - शासकीय कर्मचाऱयाचे स्वग्रार् र्भारताबाहेर असले तरीही ही 
सवलत अनुजे्ञय आहे. परांतु स्वग्रार् घोषणा धनयांत्रक अधिकाऱयाने स्स्वकृत केली असली 
पाधहजे. प्रवासखचाच्या प्रधतपूती सांदर्भात रेल्वे ककवा जलवाहनाचा धवचार करता जवळच्या 
र्ागाने कर्मचाऱयास अनुजे्ञय असलेल्या वगाच्या र्भाड्याशी धसर्ीत करुन प्रधतपूती देय राहील. 

9. प्रवास अग्रीर् - या प्रवास सवलतींसाठी अग्रीर् अनुजे्ञय आहे. परांतु या अग्रीर्ाची र्यादा या 
तरतूदींखाली उपलब्ि अदाांधजत अथमसहाय्याच्या रकरे्च्या 4/5 एवढे उपलब्ि होईल. 
शासकीय कर्मचारी व त्याचे कुटूांधबय याांनी स्वतांत्रपणे प्रवास सवलत उपर्भोगण्याचे ठरधवल्यास 
वेगवेगळे अग्रीर् देय राहील. परांतु ते प्रर्ाण देयतेवर अवलांबून असेल. तसेच स्वग्रार्ी 
जाण्याच्या व परतीच्या प्रवासातील अांतर तीन र्धहन्याांपेक्षा ( 90 धदवस ) अधिक असल्यास 
केवळ जाण्याच्या प्रवासासाठी अग्रीर् देय राहील. 
      जेव्हा परतीच्या प्रवासाचा अग्रीर् र्ांजूर झाला असेल, परांतु शासकीय कर्मचारी ककवा 
त्याच्या कुटूांधबयाचा स्वग्रार्ी रु्क्कार् तीन र्धहन्याांपेक्षा ( 90 धदवस ) अधिक होत असल्याचे 
स्पष्ट्ट झाले असेल तर ½ अग्रीर् ताबितोब परत करणे आवश्यक आहे. 
         या सवलतीखाली जाण्याचा प्रवास 15 धदवसाांच्या आत सुरू करणे शक्य न झाल्यास 
प्राप्त अग्रीर् ताबितोब परत करणे आवश्यक आहे. तसेच परतीच्या प्रवासानांतर एक 
र्धहन्याच्या आत प्रवास र्भत्ता दावा पाधरत होणे आवश्यक आहे. 

10. स्स्वयेतर सेवेत असताांना रजा प्रवास सवलत - शासकीय कर्मचारी जर स्स्वयेतर सेवेत असेल 
तर त्या कर्मचाऱयास या तरतूदीखाली रजा प्रवास सवलत घेता येते, तथाधप ही बाब त्याच्या 
स्स्वयेतर धनयुक्तीच्या आदेशाांत नरू्द करणे आवश्यक आहे. र्ात्र या सवलतीवरील खचाचे 
दाधयत्व स्स्वयेतर धनयोक्त्याचे राहील. 

11.  अनुजे्ञय वाहन प्रकार  
 

अ.क्र. शासकीय 
अधिकारी/कर्म चारी 

िारण करीत असलेल्या 
पदाचे गे्रि वेतन  

रेल्वे प्रवास  जलर्ागाने 
प्रवास  

सिक र्ागाने  

1 

अ) रू.8900/- व 
त्याहून अधिक 

वातानुकुधलत प्रथर् 
वगम /वातानुकुधलत 2 
स्तर   

उच्चतर् वगम 

वातानुकूलीत 
बससहीत 
इतर सवम 
सावमजधनक 
बसचे प्रत्यक्ष 
र्भािे 

ब) रु.6600/- व  
त्याहून अधिक र्ात्र 
रु.8900/- पेक्षा कर्ी 

वातानुकुधलत 2 स्तर 
/ प्रथर् वगम / 
वातानुकुधलत 
खुचीयान 
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अ.क्र. शासकीय 
अधिकारी/कर्म चारी 

