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महारा��ाचे रा6यपाल :    मा. 7ी. भगत�सहं को:यार; 
 मु<यस=चव :       7ी. संजय कुमार  

>वधानसभा अ@यA : नाना पटोले                 मंCी आ�ण रा6यमंञी            >वधानपFरषद अ@यA : रामराजे Iनबंाळकर  
अ.� मंCी पA खाते पालक मंCी 
1 7ी. उ@दव बाळासाहेब ठाकरे  

(म<ुयमंCी) 

tशवसेना सामाoय �शासन, माlहती तं��ान, माlहती व जनसंपक� , aवधी व oयाय 

आmण इतर मं¥यांना aवव¦rतपणे नेमून न lदलेले aवभाग wकंवा aवषय. 

 

2 }ी. अिजत अनंतराव पवार, (उपम<ुयमंCी) रा��वाद� aवvत व :नयोजन   

3 }ी. सुभाष राजाराम देसाई  tशवसेना उ�योग, ख:नकम�, मराठ� भाषा. औरंगाबाद 

4 }ी. अशोक शंकरराव चjहाण काँ�ेस साव�ज:नक बांधकाम (साव�ज:नक उप�म वगळून). नांदेड 

5 }ी. छगन चं¨कांत भुजबळ  रा��वाद� अoन व नागर� पुरवठा, �ाहक संरrण नाtशक 

6 }ी. lदल�प दvता�य वळसे-पाट�ल रा��वाद� कामगार, रा?य उvपादन शुzक.  

7 }ी. जयंत राजाराम पाट�ल रा��वाद� जलसंपदा व लाभrे� aवकास. सांगल� 

8 }ी. अ:नल वसंतराव देशमुख  रा��वाद� गहृ ग\lदया 

9 }ी. aवजय ऊफ�  बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात  काँ�ेस महसूल नाtशक 

10 डॉ. राजd¨ भा�करराव tशगंणे  रा��वाद� अoन व औषध �शासन बुलढाणा 

11 }ी. राजेश अंकुशराव टोप े रा��वाद� साव�ज:नक आरो�य व कुटंुब कzयाण जालना 

12 }ी. नवाब मोह«मद इ�लाम मtलक रा��वाद� अzपसंiयांक aवकास व औकाफ, कौशzय aवकास व उ�योजकता परभणी 

13 }ी. हसन tमयालाल मु}ीफ रा��वाद� �ाम aवकास अहमदनगर 

14 डॉ. :नतीन काtशनाथ राऊत  काँ�ेस ऊजा� नागपूर 

15 }ीमती. वषा� एकनाथ गायकवाड  काँ�ेस शालेय tशrण lहगंोल� 

16 डॉ. िजतd¨ स:तश आjहाड  रा��वाद� गहृ:नमा�ण.  

17 }ी. एकनाथ संभाजी tशदें  tशवसेना नगर aवकास, साव�ज:नक बांधकाम (साव�ज:नक उप�म).  

18 }ी. सु:नल छ�पाल केदार  काँ�ेस पशुसंवध�न, द�ुध aवकास aवकास, ��डा व युवक कzयाण.   (अ:तर�kत–भडंारा) वधा� 

19 }ी. aवजय नामदेवराव वडpेीवार काँ�ेस इतर मागासवग�,सामािजक व शrैmणक मागास �वग�,aवमुkत जाती,भटkया जमाती आmण 

aवशेष मागास �वग� कzयाण,खार जtमनी aवकास,आपvती jयव�थापन, मदत व पनुव�सन. 

चं¨पूर 

(अ:त)गड�चरोल�  

20 }ी. अtमत aवलासराव देशमुख  काँ�ेस वै�यक�य tशrण, सां�कृ:तक काय].  लातूर 

21 }ी. उदय रaवं̈  सामंत   tशवसेना उ�च व तं�tशrण tसधंुदगु� 

22 }ी. दादाजी दगडू भुसे  tशवसेना कृषी, माजी सै:नकांचे कzयाण पालघर 

23 }ी. संजय दलु�चंद राठोड tशवसेना वने, भूकंप पनुव�सन.  यवतमाळ 

24 }ी. गुलाबराव रघुनाथ पाट�ल tशवसेना पाणीपुरवठा व �व�छता. जळगांव 

25 ॲङ के. सी. पाडवी  काँ�ेस आlदवासी aवकास.  नंदरूबार 

26 }ी. संlदपानराव आसाराम भुमरे  tशवसेना रोजगार हमी, फलोvपादन.  

27 }ी. शामराव ऊफ�  बाळासाहेब पांडुरंग पाट�ल   रा��वाद� सहकार, पणन. सातारा 

28 ॲङ अ:नल दvता�य परब tशवसेना प~रवहन, सांसद�य काय�. रvना�गर� 

29 }ी. अ�लम रमजान अल� शखे   काँ�ेस व��ो�योग, मv�यjयवसाय, बंदरे. मंुबई शहर 

30 ॲङ यशोमती चं¨कांत ठाकूर (सोनावणे) काँ�ेस मlहला व बालकzयाण. अमरावती 

31 }ी. शंकरराव यशवंतराव गडाख  tशवसेना मदृ व जलसंधारण उ�मानाबाद 

32 }ी. धनंजय पंeडतराव मंुड े रा��वाद� सामािजक oयाय व aवशषे सहा{य. बीड 

33 }ी. आlदvय उ�दव ठाकरे  tशवसेना पय�टन, पया�वरण, राजtश�टाचार. मंुबई उपनगर 

रा6यमंCी 
1 }ी. अदलु सvतार  tशवसेना महसूल, �ामaवकास, बंदरे, खार जtमनी aवकास, aवशषे सहा{य.  धुळे 

2 }ी. सतेज ऊफ�  बंट� डी. पाट�ल   काँ�ेस गहृ (शहरे), गहृ:नमा�ण, प~रवहन, माlहती तं��ान, संसद�य काय], माजी सै:नक कzयाण.  कोzहापूर 

3 }ी. शंभूराज tशवाजीराव देसाई  tशवसेना गहृ (�ामीण), aवvत,:नयोजन,रा?य उvपादन शzुक,कौशzय aवकास व उ�योजकता,पणन. वाtशम 

4 }ी. ओम�काश ऊफ�  ब�च ूबाबाराव कडू tशवसेना जलसंपदा व लाभrे� aवकास,शालेय tशrण,मlहला व बाल aवकास,इतर मागासवग�, सामािजक व 

शैrmणक मागास �वग�,aवमुkत जाती,भटkया जमाती आmण aवशेष मागास �वग�कzयाण,कामगार.   

अकोला 

5 }ी. दvताvयय aवठोबा भरणे रा��वाद� साव�ज:नक बांधकाम (साव�ज:नक उप�म वगळून), मदृ व जलसंधारण, वने, 

पशुसंवध�न, द�ुधjयवसाय aवकास व मv�यjयवसाय, सामाoय �शासन.  

धुळे 

सोलापूर 

6 डॉ. aवsवजीत पतंगराव कदम काँ�ेस सहकार, कृषी, सामािजक oयाय, अoन, नागर� पुरवठा व �ाहक संरrण, 

अzपसंiयांक aवकास व औकाफ, मराठ� भाषा.   

भंडारा 

7 }ी. राजd¨ शामग\डा पाट�ल य�ावकर tशवसेना साव�ज:नक आरो�य व कुटंुब कzयाण, वै�यक�य tशrण, अoन व औषध 

�शासन, व��ो�योग, सां�कृ:तक काय]. 

 

8 }ी. संजय बाबुराव बनसोड े रा��वाद� पया�वरण, पाणीपुरवठा व �व�छता, साव�ज:नक बांधकाम (साव�ज:नक 

उप�म), रोजगार हमी, भुकंप पनुव�सन, संसद�य काय].                            

 

9 }ी. �ाजkत �सादराव तनपुरे  रा��वाद� नगर aवकास, ऊजा�, आlदवासी aवकास, उ�च व तं�tशrण, आपvती 

jयव�थापन, मदत व पनुव�सन. 

 

10 }ीमती. आlदती सु:नल तटकरे रा��वाद� उ�योग, ख:नकम�, पय�टन, फलोvपादन, ��डा व युवक कzयाण, 

राजtश�टाचार, माlहती व जनसंपक� , aवधी व oयाय. 

रायगड 
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तुमQयात िजतके सामRयS आहे, तवेढेच काम िUवकारVयापेAा कामानुसार सामRयS �मळ>वVयाकड ेलA Xया. जबाबदार; 

Yहणजे Uवत:ला �स@द करVयासाठZ �मळालेल; संधी होय. 

जवळ असलेzया नुसvया �ानाला कांह�च wकंमत नसत,े vया �ानाचा �सार आmण कृती jहायला हवी. 

[शासन 
�शासन «हणजे नोकरशाह�, हे काय�कार� मंडळाच े �थायी अंग आहे. लोक�:त:नधीjदारे केलेzया काय�याची 

आmण शासनाjदारे ठरaवलेzया धोरणाची अंमलबजावणी कर$याच ेकाय� या घटकाjदारे पार पाडले जात े. रा?यात aवaवध 

पrांची सरकारे येतात, जातात; vयां�या धोरणात बदल , फेरबदल होत असतात. vयाचा प~रणाम साव�ज:नक धोरणात 

होत असतो. तथापी, या बदलां�या �वाहात  रा?या�या साव�ज:नक धोरणात व पया�याने रा?य कारभारात सातvय 

lटकaव$याच ेकाय� �शासन कर�त असत.े भारताने कzयाणकार� रा?यांचा �वीकार केzयामुळे �शासनाच े�व¡प केवळ 

धोरणांची अंमलबजावणी  करणार�  एक तट�थ :नज[व यंञणा, असे नसनू ती शासन व जनता यां�यातील दवुा «हणून 

aवकासाvमक काम कर$याची भूtमका कम�चार� व अ�धका|याकडून अपे¦rत आहे. vयामुळे शासन कारभाराचा गाडा 

?यां�या खां�यावर आहे, तो �शासक काय�rम, जबाबदार, लोकाtभमुक असणे आवsयक आहे. भारतीय रा?यघटने�या 

कलम 315 अoवये संघरा?याकर�ता आmण रा?यांकर�ता लोकसेवा आयोग आहे. या लोकसेवा आयोगाjदारे अ�धका|यांची 

:नवड केल� जात.े  

IनणSय 

 काया�लयात समोर कामाचा ड\गर असला क�, आपण हताश होतो. पण हा ड\गर :नमा�ण झालाच 

कसा?  या aवषयी आपण कधीच aवचार कर�त नाह�. सगळी काम ंतुबंनू राहायला आपणच जबाबदार असतो. 

�vयेक काम आळशीपणान ंटाळण,ं :नण�य घे$याचा अभाव या गो�ट�मळेु काम ंसाठत जातात. vयाचा ड\गर 
सपंवण ंअशkय�ाय वाटू लागत.ं असच ंजर कायम घडत राlहल ंतर गणुवvता असनूह� �गती अशkय होवनू 
बसत.े सेवा jयथ� जा$याची शkयता वाढत.े जण ूत«ुहाला सेवेचा lहरा tमळाला पण गारगोट� समजनू त«ूह� 

तो फेकून lदला. आपzया �शासwकय सेवेत जबाबदार�ने :नण�य घे$याची आmण घेतलेzया :नण�याची 

जबाबदार� उचल$याची कला आvमसात केल� पाlहज.े हे अस ं झाल ं तरच सेवे�या कालावधीतील जीवन 
आनदंदायी बनेल. ?यां�या हातनू चूक�च े:नण�य घेतले जातील,vयाना जनता एकवेळ rमा करेल.परंत ू?यानी 

कधीच :नण�य घेतले नाह�त, vयानां जनता कधीच माफ करणार नाह�. «हणनू :नण�य घे$याचा :नण�य ¯या.    
सामा)य मनु�य (म.गांधी) 

काया�लयात येणारा सव�सामाoय मनु�य तो अ:त महvवाचा आहे, 

हा मनु�य आपzयावर नjहे तर, 

आपण vया�यावर अवलंबनू आहोत , 

तो  आपzया काया�लयातील jयvयय नjहे तर, 

तो आपला उlद�ट आहे. 

vयाला आपल� सेवा पुरवनू आपण vया�यावर उपकार कर�त नाह� तर, 

तो आपzयाला सेवा दे$याची संधी देवनू , 

तो आपzयाला उपकृत कर�त असतो . 

अशी सव� अ�धकार� आmण कम�चा|यांची मानtसकता तयार होणे, गरजेच ेव आपzया दरूगामी lहताच ेआहे. 

------------*********------------- 

1) आयु�यात कधीह� कोणासमोर �वत:च �प�ट�करण देत बस ूनका……. 

कारण ?यानां तू«ह� आवडता, vयानां �प�ट�करणाची अिजबात गरज नसत.े 

आmण ?याना ंतू«ह� आवडत नाह�, त ेतुम�या �प�ट�करणावर कधीच aवsवास ठेवायला तयार होत नाह�.   

2) जर तू«ह� तुम�या कामाला सलाम केलात तर, कोणालाह� सलाम कर$याची गरज भासत नाह�. 

मा� तू«ह� दaुषत काम केलात तर, सवा³ना सलाम करावा लागेल.(Dr.A.P.J.Abdul Kalam)  

3) मेहनत इतनी खामोशीसे करो क�, सफलता शोर मचाये.  
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सावSजIनक स\ुया, 2021 
सा.�.aव. अ�धसूचना �. साव�स ु1120/�.�.82/काया�-29, lद. 1 eडसdबर 2020 

अ.�. स\ुीचा 3दवस इं`जी तार;ख भारतीय सौर 3दनांक वार 

1 �जासvताक lदन 26 जानेवार� 2021  6 माघ, शके 1942 मंगळवार 

2 छ�पती tशवाजी महाराज जयंती 19 फे¶ुवार�  2021 30 माघ, शके 1942 शु�वार 

3 महाtशवरा�ी 11 माच� 2021 20 फाzगनु, शके 1942 गु¡वार 

4 होळी (दसुरा lदवस) 29 माच� 2021 8 चै�, शके 1943 सोमवार 

5 गडु·ायड े 2 एa�ल 2021 12 चै�, शके 1943 शु�वार 

6 गुढ�पाडवा 13 एa�ल 2021 23 चै�, शके 1943 मंगळवार 

7 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 14 एa�ल 2021 24 चै�, शके 1943 बधुवार 

8 रामनवमी 21 एa�ल 2021 1 वैशाख, शके 1943 बधुवार 

9 रमझान ईद (ईद-उल-wफतर)(शjवल-1) 13 मे 2021 23 वैशाख, शके 1943 गु¡वार 

10 ब�ुद पोmण�मा 26 मे 2021 5 जे�ठ, शके 1943 बधुवार 

11 बकर� ईद (ईद-उल-झुआ) 21 ऑग�ट 2021 30 आषाढ, शके 1943 बधुवार 

12 पारसी नववष� lदन(शहेनशाह�)  16 ऑग�ट 2021 25 }ावण, शके 1943 सोमवार 

13 मोहरम 19 ऑग�ट 2021 28 }ावण, शके 1943 गु¡वार 

14 गणेश चतुथ[  10 स;टdबर 2021 19 भा¨पद, शके 1943 शु�वार 

15 दसरा 15 ऑkटोबर 2021 23 आिsवन, शके 1943 शु�वार 

16 ईद-ए-tमलाद 19 ऑkटोबर 2021 27 आिsवन, शके 1943 मंगळवार 

17 lदवाळी अमाव�या (ल¹मीपूजन) 4 नोjहdबर 2021 13 का:त�क, शके 1943 गु¡वार 

18 lदवाळी (बtल�:तपदा) 5 नोjहdबर 2021 14 का:त�क, शके 1943 शु�वार 

19 गुºनानक जयंती 19 नोjहdबर 2021 9 अ�हायण, शके 1943 शु�वार 

(ब) बँकांसाठZ 

1 बँकांना आपले वाaष�क लेख ेपूण� करता 

ये$यासाठ�. 
1 एa�ल 2021 11 चै�, शके 1943 गु¡वार 

       वर�ल सpुी बँकासाठ� मया�lदत आहे. सदरहू सpुी शासक�य काया�लयांसाठ� लाग ूनाह�. 

(क) खाल;ल सण शIनवार व र>ववार; येतात 

1 महावीर जयंती 25 एa�ल 2021 5 वैशाख, शके 1943 रaववार 

2 महारा�� lदन 1 मे 2021 11 वैशाख, शके 1943 श:नवार 

3 �वातं¥य lदन 15 ऑग�ट 2021 24 }ावण, शके 1943 रaववार 

4 महाvमा गांधी जयंती 2 ऑkटोबर 2021 10 आिsवन, शके 1943 श:नवार 

5 m»समस 25 eडसdबर 2021 4 पौष, शके 1943 श:नवार 

सा.�.aव. शा.प.�. साव�स-ु1116/�.�.250/29, lद.27 eडसdबर, 2016 नुसार मु�ल�म धम[यां�या सणासाठ� 

जाह�र सpुीऐवजी सण अoय lदवशी येत असzयास मुळ घोaषत सpुीम�ये बदल न करता vयानां पूव�परवाणगीtशवाय 

vयां�या रजा मागणी अजा�नुसार नैtमिvतक रजा/अिज�त रजा मंजुर कर$यास माoयता. 

UथाIनक सdुटया (मा. िजzहा�धकार�,         यांचे आदेश �.        lद.   /  /2021) 

     

     

     

सा.�.aव.शा.:न.�.समय-2016/�.�.62/18(र .व का.) lद. 24 फे¶ुवार�, 2020 नुसार lद. 29 फे¶ुवार�, 2020 पासनू पाच 

lदवसाचा आठवडा लागू झालेला असzयान ेसव� श:नवार व रaववार हे सpुीच े lदवस असतील. तसेच काया�लयीन कामकाजाची वेळ 

सकाळी 9.45 त ेसायंकाळी 6.15 व tशपायासाठ� कामकाजाची वेळ सकाळी 9.30 त ेसायंकाळी 6.30 अशी राह�ल 
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सरळसेवा भरतीसाठZ आरAण 
सा.�.aव.अ�धसचूना.�.आरट�आर.2014/�.�.355/12 lद. 6 जून 2017 नसुार स�या अि�तvवात 

असलेले सव� :नयम, आदेश आmण अनदेुश यांच ेअ�ध�मण क¡न, बहृoमुबंईबाहेर�ल शासक�य काया�लयातील 

“tलपीक-टंकलेखक”, गट-क या पदावर�ल सेवा �वेशाच े:नयम केलेले आहेत.  

सा.�.aव.अ�धसचूना.�.एसआरjह�.2014/�.�.322/12 lद. 6 जून 2017 नसुार या बाबतीत कर$यात  

असलेले सव� aव�यमान :नयम, आदेश wकंवा अनदेुश यांच े अ�ध�मण क¡न, महारा�� शासना�या 

aवभागातील व vयां�या अ�धपvयाखाल�ल काया�लयातील, सोबत जोडलेzया अनसुचूीतील गट “ड” पदांच ेसेवा 

�वेशाच े:नयम केलेले आहेत. शा. अ�धसचूना lद. 6/01/2018 नसुार श�ुद�प�.  
(सा.�.aव.प~र.�.एस.आर.jह�.-1097/�.�.-31/98/16-अ lद.16-3-1999) 

(सा.�.aव.शा.:न.�.बी.सी.सी.2001/ 1887/�.�.64/01/16-ब lद.25/5/2004)         

(सा.�.aव.शा.:न.�.बी.सी.सी.2013/�.�.354/भाग-2/2013/16-ब lद.24/7/2014) 

(सा.�.aव.शा.:न.�.बी.सी.सी.2014/�.�.216-ए/2014/16-बlद.24/7/2014 हा शा.:न. lद. 2 माच� 2015 �या शा. 

:नण�याjदारे र¿) (अ.स.ंaव.aव.शा.:न.�. अaवaव. 2014/�.�.81/का-7 lद.19/7/2014) 

(सा.�.aव.शा.:न.�.बी.सी.सी.2018/�.�.581-ए/2018/16-ब lद. 5 eडसdबर, 2018 व शा. शु�द�प�क lद.19 

eडसdबर, 2018. 

अ.� [वगS  ट1के >वशेष (समांतर) आरAण पदो)नतीमधील 

आरAण 1 अनुसु�चत जाती 13% अ� [वगS ट1के शेरा 

2 अनुसु�चत जमाती 7% 1 माजी सै:नक 

* 

15% फkत गट “क’ व “ड” 

साठ� 
1) अनुसूचीत 

जाती 

13% 

3 aवमुkत जाती (अ) 3% 2 �कzप��त / 

भुकंप��त 

5% 

2% 

फkत गट “क” व “ड” 

साठ�(शा,:न.lद.27-8-2009) 
2) अनुसूचीत 

जमाती 

7% 

4 भटkया जमाती(ब) 2.5% 3 
 

lदjयांग(अपगं)  
**29/5/2019 

3% 

4% 

गट ‘अ’ व ‘ब’ काह� 

पदासाठ� आmण गट “क” व 

“ड” साठ� 

3) aवमुkत 

जाती (अ) 

3% 

5 भटkया जमाती (क) 3.5% 4 खेळाडू 5%  4) भटkया 

जमाती (ब)  

2.5% 

6 भटkया जमाती 

(ड) 

2% 5 
 

मlहला 

 

30% 

 

lद.1/04/1994 

पासनू 

5) भटkया 

जमाती (क)  

3.5% 

7 aवशेष मागास 

�वग� 

2% 6 अनाथ*** 1% lद.2/4/2018 पासून खुzया 

�वगा�तून गट “अ” त ेगट 

“ड”�या सव� पदावर 

6) भटkया 

जमाती (ड) 

2% 

8 इतर मागासवग�  19% 7 अंशकाल�न 

पदवीधर/ 

पदaवकाधारक 

10%  7) aवशेष 

मागास �वग� 

2% 

9 सामािजक व 

शैrmणक मागासवग� 
16% सा.�.aव.प~र.�. संक�ण� 1118/ �.�.332/16-अ lद. 6 स;टdबर 

2018 नसुार भूकंप��तांसाठ� लाग ूकेलेzया 2% समांतर 
आरrणाची तसेच इतर समांतर आरrण घटकांची रा?यात 

काटेकोरपणे अमंलबजावणी करावी अशा सुचना. 

  

 एकुण 68% एकूण 33% 

   * शा.:न.lद. 8-5-1973 नुसार समांतर आरrण लागू व शा,:न.lद.3-7-

1980 नुसार कायम�व¡पी लागू. 
  

  ** (सा.आ.aव.शा:न.�.अ�aव-2017/�.�.106/आरो�य-6 lद.14/10/2017 नुसार lदjयांग(अपंग) 

jयkतीना अपंगvव �माणप� aवतरण करणा|या सं�थेत वाढ) व (सा.�.aव.शा:न.�.lदjयांग-

2018/�.�.114/16 अ lद.29/5/2019 नुसार lदjयांग अ�ध:नयम 2016 अनुसार शासन सेवेतील 

पदावर शार�~रकÃ�टया lदjयांग jयkतीसाठ� 4% आरrण aवlहत केले आहे. शा.:न. lद. 5/3/2002 

नुसार गट-क व गट-ड �या lदjयांगाना पदोoनतीसाठ� दे$यात आलेले आरrण तरतूद जशी�या 

तशी सु¡ राहतील. 

*** मlहला व बालaवकास aवभाग शा.:न.�.अमुजा-2011/�.�.212/का-3 lद.2/4/2018 व 

सा.�.aव. शा.प.�.संक�ण� 1118/�.�.462/16-अ lद.4/12/2018 
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सामा)य [शासन पC �. संकeणS 1118/[.�. 417/16-अ 3द. 28 iडसjबर, 2018 नुसार 

>व>वध पदभरतीत समांतर आरAणाची पदे >वह;त आरAणा[माणे Iनि:चत करणेबाबत. 

अ.�. घटक व 

आरrणाच े

�माण 

शासन :नण�य/प~रप�क �. lदनांक आरrण कोणvया 

गटासाठ� लाग ू

राह�ल 

पद :निsचत 

करताना aवचारात 

¯यावयाची बाब 

1 मlहला (30%) मlहला व बालaवकास aवभाग, शासन :नण�य 

�. 81/2001/मसेrा 2000/�.�.415/का.2 lद. 

25.5.2001 

अ त ेड भरती करावया�या 

पदांवर 

2 माजी सै:नक 

(15%)  

सा�aव, शासन प~रप�क �. आरट�ए 

1079/482/16 अ, lदनांक 16/04/1981 

क व ड भरती करावया�या 

पदांवर 

3 पदवीधर/ 

पदaवकाधारक 

अंशकाल�न 

उमेदवार 

(10%)  

1) सा�aव, शासन :नण�य �. पअंक 1009/ 

�.�.200/2009/16 अ, lद.27/10/2009 

2) सा�aव, शासन प~रप�क �. अंशका 

1913/�.�.57/2013/16-अ, lद.19/09/2013 

महारा�� लोकसेवा 

आयोगा�या 

कrेबाहेर�ल क व ड 

भरती करावया�या 

पदांवर 

4 खेळाडू (5%) शालेय tशrण व w�डा aवभाग, शासन :नण�य 

�. राw�धो 2002/�.�.68/��युसे 2, 

lद.1/07/2016 

पा�त�ेमाणे अ त ेड भरती करावया�या 

पदांवर 

5 ��zप��त 

(5%)  

सामाoय �शासन aवभाग, शासन :नण�य �. 

एईएम 1080/35/16 अ, lदनांक 21/01/1980 

महारा�� लोकसेवा 

आयोगा�या 

कrेबाहेर�ल क व ड 

�या पदांना 

भरती करावया�या 

पदांवर 

6 भूकंप��त 

(2%) 

1) सामाoय �शासन aवभाग, शासन :नण�य 

�. भूकंप 1009/�.�.207/2009/16 अ, 

lद.27/08/2009 

2) सामाoय �शासन aवभाग, शासन :नण�य 

�. aवकाक 2215/�.�.337/16 अ, 

lद.4/11/2016 

महारा�� लोकसेवा 

आयोगा�या 

कrेबाहेर�ल क व ड 

�या पदांना 

भरती करावया�या 

पदांवर 

7 lदjयांग (3%) 1) सामाoय �शासन aवभाग, शासन प~रप�क 

�. एसआरबी 1097/�.�.12/97/ 16 अ, lद. 

2/05/1998 

2) सामाoय �शासन aवभाग, शासन प~रप�क 

�. अपंग 2014/�.�.75/16 अ, 

lद.28/07/2014 

अ त ेड lद. 28/07/2014 

�या प~रप�कात 

नमूद केzया�माणे 

सरळसेवा भरती�या 

कोÄयाम�येउपलध 
होणा|या ~रkत 

जागांवर व vया 

गटातील सव� 

संवगा�तील ~रkत पदे 

aवचारात घेवून 

lदjयांगांसाठ� 

आरrण aवlहत 

करावयाच ेआहे. 

8 अनाथ (1%) मlहला व बाल aवकास aवभाग, शासन :नण�य 

�. अमुजा 2011/�.�.212/का.3, lद. 

2/04/2018 

अ त ेड खुzया �वगा�तून 

1% 
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 समांतर आरrण हे क;पीकृत आरrण असनू सामािजक व खुला (अराmखव) �वगा�त आरrणा�या aवlहत 

टkकेवार�म�ये उपलध होणा|या पदांवर सदर आरrणाची गणना करणे आवsयक आहे. lदjयांग व माजी सै:नक यांच े

आरrण वगळता अoय समांतर आरrणा�या घटकांची खुला (अराखीव) पदे शासन शु�द�प�क lदनांक 19/12/2018 

�माणे व सामािजक आरrणाची पदे शासन प~रप�क lदनांक 16/03/1999 मधील तरतुद�नुसार भर$यात यावीत. 

lदjयांगासाठ�च ेआरrण समांतर आरrण असले तर� lदjयांग अ�ध:नयमातील तरतुद�नुसार सदर आरrण पुढ�ल भरती 

वषा³पय³त पुढे ओढ$यात येत.े तसेच माजी सै:नकांसाठ� असलेले आरrण lदनांक 16/04/1981 �या प~रप�कातील 

तरतूद�नुसार पुढे ओढणे आवशय्क आहे. पा� माजी स:ैनक उपलध होत नसzयास :नवड याद�सह अoय पा� 

उमेदवारातून पदभरतीच े��ताव सामाoय �शासन aवभागा�या सहमतीस पाठaवणे अपे¦rत आहे. 

समांतर आरAण फ1त सरळसेवा भरतीसाठZ. सा.�.aव. शा.प.�.एस.आर.jह�.-1017/�.�.-39/16-अ/ 

lदनांक 16-3-1999, सा.�.aव.शा.प.�.एस.आर.jह�.-1012/�.�.-16/12/16-अ/ lदनांक 13-8-2014 व 

सा.�.aव. शा.श�ुद�प�क.�.सकं�ण�-1118/�.�.-39/16-अ/ lदनांक 19-12-2018 नसुार सरळसेवा भरतीसाठ� 

समांतर आरrण काया�िoवत कर$याबाबत�या काय�प�दतीबाबत सचुना lदलेzया आहेत. 

aव.aव. शा.:न.�. सकं�ण�-2015/�.�.57/2015/aवसु-1 lद.14 जाने, 2016 नसुार (1) गट-ड मधील 

अह�ता�ा;त कम�चा|यामधनू गट-क मधील जा�तीतजा�त 25% ऐवजी 50% पदे भरावीत. (2) SSC उतीण� 

पण टंकलेखन/सगंणक अह�ता धारण करत नाह�त vयाना ं2 वषा�चा अवधी दे$यात येईल. (3) i) ज ेSSC 

उतीण� नाह�त, vयाना ंSSC उतीण� हो$यासाठ� तीन सधंी व एकूण एक वषा�ची अ�ययन रजा मजूंर कर$यात 

येईल. ii) वाहनचालक jहावयाच े असzयास, vयाना ं आवsयक अह�ता धारण कर$यास एक मlहoयाची 

अ�ययन रजा. (4) वाहनचालकाना ं – tलपीक/टंकलेखक अह�ता धारण कर�त असzयास :नयkुती. (5) गट-ड 
सवंगा�त मजंूर पदापकै� 25% पदे :नरtसत कर$यासाठ� 6 मlहने मदुत. 

सा.�.aव. शा.:न.�.एस.आर.jह�.-2004/�.�.-19/2004/12 lदनाकं 17-08-2004 नसुार शासन सेवा 

�वेशाची कमाल वयोमया�दा गट अ त ेड खुला �वग� 33 वष] व मागासवग[य 38 वष] वाढaव$यात आले. 

सा.�.aव. शा.:न.�.एस.आर.jह�.-2015/�.�.-404/काया�.-12 lदनांक 25 ए�ील 2016 नसुार वयोमया�दा पांच 

वषा�नी वाढ खुला �वग� 38 वष] व मागासवग[य 43 वष] कर$यात आले. सा.�.aव. शा.:न. lदनांक 16-06-

2001 व lदनांक 29-05-2019 नसुार lदjयांग jयkतीसाठ� शासन सेवा �वेशासाठ� कमाल वयोमया�दा वय 

वष] 45 इतक�च राह�ल. 

सा.�.aव.शा.:न.�.राआधो4019/�.�.-31/16-अ lदनांक 12 फे¶ुवार�, 2019 नसुार खुzया �वगा�तील 

(?या अज�दाराच/े उमेदवारा�या कुटंूबाच ेएक�त वाaष�क उvपoन ¡. 8 लाखा�या आत असेल, व ती jयkती 

wकंवा :तच े कुटंुबय महारा�� रा?यात lद. 13 ऑkटोबर रोजी wकंवा vयापवू[च े रlहवाशी असतील)  

अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटकांसाठ� शासक�य सेवा व शrैmणक स�ंथाम�ये �वेशाक~रता 10% जागा आरrण 

aवह�त कर$यात येत आहे.  

सा.�.aव. शा.:न.�.राआधो4019/�.�.-31/16-अ lदनाकं 23 eडसdबर, 2020 नसुार सामािजक व 

शrैmणकÃ�टया मागास (SEBC) वगा�तील उमेदवारांना सन 2020-21 या वषा�तील शrैmणक �वेश 

घे$यासाठ� व सरळसेवा भरतीकर�ता अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटकांच े(EWS) �माणप� दे$यास माoयता lदल� 

आहे. सामािजक व शrैmणकÃ�टया मागास (SEBC) वगा�तील उमेदवारांना खुzया �वगा�त अथवा EWS 

आरrणातनू लाभ घेणे ऐि�छक असेल. EWS या आरrणाचा लाभ घेतzयास सदर उमेदवार SEBC 

आरrणा�या लाभास पा� ठरणार नाह�. 

[क'प`Uत / भकंुप`Uत 
सा.�.aव.शा.:न.�.�कzप-1006-म.ुस.396 �.�.-56/06/16-अ lदनांक 3-2-2007 नुसार [क'प`Uत 

/ भकंुप`Uत (मागासवग[यांसह) यांना सरसकट 45 वषा�पय³त.  सा.�.aव.शा.:न.�. सwंकण� – 1114/�.�. 

200/16-अ lद. 4 स;टdबर 2015 नसुार �कzप��त, भकंुप��त, �वात�ं स:ैनकाचं ेनाम:नद]tशत पाzय, सन 
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1991 च ेजनगणना कम�चार�, सन 1994 नतंरच े:नवडणुक कम�चार� व पदवीधर/पदaवकाधारक अशंकाtलन 

कम�चार� या सव� घटकातील उमे�वारांना, जर vयांना tलaपक-टंकलेखन पदावर :नयkुती tमळाल� तर 

टंकलेखनाची प~रrा उvतीण� हो$यासाठ� :नयkुती�या lदनांकापासनू 6 मlहेने असलेल� मदूत वाढवनु 2 वष] 

इतक� कर$यात आल�. सा.�.aव.शा.:न.�.aवकाक-2215/�.�.-337/16-अ, lदनांक 4 नोjहdबर-2016 नसुार  

भकंुप��तांच े पा� उमे�वार उपलध झाले नाह� तर, ती पदे �कzप��तासंाठ� वापर$यात यावीत. 

:नयkुतीसाठ� aवह�त कमाल वयोमया�दा ह� 45 वष] राह�ल. भकंुप��त उमे�वारांची सiंया समा;त 

झाzयानतंर पणू� 7% आरrण �कzप��तांसाठ� राह�ल.   

  

अशंकाल;न 
सा.�.aव.शा.:न.�.पअकं-1009/�.�.-200/2009/16अ-2 lदनांक 27-10-2009 पदवीधर/पदaवकाधारक 

अशंकाल;न उमे�वाराना समांतर आरrण-10% वय 46 वषा�पय³त. सा.�.aव.शा.:न.�.अशकंा-1918/�.�.-

507/16-अ lदनांक 2-01-2019 नसुार महारा�� लोकसेवा आयोगा�या कrेबाहेर�ल गट क पदावर�ल सरळ 

सेवेने करावया�या :नयkुतीसाठ� 46 वष] ह� वयोमया�देत tशथील क¡न ती 55 वष] इतक� कर$यात आल� 

आहे. सा.�.aव.शा.प.�.सकं�रण्-1919/�.�.-89/16-अ lदनांक 28 मे, 2019 नसुार शा.:न. lद. 2-01-2019 

ची काटेकोर अमंलबजावणी करावी. 

सा.�.aव.शा.श�ुद�प�क.�.मासकै-1010/�.�.-279/10/16अ-2lदनांक 20-08-2010 माजी सIैनकासाठZ 

शासन सेवेतील वग�-3 व 4 मधील पदासाठ� कमाल वयोमया�दा 45 वष] पय³त राlहल.  

सा.�.aव.शा.परूकप�.�.�ा:नम-ं1217/�.�.92/17/13-अ, lदनांक 2 eडसdबर, 2017 म�ये नमदु 
केzयानसुार भतूपवू� द{ुयम सेवा :नवड मडंळ�या कrेतील गट-ब (अराजप�त) व गट-क ची पदे भरताना 

लेखी पर�rेम�ये उमेदवारानंा समान गणु tमळाzयास व vयाम�ये आvमहvvया��त शतेक|यांचा पाzय 

असzयास �थम �ाधाoय राह�ल.   

खेळाडु 
सा.�.aव. शा.:न.�. �कzप-1006-म.ुस.396 �.�.-56/06/16-अ lदनांक 3-2-2007 नुसार अvय�ुच 

गणुवvताधारक खेळाडुनंा शासक�य, :नमशासक�य व इतर rे�ात नोकर�साठ� आरAण - शासwकय व 

:नमशासक�य काया�लयाम�ये गट-अ, ब, क, ड सवंगा�तील नाम:नद]शनाने भर$यात येणा|या पदापकै� 5% पदे 

aवशषे काम�गर� बजावणा|या ��ी व प¡ुष खेळाडुसाठ� आर¦rत असावीत.  मा� हे आरrण 52 टkkयापेrा 

जा�त असणार नाह�. शा.tश. व ��डा aव. शा.:न.क्र. ��डा �पधा� 2108/(�.�.440/08)��यसेु-2 lद. 20 

स;टे. 2013 नसुार अmखल भारतीय आंतरaव�यापीठ �तरावर�ल �ाaव$य�ा;त खेळाडूना ं गट-क व ड 

सवंगा�तील नाम:नद]शनाने भरावया�या पदासाठ� ठेवलेzया 5% आरrणास पा�. शा.tश. व ��डा aव. 

शा.:न.�. रा��धो-2002/�.�.68/��यसेु-2 lद. 1 जुल ै 2016 नसुार ( यापवू[च े शा.:न. / शा.प. प� इ. 

अ�ध�tमत क¡न सधुार�त आदेश ) रा?यातील �ाaव$य�ा;त खेळाडूना ं शासक�य, :नमशासक�य व 

शा.उप�मातील सaंवधा:नक स�ंथा / िजzहा प~रषद / पचंायत सtमती / �ामपचंायत / नगरप~रषदा / 

नगरपाtलका / महानगरपाtलका / मडंळे / महामडंळे येथ े 5% आरrण. शा.tश. व ��डा aव. शा.श�ुद�प�क 

�. रा��धो-2002/�.�.68/��यसेु-2 lद. 10 ऑkटोबर, 2017,  शा.tश. व ��डा aव. शा.श�ुद�प�क �. 

रा��धो-2002/�.�.68/��यसेु-2 lद. 15 नोjहdबर, 2017, आmण शा.tश. व ��डा aव. शा.श�ुद�प�क �. 

रा��धो-2002/�.�.68/��यसेु-2 lद. 16 नोjहdबर, 2017 नसुार सव� समावेशक सचूना दे$यात आलेzया 

आहेत. 
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शा.tश. व ��डा aव. शा.:न.�. खआेr 1515/�.�.71/��युसे-2 lद. 1 आkटो. 2015 नसुार रा?याच े

नांव उ??वल केलेzया अvय�ुच गणुवvताधारक अपगं खेळाडूना ंशासन सेवेतील गट-अ, ब, क व ड मधील 

पदावर थेट :नयkुती.  

शा.tश. व ��डा aव. श�ुद�प�क रा��धो-2002/�.�.68/��यसेु-2 lद. 11 माच� 2019 नसुार 

मलुाखतीवेळी / अ:ंतम :नयkुतीपवु[ खेळांडूकड े सबं�ंधत उपसचंालक, ��डा व यवुक सेवा यांनी �माmणत 

केलेला ��डा �माणप� पा�तचेा अहवाल असणे बधंनकारक असेल व इतर सव� समावेशक सचुना lदलेzया 

आहेत. 

वाढ;व आरAण 
सा.�.aव. शा.:न.�.बीसीसी-2014/�.�. 213 ए/14/16-ब lद. 5 माच� 2015 नसुार अनसुचूीत 

rे�ातील (ठाणे, पालघर, नाtशक, धुळे, नदंरुबार, जळगाव, अहमदनगर, पणेु, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, 

गड�चरोल� व चं¨परू) स:ुनिsचत केलेल� 12 सवंगा�तील ( 1) तलाठ� 2) सव]rर 3) �ामसेवक 4) अगंणवाडी 

पय�वेrक 5) tशrक 6) आlदवासी aवकास :नर�rक 7) कृaष सहा{यक 8) पशधुन aवकास सहा{यक / 

पय�वेrक 9) प~रचा~रका 10) बहुउ¿ेtशय आरो�य कम�चार� 11) वनरrक 12) कोतवाल ) पदे सामlुहक 

अनसु�ूचत जमातीतील उमेदवारामधनू भर$याची काय�वाह�.  या 12 सवंग� वगळता अoय सवंगा�त पवु[�या 

शा.:न. lद. 08/06/1972, 15/10/1987, 18/06/1994, 01/09/1997, 20/09/1999, 13/08/2002 या 

आदेशा�माणे ?या िजzÈयासाठ� अनसु�ुचत जमातीसाठ� वाढ�व आरrण aवlहत केले आहे त ेलाग ू राह�ल. 

गट क व ड साठ� अनसु�ूचत जमातीसाठ� वाढ�व आरrण – ठाणे 22%, धुळे 22%, नाtशक 22% रायगड 

9%, नदंरुबार 22%, चं¨परु 15%, यवतमाळ 14%, गड�चरोल� 24%. 
aव.aव.शा.:न.�. सकं�ण� – 2015/�.�. 41/अथ� -1 lद. 2 जुन 2015 नसुार अ) नaवन पद :नtम�ती 

पणु�पणे बदं राह�ल. क) tशrक, पोtलस कॉoसेटबल, �ामसेवक, तलाठ�, आरोगय् प~रचा~रका, पशधुन 

पर�वेrक, म�vय jयवसाय aवभागाच े तालकुा �तरावर�ल अ�धकार�, वनरrक, कृaषसहा{यक, पाटबधंारे 

aवभागाच े JE या सवंगा�त एकूण ~रkत पदापकै� 75% (aव.aव.शा.:न.�.2015/�.�. 64/2015 aवvतीय 

सधुारणा-1 lद. 15 जानेवार� 2016 नसुार 75% ऐवजी 50%) पय³त पदे भर$यास मभूा. ब) इतर सवंगा�तील 

सरळ सेवे�या कोÄयातील ~रkत असणा|या पदापकै� 50 टkके wकंवा एकूण सवंगा��या 4 टkके यापकै� ज े

कमी असतील इतक�च. 

जात वैधता [माणपC 
सा.oया.aव. शा.प.�. सीबीसी-10/2010/�.�.590/मावक-5 lदनांक 8 जनु 2011 नसुार शासक�य व 

:नमशासक�य अ�धकार� व कम�चार� याना ंआरrणाचा लाभ घेतलेzया व घेव ू इि�छणा-याना ंजात वधैता 

[माणपC �ा;त क¡न घेणे बधंनकारक आहे.  

 

संगणक हाताळणी/वापराबाबतच ेmान 
सा.�.aव. शा. अ�धसचुना �. एसआरjह�-2017/�.�. 462/काया�.12 lद. 28 मे 2018 नसुार (१) 

सगंणक हाताळणी/वापराबाबतच े �ान आवsयक ठरaव$याबाबतच े �माणप� aवlहत कालावधीत सादर न 

केzयास, �माणप� सादर करेपय³त/सटू tमळेपय³त वेतनवाढ रोखनू धरल� जाईल आmण दर«यान�या 

कालावधीत पढु�ल पदोoनतीसाठ� aवचार कर$यात येणार नाह�. प~रaवrाधीन अ�धकार�/कम�चा|यां�या �करणी 

vयां�या प~रaवrाधीन कालावधी पणु� झाzयाच ेसमज$यात येणार नाह�. (२) ?या तारखेस �माणप� सादर 

करेल/सटू tमळेल vया तारखेस रोखनू धरलेल� वेतनवाढ देय होईल, आmण जण ू कांह� वेतनवाढ रोखल� 

नjहती असे समजनू ती उपिज�त होईल परंत ूवेतनवाढ रोखनू धरzयामळेु देय होणार� थकबाक� tमळ$याचा 
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:तला हkक असणार नाह�. (३) वयाची 50 वष] पणू� केलेzया शा.सेवकास �माणप� सादर कर$यापासनू सटू 

tमळेल. (४) वाहनचालकांना �माणप� सादर कर$यापासनू सटू आहे. 

 

सेवा[वेशो�तर [�शAण पFरAा / >वभागीय पFरAा 
सा.�.aव. शा.:न.�. सकं�ण�-2318/�.�.3/काया�.17 lद. 1 माच�, 2018 नसुार शासन सेवेत कायम 

करणे wकंवा :नयtमत कर$यासाठ� घे$यात येणा|या सेवा[वेशो�तर [�शAण पFरAा / >वभागीय पFरAा उतीण� 

हो$यासाठ� वयाची 45 वष] ऐवजी यापढेु वयाची 50 वष] पणू� केzयानतंर अन�ुये राह�ल. पदोoनतीसाठ�ची 

aवभागीय पर�rा उतीण� हो$यापासनू सटु tमळ$याक~रता कम�चा|याने vया पदावर wकमान 15 वष] सेवा पणू� 

करणे अ:नवाय� राह�ल.  

सेवेत nजू होणे 
सा.�.aव. शा.:न.�. एसआरjह�-2018/jह�.आय.पी.67/�.�.207/काया�.12 lद. 28 मे,2018 व lद. 26 

स;टdबर, 2018 नसुार शासन सेवेत सरळसेवेने :नयkुतीच ेआदेश :नघाzया�या तारखेपासनू 30 lदवसा�या 

आत nज ूहोणे आवsयक आहे. अपवादाvमक प~रि�थतीत :नयkुती �ा�धकार� केवळ एक मlहoयाचा वाढ�व 

कालावधी देता येईल. मदुतवाढ lदzयानतंरह� ¡जू न झाzयास �:तrा याद�तील अoय उमेदवारांना 

:नयkुतीसाठ� aवचार करावा. परंत ूअसा उमेदवार कd ¨/रा?य शासना�या सेवेत काय�रत असेल आmण aवह�त 

मागा�ने अज� क¡न, vयाची रा?य शासन सेवेतील अन ्पदावर सरळसेवेने :नयkुती झाल� असzयास, अशा 

�करणी :नयkुती �ा�धका|यांना �वaववेकानसुार एक मlहoयाऐवजी दोन मlहoयाचा वाढ�व कालावधी देता 
येईल. aवlहत मदुतीत¡ज ू न होणा|या उमेदवारांच े :नयkुती आदेश र¿ केzयानतंर vयांचा कोणvयाह� 

प~रि�थतीत पoुहा पनु:न�यkुतीसाइी aवचार कर$यात येव ूनये. 

 

अपंग आरAणाच ेफायदे 
**Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension Department of Personnel & 

Training New Delhi office Memorandum F.No.36035/3/2009-Estt.Dated 10th 2009 - शासन 

सेवेत आzयानतंर अपगंvव �ा;त झाzयास अपगं आरAणाच े फायदे देय. सा.�.aव.शा.प.�. एसआरjह�-

2011/�.�.-298/12 lदनांक 17-10-2011अoवये गट 'अ' व गट-'ब' ची जी पदे अपगंा�या aवtश�ट  

�वगा�साठ� :निsचत(identify) कर$यात आल� आहेत, vया पदावर पदोoनतीम�ये अपगंाना आरrण लाग ू

नसले तर� अपगं jयkती,पदोoनतीकर�ता लावलेले :नकष पणू� करत असzयास vयांचा गट-अ व गट- ब 

पदावर पदोoनतीसाठ� aवचार कर$यात यावा. सा.�.aव.शा.:न.�. अपगं-2016/�.�.-116/16-अ lदनांक 16-

11-2016 नसुार शासन सेवेत अपगं उमे�वाराना ंजर tलपीक-टंकलेखक पदावर :नयkुती tमळाल�, तर vयाना ं

टंकलेखनाची (इं�जी/मराठ�) पर�rा उतीण� हो$यासाठ� :नयkुती�या lदनांकापासनू 2 वषा�चा कालावधी व 2 

सधंीत उतीण� हो$यासाठ� अवधी व सधंी दे$याचा :नण�य.  

सा.�.aव.शा.प.�. कअस-1315/�.�.-120/14 ब lदनांक 16- ए�ील,2016 अoवये अपगं jयkती 

(समान सधंी, हkकाचं ेसरंrण व सपंणू� सहभाग) अ�ध:नयम 1995 �या अनषुगंाने कd ¨ शासनाने अपगंा�या 

पद:निsचतीबाबत �tस�द केलेzया याद�नसुार म�ंालयीन सेवेतील तसेच बहृoमुबंईतील शासक�य 

काया�लयातील गट-अ त ेगट-क मधील पदांवर शा~रर�कÃ�टया :न:समथ� असलेzया jयkतींसाठ� सयुो�य पदे 

स:ुनिsचत कर$यात येत आहे. तसेच गट-ब व क सवंगा�तील पदांवर�ल सरळसेवा भरतीम�ये wकमान 40% 

अपगंvव असलेzया 1) अधंvव wकंवा rीणÃ�ट� 2) }वणशkतीतील दोष 3) चलनवलन aवषयक aवकलांग 

wकंवा मdदचुा अध³गवाय ुया गटातील :न:समथ� असलेzया jयkतीसाठ� �vयेक� 1% या �माणे 3% आरrण 

लाग ूराह�ल.    
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पदे भरतानां अनसुरावयाची कायSप@दती व Iनवडसूची 
भतुपवु� द{ुयम सेवा :नवडमडंळा�या कrेतील नाम:नद]शना�या कोटयातील गट-क व गट-ब 

अराजप�त पदे भरताना ं अनसुरावयाची कायSप@दती व Iनवडसचूी बाबत सा.�.aव. शा.:न.�.�ा:नम-ं

2007/�.�.-46/07/13-अ,lद. 19 ऑkटोबर 2007 व 27 जून 2008 आmण �ा:नम-ं2011/�.�.-99/11/13-

अ,lद. 26 eडसdबर 2011, �ा:नम-ं1214/�.�.-43/147/13-अ,lद. 5 जनू 2014 नसूार काय�वाह� करावी.  

सा.�.aव. शा.प.�.�ा:नम-ं1220/289/�.�.-21/13-अ,lद. 17 ऑग�ट, 2020 नसुार भतुपवु� द{ुयम 

सेवा :नवड मडंळा�या काय�कrेतील ( महारा�� लोकसेवा आयोगा�या कrेबाहेर�ल ) गट-ब अराजप�त  

व गट-क पदे सरळसेवेने भरताना ंमहापर�rा पोट�ल प�दतीत बदल क¡न सबं�ंधत िजzहा :नवड सtमvया, 

�ादेtशक�तर�य :नवड सtमvया तसेच रा?य�तर�य :नवड सtमvयांनी पदभरती �w�येबाबत�या �पघा� 

प~रrासाठ� यापढेु सामाoय �शासन (माlहती त�ं�ान) aवभागा�या lद. 20 फे¶वुार�,2020 �या शा.:नण�यात 

नमदु केzयानसुार महाआयट�रमाफ� त Empanelment  केलेzया Vender �या याद�तनू एका OMR vender 

( service provider) ची :नवड क¡न पर�rा �w�या पार पाडाjयात. lद. 13 जून, 2018 �या शासन 

:नण�यातील तरतदू� यो�य बदलासह यापढेुह� यथाि�थती लाग ूराहतील.  

सा.�.aव. शा.प.�.�ा:नम-ं1214/289/(�.�.-108/14)/13-अ,lद. 11 माच�, 2015 नसुार महारा�� 

लोकसेवा आयोगा�या कrेत नसलेल� गट-क व गट-ब (अराजप�ीत ) पदे सरळसेवेने भरताना ंउमेदवाराकडून 

ऑनलाईन प¯दतीने अज� ि�वकारणे त ेतपासणे, �वेशप� तयार करणे, प~रrेचा :नकाल, tशफारस झालेzया/ 

न झालेzया उमेदवारां�या यादया सकेंत�थळवर जाlहर करणे. खुzया �वगा��या उमेदवारांकडून ¡. 300/- व 

राखीव �वगा��या उमेदवाराकंडून ¡. 150/- प~रrा शzुक.   
सा.�.aव. शा.प.�.lटआरएन-2015/�.�.-60/15/12-अ,lद. 24 जनू,2015 नसुार वग�-3 कम�चा|यासाठ� 

सेवेत �वेश करतवेेळी पद�थापनेपवू[ wकंवा पद�थापनेनतंर 6 मlहoयात पायाभतू �tशrण पणू� करणे 

अ:नवाय�. 

अनकंुपा Iनय1ूती  
 सा.�.aव.शा.:न.�.अकंपा-1217/�.�.-102/आठ, lद. 21/9/2017 व सा.�.aव. शा.:न.�.अकंपा-

1217/�.�.-102/आठ, lद. 4/8/2018 नुसार अनकंुपा :नयkुती योजनेसबंधंी शा.:न. lद. 26/10/1994 व 

vयानतंर वेळोवेळी :नग�tमत कर$यात आलेले शासन :नण�य/शासन प~रप�के या मधील महvवा�या तरतदु� 

यांच ेएक�ीकरण कर$यात आले आहे. सा.�.aव.शा.:न.�.अकंपा-1004/�.�.-51/2004/आठ, lद. 22/8/2005 

नसुार 1) गट-क व गट-ड पदावर :नयkुतीसाठ� िजzहा�धकार� व सबं�ंधत aवभाग/काया�लय येथ ेसामा:यक 

�:तrासचूी 2) वषा�त ~रkत होणा|या गट-क व ड मधील पदापकै� 5% पदांची (सा.�.aव.शा.:न.�.अकंपा-

1014/�.�.-34/आठ, lद. 1/3/2014 नुसार 10%. सा.�.aव.शा.:न.�.अकंपा-1215/�.�.-47/आठ, lद. 

28/10/2015 नसुार 10% असलेल� मया�दा lद. 1/03/2015 त े 28/02/2017 पय³तच चाल ू राह�ल) 

(सा.�.aव.शा.:न.�.अकंपा-1217/�.�.-46/आठ, lद. 3 मे,2017 नसुार 10% ची असलेल� मया�दा lद. 

1/03/2017 त े 28/02/2019 पय³तच चाल ू राह�ल) (सा.�.aव.शा.:न.�.अकंपा-�.�.-01/आठ, lद. 15 

फे¶वुार�,2018 नसुार एका वषा�त भर$यास माoयता असलेzया ~रkत पदां�या 20% पदे ह� lद. 1 जानेवार� 

2017 त े पदभरतीवर�ल :नब³ध असेपय³त भर$यात यावीत ) मया�दा aवह�त केल� आहे. 

सा.�.aव.शा.:न.�.अकंपा-1219/�.�.-56/आठ, lद. 10 जुन,2019 नसुार सरळसेवेने भरावया�या ?या पदां�या 

भरतीस aवvत aवभागाच े कोणतहे� :नब³ध नाह�त अशी पदे सरळसेवेने भरताना ं �:तवष[ ~रkत होणा|या 

पदां�या 10% पदे व सरळसवेने भरावया�या ?या पदां�या भरतीवर aवvत aवभागाच े :नब³ध असतील अशी 

पदे भरताना ं lद. 15-2-2018 �या शा. :नण�यानसुार �:तवष[ ~रkत असलेzया पदापकै� पद भर$यास 

माoयता असलेzया पदां�या 20% पदे ह� अनकंुपा :नयkुतीने भर$यात यावीत.   3) कक� रोग,पrाघात wकंवा 
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अपघात यामळेु सेवेसाठ� कायमचा असमथ� ठ¡न ¡�णता :नवvृत झाzयास–:नयkूती नाह�. 4) वया�या 40 

वषा�पय³त�याच उमेjदाराना ंअनकंुपा :नयkूती अन�ुेय असेल. �:तrास�ूचतील वया�या 40 वषा�पय³त :नयkूती 

न tमळाzयास vयांची नांवे वयाची 40 वष] पणू� होताच स�ूचतील न\द काढून टाक$यात यावीत. 

सा.�.aव.शा.:न.�.अकंपा-1010/पर्.�.-308/10/आठ, lद. 6/12/2010 नुसार (lद. 06/10/2010 पासनू) 40 

वष] या कमाल वयोमया�देत वाढ क¡न 45 वष] इतक� कर$यात आल� आहे. तसेच टंकलेखन पर�rा उतीण� 

�माणप� स�या असलेल� 2 वष] ह� मदुत कमी क¡न ती आता :नयkुती�या lदनांकापासनू 06 मlहने इतक� 

कर$यात आल� आहे. सा.�.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-1114/�.�.-200/16-अ, lद. 4 स;टे.2015 नसुार 

�कzप��त, भकंूप��त, �वात�ं स:ैनकांच ेनाम:नद]tशत पाzय, सन 1991 च ेजनगणना कम�चार� या सव� 

घटकातील उमे�वाराना,ं जर vयाना ं tलपीक-टंकलेखक पदावर :नयkुती tमळाल�, तर टंकलेखनाची पर�rा 

उतीण� हो$यासाठ� :नयkुती�या lदनांकापासनू 6 मlहने असलेल� मदुत वाढवनू 2 वष] इतक� कर$यात आल�. 

शा.tश. व ��डा aवभाग शा.:न.�. सकं�ण�-2015 �.�.-303/lटएनlट-1,lद. 20 जाने. 2016 नसुार tशrण 

सेवक या पदावर अनकंुपा :नयkुती अन�ुेय ठरaव$यात आल� आहे. 

सा.�.aव.शा.:न.�.अकंपा-1014/�.�.-155/आठ, lद. 17/11/2016 नसुार अनकंुपा तvवावर�ल 

:नयkुतीसाठ� lदवगंत शासक�य कम�चा|यां�या पढु�ल नमदु केलेले एका पा� नातवेाईकास :नयkुती अन�ुेय 

राह�ल. 1) पती/पvनी, 2) मलुगा/मलुगी, (अaववाह�त/aववाह�त), मvृयपुवू[ कायदेशीर~रvया दvतक घेतलेला 

मलुगा/मलुगी(अaववाह�त/aववाह�त), 3) lदवगंत शासक�य कम�चा|यांचा मलुगा हयात नसेल wकंवा तो 

:नयkुतीसाठ� पा� नसेल तर vयाची सनु, 4) घट�फोlटत मलुगी wकंवा बह�ण, प~रvयkता मलुगी wकंवा 

बह�ण, 5) केवळ lदवगंत अaववाह�त शासक�य कम�चा|यां�या बाबतीत vया�यावर सव��वी अवलबंनू असणारा 
भाऊ wकंवा बह�ण. 

 

सेवाIनव�ृत अ=धकाoयांQया सेवा करारप@दतीन ेaवव¦rत कामासाठ� घेणेबाबत 
सा.�.aव.शा.:न.�.सकं�ण� -2711/�.�.-100/13, lद. 8 जाने. 2016 व lद. 2 माच� 2016 

अ�ध�tमत क¡न सा.�.aव.शा.:न.�.सकं�ण� -2715/�.�.-100/13, lद. 17 eडसdबर 2016 (सा.�.aव. 

शा.श�ुद�प�क �. सकं�ण� 2715/�.�.100/13 lद.21 फे¶वुार�,2018 अoवये प~र.2(ड)(1)(क) कांह� भाग 

वगळ$यात आला व प~र. 6 म�ये सधुारणा) नसुार शासक�य/:नमशासक�य सेवाIनव�ृत अ=धकाoयांQया सेवा 

करारप@दतीने aवव¦rत कामासाठ� घेणेबाबत सव�समावेशक :नण�य. 1) aवह�त प�दतीने जह�रात देऊन 

नाtमकासचुी तयार करावी. जा�तीत जा�त वधैता-3 वष] 2) कामाच े�व¡प आmण jया;ती aवचारात घेऊन. 

3) बधंप�/हमीपतर् घेणे. 4) काया�लयातील/आ�थापनेवर�ल एकूण मजंूर पद सiंये�या जा�तीत जा�त 10% 

5) :नयkुती एकावेळेस एक वषा�साठ�-दरवष[ नतूनीकरण क¡न एकूण तीन वषा�पेrा अ�धक असणार नाह�. 

6) वयोमया�दा 65 वष]. जर आवsयक आहे असे मत असेल तर एक�तर व~र�ठ अ�धक|यांची/�ा�धका|याचंी 

माoयतनेे वया�या 70 वषा�पय³त. 7) :नयkुती सrम अ�धकार�:- गट-अ(�ेड पे ¡.7600/- wकंवा अ�धक)-

शासन, गट-अ(�ेड पे ¡.7600/- पेrा कमी)- aवभाग �मखु, गट-ब (राजप�त व अराजप�त)-�ादेtशक 

�मखु. गट-क व ड सवंगा�तनू :नवvृत झालेzया कम�चा|याना ंकरार प�दतीने :नयkुती दे$यात येऊ नये.  

aव.aव.शा.:न.�.पद:न-2018/�.�.113/आ.पु.क. lद. 11 eडसdबर, 2018 नसुार गट-ब (अराप) 

सवंगा�तील तां�क कौशzय आवsयक असलेल� पदे व गट-क सवंगा�तील पदे ह�, जुoया आकृतीबधंानसुार 

सरळसेवे�या मजुूर पदापकै� ~रकत असलेzया पदां�या 70 टkके इतkया मया�देत “काzप:नक पदे” :नमा�ण 

क¡न ती बाहयय�ंणेjदारे फkत एक वषा�साठ� भ$याच ेअ�धकार सव� �शासक�य aवभागांना �दान कर$यात 

येत आहे. सेवा:नवvृत अ�धका|याना ंकरारप�दतीने :नयkुती देता येईल. 
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“सधुार;त सेवांतगSत आ:वा�सत [गती योजना” 
सा.�.aव.शा.:न. �. एसआरjह�-1095/�.�.1/95/बारा, lद 18 ए�ील, 1995 नसुार गट “क” व “ड” 

(वग�-3 व 4) मधील कम�चा|याना ंlद. 1 आkटो.1994 पासनू कालब�द पदोoनती योजना लाग ूकेल�. 

aव.aव.शा.:न.�.वेतन-1109/�.�.44/सेवा-3, lद. 1 ए�ील 2010 व शा.:न.�.वेतन-1111/�.�.8/सेवा-

3, lद. 1 जुल ै2011 नसुार 1 ऑkटोबर 2006 पासनू “सधुार;त सेवांतगSत आ:वा�सत [गती योजना” या 

सधुार�त �व¡पात अमंलात आल�.  lह योजना कमाल वेतन बँड पी बी-3(¡.15600-39100)+5400 पय³त 

�ेड वेतन घेणा|या पाञ कम�चा|याना ंvयां�या सपंणू� सेवाकालावधीत कमाल दोन वेळा पदोoनती�या पदाची 

वेतनसरंचना मजंूर कर$यात येईल.तथापी, ?या कम�चा|यास तीन wकंवा यापेrा जा�त पदोoनती tमळालेzया 

आहेत vयास या योजनेचा लाभ अन�ुेय ठरणार नाह�. माञ दोन �vयr पदोoनती tमळाzया आहेत vयास 

फkत एकच लाभ अन�ुेय होईल. पlहला लाभ 12 वषा��या :नयtमत सेवेनतंर व दसुरा लाभ पlहzया 

लाभानतंर 12 वषा�ची :नयtमत सेवा पणु� केzयानतंर मजंूर कर$यात येईल. मा� शा.:न.lद. 1 जुल,ै2011 

नसुार lद. 1-10-2006 त े31-03-2010 या कालावधीत सेवा:नवvृत झालेzया कम�चा|याना ंया योजनेअतंग�त 

दसुरा लाभ अन�ुेय नाह�. मा� aव.aव.शा.श�ुद�प�क वेतन-1111/�.�.8/सेवा-3, lद. 09 eडसdबर,2016 नुसार 

lद. 1-10-2006 त े31-03-2010 या कालावधीत सेवा:नवvृत शासन सेवेत काय�रत असताना ं :नधन झाले 

आहे वेतन:निsचतीचा �vयr लाभ हा :नवvृतीवेतन/कु.:न. aवषयक लाभांक~रताच (:नवvृतीवेतन 

/कु.:न.,सेवा:नवvृती उपदान/मvृय ु उपदान, रजा रोखीकरण) सबं�ंधत अ�धकार�/कम�चार� याना ं दसुरा लाभ 

मजंूर��या अनषुगंाने थकबाक�ची रkकम अन�ुेय राहणार नाह�.aव.aव.शा.श�ुद�प�क आ�यो -1015/�.�.111/ 

2015/सेवा-3,lद.23 eडसdबर,2015 नसुार या आदेशा�या lदनांकापासनू या योजनेखाल� पlहला/दसुरा अथवा 
दोoह� लाभ मजंूर केzयानतंर �vयr पदोoनती नाकारलेzया अथवा पदोoनतीस अपा� ठरलेzया कम³चा|याना ं

दे$यात आलेला लाभ काढून घे$यात येतील, मा� lदलेzया लाभाची वसलू� कर$यात येणार नाह�. 

aव.aव.शा.श�ुद�प�क �.वेतन-1111/ �.�.8/सेवा-3 lद. 11 मे 2017 नसुार सधुार�त सेवांतग�त 

आsवाtसत �गती योजनेसदंभा�तील म�ुयांच े �प�ट�करण lदलेले आहे. lद. 1-10-2006 त े31-3-2010 या 

कालावधीतील :नवvृत कम�चा|याना ं काzपनीक वेतन :निsचती�या आधारे vयाना ं उपदान, रजा रोखीकरण, 

अशंराशीकरण यां�या फरकां�या रकमा मजंूर करणे आवsयक आहे, मा� :नवvृतीवेतनाची थकबाक� अन�ुये 

राहणार नाह�.  

aव.aव.शा.श�ुद�प�क �.वेतन-1110/�.�.8/2010/सेवा-3 lद. 1 फे¶वुार�, 2020 नसुार कालब�द / 

सेवांतग�त आsवाtसत �गती योजना aवह�त मदुतीत aवभागीय पर�rा उतीण� न झालेzया कम�चा|यांना लाभ 

अन�ुेय कर$या�या सदंभा�त सधुार�त �प�ट�करण अ) अह�ता पर�rा wकंवा aवभागीय पर�rा aवह�त सधंीत/ 

मदुतीत उतीण� न झाzयामळेु जे�ठता गमावल� असेल अशा कम�चा|याने 12 वषा��या :नयtमत सेवेची 12 वष� 

पणू� झाzयानतंर�या लगत�या तारखेस अथवा ब) 12 वषा��या :नयtमत सेवेनतंर, aवभागीय/अह�ता पर�rा 

उतीण� झाzया�या तारखेस  (vया�या सधुार�त जे�ठता सचुीतील �थानात बदल न करता) व~र�ठ वेतन}ेणी 

दे$यात यावी. 

एकाकe पदावर;ल सेवांतगSत आ:वा�सत [गती योजना 

aव.aव.शा.:न. �.वेतन-1109/�.�.41/सेवा-3 lद. 5 जुल,ै2010 नसुार 1 ऑkटोबर 2006 पासनू 

सधुार�त सेवांतग�त आsवाtसत �गती योजना कमाल वेतन बँड पी बी-3 (¡.15600-39100)+5400 पय³त 

�ेड वेतन घेणा|या एकाक� पदावर�ल पाञ कम�चा-याना ं vयां�या सपंणू� सेवाकालावधीत कमाल दोन वेळा 

खाल� दश�aवलेzया वेतनसरंचना मजंूर कर$यात येईल. aव.aव.शा.:न. �.आ�यो-1014 / �.�.21/ सेवा-3 lद. 

6 स;टेबर 2014 नसुार 6 स;टेबर 2014 पासनू सधुार�त. aव.aव.परुकपञ �.आ�यो-1014 / �.�.21/ सेवा-3 



 

18 
Adv. A.K.Bhusane (Rtd. A.Treasury Officer Latur) Officer's HandBook-2021 

 

नसुार 10 फे¶वंार� 2015 नसुार 1) lद. 6 स;टेबर 2014 पासनू देय. 2) वेतन:निsचतीचा काzप:नक लाभ 

अन�ुेय नाह�. 3) पे बँड म�ये बदल नाह� 4) पवू[�या कालावधीसाठ� फरकाची रkकम अन�ुेय नाह�. 

aव.aव. शा.श�ुद�प�क आ�यो -1015/�.�.111/2015/सेवा-3, lद. 23 eडसdबर,2015 नसुार या 

आदेशा�या lदनांकापासनू गोपनीय अहवालांची ह� सरासर� �तवार� �ा;त न केzयास तसेच, कम�चार� 

व�ैयक�य अथवा अoय कारणा�तव अपा� ठरzयास vयाला मजूंर कर$यात आलेला यथाि�थती पlहला अथवा 

दसुरा लाभ काढून घे$यात येईल, मा� lदलेzया लाभाची वसलू� कर$यात येणार नाह�.  

प3हला लाभ दसुरा लाभ 

अ.

�. 

मळु पदाच े�ेड 

वेतन ¡. 

मळु पदा�या/ aव�यमान 

�ेडवेतना jय:त~रkत 

अन�ुेय �ेड वेतन ¡. 

अ.

�.  

पlहzया 

लाभानतंरच े�ेड 

वेतन ¡. 

दसु-या लाभातग³त अन�ुेय 

अ:त~रkत �ेड वेतन ¡. 

1/10/2006 

पासनू 

6/9/2014 

पासनू 

1/10/2006 

पासनू 

6/9/2014 

पासनू 

1 2000 पय³त 200 300 1 2000 पय³त 300 400 

2 2001 त े4000 300 400 2 2001 त े4000 450 550 

3 4001 त े5000 400 500 3 4001 त े5000 600 700 

4 5001 पेrा 

जा�त माञ 

5400 पय³त 

500 600 4 5001 पेrा 

जा�त माञ 

5400 पय³त 

700 800 

गोपनीय अहवालांची सरासर� पlहzया लाभा�या �करणी “ब”(चांगल�) व दसु-या लाभा�या �करणी 

“ब+” (:निsचत चांगल�) असणे आवsयक राह�ल, (aव.aव.शा.श�ुद�प�क �.म�oया-1015/�.�.97/सेवा-3 lद. 

10 eडसdबर,2015 नसुार श,:न.सा.�.aव. lद.23.07.1994 अoवये गट-ड मधील कम�चा|यांच े अहवाल 

tलह�$याची प�दत सन-1994-1995 या वषा�पासनू बदं कर$यात आल� असनू vयाऐवजी �vयेक 

कम�चा|यांसाठ� वयैिkतक न�ती ठे$याबाबतची तरतदू कर$यात आल� आहे. vयामळेु ह� तरतदू गट-ड 

कम�चा|याना ंलाग ूराहणार नाह�.) गोपनीय अहवालांची ह� सरासर� �तवार� �ा;त न केzयास तसेच, कम�चार� 

व�ैयक�य अथवा अoय कारणा�तव अपा� ठरzयास vयाला मजूंर कर$यात आलेला यथाि�थ:त पlहला अथवा 

दसुरा लाभ काढून घे$यात येईल व अशा लाभांची वसलू� कर$यात येईल.  सदर वसलु�ची सपंणू� जबाबदार� 

सबं�ंधत आ�थापना अ�धका-याची राह�ल. aव.aव.शा.:न.�.वेतन-1111/�.�.8/सेवा-3 नसुार 1 जुल,ै2011 

नसुार मागासवग[य उमेदवारां�या बाबतीत जात वधैता �माणपञ आवsयक राह�ल. 

aव.aव.शा.:न.�.वेतन-1119/�.�.3/2019/सेवा-3, lद. 2 माच�, 2019 नसुार सात0या वेतन 

आयोगाम�ये, lद. 1/1/2016 पासनू वेतन मॅ��kसमधील वेतन�तर एस-20 पय³त वेतन घेणा|या 

अ�धकार�/कम�चार� याना ं तीन (10+20+30) लाभां�या सधुार�त सेवांतग�त आsवाtसत �गती योजना लाग ू

केल� आहे. ज े अ�धकार�/कम�चार� हे पवू[�या योजनानसुार यथाि�थती पlहला व दसुरा लाभ घेऊन lद 

1/01/2016 पवू[च शासन सेवेतनू सेवा:नवvृत झाले आहेत/मvृय ुपावले आहेत vयाना ंयथाि�थती 12+8 व 

24+6 या�माणे सधुार�त सेवांतग�त आsवाtसत �गती योजना लाभ अन�ुेय ठरणार नाह�. एकाक� सवंगा�तील 

पदावर काय�रत कम�चा|याना ं प~रtश�टात दश�aवzयानसुार वेतन मॅ��kसमधील निजक�या वेतन�तराम�ये 

मजंूर कर$यात यावा.  

aव.aव.शा.:न.�.वेतन-2019/�.�.23/सेवा-3, lद. 01 माच�, 2019 नसुार lद. 1/1/2016 पवू[ सधुार�त 

सेवांतग�त आsवाtसत �गती योजना लाभ tमळालेzया कम��या|यां�या lद. 1/1/2016 रोजी सातjया वेतन 

आयोगाम�ये वेतन:निsचती कशी करावी याबाबतची तरतदू कर$यात आल� आहे.  
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सचंालक, लेखा व कोषागारे मुबंई याना ं उ�येशनू असलेले प� aव.aव.शा.प�.�.वेतन-

2019/�.�.125/सेवा-3, lद. 10/12/2019 नुसार lद. 01/01/2016 त े lद. 31/12/2018 या कालावधीतील 

सातjया वेतन आयोगाम�ये तीन लाभां�या सधुार�त सेवांतग�त आsवाtसत �गती योजने�या अनषुगंाने 

वेतना�या थकबाक�ची रkकम भ.:न.:न./:न.वे. योजने�या खाvयाम�ये जमा न करता एकरकमी अन�ुेय 

राह�ल.   

पदो)नती 
सा.�.aव.शा.:न.�.एसआरjह�-2018/�.�.-159/काया�सन 12, lदनांक 1 ऑग�ट, 2019 अoवये रा?य 

शासक�य अ�धकार�/कम�चार� यांना पदोoनती दे$याकर�ता अनसुरावया�या काय�वाह� बाबतची एक�त 

माग�दश�क तvवे aवह�त कर$यात आले आहेत. 

जे�ठतासचूी 
सा.�.aव.शा.:न.�.एसआरjह�-2011/�.�.-284/12, lदनांक 21-10-2011 अoवये यापढेु शासन 

सेवेतील अ�धकार� /कम�चा|याची जे�ठतासचूी या शासन :नण�यासोबत aवlहत केलेzया �पञ “अ” (Format) 

नसुार �vयेक वष[ 1 जानेवार� हा आधारभतू lदनांक माननू �tस�द कर$यात यावी.  

 

�था:यvव �माणप� 
सा.�.aव.शा.प.�. �था�प-1414/�.�.-73/14/13-अ, lदनांक 11-09-2014 अoवये �थम :नयkूती�या 

पदावर 3 वषा�ची सेवा पणु� करणा|या व 1) :नयkूती सेवा�वेश :नयमानसुार व aवह�त प�दतीने होणे, 2) 
सेवेस पाञ असzयाबाबतच ेव�ैयक�य �माणप� असणे 3) सेवाtभलेख (उदा. गोपनीय अहवाल, उपि�थती, 

सचोट� इvयाद�) चांगला असणे. या शतÐची पतू�ता कर�त असलेzया अ�थायी कम�चा|यांपकै� गट-अ व गट-ब 

(राजप�त) अ�धका|यां�या बाबतीत सबं�ंधत :नयkूती �ा�धका|याने, तसेच गट-ब (अराजप�त), गट-क व 

गट-ड कम�चा|यां�या बाबतीत सबं�ंधत काया�लय �मखुाने �था:यvव �माणप� देणे आवsयक आहे. आपzया 

काया�लयांतग�त काय�रत असलेzया व 3 वषा�ची :नयtमत सेवा पणु� करणा|या पा� अ�थायी शासक�य 

कम�चा|यानां �था:यvव �माणप� दे$याबाबतचा :नण�य :नयkूती �ा�धका|याने / काया�लय �मखुानी �vयेक 

वषा�त lद. 30 नोjहdबर पय³त ¯यावा व या lदनांकापय³तची ि�थीती दश�aवणारा वाaष�क अहवाल vयाच वष[ 

lद.15 eडसdबर पवू[ तयार करावा.    

सा.�.aव.शा.प.�. �था�प-1415/(�.�.-14/15)13-अ, lदनांक 19 स;टdबर,2017 अoवये �था:यvव 

लाभ �माणप� �दान कर$यासदंभा�तील 11 म¿ुे व vया बाबतचे �प�ट�करण lदलेले आहे. 

 

अनसु=ुचत जाती क'याण स�मती व >वमु1त जाती भट1या जमाती क'याण स�मतीन ेsबदंनुामावल; 

व आरAणाची पदे भरVयाबाबत केले'या सुचनांQया अनषुंगान ेकरावयाQया कायSवाह;बाबत. 
(महारा�� शासन, सामाoय �शासन aवभाग, शासन प~रप�क �माकंःबीसीसी-2009/�.�.291/09/16-ब, lद. 5 नोjहdबर, 2009) 

प~रप�क :- 1) सरळसेवा �वेशासाठ� शासन :नण�य �. बीसीसी 1097/�.�.2/16-ब, lद.29 माच� 1997 

अoवये तसेच पदोoनतीसाठ� शासन :नण�य �. बीसीसी 1097/�.�.63/97/16-ब, lद.18 ऑkटोबर 1997 

अoवये �वत�ं 100 बदंनुामावल� :निsचत केल� आहे.  बदंनूामावल� न\दवहया अ�ययावत ठेव$याची 

जबाबदार� :नयkुती �ा�धका|याची आहे व बदंनूामावzया कशा �कारे ठेवाjयात याaवषयी �प�ट सचूना 

शासना�या lद.23.11.1970 �या शासन प~रप�काoवये lदzया आहेत.  असे असतानाह� शासना�या असे 

:नदश�नास आले आहे क�, अ�याप ब|याच काया�लयांनी बदंनूामावzयाच ठेवेलेzया नाह�त.  बदंनूामावzया न 

ठेवता :नयkुvया व पदोoनvया दे$याची काय�वाह� करणे हे शासना�या आरrण aवषयक धोरणाशी aवसगंत 

आहे.  तर� सव� �शासक�य aवभागांनी, तसेच vयां�या अ�धन�त ?या काया�लयांनी अ�याप बदंनूामावzया 
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ठेवलेzया नाह�त vयांनी vया vवर�त तयार क¡न या प~रप�का�या सोबत�या �प� ‘अ’ म�ये नमदू केलेzया 

�ा�धका|याकडून vया �माmणत कºन घेणे आवsयक आहे. 

 2) aव�याaपठांतग�त काय�रत असलेzया मागासवग� कrास, vयाचबरोबर शालेय tशrण aवभागा�या 

:नय�ंणाखाल� काय�रत असलेzया अ�धका|यानी vयां�या अ�धन�त असलेzया महाaव�यालया�या/tशrक-

tशrकेvतर कम�चा|या�या बदंनूामावzया �माmणत कर$याच ेकोणतहे� आदेश या aवभागाने lदलेले नसतानाह� 

या काया�लयांकडून / अ�धका|याकडून पर�पर मागासवग� कrाची माoयता न घेता बदं ूनामावzया �माmणत 

केzया जात आहे.  बदं ूनामावzया, या प~रप�का�या �प� ‘अ’ म�ये नमदू केलेzया �ा�धका|याtशवाय इतर 

अ�धका|यानी �माmणत केzया असzयास व vयानसुार :नयkुvया/पदोoनती दे$याची काय�वाह� केल� असzयास 

सदरहू काय�वाह� ह� :नयमबाहय ठरत ेव अशा :नयमबाहय काय�वाह�स सबं�ंधत :नयkुती �ा�धकार� jयिkतशः 

जबाबदार राहतील. 

3) सरळसेवा व पदोoनतीम�ये छोटया सवंगा��या बाबतीत मागास �वगा�ची आरrणाची पदे कशी भरावीत या 

aवषयी�या �प�ट सचूना हया aवभागाने शासन :नण�य lद.5.12.1994 व शासन प~रप�क lद. 27.10.2008 

अoवये lदलेzया आहेत.  असे असतानाह� मागास�वगा�ची पदे भरताना या सचूनांकड ेदलु�r होत आहे असे 

शासना�या :नदश�नास आले आहे.  या�तव वर उzलेmखत शासन :नण�य आmण शासन प~रप�कातील सचूना 

नसुार आरrणाची पदे भर$याची काय�वाह� काटेकोरपणे कर$याबाबत पoुहा सचूना दे$यात येत आहेत. 

4) सरळसेवेची पदे भरत असताना मागास�वगा�ची पदे उमेदवाराअंभावी ~रkत रहात असzयास अशी पदे 

अदलाबदल�ने भर$याची काय�प�दती शासन :नण�य lद. 5 eडसdबर 1994 अoवये :निsचत कर$यात आल� 

आहे.  असे असतानाह� ब|याच aवभागाकडून/काया�लयाकडून मागास�वगा��या बदंवूर पर�पर खुzया �वगा��या 
उमेदवारांना शासनाची माoयता न घेता :नयkुvया lदzया जात आहेत.  aवशषेक¡न aवना अनदुा:नत/ 

अनदुा:नत स�ंथाच े बाबत ह� बाब �ामiुयाने :नदश�नास आल� आहे.  या�तव सव� �शासक�य aवभागांनी 

vयां�या अ�धन�त असलेzया सव� काया�लय �मखु/:नयkुती �ा�धकार� यां�या :नदश�नास वर उzलेmखत lद.5 

eडसdबर 1994 �या शासन :नण�यातील तरतदु�, तसेच आरrण काय�यातील सव� �मखु तरतदू� :नदश�नास 

आणाjयात.  मागासवग[यां�या राखीव बदंवुर खुzया �वगा�तनू :नयkुvया lदzया असzयास अशी सव� �करणे 

सामाoय �शासन aवभागा (मागासवग� कr) �या :नदश�नास आणावीत आmण अशा सव� :नयkुvया र¿ क¡न, 

~रkत होणा|या जागा मागास�वगा�तनू भर$याबाबत काय�वाह� कर$यात यावी. 

 5) आरrण कायदा 2004 नसुार आरrण काय�यातील तरतदु�ंचा भगं क¡न केलेzया :नयkुvया अथवा 

पदोoनvया या :नयमबाहय ठरतात.  या�तव सव� :नयkुती �ा�धकार� यांनी याaवषयी सव³कष आढावा घेऊन 

मागास �वगा��या जागांवर बगर मागास�वगा��या कम�चार�/अ�धकार� यांची :नयkुती कर$यात आलेल� नाह�.  

याची खा�ी क¡न ¯यावी.  जर अशा �कारे गरैमागा�ने :नयkुvया केलेzया असzयास vवर�त अशा :नयkुvया 

र¿ क¡न ~रkत होणार� पदे सबं�धत मागास �वगा�तनू vवर�त भरावीत.  अoयथा अशा अ:नयtमततसे 

:नयkुती �ा�धकार� हे jयिkतशः जबाबदार राहतील. 

6) शासना�या असे :नदश�नास आले अहे क�, काह� शrैmणक स�ंथा मधील आlदवासी �वगा��या जागा 

ब|याच वषा�पासनू ~रkत आहेत.  मलुाखतीसाठ� आlदवासी �वगा�तील उमेदवार उपि�थत राहतात.  परंत ु

vयांना :नयkुती न देता जागा ~रkत ठेव$यात येतात.  ह� बाब गभंीर असनू जोपय³त अनशुषे आहे तोपय³त 

aवशषे भरती मोlहम राबवनू मागास �वगा��या अनशुषेांची पदे भर$याची काय�वाह� स¡ु ठेवावी अशा �प�ट 

सचूना शासनाने वेळोवेळी lदलेzया आहेत.  मागास �वगा�च ेउमेदवार उपलध असनूह� vयांना :नयkुvया न 

देता अनशुषे पढेु ओढणे यासारiया बाबी जर काह� शासक�य aवभागांनी/काया�लयांनी केzया असzयास 

सबं�धत :नयkुती �ा�धकार� यांनी याaवषयी सबं�ंधत सहा{यक आयkुत (मागासवग� कr) यांचेमाफ� त 
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याबाबतचा सaव�तर अहवाल सबं�धत �शासक�य aवभाग व सामाoय �शासन aवभाग मागासवग� कrास 

सादर करणे आवsयक आहे. 

 7) मागास �वगा��या उमेदवारांना :नयkुती अथवा पदोoनती देत असताना जात वधैता �माणप� 

असzयाखेर�ज यापढेु :नयkुती अथवा पदोoनती दे$यात येऊ नये.(सा.�.aव.,शा.:न.�मांकःबीसीसी-2011/�.�. 

1046/2011/16-ब, lद. 12 eडसdबर, 2011 नुसार हे आदेश र¿ क¡न vयाऐवजी :नयkुती आदेश �ा;त 

झाzयानतंर सहा मlहoया�या आत) सा.�.aव.,शा.:न.�मांकःबीसीसी-2015/�.�. 276A/15/16ब lद. 21 

ऑkट\बर 2015 नसुार lद. 15/06/1995 नतंर lद. 17/10/2001 पय³त शासwकय व :नमशासक�य सेवेत 

अनसु�ूचत जमा:त�या �माणप�ा�या आधारे :नयkुत झालेzया ?या कम�चा|यांच ेजात �माणप� अव�ैय ठरले 

wकंवा ?या कम�चा|यांनी अ�यापपय³त जात वधैता �माणप� सादर केलेले नाह� अशा कम�चा|यांना शासन 

सेवेतनू :नलंबत कर$यात येव ूनये अथवा vयां�या सेवा समा;त कर$यात येऊ नये.  

8) सरळसेवा / पदोoनतीjदारे पद भरती / पदोoनती कर�त असताना :नवड सtमती / aवभागीय पदोoनती  

सtमती म�ये मागास�वगा��या �:त:नधीचा समावेश करणे आवsयक आहे. 

9) aवधान मडंळा�या, अनसु�ूचत जाती कzयाण सtमती/अनसु�ूचत जमाती कzयाण सtमती/aवमkुत जाती 

भटkया जमाती कzयाण सtमती/इतर मागास वग� कzयाण सtमती यांनी बदंनुामावल� तयार कर$याच ेकाम 

aवह�त कालावधीत पणू� होणे अपे¦rत आहे अशी tशफारस शासनास केल� आहे.  या अनषुगंाने सव� :नयkुती 

�ा�धकार� यांनी vयां�या अ�धपvयाखाल�ल सव� काया�लये शrैmणक स�ंथा यांची तपासणी क¡न ?या 

काया�लयांनी अ�याप बदंनुामावल� ठेवल� नसेल wकंवा बदंनूामावल� ठेवल� आहे परंत ु�माmणत केलेल� नाह� 

अशा सव� काया�लयांनी तीन मlहoया�या आत काय�वाह� पणू� करावी.  जोपय³त बदंनुामावल� सहा{यक 
आयkुत (मावक) यां�याकडून �माmणत क¡न घेतल� जाणार नाह� तोपय³त अशा स�ंथाच े पढु�ल अनदुान 

रोख$यात यावे.  व अशा स�ंथां�या बाबत�या �वय�ंप�ट अहवाल अनदुान aवतर�त कर$यास सहमती 

देणा|या अ�धका|यांनी �vयेक वष[ 31 मे पय³त सहायक आयkुत (मावक) यांना सादर करणे बधंनकारक 

राह�ल.  सहायक आयkुत (मावक) यांनी vयां�या काय�rे�ातील �ा;त होणारे सव� अहवाल एक�त क¡न 

vयां�या �वय�ंप�ट अtभ�ायासह �धान स�चव (मावक) यांना 31 जुल ैपय³त सादर करणे आवsयक राह�ल. 

 10) अ) �vयेक काया�लयाने बदं ूनामावल� बरोबर ठेवल� आहे क� नाह� तसेच बदंनूामावल��या �मानसुार 

आरrणाची पदे भरल� आहेत wकंवा कसे याची पडताळणी कर$यासाठ� �vयेक 3 मlहoयास �प� ‘ड’ म�ये 

दश�aवzया�माणे सव� काया�लयांनी 2 �तीम�ये सहा{यक आयkुत (मावक) यांचेकड े माlहती सादर करावी.  

सहा{यक आयkुत (मावक) यांनी 1 �त आपलेकड े ठेवनू दसुर� �त आपzया अtभ�ायासह �धान स�चव 

(साaवस) यांचेकड ेसादर करावी. 

ब) बदं ूनामावzया �माmणत करणा|या अ�धका|याना एखा�या �करणी मागास �वगा��या उमेदवारांना डावलनू 

अशी पदे खुzया �वगा�तनू भरल� आहेत ह� बाब :नदश�नास आzयास याबाबतचा �वय�ंप�ट अहवाल सबं�ंधत 

�शासक�य aवभाग व म�ंालय मागासवग� कrास सादर करणे आवsयक आहे. सबं�ंधत स�ंथांना शासनाने 

अनदुान aवतर�त करणा|या अ�धका|यानी यापढेु �वतः जातीने लr घालनू या स�ंथांनी सहा{यक आयkुत, 

मागासवग[य कr/म�ंालयीन मागासवग� कr यांनी �माmणत केलेzया बदं ूनामावल�नसुार मागास �वगा�ची 

सव� पदे भरल� आहेत याची खा�ी क¡न मगच अनदुान aवतर�त करणे आवsयक आहे.  अoयथा बदं ू

नामावल� �माmणत करणारे अ�धकार� vयाचबरोबर अनदुान aवतर�त करणारे अ�धकार� व :नयkुती �ा�धकार� 

हे या अ:नयtमततसे जबाबदार राहतील. 

क) �धान स�चव (साaवस) यां�या अ�यrतखेाल� �vयेक 3 मlहoयांनी «हणजचे एa�ल, जुल,ै ऑkटोबर व 

जानेवार� �या :तस|या सोमवार� मागास �वगा��या सरळसेवा व पदोoनतीमधील अनशुषेाबाबत आढावा बठैक 

घे$यात येईल.  :नयkुती �ा�धका|यानी मागास�वगा��या अनशुषेाबाबत lदलेल� व शासनाकड े सामािजक 
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सघंटना/ लोक�:त:नधी यांनी lदलेल� माlहती याची पडताळणी केल� असता पडताळणीअतंी :नयkुती 

�ा�धकार�/सहा{यक आयkुत (मावक) यांनी lदलेल� माlहतीम�ये aवसगंती आढळून आzयास अथवा चुक�ची 

माlहती lदzयाच े:नदश�नास आzयास अशा अ�धका|यावर कारवाई कर$यात येईल. 

11) रा?याम�ये आरrण कायदा 2004 लाग ूकर$यात आला आहे.  हया काय�यातील कलम 11 मधील 

तरतदु�नसुार या अ�ध:नयमातील तरतदु�च े उzलघंन क¡न केलेzया कोणvयाह� :नयkुvया :नरथ�क ठरतात.  

तसेच कलम 8 मधील तरतदु�नसुार आरrण काय�यातील तरतदु�ंचा हेतपूरु�सर ~रतीने भगं होईल अशी कृती 

करणा|या अ�धका|याला 90 lदवसा�या कारावासाची wकंवा ¡. 5000/- एवढया दंडाची अथवा दोoह�, अशा 

tशrचेी तरतदू कर$यात आल� आहे.  या�तव सव� �शासक�य aवभागांना सचूना कर$यात येत ेक�, vयांनी 

vयां�या �शासक�य :नय�ंणाखाल�ल सव� काया�लये, �था:नक मडंळे, सांaवधा:नक मडंळे, महामडंळे इ. ना 

उपरोkत नमदू केलेzया शासन :नण�य व प~रप�कातील सचूना vयाचबरोबर आरrण काय�यातील महvवा�या 

तरतदू� :नदश�नास आणनू �याjयात.  सव� :नयkुती �ा�धका|यानी vयां�या :नय�ंणाखाल�ल काया�लयां�या 

बदंनूामावzया अ�यावत ठेवनू vयास सहा{यक आयkुत (मावक) /म�ंालयीन मागासवग� कr यांचेकडून 

�माmणत क¡न ¯यावे.  सहा{यक आयkुत (मावक) व म�ंालयीन मागासवग� कr यांना काया�लयीन भेट��या 

वेळी आवsयक ती माlहती सvवर उपलध क¡न �यावी.  जाणीवपवु�क मागासवग[यांबाबत उपि�थत          

झालेzया म�ु�यांना माlहती दे$यास aवलबं लावणा|या अ�धकार� / कम�चा|यावरती tश�तभगंाचंी काय�वाह� 

कर$यात येईल. 

 [पC - अ 

sबदंनुामावल; तयार करणे [ाथ�मक तपासणी / अIंतम तपासणी करणारे [ा=धकार; 

अ.

�. 

सबं=धत कायाSलय sबदनूामावल; 

कोणी ठेवावी 

[ाथ�मक तपासणी 

कोणी करावी 

sबदंनुामावल;स मा)यता 

देणारे [ा=धकार; 

1 aव�यापीठा�या काय�r�ेातील 

महाaव�यालये (वग� 4 त ेवग� 

1 सवंग�) 

सबं�ंधत स�ंथा/ 

:नयkुती 

�ा�धकार� 

aव�यापीठ मागासवग� 

कr 

सहा{यक आयkुत 

(मावक) 

2 aव�यापीठ खु¿ वग� 3 व वग� 

4 

:नयkुती 

�ा�धकार� 

aव�यापीठ मागासवग� 

कr 

सहा{यक आयkुत 

(मावक) 

3 aव�यापीठ खु¿ वग� 2 व वग� 

1 

:नयkुती 

�ा�धकार� 

सहायक आयkुत 

(मावक) 

�धान स�चव, सामाoय 

�शासन aवभाग 

(मावक) 

4 �ाथtमक व मा�यtमक शाळा :नयkुती 

�ा�धकार� 

tशrण अ�धकार� सहा{यक आयkुत 

(मावक) 

5 मा�यtमक शाळांना सलं�न 

असलेल� ?य:ुनअर 

महाaव�यालये  

:नयkुती 

�ा�धकार� 

उपसचंालक, उ�च 

tशrण 

सहा{यक आयkुत 

(मावक) 

6 शासक�य/:नमशासक�य 

काया�लये वग� 2 व वग� 1 

:नयkुती 

�ा�धकार� 

सबं�ंधत म�ंालयीन 

aवभाग 

�धान स�चव, सामाoय 

�शासन aवभाग(मावक) 

7 म�ंालय वग� 1,2,3 

कम�चा|याची बदंनूामावल� 

ठेवणे म�ंालय वग� 4  

:नयkुती 

�ा�धकार� 

उप स�चव, 

(आ�थापना) / 

सा�aव-14 उप स�चव, 

�शासन 

�धान स�चव, सामाoय 

�शासन aवभाग 

(मावक) 
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8 रा?य�तर�य शrैmणक 

स�ंथा/रा?य�तर�य 

काया�लयातील आ�थापना 

गट क आmण गट ड 

(MPSC पदे वगळता)  

:नयkुती 

�ा�धकार� 

मiुय काया�लय ?या 

महसलू� aवभागांम�ये 

असेल vयांच ेसहायक 

आयkुत (मावक) 

[�धान स�चव, सामाoय 

�शासन aवभाग 

(मावक)] सहा{यक 

आयkुत (मावक) 

aवभागीय आयkुत 

काया�लय 

9 इतर सव� रा?य�तर�य 

शrैmणक स�ंथा,  

सहकार� स�ंथा, सहकार� 

बँका/मkुत aव�यापीठे 

गट क आmण गट ड 

tशrणा�धकार� 

 

:नयkुती 

�ा�धकार� 

मiुय काया�लय ?या 

महसलू� aवभागाम�ये 

असेल vयांच ेसहायक 

आयkुत (मावक)  

[�धान स�चव, सामाoय 

�शासन aवभाग 

(मावक)] सहा{यक 

आयkुत (मावक) 

aवभागीय आयkुत 

काया�लय 

    सा.�.aव.,शा.:न.�मांकःबीसीसी-2015/�.�. 126A/16-ब, lद. 05 मे, 2015 नसुार गट ब आmण गट अ 

(क:न�ठ }ेणी या सवंगा�तील पदोoनती�या बदंनूामावल� तपासणीसाठ� व आरrण :निsचतीकर�ता aवभागीय 

�तरावर अनसुरावयाची काय�पÑती – ऑनलाईन बदनुामावल� भ¡न माoयत�ेतव aवभागीय आयkुताकड ेसादर 

करावे. 

सा.�.aव.,शा.:न.�मांकःबीसीसी-2016/�.�. 5A/16-ब, lद. 05 माच�,2016 नसुार रा?य�तर�य 

शrैmणक स�ंथा/ aव�यापीठे व रा?य �तर�य aवभाग�मखु यां�या अखvयार�तील काया्रलयामधील गट क 

आmण गट ड या सवंगा�तील सरळसेवा / पदोoनती बदंनुामावल� तपासणीसाठ� व आरrण :निsचतीक~रता 

aवभागीय �तरावर अनसुरावयाची काय�प�दती आहे. 

