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" कार्यालर्य अधिक्षक सवंर्गाची तात्परुती जेष्ठता सचूी सन-2018 "

ज्रे्यष्ठता 
क्रमाकं

कममचाऱ्र्याच े नाव कार्यमरत ससं्था प्रवर्गम # (धनरु्यक्तीनंतर 
प्रवर्गम बदलला 

असल्र्यास त्र्याचा 
धदनाकं )

जन्म धदनाकं कार्यालर्य अधिक्षक 
पदावर पदोन्नतीचा 

धदनाकं

धनरु्यक्तीचा  
मार्गम ( सरळ 
सवेा/पदो.)

सवेाधनवृत्तीचा 
धदनाकं

शैक्षधिक 
अर्मता

 अधिप्रार्य

1 २ ३ ४ ५ ६ ७ 8 9 10

1 श्रमती पी. एम. आढारी शा. दंत मर्ा. व रु., मंुबई अनु. जमाती 11/20/1965 3/10/2008 पदोन्नती 11/30/2023 माशाप्र

2 श्री. मरे्श्वर 
नार्गनाथराव अनमोड

स्वा. रा. धत. ग्रा. व.ै मर्ा., 
अंबाजोर्गाई

अनु. जमाती 8/9/1965 12/5/2009 पदोन्नती 8/31/2023 माशाप्र

3 श्री. अशोक भट्टाचार्यम का. व आ. रु. मंुबई खुला 10/30/1960 2/27/2012 पदोन्नती 10/31/2018 माशाप्र सवेाधनवृत्त

4 श्री. एम. बी. शेख स.ं व.ै धश. व स.ं, मंुबई खुला 4/20/1962 2/27/2012 पदोन्नती 4/30/2020 माशाप्र

5 श्री. सी. पी. कुमावत स.ं व.ै धश. व स.ं, मंुबई भज-ब 6/8/1971 6/14/2012 पदोन्नती 6/30/2029 बी. कॉम शासन धनिमर्य धद. 11/11/2016
अन्वरे्य, श्रीमती उईके र्याचंा माधनव
धदनाकं देण्र्यात आला आरे्.

6 श्रीमती सधुनता पोर्टीदे गॅ्र. शा. व.ै म., मंुबई अनु. जमाती 4/21/1974 6/14/2012 पदोन्नती 4/30/2032 बी. ए.

7 श्री. बदुं सवेा राठोड  शा. व.ै म., नादेंड धवजा-अ 4/3/1964 6/14/2012 पदोन्नती 4/30/2022 माशाप्र

8 श्री. र्गोरोबा आवरे्ट स. सवो. रुग्िा., पिेु अनु. जमाती 5/20/1970 11/26/2012 पदोन्नती 5/31/2028 एस. एस. सी.

9 श्री. सनुील मा. चव्र्ाि गॅ्र. शा. व.ै मर्ा., मंुबई अनु. जाती 2/11/1965 3/14/2013 पदोन्नती 2/28/2023 माशाप्र

10 श्री. धभमराव के. 
र्गार्यकवाड

डॉ. शं. च. शा. व.ै म., नादेंड अनु. जमाती 10/13/1967 3/14/2013 पदोन्नती 10/31/2025 एच. एस. सी.

11 श्री. एस. एस. एकबोरे्ट डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म., 
सोलापरु

धवमाप्र 10/10/1965 07/06/2013  
10/06/2013

पदोन्नती 10/31/2024 एच. एस. सी.

शासन धनिमर्य, सामान्र्य प्रशासन धवभार्ग, क्रमाकं एसआरव्र्ी-2011/प्र.क्र.284/12, धदनाकं 21/10/2011 सोबतच ेप्रपत्र "अ" अन्वरे्य, सचंालनालर्याच्र्या अधिपत्र्याखालील कार्यालर्यातील 
कार्यालर्य अधिक्षक सवंर्गात वतेन बडॅ PB-2 9300-34800 गे्रड वतेन 4300 र्या वतेन कममचाऱ्र्याचंी धदनाकं 01/01/2018 रोजीची तात्परुती ज्रे्यष्ठता सचूी

कार्यालर्य अधिक्षक र्या पदावरील कममचा-र्याचंी धदनाकं 01/01/2019 व 01/01/2020 रोजीची 
     एकधत्रत तात्परुती  सवेा ज्रे्यष्ठता सचूी



ज्रे्यष्ठता 
क्रमाकं

कममचाऱ्र्याच े नाव कार्यमरत ससं्था प्रवर्गम # (धनरु्यक्तीनंतर 
प्रवर्गम बदलला 

असल्र्यास त्र्याचा 
धदनाकं )

जन्म धदनाकं कार्यालर्य अधिक्षक 
पदावर पदोन्नतीचा 

धदनाकं

धनरु्यक्तीचा  
मार्गम ( सरळ 
सवेा/पदो.)

