निवडसूची सि-2020-2021
उप संचालक भूनि अनभलेख, गट-अ
संवगािध्ये

पदोन्नतीिे

पदस्थापिा

दे ण्याबाबत.
िहाराष्ट्र शासि
िहसूल व वि नवभाग
शासि आदे श क्रिांक : आस्था-2020/प्र.क्र.69/ई-6
िादाि कािा िागग, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई- 400 032,
नदिांक : 18 ऑक्टोबर, 2021
संदभग: 1) िहाराष्ट्र शासकीय गट - अ व गट - ब (राजपनत्रत व अराजपनत्रत) पदांवर
सरळसेवि
े े व पदोन्नतीिे नियुक्तीसाठी िहसुली नवभाग वाटप नियि, 2021,
नदिांक 14 जुल,ै 2021
2) शासि आदे श, सिक्रिांक, नद. 06 सप्टें बर, 2021
प्रस्ताविा:भूनि अनभलेख नवभागातील नजल्हा अधीक्षक भूनि अनभलेख , गट-अ या संवगािधूि उप
संचालक भूनि अनभलेख, गट-अ या संवगािध्ये पदोन्नती दे ण्यासंदभात पात्र ठरलेल्या 5
अनधकाऱयांपैकी, 3 अनधकाऱयांचे पदोन्नतीिे पदस्थापिेचे आदे श संदभाधीि क्र. 2 च्या आदे शान्वये
निगगनित करण्यात आले आहेत. सदर निवडसूचीतूि पात्र ठरवण्यात आलेल्या उवगनरत
अनधकाऱयांपैकी श्री. िहंिद शरीफ बाबासाहेब पाटील यांिा पदोन्नती दे ण्याची बाब शासिाच्या
नवचाराधीि होती. त्यािुसार शासि पुढीलप्रिाणे आदे श दे त आहे :शासि आदे श :भूनि अनभलेख नवभागातील नजल्हा अधीक्षक भूनि अनभलेख, गट-अ या संवगािधूि उप
संचालक भूनि अनभलेख, गट-अ या संवगािध्ये पदोन्नती दे ण्यासाठी सािान्य प्रशासि नवभाग,
शासि निणगय नद.07.05.2021 िधील तरतुदी नवचारात घेऊि सेवाज्येष्ट्ठतेिुसार पात्र ठरलेल्या
खालील अनधकाऱयास उप संचालक भूनि अनभलेख, (गट-अ) (वेतिश्रेणी एस-23 रु.67,7002,08,700) या संवगािध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती दे ण्यात येवूि खालीलप्रिाणे पदोन्नतीिे
पदस्थापिा करण्यात येत आहे.
अ..

अनधकाऱयाचे

ज्येष्ट्ठता

क्र

िाव

क्रिांक

सध्याचे कायगरत नठकाण

पदोन्नतीिे पदस्थापिेचे नठकाण

जात प्रवगग
1

श्री.

िहं िद

शरीफ

17
खुला

प्रनतनियुक्ती

नवशेष

कायग प्रपत्र बढती.

अनधकारी, िा.िंत्री, ग्राि िा.िंत्री, ग्राि नवकास व कािगार

बाबासाहे ब

नवकास व

पाटील

कायालय

कािगार यांचे यांच्या कायालयात नवशेष कायग
अनधकारी या पदावर
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2.

