
कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

1 4 6 8 9 10
1 ी.रहमतु ा 

महमंदजाफर 
िस दकी

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, भोर सरळसेवा 12-02-64 खुला 07-10-85 07-10-85 28-02-22 आय.टी.आय. सुतारकाम सी.टी.आय. उ ीण 
1996

2 ीमती 
ि यद शनी 
चं शेखर शदे

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 12-10-68 खुला 20-03-89 20-03-89 31-10-26 रेिडओ ॲ ड इले ॉिन स िड लोमा 
(डी.ई.आर.ई)

सी.टी.आय. उ ीण 
2000

3 ी.सुयकांत 
ीपती पवार

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 18-10-64 अजा 29-01-90 29-01-90 31-10-22 एम.कॉम., आय.टी.आय. यांि क 
मोटारगाडी

सी.टी.आय. 
अनु ीण 2004

4 ी.अशोक 
शरणा पा मोरे

िश.िन. (नळ 
कारागीर)

औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 01-06-66 अजा 13-03-90 13-03-90 31-05-24 आय.टी.आय. नळकारागीर

5 ी. ताप ीरंग 
पतंगे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
मुरगुड

पदो ती 04-05-65 इमाव 07-09-91 07-09-91 31-05-23 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी सी.टी.आय. उ ीण 
2003

6 ी.महादेव 
मुरलीधर काकडे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, भोर सरळसेवा 25-12-65 अजा 18-12-92 18-12-92 31-12-23 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी सी.टी.आय. उ ीण 
2003

7 ी.बाळु बबन 
वाळंुज

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 02-06-67 खुला 12-01-93 12-01-93 30-06-25 आय.टी.आय. संधाता सी.टी.आय. उ ीण 
2003

8 ी.बाळकृ ण 
ल मण पुतळे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
मं ूप (द.सो.)

सरळसेवा 01-06-71 अजा 03-04-93 03-04-93 31-05-29 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी

9 ी. मोद 
परशुराम दिहवडे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

पदो ती 14-09-67 इमाव 31-10-93 31-10-93 30-09-25 आय.टी.आय. यं कारागीर अनुकंपा सी.टी.आय. उ ीण 
1996

10 ी.मोहमद 
जावेद इलाही 
गवंडी

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 11-09-67 खुला 24-12-93 24-12-93 30-09-25 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

सी.टी.आय. उ ीण 
2001

11 ी.रामकृ ण 
िदगंबर जगदाळे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती 03-04-65 इमाव 07-12-94 07-12-94 30-04-23 आय.टी.आय. वीजतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2000

पिरिश ट तीन

3) िदनांक 01 जानेवारी 2022 रोजीची अंितम जे ठतासूची (िदनांक 01/01/2021 ते 31/12/2021 या कालावधीत कायरत कमचा यांची)

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग, अिधसूचना िदनांक 21/06/2021
1) संवग चे नाव :- िश प िनदेशक / यवसाय िनदिशक
2) वेतन ेणी :- वेतन बँड .9300-34800 व ेड पे . 4300  (वेतन तर एस-14 : 38600 - 122800)

शेरा

113

## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

12 ी.जनादन 
ल मण बेदरे

िश.िन. (सव क) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 04-05-68 खुला 18-07-96 18-07-96 31-05-26 थाप य अिभयांि की पदिवका क प त

13 ी.मोहन वेडू 
चौधरी

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
िश र

सरळसेवा 22-08-72 इमाव 18-11-96 18-11-96 31-08-30 आय.टी.आय. तारतं ी क प त/अ थ यंग

14 ी.सुभाष 
राजाराम ितके

िश.िन. (वीज 
िवलेपक)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-74 अजा 22-11-96 22-11-96 31-05-32 आय.टी.आय. वीजिवलेपक क प त

15 ी.नानासाहेब 
सुधाकर कुलकण

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
वाळवा 
(इ लामपूर)

सरळसेवा 15-10-69 खुला 26-11-96 26-11-96 31-10-27 आय.टी.आय. भूकंप त

16 ी.िवजय िव ल 
िदि त

िश.िन. (सुतारकाम) औ सं था, 
सांगली

पदो ती 05-03-65 इमाव 01-10-97 01-10-97 31-03-23 आय.टी.आय. सुतारकाम आंतर िवभागीय बदलीने जू

17 ी.शरद िदनकर 
खाडे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
शाहूवाडी

पदो ती 24-03-64 खुला 02-10-97 02-10-97 31-03-22 िटचस े नग माणप सी.टी.आय. उ ीण 
2003

18 ी.शामसुंदर 
उ म ठ बरे

िश.िन. (फळे व 
भा या िटकिवणे)

औ सं था, 
वाळवा

सरळसेवा 01-01-73 खुला 06-07-98 06-07-98 31-12-30 बी.टे . (फुड ॲ ड साय स)

19 ीमती रमेजा 
मोिहयोि न 
कंपली

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, वाई सरळसेवा 01-06-73 खुला 14-09-98 14-09-98 31-05-31 आय.टी.आय. ेस मे कग

20 ीमती िनमला 
संजय हे े

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
दिहवडी

सरळसेवा 01-11-69 खुला 15-09-98 15-09-98 31-10-27 आय.टी.आय. ेस मे कग

21 ी.परमे र 
जोगाराम शदे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
बाश

सरळसेवा 01-06-66 भज-क 28-09-98 28-09-98 31-05-24 आय.टी.आय. जोडारी सी.टी.आय. उ ीण 
2002

22 ी. काश मा ती 
मोरे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
पंढरपूर

सरळसेवा 01-06-66 खुला 28-09-98 28-09-98 31-05-24 यं  अिभयांि की पदिवका सी.टी.आय. उ ीण 
2003

23 ी.िकशोर 
पु षो म महामुनी

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
पुरंदर (सासवड)

सरळसेवा 29-07-67 इमाव 28-09-98 28-09-98 31-07-25 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका सी.टी.आय. उ ीण 
2001

24 ी.भालचं  
भाकर दळवी

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
औंध-खटाव

सरळसेवा 19-05-68 खुला 28-09-98 28-09-98 31-05-26 आय.टी.आय. इले ॅािन स सी.टी.आय. उ ीण 
2003

Page 2



कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

25 ी.र व  इं पाल 
परदेशी

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, भोर सरळसेवा 28-04-69 भज-ब 28-09-98 28-09-98 30-04-27 आय.टी.आय. यं कारागीर उ ीण 
जुलै 1988
एन.सी.टी. ही.टी. यं कारागीर 1989

ए.टी.आय. 
यं कारागीर  
उ ीण जुलै 1991

26 ी.गोवधन 
हरी सग परदेशी

िश.िन. (इंटेिरयर 
डेकोरेशन ॲ ड 
िडझाय नग)

औ सं था, 
औध, पुणे 
(मुल ची)

सरळसेवा 01-06-69 भज-ब 28-09-98 28-09-98 31-05-27 थाप य अिभयांि की पदिवका ी.परदेशी, िश.िन. (गवंडी 
बांधकाम) हे आढा याअंती 
अितिर त ठर याने यांचे िश.िन. 
(इंटेिरयर डेकोरेशन ॲ ड 
िडझाय नग) या पदावर िदनांक 
18-03-12 रोजी समायोजनाने 

जू झाले आहे.
27 ी.िशवाजी काळु 

गोसावी
िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 

कवठेमहांकाळ
सरळसेवा 09-03-70 भज-ब 28-09-98 28-09-98 31-03-28 यं  अिभयांि की पदिवका सी.टी.आय. उ ीण 

2001
28 ी.अिनल 

िबिभषण 
सोनट के

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
फलटण

सरळसेवा 12-07-70 िवमा 28-09-98 28-09-98 31-07-28 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

सी.टी.आय. उ ीण 
2003

29 ी.सितश 
पांडुरंग पवार

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 11-08-70 अजा 28-09-98 28-09-98 31-08-28 आय.टी.आय. संधाता सी.टी.आय. उ ीण 
2014

30 ी.धनंजय 
रामचं  ह े

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
मेढा (जावळी)

सरळसेवा 23-07-71 इमाव 28-09-98 28-09-98 31-07-29 ॉड शन अिभयांि की पदिवका ए.टी.आय. उ ीण 
2014

31 ी.िशरीष 
िशवाजी जाधव

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
पुरंदर (सासवड)

सरळसेवा 01-01-72 िवजा-अ 28-09-98 28-09-98 31-12-29 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

मुळ यवसाय यांि क रेिडओ व 
दूरिच वाणी तथािप 
डी.जी.ई.टी.नवी िद ी यांचे 
प ा वये स  ऑग ट 2015 पासून 
काही यवसाय वगळ यात 
आ याने िश.िन. (आयटीईएसएम) 
या पदावर समायोजन िद.12-08-
16

सी.टी.आय. 
(एमआरटी ही) 
उ ीण 2014
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िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

32 ीमती आिदती 
अिवनाश िदि त

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
वाळवा 
(इ लामपूर)

सरळसेवा 26-01-74 इमाव 28-09-98 28-09-98 31-01-32 आय.टी.आय. यांि क रेिडओ व 
दूरिच वाणी

मुळ यवसाय यांि क रेिडओ व 
दूरिच वाणी तथािप 
डी.जी.ई.टी.नवी िद ी यांचे 
प ा वये स  ऑग ट 2015 पासून 
काही यवसाय वगळ यात 
आ याने िश.िन. (तारतं ी) या 
पदावर समायोजन िद.12-08-16

33 ी.सितश कामा 
करडे

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
औध, पुणे 
(मुल ची)

सरळसेवा 22-09-74 अजा 28-09-98 28-09-98 30-09-32 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

34 ी.सिचन 
िशवाजीराव 
देवकते

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 04-01-75 भज-क 28-09-98 28-09-98 31-01-33 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

35 ी.कुमार 
सदािशव कोळी

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
तासगाव

सरळसेवा 01-06-75 िवमा 28-09-98 28-09-98 31-05-33 यं  अिभयांि की पदिवका

36 ी.िवजय सुभाष 
पाटील

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
तासगाव

सरळसेवा 11-11-75 खुला 28-09-98 28-09-98 30-11-33 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

37 ी.सुहास अशोक 
आकुडे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 06-05-68 इमाव 29-09-98 29-09-98 31-05-26 यं  अिभयांि की पदिवका

38 ी.अंकुश दशरथ 
आ हाट

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 20-11-69 इमाव 29-09-98 29-09-98 30-11-27 यं  अिभयांि की पदिवका, एम.ए. सीटीआय जोडारी 
उ ीण 2014

39 ी.संजय 
शामराव माने

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 03-07-71 इमाव 29-09-98 29-09-98 31-07-29 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
1994

40 ी.िदपंकर 
गेनिस द 
गायकवाड

िश.िन. (आरेखक 
यांि की)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 28-03-72 अजा 29-09-98 29-09-98 31-03-30 यं  अिभयांि की पदिवका

41 ी.भा कर 
राजाराम घोरपडे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
बाश

सरळसेवा 01-06-72 खुला 29-09-98 29-09-98 31-05-30 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी ए.टी.आय. उ ीण
2015

42 ी. िवण मा ती 
कदळे

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 10-10-72 अजा 29-09-98 29-09-98 31-10-30 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका सी.टी.आय. उ ीण 
2004
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

43 ी.जाल दर दादू 
गोरखे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
वरवंड (द ड)

सरळसेवा 01-06-64 अजा 30-09-98 30-09-98 31-05-22 आय.टी.आय. संधाता, 
एन.सी.टी. ही.टी.

44 ी.संजयकुमार 
िशवाजी आनंदे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 03-05-67 भज-ब 30-09-98 30-09-98 31-05-25 आय.टी.आय. संधाता

45 ी.अिवनाश 
िव ल मेहेर

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 24-06-67 इमाव 30-09-98 30-09-98 30-06-25 आय.टी.आय. उ ीण जुलै 1986
एन.सी.टी. ही.टी.जोडारी 1997

46 ी.िदलीपकुमार 
महादेव 
गायकवाड

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-08-67 अजा 30-09-98 30-09-98 31-07-25 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी
एन.सी.टी. ही.टी.

ए.टी.आय. उ ीण 
स टबर 2017

47 ी.भारत श ु न 
च हाण

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 01-06-68 अजा 30-09-98 30-09-98 31-05-26 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

48 ी.धमराज 
मुरलीधर 
सोनट के

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 07-08-68 भज-क 30-09-98 30-09-98 31-08-26 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका, िव ुत अिभयांि की पदिवका

49 ी.परागकुमार 
मधुकर भोसले

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 21-10-69 अजा 30-09-98 30-09-98 31-10-27 यं  अिभयांि की पदिवका

50 ी. दीप बजरंग 
रेळेकर

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-71 इमाव 30-09-98 30-09-98 31-05-29 िव ुत अिभयांि की पदिवका

51 ीमती ि यंका 
पुरषो म वाघमारे

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, वाई सरळसेवा 10-06-75 भज-क 30-09-98 30-09-98 30-06-33 इले ॅािन स व टेिलक युिनकेशन 
अिभयांि की पदिवका, डी.सी.ए.

52 ी.अिजत िव णु 
िह गडे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
वाळवा 
(इ लामपूर)

सरळसेवा 14-08-74 खुला 01-10-98 01-10-98 31-08-32 इंड ीयल इले ॅािन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन अिभयांि की 
पदिवका

मुळ यवसाय िश.िन. (यांि क 
रेिडओ व दूरिच वाणी),यांचे 
समायोजन िश.िन. (वीजतं ी) 
पदावर के याने िद.01-09-16

53 ी.अिवनाश 
िदनकर  थोरात

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 04-01-73 अजा 03-10-98 03-10-98 31-01-31 यं  अिभयांि की पदिवका मे 1993
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

54 ी.राहुल गोरख 
पायगुडे

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 03-06-75 खुला 05-10-98 05-10-98 30-06-33 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका, बी.ई (ई ऍ़ ड टी.सी.) मे 2008

सीटीआय उ ीण 
जुन 2019

55 ी.िस ाम 
रामचं  गोलेकर

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
मोहोळ

सरळसेवा 03-02-73 अजा 06-10-98 06-10-98 28-02-31 यं  अिभयांि की पदिवका

56 ी.नंदिकशोर 
दशरथराव नवले

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, भोर सरळसेवा 19-01-69 इमाव 07-10-98 07-10-98 31-01-27 आय.टी.आय. यं कारागीर जुलै 1987
एन.सी.टी. ही.टी. नो हबर 1988

सीटीआय उ ीण 
जुलै 1991

57 ी.राज  केशव 
सावंत

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 25-05-69 अजा 07-10-98 07-10-98 31-05-27 आय.टी.आय. यांि क रेिडओ व 
दूरिच वाणी

मुळ यवसाय िश.िन. (यांि क 
रेिडओ व दूरिच वाणी), यांचे 
समायोजन िश.िन. (तारतं ी) 
पदावर िद.12-08-16

58 ी.मोजेस 
िवजयकुमार 
गायकवाड

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
सोलापूर 
(मुल ची)

सरळसेवा 23-08-73 खुला 07-10-98 07-10-98 31-08-31 इंड ीयल इले ॅािन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन अिभयांि की 
पदिवका, कॉ युटर मॅनेजमट पदिवका

59 ी.नमन जनादन 
सवणे

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
शाहूवाडी

सरळसेवा 03-06-74 अजा 17-10-98 17-10-98 30-06-32 इले ॅािन स ॲ ड टेिलक युिनकेशन 
अिभयांि की पदिवका

60 ी.राज  
िशवराम झुरळे

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 10-06-69 भज-ब 26-10-98 26-10-98 30-06-27 यं  अिभयांि की पदिवका इमाव गवळी जातीचा  भज-ब म ये 
िद.01-06-04 या शासन 
िनणयानुसार  समावेश

सी.टी.आय. उ ीण 
2002

61 ी.िरयाज 
ई माइल शेख

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
फलटण

सरळसेवा 24-11-72 खुला 26-10-98 26-10-98 30-11-30 बी.ई. (इले कल), यं  अिभयांि की 
पदिवका

62 ी.महांते र 
आ पाराव पाटील

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
वाळवा 
(इ लामपूर)

सरळसेवा 27-02-70 खुला 27-10-98 27-10-98 29-02-28 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

63 ी.सुरेश िभमराव 
कंुभार

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-06-67 इमाव 12-11-98 12-11-98 31-05-25 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
1994
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

64 ीमती भारती 
दीप बे हेकर

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
मुळशी 
(ताथवडे)

सरळसेवा 05-06-70 इमाव 10-12-98 10-12-98 30-06-28 आय.टी.आय. ेस मे कग

65 ी.गणेश 
बबनराव पापडे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 20-02-70 खुला 24-12-98 24-12-98 29-02-28 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी क प त

66 ी.भगवान बबन 
जाधव

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
लोणंद

सरळसेवा 12-01-72 खुला 28-12-98 28-12-98 31-01-30 आय.टी.आय. कातारी क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2003

67 ी.अशोक िव णु 
िमरगणे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
फलटण

सरळसेवा 01-06-71 खुला 29-12-98 29-12-98 31-05-29 आय.टी.आय. जोडारी क प त

68 ी.चं कांत 
गुलाबराव 
बडदाळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
अकलूज

सरळसेवा 04-03-74 खुला 29-12-98 29-12-98 31-03-32 आय.टी.आय. जोडारी क प त

69 ी.िव ाधर 
ल मण सुयवंशी

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 01-06-68 इमाव 31-12-98 31-12-98 31-05-26 आय.टी.आय. प ेकारागीर क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2002

70 ी.द ा य 
भगवान गावडे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 10-12-72 भज-क 31-12-98 31-12-98 31-12-30 आय.टी.आय. कातारी क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2001

71 ी.रमेश दगडु 
िमरगणे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
कुडूवाडी (माढा)

सरळसेवा 05-06-74 खुला 01-01-99 01-01-99 30-06-32 आय.टी.आय. जोडारी क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2004

72 ी.िव ल 
रामचं  भुमकर

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 01-06-76 खुला 01-01-99 01-01-99 31-05-34 आय.टी.आय. यं कारागीर क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2004

