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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

1 3 4 6 7 8 10 11 12

1 श्री. जी. आि. 
यािव

 शा. व.ै र्. व., 
र्ोदिया

िज-ब 6/3/1961 6/20/2003 6/20/2003 पिोन्नती 6/30/2019 र्ाशाप्र सवेादनवृत्त

2 श्री. एस. एर्. 
हक्के

सवो. रु., लातूि अनु. जर्ाती 2/8/1966 6/1/2011 6/28/2011 पिोन्नती 2/28/2024 र्ाशाप्र जात वधैता प्रर्ािपत्र 
प्राप्त नाही. दनलांदबत

3 श्री. सांजय िार्ा 
नांिनवाि

 शा. व.ै र्., 
चांद्रपिू

अनु. जर्ाती 7/2/1966 6/1/2011 6/28/2011 पिोन्नती 7/31/2024 र्ाशाप्र दि.05/12/2018 च्या 
आिेशान्वये का.अ. 
पिावि ता.पिोन्नती

4 श्री. एन. टी. 
काांबळे

सवो. रु., लातूि अनु. जर्ाती 6/1/1961 4/11/2012 4/11/2012 पिोन्नती 5/31/2019 र्ाशाप्र सवेादनवृत्त

5 श्री. शशीकाांत धनु 
पवाि

सेंट जॉजेस रु., 
रु्ांबई

खुला 4/7/1963 9/6/2012 9/6/2012 पिोन्नती 4/30/2021 र्ाशाप्र रुग्िता सवेादनवृत्त 
दि.10/10/2019

6 श्रीर्ती दनशा 
बिुाडे

अ.दव.रु.,  
नार्पिू.

खुला 12/5/1961 7/29/2013 7/29/2013 पिोन्नती 12/31/2019 र्ाशाप्र सवेादनवृत्त

वदिष्ठ सहायक  पिाविील कर्मचा-याांची   दिनाांक 01/01/2019 व 01/01/2020 िोजीची एकदत्रत तात्पतुी जेष्ठता यािी
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

7 श्री. िाजेंद्र दह. 
चव्हाि

स. सवो. रु., 
पिेु

खुला 12/5/1963 7/29/2013 7/29/2013 पिोन्नती 12/31/2021 र्ाशाप्र दि.27.10.2016 
का.अकायालय  अदधक्षक 
पिाविील पिोन्नती  
स्ववकिली नाही.

8 श्री. अिववि कृ. 
खिात

स. सवो. रु., 
पिेु

अ. जाती. 6/4/1960 7/29/2013 7/29/2013 पिोन्नती 6/30/2018 11 वी सवेादनवृत्त

9 श्री. पी. बी. 
दर्िर्कि

ब.ै जी. व.ै र्., 
पिेु

अ. जाती.
दिव्यांर् ( 

किमबधीि)

1/14/1974 7/29/2013 7/30/2013 पिोन्नती 1/31/2034 र्ाशाप्र दि.11.11.2016 
कायालय  अदधक्षक 
पिाविील पिोन्नती  
स्ववकिली नाही.

10 श्री. एर्. एर्. र्ाने शा. व.ै र्. व 
रु., औिांर्ाबाि

अ. जाती. 10/24/1966 10/1/2013 10/1/2013 पिोन्नती 10/31/2024 एर्. ए. दि.11.11.2016  िोजी 
कायालय  अदधक्षक 
पिाविील पिोन्नती  
स्ववकिली नाही.

11 श्री. एजाज खााँन 
अहर्िखााँन

ववा. िा. दत. ग्रा. 
व.ै र्., 
अांबाजोर्ाई

खुला 5/7/1963 8/30/2014 9/10/2014 पिोन्नती 5/31/2021 र्ाशाप्र कायालय अदधक्षक 
ता.ववरुपात पिोन्नती 
दिनाांक 15/01/2018

12 श्री. शेख नईर् 
खॉजा

शा.व.ैर्. व रु, 
औिांर्ाबाि

खुला 5/1/1968 8/30/2014 1/15/2015 पिोन्नती 4/30/2026 र्ाशाप्र दि.15/01/2018 िोजी 
कायालय  अदधक्षक 
पिाविील पिोन्नती  
स्ववकिली नाही.

13 श्री. र्जानन 
शेषिाव कुलकिी

शा. व.ै र्., 
अकोला

खुला 6/24/1963 8/30/2014 11/15/2014 पिोन्नती 6/30/2021 वीएससी कायालय अदधक्षक 
पिोन्नती दिनाांक 
15/01/2018
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कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
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शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

14 श्री.  व्ही. आि. 
सयुमवांशी

श्री. िा. दह. शा. 
व.ै र्., धुळे

खुला 6/1/1965 8/30/2014 8/30/2014 पिोन्नती 5/31/2023 र्ाशाप्र दि.15/01/2018 िोजी 
कायालय  अदधक्षक 
पिाविील पिोन्नती  
स्ववकिली नाही.

