महाराष्ट्र

शिक्षण

सांवगातील

सेवा

सौ.सुधा

गट-अ
एन.ठोंबरे

(ताां)

या

(श्रीमती.

रे वतकर सुधा बाबुराव), शिल्हा व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण अशधकारी याांचा पशरशवक्षाधीन
कालावधी समाप्त करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
कौिल्य शवकास, रोिगार व उद्योिकता शवभाग
िासन आदे ि क्रमाांक : पशरशव 2019/प्र.क्र.109/व्यशि-१
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रािगुरु चौक, मुख्य इमारत,
दु सरा मिला, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
शदनाांक :-22 िानेवारी,2021
वाचा :सामान्य प्रिासन शवभाग िासन शनणणय क्र: पशरवी-2715/प्र.क्र.302/आठ, शद.29.02.2016
प्रस्तावना :कौिल्य शवकास, रोिगार व उद्योिकता शवभागाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालयाांतगणत,
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (ताां) या सांवग
ां ातील सौ.सुधा एन.ठोंबरे (श्रीमती. रे वतकर) याांची दोन वर्षांच्या
पशरशवक्षाधीन कालावधीकशरता शदनाांक 18.10.2016 रोिीच्या कौिल्य शवकास व उद्योिकता शवभागाच्या िासन
आदे िान्वये प्रथम शनयुक्ती करण्यात आली होती.
२.

सामान्य प्रिासन शवभागाच्या सांदभाशधन िासन शनणणयान्वये िासन से वत
े ील अशधकारी / कमणचारी याांचा

पशरशवक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधाशरत मागणदिणक सूचना पाशरत करण्यात आल्या असून महाराष्ट्र
शिक्षण सेवा गट-अ (ताां) या सांवांगातील सौ. ठोंबरे , याांनी पशरशवक्षाधीन कालावधी समाधानकारकशरत्या पूणण केलेला
असल्याने त्याांचा पशरशवक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन आदे ि :प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्स्थती शवचारात घेता सदर पशरच्छे दात नमूद तक्त्यात दिणशवल्याप्रमाणे
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- अ (ताां) या सांवगातील सौ. ठोंबरे याांनी पशरशवक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी
आवश्यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकशरत्या पूणण केल्या असल्याने त्याांचा पशरशवक्षाधीन कालावधी या
पशरच्छे दातील खालील तक्त्यात त्याांच्या नावासमोर दिणशवलेल्या स्तांभ क्रमाांक पाच येथे नमूद शदनाांकास समाप्त
करण्यात येत आहे . तसेच त्याांची सेवा शनयशमतपणे पुढे चालू ठे वण्याचा शदनाांक स्तांभ क्रमाांक सहामध्ये नमूद
करण्यात येत आहे .
अ.क्र.
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िासन आदे ि क्रमाांकः पशरशव 2019/प्र.क्र.109/व्यशि-१

सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांना कळशवण्यात येते की,
सदर अशधकारी याांचा पुढील वेतनवाढी मुक्त करण्याच्या अनुर्षांगाने शनयमानुसार तात्काळ उशचत कायणवाही करावी.
3.

सदर िासन आदे ि सामान्य प्रिासन शवभाग, िासन शनणणय क्रमाांक पशरवी-2715/प्र.क्र.302/आठ,

शदनाांक 29 फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रिासन शवभाग, िासन शनणणय पशरवी-2715/
प्र.क्र.203/आठ, शदनाांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रिासकीय शवभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अशधकारानुसार
शनगणशमत करण्यात येत आहे .
4.

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

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202101221709114103 असा आहे . हा आदे ि शडिीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने,

Kishor Baliram
Nanvare
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( शकिोर ब. ननवरे )
कायासन अशधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1.

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

2.

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-1/2, महाराष्ट्र, मुांबई / नागपूर.

3.

महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-1/2, महाराष्ट्र, मुांबई / नागपूर.

4.

सह सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादे शिक कायालय, पुणे / नाशिक / अमरावती / औरां गाबाद
/ नागपूर.

5.

सांबांशधत शिल्हा कोर्षागार अशधकारी.

6.

सांबांशधत अशधकारी.

7.

शनवडनस्ती (व्यशि-१)
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