राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांना बाल सांगोपन
रजा र्ांजूर करणेबाबत.
र्हाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन वनणमय क्रर्ाांक : सांकीणम-2017/प्र.क्र.25/सेिा-6
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई-400 032.
वदनाांक : 23/07/2018
प्रस्तािना : :
राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांना त्याांच्या र्ुलाच्या सांगोपनासाठी बाल सांगोपन रजा र्ांजूर करण्याचा
प्रस्ताि शासनाच्या काही काळ विचाराधीन होता. त्याबाबत साांगोपाांग विचार करुन पुढीलप्रर्ाणे शासन
वनणमय वनगमवर्त करण्यात येत आहे.
शासन वनणमय :
राज्य शासकीय र्वहला कर्मचारी तसेच पत्नी नसलेले पुरुष िगीय शासकीय कर्मचारी, वजल्हा
पवरषदे चे वशक्षक ि वशक्षकेतर र्वहला कर्मचारी, वजल्हा पवरषदे चे पत्नी नसलेले पुरुष िगीय शासकीय
कर्मचारी, र्ान्यताप्राप्त ि अनुदावनत शैक्षवणक सांस््ाांच्या प्रा्वर्क, र्ाध्यवर्क ि उच्च र्ाध्यवर्क शाळा,
कृवष ि वबगर कृवष विद्यापीठे ि त्याांना सांलग्न असलेली र्हाविद्यालये यार्धील पूणमकावलक वशक्षक ि
वशक्षकेतर र्वहला कर्मचारी ि पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱयास तसेच िर नर्ूद केलेल्या विविध
कायालयातील ज्या कर्मचाऱयाांची पत्नी असाध्य आजाराने अां्रुणाला विळलेली आहे , अशा कर्मचाऱयास
दे िील 180 वदिसाांच्या कर्ाल र्यादे त बाल सांगोपन रजा पुढील अटी ि शतींच्या अवधन राहू न र्ांजूर
करण्यास या शासन वनणमयाद्वारे शासन र्ान्यता दे ण्यात येत आहे.
i)

र्ुलाांचे िय 18 िषे होईपयंतच सदर रजा लागू राहील. (बाल सांगोपन रजेिर असताना
र्ुलाच्या ियाची 18 िषे पूणम झाल्यास, त्या वदनाांकापासून पुढे सदर रजा लागू होणार नाही,
याची िात्री करण्याची जबाबदारी, रजा र्ांजूर करणाऱया अवधकाऱयाची राहील.)

ii)

एका िषार्ध्ये 2 र्वहन्याांच्या कर्ाल र्यादे त सदर रजा घेता येईल.

iii)

सदर रजा ही उपरोक्त अट क्र.१ च्या अवधन राहू न सेिा कालािधीत 1/2/3/4 टप्प्यात (In
Spells) घेता येईल. त्ावप, सदर रजा एका कॅलेंडर िषात

तीन टप्प्याांर्ध्ये ( In Three

Spells) घेता येईल.
iv)

पवहल्या 2 ज्येष्ट्ठतर् हयात र्ुलाांकवरता लागू राहील.

v)

शासकीय सेिच
े े 1 िषम पूणम झाल्यािर सदर रजा लागू राहील.

vi)

अर्जजत रजा ि अधमित
े नी रजा िात्यािर असली तरी सदर रजा र्ांजूर करता येईल.

vii)

अर्जजत रजा, अधमित
े नी रजा तसेच प्रसूती रजेला जोडू न ही रजा घेता येईल.
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viii)

एका कॅलेंडर िषात घेतलेली रजा पुढील कॅलेंडर िषीही सलग असल्यास, ती ज्या कॅलेंडर
िषात प्रारांभ झाला, त्या कॅलेंडर िषातील सर्जण्यात येईल.

ix)

बालसांगोपन रजेच्या कालािधीसाठी रजेिर जाण्याच्या लगतपूिी जेिढे िेतन वर्ळत असेल
तेिढे च रजा िेतन दे ण्यात येईल.

