
 
क्र. संवशैिवसं/आस्था ३ अताांत्रिक ३/अां.ज्ये.सूची वत्रि.सहा. /              /20२२,                      शि.         
पशिपत्रक 
प्रशि, 
अशिष्ठािा/अशिक्षक/अशिशक्षका/प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक/प्राचाया, 
-------------------------------------- 
 

शवषय:- "वत्रिष्ठ सहाय्यक" या पदाविील कर्मचा-याांची त्रद.01.01.20२१ व त्रद.०१.०१.२०२२ 
िोजीची एकत्रित अांत्रतर् ज्येष्ठता यादी प्रत्रसध्द किणेबाबत. 

 

सांदर्म :- सांचालनालयाच ेपत्रिपिक क्र. संवशैिवसं/आस्था ३ अताांत्रिक ३/ता.ज्ये.सूची वशि. 
सहा./1७९१/20२२, त्रद.०२.0३.2022. 

  

संचालनालय व संचालनालयाच्या शनयंत्रणाखालील सवव वदै्यकीय महाशवद्यालये, रुग्णालये व िासकीय 
िंि महाशवद्यालय व रुग्णालये, आिोग्य प्रशिक्षण पथके येथील "वत्रिष्ठ सहाय्यक" व त्या समिुल्य पिाच्या रुपये 
S-1३ ३५४००-११२४०० या वतेनश्रेणीमध्ये कायविि असणाऱ्या कमवचाऱ्याांची त्रद.01.01.20२१ व त्रद.०१.०१.२०२२ 
िोजीची एकत्रित तात्पिूती ज्येष्ठिासूची संिर्भािीन पशिपत्रकान्वये प्रशसध्ि किण्याि आली होिी.  

सिि यािीच्या अनुषंगाने प्राप्ि आक्षेपांच े शनिाकिण करुन "वत्रिष्ठ सहाय्यक" व त्या समिुल्य पिाच्या 
रुपये S-1३ ३५४००-११२४०० या वतेनश्रेणीमध्ये कायविि असणाऱ्या कमवचाऱ्याांची त्रद.01.01.20२१ व 
त्रद.०१.०१.२०२२ िोजीची एकत्रित अांत्रतर् ज्येष्ठिासूची या पशिपत्रकान्वये प्रशसध्ि किण्याि येि आहे. 

तसेच सदिची यादी सांचालनालयाच्या www.med-edu.in या सांकेतस्थळावि प्रत्रसध्द किण्याि येि 
आहे. सदिील बाब आपल्या स्तिावरुन जषे्ठता यादीतील सवम वत्रिष्ठ सहाय्यकाांना अवगत किावी.  

  सांस्थाप्ररु्खाांना त्रनदेत्रित किण्यात येते की, सदि ज्येष्ठतासचूीची प्रत ज्येष्ठतासूचीतील प्रत्येक  
कर्मचाऱ्याला १० त्रदवसाांच ेआत स्वतांित्रित्या पत्रिपिक काढुन देण्यात यावी व त्याची पोचपावती त्याांचेकडून 
घेऊन ती सांस्थेच्या  कायालयाच्या अत्रर्लेख्यार्ध्ये ठेवावी. तसचे, ज ेकर्मचािी िजवेि/गैिहजि असतील त्याांनाही 
सदि ज्येष्ठता सूचीची प्रत प्राप्त होईल याची योग्य ती खबिदािी घेण्यात यावी. 
 सदि ज्येष्ठतासूचीची प्रत एखाद्या सांबत्रित कर्मचाऱ्यास प्राप्त झाली नाही आत्रण र्त्रवष्यात र्ानीव 
त्रदनाांकाची प्रकिणे उद्भवल्यास त्याची सांपणूम जबाबदािी सांस्थेची िाहील, याची नोंद घ्यावी. 
 सदि पत्रिपिक त्रर्ळाल्याची पोच देण्यात यावी. 
 

                  
                                                                                                                                     सांचालक, 

वदै्यकीय शिक्षण व संिोिन, मंुबई. 
प्रि:-  
1) सोबि जोडलेल्या ज्येष्ठिासूचीिील सवव वत्रिष्ठ सहाय्यक यांस संबंशिि अशिष्ठािा यांच ेमार्व ि िवाना. 
२) "ड" कायासनातील िवका याांना,                                                 ३)  ज्येष्ठतासूची नस्ती. 
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

१ श्री. एस. एर्. हक्के सवो. रु., लातूि अनु. जर्ाती 08-02-1966 01-06-2011 28-02-2024 र्ाशाप्र जात वधैता  अप्राप्त  दनलंदित

२ श्री. पी. िी. दर्िर्कि िै. जी. व.ै र्., पिेु अ. जाती.
दिवयारं्           
 ( किमिधीि)

14-01-1974 29-07-2013 31-01-2034 र्ाशाप्र

३ श्री. एर्. एर्. र्ाने शा. व.ै र्. व रु., 
औिंर्ािाि

अ. जाती. 24-10-1966 01-10-2013 31-10-2024 एर्. ए. दनधन ०३.११.२०२०

४ श्रीर्ती दवद्या िौंिाळे िै. जी. व.ै र्., पिेु िज-ि 10-02-1966 30-08-2014 28-02-2024 एसएससी आिेश दि.5.11. 2020 पिोन्नती  
स्स्वकािली नाही.

५ श्रीर्ती आि. डी. िोई िै. जी. व.ै र्., पिेु िज-ि 13-06-1964 30-08-2014 30-06-2022 एर्. कॉर्.- आिेश दि.5.11. 2020 पिोन्नती  
स्स्वकािली नाही.

६ श्री. िार्िाव िा. र्ाकम ड शा. व.ै र्., नार्पिू. अनु. जर्ाती 03-04-1962 30-08-2014 30-04-2020 एसएससी सवेादनवृत्त

७ श्री. वही. वही. र्ावडें सवो. रु., अकोला इर्ाव 20-11-1965 30-08-2014 30-11-2023 12 वी

८ श्री. सिुाष दिका र्ोिे सवो. रु., धुळे अनु. जर्ाती 01-06-1965 30-08-2014 31-05-2023 12 वी

९ श्री. जवाहिलाल एस. 
िािे

शा. िं. र्. व रु., 
नार्पिू.