15 श्री. पांडीत ओ. 
चौधिी

शा. व.ै र्., 
अकोला

खुला 5/1/1963 8/30/2014 12/1/2014 पिोन्नती 4/30/2021 बी.ए. कायालय अदधक्षक 
पिोन्नती दिनाांक 
15/01/2018

16 श्रीर्ती सदवता के. 
िािे

सां. व.ै दश. व 
सां., रु्ांबई

खुला 9/21/1971 8/30/2014 8/30/2014 पिोन्नती 9/30/2029 बी. कॉर्. कायालय अदधक्षक 
पिोन्नती दिनाांक 
15/01/2018

17 श्री. कौशल ठाकुि सेंट जॉजेस रु., 
रु्ांबई

खुला 11/17/1970 8/30/2014 9/1/2014 पिोन्नती 11/30/2028 एर्. ए. कायालय अदधक्षक 
पिोन्नती दिनाांक 
15/01/2018

18 श्री. प्रदिप लोचन 
पाटील

सां. व.ै दश. व 
सां., रु्ांबई

खुला 5/25/1960 8/30/2014 10/9/2014 पिोन्नती 5/31/2018 एर्. कॉर्. सवेादनवृत्त

19 श्रीर्ती दवद्या 
िौंिाळे

ब.ै जी. व.ै र्., 
पिेु

िज-ब 2/10/1966 8/30/2014 9/9/2014 पिोन्नती 2/28/2024 एसएससी दि.15/01/2018 िोजी
कायालय  अदधक्षक
पिाविील पिोन्नती
स्ववकिली नाही.

20 श्रीर्ती आि. डी. 
िोई

ब.ै जी. व.ै र्., 
पिेु

िज-ब 6/13/1964 8/30/2014 9/6/2014 पिोन्नती 6/30/2022 एर्. कॉर्.- दि.15/01/2018 िोजी
कायालय  अदधक्षक
पिाविील पिोन्नती
स्ववकिली नाही.

21 श्री. एस. एस. 
जाधव

ववा. िा. दत. ग्रा. 
व.ै र्., 
अांबाजोर्ाई

खुला 1/27/1966 30/08/2014 
 12/10/2015

10/13/2015 पिोन्नती 1/31/2024 बी. ए.   कायालय अदधक्षक
ता.ववरुपात पिोन्नती
दिनाांक 15/01/2018
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22 श्री. दिपक ना. 
लाड

सेंट जॉजेस रु., 
रु्ांबई

खुला 9/30/1972 8/30/2014 12/9/2014 पिोन्नती 9/30/2030 बी. ए. कायालय अदधक्षक 
पिोन्नती दिनाांक 
15/01/2018

23 श्री. के. बी. 
दवश्वासिाव

डॉ. शां. च. शा. 
व.ै र्., नाांिेड

खुला 6/1/1969 30/08/2014
12/10/2015

11/24/2015 पिोन्नती 5/31/2027 बी. ए. दि.05/12/18 िोजी 
का.अ. पिावि 
ता.ववरुपात पिोन्नती

24 श्री. आय. आय. 
पठाि

सां. व.ै दश. व 
सां., रु्ांबई

खुला 10/31/1967 8/30/2014 10/21/2014 पिोन्नती 10/31/2025 बी. कॉर्.- दि.05/12/18 िोजी 
का.अ. पिावि पिोन्नती

25 श्री. सी. वाय. 
बनसोडे

र्ो. ते. रु., रु्ांबई खुला 7/5/1968 8/30/2014 1/15/2015 पिोन्नती 7/31/2026 बी. कॉर्. 1) दि.01/01/19 
आिेशान्वये का.अ. 
पिावि ता. पिोन्नती          
  2) दि.20/10/19 पासनू 
दनलांदबत

26 श्री. िार्िाव िा. 
र्ाकम ड

शा. व.ै र्., 
नार्पिू.

अनु. जर्ाती 4/3/1962 8/30/2014 8/30/2014 पिोन्नती 4/30/2020 एसएससी

27 श्री. व्ही. व्ही. 
र्ावांडे

सवो. रु., 
अकोला

इर्ाव 11/20/1965 8/30/2014 5/2/2015 पिोन्नती 11/30/2023 12 वी दि.05/12/2018 िोजी 
का.अ. िोजी कायालय  
अदधक्षक पिाविील 
पिोन्नती  स्ववकिली नाही.

28 श्री. डी. पी. र्ोधिे शा. व.ै र् व रु, 
औिांर्ाबाि

अ. जाती. 5/19/1972 30/08/2014
17/06/2015

6/19/2015 पिोन्नती 5/31/2030 बी. एससी. सांचालनालयाच्या दि 
16/07/2019 िोजीच्या 
आिेशान्वये कायालयीन 
अदधक्षक पिावि पिोन्नती
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अहमता
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29 श्री. प्रदवि रे्. 
दलदहतकि

श्री. व. ना. शा. 
व.ै र्., यवतर्ाळ

अ. जाती. 10/10/1970 30/08/2014
शुध्िीपत्रक दि.
20/09/2014

10/8/2014 पिोन्नती 10/31/2028 बी. ए. आिक्षिा अांतर्मत

30 श्री. िेविाज 
चव्हाि

इां. र्ाां. शा. व.ै 
र्., नार्पिू.

