
    महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (ताां)  
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालयाच्या 
अशिपत्याखालील  प्राचायय/उपप्राचायय, औद्योशगक प्रशिक्षण 
सांस्था, मुख्याध्यापक/अशियाांशिकी अिीक्षक, िासकीय तांि 
माध्यशमक िाळा, सहायक प्रशिक्षणाथी सल्लागार या 
सांवगातील अशिकाऱयाांची शि.01.01.2016 रोजीची हांगामी 
जषे्ट्ठतासचूी. 
 

महाराष्ट्र िासन 
कौिल्य शवकास, रोजगार व उद्योजकता शविाग 

िासन पशरपिक क्रमाांक:व्यशिअ-2020/(प्र.क्र.164)/व्यशि-1 
मांिालय, 2 रा मजला , मुख्य इमारत, मुांबई-400 032. 

शिनाांक:  27 नोव्हेंबर, 2020. 
 

    वाचा:- उपसांचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई    
 याांच ेपि क्र.3/आस्था-1/ज.ेसू../2020/प्र.क्र.159, शिनाांक 15.10.2020 

 

पशरपिक : 
 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (ताां)  वतेनश्रणेी एस-17: 47600-151100 या सांवगातील 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालयाच्या अशिपत्याखालील प्राचायय/उपप्राचायय, औद्योशगक प्रशिक्षण 
सांस्था, मुख्याध्यापक/अशियाांशिकी अिीक्षक, िासकीय तांि माध्यशमक िाळा, सहायक प्रशिक्षणाथी 
सल्लागार अशिकाऱयाांची शि.01.01.2016 रोजीची हांगामी जषे्ट्ठतासूची सोबतच्या "प्रपि-अ" मध्ये 
िियशवल्यानुसार प्रशसध्ि करण्यात येत आहे. सिर जषे्ट्ठतासूची सांचालनालय व  अशिपत्याखालील 
कायालयातील सूचना फलकावर माशहतीसाठी लावण्याची व्यवस्था सांचालकाांनी करावी.  
2. सिर जषे्ट्ठतासूची सांििात ज्या अशिकाऱयाांना अशिविेन सािर करावयाचे असेल त्याांनी ते 
शिनाांक  14/12/2020 पवूी सांचालकाांमाफय त िासनास सािर  कराव.े तसेच या सांििात प्राप्त झालेल्या 
अशिविेनाांची सांचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल सांचालकाांच्या अशिप्रायासह 
िासनास सािर करावा. 
3. सिर पशरपिक िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
असून,  त्याचा  सांकेताांक  क्रमाांक: 202011271126389203 हा आहे. हा आिेि शिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेिानुसार व नावाने, 
                                           
                                       

(िॉ. ना.को.िोसल े) 
उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रशत, 
1. सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई-1. 
2. सवय सहसांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रािेशिक कायालय (सांचालकाांमाफय त).  
3. सवय शजल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशिकारी याांना सांचालकाांमाफय त. 
4. सवय सांबांिीत अशिकारी / सांस्था /कायालय याांना सांचालकाांमाफय त. 
5. शनविनस्ती (व्यशि-1)



 

िासन शनणयर् क्र, सामान्र् प्रिासन शविाग, क्रमाांक एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12,शि. 21.10.2011 सोबतचे प्रपि " अ " 
महाराष्र शिक्षण सेवा, गट-ब (ताां) वतेनस्तर एस-17: 47600-151100 र्ा सांवगातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योशगक प्रशिक्षण सांस्था, मुख्र्ाध्र्ापक/ 
अशिर्ाांशिकी अिीक्षक, िासकीर् तांि माध्र्शमक िाळा, सहार्क प्रशिक्षणाथी सल्लागार र्ा पिावर पिोन्नतीने / सरळसेवा प्रविेाने शनर्ुक्त झालले्र्ा 

अशिका-र्ाांची शिनाांक 01.01.2016 रोजीची हांगामी/तात्पुरती जेष्ठतासूची 

अ. क्र. जेष्ट
ता 

क्रमाां
क 

अशिका-र्ाांच े 
नाांव 

प्रवगय                                                                                                                                                                                                            
# ( 

शनर्ुक्ती 
नांतर प्रवगय 
बिलला 

असल्र्ास 
त्र्ाांचा 

शिनाांक ) 

