
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.01.01.2020 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)  वतेनश्रेणी 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.01.01.2020 रोजीची हांगामी जषे्ट्ठतासचूी सोबतच्या "प्रपि-अ" मध्ये िियशवल्यानुसार प्रशसध्ि करण्यात येत 
आहे. सिर जषे्ट्ठतासचूी सांचालनालय व  अशिपत्याखालील कायालयातील सचूना फलकावर माशहतीसाठी 
लावण्याची व्यवस्था सांचालकाांनी करावी.  
2. सिर जषे्ट्ठतासूची सांििात ज्या अशिकाऱयाांना अशिविेन सािर करावयाच े असेल त्याांनी ते शिनाांक   
14/12/2020 पवूी सांचालकाांमाफय त िासनास सािर  कराव.े तसचे 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: 202011271152091103 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 01.01.2020 रोजीची हांगामी/तात्पुरती जेष्ठतासूची 
अ. क्र. जेष्टता 

क्रमाांक 
अशिका-
र्ाांचे  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 
1 412 श्री. 

रामिास 
प्रल्हाि 
नाईकनवरे 

खुला 10.11.1971 22.01.2019 सरळसेवा 22.01.2019 30.11.2029 शडप्लोमा इन 
मेकॅशनकल 

इांशजशनअवरग 

व्र्शिअ-
2016/(217/16)/व्र्शि

-1, शि.15.01.2019 
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