
अस्थायी शासकीय कर्मचाऱयाांना/अधिकाऱयाांना 
स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र उपलब्ि करुन देणेबाबत.  

र्हाराष्ट्र शासन 
सार्ान्य प्रशासन धवभाग 

शासन पधरपत्रक क्रर्ाांकः स्थाप्रप-1414/(प्र.क्र.73/14)/13-अ 
सार्ान् य प्रशासन धवभाग 
र्ांत्रालय, र् ांबई-400 032. 
 धदनाांक 11 सप्टेंबर, 2014  

वाचा :-  

1. शासन धनणमय, सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांकः एसआरव्ही-1075-दहा, 
धदनाांक 19 सप्टेंबर, 1975. 

2. शासन पधरपत्रक, सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांकः एसआरव्ही-1075-दहा, 
धदनाांक 2 जानेवारी, 1976. 

3. शासन पधरपत्रक, सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांक: स्थाप्रप-1085/586/प्र-55/तेरा-अ,  
धदनाांक 28 ऑगस्ट, 1985. 

4. शासन पधरपत्रक, सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांक: स्थाप्रप-1093/2640/ प्र.क्र.98/93/13-अ, 
धदनाांक 16 धिसेंबर, 1995. 

5. शासन पधरपत्रक, सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांक: स्थाप्रप-1093/2640/ प्र.क्र.98/93/13-अ, 
धदनाांक 6 फेब्र वारी, 1996. 

6. शासन पधरपत्रक, सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांक: स्थाप्रप-1099/प्र.क्र.48/99/13-अ, 
धदनाांक 18 ऑगस्ट, 1999. 

प्रस्तावना :- 
 
धवधहत पद्धतीने धनय क्त झालेल्या अस्थायी शासकीय कर्मचाऱयाांच्या बाबतीत, त्या कर्मचाऱयाची 

धनय क्ती करण्यास सक्षर् असणाऱया प्राधिकाऱयाने, तो कर्मचारी धवधहत शतींन सार पात्र होताच त्याला 
स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र देणे आवश्यक आहे. या सांबांिातील सूचना उपरोक्त सांदभांधकत शासन 
धनणमय/पधरपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. असे धनदशमनास येते की, अशी प्रर्ाणपत्रे वळेच्यावळेी 
धदली जात नाहीत आधण धदल्या गेलेल्या प्रर्ाणपत्राची नोंद सांबांधित कर्मचाऱयाांच्या सेवाप स्तकात घेतली 
जात नाही. त्यार् ळे स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र धर्ळण्यास पात्र असूनही केवळ तसे प्रर्ाणपत्र धदले न गेल्यास 
कर्मचाऱयाांस अवाजवी अिचणी येतात. तसेच सार्ान्य प्रशासन धवभागाकिे यासांबांिात र्ागमदशमनाथम सांदभम 
प्राप्त होतात. त्यार् ळे उपरोक्त शासन धनणमय/पधरपत्रकातील सूचना सवम धनय क्ती प्राधिकाऱयाांच्या 
धनदशमनास आणण्याची आवश्यकता धनर्ाण झाली आहे. 
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शासन पधरपत्रक:-  
प्रत्यके अस्थायी शासकीय कर्मचाऱयास/अधिकाऱयाांस स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र प्रथर् पदावरील 

धनय क्तीच्या सांदभात देणे आवश्यक आहे. त्यार् ळे उपरोक्त सांदभािीन शासन धनणमय/पधरपत्रके 
अधिक्रधर्त करुन त्यार्िील स चनाांचा एकधत्रत धवचार करुन स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र देण्यासांदभात प ढील 
सूचना देण्यात येत आहेत.- 

1. प्रथर् धनय क्तीच्या पदावर 3 वर्षाची धनयधर्त सेवा पूणम करणाऱया व प ढील शतींची पूतमता 
करीत असलेल्या अस्थायी शासकीय कर्मचाऱयाांपैकी गट-अ व गट-ब (राजपधत्रत)  
अधिकाऱयाांच्या बाबतीत सांबांधित धनय क्ती प्राधिकाऱयाने, तसेच गट-ब (अराजपधत्रत),      
गट-क व गट-ि  कर्मचाऱयाांच्या बाबतीत सांबांधित कायालय प्रर् खाने स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र 
देणे आवश्यक आहे.:- 