x)

पवरिीक्षाधीन कालािधीत बालसांगोपन रजा र्ान्य करता येणार नाही. त्ावप, रजा र्ांजूर
करणाऱया
रजा

सक्षर् प्रावधकाऱयास, कर्मचाऱयाच्या

र्ुलाबाबतच्या गांभीर पवरस्स््तीर्ुळे त्यास

घेणे अत्यािश्यक आहे अशी िात्री झाल्यास, पवरिीक्षाधीन कालािधीतही

अपिादात्र्क पवरस्स््तीत, कर्ीत कर्ी कालािधीची विशेष बालसांगोपन

सांबांवधतास

रजा र्ांजूर करता

येईल. त्या प्रर्ाणात सांबांवधत र्वहला/पुरुष कर्मचाऱयाचा पवरिीक्षाधीन कालािधी

िाढविला

जाईल.
xi)

सदर रजा कालािधीत रजा प्रिास सिलत (LTC) अनुज्ञय
े ठरणार नाही.

xii)

सदर रजा हक्क म्हणून र्ागता येणार नाही. सक्षर् प्रावधकाऱयाांच्या पूिम र्ान्यतेनेच सदर रजा घेता
येईल. बालसांगोपन रजा र्ांजूर करताना पदवनर्जर्ती तसेच पदभरती होणार नाही ि

दै नांवदन

कार्काजािर विपरीत पवरणार् होणार नाही याची दक्षता घेनन रजा र्ांजूर करण्याची जबाबदारी
सक्षर् अवधकाऱयाची राहील. सांबांवधत कर्मचाऱयाची िारांिार रजा घेण्याची प्रिृत्ती नाही, ही बाब
दे िील सदर रजा र्ांजूर करताना विचारात घ्यािी.
xiii)

कर्मचारी एकापेक्षा जास्त िेळा निीन वनयुक्ती स्िीकारत असेल अशा बाबतीत, िेगिेगळया
वठकाणचा
िेगिेगळया

कालािधी

एकवत्रत

गणला

जानन

अशा

एकूण

सेिच्े या

कालािधीर्ध्ये

वठकाणी वनयुक्ती असली तरी एकांदर 180 वदिस इतकीच बालसांगोपन

रजा अनुज्ञय
े होईल.
xiv)

बालसांगोपन रजेचा वहशोब सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात घेनन ते सेिापुस्तकात ठे िािे. तसेच
सेिा पुस्तकार्ध्ये दे िील उपभोगलेल्या बाल सांगोपन रजेची नोंद घ्यािी.

xv)

ज्या राज्य शासकीय कर्मचाऱयाची सेिा वकर्ान दहा िषे होण्याच्या आधी सदर कर्मचाऱयास
राज्य शासनाच्या सेित
े ून, राज्य शासनाव्यवतवरक्त अ्िा राज्याच्या एकवत्रत वनधीतून
िेतनािरील िचम भागविला जात नाही, अशा इतर सेित
े जाण्याकवरता ंकिा अन्य
कारणास्ति राजीनार्ा द्याियाचा असल्यास अ्िा कायमर्ुक्त व्हाियाचे झाल्यास, अशा
कर्मचाऱयाने बाल सांगोपन रजा म्हणून घेतलेल्या कालािधीतील िेतनाइतके िेतन,राज्य
शासनास अदा केल्यानांतरच अशा कर्मचाऱयास राज्य शासनाच्या सेिच
े ा राजीनार्ा दे ता येईल
ंकिा राज्य शासकीय सेित
े ून कायमर्ुक्त होता येईल. सांबांवधत शासकीय कर्मचाऱयाने तशा
आशयाचे बांधपत्र (बााँड) सदर रजेसाठी अजम करताना कायालयास, न चुकता सादर करािे.
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xvi)

पत्नी असाध्य आजाराने अ्ांरुणास विळलेली आहे अशा पुरुष कर्मचाऱयास त्याच्या र्ुलाच्या
बालसांगोपनाच्या

प्रयोजनासाठी

बाल

सांगोपन

रजा

अनुज्ञय
े

करण्यासाठी,

पत्नीच्या

आजाराबद्दल, तसेच आजाराबद्दलच्या वनकषाबाबत स्ितांत्र आदे श वनगमवर्त केले जातील.
त्यानांतरच अशा कर्मचाऱयास बाल सांगोपन रजा विहीत अटी ि शतींच्या अवधन राहू न र्ांजूर
करता येईल.
2.

