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ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
१ श्री.चेतन सुभाष व्यवहारे डॉ.व.ैस्मृ.शा.व.ैम.

सोलापूर
२४-०८-१९८२ ०३-०३-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १ बी.ए. ३१-०८-२०४०

२ श्री.आशुतोष सुभाष काबंळे प.व.पा.शा.रु., 
सागंली

०२-०३-१९८६ ०३-०३-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा २ बी.फामम ३१-०३-२०४४

३ श्री.सुशातं प्रमोद सातारकर शा.व.ैम.बारामती ०५-११-१९९१ ०३-०३-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा ३ एच.एस.सी. ३०-११-२०४९

४ श्रीमती रोदहणी सदतश राऊत शा.व.ैम.बारामती १६-११-१९७७ ०३-०३-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा ४ एच.एस.सी. ३०-११-२०३५

५ श्रीमती पुनम हेमंत वमा शा.व.ैम.बरामती २२-०८-१९८७ ०३-०३-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा ५ एच.एस.सी. ३१-०८-२०४५

६ श्रीमती नेहा चंद्रशेखर पाटील श्री.व.ना.शा.व.ैम., 
यवतमाळ

०६-०४-१९९३ ०३-०३-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा ६ एच.एस.सी. ३०-०४-२०५१

७ श्रीमती दप्रतम राम मोरे शा.व.ैम. बारामती २४-०७-१९९२ ०३-०३-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा ७ एच.एस.सी. ३१-०७-२०५०

८ श्री.शाहबाज खान मजहर 
हुसैन कुरेशी

इ.ंगा.ंशा.व.ैम., 
नागपूर

२९-०१-१९९६ ०३-०३-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा ८ एच.एस.सी. ३१-०१-२०५४

९ श्री.आदशष अदनल सोनवणे श्री.भा.दह.शा.व.ैम., 
धुळे

२३-०३-१९८५ ०३-०३-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा ९ एस.एस.सी. ३१-०३-२०४३

१० श्री.म.अजीम म.सलीम 
जहागीरदार

डॉ.व.ैस्मृ.शा.व.ैम., 
सोलापूर

२७-०४-१९९५ ०३-०३-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १० एच.एस.सी. ३०-०४-२०५३

दलदपक टंकलेखक व त्या पदाच्या समतुल्य संवगातील S6 : 19900-63200  या वतेनश्रेणीतील कममचा-याचंी दद.01.01.2022 रोजीची 
(दद.01.01.2020 ते दद.31.12.2021 पयंतच्या कालावधीमध्ये नेमणकू / पदोन्नती देण्यात आलेले) तात्पुरत्या स्वरुपातील ज्येष्ठतासूची .



ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
११ श्री.रोदहत बाळासाहेब 

नारायणकर
श्री.छ.दश.म.स.रु., 
सोलापूर

०२-०७-१९९४ ०३-०३-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा ११ १२ वी ३१-०७-२०५२

१२ श्रीमती स्वाती संतोष साळंुके शा.व.ैम.बारामती ०७-०७-१९८४ ०३-०३-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा १२ एस.एस.सी. ३१-०७-२०४२

१३ श्रीमती तृप्ती सुरेश बारवकर शा.व.ैम.बारामती ०१-०९-१९९५ ०३-०३-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा १३ एच.एस.सी. ३०-०८-२०५३

१४ श्रीमती रोदहणी गजानन 
मामीडवार

शा.व.ैम. व रु., 
नादेंड

३०-०६-१९८१ ०३-०३-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १४ एम.ए. ३०-०६-२०३९

१५ श्री.दवक्रातं पाडुंरंग गोहणे शा.व.ैम., नागपूर १०-०४-१९९७ ०३-०३-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा १५ एच.एस.सी. ३०-०४-२०५५

१६ श्री.संददप चंद्रभान दडग्रसे शा.व.ैम. व रु., 
नागपूर

०७-०१-१९९२ ०३-०३-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा १६ एच.एस.सी. ३१-०१-२०५०

१७ श्री.प्रददप रावसाहेब ताठे शा.व.ैम. व रु., 
औरंगाबाद

०२-०७-१९९५ ०३-०३-२०२० भज - ड -- सरळसेवा-अनुकंपा १७ एस.एस.सी. ३१-०७-२०५३

१८ श्रीमती अक्षता दवजय बाजपेई शा.दं.म. व रु., 
औरंगाबाद

०६-०७-१९९४ ०३-०३-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १८ एच.एस.सी. ३१-०७-२०५२

