
जलसंपदा विभागातील सहायक अवभयंता 
श्रणेी-२ (विद्यतु ि यावंिकी) या संिगाची 
वद.01/01/201७ ि वद.01/01/2018 स्थित 
अंवतम ज्येष्ठता यादी प्रवसध्द करणेबाबत...  

महाराष्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

शासन पवरपिक क्रमांक:ज्येष्ठता २०१8/प्र.क्र.60/१8/आ(सअश्रेणी-२) 
मंिालय (मुख्य इमारत), 3 रा मजला 

मादाम कामा रोड,  हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंुबई-400032. 

वदनाकं: 22/02/2021 
 

संदभभ :    शासन पवरपिक क्रमाकं:ज्येष्ठता २०१8/(60/२०१8)/आ(सअश्रणेी२), वद.18/04/2018. 
 

शासन पवरपिक 
 

सहायक अवभयंता (विद्यतु ि यावंिकी) श्रेणी-२ पदािरील कायभरत अवभयंत्याचंी 
वद.01/01/201७ ि वद.01/01/2018 या दोन िर्षांच्या कालािधीची एकवित, तात्पुरती अवतवरक्त 
ज्येष्ठतासूची संदभावधन पवरपिकान्िये प्रवसध्द करण्यात आली आहे. 

2. तद्नुर्षंगाने प्राप्त झालेले आक्षपे विचारात घेऊन आता सहायक अवभयंता (विद्यतु ि यावंिकी) 
श्रेणी-२ या संिगाची वद.01/01/201७ ि वद.01/01/2018 रोजीची अंवतम ज्येष्ठतासूची सोबत 
जोडलेल्या      पवरवशष्ट-अ ि पवरवशष्ट-ब नुसार प्रवसध्द करण्यात येत आहे.  

3. ज्येष्ठतायादीतील अवधकाऱ याचं्या नािासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा वदनाकं हा शासन 
अवधसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र:एसआरव्ही १०७६/१२, वद.२१.०६.१९८२ नुसार फक्त सहायक 
अवभयंता श्रेणी-२ (विद्यतु ि यावंिकी) संिगातील ज्येष्ठता वनवित करण्याकवरता विचारात घेण्यात 
येईल. 

4. मुख्य अवभयंता (विद्यतु), जलविद्यतु प्रकल्प, मंुबई यानंी सदर अंवतम ज्येष्ठतासूची आपल्या 
अवधपत्याखालील सिभ सहायक अवभयंता(विद्यतु ि यावंिकी) श्रेणी-२  संिगातील अवभयंत्याचं्या 
वनदशभनास आणनू दयािी. 



 शासन पवरपिक क्रमांक:ज्येष्ठता २०१8/प्र.क्र.60/१8/आ(सअश्रणेी-२) 
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सदर पवरपिक ि ज्येष्ठतासूची महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतथिळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202102241442383027 असा आहे. 
हा आदेश वडजीटल थिाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

सहपि: पवरवशष्ट-अ ि पवरवशष्ट-ब            (विनायक लिटे) 
        शासनाचे अिर सवचि (राकसे) 
प्रवत, 

1. सवचि (जसंव्य ि लाक्षवेि), जलसंपदा विभाग,मंिालय,मंुबई-३२. 
2. मुख्य अवभयंता (विद्यतु), जलविद्यतु प्रकल्प, एचएसबीसी इमारत, ४ िा मजला, 

एम.जी.रोड, फोटभ, मंुबई-400 001.  
3. उपसवचि (सेिा), जलसंपदा विभाग,मंिालय,मंुबई-३२ 
4. उपसवचि (प्रशा)/उपसवचि (आथिा), जलसंपदा विभाग, मंिालय,मंुबई-३२. 
5. आ(िगभ-२)/ आ(संवन)/आ(तावंिक) कायासन, जलसंपदा विभाग, मंिालय,मंुबई-३२. 
6. आ(सअश्रेणी-२) कायासन संग्रहािभ. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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१ १ कुलकर्णी श्रीकाांत सदाशिव खुला खुला 23.10.1962 01.09.1988 समाविेनाने (४२/२०१६) 01.09.1988 31.10.2020 बी.ई (शवद्यतु)
२ २ पाटोळे शकरर्ण बाळकृष्र्ण खुला खुला ३१.०१.१९६४ 07.09.1988 समाविेनाने (21/२०१६) 07.09.1988 31.01.2022 बी.ई (शवद्यतु)

