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सामान्य प्रशासन नवभाग शासन ननणगय क्रमाांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, नदनाांक २१/१०/२०११ सोबतचे प्रपत्र - "अ"
महाराष्र नशक्षण सेवा गट-ब (ताांनत्रक) सांवगातील प्राचायग /उपप्राचायग /सहाय्यक प्रनशक्षणाथी सल्लागार, शासकीय औद्योनगक प्रनशक्षण सांरथा, मुख्याध्यापक /अनभयाांनत्रकी अनधक्षक, शासकीय ताांनत्रक नवद्यालय (वेतन रतर एस-17 : रुपये 47600151100) या पदाांवर पदोन्नतीकनरता महाराष्र नशक्षण सेवा गट-क सांवगातील पूणगवळ
े नशक्षक (वेतन रतर एस-16 : रुपये 44900-142400), कननष्ठ सवेक्षक तथा कननष्ठ प्रनशक्षणाथी सल्लागार (ताांनत्रक)/सहाय्यक अनभयाांनत्रकी अनधक्षक/गट
ननदे शक/प्रनशक्षण अनधकारी (ए.स्ट्व्ह.टी.एस.) (वेतन रतर एस-15 : रुपये 41800-132300) या पदाांवरील पदवी/पदनवकाधारक कमगचाऱयाांची नदनाांक 01/01/202१ रोजीची राज्यव्यापी तात्पुरती (पांचवार्षषक ) ज्येष्ठतासूची
अ.

ज्येष्ठता

क्र.

क्रमाांक

नाांव

प्रवगग (ननयुक्तीनांतर

जन्मतारीख

ननयुक्ती नदनाांक

ननयुक्तीचा मागग

ज्येष्ठता

सेवाननवृत्तीचा

प्रवगग बदलला

(सरळ सेवन
े े/

नदनाांक/

नदनाांक

असल्यास त्याचा

मयानदत नवभागीय

ज्येष्ठतेचा

नदनाांक)

परीक्षेद्वारे ननयुक्त

मानीव नदनाांक

शैक्षनणक अहग ता

अनभप्राय

१०

११

उमेदवाराांचा
गुणवत्ता क्रमाांक व
१

२

३

१

१

२

२

रॅी.एस.के.अग्रवाल

३

३

रॅी.यशवांत दे मनाथ काांबळे ,

रॅी.नदनकर धोंडीराम डावरे,

४

५

६

खुला

01/06/1964

खुला
अ.जाती

परीक्षेचे वषग)
७

८

15/04/1986

सरळसेवा

15/04/1986

31/05/2022 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

06/03/1963

07/02/1989

पदोन्नती

07/02/1989

31/03/2021 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

03/09/1965

05/03/1990

सरळसेवा

05/03/1990

30/09/2023 नडप्लोमा इन इांडस्ट्ररयल

पूणगवळ
े नशक्षक, नश.ताां.नव., कोल्हापूर

९
इांनजननयरींग
इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., पुणे

इलेक्रॉननक्स ॲण्ड
टे नलकम्युननकेशन इांनज.

४
५

४
५

रॅी.वसांत नहरालाल रहाांगडाले,

इ.मा.व.

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, तुमसर

(वैध)

रॅीमती सुनांदा नवजयराव गुजर (कु.एस.बी.नशके),

खुला

26/09/1964

08/10/1990

सरळसेवा

08/10/1990

30/09/2022 बी.ई. (रथापत्य)

02/12/1964

31/10/1990

पदोन्नती

31/10/1990

31/12/2022 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, नागपूर
६

६

रॅी.सांजय प्रल्हाद घाटे ,

इांनजननयरींग
खुला

01/04/1964

01/03/1991

सरळसेवा

01/03/1991

पूणगवळ
े नशक्षक, नश.ताां.नव., कोल्हापूर
७

७

८

८

रॅी.गौतम चचदू जी नागदे वते,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, वरोरा
रॅीमती सांगीता मो.आवारे (कु.एस.बी.महल्ले),
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, चहगणघाट

९

९

रॅी.ए.एस.सपकाळ,

इांनजननयरींग
अ.जाती

01/07/1966

19/11/1991

सरळसेवा

19/11/1991

30/06/2024 नडप्लोमा इन नसव्हील

21/06/1965

20/08/1992

सरळसेवा

20/08/1992

30/06/2023 नडप्लोमा इन इांडस्ट्ररयल

(वैध)
इ.मा.व.

इांनजननयरींग

(वैध-A536947)
अ.जाती

१०

रॅी.एन.एस.ताांदळे ,
प्रनशक्षण अनधकारी, ए.व्ही.टी.एस., नानशक

गट-ब पदावरील पदोन्नती
कायमरवरुपती नाकारली.

इलेक्रॉननक्स इांनजननयरींग
04/05/1963

08/11/1993

पदोन्नती

08/11/2013

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू.केंद्र, सातारा
१०

31/03/2022 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

31/05/2021 नडप्लोमा इन नसव्हील

नद.30/07/2002 पासून ननलांनबत

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

08/03/1967

01/04/1994

सरळसेवा

01/04/1994

31/03/2025 नडप्लोमा इन इांडस्ट्ररयल
इलेक्रॉननक्स इांनजननयरींग

मा.उच्च न्यायालयात दाखल नरट
नप. क्र.6150/2016 च्या अांनतम
न्यायननणगयाच्या अनधन राहू न मुळ
ननयुक्तीच्या नदनाांकापासून नाव
समानवष्ट. नद.26/04/2021 रोजी
ननधन.
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१

२

११

११

३
रॅी.गजानन महादे वराव कावळे ,

४

५

६

७

८

खुला

01/01/1965

10/05/1995

पदोन्नती

10/05/1995

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, नागपूर
१२

१२

१३

१३

रॅी.राजेंद्र पाांडुरांग पराते ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, यवतमाळ

१४

१४

१५

१५

रॅी.राजेंद्र अवधूतराव पवार,

१६

अ.जमाती

31/07/1989

सरळसेवा

15/06/1995

28/02/2022 नडप्लोमा इन नसव्हील

अ.जमाती

27/12/1965

04/10/1996

सरळसेवा

04/10/1996

31/12/2023 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

(अवैध)

रॅी.राजेंद्र ननळकांठराव नगरीपुांज,े

इ.मा.व.

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, गोंनदया

(वैध)

रॅी.नांदु नाथु जगताप,

खुला

इांनजननयरींग
इांनजननयरींग
12/03/1965

11/12/1996

पदोन्नती

11/12/1996

31/03/2023 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

13/04/1963

17/06/1998

पदोन्नती

17/06/1998

30/04/2021 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग
इांनजननयरींग

खुला

12/07/1965

12/07/1998

पदोन्नती

12/07/1998

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., वरणगाांव
१७

१७

रॅी.कमलेश रमाकाांत केळबाईकर,

११

31/12/2022 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

01/03/1964

खुला-15/06/1995

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, यवतमाळ

रॅी.प्रकाश जनादग न झरेकर,

१०
इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., मालेगाांव
१६

९

31/07/2023 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

खुला

10/02/1968

24/07/1998

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, मुांबई-११

सरळसेवा

24/07/1998

(गुणवत्ता

न्यायालयीन प्रकरण मुळ अजग क्र.
931/09 नुसार कायगरत

28/02/2026 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

क्र.2/1998)
१८
१९

१८
१९

रॅी.नरेंद्र अण्णाजी माहु लकर,

इ.मा.व.

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.अ.सु.केंद्र, चांद्रपूर

(वैध)

रॅी.महावीर रामचांद्र बनहरशेट,

खुला

29/06/1963

25/08/1998

पदोन्नती

25/08/1998

30/06/2021 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

27/10/1967

17/10/1998

सरळसेवा

17/10/1998

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.व्ही.टी.एस., कोल्हापूर

31/10/2025 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

मा. उच्च न्यायालयात दाखल नरट
नप. क्र.6150/2016 च्या अांनतम
न्यायननणगयाच्या अनधन राहू न मुळ
ननयुक्तीच्या नदनाांकापासून नाव
समानवष्ट

२०

२०

२१

२१

रॅी.राजू गणपतराव धानोरकर,

इ.मा.व.

१९/०५/१९७०

08/01/1999

सरळसेवा

08/01/1999

31/05/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

खुला

13/12/1963

10/02/1999

सरळसेवा

10/02/1999

31/12/2021 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.स्ट्व्ह.नट.एस., कोल्हापूर
रॅी.डी.व्ही.कुलकणी,

इांनजननयरींग

प्रनशक्षण अनधकारी (हायटे क), औ.प्र.सांरथा, औांध-पुणे

इांनजननयरींग

मा. उच्च न्यायालयात दाखल नरट
नप.क्र.6150/2016 च्या अांनतम
न्यायननणगयाच्या अनधन राहू न मुळ
ननयुक्तीच्या नदनाांकापासून नाव
समानवष्ट

२२

२२

रॅी.धुांडीराज नवनायक जोशी,

खुला

10/03/1963

08/03/1999

सरळसेवा

08/03/1999

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., रत्नानगरी
२३

२३

२४

२४

रॅी.धनराज गोकुळ नशसोदे,

इांनजननयरींग
खुला

22/09/1967

08/03/1999

सरळसेवा

08/03/1999

30/09/2025 नडप्लोमा इन इांडस्ट्ररयल

खुला

12/12/1967

08/03/1999

सरळसेवा

08/03/1999

31/12/2025 नडप्लोमा इन इांडररीअल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., नानशक
रॅी.आयगभष
ु ण सुभाषराव चव्हाण,

31/03/2021 नडप्लोमा इन नसव्हील

इलेस्ट्क्रकल इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, अांबाजोगाई

इांनजननयरींग, बी.ई.
(इलेक्रॉननक्स)

२५

२५

रॅी.नकशोर मधुकर ऋषीपाठक,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, औरांगाबाद

खुला

19/08/1968

08/03/1999

सरळसेवा

08/03/1999

31/08/2026 नडप्लोमा इन नसव्हील
इांनजननयरींग
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१

२

३

२६

२६

रॅी.नदपक भगवानराव पाटील,

४

५

६

७

८

खुला

10/09/1968

08/03/1999

सरळसेवा

08/03/1999

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, औरांगाबाद

९

१०

30/09/2026 नडप्लोमा इन इलेक्रॉननक्स
ॲण्ड टे नलकम्युननकेशन,
नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

२७

२७

रॅी.रचवद्र नशवदास राजपुत ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., नानशक

नव.जा.-अ

16/01/1968

08/03/1999

सरळसेवा

08/03/1999

(वैध)

31/01/2026 ॲडव्हान्स नडप्लोमा इन
कॉम्प्युटर सायन्स, नसरटीम
ॲना.ॲण्ड ॲस्ट्प्लकेशन्स

२८

२८

२९

२९

३०

३०

रॅी.मुकांु द जनादग न महामुनी,

इ.मा.व.

06/04/1968

08/03/1999

सरळसेवा

08/03/1999

30/04/2026 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

खुला

15/03/1969

08/03/1999

सरळसेवा

08/03/1999

31/03/2027 नडप्लोमा इन इांडस्ट्ररयल

अ.जाती

30/12/1970

05/04/1999

सरळसेवा

05/04/1999

31/12/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., धुळे
रॅी.मधुकर आनांदराव मराठे ,

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., जळगाांव
रॅी.वल्लभ हनरदास गायकवाड,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., उल्हासनगर

इलेक्रीकल इांनजननयरींग
(वैध)

(गुणवत्ता

नदव्याांग-अस्ट्रथव्यांग
३१

३१

रॅी.मोहन कनकांन्ना तेलांगी,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा (मुलींची), नानशक

३२

३२

रॅी.राजेंद्र मालजी चव्हाण,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., नांदुरबार

३३

३३

३४

३४

३५

३५

रॅीमती माधुरी दयाबचसग भामरे ,

अ.जाती

इांनजननयरींग

क्र.5/1998)
20/12/1970

07/06/1999

सरळसेवा

07/06/1999

(वैध)
इ.मा.व.