अ. जाती. 6/22/1965 8/30/2014 9/18/2014 पिोन्नती 6/30/2023 एसएससी आिक्षिा अांतर्मत

31 श्री. सिेुश आ. 
कोलप

शा. व.ै र्., 
दर्िज

अ. जाती. 6/15/1961 8/30/2014 8/30/2014 पिोन्नती 6/30/2019 बी. कॉर्.- सवेादनवृत्त

32 श्री. जे. एस. 
र्वळी

श्री. िा. दह. शा. 
व.ै र्., धुळे

अनु. जर्ाती 5/14/1968 8/30/2014 8/30/2014 पिोन्नती 5/31/2026 12 वी

33 श्री. िाजािार् शे. 
सलार्

शा. व.ै र्. व 
रु., नार्पिू.

अनु. जर्ाती 4/5/1972 8/30/2014 9/8/2014 पिोन्नती 4/30/2030 बी. ए. दनधन दि.06/12/2019

34 श्री. सिुाष दिका 
र्ोिे

सवो. रु., धुळे अनु. जर्ाती 6/1/1965 8/30/2014 9/5/2014 पिोन्नती 5/31/2023 12 वी

35 श्री. जे. एस. िािे शा. िां. र्. व 
रु., नार्पिू.

अनु. जर्ाती 6/1/1966 8/30/2014 8/30/2014 पिोन्नती 5/31/2024

36 श्री. र्ांर्ाधि सां. 
लाखाडे

सां. व.ै दश. व 
सां., रु्ांबई

अनु. जर्ाती 5/11/1971 8/30/2014 9/5/2014 पिोन्नती 5/31/2029 बी. ए.

37 श्री. दिपक पां. 
र्ाहुलकि

का. व आ. रु. 
रु्ांबई

अनु. जर्ाती 1/31/1969 30/08/2014
13/02/2017

2/13/2017 पिोन्नती 1/31/2027 बी. कॉर्.

38 श्रीर्ती र्ाधुिी र्. 
जुर्नाके

शा. व.ै र्. व 
रु., नार्पिू.

अनु. जर्ाती 9/11/1969 8/30/2014 10/1/2014 पिोन्नती 9/30/2027 12 वी
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

39 श्री. तुकािार् 
िार्िाऊ िोजिे

आ. पथक 
पठैि, 
औिांर्ाबाि

िज-क 5/3/1971 8/30/2014 9/25/2014 पिोन्नती 5/31/2029 बी. कॉर्.

40 श्री. दववके आि. 
बोडे

शा. व.ै र्. व 
रु., नार्पिू.

िज-क 12/27/1962 8/30/2014 9/8/2014 पिोन्नती 12/31/2020 एर्. ए.

41 श्रीर्ती अदनता दव. 
िांडािवाि

अ. दव. रु., 
नार्पिू.

िज-ब 5/20/1968 8/30/2014 9/9/2014 पिोन्नती 5/31/2026 बी. कॉर्.-

42 श्री. उत्तर् व्य. रु्ांढे सवो. रु., लातूि िज-ड 5/2/1964 8/30/2014 9/12/2014 पिोन्नती 5/31/2022 एसएससी

43 श्री. दिलीप पाविा शा. िां. र्. व 
रु., औिांर्ाबाि.

अनु. जर्ाती 6/1/1975 8/30/2014 8/30/2014 पिोन्नती 5/31/2033 एसएससी

44 श्री. अदनल एस. 
र्ोटे

शा. व.ैर्. व रु., 
दर्िज

िज-क 8/16/1975 8/30/2014 8/30/2014 पिोन्नती 8/31/2033 एसएससी

45 श्री. एर्. वाय. 
पठाि

शा. व.ै र्. व 
रु., औिांर्ाबाि

खुला 5/15/1961 10/12/2015 11/9/2015 पिोन्नती 5/31/2019 बी. कॉर्. सवेादनवृत्त

46 श्री. र्ांरे्श पी. वदै्य श्री. व. ना. शा. 
व.ै र्. रु., 
यवतर्ाळ

खुला 6/29/1964 10/12/2015 10/16/2015 पिोन्नती 6/30/2022 एर्. ए. दि.05/12/2018 िोजी 
का.अ. िोजी कायालय  
अदधक्षक पिाविील 
पिोन्नती  स्ववकिली नाही.

47 श्री. सिेुश ि. 
कावळकि

शा. व.ै र्. व 
रु., नार्पिू.

खुला 9/22/1961 10/12/2015 1/7/2016 पिोन्नती 9/30/2019 बी. कॉर्.- सवेादनवृत्त
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

48
श्री. पी. आि. 
पाठक

का. व आ. रु. 
रु्ांबई

खुला 6/1/1962 10/12/2015 11/9/2015 पिोन्नती 5/31/2020 एर्. कॉर्.