जन्मतारीख शनर्ुक्ती शिनाांक $ ( शनर्ुक्तीचा 
मागय) सरळसेवनेे/ 
मर्ािीत शविागीर् 

परीक्षेव्िारे 
शनर्ुक्त 

उमेिवाराांचा 
गुणवत्ता क्रमाांक व 

 परीक्षेच ेवर्य 

ज्रे्ष्ठता 
शिनाांक/ 

ज्रे्ष्ठतेचा 
मानीव शिनाांक 

सेवा शनवृत्तीचा 
शिनाांक 

िैक्षशणक अहयता 
@ 

अशिप्रार्/िेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 288 श्री.ित्तािर् 

िास्कर पाठक 
खुला 06.06.1963 07.02.2015 पिोन्नती 07.02.2015 30.06.2021 र्ांि अशिर्ाांशिकी 

पिशवका 
उच्च व तांिशिक्षण 

शविाग, िासन शनणयर् 
क्र.व्र्शिअ-2010 

(प्र.क्र.331/10)/व्र्शि
-1 शि.15/02/2012 

अन्वरे् पिोन्नती. 
2 289 श्री. पांशडत 

िामराव म्हस्के 
ि.ज.(क) 01.07.1968 31.03.2015 पिोन्नती 31.03.2015 30.06.2026 शडप्लोमा 

(मेकॅ.इांशज)प्रथम 
श्रेणी 1996 

गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

3 290 श्री. अरववि 
गोवविराव 
लोखांडे 

खुला 03.06.1965 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 30.06.2023 शडप्लोमा इन 
मेकॅशनकल 

इांशजशनअवरग 
1985 प्रथम श्रेणी 

स्वचे्छा शनवृत्ती 
शि.07.12.2019 

4 291 श्री. र्िवांत 
नरवसहराव 
सोनोनी 

खुला 05.04.1958 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 30.04.2016 र्ांि अशि र्ाांशिकी 
पिशवका  शितीर् 

श्रेणी 

शनर्तवर्ोमानानुसार  
सेवाशनवृत्त. 



 

5 292 श्री. राजेंद्र बाबू 
वििे 

खुला 01.05.1960 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 30.04.2018 शवद्यतु अशि 
र्ाांशिकी पिशवका 

1992 प्र.श्रेणी 

शनर्तवर्ोमानानुसार 
सेवाशनवृत्त. 

6 293 श्री. महािू  
अजुयनराव 
घाडगे 

अनु.जाती 06.08.1960 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.08.2018 डी.ई.ई प्रथम 
श्रेणी 

शनर्तवर्ोमानानुसार 
सेवाशनवृत्त. 

7 294 श्री. सांजर् 
शवश्वनाथ 
गौरिेटे 

खुला 16.05.1965 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015- 31.05.2023 शडप्लोमा (इले. 
इांशज) 1983 

गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

8 295  श्री. शवलास 
बाबुराव नालांिे 

इ.मा.व 09.10.1971 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.10.2029 डी.एम.ई, बी.ई. 
मेकॅशनकल-2013 

गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

9 296 शवनोि शनळकां ठ 
खेवलकर 

इ.मा.व 20.12.1970 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.12.2028 बी.ई. इन 
इांडस्रीर्ल 

इलेक्रॉशनक्स 
शडसें-1996 

गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

10 297 श्री. शवलास 
िाऊराव 
सुर्यवांिी 

इ.मा.व 25.05.1963 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.05.2021 शडप्लोमा इन 
मेकॅशनकल 

इांशजशनअवरग 
1983 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/(144/

13)/ व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015        

11 298 श्री. शवलास 
िाऊराव 
सुर्यवांिी 

इ.मा.व 25.05.1963 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.05.2021 शडप्लोमा इन 
मेकॅशनकल 

इांशजशनअवरग 
1983 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/(144/

13)/ व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015        

12 299 श्री.प्रकाि 
गोपीनाथ 
सातपुते 

अनु.जाती 03.12.1966 01.04.2015 पिोन्नती -01.04.2015 31.12.2024  िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/ 

(144/13)/व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015 



 

13 300 श्रीमती शिपाली 
शिलीप सामांत 

खुला 21.12.1966 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.12.2024 डी.ई.ई  1985 स्वचे्छाशनवृत्ती शिनाांक 
12.03.2020 