[पC - ब 

शासन IनणSय सामा)य [शासन >वभाग 3दनांक 18.10.1997 नसुार पदो)नतीQया छोटया सवंगाSसाठZ 

आरvAत पदांचा तपशील  
(सा.[.>व. शासन पFरपCक �मांक बीसीसी -2016/[.�. 228A/ 16/16-ब 3द. 29 मे, 2017 नसुार रx कnन सधुार;त करVयात आल; आहे.) 

मजंूर 

पदे 

आर¦rत 

पदे 

�वग�:नहाय आरrण 

1 :नरंक शासन :नण�य lद.29.9.1998 नसुार एकाक� पदास आरrण लाग ूनाह�. 

2 1 �थम अजा-1 तदनतंर अ.जमाती, aव.जा.भ.ज., aव.मा.�. आळीपाळीने 

3 1 वर�ल�माणे 

4 1 वर�ल�माणे 

5 2 अ.जा.-1, अ.ज.-1 तदनतंर aव.जा.भ.ज., aव.मा.�. आळीपाळीने 

6 2 �थम अ.जा.1, अ.ज.-1, aव.जा.भ.ज., aव.मा.�. आळीपाळीने 

7 2 वर�ल�माणे 

8 3 अ.जा.-1, अ.ज.-1, aव.जा.भ.ज.-1, aव.मा.�. आळीपाळीने 

9 3 वर�ल�माणे 

10 3 वर�ल�माणे 

11 4 अ.जा.-2, अ.ज.-1, aव.जा.भ.ज.-1, व नतंर aव.मा.�. आळीपाळीने 

12 4 वर�ल�माणे 

13 4 वर�ल�माणे 
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14 5 अ.जा.2, अ.ज.1, aव.जा.(अ) 1, भ.ज. (क) 1 नतंर aव.मा.�. आळीपाळीने 

15 5 वर�ल�माणे 

16 5 वर�ल�माणे 

17 6 अ.जा.3, अ.ज.1, aव.जा.(अ)1, भ.ज.(क) 1 नतंर aव.मा.�. आळीपाळीने 

18 6 वर�ल�माणे 

19 6 वर�ल�माणे 

20 7 अ.जा.3, अ.ज.2, aव.जा.(अ) 1, भ.ज.(क) 1 नतंर aव.मा.�. आळीपाळीने 

21 7 वर�ल�माणे 

22 7 वर�ल�माणे 

23 8 अ.जा.3, अ.ज.2, aव.जा.(अ) 1, भ.ज.(ब) 1, भ.ज. (क) 1 नतंर aव.मा.प. आळीपाळी 

24 8 वर�ल�माणे 

25 8 वर�ल�माणे 

26 9 अ.जा. 3, अ.ज.2, aव.जा.(अ)1, भ.ज.(ब) 1, भ.ज.(क) 1 नतंर aव.मा.�.1 

27 9 वर�ल�माणे  

28 9 वर�ल�माणे 

29 10 अ.जा.3, अ.ज.2, aव.जा.(अ) 1, भ.ज.(ब) 1, भ.ज.(क) 1 नतंर aव.मा.�. 1 आळीपाळी 

30 10 वर�ल�माणे 

31 10 वर�ल�माणे 

32 11 अ.जा.4, अ.ज.2, aव.जा.(अ) 1, भ.ज.(ब) 1, भ.ज.(क) 1, भ.ज.(ड) 1 

 

[पC - क 

शासन IनणSय सामा)य [शासन >वभाग 3द.29 माचS 1997 नुसार सरळसेवेकर;ता छोटया 

संवगाSसाठZ आरvAत पदांचा तपशील 
(सा.[.>व. शासन पFरपCक �मांक बीसीसी -2016/[.�. 228A/ 16/16-ब 3द. 29 मे, 2017 नुसार रx कnन 

सधुार;त करVयात आल; आहे.) 

पद 

सiंया 

खुले 

पद 

आरrणाची 

पदे 

�वग�:नहाय आरrण 

2 1 1 �थम अ.जा. नतंर अ.ज.aव.जा.भ.ज.-इ.मा.व.- aव.मा.�. आळीपाळीने 

3 2 1 �थम अ.जा.1 नतंर अ.ज.aव.जा.भ.ज.-इ.मा.व.- aव.मा.�. आळीपाळीने 

4 2 2 �थम अ.जा. 1 व अ.ज.1 नतंर aव.जा.भ.ज.-इ.मा.व.- aव.मा.�. आळीपाळीने 

5 3 2 �थम अ.जा. 1 व अ.ज.1 नतंर aव.जा.भ.ज.-इ.मा.व.- aव.मा.�. आळीपाळीने 

6 3 3 �थमअ.जा.1, अ.ज.-1, aव.जा.भ.ज.1 नतंर इ.मा.व.- aव.मा.�. आळीपाळीने 

7 4 3 �थम अ.जा.1, अ.ज.-1, aव.जा.भ.ज./ इ.मा.व.-1 / aव.मा.�. आळीपाळीने 

8 4 4 अ.जा.1, अ.ज.1, aव.जा.भ.ज.-1, इ.मा.व.-1 नतंर aव.मा.�. आळीपाळीने 

9 5 4 अ.जा.-1, अ.ज.-1, aव.जा.भ.ज.-1, इ.मा.व.-1 नतंर aव.मा.�. आळीपाळीने 

10 5 5 अ.जा.-1, अ.ज.-1, aव.जा.भ.ज.-1, इ.मा.व.-2 नतंर aव.मा.�. आळीपाळीने 
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महारा�� शासन सामािजक oयाय, सां�कृ:तक काय� व aवशषे सहा{य aवभाग शासन आदेश �मांक -

सीबीसी 10/2006/�.�.94/मावक 5 lदनांक 25 मे 2006, व सwंकण�-2008/याद�/�.�.553/मावक-5 lद. 26 

स;टdबर 2008 आmण सीबीसी-10/2008/�.�.597/मावक lदनांक 18 आkटोबर 2013 अoवये सधुार�त. परंत ू

शा.:न. lदनांक 18 आkटोबर 2013 अ�ध�tमत क¡न शा.:न.�. सीबीसी-10/2008/�.�.597/मावक 30 

जानेवार� 2014 नसुार सधुार�त. व सामािजक oयाय, सां�कृ:तक काय� व aवशषे सहा{य aवभाग शासन 

आदेश �मांक -सीबीसी 10/2014/�.�.88/मावक lदनाकं 4 स;टे. 2014. 

 

शासनाची अ=धकृत जातीची याद; 
अनसु=ूचत जाती (आरAण 13%) 

अ.�. जाती अ.� जाती अ.�. जाती अ.�. जाती 

1 अगेर 2 अनमुक  3 आरेमाला  4 आरवा माला 

5 बहना, बहाना 6 बाकड, बंट 7 बलाह�, बलाई 8 बसोर, बुºड, बांसोर, बांसोडी 

9 बेडाजंगम, बडुगा 

जंगम  

10 बेडर  11 भांबी, भांभी, 

असाद¡, असोद�, 

चामeडया, चमार, 

चमार�, चांभार, 

चम ्माचीगार, 

मोचीगार, मादर, 

माlदग, मोची, 

तलेग ूमोची, 

कामाट� मोची, 

राणीगार, 

रोlहदास, नोना, 

रामनामी, रोlहत, 

समगार, सतनामी, 

सूर?यबंशी, 

सूर?यरामनामी 

12 भंगी, मेहतर, ओलगाना, 

¡खी, मलकाना, हलालखोर, 

लालबेगी, बािzमक�, करोर, 

झाडमzल� 

13 बदंला  14 यापारा  15 चलवाद�, चoनया 16 चoेनदासर, होलया दासर, 

होलेया दसार� 

17 डkकन, 

डोkकलवार 

18 ढोर, 

कkक{या, 

कंक{या, 

डोहोर 

19 डोम, डुमार 20 येzलमलवार,येzलमलवंडल ु

21 गंडा, गंडी 22 गरोडा, गारो 23 घासी, घासीया 24 हzल�र 

25 हलसार, हसलार, 

हुलसवार, 

हुलसवार 

26 होलार, 

jहलार 

27 होलय, होलेर, 

होलेया, होtलया 

28 कैकाडी (अकोला, अमरावती, 

भंडारा, बुलढाण, नागपूर, वधा� व 

यवतमाळ िजzहे व राजूरा 

तालुका सोडून चं¨पुर िजzहा 

यात) 

29 कlटया, पथ~रया 30 खंगार, 

कनेरा, 

tमरधा  

31 खाlटक, �चकवा, 

�चकवी 

32 कोलूपूल-वंडलु 
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33 कोर�  34 tलगंडरे  35 मादगी  36 माlदगा 

37 महार, मेहरा, 

तराळ, धेगू-मेग ू

38 माहयावंशी, 

धेड, वणकर, 

मा¡-वणकर 

39 माला  40 माला दासर� 
 

41 माला हoनाई
  

42 माला जंगम 43 माला म�ती 44 माला साले, नेटकानी 

45 माला सoयासी 46 मांग, मातंग, 

tम:नमाlदग, 
दखनी-मांग, 

मांग-«हशी, 

मदार�, गा¡डी, 

राधेमांग 

47 मांग-गारोडी, 

मांग-गा¡डी 

48 मoने  

49 म�ती  50 मdघवाल, 

मdघवार 

51 tमठा, अयलवार 52 मु��  

53 नाeडया, हाद� 54 पासी  55 सांसी 56 शेणवा, चणेवा, सेडमा, रावत 

57 tसधंोzल,ू�चदंोzल ू 58 :तरगार, 

:तरबंदा 

59 तुर�   

 

>वम1ुत जाती - अ (V.J.) (आरAण 3%) 
 

अ.�. जाती त�सम अ.�. जाती त�सम 

1 बेरड 1) अ) **  ब) नाईकवाडी   

क) तलवार  ड) वािzमक� 

8 *** पाल पारधी 

9 राज पारधी अ) ***   ब) गाव पारधी   

क) हरण tशकार�  ड) ** 
2 बे�तर 2) संचलू वÒडार 

3 भामटा 3) अ) भामट�  ब) �गरणी 

वÒडार  क) कामाट�  ड) 

पाथ¡ट  इ) टकार� 

(मुि�लम धम[यांसह) फ) 

उचले  ग) घंट�चोर 

10 राजपूत 

भामटा 

अ) परदेशी भामटा   

ब) परदेशी भामटा 

11 रामोशी - 

4 कैकाडी  (मुंबई, ठाणे, 

कुलाबा, रvना�गर�, 

नाtशक, धुळे,जळगाव, 

पुणे, अहमदनगर, 

सातारा, सांगल�, 

कोzहापूर, सोलापूर, 

औरंगाबाद, बीड, 

परभणी, उ�मानाबाद, 

नांदेड िजzहे व 

चं�गपूर िजzहयातील 

राजूरा तालुका यात) 

4) अ) धÓतले  ब) कोरवा   

क) माकडवाले wकंवा 

कÓचीकोरवा  

ड) पामलोर  इ) कोरवी 

12 वडार अ) गाडी वÒडर  ब) जाती 

वÒडर  क) माती वÒडर  ड) 

पाथरवट   

इ) संगतराश /दकडफोडू  

ई) वडुर 

13 वाघर� अ) सलात  ब) सलात वाघर� 

14 छ;परबंद 

(मुि�लम 

धम[यासह) 

 

5 कंजारभाट 5) अ) छारा  ब)  कंजार  

क) नात 

   

6 कटाब ू - 
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7 बंजारा 7) अ) गोर बंजारा  ब) 

लंबाडा/ लंबारा  क) लंभाणी  

ड) चरण बंजारा इ) लभाण  

फ) मथुरा लभाण  ग) 

कचक�वाले बंजारा   

ह) लमान बंजारा  इ) 

लमाण/लमाणी  ज) लबान  

क) ***  ल) धाल�/धाल�या  

ग) धाडी/धार�  न) tसगंार�  

व) नावी बंजारा  प) जोगी 

बंजारा kयु) **  र) **  

स) बंजार� 
 

 

भट1या जमाती - ब (N.T.-B)  (आरAण 2.5%) 
 

अ.�. जाती त�सम अ.�. जाती त�सम 

1 गोसावी 1) वावा 2) वैरागी 3) भारती 4) 

�गर� गोसावी 5) भारती गोसावी 6) 

सर�वती पव�त 7) सागर 8) बान 

wकंवा वान 9) तीथ� आ}म 10) 

अर$य घरभार� 11) संoयासी 12) 

नाथपंथी गोसावी  13) पुर�                                                                                   

22 वगळले ---- 

23 वैद ू ---- 

24 वासुदेव ---- 

25 भोई 1) mझगा भोई 2) परदेशी भोई 3) 

राजभोई 4) भोई 5) कहार 6) 

गोeडया कहार 7) धु~रया कहार 8) 

wकरात 9) मछुआ 10) मांझी 11) 

जा:तया 12) केवट 13) ढ�वर 14) 

धीवर 15) धीमर 16) पालेवार 17) 

मछd¨ 18) नावाडी 19) मzहार 20) 

मzहाव 21) बोई 22) गाढव भोई 

23) खाडी भोई 24) खारे भोई 25) 

ढेवरा 26)भनारा ,भनार�, भनारे, 

:नषाद, मzला, मzलाह, नावीक, 

ओडा, ओडवेार, ओडलेू, बे�तार, 

बे�ता, बे�ती, बे�ताकु,भनार.  

2 बेलदार ओड, मु�ल�म बेलदार, कापेवार, 

मुoनर-कापेवार, मुoनर काप,ु 

तलेंगा,तलेगी,  पdटरेडडी, बुकेकर�.या 

जातीसमोर�ल बेलदार हे शद 

बगळ$यात येत आहे. मु�ल�म राज, 

मुसलमान राज, मु�ल�म मेमार, 

मेमार. मु�ल�म गवंडी.  

3 भराडी अ) बाळ संतोशी ब) wकंगर�वाले  क) 

नाथबाबा  ड) नाथ जोगी, गारपगार�  

इ) नाथपंथी डवर� गोसावी  ई) नाथ, 

जोगी, नाथपंथी  उ) डवर� 

4 भुत े भोपे 

5 ** ----- 26 बहु¡पी अ) बोहरशी ब) बहु¡aपया क) भोरपी 

ड) रायरंÔ 

इ) अ{यार व अ{यार� 
6 �च�क

थी 

----- 

7 गा¡डी  सापगा¡डी (मु�ल�म धtम�यांसह)  27 ठेलार� 

(धुळे, 

नाtसक, 

जळगाव, 

औरंगाबाद 

---- 

8 लोहार :घसाडी, :घसाडी लोहार wकंवा गाडी 

लोहार wकंवा �चतोडी लोहार, रजपूत 

लोहार, पांचाळ-लोहार, खाती, 
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खातवाढ�, िजनगर, �चतोeडया-लोहार, 

�चतार�/िजनगर सा.oया.व 

aव.स.aवभाग (शा.:न.lद.4स;टे.2014 

नुसार) सोमवंशी आय� r�य हे 

िजनगर आहेत असे समज$यात याव े

िजzहयात) 

28 ओतार� अ) ओतनकर ब) ओतकर क) वतार� 

ड) ओझार� इ) वतकर, वतकर�, 

वतनकर, वतोकर, ओतकर�, 

ओतोकारइ, वतोकार  
9 गोzला गोzलेवा, गोलेर, गोलकर 

10 ग\धळी ---- 11 गोपाळ अ) गोपाल भोरपी  ब) खेळकर� 

12 हेळवे 12) lहलव भट1या जमाती - क (N.T.- C ) (आरAण 3.5%) 

13 जोशी अ) बडुचुडक�  ब) डम¡वाले  क) 

कुडमडु े  

ड) मdढगी  इ) सरांदे सरोद�  फ) 

सहदेव जोशी  ग) सरवत ेह) सरोदा 

29 ध

न

ग

र 

1)धनगर अlहर 2) डांगे 3) गटर� 4) हंड े5) 

तलेवर 6) हटकर 7) हाटकर 8) शेगर 9) 

खुटेकर 10) तलेगी 11) तzेलार� 12) कोकणी-

धनगर 13) कानड े14) वरह्ाड ेधनगर 15) 

झाड े16) झdड े17) कुरमार 18) माहुरे 19) 

लाडसे 20) सनगर 21) धनवर 22) गडा~रया 

23) गÒ ◌ी 24) गढर� 25) डंगेधनगर व 

ड\गर� धनगर 26) गड~रया/गडार�या 

14 काशी 

कापडी 

---- 

15 कोzहा

ट� 

ड\बार� 

16 भैराळ अ) दांगट  ब) वीर  भट1या जमाती - ड (N.T.-D ) (आरAण 2%)  

17 मसन

जोगी 

1)सुदगडtस�द 2) मपनजोशी 

3)शारदाकार / शादा�कार /  

शारदाकाळ / बालासंतु 

30 वंजा

र� 

वंजार, वंजारा 

18 नंद�वा

ले  

:तरमल  भट1या जमाती - ब (N.T.-B ) (आरAण 2.5%) 

19 पांगूळ ---- 31 मर�आईवाले, कडकल¹मीवाले, 

मरग«मावाले 

---- 

20 रावळ राऊळ wकवा रावळयोगी 32 �गहरा / गहरा ---- 

21 tसkक

लगर 

कटार�, सेkकलगर (मुि�लम धtम�य), 
tशख-tशकल�गार, tशख-tशकल�कर, 

कातार� tशकलगार मु�ल�म tशकलगार, 

tशकल�गार, tशकल�गर, tशकलगार, 

tशक�लगर, tशकलकर, tशकल�कर, 

tशकलकर�, tसकलकर, tसकल�कर, 

tसक�लगर, tसक�लकर, tसकल�घर, 

tसkकलकर, tसकल�गर, tसकलगर, 

tसkकल�गर, सायकलगर, सैकलकर, 

सैकलगर,कातार�-tशकलकर (tशकल�कर�) 

lहoद ुधम[यांसह  

33 गुसाई / गोसाई ---- 

34 मु�ल�म मदार�, गा¡डी, सापवाले 

व जादगुर 

---- 

35 भारतीय इराणी ---- 

36 गवळी, मु�ल�म गवळी,गवलान, 

�वालवंश,गोपाल-गवळी,गवळी-

गोपाल 

---- 

37 दरवेशी, वाघवाले - शाह (मु�ल�म 

धम[य), अ�वलवाले 

---- 

38 बागडी (भज-ब)  

 

महारा��ातील सवS इतर मागासवगाSची याद; (आरAण 19%) 

1 अtलतकार 2 बगळले 3 वगळले 4 बडीआ 

5 बजा:नआ 6 बाजीगर 7 बpुाल 8 भांड, छ;परभांड, 

मु�ल�म भांड  

9 भवैया wकंवा 

तारगल 

10 भाaवण 11 tभ�ती  wकंवा 

पखाल�, सkका 

12 वगळले 
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13 बार� wकंवा बारई 14 बेर�या  15 बेसदेवा  16 भडभुंजा, भुजवा, भूज[, 

भरडभूंजा, भूरंजी, भुंज 

17 भांटा 18 भट, भाट 19 चमथा 20 चांदलगडा 

21 चरण wकंवा गढवी 22 चारोडी 23 �च;पा, :छपा 24 दास wकंवा दांगडीदास 

25 दावगर 26 देपला 27 देवळी  28 देवlदग, देवाeडगा, 

शेर�यार व मोईल� 

29 वगळले 30 ढोल�,हsमी/डफल� 31 वगळले 32 वगळले 

33 वगळले 34 वगळले 35 गंधारप 36 गुजराथ बोर� 

37 वगळले 38 वगळले  39 गढवी 40 वगळले 

41 वगळले 42 गोचाक� 43 गुरव,tलगंायत 

गुरव 

44 वगळले,  

45 गवंडी, गुज�र-कडीया 46 हलेपेक 47 वगळले 48 वगळले 

49 जगीयासी 50 जजाक 51 ज:तया 52 जा:तगर 

53 जjहेर�, परजीया 

सोनी 

54 वगळले 55 जोगीण 56 जोहार� 

57 जुलाहा, अoसार� 58 जंगम, माला 

जंगम (aवरभ¨) 

tलगंायत जंगम 

59 वगळले, �चतार�-

िजनगर 

60 जाडी 

61 वगळले 62 क«मी 63 कापडी 64 वगळले 

65 खाट� 66 वगळले 67 वगळले 68 वगळले 

69 क\गाडी 70 कोच�र 71 वगळले 72 कचोरा 

73 कादेरा 74 कामाट� 75 कसबी 76 वगळले 

77 वगळले 78 वगळले 79 वगळले 80 कुचबंध 

81 कुछा~रया 82 कंुभार wकंवा 

कु«हार, कंुबारा, 

कंुभारा, कुलाला, 

मूzया, tलगंायत 

कुभार 

83 कुणबी (पोटजाती-

लेवा कुणबी, लेवा 

पाट�ल, लेवा 

पट�दार, मराठा 

कुणबी व कुणबी 

मराठा) 

84 वगळले 

85 कची, कोइर�, 

कोईर�, कायर� व 

कुशवाहा 

86 काठ� 87 कासार (पोटजाती-

कंचार,कचार�) 

88 लाभा 

89 लडीया, लढ�या, 

ल~रया 

90 लडाफ, लÒडाफ 

(न¿ाफ), मoसुर� 

91 लखेर�या 92 वगळले, हडाड/tम��ी 

(लहुार, लुवार)  

93  मा�ची 94 मानभाव, 

महानुभाव, भोपी, 

मानभाव भोपी  

95 वगळले 96 मारवार बोर� 

97 मे 98 tमना 99 महल� 100 मेदार  

101 «हाल� 102 tमठा 103 वगळले 104 मथुरा 

105 नामधार� 106 नामधार� पैक 107 :नरtशकार� 108 नावी, oहावी (सलमानी, 

हजाम) वा~रक, नाtभक, 

नाaपत, «हाल�, वालंद 

हडपद, ह?जाम, 
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नावीसेन, सलमा:नयॉ, 

tलगंायत oहावी. 

109  नेथुरा 110  नोनीया, 

लो:नया, लु:नया, 

नु:नया 

111 नkकाशी 112 नील� 

113  नीलकांती 114 नेकार जाडा 115 पधा~रया 116 पडीयार 

117  पा�दाव¡ 118 फासेचर� 119 फुडगी 120 पखाल�, सkका 

121  पांचाळ 122 पांका 123 पेकÖ, पेरकेवाड, 

पेर�का, पेर�के, पेरका 
124 पुतल� गर 

125  पर�ट wकंवा धोबी, 

तलेग ूमडलेवार 

(पर�ट), tलगंायत 

पर�ट, tलगंायत 

धोबी 

126 पाटकर, सोमवशंीय 

सह��ाजू�न r�य, 

पटवेकर�, पडवेगार, 

पटेगार, पpेगार, 

पटवी, r�य 

पाटकर, खञी, 

r�ञय 

127 फुलार�, tलगंायत 

फुलार�  

128 राचवेर 

129  राईकर�,   

रायीकर  

130 बंडी 131 रचबं�धया 132 रंगार� 

133  रँ�ेझ 134 राओल, रावत, 

राऊतीया 

135 रं�ेज (भावसार, 

रंगार�) 

136 वगळले 

137  वगळले 138 वगळले 139 वगळले 140 संजोगी 

141  सरा:नया 142 वगळले 143 वगळले 144 वगळले 

145  सु;पाtलगं 146 सथुा~रया 

(tसधंमधील) 

147 साlहस, साईस, 

tशस 

148 सपेरा 

149  tशलावट 151 वगळले 152 वगळले 153 tशपंी, तलेगू दज[, 

तलेग ूtशपंी, इ��गसी / 

दज[, साईसुतार, जैन 

tशपी, }ावक tशपंी, 

शेतवाळ, शेतवाल, 

सैतवाळ, सैतवाल, 

मे¡tशपंी/मे¡ -r�ञय 

tशपंी  

154  सोनार, मारवाडी 

सोनार, मारवाडी 

सुतार, मारवाडी 

�वण�कार 

155 तांडले 156 वगळले 157 तारगला 

158  थेटवार 159 थोर�या 160 तांबट, vव�टा 

कासार, कासार 

161 थो�ती 

162  वडी 163 वगळले 164 वंसफोड, lहदं ू

धरकार 

165 वगळले 

166  वथ[ 167 वगळले 168 येरकुला 169 आगर�, आगळे wकंवा 

काळण 

170  भावसार 171 कुरह�न, शेpी 172 नीलगार, :नल�, 173 कोसकांती देवांग 
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:नराळी 

174 सुतार, सथुारवाढई, 

बाढ�, वढई, बाढई, 

बढई, वाढ�, वाडी, 

वधाई, पोटजाती : 

झाड ेसुतार,  

पांचाळ सुतार, 

tलगंायत सुतार 

175 फुतगडुी 176 वगळले 177 aपजंारा, aपजंार�, मoसुर�  

178  वगळले 179 tभलाला  180 वगळले 181 तले�, :तळवण तले�, 

मराठा तले�, तराणे 

तले�, देशकरतले� , 

एरंडले तले�, tलगंायत 

तले�, एकबैल तले�, दोन 

बैल तले� सावतले�, एक 

बlहया तले� 

182  माळी (पोटजाती-
फुलमाळी, फुले, हळदे, 
काचा, कडू, बावने, 
अधपभ,ू अधशेट�, िजरे, 
उंड,े tलगंायत माळी इ.) 
बागवान (मु�ल�म 
धम[य) भारत बागवान, 
मरार, मराळ, कोसरे, 
गासे वनमाळी, 
सावतामाळी, चौकळशी, 
वाडवळ, राईन 
(बागवान) पाचकळशी, 
तvसम जातीः 
सोमवशंीय -पाठारे 
r�ञय, पाठारे - r�ञय 
पाचकळशी, पाठारे 
r�ञय ,सुतार 
,सा�ट�कर , घोडेखाउ, 
एस.के.पी. 

183 लोणार� 184 वगळले 185 तलवार- कानड/ेकानडी  

186 रघवी (aवदभ� 

िजzहयातील) 

187 भंडार�, 

बावच[/भट�यारा 

(मु�ल�म धम[य) 

188 गानल� wकंवा 

गांडल� 

189 पोवार wकंवा पवार 

(पोवार wकंवा 

पवार आडनावे) 

भोवर, भोइर, 

भोयीर 

190 काथार,काथार वाणी, लाड 
शाखीय वाणी कंठहार वाणी, 
वsैय वाणी कुलवतं वाणी, 
नेवी,धाकड,tमटकर� 
वरणी,वाणी,बोरळ tलगंायत 
वाणी, (लाडवाणी सोडून) 
बोराळ, बो¡ळ, 
बोरड,तांबोळी,tलगंायत तांबोळी 

191 मोमीन, अoसार� 192 फक�र बंदरवाला 193 वगळले 194 घडशी 

195 तांबोळी, पान 

फरोश (मु�ल�म 

धम[य) 

196 अनुसू�चत 

जातीतून m»sचन 

धम� ि�वकारलेले 

197 लंझाड,लझाड 198 यादव अlहर 

199 लाडसी 200 वगळले 201 वगळले 202 अतार 

203 औ�धया 204 बादक, बारव 205 बगळू 206 मारवार बाओर�, मारबार 
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वाघर� 

207 उदासी, वगळले 208 बालसंथनम 209 मथुरा बंजारा 210 tशगंाड ेबंजारा 

211 लंबाड े 212 फानड ेबंजारा 213 सनुार बंजारा 214 धाtलया बंजारा 

215 tशगंाडया बंजारा 216 बाऑ~रया 217 कोळी बार�या 218 ब�धनी 

219 बेगर� 220 भा«पटा wकंवा 

घंट�चोरे/परदेशी 

221 प\ग 222 दासर 

223 उ�चला 224 भांडदरुा, बzलवा, 

�थया, बेलछेडा 
225 खारवी, धीवर भोई 226 भोयर 

227 बदंल� 228 बुरबुक 229 चादर 230 च�वदय-दासर 

231 चांडाळ 232 चoेवू wकंवा 

चoेववार 

233 �चमूर 234 �चतंाला  

235 डाकाले¡ 236 दज[ 237 वगळले 238 कुरबा, कु¡बार 

239 हरकां�ा, मांगेल�, 

मांगेले, पागे, संदरु� 

240 वॅटस, भवाल, 

रजाक 

241 डो«मारा 242 गाडाबा wकंवा गोडबा 

243 गंगाणी 244 गारोडी 245 गोzलेर 246 गोदळा 

247 हाबुरा 248 हरणी 249 lहल-रेeडडस 250 देवेर� 

251 aवनकर, वoया, 

बनकर, बनुकर 

252 का:छया 253 कोराध, पाडलोर 254 कलाल, कलार, लाड, 

लाडवक, गौड 

कलाल,tशjहारे,जैनकलार 

(लाड ¶ाÈमण वगळून) 

255  कांदेल 256 कसेरा 257 कसाई, कसाब, 

कुरेशी 

258 कट�पामुला 

259  wकरार 260 m»sचन कोळी 261 कोराचार wकंवा 

कोरव े

262 कोडकू सह कोरवा 

263  कोमाकप ु 264 क\डू 265 लखार� 266 लोहार-गाडा, दोडी, 

खतवल�, पांचाळ, पंचाल 

267  चुनार� 268 वगळले 269 माlहल 270 मैदासी 

271  माझवार 272 म:तयारा, 

म:तहारा 

273 मानकर खाल ु 274 म\डीवार, मॉडीवारा 

275  मुंडा 276 हजाम, कालसे¡, 

नावtलगा, काoशी, 

नाtभक, नाई,वालंद 

277 पाचभोटला, 

पाचबोटला 

278 पदमपा~र 

279  tभ�ती 280 पामूला 281 पंचमा, पंचम 282 पंडा 

283  फर 284 aपजंार� 285 पुरवाल� 286 राचभोया 

287  राउ:तया 288 संगार� 289 संताल 290 साऊoता wकंवा सोoता 

291  सावतले� 292 सारे 293 भावगर, tशव 

tशपंी, नामदेव 

294 tशगंडाव wकंवा tशगंाडया 

295  tसधूंर 296 सोरd  297 सुoना 298 सुoनाई 

299  भडाई 300 गmणगा, गांची 301 थोटेवाडू 302 :तमाल� 

303  वालवाई 304 वढडरे (कालावडरे 

wकंवा पाथरोड)  

305 वनाडी 306 येनाeडवाÒस 

307  येरगोलावाड wकंवा 

थेzला पामालवाडस 

308 ओडवेार 309 म$यार 

(बांगडीवाला), 
310 जातगार 
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म$यार, मmणयार व 

मणेर� 

311  कराडी 312 कंुकूवाले 313 वगळले /वगळले/ 

खातवाढई 

314 वगळले 

315  कोहळी 316 खाlटक,कुरेशी 

खाlटक,कसाई 

317 डांगर� 318 वेडू (वाघर�)  

319  धावड 320  :नरह्ाळी 

(:नराळी)  

321 �च�कथी हरदास 322 बे�ता, बे�ती, बे�तzल ू

323  प~रवार 324 सावकलार 325 हणबर 326 दोड ेगुजर, गुजर, लेव े

गुजर, रेव ेगुजर, रेवा 

गुजर, सुय�वंशी गुजर, 

बडगुजर, तvसम जातीः- 

ल\ढार� / पdढार� 

327  पहाड/ पहाडी 328 गड~रया 329 मि�छमार (दाzद�) 330 भालदार 

331  अलकर� 332 पdढार� 333 यलम/येलम/यzलम 334 महात/माहूत,महावत 

335  फक�र 336 लोध, लोधा, 

लोधी 

337 नालबंद 338 कुलेकडगी, कुzलेकडगी, 

कुलाकडगी,कुzलाकडगी, 

tलगंायत कुzलेकडगी, 

339  मुजावार 340 मुलाणा, मुलाणी, 

मुलाणे 

341 ई�ट इंeडयन, ई�ट 

इंeडयन m»sचन, 

ई�ट इंeडयन 

कॅथॉtलक 

342 नेवेवाणी 

343 वगळले 344 मु�ल�म धम[य 

काकर  

345 दोर�क  346     पटवा 

347 राठोड (अ�थ�क 

:नकषा�या अ�धन 

राहून) 

348 मारवाडी oहावी 349 गुरडी , गरुडी -

कापेवार, गुराडी, 

गडुा�-कापेवार, 

गुरड-काप ूव 

गुरडी-रेडडी. 

  

 

>वशेष मागास [वगS (S.B.C.)  (आरAण 2%) 

अ.�. जातीच ेनांव 

1 गोवार�, गवार� 

2 वगळले 

3 1) को�ट� 2) हलबा को�ट�, 3) वगळले, 4) साळी, �वकुळ साळी 5) लाडको�ट�, 6) गढेवाल को�ट�, 7) देशकर, 

8) वगळले , 9) प× शाल�, तvसम जाती : सालेवार, चनेेवार, चनेवार, चoेनेवार 10) देवांग, 11) काची बंधे, 

12) पटवीस, 13) सतसाले, 14) साड,े 15) जैनको�ट�, 16)tलगंायत को�ट�, 17) tलगंायत देवांग, 18)tलगंायत 

साळी. 

4  1) कोळी, तvसम जाती, 2) मि�छमार कोळी, 3) अह�र कोळी, 4) खानदेशी कोळी, 5) पानकोळी, 6) m»sचन 

कोळी, 7) चंुबळे कोळी, 8) पानभरे कोळी, 9) कोळी सूय�वंशी, 10) मागेंला, 11) सोनकोळी, 12) वेती, 13) 

खारवा wकंवा खारवी, 14) अनुसू�चत जमातीम�ये समावेश नसलेले कोळी. 

5 1) मुoनेवार, 2) मुoनुरवार, 3) मुoनुर, 4) तलेगु मुoनुर, 5) मुoनुरवार तलेग,ु 6) वगळले 7) वगळले , 8) 

तलेग ुकापेवार, 9) मुoनरवाड, 10) तलेग ुफुलमाळी. 
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6 गाबीत 

7 मु�ल�म धम[य भंगी /मेहतर /लालबेग /हलालखोर /खाकरोब 

 

पFर�श�ट �. 1 - महारा�� रा6यातील अनसु=ूचत जमातीची याद; (आरAण 7%) 
1  आंध 2 बैगा 3 बरडा 4 बावचा, बावची 

5  भैना 6 भा~रया, भुtमया, 

भुईनहार, भुtमया, पांडो 

7 भ�ा 8 भीzल, भील, गाराtसया, ढोल� 

भीzल, डुगर�tभzल, डगंर�, 

गाराtसया, मेवासी भीzल, 

रावळ भीzल, भंगाtलया, 

tभलाल, पावरा, वसावा, वसाव े

9 भुंजीया 10 बझंवार 11 बीरहूल, 

बीरहोर 

12 वगळले 

13 धाoका, तडवी, 

तवेार�या, वळवी 

14 धनवर 15 धोडीया 16 दबुला, तलाबया, हलपाट�  

17 गामीत, गामटा, 

गावीत, मावची, 

पाडवी 

18 ग\ड wकंवा राजग\ड, 

अरख, आरखे, 

अगा~रया, असूर, वडी 

मा~रया, वडा मा~रया, 

भाटोला, भी«बा, भुला, 

कोइला भुता, कोइला 

भुती, भार, aवसन, होन, 

मा~रया, छोटा मा~रया, 

दंडा मी मा~रया, ध¡ 

धुरवा, धोबा, धुtलया, 

डोरला, गायक�, गpा, 

गpी, गायvता, ग\ड, 

गोवार�, lहल, मा~रया, 

कांदरा, कालंगा, 

खाटोला, कोयतार, 

कोया, mखरवार, 

mखरवारा, कुच मा~रया, 

कुचक� मा~रया, माeडया 

मा~रया, माना, 

मoनेवार, मो�या, 

मो�गया, म\�या, 

मुeडया, नागरची, 

नाईकपोडा, नागवंशी, 

ओझा, राज, सोदाझार�, 

झरेनका, थाlटया, 

थोÒया, वाडमेा~रया, वड े

मा~रया. 

19 हलबा, हलबी 20 कमार 

21 काथोडी,कातकर�, 

ढोर काथोडी, ढोर 
22 कवर, कांवर, कौरचरेवा, 

राठ�या, तनवर, छ�� 

23 खैरवार 24 खा~रया 
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कातकर�, सोन 

कातकर� 

25 कोकणा,कोकणी, 

कुकणा 

26 कोळ 27 कोलाम, 

मoनेवारल ू

28 ढोर कोळी, टोकरे कोळी, 

कोलचा, कोघा 

29 कोळी महादेव, 

ड\गर कोळी 

30 कोळी मzहार 31 क\ध, ख\ड, 

कांध 

32 कोरकू, बोपची, मौआसी, 

:नहाल, नहूल, ब\धी, 

ब\eडया 

33 कोया, भीले कोये, 

राजकोया 

34 नागेtशया, नागाtसया 35 नाईकडा, 

नायका, 

चोळीवाला 

नायका, 

कपाeडया, 

नायका, 

मोटा 

नायका, 

नाना नायका 

36 ओरान, धनगड 

37 परधान, पाथर�, 

सरोट� 

38 पारधी, आडवी �चचdर, 

फास पारधी, फासे 

पारधी, लंगोट� पारधी, 

बहेtलया, बाहोिzलया, 

�चता परधी tशकार�, 

टाकणकार, टाwकया 

39 परजा 40 पटेtलया 

41 पोमला 42 राथवा 43 सावर, सावरा 44 ठाकूर, ठाकर, का, ठाकूर, 

मा.ठाकूर,मा.ठाकर 

45 वगळले 46 वारल�  47 aवटोtलयाख 

कोटवाtलय, 

बारोडीया 

  

 
अ�यादेश �.13, lद.9 जंल ै 2014 (मराठा) व (सा.�.aव.शा.:न.�. बी.सी.सी.2013/�.�.354/ भाग-2 

/2013/16-ब lद.24/7/2014) (सा.�.aव.शा.:न.�. बी.सी.सी. 2014/�.�.216-ए/2014/16-ब lद.24/7/2014 हा शा.:न. 

lद. 2 माच� 2015 �या शा.:न. ने र¿ कर$यात आला.) महारा�ट रा?यातील शैrmणक आmण सामािजकÃ�टया मागास 

(ईएसबीसी) �वगा�कर�ता vया�या �गतीसाठ� रा?यातील शैrmणक सं�थामधील जागां�या �वेशाकर�ता आmण रा?या�या 

:नयंणाखाल�ल लोकसेवामधील :नयूkvयां�या wकंवा पदां�या आरrणासाठ� आmण तvसंबं�धत wकंवा तदानुषं�गक तरतूद 

कर$याकर�ता अ�यादेश -16% आरrण. ( मा.उ�च oयायालय मुंबई lद. 14 नोjहdबर 2014 रोजी अंत~रम �थ�गती 

lदलेल� आहे) सा.�.aव., शा.:न.�मांकःबीसीसी-2013/�.�. 354/भाग 2/2013/16-ब, lद. 21 फे¶ुवार�, 2015 नुसार 

शैrmणक आmण सामािजकÃ�Äया मागास ESBC �वगा�क~रता आरrणा�या तरतूद�नुसार सरळसेवा भरतीसाठ� व 

शैrmणक सं�था मधील �वेशाक~रता मा. उ�च oयायालया�या अंत~रम आदेशा�या अनुशंगाने करावयाची काय�वाह� – अ) 

16% आरrणास lद. 14 नोjहdबर 2014 पासनू �थ�गती, ब) 14 नोjहdबर 2014 नंतर पूव[�या आदेशानुसार 100 बदं ु

नामावल�चा वापर.  

अ�यादेश �. 14, lद. 9 जंल ै 2014 (मु�ल�म) व अzपसंiयाक aवकास aवभाग शा.:न.�.अaवaव-2014/ 

�.�./81/का-7 lद.19/7/2014 (प~रtश�ट म�ये नमूद 50 जाती) महारा�� रा?यातील aवशेष मागास �वग�-अ (एसबीसी-

ए) 5% आरrण ( मा.उ�च oयायालय मुंबई lद. 14 नोjहdबर 2014 रोजी रा?या�या :नयंणाखाल�ल लोकसेवामधील 

:नयूkvयां�या wकंवा पदां�या आरrणासाठ� अंत~रम �थ�गती lदलेल� आहे ) 
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पFर�श�ट –अ 

सरळसेवाभरतीसाठZ 100 sबदं ूनामावल; 
(सा.�.aव.शा.:न.�.बी.सी.सी.2013/�.�.354/भाग-2/2013/16-बlद.24/7/2014) व (शा.:न.�.बी.सी.सी.2014/ 

�.�.216-ए/2014/16-ब lद.24/7/2014) सदर शा.:न.सा.�.aव.शा.:न.�.बी.सी.सी.2014/�.�.216A/2014/16ब 2 माच� 

2015 अoवये र¿ केले.याऐवजी सा.�.aव. शा.:न.�. बी.सी.सी.-1097/�.�.2/97/16-ब, 3द. 29/03/1997 [माणे 100 

sबदंनुामावल;.  

sबदं ू�. [वगS sबदं ू

�. 

[वगS sबदं ू�. [वगS 

1 अनुसू�चत जाती  35 इतर मागास वग�  69 इतर मागास वग�  

2 अनुसू�चत जमाती  36 खुला  70 खुला  

3 aवमुkत जाती (अ) 37 अनुसू�चत जाती  71 अनुसू�चत जमाती  

4 भटkया जमाती (ब) 38 खुला  72 खुला  

5 इतर मागास वग�  39 इतर मागास वग�  73 अनुसू�चत जाती  

6 खुला  40 खुला  74 खुला  

7 भटkया जमाती (क) 41 aवमुkत जाती (अ) 75 इतर मागास वग�  

8 खुला  42 खुला  76 खुला  

9 इतर मागास वग�  43 अनुसू�चत जाती  77 भटkया जमाती (ड) 

10 खुला  44 खुला  78 खुला  

11 भटkया जमाती (ड) 45 इतर मागास वग�  79 इतर मागास वग�  

12 अनुसू�चत जाती  46 खुला  80 खुला  

13 खुला  47 भटkया जमाती (ब) 81 अनुसू�चत जाती  

14 खुला  48 खुला  82 खुला  

15 aवशेष मागास �वग�  49 इतर मागास वग�  83 aवमुkत जाती (अ) 

16 खुला  50 खुला  84 खुला  

17 इतर मागास वग�  51 अनुसू�चत जाती  85 इतर मागास वग�  

18 खुला  52 खुला  86 खुला  

19 इतर मागास वग�  53 अनुसू�चत जमाती  87 aवशेष मागास �वग�  

20 खुला  54 खुला  88 खुला  

21 अनुसू�चत जाती  55 इतर मागास वग�  89 इतर मागास वग�  

22 खुला  56 खुला  90 खुला  

23 अनुसू�चत जमाती  57 भटkया जमाती (क) 91 अनुसू�चत जाती  

24 खुला  58 खुला  92 खुला  

25 इतर मागास वग�  59 इतर मागास वग�  93 अनुसू�चत जमाती  

26 खुला  60 खुला  94 खुला  

27 अनुसू�चत जाती  61 अनुसू�चत जाती  95 इतर मागास वग�  

28 खुला  62 खुला  96 खुला  

29 इतर मागास वग�  63 अनुसू�चत जमाती  97 अनुसू�चत जाती  

30 खुला  64 खुला  98 खुला  

31 भटkया जमाती (क) 65 इतर मागास वग�  99 भटkया जमाती (ब)/(क) 

32 खुला  66 खुला  100 खुला  

33 अनुसू�चत जमाती  67 अनुसू�चत जाती   

34 खुला  68 खुला  
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[वगSIनहाय आरvAत sबदं ू
अ.�. [वगS आरAणाची 

ट1केवार; 

sबदं ू�मांक 

1 अनुसू�चत जाती  13% 1,12,21,27,37,43,51,61,67,73,81,91,97 
2 अनुसू�चत जमाती  7% 2,23,33,53,63,71,93 
3 aवमुkत जाती (अ) 3% 3,41,83 
4 भटkया जमाती (ब) 2.5% 4,47 99 (ब/क) 
5 भटkया जमाती (क) 3.5% 7,31,57 
6 भटkया जमाती (ड) 2% 11,77 
7 aवशेष मागास �वग�  2% 15,87 
8 इतर मागास वग�  19% 5,9,17,19,25,29,35,39,45,49,55,59,65,69,75,79,85,89,95 
9 खुला  48% 6,8,10,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,5

4,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100 

 

 

(सा.�.aव.शा.:न.�.बी.सी.सी.2018/�.�.581-ए/2018/16-ब lद. 5 eडसdबर, 2018 व शा. श�ुद�प�क 

lद.19 eडसdबर, 2018.) आmण [सा.�.aव.शा.:न.�.lदjयागं2018/�.�.114/16-अ lद. 29 मे,2019 (lदjयांग 

jयkतीसाठ� 4 % आरrण aवह�त क¡न अमंलबजावणी काय�प�दती lदलेल� आहे)] 

सा.�.aव.शा.:न.�.बीसीसी2018/�.�.581-ए/16-ब lद. 4 जुल,ै 2019 नसुार  

3द. 30 नो0हjबर 2018 पासनु सधुार;त sबदं ूनामावल;  

पFर�श�ट –अ 

सरळसेवाभरतीसाठZ 100 sबदं ूनामावल; 
sबदं ू

�. 

[वगS sबदं ू

�. 

[वगS sबदं ू�. [वगS 

1 अनुसू�चत जाती (lदjयांग) 35 इतर मागास वग�  69 इतर मागास वग�  

2 अनुसू�चत जमाती  36 सामािजक आmण शैrmणक मागास वग� 70 खुला  

3 aवमुkत जाती (अ) 37 अनुसू�चत जाती  71 अनुसू�चत जमाती  

4 भटkया जमाती (ब) 38 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक 72 सामािजक आmण शैrmणक 

मागास वग� 

5 इतर मागास वग�  39 इतर मागास वग�  73 अनुसू�चत जाती  

6 सामािजक आmण शैrmणक 

मागास वग� 

40 खुला 74 खुला  

7 भटkया जमाती (क) 41 aवमुkत जाती (अ) 75 इतर मागास वग�  

8 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक 42 सामािजक आmण शैrmणक मागास वग� 76 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक 

(lदjयांग) 

9 इतर मागास वग�  43 अनुसू�चत जाती  77 भटkया जमाती (ड) 

10 खुला  44 खुला  78 खुला  

11 भटkया जमाती (ड) 45 इतर मागास वग�  79 इतर मागास वग�  

12 अनुसू�चत जाती  46 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक 80 सामािजक आmण शैrmणक 

मागास वग� 

13 सामािजक आmण शैrmणक 

मागास वग� 

47 भटkया जमाती (ब) 81 अनुसू�चत जाती  

14 सामािजक आmण शैrmणक 

मागास वग� 

48 सामािजक आmण शैrmणक मागास वग� 82 खुला  
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15 aवशेष मागास �वग�  49 इतर मागास वग�  83 aवमुkत जाती (अ) 

16 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक 50 सामािजक आmण शैrmणक मागास वग� 84 खुला  

17 इतर मागास वग�  51 अनुसू�चत जाती (lदjयांग) 85 इतर मागास वग�  

18 खुला  52 खुला  86 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक 

19 इतर मागास वग�  53 अनुसू�चत जमाती 87 aवशेष मागास �वग�  

20 खुला  54 खुला  88 सामािजक आmण शैrmणक 

मागास वग� 

21 अनुसू�चत जाती  55 इतर मागास वग�  89 इतर मागास वग�  

22 सामािजक आmण शैrmणक 

मागास वग� 

56 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक 90 खुला  

23 अनुसू�चत जमाती  57 भटkया जमाती (क) 91 अनुसू�चत जाती  

24 खुला  58 सामािजक आmण शैrmणक मागास वग� 92 खुला  

25 इतर मागास वग�  59 इतर मागास वग�  93 अनुसू�चत जमाती  

26 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक 

(lदjयांग) 

60 खुला  94 खुला  

27 अनुसू�चत जाती  61 अनुसू�चत जाती  95 इतर मागास वग�  

28 सामािजक आmण शैrmणक 

मागास वग� 

62 खुला  96 सामािजक आmण शैrmणक 

मागास वग� 

29 इतर मागास वग�  63 अनुसू�चत जमाती  97 अनुसू�चत जाती  

30 खुला  64 सामािजक आmण शैrmणक मागास वग� 98 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक 

31 भटkया जमाती (क) 65 इतर मागास वग�  99 भटkया जमाती (ब)/(क) 

32 खुला  66 खुला  100 खुला  

33 अनुसू�चत जमाती  67 अनुसू�चत जाती    

34 खुला  68 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल घटक   

 

 

 

[वगSIनहाय आरvAत sबदं ू
अ.�. [वगS आरAणाची 

ट1केवार; 

sबदं ू�मांक 

1 अनुसू�चत जाती  13% 1,12,21,27,37,43,51,61,67,73,81,91,97 
2 अनुसू�चत जमाती  7% 2,23,33,53,63,71,93 
3 aवमुkत जाती (अ) 3% 3,41,83 
4 भटkया जमाती (ब) 2.5% 4,47 99 (ब/क) 
5 भटkया जमाती (क) 3.5% 7,31,57 
6 भटkया जमाती (ड) 2% 11,77 
7 aवशेष मागास �वग�  2% 15,87 
8 इतर मागास वग�  19% 5,9,17,19,25,29,35,39,45,49,55,59,65,69,75,79,85,89,95 
9 सामािजक आmण 

शैrmणक मागास 

वग� 

13% 6,14,22,28,36,42,50,58,64,72,80,88,96 

10 अ�थ�कÃ�टया दबु�ल 

घटक 
10% 8,16,26,38,46,56,68,76,86,98 

11 खुला  25% 8,10,14,16,20,22,26,28,32,34,38,40,44,46,50,52,56,58,62,64,68,70,74,76,

80,82,86,88,92,94,98,100 
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पदो)नतीसाठZ 50 sबदं ूनामावल; 
(सा.�.aव.शा.:न.�.बी.सी.सी. 1097/�.�.63/97/16-ब lद.18/10/1997 व 25/5/2004 नसुार ?या पदांना नjयाने आरrण लाग ूझाले vया पदां�या 

बाबतीत) 

अ. �.  वगS अ. �.  वगS अ. �.  वगS 

1 अनुसू�चत जाती  18 खुला  35 खुला  

2 खुला  19 खुला  36 खुला  

3 अनुसू�चत जमाती  20 खुला  37 अनुसू�चत जमाती  

4 खुला  21 अनुसू�चत जाती  38 खुला  

5 aवमुkत जाती (अ) 22 खुला  39 खुला  

6 खुला  23 खुला  40 खुला  

7 aवशेष मागास �वग�  24 खुला  41 अनुसू�चत जाती  

8 खुला  25 अनुसू�चत जमाती  42 खुला  

9 अनुसू�चत जाती  26 खुला  43 खुला  

10 खुला  27 खुला  44 खुला  

11 खुला  28 खुला  45 अनुसू�चत जाती  

12 खुला  29 अनुसू�चत जाती  46 खुला  

13 अनुसू�चत जमाती  30 खुला  47 खुला  

14 खुला  31 खुला  48 खुला  

15 खुला  32 खुला  49 अनुसू�चत जाती  

16 खुला  33 aवमुkत जाती / भटkया जमाती (अ)/(ब) 50 खुला  

17 भटkया जमाती (ब) 34 खुला    
 

[वगSIनहाय आरvAत sबदं ू
अ.�. [वगS आरAणाची 

ट1केवार; 

sबदं ू�मांक 

1 अनुसू�चत जाती  13% 1,9,21,29,41,45,49                             =7 

2 अनुसू�चत जमाती  7% 3,13,25,37                                     =4 

3 aवमुkत जाती / भटkया जमाती 3% अ-5,ब-17,अ/ब-33                                =3 

4 aवशेष मागास �वग�  2% 7                                              =1 

4 खुले  2,4,6,8,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,3

1,32,34,35,36,38,39,40,42,43,44,46,47,48,50=35 

 

 

छोdया सवंगाSतील मागासवग�यांकFरता आरAण पदे भरVयाबाबतची कायSप@दती. 
(सा.[.>व. शासन पFरपCक �मांक बीसीसी -2016/[.�. 228A/ 16/16-ब 3द. 29 म,े 2017 व शु@द;पCक �माकं बीसीसी -

2016/[.�. 228A/ 16/16-ब 3द. 25 जुल,ै 2018 आ�ण सा.[.>व. शासन पFरपCक �माकं बीसीसी -2016/[.�. 228A/ 18/16-ब 

3द. 7 जानेवार;, 2019) 

शासन पFरपCक – 

मागासवग[यांक~रता छोÄया सवंगा�तील आर¦rत पदे भर$याबाबतची काय�प�दती बाबतच े शासन 

प~रप�क lद. 05.11.2009 सोबत जोडलेzया छोÄया सवंगा�तील पदे भर$यासदंभा�तील �प� "ब" व "क" र¿ 

क¡न या शासन प~रप�काoवये खाल�ल �माणे सधुा~रत काय�प�दती aवlहत कर$यात येत आहे. 

छोdया सवंगाSQया बाबतीत पदो)नतीने पदे भरताना अनसुरावयाची कायSप@दती – 

 आरrण अ�ध:नयमातील कलम 4(2) मधील तरतदु�नसुार अनसु�ूचत जाती, अनसु�ूचत जमाती, 

:नरधीस�ूचत जमाती (aवमkुत जाती), भटkया जमाती, aवशषे मागास �वग� आmण इतर मागास �वग� 
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यासाठ� राखनू ठेवलेzया जागा जातीतील, जमातीतील, �वगा�तील wकंवा वगा�तील नसलेzया उमेदवारा�ंवारे 

भर$यात येणार नाह�त. तथाaप, छोÄया सवंगा��याबाबतीत ?यावेळी मजंूर पदसiंया 2,3 wकंवा 4 असत,े 

vयावेळी सव� मागास �वगा�साठ� केवळ एकच पद उपलध होत.े अशा प~रि�थतीत – 

a. बदंनुामावल�ं�या �मावार�नसुार �थमत: अजा �वगा�क~रता पद भर$याचा aवचार करावा. जर अजा 

�वगा�चा उमेदवार उपलध होत नसेल तर सदर पद 3 वष] ~रkत ठेव$यात यावे. 4 Úया वष[ 

बदंनुामावल��या �मवार�नसुार अ.ज. �वगा�चा पा� उमेदवार उपलध झाzयास, vया �वगा�तील पा� 

उमेदवारास पदोoनती दे$यात यावी.  

b. भaव�यात ?यावेळी अनसु�ूचत जमातीच ेपद ~रkत होईल, vयावेळी जर अनसु�ूचत जातीचा पा� उमेदवार 

पदोoनतीसाठ� उपलध असेल, तर vयास �ाथ«याने पदोoनती दे$यात यावी. अशा वेळी सदर पद 3 वष] 

~रkत ठेव$याची आवsयकता नाह�. 

c. जर अनसु�ूचत जमातीचा उमेदवार उपलध होणार नसेल तर, सदर पद 3 भरती वष] ~रkत ठेव$यात 

यावे. तदनतंर बदंनुामावल��या �मवार�नसुार aव.जा.भ.ज. या गटातील �थमत: aव.जा.(अ) �वगा��या 

उमेदवाराचा पदोoनतीसाठ� aवचार कर$यात यावा. aव.जा.अ. �वगा�चा पा� उमेदवार उपलध असzयास vयास 

पदोoनती दे$यात यावी.  

d. मiुय अ�ध:नयमातील कलम 4(3) मधील तरतदु�नसुार aव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) या 

�वगा�कर�ता aवlहत कर$यात आलेले आरrण अतंग�त प~रवत�:नय आहे. vयामळेु जर aव.जा.(अ) �वगा�चा 

उमेदवार उपलध झाला नाह� तर aव.जा.भ.ज. या गटातील ?ये�ठता व पा�त�ेया अधीन राहून 

पदोoनतीसाठ� असलेzया बदंनुामावल��या �मवार�नसुार भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड) या �वगा�तील 
उपलध पा� कम�चा|यास/अ�धका|यास पदोoनती दे$याची काय�वाह� करावी.  

e. वर�ल�माणे aव.जा.भ.ज. �वगा�तील सव� �वगा³ना �:त:न�धvव �ा;त झाzयानतंर aव.मा.�. �वगा�चा 

पदोoनतीसाठ� aवचार करावा.  

f. aव.मा.�. �वगा�तील उमेदवार पदोoनतीसाठ� उपलध न झाzयास सदर पद 3 वष� ~रkत ठेवावे. चौÚया 

वष[ aव.मा.�. चा उमेदवार उपलध न झाzयास वर�ल �माणे काय�प�दतीचा अवलबं करावा. 

g. वर नमदू केलेzया काय�प�दतीनसुार, छोÄया सवंगा�त पदोoनती�या पदसiंया 1 त े 32 पय³त असेल 

vयावेळी सोबत जोडलेzया अनसुचूी-अ म�ये नमदू केzयानसुार बदंनुामावल��या �मवार�नसुार ?ये�ठता व 

पा�त�ेया अधीन राहून पा� कम�चा|यास/अ�धका|यास पदोoनती दे$याची काय�वाह� करणे अपे¦rत आहे. 

h. ?यावेळी aवभागास सदर पद 3वष� ~रkत ठेवणे �शासwकय कामकाज सरुळीत चाल$या�या Ãि�टने शkय 

नसेल, अशा वेळी मागास �वगा�साठ� आर¦rत असलेले पद 3 वष� ताvपरुvया �व¡पात अना¦rत कºन, त े

पद ताvपरुvया �व¡पात सेवा?ये�ठ उमेदवारांमधनू पदोoनतीने भर$यात यावे. सदर पदोoनती ह� केवळ 11 

मlहoयाक~रता wकंवा ?या मागास �वगा�साठ� पद आर¦rत आहे, vया �वगा�चा उमेदवार उपलध होईपय³त, 

या पकै� ज ेअगोदर घडले तो पय³त wकंवा जा�तीत जा�त 3 वषा��या कालावधी पय³त (मळु मागास �वगा�च े

पद ~रkत झाzया�या lदनांकापासनू पढु�ल 3 वषा��या कालावधी पय³त) ताvपरुvया �व¡पात असेल. 

i. 3 वषा�नतंर बदंनुामावल��या �मवार�नसुार पढु�ल मागास �वगा�चा पा� उमेदवार पदोoनतीसाठ� उपलध 

असेल तर vयास :नयtमत पदोoनती दे$यात यावी. जर असा पा� उमेदवार नसेल तर वर�ल�माणे सेवाजे�ठ 

उमेदवाराची ताvपरुती पदोoनती पढेु सºु ठेवावी.  

छोdया सवंगाSत सरळसेवा भरती करतांना अनसुरावयाची कायSप@दती – 

a. सरळसेवे�या छोÄया सवंगा��याबाबतीत बदंनुामवल�ं�या �मवार�नसुार �थमत: अजा �वगा�क~रता पद 

भर$याचा aवचार करावा. जर सरळसेवा भरतीनसुार अजा �वगा�च े पद उपलध झाzयास vया �वगा�तील 
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उमेदवारास :नयkुती दे$यात यावी. ?यावेळी अनसु�ूचत जातीचा पा� उमेदवार होणार नाह�, vयावेळी सदर 

पद मiुय अ�ध:नयमातील कलम 6(1) �या तरतदु�नसुार अनशुषे «हणनू पाच वषा�पय³त पढेु ओढ$यात यावे. 

b. पlहले पाच वष� मळू �वगा�चा उमेदवार उपलध होईपय³त पद ~रक्त ठेव$यात यावे. aवभागाने / :नयkुती 

�ाधीकरणाने पlहले 5 वष� पद भरतीसाठ� �यvन करावा. सदर �यvन क¡नह� मळू �वगा�चा उमेदवार 

उपलध न झाzयास 6 jया वष[ बदंनुामावल��या �मवार�नसुार अनसुचूी ब म�ये नमदू केzयानसुार पढु�ल 

बदंमुधनू «हणजचे अनसु�ूचत जमातीमधील उमेदवारामधनु पद भर$यात यावे. 

c. उदा. ?यावेळी मजंूर पद सiंया 4, 5 असेल तjेहा 2 पदे आरrणसाठ� उपलध होतात. अशावेळी एक 

पद अ.जा. �वगा�साठ� कायम�व¡पी उपलध होत.े दसुरे पद अनसु�ूचत जमाती �वगा�साठ� उपलध होत.े 

(अपणुा³कात) अनसु�ूचत जमाती �वगा�चा उमेदवार उपलध झाzयास �थमत:अनसु�ूचत जमाती �वगा�मधनू 

सदर पद भरावे. अनसु�ूचत जमाती �वगा�चा उमेदवार उपलध न झाzयास पद भर$यासाठ� पाच भरतीवष� 

�यvन करावा. जर अनसु�ूचत जमातीचा उमेदवार उपलध झाला नाह�, तर वर��माणे सदर पद 5 वष] ~रkत 

ठेवावे. त�नतंर सहाjया वष[ बदंनुामावल��या �मावार�नसुार aव.जा.भ.ज. या गटातील �थमत: aव.जा.(अ) 

�वगा��या पा� उमेदवाराचा पदोoनतीसाठ� aवचार कर$यात यावा. aव.जा.भ.ज. या गटातील �थमत: उपलध 

असzयास, vयास पदोoनती दे$यात यावी. मiुय अ�ध:नयमातील कलम 4(3) मधील तरतदु�नसुार 

aव.जा.(अ), भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) या �वगा�कर�ता aवlहत कर$यात आलेले आरrण अतंग�त प~रवत�:नय 

आहे, vयामळेु जर aव.जा.(अ) �वगा�चा उमेदवार उपलध झाला नाह� तर aव.जा.भ.ज. या गटातील गणुवvता 

व पा�त�ेया अधीन राहून बदंनुामावल��या �मानसुार पढु�ल बदंसु �ाधाoय �यावे. अशा �कारे ?या मागास 

�वगा�स �:त:नधीvव �ा;त होईल, त े पद ~रkत झाzयानतंर पढु�ल वष[ जाlहरात देताना vया मागास 
�वगा�स, वगळून उव�र�त मागास �वगा�ची जाlहरात दे$यात यावी. 

d. सरळसेवे�या बाबतीत वर नमदू केलेzया काय�प�दतीनसुार सोबत जोडलेzया अनसुचूी-ब म�ये नमदू 

केलेzया बदंनुामावल��या �मवार�नसुार पद भर$याबाबत काय�वाह� कर$यात यावी. 

e. ?यावेळी aवभागास सदर पद 5 वष� ~रkत ठेवणे �शासwकय कामकाज सरुळीत चाल$या�या Ã�ट�ने शkय 

नसेल, अशा वेळी मागास �वगा�साठ� आर¦rत असलेले पद 5 वष� ताvपरुvया �व¡पात अनार¦rत क¡न, 

तदथ� पदोoनतीने जे�ठतनेसुार भरता येईल. सदर पदोoनती ह� केवळ 11 मlहoयाक~रता wकंवा पद ?या 

मागास �वगा�साठ� आर¦rत आहे vया �वगा�चा उमेदवार उपलध होईपय³त या पकै� ज ेअगोदर घडले तो 

पय³त wकंवा जा�तीत जा�त 5 वषा��या कालावधी पय³त (मळु मागास �वगा�च े पद ~रkत झाzया�या 

lदनांकापासनू पढु�ल 5 वषा��या कालावधी पय³त) ताvपरुvया �व¡पात कर$यात यावी.  

f. ?यावेळी कोणताह� मागास �वगा�तील उमेदवार उपलध होत नसेल, अशावेळी सदर पद ताvपरुत े

अनार¦rत कर$याबाबतची काय�वाह� शासन :नण�य lद. 5.12.1994 म�ये नमदू केलेzया काय�प�दती नसुार 

करावी. 

2. वर�ल �माणे केलेzया काय�वाह�बाबत, सबं�ंधत :नयkुती �ा�धका|यांनी बदंनुामावल�म�ये शरेा या 

�तभंाम�ये अ�ययावत न\द घेणे आवsयक राह�ल. 

3. सदर शासन :नण�य सव� �शासक�य aवभागांनी vयां�या अ�धपvयाखाल� असलेzया सव� aवभाग 

�मखुां�या / :नयkुती �ा�धका|यां�या :नदश�नास आणावा. 
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अनुसचूी – अ 

पदो)नतीकFरता छोटया संवगाSसाठZ आरvAत पदांवा तपशील 

पद 

संiया 

आरrणाची 

पदे 

�वग� :नहाय आरrण  

1 0 आरrण अ�ध:नयम 2001 मधील कलम 3 (1)(घ) तरतुद�नुसार एकाक� पदास आरrण लाग ु

नाह�. 

2 1 अ.जा., अ.ज., aव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने आरrणाच ेएक 

पद उपलध होईल.  

3 1 अ.जा., अ.ज., aव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने आरrणाच ेएक 

पद उपलध होईल.  

4 1 अ.जा., अ.ज., aव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने आरrणाच ेएक 

पद उपलध होईल.  

5 2 अ.जा. �वगा�स एक पद कायम�व¡पी उपलध होईल. व आरrणाच ेदसुरे पद अ.ज-1 तदनंतर, 

aव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

6 2 अ.जा. �वगा�स एक पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाच े दसुरे पद अ.ज-1 तदनंतर, 

aव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

7 2 अ.जा. �वगा�स एक पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाच े दसुरे पद अ.ज-1 तदनंतर, 

aव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

8 3 अ.जा.-1 व अ.ज-1 एक पद कायम�व¡पी उपलध होईल. तदनंतर आरrणाच े :तसरे पद 

aव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

9 3 अ.जा.-1 व अ.ज-1 एक पद कायम�व¡पी उपलध होईल. तदनंतर आरrणाच े :तसरे पद 

aव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

10 3 अ.जा.-1 व अ.ज-1 एक पद कायम�व¡पी उपलध होईल. तदनंतर आरrणाच े :तसरे पद 

aव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

11 4 अ.जा.-2 व अ.ज-1 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाच े चौथे पद aव.जा.(अ), 

भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

12 4 अ.जा.-2 व अ.ज-1 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाच े चौथे पद aव.जा.(अ), 

भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

13 4 अ.जा.-2 व अ.ज-1 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाच े चौथे पद aव.जा.(अ), 

भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

14 4 अ.जा.-2 व अ.ज-1 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाच े चौथे पद aव.जा.(अ), 

भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड), aव.मा.�. या �माने उपलध होईल.  

15 5 अ.जा.-2 व अ.ज-1 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाची उव�~रत  दोन पदे aव.जा.(अ)-

1, भ.ज.(क)-1, {भ.ज. (ब), भ.ज. (ड)} या दोन �वगा�स उपलध होतील. तदनंतर आळीपाळीने 

aव.मा.�. �वगा�स उपलध होईल.  

16 5 अ.जा.-2 व अ.ज-1 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाची उव�~रत  दोन पदे aव.जा.(अ)-

1, भ.ज.(क)-1, {भ.ज. (ब), भ.ज. (ड)} या दोन �वगा�स उपलध होतील. तदनंतर आळीपाळीने 

aव.मा.�. �वगा�स उपलध होईल.  

17 6 अ.जा.-3 व अ.ज-1 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाची उव�~रत  दोन पदे aव.जा.(अ)-

1, भ.ज.(क)-1, {भ.ज. (ब), भ.ज. (ड)} या दोन �वगा�स उपलध होतील. तदनंतर आळीपाळीने 

aव.मा.�. �वगा�स उपलध होईल.  

18 6 अ.जा.-3 व अ.ज-1 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाची उव�~रत  दोन पदे aव.जा.(अ)-



 

43 
Adv. A.K.Bhusane (Rtd. A.Treasury Officer Latur) Officer's HandBook-2021 

 

1, भ.ज.(क)-1, {भ.ज. (ब), भ.ज. (ड)} या दोन �वगा�स उपलध होतील. तदनंतर आळीपाळीने 

aव.मा.�. �वगा�स उपलध होईल.  

19 6 अ.जा.-3 व अ.ज-1 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाची उव�~रत  दोन पदे aव.जा.(अ)-

1, भ.ज.(क)-1, {भ.ज. (ब), भ.ज. (ड)} या दोन �वगा�स उपलध होतील. तदनंतर आळीपाळीने 

aव.मा.�. �वगा�स उपलध होईल.  

20 7 अ.जा.-3 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाची उव�~रत  दोन पदे aव.जा.(अ)-

1, भ.ज.(क)-1, {भ.ज. (ब), भ.ज. (ड)} या दोन �वगा�स उपलध होतील. तदनंतर आळीपाळीने 

aव.मा.�. �वगा�स उपलध होईल.  

21 7 अ.जा.-3 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाची उव�~रत  दोन पदे aव.जा.(अ)-

1, भ.ज.(क)-1, {भ.ज. (ब), भ.ज. (ड)} या दोन �वगा�स उपलध होतील. तदनंतर आळीपाळीने 

aव.मा.�. �वगा�स उपलध होईल.  

22 7 अ.जा.-3 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. आरrणाची उव�~रत  दोन पदे aव.जा.(अ)-

1, भ.ज.(क)-1, {भ.ज. (ब), भ.ज. (ड)} या दोन �वगा�स उपलध होतील. तदनंतर आळीपाळीने 

aव.मा.�. �वगा�स उपलध होईल.  

23 8 अ.जा.-3 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. aव.जा.(अ)-1 पद, भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ब)-

1, तदनंतर बदंनुामावल��या �मवार�नुसार भ.ज.(ड) व  aव.मा.�. या �वगा�स आळीपाळीने 

आरrण पद उपलध होईल.  

24 8 अ.जा.-3 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. aव.जा.(अ)-1 पद, भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ब)-

1, तदनंतर बदंनुामावल��या �मवार�नुसार भ.ज.(ड) व  aव.मा.�. या �वगा�स आळीपाळीने 

आरrण पद उपलध होईल.  

25 8 अ.जा.-3 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. aव.जा.(अ)-1 पद, भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ब)-

1, तदनंतर बदंनुामावल��या �मवार�नुसार भ.ज.(ड) व  aव.मा.�. या �वगा�स आळीपाळीने 

आरrण पद उपलध होईल.  

26 9 अ.जा.-3 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. aव.जा.(अ)-1 पद, भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ब)-

1, तदनंतर बदंनुामावल��या �मवार�नुसार भ.ज.(ड) व  aव.मा.�. या �वगा�स आळीपाळीने 

आरrण पद उपलध होईल.  

27 9 अ.जा.-3 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. aव.जा.(अ)-1 पद, भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ब)-

1, तदनंतर बदंनुामावल��या �मवार�नुसार भ.ज.(ड) व  aव.मा.�. या �वगा�स आळीपाळीने 

आरrण पद उपलध होईल.  

28 9 अ.जा.-3 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. aव.जा.(अ)-1 पद, भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ब)-

1, तदनंतर आरrणाच े उव�~रत पद भ.ज.(ड) व  aव.मा.�. या �वगा�स आळीपाळीने उपलध 

होईल.  

29 10 अ.जा.-4 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. aव.जा.(अ)-1 पद, भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ब)-

1, तदनंतर आरrणाच े उव�~रत पद भ.ज.(ड) व  aव.मा.�. या �वगा�स आळीपाळीने उपलध 

होईल.  

30 10 अ.जा.-4 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. aव.जा.(अ)-1 पद, भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ब)-

1, तदनंतर आरrणाच े उव�~रत पद भ.ज.(ड) व  aव.मा.�. या �वगा�स आळीपाळीने उपलध 

होईल.  

31 10 अ.जा.-4 व अ.ज-2 पद कायम�व¡पी उपलध होईल. aव.जा.(अ)-1 पद, भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ब)-

1, तदनंतर आरrणाच े उव�~रत पद भ.ज.(ड) व  aव.मा.�. या �वगा�स आळीपाळीने उपलध 

होईल.  

32 11 मंजूर पद संiया 32 अथवा vयापrेा जा�त असेल तर �vयेक �वगा�स wकमान 1 पद उपलध होत.े  
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अनसुचूी-ब 
सरळसेवेकFरता छोटया संवगाSसाठZ आरvAत पदांचा तप�शल- 

(सा.[.>व. शासन पFरपCक �मांक बीसीसी -2016/[.�. 228A/ 18/16-ब 3द. 7 जानेवार;, 2019) 

मंजरू पद 

सं<या 

आरAणाची 

पदे 

[वगS Iनहाय आरAण 

1 0 आरrण अ�ध:नयम 2001 मधील कलम 3 (1)(घ) तरतुद�नुसार एकाक� पदास आरrण 

लाग ुनाह�. 

2 1 �थम अ.जा.-1, त�नंतर अ.ज., aव.जा. भ.ज.{(aव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

इ.मा.व.,aव.मा.�.,एसईबीसी या �माने आळीपाळीने आरrणाच ेएक पद उपलध होईल.  

3 2 �थम अ.जा.-1, त�नंतर अ.ज., aव.जा. भ.ज.{(aव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, aव.मा.�. 

या �मान ेआळीपाळीन ेतसेच इ.मा.व.-1 व एसईबीसी या �माने आळीपाळीने एक पद उपलध होईल.  

4 3 �थम अ.जा.-1, त�नंतर अ.ज., aव.जा. भ.ज.{(aव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, aव.मा.�. 

आळीपाळीन,े इ.मा.व.-1, व एसईबीसी-1 या �माने  आळीपाळीने पद उपलध होईल.  

5 3 �थम अ.जा.-1 अ.ज., त�नंतर aव.जा.भ.ज.{(aव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, aव.मा.�. 

आळीपाळीन,े इ.मा.व.-1, व एसईबीसी-1 या �माने  आळीपाळीने पद उपलध होईल.  

6 4 अ.जा.-1, अ.ज.-1 त�नंतर aव.जा.भ.ज. {(aव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-1, व एसईबीसी-1 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

7 5 अ.जा.-1, अ.ज.-1 कायम�व¡पी, aव.जा.अ,-1.- {(aव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-1,एसईबीसी-1  अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

8 5 अ.जा.-1, अ.ज.-1, त�नंतर aव.जा.अ.-1.- {(aव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने इ.मा.व.-1, एसईबीसी-1 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

9 6 अ.जा.-1, अ.ज.-1 कायम�व¡पी, aव.जा.अ.-1.- {(aव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)},  

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-2, एसईबीसी-1 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील. 

10 7 अ.जा.-1, अ.ज.-1 कायम�व¡पी, aव.जा.अ.-1.- {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�.आळीपाळीने, इ.मा.व.-2, एसईबीसी-2 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

11 7 अ.जा.-1, अ.ज.-1 कायम�व¡पी, aव.जा.अ.-1.- {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�.आळीपाळीने, इ.मा.व.-2, एसईबीसी-2 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

12 8 अ.जा.-2, अ.ज.-1, aव.जा.अ.-1.,- {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, aव.मा.�. 

आळीपाळीने, इ.मा.व.-2, एसईबीसी-2 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

13 9 अ.जा.-2, अ.ज.-1 aव.जा.अ.-1.,- {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, aव.मा.�. 

आळीपाळीने, इ.मा.व.-3, एसईबीसी-2 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

14 10 अ.जा.-2, अ.ज.-1, aव.जा.अ.-1.,- भ.ज.(ब),-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-3, एसईबीसी-2 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

15 10 अ.जा.-2, अ.ज.-1 aव.जा.अ.-1.,- भ.ज.(ब),-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-3, एसईबीसी-2 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

16 11 अ.जा.-2, अ.ज.-1, aव.जा.अ.-1.,- भ.ज.(ब),-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-3, एसईबीसी-3 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

17 11 अ.जा.-2, अ.ज.-1, aव.जा.अ.-1.,- भ.ज.(ब),-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-3, एसईबीसी-3 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

18 12 अ.जा.-3, अ.ज.-1, aव.जा.अ.-1.,- भ.ज.(ब),-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-3, एसईबीसी-3 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

19 13 अ.जा.-3, अ.ज.-1, aव.जा.अ.-1.,- भ.ज.(ब),-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-4, एसईबीसी-3 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  
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20 13 अ.जा.-3, अ.ज.-1, aव.जा.अ.-1.- भ.ज.(ब),-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-4, एसईबीसी-3 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

21 14 अ.जा.-3, अ.ज.-2, aव.जा.अ.-1.- भ.ज.(ब),-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-4, एसईबीसी-3 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

22 15 अ.जा.-3, अ.ज.-2, aव.जा.अ.-1.- भ.ज.(ब),-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क),भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीने, इ.मा.व.-4, एसईबीसी-4 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

23 16 अ.जा.-3,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 
aव.मा.�. आळीपाळीन,े इ.मा.व.-4,एसईबीसी-4 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

24 16 अ.जा.-3,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीन,े इ.मा.व.-4,एसईबीसी-4 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

25 17 अ.जा.-3,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीन,े इ.मा.व.-5,एसईबीसी-4 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

26 17 अ.जा.-3,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीन,े इ.मा.व.-5,एसईबीसी-4 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

27 18 अ.जा.-4,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीन,े इ.मा.व.-5,एसईबीसी-4 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

28 19 अ.जा.-4,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

aव.मा.�. आळीपाळीन,े इ.मा.व.-5,एसईबीसी-5 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

29 20 अ.जा.-4,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

आळीपाळीने aव.मा.�.-1, इ.मा.व.-5,एसईबीसी-5 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

30 20 अ.जा.-4,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

आळीपाळीने aव.मा.�.-1, इ.मा.व.-5,एसईबीसी-5 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

31 21 अ.जा.-4,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}, 

आळीपाळीने aव.मा.�.-1, इ.मा.व.-6,एसईबीसी-5 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

32 22 अ.जा.-4,अ.ज.-2,aव.जा.अ.-1,-भ.ज.(ब),-1,भ.ज.(क)-1, भ.ज.(ड)-1  {(aव.जा.(अ),भ.ज.(ब),भ.ज.(क), 

भ.ज.(ड)}, आळीपाळीन ेaव.मा.�.-1, इ.मा.व.-6,एसईबीसी-5 अशी आरrणाची पदे उपलध होतील.  

सा.�.aव. शासन प~रप�क �मांक बीसीसी -2016/�.�. 228A/ 18/16-ब lद. 7 जानेवार�, 2019 नुसार 

अनुसू�चत जमातीकर�ता वाढ�व आरrण असलेzया सधुार�त िजzहा:नहाय सरळसेवेक~रता छोटया संवगा�साठ� आर¦rत 

पदांचा तपtशल- अनुसूची- अ नाtशक,धुळे,पालघर,नंदरुबार (अनुसूची जमाती-22%), अनुसूची- ब चं¨पूर (अनुसूची 

जमाती-15%), अनुसूची- क रायगड (अनुसूची जमाती-9%), अनुसूची- ड यवतमाळ (अनुसूची जमाती-14%), अनुसूची- 

इ गड�चरोल� (अनुसूची जमाती-24%), म�ये नमूद कर$यात आलेला आहे. 
सरळसेवा व पदोoनतीन ेपदे भरताना aवजाभज �वगा�साठ� aवह�त केलेले आरrण अंतग�त प~रवत�नीय राह�ल. 

�ा.aव.aव. शा.:न �.संक�ण�-5017/ �.�.321/आ�था-8 lद. 24 ऑग�ट,2017 नुसार रा?यातील सव� िजzहा प~रषदांतग�त 

नाम:नद]शना�या कोटयातील गट-क संवगा�तील ~रkत पदे भर$याक~रता Online प~रrा �w�या राबaव$यात यावी. 
शालेय tशrण व w�डा aवभाग शा.:न �.oयाया�2015/पर्.�.325/lटएनlट-1 lद. 26 स;टdबर 2017 नुसार खाजगी 

शैrmणक सं�थातंग�त शाळामधील सरळसेवा व पदोoनतीन ेभरावया�या पदांक~रता सधुार�त बदंनुामावल� aवह�त कर$यात आलेल� 

आहे. 

अनुसूची ड-1 नाम:नद]शनाjदारे भरावया�या पदाक~रता बदंनुामावल�. 

अनुसूची ड-2 पदोoनतीने भरावया�या पदाक~रता बदंनुामावल�. 

अनुसूची ड-3 लहान संवगा�तील नाम:नद]शनाjदारे भरावया�या पदाक~रता बदंनुामावल�. 

अनुसूची ड-4 लहान संवगा�तील पदोoनतीjदारे भरावया�या पदाक~रता बदंनुामावल�. 

अनुसूची ड-5 िजzहा:नहाय संवगा�क~रता अनुसू�चत जमातीची गट-क आmण गट-ड मधील पदे सरळसेवेने 

भर$याक~रता दे$यात आलेले अ:त~रkत आरrण. 

अनुसूची ड-6 अनुसू�चत rे�ामधील �था:नक उमेदवारामधनू भरावयाची गट क आmण गट ड क~रता अनुसू�चत जमातीची पदे. 
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राजीनामा 
 सा.�.aव.शा.प.�.एसआरिjह-1077/12, lद. 20 मे, 1977, सा.�.aव.शा.प.�.एसआरिjह-1080/1029/ 

सीएन-77/80/8 lद. 11 जुन,1980 आmण  सा.�.aव.शा.:न.�.एसआरिjह-1092/1033/�.�.33/92/8 lद. 2 

eडसdबर,1997 म�ये शासक�य सेवेचा राजीनामा �वीकार$यासबंधंातील सव�साधारण माग�दश�क सचुना lदलेzया 

आहेत. 

मदुतपवुS सेवाIनव�ृती 
सा.�.aव.शा.:न.�.एलपीएल-2017/�.�.21/का-15lद.20 जुन,2019 नसुार (यापवु[च े23 शा.:न./शा.प. 

अ�ध�tमत क¡न) वया�या 50/55 jया वषा�पल�कड/ेअह�ताकार� सेवे�या 30 वषा�नतंर शासक�य 

अ�धकार�/कम�चार� यांच े सेवा पनुaव�लोकन क¡न मदुतपवु� सेवा:नवvृती कर$याबाबत एक�त काय�प�दती 

lदलेल� आहे.  

चाFरCय पडताळणी 

सा.�.aव.शा.प.�.चापअ.1012/ �.�.63/का-16-अ, lद. 16 ऑग�ट, 2014 नसुार शासन सेवेत 

:नयkुती करताना ं चा~र� पडताळणी सदंभा�तील �करणाबाबत :नण�य घे$याकर:ता माग�दश�नाथ� व सtमती 

गठ�त कर$याबाबत सचुना :नग�tमत कर$यात आलेzया आहेत.  
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महारा�� >वधानमंडळ सदUयांच ेIनव�ृतीवेतन अ=धIनयम-1976 
महारा�� >वधानमंडळ सदUयांच ेIनव�ृतीवेतन Iनयम-1977 (1.4.1977) 

महारा�� aवधानमंडळा�या माजी सद�याना ंअनु�ेय असलेले 

Iनव�ृतीवेतन 

1) :नवडून आलेzया/नाम:नद]tशत jयkती “सद�य” «हणून शपथ घेतलयास दरमहा ¡. 40,000/- (lद.1.8.2013 पासून) 

व lद. 24.8.2016 पासनू दरमहा ¡. 50,000/-) 

2) पांच वषा�पेrा जा�त मुदतीवर�ल �vयेक वषा�साठ� द.म. ¡. 2000/- जादा. 

कुटंुब Iनव�ृतीवेतन    1) aवधवा/aवधूरास 2) अ�ान अपvय/अपvये ¡. 40,000/- द.म. व lद. 24.8.2016 पासनू 

दरमहा ¡. 50,000/-) 

 

>वनाम'ुय रे'व े[वास 

[I] सा.ंका.aव.शा.:न.�.सुaवधा 2005/491/�.�.134/दोन lद.27 eडसdबर,2007नुसार 

1) रा?यात 20000 Km रा?याबाहेर 5000 Km ऐवजी एक�त 25000 Km. 

2) रेzवे�या �थम वगा�ने wकंवा वातानुकुल�त िjदतीय शयनयानाने, :तक�ट उपलध नसzयास :न«न}ेणी. 

3) तीन मlहoया�या आत मागणी करावी.             4) S.D.O. हे D.D.O. (w.e.f. 1-4-2008) 

[II] सा.ंका.aव.शा.:न.�.सुaवधा 2008/491/�.�.15/दोन lद. 4 जुल,ै2008 नुसार 

1) रा?यात व रा?याबाहेर 35000 Km (w.e.f. 1-5-2008) 

2) aवमानाने �वास केzयास रेzव े�थम वग�/वातानुकुल�त िjदतीय शयनयान भाड.े 

[III] सा.ंका.aव.शा.:न.�.सुaवधा 2008/�.�.48/दोन lद. 2 माच�,2009 नुसार (w.e.f. 1-4-2009) नुसार D.T.O./S.T.O. 

हे D.D.O. 

म.रा.माग� प~रवहन महामंडळा�या सव� �कार�या गाडयांतून aवनामुzय �वास सवलत. 

(गहृ aवभाग शा.:न.�.एसट�सी 1900/�.�.167/प~र.1 lद.12 माच�,2001 नुसार) सद�य व vयांच े aववाहसाथी अथवा 

एक सहकार�. 

महारा�� aवधानमंडळ सद�य (वै�यक�य मदत) :नयम,1966 नुसार माजी aवधानमंडळ सद�याना ं वै�यक�य सुaवधा 

लाग.ू(सा.आ.aव.शा.:न.�.एमएजी-1085/3627/आरो�य -9 lद.12-10-1988) 

D.T.O./S.T.O. हे D.D.O.(सा.आ.aव.शा.:न.�.एमएजी-1085/3627/आरो�य -9 lद.11-4-1989) 

18-अ म�ये D.T.O./S.T.O. कड े(सा.आ.aव.शा.:न.�.एमएजी-1089/1937/आरो�य -9 lद.21-3-1990) 

�:त�वाrर�ची गरज नाह�. C.S. च े�माणप� जोडून.  

सा.आ.aव.शा.:न.�.एमएजी-1085/3627/आरो�य -9 lद.11-4-1989 नुसार माजी MLA/MLC एक�करण (वै�यक�य 

सुaवधा) 27 आकि�मक आजार खाजगी ¡�णालय – मंजूर� आदेश काढणे आवsयक नाह�. 
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( शासन अ�धसूचना, F.D. No.RPS 1209/CR-27/SER-9 dated the 22nd April 2009) 
ANNEXURE - III (See Rule 8 ) 

3द. 1 जानेवार; -2006 रोजी �कंवा �यानंतर Iनयू1ती झाले'या कमSचाoयाची सधुार;त वेतन संरचनेत वेतन 

(1) Rs. 4440-7440( -1S ) 
 

Sr.No. Grade 

Pay 

Pay in the pay 

band 

Total (Rs.) 

1 1300 4440 5740 

2 1400 4440 5840 

3 1600 4840 6440 

4 1650 4920 6570 

5 1700 4920 6620 

        
       (2) Rs. 5200 – 20200 ( PB-1)           (3) Rs. 9300 – 34800 ( PB- 2) 

 
Sr.No. Grade 

Pay 

Pay in the 

pay band 

Total 

(Rs.) 

 Sr.No. Grade 

Pay 

Pay in the 

pay band 

Total (Rs.) 

1 1800 5200 7000 1 4200 9300 13500 

2 1900 5830 7730 2 4300 10100 14400 

3 2000 6460 8460 3 4400 10900 15300 

4 2400 7510 9910 4 4500 11700 16200 

5 2500 7770 10270 5 4600 12540 17140 

6 2800 8560 11360 6 4800 13350 18150 

7 2900 8620 11520 7 4900 13530 18430 

8 3000 8680 11680 8 5000 13710 18710 

9 3500 8920 12420 9 5400 14450 19850 

       
     (4) Rs. 15600-39100 ( PB-3)  
                   ( 5) Rs. 37400 - 67000 ( PB - 4) 

Sr.No. Grade 

Pay 

Pay in the 

pay band 

Total 

(Rs.) 

1 5000 15600 20600 

2 5400 15600 21000 

3 5500 15870 21370 

4 5700 16390 22090 

5 5800 16660 22460 

6 6600 18750 25350 

7 6900 19700 26600 

8 7600 21900 29500 

9 7900 22850 30750 

 aवvत aवभाग शा.प.�. सकं�ण� 1011/�.�.173 / सेवा-9 lद 25/10/2011 नसुार एखा�या 

कम�चा|यास मळू वेतनावर आण$याची tशrा lदzयास सदर कम�चार� सबं�ंधत पदावर lद.1 जानेवार� 2006 

नतंर सरळसेवेने :नयkूत झाला असेल तर vयास जोडप� -3 मधील नमदू �ारंtभक वेतनावर आण$यात यावे, 
अoय  कम�चा|यास tशrा «हणनू मळू वेतनावर आणावयाच े असेल तर वेतनबँड मधील wकमान मळू 

वेतनावर आण$यात यावे. 

Sr.No. Grade 

Pay 

Pay in the 

pay band 

Total (Rs.) 

1 8700 37400 46100 

2 8800 38800 47600 

3 8900 40200 49100 

4 10000 43000 53000 

5 12000 47100 59100 
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सा.�.aव.शा.प.�.एसआरjह�-

आधारे पदांच ेगट:नहाय वग[करण न

अथवा सेवा�वेश :नयमांम�ये शासक�य

केला आहे, तोच गट कायम राहणार

येणार नाह�. 
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1015/ �.�.360/काया�-12-अ, lद. 06 माच�, 2020 

न करता पद:नtम�ती�या आदेशाम�ये/आकृतीबधं :निsचती�या

शासक�य कम�चा|यां�या पदाचा aवaव¦rतपणे ?या गटाम�ये

राहणार असनू, यापढेु वेतन}ेणी�या आधारे पदांच ेगट:नहाय
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, 2020 नसुार वेतन}ेणी�या 

:निsचती�या आदेशाम�ये 

गटाम�ये (अ/ब/क/ड) उzलेख 

गट:नहाय वग[करण कर$यात 
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द�ुयम )यायालयातील अ=धकाoयानां सुधार;त वेतन7ेणी व भ�त े
aवधी व oयाय aवभाग शा.:न.�. एमसीट� �.2009/�.�.141/का.तीन,lद. 22 आkटो.,2010 नसुार 

मा.oया.प×नाभन सtमतीने केलेzया tशफारशी�माणे द{ुयम )यायालयातील अ=धकाoयाना ंlदनांक 1 जानेवार� 

2006 पासनू सधुार�त वेतन}ेणी व भvत.े (शा.श�ुद�प� lद.9/8/2016) 
अ.�. पद मा.oया.प×नाभन सtमतीने केलेzया tशफारशीनुसारची 

वेतन}ेणी 

1 lदवाणी oयायाधीश(क:न�ठ �तर) ¡.27700-770-33090-920-40450-1080-44770 

2 lदवाणी oयायाधीश(क:न�ठ �तर)आsवाtसत �गती 

योजना पlहला ट;पा 

¡.33090-920-40450-1080-45850 

3 lदवाणी oयायाधीश(व~र�ठ �तर)आsवाtसत �गती 

योजना दसुरा  ट;पा 

¡.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010 

4 lदवाणी oयायाधीश(व~र�ठ �तर)�थम �वेश ¡.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010 

5 lदवाणी oयायाधीश(व~र�ठ �तर) पlहल� आsवाtसत 

�गती योजना 

¡.43390-1080-49090-1230-56470 

6 िजzहा oयाया�धश (व~र�ठ �तर) दसुर� आsवाtसत 

�गती योजना 

¡.51550-1230-58930-1380-63070 

7 िजzहा oयाया�धश �थम �वेश ¡.51550-1230-58930-1380-63070 

8 िजzहा oयाया�धश ( :नवड }ेणी ) ¡.57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290 

9 िजzहा oयाया�धश (उ�च समय}ेणी) ¡.70290-1540-76450 

1) महागाई भvता- कd ¨ाच े2) शहरपरुक भvता- रा?य शा.कम�चा|या�माणे 3) अ:तÚय भvता- lदवाणी 

oयाया�धश (क.�त.) ¡.1500/- द.म., lदवाणी oयाया�धश (व.�त.) ¡.2300/- द.म. व िजzहा oयाया�धश  

¡.3100/- द.म. 4) वीज बील व पाणी पpी- वीज आकारा�या दरमहा �vयr खचा��या 50% व पाणी 

आकारा�या दरमहा 50% �vयr रkकमेची �:तपतू[ अन�ुेय. 5) व�ैयwकय भvता- दरमहा ¡.1000/- 

व�ैयwकय सaुवधांसह रोखीने अन�ुेय. 6) पेपर भvता- दरमहा ¡.50/- 7) पव�तीय rे�ातील भvता- पव�तीय 

rे�ाम�ये काम करणारे याना ं¡. 1500/- 8) पोशाख भvता- दर तीन वषा�तनू एकदा ¡. 6000/- 9) दरु�वनी 

सेवा- दोन मlहoयासाठ� अन�ुेय असलेले aवनामzुय कॉzस. 10) वाहतकू सaुवधा- �वत�ं वाहन (तालkूया�या 

lठकाणी अन�ुेय नाह�) जा�तीत जा�त 3 oया:यक अ�धका|याना ंtमळून एक पलू कार 11) इंधन सaुवधा- 

महानगरातील पलू कारसाठ� 150 tलटर, इतर शहर 125 tलटर पे�ोल. �वत:�या मालक�च ेवाहन-“अ” व 

“अ-1” वग� शहरासाठ� 75 tलटर, िजzहा कd ¨ 50 tलटर पे�ोल/eडझेल. 12) रजा �वास सवलत- चार वषा��या 

गट वषा�त अन�ुेय. 13) �व�ाम रजा �वास सवलत- रा?य शासना�या :नयमानसुार. 14) अ:त~रkत 

काय�भाराकर�ता aवशषे वेतन- अ:त~रkत पदा�या समय}ेणी�या wकमान ट;या�या 10% इतके aवशषे वेतन. 

(सलग 10 lदवसापेrा अ�धक कालावधीसाठ�)  15) रजा रोखीकरण आmण रजा वेतन- दोन वषा��या 

गटवषा�त एक मlहoयापेrा अ�धक नसेल एवढ�. अिज�त रजा घे$याची आवsयकता नाह�. 16) बदल� भvता- 

कd ¨ शासना�या :नयमानसुार. 17) घर बांधणी अ�ीम- रा?य शासक�य कम�चा|या�माणे. 18) वाहन कज�- 8 

लाख मया�देपय³त.   

aवधी व oयाय aवभाग शा.:न.�. एचसीट� �.2008/427/�.�.358/का.तीन, lद. 1 ऑग�ट,2017 

नसुार रा?यातील द{ुयम oयायालयातील काय�याच े पदjयvुतर tशrण (L.L.M.) घेतलेzया oया:यक 

अ�धका|याना ंया lदनांकापासनू 3 आगाव ूवेतनवाढ मजंूर कर$यास माoयता दे$यात आल� आहे.  
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        महागाई भ�ता 

पाच0या वेतन अयोगानसुार  सहा0या वेतन अयोगानसुार अIतFर1त वेतन / >वशेष वेतन 

1] aवvत aवभाग शा.:न. �. वेतन /1311/�.�.17/ 
सेवा-3 lद 27/12/2011 आmण  aवvत aवभाग 
शा.श�ुद�पञक �. वेतन /1311/�.�.17 / सेवा- 
3 lद. 28/8/2013 अoवये (1/01/2012 पासून) 
aवvत aवभाग शा.श�ुद�पञक �.वेतन/1311/�.�. 
17/सेवा-3 lद 01/06/2015 म.ना.से(वेतन), 
1981�या :नयम 56 नसुार,�वतः�या 
पदाjय:त~रkत दसु|या पदाचा अ:त~रkत काय�भार 
सोपaवzयास, यापढेु संब�ंधत अ�धकार�/कम�चार� 
आहर�त कर�त आलेzया वेतना�या (पे बँड मधील 
वेतन अ�धक �ेड पे ) 5 टkके एवढया दराने 
अ:त~रkत वेतन /aवशेष वेतन अन�ुेय राह�ल. 
    सा.�.aव.शा.प.�. एसआरjह�2018/ �.�.208/काया�.12 
lद. 05 स;टdबर,2018 नसुार अ:त~रkत काय�भार 
सोपaवताना aवचारात ¯यावया�या माग�दश�क सुचना. 
2] गहृaवभाग शा.:न.�. पी.ए.ए.-0398/�.�.85/पोल- 
   5अ lद.6 ऑग�ट 2015 नसुार (w.e.f. lद.  
   1/04/2015) पोtलस aवभागातील पोtलस tशपाई  
   ते पोtलस :नर�rक या पदापय³तचे पोtलस  
   अ�धकार� / कम�चार� यांना सा;ताlहक सुpी�या  
   मोबदzयात एका lदवसाचे वेतन (मुळ वेतन +  
   भvते) दै:नक भvता «हणनू मंजरू�. सदर एका  
   lदवसाचे वेतन दै:नक भvता «हणनू दे$यात  
   सा;ताlहक सpुीची कमाल मया�दा एका कॅलdडर  
   वषा�त 8 lदवस इतक� असेल. 
3] सा.�.aव.शा.:न.�.गणवेश-3403/�.�. 126/2004/  
   29 lद.26 माच� 2008  नसुार रा.शा.चतथु� }ेणी  
   संवगा�मधील “tशपाई”  कम�चा-यां�या गणवेशा�या  
   tशलाई दारात व धलुाई भvता दरात सधुारणा.  
   (w.e.f. lद. 1/4/2008) 
   2.(अ) प¡ुष tशपाई tशलाई (एक शट� व एक पँट)  
       ¡.250/- व मlहला tशपाई लाऊज ¡. 50/- 
     (ब) चतथु� }ेणी कम�चार� व वाहन चालक   
        धलुाई भvता ¡. 50/-  

(क) लोकर�चे गणवेश (एक मीटर कॅनjहास व   
बीन बटoससह) ¡.350/- 

     (ड) मlहला tशपाई- दोन वषा�तनू एकदा  
        लोकर�ची जस[ खरेद� ¡. 200/-   
4] सा.�.aव.शा.:न.�.गणवेश-3405/ 964/�.�.61/2005 
/29. lद. 28 eडसdबर 2006  नुसार रा.शा. व िज.प.    
काया�लयातील वाहन चालकांना टे~रकॉट गणवेश खरेद�- 
lदनांक 2/1/2007 पासून दर दोन वषा�तनू एकदा ¡.2500/- 
      शा.:न.lद.29/3/1961 नसुार धलुाई भvता रजे�या 
काळात देय नाह� तसेच �व�छ गणवेश नसzयास बदं.  
5] गहृ aवभाग शा.:न.�.एनएएkस 0316/ �.�.77/aव.शा.1 
ब lद. 2 जनु, 2017  नसुार रा?यातील नrल��त 
भागातील aवशेष कृती दलाम�ये काय�रत अ�धकार� / 
कम�चार� यानां या lदनांकापासून �vयेक� दरमहा ¡. 1000/- 
एवढा कमांडो भ�ता मंजरू. 