73 ी.महादेव 
िव ल िमरगणे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 17-11-69 खुला 02-01-99 02-01-99 30-11-27 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2004

74 ी.सदानंद बबन 
जुंदरे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 22-01-72 खुला 05-01-99 05-01-99 31-01-30 आय.टी.आय. संधाता क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2004
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

75 ी.तुकाराम 
यशवंत कदम

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 01-06-67 खुला 07-01-99 07-01-99 31-05-25 आय.टी.आय. वीजतं ी क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2004

76 ी. काश 
चं कांत प की

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
घोडेगाव

सरळसेवा 25-05-68 खुला 07-01-99 07-01-99 31-05-26 इले ॅािन स अिभयांि की पदिवका क प त
मुळ यवसाय 
िश.िन.(इले ॅािन स मेकॅिनक) 
यांचे समायोजन िश.िन. 
(आयटीईएसएम)  पदावर िद.12-
08-16

77 ी.िनवास िव ल 
काळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 08-11-74 खुला 11-01-99 11-01-99 30-11-32 आय.टी.आय. जोडारी क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2004

78 ी.िदपक वसंत 
गायकवाड

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 01-04-70 खुला 13-01-99 13-01-99 31-03-28 एन.सी.टी. ही.टी. यं कारागीर 
नो हबर 1991

क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2003

79 ी.अिनल 
ानोबा शडकर

िश.िन. (रंगारी) 
(जनरल)

औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 19-10-66 खुला 20-02-99 20-02-99 31-10-24 आय.टी.आय. रंगारी जनरल 1988
एन.सी.टी. ही.टी. 1990

80 ी.बालाजी 
साहेबराव 
गायकवाड

िश.िन. (यांि क 
क ष )

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 14-07-70 खुला 22-02-99 22-02-99 31-07-28 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका

81 ी. भाकर वामन 
भांगरे

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
घोडेगाव

सरळसेवा 12-10-69 अजा 24-02-99 24-02-99 31-10-27 आय.टी.आय. क प त

82 ी. मोद भाकर 
कोडगीरवार

िश.िन. 
(इले ॉिन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
खेड 
(राजगु नगर)

सरळसेवा 18-10-64 खुला 26-02-99 26-02-99 31-10-22 बी.ई. (इंड ीयल इले ॅािन स)

83 ी.धनंजय 
द ा य मोिहते

िश प िनदेशक 
(टूल ॲ ड 
डायमेकर- ेस 
टु स, जी स ॲ ड 
िफ चर)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 30-03-66 भज-ब 26-02-99 26-02-99 31-03-24 आय.टी.आय. टूल ॲ ड डायमेकर सी.टी.आय. उ ीण 
2003
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

84 ी. काश 
शामराव सुतार

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, जत सरळसेवा 20-10-69 भज-ब 26-02-99 26-02-99 31-10-27 आय.टी.आय. प ेकारागीर

85 ी.सुर  पांडुरंग 
देशमाने

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 15-03-72 इमाव 26-02-99 26-02-99 31-03-30 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

सी.टी.आय. उ ीण 
2004

86 ी.सुरजकुमार 
एकनाथ खैरमोडे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
िवटा

सरळसेवा 30-11-67 भज-ब 01-03-99 01-03-99 30-11-25 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी

87 ी.युवराज 
कुमार सोडल

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
अ कलकोट

सरळसेवा 24-10-71 इमाव 01-03-99 01-03-99 31-10-29 यं  अिभयांि की पदिवका सी.टी.आय. उ ीण 
2003

88 ी.उ म कृ णा 
सावंत

िश प िनदेशक 
(टूल ॲ ड 
डायमेकर) (डाईज 
ॲ ड मो डस)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 11-10-66 अजा 05-03-99 05-03-99 31-10-24 आय.टी.आय. टूल ॲ ड डायमेकर सी.टी.आय. उ ीण 
2002

89 ी.गोरखनाथ 
मा ती घोलप

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 08-07-74 इमाव 06-03-99 06-03-99 31-07-32 आय.टी.आय. संधाता मुळ यवसाय िश प िनदेशक 
(बेिसक िशटमेटल वक ॲ ड 
वे ड ग), यांचे समायोजन िश.िन. 
(संधाता) पदावर िद.01-09-16

सी.टी.आय. उ ीण 
2004

90 ी.कृ णा ध डी 
सुतार

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-64 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-05-22 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
2002

91 ी.संभाजी 
अमृता गवळी

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 03-06-64 अजा 08-03-99 08-03-99 30-06-22 आय.टी.आय. प ेकारागीर

92 ी.मोहन 
शामराव वडार

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 15-09-64 िवजा-अ 08-03-99 08-03-99 30-09-22 आय.टी.आय. जोडारी

93 ी.शिशकांत 
कृ णा मुदगल

िश.िन. 
(यं कारागीर - 
घषक)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 16-12-65 िवमा 08-03-99 08-03-99 31-12-23 आय.टी.आय. यं कारागीर घषक
एनसी हीटी 1985

सी.टी.आय. उ ीण 
2004

94 ी.परमे र 
तुकाराम माळी

िश.िन. 
(प ेकारागीर)

औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 04-05-66 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-05-24 बी.कॉम., आयटीआय प ेकारागीर
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

95 ी.िवजय िव णु 
फगरे

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
प हाळा

सरळसेवा 25-10-66 खुला 08-03-99 08-03-99 31-10-24 आय.टी.आय. प ेकारागीर

96 ी.राजु 
लालासाहेब 
घोलप

िश.िन. 
(इले टॉिन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 01-11-66 खुला 08-03-99 08-03-99 31-10-24 बी.ई. (इले ॅािन स)

97 ी.संजय 
मधुसूदन वायचळ

िश.िन.(वीजतं ी) औ सं था, 
वाळवा 
(इ लामपूर)

सरळसेवा 15-01-67 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-01-25 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

मुळ यवसाय  िश.िन. 
(आयटीईएसएम) यांचे समायोजन 
िश.िन. (वीजतं ी)  पदावर िद.12-
08-16

98 ी. दयनाथ 
माधवराव पवार

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 27-03-67 खुला 08-03-99 08-03-99 31-03-25 आय.टी.आय. संधाता सी.टी.आय. उ ीण 
2004

99 ी.जाकीर कादर 
पठाण

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-04-67 खुला 08-03-99 08-03-99 31-03-25 आय.टी.आय. तारतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2004

100 ी.सितश 
आ णासाहेब 
देवकारे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
तासगाव

सरळसेवा 01-06-67 अजा 08-03-99 08-03-99 31-05-25 आय.टी.आय. जोडारी ए.टी.आय. उ ीण 
2005

101 ी.िवलास 
पुंडिलक सुतार

िश.िन. (गवंडी - 
बांधकाम)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 12-06-67 इमाव 08-03-99 08-03-99 30-06-25 आय.टी.आय. गवंडी - बांधकाम

102 ी.संजय 
गणपती सुतार

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 10-07-67 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-07-25 इंड ीयल इले ॅािन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन अिभयांि की 
पदिवका

103 ी.अ दुल हमीद 
सुलेमान मुतव ी

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 27-10-67 खुला 08-03-99 08-03-99 31-10-25 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

सी.टी.आय. उ ीण 
2004

104 ी.राजेश िव ल 
फराटे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
लोणावळा

सरळसेवा 04-01-68 खुला 08-03-99 08-03-99 31-01-26 आय.टी.आय. संधाता

105 ी. शांत बजरंग 
रेळेकर

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 16-03-68 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-03-26 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
1990
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

106 ी.अिनल 
आनंदराव पवार

िश.िन. (आरेखक 
यांि की)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 21-03-68 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-03-26 एच.एस.सी., आय.टी.आय. आरेखक 
यांि की

107 ी.राज  
जग ाथ कु े

िश प िनदेशक 
(टूल ॲ ड 
डायमेकर- ेस 
टु स, जी स ॲ ड 
िफ चर)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 11-05-68 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-05-26 आय.टी.आय. टूल ॲ ड डायमेकर सी.टी.आय. उ ीण 
2002

108 ी.नाना चंदु 
कारंडे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 01-06-68 अजा 08-03-99 08-03-99 31-05-26 आय.टी.आय. जोडारी

109 ीमती तुळसा 
चं कांत काळे

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
कुडूवाडी (माढा)

सरळसेवा 01-06-68 अजा 08-03-99 08-03-99 31-05-26 आय.टी.आय. ेस मे कग, िशवणकाम 
भरतकाम िश क माणप  अ यास म

110 ी.मनोहर 
सदािशव नाळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
मुरगुड

सरळसेवा 01-06-68 खुला 08-03-99 08-03-99 31-05-26 आय.टी.आय. जोडारी क प त

111 ी.रामचं  िव णु 
मोिहते

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-06-68 खुला 08-03-99 08-03-99 31-05-26 आय.टी.आय. वीजतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2004

112 ी.द ा य 
रंगराव जाधव

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 29-06-68 िवजा-अ 08-03-99 08-03-99 30-06-26 आय.टी.आय. संधाता

113 ी.उमेश 
नारायण यादव

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
मेढा (जावळी)

सरळसेवा 21-09-68 इमाव 08-03-99 08-03-99 30-09-26 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका

114 ी.िशवाजी 
िसताराम टोपे

िश.िन. (सुतारकाम) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 27-09-68 खुला 08-03-99 08-03-99 30-09-26 आय.टी.आय. सुतारकाम िद यांग
ए.टी.आय.उ ीण 
जानेवारी 2013

115 ी.िवजयकुमार 
राजाराम मंगल

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
आजरा

सरळसेवा 16-10-68 अजा 08-03-99 08-03-99 31-10-26 आय.टी.आय. संधाता

116 ी.िनतीन 
िदगंबर ढवळे

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
मेढा (जावळी)

सरळसेवा 12-12-68 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-12-26 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

117 ी.सुकुमार 
कल पा सुतार

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
कवठेमहांकाळ

सरळसेवा 24-12-68 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-12-26 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

118 ी.सुिनल वामन 
कांबळे

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
हातकणंगले

सरळसेवा 01-02-69 अजा 08-03-99 08-03-99 31-01-27 यं  अिभयांि की पदिवका

119 ी. दीप महादेव 
कंुभार

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 09-02-69 इमाव 08-03-99 08-03-99 28-02-27 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

सी.टी.आय. उ ीण 
2004

120 ी.भगवान 
गोपाळ पाटील

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
प हाळा

सरळसेवा 25-04-69 खुला 08-03-99 08-03-99 30-04-27 आय.टी.आय. जोडारी

121 ीमती निलनी 
बाबुराव माने

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
राधानगरी

सरळसेवा 20-05-69 िवजा-अ 08-03-99 08-03-99 31-05-27 आय.टी.आय. िशवण व कतन सी.टी.आय. उ ीण 
2002

122 ी.राज कुमार 
अनंतराव घाटे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 01-06-69 खुला 08-03-99 08-03-99 31-05-27 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका

123 ी.सुदाम गो वद 
पाटील

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-69 खुला 08-03-99 08-03-99 31-05-27 आय.टी.आय. जोडारी सी.टी.आय. उ ीण 
2003

124 ी.कृ णा िस दू 
धडस

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
तासगाव

सरळसेवा 01-06-69 भज-क 08-03-99 08-03-99 31-05-27 आय.टी.आय. यांि क िडझेल

125 ी.रावसाहेब 
तातोबा चौगुले

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-06-69 खुला 08-03-99 08-03-99 31-05-27 एम.ए., आय.टी.आय. संधाता

126 ी.िदनकर 
भुपाल िनमळे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 05-06-69 अजा 08-03-99 08-03-99 30-06-27 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
2003

127 ीमती िमना ी 
गु िस दा पा कोरे

िश.िन. (फळे व 
भा या िटकिवणे)

औ सं था, 
औध, पुणे 
(मुल ची)

सरळसेवा 02-07-69 खुला 08-03-99 08-03-99 31-07-27 आय.टी.आय. फळे व भा या िटकिवणे
बी.ए., तं  िश ण परी ा मंडळाचा 
िशवण व कतन कोस

128 ी.सुहास 
धवराज आरब ी

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
िशरोळ

सरळसेवा 24-07-69 खुला 08-03-99 08-03-99 31-07-27 आय.टी.आय. वीजतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2004
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

129 ी.आिरफ 
म.श बीर शेख

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
सोलापूर 
(मुल ची)

सरळसेवा 09-09-69 खुला 08-03-99 08-03-99 30-09-27 आय.टी.आय. यांि क रेिडओ व 
दूरिच वाणी

मुळ यवसाय िश.िन. (यांि क 
रेिडओ व दूरिच वाणी),यांचे 
समायोजन िश.िन. 
(आयटीईएसएम) पदावर िद.12-
08-16 

ए.टी.आय. उ ीण 
2015

130 ी.बाळु िभकन 
सोनवणे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 12-10-69 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-10-27 आय.टी.आय. वीजतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2004

131 ी.िनतीन 
सुबराव अजुने

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 16-04-70 खुला 08-03-99 08-03-99 30-04-28 आय.टी.आय. यांि क रेिडओ व 
दूरिच वाणी

मुळ यवसाय िश.िन. (यांि क 
रेिडओ व दूरिच वाणी),यांचे 
समायोजन िश.िन. 
(आयटीईएसएम) पदावर िद.12-
08-16

132 ी.सुरेश 
बाजीराव कजळे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
मेढा (जावळी)

सरळसेवा 19-05-70 खुला 08-03-99 08-03-99 31-05-28 िव ुत अिभयांि की पदिवका

133 ी.अशोक िव ल 
करडे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
दिहवडी

सरळसेवा 01-06-70 अजा 08-03-99 08-03-99 31-05-28 आय.टी.आय. जोडारी

134 ी.झाकीर 
निबसो मु ा

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-70 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-05-28 आय.टी.आय. िशवण व कतन
आय.टी.आय. ेसमे कग (जाने.2005)
बी.ए.बी.एड.

सी.टी.आय. उ ीण 
2004

135 ी.सुदाम 
राजाराम अनुसे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
शाहूवाडी

सरळसेवा 01-06-70 भज-क 08-03-99 08-03-99 31-05-28 आय.टी.आय. जोडारी

136 ी.िव णु मा ती 
सावंत

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 04-09-70 खुला 08-03-99 08-03-99 30-09-28 आय.टी.आय. यं कारागीर घषक

137 ी.भा कर 
अबाजी बामणे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
पाटण

सरळसेवा 14-09-70 अजा 08-03-99 08-03-99 30-09-28 आय.टी.आय. जोडारी

138 ी.अ दुलस ार 
अ दुलसमद 
पठाण

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 23-09-70 खुला 08-03-99 08-03-99 30-09-28 आय.टी.आय. संधाता
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

139 ी.परेश गु नाथ 
ककरे

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 04-12-70 खुला 08-03-99 08-03-99 31-12-28 बी.ई. (कॉ युटर), इले ॅािन स ॲ ड 
टेिल.अिभयांि की पदिवका

140 ी.िववेक िचमण 
चंदािलया

िश.िन. (रंगारी) 
(जनरल)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 23-01-71 अजा 08-03-99 08-03-99 31-01-29 आय.टी.आय. रंगारी. िड लोमा इन 
आट ए युकेशन 2009

141 ीमती मीना ी 
अिनल पोरे

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
फलटण

सरळसेवा 30-03-71 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-03-29 आय.टी.आय. ेस मे कग

142 ी.झाकीरहुसेन 
ई ािहम चौगुले

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
पलूस

सरळसेवा 23-04-71 खुला 08-03-99 08-03-99 30-04-29 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
1994

143 ी.सुरेश िनवृ ी 
शदे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
राधानगरी

सरळसेवा 03-06-71 अजा 08-03-99 08-03-99 30-06-29 आय.टी.आय. जोडारी

144 ी. ीधर 
बबनराव पवार

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 05-06-71 इमाव 08-03-99 08-03-99 30-06-29 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका

145 ी. दीप 
उ मराव शदे

िश.िन. 
(इनफॉरमेशन 
टे नॉलॉजी अॅ ड 
इले. िस टीम 
मेटेन स)

औ सं था, 
हवेली

सरळसेवा 30-07-71 खुला 08-03-99 08-03-99 31-07-29 बी.ई. (इले ॅािन स ॲ ड टेिल.,), 
िव ुत अिभयांि की पदिवका, 
इंड ीयल इले ॅािन स पदिवका

मुळ यवसाय िश.िन. (यांि क 
रेिडओ व दूरिच वाणी), यांचे 
समायोजन िश.िन. 
(आयटीईएसएम) पदावर के याने 
िद. 16-08-16

146 ी.िजत  
िदनकर पंिडत

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 21-08-71 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-08-29 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

सी.टी.आय. उ ीण 
2004

147 ी.िवजय 
शंकरराव िनकम

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 27-08-71 खुला 08-03-99 08-03-99 31-08-29 आय.टी.आय. संधाता

148 ी.संजय िकसन 
भोर

िश.िन. (वीज 
िवलेपक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 18-09-71 खुला 08-03-99 08-03-99 30-09-29 आय.टी.आय. उ ीण जुलै 1991
एन.सी.टी. ही.टी. कोस 1992
बी.ए. 1995

149 ीमती िवजया 
चं कांत पडोळे

िश प िनदेशक 
(बेिसक 
कॉ मेटॉलॉजी)

औ सं था, 
वरवंड (द ड)

सरळसेवा 06-10-71 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-10-29 बी.एससी., आयटीआय हेअर ॲ ड 
कन केअर
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

150 ी.भाऊसाहेब 
पांडुरंग गुरव

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
िवटा

सरळसेवा 20-10-71 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-10-29 आय.टी.आय. संधाता

151 ीमती वंदना 
अ ण सरोदे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
वे हे

सरळसेवा 08-01-72 अजा 08-03-99 08-03-99 31-01-30 बी.ई. (कॉ युटर) आढा यापुव  गटिनदेशक (कोपा) 
या पदावर कायरत

152 ी. ीराज 
रामचं  मुळे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
कडेगाव

