विभागीय

चौकशी

अविकारी/कर्मचाऱयांना
अिलंिियाच्या

प्रलंवित

असलेल्या

पदोन्नती

कायमपध्दतीच्या

दे ताना
अनषंंगाने

सषचिाियाच्या सषिारणांसंदभात कराियाच्या
सूचनांकरीता र्षदतिाढ दे ण्यािाित.

र्हाराष्ट्र शासन
सार्ान्य प्रशासन विभाग
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र्ादार् कार्ा र्ागम, हष तात्र्ा राजगषरु चौक,
र्ंत्रालय, र्षंिई- 400 032
तारीख: 06.05.2017

िाचा :1) सार्ान्य प्रशासन विभाग, शासन पवरपत्रक क्रर्ांकः सर्क्रर्ांक, वद.08.03.2017

प्रस्तािना :विभागीय चौकशी प्रलंवित असलेल्या अविकारी/कर्मचाऱयांना पदोन्नती दे ताना कराियाच्या
कायमिाहीिाित उपरोक्त िाचा येथील शासन पवरपत्रकाद्वारे सषिारीत कायमपध्दती विवहत करण्यात
आली आहे. ही सषिारीत कायमपध्दती लागू करण्यापूिी या कायमपध्दतीसंदभात अविकारी/कर्मचारी
अथिा त्यांच्या संघटनांना काही सूचना/सषिारणा सूचिायच्या असल्यास, त्यािाित वद.08.04.2017
पयंत विहीत नर्षन्यात सषिारणा सषचविण्यात याव्यात, असे उक्त शासन पवरपत्रकाद्वारे सषवचत करण्यात
आले आहे.
या संदभात र्हाराष्ट्र राज्य राजपवत्रत अविकारी र्हासंघाने अथमसंकल्पीय अवििेशन ि आर्थथक
िंाच्या कार्काजात अविकारी व्यस्त असल्याने उक्त कायमपध्दतीच्या अनषंंगाने सूचना दे ण्याचा
कालाििी िाढविण्याची विनंती केली होती. सदर विनंतीच्या अनषंंगाने उक्त शासन पवरपत्रकाद्वारे
र्ागविण्यात आलेल्या सूचना /सषिारणा सादर करण्याकरीता वद.31.05.2017 पयंत अंवतर् र्षदतिाढ
दे ण्याची िाि विचारािीन होती.

शासन पवरपत्रक :प्रस्तािनेत नर्ूद केलेल्या पार्श्मभर्
ू ीिर शासन पवरपत्रक, सार्ान्य प्रशासन विभाग
वद.8.3.2017 अन्िये विभागीय चौकशी प्रलंवित असलेल्या अविकारी/कर्मचाऱयांना पदोन्नती दे ताना
कराियाच्या कायमिाहीिाित विहीत करण्यात आलेल्या सषिारीत कायमपध्दतीिाित सूचना /सषिारणा
सषचविण्याकरीता वद.31.05.2017 पयंत अंवतर् र्षदतिाढ दे ण्यात येत आहे. अविकारी/कर्मचारी ककिा
त्यांच्या संघटनांकडू न या र्षदतीनंतर प्राप्त होणाऱया सूचनांचा विचार केला जाणार नाही.
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सदर शासन पवरपत्रक र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201705061517085807 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानषसार ि नािाने.

Subhash
Hanmant
Umaranikar
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(सष.ह.उर्राणीकर)
उप सवचि (सेिा), र्हाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. र्ा. राज्यपाल यांचे सवचि, राजभिन, र्लिार वहल, र्षंिई,
2. र्ा. र्षख्यर्ंत्री यांचे प्रिान सवचि,
3. सिम र्ा.र्ंत्री / राज्यर्ंत्री यांचे खाजगी सवचि,
4. र्ा.विरोिी पक्षनेता, वििानपवरंद / वििानसभा, वििानभिन, र्षंिई,
5. सिम र्ा.संसद सदस्य, /र्ा. वििानर्ंडळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य,
6. र्ा. र्षख्य सवचि,
7. सिम र्ंत्रालयीन विभागांचे अपर र्षख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि,
8. सिम र्ंत्रालयीन विभाग (आस्थापना),
-

त्यांनी हे आदे श सिम संिंवितांच्या वनदशमनास आणािे.

9. *प्रिंिक, र्ूळ शाखा, उच्च न्यायालय, र्षंिई,
10. *प्रिंिक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, र्षंिई,
11. * प्रिंिक, लोक आयषक्त ि उपलोक आयषक्त यांचे कायालय, र्षंिई,
12. *सवचि, र्हाराष्ट्र लोकसेिा आयेाग, र्षंिई,
13. *सवचि, र्हाराष्ट्र वििानर्ंडळ सवचिालय (वििानसभा) र्षंिई,
14. *सवचि, र्हाराष्ट्र वििानर्ंडळ सवचिालय (वििान पवरंद) र्षंिई,
15. *राज्य वनिडणूक आयषक्त, राज्य वनिडणूक आयोग, निीन प्रशासकीय भिन, र्षंिई,
16. *सवचि, राज्य र्ावहती आयोग, निीन प्रशासकीय भिन, र्षंिई,
17. *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-1 (लेखा ि अनषज्ञय
े ता) र्हाराष्ट्र, र्षंिई.
18. *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा) र्हाराष्ट्र, र्षंिई,
19. *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-2 (लेखा ि अनषज्ञय
े ता) र्हाराष्ट्र, नागपूर,
20. *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा) र्हाराष्ट्र, नागपूर,
21. र्हासंचालक, र्ावहती ि जनसंपकम र्हासंचालनालय,र्षंिई (प्रवसध्दीकवरता 5 प्रती)
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22. ग्रंथपाल , र्हाराष्ट्र वििानर्ंडळ सवचिालय, ग्रंथालय, सहािा र्जला, वििान भिन, र्षंिई
400 032 (10 प्रती)
23. अविदान ि लेखा अविकारी, र्षंिई,
24. वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, र्षंिई,
25. र्षख्य लेखापरीक्षक (वनिासी लेखे), कोंकण भिन, निी र्षंिई,
26. सिम विभागीय आयषक्त
27. सिम वजल्हाविकारी
28. सिम वजल्हा पवरंदांचे र्षख्य कायमकारी अविकारी,
29. सिम र्ंत्रालयीन विभागाच्या वनयंत्रणाखालील सिम विभाग प्रर्ष ख,
30. *सिम अविकारी/कर्मचाऱयांची र्ान्यता प्राप्त संघटना, (कायासन -16 अ, सार्ान्य प्रशासन
विभागार्ार्मत)
31. सार्ान्य प्रशासन विभागातील सिम कायासने,
32. वनिड नस्ती.
(*-पत्राद्वारे)
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