Selected candidates will be awarded additional benifits of :
1. 15% more of the Gross salary as Incentive
2. He will be awarded one post ahead of the present post.
3. Deputation allowances as per rule.
Qualifiation
: Recruitment Rules :
The candidates possesses the following –
Qualification : Degree or Diploma in Civil Engineering
or its equivalent.
Experience

:

 if he is working as Jr.Engineer/ Asstt.Engineer
Grade-II : 7 years experience in case of Degree
Holder and 10 years of Diploma Holders.
 if he is working as Dy.Engineer Gr.I/Asstt.Engr.
Gr.I : 3 years experience in the same post.
: Recruitment Rules :
The candidates possesses the following Qualification: :- Degree or Diploma in Civil
Engineering or its equivalent.
:

“

:

”

 3 years experience in case of Degree Holder and
5 Years of Diploma Holder.

MUMBAI METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Govt. of Maharashtra Undertaking)
M.M.R.D.A. Office New Building,
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Website :
Tel. 022-26594168/4084/4006
Advertisement for filling up the posts of 'Dy. Engineer Grade-I' and 'Junior Engineer/Dy.Engineer Grade-II’ on
Deputation basis by WALK-IN-INTERVIEW on 27/02/2018 @ 11.00 AM

Name of the Post &
Pay Scale.

15600-39100
5400

9300-34800
4300

Required Qualification, Experience & Age

No. of
Posts

Selected candidates will be awarded additional benifits of :
1. 15% more of the Gross salary as Incentive
2. He will be awarded one post ahead of the present post.
3. Deputation allowances as per rule.
Qualifiation
: Recruitment Rules :
The candidates possesses the following –
Qualification : Degree or Diploma in Civil Engineering
or its equivalent.
Experience

:

 if he is working as Jr.Engineer/ Asstt.Engineer
Grade-II : 7 years experience in case of Degree
Holder and 10 years of Diploma Holders.
 if he is working as Dy.Engineer Gr.I/Asstt.Engr.
Gr.I : 3 years experience in the same post.
The candidates possesses the following Degree or Diploma in Civil Engineering or its equivalent

Qualification

:

Experience

:  3 years experience in case of Degree Holder and
5 Years of Diploma Holder.
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Engineers working in Central/State/Semi Govt., PSU, LDBs organizations drawing same prescribed Pay Band, Pay Scale and
Grade Pay for the abovesaid posts and desired on deputation for the same can directly come for ‘Walk in Interview’ alongwith
the ‘No Objection Certificate’ of parent department and duly filled in prescribed application form. These appointments are to
be made in accordance to the terms & conditions stipulated in GoM’s GAD GR bearing No.
-2011/ . .137/
12 dated 17.12.2016 and as per MCS Rules. Applicants are advised to refer this GR kept herewith for ready reference before
attending for ‘Walk-in-Interview’.

General Terms & Conditions :1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Candidate should have knowledge of Marathi language.
Officers working in Central/State/Semi Govt., PSU, LDBs fulfilling the prescribed eligibility criteria, equivalent Pay
Band, Pay Scale and Grade Pay can appear for “Walk-in-Interview”alongwith prescribed application form &
‘No-Objection Certificate’ of parent department.
The candidates who fulfils the eligibility criteria and is selected in interview will be appointed on deputation in
accordance with the provisions and terms & conditions laid down in the GoM’s GAD GR dated 17.12.2016 referred
hereinabove.
The officers who held responsible/punished and also against whom the Departmental Enquiry is proposed/pending/
initiated/continuing in the last 10 years under MCS Rules 1979 u/s 8 as also in the judicial matters if any, can not
appear for this “walk in interview”.
Candidates can appear for the ‘walk in interview’ those who fulfils all the terms & conditions mentioned on page no.5
under clause 5(b) alongwith other conditions of the GR referred hereinabove alongwith NOC of his/her parent
department and the prescribed application form duly filled-in.
Candidates can not appear for the ‘walk in interview’ those who falls under the conditions mentioned on page no.5,
clause 5(b) alongwith other conditions of the GR referred herein above. Other remaining conditions stated in this GR
will also apply, which may please be noted.
Candidates have to compulsorily submit his/her parent departments NOC, certificate to the effect that No-Dues No
Departmental Enquiry is pending/proposed/initiated during the last 10 years, Confidential Reports of last 5 years if he
/she is selected in the ‘walk in interview’ for appointment on deputation as per MCS Rules & GR in this regard.
Candidates those who are on probabation may not attend this ‘walk in interview’.
The candidates who fulfils all the prescribed criteria and selected in the walk in interview, will only be considered for
appointment on deputation. Those who applied ever before will not be considered under this procedure.
Candidates who pressurised for his/her selection by and under any way, will be made ineligible from this process of
walk in interview.
This Authority reserves its right either to revoke/withdraw/cancel /postpone this entire procedure of walk in interview
at any stage/point of time, without any intimation/justification to any one.
Initial period of this deputation will remain for one year, however, it can be extended further in accordance with the
provisions laid down in GR dated 17.12.2016 referred hereinabove, purely on the basis of prevailing circumstances
and need of the project; as also integrity, capability and merit of the concerned empanelled engineer, at that point of
time/stage.
Appointments on deputation will be made as per the provisions of MCS Rule and GoM’s GAD GR dated 17.12.2016.
Number of posts advertised may vary taking into account the vacant posts in relation with the need for the project.
Selected candidates have to produce certified copies of each and every certificate in support of his/her statements
made in the prescribed application format.
The appointment of candidate is liable to be terminated/cancelled at any point of stage if the copies of certificates
submitted/information furnished by him/her at the time of ‘Walk-in-Interview’ and /or in application form and/or in
the process of selection or thereafter are found invalid, fraudulent, suspicious and/or incomplete. He personally will
be held responsible for any act or omission as may be initiated under provisions of law, MCS Rule.
nd

Date : 02 February, 2018
Place : Mumbai

Pravin Darade
Addl. Metropolitan Commissioner (I)/
Project Director, M.U.T.P.
M.M.R.D.A.

Page 1
(TO BE FILLED IN BOLD ENGLISH CAPITAL LETTERS)

APPLICATION FORMAT
FOR DEPUTATION “WALK IN INTERVIEW” ON ________________
Please affix
passport size
photograph
and sign
across
To,
The Administrative Officer,
Mumbai Metropolitan Region Development Authority,
New Administrative Building,
8th Floor, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051.
MAHARASHTRA.

1.

Name of Post applied for :-

DY.ENGINEER GR.I /
JUNIOR ENGINEER/DY.ENGINEER GR.II
(w.r.t. Advertisement Dtd._______________)

2. Candidates’ Full Name

:- ____________________________________________________
(Surname)
(Name)
(Middle Name)

3. Date of Birth

:- _____________ Age :-___ Yrs. ___ Months. Gender :- ____

4. Nationality

:- ___________________ Religion :- _____________________

5. Permanent Address

:- ____________________________________________________

____________________________________________________________________________
6. Correspondence Address :- ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Email ID

:- ____________________ Mobile No :- ___________________

8. Alternate Contact No

:- __________________________

9. Educational /Professional Qualification acquired as of 31.12.2017 :Sr.
No
1.

Passed Examination

Board/University/Institute

2.
3.

