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महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन  विभाग 

खोली क्र. ५५७ (वि), ५ िा मजला, 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-४०००३2. 
 

दूरध्िनी क्र ०२२ -२२७४४७७२/2239222 ४             Email ID : vrishali.bhingarde@nic.in 
------------------------------------------------------------------------------------ 
क्रमांक :- प्रवतवन ७5२७/प्र.क्र.202/12-अ           वदनाकं :  02 फेब्रिुारी, २०2२  
 
प्रवत, 
 सह/उप सवचि (आस्थापना), 
 सिग मंत्रालयीन विभाग, 
 मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२. 
 

विषय 
:- 

 अवतवरक्त आयकु्त,   िसई-विरार   शहर महानगरपावलका, विरार,  
वज. पालघर  या कायालयातील उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे वरक्त पद  
प्रवतवनयकु्तीने भरण्याबाबत 

संदभग:- ७) सा.प्र.वि. शा.वन. क्र.एसआरव्ही-२०७७/प्र.क्र.७३७/का. ७२, 
वदनांक 13-12-2016 

 २) सा.प्र.वि. शा.वन. क्र.संकीणग-२०७3/प्र.क्र.७20/काया-७४,  
वदनांक 21-08-2013. 

 ३) अवतवरक्त आयकु्त, िसई-विरार शहर महानगरपावलका याचं े 
क्र.ि.वि.श.म./आस्था/४७०/२७, वदनाकं 22-03-2021 रोजीचे पत्र 

 4) नगर विकास विभाग नस्ती क्र.िविम-७४२०/प्र.क्र.७६४/नवि-२३ यांचा 
प्रस्ताि  

 
 
महोदय/महोदया, 
 

संदभाविन क्र. ७ येथील वदनांक 13-12-2016 च्या शासन वनणगयान्िये प्रवतवनयकु्तीचे िोरण 
वनवित करण्यात आले असनू, संदभाविन क्र.२ येथील वदनांक ३७-८-२०७७ च्या शासन वनणगयान्िये 
मंत्रालयीन संिगातील अविकारी/कमगचारी यांच्या प्रवतवनयुक्तीबाबत कायगपध्दती विवहत करण्यात आली 
आहे.  संदभाविन क्र.३ येथील पत्रान्िये अवतवरक्त आयुक्त, िसई-विरार शहर महानगरपावलका या 
कायालयातील वनिडश्रणेी लघुलेखक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, वनम्नश्रेणी लघुलेखक ि लघुलेखक 
संिगातील वरक्त पदांपैकी   "लघुलेखक" हे पद प्रवतवनयुक्तीने भरण्याची नगर विकास विभागाकडे  
मागणी केली आहे. त्यास अनुसरुन संदभाविन क्र. ४ येथील प्रस्तािान्िये नगर विकास विभागाने 
अवतवरक्त आयकु्त, िसई-विरार शहर महानगरपावलका या कायालयातील "लघुलेखक" चे ७ वरक्त पद 
भरण्याबाबत या विभागास विनंती केली आहे. 



२. अवतवरक्त आयकु्त, िसई-विरार शहर महानगरपावलका या कायालयातील "उच्चश्रेणी 
लघुलेखक" च ेपद प्रवतवनयुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखक संिगातील 
कमगचाऱयाकंडून इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. 
 

मंत्रालयीन विभागातील 
पदाचे नांि 

अवतवरक्त आयकु्त, िसई-
विरार शहर महानगरपावलका 
कायालयातील प्रवतवनयकु्तीने 
भराियाचे पदनाम ि   संख्या 

प्रवतवनयुक्तीच्या वठकाणािरील 
कायालयीन पत्ता 

७ २ ३ 
उच्चश्रेणी लघुलेखक लघुलेखक (उच्चशे्रेणी) ७ पद अवतवरक्त आयकु्त, िसई-विरार शहर 

