महाराष्र शिक्षण सेवा, गट-ऄ (प्रिासन
िाखा) या संवगातील शिक्षणाशधकारी व
तत्सम या पदावरील 7 ऄशधकाऱयांचा
पशरशवक्षाधीन कालावधी पूणण करण्याबाबत.
महाराष्र िासन
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासन शनणणय क्रमांक:-पकास-2417/प्र.क्र.305/भाग-1/प्रिा-२
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबइ-400 032
शदनांक - 08 माचण, 2019
वाचा :- 1. िा.शि. व क्री.शव., िा.शन. क्र. संकीणण-3904/प्र.क्र.103/13/प्रिा-2,
शदनांक 13.06.2013
2. िा.शि. व क्री.शव.,िा.शन. क्र. ससेप्र-4302/प्र.क्र.70/13/प्रिा-2,
शदनांक 08.08.2013.
3. िा.शि. व क्री.शव.,िा.शन. क्र. एसएटी-3814/प्र.क्र.212/प्रिा-2,
शदनांक 06.01.2016.
4. अयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. अस्था-ऄ/टे .क्र.106/पशर.काला/गट-ऄ/2017/
4684, शदनांक 06.10.2017.
5. अयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र.अस्था-ऄ/टे .क्र.106/पशर.काला/गट-ऄ/2018/5110
शदनांक 24.09.2018
6. अयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. अस्था-ऄ/टे .क्र.106/पशर.काला/गट-ऄ/2019/
169, शदनांक 08.01.2019.
प्रस्तावना:ईपरोक्त वाचा येथे नमूद ऄ. क्र.1 येथील शदनांक 13.06.2013 च्या िासन शनणणयान्वये
सरळसेवन
े े महाराष्र लोकसेवा अयोग पुरस्कृत ईमेदवारांची महाराष्र शिक्षण सेवा (प्रिासन िाखा)
गट-ऄ संवगात शिक्षणाशधकारी व तत्सम या पदावर शदनांक 01.07.2013 पासून शनयुक्ती दे उन
पायाभूत प्रशिक्षण दे ण्याचा शनणणय घेण्यात अला होता. प्रशिक्षण पूणण केलेल्या ऄशधकाऱयांना शदनांक
08.08.2013 च्या िासन शनणणयान्वये शिक्षणाशधकारी व तत्सम पदावर पदस्थापना शदली अहे.
त्यानुसार सदर ऄशधकाऱयांची शिक्षणाशधकारी व तत्सम पदावर 2 वर्षाच्या पशरशवक्षाधीन
कालावधीसाठी शनयुक्ती करण्यात अली अहे.
श्री. शनतीन पोपटराव बच्छाव यांची ईपरोक्त वाचा येथे नमूद ऄ.क्र.3 येथील शदनांक
06.01.2016 च्या िासन शनणणयान्वये महाराष्र शिक्षण सेवा (प्रिासन िाखा) गट-ऄ संवगात
शिक्षणाशधकारी व तत्सम या पदावर फेरशनयुक्ती करण्यात अली अहे. अयुक्त (शिक्षण) यांच्या
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शदनांक 06.10.2017 च्या पत्रान्वये पशरशवक्षाधीन कालावधी पूणण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला अहे.
पायाभूत प्रशिक्षण यिस्वीशरत्या पूणण करणाऱया व िासनाच्या प्रचशलत धोरणानुसार पशरशवक्षाधीन
कालावधीच्या ऄटींची पूतणता करणाऱया ऄशधकाऱयांचा पशरशवक्षाधीन कालावधी पूणण करण्याची बाब
िासनाच्या शवचाराधीन होती. त्यानुसार िासनाने पुढील प्रमाणे शनणणय घेतला अहे :िासन शनणणय:िासनाच्या प्रचशलत धोरणानुसार पशरशवक्षाधीन कालावधीच्या ऄटींची पूतणता करणाऱया,
ईपरोक्त वाचा येथे नमूद ऄ.क्र.1 येथील शदनांक 13.06.2013 च्या िासन शनणयान्वये सरळसेवन
े ेव
वाचा येथे नमूद ऄ.क्र.3 येथील शदनांक 06.01.2016 रोजीच्या िासन शनणणयान्वये महाराष्र शिक्षण
सेवा (प्रिासन िाखा) गट-ऄ संवगात शिक्षणाशधकारी व तत्सम

या पदावर कायणरत सोबतच्या

प्रपत्रामध्ये नमूद ऄशधकाऱयांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक 7 मध्ये नमूद शदनांकास पशरशवक्षाधीन
कालावधी पूणण करण्यात येत ऄसून रकाना क्रमांक 8 मध्ये नमूद शदनांकास त्यांची सेवा पुढे चालू
ठे वण्यास िासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत अहे .
2.

पशरशवक्षाधीन पूणण करणाऱया ऄशधकाऱयांना वार्षर्षक वेतनवाढी दे ण्यात याव्यात. तसेच

संबंशधतांच्या सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी.
3.

