उच्चश्रेणी लघुलख
े क पदावरुन ननवडश्रेणी
लघुलख
े क पदावर तदर्थ पदोन्नती दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन नवभाग
शासन आदे श क्रमाांकः एएससी १५१६/प्र.क्र.१६६/१४-अ
खोली क्र.५५७/५५९ (नवस्तार), पाचवा मजला, मांत्रालय,
मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु चौक, मुांबई ४०० ०३२.
तारीख: १7 जुलै २०१७
शासन आदे श
मांत्रालयीन नवभागातील खालील उच्चश्रेणी लघुलख
े कास सन २०१६-२०१७ या वर्षाच्या
ननवडसूचीमधून ननवडश्रेणी लघुलेखक पदावर तदर्थ पदोन्नती दे ण्यात येत असून, त्याांची पदोन्नतीनांतरची
पदस्र्ापना त्याांच्या नावासमोर स्तांभ ५ मध्ये दशथनवलेल्या नवभागात करण्यात येत आहे :अ.क्र.

उच्चश्रेणी लघुलख
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व्यक्तीचा

नाांव

प्रवगथ

सध्याचा नवभाग

ननवडश्रेणी लघुलख
े क
पदावर पदोन्नतीनांतरचा
नवभाग
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२
श्री.गु.रा.चौधरी (मराठी)

३
अज

४

५

वैद्यकीय नशक्षण व और्षधी अल्पसांख्याक
द्रव्ये नवभाग

नवकास

नवभाग

(सध्या प्रनतननयुक्ती राज्य
मानहती आयोग, खांडपीठ
नानशक)
२.

वरील उच्चश्रेणी लघुलेखकास ननवडश्रेणी लघुलेखक पदावर दे ण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती

त्याचेनवरुध्द कोणत्याही प्रकारची नवभागीय चौकशी प्रस्तानवत/प्रलांनबत नाही, या धारणेच्या अनधन राहू न
दे ण्यात येत आहे .
३.

वरील उच्चश्रेणी लघुलेखकाची तदर्थ पदोन्नती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरणाने नदनाांक

२८.११.२०१४ रोजी नदलेल्या ननणथयानवरुध्द मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या नरट यानचका क्रमाांक
२७९७/२०१५ च्या अांनतम ननणथयाच्या अनधन राहील.
४.

सदर तदर्थ पदोन्नती अकरा मनहने ककवा सामान्य प्रशासन नवभागाकडू न ननवडसूचीवरील ननयनमत

ननवडश्रेणी लघुलेखक ननयुक्त होईपयंत यापैकी जे लवकर घडे ल तेवढ्या कालावधीकनरता असेल.
५.

सामान्य प्रशासन नवभाग, शासन ननणथय क्रमाांक : बीसीसी १२०७/प्र.क्र.५३/०८/१६-ब, नदनाांक

१६.०६.२००८ मधील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी पदोन्नती न नदल्याने राखून ठे वलेल्या
ननवडश्रेणी लघुलेखक पदावर श्री.चौधरी याांना दे ण्यात येत असलेली तदर्थ पदोन्नती ही ननव्वळ तात्पुरत्या
स्वरुपाची आहे.

शासन आदे श क्रमाांकः एएससी १५१६/प्र.क्र.१६६/१४-अ

६.

जात वैधता प्रमाणपत्रा अभावी पदोन्नती न नदल्याने पद राखून ठे वलेल्या सांबनां धत उच्चश्रेणी

लघुलेखकाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यावर त्याांना पदोन्नती दे ण्यात येण्यात येईल. पनरणामस्वरुप या
आदे शान्वये श्री.चौधरी, उच्चश्रेणी लघुलेखक याांना ननवडश्रेणी लघुलेखक पदावर देण्यात आलेली ननव्वळ
तात्पुरती पदोन्नती सांपष्ट्ु टात आणली जाईल. जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी पदोन्नती न नदल्याने पद राखून
ठे वलेल्या सांबनां धत उच्चश्रेणी लघुलेखकाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास वरील उच्चश्रेणी
लघुलेखकाची तदर्थ पदोन्नती १ नदवसाचा ताांनत्रक खांड दे वून पुढे चालू ठे वता येईल. या ननव्वळ तात्पुरत्या
पदोन्नतीच्या पनरणामी उक्त नमूद उच्चश्रेणी लघुलेखकास ननयनमत पदोन्नतीचा, सेवाज्येष्ट्ठतेचा ककवा आणखी
कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही.
7.

श्री.गु.रा.चौधरी, उच्चश्रेणी लघुलेखक हे सदर पदोन्नती आदे शाच्या नदनाांकापासून १५ नदवसाांत

पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाले नाहीत तर त्याांनी पदोन्नती नाकारली असे गृनहत धरुन सदर तदर्थ पदोन्नती रद्द
करण्यात येईल.
८.

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201707171152429307 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Gajanan Bhimrao Gurav
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(ग.नभ.गुरव)
अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
श्री.गु.रा.चौधरी, उच्चश्रेणी लघुलेखक, राज्य मानहती आयोग, खांडपीठ नानशक याांचे
कायालयामार्थत
प्रत,
1. अ.मु.स./प्र.स./सनचव, वैद्यकीय नशक्षण व और्षधी द्रव्ये नवभाग/अल्पसांख्याक नवकास नवभाग,
मांत्रालय, मुांबई (सांबनां धत नवभागामार्थत)
2. सह/उप सनचव (आस्र्ापना), वैद्यकीय नशक्षण व और्षधी द्रव्ये नवभाग/अल्पसांख्याक नवकास
नवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
3. उप सनचव, राज्य मानहती आयोग, खांडपीठ नानशक.
4. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुांबई.
5. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई.
6. अनधदान व लेखा अनधकारी, मुांबई.
7. ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुांबई.
8. ननवड नस्ती/सांग्रहार्थ (साप्रनव/१४-अ)
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