सवेाधनवृत्तीचा 
धदनाकं

शैक्षधिक 
अर्मता

 अधिप्रार्य

1 २ ३ ४ ५ ६ ७ 8 9 10

12 श्रीमती प्र. व्र्ी. कुमावत स. सवो. रुग्िा., पिेु भज-ब 4/24/1964 10/8/2013 पदोन्नती 4/30/2022 माशाप्र

13 श्रीमती लक्ष्मीबाई धद. 
नाईक (खोकले)

शा. व.ै म., लातूर अनु. जमाती 10/10/1965 10/8/2013 पदोन्नती 10/31/2024 एच. एस. सी. धनिन

14 श्री. सतंोष म. र्गोसावी स.ंव.ै धश. व स.ं, मंुबई भज-ब 1/11/1969 3/6/2014 पदोन्नती 1/31/2027 माशाप्र

15 श्री. धर्गरीष एन. 
करवाडे

अ. धव. रु., नार्गपरू. अनु. जाती 12/30/1962 8/2/2014 पदोन्नती 12/31/2020 एच. एस. सी.

16 श्री. सभुाष एस. जािव शा. व.ै म., औरंर्गाबाद खुला 8/4/1961 8/2/2014 पदोन्नती 8/31/2019 माशाप्र सवेाधनवृत्त

17 श्रीमती एस. एम. 
बाधवसकर

सवो. रु., िुळे खुला 3/1/1961 8/2/2014 पदोन्नती 3/31/2019 बी. कॉम. सवेाधनवृत्त

18 श्री. भा. प.ु पवार श्री छ.धश.म सवो रु, सोलापरू खुला 6/1/1964 8/2/2014 पदोन्नती 5/31/2022 बी. कॉम.

19 श्री. सरेुश बोनावळे स. सवो. रुग्िा., पिेु धवमाप्र 10/21/1971 02/08/2014 
05/06/2015

पदोन्नती 10/31/2029 एम. ए.

20 श्री. सधुनल शं. तेली स. सवो. रुग्िा., पिेु खुला 10/30/1960 9/10/2015 पदोन्नती 10/31/2018 माशाप्र सवेाधनवृत्त

21 श्री. जी. एल. बोईनोल सवो. रु., लातूर भज-ब 5/21/1968 9/10/2015 पदोन्नती 5/31/2026 बी. कॉम.

22 श्री. शेख मो. शेख मु. 
र्धनफ

स्वा. रा. धत. ग्रा. व.ै म., 
अंबाजोर्गाई

खुला 3/5/1961 9/10/2015 पदोन्नती 3/31/2019 माशाप्र सवेाधनवृत्त

23 श्री. एस. पी. रामरे्टके शा. व.ै म. व रु., नार्गपरू. अनु. जाती 3/7/1961 9/10/2015 पदोन्नती 3/31/2019 बी. कॉम. सवेाधनवृत्त

24 श्री. र्ानमंत रामराव 
राऊतवाड

शा.व.ैम. लातूर अनु. जमाती 2/2/1963 9/10/2015 पदोन्नती 2/28/2021 माशाप्र

25 श्री. के. के. राऊत अ. धव. रु., नार्गपरू. खुला 7/11/1960 9/10/2015 पदोन्नती 7/31/2018 बी. कॉम. सवेाधनवृत्त

26 श्री. रमेश पाडावे स.ं व.ै धश. व स.ं, मंुबई खुला 7/2/1960 9/10/2015 पदोन्नती 7/31/2018 माशाप्र सवेाधनवृत्त



ज्रे्यष्ठता 
क्रमाकं

कममचाऱ्र्याच े नाव कार्यमरत ससं्था प्रवर्गम # (धनरु्यक्तीनंतर 
प्रवर्गम बदलला 

असल्र्यास त्र्याचा 
धदनाकं )

जन्म धदनाकं कार्यालर्य अधिक्षक 
पदावर पदोन्नतीचा 

धदनाकं

धनरु्यक्तीचा  
मार्गम ( सरळ 
सवेा/पदो.)

सवेाधनवृत्तीचा 
धदनाकं

शैक्षधिक 
अर्मता

 अधिप्रार्य

1 २ ३ ४ ५ ६ ७ 8 9 10

27 श्री. बी. र्टी. काकडे शा. व.ै म. व रु., औरंर्गाबाद खुला 6/21/1962 9/10/2015 पदोन्नती 6/30/2020 माशाप्र

28 श्री. सजंर्य वसतं डारें्ग शा. दंत म. व रु., नार्गपरू. खुला 6/4/1963 9/10/2015 पदोन्नती 6/30/2021 माशाप्र

29 श्री. अरुि पु. िुवे शा. व.ै म.  नार्गपरू. अनु. जमाती 4/25/1966 9/10/2015 पदोन्नती 4/30/2024 माशाप्र

30 श्री. व्र्ी. जी. पदंीलवार इ. र्गा.ं शा. व.ै म. व रु., 
नार्गपरू.

