राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱयाांना बाल सांगोपन
रजा र्ांजूर करणेबाबत.
र्हाराष्ट्र शासन
ववत्त ववभाग
शासन वनणमय क्रर्ाांक : सांकीणम-2017/प्र.क्र.25/सेवा-6
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई 400 032.
वदनाांक : 15 विसेंबर 2018
वाचा : शासन वनणमय, ववत्त ववभाग, क्रर्ाांक : सांकीणम-2017/प्र.क्र.25/सेवा-6,
वदनाांक 23.07.2018.

प्रस्तावना ::
राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱयाांना त्याांच्या र्ुलाच्या सांगोपनासाठी बाल सांगोपन रजा र्ांजूर
करण्याबाबतचा शासन वनणमय वरीलप्रर्ाणे वदनाांक 23.07.2018 रोजी वनगमवर्त करण्यात आला आहे. सदर
शासन वनणमयातील पवरच्छे द क्र.1(XVI) र्ध्ये नर्ूद केल्यानुसार, ज्या पुरुष वगीय शासकीय कर्मचाऱयाची
पत्नी असाध्य आजाराने अांथरुणास विळलेली आहे, अशा पुरुष कर्मचाऱयास त्याच्या र्ुलाच्या
बालसांगोपनाच्या प्रयोजनासाठी बाल सांगोपन रजा अनुज्ञय
े करण्यासाठी, पत्नीस कोणकोणते आजार असले
पावहजेत, तसेच अशा स्वरुपाचे आजार असल्याबाबत कोणकोणते वनकष असावेत, याबाबतचा प्रस्ताव काही
काळ, शासनाच्या ववचाराधीन होता. सदर प्रकरणी सवमसाकल्याने ववचार करुन, पुढीलप्रर्ाणे शासन वनणमय
वनगमवर्त करण्यात येत आहे.

शासन वनणमय :
ज्या राज्य शासकीय पुरुष कर्मचारी, वजल्हा पवरषदे चे वशक्षक व वशक्षकेतर पुरुष कर्मचारी,
र्ान्यताप्राप्त व अनुदावनत शैक्षवणक सांस्थाांच्या प्राथवर्क, र्ाध्यवर्क व उच्च र्ाध्यवर्क शाळा, कृवष व वबगर
कृवष ववद्यापीठे व त्याांना सांलग्न र्हाववद्यालयातील पूणमकावलक वशक्षक व वशक्षकेतर पुरुष कर्मचारी याांची
पत्नी ववववध आजारपणाच्या कारणास्तव जेवढ्या कालावधीसाठी अांथरुणास विळू न रावहली आहे (Bed
Ridden), अथवा त्याांची पत्नी र्नोरुग्ण असल्यार्ुळे, जेवढ्या कालावधीसाठी बाल सांगोपन करण्यास
असर्थम होत आहे (Incapacitated), तेवढ्या कालावधीचे वैद्यकीय अधीक्षक (जे.जे.रुग्णालय)/वजल्हा शल्य
वचवकत्सक (शहरी भागासाठी)/ वजल्हा आरोग्य अवधकारी (ग्रार्ीण भागासाठी) याांचेकिू न सांबांवधत शासकीय
कर्मचाऱयाने

वैद्यकीय प्रर्ाणपत्र सादर केल्यानांतर, सांबांवधत

शासकीय पुरुष कर्मचाऱयास, तेवढ्या

कालावधीची बाल सांगोपन रजा अनुज्ञय
े करण्यास, या शासन वनणमयान्वये र्ान्यता घेण्यात येते.
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2.