३ ३ गुप्ता सांतोष रामलाल खुला खुला 17.01.1964 13.09.1988 समाविेनाने (१/२०१६) 13.09.1988 31.01.2022 बी.ई (शवद्यतु)
४ ४ बळीप दत्तात्रय भगवान खुला खुला 01.06.1964 18.04.1989 समाविेनाने (19/२०१६) 18.04.1989 31.05.2022 बी.ई (शवद्यतु)
५ ५ गुर्णाले प्रताप भगवांतराव इमाव खुला 01.07.1961 30.03.1990 समाविेनाने (31/२०१६) 30.03.1990 30.06.2019 बी.ई (शवद्यतु)
६ ६ घारे प्रद्यमु्न प्रभाकर खुला खुला 17.08.1966 06.04.1990 समाविेनाने (24/२०१६) 06.04.1990 31.08.2024 बी.ई (शवद्यतु)
७ ७ भोजानी बकुल काांतीलाल खुला खुला 15.05.1966 09.04.1990 समाविेनाने (44/२०१६) 09.04.1990 31.05.2024 बी.ई (शवद्यतु)
८ ८ नाईक अरववद शवठ्ठल खुला खुला 03.02.1965 16.04.1990 समाविेनाने (25/२०१६) 16.04.1990 28.02.2023 बी.ई (शवद्यतु)
९ ९ ब-हाटे भरत मातंड इमाव खुला 06.03.1967 16.04.1990 समाविेनाने (12/२०१६) 16.04.1990 31.03.2025 बी.ई (शवद्यतु)

१० १० राऊत प्रमोद तुळिीदास इमाव इमाव 01.07.1964 23.07.1990 समाविेनाने (6/२०१६) 23.07.1990 30.06.2022 बी.ई (शवद्यतु)
११ ११ धोत्र ेहनुमांत काळू शवजा(अ) शवजा(अ) 01.06.1959 28.09.1990 समाविेनाने (36/२०१६) 28.09.1990 31.05.2017 बी.ई (शवद्यतु)
१२ १२ कुलकर्णी वासदेुव कृष्र्णाजी खुला खुला 01.03.1962 01.10.1990 समाविेनाने (8/२०१६) 01.10.1990 29.02.2020 बी.ई (शवद्यतु)
१३ १३ दभ ेमहेि शवठ्ठल खुला खुला 19.02.1965 01.10.1990 समाविेनाने (23/२०१६) 01.10.1990 28.02.2023 बी.ई (इलेक्ट्रॉशनक्ट्स) िैक्षशर्णक अहहता- बी.ई. (ईलेक्ट्रॉशनक्ट्स) 

अिी सधुारर्णा दिहशवण्यात आली आहे.

१४ १४ गोगावले अिोक बापरुाव खुला खुला 01.06.1963 05.10.1990 समाविेनाने (47/२०१६) 05.10.1990 31.05.2021 बी.ई (शवद्यतु)
१५ १५ खटके चांद्रिेखर बाळासाहेब खुला खुला 25.05.1965 22.10.1990 समाविेनाने (3/२०१६) 22.10.1990 31.05.2023 बी.ई (शवद्यतु)
१६ १६ श्रीमती पाटील िुभाांगी अशवनाि खुला खुला 12.12.1967 30.01.1993 समाविेनाने (48/२०१६) 30.01.1993 31.12.2025 डी.ई.ई /ए.एम.आय.ई

१७ १७ देिपाांडे अतुल जगन्नाथ खुला खुला 10.03.1967 11.08.1993 समाविेनाने (49/२०१६) 11.08.1993 31.03.2015 डी.ई.ई /बी.ई (ई. अँड टी.)
१८ १८ वार्णी जयांत पांढरीनाथ खुला खुला 14.03.1966 07.06.1994 समाविेनाने (29/२०१६) 07.06.1994 31.03.2024 डी.ई.ई /बी.ई (शवद्यतु)
१९ १९ जोिी शनतीन सधुाकर खुला खुला 16.11.1964 19.02.1995 समाविेनाने (10/२०१६) 19.02.1995 30.11.2022 डी.ई.ई /बी.ई (शवद्यतु)
२० २० सोळांके अशजत सदुास खुला खुला 19-04-91 22-12-15 सरळसवेा  2/2014 0१.12.2015 30-04-49 बी.टेक. (शवदयुत )
२१ २१ पाटील अवजक्ट् य आप्पासो खुला खुला 20-06-86 22-12-15 सरळसवेा  3/2014 0१.12.2015 30-06-44 बी.ई. (शवदयुत )
२२ २२ यावले कुर्णाल अिोक इ.मा.व. खुला 23-03-91 19-11-15 सरळसवेा  4/2014 0१.12.2015 31-03-49 बी.ई. (शवदयुत )
२३ २३ तोंडारे नागनाथ गुांडप्पा खुला खुला 01-06-91 18-12-15 सरळसवेा  5/2014 0१.12.2015 31-05-49 बी.ई. (शवदयुत ) 

