महाराष्र शिक्षण सेवा, गट-ऄ (प्रिासन िाखा) या
संवगातील शिक्षणाशधकारी व तत्सम या पदावरील
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ऄशधकाऱयांना

शवभागीय

परीक्षा

उत्तीणण

होण्यापासून सूट दे ण्याबाबत.
महाराष्र िासन
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासन शनणणय क्रमांक:-शवभाप-2319/प्र.क्र.21/प्रिा-२
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
शदनांक -08 माचण, 2019
वाचा :- 1. महाराष्र लोकसेवा अयोगाचे पत्र क्रमांक, पी-1(2)(16)/एक,शद.31.10.1996
2. िा.शि. व क्री.शव., िा.शन. क्र. एसएओ-2508/प्र.क्र.171/प्रिा-2, शद. 31.07.2008
3. महाराष्र लोकसेवा अयोगाची ऄशधसूचना क्रमांक पी-1(2)(16)/जुलै, 2009/एक,
शद. 20.01.2011
4. महाराष्र लोकसेवा अयोग, ऄशधसूचना क्र. पी-1(2)(16)/एक, शद. 26.03.2013
5. िा.शि. व क्री.शव., िा.शन. क्र. ससेप्र 4302/प्र.क्र.70/13/प्रिा-2, शद. 08.08.2013
6. महाराष्र लोकसेवा अयोगाची ऄशधसूचना क्र. पी-1(2)(16)/एक, शद.06.12.2013
7. िा.शि. व क्री.शव., िा.शन. क्र. ससेप्र 4302/प्र.क्र.70/13/प्रिा-2, शद. 11.02.2015
8. अयुक्त (शिक्षण) पुणे यांच्या कायालयाचे पत्र क्र. अस्था-ऄ/टे .क्र. 106/शव.प.सूट/
गट-ऄ/2019/1026, शदनांक 08.02.2019
प्रस्तावना:िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग (तत्कालीन शिक्षण सेवायोजन व युवा सेवा शवभाग) िासन
ऄशधसूचना शदनांक 20.02.1980 मधील तरतुदीनुसार महाराष्र शिक्षण सेवा (प्रिासन िाखा) मधील गटऄ व गट-ब तसेच सामान्य राज्य सेवा गट-ब (प्रिासन िाखा) संवगातील राजपशत्रत ऄशधकाऱयांसाठी
एकशत्रत शवभागीय परीक्षा घेण्यात येते. िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, िासन शनणणय शदनांक
31.07.2008 ऄन्वये, महाराष्र शिक्षण सेवा (शिक्षक प्रशिक्षण िाखा) संवगातील शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण
संस्थेमधील प्राचायण, वशरष्ठ ऄशधव्याख्याता गट-ऄ अशण ऄशधव्याख्याता, गट-ब यांच्यासाठी प्रिासन
िाखेसाठी शवहीत केलेली शवभागीय परीक्षा घेण्याचा शनणणय िासनाने घेतला. तथाशप, मा. महाराष्र
प्रिासकीय न्यायाशधकरण, औरंगाबाद यांनी मूळ ऄजण क्र. 774/2009 मध्ये शदनांक 06.07.2010 रोजी
शदलेल्या अदे िामध्ये शिक्षक प्रशिक्षण िाखेतील ऄशधकाऱयांना प्रिासन िाखेसाठी शवहीत केलेली परीक्षा
लागू करता येणार नाही, ऄसे नमूद केले अहे.
2.

उपरोक्त वाचा येथे नमूद ऄ.क्र.2 येथील शदनांक 31.07.2008 रोजीच्या िासन शनणणयामधील

तरतूदीनुसार महाराष्र शिक्षण सेवा (प्रिासन िाखा) मधील राजपशत्रत ऄशधकाऱयांसाठी शदनांक
20.02.1980 च्या ऄशधसूचनेन्वये लागू करण्यात अलेली शवभागीय परीक्षा यापूवी उमेदवाराने शिक्षण
शवभागाच्या शनयंत्रणाखाली कायणरत ऄसताना उत्तीणण केली ऄसल्यास, त्या उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा
दे ण्याची अवश्यकता नाही, ऄिी तरतूद अहे. त्यानुसार वाचा येथे नमूद ऄ.क्र. 5 व 7 येथील िासन
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शनणणयानुसार महाराष्र शिक्षण सेवा, (प्रिासन िाखा) गट-ऄ मधील शिक्षणाशधकारी व तत्सम पदावर
सरळसेवन
े े शनयुक्ती शदलेल्या ऄशधकाऱयांमधील जे ऄशधकारी शिक्षणाशधकारी व तत्सम पदावर शनयुक्त
होण्यापूवी िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभागाच्या ऄशधपत्त्याखालील क्षेशत्रय कायालयांमध्ये गट-ब पदावर
कायणरत ऄसतांना शवभागीय परीक्षा उत्तीणण झाले अहेत, त्यांना शिक्षणाशधकारी पदावर शनयुक्ती
झाल्यानंतर शवभागीय परीक्षेतून सूट दे ण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे
शनणणय घेण्यात अला अहे .
िासन शनणणय:उपरोक्त वाचा येथे नमूद केलेल्या शदनांक 8.8.2013 व शदनांक 11.2.2013 रोजीच्या िासन
शनणणयान्वये सरळसेवन
े े महाराष्र लोकसेवा अयोग पुरस्कृत उमेदवारांना महाराष्र शिक्षण सेवा (प्रिासन
िाखा) गट-ऄ संवगात शिक्षणाशधकारी व तत्सम पदावर पदस्थापना शदली अहे. त्यापैकी खालील
तक्त्यात नमूद 14 उमेदवारांपैकी 12 उमेदवार हे महाराष्र शिक्षण सेवा, शिक्षणाशधकारी व तत्सम गट-ऄ
(प्रिासन िाखा) संवगात सरळसेवन
े े शनयुक्त होण्यापूवी उपशिक्षणाशधकारी व तत्सम, महाराष्र शिक्षण
सेवा गट-ब (प्रिासन िाखा) या संवगात कायणरत होते तर उवणरीत श्रीमती संशगता चंद्रकांत भागवत व श्री.
मोहन िशिकांत दे सले हे 2 उमेदवार ऄशधव्याख्याता, महाराष्र शिक्षण सेवा गट-ब (शिक्षण प्रशिक्षण
िाखा) या संवगात कायणरत ऄसतांना खालील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक 5 येथे नमूद
केलेल्या वषात शवभागीय परीक्षा उत्तीणण झाले ऄसल्याने त्यांना शिक्षणाशधकारी व तत्सम पदावर शवभागीय
परीक्षा उत्त्तीणण होण्यापासून सूट दे ण्यात येत अहे.
ऄ.

