
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अताां)  
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालयाच्या 
अशिपत्याखालील प्रबांिक, औद्योशगक प्रशिक्षण सांस्था/ सहा. 
सांचालक (अताां)/ सहायक सशचव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय 
शिक्षण परीक्षा मांडळ  या सांवगातील अशिकाऱयाांची 
शि.01.01.2018 रोजीची अांशतम जेष्ट्ठतासूची. 

 
महाराष्ट्र िासन 

कौिल्य शवकास, रोजगार व उद्योजकता शवभाग 
िासन पशरपत्रक क्रमाांक:व्यशिअ-2018/(प्र.क्र.87)/व्यशि-1 

मांत्रालय, 2 रा मजला , मुख्य इमारत, मुांबई-400 032. 
शिनाांक:  1  शडसेंबर, 2020. 

 

    वाचा:-(1) उपसांचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई    
याांच ेपत्र क्र.3/आस्था-1/जे सू./2020/प्र.क्र.19, शिनाांक 06.10.2020 
(2) उपसांचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई    
याांच ेपत्र क्र.3/आस्था-1/जे सू./2020/प्र.क्र.19, शिनाांक 19.10.2019 

 

पशरपत्रक :  
 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अताां) वतेनश्रेणी- रू.41800-132300 (वतेनस्तर-एस 15) या 
सांवगातील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालयाच्या अशिपत्याखालील प्रबांिक, औद्योशगक प्रशिक्षण सांस्था/ 
सहा. सांचालक (अताां)/ सहायक सशचव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मांडळ अशिकाऱयाांची 
शि.01.01.2018 रोजीची अांशतम जेष्ट्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये ििशशवल्यानुसार प्रशसध्ि करण्यात येत 
आहे. सिर जेष्ट्ठतासूची सांचालनालय व  अशिपत्याखालील कायालयातील सूचना फलकावर माशहतीसाठी 
लावण्याची व्यवस्था सांचालकाांनी करावी. 
2. सिर जेष्ट्ठतासूची व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई-1 याांच्या 
कायालयातील सूचना फलकावर  माशहतीसाठी प्रशसध्ि करण्याची व्यवस्था सांचालकाांनी करावी. 
 

3. सिर पशरपत्रक िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि असून,  
त्याचा  सांकेताांक  क्रमाांक: 202012011118308003 हा आहे. हा आिेि शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत 
करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आिेिानुसार व नावाने, 
                                           
                                       

( डॉ. ना.को.भोसल े) 
उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 

 
प्रशत, 

1. सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई-1. 
2. सवश सहसांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रािेशिक कायालय (सांचालकाांमाफश त).  
3. सवश शजल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशिकारी याांना सांचालकाांमाफश त. 
4. सवश सांबांिीत अशिकारी / सांस्था /कायालय याांना सांचालकाांमाफश त. 
5. शनवडनस्ती (व्यशि-1)
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िासन शनणशय क्र, सामान्य प्रिासन शवभाग, क्रमाांक एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12,शि.21.102011 सोबतच ेप्रपत्र " अ " 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अताां.)  रू.41800-132300 (वतेनस्तर-एस 15) या वेतनश्रणेीमध्ये नामशनिेिनाने / पिोन्नतीने शनयुक्त झालले्या अशिका-याांची शिनाांक 1.1.2018 

अखेरची अांशतम सेवाजेष्ट्ठतासूची. 
अ.
क्र. 

जे
ष्ट्ठ
ता 

क्रमाां
क 

अशिका-याांच ेनाांव प्रवगश जन्मशिनाांक शनयुक्ती शिनाांक $ ( शनयुक्तीचा 
मागश 

सरळसेवनेे/म
यािीत 

शवभागीय 
परीक्षेव्िारे 

शनयुक्त 
उमेिवाराांचा 

गुणवत्ता 
क्रमाांक व 

परीक्षेच ेवर्श ) 

जेष्ट्ठता 
शिनाांक/जेष्ट्ठ

ता मानीव 
शिनाांक 

सेवाशनवृत्तीचा 
शिनाांक 

िैक्षशणक 
अहशता 

अशभप्राय/िेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1 श्री.एम.बी. डोणेकर अनुसूशचत 

जमाती 
1-Feb-
1958 

16-Jul-2007 पिोन्नती 16-Jul-2007 31-Jan-2016   शि.31.01.2016 रोजी शनयत 
वयोमानानुसार सेवाशनवृत्त 

2 2 श्री. बी. व्ही. शवरणक अनुसूशचत 
जमाती 

9-Jul-1963 1-Jul-2007 पिोन्नती 1-Jul-2007 31-Jul-2021   िासन शनणशय क्र.व्यशिअ-
1503/ (प्र.क्र. 174 

