
6 वषȝपे©ा जाÎत कालावधी झालेÊया कम«चा-याचंी यादी-2022  पदनाम - विरÍठ िलिपक

अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 
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कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 
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सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

1 Ǜी.मधुकर महादेव पावसकर

विरÍठ िलपीक

िद. 01-07-2018 १०/१०/१९८५ सर ज.जी. समुह Ǘ±णालय, मं्ुबई िद.10/10/1985 ते िद.30/06/2018 32 वषȃ 08 मिहने 21  

िदवस

36 years 7 months 

21 days

31/05/2022 30/04/2022 सेवािनवृǄ िदनाकं 

३०.०४.२०२२
पिरचयɕ िश©ण संÎथा, मंुबई िद. 01/07/2018 ते आजपयȊत 03 वषȃ 08 मिहने 19 

िदवस
2 Ǜी. एम.डी. कदम, विरÍठ 

िलिपक

07/09/2013 30/08/1993 Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक30.08.1993 ते 08.06.2007 विरÍठ िलिपक िद.  

07.09.2013 ते 

आजतागायत

28 years 9 months 

1 days

31/05/2022 28.02.2025

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक 09.06.2007 ते 06.09.2013

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

विरÍठ िलपीक 07/09/2013 ते आजपयȊत 

3 Ǜी संजय शंकरराव ितरभाणे 13/04/2016 06/04/1994 Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा .यवतमाळ 01-किनÍ ठ िलपीक 06-04-1994 ते  09-06-2014 6 वष« 1 मिहना 28 years 1 months 

25 days

31/05/2022 31/01/2025

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा व 

Ǘ±णा.यवतमाळ

02-  किनÍठ िलपीक 10-06-2014 ते 25-06-2015

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा .यवतमाळ 03- वरीÍठ िलपीक 26-06-2015 ते 13-04-2016

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा व 

Ǘ±णा.यवतमाळ

04- वरीÍठ िलपीक 13-04-2016 ते आजतायत

4 Ǜी िशवकुमार शामराव 

कंधारकर, व.िलिपक

16/04/2016 24/04/1995 डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.24-04-1995 ते िद.07-06-2014 06-वषȃ 

01-मिहने  

15-िदवस

27 years 1 months 

7 days

31/05/2022 31/08/2024

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.07-06-2014 ते िद.25-06-2015 

(ता.पदो.)
डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.26-06-2015 ते िद.06-08-

2015(ता.पदो.)
डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.06-08-2015 ते िद.16-04-2016

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.16-04-2016 ते िद.31-05-2022

5 Ǜी.संजय िभकाजी जोशी            

  वरीÍठ िलपीक

04/12/2016 09/10/1995 Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे िल -िन-टं. िद. 09/10/1995 ते िद 11/04/2016 20 वषȃ 6 मिहने 2 

िदवस

26 years 7 months 

22 days

31/05/2022 30/09/2025

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे व.िल. िद. 12/04/2016 ते आजतागायत 5 वषȃ ११ मिहने
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6 Ǜी.राजू सतकर,वरीÍठ िलपीक व.िल 

िद.17/08/2021 

 ते आजपयȊत

26/12/1995 शावमैवǗ, नागपूर क.िल िद.26/12/1995 ते 31/07/2008 09 महीने 26 years 5 months 

5 days

31/05/2022 30/11/2028

इंगाशावमै नागपुर क.िल. िद. 02/09/2008 ते 13/07/2009

शावमैवǗ, नागपूर व.िल िद.14/07/2009  ते 17/08/2021

शावमै नागपूर व.िल िद.17/08/2021  ते आजपयȊत
7 Ǜी नंदिकशारे अजु«नराव िपस,े 

विरÍठ िलिपक

02/03/2012 20/10/1996 ÎवारातीĐाशावमैǘ अंबाजोगाई 20/10/1996 ते 04/12/2009 चतुथ«Ǜेणी कम«चारी 01 वषȃ 02 मिहने 29 

िदवस

25 years 7 months 

11 days

31/05/2022 31/01/2029

ÎवारातीĐाशावमैǘ अंबाजोगाई 05/12/2009 ते 01/03/2021 किनÍठ िलपीक

8 Ǜी. जगिदश पाडूंरंग मोिहते,

विरÍठ  िलिपक

िद. 16/08/2014 01/02/1997 Đॅशावमै, मंुबई किनÍठ िलिपक

01/02/1997 ते 01/07/2004

7 वषȃ 9 मिहने 25 years 3 months 

30 days

31/05/2022 िद. 31/03/2034 .---

सȂजॉǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

02/07/2004 ते 01/06/2011

Đॅशावमै, मंुबई किनÍठ िलिपक

02/07/2011 ते 15/08/2014

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

16/08/2014 ते अǏापपयȊत
9 सौ.मिनषा ए जाधव,            

विरÍठ िलपीक

20/06/2011 10/04/1997 इंगाशावमै नागपूर किनÍठ िलपीक      िद 10/04/1997 ते 05/06/2007 10 वष« 25 years 1 months 

21 days

31/05/2022 31/12/2032

शावमैव Ǘ नागपूर किनÍठ  िलपीक    िद. 06/06/2007 ते 16/06/2011 4 वष«

इंगाशावमैवǗ नागपूर विरÍठ िलपीक    िद. 20/06/2011 ते आज पयȊत 10 वष« 11 मिहने
10 Ǜी. पंडीत आनंदा महाले, वरीÍठ 

िलपीक

04/12/2016 21/07/1997 Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे क.िल. िद.21/7/1997 ते िद. 11/4/2016 18 वषȃ 8 मिहने 22 

िदवस

24 years 10 

months 10 days

31/05/2022 31/10/2027

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे व.िल.12/4/2016 आजतागायत 5 वषȃ ११ मिहने

11 कु. सागर भाऊराव इंगोले 29/12/2020 06/10/1998 Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. व ǥी 

Ǘ±णालय यवतमाळ

किनÍठ िलपीक 06/10/1998 ते 31/07/2004 (5 वष« 

9 मिहने 25 िदवस)

01 वष« 05 मिहने 02 

िदवस

23 years 7 months 

25 days

31/05/2022 30/04/2023

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ किनÍठ िलपीक 01/8/2004 ते 29/12/2020 (16वष« 

04 मिहने 28 िदवस)

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 29/12/2020 ते आजपयȊत (01 वष« 05 

मिहने 02 िदवस)
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12 Ǜीमती रािधका कृÍणा मयेकर, 

विरÍठ िलिपक

10.08.2021 03/02/1999 गोकुळदास तेजपाल Ǘ±णालय, 

मंुबई

                 किनÍठ िलपीक                िद. 

03.02.1999 ते िद. 31.07.2004

07 मिहने 23 years 3 months 

28 days

31/05/2022 31.07.2025

पिरचािरका िवभाग, सर 

ज.जी.समुह Ǘ±णालये, मंुबई

                 किनÍठ िलपीक              िद.01.08.2004 

ते िद.09.08.2021

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

                   विरÍठ िलपीक                        िद. 

10.08.२०21 ते   अǏापय«त
13 िवलास तातोबा अनुसे 12-04-2016 22-10-1999 डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 22/10/1999 ते 11/04/2016-किनÍठ िलपीक 6 वषȃ 01 मिहने 19 

िदवस

22 years 7 months 

9 days

31/05/2022 31-05-2024

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 12/04/2016 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक
14 Ǜी.िनतीन िवǚनाथ िवसपुते 

वरीÍठ िलपीक

04/12/2016 16/08/2000 सवȘपचार र±णालय,धुळे. िशपाई िद. 05/08/1997 ते िद. 15/8/2000 3 वषȃ 11  िदवस 21 years 9 months 

15 days

31/05/2022 31/5/2034

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम. व स.Ǘ..धुळे क. िल. िद.16/08/2000 ते िद. 11/4/2016 15 वषȃ 7 मिहने 27 

िदवस
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे व. िल. िद.12/4/2016 ते आजतागायत 5 वषȃ ११ मिहने 

15 Ǜी. राजȂğ शातंाराम सुतार, 

विरÍठ िलिपक

28/08/2000 सर जेजी समुह Ǘ. मंुबई 28.08.2000 ते १७.११.२०१४ 21 years 9 months 

3 days

31/05/2022 30.09.2027

शादंमǗ मंुबई 17.11.2014 ते आजपयȊत 
16 Ǜी  सितश  तुकाराम  अिडवरेकर 

, विरÍठ िलिपक

09/08/2019 05/12/2000 शा.दं.म.व Ǘ.मंुबई 05-12-2000 किनÍठ िलिपक                06 वष«, 07 

मिहने

02 वष«, 09 मिहने 21 years 5 months 

26 days

31/05/2022 30/06/2030

Đॅ.शा.व.ैम.व. Ǘ.मंुबई 31-07-2007, किनÍठ िलिपक              03 वष«, 11 

मिहने
Đॅ.शा.व.ैम.व. Ǘ.मंुबई 09-06-2011, वरीÍठ िलिपक                8 वष«, 02 

मिहने
गोकुळदास तेजपाल 

Ǘ±णालय,मंुबई

09-08-2019, वरीÍठ िलिपक  , १ व, 9 मिहने, २३ िद

17 Ǜीमती Ģितभा पेडामकर  , 

विरÍठ िलिपक

04/11/2011 01/02/2001 ससून Ǘ±णालय, पुणे. 12-11-1999, किनÍठ िलिपक,           1 वष«, 02 

मिहने

10 वष«, 06 मिहने 21 years 3 months 

30 days

31/05/2022 31/08/2022

गोकुळदास तेजपाल 

Ǘ±णालय,मंुबई

01-02-2001, किनÍठ िलिपक,          10 वष« 8  मिहने

गोकुळदास तेजपाल 

Ǘ±णालय,मंुबई

04-11-2011, किनÍठ िलिपक,          0९ वष«, 06 

मिहने, 27 िद
18 Ǜी महेश आÃपासाहेब काळे 

विरÍठ िलपीक

३०/०३/१७ 09/05/2001 वसाहत Ǘ±णालय गाधंीनगर, 

कोÊहापूर

किनÍठ िलपीक ५.६.९७ ते ८.५.२००१ ५वषȃ १मिहने 21 years 22 days 31/05/2022 २८/०२/२९

छ.Ģ.राजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

किनÍठ िलपीक ९.५.२००१ ते २९.३.१७             विरÍठ 

िलपीक ३०.३.१७ ते आजअखेर

Ģितिनयु¯तीने 

पिरचािरका िवभाग, 

सर ज.जी.समुह 

Ǘ±णालये, मंुबई 

येथे काय«रत 

आहेत. तरी 

बदलीसाठी 

िशफारस कर½यात 

येत आहे.
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19 Ǜीमती सवणɕ संजय राऊत, विरÍठ िलिपक14/07/2016 18/06/2001 Ǜी.व.ना.शा.व.ैम.व Ǘ. यवतमाळ  किनÍठ िलपीक 18/06/2001 ते 09/06/2008 (06 

वष« 11 मिहने 22 िदवस)

05 वष« 10 मिहने 17 

िदवस

20 years 11 

months 13 days

31/05/2022 31/12/2029 िवधवा

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ  किनÍठ िलपीक 09/06/2008 ते 14/07/2016 (08 

वष« 01 मिहना 05 िदवस)

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 14/07/2016 ते आजपयȊत (05 वष« 10 

मिहने 17 िदवस)

20 Ǜी नारायण िपराजी बोडके, 

व.िलिपक

05/07/2016 27/03/2002 डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.27-03-2002 ते िद.01-07-2002 05-वषȃ 

10-मिहने  

26-िदवस

20 years 2 months 

4 days

31/05/2022 30/06/2027

शा.दंत म.व Ǘ.नागपूर किनÍठ िलिपक िद.09-07-2010 ते िद.05-08-2013

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.08-08-2013 ते िद.05-07-2016

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.05-07-2016 ते िद.31-05-2022

21 Ǜी.Ģकाश साहेबराव पाटील,      

                वरीÍठ िलपीक

09/04/2015 15/07/2002 शा.व.ैम.िमरज िल -िन-टं. िद.11/02/1999 ते  िद 12/07/2002 17 वषȃ 2 मिहने 19 years 10 

months 16 days

31/05/2022 31/11/2028

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे क. ि◌ल. िद.15/7/2002 ते  िद. 3/9/2015 13 वषȃ 1 मिहने 20 

िदवस
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे व.िल. िद.04/09/2015 ते आजतागायत  ६ वषȃ ६ मिहने

22 Ǜी.िवलास नामदेव इंगळे, 

विरÍठ िलपीक

16/04/2016 19/07/2003 शा.दंत.म.व Ǘ.,औरंगाबाद 21/06/2001 ते 18/07/2003 (किनÍठ िलपीक) 06 वषȃ 

01 मिहना 

15 िदवस

18 years 10 

months 12 days

31/05/2022 31/03/2034

डॉ.शं.च.शा.व.ैम. नादेंड 19/07/2003 ते 07/06/2014 (किनÍठ िलपीक)

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ., नादेंड 07/06/2014 ते 15/04/2016  (किनÍठ िलपीक)

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ., नादेंड 16/04/2016 ते आजतागायत  (विरÍठ िलपीक)

23 Ǜी राजेश नारायण कदम, 

व.िलिपक

02/01/2012 19/07/2003 इंिदरा गाधंी शा.व.ैम.,नागपूर किनÍठ िलिपक िद.22-06-1999 ते िद.18-07-2003 10-वषȃ 

04-मिहने 29-िदवस

18 years 10 

months 12 days

31/05/2022 30/06/2030

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.19-07-2003 ते िद.01-01-2012

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.02-01-2012 ते िद.31-05-2022
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24 Ǜी उदधव ȋलबाजी पवार, 

व.िलिपक

13/04/2016 01/08/2003 शा.व.ैम.,औरंगाबाद किनÍठ िलिपक िद.01-01-2001 ते िद.31-07-2003 06-वषȃ 

01-मिहने 18-

िदवस

18 years 9 months 

30 days

31/05/2022 31/01/2032

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.01-08-2003 ते िद.25-06-2015

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.25-06-2015 ते िद.13-04-2016

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.13-04-2016 ते िद.31-05-2022

25 Ǜी बालाजी मारोती तोतरे, 

व.िलिपक

05/07/2016 15/11/2003 डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड िशपाई िद.14-09-1988 ते िद.25-10-1993 05-वषȃ 

10-मिहने  

26-िदवस

18 years 6 months 

16 days

31/05/2022 31/05/2022 िद.31.05.2022 

रोजी 

िन.से.िन.Ǜी.तोतरे,

विरÍठ िलिपक
डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड दÃतरी िद.26-10-1993 ते िद.14-11-2003

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.15-11-2003 ते िद.05-07-2016

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.05-07-2016 ते िद.31-05-2022

26 Ǜीमती.विनता शेğे , वरीÍठ 

िलपीक

वरीÍठ िलपीक 

िद. 

29/11/2016 ते 

आजपयȊत

30/12/2003 इंगाशावमै नागपूर क िल िद. 30/12/2003  ते 01/06/2011 ०5 वष« ०6 मिहने 18 years 5 months 

1 days

31/05/2022 30/09/2034

शावमै नागपूर क िल 04/06/2011 ते 28/11/2016

शावमै नागपूर व ली 29/11/2016 ते आजपयȊत
27 Ǜी िĢतम रहाटे १०.८.२०२१ 01/01/2004 शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर क.िल. १.१.२००४ ते ८.६.२०१० ८ मिहने 18 years 4 months 

30 days

31/05/2022 ३०.११.२०३६

शा.व.ैम.नागपूर क.िल. ८.६.२०१० ते १४.८.२०१४
शा.व.ैम.नागपूर व.िल. १४.८.२०१४ ते ९.८.२०२१
शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर व.िल. १०.८.२०२१ ते आजपयȊत

28 Ǜी वसंत ȋशदे, विरÍठ िलपीक 04.06.2011 01/01/2004 1.सर ज.जी. Ǘ±णालय मंुबई. 1. किनÍठ िलपीक िद.01.01.2004 ते 03.06.2011 7 वषȃ 5 मिहणे 2 

िदवस

18 years 4 months 

30 days

31/05/2022 31.05.2026

2. कावआǗ मंुबई 2. किनÍठ िलपीक िद.04.06.2011 ते 22.06.2015 4 वषȃ 18 िदवस
3. कावआǗ मंुबई 3. विरÍठ िलपीक िद.22.06.2015 ते आजतगायत 

पय«त

6 वषȃ 11 मिहणे 08 

िदवस
29 Ǜी. अजू«न शंकर पारकर, विरÍठ 

िलिपक

01/01/2004 शादंमǗ मंुबई 01.01.2004 ते आजपयȊत 18 years 4 months 

30 days

31/05/2022 30.09.2022 िदनाकं 

३०.०९.२०२२ रोजी 

सेवािनवृǄ
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30 Ǜी Ģकाश सदािशव 

माळोदे,व.िलिपक

28/11/2016 03/01/2004 डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड माळी िद.28-03-1989 ते िद.02-01-2004 05-वषȃ 

06-मिहने  

03-िदवस

18 years 4 months 

28 days

31/05/2022 31/05/2027

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.03-01-2004 ते िद.27-11-2016

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद. 28-11-2016 ते िद.31-05-2022

31 तुकाराम पंढरीनाथ गुरव 12-04-2016 05-01-2004 Ǜी.छ.िश.म.स.Ǘ±णा., सोलापूर 05/01/2004 ते 18/06/2010-किनÍठ िलपीक 6 वषȃ 01 मिहने 19 

िदवस

18 years 4 months 

26 days

31/05/2022 31-05-2032 पिरिशÍट 1 

सोबतचे िववरणपĝ 

2 मधील ĢाÁयाÂय 

Ď. 5

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 18/06/2010 ते 11/04/2016-किनÍठ िलपीक
डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 12/04/2016 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक

32 Ǜी. राजȂğ गोिवदा पाटील, 

विरÍठ िलिपक

िद. 30/09/2019 06/05/2004 कावआǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

06/05/2004 ते 30/06/2012

2 वषȃ 8 मिहने 18 years 25 days 31/05/2022 िद. 30/09/2025 .---

जजीǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

30/06/2012 ते 29/09/2019

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

30/09/2019 ते अǏापपयȊत
33 Ǜी सुिनल बबन कदम, विरÍठ 

िलपीक

20.12.2021 06/05/2004 1. दंत महािवǏालय मंुबई 1. किनÍठ िलपीक िद.06.05.2004 ते 31.01.2017 12 वषȃ 8 मिहने 25 

िदवस

18 years 25 days 31/05/2022 31.07.2028

2. सर ज.जी.समूह Ǘ±णालये 

मंुबई

2. किनÍठ िलपीक िद.01.02.2017 ते 20.12.2021 

पर

3 वषȃ 10 मिहने 11 

िदवस
3. कावआǗ मंुबई 3. विरÍठ िलपीक िद.20.12.2021 ते आजतगायत 

पय«त

5 मिहने 11 िदवस

34 Ǜी. िमȋलद गावडं, विरÍठ िलिपक 06/05/2004 सȂजॉǗ मंुबई 06.05.2004 ते ०९.१०.२०१९ 18 years 25 days 31/05/2022 31.05.2025

शादंमǗ मंुबई 10.10.2019 ते आजपयȊत 

35 Ǜी.संजय सीताराम गायकवाड,

विरÍठ िलपीक

िद.03.12.2014 02/06/2004 ससǗ, पुणे (चतुथ« Ǜेणी सेवक.) िद.20.9.93 ते िद.01.06.04 17 years 11 

months 29 days

31/05/2022 िद.31.07.2026

बैजीशावमै, पुणे  (क .िल.) िद.02.06.04 ते िद.03.12.14

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.03.12.14 ते िद.31.03.22

Ǜी.माळोदे यानंी पती -

प¾नी एकĝीकरण, 

Ģशासकीय बदलीतून 

सूट िमळ½याबाबतचा 

िवनंती  अज« 

िद.21.03.2022 

रोजी 

मा.संचालनालयास 

सादर कर½यात आला 

आहे.
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36 Ǜी.िवजय शंकर  पाटील, 

विरÍठ िलपीक

िद.13.04.2016 02/06/2004 ससǗ, पुणे (क©सेवक) िद.01.10.91 ते िद.02.06.04 17 years 11 

months 29 days

31/05/2022 िद.31.10.2027

बैजीशावमै, पुणे  (क .िल.) िद.02.06.04 ते िद.01.06.12

ससǗ, पुणे (क.िल.) िद.01.06.12 ते िद.12.04.16

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.13.04.16 ते िद.31.03.22

37 Ǜी.िĢतम रामǗप  रीळ,विरÍठ 

िलपीक

िद.07.03.2017 03/06/2004 बैजीशावमै, पुणे  (सफाईगार.) िद.08.08.94 ते िद.03.06.04 17 years 11 

months 28 days

31/05/2022 िद.31.05.2027

बैजीशावमै, पुणे  (क .िल.) िद.03.06.04 ते िद.01.06.11

ससǗ, पुणे (क.िल.) िद.01.06.11 ते िद.07.03.17

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.07.3.17 ते िद.31.03.22

38 Ǜी भोजराज राऊत, विरÍठ 

िलिपक

1.4.2014 31/07/2004 शा.व.ैम.व. Ǘ. नागपूर किनÍठ िलिपक 31.7.2004  ते 21.3.2014 ८ वष« १ मिहने 17 years 10 

months 

31/05/2022 31.8.2028

इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर वरीÍठ िलिपक  1.4.2014 ते ३१.०५.२०२२

39 Ǜी. चंğकात शामसुंदर पाटील,

विरÍठ िलिपक

िद. 17/08/2021 24/08/2004 संविैशवसं, मंुबई किनÍठ िलिपक

24/08/2004 ते 09/05/2005

6 मिहने 17 years 9 months 

7 days

31/05/2022 िद. 28/02/2023 .---

Đॅशावमै, मंुबई किनÍठ िलिपक

10/05/2005 ते 30/06/2010

गोतेǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

01/07/2010 ते 30/08/2011

Đॅशावमै, मंुबई विरÍठ िलिपक (तदथ«)

