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मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032 
तारीख :  05 सप्टेंबर, 2018 

िाचा :-  
1) महाराष्ट्र नागरी सेिा  (ितेन) तनयम, 1981 
2) र्ासन तनणयय, तित्त तिभाग, क्रमाांक: ितेन 1311/प्र.क्र.17/सेिा-3, तद. 27 तडसेंबर, 2011 
3) र्ासन रु्ध्दीपत्रक, तित्त तिभाग, क्रमाांक: ितेन-1311/प्र.क्र.17/सेिा-3, तद. 1 जून, 2015 
 

र्ासन पतरपत्रक :-  
 

महाराष्ट्र नागरी सेिा  (ितेन) तनयम, 1981 मधील तनयम 56 नुसार  जवे्हा एखाद्या र्ासकीय 

कमयचाऱयाांकडे त्याच्या स्ित:च्या पदाव्यतततरक्त दुसऱया पदाचा अतततरक्त काययभार सोपतिण्यात येतो, तेव्हा अर्ा 
दुसऱया पदाकतरता त्यास अतततरक्त ितेन/ तिरे्ष ितेन मांजूर करण्यात येते.   महाराष्ट्र नागरी सेिा  (ितेन) 
तनयम, 1981 मधील  पतरतर्ष्ट्ट 1 मधील अनुक्रमाांक 14 अन्िये अतततरक्त ितेन/तिरे्ष ितेन मांजूर करण्याच े

अतधकार प्रत्यायोतजत (Delegate) करण्यात आले आहेत.  त्याअनुषांगाने तित्त तिभागाने, तितिध र्ासन 
तनणययान्िये  अतततरक्त काययभार मांजूर करण्याच्या अतधकातरतेसांदभात, तसेच,  अतततरक्त ितेन/ तिरे्ष 
ितेनाच्या दरासांदभात िळेोिळेी सूचना तदलेल्या आहेत.  तित्त तिभागाच्या सचूनाांनुसार दोन िषापढुील 
अतततरक्त काययभाराच े प्रस्ताि सामान्य प्रर्ासन तिभागाच्या मांजूरीस्ति सादर करण्यात येतात.  तथातप, 
अतततरक्त काययभार  कोणास देण्यात यािा याबाबत सामान्य प्रर्ासन तिभागाच ेकोणतेही धोरण/र्ासन आदेर्  
नाहीत.  त्यामुळे अनेक िळेेस योग्य सेिाजषे्ट्ठ ि अनुभिी व्यक्तींना अतततरक्त काययभार देताना डािलले जाते ि 
त्यामुळे प्रर्ासनास अपेतित लाभ तमळत नाही.   
2. उपरोक्त पतरस्स्थती तिचारात घेऊन, अतततरक्त काययभार कोणास देण्यात यािा यासांदभात 
खालीलप्रमाणे मागयदर्यक सचूना देण्यात येत आहेत :-    

1) महाराष्ट्र नागरी सेिा  (ितेन) तनयम, 1981 मधील तनयम 56 नुसार  र्ासकीय कमयचाऱयाांकडे 

त्याच्या स्ित:च्या पदाव्यतततरक्त दुसऱया पदाचा अतततरक्त काययभार सोपतिण्यात येतो.  असा हा 
दुसऱया तरक्त असलेल्या पदाचा अतततरक्त काययभार, एकाच प्रर्ासकीय तिभागाांतगयत,  प्रर्ासकीय 
सोय ि तनकड लिात घेिून  र्क्यतो त्याच कायालयातील,  त्याच सांिगातील सिात 
सेिाजषे्ट्ठ,अनुभिी ि काययिम अतधकारी/कमयचाऱयाांकडे सोपतिण्यात यािा.  जथेे अस े
अतधकारी/कमयचारी उपलब्ध नसतील तेथे सांबांतधत पदाला लगत असलेल्या तनम्न सांिगातील 
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सिात जषे्ट्ठ अतधकारी/कमयचाऱयाांना अतततरक्त काययभार देण्यात यािा.  काही बाबींमुळे सिात ज्येष्ट्ठ 
अतधकारी/कमयचारी याांना डािलून नांतरच्या व्यक्तीला अतततरक्त काययभार द्याियाचा असेल तर 
सिात ज्येष्ट्ठ व्यक्ती अतततरक्त काययभारासाठी का अपात्र आहे त्याची लेखी कारणे अतभतटप्पणीत 
नमूद करािीत.   

2) अतततरक्त काययभार तदलेला अतधकारी/कमयचारी, त्याच्या मूळ पदाच्या कतयव्य ि जबाबदारीसह,  
त्याच्यािर अतततरक्त काययभार सोपिलेल्या पदाची कतयव्ये ि जबाबदाऱया पार पाडू र्केल याची 
सांबांतधताांनी खातरजमा करािी. 

