महत्वाचे शासन ननणणय /अनधसूचना

रजा
नैनमनिक रजा
अ. क्र.

नदनाांक

क्रमाांक

नवषय

1.

24.03.1982

शा.नन.क्र.एलव्हीई-1482/ प्र.क्र.-

नैनमनिक रजा पुरेशा कारणानशवाय मानगतली असल्यास

90/एसईआर-9

नाकारणे
पूवानुमती नशवाय घेतल्यास अवैतननक रजा मानणे बदली
रजा दे य रजेच्या पूवी सुट्टयाांच्या पूवी घेता येईल

२.

21.12.1998

शा.नन.क्र.नैनमर-1498/प्र.क्र.52/

नैनमनिक रजा ( नैनमनिक रजा एका वेळी 7 नदवसापेक्षा अनधक

98/ सेवा-9

घेता येणार नाही)

अर्जजत रजा
अ.

नदनाांक

क्रमाांक

नवषय

क्र.
1.

09.11.1990

शा.नन.क्र.अरजा-2488/

अर्जजत रजा व अधणवत
े नी रजा पनरगणना करण्याच्या पध्दतीत

395/सेवा-9

सुधारणाप्रत्येक वषाच्या जानेवारी व जुलै मध्ये अर्जजत रजा व अधणवत
े नी रजा
अनुक्रमे 15 नदवस व १० नदवस जमा होईल
(ननयम 50)व (ननयम 60)(पुस्तकात अांतर्ूत
ण आहे)

2.

09.11.1990

शा.अनधसूचना क्र.अरजा-

अर्जजत रजा पनरगणना करण्याच्या पध्दतीत सुधारणा-

2488/ 395/सेवा-9

प्रत्येक वषाच्या जानेवारी व जुलै मध्ये अर्जजत रजा व अधणवत
े नी रजा
अनुक्रम 15 नदवस व १० नदवस जमा होईल
कॅलेंडर वषाच्या मध्येच रुजु झाल्यास /राजीनामा/ सेवाननवृि
/सेवत
े न
ू काढू न टाकणे/बडतर्ण ननलांबन/मृत्यु याकरीता प्रत्येक पूणण
मनहन्याकरीता २ १/२ नदवस रजा
(ननयम 51 व ६०)
म.ना.से. रजा ननयम1981 च्या शेवटी दु रुस्ती नचठ्ठी आहे

3.

01.03.1997

शा.नन.क्र.अरजा-2496/14/

शासन सेवत
े तदथण / अस्थायी ननयुक्ती करण्यात आलेल्या

सेवा-9

कमणचाऱयाांना रजा
2 १/२ अर्जजत रजा, रजा रोखीकरणाचा लार् नाही सलग ३ वषण
असल्यास ननयनमत अस्थायी कमणचाऱयाांप्रमाणे रजेचा लार् नमळे ल

4.
5.

15.01.2001
15.01.2001

शा.नन.क्र.अरजा-

अर्जजत रजेचे प्रत्यापणण ( रजा नवकणे) सदर सवलत नद 1.2.2001

2401/7/सेवा-9

पासून बांद केली.(ननयम ७३ )याबाबतची अनधसूचना नद.5.2.2001

शा.नन.क्र.अरजा-

अर्जजत रजा साठनवण्याची मयादा 240 ऐवजी 300 नदवस केली

2401/8/सेवा-9

(ननयम 50(१)(बी))
1

6.
7.

05.02.2001
06.12.2005

शासन अनधसूचना

उपरोक्त आदे शाची अनधसूचना ननगणनमत

एलव्हीई-2401/7/सेवा-9

अर्जजत रजेची मयादा 240 ऐवजी 300 केली.

शासन अनधसूचना क्र. अरजा

नवशेष रजा मांजूर करण्यात आल्यावर वषाच्या सुरूवातीस

2045/प्र.क्र.16/सेवा ८

रजा जमा करण्याबाबत.

अर्जजत

म. ना. से. (रजा) ननयम 1981 च्या पनरनशष्ट तीन मध्ये ननयम ३ नांतर
पुढील ननयम समानवष्ट करण्यात आला आहे
ननयम ३ अ- क्षयरोग /ककणरोग /पक्षघात झालेल्या कमणचाऱयास १
वषाच्या मयादे पयंत सलग पूणण वेतनी नवशेष रजा मांजूर करण्यात
आल्यावर पुढील अध्या वषाच्या सुरवातीस त्याांच्या खाती जमा
करावयाच्या अर्जजत रजा नवशेष रजेच्या कालावधीच्या १/१० परां तु
कमाल 15 नदवसापयणत कमी करता येईल

2

अर्जजत/ अधणवत
े नी रजेचे रोखीकरण
अ.