14 301 श्री. िशिकाांत 
गणपत 
कोतवडेकर 

इ.मा.व 08.12.1972 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.12.2030 डी.ई.ई-1992 गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

15 302 श्री. पद्याकर 
काशिनाथ 
सोनवणे 

इ.मा.व 28.01.1970 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.01.2028 डी.ई.ई गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

16 303 श्री. अिोक 
अनांत साबळे 

अनु. 
जमाती 

22.05.1976 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.05.2034 र्ांि अशिर्ाांशिकी 
पिशवका 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/ 

(144/13)/व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015 

17 304 श्री. रांगराव 
गांगाराम 
बुलबुले 

अनु. 
जमाती 

01.09.1976 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 31.08.2034 शडप्लोमा 
(इले.इांशज.) 
शितीर् श्रेणी 

गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

18 305 श्री. सांजर् 
बाबूराव 
गार्कवाड 

अनु. 
जमाती 

20.09.1975 01.04.2015 पिोन्नती 01.04.2015 30.09.2033 र्ांि अशिर्ाांशिकी 
पिशवका -99 

गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

 
19 306 श्री. शसध्िीकी 

मोहम्मि 
शनहाल  
 

इ.मा.व 26.12.1958 02.04.2015 पिोन्नती 02.04.2015 31.12.2016 डी.सी.ई शनर्तवर्ोमानानुसार 
सेवाशनवृत्त 



 

20 307 श्री. फशहम 
अहमि इब्राशहम 
िेख 

इ.मा.व 10.05.1965 06.04.2015 पिोन्नती 06.04.2015 31.05.2020  गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13) शि, 
30.03.2015 

21 308 श्री.शतमर्थ्र्ा 
िरि शमसाळ 

अनु.जाती 19.08.1970 08.04.2015 पिोन्नती 08.04.2015 31.08.2028 ईलेक्रॉशनक्स 
ॲन्ड टेली 

कम्र्ुशनकेिन 
शडप्लोमा 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/(144/

13)/ व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015 

22 309 श्री. राजेंद्र 
शिनकर आवडे 

अनु.जाती 31.12.1966 08.04.2015 पिोन्नती 08.04.2015 31.12.2024 बी.ई इलेक्रीकल िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/ 

(144/13)/व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015 

23  310 श्री. सुजर् 
शिवाकर रहाटे 

अनु.जाती 10.10.1966 09.04.2015 पिोन्नती 09.04.2015 31.10.2024 डीएमई िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/ 

(144/13)/ व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015 

24 311 श्री. सांजर् 
प्रल्हािराव 
महल्ले 

इ.मा.व 09.02.1965 10.04.2015 पिोन्नती 10.04.2015 28.02.2023 शडप्लोमा इन 
मेकॅशनकल 

इांशजशनअवरग 
1984 प्रथम श्रेणी 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/(144/

13)/ व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015 

25 312 श्री.अिोक 
उत्तमचांि 
पाटणी 

खुला 29.06.1960 10.04.2015 पिोन्नती 10.04.2015 30.06.2018 र्ांि अशि र्ाांशिकी 
पिशवका -1981  

प्रथम श्रेणी 
 

शनर्तवर्ोमानानुसार  
सेवाशनवृत्त. 

26 313 श्री. सुशनल 
लक्ष्मणराव 
वानखेडे 

अनु.जाती 19.10.1964 10.04.2015 पिोन्नती 10.04.2015 31.10.2022 डी.एम.ई गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

 



 

27 314 श्री. ज्ञानेश्वर 
मुरलीिर 
कोठाविे 

इ.मा.व 23.02.1966 10.04.2015 पिोन्नती 10.04.2015 29.02.2024 शडप्लोमा 
(शसव्हील/मेकॅ.इां

शज.) 

गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13) शि, 
30.03.2015 

28 315 श्री. 
राकेिकुमार 
पाांडुरांग कोडापे 

अनु. 
जमाती 

21.02.1976 10.04.2015 पिोन्नती 10.04.2015 28.02.2034 डी.एम.ई गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

29 316 श्री.वबिूमािव 
वसांतराव 
कुलकणी 

खुला 12.03.1959 15.04.2015 पिोन्नती 15.04.2015 31.03.2017 शडप्लोमा इन 
इलेक्रीकल 

इांशज. 

