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क्रमांक  प्रवतवन  2५2१/प्र.क्र. 117/14-अ                                                      वदनांक  27 ऑगस्ट, २०2१ 
 
प्रवत, 
 सह/उप सवचि (आस्थापना), 
 सिग मंत्रालयीन विभाग, 
 मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२. 
 

विषय  -  मा. राज्यपालाचंे सवचि कायालयाच्या आस्थापनेिरील िवरष्ट्ठ 
स्िीय सहाय्यक, उच्चश्रणेी लघुलखेक ि लघुटंकलखेक ही पदे 
मंत्रालयीन संिगातून प्रवतवनयुक्तीने भरण्याबाबत. 
 

संदभग-  १) सा.प्र.वि. शा.वन. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२,    
वदनांक 17-12-2016 

 २) सा.प्र.वि.,  शासन वनणगय क्रमांक   सकंीणग २०१७/ 
प्र.क्र.१२०/१४, वदनांक ३१.८.२०१७  

 ३) क्र.राजभ/१५३/प्र.क्र.८२/२०-अ, वदनांक 21-05-2021 चे 
पत्र 

 ४) राज्यपाल यांच ेसवचि कायालय, मंुबई यांच ेक्र.रास/ 
आस्था/ प्रवतवनयुक्ती/सीआर-१३७/२०२१/९५९,   

 

महोदय/महोदया, 
 

 सा.प्र.वि. शा.वन. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, वदनांक 17-12-2016 च्या शासन 
वनणगयान्िये प्रवतवनयकु्तीच ेधोरण वनवित करण्यात आले असून, संदभग क्र.२ येथील वदनांक ३१-८-२०१७ च्या 
शासन वनणगयान्िये मंत्रालयीन संिगातील अवधकारी/कमगचारी यांच्या प्रवतवनयुक्तीबाबत कायगपध्दती विवहत 
करण्यात आली आहे.  सदरहू कायगपध्दतीस अनुसरुन राज्यपाल यांच ेसवचि कायालय, राजभिन, मंुबई  यांनी 
संदभग क्र. ४ च्या पत्रान्िये मा. राज्यपालांच ेसवचि या कायालयातील िवरष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक, उच्चश्रेणी लघुलेखक 
ि लघुटंकलेखक संिगातील कमगचाऱयाकंडून भरण्याबाबत कळविले आहे. यास्ति खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.३ 
येथील कायालयातील वरक्त पद प्रवतवनयुक्तीने  भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात येत आहे  -   
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अ.क्र. मंत्रालयीन संिगग महाराष्ट्राच े
राज्यपाल यांचे 

सवचि कायालय, 
राजभिन मंुबई 

येथील  
प्रवतवनयुक्तीने 

भराियाचे पदाचे 
नांि 

प्रवतवन
युक्तीने 
भरािया

चे 
पदांची 
संख्या 

ितेनश्रणेी 

१ २ ३ ४ ५ 
१. िरीष्ट्ठ स्िीय 

सहाय्यक 
िरीष्ट्ठ स्िीय 
सहाय्यक 

१ पद (एस २३ 67700-
208700) 

२. उच्चश्रेणी लघुलेखक उच्चश्रेणी 
लघुलेखक 

१ पद (एस 15 41800-
132300) 

३. लघुटंकलेखक लघुटंकलेखक १ पद (एस 08 25500-81100) 
 
२. उपरोक्त पदािर प्रवतवनयकु् तीने जाण्याकवरता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील िरीष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक, 
उच्चश्रेणी लघुलेखक ि लघुटंकलेखक  यांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अजग सादर करािा 
कोणत्याही पवरस्स्थतीत या विभागाकडे थेट अजग करु नयेत तसेच प्रत देखील अंकीत करु नये.   थेट प्राप्त झालेल्या 
अजािर कोणतीही कायगिाही करण्यात येणार नाही. 
३. सिग संबवंधत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक लघुलेखकांचे  अजग प्राप्त झाल्यानंतर संदभावधन 
शासन वनणगयातील तरतूदीनुसार अजांची छाननी करुन खालील मावहतीसह आपल्या विभागाच्या सवचिांच्या 
मान्यतेने इच्छुक लघुलेखकाचंा प्रवतवनयुक्तीचे प्रस्ताि खालील मावहतीसह या कायासनाकडे  वदनांक  10-09-
202१ पयंत पोहोचतील अशारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठिू नये) पाठिािा - 
 

१) कमगचाऱयाचे संपणूग नांि ि पदनाम  
२) जन्मवदनांक  
३) शासन सेितेील प्रथम वनयकु्ती वदनाकं  
४) सेिावनिृत्तीचा वदनाकं  (पहा शा.वन.वदनांक 17-12-2016 मधील 

तरतुद ५ (ब) (6) 
 

5) शैक्षवणक अहगता  
६) भ्रमणध्िनी क्रमाकं  
७) मागील 5 िषाच्या गोपनीय अहिालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 

अहिाल पाठि ूनयेत) 
 

८) मत्ता ि दावयत्ि सादर केली आहेत का? (वद.३१.३.२०१9 रोजीचे)  
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९) ५०/५५ व्या िषी पनुर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास)  
१०) संबवंधत कमगचाऱयाला यापिूी प्रवतवनयकु्ती वदली असल्यास त्याबाबतचा 

तपशील (पद, वठकाण ि कालािधी) 
 

११) संबवंधत कमगचाऱयाविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथिा प्रस्तावित आहे 
काय? 

 

 

४. एकदा वनिड झालेल्या कमगचाऱयाला त्याच ेनाि मागे घेता येणार नाही.  तसचे, आपल्या विभागातून सदर 
पदािर प्रवतवनयुक्तीसाठी जाण्यास कोणीही कमगचारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया वदनांक 10-09-202१ पयंत 
या विभागास कळविण्यात याि.े  
५. सद्य स्स्थतीत शासनाने सरळसेिा भरतीिर वनबधं घातले असल्याने प्रवतवनयकु्तीने वरक्त होणाऱया पदािर 
तत्काऴ कमगचारी उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार नाही.  तथावप, सरळसेिा ि पदोन्नतीमधून ज्या प्रमाणात 
उमेदिार उपलब्ध होतील त्या प्रमाणात विभागातील वरक्त पदांच्या टक्केिारीनुसार  विभागास लघुटंकलेखक 
संिगातील लघुलेखक  उपलब्ध करुन देण्यात येतील याची विभागांनी नोंद घ्यािी. 
6. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या िबेसाईटिरील संदेशफलक या टॅबखाली प्रवसध्द करण्यात येत 
आहे. 
7. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात 
आले असनू त्याचा संकेताक 202108271211152807 असा आहे. हे पत्र वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  
 
                                                आपला, 
 
 
 
 
                                 ( ग. वभ. गुरि ) 

                           अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
      प्रत  -  

1) उप सवचि (कायासन -20-अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,   मंुबई-400032 
२) महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याचंे  सवचि कायालय, राजभिन, िालकेश्वर रोड,  
    मलबार वहल, मंुबई-400035 

              ३) सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहाथग).     

 

 

Gajanan 
Bhimrao Gurav
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