नदनाांक

क्रमाांक

नवषय

क्र.
1.
2.
3.
4.

11.10.1988
03.11.1992
07.05.1994
30.11.1995

शा.नन.क्र.वेअनश-1287/

अर्जजत रजा साठनवणे व रजेचे रोखीकरण करणे याांच्या कमाल मयादा

399/87/सेवा-10

वाढनवण्याबाबत(ननयम 50 मध्ये सुधारणा)

शा.नन.क्र.अरजा-2492/

रूग्ण म्हणून सेवाननवृि होणाऱया कमणचाऱयाांना नशल्लक रजेचे रोख

26/सेवा-9

सममुल्य दे ण्याबाबत. (ननयम 68 मध्ये सुधारणा)

शा.नन.क्र.अरजा-2493/

ननयत वयोमान सेवाननवृि होताना शासकीय कमणचाऱयाांच्या खाती नशल्लक

57/सेवा-9

असलेल्या अधणवत
े नी रजेचे रोखीकरण

शा.नन.क्र.अरजा-2495/

स्वेच्छे ने/रुग्णतेने सेवाननवृि कमणचा-यास त्याांच्या खाती

39/सेवा-9

नशल्लक असलेल्या अर्जजत रजेचे सममूल्य नमळणेबाबत (ननयम 68 मध्ये
सुधारणा)

5.

20.06.1996

शा.नन.क्र.अरजा-2496/

नवलांबाने प्रदान करण्यात आलेल्या अर्जजत /अधणवत
े नी रजा वेतन रोख

20/सेवा-9

सममूल्य रकमेवर र्नवष्य ननवाहण ननधीच्या व्याजदरा प्रमाणे व्याज
दे ण्याबाबत.

6.

15.01.2001

शा.नन.क्र.अरजा-2401/

रजेचे रोखीकरण करणे याांच्या कमाल मयादा 300 नदवस वाढनवणेबाबत

8/सेवा-9

ननयम ६८(१), ६७(२), स्वेच्छा /मुदतपूवण सेवाननवृि, सेवाननवृि
नोटीशीव्दारे /नोटीशीच्या बदल्यात वेतन व र्िे दे ऊन, अशा प्रकरणात

7.
8.

05.02.2001
29.06.2006

शासन अनधसूचना

उपरोक्त आदे शाची अनधसूचना ननगणनमत- अर्जजत रजेचे

एलव्हीई-2401/7/सेवा-9

रोखीकरणाकरीता मयादा 240 ऐवजी 300 केली. (ननयम 68,69)

शासन अनधसूचना

1. ननलांबनाधीन असताना ककवा नशस्तर्ांगाची अथवा र्ौजदारी कायणवाही

अरजा-2405/प्र.क्र.14/

प्रलांनबत असताना, सेवाननवृिीचे वय झाल्यावर सेवाननवृि होणाऱया

सेवा-8

कमणचाऱयास, त्याांचकडू न रक्कम वसुली होण्याची शक्यता असेल तर
अर्जजत रजेची पूणण ककवा अांशत: सममुल्य रोखून ठे वता येईल. कायणवाही
समाप्त झाल्यावर तो शासकीय दे ण्याचे समयोजन केल्यावर सदर रक्कम
दे ता येईल(ननयम68 मध्ये 6अे अन्वये अांतर्ूणत )
2.सक्तीने सेवाननवृिीनांतर रजेचे रोखीकरण
नशक्षात्मक उपाय म्हणून सक्तीने सेवाननवृि केल्यास सेवाननवृिीच्या
नदनाांकास खात्यात असलेल्या अर्जजत रजेची सममुल्य रोख रक्कम 300
नदवसाच्या मयादेत देय रानहल (ननयम68 मध्ये 6 बी अन्वये अांतर्ूणत )

9.

10.