अनु. जर्ाती 01-06-1966 30-08-2014 31-05-2024

"वदिष्ठ सहाय्यक" या पिाविील कर्मचा-याचंी दिनाकं 01/01/20२१ व 01/01/202२ िोजीची एकदित अंदतर् सवेाज्येष्ठता सचूी
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१० श्री. रं्र्ाधि स.ं लाखाडे सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

अनु. जर्ाती 11-05-1971 30-08-2014 31-05-2029 िी. ए.

११ श्री. दिपक पं. र्ाहुलकि का. व आ. रु. रंु्िई अनु. जर्ाती 31-01-1969 30/08/2014
13/02/2017

31-01-2027 िी. कॉर्.

१२ श्रीर्ती र्ाधुिी र्. जुर्नाके शा. व.ै र्. व रु., 
नार्पिू.

अनु. जर्ाती 11-09-1969 30-08-2014 30-09-2027 12 वी

१३ श्री. तुकािार् िार्िाऊ 
िोजिे

आ. पथक पठैि, 
औिंर्ािाि

िज-क 03-05-1971 30-08-2014 31-05-2029 िी. कॉर्.

१४ श्री. दववके आि. िोडे शा. व.ै र्. व रु., 
नार्पिू.

िज-क 27-12-1962 30-08-2014 31-12-2020 एर्. ए.

१५ श्रीर्ती अदनता दव. 
िडंािवाि

अ. दव. रु., नार्पिू. िज-ि 20-05-1968 30-08-2014 31-05-2026 िी. कॉर्.-

१६ श्री. दिलीप पाविा शा. िं. र्. व 
रु.,औिंर्ािाि.

अनु. जर्ाती 01-06-1975 30-08-2014 31-05-2033 एसएससी

१७ श्री. अदनल एस. र्ोटे शा. व.ैर्. व रु., 
दर्िज

िज-क 16-08-1975 30-08-2014 31-08-2033 एसएससी

१८ श्री. रं्रे्श पी. वदै्य श्री. व. ना. शा. व.ै र्. 
रु., यवतर्ाळ

खुला 29-06-1964 12-10-2015 30-06-2022 एर्. ए.

१९ श्रीर्ती र्ीता दससीकि शा. व.ै र्., नार्पिू. दवर्ाप्र 17-04-1963 12-10-2015 30-04-2021 12 वी सेवानिवृत्त

२० श्री. सदुनल रु्िवतंिाव 
िोकडे

इं. र्ा.ं शा. व.ै र्. व 
रु., नार्पिू

दवर्ाप्र 10-07-1971 12-10-2015 31-07-2029 12 वी अदधसखं्य पिावि वर्म
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

२१ श्री. दवजय च.ं कोळी सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

दवर्ाप्र 23-03-1969 12-10-2015 31-03-2027 10वी

२२ श्री. सजंय चातिवाड श्री.रु्. र्ो. सस.शा.व ै
र् व रु, नािेंड

दवर्ाप्र 01-07-1972 12-10-2015 30-06-2030 िी.ए.

२३ श्री. वही. जी. वनवे स्वा. िा. दत. ग्रा. व.ै 
र्. रु., अंिाजोर्ाई

िज-ड 06-07-1965 12-10-2015 31-07-2023 िी. ए.

२४ श्री. वयंकट र्ा. म्हेिे शा. व.ै र्., औिंर्ािाि िज-क 
अस्स्थवयंर् 

दिवयारं्

01-04-1962 12-10-2015 31-03-2020 िी. कॉर्. सवेादनवृत्त

२५ श्री. आि. िी. दिब्िे स. सवो. रु., पिेु िज-क 24-12-1964 12-10-2015 31-12-2022 िी. कॉर्

२६ श्रीर्ती का. दव. कुलकिी शा. व.ै र्.व रु., 
दर्िज

खुला 25-01-1962 31-12-2015 31-01-2020 िी. ए. सवेादनवृत्त

२७ श्री. दकिि च. िालेकि स. सवो. रु., पिेु इर्ाव 10-12-1965 22-03-2016 31-12-2023 िी. ए. आिेश ५.११.२० पिोन्नती 
स्स्वकािली नाही

२८ श्री. पी. एल. होळकि डॉ. िा. आ. रु. व अ. 
कें ., नार्पिु

इर्ाव 12-11-1964 22-03-2016 30-11-2022 िी. कॉर्. स्वचे्छा सवेादनवृत्ती 
दिनाकं

२९ श्री. दव. ना. पाटील स. सवो. रु., पिेु खुला 01-06-1968 22-03-2016 31-05-2026 एचएससी आिेश ५.११.२० पिोन्नती 
स्स्वकािली नाही



4

जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

३० श्रीर्ती के. अे. दशिसाठ र्ो. ते. रु., रंु्िई अ. जाती. 15-06-1966 22-03-2016 30-06-2024 एर्. ए.

३१ श्री. सिेुश धर्ाजी वाघर्ािे शा. व.ै र्., 
अंिाजोर्ाई

अ. जाती. 09-03-1969 22-03-2016 31-03-2027 एचएससी

३२ श्री. र्नोज रं्र्ाधि िािाडे शा. व.ै र्. व रु., 
दर्िज

अनु. जर्ाती 01-06-1973 22-03-2016 31-05-2031 िी. ए.

३३ श्रीर्ती क. ि. जंर्ले 
(लोहकिे)

स. सवो. रु., पिेु अनु. जर्ाती 27-01-1975 22-03-2016 31-01-2033 िी. ए.

३४ श्री. सतंोष धािक सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

िज-ड 12-05-1971 22-03-2016 31-05-2029 िी. कॉर्.