/03)/व्यशि-1,शि.27/6/2007 
अन्वये गट-ब(अताां.) सांवगात 

पिोन्नती 
3 3 श्री. एस. एन.बागुरे , भ.ज. (ब) 15-May-

1965 
7-Mar-2009 पिोन्नती 7-Mar-2009 31-May-2023   िासन शनणशय उच्च व तांत्र 

शिक्षण शवभाग क्र. व्यशिअ-
2007/(प्र.क्र.270/07)/व्यशि-
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1, शि.29/8/2008 अन्वये  
पिोन्नती व िासन िुध्िीपत्रक 

क्र. व्यशिअ-2008/ 
(प्र.क्र.204/ 08)/व्यशि-1, 

शि.2/3/2009 अन्वये 
पिोन्नतीच्या पिस्थापनेत 

अांित: बिल. 
4 4 श्री. एस. डी. राठोड, शव.जा. 

(अ) 
5-Aug-
1960 

5-Sep-2008 पिोन्नती 5-Sep-2008 31-Aug-2018   िासन शनणशय उच्च व तांत्र 
शिक्षण शवभाग क्र. व्यशिअ-

2007/(प्र.क्र.270/07)/व्यशि-
1, शि.29/8/2008 अन्वये  

पिोन्नती व िासन िुध्िीपत्रक 
क्र. व्यशिअ-2008/ 

(प्र.क्र.204/ 08)/व्यशि-
1,शि.2/3/2009 अन्वये 
पिोन्नतीच्या पिस्थापनेत 

अांित: बिल. 
5 5 श्री. डी. एम. 

उजैनकर, 
भ.ज.(ब) 5-Jan-

1966 
5-Sep-2008 पिोन्नती 5-Sep-2008 31-Jan-2024   िासन शनणशय उच्च व तांत्र 

शिक्षण शवभाग क्र. व्यशिअ-
2007/(प्र.क्र.270/07)/व्यशि-

1, शि.29/8/2008 अन्वये  
पिोन्नती व िासन िुध्िीपत्रक 

क्र. व्यशिअ-2008/ 
(प्र.क्र.204/ 08)/व्यशि-
1,शि.2/3/2009 अन्वये 
पिोन्नतीच्या पिस्थापनेत 

अांित: बिल. 
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6 6 श्रीमती 
एस.पी.नांिनवार 

शवमाप्र 
(सांरक्षण) 

30-Oct-
1957 

18-Oct-2008 पिोन्नती 18-Oct-
2008 

31-Oct-2015   शि.31.10.2015 रोजी शनयत 
वयोमानानुसार सेवाशनवृत्त 

7 7 श्री.एस.एम.हैनाळकर अनुसूशचत 
जमाती 

5-Sep-
1964 

1-Apr-2012 पिोन्नती 1-Apr-2012 30-Sep-2022 बी.ए  िासन शनणशय क्र.व्यशिअ-
2010/(प्र.क्र.330/10)/व्यशि-

1,शि.14/03/2012 अन्वये 
गट-ब (अताां) सांवगात पिोन्नती 

8 8 श्री.सी.व्ही.एडके शवमाप्र 8-Mar-
1957 

15-Sep-2012 पिोन्नती 15-Sep-
2012 

31-Mar-2015   शि.31.03.2015 रोजी शनयत 
वयोमानानुसार सेवाशनवृत्त 

9 9 एस.व्ही.लोहे प्रगत 18-Feb-
1977 

15-Sep-2012 सरळसेवा 
1/2011 

15-Sep-
2012 

28-Feb-2035   राशजनामा 

10 10 ए.एम.ढाणके शविेर् 
मागास 
प्रवगश  

28-Jun-
1972 

12-Jan-2012 सरळसेवा 
2/2011 

12-Jan-
2012 

30-Jun-2030   िासन शनणशय,कौ.शव. व 
उ.शवभागाच ेपत्र क्र. व् यशिअ-
2015/(394/15)/व् व् यशि -1, 

शि.17/05/2016  अन्वये 
सरळ सेवनेे गट-अ (क) (अताां) 

सांवगात शनयुक् ती  
11 11 श्रीमती. 

एन.एस.शपलावन 
अनुसूशचत 

जाती 
28-Jun-

1968 
24-Sep-2012 सरळसेवा   

4/2011 
24-Sep-

2012 
30-Jun-2026 बी.एस.सी

. 1990, 
बी.एड 
1992 

उच्च व तांत्रशिक्षण शवभाग, 
िासन शनणशय क्र.व्यशिअ-

2011/(प्र.क्र.310/11)व्यशि-1 
शि. 24 ऑगस्ट,2012 अन्वये 

सरळसेवनेे शनयुक्ती 
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12 12 श्रीमती.ताकपेरे 
एम.एल. 

