
जात

वैधता
माणप  
ा /अ ा

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 ी अ ध पानतावणे 28.2.65 महार अ.जा. ा एम.कॉम. 16.10.96 पदो ती 28.2.23 21.5.07

सहा ग.व.अ 31/05/2017

2 कु.रमा ठाकरे  
(सौ.रमा राजेश भ े) 20.7.64 िढमर भ.ज. ा एस.एस.सी

. 31.7.84 पदो ती 31.07.22 8.8.08 क.सहा. 1.09.1996 - - - -

आहे

- -

3 ी भगवान िसंग 29.5.65 ठाकूर अ ा िब.कॉम. 12.8.94 पदो ती 31.05.23 18.8.08

- - - - - - - - -

िनधा रत सेवा हो ापुव च दोन पदो ा 
झा ाने देय लाभ पा  नाही तथािप 

स. .अ. पदावर 10 वषाची झाली असली 
तरीही जात वैधता माणप  नस ाने व 
स ा अिधसं  पदावर अस ाने तुतास 

लाभ देय नाही.

िनयु ीचा 
माग(सरळ 

सेवेने/मयािदत 
िवभागीय 
प र े ारे 

उमेदवारांचा 
गुणव ा ./वष

सेवा िनवृ ीचा 
िदनांक

कालब द पदो तीचा 
ि तीय लाभ िद ाचे 

िववरण

 
लाभ 

िद ाचा 
िदनांक

कालब द पदो तीचा थम लाभ 
िद ाचे िववरण

लाभ िदले ा पदाचे 
नाव

 लाभ 
िद ाचा 
िदनांक

लाभ 
िदले ा 

पदाचे नाव

शेरा

लाभ 
िदले ा 

पदाचे नाव

 
लाभ 

िद ाचा 
िदनांक

पदाचे नांव - सहा क शासन अिधकारी
िदनांक-01-01-2021  ची अंितम सेवा जे ता यादी

अ. कमचा-यांचे नांव ज  
तारीख

जात अ.जाती 
/अ.जमाती/ 
िव.ज./भ.ज. 
इतर मागास 

वग य

शै णीक 
पाञता(अ

हता)

थम 
िनयु ी

ची तारीख

कालब द पदो तीचा 
तृतीय लाभ िद ाचे 

िववरण

कालब द 
पदो ती 

ात लागू 
झा ा ा 
िदनांकास 
संबधीत 

कमचा यांची 
वेतन िनि ती 

केलेली 
आहे/नाही

थकबाकी 
दान न 

केले ा 
कमचा यांना 

यांचे िवरणप  
सोबत संल  

करावे

थकबा
की 
दान 

केली 
नस ा

स 
ाची 

कारणे

सधाचे पदावर 
काम करीत 
अस ाची 

तारीख



4 ी.रा.बा.भेलकर 31.12.68 माळी इ.मा.व. ा बी.ए. 16.10.96 पदो ती 31.12.26 13.4.11

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
िनधा रत कालावधी पूव  

पदो ती झाली आहे

5 ी अ. शी. मते 30.10.67 धनगर भ.ज.क ा बी. ए. 5.7.90 पदो ती 31.10.25 05.12.12 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूव  
पदो ती झाली आहे

6 ी कै सु सदापुरे 9.1.63 खाटी
क अ.जा ा एम.कॉम 5.7.90 पदो ती 31.1.21 05.12.12

7 ी पी. पी. च ान 7.4.70 बंजारा िव.जा.अ. ा बी.एस.सी. 3.6.99 पदो ती 30.04.28 7.1.15 देय नाही - - - - - - - िनधा रत कालावधी पूव  
पदो ती झाली आहे

8 ी आर. झेड. यादव 24.7.66 अहीर भ.ज. ा एम.ए. 3.6.99 पदो ती 31.7.24 7.1.15   -  -  -  -  -  -  -  -  - िनधा रत कालावधी पूव  
पदो ती झाली आहे



9 ी एन. ड ु.मे ाम 20.6.74 महार अ.जा. ा िब.ए. 6.11.00 पदो ती 30.06.32 7.1.15

देय नाही िनरंक देय नाही िनरंक देय नाही िनरंक

िनधा रत कालावधी पूव  
पदो ती झाली आहे

10 ी एस एस अ े 29.4.68 ा ण खुला एच.एस.सी. आव क 
नाही 26.10.90 पदो ती 30.04.26 09.03.17 देय नाही - देय नाही - देय नाही - देय नाही - -

11 ीमती अ णा 
बारमासे 23.3.64 माळी इमाव एच.एस.सी. ा 1.11.85 पदो ती 31.03.22 15.09.17

व र  सहा.

8/11/1997

पदा◌ेनती 
क.प्.अ 
पदावर

1/8/2007
स.प्.अ 
पदावर 
पदानती

9/10/2017

होय

िनरंक िनरंक िनरंक

12 ीमती अपूवा घटाटे 17.05.67 ा ण खुला बीएसड ू,

आव क 
नाही

09.02.96 पदो ती 31.05.25 28.08.07

क  अिधकारी 31/08/2017 होय

13 ी एस ी जगताप 01.07.72 मराठा खुला िब.ए. आव क 
नाही 06.11.00 पदो ती 30.06.30 05.02.08 क. .अ. ८.०२.२०१८

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक िनरंक



14
सौ. हेमलता रिव
(कु.हेमलता 
???◌ा◌ं???◌ेकर)

21.12.76 िशंपी खुला िब.ए.

आव क 
नाही

06.11.00 पदो ती 31.12.34 04.09.08 स. .अ. २३.०९.२०१८ होय

15 ी योगेश. अ.संगेवार 22.05.73 बेलदार भ.ज.ब. एम. कॉम ा 27.06.95 पदो ती 31.05.31 04.09.08

16 ी यो. िव. नवघरे 25.03.65 कुनबी इमाव एम.ए. ा 02.07.96 पदो ती 31.03.23 04.09.08 किन  शासन  
अिधकारी २/७/२००८

सहा .  
शासन  

अिधकारी

02.07.201
6

िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे



लाभ 
िदले ा 

पदाचे नाव

 लाभ 
िद ाचा 
िदनांक

लाभ 
िदले ा 
पदाचे नाव

 लाभ 
िद ाचा 
िदनांक

लाभ 
िदले ा 
पदाचे नाव

 लाभ 
िद ाचा 
िदनांक

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ी ए झेड मदने 15.11.65 खाटीक अ.जा. एच.एस.

सी. ा 05.05.90 पदो ती 30.11.23 पदो.7.1.15 सं. .अ. 23.06.2017 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक आहे िदले आहे िनरंक िनरंक

2 कु.िसता आ.पौनीकर 20.04.63 हलबा अ.ज. बी. ए. अ ा 05.07.90 पदो ती 30.04.21 28.08.07
3 सौ. अिनता िल. वै 29.11.70 धनगर भ्.ज.(क) बी.ए. ा 25.01.96 पदो ती 30.11.28 18.08.08 क. .अ १/११/२०९ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक आहे िनरंक िनरंक िनरंक

4 ी एम जे. पाटील 30.07.68 तेली इमाव बी.कॉम अ ा 6.11.00 स.से. 31.07.26 पदो.4.9.08
5 ी एस आय अढावू 15.12.69 माळी इमाव एम.कॉम ा 20.10.01 पदो ती 31.12.27 22.09.08 क. .अ १३/८/२००८ स. .अ. १३/८/२०१६ - - आहे िनरंक िनरंक िनरंक

6 ी ए.एस. अंतुरकर 02.12.64 तेली इमाव बी.कॉम ा 19.07.85 पदो ती 31.12.22 26.04.10 व र  सहा. २३/७/१९९७ क. .अ. २३/७/२००९ सं. .अ. १/०१/२०१६ आहे िनरंक िनरंक िनरंक

7 ी अिनल ना. पवार 02.07.70 वंजारा िवभज.अ बी. ए. ा 03.06.99 पदो ती 31.07.28 26.04.10 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

8 ी न.ह.इटणकर 19.03.68 तेली इमाव/  
खुला मॅटीक ा 14.05.90 पदो ती 31.03.26 13.04.11 व र  सहा. पदो ती क. .अ. पदो ती सं. .अ. पदो ती िनरंक िनरंक िनरंक

9 कु.छाया ना.वांिदले 30.06.66 तेली इमाव एम.ए.(अ
थ) ा 06.11.03 पदो ती 30.06.24 05.12.12 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

10 ी महेश िन.राउत 10.01.77 गोवारी िवमा बी.एस.सी. ा 19.11.08 पदो ती 31.01.35 05.12.12 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी 
पूव  पदो ती झाली 11 ी अिनलकुमार पं. 

