महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (ताां)
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ रु. 67700-208700/वेतनस्तर एस-23 या वेतनश्रेणीतील प्राचायय, औ. प्र.
सांस्था, शिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशिकारी
/ सहाय्यक सांचालक / शिक्षणाथी उपसल्लागार,
सशचव, म. रा. व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मांडळ या सांवगात
नामशनर्दे िनाने / पर्दोन्नतीने शनयुक्त झालेल्या अशिकायाांची शर्दनाांक 01.01.2020 रोिीची अांशतम
ज्येष्ट्ठतासूची.
महाराष्ट्र िासन
कौिल्य शवकास, रोिगार व उद्योिकता शवभाग
िासन पशरपत्रक क्रमाांक: व्यशिअ-2020/(प्र.क्र.161)/व्यशि-1
मांत्रालय, 2 रा मिला , मुख्य इमारत, मुांबई-400 032.
शर्दनाांक: 22 िानेवारी, 2021
वाचा:- 1) कौिल्य शवकास,रोिगार व उद्योिकता शवभागाचे िासन पशरपत्रक, शर्द.25.11.2020
2)सहाय्यक सांचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
याांचे पत्र क्र.3/आस्था-1/िे.सू./2020/प्र.क्र.28, शर्दनाांक 14.01.2021
पशरपत्रक :
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (ताां) रु. 67700-208700/-वेतनस्तर एस-23 या वेतनश्रेणीतील प्राचायय,
औ. प्र.सांस्था, शिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशिकारी/ सहाय्यक सांचालक / शिक्षणाथी
उपसल्लागार,सशचव, म. रा. व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मांडळ या सांवगातील शर्द.01.01.2020 रोिीची अांशतम
ज्येष्ट्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये र्दियशवल्यानुसार प्रशसध्र्द करण्यात येत आहे . सर्दर ज्येष्ट्ठतासूची व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुांबई व सांचालनालयाच्या अशिपत्याखालील कायालयातील
सूचना फलकावर माशहतीसाठी लावण्याची व प्रशसध्र्द करण्याची व्यवस्था सांचालकाांनी करावी.
2.

सर्दर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202101221753194203 असा आहे . हा आर्दे ि शडिीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आर्दे िा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. सवय सहसांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रार्दे शिक कायालय (सांचालकाांमाफयत).
3. सवय शिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशिकारी याांना सांचालकाांमाफयत.
4. सवय सांबांिीत अशिकारी / सांस्था /कायालय याांना सांचालकाांमाफयत.
5. शनवडनस्ती (व्यशि-1)

िासन पशरपत्रक क्रमाांकः व्यशिअ-2020/(प्र.क्र.161)/व्यशि-1
िासन शनणयय क्र, सामान्य प्रिासन शवभाग, क्रमाांक एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12,शर्द.21.102011 सोबतचे प्रपत्र " अ "
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (ताां) रु. 67700-208700/-वेतनस्तर एस-23 या वेतनश्रेणीतील प्राचायय,औ.प्र.सांस्था, शिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशिकारी/सहाय्यक
सांचालक/शिक्षणाथी उपसल्लागार, सशचव, म.रा. व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मांडळ या सांवगात नामशनर्दे िनाने / पर्दोन्नतीने शनयुक्त झालेल्या अशिका-याांची शर्दनाांक 1.1.2020 पयंतची
अांशतम िेष्ट्ठतासूची .
अ.क्र

िेष्ट्ठता

अशिका-याांचे

क्रमाांक

नाव

प्रवगय

िन्मतारीख

शनयुक्तीचा

$ ( शनयुक्तीचा मागय (

ज्येष्ट्ठता

सेवाशनवृत्तीचा

शर्दनाांक

सरळसेवन
े े/मयार्दीत

शर्दनाांक/ज्येष्ट्ठ

शर्दनाांक

शवभागीय परीक्षेव्र्दारे

ते चा मानीव

शनयुक्त उमेर्दवाराांचा

शर्दनाांक

िैक्षशणक अहय ता

अशभप्राय

गुणवत्ता क्रमाांक व
परीक्षेचे वर्य
1

2

1

1

3
श्री.श्रीकाांत

4
प्रगत

5

6

7

8

9

10

9-Jul-1958

7-May-1992

सरळसेवा

7-May-

31-Jul-

यांत्र अशभ.पर्दवी,

शनयतवयोमानानुसार

1992

2016

शितीय श्रेणी -

शर्द.31-07-2016 रोिी

1979

सेवाशनवृत्त

सर्दाशिवराव
अष्ट्टीकर
2

2

श्री. यतीन

प्रगत

प्रल्हार्द

25-Oct-

30-Nov-

1965

1996

सरळसेवा

11

30-Nov-

31-Oct-

यांत्र अशभ.पर्दवी,

िा.शन.व्यशिअ-1406

1996

2023

प्रथम श्रेणी - 1986

/2419/ (1960)/व्यशि-

पारगाांवकर

3, शर्द.18/11/96 अन्वये
शनयुक्ती.

