" शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संिर्गाअंतर्गमत
एका वनयुक्ती प्राविकाऱ्याच्या आस्थापने िरुन दु सऱ्या
वनयुक्ती प्राविकाऱ्याच्या आस्थापनेिर कायर्स्िरुपी
सर्ािेशन करण्याबाबतचे िोरण."
र्हाराष्ट्र शासन
सार्ान्य प्रशासन विभार्ग
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र्ादार् कार्ा र्ार्गम, राजर्गुरु चौक,र्ंत्रालय, र्ुंबई 400032
तारीख: 15 र्े ,2019
िाचा 1) र्हाराष्ट्र राज्य, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदलयांचे विवनयर्न आवण शासकीय कतमव्ये पार
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रवतबंि अविवनयर्-2005 ,सार्ान्य प्रशासन विभार्ग ,शासन
अविसूचना क्रर्ांक एसआरव्ही-2004/प्र.क्र.15/04/12 , वद.25 र्े,2006
2) सार्ान्य प्रशासन विभार्ग, शासन पवरपत्रक, क्रर्ांक एसआरव्ही-2004/प्र.क्र.15/04/12
वद.7.6.2006
3) सार्ान्य प्रशासन विभार्ग, शासन वनणमय क्रर्ांक एसआरव्ही-2010/प्र.क्र.210/10/12
वद.3.6.2011
प्रस्तािना-

बदली अविवनयर्ानुसार शासकीय कर्मचारी हा एका ठराविक पवरघार्ध्येच (उदा. वजलहास्तर,
र्हसूल विभार्ग स्तर, राज्यस्तर ) बदलीपात्र असतो. पदभरतीची जावहरात दे ताना वनिड होणारा
उर्ेदिार कोणत्या स्तरािर बदलीपात्र आहे हे नर्ूद करण्यात आलेले असते ि त्याची त्याला पूणम कलपना
ि जाणीि असते ि तो स्िेच्छे ने पवरक्षेद्वारे त्या पदािर शासन सेित
े वनयुक्ती विस्िकारतो. त्यार्ु े बदली
अविवनयर्ानुसार त्या त्या स्तरािर /पवरघार्ध्ये करण्यात येणारी बदली विस्िकारणे त्याला क्रर्प्राप्त
आहे.
तथावप, काही िे ा वनयुक्तीनंतर काही िर्षांनी भविष्ट्यात कर्मचाऱ्यांच्या, अशा काही अपिादात्र्क
िैयविक्तक अडचणी वनर्ाण होतात की, संबंवित शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या बदलीपात्र स्तराबाहेर/
पवरघाबाहेरील शासकीय कायालयात कायर्स्िरुपी सर्ािेशन वर् णे र्गरजेचे ठरते. अशािे ी बदली
अविवनयर्ाच्या र्यादा विचारात घेता, र्ानितािादी दृष्ट्टीकोनातून यािर तोडर्गा काढण्यासाठी
संदभािीन क्र.3 च्या शासन वनणमयाद्वारे संिर्गमबाह्य बदलीचे िोरण वनवित करण्यात आले होते.
या िोरणाच्या अंर्लबजािणीच्या िे ी असे वनदशमनास आले की, या िोरणाचे र्ू

प्रयोजन

विचारात न घेता कोणत्याही सिमसािारण िैयविक्तक अडचणींसाठी या िोरणाचा आिार घेतला जात आहे.
प्रकरणपरत्िे अपिादात्र्क पवरविस्थती न पाहता सरसकट अशा स्िरुपाच्या संिर्गमबाह्य बदलया केलयार्ु े ,
प्रशासनाच्या र्ू

संिर्गातील पदे वरक्त राहू न त्याचा कार्काजािर विपरीत पवरणार् होत आहे. तसेच,

या िोरणाचा चुकीचा अन्ियाथम लािलयार्ु े क्षेत्रीय स्तरािर यानुसार कायमिाही करताना चुकीची
कायमिाही होत असलयाचे वनदशमनास आले आहे. या कारणास्ति या िोरणाचे पुनर्विलोकन/ पुनर्विचार
करणे आिश्यक झाले आहे .
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सबब, र्ानितािादी दृष्ट्टीकोनातून केि

अपिादात्र्क पवरविस्थतीत कर्मचाऱ्याचे वहत विचारात

घेताना, शासकीय कार्काजाच्या वनकडीचाही सर्तोलपणे विचार करुन कायमिाही करणे आिश्यक
आहे. तसेच, िोरणाचा अथम सुस्पष्ट्ट करणे र्गरजेचे ठरत आहे. यािर सािकबािक विचार करुन, संदभम
क्र.3 येथील शासन वनणमयातील िोरण अविक्रवर्त करुन सुिारीत निीन िोरण वनवित करण्याची बाब
शासनाच्या विचारािीन होती.
शासन वनणमयया शासन वनणमयाद्वारे संदभम क्र.3 येथील वद.3.6.2011 चा शासन वनणमय अविक्रवर्त करण्यात
येत असून खालीलप्रर्ाणे शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संिर्गाअंतर्गमत एका वनयुक्ती
प्राविकाऱ्याच्या आस्थापनेिरुन दु सऱ्या वनयुक्ती प्राविकाऱ्याच्या आस्थापनेिर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन
करण्याबाबतचे िोरण वनवित करण्यात येत आहे.
1.

कायर्स्िरुपी सर्ािेशनासाठी पात्र शासकीय कर्मचारी :राज्य शासकीय सेित
े ील केि

2.

र्गट "क" र्िील कर्मचाऱ्यांना हे िोरण लार्गू होईल.

कायर्स्िरुपी सर्ािेशनासाठी सेिा कालाििी ि इतर बाबी:(1)

संबंवित कर्मचाऱ्याची संबंवित संिर्गात वकर्ान 5 िर्षे सलर्ग सेिा पूणम झाली असणे
आिश्यक राहील.

(2)

कर्मचारी ज्या संिर्गात कायमरत आहे त्या संिर्गाच्या सेिा प्रिेश वनयर्ात नर्ूद केलेलया
सिम अहमतांची ( उदा.विविि परीक्षा इ.)पूतमता करणे आिश्यक राहील.

(3)

सदर कालाििीत कर्मचाऱ्यास स्थावयत्ि लाभ प्रर्ाणपत्र वर् ालेले असणे आिश्यक
राहील.

