
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क)  (ताां)  
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालयाच्या 
अशिपत्याखालील  प्राचायय/उपप्राचायय, औद्योशगक प्रशिक्षण 
सांस्था, मुख्याध्यापक, िासकीय तांत्र माध्यशमक िाळा, 
शनरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणाथी 
सल्लागार (व)या सांवगातील अशिकाऱयाांची शि.01.01.2017 
रोजीची हांगामी जषे्ट्ठतासचूी. 
 

महाराष्ट्र िासन 
कौिल्य शवकास, रोजगार व उद्योजकता शवभाग 

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

शिनाांक:  1 शिसेंबर, 2020. 
 

    वाचा:- उपसांचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई    
 याांच ेपत्र क्र.3/आस्था-1/ज.ेसू../2020/प्र.क्र.20, शिनाांक 03.11.2020 

 

पशरपत्रक : 
 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (ताां) (क) वतेनस्तर एस-20: 56100-177500 या सांवगातील 
प्राचायय/उपप्राचायय, औद्योशगक प्रशिक्षण सांस्था,मुख्याध्यापक, िासकीय तांत्र माध्यशमक िाळा, शनरीक्षक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणाथी सल्लागार (व)अशिकाऱयाांची शि.01.01.2017 रोजीची 
हांगामी जषे्ट्ठतासचूी सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये िियशवल्यानुसार प्रशसध्ि करण्यात येत आहे. सिर 
जषे्ट्ठतासचूी सांचालनालय व  अशिपत्याखालील कायालयातील सचूना फलकावर माशहतीसाठी 
लावण्याची व्यवस्था सांचालकाांनी करावी.  
2. सिर जषे्ट्ठतासूची सांिभात ज्या अशिकाऱयाांना अशभविेन सािर करावयाचे असेल त्याांनी ते 
शिनाांक 15/12/2020 पवूी सांचालकाांमाफय त िासनास सािर  कराव.े तसेच या सांिभात प्राप्त झालेल्या 
अशभविेनाांची सांचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल सांचालकाांच्या अशभप्रायासह 
िासनास सािर करावा. 
3. सिर पशरपत्रक िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
असून,  त्याचा  सांकेताांक  क्रमाांक: 202012011129063903 हा आहे. हा आिेि शिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेिानुसार व नावाने, 
                                           
                                       

( िॉ. ना.को.भोसल)े 
उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रशत, 
1. सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई-1. 
2. सवय सहसांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रािेशिक कायालय (सांचालकाांमाफय त).  
3. सवय शजल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशिकारी याांना सांचालकाांमाफय त. 
4. सवय सांबांिीत अशिकारी / सांस्था /कायालय याांना सांचालकाांमाफय त. 
5. शनविनस्ती (व्यशि-1)



 

िासन शनणयय क्र, सामान्य प्रिासन शवभाग, क्रमाांक एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12,शि.21.10.2011 सोबतचे प्रपत्र " अ " 
महाराष्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (ताां)  रू.56100-177500/- ( वतेनस्तर एस-20)  वतेनश्रणेीतील प्राचायय,उपप्राचायय,औ.प्र.सांस्था, शनरीक्षक, 
सहाय्यक प्रशिक्षणाथी सल्लागार (व)मुख्याध्यापक,िाताांशव इ. पिावर पिोन्नतीने / सरळसवेा प्रविेाने शनयुक्त झालले्या  अशिका-याांची शिनाांक 

1/01/2017  पयंतची तात्पुरती/हांगामी  जषे्ठतासूची. 
अक्र जेष्ठता 

क्रमाांक 
अशिका-याांच ेनाव प्रवगय  # ( 

शनयुक्तीनांतर 
प्रवगय 

बिलला 
असल्यास 

त्याांचा 
शिनाांक ) 

जन्मशिनाांक शनयुक्ती 
शिनाांक 

सेवा 
प्रविेाचा 

मागय 
पिोन्नती / 
सरळसेवा 

सेवा जेष्ठतेचा 
शिनाांक/मानी

व शिनाांक 

सेवाशनवृत्तीचा 
शिनाांक 

िैक्षशणक 
अहयता 

अशभप्राय/िेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 101 श्री.  औतािे प्रशवण 
जोतीराम  