सरळसेवा 18-02-72 इमाव 08-03-99 08-03-99 28-02-30 आय.टी.आय. वीजतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2004

153 ी.बाळासाहेब 
राजाराम पाटील

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
लोणंद

सरळसेवा 25-04-72 खुला 08-03-99 08-03-99 30-04-30 इले ॅािन स ॲ ड टेिलक युिनकेशन 
अिभयांि की पदिवका, िव ुत 
अिभयांि की पदिवका

मुळ यवसाय िश.िन. (यांि क 
रेिडओ व दूरिच वाणी),यांचे 
समायोजन िश.िन. (तारतं ी) 
पदावर िद.17-08-16

िद यांग

154 ी.मोिहदखान 
अहमदखान 
पठाण

िश.िन. (नळ 
कारागीर)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 01-06-72 खुला 08-03-99 08-03-99 31-05-30 आय.टी.आय. नळकारागीर

155 ी.नर  आ पासो 
शदे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
िशरोळ

सरळसेवा 01-06-72 खुला 08-03-99 08-03-99 31-05-30 आय.टी.आय. जोडारी

156 ी.अमजदअली 
अलाब  शेख

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, जत सरळसेवा 05-11-72 खुला 08-03-99 08-03-99 30-11-30 आय.टी.आय. संधाता

157 ी.अिनल शंकर 
सुतार

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
हातकणंगले

सरळसेवा 29-01-73 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-01-31 आय.टी.आय. प ेकारागीर

158 ी.बसवराज 
जेटे पा मोटे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 01-06-73 भज-क 08-03-99 08-03-99 31-05-31 आय.टी.आय. जोडारी

159 ी.उमेश वसंत 
लोहार

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-07-73 भज-ब 08-03-99 08-03-99 30-06-31 आय.टी.आय. प ेकारागीर वग बदल OBC ऐवजी NT असा 
बदल शा.िन.िद. 1-3-06 / िद.30-
01-14

160 ी.िदपक हाद 
कांबळे

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
पुरंदर (सासवड)

सरळसेवा 15-10-73 अजा 08-03-99 08-03-99 31-10-31 यं  अिभयांि की पदिवका

161 ी.िदनानाथ 
महादेव मोरे

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
अकलूज

सरळसेवा 17-11-73 खुला 08-03-99 08-03-99 30-11-31 यं  अिभयांि की पदिवका
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

162 ीमती पाली 
चं कांत घोडेकर

िश.िन. 
(इले टॉिन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
घोडेगाव

सरळसेवा 31-12-73 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-12-31 बी.एससी., आयटीआय इले ॅािन स सी.टी.आय. उ ीण 
2004

163 ी.भरत िव णु 
शदे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
गड ह लज

सरळसेवा 10-06-74 खुला 08-03-99 08-03-99 30-06-32 आय.टी.आय. संधाता

164 ी.सुरेश गजानन 
खटावकर

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, जत सरळसेवा 28-08-74 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-08-32 आय.टी.आय. जोडारी

165 ी. शांत 
सुखदेव सुतार

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 29-08-74 इमाव 08-03-99 08-03-99 31-08-32 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

166 ी.संजय आ णा 
देशमुख

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
हातकणंगले

सरळसेवा 02-10-74 अजा 08-03-99 08-03-99 31-10-32 आय.टी.आय. वीजतं ी

167 ी.रंगराव 
मा ती एकल

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 02-05-76 खुला 08-03-99 08-03-99 31-05-34 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

सी.टी.आय. उ ीण 
2016

168 ीमती िमना ी 
फ े सह जगताप

िश.िन. (फळे व 
भा या िटकिवणे)

औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 10-06-76 खुला 08-03-99 08-03-99 30-06-34 आय.टी.आय.फळे व भा या िटकिवणे
होकेशनल िड लोमा इन हॉटेल ॲ ड 

केटर ग (जुलै 2009)
169 ी.संजय 

सदािशव व रगे
िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
शाहूवाडी

सरळसेवा 15-01-77 खुला 08-03-99 08-03-99 31-01-35 आय.टी.आय. प ेकारागीर

170 ी.राज  
बाबासाहेब शदे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 01-04-77 खुला 08-03-99 08-03-99 31-03-35 ॉड शन अिभयांि की पदिवका िद यांग
मुळ यवसाय िश.िन.(टूल ॲ ड  
डायमेकर),यांचे न याने पांतरीत 
िश.िन. (कातारी) पदावर 
समायोजन िद.01-09-16

सी.टी.आय. उ ीण 
2003

171 ी.गणेश बबन 
भोकरे

िश प िनदेशक 
(टूल ॲ ड 
डायमेकर) (डाईज 
ॲ ड मो डस)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 30-04-70 भज-ब 05-04-99 05-04-99 30-04-28 यं  अिभयांि की पदिवका सी.टी.आय. उ ीण 
2003
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

172 ी.अ तापहुसेन 
ताज नां ेकर

िश.िन. (लघुलेखन -
 इं जी)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 16-05-71 खुला 25-06-99 25-06-99 31-05-29 एम.ए., इं जी लघुलेखन 120 श िम., 
इं जी टंकलेखन 60 श िम., मराठी 
टंकलेखन 40 श िम.

173 ी.पु पराज 
यशवंत सग बायस

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 15-06-68 िवजा-अ 12-07-99 12-07-99 30-06-26 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
2003

174 ी.िदनकर 
मा ती बजबळकर

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
पलूस

सरळसेवा 01-06-70 खुला 12-07-99 12-07-99 31-05-28 आय.टी.आय. जोडारी

175 ी.सिचन 
देिवदास ो ी

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 29-11-71 खुला 16-07-99 16-07-99 30-11-29 आय.टी.आय. यं कारागीर घषक सी.टी.आय. उ ीण 
2004

176 ीमती विनता 
संजय जाधव

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
अ कलकोट

सरळसेवा 01-06-70 अजा 17-07-99 17-07-99 31-05-28 आय.टी.आय. ेस मे कग

177 ी.म छ  कृ णा 
माने

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, जत सरळसेवा 01-06-65 भज-क 20-07-99 20-07-99 31-05-23 आय.टी.आय. वीजतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2005

178 ीमती सईदा 
राजू जमादार

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
पलूस

सरळसेवा 05-06-73 खुला 20-07-99 20-07-99 30-06-31 आय.टी.आय. ेसमे कग 
आय.टी.आय. भरतकाम िवणकाम
स टिफकेट कोस िशवणकाम, 
भरतकाम, व तु सजावट िश क

179 ी.रमेश वीरसेन 
पवार

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 07-05-69 खुला 21-07-99 21-07-99 31-05-27 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी

180 ी.रमेश सुमूत  
च हाण

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
तासगाव

सरळसेवा 01-06-71 अजा 21-07-99 21-07-99 31-05-29 आय.टी.आय. वीजतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2004

181 ी.संजय अर वद 
यादव

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 31-07-71 भज-ब 22-11-99 22-11-99 31-07-29 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

182 ी.संजय बाळु 
सोनवणे

िश.िन. 
(यं कारागीर - 
घषक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 16-06-67 अजा 29-11-99 29-11-99 30-06-25 आय.टी.आय. यं कारागीर घषक क प त सी.टी.आय. उ ीण 
2004
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

183 ी.संजय िनवृ ी 
कदम

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-72 खुला 29-11-99 29-11-99 31-05-30 आय.टी.आय. कातारी सी.टी.आय. उ ीण 
2003

184 ी.भरत साता पा 
ढेरे

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-75 खुला 29-11-99 29-11-99 31-05-33 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

185 ी.सुधीर मोहन 
कंुभार

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
गगनबावडा

सरळसेवा 05-03-68 इमाव 13-12-99 13-12-99 31-03-26 आय.टी.आय. संधाता

186 ी.रमेश 
गणपतराव गंगधर

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
िशरोळ

सरळसेवा 14-12-68 इमाव 13-12-99 13-12-99 31-12-26 यं  अिभयांि की पदिवका

187 ी.अिवनाश 
शांतीनाथ लडगे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 16-06-69 खुला 13-12-99 13-12-99 30-06-27 आय.टी.आय. यं कारागीर

188 ीमती जय ी 
द ा य नवाळे

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
औंध-खटाव

सरळसेवा 19-08-69 भज-क 13-12-99 13-12-99 31-08-27 आय.टी.आय. िशवण व कतन

189 ी.िशवाजी 
कृ णराव भुजबळ

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 15-11-69 इमाव 13-12-99 13-12-99 30-11-27 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका

190 ी.सजराव 
क डीबा िशसाळ

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
आटपाडी

सरळसेवा 01-02-70 भज-क 13-12-99 13-12-99 31-01-28 बी.ए., आयटीआय िशवण व कतन

191 ी.जयंत 
द ा य पलंगे

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
लोणंद

सरळसेवा 15-06-70 अजा 13-12-99 13-12-99 30-06-28 आय.टी.आय. यांि क िडझेल

192 ी.बाळासाहेब 
तुकाराम भुजबळ

िश.िन.(वीजतं ी) औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 14-07-70 इमाव 13-12-99 13-12-99 31-07-28 िव ुत अिभयांि की पदिवका

193 ी.िशरीष ल मण 
शेळके

िश.िन. (आरेखक 
यांि की)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 22-08-70 खुला 13-12-99 13-12-99 31-08-28 यं  अिभयांि की पदिवका िद यांग

194 ी.नेताजी 
जयवंतराव िदसले

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
लोणंद

सरळसेवा 28-08-70 खुला 13-12-99 13-12-99 31-08-28 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी सीटीआय उ ीण 
2014

195 ी.हेमंत चं कांत 
वाईकर

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 11-12-70 इमाव 13-12-99 13-12-99 31-12-28 िव ुत अिभयांि की पदिवका सी.आय.टी.एस. 
उ ीण जुलै 2021

196 ी.िफरोज 
िदलावर मणेर

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 06-02-71 इमाव 13-12-99 13-12-99 28-02-29 आय.टी.आय. कातारी सी.टी.आय. उ ीण 
1994
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

197 ी.र व  मा ती 
वायंगणकर

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
गड ह लज

सरळसेवा 04-03-71 इमाव 13-12-99 13-12-99 31-03-29 आय.टी.आय. संधाता मुळ यवसाय िश.िन.(बेिसक 
िशटमेटल वक अॅ ड वे ड ग),यांचे 
समायोजन िश.िन.(संधाता)  
पदावर िद.01-09-16

198 ी.आलीम 
इसाक शेख

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 29-03-71 खुला 13-12-99 13-12-99 31-03-29 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका

199 ी.ल मण 
संभाजी 
गायकवाड

िश प िनदेशक 
(टूल ॲ ड 
डायमेकर- ेस 
टु स, जी स ॲ ड 
िफ चर)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 01-06-71 खुला 13-12-99 13-12-99 31-05-29 बी.ए., आयटीआय टूल ॲ ड डायमेकर सी.टी.आय. उ ीण 
2003

200 ीमती क पना 
गौतम लोटे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-06-71 अजा 13-12-99 13-12-99 31-05-29 बी.ई. (कॉ युटर) ि तीय ेणी 1996 आढा यापुव  गटिनदेशक (कोपा) 
या पदावर कायरत

201 ी.चं कांत 
शंकर जाधव

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 12-07-71 खुला 13-12-99 13-12-99 31-07-29 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी

202 ी.र व  दगडु 
वडवेकर

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
तुकवाडी

सरळसेवा 31-07-71 अजा 13-12-99 13-12-99 31-07-29 यं  अिभयांि की पदिवका

203 ी. ीिनवास 
गजानन िनलकंठ

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 20-10-71 इमाव 13-12-99 13-12-99 31-10-29 आय.टी.आय. िशवण व कतन

204 ी.पांडुरंग 
यशवंत बगाडे

िश.िन. (पीपीओ) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 15-01-72 खुला 13-12-99 13-12-99 31-01-30 यं  अिभयांि की पदिवका आढा यापुव  गटिनदेशक (पीपीओ) 
या पदावर कायरत

205 ी.अिनल 
िवलास जाधव

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
राधानगरी

सरळसेवा 28-03-72 िवजा-अ 13-12-99 13-12-99 31-03-30 आय.टी.आय. प ेकारागीर

206 ी.राजेश ीपत 
खापरे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 03-04-72 इमाव 13-12-99 13-12-99 30-04-30 आय.टी.आय. लोहारकाम, 
आय.टी.आय. कातारी

पी.ओ.टी. कातारी 
उ ीण 2013

207 ी. साद िवजय 
इनामदार

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 15-04-72 खुला 13-12-99 13-12-99 30-04-30 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

208 ी.गणपती 
यम ा पा 
बानेकोल

िश.िन.(जोडारी) औ सं था, 
आटपाडी

सरळसेवा 01-06-72 अजा 13-12-99 13-12-99 31-05-30 आय.टी.आय. जोडारी

209 ीमती िशतल 
तानाजी कंुडले

िश प िनदेशक 
(बेिसक 
कॉ मेटॉलॉजी)

औ सं था, 
औध, पुणे 
(मुल ची)

सरळसेवा 27-07-72 भज-ब 13-12-99 13-12-99 31-07-30 बी.कॉम., आयटीआय हेअर ॲ ड 
कन केअर

210 ी.द ा य 
अंकुश सकंुडे

िश.िन. (सुतारकाम) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 15-02-73 खुला 13-12-99 13-12-99 28-02-31 आय.टी.आय. सुतारकाम

211 ी.शरद मा ती 
नडिगरे

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
मुरगुड

सरळसेवा 18-05-73 अजा 13-12-99 13-12-99 31-05-31 आय.टी.आय. तारतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2004

212 ी.वैभव उ दव 
आंबेकर

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
कडेगाव

सरळसेवा 25-05-73 इमाव 13-12-99 13-12-99 31-05-31 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी

213 ी.िसताराम 
रावबा कांबळे

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
भुदरगड

सरळसेवा 06-06-73 अजा 13-12-99 13-12-99 30-06-31 आय.टी.आय. प ेकारागीर

214 ी.रिफक 
बाबुलाल पजारी

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 07-06-73 इमाव 13-12-99 13-12-99 30-06-31 आय.टी.आय. कातारी सी.टी.आय. उ ीण 
2004

215 ी.द ा य 
धम जी राऊत

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
फलटण

सरळसेवा 18-08-73 इमाव 13-12-99 13-12-99 31-08-31 आय.टी.आय. जोडारी

216 ी.िवजय बापुसो 
ब गाळे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
अ कलकोट

सरळसेवा 25-09-73 भज-क 13-12-99 13-12-99 30-09-31 आय.टी.आय. वीजतं ी

217 ी.भारत 
भाऊसाहेब 
कािशद

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 20-03-74 खुला 13-12-99 13-12-99 31-03-32 आय.टी.आय. प ेकारागीर

218 ी.इ फान 
अ दुलगणी शेख

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
खेड 
(राजगु नगर)

सरळसेवा 14-05-74 खुला 13-12-99 13-12-99 31-05-32 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

219 ी.अवधूत 
मनोहर रसाळ

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 24-09-74 इमाव 13-12-99 13-12-99 30-09-32 आय.टी.आय. यांि क रेिडओ व 
दूरिच वाणी

मुळ यवसाय िश.िन. (यांि क 
रेिडओ व दूरिच वाणी),यांचे 
समायोजन िश.िन. (तारतं ी) 
पदावर िद.11-08-16

220 ीमती सुिशला 
मि काजुन 
िभमणव

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, जत सरळसेवा 02-10-74 खुला 13-12-99 13-12-99 31-10-32 आय.टी.आय. ेस मे कग,

221 ी.सरदार 
िव ल ठाणेकर

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
तुकवाडी

सरळसेवा 16-04-75 खुला 13-12-99 13-12-99 30-04-33 आय.टी.आय. संधाता

222 ी.अ ण महादेव 
मोरे

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-75 खुला 13-12-99 13-12-99 31-05-33 आय.टी.आय. यांि क िडझेल

223 ी.कमलाकर 
शांताराम माळी

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 29-09-75 इमाव 13-12-99 13-12-99 30-09-33 आय.टी.आय. संधाता

224 ीमती सुलताना 
ई माईल कंपली

िश.िन.(बेिसक 
कॉ मेटॉलॉजी)

औ सं था, 
वाळवा 
(इ लामपूर)

सरळसेवा 06-10-75 खुला 13-12-99 13-12-99 31-10-33 आय.टी.आय. हेअर ॲ ड कन केअर 

225 ी.संजय 
िभकोबा कोळेकर

िश.िन. (आरेखक 
यांि की)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 15-10-75 इमाव 13-12-99 13-12-99 31-10-33 बी.ए., आयटीआय आरेखक यांि की

226 ी.राज  
बाबुराव सोहनी

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 12-02-76 खुला 13-12-99 13-12-99 28-02-34 आय.टी.आय. कातारी सी.टी.आय. उ ीण 
2004

227 ीमती वाती 
िवजय सासने

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
प हाळा

सरळसेवा 25-04-76 खुला 13-12-99 13-12-99 30-04-34 बी.ए., बी.एड., 
आयटीआय िशवण व कतन

पी.ओ.टी. ऑ टौ. 
2009 उ ीण
(ए.टी.आय. मुंबई)

228 ी.कृ णात 
मधुकर पाटील

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-06-76 खुला 13-12-99 13-12-99 31-05-34 आय.टी.आय. यांि क िडझेल

229 ी.वैभव जग ाथ 
फुटाणे

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 12-06-76 इमाव 13-12-99 13-12-99 30-06-34 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

230 ीमती ल मी 
िवनोदकुमार मोटे

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
िश र

सरळसेवा 10-07-76 भज-क 13-12-99 13-12-99 31-07-34 आय.टी.आय. ेस मे कग
/ भरतकाम िवणकाम

पीओटी उ ीण 
2009

231 ी. िवण बंडु 
कांबळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
मुरगुड

सरळसेवा 10-07-76 अजा 13-12-99 13-12-99 31-07-34 आय.टी.आय. जोडारी

232 ी.दशरथ 
मा ती महानवर

िश.िन. (पीपीओ) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 15-12-76 भज-क 13-12-99 13-12-99 31-12-34 आय.टी.आय. लॅ टक ोसे सग 
ऑपरेटर

आढा यापुव  गटिनदेशक (पीपीओ) 
या पदावर कायरत

233 ी.अमीर मुबारक 
िशकलगार

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
आजरा

सरळसेवा 12-06-77 भज-ब 13-12-99 13-12-99 30-06-35 आय.टी.आय. प ेकारागीर

234 ी.सिचन 
सदानंद पाटील

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
िशराळा

सरळसेवा 26-06-78 खुला 13-12-99 13-12-99 30-06-36 आय.टी.आय. संधाता

235 ीमती वाती 
सुिनल पुकाळे

िश.िन. (बेिसक 
कॉ मेटॉलॉजी)

औ सं था, 
मं ूप (द.सो.)