03/08/2011 ते 01/11/2013

Đॅशावमै, मंुबई विरÍठ िलिपक

01/11/2013 ते 16/08/2021

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

17/08/2021 ते अǏापपयȊत
40 Ǜी िवजय लाड 11/12/2014 24/08/2004 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

24/08/2004  ते 10/12/2014 किनÍठ िलपीक 7 वष« 5 मिहने 17 years 9 months 

7 days

31/05/2022 31/08/2024

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

11/12/2014 ते आजपयȊत विरÍठ िलपीक 
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41 Ǜी. बी.ए. वनव,े विरÍठ िलिपक 22/06/2012 अय.जी.एम.सी. नागपुर, किनÍठ िलिपक 1.6.2002 ते 25.08.2004 विरÍठ िलिपक 

22.6.2012 ते 

आजतागायत

31.08.2033

26/08/2004 Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक 26.8.2004 ते 21.6.2012 17 years 9 months 

5 days

31/05/2022

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

विरÍठ िलपीक 22/06/2012  ते आजपय«त 

42 Ǜी संतोष साखरकर 01/05/2016 01/08/2004 शा.दं म व Ǘ, मंुबई 01/08/2004 ते 30/04/2016 किनÍठ िलपीक 6 वष« 30 िदवस 17 years 9 months 

30 days

31/05/2022 31/10/2026

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

01/05/2016 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक

43 Ǜी.Ģशातं पेटकर,वरीÍठ िलपीक व.िल 

िद.09/08/2021 

 ते आजपयȊत

02/08/2004 शावमै नागपूर क.िल िद.02/08/2004  ते 01/06/2012 09 महीने 17 years 9 months 

29 days

31/05/2022 31/08/2038

इंगाशावमै नागपुर क.िल िद.01/06/2012  ते 30/09/2014

अिवǗ, नागपुर व.िल िद.01/10/2014  ते 09/08/2021

शावमै नागपूर व.िल िद.09/08/2021  ते आजपयȊत
44 Ǜी.दǄाराम हरी आमकर,

विरÍठ िलपीक

िद.01/09/2011 20/08/2004 संचालनालय, वǏैकीय िश©ण

व संशोधन, मंुबई

24/08/2004 ते 06/05/2005 08 मिहने 11 िदवस 17 years 9 months 

11 days

31/05/2022 31/05/2023

पिरचयɕ िश©ण संÎथा, मंुबई 07/05/2005 ते 31/08/2009 04 वषȃ 2 मिहने 24 

िदवस
नागरी ÎवाÎथ कȂ ğ वाğें मंुबई िद.01/09/2009 ते 30/08/2011 02 वषȃ
पिरचयɕ िश©ण संÎथा, मंुबई 01/09/20011 ते आजपयȊत 10 वषȃ 05 मिहने 19 

िदवस
45 Ǜी अǗण  िभकाजी जाधव,          

   विरÍठ िलपीक

16.09.2019 01/09/2004 ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

किनÍठ िलिपक

िद.01.09.2004 ते 01.09.2015

02 वषȃ 07 मिहने 17 years 8 months 

30 days

31/05/2022 31.08.2028

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

विरÍठ िलिपक

िद.01.09.2015 ते 07.06.2017

संचालनालय, वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

विरÍठ िलिपक

िद.07.06.2017 ते 13.09.2019

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

विरÍठ िलिपक

िद.16.09.2019 ते अǏापपयȊत
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िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं
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46 Ǜी अनंत उǄेकर, विरÍठ िलपीक 01.06.2019 01/09/2004 1. सȂट जॉजȃस Ǘ±णालय मंुबई. 1.किनÍठ िलपीक िद.01.09.2004 ते 16.07.2007 2 वषȃ 10 मिहणे 16 

िदवस

17 years 8 months 

30 days

31/05/2022 31.10.2026

2. दंत महािवǏालय मंुबई 2. किनÍठ िलपीक िद,16.07.2007 ते 12.05.2016 8 वषȃ 10 मिहणे 4 

िदवस
2. दंत महािवǏालय मंुबई 3. विरÍठ िलपीक िद.13.05.2016 ते 31.05.2019 3 वषȃ 18 िदवस
4. कावआǗ मंुबई 4. विरÍठ िलपीक िद.01.06.2019 ते आजतगायत 

पय«त

2 वषȃ 11 मिहणे

47 Ǜी Ģकाश  कृÍणा   धुमक, विरÍठ 

िलिपक

18/08/2021 16/09/2004 शासकीय दंत महािवदयालय, 

मंुबई

16-09-2004, किनÍठ िलिपक ,16 वष«, 11 मिहने, 3 

िद

 09 मिहने,03 िदवस 17 years 8 months 

15 days

31/05/2022 30/06/2023

48 Ǜी िवलास बȋलगवार, विरÍठ 

िलिपक

22.2.2019 01/10/2004 शावमै,औरंगाबाद किनÍठ िलिपक 9.5.2012  ते 30.9.2014 ३ वष« १ मिहने 17 years 7 months 

30 days

31/05/2022 30.4.2037

इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर किनÍठ िलिपक 1.10.2014  ते 21.2.2019

इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर वरीÍठ िलिपक  22.4.2019 ते ३१.०५.२०२२
49 Ǜी.Ģिदप शंकर पगारे, विरÍठ 

िलपीक

िद.13.04.2016 29/10/2004 ससǗ, पुणे (क©सेवक) िद.28.02.94 ते िद.28.10.04 17 years 7 months 

2 days

31/05/2022 िद.30.09.2023

ससǗ, पुणे (क.िल.) िद.29.10.04 ते िद.01.06.12

बैजीशावमै, पुणे  (क .िल.) िद.01.06.12 ते िद.12.04.16

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.13.04.16 ते िद.31.03.22

50 Ǜी गणेश गणोरकर १.४.२०१७ 13/12/2004 शा.व.ैम.नागपूर क.िल. १३.१२.२००४ ते ३१.३.२०१७ ५ वष« 17 years 5 months 

18 days

31/05/2022 ३१.८.२०३६

शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर व.िल. १.४.२०१७ पासून आजपयȊत

51 कु. डी.पी.अंचलवार ,वरीÍठ 

िलपीक

वरीÍठ िलपीक 

िद.21/07/2015 

 ते आजपयȊत

13/12/2004 शावमै नागपूर क.िल. 13/12/2004 ते 20/08/2015 06 वष« 10 मिहने 17 years 5 months 

18 days

31/05/2022 31/08/2039 िदËयागं कम«चारी - 

अȎÎथËयंग

शावमै नागपूर व.िलपीक िद.21/07/2015  ते आजपयȊत
52 Ǜी. संजय करीहारे , वरीÍठ 

िलपीक

व.िल 

िद.30/04/2016 

ते आजपयȊत

29/01/2005 शावमै नागपूर किनÍठ िलपीक िद.29/01/2005  ते 30/04/2016 06 वष« 01 मिहने 17 years 4 months 

2 days

31/05/2022 30/06/2024

व.िल िद.30/04/2016 ते आजपयȊत
53 Ǜी. महेश सदािशवराव बेले, विरÍठ िलिपक13/04/2016 15/03/2005 Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ किनÍठ िलपीक 15/03/2005 ते 12/04/2016 (11 

वष« 0 मिहना 28 िदवस )

06 वष« 01 मिहना 

18 िदवस

17 years 2 months 

16 days

31/05/2022 31/01/2035

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 13/04/2016 ते आजपयȊत (06 वष« 01 

मिहना 18 िदवस)
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54 Ǜीमती.सुरेखा चंğकातं 

गायकवाड, विरÍठ िलपीक

िद.13.04.2016 21/04/2005 बैजीशावमै, पुणे  (क .िल.) िद.21.04.05 ते िद.08.06.08 17 years 1 months 

10 days

31/05/2022 िद.30.06.2022 सेवािनवृǄ जून 

२०२२
ससǗ, पुणे (क.िल.) िद.09.06.08 ते िद.12.04.16

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.13.04.16 ते िद.31.03.22

4/30/2005 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

 व Ǘ±णालय, औरंगाबाद

किनÍठ िलिपक  िद.30/04/2005  ते 29/04/2016    

11 वष«

शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±ण., औरंगाबाद

विरÍठ िलिपक, िद.30/04/2016 ते आजपयȊत

55 Ǜी.जी.बी.कुलकणȓ

विरÍठ िलिपक

06/02/2016 30/04/2005 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, औरंगाबाद

30/04/2005 ते 02/06/2011

क.िलपीक

05 वष«

11 मिहना

30 िदवस

17 years 1 months 

1 days

31/05/2022 ३१/०८/२०२३

शासकीय दंत महािवǏालय 

Ǘ±णालय, औरंगाबाद

03/06/2011 ते 14/07/2015

क.िलपीक
आरो±य Ģिश©ण पथक, पैठण 15/07/2015 ते 01/06/2016

व.िलपीक
शासकीय महािवǏालय 

Ǘ±णालय, औरंगाबाद

02/06/2016 ते आजतागायत

व.िलपीक
56 Ǜी.सुधीर बाबुराव येवला,            

  वरीÍठ िलपीक

10/05/2015 02/06/2005 Îवा रा ती Đा शा.व.ैम. अंबेजोगाई क. ि◌ल.िद.03/10/2001 ते िद. 30/5/2005 3 वषȃ,  7 मिहने  28 

िदवस

16 years 11 

months 29 days

31/05/2022  31/05/2029

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे क. ि◌ल.िद.02/06/2005 ते िद. 05/06/2012 7 वषȃ 4 मिहने
सवȘपचार र±णालय,धुळे. क. ि◌ल.िद.03/06/2005 ते िद. 04/10/2015  3 वषȃ, 3 मिहने 30 

िदवस
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे  व. िल.िद.05/10/2015 ते आजतागायत 6 वषȃ ५ मिहने

57 Ǜी.रमेश नामदेवराव चËहाण, 

विरÍठ िलिपक

16-04-2016 

पासून

17/06/2005 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मीरज

किनÍठ िलिपक पदावर िदनाकं 20-11-2003 ते 16-

06-2005 पयȊत 1 वष« 6 मिहने 28 िदवस

5 वष«  10 मिहने 16 

िदवस

16 years 11 

months 14 days

31/05/2022 30-04-2028

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, अकोला

किनÍठ िलिपक पदावर िदनाकं 17-06-2005 ते 16-

04-2016 पयȊत 10 वष« 11 मिहने 31 िदवस
58 Ǜी पी.के.केळकर

विरÍठ िलिपक

31/12/2016 18/06/2005 शादंमǗ,औरंगाबाद 11 व 6 म 14, किनÍठ िलपीक,18/06/05 ते 

30/12/16

5 व 5 म 1 िद 16 years 11 

months 13 days

31/05/2022 31/08/2032

शावमै,औरंगाबाद 5 व 5 म 1 िद, विरÍठ िलपीक, 31/12/16  ते  

आजतागायत
59 Ǜी िशवाजी रामचंğराव 

शेवाळकर, व.िलिपक

13/04/2016 01/07/2005 शा.व.ैम.,औरंगाबाद किनÍठ िलिपक िद.25-01-2001 ते िद.31-07-2003 06-वषȃ 

01-मिहने 18-

िदवस

16 years 10 

months 30 days

31/05/2022 31/10/2027

Îवा.रा.ित.Đा.व.ैम.,अंबाजोगाई किनÍठ िलिपक िद.01-08-2003 ते िद.30-06-2005

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.01-07-2005 ते िद.13-04-2016

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.13-04-2016 ते िद.31-05-2022
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60 Ǜी.िदपक ĢÊहाद इंगळे, विरÍठ 

िलिपक

16-04-2016 

पासून

13/07/2005 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, अकोला

किनÍठ िलिपक पदावर िदनाकं 13-07-2005 ते 16-

04-2016 पयȊत 10 वष« ९ मिहने 4 िदवस

5 वष«  10 मिहने 16 

िदवस

16 years 10 

months 18 days

31/05/2022 29-02-2024

61 Ǜी कǲु हजारे  १६.५.२०१६ 14/07/2005 शा.व.ैम.नागपूर वग«४   ८.९.१९८६ ते  १३.७.२००५ ५ वष« ११ मिहने 16 years 10 

months 17 days

31/05/2022 ३१.३.२०२५

शा.व.ैम.नागपूर क.िल.  १४.७.२००५ ते 
शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर क.िल. १४.७.२००५ ते ३०.६.२०१२
शा.दंत म.नागपूर क.िल. ३०.६.२०१२ते ३०.४.२०१६
शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर व.िल. १६.५.२०१६ ते आजपयȊत

62 Ǜी. िदलीप घेवरे व.िलपीक 01.06.2016 14/07/2005 शावमै, नागपूर ०५.०९.१९८६ ते १३.०७.०५ सफाईगार वरीÍठ िलपीक 

पदावरील कालावधी 

 05 वष« 9 मिहने

16 years 10 

months 17 days

31/05/2022 ३०.०४.२०२२

शावमै, नागपूर. १४.०७.२००५ ते ३१.०५.१६   क. िलपीक
शावमैवअिवǗ नागपूर. ०१.०६.२०१६  ते  आज पयȊत व.िल

63 Ǜी.रिवÂğ कापसे व.िलपीक 01.06.2016 14/07/2005 शावमै, नागपूर

                                                 

                                                 

                                                 

०५.०९.१९८६ ते ३०.०९.०१ Ģ.शा. पिरचर

 

वरीÍठ िलपीक 

पदावरील कालावधी 

 05 वष« ०9 मिहने

16 years 10 

months 17 days

31/05/2022 ३१.०१.२०२४

 शावमै, नागपूर. ०१.१०.०१ ते १३.०७.०५ ता¾पुर¾या ÎवǗपात मÁये खंड 

देवून क. िलपीक पदावर पदोƐती
१४.०७.२००५ ते ३१.०५.२०१६ क.िलपीक

शावमैवअिवǗ नागपूर. ०१.०६.२०१६ ते आजपयȊत व.िलपीक
64 Ǜी. जोहरलाल शंकर रबडे, विरÍठ िलिपक31/12/2016 19/07/2005 Ǜी.व.ना.शा.व.ैम.व Ǘ. यवतमाळ  किनÍठ िलपीक 19/07/2005 ते 09/06/2014 (08 

वष« 10 मिहने 21 िदवस)

05 वष« 05 मिहने 16 years 10 

months 12 days

31/05/2022 31/05/2031

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ  किनÍठ िलपीक 09/06/2014 ते 31/12/2016 (02 

वष« 06 मिहने 22 िदवस)

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 31/12/2016 ते आजपयȊत (05 वष« 05 

मिहने )
65 Ǜी पी.आर.गोसावी

विरÍठ िलिपक

31/12/2016 16/09/2005 शावमै,औरंगाबाद 11 व 3 म 16, किनÍ ठ िलपीक, 16/09/2005 ते 

30/12/2016

5 व 5 म 1 िद, विरÍठ िलपीक, 31/12/2016 ते 

आजतागायत

5 व 5 िम 1 िद 16 years 8 months 

15 days

31/05/2022 31/12/2024

66 Ǜी.संतोष िनवृǄीराव बागंर

विरÍठ िलिपक

13/04/2016 14/10/2005 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, औरंगाबाद

14/10/2005  ते 13/04/2016

क.िलपीक

06 वष«

01 मिहना

19 िदवस

16 years 7 months 

17 days

31/05/2022 30/04/2040

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

Ǘ±णालय, औरंगाबाद

13/04/2016 ते आजतागायत

व.िलपीक
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67   Ǜी अजीत बापू कȂ गारे,        

वरीÍठ िलपीक

13/04/2016 17/10/2005 शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वग« ४             

िदनाकं 03/04/1998  ते 16/10/2005

6 वषȃ 1 महीने 18 िद 16 years 7 months 

14 days

31/05/2022 31/05/2033

शा.व.ैम.िमरज िलपीक  टंकलेखक  

17-10-2005 ते 06-06-2012

प.व.पा.शासकीय 

Ǘ±णालय,सागंली

िलपीक  टंकलेखक 

िदनाकं 07-06-2012 ते  12/04/2016

शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वरीÍठ िलपीक  

िदनाकं 13-04-2016 ते आजअखेर
68 Ǜीमती िनता रमेश सावतं,

विरÍठ िलपीक

13/04/2016 17/10/2005 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 िलपीक टंकलेखक

िद.17/10/2005 ते िद.12/04/2016

16 years 7 months 

14 days

31/05/2022 31/07/2031  िवधवा कम«चारी

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 विरÍठ िलपीक 

िद.13/04/2016 ते आजअखेर

06 वषȃ ,01 मिहने

69 Ǜी.शंकर सोमȋलग कǄी,

विरÍठ िलपीक

13/04/2016 17/10/2005 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 िलपीक टंकलेखक

िद.17/10/2005 ते िद.12/04/2016

16 years 7 months 

14 days

31/05/2022 31/05/2025  ''''''''

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 विरÍठ िलपीक 

िद.13/04/2016 ते आजअखेर

06 वषȃ ,01 मिहने

70 Ǜी.जगिदश गजानन पंडीत,

विरÍठ िलपीक

13/04/2016 17/10/2005 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 िलपीक टंकलेखक

िद.17/10/2005 ते िद.12/04/2016

16 years 7 months 

14 days

31/05/2022 30/11/2025  ''''''''

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 विरÍठ िलपीक 

िद.13/04/2016 ते आजअखेर

06 वषȃ ,01 मिहने

71 हरीĢसाद भाÎकर राऊळ 12-04-2016 01-12-2005 डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 01/12/2005 ते 11/04/2016- किनÍठ िलपीक 6 वषȃ 01 मिहने 19 

िदवस

16 years 5 months 

30 days

31/05/2022 31-05-2039 पिरिशÍट 1 

सोबतचे िववरणपĝ 

2 मधील ĢाÁयाÂय 

Ď. 1

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 12/04/2016 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक
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72 Ǜी.राहूल हिरǙğं काबंळे,

विरÍठ िलपीक

13/04/2016 02/12/2005 प.व.पा.शासकीय 

Ǘ±णालय,सागंली

 िलपीक टंकलेखक

िद.02/12/2005 ते िद.06/06/2012

16 years 5 months 

29 days

31/05/2022 30/06/2038  ''''''''

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 िलपीक टंकलेखक

िद.07/06/2012 ते िद.12/04/2016

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 विरÍठ िलपीक 

िद.13/04/2016 ते आजअखेर

06 वषȃ ,01 मिहने

73 Ǜीम. राधीका महेश साळंुके, 

विरÍठ िलिपक

09/10/2018 06/12/2005 ÎवारातीĐाशावमैǘ अंबाजोगाई 06/12/2005 ते 06/12/2009 सफाईगार 03 वषȃ 07 मिहने 22 

िदवस

16 years 5 months 

25 days

31/05/2022 31/01/2028

ÎवारातीĐाशावमैǘ अंबाजोगाई 07/12/2009 ते 08/10/2018 किनÍठ िलिपक

ÎवारातीĐाशावमैǘ अंबाजोगाई

74 चंğशेखर हणमंतराव माशाळ 12-04-2016 23-01-2006 डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 23/01/2006 ते 11/04/2016- किनÍठ िलपीक 6 वषȃ 01 मिहने 19 

िदवस

16 years 4 months 

8 days

31/05/2022 30-09-2042

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 12/04/2016 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक

75 Ǜी आनंद मामीडवार, विरÍठ 

िलिपक

1.6.2016 17/01/2006 शा.दंत.म.व. Ǘ±णालय नागपूर किनÍठ िलिपक 17.1.2006  ते 31.5.2016 ५ वष« ११ मिहने 16 years 4 months 

14 days

31/05/2022 31.1.2035

इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर वरीÍठ िलिपक  1.6.2016 ते ३१.०५.२०२२

76 Ǜीमती बबीता मोरे 01/01/2017 19/01/2006 सȂ.जॉजȃस Ǘ, मंुबई 19/01/2006 ते 31/12/2016 5 वष« 4 मिहने 16 years 4 months 

12 days

31/05/2022 31/08/2036

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

01/01/2017 ते आजपयȊत विरÍठ िलपीक 

77 Ǜी इंğीस िबन मोहÇमद चाऊस

विरÍठ िलपीक

30/12/2020 01/03/2006 01 वष«

05 मिहना

02 िदवस

16 years 2 months 

30 days

31/05/2022 30/06/2032

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

 औरंगाबाद

01/03/2006 ते 30/12/2020

क.िलपीक
शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

Ǘ±णालय, औरंगाबाद

30/12/2020 ते आजतागायत 

व.िलपीक
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78 Ǜी सÈयद  अिझम 

विरÍठ िलिपक

23/08/2018 03/03/2006 शावमैǗ,औरंगाबाद 5 व 5 म 5 िद,किनÍठ िलपीक, 03/03/06 ते 

08/08/11

3 व 9 म 9 िद 16 years 2 months 

28 days

31/05/2022 31/12/2023

शादंमǗ, औरंगाबाद 1 व 3 म 22 िद, किनÍठ िलपीक,  08/08/11 ते 

30/11/12

शावमै,औरंगाबाद 5 व 8 म 21 िद, किनÍठ िलपीक, 01/12/12 ते 

22/08/2018

3 व 9 म 9 िद, विरÍठ िलपीक, 23/08/2018 ते  

आजतागायत
79 Ǜी शैलेश Ǜीमंतराव ससाणे, 

व.िलिपक

31/12/2016 28/04/2006 डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.28-04-2006 ते िद.07-06-2014 05-वषȃ

05-मिहने

00-िदवस

16 years 1 months 

3 days

31/05/2022 31/07/2035

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.08-06-2006 ते िद.30-12-2016

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.31-12-2016 ते िद.31-05-2022

80 Ǜी. िवǚनाथ  रामचंğ गुजर,       

      वरीÍठ िलपीक

13/04/2016 19/04/2006 शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वग« ४             

िदनाकं 08/06/1994 ते 18/04/2006

6 वषȃ 1 महीने 18 िद 16 years 1 months 

12 days

31/05/2022 31/03/2023 सेवािनवृǄी 1 वष«

शा.व.ैम.िमरज िलपीक  टंकलेखक  

19-04-2006 ते 12-04-2016

शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वरीÍठ िलपीक िदनाकं 

13-04-2016ते  आजअखेर
81 िवशाल ȋभगारिदवे, विरÍठ 

िलिपक

05/04/2016 01/06/2006 ससǗ पुणे 9 वष« 11 मिहने किनÍठ िलिपक 1/6/2006 ते 

25/4/2016

5 वष« 10 मिहने 28 

िदवस

15 years 11 

months 30 days

31/05/2022 31/8/2033

82 Îवाती वालतुरे, विरÍठ िलिपक 05/04/2016 29/06/2006 ससǗ पुणे 9 वष« 10 मिहने किनÍठ िलिपक 29/6/2006 ते 

25/4/2016

5 वष« 10 मिहने 28 

िदवस

15 years 11 

months 2 days

31/05/2022 31/8/2034

83 Ǜी कलेश रामचंğ Ëहटकर 

विरÍठ िलपीक

२५/०४/१६ 01/07/2006 िजÊहा ©यरोग कȂ ğ कोÊहापूर चौकीदार वग«४ िद.२.६.१९९१ ते ३१.५.१९९३ ६वष« १मिहने ६ िदवस 15 years 10 

months 30 days

31/05/2022 ३१/०५/२४

छĢराजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

क©सेवक वग«४ िद.१.६.१९९३ ते २३.६.२००५

Đामीण Ǘ±णालय 

िशरोळ,िज.कोÊहापूर

किनÍठ िलपीक िद.२४.६.२००५ ते ३१.५.२००७

छĢराजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

किनÍठ िलपीक १.७.२००६ ते २४.४.२०१६   विरÍठ 

िलपीक २५.४.१६ ते आजअखेर
84 Ǜी.गणेश सुरेश गायकवाड, 

विरÍठ िलपीक

िद.04.05.2016 01/07/2006 ससǗ, पुणे (क.िल.) िद.01.07.06 ते िद.04.05.16 15 years 10 

months 30 days

31/05/2022 िद.31.07.2032

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.04.05.16 ते िद.31.03.21

85 अिनल गायकवाड, विरÍठ 

िलिपक

05/04/2016 01/07/2006 ससǗ पुणे 9 वष« 10 मिहने किनÍठ िलिपक 1/7/2006 ते 

25/4/2016

5 वष« 10 मिहने 28 

िदवस

15 years 10 

months 30 days

31/05/2022 31/3/2037

86 Ǜी.मनोज तुकाराम  

सरोदे,विरÍठ िलपीक

िद.01.01.2017 04/07/2006 ससǗ, पुणे (क©सेवक) िद.15.09.93 ते िद.03.07.06 15 years 10 

months 27 days

31/05/2022 िद.30.06.2027

ससǗ, पुणे (क.िल.) िद.04.07.06 ते िद.01.01.17

ससǗ, पुणे (व.िल.) 2िद.01.01.17 ते िद.31.03.22
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87 Ǜीमती शुभागंी सुिनल देशपाडें

विरÍठ िलिपक

१६/०५/२०१८ १८/०९/२००६ शावमैसोलापूर किनÍठ िलिपक                   

 18/09/2006 ते 15/05/2018

11 वष«  7 म. 15 years 8 months 

13 days

31/05/2022 ३१/१०/२०२९ मी Îव:ता िवधवा असून 

अनुकंपा त¾वावर 

िनयु¯ती झालेली आहे. 