(इलेक्ट्रॉशनक्ट्स  अँड पॉवर)
२४ २४ शक्षरसागर तेजल गर्णपत इ.मा.व. खुला 21-06-91 11-12-15 सरळसवेा 6/2014 0१.12.2015 31-03-49 बी.टेक. (शवदयुत )
२५ २५ िेळके राजेंद्र नानासाहेब खुला खुला 01-01-91 02-12-15 सरळसवेा 7/2014 0१.12.2015 31-12-48 बी.ई. (शवदयुत )
२६ २६ जाधव शनरांजन ओमप्रकाि खुला खुला 06-07-90 16-12-15 सरळसवेा 13/2014 0१.12.2015 31-07-48 बी.ई. (शवदयुत ) शद.३०.०८.२०१६ (मनां) रोजी कायहमुक्ट्त

२७ २७ म्हाांगोरे शनशखल सजेराव खुला खुला 23-07-91 07-12-15 सरळसवेा 14/2014 0१.12.2015 31-07-49 बी.ई. (शवदयुत )
२८ २८ रोडगे बालाजी कल्यार्ण खुला खुला 10-02-92 11-12-15 सरळसवेा 15/2014 0१.12.2015 28-02-50 बी.ई. (शवदयुत )
२९ २९  श्रीमती घाडगे आया शवलास खुला

(मशहला)
खुला

(मशहला)
13-02-91 15-12-15 सरळसवेा 19/2014 0१.12.2015 28-02-49 बी.ई. (शवदयुत )

३० ३० पाटील आशिष शकिोर इ.मा.व. इ.मा.व. 07-05-89 21-12-15 सरळसवेा 24/2014 0१.12.2015 31-07-47 बी.ई. (शवदयुत )
३१ ३१ वदै्य राहूल गोपीनाथ इ.मा.व. इ.मा.व. 13-01-88 14-12-15 सरळसवेा 25/2014 0१.12.2015 31-01-46 बी.ई. (शवदयुत )

शनयुक्ट्तीचा मागह (सरळसवेनेे /मयादीत 
शवभागीय पशरक्षदे्वारे शनयुक्ट्ती 

उमेदवाराचा गुर्णवत्ता क्र./म.लो.आ. ची 
परीक्षा पास झाल्याचा शदनाांक व 

यादीतील क्रमाांक )

ज्येष्ठता / मानीव शदनाांक सवेाशनवृत्तीचा 
शदनाांक

िैक्षशर्णक अहहता अशभप्रायस.अ.शे्र-2 पदावरील  
शदनाांक

जलसांपदा शवभाग िासन पशरपत्रक क्रमाांक :ज्येष्ठता २०१८/(60/२०१८)/आ(सअशे्रर्णी -२), शद.22/०2/२०21 च ेसहपत्र
पशरशिष्ट -अ

सहायक अशभयांता शे्रर्णी-2 (शवद्यतु व याांशत्रकी ) सांवगातील अशभयांतयाांची  शद.01.01.2०17 रोजीची अांशतम ज्येष्ठतासचूी
अ.क्र. जेष्ठता 

क्रमाांक
अशधका-याच ेसांपरू्णह नाव सवहश्री प्रवगह   (शनयुक्ट्तीनांतर  प्रवगह 

बदलला असल्यास तयाचा 
शदनाांक

शनयुक्ट्तीचा 
प्रवगह

जन्म शदनाांक
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शनयुक्ट्तीचा मागह (सरळसवेनेे /मयादीत 
शवभागीय पशरक्षदे्वारे शनयुक्ट्ती 

उमेदवाराचा गुर्णवत्ता क्र./म.लो.आ. ची 
परीक्षा पास झाल्याचा शदनाांक व 

यादीतील क्रमाांक )

ज्येष्ठता / मानीव शदनाांक सवेाशनवृत्तीचा 
शदनाांक

िैक्षशर्णक अहहता अशभप्रायस.अ.शे्र-2 पदावरील  
शदनाांक

अ.क्र. जेष्ठता 
क्रमाांक

अशधका-याच ेसांपरू्णह नाव सवहश्री प्रवगह   (शनयुक्ट्तीनांतर  प्रवगह 
बदलला असल्यास तयाचा 

शदनाांक

शनयुक्ट्तीचा 
प्रवगह

जन्म शदनाांक

३२ ३२ सभुदेार सांतोष शनळकां ठराव खुला 
(खेळाडू)

खुला (खेळाडू) 02-08--1990 22-12-15 सरळसवेा 26/2014 0१.12.2015 29-02-48 बी.ई. (शवदयुत )

३३ ३३  डोंगरे गौरव अिोकराव इ.मा.व. इ.मा.व. 29-05-91 12-11-15 सरळसवेा 27 /2014 0१.12.2015 31-05-49 बी.ई. (परमार्ण ूव 
िक्ट्तीप्रर्णाली  )

३४ ३४ शपस ेसमीर शिवदास शव.मा.प्र. शव.मा.प्र. 20-11-88 10-12-15 सरळसवेा 30/2014 0१.12.2015 30-11-46 बी.टेक. (शवदयुत )
३५ ३५ कोळगे सागर शवश्वनाथ अ.जा. अ.जा. 13-07-84 21-12-15 सरळसवेा 34/2014 0१.12.2015 31-07-42 बी.ई. (शवदयुत 

)एम.टेक(कां रोल शसस्टम)
३६ ३६ जनबांधू भषूर्ण दुशलचांद अ.जा. अ.जा. 25-05-88 16-12-15 सरळसवेा35/2014 0१.12.2015 31-05-46 बी.टेक. (इले.अँड 

इलेक्ट्रॉशनक )
३७ ३७  श्रीमती बोडके पनुम पोपट इ.मा.व.