सरळसेवा 16-09-78 इमाव 13-12-99 13-12-99 30-09-36 आय.टी.आय. हेअर ॲ ड कन केअर

236 ी.नारायणराव 
आनंदराव गुरव

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
राधानगरी

सरळसेवा 04-06-73 इमाव 14-12-99 14-12-99 30-06-31 आय.टी.आय. संधाता

237 ीमती िनला 
र व  शदे

िश.िन. (बेिसक 
कॉ मेटॉलॉजी)

औ सं था, 
हवेली

सरळसेवा 03-12-76 खुला 17-12-99 17-12-99 31-12-34 आय.टी.आय. हेअर ॲ ड कन केअर, 
एम.ए.

238 ी.जग ाथ िव णु 
जगदाळे

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 17-07-67 खुला 11-01-00 11-01-00 31-07-25 आय.टी.आय. तारतं ी सी.टी.आय. उ ीण 
2004

239 ी.दामाजी ानु 
जाधव

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
आजरा

सरळसेवा 27-10-73 अजा 11-01-00 11-01-00 31-10-31 आय.टी.आय. वीजतं ी

240 ी.धनाजी 
सोपान खलाटे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 01-06-69 खुला 20-01-00 20-01-00 31-05-27 यं  अिभयांि की पदिवका

241 ी.जावेद 
अ ाहुसेन 
िशकलगार

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
सांगोला

सरळसेवा 01-07-77 भज-ब 04-03-00 04-03-00 30-06-35 यं  अिभयांि की पदिवका
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

242 ी.मेहबूब गुलाब 
नदाफ

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
अ कलकोट

सरळसेवा 25-07-73 इमाव 06-03-00 06-03-00 31-07-31 यं  अिभयांि की पदिवका, िबझनेस 
मॅनेजमट पदिवका

243 ीमती रमा 
अमोल 
बेळगावकर

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
हातकणंगले

सरळसेवा 07-11-72 अजा 13-04-00 13-04-00 30-11-30 आय.टी.आय. िशवण व कतन

244 ी.अिनल 
नामदेव ीरसागर

िश.िन. (नळ 
कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 22-09-77 इमाव 13-04-00 13-04-00 30-09-35 आय.टी.आय. नळकारागीर

245 ी.सुरज इमाम 
मुजावर

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
कवठेमहांकाळ

सरळसेवा 01-06-71 खुला 17-04-00 17-04-00 31-05-29 इंड ीयल इले ॅािन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन अिभयांि की 
पदिवका

246 ी.िहराचंद 
िसताराम खुडे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 14-09-71 अजा 17-04-00 17-04-00 30-09-29 आय.टी.आय. संधाता

247 ीमती िनलीमा 
संदीप सावंत

िश.िन. (बेिसक 
कॉ मेटॉलॉजी)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 09-11-72 खुला 17-04-00 17-04-00 30-11-30 आय.टी.आय. हेअर ॲ ड कन केअर

248 ी.मान सग 
जयवंत भोसले

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 05-12-74 खुला 17-04-00 17-04-00 31-12-32 आय.टी.आय. संधाता

249 ीमती शरयु 
मह  वाघ

िश.िन. (फळे व 
भा या िटकिवणे)

औ सं था, 
पुरंदर (सासवड)

सरळसेवा 17-05-76 खुला 17-04-00 17-04-00 31-05-34 बी.ए., आयटीआय फळे व भा या 
िटकिवणे

250 ी.सिचन 
आ णा पा ऐनापुरे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
भुदरगड

सरळसेवा 19-09-76 खुला 18-04-00 18-04-00 30-09-34 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
2004

251 ी.राहुल 
रावसाहेब पाटील

िश.िन. (प े 
कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-76 खुला 19-04-00 19-04-00 31-05-34 आय.टी.आय. प ेकारागीर

252 ी.सुिनल केशव 
डाळवाले

िश.िन. (सव क) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 02-01-70 खुला 20-04-00 20-04-00 31-01-28 थाप य अिभयांि की पदिवका

253 ी.संजय सुभाष 
शेटे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 03-07-73 खुला 20-04-00 20-04-00 31-07-31 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
2003
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िनयु तीचा 

माग
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254 ी. ावण 
स या पा िनमळे

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
गड ह लज

सरळसेवा 15-07-73 अजा 20-04-00 20-04-00 31-07-31 आय.टी.आय. पंप मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर

255 ी.नंदकुमार 
िव नाथ खताळ

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 08-01-75 भज-क 20-04-00 20-04-00 31-01-33 आय.टी.आय. जोडारी

256 ी.राज कुमार 
भाऊसाहेब 
नबाळकर

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 26-11-73 खुला 24-04-00 24-04-00 30-11-31 बी.ए., आयटीआय यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
2003

257 ीमती नंिदनी 
रामकृ ण कलगुंडे

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
खेड 
(राजगु नगर)

सरळसेवा 16-07-75 भज-क 08-03-99 01-05-00 31-07-33 बी.ए., आयटीआय ेस मे कग आंतर िवभागीय बदलीने जू

258 ीमती िवजया 
सुरेश वाडते

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
कोरेगाव

सरळसेवा 15-08-66 अजा 06-05-00 06-05-00 31-08-24 आय.टी.आय. िशवण व कतन

259 ी.नामदेव 
सखाराम िह गडे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 02-06-70 खुला 20-05-00 20-05-00 30-06-28 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
1995

260 ी.िवजय 
रघुनाथ चौगुले

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
िशराळा

सरळसेवा 02-04-74 खुला 26-05-00 26-05-00 30-04-32 आय.टी.आय. तारतं ी

261 ी.मह  
आनंदराव तुपे

िश.िन.(जोडारी) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 08-10-72 खुला 29-06-00 29-06-00 31-10-30 आय.टी.आय. जोडारी

262 ी.मनोहर ध डू 
पवार

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 07-05-72 खुला 01-07-00 01-07-00 31-05-30 आय.टी.आय. सी.टी.आय. उ ीण 
1994

263 ी.चं दीप 
ीपतराव साळंुखे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 13-06-73 खुला 01-07-00 01-07-00 30-06-31 आय.टी.आय. कातारी सी.टी.आय. उ ीण 
1995

264 ी.मिनष िव णु 
गायकवाड

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
वरवंड (द ड)

सरळसेवा 21-10-73 खुला 01-07-00 01-07-00 31-10-31 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका

265 ी.संतोष साधु 
शेडगे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
लोणंद

सरळसेवा 01-03-77 खुला 01-07-00 01-07-00 28-02-35 आय.टी.आय. जोडारी
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266 ी. ानदेव 
िभवाजी 
गायकवाड

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
हातकणंगले

सरळसेवा 05-11-70 अजा 03-07-00 03-07-00 30-11-28 आय.टी.आय. जोडारी

267 ी.िदपक 
सुधाकर जाधव

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
गगनबावडा

सरळसेवा 28-03-72 खुला 03-07-00 03-07-00 31-03-30 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका

268 ी.राज  सुभाष 
शदे

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
राधानगरी

सरळसेवा 16-06-73 खुला 03-07-00 03-07-00 30-06-31 आय.टी.आय. इले ॅािन स सी.टी.आय. उ ीण 
2004

269 ीमती वैशाली 
उ दव इंगवले

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 30-07-76 खुला 03-07-00 03-07-00 31-07-34 आय.टी.आय. ेस मे कग

270 ीमती अिजता 
चं दीप साळंुखे

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 07-07-77 खुला 03-07-00 03-07-00 31-07-35 आय.टी.आय. ेस मे कग, ए ायडरी 
ॲ ड फॅ सी वक

271 ी.िशवाजी 
कृ णाजी शदे

िश.िन. (रंगारी) 
(जनरल)

औ सं था, 
हवेली

सरळसेवा 17-12-69 अजा 04-07-00 04-07-00 31-12-27 आय.टी.आय. रंगारी

272 ी.सु ीव 
सुभेदार शेडगे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 01-06-70 खुला 04-07-00 04-07-00 31-05-28 आय.टी.आय. कातारी ए.टी.आय. मुंबई 
उ ीण िडस. 1993

273 ी.जग ाथ 
पांडुरंग देटके

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 04-09-70 अजा 04-07-00 04-07-00 30-09-28 आय.टी.आय. कातारी

274 ी.िमल द 
बापुसो घोसाळकर

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-74 भज-ब 04-07-00 04-07-00 31-05-32 आय.टी.आय. यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
2003

275 ी.अिनल िनवृ ी 
च हाण

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 14-03-67 खुला 05-07-00 05-07-00 31-03-25 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका फे ुवारी 1992, िव ुत 
अिभयांि की पदिवका 2004

मुळ यवसाय िश.िन. (यांि क 
रेिडओ व दूरिच वाणी),यांचे 
समायोजन िश.िन. 
(आयटीईएसएम) पदावर िद.12-
08-16

276 ीमती महानंदा 
तुषार खिमतकर

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
शाहूवाडी

सरळसेवा 10-12-73 इमाव 05-07-00 05-07-00 31-12-31 आय.टी.आय. भरतकाम िवणकाम
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277 ी.िवजयकुमार 
मान सग शदे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 12-06-74 खुला 24-07-00 24-07-00 30-06-32 आय.टी.आय. वीजतं ी

278 ीमती रेणु र व  
लोकरे

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
हातकणंगले

सरळसेवा 10-12-76 खुला 29-07-00 29-07-00 31-12-34 आय.टी.आय. यांि क रेिडओ व 
दूरिच वाणी

मुळ यवसाय िश.िन. (यांि क 
रेिडओ व दूरिच वाणी),यांचे 
समायोजन िश.िन. (इले ॅािन स 
मेकॅिनक) पदावर िद.11-08-16

279 ी.संजय 
िवनायक जाधव

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
गड ह लज

सरळसेवा 20-10-71 अजा 16-08-00 16-08-00 31-10-29 आय.टी.आय. जोडारी

280 ी.र व  सदानंद 
लोहार

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 16-11-71 भज-ब 16-08-00 16-08-00 30-11-29 आय.टी.आय. यं कारागीर घषक
एनसी हीटी

वग बदल OBC ऐवजी NT असा 
बदल शा.िन.िद. 1-3-06 / िद.30-
01-14

ए.टी.आय. उ ीण 
जानेवारी 2016

281 ीमती लीना 
उ मराव जैन

िश.िन. (आरेखक 
यांि की)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 03-07-73 खुला 16-08-00 16-08-00 31-07-31 आय.टी.आय. आरेखक यांि की

282 ी.बबन रंगनाथ 
घाडगे

िश.िन. (यांि क 
क ष )

औ सं था, 
पंढरपूर

सरळसेवा 01-06-75 खुला 16-08-00 16-08-00 31-05-33 आय.टी.आय. यांि क क ष

283 ी.परमे र 
मि काजुन 
िबराजदार

िश.िन. (यांि क 
क ष )

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 01-05-76 खुला 16-08-00 16-08-00 30-04-34 यं  अिभयांि की पदिवका, िबझनेस 
मॅनेजमट पदिवका, मा टर ऑफ 
मॅनेजमट साय स

284 ी.वैभव रामचं  
िपसे

िश.िन. (वीज 
िवलेपक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 21-12-79 इमाव 16-08-00 16-08-00 31-12-37 आय.टी.आय. / एन.सी.टी. ही.टी. 
उ ीण

285 ी.नामदेव 
आ णा रजपूत

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 05-10-68 खुला 17-08-00 17-08-00 31-10-26 आय.टी.आय. वीजतं ी

286 ी.शैल  शरद 
कचरे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 21-12-71 इमाव 17-08-00 17-08-00 31-12-29 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका

287 ी.उ दव पांडुरंग 
वनखंडे

िश.िन. (यांि क 
कृिष यं सामु ी)

औ सं था, 
अकलूज

सरळसेवा 01-06-77 अजा 18-08-00 18-08-00 31-05-35 आय.टी.आय. यांि क क ष
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288 ीमती रेणुका 
काश ग वल

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
सांगोला

सरळसेवा 03-06-76 इमाव 19-08-00 19-08-00 30-06-34 आय.टी.आय. ेस मे कग

289 ीमती संिगता 
िशवाजी टबुगडे

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
भुदरगड

सरळसेवा 03-06-78 खुला 19-08-00 19-08-00 30-06-36 आय.टी.आय. ेस मे कग, ॲड हा ड 
ेस मे कग, िटचस े नग

िद यांग पीओटी उ ीण 
1997

290 ीमती िवजया 
संजय अडसुळ

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
मुरगुड

सरळसेवा 10-10-78 खुला 22-08-00 22-08-00 31-10-36 आय.टी.आय. ेस मे कग सी.टी.आय. उ ीण 
1998

291 ी.बाळासो 
देवा पा मेटकर

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-01-78 भज-क 25-08-00 25-08-00 31-12-35 िव ुत अिभयांि की पदिवका

292 ीमती 
िफरदोसजहाँ 
मुबीन खान

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
सोलापूर 
(मुल ची)

सरळसेवा 01-06-77 खुला 28-08-00 28-08-00 31-05-35 आय.टी.आय. ेस मे कग

293 ी.िदपक 
राजाराम गुरव

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
राधानगरी

सरळसेवा 20-05-76 इमाव 13-09-00 13-09-00 31-05-34 आय.टी.आय. वीजतं ी िद यांग

294 ी.सुधाकर 
बाबुराव बाबर

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
महाबळे र

सरळसेवा 13-07-67 खुला 08-11-00 08-11-00 31-07-25 आय.टी.आय. जोडारी

295 ी.िनितन 
वसंतराव कंुभार

िश.िन. (पीपीओ) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 30-05-72 इमाव 08-11-00 08-11-00 31-05-30 आय.टी.आय. लॅ टक ोसे सग 
ऑपरेटर

आढा यापुव  गटिनदेशक (पीपीओ) 
या पदावर कायरत

296 ी.शंकर िदनकर 
भोसले

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
लोणंद

सरळसेवा 01-06-69 खुला 09-11-00 09-11-00 31-05-27 बी.ए., आयटीआय यं कारागीर सी.टी.आय. उ ीण 
1991

297 ी.िवलास 
ीमंतराव 

िबरादार

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 07-06-69 खुला 09-11-00 09-11-00 30-06-27 आय.टी.आय. जोडारी

298 ी.सिचन मुकंुद 
देशपांडे

िश.िन. (यांि क 
कृिष यं सामु ी)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 14-08-69 खुला 09-11-00 09-11-00 31-08-27 आय.टी.आय. यांि क क ष
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

299 ी.स यवान 
सदािशव खराडे

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
लोणावळा

सरळसेवा 22-10-72 खुला 09-11-00 09-11-00 31-10-30 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

300 ी.िनळकंठ 
क डीबा जगताप

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
हवेली

सरळसेवा 29-01-75 इमाव 09-11-00 09-11-00 31-01-33 संगणक अिभयांि की पदिवका आढा यापुव  गटिनदेशक (कोपा) 
या पदावर कायरत

301 ी.संजय मधुकर 
िशरसाट

िश.िन. (पीपीओ) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 08-03-69 इमाव 10-11-00 10-11-00 31-03-27 बी.कॉम., आयटीआय पी.पी.ओ. आढा यापुव  गटिनदेशक (पीपीओ) 
या पदावर कायरत

302 ी.संजय आ पया 
जाधव

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 15-08-70 अजा 10-11-00 10-11-00 31-08-28 आय.टी.आय./ एन.सी. ही.टी. 
यं कारागीर

ए.टी.आय. उ ीण 
1995

303 ी.संजय 
कंुडिलक बोराटे

िश.िन. (यांि क 
क ष )

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 18-12-73 इमाव 10-11-00 10-11-00 31-12-31 आय.टी.आय. यांि क क ष

304 ी.सोमनाथ बाळु 
सपकाळ

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
पलूस

सरळसेवा 01-06-76 इमाव 10-11-00 10-11-00 31-05-34 कॉ युटर अिभयांि की पदिवका आढा यापुव  गटिनदेशक (कोपा) 
या पदावर कायरत

305 ी.सिचन शंकर 
गुरव

िश.िन. (पंप 
मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर)

औ सं था, 
मुरगुड

सरळसेवा 06-06-79 इमाव 10-11-00 10-11-00 30-06-37 आय.टी.आय. पंप मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर

306 ी.सुरेश नथू 
भताडे

िश.िन. (रंगारी) 
(जनरल)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 01-10-68 खुला 13-11-00 13-11-00 30-09-26 आय.टी.आय. रंगारी-जनरल

307 ी.बंडोपंत 
खंडेराव जगताप

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 11-12-68 खुला 13-11-00 13-11-00 31-12-26 आय.टी.आय. जोडारी

308 ी.गौतम 
जग ाथ खैरे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 28-01-78 खुला 13-11-00 13-11-00 31-01-36 संगणक अिभयांि की पदिवका िद यांग
आढा यापुव  गटिनदेशक (कोपा) 
या पदावर कायरत

309 ी.सिचन 
रामचं  पाटेकर

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 16-10-78 इमाव 13-11-00 13-11-00 31-10-36 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

