जिल्हा पजरषदे तील वगग 3 व वगग 4
कमगचा-याांची सेवापुस्तके सांगणकीकृत
करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
ग्राम जवकास जवभाग
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बाांधकाम भवन, 25 मर्गबान पथ,
फोर्ग , मुांबई-400001.
जदनाांक : - 08 माचग, 2019

शासन पजरपत्रक
प्रस्तावना :मानव सांपदा धोरणाच्या अनुषांगाने राज्यातील वगग 3 व वगग 4 च्या कमगचा-याांचे सेवापुस्तक
सांगणकीकृत करण्याचा शासनाने धोरणात्मक जनणगय घेतला असून, त्यानुसार राज्यातील जिल्हा
पजरषदे च्या वगग 3 व वगग 4 च्या कमगचा-याांची सेवापुस्तके सांगणकीकृत करण्याची प्रजक्रया जिल्हा पजरषद
स्तरावर सुरू आहे. हा प्रकल्प / योिना राबजवताांना मागगदशगक म्हणुन प्राथम्याने नागपुर/ नाजशक
जिल्हा पजरषदे ची जनवड करण्यात आली आहे.

त्यानुसार या जिल्हा पजरषदे कडु न सेवापुस्तके

सांगणकीकृत करण्याची कायगवाही 90% पुणग र्ाली आहे. तसेच अन्य जिल्हा पजरषदाांमध्ये दे खील
सेवापुस्तके सांगणकीकृत करण्याची कायगवाही वेगाने सुरू आहे.
शासन पजरपत्रक :या सांदभात आता पुढील प्रमाणे सुचना दे ण्यात येत आहे.
1) सेवापुस्तके सांगणकीकृत करण्याची कायगवाही पुढील 3 मजहन्यात पुणग करण्याबाबत सवग मुख्य
कायगकारी अजधकारी याांनी व्यक्ततश: लक्ष द्यावे.
2) ज्या जिल्हा पजरषदाांची सेवापुस्तके सांगणकीकृत प्रणालीवर नोंदजवण्याची कायगवाही 90% वा
त्यापेक्षा अजधक र्ालेली आहे, त्या जिल्हा पजरषदाांनी प्रचजलत सेवापुस्तकामध्ये नोंदी घेण्याचे
तात्काळ थाांबवून या पुढील सेवापुस्कामधील सवग नोंदी सांगणकीय सेवापुस्तकात घेण्यात
याव्यात. ही कायगवाही 1 एजप्रल, 2019 पासुन सुरु करण्यात यावी.
3) अशा पध्दतीने प्रचलीत सेवापुस्तके तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेतली आहे त. ती सेवापुस्तके
पुढील सुचना जमळे पयंत काळिीपुवक
ग ितन करण्यात यावीत.
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4) िे कमगचारी जडसेंबर, 2019 पयंत सेवाजनवृत्त होत आहेत, त्याांची सेवापुस्तके सांगणकीकृत करू
नयेत.
सदर शासन पजरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201903081826243020 असा
आहे . हा आदे श जडिीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( जप्र.शां.काांबळे )
अवर सजचव, महाराष्ट्र शासन
प्रजत,

1)

मा. राज्यपाल महोदय याांचे सजचव,मलबार जहल, मुांबई

2)

मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सजचव

3)

मा.मांत्री/ मा.राज्यमांत्री ग्रामजवकास, महाराष्ट्र राज्य याांचे खािगी सजचव

4)

मा. जवरोधी पक्षनेता, जवधानसभा/ जवधानपजरषद महाराष्ट्र जवधानमांडळ सजचवालय, मुांबई

5)

सवग सन्माननीय जवधानसभा सदस्य / जवधानपजरषद सदस्य, महाराष्ट्र जवधानमांडळ सजचवालय ,
मुांबई

6)

मा. मुख्य सजचव याांचे उपसजचव, मांत्रालय, मुांबई

7)

सवग अपरमुख्य सजचव/प्रधान सजचव/ सजचव,सवग मांत्रालयीन जवभाग

8)

सवग जवभागीय आयुतत

9)

सवग मुख्य कायगकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद

10)

उपायुतत (आस्थापना) जवभागीय आयुतत कायालये (सवग जवभाग)

11)

माजहती व िनसांपकग सांचालनालय याांना प्रजसध्दीसाठी अग्रेजषत.

12)

सवग कायासने, ग्रामजवकास जवभाग,मांत्रालय,मुांबई-32.

13)

जनवड नस्ती काया क्र.आस्था-7, ग्रामजवकास व िलसांधारण जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32
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