संपूण« कुटंुबाची 

जबाबदारी मा·यावर 

आहे. 

तरी बदली कर½यात येवू 

नये

Ǜीछिशम.स.ǘ.सोलापूर विरÍठ िलिपक                               16/05/२०18 ते 

31/05/2020

02 वष« 00 म.

88 Ǜी िधरजकुमार िभमराव माने, 

विरÍठ िलिपक

१३/०३/२०१६ २१/०३/२००७ शावमैसोलापूर किनÍठ िलिपक                             21/03/2007 ते 

12/04/2016

9 वष« .१ म. 15 years 2 months 

10 days

31/05/2022 31/10/2036 --

Ǜीछिशम.स.ǘ.सोलापूर विरÍठ िलिपक                                13/04/2016 ते 

31/05/2021

05 वष« 01 म.

89   Ǜी. आनंदा राजाराम पाटील,    

    वरीÍठ िलपीक

13/04/2016 22/05/2007 शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वग«  ४                       

िदनाकं 08-06-1994 ते 21/05/2007

6 वषȃ 1 महीने 18 िद 15 years 9 days 31/05/2022 31/05/2028 अंपग  कम«चारी

प.व.पा.शासकीय 

Ǘ±णालय,सागंली

िलपीक  टंकलेखक  

िदनाकं 22-05-2007 ते  12/04/2016

शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वरीÍठ िलपीक  

िदनाकं 13-04-2016 ते आजअखेर
90 Ǜीमती नालंदा मेǛाम 22/06/2007 22/06/2007 शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±णालय नागपुर

विरÍठ िलपीक 22-06-2007 14 years 11 

months 9 days

31/05/2022 31/08/2018

91 Ǜी Ģमोदकुमार गवई १४.७.२०१६ 27/06/2007 शा.व.ैम.नागपूर क.िल. २७.६.२००७ ते १३.७.२०१६ ५ वष« ९ मिहने 14 years 11 

months 4 days

31/05/2022 ३१.७.२०२६ अपंग

शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर व.िल. १४.७.२०१६ ते आजपयȊत

92 Ǜीमती अǚीनी बोभाटे १८.४.२०१६ 27/06/2007 शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर क.िल. २७.६.२००७ ते १८.४.२०१६ ६ वष« 14 years 11 

months 4 days

31/05/2022 ३०.६.२०३९

शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर व.िल. १८.४.२०१६ ते आजपयȊत

93 Ǜीमती जयǛी हेडाऊ १६.४.२०१६ 28/06/2007 शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर क.िल. २८.६.२००७ ते १६.४.२०१६ ६ वष« 14 years 11 

months 3 days

31/05/2022 २८.२.२०३९

शा.व.ैम.Ǘ.नागपूर व.िल. १६.४.२०१६ ते आजपयȊत

94 Ǜीम.िविनता िवजय सावतं, 

विरÍठ िलिपक

04/06/2007 सȂट  जॉजȃस Ǘ±णालय,मंुबई िद.04.06.2007 ते िद.१२.०८.२०२१ 14 years 11 

months 27 days

31/05/2022 ३०/०६/२०२३ ३०.०६.२०२३ रोजी 

सेवािनवृǄ
नागरी ÎवाÎथ केğ वाğें िद.13-08-2021 ते आजतागायत

95 Ǜी वसंत बळवतं चËहाण २५/०४/१६ 01/07/2007 छ.Ģ.राजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

चौकीदार वग«४ िद.१७.१.१९९१ ते १४.६.२००५ ६वष« १मिहने ६ िदवस 14 years 10 

months 30 days

31/05/2022 ३१/०५/२४

Đामीण Ǘ±णालय जत, 

िज.सागंली

किनÍठ िलपीक १५.६.२००५ ते ३१.३.२००६

ȋहवताप कायɕलय कोÊहापूर किनÍठ िलपीक १.४.२००६ ते ३०.६.२००७
छ.Ģ.राजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

किनÍठ िलपीक १.७.२००७ ते २४.४.१६           विरÍठ 

िलपीक २५.४.१६ ते आजअखेर



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 
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96 Ǜी.बालाजी गोȋवदराव मगरे, 

विरÍठ िलपीक

13/04/2016 21/09/2007 Îवा.रा.ित.Đा.व.ैम.अंबाजोगाई 06/12/2001 ते 20/09/2007 (किनÍठ िलपीक) 06 वषȃ 

01 मिहना 

18 िदवस

14 years 8 months 

10 days

31/05/2022 31/05/2038

डॉ.शं.च.शा.व.ैम. नादेंड 21/09/2007 ते 13/04/2016 (किनÍठ िलपीक)

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ., नादेंड 13/04/2016 ते आजतागायत  (विरÍठ िलपीक)

97 Ǜी एम.आर.गावडे

विरÍठ िलिपक

13/04/2016 01/10/2007 शावमै,औरंगाबाद 7 व 10 म 30, किनÍठ िलपीक,01/10/07  ते  

31/08/15

6 व 1 म 19 िद 14 years 7 months 

30 days

31/05/2022 30/11/2027

शावमैǗ,औरंगाबाद 0 व 7 म 11 िद, विरÍठ िलपीक (तदथ«) 01/09/15 ते 

12/04/16

शावमै,औरंगाबाद 5 व 1 म 19 िद, विरÍठ िलपीक, 13/04/16  ते  

आजतागायत
98 Ǜी एस.आर.तळेकर

विरÍठ िलिपक

10/03/2016 08/11/2007 शादंमǗ,औरंगाबाद 8 व 10 म 26 िद, किनÍठ िलपीक, 08/11/07 ते 

02/10/16

5 व 7 म 29   िद 14 years 6 months 

23 days

31/05/2022 31/10/2041

शावमै,औरंगाबाद 5 व 7 म 29   िद, विरÍठ िलपीक, 03/10/16  ते  

आजतागायत
99 Ǜी सितश रामचंğ माळवी २५/०४/१६ 17/11/2007 छ.Ģ.राजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

सफाईगार वग«४ िद.२२.१२.९२ ते ८.८.९४ ६वष« १मिहने ६ िदवस 14 years 6 months 

14 days

31/05/2022 ३०/०६/२८

उपसंचालक, आरो±य सेवा, 

कोÊहापूर मंडळ,कोÊहापूर

िशपाई वग«४ िद.९.८.९४ ते १०.१.२००६

Đामीण Ǘ±णालय 

कोडोली,िज.कोÊहापूर

किनÍठ िलपीक ११.१.२००६ ते १६.११.२००७

छ.Ģ.राजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

किनषठ िलपीक १७.११.२००७ ते २४.४.१६      विरÍठ 

िलपीक २५.४.२०१६ ते आजअखेर
100 कÂहैÈयाȋसग सुरजȋसग परदेशी 17-05-2018 13-12-2007 डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 13/12/2007 ते 16/05/2018- किनÍठ िलपीक 4 वष« 14 िदवस 14 years 5 months 

18 days

31/05/2022 30-11-2038

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 17/05/2018 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक

Ǜी गावडे यां́ या 

प¾नीस कक« रोग हा 

आजार असुन 

¾यां́ यावर 

औरंगाबाद येथे 

उपचार सुǗ आहे
Ǜी तळेकर याचंी 

आई हया िदËयागं 

(अȎÎथËयंग) असुन 

¾यानंा डायबेटीस, 

बीपी आजार आहे 

तसेच  ¾यां́ या 

आजी वयोवृÁद 

असुन ¾यानंा Ǫदय 

िवकार आजार आहे
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101 महोमद समी अÅदुल गनी, विरÍठ 

िलिपक

06/01/2018 20/12/2007 शा.व.ैम.औरंगाबाद क.िल. िद.20/12/2007 ते 31/05/2018 10 वषȃ 5 मिहने 11 

िदवस

14 years 5 months 

11 days

31/05/2022 30/11/2036 Îवत: ǭदयरोग 

िपडीत तसेच  प¾नी 

औरंगाबाद येथे 

अिधपिरचारीका या 

पदावर 

काय«रत,औरंगाबाद 

येथे बदली करता 

िवनंती अज« सादर 

केलेला आहे.

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे व.िल. िद.01/06/2018 ते आजतागायत  ३ वषȃ ९ मिहने

102 Ǜी. रिविकरण अजु«न भागवत,     

      वरीÍठ िलपीक

13/04/2016 01/01/2008 शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वग«  ४                       

िदनाकं -22-09-1994 ते 31-12-2007

6 वषȃ 1 महीने 18 िद 14 years 4 months 

30 days

31/05/2022 30/11/2031 अकोला येथे िवनंती

शा.व.ैम.िमरज िलपीक  टंकलेखक 

 िदनाकं 01-01-2008 ते  12/04/2016

शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वरीÍठ िलपीक 

 िदनाकं 13-04-2016 ते आजअखेर
103 Ǜी.सुरȂğ ओबलेस मसराज,      

विरÍठ िलपीक

13/04/2016 01/01/2008 1. प.व.पा.शा.Ǘ.सागंली िद.01/01/2008 ते 12/04/2016 िलपीक टंकलेखक06 वष«  01 मिहने 18 िदवस14 years 4 months 

30 days

31/05/2022 31/12/2029 --

2.प.व.पा.शा.Ǘ.सागंली िद.13/04/2016 आज अखेर विरÍठ िलपीक

104 Ǜी.Ģिवण िशवाजी चडुमंुगे,

विरÍठ िलपीक

13/04/2016 01/01/2008 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 िलपीक टंकलेखक

िद.01/01/2008 ते

िद.12/04/2016

14 years 4 months 

30 days

31/05/2022 31/12/2030  ''''''''

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,िमरज

 विरÍठ िलपीक 

िद.13/04/2016 ते

आजअखेर

06 वषȃ ,01 मिहने

105 Ǜी.एन.एस.पाटील, विरÍठ 

िलपीक

०२.०१.२०१७ 08/01/2008 Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे., िद.०८/०१/20०८ ते   ०१/०१/20१७     क.िलपीक  (8 

व 11 म 24 िद)

5 वष« 2 म  22 िद 14 years 4 months 

23 days

31/05/2022 31/12/2027

सवȘपचार Ǘ±णालय,धुळे िद.०२/0१/201७ ते  आजतागायत     व.िलपीक      

(05 व 2 म 22 िद
106 Ǜी.Ģिदप दगडु बोरस,े वरीÍठ 

िलपीक

04/01/2017 08/01/2008 सवȘपचार र±णालय,धुळे. माळी िद.29/12/1994 ते 07/01/2008 

क.िल.08/01/2008 ते 31/03/2017

13 वषȃ  20 िदवस     

     8 वषȃ 3 मिहने  

 23 िदवस

14 years 4 months 

23 days

31/05/2022  29/05/2026 अपंग

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे  वरीÍठ िलपीक िद.01/04/2017 ते आजतागायत  ४ वषȃ ११ मिहने

107 िवलास रामचंद जाधव, विरÍठ 

िलिपक

02/02/2019 30/01/2008 ससǗ, पुणे 11 वष«  किनÍठ िलिपक 30/1/2008 ते 1/2/2019 3 वष« 1 मिहने 10 

िदवस

14 years 4 months 

1 days

31/05/2022 29/2/2024
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108  उषा  रवȒğ माळी,  वरीÍठ 

िलपीक

30/12/2016 26/02/2008 शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज िलपीक  टंकलेखक  

िदनाकं 26-02-2008 ते  29-12-16

5 वषȃ 6 महीने 14 years 3 months 

5 days

31/05/2022 िवधवा  कम«चारी 

िदनाकं 11-01-

2022 पासून 

वǏैकीय रजेवर
शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वरीÍठ िलपीक  

िदनाकं 30-12-16 ते आजअखेर

31/01/2037

109 Ǜी.िवनोद बाबुȋसग अंिबरे , 

विरÍठ िलिपक

िद.20/06/2017 2/1/2008 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, औरंगाबाद

किनÍठ िलिपक  िद.01/02/2008  ते 31/12/2016 5 वष« २ मिहने 14 years 3 months 

30 days

31/05/2022 िद.31/08/2032

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.नादेंड विरÍठ िलिपक  िद.02/01/2017  ते 19/06/2017

शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±ण., औरंगाबाद

विरÍठ िलिपक, िद.20/06/2017 ते आजपयȊत

110 ȎÎमता ठाणेकर, विरÍठ िलिपक 14/4/2016 01/02/2008 ससǗ पुणे 8 वष« 2 मिहने किनÍठ िलिपक 1/2/2008 ते 

13/4/2016

5 वष« 11 मिहने 18 

िदवस

14 years 3 months 

30 days

31/05/2022 31/1/2026 िदËयागं

111 Ǜी. िदपक कÊयाणराव  कोळी, 

विरÍठ िलपीक

३१/१२/२०१६ २४/०३/२००८ शावमैसोलापूर  किनÍठ िलिपक                                24/03/2008 ते 

३0/12/2016

०8 वष« 09 म. 14 years 2 months 

7 days

31/05/2022 ३०/७/20३८

स.ǘ.सोलापूर विरÍठ िलिपक                               31/12/2016 ते 

31/05/2020

4 वष« 5 म.

112 Ǜी. जे.िप. अनंतुǲा, विरÍठ 

िलिपक

07/02/2018 05/03/2008 Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक 05.03.2008 ते 06.02.2018 विरÍठ िलिपक िद.  

06.02.2018 ते 

आजतागायत

14 years 2 months 

26 days

31/05/2022 31.05.2029

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

विरÍठ िलपीक 07/02/2018 ते आजपयȊत

113 Ǜी. नामदेव माǗती नाझरे, 

विरÍठ िलपीक

३१/१२/२०१६ १५/०३/२००८ शावमैसोलापूर किनÍठ िलिपक                              15/03/2008 ते 

30/12/2016

०8 वष« 8 म. 14 years 2 months 

16 days

31/05/2022 31/10/2026            --

Ǜीछिशम.स.ǘ. सोलापूर  विरÍठ िलिपक                                31/12/2016 ते 

31/05/2020

4 वष« 5 म.

114 Ǜी एस.बी.हिरदास

विरÍठ िलिपक

13/04/2016 08/05/2008 शावमै,औरंगाबाद  7 व 11 म 5 िद, किनÍठ िलपीक,08/05/08 ते 

12/04/2016

6 व 1 िम 19िद, विरÍठ िलपीक, 

13/04/2016आजतागायत

6 व 1 िम 19 िद 14 years 23 days 31/05/2022 31/08/2027

115 Ǜीमती ¶योती सिचन शȂडे 09/06/2021 20/05/2008 Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ किनÍठ िलपीक 20/05/2008 ते 06/09/2021 (13 

वष« 03 मिहने 17 िदवस)

   08 मिहने 25 

िदवस

14 years 11 days 31/05/2022 31/07/2035 िवधवा

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 6/9/2021 ते आजपयȊत  (8 मिहने 25 

िदवस )

ĢाधाÂय Ď.०६ आई 

कॅÂसर रोगाने  

ĐÎत आहे. उपचार 

सुǗ आहेत.



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 
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अिभĢाय

116 Ǜी रिवğ वाघमारे, विरÍठ िलपीक 05.03.2021 01/04/2008 1.कावआǗ मंुबई 1. किनÍठ िलपीक िद.01.04.2008 ते 16.09.2019 11 वषȃ 5 मिहणे 16 

िदवस

14 years 1 months 

30 days

31/05/2022 31.08.2024

2.सȂट जॉजȃस Ǘ±णालये मंुबई 2. किनÍठ िलपीक िद.17.09.2019 ते 04.03.2021 1 वषȃ 5 मिहणे 17 

िदवश
3. कावआǗ मंुबई 3. विरÍठ िलपीक िद.05.03.2021 ते आजतगायत 

पय«त

1 वषȃ  2 मिहने 25 

िदवस
117 Ǜी. नामदेव जानकु जढर, 

विरÍठ िलपीक

िद.13.04.2016 07/04/2008 ससǗ, पुणे (क©सेवक) िद.12.07.04 ते िद.07.04.08 14 years 1 months 

24 days

31/05/2022 िद.30.11.2033

ससǗ, पुणे (क.िल.) िद.07.04.08 ते िद.12.04.16

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.13.04.16 ते िद.31.03.22

118 Ǜी. िववके रामटेके ,वरीÍठ 

िलपीक

व िल. 

15/06/2016 ते 

आजपयȊत

22/08/2008 शावमैवǗ नागपूर क  िल 22/08/2008 ते 14/06/2016 ०5 वष« 11 मिहने 13 years 9 months 

9 days

31/05/2022 31/03/2039

शावमै नागपूर व िल. 15/06/2016 ते आजपयȊत

119 Ǜीमती.माया िग-हे,        विरÍठ 

िलपीक

18/05/2018 22/08/2008 शावमैव Ǘ नागपूर किनÍठ िलपीक      िद 22/08/2008 ते 17/05/2018 9 वष« 13 years 9 months 

9 days

31/05/2022 31/10/2026

इंगाशंावमैवǗनागपूर विरÍठ िलपीक  िद 18/05/2018 ते आजपयȊत 4 वष« 13 िदवस 

120 Ǜी. रमेश िहरासȒग राठोड, 

विरÍठ िलिपक

31/12/2016 29/08/2008 Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ िशपाई  08/12/1997 ते 29/08/2008 (10 वष« 8 

मिहने 21 िदवस )

05 वष« 05 मिहने 13 years 9 months 

2 days

31/05/2022 31/10/2029 अपंग

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम.व Ǘ. यवतमाळ किनÍठ िलपीक 29/08/2008 ते 31/12/2016 (08 

वष« 04 मिहन 12 िदवस )
Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 31/12/2016 ते आजपयȊत (05 वष« 05 

मिहने )
121 Ǜी. राहुल साखरकर ,वरीÍठ 

िलपीक

वरीÍठ िलपीक. 

11/01/2017 ते 

आजपयȊत

01/09/2008 इंगाशावमै नागपूर क िल.01/09/2008 ते 10/01/2017 ०5 वष« ०4 मिहने 13 years 8 months 

30 days

31/05/2022 30/06/2044

शावमै नागपूर व िल. 11/01/2017 ते आजपयȊत
122 Ǜी. देिवदास सुदाम पगारे, 

वरीÍठ िलपीक

30/03/2017 11/09/2008 Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे पहारेकरी 08/12/89 ते 10/9/2008 18 वषȃ 9 मिहने 2 

िदवस

13 years 8 months 

20 days

31/05/2022 31/08/2026

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे क.िल. 11/9/2008 ते 29/03/2017 8 वषȃ 6 मिहने 19 

िदवस
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे व.िल. 30/03/2017 ते आजतागायत 4 वषȃ ११ मिहने

123 Ǜी. राजेश तुळिशराम िपवाल 

वरीÍठ िलपीक

30/03/2017 11/09/2008 Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे सफाईगार िद. 25/08/1992 ते  िद. 10/9/2008 16 वषȃ 17 िदवस 13 years 8 months 

20 days

31/05/2022 30/06/2030

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे क. ि◌ल.िद.11/09/2008 ते िद. 29/03/2017 8 वषȃ 6 मिहने 19 

िदवस
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे व.िल.िद. 30/03/2017 आजतागायत 4 वषȃ ११ मिहने

पती प¾नी 

एकĝीकरण   (प¾नी 

Đािमण Ǘ±णालय, 

िनजामपूर िज.धुळे 

येथे काय«रत आहेत
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124 Ǜी. रȋवğ जगƐाथ बैसाणे, 

वरीÍठ िलपीक

30/12/2020 11/09/2008 Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे सफाईगार िद. 15/04/1991 ते  िद. 05/06/1995 5 वषȃ 1 महीऩे 20 

िदवस

13 years 8 months 

20 days

31/05/2022 31/10/2026

Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे Ģ.शा.प.िद. 06/06/1995 ते  िद. 28/02/1996 8 महीऩे 22 िदवस
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे Îथा.क.िल. िद. 01/03/1996 ते  िद. 10/09/2008 13 वषȃ 6 महीऩे 10 

िदवस
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे क.िल. िद. 11/09/2008 ते  िद. 29/12/2020 12 वषȃ 3 महीऩे 19 

िदवस
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे व.िल.िद.30/12/2020 ते आजतागायत १ वष« ३ मिहने 

125 Ǜी.जे.सी.मु¯टीकर, विरÍठ 

िलपीक

०१.०२.२०१९ 12/09/2008 सवȘपचार Ǘ±णालय,धुळे िद.12/09/2008 ते  29/03/2017  क.िलपीक     (8 

व. 6 म. 17 िद.

