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१) वयािध यामुळे िवभागीय परी ा उ ीण हो यापासून सूट िमळ याबाबत  
(सा.बां. िवभाग २२ माच १९८३) 

२) असाधारण रजेवर असताना वे छा सेवािनवृ ी (िव  िवभाग १० एि ल १९९०) 
३) चतथु ेणी कमचा यां या पदो तीबाबत (सा. .िवभाग १५ एि ल १९९१) 
४) पती अथवा प नी सेवािनवृ  झा यानंतर सेवेत असले या पती अथवा प नीवर अवलंबून 
अस याबाबत (सा.आरो य िवभाग २३ जुलै १९९२) 
५) शासन सेवेतील कमचा यांची/अिधकाऱयांची जे टता यादी िस  करणेबाबत  
(सा. . िवभाग १७ जुलै १९९३) 
६) नामिनदशना ारे िनयु त झाले या शासकीय कमचा यांची वेतन िन चती करणेबाबत.  
(िव  िवभाग २३ माच १९९४) 
७) िवलंबाने दान कर यात आले या वेतन महागाई भ ा,इतर पूरक भ े तसेच वेतनवाढी व 
आगाऊ वेतन वाढी इ यादीचा िव  ल धीवर याज दान करणेबाबत  
(िव  िवभाग २२ नो हबर १९९४) 
८) गट क व ड (वग ३ व ४) मधील कमचाय ना पदो ती या संधी उपल ध नस याने असलेली 
कंुिठतता घालव यासंबंधी योजना (सा. . िवभाग ८ जून १९९५) 
९) गट क व ड (पूव चे वग ३ व ४) मधील कमचाय ना पदो ती या संधी उपल ध नस याने 
असलेली कंुिठतता घालव यासंबंधी योजना (सा. . िवभाग १ नो हबर १९९५) 
१०)गट क व ड (पूव चे वग ३ व ४) मधील कमचाय ना पदो ती या संधी उपल ध नस याने 
असलेली कंुिठतता घालव यासंबंधी योजना.मु ांचे प टीकरण (सा. . िवभाग २० माच १९९७) 
११) कालब  / सेवांतगत अ वािसत गती योजना 
िविहत मुदतीत िवभागीय परी ा उ ीण न झाले या कमचा यांचा लाभ अनु ेय कर याचा संदभ त 
सुधारीत प टीकरण (िव  िवभाग १५ ऑ टोबर २००९) 
१२)कालब  पदो ती/ सेवांतगत अ वािसत गती योजना िविहत मुदतीत िवभागीय परी ा उ ीण 
न झाले या कमचा यांचा लाभ अनु ेय कर याचा संदभ त  प टीकरण.  
(िव  िवभाग २१ मे २०१०) 
१३)कालब  / सेवांतगत अ वािसत गती योजना िविहत मुदतीत िवभागीय परी ा उ ीण न 
झाले या कमचा यांचा लाभ अनु ेय कर याचा संदभ त सुधारीत प टीकरण.  
(िव  िवभाग ०१ फे ुवारी २०२०) 
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१४) सूती रजे या िव मान तरतु दम ये सुधारणा आिण मूल द क घेणा या मिहला शासकीय 
कमचाय ना देय व अनु ेय रजा मंजूर करणेबाबत. (िव  िवभाग २८ जुलै १९९५) 
१५) अ जत रजेचे यपण. (िव  िवभाग १५ जानेवारी २००१) 
१६) केवळ वै कीय कारणा तव घेतलेली असाधारण रजा िनवृ ीवेतनासाठी िहशोबात 
घे याबाबत. (िव  िवभाग  १५ जानेवारी २००१) 
१७) वेतन िन चतीची पडताळणी शी गतीने कर यासाठी सेवापु तके अ ावत कर याबाबत 
(िव  िवभाग २० जानेवारी २००१) 
१८) काळजीवाहक-िन खानसमा (गट-ड) या पदाचे सेवा वेशाचे िनयमन  
(सा.बां. िवभाग अिधसूचना ०१ जानेवारी २००८) 
१९) रा य शासकीय कमचा यांना सुधािरत सेवांतगत आ वािसत गती योजना लागू 
कर याबाबत. (िव  िवभाग १ एि ल २०१०)  
२०) िवनंतीव न / संवगबा  बदली याबाबतचे धोरण िन चत कर याबाबत  
(सा. . िवभाग ३ जून २०११) 
२१) शासन सेवेतील अिधकारी / कमचा यांची जे ठतासूची येक वष  तयार करणे व िस  
करणे याबाबतचे सवकश धोरण. (सा. . िवभाग २१/१०/२०११) 
२२) म.ना.से. (सुधारीत वेतन) िनयम,२००९ या अनुषंगाने शासकीय कमचारी वै कीय 

माणप ािशवाय असाधारण रजेवर असताना वा षक वेतनवाढीचा पुढील िदनांक िविनयिमत 
करणेबाबत (िव  िवभाग २६ िडसबर २०११) 
२३) Cash Managment Project (CMP) या सुिवधे ारे थेट अदा या या खा याम ये र कम 
जमा करणेबाबत (िव  िवभाग २२ जानेवारी २०१३) 
२४) शासकीय अिधकारी/कमचारी,आहरण व संिवतरण अिधकारी तसेच मागणीदार 
/पुरवठादार/कं ाटदार/फम यांना कोषागारामाफत कर यात येणारी दाने 
इसीएस/इएफटी/एनइएफटी माफत य  बँक खा यात जमा कर यासाठी क ीकृत अदा याची 
यादी तयार करणेबाबत. (िव  िवभाग ४ माच २०१३) 
२५) महारा  नागरी सेवा (वतणूक) िनयम १९७९ म ये आणखी सुधारणा कर यासाठी पुढील 
िनयम (सा. . िवभाग २४ फे ुवारी २०१४) 
२६) घरबांधणी अ ीम - अ ीमा या रकमेत तसेच घरा या कमत मय देत सुधारणा कर याबाबत 
(िव  िवभाग २० फे ुवारी २०१५) 
२७) अनुकंपा त वावर िलिपक-टंकलेखक पदावर िनयु ती करतांना उमेदवाराने टंकलेखन 
अहता माणप  सादर कर या या मुदतीम ये वाढ करणे व काही अिधकार मं ालयीन शासकीय 
िवभाग मुखांना देणे. (सा. . िवभाग २० मे २०१५) 
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२८) महारा  नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) िनयम २००९ वेतनिन चतीसंबंधी सूचना 
(िव  िवभाग ९ फे ुवारी २०१६) 
२९) लाड सिमती या िशफारशीनुसार सफाई कामगारां या िनयु तीबाबत वारसा ह काची 
अंमलबजावणी पुढे चालू ठेव याबाबत.  
(सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग ११ माच २०१६) 
३०) रा य शासन सेवेतील िनरिनरा या वेतन णेीतील पदांचे वग करण - ५ या वेतन 
आयोगानुसार केले या वेतन ेणी बाबत प टीकरण (सा.  िवभाग २७ मे २०१६) 
३१) िवभागीय चौकशी करण अथवा याियक कायवाही लंिबत असताना िनलंबन र  झा याने 
पुनर थिपत झाले या कमचा या या/अिधकारां या वेतनवाढ अनु ेयतेबाबत. 
(िव  िवभाग ०८ स टबर २०१६) 
३२) पदो ती नाकार यामुळे उदभवणारे पिरणाम व याबाबत अमलंब याची कायवाही 
(सा. . िवभाग १२/०९/२०१६) 
३३) कालब  पदो ती/सेवांतगत अ वाशीत गती योजना/सुधारीत सेवांतगत अ वाशीत गती 
योजने या योजनासाठी ता पुरती सेवा देखील िवचारात घेणेबाबत  
(िव  िवभाग ७ ऑ टोबर २०१६) 
३४) धारणािधकाराबाबतचे िद.२५.०५.१९५५ चे शासन पिरप क र  कर याबाबत 
(सा. . िवभाग १९/११/२०१६) 
३५) यायालयीन कामकाजाचे दाखल कर यात येणारी शपथप े विर ठ अिधका यां या वा रीने 
दाखल कर याबाबत. (गहृ िवभाग १९ जुलै  २०१७) 
३६) गट -अ मधील रा य शासिकय अिधका यांचे कायमू यमापन अहवाल ऑनलाइन प तीने 
िलिहनेबाबत. (सा. .िवभाग १० ऑ टोबर २०१७) 
३७) अ थायी शासकीय अिधका यांना / कमचा यांना थािय व लाभ माणप  दान करणेबाबत 
(सा. . िवभाग १९ स टबर २०१७) 
३८) म. ना.से (संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे ान आव यक ठरिव यातबाबत) (सुधारणा) 
िनयम २०१८ (सा. . िवभाग ३ जुलै २०१८) 
३९) संगणक अहता परी ेस मुदतवाढ दे याबाबत (सा. . िवभाग ५ मे २००७) 
४०) िदनांक १/१/२००१ रोजी कवा यापूव  िनवड ि या सु  झाले या तसेच स या शासन 
सेवेत असले या अिधकारी /कमचा यांनी संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे माणप  िवहीत 
मुदतीत ा त न के यास अशाबाबत कारावयाची उपाय योजना (सा. . िवभाग २० जुलै २००२) 
४१) छो ा संवग तील मागासवग यांकिरता आरि त पदे भर याबाबतची कायप ती  
(सा. . िवभाग २५ जुलै २०१८) 
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४२) शासकीय िनवा थानात अनु ेय कालावाधीनंतर अिधक वा त य कर याब ल दंडनीय दराने 
अनु ती शु क आकारणीबाबत दंडनीय दरात वाढ (सा. . िवभाग ३० आग ट २०१८) 
४३)मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ नागिरकांना अवलोकनासाठी अिभलेख उपल ध 
क न देणेबाबत (सा. . िवभाग २६ नो हबर २०१८) 
४४) सरळसेवा,पदो ती व ितिनयु तीने िनयु ती कर यासंदभ त िनयु ती ािधकारी घोिषत 
कर याबाबत. (सा.बां. िवभाग ११/१२/२०१८) 
४५) िविवध पदभरतीत समांतर आर णाची पदे िविहत आर णा माणे िन चत करणेबाबत 
(सा. . िवभाग २८िडसबर २०१८) 
४६) िनवृ ीधारकांना कायम व पी ओळखप  (सा. .िवभाग २९ िडसबर २०१८) 
४७) शासकीय सेवेतनू सेवािनवृ ी वेतन िमळ याकिरता कायवाही  
(सा.बां. िवभाग ०२/०२/२०१९) 
४८) छो ा संवग तील मागासवग यांकरीता आरि त पदे भर याबाबतची कायप ती 
(सा. .िवभाग ०७ जानेवारी २०१९)  
४९) आहरण व संिवतरण अिधका यां या बँक खा यांम ये असले या अख चत रकमा 
शासनखाती जमा करणेबाबत (िव  िवभाग २० माच २०१९) 
५०) घरबांधणी अ ीम ,अ ीम परतफेड मतेचा परीगणनेबाबत. (िव  िवभाग २२/०३/२०१९) 
५१) गोपनीय अहवाल उपल ध न होणा या अथवा गहाळ झाले या कमचा यां या करणी 
आ वाशीत गती योजनेचे लाभ अनु ेय कर याबाबत (जलसंपदा िवभाग ३० मे २०१९) 
५२) सुधारीत वेतन संरचने या अनुषंगाने सुधािरत दराने महागाई भ ा मंजूर कर याबाबत 
(िव  िवभाग ०१ फे ुवारी २०१९) 
५३) रा य शासकीय व इतर कमचा यांना मंजूर कर यात येणा या महागाई भ या या दरात िद.१ 
जानेवारी २०१९ पासून सुधारणा कर याबाबत (िव  िवभाग ०८ जुलै २०१९) 
५४) शासकीय सेवेतनू सेवािनवृ  झा यानंतर पुढील मिह यापासून सेवािनवृ ी वेतन 
िमळ याकिरता करावयाची कायवाही (सा.बां. िवभाग ०२/०२/२०१९) 
५५) खु या वग तील आ थक ा दबुल घटकांसाठी (ईड यूएस) वग किरता आर णा या 
तरतदुीनुसार सरळ सेवा भरती साठी सुधािरत बदनुामावली िविहत करणेबाबत  
(सा. .िवभाग १६ फे ुवारी २०१९) 
५६) रा य वेतन सुधारणा सिमती २०१७ या अहवालातील िशफारश ची अंमलबजावणी िनयत 
/एकि त वेतनावर असले या अंशकालीन कमचा यां या वेतन दरात सुधारणा करणेबाबत  
(िव  िवभाग ०१ माच २०१९) 
५७) महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील) १९७९ िनलंिबत शासकीय सेवकांना ९० िदवसां या 
कालावधीत दोषारोपप  प  बजावणे बाबत (सा. .िवभाग ०९ जुलै २०१९) 
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५८) िनवृ ीवेतन धारक कुटंुब िनवृ ी वेतन धारकांना िदनांक 1 जानेवारी २०१९ पासून 12% 
महागाई वाढ दे याबाबत (िव  िवभाग १५ जुलै २०१९) 
५९) अशासकीय खाजगी शाळांमधील अधवेळ िश क व िश केतर कमचा यांसाठी १जानेवारी 
२०१६ पासून सुधािरत वेतन संरचना मंजूर करणेबाबत  
(शालेय िश ण व ीडा िवभाग ०६ ऑग ट २०१९) 
६०) शासकीय कमचा यां या िवनंतीनुसार संवग अंतगत एक िनयु ती िधका या या आिण 
व न दसु या िनयु ती ािधकारा या आ थापनेवर कायम व पी समावेशन कर याबाबतचे 
धोरण (सा. .िवभाग १५ मे २०१९) 
६१) शासकीय कमचा-यां या वै कीय खच या ितपूत या मंजुरीबाबत 