06.06.2008

24.6.2016

शासन अनधसूचना

सेवत
े असताना मृत्यु झाल्यास कुटु ां नबयाांना प्रदे य असलेल्या रजा वेतनाच्या

अरजा-2408/प्र.क्र.10/

रोख सममुल्याबाबत. (रजा ननयम 69 मध्ये सुधारणा कुटु ां ब म्हणजे

सेवा-8

कोणाला देता येईल)

शासन अनधसूचना क्र.

राजीनामा नदल्यास अर्जजत रजेइतके रजेचे रोखीकरण

अरजा 2015/प्र.क्र. 22/

नद.15.01.2001 च्या अनधसूचनेत सुधारणा केली ( ननयम 68 )

सेवा 6
3

अध्ययन रजा
अ. क्र.

नदनाांक

1.

16.07.199
4

क्रमाांक

नवषय

शा.नन.क्र.अरजा-493/59/

राजपनित शासकीय कमणचाऱयाांना रजा मांजूर करण्याच्या आनण

सेवा-9

शासकीय कमणचाऱयाांना अध्ययन रजा मांजूर
र्ारतात- प्रशासकीय नवर्ागास
र्ारताबाहे र सा.प्र.नव. व नवि नवर्ागाच्या मान्यतेने प्रशासकीय
नवर्ागास करण्याच्या शक्ती प्रदान करणेबाबत.
( रजा ननयम 1981 च्या ननयम 80 त सुधारणा)

2.

2.6.2003

शा नन.

अनधकाराचे प्रत्यायोजन अध्ययन रजा- र्ारतात प्रशासकीय नवर्ागास

क्र.सेननवे1001/130/सेवा 4

अनधकार , र्ारताबाहे र सा.प्र.नव.च्या मान्यतेने प्रशासकीय नवर्ागास
अनधकार(उपरोक्त ननयम 80 त सुधारणा)

प्रसुती /दिक मुल सांगोपन/ सरोगसी रजा/बाल सांगोपन रजा
अ. क्र.

1.

नदनाांक
28.07.1995

क्रमाांक

नवषय

शा.नन.क्र.अरजा-1490/12/सेवा-9

प्रसुती रजेच्या तरतुदीत सुधारणा, १ वषाची सेवा, ३३
मनहन्याची सतत सेवा केलेल्या कायणव्ययी आस्थापनेवरील
ककवा उक्त्या दराने ककवा रोजांदारीवर पानरश्रनमक दे ण्यात
येणाऱया मनहला कमणचाऱयाांना 90 नदवस प्रसुती रजा
सदर रजेला जोडू न १ वषाची दे य व अनुज्ञेय रजा घेण्याची
परवानगी
गर्णपात रजा- सांपण
ू ण सेवत
े 45 नदवस

2.

04.11.1996

शुध्दीपिक अरजा-1490/12/सेवा-9

शा. नन. नद.28.7.1995 च्या पनर १(अ)मध्ये ‘ दोन किंवा दोन
पेक्षा कमी हयात मुल असलेल्या’ च्या ऐवजी ‘दोनापेक्षा कमी
हयात मुल असलेल्या’ अशी सुधारणा केली

3.

26.10.1998

शा.नन.क्र.अरजा-2495/26/सेवा-9

अनाथ लहान मूल दिक घेणाऱया राज्य शासकीय मनहला
कमणचाऱयाांना 90नदवसाची नवशेष रजा मांजूर करण्याबाबत.

4.
5.
6.
7.

24.08.2009
15.01.2016
20.01.2016
21.09.2016

शा.नन.क्र.अरजा-1409/प्र.क्र.8/09/

राज्य शासकीय मनहला कमणचाऱयाांची प्रसूती रजेची ९० वरुन

सेवा-6

मयादा 180 नदवसाांपयंत वाढनवण्याबाबत. (ननयम 74)

शा.नन.क्र.प्ररजा-2015/

प्रसुती रजा सांदर्ात सेवा कालावधीची अट वगळण्यात आली

प्र.क्र.25/सेवा-6

(ननयम 74)

शा.नन.क्र.सरजा-

सरोगसी पध्दतीने झालेल्या अपत्याचे सांगोपन करण्यासाठी

2015/15/प्र.क्र.9/सेवा-6

मनहला कमणचाऱयाांना 180 नदवस नवशेष रजा मांजूर करणे.

