राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-2011

परररवक्षाधीन नायब तहरसलदार

पदावर रनयुक्ती - कोकण रवभाग

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन रवभाग

शासन आदे श क्रमाांकः एसआरव्ही 2012/प्र.क्र.376 /ई-9,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.

रदनाांक :- 10 एरप्रल, 2013

आदे श :महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 च्या अांरतम रनकालानुसार नायब

तहरसलदार (गट-ब) पदावरील रनयुक्तीसाठी रशफारस केलेल्या उमेदवाराांच्या गुणवत्ता यादीतील
खालील 15 उमेदवाराांना "परररवक्षाधीन नायब तहरसलदार- गट ब" या पदावर कोकण या महसूल
रवभागात खाली नमूद केलेल्या अटी व शतींच्या अधीन राहू न रनयुक्ती दे ण्यास शासनाची मांजूरी दे ण्यात
येत आहे .
अ.क्र.

उमेदवाराचे नाव

गुणानुक्रमाांक

रनवडीचा प्रवगग

1

श्रीमती डोंगरे माधुरी अशोक

38

खुला

2

श्री.जगताप हनुमांत पाांडुरांग

49

खुला

3

श्री.खुळे अांबरनाथ रभमराव

65

4

श्री.पाटील अजय नानासो

69

खुला

5

श्री.गायकवाड रदपक रभमराव

108

खुला

6

श्री.धुमाळ गजानन रभकाजी

133

7

श्रीमती परदे शी ररताली भास्कर

137

खुला

8

श्री.पानमांद सांदीप गोववद

155

खुला

9

श्री.पाटील प्रशाांत तुळशीराम

172

इमाव

खुला (इ.मा.व.)

खुला (इ.मा.व.)
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अ.क्र.

उमेदवाराचे नाव

गुणानुक्रमाांक

रनवडीचा प्रवगग

10

श्रीमती कदम कल्याणी मोहनराव

188

खुला

11

श्रीमती पाटील सुजाता सांभाजी

239

खुला

12

श्री.वशदे सुदेश दादु

421

अ.जा.

13

श्री.माने नरेंद्र आनांदराव

461

भ.ज.ब

14

श्री.थोरात पुरुषोत्तम धनराज

512

अ.जा.

15

श्रीमती मालेवार मानसी सुभाष

717

अ.ज.

परररवक्षाधीन नायब तहरसलदार याांना शासन सेवेत रनयुक्ती दे ण्यासांबांधीच्या अटी व शती
i)

"परररवक्षाधीन नायब तहरसलदार" या पदावर रनयुक्ती दे ण्यात आलेल्या उमेदवाराांस तयाांची
प्रथम वेतनवाढ दे ण्यास परररवक्षाधीन कालावधीतील एक वषग पूणग झाल्यानांतर अनुमती
दे ण्यात येईल व तयानांतरची वेतनवाढ तयाांनी परररवक्षाधीन कालावधी समाधानकारकररतया
पूणग केल्यानांतर रमळे ल. परररवक्षाधीन कालावधीत रनयमाप्रमाणे रमळणारा महागाई भत्ता व
इतर भत्ते तयाांना दे य राहतील.

ii)

सांबांरधत उमेदवार हे दोन वषाकरीता परररवक्षाधीन नायब तहरसलदार म्हणून सांबांरधत रवभागीय

आयुक्ताांच्या रनयांत्रणाखाली राहतील.
अ) शासन रनणगय, महसूल व वन रवभाग क्र. एसआरव्ही 1099/प्र.क्र.46/ई-9, रदनाांक

6 नोव्हें बर, 2001 अन्वये रवरहत केलेला प्ररशक्षण (सुधारीत) कायगक्रम समाधानकारकररतया पूणग
करावा लागेल.
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ब) परररवक्षाधीन कालावधीत तयाांना "महाराष्ट्र परररवक्षारधन नायब तहरसलदार याांचे

रवभागीय परीक्षा रनयम, 2000" अन्वये रवरहत केलेली पररक्षा उत्तीणग व्हावी लागेल, जे

उमेदवार रवभागीय परीक्षा उत्तीणग होणार नाहीत आरण / वकवा प्ररशक्षण समाधानकारकररतया
पूणग करणार नाहीत, तसेच तयाांची वतगणूक असमाधानकारक आढळल्यास तयाांची सेवा समाप्त
करण्यात येतील.