ितपूत या अनु ेयतेची कमाल मय दा व मंजुरी या अिधकारांत सुधारणा कर याबाबत  
(सा.आरो य िवभाग ०६ जून २०१९) 
६२) रा य शासकीय काय लयातील भोजनाची वेळ िन चत करणेबाबत  
(सा. .िवभाग ०४ जून २०१९) 
६३) अनुकंपा िनयु ती साठी िविहत केले या पदभरती या मय देबाबत  
(सा. .िवभाग १० जून २०१९) 
६४) शासन सेवेत िनयु त होताना माजी सैिनक उमेदवारांना टंकलेखनाची परी ा उ ीण 
हो यासाठी दोन संधी तसेच दोन वष इतकी मुदतवाढ दे याबाबत (सा. .िवभाग १३ जून २०१९) 
६५) कायरत व सेवािनवृ  रा य शासकीय अिधकारी कमचारी व अिखल भारतीय सेवेतील 
अिधकारी यांचे किरता वै कीय ितपूत  ची िवमाछ  योजना (िव  िवभाग १९ जुलै २०१९) 
६६) रा य शासकीय अिधकारी कमचारी यांना पदो ती दे याकिरता अनुसरावया या कायवाही 
बाबतची एकि त मागदशक त वे (सा. .िवभाग ०१ ऑग ट २०१९) 
६७) शासन सेवेत असताना ीन धारकाचा मृ य ूझा यास याचे नावे असले या घर बांधणी 
अि मवरील संपूण याज मािपत कर याबाबत (जलसंपदा िवभाग १३ ऑग ट २०१९) 
६८) सावजिनक बांधकाम िवभागातील संगणक पदावर कायरत कमचा यांचे किन ठ िलिपक 
संवग त समावेशन करणेबाबत (सा.बां. िवभाग १६ ऑग ट २०१९) 
६९) पिरभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजना / रा ीय िनवृ ी वेतन योजना अंतगत शासना या 
अंशदानात वाढ कर याबाबत (िव  िवभाग १९ ऑग ट २०१९) 
७०) छो ा संवग तील मागासवग य किरता आरि त पदे भर याबाबत ची कायप ती  
(सा. .िवभाग २१ ऑग ट २०१९) 
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७१) रा यात को हापूर, सांगली,सातारा व कोकण िवभागातील र नािगरी, सधुदगु या भागात 
अितवृ टीमुळे उ भवले या पिर थतीत नैस गक आप ी त नागिरकानंा मदत हणून रा यातील 
सव भा. .से,भा.पो.से,भा.व.से व महारा  रा य शासनाचे सव अिधकारी कमचारी यांचे माहे 
आग ट २०१९ या वेतनातील एक िदवसाचे वेतन मु यमं ी सहायता िनधी म ये देणगी हणून 
उपल ध क न देणे बाबत (सा. .िवभाग २२ ऑग ट २०१९) 
७२) चुकीचे अथ िववरण क न कायकारी अिभयंता पदा या वेतन संरचनेत मंजूर केलेला ितसरा 
लाभ र  कर याबाबत (िव  िवभाग २१ ऑग ट २०१९) 
७३) सैिनकी सेवेतनू सेवािनवृ  होऊन नागरी सेवेत पुन नय त होणा या कमचा यांची सात या 
वेतन आयोगानुसार सुधािरत वेतन ेणीत वेतनिन चती करणेबाबत  
(िव  िवभाग ३० ऑग ट २०१९) 
७४) सेवािनवृ  होणा या शासकीय कमचा यांना िनवृ ी वेतन िवषयक लाभ वेळेवर धावत येत 
यासाठी महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम, १९८२ मधील िनयम ११८ व १२५ या 
तरतदु चे काटेकोरपणे पालन कर याबाबत 
(िव  िवभाग ०९ स टबर २०१९) 
७५) अनुकंपा िनयु ती साठी िविहत केले या पदभरतीचे मय देबाबत  
( सा. .िवभाग ११ स टबर २०१९) 
७६) कुटंुब िनवृ ी वेतन धारकाचे कुटंुब िनवृ ी वेतन संयु त बँक खा यात जमा कर यास 
मा यता देणेबाबत ( िव  िवभाग १४ नो हबर २०१९) 
७७) िलिपक टंकलेखक गट-क या पदावरील सेवा वेशाचे िविनयमन िनयम २०१८ 
(अिधसूचना सामा य शासन िवभाग २१ फे ुवारी २०१८) 
७८) िलिपक टंकलेखक (सेवा वेश) िनयम २०१७ 
( अिधसूचना सा. .िवभाग ०६ जून २०१७) 
७९) िलिपक टंकलेखक गट क सेवा वेश सुधारणा िनयम  
(  अिधसूचना सामा य शासन िवभाग ११ जून २०१९) 
८०) महारा  अनुसूिचत जाती अनुसूिचत जमाती िवमु त जाती भट या जमाती इतर मागास वग 
व िवशेष मागास वग(अिधसूचना- सामािजक याय व िवशेष  सहा य िवभाग २४ नो हबर २०१७) 
८१) अनुसूचीतील गट ड पदा या सेवा भरतीचे िविनयमन करणारे िनयम 
(अिधसूचना सामा य शासन िवभाग ०६ जून २०१७) 
८२) बृह मंुबई बाहेरील शासकीय काय लयातील िलिपक-टंकलेखक गट क सेवा वेश  िनयम 
२०१७ म ये सुधारणा (अिधसूचना सा. .िवभाग ११ जून २०१९) 
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१) नैिमि क रजे या मागे व पुढे रिववार आिण सावजिनक सु ी जोडून घेणे संबंधात 
(िव  िवभाग २४ माच १९८२) 
२) कायभार े ा या बाहेर दौरा कर याकिरता आिण नैिमि क रजा घे या किरता स म 

िधकाय ची पूव च मंजुरी िमळवणे (सा. .िवभाग ०५ जून १९८९) 
३) महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम, १९८१ या िनयम ३८ खलील सुचना 

मांक १ २ व ३ नुसार कायवाही कर याबाबत (सा. .िवभाग ०३ माच १९९८) 
४) घर बांधणी अ ीम याज आकारणीबाबत सन १ एि ल २००४ ते ३१ माच २००५ व सन १ 
एि ल २००५ ते ३१ माच २००६ पयत (िव  िवभाग १५ जून २००६) 
५) घर बांधणी अ ीम मंजूर कर याकिरता घरा या कमत मय देत सुधारणा कर याबाबत 
(िव  िवभाग ३ ऑ टोबर २००८) 
६) घर बांधणी अ ीम याज आकारणीबाबत सन १ एि ल २००६ ते ३१ माच २००७ पयत 
(िव  िवभाग २० फे ुवारी २००७) 
७) घर बांधणी अ ीम याज आकारणीबाबत सन १ एि ल २००८ ते पुढील आदेशापयत 
(िव  िवभाग १७ जून २००९) 
८) केवळ वै कीय कारणा तव घेतलेली असाधारण रजा िनवृ ीवेतनासाठी िहशोबात घेणे बाबत 
(िव  िवभाग १५ जानेवारी २००१) 
९) शासकीय कमचा यांना अनु ेय असले या वास भ ा व दैिनक भ या या दरात सुधारणा 
(िव  िवभाग ०३ माच २०१०) 
१०) मोटार-सायकल, कूटर,मोपेड, तीन चाकी वयंचलीत सायकल,मोटार-कार खरेदी 
कर यासाठी िद या जणा या अ ीमावर आकारवयाचा याज दर सन-२०११-२०१२  
(िव  िवभाग १० मे २०१२) 
११) सावजिनक बांधकाम िवभाग व जलसंपदा िवभाग अधी क, थम िलिपक व विर ठ िलिपक 
(वग  क) या पदा या सेवा वेश िनयमात सुधारणा करणेबाबत (सा.बां िवभाग ०३/०३/२०१४) 
१२) मोटार सायकल, कूटर ,मोपेड, सायकल व अपंग रा य शासकीय कमचा यांसाठी 
वयंचिलत कवा मनु य बळाने चालणारी तीनचाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय कमचा यांना 