(मशहला)
इ.मा.व.
(मशहला)

16-09-91 07-12-15 सरळसवेा 38/2014 0१.12.2015 30-09-49 बी.ई. (शवदयुत )

३८ ३८ िेगोकार शरतेि शवनायक अ.जा. अ.जा. 29-09-89 11-12-15 सरळसवेा 40/2014 0१.12.2015 30-09-47 बी.टेक. (शवदयुत )
३९ ३९ श्रीमती बडगीरे शितल बाबरुाव इ.मा.व.

(मशहला)
इ.मा.व.
(मशहला)

07-11-91 01-12-15 सरळसवेा 41/2014 0१.12.2015 30-11-49 बी.ई. (शवदयुत )

४० ४० देहाडे गौरव अनांत अ.जा. अ.जा.
(खेळाडू ऐवजी)

28-05-90 10-12-15 सरळसवेा 44/2014 0१.12.2015 31-05-48 बी.ई. (इलेक्ट्रीक, 
इलेक्ट्रॉशनक अँड पॉवर )

४१ ४१ श्रीमती शतडके भशूमका सशुनलराव भ.ज(क)
(मशहला)

भ.ज.(क)
(मशहला)

22-08-91 22-12-15 सरळसवेा 45/2014 0१.12.2015 31-08-49 बी.ई. (शवदयुत ))

४२ ४२  श्रीमती पवार प्रज्ञा प्रकाि अ.जा.
(मशहला)

अ.जा.
(मशहला)

29-02-92 21-12-15 सरळसवेा 46/2014 0१.12.2015 28-02-50 बी.ई. (शवदयुत )

४३ ४३ बमनोटे शनशखल सरेुि भ.ज.(ब) भ.ज.(ब) 09-09-90 17-12-15 सरळसवेा 47/2014 0१.12.2015 30-09-48 बी.ई. (शवदयुत )
४४ ४४ विदे आनांद शवठ्ठल इ.मा.व.

(अपांग)
इ.मा.व.
(अपांग)

14-02-90 22-12-15 सरळसवेा 48/2014 0१.12.2015 29-02-48 बी.ई. (शवदयुत )

४५ ४५  श्रीमती सावरे मोलश्री प्रभाकर खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

08-12-90 11-12-15 सरळसवेा 50/2014 0१.12.2015 31-12-48 बी.ई.  (इलेक्ट्रीक, 
इलेक्ट्रॉशनक अँड पॉवर )

शद.३०.०९.२०१६ (मनां) रोजी कायहमुक्ट्त

४६ ४६ सवु ेमहेि शभमराव अ.ज. अ.ज. 31-08-89 22-12-15 सरळसवेा 51/2014 0१.12.2015 31-08-47 बी.ई. (शवदयुत )
४७ ४७  श्रीमती केदारे शप्रयांका वबदुसार अ.जा.

(मशहला)
अ.जा.

(मशहला)
24-05-88 21-12-15 सरळसवेा 52/2014 0१.12.2015 31-05-46 बी.ई. (शवदयुत )

४८ ४८ पराडके ििीकाांत शिवाजी अ.ज. अ.ज. 14-04-88 19-12-15 सरळसवेा 54/2014 0१.12.2015 30-04-46 बी.ई. (शवदयुत )
४९ ४९  श्रीमती गवारे पवुा वासदेुव अ.ज.

(मशहला)
अ.ज.

(मशहला)
25-07-90 11-12-15 सरळसवेा 55/2014 0१.12.2015 31-07-48 बी.टेक. (शवदयुत )

५० ५० श्रीमती िेरकर शसतारा इकबाल खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

05-12-88 09-12-15 सरळसवेा 56/2014 0१.12.2015 31-12-46 बी.ई. (शवदयुत )

५१ ५१  श्रीमती आगा जूलेखाबी मकबलु खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

03-03-89 09-12-15 सरळसवेा 57/2014 0१.12.2015 31-03-47 बी.ई. 
(शवदयुत),एम.टेक(ईलेक्ट्रीक 

पॉवर शसस्टीम)
५२ ५२   श्रीमती िेडगे चतै्राली सशति खुला

(मशहला)
खुला

(मशहला)
12-02-91 10-12-15 सरळसवेा 58/2014 0१.12.2015 28-02-49 बी.ई. (शवदयुत )

५३ ५३  श्रीमती विदे धनश्री शवश्वनाथ खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

10-08-89 10-12-15 सरळसवेा 59/2014 0१.12.2015 31-08-47 बी.ई. (शवदयुत )

