
  

पदो�नती / सरळसेवा सदंभा�त नमनुा �टपणी  
िज.प. -------- / काया�लय ------  

वषय :- ------- या पदाव�न  --------- पदावर पदो�नती/सरळसेवने ेभरती करणे बाबत.  

सादर,  

               िज हा, ------------------ वभागातंग�त --------- पदाव�न --------- पदावर पदो�नती / सरळसेवा 

भरती करणे सदंभा�त खाल%ल &माणे &(ताव सादर कर)यात येत आहे.  

1) सेवा &वेश ,नयमानसुार .या पदाव�न पदो�नती/ सरळसेवा /यावयाची त ेपद व वेतन1ेणी ---- 

2) .या पदावर पदो�नती/सरळसेवा /यावयाची त ेपद व वेतन1ेणी --------------------- 

3) पदो�नती/सरळसेवा2या पदांची ट4केवार% ----------- (सेवा &वेश ,नयमाची &त सलं6न ) 

4) एकुण मंजुर पदे ------- 9यापकै; पदो�नतीन ेभरावयाची पदे -------------- 

5) पदो�नतीन/ेसरळसेवा भरलेल% पदे -------------------- 

6) &(ततृ पदो�नती / सरळसेव2ेया =>ट%न े ?द --------- 2या आदेशा�वये पदो�नती/सरसेवा भरती स@मती 

गठBत कर)यात आल% आहे. या िज हा (तर%य स@मतीची सरंचना (अDयE/सद(य/ खाल%ल &माणे आहे.  

1)                     - अDयE  

2)                     - सद(य  

3)                     - सद(य  

4)                     - सद(य सJचव  

 

7) पदो�नतीसाठB ,नकष :-  

     महारा>K िज हा पLरषद (िज हा सेवा) ,नयम 1967 मधील पLर@श>ट --- मधील ,नयम – 

नसुार या पदावर ----- वषा�हुन कमी नसेल इत4या कालावधीत अखडं सेवा आTण वभागीय/सेवा &वेश 

पLरEा उ9तीण� असणा-यांना पदो�नती देता येईल. तसेच -------- ह% पLरEा सDुदा उ9तीण�  असण े

आवWयक आहे. तसेच सबंJधत कम�चार% हे एमएससीआयट% अगर शासनान े शासन ,नण�य Xमाकं 

सा.&.वभाग ?दनांक ------ अ�वये समकE / पया�य Yहणनु घोषत केलेला कोस� उ9तीण� आहेत. 

8) पदो�नतीन ेभरावया2या पदांपैक; एकुण Lर4त पदे  

अ) पैक; से.,न.मुळे Lर4त ---------------------- 

ब) पदो�नतीमळेु Lर4त ------------------------- 

क) म9ृय ूमुळे Lर4त ------------------------ 

ड) राजीनाम/सेवेतनु काढून टाकणे इ. मुळे Lर4त -----------------  

9) सDया Lर4त नसले या मा] निजक2या कालावधील (सभंा^य) ?द 31 ऑग>ट ----- पयत̀ Lर4त होणार% 

Lर4त पदे व Lर4त हो)याचा ?दनांक व कारणे ------- अशा पदाचा वचार पदो�नतीसाठB करावयाच े

&(तावत अस यासच ह% मा?हती भरावी.  

10) पदो�नती साठB एकुण उपलaध पदे (6+7) 

11) ?दनांक --------------- रोजी cबदं ूनामवल%नुसार &वग� ,नहाय Lर4त पदांची ( पदो�नतीन ेभर)याची ) ि(थती 

खाल%ल &माणे आहे. ( सभंा^य Lर4त पदे वचारात घेणार अस यास ह% मा?हती भरावी )  



ववरण &वग� ,नहाय आरEण एकुण 

अ.जा अ.ज वजाअ भजब भजक भजड वजाअ 

भज 

एकुण 

वमा& खलुा  

आरEणाचंी 

ट4केवार%  

          

मंजरु पदे            

काय�रत 

पदे  

          

Lर4त पदे            

Lर4त 

होणार% पदे  

          

एकुण 

Lर4त पदे  

          

 

वर%ल त49यात Lर4त पदांची ि(थती दश�व)यात आल% आहे. 9यानसुार खाल%ल &माणे Lर4त पदे 

पदो�नतीने भर)या कर%ता &(तावत आहे.  

