
निवृत्तीवतेिाच्या कागदपत्ाांवर व सववसाधारण 
भनवष्य निवाह निधीच्या अांनतम प्रदािाच्या िमुिा 
“ब” भाग-एक व भाग-दोि वर कायालय प्रमुख 
म्हणिू सही करण्याच्या अनधकाराांचे प्रत्यायोजि. 

महाराष्र शासि 
जलसांपदा नवभाग 

शासि पनरपत्क क्रमाांकः सनेिव-े2020/प्र.क्र. 83/2020/आ(क्षेप्र) 
जलसांपदा नवभाग, नतसरा मजला, मांत्ालय, 

मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुांबई-400 032. 
तारीख: 06 िोव्हेंबर, 2020. 

वाचा :-  
1) शासि पनरपत्क नवत्त नवभाग क्रमाांकः सेनिव-े1088/219/सेवा-४, नद. 25.09.1989. 
2) शासि पनरपत्क नवत्त नवभाग क्रमाांकः सेनिव-े1001/2/सेवा-४, नद. 06.01.2001. 
3) शासि पनरपत्क नवत्त नवभाग क्रमाांक: सेनिव-े2013/प्र.क्र.82/सेवा-४, नद. 10.01.2014. 
4) शासि पनरपत्क सामान्य प्रशासि नवभाग क्रमाांक:भनिनि-1012/प्र.क्र.39/12/13-अ, 

नदिाांक 3/4/2012. 
5) शासि पनरपत्क सामान्य प्रशासि नवभाग क्रमाांक: भनिनि-1118/ 211/(प्र.क्र.75/18)/ 

13-अ, नदिाांक 17/12/2018. 
  

शासि पनरपत्क :-  
 

शासि पनरपत्क नवत्त नवभाग क्र. सेनिवे-2013/प्र.क्र.82/सेवा-४, नदिाांक 10.01.2014 अन्वये 
जलसांपदा नवभागातील खुद्द आस्थापिेवरील सह सनचव/उपसनचव (मांत्ालयीि सांवगव) तसचे ताांनत्क 
अनधकारी (सनचव वगळूि), तसचे पाच महामांडळाांचे कायवकारी सांचालक/ महासांचालक मेरी, िानशक/ 
थेट शासिाच्या नियांत्णाखालील ४ मखु्य अनभयांता/ तसेच क्षेत्ीय स्तरावरील ५ अधीक्षक अनभयांता 
(दक्षता पथक- पणेु/ ठाणे/ िागपरू/ औरांगाबाद/अमरावती)/ अधीक्षक अनभयांता व सह सांचालक, 
महाअनभयाांनत्की सांशोधि सांस्था, िानशक (मेरी)/ अधीक्षक अनभयांता व प्राचायव, महाराष्र अनभयाांनत्की 
प्रनशक्षण सांस्था, िानशक (मेटा)/अधीक्षक अनभयांता, राज्यस्तरीय ताांनत्क सल्लगार सनमती, िानशक/ 
अधीक्षक अनभयांता, पा.सां.नव.सां. पणेु/अधीक्षक अनभयांता, कृष्णा पाणी तांटा लवाद कक्ष, पणेु/अधीक्षक 
अनभयांता व सनचव, महा-मप्र आांतरराज्य नियांत्ण मांडळ, िागपरू, याांच े निवृत्तीवतेिाचे प्रत्येक प्रकरण 
तसेच सववसाधारण भनवष्य निवाह निधीच्या अांनतम प्रदािाची प्रकरणे जलसांपदा नवभागाच्या प्रधाि 
सनचवाांच्या मान्यतेसाठी तसेच निवृत्तीवतेिाच्या कागदपत्ाांवर व महाराष्र सववसाधारण भनवष्य निवाह 
निधी नियम, १९९८ मधील नियम २८(४) िुसार, सववसाधारण भनवष्य निवाह निधीच्या अांनतम प्रदािाच्या 
िमुिा “ब” भाग-एक व भाग-दोि वर कायालय प्रमखु म्हणिू स्वाक्षरीसाठी सादर करण्यात येतात.  
२.     प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीिे वरील अनधका-याांचे निवृत्तीवतेिाच े प्रत्येक प्रकरण व सववसाधारण 
भनवष्य निवाह निधीची अांनतम प्रदािाची प्रकरणे जलसांपदा नवभागाच्या प्रधाि सनचवाांच्या मान्यतेिांतर, 
महालेखापाल याांिा सादर करावयाच्या निवृत्तीवतेिाच्या प्रस्तावातील कागदपत्ाांवर व महाराष्र 
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सववसाधारण भनवष्य निवाह निधी नियम, १९९८ मधील नियम २८(४) िुसार, सववसाधारण भनवष्य निवाह 
निधीच्या अांनतम प्रदािाच्या िमुिा “ब” भाग-एक व भाग-दोि वर कायालय प्रमुख म्हणिू सही करण्याच े
प्रधाि सनचव (जसां) याांचे अनधकार सनचव (लाक्षेनव) याांिा प्रत्यायोनजत करण्यात येत आहेत. 
३.     यास्तव पनरच्छेद १ मध्ये िमूद जलसांपदा नवभागातील खुद्द आस्थापिेवरील सह सनचव/उप सनचव 
(मांत्ालयीि सांवगव) तसचे ताांनत्क अनधका-याांच्या (सनचव वगळूि) निवृत्तीवतेिाच्या  प्रस्तावावर प्रधाि 
सनचव (जसां) याांची मान्यता प्राप्त झाल्यािांतर, निवतृ्तीवतेिाच्या प्रस्तावातील महाराष्र िागरी सेवा 
(निवृत्तीवतेि) नियम १९८२ मधील िमुिा-७ व िा-देय व िा- हरकत प्रमाणपत्ावर तसेच मुख्य अनभयांता 
व त्यावरील अनधका-याांच्या निवृत्तीवतेिाच्या प्रस्तावातील नवनहत िमनु्याांवर (िमुिा-3,5,6,ब) व इतर 
सवव कागदपत्ाांवर कायालय प्रमुख म्हणिू सनचव (लाक्षेनव) याांची स्वाक्षरी घेवूि िांतर प्रस्ताव 
महालेखापाल कायालयाकडे पाठनवण्यात यावते.    

