
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.01.01.2018 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.01.01.2018 रोजीची हांगामी जषे्ट्ठतासचूी 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: 202011271141025503 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 01.01.2018 रोजीची हांगामी/तात्पुरती जेष्ठतासूची 

अ. 
क्र. 

जेष्टता 
क्रमाांक 

अशिका-र्ाांच े नाांव प्रवगय                                                                                                                                                                                                            
# ( 

शनर्ुक्ती 
नांतर 
प्रवगय 

बिलला 
असल्र्ा
स त्र्ाांचा 
शिनाांक ) 

जन्मतारीख शनर्ुक्ती 
शिनाांक 

$ ( 
शनर्ुक्तीचा 

मागय) 
सरळसेवनेे
/ मर्ािीत 
शविागीर् 
परीक्षेव्िारे 

शनर्ुक्त 
उमेिवाराां

चा 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 

1 373 श्री. स्वानांि िनांजर् 
िेविर 

खुला 18.05.1984 15.03.2017 सरळसेवा 15.03.2017 31.05.2042  शडप्लोमा इन 
मेकॅशनकल 

इांशजशनअवरग 

व्र्शिअ-
2015/(376

/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.31.08.
2016 

2 374 श्रीमती. राजश्री 
राजाराम पाटील 

इ.मा.व 02.02.1975 09.03.2017 सरळसेवा 09.03.2017 28.02.2033  शडप्लोमा इन 
मेकॅशनकल 

इांशजशनअवरग , 
बी.टेक 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(375/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.07.03.2
017 



 

3 375 श्रीमती सुशनता रमेि 
जगताप (वििे) 

इ.मा.व 11.08.1971 01.04.2017 सरळसेवा 01.04.2017 31.08.2029  डी.ई.ई िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(376/15)/
व्र्शि-1, 

शि.07.03.2
017 

4 376 श्रीमती शवणा 
श्रीकृष्ण पेटकर 
(िेवडे)  

अनु.जा
ती 

12.09.1976 01.04.2017 सरळसेवा 01.04.2017 30.09.2034  डी.ई.ई िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(376/15)/
व्र्शि-1, 

शि.07.03.2
017 

5 377 श्री. सांिीप प्रकाि 
ििाणे 

इ.मा.व 01.06.1982 22.03.2017 सरळसेवा 22.03.2017 31.05.2040  डी.एम.ई., 
ए.आर्.एम.ई, 

(मेकॅ.इांशज) 

व्र्शिअ-
2015/(438

/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.08.03.
2017 

6 378 श्री.अशनल सुिार्राव 
मोहारे 

इ.मा.व 22.10.1974 01.04.2017 सरळसेवा 01.04.2017 31.10.2032   व्र्शिअ-
2015/(438

/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.08.03.
2017 

7 379 श्री. शप्रतम िशिकाांत 
िेट्ये 

इ.मा.व 08.02.1974 06.04.2017 सरळसेवा 06.04.2017 29.02.2032  शवद्यतु 
अशि.पिशवका मे - 

1993 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(376/15)/
व्र्शि-1, 

शि.08.03.
2017 



 

8 380 श्री.सुरेि शिवराम 
ढेंगळे 

इ.मा.व 18.12.1969 01.04.2017 सरळसेवा 01.04.2017 31.12.2027  डी.एम.ई. 
पिशवका 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(376/15)/
व्र्शि-1, 

शि.08.03.
2017 

9 381 श्री.गणेि सुिार् 
िावले 

ि.ज.(क
) 

27.04.1981 01.04.2017 सरळसेवा 01.04.2017 30.04.2039   िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(376/15)/
व्र्शि-1, 

शि.08.03.
2017 

10 382 श्री. शिवकुमार 
सुिाकर जुमनाके 

अनु. 
जमाती 

22.12.1985 06.04.2017 सरळसेवा 06.04.2017 31.12.2043  बी.ई (मेकॅशनकल) िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/201

5/ 
(376/15)/व्र्

शि-1, 
शि.08.03.2

017 
11 383 श्री.राजेि 

तुळिीराम िेगोकार 
अनु.जा

ती 
07.08.1987 09.03.2017 सरळसेवा 09.03.2017 31.08.2045  बी.ई मेकॅशनकल िा.आ.क्र. 

व्र्शिअ/201
5/ 

(376/15)/व्र्
शि-1, 

शि.08.03.2
017 

12 384 श्री. सांजर् नामिेव 
िोई 

ि.ज.(ब) 01.06.1974 22.03.2017 सरळसेवा 22.03.2017 31.05.2032  डी.ई.ई िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/201

5/ 
(376/15)/व्र्

शि-1, 
शि.08.03.2

017 



 

13 385 श्री. राहूल रामिाऊ 
आगे 

इ.मा.व 28.05.1982 15.03.2017 सरळसेवा 15.03.2017 31.05.2040  बी.ई(मेकॅ), 
एम.ई(शडझईन 

इांशज.) 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(376/15)/
व्र्शि-1, 

शि.08.03.
2017 

14 386 श्री. सिाशिव 
जनाियन पाटील 

ि.ज.(क
) 