५४ ५४   श्रीमती लवुळकर चतैाली 
शवलासराव

खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

20-10-90 09-12-15 सरळसवेा 60/2014 0१.12.2015 31-10-48 बी.ई. (इलेक्ट्रीकल, 
इलेक्ट्रॉशनक्ट्स अँड पॉवर) )
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शनयुक्ट्तीचा मागह (सरळसवेनेे /मयादीत 
शवभागीय पशरक्षदे्वारे शनयुक्ट्ती 

उमेदवाराचा गुर्णवत्ता क्र./म.लो.आ. ची 
परीक्षा पास झाल्याचा शदनाांक व 

यादीतील क्रमाांक )

ज्येष्ठता / मानीव शदनाांक सवेाशनवृत्तीचा 
शदनाांक

िैक्षशर्णक अहहता अशभप्रायस.अ.शे्र-2 पदावरील  
शदनाांक

अ.क्र. जेष्ठता 
क्रमाांक

अशधका-याच ेसांपरू्णह नाव सवहश्री प्रवगह   (शनयुक्ट्तीनांतर  प्रवगह 
बदलला असल्यास तयाचा 

शदनाांक

शनयुक्ट्तीचा 
प्रवगह

जन्म शदनाांक

५५ ५५   श्रीमती राऊत मारुफा अ. हमीद खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

08-09-86 14-12-15 सरळसवेा 64/2014 0१.12.2015 30-09-44 बी.टेक. (इलेक्ट्रीकल ) 
एम.टेक(इलेक्ट्रीकल पॉवर 

शसस्टीम)
५६ ५६   श्रीमती डगळे स्वाती सोमनाथ अ.ज.

(मशहला)
अ.ज.

(मशहला)
30-07-90 13-01-16 सरळसवेा 65/2014 0१.12.2015 31-07-48 बी.ई. (शवदयुत )

५७ ५७ बनेकर  कौस्तुभ अशनल इ.मा.व.
(खेळाडू)

इ.मा.व.
(खेळाडू)

17-10-91 15-12-15 सरळसवेा 66/2014 0१.12.2015 31-10-49 बी.ई. (इलेक्ट्रॉशनक अँड 
पॉवर )

                  अवर  सशचव (राकसे ), महाराष्र िासन
(शवनायक लवटे)
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१ १ कुलकर्णी श्रीकाांत सदाशिव खुला खुला 23.10.1962 01.09.1988 समाविेनाने (४२/२०१६) 01.09.1988 31.10.2020 बी.ई (शवद्यतु) उपअशियांता पदी पदोन्नती
२ २ पाटोळे शकरर्ण बाळकृष्र्ण खुला खुला ३१.०१.१९६४ 07.09.1988 समाविेनाने (21/२०१६) 07.09.1988 31.01.2022 बी.ई (शवद्यतु) उपअशियांता पदी पदोन्नती

३ ३ गुप्ता सांतोष रामलाल खुला खुला 17.01.1964 13.09.1988 समाविेनाने (१/२०१६) 13.09.1988 31.01.2022 बी.ई (शवद्यतु) उपअशियांता पदी पदोन्नती
४ ४ बळीप दत्तात्रय िगवान खुला खुला 01.06.1964 18.04.1989 समाविेनाने (19/२०१६) 18.04.1989 31.05.2022 बी.ई (शवद्यतु) उपअशियांता पदी पदोन्नती
५ ५ गुर्णाले प्रताप िगवांतराव इमाव खुला 01.07.1961 30.03.1990 समाविेनाने (31/२०१६) 30.03.1990 30.06.2019 बी.ई (शवद्यतु) उपअशियांता पदी पदोन्नती
६ ६ घारे प्रद्यमु्न प्रिाकर खुला खुला 17.08.1966 06.04.1990 समाविेनाने (24/२०१६) 06.04.1990 31.08.2024 बी.ई (शवद्यतु) उपअशियांता पदी पदोन्नती
७ ७ िोजानी बकुल काांतीलाल खुला खुला 15.05.1966 09.04.1990 समाविेनाने (44/२०१६) 09.04.1990 31.05.2024 बी.ई (शवद्यतु) उपअशियांता पदी पदोन्नती
८ ८ नाईक अरववद शवठ्ठल खुला खुला 03.02.1965 16.04.1990 समाविेनाने (25/२०१६) 16.04.1990 28.02.2023 बी.ई (शवद्यतु) उपअशियांता पदी पदोन्नती
९ ९ ब-हाटे िरत मातंड इमाव खुला 06.03.1967 16.04.1990 समाविेनाने (12/२०१६) 16.04.1990 31.03.2025 बी.ई (शवद्यतु) उपअशियांता पदी पदोन्नती