04 व 11 म 24 िद 13 years 8 months 

19 days

31/05/2022 28/02/2029

सवȘपचार Ǘ±णालय,धुळे िद.30/03/2017  ते आजतागायत   व. िलपीक       (4 

व 11 म 24 िद)

126    Ǜी.मुबीन मेहरपाशा इनामदार, 

 वरीÍठ िलपीक

30/12/2016 01/12/2008 शा.व.ैम.िमरज िलपीक  टंकलेखक  

िदनाकं 01-12-2008 ते  29-12-2016

5  वषȃ  6 महीने 13 years 5 months 

30 days

31/05/2022

शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वरीÍठ िलपीक  िदनाकं 30-12-16 ते आजअखेर 30/04/2043

127 सयाजी गणपतराव गायकवाड,

विरÍठ िलिपक

31-Dec-2020 21-Mar-2009 राजषȓ छĝपती शाहू महाराज 

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, कोÊहापूर

किनÍठ िलिपक

िद.21 Mar-2009 ते िद.31 Dec-2020

01 वष«, 02 मिहने, 19 िदवस13 years 2 months 

10 days

31/05/2022 31-Oct-2031

128 Ǜी.युवराज िवǚनाथ िनमसरकार िदनाकं 30-03-

2017

29/05/2009 Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा.यवतमाळ किनÍठ िलपीक िदनाकं 29-05-2009  ते 30-03-

2017

5 वष« 2 मिहना 13 years 2 days 31/05/2022 31/12/2026

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा व 

Ǘ±णा.यवतमाळ

वरीÍठ िलपीक  30-03-2017 ते आजतागायत

129 दǄाĝय िशवाजी रेळेकर 01-04-2017 01-06-2009 डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 01/06/2009 ते 31/03/2017- किनÍठ िलपीक 5 वषȃ 2 मिहने 12 years 11 

months 30 days

31/05/2022 30-04-2030

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 01/04/2017 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक
130 Ǜी.वसंराम काळुराम जाधव िदनाकं 30-03-

2017

02/06/2009 Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा व 

Ǘ±णा.यवतमाळ

िशपाई िदनाकं 17-07-1998 ते 02-06-2009 05 वषȃ 2 मिहणे 12 years 11 

months 29 days

31/05/2022 30/09/2029

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा व 

Ǘ±णा.यवतमाळ

किनÍठ िलपीक िदनाकं 02-06-2009 ते 30-03-2017

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा व 

Ǘ±णा.यवतमाळ

वरीÍठ िलपीक िदनाकं 30-03-2017 ते आजतागायत

131 संतोष सूय«कातं ȋशदे 27-10-2018 08-06-2009 डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 08/06/2009 ते 24/05/2018- किनÍठ िलपीक 4 वष« 3 िदवस 12 years 11 

months 23 days

31/05/2022 31-10-2034

शा. व.ै म., कोÊहापूर 29/05/2018 ते 26/10/2018- विरÍठ िलपीक
डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 27/10/2018 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक

132 Ǜी. रामेǚर नागिटळक 14-12-2021 10-06-2009 Ǜी.छ.िश.म.स.Ǘ., सोलापूर 10/06/2009 ते 09/08/2021- किनÍठ िलपीक 5 मिहने 18 िदवस 12 years 11 

months 21 days

31/05/2022 30/06/2044

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 09/08/2021 ते 13/12/2021- किनÍठ िलपीक
डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 14/12/2021 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक

पिरिशÍट 1 

सोबतचे िववरणपĝ 

2 मधील ĢाÁयाÂय 

Ď. 3
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133 Ǜी अिभजीत संभाजी धडे, 

व.िलिपक

28/11/2016 29/06/2009 डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.29-06-2009 ते िद.27-11-2016 05-वषȃ 

06-मिहने  

03-िदवस

12 years 11 

months 2 days

31/05/2022 28/02/2046

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.28-11-2016 ते िद.31-05-2022

134 Ǜी.अतुल डफरे, वरीÍठ िलपीक वरीÍठ िलपीक . 

1६/0६/201८ ते 

आजपयȊत

२४/०८/२००९ इंगाशावमै नागपुर क िल िद.२४/0८/2009  ते 1५/06/201८ 03 वष« 11 मिहने 12 years 9 months 

7 days

31/05/2022 31/05/2041

शावमै नागपूर व.िलपीक िद.१६/0६/201८  ते आजपयȊत
135 Ǜी Ǜीकातं पाडुंरंग गोमास,े 

वरीÍठ िलपीक

31/12/2016 25/08/2009 शा.व.ैम.व स.Ǘ., अकोला ७व ४म ६िद   किनÍठ िलपीक                 

25/08/2009  ते  31/12/2016

5 व 4 म 1 िद 12 years 9 months 

6 days

31/05/2022 31/10/2046 पतीप¾नी 

एकिĝकरण
शा.व.ैम.व स.Ǘ., अकोला 4 व २म ६िद   वरीÍठ िलपीक                   

31/12/2016  ते आजपय«त
136 Ǜी. सुय«Ģकाश वसंतबहादुर 

ȋसग,

विरÍठ िलिपक

िद. 01/04/2017 01/08/2009 संविैशवसं, मंुबई किनÍठ िलिपक

01/08/2009 ते 31/03/2017

4 वषȃ 2 मिहने 12 years 9 months 

30 days

31/05/2022 िद. 30/09/2028

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

01/04/2017 ते अǏापपयȊत
137 Ǜी पीयुष वजंारी 01/08/2009 01/08/2009 शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±णालय नागपुर

विरÍठ िलपीक 01/08/2009 12 years 9 months 

30 days

31/05/2022 30/09/2037

138 Ǜीमती सोनाली ÎवÃनील कÉहाळे 

(धुǄरगी), विरÍठ िलिपक

३०/०६/२०१८ २८/०८/२००९ ǛीछिशमसǗ. सोलापूर किनÍठ िलिपक                               28/08/2009 ते 

29/06/2018

8 वष«  10 म. 12 years 9 months 

3 days

31/05/2022 31/08/2038 Îवत: कक« रोगाने 

आजरी असÊयाने

ǛीछिशमसǗ. सोलापूर विरÍठ िलिपक                            30/06/2018 ते 

31/05/2021

02 वष« 1 म.

139 Ǜीमती  िदपाली संदीप  मोरे,  

वरीÍठ  िलपीक

18/05/2018 01/09/2009 शा.व.ैम.िमरज िलपीक  टंकलेखक  

िदनाकं 01-09-2009 ते  17-05-2016

4  वष« 0 महीने 13 िद 12 years 8 months 

30 days

31/05/2022

शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वरीÍठ िलपीक  

िदनाकं 18-05-2018 ते आजअखेर

31/05/2041

140 Ǜी.आमोल िशवाजी चËहाण,     

विरÍठ िलपीक

18/05/2018 01/09/2009 1.शा.व.ैम.िमरज   िद.01/09/2009 ते 17/05/2018, िलपीक टंकलेखक 04 वष«  13 िदवस 12 years 8 months 

30 days

31/05/2022  30/06/2040 --

2.प.व.पा.शा.Ǘ.सागंली िद.18/05/2018 ते आज अखेर,विरÍठ िलपीक 
141 Ǜी िवजयकुमार आयाजी 

िखǲारी, विरÍठ िलिपक

01/09/2009 01/09/2009 िनरकं िनरंक 12 वष« 8 मिहने 12 years 8 months 

30 days

31/05/2022 31/10/2039

142 Ǜी.संजय िनवृǄी जाधव, विरÍठ 

िलपीक

08/02/2021 08/09/2009 ब.ैजी.शा.व.ैम,पुणे िलपीक-टंकलेखक िद. 08/09/2009 ते 

30/01/2021 ( ११ वषȃ, ४ मिहने, २२िदवस)

1 वषȃ, 1 मिहने, 12 

िदवस

12 years 8 months 

23 days

31/05/2022 30/06/2027

शा.व.ैम,बारामती विरÍठ िलपीक, िद. 08/02/2021 ते आजतागायत
143 िनरंजन काकडे, विरÍठ िलिपक 25/7/2018 08/09/2009 ससǗ, पुणे 8 वष« 9 मिहने किनÍठ िलिपक 8/9/2009 ते 

4/6/2018

3 वष« 8 मिहने 7 

िदवस

12 years 8 months 

23 days

31/05/2022 30/6/2029

Ģितिनयु¯ती 

िनवडणकू 

कायɕलय, 

जोगेǚारी
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िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

144 Ǜीमती काचंन राकेश 

मानवटकर, विरÍठ िलपीक

19/05/2018 17/09/2009 1.शा.व.ैम.िमरज िद.17/09/2009 ते 17/05/2018, िलपीक टंकलेखक 04 वष«  12 िदवस 12 years 8 months 

14 days

31/05/2022 31/07/2032 --

2.प.व.पा.शा.Ǘ.सागंली िद.19/05/2018 ते आज अखेर,विरÍठ िलपीक

145 सौ.जी.के.राऊत, विरÍठ िलपीक १६.०५.२०१८ 08/10/2009 Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे., िद.०८/१०/20०९ ते  १५/०५/20१८  क.िलपीक     (८ 

व.7म.7 िद.)

03 व 10 म 8 िद 12 years 7 months 

23 days

31/05/2022 31/03/2042

सवȘपचार Ǘ±णालय,धुळे िद.१६/०५/201८ ते  (आजतागायत.   व.िलपीक     

(03 व 10 म 8 िद
146 Ǜीमती सोनाली अिनल अÎवार, विरÍठ िलिपक25/07/2018 10/11/2009 Ǜी.व.ना.शा.व.ैम.व Ǘ. यवतमाळ किनÍठ िलपीक 10/11/2009 ते 24/07/2018 (08 

वष« 8 मिहने)

03 वष« 10 मिहने 06 

िदवस

12 years 6 months 

21 days

31/05/2022 31/12/2035

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 25/07/2018 ते आजपयȊत (03 वष« 10 

मिहने 06 िदवस )
147 माधवी अंकुश सानप 01-07-2018 20-11-2009 सहाÈयक कामगार आयु¯त, मंुबई 26/02/2009 ते 17/11/2009-किनÍठ िलपीक 3 वष« 11 मिहने 12 years 6 months 

11 days

31/05/2022 30-04-2040

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 20/11/2009 ते 30/06/2018-किनÍठ िलपीक  

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 01/07/2018 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक
148 Ǜी. मधुकर अं. शेरकर, विरÍठ 

िलिपक

30.04.2021 04/12/2009 Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक िदनाकं 04.12.2009 ते 29.05.2021 विरÍठ िलिपक िद. 

30.04.2021 ते 

आजतागायत

12 years 5 months 

27 days

31/05/2022 31.07.2034

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

149 Ǜी. जी.के. ȋशदे 29.06.2021 04/12/2009 Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक िदनाकं 04.12.2009 ते 29.06.2021 विरÍठ िलिपक िद. 

29.06.2021 ते 

आजतागायत

12 years 5 months 

27 days

31/05/2022 31.07.2024

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

150 Ǜी.सुरज मुƐालाल पवार            

 (विरÍठ िलपीक) िदनाकं

िदनाकं 

31.12.2016

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, यवतमाळ

  (10 वषै 4 िमिहने 01 िदवस)                    सफाईगार   

                  29.04.1998 ते 29.08.2008

05 वषȃ 05 मिहने00 

िदवस

. पयɕयी ËयवÎथा 

केÊयानंतरच  

बदली कर½यात 

यावी
शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, यवतमाळ

    (6 वषै 7 िमिहने 01 िदवस)                 िलपीक 

टंकलेखक           29.08.2008 ते 31.03.2015

31.05.2034

151 Ǜी. िदनेश साखरकर ,वरीÍठ 

िलपीक

वरीÍठ िलपीक . 

०५/0६/201८ ते 

आजपयȊत

२३/०२/२०१० इंगाशावमै नागपुर क िल िद.२३/0२/2010 ते ०४/06/2018 03 वष« 11 मिहने 12 years 3 months 

8 days

31/05/2022 30/09/2040 िदËयागं कम«चारी - 

अंध

शावमै नागपूर व.िल िद.०५/06/2018 ते आजपयȊत
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अिभĢाय

152 Ǜी Ģिवण टेकाडे 20.05.2018 28/05/2010 सर ज.जी.समुह Ǘ±णालय,मंुबई किनÍठ िलपीक 28.05.2010 ते 19.05.2018 3 वष« 10 मिहने 12 years 3 days 31/05/2022 31.07.2037

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

विरÍठ  िलपीक 20.05.2018 ते आजपयȊत 31/05/2022

153 Ǜी सिचन राऊत 30/12/2016 ब.ैजी शासकीय व.ैम पुणे 11-09-2009 ते 18/06/2010 किनÍठ िलपीक 31/07/2034 मंĝालय मंुबई येथे 

Ģितिनुय¯तीने 

काय«रत
154 Ǜी. अिनल केळझरे, वरीÍठ 

िलपीक

वरीÍठ िलपीक 

िद.०१.०८.२०१८  

ते आजपयȊत

१५/०६/२०१० Ǜीवनाशावमै यवतमाळ क.िल. 09/09/2009 ते 14/06/2010 03 वष« 09 मिहने 11 years 11 

months 16 days

31/05/2022 30/11/2026

शावमै नागपूर क.िल.  ते १५/०६/२०१० ते ३१/०५/२०१८
आरो±य पथक सावनेर व.िलपीक िद.  ०१/०६/२०१८ ते  ३१/०७/२०१८
शावमै नागपूर व.िल िद. ०१/०८/२०१८ ते आजपयȊत

155 Ǜी. अमोल पंजाबराव मनवर, विरÍठ िलिपक21/07/2018 17/06/2010 इ.गा.शा.व.ैम.व Ǘ.नागपूर किनÍठ िलपीक

29/08/2009 ते 16/06/2010 (09 मिहने 18 िदवस)

03 वष« 10 मिहने 10 

िदवस

11 years 11 

months 14 days

31/05/2022 31/07/2044

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम.व Ǘ. यवतमाळ किनÍठ िलपीक

17/06/2010 ते 21/07/2018 (08 वष« 01 मिहना 04 

िदवस)

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 21/07/2018 ते आजपयȊत (03 वष« 10 

मिहने 10 मिहने )
156 Ǜी. Ģकाश कारमेघे ,वरीÍठ 

िलपीक

वरीÍठ िलपीक 

िद.16/06/2018 

ते आजपयȊत

18/06/2010 शावमै अकोला क िल िद.14/09/2009  ते 17/06/2010 03 वष« 11 मिहने 11 years 11 

months 13 days

31/05/2022 31/05/2033

इंगाशावǗै नागपुर क िल िद.18/06/2010 ते 15/06/2018

शावमै नागपूर व.िल िद.16/06/2018 ते आजपयȊत
18/06/2010 सर ज.जी.समुह Ǘ±णालय,मंुबई 18/06/2010 ते 30/06/2016 किनÍठ िलपी क 5 वष« 11 मिहने 11 years 11 

months 13 days

31/05/2022

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

30/06/2016 ते आजपयȊत विरÍठ िलपीक 

157 Ǜी अशोक पाडूंरंग ताÇहाणे , 

विरÍठ िलिपक

01/06/2018 19/06/2010 स.ज.जी.स.Ǘ.मंुबई 06-02-2008, विरÍठ िलिपक,              01 वष«, 01 

मिहने

03 वष« 11 मिहने 11 years 11 

months 12 days

31/05/2022 30/06/2026

ब.ैजी.शा.व.ैमा.पुणे 10-09-2009, विरÍठ िलिपक,              01 वष«, 08 

मिहने
स.ज.जी.स.Ǘ.मंुबई 19-06-2010, विरÍठ िलिपक,              05 वष«, 08 

मिहने
Đॅ.शा.व.ैम.व. Ǘ.मंुबई 02-08-2016, विरÍठ िलिपक,              01 वष«, 09 

मिहने
गोकुळदास तेजपाल 

Ǘ±णालय,मंुबई

01-06-2018, विरÍठ िलिपक,              03 वष«
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158 Ǜी.मदन लालचंद बमनाथ

विरÍठ िलपीक

02/05/2019 17/08/2010 बी.जे.शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, पुणे

10/09/2009 ते 16/08/2010

क.िलपीक

03 वष«

03 मिहना

27 िदवस

11 years 9 months 

14 days

31/05/2022 28/02/2040 िदËयागं (अȎÎथËयंग

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

 औरंगाबाद

17/08/2010 ते 04/02/2019 क.िलपीक

शा.व.ैम.व Ǘ.औरंगाबाद 05/02/2019 ते आजतागायत

व.िलपीक
159 Ǜी. ओंकार महǲे व.िलपीक 18.05.2018 02/09/2010 शावमैवǗ, नागपूर ०२.०९.२०१० ते १७.०५.१८ क.िलपीक वरीÍठ िलपीक 

पदावरील कालावधी 

03 वष« 10 मिहने

11 years 8 months 

29 days

31/05/2022 ३१.०७.२०३६

शावमैवअिवǗ नागपूर. १८.०५.२०१८  ते  आजपयȊत व.िलपीक
160 Ǜीमती Îवाती Ģमोद भोसेकर, 

विरÍठ िलपीक

िद.21.06.2018 20/09/2010 ससǗ, पुणे (क©सेवक) िद.10.10.95 ते िद.20.09.10 11 years 8 months 

11 days

31/05/2022 िद.31.05.2028

ससǗ, पुणे (क.िल.) िद.20.09.10 ते िद.04.06.18

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.21.06.18 ते िद.31.03.22

161 Ǜी.योगेश मंडलीक, विरÍठ िलपीक िद.15.03.2021 01/11/2010 बैजीशावमै, पुणे (Ģयोगशाळा परीचर)िद.10.10.96 ते िद.31.10.10 11 years 6 months 

30 days

31/05/2022 िद.31.10.2027

बैजीशावमै, पुणे (किनÍठ िलिपक ) िद.01.11.10 ते िद.14.03.21

ससǗ, पुणे (विरÍठ िलिपक ) िद.15.03.21 ते िद.31.03.22

162 सिवता भोसले, विरÍठ िलिपक 15/5/2018 01/11/2010 बैजीशावमै, पुणे 7 वष« 6 मिहने किनÍठ िलिपक 1/11/2010 ते 

13/5/2018

3 वष« 10 मिहने 17 

िदवस

11 years 6 months 

30 days

31/05/2022 30/11/2033 िदËयागं

163 अिनल बबन िशतोळे, विरÍठ 

िलिपक

03/02/2021 02/11/2010 बैजीशावमै, पुणे 10 वष« 4 मिहने किनÍठ िलिपक 2/11/2010 ते 

2/3/2021

1 वष« 30 िदवस 11 years 6 months 

29 days

31/05/2022 31/1/2027

11/12/2010 Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक 11.12.2010 ते 17.01.2012 11 years 5 months 

20 days

31/05/2022

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

विरÍठ िलपीक 19/01/2012 ते आजपयȊत 

164 Ǜी बाळु रामटेके, विरÍठ िलिपक 12.2.2019 04/02/2011 इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर किनÍठ िलिपक 4.2.2011  ते 11.2.2019 ३वष« ३ मिहने 11 years 3 months 

27 days

31/05/2022 30.6.2030

इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर वरीÍठ िलिपक  12.2.2019 ते ३१.०५.२०२२
165 Ǜी. भगवतीĢसाद आर.दुबे 

व.िलपीक

02.07.2018 01/04/2011 आरो±य पथक सावनेर.

                 

१२.०९.१९८८ ते  ११.०९.८९ िशपाई वरीÍठ िलपीक 

पदावरील कालावधी 

03 वष« 08 मिहने

11 years 1 months 

30 days

31/05/2022 ३०.११.२०२२

आरो±य पथक सावनेर १२.०९.१९८९  ते ३१.०३.२०११ पयȊत हुकुमपाल
   शावदंैतम, नागपूर. ०१.०४.२०११ ते ०१.०७.२०१८ पयȊत क.िल
शावमैवअिवǗ नागपूर. ०२.०७.२०१८ आजपयȊत व.िलपीक
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166 Ǜी बालाजी लÑमण 

गायकवाड,व.िलिपक

12/02/2019 01/07/2011 डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ,नादेंड क©सेवक िद.06-07-1994 ते िद.30-06-2011 03-वषȃ 

03-मिहने  

19-िदवस

10 years 10 

months 30 days

31/05/2022 30/04/2030

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.01-07-2011 ते िद.11-02-2019

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.12-02-2019 ते िद.11-02-2022

167 Ǜीमती.संगीता भालेकर ,वरीÍठ 

िलपीक

वरीÍठ िलपीक . 

