
कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 ी.संजय अशोक 

अडके

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सागंली

इमाव 03-10-1972 19-01-1999 सरळसेवा 19-01-1999 31-10-2030 बी.कॉम. सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

नो हबर 2003 ( थम संधीत)

2 2 ी.उ दव छगन 

इंगवले

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सातारा

खुला 14-05-1975 07-06-1999 पदो ती 07-06-1999 31-05-2033 एस.एस.सी. अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

नो हबर 2003 ( थम संधीत)

3 3 ीमती योती 

महेश पवार

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ंिव ाल

य, पुणे

खुला 01-09-1976 20-07-1999 सरळसेवा 20-07-1999 31-08-2034 बी.कॉम. आंतर िवभागीय बदलीने जू सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

माच 2002 ( थम संधीत)

4 4 ीमती मिनषा 

मान सग जाधव

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औध, पुणे 

(मलु ची)

खुला 20-04-1972 01-08-1999 पदो ती 01-08-1999 30-04-2030 एस.एस.सी. अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा मापनाने 

उ ीण िडसबर 2004 ( थम 

संधीत)
5  5-1 ी.िदगंबर 

नामदेव पवार

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

वाई

इमाव 23-12-1970 13-12-1999 सरळसेवा 13-12-1999 31-12-2028 विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.23-

09-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

6  5-2 ी.हणमंत 

तुकाराम परीट

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

िज. य.िश.व 

.अ., 

को हापूर

इमाव 12-07-1976 13-12-1999 सरळसेवा 13-12-1999 31-07-2034 बी.ए. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.25-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

7 6 ी. ानदेव 

ल मण पुतळे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

पंढरपूर

अजा 10-12-1974 29-06-2000 पदो ती 29-06-2000 31-12-2032 एस.वाय.बी.ए., 

आय.टी.आय. 

साचेकार

विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.10-

10-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

8  7-1 ीमती हेमलता 

ीकातं यादव

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सातारा

खुला 20-07-1971 10-07-2000 सरळसेवा 10-07-2000 31-07-2029 बी.कॉम. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.23-

09-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

9  7-2 ी.उदय पाडुंरंग 

वादंरे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

गड ह लज

खुला 30-05-1972 10-07-2000 सरळसेवा 10-07-2000 31-05-2030 बी.ए. सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

10  8-1 ी.कृ णकातं 

सदािशव ताटकर

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औंध, पुणे

भज-ब 23-03-1967 11-07-2000 सरळसेवा 11-07-2000 31-03-2025 एस.एस.सी. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.29-

11-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

नो हबर 2003 ( थम संधीत)

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

प  अ
शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग, माकं एसआर ही-2011/ . .284/12, िदनाकं 21/10/2011

वेतन बँड .5200-20200 व ेड पे . 1900 (वेतन तर एस-6 : 19900 - 63200) या मधील किन ठ िलिपक / किन ठ िलिपक-टंकलेखक या पदावर िदनाकं 01-01-2021 रोजी कायरत असले या कमचा यांची अंितम ये ठतासूची

अ. . ये ठता 

माकं

3

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

11  8-2 ी.िनतीन 

नारायण कदम

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

दिहवडी

खुला 07-12-1970 11-07-2000 सरळसेवा 11-07-2000 31-12-2028 एच.एस.सी. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.23-

09-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

एि ल 2007 (दुस या संधीत)

12  8-3 ीमती मालुताई 

देवा पा धनवडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सागंली

अजा 29-04-1971 11-07-2000 सरळसेवा 11-07-2000 30-04-2029 बी.ए. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.24-

11-16

सेवा वशेो र परी ा मापनाने 

उ ीण िडसबर 2004 ( थम 

संधीत)
13  8-4 ी.आनंदा 

मधुकर जाधव

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सातारा

अजा 20-06-1974 11-07-2000 सरळसेवा 11-07-2000 30-06-2032 एच.एस.सी. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.23-

09-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

14 9 ी.गुंडुनाथ 

िव नाथ च हाण

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

औ सं था, 

इंदापूर

भज-ब 09-03-1970 14-07-2000 सरळसेवा 14-07-2000 31-03-2028 एच.एस.सी. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.08-

09-16

सेवा वशेो र परी ा मापनाने 

उ ीण िडसबर 2004 ( थम 

संधीत)
15 10 ीमती वशैाली 

अ ण सावतं

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सागंली

खुला 20-05-1970 16-08-2000 सरळसेवा 16-08-2000 31-05-2028 एम.ए. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.31-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

नो हबर 2003 ( थम संधीत)

16 11 ी.गजानन 

पाडुंरंग सातपुते

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कराड

इमाव 12-05-1969 17-08-2000 सरळसेवा 17-08-2000 31-05-2027 बी.ए. सेवा वशेो र परी ा मापनाने 

उ ीण िडसबर 2004 ( थम 

संधीत)
17 12 ी.अनमोल 

िशवाजी शगे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सागंली

अजा 22-08-1972 19-08-2000 सरळसेवा 19-08-2000 31-08-2030 एम.ए. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.25-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

नो हबर 2003 ( थम संधीत)

18 13-1 ीमती उ वला 

िकशोर नाईक

किन ठ 

िलिपक

िज. य.िश.व 

.अ., पुणे

भज-ब 02-04-1967 04-11-2000 सरळसेवा 04-11-2000 30-04-2025 एस.एस.सी. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.31-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

19 13-2 ीमती अनुराधा 

अशोक ल ढे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

पपरी-

चचवड

अजा 10-05-1969 04-11-2000 सरळसेवा 04-11-2000 31-05-2027 बी.कॉम. सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

एि ल 2007 (दुसरी संधीत)

20 13-3 ीमती िकरण 

कािशनाथ पवार

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ंिव ाल

य, खेड

िवजा-अ 05-08-1971 04-11-2000 सरळसेवा 04-11-2000 31-08-2029 एम.ए. सेवा वशेो र परी ा मापनाने 

उ ीण िडसबर 2004 ( थम 

संधीत)
21 13-4 ीमती सुषमा 

िशवाजी शदे

किन ठ 

िलिपक

शा.ता.ंिव ाल

य, सातारा

खुला 09-03-1975 04-11-2000 सरळसेवा 04-11-2000 31-03-2033 एम.ए. अपंग

विर ठ िलिपक पदावर तदथ 

पदो ती. कायमु त िद.31-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

एि ल 2007 (दुस या संधीत)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

22 14 ी.सिचन 

िव नाथ काबंळे

किन ठ 

िलिपक

शा.ता.ंिव ाल

य, सातारा

भज-ब 17-01-1978 06-11-2000 सरळसेवा 06-11-2000 31-01-2036 एच.एस.सी. अपंग

विर ठ िलिपक पदावर तदथ 

पदो ती. कायमु त िद.23-

09-16

सेवा वशेो र परी ा मापनाने 

उ ीण 2009 (ितस या संधीत)