सदर िासन शनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 201903081537042021 ऄसा
अहे . हा िासन शनणणय शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने ,

Ravindra
Pralhad Ate
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(र. प्र. अटे )
सह सशचव, महाराष्र िासन
प्रत,
1) अयुक्त (शिक्षण), महाराष्र राज्य, पुणे
2) सशचव, महाराष्र लोकसेवा अयोग, मुंबइ (पत्राद्वारे)
3) सवण शिक्षण संचालक
4) संबंशधत शवभागीय ऄध्यक्ष, महाराष्र राज्य, माध्यशमक व ईच्च माध्यशमक शिक्षण मंडळ
5) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञेयता), महाराष्र १/२, मुंबइ/नागपूर
6) सवण शवभागीय शिक्षण ईपसंचालक
7) संबंशधत शजल्हा कोर्षागार ऄशधकारी.
8) संबंशधत ऄशधकारी (अयुक्त शिक्षण यांचे कायालया माफणत)
9) शनवडनस्ती
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िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, िासन शनणणय क्रमांक पकास 2417/प्र.क्र.305/प्रिा-2 शदनांक 08 माचण, 2019 सोबतचे प्रपत्र
ऄ.क्र.

ऄशधकाऱयांचे नांव

िासन सेवत
े शनयुक्तीच्या

िासन सेवत
े

रकाना 4

पशरशवक्षा

रकाना 6 मधील

पशरशवक्षाधीन

अदे िाचा शदनांक

प्रथम रुजू

मधील

कालावधीत

कारणांमुळे

कालावधी

झाल्याचा

शदनांकानुसार

घेतलेल्या एकूण

वाढलेला

समाधानकारक पूणण

शदनांक

पशरशवक्षाधीन

ऄर्षजत/पशरवतीत

पशरशवक्षाधीन

केल्यामुळे िासन सेवा

कालावधी पूणण

रजा आ. एकूण

कालावधी पूणण

ज्या शदनांकापासून

होण्याचा

कालावधी

होण्याचा शदनांक

पुढे चालु ठे वावयाची

शदनांक
1
1

2

श्री. औदुं बर
संपतराव ईशकरडे

3
िा.शि.व क्री.शव.िा.शन.

अहे तो शदनांक.

4

5

6

7

8

01.07.2013

30.06.2015

शनरं क

30.06.2015

01.07.2015

01.07.2013

30.06.2015

35 शदवस

05.08.2015

06.08.2015

01.07.2013

30.06.2015

शनरं क

30.06.2015

01.07.2015

01.07.2013

30.06.2015

शनरं क

30.06.2015

01.07.2015

क्र.संशकणण-3904/प्र.क्र.
103/13/प्रिा-2, शदनांक
13.06.2013.

2

श्री. दे शवदास
बाळकृष्ण कुलाळ

िा.शि.व क्री.शव.िा.शन.
क्र.संशकणण-3904/प्र.क्र.
103/13/प्रिा-2,
शदनांक 13.06.2013

3

श्री. महेि जगन्नाथ
चोथे

िा.शि.व क्री.शव.िा.शन.
क्र.संशकणण-3904/प्र.क्र.
103/13/प्रिा-2, शदनांक
13.06.2013

4

श्रीमती सुशचता
रमेिराव रोडगे

िा.शि.व क्री.शव.िा.शन.
क्र.संशकणण-3904/प्र.क्र.
103/13/प्रिा-2, शदनांक
13.06.2013
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ऄ.क्र.

ऄशधकाऱयांचे नांव

िासन सेवत
े शनयुक्तीच्या

िासन सेवत
े

रकाना 4

पशरशवक्षा

रकाना 6 मधील

पशरशवक्षाधीन

अदे िाचा शदनांक

प्रथम रुजू

मधील

कालावधीत

कारणांमुळे

कालावधी

झाल्याचा

शदनांकानुसार

घेतलेल्या एकूण

वाढलेला

समाधानकारक पूणण

शदनांक

पशरशवक्षाधीन

ऄर्षजत/पशरवतीत

पशरशवक्षाधीन

केल्यामुळे िासन सेवा

कालावधी पूणण

रजा आ. एकूण

कालावधी पूणण

ज्या शदनांकापासून

होण्याचा

कालावधी

होण्याचा शदनांक

पुढे चालु ठे वावयाची

शदनांक
1
5

2

श्रीमती ईर्षमला
भाउसाहेब पारधे

3
िा.शि.व क्री.शव.िा.शन.

अहे तो शदनांक.

4

5

6

7

8

01.07.2013

30.06.2015

4 शदवस

05.07.2015

06.07.2015

01.07.2013

30.06.2015

शनरं क

30.06.2015

01.07.2015

08.01.2016

07.01.2017

20 शदवस

27.01.2017

28.01.2017

Ravindra
Pralhad Ate
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क्र.संशकणण-3904/प्र.क्र.
103/13/प्रिा-2, शदनांक
13.06.2013

6

श्री. दत्ता ऄजुणन
तुमराम

िा.शि.व क्री.शव.िा.शन.
क्र.संशकणण-3904/प्र.क्र.
103/13/प्रिा-2, शदनांक
13.06.2013

7

श्री. शनतीन
पोपटराव बच्छाव

िा.शि.व क्री.शव.,िा.शन.
क्र.एसएटी-3814/
प्र.क्र.212/प्रिा-2, शदनांक
06.01.2016.

(र. प्र.अटे )
सह सशचव, महाराष्र िासन
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