१९ श्रीमती पे्ररणा प्रकाश मोरे सवोपचार 
रुग्णालय, धुळे

२४-०६-१९९६ ०३-०३-२०२० अ.ज. -- सरळसेवा-अनुकंपा १९ एच.एस.सी. ३०-०६-२०५४

२० श्री.घनश्याम पाडुंरंग इंगोले श्री.व.ना.शा.व.ैम., 
यवतमाळ

२६-०६-१९९३ ०३-०३-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा २० एच.एस.सी. ३०-०६-२०५१

२१ श्रीमती माधवी श्रीनंद काबंळे शा.व.ैम., बारामती ०६-०७-१९९६ ०३-०३-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा २१ एच.एस.सी. ३१-०७-२०५४



ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
२२ श्री.मदनष शरद खरोणे ग्रा.आ.प्र.कें ., 

सावनेर,नागपूर
०१-११-१९९१ ०३-०३-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा २२ एच.एस.सी. ३१-१०-२०४९

२३ श्री.तरुण सुरेंद्र यादव इ.ंगा.ंशा.व.ैम. व 
रु., नागपूर

२९-१२-१९९७ ०३-०३-२०२० भज-क -- सरळसेवा-अनुकंपा २३ एच.एस.सी. ३१-१२-२०५५

२४ श्रीमती योदगता कृष्णा पवार शा.व.ैम., बारामती २२-०५-१९८१ ०३-०३-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा २४ बी.ए. ३१-०५-२०३९

२५ श्री.वभैव वसंत राऊत श्री.छ.दश.म.स. रु., 
सोलापूर

२२-०४-१९९२ ०३-०३-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा २५ एच.एस.सी. ३०-०४-२०५०

२६ श्री.उमेश मंगलदास 
गायकवाड

शा.व.ैम., बारामती ११-०८-१९९३ ०३-०३-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा २६ एस.एस.सी. ३१-०८-२०५१

२७ श्री.प्रसाद दवलास भागवत शा.व.ैम., बारामती १३-०२-१९८६ ०३-०३-२०२० दवमाप्र -- सरळसेवा-अनुकंपा २७ एच.एस.सी. २९-०२-२०४४

२८ श्रीमती आरती दवनोद 
दनतनवरे

शा.व.ैम., बारामती - ०३-०३-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा २८ एच.एस.सी. -

२९ श्रीमती सुदशला सजेराव 
जगधने

शा.दं.म.व रु., 
औरंगाबाद

१२-०७-१९८२ २१-०७-२०२० अ.जा. -- लाडपागे दनयुक्ती - पदवी ३१-०७-२०४०

३० श्री.आरुष नारायण वाघेला का. व आ. रु.मंुबई ०६-०४-१९९३ २१-०७-२०२० अ.जा. -- लाडपागे दनयुक्ती - पदवी ३०-०४-२०५१

३१ श्री.सुरेश अजाबराव फुले इंगाशावमै व रु., 
नागपूर

१०-०६-१९६४ १४-०८-२०२० इमाव 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ३ एस.एस.सी. ३०-०६-२०२२

३२ श्री.रमेश बाबुराव केदारे सवोपचार 
रुग्णालय,धुळे

२०-११-१९७२ १४-०८-२०२० भज - ड (खुला) आहे पदोन्नती ४ एस.एस.सी. ३०-११-२०३०



ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
३३ श्रीमती संध्या दवक्रम चव्हाण 

(दननारीया )
ब.ैजी.शा.व.ैम., पुणे २४-०८-१९६५ १४-०८-२०२० अजा 

(खुला प्रवगम)
आहे पदोन्नती ५ एस.एस.सी. ३१-०८-२०२३

३४ श्री.शैलेंद्र मारुती चव्हाण स.स.रु., पुणे ०१-०२-१९७१ १४-०८-२०२० अजा 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ६ एस.एस.सी. ३१-०१-२०२९

३५ श्री.राजेश रामदास दळे शा.व.ैम.बारामती १६-१०-१९७४ १४-०८-२०२० अज
 (खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ७ एस.एस.सी. ३१-१०-२०३२