23 15-1 ीमती लता 

सुधाकर 

िनवळकर

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ंिव ाल

य, जेजुरी

इमाव 21-05-1965 07-11-2000 सरळसेवा 07-11-2000 31-05-2023 एच.एस.सी. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.31-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

24 15-2 ीमती ित ा 

माधव जोग

किन ठ 

िलिपक

िशतािंव ालय

, को हापूर

खुला 05-11-1969 07-11-2000 सरळसेवा 07-11-2000 30-11-2027 बी.कॉम. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.31-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

25 15-3 ी.राजाराम 

िजजाबा पडवळ

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सातारा

खुला 01-05-1975 07-11-2000 सरळसेवा 07-11-2000 30-04-2033 बी.ए. अपंग

विर ठ िलिपक पदावर तदथ 

पदो ती. कायमु त िद.20-

09-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

26 16-1 ीमती सुिनता 

योितबा जाधव

किन ठ 

िलिपक

मरातां शाला,

 सोलापूर

खुला 01-10-1968 08-11-2000 सरळसेवा 08-11-2000 30-09-2026 बी.कॉम. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.31-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 ( थम संधीत)

27 16-2 ी.राज  हाद 

भताडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सातारा

खुला 19-02-1974 08-11-2000 सरळसेवा 08-11-2000 29-02-2032 बी.ए. पाट-2 अपंग

विर ठ िलिपक पदावर तदथ 

पदो ती. कायमु त िद.31-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

28 17 ी. िवण िव ास 

कदम

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

िज. य.िश.व 

.अ., सातारा

खुला 17-06-1972 13-11-2000 सरळसेवा 13-11-2000 30-06-2030 बी.कॉम. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.22-

09-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

29 18 ी.अजनु केदारी 

वाघमारे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सागंोला

अजा 01-06-1964 16-11-2000 सरळसेवा 16-11-2000 31-05-2022 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ेस सूट 

िद.1-6-09 (िविहत संधीपूव )

30 19-1 ी.संतोष 

द ा य वारागडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

लोणंद

खुला 28-09-1969 25-01-2001 सरळसेवा 25-01-2001 30-09-2027 बी.कॉम. सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

नो हबर 2003 ( थम संधीत)

31 19-2 ीमती सुरेखा 

अशोक अिहवळे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

िज. य.िश.व 

.अ., पुणे

अजा 14-01-1971 25-01-2001 सरळसेवा 25-01-2001 31-01-2029 बी.ए.,एल.एल.बी.(नो

ह.98)

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

32 20-1 ी.मकंुुद धम जी 

बोराटे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

मेढा (जावळी)

इमाव 16-09-1968 29-01-2001 सरळसेवा 29-01-2001 30-09-2026 बी.ए. सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

नो हबर 2003 ( थम संधीत)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

33 20-2 ीमती ितभा 

नारायण जाधव

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कराड

खुला 28-12-1971 29-01-2001 सरळसेवा 29-01-2001 31-12-2029 बी.ए. अपंग सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

34 20-3 ी.अशोक 

आनंदराव सावतं

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कराड

खुला 25-02-1975 29-01-2001 सरळसेवा 29-01-2001 28-02-2033 बी.कॉम. अपंग सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 (ि तीय संधीत)

35 21 ी. ानदेव दगडु 

माने

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

िवटा

खुला 09-12-1974 01-03-2001 सरळसेवा 01-03-2001 31-12-2032 बी.कॉम. अपंग सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 (ि तीय संधीत)

36 22 ीमती सुिनता 

संतोष डुबल

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सातारा

खुला 17-04-1971 09-04-2001 सरळसेवा 09-04-2001 30-04-2029 एम.कॉम. भाग-2 अपंग-अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 (ि तीय संधीत)

37 23 ी.िवजयकुमार 

नंदकुमार 

मजुुमदार

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

पपरी-

चचवड

खुला 28-02-1974 10-07-2002 सरळसेवा 10-07-2002 29-02-2032 एस.एस.सी. आंतर िवभागीय बदलीने जू सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

नो हबर 2003 ( थम संधीत)

38 24 ी.युवराज 

िभकोबा आवटे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

महाबळे र

अजा 01-06-1959 13-03-2003 पदो ती 13-03-2003 31-05-2017 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 1-6-2004 पासून 

(िविहत संधीपूव )
39 25 ी.छोटु गुलाब 

जमादार

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

अजा 02-06-1964 14-03-2003 पदो ती 14-03-2003 30-06-2022 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 2-6-2009 (िविहत 

संधीपूव ) तथािप सेवा वशेो र 

परी ा उ ीण ऑग ट 2009 

( थम संधीत)
40 26 ीमती नेहा 

िनितन कबीर

किन ठ 

िलिपक-

ा.का., पुणे खुला 15-05-1971 17-06-2003 सरळसेवा 17-06-2003 31-05-2029 बी.कॉम. आंतर िवभागीय बदलीने जू सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 (ि तीय संधीत)

41 27-1 ी.सुयकातं 

जग ाथ गोरवे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे अजा 06-01-1971 08-01-2004 सरळसेवा 08-01-2004 31-01-2029 एच.एस.सी. अपंग सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

42 27-2 ीमती मंजुषा 

गोपाळ माने

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

लोणावळा

भज-क 05-03-1978 08-01-2004 सरळसेवा 08-01-2004 31-03-2036 बी.ए. विर ठ िलिपक पदावर तदथ  

पदो ती. कायमु त िद.26-

08-16

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

43 28 ी.सखाराम 

तुळाजी कगले

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

घोडेगाव

अज 02-06-1973 14-01-2004 सरळसेवा 14-01-2004 30-06-2031 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 (ि तीय संधीत)

44 29-1 ीमती वाती 

िवण चचवले

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

पुरंदर 

(सासवड)

अजा 03-10-1974 16-01-2004 सरळसेवा 16-01-2004 31-10-2032 एस.एस.सी.उ ीण सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

45 29-2 ी.िदपक सोपान 

मुंढे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

बाश

भज-ड 25-10-1975 16-01-2004 सरळसेवा 16-01-2004 31-10-2033 बी.ए., एम.ए. (एि ल 

2002)

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

46 29-3 ीमती मंगल 

शंकर उतळे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

पपरी-

चचवड

अज 14-01-1981 16-01-2004 सरळसेवा 16-01-2004 31-01-2039 एच.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 (ि तीय संधीत)

47 30 ी.िकसन ड ग  

तारडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

गड ह लज

अज 10-05-1975 17-01-2004 सरळसेवा 17-01-2004 31-05-2033 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा उ ीण मे 