खुला 10/31/1960 9/10/2015 पदोन्नती 10/31/2018 बी. कॉम सवेाधनवृत्त

31 श्री. प्र. र्गो. पाचंाळ स.ं व.ै धश. व स.ं, मंुबई खुला 1/14/1960 9/10/2015 पदोन्नती 1/31/2018 माशाप्र सवेाधनवृत्त

32 श्री. व्र्ी. डब्लल्रु्य. कडवे अ.धव. रु., नार्गपरू. खुला 11/6/1960 9/10/2015 पदोन्नती 11/30/2018 माशाप्र सवेाधनवृत्त

33 श्री. एस. बी. दधर्भाते स. सवो. रु., पिेु खुला 10/11/1965 9/10/2015 पदोन्नती 10/31/2023 माशाप्र

34 श्री. डी. जे. जोशी शा. व.ै म., औरंर्गाबाद खुला 7/12/1962 9/10/2015 पदोन्नती 7/31/2020 माशाप्र

35 श्री. र्ग. र्ी. तार्यडे शा. व.ै म. व रु., र्गोंधदर्या अनु. जाती 8/1/1971 9/10/2015 पदोन्नती 8/31/2029 माशाप्र

36 श्री. तुषार तु. पावसकर स.ं व.ै धश. व स.ं, मंुबई खुला 8/17/1971 12/5/2015 पदोन्नती 8/31/2029 माशाप्र

37 श्री. डी. डी. भोर्यर शा. व.ै म., र्गोंधदर्या खुला 6/19/1960 12/5/2015 पदोन्नती 6/30/2018 माशाप्र सवेाधनवृत्त

38 श्री. उदर्यकुमार पाध्रे्य श्री. रु्ग. र्गो. धस. शा. व.ै म. व 
रु., नादेंड

खुला 8/24/1967 2/22/2016 पदोन्नती 8/31/2025 बी.कॉम.

39 श्री. चदं्रकातं साळंुके स.ं व.ै धश. व स.ं, मंुबई खुला 2/7/1960 10/09/2015 
11/03/2016

पदोन्नती 2/28/2018 माशाप्र सवेाधनवृत्त

40 श्री शधशकातं प्रल्र्ाद 
कुलकिी,

स.रु, िुळे खुला 7/9/1962 7/1/2017 पदोन्नती 7/31/2020 बी कॉम शासन पत्र धद 07/11/2016 व 
सचंालनालर्याच ेधद 01/05/2017 
च्र्या पत्रान्वरे्य सवेा जेष्ठता 
धद 18/12/1989  मंजूर



ज्रे्यष्ठता 
क्रमाकं

कममचाऱ्र्याच े नाव कार्यमरत ससं्था प्रवर्गम # (धनरु्यक्तीनंतर 
प्रवर्गम बदलला 

असल्र्यास त्र्याचा 
धदनाकं )

जन्म धदनाकं कार्यालर्य अधिक्षक 
पदावर पदोन्नतीचा 

धदनाकं

धनरु्यक्तीचा  
मार्गम ( सरळ 
सवेा/पदो.)

सवेाधनवृत्तीचा 
धदनाकं

शैक्षधिक 
अर्मता

 अधिप्रार्य

1 २ ३ ४ ५ ६ ७ 8 9 10

41 श्री. जी. आर. 
चाधलकवार

डॉ. शं. च. शा. व.ै म., नादेंड खुला 5/2/1961 8/12/2016 पदोन्नती 5/31/2019 बी. एससी. सवेाधनवृत्त

42
श्रीमती नेर्ा जावळे र्गो. ते. रु., मंुबई खुला 1/23/1962 8/9/2016 पदोन्नती 1/31/2020 माशाप्र

सवेाधनवृत्त

43 श्रीमती व्र्ी. एस. सदुामे शा. व.ै म., औरंर्गाबाद खुला 7/20/1965 8/9/2016 पदोन्नती 7/30/2023 माशाप्र

44
श्री. लक्ष्मीकातं शा.माने र्गो. ते. रु., मंुबई खुला 6/16/1966 8/9/2016 पदोन्नती 6/30/2024 माशाप्र

45 श्रीमती ए. ए. धर्गरी शा. व.ै म., नार्गपरू. भज-ब 6/27/1960 8/9/2016 पदोन्नती 6/30/2018 माशाप्र सवेाधनवृत्त

