विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अवभयाांविकी, शासकीय
तांिविकेति, महाराष्ट्र तांिविकेति वशक्षक सेिा गट-अ
या पदािर िामविदे शिािे वियुक्तीबाबत.
महाराष्ट्र शासि
उच्च ि तांि वशक्षण विभाग
शासि विणणय क्रमाांकः ससेवि-3218/प्र.क्र.08/18/ताांवश -7
मांिालय, मुांबई 400 032.
वदिाांक:- 16 मे, 2018
सांदभण : 1) सामान्य प्रशासि विभाग, शासि पवरपिक क्रमाांक : एसआरव्ही-2015/ प्र.क्र.156/ काया.12,
वद.8 मे, 2015 ि शासि अविसूचिा वद.15 जूि, 2017.
2)

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाचे क्र.15 (1) (74)/17411/सात-अ, वद. 20 जुलै, 2017 ि
वद.29 िोव्हें बर, 2017 चे पि.

3) या विभागाचे पि क्र.ससेिी-3216/प्र.क्र.233/16/ताांवश-7, वद. 07 ऑक्टोबर, 2017.
प्रस्ताििा :
महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगािे सांदभािीि क्र.2 येथील वद.20 जुलै, 2017 च्या पिाद्वारे 01
उमेदिाराांची विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अवभयाांविकी, शासकीय तांिविकेति, महाराष्ट्र तांिविकेति वशक्षक
सेिा गट-अ या पदािर वियुक्तीसाठी वशफारस केली. सदर वशफारसकृत उमेदिारािे वियुक्ती ि
स्स्िकारल्यािे त्या उमेदिाराच्या बदल्यात आयोगाकडू ि प्रवतक्षायादीतील उमेदिाराची मागणी सांदभािीि
क्र.3 येथील पिाद्वारे करण्यात आली.
महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगािे उपरोक्त मागणीस अिुसरूि सांदभािीि क्र.2 येथील वद.29 िोव्हें बर,
2017 रोजीच्या पिान्िये विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अवभयांविकी, शासकीय तांिविकेति, गट-अ या पदािर
श्री. कािडे सुिीर वसध्देश्वर या उमेदिाराची प्रवतक्षायादीतुि गुणित्ताक्रमािुसार वशफारस केली आहे. सदर
उमेदिारास वियुक्ती दे ण्याचे शासि विचारािीि होते.
शासि विणणय :
महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगािे सांदभाविि वद. 29 िोव्हें बर, 2017 च्या पिाव्दारे 01 उमेदिाराांची
प्रवतक्षायादीतुि गुणित्ताक्रमािुसार विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अवभयाांविकी, शासकीय तांिविकेति, महाराष्ट्र
तांिविकेति वशक्षक सेिा गट-अ या पदािर वियुक्तीसाठी वशफारस केली आहे . सदर उमेदिाराची खालील
तक्त्यात िमुद त्याांच्या िािासमोर रकािा क्र.05 मध्ये दशणविलेल्या वठकाणी ते याया वदिाांकास त्याांच्या पदाचा
कायणभार स्स्िकारतील त्या वदिाांकापासूि 02 िर्षांच्या पवरविक्षा कालाििीसाठी स्थािापन्न वियुक्ती करण्यात
येत आहे . त्याांचा गुणित्ता क्रमाांक श्री. अविल वदिकर कांु भार याांच्या िांतर ि श्री.लामतुरे वदवलप वकशिराि
याांच्या आिी राहील.सदर आदे श सक्षम प्राविका-याच्या मान्यतेिे विगणवमत करण्यात येत आहेत.
अ.

आयोग पुरस्कृत

आयोगािे वशफारस

िाटप केलेला

क्र.

उमेदिाराचे िाांि

केलेला प्रिगण

महसूली विभाग

1

2

3

1

श्री.कािडे

खुला

सुिीर

वसध्दे श्वर

वियुक्तीचे वठकाण

अवभप्राय

4

5

6

औरां गाबाद

शासकीय

उस्मािाबाद येथील त्याांच्या

तांिविकेति, अांबड

िास्तव्याच्या कालाििीतील
चावरत्र्य ि पूिणचावरत्र्य पडताळणी
प्रमाणपि सादर करण्याच्या
अटीच्या अविि राहू ि.

02.

उपरोक्त उमेदिारास सांबवां ित िैद्यकीय मांडळािे िैद्यकीय दृष्ट्टया शासकीय सेिक
े रीता पाि ठरविले आहे.

तशी िोंद त्याांच्या सेिापुस्तकात घेण्यात यािी.
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03.