3

3

श्री. रमेि
िांकराराव

प्रगत

15-Jul1960

7-Aug-1996

सरळसेवा

7-Aug-1996

31-Jul-

बी.टे क(मेकॅशनकल)

2018

प्रथम श्रेणी 1984

शनिन सन-2016

पशरहार
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4

4

श्री.

प्रगत

6-Dec-1962

23-Jul-1996

सरळसेवा

23-Jul-1996

बाळासाहे ब

31-Dec-

यांत्र अशभ.पर्दवी

2020

प्रथम श्रेणी 1986

गांगािर ससे

शनिन सन-2016

पर्दव्युत्तर पर्दवी
(यांत्र) प्रथम श्रेणी
1993

5

5

श्री. कैलास

प्रगत

4-Jun-1962

4-Sep-1996

सरळसेवा

4-Sep-1996

र्दयाराम

30-Jun-

यांत्र अशभ.पर्दवी

शर्द.06/02/2017 रोिी

2020

प्रथम श्रेणी 1984

स्वेच्छा सेवाशनवृत्त

बुराडे

पर्दव्युत्तर पर्दवी
(यांत्र) प्रथम श्रेणी
1993

6

6

श्री. सुिाकर

प्रगत

िामराव

27-Mar-

15-Oct-

1963

1996

सरळसेवा

15-Oct-

31-Mar-

यांत्र अशभ.पर्दवी

िा.शन.क्र. व्यशिअ-1496

1996

2021

प्रथम श्रेणी 1984

/ 2419/ (1967)व्यशि-

पर्दव्युत्तर पर्दवी

3, शर्द.7/10/96 अन्वये

(यांत्र) प्रथम श्रेणी

शनयुक्ती

उमाळे

1987
7

7

श्री. शकिोर

प्रगत

वामन

16-Jul-

31-Jul-1996

सरळसेवा

31-Jul-1996

1965

31-Jul-

शवद्युत अशभ.पर्दवी

िा.शन.क्र.व्यशिअ 1496

2023

प्रथम श्रेणी - 1987

/ 2419 / (1967) व्यशि-

खटावकर

3, शर्द.9/7/96 अन्वये
शनयुक्ती.

8

8

श्री. रािेंद्र

प्रगत

र्दत्तात्रय

25-Mar-

7-May-1997

सरळसेवा

1960

7-May-

31-Mar-

यांत्र अशभ.पर्दवी

शर्द.31/03/2018 रोिी

1997

2018

प्रथम श्रेणी 1982

शनयतवयोमानानुसार

भोयर
9

9

श्री. शर्दगांबर
अांबार्दास
र्दळवी

सेवाशनवृत्त
इ.मा.व

27-Jul-

24-Sep-

1966

1996

सरळसेवा

24-Sep-

31-Jul-

शवद्युत अशभ.पर्दवी

िा.शन.क्र.व्यशिअ-

1996

2024

प्रथम श्रेणी 1988

1496/ 2419/ (1967)/

एम.ई. (ई.पी.एस.)

व्यशि-3, शर्द.4/9/96

प्रथम श्रेणी 1998

अन्वये शनयुक्ती.
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10

10

श्री.शबरुबा

भ.ि.(क)

रामराव

22-May-

18-Sep-

1965

1996

सरळसेवा

18-Sep-

31-May-

यांत्र अशभ.पर्दवी

िा.शन.क्र.व्यशिअ-

1996

2023

प्रथम श्रेणी -1988

1496/

पर्दव्युत्तर पर्दवी

2419/(1967)/व्यशि-3,

प्रथम श्रेणी 1995

शर्द. 21/8/96 व

शिपले

शर्द.4/9/96 अन्वये
शनयुक्ती.
11

11

श्री. सुर्दाम

शव.िा.(अ)

5-Apr-1964

6-Sep-1996

सरळसेवा

6-Sep-1996

शवनायक

30-Apr-

यांत्र अशभ.पर्दवी

िा.शन. क्र.व्यशिअ-

2022

शितीय श्रेणी 1989

1496/

पर्दव्युत्तर पर्दवी

2419/(1967)/व्यशि-3,

राठोड

शर्द.21/8/96 अन्वये
शनयुक्ती.
12

12

श्री.

