महाराष्ट्र शासन
क्रमाांक - सांकीर्ण-2018/प्र.क्र.5/सेवा-9
ववत्त ववभाग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागण, मांत्रालय, ववस्तार
मुांबई 400 032.
वदनाांक - 12 जुलै, 2018
सांदभण 1) शासन अविसूचना, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्र.एसआरव्ही-2004/प्र.क्र.15/12,
वदनाांक 25.5.2006
2) शासन अविसूचना, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्र.पीओडी-1007/प्र.क्र.9/18(र.व का.),
वदनाांक 14.11.2013
3) शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्र.सांकीर्ण-2012/प्र.क्र.54/18(र.व का.),
वदनाांक 11.08.2014
कायालयीन आदे श
महाराष्ट्र शासकीय कमणचाऱयाांच्या बदलयाांचे वववनयमन आवर् शासकीय कतणव्ये पार पाडताना होर्ाऱया
ववलांबास प्रवतबांि अविवनयम, 2005 हा राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. सदर अविवनयमाच्या कलम 9(1) व
(2) तसेच शासकीय कतणव्ये पार पाडताना होर्ाऱया ववलांबास प्रवतबांि वनयम 2013 तयार करण्यात आलेले असून ते
वदनाांक 14 नोव्हेंबर, 2013 च्या अविसूचनेद्वारे राज्यात लागू करण्यात आलेले आहेत. त्यातील कलम 6 अांतगणत
ववभागाशी/कायालयाशी सांबांवित सवण बाबींवर अांवतम वनर्णय घेण्याच्या दृष्ट्टीने प्रकरर्े सादर करर्ाऱया
अविकाऱयाांचे शक्यतो तीन स्तर वनिारीत करण्याचे वनदे श दे ण्यात आलेले आहेत.
त्यानुषांगाने कायासनाशी सांबांवित ववषयाच्या बाबतीत सोबतच्या वववरर्पत्रात दशणववलयाप्रमार्े वनर्णय
घेण्यासाठी सादरीकरर्ाचे स्तर वनवित करण्यात येत आहेत. तथावप ववरष्ट्ठ अविकाऱयाांचे वनदे श असलयास ककवा
काही वववशष्ट्ट अपवादात्मक प्रकरर्ी आवश्यकता भासलयास प्रकरर्परत्वे योग्य तो बदल करण्यात येईल. तसेच
िोरर्ात्मक बाबींच्या प्रकरर्ात वद.11.8.2014 च्या पवरपत्रकात नमूद केलयानुसार सादरीकरर्ाचे तीनपेक्षा
अविक स्तर असतील.
सदर कायालयीन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201807121200200905 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Bhalchandra
Jagannath Gadekar
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( भा.ज.गाडे कर )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.अ.मु.स.(ववत्त)/अ.मु.स.(वव.सु.)/प्र.स.(व्यय)/ प्र.स.(ले. व को.) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई
2.उप सवचव (आस्थापना), ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
3.उप सवचव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
4.वनवडनस्ती
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ववत्त ववभाग/सेवा-9
वववरर्पत्र
शासकीय कतणव्ये पार पाडताांना होर्ाऱया ववलांबास प्रवतबांि वनयम 2013 मिील वनयम 4 अांतगणत
कायासनाशी सांबांवित बाबींवर अांवतम वनर्णय घेण्याच्या दृष्ट्टीने प्रकरर्े सादर करण्याबाबत अविकाराांचे तीन स्तर
वनिारीत करर्े.
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