महारा

शासन

सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण ादे िशक काय लय,अमरावती
.अ-4/आ था/िनवड यादी/2020/96
िदनांक : 29/01/2020

िनवडसूची
या काय लयाअंतगत वग-3 व वग-4 मधील अनुसिू चत जमातीचे जात वैधता माणप धारक
उमेदवारामधुन पदभरती करीता िद.01/01/2020 रोजी संकेत थळावर व िद.03/01/2020 रोजी दै िनक पु यनगरी, दै िनक
िद य मराठी व दै िनक दे शो नती म ये जाहीरात िस द कर यात आली आहे . सदर पदभरती बाबत कालब द काय मानुसार,
सबंधीत पदाकरीता पा ठरले या उमेदवारांची लेखी व, यावसाियक चाचणी पिर ा िद.13.01.2020 रोजी सबंधीत पिर ा
क ावर घे यात आली होती.
पदभरती जािहराती या अनुषंगाने सामा य शासन िवभाग शासन िनणय

मांक ािनम 1216/( क

65/16) 13-अ ,िद 13.06.2018 मधील तरतूदी िवचारात घे उन लेखी व यावसायीक चाचणी पिर ेम ये ा त झाले या
गुणाचा िवचार क न गिठत केले या ादे िशक िनवड सिमती या िशफारशीनुसार पा उमेदवारांची िनवडसुची तयार क न
िस द कर यात येत आहे .
तथापी , सदर उमेदवार शै णीक अहता, अनुभव, जात पडताळणी इ यादी बाबीमुळे अपा ठर यास
गुणानु मे पुढील उमेदवाराची िनवड कर यात येईल.
गुणव ेनस
ु ार िनवड झालेले उमेदवार
अ.

उमेदवारांचे नांव

जातीचा

.

वग

िनवड वग
सामािजक आर ण
समांतर आर ण

शे रा

1) पदनाम - पुणवेळ िश क (िब ड ग म टन स) - 01 पद
1 UIKE SHUBHAM SHRAVANJI

ST

ST

General

2) पदनाम - पुणवेळ िश क ( ा य ीक) (इले ीकल म टन स) - 01 पद
1
ST
ST
VASAVE VISHAL KALUSING

General

3) पदनाम - िनदे शक ( पुव यावसायीक अ यास म) - 01 पद
ST
ST
-

General

4) पदनाम - िश पिनदे शक (इले
1 KUMARE PRATIK

ॉिन स मेकॅिनक) - 01 पद
ST
ST

PURUSHOTTAM
4) पदनाम - िश पिनदे शक ( ेसमे कग) - 01 पद
1 GAIKWAD WRASHALI
ST
MAROTIRAO
4) पदनाम - िश पिनदे शक (सुईंग टे नॉलॉजी) - 01 पद
ST
4) पदनाम - िश पिनदे शक (तारतं ी) - 01 पद
1
ST
KHATARE GOPAL MAHADEO

General

ST

General

ST

General

पा उमेदवार
उपल ध नाही.

ST

िटप: िश पिनदे शक या पदाकरीता समातंर आर ण माजी सैिनक -01 करीता पा
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पा उमेदवार
उपल ध नाही.

General
उमेदवार उपल ध नाही.

गुणव ेनस
ु ार िनवड झालेले उमेदवार
अ.

उमेदवारांचे नांव

जातीचा

िनवड वग
सामािजक आर ण
समांतर आर ण

.
वग
5) पदनाम - सहा यक अिध या याता - 01 पद
1 SABALE SURAJ PRAKASH
ST
6) पदनाम - िशपाई/चतुथ ेणी कमचारी - 06 पदे
MALVE RAVINDRA
ST
1
WASUDEORAO
ST
2 THAKARE ASHISH BABANRAO
1 ATRAM PRIYANKA KISHOR
2 MADAVI HINA DINDAYAL
1 TIJARE PAVAN RAJU

ST
ST
ST

ST

General

ST

General

ST

General

ST
ST
ST

Ladies
Ladies
Sports

शे रा

खेळाडू चे
माणप
पडताळणीचे
अधीन राहू न

ST
1

ST

सै यदलातील

MAWASKAR PRAKASH

Ex-Service man

CHHOTELAL

अिभलेखे
पडताळणीचे
अधीन राहू न

सदर िनवडसुची कालमय दा सामा य शासन िवभाग,शासन िनणय

. ािनम 1216/( .क.65/16)/13-अ िदनांक 13

जुन 2018 म ये नमूद के या माणे राहील. विरल िनवड सुचीतील उमेदवारांची यांनी केले या अज तील नमूद मािहतीनुसार
सव मूळ कागदप े व माणप े पडताळणी कर यांत येणार आहे . याअनुषंगाने आपण िदनांक 01/02/2020 रोजी सकाळी
10.00 वा सव संबंिधत मूळ कागदप ासह खालील प यावर न चुकता उप थत राहावे.
सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादे िशक काय लय,मोश रोड,अमरावती.
सदर िदवशी सव मूळ कागदप े व माणप े पडताळणी क न घे याची आपली य तीश: जबाबदारी राहील याची
आपण जाणीणपूवक न द यावी.आपण या पदासाठी अज केला आहे या पदासाठी आपण अज भरतेवेळी नमूद केलेलीच
शै णीक अहतेचे माणप ,अनुभव माणप ,जातीचे माणप ,जात वै ता माणप ,िविवध खेळातील ािव य माणप व
इतर आव यक माणप े िह सव मूळ माणप े (ORIGINAL DOCUMENTS) यांची
येणार आहे .सदर माणप ा या

य ात पडताळणी कर यांत

येकी दोन छायां कत ती(ATTESTED/SELF ATTESTED) तसेच 4 पासपोट

आकाराचे फोटो सोबत आणावे.
वा रीत/(एस एस उमाळे )
.सहसंचालक
यवसाय श ण व श ण,
ादे शक
कायालय,अमरावती
त: या कायालयाचे संकेत थळ व सुचना फलक , यवसाय श ण व

Page 2 of 2

श ण, ादे शक कायालय,अमरावती.