दि 26/12/2018 
िोजीच्या आिेशान्वये 
कायालयीन अदधक्षक या 
पिावि पिोन्नती

49 श्री. तािाचांि ि. 
र्हाले

सि. ज. जी. स. 
व रु., रु्ांबई

खुला 6/1/1963 10/12/2015 10/19/2015 पिोन्नती 5/31/2021 र्ाशाप्र दि.05/12/18 िोजी 
का.अ. पिावि पिोन्नती

50 श्रीर्ती र्ीता 
दससीकि

शा. व.ै र्., 
नार्पिू.

दवर्ाप्र 4/17/1963 10/12/2015 11/18/2015 पिोन्नती 4/30/2021 12 वी

51 श्रीर्ती सलुोचना 
पौदिकि

शा.व.ैर् नार्पिु दवर्ाप्र 7/1/1968 10/12/2015 10/12/2015 पिोन्नती 6/30/2026 बी. ए.   दि.29/01/2019 िोजी 
का.अ. पिावि पिोन्नती

52 श्री. एस. यु. वाकडे सवो.रु.अकोला इर्ाव 5/2/1971 10/12/2015 2/24/2016 पिोन्नती 5/31/2029 बी. ए. दि.05/12/2018 िोजी 
का.अ. पिावि पिोन्नती

53 श्रीर्ती एस. एस. 
पिुी

स. सवो. रु., 
पिेु

खुला 4/21/1961 10/12/2015 10/14/2015 पिोन्नती 4/30/2019 बी. कॉर्. सवेादनवृत्त

54 श्री. चतुििास ि. 
पाटील

शा. व.ै र्., 
चांद्रपिू

अ. जाती. 3/27/1966 10/12/2015 3/15/2016 पिोन्नती 3/31/2024 बी. कॉर्.-

55 श्री. िुलीचांि ना. 
खडर्ी

सि. ज. जी. स. 
व रु., रु्ांबई

खुला 1/22/1961 10/12/2015 10/12/2015 पिोन्नती 1/31/2019 10 वी सवेादनवृत्त

56 श्री. बळीिार् क 
काांबळे

शा.व.ैर्.लातूि अ. जाती. 2/10/1964 10/12/2015 10/17/2015 पिोन्नती 2/28/2022 बी. कॉर्.- दि.29/01/2019 िोजी 
का.अ. पिावि ता.पिोन्नती
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

57 श्रीर्ती िजनी वा. 
खडसे

अ.दव.रु, 
नार्पिू.

अ. जाती. 7/11/1964 10/12/2015 पिोन्नती 7/31/2022 एर्. ए. ववचे्छा सवेादनवृत्ती 
दिनाांक 31/07/2018

58 श्री. अशोक र्. 
इांर्ोले

शा. व.ै र्., 
चांद्रपिू

अ. जाती. 12/13/1967 10/12/2015 6/24/2015 पिोन्नती 12/31/2025 बी. कॉर्.

59 श्रीर् सनुांिा क. 
र्ायकवाड

सेंट जॉजेस रु., 
रु्ांबई

अ. जाती. 1/30/1961 10/12/2015 10/12/2015 पिोन्नती 1/31/2019 10 वी सवेादनवृत्त

60 श्री. र्नोहि वी. 
पिर्ाि

स. सवो. रु., 
पिेु

अ. जाती. 7/5/1965 10/12/2015 10/12/2015 पिोन्नती 7/31/2023 10 वी कायालय अदधक्षक 
पिोन्नती दिनाांक 
16/07/1961 श्री. सदुनल 

रु्िवांतिाव बोकडे
इां. र्ाां. शा. व.ै 
र्. व रु., नार्पिू

दवर्ाप्र 7/10/1971 10/12/2015 पिोन्नती 7/31/2029 12 वी

62 श्री. दवजय चां. 
कोळी

सां. व.ै दश. व 
सां., रु्ांबई

दवर्ाप्र 3/23/1969 10/12/2015 10/13/2015 पिोन्नती 3/31/2027 10वी

63 श्री. सांजय 
चातिवाड

श्री.रु्. र्ो. 
वस.शा.व ैर् व 
रु, नाांिेड

दवर्ाप्र 7/1/1972 10/12/2015 10/31/2015 पिोन्नती 6/30/2030 बी.ए.

64 श्री. व्ही. जी. वनवे ववा. िा. दत. ग्रा. 
व.ै र्. रु., 
अांबाजोर्ाई

िज-ड 7/6/1965 10/12/2015 10/13/2015 पिोन्नती 7/31/2023 बी. ए.

65 श्री. व्यांकट र्ा. 
म्हेत्रे

शा. व.ै र्., 
औिांर्ाबाि

िज-क 
अस्वथव्यांर् 

दिव्याांर्

4/1/1962 10/12/2015 11/10/2015 पिोन्नती 3/31/2020 बी. कॉर्.