शनर्तवर्ोमानानुसार  
सेवाशनवृत्त. 

 
 

30 317 श्री. प्रमोि 
रामिाऊ पन्नासे  

इ.मा.व 20.02.1963 15.04.2015 पिोन्नती 15.04.2015 28.02.2021  स्वचे्छा शनवृत्ती 
शि.05.09.2019 

31 318 श्री.राजाराम 
िांकर जोपळे 

अनु. 
जमाती 

01.06.1976 15.04.2015 पिोन्नती 15.04.2015 31.05.2034  व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)/ व्र्शि-1, 

शि.30.03.2015 
32 319 श्री. आनांि 

कोंडीबा शिगळे 
ि.ज.(क) 20.08.1978 15.04.2015 पिोन्नती 15.04.2015 31.08.2036 बी.ई प्रोडक्िन िा.आ.क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)/व्र्शि-1, 

शि.30.03.2015 
33 320 श्री. नरेंद्र 

ििघु्न 
शकलनाके 

अनु. 
जमाती 

03.02.1967 17.04.2015 पिोन्नती 17.04.2015 28.02.2025  गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13) शि, 
30.03.2015 

34 321 श्री.चांद्रकाांत 
वासुिेव चव्हाण 

खुला 26.09.1961 27.04.2015 पिोन्नती 27.04.201 30.09.2019 शडप्लोमा इन 
इलेक्रीकल 

इांशज. 
 

शनर्तवर्ोमानानुसार 
सेवाशनवृत्त. 



 

35 322 श्री. ओमप्रकाि 
िजुांगआप्पा 
तोंडारे 

खुला 15.05.1961 29.04.2015 पिोन्नती 29.04.2015 31.05.2019 शडईई शि. 26.12.2017 
रोजी शनिन 

 
 

36 323 श्री.  वसांत 
रामिास िगत 

अनु.जाती 19.02.1963 30.04.2015 पिोन्नती 30.04.2015 28.02.2021 डीएमई गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

37 324 श्री. प्रिाकर 
शवठ्ठल वाळके 

अनु.जाती 15.11.1962 08.05.2015 पिोन्नती 08.05.2015 30.11.2020 डी.ई.ई गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/13)शि, 
30.03.2015 

38 325 श्री. रववद्र 
िामुलाल बागडे 

अनु.जाती 06.06.1964 04.06.2015 पिोन्नती 04.06.2015 30.06.2022 शडप्लोमा इन 
मेकॅशनकल 

इांशजशनअवरग 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/ 

(144/13)/व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015 

39 326 श्री. हणमांत 
िांकर सोनावणे 

अनु.जाती 01.02.1971 09.06.2015 पिोन्नती 09.06.2015 31.01.2029 शडप्लोमा इन 
मेकॅशनलकल 
इांशजशनअवरग 

शि.24.05.2019 रोजी 
शनिन 

40 327 श्री. आनांि 
िशिकाांत 
पांडीत  

खुला 24.07.1962 12.06.2015 पिोन्नती 12.06.2015 31.07.2020 शडप्लोमा (मॅके. 
इांशज) 

शि. 23.01.2017 
रोजी शनिन 

 
41 328 श्री. शवष्ण ू

एकनाथराव 
वळसे 

इ.मा.व 10.01.1963 23.09.2015 पिोन्नती 23.09.2015 31.01.2021 र्ांि 
अशि.पिशवका 

स्वचे्छा शनवृत्ती 
शि.10.04.2019 

 
42 329 श्री. सिाशिव 

रघुनाथ खडतरे 
अनु.जाती 01.06.1962 06.10.2015 पिोन्नती 06.10.2015- 31.05.2020 स्थापत्र् 

अशिर्ाांशिकी 
पिवीका 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/2013/ 

(144/13)/व्र्शि-1, 
शि.30.03.2015 व 
शि.03.09.2015 



 

43 330 श्री. ज्ञानेश्वर 
महािेव पाटील 

खुला 12.12.1965 07.10.2015 पिोन्नती 07.10.2015 31.12.2023 ऑटो. इांशज. 
पिशवका -1987 

गट-ब मध्रे् पिोन्नती 
िा.शन. क्र. 

व्र्शिअ/2013/ 
(144/03)व्र्शि-1,शि, 

30.03.2015 व 
शि.03.09.2015 
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