P.T.O.
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10. Experience gained upto 31.12.2017 :Sr.
No

Name of
Organization

Post held

Period
From
To

Nature of
duties
performed

Total
experience

1.
2.
3.
4.
5.

11. Parent Department Name, Address,
Phone No., Competent Authority, Email ID

:-

12. Present Post held

:-

_______________ _______________

13. Pay Scale with Pay Band & Grade Pay

:-

________________________________

14. Date of Joining in parent department

:-

_______________________________

15. Date of Superannuation

:-

_______________________________

16. Whether ever before any disciplinary action, legal :proceedings, Departmental Enquiry has been
initiated,if so, details thereof

_______________________________

17. No Objection Certificate of parent department
is enclosed with this application

:-

______________________________
______________________________

Yes / No

18. Special features, if any, you may feel to bring to notice :- ____________________________
19. Languages known

:-

_____________________________

I solemnly affirm that all the statements made by me in the application form are true
and correct to the best of my knowledge and belief that nothing has been concealed or
suppressed. I have obtained No Objection Certificate from my parent department
and same is enclosed herewith for doing needful. I assure you that all necessary
documents/certificates required for my appointment on deputation will be made
available in accordance with the provisions laid down in MCS Rule and GoM’s
GAD GR dated 17.12.2016 regarding “Deputation” well in time. I also understand
and aware that in case, any of my statements is found untrue during any stage of recruitment
and thereafter, I shall be disqualified for the post applied for and I shall be liable for any penal
action under the MCS Rule/Law in this regard.
I have read the relevant GR (GoM’s GR No.Sankarn-2715/pra.kra.100/13 dated 17th
December, 2016) mentioned hereinabove and made aware myself about all the terms &
conditions stipulated therein. I affirm that there are “No Dues of any nature of my parent
department, Neither Departmental Enquiry nor any Legal/Court Proceedings of any nature is
pending/proposed/initiated against me” in the last 10 years as of today.

Date:
Signature of candidate
Place:

शासकीय अधिकारी /कर्मचारी याांच्या प्रधिधियुक्िीिे
धियुक्िीसाठी अटी व शिी, आधि धियुक्िीची
कायमपध्दिी याबाबिचे िोरि.

र्हाराष्ट्र शासि
सार्ान्य प्रशासि धवभाग
शासि धििमय क्रर्ाांकः एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.137/कायासि 12
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु िात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई-400 032.
िारीख: :17/12/2016
वाचा :- 1) शासि धििमय क्रर्ाांकः धवत्त धवभाग, क्र.सेधिवे-1001/130/सेवा-4, धद.2.6.2003.
2) शासि धििमय क्रर्ाांकः सार्ान्य प्रशासि धवभाग, क्र.एर्वायएि-2010/प्र.क्र.224/21,
धद.7.12.2010.
3) शासि धििमय क्रर्ाांकः सार्ान्य प्रशासि धवभाग, क्र.यशदा-2011/ प्र.क्र.78/11/12-अ,
धद.7.5.2011.
प्रस्िाविा राज्य शासिाच्या धवधवि धवभागाि / धवभागाच्या अधिपत्याखालील र्ांडळे / र्हार्ांडळािील
पदाांवर धवधवि धवभागाांकडू ि प्रधिधियुक्िीिे िेर्िुका केल्या जािाि. शासकीय कर्मचाऱयाांची, सेवाप्रवेश
धियर्ािील िरिुदीिुसार िसेच प्रशासकीय धवभागािे त्याांच्या अधिपत्याखालील र्ां डळे / र्हार्ांडळे ,
धिर्शासकीय कायालये (िगरपाधलका/ र्हािगरपाधलका), अन्य राज्य शासिाच्या वा केंद्र शासकीय
कायालयािील/ अधिपत्याखालील र्हार्ांडळे / कांपन्या इत्यादीर्िील पदे थेट धियुक्िीिे ि भरिा राज्य
शासि सेवि
े ील त्याच अथवा सर्कक्ष पदावरुि प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी करण्याि येिे.
2.

प्रधिधियुक्िीर्ध्ये (1) र्हाराष्ट्र िागरी सेवा (पदग्रहि अविी, स्वीयेिर सेवा आधि धिलांबि,

बडिर्फी व सेवि
े ूि काढू ि टाकिे इ. काळािील प्रदािे) धियर्, 1981 र्िील धियर् 9 (19) र्िील
िरिुदीिुसार स्वीयेिर सेवा आधि (2) राज्य शासिाच्या अधिपत्याखालील र्ांडळे /र्हार्ांडळािील
पदावरील धियुक्िी याांचा सर्ावेश होिो.

या धियर्ाांच्या पधरधशष्ट्ट -एक र्िील अ.क्र. 2 र्िील

िरिुदीिुसार स्वीयेिर सेवि
े धियुक्िी करण्यास राजपधत्रि अधिकाऱयाांच्या बाबिीि प्रशासकीय धवभागाांिा
व अराजपधत्रि अधिकारी/कर्मचाऱयाांच्या बाबिीि धवभाग प्रर्ुखाांिा पूिम अधिकार असूि याच्या अटी व शिी
सदर धियर्ाच्या पधरधशष्ट्ट-दोि र्ध्ये धवधहि केल्या आहेि. त्यािुसार प्रधिधियुक्िीचा जास्िीि जास्ि
कालाविी 4 वर्षे इिका धवधहि केला असूि प्रधिधियुक्िीचा हा कालाविी 4 वर्षाच्या पुढे वाढधवण्यास
र्ा.र्ुख्यर्ांत्री याांची स्पष्ट्ट र्ान्यिा घेण्याची िरिूद होिी. शासि धििमय धवत्त धवभाग, धद.02.06.2003
अन्वये शासकीय व अन्य अधिकारी / कर्मचाऱयाांची, र्ांत्री आस्थापिेवर धियुक्िी करण्याच्या अटी व शिी
धवधहि करण्याचे अधिकार र्ांत्रालयीि प्रशासकीय धवभागाांिा धदले आहेि.

िथाधप, प्रधिधियुक्िीिे

धियुक्िीच्या कायमपध्दिीबाबि सध्या धिधिि स्वरुपाचे व सवम सर्ावेशक िोरि / आदे श िसल्यार्ुळे
यासांदभाि प्रशासकीय धवभाग / कायालयाांकडू ि सर्ाि स्वरुपाि व योग्यप्रकारे कायमवाही होि िाही.
पधरिार्ी खालील प्रर्ािे अडचिी / र्ुद्दे उपस्स्थि होि आहेि :-
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(अ) र्ूळ सांवगािील अधिकारी प्रधिधियुक्िीिे अन्य सांवगाि कायमरि राधहल्यार्ुळे कायालयािील र्ूळ
सांवगाची पदे धरक्ि राहू ि त्याचा िेथील कार्काजावर प्रधिकूल पधरिार् होिो. अशी पदे सार्ान्यि:
वधरष्ट्ठ सांवगािील असल्यािे कार्काज र्ोठया प्रर्ािावर धवस्कळीि होऊि शासिाच्या कार्काजावर
पधरिार् होिो व प्रधिधियुक्िीिे धरक्ि होिारी पदे िािडीिे भरण्याची र्ागिी होिे.
(ब) बहु िाांश प्रकरिी सांबांधिि अधिकारी प्रधिधियुक्िीवरील पदाांवर धियुक्िीबाबि स्वि: प्रयत्ि करिाि
अथवा सांबांधिि कायालयाकडू ि धवधशष्ट्ट अधिकारी / कर्मचाऱयाच्या धियुक्िीबाबि र्ागिी होिे. यार्ुळे
काही अधिकारी वारांवार प्रधिधियुक्िीवर जािाि ककबहु िा त्याांच्या सेवच
े ा बहु िाांश कालाविी
प्रधिधियुक्िीवरच जािो. त्यार्ुळे दु सऱया अधिकाऱयाांिा प्रधिधियुक्िीवर जाण्याची सांिी धर्ळि िाही.
प्रधिधियुक्िीवरील अधिकाऱयाांची र्ूळ धवभागाि र्ूळ सांवगाि प्रत्यक्ष सेवा झालेली िसिाांिाही त्याांिा
पदोन्निी धर्ळिे. यार्ुळे सांवगम व्यवस्थापिावर धियांत्रि राहि िाही.
(क) काही अधिकारी धदघमकाळ र्ूळ सांवगाबाहेरील पदाांवर प्रधिधियुक्िीवर कायमरि राहिाि व र्ूळ पदाचे
कार्काज र्फार कर्ी कालाविीसाठी पार पाडिाि.