2013 (तृतीय संधीत)

48 31 ीमती मंगल 

िगरीष दाते

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

लोणावळा

अज 04-05-1981 27-01-2004 सरळसेवा 27-01-2004 31-05-2039 एस.वाय.बी.ए. सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

49 32 ी.संजय गणा 

वडर

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सागंली

िवजा-अ 20-10-1974 03-02-2004 सरळसेवा 03-02-2004 31-10-2032 एच.एस.सी. अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

50 33 ी.संजय ल मण 

कदम

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

फलटण

खुला 20-08-1967 17-08-2004 पदो ती 17-08-2004 31-08-2025 बी.कॉम. सेवा वशेो र परी ा मापनाने 

उ ीण ऑग ट 2009 ( थम 

संधीत)
51 34 ी.कृ णात िव ण ु

चौगले

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

मरुगुड

खुला 01-08-1965 19-08-2004 पदो ती 19-08-2004 31-07-2023 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 01-08-2010 (िविहत 

संधीत)
52 35 ी.राज  ल मण 

कदम

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सातारा

इमाव 19-08-1970 19-05-2005 पदो ती 19-05-2005 31-08-2028 एस.एस.सी. माच 

1986

अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

ऑग ट 2009 ( थम संधीत)

53 36 ी.िवलास 

बाबुराव कोळी

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

प हाळा

िवमा 12-09-1961 12-09-2006 पदो ती 12-09-2006 30-09-2019 एस.एस.सी. पदावनत सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 12-9-2006 पासून 

(िविहत संधीनंतर) (सेवाजे ठता 

गमावली)
54 37 ी.सुखदेव बंडु 

कदम

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

गड ह लज

खुला 01-06-1962 02-12-2006 सरळसेवा 02-12-2006 31-05-2020 यं  अिभयािं की 

पदिवका

किन ठ स ह क पदाव न 

स तीने सेवािनवृ  िद.13-3-

01 कायमु त. शासनाचे 

आदेशानुसार पुन नयु ती िद.  

 2-12-06 पासून
55 38 ी.संतोष बबन 

गडगडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सोलापूर

अज 19-04-1976 16-01-2007 सरळसेवा 16-01-2007 30-04-2034 बी.कॉम.मे 1997

जी.डी.सी.ऍ़ ड ए 

परी ा उ ीण मे 1999

आंतर िवभागीय बदलीने जू सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

नो हबर 2003 ( थम संधीत) 

(मुंबई िवभाग)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

56 39 ी.जय सग 

नारायण 

ि रसागर

किन ठ 

िलिपक

शा.ता.ंिव ाल

य, जेजुरी

खुला 02-02-1958 01-11-2007 पदो ती 01-11-2007 29-02-2016 एस.एस.सी. सेवािनवृ  िद. 29-02-16 सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

माच 1991. पयवे ीय परी ा 

अनु ीण
57 40 ीमती िगता 

िकसन चावरे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

िशरोळ

अजा 01-07-1976 08-04-2008 सरळसेवा 08-04-2008 30-06-2034 12 वी अनु ीण, माच 

1975

वारसाह क सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

58 41-1 ी.िवजय 

द ा य माने

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कराड

खुला 22-02-1974 09-04-2008 सरळसेवा 09-04-2008 29-02-2032 बी.कॉम. एि ल 95 अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

59 41-2 ीमती संिगता 

बाबुराव लाड

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सातारा

अजा 01-06-1975 09-04-2008 सरळसेवा 09-04-2008 31-05-2033 बी.ए. एि ल 1997 वारसाह क सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

60 42 ी.भालचं  

रधुनाथ शदे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

अकलूज

इमाव 03-04-1960 28-04-2008 सरळसेवा 28-04-2008 30-04-2018 बी.कॉम., 

एस.एस.सी. एि ल 

1976

हजेरी सहा यक सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 29-04-08 पासून 

(िविहत संधीपुव )

61 43 ी.िदलीप वसंत 

पंिडत

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

माळेगाव (ब)ु

इमाव 01-06-1959 29-04-2008 सरळसेवा 29-04-2008 31-05-2017 बी.ए. (ऑनस), 

एस.एस.सी. माच 

1975

हजेरी सहा यक सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 30-04-08 पासून 

(िविहत संधीपुव )
62 44 ी.तानाजी दादा 

ताबें

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

लोणंद

भज-क 12-06-1963 01-05-2008 सरळसेवा 01-05-2008 30-06-2021 एस.एस.सी. हजेरी सहा यक सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 12-6-2008 (िविहत 

संधीपूव )
63 45 ी.दगडु ीपती 

मधाळे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

अजा 02-06-1970 29-05-2008 पदो ती 29-05-2008 30-06-2028 एस.एस.सी. 

ऑ टोबर 1993

पूणत: अंध सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 02-06-2015 पासून 

(िविहत संधीपुव )
64 46 ी.सुिनल 

िस ाम 

गायकवाड

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

बाश

िवजा-अ 01-06-1963 01-09-1993 पदो ती 01-06-2008 31-05-2021 एस.एस.सी. खा याची परी ा उ ीण 

नस याने िदनाकं 02-08-05 

पासून पदावनत केल.े

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 1-6-2008 पासून 

(िविहत संधीनंतर) (सेवाजे ठता 

गमावली)

पयवे ीय परी ा अनु ीण.
65 47-1 ीमती न ता 

ाने र ढवळे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औंध, पुणे

खुला 03-03-1981 01-09-2008 सरळसेवा 01-09-2008 31-03-2039 एच.एस.सी., अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

66 47-2 ी.िनतीन रमेश 

सोळंके

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे अजा 25-06-1982 01-09-2008 सरळसेवा 01-09-2008 30-06-2040 एच.एस.सी., 

एफ.वाय.बी.एससी.

अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

67 48 ी.संदीप 

भगवान जाधव

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

भोर

भज-ब 14-11-1973 02-09-2008 सरळसेवा 02-09-2008 30-11-2031 एच.एस.सी. अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

68 49 ीमती िव ा 

राजेश साळंुके

किन ठ 

िलिपक

शा.ता.ंिव ाल

य, पुणे

खुला 02-01-1985 04-09-2008 सरळसेवा 04-09-2008 31-01-2043 बी.ए., सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

69 50 ी.अिभजीत 

ध िडबा फडके

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

भदुरगड

खुला 08-04-1984 05-09-2008 सरळसेवा 05-09-2008 30-04-2042 एच.एस.सी., 

बी.ए.भाग-1

अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

70 51 ी.द ाराम 

कृ णाजी भोसले

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कराड

खुला 20-12-1964 15-11-2008 पदो ती 15-11-2008 31-12-2022 एस.एस.सी.ऑ टोबर 

1999, आय.टी.आय. 

