अधिव्याख्याता, धिद्युत अधियाांधिकी, शासकीय
तांिधिकेति, महाराष्ट्र तांिधिकेति धशक्षक सेिा
गट-अ या पदािरील धियुक्ती रद्द करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
उच्च ि तांिधशक्षण धििाग
शासि धिणणय क्र. ससेधि-3215/प्र.क्र.270/15/ताांधश-7,
मांिालय, मुांबई- 400 032.
धदिाांक: 14 िोव्हेंबर, 2017
पहा : 1) या धििागाचा समक्रमाांकाचा शासि धिणणय धद. 25 जुलै, 2016.
2) या धििागाचा पि क्र. मुदत-3716/प्र.क्र.166/16/ताांधश-7,
धद.23 ऑगस्ट, 2016, धद.07 ऑक्टोबर, 2016 ि धद.27 धिसेंबर, 2016.
3) प्राचायण, शासकीय तांिधिकेति, अमरािती याांचे पि धद.02 जािेिारी,2017.
शासि धिणणय :महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग पुरस्कृत श्री. पांकज श्रीरामजी ब्राम्हणे याांिा अधिव्याख्याता,
धिद्युत अधियाांधिकी, शासकीय तांिधिकेति, महाराष्ट्र तांिधिकेति धशक्षक सेिा गट-अ या पदािर
सांदिाधिि क्र. 01 येथील शासि धिणणयाव्दारे दोि िर्षांच्या पधरधिक्षा कालाििीसाठी खालील
तक््यात िमूद केल्यािुसार स्थािापन्न धियुक्ती दे ण्यात आली होती. तसेच, सांबधित पदािर रूजू
होण्याकरीता सांदिािीि क्र.2 येथील शासि पिान्िये िाराांिार मुदतिाढ धदल्यािांतरही श्री. ब्राम्हणे,
अधिव्याख्याता, धिद्युत अधियाांधिकी या पदािर रूजू झाले िसल्याचे प्राचायण, शासकीय तांिधिकेति,
अमरािती याांिी सांदिािीि क्र.3 येथील पिान्चये कळधिले आहे . सबब,श्री. ब्राम्हणे याांिा सांबधित
पदािर रूजू होण्यास स्िारस्य िसल्याचे लक्षात येत असल्यािे सांदिाधिि क्र. 01 येथील शासि
धिणणयाव्दारे करण्यात आलेली ्याांची स्थािापन्न धियुक्ती या शासि धिणणयाद्वारे रद्द करण्यात येत
आहे.
गुणित्ता

आयोग पुरस्कृत

क्र.

उमेदिाराांचे िाांि

िगणिारी

आयोगािे

धियुक्तीचे धठकाण

धशफारस केलेला
प्रिगण
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श्री. ब्राम्हणे पांकज
श्रीरामजी

अ. जा.

अ. जा.

शासकीय तांिधिकेति,
अमरािती.

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

02.

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

उपलब्ि करण्यात आला असूि ्याांचा सांकेताांक 201711141542282108 असा आहे. हा आदे श
धिजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांधकत करुि काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदे शािुसार ि िािािे.

Sudhir Jaya
Shetty
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(सुिीर जया शेट्टी )
कायासि अधिकारी, महाराष्ट्र शासि
प्रधत:

सांबांधित उमेदिार (पोच देय िोंदणीकृत िाकेिे )

प्रत :
1) मा. मुख्यमांिी याचे प्रिाि सधचि, मांिालय, मुांबई.
2) सांचालक, तांिधशक्षण सांचालिालय, महाराष्ट्र राज्य मुांबई.
3) सधचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई (पिाव्दारे)
4) मा. मांिी, उच्च ि तांिधशक्षण धििाग याांचे खाजगी सधचि, मांिालय, मुांबई.
5) मा. राज्यमांिी, उच्च ि तांिधशक्षण धििाग याांचे खाजगी सधचि, मांिालय, मुांबई.
6) अपर मुख्य सधचि, उच्च ि तांिधशक्षण धििाग याांचे स्िीय सहाय्यक, मांिालय, मुांबई.
7) सहसांचालक, तांिधशक्षण धििागीय कायालय, अमरािती.
8) प्राचायण, शासकीय तांिधिकेति, अमरािती.
9) महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञय
े ता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/िागपूर.
10) धजल्हा कोर्षागार अधिकारी, अमरािती.
11) धििि िस्ती (ताांधश-7).
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