३५ श्रीर्ती योदर्ता रं्दिकुट स. सवो. रु., पिेु दवर्ाप्र 30-10-1973 22-03-2016 31-10-2031 िी. कॉर्. अदधसखं्य पिावि वर्म

३६ श्री. दवलास र्हािेव 
डहाके

आ.प.सावनेि, 
नार्पिू.

िज-क 01-06-1964 22-03-2016 31-05-2022 एचएससी

३७ श्री. सजंय दवनायक  
नार्ापिूकि

शा. व.ै र्., चदं्रपिू खुला 22-02-1962 29-10-2016 28-02-2020 एर्. कॉर्. सवेादनवृत्त

३८ श्री. शेख अ. शेख इसाक शा. िं. र्. व रु., रंु्िई खुला 14-06-1966 29-10-2016 30-06-2024 िी. कॉर्.

३९ श्री. सतंोष र्. लंुर्ािे शा. िं. र्. व रु., रंु्िई खुला 22-12-1972 29-10-2016 31-12-2030 एसएससी
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

४० श्री. के. पी. कोडर्ीिे श्री. छ. दश. र्.सवो. 
रु., सोलापिु

खुला 10-10-1963 29-10-2016 31-10-2021 िी. कॉर्. सवेादनवृत्त

४१ श्री. िाजेश अदहिे शा.व.ैर्. जळर्ावं अ. जाती. 19-03-1968 29-10-2016 31-03-2026 िी. ए.

४२ श्रीर्ती दनता र्ारुं्डे शा.व.ैर् व रु, 
औिंर्ािाि

अ. जाती. 29-09-1975 29-10-2016 30-09-2033 िी. ए.

४३ श्रीर्ती स.ु िा. कावळे डॉ.िा.आं रु व अ.कें , 
नार्पिू

अ. जाती. 12-03-1975 29-10-2016 31-03-2033 एर्. ए.

४४ श्री. र्ािोती सरं्ोजी 
ििुफुले

शा. व.ै र्., औिंर्ािाि िज-ि 01-01-1969 29-10-2016 31-12-2028 िी. ए.

४५ श्री. डी. एस. उंडिे सि. ज. जी. स. व 
रु., रंु्िई

अनु. जर्ाती 07-06-1969 13-02-2017 30-06-2027 एचएससी अदधसखं्य पिावि वर्म

४६ श्री. िालाजी कादशिार् 
िोधर्ीिे

डॉ. शं. च. शा. व.ै 
र्., नािेंड

अनु. जर्ाती 12-03-1975 13-02-2017 31-03-2033 िी. ए. जात वधैता प्रर्ािपि अप्राप्त

४७ श्री. दिर्िाव जी. पिोडवाि डॉ. शं. च. शा. व.ै 
र्., नािेंड

अनु. जर्ाती 08-06-1975 13-02-2017 30-06-2033 िी. ए. जात वधैता प्रर्ािपि अप्राप्त

४८ श्री. िेविार् वळवी शा. व.ै र्., दर्िज अनु. जर्ाती 01-06-1972 13-02-2017 31-05-2030 एचएससी

४९ श्री. चदं्रशेखि खैिर्ोडे सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

अ. जाती. 05-02-1972 13-02-2017 28-02-2030 एचएससी
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

५० श्री. शिि स. खिात शा. व.ैर्. व रु., 
दर्िज

अ. जाती. 20-06-1979 13-02-2017 30-06-2037 एसएससी

५१ श्री. ए. पी.र्ोते शा.व.ैर्. जळर्ावं अनु. जर्ाती 28-06-1969 13-02-2017 30-06-2027 िी. ए.

५२
श्री. िा. वय. लक्कर्वाि सवो.रु., लातूि



अनु. जर्ाती

11-01-1975
13-02-2017

31-01-2033
12 वी

५३ श्री. ल. िा. रॅ्कलोड श्री.छ.दश.र् सवो रु, 
सोलापिू

अनु. जर्ाती 05-04-1974 13-02-2017 30-05-2032 िी. ए.

५४ श्रीर्ती िाजली 
र्ायकवाड (चौिे)

स. सवो. रु., पिेु अनु. जर्ाती 01-06-1973 13-02-2017 31-05-2031 एसएससी

५५ श्री. िािाससर् हिीजीत 
सौिे

शा. व.ै र्., र्ोंिीया अनु. जाती 14-03-1967 12.02.2018 31-03-2025 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

५६

श्री. दवनायक तािंसुकि शा. व.ै र्., नार्पिू. खुला 16-05-1962 12.02.2018 31-05-2020 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
सवेादनवृत्त

५७
श्री. आि. ए. पवाि

शा.व.ैर्. व रु., 
औिंर्ािाि

खुला 11-07-1965 12.02.2018 31-07-2023 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

५८
श्री. सदुनल टेंििेु

शा.व.ैर्. व रु., 
र्ोंदिया

अनु. जाती 12-05-1966 12.02.2018 31-05-2024 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

५९

श्री. के. जी. र्दे्र
सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

अनु. जाती 11-11-1963 12.02.2018 30-11-2021 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
सवेादनवृत्त

६०
श्रीर्ती आ. शा. िेव स.सवो.रु., पिेु खुला 08-10-1971 12.02.2018 31-10-2029 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

६१
श्रीर्ती िेखर्ाला  स.ु 
खंडाळकि

अ.दव.रु., नार्पिू. खुला 27-12-1971 12.02.2018 31-12-2029 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

६२
श्री. आि. आि. पाटील का. व आ. रु., रंु्िई खुला 24-11-1966 12.02.2018 30-11-2024

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

६३
श्री. िा. िा. पोटपले्लवाि

शा. िं. र्. व रु., 
औिंर्ािाि

अनु.जर्ाती
दिवयारं् 
अस्स्थवयंर्

13-03-1968 12.02.2018 31-03-2026 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

६४
श्रीर्ती स्स्र्ता दि. नाईक

सि ज. जी. सरू्ह 
िग्िालय, रंु्िई

खुला 27-08-1973 12.02.2018 31-08-2031 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

६५
श्री. श्रा. ना. जिारें्

शा. व.ै र् व स.स.रु, 
अकोला

इर्ाव 21-06-1967 12.02.2018 30-06-2025 एर्. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

६६
श्री दवनय य सावतं

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 17-06-1972 12.02.2018 30-06-2030 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

६७
श्री. सहुास र्. काते गॅ्र शा व ैर् रंु्िई िज-ि 15-05-1969 13.02.2017 31-05-2027 िी. कॉर्.

