
 
सेवार्थ प्रणालीत अधिकारी/कर्थचाऱ्ाांची 
पदे वगळण््ाकधरता क्षेधि् का्ाल्ाांसाठी 
सवथसािारण सूचना 

 

र्हाराष्ट्र शासन 
जलसांपदा धवभाग 

शासन पधरपिक क्रर्ाांक:- सवेार्थ 2022/(प्र.क्र.73/2022)/आ(क्षेप्र) 
हुतात्र्ा राजगुरू चौक, र्ादार् कार्ा र्ागथ, 

र्ांिाल्, रु्ांबई-32 
तारीख: 09/05/2022 

 

सांदभथ :-1) जलसांपदा धवभाग,  शासन पधरपिक क्रर्ाांक सवेार्थ 2019/(प्र.क्र.90 /2019)/आ(क्षेप्र),                       
धदनाांक 30/08/2019 

२) धन्ोजन धवभागाच ेपधरपिक क्रर्ाांक असासां 1321/प्र.क्र.37/का-1417,  
       धदनाांक  26 जुलै 2021 
 

पधरपिक :-  

जलसांपदा धवभागाच््ा अधिपत््ाखालील पाच पाटबांिारे र्हार्ांडळ का्ाल्ाांतगथत बाांिकार् 
का थ्प्रकारातील धवभाग, उपधवभागी् का्ाल्ाांची र्ांडळधनहा् फेररचना केल््ाने तसेच बाांिकार् 
का थ्प्रकाराांच े ससचन का थ्प्रकारात रुपाांतर केल््ाने, का्ाल्ाांच््ा रु्ख््ाल्ात बदल झाल््ाने,  
कर्थचाऱ्ाांची एका का्ाल्ातून दुसऱ्ा का्ाल्ात बदली झाल््ाने अधिकारी/कर्थचाऱ्ाांची पदे 
सेवार्थ प्रणालीत सर्ाधवष्ट्ट करण््ाच ेव वगळण््ाच ेप्रस्ताव शासनास प्राप्त होतात.  सांदभथ क्र.1 ्ेर्ील  
शासन पधरपिकान्व्े  अधिकारी/कर्थचाऱ्ाांची पदे सेवार्थ प्रणालीत सर्ाधवष्ट्ट करण््ाच््ा सचूना 
देण््ात आल््ा आहेत,  तर्ाधप पदे वगळण््ासाठी स्वतांि  सूचना नसल््ार्ुळे  सांदभािीन 
पधरपिकार्ध््े धदलेल््ा सचूनाांच््ा आिारे प्रस्ताव तपासण््ात ्ेतात.  त््ानुसार प्रस्ताव पधरपणूथ 
स्वरुपात नसल््ास िटुींची पतूथता करण््ासाठी क्षेधि् का्ाल्ाांना कळधवण््ात ्ेते.   सदर  िटुींची  
पतूथता करण््ास क्षेधि् का्ाल्ाांकडून अनेकदा  धवलांब होतो. त््ार्ुळे क्षेधि् का्ाल्ाांकडून 
कर्थचाऱ्ाांच््ा सांदभातील सवेार्थ प्रणालीशी सांबांधित का थ्वाही उदा. वतेन वळेेवर अदा करणे, अन्् 
वजाती करणे इ. शक्् होत नाही.   