मंजूर करावया या अि माबाबत (िव  िवभाग २० ऑग ट २०१४) 
१३) गट ड या कमचा यांचे भिव य िनव ह िनधीचे तसेच कमचा यांचे भिव य िनव ह िनधीतून 
अ ीम हणून र कम काढ याची करणे ऑनलाइन प तीने तयार कर याबाबत (िव  िवभाग 
२२ ऑग ट २०१४) 
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१४) शासकीय अिधकारी / कमचारी यांची कज व अि मे यांची करणे ऑनलाईन प तीने तयार 
करणेबाबत (िव  िवभाग २२ ऑग ट २०१४) 
१५) थाप य अिभयांि की सहा यक यांना वयाची ४५ वष पूण झा यामुळे कालब  पदो ती 
आ वािसत गती योजनेअंतगत किन ठ अिभयंता पदाची वेतन ेणी मंजूर करणे  
(सा.बां. िवभाग १२/०२/२०१५) 
१६) वै कीय खच या ितपूत  साठी िज हा वै कीय अधी क (िज हा श य िचिक सक) यां या 

माणप ाबाबत (शालेय िश ण व ीडा िवभाग ०४ एि ल २०१५) 
१७) संवग सं या िन चती िदनांक  ०१/०४/२०१४ मु य अिभयंता ( थाप य) अधी क अिभयंता 
( थाप य) व कायकारी अिभयंता ( थाप य) संवग (सा.बां.िवभाग १७ एि ल २०१५) 
१८) रा य शासकीय /अिधकारी कमचा यांना देय असले या रजा वास सवलती संदभ तील 
तरतदु म ये सुधारणा कर याबाबत (िव  िवभाग १० जून २०१५) 
१९) मोटर कार, मोटरसायकल कूटर, मोपेड ,दचुाकी सायकल,तीन चाकी वयंचिलत सायकल 
इ यादी खरेदी कर यासाठी िदले या जाणा या अि मा वर आकार वया या याजाचा दर सन 
२०१४-२०१५ (िव  िवभाग १ स टबर २०१५) 
२०) वेतन अदा करताना घे यात येणारय्ा . १ िकमती या मु ांकाची र कम शासनखाती जमा 
कर याबाबत (िव  िवभाग २६ ऑ टोबर २०१५) 
२१) थाप य अिभयांि की सहा यक गट क या पदाची सेवा वेश िनयम िदनांक १८ जून १९९८ 
आिण थाप य अिभयांि की सहा यक या पदाकिरता (सा.बां. िवभागातील कमचा यांकिरता) 
अहता परी ा िश ण आिण नाव िनरी णा ारे िनयु ती केले या थाप य अिभयांि की 
सहा यकासाठी िवभागीय परी ा िश ण यांचे िविनयमन करणारे िनयम िदनांक ८ ऑग ट २००१ 
मधील तरतदु या अंमलबजावणीबाबत (सा.बां.िवभाग २८ ऑ टोबर २०१५) 
२२) रा य शासकीय कमचारी समूह वैय तक अपघात िवमा योजना सु  कर यायाबाबत 
(िव  िवभाग ०४ फे ुवारी २०१६) 
२३) शासन सेवेतील अिधकारी कमचारी यां या परीिव ाधीन कालावधी बाबत 
(सा. .िवभाग २९ फे ुवारी २०१६) 
२४) सेवांतगत आ वािसत गती योजना. वाहनचालकां या वेतन ेणी सुधारणा कर याबाबत 
(िव  िवभाग ०३ माच २०१६) 
२५) शासकीय कमचा यांचे वै कीय खच या ितपूत या मंजुरी बाबत ितपूत या अनु ती ची 
कमाल मय दा व मंजुरी या अिधकाराबंाबत सुधारणा (सा. आरो य िवभाग १६ माच २०१६) 
२६) १.शासकीय कमचा यां या वैदकीय खच या ितपूत या मंजुरीबाबत 
२. रा य शासकीय कमचारी समूह वैय तक अपघात िवमा योजना सु  करणेबाबत 
(सा.बां.िवभाग ३०/०३/२०१६) 
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२७) एकि त पिरिव ाधीन िश ण काय म. 
रा यसेवा परी े ारे िशफारस ा त उमेदवारां या िश ण सं थांमधील कागदप े पडताळणी 
संदभ त मागदशक सूचना (सा. .िवभाग ०२ एि ल २०१६) 
२८) रा य शासकीय कमचारी गट िवमा योजना -१९८२ बचत िनधी या लाभ दानाचे पिरगिणतीय 
त ते िद.१ जानेवारी २०१६ ते ३१ िडसबर २०१६ या कालावधीकिरता  
(िव  िवभाग १२ एि ल २०१६) 
२९) रा य शासकीय व इतर पा  कमचा यांना िद.१ जुलै २०१५ ते ३१ जानेवारी २०१६ या 
कालावधीतील महागाई भ ाची थकबाकी दे याबाबत (िव  िवभाग २२ एि ल २०१६) 
३०) चुकीचे अथिववरण क न कायकारी अिभयंता पदा या वेतनसंरचनेत मंजूर केलेला ितसरा 
लाभ र  करणेबाबत.(िव  िवभाग १३जून २०१६) 
३१) शासकीय जमा लेखांकन णाली (GRAS) ारे शासन खाती जमा होणा या रकमांचे 
लेखांकन,ताळमेळ,परतावा.ई-चलनाचे िव पीकरण,चुकीचे वग करण,इ यादी बाबत संबंिधत 
िवभागाने करावयाची कायवाही (िव  िवभाग ०१ जुलै २०१६) 
३२) महारा  रा यातील पुलां या िनयिमत सखोल तपासणी देखभाल दु ती व सिनयं ण 
याकिरता सावजिनक बांधकाम िवभागांतगत सम पत व पात पूल ादेिशक िवभाग / िवभाग व 
उपिवभाग िनम ण कर याबाबत (सा.बां.िवभाग १६ स टबर २०१६) 
३३) कायकारी अिभयंता ( थाप य) यां या बद या / पद थापना.  
(सा.बां. िवभाग २१ स टबर २०१६) 
३४) चुकीचे अथ िववरण क न कायकारी अिभयंता पदा या वेतनसंरचनेत मंजूर केलेला ितसरा 
लाभ र  कर याबाबत (वी  िवभाग १३ जून २०१६ ) 
३५) पदो ती नाकार यामुळे उ भवणारे पिरणाम व याबाबत अंमलबजावणीची कारवाई 
(सा. .िवभाग १२/०९/२०१६) 
३६) िवकलांग अप य असले या रा य शासकीय कमचा यांना िवशेष बाल संगोपन रजा मंजूर 
करणेबाबत (िव  िवभाग २१/०९/२०१६) 
३७) कायकारी अिभयंता थाप य यां या बद या/ पद थापना (सा.बां. िवभाग २१ स टबर २०१६) 
३८) कालब  पदो ती/ सेवांतगत आ वािसत गती योजना/ सुधािरत सेवांतगत आ वािसत 

गती योजने या योजनासाठी ता पुरती सेवा देखील िवचारात घेणे बाबत  
(िव  िवभाग ०७ ऑ टोबर २०१६) 
३९) मा.महारा  शासकीय यायािधकरण तसेच मा.उ च यायालय व मा. सव च यायालयात 
िविवध यायालयीन करणांम ये ा त होणा या आदेश तसेच नोिटशीवर त काळ कारवाई 
कर याबाबत (सा.बां.िवभाग १६ नो हबर २०१६) 
४०) अनुकंपा िनयु त धोरणातील तरतदु म ये सुधारणा (सा. .िवभाग १७ नो हबर २०१६) 
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४१) अनिधकृतपणे गैरहजर राहणा या अिधकारी कमचा यांवर वेळीच कायवाही कर याबाबत 
(सा.बां.िवभाग १८/११/२०१६) 
४२) सावजिनक बांधकाम िवभाग अंतगत यायालयीन करणे हाताळ यासाठी ची कायप ती व 
अिधकारी-कमचारी यां या त ार चे िनवारण (सा.बां.िवभाग २२ नो हबर२०१६) 
४३) शासकीय कमचा यांचे सेवािनवृ ीचे वय ५८ व न ६० वष कर या या अनुषंगाने सिमती 
गठीत कर याबाबत (िव  िवभाग २४ नो हबर २०१६) 
४४) अनुकंपा िनयु तीसाठी िविहत केलेली ितवष  िर त होणा या पदां या १०% ची मय दा 
चालू ठेव याबाबत (सा. .िवभाग ०३ मे २०१७) 
४५) सुधािरत सेवांतगत आ वािसत गती योजने संदभ तील मु ांचे प टीकरण  
(िव  िवभाग ११ मे २०१७) 
४६) घर बांधणी अि म-अि मावरील याज आकारणी बाबत (िव  िवभाग २० मे २०१७) 
४७) सावजिनक बांधकाम िवभाग िवभागातील महारा  लोकसेवा आयोगा या क ेत नसलेली 
गट-ब (अराजपि त) गट क व गट ड वग तील पदां या सरळसेवा भरतीकिरता अनुसरावयाची 
कायप ती (सा.बां.िवभाग ३१ मे २०१७) 
४८) रा य शासकीय व इतर पा  कमचा यांना मंजूर कर यात येणा या महागाई भ या या दरात 
िद.१ जुलै २०१६ पासून सुधारणा कर याबाबत (िव  िवभाग २१ एि ल २०१७) 
४९) शासकीय सेवेत असताना िदवंगत झाले या /वै कीय कारणा तव मुदतपूव सेवािनवृ  
झाले या शासकीय कमचा यां या नातेवाईकास अनुकंपा त वावर नेमणूक देतेवेळी भरावयाची 