पासनू टkके पासनू टkके 

1/01/1996 0 1/01/2006 0 

1/07/1996 4 1/07/2006 2 

1/01/1997 8 1/01/2007 6 

1/07/1997 13 1/07/2007 9 

1/01/1998 16 1/01/2008 12 

1/07/1998 22 1/07/2008 16 

1/01/1999 32 1/01/2009 22 

1/07/1999 37 1/07/2009 27 

1/01/2000 38 1/06/2010 35 

1/10/2001 41.50 1/11/2010 45 

1/01/2002 43.50 1/05/2011 51 

1/04/2002 46.25 1/10/2011 58 

1/07/2002 48.50 1/01/2012 65 

1/01/2003 50.75 1/07/2012 72 

1/04/2003 55 1/01/2013 80 

1/06/2004 61 1/07/2013 90 

1/08/2004 11(50%) 1/01/2014 100 

1/04/2005 14 1/07/2014 107 

1/07/2005 17 1/01/2015 113 

1/11/2005 21 1/07/2015 119 

1/05/2006 24 1/01/2016 125 

1/09/2006 29 1/07/2016 132 

1/04/2007 35 1/01/2017 136 

1/07/2007 41 1/07/2017 139 

1/01/2008 47 1/01/2018 142 

1/07/2008 54 1/07/2018 148 

1/01/2009 64 1/01/2019 154 

1/07/2009 73 1/01/2019 164 

1/06/2010 87 1/01/2020  

1/11/2010 103 1/07/2020  

1/05/2011 115   

1/10/2011 127   

1/01/2012 139   

1/07/2012 151 सात0या वेतन अयोगानसुार 

1/01/2013 166 1/01/2016 0 

1/07/2013 183 1/07/2016 2 

1/01/2014 200 1/01/2017 4 

1/07/2014 212 1/07/2017 5 

1/01/2015 223 1/01/2018 7 

1/07/2015 234 1/07/2018 9 

1/01/2016 245 1/01/2019 12 

1/07/2016 256 1/07/2019 17 

1/01/2017 264  1/01/2020  

1/07/2017 268  1/07/2020  

1/01/2018 274    

1/07/2018     
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6] गहृ aवभाग शा.:न.�.जेएलई 1010/536/�.�.188/ पुन�बांधणी �.120/तु¡ंग 1 (भाग-1) lद. 1 

eडसdबर,2016 नुसार महारा�� कारागहृ व सधुारसेवा aवभागातील कारागहृ tशपाई त े सभेुदार संवगा�तील कम�चा|याना ं

lद.1-12-2016 पासनू गणवेश साlहvयाऐवजी �:तवष[ ¡.5167/- गणवेश भvता मंजूर तसेच कारागहृ उपमहा:नर�rक त े

कारागहृ tशपाई पय³त�या अ�धकार�/कम�चा|याना ं¡.100/- धुलाई भvता मंजूर. उपमहा:नर�rक त ेतु¡ंग अ�धकार� }ेणी-

2 पय³त�या अ�धका|यानां ¡. 5000/- गणवेश भvता. tशपाई त े तु¡ंग अ�धकार� }ेणी-1 याना ं सा;ताlहक सpुी�या 

मोबदzयात एका lदवसाच ेवेतन (मुळ वेतन+भvत)े दै:नक भvता (एका कॅलdडर वषा�त कमाल 8 lदवस).  

 

7] गहृ aवभाग शा.:न.�.गणभ 0218/ �.�.1/भापोसे कr lद. 22 फे¶ुवार�,2018 व शु�द�प�क lद. 16 

ऑkट\बर, 2018 नुसार 1 जुल ै2017 पासनू महारा�� संवगा�तील भापोसे अ�धका|यानां �:तवष[ ¡. 20,000/- इतका 

गणवेश भ�ता जुल ैमlहoयात देय.    

  

8] गहृ aवभाग शा.:न.�.जेएलई-1117/1173/�.�.290/भाग-1/तु¡ंग-1 lद. 25 मे,2018 व शु�द�प�क lद. 16 

ऑkट\बर, 2018 नुसार 1 जानेवार�, 2018 पासनू महारा�� कारागहृ व सधुारसेवा aवभागातील तु¡ंग अ�धकार� }ेणी-1 

व }ेणी-2 याना ं�:तमहा ¡. 1500/- आmण सुभेदार, हवालदार, रrक याना ं�:तमहा ¡. 1350/- आहार भ�ता माtसक 

वेतनाबरोबर दे$यात याव.े 

  

9] aव.aव.शा.:न.�.पदे:न-2015�.�.14/सेवा-5 lद. 25 ऑkटोबर,2018 नुसार परदेशी 

कामा:नtमvय/�tशrणासाठ� जाणा|या अ�धका|यानां lद. 25/10/2018 पासनू aव�यमान साम`ी भ�ता (Equipment 

Allowance) ¡. 4000/- ऐवजी यात वाढ क¡न º. 20000/- इतका कर$यात आला आहे. 

  

10] सा.�.aव.प�ृठांकन �.भा�से-1010/�.�.59/2010/9, lदनांक 5/9/2018 नुसार सातjया वेतन 

आयोगा�माणे 1 जुल,ै 2017 पासनू Children Education Allowance (CEA) and Hostel Subsidy याम�ये 

केलेzया सधुारणा महारा�� संवगा�तील अmखल भारतीय सेवेतील अ�धका|यांना अनु�ेय राहतील. The amount for 

reimbursement of Children Education Allowance (CEA) will be Rs. 2280/- per month (fixed) per 

child. For Divyaang children (double of the normal rate) Rs. 4500/- per month (fixed). The amount 

of ceiling hostel subsidy is Rs. 6750/- pm for an academic year. The upper age limit for Divyaang 

children 22 years and for other children 20 years or passing 12th class whichever is earlier. 

   

11] [ो�साहन भ�ता : आlदवासी aवकास aवभाग शा.प.�. आ�था-1701/�.�.114/भाग-3/का.15 lद. 9 

नोjहdबा,2005 नुसार 1) जjहार िज.ठाणे, 2) डहाणू िज.ठाणे, 3) नाtशक िज.नाtशक, 4) कळवण िज.नाtशक, 5) 

तळोदा :न.नंदरुबार, 6) wकनवट िज.नांदेड, 7) धारणी िज.अमरावती, 8) अहेर� िज. गड�चरोल�, 9) भामरागड िज. 

गड�चरोल�, 10) गड�चरोल�, िज. गड�चरोल�, 11) पांढरकवडा िज. यवतमाळ. या 11 एकािvमक आlदवासी �कzप 

rे�ातील जी गांव/ेशहरे lद. 9 माच�,1990 �या शासन :नण�याoवये घोaषत केलेzया आlदवासी उपयोजना rे�ाम�ये 

समाaव�ट आहेत vया गावात/शहरात �vयक्ष काय�रत असलेzया व मुiयालय असलेzया अ�धकार�/कम�चा|यां�या 

बाबतीत vयां�या मूळ वेतना�या 15% इतका wकमान ¡. 200/- व कमाल ¡. 1500/- दरमहा या मया�देत �ोvसाहन 

भvता राह�ल. सव�साधारण आlदवासी rे�ात काम करणा|या कम�चा|यांना lद. 5 फे¶ुवार�, 1999 �या शासन 

:नण�यानुसार अनु�ेय असलेला �ोvसाहन भvता लाग ूराह�ल. 

 

 12] नAल`Uत भागात Iनयु1ती :  सा.�.aव.शा.:न.�.lटआरएफ-2000/�.�.3/बारा, lद. 6 ऑग�ट,2002 

नुसार नrल��त भागासाठ� aवशेष कृती काय��म- काय�rम अ�धका|यांची :नयुkती कर$यासाठ� माग�दश�क तvवे aवlहत 

करणे, aवaवध सवलतीच ेएक�त आदेश :नग�tमत केले आहे. 

 



 

56 
Adv. A.K.Bhusane (Rtd. A.Treasury Officer Latur) Officer's HandBook-2021 

 

घरभाड ेभ�ता 
पांच0या वेतन आयोगा[माण ेघरभाड ेभ�ता 

aवvत aवभाग शा.:न. �. घभाभ/्1099/�.�.81/99/सेवा-5 lद 7/9/1999 अoवये (1/10/1998 पासनू रोखीन)े 
अ.�. शहराचे वग[करण घरभाड ेभvयाचे माtसक दर 

1 अ-1 मूळ वेतना�या 30% 

2 अ,  ब -1,ब-2 मूळ वेतना�या 15% 

3 क मूळ वेतना�या 7.5% 

4 अवग[कृत मूळ वेतना�या 5% 

          1/8/1997 ते 30/9/1998 कालावधीतील थक�त घरभाड ेरkकम भaव�य :नवा�ह :नधी म�ये जमा 31/3/2002 पय³त jयाज देय नाह�.  

सहा0या वेतन आयोगा[माण ेघरभाड ेभ�ता 

aवvत aवभाग शा.:न. �. घभाभ -2009/�.�.-67/सेवा-5 lद 24/8/2009 अoवये  lदनांक 1 /8/ 2009 पासून 

अ.�. शहराच ेवग[करण शहराच/ेगावांच े

सधुार�त वग[करण 

घरभाड ेभvयाच ेमाtसक 

दर 

सात0या वेतन आयोगा[माण ेघरभाड ेभ�ता 

1 जानेवार; 2019 पासनू 

1 अ-1 X मूळ वेतन+�ेड प े30 % मूळ वेतना�या 24%  

2 अ,  ब -1,ब-2 Y मूळ वेतन+�ेड प े20 % मूळ वेतना�या 16% 

3 क Z 
 

मूळ वेतन+�ेड प े10 % 
 

मूळ वेतना�या 8% 

4 अवग[कृत aव.aव.शा.:न.�.घभाभ -2019/�.�.-2/सेवा-5 lद 5/2/2019 अoवये  

जोडपञ-1 :- X वग� शहरे = मुंबई (नागर� समहु) 

Y वग� शहरे = पुणे (नागर� समहु)   = नागपूर (नागर� समहु) 

= नाशीक (नागर� समहु)   = अमरावती महानगरपाtलका  

    = औरंगाबाद (नागर� समहु)     = tभवंडी (नागर� समहु) 

    = सोलापूर (नागर� समहु)   = कोzहापूर (नागर� समहु) 

aवvत aवभाग शा.:न. �. घभाभ -1015/�.�.-19/सेवा-5 lद 16/12/2016 अoवये सधुार�त वग[करण (हा शा.:न. :नग�tमत  

झाzया�या मlहoयापासनू) 

जोडपञ-1 :- X वग� शहरे = मुंबई (नागर� समहु) 

    = पुणे (नागर� समहु) 
Y वग� शहरे = नागपूर (नागर� समहु)   = नाशीक (नागर� समहु)  

= अमरावती महानगरपाtलका   = औरंगाबाद (नागर� समहु)    

 = tभवंडी (नागर� समहु)   = सोलापूर महानगरपाtलका   

 = कोzहापूर (नागर� समहु)   = वसई-aवरार शहर महानगरपाtलका 

    = मालेगांव (नागर� समहु)   = नांदेड-वाघाळा महानगरपाtलका 

    = सांगल� (नागर� समहु) 

lटप :- रा?यातील जी अoय शहरे / गाव ेएkस wकंवा वाय वगा�त समाaव�ठ नाह�त, vयांचा समावेश झडे वगा�त होतो. 

aवvत aवभाग शा.:न. �. घभाभ -1099/�.�.-93/सेवा-5 lद 4/9/2000 अoवये सेवा:नवvृतीपुव� रजा, नाकारलेल� रजा व 

अं:तम रजा हया रजाjय:त~रkत इतर सव� �कार�या रजां�या कालावधीत घरभाडभेvता अन�ुेय ठरaव$यात आला आहे. vयामळेु 

उपभोगलेzया असाधारण रजा, अध�वेतनीरजां�या पर�णामी vया मlहoयाच ेकमी कर$यात आलेले मळु वेतन लrात न घेता vयान े

vया रजा उपभोगzया नसvया तर vयास ज ेमुळ वेतन देय ठरले असत,े तेच मूळ वेतन घरभाडभेvयाची प~रगणना करतांना लrात 

घे$यात याव.े 

वाढ;व दरान ेघरभाड ेभ�ता : aव.aव.शा.:न.�.घभाभ -2019/�.�.-2/सेवा-5 lद 5/2/2019 अoवये  wकमान X (लोकसंiया- 

50 लाख व जा�त)  Y (लोकसंiया- 5 लाख त े50 लाख, व Z (लोकसंiया- 5 लाखापेrा कमी) वग[कृत शहरांना अनु�म ेwकमान 

¡.5400, ¡.3600 व 1800 इतका घरभाड ेभvता अनु�ेय राह�ल. ?यावेळी सातjया वेतन आयोगा�माणे अनु�ेय केलेला महागाई 

भvता हा 25% ची मया�दा ओलाडंले vयावेळी वर�ल�माणे वग[कृत शहरांना अनु�म े27%, 18% व 9% आmण ?यावेळी  महागाई 

भvता हा 50% ची मया�दा ओलांडले vयावेळी अनु�म े30%, 20% व 10% वाढ�व दरान ेघरभाड ेभvता मंजूर कर$यात यावा. 

(सा.�.aव.शा.:न.�.भा�स-े1517/�.�.180/2017/9, lदनांक.11/08/2017 नुसार 3द. 1/07/2017 पासून म.रा.संवगा�तील अmखल 

भारतीय सेवेतील अ�धका|यांना सातjया वेतन आयोगा�माणे घरभाड ेभvता ) 
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UथाIनक परूक भ�ता 
aवvत aवभाग शा.:न. �. घभाभ -1098/�.�.-82/सेवा-5 lद 11 eडसdबर 1998 �या आदेशाoवये aवlहत केलेzया दरान ेव 

lद. 17 जनु 2005 �या आदेशातील तरतूद�नुसार aवlहत केलेले शहरांच े/ गावांच ेवग[करण लrात घेऊन lद. 13 म,े2009 व 24 

ऑग�ट, 2009 �या आदेशातील तरतूद� नुसार मंजूर कर$यात यावी.  
रजा [वास सवलत 

>व.>व.शासन IनणSय �मांक र[स-1114/[.�. 11/सेवा-5 3द. 10 जनू, 2015 

lद. 10 जून, 2015 पासनू रा?य शासक�य अ�धकार�/ कम�चा|यांना (व िजzहा प~रषदां�या ?या 

कम�चा|याना ंसदर रजा �वास सवलत लाग ूआहे, vयाना ंहया शासन :नण�यातील यो�य vया फेरफारासह) देय 

असलेzया रजा �वास सवलती सदंभा�तील तरतदू�ंम�ये सधुारणा करणेबाबत……… 

शासन IनणSय – 

     रा?य शासक�य अ�धकार� /कम�चा|यांना मiुयालयापासनू vयां�या �वा�ामी जा$यासाठ� चार वषा��या 

एका गटवषा�त दोन �व�ाम wकंवा एक महारा�� दश�न व एक �व�ाम रजा �वास सवलत अन�ुेय कर$यात 

आहे. सदर सवलती�या अनषुगंाने खाल� नमदू केzयानसुार अट� व शत[ एक�तपणे aवlहत कर$यात येत 

आहेत. 

1) Uव`ाम – �व�ाम «हणज ेकम�चा|याचं ेकायम वा�तjयाच ेlठकाण wकंवा vया�या सेवाप�ुतकात न\दaवलेले 

गांव wकंवा यो�य vया कारणा�तव घोaषत केलेले अoय lठकाण (मालक�ची �थावर मालमvता, जवळ�या 

नातवेाईकांच े«हणज ेआई-वeडल, भाऊ यांच ेकायम वा�तjयाच ेlठकाण) कम�चा|या�या मiुयालयापासनू vयाने 

घोaषत केलेzया �व�ामी जा$यासाठ� ह� सवलत असzयाने यासाठ� रा?यात wकंवा रा?याबाहेर �वासा�या 
अतंराची मया�दा असणार नाह�.  मा� शासन सेवेत दाखल झाzयापासनू सहा मlहoयाच ेआत कम�चा|याने 

�व�ाम घोaषत करणे बधंनकारक आहे.  या कालमया�देत �व�ाम घोaषत केzयास vया कम�चा|याला आपzया 

सेवाकाळात एकदा �व�ाम बदल$याची सधंी राह�ल.  aवlहत कालमया�देनतंर �व�ाम घोaषत कर$यात 

आzयास “�व�ाम घोषणा” अतंीम राह�ल.  �व�ाम घोषणा :नय�ंक अ�धका|यांनी ि�वकार$यापवू[ अथवा 

सबं�ंधत अ�धकार� / कम�चा|याची सलग एक वषा�ची सेवा पणू� हो$यापवू[  ह� सवलत अन�ुेय ठरणार नाह�.  

2) महारा�� दशSन – रा?य शासक�य अ�धकार� / कम�चा|यांना चार वषा�तनू एकदा महारा��ात कोठेह� 

जा$यास सदर सवलत अन�ुेय कर$यात आलेल� आहे.  ह� सवलत रा?या�या भौगोtलक सीमे�या आत 

अन�ुेय आहे.  ह� सवलत उपभोगाताना wकमान व कमाल अतंरा�या �वासाची अट नाह�.  परंत ु सदर 

सवलतीच े lठकाण रजे�या अजा��वारे घोaषत करणे तसेच �वास सºु कर$यापवू[ सrम अ�धका|याची 

पवू�माoयता घेणे आवsयक आहे. 

3) कुटंुबाची 0या<या – �व�ाम / महारा�� दश�न रजा �वास सवलतींसाठ� कुटंूबयात केवळ पती wकंवा पvनी 

व पणू�पणे अवलंबत असलेल� दोन अपvये तसेच आईवडील wकंवा aवधवा मlहला अ�धकार� / कम�चा|यांसाठ� 

दोन अपvये तसेच साससूासरे यांचा समावेश असेल तथाaप अ�धकार� / कम�चार� अaववाlहत असेल तर 

महारा�� दश�न रजा �वास सवलतींतग�त vयावर अवलंबत आई-वडील व अवलंबत अaववाlहत अ�ान भाऊ 

व बह�ण यांच ेसमवेत सदर सवलत उपभोगता येईल.  तथाaप याबाबत आई वडील व भाऊ आmण बह�ण 

यांच ेरेशनकाड� कम�चा|या�या पvयावर�ल असणे आवsयक राह�ल. 

i) lद. 1 मे, 2001 पासनू केवळ पती / पvनी व दोन हयात अपvयां�या कुटंूबालाच ह� सवलत लाग ूअसेल. 

ii) lद. 30 एa�ल, 2001 रोजी दोनपेrा अ�धक हयात अपvये असतील व vयांची सiंया नतंर वाढल� नसेल 

तरच अशा कुटंूबास या सवलतींचा लाभ अन�ुेय असेल. 
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iii) lद. 30 एa�ल, 2001 रोजी एकह� हयात अपvय नसलेzया wकंवा एकच हयात अपvय असलेzया 

कम�चा|या�या कुटंूबातील हयात अपvयांची सiंया वर�ल तारखेनतंर एकाच �सतूीमळेु दोनपेrा अ�धक होत 

असल� तर�ह� ह� सवलत अन�ुेय ठरेल. 

4) रजेचा कालावधी – सदर सवलतीसाठ� कम�चा|यास रजे�या कालावधीची मया�दा असणार नाह�.  तथाaप 

अzप रजेत अथवा लागनु असलेzया साव�ज:नक सpुयांम�ये �व�ामी जाऊन आzयास हा लाभ देय राह�ल.  

परंत ुयासाठ� सबं�ंधत :नय�ंक  अ�धका|याची पवू�माoयता घेणे बधंनकारक आहे.  या �योजनासाठ� रजेम�ये 

प~रवत[त रजा, अिज�त रजा, �सतुी रजा, सरासर� अध�वेतनी रजा, असाधारण रजा यांचा समावेश असेल. 

5) शासक�य कम�चार� व vया�या कुटंूबातील सद�यानंा एक� wकंवा वेगâयाने, vयां�या सोयीनसुार �वास 

करता येईल. तसेच �:तपवू[ दावा एकमेकां�या �वासावर अवलबंनू राहणार नाह�.  कुटंूबयांना ह� सवलत देय 

ठरaवताना शासक�य कम�चार� रजेवर असेल wकंवा नसेल याचा सबंधं असणार नाह�.  परंत ु कुटंूबयांना 

परतीचा �वास जा$या�या �वास lदनांकापासनू सहा मlहoया�या आत पणू� करणे आवsयक आहे.  हा 

परतीचा �वास ?या गटवषा�स असेल vयाच गटवषा�त गणला जाईल.  तसेच ?या कम�चा|याच ेकुटंूब कामा�या 

lठकाणापासनू दरू राहत असेल व शासक�य कम�चार� व vयाच े कुटंूबय दोन वषा�तनू एकदा या सवलतीचा 

लाभ घेऊ शकत नसzयास तो एकटा कम�चार� �vयेक वष[ एकदा ह� सवलत उपभोग$यास पा� राह�ल तसेच 

अशा कम�चा|यास महारा�� दश�न रजा �वास सवलतीचा लाभ ¯यावयाचा असzयास vया गटवषा�त केवळ एक 

�व�ाम व एक महारा�� दश�न सवलत उपभोगता येईल. 

6) गटवषS – या सवलतीसाठ��या पlहzया गटवषा�ची सºुवात 1 जानेवार�, 1993 पासनू झाzयाच ेसमज$यात 

यावे. vयामळेु Èया गटवषा�ची गणना 1993-96, 1997-2000, 2001-04, …….. अशी पढेु चाल ूराह�ल.  या 
�वास सवलती�या चार वषा��या एका गटवषा�त दोन «हणजेच दोन वषा��या एका उपगटवषा�त एक या�माणे 

�व�ाम रजा सवलतींचा लाभ अन�ुेय राह�ल अथवा एका उपगटवषा�त एक �व�ाम रजा �वास सवलत व 

दसु|या उपगटवषा�त एक महारा�� दश�न रजा �वास सवलतीचा लाभ अन�ुेय राह�ल.  शासक�य कम�चा|याने 

सदर सवलत vया vया उपगटवषा�त उपभोगणे आवsयक आहे.  मागील उपगटवषा�त न घेतलेल� रजा �वास 

सवलत पढु�ल उपगटवषा��या 31 eडसdबर पय³त उपभोगणे आवsयक राह�ल.  vयानतंर jयपगत होऊन 

अन�ुेय ठरणार नाह�.  

7) दोघेह; पती-प�नी शासकeय सेवेत अस'यास – ह� सवलत दोह\पकै� एकालाच कुटंूबयासह उपभोगता 

येईल.  तसेच या सवलतीखाल�ल �वासखचा�ची मागणी करताना देयकासोबत शासक�य सेवेतील पती अथवा 

पvनीकडून या सवलतींचा लाभ घेतला नसzयाच ेपमाmणत करणे आवsयक आहे.  

8) भारताबाहेर Uव`ाम अस'यास – शासक�य कम�चा|याच े �व�ाम भारताबाहेर असले तर�ह� ह� सवलत 

अन�ुेय आहे. परंत ु �व�ाम घोषणा :नय�ंक अ�धका|याने ि�वकृत केल� असल� पाlहज.े  �वासखचा��या 

�:तपतू[ सदंभा�त रेzवे wकंवा जलवाहनाचा aवचार करता जवळ�या मागा�ने कम�चा|यास अन�ुेय असलेzया 

वगा��या भाÒयाशी tसमीत क¡न �:तपतू[ देय राह�ल.  

9) [वास अ`ीम – या �वास सवलतींसाठ� अ�ीम अन�ुेय आहे.  परंत ु या अ�ीमाची मया�दा या 

तरतदू�ंखाल� उपलध अदंािजत अथ�सहा{या�या रकमे�या 4/5 एवढे उपलध होईल.  शासक�य कम�चार� व 

vयाच ेकुटंूबय यांनी �वत�ंपणे �वास सवलत उपभोग$याच ेठरaवzयास वेगवेगळे अ�ीम देय राह�ल.  परंत ु

त े �माण देयतवेर अवलबंनू असेल.  तसेच �व�ामी जा$या�या व परती�या �वासातील अतंर तीन 

मlहoयांपेrा (90 lदवस) अ�धक असzयास केवळ जा$या�या �वासासाठ� अ�ीम देय राह�ल. 

 जेjहा परती�या �वासाचा अ�ीम मजूंर झाला असेल, परंत ु शासक�य कम�चार� wकंवा vया�या 

कुटंूबयाचा �व�ामी मkुकाम तीन मlहoयापेrा (90 lदवस) अ�धक होत असzयाच े�पषट् झाले असेल तर 

½ अ�ीम ताबडतोब परत करणे आवsयक आहे. 
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 या सवलतीखाल� जा$याचा �वास 15 lदवसां�या आत सºु करणे शkय न झाzयास �ा;त अ�ीम 

ताबडतोब परत करणे आवsयक आहे.  तसेच परती�या �वासानतंर एक मlहoया�या आत �वास भvता दावा 

पा~रत होणे आवsयक आहे. 10) िUवयेतर सेवेत असतांना रजा [वास सवलत – शासक�य कम�चार� जर 

ि�वयेतर सेवेत असेल तर vया कम�चा|यास या तरतदू�खाल� रजा �वास सवलत घेता येत,े तथाaप ह� बाब 

vया�या ि�वयेतर :नयkुती�या आदेशांत नमदू करणे आवsयक आहे.  मा� या सवलतीवर�ल खचा�च ेदा:यvव 

ि�वयेतर :नयोkvयाच ेराह�ल.  

11) अनmुेय वाहन [कार – 
अ.�. शासकeय अ=धकार;/कमSचार; 

धारण कर;त असले'या पदाचे 

`ेड वेतन 

रे'वे [वास जलमागाSने [वास सडक मागाSने 

1 अ) ¡. 8900/- व vयाहून अ�धक वातानुकुtलत �थम वग� 

/ वातानुकुtलत 2 �तर  

उ�चतम वग� वातानुकूल�त 

बससह�त इतर सव� 

साव�ज:नक बसचे 

�vयr भाड े
ब) ¡. 6600/- व vयाहून अ�धक 

मा� º. 8900/- पेrा कमी 

वातानकुुtलत 2 �तर 

/�थम वग� / वातानुकुtलत 

खुच[यान 

2 ¡. 4400 त े¡. 6599/- �थम वग� / वातानकुुtलत 3 
�तर / वातानकुुtलत 
खुच[यान / िjदतीय वग� 
शयनयान 

दोन वगा�मधील वरचा, 
तीनमधील मधला व 
चारमधील दसुरा 

वातानकूुल�त बसखेर�ज 
इतर सव� �कार�या 
साव�ज:नक बसचे �vयr 
भाडे  

3 अ) ¡. 4200 त े¡.4399/- अ) वातानकुुtलत खुच[यान / 
िjदतीय वग� शयनयान  

अ) दोन वगा�मधील खालचा, 
तीनमधील मधला व 
चारमधील :तसरा 

सव�साधारण साव�ज:नक 
बसचे �vयr भाड े

ब) ¡. 4200/- पेrा कमी ब) िjदतीय वग� शयनयान ब) :न«नतम वग� 

ट�प :- (1) 3 त े12 वष] वयोगटातील मुलांना अध] :तक�ट अनु�ेय आहे. 

(2) या �वास सवलतीसाठ� आराम गाडीचा �वास अनु�ेय असzयास व अशी आरामगाडी 12 वषा�खल�ल मुलांसाठ� पूण� 

:तक�ट आकारत असzयास पूण� :तक�टाचा �वासखच� अनु�ेय राह�ल. 

(3) दोन lठकाणे रेzवेमागा�ने जोडलेल� असzयास रेzवेनेच �वास करणे आवsयक आहे. vयामुळे आरामगाडीने केलेzया 

�वासखचा�ची �:तपूत[ रेzवे�या अनु�ेय वगा��या भाÒयाशी सीtमत क¡न देय राह�ल. 

(4) या सवलतींतग�त खाजगी व �वत:�या मालक��या वाहनाने केलेzया �वासखचा�ची �:तपूत[ संबं�धत कम�चा|यास 

अनु�ेय असलेzया रेzव े/ साव�ज:नक वाहना�या भाÒयाशी सीtमत क¡न देय राह�ल. 

(5) रजा �वास सवलतींसाठ� आरrण शुzक देय राह�ल.  

(6) रजा �वास सवलत उपभोगzयानंतर �वासखचा�च ेदेयकांसोबत रेzव े/ बसची :तक�टे सादर करणे बंधनकारक राह�ल. 

(7) aवमान�वास अनु�ेय नसलेzया रा?य शासक�य अ�धकार� / कम�चा|यांना यापुढे �व�ाम रजा �वास सवलत / रजा 

�वास सवलती अंतग�त, रेzवेने जोडलेzया lठकाणांदर«यानचा �वास साव�ज:नक / खाजगी aवमा कंपoया�या aवमानांनी 

करता येईल.  मा�, यासाठ� संबं�धतास रेzवे�या (राजधानी/शताद� एkस�ेस वगळून अoय गाÒयां�या) अनु�ेय वगा�च े

भाड ेaवमान �वासाच ेभाड ेयापैक� कमी असलेzया रकमेची �:तपूत[ मंजूर कर$यात येईल.  या aवषयीचा दावा सादर 

करतांना, aवमानाच े :तक�ट / बोडÐग पास आmण :तक�टावर �वासाच े भाड े नमूद केलेले नसेल तर कम�चा|याने / 

अ�धका|याने भरलेzया भाÒयाची रkकम दश�aवणार� संबं�धत aवमान कंपनीची पावतीह� सोबत जोडावी लागेल. 

12) महारा�� िजzहा प~रषद व पंचायत सtमvया अ�ध:नयम, 1961 (सन 1962 चा अ�ध:नयम, �. 5) �या कलम 

248 �या परंतुकाoवये �दान केलेले अ�धकार व vयासंबंधातील इतर सव� अ�धकार यांचा वापर क¡न, िजzहा 

प~रषदां�या ?या कम�चा|यांना सदर रजा �वास सवलत लागू आहे, vयांना Èया शासन :नण�यातील तरतूद� यो�य vया 

फेरफारासह लाग ूराहतील. 

13) रजा �वास सवलतीचा लाभ घेणा|या व vयानां मंजूर करणा|या अनु�मे कम�चार� / अ�धकार� यांचेकडून संगनमताने 

खोट� बीले सादर क¡न, मंजूर क¡न घेतzयाच ेआढळzयास, कडक tशrेस पा� राहतील.  
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 सा.�.aव.प�ृठांकन �.भा�से-1017/�.�.285/2017/9, lदनांक 28/11/2017 नुसार सातjया वेतन आयोगा�माणे 

1 जुल,ै 2017 पासनू (LTC) रजा �वास सवलतीत केलेzया सधुारणा महारा�� संवगा�तील अmखल भारतीय सेवेतील 

अ�धका|यांना अनु�ेय राहतील.  

0यवसायरोध भ�ता  
सा.आ.aव.शा.:न.�.मवैअ-2011/�.�.626/11/सेवा-3 lदनांक 7 ऑग�ट,2012 सा.आ.aव.शा.शु�द�प�क.�.मवैअ-

2011/�.�.626/11/सेवा-3 lदनांक 20 ऑkटो.2012 

 lदनांक 1 जुल ै2012 पासनू  रा?य शासना�या साव�ज:नक आरो�य सेवेत काय�रत असणा|या सव� वै�यक�य 

अ�धकार� (आयुव]lदक पदवीधारक वै�यक�य अ�धकार�सह) याना ं 6 jया वेतन आयोगातील वेतन }ेणीनुसार मुळ 

वेतना�या 35% jयवसायरोध भvता मंजूर कर$यात आला आहे. परंतू vयानां tमळणारे मुळ वेतन (Pay+GP) अ�धक 

jयवसायरोध भvता (Pay+GP+NPA) यांची एक�त रkकम ¡. 85000/- पेrा जा�त नसावी. jयवसायरोध भvता 

अनु�ेय असलेzया अ�धका|याना ंकोणvयाह� �कारे खाजगी, �वतं� jयवसाय करता येणार नाह�. अoयथा :नयमानुसार 

कारवाईस पा� राहतील. अशा अ�धका|यानां jयवसायरोध भvता न घे$याचा aवकzप देता येणार नाह�, vयां�या 

:नयुkती�या lठकाणी वा�तjय करणे आवsयक राह�ल, �वत:�या नांव े¡�णालय/दवाखाना चालaवता येणार नाह� wकंवा 

न\दणी करता येणार नाह�, अoय खाजगी ¡�णालयात/दवाखाoयात जावनू आरो�य सेवा देता येणार नाह� वा �vयr व 

अ�vयr भागीदार� असता कामा नये, खाजगी jयवसाय कर�त नाह� व मुiयालया�या lठकाणी राहत असलेबाबत 

�माmणत करणे बंधनकारक आहे. 

सा.आ.aव.शा.:न.�.राकाaव-1613/�.�.259/सेवा-1 lदनांक 10 ऑग�ट, 2015 नुसार साव�ज:नक aवभागाअंतग�त 

रा?य कामगार aवमा योजने अंतरग�त काय�रत असणा|या वै�यक�य अ�धका|यांना सहाjया वेतन आयोगातील वेतन 

}ेणीनुसार  35 टkके दराने jयवसायरोध भvता मंजूर. 

सदरचा jयवसायरोध भvता हा :नवvृती वेतनासाठ� आmण शासक�य :नवास�थानासाठ� आकार$यात येणा|या 

सेवा शुzकासाठ� lहशेबाबाबत धर$यात यावा. या jय:त~रkत �वास भvता, दै:नक भvता, घरभाड े भvता, शहरभvता, 

वेतन :निsचती इ. साठ� तो lहशोबात धर$यात येऊ नये. हा jयवसायरोध भvता मूळ वेतनाशी :नगडीत असzयाने 

शासना�या �थायी आदेशानुसार ?या कालावधी क~रता मूळ वेतन अदा केले जात नाह� अशा कालावधीसाठ� 

jयवसायरोध भvता अनु�ेय असणार नाह�.     

वाहतकू भ�ता 
aवvत aवभाग शा.:न. �. वाहभ -1098/�.�./83/98/सेवा-5 lद 14/12/98 अoवये lदनांक 1/10/1998 पासनू 

अ.�. वेतन7ेणी दर महा वाहतूक भ�याचा दर 

 अ-1, अ वगS 

शहरे 

इतर 

3ठकाणी 

1 º. 8000-13500 wकंवा vयाहून जा�त º. 800/- º. 400/- 

2 º. 6500-10500 wकंवा vयाहून जा�त परंतू º.8000-13500पेrा कमी º. 400/- º. 200/- 

3 º. 6500-10500  पेrा कमी  º. 100/- º. 75/- 

 

अधं, अUथी0यगंाने अध ूआ�ण कVयाQया >वकाराने पीडीत असणारे कमSचाoयाना ंवाहतकू भ�ता 
aवvत aवभाग शा.:न. �.वाहभ-1003/�.�./64/98/सेवा-5 lद 2/8/2004 अoवये 

अ.�.                  वेतन7ेणी दर महा वाहतूक भ�याचा दर 

 अ-1, अ वगS 

शहरे 

इतर 3ठकाणी 

1 º. 8000-13500 wकंवा vयाहून जा�त º.1600/- º. 800/- 

2 º. 6500-10500 wकंवा vयाहून जा�त परंतू º.8000-13500पेrा कमी º. 800/- º. 500/- 

3 º. 6500-10500  पेrा कमी  º. 500/- º. 500/- 
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सहा0या वेतन आयोगानसुार वाहतकू भ�ता 
aवvत aवभाग शा.:न. �. वाहभ -2009/�.�.-78/सेवा-5 lद 5/4/2010 अoवये  lदनांक 1 ए�ील 2010 पासून aवvत 

aवभाग शा.:न.�.वाहभ-2014/�.�.-5/सेवा-5 lद 3/6/2014अoवये lदनांक 1 ए�ील 2014 पासनू 
 

अ.�. कमSचा-यास अनुmेय असलेले `ेड वेतन 

(n) 

दरमहर वाहतूक भ�याचा दर(n) 

अ-1आ�ण अ वगS शहरे इतर 3ठकाणी 

1/4/2010 

पासनू 

1/4/2014 

पासनू 

1/4/2010 

पासनू 

1/4/2014 

पासनू 

1 º. 5400 wकंवा vयाहून अ�धक º. 1600/- º. 2400/- º. 800/- º. 1200/- 

2 º. 4400 wकंवा vयाहून अ�धक परंतू  º. 

5400  पेrा कमी 

º.  800/- º. 1200/- º. 400/- º.  600/- 

3 º. 4400  पेrा कमी  º.  200/- º.  400/- º. 150/- º.  400/- 

 

अधं, अUथी0यगंाने अध ूआ�ण कVयाQया >वकाराने पीडीत असणारे कमSचाoयाना ंवाहतकू भ�ता 
aवvत aवभाग शा.:न. �. वाहभ-2009/�.�.-78/सेवा-5 lद 5/4/2010 अoवये lदनांक 1 ए�ील 2010 पासून 

aवvत aवभाग शा.:न. �. वाहभ-2014/�.�.-16/सेवा-5 lद 10/08/2015 अoवये मुकब�धर (Deaf & dumb) शासक�य कम�चा|यांना  

lदनांक 10/08/2015 पासून वाहतकू भvता मंजूर. 

 

अ.�. कमSचाoयास अनुmेय असलेले `ेड 

वेतन (n) 

दर महा वाहतूक भ�याचा दर (n) 

अ-1आ�ण अ वगS शहरे इतर 3ठकाणी 
  1/4/2010 पासनू 1/4/2014 पासनू 1/4/2010 पासनू 1/4/2014 पासनू 

1 º. 5400 wकंवा vयाहून अ�धक º. 3200/- º. 4800/- º. 1600/- º. 2400/- 

2 º. 4400 wकंवा vयाहून अ�धक परंतू 

º. 5400  पेrा कमी 

º. 1600/- º. 2400/- º. 1000/- º. 2000/- 

3 º. 4400  पेrा कमी  º. 1000/- º. 2000/- º. 1000/- º. 2000/- 

 

aवvत aवभाग शा.शु�द�प� �. वाहन -2009/�.�.-78/सेवा-5 lद 7/9/2011 अoवये अंध, अ�थीjयंगाने अधू 

आmण  क$या�या aवकाराने पीडीत असणारे  कम�चार� 1 wक.मी. �या आत/कॅ«पस ् म�ये वा�तव क¡न असzयास 

कमीतकमी ¡.1000/- वाहतूक भvता अनु�ेय राह�ल.  

रजा, �tशrण, दौरा इ. कारणामुळे 30 lदवसापेrा जा�त अनुपि�थती�या कालावधीसाठ� हा भvता अनु�ेय 

असणार नाह�. 

वाहनभ�ता  

(Conveyance Allowance) 
aवvत aवभाग शा.:न. �. �वास -1013/�.�.-13/सेवा-5 lद 23/9/2013 अoवये  lदनांक 1/10/2013 पासून 

मा�सक सरासर; 

�कलो�मटर 

मोटारकार मोटार सायकल/Uकुटर मोपेड/लनूा सावSजIनक 

वाहन पे�ोल  eडझले 

201-300 ¡. 1250/- ¡. 855/- ¡. 420/- ¡. 375/- ¡. 250/- 

301-450 ¡. 1750/- ¡. 1195/- ¡. 630/- ¡. 570/- ¡. 375/- 

451-600 ¡. 2625/- ¡. 1790/- ¡. 880/- ¡. 790/- ¡. 525/- 

601-800 ¡. 3500/- ¡. 2390/- ¡. 1170/- ¡. 1050/- ¡. 700/- 

801 पेrा अ�धक ¡. 4500/- ¡. 3070/- ¡. 1670/- ¡. 1350/- ¡. 1000/- 
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[वास भ�ता 
aवvत aवभाग शा.:न. �. �वास -1010/�.�.-2/सेवा-5 lद 3/3/2010 अoवये ( lदनांक 1 ए�ील 2010 पासून) 

aवvत aवभाग शा.:न. �. �वास -1010/�.�.-22/सेवा-5 lद 27/12/2011व शु�द�प� lद.12/01/2012 अoवये ( lदनांक 

1जानेवार�, 2012 पासनू अ.�. 5 मधील दर लाग ू) व शु�द�प� lद.2/05/2013 अoवये अ.�.5 म�ये 3000/- ऐवजी 

5000/- व 2000/- ऐवजी 3000/- अशी सुधारणा) 
 

अ

� 

7े

णी 

`ेड वेतन 3द'ल;, 

कोलका�ता, 

च)ेनई, बंगळूn, 

है�ाबाद,मुंबई 

देशातील/रा6या

तील 

(पणेु/नागपरू) 

अ- वगS शहरे 

देशातील/रा

6यातील 

(नाशीक) ब-

1- वगS शहरे 

अ)य Uतभांत 

नसलेल; शहरे 

/गाव े

  सव�सा

धारण 

हॉटेल सव�सा

धारण 

हॉटेल सव�सा

धारण 

हॉटे

ल 

सव�सा

धारण 

हॉटे

ल 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 I अ) º. 8900 व अ�धक 325 5000 200 800 160 650 130 500 

ब) ¡ 6600 व ¡.8900 पेrाकमी 290 3000 180 600 140 500 120 350 

2 II अ) ¡.5400 व ¡.6600 पेrा कमी 290 2000 180 600 140 500 120 350 

ब) ¡ 4400 व ¡.5400 पेrा कमी 225 1500 150 450 140 375 110 300 

3 III अ) ¡ 4200 व ¡.4300 पेrा कमी 210 900 130 300 130 250 110 200 

ब) ¡ 4200 पेrा कमी 160 800 125 225 125 225 100 150 

FD GR No.TRA-1077/156-C/SER-5/Dt.11-8-1977 if Lodging providing 3/4, Boarding providing 1/2,  

and  Lodging & Boarding  providing 1/4  DA  
 

संयु1त बदल; अनुदान     वैयि1तक सामानाQया वहनाची पाञता 

अ.

क 

बदल�चा �कार दर }ेणी धारण कर�त असलेzया पदाचे 

�ेड वेतन 

रेzवे मालगाडी 

1 2 3 1 2 3 

1 vयाच मुiयालयात वेतन+�ेडवेतना�या 1/3 �थम अ)º. 8900 व अ�धक 6000 wक.�ॅ. 

2 अंतर 20wक.मी.पेrा कमी  वेतन+�ेडवेतना�या 1/3 ब)¡. 6600 व ¡.8900 पेrा कमी 6000 wक.�ॅ. 

3 अंतर 20 wक.मी. पेrा 

अ�धक 

वेतन+�ेडवेतना�या 1/2 
 

िjदतीय अ)¡.5400 व -¡.6600 पेrा कमी 6000 wक.�ॅ. 
ब) ¡ 2800 व ¡.5400 पेrा कमी 3000 wक.�ॅ. 

ततृीय  अ) ¡ 2800 पेrा कमी 1500 wक.�ॅ. 
  

                                                                                                                                                              

रे'वेने न जोडले'या 3ठकाणाम@ये वयैि1तक सामानाची वाहतकु 

धारण कर;त असले'या पदाचे `ेड 

वेतन 

अ-1 / अ / ब-1 वगS शहरे 

[n. [ती �क.मी.] 

इतर शहरे  

[n. [ती �क.मी.] 
1 2 3 

º. 5400 व अ�धक 48.00 30.00 

¡. 4400 व ¡.5400 पेrा कमी 24.00 15.00 

¡ 4400 पेrा कमी 12.00 7.50 
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रेzवे �वास 
}ेणी �ेड पे पा�ता 

I ¡. 8900/- व अ�धक AC I st/ AC 2 �तर Sleeper 

¡. 6600/- - 8900/- AC II nd / AC 2 �तर Sleeper / I st / AC खुच[यान 

II ¡. 4400/- - 6000/-पेrा कमी I st / AC-3 �तर Sleeper / AC खुच[यान / II nd Sleeper  

III ¡. 4200/- - 4400/- AC खुच[यान / II nd Sleeper 

¡. 4200/- पेrा कमी II nd Sleeper 

 
aवvत aवभाग शा.:न. �. �वास -1010/�.�.-2/सेवा-5 lद 23/6/2010 अoवये  lदनांक 1 ए�ील 2010 पासून 

एक aवशेष बाब «हणून नाtशक, नांदेड, लातुर, सोलापूर, कोzहापूर आmण औरंगाबाद येथे काय�रत असणा|या आmण 

सधुार�त संरचनेम�ये ¡. 5400/- wकंवा vयाहून अ�धक �ेड वेतन घेणा|या अ�धका|यानां vयां�या शासक�य कामा:नtमvय 

मंबईला / मंबईहून येताना-जाताना कोणvयाह� साव�ज:नक अथवा खाजगी aवमानाने सrम �ा�धका|या�या पूव� माoयतेने 

�वास केzयास कमाल मया�देत अनु�मे नाtशक-¡.1500/-, नांदेड-2500/-, लातूर-2200/-,सोलापूर-1700/-, कोzहापूर-

2900/-, आmण औरंगाबाद-2200/- �:तपूत[ अनू�ेय आहे. 

( अ - वग� शहरेः- पुणे, नागपूर, अहमदाबाद, सुरत, जयपुर, लखनौ, कानपुर) 

( ब - वग� शहरेः- नाtशक, aवजयवाडा, tशाखापटटणम, पाटणा, राजकोट, वडोदरा, फर�दाबाद, जमशेदपूर, धनबाद, 

को�ची, जबलपूर, भोपाळ, इंदोर, अमतृसर, लु�धयाना, कोäबतूर, मदंराई, मेरठ, आ�ा, अलाहबाद, वाराणसी, 

असनसोल.) 

 aवvत aवभाग शा.:न. �. �वास -1017/�.�.-15/सेवा-5 lद 1 ऑग�ट, 2018 अoवये मा. मुiयमं�ी व 

उपमुiयमं�ी यां�या खाजगी स�चवानां त ेमुiयमं�ी व उपमुiयमं�ी यांच ेसोबत �वास कर�त असतील तरच vयां�या 

पुव�परवाणगीनेच इकॉनॉमी kलासने aवमान�वास अनु�ेय आहे. तसेच aवधानमंडळाच ेमा.aपठासन अ�धकार�, aवरोधीपr 

नेत,े मं�ी व रा?यमं�ी यां�या पvनी�या गैरहजेर�त शासक�य दौ|यावर असताना ं माoयवरां�या पुव�परवाणगीने शा. 

अ�धकार�/कम�चार� असलेzया काय�रत खाजगी स�चव/aवशेष काय� अ�धकार�/ि�वय सहा{यक यांच े पैक� एकास सोबती 

«हणून aवमान �वास इकॉनॉमी kलास अनु�ेय राह�ल. 

कायम [वास भ�ता 
महसूल व वन aवभाग शा.:न. �.�भ 2012/�.�.317ई-10 lद.21 नोjहdबर,2014 नुसार महसूल aवभागातील 

‘मंडळ अ�धकार�’ व ‘तलाठ�’ या संवगा�तील अ�धकार�/कम�चार� याना ंlद. 1 स;टेबर,2014 पासनू रkकम ¡. 1275/- 

द.म. इतका कायम �वास भvता (दै:नक भvयासह) वेतनात अनु�ेय कर$यात आला. 

 

0यवसाय कर 

1 म े1998 पासनू 1 एa�ल 1999 पासनू 1 एa�ल 2000 पासनू म. शा. राजपञ भाग आठ, जनु 

- 27, 2009 – नसुार 

एकूण aवvतलधी दर ¡. एकूण aवvतलधी दर ¡. एकूण aवvतलधी दर ¡. एकूण   aवvतलधी दर ¡. 

2000 पय³त नाह� 2000 पय³त :नरंक 2000 पय³त :नरंक 5000 पय³त :नरंक 

2001-3000 60 2001-2500 30 2001-2500 30 5001-10000 175 

3001-5000 90 2501-3500 60 2501-3500 60 10000पेrाजा�त 200 

5001-10000 120 3501-5000 90 3501-5000 120 माहेफे¶ुवार�म�ये 300 

10000पेrाजा�त 150 5001-10000 150 5001-10000 175  
 10001-15000 175 10000पेrाजा�त 200 

15000पेrाजा�त 200 माहेफे¶ुवार�म�ये 300 

aव��कर आयुkत, मुंबई �मांक पी.एफ.ट�.-1087/एeडएम-7/49/बी-590/प~रपञक �मांक-11/1987, lदनांक 

13जुल ै1989 अoवये शार�~रकÃ�Äया अपंग कम�चा|यानां jयवसाय करात सवलत आहे.  
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कतS0यUथानी 3दले'या शासकeय IनवासUथानासाठZ अनmु�ती श'ुकाची वसलु; 
साव�ज:नक बांधकाम aवभाग शा.:न.�. घ.भा.व.-2000/�.�.97/2000/सेवा-5 lद.17-2-2001 व शा.:न.�ं. घ.बां.व.-1004/�.�. 28/सेवा-5 lद. 21-9-

2006 (1-10-2006 पासून) aवvत aवभाग शा.:न.�. घ.बां.व.-2010/�.�.4/सेवा-5 lद. 19 एa�ल 2011 (1 मे 2011 पासून)  

साव�ज:नक बांधकाम aवभाग शा.:न.�. आरएलएफ-2009/�.�.77/tमjय-2 lद. 27 जाने. 2016 (सेवाशुzक) 

 
अ.�

. 

वेतनमयाSदा `ेड वेतन अनmुेय 

Iनवास 

Uथानाचा 

[कार 

अनmुेय चटई 

AेC (चौ.फुट) 

अनmु�ती श'ुकाचा 

ठरा>वक दर (द.म.) 

सेवाशुzक 

1-10-2006 पासनू lद.1 म े2011 पासनू 1-10-2006 

पासनू 

1म े2011 

पासनू 

1-4-2015 

पासनू 

1 2550-4000 1800 पेrा कमी एक 220 पय³त 60 120 110 

2 4001-6500 1801 त े2800 दोन 221-320 130 260 135 

3 6501-8000 2801 त े4200 तीन 321-420 220 440 185 

4 8001-9700 4201 त े5400 चार 421-550 290 580 245 

5 9701-14300 5401 त े7600 पाच 551-750 460 920 325 

6 14300 व हुन जा�त 7600 व vयाहून अ�धक सहा 751-1110 700 1400 465 

7 -  सात(aवशेष 

�कार) 

1111 व 

vयाहुन अ�धक 

 

1 सेवकाच े:नवास�थान शुzक -        º. 60/- 

(1 मे 2011 पासनू दरमहा) -       º. 120/- 

2 �वतं� वाहनतळ (गॅरेज)  शुzक - ¡.   60/- 

(1 मे 2011 पासनू दरमहा)   -   º. 120/- 

3 वाहनासाठ� छ;पर असलेल� जागा शुzक ¡.40/- 

(1 मे 2011 पासनू  दरमहा )   -    º. 80/- 

4 वाहनासाठ� उघडी जागा  शुzक -   ¡. 20/- 

(1 मे 2011 पासनू दरमहा )  -   º .40/- 

साव�ज:नक बांधकाम aवभाग शा.:न.�. आरएलएफ-2009/�.�.77/tमjय-2 lद. 27 जाने. 2016 नुसार अनु�ेय 

चटई rे�फळापेrा जा�त rे�फळा�या :नवास�थानात वा�तjय कर�त असेल तर vया�या �vयr तायात असलेzया 

एकूण :नवास�थाना�या rे�फळा�या ¡. 0.50/- �:तचौरस फुट या दराने सेवाशुzकाची आकरणी कर$यात यावी 

सा.बा.ंaव.शा.:न.�. संक�ण� 2013/�.�.96/tम.jय.-2 lद. 15 जनू 2015 व शु�द�प�क lद. 1 जनु, 2018 

नुसार शासक�य :नवास�थानात अनु�ेय कालावधीनंतरह� अ�धक वा�तjय कर$याब¿ल दंड:नय दराने अनु�;तीशुkल 

आकारणी (बहृoमुंबई सह उव�~रत महारा��ासाठ�) 1) राजीनामा / सेवा:नवvृती / �वे�छा:नवvृती – 3 मlहoयापय³त 

शा.:न.lद. 19/04/2011 �माणे 2) 3 मlहoयापूव[ अज� केzयास, इतरांची मागणी नसzयास, िजzहा वाटप सtमती 

अ�यr / स�चव बा.ंaव. यांना माlहती �यावी.  3) दंड:नय दराने शुzक – X ¡. 150/-, Y शहर – �:तचौरस फुट ¡. 

120/- , Z �:तचौरस फुट ¡. 80/-. अपवाद 1) पाzय 10 वी/12वी शैrmणक वष� संपेपय³त अनु�;ती शुzका�या द;ुपट 

दराने, 2) सेवेत असताना :नधन – कमाल 9 मlहoयाप³त मा� द;ुपट दराने, 3) गंभीर आजार 3+3=6 मlहने द;ुपट 

दराने. 

सा.�.aव.शा.प.�.शा:नवा-2517/�.�.33/17/23-अ lद. 15 ए�ील, 2017 नुसार lद. 1 मे 2017 पासनू दंडनीय 

दर (अनु�;ती शुzक) ¡. 50/- �:त चौरस फुट व¡न ¡. 100/- �:त चौरस फुट. सा.�.aव.शा.प.�.शा:नवा-
2517/�.�.33/23-अ lद. 30 ऑग�ट, 2018 नुसार lद. 1 स;टेबर,2018 पासनू दरमहा ¡. 150/- �:त चौरस फुट. 

सा.�.aव.शा.प.�.शा:नवा-1417/�.�.194/23-अ lद. 6 मे, 2017 अoवये अज�दाराने lदलेzया पया�यानुसार 

:नवास�थान वाटप केzयानंतर त े ि�वकारले नाह� तर अशा अज�दारास दसुरे :नवास�थान वाटप केले जाणार नाह� व 

vयाच ेनाव �:तrायाद�तून कमी कर$यात येईल.  

सा.�.aव.शा.प.�.संक�ण�-2018/�.�.200/18/23-अ lद. 22 मे, 2018 नुसार शासक�य :नवास�थानात राहणा|या 

शा. अ�धकार�/कम�चार� यानी ं शा. :नवास�थान सोडताना संबं�धत वीज पुरवठा करणा|या कंपनीकडून वीज देयकाची 

थकबाक� नसzयाबाबत �माणप� साव�ज:नक बांधकाम aवभागा�या संबं�धत काय�लयाकड े सादर कराव.े तसेच वीज 

पुरवठा खंडीत कर$याबाबत वीज कंपनीस कळवाव.े 
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गट >वमा योजना वगSणी दर 
aव.aव.शा.:न.�.eडओआय-2081/4701/एडीएम-5 lद.26 ए�ील 1982 नुसार रा?य शासक�य कम�चार� गटaवमा 

योजना -1982 lद. 1 मे 1982 पासनू अंमलात आल� व ती सkतीने लाग ूकर$यात आल�.  

�ाम aवकास aवभाग शा.:न. �. aवमा 1090/�.�.-280/18 lद.1/09/1990 नुसार lद. 1 आkटोबर 1990 

पासनू िजzहा प~रषद कम�चा|याना ंगट aवमा योजना -1990 लागू कर$यात आल�. तसेच �ाम aवकास aवभाग शा.:न. 

�. aवमा 2002/�.�.-136/आ�था-5(18) lद.19 जून 2003 नुसार पासनू िजzहा प~रषद कम�चा|याना ं 1/01/2002 

ऐवजी lद. 1/01/2003 पासनु सधुार�त दर लाग.ू aव.aव.शा.:न.�.गaवयो-2015/�.�.47/ aवमा �शासन lद. 30 

जाने.,2016 नसुार 1/01/2016 पासनु सधुार�त दर लाग.ू 
वगS/गट वगSणी >वमा संरAण 

ह�ता 

म�ृयू आ'यास देय होणार; 

>वYयाची र1कम 

1   मे 

1982  

पासनू 

1 जाने. 

1990 

पासनू 

1 जाने. 

2002 

पासनू 

1 जाने. 

2010 

पासनू 

1 जाने. 

2016 

पासनु 

1 जाने. 

2010 

पासनू 

1 जाने. 

2016 

पासनु 

1 जाने. 

2010  

पासनू 

1 जाने. 

2016 

पासनु 

अ 80 120 480 960 ---- 320 ----- 9,60,000 -------- 

ब 40 60 240 480 ---- 160 ----- 4,80,000 --------- 

क 20 30 60 120 360 40 120 1,20,000 3,60,000 

ड 10 15 30 60 240 20 80 60,000 2,40,000 

गट >वमा योजना वगSणी व गटIनहाय यIुनट स<ंया 
lदनांक वग�णी व 

यु:नट संiया 

गट ड गट क गट ब गट अ :नवतृ होणा|या wकंवा अoय�कारे 

सेवा संपु�ठात येणा|या 

कम�चा|यास गटaवमा योजना 

अं:तम बचत :नधी wकंवा सेवेत 

असताना ंमvृय ूपावलेzया 

कम�चा|या�या नाम:नद]tशत 

jयkतीस/ वारसास गटaवमा 

योजना अं:तम बचत :नधी 

प~रगणना Online कोषवाlहनी -

>DAT(Mahakosh.in)GIS 

Saving Fund calculation for 

state वर उपलध आहे.  

1-05-1982 वग�णी ¡. 10 20 40 80 

यु:नट संiया 1 2 4 8 

1-01-1990 वग�णी ¡. 15 30 60 120 

यु:नट संiया 1 2 4 8 

1-01-2002 

ZP-1-1-03 

वग�णी ¡. 30 60 240 480 

यु:नट संiया 1 2 8 16 

1-01-2010 वग�णी ¡. 60 120 480 960 

यु:नट संiया 1 2 8 16 

1-01-2016 वग�णी ¡. 240 360 0 0 

यु:नट संiया 4 6 -- -- 

aव.aव.शा.:न.�.गaवयो-1097/�.�.36/97 शा हमी  lद.2 फे¶ु. 1998 नसुार सधुार�त 'अ' 'ब' 'क' 'ड' 

वग[करणानसुार गट aवमा योजनेची वग�णी जाने. 1998 पासनू वसलू कर$यात यावी.  

सा.�. aवभागा�या lद. 8/06/1995 नसुार ?याना ंवर�या वेतन}ेणी लाग ूकर$यात आलेzया आहेत, 

अशा कम�चा|याकडून व~र�ठ }ेणी�या अनषुगंाने वग�णी वसलू करावे.  

 aव.aव.शा.:न.�.गaवयो-10.08 / �.�.31/2008/ शा हमी  lद. 30 स;टdबर 2008 नसुार �शासक�य 

चुक�मळेु aवलबं झाला असzयास aवलबंास जबाबदार vया vया अ�धका|याची जबाबदार� ठरवावी व vयाच े

कडून jयाजाची रkकम वसलू कर$यात यावी.  

 :नयम-11 नसुार :नयत वयोमान पणू� झाzयावर :नवतृ होणा|या wकंवा अoय�कारे सेवा सपं�ुठात 

येणा|या कम�चा|यास गटaवमा योजना अ:ंतम बचत :नधी wकंवा सेवेत असताना ं मvृय ू पावलेzया 

कम�चा|या�या नाम:नद]tशत jयkतीस/वारसास गटaवमा योजना अ:ंतम बचत :नधी व aवमा :नधी मजंूर 

कर$याच ेअ�धकार हे काया�लय �मखुाना ंआहेत. 
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 सा.�.aव.शा.:न.�.एसआरjह�-2015/�.�.470/काया�-12 lद. 27 मे, 2016 अoवये 5 jया वेतन 

आयोगा�माणे वेतन}ेणीतील पदांच ेगट अ,ब,क,ड वग[करण- ‘अ’ ¡. 7450-11500 व वर�ल, ‘ब’ ¡. 5500-

9000 त े7450-11050 ‘क’ ¡. 2750-4400 त े5000-8000, ‘ड’ ¡. 2650-4000 व हून कमी. 

 सचंालनालय, लेखा व कोषागारे, मुबंई यांच ेप~रप�क �. सलेंको/गaवयो/2020/गट aवमा योजना/102 

lद.15 eडसdबर, 2020 नसुार आlदवासी wकंवा नrल��त rे�ात काय�रत कम�चा|यांना एक�तर पदोoनती�या 

अनषुगंाने व~र�ठ गटातील वेतन}ेणी लाग ू होत असल� तर�ह� vयां�या मळूवेतन}ेणी �माणे गट aवमा 

योजना वग�णी घे$यात यावी व vयानसुारच लाभ �दान कर$यात यावे. 

 

 

महारा�� नागर; सेवा (रजा) Iनयम 1981 
रजा >वषयक मा3हती 

सrम �ा�धका|याने �वे�छाधीन शkतीने कामावर गरैहजर राह$याची परवानगी देणे «हणज े रजा 

होय.  रजेची मागणी हkक «हणनू करता येणार नाह�.  काया�लयाची गरज «हणनू रजा नाकर$याचा वा 

मजंूर रजा र¿ कर$याचा रजा मजंूर करणा|या सक्षम ��धका|यास अ�धकार आहे.  तथाaप, कम�चा|या�या 

लेखी समंतीtशवाय vयाने मा�गतलेzया व देय असलेzया रजे�या �कारात असा सrम �ा�धकार� बदल क¡ 

शकणार नाह�. :नयम-14 नसुार एका �कार�या रजेच े दसु-या �कार�या रजमे�ये प~रवत�न करता येत.े 

aव.aव. शा.प.�.LVE-2481/CR-1362 SER-9, lद.19/2/1982 अoवये नसुार सबं�ंधत शा.कम�चा|याची सेवा 
समा;त झाzयावर, :नवvृत झाzयावर अशी aवनतंी माoय करता येऊ शकत नाह�.  

रजेच े�कार खाल�ल �माणे आहेत. 

1. अिजSत रजा (Iनयम -50) :- कम�चा|यांसाठ� lद. 31.12.90 पय³त कत�jय काला�या 1/11 �माणे येणारे 

lदवस आmण lद. 1 जानेवार� 1991 पासनू �vयेक सहा मlहoयासाठ� 15 lदवस या �माणे जानेवार� व 

जुल�ैया पlहzया lदवशी अिज�त रजा आगाव ूजमा होईल.  (aवvत aवभाग शा.:न.�. अरजा-2488/ 395/सेवा-

9 lद.9 नोjहे. 1990) अशी रजा अिज�त हो$याची  कमाल मया�दा lद. 31.8.1988 पय³त (180) lदवस व 

lद. 1.9.1988 पासनू (240) lदवस अmण lद.1/02/2001 पासनू (300)lदवस आहे. अिज�त रजेच े�vयाप�ण 

(Surrender) (aव.aव. शा.:न. lद.15 जाने 2001 अoवये) lद.1 फे¶.ु 2001 पासनू lह सवलत बदं कर$यात 

आलेल� आहे. ( 2 ½ दराने जमा व असाधारण रजा/ अकाय�lदन,:नलबंन काळात 1/10 दराने कमी) 

2. अधS पगार; रजा (Iनयम -60) :-�vयेक कम�चा|यानंा सेवे�या पणू� वषा�साठ�  20 lदवस व lद. 1 जानेवार� 

1991 पासनू �vयेक कॅलdडर वषा��या जानेवार� आmण जुल ैमlहoया�या पlहzया lदवशी �vयेक� 10 lदवस 

या�माणे दोन ह;vयात अध� वेतनी रजा आगाव ू जमा कर$यात येईल. (शा.tश.aव.शा.:न.�. SSN/2693/ 

128/मा.tश.2 lद.4 ऑग�ट,1995 नसुार रा?यातील खाजगी शाळांत lदघ�सटृुी aवभागात काम करणा|याना ंlद. 

1 जुल,ै1995 पासनू 20 lदवस ‘अध�वेतनी रज’े ऐवजी 10 lदवस ‘अिज�त रजा’ मजंूर केले.) :नयत वयोमान 

सेवा:नवvृती यांना vयां�या खाती जमा असलेzया अध�वेतनी रजेची lद.1 एa�ल 1993 पासनू रोखीकरण होत े

(शा.:न.अरजा-2493/57/सेवा-9 lद.7 मे 1994) (5/3 दराने जमा व अकाय�lदन काळात 1/18 दराने कमी) 
              अध�वेतनी रजा वेतन(+) अनु�ेय असzयास, vयावर�ल महागाई भvता (-) :नवvृतीवेतन                    :नयतवयमान                                                                   

अधSवेतनी      आmण इतर सेवा:नवvृती लाभाचे :नविृvतवेतन सममूzय आmण अध�वेतनी रजा वेतनावर                    सेवा:नविृvत�या                                                                           

  रजेचे        महागाई भvता अनु�ेय असzयास, :नवvृतीवेतनावर�ल  वाढ                                         तारखेस देय       

   रोख  = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X    असलेzया अध�वेतनी 

सममू'य                                              30                                               रजेचे lदवस                     
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3. पFरवत�त रजा (Iनयम - 61) :-कम�चा|यानंा अध�पगार� रजा द;ुपट खच[ टाकून पणू� वेतनी रजा «हणनू 

व�ैयक�य कारणा�तव प~रवत[त करता येत.े  अिज�त रजा tशzलक असताना देखील अध�पगार� रजा 

प~रवत[त क¡न उपभोगता येत.े  लोकlहतासाठ� माoयता �ा;त tशrण �मासाठ� wकंवा अ:ंतम प~रrचेी 

तयार� कर$या क~रता सेवे�या सपंणू� कालावधीत कमाल 90 lदवस इतक� व�ैयक�य �माणप� दाखल न 

करता प~रव:त �त रजा मजूंर करता येईल.  

4. नादेय रजा (अनिजSत रजा) (Iनयम - 62) :-कायम असलेzया शासक�य कम�चा|यासं सपंणू� सेवा काळत 

360 lदवस tमळत ेव अध�वेतनी रजे�माणे वेतन tमळत.े एकावेळी खाजगी कारणा�तव 90 lदवस आmण सव� 

tमळून जाि�तत जा�त 180 lदवस tमळत.े अिज�त होणार� अध�पगार� रजा खच[ टाकून समायोिजत केल� 

जात.े  

5. असाधारण रजा (Iनयम - 63) :-ह� रजा खाजगी व व�ैयक�य कारणा�तव tमळू शकत.ेरजेचा पगार 

tमळत नाह�. व�ैयक�य कारणा�तव नसेल तर वेतन वाढ�साठ� अन�ुेय नाह�.(aवvत aवभाग शा.:न. �मांक 

वेतन-1010/�.�.38/सेवा-3 lद. 26 eडसdबर 2011 नुसार सहाjया वेतन आयोगा�या अनषुगंाने व�ैयक�य 

�माणपञाtशवाय असाधारण रजेवर असzयास मागील वषा��या 1 जुल ैत े30 जनु पय³त सहा मlहने wकंवा 

vयापेrा कमी कालावधी असzयास वेतनवाढ अन�ुेय आहे माञ 1 जुल ैत े30 जनु पय³त सहा मlहने wकंवा 
vयापेrा अ�धक कालावधी असzयास वेतनवाढ अनु�ेय न होता ती पुढ�ल वषा��या 1 जुल ैरोजी अनु�ेय होईल.) 

6. :नयत वयोमान सेवा :नवvृती�या ( शा. अ�धसचूना lद. 24 जून 2016 नसुार सkतीने सेवा:नवvृती 

/�वे�छा:नवvृती/¡�ण सेवा:नवतृी/�वत: होऊन रािजनामा अथवा नोकर� सोडणारे) वेळी कम�चा|या�या खाती 

जमा असलेzया अिज�त रजे�या कमाल 300 lदवसापय³त रजावेतनाची समम'ुय रोख र1कम देय आहे 
(:नयम - 68).  

रोख रkकमेच े�दान.=   
वेतन (+) महागाई भvता 

       30   
X कमाल 300 lदवस अिज�त रजा 

.(aवvत aवभाग शा.:न. �मांक अरजा/2401/8/सेवा-9 lद. 15 जानेवार� 2008 मधील म�ुया �ं. 3 

नसुार रािजनामा/नोकर� सोडले vयाला एकूण अिज�त रजे�या अ�या� रजेच े सममzुय देय आहे. (शा. 

अ�धसचूना lद. 24 जून 2016 नसुार बदल झाला.)  

सेवेत असताना मvृय ुझाzयास, तो कम�चार� मvृय ूपावला नसता आmण मvृय�ूया तारखे�या लगत 

नतंर, vयाला देय व अन�ुये होणा|या अिज�त रजेवर गेला असता तर vया मतृ कम�चा|याला रजा वेतनाची 

जेवढ� सममzूय रोख रkकम tमळाल� असती (कमाल 300 lदवस) तवेढ� रोख रkकम (Pay+GP+DA) 

vया�या कुटंूबाला दे$यात येईल. (:नयम - 69) 

aवvत aवभाग शा.:न. �माकं अरजा/2019/�.�.12/सेवा-6 lद. 24 मे, 2019 अoवये सातjया वेतन 

आयोगा�या सधुार�त वेतन सरंचनेनसुार अिज�त रजेच ेरोखीकरण फरक देय आहे. 

>वशषे रजा 

7. [सतुी रजा (Iनयम -74):- कमीत कमी दोन वष� अखंड सेवा झालेzया मlहला कम�चा|यास lद.24-8-09 

पासनू 180 lदवसाचंी पणू� वेतनी, एका वषा�पेrा जा�त परंत ू दोन वषा�पेrा कमी सेवा झालेzया मlहला 

कम�चा|यास अध� पगार� �सतुी रजा tमळत.े (aव.aव.शा.:न.�.�रजा-2015/�.�.25/सेवा-6 lद.15 जानेवार� 

2016 नसुार या तारखेपासनू wकमान सेवेची अट र�द. तथापी दोन वषा�पेrा कमी सेवा झालेzया शा. मlहला 

कम�चा|यास पढु�ल शत[�या अ�धन 1) सहा मlहoया�या वेतनाइतkया रkकमेचा बॉ$ड घे$यात यावा. 2) 

�सतुी रजा सपंवनू शा.सेवेत ¡ज ू झाzयानतंर wकमान दोन वष� रा?य शासनाची सेवा करणे बधंनकारक 

राह�ल. रािजनामा lदzयास, एक�त :नधीतनू वेतनाचा खच� भागaवला जात नाह� अशा इतर सेवेत 

जा$याक~रता काय�मkुत झाzयास, �सतुी रजा कालावधीत देय झालेzया वेतनाइतके वेतन रा?य शासनास 
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अदा केzयानतंरच काय�मkुत होता येईल) मा� �सतुी रजेचा अज� केzया�या तारखेस 2 पेrा कमी हयात 

मलेु असलेzयांनाच ह� सवलत tमळत.े  या रजेला जोडून मlहला कम�चा|यास व�ैयक�य �माणप� सादर न 

करता कमाल एक वषा��या कालावधीपय³त देय व अन�ुेय रजा घेता येईल.  (aव.aव.शा.:न.�.अरजा 1409/�. 

�.-8/09/सेवा 6 lद.24 ऑग�ट 2009). 

    गभ�पात, गभ���ाव, गभ�समापन अ�ध:नयम-1971 अoवये- घडवनू आणलेzया गभ�पाताबाबत मlहला 

कम�चा|यासं सपंणू� सेवा काळात 45 lदवस (कमाल) �सतूी रजा अन�ुेय राlहल.  मा� wकती मलेु हयात 

आहेत हे aवचारात घेतले जाणार नाह�. 

    मलू द�तक घेणा|या मlहला कम�चा|यास एक वषा�पय³त wकंवा मलुाच े वय एक वष� होईपय³त (जो 

lदनांक आधीचा असेल तो पय�त) देय व अन�ुेय रजा घेता येईल.  यात व�ैयक�य �माणप� सादर न करता 

60 lदवसापय�त प~रवत[त व अनिज�त रजेसह रजा घेता येईल.  मलू दvतक घे$या�या lदनांकास दोन हयात 

मलेु असणा|यानंा ह� सवलत अन�ुेय नाह�.  (शा.:न.�. अरजा/1490/12 सेवा. 9 lद.28 जुल ै1995) 

aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2015/�.�.-16/सेवा-6 lद. 15-03-2017 नसुार दvतक मलू घेणा|या रा?य 

शासक�य मlहला कम�चा|यास 1) दvतक घे$या�या lदनांकास दvतक मलुाच ेवय 1 वषा��या आत असेल तर 

180 lदवस, 1 वषा�पेrा अ�धक त े3 वष� वयाच ेदvतक मलु घेतzयास 90 lदवस aवशषे रजा मजंूर करता 

येईल. 

      aव.aव.शा.:न.�.सरजा-2015/�.�.-9/15/सेवा-6 lद. 20 जानेवार�-2016 सरोगसी प�दतीने जoमलेzया 

अपvयाच ेसगंोपन अपvय नसलेzया तसेच दvतक मलु न घेतलेzया मlहला कम�चा|यांना अपvया�या जoम 

lदनांकापासनू 180 lदवसापय³त, सपंणू� सेवे�या कालावधीत फkत एकदाच “aवशषे रजा” अन�ुेय राह�ल. 
बालसगंोपन रजा : aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2017/ �.�.-25/सेवा-6 lद. 23 जुल,ै 2018 व 

aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2017/ �.�.-25/सेवा-6 lद. 15 eडसdबर 2018 नसुार िज.प., tशrक/tशrकेvतर, 

माoयता�ा;त व अनदुा:नत स�ंथां�या �ाथtमक, मा�यtमक, उ�चमा�यtमक शाळा, कृaष व बगर कृaष 

aव�यापीठे व vयाना ंसलं�न असलेल� महाaव�यालये यामधील पणु�काल�क tशrक व tशrकेvतर आmण रा?य 

शासक�य मlहला कम�चार�, पvनी नसलेले प¡ुष wकंवा पvनी असा�य आजाराने mखळलेल� आहे याना ं180 

lदवसा�या कमाल मया�देत बालसगंोपन रजा मलुांच े वय 18 वष] होईपय³तच tमळेल. एका वषा�त दोन 

मlहoया�या कमाल मया�देत तसेच सेवा कालावधीत 1/2/3/4 ट;यात  तथापी एका कॅलdडर वषा�त तीन 

ट;यात घेता येईल. अिज�त रजा, अध�वेतनी रजा खाvयावर असल� तर�ह� व या रजेसह �सतुी रजेला जोडून 

ह� रजा घेता येईल. शासक�य सेवेच े1 वष� पणू� झाzयावर सदर रजा लाग ूराह�ल. 

8. >वकलांगता रजा (Iनयम - 75) :- हेतपुरु�सर केzया गेलेzया इजे�या सबंधंात एका aवकलांगत�ेया 

प~रणामी 24 मlहoयापेrा अ�धक होणार नाह� एवढ� aवशषे aवकलांगता रजा मजंूर करता येईल. 

9. अ@ययन रजा :-एकावेळी 12 मlहने व सपंणू� सेवा काळात 24 मlहने tमळत.े  रजे�या काळात पणू� 

वेतन tमळत े( रजा :नयम - 80) (शा.:न.�.एस एस एन - 1969 - जी lद. 27 eडसdबर 1969) 

10.Aयरोग/ककS रोग/कु�ठरोग/पAाघातरजा/एडस ् (aव.aव.शा:न�.अरजा-2404/�.�.25/05/सेवा-8lद. 20 जाने.2006) 

(Iनयम - 79) :- एक वषा�पेrा जा�त सतंत सेवा झालेला अ�थायी शासक�य कम�चार�, आ�थ�क सवलती 

आmण पणू�वेतनी rयरोग रजा यांjय:त~रkत या :नयमाखाल�ल सव� सवलतीस पा� ठरेल.  आ�थ�क सवलती 

आmण पणू�वेतनी rयरोग रजा, wकमान तीन वष� सतंत सेवा झालेzया अ�थायी शासक�य कम�चा|यांनाच 

केवळ अन�ुेय असेल. एक वषा�पेrा कमी सेवा झालेzया अ�थायी शासक�य कम�चा|यांना या सवलतीपकै� 

कोणतीह� सवलत tमळ$याचा हkक असणार नाह�. 

देय व अन�ुेय असलेल� पणू�वेतनी सव� रजा सपंzयानतंर पणू� वेतनी दराने 12 मlहoयापय³त रजा 

tमळत.े  ह� रजा सपंzयानतंर कम�चार� बरा हो$यासाठ� आणखी रजा आवsयक असzयास देय व अन�ुये 
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अध�पगार� रजा दे$यात येईल vयानतंरह� रजेची आवsयकता असेल तर व�ैयक�य मडंळाने tशफारस केलेल� 

असाधारण रजा मजंूर कर$यात येईल.  (रजा :नयम - 79 व प~रtश�ठ तीन)  

11. >वशषे न�ैम�तीक रजा :- 

1) aपसाळलेला कु�ा चावzयास तीन आठवडयाप³त व�ैयक�य �माणप�ा आधारे देय आहे.  

(aव.aव.शा.:न.�.मुaंव:न-2017/�.�.-35/2017/aव:नयम lद. 11/9/2017 अoवये MCSR (GC) 

:नयम 9 (14) आय म�ये तरतदू असzयाने BFR मधनु सदर तरतदु वगळले.  

2) �वतःची नसबदं� श��w�या - 6 lदवस व�ैयक�य �माणप�ाच ेआधारे (aव.aव.शा.प.�.LVE1459-

8511-55 lद. 9/2/1960) 

3) पvनी�या बाळंतपणानतंर ऑपरेशन - 4 lदवस व�ैयक�य �माणप�ाच े आधारे (aव.aव.शा.:न.�. 

LVE1473-2826,एस-दोन lद. 10/10/1973) 

4) पvनीच े अoयवेळी टयबेुkटोमी ऑपरेशन - 7 lदवस व�ैयक�य �माणप�ा�या अधारे (पlहल� 

श�ञw�या :न¡पयोगी ठरzयास दसु|यांदा -7 lदवस aव.aव.शा.प~र.�.अरजा 2398/01/सेवा-9 

lद.20/03/1998) 

5) ��ी कम�चा|यासं टयबेुkटोमी ऑपरेशन (�सतुी काल�न jयती~रkत अoयवेळी) 14 lदवस व�ैयक�य  

�माण प�ा�या आधारे (aव.aव.शा.:न.�.LVE1471-3038-71,एस-दोन lद. 14/06/1972) 

6) दोन पेrा अ�धक अपvये असzयामळेु �सतूी रजा अन�ुेय नसzयाने ��ी कम�चा|यासं 14 lदवस 

खास नtैमvतीक रजा. 

7) �गया�रोहण मोlहमेत सहभाग - 30 lदवस . 
8) �वे�छा मोफत रkतदान - 1 lदवस . 

9) रा���य व आंतररा���य w�डा �पध]त भाग - 30 lदवस . 

 10) सा.�.aव. शा.:न.�. आरजीए-1084/276/सीआर-20/16-अ lद.25 ऑkटो.1985 नसुार शासक�य 

कम�चा|यां�या माoयता�ा;त सघंटनेच ेपदा�धकार� (अ�यr,उपा�यr,सर�चटणीस,�चटणीस व कोषा�यr) 

याना ं 10 lदवसापय³त व काय�का~रणीच े सभासद याना ं 7 lदवसापय³त एका कॅलdडर वषा�त aवशषे 

नtैमिvतक रजा अन�ुेय आहे. 

12. >वप:यना (Vipassana): (aव.aव.शा.:न.�.अरजा-2496/3/सेवा-9 lद 21 जुल.ै1998) राजप�त 

अ�धका|याना ंदहा lदवसाच े�tशrण घेता येईल. vयासाठ� एका वेळेस कमाल 14 lदवस व�ैयक�य �माणप� 

सादर न करता प~रवत[त रजा मजूंर करता येईल. तीन वषा�तनू एकदा- सपंणू� सेवा कालावधीत कमाल सहा 

वेळा अन�ुेय- �वेशप�ाच ेझेरॉkस व �tशrण कd ¨ाच े�माणप� सादर करणे आवsयक.  

13. �करकोळ रजा (न�ैमि�तक रजा) :- aवvत aवभाग शा.:न. �मांक नtैमर-1498/�.�. 52/98/सेवा-9 lद. 

21 eडसdबर 1998 नसुार lदनांक 1 जानेवार� 1999 पासनू महारा�� शासना�या aवaवध काया�लयातनु काम 

करणारे अ�धकार� आmण कम�चार� याना ंएका कॅलdडर वषा�म�ये जा�तीत जा�त 8  नtैमिvतक रजा अन�ुये 

आहे.   

     wकरकोळ रजा jय:त~रkत सव� रजे�या न\द� सेवा प�ुतकात घेतल� पाlहज.े तसेच aवशषे रजा व aवशषे 

नtैमvतीक रज ेjय:त~रkत इतर रजेची न\द रजा खाvयाम�ये न\दaवले पाlहज.े 

14.  बदल; सटुट; :- बदल� सटुटया तीन lदवसापेrा जा�त lदवस साच ू देऊ नयेत. आmण पढु�ल कॅलdडर 

वषा�त vया जमेस ध¡ नयेत. बदल� सटुटया हया देय रजे�या आmण / wकंवा सटुटयां�या पवु[, नतंर wकंवा 

दोoह� �कारे घेता येतील. ( शा.प. सा.�.aव.,�.पी-13/1317-बी, lदनांक 16 जुल ै1964)                    
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िUवयेतर सेवेत बदल; व [IतIनय1ुती भ�ता 
aव.aव.शा.:न.�.:�वीयेस-े2010/�.�.67/10सेवा-6 lदनांक 8 एa�ल,2013(wef 8/4/2013) 

म.ना.से.(पद�हण अवधी,�वीयेतर सेवा आmण :नलंबन, बडतफÖ व सेवेतून काढून टाकणे यां�या काळातील 

�दाने) :नयम,1981 �या प~रtश�ट-दोन म�ये शासक�य कम�चा|यांची �वीयेतर सवेत बदल� कर$यासंबंधातील �माण 

अट� व शत[ नमूद कर$यात आलेzया आहेत. 

?या �वीयेतर सवेतील कम�चा|यानी शासनाकडील वेतन व vयावर �:त:नयुkती भvता घे$यासाठ� aवकzप lदला 

असेल vयानां अ) �:त:नयुkती मुळ�याच lठकाणी (within same station) असेल, तdjहा दरमहा ¡. 1000/- �या 

कमाल मया�दे�या अ�धनतेने,vया�या मूळ वेतना�या 5%, ब) मुळ�या lठकाणाjय:त~रkत इतर lठकाणी असेल, तdjहा 

दरमहा ¡. 2000/- �या कमाल मया�दे�या अ�धनतनेे,vया�या मूळ वेतना�या 10%,  मा� vया vया वेळच ेमूळ वेतन 

अ�धक �:त:नयुkती भvता हा कोणvयाह� वेळी पे-बँड पीबी-4(¡.6700/-) अ�धक �:त:नयुkती पदा�या �ेड वेतनापेrा 

(¡.10000/-�या कमाल मया�देत) जा�त होता कामा नये.जर �वीयेतर सेवेतील पद एचएजी wकंवा एचएजी +पे �केल 

मधील असेल तर वेळोवेळी कर$यात येणा|या वेतन :निsचतीतील मुळ वेतन हे अनु�मे ¡.79000/- wकंवा ¡.80000/- 

पेrा अ�धक असणार नाह�.  

�वीयेतर सेवेतील पदाची वेतन}ेणीची :नवड केzयास अ) मुळ aवभागातील पदाची वेतन}ेणी व �वीयेतर 

सेवेतील पदाची वेतन}ेणी व �ेड वेतन एकच असेल तर संबंधीत कम�चार� स�याच ेमूळ वेतन घे$याच ेचालू ठेवील. ब) 

�वीयेतर सवेतील पदाची वेतन}ेणी/�ेड वेतन हे मुळ aवभागातील पदा�या वेतन}ेणी/�ेड वेतन अ�धक aवह�त दराने 

�:त:नयुkती भvता यां�या बेरजेपेrा बरेच अ�धक असेल vयाच ेबाबतीत, म.ना.से.(वेतन):नयम, 1981 �या :नयम 20 

मधील तरतुद� लाग ूक¡न vयाच ेवेतन :निsचत कराव.े असे :निsचत केलेले �ारेिçक वेतन, �:त:नयुkत jयkती�या पे-

इन-पे बँड म�ये खाल� दश�aवलेzया रकमा tमळवzया असता येणा|या रकमेपेrा अ�धक दे$यात येऊ नये. 

 

अ पे-इन-पेबँड म@ये द.म. n.14880/- 

पेAा अ=धक वेतन �मळ>वणाoया 

कमSचाoयाकFरता. 

मळु वेतनाQया 6.1/4%( स0वासहा ट1के) कमाल n. 1000/- Qया मयाSदेत 

(मळू >वभागातील पदाच े `ेड वेतन व [IतIनयू1तीवर;ल पदाच े `ेड वेतन 

यामधील फरकासह) 

ब पे-इन-पेबँड म@ये द.म. n.14880/- 

पय त वेतन �मळ>वणाoया 

कमSचाoयाकFरता. 

मळु वेतनाQया 7.1/2%( साडेसात ट1के) कमाल n. 1000/- Qया मयाSदेत 

(मळू >वभागातील पदाच े `ेड वेतन व [IतIनयू1तीवर;ल पदाच े `ेड वेतन 

यामधील फरकासह) 

   

 ?या महामंडळ/मंडळ/�ा�धकरण/सांaव�धक सं�था/�वायvत सं�था यां�या आ�थापनेवर�ल कम�चा|यां�या वेतन व 

भvयासाठ� 100 टkके अनुदान शासनाकडून दे$यात येत असzयास अशा आ�थापनेवर �:त:नयुkतीने काय�रत असलेzया 

शासक�य कम�चा|यांस �:त:नयुkती भvता अनु�ेय ठरणार नाह�. तसेच अशा कम�चा|यां�या संबंधात :नवvृतीवेतन 

अंशदान व रजावेतन अंशदान शासनाकड ेभर$याची आवsयकता राहाणार नाह�. 

मा� ?या महामंडळ/मंडळ/�ा�धकरण/सांaव�धक सं�था/�वायvत सं�था/ साव�ज:नक उप�म  यां�या आ�थापनेवर 

�:त:नयुkतीने काय�रत असलेzया  कम�चा|यांच ेवेतन व भvत ेसंबं�धत सं�था vयां�या �वत:�या उvपoना�या साधनातून 

दे$यात येत असzयास अशा कम�चा|यांस वर�ल�माणे �:त:नयुkती भvता अनु�ेय ठरेल. तसेच अशा कम�चा|यां�या 
संबंधात :नवvृतीवेतन अंशदान व रजावेतन अंशदान संबं�धत सं�थानी :नयमानुसार शासनाकड ेभरणा करणे आवsयकता राह�ल. 

�ामaवकास व जलसंधारण aवभाग शा,प~रप�क �.-िज�ा�-2014/�.�.53/योजना-5 lद. 12 नोjहdबर,2014 

नुसार िजzहा �ामीण aवकास यं�णेत 50 वषा�वर�ल अ�धकार�/कम�चार� यानां नवीन :नयुkती दे$यात येव ू नये. 

याबाबतीत संबं�धत aवभागानांह� vयां�याकडील 50 वषा�वर�ल अ�धकार�/कम�चार� यानां िजzहा �ामीण aवकास यं�णेत 

�:त:नयुkतीवर पाठव ूनये. 

िजzहा �ामीण aवकास यं�णेतील ?या अ�धकार�/कम�चार� याना ं सेवा:नवvृतीस 3-5 वष] राह�ल� आहेत व 

िजzहा �ामीण aवकास यं�णे�या कामात ?यांची काय�rमता मया�lदत आहे, योजने�या अंमलबजावणीत ?यांचा 

अपेrे�माणे उपयोग होऊ शकणार नाह�, अशा अ�धकार�/कम�चार� यानां शासनाच े प~रप�क �.िज�ा�-
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2014/�.�.53/योजना-5lद.23 जुल,ै2014 �माणे काय�वाह� क¡न काय�मुkत कराव.े यापुढे 50 वषा�पेrा जा�त वय 

असलेzया अ�धका|यानां िजzहा �ामीण aवकास यं�णेम�ये ¡जू क¡न घेऊ नये.  

�ामaवकास व जलसंधारण aवभाग यांच े प�.�.-िज�ा�-2014/�.�.57/योजना-5 lद. 2 eडसdबर,2014 नुसार 

िजzहा �ामीण aवकास यं�णेतील �:त:नयुkतीवर�ल अ�धकार�/कम�चार� याना ं �:त:नयुkती भvता अनु�ेय ठरत नाह�. 

तसेच अशा अ�धकार�/कम�चा|यां�या संदभा�त :नवvृतीवेतन अंशदान व रजावेतन अंशदान शासनाकड े भर$याची 

आवsयकता नाह�. 

सा.�.aव.शा.:न.�.एसआरjह�-2011/�.�.137/काया�सन 12, lदनांक 17/12/2016 नुसार शासक�य  अ�धकार�/ 

कम�चार� यां�या  �:त:नयुkतीने :नयुkतीसाठ� अट� व शत[, आmण :नयुkतीची सव�समावेशक काय�प�दती नमुद आहे. 

 

 

 

वXैयकeय खचाSची [Iतपतू� 
 

महारा�� रा6य सेवा ( वैXयकeय  देखभाल ) Iनयम- 1961 व याम@ये वेळोवळी झाले'या आ�ण होणाoया सधुारणासह 

 रा?य / कd ¨ सरकार, नगरपाtलका व िजzहा प~रषद यां�या अ�धपvयाखाल�ल कोणतहे� 

¡�णालय /दवाखाना /�सतुीगहेृ /आरो�यकd ¨े येथ ेकम�चार� व vयांच ेकुटंुबय मोफत औषधोपचार घेव ूशकतात 

व तो vयांचा हkक आहे. कुटंूब «हणज ेकम�चा|याचंी पvनी/पती, vयां�यावर अवलबंनू असतील अशी तीन/दोन 

पय³त मलेु सा.आ.aव. शा.:न.�. एमएजी-1099/�.�.220/आ.-3 lद. 18 ऑग�ट,1999 अoवये शासक�य 

कम�चा|यां�या कुटंुबाची jयाiया आदेशाचं े एक�करण आहे. ( सा.आ.aव. शा.:न.�. एमएजी-

1095/�.�.45/आरो�य-3 lद.28 नोjहdबर,2000 मधील :नयम-14 नसूार lद. 1 मे 2001 पासनू 2 अपvये व 

:नयम- 15 नसुार 1 मे 2001 रोजी 2 पेrा अ�धक मा� vयानतंर सiंया वाढaवzयास सवलत देय नाह�. 

श��w�या केzयास पoुहा सवलत मा� मया�देहून अ�धक अपvयाना ंसवलत नाह�), सावञ मलेु, औरस मलेु, 

कायदेशीर दvतक मलेु, आई,वeडल (मlहला कम�चा|या�ंया बाबतीत :तच ेसास,ूसासरे wकंवा आई,वeडल) 18 

वषा�खाल�ल अaववाlहत भाऊ ,अaववाlहत बlहण, घट�पोlटत बlहण wकंवा aवधवा बlहण (बlहणी�या बाबतीत 

:तच े वय लrात ¯यावयाची गरज नाह�) (:नयम �ं 2(3). ( सा.आ.aव. शा.:न.�. वखै�- 

2011/�.�.333/11/राकाaव-2 lद.11 नोjहेबर,2011 नुसार :नवvृतीवेतन/ अoयमागा�ने उvपoन ¡. 3500/- 

«हणज े ¡ 3500/- अ�धक vयावर�ल उपचार स¡ु कर$या�या lदनांकास अन�ुेय असणार� महागाई वाढ 

मया�देत ) ( सा.आ.aव. शा.:न.�. वखै�- 2017/�.�.614/11/राकाaव-2 lद.2 ऑग�ट, 2019 नसुार 

:नवvृतीवेतन/ अoयमागा�ने उvपoन ¡. 9000/- «हणज े¡ 9000/- अ�धक vयावर�ल उपचार स¡ु कर$या�या 

lदनांकास अन�ुेय असणार� महागाई वाढ मया�देत ) 

सा.आ.aव.शा.:न.�.एमएजी-1003/1357/�.�.142/आरो�य-3 lद.8 ए�ील,2005 नसूार शासक�य व 

िजzहा प~रषद :नवvृतीवेतन धारकाना ंआmण vयां�या पती/पvनीस सव� शा.¡�णालयात aवनामzुय उपचाराची 

सवलत अन�ुेय आहे. 

    व.ैtश.व औषधी ¨jये aव.शा.:न.�.एमआयएस-2001/1256/�.�.198/2001/�शासन-2 lद. 28 जानेवार�, 

2002 प~रtश�ट – म¿ुा �. 2 नसूार शासक�य कम�चार� व vयांचेवर अवलबंनू असणारे कुटंुबय याना ं

aवनाशzुक व�ैयक�य उपचाराची सवलत असzयामळेु vयां�याकडून व�ैयक�य खचा�ला �:तपतू[ �माणप�ासाठ� 

बला�या 3% शzुक आकार$यात येऊ नये. मा� इतर सव� �करणी बला�या 3% शzुक आकार$यात यावे. 

         माञ :नकडी�या व आपvतकाल�न प~रि�थतीत ठराaवक 27 आजाराकर�ता खाजगी ¡�णालयात 

उपचार घे$याची परवाणगी दे$यात आलेल� आहे. साव�ज:नक आरो�य aवभाग शा.:न.�.एमएजी-2005/9/ 
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�.�.1/आरो�य -3 lद. 19 माच� 2005 नसुार 27 आकि�मक व 5 गभंीर आजारांची याद� lदलेल� आहे. ती 

पढु�ल �माणे आहे. शा.:न.�.वखै�-2011/�.�.333/11/राकाaव-2 lद. 16 नोjहेबर, 2011 अoवये शा.:न.lद. 

19 माच� 2005 मधील केवळ 3(1)व (2) म�ये सधुारणा. 

पFर�श�ट 'अ' 
शासन >वIनS3द�ट 27 आकिUमक व 5 गभंीर आजारांची याद; 

1) èदयaवकाराचा झटका (Cardiac emergency) �मि�तक सहंनी (Cerebral vascular) फुéफुसा�या 

aवकाराचा झटका (Pulmonary emergency ) अ ॅिoजओ�ाफ� चाचणी. 