   

अ.X &वग� Lर4त पदाचंी सeंया पदो�नती कर%ता &(तावत कम�चा-यांची सeंया 

1 खलुा   

2 अ.जा   

3 अ.ज   

4 व.जा.अ.   

5 भजब   

6 भजक   

7 भजड   

8 वमा&   

एकुण 

 

         ----------- पयत̀ची cबदं ुनामावल% वभागीय आयु4त काया�लय, मागासवग� कE यांचकेडून ?दनाकं ------

-------- रोजी तपासणी क�न घेतलेल% आहे. व 9यांच ेअ@भ&ाय खाल%ल &माणे आहेत.  

       सदर अ@भ&ाय वचारात घेता वर &(तावत के या&माणे पदे पदो�नतीन े भरणे यो6य होईल असे मत 

आहे.  

         वर%ल &माणे Lर4त पदे लEात घेवुन -------- या पदा2या पदो�नतीच े ,नयम लEात घेवुन ------ या 

पदा2या ?दनाकं --------- 2या अं,तम सेवा जे>ठता याद%तुन ( .याची &त सोबत &माTणत क�न जोडलेल% आहे. 

9याच शरेा रका�यात अगोदरच पदो�नत झालेले सेवा,नव9ृत झालेले. म9ृय ू पावले या कम�चा-यां2या तारखा 



दश�व)यात आ या आहेत iकंवा इतर अ@भ&ाय ?दले आहेत. ) पदो�नती दे)यासाठB वचार Eे]ात आहेत. 

पदो�नतीस पा] दश�व)यात आले या मागसवगjय कम�चा-याचंी जात पडताळणी सEम &ाJधका-यांकडून क�न 

घे)यात आल% आहे.  

        (?टप – .या वषा�त पदो�नती /यावयाची ओ 9यावषा�पेEा मागील वषा�तील अं,तम सेवा जे>ठता याद% 

वचारात lयावयाची अस यास 9याची कारण ेनमुद करावीत.)      

     &(ततृ संवगा�तील पदे पदो�नतीन े भर)यासाठB जे>ठता Xमानुसार वचार E]ेात (Zone of 

consideration)ªÉähÉÉ-ªÉÉ कम�चा-या2ंया याद%समोर कम�चा-याचंा &वग� दश�वुन सोबत पLर@श>ट-अ मDये 

दश�व)यात येत आहे.  

&माTणत कर)यात येते क;,  

1) ----------- या संवगा�तील कम�चा-यांची ?दनांक ------ ची अं,तम जे>ठता याद% साEंाiकत क�न पदो�नती 

स@मती2या अवलोकनाथ� &(तावासोबत ठेवल% आहे. जे>ठता Xमानुसार व (पLर@श>टातील श-ेयात 

दश�व यानसुार वगळवयाची सोडून ) पदो�नतीसाठB वचार Eे]ात येणा-या कम�चा-यांची नांवे पLर@श>ट अ 

मDये दश�व)यात आलेल% आहे.  

2) ---------- या पदासाठB पदो�नती2या ,नयमाची साEांiकत &त सोबत जोडल% असनू 9या संबंधातील सुधारणाच े

शासन ,नण�य/पLरप]कां2या सांEाiकत &ती सDुदा &(तावासोबत ठेव या आहेत.  

3) ------ या संवगा�तील या वषा�त Lर4त झाले या पदा2ंया 3 ट4के नसुार अपंगाचे आरEण ---------- &(तावत 

आहे. ( शा.,न.सामा�य &शासन वभाग X एसआर ^ह%1099/&.X.3/99/16-अ ?दनांक 5 माच� 2002)  

4) पदो�नतीसाठB वचार Eे]ात येणारे कम�चा-यांच ेमागील पाच वषा�चे (वष� ---- ) गोप,नय अहवाल पदो�नती 

स@मती2या अवलोकनाथ� सोबत ठेवले असनु 9याची &तवार% व सरासर% &तवार% संबJधत पLर@श>टांमDये 

दश�व)यात आल% आहे.  