शासकीय कर्मचाऱयाची पत्नी वकती कालावधीसाठी आांतररुग्ण आहे (In-patient) आवण

अांथरुणास विळलेली आहे अथवा बालसांगोपन करण्यास असर्थम आहे, हे पाहू न प्रकरणपरत्त्वे तेवढ्या
कालावधीची (180 वदवसाच्या कर्ाल र्यादे त), बाल सांगोपन रजा सांबांवधत पुरुष शासकीय
कर्मचाऱयास अनुज्ञय
े राहणार आहे. तसेच बाल सांगोपनासाठी पतीला रजा र्ांजूर झाल्यानांतर, रजा
कालावधीत पत्नीचा र्ृत्यु झाल्यास, पतीला उवमवरत कालावधीची बाल सांगोपन रजा 180 वदवसाांच्या
कर्ाल र्यादे त अनुज्ञय
े राहील.
3.

बाल सांगोपन रजेबाबत शासन वनणमय, ववत्त ववभाग, वदनाांक 23.07.2018 र्धील अटी व

शती या शासन वनणमयान्वये बाल सांगोपन रजा घेणाऱया लाभार्थ्यांना लागू राहतील.
4.

हे आदे श वनगमवर्त झाल्याच्या वदनाांकापासून अांर्लात येतील.

5.

या शासन वनणमयाच्या अनुषांगाने र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) वनयर्, 1981 र्ध्ये आवश्यक

त्या सुधारणा यथावकाश करण्यात येतील.
6.

सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा साांकेताांक क्र. 201812151501417205 असा आहे. हा
शासन वनणमय विजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे.
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrikant
Devidasrao Londhe
सोबत : वववहत प्रपत्र

Digitally signed by Shrikant Devidasrao Londhe
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=79c7a1a5cbac6bb040957336242ead2e484e7eee68c06c51
0363ef7c9edf4ac2,
serialNumber=b973cbc71c4136d97edeae58395e03da221147d1afd
d343ba4d7a2492e6a54b6, cn=Shrikant Devidasrao Londhe
Date: 2018.12.15 15:05:56 +05'30'