१० १० राऊत प्रमोद तुळिीदास इमाव इमाव 01.07.1964 23.07.1990 समाविेनाने (6/२०१६) 23.07.1990 30.06.2022 बी.ई (शवद्यतु)
११ ११ धोत्र ेहनुमांत काळू शवजा(अ) शवजा(अ) 01.06.1959 28.09.1990 समाविेनाने (36/२०१६) 28.09.1990 31.05.2017 बी.ई (शवद्यतु) सवेाशनवृत्त
१२ १२ कुलकर्णी वासदेुव कृष्र्णाजी खुला खुला 01.03.1962 01.10.1990 समाविेनाने (8/२०१६) 01.10.1990 29.02.2020 बी.ई (शवद्यतु)
१३ १३ दि ेमहेि शवठ्ठल खुला खुला 19.02.1965 01.10.1990 समाविेनाने (23/२०१६) 01.10.1990 28.02.2023 बी.ई (इलेक्ट्रॉशनक्ट्स) िैक्षशर्णक अहहता- बी.ई. (ईलेक्ट्रॉशनक्ट्स) 

अिी सधुारर्णा दिहशवण्यात आली आहे.

१४ १४ गोगावले अिोक बापरुाव खुला खुला 01.06.1963 05.10.1990 समाविेनाने (47/२०१६) 05.10.1990 31.05.2021 बी.ई (शवद्यतु)
१५ १५ खटके चांद्रिेखर बाळासाहेब खुला खुला 25.05.1965 22.10.1990 समाविेनाने (3/२०१६) 22.10.1990 31.05.2023 बी.ई (शवद्यतु)

१६ १६ श्रीमती पाटील िुिाांगी अशवनाि खुला खुला 12.12.1967 30.01.1993 समाविेनाने (48/२०१६) 30.01.1993 31.12.2025 डी.ई.ई /ए.एम.आय.ई

१७ १७ देिपाांडे अतुल जगन्नाथ खुला खुला 10.03.1967 11.08.1993 समाविेनाने (49/२०१६) 11.08.1993 31.03.2015 डी.ई.ई /बी.ई (ई. अँड टी.)
१८ १८ वार्णी जयांत पांढरीनाथ खुला खुला 14.03.1966 07.06.1994 समाविेनाने (29/२०१६) 07.06.1994 31.03.2024 डी.ई.ई /बी.ई (शवद्यतु)
१९ १९ जोिी शनतीन सधुाकर खुला खुला 16.11.1964 19.02.1995 समाविेनाने (10/२०१६) 19.02.1995 30.11.2022 डी.ई.ई /बी.ई (शवद्यतु)
२० २० सोळांके अशजत सदुास खुला खुला 19-04-91 22-12-15 सरळसवेा  2/2014 0१.12.2015 30-04-49 बी.टेक. (शवदयुत )
२१ २१ पाटील अवजक्ट् य आप्पासो खुला खुला 20-06-86 22-12-15 सरळसवेा  3/2014 0१.12.2015 30-06-44 बी.ई. (शवदयुत )
२२ २२ यावले कुर्णाल अिोक इ.मा.व. खुला 23-03-91 19-11-15 सरळसवेा  4/2014 0१.12.2015 31-03-49 बी.ई. (शवदयुत )
२३ २३ तोंडारे नागनाथ गुांडप्पा खुला खुला 01-06-91 18-12-15 सरळसवेा  5/2014 0१.12.2015 31-05-49 बी.ई. (शवदयुत ) (इलेक्ट्रॉशनक्ट्स  अँड 

पॉवर)
२४ २४ शक्षरसागर तेजल गर्णपत इ.मा.व. खुला 21-06-91 11-12-15 सरळसवेा 6/2014 0१.12.2015 31-03-49 बी.टेक. (शवदयुत )
२५ २५ िेळके राजेंद्र नानासाहेब खुला खुला 01-01-91 02-12-15 सरळसवेा 7/2014 0१.12.2015 31-12-48 बी.ई. (शवदयुत )
२६ २६ जाधव शनरांजन ओमप्रकाि खुला खुला 06-07-90 16-12-15 सरळसवेा 13/2014 0१.12.2015 31-07-48 बी.ई. (शवदयुत ) शद.३०.०८.२०१६ (मनां) रोजी 

अशधव्याख्याता, शवद्यतु 
अशियाांशत्रकी,िासकीय तांत्रशनकेतन 
शिक्षक सवेा, गट-अ पदावर रूजू 

होण्यासाठी कायहमुक्ट्त

२७ २७ म्हाांगोरे शनशखल सजेराव खुला खुला 23-07-91 07-12-15 सरळसवेा 14/2014 0१.12.2015 31-07-49 बी.ई. (शवदयुत )
२८ २८ रोडगे बालाजी कल्यार्ण खुला खुला 10-02-92 11-12-15 सरळसवेा 15/2014 0१.12.2015 28-02-50 बी.ई. (शवदयुत )
२९ २९  श्रीमती घाडगे आया शवलास खुला

(मशहला)
खुला

(मशहला)
13-02-91 15-12-15 सरळसवेा 19/2014 0१.12.2015 28-02-49 बी.ई. (शवदयुत )