इांनजननयरींग
17/04/1963

17/06/1999

सरळसेवा

17/06/1999

(वैध)

30/04/2021 नडप्लोमा इन नसव्हील
इांनजननयरींग

अ.जमाती

24/08/1968

17/06/1999

सरळसेवा

17/06/1999

31/08/2026 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

खुला

21/06/1970

17/06/1999

सरळसेवा

17/06/1999

30/06/2028 बी.ई. (मेकॅननकल)

खुला

27/10/1971

17/06/1999

सरळसेवा

17/06/1999

31/10/2029 बी.ई. (मेकॅननकल)

अ.जाती

29/12/1971

17/06/1999

सरळसेवा

17/06/1999

31/12/2029 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., मालेगाांव
रॅी.राम आण्णासाहेब नहरे ,

31/12/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., नानशक
रॅी.योगेश नदगांबर फेकरीकर,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., धुळे
३६

३६

रॅी.अभयकुमार अकाांत तायडे ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., नांदुरबार

३७

३७

३८

३८

३९

३९

रॅी.नवजय नसताराम बेलेकर,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., अहमदनगर
रॅी.सांतोष नथा साळुां के,

(वैध)
इ.मा.व.

इांनजननयरींग
25/06/1971

19/06/1999

सरळसेवा

19/06/1999

30/06/2029 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

इ.मा.व.

02/01/1971

21/06/1999

सरळसेवा

21/06/1999

31/01/2029 नडप्लोमा इन प्रॉडक्शन

अ.जाती

23/06/1973

21/06/1999

सरळसेवा

21/06/1999

30/06/2031 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

(वैध)

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., जळगाांव
रॅी.भुषण प्रभाकर सोनवणे,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., धुळे
४०
४१

४०
४१

रॅी.भुषण सुरेश भागवत,

टे क्नॉलॉजी
(वैध)
नव.मा.प्र.

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, अहमदनगर

(वैध)

रॅी.अननरुद्ध भागवत जव्हारकर,

खुला

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, मालेगाव

इांनजननयरींग
05/07/1967

23/06/1999

सरळसेवा

23/06/1999

31/07/2025 नडप्लोमा इन प्रॉडक्शन
टे क्नॉलॉजी

08/10/1968

23/06/1999

सरळसेवा

23/06/1999

31/10/2026 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

११
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१

२

४२

४२

३
रॅी.पुरुषोत्तम भागवत पाटील,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., जामनेर

४३

४३

४४

४४

रॅी.प्रकाश नारायण महाजन,

४

५

६

७

८

इ.मा.व.

24/02/1970

25/06/1999

सरळसेवा

25/06/1999

(वैध)
इ.मा.व.

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., जळगाांव

(वैध)

रॅी.नांदकुमार सखाराम पुरकर,

खुला

९

१०

११

29/02/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

01/06/1963

30/06/1999

सरळसेवा

30/06/1999

31/05/2021 बी.ई. (नसव्हील)

21/10/1971

09/07/1999

सरळसेवा

09/07/1999

31/10/2029 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, बेलापूर

(गुणवत्ता

इांनजननयरींग

क्र.1/1999 पनहली
४५

४५

रॅीमती स्ट्रमता सुभाष माने ,

खुला

23/07/1970

05/07/1999

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, गोवांडी

यादी)वा
सरळसे

05/07/1999

(गुणवत्ता

31/07/2028 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

क्र.1/1999 दु सरी
४६

४६

रॅी.नजतेंद्र लक्ष्मणराव गायकवाड,
सहाय्यक अनभयाांनत्रकी अनधक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र,

अ.जाती

07/06/1969

17/07/1999

यादी)वा
सरळसे

17/07/1999

(वैध)

30/06/2027 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

अहमदनगर
४७

४७

४८

४८

रॅी.सांदीप लक्ष्मण वेले,

इ.मा.व.

07/06/1975

11/11/1999

सरळसेवा

11/11/1999

30/06/2033 नडप्लोमा इन इलेस्ट्क्रक

नव.मा.प्र.

10/04/1972

16/11/1999

सरळसेवा

16/11/1999

30/04/2030 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, पनवेल
रॅी.एस.एस.कोकुलवार,

पॉवर नसरटीम

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.व्ही.टी.एस., अमरावती

इांनजननयरींग

मा. उच्च न्यायालयात दाखल नरट
नप.क्र.6150/2016 च्या अांनतम
न्यायननणगयाच्या अनधन राहू न मुळ
ननयुक्तीच्या नदनाांकापासून नाव
समानवष्ट

४९

४९

रॅी.नववेक गणपतराव खापेकर,

अ.जमाती

01/10/1964

03/12/1999

सरळसेवा

03/12/1999

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., भुसावळ
५०

५०

५१

५१

५२

५२

रॅी.पाांडुरांग कामाजी अन्नपुणे,

इांनजननयरींग
अ.जाती

07/04/1969

13/12/1999

सरळसेवा

13/12/1999

30/04/2027 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

खुला

01/06/1965

18/04/2000

सरळसेवा

18/04/2000

31/05/2023 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

खुला

01/06/1971

02/05/2000

सरळसेवा

02/05/2000

30/05/2029 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., कळमुनरी
रॅी.गोकुळ राजवर मांडाले,

इांनजननयरींग

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सु.केंद्र, जळगाांव
रॅी.अमृतकुमार दयाराम बोरसे,

इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नांदुरबार
५३

५३

रॅी.डी.एफ.ननकम,

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

11/06/1974

04/05/2000

सरळसेवा

04/05/2000

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा (मुलींची), औरांगाबाद
५४

५४

५५

५५

५६

५६

रॅी.गणेश बसचलग हडतगुणे,

खुला

07/04/1977

05/05/2000

सरळसेवा

05/05/2000

30/04/2035 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

खुला

10/05/1967

06/05/2000

सरळसेवा

06/05/2000

31/05/2025 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इ.मा.व.

12/01/1970

08/05/2000

सरळसेवा

08/05/2000

31/01/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, लातूर
रॅी.फारुकी मो.अब्दु लवाले मो. अब्दु ल गनी,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नाांदेड

30/06/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, अहमदनगर.
रॅी.एस.एस.जाधव,

30/09/2022 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग
इांनजननयरींग

Page 5
१

२

५७

५७

३
रॅी.महेंद्र नभकाजी गवई,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, भुसावळ

५८

५८

५९

५९

६०

६०

रॅी.एस.व्ही.माळकुजे,

४

५

६

७

८

अ.जाती

28/10/1974

10/05/2000

सरळसेवा

10/05/2000

(वैध-A 886023)

31/10/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

खुला

07/04/1969

10/05/2000

सरळसेवा

10/05/2000

30/04/2027 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

अ.जाती

24/04/1970

19/06/2000

सरळसेवा

19/06/2000

30/04/2028 नडप्लोमा इन नसव्हील

खुला

31/12/1966

01/08/2000

सरळसेवा

01/08/2000

31/12/2024 नडप्लोमा इन इलेक्रॉननक्स

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., उरमानाबाद
रॅी.राजेश रामभाऊ पाटील,

१०
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, ननलांगा
रॅी.बाळासाहेब तुळशीराम नवसुप,े

९

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., उरमानाबाद

ॲण्ड टे नलकम्युननकेशन
इांनजननयरींग

६१

६१

६२

६२

रॅी.सुदेश नारायण मरतुद,

अ.जाती

02/06/1964

08/03/2003

पदोन्नती

08/03/2003

30/06/2022 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

नव.जा.-अ

02/12/1963

29/03/2003

पदोन्नती

29/03/2003

31/12/2021 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

सहा.अनभ.अनधक्षक, नश.ताां.नव., कोल्हापूर
रॅी.अमरचसह नवठ्ठलचसह परदे शी,

इांनजननयरींग

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सु.केंद्र, शा.ताां.नव., पुणे
६३

६३

रॅी.ननलेश नवठ्ठल सुरवसे,

इांनजननयरींग
नव.जा.-अ

22/11/1974

11/08/2003

सरळसेवा

11/08/2003

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., पुणे
६४

६४

रॅी.राजाराम पाांडुरांग पवार,

इांनजननयरींग
अ.जाती

01/10/1975

11/08/2003

सरळसेवा

11/08/2003

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, कराड
६५

६५

६६

६६

रॅी.मनल्लकाजुगन कल्लप्पा पाटील,

30/09/2033 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

इ.मा.व.

01/06/1971

12/08/2003

सरळसेवा

12/08/2003

31/05/2029 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

नव.जा.-अ

12/11/1975

12/08/2003

सरळसेवा

12/08/2003

30/11/2033 एम.टे क. (इलेक्रॉननक्स

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, सोलापूर
रॅी.सुभाष रामा जाधव,

30/11/2032 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, नश.ताां.नव., कोल्हापूर

टे क्नॉ.), नडप्लोमा इन
इांडस्ट्ररयल इलेक्रॉननक्स)

६७

६७

६८

६८

रॅी.कमलेश राजाराम पवार,

नव.जा.-अ

01/06/1972

14/08/2003

सरळसेवा

14/08/2003

31/05/2030 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

अ.जाती

05/06/1974

14/08/2003

सरळसेवा

14/08/2003

30/06/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, औांध-पुणे
रॅी.सांतोष भैरु काांबळे ,

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, सोलापूर
६९

६९

रॅी.वैभव महादे व वाघमारे ,

इांनजननयरींग
अ.जाती

25/04/1978

16/08/2003

सरळसेवा

16/08/2003

पूणगवळ
े नशक्षक, नश.ताां.नव., कोल्हापूर
७०

७०

७१

७१

७२

७२

रॅी.सुननल रघुनाथ खुडे,

इांनजननयरींग
अ.जाती

14/06/1974

18/08/2003

सरळसेवा

18/08/2003

30/06/2032 नडप्लोमा इन नसव्हील

इ.मा.व.

18/06/1975

18/08/2003

सरळसेवा

18/08/2003

30/06/2033 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

अ.जाती

07/08/1974

19/08/2003

सरळसेवा

19/08/2003

31/08/2032 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सु.केंद्र, सोलापूर
रॅी.सुधीर ज्ञानेरॄर खेडकर,

इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, कराड
रॅी.नदनेश मधुकर पानसरे ,

इांनजननयरींग

सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, सोलापूर
७३

७३

रॅी.ज्ञानेरॄर चलबा लोहकरे ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., पुणे

30/04/2036 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग
अ.जमाती

05/05/1976

19/08/2003

सरळसेवा

19/08/2003

31/05/2034 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग
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१

२

७४

७४

३
रॅी.नागसेन कोंडीबाराव सजे,

४

५

६

७

८

९

१०

अ.जाती

04/11/1973

27/08/2003

सरळसेवा

27/08/2003

30/11/2031 बी.ई.(इलेक्रीकल)

अ.जाती

28/05/1969

28/08/2003

सरळसेवा

28/08/2003

31/05/2027 बी.ई. (मेकॅननकल)

नव.मा.प्र.

01/04/1974

30/08/2003

सरळसेवा

30/08/2003

31/01/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

अ.जाती

01/07/1970

01/09/2003

सरळसेवा

01/09/2003

30/06/2028 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., औरांगाबाद
७५

७५

७६

७६

७७

७७

रॅी.नदलीप नवठोबा वानखेडे,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, पैठण
रॅी.मनोज सुभाष मावळदे ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., वैजापूर
रॅी.नशवाजी रामराव कवलेकर,

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र.,लातूर
७८

७८

रॅी.पांडीत टोपाजीराव मुने,

इांनजननयरींग
अ.जाती

04/09/1972

01/09/2003

सरळसेवा

01/09/2003

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, बीड
७९

७९

८०

८०

८१

८१

रॅी.नवरॄाांभर दशरथ कांदलवाड,

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

15/06/1975

11/09/2003

सरळसेवा

11/09/2003

30/06/2033 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

भ.ज.-क

17/06/1976

14/11/2003

सरळसेवा

14/11/2003

30/06/2034 बी.ई.(इलेक्रीकल)

इ.मा.व.