          सदर &तवार% वचारातं घेता वचार Eे]ातील सव� -------/ अ.X. --- व -------- वगळता इतर 

कम�चार% सकृतदश�नी गोपनीय अहवाला2या =>ट%कोनातुन वचार करता पदो�नतीसाठB पा] आहेत.  

5) पLर@श>टातील राखव &वगा�तील उमेदवारांची जात पडताळणी &माणप]े ( जात वैधता )   

    &ा~त झाल% iकंवानाह% या पLर@श>टात दश�वले आहे. ------- याचं ेजात पडताळणी &माणप] अ&ा~त आहे / 

अवैध ठरवले आहे. .यांची जात वैधता &माणप] े&ा~त आहेत 9यांची सदर &माणप]ातील जात व &वग� आTण 

सेवा पु(तकांत व सेवा.ये>ठता याद%त न�दवलेला जात व &वग� एकसारखीच अस याची खा]ी केलेल% आहे.  

6) पदो�नतीसाठB वचार Eे]ात मोडणा-या व पLर@श>टामंDये दश�वले या कम�चा-यांव�Dद वभागीय / �यायीक 

चौकशी अस यास iकंवा कम�चार% ,नलंcबत अस यास 9याबाबतची मा?हती पLर@श>टामंDये नमुद कर)याची 

दEता घे)यात आल% आहे. अ.X ------ 9यांचेव�Dद वभागीय/�या,यक चौकशी स�ु/&(तावत आहे/&(तावातील 

कोणाव�Dदह% वभागीय / �या,यक चौकशी स�ु /&(तावत नाह%.  

7) संबंJधत वभागान ेपदो�नती स@मतीसमोर आवWयकतनेसुार ठेवावयाची इतर मा?हती      

   खाल%ल &माणे आहे.  

(उदा.तदथ� पदो�नती अस यास 9याची कारणे/तप@शल मा.�यायालयातील &करणा2या    

अं,तम ,नण�यास अJधन राहुन पदो�नती दे)याच े &(तावत अस यास 9याचा तप@शल iकंवा सेवा जे>ठता 

उमेदवारांनी जात वैधता &माणप] सादर केले नस यामुळे क,न>ठ कम�चा-यानंी ता9परु9या (व�पात पदो�नती 

दे)याची &(ताव,त अस यास 9याचा तप@शल)  

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



पदो�नती वचार Eे]ा बाबतचे व?हत &प] बनवले आहे.  

       उपरो4त &माणे पदो�नती &(ताव वभागीय पदो�नती स@मतीपढेु ठेव)यासाठB सादर केले आहे. तर% 

पदो�नती स@मती2या बैठक;साठB तार%ख व वेळ ,निWचत होवनु @मळणेस वनतंी.  

       या संवगा�साठB मागील पदो�नती स@मती सभा ?दनांक ------------- रोजी संप�न झाल% असुन 9या सभेच े

इ,तव9ृत सोबत अवलोकनाथ� सादर केले आहे.  

           @लपीक, 

क.&.अ - सदर ?टपणीत नमुद बाबींची मी (वत: खा]ी केल% असनु 9या बाबी यो6य आहेत.  

   पुढ%ल बाबी वगळता  

1) ------------------ 2)----------------------- अ�य बाबी यो6य आहेत. &(ताव मा�यते(तव सादर  

स.&.अ. - वर%ल ?टपणी नमुद बाबींशी मी पुण�ता: सहमत आहे / पुढ%ल बाबी वगळता 

1) ------------------ 2)----------------------- अ�य बांबींशी सहमत आहे. &(ताव मा�यते(तव सादर  

खात े&मखु – ?टपणीत नमदु बाबींशी मी पुण�पणे सहमत आहे. ?टपणीत नमुद बाबी यो6य आहेत. तर%  

            पदो�नती स@मती2या बैठक;साठB तार%ख व वेळ ,निWचत होवनु @मळणेस वनतंी आहे.  

सा.&.व.  

 

मा.मु.का.अ.  

 