३० ३० पाटील आशिष शकिोर इ.मा.व. इ.मा.व. 07-05-89 21-12-15 सरळसवेा 24/2014 0१.12.2015 31-07-47 बी.ई. (शवदयुत )
३१ ३१ वदै्य राहूल गोपीनाथ इ.मा.व. इ.मा.व. 13-01-88 14-12-15 सरळसवेा 25/2014 0१.12.2015 31-01-46 बी.ई. (शवदयुत )
३२ ३२ सिुदेार सांतोष शनळकां ठराव खुला 

(खेळाडू)
खुला (खेळाडू) 02-08--1990 22-12-15 सरळसवेा 26/2014 0१.12.2015 29-02-48 बी.ई. (शवदयुत )

३३ ३३  डोंगरे गौरव अिोकराव इ.मा.व. इ.मा.व. 29-05-91 12-11-15 सरळसवेा 27 /2014 0१.12.2015 31-05-49 बी.ई. (परमार्ण ूव िक्ट्तीप्रर्णाली  )

पशरशिष्ट -ब
जलसांपदा शविाग िासन पशरपत्रक क्रमाांक :ज्येष्ठता २०१८/(60/२०१८)/आ(सअशे्रर्णी -२), शद.22/02/2021 च ेसहपत्र

सहायक अशियांता शे्रर्णी-2 (शवद्यतु व याांशत्रकी ) सांवगातील अशियांतयाांची  शद.01.01.2०1८ रोजीची अांशतम ज्येष्ठतासचूी
अ.क्र. जेष्ठता 

क्रमाांक
अशधका -याच ेसांपरू्णह नाव सवहश्री प्रवगह   (शनयुक्ट्तीनांतर  प्रवगह 

बदलला असल्यास तयाचा 
शनयुक्ट्तीचा 

प्रवगह
स.अ.शे्र-2 पदावरील  

शदनाांक
शनयुक्ट्तीचा मागह (सरळसवेनेे /मयादीत 

शविागीय पशरक्षदे्वारे शनयुक्ट्ती 
िैक्षशर्णक अहहता अशिप्रायजन्म शदनाांक ज्येष्ठता / मानीव शदनाांक सवेाशनवृत्तीचा 

शदनाांक
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अ.क्र. जेष्ठता 
क्रमाांक

अशधका -याच ेसांपरू्णह नाव सवहश्री प्रवगह   (शनयुक्ट्तीनांतर  प्रवगह 
बदलला असल्यास तयाचा 

शनयुक्ट्तीचा 
प्रवगह

स.अ.शे्र-2 पदावरील  
शदनाांक

शनयुक्ट्तीचा मागह (सरळसवेनेे /मयादीत 
शविागीय पशरक्षदे्वारे शनयुक्ट्ती 

िैक्षशर्णक अहहता अशिप्रायजन्म शदनाांक ज्येष्ठता / मानीव शदनाांक सवेाशनवृत्तीचा 
शदनाांक

३४ ३४ शपस ेसमीर शिवदास शव.मा.प्र. शव.मा.प्र. 20-11-88 10-12-15 सरळसवेा 30/2014 0१.12.2015 30-11-46 बी.टेक. (शवदयुत )
३५ ३५ कोळगे सागर शवश्वनाथ अ.जा. अ.जा. 13-07-84 21-12-15 सरळसवेा 34/2014 0१.12.2015 31-07-42 एम.टेक.(कां रोल शसस्टटम )
३६ ३६ जनबांधू िषूर्ण दुशलचांद अ.जा. अ.जा. 25-05-88 16-12-15 सरळसवेा35/2014 0१.12.2015 31-05-46 बी.टेक. (इले.अँड इलेक्ट्रॉशनक )
३७ ३७  श्रीमती बोडके पनुम पोपट इ.मा.व.

(मशहला)
इ.मा.व.
(मशहला)

16-09-91 07-12-15 सरळसवेा 38/2014 0१.12.2015 30-09-49 बी.ई. (शवदयुत )

३८ ३८ िेगोकार शरतेि शवनायक अ.जा. अ.जा. 29-09-89 11-12-15 सरळसवेा 40/2014 0१.12.2015 30-09-47 बी.टेक. (शवदयुत )
३९ ३९ श्रीमती बडगीरे शितल बाबरुाव इ.मा.व.

