औद्योगिक न्यायालय,महाराष्ट्र, मुंबई याुंच्या
अगिपत्याखालील िट-क सुंविातील “बेगलफ”
या पदास सुंिणक अहहता परीक्षेत सूट दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उद्योि, उर्जा व कामिार गवभाि
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हतात्मा रार्जिरु चौक, मादाम काम मािह,
मुंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 14 र्जानेवारी, 2021
वाचा: १) सामान्य प्रशासन गवभाि,शासन गनणहय क्र.प्रगशक्षण 2000/प्र.क्र.5/2001/39,
गद.20 र्जलै, 2002.
२)

सामान्य प्रशासन गवभाि,मागहती तुंत्रज्ञान सुंचालनालय शासन गनणहय क्र.
मातुंसुं/नस्ती 04/224/39, गद.26 मे, 2004.

3)

प्रबुंिक,औद्योगिक न्यायालय,महाराष्ट्र,मुंबई याुंचे पत्र क्र. आन्यामुं/
आस्था-1/1393, गद.31/10/2020.

४)

प्रबुंिक,औद्योगिक न्यायालय,महाराष्ट्र,मुंबई याुंचे पत्र क्र. आन्यामुं/
आस्था-1/30, गद.05/01/2021.

प्रस्तावना:सामान्य प्रशासन गवभाि, शासन गनणहय क्र.मातुंसुं/नस्ती 04/224/39, गद.26/05/2004
मिील अनक्रमाुंक 3 मध्ये ज्या पदाुंना सुंिणक प्रगशक्षण आवश्यक नाही अशा पदाुंना सुंबुंगित
गवभािाच्या सगचवाुंना सुंिणक अहहता सूट दे ता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या
अनषुंिाने प्रबुंिक औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई याुंनी सुंदभािीन क्र.3 च्या
गद.31/10/2020 च्या पत्रान्वये त्याुंच्या अगिनस्त कायालयातील “बेगलफ” या पदाची कतहव्ये
गवचारात घेता या पदास सुंिणक अहहता परीक्षा उत्तीणह होण्यापासून सूट दे ण्याची गवनुंती केली
आहे. सदर गवनुंतीच्या अनषुंिाने “बेगलफ” या पदास सुंिणक अहहता परीक्षा उत्तीणह होण्यापासून
सूट दे ण्याची बाब शासनाच्या गवचारािीन होती.
शासन गनणहय:सुंदभािीन क्र.2 येथील मागहती तुंत्रज्ञान सुंचालनालयाच्या गद. 26, मे 2004 मिील
तरतदीनसार औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई कायालयाच्या अगिनस्त “बेगलफ” या पदास,
त्या पदाची कतहव्ये गवचारात घेता, सुंिणक अहहता परीक्षेतून सूट दे ण्यास शासन मान्यता दे ण्यात
येत आहे.
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सदर शासन गनणहय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सुंिणक सुंकेताुंक क्रमाुंक 202101141449225710 असा
आहे. हा आदे श गिर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंगकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार व नावाने,

Arun Vasant
Shinde
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( अरुण व.शशदे )
कायासन अगिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रगत:1. सगचव (कामिार) याुंचे स्वीय सहायक, उद्योि,ऊर्जा व कामिार गवभाि, मुंत्रालय, मुंबई.
2. अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, प्रशासकीय इमारत, पगहला मर्जला, शासकीय
वसाहत, वाुंद्रे (पूव)ह , मुंबई - 400 051.
3. महालेखापाल, (लेखापगरक्षा / लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्ट्र- 1 व 2, मुंबई, नािपूर.
4. अगिदान व लेखा अगिकारी, मुंबई.
5. गनवासी लेखा परीक्षा अगिकारी, मुंबई.
6. सह सगचव (कामिार), उद्योि,ऊर्जा व कामिार गवभाि, मुंत्रालय, मुंबई-32.
7. प्रबुंिक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, प्रशासकीय इमारत, पगहला मर्जला, शासकीय
वसाहत, वाुंद्रे (पूव)ह , मुंबई - 400 051.
8. गनवि नस्ती, कामिार-6
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