शा.नन.क्र.सरजा-2016/

नवकलाांग/ आत्ममग्न, सेरेब्रल पाल्सी, मनतमांद अपत्य

प्र.क्र.57/सेवा-6

असलेल्या मनहला कमणचाऱयास तसेच असे अपत्य असून
पत्नी नसलेल्या पुरुष कमणचाऱयास सांपण
ू ण सेवत
े 730
नदवसाची नवशेष बाल सांगोपन रजा
4

कुटु ां ब कल्याण कायणक्रमाखाली सांतती प्रनतबांध शस्त्रनक्रयाकरीता रजा
अ.

नदनाांक

क्रमाांक

नवषय

क्र.
1.

14.07.1981

शा.नन.क्र.एलव्हीई-1480/

कुटु ां ब कल्याण कायणक्रमाखाली सांतती प्रनतबांध शस्त्रनक्रया करुन

प्र.क्र.1399/एसईआर-9

घेणाऱया औद्योनगक व औद्योनगकेतर राज्य शासकीय कमणचाऱयाांना
नवशेष नैनमनिक रजा दे ण्याबाबत.
(मनहलाांना 14 नदवस)

2.

29.05.1982

शा.नन.क्र.एलव्हीई-1481/

कुटु ां ब कल्याण कायणक्रमाखाली सांतती प्रनतबांध शस्त्रनक्रया करुन

सीआर-1030/एसईआर-9

घेणाऱया औद्योनगक व औद्योनगकेतर राज्य शासकीय कमणचाऱयाांना
नवशेष नैनमनिक रजा दे ण्याबाबत. (पुरूषाांना 7 नदवस)

3.

20.03.1998

शुध्दीपिक क्र.अरजा-

कुटु ां ब कल्याण कायणक्रमाखाली सांतती प्रनतबांध शस्त्रनक्रया करुन

2498/01/सेवा-9

घेणाऱया औद्योनगक व औद्योनगकेतर राज्य शासकीय कमणचाऱयाांना
नवशेष नैनमनिक रजा दे ण्याबाबत. (पत्नीची 1 ली शस्त्रनक्रया
ननरुपयोगी ठरल्यास पुरूषाांना 7 नदवस रजा)

योग/ नवपश्यना बाबत रजा
अ.

नदनाांक

क्रमाांक

नवषय

क्र.
1.

27.06.2003

शा.नन.क्र.अरजा-2402/27/

नवपश्यना नरसचण इनस्स्टटयूट, धम्मनगरी , इगतपुरी, नजल्हा

सेवा-8

नानशक या सांस्थेमार्णत घेण्यात येणारे नवपश्यना नशनबरात
र्ाग घेतल्यास रजेबाबत.(वैदयकीय प्रमाणपि सादर न
करता कमाल 14 नदवस पनरवर्जतत रजा तीन वषातून एकदा
व सेवत
े कमाल ६ वेळा)

2.

03.02.2004

शा.नन.क्र.अरजा-2404/2/

कैवल्यधाम, लोणावळा या सांस्थेतर्े घेण्यात येणारे राज्य

सेवा-8

शासकीय अनधकारी/कमणचारी याांचे करीता योगनवद्या
प्रनशक्षण नशनबरात र्ाग घेतल्यास रजेबाबत (वैदयकीय
प्रमाणपि सादर न करता कमाल 14 नदवस पनरवर्जतत रजा
तीन वषातून एकदा व सेवत
े कमाल ६ वेळा)

5

खेळाडुां ना रजा /वेतनवाढ तसेच खेळाडूां च्या पालकाांना रजा सवलत
अ.

नदनाांक

क्रमाांक

नवषय

11.05.1989

शा.नन.क्र.एलव्हीई-1485 /

राज्य शासकीय कमणचाऱयाांच्या राष्रीय ककवा आांतरराष्रीय खेळ

प्र.क्र.833-अ/सेवा-9

स्पधामधील सहर्ागामुळे अनुपस्स्थतीचा कालावधी ननयनमत

क्र.
1.

करण्याबाबत
अनतप्रानवण्य -राष्रीय स्तरावर १ वेतनवाढ
आांतरराष्रीय स्तरावर २ वेतनवाढी
2.