मडावी 27.04.79 गोडं अ.ज. एम.एस.ड
् ा 19.11.08 पदो ती 31.07.37 05.12.12 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी 

पूव  पदो ती झाली 

12 ी आर.पी.गोडबोले 27.06.64 को ी िव.मा. . ा िब.ए. 20.05.83 पदो. 30.06.22 पदो.7.1.15 व र  सहा.
1.11.1998 क. .अ. 1.11.2010 िदले नाही िनयु ी वग अ. 

ज. ची जात वैधता 
नस ाने तसेच 

13 सौ. ता रांगणकर 23.11.64 कुनबी इमाजा ा एम.कॉम.1 09.07.87 पदो. 30.11.22 पदो.7.1.15
14 ी वसंता बा. 

भजभुजे 12.07.73 तेली इमाजा/ 
खुला अ ा एच.एस.सी. 28.06.94 पदो. 31.01.31 पदो.7.1.15 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत 

15 ी उमेश अ. मडावी 08.09.81 गोडं अ.ज. ा बी.ए. 06.06.09 स.से. 30.09.39 पदो.7.1.15 क .  .अ 
पदावर 

12.01.2015 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत 
16 ी एस.पी. सावरकर 01.03.65 तेली खुला ा िब.ए. 02.12.04 पदो. 28.02.23 09.3.17 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

17
कु. िवभा म. फुलझेले 
     (सौ.िवभा 
सु.बोरकर)

29.11.80 महार खुला/ 
अ.जा. ा बी.कॉम 02.12.04 पदो. 30.11. 38 09.3.17

क .  .अ
1.01.2016

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक माण मक 63 
िदनांक 
26.04.2021         
अ वे   .15883 /-18 ी गणेश . कापकर 11.04.74 वंजारी भ.ज. (ड) ा िबकॉम 03.05.99 पदो. 30.04.32 09.3.17 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी 
पूव  पदो ती झाली 19 ी  िशव साद 

भै.कंुभरे 10.08.65 गोडं अ.ज. ा एच.एस.सी. 29.03.97 पदो. 31.08.23 09.3.17 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

20 सौ.क ना िदप 
राखडे (गाडेकर) 13.09.71 तेली खुला आव क 

नाही बीएसड ु 31.03.05 पदो. 30.09.29 27.09.17
21 ी चं हास शा. 

पाटील 24.06.69 तेली इमाव ा एच.एस.सी. 15.07.96 पदो. 30.06.27 27.09.17 क. .अ ०१.०१.२०१६ होय

22 ी िवण केशव 
भापकर 07.05.75 मराठा खुला -- एचएससी 31.12.94 पदो. 31.5.33 12.5.05 क. .अ. ०१.०१.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक -

23 सौ.आरजु एहफाज 
खान (कु वषा 07.11.75 कुणबी इमाव ा एम.ए.         

एम.एस.ड 29.10.05 स.से. 30.11.33 29.10.05
24 ी योगश वा.हरडे 25.07.80 कलार इमाव ा बी कॉम 29.10.05 स.से. 31.07.38 29.10.05 क. .अ. 1.1.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय लंिबत नाही िनरंक 
25 ीमती मजं◌ूषा िव. 

खराबे 3.8.69 कुणबी इमाव ा िब ए 29.10.05 स.से. 31.08.27 29.10.05 क. .अ. ०१.०१.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक -

26 ी अिनल 
भा.बालपांडे 04.01.75 तेली इमाजा/ 

खुला ा एम.ए.(रा ) 31.07.97 पदो. 31.01.33 15.06.06 क. .अ 20/06/2018
27 ी सुशील पु. रहाटे 16.10.70 कलार इमाव ा बी.ए. 16.06.97 पदो. 31.10.28 15.06.06 क. .अ 27.06.2016 िनरंक िनरंक - होय िनरंक िनरंक

28 ी संजय बा. धोटे 19.06.72 कुनबी इमाव ा बी.ए. 16.06.97 पदो. 31.06.30 15.06.06 क. .अ 20.06.2016 िनरंक - िनरंक - होय िनरंक िनरंक -

िदनांक-01-01-2021 ची अंितम सेवा जे ता यादी
कायालय - िज ा प रषद नागपूर

सेवा संवग व ेणी-िज ा सेवा (वग-3) िलपीक वग य ेणी-2
पदाचे नांव - किन  शासन अिधकारी

थकबा
की 
दान 

केली 
नस ा

स 
ाची 

कारणे

शेरासेवा िनवृ ीचा 
िदनांक

स ाचा 
पदावर 

काम करीत 
अस ाची 

तारीख

कालब द पदो तीचा थम 
लाभ िद ाचे िववरण

कालब द पदो तीचा 
ि तीय लाभ िद ाचे 

िववरण

कालब द पदो तीचा 
तृतीय लाभ िद ाचे 

िववरण
कालब द पदो ती 

ात लागू 
झा ा ा 

िदनांकास संबधीत 
कमचा यांची वेतन 

िनि ती केलेली 
आहे/नाही

थकबाकी 
दान न 

केले ा 
कमचा यांना 

यांचे िवरणप  
सोबत संल  

करावे

िनयु ीचा 
माग(सरळ 

सेवेने/मयािदत 
िवभागीय 
प र े ारे, 

उमेदवारांचा 
गुणव ा म/ वष

अ. 
. कमचा-यांचे नांव ज  तारीख जात

अ.जाती 
अ. जमाती 
भ.िव.ज. 

इतर 
मागास 
वग य

शै िणक 
पाञता 
(अहता)

जात वैधता 
माण प  

ा / अ ा

थम 
िनयु ी 

ची तारीख



29 ी संजय 
भा.गनोरकर 16.09.64 माळी इमाव ा हायर मॅटीक 19.06.85 पदो. 30.09.22 11.03.19 व .सहा .  01.11.1998 क. .अ 1.11.2010 सं. .अ. 1.11.2016 होय िनरंक िनरंक



अ.जाती जात शै णीक थम
अ.जमाती वैधता पाञता िनयु ीची

िव.जा./भ.ज. माण ( अहता) तारीख
इतर प

मागास- ा /
वग य अ ा

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 मोद श.राउत 06.03.6

3
बारई इमाव अ ा बी.एस.सी, 

पो  
िबएससी 
िड ोमा 

इन कॉ ु. 
साय

20.9.93 अ ा 31.03.21 20.09.93

3 कु.ललीता बा. 
िभसीकर 
(सौ.लिलता 
ध.मोहाडीकर)

03.01.6
5

हलबा अज अ ा एम.कॉम 31.12.94 स.से. 31.01.23 31.12.94 सां खकी
 िव.

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक अिधसं  पदावर

2 चं कांत ग.तोडकर 25.08.6
7

िशव ा
ण

खुला अ ा बी.कॉम 20.9.93 स.से. 31.08.25 20.09.93 गट ब 
पदाची

२०/०९/२००
५

ग.िव.अ ०१/०१/२०१
६

- - - - -

4 मोद पंुडलीक िगरे 15.03.6
4

माळी इमाव अ ा एम.कॉम 24.03.95 स.से. 31.03.22 24.03.95 गट ब 
पदाची

२4/०3/२००
7

ग.िव.अ ०१/०१/२०१
६

िनरंक िनरंक हा◌ेय िनरंक िनरंक

5 सुभाष वा.लाडे 15.03.6
3

कुणबी इमाव अ ा एम.कॉम.ए
म.िफल

24.03.95 स.से. 31.03.21 24.03.95 सां खकी
 िव.

