उप सचिव पदावरून सह सचिव
पदावर तात्पुरती पदोन्नती दे णेबाबत.
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चदनाांक:- 23 जुलै, 2021
आदे श
श्रीमती सु.मो.महाचिक, उप सचिव सामान्य प्रशासन चवभाग याांना या आदे शाच्या चदनाांकापासून
सह सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती दे ण्यात येत असून त्याांिी पदोन्नतीनांतरिी पदस्थापना सामान्य
प्रशासन चवभागामध्ये करण्यात येत आहे.
2.

श्रीमती सु.मो.महाचिक, उप सचिव सामान्य प्रशासन चवभाग याांना सह सचिव पदावरील तात्पुरती

पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहू न दे ण्यात येत आहे.(अ) त्याांच्या चवरुध्द या आदे शाच्या चदनाांकापयंत कोणत्याही प्रकारिी चवभागीय िौकशी सुरू
झालेली नाही.
(ब) प्रचतचनयुक्तीवर असलेले ज्येष्ट्ठ अचधकारी याांिे प्रत्यावतगन झाल्यानांतर त्याांच्यासाठी सह
सचिव सांवगात चरक्त पद उपलब्ध नसल्यास या आदे शातील कचनष्ट्ठतम अचधकाऱयाांला
पदावनत करण्याच्या अधीन सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या दे ण्यात येत आहेत.
(क) सदरिी पदोन्नती अत्यांत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय चनकि म्हणून लोकचहतास्तव
दे ण्यात आली आहे.
(ि) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे त्याांना चनयचमत पदोन्नतीिे म्हणजेि ज्येष्ट्ठतेिे कोणतेही हक्क
प्राप्त होणार नाहीत.
(इ) सदर पदोन्नती मा.सवोच्ि न्यायालयात दाखल केलेल्या चवशेष अनुज्ञा याचिका
क्र.28306/2017 व चवशेष अनुमती याचिका क्र.25181/2018 व त्यातील आय.ए.
क्र.2590/2019 मध्ये होणाऱया चनणगयाच्या अधीन राहू न करण्यात येत आहे.
(ई) सदर पदोन्नती मा.उच्ि न्यायालय, मुांबई येथील प्रलांचबत असलेल्या चरट चपटीशन (स्टॅ म्प)
क्र.10876/2021 व चरट चपटीशन (स्टॅ म्प) क्र.10878/2021 यामधील आय.ए.(स्टॅ म्प) क्र.
10910/2021 व 10911/2021 तसेि चरट चपटीशन (स्टॅ म्प) क्र.10909/2021 मध्ये
होणाऱया चनणगयाच्या अधीन राहू न करण्यात येत आहे.
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श्रीमती सु.मो.महाचिक, उप सचिव, सामान्य प्रशासन चवभाग याांनी या आदे श चनघाल्याच्या

तारखेपासून तीस चदवसामध्ये सह सचिव पदावर रुजू होणे आवश्यक आहे.
4.

सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रचसध्द

करण्यात आला असून त्यािा सांगणक सांकेताांक 202107231946135807 असा आहे. हा आदे श
चिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

Gajanan Bhimrao
Gurav
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( ग. चभ. गुरव )
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रचत,
1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
2. मा.मुख्यमांत्रयाांिे प्रधान सचिव
3. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन चवभाग, मांत्रालय, मुांबई
4. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सामान्य प्रशासन चवभाग, चवत्त चवभाग
5. सह / उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन चवभाग, चवत्त चवभाग
6. सांबांचधत अचधकारी, चवभागामार्गत
7. चनवि नस्ती काया-14.
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