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पहा   
1) शासन ऄसधसूचना, महसूल व वन सवभाग क्र. सअरव्ही-1496/प्र.क्र.470/इ-7, 

सदनाकं 13 ऑक्टोबर, 1998 
2) शासन सनणणय, महसूल व वन सवभाग क्र.  सअरव्ही-1095/प्र.क्र.837/इ-7, 

 सदनाकं 20 नोव्ह बर, 1998  
3) शासन सनणणय, महसूल व वन सवभाग क्र. सअरव्ही-2010/प्र.क्र.395/इ-9, 

 सदनाकं 6 ज ल,ै 2013. 

शासन सनणणय  
शासन ऄसधसूचना, महसूल व वन सवभाग  क्रमाकं  सअरव्ही-1496/प्र.क्र.470/इ-7, सदनाकं 

13 ऑक्टोबर, 1998 ऄन्वये नायब तहससलदार संवगासाठी स धारीत सेवा प्रवशे सनयम सवसहत 
करण्यात अलेले अहेत. या सेवाप्रवशे सनयमातील सनयम 5 मध्ये ऄशी तरतूद अहे की, नायब 
तहससलदार संवगामध्ये पदोन्नतीने व नामसनदेशनाने सनय क्ती करण्याचे प्रमाण 67:33 ऄसे राहील. 
त्याचप्रमाणे या सनयमातील सनयम 4 (1) मध्ये ऄशी तरतूद अहे की, ऄव्वल कारकून व मंडळ ऄसधकारी 
या संवगातील व्यक्तींना कोणत्या प्रमाणात पदोन्नती द्यावयाची हे संबंसधत संवगातील कमणचा-याचंी 
संख्या सवचारात घेतल्यानंतर शासनाकडून प्रत्यके सवभागासाठी कायणकारी अदेशाद्वारे सवसहत 
करण्यात येइल. त्यान सार राज्यातील सवसवध सवभागासंाठी नायब तहससलदार संवगामध्ये ऄव्वल 
कारकून व मंडळ ऄसधकारी या दोन संवगातून पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाचं े प्रमाण संदभाधीन 
ऄन क्रमाकं (2) येथील शासन सनणणय सदनाकं 20 नोव्ह बर, 1998 ऄन्वये सनसित करण्यात अले होते. 
2. सदर प्रमाणाचा फेरअढावा घेउन संदभाधीन ऄन क्रमाकं (3) येथील शासन सनणणय सद.6 ज लै, 
2013 ऄन्वये पदोन्नतीचे प्रमाण  सनसित करण्यात अले होते. सदर शासन सनणणय सदनाकं 6 ज ल,ै 2013 
मध्ये स धारणा करण्याची बाब शासनाच्या काही काळ सवचाराधीन होती.  या संदभात सवण संबंसधताशंी 
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सवचारसवसनमय केल्यानंतर पदोन्नतीच्या  प्रमाणात खाली नमूद केल्यान सार बदल करण्याचा शासनाने 
सनणणय घेतला अहे.   
3. सदर सनणणयाच्या ऄंमलबजावणीसाठी शासन सनणणय, क्रमाकं  सअरव्ही-2010/प्र.क्र.395/इ-
9, सदनाकं 6 ज ल,ै 2013 ऄसधक्रसमत करण्यात येत ऄसून राज्यातील सवसवध सवभागासंाठी नायब 
तहससलदार संवगामध्ये ऄव्वल कारकून व मंडळ ऄसधकारी या दोन संवगातून पदोन्नतीने भरावयाच्या 
पदाचंे प्रमाण खालीलप्रमाणे सवसहत करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत अहे :-  

ऄ) सदनाकं 30.6.2014 पयंत नायब तहससलदार संवगात पदोन्नती देताना ऄव्वल कारकून 
व मंडळ ऄसधकारी संवगाचे सहा महसूल सवभागामधील प्रमाण खालीलप्रमाणे राहील- 
ऄ.क्र. सवभागाचे नाव पदोन्नतीचे प्रमाण 