प  
५०) महारा  नागरी सेवा वतणूक िनयम 1979 म ये आणखी सुधारणा कर यासाठी पुढील िनयम  
(अिधसुचना-सामा य शासन िवभाग ०७ मे २०१३) 
५१) महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी इतर सेवा आिण िनलंबन, बडतफ  व सेवेतनू काढून 
टाकणे यां या काळातील दाने) िनयम १९८१ यात आणखी सुधारणा कर यासाठी पुढील िनयम 
(अिधसूचना -िव  िवभाग ९ मे २०१३) 
५२) महारा  शासकीय कमचा यां या बद यांचे िविनयमन व शासकीय कत य पार पाडताना 
होणा या िवलंबास ितबंध अिधिनयम २००५ (अधीसुचना-सा. .िवभाग १४ नो हबर २०१३) 
५३) अधी क , थम िलिपक व विर ठ िलिपक ( वग क ) सेवा वेश सुधारणा िनयम २०१४ 
(अिधसूचना सा.बां. िवभाग ०३ माच २०१४) 
५४) महारा  नागरी (सेवािनवृ ी )वेतन िनयम १९८२ ला आणखी सुधारणा करणारे पुढील िनयम 
(अिधसूचना- २७ ऑ टोबर २०१४) 
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५५) महारा  रा यात पा  य त ना पारदशक काय म व समयोिचत लोकसेवा दे याकिरता 
आिण त सस बधीत व तदानुषंिगक बाब किरता तरतदू कर यासाठी अिधिनयम  
(अधीसुचना-िवधी व याय िवभाग २१ ऑग ट २०१५) 
५६) महारा  नागरी सेवा वतणूक िनयम २०१५  
(अधीसुचना - सा. .िवभाग २३ ऑ टोबर २०१५) 
५७) महारा  सवसाधारण भिव य िनव ह िनधी( सुधारणा) िनयम २०१५ 
(अिधसूचना- सा. .िवभाग १९ िडसबर २०१५) 
५८) महारा  नागरी (सेवािनवृ ीवेतन)( सुधारणा ) िनयम २०१६  
(आिधसुचना- िव  िवभाग १८ जानेवारी २०१६) 
५९) महारा  नागरी (सेवे या सवसाधारण शत )( सुधारणा ) िनयम २०१६ 
(अिधसूचना -िव  िवभाग ०३ माच २०१६) 
६०) महारा  नागरी सेवा (रजा) (सुधारणा )िनयम २०१६  
(अिधसूचना- िव  िवभाग २४ जून २०१६) 
६१) वाहन चालक (मोटर कार आिण जीप) गट क (सेवा वेश )िनयम २०१७ 
( अिधसूचना सामा य शासन िवभाग िदनांक 2 माच 2017) 
६२) सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभागाला नेमून िदलेले िवषय  
(अिधसूचना सामा य शासन िवभाग िदनांक 9 माच 2017) 
६३) गट ड पदांचे सेवा वेश िनयम 2017 
( अिधसुचना सामा य शासन िवभाग िदनांक 6 जून 2017) 
६४) बृहनमंुबई बाहेरील शासकीय काय लयातील िलिपक टंकलेखक गट क सेवा वेश िनयम 
2017 (अिधसूचना- सामा य शासन िवभाग 6 जून 2017) 
६५) गट "अ "व गट "ब" राजपि त व राजपि त पदांवर सरळसेवेने पदो तीने िनयु तीसाठी 
महसूल िवभाग वाटप िनयम 2015  
(अिधसूचना सामा य शासन िवभाग 15 जून 2017)६६) घर बांधणी अि मासाठी ताव 



 

 

काही मह वाचे शासन िनणय

1) मं ालय सेवा वेषो र परी ा वेतन वाढ रोखून धार याबाबत (सा. .िवभाग 20 एि ल 1981) 
2) महारा  नागरी सेवा (पद हन वीयेतर सेवा आिण िनलंबन,बडतफ  व सेवेतनू काढून टाकणे 
या काळातील वेतन दान) िनयम, 19981 मधील 68 
िनलंबन काळातील िनव ह भ या या दराने पुन वलोकन कर या या कालावधी कमी करणे 
(िव  िवभाग 10 िडसबर 1981)  
 
3) शासना या चतथु ीणेतील िनवृ  कमचा यां या मुलास/अिववािहत मुलीस शासना या सेवेत 
नोकरीसाठी सेवा योजन काय लया या िशफारीशीची अट र  कर याबाबत  
(सा. .िवभाग 10 िडसबर 1981) 
4)िनलंिबत कमचा या या िनलंबन काळात हजेरीपटावर सही कर याबाबत  
(महसूल व वन िवभाग 19 एि ल 1988) 
5) नामिनदशना ारे िनयु त झाले या शासकीय कमचा यांची वेतन िन चती करणेबाबत  
(िव  िवभाग 23 माच 1994) 
6) िनवृ ीवेतन व उपदान ािधकृत कर यासंबंधी िविहत कायप तीसंबंधात काही सूचना. 
(िव  िवभाग 16 जुलै 1994) 
7) राजपि त शासकीय कमचा यांना रजा मंजूर कर या या आिण शासकीय कमचा यांना 
अ ययन रजा मंजूर कर या या श ती दान करणेबाबत. (िव  िवभाग 16 जुलै 1994) 
8) गट-क व गट-ड (पूव चे वग 3 व वग 4) मधील कमचाय ना पदो ती संधी उपल ध नस याने 
असलेली कंुिठतता घालिव यासंबंधी योजना (सा. .िवभाग 1 नो हबर 1995) 
9) पदो ती- िवभागीय चौकशीची कायवाही सु  असताना शासकीय सेवकास िदले या पदो तीचे 
िनयमन कर याबाबत. (सा. .िवभाग 22 एि ल 1996) 
10) गट-क व गट-ड (पूव चे वग 3 व वग 4) मधील कमचाय ना पदो ती संधी उपल ध नस याने 
असलेली कंुिठतता घालिव यासंबंधी योजना (सा. .िवभाग 20 माच 1997) 
11) शासकीय/िनमशासकीय इ यादी सेवेतील एकाकी पदांना (Isolated Post) लागू कर यात 
आलेले आर ण र  कर यासंदभ त (सा. .िवभाग 21 स टबर 1998) 
12) अ जत रजा साठिवणे व रजेचे रोखीकरण करणे यां या कमाल मय दा वाढिव याबाबत 
(िव  िवभाग 15 जानेवारी 2001) 
13) व ाम आिण रजा वास सवलती या अनु ेयतेसाठी लाग ूअसणारी कुटंुबाची या या 
सुधार याबाबत. (िव  िवभाग 10 फे ुवारी 2001) 
14) रा य लोकसं या धोरण छोटे कुटंुब शासकीय कमचा यांना अनु ेय अि मासाठी ा यान 
दे याबाबत (िव  िवभाग 17 ऑ टोबर 2001 ) 
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15) घर बांधणी अ ीम आयकरात सूट दे याबाबत (िव  िवभाग 30 जुलै 2002) 
16) महारा  नागरी सेवा िनयम-अिधकारांचे यायोजन (िव  िवभाग 2 जून 2003) 
17) पदिन मती,पदभरती व पदांचे पुन जीवन याबाबतचे िनरबंध व अनुषंिगक आढावे आिण 
अितरी त संवग योजनांमाफत क ाची थापना व याचे यव थापन  
(िव  िवभाग 26 माच 2004) 
18) सुधािरत सेवांतगत आ वािसत गती योजनेसंदभ तील मु यांचे प टीकरण  
(िव  िवभाग 1 जुलै 2011) 
 
19) महारा  नागरी सेवा (रजा ) िनयम 1981 मधील िनयम-79 म ये ए स या रोगा या समावेश 
कर याबाबत (िव  िवभाग 20 जानेवारी 2005) 
20) अ जत रजा अथवा वै कीय रजा मंजूर कर याबाबत (सा. .िवभाग 9 जून 2005) 
21) आयकर कपातीबाबतचे(TDS) िववरणप  सादर करणेबाबत. (िव  िवभाग 10 माच 2010) 
22) अनुकंपा िनयु तीकरीता ठेव यात येणारी ित ासूची वेबसाईटवर िस  करणेबाबत. 
(सा. . िवभाग 15.05.2010) 
23) िवनंतीव न/ संवगबा  बदली याबाबतचे धोरण िन चत कर याबाबत.  
(सा. .िवभाग 03.06.2011) 
24) सुधािरत सेवांतगत अ वािसत गती योजनेसंदभ तील मु यांचे प टीकरण.  
(िव  िवभाग 1 जुलै 2011) 
25) सैिनकी सेवेतनू सेवािनवृ  होऊन नागरी सेवेत पुन नयु त हो या या कमचा यांची सुधािरत 
वेतन ेणीत वेतनिन चती कर याबाबत. (िव  िवभाग 11 जुलै 2012) 
26) सेवा वेशो र िश ण परी ा/ िवभागीय परी ा उ ीण हो यापासून सूट दे यासंदभ त ल ात 
यावया या बाबी. ( सा. .िवभाग 13 स टबर 2012) 

27) देयकांचे महारा  कोषागार िनयम मधील नमुने व बी स अिधकार प  यांचे एक ीकरण करणे 
बाबत महारा  कोषागार िनयम 1968 खंड-2 म.को.िन.31 (िन.308) हणून मा यता दे याबाबत. 
(िव  िवभाग 26 नो हबर 2012) 
28) नामिनदशनाने िनयु त झाले या शासकीय कमचा यांची त पूव  ची समक  पदावरील 
िनयिमत सेवा कालब  पदो ती /आ वािसत गती योजने या लाभासाठी ा  धर याबाबत. 
(िव  िवभाग 19/1/2013) 
29) पदो ती या संधी नसले या हणजेच एकाकी पदांना सुधािरत सेवांतगत अ वाशीत गती 
योजनेअंतगत अनु ेय असले या समुिचत ेड वेतनाम ये सुधारणा करणेबाबत.  
(िव  िवभाग 6 स टबर 2014) 
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30) मृ यू पावले या एक ा शासिकय कमचा यावर अवलंबनू असले या या या आई-
विडलांना कुटंुब-िनवृ ीवेतन दे याबाबत. (िव  िवभाग 22 जानेवारी 2015) 
31) पदो ती या संधी नसले या हणजेच एकाकी पदांना सुधारीत सेवांतगत आ वासीत गती 
योजनेअंतगत अनु ेय असले या समुिचत ेड वेतनाम ये सुधारणा करणेबाबत.  
(िव  िवभाग 10 फे ुवारी 2015) 
32) सैिनकी व नागरी सेवेवरील दोन कुटंुबिनवृ ीवेतने मंजूर कर याबाबत.  
(िव  िवभाग 27 एि ल 2015 
33) िनवृ ीवेतन करण तयार कर याकरीता स या या िविवध परप ाम ये सुधारणा क न एक 
नमुना तयार करणे तसेच िनवृ ीवेतन करणे ऑनलाइन प तीने तयार करणे आिण इतर 
बदलांबाबत. (िव  िवभाग 02 जुलै 2015) 
34) वै कीय मंडळामाफत दे यात येणा या वै कीय माणप ाबाबत आव यक ती द ता 
घे याबाबत. (सावजिनक आरो य िवभाग 20 ऑ टोबर 2015) 
35) महारा  नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) िनयम,2009 वेतनिन चतीसंबधी सूचना.  
(िव  िवभाग 9 फे ुवारी 2016) 
36) समावेशनाने नवीन िवभागात िनयु त झाले या कमचा यास समावेशना या पदावरील 
पदो ती या वेतन ेणीत वेतन िन चतीचा लाभ देणेबाबत. (िव  िवभाग 16 जुलै 2016) 
37) सुधािरत सेवांतगत आ वािसत गती योजनेसंदभ तील मु ांचे प टीकरण.  
(िव  िवभाग 09 िडसबर 2016) 
38) सन 2005-06 ते 2012- 13 या कालावधीतील रा य रा ीय आदश िश क पुर कार 
पुर कार ा त यािचका कर िश कांनी माननीय उ च यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दाखल 
केले या यािचका मांक 194/14 5430/ 14 व 6116/14 चे अनुषंगाने आगाऊ वेतनवाढी मंजूर 
करणेबाबतचा िदनांक 28/4/ 2016 शासन िनणय र  करणेबाबत 
(शालेय िश ण व ीडा िवभाग 16 स टबर 2016) 
39) शासिकय अिधकारी /कमचारी यां या ितिनयु तीने िनयु तीसाठी अटी व शत ,आिण 
िनयु तीची कायप ती याबाबतचे धोरण.  (सा. .िवभाग 17/12/2016) 
40) सुधािरत सेवांतगत आ वािसत गती योजनेसंदभ तील मु ांचे प टीकरण.  
(िव  िवभाग 11 मे 2017) 
41) अनुकंपा त वावर शासन सेवेत िनयु ती दे यासंदभ त िनगिमत कर यात आले या शासन 
िनणय पिरप क यांचे एक ीकरण. (सा. .िवभाग 21 स टबर 2017) 
42) िवमु त जाती भट या जमाती इतर मागास वग व िवशेष मागास वग मधील उ त व गत 
य ती/ गट याकिरता नॉन ि मीलेयरसाठी असलेली उ प  मय दा वाढिव याबाबत  