३६ श्रीमती संपदा बाबासो हराळे छ.प्र.रा.स.रु., 
कोल्हापूर

२३-०५-१९८० १४-०८-२०२० भज - क 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ८ एस.एस.सी. ३१-०५-२०३८

३७ श्री.संतोष गुरुनाथ 
होडावडेकर

सर ज.जी.स.रु., 
मंुबई

१९-०६-१९८० १४-०८-२०२० इमाव 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ९ एस.एस.सी. ३०-०६-२०३८

३८ श्रीमती सोनाली दवश्वास 
कसेकर

शा.व.ैम. दमरज ०२-१०-१९८३ १४-०८-२०२० दवमाप्र 
(खुला प्रवगम )

आहे पदोन्नती १० एस.एस.सी. ३१-१०-२०४१

३९ श्री.लहू दकसन दगरंगे स.स.रु., पुणे २८-११-१९७३ १४-०८-२०२० अज
 (खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ११ एस.एस.सी. ३०-११-२०३१

४० श्री.उमाशंकर देवानंद 
कछवाह

ग्रा.आ.प्र.के., 
सावनेर

२१-११-१९८० १४-०८-२०२० इमाव 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती १२ एस.एस.सी. ३०-११-२०३८

४१ श्री.प्रमोद दकरण यादव शा.व.ैम., दमरज २२-११-१९८२ १४-०८-२०२० अजा 
(खुला प्रवगम)

नाही पदोन्नती १३ पदवी ३०-११-२०४०

४२ श्री.सदतश मनोहर बोरकर शा.व.ैम. व 
रु.,नागपूर

१३-०७-१९७९ १४-०८-२०२० खुला -- पदोन्नती १४ एस.एस.सी. ३१-०७-२०३७

४३ श्री.अक्षय ददनेश बोरीचा संचालनालय, 
व.ैदश. व स.ं, मंुबई

११-१०-१९९० १४-०८-२०२० अजा 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती १५ पदवी ३१-१०-२०४८



ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
४४ श्रीमती रुपाली चंदनकर शा.दं.म. व रु., 

नागपुर
१३-०९-१९८८ १४-०८-२०२० अजा 

(खुला प्रवगम)
नाही पदोन्नती १६ पदवी ३०-०९-२०४६ अनुकंपा 

दनयुक्ती
४५ श्रीमती अनुराधा अदनल 

बनकर
शा.व.ैम., दमरज ०३-०२-१९७८ १४-०८-२०२० दवमाप्र 

(खुला प्रवगम )
आहे पदोन्नती १८ पदवी २९-०२-२०३६

४६ श्री.बसवतं मारुती नाईक छ.प्र.रा.स.रु., 
कोल्हापूर

३०-०९-१९७४ १४-०८-२०२० दवजा अ (खुला 
प्रवगम)

आहे पदोन्नती १९ एस.एस.सी. ३०-०९-२०३२

४७ श्रीमती पुनम दशव गौरे शा.व.ैम., नागपूर १९-०७-१९७९ १४-०८-२०२० अजा 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती २० पदवी ३१-०७-२०३७

४८ श्री.संतोष रामदकशोर 
करोदशया

शा.व.ैम., नागपूर २८-०८-१९८२ १४-०८-२०२० अजा
 (खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती २१ पदवी ३१-०८-२०४०

४९ श्री.अदमत राजू महतो शा.व.ैम., नागपूर १८-१२-१९८६ १४-०८-२०२० अजा
 (खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती २२ पदवी ३१-१२-२०४४

५० श्री.अदवनाश प्रकाश जाधव स.रु., धुळे ०३-०३-१९७९ १४-०८-२०२० खुला -- पदोन्नती २३ एस.एस.सी. ३१-०३-२०३७

५१ श्री.सुरेंद्र चंद्रकातं दमशाळे सर ज.जी. स.रु., 
मंुबई

२३-०९-१९६८ १४-०८-२०२० इमाव 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती २६ पदवी ३०-०९-२०२६

५२ श्री.अजय दजवराज परमार डॉ.व.ैस्मृ.शा.व.ैम., 
सोलापूर

३१-०५-१९९३ १४-०८-२०२० अजा
 (खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती २९ पदवी ३१-०५-२०५१

