मत्ता व दाययत्वे याांची वार्षषक यववरणे सादर करणे.
मुदतवाढ दे ण्यासांबांधी.

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन यवभाग
शासन यनणणय, क्रमाांक- वयशअ- 1120/प्र.क्र.27/11
मांत्रालय,मुांबई- 400 032
यदनाांक- 11 मे , 2020
वाचा:- (1) शासन यनणणय, सामान्य प्रशासन यवभाग,क्रमाांक:वयशअ- 1214/प्र.क्र.26/11,
यदनाांक 2 जून, 2014
(2) शासन यनणणय,सामान्य प्रशासन यवभाग, क्रमाांक:वयशअ- 1214/प्र.क्र.51 (2)/ 11,
यदनाांक 17 नोव्हेंबर, 2014
शासन यनणणय
राज्य शासकीय अयधकारी/कमणचाऱयाांनी त्याांची मत्ता व दाययत्वाची यववरणे दरवषी सादर
करावीत अशी तरतूद वरील (1) येथील आदे शान्वये यवयहत करण्यात आली आहे . त्यानुसार,
कमणचाऱयाांनी दरवषाच्या यदनाांक 31 माचण रोजीच्या स्थथतीस अनुसरून त्याांची मत्ता व दाययत्चाची
यववरणे त्या वषीच्या 31 मे पयंत यवयहत प्रायधकरणास सादर करावयाची आहे त. राज्य शासनाच्या
वेगवेगळ्या प्रशासकीय यवभागाांच्या अखत्यायरतील सवण यनमशासकीय सांथथा, पांचायत राज सांथथा ,
महानगरपायलका, नगरपयरषदा, नगर पांचायती , साांयवयधक सांथथा, सावणजयनक उपक्रम, महामांडळे ,
मांडळे याांनाही सदर तरतुदी वरील (2) येथील आदे शान्वये लागू करण्यात आल्या आहेत.
2.

सध्या राज्यामध्ये कोरोना (COVID 19) यवषाणू सांसगाने पसरला आहे . या

आणखी प्रसार रोखण्यासाठी

यवषाणूचा

राज्यामध्ये लॉकडाऊनही घोयषत करण्यात आले आहे . कोरोना

यवषाणूच्या सांसगास प्रयतबांध करण्याच्या उपाययोजना करणे, नागयरकाांना वैद्यकीय मदत उपलब्ध
करुन दे णे, कायदा व सुव्यवथथेची पयरस्थथती हाताळणे, नागयरकाांना जीवनावश्यक वथतुांची
उपलब्धता सुयनयरृत करणे अशा वेगवेगळ्या कामाांमध्ये प्रशासयनक यांत्रणा व्यथत आहे . या यवषाणूचा
प्रसार शासकीय कायालयाांमध्ये होऊ नये आयण अयधकारी /कमणचारी याांना त्याचा सांसगण होऊ नये
यासाठी

कमणचाऱयाांच्या कायालयीन उपस्थथतीवरही मयादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे

वरील आदे शाांन्वये यवयहत केलेल्या कालमयादे त मत्ता व दाययत्वाची यववरणे सादर करणे शक्य
होणार नाही.
3.

ही पयरस्थथती यवचारात घेऊन, वरील आदे शाांन्वये दर वषाची मत्ता व दाययत्वाची

यनयतकायलक यववरणे सादर करण्यासाठी यवयहत केलेली यदनाांक 31 मे पयंतची कालमयादा या
वषापुरती एक यवशेष बाब म्हणून यशयथल करण्यात येत आहे . राज्य शासकीय अयधकारी /कमणचारी
व वरील आदे श लागू असलेल्या अन्य सवण सांथथाांमधील अयधकारी/कमणचाऱयाांनी माचण, 2020 च्या
स्थथतीस अनुसरून त्याांचे मत्ता व दाययत्वाचे यववरण यवयहत प्रायधकरणाांस यदनाांक 31 ऑगथट,
2020 पयंत सादर करावे असे या आदे शान्वये कळयवण्यात येत आहे .
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तसेच, सेवत
े प्रथम यनयुक्त झालेले अयधकारी /कमणचारी, त्याांचा सेवच
े ा पयहल्या दोन
मयहन्याांचा कालावधी हा राज्यातील लॉकडाऊन सुरू झाल्यानांतर पूणण होत असल्यास त्याांच्या प्रथम
यनयुक्तीच्या वेळेच्या स्थथतीस अनुसरून मत्ता व दाययत्वाचे पयहले यववरण यवयहत कालावधीत सादर
करु शकले नाहीत वा शकत नाहीत अशी प्रकरणे असल्यास, अशा अयधकारी /कमणचाऱयाांनाही
त्याांच्या प्रथम यनयुक्तीच्या वेळेच्या स्थथतीस अनुसरून द्यावयाचे मत्ता व दाययत्वाचे यववरण यदनाांक
31 ऑगथट, 2020 पयंत सादर करण्याची मुभा असेल.
सदर आदे श शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथथळावर उपलब्ध असून
त्याचा सांकेताांक 202005111434147307 असा आहे. हे आदे श यडजीटल थवाक्षरीने साक्षाांयकत
करुन काढण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Gupte Sanju
Kamlakar

Digitally signed by Gupte Sanju Kamlakar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=General Administration Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=2834863d93dd5ba34736e8845b6287
c3dd58ee176cf2b893df4e169e70699c59,
serialNumber=4c10e808fe85223e03be4cad01
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cn=Gupte Sanju Kamlakar
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(सांजू क. गुप्ते)
अवर सयचव
सामान्य प्रशासन यवभाग
प्रयत,
1. राज्यपालाांचे सयचव,
2. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सयचव
3. उपमुख्यमांत्री याांचे सयचव
4. यवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र यवधानसभा
5. यवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र यवधानपयरषद
6. मुख्य सयचव, महाराष्ट्र शासन
7. शासनाचे सवण अपर मुख्य सयचव/प्रधान सयचव/सयचव,
8. सवण मांत्री /राज्यमांत्री याांचे खाजगी सयचव/थवीय सहायक,
9. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई
10. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुांबई
11. *प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई
12. *सयचव, महाराष्ट्र यवधानसभा सयचवालय, मुांबई,
13. *सयचव, महाराष्ट्र यवधानपयरषद सयचवालय, मुांबई,
14. *सयचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई,
15. *आयुक्त, राज्य यनवडणूक आयोग, मुांबई,
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16. सवण मांत्रालयीन यवभाग,
मांत्रालयीन यवभागाांनी त्याांच्या यनयांत्रणाखालील सवण यनमशासकीय सांथथा,
पांचायतराज सांथथा, महानगरपायलका, नगरपयरषद, नगरपांचायती, साांयवयधक सांथथा,
सावणजयनक उपक्रम, महामांडळे , मांडळे याांच्या यनदे शणनास वरील आदे श आणावेत.
17. महासांचालक, मायहती व जनसांपकण महासांचालनालय, मुांबई (5 प्रती),
18. यवधीमांडळ ग्रांथालय, यवधानभवन, मुांबई (10 प्रती),
19. सवण यवधीमांडळ सदथय,
20. सामान्य प्रशासन यवभागातील सवण कायासने,
21. यनवडनथती
*पत्राने
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