तसेच जलसांपदा धवभागाच््ा अधिपत््ाखालील पाच पाटबांिारे र्हार्ांडळ का्ाल्ाांतगथत 
शासकी् कर्थचाऱ्ाांचा सवकंष र्ाधहतीकोष त्ार करणेबाबत, Employees Master Database 
(EMDb)  ्ा धवष्ासांदभात धन्ोजन धवभागाने  सां.क्र. 2 ्ेरे् नर्ूद केलेले  शासन पधरपिक धनगथधर्त 
केले आहे.  सदर पधरपिकान्व्े सूधचत केल््ानुसार अर्थ व साांख्ख््की सांचालनाल्, रु्ांबई ्ा 
का्ाल्ाकडून र्हाराष्ट्र शासनाच््ा सेवतेील सवथ अधिकारी /कर्थचाऱ्ाांचा सवकंष   र्ाधहतीकोष  
अद्य्ावत करण््ाची  का थ्वाही  हाती घेण््ात आली आहे. सदर पधरपिकान्व्े धदलेल््ा  सूचनाांनुसार  
्ा  र्ाधहतीकोषार्ध््े सांबांधित  क्षेधि्  का्ाल्ाकडून  सवथ  कर्थचाऱ्ाांच््ा  / पदाांच््ा तपशीलवार  
र्ाधहतीचा सर्ावशे  करुन सवकंष र्ाधहतीकोष Employees Master Database (EMDb)  अद्य्ावत 
करण््ात ्ेणार आहे.  पधरपिकातील सचूनाांनुसार र्ांजूर आकृतीबांिानुसार पदाांची सांख््ा व  सेवार्थ 
प्रणालीर्ध््े धदसणारी पदे ्ाांचा ताळरे्ळ असणे आवश््क आहे.   

2. वरील बाबींच््ा अनुषांगाने अधिकारी/कर्थचाऱ्ाांची नाव े सेवार्थ प्रणालीतून वगळण््ाकधरता 
शासनाकडे प्रस्ताव पाठधवताना क्षेधि् का्ाल्ाांना सवथसािारण सचूना धनगथधर्त करण््ाची बाब 
शासनाच््ा धवचारािीन होती. त््ानुषांगाने ्ा पधरपिान्व्े अधिकारी/कर्थचाऱ्ाांची पदे सेवार्थ 
प्रणालीतनू वगळण््ाकधरता शासनाकडे प्रस्ताव  पाठधवण््ापवूी  क्षेधि् स्तरावर खालील रु्द्याांची 
तपासणी करुन र्ाधहती सादर करावी :- 
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1) अधिकारी/कर्थचाऱ्ाांची पदे सेवार्थ प्रणालीतून वगळण््ाच े प्रस्ताव शासनाकडे 
पाठधवताना कर्थचाऱ्ाांच््ा वधरष्ट्ठ धन ा्ंिक का्ाल्ार्ाफथ त पाठधवण््ात ्ावते.  

2) प्रस्तावासोबत सवथ आवश््क कागदपिाांच््ा प्रती जस ेकी,  शासन धनणथ्/ का्ाल्ीन 
आदेश इत््ादी सांबांधित प्रती  जोडण््ात ्ाव््ात व त््ाचा उले्लख प्रस्तावात करण््ात 
्ावा.  सोबत धववरणपि जोडल््ास त््ाप्रर्ाणे उले्लख  असावा. 

3) प्रस्तावात ज््ा आहरण व सांधवतरण अधिकाऱ्ाांतगथत (DDO अांतगथत) अधिकारी/ 
कर्थचाऱ्ाांची नाव ेसेवार्थ प्रणालीतून वगळाव्ाची आहेत, त््ा का्ाल्ाचा DDO Code 
व Scheme Code नर्ूद करण््ात ्ावा. 

4) ज््ा क्षेधि् का्ाल्ाची पदे वगळाव्ाची असतील त््ा क्षेधि् का्ाल्ाच््ा र्ांजूर 
आकृतीबांिाच े आदेश जोडण््ात ्ावते. जी पदे वगळाव्ाची आहेत त््ाांचे आदेश 
जोडण््ात ्ावते. एकूण धकती पदे वगळाव्ाची आहेत त््ाचा स्पष्ट्ट उले्लख प्रस्तावात  
करावा. 

5)  का्ाल्ाच््ा र्ांजूर आकृतीबांिानुसार धन्त स्र्ा्ी / अस्र्ा्ी /रुपाांतरीत पदाांची 
र्ाधहती धववरणपिात दशथधवण््ात ्ावी व  प्रस्तावात एकूण पदाांचा उले्लख करावा. 