17/06/1967

28/11/2003

सरळसेवा

28/11/2003

30/06/2025 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., नाांदेड
रॅी.अरचवद गणेशराव आव्हाड,

30/09/2030 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., जालना
रॅी.नवजय बाबुराव भाट,
पूणगवळ
े नशक्षक, नश.ताां.नव., कोल्हापूर
८२

८२

रॅी.सांदीप बाबुराव माांडरे ,

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

22/04/1970

28/11/2003

सरळसेवा

28/11/2003

पूणगवळ
े नशक्षक, नश.ताां.नव., कोल्हापूर
८३

८३

८४

८४

८५

८५

कु.ई.टी.रणभीडकर,

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

16/08/1970

१३/१२/२००३

सरळसेवा

१३/१२/२००३

31/08/2028 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

अ.जाती

01/06/1970

29/12/2003

सरळसेवा

29/12/2003

31/05/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

अ.जाती

05/02/1971

30/12/2003

सरळसेवा

30/12/2003

28/02/2029 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, लातूर
रॅी.नवष्णु दे वराम पगारे ,

इांनजननयरींग

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.व्ही.टी.एस., अांबरनाथ
रॅी.बी.ई.सोनकाांबळे ,

इांनजननयरींग

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.व्ही.टी.एस., औांध-पुणे
८६

८६

रॅी.एस.एम.तुपलोंढे ,

इांनजननयरींग
अ.जाती

29/05/1970

31/12/2003

सरळसेवा

31/12/2003

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.व्ही.टी.एस., औांध-पुणे
८७

८७

रॅीमती रजनी सांजय शेळके,

30/04/2028 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

31/05/2028 नडप्लोमा इन नप्रचटग
टे क्नॉलॉजी

अ.जाती

18/10/1974

01/01/2004

सरळसेवा

01/01/2004

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, औरांगाबाद

31/10/2032 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग, बी.ई.
(इलेस्ट्क्रकल, इलेक्रॉननक्स
ॲण्ड पॉवर)

८८

८८

रॅीमती टी.पी.महाले,

इ.मा.व.

02/07/1972

01/01/2004

सरळसेवा

01/01/2004

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., बीड
८९

८९

रॅीमती रश्मी सनचन बांगाळे ,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, औांध-पुणे

31/07/2030 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

इ.मा.व.

19/03/1979

08/01/2004

सरळसेवा

08/01/2004

31/03/2037 बी.ई. (इलेस्ट्क्रकल),
नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग
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१

२

९०

९०

३
रॅी.अशोक राजाराम टे के,

४

५

६

७

८

नव.मा.प्र.

14/05/1969

09/01/2004

सरळसेवा

09/01/2004

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, चपपरी चचचवड
९१

९१

९२

९२

९३

९३

रॅी.सोमनाथ नारायण पुरी,

08/07/1972

09/01/2004

सरळसेवा

09/01/2004

31/07/2030 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

भ.ज.-ब

15/03/1976

12/01/2004

सरळसेवा

12/01/2004

31/03/2034 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इ.मा.व.

20/07/1975

13/01/2004

सरळसेवा

13/01/2004

31/07/2033 नडप्लोमा इन इांडस्ट्ररयल

इांनजननयरींग
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, कोल्हापूर
९४

९४

रॅीमती राजरॅी अनवनाश ओव्हाळ,

इलेक्रॉननक्स इांनजननयरींग
अ.जाती

10/09/1975

14/01/2004

सरळसेवा

14/01/2004

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, चपपरी-चचचवड
९५

९५

९६

९६

९७

९७

रॅी.नकरण रामचांद्र खामकर,

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, चहगणघाट
रॅी.प्रशाांत नारायण कळां ब,े
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, वधा
९८

९८

रॅी.सुरेश नांदलाल भाटी,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, काटोल

९९

९९

१००

१००

रॅीमती अनरॄनी प्रनदप चशदे

अ.जमाती

25/10/1969

14/01/2004

सरळसेवा

14/01/2004

31/10/2027 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इ.मा.व.

20/04/1978

03/02/2004

सरळसेवा

03/02/2004

30/04/2036 बी.ई. (मेकॅननकल)

22/07/1978

06/02/2004

सरळसेवा

06/02/2004

31/07/2036 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

इांनजननयरींग
(वैध)
इ.मा.व. (वैध)
नदव्याांग-अस्ट्रथव्यांग
नव.जा.-अ

इांनजननयरींग
16/03/1965

10/02/2004

पदोन्नती

10/02/2004

(वैध)

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, नागपूर
१०१

१०१

रॅी.राकेश शांकरराव दे ठेकर,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, राजूरा

१०२

१०२

रॅीमती सुषमा सुधाकर भड,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नागपूर

१०३

१०३

१०४

१०४

रॅी.अनमत नदलीप शेंडे,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, चांद्रपूर
कु.मालु नागोराव चौधरी (रॅीमती ठाकरे )
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, नागपूर

१०५

१०५

रॅी.सहदे व दत्ता गांगावणे,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, गडनचरोली

१०६

१०६

रॅी.नरतेश अजबराव लाड,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, वधा

१०७

१०७

रॅी.अजय गोपालराव बेझलवार,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नागपूर

31/03/2023 बी.ई. (इलेक्रॉननक्स ॲण्ड
पॉवर)

इ.मा.व.

02/03/1979

10/02/2004

सरळसेवा

10/02/2004

31/03/2037 नडप्लोमा इन नसव्हील

अ.जाती

13/06/1975

11/02/2004

सरळसेवा

11/02/2004

30/06/2033 बी.ई. (इलेक्रॉननक्स ॲण्ड

पूणगवळ
े नशक्षक, शाां.तां.मा.शा.केंद्र, सोलापूर
रॅीमती रनेहा भारत मोटघरे (कु.एस.के.वानखेडे)

30/09/2033 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., पुणे
रॅी.प्रशाांत सुखदे वराव भोयर,

31/05/2027 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

भ.ज.-ब

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., सातारा
रॅीमती अपूवा मधुकर सुतार,

१०
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, औांध-पुणे
रॅीमती चारुलता मननष बनडए,

९

इांनजननयरींग
(वैध)
अ.जाती

टे नलकम्युननकेशन)
14/04/1969

12/02/2004

सरळसेवा

12/02/2004

(वैध)
इ.मा.व.

इांनजननयरींग
27/12/1963

16/02/2004

सरळसेवा

16/02/2004

(वैध)
अ.जाती

14/03/1970

23/02/2004

सरळसेवा

23/02/2004

31/03/2028 नडप्लोमा इन

01/07/1971

24/02/2004

सरळसेवा

24/02/2004

30/06/2029 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

टे नलकम्युननकेशन

(वैध)
भ.ज.-ड

इांनजननयरींग
25/11/1973

24/02/2004

सरळसेवा

24/02/2004

(वैध)
भ.ज.-ब

31/12/2021 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

(वैध)
इ.मा.व.

30/04/2027 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

30/11/2031 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

09/10/1972

25/02/2004

सरळसेवा

25/02/2004

31/10/2030 बी.ई. (इलेक्रॉननक्स )

13/11/1968

26/02/2004

सरळसेवा

26/02/2004

30/11/2026 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

(वैध)
भ.ज.-ब

इांनजननयरींग

११

Page 8
१

२

१०८

१०८

३
रॅीमती हषा नजतेंद्र वाांद्रे,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा (मुलींची), नागपूर

१०९

१०९

रॅीमती नकशोरी नदपक पांडीले,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, चांद्रपूर

४

५

६

७

८

इ.मा.व.

17/02/1969

26/02/2004

सरळसेवा

26/02/2004

(वैध)
भ.ज.-क

९

१०

११

28/02/2027 नडप्लोमा इन इलेक्रॉननक्स
ॲण्ड टे नलकम्युननकेशन

04/08/1974

27/02/2004

सरळसेवा

27/02/2004

(वैध)

31/08/2032 नडग्री इन इलेक्रॉननकस
ॲण्ड पॉवर, नडप्लोमा इन
इलेक्रीकल इांनजननयरींग

११०

११०

रॅी.भारकर रामचांद्र कचडे ,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, सावनेर

इ.मा.व.

12/09/1963

26/03/2004

सरळसेवा

26/03/2004

(वैध)

30/09/2021 नडप्लोमा इन रे नडओ
कम्युननकेशन इांनजननयरींग
(इांनडयन एअरफोसग)

१११

१११

रॅी.योगेश नत्थुजी पाचपुते,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, वधा

इ.मा.व.

14/06/1964

29/03/2004

सरळसेवा

29/03/2004

(वैध)

30/06/2022 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग (इांनडयन
एअरफोसग)

११२

११२

रॅी.नवलास भानुदास मात्रे ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, गोंनदया

११३

११३

११४

११४

११५

११५

रॅी.अशोक तुषार पाटील,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, वधा
रॅीमती के.टी.दासवाड,

अ.जाती

29/04/1971

05/05/2004

सरळसेवा

05/05/2004

(वैध)
नव.मा.प्र.

इांनजननयरींग
20/05/1975

30/07/2004

सरळसेवा

30/07/2004

31/05/2033 बी.ई. (प्रॉडक्शन)

अ.जाती

05/06/1976

27/11/2004

सरळसेवा

27/11/2004

30/06/2034 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

खुला

31/05/1978

06/12/2004

सरळसेवा

06/12/2004

31/05/2036 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

(वैध)

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नबलोली
रॅी.योगेश प्रमोद जोशी,

इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नानशक
११६

११६

रॅी.अनवनाश कोंडीराम वाघ,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, चाांदवड

११७

११७

रॅी.कैलास नामदे व शेगर,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू.केंद्र, ठाणे

30/04/2029 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

07/11/1983

06/12/2004

सरळसेवा

06/12/2004

(वैध)
भ.ज.-ब

30/11/2041 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

01/06/1970

07/12/2004

सरळसेवा

07/12/2004

(वैध)

31/05/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

नद.01/09/2010 रोजी गट
ननदे शक पदावरुन बदलीने
क.प्र.स. पदावर रुजू

११८

११८

रॅीमती वैशाली राजेश कुरापाटी,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सु.केंद्र, अहमदनगर

नव.मा.प्र.