क) सांबांरधत उमेदवाराांना रनयमाप्रमाणे प्रादे रशक मराठी भाषा, वहदी भाषा परीक्षा रवरहत

मुदतीत उत्तीणग व्हावे लागेल.
iii)

सांबांरधत उमेदवाराांनी तयाांना ज्या रवभागात रनयुक्ती दे ण्यात आलेली आहे , तया

रवभागाच्या रवभागीय आयुक्ताांशी तवरीत सांपकग साधावा व हा शासन आदे श रमळाल्यापासून एक

मरहन्याच्या आत परररवक्षाधीन नायब तहरसलदार म्हणून शासन सेवेत रुजू व्हावे. जे उमेदवार या
मुदतीत परररवक्षाधीन नायब तहरसलदार या पदावर रनयुक्तीसाठी रुजू होणार नाहीत, ते महाराष्ट्र

लोकसेवा आयोगाने गुणवत्तेनुसार रदलेली ज्येष्ट्ठता गमावतील व तयाांच्या नेमणूकीचे आदे श कोणतीही
पूवगसूचना न दे ता रद्द करण्यात येतील, याची सांबांरधत उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी. रनयुक्ती स्स्वकारण्यास
करावा लागणारा प्रवास खचग तयाांना स्वत:ला करावा लागेल.
iv)

सांबांरधत उमेदवाराांनी शासन सेवेमध्ये रुजू झाल्यानांतर शासनाने रवरहत केलेले पायाभूत

प्ररशक्षण पूणग करणे आवश्यक आहे . या प्ररशक्षण कायगक्रमामध्ये परररवक्षाधीन अरधकाऱयाांकरीता

सांचालक, यशवांतराव चव्हाण ॲकॅडमी ऑफ डे व्हलपमेंट ॲडरमरनस्रेशन (यशदा), राजभवन,
कॉम्लेक्स, बाणेररोड, पुणे येथील प्ररशक्षण सांस्थेत आयोरजत करण्यात येणाऱया प्ररशक्षण
कायगक्रमाचाही समावेश आहे , याचीही सांबांरधत उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी.
v)

सांबांरधत उमेदवाराांना प्रशासकीय सोय लक्षात घे ऊन सांबांरधत महसूल रवभागात

रनयुक्ती दे ण्यात आलेली आहे . तसेच नायब तहरसलदार पदाच्या सेवा प्रवेश रनयमानुसार नायब
तहरसलदाराांचा सांवगग हा रवभागीय सांवगग आहे . तयामुळे सदर रनयुक्तीचा रवभाग कोणतयाही

पररस्स्थतीत बदलून दे ण्यात येणार नाही. तसेच याबाबत कोणतयाही प्रकारचा राजकीय दबाव
पष्ृ ठ 6 पैकी 3

शासन रनणगय क्रमाांकः एसआरव्ही 2012/प्र.क्र.376 /ई-9,

आणल्यास सदर कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतगणूक) रनयम, 1979 नुसार रशस्तभांग ठरेल व
सांबांधीताांरवरुध्द रशस्तभांगाची कारवाई करण्यात येईल, याची सवग सांबांरधत उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी.
vi)

शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानांतर ज्या उमेदवाराांना शासकीय सेवेतून राजीनामा

द्यावयाचा असेल तर तयाांनी एक मरहन्याची पूवगसूचना रवभागीय आयुक्त, कोकण रवभाग याांचेमाफगत
शासनास पाठरवणे आवश्यक राहील अथवा एक मरहन्याचे वेतन शासनाकडे जमा करणे आवश्यक
राहील.

vii)

वर नमूद केलेल्या अटी व शतीव्यरतररक्त महाराष्ट्र शासनाच्या राजपरत्रत

अरधकाऱयाांना लागू असलेले महाराष्ट्र नागरी सेवारवषयक सवग रनयम सवग सांबांरधत उमेदवाराांना लागू

राहतील. नायब तहरसलदार याांचेसाठी असलेले सेवाप्रवेश रनयम तसेच परीक्षा रनयम इतयादी
रनयमातील तरतूदी सांबांधीत उमेदवाराांना रनदशगनास आणून दे ण्याची जबाबदारी रवभागीय आयुक्त,
कोकण रवभाग याांची राहील.
रदनाांक

viii)