27.02.2004

शा.नन.क्र.एलव्हीई-1404/

राष्रीय ककवा आांतरराष्रीय खेळ स्पधांमधील सहर्ागामुळे राज्य

प्र.क्र.8/सेवा-8

शासकीय कमणचारी याांना द्यावयाच्या अनतनरक्त वेतनवाढ/वेतनवाढी
व अनुपस्स्थतीचा कालावधी ननयनमत करण्याबाबत खुलासा

3.

28.08.2006

शा.नन.क्र.एलव्हीई-1406/

राष्रीय ककवा आांतरराष्रीय खेळ स्पधांमधील सहर्ागासाठी सक्षम

प्र.क्र.12/सेवा-8

प्रानधकाऱयाची पूवण परवानगी आवश्यक
राज्य शासकीय कमणचारी याांना द्यावयाच्या अनतनरक्त
वेतनवाढ/वेतनवाढी ननयनमत वेतनवाढीत सामानवष्ट करावयाच्या
नसून स्वतांिपणे वेगळया दाखवणे आवश्यक
त्या सेवाननवृि होईपयंत त्याच दराने नदल्या जातील

4.

5.

26.02.2007

13.08.2013

शा.नन.क्र.नवनैर-1406/

रेककग एक्सनपडीशन्स मध्ये र्ाग घेणाऱया शासकीय कमणचाऱयाांना 30

प्र.क्र.15/06/सेवा-8

नदवसापयणत नवशेष नैनमनिक रजा मांजूर करणेबाबत.

शा.नन.क्र.नवरजा-2012/

राज्य क्रीडा धोरण-2012

258/प्र.क्र.14/ सेवा-6

शासकीय/ननमशासकीय सेवत
े ील 18 वषाखालील खेळाडू व मनहला
खेळाडू ां च्या पालकाांना रजा सवलत दे ण्याबाबत.
आांतरराष्रीय स्तरावर स्पधा कालावधी व जाण्या येण्याचा
कालावधीकरीता,राष्रीय स्तरावर असल्यास एका वषात 10 नदवस
राज्य स्तरावरावरील क्रीडा स्पधा असल्यास सवण प्राथम्याने दे य व
अनुज्ञेय रजा दे ण्यात यावी.

6

अन्य रजा
अ.

नदनाांक

क्रमाांक

16.7.1994

शा.नन.क्र.अरजा-2493/59 /सेवा 9

नवषय

क्र.
1.

अध्ययन रजा व नवशेष नवकलाांगता रजा व्यनतनरक्त इतर सवण
प्रकारच्या रजा मांजूर करण्याचे अनधकार
नवर्ाग प्रमुखास -वगण १ व वगण २ अनधकाऱयाांच्या बाबतीत 180
नदवसापयंत
प्रादे नशक नवर्ाग प्रमुखास - वगण२ च्या बाबतीत ज्याांच्या रजेच्या
कालावधीत त्या पदावर कोणतीही अन्य व्यक्ती ननयुक्त करण्यात
येणार नाही शतीच्या अधीन राहू न 180 नदवसाांपयंत
मांिालयीन प्रशासकीय नवर्ागाचे सनचव- पूणण अनधकार(ननयम २९)

2.
3.

09.05.2000
15.01.2001

पनरपिक क्र.

शासकीय कमणचाऱयाांना नवकलाांगता रजा मांजूर करण्यासांबध
ां ातील

अरजा-2497/07/सेवा-9

खुलासा ( रजा ननयम 75, 76)

शा.नन.क्र.सेननवे-1001/29 /सेवा-4

केवळ वैद्यकीय कारणास्तव घेतलेली असाधारण रजा
ननवृिीवेतनासाठी नहशोबात घेण्याबाबत.(रजा ननयम 66)

4.
5.

02.06.2003
02.06.2003

शा.नन.क्र.सेननवे-1001/ 130/

अनधकाराांचे प्रत्यायोजन-रजेनशवाय अनुपस्स्थती असाधारण रजेत

सेवा-4

पनरवतणन (ननयम 63(3)

शा.नन.क्र.सेननवे-1001/ 130/

महाराष्र नागरी सेवा ननयम अनधकाराांचे प्रत्यायोजन

सेवा-4

नतसऱया वेळची क्षयरोग रजा ककणरोग/ पक्षघात
(paralysis)/कुष्ठरोग रजा मांजूर करण्याचे अनधकार मांिालयीन
प्रशासकीय नवर्ागास (ननयम 79)

6.