310 ी.भरते र 
शामराव कुलकण

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
कवठेमहांकाळ

सरळसेवा 01-06-68 खुला 16-11-00 16-11-00 31-05-26 यं  अिभयांि की पदिवका मुळ यवसाय िश.िन.(पंप मेकॅिनक 
कम ऑपरेटर),यांचे समायोजन 
िश.िन. (यांि क मोटारगाडी) 
िद.20-07-13

311 ी.राज  दगडु 
मुटके

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 12-06-71 खुला 25-01-01 25-01-01 30-06-29 आय.टी.आय. संधाता

312 ी.िनवास 
महादेव कांबळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
गगनबावडा

सरळसेवा 15-02-73 अजा 25-01-01 25-01-01 28-02-31 आय.टी.आय. जोडारी

313 ी.िवजयकुमार 
जनादन च हाण

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 11-06-76 खुला 25-01-01 25-01-01 30-06-34 आय.टी.आय. जोडारी सी.आय.टी.एस. 
उ ीण 2021

314 ी.िभमराव 
रघुनाथ साळंुखे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 10-02-72 खुला 29-01-01 29-01-01 28-02-30 आय.टी.आय. जोडारी

315 ी.महादेव 
मा ती कांबळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
तुकवाडी

सरळसेवा 01-06-76 अजा 29-01-01 29-01-01 31-05-34 आय.टी.आय. पंप मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर, आय.टी.आय. जोडारी 
जानेवारी 2009

316 ी.िनतीन 
िवनायक 
िमरजकर

िश.िन.(जोडारी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 16-07-70 इमाव 12-04-01 12-04-01 31-07-28 यं  अिभयांि की पदिवका

317 ी.धनाजी 
राजाराम पवार

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
गड ह लज

सरळसेवा 01-06-69 खुला 16-04-01 16-04-01 31-05-27 एम.ए., आय.टी.आय. यांि क िडझेल, 
आय.टी.आय. कातारी

318 ी.संपत िकसन 
वंजारी

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, वाई सरळसेवा 02-06-67 भज-ब 18-04-01 18-04-01 30-06-25 आय.टी.आय. जोडारी

319 ी.राजु तुकाराम 
गायकवाड

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
हवेली

सरळसेवा 24-05-70 अजा 23-04-01 23-04-01 31-05-28 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी

320 ी.अिनल 
ानदेव खताळ

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
कोरेगाव

सरळसेवा 26-04-75 भज-क 23-04-01 23-04-01 30-04-33 आय.टी.आय. जोडारी

321 ी.िदलीप 
खंडेराव कुरकुटे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
औंध-खटाव

सरळसेवा 12-12-70 िवमा 23-07-01 23-07-01 31-12-28 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

322 ी.चं कांत 
गजानन ज जाळ

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 05-02-69 इमाव 12-11-98 02-04-03 28-02-27 आय.टी.आय. संधाता
एन.सी. ही.टी. संधाता

आंतर िवभागीय बदलीने जू ए.टी.आय. उ ीण

323 ी.िशवाजी 
नामदेव खताळ

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 30-07-73 भज-क 31-08-98 02-04-03 31-07-31 आय.टी.आय. वीजतं ी, एम.ए., 
बी.एड.

आंतर िवभागीय बदलीने जू

324 ी.संजय 
गजानन कुमठेकर

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 09-02-72 िवमा 10-08-03 10-08-03 28-02-30 यं  अिभयांि की पदिवका

325 ी.सजयकुमार 
बंडोबा खोमणे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 13-01-71 िवजा-अ 11-08-03 11-08-03 31-01-29 यं  अिभयांि की पदिवका पी.ओ.टी. उ ीण 
2015

326 ी. मोद ीरंग 
पवार

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
िशरोळ

सरळसेवा 26-09-73 िवजा-अ 11-08-03 11-08-03 30-09-31 ॉड शन अिभयांि की पदिवका

327 ी.मनोहर 
रावसाहेब मुंडे

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 10-06-76 भज-ड 11-08-03 11-08-03 30-06-34 आय.टी.आय. यं कारागीर घषक सी.टी.आय. उ ीण 
2001

328 ी.संजय अंबु 
मांडवे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, भोर सरळसेवा 01-07-72 अज 12-08-03 12-08-03 30-06-30 आय.टी.आय. कातारी

329 ी. मोद दशरथ 
वायाळ

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 17-08-77 अज 12-08-03 12-08-03 31-08-35 िव ुत अिभयांि की पदिवका

330 ी.िशवशंकर 
क याणराव 
िह परगे

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
मोहोळ

सरळसेवा 04-06-79 अज 12-08-03 12-08-03 30-06-37 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

331 ी.संदीप िव ल 
धो े

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 20-06-77 िवजा-अ 13-08-03 13-08-03 30-06-35 यं  अिभयांि की पदिवका

332 ीमती िनमला 
समाधान च हाण

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 01-11-78 िवजा-अ 13-08-03 13-08-03 31-10-36 कॉ युटर अिभयांि की पदिवका आढा यापुव  गटिनदेशक (कोपा) 
या पदावर कायरत

333 ीमती सुवण  
राज  उगले

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 22-01-79 अज 13-08-03 13-08-03 31-01-37 यं  अिभयांि की पदिवका

334 ी.सुिनल ध डू 
मांडवे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 14-06-79 अज 13-08-03 13-08-03 30-06-37 यं  अिभयांि की पदिवका

335 ी.अिमत 
नामदेवराव िदवटे

िश.िन.(कातारी) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 22-12-79 िवमा 13-08-03 13-08-03 31-12-37 यं  अिभयांि की पदिवका िद यांग
30-09-2021 पासुन
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

336 ी.िवजय 
बाळकृ ण साबळे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 01-07-80 अज 13-08-03 13-08-03 30-06-38 आय.टी.आय. कातारी

337 ी.नंदिकशोर 
महादु गायकवाड

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 04-06-74 अज 14-08-03 14-08-03 30-06-32 यं  अिभयांि की पदिवका

338 ीमती सिवता 
िदलीप पारधी

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 15-09-78 अज 14-08-03 14-08-03 30-09-36 संगणक अिभयांि की पदिवका आढा यापुव  गटिनदेशक (कोपा) 
या पदावर कायरत

339 ीमती वाती 
साद पा ेकर

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 27-11-78 इमाव 14-08-03 14-08-03 30-11-36 संगणक तं ान पदिवका आढा यापुव  गटिनदेशक (कोपा) 
या पदावर कायरत

340 ी.मनोज मधुकर 
डोळे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 12-03-81 भज-ड 14-08-03 14-08-03 31-03-39 यं  अिभयांि की पदिवका मुळ यवसाय िश.िन.(मिशन टूल 
मे टे.मेकॅ.),यांचे समायोजन 
िश.िन. (कातारी)

341 ीमती उषा 
जनादन 
भांडवलकर

िश.िन.(बेिसक 
कॉ मेटॉलॉजी)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 02-01-70 िवजा-अ 16-08-03 16-08-03 31-01-28 आय.टी.आय. हेअर ॲ ड कन केअर

342 ीमती वाती 
अिमत ज हेरी

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
घोडेगाव

सरळसेवा 17-12-81 िवजा-अ 16-08-03 16-08-03 31-12-39 संगणक अिभयांि की पदिवका

343 ी.चं शेखर 
ानदेव खाडे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 28-03-76 भज-ड 18-08-03 18-08-03 31-03-34 यं  अिभयांि की पदिवका

344 ी.महेश सुरेश 
छ े

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
लोणावळा

सरळसेवा 01-11-80 भज-ड 18-08-03 18-08-03 31-10-38 िव ुत अिभयांि की पदिवका

345 ी.िनतीन 
बाजीराव जाधव

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
घोडेगाव

सरळसेवा 25-12-79 अज 19-08-03 19-08-03 31-12-37 िव ुत अिभयांि की पदिवका मे 1999

346 ीमती शारदा 
द ा य गवारी

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 07-03-81 अज 20-08-03 20-08-03 31-03-39 इले ॅािन स ॲ ड टेिलक युिनकेशन 
अिभयांि की पदिवका
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

347 ी.अ ण काश 
ठाकूर

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
अकलूज

सरळसेवा 22-12-78 अज 22-08-03 22-08-03 31-12-36 िव ुत अिभयांि की पदिवका

348 ीमती संिगता 
संपत नारगे

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 04-05-77 अज 12-09-03 12-09-03 31-05-35 िव ुत अिभयांि की पदिवका

349 ीमती जय ी 
सुधीर बाबर

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
िशरोळ

सरळसेवा 03-06-78 िवमा 09-01-04 09-01-04 30-06-36 बी.ए., आयटीआय ेस मे कग

350 ीमती सरला 
काश शदे

िश.िन. (बेिसक 
कॉ मेटॉलॉजी)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 03-09-71 भज-क 28-10-96 02-06-05 30-09-29 बी.ए., आयटीआय हेअर ॲ ड कन 
केअर

आंतर िवभागीय बदलीने जू

351 ी.हनुमंत 
द ा य पवळे

िश.िन.(जोडारी) औ सं था, 
मुळशी 
(ताथवडे)

सरळसेवा 11-06-72 खुला 13-12-99 21-07-05 30-06-30 आय.टी.आय. जोडारी आंतर िवभागीय बदलीने जू

352 ी.संपतराव 
तुळशीदास 
घोरपडे

िश.िन. (नळ 
कारागीर)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 01-06-69 खुला 13-05-92 31-07-05 31-05-27 थाप य अिभयांि की पदिवका िद यांग / 
आंतर िवभागीय बदलीने जू

353 ी.आिभलाष 
गो वद खंडागळे

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
पुरंदर (सासवड)

सरळसेवा 22-02-69 अजा 15-09-98 13-08-05 28-02-27 िव ुत अिभयांि की पदिवका आंतर िवभागीय बदलीने जू

354 ी.गणेश पांडुरंग 
कािशद

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 09-09-75 खुला 13-10-06 13-10-06 30-09-33 आय.टी.आय. तारतं ी िद यांग
अंशत: बिहरा

355 ी.बाबासाहेब 
रामहरी लोखंडे

िश.िन.(वीजतं ी) औ सं था, 
लोणंद

सरळसेवा 01-05-85 अजा 13-10-06 13-10-06 30-04-43 आय.टी.आय. वीजतं ी िद यांग
अंशत: बिहरा

356 ी.िदलावर 
अ बास शेख

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
कोरेगाव

सरळसेवा 01-06-68 खुला 16-10-06 16-10-06 31-05-26 आय.टी.आय. तारतं ी िद यांग
अंशत: टीिहन

357 ीमती िदपाली 
िवजय हांडे-
कुलकण

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 27-08-73 खुला 16-10-06 16-10-06 31-08-31 इंड ीयल इले ॅािन स अिभयांि की 
पदिवका

िद यांग
अंशत: बिहरा.
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

358 ी.संतोष पांडुरंग 
गुरव

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
िशरोळ

सरळसेवा 29-03-77 इमाव 17-10-06 17-10-06 31-03-35 िव ुत अिभयांि की पदिवका िद यांग
अंशत: टीिहन

359 ी.नरेश 
सदािशव भोई

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
आजरा

सरळसेवा 22-05-71 भज-ब 18-11-98 01-08-07 31-05-29 इंड ीयल इले ॅािन स पदिवका आंतर िवभागीय बदलीने जू

360 ी.दादासो 
ीपती वानखेडे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
पपरी- चचवड

पदो ती 29-11-65 अजा 08-09-07 08-09-07 30-11-23 आय.टी.आय. तारतं ी

361 ी.िजत  
साहेबराव महाजन

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती 27-06-80 िवजा-अ 10-09-07 10-09-07 30-06-38 आय.टी.आय. तारतं ी, 
आय.टी.आय. वीजतं ी

क प त

362 ी.संजय कृ णा 
पाटील

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
मुरगुड

पदो ती 01-06-70 खुला 11-09-07 11-09-07 31-05-28 आय.टी.आय. वीजतं ी जुलै 1987, 
एन.सी.टी. ही.टी. जुलै 1994

िद यांग

363 ी.अजुन 
िदनकर पवार

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
कराड

पदो ती 15-08-70 अजा 11-09-07 11-09-07 31-08-28 आय.टी.आय. कातारी सी.टी.आय. उ ीण

364 ी.तानाजी 
कृ णाजी िमठारी

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
िशराळा

पदो ती 03-06-71 खुला 11-09-07 11-09-07 30-06-29 आय.टी.आय. वीजतं ी जुलै 1988, 
एन.सी.टी. ही.टी. 1992

365 ी. साद वसंत 
कुगावकर

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
अ कलकोट

पदो ती 10-07-71 खुला 11-09-07 11-09-07 31-07-29 आय.टी.आय. जोडारी क प त

366 ी. यंकटेश 
सुधाकर ऐनवाले

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
लोणावळा

पदो ती 20-04-64 खुला 14-09-07 14-09-07 30-04-22 आय.टी.आय. जोडारी

367 ी. ताप मा ती 
सदामत

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
कराड

पदो ती 23-11-66 अजा 14-09-07 14-09-07 30-11-24 आय.टी.आय. वीजतं ी

368 ी.जयवंत बाबु 
जाधव

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
सांगली

पदो ती 01-06-67 िवजा-अ 19-09-07 19-09-07 31-05-25 आय.टी.आय. तारतं ी

369 ी.चं कांत 
दादाराव जाधव

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सोलापूर

पदो ती 01-06-72 खुला 27-09-07 27-09-07 31-05-30 आय.टी.आय. जोडारी क प त
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

370 ी.राम गंगाधर 
ख ी

िश.िन.(जोडारी) औ सं था, 
लोणंद

पदो ती 10-04-71 खुला 04-10-07 04-10-07 30-04-29 आय.टी.आय.जोडारी 1990 क प त

371 ी.बाबुराव 
ध डीराम साळोखे

िश.िन.(जोडारी) औ सं था, 
प हाळा

पदो ती 01-06-72 खुला 27-11-07 27-11-07 31-05-30 आय.टी.आय. जोडारी जुलै 1990, 
एन.सी.टी. ही.टी. 1991

372 ी.बाबासा◌ो 
पांडुरंग पाटील

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
करमाळा

पदो ती 01-06-67 भज-क 28-11-07 28-11-07 31-05-25 आय.टी.आय. जोडारी, 
एन.सी.टी. ही.टी.

373 ी.ध डीबा 
िभकोबा शदे

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
वरवंड (द ड)

पदो ती 01-06-72 खुला 07-12-07 07-12-07 31-05-30 आय.टी.आय. तारतं ी

374 ी.अिनल अंतु 
आवळे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
औंध-खटाव

पदो ती 15-07-70 अजा 29-02-08 29-02-08 31-07-28 आय.टी.आय. वीजतं ी

375 ी.महादेव 
ीपती दुधाळ

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
वे हे

पदो ती 06-06-74 इमाव 07-04-08 07-04-08 30-06-32 आय.टी.आय. जोडारी

376 ी.मु तफा 
मेहमूद मु ा

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
सोलापूर

पदो ती 01-04-77 खुला 03-05-08 03-05-08 31-03-35 आय.टी.आय. संधाता भूकंप त

377 ी.रामचं  
ल मण गावडे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
आटपाडी

पदो ती 29-06-73 भज-क 12-05-08 12-05-08 30-06-31 आय.टी.आय. वीजतं ी
इले.अिभयांि की पदिवका ि तीय ेणी 
2002

आंतर िवभागीय बदलीने जू

378 ी.राजाराम 
िवनायक पाटील

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
को हापूर

पदो ती 09-07-74 खुला 31-05-08 31-05-08 31-07-32 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी जुलै 
1991, एन.सी.टी. ही.टी. 1992

379 ी.गोपाळ 
पुंडिलक राणे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती 01-07-73 इमाव 07-06-08 07-06-08 30-06-31 आय.टी.आय. जोडारी सी.टी.आय. उ ीण 
1996

380 ी.महादेव 
रामचं  कंुभार

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
को हापूर

पदो ती 01-06-65 इमाव 21-07-08 21-07-08 31-05-23 आय.टी.आय.

381 ी.गणेश 
द ा य गुजर

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
सातारा

पदो ती 26-05-70 भज-ब 21-08-08 21-08-08 31-05-28 आय.टी.आय. तारतं ी

382 ी.अिनल 
मा तीराव शदे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
गड ह लज

सरळसेवा 22-07-76 खुला 21-10-08 21-10-08 31-07-34 आय.टी.आय. कातारी, एनसीटी हीटी
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

383 ीमती मता 
जगिदपकुमार 
गाडे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
कडेगाव

सरळसेवा 24-09-83 खुला 21-10-08 21-10-08 30-09-41 संगणक अिभयांि की पदिवका, बी.ए., 
आयटीआय कोपा, एनसीटी हीटी

384 ी.तानाजी 
िशवाजी साळंुखे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
मुरगुड

सरळसेवा 09-05-86 खुला 21-10-08 21-10-08 31-05-44 आय.टी.आय. संधाता, एनसीटी हीटी,

385 ी.ि जराज 
युवराज बायस

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
बाश

सरळसेवा 05-02-77 खुला 22-10-08 22-10-08 28-02-35 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण, एनसीटी हीटी

386 ी.अमोल 
सदािशव वडगावे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 12-03-80 खुला 22-10-08 22-10-08 31-03-38 आय.टी.आय. जोडारी, 
एन.सी.टी. ही.टी.