  [1]   कर्मचाऱयाची धनय क्ती सेवाप्रवशे धनयर्ान सार व धवधहत पद्धतीने होणे, 
  [2]   कर्मचारी सेवसे पात्र असल्याबाबतचे वदै्यकीय प्रर्ाणपत्र असणे व        
           कर्मचाऱयाने सेवाप्रवशेोत्तर प्रधशक्षण परीक्षा उत्तीणम होणे,  
  [3]   कर्मचाऱयाचा सेवाधभलखे (उदा. गोपनीय अहवाल, उपस्स्थती, सचोटी इत्याधद)  

                          चाांगला असणे. 

2. प्रत्येक पात्र अस्थायी कर्मचाऱयाांना योग्य त्या सक्षर् प्राधिकाऱयाच्या सहीने स्थाधयत्व 
प्रर्ाणपत्र, सोबत जोिलेल्या पधरधशष्ट्ट-“अ” येथील नर् न्यात धवनाधवलांब देण्याची आधण 
त्याची नोंद सेवाप स्तकात घेण्याची दक्षता सांबांधित धनय क्ती प्राधिकारी/ कायालय प्रर् खाांनी 
घ्यावी. 

3. सांबांधित कर्मचाऱयाला तो स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र धर्ळण्यास ज्या धदनाांकापासून पात्र ठरेल त्या 
धदनाांकापासून ते देण्यात याव.े एखाद्या कर्मचाऱयाच्या सांबांिात स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र न 
देण्याचा धनणमय जाणीवपूवमक घेण्यात आला असेल तर, त्याबाबत सांबांधित कर्मचाऱयास 
स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र न देण्यार्ागची कारणे नरू्द करुन कळधवण्यात याव ेव त्याबाबतची 
नोंद त्या-त्या वळेी सांबांधित कर्मचाऱयाच्या सेवाप स्तकात घेण्यात यावी.  

4. ज्या प्रकरणार्ध्ये स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र देण्यापूवी जर कर्मचाऱयाची पदोन्नती, बदली अथवा 
अन्यत्र सार्ावून घेण्याची कायमवाही झाली असेल तर, सदर कर्मचारी धनय क्तीपासून 
कायमरत असलेल्या कायालयाकिून/कायालयाांकिून उपरोक्त सूचना क्र. 1 येथील तीनही 
अटींची पूतमता सांबांधित कर्मचारी करीत होता ककवा कसे याबाबतची र्ाधहती त्याच्या 
सध्याच्या कायालयाने उपलब्ि करुन घेऊन अशा कर्मचाऱयास तो पात्र ठरत असलेल्या 
पूवीच्या पदाचे स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र द्याव.े 
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5. वरीलप्रर्ाणे स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र प्रथर् धनय क्तीच्या पदावर द्यावयाचे असले आधण गट-अ 
पदावर कायमरत शासकीय अधिकाऱयाांना पूवी अराजपधत्रत पदावर कार् करताांना स्थाधयत्व 
लाभ प्रर्ाणपत्र धर्ळालेले असले तरी, ते िारण करीत असलेल्या गट-अ च्या पदावर  
उपरोक्त सूचना क्र.1 यथेील तीनही अटींची पूतमता करीत असल्यास त्याांना नव्याने 
स्थाधयत्व लाभ प्रर्ाणपत्र देण्यात याव.े  

6. आपल्या कायालयाांतगमत कायमरत असलेल्या व 3 वर्षाची धनयधर्त सेवा पूणम करणाऱया पात्र 
अस्थायी शासकीय कर्मचाऱयाांना स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र देण्याबाबतचा धनणमय धनय क्ती 
प्राधिकाऱयाांनी/ कायालय प्रर् खाांनी प्रत्येक वर्षात धद. 30 नोव्हेंबर पयंत घ्यावा व या 
धदनाांकापयंतची स्स्थती दशमधवणारा वार्षर्षक अहवाल त्याच वर्षी धद. 15 धिसेंबर पूवी तयार 
करावा. सदर अहवालार्ध्ये सांबांधित कायालयातील शासकीय कर्मचाऱयाांची सांवगमधनहाय 
एकूण सांख्या, त्यापैकी स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र िारकाांची सांख्या, त्यापैकी  सेवाप स्तकात 
स्थाधयत्वाची नोंद घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱयाांची सांख्या, पात्र असलेल्या तथाधप स्थाधयत्व 
प्रर्ाणपत्र अद्याप न देण्यात आलेल्या अस्थायी कर्मचाऱयाांची सांख्या, स्थाधयत्वासाठी धवचार 
करण्यात आलेल्या तथाधप धवधहत अटींची पूतमता होत नसल्यार् ळे स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र न 
देण्याचा जाणीवपूवमक धनणमय घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱयाांची र्ाधहती (नकाराच्या 
कारणासह) या र् द्याांची र्ाधहती असावी.  