१.०७.२००७ ग.िव.अ १.०१.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

6 सौ.िसमा र.गोळे 22.09.6
5

कुणबी इमाव अ ा एम.कॉम.ए
म.िफल

17.06.95 स.से. 30.09.23 17.06.95 ग.िव.अ १.०७.२००७ ग.िव.अ
 गट-अ

१.०१.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

7 िदनेश दांडेकर 05.07.6
7

तेली इमाव अ ा बी.कॉम 04.07.96 स.से. 31.07.25 04.07.96

8 कु. संिगता 
श.वनकर

05.07.7
0

माळी इमाव अ ा बी.एस.सी 23.09.96 स.से. 31.07.28 23.09.96

9 बापुराव 
का.खो ागडे

12.12.6
4

महार अ.जा. ा एम कॉम 
एमिफल

23.09.96 स.से. 31.12.22 23.09.96 ग.िव.अ 26/09/200
8

ग.िव.अ
 गट-अ

29.09.201
6

- - हा◌ेय हा◌ेय हा◌ेय -

10 पी.एस.चरडे 29.06.6
8

तेली इमाव ा एम.कॉम.ए
म.िफल

06.11.00 अ ा 30.06.26 06.11.00 गट ब 
पदाची

08.11.201
2

ग.िव.अ
 गट-अ

08.11.202
0

िनरंक िनरंक हा◌ेय िनरंक िनरंक

11 ी. एस. पी. त े 10.11.7
9

कुणबी इमाव अ ा िब.एस.सी. 02.12.04 अनुकंपा 31.11.37 02.12.04 गट ब 
पदाची

1/1/2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक हा◌ेय िनरंक िनरंक

12 ी. ी.एन.राउुत 05.08.7
5

नाथजो
गी

भ.ज.ब. ा िब.ए. 02.12.04 अनुकंपा 31.08.33 07.12.04 गट ब 
पदाची

07.12.201
6

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक हा◌ेय िनरंक िनरंक
थकबाकी दान कर ात आली आहे

13 कु. ाज ा मनोहर 
महाजन

26.09.8
3

धनगर भ.ज.(क) अ ा बी.कॉम 17.11.08 अ ा 30.09.41 17.11.08 सहा.गट 
िवकास 
अिधका
री

######## िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िदले आहे िनरंक िनरंक िनरंक

14 कु. हषा रा.मे ाम 26.04.7
7

महार अनु.जाती. ा िब.एस.सी.
िड.बी.  

एम,पीजीडी
सीएसए

02.05.09 अ ा 30.04.35 02.05.09

15 िनलेश िव. बुटे 03.07.7
6

कोली खुला अ ा बी एस सी 17.08.09 अ ा 31.07.34 17.08.09

िदनांक-01-01-2021 ची अंितम सेवा जे ता यादी
कायालय - िज ा प रषद नागपूर

सेवा संवग व ेणी-िज ा सेवा (वग-3) िलपीक वग य ेणी-2

थकबाकी दान 
केली नस ास 

ाची कारणे
शेरा

लाभ 
िदले ा 
पदाचे 
नाव

 लाभ 
िद ाचा 
िदनांक

लाभ 
िदले ा
 पदाचे 

नाव

 लाभ 
िद ाचा 
िदनांक

लाभ 
िदले ा
 पदाचे 

नाव

 
लाभ 

िद ाचा 
िदनांक

कालब द पदो तीचा कालब द पदो तीचा कालब द 

कालब द पदो ती ात 
लागू झा ा ा िदनांकास 
संबधीत कमचा यांची वेतन 
िनि ती केलेली आहे/नाही

थकबाकी दान न 
केले ा 

कमचा यांना यांचे 
िवरणप  सोबत 

संल  करावे

पदाचे नांव िव ार अिधकारी (सां खकी)

जात

िनयु ीचा माग(सरळ 
सेवेने/मया िदत िवभागीय 
प र े ारे उमेदवारांचा 

गुणव ा . /वष

अ.क. कमचा-यांचे नाव ज ता रख सेवा िनवृ ी 
चा िदनांक

 स ा ा 
पदावर काम 

क रत 
अस ाची 

ता रख



16 संतोष  ी. ार 28.12.8
2

ा ण खुला अ ा िब.कॉम. 29.10.05 अ ा 31.12.40 29.10.05 सहा.गट 
िवकास 
अिधका
री

18.11.201
7

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक  थम लाभ 10 वष  िदनांक  
1.1.2016  ला  पा   आहे ाव 
सादर कर ात आलेला आहे प   

मक 2488िदनांक 2.08.2019

17 नंदिकशोर ल धारणे 15.08.7
0

माना िवमा ा एम.ए.(अथ) 29.10.05 अ ा 31.08.28 29.10.05 सहा.गट 
िवकास 
अिधका
री

०१.०१.२०१
६

होय िनरंक िनरंक

18 ी देवे  आर 
सलाम

01.06.8
0

गोडं अ.ज. ा बी ए 03.01.12 अ ा 31.05.38 03.01.12◌़

19 ी मनोज गु.माने 20.04.6
7

मराठा खुला एम कॉम 05.08.96 - 30.04.25 9.08.96 सहा.गट 
िवकास 
अिधका
री

9.08.08 ग.िव 
.अ

9.8.16 िनरंक िनरंक िदले आहे िनरंक िनरंक िनरंक

20 ीमती क ना 
डी.लोखंडे

25.09.7
6

महार अ.जा. ा बी कॉम 02.05.13 स.से. 30.09.34 02.05.13 सहा.गट 
िवकास 
अिधका
री

25.09.201
7

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे
21 ी नयनकुमार 

कै.राठोड
09.07.8

7
बंजारी िव.जा अ ा बी ई 31.12.13 स.से. 31.07.45 31.12.13

22 ी नदु भागवत 
राऊत

04.11.8
7

कुणबी इ.मा.व. ा एम एस सी 31.12.13 स.से. 30.11.45 31.12.13 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

23 ी अिनल 
क.गुिसं◌ेगे

09.06.9
2

रा.बंजा
रा

िव.जा अ अ ा बीए. 07.09.16 स.से. 30.06.50 07.09.16 सां खकी
 िव.

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

24 ी एस.ए.पंचबुधे 01.07.1
970

कुणबी इ.मा.व. ा बी एस सी 14.08.199
6

स.से. 30.06.2028 14.08.1996 सहा.गट 
िवकास 
अिधका
री

14.06.200
8

ग.िव 
.अ

14.08.201
6

िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे
25 ी पु षो म हरडे 7/1/2019
26 ी अिमत मडावी 8/3/2019
27 ी राजेश कच   

जगणे
15.09.1

980
चांभार अनु . 

जाती
ा बीए. 13.09.201

9
स.से. 30.09.2038 13-09-2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक



अ. . कमचा-यांचे नाव ज  तारीख जात अ. जाती 
अ. 

जमाती 
भ.िव.ज. 

इतर 
मागास 
वग य

जाती 
वै ता 
ा /अ

ा

शै िणक 
पाञता 
(अहता)

थम 
िनयु ी 

ची तारीख

िनयु ीचा 
माग (सरळ 

सेवेने/    
मयािदत 
िवभागीय 
प र े ारे 

उमेदवारांचा
 गुणव ा .

सेवा 
िनवृ ी 

चा 
िदनांक

स ाचा 
पदावर 
काम 
करीत 

अस ाची 
तारीख

लाभ 
िदले ा 
पदाचे 
नाव

 लाभ 
िद ाचा 
िदनांक

लाभ 
िदले

ा 
पदाचे 

 
लाभ 

िद ाचा 
िदनांक

लाभ 
िदले

ा 
पदाचे 

 
लाभ 

िद ाचा
 िदनांक1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 ी सदािशव व. राठोड 16.04.7
7 बंजारा िवभज(अ) ा एचएससी,

बीए. 03.06.99 पदो. 30.04.35 18.08.08 क. .अ
31/12/2014 होय होय िनरंक

2 सौ. िमला बाकडे 08.05.6
9 को ी िव.मा. . ा मॅटीक 4.4.88 पदो. 31.05.27 12.5.05 व.सहायक 01/05/2000

3 ी शै.अ. सातदेवे 27.01.6
3 महार अ.जा. ा एचएससी 13.1.89 पदो. 31.01.21 12.5.05 व र  स १८/०५/२००५ क. .अ ०१/११/२०

१४
- - - - - तृतीय लाभाचा ाव  सादर 

केलेला आहे

4 ी आर. ए. रेवतकर 01.02.6
3 कुनबी इमाव ा मॅटीक 28.8.85 पदो. 31.01.21 12.05.05 व र   सहायक १.९.२००२ क. .अ

 .
१.११.२०१

४
होय लंिबत 

नाही
तृतीय लाभाचा ाव  सादर 
केलेला आहे

5 कु.सं ा पं.सातपुते 02.07.7
0 माळी इमाव ा एच.एस.सी. 16.06.97 पदो. 31.07.28 15.06.06

6 ी एस.के. पाठक 14.10.6
3 ा ण खुला -- मॅटीक 19.07.85 पदो. 31.10.21 28.08.07 व र   सहायक22.07.1997 क. .अ

 .
22.07.20

09
स. .अ

 .
01.01.2
016

होय िनरंक

7 ी ए.एस. धानोरे 
(अपंग)

11.05.6
3 कमार अ.ज. ा मॅटीक 28.08.85 पदो. 31.05.21 28.08.07

8 शालु सं.मह े 
(बावी र)

02.02.6
9 कुणबी इमाजा ा िब.ए. 31.12.94 पदो. 28.02.27 07.11.07 व.सहा. 9.01.2007 क. .अ

 .
1.01.201

6
- - होय - -

9 ी ओकंार शे.िदवटे 11.11.6
7 कुणबी इमाव ा मॅटीक 12.12.85 पदो. 30.11.25 18.08.08 व र  स. १८.१२.१९९७ क. .अ १८.१२.२०

०९
क. .
अ

१.०१.२०
१६

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

10 वषा मा. लांभाडे 08.11.7
5 धनगर भ.ज.(क) ा एचएससी 03.06.99 स से 31.11.33 पदो.व.स. 