िारण करीत असलेल्या 
पदाचे गे्रि वेतन  

रेल्वे प्रवास  जलर्ागाने 
प्रवास  

सिक र्ागाने  

2 रु.4400 ते रु.6599 
/- 

प्रथर् वगम/ 
वातानुकुधलत 3 स्तर 
/ वातानुकुधलत 
खुचीयान / धद्वतीय 
वगम शयनयान 

दोन 
वगार्िील 
वरचा, 
तीनर्िील 
र्िला व 
चारर्िील 
दुसरा 

वातानुकूलीत 
बसखेरीज 
इतर सवम 
प्रकारच्या 
सावमजधनक 
बसचे प्रत्यक्ष 
र्भािे 

3 

अ) रु.4200 ते 
रु.4399/- 
 

अ) वातानुकुधलत 
खुचीयान  / धद्वतीय 
वगम शयनयान 
 

अ) दोन 
वगार्िील 
खालचा, 
तीनर्िील 
र्िला व 
चारर्िील 
धतसरा 

सवमसािारण 
सावमजधनक 
बसचे प्रत्यक्ष 
र्भािे 

ब) रु.4200/- पेक्षा 
कर्ी 

ब) धद्वतीय वगम 
शयनयान 

ब) धनम्नतर् 
वगम 

टीप :- 1) 3 ते 12 वषे वयोगटातील रु्लाांना अिे धतकीट अनुजे्ञय आहे.  
2) या  प्रवास सवलतीसाठी आरार् गािीचा प्रवास अनुजे्ञय असल्यास व अशी आरार्गािी 12 

वषाखालील रु्लाांसाठी पूणम धतकीट आकारत असल्यास पूणम धतकीटाचा प्रवासखचम अनुजे्ञय राहील. 
3) दोन धठकाणे रेल्वेर्ागाने जोिलेली असल्यास रेल्वेनेच प्रवास करणे आवश्यक आहे. त्यारु्ळे 

आरार्गािीने केलेल्या प्रवासखचाची प्रधतपूती रेल्वेच्या अनुजे्ञय वगाच्या र्भाड्याशी सीधर्त करुन देय 
राहील. 

4) या सवलतींतगमत खाजगी व स्वत:च्या र्ालकीच्या वाहनाने केलेल्या प्रवासखचाची प्रधतपूती 
सांबांधित कर्मचाऱयास अनुजे्ञय असलेल्या रेल्वे/ सावमजधनक वाहनाच्या र्भाड्याशी सीधर्त करुन देय 
राहील. 

5) रजा प्रवास सवलतीसाठी आरक्षण शुल्क देय राहील. 
6) रजा प्रवास सवलत उपर्भोगल्यानांतर प्रवासखचाचे देयकाांसोबत रेल्वे / बसची धतकीटे सादर 

करणे बांिनकारक राहील. 
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7) धवर्ानप्रवास अनुजे्ञय नसलेल्या राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱयाांना या पुढे स्वग्रार् रजा 
प्रवास सवलत/रजा प्रवास सवलती अांतगमत, रेल्वेने जोिलेल्या धठकाणाांदरम्यानचा प्रवास सावमजधनक 
/खाजगी धवर्ान कां पन्याच्या धवर्ानाांनी करता येईल. र्ात्र, यासाठी सांबांधितास रेल्वेच्या 
(राजिानी/शताब्दी एक्सपे्रस वगळून अन्य गाड्याांच्या ) अनुजे्ञय वगाचे र्भािे व धवर्ान प्रवासाचे र्भािे 
यापैकी कर्ी असलेल्या रकरे्ची प्रधतपूती र्ांजूर करण्यात येईल. या धवषयीचा दावा सादर करताांना, 
धवर्ानाचे धतकीट/बोिींग पास आधण धतकीटावर प्रवासाचे र्भािे नरू्द केलेले नसेल तर कर्मचाऱयाने 
/अधिकाऱयाने र्भरलेल्या र्भाड्याची रक्कर् दशमधवणारी सांबांधित धवर्ान कां पनीची पावतीही सोबत 
जोिावी लागेल. 
12. र्हाराष्ट्र धजल्हा पधरषद व पांचायत सधर्त्या अधिधनयर्, 1961 ( सन 1962 चा अधिधनयर्, क्र.5 ) 
च्या कलर् 248 च्या परांतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार व त्यासांबांिातील इतर सवम अधिकार याांचा 
वापर करुन, धजल्हा पधरषदाांच्या ज्या कर्मचाऱयाांना सदर रजा प्रवास सवलत लागू आहे, त्याांना ह्या 
शासन धनणमयातील तरतूदी योग्य त्या फेरफारासह लागू राहतील. 
13. रजा प्रवास सवलतीचा लार्भ घेणाऱया व त्याांना सदर सवलत र्ांजूर करणाऱया अनुक्ररे् कर्मचारी / 
अधिकारी याांचेकिून सांगनर्ताने खोटी बीले सादर करुन, र्ांजूर करुन घेतल्याचे आढळल्यास, किक 
धशके्षस पात्र राहतील. 
14. या योजनेवरील खचम, “स्वग्रार् रजा प्रवास सवलत” यासाठी खची घालण्यात येणाऱया सांबांधित 
प्ररु्ख लेखाधशषाखालील ज्या लेखाधशषाखाली त्याच्या सहायक अनुदानाचा खचम, खची घालण्यात 
येतो, त्या उपलेखाधशषाखाली खची घालण्यात यावा  व तो चालू आर्जथक वषाच्या र्ांजूर अनुदानातून 
र्भागधवण्यात यावा. 
            सदर शासन धनणमय या शासन धनणमयाच्या धदनाांकापासून अांर्लात येईल. यापूवी सुरू झालेला 
प्रवास ककवा धनकाली काढलेल्या प्रकरणाांचा नव्याने धवचार करण्यात येणार नाही.  