सुतारकाम

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 20-12-2009 (िविहत 

संधीपूव )

71 52 ी.मंहमद 

रिफक चाँदपाशा 

य नाळ

किन ठ 

िलिपक

मरातां शाला,

 सोलापूर

खुला 20-09-1982 10-12-2008 सरळसेवा 10-12-2008 30-09-2040 एस.एस.सी. अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

72 53 ी.ल मण 

नारायण मुळे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ंिव ाल

य, घोडेगाव

अजा 27-11-1984 16-12-2008 सरळसेवा 16-12-2008 30-11-2042 एस.एस.सी. अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

73 54 ी. दीप 

नागनाथ आ पत

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सोलापूर

िवमा 03-02-1973 01-01-2009 पदो ती 01-01-2009 28-02-2031 एस.एस.सी. 

ऑ टोबर 2004,

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

74 55 ी.अजनु 

द ा य सानप

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

भज-ड 25-07-1978 23-01-2009 पदो ती 23-01-2009 31-07-2036 एच.एस.सी. फे ुवारी 

2004

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

75 56 ी.रोहीदास 

यामराव माढंरे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

वे हे

खुला 03-05-1977 10-03-2009 सरळसेवा 10-03-2009 31-05-2035 एच.एस.सी., 

एफ.वाय.बी.ए.

अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

76 57 ी.िदनकर 

तुकाराम यादव

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

वाळवा 

(इ लामपूर)

खुला 01-06-1965 19-03-2009 पदो ती 19-03-2009 31-05-2023 एस.एस.सी. माच 

2000

क प त सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 1-6-2010 (िविहत 

संधीपूव )
77 58 ी.नारायण 

द ा य झरेकर

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

िवटा

खुला 01-06-1964 11-01-1996 पदो ती 01-06-2009 31-05-2022 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 1-6-2009 पासून. 

(िविहत संधीनंतर). (सेवाजे ठता 

गमावली)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

78 59-1 ी.चं शेखर 

वसंत िस रकर

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे इमाव 01-11-1971 18-07-2009 पदो ती 18-07-2009 31-10-2029 एच.एस.सी.माच 

1991, एम.सी. ही.सी.

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

79 59-2 ी. मोद 

द ा य बागे ू

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औंध, पुणे

अजा 05-05-1973 18-07-2009 पदो ती 18-07-2009 31-05-2031 एच.एस.सी. माच 

1992

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

80 60 ी.िजत  

वसंतराव िशतोळे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

िज. य.िश.व 

.अ., सागंली

खुला 01-08-1977 20-08-2009 पदो ती 20-08-2009 31-07-2035 बी.कॉम., 

एस.एस.सी. माच 

1994

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

81 61 ीमती हसीना 

मसुा शेख

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कराड

खुला 12-12-1964 13-07-2000 सरळसेवा 12-12-2009 31-12-2022 एच.एस.सी. अपंग सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 12-12-2009 (िविहत 

संधीनंतर) (सेवाजे ठता 

गमावली)
82 62 ी.िवजय 

नामदेव टोणपे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

हातकणंगले

इमाव 01-06-1970 25-03-2010 पदो ती 25-03-2010 31-05-2028 एस.एस.सी. 

ऑ टोबर 1992

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

83 63-1 ी.धनाजी संतु 

बग

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ंिव ाल

य, राधानगरी

खुला 01-10-1970 01-04-2010 पदो ती 01-04-2010 30-09-2028 एस.एस.सी. 

ऑ टोबर 1989

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

84 63-2 ी.बाळु बबन 

भवारी

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे अज 15-09-1973 01-04-2010 पदो ती 01-04-2010 30-09-2031 एस.एस.सी. माच 

1994

सेवा वशेो र परी ा गैरहजर 

जुन 2014 (तृतीय संधी)

85 64 ी.र व कुमार 

नंदिकशोर 

वा मकी

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

मािणकडोह

अजा 01-12-1978 30-07-2010 सरळसेवा 30-07-2010 30-11-2036 एस.एस.सी. वारसाह क सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

86 65 ी.िनलकंठ 

दादाराव काबंळे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

तुकवाडी

अजा 01-06-1977 03-08-2010 सरळसेवा 03-08-2010 31-05-2035 एच.एस.सी, 

आय.टी.आय.टूल 

ऍ़ ड डायमेकर

अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा गैरहजर 

जुन 2014 (तृतीय संधी)

87 66 ी.नजीर अहमद 

मेहबूब शेख

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सोलापूर 

(मलु ची)

खुला 06-08-1965 07-06-1999 पदो ती 06-08-2010 31-08-2023 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा सुट िद. 

06-08-10 (िविहत संधीनंतर) 

(सेवाजे ठता गमावली)
88 67 ीमती वदंना 

मकंुुद नादें

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे खुला 19-05-1973 17-10-2010 सरळसेवा 17-10-2010 31-05-2031 बी.कॉम. आंतर िवभागीय बदलीने जू सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

िडसबर 2004 (नािशक िवभाग) 

( थम संधीत)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

89 68 ी.अिनल 

आ पासाहेब 

देशपाडें

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कडेगाव

खुला 19-06-1969 02-12-2010 सरळसेवा 02-12-2010 30-06-2027 बी.कॉम आंतर िवभागीय बदलीने जू सेवा वशेो र परी ा मापनाने 

उ ीण नो हबर 2003 ( थम 

संधीत)
90 69-1 ी.बाळकृ ण 

ीरंग भोसले

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

लोणंद

इमाव 27-05-1969 02-07-2011 पदो ती 18-04-2011 31-05-2027 एस.एस.सी. माच 

1987, आय.टी.आय. 

साचेकार, 

एन.सी.टी. ही.टी.,

अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण मे 

2013 ( थम संधीत)

91 69-2 ी. भाकर 

यशवतं हवालदार

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

खुला 10-10-1975 18-04-2011 पदो ती 18-04-2011 31-10-2033 एच.एस.सी. माच 

2006

सेवा वशेो र परी ा उ ीण मे 

2013 ( थम संधीत)

92 70 ी.राजेश 

नामदेव काळे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औंध-खटाव

इमाव 01-06-1966 13-12-1999 सरळसेवा 01-06-2011 31-05-2024 एच.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 01-06-11 पासून 

(िविहत संधीनंतर) (सेवाजे ठता 

गमावली)
93 71 ीमती रोिहणी 

राजु जेधे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

आजरा

अजा 24-03-1988 04-06-2011 सरळसेवा 04-06-2011 31-03-2046 एस.एस.सी. माच 

2009

वारसाह क सेवा वशेो र परी ा उ ीण मे 

2013 ( थम संधीत)
94 72 ी.बाळु 

वीरप या वामी

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

मरातां शाला,

 सोलापूर

खुला 19-09-1965 15-06-2011 पदो ती 15-06-2011 30-09-2023 एस.एस.सी. माच 

1983, 

आयटीआय आरेखक 

थाप य

आंतर िवभागीय बदलीने जू सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 16-06-11 पासून 

