महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (ताांशिक) या
सांवगातील श्री. स्वानांद धनांजय दे वधर,
मुख्याद्यापक,

िासकीय

तांि

माध्यशमक

िाळा, राधानगरी, शजल्हा कोल्हापूर याांचा
पशरशवक्षाधीन

कालावधी

समाप्त

करण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
कौिल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाशवन्यता शवभाग
िासन आदे ि क्र. पशरशव-2022/प्र.क्र.65 /व्यशि-1
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मुख्य इमारत, दु सरा मजला, मांिालय, मुांबई-400 032.
शदनाांक : 07 एशप्रल, 2022.
सांदभभ:- (१) सामान्य प्रिासन शवभाग, िासन शनणभय क्र.पशरशव 2715/प्र.क्र.302/आठ,
शद.29.2.2016.
(२) कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवभागाच्या क्र.व्यशिअ-2015/प्र.क्र.377/व्यशि-1,
शद.31.8.2016
प्रस्तावना:कौिल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाशवन्यता शवभागाच्या अशधपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व
प्रशिक्षण सांचालनालयाांतगभत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (ताां.) या सांवगातील श्री. स्वानांद धनांजय दे वधर,
मुख्याद्यापक, िासकीय तांि माध्यशमक िाळा, राधानगरी, शजल्हा कोल्हापूर याांची दोन वर्षाच्या
पशरशवक्षाधीन कालावधीकशरता सांदभभ क्र.(2) येथील आदेिान्वये या शवभागाच्या शद.31.8.2016 रोजीच्या
िासन आदेिान्वये प्रथम शनयुक्ती करण्यात आली होती.
2.

सामान्य प्रिासन शवभागाच्या सांदभभ क्र. (१) येथील िासन शनणभयान्वये िासन सेवत
े ील अशधकारी

/ कमभचारी याांचा पशरशवक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधाशरत मागभदिभक सूचना पाशरत करण्यात
आल्या असून, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (ताां.) या सांवगातील श्री.दे वधर याांनी पशरवीक्षाधीन कालावधी
समाधानकारकशरत्या पूणभ केलेला असल्याने, त्याांचा पशरवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब
िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन आदे ि:श्री. स्वानांद धनांजय दे वधर, मुख्याद्यापक, िासकीय तांि माध्यशमक िाळा, राधानगरी, शजल्हा
कोल्हापूर

याांनी

पशरशवक्षाधीन

कालावधी

समाप्त

करण्यासाठी

आवश्यक

असणाऱ्या

बाबी

समाधानकारकशरत्या पूणभ केल्या असल्याने, त्याांचा पशरशवक्षाधीन कालावधी या पशरच्छे दातील पुढील
तक्त्यात त्याांच्या नावासमोर दिभशवलेल्या स्तांभ क्र.५ येथे नमूद शदनाांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच
त्याांची सेवा शनयशमतपणे पुढे चालू ठे वण्याच्या शदनाांक स्तांभ क्र.6 येथे नमूद करण्यात येत आहे :-

िासन आदे ि क्रमाांकः पशरशव-2022/प्र.क्र.65 /व्यशि-1

अ.क्र.

नाव व पदनाम

रुजू

पशरशवक्षाधीन

पशरशवक्षाधीन

पदावरील सेवा

शदनाांक

कालावधी पुढे

कालावधी

शनयशमतपणे पुढे

ढकलण्याचे

समाप्त

चालू ठे वण्याचा

कारण

केल्याचा

शदनाांक.

शदनाांक
1
1.

2

3

श्री.स्वानांद धनांजय शद.15/3/2017

4
शनरां क

5

6

शद.14/3/2019 शद.15/3/2019

दे वधर, िा.ताां.शव.
राधानगरी, शजल्हा
कोल्हापूर
2.

सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांना कळशवण्यात येते

की, सदर अशधकाऱ्याच्या पुढील वेतनवाढी मुक्त करण्याच्या अनुर्षांगाने शनयमानुसार तात्काळ उशचत
कायभवाही करावी.
3.

सदर िासन आदे ि सामान्य प्रिासन शवभाग, िासन शनणभय क्र.पशरशव 2715/प्र.क्र.302/आठ,

शद.29.2.2016 मधील तरतुदीन्वये व िासन शनणभय क्र.पशरशव-2715/प्र.क्र.203/आठ, शद.25.8.2015 व
अन्वये प्रिासकीय शवभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अशधकारानुसार शनगभशमत करण्यात येत आहे.
4.

सदर िासन आदे ि महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेताांक 202204071746130803 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरी साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने,
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( प्रदीप सा. शिवतरे )
कायासन अशधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
१)

सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.

२)

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,1/2, महाराष्ट्र /नागपूर.

३)

महालेखापाल, लेखा परीक्षा व अनुज्ञय
े ता, 1/2, महाराष्ट्र /नागपूर.

४)

सह सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादे शिक कायालय, पुणे

५)

सांबशां धत शजल्हा कोर्षागार अशधकारी,

६)

सांबशां धत अशधकारी.

७)

शनवडनस्ती.
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