अनु.िमाती

कमलाकर

27-May-

10-Nov-

1965

1997

सरळसेवा

10-Nov-

31-May-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

िा.शन. व्यशिअ 1496 /

1997

2023

शितीय श्रेणी 1984

4850 / (2166) व्यशि-3

िरर्द शवसाळे

शर्द.19/6/97 अन्वये
शनयुक्ती.

13

13

श्री. सुरेि

प्रगत

रघुनाथ

17-Feb-

6-Sep-2001

पर्दोन्नती

6-Sep-2001

1959

28-Feb-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

शर्द.28/02/2017 रोिी

2017

शितीय श्रेणी 1981

शनयतवयोमानानुसार

कुकडे
14

14

श्री.हनुमांत

सेवाशनवृत्त
भ.ि. (ब)

1-Jun-1959

26/06/2001

पर्दोन्नती

26/06/2001

रामचांद्र िेगर

31-May-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

शर्द.31.5.2017 रोिी

2017

प्रथम श्रेणी 1980

शनयतवयोमानानुसार
सेवाशनवृत्त

15

15

श्री. रािेंद्र
सूययकाांत घुमे

भ.ि. (ब)

20-Oct1962

7-Jul-2001

पर्दोन्नती

7-Jul-2001

31-Oct-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

िा.शन.उ व तां.शि.शव.क्र.

2020

प्रथम श्रेणी 1981

व्यशिअ -

ए.एम. आय.ई.

1398/(311/98) व्यशि-

(सेक्िन 'ए व बी ')

3, शर्द.20/6/2001

प्रथम श्रेणी 1995.

अन्वये पर्दोन्नतीने
शनयुक्ती.
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16

16

श्री. बाबू

अनु.िाती

4-Jun-1960

9-Jul-2001

पर्दोन्नती

9-Jul-2001

िांकरराव

30-Jun-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

िा.शन.उ व तां.शि.शव.क्र.

2018

प्रथम श्रेणी 1981

व्यशिअ -

गायकवाड

1398/(311/98) व्यशि3, शर्द. 20/6/ 2001
अन्वये पर्दोन्नतीने
शनयुक्ती.शर्द.30.6.2018
रोिी शनयुत वयोमामाने
सेवाशनवृत्त

17

17

श्री. अिोक

अनु. िाती

लक्ष्मण

10-Jul-

18-Sep-

1961

2003

सरळसेवा

18-Sep-

31-Jul-

शवद्युत अशभ. पर्दवी

िा.शन.उच्च व तांत्र

2003

2019

प्रथम श्रेणी 1989

शिक्षण शवभाग क्र.

िवांिाळ

व्यशिअ-2598
/1390/(238/98)/व्यशि
-1, शर्द.17/9/2003
मिील अटी व ितीनुसार
नवीन नेमणूक.

18

18

श्री. अरशवर्द

अनु.िाती

2-Jul-1960

िगन्नाथ

27-Apr-

पर्दोन्नती

2007

27-Apr-

31-Jul-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

िा.शन.उ व तां. शि. शव.

2007

2018

प्रथम श्रेणी 1980

क्र. व्यशिअ-

सावांत

1503/(3639)
(प्र.क्र.155) व्यशि-1
शर्द.24/4/2007 अन्वये
गट-अ मध्ये पर्दोन्नतीने
शनयुक्ती.

19

19

श्री. माशणक
र्दामोर्दरराव
वानखेडे

अनु.िाती

1-Jun-1962

30-Apr2007

पर्दोन्नती

30-Apr-

31-May-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

िा.शन.उ व तां. शि. शव.

2007

2020

प्रथम श्रेणी 1986

क्र. व्यशिअ - 1503 /
(3639) (प्र.क्र.155)
व्यशि-1 शर्द.24/4/2007
अन्वये गट-अ मध्ये
पर्दोन्नतीने शनयुक्ती.
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श्री. अांबार्दास

भ.ि. (ब)

नामर्दे वराव

14-Jun-

24-Apr-

1961

2007

पर्दोन्नती

24-Apr-

30-Jun-

शवद्युत

िा.शन.उ व तां. शि. शव.