िसेच काही धवभागाि त्याच त्याच

अधिकारी/कर्मचारी याांची प्रधिधियुक्िीच्या पदावर राहण्याची प्रवृत्ती धिर्ाि होिे.
(ड) पधरधवक्षािीि म्हिूि धियुक्ि असिािाही काही अधिकारी/कर्मचारी, प्रधिधियुक्िीवर जािाि. त्यार्ुळे
पधरधवक्षा कालाविीि धवभागीय परीक्षा उत्तीिम होिे, प्रधशक्षि पूिम करिे याची पूिमिा होि िाही व त्याांच्या
कार्ाचे योग्य र्ूल्यर्ापि करिा येि िाही व पधरधवक्षा कालाविी सर्ाप्ि करण्याचे आदे श काढिे ककवा
पधरधवक्षा कालाविी वाढधविे ही कायमवाही करिा येि िाही.
(इ) काही प्रकरिी प्रधिधियुक्िीवर गेल्यावर काही कालाविीिच अथवा धवधहि कालाविी सांपण्यापूवीच,
सांबांधिि अधिकारी / कर्मचारी स्वि:च र्ूळ सांवगाि परि येिाि ककवा सांबांधिि कायालयाकडू ि त्याांिा
परि पाठधवण्याि येिे. यार्ुळे धवधवि प्रशासधिक अडचिी (र्ूळ सांवगािील अधिकारी / कर्मचाऱयाांच्या
बदल्या, पदावििी इ.) उद्भविाि. काही धवधशष्ट्ट प्रकरिी प्रधिधियुक्िीचे िोरि धवधहि केलेले आहे.
उदा.यशदा र्िील पदाांवर प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीसांदभाि शासि धििमय, सार्ान्य प्रशासि धवभाग,
धदिाांक 07.05.2011 अन्वये िसेच र्ांत्री आस्थापिेवर प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीसांदभाि शासि धििमय
सार्ान्य प्रशासि धवभाग, धदिाांक 01.12.2014 अन्वये िोरि धवधहि केले आहे.
3.

वरील पधरस्स्थिीि अशा िेर्िुकाांर्ध्ये एकसर्ाििा राहण्याच्या दृष्ट्टीिे याबाबि सवमसर्ावेशक

िोरि लागू करिे आवश्यक झाले आहे. प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीचे िोरि िसल्यािे येि असलेल्या
अडचिी दू र व्हाव्याि, अशा धियुक्त्याांर्ध्ये सुसूत्रिा असावी व प्रशासधिक धशस्ि राहावी यादृष्ट्टीिे
याबाबि सवमसर्ावेशक िोरि ठरधविे आवश्यक झाले आहे.
शासि धििमय 4.

प्रस्िाविेि िर्ूद केलेल्या सवम बाबींचा सवंकर्ष धवचार करुि, राज्य शासकीय अधिकारी /

कर्मचाऱयाांची, अन्य प्रशासकीय धवभागाच्या अधिपत्याखालील कायालयाि, र्ांडळ / र्हार्ांडळ,
धिर्शासकीय कायालये (िगरपाधलका / र्हािगरपाधलका इ.), अन्य राज्य शासि वा केंद्र शासकीय
पष्ृ ठ 11 पैकी 2
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कायालये यािील पदाांवर प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी यासांदभािील िोरि, या शासि धििमयान्वये
पुढीलप्रर्ािे धवधहि करण्याि येि आहे.
5.

शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱयाांिा शासकीय कायालयाि प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी करण्यासाठी

खालील अटी व शिी राहिील :(अ) खालील पधरस्स्थिीर्ध्ये शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याांिा प्रधिधियुक्िीवर जािा येईल :(1)

सांबांधििास ज्या सांवगािील पदावर जायचे आहे त्या सांवगम पदाच्या सेवाप्रवेश धियर्ाि

