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 तारीख: 12.09.2016                   
 

वणाचा :-  शासन िनायय क्रमाकंः  एसआरव्ही-1087/1131/प्र.क्र.11-89/बारा, िद.30.04.1991 
 

प्रस्तावणना - 
एखाद्या कमयचाऱ्याने पदोन्नती नाकारल्यावणर अशा प्रकराी कशा प्रकारे काययवणाही करावणी 

याबाबतचे आदेश िद.30.04.1991 च्या शासन िनाययान्वणये िदलेले असून त्यानुसार वणरच्या संवणगात 
पदोन्नतीसाठी िनवणड झाल्यानंतर एखाद्या सेवणकाने पदोन्नतीचे पद स्स्वणकारण्यास नकार दशयिवणल्यास 
त्याचे नावंण पदोन्नतीसाठी पात्र असााऱ्या सेवणकाचं्या िनवणडयादीतून काढून टाकण्याबाबत वण   
पदोन्नतीसाठी पात्र असााऱ्या कमयचाऱ्याचंी िनवणड यादी त्यानंतर जेव्हा बनिवणण्यात येईल त्यावणळेी त्या 
कमयचाऱ्याच्या प्रकरााचा गुावणत्तेप्रमााे पुन्हा िवणचार करण्याबाबत आदेश िदलेले आहेत.  सदरहू 
आदेश अमलात असूनदेखील काही अििकारी/कमयचारी वणयैस्ततक काराास्तवण वणारंवणार पदोन्नती 
नाकारत असल्याच ेआढळून आले आहे.  शासकीय अििकारी/कमयचारी याचं्या पदोन्नती नाकारण्याच्या 
प्रवृणत्तीस आळा घालण्यासाठी संदभािीन शासन िनाययामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या 
िवणचाराििन होती.  

 

शासन िनायय -  
वणरील बाबींचा िवणचार करुन या शासन िनाययान्वणये आता पुढीलप्रमााे आदेश देण्यात येत 

आहेत:- 

1. वणरच्या संवणगात पदोन्नतीसाठी िनवणड झाल्यानंतर अथवणा तत् पूवणीच एखाद्या कमयचाऱ्याने 
पदोन्नतीचे पद स्स्वणकारण्यास नकार दशयिवणल्यास, त्याचे नावंण पदोन्नतीसाठी पात्र असााऱ्या 
अििकारी/कमयचाऱ्याचं्या िनवणडयादीतून काढून टाकण्यात यावण े वण पुढील दोन वणर्षी होााऱ्या 
िनवणडसूच्यामंध्ये संबंिित अििकारी/कमयचाऱ्याच्या नावणाचा िवणचार न करता ितसऱ्या वणर्षाच्या 
िनवणडसूचीत संबंिित अििकारी/कमयचाऱ्याची पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात यावणी.  
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त्यावणळेेच्या गुावणत्तेप्रमााे संबंिित अििकारी/कमयचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्याचा 
िनयिमत िनवणडसूचीत समावणशे करण्यात यावणा. 

(उदा. सन 2015 च्या िनवणडसूचीकिरता (िद.1.09.2014 ते िद.31.08.2015) िद.15.01.2015 
रोजी झालेल्या िनवणडसूचीत एखाद्या अििकाऱ्याचा समावणशे करण्यात आला असेल वण त्यानंी 
पदोन्नतीस नकार िदल्यास त्याचंे नावण 2015 च्या िनवणडसूचीतून वणगळून त्याचंा सन 2016 वण 
सन 2017 च्या िनवणडसूचीकिरता देखील िवणचार न करता सन 2018 च्या िनवणडसूचीकिरता 
िवणचार करण्यात यावणा. ) 

2. ज्या अििकारी/कमयचाऱ्याने कायमस्वणरुपी पदोन्नती नाकारलेली आहे,  त्याचंा पुढील 
कोात्याही िनवणडसूचीकिरता िवणचार करण्यात येऊ नये. 
 