2007

2019

अशभ.पर्दशवका

क्र. व्यशिअ - 1503 /

प्रथम श्रेणी -1981

(3639) (प्र.क्र.155)

डोंगरे

व्यशि-1 शर्द.24/4/2007
अन्वये गट-अ मध्ये
पर्दोन्नतीने शनयुक्ती.
21

21

श्री. मोरश्वर

प्रगत

कृष्ट्णराव बांडे

17-Apr-

12-Jul-2007

पर्दोन्नती

12-Jul-2007

1959

30-Apr-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

शर्द.30/04/2017 रोिी

2017

शितीय श्रेणी 1982

शनयतवयोमानानुसार
सेवाशनवृत्त

22

22

श्री.रामलू
गणपती

अनुसुचीत

5-Jul-1958

िमाती

25-Apr-

पर्दोन्नती

2007

25-Apr-

31-Jul-

शवद्युत

शर्द.31/07/2016 रोिी

2007

2016

अशभ.पर्दशवका

शनयतवयोमानानुसार

शितीय श्रेणी -

सेवाशनवृत्त

अल्लमवार

1984
23

23

श्री. प्रकाि

प्रगत

लक्ष्मण

18-Jul-

22-May-

1965

2007

पर्दोन्नती

22-May-

31-Jul-

शवद्युत अशभ.पर्दवी

िा.शन.उ व तां. शि. शव.

2007

2023

प्रथम श्रेणी -1986

क्र. व्यशिअ - 1503 /

सायगाांवकर

(3639) (प्र.क्र.155)
व्यशि-1 शर्द.24/4/2007
अन्वये गट-अ मध्ये
पर्दोन्नतीने शनयुक्ती.

24

24

श्री. उमेि
रमेिराव
खारोडे

प्रगत

2-May-

30-Jun-

1965

2007

पर्दोन्नती

30-Jun-

31-May-

यांत्र अशभ.पर्दवी

िा.शन.उ व तां. शि. शव.

2007

2023

प्रथम श्रेणी 1986

क्र. व्यशिअ - 1503 /
(3639) (प्र.क्र.155)
व्यशि-1 शर्द.24/4/2007
अन्वये गट-अ मध्ये
पर्दोन्नतीने शनयुक्ती.
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25

25

श्री. शवलास

अनु.िाती

भाऊ सोनवणे

30-Dec-

27-Apr-

1963

2007

पर्दोन्नती

27-Apr-

31-Dec-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

िा.शन.उ व तां. शि. शव.

2007

2021

प्रथम श्रेणी 1986

क्र. व्यशिअ - 1503 /
(3639) (प्र.क्र.155)
व्यशि-1 शर्द.24/4/2007
अन्वये गट-अ मध्ये
पर्दोन्नतीने शनयुक्ती.

26

26

श्री.प्रकाि

प्रगत

रामचांद्र बाबर

26-Jan-

27-Apr-

1958

2007

पर्दोन्नती

27-Apr-

31-Jan-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

शनयतवयोमानानुसार

2007

2016

प्रथम श्रेणी 1977

शर्द.31-01-2016 रोिी
सेवाशनवृत्त

27

27

श्री. शवकास

इ.मा.व

वासुर्देवराव

26-Jan-

2-Aug-2008

पर्दोन्नती

2-Aug-2008

1962

31-Jan-

यांत्र अशभ.

िा.शन.उ व तां. शि. शव.

2020

पर्दवी,प्रथम श्रेणी -

क्र. व्यशिअ - 1503 /

1984 ,एम. ई.

(3639) (प्र.क्र.155)

प्रथम श्रेणी -1992

व्यशि-1 शर्द.24/4/2007

शिरभाते

अन्वये गट-अ मध्ये
पर्दोन्नतीने शनयुक्ती.
28

28

श्री. शवष्ट्णु

अनु. िाती

1-Dec-1959

िनार्दय न

14-Sep-

पर्दोन्नती

2009

14-Sep-

30-Nov-

यांत्र अशभ.

शर्द. 30/11/2017 रोिी

2009

2017

पर्दवी,प्रथम श्रेणी -

शनयततयोमानानुसार

1981 , शवद्युत

सेवाशनवृत्त.

काांबळे

अशभ. पर्दशवका,
प्रथम श्रेणी -1983
29

29

श्री.
शवियकुमार
रामचांद्र पांशडत

प्रगत

26-Jun-

31-Oct-

1957

2008

पर्दोन्नती

31-Oct-

30-Jun-

यांत्र अशभ. पर्दशवका

शर्द. 30/06/2015 रोिी

2008

2015

शितीय श्रेणी 1977

शनयततयोमानानुसार
सेवाशनवृत्त.
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30

30

श्री.शवियशसग

शव.िा.(अ)

मािवराव

15-May-

18-Dec-

1961

2009

पर्दोन्नती

18-Dec-

31-May-

यांत्र अशभ. पर्दशवका

िा.शन.उ व तां. शि. शव.