प्रधिधियुक्िी बाबि धवधशष्ट्ट/स्पष्ट्ट िरिूद असेल िरच या र्ागािे धियुक्िी द्यावी. सांबांधिि पदाच्या
सेवा प्रवेश धियर्ाि धवभागाच्या आवश्यकिेिुसार धकिी प्रर्ािाि पदे प्रधिधियुक्िीिे भरिा येिील
याबाबि धवर्निधदष्ट्टपिे प्रर्ाि धिधिि करण्याि यावे. हे प्रर्ाि र्ूळ र्ांजूर सांवगम सांख्येच्या कर्ाल 15
टक्क्याच्या र्यादे पेक्षा अधिक असू िये. त्यािुसार सवम शासकीय कायालयाांिी प्रधिधियुक्िीिे पदे
भरण्यासांदभाि त्याांच्या सेवा प्रवेश धियर्ाि िरिूद करिे आवश्यक राहील. र्ात्र ज्या शासकीय
सेवि
े ील पदाांच्या सेवाप्रवेश धियर्ाि या अगोदरच र्ांजूर सांवगम सांख्येच्या 15% पेक्षा जास्ि पदे
प्रधिधियुक्िीिे भरण्याची िरिूद केली असेल अशा सेवाप्रवेश धियर्ाि 15% च्या र्यादे ि
प्रधिधियुक्िीिे पदे भरण्याबाबिची सुिारिा करण्याि यावी. प्रधिधियुक्िीच्या प्रर्ािाच्या कर्ाल
र्यादे ची ही अट र्ांडळे , र्हार्ांडळे व स्वायत्त सांस्था याांिा लागू असिार िाही.
(2) (i) सेवाप्रवेश धियर्ािील िरिूदीिुसार िार्धिदे शिाद्वारे धियुक्िीसाठी यथास्स्थिी लोकसेवा
आयोग पुरस्कृि अथवा धजल्हा/ प्रादे धशक धिवड सधर्िीकडू ि धिवड झालेले उर्ेदवार उपलब्ि
होण्यास, ककवा (ii) पदोन्निीिे पद भरण्यासाठी योग्य व पात्र उर्ेदवार उपलब्ि िसल्यास आधि
असे उर्ेदवार उपलब्ि होण्यास, एक वर्षापेक्षा अधिक कालाविी लागिार आहे अशा
अपवादात्र्क पधरस्स्थिीि प्रथर्ि: 1 वर्षाकधरिा सरळसेवद्व
े ारे अथवा पदोन्निीिे उर्ेदवार
उपलब्ि होईपयंि या र्ागािे धियुक्िी करिा येईल, ककवा (iii) ज्या कायालयाच्या आस्थापिेवरील
पदे केवळ प्रधिधियुक्िीिे भरण्याची िरिूद आहे अशा पधरस्स्थिीि या र्ागािे धियुक्िी करिा
येईल.
(3) प्रथर्ि: एका वर्षाकधरिा धदलेला प्रधिधियुक्िीचा कालाविी कर्ाल 5 वर्षेपयंि वाढधविा
येईल. धवधहि केलेला कालाविी सांपिाच अशी प्रधिधियुक्िी आपोआप सांपुष्ट्टाि येईल.
(4) राज्य शासिाकडील/ राज्य शासिाची र्हार्ांडळे इत्याधदर्िील व केंद्र शासिािील
कायालयािील/ केंद्र शासिाच्या र्हार्ांडळािील/कांपन्यार्िील पदाांवर, सर्िुल्य वेििश्रेिी
र्िील सर्ाि वेििबँड व ग्रेड पे च्या पदावरच या र्ागािे धियुक्िी दे िा येईल. सर्िुल्य वेििश्रेिी
र्िील सर्ाि वेििबँड व ग्रेड पे च्या पदावरील अधिकारी/ कर्मचारी प्रधिधियुक्िीवर जाण्यासाठी
उपलब्ि ि झाल्यास, अशा अपवादात्र्क पधरस्स्थिीि, लगिच्या धिम्ि सांवगािील अधिकारी/
कर्मचाऱयाची प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी करण्याचा धवचार करिा येईल.
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(5) एखाद्या सांवगाि अधिक प्रर्ािाि प्रधिधियुक्िीिे धियुक्त्या धदल्यास र्ूळ सांवगािील पदोन्नत्या
प्रभाधवि होिाि व र्ूळ सांवगािील कर्मचाऱयाांवर अन्याय होिो. असे होवू िये म्हिूि ज्या सांवगाि
प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी करावयाची आहे, त्या सांवगाच्या प्रधिधियुक्िीसाठी धवधिर्नदष्ट्ट केलेल्या
15 टक्केच्या र्यादे पयंिच पदे प्रधिधियुक्िीिे भरिा येिील. ज्या सांवगासाठी सेवाप्रवेश धियर्ाि
प्रधिधियुक्िीिे पद भरण्यासांदभाि िरिूद अद्याप करण्याि आली िसेल िेथे सांवगमसांख्येच्या
जास्िीि जास्ि 15% पदे प्रधिधियुक्िीिे भरिा येिील. िथाधप, या आदे शापासूि एक वर्षाि
सेवाप्रवेश धियर्ार्ध्ये िशी िरिूद धवभागािे करुि घ्यावी.
(6) ज्या सांवगािील अधिकारी प्रधिधियुक्िीिे जाि असिील अशा सांवगम धियांत्रि अधिकाऱयाांिी
त्या त्या सांवगािील र्ूळ सांवगम पदे िसेच र्फक्ि त्याच सांवगािूि प्रधिधियुक्िीिे भरली जािारी पदे
याांची सवमसर्ावेशक यादी ियार करूि सांवगम पदे व असांवगम पदे याप्रर्ािे सांवगम सांख्याबळ (Cadre
Strength) धवत्त धवभागाच्या र्ान्यिेिे धिधिि करूि घ्यावे. असांवगम पदे ही र्ूळ सांवगमसांख्येच्या 15
टक्केपेक्षा अधिक असिार िाहीि. वरील प्रर्ािे सांवगम सांख्याबळ जरी धिधिि केले िरी र्ूळ सांवगम
सांख्येच्या र्यादे िील अधिकाऱयाांिाच केवळ धियधर्िपिाचे र्फायदे अिुज्ञय
े राहिील. र्ूळ सांवगम
सांख्येच्या व्यधिधरक्ि असांवगम सांख्येइिक्या अधिकाऱयाांिा सेवाज्येष्ट्ठिेसह धियधर्िपिाचे र्फायदे
अिुज्ञय
े राहिार िाहीि. सांवगम सांख्याबळाचा दर 5 वर्षांिी आढावा (Cadre Review) घ्यावा. असे
सांवगम सांख्याबळ धिधिि करण्याची कायमवाही म्हिजेच पधहला सांवगम आढावा, हे िोरि अांर्लाि
आल्यापासूि एक वर्षाि पूिम करण्याि यावा.
(7) पधरधवक्षा कालाविी सर्ािािकारकधरत्या पूिम करुि त्यािांिर धकर्ाि 5 वर्षे सेवा कालाविी
पूिम झाल्यावरच त्याांिा या र्ागािे धियुक्िीसाठी इच्छू किा दे िा येईल.
(8) ज्याांची धियुक्िी पधरधवक्षािीि म्हिूि झालेली िाही अशा कर्मचाऱयाांच्या, धियधर्ि
धियुक्िीपासूि धकर्ाि 7 वर्षे सेवा कालाविी पूिम झाल्यावर त्याांिा या र्ागािे धियुक्िीसाठी
इच्छु किा दे िा येईल.
(9) सांबांधिि अधिकारी / कर्मचारी ज्या प्रशासकीय धवभागाि / धवभागाच्या अधिपत्याखालील
कायालयाि कायमरि आहे त्या प्रशासकीय धवभागाची व ज्या प्रशासकीय धवभागाि / धवभागाच्या
अधिपत्याखालील कायालयाि िो

प्रधिधियुक्िीवर धियुक्िी स्स्वकारिार आहे अशा दोन्ही

धवभागाांची पूवस
म ांर्िी व िा-हरकि प्रर्ािपत्र आवश्यक राहील. अशी पूवस
म ांर्िी व िा-हरकि
प्रर्ािपत्र दे िािा सांबांधिि अधिकारी/कर्मचाऱयाांचे गोपिीय अहवाल, किमव्य परायििा, सचोटी
व चाधरत्र्य या बाबिची िपासिी र्ूळ सांवगम धियांत्रि प्राधिकाऱयािे करावी व र्ागील 10 वर्षाच्या
कालाविीि झालेल्या धशक्षेचा िपशील उपलब्ि करुि दयावा.
(10) या र्ागािे धियुक्िीसाठी इच्छु किा धदलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱयाांचे अलीकडचे 5 वर्षाचे
गोपिीय अहवाल अवलोकि करण्याि यावे. ज्या पदावर प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी दे ण्याि येिार
आहे त्या पदावर पदोन्निीसाठी / त्या दजाच्या पदावर पदोन्निीसाठी आवश्यक ठरधवलेली
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गोपिीय अहवालाची धकर्ाि प्रिवारी िारि केली असल्यास त्याांचा या र्ागािे प्रधिधियुक्िीसाठी
धवचार करिा येईल.
ब) खालील पधरस्स्थिीर्ध्ये शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याांिा प्रधिधियुक्िीवर जािा येिार िाही:(1) जे धवभाग हे िोरि अांर्लाि आल्यापासूि एक वर्षाि सांवगम आढावा पूिम करिार िाहीि त्या
सांवगािील अधिकारी आधि कर्मचारी याांिा हे िोरि अांर्लाि आल्यापासूि एक वर्षािांिर
कोित्याही सांवगाि प्रधिधियुक्िीिे पाठधविा येिार िाही.
(2) प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीसाठी इच्छु किा धदलेला अधिकारी / कर्मचारी ज्या सांवगाि कायमरि
आहे त्या सांवगािील र्ांजूर पदसांख्येपैकी 10% पेक्षा अधिक पदे धरक्ि असल्यास, त्या अधिकारी /
कर्मचाऱयास प्रधिधियुक्िीवर पाठधविा येिार िाही.

