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वाचा -  
1) सामान्य प्रशासन शवभाग शासन शनणणय क्रमाकंः EXD-1076/1945/137/XVII,  

शद. 1 नोव्हेंबर, 1977. 
2) शासन पशरपत्रक क्र. परीक्षा-1008/438/प्र.क्र.26/2008/17, शद. 4 शिसेंबर, 2008. 

प्रस्तावना - 
 सामान्य प्रशासन शवभाग शासन शनणणय शद. 1 नोव्हेंबर, 1977 अन्वये वयाची 45 वरे्ष 
पूणण केलेल्या शासकीय अशधकारी/कमणचारी यानंा शासन सेवते कायम करणे, शनयशमत करणे 
ककवा पदोन्नती देण्याकरीता घेण्यात येणाऱ्या सेवाप्रवशेोत्तर प्रशशक्षण परीक्षा/शवभागीय परीक्षा 
उत्तीणण होण्यापासून सूट देण्यात येते.  सदर शनणणय सन 1977 मध्य ेझाला असून तेव्हा मंुबई 
नागरी सेवा शनयम, 195९ नुसार शासन सेवाप्रवशेाची कमाल वयोमयादा 25 वरे्ष एवढी होती.  
म्हणजेच वयाची 45 वरे्ष पूणण झाल्यामुळे शवभागीय परीक्षतेून सूट घेतानंा शासकीय 
कमणचाऱ्याची शकमान 20 वरे्ष शासन सेवा होत होती.  तथाशप, तद्नंतर  वळेोवळेी शासन सेवा 
प्रवशेाची कमाल वयोमयादा वाढवून सन 2016 मध्ये खुल्या प्रवगासाठी 38 वरे्ष व 
मागासगीयासंाठी 43 वरे्ष एवढी करण्यात आली आहे.  तथाशप, त्यानुसार सवेाप्रवशेोत्तर 
प्रशशक्षण परीक्षा/शवभागीय परीक्षा उत्तीणण होण्यापासून सूट देण्याच्या वयोमयादेत कालपरत्व े
सुधारणा करण्यात आलेली नाही.  त्यामुळे आता उमेदवार वयाच्या 43 व्या वर्षी शासन सेवते 
दाखल होवू शकत असनू लगेच एक-दोन वर्षांमध्ये वयाची 45 वरे्ष पूणण झाल्याच्या 
कारणास्तव त्यानंा सेवाप्रवशेोत्तर प्रशशक्षण परीक्षा उत्तीणण होण्यापासून सूट यावी लागते.  
त्यामुळे सेवाप्रवशेोत्तर प्रशशक्षण परीक्षा/शवभागीय परीक्षा उत्तीणण होण्यापासून सूट देण्याची 
वयोमयादा वाढशवण्याची बाब शासनाच्या शवचाराधीन होती.  

शासन शनणणय- 
 उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद पार्श्णभमूी शवचारात घेवून संदभाशधन शद. 1 नोव्हेंबर, 1977 चा 
शासन शनणणय रद्द करुन आता शासनाने पुढीलप्रमाणे शनणणय घेतला आहे - 
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1. शासन सेवते कायम करणे ककवा शनयशमत करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या सेवाप्रवशेोत्तर 
प्रशशक्षण परीक्षा/शवभागीय परीक्षा उत्तीणण होण्यासाठी शासकीय अशधकारी/कमणचारी यानंा वयाची 45 
वरे्ष पूणण केल्यानंतर शमळणारी सूट यापूढे वयाची 50 वरे्ष पूणण केल्यानंतर अनुज्ञये राहील.   
 (अ) मात्र, यास खालील अपवाद राहतील:- 

        (1) प्रशासकीय शवभागानंी त्याचं्याकिील ताशंत्रक स्वरुपाचे कामकाज हाताळणाऱ्या     
अशधकारी/कमणचारी यानंा शासन सेवते शनयशमत ककवा कायम करण्यासाठी घेण्यात 
येणाऱ्या सेवाप्रवशेोत्तर/शवभागीय परीक्षा उत्तीणण होण्यापासून वयोमयादेची सूट न देण्याचा 
जाशणवपूवणक शनणणय घेतला असेल तर त्याचंेसाठी उपरोक्त वयोमयादेची सूट लागू 
राहणार नाही.          
  (2) पशरवीक्षाधीन कालावधीत सेवाप्रवशेोत्तर प्रशशक्षण परीक्षा उत्तीणण न केल्यास 
उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्याची जर सेवाप्रवशे शनयमामध्ये तरतूद असेल तर अशा 
पशरवीक्षाधीन अशधकारी/कमणचारी याने त्याच्या वयाची 50 वरे्ष पूणण केली या कारणास्तव 
परीक्षा उत्तीणण होण्यातून सूट देता येणार नाही. 

