कालबध्द / सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजना
सवसित मुदतीत सवभार्ीय परीक्षा उत्तीर्ग न
झालेल्या कमगचाऱयाांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या
सांदभात सुधासरत स्पष्टीकरर्.......
मिाराष्र शासन
सवत्त सवभार्
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खो.क्र.335 (सवस्तार), सतसरा मजला, मांत्रालय,
मादाम कामा मार्ग, िु तात्मा राजर्ुरु चौक, मुांबई - 400 032.
तारीख : 01 फेब्रुवारी, 2020.
वाचा1) शासन सनर्गय,सामान्य प्रशासन सवभार्, क्र:एसआरव्िी-1095/प्र.क्र.1/95/बारा,
सदनाांक 8 जून, 1995.
2) शासन सनर्गय,सामान्य प्रशासन सवभार्, क्र:एसआरव्िी-1096/प्र.क्र.33/95/बारा,
सदनाांक 20 माचग, 1997.
3) शासन सनर्गय, सवत्त सवभार्, क्र:वेतन 1199/प्र.क्र.2/99/सेवा-3, सदनाांक 20 जूलै, 2001.
4) शासन सनर्गय, सवत्त सवभार्, क्र.वेतन 1109 /प्र.क्र.1/सेवा-3, सदनाांक 15 ऑक्टोबर, 2009.
5) शासन सनर्गय, सवत्त सवभार्, क्र.वेतन 1109 /प्र.क्र.1/सेवा-3, सदनाांक 21 मे, 2010.
प्रस्तावना - सांदभासदन अनुक्रमाांक (1) येथील शासन सनर्गयान्वये शासन सेवत
े ील र्ट क व ड या सांवर्ातील
पदाांना पदोन्नतीच्या सांधी उपलब्ध नसल्याने पदोन्नती समळण्यास प्रदीर्ग कालावधी लार्तो िे लक्षात र्ेऊन
कालबध्द पदोन्नतीची योजना अांमलात आर्ली िोती. त्यासाठी १२ वर्षांची सनयसमत सेवा व पदोन्नतीसाठी
सवसित कायगपध्दतीनुसार ज्येष्ठता, पात्रता, अिग ता परीक्षा, सवभार्ीय परीक्षा या बाबींची पूतगता िोर्े आवश्यक
असल्याचे स्पष्ट केले िोते. ज्या कमगचाऱयाांनी सेवाप्रवेशोत्तर ककवा सवभार्ीय परीक्षा उत्तीर्ग न झाल्यामुळे
परीक्षा सनयमातील तरतुदीनुसार ज्येष्ठता र्मावली आिे त्याांच्या बाबतीत सवभार्ीय परीक्षा उत्तीर्ग
झाल्यानांतर वरची वेतनश्रेर्ी केव्िा दे ण्यात यावी. या सांदभात सुरुवातीस उपरोक्त सांदभग क्रमाांक (2) येथील
शासन सनर्गयासोबतच्या पसरसशष्टातील अनुक्रमाांक २ अन्वये स्पष्टीकरर् करण्यात आले िोते. या
स्पष्टीकरर्ामध्ये तद्नांतर उपरोक्त सांदभग क्र.4 येथील शासन सनर्गयासमवेतच्या पसरसशष्टाअन्वये सुधारीत
स्पष्टीकरर् दे ण्यात आले िोते. तसेच सांदभग क्रमाांक 4 येथील शासन सनर्गयास, सांदभग क्रमाांक 5 अन्वये
शुद्धीपत्रक सनर्गसमत करण्यात आले िोते. त्यानांतर यासचका क्रमाांक 1795 / 2016 व सांलग्न यासचकाांमध्ये
सद.22.10.2018 रोजी झालेल्या सनर्गयास अनुसरुन, सांदभग क्रमाांक 4 व 5 येथील शासन सनर्गय रद्द करावेत
ककवा कसे ? याबाबतचा प्रस्ताव, शासन स्तरावर कािी काळ सवचाराधीन िोता. त्याबाबत आता पुढीलप्रमार्े
सुधारीत शासन सनर्गय सनर्गसमत करण्यात येत आिे .
शासन शुध्दीपत्रकसवसित सांधीत / मुदतीत अिग ता परीक्षा ककवा सवभार्ीय परीक्षा उत्तीर्ग न झाल्यामुळे ज्येष्ठता
र्मावलेल्या व पसरर्ामी कालबध्द पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरलेल्या कािी कमगचा-याांनी कालबध्द पदोन्नतीचे
लाभ समळर्ेबाबत, मिाराष्र प्रशासकीय न्यायासधकरर्ात दाखल केलेल्या मूळ अजग क्र.२२/२००५,
७३१/२००६, ३५७/२००६, मूळ अजग क्रमाांक 328 / 2010 व सांलग्न मूळ अजग यामधील अजगदार तसेच मुांबई
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या यासचकाांमधील न्याय सनर्गयाच्या अनुर्षांर्ाने, शासन सनर्गय सवत्त सवभार्
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सद.15.10.2009 तसेच शासन शुध्दीपत्रक सवत्त सवभार् सद.21.5.2010, या शासन शुध्दीपत्रका अन्वये रद्द
करुन ( Canceling ) पुढील प्रमार्े सुधासरत शासन शुध्दीपत्रक सनर्गसमत करण्यात येत आिे .
शासन सनर्गय, सामान्य प्रशासन सवभार् सदनाांक