(श्री. दे . लोंढे )
अवर सवचव, ववत्त ववभाग

प्रवत,
1. र्ा. राज्यपालाांचे सवचव.
2. र्ा.र्ुख्यर्ांत्रयाांचे सवचव.
3. र्ा.ववरोधी पक्ष नेते, ववधान सभा/ववधान पवरषद, ववधानर्ांिळ सवचवालय, र्ुांबई.
4. सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांचे िाजगी सवचव.
5. र्ुख्य सवचव, र्ांत्रालय, र्ुांबई.
6. सवम अपर र्ुख्य सवचव/ प्रधान सवचव व सवचव,र्ांत्रालय,र्ुांबई.
7. र्हालेिापाल-1 (लेिा व अनुज्ञय
े ता), र्हाराष्ट्र, र्ुांबई .
8. र्हालेिापाल-2 (लेिा व अनुज्ञय
े ता), र्हाराष्ट्र, नागपूर .
9. र्हालेिापाल-1 (लेिा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, र्ुांबई.
10. र्हालेिापाल-2 (लेिा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, नागपूर.
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11. र्हालेिापाल (वावणज्य लेिा परीक्षा), र्ुांबई.
12. र्हासांचालक, र्ावहती व जनसांपकम सांचालनालय, र्ुांबई.
13. अवधदान व लेिा अवधकारी, र्ुांबई.
14. आयुक्त (वशक्षण), वशक्षण आयुक्तालय ,पुणे.
15. सांचालक, शालेय वशक्षण (प्राथवर्क) ववभाग ,पुणे.
16. सांचालक, शालेय वशक्षण (र्ाध्यवर्क ) ववभाग ,पुणे.
17. सांचालक, उच्च वशक्षण ववभाग, पुणे.
18. सांचालक, तांत्र वशक्षण ववभाग,र्ुांबई.
19. सांचालक, व्यवसाय वशक्षण ,र्ुांबई.
20. सांचालक, वैद्यकीय वशक्षण व सांशोधन , र्ुांबई.
21. सांचालक, आरोग्य सेवा सांचालनालय,र्ुांबई.
22. कुलगुरु/ कुलसवचव, कृवष ववद्यापीठे /वबगर कृवष ववद्यापीठे .
23. सवम वजल्हा शल्य वचवकत्सक.
24. वनवासी लेिा परीक्षा अवधकारी, र्ुांबई.
25. प्रबांधक, र्ूळ न्याय शािा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई.
26. प्रबांधक, अपील शािा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई.
27. सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुांबई.
28. सवचव, र्हाराष्ट्र ववधानर्ांिळ सवचवालय, र्ुांबई.
29. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याांचे कायालय,र्ुांबई.
30. र्ुख्य र्ावहती आयुक्त , र्ुांबई.
31. आयुक्त, राज्य र्ावहती आयोग ( सवम ).
32. सवचव, राज्य वनविणूक आयोग,नवीन प्रशासकीय भवन, र्ांत्रालयासर्ोर, र्ुांबई-400032.
33. ग्रांथपाल,र्हाराष्ट्र ववधान र्ांिळ सवचवालय, ववधानभवन, र्ुांबई.
34. ववशेष आयुक्त,नवीन र्हाराष्ट्र सदन,कस्तुरबा गाांधी र्ागम, के.जी.र्ागम,
नवी वदल्ली 110 001.
35. र्ांत्रालयाच्या वनरवनराळया ववभागाांच्या अवधन असलेल्या सवम ववभागाांचे व कायालयाांचे प्रर्ुि.
36. सवम ववभागीय आयुक्त/ सवम वजल्हावधकारी.
37. सवम वजल्हा पवरषदाांचे र्ुख्य कायमकारी अवधकारी.
38. सवम वजल्हा पवरषदाांचे र्ुख्य लेिा व ववत्त अवधकारी.
39. सवम वजल्हयाचे ववरष्ट्ठ लेिा पवरक्षक (वशक्षण).
40. सांचालक , र्हानगरपावलका प्रशासन, र्ुांबई.
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41. बृहन्र्ुांबई र्हानगरपावलका,भववष्ट्य वनवाह वनधी ववभाग, प्रर्ुि लेिापाल याांचे कायालय,
र्ुांबई.
42. सवम आयुक्त र्हानगरपावलका /सवम र्ुख्यावधकारी, नगरपवरषद.
43. सवम र्ांत्रालयीन ववभाग.
44. इांवियन नॅशनल कॉग्रेस, र्हाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस (आय) सवर्ती, वटळक भवन, काकासाहेब
45. गािगीळ र्ागम, दादर, र्ुांबई.
46. भारतीय जनता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदे श, सी.िी. ओ. बॅरेक नां.-1, योगक्षेर् सर्ोर, नरीर्न पॉईट,
र्ुांबई 400 020.
47. नॅशनॅवलस्ट कॉग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जनमल र्ागम, नवरर्न पॉईट.
48. वशवसेना, वशवसेना भवन, गिकरी चौक, दादर, र्ुांबई 400 028.
49. बहु जन सर्ाज पाटी, िी-1 इन्सा हटर्ेंट, आझाद र्ैदान,र्ुांबई 400 001.
50. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कवर्टी, 314, राजभवन, एस.व्ही. पटे ल रोि,
र्ुांबई 400 004.
51. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी , ( र्ाक्समवादी ) , र्हाराष्ट्र कवर्टी, जनशक्ती हॉल , ग्लोबल वर्ल
पॅलेस, वरळी, र्ुांबई 400 013.
52. ववत्त ववभागातील सवम कायासने.
53. वनविनस्ती ( सेवा-6).
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ववशेष बाल सांगोपन रजेच्या वहशोबाबाबतचे प्रपत्र
बाल सांगोपन रजेचा

वशल्लक रजा

कालावधी

सक्षर् प्रावधकाऱयाची स्वाक्षरी
व पदनार्, कायालय

पासून

पयंत

वशल्लक

वदनाांक

1

2

3

4

पष्ृ ठ 5 पैकी 5