वर ििूद अनधकाऱयास खालील ििूद अटी / शतींच्या अधीि राहू ि पदोन्नतीिे पदस्थापिा

दे ण्यात येत आहे.
अ) िा.उच्च न्यायालय, िुंबई यांिी नरट यानचका क्र.2797/2015 िहाराष्ट्र राज्य नवरुध्द श्री.नवजय
घोगरे व इतर संलग्ि न्यायालयीि प्रकरणांत नदिांक 04.08.2017 रोजी निणगय नदलेला असूि
यानवरुध्द शासिािे िा. सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या नवशेष अिुज्ञा यानचका क्र.
28306/2017 च्या अधीि राहू ि पदोन्नतीच्या कोट्यातील सवग नरक्त पदे नद.25.05.2004 च्या
स्स्थत सेवाजेष्ट्ठतेिुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.नव./16 ब कायासिाच्या
नद.07.05.2021 च्या शासि निणगयािुसार नदलेल्या सुचिांिुसार सदर िान्यता दे ण्यात येत आहे .
तसेच नद.07.05.2021 च्या शासि निणगयाप्रकरणी िा. उच्च न्यायालय, िुंबई येथे आव्हाि दे ण्यात
आलेले असूि त्यावरील अंनति निणगयाच्या अधीि राहू ि सदर सहिती दे ण्यात येत आहे.
आ) श्री.िहंिद शरीफ बाबासाहेब पाटील यांिा िहाराष्ट्र िागरी सेवा (पदग्रहण अवधी स्वीयेतर सेवा
आनण निलंबि, बडतफी व सेवत
े ूि काढू ि टाकणे यांचे काळातील प्रदािे) नियि, 1981 िधील
नियि 40, पनरनशष्ट्ट-2 अट क्र. 18 अिुसार सध्याच्या प्रनतनियुक्तीच्या पदावर प्रपत्र पदोन्नती
दे ण्यात आली असूि त्यांचा सदर पदावरील कालावधी सहा िनहन्यासांठी असेल.
इ) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्यािे या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या पनरणािी
निवडसूचीतील अनधकाऱयांिा नियनितपणाचा कोणताही हक्क निळणार िाही.
ई) या पदावर दे ण्यात आलेली पदोन्नती (निवडसूची) िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या िान्यतेिे
नियनित केल्यािंतरच सदर पदावर सेवा ज्येष्ट्ठता व अन्य सेवानवषयक लाभ निळण्यास पदोन्नत
अनधकारी पात्र ठरेल.
उ) त्यांिा दे ण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूवग सुचिा वा िोटीस ि दे ता रद्द करण्याचा
अनधकार शासि राखूि ठे वीत आहे .
ऊ) पदोन्नत झालेल्या अनधकाऱयािी उप संचालक भूनि अनभलेख, गट-अ या पदावर कायगभार ग्रहण
केल्यािंतर त्या अनधकाऱयाची शासिािे वेळोवेळी नवहीत केलेल्या नियिािुसार वेतिनिनिती
करण्यात यावी.
3.

नजल्हा अनधक्षक भूनि अनभलेख (गट-अ) या संवगातूि उप संचालक भूनि अनभलेख या

संवगात पदोन्नत झालेल्या उपरोक्त अनधकाऱयािी पदस्थापिेिुसार पदावर रुजू होऊि कायगभार
स्वीकारल्यािंतरच त्यांिा उप संचालक भूनि अनभलेख (गट-अ) (वेतिश्रेणी एस-23 - 67700208700) या संवगाच्या वेतिाचे लाभ अिुज्ञय
े होतील.
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सदर शासि आदे श िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 202110181433525219 असा आहे. हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे शािुसार व िावािे,

SANJAY
BANKAR
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(संजय बिकर)
उप सनचव, िहाराष्ट्र शासि
प्रनत:
1) जिाबंदी आयुक्त आनण संचालक, भूनि अनभलेख (ि.रा.), पुणे.
2) उप संचालक भूनि अनभलेख, संलग्ि जिाबंदी आयुक्त कायालय, पुणे (सवगसाधारण/
भूिापि/एकनत्रकरण/िागरी भूिापि) (द्वारा जिाबंदी आयुक्त आनण संचालक भूनि
अनभलेख (ि.रा.), पुणे
3) उपसंचालक भूनि अनभलेख, कोकण/पुणे/िानशक/औरंगाबाद/अिरावती/िागपूर प्रदे श,
िुंबई/पुणे/िानशक/औरं गाबाद/अिरावती/िागपूर(द्वारा जिाबंदी आयुक्त आनण संचालक
भूनि अनभलेख (ि.रा.), पुणे
प्रत,
1) प्रधाि सनचव, सािान्य प्रशासि नवभाग, (काया. 21), िंत्रालय, िुंबई-32.
2) िहालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता/लेखा पनरक्षा), िहाराष्ट्रर-1/2, िुंबई/िागपूर.
3) श्री. िहं िद शरीफ बाबासाहेब पाटील, नवशेष कायग अनधकारी, िा. िंत्री, ग्राि नवकास व
कािगार यांचे कायालय (द्वारा जिाबंदी आयुक्त आनण संचालक भूनि अनभलेख (ि.रा.),
पुणे.
4) िा. िंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी सनचव, िंत्रालय, िुंबई -32.
5) िा. राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी सनचव, िंत्रालय, िुंबई -32.
6) कायासि अनधकारी, कायासि-12 व कायासि-21, सािान्य प्रशासि नवभाग, िंत्रालय,
िुंबई-32.
7) कायासि ई-6 संग्रहाथग.
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