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शासन पनरपत्रक 

वतेन पडताळणी पथकाकडे शासकीय सेवतेून सेवाननवृत्त होणाऱया कममचाऱयाांची सेवापसु्तके 

पडताळणीसाठी प्राप्त होत असतात. महालेखापाल याांनी सातव्या वतेन आयोगाप्रमाणे सादर होणारी सेवाननवृत्ती 

वतेन प्रकरणे ही वतेन पडताळणी पथकाकडून वतेन पडताळणी केल्यानशवाय स्वीकारण्यात येणार नाहीत अस े

ननदेश नदलेले आहेत. तथानप, वतेन पडताळणी पथकाकडे ननयनमत सेवाननवृत्ती प्रकरणाांबरोबरच नद.1.1.2016 

ते नद.31.12.2018 या कालावधीत सेवाननवृत्त झालेल्या कममचाऱयाांची सेवापसु्तके सातव्या वतेन आयोगानुसार 

सुधारीत वतेननननितीची पडताळणी करण्यासाठी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे वतेन पडताळणी पथकाांचा कायमभार 

वाढला असनू सेवापसु्तके ननकाली काढण्यास नवलांब होत आहे. 

2. कोनवड-19 सांसगम रोखण्यासाठी सामानजक अांतर राखण्याच्यादृष्ट्टीने शासकीय कायालयाांमध्ये 

उपस्स्थती मयानदत करण्यात आली आहे. पनरणामी वतेन पडताळणी आनण महालेखापाल याांच्याकडून 

ननवृनत्त वतेन प्रानधकारपत्राचे ननगममन इत्यादी  बाबींस नवलांब होत आहे. या सवम पार्श्मभमूीवर ननवृनत्तवतेन प्रकरणे 

अांनतम होण्यास नजीकच्या काही कालावधीत आणखी नवलांब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

3. या सवम बाबींचा नवचार करता, ज्या सेवाननवृत्त कममचाऱयाांची ननवृनत्तवतेन प्रकरणे अांनतम होण्यास 

कोणत्याही कारणास्तव नवलांब लागणार आहे, अशा प्रकरणी सेवाननवृत्त कममचाऱयाांची आर्थथक गसरसोय होऊ नये 

याकनरता सांबांनधत कायालयप्रमुखाांनी खालीलप्रमाणे कायमवाही करावी- 

“महाराष्ट्र नागरी सेवा (ननवृनत्तवतेन) ननयम 1982 मधील ननयम 126 नुसार कायालय प्रमुखाांना सहा 

मनहने इतक्या कालावधीकनरता तात्परुते ननवृनत्तवतेन मांजूर करण्याचे अनधकार आहेत. त्यामुळे अशा 

सवम प्रकरणी सांबांनधत कायालय प्रमुखाांनी तात्परुते ननवृनत्तवतेन / उपदान तातडीने मांजूर कराव.े 

सध्याची आपत्कालीन पनरस्स्थती ननयांत्रणात येऊन शासकीय कामकाज पणूम क्षमतेने सुरु झाल्यानांतर 

अशी ननवृनत्तवतेन प्रकरणे सवेा पसु्तकाांची पडताळणी करुन यथावकाश अांनतम करण्यात यावीत.” 

4. सवम सांबांनधत नवभाग प्रमुख / कायालय प्रमुखाांनी वरील सचूनाांप्रमाणे त्वनरत कायमवाही करावी. 
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5. सदर शासन पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा सांकेताांक 202005121550360405 असा आहे. हे पनरपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 
 
 
         ( इांद्रनजत गोरे ) 
                शासनाच ेउप सनचव. 
प्रनत, 
1) मा.नवरोधी पक्षनेता, नवधानसभा / नवधानपनरषद, महाराष्ट्र नवधानमांडळ सनचवालय, मुांबई. 
2) सवम सन्माननीय नवधानसभा / नवधानपनरषद व सांसद सदस्य. 
3) मा.राज्यपालाांच ेसनचव. 
4) मा.मुख्यमांत्रयाांच ेसनचव. 
5) मा.उपमुख्यमांत्रयाांच ेसनचव. 
6) सवम मांत्री व राज्य मांत्री याांचे खाजगी सनचव. 
7) सवम मांत्रालयीन प्रशासकीय नवभाग. 
8) मांत्रालयीन सवम नवभागाांच्या अनधनस्त असलेल्या सवम नवभागाांचे व कायालयाांच ेप्रमुख. 
9) प्रबांधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई. 
10) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुांबई. 
11) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई. 
12) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपरू. 
13) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपरू. 
14) प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुांबई. 
15) सनचव, महाराष्ट्र लोकसवेा आयोग, मुांबई. 
16) सनचव, महाराष्ट्र नवधानमांडळ सनचवालय, मुांबई. 
17) प्रबांधक, लोक आयकु्त व उप लोक आयकु्त याांचे कायालय, मुांबई. 
18) प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुांबई 
19) मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
20) नवशेष आयकु्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्थनकस रोड, नवी नदल्ली. 
21) सवम नवभागीय आयुक्त. 
22) सवम नजल्हानधकारी. 
23) सवम नजल्हापनरषदाांचे मुख्य कायमकारी अनधकारी. 
24) सांचालक, लेखा व कोषागारे, मुांबई. 
25) अनधदान व लेखा अनधकारी, वाांदे्र, मुांबई. 
26) सह सांचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण / पणेु / नानशक / औरांगाबाद / अमरावती / नागपरू. 
27) सांचालक, स्थाननक ननधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुांबई. 
28) सह सांचालक, स्थाननक ननधी लेखा परीक्षा, कोकण/पणेु/नागपरू/औरांगाबाद/नानशक/ अमरावती. 
29) नवत्त नवभागातील सवम कायासने. 
30) ननवड नस्ती. 
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