(िवजाभज इमाव व िवमा  क याण िवभाग 16 िडसबर 2017) 
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43) अनुकंपा िनयु ती साठी िविहत केले या पदाचंा मय दे बाबत   
(सामा य शासन िवभाग 15 फे ुवारी 2018) 
44) रा य शासकीय मा  इतर पा  कमचा यांना मंजूर कर यात येणार आहे महागाई भ या या 
दरात िदनांक 1 जुलै 2017 पासून सुधारणा कर याबाबत  (िव  िवभाग 28 फे ुवारी 2018) 
45) सेवा वेशो र िश ण परी ा /िवभागीय परी ा उ ीण हो यापासून सूट दे यासंदभ तील 
तरतदुीम ये सुधारणा कर याबाबत.  (सामा य शासन िवभाग िदनांक 01 माच 2018) 
46) शेतक यांचे उ प  दु पट कर या या अनुषंगाने अव य आव यक पायाभूत सुिवधा 
पुरिव यासाठी िविवध िवभागातील मह वा या सेवेशी िनगिडत पदभरतीचे मा यता दे याबाबत. 
(िव  िवभाग 16 मे 2018) 
47) िज हा पिरषदेकडील किन ठ सहा यक पदावर पदो तीने, अनुकंपा त वावरील िनयु तीसह 
नामिनदशनाने व वाहनचालकामधून कायम व पी किन ठ सहा यक पदावर ये यास इ छूकता 
िदले या वाहनचालका या िनयु तीचे माण िन चत करणेबाबत.  
( ाम िवकास िवभाग 4 जून 2018) 
48) रा य शासकीय व इतर पा  कमचा यांना िदनांक 1 जानेवारी ,2017 ती िदनांक 31 जानेवारी, 
2018 या कालावधीतील महागाई भ याची थकबाकी दे याबाबत   
(िव  िवभाग 6 ऑग ट 2018) 
49) अनुकंपा धारकांची नावे ती ा सूचीवर घेताना अवलंबवयाची कायप तीबाबत  
(सावजिनक बांधकाम िवभाग 10 ऑग ट 2018) 
50) िलिपक टंकलेखक सेवा वेशो र िश ण परी ेचा अ यास म िन चत करणेबाबत 
(सामा य शासन िवभाग 20 ऑग ट 2018) 
51) शासकीय कमचा यांना वै कीय खच ितपूत या मंजुरी संदभ त वै कीय देखभाल िनयम 
1961 व चिलत शासन िनणयांम ये आव यक या सुधारणा कर याबाबत  
(सावजिनक आरो य िवभाग 21 ऑग ट 2018) 
52) रा य शासकीय व इतर पा  कमचा-यांना मंजूर कर यात येणा या महागाई भ या या घरात 
िदनांक 01 जानेवारी 2018 पासून सुधारणा कर याबाबत  ( िव  िवभाग 16 ऑ ट बर 2018) 
53) रा य शासकीय व इतर पा  कमचा यांना िदनांक 1 जानेवारी 2018 ते िदनांक 30 स टबर 
2018 या कालावधीतील महागाई भ या यात थकबाकी दे याबाबत  
(िव  िवभाग 29 ऑ टोबर 2018) 
54) सामािजक आिण शै िणक मागास (एसईबीसी) वग किरता आर णा या तरतदुीनुसार 
सरळसेवा भरतीसाठी सुधािरत बद ूनामावली िविहत कर याबाबत.  
( सामा य शासन िवभाग 5 िडसबर 2018) 
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55) मं ालयीन िवभागातील गट ड संवग तील कमचा यांना िलिपक-टंकलेखक पदावर पदो ती 
देताना तसेच वाहन चालक पदाव न िलिपक- टंकलेखक पदावर कायम व पी संवगबदलीने 
िनयु ती देताना अनुसरावया या कायप तीबाबत (सामा य शासन िवभाग 5 िडसबर 2018) 
56) महारा  नागरी सेवा (सुधािरत वेत िनयम 2019 नुसार वेतन िन चती   
(सावजिनक बांधकाम िवभाग 13 फे ुवारी 2019) 
57) रा य शासकीय व अ य कमचा यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करणेबाबत.  
(िव  िवभाग 15 िडसबर 2018) 
58) शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समा तर आर ण काय वत कर याबाबत या 
कायप तीबाबत   
(सामा य शासन िवभाग 19 िडसबर 2018) 
59) रा य शासकीय कमचारी गट िवमा योजना- 1982 बचत िनधी या लाभ दानाचे परीगिणतीय 
िदनांक, 1 जानेवारी 2020 ते 31 िडसबर 2020 या कालावधीकिरता.  
(िव  िवभाग 28 फे ुवारी 2020) 
60) मोटर कार, मोटर सायकल, कूटर, मोपेड, तीन चाकी वयंचिलत सायकल, इ यादी 
खरेदीसाठी िदले जाणार आहे. अि मावरील याज आकारणीबाबत िदनांक, 1 एि ल 2016 पासून 
पुढील आदेशापयत (िव  िवभाग 13 ऑग ट 2020) 
61) महारा  शासकीय गट अ व गट ब (राजपि त व अराजपि त) पदांवर सरळसेवेने व 
पदो तीने िनयु तीसाठी महसूल िवभाग वाटप िनयम 2015   
(अिधसूचना-सामा य शासन िवभाग 28 एि ल 2015) 
62) जलसंपदा िवभागा या अिधप याखालील े ीय काय लयातील मोजणीदार गट क या पदा या 
सेवा भरतीचे िविनयमन करणारे पुढील िनयम (अिधसूचना- जलसंपदा िवभाग 29 फे ुवारी 2016) 
63) महारा  रा यातील सामािजक व शै िणक ा मागास (एसईबीसी) नागिरकां या वग या 

गतीसाठी रा यातील शै िणक सं थामधील वेशाकिरता जागां या आर णासाठी आिण 
रा या या िनयं णाखालील लोकसेवा मधील िनयु त यां या आिण पदां या आर णासाठी आिण 
यात संबंिधत कवा अनुषंिगक बाब ची तरतदू कर यासाठी  

(अिधिनयम- अिधसूचना िवधी व याय िवभाग 30 नोवबर 2018) 
64) भिव य िनव ह िनधी अंशदायी भिव य िनव ह िनधी महारा 1 एि ल 2020ते  िदनांक 30 जून 
2020 या कालावधीकिरता याजदर दर साल दर शेकडा 7.1% का ठरिव यात आला आहे 
(अिधसूचना िव  िवभाग 2 जून 2020) 
65) िबल पोटल णाली ारे खच ची देयकेतयार करणे बाबत  
(पिरप क अिधदान व लेखा काय लय) 
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66) रा य शासन सेवेतील िनरिनरा या वेतन णेीतील पदांचे वग करण -5 या वेतन 
आयोगानुसार केले या वेतन ेणी बाबत प टीकरण  ( सामा य शासन िवभाग 27 मे 2016) 
67) गंभीर आजारांम ये अवयव ितरोपण व काही नवीन आजारांचा समावेश क न सदर 
आजारांवरील औषधोपचाराकिरता अि म मंजूर करणेबाबत   
(सावजिनक आरो य िवभाग 27 माच 2020) 
 
 
 
 
 
 

1) Temporary Government Servents-extension of benefits of permanent to 
(General Administration Department 19th September 1975) 
2) महारा  रा या या दु यम मं ालयीन सेवेत िनयु त केले या िन न तरीय लीिपकाकिरता सेवा 

वेशो र िश ण परी ेसाठी पुढील िनयम तयार करीत आहेत.  
(सामा य शासन िवभाग 6 जून 1977) 
3) Release Of withheld increment  
(Circular- General Administration Department 2nd December 1980) 
4) मं ालय सेवा वेशो र परी ा वेतन वाढ रोखून धरणे बाबत  
(सामा य शासन िवभाग 10 एि ल 1981) 
5) शासकीय अिधकारी कमचारी यांना एकदथ मंडळा या हदी भाषा परी ा उ ीण होणे बाबत  
(सामा य शासन िवभाग 1 िडसबर 1984) 
6) रजा वास सवलत खाजगी वाहनांचा वापर. (िव  िवभाग 1 ऑग ट 1986) 
7) वास भ ा देयक का सोबत िवमान वासाचे ितितकीट जोड याबाबत  
(िव  िवभाग 4 जून 1987) 
8) चतथु ेणी कमचा यां या पदो ती बाबत  (सामा य शासन िवभाग 15 एि ल 1991) 
9) आिदवासी े ा या शासनाचे बळकटीकरण कमचारी िवषयक धोरण  
 (आिदवासी िवकास िवभाग 29 िडसबर 1993) 
10) गट- क व गट-ड मधील कमचा यांना पदो ती या संधी उपल ध नस याने असलेली 
कंुिठतता घालिव यासंबंधीची योजना मु ांचे प टीकरण  
(सामा य शासन िवभाग 1 नो हबर 1995) 
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11) गट- क व गट-ड मधील कमचा यांना पदो ती या संधी उपल ध नस याने असलेली 
कंुिठतता घालिव यासंबंधीची योजना मु ांचे प टीकरण   
(सामा य शासन िवभाग 20 माच 1997) 
12) शासकीय/िनमशासकीय इ यादी सेवेतील एकाकी पदांना (Isolated Post) लागू कर यात 
आले या आर ण र  कर यासंदभ त.  (सामा य शासन िवभाग 21 स टबर 1988) 
13) रोजंदारी तसेच काय ययी आ थापनेवरील कमचा यांना या.कालेलकर करारानुसार पूवल ी 