प्रगत 20.06.1983 02.09.2016 सरळसेवा 02.09.2016 30.06.2041 बी.ई 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-2004 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 

2 102 श्री. नागोरे शवनोि 
जनाियन 

शव.जा.(अ) 18.08.1977 08.09.2016 सरळसेवा 08.09.2016 31.08.2035 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1995 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
3 103 श्री. बचाटे शवष्ण ू

भगवान 
इ.मा.व 14.01.1984 29.09.2016 सरळसेवा 29.09.2016 31.01.2042 बी.ई 

(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-2006 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
4 104 श्री.जहागीरिार 

खालीि इक्बाल 
अब्िुल करीम 

प्रगत (अपांग) 28.06.1969 03.09.2016 सरळसेवा 03.09.2016 30.06.2027 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.)शितीय 
श्रेणी-1992 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 



 

5 105 श्री. िोंगरे प्रिाांत 
शिपक 

प्रगत 29.07.1973 20.09.2016 सरळसेवा 20.09.2016 31.07.2031 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1991 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
6 106 श्री. आवारे हेमांत 

शवठ्ठलराव 
इ.मा.व (विै) 26.12.1969 04.09.2016 सरळसेवा 04.09.2016 31.12.2027 एम.ई 

(मेकॅ.इांशज.) 
प्रथम श्रेणी 
2001 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(380/15)/व्यशि-
1/भाग 2, शि.01/01/2018 अन्वये 

गट-अ  मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 

7 107 श्री. सुययवांिी सशचन 
शवष्ण ू

प्रगत 22.09.1987 29.09.2016 सरळसेवा 29.09.2016 30.09.2045 बी.ई 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-2009 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 

8 108 श्री. लोंढे सांशिप 
शचमणराव 

शव.मा.प्र. 
(विै) 

04.07.1975 03.09.2016 सरळसेवा 03.09.2016 31.07.2033 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1993 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
   9 109 श्री. नाईकवािी 

चांद्रिेखर शवश्वनाथ 
प्रगत 14.08.1964 15.09.2016 सरळसेवा 15.09.2016 31.08.2022 शिप्लोमा 

(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1983 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 

10 110 श्री. पाटील 
सांजयकुमार 
मािवराव 

इ.मा.व 31.07.1966 07.09.2016 सरळसेवा 07.09.2016 31.07.2024 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) शितीय 
श्रेणी-1990 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
11 111 श्री. शचिे अशवनाि 

तुकाराम 
भ.ज. (क) 

(विै) 
18.02.1978 01.09.2016 सरळसेवा 01.09.2016 28.02.2036 बी.ई 

(मेकॅशनकल 
इांशज.)शितीय 
श्रेणी-1999 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 



 

12 112 श्री.काकि इांद्रभान 
महािू 

भ.ज. (ि) 
(विै) 

20.01.1976 08.09.2016 सरळसेवा 08.09.2016 31.01.2034 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1998 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
13 113 श्री. गणवीर 

राजेिकुमार 
शबसनजी 

अ.जा 06.06.1972 07.09.2016 सरळसेवा 07.09.2016 30.06.2030 एम.टेक (शहट 
पॉवर इांशज.) 
प्रथम श्रेणी-
2010 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
14 114 श्री. राजूरकर 

गजानन उध्िवराव 
इ.मा.व 18.12.1974 04.09.2016 सरळसेवा 04.09.2016 31.12.2032 एम.टेक 

(CAD/CAM) 
प्रथम श्रेणी-
2013 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
15 115 श्री. बोरकर सांशिप 

अांबािास 
इ.मा.व 04.08.1977 04.09.2016 सरळसेवा 04.09.2016 31.08.2035 बी.टेक 

(मेकॅशनकल 
इांशज.)शितीय 
श्रेणी-2008 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
16 116 श्री. जािव महेि 

िालीग्राम 
इ.मा.व (विै) 28.07.1979 08.09.2016 सरळसेवा 08.09.2016 31.07.2037 शिप्लोमा 

(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1997 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
17 117 श्री. राशहज सुशनल 

रघुनाथ 
भ.ज. (क) 

(विै) 
28.08.1979 22.09.2016 सरळसेवा 22.09.2016 31.08.2037 बी.ई 

(इलेक्रीकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-2002 

अन्य शवभागात शनयुक्ती झाल्याने 
काययमुक्त कर्यात आलेले आहे. 