सुधारीत स्पष्टीकरर्

20.3.1997 मधील मुद्दा क्रमाांक 2 समोरील
स्पष्टीकरर्
या सांदभात मूळ सनर्गयामधील पसर-2 (ब ) मध्ये स्पष्ट अ ) अिगता परीक्षा ककवा सवभार्ीय परीक्षा सवसित
केल्याप्रमार्े अिग तापरीक्षा ककवा सवभार्ीय परीक्षा सांधीत/ मुदतीत उत्तीर्ग न झाल्यामुळे ज्येष्ठता
उत्तीर्ग, िोर्े आवश्यक आिे . अिगतापरीक्षा ककवा र्मावली असेल अशा कमगचाऱयाने १२ वर्षाच्या
सवभार्ीय परीक्षा सवसित सांधीत / मुदतीत उत्तीर्ग न सनयसमत सेवा कालावधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ग
झाल्यामुळे

ज्येष्ठता

र्मावली

असेल

अशा केल्यास त्याला सनयसमत सेवच
े ी १२ वर्षग पूर्ग

कमगचाऱयाांस त्याची सुधासरत ज्येष्ठता सनसित करुन झाल्यानांतरच्या लर्तच्या तारखेस
त्या ज्येष्ठता सूचीवरील त्याच्या कसनष्ठास जर

अथवा

कालबध्द पदोन्नती म्िर्ून वरची वेतनश्रेर्ी समळत

असेल तर अन्यथा पात्र ठरत असल्यास त्या ब ) १२ वर्षाच्या सनयसमत सेवन
े ांतर, सवभार्ीय / अिग ता
कसनष्ठास सदलेल्या तारखेपासून वरची वेतनश्रेर्ी परीक्षा उत्तीर्ग झाल्याच्या तारखेस
दे ण्यात यावी.

उपरोक्त (अ) अथवा (ब) यापैकी कोर्त्यािी
प्रकारात मोडर्ाऱया कमगचारी / असधकारी याांना
सवभार्ीय

पदोन्नती

ससमतीच्या

बैठकीतील

पात्रतेनुसार, (त्याच्या सुधारीत ज्येष्ठता सूचीतील
स्थानात बदल न करता) कालबध्द पदोन्नती
योजनेअांतर्गत

/

सेवाांतर्गत

आश्वाससत

प्रर्ती

योजनेअांतर्गत वसरष्ठ वेतनश्रेर्ी दे ण्यात यावी.