26/03/1979

08/12/2004

सरळसेवा

08/12/2004

(वैध)

31/03/2037 नडप्लोमा इन इलेक्रॉननक्स
ॲण्ड टे नलकम्युननकेशन
इांनजननयरींग

११९

११९

रॅी.चांदन अनांत बांजारा,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा (मुलींची), दादर

भ.ज.-ड

18/04/1976

16/12/2004

सरळसेवा

16/12/2004

(वैध-55802)

30/04/2034 नडप्लोमा इन प्रॉडक्शन
टे क्नॉलॉजी

नदव्याांग
१२०

१२०

रॅीमती आरती नजतेंद्र पाबरेकर
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, वाडा

१२१

१२१

रॅी.नकशोर गोचवदा चनबाळे ,

अ.जाती

23/07/1978

17/12/2004

सरळसेवा

17/12/2004

(वैध-55815)
भ.ज.-ब

इांनजननयरींग
15/07/1975

12/01/2005

सरळसेवा

12/01/2005

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, मुलुांड
१२२

१२२

रॅी.राहु ल माांनगलाल नवभाांडीक,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, कळवण

31/07/2036 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
31/07/2033 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

इ.मा.व.
(वैध)

14/10/1977

14/02/2005

सरळसेवा

14/02/2005

31/10/2035 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग
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१

२

१२३

१२३

३
रॅी.कैलास शांकरराव अलोणी
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, काटोल

१२४

१२४

१२५

१२५

१२६

१२६

रॅी.नदनकर नवठ्ठल जाधव,

४

५

६

७

८

भ.ज.-क

15/06/1963

02/03/2005

पदोन्नती

02/03/2005

(वैध)
25/11/1970

14/05/2005

पदोन्नती

14/05/2005

30/11/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

खुला

18/03/1964

13/06/2005

पदोन्नती

13/06/2005

31/03/2022 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

खुला

28/01/1973

13/07/2005

सरळसेवा

13/07/2005

31/01/2031 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

इांनजननयरींग
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, लोणांद
१२७

१२७

१२८

१२८

१२९

१२९

१३०

१३०

रॅी.सूयगभान रामनाथ घुग,े

१३१

रॅी.तुलसीराम सदा पुकळे ,

भ.ज.-क

रॅी.मननष नेनमचांद मोरे ,

१३२

१३३

१३३

(वैध-658)
नव.जा.-अ

रॅी.नजतेंद्र जगन्नाथ पाटील,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव, नानशक
रॅी.प्रनदप नभकाजी ढवळ,
पूणगवळ
े नशक्षक, टो.रमा.ताां.नव., सावांतवाडी

१३४

१३४

इ.मा.व.

रॅी.उमेश नारायण पनरहार,
रॅी.शालीग्राम रामदास बोरोले,

रॅी.भारत लक्ष्मण सकटे ,
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव., सातारा

18/08/1972

31/07/2005

सरळसेवा

31/07/2005

31/08/2030 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

20/04/1970

19/10/2005

सरळसेवा

19/10/2005

30/04/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

01/06/1977

16/11/2005

सरळसेवा

16/11/2005

31/05/2035 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

04/06/1980

16/01/2006

सरळसेवा

16/01/2006

30/06/2038 बी.ई. (मेकॅननकल)

14/03/1972

04/03/2006

सरळसेवा

04/03/2006

31/03/2030 बी.ई. (मेकॅननकल)

01/06/1978

06/03/2006

सरळसेवा

06/03/2006

31/05/2036 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

25/08/1967

16/06/2006

सरळसेवा

16/06/2006

31/08/2025 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

(वैध-69721)

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, अकोला

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, जळगाांव
१३२

भ.ज.-ड
(वैध-124)

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा., अमरावती
१३१

इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नवक्रमगड
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा (मुलींची), ठाणे

30/06/2021 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

अ.जमाती

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सु.केंद्र, जालना
रॅी.सूयगकाांत नसताराम झणझणे ,

१०
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, औांध-पुणे
रॅी.मोहन मुकांु दराव पारगाांवकर,

९

इांनजननयरींग
इांनजननयरींग

(वैध-5550)
खुला
नदव्याांग-कणगबधीर
खुला
नदव्याांग-अल्पदृष्टी
इ.मा.व.

इांनजननयरींग

(वैध)
अ.जाती

इांनजननयरींग
24/11/1974

01/08/2006

सरळसेवा

01/08/2006

नदव्याांग-अांशत:

30/11/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

दृष्टीहीन
१३५

१३५

रॅी.प्रशाांत बबनराव सुयगवश
ां ी,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सु.केंद्र,

१३६

१३६

खुला

13/10/2006

सरळसेवा

13/10/2006

नदव्याांग-अांशत:

औ.प्र.सांरथा, सातारा

दृष्टीहीन

रॅी.सुननल राजाराम गवादे,

इ.मा.व.

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, धुळे

30/06/1980

30/06/2038 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

08/10/1965

14/08/2007

पदोन्नती

14/08/2007

(वैध)

31/10/2023 नडप्लोमा इन नसव्हील
इांनजननयरींग

नदव्याांग-कणगबनधर
(01/03/2014)
१३७

१३७

रॅी.प्रनवणचांद्र गोरोबा सरवदे,
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव, उरमानाबाद

अ.जाती

21/09/1965

03/09/2007

पदोन्नती

03/09/2007

30/09/2023 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

११
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१

२

१३८

१३८

३
रॅीमती मननषा शांकर महाजन,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., नवलेपाले

४

५

६

७

८

इ.मा.व.

10/06/1980

07/01/2004

सरळसेवा

02/07/2008

(वैध)

९

१०

30/06/2038 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

११
नवभागीय बदलीने
नद.02/07/2008 पासून मुांबई
नवभागात कायगरत

१३९
१४०

१३९
१४०

रॅीमती अनरॄनी शनशकाांत साबळे (कु.ए.बी.कुडळ),

अ.जमाती

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., नवलेपाले

(वैध-043)

रॅी.एस.बी.पावडे ,

इ.मा.व.

19/02/1983

12/09/2003

सरळसेवा

02/07/2008

इांनजननयरींग
04/06/1976

07/08/2008

सरळसेवा

07/08/2008

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औांध-पुणे
१४१

१४१

१४२

१४२

रॅी.आर.के.रापतवार

इ.मा.व.

17/08/1974

13/08/2008

सरळसेवा

13/08/2008

31/08/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

खुला

03/06/1964

14/08/2008

सरळसेवा

14/08/2008

31/03/2022 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

इांनजननयरींग

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस. नाांदेड
१४३

१४३

रॅीमती अनघा गजानन साांगरूळकर,

30/06/2034 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस. औांध-पुणे
रॅी.सी.डी.बोरीकर,

28/02/2041 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

इांनजननयरींग
खुला

11/12/1971

14/08/2008

सरळसेवा

14/08/2008

31/12/2029 बी.ई. (इलेक्रॉननक्स)

इ.मा.व.

15/06/1976

22/08/2008

सरळसेवा

22/08/2008

30/06/2034 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., पुणे
१४४

१४४

रॅी.एस.आर.कृष्णापूरकर,
प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., नाांदेड

१४५

१४५

१४६

१४६

रॅी.एस.बी.मद्देल,

इांनजननयरींग
नव.मा.प्र.

31/12/1967

29/08/2008

सरळसेवा

29/08/2008

31/12/2025 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इ.मा.व.

19/07/1973

08/09/2008

सरळसेवा

08/09/2008

31/07/2031 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औरांगाबाद
रॅी.प्रशाांत वसांत पाटील,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सु.केंद्र, जळगाांव
१४७

१४७

रॅी.सांजू नक्रष्णराव लोहे ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, वधा

१४८

१४८

१४९

१४९

१५०

१५०

रॅीमती अननता ननवृत्ती लोंढे (रॅीमती ए.बी.काांबळे ),
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव, महाड
रॅी.नकशोर प्रल्हादराव चेडे,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., ठाणे
रॅी.सांनदप ननवृत्तीराव शेरे,

इांनजननयरींग
(वैध)
इ.मा.व.

इांनजननयरींग
19/01/1971

26/09/2008

सरळसेवा

26/09/2008

31/01/2029 बी.ई. (मेकॅननकल)

06/05/1980

04/10/2008

सरळसेवा

04/10/2008

31/05/2038 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

06/07/1971

06/10/2008

सरळसेवा

06/10/2008

31/07/2029 बी.ई. (प्रॉडक्शन)

खुला

15/04/1978

06/10/2008

सरळसेवा

06/10/2008

30/04/2036 बी.ई. (मेकॅननकल)

खुला

01/07/1978

06/10/2008

सरळसेवा

06/10/2008

30/06/2036 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

(वैध)
अ.जाती
(वैध)
इ.मा.व. (वैध)

इांनजननयरींग

नदव्याांग-अस्ट्रथव्यांग

पूणगवळ
े नशक्षक (रकू.मो.सा.दु .), टो.रमा.ताां.नव., सावांतवाडी
१५१

१५१

रॅीमती सांनजवनी राजेंद्र चशदे (रॅीमती एस.बी.जगताप),
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव., उल्हासनगर

१५२
१५३

१५२
१५३

रॅी.रचवद्र तेजमल पवार,

अ.जमाती

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., दादर

(वैध-043)

रॅी.रुषद बांसीलाल फुलपगारे ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव, मुलुांड

१५४

१५४

इांनजननयरींग

रॅी.बी.एच.घुमरे ,
सहा.अनभ.अनधक्षक,

भ.ज.-ब

17/06/1980

06/10/2008

सरळसेवा

06/10/2008

30/06/2036 कॉम्प्युटर सायन्स

27/12/1975

07/10/2008

सरळसेवा

07/10/2008

31/12/2033 बी.ई. (मेकॅननकल)

31/10/1974

13/10/2008

सरळसेवा

13/10/2008

31/10/2032 बी.ई. (प्रॉडक्शन)

(वैध)
इ.मा.व.

समायोजनाने नद.02/07/2008
पासून मुांबई नवभागात कायगरत
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१

२

१५५

१५५

१५६

१५६

१५७

१५७

१५८

१५८

३
रॅीमती अचगना नवष्णूकाांत गुजर,

४

५

६

७

८

अ.जाती

15/05/1979

18/10/2008

सरळसेवा

18/10/2008

31/05/2037 कॉम्प्युटर सायन्स

(वैध)

रॅी.वाय.एस.माढे कर,

खुला

30/06/1981

22/10/2008

सरळसेवा

22/10/2008

30/06/2039 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

भ.ज.-क

01/05/1979

25/10/2008

सरळसेवा

25/10/2008

30/04/2037 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

03/09/1978

07/11/2008

सरळसेवा

07/11/2008

30/09/2036 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

रॅी.शरद नभला सोनवणे,
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव., नानशक
कु.कल्पना प्रदीपकुमार व्यवहारे,
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, यवतमाळ

१५९

रॅी.सुरेश सोपान मेंढे,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, अमरावती

१६०

१६०

१६१

१६१

१०

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., उल्हासनगर
प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औांध-पुणे

१५९

९

रॅी.पी.ए.भांडारी,

इांनजननयरींग
(वैध)
इ.मा.व.

इांनजननयरींग

(वैध-3593)
अ.जाती

इांनजननयरींग
02/10/1979

15/01/2009

सरळसेवा

15/01/2009

31/10/2037 बी.ई. (इलेक्रॉननक्स)

अ.जाती

05/07/1977

13/02/2009

सरळसेवा

13/02/2009

31/07/2035 बी.ई. (मेकॅननकल)

खुला

23/12/1978

19/02/2009

सरळसेवा

19/02/2009

31/12/2036 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

(वैध-8791)

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.व्ही.टी.एस., नागपूर
रॅी.अनभजीत चांद्रकाांत पाांडे,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सु.केंद्र, परभणी
१६२

१६२

रॅी.सुनजत सुरेश जाधव,

इांनजननयरींग
खुला

08/06/1983

03/03/2009

सरळसेवा

03/03/2009

30/06/2041 बी.ई. (रथापत्य)

भ.ज.-ड

11/01/1976

08/03/2009

सरळसेवा

08/03/2009

31/01/2034 नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., सातारा
१६३

१६३

रॅीमती के.ए.दराडे ,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, औांध-पुणे

१६४

१६४

१६५

१६५

रॅीमती करुणा बांडोपांत ठाकरे ,

टे क्नॉलॉजी
इ.मा.व.

10/05/1978

09/03/2009

सरळसेवा

09/03/2009

31/05/2036 बी.ई. (रथापत्य)

खुला

01/10/1969

28/05/2009

सरळसेवा

28/05/2009

30/09/2027 नडप्लोमा इन इलेक्रॉननक्स

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., सातारा
रॅीमती ए. एस. आगरकर,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू.केंद्र, खामगाांव
१६६

१६६

१६७

१६७

१६८

१६८

रॅी.गजानन रवामीराव धोंगडे ,

ॲण्ड टे नलकम्युननकेशन
इ.मा.व.