महानगरपावलका, विरार,  
वज. पालघर 

 
३. उपरोक्त पदािर प्रवतवनयकु् तीने जाण्याकवरता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील, उच्चश्रेणी 
लघुलेखकांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अजग सादर करािा कोणत्याही पवरस्स्थतीत 
या विभागाकडे थेट अजग करु नयेत.   थेट प्राप्त झालेल्या अजािर कोणतीही कायगिाही करण्यात येणार 
नाही. सामान्य प्रशासन विभाग, शा.वन. वदनांक ७७.७२.२०७६ च्या शासन वनणगयातील पवरच्छेद  ५ (अ)(८) 
मध्ये नमूद केल्यानुसार वनयवमत वनयुक् तीपासून वकमान ७ िषे सेिा कालाििी पणूग करत नाहीत,  अशा 
कमगचाऱयाचंी या विभागाकडे वशफारस करण्यात येऊ नये. 
४. सिग संबवंित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कमगचाऱयांच े अजग प्राप्त झाल्यानंतर 
संदभाविन शासन वनणगयातील तरतूदीनुसार अजांची छाननी करुन खालील मावहतीसह आपल्या 
विभागाच्या सवचिांच्या मान्यतेने इच्छुक कमगचाऱयांचा प्रवतवनयकु्तीचा प्रस्ताि खालील मावहतीसह या 
कायासनाकडे वदनांक ७७-0२-202२ पयंत पोहोचतील अशारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठिू नये) पाठिािा 
:- 
७) कमगचाऱयाचे संपणूग नांि ि पदनाम  
२) जन्मवदनांक  
३) प्रथम वनयकु्तीचा वदनाकं  
४) सेिावनिृत्तीचा वदनांक  (पहा शा.वन.वदनाकं 13-12-2016 मिील 

तरतुद ५ (ब) (6) 
 

5) शैक्षवणक अहगता  
६) भ्रमणध्िनी क्रमाकं  
७) मागील ३ िषाच्या गोपनीय अहिालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 

अहिाल पाठि ूनयेत) 
 

८) मत्ता ि दावयत्ि सादर केली आहेत का? (वद.३७.३.२०21 रोजीचे)  
४) ५०/५५ व्या िषी पनुर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास)  
७०) संबवंित कमगचाऱयाला यापिूी प्रवतवनयुक्ती वदली असल्यास तपशील 

(पद, वठकाण ि कालाििी) 
 

७७) संबवंित कमगचाऱयाविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथिा प्रस्तावित आहे 
काय? 

 

 



५. एकदा वनिड झालेल्या कमगचाऱयाला त्याच े नांि मागे घेता येणार नाही.  तसेच, आपल्या 
विभागातून सदर    पदािर  प्रवतवनयकु्तीसाठी जाण्यास कोणीही कमगचारी इच्छुक   नसल्यास    तसेही  
कृपया वदनाकं ७७-0२-202२ पयंत या विभागास कळविण्यात याि.े  
६. सद्य:स्स्थतीत शासनाने सरळसेिा भरतीिर वनबिं घातले असल्याने प्रवतवनयकु्तीने वरक्त 
होणाऱया पदािर तत्काऴ  कमगचारी उपलब्ि करुन देणे शक्य होणार नाही.  मंत्रालयील लघुलेखक 
संिगात मोठ्या प्रमाणात पदे वरक्त आहे.  प्रवतवनयुक्तीच्या वठकाणी वनयुक्ती करण्यास विभागाने सहमती 
वदल्यास त्या कमगचाऱयाच्या बदल्यात/जागी संबवंित विभागास तातडीने उच्चश्रेणी लघुलेखक उपलब्ि 
करुन देणे शक्य होणार नाही याची विभागांनी नोंद घ्यािी.  
७. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या िबेसाईटिरील संदेशफलक या टॅबखाली प्रवसध्द 
करण्यात येत आहे 
 
 
                                  आपला, 
 
 
                    (ग.वभ.गुरि) 
                                                                                                        अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 1)     उप सवचि (कायासन -नवि-२३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400032 
          २)     अवतवरक्त आयुक्त, िसई-विरार शहर महानगरपावलका, विरार, वज. पालघर यानंा त्यांच्या 
                  वदनाकं 22-03-2021 च्या पत्रास अनुसरुन सादर. 
          3)     सा.प्र.वि./७४-अ (संग्रहाथग) 
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