66 श्री. आि. बी. दबब्बे स. सवो. रु., 
पिेु

िज-क 12/24/1964 10/12/2015 10/17/2015 पिोन्नती 12/31/2022 बी. कॉर्

67 श्री एर् आि र्हाले शा.व.ैर्.जळर्ाांव खुला 6/1/1963 10/12/2015 12/7/2015 पिोन्नती 5/31/2021 र्ाशाप्र दि.05/12/2018 
िोजीच्या आिेशान्वये 
का.अ.पिावि ता.पिोन्नती
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

68 श्री. नां. शा. 
आर्िकि

ब.ै जी. व.ै र्., 
पिेु

इर्ाव 4/1/1961 12/31/2015 1/1/2016 पिोन्नती 3/31/2019 10 वी सवेादनवृत्त

69 श्रीर्ती नदलनी  
अ. िािव्हेकि

अ.दव.रु., 
नार्पिू.

इर्ाव 9/1/1962 12/31/2015 पिोन्नती 10/31/2020 10 वी २९.०१.२०१९ च्या 
आिेशान्वये कायालयीन 
अदधक्षक पिावि पिोन्नती.

70 श्री. िाित 
दवठठलिाव काटे

शा.व.ैर्. दर्िज खुला 6/21/1964 12/31/2015 12/31/2015 पिोन्नती 31/06/2022 10 वी २९.०१.२०१९ च्या 
आिेशान्वये कायालयीन 
अदधक्षक पिावि ता. 
ववरुपात पिोन्नती.

71 श्री. ि. ब. र्ोिे ब.ै जी. व.ै र्., 
पिेु

खुला 4/1/1960 12/31/2015 1/1/2016 पिोन्नती 3/31/2018 10 वी सवेादनवृत्त

72 श्रीर्ती का. दव. 
कुलकिी

शा. व.ै र्.व रु., 
दर्िज

खुला 1/25/1962 12/31/2015 1/1/2016 पिोन्नती 1/31/2020 बी. ए. सवेादनवृत्त

73 श्रीर्ती ल. ववा. 
रे्ळकुां िे

श्री.छ.दश.र् 
सवो रु, 
सोलापिू

इर्ाव 8/15/1973 12/31/2015 12/31/2015 पिोन्नती 8/31/2031 10 वी दि 16/07/2019 
िोजीच्या आिेशान्वये 
कायालयीन अदधक्षक या 
पिावि पिोन्नती

74 श्री. प्र. ि. जाधव का. व आ. रु. 
रु्ांबई

अ. जाती. 11/18/1964 12/31/2015 1/1/2016 पिोन्नती 11/30/2022 10 वी दि 16/07/2019 
िोजीच्या आिेशान्वये 
कायालयीन अदधक्षक या 
पिावि पिोन्नती

75 श्री. र्ोहम्र्ि ई. 
कोकिे

पद्म. व. पा. 
सवो. रु., 
साांर्ली

खुला 6/1/1965 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 5/31/2023 एसएससी दि.16/07/19 च्या 
आिेशान्वये का.अ. 
पिावि तात्पिुत्या 
ववरुपात  पिोन्न्ती
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

76 श्री. चांद्रशेखि र्ो. 
दशत्रे

पद्म. व. पा. 
सवो. रु., 
साांर्ली

खुला 6/6/1966 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 6/30/2024 बी. कॉर्. सांचालनालयाच्या दि 
16/07/2019 िोजीच्या 
आिेशान्वये कायालयीन 
अदधक्षक पिावि पिोन्नती

77 श्री. पी. जी. 
आर्लावे

शा.व.ैर्.व रु, 
नार्पिू

इर्ाव 9/7/1970 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 9/30/2028 एसएससी सांचालनालयाच्या दि 
16/07/2019 िोजीच्या 
आिेशान्वये कायालयीन 
अदधक्षक पिावि 

78 श्रीर्ती दनर्ा 
चौधिी

शा. व.ै र्. व 
रु., नार्पिू.

इर्ाव 2/16/1971 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 2/28/2029 एसएससी सांचालनालयाच्या दि 
16/07/2019 िोजीच्या 
आिेशान्वये कायालयीन 
अदधक्षक पिावि 

79 श्री. सांजय 
िार्हिी िोंडे

शा. व.ै र्., 
र्ोंिीया.

खुला 11/10/1970 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 11/30/2028 बी. एससी. सांचालनालयाच्या दिनाांक 
१६.०७.२०१९ च्या 
आिेशान्वये कायालयीन 
अदधक्षक पिावि 

80 श्री. सधुाकि लाडे अ.दव. रु., 
नार्पिू.

खुला 6/1/1962 10/29/2016 3/22/2016 पिोन्नती 5/31/2020 एचएससी     दिनाांक १६.०७.२०१९ 
च्या आिेशान्वये 
कायालयीन अदधक्षक 
पिावि पिोन्नती

81 श्री. प्रदिप तु. 
सहािे

शा. व.ै र्. व 
रु., नार्पिू.