2) अ:त रkतदाब (Hypertension) 

3) धनवुा�त (Titanus) 

4) घटसप� (Diphtheria) 

5) अपघात (Accident) आघात सलंrण (Shock Syndrome) èदयाशी आmण रkतवाlहनीशी सबंधंीत ( 

Cardiological and Vascular) 

6) गभ�पात (Abortion) 

7) तीê उदर वेदना/आ�ं अवरोध (Acute abdominal pains/Intestinal obstruction ) 

8) जोरदार रkत��ाव (Severe - Entrietis) 

9) गॅ��ो-एo�ायlटस (Gastro-Entrietis) 

10) aवषम?वर (Typhoid) 

11) :नsचतनेाव�था (Coma) 
12) मनोaवकृतीची सºुवात (Onset of psychiatric disorder) 

13) डोळयातील Ã�ट�पटल सरकणे (Retinal detachment in eye) 

14) ��ीरोगशा�� आmण �सतुीशा�� सबं�ंधत यां�याशी आकि�मक आजार (Gynaecological and 

obstetric emergency) 

15) जननम�ु आकि�मक आजार (Genito-urinary emergency) 

16) वाय ूकोथ (Gas Gangrine) 

17) कान, नाक wकंवा घसा याम�ये aवजातीय पदाथ� गेzयामळेु :नमा�ण झालेले आकि�मक आजार 

(foreign body in ear, nose, throat emergency) 

18) ?याम�ये तातडीने श��w�या करणे आवsयक असत े अशा जoमजात असगंती (Cogenital 

Anamolies requiring urgent surgical intervention) 

19) ¶ेन टयमुर (Brain Tumour) 

20) भाजणे (Burns) 

21) इaपले;सी (Epilepsy) 

22) अ ॅkयटू �लॅकोमा (Acute Glaucoma) 

23) �पायपनस �कॉड (म?जार?ज)ू सबंधंात आकि�मक आजार  

24) उ�माघात 

25) रkतासबंधंातील आजार 

26) �ाणी चावzयामळेु होणार� aवषबाधा  

27) रसायनामळेु होणार� aवषबाधा 

28) कोaवड-19 [covid-19] सा.आ.aव.शा.:न.�.वखै�-2020/�.�.66/राकाaव-2, lद.17/12/2020 [ w.e.f. 

dt.2/9/2020 ]  
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   या आजारा�या औषधोपचारासाठ� झालेzया खाचा��या �:तपतू[साठ�  एक वषा��या आत मागणी केzयास 

aवभाग �मखुां�या मजंूर�ने जा�तीत जा�त  º. 40000/- शा.:न.�.वखै�-2011/�.�.333/11/राकाaव-2 lद. 

16 नोjहेबर, 2011 अoवये 1,00,000/-  रककमेपय³त �:तपतू[ tमळू शकत.े  सा.आ.aव.शा.प~रपञक �. 

वखै�-2015/�.�.82/2015/राकाaव-2 lद.24-08-2015 नुसार िजzहा�धकार� व मiुयकाय�कार� अ�धकार� 

िजzहा प~रषद यांना ¡. 2,00,000/- पय³त व aवभागीय आयुkत यांना ¡. 3,00,000/- पय³त मजूंर��या 

अ�धकारात बदल क¡न सा.आ.aव.शा.:न.�. वखै�-2016/�.�.16/2016/राकाaव-2 lद. 16 माच�,2016 नसुार 

aवभाग �मखुाना ं¡. 3,00,000/- पय³त मजूंर��या अ�धकारात पoुहा सधुारणा कर$यात आला. 

 सा.आ.aव.शा.:न.�. वखै�-2018/�.�.488/2018/राकाaव-2 lद. 6 जनु, 2019 नसुार म�ंालयीन 

�शासक�य aवभाग �मखु याना ं¡. 3,00,000/- वर�ल �करणे, aवभाग �मखुाना ं¡. 2,00,000/- वर�ल परंत ू

¡. 3,00,000/- पय³त व �ादेtशक aवभाग �मखु ¡. 2,00,000/- पय³तची �करणे व�ैयक�य खचा��या 

�:तपतू[स मजुर� दे$याच े अ�धकारात सधुारणा कर$यात आले आहे. 

शा.tश. व w�डा aव. शा.:न. lद.29 एa�ल,2016 नुसार रा?यातील शासक�य,सरकार� तसेच 100% 

अनदुा:नत खाजगी �ाथtमक / मा�यtमक व उ�च मा�यtमक शाळा, स:ैनक� शाळा, क:न�ठ महाaव�यालये 

व अ�यापक aव�यालयातील tशrक/tशrकेvतर कम�चा|यां�या व�ैयक�य खचा��या �:तपतू[स सबं�ंधत 

aवभागा�या काया�लय �मखु «हणजेच tशrणा�धकार� (�ाथtमक/मा�यtमक) याना ं¡. 2,00,000/-पय³त आmण 

दोन लाखापेrा जा�त व ¡.3,00,000/- पय³त सबं�ंधत aवभागा�या aवभाग �मखुाना ं «हणजचे सबं�ंधत 

aवभागीय tशrण उपसचंालकाना ंमजंुर�च ेअ�धकार �दान कर$यात आले आहे. 

शा.tश. व w�डा aव. शा.:न. lद. 15 जुल,ै2016 नसुार रा?यातील महानगरपाtलका/ नगरपाtलका/ 
नगरप~रषद शाळातील �ाथtमक tशrक/tशrकेvतर कम�चा|यां�या व�ैयक�य खचा��या �:तपतू[स सबं�ंधत 

aवभागा�या काया�लय �मखु «हणजचे tशrण मडंळ असलेzया rे�ाम�ये सबं�ंधत महानगरपाtलका 

/नगरपाtलका/नगरप~रषद च े�शासन अ�धकार� याना ं¡. 2,00,000/-पय³त आmण दोन लाखापेrा जा�त व 

¡.3,00,000/- पय³त सबं�ंधत aवभागा�या aवभाग �मखुाना ं «हणजेच सबं�ंधत aवभागीय tशrण 

उपसचंालकाना ंमजंुर�च ेअ�धकार �दान कर$यात आले आहे. 

सा.oया. व aव.स.aवभाग शा.:न.�. aवभशा 2013/�.�.172/aवजाभज-2 lद.2 नोjहdबर,2016 नसुार 

aवजाभज आ}मशाळा ं tशrक व tशrकेततर कम�चा|यां�या व�ैयक�य खचा��या �:तपत[�या अन�ुेयतचेी 

कमाल मया�दा व मजंुर�च ेअ�धकारात सधुारणा कर$यात आले. 
अ=धकार पवू�च ेअ=धकार सधुार;त अ=धकार 

1) सहा{यक आयुkत, समाज कzयाण -- ¡. 50,000/- पय³त 

2) �ादेtशक उपायुkत, समाज कzयाण -- ¡. 50,001/- त े1,50,000/- पय³त 

3) संचालक, aवजाभज, इमाव व aवमा� कzयाण, म.रा. पणेु ¡. 1,00,000/- ¡.1,50,001/- त े3,00,000/- पय³त 

सा.आ.aव.शा.:न. lद.19 ऑग�ट,1999 नसुार माजी aवधानमडंळ सद�य याना ंआकि�मत :नकडी�या 

�सगंी खाजगी ¡�णालयात औषधोपचार घेतzयास aवlहत कमाल मया�देत (¡. 3.00 लाख) खचा�ची देयके 

महारा�� aवधानमडंळा�या मजूंर�tशवाय कोषागार/उपकोषागार अ�धका|याकड ेसादर करावीत. 

 

गभंीर आजार - भाग 2 

1) èदय श��w�याचंी �करणे (Heart Surgery) 

2) èदय उपमाग� श��w�या (Bye pass Surgery) 

3) अ ॅिoजओ;ला�ट� श��w�या 

4) म�ुaपडं �:तरोपण श��w�या (Kidney Tranplantation)  
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5)  रkताचा कक� रोग (Blood Cancer) शा.:न.lद.10/02/2006 अoवये “कक� रोग” अशी सधुारणा 

कर$यात आल� 

   सा.आ.aव.शा.:न.�. एमएजी-1099/�.�.40/आरो�य-3 lद. 29 जुल,ै1999 मधील म¿ुा �.- 2 नसुार  

5 गभंीर आजारावर सपंणू� खचा��या �:तपतू[साठ� माoयता lदलेzया खाजगी ¡�णालयात उपचार घेतzयास 

तथेील आंतर¡�ण कालावधी तील औषधोपचारावर�ल 100% �:तपतू[ अन�ुये होईल. (कr- तkता ‘ब’ नसुार 

अन�ुेय).  

aवvत aवभाग शा.:न. lद. 10/2/2006 नसुार वर�ल पांच गभंीर आजारां�या उपकरणाची खरेद� /wकमती 

औषधे व औषधोपचार यावर�ल सभंाjय खचा�कर�ता कमाल º. 150000/- अ�ीम अन�ुेय आहे. 

सा.आ.aव.शा.प~रपञक �. वखै�-2013/�.क्र.291/13राकाaव-2 lद.11-10-2013 नुसार शा.कम�चार� व 

vयां�या कुटंूबयानी खाजगी ¡�णालयात घेतलेzया गभंीर व aवtश�टोपचारावर�ल खचा�वर�ल शासक�य 

¡�णालया�माणे �:तपतु[ अन�ुेयतसेाठ� शासन माoयता lदलेzया खाजगी ¡�णालयाची lदनांक 31-07-2013 

अखेरची अ�यावत याद� lदल� आहे, यात 17 आजार, 338 हॉ�पीटल व  इंeडयन कॅoसर इिo�टूट�या 

महारा��ातील सलं�न 32 आरो�य स�ंथा आहेत.  

सा.आ.aव.शा.:न.�.वखै�-2019/�.�.236/राकाaव-2 lद. 27 माच�,2020 नसुार गभंीर आजार/उपचारामं�ये 

खाल�ल तkvयात नमदू आजार/उपचार यांचा अतंभा�व कर$यात आला आहे. 
अ.�. वै�यक�य खच� �:तपुत[कर�ता नjयाने अंतभू�त कर$यात 

आलेले गंभीर आजार/उपचार 

वै�यक�य खच� �:तपुत[ची �vयr खच� wकंवा 

जा�तीत जा�त कमाल मया�दा (पॅकेज अंतग�त) 

1 यकृत �:तरोपण (Liver Transplant)  

(Live Doner वर�ल श��w�या असzयास vयासाठ� ¡. 2.50 

लाख �या मया�देत ) 

¡. 15 लाख फkत 

(+ ¡. 2.5 लाख फkत) 

2 èदय �:तरोपण (Heart Transplant) ¡. 15 लाख फkत 

3 फुéफुस �:तरोपण (Lung Transplant) ¡. 15 लाख फkत 

4 अि�थम?जा �:तरोपण (Bone Marrow Transplant) ¡. 8 लाख फkत 

5 कणा�वत� �:तरोपण (Cochlear Transplant) ¡. 6 लाख फkत 

6 èदय व फुéफुस �:तरोपण (एक�) (Hurt & Lung 

Transplant & Together)) 

¡. 20 लाख फkत 

या गभंीर आजारासाठ� /उपचारासाठ� जी व�ैयक�य खच� �:तपतू[स मया�दा :निsचत केल� आहे vया 

मया�दे�या जा�तीत जा�त 25% एवढे व�ैयक�य अ�ीम �करण:नहाय मजंूर कर$यात यावे. 

सा.आ.aव.शा.:न.�. माoयता-2014/�.�.292/2014/राकाaव-2 lद.30-8-2018 नसुार “यनुायटेड tस�मा 

इिo�टटयटु ऑफ मेडीकल सायoस �ा.tल. सचंtलत tस�मा हॉ�पीटल, औरंगाबाद” या खाजगी ¡�णालयास 
म�ुaपडं �vयारोपन व मdद ुaवकार आmण सा.आ.aव.शा.:न.�. माoयता- 2016/�.�.293/16/राकाaव-2 lद. 30-

8-2018 नसुार “M.G.M. सचंtलत मेeडकल कॉलेज ॲ$ड ~रसच� इिo�टटयटु औरंगाबाद” या खाजगी 

¡�णालयास èदय श��w�या, एिoजओ;लॉ�ट� श��w�या, कक� रोग :नदान व श��w�या व म�ुaपडं �:तरोपन 

या आजाराकर�ता औषधोपचार व श��w�या कर$यासाठ� माoयता दे$यात आलेल� आहे. 

वXैय�कय खचाSQया [Iतपतू�साठZ लागणार; कागदपC े

1) माoयता�ा;त शासक�य / िजzहा प~रषद / नगर प~रषद वा अoय कोणvयाह� माoयता�ा;त ¡�णालय 

�ा�धकृत व�ैयक�य प~रचराकडून उपचार कºन घेतzयास अशा खचा�ची �:तपतू[  

1. बाहय ¡�णासाठ� नमनुा ‘अ’ आंतर ¡�णासाठ� नमनुा ’ब’ वापरावा व vयावर सबं�ंधत व�ैयक�य 

�ा�धका|यांची tशkया:नशी सह� ¯यावी. 
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2. काया�लय �मखुां�या �:त�वाrर�ने सबं�ंधत कम�चा|यांच े aवlहत नमoुयात कुटंूब मया�lदत असzयाच े

�माणप� �यावे 

3. काया�लय �मखुां�या �:त�वाrर�ने पती/पvनी नोकर�त आहेत/नाह�त या सबंधंी aवlहत नमoुयातील 

�:त�ाप�. 

4. उपचार घेतzयापासनू  एक वषा��या आतील खचा�ची �माणके व �vयेक �माणकावर ‘मी �vयr 

रkकम अदा केल� आहे’ असा शरेा मा¡न vयाखाल� �वाrर� करावी. 

5. aवlहत नमoुयातील मागणी अजा�वर माlहती भ¡न �वाrर� करावी. 

6. �ा�धकृत व�ैयक�य प~रचराने tलहून lदलेzया औषधाचा कागद जोडावा. 

2) तातडीQया पFरिUथतीत खाजगी n¢णालयात उपचार घेत'यास �यावर;ल खचाSची [Iतपतू� 

1. सबं�ंधत ¡�णालयातील डॉkटर ¡�णालया�या tशkया:नशी व न\दणी �मांका:नशी नमनुा ‘क’ व ‘ड’ 

मधील माlहती भरतील. 

2. श��w�या व त�अनषुगंीक खचा�च े �माणकात सaव�तर माlहती भ¡न व आवsयक तथे े महसलू 

मु̈ ांक लावनु, डॉkटर tशkया:नशी �वाrर� करतील. 

3. बाजारातनू आणलेल� औषधे/इतर तपास$यांचा खच�/उपकरणे इvयाद� वर�ल खच� नमदु करावा व 

पावती जोडावी. 

4. कम�चा-याच ेaवlहत नमुoयातील मागणी अज� सादर करावा. 

5. काया�लय �मखुां�या �:त�वाrर�ने सबं�ंधत कम�चा|यांच ेकुटंूब मया�lदत असzयाबाबतच े�माणप�. 

6. काया�लय �मखुां�या �:त�वाrर�ने पती/पvनी नोकर� आहेत/नाह�त यासबंधंी �:त�ाप�. 
7. उपचार घेतzयापासनू एक वषा��या आतील �माणके व �vयेक �माणकावर कम�चा|यानें ‘मी �vयr 

रkकम अदा केल� आहे’ असे tलहून vयाखाल� �वाrर� करावी. 

8. डॉkटरने lदलेzया औषधांची याद�. 

9. तातडी�या �सगंी खाजगी ¡�णालयात दाखल केzया तारखेपासनू त े ¡�णालयातनू मkुत केzया 

तारखेपय³त केलेzया खचा� jय:त~रkत केलेzया खचा�ची �:तपतू[ अन�ुेय असणार नाह�. 

10. �:तपतू[साठ� सादर केलेzया �माणकाम�ये मलुतः अoनपदाथ�, शkतीवध�क, जंतनूाशके, नशायkुत 

औषधाचंा समावेश नसzयाबाबतच ेसबं�ंधत डॉkटरच े�माणप�.  

11. िजzहा शzय �चwकvसक यांच े�माणप� जोडावे. 

3) शासकeय वा अ)य मा)यता[ा�त n¢णालयात 6या रोगासाठZ परेुशा सोयी नाह;त.  अशा रोगावर 

खाजगी n¢णालयातील >वशषेmाकडून उपचार कnन घेत'यास �यावर;ल खचाSची [Iतपतू�.  

वर�ल दोन म�ये नमदु केलेल� कागदप� ेलागतील.   

 सा.आ.aव.शा.प~रपञक �.वखै�-2013/�.�.353/13राकाaव-2lद.4-04-2014 नसुार अपवादाvमक प~रि�थतीत 

aवशषे बाब «हणनू व�ैयwकय खचा�ची �:तपतू[स वाजवी खच� :निsचत कर$यासाठ� सtमती गठ�त. 

सा.आ.aव.शा.:न.�. सकं�ण� 2013/�.�.462/भाग-2/आरो�य-3 lद.28 eडसdबर,2015 नसुार या तारखेपासनू 

रा?यातील साव�ज:नक आरो�य aवभागा�या :नय�ंणाखाल�ल सव� शा. ¡�णालयातील औषधोपचारासाठ� तसेच 

:नर:नराळया वदैयक�य सaुवधासाठ� आकार$यात येणा|या तपासणी व vयाबाबत�या ¡�णशzुकाच ेदर सधुार�त 

दराने आकार$यात यावे. 

सा.आ.aव.शा.:न.�.वमै�ं-2018/�.�.273/आरो�य-6 lद. 9 जानेवार�,2019 म�ये रा?यसेवेत दखल 

होणा|या उमेदवारांना :नयkुती कर�ता vयांची :नवड झाzयानतंर व�ैयक�य तपासणी कर$याकर�ता सव�च 

व�ैयक�य मडंळा�या अखvयार�तील िजzहे lदलेले आहेत. म.ना.से.:नयमातील तरतदु�नसुार गट-क व गट-ड 

सवंगा�तील कम�चा|यांची व�ैयक�य तपासणी कर$याच ेअ�धकार िजzहा शzय�चwकvसकांना आहेत. 



 

76 
Adv. A.K.Bhusane (Rtd. A.Treasury Officer Latur) Officer's HandBook-2021 

 

Iनव�ृती वेतन वेळीच कसे �मळेल ? 
(aवvत aवभाग शा.प~रपञक �. एमएससी 1083 / सीआर-6 एसईआर-6  lदनांक 5 जुल ै1983) 

1) सेवेत असताना ंव सेवा:नवvृती�या वेळी खाल�ल गो�ट� आवsय केzया पाlहज.े 

सेवेत असताना ं:- 

1. :नवvृती वेतन aवषयक aवकzप सेवाप�ुतकात �चटकावणे. 

2. मvृय ू-:न-सेवा उपदानासाठ� नाम:नद]शन. 

3. कुटंूब :नवvृती वेतनासाठ� नाम:नद]शन. 

4. कुटंुबया�या सiंयेत नतंर बदल झाzयास कळaवणे. 

5. सेवा प�ुतक अ�यावत अचकू व पणू� असzयाची खाञी करावी. 

6. सेवाप�ुतकाची दसुर� �त अ�यावत ठेवनू काया�लय �मखुाकडून साrांwकत झाzयाची खाञी 

करावी. 

7. वेतनमानात वेळोवेळी सधुारणा केzयामळेु कर$यात आलेल� वेतन:निsचती लेखा�धका|याकडून 

पडताळून सेवाप�ुतकात tशkकयाबाबत खाञी करावी. 

सेवाIनव�ृतीQया वेळी :- 

:नयत वयोमान :नवvृती�या तारखे�या आठ मlहने अगोदर काया�लय �मखुांना पढु�ल कागदप� ेसादर 

करावीत. 

ए)  नमनूा - 5 
1) साrांwकत aवlहत नमoूयातील नमनूा सहया. 

2) पतीसह / पvनीसह सयंkूत पासपोट� आकारा�या साrांwकत फोटो  

3) उंची व वयैिkतक ओळख �चoहा�या सांrाwकत दोन �चëया. 

बी)    नमनूा - 3 म�ये कुटंूबाचा तपशील. 

सी)    देय रकमा सेवा:नवvृती तारखेपवू[ चुकvया झालेzया असाjयात. 

डी)    महागाई वेतना बाबतचा aवकzप. 

इ)    सेवा:नवvृती�या तारखे�या एक  मlहना अगोदर  :नवvृतीवेतन व  मvृय-ू:न-सेवा उपदान         

      �दान आदेश tमळाला नसेल तर ताvपरुत े:नवvृती वेतन व उपदान मजंूर साठ� अज� करावा. 

एफ)  यथो�चत ~रvया पणू� कर$यात आलेल�  :नवvृती वेतन  aवषयक कागदप�,े सेवा :नवvृती�या  

      तारखे�या  सहा मlहने अगोदर लेखा पर�rा अ�धका|याकड ेपाठaवल� पाlहजेत. 

जी)   तमू�या  aव¡�द  aवभागीय  wकंवा  oया:यक  काय�वाह� �लंबत असzयास  ताvपरुत े 

:नवvृतीवेतन मजंूर�साठ� अज�  केला पाlहज.े 

कायाSलय [मखुाची जबाबदार; :- 

1) :नवvृती वेतन व उपदान देय असेल vया मlहoया�या पlहzया तारखेस vयांच े �दान सºु झाले 

पाlहज.े  vयाची खा�ी क¡न घे$याची सपंणू� जबाबदार�. 

2) सेवा प�ुतके अ�यावत व vयातील तपtशल अचूक व प~रपणू� आहे, याची खा�ी कºन ¯यावी,    

कोणतीह� चूक असzयास यो�य पडताळणी केzयानतंर दºु�त करावी. 

3) आवsयक त ेसव� कागदप� ेसेवाप�ुतकात �चकटव$यात आल� आहे याची खा�ी करावी. 

4) अ�यावत सेवा प�ूतकाची दसुर� �त सबं�ंधत कम�चा|यासं देणे. 

5) सधुा~रत वेतन :नsचीतीची व पडताळणीची न\द घेवनु वेतन :नsचीतीच े aववरण प�ाची एक �त 

सेवाप�ुतकात �चकटावणे. 

6) :नयत वयोमानानतंर ?या तारखेस कम�चार� सेवा:नवvृत होणार आहे vया तारखे�या दोन वष] अगोदर,    
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   :नवvृतीवेतन aवषयक कागदप� ेतयार कर$याच ेकाम तीन ट;;यात हाती घेतले पाlहज.े 

1.प3हला ट�पा :- 

1) अह�ताकार� सेवा :नधा�~रत कर$यासाठ� सेवा प�ुतकाची छाननी करणे. 

2) सेवा पडताळणी न\द करणे. 

3) सेवा प�ुतकातील उणीव भºन काढणे. 
2.दसुरा ट�पा :- 

1) पlहzया ट;;यातील बाब.  (2)  व  (3) सेवा  :नवvृती�या जा�तीत जा�त आठ मlहने 

अगोदर पणू� झाले पाlहज.े 

2) :नवvृती वेतनाक~रता अह�ताकार� सेवा ठरaवणे. 
3) सेवे�या मागील दहा मlहoयाम�ये काढलेले /काढावयाच े वेतन बरोबर आहे क� नाह� हे 

पडताळून पाlहले पाlहज.े 

3.Iतसरा ट�पा :- 

1. आठ मlहने अगोदर नमनूा - 5 tमळaवणे. 

 2. सहा मlहने अगोदर नमनूा - 6 पणू� करणे. 

3. अ�यावत सेवा प�ुतक व नमनूा - 7 पणू� करणे. 

उप~रप�ासह नमनूा 5 व 6 लेखा प~रrा अ�धका|यांकड ेपाठaवले पाlहज.े 

सेवाIनव�ृती [Uतावा सोबत खाल;ल [माणे इतर मा3हती आव:यक आहे. 

1) अ:ंतम वेतन �माणप� 

2) ना देय �माण प�  

3) चौकशी नसzयाबाबत �माणप� 

4) ना घटना �माणप� 

5) ताvपरुत ेसेवा:नवvृती व उपदान उचलले नसzया बाबत �माण प�. 
संचालनालय लेखा व कोषागारे, मुंबई यांच े प~रप�क �. संलेको-11-2018/�शा-रा-सलेअ/lटरा-1/संक�ण� 

2018/NDC/1266 lद. 26 नोjहdबर,2018 नुसार म.aव. व ले.से. अ�धका|यानां vयां�या सेवा:नवvृती�या / �वे�छा 

सेवा:नवvृती अनुषंगाने :नयुkती �ा�धकार� संचालक, लेखा व कोषागारे म.रा. मुबई यांच े कडून “ना aवभागीय 

चौकशी” व “ना मागणी �माणप�” lदzयानंतरच :नवvृतीवेतन �करण महालेखापाल मुंबई/नागपूर काया�लयास सादर 

कराव ेअoयथा संबं�धत अ�धकार� तसेच vयांचा काया�लय �मुखाची जबाबदार� असेल. 

कायाSलय महालेखापाल (ले व ह) –II महारा�� नागपरू यांच ेIनव�ृतीवेतन मागSद�शSका 

Iनव�ृतीवेतनाच े[कार 
I) Iनयत वयमान Iनव�ृतीवेतन (Superannuation Pension) (:नयम 63 म.ना.से. (:नवvृती वेतन) :नयम 1982) 

शासक�य कम�चा|याला, ज े वय पूण� झाzयावर शासक�य :नयमानुसार :नवvृत हो$याचा हkक असतो wकंवा vयाला 

:नवvृत होणे भाग असत े vया वयानंतर vयाला दे$यात येणारे :नवvृतीवेतन «हणजे :नयत वयमान :नवvृतीवेतन.  

:नयत वयमान :नवvृतीवेतना�या शत[ – 

i) वग�-4 कम�चा|यां�या jय:त~रkत शासक�य कम�चार� जे वय वष] 58 पूण� करतील  

ii) वग�-4 (चतुथ� }ेणी) कम�चार� जे वय वष] 60 पूण� करतील. 

(1) oया:यक अ�धकार� 60 वष� (Maharashtra Judicial Services Rule 2008 chapter V para 17)  

(2) उ�च व तं�tशrण शा.:न.�. 2010/(503/10) aव.tश.-1 lद. 5/03/2011 नुसार �ाचाय� 65 वष� व �ा�यापक 62 

वष].   

(3) सा.आ.aव. शा.:न.�. सेवा:न.-1815/�.�. 216/सेवा-2 lद. 30/05/2015 व lद. 30/06/2015 व lद. 03/09/2015 

नुसार वेतनबँड ¡. 15,600 – 39,100 �ेड पे ¡. 5400/- व vयाहून अ�धक �ेड पे घेणा|या आरो�य सेवा 
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संचालनालयातील गट-अ मधील वै�यक�य अ�धकार� व व~र�ठ पदावर�ल अ�धकार� यांच ेसेवा:नवvृतीच ेlद. 31/5/2015 

पासनू पव�लrी �भावाने तीन वषा�साठ� वय 58 व¡न 60 वष] कर$यात आला आहे. सा.आ.aव. शा.:न.�. सेवा:न.-

1518/�.�. 168/सेवा-2 lद. 29/08/2018 नुसार lद. 31/5/2018 पासनू पुव�लrी �भावाने पाच वषा�साठ� ( lद. 

31.5.2023 पय³त) वय 58 वषा�व¡न 60 वषा�पय³त वाढaव$यात आला आहे.  

 सा.आ.aव. शा.:न.�. सेवा:न.-1319/�.�.48/सेवा-2 lद. 1 जुल,ै 2019 नुसार आरो�य सेवा संचालनालयातग³त 

म.व.ै व आ.से. गट अ व रा?य कामगार योजना काया�लयातील म. व.ै aवमा सेवा गट-अ मधील ज े वै�यक�य 

अ�धकार�थेट ¡�णसेवा देतात vया अ�धका|यांच ेसेवा:नवvृतीच ेवय 2 वषा�साठ� 60 व¡न 62 वषा�पय³त ( lद.31-5-2021 

पय³त) ( lद. 31-5-2019 पासनू पुव�लrी �भावाने) वाढaव$यात आला आहे.  

आव:यक कागदपC े 

:नयत वयमान :नवvृतीवेतन �करणाम�ये खाल�ल कागदप� ेआवsयक आहेत व ती कागदप� ेजोडावीत. 

नमनुा-1 सेवाउपदानाच ेनामांकन (कुटंुब असzयास) 

 सेवाउपदानाच े नामांकन सेवेत आzयावरच आपzया काया�लय�मुखाला भ¡न �याव.े जेjहा आवsयक असेल 

तjेहा vयात यो�य~रvया बदल करावा.  

नमनूा-2 सेवा उपदानाच ेनामांकन (कुटंुब नसzयास) 

नमनूा-3 कुटंुबाच ेaववरण 

 सेवेत आzयावर Èया नमूoयात आपzया कुटंुबाच े aववरण �याव.े कुटंुबातील सद�यांम�ये वाढ wकंवा घट 

झाzयास तसा बदल करावा. 

नमनूा-5 सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|याने �यावयाचा तपशील. 

 सेवा:नvृत होणा|या �vयेक कम�चा|याने :नवvृत हो$या�या आठ मlहने आधी �वत: संबंधी तपशील नमनूा-5 

म�ये �वत:�या �वाrर�ने आपzया काया�लय�मुखाला भ¡न �यावा.  सेवा:नवvृतीनंतरचा पvता, कोषागाराच ेनाव, बँकेच े

शाखेसlहत नाव इvयाद� आवsयक तपशील अचुकपणे tलहावा व �वत:ची �वाrर� करावी. 

 नमनूा-5 च ेसहप� अचुकपणे भराव ेव आपले जोडीदारासोबत काढलेले छाया�च� �चकटवावे. 

नमनूा-6 शासक�य कम�चा|या�या सेवेचा सं¦r;त तपशील. 

 शासक�य कम�चा|या�या सेवेचा संपूण� तपशील सं¦r;तपणे हया नमूoयात काया�लय�मुखाने भरावा. Èया 

नमूoयातील �vयेक �तंभ अचूकपणे भरणे आवsयक आहे. अह�ताकार� सेवा, अनह�ताकार� सेवा, लाग ू असणारा 

:नवvृतीवेतनाचा �कार इvयाद� आवsयक तपशील भरावा. भूतपूव� सै:नकां�या बाबतीत सै:नक� सेवा व vयामुळे �ा;त 

होत असलेले :नवvृतीवेतन इ. स�ुदा भराव े कारण vयाआधारे vयांच े कुटंुब:नवvृती वेतन देय ठरत.े काया�लय�मुखाने 

नमनूा-6 चा भाग-3 (:नवvृतीवेतन प~रगणना प�क) अवsय भरावा व :नवvृतीवेतन �करणासोबत पाठवावा. 

नमनूा-7 :नवvृतीवेतन �करण पाठवताना महालेखापाल काया�लयास tलहावया�या प�ाचा नमनूा. 

i) हे �प� «हणजे काया�लय�मुखाने महालेखापाल काया�लयास :नवvृतीवेतन �करण पाठवताना tलहावया�या प�ाचा 

नमनूा होय. 

ii) Èया �प�ा�या �तंभ-2 म�ये :नवvृत कम�चा|याकडून काह� शासक�य घेणी (dues) असzयास उzलेख करावा. अशी 

घेणी ?या मुiय शीषा�खाल� जमा करावयाची आहे vयाचा ह� उzलेख करावा.जर शासक�य घेणी नसेल तर :नरंक tलहाव.े  

iii) �तंभ-3 अ व ब पैक� केवळ �तंभ ‘अ’ भरावा. �तंभ अ «हणजे aवभागीय चौकशी �लंबीत/��ताaवत नाह�. �तंभ ब 

«हणजे aवभागीय चौकशी �लंबीत/��ताaवत आहे व अ�थायी :नवvृतीवेतन lदलेल� आहे. जर चौकशी �लंबीत/��ताaवत 

नसेल तर फkत �तंभ अ भरावा व �तंभ ब खोडून टाकावा. जर aवभागीय चौकशी �लंबत/��ताaवत असेल तर पdशन 

�करणच पाठवता येत नाह�. vयामुळे पdशन �करण पाठवताना �तंभ ब भर$याचा �sनच उìवत नाह�.  

iv) नमनूा-7 काया�लय�मुखानेच �वाrर�त करावा अoय कोणी �वाrर� क¡ नये. 

v) जर :नवvृतीवेतन �करण काया�लय�मुखाच े�वत:च ेअसेल तर असे �करण उ�च अ�धका|या�या �वाrर�ने पाठवाव.े 

अशासकeय अनुदानीत मा@य�मक शाळा व महा>वXयालयातील Iनव�ृती वेतन [करणे 

 अशासक�य अनुदानीत मा�यtमक शाळा व महाaव�यालयातील :नवvृती वेतन �करणे पाठaवताना वर�ल सव� 

�प�ांjय:त~रkत खाल�ल कागदप� ेस�ुदा पाठवावीत. 

i) शाळा wकंवा महाaव�यालयाच ेमाoयता �माणप�. 
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ii) कम�चा|याच ेपूण�वेळ सेवा असzयाच े�माणप� (Full time service certificate)  

iii) अंशदायी भaव�य :नवा�ह :न�धचा jयव�थापनाचा lह�सा शासक�य लेiयात जमा केzयासंबंधी �माणप�. 

iv) सेवेत काह� सेवाखंड असzयास सु:निsचत कराव ेक� – 

अ) पूण� सेवाकालावधी म�ये सहापेrा जा�त सेवाखंड नाह�त. 

आ) �vयेक सेवाखंड हा एक वष� wकंवा vयापेrा कमी आहे. 

इ) सव� सेवाखंडाचा एकूण अवधी दोन वषा�पेrा जा�त नाह�. 

वर�ल�माणे सु:निsच:त झाzयास सेवाखंड rमाaपत क¡न ¯यावे. सेवाखंड rमाaपत कर$याच े अ�धकार केवळ 

tशrण उपसंचालक यांच ेकडचे सुर¦rत आहेत. केवळ शाळा jयव�थापनाने rमाaपत केलेले सेवाखंड rमाaपत झाले 

असे समज ूनये.  

सेवाIनव�ृतीनंतर Xयावयाची कागदपC े

सेवा:नवvृतीनंतर खाल�ल कागदप� ेसादर करावी. 

i) अंतीम वेतन [माणपC – हे �माणप� �vयr सेवा:नवvृती झाzयानंतर सादर कराव.े  vयाम�ये वेतनाचा दर, 

वेतनमान व ?या तारखेपय³त वेतन lदले ती तार�ख असावी. 

ii) ना-घटना [माणपC – महालेखापाल काया�लयाकडून सेवा:नवvृती �करण �vयr सेवा:नवvृतीपूव[च मंजूर होऊन आले 

असzयास ना-घटना �माणप�  �याव े लागत.े  जर सेवा:नवvृतीपूव[ :नवvृतीवेतन �करण पाठaवzयानंतर व �vयr 

सेवा:नवvृतीची तार�ख Èया दर«यान काह� घटना घडल� असzयास व vयाचा प~रणाम सेवा:नवvृती �करणावर होत 

असzयास Èया �माणप�ा�या आधारे कम�चा|याच ेसेवा:नवvृती �करण संशो�धत करता येत.े 

 

II) पणूSसेवा Iनव�ृतीवेतन (Retiring Pension) 

i) शासक�य कम�चार� :नयत वयमान पूण� हो$यापूव[च :नयम 10(4) wकंवा 65 (i) (b) नूसार पूण�सेवा :नवvृती वेतन 

घेऊ शकतो.  तसेच :नयम 10 (5) wकंवा (i) (a) अनुसार स�ुदा पूण�सेवा :नवvृतीवेतन घेऊ शकतो. 

ii) :नयम 66 नुसार 20 वषा�ची अह�ताकार� सेवा झाzयानंतर तीन मlहoयाच े नोट�स देऊन �वे�छा:नवvृती पvक¡ 

शकतो. 

iii) खाल�ल शत[वर जर शासक�य कम�चार� एखा�या महामंडळात, �वायvत सं�थेत wकंवा �था:नक �ा�धकरणात 

सामावनू घेतzया गेला असेल तर :नयम-67 नुसार पूण�सेवा :नविृvतवेतन घेऊ शकतो. 

a) कम�चा|याच ेइतर काया�लयात सामावनू घेतzया जाणे हे लोकlहता�तव असावे. 

b) शासक�य कम�चा|याने तसा aवकzप lदला आहे. 

c) कुटंुब:नविृvत वेतनाक~रता aवकzप lदला आहे. 

अशी �करणे :नयतवयमान सेवा:नविृvतला लागणा|या �प�ांसlहत सेवापुि�तकेसह महालेखापाल काया�लयास 

पाठवावीत. 

III) n¢णता Iनविृ�तवेतन (Invalied Pension) (Iनयम 68 त े80) 

1) शासक�य कम�चार� जेjहा आपले कत�jय पार पाड$यास शार�~रक~रvया wकंवा मानtसक~रvया असमथ� ठरतो vयावेळी 

�चwकvसा अ�धका|याने vया अथा�च े �माणप� �प�-72 म�ये lदzयास :नयतवयमानापूव[च सेवा:नवvृत होतो vयाला 

¡�णता सेवा:नविृvत «हणतात. 

2) :नयतवयमान सेवा:नविृvत �करणात जी �प� े भरावी लागतात तीच �प� े या :नविृvतवेतन �करणात भरावी व 

महालेखापाल काया�लयास पाठवावी. 

i) vयासोबत �प�-72 म�ये सrम �चwकvसा अ�धका|याने lदलेले �चwकvसा �माणप� पाठवाव.े  मूळ �माणप� wकंवा 

काया�लय�मुखाने साrांwकत केलेले �माणप� पाठवाव.े 

ii) ?या शासक�य कम�चा|याची असमथ�ता ह� �vयr अ:नयtमत अथवा असंयtमत सवयींमुळे आलेल� असेल vयाला 

¡�णता :नविृvतवेतन दे$यात येणार नाह� क~रता अशी �करणे महालेखापाल काया�लयास पाठव ूनये.  

iii) असमथ�ता �vयr अशा सवयींमुळे आलेल� नसेल परंतु vया सवयींमुळे बळावलेल� असेल wकंवा aवकोपास गेल� असेल 

तर ¡�णता :नविृvतवेतन देणारा �ा�धकार� :नविृvतवेतनातून या कारणा�तव wकती रkकम कमी करावयाची त ेठरवील 

आmण vया�माणे कमी कर�ल व vया आदेशासह :नवvृतीवेतन �करण महालेखापाल काया�लयास पाठवील. 
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3) सrम वै�यक�य अ�धका|याने शासक�य कम�चा|यास कत�jयावर असताना शासक�य सेवा कर$यास असमथ� ठरaवले 

vया lदवसापासनू 7 lदवसाच ेआत vया कम�चा|यास सेवा:नवvृत कराव.े  जर कम�चार� मजंूर सpुीवर असेल तर अsया 

सpुयांचा अवधी संपzयाबरोबर लगेच सेवा:नवvृत कराव.े 

4) ¡�णता सेवा:नवvृती �करणात अंशराशीकरणासाठ� अज� ‘नमनूा C’ म�ये पाठवावा. 

 

IV) भरपाई Iनविृ�तवेतन ( Compensation Pension) (Iनयम 81 त े84) 

i) शासक�य कम�चार� ?या �थायी पदावर काय� कर�त असेल त ेपद नाह�से केzयामुळे wकंवा vया पदा�या कत�jयां�या 

�व¡पात बदल झाzयामुळे काय�मुkत कर$यासाठ� :नवड कर$यात येणा|या कम�चा|याला भरपाई :नविृvतवेतन दे$यात 

येत.े  कम�चा|याची अsया :नविृvतवेतनासाठ� :नवड कर$यापूव[ vयाला सम वेतनमानावर wकंवा कमी वेतनमानावर 

पया�यी पदावर ठेवता येऊ शकत नाह� याची खातरजमा क¡न ¯यावी. 

ii) :नयतवयमान सेवा:नविृvतसाठ� लागणार� �प� ेया :नविृvत वेतन �करणात वापरावी. 

iii) महालेखापाल काया�लयास पाठaव$या�या ��तावात भरपाई :नविृvतवेतन मंजूर कर$यामागची प~रि�थती aवशद 

करावी. 

iv) अsया �करणात सेवेत �थायी केzयाची न\द सेवापुि�तकेत असणे अ:नवाय� आहे. 

 

V) स1तीने सेवाIनव�ृत (Iनयम 100) 

1) गैरवत�णुक�ब¿ल wकंवा नादार�ब¿ल शासक�य सेवेतून काढून टाकलेzया wकंवा सkतीने सेवा:नवvृत हो$यास भाग 

पाडलेzया शासक�य कम�चा|याला अनुकंपा :नविृvतवेतन (Compassionate Pension) दे$यात येत.े 

2) अकाय�rमते�या कारणावºन शासक�य सेवेतून काढून टाकलेzया wकंवा सेवा:नवvृत हो$यास भाग पाडलेzया शासक�य 

कम�चा|याला, जर तो :नयतवयमान wकंवा पूण�सेवा :नविvतवेतन tमळ$यास पा� ठरत असेल तर, त े:नविृvतवेतन मंजूर 

केले जाईल.  जर तो :नयत वयमान wकंवा पूण�सेवा :नविृvतवेतन tमळ$यास पा� ठरत नसेल तर vयाला अनुकंपा 

:नविृvतवेतनाखेर�ज इतर कोणतहे� :नवvृतीवेतन मंजूर केले जाणार नाह�.  

3) tशrा �दान करणारा सrम �ा�धकार� अनुकंपा :नविृvत वेतन व उपदान असे दोoह�ह� मंजूर क¡ शकतो पंरतु 

दोoह�ची राशी सेवा:नविृvत�या तारखेस अनु�ेय राशी�या 2/3 पेrा कमी असता कामा नये. 

4) :नयतवयमान सेवा:नविृvत �करणात उपयोगात येणारे �प� या �कारात स�ुदा उपयोगात आणावे.  

5) अsया �करणात महालेखापाल काया�लया�वारे �थम अनु�ेयता अहवाल दे$यात येईल.  हा अहवाल �ा;त 

झाzयानंतर सrम �ा�धका|याने :नवvृतीवेतन व उपदान मंजूर� आदेश काढावा व vयाची �त महालेखापाल काया�लयास 

पाठवावी.  vयानंतरच मंजूर� आदेशानुसार महालेखापाल काया�लया�वारे �ा�धकार प� ेदे$यात येतील. 

6) सेवेत कायम अस$यासंबंधीची न\द सेवापुि�तकेत असणे अ:नवाय� आहे.  

7) अsया �करणात :नवvृतीवेतन अंशराशीकरण स�ुदा अनु�ेय आहे.  पंरतु vयाक~रता अंशराशीकरणाचा अज� ‘नमनूा 

C’ म�ये असावा. 

8) अsया �करणात सrम �ा�धका|याने मंजूर केलेले 2/3 वेतन शासनाने :नधा�~रत केलेzया कमीत कमी 

:नवvृतीवेतनापेrा कमी नसाव.े  

 

VI) अनुकंपा Iनविृ�तवेतन (Compassionate Pension (:नयम 101) 

i) बडतफ�  शासक�य कम�चार� :नविृvतवेतन व उपदान यासाठ� पा� नाह�. पंरतु गैरवत�णूक wकंवा नादार� या कारणासाठ� 

शासक�य सेवेतून काढून टाक$यात आले असेल wकंवा सेवा:नवvृत हो$यास भाग पाड$यात आले असेल wकंवा पूण�सेवा 

wकंवा :नयत वयमान :नविृvतवेतनासाठ� पा� हो$यापूव[, अकाय�rमत�ेया कारणाव¡न vयाला शासक�य सेवेतून काढून 

टाक$यात आले असेल अथवा सेवा:नवvृत हो$यास भाग पाडले असेल तjेहा, खास aवचार कर$यायो�य असे त े�करण 

आहे. असे शासनास वाटले तर, शासन vयाला अनुकंपा :नविृvतवेतन मंजूर क¡ शकेल. 

ii) :नयम 101 अनुसार शासक�य कम�चा|याला मंजूर करावयाची अनुकंपा :नविृvतवेतनाची रkकम, शासन �vयेक 

�करणाम�ये :निsचत कर�ल vया�माणे असेल. 
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अ) जेjहा शासक�य कम�चा|याला नादार�, अकाय�rमता wकंवा गैरवत�णूक यामुळे शासक�य सेवेतून काढून टाकले असेल 

तjेहा, ती रkकम, तो जर वै�यक�य �माणप�ा�या आधारे सेवा:नवvृत झाला असता तर, vयाला ज े ¡�णता 

सेवा:नविृvतवेतन अनु�ेय झाले असत ेvया�या 2/3 हून अ�धक असता कामा नये, आmण 

ब) जेjहा शासक�य कम�चा|याला नादार�, अकाय�rमता wकंवा गैरवत�णूक यामुळे सेवा:नवvृत हो$यास भाग पाडले असेल 

तjेहा ती रkकम, vया�या सkती�या सेवा:नविृvत�या तारखेस अनु�ेय असणा|या ¡�णता सेवा:नविृvत वेतना�या 2/3 

हून कमी नाह� आmण संपूण� ¡�णता सेवा:नविृvतवेतनाहून अ�धक नाह�, अशा दराने lदल� जाईल. 

क) या :नयमानुसार मंजूर केलेले :नविृvतवेतन,शासनाने :निsचत केलेzया wकमान :नविृvतवेतनापेrा कमी क¡ नये. 

ड) अशी �करणे :नयत वयमान :नविृvतवेतनाक~रता लागणा|या �प�ांसह व सेवापुि�तकेसह महालेखापाल काया�लयास 

पाठवावी. 

इ) शासनाच ेमंजूर� आदेश �ा;त झाzयावरच अशा �करणात महालेखापाल काया�लया�वारे �ा�धकारप� ेदे$यात येतात. 

ई) पdशन�या अंशराशीकरणाच ेअज� अशा �करणात ‘नमनुा C’ म�ये पाठवावीत. 

 

सेवापिुUतका 

 सेवापुि�तका ह� पdशन �करण अंतीम कर$याक~रता महvवाची आहे. vयामुळे �vयेक :नवvृती वेतन 

�करणासोबत सेवापुि�तका अवsय पाठवावी. सेवापुि�तकेसोबत :नवvृती वेतन �करण पंजीकृत डाके�वारे wकंवा दतुाjदारे 

हातोहात पाठवाव.े  सेवापुि�तका पाठaव$या�या आधी खाल�ल बाबी तपासनू ¯याjया. 

i) सेवापुि�तकेच े�थम प�ृठ पूण�पणे भरले आहे व त ेकाया�लय�मुखने साrांwकत केले आहे. 

ii) जoमतार�ख ह� आकÒयात व अrरात tलlहल� आहे जर vयाम�ये खोडतोड झाल� असेल तर काया�लय�मुखाने 

साrांwकत केल� आहे. 

iii) अखंडीत रोजंदार� अथवा काय�jययी सेवेची अध[ सेवा सेवा:नवvृती लाभाक~रता अह�ताकार� सेवा समज$यात येत.े 

अsया सेवेशी संबं�धत �माणप� खाल�ल मस�ुयाम�ये सेवापुि�तकेत tलहावे –  

“lद. ………………… त ेlद. …………………….. रोजंदार� सेवा अखंडीत असनू सामाoय हजेर� पंजी व¡न तपासल� आहे.” 

नोट :- वनaवभागातील कम�चा|याची 01.11.1994 पूव[ची सुपरoयुमर� पदावर�ल अखंडीत रोजंदार� सेवा 

:नवvृतीवेतनaवषयक लाभाकर�ता अह�ताकार� सेवा नाह�. अशी अट सेवापुि�तकेत ठळकपणे tलहावी. 

iv) lद. 01.02.2001 पासनू पढेु घेतलेल� खाजगी कारणा�तव (वै�यक�य कारणा jय:त~रkत) असाधारण रजा 

:नवvृतीवेतन aवषयक लाभाक~रता अह�ताकार� सेवा नाह�.  क~रता असाधारण रजे�या न\द�पुढे ती वै�यक�य 

कारणा�तव आहे क� वै�यक�य कारणा jय:त~रkत आहे त े ठळकपणे लाल अrरात नमूद करावे जेणेक¡न 

सेवापुि�तका वाचकाच ेaवशेष लr आकaष�त करता येईल. 

v) वेतनदेयकाव¡न सेवातपासणी केzयासंबंधी �vयेक वषा�च े �माणप� सrम अ�धका|या�या �वाrर�:नशी 

सेवापुि�तकेत नमूद कराव.े 

vi) सेवेत असताना होणा|या संपूण� घडामोडी उदा. पदोoनती, पदावनती, बदल� इvयाद� संबंधी संपूण� मजकुर 

सेवापुि�तकेत यो�य जागी नमूद करावा.  ?या पदावर कम�चार� काय� करत आहे त े पद, वेतनमान व आहर�त 

होणारे वेतन, वेतनविृ�द lदनांकासlहत इvयाद�, स�ुदा नमूद कराव.े 

vii) lद. 01.01.1996 ची पाचवे वेतन आयोगानुसार व lद. 01.01.2006 ची सहावे वेतन आयोगानुसार वेतन:निsचती 

वेतन पथका�वारे सेवापुि�तकेत �माmणत क¡न ¯यावी.  वेतनपडताळणी पथका�वारे नजरेस आणून lदलेzया �ुट� ं

च े/ अ:त�दानाच ेvव~रत :नराकरण करावे व संपूण� तपशीलासह सेवापुि�तकेत नमूद कराव.े 

viii) सहाjया वेतन आयोगानुसार सहा मlहoया�या वर (180 lदवसा�या) खाजगी कारणा�तव (वै�यक�य कारणा 

jय:त~रkत) असाधारण रजा घेतल� असेल तर पुढ�ल 1 जुलै रोजीची वेतनवाढ देय नाह�.  वेतन :नयमन vयानुसार 

तपासनू ¯यावे. 

ix) सव� नामांकन प�े (उपदान, भ.:न.:न. गट aवमा योजना इvयाlद) jयवि�थत भ¡न व काया�लय �मुखाने यो�य~रvया 

माoय केलेल� सेवापुि�तकेत �चकटवनू ठेवावी. 
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x) सेवाआरंभ :तथी सrम अ�धका|या�या आदेशासह सेवापुि�तकेत अचूकपणे नमूद करावी.  अधीकतम वयोमया�दे 

नंतर नेमणूक झाल� असzयास vया संबंधीच े rमापन आदेश सेवापुि�तकेत नमूद कराव.े  सेवाखंड सrम 

�ा�धका|याकडून rमाaपत क¡न ¯यावे व vयासंबंधी आदेश सेवापुि�तकेत नमूद कराव.े  

xi) �vयेक वषा�चा सेवाकाल सpुी सह सेवापुि�तकेत �मवार नमूद करावा. 

xii) भaव�य :नवा�ह :न�ध खात े�मांक सेवापुि�तके�या �थम प�ृठावर व अंतीम वेतन �माणप�ावर न चुकता नमूद 

करावा. 

xiii) :नलंबन कालावधी कसा गणzया गेला Èयासंबंधी आदेश �ा;त क¡न ¯यावे व सेवापुि�तकेत नमूद कराव.े 

xiv) सेवाकाळात दे$यात आलेzया tशrेसंबंधी आदेश सेवापुि�तकेत नमूद करावे व vयानुसार आवsयक काय�वाह� 

खातरजमा क¡न ¯यावी. 

xv) आरोगय्(Medical) aवभागातील डॉkटरां�या संबंधी �ॅिkटसबदं� भvता (NPA) अनु�ेय असzयास vया संबंधीची न\द 

सेवापुि�तकेत नमूद करावी. 

xvi) कम�चा|याने घेतलेले गहृ:नमा�ण अ�ीम, मोटारसायकल/ मोटारकार अ�ीम, संगणक अ�ीम, �चwकvसा अ�ीम, 

इvयाद� संबंधी आदेश देयक �मांकासlहत सेवापुि�तकेत नमूद कराव.े  अsया अ�ीमां�या jयाजासlहत परतफेडींची 

न\द स�ुदा ¯यावी. 

xvii) नेमणूक�पासनू सेवा:नवvृतीपय³त सव� वाaष�क वेतनविृ�दंची न\द सेवापुि�तकेत ¯यावी. :नवvृतीवेतन �करण 

पाठaव$यापूव[ देय न झालेल� (पुढे देय होणार�) वेतनविृ�द स�ुदा सेवापुि�तकेत नमूद करावी व ती वेतनविृ�द 

aवचारत घेऊन :नवvृतीवेतन �करण तयार कराव.े  जर काह� कारणाने पुढे देय होणार� वेतनविृ�द �vयr देय 

होणार नसेल wकंवा थांबaव$यात आल� असेल तर महालेखापाल काया�लयास vयासंबंधी सचूना अवsय �यावी.  जर 

अsया सूचना महालेखापाल काया�लयास �ा;त न झाzयास wकंवा महालेखापाल काया�लयात अsया सूचनेवर काय�वाह� 

झाल� नाह� असे लrात आzयास सेवा:नवvृतीनंतर कोषागार काया�लयास �याjया लागणा|या ना-घटना �माणप�ात 

वेतनविृ�द देय नसzयासंबंधी उzलेख अवsय करावा. 

xviii) सेवा:नवvृतीसंबंधी न\द �प�ट आदेश व :नयम ?या अंतग�त सेवा:नवvृती आहे vयासlहत सेवापुि�तकेत ¯यावी. 

xix) अ�थायी :नवvृतीवेतन व अ�थायी उपदान lदले असzयास आदेशासह न\द सेवापुि�तकेत ¯यावी.  

xx) सेवेत �थायी झाzयासंबंधीची न\द आदेशासlहत सेवापुि�तकेत ¯यावी. 

xxi) �वे�छा :नवvृती संबंधी �करणात शासक�य कम�चा|याने lदलेzया नोट�सची तार�ख व �vयr सेवा:नवvृतीची तार�ख 

सेवापुि�तकेत व नमनूा 6 म�ये नमूद करावी. 

xxii) �वे�छा:नवvृतीचा नोट�स कम�चा|याने 20 वष� अह�ताकार� सेवा पूण� झाzयाtशवाय देऊ नये व काया�लय�मुखाने 

घेऊ नये. 

VII) ता�परुत े(Provisional) Iनव�ृतीवेतन व उपदान. 

i) :नयम – 126 aवभागीय चौकशी wकंवा oयायीक कार�वाई jय:त~रkत इतर कारणामूळे जर अंतीम :नवvृतीवेतन व 

उपदान दे$यास aवलंब होत असेल तर अशा �करणात महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 �या 

:नयम 126 नुसार अंतीम वेतन व अह�ताकार� सेवे�या आधारावर ताvपुरत े(Provisional) अ�थायी :नवvृतीवेतन व 

उपदान देता येत.े  100 ट1के ता�परुत े(Provisional) Iनव�ृतीवेतन [थम सहा म3ह)याकर;ता काया�लय�मुख देऊ 

शकतो. जर सहा म3ह)याQया पढेु स@ुदा ता�परुत े(Provisional) Iनव�ृतीवेतन Xयावयाची असेल तर तसा ��ताव 

महालेखापाल काया�लयास पाठवावा व vयासोबत [थम सहा म3ह)याकर;ता ता�परुत े (Provisional) Iनव�ृतीवेतन 

काया�लय�मुखाने मंजूर केलेzया आदेशाची �त पाठवावी. महालेखापाल काया�लया�वारे vयापुढ�ल vयापुढ�ल सहा 

मlहoयाक~रता ता�परुत े (Provisional) :नवvृतीवेतन �ा�धकृत कर$यात येईल. vयापुढे मा� हा अवधी वाढवता 

येणार नाह�.  

     aव.aव.शा.:न.�.से:नव-े2020/�.�.25/सेवा-4 lद. 25 जनू, 2020 नुसार एक aवशेष बाब «हणून पुढ�ल सहा 

मlहoयासाठ� खात े�मुख. जर 1 वषा��या पुढे स�ुदा ताvपुरत े (Provisional) :नवvृतीवेतन �यावयाची असेल तर 

तसा ��ताव महालेखापाल काया�लयास पाठवावा. 

    ताvपुरत े(Provisional) उपदान स�ुदा 90% �कंवा n. 1000/- रोखून देता येऊ शकत.े 
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ii) Iनयम-130 aवभागीय चौकशी wकंवा oयायीक कार�वाई �लंबत असेल तर [थम सहा म3ह)याकFरता काया�लय�मुख 

अंतीम वेतन व अह�ताकार� सेवे�या आधारावर अ�थायी :नवvृतीवेतन देऊ शकतो.  vयापुढेह� ताvपुरते 

(Provisional) :नवvृतीवेतन सु¡ ठेवायची असzयास तसा ��ताव �थम सहा म3ह)याQया मंजरू; ओदशाQया 

�:तसह महालेखापाल काया�लयास पाठवावा.  अशा �करणात aवभागीय चौकशी संपेपय³त wकंवा oयायीक काय�वाह� 

पूण� होईपय³त ताvपुरत े(Provisional) :नवvृतीवेतन lदzया जाऊ शकत.े 

>वभागीय चौकशी �कंवा कायSवाह; [लंsबत असेपय त ता�परुते (Provisional) उपदान देता येत नाह;. 

iii) Iनयम-140 कुटंुब Iनविृ�तवेतन [करण अंIतम कर$यास aवलंब होत असेल तर अsया �करणात अ�थायी 

कुटंुब:नविृvत वेतन व मvृयु उपदान मतृ शासक�य कम�चा|या�या कुटंुबास देता येऊ शकत.े  �थम सहा 

म3ह)याकFरता कायाSलय[मखु देऊ शकतो व vयापुढ�ल सहा म3ह)याकFरता महालेखापाल काया�लया�वारे �ा�धकृत 

केzया जाईल. 

iv) ताvपुरत े(Provisional) :नवvृतीवेतन व उपदान/मvृयु उपदान याची न\द सेवापुि�तकेम�ये अवsय ¯यावी. 

v) शासक�य घेणी वसुल करावयाची असेल व तशी घेणी अ�थायी सेवा उपदान / मvृयु उपदान यामधुन वसूल केलेल� 

असेल तर आदेशात तसे �प�टपणे नमूद असावे जेणेक¡न दसु|यांदा वसूल� टाळता येईल. 

vi) ताvपुरत े (Provisional) :नवvृतीवेतन, उपदान/ मvृयु उपदान lदzयाची सूचना मालेखापाल काया�लयास अंतीम 

�करण पाठaवताना अवsय �यावी. 

vii) ताvपुरत े(Provisional) :नवvृतीवेतन व उपदान / मvृयु उपदान lदzयाच ेआदेश महालेखापाल काया�लयास अ�ेaषत 

कराव.े 

viii) एकदा �करण महालेखापाल काया�लयास अंतीम~रvया पाठaवzयानंतर अ�थायी :नवvृतीवेतन, सेवाउपदान / मvृयु 

उपदान मंजूर क¡न देऊ नये. 

 

VIII) Iनव�ृती वेतनाच ेअंशराशीकरण 

i) नमनूा A – Iनयत वयमान सेवाIनविृ�तQया तारखेनंतर एक वषाSQया आत अंशराशीकरणाचा अज� करावयाचा असेल 

तर नमनुा A म�ये करावा. 

ii) नमनूा B – Iनयत वयमान सेवाIनविृ�त 3दनांकाQया आधी अंशराशीकरणाचा अजS करावयाचा असzयास नमनूा B 

म�ये करावा. 

iii) :नयत वयमान सेवा:नविृvत / पुण�वेळ सेवा:नविृvत�या तारखेपासनू एक वषा�नंतर अंशराशीकरणाचा अजS करावयाचा 

अस'यास नमनूा C म@ये करावा. 
iv) अंशराशीकरणा�या अजा�च े सव� �तंभ अचूकपणे भराव.े  ?याम�ये :नवvृतीवेतनचा wकती भाग अंशराशीकृत 

करावयाचा आहे.  उदा. 1/3, 40% Uप�टपणे �लहावा.  हा भाग 40% Qया जाUत अस ूनये. 

v) अंशराशीकरणा�या अजा�वर सेवा:नवvृत कम�चा|याची �वाrर� असणे आवsयक आहे. 

vi) अजाSQया भाग-2 म@ये कायाSलय[मखुाने सेवाIनव�ृत कमSचाoयाला पावती Xयावी.  

vii) 6या तारखेला पावती 3दल; ती तार;ख अजाSQया भाग-3 म@ये नमदू करावी व vयावर �वाrर� क¡न महालेखापाल 

काया�लयास पाठवावा. 

viii) अंशराशीकरणा�या अजा�ची पावती एकदा काया�लय�मुखाने संबंधीत कम�चा|यास lदzयानंतर अंशराशीकरणाचा अज� 

मागे घेता येत नाह�. अशा प~रि�थतीत अंशराशीकरण करणे अ:नवाय� ठरत.े अंशराशीकरणा क~रता अजा��या भाग-3 

म@ये भाग-2 (पावती) 3द'याचा 3दनांक नमदू करणे आव:यक आहे. 
ix) �वे�छा:नविृvत / पूण�वेळ सेवा:नविृvत �करणात अंशराशीकरणाचा अज� :नविृvत�या तारखेनंतरच करावा. 

x) नमनूा C म�ये अशंराशीकरणाचा अज� lदला असेल तर महालेखापाल कायाSलयाकडून भाग-4 म@ये अनुmेय अहवाल 

[ा�त झा'यानंतर सेवा:नवvृत कम�चा|यास वै�यक�य चाचणी साठ� सrम वै�यक�य अ�धका|याकड ेपाठवाव.े 
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IX) कुटंुबIनविृ�त वेतन 

 शासक�य कम�चा|याचा सेवेत असताना wकंवा सेवा:नविृvतनंतर मvृयु झाzयास vया�या कुटंुबाला कुटंुब:नविृvत वेतन 

अनु�ेय ठरत.े 

 कुटंुब «हणजे  

i) पvनी wकंवा पती 

ii) oयायीक फारकत घेतलेल� पvनी wकंवा पती 

iii) वय वष] 21 पय³तची मुले 

iv) वय वष] 24 पय³त�या अaववाlहत मुल� 

v) दvतक घेतलेल� वर�ल वयोमया�देपय³तची मुले व मुल� परंतु oया:यक दvतकaवधान सेवा:नविृvतपूव[ होणे 

आवsयक आहे. 

vi) aव.aव.शा.:न.�.कु:नवे-2011/�.�.54/सेवा-4 lद 22 जाने 2015 नुसार याच तारखेपासनू मvृयू पावलेzया 

‘एकटया’ शासक�य कम�चा|यावर अवलंबनू असलेzया vयां�या आई-वeडलानां कुटंूब :नवvृतीवेतनास पा�. 

 कुटंुब:नविृvतवेतन ��ताव खाल�ल �प�ांसह महालेखापाल काया�लयास सादर करावा. 

i) नमनूा-10 – हा नमनूा सेवते असताना मvृयु झाzयास कुटंुबातील नामांwकत सद�याने मvृयु उपदान �ा;त 

हो$यासाठ� भ¡न �यावयाचा आहे.  शासक�य कम�चा|यानं उपदानाच ेनामांकन केले नसेल तर कुटंुबातील सव� पा� 

सद�यांकडून हा नमूना भ¡न ¯यावा.  Èया नमूoयाच ेसव� �तंभ अचूकपणे भरले आहे व अज�दाराने �वाrर� केल� 

आहे Èयाची खातरजमा करावी. नमनूा-10 म�ये भरलेल� माह�ती बरोबर असzयाची खा�ी क¡न काया�लय �मुखाने 

�:त�वाrर� करावी. दोन साrीदारांकडून साrांकन क¡न ¯याव.े  

ii) नमनूा-12 – कुटंुब:नविृvतवेतन �ा;त कर$याक~रता कुटंुबातील पा� सद�याकडून भºन ¯यावयाचा नमनूा «हणजे 

नमनूा-12 यो�य~रvया भरलेला नमनूा अज�दाराने �वाrर�त करावा व दोन साrीदारांची सह� ¯यावी. 

iii) नमनूा-16 – हा एक महvवाचा नमनूा आहे ?याम�ये अvयंत महvवपूण� माlहती जसे मतृ शासक�य कम�चा|यां�या 

सेवेत असताना घडलेzया ठळक घडामोडी इ. असत.े  :नवडक �करणाम�ये Èया नमूoयाचा सेवापुि�तकेचा पया�य 

«हणून उपयोग होऊ शकतो.  «हणून Èया नमूoयाच ेसव� �तंभ काळजीपूव�क भरावे व अ�थायी कुटंुब:नविृvतवेतन 

व अ�थायी मvृयु उपदान lदले असzयास vयाचा उzलेख अवsय करावा. 

सैIनकe सेवेची नªद नमनूा 16 Qया Uतंभ 10 (i) व (ii) आ�ण 11 म@ये अवsय ¯यावी जेणेक¡न भूतपूव� 

सै:नका�या कुटंुबाला कुटंुब:नविृvतवेतन अनु�ेय आहे wकंवा कसे हे ठरaवता येईल. aव.aव.शा.:न.�.से:नवे-

2013/�.�.61/सेवा-4 lद 27 ए�ील 2015 नुसार lदनाकं 1-11-2005 पूव[ शासन सेवेत पनु�:नयुkत माजी 

सै:नकांचा मvृयू झाzयास भुतलrी �भावाने lद.24-9-2015 पासनू सै:नक� व नागर� सेवेच े कुटंूब :नवvृतीवेतन 

अनु�ेय राह�ल. जे माजी सै:नक lद.24-9-2012 पूव[ मvृयु पावले vयां�या पा� कुटंूब :नवvृती धारकानां lद.24-9-

2012 पासनू लाग ूराह�ल.  

iv) नमनुा-17 – हा नमनूा «हणजे कुटंुब:नविृvतवेतन �करण महालेखापाल काया�लयास पाठaव$या�या प�ाचा नमनूा 

आहे. Èया नमूoयाम�ये अ�थायी कुटंुब:नविृvतवेतन व अ�थायी मvृयु उपदान lदले असzयास उzलेख करणे 

आवsयक आहे. 

      वर�ल �प�ांtशवाय खाल�ल कागदप� ेस�ुदा पाठवावी. 

A) शासक�य कम�चा|याच ेमvृयु �माणप� 

B) अपvयांच ेजoमदाखले 

C) �थम पा� सद�याच ेमvृयु झाला असzयास vयाच े/ :तच ेमvृयु �माणप� 

D) शासक�य कम�चा|याने मvृयुपूव[ केलेले सेवाउपदानाच ेनामांकन 

E) r:तपूत[ बंधप�ाची आवsयकता 

नैस�ग�क(Natural) पालकाjय:त~रkत अoय वा�तaवक(Defecto) पालक असेल तर अ�ान मुला / मुल�ं�या वतीने 

कुटंुब:नविृvतवेतन व मvृयु उपदान �ा;त करावयाच े असzयास r:तपूत[ बंधप� भ¡न �याव े लागत.े  

कुटंुब:नविृvतवेतनाक~रता नमूना-29 व मvृयु उपदानाक~रता नमनूा-28 म�ये r:तपूत[ बंधप� आवsयक मु¨ांwकत 

कागदावर वा�तaवक पालकाने भ¡न �याव.े  असे बंधप� काया�लय�मुखाने �ा;त क¡न मंजूर कराव.े 
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F) शासक�य घेणी(dues) असzयास vया संबंधी आवsयक माह�ती ¯यावी. 

 

X) शार;Fरक व मान�सक दबुSल मलेु व मलु;ंना कुटंुबIनविृ�तवेतन 

 मतृ शासक�य कम�चा|या�या शार�र�क व मानtसक~रvया दबु�ल मुला-मुल�ंना :निsचत वयोमया�दे�या पुढेस�ुदा 

कुटंुब:नविृvत वेतन अनु�ेय आहे. vयाक~रता खाल�ल कागदप� ेपाठवावी. 

a) िजzहा शzय�चwकvसक Èया पदा�या कमी नसलेzया वै�यक�य अ�धका|याने lदलेzया �माणप�ा�या आधारे 

:नवvृतीवेतन मंजूर� अ�धका|याने �वत:ची खा�ी क¡न ¯यावी क� हा मुलगा wकंवा मुलगी �वत:चा उदर:नवा�ह 

कर$यास सrम नाह� व vया अथा�च े�माणप� सादर कराव े

b) मानtसक~रvया दबु�ल मुलगा wकंवा मुलगी जी वयाने जर� स�ान असल� तर� पालका�या वतीने कुटंुब:नविृvतवेतन 

�ा;त करेल. 

c) वा�तaवक (Defecto) पालकाच ेपालकvव (guardianship)�माणप� जे सrम oयायालयाने lदलेले आहे. 

d) r:तपूत[ बंधप� नमनूा-28 wकंवा नमनूा-29 म�ये जे लाग ूअसेल त.े 

अपंग अपvयाला कुटंुब:नविृvतवेतन वा�तaवक पालकातफ]  �ा�धकृत झाzयानंतर दर तीन वषा³नी अपंगvव कायम 

अस$यासंबंधी �माणप� िजzहा शzय �चwकvसक पदा�या कमी दजा� नसलेzया वै�यक�य अ�धका|याकडून �ा;त क¡न 

कोषागार अ�धका|यास सादर कर$याची जबाबदार� वा�तaवक पालकाची असेल. vयानंतर पुढे कुटंुब:नविृvतवेतन सु¡ 

ठेवता येईल अoयथा त ेबंद होईल. 

aव.aव. शा.:न.�. संक�ण�-2018/�.�.50/सेवा 4 तार�ख 08/10/2018 नुसार शासक�य कम�चार� ?यावेळी सेवा:नवvृत 

होईल vयावेळी मंजूर� �ा�धका|याने िजzहा शzय �चwकvसकाकडून �ापत् झालेzया मानtसक aवकलांग / शार�~रक 

दबु�लतबेाबतच े�माणप�ावºन खा�ी कºन अशा अपvया�या फोटोसह महालेखाकार काया�लयाकड े :नवvृतीवेतन �करण 

पाठवाव े जेणेकºन vया�या मुळ :नवvृतीवेतन �दान आदेशाम�ये vया�या मानtसक aवकलांग / शार�~रक दबु�लता 

असणा|या अपvया�या नावाचा समावेश कर$यात येईल. ज े शासक�य कम�चार� सदर आदेश :नग�tमत हो$यापुव[च 

सेवा:नवतृ झाले असतील व vयांच ेमुळ :नवvृतीवेतन �दान आदेश :नग�tमत झाले असतील अशाबाबतीत :नवvृतीवेतन 

�दान आदेश सधुार�त कर$या�या अनुषंगाने काया�लय �मुखाने आवsयक ती काय�वाह� करावी. 

 

XI) अ)य सेवाIनविृ�त वेतन 

1) सेवाIनविृ�तनंतरह; >ववाह के'यास कुटंुबIनविृ�त वेतन अनुmेय ठरत.े 

2) दोन प�नी असताना कुटंुबIनविृ�त वेतन 

मु�ल�म धम[यांjय:त~रkत अoय धम[य शासक�य कम�चा|याने �थम पvनी हयात असताना दसूरे ल�न केले असेल 

तर असे दसूरे ल�न कायदेशीर ठरत नाह�.  vयामुळे दसू|या पvनीला कुटंुब:नविृvतवेतन अनु�ेय ठरत नाह�.  

vयामुळे दसु|या पvनी पासनू झालेzया अपvयांना स�ुदा कुटंुब:नविृvतवेतन �ा;त होऊ शकत नाह�. 

3) अचानक नाlहसा / बेपvता झालेzया शासक�य कम�चा|या�या wकंवा :नविृvतवेतनधारका�या कुटंुबास 

कुटंुब:नविृvतवेतन 

अशा �करणात �शासक�य aवभाग, मं�ालय यां�या मंजूर� नंतर कुटंुब:नविृvतवेतन देय ठरत.े  खाल�ल 

कागदप�े आवsयक आहेत. 

i) [थम खबर; अहवाल (F.I.R.) 

ii) बेपvता कम�चा|याचा / :नविृvतवेतनधारकाचा थांगपvता लाग ुशकला नाह� Èया अथा�चा पोल;स Uटेशन ने 3दलेला 

अहवाल. 
iii) दावेदाराने भ¡न lदलेले शासन :नण�य lद. 05.07.1991 नुसार AIतपतू� बंधपC. 

अशी �करणे सेवापुि�तका, �शासक�य aवभागाचा मंजूर� आदेश, नमनूा – 10,12,16,17, अ�ान दावेदाराचा 

जoमदाखला इvयाद�सह महालेखापाल काया�लयास पाठवावी. 

1 नोjहdबर 2005 पासनू �थम नेमणूक झालेzया कम�चा|यांना महारा�� नागर; सेवा (Iनव�ृतीवेतन) Iनयम 1982 

लाग ूनाह;.  �यामळेु �यांच ेIनव�ृतीवेतन  [Uताव महालेखापाल कायाSलयास पाठव ूनये. 
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महालेखापाल कायाSलयाकडुन :नवvृतीवेतन [करणे अंतीम न होता परत येVयाची ठळक कारणे – 

1) शेवट�या वेतन आयोगानुसार केलेल� वेतनIनि:चती वेतन पडताळणी पथकाXवारे �माmणत क¡न घेतल� नसzयास. 

2) सेवेतील खंड Aमा>पत केलेले नसेल व अsया सेवाखंडानंतरची अह�ताकार� सेवा दहा वषा�पेrा कमी असेल तर 

3) Iनलंबन कालावधीच ेIनयमन कसे केले या�या आदेशाची न\द सेवापुि�तकेत केलेल� नसेल तर 

4) 20 वष¬ अहSताकार; सेवा पूण� हो$यापूव[ �वे�छा:नविृvतक~रता नोट�स lदल� असzयास, �व�ेछा:नविृvतचा नोट�स 20 

वष] अह�ताकार� सेवा झाzयानंतर�या तारखेचा असावा व vयानंतर जा�तीत जा�त तीन मlहoयाने सेवा:नवvृत  

कराव.े 

महालेखापाल कायाSलयाने अंतीम केलेल; [करणे परंतु [ा=धकारपC ेUथ=गत ठेवVयाची ठळक कारणे – 

1) नमनूा-6 म@ये अनुmेय अंतीम वेतनापेAा कमी अंतीम वेतन दश�aवले असzयास 

2) नमनूा-7 Qया Uतंभ 3 मधील a व b दोoह�ह� भरले असेल व वेगळे ना-चौकशी [माणपC lदलेले नसzयास. 

3) �वे�छा:नविृvत �करणात कम�चा|याने lदलेzया नोट;सQया तारखेचा उ'लेख सेवापिुUतका wकंवा :नवvृती वेतन 

कागदप�ात कुठेह� नसेल व नोट�सची �:त व नोट�स माoय केzया�या आदेशाची �:त जोडल� नसzयास. 

4) शाळा/महाaव�यालया�या �करणात शाळा / महाaव�यालयाच ेमाoयता �माणप� जोडले नसzयास wकंवा त ेजोडले 

असेल पंरतु �यात [थम मा)यतचेा 3दनांक नमदू नस'यास. 

5) अनु�ेय सेवा-उपदानापेrा जाUत अIत[दान झाले आहे असे वाटzयास. 

उपरोkत �ुट� :नवvृती वेतन �करणात नाह� Èयाची खातरजमा काया�लय�मुखाने �थम क¡न ¯यावी जेणेक¡न 

महालेखापाल काया�लयास �करणे अंतीम करणे सोयीच े होऊन :नवvृत कम�चा|यांना देय :त�थलाच सेवा:नविृvत लाभ 

�ा;त होतील. 

>वशेष सचूना – ह� माlहती संबं�धत :नयम / आदेशाव¡न केवळ माग�दश�क मु¿ े समजनू तयार केल� आहे.  

कुठzयाह� :नवvृतीवेतन aवषयक मुíयाक~रता ह� माlहती �ा�धकार «हणून समज ूनये. 

 

महारा�� नागर; सेवा (Iनव�ृतीवेतन) Iनयम 1982 3दनांक 1 जानेवार;, 2006 नतंरQया आmण 3दनांक 1 

जानेवार;, 2016 नतंरQया Iनव�ृतीवेतनधारकांQया Iनव�ृतीवेतनात / कुटंूबIनव�ृतीवेतनात सधुारणा 
(aवvत aवभाग शासन :नण�य �मांक : से:नवे 1009/�.�33/सेवा-4 lदनांक : 30 ऑkट\बर, 2009) 

aवvत aवभाग शा.शु�द�पञ �मांक : से:नव े1009/ ��.33/सेवा -4 lदनांक 15 eडसdबर 2009 व aवvत aवभाग शासन 

:नण�य �मांक : oयाया�-2015/एसएलपी/�.�5/सेवा-4 lदनांक : 27 eडसdबर, 2018 

(aवvत aवभाग शासन :नण�य �मांक : से:नवे 1019/�.�.58/सेवा-4 lदनांक : 1 माच�, 2019) 

4.  वेतन-    aवlहत पे बँडमधील वेतन + �ेड वेतन + jयवसायरोध भvता. 1 जानेवार�, 2016 पासनू सातjया वेतन 

आयोगानुसार aवह�त पे मॅ��kस म�ये आहर�त कर�त असलेले वेतन. 

Iनव�ृतीवेतन - 
5. महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 नुसार दहा वषा�ची अह�ताकार� सेवा पूण� हो$यापूव[ 

सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|यास :नवvृतीवेतन देय नाह�.  पंरतू अशा �करणात महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) 

:नयम 1982 मधील :नयम 110(1) नुसार सेवे�या �माणात सेवा उपदान देय ठरेल.  अशा �करणात सेवा:नवvृत 

होणा|या कम�चा|याना देय असलेzया :नवvृतीaवषयक लाभाचा खुलासा जोडप� 1 म�ये नमूद कर$यात आला आहे.  हे 

लाभ केवळ �थायी / �थायीकरणाच े लाभ lदलेzया शा. कम�चा|याना ं लाग ू ठरतील. (सा.�.aव.शा.प.�. �था�प-

1414/�.�.-73/14/13-अ, lदनांक 11-09-2014 नुसार काय�वाह� करावी) 

5.1 महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 मधील :नयम 110 (2)(बी) नुसार lदनांक 27 फे¶ुवार� 

2009 पासनू (हक�म सtमती�या tशफारशी ि�वकारzया�या lदनांकापासनू) ( शा.:न.lद.27/12/2018 नुसार 1/01/2006 

पासनू) दहा वष] wकंवा vयापेrा जा�त परंतु वीस वषा�पेrा कमी एवढ� अह�ताकार� सेवा पूण� केzयानंतर :नयतवयोमान, 

पूण� सेवा, ¡�णता wकंवा भरपाई :नवvृतीवेतनावर सेवा:नवvृत होणा|या शासक�य कम�चा|यास vयाने सेवा:नवvृती�या 

शेवट�या 10 मlहoयात अिज�त केलेzया सरासर� मूळ वेतना�या 50% wकंवा (शेवट�या मlहoयात घेतलेzया मूळ 

वेतना�या- ऐवजी)(aव.aव.शा.:न.�.से:नव-े1009/�.�.33/सेवा-4 lद. 9 जून,2016 नुसार सधुारणा) कम�चार� ?या 
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पदाव¡न सेवा:नवvृत झाला आहे vया पदाक~रता :निsचत कर$यात आलेzया vया�या मूळ वेतना�या 50% यापैक� जी 

रkकम vयाला लाभदायक ठरेल, ती रkकम :नवvृतीवेतन «हणून अनू�ेय होईल. vयामुळे महारा�� नागर� सेवा 

(:नवvृतीसेवा) :नयम 1982 मधील :नयम 110(2)(बी) ची तरतूद lदनांक 27 फे¶ुवार� 2009 पासनू ( 

शा.:न.lद.27/12/2018 नुसार 1/01/2006 पासनू) वगळ$यात आल� आहे.  अशा �करणात सेवा:नवvृत होणा|या 

कम�चा|यानंा देय असलेzया :नवvृतीaवषयक लाभाचा खुलासा जोडप� 2 म�ये नमूद कर$यात आला आहे.  या 

अनुषंगाने महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 मधील :नयम 110(2)(बी) हा vया मया�देपय³त सधुार$यात 

आला आहे. 

 5.2 महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 मधील :नयम 110(2)(ए) नुसार पूण� :नवvृतीवेतनासाठ� 

lदनांक 27 फे¶ुवार� 2009 पासनू (हक�म सtमती�या tशफारशी ि�वाकारzया�या lदनांकापासनू) ( 

शा.:न.lद.27/12/2018 नुसार 1/01/2006 पासनू)33 वषा��या wकमान अह�ताकार� सेवेची आवsयकता नसनू शासक�य 

कम�चा|यानें 20 वषा�ची wकमान अह�ताकार� सेवा पूण� केzयानंतर सेवा:नवvृती�या शेवट�या 10 मlहoयात अिज�त 

केलेzया सरासर� मूळ वेतना�या 50% wकंवा (शवेट�या मlहoयात घेतलेzया मूळ वेतना�या- ऐवजी) 

(aव.aव.शा.:न.�.से:नव-े1009/�.�.33/सेवा-4lद. 9 जून,2016 नुसार सधुारणा) कम�चार� ?या पदाव¡न सेवा:नवvृत झाला 

आहे vया पदाक~रता :निsचत कर$यात आलेzया vया�या मूळ वेतना�या 50% यापैक� जी रkकम vयाला लाभदायक 

ठरेल, ती रkकम :नवvृतीवेतन «हणून अनु�ेय होईल.  vयामुळे महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 

मधील :नयम 110(2)(ए) ची तरतूद lदनांक 27 फे¶ुवार� 2009 पासनू ( शा.:न.lद.27/12/2018 नुसार 1/01/2006 

पासनू) वगळ$यात आल� आहे. अशा �करणात सेवा:नवतृ होणा|या कम�चा|यानंा देय असलेzया :नवvृतीaवषयक लाभाचा 

खुलासा जोडप� 3 म�ये नमूद कर$यात आला आहे.  या अनुषंगाने महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 

मधील :नयम 110(2)(ए) हा vया मया�देपय³त सधुार$यात आला आहे. 

 5.3 lदनांक 27 फे¶ुवार� 2009 पासनू ( शा.:न.lद.27/12/2018 नुसार 1/01/2006 पासनू) अह�ताकार� सेवे�या 

wकमान कालावधी 20 वष] इतका कर$यात आzयामुळे महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 मधील :नयम 

66 (ए) नुसार अह�ताकार� सेवेत भर घाल$याची  तरतुद lदनांक 27 फे¶ुवार� 2009 पासनू ( शा.:न.lद.27/12/2018 

नुसार 1/01/2006 पासनू)र¿ कर$यात येत आहे.  या अनुषंगाने महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 

मधील :नयम 66 (ए) हा vया मया�देपय³त सधुार$यात आला आहे. 

5.4 प~र�छेद 5.1, 5.2 व 5.3 मधील तरतुद� lद. 27 फे¶ु 2009 पासनू अि�तvवात येतील व या lदनांकास wकंवा 

vयानंतर सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|याना vया लाग ुहोतील. lदनाक 1जाने 2006 रोजी wकंवा vयांनतर पंरतु lद. 27 

फे¶ुवार� 2009 पूव[ सेवा:नवvृत झालेzया कम�चा|याना vयावेळी अि�तvवात असलेले :नयम /आदेश लाग ुराहतील. 

 5.5  सधुा~रत वेतन}ेणीसाठ� aवकzप lदलेzया व सधुा~रत वेतन}ेणी lद. 1 जोनवार� 2006 पासून लाग ूझाzया 

नंतर 10 मlहoया�या आत सेवा:नवvृत झालेzया शासक�य कम�चा|या�या �करणी :नवvृतीपूव[�या 10 मlहoयां�या 

कालावधीसाठ� :नवतृतीवेतनाह� वेतन खाल� तरतुद�नुसार :निsचत कर$यात याव.े 

 अ) सधुा~रत वेतन}ेणीत वेतन घेतलेzया कालावधीसाठ� - ?या मlहoयात सधुा~रत वेतन}ेणीत वेतन 

काढ$यात आलेले होत,े vया मlहoयांच ेएकूण मूळ वेतन :    आmण 

1) ब) असधुा~रत वेतन}ेणीत वेतन घेतलेzया कालावधीसाठ� - ?या मlहoयात असधुा~रत वेतन}ेणीत वेतन 

काढ$यात आलेले होत,े vया मlहoयांच ेएकूण वेतन खाल�ल बाबी aवचारात घेऊन प~रगmणत कर$यात येईल. 

2) मूळ वेतन (मधzया कालावधीत वेतनवाढ काढ$यात आलेल� असzयास ती अंतभू�त क¡न) + महागाई वेतन + 

संबं�धत कालावधीत काढलेzया मुळ वेतनाशी समु�चत असा lदनांक 1 जानेवार� 2006 रोजी�या दराने 

असलेला उ�चत महागाई भvता.(+) jयवसाय भvता. 

असधुा~रत वेतन}ेणीत मूळ वेतना�या 40 टkके या दराने मूळ वेतनावर�ल काzप:नक वाढ.  

व~रल�माणे :नवvृतीपूव[�या 10 मlहoयांच े :नवvृतीवेतनाह� वेतन, (अ) व (ब) यांची बेर�ज क¡न आmण vया 

बेरजेस दहाने भागनू प~रगmणत कराव.े अशा �करणात :नवvृती�या lदनांकास अि�तvवात असलेzया 

:नयमानुसार :नवvृतीवेतन अनु�ेय होईल. 
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5.6   :नवvृतीवेतनाची कमाल मया�दा रा?य शासनाकडील उ�चतम अनु�ेय वेतना�या 50 टkके अशी राह�ल. (उ�चतम 

वेतन lद. 1.1.2006 पासनू ¡पये   67,000/- + संबं�धत पदास अनु�ेय �ेड वेतन असे आहे.) (उ�चतम वेतन lद. 

1.1.2016 पासनू ¡पये 2,20,000/- असे आहे.) 

 aवvत aवभाग शा.:न. �मांक : से:नव े1019/�.�.58/सेवा-4 lदनांक : 1 माच�,2019 नुसार lद.1/1/2016 नंतर 

सेवा:नवvृत झालेzया पासनू :नवvृतीवेतनधारकांच े:नवvृतीवेतन/कुटंुब:नवvृतीवेतन लाभ सधुार�त कर$यात आले. 10 वष] 

- 20 वष] आmण 20 वष] अह�ताकार� सेवा पुण� केzयानंतर शेवट�या 10 मlहoयात अिज�त केलेzया सरासर� मुळ 

वेतना�या 50% wकंवा शेवट�या मlहoयात घेतलेzया मुळ वेतना�या 50% यापैक� जी लाभदायक ठरेल ती अनु�ेय 

आहे. 

 aवvत aवभाग शा.शु�द�प�क �मांक : से:नव े 2019/�.�.58/सेवा-4 lदनांक : 23 eडसdबर, 2020 नुसार 

‘शेवट�या मlहoयात घेतलेzया मूळ वेतना�या’ ऐवजी “कम�चार� ?या पदाव¡न सेवा:नवvृत झाला आहे vया पदाक~रता 

:निsचत कर$यात आलेzया vया�या मूळ वेतना�या” हया वाkयाचा समावेश कर$यात आला आहे. 

 

Iनव�ृती उपदान /म�ृय ुउपदान - 
6 या शासन :नण�या�या प~र. 4 म�ये नमूद केलेzया मूळ वेतनावर :नवvृती / मvृयु उपदानाची प~रगणना 

कर$यात येईल. lदनांक 31ऑग�ट 2009 पय³त सेवा:नवvृत झालेzया कम�चा|यानंा vयां�या अह�ताकार� सेवे�या �vयेक 

पूण� सहामाह�, कालावधी क~रता vयां�या मुळ वेतना�या एक चतुथा³श (कमाल साडसेोळा पट) wकंवा ¡पये पाच लाख 

यापैक� जी रkकम कमी असेल इतके :नवvृती उपदान अनु�ेय राह�ल.  lदनांक 1 स;टdबर 2009 रोजी wकंवा vयानंतर 

सेवा:नवतृ झालेzया कम�चा|याक~रता vयां�या अह�ताकार� सेवे�या �vयेक पूण� सहामाह� कालावधीक~रता vयां�या मूळ 

वेतना�या एक चतुथा³श (कमाल साडसेोळा पट) wकंवा ¡पये सात लाख यापैक� जी रkकम कमी असेल इतके :नवvृती 

उपदान अनु�ेय राह�ल. aव.aव.शा.:न.�.2015/�.�.01/सेवा-4 lद. 4 फे¶ुवार� 2015 नुसार 1/01/2006 रोजी wकंवा 

vयानंतर सेवा :नवvृत / मतृ पावलेzया कु.:न. याना ंकमाल मया�दा ¡. 7 लाख आmण 1/1/2016 पासून ¡. 14 लr 

अनु�ेय राह�ल. 

6.1 lदनांक 31 ऑग�ट 2009 पय³त सेवेत असताना शासक�य कम�चा|याच े :नधन झाzयास, vया�या कुटंूबाला 

महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 मधील :नयम 111(2) म�ये नमूद केलेzया दराने wकंवा ¡पये पाच 

लाख यापैक� जी रkकम कमी असेल इतके मvृयु-उपदान अनु�ेय राह�ल. lदनांक 1 स;टdबर 2009 रोजी wकंवा vयानंतर 

सेवेत असताना शासक�य कम�चा|याच े :नधन झाzयास vया�या कुटंुबाला महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 

1982 मधील :नयम 111 (2) म�ये नमूद केलेzया दराने wकंवा ¡पये सात लाख.  

aवभाग शा.:न. �मांक : से:नव े1019/�.�.58/सेवा-4 lदनांक : 1 माच�, 2019 नुसार lद.1/1/2016 पासनू 

सेवा:नवvृतीनंतर अह�ताकार� सेवे�या �vयेक पुण� सहामाह� कालावधीक~रता vया�या सधुार�त वेतना�या एक चतुथा³श 

इतके तथापी सधुार�त वेतना�या कमाल 16 ½ पट wकंवा ¡. 14 लr यापैक� जी रkकम कमी असेल इतके मvृयु-

उपदान अनु�ेय राह�ल.  

अहSताकार; सेवेचा कालावधी म�ृयु उपदानाचा दर 

सेवा 1 वषा�पय³त अं:तम वेतना�या द;ुपट 

सेवा 1 वषा�पेrा जा�त व 5 वषा�पय³त अं:तम वेतना�या 6 पट 

सेवा 5 वषा�पेrा जा�त व 11 वषा�पय³त अं:तम वेतना�या 12 पट 

सेवा 11 वषा�पेrा जा�त व 20 वषा�पय³त अं:तम वेतना�या 20 पट 

सेवा 20 वषा�पेrा जा�त अह�ताकार� सेवे�या पूण� केलेzया �vयेक सहामाह� कालावधीसाठ� अं:तम 

वेतना�या :न«मे मा� अं:तम वेतना�या 33 पट��या मया�देत          

[ अं:तम वेतन X अध�वष� अह�ताकार� सेवा / 4 ]  

(सेवेत असतानां मvृयू आzयास / 2) या सू�ानुसार   
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कुटंुब Iनव�ृतीवेतन 1964 
7    कुटंुब :नवvृतीवेतनाची प~रगणना मूळ वेतना�या 30 टkके अशा एक¡प दराने काढ$यात येईल व या कुटंुब 

:नवvृतीवेतनाची कमाल मया�दा रा?य शासनाकडील उ�चतम अनु�ेय वेतना�या 30% अशी राह�ल. (उ��तम वेतन lद. 

1.1.2006  पासनू ¡. 67,000/- + संबं�धत पदास अनु�ेय �ेड वेतन असे आहे.) (उ��तम वेतन lद. 1.1.2016  

पासनू ¡. 2,20,000/- असे आहे.) 

7.1 सेवेत असताना मvृयु पावलेzया शासक�य कम�चा|या�या वारसांना महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम 

1982 मधील :नयम 116(4)(ए)(एक) मधील तरतुद�ं�या अ�धन lदनांक 1 जानेवार� 2006 पासनू संबं�धत कम�चा|यास 

मvृयु�या lदनांका नंतर�या lदनांकापासनू 10 वषा�पय³त उ�च दराने :नवvृतीवेतन tमळेल.  याक~रता असलेल� वयाची 

अट र¿ कर$यात येत आहे. या अनुषंगाने म.ना.से. (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 मधील :नयम 116(4)(ए)(एक) हा 

vया मया�देपय³त सधुार$यात आला आहे.  

7.2     शासक�य कम�चा|याचा मvृयु सेवा:नवvृतीनंतर झाzयास vया�या वारसांना उ�च दराने :नवvृतीवेतन दे$या�या 

कालावधीबाबत म.ना.से. (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 मधील :नयम 116 (4)(ए)(दोन) म�ये असलेzया तरतूद�म�ये 

कोणताह� बदल कर$यात आलेला नाह�. 

Iनव�ृतीवेतनाच ेअशंराशीकरण - 
8 म.ना.से. (:नवvृतीवेतनाची अंशराशीकरण) :नयम 1984 मधील :नयम 5(1) नुसार lदनांक 27 फे¶.ु 2009 

आmण सातjया वेतन आयोगानुसार lदनांक 1 जानेवार� 2019 पासनू शासक�य कम�चा|याला, vया�या :नवvृतीवेतना�या 

40% यापेrा अ�धक होणार नाह� एवढया भागाच,े एका ठोक रकमेतील �दानासाठ� जोडप� 4 म�ये lदलेzया दरानुसार 

अंशराशीकरण करता येईल. या अनुषंगाने म.ना.से. (:नविृvतवेतनाच ेअंशराशीकरण) :नयम 1984 मधील :नयम 5 (1) 

व तkता हा vया मया�देपय³त सधुार$यात आला आहे. 

8.1 म.ना.से. (:नविृvतवेतनाच ेअंशराtशकरण) :नयम 1984 मधील :नयम 5(1) व :नवvृतीवेतना�या अंशराशीकरण 

मुzयाबाबत lदलेला तkता बदल$यात आला असनू हा :नयम व स�या अि�तvवात असलेला तkता यापुढे अंमलात 

राहणार नाह�.  सधुा~रत तkता lद. 27 फे¶.ु2009 पासनू अि�तvवात येईल व या lदनांकास wकंवा vयांनतर सेवा:नवvृत 

होणा|या कम�चा|याना तो लागू होईल.  या क~रता अंशराशीकरणाच ेसु� पुढ�ल�माणे आहे. 

 मुळ :नवvृतीवेतन x 40% x 12 x अंशराशीकरणा�या सधुा~रत तkvयानुसार (जोडप�-4) कम�चा|यां�या मळु 

अजा��या lदनांकास पुढ�ल जoमlदनी होणा|या वयाक~रता :नsचीत केलेले अंशराशीकृत मुzय 

8.2 ज ेकम�चार� lदनाक 1 जाने.2006 त े lदनांक.26 फे¶ु.2009 पय³त सेवा:नवvृत झाले आहेत, vयांना vयां�या 

असधुा~रत वेतन / :नवvृतीवेतनावर पूव[�या दराने अंशराशीकरणाचा लाभ देय ठरेल. अशा :नवvृतीवेतनधारकांना vयांच े

मुळ :नवvृतीवेतन सहाjया वेतन आयोगानुसार सधुा~रत झाzयामुळे वाढ�व मुळ :नवvृतीवेतनाच ेअंशराशीकरण करावयाच े

असzयास खाल�ल दोन पया�यापैक� एका पया�याचा लेखी aवकzप दे$याची परवानगी दे$यात येत आहे. एकदा lदलेला 

aवकzप अं:तम असेल.  

ज ेकम�चार� lदनाक 1 जाने.2016 त ेlदनांक.31 eडसdबर 2018 पय³त सेवा:नवvृत झाले आहेत, vयांना सातjया 

वेतन आयोगानुसार सधुा~रत होणा|या मुळ :नवvृतीवेतनावर सधुार�त अंशराशीकरणाचा लाभ देय असणार नाह�. 

अ) नवीन अंशराशीकरण न करता सधुा~रत मुळ :नवvृतीवेतन वजा यापूव[ असधुा~रत :नवvृतीवेतनावर अंशराशीकरण 

केलेल� रkकम एवढे :नवvृतीवेतन घेणे.   �कंवा 

 ब) वाढ�व मुळ :नवvृतीवेतनापैक� (सधुा~रत मुळ :नवvृतीवेतन वजा पूव[च े मुळ :नवvृतीवेतन) पुoहा 1/3 

रकमेच ेअंशराशीकरण सधुा~रत तkvयात :नsचीत केलेzया दरानुसार करणे. 