387 ी.चं कांत 
नामदेव काटकर

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 20-08-81 इमाव 22-10-08 22-10-08 31-07-39 बी.ए., आय.टी.आय. यं कारागीर िद यांग

388 ी.अिमत 
दादासो च हाण

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
बाश

सरळसेवा 19-03-85 खुला 22-10-08 22-10-08 31-03-43 कृिष पदिवका माणप , आय.टी.आय. 
यांि क िडझेल

389 ीमती रोिहणी 
िभमराव कदम

िश.िन. (रंगारी) 
(जनरल)

औ सं था, 
महाबळे र

सरळसेवा 11-12-78 खुला 22-10-08 22-10-08 31-12-36 आय.टी.आय. रंगारी-जनरल

390 ी. भाकर 
भगवान पोलकर

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 25-10-65 खुला 23-10-08 23-10-08 31-10-23 यं  अिभयांि की पदिवका, ि तीय ेणी 
1981

िद यांग
अंशत: टीिहन

391 ीमती िरहाना 
नजीर शेख

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
मोहोळ

सरळसेवा 22-05-71 खुला 23-10-08 23-10-08 31-05-29 बी.ए., आयटीआय कतन व िशवण,

392 ी.अर वद 
मधुकर चौधरी

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 05-03-73 इमाव 23-10-08 23-10-08 31-03-31 आय.टी.आय. यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

पी.ओ.टी. उ ीण 
2008

393 ीमती भा य ी 
अिमत मगदूम

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 15-01-79 खुला 23-10-08 23-10-08 31-01-37 इंड यल इले ॅािन स पदिवका, 
ि तीय ेणी, 1997, कॉ युटर 
मॅनेजमट पदिवका कोस,

िद यांग

394 ी. काश 
अशोक कांबळे

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 26-02-82 खुला 23-10-08 23-10-08 29-02-40 आय.टी.आय. यं कारागीर घषक, 
एनसीटी हीटी

सीटीआय उ ीण
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

395 ी.राज  
िशवाजी गरदडे

िश.िन. (डीटीपीओ) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 04-07-82 भज-क 23-10-08 23-10-08 31-07-40 संगणक अिभयांि की पदिवका, 
ि तीय ेणी, जून 2002

396 ीमती मीरा 
अनंतराव कराड

िश.िन. (टे निशयन 
पॉवर इले ॉिनक 
िस टीम)

औ सं था, 
औध, पुणे 
(मुल ची)

सरळसेवा 25-03-81 भज-ड 24-10-08 24-10-08 31-03-39 बी.ई. (इले ॅािन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन), थम ेणी, जुलै 
2004

मुळ िश.िन.(इले ॅािन स). स या  
न याने पांतरीत िश.िन. 
(टे निशयन पॉवर इले ॉिनक 
िस टीम) पदावर ता पुर या 
व पात समायोजनाने कायरत 

िद.03-12-16
397 ी.िदनेश 

रामचं  गगजे
िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
लोणावळा

सरळसेवा 27-06-81 अज 24-10-08 24-10-08 30-06-39 बी.ए., आय.टी.आय. यं कारागीर

398 ीमती अंजली 
संजय धानोरकर

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 19-08-81 खुला 24-10-08 24-10-08 31-08-39 संगणक तं ान पदिवका, 
ि तीय ेणी, 2001

399 ी.िवजय 
ानदेव भांगे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 17-10-82 खुला 25-10-08 25-10-08 31-10-40 संगणक अिभयांि की पदिवका, 
ि तीय ेणी, 2002

400 ी.रमाकांत 
द ा य जाधव

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
फलटण

सरळसेवा 26-06-73 इमाव 29-10-08 29-10-08 30-06-31 एम.ए., आय.टी.आय. यांि क िडझेल

401 ीमती सं या 
रमेश जाधव

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
औध, पुणे 
(मुल ची)

सरळसेवा 26-03-76 इमाव 01-11-08 01-11-08 31-03-34 बी.ए., आय.टी.आय. ेस मे कग, 
यवसाय िश ण परी ा मंडळाचे 

टेल रग ॲ ड क टग व िशवणशा  
िश क माणप

402 ी.राम िनवृ ी 
मुंडे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
मंगळवेढा

सरळसेवा 01-06-75 भज-ड 27-11-08 27-11-08 31-05-33 बी.ए., आय.टी.आय. संधाता, 
एन.सी.टी. ही.टी. संधाता

403 ी.रजनीकांत 
चं काश एडके

िश.िन. (यांि क 
क ष )

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 27-10-85 िवमा 29-11-08 29-11-08 31-10-43 यं  अिभयांि की पदिवका थम ेणी 
जुलै 2007

404 ी.मा ती 
जग ाथ पुकळे

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 09-10-84 भज-क 01-12-08 01-12-08 31-10-42 आय.टी.आय. यं कारागीर घषक, 
एनसीटी हीटी

सीटीआय उ ीण

405 ी.िवनोद 
हरीभाऊ डोळस

िश.िन. (रंगारी) 
(जनरल)

औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 26-01-77 अज 05-12-08 05-12-08 31-01-35 आय.टी.आय. रंगारी, 
एन.सी. ही.टी. रंगारी
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

406 ी. दीप रामचं  
शदे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 20-04-78 इमाव 23-01-09 23-01-09 30-04-36 आय.टी.आय. जोडारी, 
एनसी हीटी जोडारी

407 ीमती अचना 
सिचन उतळे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 01-11-85 अज 04-03-09 04-03-09 31-10-43 संगणक अिभयांि की पदिवका, 
थम ेणी फे ुवारी 2008

408 ी.किवनाथ 
गेणभाऊ जाधव

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 23-05-84 अज 05-03-09 05-03-09 31-05-42 बी.ई. (कॉ युटर), थम ेणी 2008

409 ी.र व  िदलीप 
काळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 02-09-84 खुला 07-03-09 07-03-09 30-09-42 आय.टी.आय.जोडारी, 
एन.सी. ही.टी

410 ी.बंडु बाळु 
घाटगे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 01-06-77 खुला 09-03-09 09-03-09 31-05-35 आय.टी.आय. जोडारी, 
एनसी हीटी जोडारी

411 ी.हेमंत 
बाळकृ ण शदे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
मं ूप (द.सो.)

पदो ती या 
बदुवर 

ता पुरते 
समायोजन

07-12-75 अजा 13-12-99 14-05-09 31-12-33 यं  अिभयांि की पदिवका मुळ िनयु ती गिणत व िच कला 
िनदेशक. स या िश.िन.(जोडारी) 
पदावर समायोजनाने कायरत िद. 
14-05-09

412 ी.िनितन 
भाकर घोडके

िश.िन. (नळ 
कारागीर)

औ सं था, 
कराड

पदो ती 01-06-68 अजा 01-06-09 01-06-09 31-05-26 आय.टी.आय. नळकारागीर

413 ीमती योती 
बळीराम नागपुरे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती या 
बदुवर 

ता पुरते 
समायोजन

26-12-73 इमाव 14-08-03 01-06-09 31-12-31 यं  अिभयांि की पदिवका मुळ िनयु ती गिणत व िच कला 
िनदेशक. स या िश.िन. 
(यं कारागीर) पदावर 
समायोजनाने कायरत िद.01-06-
09

414 ी.पांडुरंग 
नामदेव पोखरकर

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
पपरी- चचवड

पदो ती 12-12-69 खुला 05-06-09 05-06-09 31-12-27 आय.टी.आय. सुतारकाम, 
आय.टी.आय. संधाता

415 ीमती गाय ी 
िवनायक कगले

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
िशराळा

सरळसेवा 03-12-81 अज 18-06-09 18-06-09 31-12-39 आय.टी.आय. ेस मे कग

416 ी. िवण 
िभमराव पाटील

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
िवटा

सरळसेवा 25-01-78 खुला 06-08-09 06-08-09 31-01-36 आयटीआय / 
एनसी हीटी (यं कारागीर)

ए.टी.आय. उ ीण 
2016

417 ी. काश 
नामदेवराव 
लोहार

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 26-05-77 भज-ब 11-08-09 11-08-09 31-05-35 ॉड शन अिभयांि की पदवी 
थम ेणी, एि ल 1999
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

418 ी.शरद 
नानाभाऊ भदाने

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती या 
बदुवर 

ता पुरते 
समायोजन

01-06-68 इमाव 30-01-01 15-09-09 31-05-26 यं  अिभयांि की पदिवका मुळ िनयु ती गिणत व िच कला 
िनदेशक. स या िश.िन.(यं  
कारागीर - घषक) पदावर 
समायोजनाने कायरत िद.15-09-
09

419 ी.महेश पांडुरंग 
गवळी

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
मंगळवेढा

पदो ती या 
बदुवर 

ता पुरते 
समायोजन

04-07-72 खुला 13-04-00 22-09-09 31-07-30 िव ुत अिभयांि की पदिवका मुळ िनयु ती गिणत व िच कला 
िनदेशक. स या िश.िन. (वीजतं ी) 
पदावर समायोजनाने कायरत 
िद.22-09-09

420 ी.मह  द ा य 
नाचणे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 12-07-65 खुला 16-01-10 16-01-10 31-07-23 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी िद यांग

421 ी. व नील 
द ा य सांगळे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, वाई सरळसेवा 25-10-83 भज-ड 21-01-10 21-01-10 31-10-41 संगणक अिभयांि की पदिवका, 
थम ेणी, िडसबर 2004

422 ी.ि पती 
ानोबा मुंडे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 02-01-80 भज-ड 25-06-10 25-06-10 31-01-38 आय.टी.आय. कातारी सी.टी.आय. उ ीण 
जुलै 2004

423 ीमती रे मा 
गोपाळ जाधव

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 14-03-86 िवजा-अ 31-08-09 20-10-10 31-03-44 िड लोमा इन इले ीकल इंिजिनअ रग आंतर िवभागीय बदलीने जू 

424 ी. चतामणी 
काश काटवटे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 27-05-81 भज-ब 06-12-04 27-10-10 31-05-39 उ पादन शा  पदिवका आंतर िवभागीय बदलीने जू.

425 ी.उ म 
सदािशव पाटील

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 07-06-79 खुला 28-12-10 28-12-10 30-06-37 आय.टी.आय. कातारी, 
एन.सी.टी. ही.टी., बी.ए.

426 ी.राहुल मा ती 
मोर कर

िश.िन. (आरेखक 
थाप य)

औ सं था, 
िवटा

सरळसेवा 04-06-80 खुला 28-12-10 28-12-10 30-06-38 थाप य अिभयांि की पदिवका, 
थम ेणी, 2003, आयटीआय 

आरेखक थाप य, एनसीटी हीटी

427 ी.िवजय 
रामचं  माळी

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
लोणावळा

सरळसेवा 28-06-82 अज 28-12-10 28-12-10 30-06-40 यं  अिभयांि की पदिवका, 
ि तीय ेणी, 2002

428 ीमती भा य ी 
बबन पवार

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 28-09-84 खुला 28-12-10 28-12-10 30-09-42 बी.ई. (कॉ युटर), थम ेणी मे 2008
एम.बी.ए. उ ीण 2018
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

429 ीमती गीतांजली 
संभाजी डांगे

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 01-01-89 खुला 28-12-10 28-12-10 31-12-46 यं  अिभयांि की पदिवका, थम ेणी 
2007

िद यांग
अंशत: बिहरा

430 ी.अनंथा 
िशवराम 
खोकराळे

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 16-10-79 खुला 30-12-10 30-12-10 31-10-37 आय.टी.आय. यं कारागीर घषक

431 ीमती भा य ी 
अनंतराव देसाई

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
सोलापूर 
(मुल ची)

सरळसेवा 01-06-81 खुला 30-12-10 30-12-10 31-05-39 िड लोमा इन इले ॉिन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन इंिजिनअर ग
आय.टी.आय. इले ॅािन स मेकॅिनक

432 ी.पांडुरंग 
धुळ पा घोडके

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
हवेली

सरळसेवा 21-06-79 अजा 31-12-10 31-12-10 30-06-37 यं  अिभयांि की पदिवका थम ेणी, 
जुलै 2001

433 ीमती जरीना 
हा न शेख

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
सोलापूर 
(मुल ची)

सरळसेवा 23-01-85 खुला 31-12-10 31-12-10 31-01-43 िड लोमा इन ेस िडझाय नग ॲ ड 
गारमट मॅ युफॅ चर, थम ेणी, जून 
2003

434 ी.महेश 
माधवराव पाटील

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
िशराळा

सरळसेवा 08-02-86 खुला 31-12-10 31-12-10 29-02-44 यं  अिभयांि की पदिवका, 
ि तीय ेणी, 2005

435 ी.सईद अ बास 
शेख

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 01-11-81 इमाव 01-01-11 01-01-11 31-10-39 िड लोमा इन ऑटोमोबाईल 
इंिजिनय रग, थम ेणी जुलै 1999

436 ी. णवकुमार 
बापु येसणे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 21-07-84 खुला 01-01-11 01-01-11 31-07-42 संगणक अिभयांि की पदिवका, 
थम ेणी 2005

437 ीमती अमृता 
परीि त भालेराव

िश.िन. (फॅशन 
टे नॉलॉजी) 
(मुल साठी)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 08-09-88 खुला 01-01-11 01-01-11 30-09-46 ेस िडझाय नग अँ ड गारमट 
मॅ युफॅ चरीग पदिवका, थम ेणी 
2008

438 ी.राजेयकुमार 
रावसाहेब 
मालगावे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 19-11-82 खुला 11-01-11 11-01-11 30-11-40 आय.टी.आय. जोडारी

439 ीमती श मला 
काळुराम 
कळमकर

िश.िन. (लघुलेखन -
 मराठी)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 27-05-72 इमाव 08-03-99 16-01-11 31-05-30 बी.कॉम., मराठी लघुलेखन 120 
श. .िम., इं जी टंकलेखन 40 श. .िम.

आंतर िवभागीय बदलीने जू
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

440 ीमती िणता 
िव िजत 
कळसकर 
( ीमती िणता 
िदलीप कळसकर)

िश.िन. (फॅशन 
टे नॉलॉजी) 
(मुल साठी)

औ सं था, 
हवेली

सरळसेवा 27-06-85 इमाव 01-02-11 01-02-11 30-06-43 ेस िडझाय नग ॲ ड गारमट 
मॅ युफॅ चर ग पदिवका थम ेणी मे 
2004

441 ी.फा क 
िशकंदर मुजावर

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 07-07-74 इमाव 17-02-11 17-02-11 31-07-32 यं  अिभयांि की पदिवका, 
ि तीय ेणी, जून 1997

442 ीमती िमना ी 
संतोष सुरवसे

िश.िन. (फॅशन 
टे नॉलॉजी) 
(मुल साठी)

औ सं था, 
घोडेगाव

सरळसेवा 17-12-82 भज-ड 24-02-09 25-03-11 31-12-40 िड लोमा इन ेस िडझाय नग आंतर िवभागीय बदलीने जू

443 ी.मोहन 
राजाराम जाधव

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
वरवंड (द ड)

सरळसेवा 11-10-76 इमाव 25-04-11 25-04-11 31-10-34 यं  अिभयांि की पदिवका, 
ि तीय ेणी, 2003. िव ुत 
अिभयांि की पदिवका, थम ेणी, 
िडसबर 1996

मुळ िनयु ती िश.िन.( यूमॅिटक 
ॲ ड हाय ॉिलक). स या न याने 

पांतरीत िश.िन. (वीजतं ी) 
पदावर समायोजनाने कायरत 
िद.31-08-16

444 ी.जयंत 
द ा य कंुभार

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 26-03-80 इमाव 25-04-11 25-04-11 31-03-38 ऑटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका,  
जुलै 2001, ि तीय ेणी

मुळ िनयु ती िश.िन.(बेिसक 
ा सिमशन, स पे शन, टअ रग 

िस टम ॲ ड े स) . स या 
न याने पांतरीत िश.िन. (यांि क 
िडझेल)  पदावर समायोजनाने 
कायरत िद.01-09-16

445 ी.ई माइल 
गुलाब पठाण

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
लोणंद

सरळसेवा 20-06-80 खुला 25-04-11 25-04-11 30-06-38 यं  अिभयांि की पदिवका, थम ेणी, 
फे ुवारी 1998

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
सीएनसी ो ॅ मग ॲ ड ऑपरेशन 
ॲ ड हाय ॉिल स ॲ ड 
युमॅिट स) . स या न याने 
पांतरीत िश.िन. (कातारी)  

पदावर समायोजनाने कायरत 
िद.31-08-16
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

446 ी.िनलेश 
हणमंत भोसले

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
िवटा

सरळसेवा 21-02-82 खुला 25-04-11 25-04-11 29-02-40 िड लोमा इन ॉड शन टे नॉलॉजी, 
ि तीय ेणी, जून 2002

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
सीएनसी ो ॅ मग ॲ ड ऑपरेशन 
ॲ ड हाय ॉिल स ॲ ड 
युमॅिट स). स या  न याने 
पांतरीत िश.िन. (कातारी)  

पदावर समायोजनाने कायरत 
िद.30-08-16

447 ी.िवकास 
मा ती जाधव

िश.िन. 
(प ेकारागीर)

औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 24-05-85 इमाव 25-04-11 25-04-11 31-05-43 बी.ई. (मेकॅिनकल), हायर सेकड 
लास, मे 2009

मुळ िनयु ती िश.िन.(बेिसक 
िशटमेटल वक ॲ ड फा टे नग). 
स या न याने पांतरीत िश.िन. 
(प ेकारागीर)  पदावर 
समायोजनाने कायरत िद.02-09-
16

448 ीमती िमनल 
मिनष जावडेकर

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
पंढरपूर

सरळसेवा 27-08-85 खुला 25-04-11 25-04-11 31-08-43 मािहती तं ान पदिवका, थम ेणी, 
जून 2006

मुळ िनयु ती िश.िन.(कॉ युटर 
ॲ लकेशन इन इंड ीयल 
ॲटोमेशन). स या  िश.िन.(कोपा)  
पदावर समायोजनाने कायरत

449 ीमती मीणी 
अिमत वाईंगडे

िश.िन. (इ टूमट 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 15-07-86 खुला 25-04-11 25-04-11 31-07-44 इ मटेशन पदिवका, थम ेणी, जून 
2006

मुळ िनयु ती िश.िन.( ोसेस 
इ मटेशन), स या न याने 

पांतरीत िश.िन. (इ टूमट 
मेकॅिनक)  पदावर समायोजनाने 
कायरत िद.31-08-16

450 ी. शांत 
दादासाहेब ब बले

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
महाबळे र

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

01-05-84 खुला 26-04-11 26-04-11 30-04-42 संगणक अिभयांि की पदिवका, 
ि तीय ेणी, जून 2005