18 118 श्री.लोखांिे रशवद्र 
महािेवराव 

इ.मा.व (विै) 22.11.1966 03.09.2016 सरळसेवा 03.09.2016 30.11.2024 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1988 

कौ.शव.व उ.शवभागाचे आिेि क्र.व्यशिअ-
2015/(377/15)/व्यशि-1, 

शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ (क) 
मध्ये सरळसेवनेे शनयकु्ती 

19 119 श्री. रावते कैलास 
सखाराम 

इ.मा.व 09.05.1967 29.09.2016 सरळसेवा 29.09.2016 31.05.2025 बी.ई 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1990 

कौ.शव.व उ.शवभागाचे आिेि क्र.व्यशिअ-
2015/(377/15)/व्यशि-1, 

शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ (क) 
मध्ये सरळसेवनेे शनयकु्ती 



 

20 120 श्री. गोरे सांजय श्रीराम अ.जा 30.03.1974 01.09.2016 सरळसेवा 01.09.2016 31.03.2032 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1993 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
21 121 श्री.खरति शनतीन 

सज्जनराव 
अ.जा (विै) 22.10.1971 09.09.2016 सरळसेवा 09.09.2016 31.10.2029 शिप्लोमा 

(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1994 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
22 122 श्री. सिाफुले अशनल 

मसाजी 
अ.जा. (विै) 29.06.1972 02.09.2016 सरळसेवा 02.09.2016 30.06.2030 बी.ई 

(मेकॅशनकल 
इांशज.) शितीय 
श्रेणी-1993 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 

23 123 श्री. जािव बाळू 
गोशपनाथ 

इ.मा.व (विै) 01.09.1969 03.09.2016 सरळसेवा 03.09.2016 31.08.2027 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 

इांशज.) शितीय  
श्रेणी-1990 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
24 124 श्री. आल्टे अशभजीत 

अरशवि 
अ.जा. (विै) 01.08.1984 06.09.2016 सरळसेवा 06.09.2016 31.08.2042 बी.ई 

(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-2008 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
25 125 श्री. ठाकरे प्रमोि 

गुलाबराव 
इ.मा.व (विै) 06.10.1969 03.09.2016 सरळसेवा 03.09.2016 31.10.2027 बी.ई 

(इलेक्रीकल 
इलेक्रॉशनक्स 
& पॉवर) प्रथम 
श्रेणी-1995 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 

26 126 श्री. पाटील योगेि 
माशणक 

इ.मा.व (विै) 14.10.1979 28.09.2016 सरळसेवा 29.09.2016 31.10.2037 बी.ई 
(मेकॅशनकल 

इांशज.) शितीय 
श्रेणी-2002 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 



 

27 127 श्री. मेहेंिळे रशव 
परिराम 

इ.मा.व (विै) 08.01.1966 03.09.2016 सरळसेवा 03.09.2016 31.01.2024 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1995 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
28 128 श्री. िेिमाने पाांिूरांग 

बाबुराव 
शव.जा.(अ) 

(विै) 
10.08.1983 19.09.2016 सरळसेवा 19.09.2016 31.08.2041 एम.टेक 

(प्रॉिक्िन 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-2009 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
29 129 श्री. उनवणे रमाकाांत 

साळवीराम 
अ.जा. (विै) 10.09.1967 01.09.2016 सरळसेवा 01.09.2016 30.09.2025 शिप्लोमा 

(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1986 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
30 130 श्री. राांगणे शविाल 

प्रमोि 
अ.जा. (विै) 06.07.1973 08.09.2016 सरळसेवा 08.09.2016 31.07.2031 शिप्लोमा 

(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1994 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
31 131 श्री. साखरे अशमत 

रूपचांि 
अ.जा. (विै) 01.09.1978 28.09.2016 सरळसेवा 28.09.2016 30.09.2036 बी.ई 

(मेकॅशनकल 
इांशज.)  श्रेणी-
प्रथम 2002 

अन्य शवभागात शनयुक्ती झाल्याने     
श्री साखरे याांना िासन आिेि 

क्र.व्यशिअ-2017/(159/17)/व्यशि-
1, शि.30/10/2017 अन्वये 

काययमुक्त कर्यात आले आहे. 