 असे कर$याचा aवकzप देत ेवेळी मुळ अजा��या lदनांकास कम�चा|याच ेज ेवय असेल vया�या पुढ�ल जoमlदनी 

होणा|या वयाक~रता खाल�ल सु�ानुसार अंशाराशीकरण मुzय vयाला देय ठरेल. 

 मुळ :नवvृतीवेतन x 1/3 x 12 x अंशराशीकरणा�या सधुा~रत तkvयानुसार (जोडप�-4) कम�चा|या�या मुळ 

अजा��या lदनांका�या पुढ�ल जoमlदनी होणा|या वयाक~रता :नsचीत केलेले अंशराशीकृत मुzय. 

 उपरोkत ब येथील aवकzपानुसार :नवvृतीवेतनधारकास सधुा~रत मुळ :नवvृतीवेतन वजा एकूण अंशराशीकरण 

(पूव[ केलेले अंशराशीकरण + सधुा~रत व असधुा~रत :नवvृतीवेतनातील फरकावर केलेले अंशराशीकरण) एवढे माtसक 

:नवvृतीवेतन देय ठरेल. तसेच :नवvृतीवेतनधारका�या सेवा:नवvृती�या lदनांकापासनू दसुरे अंशराशीकरण क¡न vयाची 
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ठोक रkकम tमळेपय³त vयाला सधुा~रत मुळ :नवvृतीवेतन वजा पुव[ केलेले अंशराशीकरण वजा �vयेक मlहoयात 

घेतलेले माtसक :नवvृतीवेतन या�माणे थकबाक� देय ठरेल. 

8.3 प~र�छेद 8 व 8.1 मधील तरतुद� lद. 27 फे¶ु.2009 पासनू अि�तvवात येतील व या lदनांकास wकंवा 

vयानंतर सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|यानंा vया लाग ुहोतील. lदनांक 1जाने. 2006 रोजी wकंवा vयानंतर पंरतु lदनांक 

27 फे¶.ु 2009 पूव[ सेवा:नवvृत झालेzया कम�चा|याना vयावेळी अि�तvवात असलेzया तरतुद� लाग ुराहतील. 

8.4 सधुा~रत :नवvृतीवेतना�या अंशराशीकृत मुzया�या थकबाक�ची रkकम ?या lदनांकास �vयrात �दान कर$यात 

आल� असेल/येईल, vया lदनांकापासनू माtसक :नवvृतीवेतनातून अंशराशीकरणा�या सधुा~रत भाग कमी कर$यात यावा. 

याबाबतचा सaव�तर तपशील aवभाग / काया�लय �मुखांनी संबं�धत कोषागार अ�धका|याना कळaवणे बंधनकारक आहे. 

8.5 शा.:न.aव.aव. �मांक :नअंक-1086/1771/सेवा-4, lदनाक 30 मे 1988 तरतुद�ंनुसार सधुा~रत :नवvृतीवेतना�या 

अंशराशीकृत भागाच े 15 वषा�नंतर पनुः�थापन करताना ?या lदनांकापासनू सधुा~रत अंशराशीकृत भाग माtसक 

:नवvृतीवेतनातून कमी कर$यात आलेला असेल vया lदनांकापासनू 15 वषा�नंतर तो पनुः�थाaपत कर$यात येईल. 

  aवvत aवभाग शा.:न. �मांक : से:नव े1019/�.�.58/सेवा-4 lदनांक : 1 माच�,2019 नुसार मुळ :नवvृतीवेतन 

x 40% x 12 x अंशराशीकरणा�या सधुा~रत तkvयानुसार (जोडप�-1) कम�चा|यां�या मळु अजा��या lदनांकास पुढ�ल 

जoमlदनी होणा|या वयाक~रता :नsचीत केलेले अंशराशीकृत मुzय.  

ज ेकम�चार� lद.1/1/2016 त े31/12/2018 पय³त सेवा:नवvृत झाले आहेत, vयांना सातjया वेतन आयोगानुसार सधुार�त 

होणा|या मूळ :नवvृतीवेतनावर सधुार�त अंशराशीकरणचा लाभ देय असणार नाह�.  

>व�त >वभाग शा.शु@द;पञ �मांक : सेIनव े1009/ [�.33/सेवा -4 3दनांक 15 iडसjबर 2009 अ)वये 

 lदनांक 1 जानेवार�, 2006 नंतर�या :नविृvतवेतनधारकां�या :नविृvतवेतनात/कुटुब:नवvृतीवेतनात सधुारणा 

कर$याबाबत�या lदनांक 30 ऑkटोबर, 2009 �या शासन :नण�यात खाल�ल बदल कर$यात येत आहेत. 

 प~र 3 नंतर खाल�ल�माणे प~र. 3.1 चा समावेश कर$यात येत आहे. 

1. 3.1 lदनांक 1 जानेवार�, 2006 त ेlदनांक 26 फे¶ुवार�, 2009 पय³त सेवा:नवvृत झालेzया शासक�य कम�चा|याची 

:नवvृतीवेतन �करणे महालेखापाल काया�लयाकड े पाठaव$यात आल� नसzयास ती �करणे �थम असधुा~रत 

वेतन/असधुा~रत :नयमानुसार तयार क¡न महालेखापाल काया�लयाकड े सादर करावीत. :नवvृतीवेतना�या 

�ा�धकारप�ानंतर ह� �करणे शासन :नण�य, aवvत aवभाग �मांक:से:नव े1009/�.�.33/ सेवा4 lदनांक 30 ऑkटोबर, 

2009 मधील तसेच या शुि�दप�कातील तरतुद�नुसार सधुा~रत कर$यात यावीत.  

4. प~र. 5, 5.1 व 5.2 म�ये उzलेmखलेल� अनु�मे जोडप� 1, जोडप� 3 र¿ कर$यात येत असनू vयाऐवजी सधुा~रत 

जोडप� 1, जोडप� 2, व जोडप� 3 ह�, शुि�दप�का�या इं�जी �तीसोबत जोडzया�माणे असतील. 

5. इं�जी �ती�या प~र.5.1 मधील दसु|या ओळीतील  retiring शदानंतर �वzपaवराम जोड$यात येत आहे.. 

 प~र.8.2 म�ये शेवट�या ओळीनंतर पुढ�ल वाkय जोड$यात येत आहे.  

7. 'सदर aवकzप शासक�य कम�चा|याने तो जेथून सेवा:नवvृत झाला असेल vया aवभाग/काया�लय �मुखाकड ेlदनांक 30 

माच�, 2010 पय³त सादर करावा. aवकzप aवह�त मुदतीत सादर न केzयास 8.2 (अ) �माणे प~रगणना कर$यात येईल.' 

 प~र.8.2 (ब) मधील सू� बदल$यात आले असनू सधुा~रत सू� खाल�ल�माणे राह�ल. 

8. वाढ�व :नवvृतीवेतन (सधुा~रत मूळ :नवvृतीवेतन वजा पूव[च ेमूळ :नवvृतीवेतन)  x 1/3 x12 x अंशराशीकरणा�या 

सधुा~रत तkvयानुसार (जोडप�-4) कम�चा|या�या मूळ अजा��या lदनांका�या पूढ�ल जoमlदनी होणा|या वयाक~रता 

:नsचीत केलेले अंशराशीकृत मूzय. 

9. प~र.8.4 मधील शेवटच ेवाkय वगळ$यात येत आहे. 

10. प~र.10 मधील '�थम ह;vयात' हे शद वगळ$यात येत आहेत. तसेच याच प~र�छेदातील 'eडसdबर 2009' हे शद 

वगळ$यात येत असनू vयाऐवजी 'फे¶ुवार� 2010' या शदाचा समावेश कर$यात येत आहे. 

 प~र.13 मधील शेवट�या वाkयानंतर खाल�ल वाkयांचा समावेश कर$यात येत आहे :- 

1. हयातकाल�न थकबाक�ची रkकम अनु�ेय असzयास सदर थकबाक�ची रkकम प~र.10 म�ये नमूद केलेzया रकमा 

वजा/समायोिजत क¡न एकाच ह;vयात vया�या कायदेशीर वारसास रोखीने अदा कर$यात यावी.  vया�माणे थकबाक�चा 

एक wकंवा अ�धक ह;त े रोखीने अदा कर$यात आzयानंतर मvृयु पावलेzया :नवvृतीवेतनधारक /कुटंुब:नवvृती वेतन 
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धारकां�या बाबतीत अदा करावयाची बाक� असलेzया ह;vयाची रkकमह� प~र.10 म�ये नमूद केलेzया रकमा वजा/ 

समायोिजत क¡न एकाच ह;vयात vया�या कायदेशीर वारसास रोखीने अदा कर$यात यावी. 

 

ANNEXURE - I  

(For Post -2006 Pensioners ) 

A Government Servant retiring on superannuation, Retiring, Invalied or Compensation pension 

before completing qualifying service of ten years,will be eligible for following service benefit: 

 
M.C.S.(Pensi

on)Rule 

1982 

Lenth of 

Service 

Pension Pro-rata service Gratuity Retirment Gratuity 

Rule110 (1) 

&   111 (1) 

Less 

than 10 

Years 

Not 

eligible 

for 

pension 

At the rate of half month’s 

basic pay for every 

completed six monthly period 

of qualifying service. 

At the rate of  ¼  of month’s 

basic pay for every completed 

six monthly period of qualifying 

service. 

 

ANNEXURE - II 

(Pensioners retired after 27th Feb .2009 (A.N.)) ( शा.:न.lद.27/12/2018 नुसार 1/01/2006 पासनू) 

A Government Servant retiring on superannuation, Retiring, Invalied or Compensation pension 

after completing qualifying service of 10 years or more but less than 20 years, will be eligible for 

following service benefit: 

 

M.C.S.(Pen

sion)Rule 

1982 

Lenth of 

Service 

Pension Pro-rata 

service 

Gratuity 

Retirment Gratuity 

Rule  110 

(1)  111 (1) 

10 Years or 

more but 

Less than 20 

years 

50% of last basic Pay 

or average basic 

received during last           

10 months, whichever 

is more beneficial. 

Not eligible 

for service 

gratuity . 

At the rate of  ¼  of 

month’s basic pay for every 

completed six monthly 

period of qualifying service. 

 

ANNEXURE - III 

(Pensioners retired after 27th Feb .2009 (A.N.)) ( शा.:न.lद.27/12/2018 नुसार 1/01/2006 पासनू) 

A Government Servant retiring on superannuation, Retiring, Invalied or Compensation pension 

after completing qualifying service of 20 years or more,will be eligible for following service benefit: 

 
M.C.S. 

(Pension) 

Rule 1982 

Lenth of 

Service 

Pension Pro-rata 

service 

Gratuity 

Retirment Gratuity 

Rule  

110 (1)  

111 (1) 

20 years or 

more than 

20 years 

50% of last basic Pay 

or average basic 

received during last 10 

months, whichever is 

more beneficial. 

Not eligible 

for service 

gratuity . 

At the rate of  ¼  of month’s 

basic pay for every completed 

six monthly period of qualifying 

service not exceeding sixty six 

half years. 
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ANNEXURE - IV 

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Rs.1 /- PER ANNUM 

(aवvत aवभाग शा.:न. �मांक : से:नव े1019/�.�.58/सेवा-4 lदनांक : 1 माच�,2019 ANNEXURE–I) 
Age next 

Birth 

Day 

Commutation 

Value expressed 

as number of 

years purches 

Age 

next 

Birth 

Day 

Commutation 

Value expressed 

as number of 

years purches 

Age 

next 

Birth 

Day 

Commutation 

Value expressed 

as number of 

years purches 

Age 

next 

Birth 

Day 

Commutation 

Value expressed 

as number of 

years purches 

20 9.190 36 9.136 52 8.708 68 7.262 

21 9.187 37 9.126 53 8.724 69 7.083 

22 9.186 38 9.116 54 8.678 70 6.897 

23 9.185 39 9.103 55 8.627 71 6.703 

24 9.184 40 9.090 56 8.572 72 6.502 

25 9.183 41 9.075 57 8.512 73 6.296 

26 9.182 42 9.059 58 8.446 74 6.085 

27 9.180 43 9.040 59 8.371 75 5.872 

28 9.178 44 9.019 60 8.287 76 5.057 

29 9.176 45 8.996 61 8.194 77 5.443 

30 9.173 46 8.971 62 8.093 78 5.229 

31 9.169 47 8.943 63 7.982 79 5.018 

32 9.164 48 8.913 64 7.862 80 4.812 

33 9.159 49 8.881 65 7.731 81 4.611 

34 9.152 50 8.846 66 7.591   

35 9.145 51 8.808 67 7.431   

 

1 सेवा:नवvृती�या तारखेपुव[ wकमान तीन मlहoया�या आत दाखल (वै�यwकय �माणपञाtशवाय )                    नमनूा – ब 

2 सेवा:नवvृतीनंतर परंतू सेवा:नवvृती�या तारखेपासनू एक वषा��या आत  दाखल (व�ैयwकय 

�माणपञाtशवाय )     

 नमनूा – अ 

3 सेवा:नवvृतीनंतर परंतू सेवा:नवvृती�या तारखेपासनू एक वषा��या नंतर  दाखल (व�ैयwकय 

�माणपञासह )         

 नमनूा – क 

aवvत aवभाग शा.प. �मांक : संक�ण� 1011/�.�173/सेवा-9 lदनांक: 25 ऑkट\बर, 2011 नुसार ज ेकम�चार� 

lद.1 जानेवार� 2006 पूव[ पासनू असाधारण रजेवर wकंवा :नलंबनाखाल� होत ेव जे �vयrात lद.1 जाने 2006 नंतर 

असाधारण रजेवर असतानां सेवा:नवvृत wकंवा मvृयू पावले असतील wकंवा :नलंबना�धन असतानां सेवा:नवvृत 

झाले/कर$यात आले असतील तर अशा कम�चा|याना ंम.ना.से.(स.ुव.े):नयम 2009 चा लाभ अनु�ेय नाह�. 

aवvत aवभाग शासन :नण�य �मांक : से:नवे 1014/�.�26/सेवा-4 lदनांक : 9 जनु 2014 नुसार 80 वष] व 

vयावर�ल :नवvृतीवेतन / कूटंुब :नवvृतीवेतन धारकां�या :नवvृतीवेतन/कुटंुब:नवvृतीवेतनात lदनांक 1 एa�ल 2014 पासनू 

10% वाढ. या वाढ��या रkकमेची प~रगणना कर$याची जबाबदार� ह� :नवvृतीवेतन संaवतरण �ा�धकार� (PAO/TO) 

यांची राह�ल. 

aवvत aवभाग शासन :नण�य �मांक : से:नवे 1019/�.�59/सेवा-4 lदनांक : 24 जानेवार�, 2019 नुसार आता 

सदर दर lद. 1.01.2019 पासनू पुढ�ल�माणे सधुार�त कर$यात आले आहे. सदर लाभ lद. 1.01.2019 पासनू देय 

राह�ल.  

 

1 वय वष] 80 त े85  मूळ :नवvृतीवेतनात 10% वाढ  

2 वय वष] 85 पेrा अ�धक त े90   मूळ :नवvृतीवेतनात 15% वाढ  

3 वय वष] 90 पेrा अ�धक त े95 मूळ :नवvृतीवेतनात 20% वाढ  

4 वय वष] 95 पेrा अ�धक त े100   मूळ :नवvृतीवेतनात 25% वाढ  

5 वय वष] 100 पेrा अ�धक    मूळ :नवvृतीवेतनात 50% वाढ  
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aवvत aवभाग शा.प. �मांक : से:नव े 1019/�.�.59/सेवा-4 lदनांक : 30 जुल,ै2019 नुसार ?या मlहoयात 

वयाची 80/85/90/95/100 वष] पुण� होतात vया मlहoया�या एक तारखेला वाढ�व दराने :न.व.े/कु.:न.व.े अनु�ेय राह�ल. 

15% अ:त~रkत :न.वे.वाढ हा 1 जानेवार�,2019 नतंरच अन�ुेय राह�ल. 
 

 सा.�.aव.शा.प.क्र. वtसअ-1315/�.�-5/11 lद. 21 फे¶ु. 2015 नुसार सेवा:नवvृत झालेzया/ :नधन पावलेzया 

कम�चा|यां�या aवभागीय चौकsयांची �करणे तातडीने काय�वाह�. 1) :नवvृत होत असताना aवभागीय चौकशी चाल ू

असzयास, vयां�या सेवा:नवvृती�या lदनांकापासनू कमाल 6 मlहoयात, 2) सेवा:नवvृत झाzयावर aवभागीय चौकशी चाल ू

असzयास, चौकशी सुº केzया�या lदनांकापासनू कमाल 6 मlहoयात, 3) aवभागीय चौकशी सुº असताना vया�या मvृयू 

झाzयास, चौकशीची काय�वाह� ताvकाळ संपु�टात आणावी व vया कालावधीतील �दाना संबंधीच ेआदेश :नधनाची माlहती 

�ा;त झाzयापासनू 15 lदवसात.  

 

Iनव�ृतीवेतन [करण तयार करVयाकFरता स@याQया >व>वध [पCांम@ये सधुारणा कnन एक नमनुा तयार करणे तसेच 

Iनव�ृतीवेतन [करणे ऑनलाईन प@दतीने तयार करणे आ�ण इतर बदलांबाबत.  

(aव.aव.शासन :नण�य �मांक से:नव-े2014/�.�.36/सेवा-4 lद.2जुल,ै2015) 

शासन IनणSय – 

(अ) :नवvृतीवेतन �करण �णाल��वारे तयार कर$यास तयेच :नवvृतीवेतन �करण तयार कर$यासाठ� आवsयक माlहती 

�ा;त कर$याक~रता aवaवध नमुoयांऐवजी एकाच नमुoयाचा वापर क¡न माlहती �ा;त करणे व ती एकाच नमुoयात 

महालेखापाल काया�लयाकड ेसादर कर$यास माoयता देणे. 

1) :नवvृतीवेतन वाlहनी या संगणक �ाणाल�वर :नवvृतीवेतन �करण तयार कर$याक~रता सुaवधा उपलध क¡न 

दे$यास आलेल� आहे.  lदनांक 01 स;टdबर, 2015 पासनू सदर �णाल��वारे :नवvृतीवेतन �करण तयार कर$यास व त े

नमनुा-1 या प~रtश�ट-अ म�ये दश�aवलेzया नमुoयात तयार क¡न सदर �करण महालेखापाल काया�लयाकड े सादर 

कर$यास शासनाची माoयता दे$यात येत आहे.  lदनांक 01 स;टdबर, 2015 नंतर �vयेक :नवvृतीवेतन �करण नवीन 

नमुoयात तयार क¡न सादर करणे बंधनकारक राह�ल.  

2) काया�लय �मखांनी सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|यांकडून आवsयक ती माlहती �ा;त क¡न ¯यावी.  vया आधारे 

�णाल�त माlहती भ¡न प~रtश�ट-अ मधील नमनुा-1 तयार करावा व vयाची �त मु¨�त क¡न �करण महालेखापाल 

काया�लयास सादर कराव.े 

 

(ब) Iनव�ृतीवतेन [करण तयार करणे –  

 

(1) सेवाIनव�ृत होणाoया शासकeय कमSचाoयाची जबाबदार; – 

1) यासोबत�या प~रtश�ट-अ मधील नमनुा-1 मधील माlहती aवlहत मुदतीत भ¡न काया�लय �मुखाकड ेसादर करणे ह� 

सेवा:नवvृत होणा|या �vयेक कम�चा|याची जबाबदार� राह�ल. 

2) यासोबत�या प~रtश�ट-अ मधील नमनुा-1 मधील माlहती भ¡न लवकरात लवकर काया�लय �मुखाकड ेसादर करणे 

ह� �वे�छा सेवा:नवvृत होणा|या �vयेक कम�चा|याची जबाबदार� राह�ल. 

3) यासोबत�या प~रtश�ट-अ मधील नमनुा-1 मधील माlहती भ¡न लवकरात लवकर काया�लय �मुखाकड ेसादर करणे 

ह� सेवते असताना मvृयू पावलेzया कम�चा|या�या कुटंूबाची जबाबदार� राह�ल. 

4) प~रtश�ट-अ म�ये दश�aवलेला नमनुा-1 :नवvृतीवेतनवाlहनी या �णाल�वर उपलध आहे.  vयातील :नवvृतीवेतन 

�करण तयार कर$याक~रता अvयंत आवsयक अशी वैयिkतक माlहती सेवा :नवvृत होणा|या कम�चा|याने wकंवा सेवेत 

असतांना मvृयू पावलेzया कम�चा|या�या कुटंुबाने सादर करावी.  

5) महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम, 1982 मधील :नयम �मांक 121 (1)(सी) मधील तरतूद�नुसार :नवvृत 

होणा|या कम�चा|याने भरावया�या �प�-ड म�ये :नरrर (tलlहता/वाचता न येणा|या) कम�चा|या�या बोटांच े ठसे �ा;त 

क¡न घे$याची तरतूद आहे.  या आदेशा�या lदनांकापासनू साrर कम�चा|यां�या बोटांच ेठसे सेवा:नवvृतीवेतन aवषयक 

�करणाकर�ता �ा;त क¡न घे$यात येऊ नयेत. 
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6) यापुढे :नवvृत होणा|या / झालेzया कम�चा|याने / सेवेत असताना मvृयू पावलेzया कम�चा|या�या कुटंुबाने अशा 

कम�चा|याचा आधार �मांक �णाल�त नमुद करणे बंधनकारक रह�ल. 

7) सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|याने :नवvृतीवेतनाच े पकरण तयार होताना तो, :नवvृतीवेतन ?या aवlहत बँके�या 

शाखेतून (कोअर बँwकग tसि�टम उपलध असणा|या) घेऊ इि�छतो अशा बँकेत खात े उघडणे बंधनकारक राlहल.  

vयाच�माणे सेवेत असताना मvृयू पावलेzया कम�चा|या�या कुटंुबाने अशा �कराच ेबँक खात ेउघडणे बंधनकारक राlहल.  

प~रिs�ट-अ म�ये दश�aवलेzया नमनुा-1 मधील माlहती देतांना vयात बँके�या शाखेचा IFS code व खात े�मांक अचूक 

नमूद करणे ह� सेवा :नवvृत होणा|या कम�चा|याची /सेवेत असतांना मvृयू पावलेzया कम�चा|या�या कुटंूबाची जबाबदार� 

राlहल. 

 

(2) कायाSलय [मखुाची जबाबदार; – 

1) महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम, 1982 मधील �करण 10 म�ये aवह�त केलेzया कालावधीत काया�लय 

�मुखाने सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|याकडून सेवा:नवvृती�करण तयार कर$याकर�ता महारा�� नागर� सेवा 

(:नवvृतीवेतन) :नयम, 1982 मधील :नयम �मांक 115(1) (2), 116 (14), 117 (7), 121 (1) (सी) व 123 (1) व 

(3) �माणे आवsयक माlहती प~रtश�ट-अ म�ये दश�aवलेzया नमनुा-1 म�ये �ा;त कºन घेणे आवsयक आहे. 

2) काया�लय �मुखाने शासक�य सेवेत असताना मvृयू पावलेzया कम�चा|याच े सेवा:नवvृती�करण तयार कर$याकर�ता 

महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम, 1982 मधील :नयम �मांक 136 (2) (बी), 136 (3) (अ) आmण (ब) 

आmण 144 (2) (बी) (i), (सी) (iii) आmण (डी) (i) �माणे aवlहत केलेल� आवsयक माlहती कम�चा|या�या कुटंूबाकडून 

प~रtश�ट-अ म�ये दश�aवलेzया नमनुा-1 म�ये शkय तवेðया लवकर �ा;त क¡न घेणे आवsयक आहे.  

3) काया�लय �मुखाने सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|याकडून / शासक�य सेवेत असताना मvृयू पावलेzया कम�चा|या�या 

कुटंूबाकडून केवळ :नवvृतीवेतन �करण तयार कर$याक~रता अvयावsयक अशी, अशा कम�चा|या�या सेवा पु�तकात 

अथवा इतर वैयिkतक कागदप�ांम�ये उपलध नसेल एवढ�च वैयिkतक माlहती �ा;त क¡न ¯यावी. 

4) काया�लय �मुखाने उपरोkत �कारे �ा;त झालेल� माlहती तसेच काया�लयीन अtभलेखात उपलध असलेल� माlहती 

�णाल�म�ये भरावी. सेवाथ� �णाल�त उपलध असलेल� कम�चा|यासंबंधीची माlहती आपोआप उपलध होईल. 

5) :नयत वयोमानाने :नवvृत होणा|या कम�चा|यां�या सेवा:नवvृती�या lदनांकापूव[ wकमान सहा मlहने आधी काया�लय 

�मुखांनी प~रtश�ट-अ म�ये दश�aवलेzया नमनुा-1 म�ये :नवvृतीवेतन �करण तयार करणे आवsयक आहे.  

6) शासन असेह� आदेश देत आहे क�, lदनांक 01 स;टdबर, 2015 पासनू पुढे :नयत वयोमानाने अथवा �वे�छेने 

सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|यांची :नवvृतीवेतन �करणे प~रtश�ट-अ म�ये दश�aवलेzया नमनुा-1 म�ये तयार क¡न ती 

महालेखापाल काया�लयाकड ेसादर करणे आवsयक आहे.  lदनांक 01 स;टdबर, 2015 पूव[ :नयत वयोमानाने अथवा 

�वे�छेने सेवा:नवvृत झालेzया wकंवा vया lदनांकापूव[ शासन सेवेत असताना मvृयू पावलेzया, परंतू ?यांची :नवvृतीवेतन 

�करणे महालेखापाल काया�लयाकड ेसादर झालेल� नाह�त, अशा कम�चा|यांची �करणे देखील प~रtश�ट-अ मधील नमनुा-1 

म�ये भ¡न तयार क¡न महालेखापाल काया�लयाकड ेसादर करणे बंधनकारक आहे. 

7) काया�लय �मुखाने उपरोkत �माणे तयार केलेला नमनुा-1 मु¨�त क¡न ¯यावा.  vयावर �वाrर� करावी आmण इतर 

आवsयक कागदप�ांसह तसेच मूळ सेवापु�तकासह असे �करण महालेखापाल काया�लयास मंजूर��तव सादर कराव.े   

 

(क) इतर मह�वाQया सचुना – 

1) lदनांक 01 स;टdबर, 2015 पासनू संगणक �णाल�वर तयार होणा|या नमुoया jय:त~रkत इतर �कारे तयार 

कर$यात आलेल� :नवvृतीवेतन �करणे महालेखापाल काया�लयात �वीकार$यात येणार नाह�त. 

2) सेवा :नवvृती�या lदनांकास �:त:नयुkतीवर काय�रत असणा|या कम�चा|यां�या बाबतीत महारा�� नागर� सेवा 

(:नवvृतीवेतन) �करण संगणक �णाल�वर तयार करणे व वर दश�aवलेzया प�दतीने त े महालेखापाल काया�लयाकड े

पाठवाव.े 

3) शासक�य कम�चा|या�या सेवा:नवvृती�या lदनांकापूव[ wकमान तीन मlहने आधी सधुार�त �प�ात माlहती भ¡न 

सेवा:नवvृती �करण �ा�धकृत कर$याक~रता महालेखापाल काया�लयाकड ेपाठaवणे आवsयक आहे.  
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4) या संदभा�तील सaव�तर सूचना या शासन :नण�यासोबत प~रtश�ट-ब म�ये दे$यात आलेzया आहेत.  vयांच ेतंतोतंत 

पालन कराव.े 

 

(ड) नवीन सधुारणा – 

1) या आदेशा�या lदनांकापासनू 15 वषा³नी :नवvृतीवेतनाचा अंशराशीकृत भाग पनु:�थाaपत कर$याक~रता 

:नवvृतीवेतनधारकांकडून अज� �ा;त क¡न घेणे आवsयक राहणार नाह�.  अ�धदान व लेखा अ�धकार� आmण कोषागार 

अ�धका|यांनी :नवvृतीवेतनाचा अंशराशीकृत भाग :नवvृतीवेतनधारका�या अजा�tशवाय पनु:�थाaपत करावा.  (कुटंुब 

:नवvृतीवेतनधारकांना पनु:�थापनेचा लाभ अनु�ेय नाह�) 

aवvत aवभाग शा.:न. �मांक : संक�ण� 1015/�.�83/कोषा. �शा.-5 lदनांक: 30 eडसdबर, 2015 नुसार 

:नवvृतीवेतनधारकाची �थम �दान ओळख तपासणीची काय�प�दती र¿ क¡न vयात सधुारणा कर$यात आल� आहे. 

 

सा.�.aव. शा. प~रप�क �. संक�ण� 2016/ �.�. 183 / 18 ( र. व का. ) lद. 23 फे¶ुवार�,2017,  lद. 23 

जनु, 2017 व �ा.aव.aव. शा. प~रप�क �. संक�ण� 2017/ �.�. 59 / समoवय कr, lद. 13 ऑkटोबर, 2017 नुसार 

:नवvृतीवेतनधारकांना कायम�व¡पी ओळखप� नमनुा aवह�त केलेला आहे. संबं�धत �शासwकय काया�लयाने कायम�व¡पी 

फोटोसह ओळखप� �याव.े सा.�.aव. शा. प~रप�क �. संक�ण� 2018/ �.�. 196 / 18 ( र. व का. ) lद. 29 eडसdबर, 

2018 नुसार अ) सव�साधारपणे ?या aवभाग/काया�लयातून सेवा:नवvृत झाला आहे, vया aवभाग/काया�लयाने ओळखप� 

दे$याची काय�वाह� करावी. आ) जर �:त:नयुkती पदाव¡न सेवा:नवvृत झाला असेल, तर vया�या मुळ aवभाग/काया�लयाने 

ओळखप� �याव.े इ) लेखा अ�धकार� / सांिiयक� अ�धकार� या सारiया अoय aवभाग / काया�लयांम�ये काय�रत 

असणा|या अ�धकार� / कम�चा|यांना vयां�या मूळ aवभागांनी ( या बाबतीत लेखा व कोषागारे संचालनालय / अथ� व 

सांिiयक� संचालनालय) ओळखप� दे$याची काय�वाह� करावी.   

** aवvत aवभाग शा.प. �मांक : से:नव-े1002/142/सेवा-4 lदनांक: 8 जुल,ै 2002 नुसार :नयतवयोमानानुसार 

सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|यास :नवvृतीवेतनaवषयक लाभ (अिज�त रजेच े रोखीकरण, गट aवमा योजने�या रकमा, 

भaव�य :नवा�ह :नधी�या रकमा इ.) ?या lदनांकास �देय ठरत असतील vयाच lदनांकास �ा;त होणे :नयमांना अtभ�ेत 

आहे. देयके संबं�धत aवभाग/काया�लय �मुखानी देय तारखेपूव[ एक आठवडा अगोदर कोषागारास सादर करावीत. :नवvृती 

aवषयक लाभा�या रकमा ?या lदनांकास �देय होत असतील तो lदनांक धनादेशावर नमूद क¡न, असे धनादेश संबं�धत 

कम�चा|या�या सेवा:नवvृती�या तारखेपूव[ aवभाग/काया�लय �मुखा�या �वाधीन कराव,े जेणे क¡न सदरहू 

:नवvृतीवेतनaवषयक लाभां�या रकमा ?या lदनांकास �देय होत असतील vयाच lदनांकास संबं�धत सेवा:नवvृत 

कम�चा|यास �ा;त होव ूशकतील. 

7 0या वेतन आयोगानसुार 

 
aवvत aवभाग शासन :नण�य �मांक : से:नवे 1019/�.�,58/सेवा-4 lदनांक : 24 जानेवार�, 2019 

नसुार lदनांक 1 जानेवार� 2016 पवू[�या :नवतृतीवेतनधारकां�या :नवvृतीवेतनात / कुटंूब :नवvृतीवेतनात 7 

jया वेतन आयोगानसुार aव�यमान मळु :नवvृतीवेतनास 2.57 ने गणुनु अन�ुेय होणारे :नवvृतीवेतन असे ( 

अपणूा³कात येत असzयास vयास पढु�ल ¡पयात  पणुा³wकत करावे व wकमान ¡. 7500/- असावे ) सधुार�त 

कर$यात आलेल� आहे.  lद. 1.1.2016 त े 31.12.2018 या कालावधीची देय होणा|या थबाक�ची रkकम 

पढु�ल पाच वषा�त समान ह;vयात रोखीने अदा कर$यात यावी. पlहला ह;ता माहे जनू 2019 �या माtसक 

:नवvृतीवेतनासोबत �दान कर$यात यावा. lद. 1 जानेवार� 2016 रोजी हयात असेल व vयानतंर मvृय ूपावला 

असेल तर हयातकाल�न थकबाक� कायदेशीर वारसास एकाच ह;vयात रोखीन अदा करावे.  

aवvत aवभाग शा.प. �मांक : सकं�ण�-2019/39/�.�.17/सेवा-7 lदनांक : 9 स;टdबर,2019 नसुार 

सेवा:नवvृत होणा|या शा. कम�चा|याना ं :नवvृतीaवषयक लाभ वेळेवर अदा jहावेत यासाठ� 

म.ना.से.(:नवvृतीवेतन) :नयम-1982 मधील :नयम 118 त े125 �या तरतदू�च ेकाटेकोरपणे पालन करणे. 
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aव.aव.शा.:न. lद. 12 eडसdबर,2007 नुसार :नवvृतीवेतनधारकांच े माtसक :नवvृतीवेतन जमा 

कर$यासाठ� :नवvृतीवेतनधारक व vयाचा/:तचा पती/पvनी यांच ेसयंkुत बँक खात ेउघड$यास माoयता lदलेल� 

आहे. ती आता aवvत aवभाग शा.:न.�.सकं�ण�-2019/�.�.157/19/कोषा-सेवा-5 lदनांक : 14 नोjहdबर,2019 

अoवये :नवvृतीवेतनधारकाचा मvृय ू झाzयास :नयमा�माणे �थम ओळख तपासणीची काय�वाह� पणू� 

झाzयानतंर कुटंुब :नवvृतीवेतनधारकाकडून नaवन बँक खाvयाची मागणी न करता पवु[�याच सयंkुत बँक 

खाvयाjदारे :नवvृतीवेतन �दान स¡ु करावे. 

उदा. “अ” हे अ�धकार� 33 वष� अह�ताकार� सेवा झाzयानतंर (जoम तार�ख 10/5/1959) lद. 31 मे 

2017 रोजी सेवा:नवvृत झाले. 

 
तप�शल सहा0या वेतन आयोगा[माणे सात0या वेतन आयोगा[माणे 

मुळ वेतन Pay 23180/- + GP 4600/- = 27780/- 1/1/2016 च े Pay 22370/- + GP 

4600/- = 26970 X 2.57 = 69313 

हयाचा S- 16 मधील ट;पा «हणजेच ¡. 

70000/-. lद. 1/7/2016 च े :नयtमत 

वेतनवाढ(पुढ�ल ट;पा) ¡. 72100/- 

:नवvृती वेतन  (27780 / 2) ¡. 13890/- (72100 / 2) ¡. 36050/- 

कुटंुब :नवvृती वेतन  lद. 9/5/2024 (सेवेत असतानां मvृयू झाला 

असता तर मvृयू�या दसु|या lदवसापासनू 10 

वष]) पय³त ¡. 13890/-  vयानंतर ¡. 8334/- 

( मुळ वेतना�या 30%) 

lद. 9/5/2024 (सेवेत असतानां मvृयू झाला 

असता तर मvृयू�या दसु|या lदवसापासनू 

10 वष]) पय³त ¡. 36050/- vयानंतर 

¡.21630/- ( मुळ वेतना�या 30%) 

मvृयू-:न-सेवाउपदान  (27780 X 66 / 4) ¡. 458370/- 

सेवेत असतानां मvृयू झाला असता तर 

(27780 X 66 / 2) (¡.916740/- परंतू 

कमाल मया�दा असzयाने) ¡. 700000/-  

(72100/-X 66 / 4) ¡. 1189650/- 

सेवेत असतानां मvृयू झाला असता तर 

(72100/- X 66 / 2) (¡.2379300/- परंतू 

कमाल मया�दा असzयाने) ¡. 1400000/-  

अंशराशीकरण  :न.व.े ¡.13890/- �या 40% «हणजेच े  ¡. 

5556/- X 8.371 X 12 = 558112/- 

माहे जानेवार� 2016 त े eडसdबर 2018 या 

कालावधीतील सेवा:नवvृती धारकानां देय 

नाह�. 

रजा रोखीकरण  27780 +(DA 136%) 37781 X 300 / 30 

= 655610/-   

72100/- +(DA 4%) 2884/- X 300 / 

30 = 749840/-   
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>व�तीय अ=धकार Iनयम -1978 

भाग-पlहला उपaवभाग-एक त ेपाच 

शासन :नण�य aवअ�-2013/�.क.30/2013/aव:नमय,भाग-2 lद.17 एa�ल 2015 

उप >वभाग-एक मुबंई aवvvतीय :नयम -1959 खाल� �दान 

अ.

� 

Iनयम 

�मांक 

>व�तीय श1तीच ेवणSन सAम 

[ा=धकार; 

>व��तीय मयाSदा 

4 39-ब  

lटप-4 
1 वषा�पेrा अ�धक परंतू 6 वषा�पेrा अ�धक 

नाह� वेतन,भvत ेव वेतनवाढ� थकबाक� 

(शासक�य कम�चार� )  

1) �.aव. पूण� अ�धकार 

 2) aव.�. 

3)�ा.का.�. 

5 39-ब  

lटप-5 

6 वषा�पेrा जा�त पंरतू कालबाहय न झालेले   

1) शासक�य कम�चा|याच ेवेतन व भvत े

wकंवा वेतनवाढ� 2) शासक�य सेवेत 

नसलेzया jयkतीच ेअसे दाव ेमंजूर करणे  
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. पूण� अ�धकार 

2) aव.�. �vयेक �करणी  º. 1.00 लr 

3)�ा.का.�. �vयेक �करणी º. 60,000/- 

4) का.�. �vयेक �करणी º. 40,000/- 

10 115 आmण 

मा.आ.ख.:न

-1965 च े

:नयम 147 

(क) ट�प-1 

काया�लयासाठ� जागा भाडयाने घे$यास व 

भाड े�दान कर$यास मंजूर� 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. पूण� अ�धकार 

2) aव.�. अ)  मुंबई,नवी मुंबई,ठाणे,पणेु, aपपंर�-
�चचंवड, नागपरू, औरंगाबाद येथील �vयेक 
का.इमारत �.महा. ¡.1.00लr 
ब) वर�ल “अ” jय:त~रkत अoय येथील 
�vयेक का.इमारत �.महा. ¡.50,000/ 
पय³त.   

3)�ा.का.�.  अ) वर�ल “2 अ” नमूद �देशातील �vयेक 
का.इमारत �.महा. ¡.50000/- पय³त.   

ब) वर�ल “अ” jय:त~रkत अoय 
येथील �vयेक का.इमारत �.महा. 

¡.35,000/-पय³त.   

4) का.�.  �vयेक का.इमारत �.महा. 

¡.20000/-(सव� कराjय:त~रkत) 

15 142-अ बदल� कम�चा|यांना वेतन,�वास भvता 

इvयाद� अ�ीम मंजूर करणे  

1) �.aव. पूण� अ�धकार 

2) aव.�. 

3)�ा.का.�. 

4) का.�. 

16 142-क दौ-यावर जा$यासाठ� रा.अ./ अ.रा.प.शा. 

कम�चा|याना यांना �वास भvता अ�ीम मंजूर 

करणे  

1) �.aव. पूण� अ�धकार 

2) aव.�. पूण� अ�धकार (80टkके) 

3)�ा.का.�. पूण� अ�धकार (80टkके) 

4) का.�. पूण� अ�धकार (80टkके) 

19 142-ज े अ.रा.प.शासक�य कम�चा-यांना सण अ�ीम 

मंजूर करणे  

1) �.aव. पूण� अ�धकार  

2) aव.�. 

3)�ा.का.�. 

4) का.�.  

21 146 भांडार सामाना�या व जड व�तू�या वसूल न 1) �.aव. पूण� अ�धकार  
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होणा|या wकंमती :नल]mखत करणे  
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.) 

2) aव.�. �vयेक �करणी  º.200000/- 

3)�ा.का.�. �vयेक �करणी º. 125000/- 

4) का.�.  �vयेक �करणी  º. 60000/- 

22 146 जडव�तू सं�हातील :न¡पयोगी व�तू  

:नल]mखत करणे  
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. पूण� अ�धकार  

2) aव.�. �vयेक �करणी  º.200000/- 

3)�ा.का.�. �vयेक �करणी º. 125000/- 

4) का.�.  �vयेक �करणी  º. 60000/- 

 

 

उप >वभाग –दोन 

महारा�ट आकि�मक खच� :नयम 1965 अoवये �दान केलेले aवvतीय अ�धकार 

1 2 व 7  वर खच� (मा.आ.ख.:नयम 1965 :नयम 19 

प~रtश�ट 4 मधील याद��माणे ) 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. ¡पये    500000/- 

2) aव.�. �वताःसाठ�  º.300000/- 

3) �ा.का.�. :नयं�णाखाल�ल - º.200000/- 

4) का.�.  ¡पये  125000/- 

3 7 नaवन सयं�े,साम�ी wकंवा फ:नच�र,इतर 

साधनसाम�ी इvयाद� aवकत घे$यास मंजूर� 

देणे (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 
aव:नयम lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या 
aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात 
दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. पूण� अ�धकार 

2) aव.�. ¡.100000/- (�vयेक 

बाबीसाठ�)पेrा अ�धक नसेल 

तर ¡.400000/-वाaष�क  

3) �ा.का.�. 

4 7 आवजारे wकरकोळ साधन साम�ी आmण 

उपकरण संच aवकत घे$यास मंजुर� 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 

aव:नयम lद. 19 जान.े2016 नुसार सन 2016-

17 या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 

5%या �माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.)  

1) �.aव. पूण� अ�धकार 

2) aव.�. वाaष�क- º.200000/- 

3) �ा.का.�. वाaष�क- º.100000/- 

5 7 यं�ा�या काय�स?जतसेाठ� लागणारे सुटे भाग 

उपसाधने व इतर व�तू साधनसाम�ी aवकत 

घे$यासाठ� मंजुर� देणे. (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-
2015/�.�.20/2015/ aव:नयम lद. 19 जाने.2016 
नसुार सन 2016-17 या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय 
मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत 
आहे.) 

1) �.aव. 1),2) व 3) पूण� अ�धकार (दर 

संaवधा असzयास) व (दर 

संaवधा नसzयास  पु�तक� 

wकमती�या 20 टkके मया�lदत)  

2) aव.�.     
 

3) �ा.का.�. 

4) का.�. वाaष�क- º.5000/- 

6 7 सयं�े,यं�साम�ी आmण साधन साम�ी इ. 

द¡ु�ती (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 
aव:नयम lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या 
aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात 
दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.)  

1) �.aव. पूण� अ�धकार 

 2) aव.�. 

3) �ा.का.�. 

4) का.�.  वाaष�क- º. 5000/- 

9 22 आकि�मक खचा��या देयकावर �:त �वाrर� 

करणे  

1) aव.�. पुण� अ�धकार 

 2) �ा.का.�. 

10 31(अ) अzपोपहारा�या खचा�स मंजूर� देणे 1) �.aव. पूण� अ�धकार 
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(एक) (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.) 

2) aव.�. (3-तासा पेrा जा�त �:त 

jयkतीस ¡पये 250/- पेrा 

जा�त नको) 
3) �ा.का.�. 

4) का.�. 

11 

अ 

34 अ�धदान लेखा काया�लय/कोषागार यामधून 

सं¦r;त देयकावर रkकम काढ$यासाठ� 

मंजूर� (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 
aव:नयम lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या 
aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात 
दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. ¡पये 400000/- 

2) aव.�. ¡पये 300000/- 

3) �ा.का.�. ¡पये 200000/- 

4) का.�. ¡पये 125000/- 

18 68 उ�मा:नवारक साधन साम�ीसाठ� 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. पुण� अ�धकार 

2) aव.�. �:तवष[ �:त काया�लयास ¡पये 

25000/- 3) �ा.का.�. 

4) का.�. �:तवष[ �:त काया�लयास ¡पये 

7500/- 

19 69 वाहनद¡ु�ती(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�. 
20/2015/ aव:नयम lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 
2016-17 या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 
5% या �माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. पुण� अ�धकार 

2) aव.�. पे�ोल ¡पये 50000/- 

eडझले ¡पये 60000/- 3) �ा.का.�. 

4) का.�. पे�ोल ¡पये 15000/- 

eडझले ¡पये 13500/- 

19 

अ 
  

69 तले वंगण/ eडझले/पे�ोल/इंिजन आईल/ 

सी.एन.जी.सी (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�. 
20/2015/ aव:नयम lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 
2016-17 या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 
5% या �माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. पुण� अ�धकार 

2) aव.�. �वतःसाठ� 3000tलटर/3000 

wकलो�ॅमपय³त �:तवष[ द{ुयम 

काया�लयासाठ� 1000 tलटर /1000 

wकलो�ॅमपय³त �:तवष[  

3) �ा.का.�. 

4) का.�.  2000tलटर /2000 wक.�ॅ.पय³त 

�:तवष[ 

20ब 73 छाया�ती (फोटो कॉपींग),च�मु¨ण, zयू 

a�टं, कोट� फ� मु¨ांकाचा खच�  

1) �.aव. पुण� अ�धकार  

2) aव.�. 

3) �ा.का.�. 

4) का.�. 

21 75 नवीन काया�लय एक वषा�पय³त अ:त~रkत 

लेखन साम�ीचा मुkत पुरवठा  

1) aव.�. पुण� अ�धकार   

2) �ा.का.�. 

25-

अ 

76 संगणक a�टंरसह भाड ेतvवावर घेणे 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. माtसक ¡. 4000/- पय³त 

�:तमहा एक संगणकासाठ�. 

26 76 �:तtलपी (Duplicating) /च�मु¨ण यं�ाचा  

(Cyclostyling Machine) पुरवठा कर$यास मंजूर�   

1) �.aव. पुण� अ�धकार  

 2) aव.�. 

3) �ा.�. 

27 76 कॅलkयुलेटर खरेद� (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-
2015/�.�.20/2015/ aव:नयम lद. 19 जाने.2016 
नसुार सन 2016-17 या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय 
मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत 
आहे.) 

1) �.aव. पुण� अ�धकार  

2) aव.�. 

3) �ा.का.�. 

4) का.�. �vयेक� ¡.1000/-पय³त 

27 76 नवीन संगणक यं�णा खरेद� /वाढ/ }ेणीवाढ/ 1) �.aव. पुण� अ�धकार  
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अ  वातानुकुtलत यं�णेची मांडणी व देखभाल 

द¡ु�ती (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 
aव:नयम lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या 
aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात 
दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.) 

2) aव.�. ¡. 400000/- पय³त 

3) �ा.�. ¡. 200000/- पय³त 

27-

ब  

76 कॉ«पॅkट eड�क, eडिजटल िjहडीओ 

eड�क(को|या) यु.एस.बी., पेन �ाईjह,क� 

बोड�, ि�टकस�, a�टं�ंगसाठ� इंक इंककारट�ज 

इ. खरेद� व ~रफ�ल�ंग व अoय बाबी. 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.)  

1) �.aव. �:त संगणक वाष[क 

º.10000/- पय³त 

 

1) aव.�. 

2) �ा.का.�. 

3) का.�.  

28 76 aवaवध यं�ा�या द¡ु�तीवर�ल खच�  1) �.aव. पूण� (यं�ा�या wकंमती�या 15 

टkके पय³त )  1) aव.�. 

2) �ा.का.�. 

3) का.�.  पूण� (य�ंा�या wकमती�या 10%पय³त)  

29 79 तातडी�या व :नकडी�या �करणी 

(देवनागर�त/इं�जीत/उदु�त) मुदण काम 

�था:नक खाजगी मु¨णालयामाफ� त 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम 
lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या aवvतीय 
वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ 
वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. पूण� अ�धकार 

2) aव.�. �:तवष[ ¡. 100000/- पय³त 

3) �ा.का.�. �:तवष[ ¡. 25000/- पय³त 

4) का.�. �:तवष[ ¡. 20000/- पय³त 

33 79 �था:नक पु�तका�या बांधणीच ेकाम क¡न 

घेणे (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 
aव:नयम lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या 
aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात 
दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. 1) �ंथालय ¡. 60000/- पय³त 

2) इतर ¡. 25000/- पय³त 2) aव.�. 

3) �ा.का.�. 

4) का.�. 

34 89 aवजेच ेपंखे व एअर कुलर भाडयाने 

घेणे(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 

aव:नयम lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 या 
aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात 
दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.)  

 डी.डी.ओ.  �vयेक काया�लय �:तवषी ¡. 

25000/- पय³त 

35 89 फन[चर द¡ु�ती (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-
2015/�.�.20/2015/ aव:नयम lद. 19 जाने.2016 
नसुार सन 2016-17 या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय 
मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत 
आहे.) 

1) �.aव. पुण� अ�धकार  

2) aव.�. ¡. 80000/- पय³त 

3) �ा.का.�. 

4) का.�. ¡. 8000/- पय³त 

36 90 नवीन काया�लय फ:न�चर भाडयाने घेणे     डी.डी.ओ  पुण� अ�धकार  

37 90 नवीन व जुoया काया�लयासाठ� फ:न�चर व 

जडसं�हा�या व�तू aवकत घेणे 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 

aव:नयम lद. 19 जान.े2016 नुसार सन 2016-

17 या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 

5% या �माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत 

आहे.)  

1) �.aव. पुण� अ�धकार  

2) aव.�. अ) जनु ेकाया�लय पुण�  

ब) नवीन काया�लय �:तवष[ ¡. 

100000/- पय³त 

3) �ा.का.�. 

4) का.�./ 

सं�थांच े�मुख 

जनु ेकाया�लय �:तवष[  ¡.25000/- 
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39 93 सायकल द¡ु�ती (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-
2015/�.�. 20/2015/ aव:नयम lद. 19 

जान.े2016 नुसार सन 2016-17 या aवvतीय 

वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात 

दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.)  

1) aव.�. ¡.1500/- पय³त �:तवष[  

2) �ा.का.�. 

3) का.�. 

40 

व 

41व 

42 

104 �थायी �माणे अ�थायी tशपायांना व चतुथ� 

}ेणीतील /नjयाने :नयुkत शा. कम�चार� 

याना ंगणवेश मंजूर करणे   

1) �.aव. पुण� अ�धकार  

2) aव.�. 

3) �ा.का.�. 

4) का.�. 

43 140 वvृतप�े  1) �.aव. पुण� अ�धकार  

2) aव.�. 

3) �ा.का.�. 

4) का.�. 

43 

अ  

140 संदभ� पु�तके, �काशने aवकत घेणे  1) �.aव. पुण� अ�धकार  

 2) aव.�. 

2) �ा.का.�. 

3) का.�. 

45 169 उपभो�य (कंझमेुबल) भांडार खरेद� 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 

aव:नयम lद. 19 जान.े2016 नुसार सन 2016-

17 या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 

5% या �माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत 

आहे.)  

1) �.aव. पुण� अ�धकार  

2) aव.�.  ¡.200000/- पय³त 

3) �ा.का.�. 

4) का.�. ¡.100000/- पय³त पय³त 

 

 

उप >वभाग – तीन 

महारा�ट अथ�संकzप :नयमपुि�तकाअंतग�त प~र�छेदांखाल� �दान कर$यात आलेले aवतीय अ�धकार 

3 166 अनुदानाच ेफेरवाटप  1) aव.�. पुण� अ�धकार  

2) �ा.का.�. 

 

उप >वभाग – चार 

महारा�ट अथ�संकzप :नयमपुि�तकाअंतग�त प~र�छेदांखाल� �दान कर$यात आलेले aवतीय अ�धकार 

4 सरकार� जागेच ेwकरकोळ बांधकाम (aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-
2015/�.�.20/2015/ aव:नयम lद. 19 जान.े2016 नुसार सन 2016-17 

या aवvतीय वषा�पासनू aवvतीय मया�दे�या 5% या �माणात दरवष[ वाढ 

कर$यात येत आहे.) 

1) aव.�. ¡.50000/- पय³त 

  2) �.का.�. 

3) का.�.  ¡.25000/- पय³त 

6 }ुतलेखन यं� (कॅसेट टेपरेकॉड�र) खरेद� कर$याचा खच� 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ aव:नयम lद. 19 जान.े2016 

नुसार सन 2016-17 या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 5% या 

�माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. �.�.10000/- 

2) aव.�. �.�.5000/- 

9 अtभलेखाचे wकटक,क�ड, िजवाणू इ.पासनू संरrणाची jयव�था, 

vयासाठ� आवsयक व�तूची खरेद� व vया अनुषंगाने होणा|या खचा�स 

मंजूर� देणे  

1) aव.�. पुण� अ�धकार  

2) �.का.�. 

3) का.�.  
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उप >वभाग – पाच 

महारा�ट साव�ज:नक बांधकाम :नयमपुि�तका अंतग�त  प~र�छेदांखाल� �दान कर$यात आलेले aवतीय अ�धकार 

8 432 जड व�तसू�ंहातनू :न¡पयोगी 

कालबाहय झालेzया /गरजेपेrा अ�धक 

अशा व�तचूी aव�� wकंवा अoय�कारे 

?या :नकालात काढ$याच ेआदेश 

काढणे (पिु�तक� wकंमत) 
(aव.aव.शा.:न.�.aवअ�-2015/�.�.20/2015/ 
aव:नयम lद. 19 जाने.2016 नसुार सन 2016-17 
या aवvतीय वषा�पासून aवvतीय मया�दे�या 5% या 
�माणात दरवष[ वाढ कर$यात येत आहे.) 

1) �.aव. प�ुतक� wकंमत 200000/- पय³त 

2) aव.�.     प�ुतक� wकंमत  80000/- पय³त 

3) �ा.का.�. 

4) का.�. प�ुतक� wकंमत  40000/- पय³त 

 

aव.aव.शा.:न.�.संक�ण� -2013/�.�.53/कोषा,�.5, lदनांक 2 माच� 20105 आहरण व संaवतरण अ�धकार� यानीं 

यापुढे खचा�ची �vयेक देयके Bill Portal �णाल� वर�ल aवह�त नमूoयात �णाल�माफ� तच तयार कराव.े 

aवvत aवभाग शा. अ�धसूचना �. संwकण�,2015/�.�.23/सेवा-6 lद.24 ए�ील,2017 अoवये म.ना.से. (सेवे�या 

सव�साधरण शत[) मधील प~रtश�ठ-दोन म�ये सधुारणा क¡न “aवभाग �मुख” «हणून मानावया�या अ�धका|यांची याद� 

दे$यात आलेल� आहे. 

aव.aव.शा.:न.�.�वास-1005/�.�.33/सेवा-5, lदनांक 8 जुल,ै2005 (w.e.f.1/8/2005) नुसार �शासक�य 

वाहनाचा (पे�ोल/eडझले) खाजगी वापरासाठ� सरसकट ¡. 8/- �:त wकलोtमटर या दराने वसूल� कर$यात यावी. �:तमहा 

250 wक.मी. lह कमाल मया�दा राlहल. खेळंया�या (Detention) दर �:त तास ¡. 3/- व कमाल ¡. 30/- �:त lदवस 

इतका असेल. (पlहzया तीन तासांचा वापर सोड$यात यावा)   
 

अ�भलेखांच ेवग�करण 
महारा��  साव�ज:नक अtभलेख अ�ध:नयम,2005 व महारा��  साव�ज:नक अtभलेख :नयम,2007 

आmण सचंालक,परुाtभलेख  मुबंई यांच ेप~रपञक �. पीjह�आर-5010/3272 lदनांक 9 ऑग�ट 2010 नसुार 

 
अ.�. अ�भलेखांच ेवग�करण जतन कालावधी महसलू >वभागात गठयांसाठZ वापरVयात येणारे रंग 

1 अ- वग� कायम�व¡पी गñ ठयासाठ� लाल कापड वापरले जात.े 

2 ब - वग�  30 - वषा�क~रता गñ ठयासाठ� lहरवा कापड वापरले जात.े 

3 क - वग� 05 - वषा�क~रता गñ ठयासाठ� aपवळे wकंवा पाढंरे कापड वापरले जात.े 

4 ड - वग� 01 - वष� ताvपुरत े एक वषा�नंतर याद� क¡न सrम अ�धका| या�या माoयतेने 

न�ट केले जातात. 

 

aव.aव.शा.:न.�. संक�ण�-1011/�..�.21/कोषा �.5 lद.25 माच�,2011 नुसार शासक�य भांडारांच े वग[करण व 

पडताळणी कर$याची सधुार�त प�दती. 

‘अ’ वग� मोठ� भांडारे ?या भांडारातील व�तु�या साठयांची wकंमत ¡. 50,00,000/-        

vयाहून अ�धक आहे अशी भांडारे.  

पडताळणी कालावधी 

3 वषा�तून एकदा  

‘ब’ वग� म�यम भांडारे ?या भांडारातील व�तु�या साठयांची wकंमत ¡. 5,00,000/- vयाहून 

अ�धक परंतू ¡. 50,00,000/- पेrा कमी आहे अशी भांडारे. 

पडताळणी कालावधी 

4 वषा�तून एकदा  

‘क’ वग� लहान भांडारे ?या भांडारातील व�तु�या साठयांची wकंमत ¡. 1,00,000/- vयाहून 

अ�धक परंतू ¡. 5,00,000/- पेrा कमी आहे अशी भांडारे. 

पडताळणी कालावधी 

5 वषा�तून एकदा  
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भaव�य :नवा�ह :नधी अ�ध:नयम-1925 

Bombay General Provident fund Rule -1939 & 1983 

महारा�� सवSसाधारण भ>व�य IनवाSह Iनधी Iनयम,1998 

(सा.�.aव -1092/सी.आर.-54-93-तरेा- lद. 20-5-1998) 

महारा�� सवSसाधारण भ>व�य IनवाSह Iनधी (सधुारणा) Iनयम,2015 
(सा.�.aव –जीपीएफ-1009/सी.आर-53-2009/13-अ lद. 19-12-2015) 

(सा.�.aव.अ�धसुचना �.पीएफआर-1092/सीआर54-93तेरा-अ. lद. 14 फे¶.ु2017 पय³त सुधारलेले) 
 

Iनयम 
2. (1) लेखा=धकार; - अ) गट-ड साठ� काया�लय �मुख. [सा.�.aव.शा.प. क़.PFR-1064/J lद.12/3/1964] 

[aव.aव.शा.:न.क़.संwकण�-1014/ �.क़.48/कोषा �-5 lद.22/08/2014 नुसार lद. 1/09/2014 पासनू गट “ड” �या 

कम�चा|यांच े भ:न:न लेखे संगणक�य �णाल�jदारे ठेवणे तसेच कम�चा|यांच े भ:न:न मधून रककम काढ$याची �करणे 

ऑनलाईन प�दतीने तयार करणे अनवाय� आहे. सन 2013-14 अखेरची (lद.31-3-2014 रोजीची) ह�तtलखीत �व¡पात 

जतन केलेल� बहृतप�के आmण वैयkतीक खात ेन\दवह� पूण� क¡न lद.1-4-2014 रोजीची आरंtभची tशzलक अ�ावल�त 

भरावी.] ब) इतरासाठ� A.G. भ.:न.:न. कrाचा �भार� शाखा अ�धकार�. 

(2) >वतल²धी. Pay/Leave Salary. DP/GP ि�वयेतर सेवेत-वेतना�या �व¡पातील पा~र}tमक.  

(3) कुटंुब  अ) पु¡ष  -  बायको/बायका, आईबाप, मुले, अ�ान भाऊ, अaववाlहत बlहणी, मयतमुलां�या        

aवधवा व मुले, वग�णीदाराच ेआईबाप हयात नसतील तर पैतकृ आजी-आजोबा. 

ब) ��ी  -  पती,आईबाप, मुले, अ�ान भाऊ, अaववाह�त बlहणी मतृ मूलां�या aवधवा व मुले, आईबाप हयात नसतील 

तर पैतकृ आजी आजोबा. 

(6) वष� - aवvतीय वष�  

4. पाCतQेया शत� -1) अ�थायी  - 1 वष� अखंड सेवा, :नवvृती वेतनधार� सव� �थायी 

2) :नयtमत ~रkत पदावर :नयूkती आmण 1 वषा�पेrा जा�त कालावधीसाठ� चाल ूराह$याची      

   शkयता आहे. एक वष� अखंeडत सेवापूण�.  

3) lद. 1 नोjहdबर, 2005 रोजी wकंवा vयानंतर :नयुkत होणा|या शा. कम�चा|याना लागू होणार नाह�.  

5. नामIनद¬शन - 1) कुटंुब असेल तर केवळ कुटंुबा�याच नाव े

    2) lह�सा  3) aवlहत नमूoयात  4) नोट�स देवनु र¿ 

6. वगSणीदारांच ेलेखे : �vयेकासाठ� एक खात े- वग�णी रkकम, jयाज, बोनस, थकबाक� अ�ीम, उचल इ.  

    2) aववरणप� aवvतीय वषा��या स;टे. अखेरपय³त 

7. वगSणीQया शत� आ�ण दर : 1) :नलंबन खे~रज दरमहा वग�णी  2) अध�वेतनी, बनपगार�, वग�णी नाह�.  

3) :नयत वयोमान सेवा:नवvृती झाzयानंतर पुoहा सेवेत ¡ज ूझाzयास vया तारखेपासनू वग�णी. 

4) :नयत वयोमान सेवा:नवvृती शेवटच ेतीन मlहने वग�णी नाह�.[ सा.�.aव.शा.प.क़.भ:न:न- 1010/389/ ó.क़.151/10 

/13-अ lद.27/10/2010 या तरतूद�च ेकाटेकारपणे पालन] 

8. वगSणीच ेदर -1) पूण� ¡पयात  2)Pay +DP (GP)- 6% कमीत कमी, जा�तीतजा�त aवvतलधीएवढे  

4) वषा�तून एकदाच कमी करता येईल / दोनदा वाढaवता येईल 

9. िUवये�तर सेवेत बदल; - बदल� झाल� नाह� असे गlृहत ध¡न वग�णी भaव�य :नवा�ह :नधीच े:नयम लागू   

असतील. 

10. वेतन भ�त ेथकबाकe - रा?य शासना�या आदेशाoवये जमा. 

11. वगSणीची वसलु;  1) aवvतलधी मधून [FD Circular No.MIS-1080/CR-451/80/ADM-9 Dt.23/6/1980  

नुसार ANNEXURE –A Provident Fund Schedule in used Form- Part-I- Subscriber as on 31 st 

March, Part-II- New Subscriber admitted during the year, Part-III Person transferred from other 

office during the year] 2) इतर मागा�ने असzयास चलनाने wकंवा  aव.aव.शा.:न.क़. ि�वयेसे-2011/óक़-5/सेवा-
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6lद.18 जुल ै2011 नुसार प~रपण� अनुसूचीसह थेट महालेखापाल यां�या काया�लयात रेखांwकत धनाकष� / धनादेशाjदारे 

जमा कराव.े  

12. 0याज 1) रा?यशासन वेळोवेळी :निsचत करेल. कमीत कमी  4%. 

2) चाल ूवषा�त काढुन घेतलेzया रकमा वजा क¡न मागील वषा��या शेवट�या lदवशी जमा असलेzया रkकमेवर 12 

मlहoयाच े jयाज, चाल ू वषा�त काढुन घेतलेzया चाल ू वषा��या सुरवातीपासनू ?या मlहoयात रkकम काढून घेतल� 

vया�या मागील मlहoया�या शेवट�या lदवसापय³तच े jयाज, मागील वषा�तील शेवट�या lदवसानंतर जमा कर$यात 

आलेzया सव� रkकमावर vया ठेव$या�या lदनांकापासनू  त े चाल ूवषा��या अखेर�पय³तच ेjयाज. 

3) Paid Month Ist Day, रजावेतन ?या मlहoयात देय असेल vया मlहoयापासनु , इतरमागा�ने चलनाने जमा होत 

असzयास - 15 तारखेपूव[ �ा;त झाल� असzयास vया मlहoयाचा पlहला lदवस 

4) ?या मlहoयात ह� रkकम lदल� गेल� vया मlहoया�या आधी�या मlहoया अखेरपय³त/ देय होईल vया मlहoयानंतर 

सहा मlहनेपय³त .[ aव.aव.शा.:न.क़.भ:न:न-2010/ó.क़.31/सेवा-6  lद.3/8/2010  नुसार :नवvृती�या वेळी jयाजाच ेदर 

�tस�द करेपय³त �चtलत दराने वचनपञ Undertaking घेवनू दयाव.े :नवvृतीवेतनावर अनु�ेय असलेzया महागाई 

वाढ�मधून वसूल. ] 

5) ताvपुरत ेपदावर-सहा मlहनेपय³त - पुoहा सलग / :नयूkती झाzयास vया तारखेपासनु पुoहा jयाज. 

6) मुसलमान कम�चार� - ?या वषा�त jयाजाची मागणी केल� vया वषा��या सुºवाती पासनू. 

7) नोकर� सोडल� / पुoहा :नयुkती झाzयानंतर सदर भ.:न.:न. खाvयात पुoहा जमा झाzयास jयाज देय. 

8) जा�त रkकम काढzयास 2.5% ?यादा दराने jयाज वसूल� कराव.े 

Uप�ट;करणः 1) वेतन सधुारण मlहना लrात घेव ुनये.  

2) कमाल अनु�ेय पेrा जादा वग�णी असzयास jयाज देय नाह�. 

3) बेपvता कम�चार� - शोधुन काढ$यात आले नाह� अशा पोtलस अहवाला�या तारखेपासनू सहा   मlहoयापय³त.  

4) :नयत सेवावधी नंतर :नवvृत झाला तर सहा मlहoया�या कालावधीतून लगतपूव[चा मlहना वगळ$यात येईल.  

5) आदेश 15 तारखेनंतर दे$यात आला असेल तर vया मlहoयाच ेपूण� jयाज. 

 

0याज दर (ट1के) 

वषS दर वषS दर वषS दर वषS दर 

1975-77 7.5 1977-80 8.0 1980-81 8.5 1981-83 9.0 

1983-84 9.5 1984-85 10.0 1985-86 10.5 1986-2000 12.0 

2000-01 11.0 2001-02 9.5 2002-03 9.0 2003-11 8.0 

4/2011त े11/2011 व 

12/2011त े3/2012 

8.0 

8.6 

2012-13 8.8 2013-14 8.7 2014-15 8.7 

2015-16 8.7 4/16 त े9/16 

10/16 त े3/17 

 

8.1 

8.0 
4/17 त े6/17 

7/17 त े12/17 

1/18 त े3/18 

7.9 

7.8 

7.6 

4/18 त े 9/18 

10/18 त े6/19 

7/19 त े3/20 

7.6 

8.0 

7.9 

4/20 त े6/20 

 

 

7.1       

 

13. Iनधीमधनु �मळणार; अ=`मे - 
1)Pay +DP(GP) �या :त;पट / जमा रकमे�या :न«मी जी कमी असेल   

अ) आजार, �सुती wकंवा aवकलांगता  ब) उ�च tशrण     क) वांडः:नsचय, aववाह, इतर धाtम�क aवधी     

ड)  कायदेशीर काय�वाह�          इ) काया�लयीन गैरवत�न-दावा    फ) पद�य कत�jये पार पाडतांना खाजगी 

पrकार दावा दाखल 

ग) घर, सद:नका, :नवास�थान, tसडको इ. भूखंड घेणे,बांधकाम भर घालणे इ.  
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ह) TV, Refrigerator, Washing Machine सोलार कुकर खरेद� . 

2) पोट :नयम (1) jय:त~रkत इतर कारणासाठ�  - ¨jयaवषयक कमाल मया�देपय³त 

3) पूव[ घेतलेzया अ�ीमाच ेwकमान बारा ह;त ेपरतफेड   4) पूव[ची tशzलक अ�ीम tमळaवणे  5) अं:तम अज� AG 

कड ेपाठaवzयास - �ा�धकृत केzयानंतरच 

14. अ`ीमाची वसलू; - 1) 12-24 ह;त,े aवशेष कारण - 36, इ�छा असzयास एका मlहoयात एकापेrा अ�धक ह;त े

परतफेड करता येईल. 2) अ�ीम मंजूर-vयानंतर�या मlहoयापासनू, :नवा�ह अनुदान/दहा lदवस वा जा�त रजा/अध�वेतन 

इ.बाबतीत संमतीtशवाय वसूल� नाह�. 

3) मंजूर अ�ीम, नामंजूर केzयास एक रकमी /ह;vयाने (12 ह;vयात वसूल�) 

4) वसूल� वग�णीदारा�या खाvयात जमा. 

15. अ`ीमाचा अयो¢य >वIनयोग : शंका आzयास लेखी कळवनू पंधरा lदवसात �प�ट�करण, समाधन न झाzयास एका 

ह;vयात / 12 ह;vयात वसूल� 

16. Iनधीमधून र1कम काढणे - 

अ) वीस वष� सेवा - :नयत सेवावधी 10 वष] - जी अगोदर घटना 

(1) उ�च tशrण  (2) वाडः:नsचय, aववाह (3) आजारपण (4) धाtम�क याञा (संपूण� सेवेत एकदा) [ सा.�.aव. 

शा.:न.क़.भ:न:न-1113/25/ó.क़.138/13/13-अ lद.31/05/2014] 

ब) दहा वष] सेवा - :नयत सेवावधी 10 वष] 

(1) घर/सद:नका, बांधकाम, तयार सद:नका जागेसह (2) घर/सद:नका कजा�ची परतफेड 

(3) घर/सद:नका कजा�ची परतफेड(4) पूव[पासनू मालक�ची, घराची/सद:नका पूण� रचना, भर, फेरफार, दºु�ती 

(5) कामा�या jय:त~रkत, वडीलोपािज�त/शासनकज� घेऊन घराचा नवीकरण, भर, फेर फार, द¡ु�ती .  (6) 

जागेवर घर बांध$यासाठ�   

क) सेवा:नवvृती तारखेपूव[ एक वष� - शेतीसाठ� जtमन/jयवसायाक~रता जागा/दोoह�ह� 

इ) सेवा 15 वष� - सेवा:नवvृती 5 वष� पूव[ -मोटारगाडी खरेद� -शासक�य कज� परतफेड (¡. 50000/- मोटारकार) (¡. 

10000/- मोटारसायकल �कुटर) 

फ) सेवा 15 वष] - मोटारगाडी, मोटारसायकल, �कूटर, मोपेड इ. खरेद� 

ग) सेवा 28 वष�/:नयत सेवावधी सेवा :नवvृती�या तारखे�या 3 वष� पूव[- मोटारगाडीच ेमुiय दºु�ती/ओहरऑयल�ंग 

ह) संगणक खरेद� - सा.�.aव.शा.प.क़.भ:न:न-2003/ó.क़.45/13-अ lद.7 जुल ै 2004 नुसार वग�णीदरा�या 5 वष] पुण� 

झाzयानंतर  a�टंरसह �vयr wकंमत / ¾ / ¡.50000/- पैक� जी कमी, सेवेत एकदा, शासक�य अ�ीम घेतzयास देय 

नाह�, संगणक �ान  

आय) सेवेच े10 वष] पुण� झाzयानंतर / :नयत सेवावधीनुसार सेवा :नवvृती�या तारखे�या 10 वष� पूव[ – धाtम�क या�ेचा 

खच�. 

17. परतावा यो¢य अ`ीम मंजूर करVयाचा [ा=धकार - 

1) भ.:न.:न. लेखा अ�यावत असzयाची खा�ी, (जमा/उचल इ.) रkकम काढ$यास मंजूर�  

2) खा�ी क¡ शकत नसzयास लेखाअ�धका-याकड ेप� jयवहार.3) आदेशात भ.:न.:न. लेखा �मांक नमूद, आदेशाची 

�त AG ला 

4) खातवेह�त न\द घेतलेबाबत मंजूर� �ा�धकार� खा�ी क¡न घेईल. 5) जमेपेrा जा�त अ�ीम असzयास ताबडतोब 

वसूल. 

18. रकमा ह��याने काढता येणे -  

1) (अ) 16(अ) सोई�कर ह;vयाने - आ�धचा ह;ता vयाच कारणासाठ� खा�ी    

   (ब) �vयr aववाह होणार असेल vया मlहoया�या तीन मlहनेहून आधी दे$यात येव ूनये . 

   (क) बांधकाम - कमीतकमी दोन ह;त े- जा�तीत जा�त चार ह;त,े बांधकाम �गती पाहुन.  

19. [ा=धकार पC -  

1) अं:तम देय झाzयानंतर काया�लय �मुखामाफ� त अज� �ा;त झाzयानंतर लेखा�धका-या�या �ा�धकारावर रkकम 

काढ$यात येईल.  
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20. र1कम काढुन घेVयासाठZ शत� (नापरतावा) - 

1) जमा रकमे�या अध[/सहा मlहoयाच ेवेतन जी कमी असेल ती.तथापी कारण, दजा�, जमा रkकम पाहून जमे�या 3/4. 

2)  BFR-134 आmण प~रtश�ट 26 �या :नयमाoवये :नयम (16) खंड ब अoवये aवह�त कमाल मया�देपेrा जा�त 

नाह�. 

3) उ�च tशrणसाठ� वषा�तून एकदा 4) जागा/घर/सद:नका खरेद�, tसडको/«हाडा, गहृ:नमा�ण ठेकेदार यांचा ह;ता जेjहा 

जेjहा मागणी vयावेळेस कमाल मया�देपय³त  

 

21. वगSणीदाराकडून होणा-या पैशाचा >वIनयोग - 

1) ?या कारणासाठ� उचल, vयाचसाठ� खच� - खा�ी - अoयथा वसूल� (15 lदवसांची नोट�स देवनु)  

2) मालक�ची / वeडलोपािज�त घर दºु�ती, बांधकाम केलेले घर - मंजूर� �ा�धका|या�या पूव� परवानगीtशवाय aव��, 

गहाणखत, अदलाबदल, देणगी इ. करता येणार नाह�. 

 

22. पवूS परवानगी के0हा आव:यक नाह;. - 

1) (अ) तीन वषा�पेrा अ�धक नाह� - भाड ेपpयाने देणे     (ब) «हाडा, LIC , रा���यकृत बँका, गहृ:नमा�ण aवvत 

कंपoया, महामंडळ इ. कड ेगहाण ठेवणे. 

2) �:त�ापन �vयेक वष[ 31 eडसdबर पूव[, जागा/घर तायात/गहाण ठेवले बाबत खा�ी कर$यासाठ� मूळ कागदप� 

सादर कर$यास सां�गतले तर-सादर कराव.े 

3) सेवा:नवvृती पूव[ कजा सोडzयास वसूल�   

4) एकाच �योजनाक~रता अ�ीम व उचल एकाच वेळी मंजूर करता येणार नाह�. 

5) पूव[ची �वतःची / वeडलोपािज�त/नaवन घरासाठ� उचल - आदेशात      (अ) वेतन    (ब) रा?यशासनाच ेअ�ीम 

तपशील व रkकम  (क) अoय मागा�ने �ा;त केलेले सहा{य - नमूद कराव.े  

 

23. Iनव�ृतीपवू� र1कम काढणे - :नयत सेवा :नवvृती�या तारखेपूव[ 12 मlहoया म�ये कोणतेह� कारण नमूद न करता 

जमा रकमे�या 90 % काढता येत.े 

 

24. अ`ीमाच ेअIंतमFर�या काढूण ´यावयाQया रकमेत nपांतर  

1) :नयम 13 अoवये यापूव[च ेअ�ीमाची - इ�छा असzयास लेखी aवनंती क¡न tशzलक अ�ीमाच ेअंतीम~रvया रकमेत 

¡पांतर 

2) :नयम 16 �या शत[ पूण� कर�त असzयास - मंजूर� �ा�धकार� अज� लेखा अ�धका|यास पाठवून वसूल� बंद कर$यास 

सांगतील. 

 

25. Iनधी मधील जमा अंIतमFर�या काढूण घेणे -  

1) नोकर� सोडून जाईल तjेहा - देय बडतफ�  पुoहा सेवेत आzयास jयाजासह परत जमा - वेगळया भ.:न.:न. lठकाणी 

बदल� - नaवन खाvयावर वग�  

2) करार/पनु�:नयुkती असेल तर - सं�थे�या संमतीने ह�तांतर�त 

 

26. वगSणीदाराची सेवाIनव�ृती - 

अ) :नवvृतीपूव� रजा, द�घ� सुट� / दोoह� एक�त ब) रजेवर असताना :नवvृत / वै�यक�य �ा�धकार� यो�य 

ठरaवzयास अज� केzयानंतर परत - पनुः ¡ज ूझाzयास jयाजासह खाvयात रkकम जमा करावी लागेल. 

 

27. वगSणीदार म�ृयू पाव'यानंतरची कायSप@दती - जमा रkकम देय हो$यापूव[ / �दान कर$यापूव[ मvृयू पावzयास - 

1. नाम:नद]शनात नमूद केzया�माणे  2. नाम:नद]शन नसेल तर कुटंूबातील jयkतींना सम �माणात देय.  
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28. Iनधीतील र1कम [दान करVयाची Fरत – (सा.�. aव.शा.प,�. 1113/214/�.�.75/13/13-अ lदनांक 29 जुन 2013 

नुसार :न.28(4) नुसार :नयतवयोमान सेवा:नवvृती�या दसु|या lदवशी देय) 

 1) देय होईल तdjहा- लेखी अज� �ा;त झाzयानंतर �दान 2) jयkती वेडी असzयास-jयव�थापकास / जी�याकड े

ताबा आहे vयास / वेडया jयkती�या कुटंूबातील jयkतीपैक� :नवा�हासाठ� vया�यावर अवलंबून असलेzया jयkती�या 

:नवा�हासाठ� देय.  

 3) �दान केवळ भारतात 4) (अ) �दान करणे - प�दती - काया�लय �मुख नमनूा देवनू 1 मlहoया�या आत 

अज� भºन पाठaवणेबाबत सूचना - काया�लय �मुखामाफ� त लेखा अ�धका-याकड ेसादर.(ब) काया�लय �मुख 15 lदवसांत 

लेखा अ�धका-याला संपूण� माlहतीसह / लगत�या 12 मlहoयात घेतलेzया अ�ीमा�या तपशीलासह पाठवील.  (क) 

:नयत सेवावधी�या कमीतकमी 1 मlहना अगोदर �ा�धकार प� काढ�ल (ड) पlहला ह;ता :निsचत झाzयानंतर - दसूरे 

�ा�धकार प� सेवावधी नंतर शkय :ततkया लवकर.  (इ) अं:तमसाठ� अज� अ�ेaषत केzयानंतर - आगाव ू/उचल रkकम 

मंजूर करता येत ेमा� लेखा अ�धका-याने �ा�धकृत केzयानंतर काढ$यात येईल. 

 

29. भ.Iन.Iन. रकमेच े[दान [ा=धकृत करVयाकFरता कायSप@दती - (नमनुा-ब) 

 1) :नयत सेवावधी�या lदनांका नंतर लगेचच येणा|या lदनांकास �दानासाठ� - (एक)  1 वष� अगोदर अज�  

(दोन) वग�णी दे$यापासनू सूट अमलात आzयानंतर दसूरा अज�  (तीन) लेखा�धकार� पडताळणी करेल - कमीतकमी एक 

मlहना अगोदर �दान �ा�धकृत करेल. 

 2) लेखा अ�धकार� गहाळ रकमा शोधुन काढणे, अ�यावत असzयाची खा�ी करणे. 

 

30. ठेव सलं¢न >वमा योजना - मvृयू पूव[ wकमान पाच वष� सेवा असzयास - मvृयू�या लगतपूव[�या तीन वषा�म�ये 

vया�याखाती tशzलक असलेzया सरासर�  (नमनुा-क) 

      वग�णी�या रकमे�या एवढ� ( सा.�.aव. शा.:न.�. भ:न:न-1003/�.�.44/2003/13-अ lद.1 eडसdबर 2003 नुसार 

lद 1-12-2003 पासनु ¡. 30000/- व¡न ¡.60000/- इतक� वाढaव$यात आल�.) मा� कमाल º. 60000/- अ:त~रkत 

रkकम tमळ$यास लेखा अ�धकार� �ा�धकृत करेल.  
 

अ.�. पदाQया वेतन7ेणीची 

कमाल मयाSदा 

पे बँड व `ेड पे ची कमाल मयाSदा 

(सा.[.>व.शा.Iन.3द.15/01/2013) 

तीन वषाSत कोण�याह; वेळी 

�श'लकeची �कमान मयाSदा 

1 º.12000 /- wकंवा 

vयाहुन जा�त 

पे बँड 9300-34800 wकंवा vयावर�ल पद धारण 

करणारे व �ेड पे ¡. 4800/- वा अ�धक 

¡. 25000 /- पेrा कमी 

नसावी. 

2 º. 9000 /- त े 

12000/- 

पे बँड 9300-34800 �ेड पे ¡. 4200/-वा 

अ�धक - 4800/- पेrा कमी 

º. 15000 /- पेrा कमी 

नसावी 

3 º. 3500 /- त े 

9000/- 

पे बँड 4400-7400 �ेड पे ¡. 1400/-वा 

अ�धक-4200/-पेrा कमी 

º. 10000 /- पेrा कमी 

नसावी. 

4 º. 3500 /-  पेrा 

कमी 

पे बँड 4400-7400 �ेड पे ¡. 1300/- वा 

अ�धक 1400 पेrा कमी 

º. 6000/-  पेrा कमी 

नसावी. 
 

  

   

2) काया�लय �मखु लेखा अ�धका-याकडून अन�ुेयतचेी खा�ी कºन घेतzयानतंर �दान.  

3) 36 मlहoयात - :नर:नराळया वेतन}ेणीची पदे धारण - तीन वषा�त जा�तीतजा�त काळ ज ेपद धारण 

असेल ती वेतन}ेणी  

 

31. Iनधीतील जमा रकमेच ेहUतांतरण- कd õ/रा?यसरकार - �था:नक स�ंथा /�वायvत स�ंथा बदल� झाzयास  

 1) vया शासना�या समंतीने jयाजासह ह�तांतर�त  2) �था:नक स�ंथा /�वायvत मडंळ यांची 

वग�णी भरत असेल तर vया मडंळाची समंती 3) शासक�य कम�चार� CPF वग�णी भरत असेल GPF -  
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:नयम लाग ूअसलेले :नवड केल� तर (अ) CPF  च ेरkकम GPF म�ये ह�तांत~रत  (ब) CPF रkकम 

jयाजासह शासनास जमा  (क) बदल�पवू[ची सेवा - सेवा:नवvृतीसाठ� �ाहय. 

 

36. वगSणीदाराला लेखा >ववरण पC पाठवणे - �vयेक वषा��या 31 माच� नतंर शkय :ततkया लवकर 

काया�लयामाफ� त �vयेक वग�णीदाराला :नधीतील vया�या लेiयाच े aववरण प�ात 1 एa�ल रोजीच े �ारंtभक 

tशzलक, वषा�त जमा केलेले wकंवा काढलेल� एकूण रkकम, वषा��या 31 माच� रोजी जमा केलेल� jयाजाची 

एकूण रkकम आmण vया lदनांकाची अखेरची tशzलक नमदू कºन पाठवील.  लेiयांच ेaववरण प�ास  (अ) 

नाम:नद]शनात काह� बदल करावयाची इ�छा आहे काय ?  (ब) नाम:नद]शनात कुटंूबातील सद�याच ेनसेल 

तर vयाच ेकुटंूब आहे काय ? याची aवचारणा करेल. 

 

गहाळ र1कमाचं े लेखांकन (Missing Credit): सा.�.aव.शा.प. �.भ:न:न-1004/521/ �.�.41/04/13-अ 

lद.31 ऑkटोबर 2007 आmण सा.�.aव.शा.प.� भ:न:न-1012/ �.�.113/12/13-अ lद. 22 ऑkटोबर 2012 

आmण सा.�.aव.शा.प. �.भ:न:न-1012/�.�.113/12/13-अ lद. 26 फे¶वुार�, 2013 नसुार भ:न:न वग�णी�या 

/ �दाना�या गहाळ रkकमाचं ेलेखांकन तातडीने करणे. सा.�.aव.शा.प.भ:न:न-1118/ (�.�.06/18)/13-अ lद. 

29 मे,2018 नसुार गहाळ रकमां�या न\द� तातडीने हो$या�या ¨�ट�ने काया�लय �मखुाने आवsयक ती 

काय�वाह� करावी. अoयथा अवाजवी aवलबंामळेु शासनास jयाजापायी नकुसान सहन करावे लागzयास सबं�ंधत 

कम�चार� व काया�लय �मखु यांच ेकडुन वसलु करावे. 

 

 सचंालनालय लेखा व कोषागारे मुबंई प.�. कोषा-31014/lटस-3/भ:न:न/कोषागार /576 lद. 

28/10/2014 नसुार भ:न:न �ल�प download क¡न सबं�ंधत DDO यानी ं vया �तीवर पदनामांचा रबर� 

tशkका उमटवनू साrांwकत �त जोडलेल� असzयास देयके पार�त करावीत. 

 

 उ�च व त�ं tशrण aवभाग शा.:न.�. अेeडआर-2711/�.�.-50/17/तांtश-6 lद. 3/10/2018 नसुार 

अशासक�य अनदुा:नत कला स�ंथामधील tशrक/tशrकेvतर कम�चा|याना ं महारा�� सव�साधारण भaव�य 

:नवा�ह :नधी :नयम, 1998 मधील तरतदु� (भaव�यात कर$यात येणा|या सधुारणांसह) लाग ूकर$यात आले 

आहे. 
 सा.�.aव.शा.प.�.भ:न:न-1118/211/(�.�.75/18)/13-अ lद. 17 eडसdबर, 2018 नसुार :नयत 

सेवावधीस सेवा:नवvृत होताच भ:न:न खाvयातील रkकमेच े अ:ंतम �दान vवर�त करावे अoयथा aवलबंास 

जबाबदार असणा|या सबं�ंधतावर भरपाई :निsचत क¡न aवलबंाने �दान कराjया लागणा|या या jयाजाची 

वसलू� सबं�ंधताकडून कर$यात यावी. 

 

 सा.�.aव. शा.प.�.भ:न:न-2019/�.�.61/का.24, lदनाकं 20 ऑkटोबर, 2020 नसुार सन 2019-20 

या aवvतीय वषा�पासनू भ:न:न लेख ेमहालेखापाल काया�लयाकडून a�टं काढून परुaव$याची प�दत बदं कर$यात 

आलेल� असनू महालेखापाल काया�लया�या वेबसाईटव¡न सकेंत�थळ (agmaha.cag.gov.in) a�टं काढून 

घे$याबाबत lद. 11 जून 2020 �या शा.:न. jदारे कळaव$यात आले आहे, भ:न:न लेख ेसेवाथ� �णाल�तनू 

ऑनलाईन प�दतीने काढून घे$यासाठ� उपलध असलेzया सaुवधा बाबतची माlहती या शासन 

प~रप�कासोबत�या प~रtश�ट -1 म�ये नमदू कर$यात आलेल� आहे. 
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नवीन पFरभा>षत अंशदान Iनव�ृती वेतन योजना [DCPS] 
( aवvत aवभाग शा.:न. �. अं:नयो-1005/126/सेवा-4 lदनांक 31/10/2005 ) 

( aवvत aवभाग शा.:न. �. अं:नयो-1007/18/सेवा-4 lदनांक 07/07/2007 ) 

रा��;य Iनव�ृती वेतन योजना (NPS) 
( aवvत aवभाग शा.:न. �. अं:नयो-2012/ �.�. 96/सेवा-4 lदनांक 21/8/2014 नुसार नावांत बदल ) 

1. 1 नोjहdबर 2005 रोजी wकंवा vयानंतर :नयूkत होणा-या  कम�चा-यासाठ�  नवीन प~रभाaषत अंशदान :नवvृती वेतन 

योजना  लाग ू कर$यात आल� आहे. �तर-1 हा अ:नवाय�  (NON WITHDRAWAL ) व �तर-2 हा वैयिkतक 

�व¡पाचा आहरण यो�य (WITHDRAWAL) असेल.  मूळ वेतन (+)DP /GP (+)DA  �या 10 %  माtसक वेतनातून 

अंशदान आmण 10 % (aवvत aवभाग शा.:न. �. अं:नयो-2019/ �.�. 266/सेवा-4 lदनांक 19/8/2019 नुसार lद. 1 

ए�ील, 2019 पासनू 14 %) शासन अंशदान कम�चा-या�या  खाvयावर जमा केले जात.े  ह� अंशदाने आmण 

गुंतवणुक�वर�ल �ा;ती�या रकमा आह~रत न करता ये$याजो�या (NON WITHDRAWAL ) “:नवvृती वेतन �तर-1 

खाvयाम�ये” जमा केले जात.े 

2. कम�चार� हा ?या मlहoयात :नयूkत झाला असेल vया�या पुढ�ल मlहoया�या वेतनातून अंशदान वसूल� कर$यात 

याव.े  

3. शासन अ�धसूचना aवvत aवभाग lद. 31/10/2005 नुसार, 1 नोjहdबर 2005 रोजी wकंवा vयानंतर :नयुkत होणा-या  

शासक�य कम�चा-यानंा म.ना.से. (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982 लाग ूहोणार नाह�.   

4. aवvत aवभाग शासन प~रप�क �ं. अं:नयो 1006/87/सेवा-4 lद. 12 जानेवार� 2007 नुसार ?या शासक�य कम�चा-

याने 1 नोjहdबर 2005 पूव[ शासन सेवेत :नविृvतवेतनाह� आ�थापनेवर काय�रत असताना vयाच wकंवा अoय aवभागातील 

:नवvृतीवेतनाह� आ�थापने�या पदावर�ल :नयुkतीसाठ� अज� केला असेल आmण vयास 1 नोjहdबर 2005 रोजी wकंवा 

vयानंतर नवीन पदावर :नयुkत कर$यात आले असेल तर अशा �करणी खाल�ल सव� अट�ंची पूत�ता झाzयास संबं�धत 

शासक�य कम�चा-यास महारा�� नागर� सेवा (:नवvृतीवेतन) :नयम, 1982 व सव�साधारण भaव�य :नवा�ह :नधी योजना 

लाग ूठरतील. 

I) शासक�य कम�चा-याची अगोदरची :नयुkती :नयtमत �व¡पाची असावी, «हणजेच vया शासक�य कम�चा-या ची 

संबं�धत पदासाठ� aवह�त कर$यात आलेzया :नयुkती :नयमां�या तरतूद�ंची (उदा. वयोमया�दा, शैrmणक अह�ता, महारा�� 

लोकसेवा आयोगामाफ� त/ :नवड मंडळामाफ� त :नयुkती इvयाद�बाबींची) पूत�ता क¡न :नयुkती झालेल� असावी. 

II)शासक�य कम�चा-याने अगोदर�या पदाचा प~रaवrाधीन कालावधी समाधानकारक~रvया पूण� केलेला असावा. 

III) शासक�य कम�चा-याने नवीन पदासाठ� केलेला अज� संबं�धत काया�लया�वारे / संबं�धत �शासक�य �ा�धका-याची 

यो�य~रvया पूव�परवानगी घेऊन केलेला असावा. 

IV) उपरोkत दोन :नयुkvयांम�ये जर खंड असेल तर vया खंडा�या कालावधी बदल��या :नयमांनुसार अनु�ेय असलेzया 

पद�हण अवधीहून अ�धक नसावा. 

5. aवvत aवभाग शासन :नण�य �ं. अं:नयो 1007/18/सेवा-4 lद. 7 जुल ै2007 नुसार शासwकय aवभाग/ काया�लयातील 

आहरण व संaवतरण अ�धकार� �vयेक कम�चा-याकडून, vया�या :नयुkती नंतर लगेच, :नवvृतीवेतन लेखा �मांक �ा;त 

कर$याचा अज�, aवlहत नमनुा -1 म�ये 3 �ती �ा;त कर�ल. 

रा?य अtभलेख देखभाल अtभकरणाने (रा?य समoवय काया�लय) एकदा lदलेला :नवvृतीवेतन लेखा �मांक, संबं�धत 

कम�चार� प~रभाaषत अंशदान :नवvृती वेतन योजना लाग ूअसलेला अoय काया�लयात बढतीने अथवा बदल�ने �थानांतर�त 

झाzयानंतरह� बदलणार नाह�. 

अंशदानाची वसूल� दश�aवणारे aववरण प� (नमनुा 2 म�ये) 2 �तीत वेतन देयकासोबत जोड$यात येईल. 

�वीयेvतर सेवेत �:त:नयुkतीवर असलेzया कम�चा-या�या बाबतीत, vयाला ?या सं�थेने �:त:नयुkतीवर 

पाठaवलेले असेल vया सं�थे�या काया�लय �मुखाने रा?य अtभलेख देखभाल अtभकरणाकडून vया कम�चा-या �या 

:नवvृतीवेतन लेखा �मांक �ा;त करावा व तो �मांक �वीयेvतर :नयोkvयास कळवावा.  �वीयेvतर :नयोkvयाने कम�चा-

या�या अंशदाना�या रकमेची वसुल� माtसक वेतन देयकामधून करावी आmण अशी वसूल केलेल� रkकम नमनुा -2 �या 
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दोन�ती चलनास जोडून vया�वारे कोषागारात जमा करावी.  कम�चा-या�या अंशदानाची  रkकम, 8342- �धान 

शीषा�खाल� जमा कराव.े vयाच�माणे �वीयेvतर :नयोkvयाने �वतं� चलना�वारे :नयोkvयाच ेसमतुzय अंशदान भराव.े  

  

6. aवvत aवभाग शासन :नण�य �ं. अं:नयो-1007/18/सेवा-4 lद. 3 eडसdबर 2007 रा?य अtभलेख देखभाल अtभकरण 

लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई यां�या �शासक�य अ�धपvयाखाल� काय� करेल.  आवsयकत े�माणे संचालक, लेखा 

व कोषागारे (रा?य समoवय अ�धकार�) हे vयां�या अ�धन�त इतर कोणvयाह� अ�धका-याना या संदभा�तील अ�धकार 

�vयायोिजत क¡ शकतील.  

  

7. aवvत aवभाग शासन :नण�य �ं. अं:नयो 1009/�.�. 39/कोषा� 5 lद. 3 एa�ल 2010 मधील प~रभाaषत 

:नवvृतीवेतन योजने�या संगणक�य काय�प�दतीबाबत आदेश :नग�tमत कर$यात आले आहे, vया �माणे काय�वाह� 

कर$यात यावी. 

 

8. �ामaवकास व जलसंधारण aवभाग शा.प~र. �. अं:नयो- 1007/सं�. 1152/�.�.181/आ�था -11 lद. 12 स;टdबर  

2007 अoवये प~रभाaषत अंशदान :नवvृती वेतन योजना िजzहा प~रषद कम�चा-याना लागू कर$यात आल�. �ामaवकास 

व जलसंधारण aवभाग शा.:न. �. अं:नयो- 1007/�.�.181/आ�था -11 lद. 21 मे 2010 नुसार शासक�य कम�चा-

या�माणे िजzहा प~रषद कम�चा-यासाठ� एक सव³कष काय�प�दती :नग�मीत कर$यात आल� आहे.  

 

9. aवvत aवभाग शासन :नण�य �ं. अं:नयो 1009/�.�. 01/सेवा-4 lद. 12 नोjहdबर 2010 नुसार नaवन “प~रभाaषत 

अंशदान :नवvृतीवेतन योजने�या” अंशदाना�या रकमा परत कर$याबाबतची काय�प�दती aवlहत कर$यात आलेल� आहे. 

 

10. शालेय tशrण व w�डा aवभाग शा.:न. �. अं:नयो-1006/(23/06) /माtश-2 lद. 29 नोjहdबर 2012 नुसार रा?य 

शासक�य कम�चा-या�माणे माoयता�ा;त खाजगी अनुदा:नत �ाथtमक, मा�यtमक, उ�च मा�यtमक व अ�यापक 

aव�यालयातील 100% अनुदा:नत पदावर�ल tशrक व tशrकेvतर कम�चा-यासाठ� प~रभाaषत अंशदान :नवvृतीवेतन 

योजने�या �भावी व यश�वी  अंमलबजावणीक~रता काय�प�दती aवlहत कर$यात आलेल� आहे. 