(िविहत संधीपुव )

95 73 ी.पंिडत 

रामचं  लाडंगे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

िज. य.िश.व 

.अ., 

को हापूर

भज-क 16-08-1967 12-08-2011 पदो ती 12-08-2011 31-08-2025 एस.एस.सी. माच 

1987

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 16-08-2012 (िविहत 

संधीपुव )
96 74-1 ी.सुिनल 

शहाजी संकपाळ

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

शाहूवाडी

इमाव 01-06-1970 11-07-2000 सरळसेवा 27-12-2011 31-05-2028 एच.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

स टबर 2011 (चतुथ संधीत) 

(सेवाजे ठता गमावली)
97 74-2 ी.द ा य 

जनादन पवार

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

हवलेी

खुला 30-06-1972 29-01-2001 सरळसेवा 27-12-2011 30-06-2030 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा मापनाने 

उ ीण स टबर 2011 (चौथी  

संधी ) (सेवाजे ठता गमावली)

98 75 ी.सदानंद 

पोशे ी 

गायकवाड

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सोलापूर 

(मलु ची)

अजा 02-02-1988 04-02-2013 सरळसेवा 04-02-2013 28-02-2046 एस.एस.सी उ ीण 

(माच 2003)

अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

जुन 2014 ( थम संधीत)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

99 76 ीमती सुजाता 

रमेश थोरात

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

लोणावळा

खुला 16-05-1967 09-05-2013 सरळसेवा 10-05-2013 31-05-2025 बी.ए., बी.एड. आं लभाषा िनदेशक हे पद 

आढा याअंती अितिर त 

ठर याने समायोजन

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 10-05-13 पासून 

(िविहत संधीपुव )
100 77 ी. ीिनवास 

जनादन 

कुलकण

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

िशराळा

खुला 05-06-1969 16-08-2004 पदो ती 05-06-2014 30-06-2027 एस.एस.सी. माच 

1999

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 05-06-2014 पासून 

(िविहत संधीनंतर) (सेवाजे ठता 

गमावली)
101 78 ी.िसकंदरआज

म महंमदहुसेन 

शेख

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

िज. य.िश.व 

.अ., 

सोलापूर

खुला 05-05-1960 07-09-2014 सरळसेवा 07-09-2014 31-05-2018 बी.ए., स टिफकेट 

कोस इन िव हग

िवणकर हे पद आढा याअंती 

अितिर त ठर याने 

समायोजन
102 79-1 ी.द ा य लहु 

पाटील

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सागंली

खुला 06-08-1978 27-11-2014 पदो ती 27-11-2014 31-08-2036 एस.एस.सी.माच 

2001

क प त. सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

103 79-2 ीमती माधुरी 

शातं 

क याणकर

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

इमाव 01-06-1970 27-11-2014 पदो ती 27-11-2014 31-05-2028 बी.ए., एस.एस.सी. 

माच 1986,

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 01-06-2015 पासून 

(िविहत संधीपूव )
104 80 ी.िदलीप नाना 

वाघवकेर

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कराड

अजा 01-06-1970 28-11-2014 पदो ती 28-11-2014 31-05-2028 एस.एस.सी. उ ीण 

माच 1990, 

आयटीआय 

नळकारागीर, जुलै 

1993

नावात बदल ी.िदलीप नाना 

काबंळे ऐवजी  ी.िदलीप 

नाना वाघवकेर

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 01-06-2015 पासून 

(िविहत संधीपूव )

105 81-1 ी.चं कातं 

खंड पा 

सोनकटले

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ंिव ाल

य, मोहोळ

भज-क 23-06-1967 01-12-2014 पदो ती 02-12-2014 30-06-2025 एस.एस.सी.उ ीण 

माच 1983, 

आय.टी.आय.संधाता, 

जुलै 1984

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 02-12-2014 पासून 

(िविहत संधीपुव )

106 81-2 ी.गु नाथ 

सदािशव कुदळे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सोलापूर

इमाव 04-10-1968 01-12-2014 पदो ती 02-12-2014 31-10-2026 एस.एस.सी. माच 

1991

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 02-12-2014 पासून 

(िविहत संधीपुव )
107 82 ी.िशवाजी 

रामचं  गुरव

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

इमाव 01-06-1967 20-12-2014 पदो ती 20-12-2014 31-05-2025 9 वी उ ीण, ओपन 

युिन हिसटी बी.ए. मे 

1997,

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 21-12-14 पासून 

(िविहत संधीपुव )
108 83 ीमती वाती 

शंकर परमार

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सोलापूर 

(मलु ची)

अजा 20-10-1990 27-04-2015 सरळसेवा 27-04-2015 31-10-2048 एस.एस.सी उ ीण 

(माच 2007) 

वारसाह क सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

109 84 ी.आकाश 

क है या ताबंोळी

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

मरातां शाला,

 सोलापूर

अजा 01-07-1994 02-05-2015 सरळसेवा 02-05-2015 30-06-2052 एच.एस.सी. फे ुवारी 

2010

वारसाह क सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

110 85-1 ीमती िशतल 

उमेश लालबेगी

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औंध, पुणे

अजा 01-06-1981 11-05-2015 सरळसेवा 11-05-2015 31-05-2039 एस.एस.सी उ ीण 

(माच 2002)

वारसाह क सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

111 85-2 ीमती िनलम 

रमेश चावरे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कराड

अजा 16-12-1983 11-05-2015 सरळसेवा 11-05-2015 31-12-2041 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2003)

वारसाह क सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

112 85-3 ी.राहुल रमेश 

काबंळे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ं 

िव ालय, 

कवठेमहाकंाळ

अजा 13-05-1989 11-05-2015 सरळसेवा 11-05-2015 31-05-2047 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2009)

अनुकंपा सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

113 86-1 ी.िवजय 

िशवाजी पाटील

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे खुला 20-04-1983 12-05-2015 सरळसेवा 12-05-2015 30-04-2041 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2001)

बी.कॉम (एि ल 2010)

अनुकंपा सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

114 86-2 ी.िदपक 

अशोक हे े

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औंध, पुणे

इमाव 04-12-1989 12-05-2015 सरळसेवा 12-05-2015 31-12-2047 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2010)

अनुकंपा सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

115 86-3 ी.आकाश 

सतीश िदलपाक

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औंध, पुणे

अजा 12-12-1992 12-05-2015 सरळसेवा 12-05-2015 31-12-2050 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2012)

