महाराष्ट्र शासन
क्र.प्रतितन-2016/प्र.क्र.159/का-14
सामान्य प्रशासन तिभाग,
मंत्रालय, मादाम कामा मागग,
हु िात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई-400 032.
तद. 06 .03. 2018.
प्रति,
सह/उप सतचि ,
सिग मंत्रालयीन तिभाग (आस्थापना)
सामान्य प्रशासन तिभाग,
मंत्रालय, मुंबई-32.
तिषय-

अिर सतचि संिगािून पदे प्रतितनयुक्िीने भरण्याबाबि.

संदभग-

समक्रमांकाचे शासन पत्र तद.15/02/2018

महोदय/महोदया,
मंत्रालयीन तिभागािील अिर सतचि संिगािील अतिकाऱयांमिून सतचि, महाराष्ट्र राज्य
समाजकल्याण बोर्ग , मुंबई हे पद भरण्याबाबि मतहला ि बालतिकास तिभागाचा प्रस्िाि प्राप्ि झाला आहे.
संदभातिन शासन समक्रमांक पत्र तद.15/02/2018 नुसार यासाठी अिर सतचि सिंगामिून इच्छु किा
मागतिण्याि आल्या होत्या. प्रतितनयुक्िीने भराियाच्या पदाची पदसंख्या एक असून या पदासाठी

3

अतिकाऱयांचे पॅनेल पाठतिण्याबाबि मतहला ि बालतिकास तिभागाने तिनंिी केली आहे . उपरोक्ि पद
भरण्याबाबि अंतिम तदनांकापयंि पत्रानुसार इच्छु किा प्राप्ि झालेल्या नसल्याने, मंत्रालयीन तिभागािील
अिर सतचि संिगािील अतिकाऱयांकर्ू न इच्छु किा मागतिण्याची मुदि तद.15.03.2018 पयंि
िाढतिण्याि येि आहे .
02.

आपल्या तिभागािील सिग अिर सतचिांना सदर प्रतितनयुक्िीबाबि अिगि करािे. इच्छु क अिर

सतचिांचे मागील पाच िषांचे गोपनीय अहिाल (छायांतकि प्रिी) ि पत्रासोबि जोर्लेल्या तििरण
पत्रामिील िैयक्क्िक मातहिी या तिभागाकर्े ित्काळ पाठिािी, ही तिनंिी. िसेच इच्छु क अतिकाऱयांची
प्रतितनयुक्िीसाठी तनिर् झाल्यास त्यांना संबतं िि तिभाग कायगमुक्ि करे ल ककिा कसे याबाबिही कृपया
अतभप्राय द्यािेि.
03.

सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळािर उपलब्ि

करण्याि आले असून त्याचा संकेिांक 201803061337254607 असा आहे . हे पत्र तर्जीटल स्िाक्षरीने
साक्षांतकि करुन काढण्याि आले आहे .
आपला तिश्वासू,

Gajanan
Bhimrao Gurav
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(ग.तभ.गुरि)
अिर सतचि, महाराष्ट्र शासन
सोबि- तििरणपत्र
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शासन पत्र क्रमांकः प्रतितन-2016/प्र.क्र.159/का-14

अ.क्र.

मुद्दा

1

अतिकारी/ कमगचाऱयांचे संपण
ू ग नाि

2

जन्मतदनांक

3

शैक्षतणक अहग िा

4

भ्रमणध्िनी क्रमांक

5

मागील 5 िषाच्या गोपनीय अहिालाच्या

िपतशल/अतभप्राय

छायाप्रिी (मूळ गोपनीय अहिाल पाठिू नयेि.)
6

मत्ता ि दातयत्िे सादर केली आहे ि का?

7

50/55 व्या िषी पुनर्विलोकन केले आहे का?
(लागू असल्यास)

8

संबतं िि अतिकाऱयाला यापूिी प्रतितनयुक्िी
तदली असल्यास िपशील (पद ि कालाििी)
(प्रतितनयुक्िीचा एकूण कालाििी 10 िषापेक्षा

तदनांकापासून

पद

िे

/प्रतितनयुक्िीचे

तदनांकापयंि

तठकाण

जास्ि नसािा)
एकूण कालाििी
9

मागील प्रतितनयुक्िीिरून परि आल्याच्या
तदनांकापासून 5 िषे पूणग झाली आहे ि का?

10

संबतं िि अतिकाऱयांतिरूध्द तिभागीय चौकशी
सुरू अथिा प्रस्िातिि आहे काय?

11

प्रतितनयुक्िीकरीिा तनिर् झाल्यास तिभाग
कायगमक्
ु ि करे ल ककिा कसे.
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