
 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क)  (ताां)  
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालयाच्या 
अशिपत्याखालील  प्राचायय/उपपप्राचायय  द्योगशगक प्रशिक्षण 
सांस्था  मुख्याध्यापक  िासकीय तांत्र माध्यशमक िाळा  
शनरीक्षक  व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण  सहायक प्रशिक्षणाथी 
सल्लागार (व)या सांवगातील अशिकाऱयाांची शि.01.01.2020 
रयोगजीची हांगामी जषे्ट्ठतासचूी. 
 

महाराष्ट्र िासन 
कौिल्य शवकास  रयोगजगार व प्योगजकता शवभाग 

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

शिनाांक:  1 शिसेंबर  2020. 
 

    वाचा:- पपसांचालक   व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय  महाराष्ट्र राज्य  मुांबई    
 याांच ेपत्र क्र.3/उआस्था-1/उज.ेसू../उ2020/उप्र.क्र.20  शिनाांक 03.11.2020 

 

पशरपत्रक : 
 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा  गट-अ (ताां) (क) वतेनस्तर एस-20: 56100-177500 या सांवगातील 
प्राचायय/उपपप्राचायय  द्योगशगक प्रशिक्षण सांस्था मुख्याध्यापक  िासकीय तांत्र माध्यशमक िाळा  शनरीक्षक  
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण  सहायक प्रशिक्षणाथी सल्लागार (व) अशिकाऱयाांची शि.01.01.2020 रयोगजीची 
हांगामी जषे्ट्ठतासचूी सयोगबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये िियशवल्यानुसार प्रशसध्ि करण्यात येत आहे. सिर 
जषे्ट्ठतासचूी सांचालनालय व  अशिपत्याखालील कायालयातील सचूना फलकावर माशहतीसाठी 
लावण्याची व्यवस्था सांचालकाांनी करावी.  
2. सिर जषे्ट्ठतासूची सांिभात ज्या अशिकाऱयाांना अशभविेन सािर करावयाचे असेल त्याांनी ते 
शिनाांक: 15/उ12/उ2020 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 
पपलब्ि असून   त्याचा  सांकेताांक  क्रमाांक: 202012011144400603 हा आहे. हा आिेि 
शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेिानुसार व नावाने  
                                           
                                       

( िॉ. ना.कयोग.भयोगसल)े 
पप 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 /उ सांस्था /उकायालय 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 (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) या पिावर पिोन्नतीने / सरळसेवा प्रविेाने 
शनयुक्त झालले्या अशिका-याांची शिनाांक 01.01.2020 रोजीची हांगामी/तात्पुरती जेष्ठतासूची. 

अ. 
क्र. 

जेष्टता 
क्रमाांक 

अशिका-याांच े 
नाांव 

प्रवगय                                                                                                                                                                                                            
# ( शनयुक्ती 
नांतर प्रवगय 
बिलला 

असल्यास 
त्याांचा शिनाांक 

) 

जन्मतारीख शनयुक्ती 
शिनाांक 

$ ( शनयुक्तीचा 
मागय) सरळसेवेने/ 
मयािीत शवभागीय 
परीक्षेव्िारे शनयुक्त 

उमेिवाराांचा 
गुणवत्ता क्रमाांक व 

 परीक्षेच ेवर्य 

ज्येष्ठता 
शिनाांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव शिनाांक 

सेवा शनवृत्तीचा 
शिनाांक 

िैक्षशणक 
अहयता @ 

अशभप्राय/िेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     
1 

151 श्री. िेसाई 
आनांिा सुबराम 

प्रगत 01.08.1974 28.01.2019 सरळसेवा 28.01.2019 31.07.2032 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 

इांशज.)  

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-

2016/(216/16)/व्यशि-1, 
शि.24/01/2019 अन्वये गट-

अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
शनयुक्ती 

 
2 152 श्री.उबाळे 

शकिोर 
सुिामराव 

प्रगत 28.01.1971 25.01.2019 सरळसेवा 25.01.2019 31.01.2029 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 

इांशज.)  