02/09/1981

24/06/2009

सरळसेवा

24/06/2009

30/09/2039 बी.ई. (मेकॅननकल)

नव.जा.-अ

09/07/1976

24/06/2009

सरळसेवा

24/06/2009

31/07/2034 बी.ई. (मेकॅननकल)

अ.जाती

07/09/1977

24/06/2009

सरळसेवा

24/06/2009

30/09/2035 बी.ई. (इलेक्रीकल)

नव.जा.-अ

08/03/1976

25/06/2009

सरळसेवा

25/06/2009

31/03/2034 बी.ई. (मेकॅननकल)

इ.मा.व.

21/12/1976

30/06/2009

सरळसेवा

30/06/2009

31/12/2034 बी.ई. मेकॅननकल-

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., ननलांगा
रॅी.भाउसाहेब मोहन जाधव,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., जालना
रॅी.नांदनकशोर दगाजीराव साळवे,
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव., पैठण
१६९

१६९

रॅी.दे साई नतम्मा गायकवाड,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., बीड

१७०

१७०

रॅी.गजानन शेषराव मगर,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., लातूर

१७१

१७१

१७२

१७२

रॅी.अनवनाश बाळासाहेब पाटील,

नोव्हें.-2002
इ.मा.व.

18/06/1978

02/07/2009

सरळसेवा

02/07/2009

30/06/2036 बी.ई.(ऑटोमोबाईल)

खुला

17/05/1979

02/07/2009

सरळसेवा

02/07/2009

31/05/2037 बी.ई. (इलेक्रीकल,

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., ननलांगा
रॅी.सय्यद फरहत आलम फैज-ए-आलम,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ता.नव., पैठण

इलेक्रॉननक्स ॲण्ड पॉवर)

११
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१

२

१७३

१७३

३
रॅी.नरेंद्र उत्तमराव नेरकर,

४

५

६

७

८

इ.मा.व.

11/06/1968

14/08/2001

सरळसेवा

04/07/2009

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., धुळे

९

१०

30/06/2026 नडप्लोमा इन इांडस्ट्ररयल
इलेक्रॉननक्स इांनजननयरींग

११
नवभागीय बदलीने
नद.07/07/2009 पासून नानशक
नवभागात कायगरत

१७४

१७४

रॅी.सांतोष सुरेशराव कुलकणी,

खुला

20/06/1976

06/07/2009

सरळसेवा

06/07/2009

30/06/2034 बी.ई. (इलेक्रीकल)

इ.मा.व.

02/04/1971

18/07/2009

सरळसेवा

18/07/2009

30/04/2029 बी.ई. (मेकॅननकल)

इ.मा.व.

07/02/1972

18/07/2009

सरळसेवा

18/07/2009

28/02/2030 बी.ई. (प्रॉडक्शन)

इ.मा.व.

16/11/1982

18/07/2009

सरळसेवा

18/07/2009

30/11/2040 नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र., वैजापूर
१७५

१७५

१७६

१७६

रॅी.राजेश मधुकरराव पुरभूज,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र., लातूर
रॅी.प्रदीप भानुदासराव क्षीरसागर,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र., वैजापूर

१७७

१७७

रॅीमती पी.एस.नेरपगार,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र., दे गलूर

१७८

१७८

रॅी.सनचन अशोकराव मोहबे,
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ता.नव., नवलेपाले

१७९

१७९

१८०

१८०

रॅी.लक्ष्मण वामन येडे,

इांनजननयरींग
अ.जाती

17/11/1983

21/08/2009

सरळसेवा

21/08/2009

(वैध)
भ.ज.-क

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ता.नव., उल्हासनगर

(वैध)

रॅी.नवजय सांतु गुांजाळ,

खुला

इांनजननयरींग
20/03/1980

26/08/2009

सरळसेवा

26/08/2009

31/03/2038 बी.ई. (मेकॅननकल)

03/04/1977

09/09/2009

सरळसेवा

09/09/2009

31/04/2035 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

प्रनशक्षण अनधकारी, औ.प्र.सांरथा, सातारा
१८१

१८१

रॅी.एम.एस.रवामी,

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

30/08/1975

04/11/2009

सरळसेवा

04/11/2009

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र.,लातूर
१८२

१८२

रॅीमती रुक्साना बेगम चााँदसाब शेख,

१८३

१८४

१८४

रॅीमती नशल्पा अननल गोडघासे,

नव.जा.-अ

10/01/1980

18/01/2010

सरळसेवा

18/01/2010

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, जालना
१८५

१८५

रॅी.इम्रान सनलम नशकलगार,

खुला

05/01/1972

04/03/2010

सरळसेवा

04/03/2010

31/01/2030 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

भ.ज.-ब

23/09/1970

07/04/2010

सरळसेवा

07/04/2010

30/09/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग
(वैध)
भ.ज.-ब

इांनजननयरींग
30/07/1981

11/06/2010

सरळसेवा

11/06/2010

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.स्ट्व्ह.टी.एस., कोल्हापूर
१८६

१८६

१८७

१८७

रॅी.आर.व्ही.भैसारे,

31/01/2038 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ता.नव., औरांगाबाद
रॅी.नवनायक उत्तमराव बनछोड,

31/08/2033 नडग्री इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नशरोळ
१८३

30/11/2041 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

31/07/2039 नडप्लोमा इन प्रोडक्शन
इांनजननयरींग

अ.जाती

24/12/1977

22/06/2010

सरळसेवा

22/06/2010

31/12/2035 बी.ई. (प्रॉडक्शन)

भ.ज.-ब

02/12/1974

23/06/2010

सरळसेवा

23/06/2010

31/12/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.व्ही.टी.एस., औरांगाबाद
रॅी.सुननल प्रभाकर नन्नवरे ,
प्रनशक्षण अनधकारी, ए.व्ही.टी.एस., कोल्हापूर
१८८

१८८

१८९

१८९

रॅी.राजेश धोंडीराम औरांगे,

इांनजननयरींग
भ.ज.-ब

01/01/1974

01/07/2010

सरळसेवा

01/07/2010

31/12/2031 बी.ई. (मेकॅननकल)

भ.ज.-क

11/01/1983

12/11/2010

सरळसेवा

12/11/2010

31/01/2041 बी.ई. (कॉम्प्युटर सायन्स)

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, उरमानाबाद
रॅी.योगेश पी. धवने,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, काटोल

(वैध)

नद.01/11/2009 पासून गैरहजर

Page 13
१

२

१९०

१९०

३
रॅी.सांजय नदवाकर वाठू रकर,

४

५

६

७

८

इ.मा.व.

04/07/1975

20/12/2010

सरळसेवा

20/12/2010

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शाळ.केंद्र, राजूरा
१९१

१९१

१९२

१९२

रॅी.सांजय पुांडलीकराव डायरे ,

१९३

इ.मा.व.

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, चहगणघाट

(वैध)

रॅी.नननतन सज्जनराव खरतड,

खुला

रॅी.नजतेंद्र जी. पाटील,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, चांद्रपूर

१९४

१९४

रॅीमती पौर्षणमा आर. कोवे,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, गडनचरोली

१०

31/07/2033 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल
इांनजननयरींग

01/07/1976

21/12/2010

सरळसेवा

21/12/2010

30/06/2034 नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर

22/10/1971

04/01/2011

सरळसेवा

04/01/2011

31/10/2029 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, वधा
१९३

९

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

01/06/1968

01/02/2011

सरळसेवा

01/02/2011

(वैध)
अ.जमाती

31/05/2026 नडप्लोमा इन मांकॅननकल
इांनजननयरींग

२२/११/१९८०

19/03/2011

सरळसेवा

19/03/2011

(वैध)

30/11/2038 नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर
सायन्स, पोरट नडप्लोमा इन
कॉम्प्युटर ॲस्ट्प्लकेशन

१९५

१९५

रॅी.नवनोद सुभाषराव पायधन,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, पाांढरकवडा

१९६

१९६

१९७

१९७

१९८

१९८

कु.रेखा रमेशराव रोडगे,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, खामगाांव
रॅीमती नशतल सागर पाटील,

इ.मा.व.

01/12/1979

19/04/2011

सरळसेवा

19/04/2011

(वैध-05596)
नव.मा.प्र.

इांनजननयरींग
01/06/1978

25/04/2011

सरळसेवा

25/04/2011

31/05/2036 बी.ई. (कॉम्प्युटर)

इ.मा.व.

03/08/1985

10/05/2011

सरळसेवा

10/05/2011

31/08/2043 नडप्लोमा इन नडजीटल

इ.मा.व.

15/06/1975

11/05/2011

सरळसेवा

11/05/2011

30/06/2033 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

(वैध-6871)

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., पेण
रॅी.अजयकुमार जगन्नाथ मानकर,
पूणगवळ
े नशक्षक, ए.ताां.नव., मुांबई
१९९

१९९

रॅी.सांतोष नरचसग गारटे (घाटनादु गे)
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., पेण

२००

२००

२०१

२०१

२०२

२०२

रॅी.सुननल तुकाराम खामगाांवकर,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., ठाणे
रॅी.भाऊसाहेब हौसराव घुमरे ,

इलेक्रॉननक्स
(वैध)
खुला

इांनजननयरींग
23/04/1978

11/05/2011

सरळसेवा

11/05/2011

नदव्याांग-अस्ट्रथव्यांग
अ.जाती

25/10/1985

11/05/2011

सरळसेवा

11/05/2011

31/10/2043 नडप्लोमा इन इन्फॉमेशन

31/10/1974

12/05/2011

सरळसेवा

12/05/2011

31/10/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

01/06/1972

12/05/2011

सरळसेवा

12/05/2011

31/05/2030 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

(वैध)
इ.मा.व.

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., रत्नानगरी

(वैध)

रॅी.चांद्रशेखर नशवप्पा उरतुगे,

खुला

२०३

रॅी.सांतोष गुलाबचसग वाघ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, पैठण

२०४

२०४

२०५

२०५

२०६

२०६

रॅी.गणेश प्रल्हाद गवळी,

30/04/2036 बी.ई. (इलेक्रॉननक्स ॲण्ड
टे नलकम्युननकेशन)
टे क्नॉ
इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, लातूर
२०३

30/11/2037 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग
अ.जमाती

04/10/1975

12/05/2011

सरळसेवा

12/05/2011

(वैध)

31/10/2033 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

इ.मा.व.