3. ज्या अििकारी/कमयचारी याचंा पिहल्या वणळेेस पदोन्नती नाकारल्यानंतर 3 वणर्षानंतर दुसऱ्या 
वणळेेस िनवणडसूचीकरीता िवणचार करण्यात आल्यानंतर वण संबंिित अििकारी/कमयचारी 
पदोन्नतीस पात्र ठरल्यास, मात्र संबंिित अििकारी/कमयचाऱ्याने पुन्हा पदोन्नतीस नकार 
िदल्यास त्याचंा त्या िनवणडसूचीत वण पुढील दोन वणर्षांच्या िनवणडसूचीत िवणचार करण्यात येाार 
नाही.  याप्रमााे पुढील प्रत्येक वणळेेस वणरीलप्रमााे काययवणाही करण्यात यावणी. 
 

4. ज्या प्रकराात िनवणडसूची तयार करण्याची काययवणाही पुढील २ वणरे्ष न होता ितसऱ्या वणर्षी 
िनवणडसूची केल्यास पिहल्या वणळेेस पदोन्नतीस नकार िदलेल्या अििकारी/कमयचाऱ्याचंा ितसऱ्या 
वणर्षी होााऱ्या िनवणडसूचीत पदोन्नतीसाठी िवणचार करण्यात यावणा. (उदा. सन 2015 च्या 
िनवणडसूचीत नकार िदलेल्या अििकारी/कमयचाऱ्याचंा सन 2016 वण 2017 मध्ये जरी िनवणडसूची 
झाली नाही तरी सन 2018 मध्ये िनवणडसूची झाल्यास सन 2018 च्या िनवणडसूचीमध्ये त्याचंा 
िवणचार करण्यात यावणा.) 

   

5. पदोन्नती नाकारााऱ्या अििकारी/कमयचाऱ्याचा पदोन्नती नाकारण्यासंदभातील अजय िवणभागीय 
पदोन्नती सिमतीच्या बैठकीच्या िदनाकंापूवणी प्राप्त झाल्यास ककवणा पदोन्नतीचे आदेश िनगयिमत 
केल्यानंतर देखील प्राप्त झाल्यास ते िवणचारात घेऊन संबंिित अििकारी/कमयचाऱ्याचंे नावण 
िनवणडसूचीतून वणगळण्यात यावण.े 
 

6. वणरच्या पदावणर पदोन्नतीसाठी िनवणड झाल्यानंतर पदोन्नतीचे पद स्स्वणकारण्यास नकार िदलेल्या 
अििकारी/कमयचाऱ्याचंी वणरच्या पदावणरील सेवणाज्येष्ट्ठता ही, ज्यावणळेी संबंिित 
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अििकारी/कमयचारी पुढील िनवणडसूचीत (3 वणर्षानंतरच्या) पदोन्नतीस  पात्र ठरेल वण प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीच्या पदावणर रुजू होईल त्या िदनाकंापासून िवणचारात घेतली जाईल. 

 

7. पदोन्नती नाकारलेल्या अििकारी/कमयचाऱ्यास, त्याने ज्या िनवणडसूचीमध्ये िनवणड होऊन देखील 
पदोन्नती स्स्वणकारली नाही त्या िनवणडसूचीतील अििकाऱ्याचा वण त्यानंतरच्या दोन्ही 
िनवणडसूचीतील अििकाऱ्यांचा मानीवण िदनाकं प्राप्त होाार नाही. 
 

8. पदोन्नती नाकारलेल्या अििकारी/कमयचाऱ्यानंा आश्वािसत प्रगती योजने अंतगयत लाभ िदले 
असल्यास ते काढून घेण्यासंदभात िवणत्त िवणभागाने वणळेोवणळेी िनगयिमत केलेल्या आदेशानुंसार 
काययवणाही करण्यात यावणी. 
 

9.  पदोन्नती नाकारलेल्या अििकारी /कमयचाऱ्यामुळे िरतत झालेल्या ककवणा िरतत होााऱ्या पदावणर 
संबंिित अििकारी/कमयचाऱ्याच्या प्रवणगानुसार/ज्येष्ट्ठतेनुसार पात्र ठरााऱ्या किनष्ट्ठ 
अििकारी/कमयचाऱ्याचा िनवणडसूचीत समावणशे करण्यात यावणा. 

