नवीन वर्षात जिल्हष परिर्दे च्यष २३५ कर्ाचषऱयषांनष पदोन्नती
सषर्षन्य प्रशषसन ववभषगषच्यष िलद कषर्षचष कर्ाचषऱयषांनष फषयदष
ठषणे दद. ०२ िषनेवषिी २०१९ : गेल्या अनेक वर्ाापासन
ू ठाणे-पालघर समायोजनामळ
ु े अडकलेल्या
कमाचाऱयाांच्या पदोन्नत्या अखेर पारदर्शीपणे मागी लावण्यास ठाणे जजल्हा पररर्दे ला यर्श आले असन
ू
ववववध प्रकारच्या तब्बल २३५ जजल्हा पररर्द कमाचाऱयाांना पदोन्नती दे वन
ू नवीन वर्ााची भेट दे ण्यात
आली. ३१ डडसेंबरला पदोन्नती सममतीने हहरवा मसग्नल हदल्या नांतर १ जानेवारी २०१९ रोजी
पदोन्नती ननकर्ानस
ु ार या पदोन्नत्या दे ण्यात आल्याची माहहती उप मख्
ु य कायाकारी अधधकारी (सा)
चांद्रकाांत पवार याांनी हदली.
२०१४ साली पालघर जजल्हा स्वतांत्र झाल्या नांतर समायोजन प्रक्रिया राबवण्यात येत होती. कोकण
ववभागीय आयक्
ु त याांच्या मागादर्शानाखाली ही समायोजजत प्रक्रिया व्यवजस्ितपणे पण
ू ा केल्या नांतर
पदोन्नतीचा मागा मोकळा झाला होता. नवीन वर्ाात कमाचाऱयाांना पदोन्नती दे ण्याकररता ठाणे जजल्हा
पररर्द मख्
ु य कायाकारी अधधकारी वववेक भीमनवार याांच्या सच
ु नेनस
ु ार सामान्य प्रर्शासन ववभागाचे
अधधकारी-कमाचारी हदवसरात्र पदोन्नती प्रक्रियेचे कामकाज करत होते.
यामध्ये सामान्य प्रर्शासन ववभागाचे सहाय्यक प्रर्शासन अधधकारी ०५, कननष्ठ प्रर्शासन अधधकारी
१०, वररष्ठ सहाय्यक १८ , कननष्ठ सहाय्यक २०, वाहन चालक ०३, हवालदार १४ असे एकूण या
ववभागाच्या ७१ कमाचाऱयाांना पदोन्नती दे ण्यात आली. तसेच लेखा ववभागाच्या सहाय्यक लेखाधधकारी
०३, कननष्ठ लेखाधधकारी ०३, वररष्ठ सहाय्यक लेखाधधकारी ०४, कननष्ठ सहाय्यक लेखाधधकारी १०
असे एकूण वीस कमाचाऱयाांना पदोन्नती दे ण्यात आली . त्याच बरोबर आरोग्य आणण पर्शस
ां धान
ु व
ववभागाच्या कमाचाऱयाांना दे णखल पदोन्नती ममळाली असन
ू यामध्ये आरोग्य सहाय्यक महहला 06,
आरोग्य पयावक्ष
े क ०३, पर्शध
ु न पयावेक्षक ०१, सहाय्यक पर्शध
ु न ववकास अधधकारी

०४ असा पद्धतीने

पदोन्नत्या दे ण्यात आल्या.
१३० कमाचाऱयाांना कालबद्ध पदोन्नती
आरोग्य आणण पर्शस
ां धान ववभागाच्या ज्या कमाचाऱयाांची
ु व

सेवा बारा आणण चौवीस वर्ा पण
ू ा झाली

आहे अर्शा तब्बल १३० कमाचाऱयाांना कालबद्ध पदोन्नती दे ण्यात आल्याने कमाचाऱयाांमध्ये आनांदाचे
वातावरण पाहायला ममळत आहे .
या ननणायानस
ु ार करण्यात आल्या पदोन्नत्या

२९ डडसेंबर २०१७ च्या मागादर्शाक सच
ु नेनस
ु ार मा. उच्च न्यायालयातील याधचका िमाांक २७९७/२०१५
वर मा. उच्च न्यायालयाने हदलेल्या ४/०८/२०१७ च्या ननणायाच्या अनर्
ां ाने मा. सवोच्च न्यायालयात
ु ग
दाखल केलेल्या ववर्शेर् अनज्ञ
ु ा याधचका ि २८३०६/२०१७ ही सध्या प्रलांबबत आहे . ही बाब ववचारात
घेवन
ू र्शासनाच्या ववधी व न्याय ववभागाचे अमभप्रायानस
ु ार

व सामान्य प्रर्शासन ववभागाने कळवल्या

नस
ु ार तत
ू ाास पदोन्नतीच्या कोट्यातील सेवाज्येष्ठते नस
ु ार सवोच्च न्यायालयाच्या अधधन राहून या
पदोन्नत्या करण्यात आल्या आहे त.
प्रनतिया लोकप्रनतननधी आणण प्रर्शासनाच्या समन्वयाने पारदर्शीपणे या पदोन्नत्या करण्यात आल्या. नवीन
वर्ााची ही आगळीवेगळी भेट कमाचाऱयाांना दे ण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. जजल्हा पररर्द मा. अध्यक्ष
मांजुर्ा जाधव, मा. मख्
ु य कायाकारी अधधकारी वववेक भीमनवार, मा. उपाध्यक्ष सभ
ु ार् पवार याांच्या
सकारात्मक भमु मकेमळ
ु े ही प्रक्रिया यर्शस्वी पार पडली. ही प्रक्रिया राबववण्यासाठी जजल्हा पररर्द
सामान्य ववभागाच्या कमाचाऱयाांनी मोलाची कामधगरी केली.
श्री. चांद्रकषांत पवषि
उप र्ख्
ु य कषयाकषिी अधिकषिी ( सष)
------------ठाणे-पालघर समायोजन करण्यात आम्हाला यर्श आले. हे समायोजन यर्शस्वीपणे पण
ू ा केल्या नांतर
तातडीने सामान्य प्रर्शासन ववभागा मार्ात पदोन्नती ननकर्ात बसणाऱया कमाचाऱयाांना

नवीन वर्ाात

असा प्रकारे भेट हदली. पदोन्नती ममळालेल्या सवा कमाचाऱयाांचे अमभनांदन करतो.
श्री. वववेक भीर्नवषि ( IAS )
र्ख्
ु य कषयाकषिी अधिकषिी
जिल्हष परिर्द ठषणे
-----------------------पदोन्नती ममळालेल्या कमाचाऱयाांचे प्रिम मी अमभनांदन करतो. गेल्या अनेक वर्ाा पासन
ू रखडलेल्या
पदोन्नत्या झाल्यामळ
ु े कमाचाऱयाांना त्याांच्या सेवेत नक्कीच र्ायदा होईल.
श्री. सभ
ु षर् पवषि
उपषध्यक्ष जिल्हष परिर्द ठषणे

---------------------जजल्हा पररर्दे च्या कमाचाऱयाांना पारदर्शीपणे पदोन्नती दे ण्यात आली आहे . ननजचचतच नवीन वर्ााची ही
अनोखी भेट त्याांच्यासाठी आनांददायी आहे . जजल्हा पररर्दे च्या कमाचाऱयाांचे प्रलांबबत प्रचन तात्काळ
सोडवण्यासाठी आम्ही कहटबद्ध आहोत.
श्रीर्ती र्ांिुर्ष िषिव
अध्यक्ष जिल्हष परिर्द ठषणे

