अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील “उपसांचालक,
गट-अ” िा सांवगातून “सहसांचालक, गट-अ” िा
सांवगातील पदावर पदोन्नतीने ननिुक्ती.
महाराष्ट्र शासन
ननिोजन नवभाग
शासन आदे श क्रमाांकः पदोनन-1121/प्र.क्र.40/का.1427
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
नवस्तार इमारत, मांत्रालि, मुांबई 400 032
नदनाांक: 14 सप्टें बर, 2021.
शासन आदे श :अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील “उपसांचालक, गट-अ” सांवगातील खालील अनिकाऱिाांना
“सहसांचालक, गट-अ” सांवगातील (सुिानरत वेतन मॅनरक्समिील वेतन स्तर रुपिे S-23: 67,7002,08,700) िा पदावर खालील पनरच्छे द -2 िेर्े नमूद केलेल्िा अटी व शतीच्िा अिीन राहू न िा
आदे शान्विे ननव्वळ तात्पुरत्िा स्वरुपात पदोन्नती दे ण्िात िेत आहे. सदरहू पदोन्नतीनांतरची त्िाांची
पदस्र्ापना त्िाांच्िा नावासमोर स्तांभ 6 मध्िे दशथनवलेल्िा पदावर करण्िात िेत आहे.
अ.क्र. उपसांचालक िाांचे नाव, पदनाम व

प्रवगथ

सध्िाचे कािालि
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पदोन्नतीनांतर पदस्र्ापना
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सांवगथ

नवभागीि

कािालि

सांवगथ
(1)
1

(2)
श्री.प्र.कौ.पाटील,

(3)

(4)

(5)

इमाव

--

औरां गाबाद

(6)
उप आिुक्त,

नजल्हा ननिोजन अनिकारी,

मानव नवकास आिुक्तालि,

नजल्हा ननिोजन सनमती,

औरां गाबाद

नजल्हानिकारी कािालि, जळगाव

2. सदर पदोन्नती खालील अटी व शतींच्िा अिीन राहू न दे ण्िात िेत आहे :१)

सदर आदे शानुसार पदोन्नतीच्िा पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्िाबद्दलचे कािथभार
हस्ताांतरण प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्िात िावे. तसेच त्िाची एक प्रत सांचालक, अर्थ
व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई िाांना अग्रेनित करावी. पदोन्नती स्वीकाराविाची
नसल्िास एक मनहन्िाच्िा आत त्िाबाबत लेखी स्वरुपात शासनास कळवावे.

२)

मा.उच्च न्िािालि, मुांबई िाांनी िानचका क्र.2797/2015 मध्िे नदनाांक 4/8/2017 रोजी
नदलेल्िा ननणथिान्विे पदोन्नतीतील आरक्षण अवैि ठरनवले असल्िाने व मा.सवोच्च
न्िािालिाने मा.उच्च न्िािालिाच्िा िा ननणथिास अद्याप स्र्नगती नदली नसल्िाने
पदोन्नतीच्िा कोटिातील सवथ नरक्त पदे नदनाांक 25/4/2004 च्िा ख्स्र्तीनुसार
सेवाज्िेष्ट्ठतेने भरण्िाबाबतचा ननणथि सामान्ि प्रशसान नवभागाच्िा नदनाांक 7/5/2021
रोजीच्िा शासन ननणथिान्विे घेण्िात आला.
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३)

सदर पदोन्नत्िा ननव्वळ तात्पुरत्िा स्वरुपात मा.सवोच्च न्िािालिात दाखल केलेल्िा
नवशेि अनुज्ञा िानचका क्रमाांक 28306/2017 वनरल अांनतम ननणथिाच्िा अिीन असतील.
सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आिोगाच्िा मान्ितेच्िा अिीन राहू न दे ण्िात िेत आहे .

४)

सदर अनिका-िाांनी पदोन्नतीच्िा पदावर तात्काळ रुजू होणे आवश्िक आहे .

५)

पदोन्नतीच्िा पदावर रुजू झाल्िानांतर सांबनां ित अनिकाऱिाांनी ७ नदवसाांच्िा आत त्िाांचे
ई-प्रोफाईल सुिानरत करुन त्िाची प्रत शासनास तसेच अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिास
सादर करावी.

६)

िा आदे शान्विे पदोन्नत होणाऱिा अनिकाऱिाांना ननिनमत पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्िेष्ट्ठतेचे
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत.