अधीक्षक अनभयांता तथा उप सनचव व निम्ि ताांनत्क अनधका-याांच्या निवृत्तीवतेिाच्या प्रस्तावातील 
नवनहत िमुन्याांवर (िमुिा-३,५,६,ब) व इतर सवव कागदपत्ाांवर स्वाक्षरी करण्याच े अनधकार उप सनचव 
(प्रशा) याांिा प्रदाि करण्यात येत आहेत. 

तसेच उप सनचव /सह सनचव (मांत्ालयीि सांवगव) याांच्या निवृत्तीवतेि प्रस्तावातील िमुिा क्र. 
३,५,६,ब व इतर सवव कागदपत्ाांवर स्वाक्षरी करण्याचे अनधकार उप सनचव /सह सनचव (सेवा) याांिा 
प्रदाि करण्यात येत आहेत. 
४. तसेच खुद्द मांत्ालयीि आस्थापिेवरील मुख्य अनभयांता तथा सह सनचव  व क्षेत्ीय स्तरावरील  
मुख्य अनभयांता व त्यावरील ताांनत्क अनधका-याांच्या (सनचव वगळूि) सववसाधारण भनवष्य निवाह निधीच्या 
अांनतम प्रदािाच्या िमुिा “ब” भाग-एक व भाग-दोि वर  वाचा येथील अ.क्र.५  येथील पनरपत्कात िमदू 
केल्यािुसार महाराष्र सववसाधारण भनवष्य निवाह निधी नियम, १९९८ मधील नियम २८(४) च्या अिुषांगािे  
कायालय प्रमुख म्हणिू सनचव (लाक्षेनव) याांची स्वाक्षरी घेवूि प्रस्ताव महालेखापाल कायालयाकडे 
पाठनवण्यात यावते. 

पनरच्छेद १ मध्ये िमूद जलसांपदा नवभागातील खुद्द आस्थापिेवरील सह सनचव/उप सनचव 
(मांत्ालयीि सांवगव) तसेच अधीक्षक अनभयांता तथा उप सनचव व निम्ि ताांनत्क अनधका-याांच्या  
सववसाधारण भनवष्य निवाह निधीच्या अांनतम प्रदािाच्या िमुिा “ब” भाग-एक व भाग-दोि वर कायालय 
प्रमुख म्हणिू वाचा येथील अ.क्र.४ येथील पनरपत्कािुसार नवभागाचे उपसनचव/सहसनचव (सेवा) स्वाक्षरी 
करतील.  

हे पनरपत्क निगवनमत झाल्याच्या नदिाांकापासूि अांमलात येईल व या नदिाांकाला प्रलांनबत 
असलेली प्रकरणेही या पनरपत्कातील आदेशािुसार नवनियनमत करण्यात येतील.  
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सदर शासि पनरपत्क महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा सांकेताक 202011061235006027 असा आहे. हे पनरपत्क 
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे. 

     ( उद्धव र. दनहफळे ) 
 उप सनचव, महाराष्र शासि  
प्रत, 

1. प्रधाि सनचव (जसां), जलसांपदा नवभाग, मांत्ालय, मुांबई याांचे स्वीय सहाय्यक 
2. सनचव (लाक्षेनव), जलसांपदा नवभाग, मांत्ालय, मुांबई याांच ेस्वीय सहाय्यक 
3. सनचव (प्रकल्प व समन्वय) जलसांपदा नवभाग, मांत्ालय, मुांबई  याांच ेस्वीय सहाय्यक 
4. सवव मखु्य अनभयांता तथा सह सनचव, जलसांपदा नवभाग, मांत्ालय, मुांबई. 
5. उप सनचव (सेवा) / उप सनचव (आस्था)/ उप सनचव (आ.नव.स) 
6. सवव अधीक्षक अनभयांता तथा उप सनचव, जलसांपदा नवभाग, मांत्ालय, मुांबई. 
7. अवर सनचव (गृ.व्य.)/अ.स. (सेवा)/अ.स. (राकसे)/अ.स. (आस्था)/  

अ.स. (र व का ) /अ.स.(क्षेप्र) 
8. सवव कायवकारी अनभयांता तथा अवर सनचव, जलसांपदा नवभाग, मांत्ालय, मुांबई. 
9. सवव कायासिे, जलसांपदा नवभाग, मांत्ालय, मुांबई. 
10. आ (क्षपे्र) सांग्रहाथव.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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