भावाने पांतिरत अ थायी असता आ थापनेवर घे याबाबत.  
(सावजिनक बांधकाम िवभाग 24 एि ल 2001) 
14) रा य शासकीय कमचा यांना सेवांतगत आ वािसत गती योजना लागू कर याबाबत.  
(िव  िवभाग 20 जुलै 2001) 
15) रा य शासन सेवेतील िनरिनरा या वेतन णेीतील पदांचे वग करण.  
(सामा य शासन िवभाग 2 जुलै 2002) 
16) न ल त भागांसाठी िवशेष कृती काय म- काय म अिधका यांची िनयु ती कर यासाठी 
मागदशक त वे िविहत करणे, िविवध सवलतीचे एकि त आदेश िनगिमत करणे  
(सामा य शासन िवभाग 6 ऑग ट 2002) 
17) वास भ ा देयक मांक, िदनांक इ यादी तपशील सादर कर याबाबत.  
(िव  िवभाग 6 ऑ टोबर 2002) 
18) शासकीय कमचा यांने सेवा िनवृ ी या वेळी थायी पद/ थािय व माणप  धारण केलेले 
अस यासंबंधी अट. (िव  िवभाग 2 जून 2003) 
19) खाजगी िनवास थानात राहणा या शासकीय व इतर कमचा यां या कुटंुबातील या 
कमचा यांचे मूळ वेतन जा त असेल फ त अशाच कमचा यास घरभाडे भ ा अनुनेय 
करणेबाबत. (िव  िवभाग 9 स टबर 2004) 
20) महारा  नागरी सेवा (लहान कुटंुबाचे ित ापपन) िनयम,2005 या अंमलबजावणीबाबत.  
(सामा य शासन िवभाग 1 जुलै 2005) 
21) शासनाची अिधकृत जातीची यादी अ ावत करणेबाबत.  
(सामािजक याय सां कृितक काय व िवशेष सहा य िवभाग 25 मे 2006) 
22) महारा  रा य सेवा वै कीय देखभाल िनयम 1961 अंतगत शासकीय कमचारी अिधकारी व 
यांचे कुटंुिबयां या मू पड यारोपण श ि या पूव व श ि येनंतर कर यात येणा या 

डायलेिसस या उपचारावरील खरच खच ची ितपूत  अनु ेय ठरिव याबाबत.  
( सावजिनक आरो य िवभाग 13 जुलै 2006) 
23) चच  करा असा शेरा न दिवले या धािरकेवर चच  क न घे यास संदभ तील कायवाही बाबत.  
(सामा य शासन िवभाग 19 ऑग ट 2006) 
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24) मु पड ित रोपण श ि या पूव व श ि येनंतर कर यात येणा या डायिलिसस या 
उपचारावरील खच ची ितपूत  अनु ेय ठरिवणेबाबत.  
(शालेय िश ण व ीडा िवभाग 24 एि ल 2007) 
25) िनवृ ती वेतन धारकांना िनवृ ीवेतनासाठी बँकेत संयु त बचत खाते उघड यासाठी मा यता 
देणेबाबत. (िव  िवभाग 12 िडसबर 2007) 
26) नैिमि क/ पूरक रजा मंजूरीबाबत अनुसरावया या कायप ती. 
(कृिष पशुसंवधन दु ध यवसाय िवकास व म य यवसाय िवभाग 1 जानेवारी 2008) 
27) शासकीय कमचा यांनी सेवािनवृ ी या वेळी थािय व माणप  धारण केलेले 
अस यासंबंधीची अट (िव  िवभाग 4 जानेवारी 2018) 
28) कालब  सेवांतगत आ वािसत गती योजना िविहत मुदतीत िवभागीय परी ा उ ीण न 
झाले या कमचा यांना लाभ अनु ा कर याचा संदभ त सुधािरत प टीकरण   
(िव  िवभाग-15 ऑ टोबर 2009) 
29) िवनंतीव न संवग बदली याबाबतचे धोरण िन चत करणेबाबत   
(सामा य शासन िवभाग 3-6- 2011) 
30) शासन सेवेत पदो ती साठी इतर मागासवग वग तील कमचा यांना जात माणप ाची 
पडताळणी क न वैधता माणप  सादर कर याबाबत.  
(सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग 8 जून 2011) 
31) म.ना.से (सुधािरत वेतन) िनयम 2009 या अनुषंगाने शासकीय कमचारी वै कीय माणप  
िशवाय असाधारण रजेवर असताना वा षक वेतन वाढीचा पुढील िदनांक िविनयिमत कर याबाबत. 
(िव  िवभाग 26 िडसबर 2011 ) 
32) राजपि त रा य शासकीय अिधका यांना मोटार कार खरेदी कर यासाठी अि म मंजूर 
करणेबाबत. (िव  िवभाग 17 फे ुवारी 2012) 
33) अ थायी शासकीय कमचा यांना /अिधका यांना थािय व माणप  उपल ध क न 
देणेबाबत (सामा य शासन िवभाग 11 स टबर 2014) 
34) िनवृ ीवेतनधारक/ कुटंुब िनवृ ीवेतनधारक यांना पुन नयु ती नंतर महागाई भ या या दान 
कर याबाबत. (िव  िवभाग 16 ऑ टोबर 2014) 
35) रा य शासकीय अिधकारी/ कमचा यांना देय असले या रजा वास सवलत संदभ तील 
तरतदु म ये सुधारणा कर याबाबत. ( िव  िवभाग 10 जून 2015) 
36) िलपीक संवग त गट-ड कमचा यांमधून पदो तीने भरावयाची पदांची मय दा   संवगसं ये या 
25 ट के व न 50 ट के पयत वाढिव याबाबत (िव  िवभाग 14 जानेवारी 2016) 
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37) अिभयांि की पदवी/ पदवीका धारक थाप य अिभयांि की सहा यकांना पदो तीसाठी 
यावसाियक परी ा उ ीण होणे बंधनकारक नस याबाबत.  

( ाम िवकास िवभाग 18 फे ुवारी 2016) 
38) शासकीय कमचा यां या वै कीय खच या ितपूत या मंजुरीबाबत ितपूत या 
अनु ेयितची कमाल मय दा व मंजुरी या अिधकारांबाबत सुधारणा.   
(सावजिनक आरो य िवभाग 16 माच 2016) 
39) पदो ती पदवीधारक किन ठ अिभयंता ( थाप य) संवग तून महारा  अिभयांि की सेवा गट-
अ मधील उप िवभागीय अिधकारी ( थाप य) पदावर पदो ती व पद थापना.  
( सा.बां. िवभाग 29.7.2016) 
40) अनुकंपा िनयु ती धोरणातील तरतदु म ये सुधारणा.  
(सामा य शासन िवभाग 17 नो हबर 2016) 
41) महारा  नागरी सेवा वतणूक िनयम 1979 मधील िनयम मांक 29 अंतगत शासकीय 
कमचा यां या औ ोिगके र संघटनांना शासन मा यता नस यास यांची िनवेदने, िव ापने 
िवचारात न घे याबाबत. (सामा य शासन िवभाग 2 जानेवारी 2017) 
42) िनवृ तीवेतनधारकांना कायम व पी ओळखप . ओळखप ाचा नमुना िविहत कर याबाबत.  
(सामा य शासन िवभाग 23 जून 2017) 
43) रा ीय िनवृ ी वेतन योजने या अंमलबजावणीबाबत रा ीय िनवृ ी वेतन योजनेचे 
सभासद व संपु टात आ याने ठरणा या बाबत (िव  िवभाग 28 जुलै 2017) 
44) रा ीय िनवृ ी वेतन योजने या अंमलबजावणीबाबत वीये र सेवेत ितिनयु तीवर कायरत 
रा य शासकीय कमचा यांची रा ीय िनवृ ी वेतन योजनेम ये न दणी करणे व अंशदाने जमा 
करणे बाबत तर सेवेत पाठवणा या िवभागाने व कोषागाराने करावया या कारवाईबाबत.  
( िव  िवभाग 28 जुलै 2017) 
45) डीसीपीएस /एनपीएस मधील वा षक िववरणप ातील ुट चे नीराकर याबाबत आहरण व 
संिवतरण अिधकारी व कोषागार अिधकारी यांनी अवलंब करावया या कायप तीबाबत तसेच 
इतर संकीण सूचनांबाबत. (िव  िवभाग 28 जुलै 2017) 
46) अ थायी शासकीय अिधका यांना /कमचा यांना थािय व लाभ माणप  दान करणेबाबत.  
(सामा य शासन िवभाग 19 स टबर 2017) 
47) मािहती या शु काची र कम अजदारास टपालखचसह कळिव याबाबत आिण मािहती 
अिधकाराची संबंिधत प यवहाराचा आढावा घेऊन यासाठी आव यक आ थक तरतदू 
कर याबाबत. (सामा य शासन िवभाग 17-11-2017) 
48) सेवा वेशो र िश ण परी ा िवभागीय परी े या संधीची गणना करणेबाबत.  
(सामा य शासन िवभाग 17 नो हबर 2017) 
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49) अनुकंपा त वावर शासन सेवेत िनयु ती दे यासंदभ त िनगिमत कर यात आले या शासन 
िनणय पिरप क यांचे एक ीकरण. ( सामा य शासन िवभाग 21 स टबर 2017) 
50) गट-अ मधील रा य शासकीय अिधका यांचे कायमू यमापन अहवाल ऑनलाईन प तीने 
िलिहनेबाबत. ( सामा य शासन िवभाग 10 ऑ ट बर 2017) 
51) पदो तीचे आर ण र  कर यासंदभ त माननीय उ च यायालयाने यािचका मांक 2797/ 
2015 संदभ त िदनांक 4- 8 -2017 रोजी िदले या िनणया या अनुषंगाने पदो तीम ये आर ण 
दे याबाबत मागदशनपर सूचना (सामा य शासन िवभाग 2 नो हबर 2017) 
52) सेवािनवृ  अिधकारी कमचारी यांना ओळखप  दे याबाबत.  
(सामा य शासन िवभाग 23 नोवबर 2017) 
53) संगणक अहतेबाबत. ( सामा य शासन िवभाग (मािहती तं ान ) 8 जानेवारी 2018) 
54) रा य शासकीय कमचारी समूह वैय तक अपघात िवमा योजना योजनेखाली वा षक वगणी 
वर आकार यात येणा या व त ूव सेवा करा या दराबाबत (िव  िवभाग 15 फे ुवारी 2018) 
55) िझरो पड सी अँड डेली िड पोजल शासकीय-िनमशासकीय काय लयांसाठी काय लयीन 
कामकाजाची कायप ती. (सामा य शासन िवभाग 15 फे ुवारी 2018) 
56) रा य शासकीय व इतर पा  कमचा-यांना मंजूर कर यात येणा या महागाई भ या या दरात 
िदनांक 1 जुलै 2017 पासून सुधारणा कर याबाबत. (िव  िवभाग 28 फे ुवारी 2018) 
57) सेवा वेशो र िश ण परी ा/ िवभागीय परी ा उ ीण हो यापासून सूट दे यासंदभ तील 
तरतदु म ये सुधारणा कर याबाबत. ( सामा य शासन िवभाग 1 माच 2018) 
58) सावजिनक बांधकाम िवभागा या े ीय काय लयांनी अिधकारी कमचारी (तांि क अतांि क 
यांचे रजा मंजुरीचे ताव शासनास सादर करताना यावयाची द ता.   
(सावजिनक बांधकाम िवभाग 16 माच 2018) 
59) समुपदेशना ारे बदलीबाबतचे धोरण. ( सामा य शासन िवभाग 9 एि ल 2018) 
60) जलसंपदा िवभागातील शाखा अिभयंता ( थाप य) या पदाचे सेवा वेश िनयम 
(जलसंपदा िवभाग 25 एि ल 2018) 
61) शासिकय िनवास थानात राहणा या शासकीय अिधकारी / कमचारी यांनी शासकीय 
िनवास थान सोडताना संबंिधत वीज पुरवठा करना या क पनी कडून वीज देयकाची थकबाकी 
नस याबाबतचे माणप  सा.बां.िवभागा या संबंिधत काय लयाकडे सादर करणेबाबत.  
(सामा य शासन िवभाग 22 मे 2018) 
62) राजपि त अिधका यां या िवभागीय चौकशी कं ाटी त वावरील सेवािनवृ  चौकशी 
अिधका यांकडे सोपिव याबाबत. (सामा य शासन िवभाग 21 मे 2018) 
63) महारा  नागरी सेवा ( ये ठतेचे िविनयमन) िनयमावली,1982- शासन सेवेत सरळसेवेने 
िनयु ती या पदावर जू हो या या िविहत कालावधी. (सामा य शासन िवभाग 28 मे 2018) 
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64) भूतपूव दु यम सेवा िनवड मंडळा या क ेतील नामिनदशना या को ातील गट-ब राजपि त 
व गट-क संवग तील पदे सरळसेवेने भरतांना अनुसरावयाची कायप ती.   
(सामा य शासन िवभाग 13 जून 2018) 
65) शासन यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करणे बाबत  
(मराठी भाषा िवभाग शासन पिरप क सावजिनक बांधकाम िवभाग 10 जुलै 2018) 
66) सावजिनक बांधकाम िवभागांतगत े ीय काय लयातील उ च ेणी लघुलेखक या पदास 
उ च ेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपि त )असे संबोिधत करणेबाबत.  
(सावजिनक बांधकाम िवभाग 26 जुलै 2018) 
67) शासकीय कमचा यांना अनु ेय असले या वास भ ा व दैिनक भ या या दरात सुधारणा.  
(िव  िवभाग 1 ऑग ट 2018) 
68) अनुकंपा धारकांची नावे ती ा सूची वर घेताना अवलंब याची कायप तीबाबत 
 (सावजिनक बांधकाम िवभाग 10 ऑग ट 2018) 
69) मानिसक िवकलांग /शारीिरक दबुलता असणा या अप य नावाचा समावेश शासकीय 
कमचा यां या िनवृ ी वेतन दान आदेशाम ये कर याबाबत.  (िव  िवभाग 8-10- 2018) 
70) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 यात आणखी सुधारणा कर यासाठी पुढील िनयम. 
(अिधसूचना सामा य शासन िवभाग 16 जानेवारी 2012) 
71) महारा  नागरी सेवा िनयमां या योजनासाठी "िवभाग मुख" हणून मानावया या 
अिधका यांची यादी. (अिधसूचना िव  िवभाग 18 एि ल 2017) 
72) महारा  सवसाधारण भिव यिनव ह िनधी व अंशदायी भिव यिनव ह िनधी याम ये अंशदान 
करणा या य त ची ठेवी व यां या जमा असले या िश लक र कमा यावर तसेच 1 नो हबर 
1956 पूव  खाली नमूद केले या भिव य िनव ह िनधीम ये अंशदान करणा या य त या ठेवी व 
यां या जमा असले या िश लक र कम यावर िदनांक 1 एि ल 2017 ते िदनांक 30 जून 2017 