 

11. aवvत aवभाग शासन :नण�य �ं. अं:नयो 1010/�.�. 67/सेवा-4 lद. 14 eडसdबर 2010 ?या कम�चा-यानंा नaवन 

प~रभाaषत अंशदान :नवvृतीवेतन योजना लाग ू झाल� आहे.  अशा कम�चा-याना सहाjया वेतन आयोगा�या 

अंमलबजावणीमुळे lद. 1 जानेवार� 2006  त े31 माच� 2009 पय³त�या कालावधीतील सधुा~रत वेतना�या थकबाक�ची 

रkकम �तर-2 म�ये जमा कर$याक~रता काय�प�दती aवlहत कर$यात आल� आहे. aवvत aवभाग शासन प~र.�ं. अं:नयो 

1010/�.�. 67/सेवा-4 lद. 16 नोjहdबर 2012 नुसार थकबाक�ची रkकम �vयrात कोणvयाह� lदनांकास जमा केल� 

असल� तर�, ?या वष[ थकबाक�ची रkकम जमा करावयाची आहे vया वषा��या 1 जून पासनू vयावर jयाज देय राह�ल. 

 

12. aवvत aवभाग शासन :नण�य �ं. अं:नयो 1008/�.�. 16/सेवा-4 lद. 19 जुल ै2011 नुसार ज ेउमेदवार रा?यातील 

माoयता�ा;त 100% शासन अनुदा:नत �ाथtमक/मा�यtमक शाळा/उ�च मा�यtमक शाळा/ क:न�ठ 

महाaव�यालय/अ�यापक aव�यालये/ सै:नक� शाळा/aव�या:नकेतने, िजzहा प~रषदा व कृaष aवभागात अनु�मे tशrण 

सेवक/ �ामसेवक/कृषीसेवक या पदावर lद. 1 नोjहdबर 2005 पुव[ करारप�दतीने मानधनावर ¡जू झाले आहेत, त े

vयां�या मानधनावर�ल सेवा समाधानकारक~रvया पुण� कºन :नयमीत वेतन }ेणीत आले�या lदनांकापासनू vयांना 

म.ना.से. (:नवvृतीवेतन) :नयम 1982, म.ना.से. (:नवvृतीवेतनाच ेअंशराशीकरण) :नयम 1984 व सव�साधारण भaव�य 

:नवा�ह :नधी योजना लागू राह�ल.  तसेच संबं�धत कम�चा-यांनी tशrणसेवक/ �ामसेवक/ कृषीसेवक या पदावर 

मानधनावर केलेल� सेवा vयां�या :नवvृतीवेतन लाभासाठ� �ाÈय धर$यात येईल. 

 

      aवvत aवभाग शासन :नण�य �ं. अं:नयो 2016/�.�. 30/सेवा-4 lद. 29 जुल ै2016 नुसार नaवन प~रभाaषत 

अंशदान :नवvृतीवेतन योजना जमा झालेzया अंशदानावर सन 2015-16 क~रता 8.7 % jयाज देय आहे. 
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aवvत aवभाग शासन :नण�य �ं. अं:नयो 2016/�.�. 100/सेवा-4 lद. 25 जानेवार�, 2017 नुसार नaवन 

प~रभाaषत अंशदान :नवvृतीवेतन योजना जमा झालेzया अंशदानावर सन 2015-16 क~रता 4/16 त े9/16 - 8.1 % व 

10/16 त े3/17 – 8.0 % jयाज देय आहे. aवvत aवभाग शा.:न. �ं. अं:नयो 2016/�.�. 100/सेवा-4 lद. 15/2/2018 

नुसार नaवन प~रभाaषत अंशदान :नवvृतीवेतन योजना जमा झालेzया अंशदानावर सन 2016-17 क~रता 1/17 त े3/17 

- 8 % व 4/17 त े6/17 – 7.9 % व 7/17 त े9/17 – 7.8 % jयाज देय आहे. 

  

aवvत aवभाग शा.प.�ं. अं:नयो 2017/�.�.68/सेवा-4 lद. 10-7-2017 नुसार रा?य शासनाची प~रभाaषत 

अंशदान :नवvृतीवेतन योजना (DCPS) कd ¨ा�या रा���य :नवvृतीवेतन योजनेत (NPS) समाaव�ठ हो$यासंदभा�त 

�प�ट�करण व संबं�धत �शासक�य aवभागानी करावया�या काय�वाह�बाबत सुचना lदzया आहेत. 

 

 aवvत aवभाग शा.प.�ं. अं:नयो 2017/�.�.26/सेवा-4 lद. 28-7-2017 व शु�द�प�क lद. 11 जानेवार�, 2018 

नुसार रा���य :नवvृतीवेतन योजनेच ेसभासद संपु�टात आzयाने देय ठरणा|या लाभाबाबत सुचना आहेत. 

 

 aवvत aवभाग शा.:न. �ं. अं:नयो 2017/�.�.29/सेवा-4 lद. 29 स;टdबर,2018 नुसार प~रभाaषत अंशदान 

:नवvृतीवेतन योजना / रा���य :नवvृतीवेतन योजनेचा सद�य असणारा शासक�य कम�चार� 10 वष] सेवा हो$यापुव[ सेवेत 

असताना ंमvृयु पावzयास vया�या नाम:नद]tशत jयkतीस/कायदेशीर वारसास सानु�ह अनुदान ¡. 10 लr मंजूर क¡न 

दे$यात यावी. 

 

 aवधी व oयाय aवभाग शा.:न.�.एचट�सी-1216/59/�.�.15/का.तीन lदनांक 17 मे,2018 नुसार रा?यातील 

द{ुयम oयायालयातील lद. 1-11-2005 रोजी wकंवा vयानंतर :नयुkत झालेzया oया:यक अ�धका|यां�या वेतनातून aवvत 

aवभागा�या शा.:न. lद. 31 मे 2005 नुसार नवीन प~रभाaषत अंशदान :नवvृतीवेतन योजनेनुसार (DCPS) 

:नयमा�माणे दरमहा कर$यात येणार� कपात ताvकाळ थांबaव$यात यावी. 

 

 aवvत aवभाग शा.प.�ं. वेपुर-2019/�.�.8/सेवा-9 lद. 30 मे,2019 नुसार रा���य :नवvृतीवेतन योजना अथवा 

प~रभाaषत अंशदान :नवvृतीवेतन योजना लाग ू असलेzया कम�चा|यानां lद. 1 जानेवार�,2016 त े 31 eडसdबर 2018 

पय³त�या कालावधीतील सधुार�त वेतन संरचनेतील वेतनाची अनु�ेय थकबाक�, अ�थ�क वष� 2019-2020 पासनू पुढ�ल 5 

वषा�त lदनांक 1 जुल ैरोजी रोखीने अदा करावी. 

 

 �ाम aवकास aवभाग शा.:न. �ं. अं:नयो 2018/�.�.53/aवvत-4 lद. 9 जुल,ै 2020 नुसार lद. 1/11/2005 

रोजी व vयानंतर िजzहा प~रषदे�या सेवेत :नयुkत झालेzया प~रभाaषत अंशदान :नवvृतीवेतन योजना/रा���य 

:नवvृतीवेतन योजनेचा सद�य असणारा वग�-3 व वग�-4 चा कम�चार� (tशrक कम�चार� वगळून) 10 वष] सेवा हो$यापूव[ 

सेवेत असतानां मvृयू पावzयास, vया�या नाम:नद]tशत jयkतीस/नाम:नद]शन केले नसzयास vया�या कायदेशीर वारसास, 

¡.10 लr इतके सानु�ह अनुदान अ�धक कम�चा|यां�या खाती जमा असलेल� सं�चत रkकम देय आहे. तसेच या शासन 

:नण�यात नाम:नद]tशत jयkती/कायदेशीर वारस, काया�लय �मुख, �शासwकय aवभाग �मुख व मुiय लेखा व aवvत 

अ�धकार� यानी करावयाची काय�वाह� नमुद आहे.  
 

 aवvत aवभाग शा.प.�ं. अं:नयो 2020/�.�.37/सेवा-4 lद. 4 eडसdबर, 2020 अoवये रा���य :नवvृतीवेतन 

योजनेतील �ुट�ंची पुत�ता कर$याबाबत 14 मु�यावर सूचना lदलेzया आहे. 
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आयकर 
aवvत aवभाग शा.:न.�. आयकर 1007/�.�.105/कोषा-�-5 lद. 22 फे¶ुवार� 2008 नुसार आहरण व संaवतरण 

अ�धका|यानी वेळोवेळी आयकर अ�ध:नयमातील तरतुद�नुसार पुढ�ल �कार�या �दानासाठ� aवlहत दराने आयकर 

कपातीसाठ� दरवष[ कमाल सूट अनु�ेय मया�दा aवचारात घेऊन आयकर कपात करणे बंधनकारक आहे. aवvत aवभाग 

शा.प~रपञक �. आयकर 1009/�.�.40/कोषा-�-5 lद. 10 eडसdबर 2013 नुसार उदगम कपातीबाबत अ�धदान व लेखा 

अ�धकार� / कोषागार अ�धकार� /आहरण व संaवतरण अ�धकार� यांनी करावयाची काय�वाह� व ¯यावयाची दrता बाबत 

सुचना lदलेzया आहेत. 
आयकर 

कलम 

[दानाचा [कार दरवष� कमाल सटू मयाSदा आयकर कपातीचा दर 

 

 

 

 

 
192 

वेतन 

FY 

2020-21 
 

2,50,000/- इतर / मlहला  

3,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=60-80 
(Less: Having total income not 
exceeding Rs.5,00,000/- .Tax Rebate- 
Rs.12500/-or the amount of tax payable, 
whichever is less. Sec.87A ) 

5,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=80 

2,50,001/ 3,00,001त े5,00,000 - 5 %  

5,00,001 त े10,00,000        - 20 %  

10,00,000 पेrा अ�धक         - 30 % 
(आयकरावर Health and Education Cess 

4% ) [ 80C Rs. 1,50,000/-]80CCD-Additional+ 
50,000/- NPS] [ u/s 16(ia) from F.Y. 2018-19 
Standard deduction is Rs. 50,000/-] 

wकंवा 

Concessional Rate of Tax u/s 115BAC 

Up to Rs. 2,50,000 
From Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000 

From Rs. 5,00,001 to Rs. 7,50,000 

From Rs. 7,50,001 to Rs. 10,00,000 

From Rs. 10,00,001 to Rs.12,50,000 

From Rs. 12,50,001 to Rs.15,00,000 

Above Rs. 15,00,000  

Nil 
5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

 

[Standard deduction is Rs. 50,000/-        
tमळणार नाह�.] 
[Investment Benefit फkत 80CCD    

(NPS मधील गंुतवणूक) tमळेल. इतर 

गंुतवणुक�वर tमळणार नाह�.]   

 

वेतन 

FY 

2019-20 
 

2,50,000/- इतर / मlहला  

3,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=60-80 
(Less: Having total income not 
exceeding Rs.5,00,000/- .Tax Rebate- 
Rs.12500/-or the amount of tax payable, 
whichever is less. Sec.87A ) 

5,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=80 

2,50,001/ 3,00,001त े5,00,000 - 5 %  

5,00,001 त े10,00,000        - 20 %  

10,00,000 पेrा अ�धक         - 30 % 
(आयकरावर Health and Education Cess 

4% ) [ 80C Rs. 1,50,000/-]80CCD-Additional+ 
50,000/- NPS] [ u/s 16(ia) from F.Y. 2018-19 
Standard deduction is Rs. 50,000/-] 

वेतन 

FY 

2018-19 
 

2,50,000/- इतर / मlहला  

3,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=60-80 
(Less: Having total income not 
exceeding Rs.3,50,000/- .Tax Rebate- 
Rs.2500/-or the amount of tax payable, 
whichever is less. Sec.87A ) 

5,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=80 

2,50,001/ 3,00,001त े5,00,000 - 5 %  

5,00,001 त े10,00,000        - 20 %  

10,00,000 पेrा अ�धक         - 30 % 
(आयकरावर Health and Education Cess 

4% ) [ 80C Rs. 1,50,000/-]80CCD-Additional+ 
50,000/- NPS] [ u/s 16(ia) from F.Y. 2018-19 
Standard deduction is Rs. 40,000/-] 

वेतन 

FY 

2017-18 
 

2,50,000/- इतर / मlहला  

3,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=60-80 
(Less: Having total income not 
exceeding Rs.3,50,000/- .Tax Rebate- 
Rs.2500/-or the amount of tax payable, 
whichever is less. Sec.87A ) 

5,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=80 

2,50,001/ 3,00,001त े5,00,000 - 5 %  

5,00,001 त े10,00,000        - 20 %  

10,00,000 पेrा अ�धक         - 30 % 
(आयकरावर 2% tशrण उपकर + 1% मा. व उ. 

tशrण उपकर)[ 80C Rs. 1,50,000/-]80CCD-
Additional+ 50,000/- NPS 



 

113 
Adv. A.K.Bhusane (Rtd. A.Treasury Officer Latur) Officer's HandBook-2021 

 

वेतन 

FY 

2016-17 
 

2,50,000/- इतर / मlहला  

3,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=60-80 
(Less:Tax Rebate-10% of taxable income 
or Rs.5000/-whichever is lower having 
income upto Rs.5 lakh Sec.87A ) 

5,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=80 

2,50,001/ 3,00,001त े5,00,000 -10 %  

5,00,001 त े10,00,000        - 20 %  

10,00,000 पेrा अ�धक         - 30 % 
(आयकरावर 2% tशrण उपकर + 1% मा. व 

उ.tशrण उपकर)[ 80C Rs. 1,50,000/-

]80CCD-Additional+ 50,000/- NPS 

वेतन 

FY 

2015-16 
 

2,50,000/- इतर / मlहला  

3,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=60-80 
(Less:Tax Rebate-10% of taxable income 
or Rs.2000/-whichever is lower having 
income upto Rs.5 lakh Sec.87A ) 

5,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=80 

2,50,001/ 3,00,001त े5,00,000 -10 %  

5,00,001 त े10,00,000        - 20 %  

10,00,000 पेrा अ�धक         - 30 % 
(आयकरावर 2% tशrण उपकर + 1% मा. व उ. 

tशrण उपकर)[ 80C Rs. 1,50,000/-]80CCD-

Additional+ 50,000/- NPS 

वेतन 

FY 

2014-15 
 

2,50,000/- इतर / मlहला  

3,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=60-80 
(Less:Tax Rebate-10% of taxable income 
or Rs.2000/-whichever is lower having 
income upto Rs.5 lakh Sec.87A ) 

5,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=80 

2,50,001/ 3,00,001त े5,00,000 -10 %  

5,00,001 त े10,00,000        - 20 %  

10,00,000 पेrा अ�धक         - 30 % 
(आयकरावर 2% tशrण उपकर + 1% मा. व उ. 

tशrण उपकर)[ 80C Rs. 1,50,000/-] 

वेतन 

FY 

2013-14 
 

2,00,000/- इतर / मlहला  

2,50,000/-?ये�ठ नागर�क वय=60-80 
((Less:Tax Rebate-10% of taxable 

income or Rs.2000/-whichever is lower 
having income upto Rs.5 lakh Sec.87A  
5,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=80 

2,00,001/ 2,50,001त े5,00,000 -10 %  

5,00,001 त े10,00,000        - 20 %  

10,00,000 पेrा  अ�धक        - 30 % 
(आयकरावर 2% tशrण उपकर + 1% मा. व 

उ.tशrण उपकर)[ 80C Rs. 1,00,000/-] 

FY 

2012-13 
 

 

2,00,000/- इतर / मlहला  

2,50,000/- ?ये�ठ नागर�कवय=60-80 

5,00,000/- ?ये�ठ नागर�क वय=80 
    

2,00,001/ 2,50,001त े5,00,000 -10 %  

5,00,001 त े10,00,000        - 20 %  

10,00,000 पेrा अ�धक         - 30 % 
(आयकरावर 2% tशrण उपकर + 1% मा. व 

उ.tशrण उपकर) [ 80C Rs. 1,00,000/-] 

FY 

2011-12 
 

1,90,000/-मlहला  

1,80,000/-इतर 

2,50,000/-?ये�ठ नागर�क वय=60-80 

5,00,000/-?ये�ठ नागर�क वय=80 

1,90,001/1,80,001/2,50,001त5े,00,000-10%  
5,00,001 त े8,00,000           - 20%  

8,00,000  पेrा  अ�धक          - 30% 

(आयकरावर 2% tशrण उपकर + 1% मा. व 

उ.tशrण उपकर) 

194 ए बँकेच ेjयाज 

इतर jयाज  

¡. 10000/- 

¡. 5000/- 

10% 

 

194 सी करार 

(कामासाठ� व 

मजूर�साठ�) 

�vयेक �दान ¡. 30,000/- wकंवा अंदाज े

दरवष[ ¡. 75,000/-(lद.1/7/2010 पासून) 

¡. 1,00,000/-(lद.1/6/2016 पासनू ) 

2 % सव�कर (उपकराjय:त~रkत)   

1 % उपकर 

1 % जाlहरात कर 

194 डी aवमा कtमशन ¡. 20000/- वषा�स  (¡. 15000/-) 10%  (5% lद. 1-6-2016 पासनू) 

194 

आय 

इमारतीवर�ल 

भाड े(;लॅoट 
व मtशनर� 

wकंवा फ:न�चर 

भाड ेयासह) 

1,20,000/-  

1,80,000/-  lद.1/7/2010 पासनू  

15% lद.1/10/2009 पासनू 10% 

jयिkतगत/lहदं ूअaवभkत कुटंूब 

20 % कंपनी, फम� इ. 

10 % मtशनर�, ;लँट आmण सयं�ं े
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194 ज े jयवसाय फ�/  

तां�क सेवा 
30,000/- सपंणू� वषा�क~रता 10 % 

194 एच दलाल�/अडत 5000/- 10 % 

 

Sec.206AA : If Employee (Deductee)fails to furnish his/her PAN to the Deductor has been 

made responsible to make,20% at higher rate.     

aव.aव.शा.प. �.आयकर-1009/�.�.40/कोषा �.5 lद.6 स;टdबर 2012 नुसार आयकर अ�ध:नयम 1961 च े

कलम 272 ए (2)के �माणे aवह�त मुदतीत आयकर कपातीच े (TDS) ञैमाtसक aववरणपञ आयकर aवभागाला 

ऑनलाईन सादर न करणा|या जबाबदार jयkती(DDO)aव¡�द दंडाvमक काय�वाह� (aवलंब कालावधीक~रता �:त lदन 

¡.100/-) कर$याची तरतुद आहे. 

Sec 200(3) Date of filing Quarterly Statement E-TDS Return- 24Q 

Sr.No. Return for Quarter ending Due Date for Govt.Offices Due Date for Other Deductor 

1 30 th June 31  st Jully 15 th Jully 

2 30 th September 31  st October 15  th October 

3 31 st December 31  st January 15  th January 

4 31 st March 31  st May 15  th May 

  
aवvत aवभाग शा.:न. �.-घबांअ-10.02/�.�.4/2000/aव:नयम, lद. 30 जुल ै 2002 अoवये घर बांधणी 

अ�ीमावर�ल jयाजासंबंधात �vयrात jयाजाचा भरणा केलेला नसला तर� अशा �कार�या उपिज�त jयाजाची (Accrued 

Interest ) प~रगणना क¡न vयावर [I.T.Act 1961 कलम 24(1)(6)] आयकरात सूट (Rebate)�ा;त क¡न ¯यावी व 

त�संबंधातील न\द काया�लयाने कम�चा|यां�या सेवा पु�तकात ¯यावी. 

  

>व�त >वभाग शासन पFरपCक �. संकeणS 2015/[.�.-1/कोषा-[शा-5 3द. 13 ए>[ल 2015 

अ�धदान व लेखा अ�धकार� /कोषागार अ�धकार�/आहरण व संaवतरण अ�धकार� यांनी कपात केलेzया 

आयकराबाबत नमनूा 24G aववरण सादर कर$यासंदभा�त करावयाची काय�वाह� 

1. आहरण व संaवतरण अ�धकार� व कोषागार अ�धकार� यांनी आयुkत (ट�.डी. एस) यांच ेमाफ� त अज� क¡न आयकर 

aवभागाकडून AIN नंबर घेणे आवsयक आहे.  

2. आहरण व संaवतरण अ�धकार� यांनी कपात केलेला उदगम कर पु�तक न\द��या (Book entry) मा�यमातून 

अ�धदान व लेखा काया�लय, िजzहा कोषागार अ�धकार�  व प~रमंडळ लेखा अ�धकार� यांनी भरावा. 

3. �vयेक आहरण व संaवतरण अ�धका|याने NSDL मधून TAN नंबर घेणे आवsयक आहे. 

4. िजzहा कोषागार अ�धकार�, आहरण व संaवतरण अ�धकार� आmण प~रमंडळ लेखा अ�धकार� यांनी देयकामाफ� त कपात केलेzया 

आयकाराची एक�त माlहती दरमहा नमनूा 24G म�ये NSDL �या मा�यमातनू आयकर aवभागास सादर करावी. 

5. NSDL माफ� त नमनूा 24G सादर केzयानंतर BIN (बुक आयडdlटwफकेशन नंबर) lदला जाईल.  हा नंबर सव� 

संबं�धत आहरण व संaवतरण अ�धकार� यांना कळaवणे आवsयक आहे. 

6. vयानंतर आहरण व संaवतरण अ�धकार� यांनी ट�डीएस �टेटमdट (aववरण) नमनूा 24Q, 26Q, 27Q आmण 27EQ 

आवsयकतनुेसार NSDL माफ� त भरावा. 

7. नमनूा 24G चा मसूदा खाल�ल �माणे आहे. 

i. नमनूा 24G भरणा|या लेखा अ�धका|याची माlहती. 

ii. लेखा अ�धका|याची वग�वार�. 

iii. aववरणचा तपtशल (मlहना व वष]) (�टेटमdट) माlहती 24G ?या मlहना व वषा�साठ� भरत आहात. 

iv. भगूतानाचा (Payment) सारांश, कटौती �माणे. 

v. आहरण व संaवतरण अ�धकार�:नहाय �दानाचा तपtशल. 



 

115 
Adv. A.K.Bhusane (Rtd. A.Treasury Officer Latur) Officer's HandBook-2021 

 

vi. जर लेखा अ�धका|याना माlहतीम�ये काह� बदल wकंवा आहरण व संaवतरण अ�धका|याची माlहती दºु�त 

करावयाची असेल तर ती संबं�धत माlहती aववरणप�ाम�ये नमूद करावी. 

vii. लेखा अ�धका|याने बाजारातील उपलध सॉéटवेअर wकंवा NSDL सॉéटवेअर वाप¡न aववरण तयार केzयानंतर 

vयाने त ेफाईल jहॅtलडशेन युlटtलट� (FVU) वाप¡न वैध करावी. 

viii. aववरणप� CD म�ये NSDL �या माoयता�ा;त कोणvयाह� टॅkस इoफॉम]शन नेटवक�  फॅtसtलटेशन सdटर (TIN-

FC) कd ¨ावर FVU �वारे नमनूा 24G लेखा अ�धका|याने सÈया केलेला सादर करावा. 

ix. TIN-FC �वारे 24G ि�वकारzयावर :नधा�रण अ�धका|याकड े aववरण सादर केzयाचा पुरावा «हणून सादर 

कर$यासाठ� ताvपुरता पावती �मांक lदला जाईल. 

 

8. कर कपात करणाoयांची जबाबदार;. 

TAN आmण TCS नंबर घेणे. 

 �vयेक कर कपात करणा|या टॅन आmण ट�.सी.एस. नंबर घेणे (कलम 203A) आवsयक आहे.  तसेच कराचा 

भरणा lट.डी.एस. �माणप�, lट.डी.एस. aववरण प� व lट.डी.एस संबंधी �vयेक jयवहारा�या कागद प�ांसह टॅन नमूद 

करणे आवsयक आहे.  टॅन नंबर NSDL कड ेनमनूा 49B सादर कºन tमळवता येईल. 

 

कराची र1कम कपात करणे : 

 �vयेक jयिkत िज�यावर कर कपात कर$याच ेउvतरदा:यvव आहे.  vयाने संबं�धत तरतूद�नुसार देय रkकमावर 

व aवह�त वेळेत करकपात करणे आवsयक आहे.  रkकमांच ेभगुतान करतांना wकंवा खाvयात रkकमा जमा करतांना 

wकंवा दसु|या खाvयात बदल करतांना यापैक� ज े�थम घडेल :तथे कर कपात कर$याची जबाबदार� आहे. 

कर कापzयावर रkकम भरणा करतांना 

 संबं�धत तरतूद��माणे कापलेला कर aवlहत तारखे �य³त सरकार� खाvयात जमा करणे आवsयक आहे.  

वेगवेगâया ि�थतीत कर रkकम जमा कर$या�या तारखा पूढ�ल �माणे आहेत. 

 

कर कापणाoयाची वगSवार; देयकाचा [कार >वह;त तार;ख 

सरकार� �vयr चलनाtशवाय vयाच lदवशी 

सरकार�  चलनाjदारे ?या मlहoयात कर कपात केल� तो मlहना संपzयापासनू 

सात lदवसा�यास आत wकंवा आयकर काय�या�या कलम 

192(1A) �या अoवये 

 

Cैमा�सक ETDS >वFरणपCे भVयासाठZ >वह;त तारखा. 

Cैमा�सक समा�ती – 30 जनू, 30 स;टdबर, 31 eडसdबर, 31 माच�. 

सरकार; कर कपात करणाoयासाठZ – 31 जुल,ै 31 ऑkटोबर, 31 जानेवार�, 15 मे (पुढ�ल aवvतीय वषा�तील). 

उपरो1त कालमयाSदेत Cैमा�सक ई.ट;.डी.एस. >ववरणपC ेभरVयाची दAता ´यावी. 

 

ई.ट;.डी.एस. >ववरणपC कFरता नमनेु : 

 फामS 24Q – वेतन कपात कर�ता 

 फामS 26Q – इतरांसाठ� 

 फामS 27Q – अ:नवासी भारतीयांना lदलेzया देयकांतून केलेzया कपातीसाठ�. 

 फामS 27EQ – ट�.सी.एस. (कर जमा) 
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3ट.डी.एस. [माणपC कर कपात करणाoयांना जार; करVयाबाबत: 

वर�ल नमुद व aवह�त कालमया�देत (कलम 203) कर कपात करणा|याने lट.डी.एस. �माणप� भगूतान 

करणा|या jयkतीला जार� करणे आवsयक आहे �माणप� जार� कर$यासाठ� aवह�त नमनुा आmण aवह�त कालमया�दा 

खाल�ल�माणे आहे. 

फामS 16 – वेतन कपात  व  फामS 16A – इतरांसाठ� 

3ट.डी.एस. [माणपC जार; करVयाची कालमयाSदा 
 

अ.�. फामS नं. कालमयाSदा >वह;त तार;ख 

1 16 वाaष�क येणा|या वषा�चा 31 मे. 

2 16A �ैमाtसक �ैमाtसक समा;ती: 30 जनू साठ� 15 ऑग�ट. 

�ैमाtसक समा;ती: 30 स;टdबर साठ� 15 नोjहdबर. 

�ैमाtसक समा;ती: 31 eडसdबर साठ� 15 फे¶ुवार�. 

�ैमाtसक समा;ती: 31 माच� साठ� पुढ�ल वषा�चा 30 म े

 

TAN आ�ण कर कपात करणाoयाचा PAN नमदू करणेबाबत 

 कर कपात करणा|या jयkतीने �वत:चा TAN आmण कर कापला आहे vया jयkतीचा PAN �vयेक �माणप�, 

चलन, aववरणप� यावर नमूद करणे आवsयक आहे. 

 कर कपातीबाबत होणारा aवलंब, कमी कर कपात व aवह�त मुददतीत aववरणप�े आयकर aवभागास सादर न 

करणे याकर�ता आयकर काय�यानुसार दंडाची व tशrेची तरतूद आहे याची न\द ¯यावी.  

 

FरटनS फाईल करतांना कर कपात करणाoयाकडून होणाoया सवSसाधारण चुका 

i. चुक�च ेव अवैध PAN नमूद करणे. 

ii. ई-lट.डी.एस. aववरणप� eडडkट�च ेPAN व कर कपात करणा|याच ेTAN नमूद न करणे. 

iii. चलनांम�ये चुक�च ेसेkशन कोट व :नधा�र�त वष] नमूद करणे. 

iv. चुक�च ेCIN, BSR Code आmण देय भर$याची तार�ख (जर चके पेमdट असेल तर ह�तांतरणाची तार�ख) / BIN 

नमूद करणे. 

v. ई-ट�.डी.एस. aववरणप� भरतांना यो�य vया रकाoयात कपात न करणे wकंवा कमी दराने कपात कर$याब¿ल 

संबंधीत आयकर अ�धका|याने जार� केलेzया �माणप�ांचा उzलेख न करणे. 

vi. फाम� नं. 24Q चौथे �ैमाtसक aववरणप� भरतांना यो�य vया देयकाची (Type of Payee) माlहती न भरणे. 

{संबं=धत सधुार;त मा3हती साठZ संपकS  TRACES/CPC (TDS) – www.tdscpc.gov.in} 
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वUत ूव सेवा कर  
The Central Goods and Services Tax Act, 2017 (CGST) 

The Maharashtra Goods and Services Tax Act, 2017 (MGST) 

Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (IGST) 

संपूण� देशाम�ये 1 जुल ै2017 पासनू अ�vयr करा�या एकसमान प�दतीक~रता जीएसट� (Goods and Service Tax) 

�णाल�चा अवलंब कर$याचा :नण�य कd ¨ शासन व रा?य शासन घेतला. जीएसट� म�ये व�त ूव सेवे�या पुरवठा jयवहारांवर (करमाफ 

व�त ू व सेवा jय:त~रkत) दोन कर लाव$यात येतील. एक कd ¨ शासनामाफ� त लाव$यात येईल, vयास कd ¨�य व�त ू व सेवा कर 

(CGST)  व दसुरा रा?य शासनामाफ� त लाव$यात येईल, vयास रा?य व�त ूव सेवा कर (SGST) अस ेनामकरण असेल. तसवे 

आंतररा?य व�त ूव सेवां�या पुरवठयावर तसेच आयातीवर स�ुदा कd ¨ शासनामाफ� त एकािvमक व�त ूव सेवा कर (IGST) लाव$यात 

येईल. 

कd ¨�य व�त ूव सेवा कर अ�ध:नयम, 2017 व महारा�� व�तू व सेवा कर अ�ध:नयम, 2017 �या कलम 24 (vi) नुसार 

कd ¨ व रा?य शासनाच े �vयेक aवभाग वा आ�थापना wकंवा �था:नक सं�था याना ं न\दणी करणे सkतीच े आहे. Web Site 

www.gst.gov.in तसेच या अ�ध:नयमातील कलम 51 नुसार शासक�य aवभाग, �था:नक सं�था तसेच शासक�य सं�थाना ंहोणा|या 

¡. 2.5 लr पेrा जा�त ्पुरवठया�या देय रकमेवर �vयेक� 1% (MGST- 1%  आmण CGST- 1% एकूण 2%) दरान ेकराची 

वजात (TDS) करणे आवsयक आहे. सदर TDS हे 10 lदवसा�या आत electronically शासनास जमा कराव ेअoयथा करवजातीचा 

भरणा aवलंबान ेकरणा|यास jयाजाची आकारणी कर$यात येईल. याबाबत आयूkत, रा?य कर, GST मुंबई यानंी vयांच ेTRADE 

CIRCULAR No. JC/HQ-11/GST/TDS/Section-51/2017-18455 Dt.7/7/2017 म�ये सaव�तर माग�दरश्न केले आहे.  

aव.aव. शा.:न. �. मवसेक-1017/�.�.113/कराधान-1 lद. 31 जुल,ै 2017 नुसार महारा�� व�त ूव सेवा कर अ�ध:नयम, 

2017  अंतग�त रा?य व�त ूव सेवा कर आmण एकािvमक व�त ूव सेवा कर कर�ता नवीन जमा लेखाशीष� अनु�म े0006 व 0008 

�धान लेखाशीष� उघड$यास माoयता lदलेल� आहे. 

aव.aव. शा.प. �. जीएसट�-1017/�.�.81/कराधान-1 lद. 19 ऑग�ट, 2017 व aव.aव. शा.प. �. जीएसट�-
1017/�.�.155/कराधान-1 lद. 11 स;टdबर, 2017 आmण PWD Govt Circular No.Sankirna-2017/C.R.(Part-II)Building-2 

Date- 19th September,2017 नुसार जीएसट� अंमलबजावणी नंतर शासक�य कं�ाटात होणारा बदल बाबत माग�दश�क सूचना 

lदलेzया आहे. 

Govt. of India Ministry of Finance Department of Revenue F.No.31011/11/2018-ST-I-DoR [yoges 

tiwaritcs/CBECCircular No.65/39/2018-DOR] Dated 14th September,2018, रा?यकर आयुkत मुंबई यांच े �माकं: 

रासआ/मुiया.2/मवसेकका अंतग�त ट� डी एस / 2018-19/ ब-836 lदनांक 19 स;टेबर 2018 (अंतग�त प~रप�क �.26 अ-े2018) 

म.शा.aव.aव.शा.प.�.संक�ण�2018/�.�.144/2018/कोषा �शा-5 lदनांक 28 स;टdबर, 2018 नुसार कd ¨/रा?य सरकार यांच े aवभाग, 

�था:नक �ा�धकरण, शा.अtभकरण यानी महारा�� व�तू व सेवा कर कायदा,2017 �या कलम-51 अनुसार मुळ ��ोतातनु करावयाची 

कपात (TDS) कर$यासंदभा�त अवलंबवयाची काय�प�दती— 3दनांक 1-10-2018 पासनू  

1) मुzय ¡. दोन लाख पoनास हजारापेrा जा�त �दान कर$यात येणा|या रकमेतनू 2% दराने (1% MGST  

व 1% CGST) व (पुरवठादार पररा?यातील / संघरा?यातील असzयास 2% IGST) TDS कपात करणे 

बंधनकारक आहे. 

2) TDS वजातदार न\दणी करणे अ:नवाय� आहे. 

3) कर कपात मlहoया�या समा;तीनतंर 10 lदवसा�या आत शासना�या खाvयात भरणे आवsयक आहे. अoयथा 

दरसाल 18% दराने jयाज भर$यास पा� असेल. 

4) पुरवठादाराला GSTR-07A नमुoयात (कपात केलेल� रkकम शासनास �दान केzयानंतर) TDS �माणप� 

�यावयाच ेआहे. 

5) TDS कपात कर$यास कसुर wकंवा कमी कपात wकंवा शासक�य खाvयात जमा कर$यास कसरु केzयास 

वजातदार ¡. 10000/- wकंवा कपात न केलेzया रkकमेएवढ� wकंवा कमी कपात केलेzया रkकमेएवढ� पैक� 

जी जा�त असेल तेवढया शा�तीस पा� असेल.  

6) TDS �माणप� जार� करेपय³त aवलंब फ� «हणून �ती lदन ¡. 100/- wकंवा कमाल ¡. 5000/- असेल. 

साव�ज:नक बांधकाम aवभाग शा.प.�.: संक�ण�-2018/�.�.35/अथ�-5 lदनांक 22 नोjहdबर,2018 नुसार या 

aवभागा�या :नयंतणाखाल�ल आहरण व संaवतरण अ�धकार� याना ंlदनांक 1 ऑkटोबर 2018 पासनू करपा� व�त ू/ सेवा अथवा 

दोoह�साठ� पुरवठादाराला करावया�या �दानातून 2% TDS वजावट करणे बाबत सaव�तर सुचना lदलेzया आहेत. 

aव.aव.शा.श�ुद�प�क.�.संक�ण�2018/�.�.144/2018/कोषा �शा-5 lदनांक 11 जनु, 2019 नुसार 1) कोषागार धनादेश 

/Advice/EFT/NEFT jदारे�या पुढे  CMP अस ेसमाaव�ठ कर$यात येत आहे. 2) प~र�छेद �.11- सधुारणा DDO (deductor) 
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यानी प~रtश�ट ‘क’ म�ये नमूद �ा�धकृत बँकेमाफ� त वजा केलेzया TDS ची रkकम PAO / कोषागारे/उपकोषागारे यांच ेकडून ?या 

मlहoयात tमळाल� आहे, vया�या पुढ�ल मlहoयात 10 lदवसात GST पोट�लjदारे चलन तयार क¡न अशा रकमेचा भरणा करावा 

तसेच form GSTR-7 म�ये return file कर$यात यावा.  
 

 

 

 

¸�टाचार [Iतबंधक अ=धIनयम,1988 
या कायदयास 9-9-1988 रोजी रा��पतींची माoयता tमळाल� व vयाच तारखेपासनू तो अंमलात आला. 

लाचलुचपत �:तबंध aवभागाकडून ?या�या aव¡�द कारवाई करावयाची असे अ�धकार�, कम�चार� हे सव��थम 

लोकसेवक (सव� शासक�य अ�धकार�/कम�चार�, शासना�या अखvयार�तील सव� महामंडळे, �था:नक �वरा?य सं�थामधील 

अ�धकार�, पदा�धकार� व कम�चार�, ?या सं�थेस शासनाकडून अ�थ�क अनुदान मदत tमळत े अशा सं�थेतील 

अ�धकार�/कम�चार� व पदा�धकार�) असणे आवsयक आहे. तसेच अशा अ�धकार�/कम�चार�/पदा�धकार� यां�यावर शासनाने 

काह� साव�ज:नक कत�jये अगर जबाबदार� vयां�या पदा�या नाvयाने सोपवलेल� असावी. लाचलुचपत �:तबंध खाvयाकडून 

लाच मागणी करणा|या लोकसेवकाaव¡�द कर$यात येणार� कारवाई wकंवा लाव$यात येणारा सापळा ह� गुoहा 

घड$यापुव[ची कारवाई असत.े 

या कलमाखाल� केवळ पैसे �वीकारणे अपराध ठरत नाह� तर �लोभन वा बrीस वा मौzयवान व�तू �वीकारणे 

गुoहा ठरता. लोकसेवका�या वतीने लाच वा बrीस मागणे वा तसे �यvन करणे, शार�~रक वा मानtसक गरज वा इ�छा 

jयkत करणे wकंवा भागaवणे, भोजनाच े:नमं�ण �वीकारणे, भेट� �वीकारणे हया बाबीदेखील गुoहा ठरतात. 

गहृ aवभाग शा.:न.�.अेसीबी-0607/�.�.75/पोल-2 lद.4 नोjहdबर, 2008 कायदेशीर मागा�ने tमळणा|या 

उvपoनापेrा आपzया पदाचा द¡ुपयोग क¡न अ�धक �थावर व जंगम मालमvता धारण करणारे शासक�य / 

:नमशासक�य अ�धकार�/कम�चार� व लोकसेवक यां�या मालमvतबेाबत ठोस व :निsचत माlहती देणा|या खब|यांना 

खाल�ल �माणे ब¦rसे मंजूर कर$याचा शासनाने :नण�य घेतला आहे. 

अ.�. अपसंपदेची रककम बvAसाची र1कम 

1 ¡पये 25 लाखापय³त ¡. 10,000/- 

2 ¡पये 25 लाखापेrा जा�त त े50 लाखापय³त ¡. 25,000/- 

3 ¡पये 50 लाखापेrा जा�त त े1 कोट�पय³त ¡. 50,000/- 

4 ¡पये 1 कोट�पेrा जा�त त े5 कोट�पय³त ¡. 1,00,000/- 

5 ¡पये 5 कोट�पेrा जा�त रkकम  ¡. 2,00,000/- 

   

जो पकडला जाईल अथवा ?या�यावर बेlहशोबी मालमvता जमा केzयाब�दल गुoहा दाखल होईल अशा 

jयkतींची समाजात अिजबात wकंमत राहत नाह�, तो दररोज िजवंत असनू मेzयासारखाच असतो, vयां�या मुलाना ं

नोकर� tमळणे अवघड जात,े ल�न जमणे कठ�ण जात,े :नकाल लागेपय³त मन:�ताप होतो, दोषी ठरzयास 

:नवvृतीवेतन/उपदान इ. tमळत नाह�. या बाबींचा गांभ[याने aवचार करणे आवsयक आहे. 

�ामaवकास व जलसंधारण aवभाग शा.प.�. डीईएम-2013/पर्.�.289/आ�था-12 lद.10 माच� 2015 म�ये 

लाचलुचपत aवभागामाफ� त कर$यात येणा|या सापळा कारवाई�या अनुषंगाने �शासक�य aवभागाने (CEO) करावया�या 

काय�वाह�बाबत माlहती नमूद आहे. 

 http://acbmaharashtra.gov.in वर माlहती 1) :नलंबीत न केलेले कम�चार�, 2) vयाच पदावर काय�रत, 3) 

tशrा देवनूह� बडतफ�  न केलेले, 4) अtभयोग दाखल कर$यास aवlहती कालावधीत मंजुर न देणे. 
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शासकeय >वभागांनी करावयाQया कायाSलयीन खरेद;साठZQया कायSप@दतीची 

IनयमपिुUतका 
शा.:न. उ�योग उजा� व कामगार aवभाग �. भांखस-2014/�.�.82/भाग-III/उ�योग-4 lदनांक 1 eडसdबर,2016 

(lद.01/12/2016 पासनू लाग)ू 

1) या IनयमपिुUतकेतील तरतदु; खाल;ल खरेद; कायाSलयांना/>वभागांना लाग ूराहतील:- 

I. रा?य शासनाचा कोणताह� aवभाग wकंवा vयां�या अ�धपvयाखाल�ल काया�लये, ?याला खरेद�च ेअ�धकार 

�दान कर$यात आले आहेत. 

II. रा?य शासना�या मालक�चा wकंवा vया�या :नय�ंणाखाल� असलेला कोणताह� साव�ज:नक rे�ातील 

jयवसाय wकंवा उप�म. 

III. कोणतीह� कंपनी, ?याच ेपoनास (50%) टkkयाहून अ�धक भाग भांडवल रा?य शासनाने धारण केलेले 

असेल. 

IV. िजzहा प~रषदा, महानगरपाtलका, नगरपाtलका / नगरप~रषद इ. यासारiया �था:नक �वरा?य स�ंथा. 

V. aवधानसभे�या काय�याखाल� �पाaपत कोणतीह� स�ंथा wकंवा मडंळ wकंवा महामडंळ wकंवा �ा�धकरण 

wकंवा सोसायट� wकंवा oयास wकंवा �वायvत स�ंथा (नाव कोणतहे� असले तर�) wकंवा रा?य शासना�या 

मालक�ची wकंवा :नय�ंणाखाल� असलेल� कोणतीह� स�ंथा आmण 

VI. अoय कोणतह� स�ंथा, ?याला रा?य शासन या :नयमपिु�तके�या �योजनासाठ� एक खरेद� स�ंथा 

«हणनू अ�धस�ूचत क¡ शकेल व या स�ंथेला रा?य शासनाकडून खरेद�क~रता मोñया �ामणावर आ�थ�क 
सहा{य tमळत असेल.  

सहकार,पणन व व��ो�योग aवभाग शा.प.�.सकं�ण�-2015/�.�.200/आ�था-2 lद. 16 जानेवार�, 

2016 नसुार सहकार/साखर आयkुत, पणन सचंालनालय, म.रा. वखार महामडंळ आmण सव� िजzहा 

उप:नबधंक व vयाचेशी सबं�ंधत काया�लयाना ंलाग ू  

2) खरेद;ची 0या�ती ह� व�तू�ंया खरेद� सदंभा�त असेल. सेवा wकंवा �थापvय कामे wकंवा वाहतकू इvयाद�साठ� 

लाग ू राहणार नाह�. तथापी, �शासक�य aवभागांना लागणा|या सेवांचे करार ि�वस चॅलdज काय�प�दतीचा 

अवलबं क¡न कर$याची मभुा राह�ल. 

3) �vयेक �शासक�य aवभाग/काया�लयांतग�त तसेच aवभाग �तरावर/िजzहा �तरावर सबं�ंधत खरेद�दार 

aवभागांनी ताvकाळ खरेद; स�मती �थापन कराjयात. 

4) म�यवत[ भांडार खरेद� सघंटना (C.S.P.O.)कायम ठेव$यात आल� आहे. सदर सघंटनेकडून आता केवळ 

अधं व अपगं यां�या स�ंथा, तसेच महारा�� रा?य हातमाग महामडंळ/महासघं(महाटेkस) यां�या व�तुचंी दर 

:निsचती कर$यात येईल. 

5) खरेद;च े[कार – (�.�.3.2 नसुार) 

i) खुल� �पधा�vमक :नaवदा –  (खरेद� :नaवदांच ेअदंािजत मzुय ¡. तीन लाखापेrा जा�त असेल. अशा सव� 

:नaवदा ई-:नaवदा प�दतीने काढ$यात याjयात.) 

ii) थेट जागेवर (�पॉट) खरेद�- (खरेद�ची wकंमत ¡. 5000/- पय³त असेल आ�थ�क वषा�त ¡. 50000/- पेrा 

जा�त नसावी. ¡. 50000/-पय³तची थेट खरेद� मळु उvपादक/अ�धकृत aव�ेत/ेaवतरक यां�याकडून करता 

येईल.) 

iii) दर प�का�या आधारे खरेद�- (खरेद�ची wकंमत ¡. 5000/- पेrा जासत् व ¡. 300000/-पय³त असेल. 

दरप�के खुzया बाजारातनू कमीतकमी तीन वेगवेगळया परुवठादार/उvपादकांकडून तलुना कर$यासाठ� 

मागaव$यात यावीत. एका आ�थ�क वषा�त एकाच व�त�ुया दरप�का�या मा¯यमातनू कर$यात आलेzया 
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खरेद�च े एकूण मzुय ¡. तीन लाखापेrा जा�त नसावे. ¡. 3 लाख त े 1 कोट� पय³त खरेद�ची wकंमत 

असलेzया ¶ॅoडडे व�तचूी खरेद� DGS&D �या दर करारावर देखील करता येईल.) 

iv) मया�lदत :नaवदा/:नब³�धत :नaवदा-(खरेद�ची व�त,ू :त�या गुतंागुतंी�या wकंवा aवशषे �व¡पामळेु, फkत 

थोडयाच सभंाjय aव�ेvयाकड ेउपलध असेल.अकिzपत घटनांमळेु :नमा�ण झालेzया तातडीमळेु खरेद� असेल.) 

v) पॅनलमधील / दर करार परुवठादाराकडून खरेद�- (DGS&D wकंवा राजय् सरकार या सारiया स�ंथाकड े

पॅनलवर न\दणी केलेले परुवठादार नसतील तरच या प�दतीचा वापर करता येईल.) 

vi) एकल ��ोत खरेद�- (अपवादाvमक प~रि�थतीत वार$यात येत)े 

vii) ि�वस चॅलdज प�दतीने खरेद�-(उ�चा�धकार सtमतीची माoयता घेणे आवsयक आहे. सेवांच े करार 

कर$यास मभुा राह�ल.)  

vii) अtभjयkती �वार�य (Expression of Interest) प�दतीने खरेद�- ( व�तूच े दर 

कd ¨/रा?य शासनामाफ� त अगोदरच :निsचत केलेले असतात. �पधा�vमक दर 

:नaवदा(Commercial Bid) न मागaवता केवळ तां�क :नaवदा (Technical 

Bid)मागवनू जा :नaवदाकार aव:नद]शाच(ेSpecification)पुत�ता कर�ल अशास या 

प�दतीने पुरवठा आदेश देता येईल. ) 

7) Iन>वदेचा कालावधी – (�.�.4.4.3 नुसार) 
अ.�. Iन>वदा [कार �कमान Iन>वदा कालावधी 

1 खुल� :नaवदा  

अ) º. तीन (3) लाख त े पचंवीस (25) 

लाख पय³त रकमे�या खरेद�ची :नaवदा 

ब) º. पचंवीस (25) लाख पढु�ल त ेपाच 

(5) कोट� पय³त रकमे�या खरेद�ची :नaवदा 

क) ¡. पाच (5) कोट� पढु�ल रकमे�या 

खरेद�ची :नaवदा 

 

1 आठवडा wकंवा कामाच े wकमान 5 lदवस ज े

जा�त असेल त े

2 आठवड े wकंवा कामाच े wकमान 10 lदवस ज े

जा�त असेल त े

3 आठवड े wकंवा कामाच े wकमान 15 lदवस ज े

जा�त असेल त े

2 तातडीचा आदेश 1 आठवडा wकंवा कामाच े5 lदवस, ज ेजा�त असेल 

त े

3 मया�lदत :नaवदा 2 आठवड ेwकंवा 10 कामाच ेlदवस, ज ेजा�त असेल 

त े

7) Iन>वदेची �कंमत / श'ुक व बयाना र1कम (�.�.6.8 प~र.-8 नसुार) 

S.No. Estimated Value of 

Tender (INR) 

Tender Fees 

(INR) 

Yearly 

increase 

EMD (INR) Yearly 

increase 

1 Upto 5 lakhs  1,000 100 5,000 500 

2 Above 5 lakhs upto 

10 lakhs 

2,000 200 10,000 1,000 

3 Above 10 lakhs upto 

50 lakhs 

3,000 300 50,000 5,000 

4 Above 50 lakhs upto 

1 crore 

10,000 1,000 100,000 10,000 

5 Above 1 crore Respective department to 

fix the Tender Form Fee 

Respective Department 

to fix the EMD Value 
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बयाना र1कम – 

i) स¹ुम व लघ,ु म�यम उ�योग aवकास अ�ध:नयम-2006 अतंग�त उvपादक «हणनू न\दणीकृत असलेzया 

स¹ुम व लघ ुउvपादक उ�योगांना :नaवदा शzुक व बयाना रkकम भर$यापासनू सटू दे$यात आल� आहे. 

शसक�य मडंळ/महामडंळ/उप�मांना तसेच स¹ुम,लघ ुव म�यम उप�मांतग�त न\दणीकृत असलेले उvपादक व 

परुवठादार याना ंसटू दे$यात यावी. 

ii) :नaवदाबाबत ि�वकृती आदेश :नग�tमत झाzयानतंर :नaवदा चौकशी सोबत आलेzया सपंणू� बयाना रkकम 

दोन मlहoयात परत कराjयात. 

iii) :नaवदेत सहभागी :नaवदाकाराने :नaवदा �w�येम�ये कोणvयाह� ट;;यावर :नaवदेतनू माघार घेतzयास 

vयांची बयाना रkकम ज;त कर$यात येईल.  

अनामत र1कम- आदेश मzुया�या कमीत कमी 3% रkकम हे eडमांड �ाफटjदारे /बँके�या हमीjदारे 

:नaवदेचा :नकाल अ�धस�ुचत कर$यात आzयानतंर 15 lदवसा�या आत ठेव$यात यावी. तथापी कांह� 

aवtश�ट वग�वार�तील :नaवदाकारांना :नयमपिु�तका मधील 4.6 (ब) म�ये नमदू केzया�माणे राह�ल. 

8) ?या व�त ू एकापेrा अ�धक aवभागांना खरेद� करणे आवsयक असेल, vयासाठ� सबं�ंधत �शासक�य 

aवभागा�या स�चवसनंी aवचारaव:नमय क¡न एका सयंkुत सtमतीमाफ� त दरकरारावर खरेद�ची jयव�था करावी 

wकंवा ?या व�त ूदोन wकंवा अ�धक �शासक�य aवभागाला खरेद� करणे आवsयक असेल vयासाठ� �शासक�य 

aवभागांनी म�यवत[ भांडार खरेद� सघंटनेकड े(CSPO)मागणी करावी. 

9) खरेद� wकंमत ¡.5000/- पय³त�या व�त ू:नaवदा/दरप�के न मागaवता थेट जागेवर खरेद� कर$याची मभुा 

दे$यात आल� आहे. परंत ूअशा व�तूचंी एकूण खरेद� vया vया आ�थ�क वषा�त ¡. 50,000/- पेrा जा�त 
नसावी. 

10) खरेद� wकंमत ¡.5000/- त े ¡.3,00,000/- पय³त�या व�त ू दरप�के  मागवनू खरेद� कर$याची मभुा 

दे$यात आल� आहे. तथापी , एका आ�थ�क वषा�त एकाच व�त�ूया दरप�का�या मा�यमातनू कर$यात 

आलेzया खरेद�च े एकूण मzुय ¡. 3,00,000/- पेrा जा�त नसावी. तसेच ¡. 3 लाखापय³तची कोणvयाह� 

व�तचुी खरेद� DGS&D कडील दरकरारा�या आधारे कर$याची मभुा दे$यात आल� आहे.  मा� ¡पये 3 

लाखापेrा जा�त wकंमत असलेzया व कd ¨ शाना�या DGS & D �या दर करारावर उपलध असलेzया केवळ 

¶ॅoडडे व�तुचंी ¡पये 1 कोट� पय³तची वाaष�क खरेद� करता येईल.  मा� मोटार वाहन (कार) खरेद� 

कर$यासाठ� ¡पये 1 कोट�ची मया�दा असणार नाह�.  तथाaप, इतर ¶ॅoडडे व�तूचंी ¡पये 1 कोट� पेrा जा�त 

खरेद� ई-:नaवदा �w�येमाफ� तच कर$यात यावी.  

11) खरेद� wकंमत ¡पये 3 लाख (3,00,000/-) पेrा अ�धक असेल, तjेहा ई-:नaवदा �णाल�चा वापर करणे 

बधंनकारक कर$यात आले आहे.  

12) खरेद�दार �शासक�य aवभागांनी / काया�लयांनी कोणतीह� खरेद� कर$यापवू[ �शासक�य आदेश 

काढzयानतंरच खरेद� �w�या अवलबंaव$यात यावी.  तसेच �शासक�य आदेशातच खरेद�ची आवsयकता व 

खरेद� केलेzया व�तूचंा aव:नयोग तातडीने केला जाणार आहे, असे �माmणत कर$यात यावे.  �vयेक 

�शासक�य aवभाग / काया�लय �मखुांनी vयांना असलेzया aविvतय मया�देपय³त �शासक�य माoयता �यावी, 

अशा �कारची �शासक�य माoयता ह� aविvतय :नयमावल�नसुार असावी. 

13) aवvत aवभागाकडून कोणvयाह� �कार�या खरेद��या देयकां�या रकमा 15 माच� नतंर मजंूर कर$यात 

येणार नसzयाने �vयेक खरेद�दार aवभागाने आवsयक vया व�तूचंी खरेद� aवvतीय वषा��या 15 फे¶वुार� 

पवु[च होईल, अशा �कारे खरेद� �w�या राबवावी.  सrम �ा�धका|याच े �शासक�य माoयतचे ेआदेश एक 

वषा�पय³तच �ाÈय राहतील. एक वषा��या कालावधीनतंर �शासक�य माoयतचे ेनवीन आदेश काढ$यात यावेत.  
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14) कारागहृ aवभागाकडून / स¹ुम व लघ ुउ�योगाकंडून / अधं व अपगं या स�ंथांकडून / महारा�� रा?य 

हातमाग महामडंळ/महासघं (महाटेkस) / शासक�य महामडंळे/उप�म यां�याकडून करावयाची खरेद� याबाबत 

जी :नयमात काय�प�दती नमदु कर$यात आल� आहे vया काय���दतीचा अवलबं कर$याची काळजी ¯यावी.  

15) �.�.2.9.4 नसुार दरप�का�या आधारे होणार� 3 लाखापय³तची खरेद�स खरेद� सtमती माoयता घे$याची 

आवsयकता नाह�. 

 �ादेtशक/िजzहा/काया�लय �तरावर म.aव. व ले.से. गट- अ व ब अ�धकार� काय�रत असनू vयांचा 

सtमतीम�ये समावेश करावा. तथापी, या काया�लयाम�ये/aवभागाम�ये असे अ�धकार� काय�रत नसतील तर 

खरेद� सtमतीवर सचंालनालयामाफ� त तसेच �ादेtशक सह सचंालक, लेखा व कोषागारे यांच े माफ� त 

पाठaव$यात आलेला गट-अ/ब चा �:त:नधी, िजzहया�या lठकाणी िजzहा�धकार� काया�लयात काय�रत 

असलेzया म.aव.व ले.से. गट-ब दजा��या लेखा�धका|याचंा समावेश कर$यात यावा. 

16) �.�.2.10 नसुार खरेद� अ�धकार� हा गट-ब पेrा कमी दजा�चा अ�धकार� नसेल व खरेद� सtमतीचा 

सद�य स�चव असणे आवsयक आहे. 

17) �.�.2.13 नसुार खरेद� कर$यापवु[ (aवvतीय मया�देपय³त) �शासक�य आदेश काढzयानतंरच खरेद� 

�w�या अवलबंaव$यात यावी. 

शा.:न. उ�योग उजा� व कामगार aवभाग �. सकं�ण�-2016/�.�.215/उ�योग-4 lदनांक 24 ऑग�ट, 

2017 नसुार  शासक�य aवभागांनी करावया�या काया�लयीन खरेद�साठ��या काय�प�दती धोरणाम�ये सधुारणा 

क¡न कd ¨ शासनाने aवकtसत केलेzया गjहन�मdट ई- माक] ट;लेस (GeM) पोट�लची काय�प�दती रा?य 

शासनास व�त ू व सेवा खरेद�साठ� ि�वकृत केलेल� आहे व ती खरेद� धोरण lद. 01/12/2016 मधील 
प~र�छेद 2.4 म�ये नमदू केलेzया ल¹यांwकत aवभागाना/काया�लयाना ंबधंनकारक कर$यात आल� आहे.  

 �ा.aव.aव.शा.प.�.झेडपीए 2018/�.�.31/aवvत-9 lद. 19 ऑkटोबर,2018 नसुार ?या lठकाणी रा?य 

शासनाचा aवभाग असा उzलेख कर$यात आला आहे, vया अतंग�त िजzहा प~रषदांचाह� अतंभा�व होतो. 

vयामळेु lद. 1 eडसdबर, 2016 या :नयमपिु�तका व शा.प./शा.:न. इvयाद�नसुार िजzहा प~रषदांनी काय�वाह� 

करावी.  
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गोपनीय अहवाल  
सा.�.aव. शा.:न.�.सीएफआर -1210/�.�.47/2010 /तरेा lदनांक 1 नोjहdबर 2011, सा.�.aव. शा.:न.�.सीएफआर -

1211/�.�.217 /तरेा lदनांक 17 eडसdबर 2011  व �.सीएफआर 1298 /�.�.-2/ तरेा lदनांक 19 माच� 1999 

 

गोपनीय अहवाल �लह;Vयाबाबतच ेवेळापञक 

अ �वयंमूzय:नधा�रण अहवालासह प~रtश�ट “ब” मधील गोपनीय अहवालाच े

कोरे फॉम� सव� संबं�धत अ�धकार� / कम�चार� याना ंवाटप करणे   

माच� मlहoया�या शेवट�या 

आठवडयात 

ब �वयंमूzय:नधा�रण अहवालासह गोपनीय अहवाल �:तवेदन अ�धका|याकड े

सादर करणे.  

lद. 31 माच� नंतर लगेचच 

lद. 15 एa�लपय³त 

क �:तवेदन अ�धका|यानी प~रtश�ट “ब” भाग-4 tलहून पनुaव�लोकन 

अ�धका|यांना सादर करणे 

lद. 30 एa�ल पय³त 

ड पनुaव�लोकन अ�धका|यानंी प~रtश�ट “ब” भाग-5 पूण� क¡न अहवाल 

सं�करण अ�धका|याकड ेपाठaवणे 

lद. 15 मे पय³त 

इ सं�करण अ�धका|याने सव� गोपनीय अहवालांच ेसं�करण क¡न अशा 

गोपनीय अहवाला�या झरेॉkस �ती सव� संबं�धत अ�धकार� / कम�चार� 

यांना देऊन vयाची पोच घेणे 

lद. 30 जनू पय³त 

फ गोपनीय अtभलेखाaव¡�द अtभवेदन करणे. गोपनीय अtभलेखाची झरेॉkस �त 

tमळाzयापासनू एक मlहoयात 

ग अtभवेदनावर �:तवेदन/पनुaव�लोकन अ�धका|यांच ेअtभ�ाय �ा;त क¡न 

शेरे काढणे/न काढणे याचा :नण�य घे$याची काय�वाह� करणे 

अtभवेदन �ा;त झाzयापासनू 3 

मlहने 

ह वर�ल “ग” �माणे झालेzया :नण�याची अंमलबजावणी करणे. :नण�य झाzयानंतर 15 lदवस 

1. गट-अ त ेगट-क च ेअ�धकार�/कम�चार� यांच े31 माच� रोजी संपणा-या वषा�साठ� / 3 मlहने wकंवा vयापेrा जा�त 

कालावधीसाठ� गोपनीय अहवाल aवह�त नमुoयात देवनू 30 एa�ल�या आत पनूaव�लोकन अ�धका|याकड ेसादर कराव.े  3 

मlहoयापेrा कमी कालावधीचा गोपनीय अहवाल tलहू नये / पनुaव�लोकन क¡ नये आmण 3 मlहoयापेrा कमी 

कालावधीसाठ� काम पाlहले असzयामुळे अहवाल tलlहला नाह� / पनुaव�लोwकत केला नाह� अशा �कारच े�माणप� (न\द) 

गोपनीय अहवालाच े सं�करण करणा|या �ा�धका|याने गोपनीय अहवाल न�तीवर ठेवाव.े 3 मlहoया�या कालावधीची 

गणना करताना सpुीच ेlदवस वगळ$यात येऊ नयेत.  मा�, रजा wकंवा �tशrणाचा कालावधी वगळ$यात यावा. 

2. गोपनीय अहवाल हा �वह�ताrरात व मराठ�तच tलहावा.                       

3. गट-अ त ेगट-ब अ�धका-याच ेगोपनीय अहवाल िjद�तीत ठेव$यात याव े  

4. गोपनीय अहवाल हे अ�धकार� / कम�चा-याच े सेवा:नवvृती / मvृयू / बडतफÖ इ. कारणामुळे समा;त होणा|या 

तारखेपासनु साधारणपणे पाच वषा��या कालावधीसाठ� जतन कराव.े 

5. गोपनीय अहवाल tलहतांना अ�धन�त अ�धकार� / कम�चार� aवशेषतः मागासवग[य अ�धका-यावर अoयाय होणार 

नाह� याची काळजी ¯यावी. तसेच मागासवग[य अ�धकार� /कम�चार� यां�या पदोoनती�या समुारास हेतू पुर�सरपणे, 

नकाराvमक Ã�Äया wकंवा जाणूनबूजनु �:तकूल �व¡पात tलहzयास अशा अ�धका|याaव¡�द यो�य ती काय�वाह� कर$यात 

यावी.  एखादा अ�धकार� / कम�चार� जर  ��ी कम�चा-याशी गैरवत�न क~रत असzयाची त�ार असzयास गैरवत�णूक�चा 

दाखzयासह अtभ�ाय नमूद कराव े 

6. गोपनीय अहवालात साधारण / चांगzया / अvयुतकृ�ट तसेच �:तकूल कामाचा सं¦r;त उzलेख करावा. 

7. सेवा:नवvृत व बदल� होणा-या अ�धका-याने :नवvृत हो$यापूव[ wकंवा vयांची बदल� होणापूव[ vया�या हाताखाल�ल 

अ�धकार� / कम�चा-याच ेगोपनीय अहवाल tलहले / पनु�aवलोकन केले आहेत काय हे पाह$याच ेजबाबदार� आ�थापना 

अ�धका-याच ेआहे. 

8. गोपनीय अहवालाम�ये कम�चा|याचा / अ�धका|या�या काय�लयीन कामातून lदसनू आलेzया काय�rमतेच ेव चा~र¥याच े

खरेखुरे व व�तु:न�ठ मुzयमापन केले असले पाlहज.े 
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9. �:तकूल शेरे tस�द कर$याइतपत :निsचत पुरावा उपलध असेल तर असे शेरे गोपनीय अहवालाम�ये tलहावेत. 

10. प~रप�क �.सक�ण�-1098/65/गो.का./lद.17 माच� 1999 नुसार 1998-1999 पासनू पाटबंधारे व साव�ज:नक 

बांधकाम aवभागातील अtभयंvयाच ेतां�ीक अहवाल सधुार�त �प�ात tलहावेत. 

11. शासन :नण�य सीएफआर 1297/623 /�.�.-57 /97/13 lद.17 स;टdबर 1997 नूसार aवधी व oयाय aवभागा�या 

मत े�:तकूल शेरे कळaव$यास उtशर लागला तर� असे शेरे आपोआप र¿ होत नाह�त. 

12. �vयेक वष[ मे मlहoया�या दसू|या श:नवार� व vयास जोडून येणा|या रaववार� �:तवेदन कर$यासाठ� आmण चौÚया 

श:नवार� व vयास जोडून येणा|या रaववार� पुनaव�लोकन कर$यासाठ� aवभाग �मुखांचा �तर, �ादेtशक aवभागाचा �तर व 

तालूका�तरावर aवशेष कॅ«पच े आयोजन कर$यात याव.े  या कॅ«प�या lदवशी उपि�थतीत राहून �:तवेदनाच े व 

पनुaव�लोकनाच ेकाम पूण� कराव.े 

13. �:तवेदन व पनुaव�लोकनाच े2 कॅ«प आयोिजत केzयानंतर देखील ज े�:तवेदन अ�धकार� व पुनaव�लोकन अ�धकार� 

vयां�याकडील गोपनीय अहवालाच े�:तवेदन/पुनaव�लोकनाच ेकाम पूण� करणार नाह�त, अशा अ�धका|याना दरवष[ lद. 1 

जुल ैरोजी देय होणार� वेतनवाढ असे काम पूण� कर$या�या lदनांकापय³त मंजूर (Release) कर$यात येऊ नये.  अशा 

�:तवेदन / पनुaव�लोकन अ�धका|यानी vयां�याकडील �:तवेदन / पुनaव�लोकन काम पूण� केzयानंतर vयांना lद. 1 जुलैची 

वेतनवाढ पूव�लrी �भावाने देय राह�ल. 

14. �:तवेदन कालावधीत ज े �:तवेदन / पुनaव�लोकन अ�धकार� सेवा:नवvृत होतील vयांनी vयां�या :नयं�णाखाल�ल 

अ�धकार� / कम�चा|याच े गोपनीय अहवाल सेवा:नवvृतीनंतर लगेचच एक मlहoया�या आत �:तवेlदत/ पनुaव�लोक�त 

कºन तसे केzयाच े �माणप� संबं�धत सं�करण अ�धका|याकड ेसोपaवणे आवsयक आहे.  vयांच े सेवा:नवvृतीaवषयक 

लाभ मंजूर करणा|या अ�धका|याने/ आहरण व संaवतरण अ�धका|याने सं�करण अ�धका|याकडून सदर �माणप� �ा;त 

क¡नच अशा अ�धका|याच ेसेवा:नवvृतीनंतर रजा रोखीकरणाच ेदेयक कोषागाराला सादर कराव.े 

13. शासन :नण�य �.एसीसीएफआर-1085 /868/तरेा/ lद. 9 स;टdबर 1988 नूसार  
 

1 अvयुvकृ�ट   अ (+)  2 उvकृ�ट  अ 

3 :निsचत चांगले ब (+) 4 चांगले ब 

5 साधारण  ब (-) 6 साधारणहून कमी क 

 

aव.aव.शा.प~र. �. संwकण� -1013/�.�.55/कोषा �-5 lद. 9-7-2013 नुसार देयकासोबत सेवा:नवvृत होणा|या 

अ�धका|याबाबत :नवvृतीवेतनाह� लाभां�या देयकासोबत 100 % गोपनीय अहवाल tलlहलेबाबत �माणपञ जोडावे. 

सा.�.aव. शा.:न.�.oयाय� 2013/�.�.126/2013/तरेा lदनांक 13 फे¶ुवार� 2014, व सम�मांक lद.13 जुन 

2014 नुसार यापुढे :नवडसूची तयार करतानां ?या वषा�च े गोपनीय अहवाल aवचारात घेतले जाणार असतील, अशा 

गोपनीय अहवालापैक� ?या गोपनीय अहवालातील अं:तम �तवार� पदोoनती�या पा�तपेय³त (Below beach mark) न 

प\हचणार� असेल असे गोपनीय अहवाल पदोoनतीसाठ� aवचारात घे$यापूव[ असा गोपनीय अहवाला�या �ती संबं�धत 

अ�धकार�/कम�चार� याना ंउपलध क¡न दे$यात याjयात. 

सा.�.aव. शा.:न.�.सीएफआर -1211/�.�.257/तरेा, lदनांक 2 फे¶ुवार�, 2017 नुसार “गट-अ” संवगा�तील 

शासक�य अ�धका|यांच े“काय�मुzयमापन अहवाल” tलlह$यासाठ� नमनुा सधुार�त कर$यात आला आहे. सन 2016-17 या 

�:तवेदन वषा�पासनू ऑनलाईन संगणक �णल�jदारे tलlह$यात याव.े तसेच सा.�.aव. शा.शु�द�प�क .�.सीएफआर-1211 

/�.�.257/तरेा, lदनांक 10 ऑkटोबर, 2017 नुसार lदनांक 2 फे¶ुवार�, 2017 �या शा.:न. मधील मु�या �.7- 

सांिiयक� गुणांकन, यामधील मु�या �. 7.2 (मराठ� व इं�जी) म�ये सधुारणा केलेल� आहे. सा.�.aव. 

शा.प.�.सीएफआर -1217/�.�.37/तरेा, lदनांक 31 जानेवार�, 2019 नुसार सन 2016-17 या �:तवेदन वषा�साठ� गट-

अ संवगा�तील :नवडक 12 सेवामधील अ�धका|यांच ेकाय�मुzयमापन tलlह$याबाबत �प�ट�करण lदले आहे. 

 सा.�.aव. शा.प.�.सीएफआर -1220/�.�.119/का.13, lदनांक 20 ऑkटोबर,2020 नुसार शासक�य 

अ�धकार�/कम�चार� यांच ेकाय�मुzयमापन अहवाल tलlहणे व जतन करणेबाबत पुन:sच सaव�तर सूचना दे$यात आलेzया 

आहेत. 
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माlहतीचा अ�धकार अ�ध:नयम, 2005 व 

 महारा�� मा3हतीचा अ=धकार Iनयम, 2005 
15 जनू 2005 ला रा��पतींची माoयता tमळाzयानंतर vयातील काह� तरतुद� लगेच तर कांह� तरतुद� 120 

lदवसानंतर «हणजे 12 आkटोबर 2005 पासनू ज«म ू आmण काsमीर वगळता पूण� देशभर लाग ू झाzया व या 

काय�याची अंमलबजावणी सु¡ झाल�. 

कायाSलय [मखु / सावSजIनक [ा=धकरण यांनी करावयाच ेकामे  
1. सव� काया�लयांत व सव� �शासक�य कrांत माlहती अ�धकार� पद:नद]tशत करावेत. 

2. ?या उपिजzहा अथवा उपaवभागीय �तरावर जन माlहती अ�धकार� नाह� अशा lठाकाणी नाग~रकां�या सोईसाठ� 

सहायक जन माlहती अ�धकार� पद:नद]tशत करावेत. 

3. साव�ज:नक �ा�धकरणा�या दश�नी भागावर सहायक जन माlहती अ�धकार� व जन माlहती अ�धकार� व �थम 

अaपल�य �ा�धकार� यांची नावे, पदनामे व अoय तपशील यांचा उzलेख असणारे फलक ठळकपणे lदसतील अशा 

lठकाणी लावावेत. 

4. ?या काया�लयात एकापेrा जा�त जन माlहती अ�धकार� आहेत अशा lठकाणी कोणvया जन माlहती अ�धका|याकड े

कोणती माlहती tमळू शकेल त ेदश�नी भागातील फलकावर �प�टपणे tलहाव.े 

5. नाग~रकास माlहतीच े शुzक मनीऑड�र अथवा eडमांड �ाéटने भरायच े असzयास एम.ओ./डी.डी. कोणvया नावाने 

काढावा हे दश�नी भागावर सव� नाग~रकांना lदसेल असे लावाव.े 

6. माlहतीच े शुzक मनीऑड�रjदारे आzयास अथवा अज�दार रोख शुzक भर$यास तयार असzयास, ती �वीका¡न 

पोचपावती दे$याची jयव�था करावी व ती येणा|या नाग~रकांना कळेल अशी jयव�था करावी. 

7. कलम 4(1)(ख) �माणे 1 त े17 नमुoयातील �वयं�ेरणेने करावयाच े�कटन तपशीलवार व माlहतीपूण� असाव.े त े

वेबसाइट असzयास vयावर ठेवाव.े vयाtशवाय त ेपुरेशा �तींत काया�लयात नाग~रकांना मोफत पाह$यासाठ� उपलध 

ठेवाव.े 

8. कलम4(1)(ख) �माणे 1 त े17 नमुoयातील �वयं�ेरणेने करावयाच े�कटन तयार करणे त ेवेळोवेळी अ�ययावत 

करणे व नाग~रकांसाठ� त ेसतत उपलध ठेव$याची जबाबदार� काया�लयातील एका जबाबदार अ�धका|यास �यावी व 

तसे नाग~रकां�या माlहतीसाठ� सूचनाफलकावर �tस�द कराव.े 

9. सहायक जन माlहती अ�धकार�, जन माlहती अ�धकार�, �थम अपील�य �ा�धकार� व इतर कम�चार� यांना 

माlहतीचा अ�धकार काय�याच े�tशrण �याव.े  �vयेक माlहती पुरaवणा|या व अपील चालaवणा|या अ�धका|याकड े

या काय�याच ेपु�तक, vयाखाल�ल :नयम व आदेश व अजा�च ेनमनेु उपलध असावेत. 

10. जन माlहती अ�धकार� व �थम अपील�य �ा�धकार� माlहती पुरaव$यासाठ� vयांना आवsयक तो :नधी उपलध 

क¡न �यावा. vयासाठ� �vयेक आ�थ�क वषा��या सु¡वातीला पुरेशी तरतूद करावी व ती उपलध क¡न घे$यासाठ� 

पाठपुरावा करावा.जन माlहती अ�धकार� आ�थ�क तरतुद� अभावी अडचणीत येणार नाह�त याची पुरेशी दrता ¯यावी. 

11. महारा�� साव�ज:नक अtभलेख अ�ध:नयम, 2005 �या कलम 5 �माणे अtभलेख अ�धकार� नेमणे, अtभलेख कr 

�थापन करणे व सहजपणे माlहती शोधता येईल, असे अtभलेख jयव�थापन हाती ¯यावे. 

12. शासक�य कामात aवलंब कर$यास �:तबंध कर$याचा अ�ध:नयम, 2005 मधील कलम 8 �माणे नाग~रकांची सनद 

तयार करावी व नाग~रकांना सतत पाहता येईल अशी दश�नी भागावर लावावी. 

13. सव� aवषयां�या काय�प�दती जनतसेाठ� खुzया करणे आवsयक असzयाने, vया शोधून vयांच े सुलभीकरण क¡न 

पनुल]खन करावे व vया जनतेसाठ� �tस�द कराjयात. 

सहायक जन मा3हती अ=धकार; यांनी करावायाची कामे - 

1. अज� / अपील काळजीपूव�क वाचून �वीकाराव.े 

2. अज�/अपील �ा;त होताच लगेच «हणजेच पाच lदवसां�या आत संबं�धत जन माlहती अ�धकार�/ �थम अपील�य 

�ा�धकार� यां�याकड ेपाठवाव.े 
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3. ?या lठकाणी जन माlहती अ�धकार� / �थम अपील�य �ा�धकार� उपलध असतात अशा lठकाणी सहायक जन 

माlहती अ�धका|याने अज� / अपील �वीकार$याची आवsयकता नाह�. vयांच ेअज� �वीकार$यामुळे अज�दारास माlहती 

tमळ$यास आणखी पाच lदवस aवनाकारण उशीर हो$याची शkयता असत.े 

4. अoय साव�ज:नक �ा�धकरणाशी संबं�धत माlहतीच ेअज� पlहzया पाच lदवसांत संबं�धतांकड ेह�तांत~रत क¡न तसे 

अज�दारास कळवाव.े 

जन मा3हती अ=धकार; यांनी करावायाची कामे - 

1. अज� काळजीपूव�क वाचून व vयाचा म�थताथ� जाणून अज�दारास माlहती दे$याचा �यvन करावा. 

2. ?या काया�लयात जन माlहती अ�धकार� उपलध आहेत तथेे vयांनी अज� तपासनू ¯यावेत. 

3. ?या lठकाणी अजा�तील एखा�या मु��याच े �प�ट�करण आवsयक वाटत े vया वेळेला अज�दारास प�ाने / 

दरू�वनी�वारे संपक�  साधून बोलaव$यात याव ेव मु�या �प�ट क¡न घे$यात यावा. 

4. अज� �वीकारzयानंतर �थम माlहती अ�धकार अजा�साठ� ठेवलेzया �वतं� न\दवह�त vयाची न\द ¯यावी. 

5. अoय साव�ज:नक �ा�धका|याकडील माlहतीच े अज� पlहzया पाच lदवसांत संबं�धतांकड े ह�तांत~रत क¡न तसे 

अज�दारास कळवाव.े 

6. या काय�यानुसार माlहती पुरaवणे wकंवा ती नाकरणे ह� पूण�पणे जन माlहती अ�धका|यांची जबाबदार� आहे. vयांनी 

आवsयक vया कम�चा|यांच ेसाहा{य ¯यावे, मा� अं:तम :नण�य हा जन माlहती अ�धका|याचाच असला पाlहजे. 

7. अज� �ा;त झाzयावर तो छाननी सूची�माणे मु�ये:नहाय तपासनू ¯यावा. 

8. मा�गतलेल� माlहती उपलध आहे का अगर ती आपzया साव�ज:नक �ा�धकरणा�या :नयं�णाखाल� आहे का त े

तपासाव.े 

9. मा�गतलेल� माlहती उपलध असzयास ती दे$यासारखी आहे का त ेतपासाव.े 

10. उपलध माlहतीच ेशुzक wकती भराव ेलागेल व त ेकसे भरावयाच ेत ेअज�दाराला कळवाव.े  शुzक माoय नसzयास 

अपील कोणाकड े व wकती lदवसात करता येईल याचा उzलेख शुzक प~रगणनाप�ात असायला हवा.  असे प� 

शक्य तवेðया लवकर पाठवाव.े 

11. सहज देता ये$यासारखी माlहती शुzक �ा;त होताच लगेच �यावी व जी नाकरा$यासारखी माlहती आहे ती सकारण 

आदेश tलहून नाकारावी. 

12. मा�गतलेल� माlहती �य�थ jयkतीने गोपनीय माlहती «हणून आपzयाकड ेठेवलेल� असzयास, 

अ. �थम नोlटस देऊन vयांच े«हणणे ¯याव.े 

ब. vयानंतर मा�गतलेल� माlहती अज�दाराला �यायची क� नाह� हा :नण�य ¯यावा. 

क. हा :नण�य अज�दार व �य�थ पrाला कळवावा. 

ड. �य�थ पrाची हरकत नसेल अथवा vयाने अपील केले नाह� तर अपील कालावधीनंतर माlहती �यावी.  याउलट 

प~रि�थती  असेल तर सकारण :नण�य tलहून अज� नाकारावा. 

13. मागणी केलेल� माlहती नाकारायची असzयास अज�दाराला माlहती नाकार$याच ेकारण व vयाच ेअaपलाच ेहkक उदा.  

अपील कोणाकड ेव wकती मुदतीत कराव,े हा तपशील :नकालप�ात असला पाlहज.े 

14. माlहती अ�धकार अजा�वर aवlहत मुदतीत «हणजे 30 lदवसा�ंया आत :नण�य ¯यावा. 

[थम अ>पल;य [ा=धकार; यांच ेकायS - 

1. अपील अज� काळजीपूव�क वाचून व vयाचा म�थताथ� जाणून ¯यावा. 

2. पlहले अपील दाखल कर$याची कालमया�दा 30 lदवस आहे. अपवादाvमक प~रि�थतीत अपीलकारा�या aवलंबाबाबत 

अपील�य �ा�धका|याच ेसमाधान झाzयास 30 lदवसानंंतरह� अपील दाखल क¡न घेता येईल. 

3. �थम अपील�य �ा�धका|याने सव�साधारण प~रि�थतीत 30 lदवसांत व अपवादाvमक प~रि�थतीत 45 lदवसातं 

:नण�य घेणे आवsयक आहे. 

4. अपील �ा;त झाzयानंतर सव� पrांच े «हणणे ¯यावे उदा. अपीलकार, जन माlहती अ�धकार� व �य�थ पrकार 

(असzयास).  vयासाठ� र�तसर सनुावणी ¯यावी.  कागदप� ेव पुराjयाची पडताळणी करावी. 
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5. �थम अपील हे अध�oया:यक (Quasi-Judicial) कामकाज असzयाने oया:यक शाल�नतनेेच केले पाlहज.े  नैस�ग�क 

oयाया�या तvvवाच े पालन केले पाlहजे व कामकाज संपzयानंतर कारणमीमांसा tलहून :नकालप� तयार क¡न 

:नण�य lदला पाlहज.े 

 

कलम 7(3) महारा�� शासनाने Iनयमा0ंदारे >व3हत केलेले अजाSच ेव मा3हतीच ेशु'क 
 

मा3हतीचा [कार शु'क 

अज�शुzक   ¡पये 10/-  

�थम अपील /रा?य माlहती आयोग अपील   ¡पये 20 /- (मु̈ ांक) 

माlहतीच ेशुzक ए-4 व ए-3 आकाराच ेकागद ¡पये 2/- �:त प�ृठ 

मोñया आकाराच ेकागद, नकाशे इvयाद�. �ती दे$यासाठ� �vयr येणारा खच� (मा� संबं�धत aवभागाने aवtश�ट 

द�तएैवज, नकाशे इvयाद�ंची wकंमत अगोदर :निsचत केल� असेल vया 

बाबतीत :निsचत केलेल� wकंमत अ�धक टपालखच�.) 

काम, द�तऐवज व अtभलेख यांच ेपाहणीशुzक पlहला तास मोफत, vयानंतर �vयेक पंधरा tम:नटांना wकंवा vया�या 

भागाला ¡पये 5/- 

सॅ«पल, मॉडले �vयr येणारा खच� 

eड�केट, éलॉपी, सीडी, डीjह�डी, इvयाद� �vयेक� ¡पये 50/- 

मु��गत �व¡पाच ेसाlहvय, पु�तके, इvयाद� �vयr छापील wकंमत 

माlहतीच ेशुzक भर$याची प�दती - eडमांड �ाéट, मनीऑड�र, रोख रkकम व बँकस� चके. 

अजा�च ेशुzक भर$याची प�दती - कोट� फ� �टँप, eडमांड �ाéट, रोख रkकम व बँकस� चके. 

            सा.�.aव. शा.प~र.�. कd माअ – 2007 / �.�.34 / 07  / 5 lद. 09/05/2007 व  28/05/2007 नुसार 

फ��या ¡पाने नाग~रकाकडून vया vया काया�लयाकड ेभरzया जाणा| या रकमासाठ� जी पावती lदल� जात,े तशीच पावती 

माlहती अ�धकारासंदभा�त �ा;त होणा| या रकमेसाठ�स�ुदा देवनू ह� जमा होणार� रkकम 0070 - इतर �शास:नक सेवा, 

60 इतर सेवा, 800, इतर जमा रकमा, (18) माlहतीचा अ�धकार (0070 0161) या अथ�संकzपीय लेखाशीषा�खाल� जमा 

कराव.े  

 

मा3हतीचा अ=धकार व कालमयाSदा 

अ.�. पFरिUथती कालमयाSदा कलमे 

1 सव�साधारण प~रि�थतीत माlहती पुरaवणे 30 lदवस 7(1) 

2 jयkती�या जीaवत व �वांत¥याशी संबं�धत 

माlहती पुरaवणे 

48 तास 7(1) 

3 �य�थ पrा�या संदभा�तील माlहती 

मा�गतzयास 

30 + 10 = 40 lदवस 11(3) 

4 सहायक जन माlहती अ�धका| या�या�वारे 

माlहती tमळव$यासाठ�चा aवनं:त अज� 

अ.�. 1,2, व 3,8 म�ये दश�aव$यात आलेzया 

कालावधीम�ये पाच lदवसांचा कालावधी tमळेल. 

5(2) 

5 माlहती अoय �ा�धकरणाकड े उपलध 

असेल तर अज� ह�तांत~रत कर$याची मुदत 

अज� �ा;त झाzयापासनू पाच lदवसांचा कालावधी 6(3) 

6 दसु| या अनुसूचीम�ये aव:नlद�ि�टत केलेzया 

संघटनांब¿ल माlहती पुरaवणे 

क) जर माlहती मानवी हkक उzलंघना�या 

आरोपाबाबत असzयास 

ख) माlहती भ�ृटाचारा�या आरोपासंदभा�त 

असzयास 

क) अज� tमळाzयापासनू 45 lदवसां�या आत माlहती 

पुरaवणे. 

ख) अज� tमळाzयापासनू 30 lदवसां�या आत माlहती 

पुरaवणे. 

24(1) 
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7 अज�दाराला जादा फ� भर$यास सां�गतले 

असzयास. 

अज�दाराला जादा फ� भर$याची सचूना पाठव$या�या 

lदवसापासनू अज�दाराने ह� जादा फ� �दान केzया�या 

दर«यानचा कालावधी तीस lदवसा�ंया कालावधीची प~रगणना 

करताना वगळ$यात येईल. 

7(3) 

8 �थम अपील कर$याची कालमया�दा 30 lदवसांची aवlहत मुदत संपzयापासनू wकंवा :नण�य �ा;त 

झाzयापासनू 30 lदवस wकंवा अपीलकvया�ला वेळेत अपील 

दाखल न कर$यास पुरेसे कारण होत,े अशी �थम अपील�य 

�ा�धका| याची खा�ी पटzयास 30 lदवसांनंतरह� अपील 

दाखल क¡न घेता येत.े 

19(1) 

9 �थम अaपलाचा :नण�य दे$याची कालमया�दा 30 lदवस wकंवा असाधारण प~रि�थतीत aवलंबाच े

लेखी कारण :नकालप�ात नमूद क¡न 45 lदवस 

19(6) 

10 दसुरे अपील कर$याची कालमया�दा ?या lदनाकंास :नण�य �यायला हवा होता wकंवा �vयrात 

tमळाला होता vया lदनाकंापासनू 90 lदवसां�या आत wकंवा 

अपीलकvया�ला वेळेत अपील दाखल न कर$यास पुरेसे कारण 

होत,े अशी �थम अपील�य �ा�धका| याची खा�ी पटzयास 90 

lदवसांनंतरह� अपील दाखल क¡न घेता येत.े 

19(3) 

11 दसु| याअaपलाचा :नण�य दे$याची कालमया�दा कालमया�दा काय�यात aवlहत केलेल� नाह�.  

सशुासनाच ेकायदे व शाUतीQया तरतुद; 

अ.�. सशुासनाचा कायदा पFरणाम / शाUती कलम 

1 माlहतीचा अ�धकार 

अ�ध:नयम, 2005 

या काय�याच ेअनुपालन न केzयामुळे माlहती मागणा| या�या कोणvयाह� 

नुकसानीब¿ल wकंवा झालेzया अoय हानीब¿ल भरपाई दे$यासाठ�, माlहती 

आयुkत साव�ज:नक �ा�धकरणाला आदेश देऊ शकतात. 

19(8)(ख) 

जन माlहती अ�धका| याने कोणvयाह� वाजवी कारणाtशवाय अज� घे$याच े

नाकारले, माlहती नाकारल�, दडवल�, चुक�ची व lदशाभूल करणार� माlहती 

lदल� तर चौकशीअंती संबं�धत जन माlहती अ�धका| याला �:तlदन 

¡.250/- व जा�तीत जा�त ¡. 25000/- इतक� शा�ती माlहती आयोग 

लाद ूशकतो. 

20 (1) 

दोषी जन माlहती अ�धका| याaव¡�द सेवा:नयमा�माणे tश�तभंगाची 

कारवाई करावी, अशी tशफारस माlहती आयोग क¡ शकत.े 

20(2) 

2 महारा�� साव�ज:नक 

अtभलेख अ�ध:नयम, 

2005 

कलम 4 wकंवा कलम 8 �या कोणvयाह� तरतुद�च े उzलंघन करणार� कोणतीह� 

jयkती पाच वषा³पय³त असेल इतkया दंडा�या tशrेस wकंवा या दोoह� tशrांना 

पा� होईल. 

9 
 

3 महारा�� शासक�य 

कामात aवलंब 

कर$यास �:तबंध 

कर$याचा अ�ध:नयम, 

2005 

एखा�या शासक�य कम�चा| यास नेमनू lदलेले wकंवा vया�याशी संबं�धत असलेले 

शासक�य कत�jय wकंवा शासक�य काम पार पाड$यास जाणूनबुजनू wकंवा 

हेतूपुर�सर aवलंब लावणे wकंवा दलु�r करणे, ह� अशा शासक�य कम�चा| या�या 

कत�jयपालनातील कसूर ठरेल आmण असा शासक�य  कम�चार� अmखल भारतीय 

सेवा (tश�त व अपील) :नयम 1969, महारा�� नागर� सेवा (tश�त व अपील) 

:नयम, 1979 अoवये wकंवा अशा कम�चा| याला लागू असलेzया अoय कोणvयाह� 

संब�द tश�तaवषयक :नयमांखाल� यथो�चत tश�तभंगा�या कारवाईस पा� होईल. 

10 (2) 

कोणvयाह� शासक�य कम�चा| याकडून झालेल� कत�jयपालनातील कसूर संबं�धत 

सrम �ा�धका| या�या लrात आणून lदzयावर, अशा शासक�य कम�चा| याकडून 

झालेzया कत�jयपालनातील कसुर�बाबत vयाची खा�ी पटzयावर, तो कसुर 

करणा| या अशा शासक�य कम�चा| याaव¡�द, अशा शासक�य कम�चा| या�या वाaष�क 

गोपनीय अहवालात अशा कत�jयपालनातील कसुर�संबं�धत न\द कर$यासह संब�द 

tश�तaवषयक :नयमांखाल� यथो�चत tश�तभंगाची कारवाई कर�ल. 

10 (3) 
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सा.�.aव.शा.प~र.�.संक�ण� 2012/989/�.�.479/सहा, lदनांक 17/10/2014 नुसार माlहतीचा अ�धकार 

अ�ध:नयम 2005 �या कलम 8 पोटकलम (ञ)मधील तरतूद�नुसार जी माlहती दे$याच े बंधन माlहती अ�धका|यांवर 

नाह� अशी आmण लोकlहता�या Ã�ट�ने jयापक जनlहत सा�य न करणार� wकंवा aवशेषत: जी �य�थ पrाबरोबर 

उ�वलेzया वैयिkतीक वादां�या अनुषंगाने मागaवलेल� माlहती, माlहती�या अ�धकारात अज�दारास दे$यात येऊ नये.        

 

सा.�.aव.शा.प.�. संक�ण� – 2014/�.�. (240/14) सहा lदनांक 13/02/2015 नुसार रा?य माlहती 

आयोगाकडून पा~रत होणारे :नण�य, :नद]श इvयाद� च ेअनुपालन aवlहत कालावधीत काटेकोरपणे.  शा�ती लावल� असेल 

तर आयोगाने :नद]tशत केzया�माणे wकंवा जा�तीत जा�त 3 ह;vयात संबं�धताकडून कर$यात यावी.  सदर रकमेची 

वसूल� कर$याची जबाबदार� संबं�धत DDO/काया�लय �मुख यांच ेराह�ल.  

 

सा.�.aव.शा.प.�. संक�ण� – 2015/�.�. (222/15) सहा lदनांक 1/12/2015 नुसार आयोगा�या पूव�परवाणगी 

tशवाय wकंवा कोणतीह� लेखी सुचना न देता िjदतीय अपीला�या सनुावणीस गैरहजर राlहzयास आवsयकतेनुसार 

vयां�यावर :नयमानुयसार काय�वाह� ��ताaवत कर$यात येईल. 

  

सा.�.aव.शा.प. �. संक�ण� – 2015/�. �. (236/15) सहा lदनांक 19/12/2015 नुसार माlहती अ�धकार 

अ�ध:नयम,2005 अoवये माlहती उपलध क¡न देताना ंvयाम�ये सव�साधारणपणे या शा.प. म�ये नमूद बाबी समाaव�ट 

असाjयात. सा.�.aव.शा.प. �. संक�ण� – 2015/�.�. (252/15) सहा lदनांक 28/1/2016 नुसार शासनातील सव� aवभाग 

व vयां�या अ�धपvयाखाल�ल rे�य काया�लयानी दरवष[ lद. 1 जानेवार� व 1 जुलै रोजी असे वषा�तून wकमान दोन वेळा 

तसेच अ�धका|यांसंदभा�तील कांह� माlहती जसे बदzयाaवषयक माlहती वेळोवेळी संकेत�थळावर अ�ययावत करावी.   

 

सा.�.aव.शा.प.�.संक�ण�–2017/�.�. (208/17) सहा, lदनांक 17/11/2017 नुसार जन माlहती अ�धका|याने, 

माlहती अज� �ा;त झाzयानंतर, 10 jया lदवसापय³त माlहती�या शुzकाची रkकम अज�दारास टपाल प�ृठसंiया व 

टपालखचा�सह, जलदगतीने टपालाने तपशीलवार कळवावी. आmण माlहती अ�धकाराशी संबंधीत प�jयवहाराचा आढावा 

घेऊन vयासाठ� दरवष[ आवsयक आ�थ�क तरतूद करावी. 

 

सा.�.aव.शा.प.�.संक�ण�–2018/�.�.45/काया�-6, lदनांक 26 नोjहdबर, 2018 नुसार सव� काया�लयात �vयेक 

सोमवार� (सpुी असzयास, vयानंतर�या काया�लयीन lदवशी) दपुार� 3.00 त े 5.00 या वेळेत नाग~रकांना, माlहती 

अ�धकार अ�ध:नयम, 2005 अंतग�त aवlहत �w�येनुसार, vयां�या मागणीनुसार अtभलेख अवलोकनासाठ� उपलध क¡न 

�यावेत. सुट� असzयास, पुढ�ल काया�लयीन lदवशी. 
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महारा�� लोकसेवा ह1क अ=धIनयम - 2015 

1. (2) jया;ती : संपूण� महारा�� रा?य          1. (3) �ारंभ lदनांक  : २८ एa�ल २०१५        1. (4) �युkती : साव�ज:नक �ा�धकरण  

2. मह�वाQया 0या<या  

2. (ग) सrम �ा�धकार�: tश�तभंगaवषयक �ा�धकार� wकंवा, यथाि�थ:त, :नयं�क अ�धकार�  

2. (ड) पद:नद]tशत अ�धकार� : ?याने पा� jयkतीला लोकसेवा देणे आवsयक आहे असा अ�धकार�  

2. (छ) पा� jयkती : लोकसेवा �ा;त कर$यासाठ� पा� असलेल� jयkती असा आहे आmण  vयाम�ये  कोणvयाह� कायदेशीर 

jयkतीचाह� समावेश होतो  

2. (झ) [थम अपील  [ा=धकार; : कलम ८ �या पोट-कलम (१) अoवये संबं�धत साव�ज:नक �ा�धकरणाने :नयुkत केलेला अ�धकार�  

2. (�) UथाIनक [ा=धकरण: कायदयाjदारे घlटत केलेले कोणतेह� �ा�धकरण, महानगरपाtलका, नगरप~रषद, नगरपंचायत, 

औदयो�गक वसाहत, :नयोजन �ा�धकरण, िजzहा प~रषद, पंचायत सtमती व �ामपंचायत  आmण इतर �था:नक �वरा?य सं�था, 

असा आहे  आmण vयाम�ये aवकास �ा�धकरणे wकंवा इतर सांaव�धक wकंवा असांaव�धक सं�था यांचा समावेश होतो  

2. (ड) लोकसेवा : कलम ३ अoवये साव�ज:नक �ा�धकरणाकडून अ�धसू�चत कर$यात येतील अशा सेवा  

3. लोकसेवा पदIनद¬�शत अ=धकार;, अपील [ा=धकार; आ�ण Iनयत कालमयाSदा अ=धस=ूचत करणे  

३. (१) �vयेक साव�ज:नक �ा�धकरण २८ एa�ल २०१५ पासनू तीन मlहoया�या आत, आmण vयानंतर  वेळोवेळी त ेपुरaवत असलेzया 

लोकसेवा,  पद:नद]tशत अ�धकार�, �थम व िjदतीय अपील अ�धकार�, :नयत कालमया�दा या अ�ध:नयमाखाल� अ�धसू�चत करतील.  

