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वाचा : 1) शासन वनर्णय ववत्त ववर्भाग, क्र अरजा1490/12/सेवा 9, वद. 28.07.1995
2) शासन शुध्दीपत्र, ववत्त ववर्भाग, क्र अरजा1490/12/सेवा 9, वद. 28.07.1995
3) शासन वनर्णय, ववत्त ववर्भाग क्र.अरजा-1401/प्र.क्र. 8/09/सेवा-6, वद.24.8.2009
प्रस्तावना :
प्रसुती रजेसंदर्भातील तरतुदी महाराष्ट्र नागरी सेवा(रजा) वनयम, 1981 मधील वनयम 74 मध्ये
करण्यात आल्या आहे त. सदर वनयमातील वनयम 74 (2)(ए) नुसार कायम सेवत
े नसलेल्या तथावप दोन
वर्षे ककवा अवधक वर्षे सतत सेवा झालेल्या मवहला शासकीय कमणचाऱयांस वनयम ७४(१ ) प्रमार्े प्रसुती
रजा अनुज्ञय
े आहे तसेच प्रसुती रजेच्या कालावधीत रजेवर जाण्याच्या लगतपूवी वतला जेवढे वेतन
वमळत असेल तेवढे च रजा वेतन अनुज्ञय
े आहे.
सदर वनयमातील वनयम 74 (2)(बी) नुसार कायम सेवत
े नसलेल्या एक वर्षापेक्षा अवधक परंतु
दोन वर्षापेक्षा कमी सतत सेवा झालेल्या मवहला शासकीय कमणचाऱयांस वनयम ७४(१) प्रमार्े प्रसुती रजा
अनुज्ञय
े आहे. प्रसुती रजेच्या कालावधीत रजेवर जाण्याच्या लगतपूवी वतला जेवढे वेतन वमळत असेल
त्या रकमेच्या वनम्मी रक्कम रजा वेतन म्हर्ून अनुज्ञय
े आहे.
एक वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या शासकीय मवहला कमणचाऱयास प्रसुती रजा कालावधीत प्रसुती
रजा अनुज्ञय
े होत नाही व कोर्त्याही प्रकारचे रजा वेतन अनुज्ञय
े नाही. परंतु प्रसुतीच्या कारर्ास्तव
(वैद्यकीय कारर्ास्तव) वतच्या खाती असलेली अनुज्ञेय रजा/ असाधारर् रजा घेता येते. त्यामुळे शासन
सेवत
े र्भरतीच्या मान्यताप्राप्त माध्यमाने रुजु झालेल्या मवहला कमणचाऱयांकरीता पूर्णवत
े नी प्रसुती रजा
अनुज्ञय
े होण्यासाठी सेवा कालावधीची अट रद्द करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
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शासन वनर्णय :
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) वनयम 1981 मधील वनयम 74(2)(ए) व (बी) मधील वकमान
सेवच
े ी अट रदद करण्यात येत असून राज्य शासनाच्या सेवत
े र्भरतीच्या मान्यताप्राप्त माध्यमाने रुजु
झालेल्या शासकीय मवहला

कमणचाऱयास संदर्भाधीन वद.24.08.2009 च्या शासन वनर्णयातील

तरतुदीनुसार असलेली प्रसुती रजा अनुज्ञय
े रावहल व प्रसुती रजेच्या कालावधीत रजेवर जाण्याच्या
लगतपूवी वतला जेवढे वेतन वमळत असेल त्याप्रमार्े रजा वेतन अनुज्ञय
े रावहल. अशी रजा, रजा खाती
खची टाकण्यात येर्ार नाही.

तथावप, दोन वर्षापेक्षा कमी सेवा

झालेल्या

शासकीय मवहला

कमणचाऱयास सदर प्रसुती रजा व रजा वेतन खालील शतीच्या अधीन राहू न अनुज्ञय
े रावहल:1) प्रसुती रजा मंजूर करण्यापुवी 6 मवहन्यांच्या वेतनाइतक्या रकमेचा बॉन्ड अशा शासकीय मवहला
कमणचाऱयाकडू न घेण्यात यावा, तद्नंतरच उपरोक्त नमुद केल्याप्रमार्े प्रसुती रजा व रजा वेतन
अनुज्ञय
े करण्यात यावे.
2) अशा शासकीय मवहला कमणचाऱयाने प्रसूती रजा संपवून शासन सेवत
े रुजू झाल्यानंतर वकमान दोन
वर्षे राज्य शासनाची सेवा करर्े बंधनकारक राहील. सेवच
े ा दोन वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूवी,
प्रसुती रजा कालावधीत /प्रसुती रजेनंतर रुजू न होता /प्रसुती रजा संपवून रुजु झाल्यावर, राज्य
शासनाव्यवतवरक्त /राज्याच्या एकवत्रत वनधीतून वेतनावरील खचण र्भागववला जात नाही अशा इतर
सेवत
े जाण्याकरीता प्रकरर्परत्वे कायणमुक्त व्हावयाचे झाल्यास/ राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास
अथवा अन्य कारर्ास्तव राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास अशा शासकीय मवहला कमणचाऱयाने
घेतलेल्या प्रसुती रजा कालावधीत दे य झालेल्या