 शासन सनर्गय, सामान्य प्रशासन सवभार् सद.20.3.1997, शासन सनर्गय, सवत्त सवभार्
सद.15.10.2009 तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सवत्त सवभार् सद.21.5.2010 मधील
तरतूदीनुसार, या पूवी ज्या कमगचाऱयाांना कालबध्द पदोन्नतीचा अथवा सेवा अांतर्गत
आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा लाभ मांजूर झाला आिे , अशाच कमगचाऱयाांना, या
शुध्दीपत्रकातील सुधारर्ेचा लाभ अनुज्ञेय रािील.
 या शासन शुध्दीपत्रकातील तरतूदी नुसार यथास्स्थती कालबध्द पदोन्नतीचा अथवा सेवा
अांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा लाभ मांजूर करण्याबाबतच्या अटी व शती ह्या पूवीच्या
शासन सनर्गयाप्रमार्ेच राितील.
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 सांबसां धत कमगचारी यास सुधासरत लाभ मांजूरीच्या अनुर्षांर्ाने अनुज्ञय
े ठरर्ारी वेतन व
भत्त्याची रक्कम, यापूवी शासन सनर्गय, सामान्य प्रशासन सवभार् सद.20.3.1997 मधील
तरतूदीनुसार मांजूर केलेल्या असुधासरत लाभाच्या रकमेशी, समायोसजत करुन, फरकाची
रक्कम अदा करावी.
 ज्या कमगचाऱयाांना यापूवी शासन सनर्गय सवत्त सवभार् सद.15.10.2009 व शासन शुध्दीपत्रक
सवत्त सवभार् सद.21.5.2010 मधील तरतूदी नुसार कालबध्द पदोन्नती वा सेवा अांतर्गत
आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा लाभ मांजूर केला आिे, तथासप काल्पसनक वेतन सनसितीच्या
थकबाकीची रक्कम अदा करण्यात आलेली नािी, अशा कमगचाऱयाांना, या शुध्दीपत्रकानुसार
काल्पसनक वेतनसनसितीच्या थकबाकीची रक्कम अदा करावी.
िा शासन सनर्गय सवसध व न्याय सवभार्ाचा अनौपचासरक सांदभग क्र. 352, सद.22.05.2019 अन्वये
प्राप्त झालेल्या, त्या सवभार्ाच्या सिमतीने सनर्गसमत करण्यात येत आिे .
सदर शासन शुध्दीपत्रक मिाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202001311546493805 असा आिे . िे शुध्दीपत्रक
सडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Bhalchandra
Jagannath Gadekar
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( भा.ज.र्ाडे कर )
उप ससचव, मिाराष्र शासन
प्रसत,
राज्यपालाांचे ससचव

सनवासी लेखा परीक्षा असधकारी, मुांबई

मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य ससचव

सवग सजल्िा कोर्षार्ार असधकारी,

सवग मा. मांत्री व राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी ससचव

लेखा असधकारी, वेतन पडताळर्ी पथक,

मा.सवरोधी पक्ष नेता, सवधान पसरर्षद / सवधान
सभा, मिाराष्र सवधानमांडळ ससचवालय, मुांबई
सवग सन्माननीय सवधानसभा, सवधान पसरर्षद व
सांसद सदस्य
मांत्रालयीन सवग सवभार्
सवग अपर मुख्य ससचव /प्रधान ससचव/ससचव
मांत्रालय, मुांबई
ससचव, मा.सभापती, सवधान पसरर्षद,
सवधानमांडळ, मुांबई
ससचव, मा.अध्यक्ष, सवधान सभा, सवधानमांडळ,
मुांबई
मांत्रालयीन सवग सवभार्ाच्या असधपत्याखालील

मुांबई/नार्पूर/पुर्े/औांरर्ाबाद.
मुख्य असधकारी, सवग नर्रपासलका,
कायगकारी

असधकारी,

कॅन्टज्ञेनमेंट

बोडग ,

खडकी/दे ळूरोड/दे वळाली/अिमदनर्र
कुलससचव, मिात्मा फुले कृसर्ष सवद्यापीठ,
रािू री, सजल्िा अिमदनर्र
कुलससचव, मराठवाडा कृसर्ष सवद्यापीठ, परभर्ी
कुलससचव, पांजाबराव कृसर्ष सवद्यापीठ, अकोला
कुलससचव, कोकर् कृसर्ष सवद्यापीठ, दापोली,
सजल्िा रत्नासर्री
कुलससचव, मुांबई सवद्यापीठ, मुांबई
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सवभार् प्रमुख

कुलससचव, पुर्े सवद्यापीठ, पुर्े

# प्रबांधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा),मुांबई.

कुलससचव, नार्पूर सवद्यापीठ, नार्पूर

# प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील
शाखा),मुांबई.
#ससचव, मिाराष्र लोकसेवा आयोर्,मुांबई.
# ससचव,मिाराष्र सवधानमांडळ
ससचवालय,मुांबई.
#प्रबांधक,लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त
याांचे कायालय,मुांबई.
#मुख्य मासिती आयुक्त, मिाराष्र, मुांबई
# आयुक्त राज्य मासिती आयोर्,(सवग)