०१/0६/201८ ते 

आजपयȊत

२४/०८/२०११ शावमै  िमरज क िल िद.१७/0९/20०९ ते २३/0८/201१ 03 वष« 11 मिहने 10 years 9 months 

7 days

31/05/2022 31/07/2036

इंगाशावमै नागपुर क िल िद.२४/0८/20११ ते ३१/0५/201८
शावमै नागपूर व.िल िद.०१/06/2018 ते आजपयȊत

168 Ǜीमती जयǛी भाÎकर गाडगे, 

विरÍठ िलिपक

01-09-2018 

पासून

09/08/2011 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, लातूर

किनÍठ िलिपक पदावर िदनाकं 08-09-2009 ते 08-

08-2011 पयȊत १ वष« ११ मिहने १ िदवस

3 वष« 6 मिहने 23 िदवस10 years 9 months 

22 days

31/05/2022 31-12-2045

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व सवȘपचार Ǘ±णालय, अकोला

किनÍठ िलिपक पदावर िदनाकं 09-08-2011 ते 31-

08-2018 पयȊत 7 वष« 0 मिहना 23 िदवस

169 Ǜीमती.िĢती आर भालेकर 

व.िलपीक

18.05.2018 21/08/2011 Ǜी.छ.िश.म.स.Ǘ सोलापूर. ०५.०९.२००९ ते २०.०८.११ क. िलपीक वरीÍठ िलपीक 

पदावरील कालावधी 

03 वष« 10 मिहने

10 years 9 months 

10 days

31/05/2022 ३०.०४.२०३३

शा.व.ैम नागपूर. २१.०८.२००११ ते १७.०५.१८ व.िलपीक 10 years 9 months 

10 days

शावमैवअिवǗ नागपूर. १८.०५.२०१८ ते आजपयȊत व. िलपीक
170 Ǜी मधुकर Ëयंकटराव जालने, 

व.िलिपक

01/02/2019 31/12/2011 डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.31-12-2011 ते िद.31-01-2019 03-वषȃ 

03-मिहने  

30-िदवस

10 years 5 months 31/05/2022 30/06/2041

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.01-02-2019 ते िद.31-05-2021

171 Ǜी Ǜीराम भगवानराव 

वसमतकर, व .िलिपक

02/03/2021 15/01/2012 शा.व.ैम.व Ǘ.,नागपूर क©पिरचर िद.02-06-2004 ते िद.31-10-2006 01-वषȃ 

02-मिहने  

29-िदवस

10 years 4 months 

16 days

31/05/2022 30/06/2037

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.व Ǘ.,नादेंड क©पिरचर िद.01-11-2007 ते िद.15-01-2012

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.15-01-2012 ते िद.31-05-2019

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.02.03.2021  ते िद.31.05.2022

31/01/2012 िव दे शा व ैम व Ǘ लातुर      विरÍठ िलपीक       31.01.2012  ते आजतागायत 10 years 4 months 31/05/2022
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172 Ǜी.िदलीप िपराजीराव साबणे 06.05.2016 शा.व.ैम व स. Ǘ. पुणे किनÍठ िलिपक 08.03.2004 ते 31.05.2005 31.08.2028

िव दे शा व ैम व Ǘ लातुर किनÍठ िलिपक  01.06.2005 ते 06.07.2015

शा.व.ैम  नादेंड किनÍठ िलिपक 07.07.2015 ते 05.05.2016

10/02/2012 िव दे शा व ैम व Ǘ लातुर किनÍठ िलिपक 10.02.2012 ते 19.06.2019 10 years 3 months 

21 days

31/05/2022

िव दे शा व ैम व Ǘ लातुर विरÍठ  िलिपक 20/06/2019 ते आजपयȊत
173 Ǜीमती अनुिĢती भाÎकरराव 

मालȃगावंकर, व.िलिपक

01/02/2019 14/03/2012 डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.14-03-2012 ते िद.31-01-2019 03-वषȃ 

03-मिहने  

30-िदवस

10 years 2 months 

17 days

31/05/2022 31/01/2037

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.01-02-2019 ते िद.31-05-2022

174 Ǜी. िनलेश दुलाजी साबळे, 

विरÍठ िलिपक

िद. 14/09/2019 02/04/2012 Đॅशावमै, मंुबई किनÍठ िलिपक

02/04/2012 ते 07/06/2017

2 वषȃ 8 मिहने 10 years 1 months 

29 days

31/05/2022 िद. 31/07/2032 .---

संविैशवसं, मंुबई किनÍठ िलिपक

17/07/2017 ते 13/09/2019

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

14/09/2019 ते अǏापपयȊत

175 पाडूंरंग गंगाराम वडजे, विरÍठ 

िलिपक

13/12/2021 04/04/2012 बैजीशावमै, पुणे 6 मिहने किनÍठ िलिपक 4/4/2012 ते 12/12/2021 3 मिहने 19 िदवस 10 years 1 months 

27 days

31/05/2022 30/6/2030

176 Ǜी. रोहीत अशोक लाडें, 

विरÍठ िलिपक

िद. 05/02/2019 19/05/2012 Đॅशावमै, मंुबई किनÍठ िलिपक

19/05/2012 ते 04/02/2019

3 वषȃ 3 मिहने 10 years 12 days 31/05/2022 िद. 30/07/2043 .---

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

05/02/2019 ते अǏापपयȊत
177 Ǜी.िनितन पाटील, विरÍठ 

िलिपक

01.02.2019 25/06/2012 सȂ.जॉ.Ǘ.मंुबई किनÍठ िलिपक- 25.06.2012 ते 31.01.2019 वष« 3        मिहने 1   

िदवस 23

9 years 11 months 

6 days

31/05/2022 30.6.2042

सȂ.जॉ.Ǘ.मंुबई विरÍठ िलिपक- 01.02.2019 ते अǏापयȊत
178 भाऊसाहेब बिलराम ȋशदे 10-09-2015 25-06-2012 शा.दंत महा. व Ǘ., मंुबई 25/06/2012 ते 09/09/2015- किनÍठ िलपीक 5 मिहने 18 िदवस 9 years 11 months 

6 days

31/05/2022 30-06-2046

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 10/09/2015 ते 13-12-2021 किनÍठ िलपीक
डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 14/12/2021 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक
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179 Ǜी. अंकुश वासुदेव मािचवले, 

विरÍठ िलिपक

07/06/2012 संचालनालय  मंुबई िद. 07.06.2012 ते िद.३१.०५.२०१८ 9 years 11 months 

24 days

31/05/2022 28/02/2025

नागरी ÎवाÎथ केğ वाğें िद. 01-06-2018 ते आजतागायत
29/06/2012 Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

विरÍठ िलपीक 29/06/2012 9 years 11 months 

2 days

31/05/2022

180 Ǜी. आर. एम. सरकटे, विरÍठ 

िलिपक

19/01/2012 Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक 26.3.1996 ते 11.6.2008 31.03.2029

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक 12.6.2008 ते 3.07.2009

Îवामीरामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय अंबाजोगाई

विरÍठ िलिपक 6.7.2009 ते 06.08.2009 िविरÍठ िलिपक िद. 

18.01.2012 ते 

अजतागायत

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक 7.8.2009 ते 30.11.2009

शायकीय वǏैकीय महािवǏालय 

लातूर

िविरÍठ िलिपक 1.12.2009 ते 10.12.2010

181 Ǜीम नेहा अिनल हुले, विरÍठ 

िलिपक

30/06/2012 संचालनालय  मंुबई िद. ०३.१०.१९98 ते िद.०२.०३.२००३ 31/05/2022 31/01/2029

शासकीय दंत महािवदयालय िद.03.03.2003 ते िद.१३.०९.२०१९ 
नागरी ÎवाÎथ केğ वाğें िद. 13-09-2019 ते आजतागायत 

182 Ǜीमती सुषमा Ģलेश राजगुǗ,     

     वरीÍठ िलपीक

17.09.2019 12/06/2012 सȂट जॉजȃस Ǘ±णालय, मंुबई किनÍठ िलिपक

िद.12.06.2012 ते 16.09.2019

02 वषȃ 07 मिहने 9 years 11 months 

19 days

31/05/2022

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

विरÍठ िलिपक

िद.17.09.2019 ते अǏापपयȊत
183 Ǜीमती कािमनी िशǗडे 01/04/2021 15/06/2012 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

15/06/2012 ते 28/02/2021 किनÍठ िलपीक 1 वष« 3 मिहने 9 years 11 months 

16 days

31/05/2022 31/07/2048

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

01/03/2021 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक 

9 years 11 months 

1 days
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184 Ǜी. माधुरी सÊयावान ȋशगाडे,

विरÍठ िलिपक

िद. 18/09/2019 16/06/2012 Đॅशावमै, मंुबई किनÍठ िलिपक

16/06/2012 ते 17/09/2019

2 वषȃ 8 मिहने 9 years 11 months 

15 days

31/05/2022 िद. 31/01/2037 .---

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

18/09/2019 ते अǏापपयȊत
185 Ǜीमती ऋतुजा राजȂğ िमसाळे, 

वरीÍठ िलपीक

09.09.2019 30/06/2012 कामा व आÊÅलेस Ǘ±णालय, 

मंुबई

किनÍठ िलिपक

िद.07.05.2003 ते 11.06.2014

02 वषȃ 07 मिहने 9 years 11 months 

1 days

31/05/2022 31.08.2025

सर ज.जी.समूह Ǘ±णालये, मंुबई किनÍठ िलिपक

िद.11.06.2014 ते 01.09.2015

सर ज.जी.समूह Ǘ±णालये, मंुबई किनÍठ िलिपक

िद.11.06.2014 ते 07.09.2019

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

विरÍठ िलिपक

िद.09.09.2019 ते अǏापपयȊत
186 Ǜी िदपक चËहाण, विरÍठ िलपीक 24.09.2019 30/06/2012 1.गो.ते. Ǘ±णालये मंुबई. 1. किनÍठ िलपीक िद.30.06.2012 ते 24.06.2014 2 वषȃ 11 मिहणे 24 

िदवस

9 years 11 months 

1 days

31/05/2022 31.10.2023

2. ĐॅÂट शा.व.ैम.मंुबई 2. किनÍठ िलपीक िद.25.06.2014 ते 30.06.2016 2 वषȃ 5 िदवस
3.गौ.ते.Ǘ±णालये मंुबई 3.किनÍठ िलपीक िद.01.07.2016 ते 23.09.2019 3 वषȃ  1 मिहणे 23 

िदवस
4.कावआǗ मंुबई 4. विरÍठ िलपीक िद.24.09.2019 ते आजतगायतपय«त 3 वषȃ 8 मिहणे 24 

िदवस
187 Ǜीमती  Ģित©ा गुजर 03.09.2019 30/06/2012 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

किनÍठ िलपीक  30.06.2012 ते 02.09.2019 (७ वष« 

२ मिहने)

2 वष« ७ मिहने 9 years 11 months 

1 days

31/05/2022 31.08.2042

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

विरÍठ िलपीक  03.09.2019 ते आजतागायत 31/05/2022

188 Ǜी. भाÎकर िभमराव भोईर, 

विरÍठ िलिपक

िद. 30/09/2019 01/07/2012 जजीǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

01/07/2012 ते 29/09/2019

2 वषȃ 8 मिहने 9 years 10 months 

30 days

31/05/2022 िद. 31/12/2034 .---

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

30/09/2019 ते अǏापपयȊत
189 Ǜीमती संगीता नवाळी,

विरÍठ िलिपक

िद. 06/03/2021 04/07/2012 कावआǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

04/07/2012 ते 07/07/2017

1 वषȃ 9 years 10 months 

27 days

31/05/2022 िद. 31/03/2033 .---

Đॅशावमै, मंुबई किनÍठ िलिपक

08/06/2017 ते 05/03/2021

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

06/03/2021 ते अǏापपयȊत
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190 Ǜी.सुिनल लÑमणराव 

डाके,विरÍठ िलिपक

04/03/2021 11/07/2012 ÎवारातीĐाशावमैǘ अंबाजोगाई 11/07/2012 ते 03/03/2021 किनÍठ िलपीक 01 वषȃ 02 मिहने 27 

िदवस

9 years 10 months 

20 days

31/05/2022 31/01/2027 ǓÍटीदोष 

ÎवारातीĐाशावमैǘ अंबाजोगाई 04/03/2021 पासुन आजपयȊत 

191 Ǜी.अभय चंğकातं पाडें,विरÍठ 

िलिपक

17/08/2021 28/07/1995 ÎवारातीĐाशावमैǘ अंबाजोगाई 28/07/1995 ते 11/06/2008 किनÍठ िलपीक 00 वषȃ 09 मिहने 14 

िदवस

30/06/2029

ÎवारातीĐाशावमै अंबाजोगाई 13/06/2008 ते 05/08/2011 किनÍठ िलपीक
शावमै लातुर 10/08/2011 ते 09/08/2021 किनÍठ िलपीक

192 Ǜीमती िलना माने 21.07.2012 21/07/2012 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

किनÍठ िलपीक 21.07.2012 ते 31.01.2019 (6 वष« 6 

मिहने ) 

विरÍठ िलपीक 01.02.2019 ते आजपयȊत

3 वष« 4 मिहने 9 years 10 months 

10 days

31/05/2022 30.06.2044

193 Ǜी अनुप Ģकाशराव  उरेवार,      

    विरÍठ िलपीक

16.09.2019 01/08/2012 गोकुळदास तेजपाल Ǘ±णालय, 

मंुबई

किनÍठ िलिपक

िद.01.08.2012 ते 02.06.2017

02 वषȃ 07 मिहने 9 years 9 months 

30 days

31/05/2022 31.10.2042

संचालनालय, वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

किनÍठ िलिपक

िद.02.06.2017 ते 13.09.2019

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

विरÍठ िलिपक 

16.09.2019 ते अǏापपयȊत
194 Ǜी. योगेश Ģभाकर गभणे वरीÍठ 

िलपीक

13.09.2019 31/08/2012 शावमैनागपूर 31.08.2012 ते 13.09.2019   क.िल वरीÍठ िलपीक 

पदावरील कालावधी 

  2वष« 8 मिहने

9 years 9 months 31/05/2022 31.03.2035

शावमैवअिवǗ नागपूर. 13.09.2019 ते आजपयȊत  व.िल
195 स¾यरंजन गोसावी 03/09/2019 01/09/2012 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

01/09/2012 ते 02/09/2019 किनÍठ िलपीक 2 वष« 6 मिहने 9 years 8 months 

30 days

31/05/2022 31/01/2033

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

03/09/2019 ते आजपयȊत विरÍठ िलपीक

196 Ǜी Ģफुǲ साळवी 03.09.2019 01/09/2012 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

किनÍठ िलपीक 01.09.2012 ते 02.09.2019 2 वष« 6 मिहने 9 years 8 months 

30 days

31/05/2022 31.01.2024 1 वष« ७ मिहÂयानंी 

सेवािनवृǄ
संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

विरÍठ िलपीक  03.09.2019 ते आजतागायत 31/05/2022

197 Ǜी रमेश मुरलीधर खेडेकर 

विरÍठ िलपीक

विरÍठ िलपीक २२/११/१२ ससून सवȘपचार Ǘ±णालय पुणे १.२.२०१० ते 20-11-2012 ४वष« ३ िदवस 9 years 6 months 

9 days

31/05/2022 ३१/०८/२९

शासिकय वदैयिकय 

महािवदयालय कोÊहापूर

२१.११.२०१२ ते 18-05-2018

छ.Ģ.राजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

18-05-2018 ते आजअखेर

198 Ǜी Ģशातं बोबडे, विरÍठ िलिपक 6.2.2019 22/11/2012 ससून Ǘणालय,पूणे किनÍठ िलिपक 24.1.2012  ते 20.11.2012 ३ वष« ३ मिहने 9 years 6 months 

9 days

31/05/2022 30.11.2034

शा.व.ैम,नागपूर किनÍठ िलिपक 22.11.2012  ते 4.2.2019

इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर वरीÍठ िलिपक  6.2.2019 ते ३१.०५.२०२२
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199 Ǜी.ए.के.कदम

विरÍठ िलपीक

29/07/2019 01/12/2012 बी.जे.शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, पुणे

08/09/2009 ते 30/11/2012

क.िलपीक

02 वष«

10 मिहना

03 िदवस

9 years 5 months 

30 days

31/05/2022 31/05/2039

शासकीय कक« रोग Ǘ±णालय 

औरंगाबाद

01/12/2012 ते 29/07/2019

क.िलपीक
शा.व.ैम.व Ǘ.औरंगाबाद 29/07/2019 ते आजतागायत

व.िलपीक
200 Ǜी. एच.सी. िपलिपले, वरीÍठ 

िलपीक

व.िल 

िद.02/03/2021 

 ते आजपयȊत

25/01/2013 शावमै नागपूर क.िल िद.25/11/2013  ते 02/03/2021 01 वष«, 2 महीने 9 years 4 months 

6 days

31/05/2022 30/09/2039

व.िल िद.02/03/2021  ते आजपयȊत
201 Ǜीमती.जाÎवदंी तोडकर, 

विरÍठ  िलपीक

िद.13.09.2019 01/04/2013 शा.व.ैम., औरंगाबाद (क.िल) िद.17.02.12 ते िद.31.03.13 9 years 1 months 

30 days

31/05/2022 िद.13.09.2019

बैजीशावमै, पुणे  (क .िल.) िद.01.04.13 ते िद.11.09.19

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.13.09.19 ते िद.31.03.22

202 Ǜी.राजकुमार चोपकर ,वरीÍठ 

िलपीक

वरीÍठ िलपीक . 

13/09/2019 ते 

आजपयȊत

08/05/2013 Đँट शावमै, मंुबई क िल.27/06/2012 ते 07/05/2013 02 वष« ०8 मिहने 9 years 23 days 31/05/2022 30/09/2040

शावमै व Ǘ नागपूर क िल.08/05/2013 ते 13/09/2019

शावमै नागपूर व िल . 13/09/2019 ते आजपयȊत
17/08/2021 ÎवारातीĐाशावमै अंबाजोगाई 17/08/2021 ते आजपयȊत विरÍठ िलपीक 9 months 14 days 31/05/2022

203 Ǜीमती ए.टी. थोरात, विरÍठ 

िलिपक

29/06/2012 Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक 3.6.1994 ते 8.6.2007 9 वष« 11 मिहने 31.12.2027

Îवामी रामानंद तीथ« Đामीण 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

अंबाजोगाई

किनÍठ िलिपक 9.7.200  ते 28.06.2012

204 Ǜीम िवदया राजेश काटकर 

विरÍठ िलपीक

विरÍठ िलपीक ०१/०८/१३ सवȘपचार Ǘ±णालय सागंली किनÌठ िलपीक २.५.२०१२ ते                          31-07-

2013

३वष« २ मिहना २० 

िदवस

8 years 9 months 

30 days

31/05/2022 ३०/०४/४१

शासिकय वदैयिकय 

महािवदयालय कोÊहापूर

किनÍठ िलपीक १.८.२०१३ ते ३१.१.२०१९

छ.Ģ.राजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

विरÍठ िलपीक १.२.१९ ते आजअखेर
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िदनाकं

अिभĢाय

205 Ǜी. Ģिदप भाÎकर बागडे,

विरÍठ िलिपक

िद. 13/12/2019 01/08/2013 शावमैǗ, औरगाबाद किनÍठ िलिपक

12/01/2012 ते 31/07/2013

3 वषȃ 3 मिहने 8 years 9 months 

30 days

31/05/2022 िद. 31/01/2036 .---

संविैशवसं, मंुबई किनÍठ िलिपक

01/08/2013 ते 12/02/2019

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

13/02/2019 ते अǏापपयȊत
206 Ǜीमती कÊयाणी आमले 08.08.2013 08/08/2013 Ǜी भा.िह.शा.व.ैम धुळे किनÍठ िलपीक 27.08.2012 ते 07.08.2013 (1 वष«) 2 वष« 6 मिहने 8 years 9 months 

23 days

31/05/2022 30/06/2046

207 Ǜी.बी.ए.मरकड

विरÍठ िलपीक

19/05/2018 01/08/2013 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

 िमरज

13/01/2010 ते 31/07/2013

क.िलपीक

04 वष«

00 मिहना

13 िदवस

8 years 9 months 

30 days

31/05/2022 30/09/2024 िदËयागं (अȎÎथËयंग

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

 औरंगाबाद

01/08/2013 ते 18/05/2018

क.िलपीक
शा.व.ैम.व Ǘ.औरंगाबाद 19/05/2018 ते आजतागायत 

व.िलपीक
208 Ǜी.के.बी.पेरे

विरÍठ िलपीक

19/05/2018 01/08/2013 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

 औरंगाबाद

01/08/2013 ते 18/05/2018

क.िलपीक

04 वष«

00 मिहना

13 िदवस

8 years 9 months 

30 days

31/05/2022 30/09/2029 िदËयागं (अȎÎथËयंग

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

Ǘ±णालय, औरंगाबाद

19/05/2018 ते आजतागायत 

व.िलपीक

209 Ǜी. नामदेव गणपत तȗडरे, विरÍठ िलिपक16/06/2016 06/08/2013 शा.व.ैम.व Ǘ. नागपूर  किनÍठ िलपीक 25/06/2007 ते 05/08/2013 (06 

वष« 01 मिहना 11 िदवस)

05 वष« 11 मिहने 15 

िदवस

8 years 9 months 

25 days

31/05/2022 31/10/2023 िदËयागं

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम.व Ǘ. यवतमाळ  किनÍठ िलपीक 06/08/2013 ते 15/06/2016 (02 

वष« 09 मिहने 30 िदवस)

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 16/06/2016 ते आजपयȊत (05 वष« 11 

मिहने 15 िदवस)

08/08/2013 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

किनÍठ िलपीक 08.08.2013 ते 03.09.2019 (५ वष« 

११ मिहने ) 

विरÍठ िलपीक 03.09.2019 ते आजतागायत

8 years 9 months 

23 days

31/05/2022

210 Ǜी सुशातं रोठे 01/02/2019 ब.ैजी शासकीय व.ैम पुणे 23/04/2012 ते 04/12/2013 किनÍठ िलपीक 31/10/2045