7.1.15
क. .अ 18.08.2018 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

11 कु.र माला पा. येडे 
(सौ. आर.एन. काळे)

14.01.7
6 धनगर भ.ज.  (क) ा बी. ए. 03.06.99 पदो. 31.01.34 18.08.08 क. .अ 29/08/2018

12 ी अ य 
ना.मंग ळकर

02.12.7
8 कुनबी इमाव अ ा एसएससी 31.7.97 पदो. 31.12.36 22.09.08 व र  स. ४/११/२००८ क. .अ ४/११/२०१

८
क. .
अ

- होय - - -

13 सौ.सुषमा न.वैरागडे 20.07.7
3 तेली इमाव ा बी.ए. 18.3.96 पदो. 31.07.31 22.9.08 व र  स. 22.03.2008 क. .अ 22.03.20

18.
िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

14 ी िगरधर शा. चौधरी 27.04.7
3 कुनबी इमाव अ ा एच.एस.सी. 31.7.97 पदो. 31.07.31 22.09.08 क. .अ 4/11/2018 - - - - होय होय ----

कायालय - िज ा प रषद नागपुर
पदाचे नांव - वरी  सहा क (िलपीक वग य)

सेवा संवग व ेणी - िज ा सेवा (वग 3) िलपीक वग य ेणी -2
कालब द पदो तीचा 

थम लाभ िद ाचे 
िववरण

कालब द 
पदो तीचा ि तीय 

लाभ िद ाचे 
िववरण

कालब द 
पदो तीचा 
तृतीय लाभ 

िद ाचे िववरण

कालब द 
पदो ती 

ात 
लागू 

झा ा ा 
िदनांकास 
संबधीत 

कमचा यां
ची वेतन 
िनि ती 
केलेली 

आहे/नाही

थकबाकी 
दान न 

केले ा 
कमचा यां
ना यांचे 

िवरणप  
सोबत 

संल  करावे

थकबाकी 
दान केली 
नस ास 

ाची 
कारणे

शेरा



15 ी हेमंत िव. मुडाणकर 01.07.7
4 हटकर भ.ज. (क) ा एचएससी 3.6.99 पदो. 30.06.32 22.09.08

16 ी िकरण यं. 
लवणकर

02.09.7
4 धनगर भ.ज. (क) ा एचएससी 3.6.99 पदो. 30.9.32 22.09.08 व र  स. 10.11.18 - - - होय होय

17 ी पी. आर. लांबट 19.12.7
4 कुणबी इमाव अ ा िब.कॉम 20.10.03 स.से. 31.12.32 िडस. 2008 िनरंक २२.१०.२०१५ होय

18 ी संजय गु. तांबडे 19.04.8
2 धनगर भ.ज.(क) ा बी.ए.,बी.ए

ड 3.1.09 स.से. 30.04.40 03.01.09 क. .अ 5/1/2019

19 ी वै.शे. मुसळे 30.11.6
3 कुणबी इमाव अ ा मॅटीक 3.4.86 पदो. 30.11.21 02.06.09

20 ी रिवन ह.जांभुळकर 18.02.6
4 महार अ.जा ा बी.ए 6.6.09 स.से. 28.02.22 06.06.09

क. .अ 18.06.2019 क. .अ
  
पदावर
 
पदो
ती

01.09.20
21

िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

21 ी िगरीश ल. चांगले 9.11.86 वंजारी भ.ज.(ड) ा बीएससी. 6.6.09 स.से. 30.11.44 06.06.09

22 ी पी. एच. राठोड 02.08.7
7 भामटा खुला -- एचएससी 4.10.00 पदो. 31.08.35 15.06.09

व र  
सहा.पदो.

20.07.2009 क. .अ
 थम 
लाभ

20.07.20
19

िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

23 ी ाने र िह. खंची 19.08.7
3 भामटी िवजा (अ) ा एचएससी 11.6.99 पदो. 31.08.31 15.06.09 क. .अ 02/07/2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

24 ी अ न का काळं◌े◌े 12.06.7
3 धनगर भ.ज. (क) ा बी ए 3.6.99 पदो. 30.06.31 15.06.09 क. .अ 01.07.2019

25 ी चं मणी िव. मनवर 24.09.8
0 महार खुला/ 

अ.जा. ा एम.ए. 4.8.09 स.से. 30.9.38 04.08.09 क. .अ 05.08.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

26 ी शांत पु. पाटील 12.05.8
1 रघवी इमाव ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4.8.09 स.से. 31.05.39 04.08.09 क. .अ 05.08.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

27 कु. ता ध. पवार -- -- खुला - -- 4.8.09 स.से. अ ा 04.08.09

28 कु.क ना रा.खुडसंगे 01.07.8
4 कुणबी इमाव ा ◌़बी ए 4.8.09 स.से. 30.06.42 04.08.09 क. .अ 11.08.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

29 सौ.भारती सु.सोनट े 18.12.7
1 महार अ.जा. ा बी.कॉम 16.5.97 पदो. 31.12.29 17.08.09 व र  स. 16.05.2009 क. .अ 20.06.20

17
िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

30 कु.वषा सुयभान वै 01.01.7
5 तेली इमाजा/  

खुला -- बी.ए. 31.3.05 स.से. 31.12.32 िडस.2009 क. .अ ५.११.२०१९ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक आहे िनरंक िनरंक िनरंक

31 ी पराग श. बालपांडे 15.06.7
2 तेली इमाजा/ 

खुला ा िब ई 
िस ील 31.3.05 स.से. 30.06.30 िडस.2009 व र  स. 03.04.2017 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक आहे लंिबत 

नाही
िनरंक िनरंक

32 ी स.शा.घोगे 11.08.6
7 कुनबी इमाजा/ 

खुला -- हायर 
मॅटीक 3.4.86 पदो. 31.08.25 25.03.10

व र  
सहा.

1.12.1998 किन  
शा. 

अिध
कारी

1.12.201
0

सहा. 
शा. 

अिध
कारी

1.12.20
16

आहे िनरंक िनरंक िनरंक

33 ी श.ग.होले 19.01.6
6 माळी इमाजा/ 

खुला अ ा मॅटीक 11.3.87 स.से. 31.01.24 25.03.10

व र  सहा. 1.11.1999 किन  
शा. 

अिधका
री

1.11.2011सहा. 
शा. 

अिध
कारी

1.11.2017आहे लंिबत 
नाही

िनरंक



34 सौ.वैजयंती अ.कपाळे 07.04.6
9 ा ण खुला -- हायर 

मॅटीक 4.4.88 पदो. 30.04.27 25.03.10

व र  सहा. 01.05.2000 किन  
शा. 

अिधका
री

01.05.20
12

सहा. 
शा. 