३.(२) �vयेक साव�ज:नक �ा�धकरण लोकसेवांची सूची, :नयत कालमया�दा, aवlहत नमनुा wकंवा शुzक ,  पद:नद]tशत अ�धकार�, 

�थम व िjदतीय अपील अ�धकार� याबाबींची माlहती काया�लयात सुचना फलकावर व संकेत�थळावर �दtश�त करतील  

४. Iनयत कालमयाSदेत लोकसेवा [ा�त करVयाचा ह1क  

४.(१) �vयेक पा� jयkतीस कायदेशीर, तां�क व आ�थ�क jयवहाय�ते�या अधीन राहून या अ�ध:नयमानूसार रा?यातील लोकसेवा 

:नयत कालमया�दे�या आत �ा;त कर$याचा हkक असेल  

४.(२) साव�ज:नक �ा�धकरणाचा  �vयेक  पद:नद]tशत अ�धकार� कायदेशीर तां�क व आ�थ�क jयवहाय�त�ेया अधीन राहून या 

अ�ध:नयमानूसार रा?यातील लोकसेवा :नयत कालमया�दे�या आत �ा;त jयkतीला लोकसेवा देईल  

परंतू :नवडणुक��या कालावधीत व नैस�ग�क  आपvती�या काळात :नयत कालमया�दा रा?य शासनास वाढवता येईल  

५. Iनयत कालमयाSदेत लोकसेवा परु>वणे  

५.(१) लोकसेवा �ा;त कर$यासाठ� कोणvयाह� पा� jयkतीस पद:नद]tशत  अधीका-याकड ेअज� करता येईल.  

अज� tमळzयाची र�तसर पोच दे$यात येईल.    

(पोच देतांना अज� :नकाल� काढ$याची :नयत कालमया�दा, अज� tमळाzयाचा lदनांक , lठकाण  आmण aवtश�ट अज� �मांक लेखी 

wकंवा इलेk�ॉ:नक साधनांमाफ� त कळaव$यात येईल)  

?या lदनांकास पद:नद]tशत अधीका-याकड ेwकंवा िजला यथो�चत~रvया �ा�धकृत केले असेल अशा एखादया jयkतीला अज� �ा;त 

झाला असेल vया lदनांकापासनू :नयत कालमया�दा मोजल� जाईल  

५.(२) पद:नद]tशत अ�धकार� अज� tमळाzयावर :नयतकालमया�देत  एकतर थेट लोक सेवा देईल / सेवा मंजूर करेल wकंवा लेखी 

कारणे नमूद कºनअज� फेटाळील  

 (अज� फेटाळzयास vया�या आदेशाaवºÑ अपील कर$याचा कालावधी,  अपील अ�धका –याच ेनांव, पदनाम, काया�लयाचा पvता 

लेखी कळaवल)  

६. अजाSQया िUथIतची पाहणी  

६.(१) ऑनलाईन �णाल� काया�िoवत असेल तथेे  लोकसेवा अजा�ला aवtश�ट �मांक दे$यात येईल. अज�दार vया आधारे अजा��या 

ि�थतीची ऑनलाईन पाहणी कº शकेल  

६.(२) अजा�ची ि�थती ऑनलाईन ठेव$यास �vयेक साव�ज:नक �ा�धकरण कत�jयब�द असेल.  

७. लोकसेवा देVयासाठZ मा3हती तंCmानाचा वापर करणे  

शासन :नयतकालमया�देत संब�ंधत लोकसेवा पुरaव$यासाठ� माlहती तं��ानाचा वापर कर$याक~रता सव� साव�ज:नक 

�ा�धकरणांना �ोvसाहन व �ेरणा देईल.  

८. अपील [ा=धका-यांची Iनयु1ती  
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८. (१) साव�ज:नक �ा�धकरण aवlहत कर$यात  येईल अशी यथो�चत काय�प�दती अनुसºन लोकसेवांसाठ�चा पा� jयkतींचा अज� 

फेटाळzया�या wकंवा vया लोकसेवा दे$यास aवलंब केzया�या aवº�द :तने दाखल केलेzया अaपलाची सनुावणी कर$यासाठ� आmण 

:नण�य दे$यासाठ� �थम अपील �ा�धकार� «हणून काय� कर$याक~रता पद:नद]tशत अ�धका-या�या दजा�पेrा व~र�ठ दजा� असेलेzया 

गट “ब” दजा��या wकंवा vया�या समकr दजा��या अ�धका-यीची :नयुkती कर�ल.  

८. (२) ) साव�ज:नक �ा�धकरण �थम अपील �ा�धका-या�या आदेशाaवº�द एखादया पा� jयkतीने तसचे पद:नद]tशत अ�धका-

याने दाखल केलेzया अaपलाची सनुावणी कर$यासाठ� आmण :नण�य दे$यासाठ�  िjदतीय अपील �ा�धकार� «हणून काय� 

कर$यासाठ� �थम अपील अ�धका-या�या दजा�पेrा व~र�ठ दजा� असलेzया अ�धका-याची :नयुkती कर�ल.  

९. अपील  

९. (१) पा� jयkती अज� फेटाळzयाचा आदेश tमळाzया�या wकंवा :नयत कालमया�दा समा;त झाzया�या lदनांकापासनू तीस 

lदवसां�या कालावधी�या आत �थम अaपल ��धका-याकड ेअपील दाखल करता येईल.  

परंतु जर अपीलकvया�ला  vया मुदतीत अपील दाखल न कर$यास पुरेसे कारण होत ेयाबाबत �थम अपील �ा�धका-याची खा�ी पटल� 

तर, vयास अपवादाvमक �करणी जा�तीत जा�त नjवद lदवसा�ंया  कालावधीस अधीन राहून तीस lदवसांचा कालावधी समा;त 

झाzयानंतर देखील अपील कºन घेता येईल.  

९. (२) �थम अपील �ा�धका-यास तो आपzया आदेशात aव:नlद��ट कर�ल अशा :नयत कालमया�देपेrा अ�धक नसलेzया 

कालावधी�या आत पा� jयkतीला सेवा दे$यासाठ�  पद:नद]tशत अ�धका-याला :नदेश देता येईल wकंवा vयास अपील दाखल 

केzया�या lदनांकापासनू तीस lदवसां�या कालावधी�या आत अपील फेटाळ$याची कारणे लेखी नमूद कºन अपील फेटाळता येईल.  

    परंतु, अपीलावर :नण�य दे$यापूव[ �थम अपील अ�धकार� अपीलकvया�ला तसेच पद:नद]tशत अ�धका-याला wकंवा या 

�योजनासाठ� यथो�चतर�vया �ा�धकृत केलेzया vया�या कोणvयाह� द{ुयम अ�धका-याला आपले «हणणे मांड$याची संधी देईल.  

९. (३) अपीलकvया�स ?या lदनांकास �थम अपील �ा�धका-याचा आदेश tमळाला असेल  vया lदनांकापासनू तीस lदवसां�या 

कालावधी�या आत wकंवा  �थम अपील �ा�धका-याचा  कोणताह� आदेश tमळाला नसेल vयाबाबत पाlहले अपील दाखल केzया�या 

lदनांकापासनू पंचेचाळीस lदवसांनंतर िjदतीय अपील �ा�धका-याकड े�थम अपील �ाधीका-या�या आदेशाaवº�द दसुरे अपील 

दाखल करता येईल.  

परंतु जर अपीलकvया�ला  vया मुदतीत अपील दाखल न कर$यास पुरेसे कारण होत ेयाबाबत िjदतीय अपील �ा�धका-याची खा�ी 

पटल� तर, vयास अपवादाvमक �करणी जा�तीत जा�त नjवद lदवसां�या  कालावधीस अधीन राहून तीस lदवसांचा wकंवा 

यथाि�थती पंचचेाळीस lदवसांचा कालावधी समा;त झाzयानंतर देखील अपील कºन घेता येईल.  

९. (४) िjदतीय अपील �ा�धका-यास तो आपzया आदेशात aव:नlद��ट कर�ल अशा कालावधी�या आत पा� jयkतीला सेवा 

दे$यासाठ�  पद:नद]tशत अ�धका-याला :नदेश देता येईल wकंवा vयास अपील दाखल केzया�या lदनांकापासनू पंचचेाळीस 

lदवसां�या कालावधी�या आत फेटाळ$याची कारणे लेखी नमूद कºन अपील फेटाळता येईल.  

    परंतु, कोणताह� आदेश काढ$यापूव[ िjदतीय अपील अ�धकार� अपीलकvया�ला तसेच पद:नद]tशत अ�धका-याला wकंवा या 

�योजनासाठ� यथो�चतर�vया �ा�धकृत केलेzया vया�या कोणvयाह� द{ुयम अ�धका-याला आपले «हणणे मांड$याची संधी देईल.  

९. (५)  या कलमाअoवये अपीलावर :नण�य करताना �थम अपील ��धकार�  आmण िjदतीय अपील ��धकार�  यांना पुढ�ल बाबीं�या 

संबंधात lदवाणी संlहता, १९८० अoवये एखादया दाjयाची oयायचौकशी करताना lदवाणी oयायालयाकड े ज े अधीकार :नह�त 

असतात तचे अ�धकार असतील –  

(क) द�तऐवज wकंवा अtभलेख सादर कर$यास फमा�वणे व vयाची तपासणी करणे  

(ख) सनुावणीसाठ� समoस पाठaवणे आmण  

(ग) aवlहत कर$यात येईल अशी इतर कोणतीह� बाब.  

१०. शाUती  

१०.(१)(क) जर पद:नद]tशत आ�धका-याने  पुरेशा व वाजवी कारणाtशवाय लोकसेवा दे$यात कसूर केल� आहे असे �थम अपील 

��धका-याच ेमत झाले  असेल तर, तो  vया पद:नद]tशत अ�धका-यावर पाचश ेºपयांपेrा कमी नसेल परंतु पाच हजार ºपयांपय³त 

अस ूशकेल एवढ� wकंवा रा?य शासन राजप�ातील अ�धसूचनेjदारे वेळोवेळी सधुारणा कर�ल अशा रकमेएवढ� शा�ती लाद�ल.  

१०.(१)(ख) पद:नद]tशत आ�धका-याने  पुरेशा व वाजवी कारणाtशवाय लोकसेवा दे$यात कसूर केल� आहे असे िjदतीय अपील 

��धका-याच ेदेखील मत झाले  असेल तर, vयास कारणे लेखी नमूद कºन �थम अपील �ा�धका-याने लादेलेल� शा�ती कायम ठेवता 

येईल  wकंवा vयात बदल करता येईल.  
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          परंतु, �थम अपील �ा�धकार�  wकंवा िjदतीय  अपील  �ा�धकार� पद:नद]tशत अ�धका-यावर कोणतीह� शा�ती लाद$यापूव[ 

vयाला आपले «हणणे मांड$याची वाजवी संधी देईल.  

१०. (२) �थम अपील �ाधीका-याने कोणvयाह� पुरेशा व वाजवी कारणाtशवाय aव:नlद��ट कालावधीत अपीलावर :नण�य दे$यात 

वारंवार कसूर केल� होती  wकंवा चूक करणा-या पद:नद]tशत अ�धका-याला वाचaव$याचा गैरवाजवी �यvन केला होता असे मुiय 

आयुkताच ेमत झाले असेल  

तjेहा मुiय आयुkत �थम अपील ��धका-यावर पाचश ेºपयांपेrा  कमी नसेल परंतू, पाच हजार ºपांपय³त अस ूशकेल एवढ� wकंवा 

रा?य शासन राजप�ातील अ�धसूचनेjदारे वेळोवेळी सधुारणा कर�ल अशा रकमेएवढ� शा�ती लाद�ल  

 परंतु, �थम अपील �ा�धका-यावर कोणतीह� शा�ती लाद$यापूव[ vयाला आपले «हणणे मांड$याची वाजवी संधी दे$यात येईल.   

११. शाUती वसलु;ची कायSप@दती  

संबं�धत अपील �ा�धकार� wकंवा आयोग लाद$यात आलेzया शा�ती�या रकमेब¿ल पद:नद]tशत अ�धका-यास wकंवा �थम अपील 

��धका-यास तसचे साव�ज:नक ��धकणास लेखी कळवील.   

पद:नद]tशत अ�धकार� wकंवा यि�थतीत �थम अपील  ��धकार� असे  कळaव$यात आzया�या lदनांकापासनू  तीस lदवसां�या 

कालावधी�या आत शा�ती�या रकमेचा भरणा कर�ल  

असे कर$यात कसूर केzयास सrम  ��धकार� संबं�धत पद:नद]tशत  अ�धका-या�या  wकंवा यथाि�थती, �थम अपील  ��धका-

या�या वेतनातून शा�तीची रkकम वसूल कर�ल.  

१२. वारंवार के'या जाण-या  कसरु;बxल  पदIनद¬�शत अ=धका-यावर जबाबदार; Iन:चीत करVयाची कायSप@दती  

१२.(१) सrम अ�धकार� संबं�धत पद:नद]tशत अ�धका-याने लोकसेवा दे$याम�ये वारंवार केलेzया कसुर�ब¿ल अथवा लोकसेवा 

दे$याम�ये वारंवार केलेzया aवलंबाब¿ल तसेच अपील �ा�धका-यां�या :नदेशांच ेअनुपालन कर$यात वारंवार केलेzया कसुर�ब¿ल  

िjदतीय अपील �ा�धका-याकडून माlहती tमळाzयानंतर पंधरा lदवसां�या  कालावधी�या आत अशा पद:नद]tशत अ�धका-यावर  

vया�या aवº�द  tश�तभंगाची कारवाई का सुº कर$यात येऊ नये याबाबत कारणे दाखवा नोट�स बजावील  

सrम �ा�धकार� vया पद:नद]tशत आ�धका-याaवº�द  लाग ू असलेzया वत�णूक व  tश�तभंगaवषयक :नयमांनूसार  

समु�चत अशी  tश�तभंगाची कारवाई सुº कर�ल.  

१२.(२) ?या�या aवº�द अशी नोट�स काढ$यात आल� असेल  vया पद:नद]tशत  अ�धका-यास अशी  नोट�स  tमळाzया�या  

lदनांकापासनू पंधरा lदवसां�या कालावधी�या आत संबं�धत सrम �ा�धका-याकड ेअtभवेदन सादर  करता येईल.   

                   aव:नlद��ट कालावधी�या आत सrम �ा�धका-याला असे कोणतेह� अtभवेदन न  tमळाzयास  wकंवा �ा;त झालेला 

खुलासा समाधानकारक न वाटzयास सrम  �ा�धकार�  साव�ज:नक �ाधीकरणा�या वत�णूक व tश�तभंगaवषयक :नयमांम�ये 

नमूद केzया�माणे aवभागीय चौकशी सुº कर�ल.  

                 परंतु, सrम �ा�धका-यास vया पद:नद]tशत अ�धका-या�या पु�टथ� वाजवी आmण समथ�नीय कारणे असzयाच े lदसनू 

आले आmण पा� jयkतीला सेवा दे$यात झालेला aवलंब हा vया�यामुळे  नjहे तर, अoय पद:नद]tशत  अ�धका-यामुळे झाला अशा 

:न�कषा��त तो आला असेल तर सrम ��धका-याने vया पद :नद]tशत अ�धका-याaवº�द  नोट�स मागे घेणे aव�धसंमत असेल  

१२.(३)  या अ�ध:नयमाअoवये अशा पद:नद]tशत  अ�धका-यावर जबाबदार� :नsचीत करताना सrम �ा�धकार� vया बाबतीत आदेश 

दे$यापूव[ नैस�ग�क oयाय तvवांच ेपालन कर�ल आmण तो  पद:नद]tशत  अ�धका-याला आपले «हणणे मांड$याची वाजवी संधी देईल.  

सा.�.aव.शा.प. �. 2017/�.�.166/18(र. व का.) lद. 22 जानेवार�,2018 व शु�द�प�क lद. 12 माच�,2018 

नुसार �vयेक िजzहयाच ेिजzहा�धकार� याना ं“:नयं�क अ�धकार�” «हणून घोaषत. 
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>व>वध अ=`मे व अनmुेयता 
aव.aव.शा.:न.�.अ��म-10.05/�.�.18/2005/aव:नयम, lद.20 जनु 2005 , 

अ.�. [योजन Iनयम अनुmेयता [च�लतशासनIनणSय 

1 2 3 5 6 

1 सण अ��म 1) lदवाळी.       

2) रमझान ईद, 3) m»समस,   

4) पारशी नव वष�, 5) सवंvसर�,  

6) रोश होशना.  7) वैशाखी 

पौmण�मा (भगवान बु�द जयंती).  

8) �वातंýय lदन.            

9) �जासvताकlदन 

10) डॉ. आंबेडकर जयंती 

मुंबई aवvतीय 

:नयम 1959 

मधील :नयम 

�. 142 (ज)े 

      ?या अराजप�ञत रा?य शासक�य 

कम�चा-याच े �ेड वतेन ¡. 4800/-पेrा 

अ�धक नाह� अशा अराजप�ञत शासक�य 

कम�चा-यानां मुंबई aवvतीय :नयम 1959 

मधील :नयम �. 142 (ज)े नुसार  ¡. 

12,500/- सण अ��म अन�ुेय राह�ल.  

aव.aव. शा.:न. �. अ��म-

2015/�.�. 57/15/aव:नयम, 

lद.26 ऑkटोबर 2015, aव.aव. 

शा.:न. �. अ��म-2017/�.�. 

12/17/aव:नयम, lद.18/5/2017 

व aव.aव. शा.:न. �. अ��म-

2018/�.�. 37/18/aव:नयम, lद. 

23 ऑkटोबर 2018 

 महसूल व वन aव.शा.:न. 

lद.28.10.2016 नुसार 

कोतवालास ¡. 2000/-

(मानधनातुन समान दहा 

ह;vयात वसूल करावे) 

2 1) जमीन खरेद� क¡न vयावर 

aवlहत कालावधीत घर बाधंणे 

wकंवा 

2) �वतः�या मालक��या जागेवर 

नवीन घर बांधणे, wकंवा 
3) �वतः�या मालक��या 

जागेवर�ल मोडकळीस आलेले घर 

पाडून नवीन घर बांधणे, wकंवा 

4) बांधकाम चाल ुअसलेले नवीन 

घर wकंवा तयार नवीन घर खरेद� 

करणे. 

मुंबई aवvतीय 

:नयम 1959 

�या प~रtश�ट 

26 . 

     �ेड वेतनासाह वेतन बँडमधील 

वेतना�या “X”-200 पट wकंवा ¡.50.00 लr 

“Y”-200 पट wकंवा 30.00 लr व “उव�र�त” 

-200 पट  wकंवा 20.00 लr wकंवा  घराची 

wकंमत wकंवा अ��म परतफेडीची rमता 
यापैक� कमी असेल ती रkकम 

aव.aव. शा.:न. �. 

घबांअ-2012/ �.�. 

30/2012/ aव:नयम, 

lद. 20 फे¶ुवार�,  

2015 व श�ुद�प� 
lद.12 ऑkटोबर, 

2015  

( शहराच े“X”, “Y” व  

“उव�र�त” 

वग[करणानुसार) 

aव.aव. शा. श�ुद�प�. 

�. घबांअ-2012/ 

�.�. 30/2012/ 

aव:नयम, lद. 29 

फे¶ुवार�,  2016 

नुसार 

शा.:न.lद.20.2.2015

�या तkvयातील 

घरबांधणी अ�ीमा�या 

‘अ’ ते ‘फ’ 

�योजनासाठ� पुणे 

(नागर� समहु) कर�ता 

‘एkस’ वग[करण 
  

3 घर बांध$यासाठ� जमीन खरेद� 
करणे 

मुंबई aवvतीय 
:नयम 1959 

�या प~रtश�ट 

26 . 

    �ेड वेतनासह वतेन बँडमधील 
वेतना�या “X”-200 पट wकंवा ¡.15.00 लr 

“Y”-200 पट wकंवा 9.00 लr व “उव�र�त” 

-200 पट  wकंवा 6.00 लr  wकंवा 

जtमनीची wकंमत wकंवा अ��म परतफेडीची 

rमता यापैक� कमी असेल ती रkकम. 

4 �वतः�या मालक��या राहvया 

घराचे नवीन बांधकाम क¡न 
aव�तार करणे 

मुंबई aवvतीय 

:नयम 1959 
�या प~रtश�ट 

26 . 

     �ेड वेतनासह वेतन बँडमधील 

वेतना�या “X”-200 पट wकंवा ¡.15.00 लr 
“Y”-200 पट wकंवा 9.00 लr व “उव�र�त” 

-200 पट  wकंवा 6.00 लr wकंवा 

बांधकामाची wकंमत wकंवा अ��म 

परतफेडीची rमता यापकै� कमी असेल ती 

रkकम 

5 स�याचे राहते घर :नवास यो�य 

कर$यासाठ� असाधारण व aवशषे 
�व¡पाची दºु�ती करणे. (नैस�ग�क 

आपvती मळेु नुकसान आवsयक 

असलेल� दºु�ती) (राहvया घरात 

नवीन सोयी wकंवा अंतग�त सजावट 

करणे यासाठ� अनु�ेय नाह�) 

मुंबई aवvतीय 

:नयम 1959 
�या प~रtश�ट 

26 . 

    �ेड वेतनासह वतेन बँडमधील 

वेतना�या “X”-100 पट wकंवा ¡.7.50 लr 
“Y”-100 पट wकंवा 4.50 लr व “उव�र�त” 

-200 पट  wकंवा 3.00 लr wकंवा घर 

द¡ु�तीचा खच� wकंवा अ��म परतफेडीची 

rमता यापैक� कमी असेल ती रkकम. 

6 हौtसगं डjेहलपमdट फायनाoस 

कापÓरेशन (), रा���यकृत बँका / 

सहकार� बँका, महारा�� �टेट 
हाऊtसगं फायनाoस कापÓरेशन व 

मुंबई aवvतीय 

:नयम 1959 

�या प~रtश�ट 
26 . 

      कम�चा| यान ेaवvतीय सं�थकेडून 

घेतलेzया कजा�ची रkकम वजा अ��म मंजूर 

कर$या�या तारखेपय³त कम�चा| याने सं�थेला 
परतफेड केलेल� रkकम wकंवा अ��म मंजूर 
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तvसम शासन माoय aवvतीय 

सं�थाकडून घरबांधणी�या 

�योजनासाठ� घेतलेzया कजा�ची 

परतफेड कर$यासाठ�. 

कर$या�या तारखेला aवvतीय सं�थेला 

परतफेड कर$यासाठ� बाक� राlहलेल� रkकम 

wकंवा �ेड वेतनासह वेतन बँडमधील 

वेतना�या “X”-200 पट wकंवा ¡.50.00 लr 

“Y”-200 पट wकंवा 30.00 लr व “उव�र�त” 

-200 पट  wकंवा 20.00 लr wकंवा घराची 

wकंमत wकंवा अ��म परतफेडीची rमता 

यापैक� कमी असेल ती रkकम. 

7 जनुे घर aवकत घे$यासाठ� मुंबई aवvतीय 

:नयम 1959 

�या प~रtश�ट 

26 . 

         मुzयाकंन कर$यास �ा�धकृत 

कर$यात आलेzया jयkतीनंी (Authorised 

Valuer) lदलेzया �माणप�ाम�ये नमूद 

केलेल� जुoया घराची wकंमत wकंवा संबं�धत 

रा?यशासक�य कम�चा| याला नवीन घर 

बांध$यासाठ� wकंवा नवीन तयार घर खरेद� 

कर$यासाठ� �ेड वतेनासह वेतन बँडमधील 

वेतना�या “X”-200 पट wकंवा ¡.50.00 लr 

“Y”-200 पट wकंवा 30.00 लr व “उव�र�त” 

-200 पट  wकंवा 20.00 लr wकंवा घराची 

wकंमत wकंवा अ��म परतफेडीची rमता 

यापैक� कमी असेल ती  रkकम. 

8 नaवन wकंवा जनुी मोटार कार मुंबई aवvतीय 

:नयम 1959, 

:नयम - 136 

   सधुार�त वेतन-बॅ$ड मधील माtसक वेतन 

¡.19530/-(�ेड वेतन वगळून) wकंवा अ�धक 

आहे अशा राजप�ञत अ�धका|यानां अन�ुये 

आहे. 

 वेतन-बॅ$ड मधील माtसक वेतना�या 8 पट 

एवढ� रkकम wकंवा ¡. 1,80,000/-wकंवा 

नवीन मोटार-कारची �vयr wकंमत यापकै� 

जी रkकम कमी असेल तेवढा अ�ीम 

अन�ुेय राह�ल. 

शा.:न.,aव.aव. �. 

अ��म-10.05/�. 

�.18/2005/aव:नमय, 

lद. 20.6.2005 व 

शा.:न.,aव.aव. �. 

अ��म - 2010 /�. 

�.26/10/ aव:नमय 

lद. 17.7.2010 

9 नaवन मोटार सायकल, अपंग 

रा?य शासक�य कम�चा| यांसाठ� 

तीन चाक� �वयंचtलत सायकल 

wकंवा मनु�य बळाने चालणार� 

तीन चाक� सायकल. 

मुंबई aवvतीय 

:नयम - 

1959, :नयम 

- 136,137 व 

139 

          सधुार�त वेतन-बॅ$ड मधील 

मधील माtसक वेतन ¡. 8560/- wकंवा 

अ�धक आहे. (वेतनाची अट शा.वाहन 

चालकांसाठ�  tश�थल आहे) 

         नवीन मोटार-सायकल, अपंग 

रा?य शासक�य कम�चा| यांसाठ� �वयंचtलत 

तीन चाक� सायकल wकंवा मनु�य बळान े

चालणार� तीन चाक� सायकल खरंद�साठ� 

वेतन बँड मधील माtसक वेतना�या 6 पट 

wकंवा ¡. 45,000/- wकंवा नवीन मोटार - 

सायकलची �vयr wकंमत यापकै� जी कमी 

असेल तेवढा अ��म अन�ुेय राह�ल. 

       शा.:न.aव.aव. 

�. अ��म-2010/�.� 

16 /10/ aव:नमय, 

lद. 10.6.2010 

शा.:न.aव.aव. �. 

अ��म-2010/�.� 34 

/10/ aव:नमय, lद. 

30.9.2010 

10 नवीन �कूटर मुंबई aवvतीय 

:नयम - 

1959, :नयम 

- 136,137 व 

139 

       सधुार�त वेतन-बॅ$ड मधील मधील 

माtसक वेतन ¡. 8560/- wकंवा अ�धक 

आहे. (वेतनाची अट शा.वाहन चालकांसाठ�  

tश�थल आहे) 

           नवीन �कुटर खरेद�साठ� मूळ 

माtसक वेतन अ�धक महागाई वतेन या�या 

4 पट wकंवा ¡. 28,000/- wकंवा नवीन 

शा.:न.aव.aव. �. 

अ��म-2010 / �.� 

16 /10/ aव:नमय, 

lद. 10.6.2010 
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�कूटरची �vयr wकंमत यापैक� जी कमी 

असेल तेवढा अ��म अन�ुेय राह�ल. 

11 नवीन मोपेड  मुंबई aवvतीय 

:नयम - 

1959, :नयम 

- 136,137 व 

139 

     सधुार�त वेतन-बॅ$ड मधील मधील 

माtसक वेतन ¡. 8560/- wकंवा अ�धक 

आहे. (वेतनाची अट शा.वाहन चालकांसाठ�  

tश�थल आहे) 

     नवीन मोपेड खरेद�साठ� मळू माtसक 

वेतन अ�धक महागाई वेतन या�या 2 पट 

wकंवा ¡. 14,000/- wकंवा नवीन मोपेडची 

�vयr wकंमत यापैक� जी कमी असेल तेवढा 

अ��म अन�ुेय राह�ल. 

शा.:न.aव.aव. �. 

अ��म-2010/�.� 16 

/10/ aव:नमय, lद. 

10.6.2010 
 

12 नवीन सायकल  मुंबई aवvतीय 

:नयम - 

1959, :नयम 

- 136,137 व 

139 

        ?या कम�चा| याचंे �ेड वतेन ¡. 

2800/- wकंवा vयापेrा कमी  आहे. अशा 

अराजप�त कम�चा| यानंा ¡. 2,500/- wकंवा  

सायकलची जी wकंमत (aव�� कर ध¡न) 

यापैक� जी कमी असेल तेवढा अ��म 

अन�ुेय राह�ल. 

शा.:न.aव.aव. �. 

अ��म-2010/�.� 16 

/10/ aव:नमय, lद. 

10.6.2010 
 

13 �थायी wकंवा अ�थायी रा?य 

शासक�य कम�चा| याला 

सेवाकालाम�ये मvृय ूआzयास 

vयां�या कुटंुबयांना ताvकाtलक 

आवsयकता पूण� कर$यासाठ� 

�यावयाच ेअ��म 

मुंबई aवvतीय 

:नयम - 

1959, :नयम 

- 142 (के) 

      कम�चा| याचंे 2 मlहoयाचे मूळ 

माtसक वेतन अ�धक महागाई वतेन ध¡न 

जी एकूण रkकम येईल ती wकंवा ¡.8,000/- 

पेrा जा�त नसले तेवढ� रkकम मतृ रा?य 

शासक�य कम�चा| या�या कुटंुबयांना अ��म 

«हणून अन�ुेय राह�ल. 

शा.:न.aव.aव.,�. - 

मुंaव:न-1090/ (29)/ 

aव:नमय, lद. 

10.7.1990 

14 वैयिkतक सगंणक / लॅपटॉप / 

टॅबलेट संगणक  

मुंबई aवvतीय 

:नयम - 

1959, 

      कमीत कमी सलग 5 वष� सेवा 

झालेzया  वगट- अ त ेगट -ड पय³त�या 

अ�धकार� / कम�चार� यानां  (वाहन 

चालकासह) कमाल ¡. 20000/-  

jयाजरह�त संगणक अ�ीम अन�ुये आहे. 

शा.:न.aव.aव.,�. 

अ�ीम -

1011/�.�.50/2011 

/aव:नमय,lद. 

3.2.2012 

15 �थायी अ�ीम म.आ. खच� 

:नयम-

1965�या 

:नयम-56 व 

म.को.:नयम-

1968, खंड-

एक :नयम 

281 aव:नयम 

532 

  �शास:नक aवभाग महालेखापालां�या 

सzयाtशवाय खुद aवभागासाठ� व aवभाग 

�मुखां�या काया�लयासाठ� ¡. 5000/- व 

aवभाग �मुख vयानां द{ुयम असलेzया 

काया�लयासाठ� ¡. 2000/- पय�तची �थायी 

अ�ीम मजंूर करतील. 

शा.:न.aव.aव.,�. 

मआख - 2011 / 

�.�.19/2011/ 

aव:नमय, lद. 

16.3.2012 

 

aव.aव. शा.:न. �. सwंकण�-1014/�.�. 49/कोषा- � -5 lद. 22 ऑग�ट 2014,नसुार lद.1-9-2014 

पासनू सव� अ�धकार� / कम�चार� यांची कज] व अ�ीम �करणे ऑनलाईन प¯दतीने तयार करावे.  

aव.aव. शा.:न. �. अदंाज-2001/�.�.375/अथ�सकंzप-18 lद. 9 जाने. 2002,नसुार 7610 ‘शासक�य 

कम�चार� इvयाद�ना ंकज]’ या जमे�या �धान लेखाtशषा�खाल� अ:त~रkत वसलू�चा परतावा ?या लेखाtशषा�खाल� 

जमा कर$यात येत,े vयाच लेखाtशषा�खाल� अ:त~रkत वसलू�ची रkकम परत कर$यासाठ� ‘वजा वसलू�’ 

«हणनू दश�aव$यात यावी (76105071). 

aव.aव.शा.प.क्र.-घबांअ-2013/�.�.30/2012/aव:नयम, lद.22/3/2019 नुसार अ�ीम परतफेडी�या rमतचेी 

प~रगणना कर$याबाबत:- 
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अ.�. उव�र�त शासन सेवेचा कालावधी अनु�ेय अ�ीम प~रगणनेच ेसू� 

1. 20 वषा�नंतर सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|यां�या बाबतीत. मुळ माtसक वेतना�या 85 टkके X उव�र�त 

माtसक सेवा कालावधी 

2. 10 वषा�नंतर परंतू 20 वषा�ची सेवा पुण� हो$यापूव[ 

सेवा:नवvृत होणा|या कम�चा|यां�या बाबतीत. 

मुळ माtसक वेतना�या 100 टkके X उव�र�त 

माtसक सेवा कालावधी 

3. 10 वषा��या आत सेवा:नवvृत होणा|या तथापी 

सेवा:नवvृतीसाठ� wकमान 5 वष] सेवा कालावधी tशzलक 

असणा|या कम�चा|यां�या बाबतीत. 

मुळ माtसक वेतना�या 100 टkके X उव�र�त 

माtसक सेवा कालावधी 

मळु माtसक वेतन = वेतनबþड मधील वेतन + �ेड वेतन 

 

Interest Rate of House Building & Vehicles Advance 
Year House Building advances Interest Motor Car M/Cycle Cycle 

01/04/2000 

To 

31/03/2001 

शा:न. lद.8/7/99 

 Up to Rs .  50000/-      7.5 %  

14 % 

शा:नlद.30/4/ 

02 

10.5 % 8 % 
 Up to Rs . 150000/-      9 % 

  Up to Rs. 500000/-      11 % 

Up to Rs  . 750000/-      12 % 

01/04/2001 
To 

31/03/2002 

शा:न. lद.6/7/02 

Up to Rs  .  50000/-      6.5 %  

 

13 % 9.5 % 7 % 
 Up to Rs . 150000/-      8 % 

 Up to Rs . 500000/-      10 % 

 Up to Rs . 750000/-      11 % 

01/04/2002 

To 

31/03/2003 

शा:न. lद.6/7/02 

 Up to Rs .  50000/-      6. %  

 

12.5 % 9 % 6.5 % 
 Up to Rs . 150000/-      7.5 % 

Up to Rs  .500000/-      19.5% 

 Up to Rs . 750000/-     10.5 % 

01/04/2003 

To 

31/03/2004 

शा:न. lद.3/9/03 

Up to Rs  .  50000/-      5 %  

 

11.5 % 8 % 5.5 % 
 Up to Rs . 150000/-      6.5 % 

 Up to Rs . 500000/-      8.5% 

 Up to Rs . 750000/-      9.5 % 

01/04/2004 

To 

31/03/2005 

शा:न.lद.25/10/04 

Up to Rs  .  50000/-      5 %  

 

11.5 % 8 % 5.5 % 
Up to Rs  . 150000/-      6.5 % 

Up to Rs  . 500000/-      8.5% 

Up to Rs  . 750000/-      9.5 % 

01/04/2005 

To 

31/03/2006 

शा:न. lद.15/6/06 

Up to Rs  .  50000/-      5 %  

11.5 % 

शा:नlद.23/12/

05 

8 % 5.5 % 
Up to Rs  . 150000/-      6.5 % 

 Up to Rs . 500000/-      8.5% 

Up to Rs  . 750000/-      9.5 % 

01/04/2006 

to 

31/03/2007 

शा:नlद.20/2/07 

 Up to Rs .  50000/-      5 %  

 

 

11.5 % 

8 % 5.5 % 
Up to Rs  . 150000/-      6.5 % 

 Up to Rs . 500000/-      8.5% 

 Up to Rs . 750000/-      9.5 % 

01/04/2007 

To 

31/03/2008 

शा:न. lद.21/9/07 

Up to Rs  .  50000/-      5 %  

 

11.5 % 8 % 5.5 % 
 Up to Rs . 150000/-      6.5 % 

Up to Rs  . 500000/-      8.5% 

Up to Rs  . 750000/-      9.5 % 
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01/04/2008 

To 

31/03/2009 

शा:नlद.17/6/09 

Up to Rs  .  50000/-      5 %  

11.5 % 

शा:नlद.1/1/09 
8 % 5.5 % 

Up to Rs  . 150000/-      6.5 % 

Up to Rs  . 500000/-      8.5% 

Up to Rs  . 750000/-      9.5 % 

01/04/2009 

To 

31/03/2010 

शा:नlद.17/6/09 

Up to Rs  .  50000/-      5 % 

11.5 % 8 % 7 % 
Up to Rs  . 150000/-      6.5 % 

Up to Rs  . 500000/-      8.5% 

Up to Rs  . 750000/-      9.5 % 

01/04/2010 

To 

31/03/2011 

शा:नlद.20/7/10 

Up to Rs  .  50000/-      5 % 

12 % 10 % 8.5 % 
Up to Rs  . 150000/-      6.5 % 

Up to Rs  . 500000/-      8.5% 

Up to Rs  . 750000/-      9.5 % 

01/04/2011 

To 

31/03/2012 

शा:नlद.30/6/11 

Up to Rs     50000/-      5 % 

11.5 % 
शा:नlद.10/5/12 

9% jयाजरlहत 
Up to Rs    150000/-      6.5 % 

Up to Rs    500000/-      8.5% 

Up to Rs    750000/-      9.5 % 

01/04/2012 

To 

31/03/2013 

शा:नlद.10/5/12 

 Up to Rs .  50000/-       9.5 % 

   
Up to Rs  . 150000/-      9.5 % 

Up to Rs  . 500000/-      9.5 % 

Up to Rs  . 750000/-      9.5 % 

01/04/2013 

To 

31/03/2014 

शा:नlद.10/4/14 

Up to Rs.  

11.50% 9 % 

 

jयाज 

रlहत 

Up to Rs.  

Up to Rs.  

Up to Rs.  

01/04/2014 

       To 

31/03/2015 
 

Up to Rs.  

11.50% 
शा:नlद.1/9/2015 

9 % 

 

jयाज 

रlहत 

Up to Rs.  

Up to Rs.  

Up to Rs.  
01/04/2015 

       To 
31/03/2016 

 

Up to Rs.     

Up to Rs.     

Up to Rs.     

Up to Rs.     

1/04/2016 
       To 

31/03/2017 
 

Up to Rs.     

Up to Rs.     

Up to Rs.     

Up to Rs.     

1/04/2017 To 

31/03/2018 

शा:नlद.1/2/18 

Up to Rs. 15,00,000/- 8.50%    
Up to Rs. 50,00,000/- 10.50%    

   aव.aव.शा.:न.�.घाबांअ-1092/�.�.238/92/aव:नयम,lद.3 ऑग�ट 1993 नुसार lद.1 ऑग�ट 1990 पासनू मजंरू 

केलेzया घरबांधणी अ�ीमावर jयाजाची आकारणी एक¡पदरान ेUni-form Rate कर$यात यावी. 

        aव.aव.शा.प.�.घाबाअं-2012/�.�.30/12/aव:नयम, lद. 20 म,े 2017 नुसार �पि�टकरण- 1) lद.1 ऑग�ट 

1990 पासनू एक¡पदराने (Uni-form Rate) 2) jयाजाची प~रगणना संपूण� रकमेवर सरसकट दरान ेकराव.े 

                    Interest  =  N  (N+1) X Rate of Interest X Amount of Instalment          

(N= Total Instalment)                 2           100                   12 
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Detail Head , Bill Code, Bill Types List & Form-ID 
Detail  

Head 

Bill 

Code Description Form ID 
1 2 3 4 

01 

वेतन 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

1 SELF DDO MTR17 

2 PAY BILL (GAZ/NGAZ) MTR19 

3 SUPL.PAY BILL MTR19 

4 PERMANENT ADVANCE MTR28 

5 PERMANENT   ADV. (REIMBURSMENT) MTR45A 

6 AWARDS MTR45A 

7 TRANSPORT ALLOWANCE MTR19 

8 WASHING ALLOWANCE MTR19 

9 NON PRACTICING ALLOWANCE MTR19 

10 SPL.PAY FOR ADDITIONAL CHARGE MTR19 

11 LEAVE ENCASHMENT MTR19 

12 Med. Reimbursement(GAZ) MTR18A 

13 Med. Reimbursement(NON GAZ) MTR24A 

14 Leave Travel Concession. MTR18 

15 Subsistence Allowance MTR19 

16 Arrears of Pay & Allowances MTR19 

17 Arrears claims for DA MTR19 

18 Other Payments MTR19 

19 Festival Advance MTR18B 

20 Pay Advance MTR18B 

21 Medical Bill Advance MTR18B 

22 ExGratia/Bonus MTR19 

23 DEARNESS PAY MTR19 

24 Flood advance MTR18B 

25 Entertainment Allowance MTR19 

26 MEDICAL ALLOWANCE MTR19 

27 ARREARS   OF RETIRED EMPLOYEES MTR19 

02 

मजूर� 

 

 

 

 

1 Daily Wages MTR28 

1 Daily Wages MTR31 

2 Others MTR28 

2 Others MTR31 

3 WAGES OF ANGANWADI SEVIKA MTR45 

4 OTHER EXPENDITURE MTR44 

03 

अ:तकाtलक 

भvता 

1 OVERTIME ALLOWANCES(DRIVER) MTR19 

2 OVERTIME ALLOWANCE(WATCHMAN) MTR19 

3 OVERTIME ALLOWANCE OTHERS MTR19 

04 

:नवतृी वेतन 

aवषयक खच� 

  

  

  

1 Provisional   pension MCSR21 

2 COMMUTATION OF PENSION MTR45A 

3 PENSION ( MORE THAN 1 PENR ) MTR38 

4 PENSION ( FOR 1 PENR ) MTR37 

5 LEAVE ENCASHMENT MTR19 

6 FAMILY PENSION MTR37 
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6 FAMILY PENSION MTR38 

7 SERVICE PENSION MTR37 

7 SERVICE PENSION MTR38 

8 MLA PENSION MTR38 

9 MAHARASHTRA GAURAV PENSION MTR37 

9 MAHARASHTRA GAURAV PENSION MTR38 

10 D.C.R.G. (PROVISIONAL) MCSR21 

11 D.C.R.G. (FINAL) MTR35 

12 INTEREST ON DELAYED PAYMENT MCSR21 

12 INTEREST ON DELAYED PAYMENT MTR35 

12 INTEREST ON DELAYED PAYMENT MTR37 

12 INTEREST ON DELAYED PAYMENT MTR38 

13 PEON ALLOWANCE(JUDICIARY) MTR38 

14 MEDICAL ALLOWANCE(JUDICIARY) MTR38 

15 FREEDOM FIGHTER MTR37 

16 ZILLA PARISHAD PENSION MTR44 

17 DCPS PAYMENT MTR45A 

18 AGRI. UNIVERSITIES PENSION MTR44 

19 DCPS GOVT. CONTRIBUTION MTR45A 

20 PRINTING OF PENSION FORMS MTR31 

05 ब¦rस े 1 REWARDS MTR28 

06  

दरु�वनी वीज 

व पाणी 

देयके 

  

  

  

  

1 TELEPHONE BILL MTR31 

1 TELEPHONE BILL MTR44 

2 ELECTRICITY CHARGES MTR31 

2 ELECTRICITY CHARGES MTR44 

3 WATER CHARGES MTR31 

4 TELEPHONE BILL MTR28 

5 ELECTRICITY BILL. MTR28 

6 WATER CHARGES MTR28 

10 1 CONTRACTUAL WORK कं�ाट� प�दतीवर घेतलेzया सेवेवर�ल खच� MTR31 

11 

देशांतग�त 

�वास खच� 

1 T.A. on Tour MTR18 

1 T.A. on Tour MTR44 

2 T.A. on Transfer MTR18 

3 Permanent Traveling Allowance MTR18 

4 T.A.at the time of Retirement MTR18 

5 CONVEYANCE ALLOWANCE MTR18 

6 OTHER PAYMENT MTR18 

6 OTHER PAYMENT MTR44 

7 TA ADVANCE MTR18B 

8 ABSTRACT T.A. BILL MTR24 

12  

aवदेश �वास 

खच� 

  

  

  

1 T.A. on Tour MTR18 

2 T.A. on Transfer MTR18 

3 Permanent Traveling Allowance MTR18 

4 T.A.at the time of Retirement MTR18 

5 Conveyance Allowance MTR18 

6 Other Payment MTR18 
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  7 TA ADVANCE MTR18B 

8 ABSTRACT T.A. BILL MTR24 

13 

काया�लयीन 

खच� 

1 Service Postage Stamp MTR28 

2 STATIONARY MTR31 

3 UNIFORMS MTR31 

4 HOT WEATHER ESTABLISHMENT MTR31 

5 FURNITURE MTR31 

6 EXPENDITURE ON REFRESHMENT MTR31 

7 PURCHASE OF MOTOR VEHICLE MTR31 

8 REPAIRS OF MOTOR VEHICLE MTR31 

9 OTHER OFFICE EXPENDITURE MTR18B 

9 OTHER OFFICE EXPENDITURE MTR31 

9 OTHER OFFICE EXPENDITURE MTR44 

10 PERMANANT ADVANCE MTR31 

11 ELECTRICITY & WATER CHARGES MTR31 

12 PEON ALLOWANCE MTR31 

13 NEWS PAPER ALLOWANCE MTR31 

14 A.C. BILL MTR29 

15 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

16 OTHER PAYMENT MTR31 

14  

भाडपेpी व 

कर  

  

1 Rent MTR28 

2 Rates & Taxes MTR28 

2 Rates & Taxes MTR44 

3 RENT RATES & TAXES MTR31 

15 1 ROYALTY            �वाtमvव धन MTR28 

16 

�काशन े

1 PUBLICATIONS MTR28 

1 PUBLICATIONS MTR31 

2 AC BILL MTR29 

3 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

4 OTHERS MTR28 

17 

संगणक खच� 

1 Purchase of Hardware MTR31 

2 Expenditure of Software MTR31 

3 Purchase of Consumables MTR31 

4 Expenditure on Maintenance MTR31 

5 Other Payment MTR31 

6 TRAINING MTR31 

7 NETWORKING MTR31 

8 AC BILL MTR29 

9 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

10 HONORARIUM AND OTHERPAYMENTS MTR28 

18 1 OFF DAY COMPENSATION.सpुी�या lदवसाची भरपाई. MTR19 

19 

आहार  

खच� 

1 DIET CHARGES MTR28 

1 DIET CHARGES MTR31 

2 A.C. BILL MTR29 

20 

इतर  

1 HOSPITALITY EXPENSES MTR31 

2 CONFERENCE EXPENSES MTR31 
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�शासक�य  

खच� 

3 TRAINING MTR31 

4 A.C. BILL MTR29 

21 

पुरवठा 

व 

साम�ी 

 
 

 

 

 

1 Uniforms MTR31 

2 Drugs and Medicine MTR31 

3 Other purchase MTR31 

3 Other purchase MTR44 

4 PURCHASE OF MACHINERY MTR31 

5 PURCHASE OF COMPUTERS MTR31 

6 PURCHASE OF STAMPS MTR28 

7 AC BILL MTR29 

8 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

22 

श�� ेव  

दा¡गोळा 

1 PURCHASE OF ARMS MTR31 

2 PURCHASE OF AMMUNITION MTR31 

3 A.C. BILL MTR29 

23 1 COST OF RATION         tशधा वाटप खच� MTR31 

24 

पे�ोल,तेल व 

वंगण 

1 P.O.L. MTR31 

1 P.O.L. MTR44 

2 A.C. BILL MTR29 

3 OTHER MTR44 

25 1 CLOTHING AND TENTAGE  पोषाख,राहूट� व भांडारे MTR31 

26 

जाlहरात व 

�tस�द� 

1 ADVERTISING & PUBLICITY MTR28 

1 ADVERTISING & PUBLICITY MTR31 

1 ADVERTISING & PUBLICITY MTR44 

2 ADVERTISING AND PUBLICITY MTR31 

27 

लहान 

बांधकाम े

 

 

 

1 ELECTRICITY CHARGES MTR31 

2 WATER CHARGES MTR31 

3 REPAIRING MTR31 

4 AC BILL MTR29 

5 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

6 GRANT IN AID BILL MTR44 

28 

jयावसा:यक 

सेवा 

1 PROFESSIONAL SERVICES MTR45A 

2 VISITING FEE MTR45A 

3 HONORARIUM MTR45A 

4 AC BILL MTR29 

5 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

29 1 PURCHASE OF MILK व�तू�या aव��साइी खरेद� (दधु इ.) MTR31 

30 1 OTHER CONTRACTUAL SERVICES इतर कं�ाट� सेवा MTR31 

31 

सहा{यक 

अनुदान े

(वेतनेvतर) 

 

 
 

 

 

2 Wages MTR44 

3 Dearness Allowance General MTR44 

4 Pension MTR44 

5 Office Expenses MTR44 

6 Repayment of Loan MTR44 

7 Repayment of Interest MTR44 

8 Arrears of Salary MTR44 

9 Other Payment MTR44 

10 SUPPLY OF MATERIAL MTR44 
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11 TA MTR44 

12 Medical Reimbursement MTR24A 

13 AC BILL MTR29 

14 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

15 AWARDS MTR28 

32 

अंशदान े

1 CONTRIBUTIONS MTR44 

2 PREMIUM MTR44 

3 CONTRIBUTIONS /LOANS MTR57 

33 1 SUBSIDIES             अथ�सहा{य MTR44 

34 

tश�यवvृया/

aव�यावेतन 

1 SCHOLARSHIP /STIPEND MTR44 

1 SCHOLARSHIP /STIPEND MTR45 

35 

1 

GIA CREATION OF CAPITAL ASSETS 

भांडवल� मतते�या :नtम�तीक~रता अनुदान  MTR44 

36 1 GRANT IN AID (SALARY) सहा{यक अनुदान ेवेतन MTR44 

41 1 SECRETE SERVICE EXPENDITURE गु;त सेवा खच�  MTR28 

42 1 LUMP SUM PROVISION ठोक तरतुद  MTR44 

43 

:नलंबन 

1 PAO MTR45 

2 POST & TELEGRAPH MTR45 

3 TDS ( IT) MTR45 

4 OTHER PAYMENTS MTR45 

5 CENTRAL G.I.S. MTR45 

45 1 INTEREST jयाज MTR45 

50 

इतर खच� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 G.I.S. GIS8 

2 G.I.S. REFUND GIS10 

3 G.P.F.(ADVANCES) MTR52 

4 G.P F (FINAL) MTR52 

5 DEPOSIT LINKED INSURANCE BILL MTR52A 

6 HON.TO ARTIST. MTR28 

7 HARD DUTY ALLOWANCES MTR28 

8 SPECIAL DUTY ALLOWANCES MTR28 

9 PRIZE MTR28 

10 PENSION to OLD AGED PERSONS MTR28 

10 PENSION to OLD AGED PERSONS MTR45A 

11 REFUND OF EXCESS REMITTANCE MTR45A 

12 LOCAL REMITTANCE MTR45A 

13 REFUND OF THE DEPOSIT MTR53 

14 REFUND OF THE LAPSED DEPOSIT MTR54 

15 REFUND OF COURT FEE MTR45 

16 REFUND OF STAMP MTR45 

17 OTHER CHARGES MTR31 

18 DISCRETIONARY GRANTS MTR28 

19 SECRET SERVICE GRANT MTR28 

20 DIVIDEND MTR31 

21 BONUS MTR31 

22 A.C. BILL MTR29 
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23 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

24 GIA PAYMENTS TO ZILLA PARISHAD MTR44 

25 PERMANENT   ADVANCE MTR57A 

26 DCPS REFUND MTR45A 

51 

मोटार वाहन े

1 REPAIR MTR31 

2 PURCHASE OF MOTOR VECHILE MTR31 

3 AC BILL MTR29 

4 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

5 HIRE   TRANSPORTATION CHARGES MTR31 

6 OTHER PURCHASE MTR31 

6 OTHER PURCHASE MTR44 

52 

यं�साम�ी 

व 
साधनसाम�ी 

1 PURCHASE OF MACHINERY MTR31 

2 OTHER PURCHASES MTR31 

2 OTHER PURCHASES MTR44 

3 TOOLS AND PLANTS MTR31 

4 AC BILL MTR29 

5 D.C.BILL NOT PAY AT TRY MTR30 

53 

मोठ� 

बांधकाम े

 
 

 

 

 

1 PURCHASE OF LANDS MTR31 

2 PURCHASE OF BUILDINGS MTR31 

3 MAJOR WORKS MTR31 

4 AC BILL MTR29 

5 D.C. BILL NOT PAYABLE AT TREAS MTR30 

6 GIA TO ZILLA PARISHADS MTR44 

7 OTHER PAYMENTS MTR31 

7 OTHER PAYMENTS MTR44 

54 

गंुतवणूक 

1 INVESTMENTS MTR31 

1 INVESTMENTS MTR44 

2 INVESTMENTS MTR31 

55 

कज] 

व 

आगाव ू

रकमा 

1 H.B.A ADVANCE MTR57 

2 M.C.A. ADVANCE MTR57 

3 O.C.A. ADVANCE MTR57 

4 COMPUTER ADVANCE MTR18B 

5 OTHER ADVANCE/G.P.F.ADVANCE MTR18B 

6 PERMANENT ADVANCE MTR57A 

7 LOANS TO INSTITUTION MTR57A 

56 1 REPAYMENT OF BARROWINGS कजा�ची परतफेड MTR57 

57 1 LIVESTOCK    पशधुन MTR31 

60 1 OTHER CAPITAL EXPENDITURE  इतर भांडवल� खच� MTR29 

63आंतरलेखा 

ह�तांतरणे  

1 INTER STATE A/C ADJUSTMENTS  MTR44 

1 INTER STATE A/C ADJUSTMENTS MTR45A 

64 1 WRITE OFF/LOSSES             हानी :नल]mखत करणे MTR45 
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[aवvत aवभाग शा.:न.�.सकं�ण�-2014 /�.�.40/2014/कोषा-�शा-4 lदनांक 9 जुल,ै2014 &13 

नोjहdबर 2014 श�ुद�पञक lदनांक 15 जुल,ै2014 नसुार  12.36%  व  lद.1/06/2015 पासनू 14% सेवा 

कर aव.aव.शा.:न. lद. 11 eडसdबर,2015 नुसार lद.15/11/2015 पासनू 14.5% सेवा कर] 

lह गट aवमा योजना  1 वषा�साठ�  [01 जुल ै2014 त े30 जून 2015 पय³त] असेल व 3 वषा�पय³त  

[30 जनू 2017 पय³त] आपोआप नतुनीकरण होईल.  दाjया�या अनभुवान¡ुप वाaष�क ह;vया�या दरात बदल 

होईल. aवvत aवभाग शा.:न.�.सकं�ण�-2014 /�.�.40/2014/कोषा-�शा-4 lदनाकं 25 जुन,2015 नसूार lद. 

1/07/2015 त े30/06/2016 पय³तचे दर. (यापवू[च इतर कंपoयाकडून व�ैयक�य aवमा पॉtलसी धारण केलेल� 

आहे vयानां सkतीची राहणार नाह�.) aवvत aवभाग शा.:न.�.सकं�ण�-2014 /�.�.40/कोषा-�शा-4 lदनांक 28 

जनु,2016 नसूार 3द. 1/07/2016 त े30/06/2017 पय³तचे दर.+ 14%+0.5%+0.5% (कृaष कzयाण सेस) 

असा एकूण 15% सेवा कर आकार$यात आला आहे. 

शा.:न.�.सकं�ण�-2014 /�.�.40/भाग-1/कोषा-�शा-4 lदनांक 17 जुल,ै 2017 नसुार काय�रत व 

सेवा:नवvृत रा?य शासक�य अ�धकार�/कम�चार� व अmखल भारतीय सेवेतील अ�धकार� यांचे क~रता व�ैयक�य 

�:तपतू[ aवमाछ� योजना 3द. 1/07/2017 त े30/06/2018 क~रता दरात 10% ची वाढ ��ताaवत क¡न 

सधुार�त a�tमयम दर व 18% GST समावेश क¡न एकूण aवमा ह;ता दर होता. 

aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2014 /�.�.40/भाग-1/कोषा-�शा-4 lदनांक 16 जुल,ै 2018 नसुार काय�रत व 

सेवा:नवvृत रा?य शासक�य अ�धकार�/कम�चार� व अmखल भारतीय सेवेतील अ�धकार� यांचे व�ैयक�य �:तपतू[ 

aवमाछ� योजना 3द. 1/07/2018 त े30/06/2019 क~रता दरात वाढ ��ताaवत क¡न सधुार�त a�tमयम दर 

व 18% GST समावेश क¡न एकूण aवमा ह;ता दर खाल�ल�माणे lदला आहे. 

 
aवमाछ� रkकम 

(पती/पvनीक~रता) 

सन 2016-17 

मधील aवमा 

ह;ता 15% सेवा 

करासह 

सन 2017-18 

मधील aवमा 

ह;ता + 10% 

वाढ + GST 

18% 

वाaष�क aवमा 

2018-19 

GST 18% एकूण aवमा ह;ता 

2018-19 

(4+5) 

1 2 3 4 5 6 

¡. 1 लाख ¡. 9752/- ¡. 11007/- ¡. 9328/- ¡. 1679/- ¡. 11007/- 

¡. 2 लाख ¡. 11129/- ¡. 12561/- ¡. 11849/- ¡. 2133/- ¡. 13982/- 

¡. 3 लाख ¡. 12505/- ¡. 14114/- ¡. 15341/- ¡. 2761/- ¡. 18102/- 

¡. 4 लाख ¡. 13729/- ¡. 15496/- ¡. 15341/- ¡. 2761/- ¡. 18102/- 

¡. 5 लाख ¡. 14952/- ¡. 16877/- ¡. 18487/- ¡. 3328/- ¡. 21815/- 

¡. 8 लाख ¡. 18623/- ¡. 21020/- वगळ$यात येत आहे 

¡. 9 लाख ¡. 19847/- ¡. 22401/- वगळ$यात येत आहे 

¡. 10 लाख ¡. 21223/- ¡. 23955/- ¡. 33569/- ¡. 6042/- ¡. 39611/- 

¡. 20 लाख ¡. 32389/- ¡. 36557/- ¡. 64259/- ¡. 11567/- ¡. 75826/- 

 

aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2014 /�.�.40/भाग-1/कोषा-�शा-4 lदनांक 19 जुल,ै 2019 नसुार सदर 

योजनेची jया;ती वाढaव$या�या Ã�ट�ने lद oय ु इंeडया कंपनीने काय�रत शासक�य अ�धकार�/कम�चार� व 

अmखल भारतीय सेवेतील अ�धकार� याचंे पती/पvनी समवेत 25 वष] वया�या मया�देतील दोन अपvयांचा 
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समावेश योनेम�ये केला आहे. तसेच वयोगट:नहाय व�ैयक�य �:तपतू[ aवमाछ� योजना 3द. 1/07/2019 त े

30/06/2020 कFरता 18% GST समावेश कnन सधुार;त >[�मयम दर खाल�ल�माणे lदला आहे. 
aवमाछ� 

रkकम 

18-35 वष] या 

वयोगटातील 

कम�चा|यासाठ� 

aवमा ह;ता 

18-35 वष] या 

वयोगटातील 

कम�चा|यासाठ� 

aवमा ह;ता 

जीएसट�सह 

36-58 वष] या 

वयोगटातील 

कम�चा|यासाठ� 

aवमा ह;ता 

36-58 वष] या 

वयोगटातील 

कम�चा|यासाठ� 

aवमा ह;ता 

जीएसट�सह 

58 पेrा जा�त 

वय असणा|या 

कम�चार�/सेवा:नवृ
vतांसाठ� aवमा 

ह;ता 

58 पेrा जा�त 

वय असणा|या 

कम�चार�/सेवा:नवृ
vतांसाठ� aवमा 

ह;ता जीएसट�सह 

 कम�चार�, पती/पvनी, 2 अवलंबत 

मुले 25 वष] वया�या मया�देत 

कम�चार�, पती/पvनी, 2 अवलंबत 

मुले 25 वष] वया�या मया�देत 

कम�चार�, पती/पvनी, 

¡. 1 लाख 8250 9735 11000 12980 12100 14278 

¡. 2 लाख 9900 11682 15500 18290 17050 20119 

¡. 3 लाख 13200 15576 20000 23600 22000 25960 

¡. 4 लाख 14300 16874 21000 24780 23100 27258 

¡. 5 लाख 19250 22715 25000 29500 27500 32450 

¡. 10 लाख 27500 32450 55000 64900 60500 71390 

¡. 20 लाख 55000 64900 100000 118000 110000 129800 

 

aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2014 /�.�.40/भाग-1/कोषा-�शा-4 lदनांक 13 जुल,ै 2020 नसुार काय�रत 

शासक�य अ�धकार�/कम�चार� व अmखल भारतीय सेवेतील अ�धकार� यांच ेपती/पvनी समवेत 25 वष] वया�या 

मया�देतील दोन अपvयांचा समावेश योनेम�ये केला आहे. तसेच वयोगट:नहाय व�ैयक�य �:तपतू[ aवमाछ� 

योजना 3द. 1/07/2020 त े 30/06/2021 कFरता 18% GST समावेश कnन सधुार;त >[�मयम दर 

खाल�ल�माणे lदला आहे. 
aवमाछ� 

रkकम 

18-35 वष] या 

वयोगटातील 

कम�चा|यासाठ� 

aवमा ह;ता 

18-35 वष] या 

वयोगटातील 

कम�चा|यासाठ� 

aवमा ह;ता 

जीएसट�सह 

36-58 वष] या 

वयोगटातील 

कम�चा|यासाठ� 

aवमा ह;ता 

36-58 वष] या 

वयोगटातील 

कम�चा|यासाठ� 

aवमा ह;ता 

जीएसट�सह 

58 पेrा जा�त 

वय असणा|या 

कम�चार�/सेवा:नवृ
vतांसाठ� aवमा 

ह;ता 

58 पेrा जा�त 

वय असणा|या 

कम�चार�/सेवा:नवृ
vतांसाठ� aवमा 

ह;ता जीएसट�सह 

 कम�चार�, पती/पvनी, 2 अवलंबत 

मुले 25 वष] वया�या मया�देत 

कम�चार�, पती/पvनी, 2 अवलंबत 

मुले 25 वष] वया�या मया�देत 

कम�चार�, पती/पvनी, 

¡. 1 लाख 8745 10319 11660 13759 12826 15135 

¡. 2 लाख 10494 12383 16460 19387 18073 21326 

¡. 3 लाख 13992 16511 21200 25016 23320 27518 

¡. 4 लाख 15158 17786 22260 26267 24486 28893 

¡. 5 लाख 20405 24078 27500 32450 30250 35965 

¡. 10 लाख 27500 34397 60500 71390 66550 78829 

¡. 20 लाख 58300 68794 106000 125080 117000 138060 

अध� वाaष�क aवमा ह;vयाची काय�प�दती सन 2017-18 पासनू बदं कर$यात येत आहे.  
 [ ��� : Cheque / DD /NEFT ������� ������� , ---------- ����  !��"  #��"  ]  
��� “ � " :- [पढु�ल वषा�त सेवा:नवvृत होणा|या शासक�य कम�चार� / अ�धकार� यांच ेसाठ�      

     नमनूा ] lद. 1/07/2016 त े30/06/2017 कालावधीत सेवा:नवvृत होणा|याना स1तीच.े 

��� “ � " :- [ काय�रत शासक�य कम�चार� / अ�धकार� यांच ेइ�छा पञ ] ऐिQछक  
��� “ � " : -[ 30 जनू 2011 नतंर :नवvृत अ�धकार� / कम�चा|याकं~रता ] ऐिQछक 
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Latur Dist. Hospital List 
Sr.No Hospital Location  Sr.No Hospital Location 

1. Shri Venkatesh Hospital Ambajogai 

Road 

8. Prabhawti  Multispecialty 

Hospital & Research 

Centre 

New  Renapur 

Naka 

2. Sahara Hospital ------“------ 9. Gandhi Hospital Old Ausa Rd. 

3. Latur Cancer & 

Laparoscopy  Centre 

Ausa Road 10. Alpha Superspeciality 

Hospital 

Shyam Nagar 

4. Dr.S.B.Gugale Memorial 

Hospital 

Main Rd. 11. Planet Critical Care 

Centre  

Tilak Nagar 

5. Mamata Hospital -----“---- 12. Sadasukh Hospital -----“---- 

6. Latur Medical 

Foundation Pvt.Ltd. 

Manthale 

Nagar 

13. Saint Dnyaneshwar 

Hospital 

------“--- 

7. Jatal Hospital Nanded Rd. 

THE NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD. 
THE UNITED INDIA  INSURANCE CO.       

     
  रा6य शासकeय कमSचार; समहु वैयि1तक अपघात >वमा योजना  

   aव.aव.शा.:न.lद.4 फे¶वुार�,2016 नसुार 1ए�ील,2016 पासनू  लाग.ू ¡.300/-(+)सेवाकर ¡.44= 344/- 

अपघात aवमा वग�णी वसलू करावे. 

     अपघाती मvृय ूअथवा कायम �व¡पी अपगंvव/aवकलांगता आzयास प~रtश�ट नसुार टkकेवार� लाभ व 

कमाल राशीभतू aवमा रkकम (Capital Sum Insured) ¡. 10 लाख देय.  

 aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2017/�.�.19/aवमा�शासन lद. 15 फे¶वुार�,2017 (श�ुद�प� lद. 20 

फे¶वुार�, 2017) नसुार वाaष�क वग�णी ¡. 300+45=345/-. तसेच माहे ए�ील त ेस;टेबर या कालावधीत 

सेवा:नवvृत होणा|यास सदर योजना लाग ुनाह�. 

 aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2017/�.�.19/aवमा�शासन lद. 11 ऑग�ट,2017 अoवये रा?यातील 

शासक�य aवभागां�या �शासक�य :नय�ंणाखाल�ल सव� :नमशासक�य काया�लये, िजzहा प~रषदा, पचंायत 

सtमती, �ामपचंायती, महानगरपाtलका, नगरपाtलका, नगरप~रषदा, नगरपचंायती, शासक�य महामडंळे, 

मडंळे, साव�ज:नक उप�म, सांaवधा:नक स�ंथा, माoयता �ा;त व अनदुान �ा;त शrैmणक स�ंथा/ 

महाaव�यालये, कृaष aव�यापीठे, पारंपा~रक aव�यापीठे यां�या अ�धकार�/कम�चार� (कं�ाट� कम�चार� वगळून) 

याना ंlद, 1 ऑग�ट,2017 पासनू ह� योजना लाग ूकर$यात येत आहे. व पढु�ल वषा�पासनू 1 ए�ील पासनू 

अमंलात आणल� जाईल. गट-अ त ेड साठ� वाaष�क वग�णी ¡. 300+(GST)54= 354/- आहे. तसेच माहे 

ए�ील त ेस;टेबर या कालावधीत सेवा:नवvृत होणा|यास सदर योजना लाग ुनाह�.    

aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2017/�.�.9/aवमा�शासन lद. 15 फे¶वुार�,2018 नसुार गट अ त ेड – 10 

लाख - वाaष�क वग�णी ¡. 300+GST 18% ¡. 54 =354/-. 

aव.aव.शा.:न.�.सकं�ण�-2018/�.�.85/aवमा�शासन lद. 5 माच�, 2019 अoवये सधुारणा- नjयाने 

:नयkुती झालेले कम�चार� यांची वग�णी – 1) �थम �vयr वेतन आहर�त करतील vया वेतन देयकातनू 

वग�णी वसलू� 2) vया पढु�ल मlहoया�या 1 तारखेपासनू योजना लाग ूत े31 माच�पय³त  ३) योजना लाग ू

हो$या�या कालावधीनसुार खाल�ल �माणे वग�णी वसलू� कर$यात यावी. 
अ.�. सदUय�व देVयाचा म3हना योजनेचा कालावधी वगSणी nपये 

1 ए�ील त ेस;टdबर 6 मlहoयापेrा जा�त त े1 वष� ¡. 300 + व�तु व सेवा कर 

2 ऑkटोबर त ेeडसdबर 6 मlहoयापय³त ¡. 225 + व�तु व सेवा कर 

3 जानेवार� त ेफे¶ुवार� 3 मlहoयापय³त ¡. 150 + व�तु व सेवा कर 

4 माच� 1 मlहoयापय³त ¡. 75 + व�तु व सेवा कर 
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 स�या�या �पधा�vमक काय�प�दतीत कामाचा ताण हा अ:नवाय�पणे येतोच.  या ताणाशी सामना 

करत, �वत:�या मानtसक आmण शार�~रक rमताचंा परेुपरू वापर क¡न lदलेल� कामे वेळेत आmण उvतम 

�कारे पार पाड$याच ेकसब अगंी बाणवणे «हणजचे कामा�या ताणाच ेjयव�थापन करणे.  कामा�या ताणाच े

�व¡प हे �vयr काम wकंवा कामाशी :नगeडत काया�लयीन वातावरण आmण अoय घटकांवरह� अवलबंनू 

असत.े  कामा�या ताणाच ेjय�थापन कसे करता येईल, त ेजाणनू घेऊयात…. 

कामाQया ताणाची कारणे – 

� कामाबxल अन�भmता – �ामiुयाने अननभुवी अ�धकार� व कम�चा|यांना, कामाब¿ल परेुशी माlहती 

नसzयाने कामाचा ताण जाणव ूशकतो. 

� कायाSलयीन हुxा – कामा�या lठकाणी जोखमी�या जबाबदा|या आmण महvvवपणू� :नण�य ¯याjया 

लागणा|या हुíयावर काम करणा|या अ�धकार� व कम�चा|यांना कामा�या तणावाचा सामना करावा लागतो. 

� नोकर;ची असरुvAतता – वाढती �पधा�, बदलती आ�थ�क धोरणे, राजक�य बदल, त�ंा�ानातील �गती 

यामळेु नोकर�तील असरु¦rततचेा तणाव कामा�या lठकाणी जाणव ूशकतो. 

� AमतपेेAा अ=धक काम – काह� कारणांमळेु अ�धकार� व कम�चा|यांवर vया�या rमतपेेrा अ�धक काम 

सोपवले तर vया�यावर कामाचा ताण येऊ शकतो. 

� दैन3ंदन कामाचे तास – आजकाल शहर�करण आmण वाढती लोकसiंया यामळेु दरूदरू�या उपनगरांत 

लोकव�vया पसरलेzया असतात.  प~रणामी, अ�धकार� व कम�चा|याचंा lदवसाचा बराच वेळ �वासात 

आmण कामा�या lठकाणी जातो.  अ�vयrर�vया या बाबीचा अ�धकार� व कम�चा|यांवर ताण येताना 

जाणवतो.  तसेच काह� स�ंथा, आ�थापने wकंवा काया�लयात lदवसा�या काय�कालाचे ठर�व वेळाप�क 

नसत,े यामळेुह� ताणावजoय प~रि�थती :नमा�ण होऊ शकत.े  

� कायाSलयीन राजकारण – कामा�या lठकाणी होणार� गटबाजी आmण vयांतनू होणारे राजकारण यामळेुह� 

कामाचा ताण जाणव ूशकतो. 

ताणतणावाची लAणे – 

• कामावर जाणे नकोसे वाटत ेwकंवा कामावर जा$याची अनाtमक भीती वाटत.े 

• कामा�या aवचारांनी, घरात wकंवा घराबाहेर �चड�चड होत,े :नराश वाटत,े सतंाप अनावर होतो. 
• काया�लयात काम करताना मानtसक wकंवा शर�~रक थकवा जाणवतो. 

• डोकेदखुी, पचना�या, झोपे�या त�ार� जाणवतात. 

• काया�लयात काम करताना लr एका� होत नाह�.  

काय कराल ? 

 lदलेzया वेळेत काम�गर� पणू� कर$यासाठ� आmण कामाचा दजा� उvतम राख$यासाठ�, अzप 

�माणातील मानtसक दडपण पोषक ठरत असत ेतर� कामा�या अ:त~रkत तणावाने अ�धकार� व कम�चा|याच े

मन:�वा�थ मा� बघडू शकत े आmण हे कामा�या गणुवvतसेाठ�ह� मारक ठरत.े  कामा�या ताणाच े

jयव�थापन कर$यासाठ�, jयिkतमvvवात वचैा~रक व इतर बदल होणे lहताच ेअसत े…… 

� Aमता, कौश'याचंी वाढ – कमी वेळेत जा�त काम कर$याची rमता wकंवा lदलेले काम जा�तीत जा�त 

अचूकतनेे, वेळेत पणू� कर$याची rमता अ�धकार� व कम�चा|याने �यvनपवू�क जोपासल� तर सरावाने 

कामाचा ताण कमी करणे शkय होत.े  

� सदंभS>वषयांचा अÄयास – कामाशी सदंभा�त aवषयातील वाचन, अçयास या गो�ट� कामातील ¡ची 

वाढव$यास आmण कामाब¿ल आvमaवsवास :नमा�ण करतात आmण पया�याने कामाचा ताण कमी होतो. 
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� सकारा�मक >वचार – सोपवलेzया �vयेक जबाबदार�कड े �गतीची सधंी या Ãि�टकोनातनू पाlहzयास 

कामा�या ताणाशी सामना करणे सोपे होत.े  

� छंदाची जोपसना – कामाjय:त~रkत�या वेळात आपले वयैिkतक छंद wकंवा आवडी:नवडी जोपासाjयात 

अथवा समवय�क tम�मै�णी, कुटंुबीय यां�या सोबत हा वेळ jयतीत केzयाने मनाल aवरंगळुा tमळतो. 

� बौि@दक, मान�सक लवचीकता – lदवसdlदवस झपाÄयाने �गती करणारे त�ं�ान, उ�योग तसेच माlहती 

त�ं�ान यांमळेु कामाची गती, गरज आmण �व¡प यातं अप~रहाय� बदल होत आहेत.  नवनवीन aवषय 

आmण त�ं�ानातील बारकावे यां�याशी जुळवनू घे$याची बौि�दक आmण मानtसक लवचीकता असल� तर 

कामाचा ताण कमी होतो आmण ह� लवचीकता सवा³गीण �गतीला पोषक ठरत.े 

� कामाची Iनवड – आपzया आवडvया aवषयाशी wकंवा jयवसायाशी :नगeडत नोकर�ची wकंवा उ�योगाची, 

कामासाठ� :नवड केzयास, साहिजकच कामाचा ताण तलुनेने कमी जाणवतो.  अथा�त नोकर��या 

बाजारपेठेतील जीवघे$या �पध]त हे साधणे काह�से अशkय असत.े  अशा वेळी राहvया lठकाणापासनू 

जवळ असलेले कामाचे lठकाण :नवड$याचा �यvन करावा.  

� आतंFरक इQछा – �वीकारलेल� जबाबदार� यो�य त|हेने पार पाड$याची आकांrा तसेच �वत:ची ओळख, 

�वत:�या कामातनू :नमा�ण कर$याची तीê आंत~रक इ�छा, आपzयाला कामा�या lठकाणी जा�तीत 

जा�त मेहनत ¯यायला भाग पाडत.े  यामळेुह� कामाचा ताण न जाणवता, उलट ती �व�गतीची सधंी 

वाटत.े  ह� आंत~रक इ�छा मनात नेहमी जागतृ ठेवणे lहताचे ठरत.े  

� >वचार>वIनमय – अ�धकार� व कम�चा|याने �वत:ला जाणवणा|या कामा�या ताणाब¿ल सहका|यांशी, 

व~र�ठाशंी चचा� करणे आवsयक आहे, समवय�क tम�ाजंवळ याबाबत सवंाद साधzयासह� ताणाच े�माण 
कमी होऊ शकत.े 

� 0यायाम – :नयtमत jयायामाने शर�र आmण पया�याने मन:�वा�Úयह� lटकून राहत.े  याचा अ�vयr 

प~रणाम «हणजे कामाचा ताण ससुÈय कर$यास, शर�राची आmण मनाचीह� साथ tमळत.े यासाठ� 

खा$याaप$या�या, झोपे�या आरो�यदायी सवयी जडवनू घेणे आवsयक आहे. 

� वेळेचे 0यवUथापन – �वीकारलेzया कामांना लागणारा वेळ आmण हातात असणारा वेळ याचे गmणत 

मांडून कामाची आखणी केzयास, कामाचा ताण कमी होऊ शकतो.  

� [ाधा)य�माची Iनि:चती – कामांची र�तसर याद� क¡न, व~र�ठांशी चचा� क¡न कामाचे �ाधाoय�म 

ठरवणे फाय�याच ेठरत ेआmण यामळेु कामाचा ताणह� जाणवत नाह�.  

� @येयाची >वभागणी – �थम कामाच ेअ:ंतम �येय ठरवनू, vयासाठ��या कामाची �मवार आखणी आmण 

मांडणी करावी.  थोडkयात मोñया �येयाची, लहान लहान �येयांत aवभागणी केzयाने कामाचा ताण कमी 

हो$यास मदत होत.े 

� यो¢य वेळी नकार – �वत:�या मया�दा ओळखनू जर एखाद� जबाबदार� �वीकारणे शkय नसेल तर वेळीच 

व~र�ठाचंा wकंवा सहका|या�ं:त आदर राखनू नकार दे$याची कला आvमसात करायला हवी.  यामळेु 

अ:त~रkत कामाचा ताण टाळता येऊ शकेल. 

� चांग'या सवयीचा अगंीकार – वतु�णुक�तील लहानसहान चांगzया सवयी अगंी �यvनपवू�क बाणवzयाने, 

अ�vयrपणे कामाचा ताण कमी होऊ शकतो.  उदा. आजचे काम आजच सपंवणे, एखादे काम समजले 

नसzयास vयाब¿ल जाणनू घेणे, व�त,ू कागद जाग�या जागी ठेवणे, �वत:�या चुका �ांजळपणे कबलू 

करणे….. वगरेै. 
 

Uवत:म@ये सधुारणा करVयात इतके 0य` राहा कe, इतरांवर ट;का करVयासाठZ तमुQयापाशी 

वेळ उरणार नाह;. 
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कायाSलयीन वचैाFरक आ�ण भावIनक नीतीम'ुये 
1) [ामा�णक व�ृती – काया�लयीन कामकाजासदंभा�त कामाशी आmण हेतूशंी कम�चा|यांनी �ामाmणक राहणे 

अपे¦rत असत.े 

2) बां=धलकe – lदलेले काम वेळेत आmण यो�य �व¡पात पणू� केzयाने आmण व~र�ठ wकंवा सहका|यांना 

lदलेला शद, वेळ पाळzयाने (कtमटमdट) कम�चा|याची �:तमा aवsवासाह� बनत.े  यात काय��w�येतील 

वायफळ खच� टाळणे शासना�या wकंवा जनत�ेया lहताचा aवचार क¡न कामासदंभा�त :नण�य घेणे या 

म�ुयांचाह� समावेश होतो. 

3) Iन�ठा – काम करत असलेzया शासनाबाबत wकंवा आ�थापनेबाबत कम�चा|यानें आदर, :न�ठा बाळगzयाने 

आmण वेळोवेळी ती आचरणात आणzयाने ��टाचार, लाच, अतंग�त गटबाजी या �कारांना आळा बसतो. 

4) आदर – कामा�या lठकाणी इतरांबाबत आदर आपzया वत�नातनू दसु|यानंा जाणवनु �यायला हवा.  

vयामळेु कामकाज सरुळीत चाल$यास मदत होत.े  कोणाह� सहका|यां�या wकंवा व~र�ठ jयkती�या अपरोr 

vयांची :नदंा कटाrाने टाळावी. 

5) झोकुन देवनू काम करVयाची व�ृती – ि�वकारलेल� जबाबदार� पार पाड$याची कम�चा|याने मनापासनू 

�यvन करायला हवेत. 

0य1तीम�वातील नीतीम'ूयांची बठैक मजबतू होVयासाठZ 
1) चांग'या सवयी – �वावलंबन, कामे वेळेआधी पूण� करणे, कामाच े पूव� :नयोजन, पूव� आçयास, मदृ ु वkतjय या 

चांगzया सवयीचा जाणीव पूव�क �वीकार करणे. 

2) Uवयं�शUत – कामाची प�दत, वkतशीरपणा, आ�थ�क jयवहार यांबाबत tश�त पाळणे. 

3) सकारा�मक व�ृती – आलेल� संधी, झालेल� lटका, �शंसा, नवीन बदल या सवा³कड ेसकाराvमक वvृतीने पाहणे गरजेच े

असत.े  यासाठ� आनंद�, सकाराvमक jयkती�या सहवासात राहणे उvतम. 

4) मेहनत – �येय आmण �येयपूत[ यां�या मधzया अवधीत कराjया लागणा|या मेहनतीसाठ� कायम मनाची तयार� 

ठेवायला हवी. 

5) रागावर IनयंCण – कठ�ण �संगातह� मनि�थती ि�थर ठेवनु :नण�य घे$यासाठ� रागावर :नयं�ण गरजेच े आहे.  

यामुळे �वत:चा आmण दसु|याचा आदर राखत aववेकाने :नण�य घेणे शkय होत.े 

6) कायSम¢नता – मनात सतत aवधायक कामात गुंतवनू ठेवzयाने नकाराvमक aवचार दरू सारणे शkय होत.े 

7) [ाधा)य �म – �गतीसाठ� उl¿�ट, �येयपूत[, कत�jय, यांना �ाधाoय�म �यायला हवा. 

कायाSलयीन कामाचे Iनयोजन 
1. ऑwफसच काम घर� येऊ नये यासाठ� काळजी ¯या.    
 * ऑwफसला जा$यापूव[ कामाचं :नयोजन करा. वेळाप�क आखा या वेळाप�कानुसार काम कर$याचा �यvन करा.                 

 * सहका|याशंी ऑwफसjय:त~रkत अoय aवषयांवर ग;पा मारण ंटाळा. 

 * दरू�वनीवर, मोबाईलवर तासनत्ास बोलण ंकमी करा. 

 * ऑwफसम�ये वेळेत पोच$याची सवय लावनू ¯या.                                              

 * इंटरनेट, चॅlटगंचा मया�lदत वापर करा. 

 * घर�या �चतंा, aवषय घर�च ठेवा.  ऑwफसम�ये कामावर लr कd ¨�त करा               

 * ऑwफसचा वेळ घर�या कामांना देऊ नका. 

 * तमुच ेबॉस तमु�या rमतपेेrा अ�धक काम त«ुहाला देत असतील, तर vयाची vयानंा कzपना �या.                                     

 * कामाaवषयी बॉसशी मोकळेपणान ंबोला. 

 * कोणतीह� जबाबदार� �वीकारताना हातातील कामाचा aवचार करा.                  

 * लचंटाईम, ट�.टाईमवर मया�दा घाला. 
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 * इतर सहका|यां�या कामात आपला वेळ खच� क¡ नका. 

2. ऑwफस�या कामाचा वेग vया कामाची प�दती, ऑwफसमधील वातावरण, सहकार�, त«ुह� कामावर कस ं

जाता, कामाचा ताण, कामातील समाधान, tमळणारा पगार, ऑwफसच ेइतर   aवषय या सवा³चाच तमु�या 

कामावर प~रणाम होतो. 

3. तमुचा �वभाव, वvृती ह�देखील ब|याचदा ऑwफसच ं काम घर� ये$यास कारणीभतू ठरत.े अनेक 

कम�चा|यानंा बॉसन lदलेzया कामाला 'नाह�' «हणता येत नाह�.  नाह� «हणण ं हे  vयां�या �वभावातह� 

नसत,ं मग घरातच ऑwफस थाटल जात.ं  दडपणaवरlहत वातावरणात काम कर$याची vयांना सवयच 

लागलेल� असत.े  ऑwफसम�ये कामचालाऊ काम क¡न तचे काम घर� आणनू बारकाईन केल जात. 

4. बहुतांश वेळ ऑwफसमधील चचा� कॉzस, मीlट�ंज यावर कम�चा|यांचा अ:त~रkत वेळ वाया जातो.  vयाच 

वेळी vयाला एकÄयान बसनू, aवचार क¡न व मन एका� क¡न एखादा काम पणू� करायचा असतो.  ब|याचदा 

घर हा vयावर�ल उvतम पया�य ठरतो. 

5. आजच ंकाम आजच सपंवायच.ं  ऑwफसम�ये असताना फkत :तथले aवचार व घर� असले क�, फkत 

घरच े aवचार. या दोoह�ंची गzलत केल� क�, काय�rमता दोoह�कड कमी होत ेव पेeडगंचा एक �वत�ं पोट� 

फोtलओ तयार होतो. 

6. सpुीत घरकाम, मलुांचा अçयास इ. ठरवनू वेळ घालवावा. 

7. काया�लयात कामाjय:त~रkत चालायच त ेपॉtलlटkस बदं करावे. 

8. बॉसचह� कुणीतर� बॉस असतोच हा lदलासा आvमaवsवास ढळू न दे$यास मदत करायचा. 

9. सगळीकड ंसगंणक आलेले आहेत. सगंणक�करणान ंसव� काम सोप झालेल आहे. सव� �ोफॉमॉज ्~रपोट�स, 
~रटनस� हाड� eड�कवर आहेत.  फkत यो�य वेळी भरत जावे. 

10. कामाच �ाधाoय न ठरवता येण,ं कोणvया कामाला �ाधoय �यायच ंयाaवषयी मनात िjदधा अस ूनये. 

11. काम साठवनू ठेवनू मग नतंर 'खूप काम आहे' अस ंभासaव$याचा काह� जणांचा �वभाव असतो. हेच 

काम दसुर� jयkती वेळेत आटोपत.े पण 'vयाला काह� कामच नाह�' असा शरेा देव ुनये. 

12. कामाच ं �ाधाoय ठरaवता आzयान ं उरक आपोआपच होतो.  घर� जाताना सव� ताण आmण भार 

ऑwफसम�ये ठेवनू गेल ंक� घरचा वेळ आनदंात जातो. 

13. घर�यांना वेळ lदला नाह� «हणून घरात ताण-तणाव वाढतो आmण हाच ताण घेऊन पoुहा दसु|या lदवशी 

ऑwफसला याव लागत.ं  सगâया ताणाचा प~रणाम शर�रावर आmण मनावर होतो आmण आपोआप घरावरह� 

होतो. घरातील अडचणी, दखुणी मलुांच े�sन यामळंुह� कामात मन लागत नाह�. 

14. सव� काम आपलच आहे, इतरांना आखनू lदलेल ंकामह� आपणच करत बसतो.  vयामळु �वतःच ंकाम 

तसचं राहत ं 'मा�यावाचनू खूप अडले' ह� भावना झटकून टाकावी. 

15. अ�धका|यानंी इतरांवर जबाबदार�न ंकाम सोपवायला हवीत. अ�धका|यानंीह� केवळ अ�धकार न गाजवता 

कामात मदत केले तर दहेुर� फायदा होतो. 

16. कम�चा|यांची कपात, नोकरभरती बदं, �वे�छा:नवvृती, तां�क अडचणी, इतरह� सरकार� काम आपzया 

कrेत नसताना करावी लागत.े  यावर मात करणे आवsयक आहे. 

17. नोकरभरती बदं. माणस ंकमी, काम जा�त, पगार भरपरू... पण उपयोग काय? पवू[ आठ तासांच काम 

असायच, आता 12-12 तासह� कमी पडत आहेत.  माणूस काम क¡न क¡न wकती करणार? मा� काम तर 

उरकलच पाlहज.े जादा वेळ ऑwफसम�ये बसल ंपाlहज ेआmण तर�ह� काम उरकल नाह�च तर घर� आणल 

पाlहज.े  या सव� �कारामळंु कौटंुबक �वा�थ बघडत. 

18. सगंणकाच ं�ान कमी पडत ं vयामळेु इतरांची मदत ¯यावी लागत.े अoय कामे करावी लागतात vयात 

अनेक चुका होतात परत तचे काम कराव ंलागत.  
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19. कधी कधी कमी वेळेत जा�त काम क¡न दे$याच ेबधंन असतात.  उरकले नाह� क� मन�वा�थ बघडत.े 

कामाचा :तटकारा वाटू लागतो. 

20. ट�मवक� �या कामात असलेzया सद�याचंी सiंया कामा�या �व¡पापेrा कमी असत.े  रा�lंदवस काम 

क¡नह� त ेपणू� होऊ शकत नाह�. 

21. काया�लयीन वेळेतच शkय :ततके घरच ेकाम उरकून ¯यायच ेह�च �वvृती आज अनेक lठकाणी lदसनू येत.े 

22. ?यांना rे�ीय काम असत ेअशा jयkतींना बहुतांशी काया�लयीन मदतनीस असतात. जेjहा बाहेर मkुकाम 

असतो तjेहा बरेच काया�लयीन काम करणे सहज शkय असत.े 

23. wफरतीत घेतलेzया माlहतीची vया vया वेळी lटपणे काढून ठेवणे आवsयक असत.े काया�लयात :नपटारा 

लवकर होऊ शकतो. 

24. ज ेनेहमी काया�लयातच असतात. vयांची कामे �लंबत राहत असतील तर vयास मiुयvवेक¡न खाल�ल 

बाबी करणीभतु असतात. 

* :नयोजना�या अभाव                         * :नण�यशkतीची कमतरता 

* �व:नtम�त अनावsयक गुतंागुतं                 * टंगळमगंळ कर�त वेळेचा अपjयय कर$याची �वvृती 

* �वाथ[ हेतनेू �करणे म¿ुामहून �लंबत ठेव$याची वvृती  * वर�या अ�धका|याचंी अकाय�rमता. 

25. झटपट आmण अचूक :नण�य घेता येणे आवsयक आहे.  सरळ-सा�या �करणाला हेतपूरु�पर wकंवा 

अ:त�चwकvसक वvृतीमळेु उगीचच फाटे फोडले जातात आmण अनावsयक ऊहापोह केला जातो. 

26. व~र�ठ अ�धका|याचंी अप~रपkवता आmण अकाय�rमता नसावी. �vयेक कम�चा|यांचा �वाभाव व गणु हे 

:नर:नराळे अस ूशकतात. पण कोणीह� पणू�पणे :न¡पयोगी अस ूशकत नाह�. 
27. ज ेकामात क�च ेअसतील आmण परेुशी प~रपkवता नसेल तर कामा�या तvपर :नपटा|याची अपेrा करणे 

ह� चूक आmण vयासाठ� कम�चा|यानंा दोष देणे ह� घोडचूक ठरेल. 

28. �vयेक कागदावर ''Immediate”, “Urgent'', 'At once', 'Out today' असे शरेे मारत राlहzयास असे 

सव� शरेे कम�चार� कुचकामी ठरवतात.  

29. क:न�ठ पदावर काम करणा|या ंjयkती ऐन कामा�या वेळी दांडी मारतात. vयामळेु vयां�या व~र�ठांना 

काम घर� घेऊन जावे लागत,े क:न�ठांना जाब aवचा¡नह� vयांच ेकाम करावे लागत.े 

30. सरकार� खाvयात �vयेक जण जर आपापल� जबाबदार� ओळखून कामे कर�ल, तर कामे घर� घेऊन 

जा$याची वेळ येणार नाह�. 

31. आपल काम jयवि�थत पार पाडाव,ं तटें �चतंा, सम�या घर�च ठेवाjयात.  कामा�या वेळात बाहेर जाण ं

टाळाव.  जेवण  झाzयावर पान-सपुार� खा$यासाठ� बाहेर जाऊ नये. चहासाठ� कामाचा वेळ वाया घालव ूनये. 

vयामळेु आपल काम वेळेत पणू� होईल. 

32. अ�धकार� कुशल असावा, आधी�या �sनांत अ�धक भर न घालता vयांची सोडवणूक करता येण ं

आवsयक असत. ऑwफसला वेळेत येण,ं कामकाजासाठ� वेळ देण,ं भेटायला आलेzयांना कामाtशवाय जा�त 

बस ून देण ंया बाबी पाळाjया. 

33. काया�लयीन वेळेत खासगी काम क¡ नये. wकरकोळ �करणात चचा� कर$यातच जा�त वेळ वाया घालव ूनये. 

34.ऑwफसच काम ऑwफसात सपंवनू घर� आzयावर :निsचतपणे कुटंुबात रमणा|यांची सiंया आजकाल कमी 

झाल� आहे. 

35. aवaवध �कार�या �शासक�य काया�लयांतील कम�चार� ऑwफसच ंकाम घरात आणताना lदसतात. यात 

कारण ं अनेक असतील. उदा. काया�लयातील वेळ, वाया जाणारा वेळ, जनसपंक� , अनपे¦rत बठैका, 

भतूकाळातील अपणू� गो�ट�चंी vव~रत पतू�ता, अvयतं गोपनीय अथवा महvवा�या कामासाठ� �यावा लागणारा 

वेळ, इतर सहका|याच ेसहकाय�, aव�यतुपरुवठा,कामाच ंlठकाण,दसु|यावर अवलबंनू राहाव लागेल असे काम इ. 



 

152 
Adv. A.K.Bhusane (Rtd. A.Treasury Officer Latur) Officer's HandBook-2021 

 

36. कामाची प�दत बदला, कामाच ं aवकd l¨करण करा, आध:ुनक त�ंाचा वापर करा. :नयोजन करा.. मग 

पाहा ऑwफस एके ऑwफस आmण घर एके घर. 

37. यो�य मन�ुयबळ आmण यो�य साधन ंयांची उपलधता हवी.  कामाचा उरक आहे, काम कर$याची धमक 

आहे, आंत~रक �ेरणा आहे. मन कामातच आहे. 

38. माlहती�या अ�धकाराखाल� आलेzया अजा³चा मनावर दडपण न घेता :नपटारा करावे. 

�मट;ंग 'एक सश1त मा@यम' .... 
�vयेक बठैक ह� एक �कारे कलाकृतीच असत.े ती उvतम हो$यासाठ� :तला यो�य सºुवात, म�य व 

अतं असायला हवा. यासाठ� कोणvयाह� �कार�या बठैक�चा परेुशी तयार� होणे आवsयक आहे. बठैक�त 

च�च�zया जाणा|या aवषयांचा पवू�aवचार होणे, vयात उvपoन होणा|या वेगवेगâया पलैूचंी बठैक��या अपे¦rत 

सद�यांशी बठैक�पवू[च अनौपचा~रक चचा� होणे गरजेच ेआहे. तर बठैक�तील चच]त �vयेकजण स��य सहभाग 

घेईल.  या सहभागासाठ� �vयेकाने आपापला होमवक�  नीट करणे, हे ओघाने आलेच.  यावरच बठैक�च ेसारे 

यश अवलबंनू आहे.  या सवा³च ेभान ठेवनू बठैक�च ेआयोजन jहायला हवे. 

बठैक�च ेआयोजन करणा|या अ�धका|यांची भtूमका ह� अvयतं महvवाची असत.े vयाला सव�काह� ंयेत 

असत.े  vयाने बठैक�ची पणू� तयार� केलेल� असत.े तो सवा³बरोबर असतो. सवा³च े«हणणे ऐकून घेत, शकंांच े

:नरसन कर�त, सवा³ना ं माग�दश�न कर�त, aवaवध aवषयांची तड लावीत, वादा�या ओघात बठैक�च े स�ू व 

अ�धकार� व कम�चा|याचंी  आंत~रक एकता हरव ूनये, याची काळजी घेत vयाला बठैक पढेु oयायची असत.े 

बठैक�त सम�यां�या गांभीया��या ओ�याने या aवषयसचूी�या दडपणामळेु वाकून गेलेले जड वातावरण 
नसावे.  हा�य हा :तचा सहज भाग असला पाlहज.े :नम�ळ, :नjया�ज, नम� aवनोदाने जड चचा�ह� साधी, 

सहज, हलक� होऊन जात.े  मा�, नसुvयाच हा�यकzलोळात aवषयाच ेगांभीय� हरवणार नाह�, याचीह� काळजी 

¯यावी. 

बठैक ह� aवचारमथंन कर$याची जागा आहे. तीत केवळ काय��माची, jयव�थाचंी, काय�aवभाजनाची 

चचा� नसावी, बठैक केवळ कोणीतर� माग�दश�न करतो आहे, बोलतो आहे व अoय सद�य केवळ }वणभkती 

कर�त आहेत, असेह� नसावे. 

पवू�तयार�:नशी होणार� बठैक िजवतं वातावरणात होत.े  ती अ�धकार� व कम�चा|यांचा उvसाह 

वाढवणार� ठरत.े  :नण�य सहमतीने, खेळीमेळी�या वातावरणात होतात.  घर� परतताना �vयेकाने काह�तर� 

नवीन कमावलेले असत.े  बठैक�आधी झालेzया चच]ने व नतंर चालणा|या सवंादाने एकमेकांमधील मतभेदांची 

धार कमी होत.े  कडवटपणा उvपoनच होत नाह�.  �वतः�या मताहून वेगळा :नण�य हसतमखुाने 

�वीकार$याची mखलाडू वvृतीह� आपोआप तयार होत.े  लोकशाह� jयव�थेतील �शासनाचा हाच तर मळुी 

आvमा असतो. 

पाच-पचंवीस जणां�या बठैक�त aवषय उvपoन क¡न �भावी भाषणे क¡न यो�य :नण�य होत नसतात.  