तसेच, उपरोक्त उमेदिाराचे िािासमोर िमुद केल्याप्रमाणे चावरत्र्य ि पुिण चावरत्र्य पडताळणी अहिाल

अद्याप अप्राप्त आहे त. सामान्य प्रशासि विभाग, शासि विणणय क्र.चापअ-1008/ प्र.क्र.214/08/16-अ,
वद.09 जािेिारी, 2009 िुसार चावरत्र्य ि पुिण चावरत्र्य पडताळणी प्रमाणपि वियुक्ती आदेशापासूि सहा
मवहन्याांच्या आत सादर करणे आिश्यक आहे . जर सदर प्रमाणपिे त्याांिी विहीत मुदतीत सादर केले िाही तर
उक्त कालाििी सांपताच त्याांची सदर पदािरील वियुक्ती आपोआप सांपष्ट्ु टात येईल. सदर उमेदिाराांची
वियुक्ती ही विव्िळ तात्पुरत्या स्िरूपाची असूि त्याांच्या चावरत्र्य पडताळणीचा अहिाल असमािािकारक
असल्याचे विदण शिास आल्यास त्याांची वियुक्ती कोणतेही कारण ि देता एक मवहन्याची िोटीस दे िूि समाप्त
करण्यात येईल.
04.

उपरोक्त उमेदिाराची, विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अवभयाांविकी, शासकीय तांिविकेति, महाराष्ट्र

तांिविकेति वशक्षक सेिा, गट-अ या पदािर ते प्रत्यक्ष हजर झाल्याच्या वदिाांकापासूि, िामविदे शिािे, विव्िळ
तात्पुरत्या स्िरुपात खालील अटी ि शतींच्या अविि राहू ि वियुक्ती करण्यात येत आहे :1) सदर उमेदिाराची िेतिश्रेणी रु. 37,400-67,000/- या पे बँड ि उच्च ि तांिवशक्षण विभाग
शासि विणणय क्र. एसपीसी-2010/(34/10)/ताांवश-2, वद. 20/08/2010 मध्ये िमुद एजीपी मध्ये
राहील.
2) सदर िेतिश्रेणीव्यवतवरक्त शासि िेळोिेळी ठरिेल त्या दरािे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता ि
स्थाविक पूरक भत्ता अिुज्ञय
े राहील.
3) सदर उमेदिाराचे प्रथम िेतििाढ पवरविक्षा कालाििीतील एक िर्षण पूणण झाल्यािांतर दे ण्यात येईल
ि त्यािांतरची िेतििाढ पवरविक्षा कालाििी समािािकारकरीत्या पूणण केल्यािांतर वमळे ल.
4) सदर उमेदिाराचे पवरविक्षा कालाििीतील काम ककिा ितणणक
ू अयोग्य, अपेवक्षत दजाची
िसल्यास अथिा असमािािकारक आढळल्यास त्याांची सेिा कोणतीही पूिस
ण च
ू िा ि दे ता समाप्त
करण्यात येईल अथिा सेित
े ि
ू कमी करण्यास ते पाि ठरतील.
5) सदर उमेदिाराची वियुक्ती सरळ सेिाप्रिेश वियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या वियमाच्या अिीि
राहू ि ते यापूिी कहदी ि मराठी भार्षेच्या परीक्षा उत्तीणण झालेले िसल्यास ककिा त्या परीक्षा उत्तीणण
होण्यापासूि सूट वमळाली िसल्यास त्या परीक्षा त्याांिा विहीत मुदतीत उत्तीणण होणे आिश्यक आहे .
तसे ि झाल्यास त्याांची िेतििाढ रोखूि ठे िण्यात येईल.
6) सदर उमेदिाराचे िेति महाराष्ट्र िागरी सेिा (िेति), वियम -1981 मिील तरतुदींिुसार विवित
करण्यात यािे.
7) सांबवां ित उमेदिारािी त्याांच्या िािासमोर विदे वशलेल्या पदािर आदेशाच्या वदिाांकापासूि एक
मवहन्याच्या आत तात्काळ रुजु व्हािे. सदर विहीत मुदतीत जर त्याांिी वियुक्ती स्स्िकारली िाही
तर आयोगािे घेतलेल्या परीक्षेत त्याांिी वमळविलेल्या गुणित्ताक्रमािुसार त्याांिा अिुज्ञय
े असलेली
यायेष्ट्ठता वमळणार िाही वशिाय प्रस्तुत वियुक्तीच्या सांदभात त्याांिी िरील मुदतीत शासिास
काहीही कळविले िाही तर, कोणतीही पूिस
ण च
ू िा ि देता त्याांच्या वियुक्तीचे सदरचे आदे श रद्द
करण्यात येतील.
8) शासि पवरपिक, वित्त विभाग, क्र.अांवियो-1009/प्र.क्र.32/सेिा-4, वद. 18/08/2009 मिील
तरतुदीिुसार वद.1 िोव्हेंबर,2005 पूिी शासि सेित
े वििृत्तीिेतिाहण आस्थापिेिर कायणरत
असलेल्या शासकीय कमणचा-याांिे त्याच ककिा अन्य विभागातील वििृत्तीिेतिाहण आस्थापिेच्या
पदािरील वियुक्तीसाठी वद. 1 िोव्हें बर,2005 पूिी ककिा त्यािांतर अजण केला असेल आवण त्याला
वद. 1 िोव्हें बर, 2005 रोजी ककिा त्यािांतर ििीि पदािर वियुक्त करण्यात आले असेल तर अशा
प्रकरणी शासि पवरपिक, वित्त विभाग, क्रमाांक: अांवियो-1006/87/सेिा-4, वद.12 जािेिारी,
2007 मिील (i) ते (iv) येथे िमूद केलेल्य सिण अटींची पूतणता झाल्यास सांबि
ां ीत शासकीय
कमणचा-यास महाराष्ट्र िागरी सेिा (वििृत्तीिेति), वियम,1982 ि सिणसािारण भविष्ट्य वििाह वििी
योजिा लागू ठरतील.वद. 18/08/2009 च्या पवरपिकात िमूद (i) ते (iv) येथील सिण अटींची पूतणता
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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याया प्रकरणी होत िसेल, अशा शासकीय कमणचा-यास ििीि राष्ट्रीय वििृत्तीिेति योजिा लागू
ठरतील.
9) सदर उमेदिाराचे सेिावििृत्तीचे िय प्रचवलत वियमािुसार राहील.
10) उमेदिारास वियुक्तीच्या वठकाणी उपस्स्थत राहण्यासाठी प्रिासभत्ता दे ण्यात येणार िाही.
11) सदर उमेदिारािे िोकरी सोडण्यापूिी शासिास एक मवहन्याची पूिस
ण ुचिा दे णे अथिा एक
मवहन्याचे िेति देणे आिश्यक आहे.
06.