अिध
कारी

01.05.2
018

होय िनरंक िनरंक िनरंक

35
कु.रंजनवाला 
सु.अडमाचे (सौ.रंजना 

. धुव )

11.09.7
1 गोडं अ. ज. ा एचएससी 3.6.99 पदो. 30.09.29 25.03.10

36 ी िवजय भै◌ै.गजबे 24.02.7
0 माना अ.ज. ा एम.कॉम. 3.6.99 पदो. 29.02.28 25.03.10 क. .अ 03/05/2020 होय

37 ीमती सुनीता 
अ.नामलवार

15.05.6
5

पदम
शाली िवमा ा एसएससी 5.4.99 पदो. 31.05.23 25.03.10 क. .अ 26.3.2020 - - होय होय होय

38 कु.नंदा शा. बंडावार 
(सौ.नंदा चा.मानकर)

18.08.7
2 देवांग िवमा ा बीएससी 3.6.99 पदो. 31.08.30 22.09.10

39 कु.शोभा गा.पुराम       
   (सौ.शोभा दे.कंगांले)

08.07.6
3

राजगो ं
ड अ.ज. ा बी.कॉम 3.8.94 पदो. 31.07.21 18.01.11

व र  स. 04/08/2006 क. .अ ####### िनरंक िनरंक होय  अनुदाना 
अभावी 

लंिबत

िनरंक

40 कु.रंजना कृ. येवले 8.9.68 तेली इमाव ा िब.ए. 20.10.03 स.से. 30.09.26 20.10.03 क. .अ २०.१०.२०१५ होय

41 ीमती.िवमला . 
िगरगुसे 1.7.70 िढमर खुला -- िब.ए. 2.12.04 स.से. 30.06.28 02.12.04 क. .अ 1.1.2016 होय

42 ी पी.आर.घोरमारे 10.8.74 कुणबी इमाजा िब.ए. 2.12.04 स.से. 31.08.32 02.12.04 क. .अ 1.1.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक हा◌ेय िनरंक िनरंक

43

44 ी एस.एम.कारेमोरे 12.12.7
0 तेली इमाव ा एसएससी 3.10.92 पदो. 31.12.28 13.04.11 व र  स. 01.11.2004 क. .अ 30.10.20

16
िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक तृतीय लाभ  िदनांक 30.10.2022 

पा

45 सौ.कांचन फुलझेले 21.07.6
3 गुरव इमाव अ ा ्◌ै

◌ं एच.एस.सी. 14.4.86 पदो. 31.07.21 13.04.11

46 ी दीप गु.गजिभये 07.08.6
9 महार अ.जा ा एच.एस.सी. 31.3.94 पदो. 31.08.27 13.04.11 व र  स. 06.04.2006 क. .अ 06.04.20

18
िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

47 ी संतोष सा. जाधव 12.04.7
8 बंजारा िव.जा.(अ) ा एचएससी 3.6.99 पदो. 30.04.36 13.04.11

48 ीमती. ोती 
िद.िजवतोडे

12.07.7
1 कुनबी इमाजा/ 

खुला -- बी.कॉम 13.8.04 पदो. 31.07.29 22.7.11 क. .अ 17/08/2016 िनरंक िनरंक हा◌ेय िनरंक िनरंक 01.01.2016  पासून सुधा रत 
केला आहे

49 ी इकबाल युसुफ 
आगवान

18.01.8
0 िपंजारा इमाव ा बी.ए. 4.10.00

मयािदत 
परी ा 
िनवडीने

31.01.38 18.11.11
िनरंक - - - - - -

50 ी सी.डी.जुमळे 25.01.7
9 िशंपी इमाव ा एसएससी 5.2.99 स.से. 31.1.37 5.2.99 क. अ.०८/०२/२०१९

51 ी िकशोर प. कुरमुते 09.04.7
5 गोडं अ.ज. ा एचएससी 16.6.97 पदो. 30.04.33 18.11.11 व र  स. 16.06.2009 क. अ. 23.06.20

17
िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

52 ी तुकाराम ी. 
भ्◌ुसारी

12.02.6
5 कुणबी इमाव ा एम.कॉम 28.6.94 पदो. 28.2.23 05.12.12 व र  स. 02.07.2006 क. अ. 01.01.20016िनरंक िनरंक होय लंिबत 

नाही
िनरंक िनरंक

53 ी धनंजय 
ग.िकनारकर

03.10.7
4 ावी इमाव ा बी.कॉम 6.4.95 पदो. 31.10.32 05.12.12 व र  सहा. 19.5.2007 किन  शा1.1.2016 िनरंक - होय लंिबत 

नाही
िनरंक -

54 ी िगरधारी 
शा.कामडी

19.02.6
8 तेली इमाव ा एसएससी 30.9.96 पदो. 29.02.26 05.12.12 होय

55 ीमती अिनता . 
परतेती

16.06.7
0 गो◌े◌ंड अ. ज. अ ा एसएससी 4.10.00 पदो 30.06.28 05.12.12 व र  सहा. 17.10.2012 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक ि तीय लाभ ाव सादर



56 ी संजय ब.िचमुरकर 22.08.7
1

हलबा/
खुला अ.ज. अ ा एसएससी 16.4.98 स.से. 31.08.29 15.01.13 व र  सहा. 22.04.2010 क. .अ 22.04.20

18
िनरंक - होय िनरंक िनरंक

57
ीमती. बी.एस.करवते 

(सौ.कांचन पु. 
वाघमारे)

22.06.7
7 आंध अ.ज. ा एम ए बी 

एड 25.07.13 आं.िज.ब.ने 
जु 30.06.35 25.07.13

58 कु. र ी के. गोडघाटे( 
सौ.र ी अ.ढोके)

24.10.7
8 महार अ.जा ा एसएससी 2.12.04 पदो. 31.10.36 29.10.13

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

59 ीमती किवता 
एस.चटटे

07.07.8
3

गाडी
लोहार भ.ज.ब. अ ा बी ए 31.12.13 स.से. 31.07.41 31.12.13 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

60 ी आशीष ए.पौिनकर 14.08.8
9 को ी िव.मा. ा बी एस सी 31.12.13 स.से. 31.08.47 31.12.13

61 ी योगेश बी.राठोड 21.01.8
2 बंजारा िव.जा.अ ा बी.कॉम,बी.

एड 31.12.13 स.से. 31.01.40 31.12.13 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

62 क. पाली जोगदंडे 03.03.7
7 महार अ.जा ा एमएससी 

एल.एल.बी. 8.08.05 आं.िज.ब.ने 
जु 31.03.35 20.08.14

63 ी. उमेश देवनाथ 
धकाते 20.4.88 को ी िव.मा. . ा िब.ए. 21.08.14 स.से. 30.04.46 21.08.14 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

64 ीमती सुरेखा 
भा.मे ाम

12.05.7
2

गाडी
लोहार भ.ज.(ब) ा एचएससी 16.5.97 स.से. 31.05.30

पदो ती 
व.स. 
7.1.15

व. सहा. ५.०६.२००६ क. .अ
.

६.०५.२०
१७ नीरंक नीरंक

आहे
नीरंक नीरंक नीरंक

65 ीमती उम ला 
सु.पाचोडे

04.07.7
0 तेली इमाव ा एसएससी 16.5.97 स.से. 31.07.28

पदो ती 
व.स. 
7.1.15

व. सहा. 19.6.2009 क. .अ
. 19/06/2017- -

होय होय

66 जगदीश म. तायवाडे 04.10.7
6 महार अ.जा. ा एसएससी 16.5.97 स.से. 31.10.34

पदो ती 
व.स. 
7.1.15 व.सहायक १९/०६/२००९ क. .अ.१९/०६/२०१७

67 िपंगले र रा. गोरे 31.12.7
0 भोयर खुला अ ा बी.ए.2 16.6.97 स.से. 31.12.28

पदो ती 
व.स. 
7.1.15 व.सहायक २३/०६/२००९ क. .अ.२३/०६/२०१७

68 पू षौ म र. येनुरकर 01.05.7
5 तेली इमाव ा बी.ए. 16.05.97 अनुकंपा 30.04.33

पदो ती 
व.स. 
7.1.15 व.सहायक

16/6/2009
क. .अ.

