तात्पुरते निवृनतवेतिकुुुंु निवृनतवेति मजूर ुरण्याचे
अनिुार नवभाग

प्रमुखास “एु नवशेष

ा ” म्हणूि

प्रत्यार्प्रप्रत ुरण्या ा त.
महाराष्ट्र शासि
नवत नवभाग
शासि निणणय क्रमाु : सेनिवे-2020कप्र.क्र.25/सेवा-4
हु तात्मा राजगुरु चौु, मादाम ुामा मागण,
मत्रालय, मु ई - 400 032.
नदिाु : 25 जूि 2020.
शासि निणणय ुोनवड-19 च्या प्रादुभावास अुंुाव ुरण्याच्या हेतुिे सामानजु अतर राखता यावे याुनरता सवण
शासुीय ुायालयात ुमणचारीवृदाची उपस्थिती मयानदत ुरण्यात आली आहे . अपुऱ्या मिुष्ट्य ळामुळे
सेवानिवृत / मृत होणाऱ्या ुमणचाऱ्याची निवृनतवेति / ुुुंु

निवृनतवेति प्रुरणे अनतम ुरण्यास नवल

होण्याची शक्यता िाुारता येत िाही.
2.
नवल

निवृनतवेतििारुासकुुुंु

निवृनतवेतििारुास नियनमत निवृनतवेतिकुुुंु निवृनतवेति दे ण्यास

होणार असल्यास महाराष्ट्र िागरी सेवा (निवृनतवेति) नियम 1982 मिील नियम 126(6) व 140

नियमामध्ये अिुक्रमे तात्पुरते निवृनतवेति / ुुुंु

निवृनतवेति ुायालय प्रमुख थतरावर प्रिम 6 मनहिे व

त्याितर लेखापरीक्षा अनिुाऱ्याच्या सल्ल्यािे आणखी 6 मनहिेपयंत मजूर ुरण्याची तरतूद आहे . तिानप,
ुोनवड-19 ससगाच्या पार्श्णभम
ू ीवर निमाण झालेल्या पनरस्थितीमुळे वेति पडताळणी आनण महालेखापाल
याच्याुडू ि निवृनतवेति प्रानिुारपत्राचे निगणमि इत्यादी

ा ींस नवल

होत आहे . सद्यस्थिती नवचारात

घेता,सेवानिवृती प्रुरणे अनतम होण्यास यापुढील ुालाविीतदे खील आणखी नवल

होण्याची शक्यता

िाुारता येत िाही.
3.

महाराष्ट्र िागरी सेवा (निवृनतवेति) नियम 1982 िुसार सेवानिवृत क मृत शासुीय ुमणचाऱ्यािा

मजूर ुरावयाचे तात्पुरते निवृनतवेति / ुुुंु

निवृनतवेति हे पनहल्या 6 मनहनयाुनरता मजूर ुरण्याचे

अनिुार ुायालय प्रमुखास आहेत. तिानप, उपरोक्त पनरस्थिती नवचारात घेता, याद्वारे आता त्यापुढील 6
मनहनयाच्या ुालाविीसाठी तात्पुरते निवृनतवेति क ुुुंु निवृनतवेति मजूर ुरण्याचे अनिुार एु नवशेष
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ा म्हणूि नवभाग प्रमुखाुडे प्रत्यार्प्रपत ुरण्यात येत आहे त. एु वषाितर मुदत वाढ दयावयाची झाल्यास
लेखापरीक्षा अनिुाऱ्याच्या सल्ल्यािे ुायालय प्रमुखािी पुढील 6 मनहनयासाठी तात्पुरते निवृतीवेति मजूर
ुरण्याची ुायणवाही ुरावी. मात्र दीड वषाच्या ुालाविीितरही तात्पुरते निवृनतवेति कुुुंु निवृनतवेति
प्रुरणास मुदतवाढ दयावयाची झाल्यास अशी प्रुरणे नवत नवभागाुडे पाठनवण्यात यावीत.
4.

सदर अनिुाराचे प्रत्यापणण हे तात्पुरत्या थवरुपाचे असूि ते नदिाु 31 माचण, 2021 पयंत लागू

राहील.
5.

सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सुेतथिळावर उपलब्ि

असूि त्याचा सुेताु 202006251615447405 असा आहे . हा आदे श नडजीुंल थवाक्षरीिे साक्षानुत
ुरुि ुाढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदे शािुसार व िावािे,
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(इद्रनजत गोरे)
शासिाचे उप सनचव.
प्रनत,
1) मा.नवरोिी पक्षिेता, नविािसभा / नविािपनरषद, महाराष्ट्र नविािमडळ सनचवालय, मु ई.
2) सवण सनमाििीय नविािसभा / नविािपनरषद व ससद सदथय.
3) मा.राज्यपालाचे सनचव.
4) मा.मुख्यमत्रयाचे सनचव.
5) मा.उपमुख्यमत्रयाचे सनचव.
6) सवण मत्री व राज्यमत्री याचे खाजगी सनचव.
7) सवण मत्रालयीि प्रशासुीय नवभाग.
8) मत्रालयीि सवण नवभागाच्या अनििथत असलेल्या सवण नवभागाचे व ुायालयाचे प्रमुख.
9) प्र िु, मूळ नयायालय शाखा, उच्च नयायालय, मु ई.
10) प्रिाि महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मु ई.
11) प्रिाि महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मु ई.
12) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, िागपूर.
13) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र, िागपूर.
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14) प्र िु, उच्च नयायालय (अपील शाखा), मु ई.
15) सनचव, महाराष्ट्र लोुसेवा आयोग, मु ई.
16) सनचव, महाराष्ट्र नविािमडळ सनचवालय, मु ई.
17) प्र िु, लोु आयुक्त व उप लोु आयुक्त याचे ुायालय, मु ई.
18) प्र िु, महाराष्ट्र प्रशासुीय नयायानिुरण, मु ई.
19) मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र, मु ई.
20) नवशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदि, ुोपर्प्रिुस रोड, िवी नदल्ली.
21) सवण नवभागीय आयुक्त.
22) सवण नजल्हानिुारी.
23) सवण नजल्हा पनरषदाचे मुख्य ुायणुारी अनिुारी.
24) सचालु, लेखा व ुोषागारे , मु ई.
25) अनिदाि व लेखा अनिुारी, वाद्रे , मु ई.
26) सह सचालु, लेखा व ुोषागारे , ुोुण / पुणे / िानशु / औरगा ाद / अमरावती / िागपूर.
27) सचालु, थिानिु नििी लेखा परीक्षा, ुोुण भवि, वाशी, िवी मु ई.
28) सह सचालु, थिानिु नििी लेखा परीक्षा, ुोुण / पुणे / िानशु / औरगा ाद / अमरावती /
िागपूर.
29) नवत नवभागातील सवण ुायासिे.
30) निवड िथती.
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