अनुसूशचत 
जाती 

14-Apr-
1975 

1-Nov-2012 सरळसेवा   
5/2011 

1-Nov-2012 30-Apr-2033   उच्च व तांत्रशिक्षण शवभाग, 
िासन शनणशय क्र.व्यशिअ-

2011/(प्र.क्र.310/11)व्यशि-1 
शि. 24 ऑगस्ट,2012 अन्वये 

सरळसेवनेे शनयुक्ती 
13 13 श्रीमती सुशप्रया 

सां.शवसपुते 
प्रगत 19-Nov-

1975 
1-Oct-2013 सरळसेवा   

1/2012 
1-Oct-2013 30-Nov-2033   िासन शनणशय,कौ.शव. व 

उ.शवभागाच ेपत्र क्र. व् यशिअ-
2015/(394/15)/व् व् यशि -1, 

शि.17/05/2016  अन्वये गट-
अ (क) (अताां) सांवगात सरळ 

सेवनेे शनयुक् ती  
14 14 श्री. रववद्र राजाराम 

सोनावणे 
इ.मा.व. 19-Oct-

1966 
10-Apr-2013 सरळसेवा   

3/2012 
10-Apr-

2013 
31-Oct-2024   उच्च व तांत्रशिक्षण शवभाग, 

आिेि  क्र.व्यशिअ-
2012/(प्र.क्र.338/12)व्यशि-1 

शि. 19 माचश,2013 अन्वये 
सरळसेवनेे शनयुक्ती 

15 15 श्री. अशनल पुरुर्ोत्तम 
भतु्ते 

इ.मा.व. 20-Mar-
1976 

16-Apr-2013 सरळसेवा   
4/2012 

16-Apr-
2013 

31/03/2034 बी.ए, 
बी.पी.एड 

उच्च व तांत्रशिक्षण शवभाग, 
आिेि  क्र.व्यशिअ-

2012/(प्र.क्र.338/12)व्यशि-1 
शि. 19 माचश,2013 अन्वये 

सरळसेवनेे शनयुक्ती 
16 16 श्री. केिारे ज्ञानेश्वर 

लक्ष्मण 
भ.ज (ड) 

विै 
2-May-
1981 

17-Feb-2016 सरळसेवा 
(खुल्या 

प्रवगातून 
शनवड) 

17-Feb-
2016 

31-May-2039   िासन शनणशय, कौ.शव.व 
उ.शवभागाच ेआिेि 

क्र.व्यशिअ-
2015/(280/15)/व्यशि-1, 

शि.18/01/2016 अन्वये सरळ 
सेवनेे शनयुक्ती 
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17 17 श्रीमती राठोड यिोिा 
बन्िी 

शव.जा. 
(अ) 

1-Jun-
1978 

9-Sep-2016 सरळसेवा 9-Sep-2016 31-May-2036   िासन शनणशय, कौ.शव.व 
उ.शवभागाच ेआिेि 

क्र.व्यशिअ-
2015/(280/15)/व्यशि-1, 

शि.18/01/2016 अन्वये सरळ 
सेवनेे शनयुक्ती 

18 18 श्री.हरडे रमेि 
गांगािर 

इ.मा.व. 
(अपांग) 

1-Jun-
1971 

1-Apr-2016 सरळसेवा 1-Apr-2016 31-May-2029   अन्य शवभागात शनयुक्ती 
झाल्याने राजीनाम 
शि.05.08.2018 

खांड शि.1.1.2016 ते 31.12.2016 

खांड शि.1.1.2017 ते 31.12.2017 

 
* ( टप्पा 1 व टप्पा 2 नुसार वगेवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूि करावे. 
# (1) सेवते खुल्या प्रवगातून शनयुक्ती झाली असून काही कालाविीनांतर मागास प्रवगाचा िावा सािर केला आहे व त्या प्रवगाचे विै प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे 
(2) सेवते सवशसािारण  ( Non-handicapped ) घटकातून शनयुक्ती झाली असेल व काही कालाविीनांतर अपांगत्वाच ेविै प्रमाणपत्र सािर केले असेल तर वरील (1) व (2) येथील प्रकरणी 
ज्या शिनाांकास मागास  प्रवगाचा िावा/अप्रगत्वाच ेविै प्रमाणपत्र    सािर केले असेल तो शिनाांक नमूि करावा. 

$  पिोन्नत/सरळसेवा/मयािीत शवभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वगेळया मागाने शनयुक्ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूि करावे. ) 

@ आवश्यक असल्यास अथवा पिोन्नतीकशरता िैक्षशणक अहशता शवहीत केली असल्यास हा रकाना अांतभूशत करावा. 
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