16/6/2017नीरंक नीरंक
आहे

नीरंक नीरंक नीरंक

69 सौ.कुमूद िल. 
खोडे(नासरे)

27.04.7
4 तेली इमाव ा एचएससी 16.6.97 स.से. 30.4.32

पदो ती 
व.स. 
7.1.15

70 संदेश ी. धोगंडे 09.03.7
5

नवबौ
द अ.जा. ा एचएससी 16.6.97 स.से. 31.03.33

पदो ती 
व.स. 
7.1.15

व.सहायक 16.06.2009

किन  
शास
न  

अिध
कारी

18.06.2020

िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

71 गगाधरिसंह दे. पवार 17.04.7
5 ीय इमाव ा एचएससी 31.7.97 स.से. 30.4.33

पदो ती 
व.स. 
7.1.15

व.सहायक 30.07.2009 क. .अ
. 05.08.2017

िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक
-

व र  सहा क पदो ती 01.11.2013



72 कु. ममता फ. ग कर 
(सौ.ममता िव.किनरे)

17.07.7
1 माळी इमाव अ ा बी.ए. 15.4.98 स.से. 31.07.29

पदो ती 
व.स. 
7.1.15

73 िनतीन शे. कडु 19.07.7
4 कुणबी इमाव अ ा एसएससी 18.4.98 स.से. 31.7.32

पदो ती 
व.स. 
7.1.15

व.स. २४.०४.२०१०

किन  
शास
न  

अिध
कारी

२४.०४.२०१८

74 सुलभा वा. सातपुते 18.11.7
0 माळी इमाव अ ा बी.कॉम 12.6.98 स.से. 30.11.28

पदो ती 
व.स. 
7.1.15 व.सहायक 15/06/2010 शासन अिधकारी15/06/2018

75 मीना रा. काळमेघ 14.07.6
5 कुणबी इमाव ा एचएससी 16.6.98 स.से. 31.7.23

पदो ती 
व.स. 
7.1.15 व.सहायक

22/06/2010
क. .अ.

22/06/2018- -
होय होय

76 रिव  ग. राचेलवार 25.07.6
7

पदम
शाली िवमा ा एचएससी 3.6.99 स.से. 31.07.25

पदो ती 
व.स. 
7.1.15

व.सहायक

08.06.2011

किन  
शास
न  

अिध
कारी

08.06.2019

िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

77 िवजय बा. मोरे 04.07.6
7 भोई भ.ज.(ब) ा एसएससी 3.5.99 स से 31.07.25

पदो ती 
व.स. 
7.1.15

78 ीमती अनुपमा राम 
कोलते

02.10.8
3 ा ण खुला आव

क नाही बीएससी. 15.10.08 आं.िज.ब.ने 
जु 31.10.41 08.09.15 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 थम लाभा क रता िदनांक  
17.10.2018  ला  पा   आहे ाव 
सादर कर ात आलेला आहे त 

मक 3016िदनांक 22.09.2021

79 ी. अमोल मारोती 
इडपाते

16.10.8
8 गो◌े◌ंड अ.ज. ा बी.ए. 08.09.16 स.से. 31.10.46 08.09.16

80 संतोषकुमार ीिकशन 
बावणे 14.3.86 भोई भ.ज.(ब) अ ा बी.ए. 07.11.16 स.से. 31.3.44 07.11.16 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले नाही

81 रा ल सुभाष देशमुख 15.12.7
9 कुणबी खुला अ ा एसएससी 2.12.04 स.से. 31.12.37 01/01/2016

82 िननाद िव.पोहणे 15.01.8
0 तेली इमाव ा बी ए 2 21.11.05 स.से 31.01.38

पदो ती 
व.स. 
1.1.16 व.सहायक

01/01/2016
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

83 ए.एल.धुमाळ 01.07.6
4 ा ण खुला आव

क नाही एचएससी 20.2.86 स.से. 30.06.22
पदो ती 
व.स. 
9.3.17

व.सहायक

31/10/2002 क. .अ 24.11.2014

सहा. 
शास
न  

अिध
कारी

24/11/2020

होय होय

84 सं.प. फुकटकर 11.04.6
4 ावी इमाव ा बी.कॉम 7.4.86 अनुकंपा 30.04.22 पदो ती 

व.स.1.6.17 व.सहायक
1/11/02 क. .अ #######

िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक

लाभाचा ाव सदर कर ात आलेला

85 अिनल एस. गाडगे 13.01.6
3 माळी इमाव ा मॅटीक 1.9.86 स.से. 31.01.21

पदो ती 
व.स. 
9.3.17



86 वसंत ज. वसु 30.08.6
4 कुनबी इमाव ा मॅटीक 1.9.86 स.से. 31.08.22

पदो ती 
व.स. 
9.3.17

87 एस.के.साखरे 30.10.7
1

नवबौ
द अ.जा. अ ा एसएससी 6.3.92 स.से. 31.10.29

पदो ती 
व.स. 
9.3.17

व र  स ०१/०४/२००४ क. .अ ०१/०४/२०१६- -

88 िललाधर शा. कुलमते 23.8.64 परधान अ. ज. ा एचएससी 3.6.99 स से 31.08.22
पदो ती 
व.स. 
9.3.17

व र  स 10/06/2011 क. .अ #######
िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

89 ा.वा. माकोडे 24.8.64 बारई इमाव अ ा मॅटीक 28.9.83 पदो. 31.08.22
पदो ती 
व.स. 
25.5.17

व.सहायक ०१.०७.२००० क. .अ ०१.०७.२०१२

सहा. 
शास
न  

अिध
कारी

०१.०७.२०१८

90 राजु ब. खडसे 28.12.6
8 मांग अ.जा. ा बी.कॉम 24.11.95 स.से. 31.12.26

पदो ती 
व.स. 
25.5.17

व.सहायक 17.11.2007

किन  
शास
न  

अिध
कारी

01.01.2016- - आहे लंिबत नाही िनरंक 

91 आर.ड ु◌ू िनमकर 21.01.6
9 कुनबी इमाव अ ा एसएससी 3.10.92 स.से. 31.01.27

पदो ती 
व.स. 
15.9.17

व.सहायक 01.11.2004

किन  
शास
न  

अिध
कारी

30.10.2016

िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

92 कु.कंुदा शा. 
चंदनबावने

21.11.7
1 लोहार भ ज (ब) ा एसएससी 16.5.94 स.से. 30.11.29

पदो ती 
व.स. 
15.9.17

व.सहायक 16/05/2006

किन  
शास
न  

अिध
कारी

#######

िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

93 कु. पवती गुलाबराव 
वासिनक

02.07.1
982 महार अजा ा बी.ए. 15.01.200

8 स.से 31.07.20
40

01.01.201
8

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

94 ी िनतेश मदन माने -- महार अ.जा ा -- 6.6.09 स.से. अ ा 6.6.09

95

मुकंूदा रा. नागपुरे 30.07.6
4

तेली इमाव ा बी.कॉम 14.06.94 स.से. 31.07.22

व.सहायक 16.06.2006

किन  
शास
न  

अिध
कारी

01.01.2016

िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

96 शुभांगी सं. नेरळ 14.07.6
5

बेलदार भ.ज.(ब) ा एसएससी 28.06.94 स.से. 31.07.23
व.सहायक

29/06/2006
शासन अिधकारी

29/06/2018

97 ी.पुनाजी बा.बारापा े 05.10.6
6

को ी िवमा /खु
ला

ा एसएससी 31.12.94 स.से. 31.10.24

98 ी.राजकुमार 
रा.डोमडे

18.11.6
8

सोनार इमाव ा एचएससी 17.12.96 स.से. 30.11.26

99 ी एस. एस. ठाकरे 24.01.6
4

कुणबी इमाव ा एस.एस.सी 13.05.85 स.से. 31.01.22 ११.०३.201
9

हवालदार 01/05/1997 व.सहा. ####### िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक
थकबाकी दान कर ात आली आहे



100

ी पी एन. ि रसागर 12.06.7
3

तेली इमाव अ ा एचएससी 04.10.00 स.से. 30.06.31

व.सहायक

9.10.2012 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे

िनरंक िनरंक ि तीय लाभाक रता िदनांक  
9.10.2020 ला  पा   आहे  ाव 
सादर कर ात आलेला आहे त 

मक 3016िदनांक 22.09.2021

101
ी मायकल मानेवाल  

जॉज जोसेफ 23-03-1984
ि न खुला 26-08-

2019 स.से. 31-03-
1942

102 ी गदलाल िभवाजी 
उके 10.05.1976िढवर खुला 13-09-2019 स.से. 31.05.20

34 17.09.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

103 ी चं िदपक बाळाजी 
तांबे अ.जा 13-09-2019 स.से.

104 कु. उ वला पु. चौधरी13-11-1984कुणबी इमाव ा एम.ए.एमएड20-09-2019 स.से. 30-11-19422/12/2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

105 ी. रोशन ावण 
खुसपरे

24-11-1981कुणबी इमाव अ ा बी.ए. 8/12/2020 स.से. 30-11-
2039 08.12.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

106 ी. अमोल िवनायक 
मांगलकर

18-09-1991सोनार इमाव अ ा एम.ए, 7/12/2020 स.से. 30-09-204910.12.20 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

107 ीमती िकशोरी 
िव.शा ञी

18-01-1986कुणबी खुला अ ा एम.ए, 7/12/2020 स.से. 31-01-204409.12.20 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

108 ी.िमिलंद मधुकर लाडे अ.जा 7/12/2020 स.से.