६८

श्री. ग्या. ना. िािुल सवो. रु. , धुळे अनु. जर्ाती 24-03-1964 12.02.2018 31-03-2022 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
स्वचे्छा सवेादनवृत्त दि.02/05/19

६९
श्री. दवष्ि ूर्ा. सानप

पदिचया दशक्षि 
ससं्था, रंु्िई

िज-ड 06-04-1968 12.02.2018 30-04-2026 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

७०

श्री. दकती िोिले शा. व.ै र्., नार्पिू. अनु. जाती 14-07-1961 12.02.2018 31-07-2019 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
सवेादनवृत्त

७१
श्री.अदनल चदं्रकातं 
खटावकि

छ. प्र. िा. सवो. रु., 
कोल्हापिू

इ.र्ा.व 29-08-1965 08.01.2019 31-08-2023 िी.ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

७२
श्री. यु. िी. डहाके

शा.व.ैर्.व रु., 
िािार्ती

खुला 01-06-1972 08.01.2019 31-05-2030 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

७३
श्री. एस. एस. दततिर्ािे शा.व.ैर्.व रु., चदं्रपिू इर्ाव 07-03-1968 08.01.2019 31-03-2026 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

७४
श्री धं.पा.कोळेश्वि

डॉ. शं.च.शा.व.ैर्. व 
रु.,  नािेंड

खुला 
10-05-1967 08.01.2019 31-05-2025 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

७५

श्री. उरे्श डोंर्िे
इं.र्ा.ंशा.व.ैर्., 
नार्पिू

अनु. जाती 25-12-1966 08.01.2019 31-12-2024 12 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
दनलंदित दि.25.07.2020 पासनू

७६
श्रीर्ती रे्घा दव. पिाजंपे

इं.र्ा.ंशा.व.ैर्. व रु., 
नार्पिू.

खुला 31-07-1966 08.01.2019 31-07-2024 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

७७
श्री. दव. ि.ू र्ाळी शा. व.ै र्., सोलापिू खुला 01-06-1971 08.01.2019 31-05-2029

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

७८

श्रीर्ती एस. एस. िेशपाडें िै. जी. शा.व.ै र्., पिेु खुला 28-02-1967 08.01.2019 28-02-2025 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती स्वचे्छा सवेादनवृत्त 
दि.10.11.2021

७९
श्री. सजंय तु. र्हाजन

शा. व.ै र् व रु, 
नार्पिू.

अज 01-06-1971 08.01.2019 31-05-2029 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

८०

श्री. कृष्िा धार्मर्क
इं.र्ा.शा.व.ैर्., 
नार्पिू

दवर्ाप्र 25-06-1961 08.01.2019 30-06-2019 र्ाशाप्र

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
सवेादनवृत्त

८१
श्रीर्ती सवुिा एस. हाडें

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 02-07-1973 08.01.2019 31-07-2031 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

८२

श्री. अ. रु. एरे्कि
श्री. रु्. र्ो. दस. शा. 
व.ै र्.,  नािेंड

खुला 03-02-1967 08.01.2019 28-02-2025 12 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
दनधन

८३
श्री. सदर्ि या. िेवसतं अ.दव.रु., नार्पिू. खुला 15-06-1972 08.01.2019 30-06-2030

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

८४

श्री दकिि उत्तर्िाव िोडे शा.व.ैर्., नािेंड खुला 03-08-1966 08.01.2019 31-08-2024 िी. कॉर्.-

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
दि.०१.०३.२०2१  स्व.े सवेादनवृत्ती

८५
श्री. पनुर्चिं िा. िारु्ल

सि ज. जी. सरू्ह 
िग्िालय, रंु्िई

खुला 06-03-1966 08.01.2019 31-03-2024 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

८६
श्रीर्ती एस. पी. चोपडे स.सवो.रु., पिेु इर्ाव 27-01-1976 08.01.2019 31-01-2034 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

८७
श्री. िािािाव िायाजी 
झाडरे्

शा. व.ै र्., नािेंड खुला 20-01-1964 08.01.2019 31-01-2022 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

८८
श्री. सलीर् र्ा. शेख शा.व.ैर्.व रु., चदं्रपिू खुला 01-01-1971 08.01.2019 31-12-2028 12 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

८९
श्री. दवजयानंि दव. वजें

श्री.वसतंिाव नाईक 
शा.व.ैर्., यवतर्ाळ

खुला 16-10-1968 08.01.2019 31-10-2026 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

९०
श्री. च.ं ना. कंुटे

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 07-02-1974 08.01.2019 28-02-2032 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

९१
श्री. अशोक नां. सशिे

स्वा.िा.दत.शा.व.ैर्. व 
रु., अंिाजोर्ाई

खुला 
(दिवयारं् 
अस्स्थवयंर्)

12-07-1966 08.01.2019 31-07-2024 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

९२
श्री. रॅ्न्युअल डी. पाटोळे

सि ज. जी. सरू्ह 
िग्िालय, रंु्िई

खुला 24-06-1974 08.01.2019 30-06-2032 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

९३
श्रीर्ती नेहा निेश िार्वे

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 08-10-1977 08.01.2019 31-10-2035
िी. ए. 
एलएलिी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

९४

श्री. िाजेंद्र का. पििेशी सें.जॉ.रु., रंु्िई दवजा- अ 30-12-1963 08.01.2019 31-12-2021 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
दि.14/08/19 स्वचे्छा से.दन.