(4)

र्ू

संिर्गात त्यांची कार्वर्गरी वकर्ान "ब" दजाची असली पावहजे. म्हणजेच त्याच्या र्ू

संिर्गातील सेिाकालाििीत प्रवतिर्षीच्या कायमर्ूलयर्ापन अहिालातील संख्यात्र्क
र्गुणांकन वकर्ान 4 असले पावहजे.
(5)

संबंवित कर्मचाऱ्याविरुध्द कोणतीही विभार्गीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरणे चालू
/प्रस्तावित नसािे.

3.

कायर्स्िरुपी सर्ािेशन कोणत्या कारणास्ति अनुज्ञय
े राहील:सोबत जोडलेलया "पवरवशष्ट्ट -एक" र्ध्ये नर्ूद कारणास्ति कायर्स्िरुपी सर्ािेशन
अनुज्ञय
े राहील.

४.

संिर्गांतर्गमत कायर्स्िरुपी सर्ािेशन म्हणजे :र्गट क र्िील केि

सर्ान पदनार्, सर्ान िेतनश्रेणी, सर्ान सेिाप्रिेश वनयर्ातील

तरतूदी आवण सर्ान कतमव्य ि जबाबदाऱ्या असलेलया पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन .
उदा.1.वलवपक-टं कलेखक पदािरुन वलवपक-टं कलेखक पदािर,
2. तलाठी पदािरुन तलाठी पदािर,
3.लघुटंकलेखक पदािरुन लघुटंकलेखक पदािर
4.लेखा वलपीक पदािरुन लेखा वलपीक पदािर इ.
पृष्ट्ठ 17 पैकी 2
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५.

कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाचे िोरण कोणत्या स्तरािर लार्गू होईल.
(1)

वजलहास्तरािर ज्येष्ट्ठतायादी ठे िली जात असलयास, संबंवित वजलहा िर्ग ू न
राज्यातील कोणत्याही वजलहयात सदर िोरणानुसार कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करता
येईल.

(2)

र्हसूली विभार्ग स्तरािर ज्येष्ट्ठतायादी ठे िली जात असलयास, संबंवित र्हसूली
विभार्ग िर्ग ू न राज्यातील उिमवरत सिम र्हसूली विभार्गातील कोणत्याही वजलहयात
सदर िोरणानुसार कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करता येईल.

(3)

राज्यस्तरािर ज्येष्ट्ठतायादी ठे िली जात असलयास, सदर िोरणानुसार कायर्स्िरुपी
सर्ािेशन करता येणार नाही.

६.

कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाचे िोरण खालील बाबींसाठी अनुज्ञय
े राहणार नाही :(1)

र्हाराष्ट्र लोकसेिा आयोर्गाच्या कक्षेतील पदे (अ) र्हाराष्ट्र लोकसेिा आयोर्गाच्या कक्षेतील र्गट क च्या पदािर कायर्स्िरुपी
सर्ािेशन करता येणार नाही. तसेच, र्हाराष्ट्र लोकसेिा आयोर्गाच्या कक्षेतील र्गट क
च्या पदािरुन आयोर्गाच्या कक्षेबाहेरील अन्य र्गट क च्या पदांिर

कायर्स्िरुपी

सर्ािेशन करता येणार नाही.
(ब) बृहन्र्ुंबईतील र्ुंबई शहर ि र्ुंबई उपनर्गर वजलहयांर्ध्ये आपापसात कायर्स्िरुपी
सर्ािेशन करता येणार नाही.
(2)

एकाच वजलहयार्िील एका वनयुक्ती प्राविकाऱ्याकडू न त्याच वजलहयातील दु सऱ्या
वनयुक्ती प्राविकाऱ्याकडे कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करता येणार नाही. थोडक्यात
वजलहाअंतर्गमत एका कायालयातून दु सऱ्या कायालयात कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करता
येणार नाही.

(3)

तसेच, शासकीय कायालयातून वनर्शासकीय कायालये, र्ंड े , र्हार्ंड े , सांविविक
र्ंड े (Statutory Board), वजलहा पवरर्षदा, नर्गरपावलका, र्हानर्गर पावलका यांच्या
आस्थापनेिरील

पदांिर

ककिा

या

आस्थापनांिरील

पदांिरुन

शासकीय

कायालयातील पदांिर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करता येणार नाही.
७.

कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्याचे अविकार(1)

कर्मचारी ज्या वनयुक्ती प्राविकाऱ्याच्या अविपत्याखाली कायमरत आहे, त्या वनयुक्ती
प्राविकाऱ्यांना संबंवित कर्मचाऱ्यास कायर्स्िरुपी सर्ािेशनासाठी कायमर्ुक्त करण्याचे
अविकार राहतील.

(2)

तसेच, ज्या पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन कराियाचे आहे त्या पदाच्या वनयुक्ती
प्राविकाऱ्यांना संबंवित कर्मचाऱ्यास कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाद्वारे वनयुक्ती दे ण्याचे
अविकार राहतील.
पृष्ट्ठ 17 पैकी 3
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८.

कायर्स्िरुपी सर्ािेशनासाठी अटी ि शती :(1)

विनंतीिरुन कायर्स्िरुपी सर्ािेशन हा संबंवित कर्मचाऱ्याचा हक्क नाही.
प्रशासनाचे वहत, सािमजवनक सेिच
े े वहत विचारात घेऊन , संबंवित कर्मचाऱ्याच्या
विनंतीिरुन त्याचे अन्य कायालयात कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्यास परिानर्गी
/र्ंजूरी दयािी ककिा कसे याचा आवण कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाद्वारे संबंवित
कर्मचाऱ्यास त्यांच्या कायालयात घ्यािे ककिा कसे याचा वनणमय घेण्याचा पूणम अविकार
संबंवित वनयुक्ती प्राविकाऱ्यांना राहील.

(2)

संबंवित कर्मचारी ज्या कायालयात कायमरत असेल, त्या कायालयातील त्याच्या
वनयुक्ती प्राविकाऱ्यांची, त्याचे अन्य कायालयात कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्यास,
तत्ित: र्ान्यता वर् णे आिश्यक राहील.