५३ श्री.प्रशातं बन्सी वडमारे स्वारातीग्राशावरैु., 
अंबाजोगाई

२७-०६-१९८९ १४-०८-२०२० अजा
 (खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ३० पदवी ३०-०६-२०४७

५४ श्री.दपयुष नागेश राव शा.व.ैम.,अकोला २५-०५-१९९४ १४-०८-२०२० खुला -- पदोन्नती ३१ पदवी ३१-०५-२०५२

५५ श्री.कावरेी रदव धेंडे श्री.छ.दश.म.स. रु., 
सोलापूर

२६-०७-१९८६ १४-०८-२०२० अजा 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ३३ एस.एस.सी. ३१-०७-२०४४



ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
५६ श्री.प्रथमेश रामललग  काबंळे श्री.छ.दश.म.स. रु., 

सोलापूर
२९-०४-१९९२ १४-०८-२०२० अजा

 (खुला प्रवगम)
आहे पदोन्नती ३४ एस.एस.सी. ३०-०४-२०५०

५७ श्री.मंगेश दवश्राम लशदे सर ज.जी. स.रु., 
मंुबई

१८-०८-१९७६ १४-०८-२०२० अजा
 (खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ३६ पदवी ३१-०८-२०३४

५८ श्रीम.सुजाता संदीप लशदे-
खराडे

शा.व.ैम., दमरज ०८-०५-१९८४ १४-०८-२०२० खुला -- पदोन्नती ३७ पदवी ३१-०५-२०४२

५९ श्रीमती सुदनता चंद्रकातं परीट प.व.पा.शा.रु., 
सागंली

०१-०६-१९७४ १४-०८-२०२० इमाव 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती ३८ पदवी ३१-०५-२०३२

६० श्रीमती उज्वला बसय्या स्वामी प.व.पा.शा.रु., 
सागंली

०१-०६-१९७६ १४-०८-२०२० खुला -- पदोन्नती ३९ पदवी ३१-०५-२०३४

६१ श्रीमती दमनाक्षी महेश दुगे शा.व.ैम., दमरज ३१-१०-१९७६ १४-०८-२०२० खुला -- पदोन्नती ४० पदवी ३१-१०-२०३४

६२ श्री.सदचन मोझेस एडके स.स.रु., पुणे ०३-०८-१९८८ १४-०८-२०२० खुला -- पदोन्नती ४१ एस.एस.सी. ३१-०८-२०४६

६३ श्री.राहुल ओंकार सुयमवशंी डॉ.व.ैस्मृ.शा.व.ैम.
सोलापूर

२९-०३-१९७५ २६-०८-२०२० अजा 
(खुला प्रवगम)

आहे पदोन्नती २८ एस.एस.सी. ३१-०३-२०३३

६४ श्री.येसू प्रभदूास रेड्डी चेरला ब.ैजी.शा.व.ैम., पुणे १४-०७-१९९१ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा ११३ एच.एस.सी. ३१-०७-२०४९

६५ श्री.दनदखल राजू बोडरे ब.ैजी.शा.व.ेम., पुणे ०८-०९-१९९२ २१-०९-२०२० दव.जा.अ. -- सरळसेवा-अनुकंपा ११४ एच.एस.सी. ३०-०९-२०५०

६६ श्रीमती प्रज्ञा दयानंद जाधव संचालनालय, 
व.ैदश. व स.ं, मंुबई

१३-०६-१९९७ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा ११५ एच.एस.सी. ३०-०६-२०५५

६७ श्री.रुपेश शदशकातं थोरात शा.व.ैम. व रु., 
बारामती

१२-०३-१९९३ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा ११७ एच.एस.सी. ३१-०३-२०५१



ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
६८ श्रीमती कंचन रामदास नाखरे इ.ंगा.ंशा.व.ैम., 

नागपूर
१४-०७-१९९३ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा ११८ एच.एस.सी. ३१-०७-२०५१

६९ श्री.सौरभ दवजय घाटगे शा.व.ैम., दमरज २२-०१-१९९७ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा ११९ एच.एस.सी. ३१-०१-२०५५

७० श्री.सागर दवश्वास अदहरे शा.व.ैम. व रु., 
बारामती

१७-१०-१९८७ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १२२ एस.एस.सी. ३१-१०-२०४५