अनुकंपा सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

116 87 ी.सतीश 

िदनकर कंुभार

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

िज. य.िश.व 

.अ., पुणे

इमाव 11-08-1992 13-05-2015 सरळसेवा 13-05-2015 31-08-2050 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2012)

अनुकंपा सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

117 88 ी.अजीम 

शकीलअहमद 

मजुावर

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औंध, पुणे

इमाव 05-03-1990 14-05-2015 सरळसेवा 14-05-2015 31-03-2048 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2010)

अनुकंपा सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

118 89 ी.संदीप हणमंुत 

काळे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे खुला 25-06-1985 15-05-2015 सरळसेवा 15-05-2015 30-06-2043 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ु. 2002)

अनुकंपा सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

119 90 ी.सुशातं 

िदलीप सावतं

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

इंदापूर

अजा 28-06-1989 19-05-2015 सरळसेवा 19-05-2015 30-06-2047 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2011)

अनुकंपा सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

120 91 ी.अिनल 

भाकर शदे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

अकलूज

खुला 14-07-1970 21-07-2010 सरळसेवा 14-07-2015 31-07-2028 एच.एस.सी. आंतर िवभागीय बदलीने जू 

(नािशक िवभाग)

सेवा वशेो र परी ा सूट 

िदनाकं 14-07-2015 पासून 

(िविहत संधीनंतर) (सेवाजे ठता 

गमावली)
121 92 सौ. योती 

िशवाजी बडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

माळेगाव (ब)ु

भज-ड 07-07-1982 23-02-2016 सरळसेवा 23-02-2016 31-07-2040 एस.एस.सी उ ीण 

(माच 1998)

बी.ए. (नो हबर 2005)

अ य खा यातुन संवगबाहय 

बदलीने पद थापना

सेवा वशेो र िश ण झाले 

(िद.19-09-16 ते 28-10-16)

122 93-1 कुमारी िव ा 

दशरथ 

गायकवाड

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

पलूस

इमाव 02-08-1988 26-05-2016 सरळसेवा 26-05-2016 31-08-2046 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2006)

बी.ए. एि ल 2009

बी.सी.ए. उ ीण जुन 

2012

अनुकंपा

123 93-2 ी.सिचन 

कािशनाथ राऊत

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सोलापूर

इमाव 23-07-1994 26-05-2016 सरळसेवा 26-05-2016 31-07-2052 एस.एस.सी उ ीण 

(माच 2014)

अनुकंपा

124 93-3 ी.वभैव 

शिशकातं कंुभार

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

राधानगरी

इमाव 04-03-1996 26-05-2016 सरळसेवा 26-05-2016 31-03-2054 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2014)

अनुकंपा

125 94-1 ीमती किवता 

रणिजत काकडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

अजा 07-02-1979 27-05-2016 सरळसेवा 27-05-2016 28-02-2037 एस.एस.सी उ ीण 

(माच 2015)

अनुकंपा

126 94-2 कुमारी चेतना 

िदपक बनसे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

तासगाव

अजा 01-01-1989 27-05-2016 सरळसेवा 27-05-2016 31-12-2046 एस.एस.सी उ ीण 

(ऑ ट बर 2013)

अनुकंपा

127 95 ी िवजय 

जयवतं शेवकर

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे इमाव 21-07-1993 06-06-2016 सरळसेवा 06-06-2016 31-07-2051 एच.एस.सी.उ ीण 

(फे ुवारी 2011)

अनुकंपा

128 96 ी.िजत  

संभाजी माने

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ंिव ाल

य, पाचगणी

खुला 30-05-1968 25-11-1994 सरळसेवा 31-05-2026 अनुकंपा

सेवेतून कमी िद .17-09-16

सेवा वशेो र परी ा अनु ीण.  

(िविहत संधी संप या). 

सेवाजे ठता गमावली.
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

129 97 ी.उमेश 

शंकरराव 

कुगावकर

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

करमाळा

खुला 10-07-1972 31-05-1995 सरळसेवा 31-07-2030 एस.एस.सी. क प त सेवा वशेो र परी ा गैरहजर 

जुन 2014 (नववी संधी) 

(सेवाजे ठता गमावली)

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

होणे कवा वयाची 45 वष नंतर 

िमळणारी सूट या पैकी जे 

अगोदर होईल यास अिधन 

राहुन.
130 98 ी.उमेश मा ती 

शदे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सातारा

इमाव 12-11-1973 08-06-1999 पदो ती 30-11-2031 एस.एस.सी. माच 

1996

अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा अनु ीण 

जुन 2014  (सातवी संधी) 

(सेवाजे ठता गमावली)

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

होणे कवा वयाची 45 वष नंतर 

िमळणारी सूट या पैकी जे 

अगोदर होईल यास अिधन 

राहुन.
131 99 ी.राहुल 

बाबासो िलगाडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कवठेमहाकंाळ

अजा 06-06-1975 17-07-1999 पदो ती 30-06-2033 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा गैरहजर 

जुन 2014 (सातवी संधी) 

(सेवाजे ठता गमावली)

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

होणे कवा वयाची 45 वष नंतर 

िमळणारी सूट या पैकी जे 

अगोदर होईल यास अिधन 

राहुन.
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

132 100 ीमती शुभागंी 

गुडोपंत वाडीकर

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

इमाव 13-02-1972 13-12-1999 सरळसेवा 28-02-2030 एस.एस.सी. मकु व बिहरा सेवा वशेो र परी ा गैरहजर 

जुन 2014 (चतुथ संधी) 

(सेवाजे ठता गमावली. 

संचालनालय तराव न 

िश णास सूट तथािप िविहत 

संधीत सेवा वशेो र परी ा 

उ ीण होणे आव यक.

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

होणे कवा वयाची 45 वष नंतर 

िमळणारी सूट या पैकी जे 

अगोदर होईल यास अिधन 
133 101 ी.मा ती महादु 

वाघमारे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

औंध, पुणे

अज 01-06-1974 11-03-2003 पदो ती 31-05-2032 एस.एस.सी. सेवा वशेो र परी ा गैरहजर 

जुन 2014 (चतुथ संधी) 

(सेवाजे ठता गमावली)

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

होणे कवा वयाची 45 वष नंतर 

िमळणारी सूट या पैकी जे 

अगोदर होईल यास अिधन 

राहुन.
134 102 ी.िवजय 

सजराव जाधव

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ंिव ाल

य, कराड

िवजा-अ 08-05-1977 04-02-2004 सरळसेवा 31-05-2035 अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा गैरहजर 

जुन 2014 (चतुथ संधी) 

(सेवाजे ठता गमावली)

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

होणे कवा वयाची 45 वष नंतर 

िमळणारी सूट या पैकी जे 

अगोदर होईल यास अिधन 

राहुन.
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

135 103 ी.गोर  गणेश 

जाधव

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

जत

िवजा-अ 07-04-1985 06-02-2004 सरळसेवा 30-04-2043 एस.एस.सी. अनुकंपा सेवा वशेो र परी ा गैरहजर 

जुन 2014 (चतुथ संधी) 

(सेवाजे ठता गमावली)

सेवा वशेो र परी ा उ ीण 

होणे कवा वयाची 45 वष नंतर 

िमळणारी सूट या पैकी जे 

अगोदर होईल यास अिधन 

राहुन.