धरक्ि पदे भरण्यास शासिाचे धिबंि

असल्यास, अशा प्रकरिी 10% पेक्षा जास्ि पदे धरक्ि राहि असल्यास, त्या सांवगािील
अधिकारी/कर्मचाऱयाांिा

प्रधिधियुक्िीवर

पाठधवण्याबाबि

सांबांधिि

प्रशासकीय

धवभागािे

प्रकरिपरत्वे धििमय घ्यावा.
(3) पधरधवक्षािीि कालाविी सुरु असिािा कोित्याही अधिकारी / कर्मचाऱयास, प्रधिधियुक्िीवर
पाठधविा येिार िाही.
(4) एखाद्या अधिकाऱयाची सरळसेवि
े े अथवा पदोन्निीिे धवभागीय सांवगाि धियुक्त्ती होिे िेव्हा
केवळ धवदभम ककवा र्राठवाडा या धवभागाि ककवा िक्षलग्रस्ि/आधदवासी भागाि पदस्थापिा
झाल्यार्ुळे अधिकारी प्रधिधियुक्िीिे इिरत्र जाण्याचा प्रयत्ि करिाि. यास आळा घालण्यासाठी
सरळसेवि
े े िसेच पदोन्निीिे धियुक्िीसाठी र्हसूली धवभाग वाटपासांदभाि शासिािे वेळोवेळी
धिगमधर्ि केलेल्या धियर्/ शासि धििमयािुसार अधिकारी / कर्मचाऱयाांिे वाटप झालेल्या र्हसूली
धवभागाि धवधहि कालाविी पूिम झाल्यावरच या र्ागािे धियुक्िीसाठी इच्छु किा दे िा येईल.
परांिु त्या र्हसूली धवभागािील प्रधशक्षि सांस्थाांर्ध्ये सांबांधििाांची कार् करण्याची इच्छा
असल्यास व त्या सांस्थेिे धवधहि र्ागािे धिवड केल्यास त्याांिा त्या र्हसूली धवभागािील प्रधशक्षि
सांस्थेि प्रधिधियुक्िीवर त्या भागाि धकर्ाि 2 वर्षे सेवा केल्यािांिर जािा येईल.
(5) गट-अ र्िील अधिकाऱयास त्याच्या र्ूळ धजल्हयाि व गट-ब (राजपधत्रि) र्िील अधिकाऱयास
त्याच्या र्ूळ िालुक्याि प्रधिधियुक्िीिे पाठधविा येिार िाही.
(6) अधिकारी/ कर्मचाऱयास त्याच्या सांपूिम सेवि
े कर्ाल 10 वर्षा पेक्षा जास्ि कालाविीसाठी
प्रधिधियुक्िीवर पाठविा येिार िाही. परांिु सेवाधिवृत्तीस 2 वर्षाचा कालाविी धशल्लक असिािा
प्रधिधियुक्िीवरील अधिकाऱयास र्ूळ सांवगाि परि येिे आवश्यक राहील.
(7) धवधशष्ट्ट शैक्षधिक अहमिेच्या पदाांवर र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडू ि धशर्फारस केलेल्या
अधिकाऱयाांच्या ज्ञािाचा व सेवच
े ा त्या धवधशष्ट्ट क्षेत्रािच उपयोग होिे आवश्यक आहे ही वस्िुस्स्थिी
धवचाराि घेिा, अध्यापकीय/ धशक्षकीय/ िाांधत्रक/ वैद्यकीय/ धवधि याांसारख्या धवशेर्ष सांवगािील
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पदाांवर कार् करिाऱयाांिा िशाच स्वरूपाच्या धवधशष्ट्ट शैक्षधिक अहमिा धवधहि केलेल्या पदाांवरच
प्रधिधियुक्िीिे जािा येईल.
(8) कोित्याही पधरस्स्थिीि प्रधिधियुक्िीकरीिा सांबांधिि अधिकारी / कर्मचाऱयाची िावािे र्ागिी
करिा येिार िाही.
(9) सांकेिस्थळावर जाधहराि प्रधसध्द केल्याधशवाय व त्यास प्रधिसाद म्हिूि सांबांधििाांिी अजम
केल्याधशवाय सांबांधिि पदे केवळ धवधशष्ट्ट अधिकारी/ कर्मचाऱयाांची इच्छु किा आहे याच
कारिास्िव प्रधिधियुक्िीिे भरिा येिार िाहीि.
(10) ज्या अधिकारी /कर्मचाऱयाांधवरुध्द, भ्रष्ट्टाचार/ लाचलुचपि गुन्यासांदभािील प्रकरिे,
र्फौजदारी प्रकरि, र्हाराष्ट्र िागरी सेवा (धशस्ि व अपील) धियर्, 1979 अांिगमि धियर् 8 खाली
धवभागीय चौकशी सुरु आहे अथवा धशक्षेची अांर्लबजाविी चालू आहे , त्याांिा प्रधिधियुक्िीवर
पाठधविा येिार िाही.
(11) प्रधिधियुक्िीवरुि र्ूळ प्रशासकीय धवभागाि / कायालयाि सेवा प्रत्यावर्निि झाल्यावर र्ूळ
धवभागाि र्ूळ सांवगाि धकर्ाि 5 वर्षे कालाविी (Cooling Off) पूिम करिे आवश्यक राहील.
याप्रर्ािे धकर्ाि 5 वर्षे कालाविी पूिम केल्याधशवाय सांबांधिि अधिकारी/कर्मचाऱयास पुन्हा
प्रधिधियुक्िी दे ण्याि येिार िाही.
क)

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याांच्या र्ांत्री आस्थापिेवरील प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी :(१)

र्ुख्यर्ांत्री सधचवालय व र्ांत्री आस्थापिेवरील प्रधिधियुक्िीिे पदे भरण्यासांदभािील

धवधहि कायमपध्दिी सा.प्र.धव.21 कायासिािे धिगमधर्ि केलेल्या आदे शािुसार लागू राहील.
(2)

धदिाांक 01.11.2014 पूवी ज्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याांिी र्ांत्री आस्थापिेवर

खाजगी सधचव/धवशेर्ष कायम अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हिूि कार् केले असेल, असे शासकीय
अधिकारी/ कर्मचारी पुढील 5 वर्षे र्ांत्री आस्थापिेवर खाजगी सधचव, धवशेर्ष कायम अधिकारी व
स्वीय सहाय्यक म्हिूि प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीसाठी पात्र असिार िाही.
(३)

