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वाचा 1) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ट्ठतेचे वववनयमन) वनयमावली, 1982 , वद. 21 जून, 1982
2) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ट्ठतेचे वववनयमन) (सुधारणा)वनयमावली, 1988,वद. 23 सप्टें बर, 1988
3) शासन वनणणय क्र.एसआरव्ही-2018/व्ही.आय.पी.67/प्र.क्र.207/काया-12, वद.28 मे,2018
प्रस्तावना महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ट्ठतेचे वववनयमन) वनयमावली 1982, मधील वनयम 4(2) (अ )नुसार
सरळसेवन
े े वनयुक्तीसाठी वशफारस झालेल्या उमेदवाराांनी, तयाांच्या वनयुक्तीचे आदे श वनघाल्याच्या तारखेपासून

30 वदवसाच्या आत ककवा सक्षम प्रावधकारी स्ववववेकानुसार वाढवून देईल अशा कालावधीत वनयुक्तीच्या पदावर
रुजू होणे आवश्यक आहे .

तथावप, सक्षम प्रावधकाऱ्याने स्ववववेकानुसार वनयुक्ती स्स्वकारण्यास वकती

कालावधीपयंत मुदतवाढ द्यावी याचा स्पष्ट्ट उल्लेख महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ट्ठतेचे वववनयमन) वनयमावली

1982 मध्ये नसल्याने, वरक्त पदे तातडीने भरण्याच्या दृष्ट्टीने, वनयुक्तीचे आदेश वनघाल्याच्या तारखेपासून 30
वदवसाांचा वववहत कालावधी सांपल्यानांतर, अपवादातमक पवरस्स्थतीत, स्ववववेकानुसार रुजू होण्यास केवळ एक
मवहन्याचा वाढीव कालावधी दे ण्याचे आदेश सांदभाधीन वदनाांक 28 मे, 2018 च्या शासन वनणणयान्वये दे ण्यात
आले होते. तथावप, शासन सेवत
े कायणरत कमणचाऱ्याांची, वववहत मागाने अजण करुन शासन सेवत
े ील अन्य पदावर
सरळसेवन
े े वनयुक्ती झाल्यास, तयाला सांबवां धत ववभागाकडू न नवीन वनयुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी एक
मवहन्याच्या वाढीव मुदतीतही कायणमक्
ु त केले जात नसल्याने अडचणी उद्भवत असल्याचे वनदशणनास येत आहे .
कायणमक्
ु त करण्यासाठी मान्यता वमळण्याच्या प्रवक्रयेत अनेक टप्पे असल्याने, सदर ववलांब होत असल्याचे
सकृतदशणनी वदसून येत आहे . सदर बाब ववचारात घेता, सांदभण क्र.3 येथील वद.28 मे, 2018 च्या शासन
वनणणयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणणयवद.28 मे, 2018 च्या शासन वनणणयामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:1)

शासन वनणणयातील अनुक्रमाांक (2) खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे .
(2)

उपरोक्त 30 वदवसाांचा वववहत कालावधी सांपल्यानांतर, अपवादातमक पवरस्स्थतीत,रुजू

होण्यास मुदतवाढ द्यावयाची झाल्यास, महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ट्ठतेचे वववनयमन) वनयमावली 1982,
मधील वनयम 4(2)(अ) नुसार वनयुक्ती प्रावधकाऱ्याांना सांबवां धत उमेदवारास स्ववववेकानुसार रुजू होण्यास
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केवळ एक मवहन्याचा वाढीव कालावधी दे ता येईल. तद्नांतर उमेदवाराांकडू न दे ण्यात येणाऱ्या
कोणतयाही कारणाांचा /ववनांतीचा ववचार करण्यात येऊ नये.
परां तु असा उमेदवार केंद्र शासन/राज्य शासनाच्या सेवत
े कायणरत असेल आवण वववहत मागाने
अजण करुन, तयाची राज्य शासन सेवत
े ील अन्य पदावर सरळसेवन
े े वनयुक्ती झाली असल्यास, अशा
प्रकरणी सांबवां धत कमणचाऱ्याांना सरळसेवन
े े वनयुक्तीच्या पदावर रुजू होण्याकवरता कायणमुक्त करण्याच्या
प्रवक्रयेस लागणारा कालावधी ववचारात घेता, सांबवां धत कमणचाऱ्यास नवीन वनयुक्तीच्या पदावर रुजू
होण्यास, वनयुक्ती प्रावधकाऱ्याांना स्ववववेकानुसार एक मवहन्याऐवजी दोन मवहन्याचा वाढीव कालावधी
दे ता येईल.
2.

वद.28 मे, 2018 च्या शासन वनणणयातील पवरच्छे द 1 मधील उपपवरच्छे द (3) नुसार वववहत मुदतीत रुजू

न होणाऱ्या उमेदवाराांचे वनयुक्तीचे आदे श रद्द केल्यानांतर तयाांचा कोणतयाही पवरस्स्थतीत पुन्हा पुनर्ननयुक्तीसाठी
ववचार करण्यात येऊ नये.
3.

सदर शासन वनणणयातील ज्येष्ट्ठतेच्या तरतूदीच्या अनुषांगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा(ज्येष्ट्ठतेचे वववनयमन)

वनयमावली 1982 मध्ये यथावकाश सुधारणा करण्यात येत आहेत.
4.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201809261117233007 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(गीता रा. कुलकणी)

उपसवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. राज्यपालाांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुांबई,
2. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव,
3. सवण मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव,
4. मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानपवरषद / ववधानसभा, ववधानभवन, मुांबई,
5. सवण मा. सांसद सदस्य/ववधानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य,
6. मा.मुख्य सवचव,
7. सवण प्रशासकीय ववभागाांचे अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव,मांत्रालय, मुांबई
8. सवण मांत्रालयीन ववभाग,
9. सवण ववभागीय आयुक्त,
10. सवण वजल्हावधकारी,
11. सवण वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी,
12. सवण वजल्हा कोषागार अवधकारी,
13. सवण मांत्रालयीन ववभागाांच्या वनयांत्रणाखालील सवण ववभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख,
14. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय, ग्रांथालय, सहावा मजला, ववधान भवन, मुांबई 400 032 (10 प्रती)
15. सामान्य प्रशासन ववभागातील सवण कायासने ,
16. वनवड नस्ती.
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