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सांवगातील

अशिकाऱयाांची शि.01.01.2019 रोजीची हां गामी जेष्ट्ठतासूची.
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: 20 नोव्हें बर, 2020.
वाचा:- 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.01.01.2019 रोजीची हां गामी जेष्ट्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये
ििशशवल्यानुसार प्रशसध्ि करण्यात येत आहे. सिर जेष्ट्ठतासूची सांचालनालय व अशिपत्याखालील कायालयातील
सूचना फलकावर माशहतीसाठी लावण्याची व्यवस्र्था सांचालकाांनी करावी.
2.

सिर जेष्ट्ठतासूची सांिभात ज्या अशिकाऱयाांना अशभवेिन सािर करावयाचे असेल त्याांनी ते शिनाांक

27/11/2020 पूवी सांचालकाांमाफशत िासनास सािर करावे. तसेच या सांिभात प्राप्त झालेल्या अशभवेिनाांची
सांचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल सांचालकाांच्या अशभप्रायासह िासनास सािर करावा.
3.

सिर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर उपलब्ि

करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202011201722551203 असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे िानुसार व नावाने,

Baban Sheshrao
Mandwe
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( ब.िे.माांडवे )
उप सशचव, 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. शनवडनस्ती (व्यशि-1)

शासन ननर्णय क्र, सामान्य प्रशासन निभाग, क्रमाांक एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12,नि. 21.10.2011 सोबतचे प्रपत्र " अ "
महाराष्ट्र नशक्षर् सेिा गट-अ िेतनस्तर एस-24: 71100-211900 या सांिगातील उपसांचालक, व्यिसाय नशक्षर् ि प्रनशक्षर् / नशक्षर्ार्थी उपसल्लागार
(ि.) या पिािर पिोन्नतीने / सरळसेिा प्रिेशाने ननयुक्त झालेल्या अनिका-याांची निनाांक 01.01.2019 रोजीची हां गामी/तात्पुरती जेष्ट्ठतासूची
अ.

जेष्ट्टता

अनिका-

प्रिगण

क्र.

क्रमाांक

याांचे नाांि

# ( ननयुक्ती नांतर

जन्मतारीख

ननयुक्ती

$ ( ननयुक्तीचा मागण )

ज्येष्ट्ठता

सेिा ननिृत्तीचा

निनाांक

सरळसेिन
े े/ मयािीत

निनाांक/

निनाांक

प्रिगण बिलला

निभागीय परीक्षेव्िारे

ज्येष्ट्ठतेचा

असल्यास त्याांचा

ननयुक्त उमेििाराांचा

मानीि निनाांक

निनाांक )

गुर्ित्ता क्रमाांक ि

शैक्षनर्क अहण ता @

अनभप्राय/शेरा

10

11

परीक्षेचे िर्ण

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(ननरां क)

* ( टप्पा 1 ि टप्पा 2 नुसार िेगिेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूि करािे.
# (1) सेित
े खुल्या प्रिगातून ननयुक्ती झाली असून काही कालाििीनांतर मागास प्रिगाचा िािा सािर केला आहे ि त्या प्रिगाचे िैि प्रमार्पत्र प्राप्त झाले आहे .
(2) सेित
े सिणसािारर् ( Non-handicapped ) घटकातून ननयुक्ती झाली असेल ि काही कालाििीनांतर अपांगत्िाचे िैि प्रमार्पत्र सािर केले असेल तर िरील (1) ि (2) येर्थील प्रकरर्ी
ज्या निनाांकास मागास प्रिगाचा िािा/अप्रगत्िाचे िैि प्रमार्पत्र सािर केले असेल तो निनाांक नमूि करािा.
$ पिोन्नत/सरळसेिा/मयािीत निभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा िेगळया मागाने ननयुक्ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूि करािे . )
@ आिश्यक असल्यास अर्थिा पिोन्नतीकनरता शैक्षनर्क अहण ता निहीत केली असल्यास हा रकाना अांतभूणत करािा.