७१ श्रीमती गायत्री उफम  ज्योती 
सुरेश गोदे

शा.व.ैम. व रु., 
औरंगाबाद

१४-०७-१९८६ २१-०९-२०२० अ.ज. -- सरळसेवा-अनुकंपा १२३ पदवी ३१-०७-२०४४

७२ श्री.नागेश प्रददप राणे संचालनालय, 
व.ैदश.व स.ं, मंुबई

२३-०१-१९९५ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १२५ बी.कॉम ३१-०१-२०५३

७३ श्री.कुणाल दनदतन जाधव संचालानालय, 
व.ैदश. व स.ं,मंुबई

११-१२-१९९२ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १२६ बी.कॉम ३१-१२-२०५०

७४ श्रीमती दलना सुदनल थूल शा.व.ैम., नागपूर ०१-०४-१९७८ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १२७ एच.एस.सी. ३१-०३-२०३६

७५ श्रीमती दप्रया कृष्णा 
न्हावलेकर

संचालनालय, 
व.ैदश.व स.ं,मंुबई

२८-०३-१९९१ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १२९ एम.ए. ३१-०३-२०४९

७६ श्री.दववके दयानंद जाधव संचालनालय, 
व.ैदश.व स.ं,मंुबई

२४-०३-१९९५ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १३० एस.एस.सी. ३१-०३-२०५३

७७ श्री.सूरज कृष्णाजी ढेंगे शा.व.ैम., नागपूर १२-११-१९९४ २१-०९-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा १३१ एच.एस.सी. ३०-११-२०५२

७८ श्रीमती दददपका रामचंद्र 
गोसावी

संचालनालय, 
व.ैदश.व स.ं,मंुबई

१७-११-१९९१ २१-०९-२०२० भज- ब -- सरळसेवा-अनुकंपा १३३ बी.ए. ३०-११-२०४९



ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
७९ श्रीमती सादरका अदसतकुमार 

जोमेगावकर
डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व 
रु., नादेंड

०८-०६-१९९४ २१-०९-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १३४ एच.एस.सी. ३०-०६-२०५२

८० श्री.मयुर भोलेश्वर वाढणकर अ.दव.रुग्णालय, 
नागपूर

०४-०८-१९९७ २१-०९-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा १३५ एच.एस.सी. ३१-०८-२०५५

८१ श्रीमती नलू अशोक सुटे इ.ंगा.ंशा.व.ैम., 
नागपूर

०३-०१-१९७७ २१-०९-२०२० इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा १३६ एच.एस.सी. ३१-०१-२०३५

८२ श्री.अमोल अदवनाश काळकाटे श्री.भा.दह.शा.व.ैम.धु
ळे

२२-०७-१९९६ २१-०९-२०२० भज - ड -- सरळसेवा-अनुकंपा १३७ बी.ए ३१-०७-२०५४

८३ श्री.चेतन पोपट सोलंदक गॅ्र.शा.व.ेम., मंुबई ०३-०९-१९८५ २१-०९-२०२० अ.जा. -- लाडपागे दनयुक्ती - पदवी ३०-०९-२०४३

८४ श्री.जनक रामदास फावडे दव.दे.शा.व.ैदव.स.ं
लातूर

०७-११-१९८२ ०५-१०-२०२० खुला - वाहनचालकातून 
संवगम बदली

- बी.ए. ३०-११-२०४०

८५ श्रीमती दवद्या वसंतराव 
सुरडकर

शा.व.ैम. व रु., 
औरंगाबाद

२५-०४-१९८५ ०५-१०-२०२० अ.जा. -- लाडपागे दनयुक्ती -  पदवी ३०-०४-२०४३

८६ श्रीमती कदणका प्र. दनगुमण गॅ्र.शा.व.ेम., मंुबई २०-०६-१९९८ १६-१२-२०२० खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा १२१ पदवी ३०-०६-२०५६

८७ श्री.सागर पे्रमलाल लचचोडे इ.ंगा.ंशा.व.ैम., 
नागपूर

१६-०६-१९९८ १६-१२-२०२० अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा १२८ १० वी ३०-०६-२०५६