136 104 ी.गुण  

कंुडिलक आकाडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

माळेगावं बु ◌ा

◌ा

अजा 20-06-69 15-04-99 सरळसेवा 01-09-2017 30-06-27 एम.ए. मळु िनयु ती क.िल. पदावर 

िद.15-04-99

पदो.व.िल.िद.17-12-09

पयवे ीय परी ा उ ीण 

स टबर 2011 ( थम संधीत)

विर ठ िलिपक पदाव न 

किन ठ िलिपक पदावर 

पदावनत जू िद.01-09-17

137 105 ी.िवजय 

नागनाथराव 

पुजरवाड

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

दिहवडी

अज ####### 15-11-17 सरळसेवा 15-11-17 30-06-47 एस.एस.सी. माच 

2005

एच.एस.सी. फे ु. 

2007

इं जी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण नो ह. 

2010

मराठी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण नो ह. 

2010

खंड  िदनाकं 01/01/2018
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

138 106 ीमती अि नी 

अभय धराडे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे अज ####### 07-12-2017 सरळसेवा 07-12-2017 30-09-46 डी.टी.एड. परी ा 

ऑ ट बर 2013

एस.एस.सी. माच 

2004

एच.एस.सी. फे ु. 

2006

इं जी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण मे 

2005

मराठी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण स ट. 

2009

139 107 ी.सुशातं िवजय 

बारवाडे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

शा.ता.ंिव ाल

य, जेजुरी

िवमा 21-03-92 01-06-2018 सरळसेवा 01-06-2018 31-03-1950 एस.एस.सी. माच 

2007

एच.एस.सी. फे ुवारी 

2009

(यशवतंराव च हाण 

महारा  मु त 

िव ापीठ, नािशक)  

थम वष बी.ए. मे 

2014

मराठी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण नो ह. 

2013

खंड  िदनाकं 01/01/2019
ी.सुशातं िवजय बारवाडे, किन ठ िलिपक-टंकलेखक, 

शा.ता.ंिव ालय, जेजुरी  याचंी संचालनालय, मुंबई याचं ेमाफत 

िस द कर यात आलेली जािहरात .1/2014, िद.29-08-

14 व िद.13-09-14 व यानुसार या काय लयाचे काय लयीन 

आदेश .अ-1/आ था/पदभरती -2014/2018/27, िद. 

22/05/2018 अ वये सरळसेवनेे िनयु ती िद याने जू िद.01-

06-18
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

140 108 कुमारी सुरेखा 

गेण ूगोडे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

पपरी-

चचवड

अज 18-02-86 01-09-2018 सरळसेवा 01-09-2018 29-02-44 एस.एस.सी. माच 

2002

एच.एस.सी. फे ु. 

2004

बीएससी ऑ ट बर / 

नो हबर 2009

एमबीए ऑ ट बर 

2013

इं जी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण 

स टबर 2010

मराठी टंकलेखन 

30/40 श. .िम. 

उ ीण जानेवारी 

2011

एमएससीआयटी जुलै 
141 109 ीमती राधा 

ऋिषकेश वे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

हवलेी

इमाव 27-03-90 15-06-13 सरळसेवा 01-12-2018 31-03-1948 बी.कॉम

िड लोमा इन 

फायना सीएल 

मॅनेजमट

एमएससीआयटी

मराठी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण

इं जी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण

कुमारी सुरेखा गेण ूगोडे, किन ठ िलिपक, औ सं था, पपरी 

चचवड याचंी  संचालनालय, मुंबई याचं ेमाफत िस द 

कर यात आलेली जािहरात .1/2014, िद.29-08-14 व 

िद.13-09-14 व यानुसार या काय लयाचे काय लयीन आदेश 

.अ-1/आ था/पदभरती 2014/2018/5417,

िद. 28/08/2018 अ वये सरळसेवनेे िनयु ती िद याने जू 

िद.01-09-18

आंतर िवभागीय बदलीने जू 

ीमती राधा ऋिषकेश वे , किन ठ िलिपक, ादेिशक 

काय लय, मुंबई याचंी मा.संचालक, य.िश.व .संचालनालय, 

मुंबई याचं ेकाय लयीन आदेश . 04/आ था-2/िवभागीय 

बदली/2018/1496, िद.05/11/2018 नुसार आंतर िवभागीय 

बदली पुणे िवभागात किन ठ िलिपक पदावर झा याने 

औ सं था, हवलेी येथे िद. 01-12-2018 जू
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

142 110 ी.उमेश अ ण 

च हाण

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

अकलूज

अजा 17-09-92 14-12-18 सरळसेवा 14-12-18 30-09-1950 एस.एस.सी. माच 

2008

एच.एस.सी. फे ुवारी 

2010

बी.कॉम. माच 2013

इं जी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण 

ऑग ट 2017

मराठी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण 

ऑग ट 2017

एमएससीआयटी 

143 111 ी.सिचन 

तुकाराम गोधळी

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

वाई

भज-ब 18-08-87 15-12-18 सरळसेवा 15-12-18 31-08-45 एस.एस.सी. स टबर 

/ ऑ टा◌ेंबर 2005

एच.एस.सी. फे ुवारी 

2008

बी.सी.ए. एि ल 2011

एम.बी.ए. मे 2013

इं जी टंकलेखन 40 

श. .िम. उ ीण जुन 

2015

मराठी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण मे 

2014

एमएससीआयटी 

ऑग ट 2008

अनुकंपा

ी.उमेश अ ण च हाण, किन ठ िलिपक, औ सं था, अकलुज 

याचंी या काय लयाचे प . .अ-

1/आ था/अनुकंपा/2018/7376(3), िद.27/11/2018 अ वये 

औ सं था, अकलुज येथील या किन ठ िलिपक पदावर 

अनुकंपा त वावर (खुला/सवसाधारण) िनयु ती झा याने जू 

िद. 14-12-2018 (म.प.ू)

