राज्य माहिती आयोग, बृिनममुंबई येथे प्रहतहियमक्तीिे हियमक्ती
श्री. श्रीकाुंत शुंकर पाटील, कहिष्ठ सिायक (हलपीक), रावेर
पुंचायत सहमती, हिल्िा पहरषद िळगाुंव
मिाराष्र शासि
सामानय प्रशासि हवभाग
शासि आदे श क्र. सुंहकर्ण 2020/ प्र.क्र.37 / सिा
मुंत्रालय, ममुंबई 400 032.
हदिाुंक : 13 िािेवारी, 2021
वाचा: 1. शासि हिर्णय, सामानय प्रशासि हवभाग, क्र.एसआरव्िी-2011/प्र.क्र.137 / काया-12,
हदिाुंक 17.12.2016
2. शासि हिर्णय, सामानय प्रशासि हवभाग, क्र.एसआरव्िी-2016/प्र.क्र.510 / काया-12,
हदिाुंक 16.2.2018
शासि आदे श
सुंदभाधीि क्र.1 व 2 येथील शासि हिर्णयानवये, शासकीय अहधकारी/कमणचारी याुंच्या प्रहतहियमक्तीचे
धोरर् हिहित केले असूि प्रहतहियमक्तीिे हियमक्तीसाठी अटी व शती आहर् हियमक्तीची कायणपध्दती हवहित केली
आिे .
2.

सदर शासि हिर्णयातील तरतमदीिमसार, ग़्रामहवकास हवभागाच्या अहधपत्याखालील रावेर पुंचायत

सहमती, हिल्िा पहरषद िळगाुंव या कायालयात कहिष्ठ सिाय्यक(हलपीक) पदावर कायणरत(सध्या हिल्िा
पहरषद आस्थापिा (आस्था-8), ग्रामहवकास हवभाग, मुंत्रालय,ममुंबई येथे उधार उसिवार तत्वावर कायणरत)
असलेल्या श्री.श्रीकाुंत शुंकर पाटील याुंच्या सेवा, राज्य माहिती आयोग, ममख्यालय, 13 वा मिला, िवीि
प्रशाकीय इमारत, मादाम कामा मागण, िम तात्मा रािगमरु चौक, मुंत्रालयासमोर, ममुंबई

400 032 याुंच्या

अहधपत्याखालील राज्य माहिती आयोग,बृिनममुंबई या कायालयातील हलहपक-टुं कलेखक या पदावर प्रथमत:
तीि वषाच्या कालावधीसाठी खालील अटी व शतीच्या अधीि रािू ि प्रहतहियमक्तीिे उपलब्ध करुि दे ण्यात येत
आिे .
(अ) श्री.श्रीकाुंत शुंकर पाटील, कहिष्ठ सिाय्यक (हलपीक) ज्या तारखेला प्रहतहियमक्तीच्या पदावर रुिू िोतील
त्या तारखेपासूि प्रहतहियमक्तीच्या सेवच
े ा प्रारुं भ िोईल आहर् ती सेवा ज्या तारखेला तो आपल्या शासकीय पदाचा
कायणभार पमनिा स्स्वकारतील त्या तारखेला समाप्त िोईल.
(ब) िर त्याुंची सेवा लोकसेवच्े या हिताच्या दृष्टीिे शासिाला आवश्यक वाटली तर प्रहतहियमक्तीचा कालावधी
सुंपण्यापूवी कोर्त्यािी वेळी त्याुंिा परत बोलावूि घेण्याचा अहधकार शासि/सक्षम प्राहधका-यास रािील.
(क) िर त्याुंची सेवा स्वीयेतर हियोक्त्याला आवश्यक वाटली िािी तर त्याुंिा मूळ हवभागाकडे परत पाठहवण्याची
ममभा स्वीयेतर हियोक्त्याला रािील. मात्र याप्रमार्े परत पाठहवण्यापूवी स्वीयेतर हियोक्त्यािे शासिाला/सक्षम
प्राहधका-याला तीि महिनयाुंची िोटीस हदली पाहििे; आहर्
(ड) त्याुंिी मूळ हवभागाकडे परत िाण्याचा आपला उद्देश आिे अशी कमीत कमी तीि महिनयाुंची लेखी िोटीस
शासिाला/ सक्षम प्राहधका-याला हदल्यािुंतर त्याुंिा मूळ हवभागाकडे परत येण्याची ममभा रािील.

शासि आदे श क्रमाुंकः सुंहकर्ण 2020/ प्र.क्र.37 / सिा

3.

प्रहतहियमक्तीच्या कालावधीत सुंबहुं धत कमणचा-यास प्रहतहियमक्ती भत्ता देय असर्ार िािी. म.िा.से.

(पदग्रिर् अवधी, स्वीयेतर सेवा....इ) हियम, 1981 मधील हियम 40 (पहरहशष्ट दोि) व सुंदभाधीि शासि
हिर्णयातील तरतमदी हवचारात घेऊि, ग्रामहवकास

हवभागािे प्रहतहियमक्तीच्या अटी व शती बाबत सामानय

प्रशासि हवभाग (कायासि-6) याुंच्याशी सिमतीिे ठरवाव्यात.
4.

श्री.श्रीकाुंत शुंकर पाटील, कहिष्ठ सिाय्यक (हलपीक) याुंच्या इतर सवण प्रशासकीय बाबी ग्रामहवकास

हवभाग व अहधपत्याखालील सुंबहुं धत कायालय याुंचेमार्णत िाताळण्यात येतील.
5.

सदर शासि आदेश मिाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असूि त्याचा सुंकेताुंक 202101131135359307 असा आिे . िा आदे श हडिीटल स्वाक्षरीिे
साक्षाुंहकत करुि काढण्यात येत आिे .
मिाराष्राचे राज्यपाल याुंच्या िावािे व आदेशािमसार.
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( श्वे. प्र. खडे )
अवर सहचव, मिाराष्र शासि
प्रत,
1. प्रधाि सहचव, ग्रामहवकास हवभाग, मुंत्रालय, ममुंबई
2. ममख्य कायणकारी अहधकारी. हिल्िा पहरषद,िळगाुंव.
3. सहचव, राज्य माहिती आयोग, ममख्यालय, ममुंबई
4. उपसहचव (आस्था-8) , ग्रामहवकास हवभाग, मुंत्रालय, ममुंबई
5. उपसहचव, मिाराष्र राज्य माहिती आयोग, बृिनममुंबई
6. श्री.श्रीकाुंत शुंकर पाटील, कहिष्ठ सिाय्यक(हलपीक) सुंबहुं धत कायालयामार्फणत
7. कायासि सिा सुंग्रिाथण.
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