या कालावधीकिरता याजदर दर दरसाल दरशेकडा 7.9 ट के असं ठरव यात आला आहे.  
(अिधसूचना िव  िवभाग 24 एि ल 2017) 
73) महारा  नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/ वापराबाबतचे ान आव यक ठरिव याबाबत) 
(सुधारणा) िनयम 2018. (अिधसूचना सामा य शासन िवभाग 28 मे 2018) 
74) महारा  शासना या पदो तीतील आर ण उ च यायालयाकडून र  कर यात आले 
पा वभूमी व संि त िट पणी. 
75) 6th Pay Commission- GR,s, Circulars, Orders issued by Maharashtra 
Government Pay Fixation. 
76) order under section 80G of the INCOME TAX ACT 1961 
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1) पदो ती वेळी वेतन िन चती करता िवक प. (िव  िवभाग 6 नो हबर 1984) 
2) 1- पदो ती या वेतन िन चती किरता िवक प. 
2- एका वग एक पदाव न दसुरा वग एक पदावर पदो ती झा यानंतर वेतन िन चती 
कर याबाबत प टीकरण. ( िव  िवभाग 29 जानेवारी 1985) 
3) पदो ती या वेळी वेतन िन चती करता िवक प मुदतवाढ देणेबाबत.   
(िव  िवभाग 15 ऑ टोबर 1985) 
4) रा य शासकीय कमचारी गटिवमा योजना,1982 बचत िनधीवरील याज दर 11% 
कर याबाबत. (िव  िवभाग 28 ऑग ट 2001) 
5) Central civil service (Revise Pay) Rules, 2016- opportunity for revision of 
option to come over to revise space structure.  
(Ministry of Finance 12th December 2018) 
6) रा य वेतन सुधारणा सिमती 2017 िनवृ ीवेतन धारक कुटंुब िनवृ ीवेतन धारक यांना 

ावया या अनुषिगक लाभाबाबत बाबत. (िव  िवभाग 1 जानेवारी 2019) 
7) रा य वेतन सुधारणा सिमती 2017 या अहवाल खंड 1 मधील वेतन ेणी बाबत या व 
अनुषंिगक िशफारशी वीकृत कर याबाबत. (िव  िवभाग 1 जानेवारी 2019) 
8) रा य शासकीय कमचारी व अ य पा  कमचारी यांना तीन लाभांची सुधारीत सेवांतगत 
आ वािसत गती योजना लाग ूकरणे बाबत या रा य वेतन सुधारणा सिमती या िशफारशी 
वीकृती बाबत.  (िव  िवभाग 1 जानेवारी 2019) 

9) रा य वेतन सुधारणा सिमती 2017 या अहवाल खंड -1 मधील वे टन ेणी बाबत या व 
अनुषंिगक िशफारसी वीकृत कर याबाबत. (िव  िवभाग 1 जानेवारी 2019) 
10) रा य वेतन सुधारणा सिमती 2017 सेवािनवृ ीवेतन धारक/ कुटंुबिनवृ ीवेतन धारक यांना 

ावया या अनुषंिगक ला बाबत. (िव  िवभाग 1 जानेवारी 2019) 
11) रा य वेतन सुधारणा सिमती 2017 िनवृ ीवेतन धारक कुटंुब िनवृ ीवेतन धारक यांना 

ावया या अनुषांिगक लाभाबाबत.  (िव  िवभाग 4 जानेवारी 2019) 
12) िदनांक 1 जानेवारी 2016 पूव या िनवृ ीवेतनधारकां या िनवृ ीवेतनात/ कुटंुब 
िनवृ ीवेतनात सात या वेतन आयोगानुसार सुधारणा कर याबाबत.   
(िव  िवभाग 24 जानेवारी 2019) 
13) 80 वष व यावरील िनवृ ीवेतनधारक /कुटंुब िनवृ ीवेतनधारकां या िनवृ ीवेतन /कुटंुब 
िनवृ ी वेतनात िदनांक. 1 जानेवारी 2019 पासून वाढ कर याबाबत.  
(िव  िवभाग 24 जानेवारी 2019) 
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14) रा य शासकीय कमचारी व इतरांना सुधािरत दराने घरभाडे भ ा मंजूर कर याबाबत.  
(िव  िवभाग 5 फे ुवारी 2019) 
15) महारा  नागरी सेवा सुधािरत वेतन िनयम, 2019 वेतन िन चती संबंधी प टीकरण.   
(िव  िवभाग 20 फे ुवारी 2019) 
16) महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवेतन ) िनयम 1982 म ये सुधारणा कर याबाबत... सात या 
वेतन आयोगा या िशफारशीनुसार िदनांक 1 जानेवारी 2016 नंतर सेवािनवृ  झाले या 
िनवृ ीवेतन धारकांचे िनवृ ीवेतन /कुटंुब िनवृ ी वेतन लाभ सुधािरत करणेबाबत.   
(िव  िवभाग 1 माच 2019) 
17) 1 जानेवारी, 2016 पूव  सुधािरत सेवांतगत आ वािसत गती योजनेचा लाभ िमळाले या 
कमचा यांचा िदनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी या वेतन िन चती बाबत.  
(िव  िवभाग 1 माच 2019) 
18) सातवे वेतन आयोगाम ये, तीन लाभां या सुधािरत सेवांतगत आ वािसत गती योजने या 
अनु ेयतेबाबत... (िव  िवभाग 02 माच 2019) 
19) शासकीय कमचा यां या/िनवृ ीवेतन धारकां या मृ यूनंतर कुटंुबिनवृ ी वेतन 1964 मंजूर 
कर यासाठी करावया या अज चा "नमुना-12" सुधारीत कर याबाबत. (िव  िवभाग  7.5 2019) 
20) वेतन आयोगा या तरतुदीनुसार करायची वेतनिन चती पडताळणी "वेतिनका" या संगणकीय 

णालीमाफत कर याबाबत. (िव  िवभाग 14 मे 2019) 
21) महारा  नागरी सेवा (सुधािरत वेतन) िनयम 2019 वेतन िन चतीसंबंधी प टीकरण  
(िव  िवभाग 14 मे 2019) 
22) सातवा वेतन आयोगा या तरतदुीनुसार िदनाकं 1.1.2016 ते िदनांक 31. 12. 2018 या 
कालावधीत सेवािनवृ  झाले या अिधकारी कमचा यांची वेतनिन चती पडताळणी कर यासाठी 
कं ाटी प तीने वेतन पडताळणी पथक थापन कर याबाबत.  (िव  िवभाग 30 मे 2019) 
23) महारा  नागरी सेवा (सुधािरत वेतन ) िनयम, 2019 रा ीय िनवृ ी वेतन योजना अथवा 
पिरभािषत अंशदायी िनवृ ीवेतन योजना लाग ूअसले या कमचा यां या थकबाकी दानासंबंधी 
प टीकरण. (िव  िवभाग 30 मे 2019) 