हे आदे श वनगमवर्त झाल्याच्या वदनाांकापासून अांर्लात येतील.

3.

सदर शासन वनणमयाच्या अनुषांगाने र्हाराष्ट्र नागरी सेिा (रजा) वनयर्, 1981 र्ध्ये आिश्यक त्या

सुधारणा य्ािकाश करण्यात येतील.
4.

सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201807231728349805 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Bhalchandra
Jagannath Gadekar
सोबत : विवहत प्रपत्र.

Digitally signed by Bhalchandra Jagannath Gadekar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=93c75178c3c4e1daaeb069f4e437a48fd302aabd76545
0129e4447d5a1da1f2a,
serialNumber=d2671e08dbf49e6a42b865d026c3f07bc1eb8254
056eab8fa6b4b0fb72dd47ba, cn=Bhalchandra Jagannath
Gadekar
Date: 2018.07.23 17:32:21 +05'30'

(भा.ज.गाडे कर)
उप सवचि, वित्त विभाग

प्रवत,
1. र्ा. राज्यपालाांचे सवचि.
2. र्ा.र्ुख्यर्ांत्रयाांचे सवचि.
3. र्ा.विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा/विधान पवरषद, विधानर्ांडळ सवचिालय, र्ुांबई.
4. सिम र्ांत्री ि राज्यर्ांत्री याांचे िाजगी सवचि.
5. र्ुख्य सवचि, र्ांत्रालय, र्ुांबई.
6. सिम अपर र्ुख्य सवचि/ प्रधान सवचि ि सवचि,र्ांत्रालय,र्ुांबई.
7. र्हालेिापाल-1 (लेिा ि अनुज्ञय
े ता), र्हाराष्ट्र, र्ुांबई .
8. र्हालेिापाल-2 (लेिा ि अनुज्ञय
े ता), र्हाराष्ट्र, नागपूर .
9. र्हालेिापाल-1 (लेिा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, र्ुांबई.
10. र्हालेिापाल-2 (लेिा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, नागपूर.
11. र्हालेिापाल (िावणज्य लेिा परीक्षा), र्ुांबई.
12. र्हासांचालक, र्ावहती ि जनसांपकम सांचालनालय, र्ुांबई.
13. अवधदान ि लेिा अवधकारी, र्ुांबई.
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14. आयुक्त (वशक्षण), वशक्षण आयुक्तालय ,पुणे.
15. सांचालक, शालेय वशक्षण (प्रा्वर्क) विभाग ,पुणे.
16. सांचालक, शालेय वशक्षण (र्ाध्यवर्क ) विभाग ,पुणे.
17. सांचालक, उच्च वशक्षण विभाग, पुणे.
18. सांचालक, तांत्र वशक्षण विभाग,र्ुांबई.
19. सांचालक, व्यिसाय वशक्षण ,र्ुांबई.
20. सांचालक, िैद्यकीय वशक्षण ि सांशोधन , र्ुांबई.
21. सांचालक, आरोग्य सेिा सांचालनालय,र्ुांबई.
22. कुलगुरु/ कुलसवचि, कृवष विद्यापीठे /वबगर कृवष विद्यापीठे .
23. सिम वजल्हा शल्य वचवकत्सक.
24. वनिासी लेिा परीक्षा अवधकारी, र्ुांबई.
25. प्रबांधक, र्ूळ न्याय शािा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई.
26. प्रबांधक, अपील शािा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई.
27. सवचि, र्हाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, र्ुांबई.