32 132 श्री. शसिाम 
महेिकुमार ियानांि 

अनु.जमाती 
(विै) 

31.03.1972 16.09.2016 सरळसेवा 16.09.2016 31.03.2030 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1993 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
33 133 श्री.चौिरी शनतीन 

केिवराव 
अनु.जमाती 

(विै) 
14.06.1979 03.09.2016 सरळसेवा 03.09.2016 30.06.2037 बी.टेक 

(मेकॅ.इांशज) 
शितीय श्रेणी 
2006 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 



 

34 134 श्री.आिे शवकास 
नामिेव 

अनु.जमाती 
(विै) 

17.07.1982 09.09.2016 सरळसेवा 09.09.2016 31.07.2040 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-2005 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
35 135 श्री. साबळे िशिकाांत 

िामोिर 
अनु.जमाती 

(विै) 
15.05.1981 07.09.2016 सरळसेवा 07.09.2016 31.05.2039 शिप्लोमा 

(इलेक्रीकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-2000 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
36 136 श्री. साळी केिव 

प्रभाकर 
शव.मा.प्र. 

(अपांग) (विै) 
02.07.1970 10.09.2016 सरळसेवा 10.09.2016 31.07.2028 शिप्लोमा 

(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1990 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.31/08/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
37 137 श्री.चौिरी शवलास 

नारायण  
अ.जा. 13.09.1964 16.09.2016 सरळसेवा 16.09.2016 30.09.2022 चमयवस्तु व 

पाित्राणे 
शनर्ममती 
पिशवका  

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2016/(124/16)/व्यशि-
1, शि.08/09/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
 

38 138 श्रीमती पवार मांगला 
शवश्वनाथ 

इ.मा.व (विै) 19.03.1974 20.10.2016 सरळसेवा 20.10.2016 31.03.2032 शिप्लोमा 
(इलेक्रीकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1993 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.18/10/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती 
 

39 139 कु. घोलप-पाटील 
िाल्मली रामचांद्र 
(श्रीमती 
एस.एम.पवार) 

प्रगत 14.07.1978 27.10.2016 सरळसेवा 27.10.2016 31.07.2036 शिप्लोमा 
(मेकॅशनकल 

इांशज.) शितीय 
श्रेणी-1998 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.18/10/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती  

40 140 श्रीमती चौिरी सोनम 
शकसन 

प्रगत 23.03.1987 09.11.2016 सरळसेवा 09.11.2016 31.03.2045 बी.ई 
(मेकॅशनकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी- 2009 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.18/10/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती  



 

41 141 श्रीमती िांभरकर 
योगीता अशभमान 

अ.जा. (विै) 18.09.1971 21.10.2016 सरळसेवा 21.10.2016 30.09.2029 शिप्लोमा 
(इलेक्रीकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1994 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.18/10/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती  
42 142 श्रीमती कुां भले विैाली 

कृष्णाजी 
अ.जा 23.02.1981 19.10.2016 सरळसेवा 19.10.2016 28.02.2039 बी.टेक 

(मेकॅ.इांशज) 
प्रथम श्रेणी 

2012 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.18/10/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती  

43 143 श्रीमती काांबळे 
कल्पना िेशविास 
(श्रीमती खोब्रागिे) 

अ.जा. (विै) 01.07.2071 17.11.2016 सरळसेवा 17.11.0201
6 

30.06.2029 एम.ई 
(इलेक्रीकल 

पॉवर शसस्टीम) 
प्रथम श्रेणी 

2002 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.18/10/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती  

44 144 श्रीमती कुलकणी 
अपणा शिलीप 

प्रगत 08.09.1975 20.10.2016 सरळसेवा 20.10.2016 30.09.2033 शिप्लोमा 
(इलेक्रीकल 
इांशज.) प्रथम 
श्रेणी-1994 

कौ.शव.व उ.शवभागाच ेआिेि 
क्र.व्यशिअ-2015/(377/15)/व्यशि-
1, शि.18/10/2016 अन्वये गट-अ 

(क) मध्ये सरळसेवनेे शनयुक्ती  
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