९५
श्री. अजय िा. रु्जि

छ. प्र. िा. सवो. रु., 
कोल्हापिू

खुला 04-04-1972 08.01.2019 30-04-2030 एर्. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

९६
श्री. अनोश वही. लोखंडे

छ. प्र. िा. सवो. रु., 
कोल्हापिू

खुला 12-08-1973 08.01.2019 31-08-2031 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

९७
श्री. आ. ि. िोिे

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 01-07-1975 08.01.2019 30-06-2033
िी. कॉर्./ 
एर्.िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

९८
श्री. टी. डी. अदहिे

नार्िी स्वास्थ कें द्र 
वादें्र, रंु्िई

खुला 18-01-1967 08.01.2019 31-01-2025 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

९९
श्री. शैलेश िा. धुिी गॅ्रन्ट शा. व.ै र्., रंु्िई खुला 10-03-1973 08.01.2019 31-03-2031 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१००
श्रीर्ती वही. डी. रे्श्रार् स.सवो.रु., पिेु अनु. जाती 08-09-1965 08.08.2019 30-09-2023 एर्. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती



13

जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१०१
श्री. दव. ओं. िाठोड

शा. व.ै र्. व रु., 
नार्पिू.

दवजा- अ 25-02-1978 08.08.2019 28-02-2036 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१०२
श्री. ना. तु. िेशरु्ख

श्री.छ.दश.र्.सवो रु, 
सोलापिू

अनु. जर्ाती 01-06-1971 08.08.2019 31-05-2029 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१०३
श्री. प्रल्हाि िा. पवाि शा. व.ै र्., औिंर्ािाि िज- ि 22-08-1966 08.08.2019 31-08-2024 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१०४
श्री. शंकि र्ा. कािंळे

पद्म. व. पा. सवो.रु., 
सारं्ली

अनु. जाती 21-05-1975 08.08.2019 31-05-2033 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१०५

श्रीर्ती एर्. िी. रे्श्रार् शा. व.ै र्., नार्पिू. अनु. जाती 30-05-1963 08.08.2019 31-05-2021 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
सवेादनवृत्त

१०६

श्रीर्ती कल्पना दि. उके
शा. व.ै र्. व रु, 
नार्पिू.

अनु. जाती 19-04-1963 08.08.2019 30-04-2021 12 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
सवेादनवृत्त

१०७
श्री. दननाि चवहाि स.सवो.रु., पिेु खुला 30-05-1967 08.08.2019 31-05-2025 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१०८
श्रीर्ती स्नेहा हषमल पजुािी

इं.र्ा.ंशा.व.ैर्., 
नार्पिू

िज- ि 12-01-1976 08.08.2019 31-01-2025 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१०९
श्री. दर्लन र्. ढोर्िे

इं.र्ा.ंशा.व.ैर्. व रु., 
नार्पिू.

खुला 02-06-1970 08.08.2019 30-06-2028 एर्. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

११०
श्री. जॉन आ. अनिोिे

इं.र्ा.ंशा.व.ैर्., 
नार्पिू

खुला 25-12-1974 08.08.2019 31-12-2032 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१११
श्री. नािायि  स. र्ावडे शा.िं.र्.व रु., रंु्िई खुला 19-12-1971 08.08.2019 31-12-2029 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

११२ श्री. दवनायक हनुरं्तिाव 
वाडीकि

सि ज. जी. सरू्ह 
िग्िालय, रंु्िई

अनु. जाती 10-05-1970 08.08.2019 31-05-2028 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

११३ श्रीर्ती सदुनता ला. 
सयुमवशंी

गॅ्रन्ट शा. व.ै र्., रंु्िई खुला 06-06-1975 08.08.2019 30-06-2033 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

११४
श्री. वही. एर्. खिात िै. जी. शा.व.ै र्., पिेु

अनु. जाती 
दिवयारं् 
(किमिदधि)

19-12-1965 08.08.2019 31-12-2023 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

११५ श्री. एर्. वही. 
र्हाकालीवाि

ट्रॉर्ा केअि सेंटि, 
नार्पिू

खुला 18-07-1974 08.08.2019 31-07-2032 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

११६
श्री. सु. दि. दिघे

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 30-06-1966 08.08.2019 30-06-2024 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

११७
श्री. अदवनाश दस. जाधव र्ो. ते. रु., रंु्िई खुला 21-05-1970 08.08.2019 31-05-2028 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

११८
श्री. सजंय दकसन िहेाडे

शा. व.ै र्. व रु. , 
र्ोंिीया.

अनु. जाती 01-11-1977 08.08.2019 31-10-2035 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

११९
श्री. चदं्रकातं शं. ििािे सवो. रु. , धुळे खुला 01-06-1967 08.08.2019 31-05-2025 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१२०
श्री. दिपक पनुा िादवस्कि

सि ज. जी. सरू्ह 
िग्िालय, रंु्िई

खुला 20-10-1971 08.08.2019 31-10-2029 एर्. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१२१ श्रीर्ती दिविेी शा. 
दर्िाशी

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 19-06-1973 08.08.2019 30-06-2031 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१२२
श्रीर्ती प्रदिता दन. हेदर्ष्टे

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 04-02-1976 08.08.2019 28-02-2034 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१२३
श्रीर्ती स्वाती स. खोत र्ो. ते. रु., रंु्िई खुला 26-04-1976 08.08.2019 30-04-2034 एर्. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१२४
श्री. तुषाि वाय. सशिे

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 30-08-1976 08.08.2019 31-08-2034 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१२५
श्री. दव. िे. दनदशिकि

शा. व.ै र्. व रु., 
चदं्रपिू

िज- ि 07-03-1974 08.08.2019 31-03-2032 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१२६
श्री. दवजय सं. अंधािे गॅ्रन्ट शा. व.ै र्., रंु्िई खुला 01-10-1971 08.08.2019 30-09-2029 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१२७
श्री.सजंय यंििवाि

श्री.वसतंिाव नाईक 
शा.व.ैर्., यवतर्ाळ

खुला -         
दिवयारं् 
(अस्स्थवयंर्)

04-06-1969 16.12.2020 31/06/2027 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१२८
श्रीर्ती अचमना रु्. शहाडे