तसेच, ज्या शासकीय कायालयात

कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्याची विनंती केली आहे, त्या कायालयाच्या वनयुक्ती
प्राविकाऱ्यांनी या संदभात ना-हरकत प्रर्ाणपत्र दे णे आिश्यक राहील.
(3)

या िोरणानुसार कर्मचाऱ्याची त्याच्या विनंतीनुसार एका वनयुक्ती प्राविकाऱ्याकडू न
दु सऱ्या वनयुक्ती प्राविकाऱ्याच्या कायालयात कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करताना,
संबंवित कर्मचाऱ्याची सदर संिर्गात ज्या र्ार्गाने (उदा. पदोन्नती / नार्वनदे शन)
वनयुक्ती झाली आहे त्या कोटयात पद उपलब्ि असणे आिश्यक आहे. सर सेिन
े े
वनयुक्त झालेलया कर्मचाऱ्याची पदोन्नतीच्या वरक्त पदािर, तसेच पदोन्नतीने वनयुक्त
झालेलया कर्मचाऱ्याची सर सेिच्े या वरक्त पदािर, कायर्स्िरुपी सर्ािेशन अनुज्ञय
े
राहणार नाही. उदाहरणाथम:1) एखादा कर्मचारी "वलवपक-टं कलेखक" पदािर पदोन्नतीने कायमरत असेल आवण
त्याने

दु सऱ्या

वजलहयातील

"वलवपक-टं कलेखक"

पदािर

कायर्स्िरुपी

सर्ािेशनाची विनंती केली असेल तर संबंवित वजलहयातील "वलपीक-टं कलेखक"
संिर्गातील पदोन्नती कोटयातील वरक्त पदािरच कायर्स्िरुपी सर्ािेशन अनुज्ञय
े
राहील.
2) एखादा कर्मचारी "कर सहायक" या पदािर सर सेिन
े े कायमरत असेल आवण त्याने
दु सऱ्या वजलहयातील "कर सहायक" पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाची विनंती
केली असेल तर संबंवित वजलहयातील "कर सहायक" संिर्गातील सर सेिा
कोटयातील वरक्त पदािरच कायर्स्िरुपी सर्ािेशन अनुज्ञय
े राहील.
(4)

संबंवित कर्मचाऱ्याची वनयुक्ती सार्ावजक आरक्षणानुसार ज्या प्रिर्गातील (उदा.खुला,
अनुसूवचत जाती,अनुसूवचत जर्ाती इ.) आहे, त्या प्रिर्गाचे वरक्त पद उपलब्ि असणे
आिश्यक आहे . ज्या प्रिर्गातून वनयुक्ती झाली आहे तो प्रिर्गम बदलून अन्य प्रिर्गाच्या
पदािर कायर् स्िरुपी सर्ािेशन अनुज्ञय
े राहणार नाही.

(5)

ज्या पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्याची विनंती केली आहे , त्या पदाच्या
सेिाप्रिेश वनयर्ातील अहम ता िारण करणे आिश्यक राहील.
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(6)

ज्या पदािर सर्ािेशन करण्यात येईल, त्या पदाच्या सेिा प्रिेश वनयर्ानुसार िा
विभार्गीय पवरक्षा वनयर्ांनुसार ज्या पवरक्षा उत्तीणम होणे आिश्यक आहे त्या पवरक्षा
कायर्स्िरुपी सर्ािेशन झालयानंतर, उत्तीणम होणे आिश्यक राहील.

(7)

संबंवित कर्मचाऱ्याचे कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाचे आदे श वनर्गमवर्त झालयानंतर त्याने
तात्का

सर्ािेशनाच्या वठकाणी रुजू होणे आिश्यक राहील. त्यासाठी वनयर्ानुसार

पदग्रहण अििी अनुज्ञय
े होईल र्ात्र, बदली अनुदान, प्रिास भत्ता िा तद्अनुर्षंवर्गक
लाभ अनुज्ञय
े होणार नाहीत.
(8)

संबंवित कर्मचाऱ्याचे कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाचे आदे श वनर्गमवर्त झालयानंतर त्याचा
र्ू

कायालयातील पदािरील िारणाविकार राहणार नाही. तसेच, र्ू

कायालयातून

ककिा विभार्गातून स्ित:च्या विनंतीनुसार दु सऱ्या कायालयात ककिा विभार्गात
कायर्स्िरुपी सर्ािेशन झालयानंतर, पुन्हा र्ू

कायालयात ककिा विभार्गात परत

येण्याची विनंती र्ान्य करता येणार नाही. तसेच, सर्ािेशनानंतरच्या कायालयात
नोकर कपात कायाविन्ित झाली तर वित्त विभार्गाच्या तत्कालीन र्ार्गमदशमक सूचनांनुसार
कायमिाही करण्यात येईल.
(9)

संबंवित कर्मचाऱ्याचे कायर्स्िरुपी सर्ािेशन झालयानंतर, सर्ािेशनाच्या पदािरील
ज्येष्ट्ठता तो त्या पदािर रुजू झालयाच्या वदनांकास वनवित होईल. त्याला र्ू
कायालयातील पदाच्या ज्येष्ट्ठतेचे कोणतेही लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. संबंवित
कर्मचारी, सर्ािेशनाच्या कायालयातील त्याच्या अर्गोदरच वनयुक्त केलेलया
कर्मचाऱ्यांना कवनष्ट्ठ सर्जण्यात यािा. तसेच, पूिीच्या सेिच
े ा लाभ, िेतनवनविती,
रजा याकरीता वित्त विभार्गाच्या संबंवित वनयर्ातील तरतूदी अनुज्ञय
े होतील.

(10)

या शासन वनणमयात विवहत केलेलया सिम अटी र्ान्य असलयाचे संबंवित
कर्मचाऱ्यांकडू न लेखी स्िरुपात बंिपत्र घेणे आिश्यक राहील.

९.

कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाची कायमपध्दती(1)

अजम करणे- शासकीय कर्मचाऱ्यास

ज्या वठकाणी सर्ािेशनाने कायर्स्िरुपी

जाण्याची इच्छा आहे , त्याने त्या वठकाणी असणाऱ्या शासकीय कायालयांकडू न
सर सेिा/ पदोन्नतीच्या वरक्त पदांची प्रिर्गम वनहाय र्ावहती प्राप्त करुन, त्यानंतर
त्याच्या

वनयुक्ती प्राविकाऱ्याकडे

कोणत्या अपिादात्र्क िैयविक्तक कारणास्ति

कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करणे आिश्यक आहे त्याबाबतच्या पुराव्यासह विनंती अजम
करणे आिश्यक आहे.
(2)

विनंती अजम प्राप्त झालयानंतर खालील बाबींची पडता णी करािी.


या शासन वनणमयात नर्ूद सिम अटी ि शतींची पूतमता होत आहे का ?