20.1.2005

शा नन. क्र अरजा 2404/प्र.क्र. 25/

एड्स रोगासाठी क्षयरोग रजा ककणरोग/ पक्षघात /कुष्ठरोग प्रमाणे

0५ /सेवा ८

नवशेष रजा दे ण्याबाबत . सदर रजा एच.आय.व्ही. पॉनझनटव्ह याांना
दे य नाही (ननयम ७९)

7.

23.08.2005

शा.नन.क्र.अरजा-2405/

सेवाननवृिीपूवीची असाधारण रजा मांजूर करण्याचे अनधकार

प्र.क्र.5/05/सेवा-8

मांिालयीन नवर्ागाांना प्रत्यायोनजत करण्याबाबत. वैदयकीय
कारणास्तव व वैदयकीय कारणानशवाय -( ननयम 66)

8.

15.09.2005

पनरपिक क्र.अरजा-

अननधकृतपणे गैरहजर राहणाऱया कमणचाऱयावर वेळीच कायणवाही

2405/प्र.क्र.8/सेवा-8

करण्याबाबत, न केल्यास सांबनां धतावर जबाबदारी नननरृत करणे(
म. ना.से. रजा ननयम 1981 चा ननयम 31, 32,33,48)

9.

25.07.2008

शासन अनधसूचना

रजेचे स्वरुप बदलण्याबाबत.(ननयम 14(१)नांतर परांतुक दाखल

क्र.अरजा-2408/प्र.क्र.26/सेवा 8

केले- रजेचा कालावधी सांपवून तो कामावर रुजु झाल्यापासून 30
नदवसाच्या कालावधीत रजेचे स्वरुप बदलण्याची नवनांती प्राप्त
होणे आवश्यक

7

नवशेष असाधारण रजा
(नटप - नवशेष असाधारण रजा नद 21.12.2006 नांतर बांद झाली आहे )
1.

07.10.2002

शा.नन.क्र.अरजा-2402/
25/सेवा-8

नवशेष असाधारण रजा योजना
सेवच्े या कालावधीत ५ वषाच्या मयादे त , रजा वेतन
नमळणार नाही माि सेवाज्येष्ठता अबानधत रानहल,
ननवृिीवेतनासाठी अहण ताकारी सेवा धरली जाईल, इ.

2.
3.

25.08.2003
03.02.2004

शा.नन.क्र.अरजा-2402/

नवशेष असाधारण रजा योजना मांजुरीबाबत मागणदशणक

25/सेवा-8

सूचना

शा.नन.क्र.अरजा-2404/

नवशेष असाधारण रजा योजना नवनहत नमुन्यात अजण

01/सेवा-8
4.

14.05.2004

शा.नन.क्र.अरजा-2402/

नवशेष असाधारण रजा योजना सदर रजेला जोडू न

प्र.क्र.59/सेवा-8

असाधारण रजा मांजूर करता येईल माि एकूण नव अ रजेचा
कालावधी ५ वषापेक्षा अनधक असू नये

5.
6.

14.01.2005
25.08.2005

शा.नन.क्र.अरजा-2404/

नवशेष असाधारण रजा योजना मुदतवाढ

प्र.क्र.56/04/सेवा-8

(01.01.2005-31.12.2005)

शा.नन.क्र. अरजा-2405/

नवशेष असाधारण रजा नकमान १ वषण उपर्ोगल्यावर उवणनरत

प्र.क्र.19/2005/ सेवा-8

रजेचा कालावधी कमी करुन काल्पननक वेतनवाढीचा
र्ायदा न दे ता रूजू होणेबाबत.

7.
8.
9.

25.10.2005
20.12.2005
22.12.2006

शा.नन.क्र.अरजा-2405/

नवशेष असाधारण रजा योजना कालावधीतील गट नवमा

प्र.क्र.15/05/सेवा-8

योजनेची वगणणी

शा.नन.क्र.अरजा-2405/

नवशेष असाधारण रजा योजना मुदतवाढ

प्र.क्र.27/05/सेवा-8

(नद. 1.01.2006-31.12.2006)

शा.नन.क्र.अरजा-2405/

नवशेष असाधारण रजा योजना नद.31.12.2006 नांतर बांद

प्र.क्र.27/05/सेवा-8

( सदर शासन ननणणय व अनधसूचना(कायदे/ननयम सदराखाली) राज्य शासनाच्या सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत)
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