कुलससचव, डॉ. बाबसािे ब आांबेडकर मराठवाडा
सवद्यापीठ, औरां र्ाबाद
कुलससचव, स्वामी रामानांद तीथग मराठवाडा
सवद्यापीठ, नाांदेड
कुलससचव, सशवाजी सवद्यापीठ, कोल्िापूर
कुलससचव, अमरावती सवद्यापीठ, अमरावती
कुलससचव, श्रीमती नाथाबाई दामोदर ठाकरसी
मसिला सवद्यापीठ, मुांबई

# ससचव राज्य सनवडर्ूक आयोर्,मुांबई.

कुलससचव, उत्तर मिाराष्र सवद्यापीठ, जळर्ाांव

# प्रबांधक, मिाराष्र प्रशासकीय न्यायासधकरर्,

सांचालक,

मुांबई/नार्पूर/ औांरर्ाबाद.
मिासांचालक, यशदा, राजभवन आवार, बार्ेर
रोड, पुर्े
सवग सवभार्ीय आयुक्त.
सवग सजल्िासधकारी
सवग मुख्य कायगकारी असधकारी, सजल्िा पसरर्षदा.
मिालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), मिाराष्र,
मुांबई.
मिालेखापाल-1 (लेखा व अनु ज्ञेयता), मिाराष्र,
मुांबई
मिालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), मिाराष्र,
नार्पूर
मिालेखापाल-2 (लेखा व अनु ज्ञेयता), मिाराष्र,
नार्पूर
सससनयर सरसचग ऑसफसर, पे-सरसचग युसनट,
भारत सरकार, सवत्त मांत्रालय, (व्यय सवभार्),
खोली क्र.261, नॉथग ब्लॉक, नवी सदल्ली,
सांचालक, लेखा व कोर्षार्ारे , मुांबई
असधदान व लेखा असधकारी, मुांबई
मुख्य लेखा परीक्षक, स्थासनक सनधी
सिशेब,मुांबई
उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थासनक सनधी
सिशेब,मुांबई/पुर्े/ नार्पूर /औांरर्ाबाद/ नासशक

मासिती

व

जनसांपकग

सवभार्,

मांत्रालय, मुांबई,
सवशेर्ष आयुक्त, मिाराष्र सदन, कोपर्ननकस
रोड, नवी सदल्ली,
ग्रांथपाल, मिाराष्र सवधानमांडळ ससचवालय
ग्रांथालय, सिावा मजला, सवधान भवन, मुांबई 400 032.
बिु जन समाज पाटी, डी-1 इन्सा िटमेंट,
आझाद मैदान, मुांबई 1
भारतीय

जनता

पाटी,

मिाराष्र

प्रदे श,

सी.डी.ओ.बॅरॅक नां. 1, योर्क्षेम समोर, वसांतराव
भार्वत चौक,नसरमन पॉईांट , मुांबई 20
भारतीय कम्युसनस्ट पाटी, मिाराष्र कसमटी,
314,राजभुवन, एस.व्िी.पटे ल रोड,मुांबई 4
भारतीय कम्युसनस्ट पाटी (माक्सगवादी), मिाराष्र
कसमटी, जनशक्ती िॉल, ग्लोब समल पॅलेस,
वरळी, मुांबई 13
इांसडयन नॅशनल कााँग्रेस, मिाराष्र प्रदे श कााँग्रेस
(आय) ससमती, सटळक भवन, काकासािे ब
र्ाडर्ीळ मार्ग, दादर, मुांबई 25
नॅशनसलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्रवादी भवन, फ्री
प्रेस जनगल मार्ग, नसरमन पॉईांट, मुांबई 21
सशवसेना, सशवसेना भवन, र्डकरी चौक, दादर,

/अमरावती.

मुांबई 28

सजल्िा लेखा परीक्षा असधकारी, स्थासनक सनधी

सवत्त सवभार्ातील सवग कायासने

सिशेब, मिात्मा फुले कृसर्ष सवद्यापीठ, रािु री,

सनवड नस्ती, सवत्त सवभार् (सेवा-3)

सजल्िा अिमदनर्र,
सजल्िा लेखा परीक्षा असधकारी, स्थासनक सनधी
सिशेब,कोकर् कृसर्ष सवद्यापीठ, दापोली, सजल्िा
रत्नासर्री,
# पत्राने
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