८८ श्री.शातंीलाल बाबालाल फुले शा.व.ैम.व 
रु.औरंगाबाद

२५-०७-१९८७ ०९-०७-२०२१ खुला - वाहनचालकातून 
संवगम बदली

- बी.ए. ३१-०७-२०४५

८९ श्री.दनलेश चंद्रकातंराव 
सुरडकर

स्वा.रा.दत.ग्रा.शा.व.ै
म.व रु.अंबाजोगाई

०८-०६-१९८२ ०६-०९-२०२१ खुला - वाहनचालकातून 
संवगम बदली

- बी.ए. ३०-०६-२०४०



ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
९० श्री.नवनाथ दभमराव धुमाळ सर ज.जी.स.रु., 

मंुबई
- ०९-१२-२०२१ भज- ब आहे वाहनचालकातून 

संवगम बदली
- बी.ए. -

९१ श्रीमती राजश्री कादशनाथ 
लशदे

गॅ्र.शा.व.ेम. मंुबई १८-०५-१९९४ १७-१२-२०२१ भज- ब -- सरळसेवा-अनुकंपा २ एस.एस.सी. ३१-०५-२०५२

९२ श्री.अदभषेक दवरभद्र स्वामी शा.व.ैम., जळगाव १४-०३-१९९४ १७-१२-२०२१ खुला -- सरळसेवा-अनुकंपा ३ बी.सी.ए. ३१-०३-२०५२

९३ श्री.तुषार ददपक चहादें शा.व.ैम. व रु., 
नागपूर

०९-०८-१९९३ १७-१२-२०२१ अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा ४ बी.ई ३१-०८-२०५१

९४ श्री.स्वप्प्नल ददनकर काबंळे शा.व.ैम. सातारा १४-०३-१९९१ १३-१२-२०२१ अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा ७ बी.ई ३१-०३-२०४९

९५ श्री.दसध्देश अनंत केळसकर शा.व.ैम. अदलबाग ०६-०६-१९९२ १३-१२-२०२१ भज- ब -- सरळसेवा-अनुकंपा ८ बी.कॉम ३०-०६-२०५०

९६ श्रीमती शुभागंी राजशेखर 
जावळकोटी

शा.व.ैम., अदलबाग १९-०३-१९९९ १३-१२-२०२१ दवमाप्र -- सरळसेवा-अनुकंपा ९ बी.कॉम ३१-०३-२०५७

९७ श्री.प्रप्फुल मनोहर पालेवार शा.व.ैम. व रु., 
नागपूर

०३-१०-१९८८ १७-१२-२०२१ अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा १० बी.ए. ३१-१०-२०४६

९८ श्री.संजय दवठ्ठल सुयमवशंी शा.व.ैम., धुळे १५-०२-१९८३ १७-१२-२०२१ इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा १२ बी.ए. २८-०२-२०४१

९९ श्रीमती प्रदतक्षा सुधीर ताबंे संचालनालय, 
व.ैदश.व स.ं,मंुबई

१९-०८-१९९६ १७-१२-२०२१ अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा १५ बी.एम.एस ३१-०८-२०५४

१०० श्री.दपयुष  ददलीपराव 
तळकीत

संचालनालय, 
व.ैदश.व स.ं,मंुबई

२५-०२-१९९७ १७-१२-२०२१ इमाव -- सरळसेवा-अनुकंपा १६ बी.एम.एस २८-०२-२०५५



ज्ये.क्र. कममचा-याचे नाव संस्था जन्म ददनाकं दनयुक्तीचा 
ददनाकं

जात प्रवगम जात वधैता 
प्रमाणपत्र

नेमणकुीचे माध्यम स्पधा-
परीक्षमेधील 
गुणवत्ता क्र./ 
पदोन्नतीमधील

 ज्ये.क्र.

शैक्षदणक 
अहमता

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
१०१ श्रीमती जागृती दहरालाल 

वाघेला
संचालनालय, 
व.ैदश.व स.ं,मंुबई

०६-११-१९९७ १७-१२-२०२१ अ.जा. -- सरळसेवा-अनुकंपा १७ बी.कॉम ३०-११-२०५५

१०२ श्री.श्रीकातं दत्तात्रय श्रेष्ठ ससून स.रु.पुणे - २१-१२-२०२१ दव.मा.प्र. आहे वाहनचालकातून 
संवगम बदली

- बी.ए. -
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