27.02.1979 01.04.2017 सरळसेवा 01.04.2017 28.02.2037  डी.एम. ई-1998 िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(438/15)/
व्र्शि-1, 

शि.08.03.
2017 

15 387 श्रीमती तृप्ती रामचांद्र 
िोपे 

खुला 14.05.1977 03.11.2017 सरळसेवा 03.11.2017 31.05.2035   व्र्शिअ-
2015/(376/
15 ) /व्र्शि-

1, 
शि.30.10.20

17 
16 388 श्रीमती सीमा अिोक 

तेलांग (महाजन) 
खुला 30.03.1973 30.05.2017 सरळसेवा 30.05.2017 31.03.2031  एम.टेक 

इलेक्रीकल 
एम.बी.ए 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/201

5/ 
(376/15)/व्र्

शि-1, 
शि.08.03.2

017 
17 389 श्री. सशचन शवजर् 

नखाते 
खुला 02.03.1978 07.07.2017 सरळसेवा 07.07.2017 31.03.2036  शवद्यतु 

अशिर्ाांशिकी 
पिशवका 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(376/15)/
व्र्शि-1, 

शि.08.03.
2017 



 

18 390 श्री.मोहम्मि अजीम 
मोहम्मि सफी िाह 

शव.जा.(
अ) 

27.05.1981 19.07.2017 सरळसेवा 19.07.2017 31.05.2039  बी.ई मेकॅ. इांशज 
2005 

व्र्शिअ-
2015/ 

(438/15) 
/व्र्शि-1, 
शि.08.03.

2017 
19 391 श्री.सांतोर् साहेबराव 

किम 
खुला 15.06.1976 06.07.201

8 
सरळसेवा 06.07.2018 30.06.2034  बी.ई र्ाांशिकी, 

एम.बी.ए. 
व्र्शिअ-

2015/(376
/15)/ 

व्र्शि-1, 
शि.30.10.2

017 
20 392 श्रीमती प्रणाली 

शहरामणराव िहाटे 
अनु.जा

ती 
11.07.1982 07.08.201

7 
सरळसेवा 07.08.2017 31.07.2040  बी.ई िा.आ.क्र. 

व्र्शिअ/20
16/ 

(217/16) 
/व्र्शि-1, 

शि.31.07.2
017 

21 393 श्री. प्रशिप िामोिर 
हरिास 

खुला 06.06.1975 02.11.2017 सरळसेवा 02.11.2017 30.06.2033  एम.टेक.इन 
एनजी 

टेक्नॉलॉजी 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(376/15)/
व्र्शि-1, 

शि.30.10.2
017 

22 394 श्री.मनोज मिुकर 
शबडकर 

खुला 28.08.1969 02.11.2017 सरळसेवा 02.11.2017 31.08.2027  डी.एम.ई. 
पिशवका व शडग्री 

इन प्रॉडक्िन 
इांशज. 

व्र्शिअ-
2015/(376

/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.30.10.2
017 

 



 

    
23 

395 श्री. प्रकाि 
सुमनलाल जैन 

खुला 02.04.1975 02.11.2017 सरळसेवा 02.11.2017 30.04.2033  शडप्लोमा इन 
मेकॅ.इांशज., 
डी.बी.एम 

व्र्शिअ-
2015/(376

/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.30.10.2
017 

 
24 396 श्री.शवकास शवश्वास 

थोटे 
खुला 14.01.1978 03.11.2017 सरळसेवा 03.11.2017 31.01.2036  शडप्लोमा इन 

मेकॅशनकल 
इांशजशनअवरग 

व्र्शिअ-
2015/(376

/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.30.10.2
017 

25 397 श्री. शनतीन 
ित्तािर्राव 
वपडकुरवार 

अनु. 
जमाती 

14.01.1983 03.11.2017 सरळसेवा 03.11.2017 31.01.2041  र्ांि अशिर्ाांशिकी 
पिशवका- 

जानेवारी 2006 

व्र्शिअ-
2015/(376

/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.30.10.2
017 

    
26 

398 श्री. मोहम्मि अब्िूल 
खालीक िेख 

खुला 15.06.1981 24.11.2017 सरळसेवा 24.11.2017 30.06.2039  बी.ई. (इले.) 
2002 

िा.आ.क्र. 
व्र्शिअ/20

15/ 
(376/15)/
व्र्शि-1, 

शि.30.10.2
017 

   
27 

399 कु. शविाखा 
बाजीराव शिरसाट 

अनु.जा
ती 

28.05.1982 29.11.2017 सरळसेवा 29.11.2017 31.05.2040  बी.ई. 
इलेक्रॉशनक्स 

व्र्शिअ-
2015/(376

/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.30.10.2
017 

 



 

28 400 श्रीमती सुशनता 
शनवृत्तीराव पवार 

इ.मा.व 06.07.1974 06.12.2017 सरळसेवा 06.12.2017 31.07.2032  शडप्लोमा इन 
इांशजशनअवरग 

व्र्शिअ-
2015/(438

/15)/ 
व्र्शि-1, 

शि.21.11.2
017 
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