पवरवशष्ट्ट-एक र्ध्ये नर्ूद कारणास्ति विनंती केली आहे का ? तसेच,
िैयविक्तक कारण खरेच अपिादात्र्क आहे का याची शहावनशा करणे
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सर्ािेशनास परिानर्गी दे णे प्रशासकीयदृष्ट्टया वहताचे आहे का ?



उपरोक्त बाबी तपासून, विनंती अजम विचारात घेणे योग्य आहे ककिा कसे याची
लेखी कारणे नर्ूद करुन प्रस्तािास वनयुक्ती प्राविकाऱ्याची तत्ित: र्ान्यता घेणे
आिश्यक आहे.
(3)

वनयुक्ती प्राविकाऱ्याची सर्ािेशनाने जाण्यास तत्ित: र्ान्यता वर् ाली तरच, ज्या
वनयुक्ती प्राविकाऱ्याकडे सर्ािेशन करण्याची विनंती केली आहे, त्या वनयुक्ती
प्राविकाऱी कायालयाकडू न पत्राद्वारे संबंवित कर्मचाऱ्याच्या सर्ािेशनासाठी त्याची
वनयुक्ती ज्या सर सेिा/ पदोन्नती कोटयातून ि ज्या प्रिर्गातून झाली आहे , त्या
सर सेिा/ पदोन्नती कोटयात संबंवित प्रिर्गाचे पद वनबांि वरक्त आहे का याची
र्ावहती तसेच, सर्ािेशनासाठीची सहर्ती असलयाचे ना हरकत प्रर्ाणपत्र
र्ार्गविण्यात यािे.

(4)

िरील (3) नुसार आिश्यक योग्य र्ावहती प्राप्त झाली तरच, सर्ािेशनाची कायमिाही
करण्याबाबतचे आदे श वनर्गमवर्त करण्यापूिी कर्मचाऱ्याकडू न या शासन वनणमयात
विवहत केलेलया सिम अटी र्ान्य असलयाचे बंिपत्र दोन प्रतीत घेण्यात यािे. बंिपत्राचा
नर्ूना सोबतच्या "पवरवशष्ट्ट- दोन" र्ध्ये नर्ूद करण्यात आला आहे .

(5)

बंिपत्र प्राप्त झालयानंतर र्ू

वनयुक्ती प्राविकारी यांनी या शासन वनणमयातील संबंवित

अटी ि शती नर्ूद करुन कायमर्ुक्तीचे आदे श वनर्गमवर्त करािेत. कायमर्ुक्तीच्या
आदे शाचा नर्ूना सोबतच्या "पवरवशष्ट्ट-तीन" र्ध्ये दे ण्यात आला आहे .
(6)

कायमर्ुक्तीचे आदे श वनर्गमवर्त झालयानंतर ज्या कायालयात सर्ािेश कराियाचे आहे
त्या वनयुक्ती प्राविकाऱ्याने संबंवित कर्मचाऱ्यास कायर् स्िरुपी सर्ािेशनाने वनयुक्ती
दे ण्याबाबतचे आदे श वनयुक्तीसंदभातील अटी ि शती नर्ूद करुन वनर्गमवर्त करािे.
कायर् स्िरुपी सर्ािेशनाने वनयुक्ती दे ण्याबाबतच्या आदे शाचा नर्ूना सोबतच्या
"पवरवशष्ट्ट- चार" र्ध्ये दे ण्यात आला आहे .

१०.

कर्मचाऱ्यांची विनंतीिरुन कायर्स्िरुपी सर्ािेशन संपूणम सेित
े फक्त एकदाच र्ान्य
करण्यात यािे.

1१.
1२.

या शासन वनणमयातील कोणत्याही अटी वशथील केलया जाणार नाहीत.
सदरहू शासन वनणमय प्रवसध्द झालयाच्या वदनांकास, जी प्रकरणे वद.3.6.2011 च्या
शासन वनणमयानुसार विनंतीिरुन/संिर्गम बाह्य बदली दे ण्यासाठी प्रलंवबत असतील, ती प्रकरणे
या शासन वनणमयातील तरतूदीनुसार वनकाली काढली जातील.

1३.

प्रशासकीय विभार्ग/विभार्गप्रर्ुख/ प्रादे वशक विभार्गप्रर्ुख/कायालय प्रर्ुख यांनी यापुढे
यासंबंिीचे प्रस्ताि सदर शासन वनणमयातील तरतूदीनुसार तपासून उवचत कायमिाही करािी.
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सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थ ािर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201905151227282407 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

( र्गीता रा. कुलकणी )
उप सवचि, र्हाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. र्ा.राज्यपाल यांचे सवचि, राजभिन, र्लबार वहल, र्ुंबई,
2. र्ा.र्ुख्यर्ंत्री यांचे अपर र्ुख्य सवचि,
3. सिम र्ा.र्ंत्री / राज्यर्ंत्री यांचे खाजर्गी सवचि,
4. र्ा.विरोिी पक्षनेता, वििानपवरर्षद / वििानसभा, वििानभिन, र्ुंबई,
5. सिम र्ा.संसद सदस्य/वििानर्ंड

सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य,

6. र्ा.र्ुख्य सवचि,
7. सिम र्ंत्रालयीन विभार्गांचे अपर र्ुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि,
8. सिम र्ंत्रालयीन विभार्ग,
9. सिम विभार्गीय आयुक्त,
10. सिम वजलहाविकारी,
11. र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-1 ( लेखा ि अनुज्ञय
े ता), र्हाराष्ट्र,र्ुंबई.
12. र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-1 ( लेखा ि परीक्षा), र्हाराष्ट्र,र्ुंबई.
13. र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-2 ( लेखा ि अनुज्ञय
े ता), र्हाराष्ट्र,नार्गपूर.
14. र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-2 ( लेखा ि परीक्षा), र्हाराष्ट्र,नार्गपूर.
15. सिम वजलहा कोर्षार्गार अविकारी,
16. सिम र्ंत्रालयीन विभार्गांच्या वनयंत्रणाखालील सिम विभार्ग प्रर्ुख ि कायालय प्रर्ुख,
17. सार्ान्य प्रशासन विभार्ग/का. 39 (र्हाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थ ािर प्रवसध्दीकवरता),
18. ग्रंथपाल, र्हाराष्ट्र वििानर्ंड

सवचिालय, ग्रंथालय, सहािा र्जला, वििान भिन,

र्ुंबई 400 032 (10 प्रती)
19. सार्ान्य प्रशासन विभार्गातील सिम कायासने,
20. वनिड नस्ती.
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शासन वनणमय क्रर्ांकः एसआरव्ही 2016 /प्र.क्र.509 /काया 12 वद.15 र्े,2019 सोबतचे
"पवरवशष्ट्ट -एक"
शासन वनणमयातील अनु.क्र.3 नुसार पुढील कारणास्ति कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्यासाठी
विनंती अजम करता येईल.
अ.क्र.