6) र्ांजूर पदाांच े व वगळाव्ाच््ा पदाांच े पदधनहा्, वतेनश्रेणी व सांख््ा इत््ादीबाबत  
वगीकरण केलेले धववरणपि जोडाव.े   

7) प्रत््क्षात सेवार्थ प्रणालीत धदसणाऱ्ा पदाांच््ा धववरणपिाची प्रत प्रस्तावासोबत सादर 
करण््ात ्ावी व वगळा्ची पदे ठळकपणे दशथधवण््ात ्ावीत. 

8) स्वतांि धववरणपिार्ध््े आकृतीबांिानुसार र्ांजूर पदे, सेवार्थ प्रणालीत धदसणारी 
जास्तीची पदे दशथधवण््ात ्ावीत. तसेच सेवार्थ प्रणालीतून जी पदे वगळा्ची आहेत 
त््ाांची  कारणे नर्ुद करावीत.  प्रस्तावात  पदाांच््ा सांख््ेचा उले्लख करावा. 

9) अनु.क्र.4  ते 8   नुसार क्षेधि् का्ाल्ाचा र्ांजूर आकृतीबांि व त््ानुसार  सेवार्थ 
प्रणालीतून कर्ी कराव्ाच््ा व उवथधरत  पदाांचा ताळरे्ळ बरोबर असल््ाची खािी 
करावी. 

10) ज््ा का्ाल्ाची पदे सेवार्थ प्रणालीतून वगळाव्ाची  आहेत, त््ा का्ाल्ातील धन्त 
अस्र्ा्ी/रुपाांतधरत अस्र्ा्ी आस्र्ापनेवरील पदाांना धर्ळालेल््ा रु्दतवाढीच््ा 
आदेशार्ध््े  वगळाव्ाच््ा पदाांचा सर्ावशे झालेला नाही ्ाची खािी करावी व त््ाचा 
उले्लख प्रस्तावात करावा. 

11) कर्थचाऱ्ाांच््ा बदलीरु्ळे पदे सेवार्थ प्रणालीतून वगळून अन्् का्ाल्ात सर्ाधवष्ट्ट न 
केल््ारु्ळे  त््ाांचे वतेन प्रलांधबत असल््ास, केव्हापासून वतेन प्रलांधबत आहे, ् ाची र्ाधहती 
व त््ाची कारणे प्रस्तावासोबत द्यावीत. 

12) प्रस्तावात वगळा्च््ा पदाांचे कर्थचाऱ्ाांच््ा नावासर्ोर दशथधवलेले त््ाांचे पदनार्, 
प्रत््क्षात सेवार्थ प्रणालीर्ध््े त््ाांच््ा नावासर्ोर दशथधवलेले पदनार् व रु्दतवाढ देण््ात 
आलेल््ा शासन धनणथ्ात दशथधवलेले पदनार् एकच असाव.े एकाच कर्थचाऱ्ाचे 
वगेवगेळ्ा धठकाणी वगेवगेळे पदनार् दशथधवले नसल््ाची  खािी करावी. 

13) कर्थचाऱ्ाची एका का्ाल्ातून दुसऱ्ा का्ाल्ात बदली झाली असल््ास बदली 
आदेशाची प्रत, बदलीच््ा पदावर रुजू झाल््ाचा धदनाांक आगर्न, धनगथर्न अहवाल   
्ाची र्ाधहती प्रस्तावासोबत सादर करावी. 

14) वगळाव्ाच््ा पदाांच े का्ाल् एका धठकाणाहून दुसऱ्ा धठकाणी स्र्लाांतरीत झाले 
असल््ास, रु्ख््ाल्ात बदल झालेला असल््ास, अर्वा बाांिकार् प्रकारातनू ससचन 
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प्रकारात रुपाांतर झालेले असल््ास त््ासांबांिीचा शासन धनणथ् प्रस्तावासोबत जोडण््ात 
्ावा. 