 

(ब) सेवाप्रवशेोत्तर/शवभागीय परीक्षा अनुत्तीणण झाल्यामुळे रोखून ठेवण्यात आलेली वतेनवाढ 
ही उमेदवाराने परीक्षा उत्तीणण केल्याच्या शदनाकंापासून ककवा उपरोक्तनूसार वयाची 50 वरे्ष 
पूणण झाल्यामुळे परीक्षा उत्तीणण होण्यापासून सूट शमळाल्याच्या शदनाकंापासून देय असेल.   

2. पदोन्नतीसाठीची शवभागीय परीक्षा उत्तीणण होण्यापासून सूट शमळण्याकरीता  कमणचाऱ्याने त्या 
पदावर शकमान 15 वर्षे सेवा पूणण करणे अशनवायण राहील.  त्यामुळे  संबंशधत पदावर कमणचाऱ्याची 15 
वरे्ष सेवा पूणण झाल्याचा शदनाकं ककवा त्याच्या वयाची 50 वरे्ष पूणण झाल्याचा शदनाकं यापैकी ज ेनंतर 
घिेल त्यानंतर लगतचा शदनाकं हा कमणचाऱ्यास पदोन्नतीसाठी शवशहत केलेली शवभागीय परीक्षा 
उत्तीणण होण्यापासून सूट देण्याचा शदनाकं समजण्यात येईल.  
3. सवण प्रशासकीय शवभागानंी सदर शनणणय त्याचं्या अखत्याशरतील सवण कायालयाचं्या शनदशणनास 
आणनू यावा व सवण संबंशधत सेवाप्रवशे शनयम/शवभागीय परीक्षा शनयमातील तरतूदीमध्ये तात्काळ 
सुधारणा कराव्यात. 
4. या आदेशाच्या शदनाकंापासून सदर सुधारणा अंमलात येतील. त्यामुळे सवण प्रशासकीय 
शवभागानंी  संबंशधत परीक्षा  शनयम/सेवाप्रवशे शनयमामंध्ये सुधारणा करताना  या आदेशाचा शदनाकं हा 
सुधारणा अंमलात आणण्याचा शदनाकं असेल अशी स्पष्ट्ट तरतूद करावी.  तसचे परीक्षा शनयमामध्ये 
सुधारणा करेपयंतच्या कालावधीतही उमेदवाराला वयोमयादेची सूट देण्याबाबत या आदेशातील 
तरतुदीनुसार अंमलबजावणी करावी.  
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5. सदर शासन शनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803011502237507 असा आहे. हा आदेश 
शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
           (राजेंद्र वाघ) 
 अवर सशचव, सामान्य प्रशासन शवभाग 

महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1 मा. राज्यपाल याचंे सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मंुबई, 
2 मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सशचव, 
3 सवण मंत्री/राज्यमंत्री याचंे खाजगी सशचव, 
4 मा. शवरोधी पक्षनेता, शवधानपशरर्षद/शवधानसभा, शवधानभवन, मंुबई, 
5 सवण मा. शवधानमंिळ सदस्य. 
6 मा. मुख्य सशचव याचंे वशरष्ट्ठ स्वीय सहायक, 
7 सवण मंत्रालयीन शवभागाचंे अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव/सशचव, 
8 सशचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (पत्राने), 
9 प्रधान सशचव, महाराष्ट्र शवधानमंिळ सशचवालय (शवधानसभा) मंुबई, 
10 सशचव, महाराष्ट्र शवधान मंिळ सशचवालय, (शवधानपशरर्षद), मंुबई, 
11 महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र,  मंुबई, 
12 महालेखापाल (लेखापरीक्षा),-1, महाराष्ट्र, मंुबई, 
13 महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई, 
14 महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र , मंुबई, 
15 सशचव, राज्य मुख्य माशहती आयुक्त याचंे कायालय, नवीन प्रशासन भवन, मंुबई, 
16 महासंचालक, माशहती व जनसंपकण  सचंालनालय, मंुबई,  
17 अशधदान व लेखा अशधकारी, मंुबई, 
18 शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मंुबई, 
19 मुख्य लेखा परीक्षक (शनवासी लेखे), कोकण भवन, नवी मंुबई, 
20 सवण शवभागीय आयुक्त/ सवण शजल्हाशधकारी, (संबंशधत शवभागामार्ण त) 
21 सवण शजल्हा पशरर्षदाचंे मुख्य कायणकारी अशधकारी, (संबंशधत शवभागामार्ण त) 
22 सामान्य प्रशासन शवभाग/काया-14-अ/ब,काया-12,काया-19, 
23 शनविनस्ती 
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