धदिाांक 01.11.2014 िांिर र्ांत्री आस्थापिेवर खाजगी सधचव/धवशेर्ष कायम अधिकारी व

स्वीय सहाय्यक म्हिूि प्रधिधियुक्िीिे कायमरि राहू ि धकर्ाि 1 वर्षापेक्षा अधिक कालाविी पूिम
केल्यािांिर कायमर्ुक्ि झालेल्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी याांिी 5 वर्षे (Cooling off)
कालाविी पूिम केल्याधशवाय िे पुन्हा र्ांत्री आस्थापिेवर प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीस पात्र असिार
िाहीि. र्ात्र ही अट र्ुख्यर्ांत्री/ उपर्ुख्यर्ांत्री याांच्या कायालयािील भालदार व चोपदार या
पदावरील कर्मचाऱयाांसाठी लागू असिार िाही.
(४)

र्ांत्री आस्थापिेवर प्रधिधियुक्िीचा कर्ाल कालाविी सांपुष्ट्टाि आल्यावर आपोआपच

प्रत्यावर्निि झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱयाांिे, र्ूळ प्रशासकीय धवभागाि / कायालयाि रुजू होिे
आवश्यक राहील.
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ड) इिर अटी व शिी :(1) प्रधिधियुक्िीवर पदस्थापिेसाठी पदग्रहि अविी धवत्त धवभागािे यासांदभाि वेळोवेळी केलेल्या
धियर्ािुसार अिुज्ञय
े राहील. सांबांधिि अधिकारी/कर्मचारी याांच्या प्रधिधियुक्िीच्या आदे शाि,
प्रधिधियुक्िीचा कालाविी सुरु होण्याचा व सांपुष्ट्टाि येण्याचा धदिाांक स्पष्ट्टपिे िर्ूद करिे
आवश्यक राहील.
(2) प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीचा धवधहि कालाविी पूिम झाल्यावर अधिकारी / कर्मचाऱयास र्ूळ
प्रशासकीय धवभागाि प्रत्यावर्निि करिे आवश्यक राहील. ही कायमवाही करण्याची जबाबदारी
यथास्स्थिी सांबांिीि अधिकारी/कर्मचारी व प्रशासकीय धवभाग / धवभागप्रर्ुख व प्रधिधियुक्िीिे सेवा
घेिाऱया प्रशासकीय धवभाग / धवभागप्रर्ुख याांची राहील.
(3) प्रधिधियुक्िीचा कालाविी सांपुष्ट्टाि आल्यावर प्रत्यावर्निि झालेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱयािे,
र्ूळ प्रशासकीय धवभागाि / कायालयाि पदग्रहि अविी उपभोगूि अधवलांब रुजू होिे आवश्यक
राहील. िसेच प्रधिधियुक्िीचा कालाविी सांपुष्ट्टाि आल्यावर त्यास जोडू ि कोित्याही प्रकारची
रजा अिुज्ञय
े असिार िाही.
(4) प्रधिधियुक्िीिे कायमरि अधिकारी / कर्मचाऱयाची सेवा लोकधहिाच्या दृष्ट्टीिे र्ूळ प्रशासकीय
धवभाग / कायालयास आवश्यक असल्यास, धवधहि कालाविी सांपण्यापूवी परांिु धकर्ाि एक वर्षाचा
कालाविी पूिम झाल्यावरच त्याांच्या / धिच्या सेवा परि घेण्याचा अधिकार धियुक्िी प्राधिकाऱयास
(प्रशासकीय धवभाग / कायालयास) राहील.
(5) प्रधिधियुक्िीवर सेवा घेिाऱया कायालयास काही धवधशष्ट्ट कारिास्िव धवधहि कालाविी
सांपण्यापूवी प्रधिधियुक्िीवर आलेल्या अधिकाऱयास त्याच्या र्ूळ प्रशासकीय धवभागास /
कायालयाकडे परि पाठविे आवश्यक असल्यास, त्या आस्थापिेवरील सक्षर् प्राधिकाऱयािे िसे
सर्थमिीय कारि स्पष्ट्ट करुि त्याला / धिला परि पाठवण्यासाठी यथास्स्थिी सांबांधिि प्रशासकीय
धवभागास / कायालयास िीि र्धहन्याची पूवस
म ूचिा (िोटीस) दे िे आवश्यक राहील. िथाधप, या
सांदभाि धवधशष्ट्ट कारिे िर्ूद करुि उदा.अधियधर्ििा, अर्फरािर्फर, किमव्यच्युिी, इत्यादी कारिे
िर्ूद करुि प्रधिधियुक्िीचा कालाविी िात्काळ सांपुष्ट्टाि आििा येईल.
(6) आदे शाि धवहीि केलेला प्रधिधियुक्िीचा कालाविी पूिम होण्यापूवीच अधिकारी/कर्मचारी
स्वि:हू ि र्ूळ प्रशासकीय धवभागाि/ कायालयाि

परि जाण्यास इच्छु क असल्यास त्यािे

सर्थमिीय कारि स्पष्ट्ट करुि त्यासाठी धकर्ाि िीि र्धहन्याांची पूवस
म ूचिा (िोटीस) यथास्स्थिी
दोन्ही प्रशासकीय धवभागास/ कायालयास दे िे आवश्यक राहील. अशा पधरस्स्थिीि त्याच्या
धविांिीवरुि प्रधिधियुक्िी सांपुष्ट्टाि आिण्याचा धििमय प्रधिधियुक्िीच्या आस्थापिेवरील
कायालयािील सक्षर् प्राधिकाऱयािे घेिल्यास, सदर कर्मचाऱयाच्या पूिम सेवाकाळाि अिुज्ञय
े एकूि
10 वर्षांच्या प्रधिधियुक्िी कालाविीिूि आदे शाि धवहीि केलेला प्रधिधियुक्िीचा कालाविी त्यािे
उपभोगल्याचे सर्जण्याि येईल.
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(7) सध्या प्रधिधियुक्िीिे कायमरि असलेल्या ज्या अधिकारी/कर्मचाऱयाांचा धवधहि कालाविी पूिम
झालेला िाही त्याांच्याबाबिीि कालाविी िर्ूद करुि प्रधिधियुक्िीचे सुिाधरि आदे श प्रधिधियुक्िी
सांदभािील प्रस्िुि िोरिाच्या अिुर्षांगािे सांबांिीि अधिकारी/कर्मचाऱयास प्रधिधियुक्िीवर
पाठधविाऱया र्ूळ प्रशासकीय धवभागािे हे िोरि लागू झाल्यापासूि 3 र्धहन्याि धिगमधर्ि करिे
आवश्यक राहील. अन्यथा त्याांची बदलीिे प्रधिधियुक्िी आपोआप सांपुष्ट्टाि येईल.
(8) वरील अटी व शिी पैकी अट क्र. ४ व 7 र्ुख्यर्ांत्री सधचवालय व र्ांत्री आस्थापिेवरील
प्रधिधियुक्िीिे कार् करिाऱया अधिकारी व कर्मचाऱयाांिा लागू राहिार िाहीि.
6.

