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च्या

अविसूचनेन्िये

अविसूवचत

केलेला

“महाराष्ट्र

शासकीय

कमगचाऱयांच्या बदलयांचे विवनयमन आवर् शासकीय कतगव्ये पार पाडताना होर्ाऱया
विलंबास प्रवतबंि अविवनयम, 2005 ”
2) वित्त विभार्, शासन वनर्गय क्र. अिगस-ं 2020/प्र.क्र.65/अिग-3, वद.04 मे, 2020
प्रस्तािना :महाराष्ट्र शासकीय कमगचाऱयांच्या बदलयांचे विवनयमन आवर् शासकीय कतगव्ये पार
पाडताना होर्ाऱया विलंबास प्रवतबंि अविवनयम, 2005 मिील तरतूदीनुसार राज्य शासकीय
अविकारी ि कमगचारी यांच्या प्रत्येक िर्षी एवप्रल ि मे या मवहन्यात सिगसािारर् बदलया करण्यात
येतात. कोविड-19 च्या संसर्गजन्य रोर्ाच्या प्रादु भािामुळे सन 2020-21 या वित्तीय िर्षात
राज्याची कर ि करेतर उत्पन्नातील अपेवित महसूली घट ि त्याचे राज्याच्या अिगव्यिस्िेिर
होर्ारे पवरर्ाम विचारात घेिून वित्त विभार्ाने िरील संदभािीन क्र.2 येिील शासन वनर्गयाव्दारे
विविि उपाययोजना विवहत केलया आहेत. सदर शासन वनर्गयाव्दारे राज्य शासकीय
अविकारी/कमगचाऱयांच्या बदलयांबाबत मुद्दा क्र.15 व्दारे असे विवहत करण्यात आले आहे की,
“कोरोना महामारीच्या अनुर्षंर्ाने करण्यात आलेलया विविि विभार्ांतर्गतच्या उपाययोजनांमध्ये
सातत्य राखर्े र्रजेचे आहे. ही बाब लिात घेऊन चालू वित्तीय िर्षात कोर्त्याही संिर्ातील
अविकारी/ कमगचारी यांची बदली करण्यात येऊ नये. ”
यासंदभात शासनाकडू न प्राप्त झालेलया वनदे शानुसार, चालू वित्तीय िर्षात राज्य
शासकीय अविकारी/कमगचाऱयांच्या बदलयांबाबत सूचना दे ण्याची बाब विचारािीन होती.
शासन वनर्गय कोविड-19 या संसर्गजन्य रोर्ाच्या पार्श्गभम
ू ीिर सन 2020-21 या आर्थिक िर्षात
कराियाच्या बदलयांसंदभात पुढीलप्रमार्े कायगिाही करण्यात यािी असे या शासन वनर्गन्िये
सूवचत करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र शासकीय कमगचाऱयांच्या बदलयांचे विवनयमन आवर् शासकीय कतगव्ये पार
पाडताना होर्ाऱया विलंबास प्रवतबंि अविवनयम, 2005 मिील तरतूदीनुसार राज्य शासकीय
अविकारी ि कमगचारी यांच्या सिगसािारर् बदलया प्रत्येक िर्षी एवप्रल ि मे या मवहन्यात करण्यात
येतात.

मात्र, प्रस्तािनेत नमूद केलेलया पार्श्गभम
ू ीिर चालू वित्तीय िर्षात वद.31 मे 2020 पयंत
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कराियाच्या सिगसािारर् बदलया या,

वद.31 जुलै 2020 पयंत त्या त्या संिर्ातील एकूर्

कायगरत पदांच्या 15 टक्के एिढया मयादे त करण्यात याव्यात. सिगसािारर् बदलया या बदली
अविवनयमातील कलम 6 मध्ये नमूद केलेलया सिम प्राविकाऱयाच्या मान्यतेने करण्यात याव्यात.
तसेच, सिगसािारर् बदलयांव्यवतवरक्त काही अपिादात्मक पवरस्स्ितीमुळे ककिा विशेर्ष
कारर्ामुळे बदलया कराियाच्या असलयास, अशा बदलया दे खील वद.31 जुलै 2020 पयंत
बदली अविवनयमातील तरतूदी विचारात घेऊन करण्यात याव्यात.
सदर आदे श वित्त विभार्ाने अनौ. सं.क्र.877/ सवचि (व्यय)/ वद.26.6.2020 अन्िये
वदलेलया सहमतीनुसार वनर्गवमत करण्यात येत आहे त.
सदर शासन वनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202007071637297407 असा आहे . हा
आदे श वडजीटल स्िािरीने सािांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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(र्ीता रा. कुलकर्ी)
उपसवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. राज्यपालांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबई,
2. मुख्यमंत्री यांचे प्रिान सवचि,
3. सिग मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सवचि,
4. मा.विरोिी पिनेता, वििानपवरर्षद / वििानसभा, वििानभिन, मुंबई,
5. सिग मा. संसद सदस्य/वििानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य,
6. मा.मुख्य सवचि,
7. सिग मंत्रालयीन विभार्ांचे अपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि,
8. सिग मंत्रालयीन विभार्,
9. सिग विभार्ीय आयुक्त,
10. सिग वजलहाविकारी,
11. सिग वजलहा पवरर्षदांचे मुख्य कायगकारी अविकारी,
12. सिग वजलहा कोर्षार्ार अविकारी,
13. सिग मंत्रालयीन विभार्ांच्या वनयंत्रर्ाखालील सिग विभार् प्रमुख ि कायालय प्रमुख,
14. सामान्य प्रशासन विभार्/का. 39 (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्िळािर प्रवसध्दीकवरता),
15. ग्रंिपाल, महाराष्ट्र वििानमंडळ सवचिालय, ग्रंिालय, सहािा मजला, वििान भिन,
मुंबई 400 032 (10 प्रती)
16. सामान्य प्रशासन विभार्ातील सिग कायासने,
17. वनिड नस्ती
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