सदर शासन धनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201506101313064205 असा आहे. हा आदेश 
धिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
                                                                                                                                       

                         ( श्री. दे. लोंढे ) 
 अवर सधचव, र्हाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1) राज्यपालाांचे सधचव, 
2) रु्ख्यर्ांत्रयाांचे प्रिान सधचव, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) सवम र्ांत्री आधण राज्यर्ांत्री याांचे स्वीय सहायक, 
4) सवम धविानसर्भा व धविान पधरषद सदस्य 
5) सवम र्ांत्रालयीन धवर्भाग, 
6) र्ांत्रालयाच्या सवम धवर्भागाखालील सवम धवर्भाग प्ररु्ख व प्रादेधशक धवर्भाग प्ररु्ख, 
7) *प्रबांिक, उच्च न्यायालय (रू्ळ शाखा), रु्ांबई, 
8) *प्रबांिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), रु्ांबई, 
9) *सधचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रु्ांबई, 
10) *प्रिान सधचव, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय, रु्ांबई, 
11) *प्रबांिक, लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त याांचे कायालय, रु्ांबई, 
12) आयुक्त, राज्य र्ाधहती आयोग (सवम) 
13) सधचव, राज्य धनविणूक आयोग, रु्ांबई 
14) प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, रु्ांबई/नागपूर/औरांगाबाद  
15) राज्य र्धहला आयोग, रु्ांबई 
16) सवम धवर्भागीय आयुक्त, 
17) सवम धजल्हाधिकारी 
18) सवम रु्ख्य कायमकारी अधिकारी, धजल्हा पधरषदा 
19) र्हासांचालक, यशदा, पुणे 
20) र्हालेखापाल-1 (लेखा व अनुजे्ञयता), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई, 
21) र्हालेखापाल-2 (लेखा व अनुजे्ञयता), र्हाराष्ट्र, नागपूर, 
22) र्हालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई, 
23) र्हालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), र्हाराष्ट्र, नागपूर, 
24) सांचालक, लेखा व कोषागारे, रु्ांबई 
25) अधिदान व लेखा अधिकारी, रु्ांबई, 
26) धनवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, रु्ांबई, 
27) धसधनयर धरसचम ऑधफसर, पे धरसचम युधनट, र्भारत सरकार, धवत्त र्ांत्रालय (व्यय धवर्भाग), खोली 

क्र.261, नाथम ब्लॉक, नवी धदल्ली, 
28) बहुजन सर्ाज पाटी, िी-1 इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, रु्ांबई 1 (5 प्रती) 
29) र्भारतीय जनता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.िी.ओ. बॅरॅक नां. , योगके्षर् सर्ोर, वसांतराव गवस 

चौक, नरीर्न पॉईांट, रु्ांबई 20 (5 प्रती) 
30) र्भारतीय कम्युधनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कधर्टी, 314, राजर्भवुन, एस. व्ही. पटेल रोि, रु्ांबई 4    

(5 प्रती) 
31) र्भारतीय कम्युधनस्ट पाटी (र्ाक्समवादी), र्हाराष्ट्र कधर्टी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब धर्ल पॅलेस, 

वरळी, रु्ांबई 13 (5 प्रती) 
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32) इांिीयन नॅशनल काँग्रेस, र्हाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) सधर्ती, धटळक र्भवन, काकासाहेब 
गािगीळ र्ागम, दादर, रु्ांबई 25 (5 प्रती) 

33) नॅशनॅधलस्ट काँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी र्भवन, फ्री पे्रस जनमल र्ागम, नरीर्न पाँईांट, रु्ांबई21 (5प्रती) 
34) धशवसेना, धशवसेना र्भवन, गिकरी चौक, दादर, रु्ांबई 25 (5 प्रती) 
35) धवत्त धवर्भागातील सवम कायासन, 
36) धनविनस्ती, धवत्त धवर्भाग/सेवा-5, 
 पत्राने 
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