अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील अपर
सांचालक िा पदावर पदोन्नती व पदस्र्ापना

महाराष्ट्र शासन
ननिोजन नवभाग
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मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
नवस्तार इमारत, मांत्रालि, मुांबई ४०० ०३२
नदनाांक : 20/03/2017

शासन आदे श
अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील सहसांचालक, गट-अ (राजपनत्रत) सांवगातील खालील
नमूद अनिकाऱिाांना अपर सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि िा सांवगातील (वेतनसांरचना, वेतन
बँड रुपिे १५६००-३९१००+ग्रेड वेतन रु.७६००) पदावर खालील पनरच्छे द २ मध्िे नमूद केलेल्िा अटी व
शतींच्िा अनिन राहू न, िा आदे शाच्िा नदनाांकापासून तात्पुरत्िा स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती दे ण्िात िेत
आहे . सदरहु पदोन्नतीनांतर त्िाांची पदस्र्ापना त्िाांच्िा नावासमोर स्तांभ ४ मध्िे दशथनवलेल्िा पदावर
करण्िात िेत आहे .
अ.क्र.

नाव

सध्िाचे पद

पदोन्नतीनांतर पदस्र्ापना
करण्िात आलेले पद

१
१.

२
श्री.नवजि कृष्ट्णा आहे र

३
उप आिुक्त (ननिोजन),

४
अपर सांचालक (मूल्िमापन),

नवभागीि आिुक्त िाांचे कािालि, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि,
औरांगाबाद
२.

मुांबई (नरक्त पद)

सदर पदोन्नती खालील अटी व शतींच्िा अनिन राहू न देण्िात िेत आहे :१) सदर आदे शानुसार पदोन्नतीच्िा पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्िाबद्दलचे कािथभार
हस्ताांतरण प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्िात िावे व त्िाची एक प्रत सांचालक, अर्थ व
साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई िाांना अग्रेनित करावी. पदोन्नती स्वीकाराविाची नसल्िास
तसे लेखी स्वरुपात शासनास कळवावे.
२) सदर पदोन्नती तदर्थ व मा.उच्च न्िािालि, मुांबई िेर्े प्रलांनबत असलेल्िा नरट िानचका
क्र.२७९७/२०१५ (स्टॅ म्प क्र.७२५६/२०१५) (महाराष्ट्र राज्ि नवरुध्द श्री.नवजि घोगरे व इतर)
तसेच सांलग्न इतर न्िािालिीन प्रकरणामध्िे होणाऱिा अांनतम ननणथिाच्िा अनिन राहील.
३) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आिोगाच्िा मान्ितेच्िा अनिन राहू न दे ण्िात िेत आहे .
४) सदर पदोन्नती विाच्िा ५५ व्िा विापनलकडे सेवत
े ठे वण्िाबाबत पुनर्ववलोकनाच्िा अनिन
राहू न दे ण्िात िेत आहे .
५)

पदोन्नतीच्िा पदावर रुजु झाल्िानांतर सदर अनिकाऱिाांनी ७ नदवसाच्िा आत त्िाांचे
ई-प्रोफाईल सुिानरत करुन त्िाची प्रत शासनास तसेच अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिास
सादर करावी. प्रत सादर न केल्िास त्िाांचे चालू मनहन्िाचे वेतन अदा केले जाणार नाही.
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३.

सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर उपलब्ि

करण्िात आला असून त्िाांचा साांकेताांक क्र. 201703201140447916 असा आहे . हा आदे श नडनजटल
स्वाक्षरीने साांक्षानकत करुन काढण्िात िेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्िपाल िाांच्िा आदे शानुसार व नाांवाने,

Pradnya S
Mahale
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( प्रज्ञा महाले )
उपसनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञि
े ता), महाराष्ट्र-१ व २ मुांबई/नागपूर,
२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुांबई /नागपूर,
३) मा.मुयिमांत्री िाांचे प्रिान सनचव,
४) मा.मांत्री (ननिोजन) िाांचे खाजगी सनचव,
५) मा.राज्िमांत्री (ननिोजन) िाांचे खाजगी सनचव,
६) सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आिोग,मुांबई (पत्राने)
७) सवथ नवभागीि आिुक्त, नवभागीि आिुक्त िाांचे कािालि,
८) सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई,
९) सामान्ि प्रशासन नवभाग (का.१२/१३/१६-ब), मांत्रालि, मुांबई,
१०) सवथ सह सनचव/उप सनचव/नवशेि कािथ अनिकारी, ननिोजन नवभाग, मांत्रालि, मुांबई,
११) सवथ सह सांचालक /उप सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि
१२) उपसांचालक (प्रशासन), अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई
१३) अनिदान व लेखा अनिकारी, मुांबई
१४) ननवासी लेखा परीक्षा अनिकारी, मुांबई,
१५) श्री.नवजि कृष्ट्णा आहे र, उप आिुक्त (ननिोजन), नवभागीि आिुक्त कािालि, औरांगाबाद
१६) अपर मुयि सनचव, ननिोजन नवभाग िाांचे स्वीि सहािक, मांत्रालि, मुांबई-३२,
१७) ननवड नस्ती
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