26/01/1987

13/05/2011

सरळसेवा

13/05/2011

31/01/2045 बी.ई.(इलेक्रीकल)

खुला

26/07/1968

14/05/2011

सरळसेवा

14/05/2011

31/07/2026 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

अ.जमाती

16/10/1980

14/05/2011

सरळसेवा

14/05/2011

31/10/2038 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

पूणगवळ
े नशक्षक , शा.तां.प्र.केंद्र, बीड
रॅी.अब्दु ल रनहम हु डेवाले,
पूणगवळ
े नशक्षक, ए.ताां.नव., मुांबई
रॅी.एकनाथ गणपतराव माचेवाड,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, परभणी

इांनजननयरींग
(वैध)

इांनजननयरींग

११
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१

२

२०७

२०७

२०८

२०८

२०९

२०९

३
रॅीमती स्ट्रमता सुधाकर चांचलवाड,

४

५

६

७

८

अ.जमाती

07/12/1982

18/05/2011

सरळसेवा

18/05/2011

९

१०

31/12/2040 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

पूणगवळ
े नशक्षक , शा.तां.प्र.केंद्र, ननलांगा

(वैध)

इांनजननयरींग

रॅी.सन्मेश सदानांद लोकरे ,

खुला

24/03/1972

19/05/2011

सरळसेवा

19/05/2011

31/03/2030 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

अ.जमाती

04/05/1983

25/05/2011

सरळसेवा

25/05/2011

30/05/2041 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., दादर
रॅीमती भारती नननखल मडावी (कुभारी भारती नामदे व
डोनेकर)

इांनजननयरींग
(वैध)

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, वैजापूर
२१०

२१०

२११

२११

२१२

२१२

रॅी.रॅीकाांत रामराव उपासने,

खुला

07/04/1968

01/06/2011

सरळसेवा

01/06/2011

30/04/2026 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल

खुला

11/11/1975

01/06/2011

सरळसेवा

01/06/2011

30/11/2033 नडप्लोमा इन इांडररीअल

अ.जमाती

16/10/1980

01/06/2011

सरळसेवा

01/06/2011

31/10/2038 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., पेण
रॅीमती नशतल उमेश चशदे ,

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक , शा.ताां.नव., दादर
रॅी.नधरज गोचवद ठाकूर,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., महाड
२१३

२१३

रॅी.दे वद्र
ें भैरु गावडे ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., नवलेपाले

इलेक्रॉननक्स
(वैध)
भ.ज.-क

इांनजननयरींग
15/11/1977

09/06/2011

सरळसेवा

09/06/2011

(वैध)

30/11/2035 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

नदव्याांग-अस्ट्रथव्यांग
२१४

२१४

रॅीमती मननषा सुधीर गाांगुडे,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., भुसावळ

२१५

२१५

रॅी.नमचलद पाांडुरांग चपपळे ,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., उल्हासनगर

२१६

२१६

२१७

२१७

रॅी.शैलेंद्र जनाधगन क्षीरसागर,

अ.जाती

23/06/1977

27/06/2011

सरळसेवा

27/06/2011

(वैध)
भ.ज.-ड

टे क्नी.
15/06/1977

28/06/2011

सरळसेवा

28/06/2011

(वैध)

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, जव्हार
२१८

२१८

कु.लक्ष्मी सुखदे व डोंगरनदवे,
पूणगवळ
े नशक्षक , शा.तां.मा.शा., बुलढाणा

२१९

२१९

रॅी.सांनदप सुभाष माने,

इ.मा.व.

26/04/1981

29/06/2011

सरळसेवा

29/06/2011

30/04/2039 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

अ.जमाती

20/11/1976

07/07/2011

सरळसेवा

07/07/2011

30/11/2034 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग
(वैध)
अ.जाती

इांनजननयरींग
21/11/1985

13/07/2011

सरळसेवा

13/07/2011

(वैध-0379)
इ.मा.व.

२२०

२२१

२२१

रॅी.भोजू दगा कोळी,
सहा.अनभ.अनधक्षक , शा.ता.नव., भुसावळ
रॅीमती सोनल गणपत दे वरे ,
पूणगवळ
े नशक्षक,, शा.ताां.नव., जामनेर

२२२

२२२

रॅी.गणेश पाांडुरांग मसराम,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा., बुलढाणा

२२३

२२३

रॅीमती नकती सुरेश जाधव,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ता.नव., धुळे

30/11/2043 बी.ई. (इलेक्रॉननक्स ॲण्ड
टे नलकम्युननकेशन)

19/06/1979

22/07/2011

सरळसेवा

22/07/2011

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र.,लातूर
२२०

30/06/2035 नडप्लोमा इन नसव्हील
इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, औरांगाबाद
रॅी.हेमांतकुमार पौलाद ननकांु भ,

30/06/2035 नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर

30/06/2037 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

अ.जमाती

01/06/1972

01/10/2011

पदोन्नती

01/10/2011

31/05/2030 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

26/02/1985

10/10/2011

सरळसेवा

10/10/2011

28/02/2043 बी.ई. (कॉम्प्युटर)

10/04/1977

11/10/2011

सरळसेवा

11/10/2011

30/04/2035 बी.ई. (इलेक्रॅाननक्स)

04/09/1988

17/10/2011

सरळसेवा

17/10/2011

30/09/2046 बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर

(वैध)
अ.जमाती

इांनजननयरींग

(वैध)
अ.जमाती
(वैध-7296)
भ.ज.-क
(वैध)

सायन्स

११
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१

२

२२४

२२४

३
रॅी.प्रफुल्ल त्र्यांबकराव डोळसे,
पूणगवळ
े नशक्षक, टो.रमा.ताां.नव., सावांतवाडी

२२५
२२६

२२५
२२६

रॅी.नहतेश जे. नांदेरॄर,

४

५

६

७

८

भ.ज.-ब

10/04/1978

01/12/2011

सरळसेवा

01/12/2011

(वैध)
अ.जाती

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, दे वरी

(वैध)

रॅी.प्रणव रॅीश हळदे ,

खुला

९

१०

११

30/04/2036 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

25/11/1980

31/12/2011

सरळसेवा

31/12/2011

30/11/2038 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

11/07/1969

07/07/2012

सरळसेवा

07/07/2012

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा., वरोरा

31/07/2027 नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर
टे क्नॉलॉजी, ॲडव्हान्स
नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर
सॉफ्टवेअर

२२७

२२७

रॅीमती सुननता शहाजी नटळे कर,

इ.मा.व.

30/10/1980

09/05/2011

सरळसेवा

18/09/2012

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., पुणे

31/10/2038 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

नवभागीय बदलीने
नद.18/09/2012 पासून पुणे
नवभागात कायगरत

२२८

२२८

रॅीमती पी.एन.दे शमुख (कु.पल्लवी मधुकर सपकाळ),
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, अकोला

इ.मा.व.

24/04/1983

30/12/2010

सरळसेवा

01/10/2012

(वैध-9243)

30/04/2041 नडप्लोमा इन इलेक्रॉननक्स नवभागीय बदलीने
कम्युननकेशन

नद.01/10/2012 पासून
अमरावती नवभागात कायगरत

२२९

२२९

रॅी.प्रनवण परशुराम गायकवाड,
पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.प्र.केंद्र, औरांगाबाद

अ.जाती

25/01/1982

01/10/2012

सरळसेवा

01/10/2012

31/01/2040 बी.ई. (मेकॅननकल)

(वैध)

नवभागीय बदलीने
नद.01/10/2012 पासून
औरां गाबाद नवभागात कायगरत

२३०

२३०

रॅी.सांजय पुरुषोत्तम महाजन,

खुला

24/04/1972

19/01/2000

सरळसेवा

09/10/2012

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, बुलढाणा

30/04/2030 बी.ई. (कॉम्प्युटर सायन्स
ॲण्ड इांनज.)

नवभागीय बदलीने
नद.09/10/2012 पासून
अमरावती नवभागात कायगरत

२३१

२३१

रॅीमती वांदना अशोकराव वाघ,
क.प्र.सल्लागार,मु.प्र.तथा अ.सू.केंद्र, नानशक

२३२

२३२

२३३

२३३

इ.मा.व.

रॅी.भरत लक्ष्मणराव राठोड,

नव.जा.-अ

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, वानशम

(वैध-553)

रॅी.नशवानांद नदनकरराव नागरे ,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, बुलढाणा

10/08/1965

07/12/2012

पदोन्नती

07/12/2012

(वैध)

भ.ज.-ड

31/08/2023 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

24/02/1967

01/03/2013

पदोन्नती

01/03/2013

28/02/2025 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

05/02/1968

01/03/2013

पदोन्नती

01/02/2013

28/02/2026 नडप्लोमा इन इांडररीअल

इांनजननयरींग

(वैध-2013)

इलेक्रॉननक्स

नदव्याांग (अस्ट्रथव्यांग१८/१२/२०१९)
२३४

२३४

रॅी.एस.एम.मुननगलवार,

खुला

12/06/1963

01/05/2013

सरळसेवा

01/05/2013

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सु.केंद्र, उरमानाबाद
२३५

२३५

रॅीमती ज्योती गणेश मोरे ,
क.प्र.सल्लागार, औ.प्र.सांरथा, मुांबई-११

30/06/2021 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

इ.मा.व.
(वैध)

15/02/1970

29/06/1999

सरळसेवा

31/05/2013

29/02/2028 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग-2013

अहग ता (पदनवका) धारण केल्याच्या
नदनाांकापासून सेवाज्येष्ठता ग्राह्य
धरण्यात आली आहे .
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१

२

२३६

२३६

३
रॅी.प्रशाांत नागेशराव बांडगर,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, अहमदनगर

४

५

६

७

८

भ.ज.-क

06/06/1970

03/07/2013

पदोन्नती

03/07/2013

(वैध)

९

१०

११

30/06/2028 नडप्लोमा इन इलेक्रॉननक्स
ॲण्ड कम्युननकेशन इांनज.,
नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

२३७

२३७

२३८

२३८

रॅी.धनांजय रघुनाथ माकंडे य,

खुला

14/03/1964

01/01/2014

पदोन्नती

01/01/2014

31/03/2022 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

खुला

24/11/1970

01/07/2014

पदोन्नती

01/07/2014

30/11/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

क.प्र.सल्लागार, औ.प्र.सांरथा, नवलेपाले
रॅी.अजय ननलकांठ बोकारे,

इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, गोंनदया
२३९

२३९

रॅी.सांदीप महादे व साबळे ,

इांनजननयरींग
अ.जमाती

01/06/1975

29/12/2014

पदोन्नती

29/12/2014

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, कराड
२४०

२४०

रॅी.सुगत चांद्रशेखर येरेकर,

31/05/2033 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

अ.जाती

31/08/1986

04/01/2015

सरळसेवा

04/01/2015

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., दे गलूर

31/08/2044 मारटर ऑफ कॉम्प्युटर
ॲस्ट्प्लकेशन

नवभागीय बदलीने
नद.04/01/2015 पासून
औरां गाबाद नवभागात कायगरत

२४१

२४१

रॅी.नवष्णु गोचवद सानप,

भ.ज.-ड

07/08/1975

08/01/2015

पदोन्नती

08/01/2015

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, कोल्हापूर

31/08/2033 नडग्री इन मेकॅननकल इांनज.,
मारटर इन मेकॅननकल
प्रॉडक्शन इांनजननयरींग2018

२४२

२४२

रॅी.नामदे व ज्ञानोबा जगताप,

खुला

02/06/1963

09/01/2015

पदोन्नती

09/01/2015

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, मुांबई-११
२४३

२४३

रॅी.एम.आर.काकनाटे ,

नबल्डींग कन्ररक्शन
खुला

20/03/1978

23/01/2015

पदोन्नती

23/01/2015

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, जळकोट
२४४

२४४

२४५

२४५

रॅी.चांद्रकाांत शांकरराव चकोले,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नागपूर
रॅी.उमाकाांत तुकाराम ठाकुर,

30/06/2021 व्होकेशनल नडप्लोमा इन
31/03/2036 नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर
इांनजननयरींग

इ.मा.व.

28/02/1963

07/03/2015

पदोन्नती

07/03/2015

28/02/2021 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

14/06/1978

01/03/2016

सरळसेवा

01/03/2016

30/06/2036 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

(वैध)
अ.जमाती

इांनजननयरींग

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.ताां.नव., मालेगाांव

इांनजननयरींग

नवभागीय बदलीने
नद.01/03/2016 पासून नानशक
नवभागात कायगरत

२४६

२४६

रॅी.प्रनतक अण्णासाहेब दे शमुख,

खुला

22/02/1972

01/05/2016

सरळसेवा

01/05/2016

28/02/2030 बी.ई. (इलेक्रॅाननक्स)

क.प्र.सल्लागार, औ.प्र.सांरथा, औांध-पुणे

नवभागीय बदलीने
नद.01/05/2016 पासून पुणे
नवभागात कायगरत

२४७

२४७

रॅी.कृष्णा भगवान इांगळे ,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, अमरावती

खुला

20/02/1965

30/08/2016

सरळसेवा

30/08/2016

28/02/2023 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग
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१

२

२४८

२४८

३
रॅी.राजेश दयाराम धोत्रे,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, अकोला

२४९

२४९

२५०

२५०

२५१

२५१

रॅीमती सांनचता सांजय भोर,

४

५

६

७

८

इ.मा.व.