इं.र्ा.ंशा.व.ैर्., 
नार्पिू

इर्ाव 20-03-1973 16.12.2020 31-03-2031 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१२९
श्रीर्ती उषा दव. सिुोशे शा.व.ैर्., चदं्रपिू खुला 04-04-1964 16.12.2020 30-04-2022 12 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१३०

श्री. पी. एच. अदहििाव
श्री.िा.दह.शा.व.ैर्., 
धुळे

खुला 01-06-1965 16.12.2020 31-05-2023 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
स्वचे्छा सवेादनवृत्ती ०५.०४.२०२१

१३१
श्री. दववके  वसतं  दवचोिे अ.दव.रु., नार्पिू. खुला 18-12-1966 16.12.2020 31-12-2024 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१३२
श्री.अर्िोििीन 
सदर्िोििीन शेख

स्वा. िा. दत. ग्रा. शा. 
व.ै र्., अंिाजोर्ाई

खुला 01-03-1963 16.12.2020 28-02-2021 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
सवेादनवृत्त

१३३
श्रीर्ती सषुर्ा शा. र्वडें गॅ्रन्ट शा. व.ै र्., रंु्िई खुला 02-09-1964 16.12.2020 30-09-2022 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१३४
श्रीर्ती र्ायिी र्. उतेकि

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

खुला 02-04-1965 16.12.2020 30-04-2023 िी.ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१३५
श्रीर्ती िा. िा. अंर्ीिवाि का. व आ. रु., रंु्िई खुला 27-09-1968 16.12.2020 30-09-2026 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१३६
श्री. प्र. क. चािंजकि अ.दव.रु., नार्पिू. खुला 17-01-1972 16.12.2020 31-01-2030 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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सहाय्यक 
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पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१३७
श्री. अे. के. थोिात स.सवो.रु., पिेु इर्ाव 18-05-1977 16.12.2020 31-05-2035 12 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१३८
श्री. दवनय ज. फुलझेले शा. व.ै र्., नार्पिू. अनु. जाती 20-09-1965 16.12.2020 30-09-2023 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१३९

श्री. िाजेंद्र िारू् ढाले शा.व.ैर्. व रु., दर्िज अनु. जाती 22-03-1963 16.12.2020 31-03-2021 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
सवेादनवृत्त

१४०
श्री. सजंय ना.दवसपतेु

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

इर्ाव 13-01-1969 16.12.2020 31-01-2027 एर्. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१४१
श्री. दिपक शं. िाडंरे्

शा. व.ै र्. व रु., 
औिंर्ािाि

दवर्ाप्र 26-03-1976 06.04.2021 31-03-2034 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१४२
श्री. दवठठ्ल  तु. यनपतले शा. व.ै र्., लातूि खुला 02-01-1974 06.04.2021 31-01-2032 एसएससी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१४३
श्री. डी.एस. िोसले

स्वा.िा.दत.शा.व.ैर्. व 
रु., अंिाजोर्ाई

खुला 21-03-1975 06.04.2021 31-03-2033 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१४४
श्री. दवनोि दह. िाठोड शा. व.ै र्., नार्पिू. दवजा- अ 16-05-1976 06.04.2021 31-05-2034 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१४५
श्री. प्रशातं र्ा. चवहाि

सि ज. जी. सरू्ह 
िग्िालय, रंु्िई

अनु. जाती 08-08-1981 06.04.2021 31-08-2039 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१४६
श्री. दनलेश ई. पिर्ाि सें.जॉ.रु., रंु्िई अनु. जाती 28-09-1976 06.04.2021 30-09-2034 12 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१४७
श्री. प्रकाश िा. र्ोिे अ.दव.रु., यवतर्ाळ खुला 26-12-1968 06.04.2021 31-12-2026 12 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१४८ श्री.सजंय र्ाधविाव 
चौधिी

शा.व.ैर्., औिंर्ािाि खुला 01-07-1974 06.04.2021 30-06-2032 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१४९

श्री. नंिू िा. ताकवाले
शा. व.ै र्. व रु., 
औिंर्ािाि

अनु. जाती 15-06-1971 06.04.2021 30-06-2029 12 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१५०
श्री. सधुाकि र्. म्हस्के शा. व.ै र्., सोलापिू अनु. जाती 10-10-1966 06.04.2021 31-10-2024 12 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१५१
श्री. युविाज शा. र्ाने गॅ्रन्ट शा. व.ै र्., रंु्िई खुला 22-06-1973 06.04.2021 30-06-2031 12 िी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१५२
श्री. रं्रे्श ि. जोशी

शा. व.ै र्. व रु., 
जळर्ाव

खुला 14-01-1975 06.04.2021 31-01-2033 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१५३
श्री. अदनल ि. िळवी

सि ज. जी. सरू्ह 
िग्िालय, रंु्िई

खुला 10-09-1978 06.04.2021 30-09-2036 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१५४
श्री. स्वप्नील ि. िेसाई शा.िं.र्.व रु., रंु्िई खुला 05-05-1981 06.04.2021 31-05-2039 12 िी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१५५
श्री. िाळुससर् दहिाससर् 
चवहाि

शा.व.ैर्., नार्पिू दवजा- अ 01-04-1965 06.04.2021 31-03-2023 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१५६
श्री. सदंिप िाऊत

सि ज. जी. सरू्ह 
िग्िालय, रंु्िई

खुला
(दिवयारं् 
अस्स्थवयंर्)

20-11-1966 06.04.2021 30-11-2024 12 िी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१५७
श्रीर्ती पी. डी. दििेली

शा.व.ैर्. व रु., 
नार्पिु

खुला 07-04-1964 06.04.2021 30-04-2022 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१५८
श्री. दवक्रर् निेश कोल्हे

िौदतकोपचाि 
वयवसाय कें द्र, 
नार्पिू.