कायर्स्िरुपी सर्ािेशन

विनंती अजासोबत वनयुक्ती

करण्यासाठीचे कारण

प्राविकाऱ्यांना पुराव्यादाखल सादर कराियाची
आिश्यक कार्गदपत्रे

1.

जे

शासकीय

कर्मचारी

केंद्र

कायर् अपंर्गत्िाचे वकर्ान टक्केिारीचे

शासनाच्या THE RIGHTS OF PERSONS सक्षर् प्राविकाऱ्यांनी वदलेले िैद्यकीय प्रर्ाणपत्र.
WITH DISABILITIES ACT,2016 ि त्यात
िे ोिे ी केलेलया सुिारणांनुसार स्ित:
अपंर्ग आहे त.
2.

जे

शासकीय

कर्मचारी,

केंद्र

पालय

"असक्षर्"

शासनाच्या THE RIGHTS OF PERSONS

disability"

WITH DISABILITIES ACT,2016 र्िील

शलयवचकीत्सक/

पवरवशष्ट्टात विवनर्वदष्ट्टपणे नर्ूद केलेलया ि

िैद्यकीय प्रर्ाणपत्र. तसेच, कर्मचाऱ्याच्या

त्यात िे ोिे ी केलेलया सुिारणांनुसार

रेशनकाडम च्या पवहलया ि शेिटच्या पृष्ट्ठाची

"असक्षर्" ("Specified disability" ) या

(साक्षांकीत) प्रत.

शब्दात अंतभूत
म

)

("Specified

असलयाबाबत
िैद्यकीय

र्ंड

वजलहा
यांचे

आजार असलेलया र्ुलांचे

ककिा र्वतर्ंद असलेलया र्ुलांचे पालक (
पालक म्हणजे आई- िडील ककिा ते
नसलयास

ज्या

शासकीय

कर्मचाऱ्यांनी

र्वतर्ंद असलेलया स्ित:च्या भािाचे ककिा
बवहणीचे पालकत्ि स्िीकारलेले आहे.
असून

त्या र्ुलांचे

)

र्ुख्य का जीिाहक

आहेत (serves as the main care giver )ि
शासकीय

कर्मचारी

जि

नसलयार्ु े

त्यांच्या असक्षर् पालयांच्या पुनिमसनार्ध्ये
अडथ ा वनर्ाण होत आहे.
3.

शासकीय कर्मचारी ककिा यथाविस्थती

संबंिीत र्गंभीर आजाराबाबतचे वजलहा

पती िा पत्नी िा त्यांची र्ुले िा त्यांच्यािर शलयवचकीत्सक/िैद्यकीय र्ंड

यांचे िैद्यकीय

अिलंबून असलेले शासकीय कर्मचारी यांचे प्रर्ाणपत्र आवण आंतररुग्ण आवण /ककिा
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आई ककिा िडील ककिा र्वहला कर्मचाऱ्यांचे बाह्यरुग्ण म्हणून और्षिोपचाराची कार्गदपत्रे.
सासरे ककिा सासू यांचे पुढील र्गंभीर आजार

तसेच, शासकीय कर्मचारी यांचे आई ककिा

i)

ककमरोर्ग

िडील ककिा र्वहला कर्मचाऱ्यांचे सासरे ककिा

ii)

पक्षाघात

सासू हे त्यांच्यािर

iii)

र्ूत्रकपड रोपण शस्त्रवक्रया ककिा बाबतच्या
डायलेवसस

iv)

ब्रेन

अिलंबून असलेलया

पुराव्यासाठी

कर्मचाऱ्याच्या

रेशनकाडम च्या पवहलया ि शेिटच्या पृष्ट्ठाची

टयुर्र

ककिा

र्ेंदूिरील (साक्षांकीत) प्रत.

शस्त्रवक्रया

4.

v)

वनिेतनािस्था (कोर्ा)

vi)

र्नोविकृतीने ग्रस्त

vii)

ह्दय शस्त्रवक्रयांची प्रकरणे

विििा/वििुर कर्मचारी

पती/ पत्नीच्या र्ृत्यू- दाखला प्रर्ाणपत्राची
साक्षांकीत प्रत.

5.

पती-पत्नी एकवत्रकरणांतर्गमत ज्या शासकीय यथाविस्थती

केंद्र

/राज्य

शासकीय/

कर्मचारी यांचे पती ककिा पत्नी केंद्र ककिा वनर्शासकीय कायालयात/ र्हानर्गरपावलका/
राज्य

शासकीय

ककिा

वनर्शासकीय

नर्गरपवरर्षदा/वजलहापवरर्षद/ पंचायत सवर्ती

कायालये, र्हानर्गरपावलका, नर्गरपवरर्षदा, अथिा ज्या शैक्षवणक संस्थेर्ध्ये (शासकीय
वजलहापवरर्षद ककिा पंचायत सवर्ती अथिा

अनुदावनत खाजर्गी वशक्षणसंस्था िर्ग ू न) पती-

शासकीय शैक्षवणक संस्थेर्ध्ये (शासकीय

पत्नी

अनुदावनत खाजर्गी वशक्षणसंस्था िर्ग ू न)

बोनाफाईड प्रर्ाणपत्र.