7. सवम र्ांत्रालयीन धवभागाांनी ख द्द धवभागातील तसेच त्याांच्या प्रशासकीय धनयांत्रणाखालील 
धनय क्ती प्राधिकारी/ कायालय प्रर् ख याांच्याकिील अहवाल धद. 31 धिसेंबर पूवी सांकधलत 
करावते व स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र देण्याबाबतच्या प्रकरणी धनणमय घेण्यास सांबांधित धनय क्ती 
प्राधिकारी/ कायालय प्रर् ख याांच्याकिून अकारण धवलांब होणार नाही याकिे लक्ष प रवाव.े 

2.  पात्र अस्थायी शासकीय कर्मचाऱयाांना द्यावयाच्या स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्र देण्याचा नरू्ना सदर 
पधरपत्रकासोबत जोिला आहे. 

3. सदर शासन पधरपत्रक र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201409111120106107 असा आहे. हा आदेश 
धिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने.  
 
 
 
 
 

        (व्यां. र्ा. भट) 
                                                                        उपसधचव, र्हाराष्ट्र शासन 

प्रधत, 
1.  राज्यपालाांच ेसधचव, राजभवन, र्लबार धहल, र् ांबई, 
2.  र् ख्यर्ांत्री याांचे अपर र् ख्य सधचव, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3.  उप र् ख्यर्ांत्री याांच ेप्रिान सधचव, 
4.  सवम र्ांत्री / राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सधचव, 
5.  र्ा.धवरोिी पक्षनेता, धविानपधरर्षद / धविानसभा, धविानभवन, र् ांबई, 
6.  सवम सांसद सदस्य, धविानर्ांिळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य, 
7.  र् ख्य सधचव, 
8.  सवम र्ांत्रालयीन धवभागाांच ेअपर र् ख्य सधचव/प्रिान सधचव/सधचव,  
9. सवम र्ांत्रालयीन धवभाग (आस्थापना), त्याांनी हे आदेश सवम सांबांधिताांच्या धनदशमनास   आणावते.  
10.   *प्रबांिक, रू्ळ शाखा, उच्च न्यायालय, र् ांबई,   
11.   *प्रबांिक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, र् ांबई, 
12.   *प्रबांिक, लोक आय क्त व उपलोक आय क्त याांच ेकायालय, र् ांबई, 
13.   *प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, र् ांबई 
14.   *सधचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयेाग, र् ांबई, 
15.   *सधचव, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय (धविानसभा) र् ांबई, 
16.   *सधचव, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय (धविान पधरर्षद) र् ांबई, 
17.   *राज्य धनविणकू आय क्त, राज्य धनविणकू आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, र् ांबई, 
18.   *सधचव, राज्य र्ाधहती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, र् ांबई, 
19.   *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-1 (लेखा व अन ज्ञेयता) र्हाराष्ट्र, र् ांबई, 
20.   *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा) र्हाराष्ट्र, र् ांबई, 
21.   *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-2 (लेखा व अन ज्ञेयता) र्हाराष्ट्र, नागपरू, 
22.   *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा) र्हाराष्ट्र, नागपरू, 
23.    र्हासांचालक, र्ाधहती व जनसांपकम  र्हासांचालनालय,र् ांबई (प्रधसध्दीकधरता 5 प्रती) 
24.    ग्रांथपाल, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय, ग्रांथालय, 6वा र्जला, धविान भवन,  
         र् ांबई 400 032 (10 प्रती)       