इर्ाव 22-12-1977 06.04.2021 31-12-2035 एसएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१५९
श्री. केशविाव िी. ठाकिे

श्री. िा. दह. शा. व.ै 
र्., धुळे

खुला
दिवयारं् 
किमिधीि

17-12-1967 06.04.2021 31-12-2025 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१६०
श्री. स. र्. निखडे

श्री.छ.दश.र्.सवो रु, 
सोलापिू

खुला 04-11-1968 06.04.2021 30-11-2026 एसएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१६१

श्रीर्ती सधं्या स.ु पाठक शा. व.ै र्., औिंर्ािाि खुला 17-08-1963 06.04.2021 31-08-2021 एर्. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
सवेादनवृत्त

१६२
श्री. िरे्श स. ताठे

ककम िोर् दनिान कक्ष, 
औिंर्ािाि

िज- ड 07-02-1977 06.04.2021 28-02-2035 एसएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१६३
श्री. एर्. के. जािंळुकि

शा.व.ैर्. व रु., 
नार्पिू

अनु. जाती 21-05-1980 06.04.2021 31-05-2038 एचएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१६४
श्री. िाजेंद्र रंु्डाजी र्ोिे

ककम िोर् दनिान कक्ष, 
औिंर्ािाि

अनु. जाती
 (दिवयारं् 
अस्स्थवयंर्)

15-06-1974 06.04.2021 30-06-2032 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१६५ श्री. दवनोि िेदविास 
सावतं

शा. व.ै र्. व रु., 
औिंर्ािाि

अनु. जाती 10-05-1977 06.04.2021 31-05-2035 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती



22

जेष्ठ
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कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१६६
श्री. ििन िं. कुर्ावत

शा. िं. र्. व रु., 
औिंर्ािाि

िज- ि 01-06-1967 06.04.2021 31-05-2025 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१६७
श्री. उर्ाजी र्. र्िने सें.जॉ.रु., रंु्िई दवजा- अ 01-06-1966 06.04.2021 31-05-2024 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१६८
श्री. ििन आि. घोडेकि सें.जॉ.रु., रंु्िई िज- ि 01-06-1965 06.04.2021 31-05-2023 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१६९
श्री. स. ना. पवाि

श्री. िा. दह. शा. व.ै 
र्., धुळे

इर्ाव 01-06-1974 06.04.2021 31-05-2032 एर्. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१७०
श्रीर्ती शे्रया क्षीिसार्ि

शा. व.ै र्. व रु., 
नार्पिू.

इर्ाव 28-01-1980 06.04.2021 31-01-2038 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१७१
श्रीर्ती यदतन र्धुकि िोळे

शा. व.ै र्. , 
औिंर्ािाि

इर्ाव 13-03-1969 06.04.2021 31-03-2027 एर्. एसी.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१७२ श्रीर्ती वशैाली प.ु िोडे 
(कुलकिी)

शा.व.ैर्., जळर्ाव खुला 18-10-1974 06.04.2021 31-10-2032 एचएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१७३
श्री. अशोक चडुार्न सशिे शा. व.ै र्., नािेंड खुला 10-02-1968 06.04.2021 28-02-2026 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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शैक्षदिक 
अहमता
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१७४
श्री. िसविाज  सरं्प्पा 
औिसरं्

श्री.छ.दश.र्.सवो रु, 
सोलापिू

इर्ाव 02-04-1970 06.04.2021 30-04-2028 एर्. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१७५
श्रीर्ती र्दनषा कु. घाटुळे स.सवो.रु., पिेु खुला 14-11-1976 06.04.2021 30-11-2034 एसएससी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१७६
श्री. शालीक न. पडोळे शा. व.ै र्., नार्पिू. इर्ाव 01-07-1975 06.04.2021 30-06-2033 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१७७
श्रीर्ती सदंर्ता वानखेडे

शा. व.ै र्. व रु., 
नार्पिू.

अनु. जाती 15-07-1964 06.04.2021 31-07-2022 10 वी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१७८
श्री. प्रकाश ज. जाधव शा.व.ैर्., दर्िज दवजा- अ 04-06-1975 06.04.2021 30-06-2033 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१७९
श्री. सदर्ि रं्. र्ोदर्न शा. व.ै र्., दर्िज इर्ाव 22-07-1978 06.04.2021 31-07-2036 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१८०
श्री. सिेुश का. किले

शा.व.ैर्. व रु., 
िािार्ती

िज- क 07-06-1978 06.04.2021 30-06-2036 िी.ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१८१
श्री. सजंय धो. िेशरु्ख

छ.दश.र्.स.रु., 
सोलापिु

िज- क 01-06-1977 06.04.2021 31-05-2035 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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अहमता
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१८२
श्री. धर्ेंद्र कृ. जाधव शा. व.ै र्., चदं्रपिू िज- ि 01-07-1975 06.04.2021 30-06-2033 एचएससी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१८३
श्री.शेख अ. जावीि अ.

दव.िे.शा.दव.सं. व 
अ.दव.रु., लातूि

खुला 22-04-1966 27.05.2021 30-04-2024 िी.कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१८४
श्री. दवजय िशिथ िाले

डॉ शं.च.शा.व.ैर्., 
नािेंड

अनु. जाती 07-10-1975 30.06.2021 31-10-2033 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१८५ श्री. सजंय िाििाव 
रै्िानकि

शा.व.ैर्. व रु., 
नार्पिू

इर्ाव 26-08-1970 30.06.2021 31-08-2028 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१८६
श्री. सदंिप र्हादवि दिटोडे शा.व.ैर्., र्ोंदिया खुला 22-05-1970 30.06.2021 31-05-2028 एर्. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१८७
श्री. दवनोि र्कंुिा करु्िे शा. व.ै र्., नार्पिू. अनु. जर्ाती 12-08-1969 30.06.2021 31-08-2027 10 वी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१८८
श्री. ए. िी. िरु्लकि शा.व.ैर्., चदं्रपिू इर्ाव 01-09-1966 30.06.2021 31-08-2024 एसएससी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१८९
श्री. िाळु र्. केिािी का. व आ. रु., रंु्िई अनु. जर्ाती 08-09-1980 30.06.2021 30-09-2038 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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पिोन्नतीचा 
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सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

१९० श्री. दववके नािायि 
िेंडेकि

शा. व.ै र्., अकोला िज- ड 20-02-1975 30.06.2021 28-02-2033 एचएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१९१
श्री. दर्लींि स. पवाि