109

ी. ाने र गोतमारे

पदो ती व र  सहा. 1.11.2004 

किन  
शा. 

अिधका
री

31.10.2016- - आहे लंिबत नाही िनरंक 

110 िसंधु वा. साखरकर 07.08.69 ावी खु ा - बी.ए. 04.11.00 स.से. 31.08.37पदो ती 22/07/2021व र  सहा. 10/11/2012

111 िनरंजन वाय ढबाले 20.07.7
7 तेली इमाव ा बी. ए. 04.10.00 अनुकंपा 31.07.35 22/02/202

1
व र  सं. 10/12/2012 - - - - - - िनरंक िद तीय लाभाक रता ाव  सादर 

केलेला आहे

अनुकंपा िनयु ीने िद. 10.12.2020 ला

अनुकंपा िनयु ीने िद. 10.12.2020 ला



1
2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
िवजय वा.गडीकर

01.01.68 हलबा अ.ज. अ ा एसएससी 15.04.98 स.से. 31.12.25 15.04.98
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

2
ी. एन. एस.जोगी

28.09.63 धनगर भ.ज.(क) ा एसएससी 13.03.89 स से 30.09.21 27.07.00
व र  सं. १४.०३.२०१२ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

3
कु. सुिनता शे. केणे 
(सौ.सुिनता न.वानखेडे) 29.12.77 कुणबी इमाव अ ा बी. ए. 04.10.00 स.से. 31.12.35 04.10.00

व.स. १२.१०.२०१२ होय

4
ीमती र ा व. वडकी

17.10.71 कुणबी इमाव अ ा एचएससी 17.10.2000 स.से. 31.10.29 04.10.00
व र  सं. १७/१२/२०१२ - - - - - - िनरंक ाव सादर केलेला आहे

5
िनरंजन वाय ढबाले

20.07.77 तेली इमाव ा बी. ए. 04.10.00 स.से. 31.10.35 04.10.00
व र  सं. 10/10/2012 - - - - - - िनरंक व.सहा .या सवांगात घेतले 

आहे

6
िसंधु वा. साखरकर

07.08.69 ावी खु ा - बी.ए. 04.11.00 स.से. 31.08.37 04.11.00

7
एस. के. सोनट ् ◌े

- माळी इमाव ा एसएससी 04.11.00 स.से. 31.08.2037 04.11.00
व र  सं. 06.11.2012 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक ि तीय लाभाक रता िदनांक  

06.11.2020 ला  पा   आहे  
ाव सादर कर ात 

8
ीमती वंदना द. आरोडे

01.07.73 कुणबी इमाव ा एचएससी 04.11.00 स.से 30.06.31 04.11.00

9
कु. एच.एम.लो ारी

02.09.64 माळी इमाव ा मॅटीक 02.04.82 स.से. 30.09.22 02.04.82

10
जा. ल. गोतमारे

01.01.68 कुणबी इमाव अ ा एसएससी 03.10.92 स से 31.12.25 03.10.92

11
योगे र रा. थोटे

15.06.71 कुणबी इमाव एसएससी 02.05.94 स से 30.06.29 02.05.94

12
भा.न.आमगे

13.05.63 कमार अ.ज.
अ.ज. 

वगाचे जात 
वैधता . 

मॅटीक 04.04.88 स से 31.05.21 04.04.88 
(15.6.95)

13
राजे र ना. महाजन

13.10.71 रघवी इमाव अ ा एसएससी 03.07.96 स से 31.10.29 03.07.96
क. .अ 05/07/2008 क. .अ 05/07/2016 िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

शेरा

लाभ 
िदले ा 

पदाचे नाव

 लाभ 
िद ाचा 
िदनांक

लाभ 
िदले ा 

पदाचे नाव

 लाभ 
िद ाचा 
िदनांक

कालब द 
पदो ती 

ात लागू 
झा ा ा 
िदनांकास 
संबधीत 

कमचा यांची 
वेतन िनि ती 

केलेली 
आहे/नाही

थकबाकी 
दान न 

केले ा 
कमचा यांना 

यांचे िवरणप  
सोबत संल  

करावे

लाभ 
िदले ा 

पदाचे नाव

 
लाभ 

िद ाचा 
िदनांक

कालब द पदो तीचा थम 
लाभ िद ाचे िववरण

कालब द पदो तीचा 
ि तीय लाभ िद ाचे 

िववरण

कालब द पदो तीचा 
तृतीय लाभ िद ाचे 

िववरण

पदाचे नांव- किन  सहायक(िलपीक वग य)
सेवा संवग व ेणी- िज ा सेवा (वग-3) (दु म िलपीक) ेणी -1

अ.
. कमचा-यंची नांवे ज  

तारीख जात

अ.जाती, 
अ.जमाती,
भ.िव.ज.इ

तर 
मागास 
वग य

जाती 
वै ता ा /

अ ा

शै णीक 
पा ता (अहता)

थम 
िनयु ी ची 

तारीख

िनयु ीचा
 माग 

(सरळ वा 
िवभागीय 
मयािदत 

प र े ारे) 
उमेदवारा

चा 
गुणव ा 

म/ वष

सेवा िनवृ ी 
चा िदनांक

स ा ा 
पदावर काम 

करीत 
अस ाची 

तारीख

कायालय-िज ा प रषद नागपुर

थकबाकी 
दान केली 
नस ास 
ाची कारणे



14
संजय बा. परमाल

24.03.72 भामटी िवभज(अ) ा एसएससी 13.08.96 स से 31.03.30 13.08.96
व र  स १७/०८/२००८ क. .अ १७/०८/२०१

६
- -

15
िनरंजन ा. पाटील

17.12.65 महार अ.जा. ा िब.ए. 16.06.97 स.से. 31.12.23 16.06.97
व र  स 26.06.2009 क. .अ 26.06.2017

16
िकंशोर च. िभवगडे

30.07.70 तेली इमाव ा एचएससी 31.07.97 स से 31.07.28 31.07.97

17
सुभाष ह. पडोळे

29.07.77 तेली इमाव अ ा बी.ए. 16.04.98 स से 31.07.35 16.04.98

18
कणराज . कावळे

12.12.77 सोनार इमाव अ ा एचएससी 22.04.98 स से 31.12.35 22.04.98
व र  स 22.04.2020 क. .अ 22.04.2018 - - होय होय होय

19
कु.चंदकला रा खडसे      
(सौ.चं कला महे  
डाखोळे)

1.10.69 धनगर भ.ज. (क) ा बी. ए. 09.06.99 स.से. 31.10.27 09.06.99

20
गो◌ेिवंद ची. मंदे

13.08.75 धनगर भ.ज. (क) ा एम.ए. 03.06.99 स से 31.08.33 03.06.99
व.सहा. 9.06.2011 क. .अ 9.06.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

21
ताराचंद वा.धापोडकर

01.07.67 हलबा अ. ज.
अ.ज. 

वगाचे जात 
वैधता . 