वेतनाइतके वेतन राज्य शासनास अदा

केल्यानंतरच अशा शासकीय मवहला कमणचाऱयास राज्य शासनाच्या सेवच
े ा राजीनामा दे ता येईल
ककवा कायणमुक्त होता येईल.
२.
3.

या सुववधेचा लार्भ आदेश वनगणवमत झाल्याच्या वदनांकापासून लागू रावहल.
या शासन वनर्णयातील तरतुदीपुरते महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) वनयम, 1981 मधील

यासबंधीच्या ववद्यमान तरतुदी सुधारण्यात आल्या आहेत, असे मानण्यात यावे. उपरोक्त
वनयमामध्ये वरतसर सुधारर्ा यथावकाश करण्यात येईल.
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4.

सदर शासन वनर्णय राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगर्क संकेतांक 201601161128094605 असा आहे.
हा शासन वनर्णय वडवजटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

Vidya Hemant
Waghmare

Digitally signed by Vidya Hemant Waghmare
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=f93efe7b946bf26ff989d6e5e01e
1b122b9eb4e3e4e6799cb8e82b2d33d58dfc,
cn=Vidya Hemant Waghmare
Date: 2016.01.16 11:34:53 +05'30'

(ववद्या वाघमारे )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) राज्यपालांचे सवचव
2) मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचव
3) उप मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचव
4) सवण ववधानमंडळ सदस्य, ववधानर्भवन , मुंबई
5) सवण मंत्री आवर् राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक
6) मंत्रालयीन सवण ववर्भाग
7) मंत्रालयाच्या सवण ववर्भागांखालील ववर्भाग प्रमुख व प्रादे वशक ववर्भाग प्रमुख
8) * प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई
9) * प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई
10) * सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
11) * सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मुंबई
12) * प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई
13) * आयुक्त, राज्य मावहती आयोग, (सवण)
14) * सवचव, राज्य वनवडर्ूक आयोग, मुंबई
15) * प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरर्, मुंबई/नागपूर/औरं गाबाद
16) महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई.
17) महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, मुंबई
18) महालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर.
19) महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, नागपूर
20) वसवनयर वरसचण ऑफीसर, पे वरसचण युवनट, र्भारत सरकार, ववत्त मंत्रालय (व्यय ववर्भाग), खोली
क्र.261, नॉथण ब्लॉक, नवी वदल्ली
21) सवण ववर्भागीय आयुक्त
22) सवण वजल्हावधकारी
23) सवण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षदा
24) संचालक, लेखा व कोर्षागारे , मुंबई.
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25) अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई,
26) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई.
27) वजल्हा लेखा परीक्षा अवधकारी, स्थावनक वनधी वहशेब,
28) सवण वजल्हा कोर्षागार अवधकारी.
29) सवण लेखावधकारी, वेतन पडताळर्ी पथक,
30) मुंबई/नागपूर/पुर्े/औरं गाबाद.
31) मुख्य अवधकारी, सवण नगरपावलका
32) कायणकारी अवधकारी, कॅन्टोनमेंट बोडण , खडकी/दे हूरोड/दे वळाली/अहमदनगर
33) बहु जन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-1
34) र्भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ.,बॅरेक क्रमांक-1, योगक्षेम समोर, वसंतराव
र्भागवत चौक, नवरमन पॉईट, मुंबई-20
35) र्भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजर्भुवन, एस.व्ही. पटे ल रोड, मुंबई-4
36) र्भारतीय कम्युवनस्ट पाटी,(माक्सणवादी), महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल पॅलेस,
वरळी, मुंबई-13
37) इंवडयन नॅशनल कॉग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कॉग्रेस (आय)सवमती, वटळक र्भवन, काकासाहेब
गाडगीळ मागण, दादर, मुंबई-25
38) नॅशनवलस्ट कॉग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी र्भवन, फ्री प्रेस जनणल मागण, नवरमन पॉईट, मुंबई-21
39) वशवसेना, वशवसेना र्भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-28
40) ववत्त ववर्भागातील सवण कायासन
41) वनवड नस्ती, ववत्त ववर्भाग (सेवा-9)
* पत्राने
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