अनुकंपा

ी.सिचन तुकाराम गोधळी, किन ठ िलिपक, औ सं था, वाई 

याचंी या काय लयाचे प . .अ-

1/आ था/अनुकंपा/2018/7376 (4), िद.27/11/2018 अ वये 

औ सं था,वाई येथील या किन ठ िलिपक पदावर अनुकंपा 

त वावर (भज-ब /सवसाधारण) िनयु ती झा याने जू िद. 15-

12-2018 (म.प.ू)
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

144 112 ीमती पुनम 

संजय नवघणे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

बाश

भज-ब 22-03-80 17-12-18 सरळसेवा 17-12-18 31-03-38 एस.एस.सी. माच 

1995

एच.एस.सी. माच 

1997

आयटीआय 

ेसमे कग मे 2017

एमएससीआयटी मे 

2017
145 113 ी. व नल 

सुरेश िवरणक

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

इंदापूर

अज 27-01-96 19-12-18 सरळसेवा 19-12-18 31-01-1954 एस.एस.सी. माच 

2012

146 114 ी.सिवनय 

सदािशव काबंळे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

अजा ####### 17-08-2015 सरळसेवा 03-05-2019 31-12-2045 बी.ए. 2008

एम.सी.ए. उ ीण 

2011

इं जी टंकलेखन 40 

श. .िम. उ ीण 2015

मराठी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण जुन 

2016

आंतर िवभागीय बदलीने जू

147 115-1 ी ताप 

द ा य इंगळे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

शाहूवाडी

खुला ####### 25-07-2019 सरळसेवा 25-07-2019 31-12-2041 बी.ए. ऑ ट बर 2016 अनुकंपा

148 115-2 ी.िवपुल 

िवलास दळवी

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

िशरोळ

इमाव ####### 25-07-2019 सरळसेवा 25-07-2019 31-03-2042 एस.एस.सी. माच 

1999

इं जी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण मे 

2014

मराठी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण मे 

2014

अनुकंपा

अनुकंपा

ीमती पुनम संजय नवघणे,किन ठ िलिपक, औ सं था, बाश  

याचंी या काय लयाचे प . .अ-

1/आ था/अनुकंपा/2018/7376(2), िद.27/11/2018 अ वये 

औ सं था, बाश  येथील या किन ठ िलिपक पदावर अनुकंपा 

त वावर (भज-ब / सवसाधारण) िनयु ती झा याने जू िद. 17-

12-2018 (म.प.ू)

अनुकंपा

ी. व नल सुरेश िवरणक, किन ठ िलिपक, औ सं था, 

इंदापूर याचंी या काय लयाचे प . .अ-

1/आ था/अनुकंपा/2018/7376 (5), िद.27/11/2018 अ वये 
खंड  िदनाकं 01/01/2020

Page 19



कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

149 115-3 ी.संतोष 

िस दग डा 

पाटील

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

तुकवाडी

खुला ####### 25-07-2019 सरळसेवा 25-07-2019 31-10-2046 एच.एस.सी. 2004

एमएससीआयटी

अनुकंपा

150 116-1 ीमती सुमन 

हाद पवार

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

कराड

खुला 01-12-1974 26-07-2019 सरळसेवा 26-07-2019 30-11-2032 िड लोमा इन 

कॉ युटर मॅनेजमट 

1997

बी.कॉम 1996

इं जी टंकलेखन 40 

श. .िम. उ ीण 

नो हबर 93

मराठी टंकलेखन 30 

श. .िम. उ ीण 

नो हबर 93

एमएससीआयटी 

2005

अनुकंपा

151 116-2 ी वभैव 

सुयकातं ढमढेरे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

बाश

खुला ####### 26-07-2019 सरळसेवा 26-07-2019 31-08-2046 बी.कॉम 2012 अनुकंपा

152 117 ी.मनोज 

ध डीराम जाधव

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

गड ह लज

खुला ####### 30-07-2019 सरळसेवा 30-07-2019 31-05-2041 एच.एस.सी. 2000

एमएससीआयटी

अनुकंपा

153 118-1 ीमती वीणा 

अशोक फलके

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

ा.का., पुणे िवमा 23-03-1969 13-09-2019 पदो ती 12-09-2019 31-03-2027 एस.एस.सी उ ीण 

(रा ीय मु त 

िव ालय) एि ल 

2009

मराठी 30 श. .िम.मे 

2011

एमएससीआयटी मे 

2010

पदो ती
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कमचा याचे नाव पदनाम कायरत 

सं थेचे नाव

.@ शै िणक अहताकमचा याचं ेनावं, व पदनाम व कायरत सं था वग # 

(िनयु ती 

नंतर वग 

बदलला 

अस यास 

याचा 

ज म िदनाकं िनयु ती 

िदनाकं

$ िनयु तीचा 

माग (सरळसेवनेे 

/ मय दीत 

िवभागीय 

परी े ारे 

िनयु त 

अ. . ये ठता 

माकं

अिभ ायजे ठता िदनाकं 

/ ये ठतेचा 

मानीव िदनाकं

सेवा िनवृ ीचा 

िदनाकं

154 118-2 ी.रमेश 

आ णा पा तेजम

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

गड ह लज

खुला 03-06-1977 12-09-2019 पदो ती 12-09-2019 30-06-2035 (यशवतंराव च हाण 

मु त िव ापीठ, 

नािशक) थम वष 

बी.ए. मे 2016 उ ीण

(यशवतंराव च हाण 

मु त िव ापीठ, 

नािशक) ि तीय वष मे 

2017 उ ीण

पदो ती

155 119-1 ीमती क पना 

महेश ठुसे

( ीमती क पना 

कामेश जोशी)

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

िज. य.िश.व 

.अ., सागंली

खुला 13-01-1967 13-09-2019 पदो ती 13-09-2019 31-01-2025 एस.एस.सी. एि ल 

2007 - मु त 

िव ालय, 

मराठी/इं जी 

टंकलेखन 30 

श िम., एमएस-

सीआयटी जुलै 2005

पदो ती

156 119-2 ीमती वशैाली 

पाडुंरंग माळी

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

सागंली

इमाव 29-04-1979 13-09-2019 पदो ती 13-09-2019 30-04-2037 एस.एस.सी. माच 

2005

पदो ती

157 119-3 ी.मोहन रामचं  

शगे

किन ठ 

िलिपक

औ सं था, 

को हापूर

इमाव 01-06-1975 13-09-2019 पदो ती 13-09-2019 31-05-2033 एस.एस.सी. माच 

1995, मराठी 

टंकलेखन 30 श िम. 

मे 2006

पदो ती

158 120 ी.अिजनाथ 

नारायण खाडे

किन ठ 

िलिपक-

टंकलेखक

िज. य.िश.व 

.अ., 

सोलापूर

भज-ड 20-09-1977 20-09-2019 पदो ती 20-09-2019 30-09-2035 एस.एस.सी. माच 

2006, एमएस-

सीआयटी, जानेवारी 

2008

मराठी टंकलेखन 30 

श िम.नो हबर 2007

पदो ती
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