2009

2019

प्रथम श्रेणी 1979

क्र. व्यशिअ- 2009 /

रािपूत

(प्र.क्र. 111 /09)/ व्यशि1, शर्द.30/11/2009
अन्वये गट-अ मध्ये
पर्दोन्नतीने शनयुक्ती.

31

31

श्री. प्रकाि

अनु.िाती

6-Mar-1961

1-Oct-2008

पर्दोन्नती

1-Oct-2008

हशररामिी

31-Mar-

यांत्र अशभयाशत्रकी

िा.शन.उ व तां. शि. शव.

2019

पर्दशवका,शितीय

क्र. व्यशिअ - 2007/

श्रेणी 1982

(प्र.क्र. 206/07)/ व्यशि-

र्दामोर्दरे

ए.एम.आय.ई-

1

शर्द.9/

सेक्िन A व B

9/2008 अन्वये गट-अ

उत्तीणय,

मध्ये पर्दोन्नतीने शनयुक्ती.

शडसेंबर,2002
32

32

श्री.बाळ

अनु.िाती

7-Sep-1960

गांगािर

26-May-

पर्दोन्नती

2009

26-May-

30-Sep-

यांत्र अशभ. पर्दशवका

िासन शनणयय क्र.

2009

2018

प्रथम श्रेणी 1983

व्यशिअ-2007/ (प्र.

भालेराव

क्र.201/07) /व्यशि-1,
शर्द.15/5/2009 अन्वये
गट-अ मध्ये पर्दोन्नतीने
शनयुक्ती

33

33

श्री. िाांताराम

अनु.िाती

कािीनाथ

17-Mar-

1-Nov-2008

पर्दोन्नती

1-Nov-2008

31/03/2020

1962

34

श्रेणी 1983

श्री.शवठ्ठल

अनुसुचीत

14-Jul-

16-Jan-

रखमािी

िमाती

1957

2009

िानोरकर

--"--

पर्दशवका,शितीय

वायर्दां डे
34

यांत्र अशभयाशत्रकी

पर्दोन्नती

16-Jan-

31-Jul-

यांत्र अशभ. पर्दशवका

शर्द. 31/07/2015 रोिी

2009

2015

प्रथम श्रेणी 1981

शनयतवयोमानानुसार
सेवाशनवृत्त.
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35

35

श्री.

शव. मा. प्र.

शर्दनेिकुमार

24-Feb1960

बांडू माने

30-Jun2001

पर्दोन्नती

15-

30-Jun2001

15-

Jun-1995

Jun-1995

28.Jun.2001

28.Jun.200

28-Feb-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

िा.शन.उ व तां.शि.शव.क्र.

2018

शितीय श्रेणी 1978

व्यशिअ1398/(311/98) व्यशि3, शर्द.20/6/2001

1

अन्वये पर्दोन्नतीने
शनयुक्ती.

36

36

श्री. शनतीन

शव. मा. प्र.

13-Jun-

िामसुांर्दर

(वैि)

1964

िुनोनकर
37

37

श्री.झावरे

30-Jun2001

पर्दोन्नती

15-

Jun-1995
प्रगत

1-Jun-1964

8-Sep-2016

30-Jun-

30-Jun-

यांत्र अशभ.पर्दशवका

शर्द.07/06/2017 रोिी

2001 15-

2022

प्रथम श्रेणी 1982

शनिन झाले आहे .

31-06-2022

बी.ई, मेकॅशनकल्स

िासन आर्दे ि क्र.

इांशि. शितीय श्रेणी-

व्यशिअ-2015/

1986, एम.बी.ए

(380/15) / व्यशि-1,

(फायनाांन्स मॅनेि.)

शर्द.31/8/2016 अन्वये

प्रथम श्रेणी-2006

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

Jun-1995
सरळसेवा

8-Sep-2016

नांर्दकुमार
िोंडीबा

शनयुक्ती
38

38

श्री.सावळे

अनु.िाती

रशविांकर

27-Nov-

9-Sep-2016

1967

सरळसेवा

9-Sep-2016

खुल्या प्रवगातून शनवड)

30-Nov-

बी.ई, इलेक्रीकल

िासन आर्दे ि क्र.

2025

इांशि.प्रथम श्रेणी-

व्यशिअ-2015/

1991,

(380/15) /व्यशि-1,

एल.एल.बी,

शर्द.31/8/2016 अन्वये

एम.बी.ए-शितीय

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

श्रेणी-2006

शनयुक्ती

28-Feb-

बी.ई, मेकॅशनकल्स

िासन आर्दे ि क्र.