      25.    अधिदान व लेखा अधिकारी, र् ांबई, 
      26.    धनवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, र् ांबई, 
      27.    र् ख्य लेखापरीक्षक (धनवासी लेखे), कोंकण भवन, नवी र् ांबई, 
      28.    ग्रांथपाल, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय, ग्रांथालय, 6 वा र्जला, धविान भवन,   
                र् ांबई 32 (10 प्रती) 
       29.   सवम धवभागीय आय क्त, 
       30.   सवम धजल्हाधिकारी, 
       31.   सवम धजल्हा पधरर्षदाांच ेर् ख्य कायमकारी अधिकारी, 
       32.   बह जन सर्ाज पाटी, िी-1 इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, र् ांबई -1 (5 प्रती) 
       33.   भारतीय जनता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.िी.ओ. बरॅॅक नां.1 योगक्षेर् सर्ोर, वसांतराव   
                भागवत चौक, नरीर्न पााँईांट, र् ांबई -20 (5 प्रती) 

        34.   भारतीय कम्य धनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कधर्टी, 314, राजभ वन, एस. व्ही.पटेल रोि, र् ांबई- 4 (5 प्रती) 
        35.   भारतीय कम्य धनस्ट पाटी (र्ाक्समवादी), र्हाराष्ट्र कधर्टी, जनशक्ती हॉल,  

      ग्लोब धर्ल पॅलेस, वरळी, र् ांबई- 13 (5 प्रती) 
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36.   इांधियन नॅशन ल कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सधर्ती, धटळक भवन,   
                     काकासाहेब गािगीळ र्ागम, दादर, र् ांबई- 25 (5 प्रती) 
         37.   नॅशनधलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रसे जनमल र्ागम,  

 नरीर्न पााँईांट, र् ांबई -21 (5 प्रती) 
         38.   धशवसेना, धशवसेना भवन, गिकरी चौक, दादर, र् ांबई- 28 (5 प्रती) 
         39.   सवम र्ांत्रालयीन धवभागाच्या धनयांत्रणाखालील सवम धवभागप्रर् ख/ प्रादेधशक धवभाग    
                  प्रर् ख/ कायालय प्रर् ख  (र्ांत्रालयीन धवभागाांर्ाफम त)      

  40.   र्ांत्रालय र्ध्यवती ग्रांथालय, र्ांत्रालय, र् ांबई (2 प्रती) 
  41.   सार्ान्य प्रशासन धवभागातील सवम कायासने, 

         

 

  *पत्राने                                            
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पधरधशष्ट्ट -“अ” 

 

स्थाधयत्व प्रर्ाणपत्राचा नर् ना 
 
 याद्वारे प्रर्ाधणत करण्यात येते की, शासन पधरपत्रक, सार्ान्य प्रशासन धवभाग, क्रर्ाांकः 

स्थाप्रप-1414/(प्र.क्र.73/14)/13-अ, धदनाांक  11 सप्टेंबर, 2014 र्िील सूचना क्र. 1 येथे 
धवधनर्षदष्ट्ट करण्यात आलेल्या सवम शती खाली नरू्द करण्यात आलेल्या अस्थायी शासकीय 
कर्मचाऱयाांच्या बाबतीत पूणम झालेल्या आहेत आधण त्यान सार ते कर्मचारी आवश्यक त्या सवम प्रयोजनाथम 
त्याांच्या नावासर्ोर स्तांभ-2 र्ध्ये नरू्द केलेल्या पदावर स्तांभ-3 र्ध्ये नरू्द केलेल्या धदनाांकापासून स्थायी 
शासकीय कर्मचारी म्हणनू सर्जले जाण्यास पात्र आहेत. 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
शासकीय कर्मचाऱयाचे नाांव व        ज्या पदावर स्तांभ क्र.1                कोणत्या धदनाांकापासून          
त्याचे सध्याचे पदनार्.                  र्िील कर्मचाऱयाांस स्थाधयत्व       देण्यात आले. 
                                                   प्रर्ाणपत्र देण्यात येते त्या 
                                                   पदाचे पदनार्. 

   1                                                        2                                             3 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
धदनाांक:- 
 
 
                                                                                        सक्षर् प्राधिकाऱयाची सही व पदनार् 
 
कायालयाचे नाांव व पत्ता: 
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