उपजिल्हाजिकारी व तहजिलदार या “गट-अ”
िंवगातील

पजरजवक्षािीन

उमेदवारांकरीता

जनमाण करण्यात आलेल्या अजििंख्य पदांना
मुदतवाढ दे णेबाबत...
महाराष्ट्र शािन
महिूल व वन जवभाग
शािन जनणणय क्रमांक:- ईएिटी-2020/प्र.क्र.08/ई-8
मादाम कामा मागण, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
जदनांक : 17 नोव्हें बर, 2021.
िंदभण:- 1) शािन जनणणय, जवत्त जवभाग, पदजन-2016/प्र.क्र.7/16/जवत्तीय िुिारणा-1,
जद.20/02/2016.
2) िामान्य प्रशािन जवभाग, शािन पजरपत्रक, क्र.जटआरएन-2013/प्र.क्र.84/13/12अ,
जद.20/01/2014.
3) महिूल व वन जवभाग, शािन जनणणय, ईएिटी-2020/प्र.क्र.08/ई-8,
जद.28/02/2020.
4) िामान्य प्रशािन जवभाग, पत्र क्र. जटआरएन-0921/प्र.क्र.23/िीपीटीपी-अ,
जद.11/10/2021.
प्रस्तावना:िामान्य प्रशािन जवभागाच्या िंदभण क्र. 2 येथील शािन जनणणयान्वये िन 2014 पािून महाराष्ट्र
लोकिेवा आयोगामार्णत राज्यिेवा परीक्षेद्वारे प्रजतवर्षी िरळ िेवन
े े जनयुक्त होणाऱ्या “गट-अ” िंवगातील
उमेदवारांिाठी यशदा, पुणे व वनामती, नागपूर या दोन िंस्थेमार्णत एकजत्रत पजरजवक्षािीन प्रजशक्षण
दे ण्यात येते. त्यानुिार राज्यिेवा (मुख्य) परीक्षा- 2017 द्वारे िरळिेवन
े े जनयुक्त झालेले 13 पजरजवक्षािीन
उपजिल्हाजिकारी व 28 तहजिलदार तिेच राज्य िेवा परीक्षा- 2018 द्वारे जनयुक्त झालेले 20
उपजिल्हाजिकारी आजण 05 तहजिलदार या गट अ िंवगातील एकूण 66 अजििंख्य पदे
जद.04/10/2019 ते जद.30/09/2021 या दोन वर्षाच्या कालाविीकरीता जनमाणण करण्याि उपरोक्त
िंदभण क्र.03, जदनांक 28/02/2020 अन्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे .
िामान्य प्रशािन जवभाग, जदनांक 11/10/2021 रोिीच्या पत्रान्वये िीपीटीपी-5 व 6 मिील
“गट अ” िंवगातील प्रजशक्षणाथी पजरजवक्षािीन अजिकाऱ्यांचा ित्र 3 व 4 च्या परीक्षेचा जनकाल अदयाप
िाहीर झालेला नाही.

िदर जनकाल िाहीर होऊन िंबजं ित प्रजशक्षणार्थ्यांची िेवाज्येष्ट्ठता जनजित

करण्यािाठी काही कालाविी लागण्याची शक्यता आहे , ही बाब जवचारात घेता, िीपीटीपी-5 व 6 मिील
उपजिल्हाजिकारी व तहजिलदार या“गट अ” िंवगातील एकून 66 पजरजवक्षािीन अजिकारी िद्य:स्स्थतीत
ज्या जठकाणी खातेजनहाय जिल्हा प्रजशक्षण घेत आहे त, त्या जठकाणी त्यांना ज्येष्ट्ठतेनुिार िंवगण वाटप
होईपयंत त्यांच्या अजििंख्य पदांना मुदतवाढ दे ण्याची बाब शािनाच्या जवचारािीन होती.
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शािन जनणणय:राज्यिेवा (मुख्य) परीक्षा-2017 व राज्य िेवा परीक्षा-2018 मध्ये महाराष्ट्र लोकिेवा
आयोगाने जशर्ारि केलेल्या व िामान्य प्रशािन जवभागाने प्रजशक्षणांतगणत कायणक्रमािाठी जनयुक्त
केलेल्या 33 पजरजवक्षािीन उपजिल्हाजिकारी व 33 पजरजवक्षािीन तहजिलदार, अशा “गट-अ” या
िंवगातील एकूण 66 अजििंख्य पदांना िद्य:स्स्थतीत ज्या जठकाणी खातेजनहाय जिल्हा प्रजशक्षण
घेत आहेत, त्याच जठकाणी त्यांना ज्येष्ट्ठतेनुिार िंवगण वाटप होईपयंत मुदतवाढ देण्याि शािन
मान्यता देत आहे.
2.

उपरोक्त एकूण 66 अजििंख्य पदांच्या एकजत्रत पजरजवक्षािीन उमेदवारांना ज्येष्ट्ठतेनुिार

जवभागीय िंवगण वाटप होईपयंत, िदर अजििंख्य पदांवर होणारा खचण िन 2021-22 या जवत्तीय
वर्षात “ मागणी क्र.िी-1,2053-जिल्हा प्रशािन(00)(093) जिल्हा आस्थापना (01) िवण िािारण
आस्थापना (01)(01) आयुक्त,कोकण (2053 0028)/ आयुक्त, नाजशक (2053 0046)/ आयुक्त, पुणे
(2053 0064)/ आयुक्त,अमरावती (2053 0082)/आयुक्त,नागपूर(2053 0108)/ आयुक्त,
औरं गाबाद (2053 0126) या लेखाजशर्षाखालील चालू जवत्तीय वर्षािाठी मंिूर अथणिक
ं ल्पीय
अनुदानातुन भागजवण्यात यावा.
3.

शािन

जनणणय,

जवत्त

जवभाग,

क्र.पदजन

2016/प्र.क्र.7/16/जवत्तीय

िुिारणा-1,

जद.20/02/2016 अन्वये प्रशािकीय जवभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अजिकारानुिार जनगणजमत
करण्यात येत आहे .
िदर शािन जनणणय महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला अिून त्याचा िंगणक िंकेतांक 202111171703432919 अिा आहे.
उक्त शािन जनणणय जििीटल स्वाक्षरीने िाक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुिार व नांवाने.
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Digitally signed by Atul Ashok Kode
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Revenue and
Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=a12403ed93b05957cb29b7e95265d3ac52d366233b
80405514f23a879132aeec, cn=Atul Ashok Kode
Date: 2021.11.17 17:08:58 +05'30'

( अतुल कोदे )
िह िजचव, महाराष्ट्र शािन
प्रजत,
1) जवभागीय आयुक्त, पुणे जवभाग, पुणे.
2) जिल्हाजिकारी (िवण).
3) महािंचालक, यशवंतराव चव्हाण जवकाि प्रशािन प्रबोजिनी (यशदा), पुणे.
4) अजिदान व लेखा अजिकारी, मुंबई.
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5) जनवािी लेखा पजरक्षा अजिकारी, मुंबई.
6) जिल्हा कोर्षागार अजिकारी (िवण)
7) प्रिान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - 1/2, मुंबई/नागपूर.
8) उप िजचव (जवत्तीय िुिारणा-1) जवत्त जवभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32.
9) उप िजचव ( िीपीटीपी-अ) िामान्य प्रशािन जवभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32.
10) िह िजचव (कायािन ब-1/ई-2 व ई-3) महिूल व वन जवभाग, मंत्रालय,मुंबई - 32.
11) जनवि नस्ती, कायािन ई-8, महिूल व वन जवभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32.
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