2033

इांशि. शितीय श्रेणी-

व्यशिअ-2015/

1996,

(380/15) /व्यशि-1,

बाबुराव

39

39

श्री. शनकम
शनतीन आनांर्दा

अनु.िाती

1-Mar-1975

3-Sep-2016

सरळसेवा (खुल्या
प्रवगातून शनवड)

3-Sep-2016

शर्द.31/8/2016 अन्वये
गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती
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40

40

श्री. रमण

प्रगत

6-Apr-1977

फशकर

15-Sep-

सरळसेवा

2016

15-Sep-

30-Apr-

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

2016

2035

मेकॅशनकल्स

व्यशिअ-2015/

इांशि.प्रथम श्रेणी-

(380/15) /व्यशि-1,

1995

शर्द.31/8/2016 अन्वये

पाटील

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती
41

41

श्री. मुांडासे

शव.मा.प्र

रवींद्र

16-Jun-

26.Sep.2016

1975

सरळसेवा (खुल्या

26.Sep.201

30-Jun-

बी.ई, मेकॅशनकल्स

िासन आर्दे ि क्र.

प्रवगातून शनवड)

6

2033

इांशि.प्रथम श्रेणी-

व्यशिअ-2015/

1996, एम.बी.ए.

(380/15) /व्यशि-1,

(मारकेटींग

शर्द.31/8/2016 अन्वये

मॅनेिमेंट) प्रथम

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

श्रेणी-1999

शनयुक्ती

30-Apr-

बी.ई, मेकॅशनकल्स

िासन आर्दे ि क्र.

2028

इांशि.प्रथम श्रेणी-

व्यशिअ-2015/

1992, एम.बी.ए.

(380/15) /व्यशि-1,

(एच.आर

शर्द.31/8/2016 अन्वये

मॅनेिमेंट) प्रथम

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

श्रेणी-2000,

शनयुक्ती

शसद्रामप्पा

42

42

श्री. मोटघरे

अनु.िाती

13/04/1970

4-Sep-2016

शकरण

सरळसेवा (खुल्या

4-Sep-2016

प्रवगातून शनवड)

मुरलीिर

एम.टे क (प्रोडक्िन
इांशि.) प्रथम श्रेणी2002
43

43

श्री. शिर्दे
अिीत पोपट

इ.मा.व

15-Apr-

15-Mar-

1972

2017

सरळसेवा

15-Mar-

30-Apr-

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

2017

2030

मेकॅशनकल्स

व्यशिअ-2015/

इांशि.प्रथम श्रेणी-

(380/15) /व्यशि-1,

1994, बी.ए-

शर्द.31/8/2016 अन्वये

(आटय स)प्रथम

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

श्रेणी-1999

शनयुक्ती
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44

44

श्री. र्दु गे प्रशर्दप

अनु.िाती

शभमराव

24-Feb-

3-Sep-2016

सरळसेवा

3-Sep-2016

28/02/2029

1971

बी.ई, मेकॅशनकल्स

िासन आर्दे ि क्र.

इांशि.शितीय श्रेणी-

व्यशिअ-2015/

1993

(380/15) /व्यशि-1,
शर्द.31/8/2016 अन्वये
गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती

45

45

श्री. भावसार

इ.मा.व

रमाकाांत

16-Oct-

3-Sep-2016

सरळसेवा

3-Sep-2016

1966

31-Oct-

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

2024

(मेकॅशनकल्स

व्यशिअ-2015/

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

(380/15) /व्यशि-1,

1985,

शर्द.31/8/2016 अन्वये

ए.एम.आय.ई

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

(मेकॅशनकल)

शनयुक्ती

बाबुराव

शितीय श्रेणी1990, एम.ई
(मेकॅशनकल इांशि.)
प्रथम श्रेणी-2005
46

46

श्री. बांडगर
महे ि
बापुसाहे ब

भ.ि (क)

16-Jul-

26-Sep-

1980

2016

सरळसेवा

26-Sep-

31-Jul-

बी.ई, (मेकॅशनकल

िासन आर्दे ि क्र.

2016

2038

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

व्यशिअ-2015/

2001

(380/15) /व्यशि-1,
शर्द.31/8/2016 अन्वये
गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती
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47

47

श्री. पाटील

इ.मा.व

मिुकर

22-May-

4-Sep-2016

सरळसेवा

4-Sep-2016

1965

31-May-

शडप्लोमा-प्रथम

िासन आर्दे ि क्र.

2023

श्रेणी-1994, बी.ए.