मुळ िनयु ती िश.िन.(बेिसक 
कॉ युटर ॲ लकेशन). स या  
िश.िन.(कोपा)  पदावर 
समायोजनाने कायरत िद.01-09-
16
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

451 ी. शांत 
ीकृ ण हतागले

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सातारा

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

30-06-78 अजा 27-04-11 27-04-11 30-06-36 यं  अिभयांि की पदिवका ि तीय ेणी 
2001

मुळ िनयु ती िश.िन.(बेिसक 
िम लग ॲ ड िगअर कट ग). स या 
न याने पांतरीत िश.िन. 
(यं कारागीर)  पदावर 
समायोजनाने कायरत िद.31-08-
16

452 ी.िवनोद 
िव नाथ कांबळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, वाई पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

26-11-79 भज-ब 27-04-11 27-04-11 30-11-37 यं  अिभयांि की पदिवका, थम ेणी, 
जानेवारी 2003

मुळ िनयु ती िश.िन.(बेिसक मेटल 
ॲ ड सरफेस िफिन शग टे नक). 
स या  न याने पांतरीत िश.िन. 
(जोडारी) पदावर समायोजनाने 
कायरत िद.01-09-16

453 ी.अिवनाश 
बाळासो लोहार

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
िशराळा

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

10-07-78 इमाव 28-04-11 28-04-11 31-07-36 यं  अिभयांि की पदिवका, थम ेणी, 
जून 1997

मुळ िनयु ती िश.िन.(बेिसक मिशन 
शॉप ॅ टस). स या  िश.िन. 
(जोडारी) पदावर समायोजनाने 
कायरत िद.01-09-16

454 ी.नामदेव चंदु 
पाटील

िश.िन. (आरेखक 
यांि की)

औ सं था, 
को हापूर

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

07-09-79 खुला 28-04-11 28-04-11 30-09-37 यं  अिभयांि की पदिवका, थम ेणी, 
2001

िद यांग
मुळ िनयु ती िश.िन.(बेिसक मेटल 
ॲ ड सरफेस िफिन शग टे नक). 
स या  िश.िन. (आरेखक यांि की) 
पदावर समायोजनाने कायरत 
िद.01-09-16

455 ी.राजेश बारकु 
लोहार

िश.िन. 
(इले ॉिन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
बाश

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

14-10-79 खुला 28-04-11 28-04-11 31-10-37 बी.ई.(इले ॅािन स ॲ ड 
टेिलक युिनकेशन), थम ेणी, मे 2004

मुळ िनयु ती िश.िन.(इले ॅािन स 
पॉवर ॲटोमेशन). स या न याने 

पांतरीत िश.िन. (इले ॉिन स 
मेकॅिनक) पदावर समायोजनाने 
कायरत िद. 31-08-16
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

456 ीमती पाली 
आनंदराव िनकम

िश.िन. (यांि क 
उपकरण)

औ सं था, 
सातारा

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

10-05-80 खुला 29-04-11 29-04-11 31-05-38 िडिजटल इले ॅािन स पदिवका, जून 
2000, थम ेणी

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
इले कल ॲ ड इले ॅािन स). 
स या  िश.िन. (यांि क उपकरण) 
पदावर समायोजनाने कायरत िद. 
01-09-16

457 ी.पंढरीनाथ 
ध डीराम पाटील

िश.िन. (सव क) औ सं था, 
पपरी- चचवड

पदो ती 14-01-68 खुला 05-05-11 05-05-11 31-01-26 िस हील ॲ ड रल अिभयांि की 
पदिवका

458 ी.अमोल वसंत 
आंबी

िश प िनदेशक 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
को हापूर

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

27-05-81 भज-ब 06-05-11 06-05-11 31-05-39 बी.ई. ( ॉड शन) थम ेणी मे 2003, 
यं  अिभयांि की पदिवका थम ेणी मे 
1999

मुळ िनयु ती िश.िन. (मेटल ॲ ड 
सरफेस िफिन शग टे न स). 
स या  न याने पांतरीत िश.िन. 
(यं कारागीर) पदावर 
समायोजनाने कायरत िद. 03-09-
16

459 ी.संतोष िकसन 
गायकवाड

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
लोणावळा

सरळसेवा 05-12-74 इमाव 19-05-11 19-05-11 31-12-32 यं  अिभयांि की पदिवका, थम ेणी,  
जुलै 1995

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक टिनग 
ॲ ड ाईंड ग - इ लुड ग 
नॉलेज ऑफ मटेरीयल ॲ ड िहट 
ि टमट). स या न याने पांतरीत 
िश.िन. (कातारी) पदावर 
समायोजनाने कायरत िद. 01-09-
16

460 ी.मधुकर गेणु 
मदगे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

30-03-76 अज 20-05-11 20-05-11 31-03-34 यं  अिभयांि की पदिवका, ि तीय ेणी 
जुन 1999

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
मिशन शॉप ॅ टस - टिनग, 
िम लग आिण ाईंड ग) स या 
न याने पांतरीत िश.िन. 
(यं कारागीर) पदावर 
समायोजनाने कायरत िद. 01-09-
16
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नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

461 ी.संदीप अशोक 
गायकवाड

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
को हापूर

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

17-06-84 खुला 11-07-11 11-07-11 30-06-42 आय.टी.आय. इ फॉमशन टे नॉलॉजी 
ॲ ड इले ॅािन स िस टम मे टेन स
डी.ओ.ई.ए.सी.सी.

462 ी.सुिनल 
द ा य पवार

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
कराड

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

19-04-73 अजा 01-08-11 01-08-11 30-04-31 यं  अिभयांि की पदिवका, 
ि तीय ेणी, स टबर 1993

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
िफट ग ॲ ड मेजरमट) स या 
न याने पांतरीत िश.िन. (जोडारी) 
पदावर समायोजनाने कायरत िद. 
01-09-16

463 ी.िशवाजी बापु 
गावडे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
सांगली

पदो ती या 
बदुवर 
आं.िव. 
बदलीने 

पद थापना

15-06-75 भज-क 13-12-99 01-08-11 30-06-33 आयटी.आय.आय. िवजतं ी, 
एन.सी. ही.टी.

आंतर िवभागीय बदलीने जू

464 ी.िवकास 
बाबासो पाटील

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
भुदरगड

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

13-01-79 खुला 01-08-11 01-08-11 31-01-37 यं  अिभयांि की पदिवका, थम ेणी, 
जुलै 1999
बी.ई.मेकॅिनकल, थम ेणी मे 2002

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
मिशन शॉप ॅ टस) स या न याने 

पांतरीत िश.िन. (यं कारागीर) 
पदावर समायोजनाने कायरत िद. 
01-09-16

465 ी.िवकास 
िशवाजी कांबळे

िश.िन. (आरेखक 
यांि की)

औ सं था, 
सांगली

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

01-07-83 अजा 03-08-11 03-08-11 30-06-41 यं  अिभयांि की पदिवका, थम ेणी, 
मे 2004

मुळ िनयु ती िश.िन. (वकशॉप 
ॅ टस) स या िश.िन. (आरेखक 

यांि की) पदावर समायोजनाने 
कायरत िद. 31-08-16

466 ी.रोिहत 
गोवधन महामुनी

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

27-05-80 इमाव 12-08-11 12-08-11 31-05-38 िड लोमा इन ॉड शन टे नॉलॉजी, 
ि तीय ेणी, जुलै 2004

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक टिनग 
ॲ ड ाईंड ग) स या न याने 

पांतरीत िश.िन. (कातारी) पदावर 
समायोजनाने कायरत िद. 01-09-
16
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नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

467 ी. िवण शंकर 
पोवार

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 19-04-84 इमाव 19-09-11 19-09-11 30-04-42 यं  अिभयांि की पदिवका, 
ि तीय ेणी, मे 2003

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक मेटल 
ॲ ड सरफेस िफिन शग टे नक) 
स या न याने पांतरीत िश.िन. 
(जोडारी) पदावर समायोजनाने 
कायरत िद. 03-09-16

468 ी.संजीव 
तुळशीराम बनकर

िश.िन. (आरेखक 
थाप य)

औ सं था, 
पपरी- चचवड

सरळसेवा 23-04-74 इमाव 10-10-11 10-10-11 30-04-32 बी.ई.िस हील, िड लोमा इन िस हील 
इंिजिनअ रग, आय.टी.आय. आरेखक 
थाप य,

सी.टी.आय. उ ीण 
2021

469 ी संिदप 
उ मराव शदे

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
औंध-खटाव

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

30-06-73 खुला 29-10-11 29-10-11 30-06-31 िड लोमा इन इले ीकल इंिजिनअर ग 
(दुरिश ण) ि तीय ेणी 2004
िड लोमा इन इंड ीयल इले ॉिन स 
ि तीय ेणी 1994
पो ट िड लोमा इन कॉ युटर मटेन स 
इंिजिनअर ग ि तीय ेणी 1996

470 ी.संदीप िव ल 
इंगवले

िश.िन. (नळ 
कारागीर)

औ सं था, 
वे हे

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

23-06-79 खुला 29-10-11 29-10-11 30-06-37 आय.टी.आय.नळकारागीर

471 ी.िदपक 
द ा य च हाण

िश.िन. (यांि क 
क ष )

औ सं था, 
सातारा

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

04-06-88 इमाव 29-10-11 29-10-11 30-06-46 ॲटोमोबाईल इंिज.पदिवका (2009) 
ि तीय ेणी
आयटीआय यांि क 
मोटारगाडी.एन.सी.टी. ही.टी.

472 सौ. पाली दीप 
शदे

िश.िन. (बेिसक 
कॉ मेटॉलॉजी)

औ सं था, 
िशरोळ

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

27-09-78 खुला 31-10-11 31-10-11 30-09-36 आय.टी.आय.हेअर ॲ ड कन केअर
एन.सी.टी. ही.टी.
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नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

473 ी. भात सुभाष 
राठोड

िश.िन. (फूड 
ोड शन  - जनरल)

औ सं था, 
लोणावळा

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

21-08-83 भज-ब 31-10-11 31-10-11 31-08-41 हॉटेल मॅनेजमट ॲ ड केटर ग 
टे नॉलॉजी पदिवका उ ीण (2004) 
ि तीय ेणी

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
अकोमोडेशन, ऑपरेशन/हाऊस 
िक पग) स या न याने पांतरीत 
िश.िन. (फूड ोड शन  - जनरल) 
पदावर समायोजनाने कायरत िद. 
01-09-16

474 ी.वसंत द ा य 
जाधव

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

20-04-73 खुला 01-11-11 01-11-11 30-04-31 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी 
(जुलै 1994) एन.सी.टी. ही.टी. 
(नो ह.1995)

475 ी.रमेश शंकर 
भोसले

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
को हापूर

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

20-06-79 खुला 01-11-11 01-11-11 30-06-37 यं  अिभयांि की पदिवका थम ेणी 
(जुन 2011)
आय.टी.आय. कातारी
एन.सी.टी. ही.टी.

476 ी.द ा य 
नामदेव नरसुडे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
कराड

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

15-12-79 अजा 01-11-11 01-11-11 31-12-37 आय.टी.आय. यं कारागीर
एन.सी.टी. ही.टी.

ए.टी.आय. उ ीण 
2002

477 ीमती अवंितका 
वैभव अमोिलक

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
सोलापूर

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

24-03-87 अजा 01-11-11 01-11-11 31-03-45 बी.ई.(इले ॉिन स) थम ेणी मे 
2010, इले ॉिन स ॲ ड क यु.इंिज.  
पदिवका थम ेणी 2007

मुळ िनयु ती िश.िन.(मेकॅिनक कम 
ऑपरेटर इले ॅािन स िस टीम) 
स या िश.िन. (इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड इले. िस टीम 
मे टेन स) पदावर समायोजनाने 
कायरत िद. 26-09-16

478 ी इकबाल 
कासम नदाफ

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
कराड

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

30-11-67 खुला 02-11-11 02-11-11 30-11-25 िड लोमा इन मेकॅ.इंिजिनअर ग 
(इंिडयन एअरफोस स टिफकेट) 2006
िड लोमा इन ॲटोमोबाईल 
इंिजिनअर ग ि तीय ेणी, 1988

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
िशटमेटल वक ॲ ड फा टे नग) 
स या िश.िन. (यांि क िडझेल) 
पदावर समायोजनाने कायरत िद. 
01-09-16

479 ी.जयकुमार 
रामचं  सोमवंशी

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
मािणकडोह

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

09-11-75 इमाव 03-11-11 03-11-11 30-11-33 आय.टी.आय. यं कारागीर, 
एन.सी.टी. ही.टी.
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

480 ी.सिचन उ म 
भंडारे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
वाळवा 
(इ लामपूर)

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

18-04-79 िवमा 03-11-11 03-11-11 30-04-37 आय.टी.आय. जोडारी
एन.सी.टी. ही.टी.

481 ी.रणिजत 
ीकांत शदे

िश.िन. (यांि क 
क ष )

औ सं था, 
लोणंद

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

17-06-79 खुला 03-11-11 03-11-11 30-06-37 िड लोमा इन ॲटोमोबाईल 
इंिजिनअर ग ि तीय ेणी, जाने.2000

482 ी.गणेश भगवंत 
भुजबळ

िश.िन. (फोटो ाफी) औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

08-03-79 इमाव 04-11-11 04-11-11 31-03-37 आय.टी.आय.फोटो ाफी

483 ी.िवकास 
िवलास दाभाडे

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
कराड

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

11-12-79 खुला 04-11-11 04-11-11 31-12-37 आय.टी.आय. यांि क मोटारगाडी
एन.सी.टी. ही.टी.

484 ी.तौफीक 
अहमद जमादार 
शेख

िश.िन. (यं  
कारागीर - घषक)

औ सं था, 
सातारा

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

07-08-81 खुला 05-11-11 05-11-11 31-08-39 यं  अिभयांि की पदिवका थम ेणी 
(जुन 2002)

485 ी.गु द  महेश 
अ टेकर

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
भुदरगड

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

09-10-78 खुला 09-11-11 09-11-11 31-10-36 ॲटोमोबाईल इंिजिनअर ग पदिवका 
थम ेणी (जुन 2000) आय.टी.आय. 

यांि क मोटारगाडी

486 ी.िशतलचं  
िजवंधर मगदुम

िश.िन. (ऑपरेटर 
ॲड हा स मिशन 
टूल मे टेन स)

औ सं था, 
सोलापूर

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

12-06-80 खुला 09-11-11 09-11-11 30-06-38 यं  अिभयांि की पदिवका - ि तीय 
ेणी (जुन 2005)

487 ी.िवशाल िव णु 
सावंत

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
शाहूवाडी

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

02-07-83 खुला 09-11-11 09-11-11 31-07-41 आय.टी.आय.संधाता
एन.सी.टी. ही.टी.

488 ी.मधुकर 
सखाराम 
आंबटवार

िश.िन. (रंगारी) 
(जनरल)

औ सं था, 
सोलापूर 
(मुल ची)

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

28-06-85 अजा 11-11-11 11-11-11 30-06-43 आय.टी.आय. रंगारी (जनरल)
एन.सी.टी. ही.टी. रंगारी (जनरल)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

489 ी.िववेक 
हरीभाऊ गावंडे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
िश र

सरळसेवा 23-12-79 इमाव 21-11-11 21-11-11 31-12-37 िड लोमा इन मेकॅिनकल इंिजिनय रग, 
ि तीय ेणी 2001

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
िफट ग ॲ ड मेजरमट) स या 
न याने पांतरीत िश.िन. (जोडारी) 
पदावर समायोजनाने कायरत िद. 
30-08-16

490 ी.राजेश 
नर सगराव 
खडबडे

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 07-06-79 इमाव 16-12-08 01-12-11 30-06-37 आयटीआय तारतं ी एनसी हीटी आंतर िवभागीय बदलीने जू 

491 ी.िवजय 
मुरलीधर काकडे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
बाश

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

24-11-77 अजा 03-12-11 03-12-11 30-11-35 आय.टी.आय. संधाता
एन.सी.टी. ही.टी.

िद यांग
अंशत: बिहरा

492 ी.सिचन िवजय 
काजळे

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 12-03-80 इमाव 07-12-11 07-12-11 31-03-38 आय.टी.आय. यांि क िडझेल

493 ी.गणेश शंकर 
रसाळ

िश.िन. (टूल ॲ ड 
डायमेकर- ेस 
टु स, जी स ॲ ड 
िफ चर)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 19-12-75 इमाव 09-12-11 09-12-11 31-12-33 आय.टी.आय. टूल ॲ ड डायमेकर
एन.सी.टी. ही.टी.

494 ी.अमोल 
रामकृ ण भोज

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
इंदापूर

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

20-06-80 खुला 09-12-11 09-12-11 30-06-38 ॲटोमोबाईल अिभयांि की पदिवका 
ि तीय ेणी 2001

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
िशटमेटल वक ॲ ड फा ट नग) 
स या िश.िन. (यांि क मोटारगाडी) 
पदावर समायोजनाने कायरत िद. 
01-09-16

495 ी.संताजी 
जग ाथ पाटील

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
िशराळा

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

30-04-79 खुला 20-12-11 20-12-11 30-04-37 िड लोमा इन मेकॅिनकल इंिजिनय रग, 
ि तीय ेणी 2006

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
िशटमेटल वक ॲ ड वे ड ग) 
स या न याने पांतरीत िश.िन. 
(जोडारी)  पदावर समायोजनाने 
कायरत िद. 01-09-16
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

496 ी.औदंुबर 
शहाजी खराडे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
अकलूज

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

25-01-85 खुला 23-12-11 23-12-11 31-01-43 बी.ई. (इ फॉरमेशन टे नॉलॉजी)
आय.टी.आय.यांि क िशतन व 
वातानुकुलीकरण

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
माय ो ोसेसर ॲ ड कॉ युटर 
ऑपरेशन) स या िश.िन. (कोपा) 
पदावर समायोजनाने कायरत िद. 
01-09-16

497 सौ.नुतन अिजत 
पांढरे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
िशराळा

पदो ती या 
बदुवर 
आं.िव. 
बदलीने 

पद थापना

28-03-79 भज-क 07-01-09 01-01-12 31-03-37 आय.टी.आय. डी.पी.सी.एस. 
िड लोमा इन इले ीकल 
इंिजिनअर ग, बी.ए.

