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वाचा:- (1) शासन यनणणि, सामान्ि प्रशासन यवभाग,क्रमाांक:वयशअ- 1214/प्र.क्र.26/11,
यदनाांक 2 जून, 2014
(2) शासन यनणणि,सामान्ि प्रशासन यवभाग, क्रमाांक:वयशअ- 1214/प्र.क्र.51(2)/11,
यदनाांक 17 नोव्हेंबर, 2014
(3) शासन यनणणि, सामान्ि प्रशासन यवभाग,क्रमाांक:वयशअ- 1120/ प्र.क्र.27/11,
यदनाांक 11 मे, 2020
शासन यनणणि
राज्ि शासकीि अयधकारी/कमणचाऱिाांनी त्िाांची मत्ता व दायित्वाची यववरणे दरविी सादर
करावीत अशी तरतूद वरील (1) िेथील आदे शान्विे यवयहत करण्िात आली आहे . त्िानुसार,
कमणचाऱिाांनी दरविाच्िा यदनाांक 31 माचण रोजीच्िा स्थथतीस अनुसरून त्िाांची मत्ता व दायित्चाची
यववरणे त्िा विीच्िा 31 मे पिंत यवयहत प्रायधकरणास सादर कराविाची आहे त. राज्ि शासनाच्िा
वेगवेगळ्िा प्रशासकीि यवभागाांच्िा अखत्िायरतील सवण यनमशासकीि सांथथा, पांचाित राज सांथथा ,
महानगरपायलका, नगरपयरिदा, नगर पांचािती , साांयवयधक सांथथा, सावणजयनक उपक्रम, महामांडळे ,
मांडळे िाांनाही सदर तरतुदी वरील (2) िेथील आदे शान्विे लागू करण्िात आल्िा आहेत.
2.

राज्िामध्िे कोरोना (COVID 19) यविाणू सांसगाने उद्भवलेली पयरस्थथती यवचारात घेऊन,

वरील आदे शाांन्विे दर विाची मत्ता व दायित्वाची यनितकायलक यववरणे सादर करण्िासाठी यवयहत
केलेली यदनाांक 31 मे पिंतची कालमिादा आयण सेवत
े प्रथम यनिुक्त झालेल्िा अयधकारी /
कमणचाऱिाांच्िा प्रकरणी प्रथम यनिुक्तीच्िा वेळेच्िा स्थथतीस अनुसरुन द्याविाचे मत्ता व दायित्वाचे
यववरण सादर करण्िासाठी यवयहत केलेली कालमिादा िा विापुरती एक यवशेि बाब म्हणून
यशयथल करुन वरील (3) िेथील आदे शात नमूद केल्िानुसार यदनाांक 31 ऑगथट, 2020 पिंत
वाढयवण्िात आली आहे. सदर आदे शाांची प्रत सोबत जोडली आहे.
3.

आता लॉकडाऊननांतर mission begin again अांतगणत कमणचाऱिाांच्िा कािालिीन

उपस्थथतीचे प्रमाण वाढयवण्िात आले असले तरी अद्यापही त्िावर मिादा घालण्िात आली आहे . ही
बाब आयण एकांदर वथतुस्थथती यवचारात घेऊन वरील (3) िेथील आदे शान्विे यदनाांक 31 ऑगथट,
2020 पिंत वाढयवलेली कालमिादा पुढे यदनाांक 30 सप्टें बर, 2020 पिंत वाढयवण्िात िेत आहे.

शासन यनणणि क्रमाांकः वयशअ- 1120/प्र.क्र. 27/11

सदर शासन यनणणि शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा सांकेतथथळावर उपलब्ध
असून त्िाचा सांकेताांक 202009091214314807 असा आहे. हे आदे श यडजीटल थवाक्षरीने
साक्षाांयकत करुन काढण्िात िेत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्िपाल िाांच्िा आदे शानुसार व नावाने,
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( राहु ल कुलकणी )
शासनाचे उप सयचव
प्रयत,
1. राज्िपालाांचे सयचव,
2. मुख्िमांत्रिाांचे प्रधान सयचव,
3. उपमुख्िमांत्री िाांचे सयचव,
4.

अध्िक्ष, महाराष्ट्र यवधानसभा िाांचे सयचव,

5.

सभापती, महाराष्ट्र यवधानपयरिद िाांचे सयचव,

6.

उपाध्िक्ष, महाराष्ट्र यवधानसभा िाांचे खाजगी सयचव,

7.

उप सभापती, महाराष्ट्र यवधानपयरिद िाांचे खाजगी सयचव,

8. यवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र यवधानसभा,
9. यवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र यवधानपयरिद,
10. मुख्ि सयचव, महाराष्ट्र शासन
11. शासनाचे सवण अपर मुख्ि सयचव/प्रधान सयचव/सयचव,
12. सवण मांत्री /राज्िमांत्री िाांचे खाजगी सयचव/थवीि सहािक,
13. *प्रबांधक, उच्च न्िािालि (मूळ शाखा), मुांबई
14. *प्रबांधक, उच्च न्िािालि (अपील शाखा), मुांबई
15. *प्रबांधक, लोक आिुक्त व उप लोक आिुक्त िाांचे कािालि, मुांबई
16. *सयचव, महाराष्ट्र यवधानसभा सयचवालि, मुांबई,
17. *सयचव, महाराष्ट्र यवधानपयरिद सयचवालि, मुांबई,
18. *सयचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आिोग, मुांबई,
19. *आिुक्त, राज्ि यनवडणूक आिोग, मुांबई,
20.सवण मांत्रालिीन यवभागाांच्िा आथथापना शाखामांत्रालिीन यवभागाांनी वरील आदेश त्िाांच्िा यनिांत्रणाखालील सवण यनमशासकीि सांथथा,
पांचाितराज सांथथा, महानगरपायलका, नगरपयरिदा, नगरपांचािती, साांयवयधक सांथथा, सावणजयनक
उपक्रम, महामांडळे , मांडळे िाांच्िा यनदशणनास आणावेत.
21.सवण मांत्रालिीन यवभागाांच्िा यनिांत्रणाखालील सवण यवभाग प्रमुख /
कािालि प्रमुख,
22.महासांचालक, मायहती व जनसांपकण महासांचालनालि, मुांबई (5 प्रती),
23.यवधीमांडळ ग्रांथालि, यवधानभवन, मुांबई (10 प्रती),
24.सवण यवधीमांडळ सदथि,
25.सामान्ि प्रशासन यवभागातील सवण कािासने,
26.यनवडनथती
*पत्राने
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