७)

सामान्ि प्रशासन नवभागाच्िा नदनाांक 12/9/2016 च्िा शासन ननणथिान्विे

“वरच्िा

सांवगात पदोन्नतीसाठी ननवड झाल्िानांतर अर्वा तत्पूवीच एखाद्या अनिका-िाांने पदोन्नतीचे
पद ख्स्वकारण्िास नकार दशथनवल्िास, त्िाचे नाांव पदोन्नतीसाठी पात्र असणा-िा
अनिकारी/कमथचा-िाांच्िा ननवड िादीतून काढू न टाकण्िात िेईल व पुढील दोन विी
होणा-िा ननवडसूच्िाांमध्िे सांबनां ित अनिका-िाांच्िा नावाचा नवचार न करता नतस-िा
विाच्िा ननवडसूचीत सांबनां ित अनिका-िाांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्िात िेईल.
त्िावेळच्िा गुणवत्तेप्रमाणे सांबनां ित अनिका-िाांची पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्िास त्िाचा
ननिनमत ननवडसूचीत समावेश करण्िात िेईल”. पदोन्नतीचा कािथभार ख्स्वकारल्िानांतर
पदोन्नती नाकारता िेणार नाही.
८)

िा पदोन्नती आदे शातील ज्िा अनिका-िाांना कालबध्द पदोन्नती/आश्वानसत प्रगती/सुिानरत
सेवाांतगथत आश्वानसत प्रगती िोजनेचा फािदा नमळालेला नाही त्िाांची महाराष्ट्र नागरी सेवा
(सुिानरत वेतन) ननिम, 2019 नुसार पदोन्नतीच्िा पदाच्िा वेतनश्रेणीतील वेतन नननिती
करण्िात िावी.

९)

सदर आदे श ननगथनमत झाल्िापासून 30 नदवसाांच्िा आत पदोन्नतीच्िा पदाचा पदभार
ख्स्वकारावा.

िा पदोन्नती आदे शातील जे कमथचारी आदे श प्राप्त झाल्िानांतर नवनहत

कालाविीत पदोन्नती ख्स्वकारणार नाहीत ककवा नवनवि सबबी खाली पदस्र्ापना
ख्स्वकारण्िास टाळाटाळ करतील त्िाना नवत्त नवभाग, शासन ननणथि क्र:वेतन1119/प्र.क्र.3/2019/सेवा-3, नदनाांक 2/3/2019 नुसार सातव्िा वेतन आिोगानुसार
सुिानरत सेवाांतगथत प्रगती िोजनेखाली मांजूर केलेले लाभ काढू न घेण्िात िेतील, तर्ानप,
अशा लाभाांची वसुली करण्िात िेणार नाही. तसेच असे लाभ काढू न घेतल्िानांतर
सांबनां िताांची वेतननननिती ही त्िाांना जणु काही िा िोजनेचे लाभ दे ण्िात आले नव्हते असे
समजून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) ननिम, 1981 मिील ननिम 12 च्िा तरतुदींनुसार
करण्िात िेईल.
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3.

सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर उपलब्ि

करण्िात आला असून त्िाचा सांकेताक 202109141137264416 असा आहे. हा आदे श नडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांनकत करुन काढण्िात िेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्िपाल िाांच्िा आदे शानुसार व नावाने.
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Shivajirao Desai
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( नदपक देसाई )
सह सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
श्री.प्र.कौ.पाटील,
नजल्हा ननिोजन अनिकारी,
नजल्हा ननिोजन सनमती,
नजल्हानिकारी कािालि, जळगाव
(माफथत: अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई)
प्रत,
1. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेिता/ लेखापनरक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपूर
2. मा.मांत्री (ननिोजन)/ मा.राज्िमांत्री (ननिोजन) िाांचे खाजगी सनचव,
3. मा.नवरोिी पक्षनेता, महाराष्ट्र राज्ि नविानसभा/ नविान पनरिद, महाराष्ट्र नविानमांडळ सनचवालि,
नविानभवन, मुांबई
4. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आिोग, मुांबई (*पत्राने)
5. आिुक्त, मानव नवकास आिुक्तालि, औरां गाबाद
6. आिुक्त, नवभागीि आिुक्ताांचे कािालि, नानशक/ औरां गाबाद
7. नजल्हानिकारी, नजल्हानिकारी िाांचे कािालि, जळगाांव
8. सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई
9. उप सनचव, सामान्ि प्रशासन नवभाग (का.12/16-ब), मांत्रालि, मुांबई
10. सवथ सह सनचव/उप सनचव/ नवशेि कािथ अनिकारी, ननिोजन नवभाग, मांत्रालि, मुांबई
11. उप आिुक्त (ननिोजन), नवभागीि आिुक्ताांचे कािालि, कोकण भवन, नवी मुांबई/ नानशक / पुणे/
औरां गाबाद/नागपूर/अमरावती
12. सहसांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, प्रादे नशक कािालि, कोकण भवन, नवी मुांबई /
नानशक/पुणे/औरां गाबाद/नागपूर/अमरावती
13. उपसांचालक (प्रशासन), अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुयि कािालि, मुांबई
14. नजल्हा कोिागार अनिकारी, नजल्हा कोिागार कािालि, जळगाांव/ औरांगाबाद
15. अपर मुयि सनचव, ननिोजन नवभाग िाांचे वनरष्ट्ठ स्वीि सहािक, मांत्रालि, मुांबई-32.
16. ननवड नस्ती.
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