आंतर िवभागीय बदलीने जू 

498 ीमती िनलांबरी 
महेश नवले

िश.िन. 
(इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड 
इले. िस टीम 
मे टेन स)

औ सं था, 
औध, पुणे 
(मुल ची)

पदो ती या 
बदुवर 

सरळसेवेने 
िनयु ती

06-09-83 िवमा 02-01-12 02-01-12 30-09-41 िड लोमा इन इंड ीयल इले ॉिन स 
थम ेणी 2002

मुळ िनयु ती िश.िन. (बेिसक 
इले कल ॲ ड इले ॅािन स 
ॲ ड कॉ युटर) स या न याने 

पांतरीत िश.िन. (इ फॉरमेशन 
टे नॉलॉजी ॲ ड इले. िस टीम 
मे टेन स) पदावर समायोजनाने 
कायरत िद. 16-12-16

499 ी.िवजयकुमार 
बाळू आतार

िश.िन. 
(इले ॅािन स 
मेकॅिनक)

औ सं था, 
इंदापूर

पदो ती या 
बदुवर 
आं.िव. 
बदलीने 

पद थापना

01-06-79 िवजा-अ 24-08-09 19-01-12 31-05-37 िड लोमा इन इले ॉिन स ॲ ड 
क युिनकेशन

आंतर िवभागीय बदलीने जू

500 ी शिशकांत 
दादासो◌ा सुतार

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 22-02-82 इमाव 20-11-08 12-09-12 29-02-40 आयटीआय
एनसी हीटी

आंतर िवभागीय बदलीने जू

501 ी.नवनाथ द ु 
माने

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 15-01-81 िवजा-अ 30-01-09 25-09-12 31-01-39 आय.टी.आय. जोडारी  1999
एन.सी. ही.टी. जोडारी 2000

आंतर िवभागीय बदलीने जू ए.टी.आय. जुलै 
2008
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

502 ी.रमेश जग ाथ 
कांबळे

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
लोणावळा

सरळसेवा 01-12-70 अजा 08-09-09 01-10-12 30-11-28 आय.टी.आय.संधाता आंतर िवभागीय बदलीने जू
मुळ िनयु ती िश.िन.(बेिसक 
िशटमेटल वक ॲ ड वे ड ग) 
स या न याने पांतरीत िश.िन. 
(संधाता - गॅस व वीज) पदावर 
समायोजनाने कायरत 
िद. 01-09-16

ए.टी.आय. उ ीण 
जुलै 2000

503 ी.संजय 
िस दे र म ाव

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 22-06-83 भज-ब 11-11-09 01-10-12 30-06-41 आय.टी.आय. संधाता आंतर िवभागीय बदलीने जू.
मुळ िनयु ती िश.िन.(बेिसक 
िशटमेटल वक ॲ ड वे ड ग) 
स या िश.िन. (संधाता - गॅस व 
वीज) पदावर समायोजनाने 
कायरत िद. 31-08-16

504 ी.वैभव हरीभाऊ 
माने

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
लोणंद

सरळसेवा 20-07-81 िवजा-अ 11-09-08 09-10-12 31-07-39 िड लोमा इन ोडॉ शन आंतर िवभागीय बदलीने जू

505 ी.मि काजुन 
उदयकुमार 
कोकटनुर

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
सोलापूर

पदो ती या 
बदुवर 
आं.िव. 
बदलीने 

पद थापना

10-07-75 भज-क 20-12-07 01-11-12 31-07-33 आय.टी.आय. वीजतं ी 1992
एन.सी.टी. ही.टी. 1993

आंतर िवभागीय बदलीने जू

506 ी.सागर लहू 
केसरकर

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 21-06-78 खुला 05-01-09 06-11-12 30-06-36 िड लोमा इन मेकॅिनकल इंिजिनअर ग िद यांग
आंतर िवभागीय बदलीने जू

507 ीमती वाती 
अशोक भैरट

िश.िन. ( ेस मे कग) औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 20-01-85 खुला 01-04-14 01-04-14 31-01-43 ेस िडझाय नग ॲ ड गारमट 
मॅ युफॅ चरीग पदिवका, थम ेणी, 
जून 2003

आिदवासी सावि कीकरण 
योजनेतुन  िद.01/04/2014 
पासुन सेवा वेतन ेणीत िनयिमत

508 ी.नईम आदम 
नदाफ

िश.िन. (नळ 
कारागीर)

औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 05-01-82 इमाव 02-07-15 02-07-15 31-01-40 आय.टी.आय. (नळकारागीर) उ ीण 
जुलै 2002
बी.ए.उ ीण ऑ टो.2008
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

509 ी.संदीप धुळाजी 
भोकरे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 23-12-83 भज-ब  01-07-11 15-03-16 31-12-41 आय.टी.आय. कातारी जुलै 2001 आंतर िवभागीय बदलीने जू ए.टी.आय. उ ीण 
जुलै 2009

510 ी.शिशकांत 
गोपाळ पेडवाल

िश.िन. (यांि क 
िडझेल)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 06-05-69 खुला 08-03-99 22-03-16 31-05-27 आय.टी.आय. यांि क िडझेल जुलै 
1991
एन.सी.टी. ही.टी. िडसबर 1993

आंतर िवभागीय बदलीने जू

511 ी.उ म वासुदेव 
माने

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 02-01-79 खुला 30-03-11 01-04-16 31-01-37 आय.टी.आय. 
एन.सी.टी. ही.टी. 
सी.एन.सी.

आंतर िवभागीय बदलीने जू ए.टी.आय.

512 ीमती िमना 
बाबुराव शदे

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 22-10-75 िवजा-अ 08-04-08 16-07-16 31-10-33 िड लोमा इन इले ीकल इंिजिनअर ग आंतर िवभागीय बदलीने जू

513 ी.संदीप िवलास 
कांबळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 20-08-78 अजा 24-08-11 23-12-16 31-08-36

514 ी. साद िनवृ ी 
रसाळ

िश.िन.  
(यं कारागीर)

औ सं था, 
कराड

सरळसेवा 20-07-77 इमाव 21-06-10 03-02-17 31-07-35 डी.एम.ई.

515 ी.संजय 
नारायण चौगुले

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 25-12-76 िवजा-अ 18-08-11 08-03-17 31-12-34 िड लोमा इन मेकॅिनलकल इंिजिनअर ग

516 ीमती योती 
िवण कचरे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 14-12-84 इमाव 23-06-09 01-12-18 31-12-42 िड लोमा इन कॉ युटर इंिजिनअर ग

517 ी.िकरण 
रामचं  साळंुखे

िश प िनदेशक 
(रंगारी) (जनरल)

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 06-07-83 खुला 30-12-10 05-12-18 30-06-41 आयटीआय पटर जनरल
एनसी हीटी

मा.संचालक, मुंबई यांचे का.आ. .11/आ था-3/ 
समायोजन/2016/2033/1333, िद.09/12/16 अ वये 
औरंगाबाद िवभागातून िश ण अिधकारी पदाचे 
समायोजनाने औ सं था, कराड येथील 
िश.िन.(यं कारागीर) पदावर जू िद.03-02-17

मा.संचालक, मुंबई यांचे का.आ. .11/आ था-
3/समायोजन/ 2017/207, िद.02/03/17 अ वये मुंबई 
िवभागातून िश ण अिधकारी पदाचे समायोजनाने 
औ सं था, इंदापूर येथील िश.िन.(जोडारी) पदावर जू 
िद.08-03-17
आंतर िवभागीय बदलीने जू

आंतर िवभागीय बदलीने जू

मुळ पद िश ण अिधकारी (सीएनसी मिश नग), 
औ सं था, नािशक हे सीआई समायोजनाने पुणे 
िवभागात िश.िन. (जोडारी) पदावर कायरत 
िद.23-12-16
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

518 ीमती सुि या 
द ा य कोरे

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
बाश

सरळसेवा 01-03-85 खुला 01-07-09 19-12-18 28-02-43 डी.एम.ई. पदिवका उ ीण जुन 2005

519 ी.संतोष 
तुळशीराम पवार

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 01-01-77 अजा 07-01-11 10-01-19 31-12-34 एस.एस.सी.
एम.टी.आय. वे डर
एनसी हीटी

आंतर िवभागीय बदलीने जू

520 ी.अिनल 
तुकाराम म करे

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
आजरा

सरळसेवा 17-05-78 खुला 01-04-14 17-01-19 31-05-36 िड लोमा इन कॉ युटर टे नॉलॉजी आंतर िवभागीय बदलीने जू

521 ी.महेश 
राजाराम नरवडे

िश.िन. (यांि क 
क ष )

औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 22-05-79 खुला 20-10-11 01-02-19 31-05-37 एस.एस.सी.
डी.ए.ई. जुलै 1999

आंतर िवभागीय बदलीने जू

522 ी.िवजय सोपान 
नलावडे

िश.िन. (पीपीओ) औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 14-04-76 खुला 05-09-09 04-02-19 30-04-34 एस.एस.सी.
बी.ए. उ ीण मे 1997
आयटीआय ला टक ोसे सग 
ऑपरेटर 1992
एनसी हीटी जुलै 1999

आंतर िवभागीय बदलीने जू 

523 ी.सितश 
बाळासो दाडमोडे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-06-85 खुला 24-10-11 14-02-19 31-05-43 एस.एस.सी.
आयटीआय 
एनसी हीटी

आंतर िवभागीय बदलीने जू

524 ी.अशोक 
रामचं  शडगे

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
सांगली

सरळसेवा 01-06-71 भज-क 01-07-09 14-02-19 31-05-29 एस.एस.सी.
आयटीआय 
एनसी हीटी

आंतर िवभागीय बदलीने जू

525 ी.द ा य 
मनोहर च हाण

िश.िन. (पीपीओ) औ सं था, 
को हापूर

सरळसेवा 24-04-82 अजा 05-12-11 16-02-19 30-04-40 एस.एस.सी.
आयटीआय जुलै 1998
एनसी हीटी िडसबर  1999

आंतर िवभागीय बदलीने जू

526 ी.संदीप 
राजाराम सुतार

िश.िन. (वीजतं ी) औ सं था, 
गड ह लज

सरळसेवा 18-05-76 इमाव 27-06-11 01-03-19 31-05-34 िड लोमा इन इले ीकल इंिजिनअर ग आंतर िवभागीय बदलीने जू

527 ीमती उ वला 
मधुकर च हाण

िश.िन. (कोपा) औ सं था, 
सोलापूर

सरळसेवा 23-07-85 इमाव 01-04-14 10-03-19 31-07-43 एस.एस.सी.
बी.सीए.
एमसीए
आयटीआय कोपा

आंतर िवभागीय बदलीने जू

528 ी.सजराव हरी 
सुतार

िश.िन. (सुतारकाम) औ सं था, 
को हापूर

पदो ती 01-06-64 इमाव 01-10-19 18-09-19 31-05-22 एस.एस.सी. माच 1985, एच.एस.सी. 
1987, आय.टी.आय. सुतारकाम जुलै 
1983

आंतर िवभागीय बदलीने जू
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

529 ीमती मीना 
सुभाष जाधव

िश.िन. (कतन व 
िशवण)

औ सं था, 
औंध, पुणे

पदो ती 01-01-80 िवजा-अ 18-09-19 18-09-19 31-12-37 बी.ए., आयटीआय ेस मे कग

530 ी.अशोक 
शरणा पा बडदाळे

िश.िन. (सुतारकाम) औ सं था, 
सोलापूर

पदो ती 03-05-68 खुला 05-12-19 05-12-19 31-05-26 आय.टी.आय. सुतारकाम क प त

531 ीमती क याणी 
भो  बांबळे   
( ीमती क याणी 
द ा य बु ड)

िश.िन. (तारतं ी) औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 26-07-88 अज 14-02-20 14-02-20 31-07-46 आय.टी.आय. वायरमन जुलै 2015

532 ी सुिनल 
िहरामण मोरे

िश.िन. 
(यं कारागीर)

औ सं था, 
इंदापूर

सरळसेवा 27-04-89 अज 17-02-20 17-02-20 30-04-47 पदवी बी.ई. मेकॅिनकल मे 2014

533 ी.गंगाधर शंकर 
जोपळे

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
मािणकडोह

सरळसेवा 16-07-86 अज 18-02-20 18-02-20 31-07-44 बी.ई. मेकॅिनकल नो हबर 2013

534 ी र व  ल मण 
गांगुड

िश.िन. (कातारी) औ सं था, भोर सरळसेवा 26-08-86 अज 18-02-20 18-02-20 31-08-44 बी.टेक 
पदवी मेकॅिनकल इंिजिनअर ग  थम 

ेणी मे 2011
535 ी सागर रामे र 

ठाकरे
िश.िन. (मेकॅिनक 
मिशन टूल 
मे टेन स)

औ सं था, 
औंध, पुणे

सरळसेवा 23-12-91 अज 18-02-20 18-02-20 31-12-49 बी.टेक
पदवी मेकॅिनकल इंिजिनअर ग  थम 

ेणी जुन 2015
536 ी.अजय 

सुयभान सोळंके
िश.िन. (यांि क 

िशतन व 
वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
गड ह लज

सरळसेवा 27-02-94 अज 19-02-20 19-02-20 29-02-52 बी.ई. मेकॅिनकल 2017

537 ी. िवजय 
अंबाजी ढगळे

िश.िन. (आरेखक 
यांि की)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 19-11-80 अज 04-11-20 04-11-20 30-11-38 यं  अिभयांि की पदिवका थम ेणी 
जुलै 2001

538 ी.भो  पांडुरंग 
बांबळे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
खेड 
(राजगु नगर)

सरळसेवा 14-09-86 अज 24-12-08 17-12-20 30-09-44 आय.टी.आय. िफटर

539 ी. भानुदास 
साहेबराव तांबे

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
औंध-खटाव

सरळसेवा 29-05-75 भज-क 25-07-11 20-12-20 31-05-33 आय.टी.आय. िफटर

आंतर िवभागीय बदलीने जू

आंतर िवभागीय बदलीने जू
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत सं थेचे 
नाव

िनयम 3 
(2) (ब) 
नुसार 
ये ठता 

मांक

शासकीय कमचा यांचे नांव व 
पदनाम व कायरत सं था

# वग िनयम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवग त 
य  जू 
िदनांक

शेरा## जे ठता 
िदनांक

सेवा 
िनवृ ीचा 
िदनांक 
(िदनांक-

मिहना-वष)

 @ शै िणक अहता ( या पदासाठी 
आव यक आहे तेथेच हा रकाना अंतभूत 

करावा.)

$ संबंिधत 
पदावरील 
िनयु तीचा 

माग

ज म िदनांक 
++ (िदनांक-
मिहना-वष)

540 ी सलीम 
िदलावर मु ा

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
सातारा

सरळसेवा 02-04-79 खुला 16-12-11 01-02-21 30-04-37 एस.एस.सी. माच 1994
आयटीआय (एमआरएसी) 1996
एन.सी. ही.टी.2001

आंतर िवभागीय बदलीने जू िद यांग
ि ण टी

541 ी संदीप मधुकर 
पाटील

िश.िन. (जोडारी) औ सं था, 
िवटा

सरळसेवा 21-05-86 खुला 24-10-11 18-02-21 31-05-44 बी.ई. मेकॅिनकल आंतर िवभागीय बदलीने जू

542 ी योगेश 
रामचं  सोनुले

िश.िन. (कातारी) औ सं था, 
गड ह लज

सरळसेवा 04-06-76 अजा 11-05-11 19-02-21 30-06-34 बी.ई.मेकॅिनकल आंतर िवभागीय बदलीने जू

543 ी िनलेश 
ाने र घोडके

िश.िन. (संधाता - 
गॅस व वीज)

औ सं था, 
अ कलकोट

सरळसेवा 07-07-80 इमाव 30-01-12 01-03-21 31-07-38 िड लोमा इन मेकॅिनलकल 
इंिजिनअर ग मे 2004

आंतर िवभागीय बदलीने जू

544 ी. व नील 
बाळासाहेब 
देवकाते

िश.िन. (यांि क 
मोटारगाडी)

औ सं था, 
लोणावळा

सरळसेवा 02-11-84 भज-क 01-11-11 01-04-21 30-11-42 एस.एस.सी.
आय.टी.आय.
एन.सी.टी. ही.टी.

आंतर िवभागीय बदलीने जू

545 ी िवशाल 
िवनोद चबळकर

िश.िन. (यांि क 
िशतन व 

वातानुकुलीकरण)

औ सं था, 
माळेगाव (बु)

सरळसेवा 15-05-83 इमाव 26-08-09 09-04-21 31-05-41 एस.एस.सी. 1998
एच.एस.सी. 2000
आयटीआय 2003
िशकाऊ उमेदवारी परी ा

आंतर िवभागीय बदलीने जू

546 ी.िव ल धम  
मासाळ

िश.िन. (आरेखक 
थाप य)

औ सं था, 
पंढरपूर

सरळसेवा 01-06-66 भज-क 08-03-99 01-07-21 31-05-24 क शन टे नॉलॉजी पदिवका ी.िव ल धम  मासाळ, पूणवेळ 
िश क ( ा याि क) (क शन 
टे नॉलॉजी), शा.तां.िव ालय, 
कवठेमहांकाळ यांचे औ सं था, 
पंढरपूर येथील िश.िन. (आरेखक 
थाप य) या पदावर ता पुरते 

समायोजन के याने जू िदनांक 
01-07-2021

547 ीमती जय ी 
िदवाकर 
म ेलवार

िश.िन.  (कोपा) औ सं था, 
लोणावळा

सरळसेवा 07-07-88 इमाव 05-01-12 21-07-21 31-07-46 बी.ई. इ फॉरमेशन टे नॉलॉजी मे 2010
िड लोमा इन कॉ युटर इंिजिनअर ग

आंतर िवभागीय बदलीने जू
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