211 Ǜी. इजाज अहमद रफीक खान 

पठाण   वरीÍठ िलपीक

13.09.2019 17/08/2013 शावमैनागपूर 17.08.2013 ते 13.09.2019      क.िल वरीÍठ िलपीक 

पदावरील कालावधी 

 2 वष« 8 मिहने

8 years 9 months 

14 days

31/05/2022 30.04.2040

शावमैवअिवǗ नागपूर. 13.09.2019 ते आजपयȊत व.िल
212 Ǜी Ģदीप मसराम  विरÍठ िलपीक 05/04/2021 17/08/2013 शावमैव Ǘ नागपूर किनÍठ िलपीक  िद 17/08/2013 ते 03/05/2021 7 वष«  8 मिहने     

16 िदवस

8 years 9 months 

14 days

31/05/2022 29/02/2040

इंगाशंावमैवǗनागपूर विरÍठ िलपीक िद 04/05/2021 ते आजपयȊत 1 वष« 27 िदवस 
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िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

213 Ǜी.नागसेन रघुनाथ काबंळे, 

विरÍठ िलपीक

03/04/2021 20/08/2013 शावमैǗ, औरंगाबाद 7 व 6 म 15 िद, किनÍ ठ िलपीक, 20/08/13 ते 

03/03/21

1 व 2 म 28 िद 8 years 9 months 

11 days

31/05/2022 30/06/2031

शावमै, औरंगाबाद 1 व 2 म 28 िद, विरÍठ िलपीक, 04/03/2021 त 

आजतागायत
214 Ǜी.संजय जगƐाथ Ëयवहारे, 

विरÍठ िलपीक

03/04/2021 20/08/2013 शावमैǗ, औरंगाबाद 7 व 6 म 15, किनÍ ठ िलपीक, 20/08/2013 ते 

03/03/2021

1 व 2 म 28 िद 8 years 9 months 

11 days

31/05/2022 31/03/2034

शावमै, औरंगाबाद 1 व 2 म 28 िद, विरÍठ िलपीक, 04/03/2021 त 

आजतागायत
215 Ǜी सुरेश तुकाराम थोरात, 

व.िलिपक

30/08/2013 30/08/2013 शा.व.ैम.,औरंगाबाद किनÍठ िलिपक िद.12-07-1999 ते िद.15-11-2010 08-वषȃ 

09-मिहने 

01-िदवस

8 years 9 months 

1 days

31/05/2022 31-11-2026

Đा.आ.Ģ.पथक, पैठण विरÍठ िलिपक िद.22-11-2010 ते िद.29-08-2013

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.30-08-2013 ते िद.31-05-2022

216 ȎÎमता गंुडोपंत वाडीकर, विरÍठ 

िलिपक (मुकबिधर)

6-Sep-2013 6-Sep-2013 Đािमण Ǘ±णालय, दǄवाड, 

िज.कोÊहापूर

किनÍठ िलिपक

िद.21 Oct-1989 ते िद.06 Sep-2013

08 वष«, 06 मिहने, 18 िदवस8 years 8 months 

25 days

31/05/2022 30-Jun-2025 (मुकबिधर)

217 योिगता सुय«वशंी, विरÍठ िलिपक 31/12/2016 31/10/2013 शावमै, औरंगाबाद 5 वष« किनÍठ िलिपक 3/11/2008 ते 30/10/2013 5 वष« 3 मिहने 1 

िदवस

8 years 7 months 31/05/2022 30/6/2036

बैजीशावमै, पुणे 3 वष« 2 मिहने किनÍठ िलिपक 1/11/2013 ते 

30/12/2016

218 Ǜीमती िदपाली कृÍणा काते,        

     विरÍठ िलिपक

01.03.2021 25/11/2013 ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

किनÍठ िलिपक

िद.25.11.2013 ते िद.28.02.2021

01 वषȃ 8 years 6 months 

6 days

31/05/2022 31.10.2047

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

 विरÍठ िलपीक                       

 िद. ०1.03.२०21 ते   अǏापय«त
219 माधुरी िवकास जाधव 02-03-2021 26-11-2013 डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 26/11/2013 ते 01/03/2021- किनÍठ िलपीक 1 वषȃ 02 मिहने 30 

िदवस

8 years 6 months 

5 days

31/05/2022 31-05-2047

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 02/03/2021 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक
220 िसÁदाथ« अशोक फडतरे 02-03-2021 26-11-2013 डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 26/11/2013 ते 01/03/2021-  किनÍठ िलपीक 1 वषȃ 02 मिहने 30 

िदवस

8 years 6 months 

5 days

31/05/2022 31-08-2048

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 02/03/2021 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक
221 किपल हणमंतु झंपले 02-03-2021 26-11-2013 Ǜी.छ.िश.म.स.Ǘ., सोलापूर 26/11/2013 ते 01/03/2021- किनÍठ िलपीक 1 वषȃ 02 मिहने 30 

िदवस

8 years 6 months 

5 days

31/05/2022 31-03-2045

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 02/03/2021 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक
222 िभमाशंकर रामकृÍə लगिदवे 23-03-2021 26-11-2013 Ǜी.छ.िश.म.स.Ǘ., सोलापूर 26/11/2013 ते 22/03/2021- किनÍठ िलपीक 1 वष« 2 मिहने 9 

िदवस

8 years 6 months 

5 days

31/05/2022 30/06/2044

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 23/03/2021 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक
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223 Ǜी. िवƽल लÑमण सगरी 14-12-2021 26-11-2013 Ǜी.छ.िश.म.स.Ǘ., सोलापूर 26/11/2013 ते 13/12/2021- किनÍठ िलपीक 5 मिहने 18 िदवस 8 years 6 months 

5 days

31/05/2022 30/11/2039 पिरिशÍट 1 

सोबतचे िववरणपĝ 

2 मधील ĢाÁयाÂय 

Ď. 1

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 14/12/2021 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक
224 Ǜीमती Ģितभा एम पाटील 26/11/2013 26/11/2013 Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे., िद 26/11/2013  ते  02/03/2021 किनÍठ िलपीक  

(07 व 2 म 07 िद)

1 व 21 िद 8 years 6 months 

5 days

31/05/2022 31/05/2033

सवȘपचार Ǘ±णालय, धुळे 03-03-2021  ते आजतागायत    व िलपीक        ( 1 व 

21 िद )
225 Ǜी रोहीत राऊत 01/04/2021 26/11/2013 इंिदरा गाधंी शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय  नागपुर

क.िल.26-11-2013 ते 31/03/2021 8 years 6 months 

5 days

31/05/2022 31/03/2045

शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±णालय नागपुर

01/04/2021 पासुन आजपय«त विरÌठ िलपीक 

226 कु हषɕ ·याबुराव घुसे, वरीÍठ 

िलपीक

30/06/2018 03/11/2013 बै जी वǏैकीय महािवǏालय, पुणे ४व २३िद   किनÍठ िलपीक                      8/9/2009  

ते 1/10/2013

3 व 10म 1 िद 8 years 6 months 

28 days

31/05/2022 30/06/2037

शा.व.ैम.व स.Ǘ., अकोला ४व ७म २६िद  किनÍठ िलपीक                  3/11/2013 

 ते 29/06/2018

शा.व.ैम.व स.Ǘ., अकोला 2 व ८म ६िद   वरीÍठ िलपीक                   

30/06/2018  ते आजपय«त
227 Ǜी. वासुदेव टȂभे,वरीÍठ िलपीक व िल. 

01/04/2021 ते 

आजपयȊत

26/12/2013 इंगाशावमै व Ǘ नागपुर क िल. 26/12/2013 ते 31/03/2021 01 वष«, १ महीना 8 years 5 months 

5 days

31/05/2022 29/09/2035

शावमै नागपूर व िल . 01/04/2021 ते आजपयȊत
228 Ǜी. संिदप कृÍणा पारधी,

विरÍठ िलिपक

िद. 01/03/2021 02/12/2013 जजीǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

02/12/2013 ते 28/02/2021

1 वषȃ 8 years 5 months 

29 days

31/05/2022 िद. 30/06/2014 .---

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

01/03/2021 ते अǏापपयȊत
229 Ǜी. िनलेश भरत ÇहÎके, विरÍठ 

िलपीक

09/03/2021 02/12/2013 स.स.Ǘ,पुणे. िलपीक-टंकलेखक िद. 02/12/2013 ते 

06/03/2021 ( ७ वषȃ, ३ मिहने,४ िदवस)

1 वषȃ, 0 मिहने, 11 

िदवस

8 years 5 months 

29 days

31/05/2022 30/06/2041

शा.व.ैम,बारामती विरÍठ िलपीक, िद. 09/03/2021 ते आजतागायत
230 Ǜी. अिवनाश अिनल दळवी, 

विरÍठ िलपीक

12/04/2021 02/12/2013 ससून सवȘपचार Ǘ±णालय, पुणे. िलपीक-टंकलेखक िद. 02/12/2013ते 

12/03/2021 ( 8 वषȃ, 0 मिहना, 1 िदवस)

11 मिहने, 8 िदवस 8 years 5 months 

29 days

31/05/2022 31/10/2043

शा.व.ैम,बारामती विरÍठ िलपीक, िद. 12/04/2021 ते आजतागायत
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231 Ǜी बाबासाहेब गोȋवदराव ढवळे, 

व.िलिपक

01/02/2019 02/12/2013 Ǜी छ.िश.म.स.Ǘ,सोलापूर किनÍठ िलिपक िद.24-11-2011 ते िद.30-11-2013 03-वषȃ 

03-मिहने  

30-िदवस

8 years 5 months 

29 days

31/05/2022 31/10/1942

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.02-12-2013 ते िद.31-01-2019

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.01-02-2019 ते िद.31-05-2022

05/12/2013 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

05/12/2013 ते 12/09/2014 किनÍठ िलपीक 3 वष« 4 मिहने 8 years 5 months 

26 days

31/05/2022

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

17/09/2014 ते 31/01/2019 किनÍठ िलपीक 

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

01/02/2019 ते आजपयȊत विरÍठ िलपीक 

232 Ǜी. संतोष ट½ण ु विरÍठ िलिपक 03.03.2021 20/02/2014 सȂ.जॉ.Ǘ.मंुबई क.िलिपक िनयिमत- 20.2.2014 ते 2.3.2021 वष« 1        मिहने 0    

िदवस 21

8 years 3 months 

11 days

31/05/2022 30.11.2031

सȂ.जॉ.Ǘ.मंुबई विरÍठ िलिपक - 3.3.2021 ते अǏापयȊत
233 Ǜी िवनोद मोरे 06.02.2019 01/04/2014 डॉ. व.ैÎमृ.शा.व.ै म.व Ǘ, 

सोलापूर

किनÍठ िलपीक 16.01.2012 ते 31.03.2014 (2 वष« 2 

मिहने )

3 वष« 3 मिहने 8 years 1 months 

30 days

31/05/2022 31.07.2041

01/04/2014 कामा व आÊÅलेस Ǘ, मंुबई किनÍठ िलपीक 01.04.2014 ते 05.02.2019 (४ वष« ९ 

मिहने)

31/05/2022

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

विरÍठ िलपीक  06.02.2019 ते आजतागायत 31/05/2022

234 Ǜी.  िसÁदाथ« रतनशी सोलंकी,

विरÍठ िलिपक

िद. 13/12/2021 06/05/2014 जजीǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

06/05/2014 ते 12/12/2021

4 मिहने 8 years 25 days 31/05/2022 िद. 31/01/2033 .---

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

13/12/2021 ते अǏापपयȊत

235 Ǜीमती निलना मुƐा चËहाण ,

विरÍठ िलपीक

िद.09.05.2014 09/05/2014 ससǗ, पुणे (क.िल) िद.09.05.14 ते िद.13.12.21 8 years 22 days 31/05/2022 िद.31.01.2045

ससǗ, पुणे (व.िल) िद.13.12.21 ते िद.31.03.22

236 िगता Ģताप सोलंकी, विरÍठ 

िलिपक

20/12/2021 09/05/2014 ससǗ, पुणे 7 वष« 7 मिहने किनÍठ िलिपक 9/5/2014 ते 

20/12/2021

3 मिहने 12 िदवस 8 years 22 days 31/05/2022 31/3/2031

237 Ǜी.अमोल मानकर, विरÍठ 

िलिपक

07.05.2021 19/05/2014 गोकुळदास तेजपाल Ǘ±णालय, 

मंुबई

 किनÍठ िलपीक               

 िद. 19.05.2014 ते िद. 17.03.2021

10 मिहने 8 years 12 days 31/05/2022 31.03.2048

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

विरÍठ िलपीक                        

िद. 07.05.२०21 ते   अǏापय«त

वारंवार गैरहजर 

अनेकदा ªापने, कारणे 

दाखवा नोटीस 

बजावुनही वत«णकुीत 

बदल नाही.तरी 

बदलीसाठी िशफारस 

कर½यात येत आहे.



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

238 Ǜी. अमोल बाळकÍण अिहरे,

विरÍठ िलिपक

िद. 13/12/2021 19/05/2014 जजीǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

19/05/2014 ते 12/12/2021

4 मिहने 8 years 12 days 31/05/2022 िद. 30/10/2046 Ģितिनयु¯ती 

संविैशवसं, मंुबई
जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

13/12/2021 ते अǏापपयȊत
239 Ǜीम.मिनषा पाटील, विरÍठ 

िलिपक

13.12.2021 19/05/2014 सȂ.जॉ.Ǘ.मंुबई क.िलिपक-19.05.2014 ते 12.12.2021 वष« 0        मिहने 3   

िदवस 11

8 years 12 days 31/05/2022 31.12.2043

सȂ.जॉ.Ǘ.मंुबई विरÍठ िलिपक - 13.12.2021 ते अǏापयȊत
240 Ǜी िवजय उगवे 01/03/2021 20/05/2014 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

20/05/2014 ते  28/02/2021 किनÍठ िलपीक 1 वष« 3 मिहने 8 years 11 days 31/05/2022 31/05/2041

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

01/03/2021 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक 

241 Ǜी.संजय सोनू नाईक,           

विरÍठ िलिपक

01.03.2021 26/05/2014 ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

किनÍठ िलिपक

िद.26.05.2014 ते  िद.28.02.2021

01 वषȃ 8 years 5 days 31/05/2022 31.03.2026

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

                   विरÍठ िलपीक                        िद. 

०1.03.२०21 ते   अǏापय«त
242 Ǜी.िवशाल बाळनाथ मोईन, 

विरÍठ िलिपक

िद. 03/03/2021 5/26/2014 ब.ैजी.शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, पूणे

किनÍठ िलिपक , िद.10/01/2014 ते 23/05/2014 1 वष« 26 िदवस 8 years 5 days 31/05/2022 िद.30/04/2041

Đामीण आरो±य Ģिश©ण पथक, 

पैठण

किनÍठ िलिपक िद.26/05/2014 ते 02/03/2021

शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±ण., औरंगाबाद

विरÍठ िलिपक िद. 03/03/2021  ते आजपयȊत

243 Ǜी. आनंद मोहन कोिटयाना, 

विरÍठ िलपीक

31/12/2021 24/06/2014 ब.ैजी.शा.व.ैम,पुणे किनÍठ िलपीक िद. 24-06-2014 ते िद. 24-12-

2021 ( 7 वषȃ, 6 मिहने, 0 िदवस )

2 मिहने, 20 िदवस 7 years 11 months 

7 days

31/05/2022 28/02/2032

शा.व.ैम,बारामती विरÍठ िलपीक िद. 31-12-2021 ते आजतागायत
244 Ǜीमती. राखी िवरȂğ लोट, विरÍठ 

िलपीक

31/12/2021 24/06/2014 ब.ैजी.शा.व.ैम,पुणे किनÍठ िलपीक िद. 24-06-2014 ते िद. 24-12-

2021 ( 7 वषȃ, 6 मिहने, 0 िदवस )

2 मिहने, 20 िदवस 7 years 11 months 

7 days

31/05/2022 30/08/2041

शा.व.ैम,बारामती विरÍठ िलपीक िद. 31-12-2021 ते आजतागायत
245 अिमत रमेश वाडीया, विरÍठ 

िलिपक

13/12/2021 24/06/2014 बैजीशावमै, पुणे 6 मिहने किनÍठ िलिपक 24/6/2014 ते 12/12/2021 3 मिहने 19 िदवस 7 years 11 months 

7 days

31/05/2022 28/2/2038

246 Ǜी. िवशाल Ģकाश चाविरया, 

विरÍठ िलपीक

31/12/2021 06/06/2014 ब.ैजी.शा.व.ैम,पुणे किनÍठ िलपीक िद. 06-06-2014 ते िद. 24-12-

2021 ( 7 वषȃ, 6 मिहने, 18 िदवस)

2 मिहने, 20 िदवस 7 years 11 months 

25 days

31/05/2022 30/09/2046

शा.व.ैम,बारामती विरÍठ िलपीक िद. 31-12-2021 ते आजतागायत
247 Ǜी. रामकृÍण Âहानू राणे, विरÍठ 

िलिपक

14/08/2014 Đॅ व ैम मंुबई 01.03.2000 ते ०१.०९.२००२ 31/05/2022 31.05.2024

शादंमǗ मंुबई 02.09.2002 ते आजपयȊत 
248 Ǜी.बी.बी.पवार

विरÍठ िलपीक

13/12/2021 26/08/2014 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

Ǘ±णालय, औरंगाबाद

26/08/2014 ते  12/12/2021

क.िलपीक

0 वष«

05 मिहना

21 िदवस

7 years 9 months 

5 days

31/05/2022 30/04/2042

13/12/2021 ते आजतागायत 

7 years 9 months 

17 days



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

249 Ǜी.संतोष जाधव, विरÍठ िलिपक 21.12.2021 14/08/2014 सर ज.जी.समुह Ǘ±णालये, मंुबई किनÍठ िलिपक

िद.14.08.2014 ते िद.20.12.2021

03 मिहने 7 years 9 months 

17 days

31/05/2022 31.01.2030

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

विरÍठ िलिपक

िद.21.12.2021 ते अǏापपयȊत
250 Ǜी.रमेश बाबू भडाळे,            

विरÍठ िलिपक

22.12.2021 14/08/2014 सर ज.जी.समुह Ǘ±णालये, मंुबई किनÍठ िलिपक

िद.14.08.2014 ते िद.20.12.2021

03 मिहने 7 years 9 months 

17 days

31/05/2022 31.03.2024

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

विरÍठ िलिपक

िद.22.12.2021 ते अǏापपयȊत
251 Ǜी. संतोष वसंत सावतं,

विरÍठ िलिपक

िद. 01/01/2022 14/08/2014 संविैशवसं, मंुबई किनÍठ िलिपक

14/08/2014 ते 31/07/2017

3 मिहने 7 years 9 months 

17 days

31/05/2022 िद. 31/06/2026 .---

कावआǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

01/08/2017 ते 31/12/2021

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

01/01/2022 ते अǏापपयȊत
252 Ǜी िकरण गोरड 15/12/2021 14/08/2014 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

14/08/2014 ते  01/08/2017 किनÍठ िलपीक 5 मिहने 7 years 9 months 

17 days

31/05/2022

शा.दं म व Ǘ, मंुबई 02/08/2017 ते 14/12/2021 किनÍठ िलपीक 
संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

15/12/2021 ते आजपय«त विरÍठ िलपीक 

253 Ǜी संदेश माǗती शेलार 01.01.2022 14/08/2014 किनÍठ िलपीक संविैशवसं मंुबई 14-08-2014 7 years 9 months 

17 days

31/05/2022

कामा व आÊÅलेस Ǘ, मंुबई किनÍठ िलपीक 02.08.2017 ते 31.12.2021

 (4 वष« 4 मिहने )

3 मिहने 30.09.2031

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

विरÍठ िलपीक  01.016.2022 ते आजपयȊत 

254 Ǜी. सुिनल चंğमोहन बोलाबǄीण 14-12-2021 01-09-2014 Ǜी.छ.िश.म.स.Ǘ., सोलापूर 01/09/2014 ते 13/12/2021- किनÍठ िलपीक 5 मिहने 18 िदवस 7 years 8 months 

30 days

31/05/2022 31/01/2040 पिरिशÍट 1 

सोबतचे िववरणपĝ 

2 मधील ĢाÁयाÂय 

Ď. 1

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 14/12/2021 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक
255 Ǜी. अंबादास िशवरशरण क½णी 14-12-2021 01-09-2014 Ǜी.छ.िश.म.स.Ǘ., सोलापूर 01/09/2014 ते 13/12/2021- किनÍठ िलपीक 5 मिहने 18 िदवस 7 years 8 months 

30 days

31/05/2022 30/11/2035 पिरिशÍट 1 

सोबतचे िववरणपĝ 

2 मधील ĢाÁयाÂय 

Ď. 1

डॉ. व.ै Îमृ. शा. व.ै म., सोलापूर 14/12/2021 ते आजतागायत- विरÍठ िलपीक

Ģितिनयु¯तीने सर 

ज.जी.समुह 

Ǘ±णालये, मंुबई 

येथे काय«रत आहे. 

तरी बदलीसाठी 

िशफारस कर½यात 

येत आहे.