ऄव्वल कारकून मंडळ ऄसधकारी 
1 कोकण सवभाग 3 1 
2 प णे सवभाग 2 1 
3 नासशक सवभाग 2.40 1 
4 औरंगाबाद सवभाग 2 1 
5 ऄमरावती सवभाग 2.14 1 
6 नागपरू सवभाग 3.29 1 

ब) सदनाकं 1.7.2014 पासून नायब तहससलदार सवंगात पदोन्नती देताना ऄव्वल कारकून व 
मंडळ ऄसधकारी संवगाचे सहा महसूल सवभागामधील प्रमाण खालीलप्रमाणे राहील-  
ऄ.क्र. सवभागाचे नाव पदोन्नतीचे प्रमाण 

ऄव्वल कारकून मंडळ ऄसधकारी 
1 कोकण सवभाग 3.16 1 
2 प णे सवभाग 2.34 1 
3 नासशक सवभाग 2.40 1 
4 औरंगाबाद सवभाग 2.17 1 
5 ऄमरावती सवभाग 2.14 1 
6 नागपरू सवभाग 3.29 1 

 
4. वरील पसरच्छेद क्र. 3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाचंे प्रमाण हे नायब 
तहससलदार संवगामध्ये सरक्त होणा-या पदासंाठी लागू करावयाचे नसून ते नायब तहससलदार 
संवगातील पदोन्नतीने भरावयाच्या  कूण पदसंख्येला लागू राहील. त्याचप्रमाणे अता सवसहत केलेल्या  
या प्रमाणाचंा दरवषी अढावा घेण्यात यावा. याप ढे नायब तहससलदार संवगातून पदोन्नतीने भरावयाची 
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पदे ऄव्वल कारकून व मंडळ ऄसधकारी संवगातून वरील पसरच्छेद क्र. 3 मध्ये नमूद केलेल्या 
प्रमाणान सार भरण्यात यावीत. 
5. ऄव्वल कारकून व मंडळ ऄसधकारी संवगातून नायब तहससलदार संवगात पदोन्नतीनंतर पदोन्नत 
ऄसधका-याचंी सनवडसूचीतील ज्येष्ट्ठता कशी सनसित करावी, याबाबत स्वतंत्र अदेशान्वये मागणदशणक 
सूचना देण्यात येतील. 
6. नायब तहससलदार संवगामध्ये पदोन्नतीसाठी ऄव्वल कारकून व मंडळ ऄसधकारी या 
संवगामधील संबंसधत कमणचा-याचंी सेवा सकमान 3 वषे झाली ऄसणे अवश्यक अहे. 

सदर शासन सनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सकेंताक 201401021633364719 ऄसा अहे. हा अदेश 
सडजीटल स्वाक्षरीने साक्षासंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशान सार व नावाने.  

  ( माधव काळे ) 
 शासनाचे  ईपससचव 
प्रत, 

1. सवण सवभागीय अय क्त, 
2. सवण सजल्हासधकारी, 
3. ससचव, महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग (पत्राने) 
4. सहससचव (कायासन 12) ,सामान्य प्रशासन सवभाग, मंत्रालय, म ंबइ-32. 
5.  सहससचव (कायासन 16 ब) ,सामान्य प्रशासन सवभाग, मंत्रालय, म ंबइ-32. 
6. कायासन इ-7, महसूल व वन सवभाग, 32 वा मजला, जागसतक व्यापार क  , स टर वन 

आमारत, कफ परेड, म ंबइ - 05. 
7. कायासन इ-10, महसूल व वन सवभाग, 32 वा मजला, जागसतक व्यापार क  , स टर 

वन आमारत,  कफ परेड, म ंबइ - 05. 
8. सनवडनस्ती इ-9 कायासन, महसूल व वन सवभाग, 32 वा मजला, जागसतक व्यापार 

क  , स टर वन आमारत, कफ परेड, म ंबइ - 05. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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