सदर वियुक्ती उमेदिारािे सादर केलेल्या प्रमाणपिाांच्या सत्यासत्यतेिर अिलांबि
ु राहील. सदर

प्रमाणपि वियुक्तीिांतर खोटे अथिा बिािट आढळल्यास सदर उमेदिाराची वियुक्ती आपोआप सांपष्ट्ु टात
येईल.
07.

हे आदे श प्राप्त होताच सांबवित उमेदिारािे वियुक्तीच्या वठकाणी हजर व्हािे ि त्याबाबतचा अहिाल

सांबवित सांस्थाप्रमुखाकडे सादर करािा. सांस्थाप्रमुखाांिी त्याबाबतचा अहिाल सांचालकामाफणत शासिास
सादर करािा.
08. सदर शासि विणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201805161634043608 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीिे
साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे रायायपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे.

Sudhir Jaya
Shetty
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( सुिीर जया शेट्टी )
कायासि अविकारी, महाराष्ट्र शासि
प्रवत,
श्री. कािडे सुिीर वसध्दे श्वर, घर क्र.26/1850, रो हाऊस िां.ए-6, सीटीएस क्र.9206, बँक कॉलिी,
सरस्िती हायस्कूलजिळ, उस्मािाबाद, वज. उस्मािाबाद, वपि-413501 (िोंदणीकृत डाकेिे) (e-mail द्वारे)
प्रत,
1. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई (पिाव्दारे ),
2. सांचालक, तांिवशक्षण, तांिवशक्षण सांचालिालय, महाराष्ट्र रायाय, मुांबई,
3. मा. मांिी, उच्च ि तांिवशक्षण याांचे खाजगी सवचि, मांिालय, मुांबई,
4. मा.रायायमांिी, उच्च ि तांिवशक्षण याांचे खाजगी सवचि, मांिालय, मुांबई,
5. अपर मुख्य सवचि, उच्च ि तांिवशक्षण विभाग याांचे स्िीय सहाय्यक, मांिालय, मुांबई,
6. सहसांचालक तांि वशक्षण, विभागीय कायालय, औरां गाबाद (तांि वशक्षण सांचालिालयामाफणत),
7. प्राचायण, शासकीय तांिविकेति, अांबड (तांि वशक्षण सांचालिालयामाफणत),
(िरील उमेदिाराांिा रुजू करुि घेतािा त्याांच्या शैक्षणीक तसेच इतर मूळ प्रमाणपिाांची तपासणी
करुि सांस्थाप्रमुखाांिी स्ित: खािी करािी ि सदर उमेदिाराांिा हजर करुि घ्यािे ि त्याबाबतचा
अहिाल सांचालक, तांिवशक्षण, मुांबई याांच्यामाफणत शासिास तात्काळ सादर करािा. तसेच सांबवां ित
सांस्थाप्रमुखाांिी या आदेशातील याया उमेदिाराांची वियुक्ती अटीच्या अविि राहु ि केली आहे त्या
उमेदिाराांकडू ि विहीत मुदतीत या अटीची पुतणता करुि घेिूि त्याबाबतचा कायणपत
ू णता अहिाल
सांचालक, तांिवशक्षण याांच्यामाफणत शासिास तात्काळ सादर करािा.)
8. महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/िागपूर,
9. वजल्हा कोर्षागार अविकारी, जालिा (तांि वशक्षण सांचालिालयामाफणत),
10. वििड िस्ती (ताांवश-7).
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