व्यशिअ-2015/

(आटय स) शितीय

(380/15) /व्यशि-1,

श्रेणी-2001,बी.ई

शर्द.31/8/2016 अन्वये

(इलेक्रीकल

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

शनयुक्ती

कािीनाथ

2006, एम.बी.ए
(एच. आर.
मॅनेिमेंट/एच आर
डी) शितीय श्रेणी2010
48

48

श्री. हाांडे

इ.मा.व

शमलींर्द

30-Jun-

4-Sep-2016

सरळसेवा

4-Sep-2016

30/06/2021

1963

पुरुर्ोत्तम

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

(इलेक्रीकल

व्यशिअ-2015/

इांशि.) शितीय

(380/15) /व्यशि-1,

श्रेणी-1985, बी.ई

शर्द.31/8/2016 अन्वये

(इलेक्रॉशनक्स &

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

पॉवर) प्रथम श्रेणी-

शनयुक्ती

1994
49

49

श्री.वानखेडे
चांद्रकाांत
लालचांर्द

(इ.मा.व)

9-Jul-1963

15-Sep2017

सरळसेवा

15-Sep-

31-Jul-

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

2017

2021

(इलेक्रीकल

व्यशिअ-2015/

इांशि.) शितीय

(380/15) /व्यशि-1,

श्रेणी-1981,

शर्द.21/6/2017 अन्वये

ए.एम.आय.ई

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

(इलेक्रीकल)

शनयुक्ती

शितीय श्रेणी1990
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50

श्री. बुिाडे

अनु.िाती

1-Feb-1965

6-Sep-2016

सरळसेवा

6-Sep-2016

सुिील

31-Jan-

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

2023

(मेकॅशनकल्स

व्यशिअ-2015/

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

(380/15) /व्यशि-1,

1984, बी.टे क

शर्द.31/8/2016 अन्वये

(मेकॅशनकल्स

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

शनयुक्ती

रामर्दास

2010
51

51

श्री. मानकर

इ.मा.व

रािेि

22-Jun-

26/09/2016

सरळसेवा

26/09/2016

1980

30-Jun-

बी.ई 2002

िासन आर्दे ि क्र.

2038

व्यशिअ-2015/

सुिाकर

(380/15) /व्यशि-1,
शर्द.31/8/2016 अन्वये
गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती

52

52

श्री. घुले

भ.ि.(ड)

प्रशर्दप

27-Oct-

4-Sep-2016

सरळसेवा

4-Sep-2016

1967

31-Oct-

बी.ई (मेकॅशनकल)

िासन आर्दे ि क्र.

2025

प्रथम श्रेणी-1990

व्यशिअ-2015/

िगन्नाथ

(380/15) /व्यशि-1,
शर्द.31/8/2016 अन्वये
गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती

53

53

श्री. ढे कणे

प्रगत

चांद्रिेखर

(अपांग)

ियशसग

3-Apr-1973

7-Sep-2016

सरळसेवा

7-Sep-2016

30-Apr-

बी.ई (मेकॅशनकल

िासन आर्दे ि क्र.

2031

इांशि.) शितीय

व्यशिअ-2015/

श्रेणी-1996

(380/15) /व्यशि-1,
शर्द.31/8/2016 अन्वये
गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती
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श्री.िुमाळ

प्रगत

3-Apr-1980

1-Jul-2017

सरळसेवा

1-Jul-2017

सशचन

30-Apr-

बी.ई (मेकॅशनकल

िासन आर्दे ि क्र.

2038

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

व्यशिअ-2015/

2002, एम.ई

(380/15) /व्यशि-1,

(Heat Power

शर्द.21/6/2017 अन्वये

Eng.) प्रथम श्रेणी-

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

2010

शनयुक्ती

माशणकराव

55

55

श्री. सोमकुवर

अनु.िाती

अनांत

28-Apr-

12-Sep-

1975

2016

सरळसेवा

12-Sep-

30-Apr-

बी.ई (मेकॅशनकल

िासन आर्दे ि क्र.

2016

2033

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

व्यशिअ-2015/

1997, एम.ई

(380/15) /व्यशि-1,

(मेकॅशनकल इांशि.)

