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वाचा :-  
1) शासन वनणणय क्रमाांकः सामान्य प्रशासन ववभाग क्र. एसआरव्ही-1092/प्र.क्र.14/92/12, 

वद.28 ऑक्टोबर, 1992 

प्रस्तावना :- 
शासन वनणणय क्रमाांक-एसआरव्ही-1092/प्र.क्र.14/92/12, वद.28.10.1992 अन्वये शासन 

सेवतेील गट-अ ते गट-ड मधील पदाांवर वनयुक्तीसाठी खुल्या प्रवगातील उमेदवाराांसाठी 30 वरे्ष व 
मागासवगीयाांसाठी 35 वरे्ष कमाल वयोमयादा वववहत करण्यात आलेली होती.  तद्नांतर शासन वनणणय 
वद.17.08.2004 अन्वये शासन सेवतेील गट-अ ते ड मधील सवण पदाांवर वनयुक्तीसाठी कमाल 
वयोमयादा खुल्या प्रवगातील उमेदवाराांसाठी 33 वर्षे व मागासवगीयाांसाठी 38 वरे्ष इतकी करण्यात 
आली.  सदर वयोमयादा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आवण ववववध मांत्रालयीन ववभागाांनी/ववभाग 
प्रमुखाांनी वनयुक्त केलेल्या राज्यस्तरीय वनवडसवमत्या, ववभागीय स्तरावरील वनवडसवमत्या व 
वजल्हावनवड सवमत्या याांच्यामार्ण त घेण्यात येणाऱ्या वनरवनराळ्या पदाांसाठीच्या स्पधा परीक्षाअन्वये 
शासन सेवा  प्रवशेासाठी लागू करण्यात आली होती. शासन सेवा प्रवशेासाठी वयोमयादा वाढववणेबाबत 
ववववध लोकप्रवतवनधी व मा.मांत्री तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी बसणाऱ्या उमेदवार 
याांचेकडून मागण्या/वनवदेने प्राप्त झाली होती. त्यानुसार शासन सेवा प्रवशेासाठी वयोमयादा 
वाढववण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता. 

शासन वनणणय :-  
2. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आवण ववववध मांत्रालयीन ववभागाांनी/ववभाग प्रमुखाांनी वनयुक्त 
केलेल्या राज्यस्तरीय वनवडसवमत्या, ववभागीय स्तरावरील वनवडसवमत्या व वजल्हावनवड सवमत्या 
याांच्यामार्ण त घेण्यात येणाऱ्या वनरवनराळ्या पदाांसाठीच्या स्पधा परीक्षाअन्वये शासन सेवतेील 
प्रवशेासाठी, खुल्या प्रवगातील उमेदवाराांसाठी  सध्या कमाल वयोमयादा 33 वरे्ष आहे त्यामध्ये 5 वर्षानी 
वाढ करुन त्याांची कमाल वयोमयादा 38 वरे्ष  व मागासवगीय उमेदवाराांसाठी सध्या कमाल वयोमयादा 
38 वरे्ष आहे त्यामध्ये 5 वर्षानी वाढ करुन त्याांची कमाल वयोमयादा 43 वरे्ष करण्यात येत आहे.  
3. या वशवाय ज्या प्रवगण/ घटकाांकरीता सध्या असलेली कमाल वयोमयादा ४3 वर्षे ककवा त्यापेक्षा 
अवधक आहे त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही.   
4. एखाद्या पदाच्या भरतीच्या अनुर्षांगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने/सांबांधीत वनवडसवमतीकडून 
जावहरात वदली असेल व जावहरातीनुसार अजण करण्याची मुदत या वनणणयाच्या वदनाांकापूवी सांपली 
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असेल, अशा प्रकरणी सदर वाढीव वयोमयादा लागू होणार नाही. सबब या पुढील भरती प्रवक्रयेसाठी 
सदर वाढीव मयादा लागू राहील. 
5. मांत्रालयाच्या ववववध ववभागाांनी आपापल्या कक्षतेील पदाांच्या सांदभात सांबांवधत सेवाप्रवशे 
वनयमात वरील बदल अांतभूणत करण्याची कायणवाही करावी आवण अशाप्रकारे कायणवाही पूणण 
होईपयंतच्या कालावधीतील नेमणकूा देखील या वाढीव वयोमयादेनुसार कराव्यात. 
6. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201604251548531107 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 

           ( डॉ.भगवान सहाय ) 
    अपर मुख्य सवचव (सेवा), महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. राज्यपालाांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुांबई,  
2. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव, 
3. सवण मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव, 
4. मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानपवरर्षद / ववधानसभा, ववधानभवन, मुांबई, 
5. सवण मा. सांसद सदस्य/ववधानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
6. मा.मुख्य सवचव, 
7. सवण मांत्रालयीन ववभागाांचे अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, 
8. सवण मांत्रालयीन ववभाग, 
9. *प्रबांधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई, 
10.  *प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई, 
11.  *प्रबांधक, लोकायुक्त आवण उप लोकायुक्त याांचे कायालय, मुांबई,  
12. *सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई, 
13. *प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय (ववधानसभा), मुांबई, 
14.  *प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय (ववधानपवरर्षद), मांबई, 
15. *सवचव, राज्य वनवडणकू आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुांबई, 
16. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, मुांबई, 
17. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई, 

Bhagwan 
Muralidhar 
Sahai

Digitally signed by Bhagwan Muralidhar Sahai 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=GAD, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=57dd6ec1681532b63c78bdc2d0f79ab4
b9efccc6814de3df1f59d557777b3c45, 
cn=Bhagwan Muralidhar Sahai 
Date: 2016.04.25 15:52:13 +05'30'
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18. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
19. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लखेापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
20.   *सवचव, राज्य मुख्य मावहती आयुक्त याांचे कायालय, नवीन प्रशासन भवन, मुांबई, 
21.  *प्रबांधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुांबई 400 001, 
22.  महासांचालक, मावहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मुांबई (2 प्रती प्रवसध्दीकवरता), 
23.  अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई, 
24.  वनवासी लेखापरीक्षा अवधकारी, मुांबई, 
25.  सवण ववभागीय आयुक्त, 
26.  सवण वजल्हावधकारी, 
27.  सवण वजल्हा पवरर्षदाांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी, 
28. सवण वजल्हा कोर्षागार अवधकारी, 
29. सवण मांत्रालयीन ववभागाांच्या वनयांत्रणाखालील सवण ववभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख, 
30.  सामान्य प्रशासन ववभाग/का. 39 (महाराष्ट्र शासनाच्या सांकेतस्थळावर प्रवसध्दीकवरता), 
31. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय, ग्रांथालय, सहावा मजला, ववधान भवन,  

मुांबई 400 032 (10 प्रती) 
32. सामान्य प्रशासन ववभागातील सवण कायासने, 
33.  वनवड नस्ती. 