इर्ाव 5/10/1963 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 5/31/2021 बी. ए. सांचालनालयाच्या दि 
16/07/2019 िोजीच्या 
आिेशान्वये कायालयीन 
अदधक्षक पिावि ता. 

82 श्री. दव. दन. 
लोदिष्टे

शा. व.ै र्., 
दर्िज

इर्ाव 6/2/1965 12/30/2016 29/10/2016
30/12/2016

पिोन्नती 6/30/2023 बी. कॉर्.   सांचालनालयाच्या दि 
16/07/2019 िोजीच्या 
आिेशान्वये कायालयीन 
अदधक्षक पिावि 
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

83 श्री. िववद्र झोटींर् शा. व.ै र्. व 
रु., यवतर्ाळ

खुला 12/1/1969 22/03/2016
29/10/2016

10/29/2016 पिोन्नती 31/11/2027 एसएससी दि.16/07/19 च्या 
आिेशान्वये का.अ. 
पिावि तात्पिुत्या 
ववरुपात  पिोन्न्ती

84 श्री. िाजु र्. धोटे शा. व.ै र्., 
चांद्रपिू

इर्ाव 6/28/1962 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 6/30/2020 एसएससी दि.16/07/19 च्या 
आिेशान्वये का.अ. 
पिावि तात्पिुत्या 
ववरुपात  पिोन्न्ती

85 श्री. दकिि च. 
िालेकि

स. सवो. रु., 
पिेु

इर्ाव 12/10/1965 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 12/31/2023 बी. ए.

86 श्रीर्ती एर्. आि. 
घाडीर्ावकि

सां. व.ै दश. व 
सां., रु्ांबई

खुला 3/27/1967 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 3/31/2025 बी. कॉर्. दि.31/07/2019 च्या 
आिेशान्वये का.अ. 
पिावि पिोन्नती

87 श्री. एस. आि. 
दिवान

शा. व.ै र्., 
दर्िज

खुला 5/25/1967 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 5/31/2025 बी. कॉर्.

88 श्री. पी. एल. 
होळकि

डॉ. बा. आ. रु. 
व अ. कें ., 
नार्पिु

इर्ाव 11/12/1964 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 11/30/2022 बी. कॉर्. ववचे्छा सवेादनवृत्ती 
दिनाांक

89 श्री. िाजू  
र्ादिकिाव कुकडे

शा. व.ै र्., 
र्ोंदिया

इर्ाव 9/13/1965 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 9/30/2023 बी. कॉर्.

90 श्री. दव. ना. पाटील स. सवो. रु., 
पिेु

खुला 6/1/1968 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 5/31/2026 एचएससी

91 श्रीर्ती जयश्री 
िाजू ििेू

शा. व.ै र्., 
र्ोंदिया

इर्ाव 1/11/1973 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 1/31/2031 बी. ए.
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

92 श्रीर्ती सु.  आ. 
िार्टे

शा. व.ै र्., 
दर्िज

खुला 6/9/1966 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 6/30/2024 बी. कॉर्.

93 श्रीर्ती िजनी 
िाजेंद्र खडसे

श्री.वां.ना.शा.व.ै
र्. यवतर्ाळ

इर्ाव 10/19/1965 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 10/31/2023 बी. ए.  
पाटम-२

94 श्रीर्ती काां. र्ाां. 
उर्िजकि

सेंट जॉजेस रु., 
रु्ांबई

अ. जाती. 3/4/1973 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 3/31/2031 बी. ए.

95 श्री. अदनल 
दनर्सिकि

शा.व.ैर्.नार्पिू अ. जाती. 1/1/1967 10/12/2015 10/14/2015 पिोन्नती 12/31/2024 बी. कॉर्.

96 श्री. दसध्िाथम 
सोर्कुवि

ट्रॉर्ा केअि 
सेंटि, नार्पिू

अ. जाती. 10/10/1966 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 10/31/2024 एसएससी

97 श्रीर्ती के. अे. 
दशिसाठ

र्ो. ते. रु., रु्ांबई अ. जाती. 6/15/1966 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 6/30/2024 एर्. ए.

98 श्रीर्ती पी. एर्.  
इांर्ळे

शा. व.ै र्. व 
रु., औिांर्ाबाि

अ. जाती. 9/19/1960 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 9/30/2018 बी. ए. सवेादनवृत्त

99 श्री. सिेुश धर्ाजी 
वाघर्ािे

ववा. िा. दत. ग्रा. 
व.ै र्., 
अांबाजोर्ाई

अ. जाती. 3/9/1969 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 3/31/2027 एचएससी

100 श्री. र्नोज 
र्ांर्ाधि िािाडे

शा. व.ै र्. व 
रु., दर्िज

अनु. जर्ाती 6/1/1973 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 5/31/2031 बी. ए.