शर्द.31/8/2016 अन्वये

शितीय श्रेणी-

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

2000

शनयुक्ती

31-May-

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

2023

(इलेक्रीकल

व्यशिअ-2015/

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

(380/15) /व्यशि-1,

1984, एम.ए

शर्द.31/8/2016 अन्वये

(इांग्ललि) शितीय

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

श्रेणी-1996

शनयुक्ती

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

(इलेक्रीकल

व्यशिअ-2015/

इांशि.) शितीय

(380/15) /व्यशि-1,

श्रेणी-1981,

शर्द.31/8/2016 अन्वये

एकनाथ

56

56

श्री. वाघमारे

अनु.िाती

सोमेश्वर

7-May-

1-Sep-2016

सरळसेवा

1-Sep-2016

1965

बळीराम

57

57

श्री. गुांटूरकर

प्रगत

27-Apr-

ििीकाांत

(अपांग)

1962

4-Sep-2016

सरळसेवा (खेळाडू

4-Sep-2016

30/04/2020

प्रवगातून शनवड)

र्दामोर्दराव

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती
58

58

श्रीमती

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

(इलेक्रीकल

व्यशिअ-2015/

बाबुराव

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

(380/15) /व्यशि-1,

(सौ.सुिा

1990,

शर्द.18/10/2016 अन्वये

रे वतकर सुिा

शनिीकाांत
ठौंबरे )

इ.मा.व

4-Jan-1969

9-Nov-2016

सरळसेवा

9-Nov-2016

31/01/2027

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती
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श्रीमती

अनु. िाती

19/11/1978

1-Feb-2017

सरळसेवा

1-Feb-2017

30/11/2036

बोरुळकर

बी.ई (इलेक्रीकल)

िासन आर्दे ि क्र.

-2005

व्यशिअ-2015/

मनीर्ा

(380/15) /व्यशि-1,

रामचांद्र

शर्द.18/10/2016 अन्वये
गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती

60

60

श्रीमती.

प्रगत

7-Jun-1966

19-Jul-2017

सरळसेवा

19-Jul-2017

र्दे िमुख

30-Jun-

शडप्लोमा

िासन आर्दे ि क्र.

2024

(इलेक्रीकल

व्यशिअ-2015/

इांशि.) प्रथम श्रेणी-

(380/15) /व्यशि-1,

1985,

शर्द.21/06/2017 अन्वये

मांगला शर्दपक
(श्रीमती
र्दे िमुख

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

मांगला

शनयुक्ती

मिुकरराव )
61

61

श्रीमती काळे

प्रगत

श्वेता

13-Oct-

6-Jul-2017

सरळसेवा

6-Jul-2017

1983

31-Oct-

बी.ई ( इांशि.) -

िासन आर्दे ि क्र.

2041

प्रथम श्रेणी 2005,

व्यशिअ-2015/

एम.टे क

(380/15) /व्यशि-1,

(इलेक्रीकल

शर्द.21/06/2017 अन्वये

इांशि.) प्रथम श्रेणी

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े

2008

शनयुक्ती

एम.ई. ( मेकॅ.

िासन आर्दे ि क्र.

इांशि) प्रथमश्रेणी

व्यशिअ-2015/

2001

(380/15) /व्यशि-1,

िशिकाांत

62

62

श्री.आवारे
हे मत
शवठ्ठलराव

इ.मा.व

16-Dec1969

31.01.2018

सरळसेवा

31.01.2018

31.12.2017

शर्द.21/06/2017 अन्वये
गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती
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63

श्रीमती

प्रगत

28.08.1966

18.10.2019

सरळसेवा

18.10.2019

कशवता

31.08.2024

शवद्युत अशभ.पर्दवी

िासन आर्दे ि क्र.

प्रथम श्रेणी 1989

व्यशिअ-2015/

शवठोबा

(380/15) /व्यशि-1,

शभसे(श्रीमती

शर्द.21/06/2017 अन्वये

बुटले)

गट-अ मध्ये सरळसेवन
े े
शनयुक्ती
खांड 01/01/2019 ते 31/12/2019

* ( टप्पा 1 व टप्पा 2 नुसार वेगवेगळया असल्याने िे लागू असेल ते नमूर्द करावे.
# (1) सेवत
े खुल्या प्रवगातून शनयुक्ती झाली असून काही कालाविीनांतर मागास प्रवगाचा र्दावा सार्दर केला आहे व त्या प्रवगाचे वैि प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे
(2) सेवत
े सवयसािारण ( Non-handicapped ) घटकातून शनयुक्ती झाली असेल व काही कालाविीनांतर अपांगत्वाचे वैि प्रमाणपत्र सार्दर केले असेल तर वरील (1) व (2) येथील प्रकरणी ज्या
शर्दनाांकास मागास प्रवगाचा र्दावा/अप्रगत्वाचे वैि प्रमाणपत्र सार्दर केले असेल तो शर्दनाांक नमूर्द करावा.
$ पर्दोन्नत/सरळसेवा/मयार्दीत शवभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मागाने शनयुक्ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूर्द करावे. )
@ आवश्यक असल्यास अथवा पर्दोन्नतीकशरता िैक्षशणक अहय ता शवहीत केली असल्यास हा रकाना अांतभूयत करावा.
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