3) प्रर्ासकीय सोय  ि तनकड लिात घेऊन, प्रर्ासकीय तिभागाच्या अतधपत्याखालील 
कायालयातील तरक्त पदाचा अतततरक्त काययभार देण्याकतरता, िरील (1) नुसार , त्याच 
कायालयात अतधकारी/कमयचारी उपलब्ध नसतील अर्ा िळेी, प्रर्ासकीय तिभागास त्याांच्या 
अतधपत्याखालील अन्य कायालयातील त्याच सांिगातील सेिाजषे्ट्ठ ि अनुभिी   
अतधकारी/कमयचाऱयाांचा तिचार करता येईल.  तसेच,  जथेे एका तजल्हयात एकच कायालय असेल 
अर्ािळेी  लागून असलेल्या तजल्हयाच्या कायालयातील अतधकारी/कमयचाऱयाांना अतततरक्त 
काययभार देण्याबाबत तिचार करता येईल.  तथातप, असे करताना, अतततरक्त काययभार तदलेला 
अतधकारी/कमयचारी , त्याच्या मूळ पदाच्या कतयव्य ि जबाबदारीसह त्या पदाची कतयव्ये ि 
जबाबदाऱया  पार पाडू र्केल याची सांबांतधताांनी खातरजमा करािी.  

4) तिभागीय चौकर्ी सुरु असलेल्या अतधकारी/कमयचाऱयाांस अतततरक्त काययभार तदल्यामुळे त्याच्या 

स्ित:च्या तिभागीय चौकर्ीिर प्रभाि पडण्याची िा तिभागीय चौकर्ीमध्ये अडथळा आणण्याची 
र्क्यता असल्यास, अर्ा अतधकारी/कमयचाऱयाांना अतततरक्त काययभार देण्यात येऊ नये.   

5) अतततरक्त काययभार तदलेले तरक्त पद तातडीने भरण्याची काययिाही सांबांतधत प्रर्ासकीय तिभागाने 
करािी.  

6) महाराष्ट्र नागरी सेिा  (ितेन) तनयम, 1981 मधील तनयम 56 नुसार  अतततरक्त ितेन/तिरे्ष ितेन 
देण्यासांदभात तित्त तिभागाने िळेोिळेी तदलेल्या र्ासन आदेर्ानुसार प्रर्ासकीय तिभागाांनी 
काययिाही करािी.   

3. सदर र्ासन पतरपत्रकातील तरतूदींची अांमलबजािणी होईल याची सिय प्रर्ासकीय तिभागाांनी दिता 
घ्यािी.   
4. या र्ासन पतरपत्रकान्िये प्रसृत केलेल्या सूचनाांचा अांतभाि यथािकार् म.ना.स.े (ितेन) तनयम 1981 
मध्ये करण्याबाबत, तित्त तिभागामार्य त स्ितांत्रपणे काययिाही करण्यात येईल. 
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सदर र्ासन पतरपत्रक तित्त तिभागाने अनौ.सां.क्र.258/2018/सेिा-3 अन्िये तदलेल्या 
सहमतीने तनगयतमत करण्यात येत आहे.  तसचे ते महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201809051528421307 असा आहे. 
हा आदेर् तडजीटल स्िािरीने सािाांतकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेर्ानुसार ि नािाने.  
 
 
 

( गीता रा. कुलकणी ) 
उप सतचि (सेिा), महाराष्ट्र र्ासन 

प्रत, 
1. राज्यपालाांच ेसतचि, राजभिन, मलबार तहल, मुांबई,  
2. मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य सतचि, 
3. सिय मांत्री / राज्यमांत्री याांच ेखाजगी सतचि, 
4. मा.तिरोधी पिनेता, तिधानपतरषद / तिधानसभा, तिधानभिन, मुांबई, 
5. सिय मा. सांसद सदस्य/तिधानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
6. मा.मुख्य सतचि, 
7. सिय मांत्रालयीन तिभागाांच ेअपर मुख्य सतचि/प्रधान सतचि/सतचि, 
8. सिय मांत्रालयीन तिभाग, 
9. सिय तिभागीय आयकु्त, 
10.  सिय तजल्हातधकारी, 
11.  सिय तजल्हा पतरषदाांचे मुख्य काययकारी अतधकारी, 
12. सिय तजल्हा कोषागार अतधकारी, 
13. सिय मांत्रालयीन तिभागाांच्या तनयांत्रणाखालील सिय तिभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख, 
14. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र तिधानमांडळ सतचिालय, ग्रांथालय, सहािा मजला, तिधान भिन,  
            मुांबई 400 032  (10 प्रती) 
15. सामान्य प्रर्ासन तिभागातील सिय कायासने, 
16. तनिड नस्ती. 
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