46 श्री. ला. मु. 
तोडवळकर

सर. ज. जी. स. रु., मंुबई खुला 9/27/1963 8/9/2016 पदोन्नती 9/30/2021 माशाप्र

47 श्री. पी. एम. व्र्यवर्ारे शा. व.ै म., नार्गपरू. खुला 6/28/1960 8/26/2016 पदोन्नती 6/30/2018 बी. कॉम. सवेाधनवृत्त

48 श्री. डी. वार्य. कार्टकर रा.छ.म.शावमै कोल्र्ापरू खुला 6/1/1965 8/26/2016 पदोन्नती 5/31/2023 माशाप्र

49 श्री. धनधतन आर्यरे शा. व.ै म. व रु., धमरज खुला 9/21/1966 8/26/2016 पदोन्नती 9/30/2024 माशाप्र

50 श्री. र्ग. श्री. उत्तरवार श्री. व. ना. शा. व.ै म., 
र्यवतमाळ

खुला 4/6/1962 8/26/2016 पदोन्नती 4/30/2020 एम. कॉम.

51 श्री. एन. आर्य. लाडंरे्ग पद्म. श्री. व. पा. सवो. रु., 
सारं्गली

खुला 12/12/1960 10/27/2016 पदोन्नती 12/31/2018 माशाप्र सवेाधनवृत्त

52 श्री. मिुकर पवार सेंर्ट. जॉ. रु., मंुबई खुला 5/31/1961 10/27/2016 पदोन्नती 5/31/2019 बी. कॉम. सवेाधनवृत्त

53 श्री. जर्गन्नाथ नवले स.ं व.ै धश. व स.ं, मंुबई खुला 1/5/1969 10/27/2016 पदोन्नती 1/31/2027 माशप्र

54 श्री. धवनर्यक 
र्ातखाबंकर

स.ं व.ै धश. व स.ं, मंुबई खुला 9/11/1971 10/27/2016 पदोन्नती 9/30/2029 एचएससी

55 श्री. पी. एम. भालेराव शा. व.ै म. व रु., अकोला खुला 10/7/1963 10/27/2016 पदोन्नती 10/31/2021 बी. एस.सी.
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56 श्री. अधनल माने ब.ै जी. व.ै म., पिेु धवजा-अ 4/1/1972 10/27/2016 पदोन्नती 3/31/2030 माशाप्र

57 श्री. लक्ष्मि र्य. जािव स.ं व.ै धश. व स.ं, मंुबई धवजा-अ 3/19/1970 04/07/2017
27/10/2016

पदोन्नती 3/31/2028 बी. कॉम. शासनाच ेपत्र धदनाकं 12/01/2017 
व त्र्या अनुषंर्गाने सचंालनालर्याच े
धदनाकं 18/02/2017 अन्वरे्य माधनव 
धदनाकं मंजूर.

58 श्री. शैलेंद्रससर्ग जािव डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म., 
सोलापरु

धवजा-अ 8/5/1975 10/27/2016 पदोन्नती 8/31/2033 बी. कॉम.

59 श्री. सजंर्य आर. धनकंुभ श्री. भा. धर्. शा. व.ै म., िुळे खुला 5/12/1963 11/11/2016 पदोन्नती 5/31/2021 बी. कॉम. स्वचे्छा सवेाधनवृत्ती धदनाकं 
21/07/2019

60 श्री. उज्वल र्ा. धर्गरासे सवो. रु., िुळे खुला 3/1/1966 11/11/2016 पदोन्नती 2/28/2024 एम. कॉम.

61 श्री. नरेंद्र के. वाघ शा. व.ै म.,जळर्गाव खुला 1/7/1967 11/11/2016 पदोन्नती 1/31/2025 बी. कॉम.

62 श्री. एम. बी. समुदे्र शा. व.ै म. व रु., नार्गपरू. अनु. जाती 7/1/1961 11/11/2016 पदोन्नती 6/30/2019 एसएससी सवेाधनवृत्त

63 श्रीमती. अनुरािा अ. 
कुलकिी

शा. म. व ककम रोर्ग रु., 
औरंर्गाबाद

खुला 10/6/1965 27/10/2016
01/12/2016

पदोन्नती 10/31/2023 माशाप्र

64 श्रीमती सं. घोसाळकर 
(दासर्गावकर)

गॅ्र.शा.व.ैम.मंुबई खुला 8/19/1966
30/01/2017

पदोन्नती 8/31/2024 एचएससी

65 श्री.सजंर्य धस.सावतं सं. व.ै धश. व सं., मंुबई खुला 11/6/1967 3/30/2017 पदोन्नती 11/30/2025 बी.कॉम


