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

महाराष्ट्र िासन 
कौिल्य शवकास, रोजगार व उद्योजकता शवभाग 

िासन पशरपत्रक क्रमाांक:व्यशिअ-2020/(प्र.क्र.185)/व्यशि-1 
मांत्रालय, 2 रा मजला , मुख्य इमारत, मुांबई-400 032. 

शिनाांक:   1 शिसेंबर, 2020. 
 

    वाचा:- उपसांचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई    
 याांच ेपत्र क्र.3/आस्था-1/ज.ेसू../2020/प्र.क्र.20, शिनाांक 03.11.2020 

 

पशरपत्रक : 
 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (ताां) (क) वतेनस्तर एस-20: 56100-177500 या सांवगातील 
प्राचायय/उपप्राचायय, औद्योशगक प्रशिक्षण सांस्था,मुख्याध्यापक, िासकीय तांत्र माध्यशमक िाळा, शनरीक्षक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणाथी सल्लागार (व)अशिकाऱयाांची शि.01.01.2016 रोजीची 
हांगामी जषे्ट्ठतासचूी सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये िियशवल्यानुसार प्रशसध्ि कर्यात येत आहे. सिर 
जषे्ट्ठतासचूी सांचालनालय व  अशिपत्याखालील कायालयातील सचूना फलकावर माशहतीसाठी 
लाव्याची व्यवस्था सांचालकाांनी करावी.  
2. सिर जषे्ट्ठतासूची सांिभात ज्या अशिकाऱयाांना अशभविेन सािर करावयाचे असेल त्याांनी ते 
शिनाांक  15/12/2020 पवूी सांचालकाांमाफय त िासनास सािर  कराव.े तसेच या सांिभात प्राप्त झालेल्या 
अशभविेनाांची सांचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल सांचालकाांच्या अशभप्रायासह 
िासनास सािर करावा. 
3. सिर पशरपत्रक िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
असून,  त्याचा  सांकेताांक  क्रमाांक: 202012011121543103 हा आहे. हा आिेि शिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढ्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेिानुसार व नावाने, 
                                           
                                       

( िॉ.ना.को.भोसल)े 
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 शनणयय क्र, सामान्य प्रिासन शवभाग, क्रमाांक एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12,शि.21.10.2011 सोबतचे प्रपत्र " अ " 
महाराष्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (ताां)  रू.56100-177500/- ( वतेनस्तर एस-20)  वतेनश्रणेीतील प्राचायय,उपप्राचायय,औ.प्र.सांस्था, शनरीक्षक, सहाय्यक प्रशिक्षणाथी सल्लागार (व)मुख्याध्यापक,िाताांशव 

इ. पिावर पिोन्नतीने / सरळसेवा प्रविेाने शनयुक्त झालले्या  अशिका-याांची शिनाांक 1/01/2016 पयंतची तात्पुरती/हांगामी  जेष्ठतासूची. 

अक्र जेष्ठता 
क्रमाांक 

अशिका-याांच ेनाव प्रवगय  # ( 
शनयुक्तीनांतर 

प्रवगय 
बिलला 

असल्यास 
त्याांचा 

शिनाांक ) 

जन्मशिनाांक शनयुक्ती 
शिनाांक 

सवेा 
प्रविेाचा 

मागय 
पिोन्नती / 
सरळसेवा 

सेवा जेष्ठतेचा 
शिनाांक/मानी

व शिनाांक 

सेवाशनवृत्तीचा 
शिनाांक 

िैक्षशणक 
अहयता 

अशभप्राय/िेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 अ श्री.शििे सुरेंद्र 
ित्तात्रय 

अनुसूशचत 
जाती 

01.06.1964 01.12.2008 पिोन्नती 02.09.1995 31.05.2022 यांत्र अशभ. 
पिवी  प्रथम 
श्रेणी  1986 

उच्च तांत्र शिक्षण शवभाग िासन 
शनणयय क्र.व्यशिअ-2007/ (प्र.क्र. 
206/07) /व्यशि-1, 
शि.24.10.2008 अन्वये पिोन्नती. 
कौ.शव.व उ. शवभागाच ेपत्र क्र.व्यशिअ 
-2010 /(194/10)/व्यशि-1, 
शि.26.09.2018 अन्वये श्री. 
तुपगािगे  याांच्या पिोन्नतीचा मानीव 
शिनाांक 02.09.1995 िे्यात आला 
आहे. 



 

2 5 अ श्री. ढेंगळे शभमराज 
आत्माराम 

अनुसूशचत 
जाती 

25.04.1963 10.12.2008 पिोन्नती 19.09.1995 30.04.2021 शवद्यतु अशभ. 
पिशवका, 
प्रथम श्रेणी 
1982 

उच्च तांत्र शिक्षण शवभाग िासन 
शनणयय क्र.व्यशिअ-2007/ 
(प्र.क्र.206/07)/व्यशि-1, 
शि.24.10.2008 अन्वये पिोन्नती. 
कौ.शव.व उ.शवभागाच ेपत्र क्र.व्यशिअ 
-2010/(194/10)/ व्यशि-1, 
शि.26.09.2018 अन्वये श्री. अिगळे 
याांच्या पिोन्नतीचा मानीव शिनाांक 
19.9.1995 िे्यात आला आहे. 

3 97 अ श्री.पी.के.खुळे  अनु.जमाती 01-06-1966 31.12.2011 पिोन्नती 31.12.2011 31.05.2024 यांत्र अशभ. 
पिशवका प्रथम 
श्रेणी ,1989 

उच्च व तांत्रशिक्षण शवभाग, िासन 
शनणयय,क्र.व्यशिअ-

2009/(315/09)/व्यशि-1 
शि.21/12/2011 अन्वये गट-अ (क) 

(ताां) पिावर पिोन्नती.  पिोन्नती 
आिेिात श्री. गारे रामिास िगिू 

याांच ेअगोिर श्री.  पी. के.खुळे याांच े
नाव.  यापूवीच्या म्हणजेच शि. 7 
जानेवारी 2016 रोजी िासनाने 
प्रशसध्ि केलेल्या शि.1.1.2015 

पयंतची अांशतम जेष्ठतासुचीमध्ये श्री.  
पी. के.खुळे याांच्या नावाचा समाविे 
नसल्याने त्याांच्या नावाचा समावेि 

कर्यात आलेला आहे. 
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