महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (ताां) (व)
व्यवसाय

शिक्षण

अशिपत्याखालील

व

प्रशिक्षण

सांचालनालयाच्या

उपसांचालक, व्यवसाय शिक्षण व

प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व)
अशिकाऱयाांची

शि.01.01.2020

या सांवगातील

रोजीची

अांशतम

ज्येष्ट्ठतासूची.
महाराष्ट्र िासन
कौिल्य शवकास, रोजगार व उद्योजकता शवभाग
िासन पशरपत्रक क्रमाांक: व्यशिअ-2020/(प्र.क्र.162)/व्यशि-1
मांत्रालय, 2 रा मजला , मुख्य इमारत, मुांबई-400 032.
शिनाांक: 22 जानेवारी,2021
वाचा:-1) कौिल्य शवकास,रोजगार व उद्योजकता शवभागाचे िासन पशरपत्रक
शि. 20.11.2020
2)उपसांचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
याांचे पत्र क्र.3/आस्र्था-1/जेष्ट्ठतासूची./2020/प्र.क्र.29, शिनाांक 06.10.2020
पशरपत्रक :

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (ताां) (व) वेतनश्रेणी- एस-24: 71100-211900 या सांवगातील
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालयाच्या अशिपत्याखालील उपसांचालक, व्यवसाय शिक्षण व
प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व) अशिकाऱयाांची शि.01.01.2020 रोजीची अांशतम जेष्ट्ठतासूची
सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये ििशशवल्यानुसार प्रशसध्ि करण्यात येत आहे. सिर जेष्ट्ठतासूची व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई-1 व अशिपत्याखालील कायालयातील सूचना
फलकावर माशहतीसाठी लावण्याची तसेच माशहतीसाठी प्रशसध्ि करण्याची

व्यवस्र्था सांचालकाांनी

करावी.
2.

सिर

िासन

पशरपत्रक

महाराष्ट्र

िासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्र्थळावर उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202101221748127903 असा
आहे . हा आिे ि शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे िानुसार व नावाने,

Kishor Baliram
Nanvare
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( शकिोर ब. ननवरे )
कायासन अशिकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1. सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई-1.
2. सवश सहसांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रािे शिक कायालय (सांचालकाांमाफशत).
3. सवश शजल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशिकारी याांना सांचालकाांमाफशत.
4. सवश सांबि
ां ीत अशिकारी / सांस्र्था /कायालय याांना सांचालकाांमाफशत.
5. शनविनस्ती (व्यशि-1)

िासन पशरपत्रक क्रमाांकः : व्यशिअ-2020/(प्र.क्र.162)/व्यशि-1

िासन शनणशय क्र, सामान्य प्रिासन शवभाग, क्रमाांक एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12,शि. 21.10.2011 सोबतचे प्रपत्र “ अ “
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ वेतनस्तर एस-24: 71100-211900 या सांवगातील उपसांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण / शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व.) या पिावर
पिोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेिाने शनयुक्त झालेल्या अशिका-याांची शिनाांक 01.01.2020 रोजीची अांशतम ज्येष्ट्ठतासूची
अ.

जेष्ट्टता

अशिका-

प्रवगश

क्र.

क्रमाांक

याांचे नाांव

# ( शनयुक्ती

जन्मतारीख

शनयुक्ती

$ ( शनयुक्तीचा मागश)

ज्येष्ट्ठता

सेवा शनवृत्तीचा

शिनाांक

सरळसेवन
े े/ मयािीत

शिनाांक/

शिनाांक

नांतर प्रवगश

शवभागीय परीक्षेव्िारे

ज्येष्ट्ठतेचा

बिलला

शनयुक्त उमेिवाराांचा

मानीव शिनाांक

असल्यास

गुणवत्ता क्रमाांक व

त्याांचा

परीक्षेचे वर्श

िैक्षशणक अहश ता @

अशभप्राय/िेरा

शिनाांक )
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

श्री.रववद्र

खुला

02.03.1961

11.02.2005

पिोन्नती

11.02.2005

31.03.2019

बी.ई. प्रर्थम श्रेणी

कौ.शव.व उ.शवभागाचे

चांद्रिेखर

(शि.22.06.2017

1984

िासन आिे ि क्र.व्यशिअ-

बाळापुरे

रोजी स्वे.शन.)

एम.ई. प्रर्थम श्रेणी

2017/(971/17)/व्यशि-1

1986

शि.28.11.2017 अन्वये
स्वेच्छा शनवृती.

2

2

श्री. योगेि

इ.मा.व

सुरेि

वैि

पाटील

02.03.1978

10.01.2013

सरळसेवा 1/2012

10.01.2013

31.03.2036

बी. ई.(मेकॅशनकल)

उच्च व तांत्रशिक्षण शवभाग,

प्रर्थम श्रेणी-2000

िासन आिे ि क्र. व्यशिअ-

एम. ई. (इांिस्ट्स्रयल

2012/ (270/12) /

इशज. आशण

व्यशि-1

व्यवस्र्थापन),

शि. 1.01.2013

प्रर्थम श्रेणी 2005

अन्वये सरळ शनयुक्ती,
सह सांचालक पिावर
तात्पुरती शनयुक्ती

िासन पशरपत्रक क्रमाांकः : व्यशिअ-2020/(प्र.क्र.162)/व्यशि-1
3

3

श्री. अशनल
गोटीराम

अ.ज.

10.03.1981

06.04.2013

सरळसेवा 3/2012

06.04.2013

31.03.2039

वैि

बी. ई.(मेकॅशनकल)

उच्च व तांत्रशिक्षण शवभाग,

प्रर्थम , प्रर्थम श्रेणी-

िासन आिे ि क्र. व्यशिअ-

2002

2012/ (270/12) /

एम. टे क (मेकॅ.शहट

व्यशि-1

पावर ) ग्रेि- इक्सलांट

शि. 1.01.2013

(EX)

अन्वये सरळ शनयुक्ती,

2008

सह सांचालक पिावर

गावीत

तात्पुरती शनयुक्ती
4

4

श्री. शिगाांबर

इ.मा.व.

27.07.1966

21.12.2019

सरळसेवा

21.12.2019

31.07.2024

शवद्युत अशभ.पिवी

कौ.शव. व उ.शवभागाचे

अांबािास

प्रर्थम श्रेणी 1988

िासन आिे ि क्र.व्यशिअ-

िळवी

एम.ई. (ई.पी.एस.)

2018/ (71/18)/ व्यशि-

प्रर्थम श्रेणी 1998

1, शि.20.12.2019

खांि शि.01.01.2019 ते शि.31.12.2019

* (टप्पा 1 व टप्पा 2 नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूि करावे.
# (1) सेवत
े खुल्या प्रवगातून शनयुक्ती झाली असून काही कालाविीनांतर मागास प्रवगाचा िावा सािर केला आहे व त्या प्रवगाचे वैि प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे .
(2) सेवत
े सवशसािारण ( Non-handicapped ) घटकातून शनयुक्ती झाली असेल व काही कालाविीनांतर अपांगत्वाचे वैि प्रमाणपत्र सािर केले असेल तर वरील (1) व (2) येर्थील प्रकरणी
ज्या शिनाांकास मागास प्रवगाचा िावा/अप्रगत्वाचे वैि प्रमाणपत्र सािर केले असेल तो शिनाांक नमूि करावा.
$ पिोन्नत/सरळसेवा/मयािीत शवभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मागाने शनयुक्ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूि करावे . )
@ आवश्यक असल्यास अर्थवा पिोन्नतीकशरता िैक्षशणक अहश ता शवहीत केली असल्यास हा रकाना अांतभूशत करावा.

