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सांदभग - 1) सा.प्र.वि.पत्र क्र.सांकीर्ग-1004/प्र.क्र.48/04/14-अ, वदनाांक 7.6.2004.
2) सा.प्र.वि.पत्र क्र.सांकीर्ग-1007/प्र.क्र.118/07/14-अ, वदनाांक 13.9.2007.
3) सा.प्र.वि. आदे श क्र.सीसीए-1711/प्र.क्र.93/2011/14-अ, वद.8.12.2011.
-आदे शमांत्रालयीन विभागातील खालील वलवपक-टां कलेखक (गट (क) अराजपवत्रत- िेतनश्रेर्ी
रु.5200-20200- ग्रेड पे रु. 1900) याांना सन 2016-2017 या वनिडसूची िर्षासाठी सहायक कक्ष
अविकारी (गट(ब) अराजपवत्रत- िेतनश्रेर्ी रु.9300-34800 -ग्रेड पे रु. 4300) पदािर या आदे शाद्वारे
विवहत अटीच्या अिीनतेने तदर्ग पदोन्नती दे ण्यात येत आहे. तसेच सदर वलवपक-टां कलेखक याांची
सहायक कक्ष अविकारी पदािरील पदोन्नतीनांतरची पदस्र्ापना त्याांच्या नािासमोर स्तांभ-6 मध्ये
दशगविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे.
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मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांनी यावचका क्रमाांक 2797/2015 मध्ये वदनाांक 04.08.2017 रोजी

वदलेल्या वनर्गयान्िये पदोन्नतीमिील आरक्षर् अिैि ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या विरोिात
राज्य शासनाने मा. सिोच्च न्यायालयात विशेर्ष अनुज्ञा यावचका क्रमाांक 28306/2017 दाखल केली
आहे. सदर यावचका अद्याप प्रलांवबत आहे. याबाबत विवि ि न्याय विभागाने वदनाांक 28.12.2017 रोजी
वदलेल्या अवभप्रायानुसार खुल्या प्रिगातील कमगचाऱयाांना पदोन्नती दे ण्यास कोर्तीही िैिावनक अडचर्
नसल्याचे अवभप्राय वदले आहेत. त्यानुसार तूतास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रिगातील वरक्त पदे
वनव्िळ तात्पुरत्या स्िरुपात सेिाज्येष्ट्ठतेनुसार मा. सिोच्च न्यायालयाच्या वनर्गयाच्या अिीन राहू न
भरण्यात यािीत. अशी कायगिाही करताना सेिाज्येष्ट्ठता यादीमिील मागासिगीय अविकारी / कमगचारी
याांना पदोन्नती दे ण्यापूिी ते वदनाांक 25.05.2004 च्या शासन वनर्गयातील तरतुदीनुसार आरक्षर्ाचा लाभ
वमळू न सेिाज्येष्ट्ठता यादीत िरच्या स्र्ानािर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने
करािी, अशा सूचना सा.प्र.वि./कायासन 16ब ने वदनाांक 29.12.2017 रोजीच्या पत्रान्िये वदल्या आहेत.
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त्यानुसार सदर वलवपक-टां कलेखक याांची सहायक कक्ष अविकारी पदािरील तदर्ग पदोन्नती मा.
सिोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेर्ष अनुज्ञा यावचका क्रमाांक 28306/2017 च्या अिीन राहू न
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रिगातील वरक्त पदािर वनव्िळ तात्पुरत्या स्िरुपात करण्यात येत आहे.
त्यावशिाय सदर तदर्ग पदोन्नती खालील अटींच्या अिीन राहू न दे ण्यात येत आहे:(अ)

वलवपक-टां कलेखकाांना सहायक कक्ष अविकारी पदािरील तदर्ग पदोन्नती त्याांचेविरुध्द
कोर्त्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलांवबत नाही तसेच त्याांनी सांगर्क अहगता िारर् केलेली
आहे अर्िा सदर अहगता िारर् करण्याची त्याांना सूट वमळालेली आहे .