प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीसांदभाि कायमपध्दिी पुढीलप्रर्ािे राहील:(1) ज्या कायालयास अन्य धवभाग/कायालयािील अधिकारी/कर्मचारी प्रधिधियुक्िीिे हवे
असिील त्या धवभागािे/कायालयािे प्रधिधियुक्िीिे भरावयाच्या प्रत्येक पदासाठी र्ांत्रालयीि
इन्रािेट वरील सांकेिस्थळावर प्रधिधियुक्त्या (Deputations) या कलकखाली सधवस्िर जाधहराि
प्रधसद्ध करावी. त्याधशवाय िशीच जाधहराि त्या धवभागािे त्याांच्या स्वि:च्या सांकेिस्थळावर
दे धखल प्रधसद्ध करावी. सदर जाधहरािीर्ध्ये िे पद धकिी कालाविीसाठी भरावयाचे आहे , त्याची
वेििश्रेिी, शैक्षधिक अहमिा, कोित्या सांवगािील अधिकारी/कर्मचारी याांच्यार्िूि भरावयाची
आहेि अथवा धवधशष्ट्ट सांवगािील अधिकारीच प्रधिधियुक्िीवर घ्यावयाचे असल्यास िसा स्पष्ट्ट
उल्लेख िसेच, सदर पदासाठी अजम दाखल करण्याचा अांधिर् धदिाांक इ. बाबिचा इत्यांभि
ू िपशील
प्रधसध्द करण्याि यावा. सदर जाधहरािीिुसार अजम र्ागधवण्याचा धवहीि कालाविी धकर्ाि 3
आठवड्ाांचा असावा. प्रधिधियुक्िीवर जाण्यास इच्छु क अधिकारी/कर्मचारी जाधहरािीि िर्ूद
केलेल्या धवहीि र्ुदिीि थेट सांकेिस्थळावर (ऑिलाईि) अजम करु शकिील. ऑिलाईि
अजाची एक प्रि अजमदारािे त्याच्या सांबांिीि धियुक्िी प्राधिकाऱयाकडे सादर करावी. ऑिलाईि
सांकेिस्थळाची सुधविा धिर्ाि होईपयंि अजमदाराांिी त्याांच्या अजाची प्रि प्रत्यक्षधरत्या दोन्ही
प्रशासकीय धवभागास सादर करावी.
(2) त्याचप्रर्ािे या जाधहरािीस अिुसरूि प्राप्ि होिाऱया अजमदाराांची यादी दे खील जाहीराि
दे िाऱया कायालयािे सदर सांकेिस्थळावर प्रधसध्द करावी.
(3) प्रधिधियुक्िीसाठी अजम र्ागधवण्याऱया कायालयािे अजम स्वीकृि करण्याच्या अांधिर् धदिाांकास
प्राप्ि होिाऱया अजांच्या प्रिी, अधिकारी ज्या ज्या धवभाग /कायालयािील असिील त्याांच्याकडे
7 कायालयीि धदवसाि पाठवावी. सांबांधिि धवभाग/कायालयािे इच्छु क अधिकारी/कर्मचाऱयाांच्या
अजाच्या प्रिी, प्रधिधियुक्िीवर घेिाऱया कायालयाकडू ि प्राप्ि झाल्यावर, अशा सवम
अधिकारी/कर्मचारी याांचे अलीकडचे 5 वर्षाचे गोपिीय अहवाल (साक्षाांधकि प्रिी), सांबांिीि
अधिकारी/कर्मचाऱयाांधवरुध्द भ्रष्ट्टाचार /लाचलुचपि गुन्यासांदभािील प्रकरिे , र्फौजदारी
प्रकरि, र्हाराष्ट्र िागरी सेवा (धशस्ि व अपील) धियर्, 1979 अांिगमि धियर् 8 खाली धवभागीय
चौकशी सुरु आहे अथवा धशक्षेची अांर्लबजाविी चालू आहे ककवा कसे िसेच र्ागील 10 वर्षाि
झालेल्या धशक्षेचा िपशील याबाबिची इत्यांभि
ू र्ाधहिी व िा हरकि प्रर्ािपत्र ज्या प्रशासकीय
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धवभाग / कायालयाि प्रधिधियुक्िी द्यावयाची आहे. त्या प्रशासकीय धवभाग / कायालयािील
सक्षर् धियुक्िी प्राधिकाऱयाकडे 10 कायालयीि धदवसाि पाठवावी.
(4) ज्या प्रशासकीय धवभागािे सांकेिस्थळावर जाधहराि धदली असेल त्या प्रशासकीय धवभागािे
अशा अधिकाऱयाांबाबिची उपरोक्ि 6(3) र्ध्ये िर्ूद सधवस्िर र्ाधहिी त्याच्या सांवगम धियांत्रि
अधिकाऱयाांकडू ि धर्ळवावी.
(5) प्रधिधियुक्िीिे धिवड करण्याकधरिा जाधहराि धदलेल्या प्रशासकीय धवभागािे गट अ आधि ब
(राजपधत्रि) अधिकाऱयाांच्या बाबिीि त्या धवभागाांच्या सधचव/प्रिाि सधचव/अपर र्ुख्य सधचव याांचे
अध्यक्षिेखाली धत्रसदस्यीय सधर्िी गठीि करावी. सदर सधर्िी प्राप्ि अजाची छाििी करुि,
उर्ेदवाराांच्या गुिवत्तेिुसार 1:3 (एक पदासाठी िीि अधिकारी) याप्रर्ािे पसांिीक्रर्ाची यादी
(पॅिल) ियार करेल िर गट-ब (अराजपधत्रि) गट क व गट ड र्िील कर्मचाऱयाांची प्रधिधियुक्िीिे
धियुक्िी करण्यासाठी धियुक्िी प्राधिकाऱयाांच्या पयमवक्ष
े िाखालील अधिकाऱयाांची धत्रसदस्यीय
सधर्िी अशा कर्मचाऱयाांची पसांिीक्रर्ाची यादी (पॅिल) ियार करेल व िी यादी अांधिर् धििमयासाठी
प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी करण्यास खालील िक्त्याि िर्ूद सक्षर् प्राधिकाऱयाकडे 3 आठवडयाि
सादर करेल . सदर सक्षर् प्राधिकारी त्यार्िूि एका पदासाठी एक याप्रर्ािे उर्ेदवाराची धिवड
करिील.
अ.क्र.
1.

पदे

धियुक्िी प्राधिकारी

राज्य सेवि
े ील धवभाग प्रर्ुख/ प्रादे धशक धवभाग प्रर्ुख ककवा र्ा. र्ुख्यर्ांत्री
ज्या पदाची वेििश्रेिी सहाव्या वेिि आयोगािुसार पे बँड
रु.15600-39100 + ग्रेड पे रु.6600 अशी आहे , त्या ककवा
त्यापेक्षा वधरष्ट्ठ वेििश्रेिीि वेिि घेिारे गट अ र्िील पदे .

2.

गट-अ (सहाव्या वेिि आयोगािुसार पे बँड रु.15600- सांबांधिि

धवभागाचे

39100 + ग्रेड पे रु.6600 व त्यापेक्षा वधरष्ट्ठ वेििश्रेिीिील प्रभारी र्ांत्री
पदे वगळू ि) आधि गट-ब (राजपधत्रि) पदे .
3.