24) 80 वष व यावरील िनवृ ीवेतनधारक / कुटंुब िनवृ ीवेतनधारकां या िनवृ ीवेतन/ कुटंुब 
िनवृ ीवेतनात वाढ कर याबाबत. (िव  िवभाग 30 जुलै 2019) 
25) ता पुरते िनवृ ीवेतन कुटंुब िनवृ ी वेतन मंजूर कर याचे अिधकार िवभाग मुखास "एक 
िवशेष बाब" हणून या ीत करणेबाबत. ( िव  िवभाग 25 जून 2020) 
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26) महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम 1982 म ये सुधारणा कर याबाबत.. सात या वेतन 
आयोगा या िशफारशी नुसार िदनांक 1 जानेवारी 2016 नंतर सेवािनवृ  झाले या 
वृ ीवेतनधारकांचे िनवृ ी/वेतन कुटंुब िनवृ ी वेतन लाभ सुधािरत करणे बाबत.  
( िव  िवभाग 23 िडसबर 2020) 
27) महारा  नागरी सेवा सुधािरत वेतन िनयम 2019  
(अिधसूचना- िव  िवभाग 30 जानेवारी 2019) 
28) सुधािरत वेतन मॅि समधील वेतन तर 
29) महारा  नागरी सेवा सुधािरत वेतन िनयम 2009 वेतन िन चती संबंधी सूचना. 
30) रा य वेतन सुधारणा सिमती 2017 अहवाल खंड 1  (िव  िवभाग) 
 
 
 
 

 

1) रा य वेतन सुधारणा सिमती या अहवाला या भाग 1 मधील िशफारश ची अंमलबजावणी 
कर याबाबत. योगशाळा पिरचर 750 ऐवजी 950  (िव  िवभाग 31 ऑ टोबर 1998) 
2) िज हा िज हा पिरषदेतील वग 3 या कमचा यां या कामकाजात जॉबचाट/कत यसूची म ये 
एकसु ता असणेबाबत. ( ाम िवकास व पंचायत राज िवभाग 22 फे ुवारी 2013)  
3) सफाई कामगारां या/ कमचा यां या वारसास वारसा प तीने नेमणूक दे याची कायप ती 
यापुढेही सु  ठेव याबाबत.  (सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग 10 नो हबर 2015) 
4) रा य शासन सेवेतील िनरिनरा या वेतन ेणीतील पदांचे वग करण -5 या वेतन आयोगानुसार 
केले या वेतन े याबाबत प टीकरण.  (सामा य शासन िवभाग 27 मे 2016) 
5) पदो ती नाकार यामुळे उ भवणारे पिरणाम व याबाबत अंमलब याची ची कायवाही.  
(सामा य शासन िवभाग  12- 9-2016) 
6) घरभाडे भ ा या पा तेसाठी ामीण भागातील कमचा यांना कामा या िठकाणी वा त य करणे 
अिनवाय करणे बाबत.  (िव  िवभाग 7 ऑ ट बर 2016) 
7)अंध अ थ यंगाने अधू आिण क या या िवकाराने पीिडत असणा या कमचा यांना वाहतकू 
भ ा मंजूर कर याबाबत या तरतदूी.. अंध वाची या या सुधािरत करणे बाबत.   
(िव  िवभाग तीन एि ल 2017) 
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8) रा ीय िनवृ ी वेतन योजने या अंमलबजावणीबाबत रा ीय िनवृ ीवेतन योजनेचे सभासद व 
संपु टात आ याने देय ठरणा या लाभांबाबत.  (िव  िवभाग 28 जुलै 2017) 
9) अनिधकृतपणे गैरहजर राहाणा या शासकीय कमचा यांिव  कायवाही कर याबाबत सूचना.  
(िव  िवभाग 10 ऑ ट बर 2017) 
10) लाड-पागे सिमती या िशफारशीनुसार शासनाने वेळावेळी िदले या शासन िनणय / शासन 
पिरप कातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेबाबत.  
(सामा य शासन िवभाग 19 एि ल 2018) 
11) अितिर त कायभार सोपिवताना िवचारात यावया या मागदशक सूचना.  
(सामा य शासन िवभाग 05 स टबर 2018) 
12) सावजिनक बांधकाम िवभागा या अिधन त काय लयातील िनयिमत आ थापनेवरील गट ड 
संवग तील सव पदांना गट-क संवग त पदो ती देणे बाबत.  
(सावजिनक बांधकाम िवभाग 4 िडसबर 2019) 
13) माहे माच,2020 चे उविरत वेतन दसु या ट यात दान करणेबाबत..   
(िव  िवभाग 28 जुलै 2020) 
14) सावजिनक बांधकाम िवभागा या अिधन थ काय लयातील िनयिमत आ थापनेवरील गट-ड 
हणून घोिषत केले या सव पदांना गट-क संवग तील पदो ती दे याबाबत.  

(सावजिनक बांधकाम िवभाग 23 ऑ टोबर 2020) 
15) सावजिनक बांधकाम िवभागा या अिधन थ काय लयातील िनयिमत आ थापनेवरील गट-ड 
संवग तील सव पदांना गट-क संवग त पदो ती दे याबाबत.  
(सावजिनक बांधकाम िवभाग 22-10-2020) 
16) िश ण सं थामधील िश कांना िश ण भ ा लाग ूकर याबाबत.  
(िव  िवभाग 23 नो हबर 2020) 
17) अिनवाय संगणक अहता माणप  सादर कर याची अंितम मुदतवाढ ठरिवणणेबाबत व 
शासकीय अिधकारी/ कमचारी यांना अती दान कर यात आले या रकमे या वसुलीबाबत.  
(सामा य शासन िवभाग (मािहती तं ान) 26 नो हबर 2020) 
18) अिनवाय संगणक अहता माणप  सादर कर याची अंितम मुदतवाढ ठरिवणेबाबत व 
शासकीय अिधकारी /कमचारी यांना अित दान कर यात आले या रकमे या वसुलीबाबत या 
शासन िनणयास थिगती दे याबाबत.  
(सामा य शासन िवभाग मािहती तं ान 27 नो हबर 2020) 
19) रा ीय िनवृ ी वेतन योजनेतील ुट ची पूतता कर याबाबत.  (िव  िवभाग 4 िडसबर 2020) 
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20) सव शासकीय काय लयांम ये काम करणा या िनयिमत तसेच कं ाटी सव अिधकारी 
/कमचारी / स लागार यां यासाठी काय लयात पिरधान करावया या पोषाखा संदभ त ( ेस कोड) 
मागदशक सूचना. (सामा य शासन िवभाग 8 िडसबर 2020) 
21) भिव य िनव ह िनधी योजना व रा ीय िनवृ ीवेतन योजना लाग ूअसले या वगणीदारांची 
वेतन देयके "सेवाथ" णालीत वतं  गट संचा ारे सं करीत कर याबाबत.  
(िव  िवभाग  9 िडसबर 2020) 
22) पांतिरत थायी/ अ थायी आ थापनेवरील कमचारां या वारसानंा अनुक पे या कारणाने 
नोकरी दे याबाबत या सूचना देणारे िद.15 ऑ टोबर 1986 चे प  .एलएपी 
1086/(133/86/आ (का) र  कर याबाबत. (जलसंपदा िवभाग 21 िडसबर 2020) 
23) सामािजक व शै िणक ा मागास (एसईबीसी) वग तील घटकांना खु या वग तील 
आ थक ा दबुल घटकांना लाभ दे याबाबत... (सामा य शासन िवभाग 23 िडसबर 2020) 
24) शासकीय काय लयामं ये पिरधान करावया या पोशाखा संदभ त ( ेस कोड) बाबत मागदशक 
सूचना. (सावजिनक बांधकाम िवभाग 23 िडसबर 2020) 
25) मं ालयीन िवभागातंील अिधकारी / कमचारी यां या उशीरा उप थतीबाबत करावयाची 
कायप ती. (सामा य शासन िवभाग 31 िडसबर 2020) 
26) महसूल िवभागामाफत जनतेला िदले जाणारे िविवध कारचे दाखले व िविवध कार या 
सेवांसाठी लागणारी प े,कालमय दा व शु क यांचे माणीकरण व िनयमन.  
(महसूल व वन िवभाग 04 जानेवारी 2021) 
27) अधी क अिभयंता,यांि की मंडळ , को हापूर यां या अधिप याखालील गट-क व गट- ड 
संवग तील बा े ीय तांि क व अतांि क पदांना संगणक अहता परी ेत सूट दे याबाबत. 
(जलसंपदा िवभाग 05 जानेवारी 2021) 
28) अनुकंपा ितकषासुिचतील जे ठतेनुसार िनयु ती देणेबाबत करावयाची कायवाही. 
(सामा य शासन िवभाग 06 जानेवारी 2021) 
29) ना हरकत माणप  दे याबाबत करावयाची कायवाही.   
(सावजिनक बांधकाम िवभाग 6/1/2021) 
30) महारा  नागरी सेवा (रजा)(सुधारणा) िनयम 2006 (अिधसूचना-िव  िवभाग 29 जून 2006) 
31) महारा  शासना या िवभागातील व यां या अिधप याखालील काय लयातील गट "ड"पदांचे 
सेवा वेश िनयम 2017. (अिधसूचना- सामा य शासन िवभाग 6 जून 2017) 
32) बृह मंुबई बाहेरील शासकीय काय लयातील िलिपक-टंकलेखक गट क सेवा वेश िनयम 
2017. (अिधसूचना-सामा य शासन िवभाग 6 जून 2017) 
33) बृह मंुबईतील शासकीय काय लयातील िलिपक-टंकलेखक गट क या पदावरील सेवा वेशाचे 
िविनयमन कर यासाठी िनयम 2018. (अिधसूचना- साम य शासन िवभाग 21 फे ुवारी 2018) 
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34) बृह मंुबई बाहेरील शासकीय काय लयातील िलिपक-टंकलेखक गट क (सेवा वेश) 
(सुधारणा)िनयम 2019. (अिधसूचना-सामा य शासन िवभाग 11 जून 2019) 
35) ) बृह मंुबईतील शासकीय काय लयातील िलिपक-टंकलेखक गट क (सेवा वेश ) (सुधारणा) 
िनयम 2020. (अिधसूचना- साम य शासन िवभाग 23 जानेवारी 2020) 
36) Manual Of Department And Language Examination Rules (Bombay) 
(POLITICAL AND SERVICE DEPARTMENT BOMBAY CASTLE,9th 
FEBRUARY 1953) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