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

256 Ǜी.िकशोर दशरथ सुवȃ, विरÍठ 

िलिपक

21.12.2021 09/09/2014 सर ज.जी.समुह Ǘ±णालये, मंुबई किनÍठ िलिपक

िद.09.09.2014 ते िद.20.12.2021

03 मिहने 7 years 8 months 

22 days

31/05/2022 31.05.2033

ĐॅÂट शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, मंुबई

विरÍठ िलिपक

िद.21.12.2021 ते अǏापपयȊत
257 Ǜी. आकाश समाधान तायडे

विरÍठ िलिपक

िद. 14/09/2019 19/09/2014 आरो±य पथक, सावनेर किनÍठ िलिपक

23/08/2013 ते 18/09/2014

2 वषȃ 8 मिहने 7 years 8 months 

12 days

31/05/2022 िद. 31/01/2037 Ģितिनयु¯ती 

संविैशवसं, मंुबई
संविैशवसं, मंुबई किनÍठ िलिपक

19/09/2014 ते 13/09/2019

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

14/09/2019 ते अǏापपयȊत
258 Ǜी.िवजय सुधाकरराव 

वाळकीकर,विरÍठ िलिपक

08/06/2021 19/09/2014 छ.Ģ.रा.Ǘ.कोÊहापुरे किनÍठ िलिपक िद.13.01.2014 ते िद.18.09.2014 00-वषȃ 

11-मिहने  

23-िदवस

7 years 8 months 

12 days

31/05/2022 31/10/2033

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.नादेंड किनÍठ िलिपक िद.19.09.2014 ते िद.07.06.2021

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.08.06.2021 ते िद.31.05.2022

259 Ǜी रवीकुमार बळीराम इंगोले, 

व.िलिपक

05/09/2019 01/10/2014 शा.व.ैम.व सवȘ.Ǘ.अकोला किनÍठ िलिपक िद.20-12-2012 ते िद.30-09-2014 02-वषȃ 

08-मिहने  

26-िदवस

7 years 7 months 

30 days

31/05/2022 31/05/2044 िदËयागं

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड किनÍठ िलिपक िद.01-10-2014 ते िद.31-05-2019

डॉ.शं.च.शा.व.ैम.,नादेंड विरÍठ िलिपक िद.05.09.2019 ते िद.31.05.2022

260 Ǜी.सुधीर िवĎम गȗडाने िदनाकं 02-01-2019 13/10/2014 Ǜी.छĝपती िशवाजी महाराज 

सवȘपचार Ǘ±णा.सोलापूर

किनÍ ठ िलपीक िदनाकं 28-08-2009 ते 17-06-

2010

03 वषȃ 04 मिहने 7 years 7 months 

18 days

31/05/2022 30/04/2041

शासकीय वǏैकीय महा.नागपूर किनÍ ठ िलपीक - िदनाकं 18-06-2010 ते 10-10-

2014

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा.यवतमाळ किनÍ ठ िलपीक 13-10-2014 ते 02-01-2019

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा व Ǘ±णा. 

तथा िǥ-Ǘ±णालय, यवतमाळ

वरीÍ ठ िलपीकिदनाकं 02-01-2019 ते आजतागायत

261 Ǜी Ìयाम  शातंाराम गायगोले,     

  वरीÍठ िलपीक

 01/02/2019 17/10/2014 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

, औरंगाबाद

२व ८म २३िद   किनÍठ िलपीक                 

23/01/2012  ते  16/10/2014

3 व 3म 7 years 7 months 

14 days

31/05/2022 31/5/2038

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,  अकोला

४व ३म १५िद   किनÍठ िलपीक                

17/10/2014  ते 1/2/2019

शा.व.ैम.व स.Ǘ., अकोला 2 व १म ५िद  वरीÍठ िलपीक                   1/02/2019  

ते आजपय«त

262 Ǜी िकशोर  सखाराम मालुसरे, 

विरÍठ िलिपक

14/12/2021 01/11/2014 सȂट जॉजȃस Ǘ±णालय,मंुबई 1-11-2014, किनÍठ िलिपक ,   6 वष«, 07 मिहने 5 मिहने 18 िद 7 years 6 months 

30 days

31/05/2022 30/09/2030



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

263 Ǜी. मािनक भजंुगराव देवसरकर 13/12/2021 03/12/2014 Ǜी.व.ना.शा.व.ैम.व Ǘ. यवतमाळ िशपाई 05/10/1998 ते 03/12/2014 (16 वष« 1 

मिहना 28 िदवस )

05 मिहने 18 िदवस 7 years 5 months 

28 days

31/05/2022 31/01/2032

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम.व Ǘ. यवतमाळ किनÍठ िलपीक 03/12/2014 ते 13/12/2021 (7 वष« 

00 मिहने 10 िदवस)

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ  वरीÍठ िलपीक 13/12/2021 ते आजपयȊत (5 मिहने 

18 िदवस)

264 Ǜी. गणेश नामदेवराव मÎके 13/12/2021 03/12/2014 अ.िव.Ǘ. नागपूर पिरचर 30/03/1998 ते 28/07/2003 (05 वष« 03 

मिहने 28 िदवस)

05 मिहने 18 िदवस 7 years 5 months 

28 days

31/05/2022 31/03/2031

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम.व Ǘ. यवतमाळ  दवाखाना सेवक 29/07/2003 ते 03/12/2014 (11 

वष« 04 मिहने 04 िदवस)

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ किनÍठ िलपीक 03/12/2014 ते 13/12/2021 (7 वष« 

00 मिहने 10 िदवस )
Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ  वरीÍठ िलपीक 13/12/2021 ते आजपयȊत (05 मिहने 

18 िदवस)

265 Ǜी गोȋवद गण ूराठोड िदनाकं 

13/12/2021

03/12/2014 Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा व 

Ǘ±णा.यवतमाळ

िशपाई िदनाकं 21-07-1998 ते 03/12/2014 04 मिहणे 7 years 5 months 

28 days

31/05/2022 30/11/2025

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा यवतमाळ िलपीक टंकलेखक िदनाकं 03-12-2014 ते 

12/12/2021

Ǜी.व.ना.शा.व.ैमहा व 

Ǘ±णा.यवतमाळ

वरीÍठ िलिपक िद13122021 ते आजतागायत

266 Ǜी. शरद केशव दरेकर

विरÍठ िलिपक

िद. 13/12/2021 06/12/2014 जजीǗ, मंुबई किनÍठ िलिपक

06/12/2014 ते 12/12/2021

4 मिहने 7 years 5 months 

25 days

31/05/2022 िद. 30/10/2024 .---

जजीǗ, मंुबई विरÍठ िलिपक

13/12/2021 ते अǏापपयȊत
267 Ǜीमती.काचंन राजेश सोदी,

विरÍठ िलपीक

13/12/2021 08/12/2014 शावमै, औरंगाबाद 7 व 0 म 4 िद, किनÍठ िलपीक, 08/12/14 ते 

12/12/2021

0 व 5 म 18 िद 7 years 5 months 

23 days

31/05/2022 30/04/2033

शावमै, औरंगाबाद 0 व 5 म 18 िद, विरÍठ िलपीक 13/12/2021 ते 

आजतागायत
268 Ǜी.चंğभान फिकरराव साळव,े 

विरÍठ िलिपक

िद.30/04/2016 5 वष« ११ मिहने िद.30/04/2025

269 Ǜी.सितश आसाराम रव,े विरÍठ 

िलिपक

 िद.13/12/2021 1/27/2015 शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±णालय, औरंगाबाद

3 मिहने 7 years 4 months 

4 days

31/05/2022 िद.30/06/2044 िवनंती बदलीसाठी 

अज« सादर केला 

आहे.

िलिपक टंकलेखक,

िद.27/01/2015  ते िद.12/12/2021

विरÍठ िलिपक, िद.13/12/2021  ते आजपय«त
270 Ǜीमती. पाव«ती िगरजाजी नाईक, 

विरÍठ िलपीक

16/09/2019 14/01/2015 शा.व.ैम व स Ǘ, लातूर. िलपीक - टंकलेखक िद.24/08/2012 ते 

13/01/2015 ( 2 वषȃ, 4 मिहने,20 िदवस )

2 वषȃ, 6 मिहने, ४ 

िदवस

7 years 4 months 

17 days

31/05/2022 31/10/2044

ब.ैजी.शा.व.ैम,पुणे. किनÍठ िलपीक िद.14/01/2015 ते 11/09/2019 ( 4 

वषȃ, 7 मिहने, 28 िदवस)

शा.व.ैम,बारामती विरÍठ िलपीक, िद.16/09/2019 ते आजतागायत



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

271 Ǜीमती शेख िनखत तबसुम   

(विरÍठ िलपीक)

13-12-2021 27/03/2015 1) शा. व.ै म., औरंगाबाद 1)27-03-2015 ते 13-12-2021 (किनÍठ िलपीक) 13-12-2021 ते

आजतागायत (विरÍठ

िलपीक)

7 years 2 months 

4 days

31/05/2022 30-04-2043

2) शासकीय कक« रोग Ǘ±णालय, 

औरंगाबाद

2) 13-12-2021 ते आजतागायत (विरÍठ िलपीक)

272 Ǜीमती सुिनता भगत ,वरीÍठ 

िलपीक

व.िल 

िद.13/12/2021 

 ते आजपयȊत

27/03/2015 शावमै नागपूर क.िल िद.27/03/2015  ते 13/12/2021 05 महीने 7 years 2 months 

4 days

31/05/2022 30/04/2037

शावमै नागपूर व.िल िद.13/12/2021  ते आजपयȊत
273 Ǜीमती मंगला धरमारे ,वरीÍठ 

िलपीक

व.िल 

िद.14/12/2021 

 ते आजपयȊत

27/03/2015 शावमै नागपूर क.िल िद.27/03/2015  ते 14/12/2021 05 महीने 7 years 2 months 

4 days

31/05/2022 30/06/2039

शावमै नागपूर व.िल िद.14/12/2021  ते आजपयȊत
274 Ǜीमती िशतल गाडगे ,वरीÍठ 

िलपीक

व.िल 

िद.13/12/2021 

 ते आजपयȊत

27/03/2015 शावमै नागपूर क.िल िद.27/03/2015  ते 13/12/2021 05 महीने 7 years 2 months 

4 days

31/05/2022 31/12/2032

शावमै नागपूर व.िल िद.13/12/2021  ते आजपयȊत
275 Ǜी. हिरष तलमले ,वरीÍठ 

िलपीक

व.िल 

िद.13/12/2021 

 ते आजपयȊत

28/03/2015 शावमै नागपूर क.िल िद.28/03/2015  ते 13/12/2021 05 महीने 7 years 2 months 

3 days

31/05/2022 31/03/2041

शावमै नागपूर व.िल िद.13/12/2021  ते आजपयȊत
276 ÎवǗप Ìयामसुंदर रणभोर, 

विरÍठ िलिपक

03/02/2021 01/04/2015 डॉ.बाआंǗवअकȂ , नागपूर 1 वष« 2 मिहने किनÍठ िलिपक 10/1/2014 ते 

31/3/2015

1 वष« 30 िदवस 7 years 1 months 

30 days

31/05/2022 31/12/2046

बैजीशावमै, पुणे 5 वष« 11 मिहने किनÍठ िलिपक 1/4/2015 ते 

1/3/2021

277 Ǜी.राजȂğ सुधाकरराव समथ«    

(विरÍठ िलिपक)

िदनाकं 

13.12.2021

संचालनालय, वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

( 00  वषै 10 िमिहने 08 िदवस)               किनÍठ 

िलपीक             23.05.2014 ते 31.03.2015

पयɕयी ËयवÎथा 

केÊयानंतरच  

बदली कर½यात 
01/04/2015 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

 (01 वषै 8 िमिहने 30 िदवस)              िलपीक 

टंकलेखक              01.04.2015 ते 31.12.2016

7 years 1 months 

30 days

31/05/2022

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

  (10 वषै 4 िमिहने 01 िदवस)                  विरÍठ 

िलपीक                 31.12.2016 ते आजतागायत



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

278 Ǜी. संतोष शंकराराव गोरेवार,    

             ( विरÍठ िलपीक)

िदनाकं 

29.08.2018

शासकीय दंत महािवǏालय, 

नागपूर

      (05 वषै 8 िमिहने 25 िदवस)                     िलपीक 

टंकलेखक                   07.11.2009 ते 31.07.2015

3 वषȃ 11 मिहने 03 

िदवस

31.10.2039 पयɕयी ËयवÎथा 

केÊयानंतरच  

बदली कर½यात 

यावी
01/04/2015 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

 ( 06  वषै 08 िमिहने 12 िदवस)             किनÍठ 

िलपीक         01.04.2015  ते 13.12.2021

7 years 1 months 

30 days

31/05/2022

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

     विरÍठ िलपीक       01.04.2015  ते आजतागायत 0 वषȃ 05 मिहने 

18िदवस

30.11.2043

279 Ǜी.ªानेǚर कȗडाÃपा तोडकरी 31.01.2012 शा.व.ैम व स. Ǘ. पुणे किनÍठ िलिपक 18.12.2000 ते 21.07.2003 30.06.2027

शा.व.ैम व स. Ǘ. सोलापुर किनÍठ िलिपक  22.07.2003 ते 24.01.2012

280 Ǜी. योगेश भयैाजी आ¯केवार 

विरÍठ िलपीक

2-Mar-21 20-Apr-15 डॉ.शं.च.शा.वǏैकीय 

महािवǏालय, नादेंड

किनÍठ िलपीक

26/12/2013 ते 18/04/2015 (1 वष« 04 मिहणे ) 

1 वष« 2 मिहना 7 years 1 months 

11 days

31/05/2022 31-Dec-41

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,  चंğपूर

किनÍठ िलपीक

20/04/2015 ते 02/03/2021 (5 वष« 11 मिहणे ) 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय, चंğपूर

विरÍठ िलपीक

02/03/2021 ते आजतागायत (  1 वष« 2 मिहना )

281 Ǜी अजय अशोक पȂडारकर, 

विरÍठ िलपीक

1-Feb-19 2-May-15 शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, लातुर

किनÍठ िलपीक

18/05/2012 ते 30/04/2015 (3 वष« 1 मिहने)

3 वष« 4 मिहने 7 years 29 days 31/05/2022 30/11/2034

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,चंğपूर

किनÍठ िलपीक

02/05/2015 ते 01/02/2019 (3 वष« 3 मिहने)

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय,चंğपूर

विरÍठ िलपीक

01/2/2019 ते आजतागत (3 वष« 4 मिहने)

282 Ǜी. अिनल जगन धȗगळे, विरÍठ 

िलपीक

01/06/2015 01/06/2015  अिवǗ नागपुर किनÍठ िलपीक, िद.14/02/2005 ते 01/06/2015 6 years 11 months 

30 days

31/05/2022 31/08/2022

 शा.व.ैम,गȗिदया विरÍठ िलपीक (तदथ«) िद 01/06/2015 ते 

20/04/2016

 शा.व.ैम,गȗिदया विरÍठ िलपीक, िद.20/04/2016 ते आजतागयात 6 वषȃ 9 मिहने
283 Ǜी.िनतीन यशवतंराव 

साखरकर, विरÍठ िलपीक

01/06/2015 01/06/2015 शा.व.ैम, नागपूर िलपीक-िन-टंकलेखक, िद.08/12/2004 ते 

31/07/2021

6 years 11 months 

30 days

31/05/2022 31/08/2035

  इ.ंगा.शा.व ैनागपुर िलपीक-िन-टंकलेखक, िद.01/08/2012 ते 

31/05/2015

.शा.व.ैम, गȗिदया विरÍठ िलपीक (तदथ«) िद 01/06/2015 ते 

19/04/2016

.शा.व.ैम, गȗिदया विरÍठ िलपीक िद 20/04/2016 ते आजतागायत 6 वषȃ 9 मिहने



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

284 Ǜी ईǚर भानुदास डफरे, विरÍठ 

िलपीक

01/06/2015 01/06/2015 शा.व.ैमहा. नागपुर किनÍठ िलपीक िद 13/12/2004 ते िद 01/06/2015 6 years 11 months 

30 days

31/05/2022 30/06/2030

शा.व.ैम.गȗिदया विरÍठ िलपीक (तदथ«) िद 01/06/2015 ते 

20/04/2016

शा.व.ैम.गȗिदया विरÍठ िलपीक िद 20/04/2016 ते आजतागायत 6 वषȃ 9 मिहने
285 Ǜी सिचन वामनराव सालोडकर, 

विरÍठ िलपीक

01/06/2015 01/06/2015 शा.व.ैमहा. नागपुर किनÍठ िलपीक िद 09/12/2004 ते िद 01/06/2015 6 years 11 months 

30 days

31/05/2022 31/12/2037

शा.व.ैम.गȗिदया विरÍठ िलपीक (तदथ«) िद 01/06/2015 ते 

20/04/2016

शा.व.ैम.गȗिदया विरÍठ िलपीक िद 20/04/2016 ते आजतागायत 6 वषȃ 9 मिहने

286 Ǜी. अशुतोष उमाकातं जोशी,  

वरीÍठ िलपीक

16/04/2016 11/06/2015 डॉ.व.ैÎमृती शासकीय वदैयकीय  

महािवदयालय , सोलापूर

िलपीक  टंकलेखक  

िदनाकं 28-08-2006 ते  10-06-2015

6 वषȃ 1 महीने 6 years 11 months 

20 days

31/05/2022 िदनाकं 22-01-

2021 पासून 

िवनापरवाना 

गैरहजर
शा.व.ैम.िमरज िलपीक  टंकलेखक 

 िदनाकं 11-06-2015 ते  15-04-2016

शा.व.ैम.व Ǘ.िमरज वरीÍठ िलपीक  

िदनाकं 16-04-2016 ते आजअखेर

31/12/2036

287 Ǜी. सितश शाम बारये,     विरÍठ 

िलपीक

19/05/2018 15/06/2015 1.शा.व.ैम.िमरज िद.015/06/2015 ते 13/12/2021, िलपीक टंकलेखक 05 मिहने 17 िदवस 6 years 11 months 

16 days

31/05/2022 30/06/2032 --

2.प.व.पा.शा.Ǘ.सागंली िद.14/12/2021  ते आज अखेर,विरÍठ िलपीक

288 Ǜी.अिमत Ģकाशराव 

िचखलकर, विरÍठ िलिपक

08-02-2019 

पासून

28/07/2015 शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±णालय, औरंगाबाद

िलिपक-िन-टंकलेखक या पदावर िदनाकं 11-01-

2012 ते 27-07-2015 पयȊत 3 वष« 6 मिहने 17 िदवस

3 वष« 1 मिहने 16 िदवस6 years 10 months 

3 days

31/05/2022 31-12-2038

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व सवȘपचार Ǘ±णालय, अकोला

किनÍठ िलिपक पदावर िदनाकं 28-07-2015 ते 08-

02-2019 पयȊत 3 वष« 6 मिहने 12 िदवस

289 Ǜी.राजू धोपटे,वरीÍठ िलपीक व.िल 

िद.18/12/2021 

 ते आजपयȊत

03/07/2015 शावमैवǗ, नागपूर क.िल िद.03/07/2015  ते 18/12/2021 05 महीने 6 years 10 months 

28 days

31/05/2022 30/06/2022 से.िन.30/06/202

2

शावमै नागपूर व.िल िद.18/12/2021  ते आजपयȊत



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

290 Ǜी.ललीत कैथवास,वरीÍठ 

िलपीक

व िल. 

01/02/2022 ते 

आजपयȊत

०४/०७/२०१५ इंगाशावमै व Ǘ नागपुर क िल िद.०4/07/20१5  ते 31/01/2022 03 महीने 6 years 10 months 

27 days

31/05/2022 30/06/2025

शावमै नागपुर व.िल िद.01/02/2022 ते आजपयȊत
291 Ǜी.Ģभाकर धाडें,वरीÍठ िलपीक व.िल 

िद.01/02/2022 

ते आजपयȊत

०४/०७/२०१५ इंगाशावमै व Ǘ नागपुर क िल िद.०4/07/20१5  ते 31/01/2022 03 महीने 6 years 10 months 

27 days

31/05/2022 30/06/2029

शावमै नागपुर व.िल िद.01/02/2022 ते आजपयȊत
292 Ǜी मोरेǚर पवार  विरÍठ िलपीक 13/12/2021    04/07/2015 इंगाशावमैवǗ नागपूर किनÍठ िलपीक      िद 04/07/2015 ते 13/12/2021 6 वष« 5 मिहने 8 िदवस 6 years 10 months 

27 days

31/05/2022 30/06/2046

इंगाशावमैवǗ नागपूर विरÍठ िलपीक िद 13/12/2021 ते  आजपयȊत 5 मिहने 18 िदवस 
293 Ǜी.कÂहैया बैसवारे,वरीÍठ 

िलपीक

व िल. 

