महाराष्ट्र शासन
तत्काळ

क्र.प्रतततन-2018/प्र.क्र.76/का.14
सामान्य प्रशासन तिभाग, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मादाम कामा मागग,मंत्रालय, मुंबई-400032,
तदनांक:-13.6.2018

प्रतत,
सह/उप सतचि (आस्थापना),
सिग मंत्रालयीन तिभाग,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
तिषय- सामातजक न्याय तिभागाच्या अखत्यातरतील तजल्हा जात प्रमातपत्र पाताळती
सतमत्यांतील “अध्यक्ष” हे पद प्रतततनयुक्तीने भरण्याबाबत.
महोदय,
सामातजक न्याय ि तिशेष सहाय्य तिभागाच्या शासन तनतगय तद.11.11.2016 अन्िये 36 तजल्हातनहाय
जातप्रमातपत्र पाताळती सतमत्या कायान्िीत करण्यात आल्या आहे त. यापीकी 18 सतमत्यांच्या अध्यक्ष पदांिर
तनयतमत अतिकारी कायगरत आहे त. उिगतरत पुते, ससिुदूगग, मुंबई उपनगर, िुळे, नंदुरबार, औरं गाबाद, जळगांि , बीा,
जालना, उस्मानाबाद, परभती, सहगोली, यितमाळ, बुलढाता, गोंतदया, गातचरोली, िातशम ि ििा या 18 तजल्हा
जातप्रमातपत्र पाताळती सतमत्यांतील अध्यक्षांची पदे तरक्त असून ती प्रतततनयुक्तीने भरियाची आहेत. सदर पदे
मंत्रालयीन सह सतचि संिगातील अतिकाऱयांमिून भराियाची आहे त.
2.

सदर पदािर प्रतततनयुक्तीने जाण्याकरीता इच्छु क असलेल्या ि सदर पदासाठी आिश्यक असलेली अहग ता

तसेच अनुभि िारत करीत असलेल्या आपल्या तिभागातील सह सतचि संिगातील अतिकाऱयांची नािे, त्यांच्या
मागील 5 िषाच्या सह सतचिांपेक्षा कमी दजा नसलेल्या अतिकाऱयांनी साक्षांकीत केलेल्या गोपनीय अहिालांसह,
पत्रासोबत जोालेल्या BIO-DATA/CURRICULUM VITAE PROFORMA मिील िीयक्क्तक मातहती ि नातिभागीय चौकशीचे प्रमातपत्र इ. बाबतच्या मातहतीसह या तिभागाकाे तद.25.6.2018 पयंत तनतितपते प्राप्त होतील
अशा तरतीने कृपया पाठिािीत. तसेच इच्छु क अतिकाऱयांची प्रतततनयुक्तीसाठी तनिा झाल्यास त्यांना संबंतित तिभाग
कायगमुक्त करेल सकिा कसे याबाबतही कृपया अतभप्राय द्यािेत. आपल्या तिभागातून प्रतततनयुक्तीसाठी कोतीही
अतिकारी इच्छु क नसल्यास तनरं क असेही कृपया कळतिण्यात यािे. एकदा तनिा झालेल्या अतिकाऱयाला त्याचे नाि
मागे घेता येतार नाही.
3.

सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर प्रतसध्द करण्यात

आली असून त्याचा संगतक सांकेतांक 201806131505506207 असा आहे .
आपला,

Gajanan
Bhimrao Gurav
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(ग.तभ.गुरि)

अिर सतचि, महाराष्ट्र शासन
सहपत्र :- तििरतपत्र

शासन पत्र क्रमांकः प्रतततन-2018/प्र.क्र.76/का.14

अ.क्र.

मुद्दा

1

अतिकारी/ कमगचाऱयांचे संपत
ू ग नाि

2

जन्मतदनांक

3

शीक्षततक अहग ता

4

भ्रमतध्िनी क्रमांक

5

मागील 5 िषाच्या गोपनीय अहिालाच्या

तपतशल/अतभप्राय

छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहिाल पाठिू नयेत.)
6

मत्ता ि दातयत्िे सादर केली आहे त का?

7

50/55 व्या िषी पुनर्विलोकन केले आहे का?
(लागू असल्यास)

8

संबतं ित अतिकाऱयाला यापूिी प्रतततनयुक्ती
तदली असल्यास तपशील (पद ि कालाििी)
(प्रतततनयुक्तीचा एकूत कालाििी 10 िषापेक्षा

तदनांकापासून

पद

ते

/प्रतततनयुक्तीचे

तदनांकापयंत

तठकात

जास्त नसािा)
एकूत कालाििी
9

मागील प्रतततनयुक्तीिरून परत आल्याच्या
तदनांकापासून 5 िषे पूतग झाली आहे त का?

10

संबतं ित अतिकाऱयांतिरूध्द तिभागीय चौकशी
सुरू अथिा प्रस्तातित आहे काय?

11

प्रतततनयुक्तीकरीता तनिा झाल्यास तिभाग
कायगमक्
ु त करे ल सकिा कसे.
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