15) धन्त अस्र्ा्ी/रुपाांतधरत अस्र्ा्ी आस्र्ापनेवरील पदाांना ज््ा शासन धनणथ्ान्व्े  
वगळण््ात आले आहे, तो शासन आदेश क्षेधि् का्ाल्ाने त््ाांच््ा Assistant login Id 

वरुन सेवार्थ प्रणालीतील GR Master र्ध््े upload करावा. 
16) प्रस्तावात नर्ूद केलेला Scheme Code प्रत््क्षात सेवार्थ प्रणालीत का्ाख्न्वत (Activate) 

झालेला असणे आवश््क आहे. का्ाख्न्वत झालेला नसल््ास लेखा व कोषागारे 
सांचालनाल्ाकडून का्ाख्न्वत करुन घेण््ात ्ावा. 

3. धन्ोजन धवभागाच््ा धद. 26/04/2021 च््ा पधरपिकानुसार पदे वगळण््ाची का थ्वाही 
धवधहत कालर््ादेत कराव्ाची आहे.  ् ास्तव पदे वगळण््ाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करताना  
उपरोक्त सुचनाांचे तांतोतांत पालन करण््ात ्ाव.े वरील सुचनाांचे पालन न केल््ारू्ळे अधिकारी/ 
कर्थचाऱ्ाांची पदे सेवार्थ प्रणालीतून वगळण््ास  धवलांब झाल््ास त््ाची सवथस्वी जबाबदारी सांबांधित 
क्षेधि् का्ाल्ाची, सांबांधित आहरण व सांधवतरण अधिकारी ्ाांची व   त््ाांच््ा वधरष्ट्ठ धन ा्ंिक 
का्ाल्ाची राहील.  

4. सदर शासन पधरपिक आपल््ा अधिनस्त का थ्रत आस्र्ापनाधवष्क बाबी हाताळणा-्ा सवथ 
सांबांधिताांच््ा धनदशथनास आणनू देण््ाची जबाबदारी सांबांधित का्ाल् प्ररु्खाांची राहील.  

5. सदर शासन पधरपिक र्हाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्र्ळावर 
उपलब्ि करण््ात आले असनू त््ाचा सांगणक साांकेताांक 202205101154537327 असा आहे.       हे 
पधरपिक धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.  

र्हाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार व नावाने. 
 

 

     ( उ.  र.  दधहफळे ) 
    उप सधचव , र्हाराष्ट्र शासन 

 

प्रत:- 
1. र्हासांचालक, सांकल्पधचि, प्रधशक्षण, जलधवज्ञान, सांशोिन व िरण सुरक्षा, नाधशक. 
2. सवथ का थ्कारी सांचालक, जलसांपदा धवभाग. 
3. सवथ रु्ख््  अधभ ा्ंता,जलसांपदा धवभाग. 
4. सवथ अिीक्षक अधभ ा्ंता व पधरर्ांडळी् अधिकारी,जलसांपदा धवभाग, 
5. सवथ अिीक्षक अधभ ा्ंता, जलसांपदा धवभाग. 

प्रत र्ाधहतीस्तव:-  
1. प्रिान सधचव (जलसांपदा ) ्ाांचे स्वी् सहा्क, जलसांपदा धवभाग, र्ांिाल्, रु्ांबई. 
2. सधचव (लाक्षेधव) ्ाांचे स्वी् सहा्क, जलसांपदा धवभाग, र्ांिाल्, रु्ांबई. 
3. सधचव ( प्रकल्प व सर्न्व्), ्ाांचे स्वी् सहा्क, जलसांपदा धवभाग, र्ांिाल्, रु्ांबई  
4. उपसधचव(प्रशा) ्ाांच ेस्वी् सहा्क, जलसांपदा धवभाग, र्ांिाल्, रु्ांबई. 

 

प्रत :-    आ(क्षेप्र) सांग्रहार्थ 
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