06/01/2022 ते 

आजपयȊत

०७/०७/२०१५ इंगाशावमै नागपुर क िल िद.०7/07/20१5  ते 06/01/2022 04 महीने 6 years 10 months 

24 days

31/05/2022 31/07/2023

शावमै नागपूर व िल. 06/01/2022 ते आजपयȊत
294 Ǜी गोȋवद लेकुळे विरÍठ िलपीक 13/12/2021    07/07/2015 इंगाशंावमै नागपूर किनÍठ िलपीक  िद 07/07/2015 ते 12/12/2021 6 वष« 5 मिहने 5 िदवस 6 years 10 months 

24 days

31/05/2022 31/08/2030

इंगाशंावमैवǗ नागपूर विरÍठ िलपीक  िद 13/12/2021  आजपयȊत 5 मिहने 18 िदवस 

295 Ǜीमती लÑमी गेडाम 16/12/2021 07/07/2015 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय  नागपुर

क.िल.07-07-2015 ते15/12/2021 6 years 10 months 

24 days

31/05/2022 31/08/2023

शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±णालय नागपुर

16/12/2021 पासुन आजपयȊत विरÌठ िलपीक 

296 Ǜी Ģिवण दुधे,       विरÍठ िलिपक 17.7.2015 17/07/2015 इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर किनÍठ िलिपक 17.7.2015  ते ३१.०५.२०२२ ५ मिहने 6 years 10 months 

14 days

31/05/2022 31.8.2028

इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर विरÍठ िलपीक १३.१२.२१ ते 31.05.22

297 Ǜी राजȂğ नाडेकर 29/02/2019 31/07/2015 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

31/07/2015 ते 28/02/2019 किनÍठ िलपीक 3 वष« 3 मिहने 6 years 10 months 31/05/2022 30/06/2040

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

29/02/2019 ते आजपयȊत विरÍठ िलपीक 

298 Ǜी कमलाकर काÂहोलीकर 18.05.2018 01/08/2015 संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

किनÍठ िलपीक 17.01.2011 ते 31.07.2013

 (2 वष« 6 मिहने)

4 वष« 30.04.2031

Ǜी व.ना.शा.व.ैम यवतमाळ किनÍठ िलपीक 01.08.2013 ते 31.07.2015 (2 वष«)  



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 
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असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 
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िदनाकं

अिभĢाय

299 Ǜी. शामकुमार Ģभाकरराव िबजवे 13/12/2021 01/08/2015 जनरल हॉÎपीटल पुणे किनÍठ िलपीक 11/05/2012 ते 31/07/2015 (03 

वष« 02 मिहने 20 िदवस)

05 मिहने िदवस 6 years 9 months 

30 days

31/05/2022 31/03/2042

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ किनÍठ िलपीक 01/8/2015 ते 13/12/2021 (06 वष« 

04 मिहने 12 िदवस)

Ǜी.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ वरीÍठ िलपीक 13/12/2021 ते आजपयȊत (05 मिहने 

18 िदवस )
300 Ǜी सुिनल शंकर जाधव विरÍठ 

िलपीक

१८/०५/१८ 01/08/2015 शासिकय वदैयिकय 

महािवदयालय पुणे

  किनÍठ िलपीक ७-११-२००९ ते  16-06-2010 ४वष« १३ िदवस 6 years 9 months 

30 days

31/05/2022 ३०/०६/३८

शासिकय वदैयिकय 

महािवदयालय कोÊहापूर

१७-६-२०१० ते                     09-10-2014

शासिकय वदैयिकय 

महािवदयालय व Ǘ±णालय िमरज

    १०-१०-२०१४ ते    31-07-2015

शासिकय वदैयिकय 

महािवदयालय कोÊहापूर

१.८.२०१५ ते                       1७-05-2018

छ.Ģ.राजे सवȘपचार Ǘ±णालय 

कोÊहापूर

१८.५.२०१८ ते आजअखेर विरÍठ िलपीक

301 Ǜी राजेश अजू«न रंगारी, विरÍठ 

िलपीक

01/08/2015 01/08/2015 आरो±य पथक सावनेर किनÍठ िलपीक िद 30/03/2005 ते िद 22/06/2010 6 years 9 months 

30 days

31/05/2022 30/04/2028

शा.व.ैमहा नागपूर किनÍठ िलपीक िद 23/06/2010 ते िद 01/06/2015

शा.व.ैम.चंğपुर विरÍठ िलपीक (तदथ«) िद 01/06/2015 ते 

31/07/2015

शा.व.ैम.गȗिदया विरÍठ िलपीक (तदथ«) िद 01/08/2015 ते 

25/04/2016

शा.व.ैम.गȗिदया विरÍठ िलपीक िद 26/04/2016 ते आजतागायत 6 वषȃ 9 मिहने
302 Ǜी. चंदु Ǘपराव पारखंडे       

विरÍठ िलपीक

2-Mar-21 1-Aug-15  राजषȓ छाĝपती शाहु महाराज 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय,कोÊहापुर

किनÍठ िलपीक

21/01/2014 ते 31/07/2015 (1 वष« 06 मिहणे ) 

 1 वष« 2 मिहना 6 years 9 months 

30 days

31/05/2022 31-Mar-37

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,  चंğपूर

किनÍठ िलपीक

01/08/2015 ते 02/03/2021 (5 वष« 05 मिहणे ) 

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय, चंğपूर

विरÍठ िलपीक

02/03/2021 ते आजतागायत (  1 वष« 2 मिहना )

303 Ǜीमती नेहा तुकाराम लाखे, 

वरीÍठ िलपीक

व.िल 

िद.13/12/2021 

 ते आजपयȊत

01/08/2015 गो.ते.Ǘ±णालय, मंुबई क.िल िद.30/06/2014  ते  31/07/2015 05 महीने 6 years 9 months 

30 days

31/05/2022 31/05/2048

शावमै नागपूर क.िल िद.01/08/2015  ते 13/12/2021

शावमै नागपूर व.िल िद.13/12/2021  ते आजपयȊत
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304 Ǜी. पोपट अनशाबापू गंुजाळ, 

विरÍठ िलपीक

िद.20/12/2021 01/08/2015 संचालनालय, वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

किनÍठ िलपीक                   िद.26/05/2014 ते 

िद.31/07/2015

 03 मिहने, 11 िदवस 6 years 9 months 

30 days

31/05/2022 िद.30/04/2051 .-

रोगĢितबंधक व सामािजक 

वǏैकशाǥ Ģभारी, आरो±य 

पथक, िशǗर

किनÍठ िलपीक                   िद.01/08/2015 ते 

िद.17/12/2019

शा.व.ैम.व.स.Ǘ., बारामती विरÍठ िलपीक                    िद.20/12/2021 ते 

िद.31/05/2022

305 Ǜीमती.अȌपता िहरोडे,विरÍठ 

िलपीक

िद.02.02.2019 01/08/2015 बैजीशावमै, पुणे  (क .िल.) िद.09.09.09 ते िद.12.08.13 6 years 9 months 

30 days

31/05/2022 िद.30.04.२०42

विैशवसं, मंुबई (क .िल.) िद.13.08.13 ते िद.31.07.15

बैजीशावमै, पुणे  (क .िल.) िद.01.08.15 ते िद.01.02.19

ससǗ, पुणे (व.िल.) िद.02.02.19 ते िद.31.03.22

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

किनÍठ िलपीक 01.08.2015 ते 17.05.2018 (2 वष« 

9 मिहने)

विरÍठ  िलपीक 18.05.2018 ते आजतागायत

6 years 9 months 

30 days

31/05/2022

306 Ǜी मंदार सावतं 01/09/2019 01/08/2015 ससुन सवȘ Ǘ, पुणे 08/08/2013 ते 01/08/2015 किनÍठ िलपीक 2 वष« 8 मिहने 6 years 9 months 

30 days

28/02/2034

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

01/08/2015 ते 31-08-2019 किनÍठ िलपीक 

संचालनालय वǏैकीय िश©ण व 

संशोधन, मंुबई

01/09/2019 ते आजतागायत विरÍठ िलपीक 31/05/2022

307 Ǜी.शरद मधुकरराव वǏै             

          (विरÍठ िलपीक)

िदनाकं 

10.08.2015

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय, नागपूर

 (02 वषै 10 िमिहने 29 िदवस)                  अटȂनडÂट     

                16.03.1986 ते 18.01.2005

6 वषȃ 9 मिहने 21 

िदवस

31.03.2023 पयɕयी ËयवÎथा 

केÊयानंतरच  

बदली कर½यात 

यावी
शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, नागपूर

   (09 वषै 11 िमिहने 12 िदवस)           किनÍठ  िलपीक 

                19.08.2005 ते 31.07.2015

308 Ǜी.रमेश  गोपाळराव 

रामटेके(विरÍठ िलिपक)

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

व Ǘ±णालय, नागपूर

 ( 23  वषै 09 िमिहने 05 िदवस)               क© पिरचर   

          01.11.1991 ते 06.08.2015

08/08/2015 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

   06  वषै 04 िमिहने 06 िदवस)               किनÍठ 

िलपीक              08.08.2015 ते 13.12.2021

6 years 9 months 

23 days

31/05/2022

िदनाकं 

13.12.2021

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

    विरÍठ िलपीक       08.08.2015  ते  आजतागायत 0 वषȃ 05 मिहने 

18िदवस

30.09.2027



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 
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कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 
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िदनाकं

अिभĢाय

309 Ǜी.अिमत मोहनराव 

िशतोळे,विरÍठ िलपीक

14/12/2021 10/08/2015 1.शा. व.ै महा. नागपूर िद.20/04/2015 ते 07/08/2015, िलपीक टंकलेखक 05 मिहने 17 िदवस 6 years 9 months 

21 days

31/05/2022 30/09/2040 --

  2.शा.व.ैम. िमरज िद.10/08/2015 ते 13/12/2021, िलपीक टंकलेखक 
3.प.व.पा.शा.Ǘ.सागंली िद.14/12/2021 ते आज अखेर,विरÍठ िलपीक 

10/08/2015 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

10.08.2015 ते आजतागायत 6 years 9 months 

21 days

31/05/2022

310 Ǜी. पुǗषोǄम शेषराव फुसाडें,   

विरÍठ िलपीक

िदनाकं 

14.08.2015

Ǜी. वसंतराव नाईक शा.व.ैम.व 

Ǘ.यवतमाळ

 10 वषै 00 िमिहने 17 िदवस)                 किनÍठ  

िलपीक               25.07.2005 ते 11.08.2015

सÁया 

Ģितिनयू¯तीने 

शा.व.ैम.जळगावं 

येथे 

िद.31.08.2021 

पासून 
14/08/2015 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

  (10 वषै 00 िमिहने 17 िदवस)            किनÍठ  िलपीक 

                14.08.2015 ते आजतागायत

6 वषȃ 9 मिहने 17 

िदवस

6 years 9 months 

17 days

31/05/2022 30.04.2034

311 Ǜीमती संघिमĝा भदुजी काबंळे  

(विरÍठ िलपीक)

िदनाकं 

16.06.2016

इंिदरा गाधंी शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,नागपूर

 (10 वषै 02 िमिहने 19 िदवस)            किनÍठ  िलपीक  

    26.05.2005 ते  14.08.2015

5 वषȃ 11 मिहने 16 

िदवस

31.10.2026

19/08/2015 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

 (00 वषै 09 िमिहने 29 िदवस)          विरÍठ िलपीक 

(तदथ«)         19.08.2015 ते 16.06.2016

6 years 9 months 

12 days

31/05/2022

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

     (05 वषै 11 िमिहने 16 िदवस)                 विरÍठ 

िलपीक (तदथ«)                    16.06.2016 ते 

आजतागायत
312 Ǜी.योगȂğ रघुनाथ घरडे  (विरÍठ 

िलपीक)

िदनाकं 

04.072018

ब.ैजी.वǏैकीय महािवǏालय, पुणे        (05 वषै 11 िमिहने 03 िदवस)                    किनÍठ 

 िलपीक                      08.09.2009 ते 10.08.2015

3 वषȃ 11 मिहने 

2िदवस

30.04.2036

19/08/2015 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

   (02 वषै 10 िमिहने 16 िदवस)          विरÍठ िलपीक 

(तदथ«)          19.08.2015 ते 04.07.2018

6 years 9 months 

12 days

31/05/2022

शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

      किनÍठ  िलपीक                  19.08.2015 ते 

आजतागायत

313 Ǜीमती रेखा तुकाराम कुमरे  

(विरÍठ िलपीक)

िदनाकं 

03.09.2015

इंिदरा गाधंी शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय,नागपूर

  (10 वषै 03 िमिहने 02 िदवस)             किनÍठ  

िलपीक                 30.05.2005 ते 31.08.2015

06 वषȃ 8 मिहने 28 

िदवस

30.09.2027 पयɕयी ËयवÎथा 

केÊयानंतरच  

बदली कर½यात 

यावी
03/09/2015 शासकीय वǏैकीय महािवǏालय 

चंğपूर

        विरÍठ  िलपीक                  03.09.2015 ते 

आजतागायत

6 years 8 months 

28 days

31/05/2022

पयɕयी ËयवÎथा 

केÊयानंतरच  

बदली कर½यात 

यावी

पयɕयी ËयवÎथा 

केÊयानंतरच  

बदली कर½यात 

यावी
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अिभĢाय

314 कु.हषɕ सुरेश कवळेकर, विरÍठ 

िलिपक

04-09-2015 

पासून

04/09/2015 सर ज.जी.समुह Ǘ±णालये, मंुबई िलिपक-िन-टंकलेखक पदावर िदनाकं 01-07-2014 

ते 03-09-2015 पयȊत 1 वष« 2 मिहने ३ िदवस

3 मिहने 11 िदवस 6 years 8 months 

27 days

31/05/2022 31-08-2044 संÎथेतील  सदर 

पदावरील काय«रत 

कालावधी ३ 

वषɕपे©ा कमी आहे.

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, अकोला

04-09-2015 ते 13-12-2021 पयȊत 6 वष« 03 मिहने 

9 िदवस
315 Ǜीमती भारती शंकर बुडूखले, 

विरÍठ िलिपक

0७-09-2015 

पासून

०७/०९/२०१५ शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±णालय, मंुबई

िलिपक-िन-टंकलेखक पदावर िदनाकं 19-05-2014 

ते 05-09-2015 पयȊत 1 वष« ३ मिहने १८ िदवस

3 मिहने 11 िदवस 6 years 8 months 

24 days

31/05/2022 30-11-1946

शासकीय वǏैकीय 

महािवǏालय, अकोला

07-09-2015 ते 13-12-2021 पयȊत 6 वष« 03 मिहने 

6 िदवस
316 Ǜी Ģदीप आडे ,वरीÍठ िलपीक वरीÍठ िलपीक . 

19/02/2019 ते 

आजपयȊत

14/09/2015 जे जे समुह Ǘ मुबई क िल. 29/06/2012 ते 11/09/2015 03 वष« 03 मिहने 6 years 8 months 

17 days

31/05/2022 31/01/2046

इंगाशावमै नागपुर क िल. 14/09/2015 ते 18/02/2019

शावमै नागपूर व िल . 19/02/2019 ते आजपयȊत
317 Ǜी किपल मेǛाम, विरÍठ िलिपक 5.2.2019 15/10/2015 डॉ.बा.आं.Ǘ±णा. व अनुसंधान 

कȂ ğ,नागपूर

किनÍठ िलिपक 29.8.2009  ते 11.9.2015 ३ वष« ३ मिहने 6 years 7 months 

16 days

31/05/2022 30.11.2039

शा.व.ैम,नागपूर किनÍठ िलिपक 15.10.2015  ते 4.2.2019

इ.ंगा.शा.व.ैम,नागपूर वरीÍठ िलिपक  5.2.2019 ते ३१.०५.२०२२

संÎथेतील  सदर 

पदावरील काय«रत 

कालावधी ३ 

वषɕपे©ा कमी आहे.



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 

केलेÊया  पदावर 

संÎथेत  काय«रत 

असÊयाचा 

िदनाकं

सÁया´या 

िजÊहयात 

केËहापासून 

काय«रत 

असÊयाचा िदनाकं

यापूवȓ  कोणकोण¾या  

सÎथेमÁये काय«रत होते व ¾याचा 

कालावधीत िदनाकंासह संÎथेचे 

नावं

कालावधी  पदनाम  व िदनाकासहीत सÁया  धारण  

केलेÊया  पदावरील 

 कालावधी

सÁया´या 

िजÊहयातील 

कालावधी

िद.31.05.2022

 पयȊत कालावधी

सेवािनवृǄीचा 

िदनाकं

अिभĢाय

318 Ǜी. परेश Ģकाश बोरस,े विरÍठ 

िलपीक

20/08/2015 िद 20/08/2015  अिवǗ नागपुर किनÍठ िलपीक, िद.16/01/2010 ते िद 19/08/2015 6 वषȃ 7 मिहने 6 वष« 7 मिहने 31/05/2022 31/03/2044

शा.व.ैम,गȗिदया विरÍठ िलपीक (तदथ«) िद 20/08/2015 ते 

15/05/2018

शा.व.ैम,गȗिदया विरÍठ िलपीक िद 16/05/2018 ते आजतागायत
319 Ǜी.धम«पाल मेǛाम  ,वरीÍठ 

िलपीक

व िल . 

23/09/2019 ते 

आजपयȊत

27/11/2015  शा. Ǘ±णालय, सागंली क िल.12/09/2013 ते 06/11/2015 02 वष« ०8 मिहने 6 years 6 months 

4 days

31/05/2022 31/03/2033

इंगाशावमै व Ǘ नागपुर क िल.27/11/2015 ते 21/09/2019

शावमै नागपूर व िल . 23/09/2019 ते आजपयȊत
320 Ǜी. हिरचंद गणपत कटरे, 

विरÍठ िलपीक

15/05/2018 09/11/2015 शा.व.ैम व Ǘ, नागपुर किनÍÍठ िलपीक िद.16/11/2009 ते 09/11/2015 6 years 6 months 

22 days

31/05/2022 31/07/2025

शा.व.ैम,गȗिदया किनÍठ िलपीक, िद.09/11/2015 ते िद 05/07/2017

शा.व.ैम,गȗिदया विरÍठ िलपीक (तदथ«), िद.06/07/2017 ते िद 

14/05/2018

3

 शा.व.ैम,गȗिदया विरÍठ िलपीक, िद.15/05/2018 ते आजतागायत 4 वषȃ 8 मिहने
321 ǛÁदा अमोल साळंुखे, विरÍठ 

िलिपक

13/12/2021 01/12/2015 शादंमवǗ, मंुबई 1 वष« 5 मिहने किनÍठ िलिपक 2/7/2014 ते 

31/11/2015

3 मिहने 19 िदवस 6 years 5 months 

30 days

31/05/2022 30/4/2042

बैजीशावमै, पुणे 6 वष« किनÍठ िलिपक 1/12/2015 ते 12/12/2021

322 Ǜी.हिरचंğ शालीĐाम फुलपगारे, 

 वरीÍठ िलपीक

12/05/2015 05/12/2015 सवȘपचार र±णालय,धुळे. क©सेवक िद. 28/12/1994 ते 30/12/2003 15 वषȃ 7 महीऩे 7 

िदवस

6 years 5 months 

26 days

31/05/2022 31/05/2025 ऑगÎट २०१७ 

पासून िनलंबीत
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे क.िल.िद.31/12/2003 ते िद.10/08/2014 13 वषȃ 9 महीऩे 10 

िदवस
संचालनालय,मंुबई व.िल.िद. 11/08/2014 ते 04/12/2015 1 वषȃ 3 महीऩे 24 

िदवस
Ǜी.भा.िह.शा.व.ैम.धुळे व.िल.िद.05/12/2015 ते आजतागायत ६ वषȃ ३ महीऩे

323 Ǜी. रोहन गौरानंद राऊत, 

विरÍठ िलपीक

01/03/2016 01/03/2016 इ.ंगा.शा.व.ैम  व Ǘ, नागपुर किनÍठ िलपीक, िद.13/10/2008 ते 29/02/2016 6 years 2 months 

30 days

31/05/2022

शा.व.ैम,गȗिदया विरÍठ िलपीक (तदथ«) िद 01/03/2016 ते 

27/04/2016

शा.व.ैम,गȗिदया विरÍठ िलपीक िद 28/04/2016 ते आजतागायत 6 वषȃ 1 मिहने 30/06/2042

324 Ǜी.कृÍणा पुंडिलक भागवत, 

विरÍठ िलिपक

16-04-2016 

पासून

16/04/2016 सामाÂय Ǘ±णालय, अमरावती वाहनचालक या पदावर िदनाकं 21-10-2000 ते 18-

01-2008 पयȊत ७ वष« २ मिहने २९ िदवस

5 वष«  10 मिहने 16 

िदवस

6 years 1 months 

15 days

31/05/2022 30-11-2028

सामाÂय Ǘ±णालय, अमरावती किनÍठ िलिपक या पदावर िदनाकं 06-02-2008 ते 

09-04-2009 पयȊत १ वष« २ मिहने ४ िदवस
 सवȘपचार Ǘ±णालय, अकोला किनÍठ िलिपक या पदावर िदनाकं 13-04-2009 ते 

28-07-2015 पयȊत 6 वष« 3 मिहने 16 िदवस
शासकीय दंत महािवǏालय व 

Ǘ±णालय, औरंगाबाद

किनÍठ िलिपक या पदावर िदनाकं 31-08-2015 ते 

13-04-2016 पयȊत 7 मिहने 13 िदवस



अ.Ď कम«चा-याचंे नाव व पदनाम सÁया धारण 
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िदनाकं

अिभĢाय

325 Ǜी. िनलेश ओमĢकाश पाठक  

विरÍठ िलपीक

20/04/2016 20/04/2016 शा.व.ैम व Ǘ, सागंली किनÍठ िलपीक िद.21/12/2012 ते 13/04/2016 6 years 1 months 

11 days

31/05/2022 30/11/2039

 शा.व.ैम,गȗिदया किनÍठ िलपीक िद 20/04/2016 ते 05/09/2019

 शा.व.ैम, व Ǘ गȗिदया विरÍठ िलपीक िद 06/09/2019 ते आजतागायत 2 वष« 6 मिहने
326 Ǜी. लÑमण उराडे ,वरीÍठ 

िलपीक

व. िल िद.16/06/2018 ते आजपयȊत०२/०५/२०१६ अिवǗ नागपुर क िल िद.०८/0१/20१०  ते 1९/0८/201५ 03 वष« 11 मिहने 6 years 29 days 31/05/2022 30/06/2025

शावमै गȗिदया व िल तदथ« पदोƐती २०/०८/२०१५ ते ३०/०४/२०१६
अिवǗ नागपुर क िल ०२/०५/२०१६ ते १६/०५/२०१८
शावमै नागपुर व.िल िद.16/0५/2018 ते आजपयȊत

327 Ǜी. अिवनाश मधुकर कÂहेरे, 

विरÍठ िलपीक

05/05/2016 05/05/2016 शा.व.ैम, नागपुर किनÍठ िलपीक िद.16/06/1997 ते 30/04/2016 6 years 26 days 31/05/2022 31/01/2029

शा.व.ैम,गȗिदया विरÍठ िलपीक, िद.05/05/2016 ते आजतागायत 5 वषȃ 9 मिहने
06/05/2016 िव दे शा व ैम व Ǘ लातुर      विरÍठ िलपीक     06.05.2016   ते आजतागायत 6 years 25 days 31/05/2022

328 Ǜी.आंगद Ǜीरंग ȋशदे 20.06.2019 शा.व.ैम.व Ǘ±णालय औरंगाबाद क©सेवक  02.01.2004 ते 09.03.2008

िव दे शा व ैम व Ǘ लातुर क©सेवक  16.06.2008 ते 09.02.2012

329 कु. माधुरी मधुकर राजभोज, 

विरÍठ िलपीक

07/05/2016 07/05/2016  शा.व.ैम व Ǘ, नागपुर किनÍठ िलपीक, िद.1/07/2006 ते िद 30/04/2016 6 years 24 days 31/05/2022 31/03/2029

 शा.व.ैम,गȗिदया  विरÍठ िलपीक, िद.07/05/2016 ते आजतागायत 5 वषȃ 9 मिहने
330 Ǜी. िमलȒद राऊत ,वरीÍठ 

िलपीक

व.िल. िद. 

18.05.2016 ते 

आजपयȊत

18/05/2016 शावमै नागपूर क.िल.िद ०७/०८/२००६ ते 24/08/2015 06 वष« 6 years 13 days 31/05/2022 31/03/2039

शावमै चंğपूर तदथ« पदोƐती व.िल.25/08/2015 ते 16/05.2016

शावमै नागपूर व.िल. िद. 18/05/2016 ते आजपयȊत

एकूण 174 कम«चारी ३०% ´या मयɕदेत येत आहेत.