कायमरत

आहेत

त्या

कायमरत आहेत, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांना
त्यांच्या पती िा पत्नीचे

ज्या विभार्ग

/वजलह्यात / तालुक्यात िास्तव्य आहे , वतथे
या शासन वनणमयात नर्ूद अटी ि शतींच्या
अिीन राहू न कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाने
जाण्याकवरता .
************
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शासन वनणमय क्रर्ांकः एसआरव्ही 2016 /प्र.क्र.509 /काया 12 वद.15 र्े,2019 सोबतचे
पवरवशष्ट्ट "दोन"
शासन वनणमयातील अनु.क्र.9(4) नुसार कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाबाबतच्या बंिपत्राचा नर्ूना
र्ी, श्री./श्रीर्ती---------------------- असे नर्ूद करतो/करते की, र्ाझी --------- या
कायालयात -----------या पदािर पदोन्नती/सर सेिा या र्ार्गाने ------या प्रिर्गातून (सार्ावजक
आरक्षणानुसार ज्या प्रिर्गातून (उदा.खुला, अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जर्ाती इ.) वनयुक्ती झाली आहे
तो नर्ूद करािा. ) वद. ---------रोजी वनयुक्ती झालेली आहे.
र्ी, वद.------------च्या अजान्िये सार्ान्य प्रशासन विभार्ग, शासन वनणमय वद.15.5.2019
अन्िये वनवित केलेलया िोरणानुसार ----------------------@ आस्थापनेच्या --------या पदािरुन
------- या वजलहयातील/विभार्गातील --------------------------#आस्थापनेच्या सर्ान-------या पदािर ------------------$ या कारणास्ति कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्याची विनंती केली
आहे. (@र्ू

कायालयाचे नाि ि पूणम पत्ता ,#कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाने जाियाच्या कायालयाचे नाि ि

पूणम पत्ता, $ पवरवशष्ट्ट एक र्ध्ये नर्ूद कारणांपैकी )
र्ाझे, र्ाझ्या विनंती िरुन कायर्स्िरुपी सर्ािेशन केलयास, र्ला कायर्स्िरुपी
सर्ािेशनासंदभात खालील अटी ि शती र्ान्य आहे त.
(1) विनंतीिरुन कायर्स्िरुपी सर्ािेशन हा हक्क नाही.
(2) र्ी ज्या पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्याची विनंती केली आहे त्या पदाच्या सेिाप्रिेश
वनयर्ातील अहमता र्ी िारण करणे आिश्यक आहे.
(3) र्ाझे ज्या कायालयातील पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्यात येईल, त्या कायालयातील
त्या पदाच्या सेिा प्रिेश वनयर्ानुसार िा विभार्गीय पवरक्षा वनयर्ांनुसार ज्या पवरक्षा उत्तीणम होणे
आिश्यक आहे त्या पवरक्षा र्ला उत्तीणम होणे बंिनकारक आहे.
(4) कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाचे आदे श वनर्गमवर्त झालयानंतर, र्ला सर्ािेशनाच्या वठकाणी रुजू
होण्यासाठी बदली अनुदान, प्रिास भत्ता िा तद्अनुर्षंवर्गक लाभ अनुज्ञय
े होणार नाहीत.
(5) र्ाझा र्ू

कायालयातील पदािरील िारणाविकार राहणार नाही.

(6) कायर्स्िरुपी सर्ािेशन झालयानंतर, र्ला पुन्हा र्ू कायालयात ककिा विभार्गात परत येण्याची
विनंती करता येणार नाही.
(7) सर्ािेशनानंतरच्या कायालयात नोकर कपात कायाविन्ित झाली तर वित्त विभार्गाच्या तत्कालीन
र्ार्गमदशमक सूचनांनुसार कायमिाही करण्यात येईल.
(8) कायर्स्िरुपी सर्ािेशन झालयानंतर, सर्ािेशनानंतरच्या निीन पदािरील र्ाझी ज्येष्ट्ठता र्ी
निीन पदािर प्रत्यक्ष रुजू झालयाच्या वदनांकास वनवित होईल.
कायालयातील

पदाच्या

ज्येष्ट्ठतेचे

कोणतेही

लाभ

अनुज्ञय
े

र्ला, र्ाझ्या र्ू

राहणार

नाहीत.

र्ी,

सर्ािेशनानंतरच्या निीन कायालयातील र्ाझ्या अर्गोदरच वनयुक्त झालेलया कर्मचाऱ्यांना
कवनष्ट्ठ राहील ही बाब र्ला र्ान्य आहे.
पृष्ट्ठ 17 पैकी 10

शासन वनणमय क्रर्ांकः एसआरव्ही 2016 /प्र.क्र.509 /काया.12

(9) पूिीच्या सेिच
े ा लाभ, िेतनवनविती, रजा याकरीता वित्त विभार्गाच्या संबंवित वनयर्ातील
तरतूदी अनुज्ञय
े होतील.
(10) र्ाझे कायर्स्िरुपी सर्ािेशन संपूणम सेित
े फक्त एकदाच र्ान्य करण्यात येईल

अजमदाराचे नाि ि पदनार्अजमदाराची सहीवदनांक-
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शासन वनणमय क्रर्ांकः एसआरव्ही 2016 /प्र.क्र.509 /काया 12 वद.15 र्े,2019 सोबतचे
" पवरवशष्ट्ट -तीन "
शासन वनणमयातील अनु.क्र.9(5) नुसार कायमर्ुक्तीच्या आदे शाचा नर्ूना
" श्री./श्रीर्. --------पदनार्------ यांची त्यांच्या
विनंतीनुसार

संिर्गाअंतर्गमत

------------

या

कायालयात --------पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन
करण्यासाठी त्यांना कायमर्ुक्त करण्याबाबत......"
कायालयाचे संपूणम नािकायालयाचा पत्ताआदे श क्रर्ांक :वदनांक :संदभम 1) सार्ान्य प्रशासन विभार्ग, शासन वनणमय,क्र एसआरव्ही 2016 /प्र.क्र.509 /काया 12
वद.15 र्े,2019
2) अजमदाराचे नाि ि अजाचा वदनांक
3)------------------* ( * ज्या कायालयात कायर्स्िरुपी सर्ायोजन कराियाचे आहे
त्या कायालयाचे नाि )कायालयाचे पत्र क्र.----------- वद.---------कायालयीन आदे शश्री./श्रीर्ती-------------------------------यांची----------या कायालयात(कायालयाचे
संपूणम नाि ि पत्ता) -----------या पदािर पदोन्नती/सर सेिा या र्ार्गाने -------------@ या प्रिर्गातून
( @ सार्ावजक आरक्षणानुसार ज्या प्रिर्गातून वनयुक्ती झालेली आहे तो प्रिर्गम नर्ूद करािा. उदा.खुला,
अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जर्ाती इ. ) वद. ---------रोजी वनयुक्ती झालेली असून, सदर पदािर
त्यांची 5 िर्षाची सेिा पूणम झालेली आहे . तसेच, त्यांना स्थावयत्ि लाभ प्रर्ाणपत्र वर् ालेले असून त्यांनी
या संिर्गाच्या सेिा प्रिेश वनयर्ात नर्ूद केलेलया सिम अहमतांची ( उदा.विविि परीक्षा इ.)पूतमता केली आहे.
त्याचप्रर्ाणे त्यांचे या संिर्गाच्या सेिाकालाििीत प्रवतिर्षीच्या कायमर्ूलयर्ापन अहिालातील संख्यात्र्क
र्गुणांकन वकर्ान 4 (वकर्ान "ब" दजाची )असून त्यांच्या विरुध्द कोणतीही विभार्गीय चौकशी/ न्यायालयीन
प्रकरण चालू अथिा प्रस्तावित नाही.
2.

