महत्वाचे शासन ननणणय /अनधसूचना

म.ना.से. (पदग्रहण अवधी,स्वीयेतर सेवा आनण ननलंबन, बडतर्फी व सेवत
े ून काढू न टाकणे
यांच्या काळांतील प्रदाने ) ननयम,1981
ननलंबन
अ.

नदनांक

क्रमांक

नवषय

शा.नन.क्र.डीआरएस-1081/

ननलंबन काळातील ननवाह भत्त्याच्या दराचे ३ मनहन्यानंतर

प्र.क्र.877/एसईआर-8

पुनणनवलोकन करणे. 68(१)

शा.नन.क्र.डीआरएस-1083/

शासकीय कमणचाऱयांच्या अपराध नसध्दीच्या कालावधीत

प्र.क्र.1555/एसईआर-8

ननवाह भत्त्याच्या प्रदानाबाबत.

शा.नन.क्र.ननलंब-1087/

ननलंबनाधीन/सेवत
े ून काढू न टाकलेल्या ककवा बडतर्फण

प्र.क्र.106/सेवा-2

केलेल्या शासकीय कमणचाऱयांचा ननलंबन/सेवाबाहय

क्र.
1.
2.
3.

10.12.1981
27.07.1984
24.12.1987

कालावधी ननयनमत करणे व त्यांच्या वेतन व भत्त्याचा र्फरक
दे णे.
4.
5.

27.05.1993
2.6.2003

पनरपत्रक क्र.ननलंब092/प्र.क्र.53

ननलंबन कालावधी धरुन अनुपस्स्थतीच्या कालावधीबद्दल

/ 92/सेवा-2

द्यावयाचे वेतन व भत्ते यांचे प्रदान नवनानवलंब करणेबाबत.

शा नन. क्र.सेननवे1001/130/

अनधकाराचे प्रत्यायोजन

सेवा 4

म.ना.से.(पदग्रहण अवधी....) ननयम 1981
ननयम 70,71व 72 नुसार वेतन /भत्ते व कालावधी ननयनमत
करण्याचे पूणण अनधकार- ननयम 70,71व 72 नुसार वेतन /
भत्ते व कालावधी ननयनमत करण्याचे आदेश काढण्यास
सक्षम असलेला अनधकारी
ननयम ७३ वगळण्यात आला

6.

16.06.2006

अनधसूचना क्र.

म.ना.से.(पदग्रहण अवधी....)ननयम 1981 मधील ननयम 68

ननलंब-1005/प्र.क्र.17/सेवा-8

मधील पोटननयम (1) च्या खंड (अ) मध्ये परं तक
ु ानंतर, पुढील
परं तक
ु जादा दाखल करण्याबाबत.

7.

09.05.2013

शा. अनधसूचना क्र.मनासे 1008/

म.ना.से.(पदग्रहण अवधी....)ननयम 1981

प्र.क्र.54/सेवा-6

ननयम 68(1 )मध्ये जेथे जेथे ६ मनहने आहे त्याऐवजी ३ मनहने
वाचण्याबाबत
ननयम ७३ वगळण्यात आला( नद. 2.6.2003 च्या शा नन.
प्रमाणे)

स्वीयेतर सेवा
अ.

नदनांक

क्रमांक

नवषय

शा.नन.क्र.स्वीयेस-े 1085/

राजपनत्रत शासकीय अनधकाऱयांची राजयांतगणत स्वीयेत्तर

853/सेवा-8

सेवत
े बदली करण्याचे मंत्रालयीन प्रशासकीय नवभागास पूणण

क्र.
1.

18.07.1985

अनधकार -पनरनशष्ट एक अनु क्र. २ मध्ये सुधारणा
2.
3.

08.07.1990
31.01.2001

शा.नन.क्र.स्वीयेस-े 1088/

स्वीयेत्तर सेवत
े ील शासकीय कमणचाऱयांना देय होणाऱया

प्र.क्र.1093/सेवा-2

प्रनतननयुक्ती भत्त्यात सुधारणा

शा.नन.क्र.स्वीयेस-े 1001/ 5/

शासकीय कमणचाऱयांची स्वीयेतर सेवत
े बदली

सेवा-2

करण्यासंबध
ं ातील अटी व शतीमधील अट क्रमांक 13
(रजेचे रोखीकरण) वगळली

4.

09.04.2001

शा. अनधसूचना.क्र.स्वीयेस-े

शासकीय कमणचाऱयांची स्वीयेतर सेवत
े बदली

1001/5/ सेवा-2

करण्यासंबध
ं ातील अटी व शती.
अट क्रमांक 13 (रजेचे रोखीकरण) वगळली
(नद 31.1.2001 च्या शासन ननणणयाप्रमाणे )

5.
6.
7.

25.01.2010
18.07.2011
09.05.2013

शा.नन. क्र.स्वीयेस-े 2009/

स्वीयेतर सेवत
े असलेल्या शासकीय कमणचाऱयांच्या बाबतीत

प्र.क्र.47/सेवा-6

द्यावयाचे मानसक ननवृत्तीवेतन/ अंशदान रजा वेतन अंशदान

शा.नन.क्र.स्वीयेस-े 2011/

स्वीयेतर सेवत
े ील शासकीय कमणचाऱयांचे भनवष्य ननवाह

प्र.क्र.5/सेवा-6

ननधीत जमा करावयाच्या वगणणीबाबत कायणपध्दती.

शासन अनधसूचना क्र.मनासे

स्वीयेतर सेवत
े ील शासकीय कमणचाऱयांच्या प्रनतननयुक्ती

1008/ प्र.क्र.54/सेवा-6

भत्त्यात सुधारणा करण्याबाबत.
पनरनशष्ट दोन मधील खंड (२) वेतन ऐवजी नवीन खंड --प्रनतननयुक्ती भत्त्यात सुधारणा

8.

09.05.2013

शासन अनधसूचना क्र.मनासे

स्वीयेतर सेवत
े ील प्रनतननयुक्तीचा कालावधी ४ वषाच्या पुढे

1008/ प्र.क्र.54/सेवा-6

वाढनवणे- मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय
नवभागास पूणण अनधकार (म.ना.से.(पदग्रहण अवधी....)ननयम
1981 ननयम ४०,पनरनशष्ट तीन(१) मध्ये सुधारणा)

9.

09.05.2013

शासन अनधसूचना क्र.मनासे

स्वीयेतर सेवत
े न
ू मूळ नवभागात परत आल्यावर ४ वषण पूणण

1008/ प्र.क्र.54/सेवा-6

होण्यापूवी पुन्हा स्वीयेतर सेवत
े प्रनतननयुक्ती- मंत्री व
मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने मंत्रालयीन प्रशासकीय नवभागास
पूणण अनधकार (म.ना.से.(पदग्रहण अवधी....)ननयम 1981
ननयम ४०,पनरनशष्ट तीन(१) मध्ये सुधारणा)
( नद. 18.7.1985 शासन ननणणयाप्रमाणे)

10.

09.05.2013

शासन अनधसूचना क्र.मनासे

(म.ना.से.(पदग्रहण अवधी....)ननयम 1981 च्या पनरनशष्ट

1008/ प्र.क्र.54/सेवा-6

एक अनु क्र २ समोरील स्तंभ ५ मध्ये राजयांतगणत स्वीयेतर
सेवत
े बदली करण्याचा राजपनत्रत कमणचाऱयांबाबत
सा.प्र.नव.शी नवचारनवननमय करुन ऐवजी पूणण अनधकार असे
अंतभूणत केले

(सदर शासन ननणणय व अनधसूचना(कायदे/ननयम सदराखाली) राजय शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत)