23/10/1975

04/08/2008

सरळसेवा

09/12/2016

(वैध-3501)

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,

31/10/2033 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

खुला

03/07/1976

11/08/2008

सरळसेवा

09/12/2016

31/07/2034 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इ.मा.व.

26/03/1974

11/08/2008

सरळसेवा

09/12/2016

31/03/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इ.मा.व.

22/02/1972

14/08/2008

सरळसेवा

09/12/2016

28/02/2030 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल

इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, त्र्यांबकेरॄर
रॅी.चांद्रकाांत लक्ष्मणराव झापडे ,

१०
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, मुांबई-11
रॅी.डी.डी.चोपडे ,

९

इांनजननयरींग
(वैध)

इांनजननयरींग

द्वारा औ.प्र.सांरथा, नागपूर
२५२

२५२

रॅी.एस.यु.काळे ,

२५३

रॅी.नदपक नशवाजीराव पाटील,

07/11/1976

14/08/2008

सरळसेवा

09/12/2016

30/11/2034 बी.ई. (पॉलीमर)

खुला

17/06/1979

26/08/2008

सरळसेवा

09/12/2016

30/06/2037 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, सातारा

इांनजननयरींग, नडप्लोमा इन
ऑटोमोबाईल इांनजननयरींग

२५४

२५४

रॅी.वाय.एम.टोरपे,

नव.जा.-अ

22/10/1970

08/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औांध-पुणे
२५५

२५५

रॅी.नकरणकुमार नशवाजीराव वानखडे ,

२५६

२५७

२५७

रॅी.आर.एल.घाटोळ,

अ.जाती

06/06/1971

08/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

क.प्र.सल्लागार, ए.व्ही.टी.एस., औ.प्र.सांरथा, वधा
२५८

२५८

रॅी.नवनायक लक्ष्मण चभगारदे व,े

इ.मा.व.

04/09/1972

08/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

30/09/2030 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल

इ.मा.व.

02/05/1971

10/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

31/05/2029 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल

इांनजननयरींग
(वैध)
अ.जाती

इांनजननयरींग
18/07/1973

10/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, कोल्हापूर
२५९

२५९

२६०

२६०

२६१

२६१

रॅी.मोहन कृष्णराव बदु कले,

30/06/2029 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल
इांनजननयरींग

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., नानशक
रॅी.अनरॄन गोचवदराव मोहोड,

31/10/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, अमरावती
२५६

31/07/2031 नडप्लोमा इन प्रॉडक्शन
टे क्नॉलॉजी

इ.मा.व.

13/07/1974

10/11/2008

सरळसेवा

09/12/2016

31/07/2032 बी.ई. (ऑटोमोबाइगल)

इ.मा.व.

12/05/1978

10/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

31/05/2036 नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर

इ.मा.व.

12/07/1976

13/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

31/07/2034 नडप्लोमा इन इलेस्ट्क्रकल

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा (मुलींची), भांडारा
रॅी.उदयकुमार भगवानराव जाधव,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, जालना
रॅी.जगनदश नहरामण सुयगवश
ां ी,
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव., धुळे
२६२

२६२

रॅी.राजेश अशोक मोरे ,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,

इांनजननयरींग
(वैध)
भ.ज.-क

इांनजननयरींग
01/06/1978

17/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

(वैध)

31/05/2036 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल
इांनजननयरींग

द्वारा औ.प्र.सांरथा, उल्हासनगर
२६३

२६३

रॅी.जी.के.बोडके,
प्रनशक्षण अनधकारी, ए.स्ट्व्ह.नट.एस., नानशक

सांचालनालयाच्या
नद.09/12/2016 रोजीच्या
कायालयीन आदे शान्वये प्रनशक्षण
अनधकारी (सीओई ) पदावरुन
समायोजन. सा.प्र.नव. च्या
नद.21/06/1982 च्या व नवत्त
नवभागाच्या नद.26/03/2004
रोजीच्या शासन ननणगयातील
तरतूदीनुसार सेवाज्येष्ठता नननरृत

भ.ज.-ड

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नानशक
२५३

११

भ.ज.-ड

02/06/1971

19/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

30/06/2029 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

करण्यात आली आहे .
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१

२

२६४

२६४

३
रॅी.सांदीप सांभाजीराव दे साई,

४

५

६

७

८

खुला

08/09/1967

23/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, कोल्हापूर
२६५

२६५

२६६

२६६

२६७

२६७

रॅी.बी.डी.वाणी,

01/07/1973

23/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

30/06/2031 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

नव.मा.प्र.

20/07/1973

23/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

31/07/2031 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

खुला

07/02/1980

24/10/2008

सरळसेवा

09/12/2016

28/02/2038 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग
इांनजननयरींग

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र, बीड
२६८

२६८

रॅी.व्ही.एम.नशवरामवार,

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

04/11/1970

02/12/2008

सरळसेवा

09/12/2016

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.स्ट्व्ह.नट.एस., अमरावती
२६९

२६९

२७०

२७०

रॅी.हेमांत नांदनकशोर बारगळ,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, अांबरनाथ

२७१

२७१

रॅीमती आर.एस.नेमाडे ,

30/09/2025 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

भ.ज.-ब

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., नानशक
रॅी.मकरांद मनोहरराव बुगे,

१०
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, जालना
रॅी.एन.एस.धारणकर,

९

30/11/2028 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल
इांनजननयरींग

भ.ज.-क

07/12/1971

07/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

31/12/2029 बी.ई. (इलेक्रॉननक्स)

12/08/1975

17/12/2016

सरळसेवा

09/12/2016

31/08/2033 नडप्लोमा इन इलेक्रॉननक्स

(वैध)
इ.मा.व.

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, मुलुांड

(वैध)

रॅीमती साक्षी सुहास दे वघरे

खुला

ॲण्ड टे नलकम्युननकेशन
30/08/1981

07/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, मुांबई-1

31/08/2039 बॅचलर ऑफ ड्रेस मेचकग
अाँड फॅशन कोऑडीनेशन,
नडप्लोमा इन ड्रेस
नडझायचनग अाँड गामेंट
मॅन्युफॅक्चरींग, नडप्लोमा इन
फॅशन मचंडायचझग

२७२

२७२

रॅी.रणजीत सुरेश महल्ले,

इ.मा.व.

29/12/1972

09/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

31/12/2030 बी.टे क. (पॉलीमर)

अ.जाती

02/07/1978

09/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

31/07/2036 नडप्लोमा इन प्लारटीक

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, अकोला
२७३

२७३

रॅी.महेश माधवराव गव्हाळे ,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र, अकोला

२७४

२७४

(वैध-01765)

रॅी.नवलास रॅीननवास कोळनशकवार,

इ.मा.व.

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,

(वैध)

ॲण्ड पॉलीमर इांनजननयरींग
22/04/1980

09/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

30/04/2038 बी.ई. (इलेक्रॉननक्स ॲण्ड
टे नलकम्युननकेशन)

द्वारा र.वा.ताां.नव., खार
२७५

२७५

रॅी.ननलेश नवष्णू नरे ,

खुला

06/05/1976

10/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,

31/05/2034 नडप्लोमा इन केनमकल
इांनजननयरींग

द्वाराऔ.प्र.सांरथा, नचपळू ण
२७६

२७६

रॅी.नदपक तुकाराम चौधरी,

इ.मा.व.

25/10/1977

10/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,

31/10/2035 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाइल
इांनजननयरींग

औ.प्र.सांरथा, औांध-पुणे
२७७

२७७

रॅीमती सुनप्रया गोचवद ठाकूर,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू.केंद्र,
द्वारा औ.प्र.सांरथा, महाड

इ.मा.व.
(वैध)

०२/०४/१९८१

12/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

30/04/2038 बी.टे क. (केनमकल
इांनजननयरींग)

११
सांचालनालयाच्या
नद.09/12/2016 रोजीच्या
कायालयीन आदे शान्वये प्रनशक्षण
अनधकारी (सीओई ) पदावरुन
समायोजन. सा.प्र.नव. च्या
नद.21/06/1982 च्या व नवत्त
नवभागाच्या नद.26/03/2004
रोजीच्या शासन ननणगयातील
तरतूदीनुसार सेवाज्येष्ठता नननरृत
करण्यात आली आहे .
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१

२

२७८

२७८

३
रॅी.मनोज रामदास वाणी,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू.केंद्र,

४

५

६

७

८

नव.जा.-अ

02/05/1973

13/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

(वैध)

९

१०

31/05/2031 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

द्वारा औ.प्र.सांरथा, अांबरनाथ

११
सांचालनालयाच्या
नद.09/12/2016 रोजीच्या
कायालयीन आदे शान्वये प्रनशक्षण
अनधकारी (सीओई ) पदावरुन
समायोजन. सा.प्र.नव. च्या
नद.21/06/1982 च्या व नवत्त
नवभागाच्या नद.26/03/2004
रोजीच्या शासन ननणगयातील
तरतूदीनुसार सेवाज्येष्ठता नननरृत
करण्यात आली आहे .

२७९

२७९

रॅी.एम.एम.बागुल,

अ.जाती

06/01/1984

13/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नानशक
२८०

२८०

रॅी.नभमाशांकर नसद्राम कोंडगुळी,

31/01/2042 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाइल
इांनजननयरींग

अ.जाती

15/04/1975

16/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू.केंद्र,

30/04/2033 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाइल
इांनजननयरींग

औ.प्र.सांरथा, साांगली
२८१

२८१

रॅी.एफ.बी.जगताप,

खुला

02/03/1971

19/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औांध-पुणे
२८२

२८२

२८३

२८३

रॅी.पी.आर.बोकडे ,

इांनजननयरींग
खुला

10/05/1978

25/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

31/05/2036 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाइल

इ.मा.व.

06/12/1976

26/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

31/12/2034 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, भांडारा
रॅी.सदानांद नवरॄनाथ गावांडे,

इांनजननयरींग

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., अमरावती
२८४

२८४

रॅी.आप्पासाहेब रमेशनगरी गोसावी,

31/07/2029 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

इांनजननयरींग
भ.ज.-ब

27/03/1980

27/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

31/03/2038 बी.ई. (मेकॅननकल)

इ.मा.व.

17/09/1976

28/02/2009

सरळसेवा

09/12/2016

30/09/2034 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, सातारा
२८५

२८५

रॅी.के.डी.नशरसाठ,
प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औांध-पुणे

२८६

२८६

२८७

२८७

रॅी.सुभाष पुांडलीक बोडखे ,

इांनजननयरींग
खुला

20/12/1974

04/03/2009

सरळसेवा

09/12/2016

31/12/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

अ.जाती

05/03/1981

20/08/2009

सरळसेवा

09/12/2016

31/03/2039 बी.ई. (इलेक्रीकल)

27/01/1980

02/09/2009

सरळसेवा

09/12/2016

31/01/2038 नडप्लोमा इन कॉम्प्युटर

06/06/1983

03/09/2009

सरळसेवा

09/12/2016

30/06/2041 बी.ई. (मेकॅननकल)-2005

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र, औरांगाबाद
रॅी.अतुल नवरॄनाथ सोनडवले,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,

इांनजननयरींग
(वैध)

द्वारा शा.ताां.नव., दादर
२८८

२८८

२८९

२८९

रॅीमती नवजया अशोक चशदे ,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, मुांबई-11
रॅीमती दीपा ननतीन इांगोले (रॅीमती दीपा ए.तायडे ),
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,
द्वारा शा.ताां.नव., ठाणे

अ.जाती
(वैध)
इ.मा.व.
(वैध)

इांनजननयरींग
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१

२

२९०

२९०

३
रॅी.सुनधर दादाराव काांबळे ,

४

५

६

७

८

अ.जाती

04/04/1975

11/09/2009

सरळसेवा

09/12/2016

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., अमरावती

९

१०

30/04/2033 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

११
सांचालनालयाच्या
नद.09/12/2016 रोजीच्या
कायालयीन आदे शान्वये प्रनशक्षण
अनधकारी (सीओई ) पदावरुन
समायोजन. सा.प्र.नव. च्या
नद.21/06/1982 च्या व नवत्त
नवभागाच्या नद.26/03/2004
रोजीच्या शासन ननणगयातील
तरतूदीनुसार सेवाज्येष्ठता नननरृत
करण्यात आली आहे .