श्री./श्रीर्.------------------------, यांनी संदभम क्र.1 येथील शासन वनणमयातील

तरतूदीनुसार त्यांच्या संदभम क्र.2 येथील वद.----------च्या अजाअन्िये
कारणास्ति

त्यांचे अन्य वजलहयातील/ विभार्गातील

--------------या

-----------------या कायालयातील

(कायालयाचे संपूणम नाि ि पत्ता) -------या पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्याची विनंती केली
आहे.
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3.

श्री./श्रीर्.--------------यांनी संदभम क्र.1 येथील शासन वनणमयात विवहत केलेलया सिम अटी

र्ान्य असलयाचे लेखी स्िरुपात बंिपत्र वदलेले आहे. (प्रत सोबत)
4.

संदभम क्र.3 येथील पत्रान्िये ---------------- *कायालयाने (*कायालयाचे नाि ि पत्ता) त्यांच्या

कायालयात ---------संिर्गाचे सर सेिा / पदोन्नती कोटयातील ------या प्रिर्गाचे पद उपलब्ि
असलयाने, त्या पदािर

श्री./श्रीर्.----------यांचे कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्यासाठी हरकत

नसलयाचे क विले आहे.
5.

श्री./श्रीर्. -----------यांना त्यांच्या विनंतीिरुन ----------------- कायालयाच्या -----

------या पदािर संदभम क्र.1 येथील शासन वनणमयातील तरतूदीनुसार कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाने
जाण्याकवरता खालील अटीच्या अिीन राहू न कायमर्ुक्त करण्यात येत आहे .
(1) श्री./श्रीर्.--------- यांना संदभम क्र.1 येथील शासन वनणमयातील सिम अटी ि शती र्ान्य
आहेत.
(2) श्री./श्रीर्.------------ यांचा या कायालयातील ----------- या पदािरील (सध्या
कायमरत असलेलया पदाचे नाि ) िारणाविकार राहणार नाही.

तसेच, त्यांना या

कायालयाकडे परत येण्यासाठी अजम करता येणार नाही.
(3) कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाचे आदे श वनर्गमवर्त झालयानंतर,सर्ािेशनाच्या वठकाणी
तातडीने रुजू होणे आिश्यक राहील. त्यासाठी वनयर्ानुसार पदग्रहण अििी लार्गू
राहील. तथावप, बदली अनुदान,प्रिास भत्ता िा तद्अनुर्षंवर्गक लाभ अनुज्ञेय होणार
नाहीत.
(4) सर्ािेशनानंतरच्या निीन कायालयात नोकर कपात कायाविन्ित झाली तर वित्त
विभार्गाच्या तत्कालीन र्ार्गमदशमक सूचनांनुसार कायमिाही करण्यात येईल.
(5) कायर्स्िरुपी सर्ािेशन झालयानंतर, सर्ािेशनानंतरच्या निीन पदािरील ज्येष्ट्ठता त्या
निीन पदािर प्रत्यक्ष रुजू झालयाच्या वदनांकास वनवित होईल. या कायालयातील पदाचे
ज्येष्ट्ठतेचे कोणतेही लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.
(6) कायर्स्िरुपी सर्ािेशन संपूणम सेित
े फक्त एकदाच लार्गू राहील.
सक्षर् वनयुक्ती अविकाऱ्याचे नाि,सही
पदनार्,
कायालयाचे नाि
प्रवत,
1.अजमदार श्री.---------------------ि पत्ता
2. कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाच्या कायालयातील सक्षर् वनयुक्ती प्राविकारी यांना संदभम क्र.3
येथील पत्राच्या अनुर्षंर्गाने सादर,
त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी संदभम क्र.3 येथील पत्रान्िये वदलेलया ना हरकत
प्रर्ाणपत्रानुसार तसेच , श्री./श्रीर्.--------यांनी वदलेलया सोबतच्या बंिपत्रानुसार त्यांना आपलया
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कायालयात कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाने वनयुक्ती दे ण्याबाबतची पुढील आिश्यक ती कायमिाही करािी.
तसेच, श्री./श्रीर्.----------यांची आपलया कायालयातील

कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाच्या वनयुक्ती

आदे शाची एक प्रत या कायालयास र्ावहतीस्ति पाठविण्यात यािी.
प्रत,
िैयविक्तक नस्ती
वनिडनस्ती

पृष्ट्ठ 17 पैकी 14

शासन वनणमय क्रर्ांकः एसआरव्ही 2016 /प्र.क्र.509 /काया.12

शासन वनणमय क्रर्ांकः एसआरव्ही 2016 /प्र.क्र.509 /काया 12 वद.15 र्े,2019 सोबतचे
" पवरवशष्ट्ट -चार "
शासन वनणमयातील अनु.क्र.9(6) नुसार कायर् स्िरुपी सर्ािेशनाने वनयुक्ती दे ण्याबाबतच्या आदे शाचा
नर्ूना
"श्री./श्रीर्. --------------पदनार्----- ( पवहलया
कायालयाचा

पत्ता)

यांना,

त्यांच्या

विनंतीनुसार

संिर्गाअंतर्गमत या कायालयाच्या -------- या पदािर
कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाने वनयुक्ती दे ण्याबाबत......"
कायालयाचे संपूणम नािकायालयाचा पत्ताआदे श क्रर्ांक :वदनांक :संदभम 1) सार्ान्य प्रशासन विभार्ग, शासन वनणमय क्रर्ांक एसआरव्ही 2016/प्र.क्र.509/काया 12
वद.15 र्े,2019
2) श्री./श्रीर्------------यांचा वद. - ---- चा अजम (अजमदाराचे नाि ि अजाचा वदनांक )
3)-------------- ( ज्या कायालयाच्या पदािरुन कायर्स्िरुपी सर्ायोजन कराियाचे
आहे त्या र्ू

कायालयाचे नाि) कायालयाचे कायमर्ुक्ततेचे आदे श क्र.------ वद.------

कायालयीन आदे शश्री./श्रीर्.------------------------------- यांची----------- या कायालयात(पूिीच्या
कायालयाचे संपूणम नाि ि पत्ता) -----------या पदािर सर सेिा / पदोन्नती च्या र्ार्गाने ---------@
या प्रिर्गातून (@सार्ावजक आरक्षणानुसार ज्या प्रिर्गातून वनयुक्ती झालेली आहे तो प्रिर्गम नर्ूद करािा.
उदा.खुला, अनुसूवचत जाती ,अनुसूवचत जर्ाती. इ. ) वद. ---------रोजी वनयुक्ती झालेली होती.
2.