 
 

2.     सदरहू आदेश सन 2016-2017 या िनवणडसूची वणर्षापासून तयार करण्यात येााऱ्या िनवणडसूच्यानंा 
(तदथय पदोन्नतीसूची/िनयिमत िनवणडसूची) लागू राहतील.  
 

3.      सदरहू आदेश सवणय मंत्रालयीन िवणभागानंी त्याचं्या  अििपत्याखालील िवणभाग प्रमुख/कायालय 
प्रमुख याचं्या िनदशयनास आाावणते.   

 

सदर शासन िनायय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावणर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201609121629099907 असा आहे. हा आदेश 
िडजीटल स्वणाक्षरीने साक्षािंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार वण नावणाने.  
 
 

 
                    ( सु.ह.उमरााीकर ) 
               उप सिचवण (सेवणा) 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सिचवण, राजभवणन, मलबार िहल, मंुबई,  
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रिान सिचवण, 
3. सवणय मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजगी सिचवण, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा.िवणरोिी पक्षनेता, िवणिानपिरर्षद / िवणिानसभा, िवणिानभवणन, मंुबई, 
5. सवणय मा. संसद सदस्य/िवणिानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
6. मा.मुख्य सिचवण, 
7. सवणय मंत्रालयीन िवणभागाचंे अपर मुख्य सिचवण/प्रिान सिचवण/सिचवण, 
8. सवणय मंत्रालयीन िवणभाग, 
9. *प्रबंिक, मूळ शाखा, मा. उच्च न्यायालय, मंुबई, औरंगाबाद वण नागपूर, 
10.  *प्रबंिक, अपील शाखा, मा. उच्च न्यायालय, मंुबई, औरंगाबाद वण नागपूर, 
11.  *प्रबंिक, लोकायुतत आिा उप लोकायुतत याचंे कायालय, मंुबई,  
12. *सिचवण, महाराष्ट्र लोकसेवणा आयोग, मंुबई, 
13. *प्रिान सिचवण, महाराष्ट्र िवणिानमंडळ सिचवणालय (िवणिानसभा), मंुबई, 
14.  *प्रिान सिचवण, महाराष्ट्र िवणिानमंडळ सिचवणालय (िवणिानपिरर्षद), मंबई, 
15. *सिचवण, राज्य िनवणडाकू आयोग, नवणीन प्रशासकीय भवणन, मंुबई, 
16. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा वण अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
17. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई, 
18. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा वण अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
19. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
20.   *सिचवण, राज्य मुख्य मािहती आयुतत याचंे कायालय, नवणीन प्रशासन भवणन, मंुबई, 
21.  *प्रबंिक, राज्य मानवणी हतक आयोग, मंुबई 400 001, 
22. अििदान वण लेखा अििकारी, मंुबई, 
23.  िनवणासी लेखापरीक्षा अििकारी, मंुबई, 
24.  सवणय िवणभागीय आयुतत, 
25.  सवणय िजल्हाििकारी, 
26.  सवणय िजल्हा पिरर्षदाचंे मुख्य काययकारी अििकारी, 
27. सवणय िजल्हा कोर्षागार अििकारी, 
28. सवणय मंत्रालयीन िवणभागाचं्या िनयंत्रााखालील सवणय िवणभाग प्रमुख वण कायालय प्रमुख, 

(मंत्रालयीन िवणभागानंी संबंिितानंा प्रत पाठवणावणी) 
29.  सामान्य प्रशासन िवणभाग/का. 39 (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावणर 

प्रिसध्दीकिरता), 
30. गं्रथपाल, महाराष्ट्र िवणिानमंडळ सिचवणालय, गं्रथालय, सहावणा मजला, िवणिान भवणन, 

मंुबई 400 032 (10 प्रती) 
31. सामान्य प्रशासन िवणभागातील सवणय कायासने, 
32. िनवणड नस्ती. 
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