२९१

२९१

रॅी.भारकर अनांत काांबळे ,
क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,

अ.जाती

27/10/1974

15/09/2009

सरळसेवा

09/12/2016

(वैध)

31/10/2032 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

द्वारा ए.ताां.नव., मुांबई-१
२९२

२९२

रॅी.नदपककुमार सुभाषराव खरात,

इ.मा.व.

29/10/1977

16/06/2010

सरळसेवा

09/12/2016

31/10/2035 बी.ई. (मेकॅननकल)

रॅी.अननल अजुगन चशदे,

अ.जाती

04/03/1975

19/06/2010

सरळसेवा

09/12/2016

31/03/2033 नडप्लोमा इन प्रॉडक्शन

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., कोल्हापूर

नदव्याांग

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औरांगाबाद
२९३

२९३

इांनजननयरींग

(19/06/2010)
२९४

२९४

रॅी.दत्ता ननळकांठराव मोरे ,

खुला

05/05/1982

21/06/2010

सरळसेवा

09/12/2016

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, भूम
२९५

२९५

रॅी.एम.एस.राऊत,

31/05/2040 नडप्लोमा इन इन्रूमेंट
मेकॅननक

खुला

30/04/1974

23/06/2010

सरळसेवा

09/12/2016

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, गोंनदया

30/04/2032 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग, पोरट
ग्रॅज्युएट नडप्लोमा इन
ऑटोमोबाईल इांनजननयरींग

२९६

२९६

रॅी.योगेरॄर रावसाहेब घुगे,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, अकोला

भ.ज.-ड

25/12/1973

29/06/2010

सरळसेवा

09/12/2016

31/12/2031 बी.ई. (प्रॉडक्शन)

14/05/1974

01/07/2010

सरळसेवा

09/12/2016

31/05/2032 नडप्लोमा इन इलेस्ट्क्रकल

(वैध-3785)
नदव्याांग

२९७

२९७

रॅी.रचवद्र नदनकरराव जानवेकर,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, दोडामागग

२९८

२९८

रॅी.एस.एन.दु ब,े
प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., नागपूर

अ.जाती
(वैध)
इ.मा.व.

इांनजननयरींग
24/09/1976

03/07/2010

सरळसेवा

09/12/2016

(वैध)

30/09/2034 बी.ई.(इलेस्ट्क्रकल),
नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

२९९

२९९

रॅी.एन.आर.खवसे,
प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औरांगाबाद

इ.मा.व.

28/08/1974

18/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

31/08/2032 नडप्लोमा इन ऑटो
इांनजननयरींग

Page 21
१

२

३००

३००

३
रॅी.एम.ई.बोरसे,

४

५

६

७

८

इ.मा.व.

23/03/1976

18/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

९

१०

31/03/2034 बी.ई. (इलेक्रॅाननक्स)

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., अांबरनाथ

११
सांचालनालयाच्या
नद.09/12/2016 रोजीच्या
कायालयीन आदे शान्वये प्रनशक्षण
अनधकारी (सीओई ) पदावरुन
समायोजन. सा.प्र.नव. च्या
नद.21/06/1982 च्या व नवत्त
नवभागाच्या नद.26/03/2004
रोजीच्या शासन ननणगयातील
तरतूदीनुसार सेवाज्येष्ठता नननरृत
करण्यात आली आहे .

३०१

३०१

रॅी.एन.एस.खाांडके,

इ.मा.व.

11/04/1976

18/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औांध-पुणे
३०२

३०२

रॅी.एस.एन.चौगुल,े

इांनजननयरींग
नव.जा.-अ

25/12/1976

18/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

प्रनशक्षण अनधकारी, औ.प्र.सांरथा, मुलुांड
३०३

३०३

रॅीमती प्रीती हरीश वाणी,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, लोअर परेल

30/04/2034 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
31/12/2034 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

इ.मा.व.

29/05/1979

18/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

(वैध)

31/05/2037 नडप्लोमा इन ड्रेस
नडझायचनग अाँड
मॅन्युफॅक्चरींग

३०४

३०४

३०५

३०५

३०६

३०६

रॅी.एच.सी.आडे ,

भ.ज.-क

14/07/1980

18/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

31/07/2038 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,

इांनजननअरींग, बी.ई.

द्वारा औ.प्र.सांरथा, भांडारा

(प्रॉडक्शन)

रॅी.रवप्नील रॅीपाद दे ऊळगाांवकर,

खुला

01/12/1984

18/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

30/11/2042 बी.ई. (इलेक्रॅाननक्स)

खुला

01/06/1971

20/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

31/05/2029 बी.ई. (इलेक्रॅाननक्स)

खुला

19/01/1978

20/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

31/01/2036 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव., दादर
रॅी.सांजू महाजन पाटील,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, वडवणी
३०७

३०७

रॅी.अमजद खलील शेख,
सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव., गांगापूर

३०८

३०८

रॅी.रचवद्र बद्रीनवशाल बोजेवार,

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

06/06/1978

20/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव., वसई
३०९

३०९

३१०

३१०

रॅी.डी.एस.गरुड,

इलेक्रॉननक्स
इ.मा.व.

03/12/1978

20/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

31/12/2036 बी.ई. (पॉलीमर प्लास्ट्रटक

खुला

20/12/1979

23/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

31/12/2037 बी.टे क. (इलेक्टॉननक्स

प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औांध-पुणे
रॅी.एन.एन.सामाले,

30/06/2036 नडप्लोमा इन इांडररीअल

प्रोसेचसग)

क.प्र.सल्लागार, मु.प्र.तथा अ.सू. केंद्र,

इांनजननयरींग)

द्वारा औ.प्र.सांरथा, लातूर
३११

३११

रॅी.हनुमांत सूयगकाांत अवघडे ,
प्रनशक्षण अनधकारी , ए.स्ट्व्ह.नट.एस., औांध-पुणे

अ.जाती

02/01/1980

23/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

31/01/2038 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग
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१

२

३१२

३१२

३
रॅी.आर.एस.पुजारी,

४

५

६

७

८

खुला

26/01/1977

24/08/2011

सरळसेवा

09/12/2016

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, भूम
३१३

३१३

३१४

३१४

३१५

३१५

रॅी.जी.आर.दहापुते,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, वरोरा
रॅी.आर.एम.गोतमारे ,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, दे साईगांज
रॅी.एस.एल.मारशेटवार,

९

१०

31/01/2035 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

इ.मा.व.

09/06/1974

09/09/2011

सरळसेवा

09/12/2016

30/06/2032 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल

28/10/1973

24/11/2011

सरळसेवा

09/12/2016

31/10/2031 नडप्लोमा इन ऑटोमोबाईल

01/05/1975

01/12/2011

सरळसेवा

09/12/2016

30/04/2033 बी.ई. (प्रॉडक्शन)

(वैध)
इ.मा.व.

इांनजननयरींग

(वैध)
इ.मा.व.

इांनजननयरींग

प्रनशक्षण अनधकारी, ए.स्ट्व्ह.नट.एस., अांबरनाथ

११
सांचालनालयाच्या
नद.09/12/2016 रोजीच्या
कायालयीन आदे शान्वये प्रनशक्षण
अनधकारी (सीओई ) पदावरुन
समायोजन. सा.प्र.नव. च्या
नद.21/06/1982 च्या व नवत्त
नवभागाच्या नद.26/03/2004
रोजीच्या शासन ननणगयातील
तरतूदीनुसार सेवाज्येष्ठता नननरृत
करण्यात आली आहे .

३१६

३१६

रॅी.भुजांग गणपतराव राठोड,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, बुलढाणा

नव.जा.-अ

28/03/1978

06/04/2017

पदोन्नती

06/04/2017

(वैध)

31/03/2036 नडप्लोमा इन इलेक्रीकल
इांनजननयरींग

नदव्याांग-क्षीणदृष्टी
३१७

३१७

रॅी.सांदीप सुखदे व दारोकार,
सहा.अनभ. अनधक्षक, शा.तां.मा.शा.केंद्र, अकोला

३१८

३१८

रॅी.एस.ए.मुळे,

अ.जाती

15/09/1963

29/04/2017

सरळसेवा

29/04/2017

(वैध-8946)
खुला

इांनजननयरींग
16/09/1963

30/08/1986

पदोन्नती

24/05/2017

सहा.अनभ.अनधक्षक, शा.ताां.नव., नाांदेड
३१९

३१९

३२०

३२०

३२१

३२१

रॅी.दां गल धुडकू दे वरे,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, नवापूर
रॅी.नदपक रघुनाथ ननकम,

अ.जाती

01/06/1970

29/09/2017

पदोन्नती

29/09/2017

31/05/2028 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

भ.ज.-ब

01/06/1965

01/11/2017

पदोन्नती

01/11/2017

31/05/2023 नडप्लोमा इन नबल्डींग

अ.जमाती

26/06/1979

01/11/2017

पदोन्नती

01/11/2017

30/06/2037 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

(वैध)

इांनजननयरींग
कन्ररक्शन

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, सातारा
३२२

३२२

रॅी.प्रकाश नकसन रामेकर,

इांनजननयरींग
इ.मा.व.

27/12/1963

03/02/2018

पदोन्नती

03/02/2018

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, माांडवी
३२३

३२३

३२४

३२४

रॅी.मचच्छद्रनाथ बजरांग जाधव,

पूणगवळ
े नशक्षक, शा.तां.मा.शाळा तथा औ.शाळा, अकोला

31/12/2021 नडप्लोमा इन कारपेंरी अाँड
आय.डी.

खुला

01/06/1963

21/01/2019

पदोन्नती

19/01/2019

31/05/2021 व्होकेशनल नडप्लोमा इन

इ.मा.व.

१५/१२/१९७२

23/12/2008

सरळसेवा

01/03/2019

31/12/2030 नडप्लोमा इन प्रॉडक्शन

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, औांध-पुणे
रॅी.सुननल एकनाथ हरणे,

30/09/2021 नडप्लोमा इन मेकॅननकल
इांनजननयरींग

गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, सातारा
रॅी.प्रशाांत तुळशीराम गवारी,

30/09/2021 नडप्लोमा इन मेकॅननकल

ऑटोमोबाईल
(वैध-3137)

टे क्नॉलॉजी

नवभागीय बदलीने
नद.01/03/2019 पासून
अमरावती नवभागात कायगरत

३२५

३२५

रॅी.सांजय महादे व धनशेट्टी,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा, मुलुांड

अ.जाती

06/03/1980

01/09/2009

सरळसेवा

02/03/2019

(वैध)

31/03/2038 नडप्लोमा इन इलेक्रॉननक्स
ॲण्ड टे नलकम्युननकेशन

प्रनशक्षण अनधकारी (सीओई )
पदावरुन समायोजन. नवभागीय
बदलीने नद.02/03/2019 पासून
मुांबई नवभागात कायगरत.

३२६

३२६

रॅी.इरमाइल सैपन सलगर,
गट ननदे शक, औ.प्र.सांरथा (मुलींची), सोलापूर

खुला

01/06/1964

13/06/2019

पदोन्नती

13/06/2019

31/05/2022 नडप्लोमा इन इलेस्ट्क्रकल
इांनजननयरींग
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