तर अशा  बठैक�साठ� पवू�तयार�ह� :ततक�च मोठ� लागत.े सव�समावेशक aवचार करणारा, सवा³ना सोबत घेऊन 

जाणारा अ�धकार� व कम�चा|यांचा  गट अशा बठैक�त आवsयक असतो. बठैक�ला उंची व प~रपkव aवचार 

दे$याच े काम अ�धकार�  हा  कर�त असतो. vया vया lठकाण�या अ�धकार� व कम�चा|यां�या 

aवचारjयवहारा�या पोतावर vया vया lठकाण�या कामाचा �तर ठरत असतो.  समaवचार�, सवंाद�, सहकार� 

अ�धकार� व कम�चा|यांचा हा छोटा कd ¨�भतू गटच काया�लयाचा  मलूाधार असतो.  या चम�ूया घटकांमधील 

नातसेबंधं आपलुक�च ेव पारदश�क jहावेत यासाठ� �vयेकाला खास �यvन करावे लागतात,  आपण एकेक 

अपणूा³क आहोत व सवा³चा tमळून पणूा³क घडणार आहे, याची जाणीव असेल तर हा अ�धकार� व कम�चा|याचंा  

गट, हा सव�सामाoय जनतचेा ऊजा���ोत ठरत.े  
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 jयkती «हणनू माणूस «हणनू जोपय³त अ�धकार� व कम�चा|याची एकमेकानंा व सव�सामाoय 

जनतलेा जाणत नाह�त तोपय³त vयां�यातील बधं कमकुवतच राहतील. ह� बांधणी जर कमकुवत राlहल� तर 

या�या बळावर चालणार� रा?याची aवकास�w�याह� अधुर�च राहणार. बठैक wकंवा tमट�ंग कशी झाल� हे गणु 

देऊन तपासताह� येईल. tशवाय tमट�ंगचा आढावा नीट घेतzयास पढु�ल बठैक�ची हेतपूतू[ नेमक� होईल. 

थोडkयात, tमट�ंग सशkत करणे ह� �vयेक अ�धकार� व कम�चा|यांची जबाबदार� आहे. 

शासकeय काम करतांना येणारा संबध 

1) वFर�ठ अ=धकार; 2) इतर सहकार; 3) द�ुयम कमSचार; 4)जनता – लोक[IतIनधी 

I) aवsवास ूसहकार� असला पाlहज े

II)  यो�य सzला देणारा  

III) नै:तक धाक वाटला पlहजे (न�पणे व 

�प�टपणे सांगव)े 

IV) Resourceful धडाडी (उदा.R.C. 

Net yellow pages,) 

V) संभाjय �sनांची नेहमी उvतरे तयार 

पाlहज.े 

VI) चौकसपणा आवsयक 

VII)त«ूह� सrम असाल तर पदाचे महvव 

वाढत.े 

VIII) Never act smarter than the 

Boss      

IX)हजरजबाबीपणा 'सांगून पहातो, पाहुन 

सांगतो' 

X)अçयासाची , मेहनतीची तयार� असावी, 

आjहान ि�वकार$याची तयार�.  

I) माग�दश�न 

II) सहकाया�च े

III)संघभावना 

महvवाची (Team 

work) 

IV) तvवाचे 

बाबतीत पkके 

असले पाlहज े

V) Tactfulness 

(माग� काढणे)  
 

I)माग�दश�न, खंबीर पाlठंबा 

II) :नःपrपाती वागणूक 

III)No double standerds    

(वेळेवर काया�लयात येणे /TA ) 

IV) कम�चार� एखादे काम क¡ 

शकत नसेल तर त«ूह� ते क¡ 

शकता हे vयाला कळलं पाlहज.े 

V) नाठाळांना वठणीवर आणणे. 

(:नवडुन बदमांशावर  Action 

घेणे) 

VI) अ:तरेक� aवsवास नको. 

VII) बाहेर�या माणसांवर aवsवास 

आmण काया�लयातील माणसाब¿ल 

अ:तaवsवास /अaवsवास धोkयाचा 

ठ¡ शकतो, डोळसपणे काम हव े

I) संवेदनशील �:तसाद 

आवsयक (वय झालेले) 

II) पूव��ह नसावा 

III) :नयमां�या चौकट�त 

राहुन सहकाय� / माग� 

काढणे. 

IV) कामासाठ� सां�गतलेzया 

वेळात काम jहाव.े 

V) फे| या मारायला लावू 

नये. 

VI) अनुयायी अनेकदा 

मं¥याचे / पुढा| यांचे नांव 

सांगतात सvयता पडताळणी 

आवsयक. 
 

 

मा3हतीचा अ=धकार 
बदलेला Ãि�टकोन   

�शासन कायदा पाळणार, नाग~रक vयावर नजर ठेवणार 

मा3हतीचा अ=धकार कोणासाठZ - कसा ? 

6 - कलमी कायS�म -  
 

वेळेच ेमह�व 
Time Management 

खचा�चे tशष�क 
वेळ (वष�) 

अ=धकाoं यासाठZ  जनतेसाठZ संवाद कौश'य 1)सव�साधारण 
आय�ुय 

70 

माणुसक�ने वागा मा माlहती मागा 1)  माझी चकु  

झाल�  हे माoय आहे 

I accept my mistake 

with humility     

2)झोप 25 

lहतकार� माlहती 

�या 

lह lहरोर�ने सहभागी jहा 2)  हे त ूफार छान 

केलेस.  

    You have done 

this nicely 

3)tशrण  8 

:तर�कार क¡ नका ती ती लपaवलेल� माlहती 
मागा 

3)  तूझ ेमत काय 
आहे.  

  What is your 
opinion ? 

4)आराम / 
आजार 

6 

चांगूलपणा वाढवा चा चाकोर� सोडा 4)  मी पाठ�शी आहे
  

  I support you 5)सpुी / 
मौजमजा 

7 

अडलेतpू पणा सोडा अ अ�धकार जाणुन ¯या 5)  आभार� आहे.  Thank you 6)�वास - जाणे 
येणे 

5 

�धkकार होव ुदेव ु
नका 

�ध धीर धरा 6)  आ«ह�  We 7)खाणे 4 

कारण aवचा¡ नका का कारण तपासनू ¯या   8)बदल  3 

रममाण jहा काया�त र रथ हा जनoनाथाचा   9)प~रणामकारक 
कामाक~रता 
उपलध 

12 
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आयु�याची सेकंड इIनगं मजेत घालवा 
एक ऑkटोबर हा 'आंतररा���य जे�ठ नाग~रक lदन' «हणून साजरा केला जातो. भारतात 60 वषा�वर�ल 

नाग~रकांची संiया एकूण लोकसंiये�या 7.5% «हणजेच जे�ठांची संiया अंदाज ेनऊ कोट� सvतर लाखांपेrाह� जा�त 

आहे. महारा��ात (2001 मधील आकडवेार� नुसार) 84.5 लाख जे�ठा पैक� 39 लाख (46.5%)पु¡ष व 45 लाख 

(53.5%)ि�ञया आहेत. साधारणपणे जेषठ् ि�ञयांम�ये aवधवांच े�माण 50% व aवदरुांच े�माण 25% आहे. �ाtमण 

भागाम�ये 60 वष] वयानंतर काम करणा|या ि�ञयांच े�माण 37%,एवढे आहे.  

  सेवा:नवvृतीनंतर सामािजक/कौटंुबीक �नेहसंबंध, मानtसक �वा�थ व शार�~रक आरो�य सम�ृद ठेवनू      
आनदं; जीवन जगVयासाठZ 60 3ट�स ्---- 

1. :नवvृती «हणजे नोकर�/jयवसायातनू :नवvृती, जीवनातनू नjहे.  जे आवडत ंपण आजपय³त करायला 

वेळच tमळाला नाह� त ेकर$याची सधंी आहे. :नवvृती हा पणू� aवराम नसनू आय�ुयातला तो एक 

�वzपaवराम आहे. आयु�मान वाढzयाने अजनू बरेच आय�ुय बाक� आहे 

2. वाध�kयातह� 'अजून यौवनात मी' या सकाराvमक जग$याचा Ãढ :नsचय करा. :नयती व :नsचय 

याची सांगड घातल� क� :नम[ती होत.े 

3. �वतःचा आvमसoमान �वतःचं अि�तvव आmण �वतःचं सखु, �वतःच आरो�य सारं सारं अबा�धत 

ठेव$यासाठ� �वतःला सrम ठेवावे. aवtश�ठ सघंटना, स�ंथा �थापन कराjयात. समवय�कांनी मोñया 

सiंयेने सघंlठत jहावे. सजृनशील काय� करावे आmण आपल� जीवन स�ंया आनदं� करावी. 

4. :नवvृतीनतंरचा aवचार :नवvृतीपवू[च करणे आवsयक आहे. 

5. सेवा:नवvृतीलाभाची यो�य गुतंवणूक करा. उतारवयात वाध�kयातील आजार,पय�टन,धाtम�क काय� 
इ.साठ� कामी येतो. 

6. :नवvृतीपवू[�या नोकर�मधील आलेला अनभुव vया rे�तील �ान याचा फायदा क¡न घेवनु 

:नवvृतीनतंरह� अध�वेळ काम, छोटासा गहृो�योग असे काय� क¡ शकता. 

7. नव-नaवन गो�ट� tशक$याची, क¡न बघ$याची उvसकुता ठेवा. इ�छा असzयास एखाद� कला, 

वयैिkतक कौशzय याचं शा��श�ुद �tशrण ¯या.  आवडले तो छंद जोपासा. 

8. कुटंुबात वावरतांना �व�वभावात आवsयक असा बदल करावाच लागतो, हे सvय मनी जाणनू 

¯या.नाहक सzला देणे, मलुा-सनुां�या :नण�यात aवनाकारण म�य�थी करणे, हेकेखोरपणे वागणे, 

एकटे पटुपटुणे, जोरात बोलणे, कुटंुबयाकडुन अवा�तव अपेrा बाळगणे इ. गो�ट� बदलाjया 

लागतात. दसु| यां�या �वभावाला बदल$याचा �यvन न करता �वतः�या �वभावात जाणीवपवू�क बदल 

करायला हवेत. 

9. आपले तनमनाच े आरो�य सांभाळ$यासाठ� �वतःची आदश� lदनचया�, jयायाम, wफरणे, योगासने, 

�ाणायाम, खेळ, उvतम aवचार-आचार, चांगzया गणुी व आदश� tम�ाचंा सहवास, यश�वी लोकां�या 

गाठ�भेट�, सगंीत, करमणूक, नवनवीन tशक$याची हौस इ. गो�ट��वारे �वतःचा jयिkतमvव aवकास 

फुलaव$याची सधंी काबीज करावी. 

10. �वतःची कुवत लrात घेऊन कौटंुबक जबाबदा|या �वीकाराjयात. 

11. मोठेपणाने व समजंसपणे वागनू कौटंुबक �वा�थ बघडणार नाह� याची काळजी ¯यावी.सवा³शी 

�ेमपवू�क वागावे. आपzया वाग$याचा, बोल$याचा, घरात वावर$याचा इतरांना �ास होणार नाह�, 

याची परेुपरु काळजी ¯यावी. 

12. कुटंुबातील इतरांना आपल� भीती न वाटता आदर व �ेम वाटेल, असे आपले वागणे असावे. तसेच 

भaव�याकड ेवेगाने :नघालेzया या पढु�ल aपढ�ला स�ंकाराचे ¶ेक आmण �ेरणेचे इंधन lदले पाlहज.े 
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13. मनात घालमेल न ठेवता �प�ट बोलणे, रोजच कलह होत असेल तर मलुा-सनुांपासनू चार घर 

दरू�या अतंरावर राहणे यो�य. 

14. एकटेपणा जाणव ूनये «हणनू समवय�क, समछांlद�ट jयkतीचंे �पु तयार करावेत. अशा �पुम�ये 

आनदंाने सहभागी jहावे. 

15. :नवvृतीनतंर आलेला पसैा व भावी खच� यांचा ताळेबदं आखावा.  वाध�kयातील आजार, श��w�या, 

अचानक उ� भवणारे खच�, मलुामलु�ंचे aववाह अशा महvवा�या गो�ट�ंसाठ� लागणार� आ�थ�क तरतदू 

लrात घेऊन तो पसैा बाजलूा काढावा. भावने�या भरात व अधं �ेमापोट� 'पðुयातले ताट व बसायच े

पाट' मलुांना, नातवेाइकांना देऊ नये. 'ठणठणगोपाळ' अव�था असेल तर कोणीच aवचारत नाह�. 

16. :नवvृतीनतंर घरात 'अ�धक' लr देऊ नये. आवsयक तवेढेच �यावे अoयथा त ेइतरांना खुपत.े 

17. :नवvृतीनतंर उतारवयात करावी लागणार� कामे समजून घेऊन आनदंाने केzयास दोन गो�ट� सा�य 

होतात.  तमुचे व तमु�या मलुासनुांचे आपसी सबंधं Ãढ होतात.  कुटंुबाची �गती :निsचत होत.े  

परंत ुकाह� कामे त«ुहाला नकोशी वाटत असतील तर vयाबाबत �प�ट बोलनू नकार lदलेला बरा. 

18. सनेुचा वाढlदवस, ल�नाचा वाढlदवस, काह� aवशषे �सगं इ. लrात ठेवनू :तला आवडvया भेटव�तहू� 

�या. 'त ूआमची मलुगीच आहेस' असे तमु�या बोल$यातनूह� jयkत करा. 

19. नातवडं हा आजी-आजोबांचा aवरंगळुा असतो, जीव क� �ाण ह� असतो. vयां�यावर िजवापाड �ेम 

करा. आपल ंबालपण नातवडंां�या सगंतीत परत अनभुवा. 

20. घरात लहान मलू असताना मलुाचे आई-बाबा मलुा�या �गतीसाठ� ?या lदशनेे �यvन करतात.vयाच 

lदशनेे आजी-आजोबांनीह� vयासाठ� �यvन करावेत. आजी-आजोबांनी नातवडंाचे केलेले लाड मलुा�या 
आई-बाबां�या tश�ती�या आड येता कामा नये. 

21. 'आता काय वाध�kय आले, सारे सपंले, आजार होणारच, राlहले तवेढे lदवस काढायच'े ह� नकाराvमक 

आधी बदं करा. ल�नानतंरचे स¡ुवातीचे lदवस आठवा.  त«ुह� दोघेच होत े तjेहा ! आजह� त«ुह� 

दोघेच आहात. सा| या कुरकुर� aवस¡न नjयान ं एकमेकांचा �वीकार करा. आता थोड ं मोzड jहा.ं 

एकमेकांना परुक jहा.ं आहार, आरो�य, औषधोपचार, पय�टन, ग;पा, वाचन या�वारे एकमेकांची 

काळजी घेऊन एकमेकांना आनदं� ठेवा. 

22. 'आता तर खरं मी मा�यासाठ� जगणार' अशा ताजा, उvफुzल lहरjयागार मनान ं �vयेक rणाचा 

आ�वाद ¯या. 

23. सगंीताची जाद ूअनोखी आहे. रोज आवडती भजने, भावगीत,े sलोक, �तो�, wफzमी सगंीत, जनुी 

गाणी, �वा�थ-सगंीत, प¹यांचे आवाज, समु̈ ाची साज यां�या कॅसेटस ् ऐका. (तमु�या आवडीनसुार) 

24. ¡�णसेवा, गोर-ग~रबांची सेवा, गरजंूना मदत अशी समाजकाय] ह� क¡ शकता. रkताची व 

रkतापल�कडची नाती जपनू आपल ंवाध�kय आनदं� करता येत,ं हेच खरं ! जात-धम�-tलगं-वय यां�या 

बधंनापल�कडची ह� रkतापल�कडची नाती वाध�kयात त«ुहाला सखुद rण देऊ शकतील. जग$याला 

आनदंाची झालर येईल. 

25. कठोर बोल$यापेrा अबोल राहणे उvतम! छोट� lठणगी �फोट घडव ू शकत,े aवचारपवू�क बोला व 

aवचारपवु�क वागा. 

26. घरात पती /पvनी, मलेु wकंवा सनुा, मलु�, सास-ूसासरे कोणाचीह� एखाद� गो�ट पटत नसेल व 

vयासदंभा�त �प�ट बोलायच ेआहे आmण ज ेबोलायच ेआहे त ेसामजं�य ठेवनूच बोलायचे आहे.  तरच 

तमु�या बोल$याचा यो�य प~रणाम होऊ शकेल, अoयथा वाद वाढेल. कमीत कमी अपेrा ठेवणे व 

जा�तीत जा�त समजंसपणा ठेवणे गरजेच ेठरत.े 
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27. रागाचा पारा अचानक वाढला तर रkतदाब, �दयaवकार असा �ास होऊ शकतो रkतदाब अचानक 

वाढून मdदतू रkत�ाव होऊ शकतो, हाट� अ ॅटॅक येऊ शकतो, अशा गभंीर प~रणामाचंी जाणीव असावी. 

28. चं¨ाचा �काश lदसायला हवा असेल तर सयूा�न ंमावळायला हव.ं 

29. उतार वयात एक :नयम कटाrान ंपाळायचा.  कुठेह� गेलात तर� तयेतीचा aवषय काढून 'समदःुखी' 

शोधायचा नाह�.  मलुा-सनुांशी थोडासा सरू खटकलाच तर�ह� �वतःचं दःुख खरवडून काढायचं नाह�. 

दसु|या�या दःुखाला नख लावायचं नाह�. 

30. अ�याvमामळेु मानtसक आरो�य चांगले राहत.े  धाtम�क वाचन, धाtम�क �च�पट, सीडी �वारे 

आवडvया परमेsवराला आळवनू भिkतरसाचा आनदं ¯यावा.दया, rमा, शांती, बधुंvव, सvव जेथे आहे 

तथेे परमेsवर आहे. 

31. वाध�kयात आपले मनमोकळे करायला कोणी jयkती न भेटzयास ती jयkती wकमान ट�jह� बरोबर 

रमत.े मा� ट�jह�चा आवाज कमी ठेवावा. शजेार�,आपzया कुटंुबातील मलेु, सनुा, नातवडं े यांना 

�ासदायक ठरेल असा आवाज ठेव ू नये. vयामळेु नातवडंा�या अçयासावर aवपर�त प~रणाम 

होतो.तसेच lट.jह�.चा अ�धक लळा लावनू घेऊन झोपे�या वेळा बघडव ूनका. 

32. आपzयाला काह�च महvव नाह�, घरात आपzयाaव¡�द कार�थान tशजतयं, अशा नकाराvमक 

aवचारांना थारा tमळाzयास घरातzया इतरांबरोबर वारंवार खटके उडू लागतात. 

33. आपण परगावी जात असzयास अनोळखी jयkतीशी vया ब¿ल बोल ूनये. 

34. aवsवासाह� व अ�धकृत नोद असणारेच नोकर ठेवावेत. vयाचा फोटो, पणू� पvता असावा. नोकरांसमोर 

दा�गने, पसेै, महvवाची कागदप� ेयाचंी हाताळणी क¡ नये. बँकेची लॉकस� योजना �वीकारावी. सोने, 
पसेै, आवsयक महvवाची कागदप� ेलॉकस� म�ये ठेवावेत. आवsयक तवेढेच पसेै व सोने घर� ठेवावे. 

35. दारावरची बेल आzयास घाईघाईने दार उघडू नये. �थम खा�ी करावी. अनोळखी इसमास दार उघडू 

नये. ��ल�या दारातनूच बोलावे. ;लबंर, गॅसवाले, टेtलफोन दºु�ती करणारे असा बहाणा क¡न कोणी 

येऊ शकतात, सावध रहावे. 
36. तुम�या मुलाचा / मुल�चा अपघात झाला आहे. “मा�याबरोबर चला” असे «हणणा|या jयkतीवर भरवसा ठेवुन 

vया�या बरोबर जाऊ नये.  �थम शहा:नशा करावी. जायच ेठरzयास सोबत अजनू कोणाला तर� ¯याव.े 

37. दारावर दा�गने पॉल�श क¡न देणारे ठग लोक त«ुहाला लटूू शकतात. अशा लोकांना दारात उभेह� क¡ 

नये. अधं}�दा, बवुाबाजी �या नाद� लाग ूनये. पसेै दा�गने द;ुपट क¡न देतो असे «हणनू लटुणा| या 

लोकांपासनू सावध रहावे. 

38. र�vयातनू जाणा|या व�ृद ि��यांना खोटेनाटे बोलनू vयांचे दा�गने लटुले जातात. «हणनू व�ृद 

ि��यांनी दा�गने घाल ूनयेत व सावध रहावे. चुक�चे फोन, अनोळखी jयkतीचे आसपास सशंया�पद 

वावरणे, दारावरची बेल सारखी वाजणे, अशा गो�ट�ंकड ेदलु�r क¡ नये. �सगंी पोtलसांना कळवावे. 

र�vयात ग;पा मारतांना प~रि�थतीच,े वाहनांचे भान ठेवावे.  वयोव�ृदांनी रा�ी एकटे wफ¡ नये. 

39. चांगले शजेार� असzयास काह� वेळ आल�च तर vयांची मदत ¯यावी, vयांना फोन करावा. अनोळखी 
jयkतींबरोबर जाणे, फोनवर बोलणे, वैयिkतक माlहती देणे, इ�टेट�aवषयी माlहती देणे हे पूण� टाळाव.े 

40. �वासातह� अनोळखी jयkतींशी बोल ूनये. त«ुह� कोठे, कशासाठ�, कोणाबरोबर जात आहात हे कळून 

मग vयाचा गरैफायदा घेतला जाऊ शकतो. 

41. शार�~रक आरो�याला काह� त�ार� असतील तर vयांचे गांभीय�, लrात घेऊन �वतःचे नाव, पvता, 

आजार, डॉkटराचंे नाव, महvवा�या फोन नबंस� याचंी न\द असलेल� डायर� जवळ बाळगावी. अचानक 

बाहेर कुठे vया आजारामळेु त«ुह� धोkयात आzयास vयाचा फायदा होतो. र�vयात चालताना 

सावध�गर� बाळगावी. 
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42. �वतः �वतःला जपावे. शार�~रक, मानtसक व भाव:नक आरो�य या ह� वयात पणू� जप$याचा �यvन 

करावा. आवsयक औषधोपचार वेळीच ¯यावा. 

43. हzल� अनोळखी jयkतीबरोबरच नातवेाईक, tम� अगद� पोट�या मलुामलु�कंडूनह� धोका होऊ शकतो 

सावध रहावे.  �वतःची आ�थ�क बाजू भkकम ठेवावी. 

44. हताश होऊन आvमहvया कर$याचे पातक घडणार नाह� «हणनू मनाला सम�ृद ठेव$यासाठ� छंद, 

वाचन, समवय�कांचा �पु, समाजकाय�, अ�याvम, jयायाम, पय�टन�वारे सकाराvक जगणे tशकावे. 

45. अoन, व�ञ, आmण आरो�याची काळजी या मलुभतू गरजा भागaव$यासाठ�  आई-वडील आmण ?ये�ठ 

नाग~रक यांचा च~रताथ� व कzयाणाथ� अ�ध:नयम-2007, व महारा�� आई-वडील आmण ?ये�ठ 

नाग~रक यांचा च~रताथ� व कzयाणाथ� :नयम, 2010 मधील :नयम 14 नसुार कमाल 10000/- 

�:तमहा :नवा�ह भvता tमळू शकत.े :नयम-20 अoवये िजzहा पोल�स अधीrक हे जे�ठ नाग~रकां�या 

जीaवताच े व मालमvतचे े सरंrण कर$यासाठ� सव� आवsयक उपाययोजना करतील. इvयाद� �कारे 

काय�याचे सरंrण ?ये�ठांना tमळू शकत.े 

46. गरजेचे ठरzयास आनदंाने व�ृदा}म �वीकार$याचा पया�य ह� उपयkुत ठरतो. छळापेrा त ेपरवडत.े 

47. आपल ंवाध�kय, आपzया गरजा, आपले आजार आmण आपल ं उव�~रत आय�ुय याचा aवचार क¡न 

�वतःजवळ असणारा सव� पसैा, �थावर �ॉपट� पणू�पणे मलुां�या हवाल� क¡ नका.  कागदप� न 

वाचता सÈया क¡ नका. 

48. आपzया मvृयनूतंर आपzया सपंvतीची aवzहेवाट कशी jहावी याचे इ�छाप� क¡न ठेवा. 

49. वाध�kयातह� आ�थ�क �वावलंबन घालवू नका. आजपय³त�या तुम�या कमाईवर तुमचा �थम अ�धकार आहे. 
50. परदेशी �था:यक झालेzया मलुांकड े परदेशी �था:यक हो$यासाठ� त«ुह�ह� जात असाल, तर असा 

:नण�य पणू� aवचाराअतंी ¯या. 

51. जीवनात काह� �सगंी कळत-नकळतपणे आपzयामळेु काह� jयkती दखुावलेzया अस ू शकतात. 

vयांचेशी अबोला असेल तर �वतः होवनू बोला. दसु|याला मान सoमान lदzयाने आपला मान कमी 

होत नसतो. कदा�चत तो वाढ$याचीच शkयता जा�त असत.े 

52. wफट राह$यासाठ� रोजचा jयायाम हा रोज करणे, �यानधारणा, ओंकार जप, ~रलॅkसेशन रोज करणे. 

सकाळ-स�ंयाकाळ मोकâया हवेत, बागेत रोज 1 तास पायी wफरायला जाणे आवsयक आहे. उंची�या 

�माणात आपले वजन राह�ल, याची काळजी ¯या. 

53. वाढvया वयात ताजे व हलका सकस आहार ¯यावा, आहाराचे �माण व वेळा ठराaवक असाjयात. 

आठवÒयातनू 1 lदवस फkत फलाहार ¯या. म�यपान, तबंाख,ू tसगारेटचे jयसन सोडावे. 

54. झोप$यापवू[ आवडत ेवाचन करावे. आवडती भावगीत,े सगंीत, इतर गाणी यांचा आ�वाद ¯यावा. 

55. आवsयक aव}ांती व झोप ¯यावी. रा�ी लवकर झोपनू सकाळी लवकर उठावे, जागरण क¡ नये. 

शर�राची काळजी '¯यायची' असत,े 'करायची' नसत.े 

56. �कृती�या त�ार�साठ� डॉkटरकड ेगेzयानतंर vयापवू[ जर त«ुहाला कुठzयाह� औषधाने, अoनाने wकंवा 

पदाथा�ने अ ॅलिज�क ~रअ ॅkशन आलेल� असेल तर vयाबाबत �थम सांगावे. 

57. औषधाचा डोस व वेळा यात माना�माणे बदल क¡ नये. रोजची सवय गlृहत ध¡न अधंारात wकंवा 

अप|ुया �काशात औषध घऊ नये. उजेडात, औषधाचे लेबल वाचून, वापरायो�य मदुत बघावी. 
58. औषधे मुलां�या हाती पडणार� नाह�त याची काळजी ¯या. wकमान 8-15 lदवसांतून एकदा तर� मसाज ¯यावाच. 

59. खळखळून हसताना शर�र-मनाचं तादाv«य साधल ं जाऊन सारे ताण फेकून lदले जातात. «हणनू 

वाध�kयातह� 'हा�य' हा आरो�य राख$याचा एक सहजसलुभ उपाय मानला जातो. खळखळून 

हस$यामळेु �दयाची गती वाढत.े sवसनाचीह� गती वाढत ेआmण रkताtभसरण वेगाने सºु होत.े  
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60. वाध�kयात मधुमेह, हाट�अ ॅटॅक, उ�चरkतदाब, पrाघात, सं�धवात, मोतीबदं,ू व�ृदvव आmण पौ¡ष�ंथी (�ो�टेट), 

हा:न�या, यु~रनर� इoकॉिoटनoस, lठसूळ हाड,े गडु¯याची  झीज, कंपवात, कण�ब�धरता व इतर काना�या त�ार�, 

wकडनी-�टोन (मूतखडा) आmण wकडनी, उतारवयातील गभा�शया�या त�ार�, अzझायमस� 

(aवसरभोळेपणा/aव�मतृी), तातडी�या श��w�या, श��w�या हाच एकमेव इलाज असणारे रोग, अ:तसार, 

ब�दको�ठता (मलावरोध) इ. आजार उ� भवतात. डॉkटर�या सzयानेच यो�य तो vवर�त उपचार करावा. 

 

 

 

मडु चांगला राहVयासाठZ आहारमCं: थोडथेोड ेखा, पण lदवसातनू 4-5 वेळा खा  

मडु सांभाळणारे पदाथS : सोयाबीन, केळे, दह�, तीळ, भोपळया�या बया, शdगदाणे, चवळी, अळशी�या 

बया, पॉल�श न केलेल� धाoये , डाक�  चॉकलेट, बदाम, अ�ोड, आवळा, स�ं,े मोसबंी, पालक, पे¡, 

सयु�फुल, वगरेै + सतंलू�त आहार. 

मडु sबघडवणारे पदाथS : मदैायkुत पदाथ� जसे ¶ेड, ब�क�ट, नडुzस वगरेै, उvतजेक पेय जसे कॉफ�, 

चहा, अzकोहलयkुत पेय, अ:तसाखरेचे पदाथ� (गोड), �ीझरवेlटjह घातलेले पदाथ�, अिजनोमोटो, परत 

परत तापवलेzया तलेातील तळकट पदाथ�, tशळे अoनपदाथ� वगरेै.     

(आहार त�) 

 

कौटंुsबक नाती जपVयासाठZ 

पती-प�नी 
असे करा…. असे कn नका….. 

1. जोडीदाराचा मनापासनू �वीकार करा. 

2. एकमेकां�या चांगzया गणुांचं कौतकु करा. 

3. मोकळेपणान ंसवंाद साधा. 

4. जोडीदाराला ‘kवाtलट� टाइम’ �या. 

5. एकमेकांना परेुशी �पेस �या. 

6. सतत चुका न दाखवता rमा कर$याचा मोठेपणा जपा. 

1.एकमेकांशी �पधा� करणं, एकमेकांची कुच�ेठा क¡ नका. 

2. जोडीदारानं बदलायलाच हव,ं असा आ�ह ध¡ नका. 

3. जोडीदाराचा वाढlदवस, ल�नाचा वाढlदवस कधीह�  

   aवसº नका. 

4. एकमेकांना गहृ�त ध¡ नका. 

5. पर�परां�या नाvयावर आ�मण क¡ नका. 

 

सास-ूसनू 
असे करा…. असे कn नका….. 

1. एकमेकां�या नाvयाचा आदर करा. 

2. aपढ�तील अतंराची जाणीव ठेवा. 

3. एकमेक�ंचे चांगले गणु आvमसात कर$याचा  

   �यvन करा. 

4. एकमेक�ंची मज[ सांभाळ$याची कला अवगत  

   क¡न ¯या. 

5. �सगंानºुप एकमेक�ंना आवडी�या भेटव�त ू�या. 

1. सासनू ंसनेुला सारiया सचूना देऊ नये. 

2. सनेुन ंसचूनांचा अनादर कº नये. 

3. ‘माझ ऐकलचं पाlहज’े असा आ�ह ध¡ नका. 

4. :त|हाईत jयkतीपढंु एकमेक�ंची उणी-दणुी काढू  

   नका. 

5. सास-ूसनुा नाvयाबाबत पवू��हदaूषत aवचार मनात  

   आण ूनका. 
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कुटंुब 
असे करा…. असे कn नका….. 

1. �vयेकाला �वत:ची मत ंआहेत, याच ंभान ठेवा. 

2. कुटंुबा�या lहतासाठ� वयैिkतक इ�छा-अपेrांना  

   मरुड घाला. 

3. wकमान एका वेळचे जेवण सवा³नी सोबत ¯या. 

4. सण, समारंभ, आनदंाचे rण एक� साजरे करा. 

5. सकंटात एकजूट ठेऊन एकमेकांना आधार �या. 

1. कुटंुबातील मतभेद चjहाÄयावर आण ूनका. 

2. कुणा�याह� सांग$याव¡न कुटंुबातील jयkतीवर  

   अaवsवास दाखव ूनका. 

3. �vयेक गो�ट�साठ� एकमेकांवर अवलबंनू राहू नका. 

4. कुटंुबासाठ� केलेzया vयागाची वारंवार वा�यता क¡  

   नका. 

5. �वाथा�साठ� कौटंुबक सौiय पणाला लाव ूनका. 

चांगला व शांत Uवभाव करVयासाठZ:-  
1) इ�छांकड े दलु³r आmण गरजांकड े लr  2) वाईट भावना सोडून चांगzया भावना :नमा�ण करणे 3) 

भतूकाळातील सव� चांगzया,वाईट घटनांना आmण jयkतींना समजून घेणे 4) कुटंूबातील सव� सद�यांना आहे 

तसे �वीका¡न tम� बनaवणे 5) चांगzया अथवा वाईट घटनानंा चांगzया भावनेत ¡पांत~रत करणे 6) 

�वत:�या कलागणुातनू कुटंुब व समाजाचा फायदा करणे.  

�यासाठZ - 1) �माईल �या 2) आदर करा 3) अपमान क¡ नका 4) कौतकु करा 5) lहनवणे टाळा आmण 

6) �ेमळ ह�तांदोलन करा. 

व@ृदांच ेनरैा:य 
वय मjदचुा आकार घटVयाची ��या 

वया�या 25 त े60 वष] पय³त नैस�ग�क~रvया अगद� हळूवारपणे मdदचुा आकार घट$याची w�या सु¡ होत.े 

वय वष] 60 > 70 �vयेक वषा�ला – 0.5 त े1.00 % घट 

वय वष] 70 > �vयेक वषा�ला – 7.5 त े15.00 % घट 

पnुषाम@ये िUञयापेAा जाUत घट. 

 

अवयवदान 
िजवंतपणी म�ृयु पाव'यावर Æेन डथे झा'यानंतर 

1) एक wकडणी 1) देहदान 1) दोoह� wकडणी 

2) tलjहरचा एक लोब 2) ने� दान  

( 4 त े6 तासा�या आत ) 

2) |हदया�या झडपा 

3) फु;फुसाचा एक लोब 3) |हदय, आतड े

4) आतडयांचा कांह� भाग 3) vवचा दान  

( 6 तासा�या आत ) 

4) संपुण� tलjहर  

5) Pancreas (�वादaुपडं) चा कांह� भाग 5) संपुण� फु;फुस 

6) संपुण� Pancreas�वादaुपडं 

आनंदवाडी (गौर) ता. :नलंगा येथे लोकसंiया- 635 / घरे- 125.  18-

वषा�वर�ल 450 जणांनी अवयवदान संकzप  

7) Connective Tissue (जोड उती) 

�व. wकरण लोभे िज. लातूर यांच े¶ेन डेथ झाzयानंतर अवयवदान  8) Skin(vवचा), डॉळे (कॉ:नया) 
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जे�ठांQया समUया 
1) सामािजक 2) कौटंुsबक 3) अ=थSक 4) मान�सक/शाFरFरक 

aवtश�ठ संघटना/ 

सं�था �थापन-

सजृनशील काय�- 

कामाचा अनुभव व 

�ान याचा फायदा 

समाजाला jहावा. 

�व�वभावात बदल, नाहक सzला देणे, 

मुला-ंसनुां�या :नण�यात aवनाकारण 

म�य�थी करणे, हेकेखेरपणे बागणे, एकटे 

पुटपुटणे, जोरात बोलणे, कुटंुबयाकडून 

अवा�तव अपेrा बाळगणे, �वत:ची कुवत 

लrात घेवनू कौटंुबक जबाबदार� 

असलेला पैसा व 

भावी खच� यांचा 

ताळमेळ आखावा 

-आजार, ल�नकाय� 

इ.  

आदश� lदनचया� –

jयायाम, wफरणे, 

योगासने, �ाणयाम, 

खेळ, उvतम आचार-

aवचार, चांगzया गुणी व 

आदश� tम�ांचा सहवास 

 

 
कटू स�य 

मलुाची→पारख aववाहनंतर, मलु;ची→पारख ता¡$यात, नवoयाची→ पारख पvनी आजार� पडzयानंतर, प�नीची→ 

पारख पती�या ग~रबीत,   भावाची→ पारख भांडणात,   ब3हणीची→ पारख संपvतीत, आmण         औलादाची→ 

पारख «हातारपणी होत.े 

 
ओळखपC 

सा.�.aव. शा. प~रप�क �. सकं�ण� 2016/ �.�. 183 / 18 ( र. व का. ) lद. 23 फे¶ुवार�,2017,  lद. 23 

जनु, 2017 व �ा.aव.aव. शा. प~रप�क �. संक�ण� 2017/ �.�. 59 / समoवय कr, lद. 13 ऑkटोबर, 2017 

नुसार :नवvृतीवेतनधारकांना कायम�व¡पी ओळखप� नमुना aवह�त केलेला आहे. संबं�धत �शासwकय काया�लयाने 

कायम�व¡पी फोटोसह ओळखप� �याव.े सा.�.aव. शा. प~रप�क �. संक�ण� 2018/ �.�. 196 / 18 ( र. व का. ) 

lद. 29 eडसdबर,2018, नुसार �प�ट�करण.  

 

 

जे�ठ नागFरकानां देVयात येत असले'या सवलती व स>ुवधा 
महारा�� रा6य : 

1. दा~र¨रेषेखाल�ल व�ृदांना रा���य :नवvृती वेतन योजनेतून ¡. 400/- दरमहा lह�सा देत.े 

2. महारा�� रा?याने jयवसाय करापासनू ?ये�ठांना मुkत केले आहे. 

3. महानगरपाtलका / नगरपाtलका व शासwकय ¡�णालयात ?ये�ठांना (60 वष] व अ�धक) मोफत उपचार. 

4. महारा�� रा?य माग� प~रवहन महामंडळा�या सा�या बसमधून तसेच एtशयाड गाडीने �वास कर$याक~रता वय 

वष] 65 व vयावर�ल ?ये�ठांना 50% व tशवशाह�त 45% भाड ेसवलत दे$यात आल� आहे. 

बँ�कग सवलती : 
1. सव�च रा���यकृत व शेÒयुzड बँकाम�ये ?ये�ठ नाग~रकांना म�यम व द�घ� मुदती�या ठेवीवर सव�सामाoय 

�ाहकांपेrा एक त ेदोन टkके जादा jयाजदर दे$यात आलेला आहे. 

2. वय वष] 55 व vयोपrा अ�धक वयोगटासाठ� एक हजारापासनू 25 लाखां�या बचतीसाठ� टपाल aवभागा�या 

?ये�ठ नाग~रक बचत योजनेत 9% jयाज tमळत.े टपाला�या माtसक उvपoन योजनेत 60 व vयापेrा अ�धक 

वयोगटा�या व�ृदांसाठ� गुंतणुक�वर 8% परतावा.  

भारत सरकार : 

1) वय वष] 60 वर�ल ?ये�ठांना आयकर (इoकम टॅkस) ¡. 3.00 लाखांपय³त सवलत. वय वष] 80 वर�ल 

?ये�ठांना ¡. 5 लाखापय³त सवलत 

2) बसम�ये समोर�या दोन जागांच ेआरrण. 

3) हॉि�पटलम�ये न\दणीक~रता ?ये�ठांना वेगळी रांग. 
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रे'वे स>ुवधा : 

1. वय वष] 60 पु¡ष व�ृदांक~रता रेzवे मेल / एkस�ेस �वासभाÒयाम�ये 40 % सवलत तर मlहलांना वय वष] 

58 नंतर  50 % सवलत. 

2. मोñया श��w�यांक~रता �वासी व�ृदांना व vयां�या एका सहका|याला रेzवे �वासभाÒयाम�ये 75% सवलत. 

3. ?ये�ठ नाग~रकांना राजधानी, शताद� व जनशताद�सह सव� एkस�ेस गाÒया�या रेzवे भाÒयात 30% सूट. 

रेzवे �टेशनवर ?ये�ठांक~रता :तक�ट बुwकंगसाठ� वेगâया mखडkया, �टेशन मा�तरकड े?ये�ठांक~रता वेगâया 

jह�ल चअेस� उपलध 

>वमान स>ुवधा : 

1. पु¡ष वय वष] 65 आmण ��ी वय वष] 63 व vयापेrा जा�त वय असलेzया ?ये�ठ नाग~रकांना इंeडयन एअर 

लाईoसम�ये 50% भाड ेसवलत. 

2. एअर इंeडयाम�ये वय वष] 60 व vयापेrा जा�त वया�या ?ये�ठ नाग~रकांना परदेशवार�त भाड ेसवलत. 

3. सहारा एअर लाईoसम�ये वय वष] 62 व vयावर�ल ?ये�ठांक~रता 50% भाड ेसवलत. 

इतर स>ुवधा : 

   1.  दा~र¨रेषेखाल�ल वय वष] 60 वर�ल ?ये�ठां�या कुटंुबाला दरमहा 35 wकलो धाoय. 

   2. पेoशन नसणा|या वय वष] 65 पूण� केलेzया �vयेक ?ये�ठाला अoनपूणा� योजनेत दरमहा 10 wकलो धाoय मोफत. 

   3. आई-वडील आmण ?ये�ठ नाग~रक यांचा च~रताथ� व कzयाणाथ� अ�ध:नयम-2007, व महारा�� आई-वडील आmण 

?ये�ठ नाग~रक यांचा च~रताथ� व कzयाणाथ� :नयम, 2010 मधील :नयम 14 नुसार ?ये�ठ नाग~रकांना वारसदारांकडून 

कमाल 10000/- �:तमहा :नवा�ह भvता tमळू शकत.े 

 

आप'या काळात....  

आपzया काळात इमारतीची उंची वाढल�, 

पण माणूसक�ची कमी झाल� 

र�त े¡ंद झाले, पण Ã�ट� अ¡ंद झाल�, 

घरं मोठ� पण कुटंुब छोट�..... 

सुखसोई पु�कळ, पण वेळ दtुम�ळ झाला 

पदjया �व�त झाzया पण शहाणपण महाग 

माह�तीच ेड\गर जमले, पण नेमकेपणाच ेझरे आटले 

त� वाढले आmण सम�याह� वाढzया 

औषधं भरपूर, पण आरो�य कमी झाल ं

मालक�ची भाषा वाढल�, मुzयाचंी कमी 

आपण बोलतो फार..... �ेम kवचीत करतो...... 

आmण :तर�कार, सहज करतो. 

राहणीमान उंचवल, पण जगण दळभ¨� झाल ं

आपzया जग$यात, वषा�ची भर पडल� 

पण आपzया वषा�म�ये जग$याची नाह� 

आपण भले चं¨ावर गेलो-आलो 

पण शेजारा�या नjया माणसाला भेटण काह� होत नाह� 

बाहेरचा प~रसर आपण िजंकत चाललो आहोत, 

पण आतzया हार$याच काय ? 

 

हवा शु�द कर$यासाठ� आटाaपटा 

पण आतzया गुदमर$याच काय ? 

आपल� आवक वाढल, पण :नयत कमी झाल� 

संiया वाढल�, गुणवvता घसरल� 

हा काळ उंच माणसांचा, पण खु?या jयिkतमvवांचा 

उदंड फाय�यांचा, पण उथळ नाvयांचा 

जाग:तक शांतीचा ग;पा,ं पण घरातzया यु�दाचा..... 

मोकळा वेळ हाताशी, पण vयातल� गंमत गेलेल� 

aवaवध खा�य �कार, पण vयात सvव काह� नाह� 

दोन tमळवती माणस,ं पण vयांच ेघट�फोट वाढलेले 

घरं नटल�, पण घरकुल दभुंगल�. 

lदखाjया�या mखडक�त खुप काह� मांडलेल,ं 

पण कोठ�ची खोल� ~रकामीच 

हे प� तुम�या पय³त पाहेचवणारं तं��ान आज आहे, 

आmण आज आहे तुमच े�वातं� ह� ....... 

या प�ाकड ेल¹य दे$याचं wकंवा न दे$याचं 

यातल काह� वाटलं तर बदला..wकंवा aवस¡न जा…………….. 

(दलाई लामा) 
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  उंची [माणे यो¢य वजन        शर;राQया >व>वध हालचाल; मधनु खचS होणार; उजाS 
उंची सj.मी. पnुषाच े

वजन 

िUCयांच े

वजन 

 अ.�. हालचाल; खचS होणार; 

उजाS / 

150 48-54 43-50 1 झोप 1 त े1.2 

152 50-56 45-51 2 बसणे / tलlहणे 1.6 त े1.7 

155 52-57 47-52 3 उभे राहणे 1.4 त े1.5 

157 53-58 48-54 4 बैठे खेळ 2.0 त े2.6 

160 55-60 50-55 5 चालणे �:त ताशी 2 मैल 45 wकलो वजन 2.6 

162 56-61 51-57 6 चालणे �:त ताशी 2 मैल 60 wकलो वजन 2.9 

165 58-63 53-59 7 चालणे �:त ताशी 2 मैल 75 wकलो वजन 3.5 

167 59-65 54-61 8 पाय-या चढणे 6 त े8 

170 61-66 56-65 9 झाडू मारणे 1.7 

172 63-69 58-65 10 tशलाई  काम 2.8 

175 64-70 60-66 11 टायaपगं 1.5 

178 66-72 62-68 12 खोदकाम 8.6 

181 68-74 63-70 13 �ायिjहंग 2.8 

183 70-77 66-72 14 सायकल चालaवणे 5.5 मैल  4.5 

186 72-79 68-74 15 सायकल चालaवणे 9.4 मैल  7.0 

   16 नvृय 5 त े7.0 

    17 पोहणे 5 त े11.0 

    18 फुटबॉल  8.9 

शर;राQया चलनवलनासाठZ आव:यक उजाS (कॅलर;ज) 
अ.�. गट वय वष¬ कामाच ेUवnप वजन ऊजाS शेरा 

1  

पु¡ष 

 

20 त े39 वष] 
बैठे काम  

60 wक.�ॅ. 
2425 kcal/d         गरोदर �ञीला 

300 तर �तनपान  

देणा| या मातसे 500 जादा 

कॅलर�जची आवsयकता 

असत.े वया�या 40 

वषा�नंतर दर दहा वषा�नी 

कॅलर�जची  गरज 10%  

कमी  होत.े  

         कामाच े �व¡प, 

दैनlदन हालचाल�, 

jयायाम यानुसार अंदाज े

कॅलर�जची संiया वाढवावी 

वा कमी करावी,  

         एकूण कॅलर�ज 

ठरaवतानां vयापैक� ��थने, 

कबÓदके, मेदाच े �माण 

wकती असावे हेह� महvवाचे 

ठरत.े 

2 म�यम काम 2875 kcal/d 

3 अवजड काम 3800 kcal/d 

4  

�ञी 
 

20 त े39 वष] 
बैठे काम  

50 wक.�ॅ. 
1875 kcal/d 

5 म�यम काम 2225 kcal/d 

6 अवजड काम 2935 kcal/d 

7  

बालक 
1 त े3 वष]  12.2 wक.�ॅ. 1240 kcal/d 

8 4 त े6 वष] 19.0 wक.�ॅ. 1960 kcal/d 

9 7 त े9 वष] 26.9 wक.�ॅ. 1950 kcal/d 

10 मुलगा 10 त े12 वष]  35.4 wक.�ॅ. 2190 kcal/d 

11 मुलगी 10 त े12 वष] 31.5 wक.�ॅ. 1970 kcal/d 

12 मुलगा 13 त े15 वष]  47.8 wक.�ॅ. 2450 kcal/d 

13 मुलगी 13 त े15 वष] 49.7 wक.�ॅ. 2060 kcal/d 

14 त¡ण 16 त े19 वष]  57.1 wक.�ॅ. 2640 kcal/d 

15 त¡णी 16 त े19 वष] 49.9 wक.�ॅ. 2060 kcal/d 
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[�येकe 100 `ॅम आहारातनू �मळणा-या कॅलर;ज 
संदभ� : नॅशनल इिo�टटयूट ऑफ oयूÄर�शन, है¨ाबाद  

 

अ.� पदाथS [=थने मेद काबÉदके ऊजाS  अ.� पदाथS [=थने मेद काबÉदके ऊजाS 

तणृधा)ये डाळी / कडधा)ये 

1 ?वार� 10.4 1.9 72.6 349 6 चणा 17.1 5.3 60.9 360 

2 बाजर� 11.6 5.0 67.5 361 7 काळा 
वाटाणा 

24.0 1.4 59.6 347 

3 नाचणी 7.3 1.3 72.0 328 8 हरभरे 22.0 0.5 57.2 321 

4 तांदळु 6.4 0.4 79.0 346 9 lहरवा 
वाटाणा 

7.2 0.1 15.9 093 

5 गहू 11.8 1.5 71.2 346 10 राजमा 22.9 1.3 60.6 346 

      11 सोयाबीन 43.2 19.5 20.9 432 

3हर0या भाजीपा'या फळभा6या 

12 कोबी 1.8 0.1 4.6 39 21 वांगी 1.4 0.3 24 18 

13 फलॉवर 50. 1.3 7.6 66 22 घेवडा 7.4 1.0 29.8 158 

14 चकुा 1.6 0.3 1.4 15 23 कारल� 1.6 0.2 4.2 25 

15 को�थंबर 6.1 1.0 18.7 108 24 दधुी भोपळा 0.2 0.1 2.5 12 

16 शेका पाने 6.7 1.7 92.0 440 25 काकडी 0.4 0.1 2.5 13 

17 मेथी 4.4 0.9 6.0 49 26 शेवगा शdग 2.5 0.1 3.7 26 

18 मुळा पाने 3.8 0.4 2.4 28 27 भdडी 1.9 0.2 6.4 35 

19 पालक 2.0 0.7 26 73 28 दोडका 0.5 0.1 3.4 17 

20 शेप ू 3.0 0.5 37 190 29 पडवळ 0.5 0.3 3.3 18 

कंदमळेु तेलsबयाﾠ 

30 बटाटा 1.6 0.1 22.6 97 36 सुके खोबरे 6.8 62.3 18.4 662 

31 कांदा 
लहान 

1.8 0.1 12.6 59 37 क�चे खोबरे 4.5 41.6 13.0 444 

32 गाजर 0.9 0.2 10.6 48 38 सुय�फुल  19.8 52.1 17.9 620 

33 बीट 1.7 0.1 8.8 43 39 शdगदाने  25.3 40.1 26.1 567 

34 मुळा 0.7 0.1 3.4 17 40 काज ू 20.8 58.9 10.5 655 

35 नवलकोल 0.5 0.2 6.2 29 41 बदाम 21.2 46.9 22.3 596 

फळे मांस, मांसे 

42 आवळा 0.5 0.1 13.7 58 51 अडंी 6.5 6.5 0 170 

43 सफरचदं 0.2 0.5 13.4 59 52 सुके मासे 63.0 3.9 0 300 

44 अजंीर 1.3 0.2 7.6 37 5 क�चे मासे 60.0 2.0 3.0 100 

45 ¨ाr े 0.5 0.3 16.5 71 54 बक| याचे 
मटण 

18.0 14.0 0 200 

46 आबंा 0.6 0.4 16.9 74 55 �चकण 23.5 0.5 0 100 

47 पपया 0.6 0.1 7.2 32 दधु व दधुाचे पदाथS 

48 संञी 0.7 0.2 10.9 48 56 «हैस दधु 4.3 6.5 5.0 117 

49 ��ॉबेर� 0.7 0.2 9.8 44 57 गाय दधु 3.2 4.1 4.4 67 

50 केळी 1.2 0.3 27.2 116 58 चीज 24.1 25.1 6.3 348 

      59 खवा 14.6 31.2 20.5 421 

मेद व तेल 60 दह� 3.1 4.0 3.0 60 

61 लोणी 0 81 0 729 शकS रा पदाथS 

62 घी «हैस 0 100 0 900 65 साखर 0.1 0 99.4 398 

63 घी गाय 0 100 0 900 66 मध 0.3 0 79.5 319 

64 सव� तेल 0 100 0 900 67 गूळ 0.4 0.1 95.0 389 
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महvवाच ेदरू�वनी व ई-मेल अ ॅ�से 

नांव व पvता दरू�वनी ई-मेल अ ॅ�से 

 एसट�डी काया�लय फॅkस �मांक मोबाईल �मांक 
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महvवाच ेदरू�वनी व ई-मेल अ ॅ�से 

नांव व पvता दरू�वनी ई-मेल अ ॅ�से 

 एसट�डी काया�लय फॅkस �मांक मोबाईल �मांक 
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थोड1यात मह�वाच े
1    aव.aव.शा.प�. �.संक�ण� 1088/�.�.45/88/कोषा-2 lद.25 मे,1988 (संचालक,लेखा व कोषागारे म.रा.मुंबई 

यानां उ¿ेशून tलlहलेले प�) अoवये “सरकार� नोकर vयांची कत�jये आmण जबाबदा|या” या पु�तकातील शासक�य 

नोकरांनी अनुपालन कर$यासंबंधी�या सूचना आहेत. तdjहा �vयेक सरकार� नोकरानd, कचरे�त आmण 

कचरे�बाहेर�ल आपzया �वत:ला व सरकारला भूषणावह होईल अशा ~रतीने वागले पाlहज,े अशी सरकारची 

अपेrा आहे. [न�ता व tश�त, मालमvता करणे(मु¿ा �.9 नुसार तथापी खरोखर� �वत:ला राह$यासाठ� अशी 

मालमvता ¯यावयाची असेल तर पोल�स अ�धका|याखेर�ज इतर सरकार� नोकरांना वर�ल�माणे परवानगी 

घे$याची ज¡र� नाह�.), jयापार करणे, उ�च दजा�ची नी:तमvता, वत�मानप�ांची मदत घेणे, त�ार� मांड$यासाठ� 

बाहेर�या लोकाचंी मदत घेणे व सरकार� कामासंबंधी गु;तता राखणे इ,संबंधी पालन ]  

2    सा.�.aव.शा.प.�. शामासं-1001/�.�.73/2001/16-अ, lद. 28 जनु, 2001 नुसार शासक�य कम�चा|यां�या 

अनेक संघटनांकडून aवaवध काया�साठ� जनतकेडून गोळा कर$यात येत असलेल� वगSणी व vयामुळे ब|याचदा 

जनतेत :नमा�ण होत असलेल� नाराजी व यावर :नयं�ण आण$यासाठ� करावयाची उपाययोजना- आपzया 

सद�यामाफ� त माtसक वग�णी घे$याjय:त~रkत vयानां सद�यांकडून तसेच आम जनतकेडून कोणvयाह� �काराची 

वग�णी माग$याचा अ�धकार नसzयामुळे अशी वग�णी माग ुनये. अoयथा MCSR(tश�त व अपील) :नयम-1979 

नुसार tश�तभंगाची काय�वाह�. व IPC नुसार गुoहा. 

3       माlहती तं��ान (सा.�.aव.)aवभाग शा.:न. �. मातस/न�ती-05/132,सा�aव/39 lद. 15/4/2006 नूसार 

lद. 1 मे 2006 पासनू :नग�tमत होणारे सव� शासन :नण�य व शा. प~रप�के वेबसाईटवर अपलोड करणे 

अ:नवाय� आहे. www.maharashtra.gov.in  

4    सा.�.aव.शा.प.�. सीडीआर-1307/�.�.8/07/11, lद. 2 जुलै, 2007 नुसार शासक�य कमSचाoयांQया 

स)मानाथS साव�ज:नक समारंभात सहभागी होणे ..:नब³ध. कोणताह� शासक�य कम�चार� शासनाची पुव�मंजुर� 

tमळाzयाखेर�ज vया�या संबंधातील wकंवा दसु|या कोणvयाह� शा. कम�चा|या�या संबंधातील कोणvयाह� गौरवपर 

भाषण समारंभास wकंवा :नरोप समारंभास माoयता देणार नाह� wकंवा कोणतेह� �श�तीप�क �वीकारणार नाह� 

wकंवा vयासाठ� अथवा दसु|या कोणvयाह� शा.कम�चा|यासाठ� आयोजनात आलेzया मनोरंजनपर काय��मास wकंवा 

सभेस उपि�थत राहणार नाह�. उzलंघन करणा|यास tश�तभंगाची काय�वाह�.   

5    सा.�.aव.शा.प.�. संक�ण� -1008/1741/�.�.12/08/18 (र. व का.), lद. 7 माच� 2008 नुसार रा?य 

सरकार�या म3हला कमSचाoयानां कायाSलयीन वेळेनंतर थांब>वणे आ�ण स\ुीQया 3दवशी बोला>वणे श1यतो टाळाव.े 

6    सा.�.aव.शा.प.�. मभाव-2008/257/�.�.46/08/20-ब, lद. 16 ए�ील 2008 नुसार शासन jयवहारात 

वापर$याच ेरबर; ठसे व म�ुा मराठZतच असणे आवsयक आहे. 

7     सा.�.aव.शा.प.�. शाका:न-1007/1290/�.�.16/08/18 (र व का) lद. 10 ए�ील, 2008 नुसार 

शासक�य/:नमशासक�य काया�लयामधुन पाठaव$यात येणा|या पासSल व टपाल >वतरणाबाबत. भारतीय पो�ट 

ऑwफस अ�ध:नयम-1998 �या कलम 4 अoवये प�े (लेटस�) aवतरणाच ेअ�धकार केवळ पो�ट खाvयाला आहेत. 

प�े भारतीय टपाल सेवेमाफ� तच पाठवावीत. खाजगी टपाल aवतरण करणा|या सं�थेमाफ� त (कुर�अर) टपाल 

aवतरण कर$यात येव ूनये.  

8    सा.�.aव.शा.प.�. मातंस-2009/924/39 lद. 7 जुलै, 2009 व  सा.�.aव.शा.प.�. मातंस-2009/924/39 lद. 

27 आkटोबर, 2009 नुसार रा?यातील सव� शासक�य, :नमशासक�य काया�लये, मंडळे, महामंडळे मधील 

कम�चार� व अ�धका|यां�या काया�लयीन उपि�थतीबाबत बायोमे�;क प�दतीचा अवलंब करावा.(मं�ालयात 11 मे 

2009 पासनू सु¡, इतर lठकाणी 31 माच�,2011 पय³त काया�oवीत कर$याची काय�वाह� पुण� करावी.) 

9     सा.�.aव.शा.प.�. सीडीआर-1009/�.�.8/09/11, lद. 7 जुलै, 2009 नुसार रा?य शासना�या कम�चा|यानी 

सामािजक-धा�मSक संUथांच ेसदUय होणे- म.ना.से.(वत�णूक):नयम,1979 �या :नयम-16 नुसार सामािजक wकंवा 

धमा�दाय �व¡पाच े मानसेवी काय� हाती घे$यासाठ� रा?य शासक�य कम�चा|याला शासनाची पुव�मंजूर�ची 

आवsयकता नसत.े :नवडणुक�ने �ा;त होणारे पद घारण करावयाच ेअसेल तdjहाच फkत अशा पुव�परवाणगीची 

आवsयकता असत.े 
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10     सा.�.aव.शा.:न.�.एसआरjह�-2010/�.�.210/10/12, lद. 3 जनु,2011 हे अ�ध�tमत क¡न 

सा.�.aव.शा.:न.�.एसआरjह�-2010/�.�.210/10/12, lद. 3 जुन,2011 सा.�.aव.शा.:न.�.एसआरjह�-

2016/�.�.509 /काया�-12, lद.15 मे, 2019 नुसार शासन सेवतील गट ब (अराप) व गट क मधील 

कम�चा|यांची aवनंतीव¡न / संवगSबाहय बदल; कर$यासाठ� अट� व शत[ नमूद आहेत.  

11 सा.�.aव.अ�धसुचना.�.सीडीआर-1011/�.�.144/पनुबा³धणी7/11 lद.7 मे, 2013 नुसार म.ना.से.(वत�णूक) :नयम, 

1979 �या :नयम 19 पोट :नयम(1),lटप-2 ¡.10,000/- हून कमी ऐवजी “शासक�य कम�चा|या�या दोन 

मlहoया�या मूळ वेतनाहून कमी” या शदाचा समावेश केzयाने �वत:�या नावाने wकंवा vया�या कोणvयाह� 

कुटंुबयां�या नावाने केलेला ?याची wकंमत vया�या दोन मlहoया�या मूळ वेतनापेrा अ�धक असेल असा जंगम 

मालम�तचेा [�येक 0यवहार aवlहत �ा�धकरणास कळaवल. 

12 सा.�.aव.शा.:न.�.समय -2013/ �.�.20/18(र.व का.) lद. 16 जूल,ै2013 नुसार बहृoमुंबईतील रा?य शासक�य 

काया�लयातील Iन:समथS असले'या कमSचाoयाना (Person with Disabilities) सकाळ�या ऐन गद��या वेळी 

काया�लयीन वेळेवर हजर राहणे पु�कळदा कठ�ण होत असzयाने सकाळी अधाS तास उशीरा येVयाची सवलत 

दे$यात आलेल� आहे. aवभाग �मुखां�या माoयतनेे रा?यातील अoय िजzहयातील सव� रा?य शासक�य 

काया�लयातील :न:समथ� असलेzया कम�चा|याना सदर सवलत दे$यात येत आहे. 

13     सा.�.aव.शा.प.�. संक�ण�-2014/�.�.16/18 (र व का) तार�ख 7 मे, 2014 नुसार रा?य शासनातील सव� 

अ�धकार� यांनी काया�लयात असतानां vयांच ेओळखपC दश�नी भागावर लावाव.े 

14      aव.aव.शा.प. �. oयाय2014/�.�.896/�शा/ lद.20 ऑkटोबर,2014 नुसार oयायालयीन �करणात aवvत 

aवभागाने मांडलेल� भूtमका/:नण�य संबं�धत aवभागाने तातडीने या�चकाकvया�नां oयायालयाने ठरवनू lदलेzया 

वेळेत कळवावा. तसेच oयायालयाने aवtश�ट मुदत घालनू lदलेzया �करणाम�ये मुदतीपूव[च यथो�चत काय�वाह� 

कर$याची दrता ¯यावी, जेणेक¡न अकारण अवमान या�चका दाखल होणार नाह�. 

15     सा.�.aव.शा.प.�. शाकाप -2015/�.�.5/18 (र व का) lद. 25 फे¶ुवार�, 2015 नुसार Iननावी व खोटया 

त�ार�, खोटया सह�ने केलेzया त�ार; याबाबत करावयाची काय�वाह�. 

16     सा.�.aव.शा.:न.�. �सधुा 1614/345/�.�.71/18-अ lद. 9 माच�, 2015 नुसार शासक�य 

सोयी/सुaवधाकर�ता शपथपCाऐवजी �वघोषणाप�(Self Declaration) व कागदप�ां�या �वयंसाrांwकत(Self 

Attested) �ती ि�वकारणे. जेथे जेथे aव�यमान कायदा/:नयम याjदारे शपथप�/साrांwकत �तीची 

आवsयकता/बंधनकारक आहे vया jय:त~रkत Self Declaration/Self Attested Copy घे$यात यावे. 

17    सा.�.aव.शा.प.�. संक�ण� -2015/�.�.47/18 (र व का) lद. 24 जनु, 2015 नुसार प�jयवहारात 

कायाSलयाचा संपणूS प�ता tलlहणे. काया�सनाच ेदालन �.मजला �., दरु�वनी E mail ID इ.   

18    सा.�.aव.शा.प.�. aवमंस -2013/�.�.67/18 (र व का) lद. 27 जुल,ै 2015 व शा.प. lद. 27 ऑkटोबर, 

2017 नुसार >वधी मंडळ/संसद सदUयानां स)मानाची व सौज)याची वागणूक देणे, vयांच े कडून आलेzया 

प�/अज�/:नवेदनांना पोच देणे / vयावर सvवर काय�वाह� करणे, शासक�य काय��मानां लोक�:त:नधीनां आमं�त 

करणे. vयांच ेनांव :नमं�ण प�केवर छापणे इ. बाबत माग�दश�न तvव.े 1) आमदार/खासदार भेटावयास येतवेेळी 

व भेट संपनू परत जातवेेळी अ�धका|यांनी vयानां उvथापन देवून अtभवादन कराव.े 2) दरु�वनीवर यथो�चत 

माlहती दयावी. 3) मदत करतानां �यvनांची tशक�त करणे अपे¦rत आहे. सा.�.aव.शा.प.�. संक�ण� -

2018/�.�.97/18 (र. व का.) lद. 30 मे, 2018 नुसार माग�दश�क तvवांच ेकाटेकोरपणे पालन कराव.े     

19    सा.�.aव.शा.प.�. सकं�ण� -2015/�.�.129/18 (र व का) lद.17 ऑkटोबर,2015 नुसार 3टपणी लेखन केzयानंतर 

vयाखाल; �वाrर� कर$यापूव[ सबं�ंधत अ�धकार� यांने �वत:चे नांव, पXनाम व 3दनाकं नमूद क¡न �वाrर� कराव.े 

20     aव.aव.शा.प.�.संक�ण� -1015/�.�.366/aव.�.4, lद. 23 ऑkटोबर, 2015 नुसार aवvत aवभागा�या अंतग�त 

असलेzया काया�लयाम�ये माoयवर jयkती आmण अ�धकार� यां�या भेट��या वेळी wकंवा समारंभा�या वेळी vयांच े 

Uवागत पु�पगु�छ न देता उvतम पु�तक देवनू यथो�चत स�कार कर$यात यावा. 

21     सा.�.aव.शा.प.�. संक�ण� -2016/�.�.9/18 (र व का) lद. 2 फे¶ुवार�, 2016 नुसार शा. काया�लयातील 

अ�धका|यानां भेट�साठ� येणा|या अÄयांगतासाठZ न\दवह� ठेवणे, भेट�ची वेळ दश�aवणारा फलक लावणे इ. बाबत 

माग�दश�क सुचना.शा.प. lद. 27 मे,2013 -1) मं�ालय दपुार� 2.30 त े3.30 2) rे�य पातळीवर-वेळ :निsचत-
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शkयतो दपुार नंतर. 3) या वळेात बैठकांच ेआयोजन नको. 4) दौरा आयोजन या वेळेत नको. 5) दौरे वा भेट� 

:निsचत क¡न सुचना फलकावर. 6) दौरे व भेट� कालावधीत शkय नसzयास पया�यी jयव�था. 7) जनतसेाठ� 

राखुन ठेवलेzया वेळेत उपि�थत राहणे आवsयक. 

22     सा.�.aव.शा.प.�. संक�ण� -2016/�.�.29/18 (र व का) lद. 10 फे¶ुवार�,2016 नुसार काया�लयीन 

काय�प�दती :नयमपुि�तका-53(8) तरतुद�नुसार प� :नग�tमत करतवेेळी �vयेक प�ावर UवाAर;खाल; कंसाम�ये 

�वाrर� करणा|या अ�धका|यांच ेनांव व vयाखाल� पXनाम tलहावा. व शा.प.�. संक�ण� -2018/�.�.81/18 (र.व 

का.) lद. 30 मे,2018 नुसार “कFरता” असा उzलेख क¡न प�े :नग�tमत कर$यात येणार नाह�. 

23     सा.�.aव.शा.प.�. मुसका-2016/192512/का-1 lद. 22 माच�, 2016 नुसार वतृपCात [�स@द झालेzया 

शासनासंबंधी�या बातYयावर�ल खुलाशा �करणी कारावयाची काय�वाह�.- व�तू:न�ठ, नकाराvमक बाबीच े खंडन 

करणारा- बातमी �tस�द झाzया�या lदवशीच दपुारपय³त संबं�धत वतृप�ाकड े पाठवावा. खुलाsयाची �त 

मुiयमं�ी स�चवालयातील जनसंपक�  कrाकड े(दरु�वनी �.22024901) द.ु3.00 वा पय³त पाठaव$यात यावे. 

24    सा.�.aव.शा.प.�. संक�ण�-2016/�.�.98/18 (र व का) lद. 14 जनु, 2016 नुसार खाद;ची वUC े प~रधान 

कर$यास �ाधoय देणे बाबत- �से कोड लाग ूअसzयास wकमान एक संच खाद� तयार घे$यास aवशेष �यvन व 

आठवडयातून एकदा प~रधान, व इतरांना आठवडयात एक lदवस. 

25 सा.�.aव. शा.प. �.एलपीएल1016/अनौ.सं.�.12/पंधरा lद. 7 eडसdबर,2016 नुसार मं�ालयाjय:त~रkत 

इतर शासक�य काया�लयानी/�ा�धकरणांनी लोक आयु1त व उप लोक आयु1त काया�लय, मुंबई काया�लयाकडून 

त�ार��या अनुषंगाने केला जाणारा पC0यवहार (गोपनीय वगळून) संबं�धत अ�धका|यांची �वाrर� असलेले 

अहवाल �कॅन क¡न ई-मेलjदारे करावा. ई-मेल पvत े 
लोक आय1ुत उप- लोक आय1ुत 

ar2.lokayukta@maharashtra.gov.in Ar1.lokayukta@maharashtra.gov.in 

Ar3.lokayukta@maharashtra.gov.in Ar4.lokayukta@maharashtra.gov.in 

lokayukta@maharashtra.gov.in upalokayukta@maharashtra.gov.in 

दरु�वनी �. 22024540/22023822/22835600 दरु�वनी �. 22024540/22024503/22824358 
 

26     सा.�.aव. शा.:न.�. संक�ण�-2016/ �.�.130/18(र.व का.) lदनांक 24 ऑग�ट, 2016 व सा.�.aव. 

शा.प.�. मंलोlद-1017/ �.�.37/लो.lद.कr lदनांक 2 ऑkटोबर, 2017 नुसार “आपले सरकार”- त�ार :नवारण 

�णाल�साठ� काय�प�दती aवह�त क¡न सदर धोरणाvमक बाबींशी संबं�धत त�ार�/सुचना  मं�ालय लोकशाह� 

lदनात घे$याबाबत.  

27      सा.�.aव. शा.प.�.संघटना 1516/�.�.273/2016/16-अ, lद. 02 जानेवार�, 2017 नुसार महारा�� नागर� 

सेवा (वत�णूक) :नयम, 1979 मधील :नयम �मांक 29 अंतग�त शासक�य कम�चा|यां�या (औ�यो�गकेvतर) 

संघटनाना शासन माoयता नसzयास vयां�या :नवेदनाची, अtभवेदनाची, प�jयवहाराची दखल घे$यात येऊ नये.   

28      aव.aव.शा.प.�.अरजा-1016/�.�.84/सेवा-6, lद. 10 ऑkटोबर, 2017 नुसार अना=धकृतपणे गैहजर 

राहणा|या शासक�य कम�चा|याaव¡�द काय�वाह� कर$याबाबत सूचना lदलेzया आहेत. 

29 >वभागीय चौकशी: सा.�.aव. शा.प.�. एसआरjह�-2015/ �.�.310/का.12 lदनाकं 8/3/2017 (काय�प�दती ��ताaवत)   व 

सा.�.aव. शा.:न.�. एसआरjह�-2015/ �.�.310/काया�.12 lदनाकं 15 eडसdबर, 2017 नुसार aवभागीय चौकशी/oयायालयीन 

�करण  �लंबत असलेzया अ�धकार�/कम�चा|यानंा पदोoनती देताना अवलंबवयाची काय�प�दती.  

30      सा.�.aव.प.�. एसआरjह� -2018/jह�आयपी 15/ �.�.85/काया�.12, lद. 5 माच�, 2018 नुसार बदzया व 

पद�थापना करतानां �शासक�य :नकड लrात घेऊन कायSकार; पदावर पदUथापना देताना, म3हला अ�धकार�/ 

कम�चा|यांचा देखील aवचार कर$यात यावा. 

31 मराठZ भाषा: मराठ� भाषा aवभाग शा.प. �. मभावा-2018/�.�.47/भाषा. lदनाकं 7 म,े 2018 नुसार शासन jयवहारात ( 

शासक�य योजनाचंी नांव,े माlहती, चचा� तसचे दरु�वनीवर बोलताना,ं भाषणात, बैठक�त, सादर�करण, जनतेशी प�jयवहार, 

सव� नमनु,े प�के, :नयमपुि�तका, lटप$या, शेरे/अtभ�ाय, नामफलक, पदनाम, देवनागर� tलपीत मराठ�त सहया, समारंभाची 

:नमं�णे, जाlहराती व :नaवदा, aवभागीय प~रrा, िजzहा�तर�य व इतर द{ुयम oयायालयात दाखल कर$यात येणारे दाव,े 

दंड वसूल��या पावvया, aवaवध परवान,े �वशे शुzका�या पावvया इ.) राजभाषा मराठ�चा वापर करावा अoयथा vयांच ेaव¡¯द 

सा.�.aव.शा.:न.�.मभाव-1086/432/�.�.161/86/वीस-ब lद.18 जलुै, 1986 नुसार tश�तभंगाची कारवाई कर$यात येईल.   
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32 सा.�.aव.शा.प.�.समय 2019/ �.�.28/18 (र.व का.) lद. 4 जनु, 2019 नुसार रा?यातील सव� रा?य शासक�य 

काया�लयांम�ये अ�धकार�/कम�चार�वगा�कर�ता काया�लयीन वेळेत भोजनासाठZ दपुार; 1.00 त े2.00 या दर«यान 

जा�तीत जा�त अ�या� तासाची वेळ असावी. 

33 सा.�.aव.शा.प.�.संक�ण�-2019/125/�.�.22/का-18 (र.व का.) lद. 4 जनु, 2019 नुसार शासक�य कामकाजाशी 

संबं�धत बैठकांच ेइ:तवतृ तयार कर$याबाबत माग�दश�क सुचना lदलेzया आहेत. 

34 रा6य म<ुय सेवा ह1क आयु1त यांच ेकायाSलय – 7 वा मजला, नवीन �शासन भवन, हुताvमा राजगु¡ चौक, 

मादाम कामा माग� मुंबई. 400 032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शपथ / [Iतmा 
 3दनांक 25 जानेवार; “रा��;य मतदार 3दवस” शपथ 

(सकाळी 11.00 वा.मतदारांनी ¯यावयाची शपथ) 
(मुiय :नडणूक आयkुत, भारत :नवडणूक आयोग, नवी lदzल� यांचे अध�शासक�य प�.�. 491/ईसीआय /एलईट�/ एफयएुनसी/�वीप-2/ 

एनjह�डी/2016, lद.27/12/2016 आmण मुiय :नडणूक अ�धकार�, महारा�� रा?य मुंबई यांचे प.�.ईएलआर-2016/�.�.516/16/33 lद.11 जानेवार�, 
2017) 

“आ«ह�, भारताच ेनाग~रक, लोकशाह�वर :न�ठा ठेवून, याjदारे, �:त�ा करतो क�, आपzया देशा�या लोकशाह� 

परंपरांच े जतन क¡ आmण मुkत, :न:पrपाती व शांततापूण� वातावरणातील :नवडणूकांच े पाaव� राखू व �vयेक 

:नवडणूक�त :नभ�यपणे तसेच धम�, वंश, जात, समाज, भाषा यां�या aवचारां�या �भावाखाल� न येता wकंवा कोणvयाह� 

�लोभनास बळी न पडता मतदान क¡.” 

 

3दनांक 30 जानेवार; “हुता�मा 3दन” 
सा.�.aव.शा.प.�.जपतुी-2217/ केईरा/�.�.20/29 lद. 25 जानेवार�, 2017) 

lदनांक 30 जानेवार� रोजी सकाळी 11.00 वा. दोन tमनीटे मौन (�तधता) पाळून हा lदवस “हुताvमा lदन” 

«हणून पाळ$यात यावा. 

3दनांक 8 माचS “जागIतक म3हला 3दन” शपथ 
(मlहला व बाल aवकास aवभाग शा.:न.�. मबाआ-2012/�.�.26/का.7 lद. 4 माच�, 2013) 

“मी घरात, काया�लयात, समाजात आपzया आजूबाजू�या प~रसरात मुला-ंमुल�ंम�ये कोणvयाह��कारचा भेदभाव 

करणार नाह�, मुल� व मlहलावर कोणvयाह��कारचा शार�~रक व मानtसक अvयाचार होत असzयास vयाचा aवरोध 

कर�न. मुल� व मlहलां�या �:त�ठेस हानी पोहचले असे कोणतेह� कृvय करणार नाह�. vयां�या हkकांचा व �:त�ठेचा 

आदर ठेवीन.” 
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3दनांक 21 मे “दहशतवाद व 3हसंाचार >वरोधी 3दवस” [Iतmा 
(गहृ aवभाग.शा.प. �.: ट�ईआर-0515/�.�.137/aव.शा. 1 ब  lद. 16 मे, 2015) 

“आ«ह�, भारताच ेनाग~रक, आपzया देशा�या अlहसंा व सlह�णूते�या परंपरेaवषयी Ãढ :न�ठा बाळगुन याjदारे, 

सव� �कार�या दहशतवादाचा व lहसंाचाराचा आम�या सव� शिkत:नशी मुकाबला कर$यांची गांभीय�पूव�क �:त�ा करत 

आहोत. आ«ह� �:त�ा करतो क�, आ«ह� सव� मानवबंधूम�ये शांती, सामािजक एकोपा आmण सामंज�य lटकव ू व 

व�ध��णू क¡, तसेच मानवी िजaवत आmण मुzये धोkयात आणणा|या aवघटनकार� शkतीचा �:तकार क¡.” 

 

3दनांक 20 ऑगUट “सÊावना 3दवस” [Iतmा  
(अzपस.ंaव.aव.शा.प. �.: साऐप-ं2008/�.�.197/2008/का.1  lद. 12 ऑग�ट, 2008.) 

“मी अशी �:त�ा करतो / करत ेक�, मी, जात, वंश, धम�, �देश wकंवा भाषा aवषयक भेद न करता सव� 

भारतीय जनतचे ेभाव:नक ऐkय आmण सामंज�य यासाठ� काम कर�न. मी आणखी अशी �:त�ा करतो / करत ेक�, 

आम�यामधील वैयिkतक wकंवा सामुlहक �व¡पाच े सव� �कारच े मतभेद मी lहसंाचाराचा अवलंब न करता aवचार 

aव:नमय क¡न व संaवधा:नक मागा�नी सोडवीन.” 
 

3दनांक 31 ऑ1टोबर “रा��;य एकता 3दवस” शपथ  
(उ�च व तं� tशrण aवभाग शा.प. �.: संक�ण�-1111/(�.�.137/16)समoवय lद. 26 ऑkटोबर,2017.) 

“मी सvय:न�ठापूव�क शपथ घेतो क�, मी रा��ाची एकता, अखंडता व सुरrा अबा�धत राख$यासाठ� �वत:ला 

समaप�त कर�न आmण मा�या देशवाtसयांम�ये हा संदेश पोचaव$यासाठ� देखील भर�व �यvन कर�न. मी ह� शपथ 

आपzया देशाची एकता lटकवून ठेव$या�या भावनेने घेत आहे जी सरदार वzलभभाई पटेल यां�या दरूÃ�ट� व काया³मुळे 

रोखणे शkय झाले आहे. तसेच मी मा�या देशाची अंतग�त सुरrा सु:निsचत कर$याकर�ता माझ े �वत:च े योगदान 

दे$याचा स�ुदा सvय:न�ठापूव�क संकzप कर�त आहे.”  

 

 

3दनांक 19 नो0हjबर “रा��;य एका�मता 3दन” शपथ  
(अzपस.ंaव.aव.शा.प. �.: कौएस-2017/�.�.100/का.8  lद. 12 नोjहdबर, 2017.) 

“मी गांभीय�पूव�क शपथ घेतो / घेत ेक�, देशाच े�वातं¥य आmण रा���य एकाvमता अबा�धत राख$यासाठ� मी 

:न�ठापूव�क काम कर�न. मी अशीह� �:त�ा करतो / करत ेक�, मी कधीह� lहसंाचाराचा अवलंब करणार नाह�. तसेच मी 

सव� धाtम�क, भाaषक wकंवा �ादेtशक मतभेद व तंटे wकंवा इतर राजक�य वा आ�थ�क गा|हाणी शांततामय आmण 

सांaवधा:नक मागा�ने सोडaव$याचा �यvन चालू ठेवीन.” 

 

3दनांक 26 नो0हjबर “सं>वधान 3दवस” 
(भारतीय संaवधाना�या उ�येtशकेचे सामुlहक वाचन करणे) 

 

आ«ह�, भारताच ेलोक, भारताच ेएक साव�भौम 

समाजवाद� धम�:नरपेr लोकशाह� गणरा?य घडaव$याचा 

व vया�या सव� नाग~रकांस : 

सामािजक, आ�थ�क व राजनै:तक )याय; 

aवचार, अtभjयkती, aवsवास, }�दा व उपासना यांच ेUवातंÌय; 

दजा�ची व संधीची समानता; 

:निsचतपणे �ा;त क¡न दे$याचा आmण vया सवा³म�ये jयkतीची �:त�ठा 

 व रा��ाची एकता आmण एकाvमता यांच ेआsवासन देणार� बंधुता 

�व�ध�त कर$याचा गांभीय�पूव�क :नधा�र क¡न ; 

आम�या संaवधान सभेत आज lदनांक 26 नोjहdबर, 1949 रोजी  

याjदारे हे संaवधान अंगीकृत आmण अ�ध:नयtमत क¡न �वत:�त अप�ण करत आहोत. 
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           सन 2021 म@ये मंCालय, शासकeय/Iनमशासकeय कायाSलयात साजरे 

करावयाQया जयंती / रा��;य 3दन कायS�म. 
सा.�.aव.शा.प.�.संwकण�-2011/�.�.918/29,lद.16 नोjहdबर  2013 नुसार अशा काय��माना ंउपि�थती हा 

काया�लयीन tश�तीचा भाग समजावा.   

सा.�.aव.शा.प.�.जपूती-2020/�.�.95/29,lद. 15 eडसdबर, 2020 नुसार 

 

अ� [संग इं`जी म3हना व 

3दवस 

वार भारतीय म3हना 

व 3दवस 

कायS�माच ेUवnप 

1 साaव�ीबाई फुले जयंती 3 जानेवार�, 2021 रaववार 13 पौष,शके 1942 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

2 िजजाऊ मॉसंाहेब जयंती 12 जानेवार�,2021 मंगळवार 22 पौष,शके 1942 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

3 �वामी aववेकानंद जयंती 12 जानेवार�,2021 मंगळवार 22 पौष,शके 1942 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

4 नेताजी सभुाषचं¨ बोस जयंती 23 जानेवार�,2021 श:नवार 3 माघ,शके 1942 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

5 संत सेवालाल महाराज जयंती 15 फे¶ुवार�, 2021 श:नवार 26 माघ,शके 1942 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

6 छ�पती tशवाजी महाराज जयंती 19 फे¶ुवार�, 2021 शु�वार 30 माघ,शके 1942 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

7 संत गाडगे बाबा महाराज जयंती 23 फे¶ुवार�, 2021 मंगळवार 4 फाzगुन,शके1942 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

8 संत रaवदास महाराज जयंती 

(:तथीनुसार) 

27 फे¶ुवार�, 2021 श:नवार 8 फाzगुन,शके1942 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

9 यशवंतराव चjहाण जयंती 12 माच�, 2021 गु¡वार 21फाzगुन,शके1942 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

10 शह�द lदन 23 माच�, 2021 मंगळवार 2 चै�, शके 1943 शह�द भगतtसगं, राजगु¡,व 
सुखदेव यांचे �:तमेस प�ुपहार 

अप�ण करणे. 

11 महाvमा ?यो:तबा फुले जयंती 11 एa�ल, 2021 रaववार 21 चै�,शके 1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

12 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 14 एa�ल, 2021 बधुवार 24 चै�,शके 1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 
13 रा��संत तुकडोजी महाराज 

जयंती 

30 एa�ल, 2021 शु�वार 10वैशाख,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

14 महाvमा बसवेsवर जयंती 

(:तथीनुसार) 

14 म,े 2021 शु�वार 24वैशाख,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

15 दहशतवाद व lहसंाचार aवरोधी 

lदवस 

21 म,े 2021 शु�वार 31वैशाख,शके1943 दहशतवाद व lहसंाचार aवरोधी 

lदवसाची शपथ घेणे. 
16 �वातं�यवीर सावरकर जयंती 28 म,े 2021 शु�वार 7 जे�ठ,शके 1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 
17 आlहzयादेवी होळकर जयंती 31 म,े 2021 सोमवार 10 जे�ठ,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 
18 महाराणा �तापtसहं जयंती 

(:तथीनुसार) 

13 जनु, 2021 रaववार 23 जे�ठ,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

19 राजaष� शाहू महाराज जयंती 26 जनु, 2021 श:नवार 5 आषाढ,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

20 वसंतराव नाईक जयंती 1 जुल,ै 2021 गु¡वार 10आषाढ,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

21 लोकमाoय बाळ गंगाधर lटळक 

जयंती 

23 जुल,ै 2021 शु�वार 1 }ावण,शके 1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

22 साlहvयरvन आ$णाभाऊ साठे 

जयंती 

1 ऑग�ट, 2021 रaववार 10}ावण,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

23 �ां:तtसहं नाना पाट�ल जयंती 3 ऑग�ट, 2021 मंगळवार 12}ावण,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

24 स�भावना lदवस 20 ऑग�ट, 2021 शु�वार 29 }ावण, शके1943 स�भावना lदवसाची शपथ 

शपथ घेणे. 

25 राज ेउमाजी नाईक जयंती 7 स;टdबर, 2021 मंगळवार 16 भा¨पद,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

26 पंडीत lदनदयाळ उपा�याय 

जयंती – अंvयोदय lदवस 

25 स;टdबर, 2021 श:नवार 3 आिsवन,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 
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27 महाvमा गांधी जयंती 2 ऑkटोबर, 2021 श:नवार 10आिsवन,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

28 लाल बहादरु शा�ञी जयंती 2 ऑkटोबर, 2021 श:नवार 10आिsवन,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

29 डॉ.ए.पी.ज.े अदलु कलाम जयंती 15 ऑkटोबर,2021 शु�वार 23आिsवन,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

30 महaष� वािzमक� जयंती 

(:तथीनुसार) 

20 ऑkटोबर,2021 श:नवार 28आिsवन,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

31 इंlदरा गांधी पु$य:तथी व रा���य 

संकzप lदन 

31 ऑkटोबर, 

2021 

रaववार 9 का:त �क,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

32 वzलभभाई पटेल जयंती व 

रा���य एकता lदवस 

31 ऑkटोबर, 

2021 

रaववार 9 का:त �क,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे 

व रा���य एकता lदवसाची 

शपथ घेणे 

33 पंडीत नेह¡ जयंती 14 नोjहdबर, 2021 रaववार 23का:त �क,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

34 बरसा मुंडा जयंती 15 नोjहdबर, 2021 सोमवार 24का:त �क,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

35 इंlदरा गांधी जयंती व रा���य 

एकाvमता lदन 

19 नोjहdबर, 2021 शु�वार 28का:त �क,शके1943 �:तमेस पु�पहार अप�ण करणे 

व रा���य एकाvमता lदनाची 

शपथ घेणे 

36 संaवधान lदवस * 26 नोjहdबर, 2021 शु�वार 5 माग�tशष�, शके 

1943 

भारतीय संaवधाना�या 

उ¿ेtशकेच ेसामुlहक वाचन 

करणे. 

37 संत जगनाड ेमहाराज जयंती 8 eडसdबर, 2021 बधुवार 17 माग�tशष�, शके 

1943 

�:तमेस पु�पहार अप�ण करणे. 

 

38 अटल बहार� बाजपायी 

जoमlदवस- सशुासन lदन 

25 eडसdबर, 2021 श:नवार  सेवा �शासनास उपयुkत 

aवaवध उप�म राबवाव.े 

(शा.प.lद.4/12/2015) 

 

3टप : वर दश�aवलेले ज ेकाय��म साव�ज:नक सpूी�या lदवशी, रaववार� wकंवा श:नवार� येत असले तर� त े

काय��म vया-vया lदवशीच साजरा कर$यात येतील. 

 * शा.:न.सा.�.aव. �.जपुती-2208/1338/�.�.109/08/29, lद. 24/11/2008 मधील सुचने�माणे aवभाग 

�मुख/काया�लय �मुखांनी काय�वाह� करावी. 
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महारा�� रा6य राजपsCत अ=धकार; महासंघ, मंुबई 
www.adhikarimahasang.com(शासन माoयता �ा;त)mahasang3@gmail.com 

[ महारा�� रा?य राजप�त अ�धकार� महासंघ, मुंबई “बँक ऑफ महारा��, मं�ालय शाखा - मुंबई” खाते �. 20045732342 IFSC code MAHB0001388 ] 

  सUंथापक व म<ुय स'लागार - ग.3द.कुलथ े
अ@यA: >वनोद देसाई            Ph 2279395   Fax 22049914                         सर=चटणीस: इंिज. >वनायक लहाड े

रा6य संघटकः डॉ. मधुकर �गर� (9822813229),               रा6य संघटकः   मधुकर डोईफोड े(9423346568),  

रा6य संघटकः ॲड. अ$णाराव भुसणे (9423735462),     रा6य उपा@यA:  इंिज. बाळासाहेब शेलार (9422657906) 

लातरू िज'हा सम)वय स�मती 
अ.� पद नाव पदनाम दरु@वनी �. 

1 अ@यA }ी. �भ ूजाधव                         उप मुiय काय�कार� अ�धकार�, लातूर 9422468855 

2 कायाS@यA }ी. डॉ. अनंत गjहाणे                                     :नवासी उपिजzहा�धकार�, लातूर 9420205555 

3 कोषा@यA }ी. बाळासाहेब शेलार                                 उपकाय�कार� अtभयंता, लातूर 9422657906 

4 सर=चटणीस }ी. तुकाराम भालके                               गट aवकास अ�धकार�, औसा िज.लातूर 9011095733 

5 [�स@द; [मखु }ी. सु:नल सोनटkके                                                िजzहा माlहती अ�धकार�, लातूर 8888313851 

6 सहकोषा@यA }ी. eङ एम. कुलकण[              अ;पर कोषागार अ�धकार�, लातूर 9403973231 

7 उपा@यA-    1 }ी.       बकवाड  �ाचाय�, प.ुला.शासक�य तं�:नकेतन लातूर 9423440425 

           2 }ी. aवकास माने                                               उपिजzहा�धकार�, :नलंगा िज. लातूर  

3      }ी. बी. एम. थोरात           काय�कार� अtभयंता, सा. बा. aवभाग 9423245732 

4 }ी. डॉ. गंगाधर परगे            िजzहा आरो�य अ�धकार�, िज.प.  

        5    }ी.                                             व�तू व सेवा कर उपायुkत, लातूर  

 6 }ी. बाबासाहेब अरवत                           सहा{यक आयुkत, समाज कzयाण, लातूर 9637740367 

 7 }ी. म:छं¨ दtूसगं िजzहा :नयोजन अ�धकार� 9422472825 

          8  }ी.                          उप-�ादेtशक प~रवहन अ�धकार�, लातूर  

          9 }ी. राधाwकशन राऊत                     िजzहा कोषागार अ�धकार� 7083041988 

10  सहआयुkत, साव�ज:नक oयास, लातूर   

          11 }ी. डॉ. गुणवंत पाट�ल पशुधन aवकास अ�धकार�, लातूर  9763974439 
12 }ी. एस. बी. वाघमारे     िजzहा jयवसाय tशrण व �tशrण अ�धकार� 9822373877 

13 }ी. देवदvत �गर�  उप-मुiय काय�कार� अ�धकार�, मlहला व बाल aवकास  

14 }ी. स:तश tशवणे  मनपा �शासन, िजzहा�धकार� काया�लय  

15 }ी.         �च¨े  काय�कार� अtभयंता, महानगरपाtलका,लातूर 9422611000 

16 }ी. भीमराव रणlदवे  िजzहा कृaष अ�धकार�, िज.प.लातूर  9422752630 

17 डॉ. सvयaवजय जाधव  पशुधन aवकास अ�धकार� 9960565076 

8 सहस=चव    1  }ी. मधुकर जी. गुंजकर                                          सहा{यक :नबंधक, औसा 9881977100 

        2 }ी. आर. एस. कदम  उपaवभागीय कृaष अ�धकार�, लातूर  9422325000 

        3 }ी. बी. एस. गायकवाड �ाचाय�, औ�यो�गक �tशrण सं�था 9422070209 

        4 }ी.                              सहा{यक आयुkत, अoन व औषध �शासन   

5 }ी. jयंकटtसहं चैहान  उपaवभागीय अtभयंता 9960249149 

          6 }ी. गणेश बारगज े                             अ�धrक, रा?य उvपादन शुzक, लातूर 9511007100 

        7 }ी. गणपत पुर�          उपaवभागीय अtभयंता 7588876625 

8 }ी. एन. eङ. मोरे  समुपदेशक, कौटंुबक oयायालय, लातूर 9421378202 

9 }ी. डॉ. राहूल आणेराव वै�यwकय अ�धकार�, िजzहा �tशrण कd ¨,  9881337338 
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10 }ी.  rीरसागर अ�धrक, वेतन पथक(मा.) लातूर  9405386451 

11 }ी. स{यद आ~रफ नायब तहtसलदार  9422612198 

12 }ी. संग;पा कपाळे  शाखा अtभयंता  9422940507 

9 स'लागार    1 मा. }ी.अaवनाश पाठक अ;पर िजzहा�धकार� 7972943013 

2 }ी. संतोष जोशी  अ;पर मुiय काय�कार� अ�धकार�, लातूर 9422192230 

3 }ी. सधुीर भातल\ढे  �कzप संचालक, िज.�ा.aव.यं. लातूर 8055582708 

4 }ी. lट. एन. जगताप aवभागीय कृaष सहसंचालक, लातुर 9423582654 

5 }ी. डॉ. एकनाथ माले  आरो�य उपसंचालक 9881266620 

6 }ी. रvनराज जवळगेकर  मुiय लेखा व aवvत अ�धकार� िज. प. 8806666773 

7 }ी.  यशवंत भंडारे                            उपसंचालक, माlहती aवभाग  

8 }ी. lदल�प राठोड  �ादेtशक उपायुkत, समाज कzयाण  9764885953 

9 }ी. समतृ जाधव  िजzहा उप:नबंधक  9421371916 

10 }ी. शाम देव  सहा{यक संचालक, समाज कzयाण 9422657668 

11 म3हला 

सहस=चव    1 

अ@यAा,दगुाS म3हला मंच 

}ीमती. सaवता जंपावाड 

 

उप-मुiय लेखा व aवvत अ�धकार� िज.प.  

 

9607800999 

2 }ीमती. वसधुा फड  सहा{यक आयुkत, महानगरपाtलका लातूर  9168640623 

3 }ीमती. ¡पाल� ठ\बरे काय�कार� अtभयंता, लातूर 9970261107 

4 }ीमती. sवेता �गर�  तं� अ�धकार�, aवभागीय कृषी सहसंचालक  9404217595 

5 }ीमती. जगताप (माळी)  व�तू व सेवा कर अ�धकार� 7588063881 

6 }ीमती. शुभांगी गुरव े क:न�ठ भूवै�ा:नक िज.प. 9096262535 

7 }ीमती. tमनाrी वाकड े सहा{यक संचालक, �था:नक :नधी 9422941006 

12  म<ुय स'लागार डॉ. सभुाष म¨ेवार   9823656270 
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नोकर;चा [वास 

नोकर�चा �वास असा काह� असावा 

सव�सामाoय जनते�या मनात तो कुठे तर� ठसावा IIधIृI 

अ�धका|यां�या हातनू थोड चांगलं घडाव,ं 

चकुलेलं पाऊल कधीतर� सरळ पडाव.ं. 

चकुलेzया अ�धका|याला कधी महासंघान ं�यावा aवसावा.. 

नोकर�चा �वास असा काह� असावा…..II1II 

हkकाच ंअसं आपला एक माणूस असावा.. 

?या�यावर आपण कधीतर� ¡साव ं….. 

¡सलेला rण कधी खदुकन हसावा…. 

नोकर�चा �वास असा काह� असावा.. II2II 

:नवvृत होणार तdjहा पेoशन मंजूर होऊन याव…ं 

हातात उपदान देऊन अलगद घेवनू जाव…ं 

लपनू हातावर vयाचा :नलंबन नसावा… 

नोकर�चा �वास असा काह� असावा…..II3II 

----------------xx--------------- 

 

नtशबान ेlदलेzया पदाचा गैरवापर क¡ नका.  

कोणाचा अपमान क¡ नका. कोणाला कमी लेख ूनका.  

त«ुह� शkतीशाल� असाल पण वेळ तमू�यापेrाह� शkतीशाल� आहे.  

कोणी wकतीह� महान झाला असेल, पण :नसग� कधीच कोणाला लायक�पेrा महान बनव$याचा rण 

देत नाह�.  

�वत:वर कधी अहंकार क¡ नका.  

परमेsवरान ेतमू�या-मा�यासारiया wकती जणांना मातीतनू घडaवले आmण मातीतच घातले.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