(मशहला)
इ.मा.व.
(मशहला)

07-11-91 01-12-15 सरळसवेा 41/2014 0१.12.2015 30-11-49 बी.ई. (शवदयुत )

४० ४० देहाडे गौरव अनांत अ.जा. अ.जा.
(खेळाडू ऐवजी)

28-05-90 10-12-15 सरळसवेा 44/2014 0१.12.2015 31-05-48 बी.ई. (इलेक्ट्रीक, इलेक्ट्रॉशनक अँड 
पॉवर )

४१ ४१ श्रीमती शतडके िशूमका सशुनलराव ि.ज(क)
(मशहला)

ि.ज.(क)
(मशहला)

22-08-91 22-12-15 सरळसवेा 45/2014 0१.12.2015 31-08-49 बी.ई. (शवदयुत ))

४२ ४२  श्रीमती पवार प्रज्ञा प्रकाि अ.जा.
(मशहला)

अ.जा.
(मशहला)

29-02-92 21-12-15 सरळसवेा 46/2014 0१.12.2015 28-02-50 बी.ई. (शवदयुत )

४३ ४३ बमनोटे शनशखल सरेुि ि.ज.(ब) ि.ज.(ब) 09-09-90 17-12-15 सरळसवेा 47/2014 0१.12.2015 30-09-48 बी.ई. (शवदयुत )
४४ ४४ विदे आनांद शवठ्ठल इ.मा.व.

(अपांग)
इ.मा.व.
(अपांग)

14-02-90 22-12-15 सरळसवेा 48/2014 0१.12.2015 29-02-48 बी.ई. (शवदयुत )

४५ ४५  श्रीमती सावरे मोलश्री प्रिाकर खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

08-12-90 11-12-15 सरळसवेा 50/2014 0१.12.2015 31-12-48 बी.ई.  (इलेक्ट्रीक, इलेक्ट्रॉशनक अँड 
पॉवर )

शद.३०.०९.२०१६ (मनां) रोजी 
अशधव्याख्याता ,महाराष्र तांत्रशनकेतन 

शिक्षक सवेा, गट अ पदावर रूजू 
होण्यासाठी कायहमुक्ट्त

४६ ४६ सवु ेमहेि शिमराव अ.ज. अ.ज. 31-08-89 22-12-15 सरळसवेा 51/2014 0१.12.2015 31-08-47 बी.ई. (शवदयुत )
४७ ४७  श्रीमती केदारे शप्रयांका वबदुसार अ.जा.

(मशहला)
अ.जा.

(मशहला)
24-05-88 21-12-15 सरळसवेा 52/2014 0१.12.2015 31-05-46 बी.ई. (शवदयुत )

४८ ४८ पराडके ििीकाांत शिवाजी अ.ज. अ.ज. 14-04-88 19-12-15 सरळसवेा 54/2014 0१.12.2015 30-04-46 बी.ई. (शवदयुत )
४९ ४९  श्रीमती गवारे पवुा वासदेुव अ.ज.

(मशहला)
अ.ज.

(मशहला)
25-07-90 11-12-15 सरळसवेा 55/2014 0१.12.2015 31-07-48 बी.टेक. (शवदयुत )

५० ५० श्रीमती िेरकर शसतारा इकबाल खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

05-12-88 09-12-15 सरळसवेा 56/2014 0१.12.2015 31-12-46 बी.ई. (शवदयुत )

५१ ५१  श्रीमती आगा जूलेखाबी मकबलु खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

03-03-89 09-12-15 सरळसवेा 57/2014 0१.12.2015 31-03-47 बी.ई. (शवदयुत),एम.टेक(ईलेक्ट्रीक पॉवर 
शसटटीम)

५२ ५२   श्रीमती िेडगे चतै्राली सशति खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

12-02-91 10-12-15 सरळसवेा 58/2014 0१.12.2015 28-02-49 बी.ई. (शवदयुत )

५३ ५३  श्रीमती विदे धनश्री शवश्वनाथ खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

10-08-89 10-12-15 सरळसवेा 59/2014 0१.12.2015 31-08-47 बी.ई. (शवदयुत )

५४ ५४   श्रीमती लवुळकर चतैाली 
शवलासराव

खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

20-10-90 09-12-15 सरळसवेा 60/2014 0१.12.2015 31-10-48 बी.ई. (इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉशनक्ट्स अँड 
पॉवर) )

५५ ५५   श्रीमती राऊत मारुफा अ. हमीद खुला
(मशहला)

खुला
(मशहला)

08-09-86 14-12-15 सरळसवेा 64/2014 0१.12.2015 30-09-44 बी.टेक. (इलेक्ट्रीकल ) 
एम.टेक(इलेक्ट्रीकल पॉवर शसटटीम )

५६ ५६   श्रीमती डगळे टवाती सोमनाथ अ.ज.
(मशहला)

अ.ज.
(मशहला)

30-07-90 13-01-16 सरळसवेा 65/2014 0१.12.2015 31-07-48 बी.ई. (शवदयुत )

५७ ५७ बनेकर  कौटतुि अशनल इ.मा.व.
(खेळाडू)

इ.मा.व.
(खेळाडू)

17-10-91 15-12-15 सरळसवेा 66/2014 0१.12.2015 31-10-49 बी.ई. (इलेक्ट्रॉशनक अँड पॉवर )

                  अवर  सशचव (राकसे ), महाराष्र िासन
(शवनायक लवटे)
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