शासकीय
यांचा

तंत्रनिकेतिातील

पनिनिक्षा

कालाििी

अनिव्याख्याता
समाप्त

करुि

नियुक्ती पुढे सुरु ठे िण्याबाबत.
महािाष्ट्र शासि
उच्च ि तंत्र नशक्षण निभाग
शासि आदे श क्र. पकास-3422/प्र.क्र.13/22/तांनश-7
मादाम कामा मागग, हु तात्मा िाजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400032.
नदिांक :- 14 जािेिािी, 2022.
संदभग :- 1) शासि निणगय, सामान्य प्रशासि निभाग, क्र.पनिनि-2715/प्र.क्र.302/आठ, नद.29 फेब्रुिािी, 2016.
2) संचालक, तंत्रनशक्षण संचालिालय, महािाष्ट्र िाज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 4अ/आस्था/पनिनिक्षा/
2022/06, नद. 04/01/2022 .
शासि आदे श:शासकीय तंत्रनिकेतिांमिील, महािाष्ट्र तंत्रनिकेति नशक्षक सेिा गट-अ, या संिगातील निनिि
शासकीय तंत्रनिकेतिातील संबनं ित अनिव्याख्याता यांची दोि िर्षाच्या पनिनिक्षािीि कालाििीकिीता नियुक्ती
किण्यात आली आहे . सदिचा कालाििी पूणग झाल्यािे त्यांचा पनिनिक्षािीि कालाििी समाप्त किण्याबाबतचा
प्रस्ताि संदभग क्र.2 येथील पत्रान्िये प्राप्त झाला आहे.
2.

शासि सेित
े ील अनिकािी/कमगचािी यांचा पनिनिक्षािीि कालाििी समाप्त किण्यासंदभातील संदभािीि

क्र.1 येथील शासि निणगयातील अटींची पूतगता संबि
ं ीतांचे प्रकिणी होत असल्यािे त्यांचा पनिनिक्षािीि कालाििी
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.6 मध्ये िमूद केलेल्या नदिांकापासूि समाप्त किण्यात येत आहे ि त्यांची सेिा स्तंभ
क्र.7 मध्ये िमूद केलेल्या नदिांकापासूि नियनमतपणे पुढे चालू ठे िण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
अ

अध्यापकाचे िांि,

नियुक्तीचा शासि

कायगभाि िािण

पनिनिक्षा कालाििीत
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क्र
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निणगय क्रमांक ि
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घेतलेल्या िजा

कालाििी

नियनमतपणे

समाप्तीचा
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ठे िण्याचा

नदिांक
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1
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1

श्रीमती हे मलता

शा.नि.क्र.

नद.23/11/2017

नदपक िगिाळे ,

ससेनि-3217 /

( म.पू )

अनिव्याख्याता,

प्र.क्र.100/17 /

गनणत, शासकीय

तांनश-७,

तंत्रनिकेति,

नद.22/11/2017

5
एकूण 195 नदिस

6

7

05/06/2020

06/06/2020

( म.िं.)

( म.पू.)

यितमाळ

3.

संबनं ित संस्था प्रमुखांिी उक्त अनिव्याख्यात्यांच्या पुढील िेतििाढी मुक्त किण्याच्या अिुर्षंगािे उनचत

कायगिाही तातडीिे किािी.
4.

सदि शासि आदे श, सामान्य प्रशासि निभाग, शासि निणगय क्र.पनिनि-2715/प्र.क्र.302/आठ,

नद.29 फेब्रुिािी, 2016 मिील तितुदीन्िये ि सामान्य प्रशासि निभाग, शासि पनिपत्रक क्र.पनिनि/2715/
प्र.क्र.203/आठ, नद. 25 ऑगस्ट, 2015 अन्िये प्रशासकीय निभाग प्रमुखास प्रदाि केलेल्या अनिकािािुसाि
निगगनमत किण्यात येत आहे.

शासि आदे श क्रमांकः पकास-3422/प्र.क्र.13/22/तांनश-7

5.

सदि शासि आदेश महािाष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािि उपलब्ि

किण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 202201141740268308 असा आहे . हा आदे श नडजीटल स्िाक्षिीिे
साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शािुसाि ि िािािे,
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( समीि ढे िे )
कायासि अनिकािी, महािाष्ट्र शासि
प्रत:- संबनं ित अनिव्याख्याता (तंत्र नशक्षण संचालिालयामाफगत).
प्रनत,
1. संचालक, तंत्रनशक्षण, तंत्र नशक्षण संचालिालय,महािाष्ट्र िाज्य, मुंबई,
2. सहसंचालक, तंत्र नशक्षण निभागीय कायालय, अमिािती,
3. प्राचायग, शासकीय तंत्रनिकेति, यितमाळ,
4. महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञेयता / लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र-2, िागपूि,
5. नजल्हा कोर्षागाि अनिकािी, यितमाळ,
6. नििडिस्ती/तांनश-7.
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