101 श्रीर्ती क. ि. 
जांर्ले (लोहकिे)

स. सवो. रु., 
पिेु

अनु. जर्ाती 1/27/1975 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 1/31/2033 बी. ए.
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

102 श्री. सांतोष धात्रक सां. व.ै दश. व 
सां., रु्ांबई

िज-ड 5/12/1971 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 5/31/2029 बी. कॉर्.

103 श्रीर्ती योदर्ता 
र्ांदिकुट

स. सवो. रु., 
पिेु

दवर्ाप्र 10/30/1973 3/22/2016 3/22/2016 पिोन्नती 10/31/2031 बी. कॉर्.

104 श्री. दवलास 
र्हािेव डहाके

आ.प.सावनेि, 
नार्पिू.

िज-क 6/1/1964 3/22/2016 6/9/2016 पिोन्नती 5/31/2024 एचएससी

105 श्री. सय्यि बाब ू 
अहर्िदर्यााँ

शा. व.ै र्., 
चांद्रपिू

दवजा-अ 5/18/1966 9/16/2016 9/16/2016 पिोन्नती 5/31/2024 एसएससी

106 श्री. डी. एस. 
र्हाले

सवो. रु., धुळे इर्ाव 6/1/1964 10/29/2016 29/10/2016
16/11/2016

पिोन्नती 5/31/2022 र्ाशाप्र दनधन दि. ऑर्वट 2019

107 श्री. र्ािोती कोळी का. व आ. रु. 
रु्ांबई

िज-ब 3/8/1960 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 3/31/2018 बी. ए. सवेादनवृत्त

108 श्री. सांजय 
दवनायक  
नार्ापिूकि

शा. व.ै र्., 
चांद्रपिू

खुला 2/22/1962 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 2/28/2020 एर्. कॉर्.

109 श्री. बी. बी. हावळे का. व आ. रु. 
रु्ांबई

खुला 9/7/1963 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 9/30/2021 बी. कॉर्.

110 श्री. शेख अ. शेख 
इसाक

शा. िां. र्. व 
रु., रु्ांबई

खुला 6/14/1966 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 6/30/2024 बी. कॉर्.

111 श्री. सांतोष र्. 
लुांर्ािे

शा. िां. र्. व 
रु., रु्ांबई

खुला 12/22/1972 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 12/31/2030 एसएससी

112 श्री. र्ा. व्ही. 
घोडके

शा. व.ै र्. व 
रु., औिांर्ाबाि

इर्ाव 4/27/1960 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 4/30/2018 एसएससी सवेादनवृत्त
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

113 श्री. के. पी. 
कोडर्ीिे

श्री. छ. दश. 
र्.सवो. रु., 
सोलापिु

खुला 10/10/1963 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 10/31/2021 बी. कॉर्.

114 श्री. िाजेश अदहिे शा.व.ैर्.जळर्ाांव अ. जाती. 3/19/1968 10/29/2016 29/10/2016
16/11/2016

पिोन्नती 3/31/2026 बी. ए.

115 श्रीर्ती दनता 
र्ाांरु्डे

शा.व.ैर् व रु, 
औिांर्ाबाि

अ. जाती. 9/29/1975 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 9/30/2033 बी. ए.

116 श्रीर्ती सु. िा. 
कावळे

डॉ.बा.आां रु व 
अ.कें , नार्पिू

अ. जाती. 3/12/1975 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 3/31/2033 एर्. ए.

117 श्री. िर्वान  
ित्तात्रय हषमि 
(काांबळे)

शा. व.ैर्. व रु., 
दर्िज

अ. जाती. 12/29/1961 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 12/31/2019 बी. ए. सवेादनवृत्त

118 श्री. अशोक 
वायकि

अ. दव. रु., 
नार्पिू.

इर्ाव 9/5/1960 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 9/30/2018 एर्. कॉर्. सवेादनवृत्त

119 श्री. केशव डी. 
पवाि

 शा. व.ै र्. व रु. 
चांिपिू

खुला 11/22/1968 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 11/30/2026 बी. ए.

120 श्री. सांजय चौधिी शा.व.ैर्. 
जळर्ाांव

खुला 3/12/1974 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 3/31/2032 एचएससी

121 श्री. सांजय अववले शा. व.ै र्., 
दर्िज

खुला 6/1/1966 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 5/31/2024 बी. कॉर्.

122 श्री. र्ािोती 
सांर्ोजी बिुफुले

शा. व.ै र्., 
औिांर्ाबाि

िज-ब 1/1/1969 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 12/31/2028 बी. ए.
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

123 श्री. र्नोहि दवश्रार् र्ो. ते. रु., रु्ांबई अ. जाती. 4/25/1961 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 4/30/2019 एचएससी सवेादनवृत्त

124 श्री. डी. डी. 
पाटील

गॅ्र. शा. व.ै र्., 
रु्ांबई

खुला 7/30/1966 10/29/2016 10/29/2016 पिोन्नती 7/31/2024 एर्. कॉर्.