सामान्य प्रशासन रवभाग, शासन रनणगय क्र. बीसीसी 2011/ प्र.क्र.1064/ 2011/16-ब,

12 रडसेंबर, 2011 मधील तरतुदींनुसार सरळसेवा भरतीमध्ये ज्या उमेदवाराांची

रवरशष्ट्ट मागास प्रवगासाठी

रनवड

आररक्षत असलेल्या जागाांवर झालेली आहे व ज्याांनी रनयुक्तीपूवी

शासनाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, अशा उमेदवारास तयाांच्या जात प्रमाणपत्राची
वैधता तपासण्याच्या अधीन राहू न तातपुरती

रनयुक्ती दे ण्यात येत आहे . रनयुक्ती आदे श प्राप्त

झाल्यानांतर अशा उमेदवाराने रनयुक्ती आदे शाच्या रदनाांकापासून सहा मरहन्याच्या आत आपल्या जात
प्रमाणपत्राची वैधता सांबांरधत जात पडताळणी सरमतीकडू न करुन घे णे आवश्यक राहील. सवग सांबांरधत
उमेदवाराांनी रनयुक्ती

स्स्वकारताच जात वैधता तपासणी करण्यासाठी

प्रस्ताव सांबांरधत जात

पडताळणी सरमतीकडे सादर करावा व जात पडताळणी सरमतीने रदलेल्या पोचपावतीची साक्षाांरकत

प्रत रनयुक्ती प्रारधका-यास सादर करावी. मा.उच्च न्यायालयाने रदलेल्या रनदे शानुसार, सांबांरधत जात
पडताळणी सरमतीने तयाांचे पडताळणीचे प्रस्ताव सहा मरहन्याांच्या आत रनकाली

काढावेत. जात

पडताळणी सरमतीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठररवले, तर सांबांरधत उमेदवारास रदलेले रनयुक्तीचे आदे श
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तवरीत रद्द करावेत, आरण तया उमदे वारारवरुध्द रनयुक्ती प्रारधका-याने महाराष्ट्र अनुसूरचत जाती,
अनुसूरचत जमाती, रवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वगग व रवशेष मागास प्रवगग (जातीचे
प्रमाणपत्र दे ण्याचे व तयाांच्या पडताळणीचे रवरनयमन) अरधरनयम, 2000 यातील तरतुदीनुसार तवरीत

कारवाई करावी. या अनुषांगाने आवश्यक कायगवाही करण्याची जबाबदारी रवभागीय आयुक्त, कोकण
रवभाग याांची राहील.

वर नमूद अटी व शतींचे तांतोतांत पालन करण्याची जबाबदारी रवभागीय आयुक्त, कोकण

रवभाग याांची राहील. तसेच वरील सवग परररवक्षारधन नायब तहरसलदार याांना नायब तहरसलदार
सांवगाचे परीक्षा रनयम, सेवा प्रवेश रनयम तसेच इतर सवग महतवाचे सेवारवषयक रनयम तयाांना ज्ञात
करुन दे ण्याची कायगवाही रवभागीय आयुक्त, कोकण रवभाग याांनी करावी.

सदर शासन रनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201304121256569319 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .
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( आय.एम.मोरे )

शासनाचे सहसरचव

प्रत,

1)सांबांधीत उमेदवार

2) रवभागीय आयुक्त, कोकण रवभाग, कोकण भवन, नवी मुांबई

प्ररतरलपी,

1) सरचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई ( पत्राने )
पष्ृ ठ 6 पैकी 5

शासन रनणगय क्रमाांकः एसआरव्ही 2012/प्र.क्र.376 /ई-9,

2) प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र -1/2, मुांबई/नागपूर
3) सांचालक, यशवांतराव चव्हाण ॲकॅडमी ऑफ डे व्हलपमेंट ॲडरमरनस्रेशन
(यशदा), राजभवन, कॉम्लेक्स, बाणेररोड, पुणे,

4) कायासन अरधकारी (ई-3), महसूल व वन रवभाग, मांत्रालय.

5) कायासन ई-9 रनवड नस्ती, महसूल व वन रवभाग, मांत्रालय
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