महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन आदे श क्रमाांकः कअस 1317/प्र.क्र.175/14ब
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरू चौक
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
वदनाांक: 12 जानेिारी, 2018
सांदभग : 1) शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.विआरएन-2013/प्र.क्र.84/13/12-अ,
वदनाांक 20.01.2014
2) शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.कअस - 1316/प्र.क्र.132/14-ब,
वदनाांक 29.07.2017
3) शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.कअस - 1316/प्र.क्र.132/14-ब,
वदनाांक 26.09.2017
4) शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.कअस - 1316/प्र.क्र.132/14-ब,
वदनाांक 26.09.2017
5) कायालयीन आदे श, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. विआरएन - 1017/प्र.क्र.65/सीपीिीपी-अ,
वदनाांक 06.11.2017
6) शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.कअस - 1316/प्र.क्र.132/14-ब,
वदनाांक 22.12.2017
आदे श
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्गय वदनाांक 20.01.2014 अन्िये महाराष्ट्र लोकसेिा
आयोगामार्गत राज्यसेिा परीक्षेद्वारे प्रवतिर्षी सरळसेिन
े े वनयुक्त होर्ा-या गि-अ मधील पदाांसाठी यशदा,
पुर्े या सांस्थेमार्गत ि गि-ब मधील पदाांसाठी िनामती, नागपूर या सांस्थेमार्गत एकवत्रत पवरविक्षाधीन
प्रवशक्षर् दे ण्यात येर्ार आहे. त्याअनुर्षांगाने महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाने राज्यसेिा (मुख्य) परीक्षा -2015 ि
2016 द्वारे मांत्रालयीन कक्ष अवधकारी पदासाठी वशर्ारस केलेल्या पुढील तक्त्यातील 17 उमेदिाराांची कक्ष
अवधकारी, गि-ब या पदािर रकाना क्र.5 मध्ये त्याांच्या नािासमोर दशगविलेल्या वदनाांकापासून दोन िर्षांच्या
पवरविक्षाधीन प्रवशक्षर्ासाठी पवरविक्षा कालािधीिर सांदभाधीन क्र. 5 च्या आदे शान्िये तात्पुरती वनयुक्ती
दे ण्यात आली आहे.
अ.क्र.

1

पवरविक्षाधीन कक्ष अवधकाऱयाांचे नाि

राज्यसेिा परीक्षा

गुर्ित्ता क्र.

रूजू वदनाांक

2

3

4

5

2015

1

30/07/2017

1

श्री.प्रसादकुमार वकसनराि साांगळे

2

श्री.महािीर बाळासाहे ब झेंडगे

6

31/07/2017

3

श्री. नरे श मनोहर पतांगे

10

31/07/2017

4

श्रीमती पूजा प्रभाकर डोंगापुरे

18

30/07/2017
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2.

पवरविक्षाधीन कक्ष अवधकाऱयाांचे नाि

राज्यसेिा परीक्षा

गुर्ित्ता क्र.

रूजू वदनाांक

5

श्री.सवचन रां गनाथ इांगळे

20

31/07/2017

6

श्रीमती सपना मच्च्िंद्र भगत

22

29/07/2017

7

श्री.जयसेन जयप्रकाश इांगोले

31

31/07/2017

8

श्रीमती श्वेता श्यामराि सािदे कर

36

31/07/2017

9

श्री.अमोल वभमराज उगलमुगले

1

29/07/2017

2016

10

डॉ. रविद्र गोरख भरािे

3

29/07/2017

11

श्री.अजुगन अशोक वगऱहाम

6

29/07/2017

12

श्री.प्रिीर् ज्ञानोबा कोतमे

9

29/07/2017

13

श्री.तुर्षार वदलीप राठोड

10

29/07/2017

14

श्रीमती अस्स्मता गोपाळ जगताप

14

08/09/2017

15

श्रीमती पठार् अांजुमबानो रशीदखान

17

28/08/2017

16

श्रीमती स्नेहा अवजत चुरी

19

31/07/2017

17

श्री.अवजत रमेश जगताप

20

30/07/2017

एकवत्रत पवरविक्षाधीन प्रवशक्षर् कायगक्रमामधील खातेवनहाय वजल्हा सांलग्नता प्रवशक्षर् िप्पप्पयामधील

प्रवशक्षर् सांबवां धत प्रशासकीय विभागाने द्याियाचे असून त्याकवरता प्रवशक्षर् कायगक्रम विवहत करण्यात
आलेला आहे .
3.

त्याअनुर्षांगाने उपरोक्त 17 पवरविक्षाधीन कक्ष अवधकारी वदनाांक 08.01.2018 (म.पू.) पासून प्रवशक्षर्

कालािधीमधील िप्पपा क्र. 5 मधील खातेवनहाय वजल्हा सांलग्नता प्रवशक्षर्ाकवरता या विभागात रूजू झाले
आहे त. त्यानुसार सदरहू पवरविक्षाधीन कक्ष अवधका-याांना वदनाांक 08.01.2018 पासून खालील अिी ि
शतींच्या अधीन राहू न प्रवशक्षर् कालािधीमधील िप्पपा क्र. 5

मधील खातेवनहाय वजल्हा सांलग्नता

प्रवशक्षर्ाकवरता रूजू करून घेण्यात येत आहे .
1) प्रवशक्षर्ाथींना खातेवनहाय वजल्हा सांलग्नता िप्पप्पयामधील एकूर् 79 आठिड्ाांचे प्रवशक्षर् घेर्े
आिश्यक रावहल.
2) प्रवशक्षर् कालािधीमध्ये प्रवशक्षर्ाथींना सा.प्र.वि.शा.वन.वदनाांक 13.11.2017 अन्िये विहीत
केल्यानुसार रजा अनुज्ञेय

राहतील. प्रवशक्षर् कालािधीमध्ये प्रवशक्षर्ाथींची ितगर्क
ू

समाधानकारक असािी.
3) िर नमूद केलेल्या शती व्यवतवरक्त सिगसाधारर्पर्े राज्यसेिा, गि-ब च्या अवधका-याांसाठी
महाराष्ट्र शासनाने विहीत केलेले इतरही सेिा वनयम या उमेदिाराांना लागू असतील ि त्या
वनयमाचे पालन करर्े त्याांना बांधनकारक राहील.
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सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201801121723057607 असा आहे. हा वनर्गय वडजीिल स्िाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Gajanan Bhimrao
Gurav

Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration, postalCode=400032, st=Andhra Pradesh,
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a
5c1ed41ada8a72725a47b4f0, cn=Gajanan Bhimrao Gurav
Date: 2018.01.12 17:26:45 +05'30'

(ग.वभ.गुरि)
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन

प्रवत,
सांबवां धत पवरविक्षाधीन कक्ष अवधकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई.

प्रत,
1) अपर मुख्य सवचि (सेिा), सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई 32.
2) महासांचालक, िसांतराि नाईक राज्य कृर्षी विस्तार व्यिस्थापन प्रवशक्षर् सांस्था, िनामती, बोले
पेरोल पांप जिळ, अमरािती रोड, धरमपेठ, नागपूर -442 410.
3) उप सवचि (का.क्र.सीपीिीपी ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
4) अिर सवचि, रोखशाखा (26), सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई. (आिश्यक
कायगिाहीकवरता)
5) वनिडनस्ती.
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