अधिव्याख्याता,

धिद्युत

अधियाांधिकी,

शासकीय तांिधिकेति, महाराष्ट्र तांिधिकेति
धशक्षक सेिा गट-अ या पदािर िामधिदे शिािे
धियुक्ती झालेल्या उमेदिाराच्या पदस्थापिेत
अशत: बदल करण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासि
उच्च ि तांि धशक्षण धििाग
शासि धिणणय क्रमाांकः ससेधि-3215/प्र.क्र.270/15/ताांधश -7
मांिालय, मुांबई 400 032.
धदिाांक:- 14 िोव्हेंबर, 2017.
सांदिण : उच्च ि तांिधशक्षण धििागाचे समक्रमाांकाचा शासि धिणणय धद. 25 जुल,ै 2016.
शासि धिणणय :अधिव्याख्याता, धिद्युत अधियाांधिकी, शासकीय तांिधिकेति, महाराष्ट्र तांिधिकेति धशक्षक
सेिा,

गट-अ या पदािर महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग पुरस्कृत एकूण 47 उमेदिाराांची सांदिाधिि

शासि धिणणयाव्दारे धियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर धियुक्त प्राप्त उमेदिाराांपैकी खालील
अध्यापकाच्या पदस्थापिेच्या धिकाणात अांशत: बदल करण्यात येत असूि सुिारीत पदस्थापिेचे
धिकाण स्तांि-7 येथे दशणधिल्याप्रमाणे िाचण्यात यािे.
सांदिािीि
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उत्तराखांर्ड येथील तयाांच्या

तांिधिकेति,

तांिधिकेति,

िांदूरबार

साकोली

िास्तव्याच्या

धसध्दाथण

कालाििीतील चाधरत्र्य ि
पूिणचाधरत्र्य पर्डताळणी
प्रमाणपि , गोपिीय
अहिाल ि सांगणक
हाताळणी/ िापराबाबतचे
प्रमाणपि( MS-CIT) सादर
करण्याच्या अटीच्या अधिि
राहू ि.

02.

उपरोक्त पधरधिक्षािीि अध्यापकाच्या सांदिािीि धियुक्ती आदे शातील सिण अटी ि शती

कायम राहतील.

शासि धिणणय क्रमाांकः ससेधि-3215/प्र.क्र.270/15/ताांधश -7

03.

सदर शासि धिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ि करण्यात आला असूि तयाचा सांकेताांक 201711141537469008 असा आहे . हा आदे श
धर्डजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांधकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे .

Sudhir Jaya
Shetty
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( सुिीर जया शेट्टी )
कायासि अधिकारी, महाराष्ट्र शासि
सांबांधित उमेदिार (िोंदणीकृत र्डाकेिे) (e-mail द्वारे)
प्रत,
1. सांचालक, तांिधशक्षण, तांिधशक्षण सांचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
2. सधचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई (पिाव्दारे).
3. मा. मांिी, उच्च ि तांिधशक्षण याांचे खाजगी सधचि, मांिालय, मुांबई.
4. मा.राज्यमांिी, उच्च ि तांिधशक्षण याांचे खाजगी सधचि, मांिालय, मुांबई.
5. अपर मुख्य सधचि, उच्च ि तांिधशक्षण धििाग याांचे स्िीय सहाय्यक, मांिालय, मुांबई.
6. सहसांचालक

तांि

धशक्षण,

धििागीय

कायालय,

िागपूर/िाधशक

(तांि

धशक्षण

सांचालिालयामाफणत).
7. प्राचायण, शासकीय तांिधिकेति, साकोली/िांदूरबार (तांि धशक्षण सांचालिालयामाफणत).
(िरील उमेदिाराांिा रुजू करुि घेतािा तयाांच्या शैक्षणीक तसेच इतर मूळ प्रमाणपिाांची
तपासणी करुि सांस्थाप्रमुखाांिी स्ित: खािी करािी ि सदर उमेदिाराांिा हजर करुि घ्यािे
ि तयाबाबतचा अहिाल सांचालक, तांिधशक्षण, मुांबई याांच्यामाफणत शासिास तातकाळ सादर
करािा. तसेच सांबांधित सांस्थाप्रमुखाांिी या आदे शातील ज्या उमेदिाराची धियुक्ती अटीच्या
अधिि राहु ि केली आहे तया उमेदिाराांकर्डू ि धिहीत मुदतीत या अटीची पुतणता करुि घेिि
ू
तयाबाबतचा कायणपूतणता अहिाल सांचालक, तांिधशक्षण याांच्यामाफणत शासिास तातकाळ
सादर करािा.)
8. महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/िागपूर.
9. धजल्हा कोषागार अधिकारी, िांदूरबार/िांर्डारा (तांि धशक्षण सांचालिालयामाफणत).
10. धििर्ड िस्ती (ताांधश-7).
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