(ब)

सदर तदर्ग पदोन्नती अकरा मवहन्याांच्या कालाििीसाठी असेल तर्ावप, त्यानांतर सदरहू तदर्ग
पदोन्नतीस मुदतिाढ दे ण्याची कायगिाही सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.सांकीर्ग -1007/
प्र.क्र.118/07/14-अ, वदनाांक 13.9.2007 अनुसार सांबांवित विभागामार्गत करण्यात यािी.

(क)

सामान्य प्रशासन विभागाकडू न वनयवमत वनिडसूचीमध्ये सहायक कक्ष अविकारी वनयुक्त
केल्यानांतर सदर तदर्ग पदोन्नती सांपुष्ट्टात येईल.

(ड)

या तदर्ग पदोन्नतीमुळे सांबवां ित वलवपक-टां कलेखक याांना वनयवमत पदोन्नतीचे, ज्येष्ट्ठतेचे ककिा
आर्खी कोर्तेही हक्क प्राप्त होर्ार नाहीत.

(इ)

सदर पदोन्नत्या तदर्ग असून या पदोन्नत्या केिळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ि होर्ाऱया पदाांनुसार
वनयवमत करण्यात येतील.

3.

सांबांवित वलवपक-टां कलेखक याांनी सहायक कक्ष अविकारी पदाची तदर्ग पदोन्नती न
स्िीकारल्यास

सामान्य

प्रशासन

विभाग,

शासन

वनर्गय,

क्रमाांक

एसआरव्ही-

2015/प्र.क्र.303/का.12, वदनाांक 12.09.2016 अन्िये त्याांचे नाि सन 2016-2017 च्या
वनिडसूचीतून काढू न टाकण्यात येईल ि पुढील दोन िर्षी होर्ाऱया वनिडसूच्याांमध्ये त्याांच्या
नािाचा विचार न करता वतसऱया िर्षाच्या वनिडसूचीत सहायक कक्ष अविकारी पदािरील
पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल.
4.

महाराष्ट्र राज्याचे प्रवशक्षर् िोरर्ातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीनांतरचे प्रवशक्षर् घेर्े सांबांविताांिर

बांिनकारक राहील.
5.

सहायक कक्ष अविकारी पदािरील तदर्ग पदोन्नतीचे आदे श वनगगवमत करण्यापुिी सांबांवित

मांत्रालयीन विभागाने वलवपक-टां कलेखकाांचे जात प्रमार्पत्र ि जात िैिता प्रमार्पत्राबाबतची खातरजमा
करण्यात यािी.
6.

हे आदे श तात्काळ अांमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या वलवपक-टां कलेखकाांना सांबांवित विभागाने

तात्काळ कायगमुक्त करुन या विभागास कळिािे. तसेच पदोन्नत वलवपक-टां कलेखकाांनी पदस्र्ापना
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केलेल्या विभागात तात्काळ रुजू व्हािे. त्याांच्या पदस्र्ापनेत बदल करण्यासांबांिीच्या विनांतीची दखल
घेण्यात येर्ार नाही.
7.

सदर आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िेबसाईटिर उपलब्ि असून

त्याचा सांगर्क साांकेताांक क्रमाांक 201806141712097107 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाांने,

Gajanan
Bhimrao Gurav
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(ग.वभ.गुरि)
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
सांबांवित वलवपक-टां कलेखक (सांबांवित मांत्रालयीन विभागामार्गत)
प्रत,
१. अपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि (आस्र्ापना), महसूल ि िन विभाग,
मांत्रालय
२. सह सवचि / उप सवचि (आस्र्ापना), महसूल ि िन विभाग, मांत्रालय

(सांबांवित

३. कक्ष अविकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.14,14-अ, 14-ब.

मांत्रालयीन

४. वनिड नस्ती/सांग्रहार्ग (कायासन १४-अ)

विभागाांमार्गत)
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