
�वे�छा सेवा 	नव�ृती  

          महारा�� नागर
 सेवा (�नव�ृती वेतन) �नयम 1982 नसुार वग� 3 चे कम�चा-यास 58 वष" व 

वग� 4 चे कम�चा-यासं 60 वष" पय(त सेवेत ठेवता येते . 

            वग� 3 व 4 मधील सेवकांना वयाच े50 त े55 वषा�नंतर -करण पुन/व�लोकन क1न सेवते 

मुदतवाढ दे4याचा अथवा मुदतपुव7 सेवा �नव�ृत कर4याचा अ8धकार �नयु9ती -ा8धका-यास आहे. (�नयम 

10 )(ए) (दोन)  

            �नयम 65 वव 66 नसुार 20 व 30 वषा�ची अह�ताकार
 सेवा पुण� झा=यानतंर कम�चा-यास 

�नयु9ती -ा8धका-यास तीन म>ह?याची लेखी नोट
स देऊन पुण� सेवा �नव�ृत होता येईल. (DवेEछा सेवा 

�नव�ृत) DवेEछा सेवा �नव�ृती बाबत >दलेल
 नोट
स �नयु9ती -ा8धका-याची Dप�ट मा?यता अस=याHशवाय 

मागे घेता येणार नाह
. तसेच �नयु9ती -ा8धका-यानंी तीन म>ह?याचे नोट
सीनसुार DवEेछा सेवा�नव�ृतीस 

नकार >दला नाह
 तर कालावधी समाKतीEया तारखेस सेवा �नव�ृती अमंलात येईल. 

         Lया सेवकाची 20 वषा�ची अह�ताकार
 सेवा पुण� झाल
 आहे अशा सेवकास �नयम 66 नसुार तीन 

म>ह?याची नोट
स देऊन DवेEछा सेवा �नव�ृत होता येईल.  

         DवEेछेन े सेवा �नव�ृत हो4याबMल >दलेल
 नोट
स �नयु9ती -ा8धका-यान े िDवकारणे आवOयक 

आहे. (�नयम 66 (2) जर कालावधी संप4यापुव7 �नयु9ती -ा8धका-यान े सेवा �नव�ृतीसाठQ परवानगी 

दे4यास नकार >दला नाह
 तर सेवा �नव�ृती कालावधी समाKतीEया तारखेपासुन अंमलात येईल.  

          DवेEछा सेवा �नव�ृत होणा-या सेवकास अह�ताकार
 सेवेचा कालावधी जाDतीत जाDत पाच वषा� 

पय(◌तं व एकुण अह�ताकार
 सेवा 30 वषा�पेSा जाDत होणार नाह
. या मया�देत वाढ/व4यात येईल. �नयम 

66 (3) व �यम 6 (4) नसुार 3 म>ह?याचे कमी कालावधीची नोट
स कारणे देऊन िDवकारणे बाबत 

कम�चा-यास /वनतंी करता येईल.  

        Lया कम�चा-यान ेतीन म>ह?याची नोट
स देवुन DवेEछा सेवा �नव�ृती मागणी केल
 आहे �यास 

�नयु9ती -ा8धका-याची Dप�ट मा?यता अस=या खेर
ज नोट
स मागे घे4यास -�तबधं आहे. (�नयम 66 (5) 

         अह�ताकार
 सेवेमTये जाDतीत जाDत पाच वषा�ची वाढ झा=यामळेु �नव�ृती वेतन व उपदान 

काढ4याEया -योजनासाठQ कोण�याह
 मानीव वेतन �निOचतीस ह9क असणार नाह
 (�नयम 66(6)  

  DवेEछा सेवा �नव�ृतीच े-Dताव सादर करतानंा /वभाग -मखुांनी �यांच े/व1Tद चौकशी व वसलु
 

नसले बाबत खाYी व -माZणत करावे. -Dताव -ाKत होताच �यांच े वेतन पडताळणी अथ� /वभागांकडून 

ता�काळ क1न घे4यात यावी. तसेच इतर सेवा /वषयक बाबींची पुत�तेची खाYी क1न प^रपणु� -Dताव -दान 

अ8धकारानसुार सSम -ा8धकार
 यांच े मजंरु
Dतव सादर करावा.  