श्री./श्रीर्.------------------------, यांनी संदभम क्र.1 येथील शासन वनणमयातील

तरतूदीनुसार त्यांच्या संदभम क्र.2 येथील वद.----------च्या अजाअन्िये

--------------या

कारणास्ति त्यांचे या कायालयातील -------या पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्याची विनंती
केली असून, ते सदर पदाच्या सेिाप्रिेश वनयर्ातील सिम अहमता (उदा.शैक्षवणक अहमता, तांवत्रक अहमता,
अनुभि इ.) िारण करीत आहेत.
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3.

श्री./श्रीर्.----------यांची ---------#कायालयातील (#र्ू

कायालय)------या संिर्गात

सर सेिा/पदोन्नती या र्ार्गाने----------या प्रिर्गातून वनयुक्ती झाली असून, त्याच वनयुक्ती र्ार्गाच्या
सर सेिा/पदोन्नती कोटयातील त्याच-------- या प्रिर्गातील पद या कायालयात वनबांि वरक्त आहे.
4.

श्री./श्रीर्.--------------यांनी संदभम क्र.1 येथील शासन वनणमयात विवहत केलेलया सिम अटी

र्ान्य असलयाचे लेखी स्िरुपात बंिपत्र वदलेले आहे.
5.

तसेच, संदभम क्र.3 येथील पत्रान्िये श्री./श्रीर्.---------------------यांच्या र्ू

कायालयाने

त्यांना -------या पदािरुन या कायालयात कायर् स्िरुपी सर्ािेशनासाठी कायमर्ुक्त केलेले आहे.
6.

उपरोक्त बाबी विचारात घेता, --------पदाच्या सर सेिा/पदोन्नती कोटयातील वरक्त

असलेलया --------#प्रिर्गाच्या पदािर श्री. /श्रीर्.-----------यांना त्यांच्या विनंतीिरुन संदभम क्र.1
येथील शासन वनणमयातील तरतूदीनुसार कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाने खालील अटीच्या अिीन राहू न
वनयुक्ती दे ण्यात येत आहे.(# खुला, अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जर्ाती इ.)
(1) श्री./श्रीर्.------यांना संदभम क्र.1 येथील शासन वनणमयातील सिम अटी ि शती र्ान्य
असलयाबाबत त्यांनी वदलेलया वद.-----च्या बंिपत्रानुसार सदर वनयुक्ती दे ण्यात येत
आहे.
(2) आदे श वनर्गमवर्त झालयानंतर श्री./श्रीर्.-------- यांनी तात्का

सर्ािेशनाच्या वठकाणी

रुजू होणे आिश्यक राहील. त्यासाठी वनयर्ानुसार पदग्रहण अििी अनुज्ञय
े होईल.
तथावप, बदली अनुदान, प्रिास भत्ता िा तद्अनुर्षंवर्गक लाभ अनुज्ञय
े होणार नाहीत.
(3) श्री./श्रीर्.--------- यांचा र्ू

कायालयातील पदािरील िारणाविकार राहणार नाही.

तसेच, त्यांना त्या कायालयाकडे परत येण्यासाठी अजम करता येणार नाही.
(4) या

कायालयात नोकर कपात कायाविन्ित झाली तर वित्त विभार्गाच्या तत्कालीन

र्ार्गमदशमक सूचनांनुसार कायमिाही करण्यात येईल.
(5) कायर्स्िरुपी सर्ािेशन झालयानंतर, सर्ािेशनानंतरच्या निीन पदािरील ज्येष्ट्ठता त्या
पदािर प्रत्यक्ष रुजू झालयाच्या वदनांकास वनवित होईल. पूिीच्या कायालयातील पदाच्या
ज्येष्ट्ठतेचे कोणतेही लाभ अनुज्ञय
े राहणार नाहीत.
(6) कायर् स्िरुपी सर्ािेशनाने वनयुक्ती वदलेलया निीन पदाच्या सेिा प्रिेश वनयर्ानुसार िा
विभार्गीय पवरक्षा वनयर्ांनुसार ज्या पवरक्षा उत्तीणम होणे आिश्यक आहे त्या पवरक्षा उत्तीणम
होणे आिश्यक राहील.
(7) पूिीच्या सेिच
े ा लाभ, िेतनवनविती, रजा याकरीता वित्त विभार्गाच्या संबंवित वनयर्ातील
तरतूदी अनुज्ञय
े होतील.
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(8) कायर्स्िरुपी सर्ािेशन संपूणम सेित
े फक्त एकदाच अनुज्ञय
े असलयार्ु े , यापुढे अन्य
कायालयातील पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशन करण्याची पुन्हा विनंती केलयास, ती
र्ान्य करण्यात येणार नाही.

सक्षर् वनयुक्ती अविकाऱ्याचे नाि, पदनार् ि सही
कायालयाचे नाि

प्रवत,
1. अजमदार, श्री.--------------------पदनार्--------, पत्ता--------2. र्ू

कायालयातील सक्षर् वनयुक्ती प्राविकारी यांना संदभम क्र.3 येथील पत्राच्या अनुर्षंर्गाने सादर,
आपलया संदभम क्र.3 येथील कायमर्ुक्ततेच्या आदे शानुसार

श्री.------------- यांना या

कायालयात----------या पदािर कायर्स्िरुपी सर्ािेशनाने या आदे शान्िये वनयुक्ती दे ण्यात आली
आहे. सदर वनयुक्ती आदे शाची प्रत आपलया र्ावहतीस्ति ि पुढील आिश्यक त्या कायमिाहीस्ति सादर.
प्रत,
िैयविक्तक नस्ती
वनिडनस्ती
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