125 श्रीर्ती सांध्या 
सांतोष चौधिी

श्री. िा. दह. शा. 
व.ै र्., धुळे

इर्ाव 6/14/1972 10/29/2016 11/17/2016 पिोन्नती 6/30/2030 बी. ए.

126 श्री. हदििास बिडे शा. व.ै र्., 
नार्पिू.

खुला 3/14/1965 10/29/2016 29/10/2016
13/02/2017

पिोन्नती 3/31/2023 बी. कॉर्.

127 श्री. प्रकाश  
कठाळे

शा. व.ै र्. व 
रु., नार्पिू.

खुला 9/21/1966 10/29/2016 29/10/2016 
13/02/2017

पिोन्नती 9/30/2024 एर्. कॉर्.

128 श्री. एस. बी. 
िुसाने

श्री.िा.दह.शावरै्
, धुळे

इर्ाव 2/29/1972 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 29/02/2030 एचएससी

129 श्री. डी. एस. उांडिे सि. ज. जी. स. 
व रु., रु्ांबई

अनु. जर्ाती 6/7/1969 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 6/30/2027 एचएससी

130 श्रीर्ती र्ांजुश्री 
रु्ळिेवकि

शा.व.ैर्. व  रु., 
नार्पिू.

अ. जाती. 2/1/1967 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 1/31/2025 एसएससी

131 श्रीर्ती ज्योती 
झाडे

शा. व.ै र्., 
नार्पिू.

इर्ाव 10/5/1970 2/13/2017 13/02/2017 
29/03/2017

पिोन्नती 10/31/2028 एसएससी

132 श्री. बालाजी 
कादशिार् बोधर्ीिे

डॉ. शां. च. शा. 
व.ै र्., नाांिेड

अनु. जर्ाती 3/12/1975 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 3/31/2033 बी. ए. जात वधैता प्रर्ािपत्र 
अप्राप्त

Page 15 of 34



जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

133 श्री. दिर्िाव जी. 
पिोडवाि

डॉ. शां. च. शा. 
व.ै र्., नाांिेड

अनु. जर्ाती 6/8/1975 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 6/30/2033 बी. ए. जात वधैता प्रर्ािपत्र 
अप्राप्त

134 श्रीर्ती कदवता 
िोर्ले

शा. िां. र्. व 
रु., रु्ांबई

खुला 3/14/1962 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 3/31/2020 11 वी ववचे्छा सवेादनवृत्त दिनाांक 
31/07/2018

135 श्रीर्ती एस. एस. 
िाविािे

सां. व.ै दश. व 
सां., रु्ांबई

खुला 6/1/1961 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 5/31/2019 एचएससी सवेादनवृत्त

136 श्री. िेविार् वळवी शा. व.ै र्., 
दर्िज

अनु. जर्ाती 6/1/1972 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 5/31/2030 एचएससी

137 श्री. चांद्रशेखि 
खैिर्ोडे

सां. व.ै दश. व 
सां., रु्ांबई

अ. जाती. 2/5/1972 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 2/28/2030 एचएससी

138 श्री. शिि स. 
खिात

शा. व.ैर्. व रु., 
दर्िज

अ. जाती. 6/20/1979 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 6/30/2037 एसएससी

139 श्री. दि. काांबळे ना. ववा. कें . 
वाांदे्र, रु्ांबई

अ. जाती. 6/1/1960 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 5/30/2018 बी. कॉर्. सवेादनवृत्त

140 श्री. ए. पी.र्ोते शा.व.ैर्.जळर्ाांव अनु. जर्ाती 6/28/1969 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 6/30/2027 बी. ए.

141 श्री. िा. व्य. 
लक्कर्वाि

सवो.रु., लातूि



अनु. जर्ाती 1/11/1975
2/13/2017

12 वी 1/31/2033
12 वी
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जेष्ठता 
क्र.

कर्मचाऱ्याच ेनाव जातीचा 
प्रवर्म

जन्र् दिनाांक वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाांक

पिोन्नतीच्या 
पिावि रुजू 
झाल्याचा 

दिनाांक

दनयुक्तीचा र्ार्म # 
(सिळ सवेनेे / 

पिोन्नतीने )

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाांक

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

142 श्री. ल. िा. 
रॅ्कलोड

श्री.छ.दश.र् 
सवो रु, 
सोलापिू

अनु. जर्ाती 4/5/1974 2/13/2017 2/13/2017 पिोन्नती 5/30/2032 बी. ए.

143 श्रीर्ती िाजली 
र्ायकवाड (चौिे)

स. सवो. रु., 
पिेु

अनु. जर्ाती 6/1/1973 2/13/2017 3/31/2017 पिोन्नती 5/31/2031 एसएससी

144 श्री. आि. एस. 
तर्ायचे

श्री. छ. दश. 
र्.सवो. रु., 
सोलापिु

दवजा-अ 6/1/1963 2/13/2017 29/10/2016
13/12/2016

पिोन्नती 5/31/2021 एसएससी
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