गट-ब (अराजपधत्रि), गट-क आधि गट-ड र्िील पदे

सांबांिीि

धवभागाांचे

सधचव/ धवभाग प्रर्ुख /
कायालय

प्रर्ुख

(पदधिहाय

धियुक्िी

प्राधिकारी

घोधर्षि

करण्याबाबि

स्विांत्र

आदे श
धवभागािे

प्रशासकीय
धिगमधर्ि

करावेि.)
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(6)

उपरोक्ि

िर्ूद

कायमपध्दिीिुसार

प्रधिधियुक्िीिे

धियुक्िीसाठी

धिवड

झालेल्या

अधिकारी/कर्मचाऱयास सांबांधिि धवभागाकडू ि प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीचे आदे श धर्ळाल्यािांिर 15
धदवसाच्या आि सक्षर् धियुक्िी प्राधिकाऱयाच्या र्ान्यिेिे कायमर्ुक्ि करिे सांवगम धियांत्रक
अधिकाऱयाला बांििकारक राहील.
(7) प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िीच्या धिवडीसांदभािील उपरोक्ि कायमपध्दिी र्ुख्यर्ांत्री सधचवालय व
र्ांत्री आस्थापिेवरील प्रधिधियुक्िीिे पदे भरण्यासांदभाि लागू राहिार िाही.

त्यासाठी

सा.प्र.धव.21 कायासिािे धवधवधक्षि आदे शाद्वारे धिधिि केलेली कायमपध्दिी लागू राहील.
(8) या प्रस्िावार्ुळे र्हाराष्ट्र िागरी सेवा (पदग्रहि अविी, स्वीयेिर सेवा आधि धिलांबि, बडिर्फी
व सेवि
े ूि काढू ि टाकिे इ. काळािील प्रदािे ) धियर्, 1981 र्ध्ये स्वीयेत्तर सेवा आधि
प्रधिधियुक्िी या स्विांत्र धशर्षािुसार स्विांत्र िरिूदी धवहीि करण्याची कायमवाही धवत्त धवभागािे
करावी .
7.

सवम प्रशासकीय धवभाग व धवभागप्रर्ुख याांिी या आदे शाचे काटे कोरपिे पालि करुि त्यािुसारच

प्रधिधियुक्िीिे धियुक्िी दे ण्याची कायमवाही करावी.
सदर शासि धििमय र्हाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर
उपलब्ि करण्याि आला असूि त्याचा सांकेिाक 201612131743472307 असा आहे . हा आदे श
धडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांधकि करुि काढण्याि येि आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे ,

(र्ुकेश खुल्लर)
प्रिाि सधचव (सेवा), र्हाराष्ट्र शासि
प्रधि,
1) र्ा. राज्यपाल याांचे सधचव, राजभवि, र्लबार धहल, र्ुांबई,
2) र्ा. र्ुख्यर्ांत्री याांचे प्रिाि सधचव,
3) सवम र्ा.र्ांत्री / राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सधचव,
4) र्ा.धवरोिी पक्षिेिा, धविािपधरर्षद / धविािसभा, धविािभवि, र्ुांबई,
5) सवम र्ा.सांसद सदस्य, /र्ा. धविािर्ांडळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य,
6) र्ा. र्ुख्य सधचव,
7) सवम र्ांत्रालयीि धवभागाांचे अपर र्ुख्य सधचव/प्रिाि सधचव/सधचव,
8) सवम र्ांत्रालयीि धवभाग (आस्थापिा),
त्याांिी हे आदे श सवम सांबांधििाांच्या धिदशमिास आिावे.
9) *प्रबांिक, र्ूळ शाखा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई,
10) *प्रबांिक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, र्ुांबई,
11) *प्रबांिक, लोक आयुक्ि व उपलोक आयुक्ि याांचे कायालय, र्ुांबई,
12) *सधचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयेाग, र्ुांबई,
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13) *सनचर्, महाराष्ट्र नर्धानमांडळ सनचर्ािय (नर्धानसभा) मुांर्बई,
14) *सनचर्, महाराष्ट्र नर्धानमांडळ सनचर्ािय (नर्धान पनरर्ि) मुांर्बई,
15) *राज्य ननर्डर्ूक आयुक्त, राज्य ननर्डर्ूक आयोग, नर्ीन प्रशासकीय भर्न, मुांर्बई,
16) *सनचर्, राज्य मानहती आयोग, नर्ीन प्रशासकीय भर्न, मुांर्बई,
17) *महािेखापाि, महाराष्ट्र-1 (िेखा र् अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुांर्बई.
18) *महािेखापाि, महाराष्ट्र-1 (िेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुांर्बई,
19) *महािेखापाि, महाराष्ट्र-2 (िेखा र् अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर,
20) *महािेखापाि, महाराष्ट्र-2 (िेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर,
21) महासांचािक, मानहती र् जनसांपकण महासांचािनािय,मुांर्बई (प्रनसध्िीकनरता 5 प्रती)
22) ग्रांथपाि , महाराष्ट्र नर्धानमांडळ सनचर्ािय, ग्रांथािय, सहार्ा मजिा, नर्धान भर्न,
मुांर्बई 400 032 (10 प्रती)
23) अनधिान र् िेखा अनधकारी, मुांर्बई,
24) ननर्ासी िेखा परीक्षा अनधकारी, मुांर्बई,
25) मुख्य िेखापरीक्षक (ननर्ासी िेखे), कोंकर् भर्न, नर्ी मुांर्बई,
26) सर्ण नर्भागीय आयुक्त
27) सर्ण नजल्हानधकारी
28) सर्ण नजल्हा पनरर्िाांचे मुख्य कायणकारी अनधकारी,
29) र्बहु जन समाज पाटी, डी-1 इन्ह्सा हटमेंट, आझाि मैिान, मुांर्बई 1 (5 प्रती)
30) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रिे श, सी.डी.ओ. र्बॅरॅक नां.1 योगक्षेम समोर, र्सांतरार् भागर्त चौक,
नरीमन पााँईट
ां , मुांर्बई 20 (5 प्रती)
31) भारतीय कम्युननस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजभर्न, एस. व्ही.पटे ि रोड,
मुांर्बई 4 (5 प्रती)
32) भारतीय कम्युननस्ट पाटी (माक्सणर्ािी), महाराष्ट्र कनमटी, जनशक्ती हॉि, ग्िोर्ब नमि पॅिेस, र्रळी,
मुांर्बई 13 (5 प्रती)
33) इांनडयन नॅशनि कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रिे श कााँग्रेस (आय) सनमती, नटळक भर्न, काकासाहे र्ब गाडगीळ
मागण, िािर, मुांर्बई 25 (5 प्रती)
34) नॅशननिस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रर्ािी भर्न, फ्री प्रेस जनणि मागण, , नरीमन पााँईट
ां ,
मुांर्बई 21 (5 प्रती)
35) नशर्सेना, नशर्सेना भर्न, गडकरी चौक, िािर, मुांर्बई 28 (5 प्रती)
36) महाराष्ट्र नर्ननमार् सेना, कृष्ट्र्कांु ज, एम.र्बी.राऊत रोड, नशर्ाजी पाकण, िािर,
मुांर्बई 400 028 (5 प्रती)
37) सर्ण मांत्राियीन नर्भागाच्या ननयांत्रर्ाखािीि सर्ण नर्भाग प्रमुख,
38) सामान्ह्य प्रशासन नर्भागातीि सर्ण कायासने,
39) ननर्ड नस्ती.
(*-पत्राद्वारे )

पष्ट्ृ ठ 11 पैकी 11