पशरशवक्षाशधन ऄशधकाऱयांचे नाव

शिक्षणाशधकारी व तत्सम पदावरील

क्र.

(शिक्षणाशधकारी व तत्सम संवगण)

शनयुक्तीचा िासन शनणणय क्रमांक व

उत्तीणण झाल्याचा

शदनांक

मशहना व वषण

1

2

3

रुजू शदनांक

शवभागीय परीक्षा

4

5

1

श्री. औदुं बर संपतराव उशकरडे

01.07.2013

जानेवारी, 2012

2

श्री. सुभाष रमेि बोरसे

01.07.2013

जानेवारी, 2012

3

श्री. मुस्ताक महं मद िेख

01.07.2013

जानेवारी, 2012

4

श्रीमती वैिाली जगन्नाथ जामदार

01.07.2013

जानेवारी, 2012

5

श्री. रमाकांत महादे व काठमोरे

01.07.2013

जानेवारी, 2012

6

श्री. शिवललग नामदे व पटवे

01.07.2013

जानेवारी, 2012

7

श्री. महेि जगन्नाथ चोथे

01.07.2013

जानेवारी, 2012

8

श्री. भगवान श्रीधरराव सोनवणे

01.07.2013

जुलै, 1996

9

श्रीमती सुनंदा भागाजी ठु बे

01.07.2013

जानेवारी, 2012

10

श्रीमती उर्ममला भाऊसाहे ब पारधे

01.07.2013

जानेवारी, 2012

11

श्रीमती संशगता चंद्रकांत भागवत

01.07.2013

जुलै, 2009

12

श्री. मोहन िशिकांत दे सले

01.07.2013

जुलै, 2009

13

श्री. िेषराव नामदे व बडे

िा.शन.क्र.ससेप्र 4302/प्र.क्र.70

11.02.2015

जानेवारी, 2012
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श्रीमती शमना हशरभाऊ यादव

/13/प्रिा-2 शदनांक 11.02.2015

11.02.2015

जानेवारी, 2012

िा.शन.क्र. ससेप्र
4302/प्र.क्र.70/13/
प्रिा-2 शदनांक 08.08.2013
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2.

वरील तक्त्यात नमूद 14 ऄशधकाऱयांच्या सेवाशभलेखात शनयमानुसार अवश्यक त्या नोंदी

घेण्याबाबत संबंशधत ऄशधकाऱयांच्या शनयंत्रक ऄशधकाऱयांना कळशवण्याबाबत अवश्यक ती कायणवाही
अयुक्त (शिक्षण), महाराष्र राज्य पुणे यांनी करावी.
3.

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

करण्यात अला ऄसून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 201903111312085621 ऄसा अहे . हा िासन
शनणणय शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने ,
( र. प्र. अटे )
सह सशचव, महाराष्र िासन
प्रत,
1) अयुक्त (शिक्षण), महाराष्र राज्य, पुणे.
2) सशचव, महाराष्र लोकसेवा अयोग, मुंबई (पत्राद्वारे)
3) सवण शिक्षण संचालक.
4) सवण शवभागीय ऄध्यक्ष, महाराष्र राज्य, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शवभागीय शिक्षण मंडळ
5) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्र १/२, मुंबई/नागपूर.
6) सवण शवभागीय शिक्षण उपसंचालक
7) संबंशधत शजल्हा कोषागार ऄशधकारी.
8) संबंशधत ऄशधकारी ( अयुक्त शिक्षण यांचे कायालया मार्णत)
प्रत माशहतीसाठी
1) मा. मंत्री िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, यांचे शविेष कायण ऄशधकारी.
2) ऄपर मुख्य सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, यांचे स्वीय सहायक.
3) शनवडनस्ती
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