28. सवचि, र्हाराष्ट्र विधानर्ांडळ सवचिालय, र्ुांबई.
29. प्रबांधक, लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त याांचे कायालय,र्ुांबई.
30. र्ुख्य र्ावहती आयुक्त , र्ुांबई.
31. आयुक्त, राज्य र्ावहती आयोग ( सिम ).
32. सवचि, राज्य वनिडणूक आयोग,निीन प्रशासकीय भिन, र्ांत्रालयासर्ोर, र्ुांबई-400032.
33. ग्रां्पाल,र्हाराष्ट्र विधान र्ांडळ सवचिालय, विधानभिन, र्ुांबई.
34. विशेष आयुक्त,निीन र्हाराष्ट्र सदन,कस्तुरबा गाांधी र्ागम, के.जी.र्ागम, निी वदल्ली 110 001.
35. र्ांत्रालयाच्या वनरवनराळया विभागाांच्या अवधन असलेल्या सिम विभागाांचे ि कायालयाांचे प्रर्ुि.
36. सिम विभागीय आयुक्त/ सिम वजल्हावधकारी.
37. सिम वजल्हा पवरषदाांचे र्ुख्य कायमकारी अवधकारी.
38. सिम वजल्हा पवरषदाांचे र्ुख्य लेिा ि वित्त अवधकारी.
39. सिम वजल्हयाचे िवरष्ट्ठ लेिा पवरक्षक (वशक्षण).
40. सांचालक , र्हानगरपावलका प्रशासन, र्ुांबई.
41. बृहन्र्ुांबई र्हानगरपावलका,भविष्ट्य वनिाह वनधी विभाग, प्रर्ुि लेिापाल याांचे कायालय, र्ुांबई.
42. सिम आयुक्त र्हानगरपावलका /सिम र्ुख्यावधकारी, नगरपवरषद.
43. सिम र्ांत्रालयीन विभाग.
44. इांवडयन नॅशनल कॉग्रेस, र्हाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस (आय) सवर्ती, वटळक भिन, काकासाहेब
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45. गाडगीळ र्ागम, दादर, र्ुांबई.
46. भारतीय जनता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी. ओ. बॅरेक नां.-1, योगक्षेर् सर्ोर, नरीर्न पॉईट,
र्ुांबई 400 020.
47. नॅशनॅवलस्ट कॉग्रेस पाटी, राष्ट्रिादी भिन, फ्री प्रेस जनमल र्ागम, नवरर्न पॉईट.
48. वशिसेना, वशिसेना भिन, गडकरी चौक, दादर, र्ुांबई 400 028.
49. बहु जन सर्ाज पाटी, डी-1 इन्सा हटर्ेंट, आझाद र्ैदान,र्ुांबई 400 001.
50. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कवर्टी, 314, राजभिन, एस.व्ही. पटे ल रोड, र्ुांबई 400 004.
51. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी , ( र्ाक्समिादी ) , र्हाराष्ट्र कवर्टी, जनशक्ती हॉल , ग्लोबल वर्ल
पॅलेस, िरळी, र्ुांबई 400 013.
52. वित्त विभागातील सिम कायासने.
53. वनिडनस्ती ( सेिा-6).

पृष्ट्ठ 6 पैकी 5

शासन वनणमय क्रर्ाांकः सांकीणम-2017/प्र.क्र.25/सेिा-6

विशेष बाल सांगोपन रजेच्या वहशोबाबाबतचे प्रपत्र
विभाग /कायालयाचे नाि :
अवधकारी/कर्मचाऱयाचे नाि ि पदनार् :
भ्रर्णध्िनी/दू रध्िनी क्रर्ाांक :
बाल सांगोपन रजेचा

वशल्लक रजा

कालािधी

सक्षर् प्रावधकाऱयाची स्िाक्षरी
ि पदनार्, कायालय

पासून

पयंत

वशल्लक

वदनाांक

1

2

3

4
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