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-

2016/(216/16)/व्यशि-1, 
शि.24/01/2019 अन्वये गट-

अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
शनयुक्ती 

 



 

अ. 
क्र. 

जेष्टता 
क्रमाांक 

अशिका-याांच े 
नाांव 

प्रवगय                                                                                                                                                                                                            
# ( शनयुक्ती 
नांतर प्रवगय 
बिलला 

असल्यास 
त्याांचा शिनाांक 

) 

जन्मतारीख शनयुक्ती 
शिनाांक 

$ ( शनयुक्तीचा 
मागय) सरळसेवेने/ 
मयािीत शवभागीय 
परीक्षेव्िारे शनयुक्त 

उमेिवाराांचा 
गुणवत्ता क्रमाांक व 

 परीक्षेच ेवर्य 

ज्येष्ठता 
शिनाांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव शिनाांक 

सेवा शनवृत्तीचा 
शिनाांक 

िैक्षशणक 
अहयता @ 

अशभप्राय/िेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 153 श्री.पाटील 

युवराज 
बाळासाहेब 

प्रगत 09.07.1975 14.02.2019 सरळसेवा 14.02.2019 31.07.2033 यांत्र  अशभ. 
पिवी 
शितीय श्रेणी 
1996 
 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-

2016/(216/16)/व्यशि-1, 
शि.24/01/2019 अन्वये गट-

अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
शनयुक्ती 

 
4 154 श्री.केसकर 

अतुल अिोक 
प्रगत 09.11.1972 25.01.2019 सरळसेवा 25.01.2019 30.11.2030 शिप्लोमा 

(मेकॅशनकल 
इांशज.)  

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-

2016/(216/16)/व्यशि-1, 
शि.24/01/2019 अन्वये गट-

अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
शनयुक्ती 

 
5 155 श्री.बोशन गरवार 

वभैव 
मिुकरराव 

प्रगत 24.04.1975  13.02.2019 सरळसेवा 13.02.2019 30.04.2033 यांत्र  अशभ. 
पिवी , 
प्रथम श्रेणी 
1996 
 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-

2016/(216/16)/व्यशि-1, 
शि.24/01/2019 अन्वये गट-

अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
शनयुक्ती 



 

अ. 
क्र. 

जेष्टता 
क्रमाांक 

अशिका-याांच े 
नाांव 

प्रवगय                                                                                                                                                                                                            
# ( शनयुक्ती 
नांतर प्रवगय 
बिलला 

असल्यास 
त्याांचा शिनाांक 

) 

जन्मतारीख शनयुक्ती 
शिनाांक 

$ ( शनयुक्तीचा 
मागय) सरळसेवेने/ 
मयािीत शवभागीय 
परीक्षेव्िारे शनयुक्त 

उमेिवाराांचा 
गुणवत्ता क्रमाांक व 

 परीक्षेच ेवर्य 

ज्येष्ठता 
शिनाांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव शिनाांक 

सेवा शनवृत्तीचा 
शिनाांक 

िैक्षशणक 
अहयता @ 

अशभप्राय/िेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 156 श्री.िेिपाांिे 

वेंकटेि 
बाळासाहेब 

प्रगत 16.12.1969 06.04.2019 सरळसेवा 06.04.2019 31.12.2027 यांत्र  अशभ. 
पिवी प्रथम 
श्रेणी 1991                             

एम. ई. प्रथम 
श्रेणी , 
1994 

 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-

2016/(216/16)/व्यशि-1, 
शि.24/01/2019 अन्वये गट-

अ (क) मध्ये सरळसेवेने 
शनयुक्ती 

* ( 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 सवयसािारण  ( 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 अहयता शवहीत केली असल्यास हा रकाना अांतभूयत करावा. 
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