शा.व.ैर्. व रु., 
र्ोंदिया

अनु. जर्ाती 23-11-1973 30.06.2021 30-11-2031 एसएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१९२
श्री. ज. िा. सावतं का. व आ. रु., रंु्िई खुला 15-04-1964 30.06.2021 30-04-2022 एसएससी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१९३
श्री. िाजेंि कडु नर्ायते

सि ज. जी. सरू्ह 
िग्िालय, रंु्िई

िज- क 01-05-1972 30.06.2021 30-04-2030 एसएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१९४ श्री. सखािार् दनवृत्ती 
थोिात

शा. व.ै र्. व रु., 
जळर्ावं

िज-क 12-06-1975 30.06.2021 30-06-2033 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१९५
श्री. िाहुल दन. िनसोडे

श्री.छ.दश.र्.सवो रु, 
सोलापिू

अनु. जाती 13-01-1979 30.06.2021 31-01-2037 िी. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१९६ श्री. सकेुश दिका दखल्लािी 
(पाडवी)

शा. िं. र्. व रु., 
औिंर्ािाि

अनु. जर्ाती 01-05-1981 30.06.2021 30-04-2039 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१९७
श्री. लक्ष्र्ि कोहळे शा.व.ैर्., चदं्रपिू दवर्ाप्र 08-08-1967 30.06.2021 31-08-2025 एसएससी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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१९८
श्री. सदुनल नावजी रंु्ढे शा. िं. र्. व रु., रंु्िई अनु. जर्ाती 15-06-1980 30.06.2021 30-06-2038 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

१९९ श्रीर्ती प्रदर्ला ल. ििेे 
(पाटील)

शा.व.ैर्. व रु., 
र्ोंदिया इर्ाव 17-11-1964 30.06.2021 30-11-2022 एसएससी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२००
श्री. सदर्ि काळुशे

ककम िोर् दनिान कक्ष, 
औिंर्ािाि

िज-ड 14-10-1976 30.06.2021 31-10-2034 एर्. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२०१ श्रीर्ती एच. ए. आढािी 
(सािळे)

का. व आ. रु., रंु्िई अनु. जर्ाती 31-07-1978
30.06.2021

31-07-2036 एर्. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२०२
श्री. रुपशे प. कोथेिे सें.जॉ.रु., रंु्िई अनु. जर्ाती 02-10-1981

30.06.2021
31-10-2039 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२०३
श्री. िािासाहेि ि. काळे शा.व.ैर्., िािार्ती िज-क 08-01-1982 30.06.2021 31-01-2040 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२०४
श्री. अ. िा. र्ायकवाड शा.व.ैर्., िािार्ती दवजा- अ 05-02-1982 30.06.2021 28-02-2040 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२०५
श्री. अ. ना. र्ािकड सें.जॉ.रु., रंु्िई िज-क 04-12-1974 30.06.2021 31-12-2032 एर्. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

२०६
श्रीर्ती कल्पना दन. कुदे्र का. व आ. रु., रंु्िई दवर्ाप्र 01-10-1971 30.06.2021 30-09-2029 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२०७
श्रीर्ती.  पी. एस. 
नािायिकि

का. व आ. रु., रंु्िई अनु. जाती 06-02-1977 30.06.2021 28-02-2035 एर्. कॉर्.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२०८
श्री. पिरे्श्वि डी. सावतं

सं. व.ै दश. व सं., 
रंु्िई

अनु. जाती 15-08-1979 30.06.2021 31-08-2037 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२०९ श्री. िार्नाथ र्ादनकिाव 
असिवाल

शा.व.ैर्. व रु., 
जळर्ाव

इर्ाव 01-01-1969 30.06.2021 31-12-2026 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२१० कु. सदिता पु. कुडरे्थे 
(सयार्)

शा.व.ैर्., चदं्रपिू अनु. जर्ाती 02-01-1971 30.06.2021 31-01-2029 िी.ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२११
श्री.साहेििाव ना. कुडरे्थे

शा. व.ै र्. व रु., 
जळर्ाव

अनु. जर्ाती 01-07-1976 30.06.2021 30-06-2034 एसएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२१२
श्री. पकंज िा. वटे्टी

शा.व.ैर्. व रु., 
र्ोंदिया अनु. जर्ाती 02-01-1980 30.06.2021 31-01-2038 िी. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२१३
श्री. र्िेश र्. फडिीस शा. व.ै र्., दर्िज खुला 05-02-1973 30.06.2021 28-02-2031 िी. कॉर्.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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जेष्ठ
ता क्र.

कर्मचाऱ्याच े नाव ससं्थेच ेनाव जातीचा प्रवर्म जन्र् दिनाकं वदिष्ठ 
सहाय्यक 
पिावदिल 
पिोन्नतीचा 

दिनाकं

सवेादनवृत्तीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक 
अहमता

अदिप्राय

२१४
श्री. शालीक िी. र्ोिे

शा.व.ैर्. व रु., 
जळर्ाव

िज- क 04-07-1973 30.06.2021 31-07-2031 एसएससी
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२१५
श्री. दकिि वा. पवाि शा. व.ै र्., अकोला  दवजा- अ 21-01-1978 30.06.2021 31-01-2036 एचएससी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२१६ श्रीर्ती दवजया पडंीत 
िारु्ल

शा.व.ैर्. व रु., 
जळर्ाव

अनु. जर्ाती 03-10-1977 30.06.2021 31-10-2035 िी. ए.
र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२१७
श्री. सजंय ि. पाथरुट शा. व.ै र्., जळर्ावं दवजा- अ 07-05-1976 30.06.2021 31-05-2034 एर्. ए.

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती

२१८
श्री. एस. अे.  कैवाडे

शा.व.ैर्. व रु., 
िािार्ती दवजा- अ 01-03-1980 30.06.2021 28-02-2038 एसएससी

र्ा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
दनकालाच्या अदधन िाहून तात्पिूत्या 
स्वरुपात पिोन्नती
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