एचएससी 03.06.99 स से 30.06.25 03.06.99
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक मा . मु  कायकारी 

अिधकारी िज  प रषद  
नागपूर याचे आदेश  

22
धनराज ना. धवड

10.03.72 कुणबी इमाव ा िब.ए. 16.04.98 स से 31.03.30 16.04.98
व.सहा. 24/04/2010 क. .अ 24/04/2018 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

23
ललीता सं. ढवळे

15.12.74 धनगर भ.ज.(क) ा एचएससी 15.01.00 स से 31.12.32 15.01.00
व.सहायक 21/01/2012 क. .अ 21/01/2020 िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

24
आर. . दडड़मवार

01.07.67 माना अ.ज. ा एसएससी 10.3.87 स से 30.06.25 27.07.00
किन  
सहायक

01.04.1999
व.सहायक

11.08.2012 िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक कालब द पदो तीचा तृतीय 
लाभ  प   . 419 िदनांक 
09.07.2021 ाव  सादर

25
एम. ड ू. शहारे

20.06.75 तेली इमाव ा एचएससी 04.10.00 स.से. 30.06.33 04.10.00 व.सहायक
06.12.2012 ाव 

सादर
ाव सादर - - दुसरा 

लाभाक रता 
ाव सादर

थम लाभ 
लंिबत नाही

िनरंक

26
आर पी. कुकडे

10.02.77 कुणबी इमाव अ ा एचएससी 04.11.00 स.से 28.02.35 04.11.00

27
सौ.अचना अ.धांडे(आंभोरे)

10.10.74 मराठा खुला - एसएससी 05.01.01 स.से. 31.10.32 05.01.01
व.सहायक 5.1.2013 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक दुसरा 

लाभाक रता 
ाव सादर

थम लाभ 
लंिबत नाही

िनरंक दुसरा लाभाक रता ाव 
सादर

28
भा र रा. सावध

28.09.68 कुणबी इमाव ा एचएससी 30.05.95 अनुकंपा 30.09.26 30.05.95
व.सहायक 26/5/2007 क. .अ 1/1/2016 िनरंक िनरंक   आहे िनरंक िनरंक

29
ा सी. िकटके

08.11.63 महार अ. जा. ा एचएससी 05.04.99 स.से 31.11.22 05.04.99

30
पोण मा अिनल बागडे

29.07.68 महार अ. जा. ा एसएससी 05.04.99 स.से. 31.07.26 05.04.99 व.सहायक
09.04.2011 क .  अ . 09.04.2019 िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक सेवा िनवृ  िद . 31.07.26

31
सौ.एस.पी.नेवारे

11.07.76 गोवारी िव.मा. . ा एसएससी 03.06.99 स.से. 31.07.34 03.06.99 व.सहायक
11.06.2011 क .  अ . 01.07.2019 िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

32
एस. एल. देहारे 
(अपंग)(अ ी) 24.6.76 गोवारी िव.मा. . ा िब.ए. 15.01.00 स.से 30.06.34 15.01.00

33
कु िद ी गग (सौ.नाईक)

29.05.63 ा ण - अ ा एम.ए. 30.05.02 स.से 31.05.21 30.05.02

34
िव ब उ. गौरखेडे

20.03.72 नवबौ द अ.जा. अ ा एसएससी 17.07.96 स.से 31.03.30 17.07.96 व.सहायक
17.08.2008 क .  अ . 18.07.2016

35
विनता म. मांडे                  
सौ.विनता ा.थाटे) 10.07.69 धनगर भ.ज.(क) ा एचएससी 03.06.99 स.से 31.07.27 03.06.99

व.सहायक 14/06/2011 क. .अ. 14/06/2019

36
एस. एस. भवते

15.12.71 महार अ. जा. ा बी. 
ए.बी.पी.एड 04.10.00 स.से 31.12.29 04.10.00

व.सहायक 12.10.2012 क. .अ. 12.10.2020 िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

37
सुरेश दौलत डांगोरे

26.05.64 माळी इमाव ा एचएससी 01.11.85 पदो 31.05.22 17.08.04



38
धनराज पु◌ु. मे ाम

29.07.66 महार अ.जा. ा बीए 20.02.87 स.से. 31.07.24 17.08.04

39
ीमती िलला जी. महादुले

19.06.66 िकरात - ा बी.ए.1 12.10.04 स.से. 30.06.24 12.10.04 व.सहायक
०३/०५/२००९ क .  अ . ०१/०७/२०१७

40
गजानन मु. इटनकर

10.09.68 तेली इमाव ा एचएससी 02.12.04 स.से. 30.09.26 02.12.04

41
राजेश ल ण हडपे

12.05.63 जंगम इमाव अ ा एसएससी 17.12.04 अनुकंपा 31.05.21 17.12.04
क सहा 16/12/2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे
िनरंक िनरंक

से.िन कमचारी 

42
गणेश व. िपंपळे

21.10.77 तेली इमाव अ ा एसएससी 02.12.04 स.से 31.10.35 02.12.04
व र  स ०८/१२/२०१६ - - - -

43
राजे  िन. िकंदल

21.03.73 कुणबी इमाव ा एचएससी 02.12.04 स.से 31.03.31 02.12.04

44
सुिनल दा. सातपुते

10.02.76 कुणबी इमाव ा एचएससी 02.12.04 स.से 28.02.34 02.12.04 व र  सहायक
३.१२.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे
िनरंक िनरंक िनरंक

45
कु. ेतल भा. देवके

29.03.82 तेली इमाव ा एचएससी 02.12.04 स.से 31.03.40 02.12.04 व र  सहायक
7.12.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे
िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

46
ह र ं  रा.राउत

20.03.66 कुणबी इमाव अ ा - 13.05.86 पदो 31.03.24 02.03.05

47
शंकर मारोती भोयर

01.05.65 कुणबी इमाव ा एसएससी 16.5.86 पदो 31.04.23 17.08.04
हवालदार 01.06.1998

व र  सहा
24.08.2016 िनरंक िनरंक होय िनरंक

48
हेमराज बा. बनकर

01.7.68 माळी इमाव ा एसएससी 16.05.1986 पदो 30.06.26 24.8.2004
हवालदार 01.06.1998

व र  सहा
23.08.2016 िनरंक िनरंक होय िनरंक

49
कु. वषा ग ाणकर

10.11.73 धोबा खुला आव क 
नाही एचएससी 02.12.04 स.से. 30.11.31 02.12.04 व र  सहायक

18.12.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक िनरंक

50
अमर दशरथ सातपुते

24.08.79 कुणबी इमाव अ ा एचएससी 02.12.04 स से 31.08.37 02.12.04
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

51
उमाकांत आ.मानवटकर

02.05.77 महार अ.जा. ा एचएससी 02.12.04 स.से. 31.05.35 02.12.04
व र  सहा. 07.12.2016 - - - - आहे लंिबत नाही िनरंक

52
िवनायक रा.राउत

15.08.67 कुणबी इमाव ा - 12.02.87 पदो 31.08.25 02.03.05

53
िवजय अ राऊत

05.10.81 कुणबी इमाव ा िब ए 31.03.05 स.से 31.10.39 31.03.05

54
ीमती हेमलता सुरजुसे

18.11.70 भोई भ ज ब ा एचएससी 31.03.05 स.से. 31.11.28 31.03.05
व.स. ०१.०१.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

55
ीमती ए.एस. इंगेवार

10.09.74 बेलदार भ ज ब ा एचएससी 31.03.05 स.से. 30.09.32 31.03.05
व.स. ०१.०१.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

56
ीमती एस एस तलमले

22.11.75 तेली इ.मा.व ा एचएससी 31.03.05 स.से. 30.11.33 31.03.05
व.स. ०१.०१.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

57
िजते  उ को े

01.01.82 कुणबी इमाव ा िब ए 31.03.05 स.से 31.12.39 31.03.05

58
िदनेश श सुरजुसे

27.06.68 िझंगा भोई भ ज ब ा एचएससी 31.03.05 स.से. 30.06.26 31.03.05
व र  सहा. 01.01.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

59
ीमती िमना ावणकार

06.02.73 तेली इमाव/खु
ला ा एचएससी 31.03.05 स.से. 28.02.31 31.03.05

60
समीर आ ि रसागर

08.09.73 धोबी - अ ा बी एससी 2 31.03.05 स.से 30.09.31 31.03.05
व र  सहा. 01.01.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

61
कु वंदना इ् मसराम 
(सौ.रािधका मंु.उईके) 01.05.67 गोडं अ. ज. ा एसएससी 05.08.05 स.से 30.04.25 05.08.05 व र .सहा

22.07.2011 क .  अ . 22.07.2019 िनरंक िनरंक होय िनरंक



62
मोिदनी संजय ताथोडे(शेटे)

07.12.66 कुणबी इमाव ा बीए 12/4/1994 स.से 31.12.24 12/4/1994 व र .सहा
20/4/2006 क .  अ . 1/1/2016 िनरंक िनरंक होय िनरंक

63
ी आर  बी पाचभावे

14.12.64 नवबौ द अ.जा. ा बी कॉम 2 12.09.05 स.से 31.12.22 12.09.05
व र .सहा 02.12.2002 क .  अ . 03.12.2014 िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक -

64
िवण पु. दुधपचारे

10.09.81 भोई भ ज ब अ ा एसएससी 29.10.05 स.से 30.09.39 29.10.05
व र .स 1.1.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

65
कमलेश मनोहर मंुडले

08.01.82 तेली इमाव ा एचएससी 29.10.05 स.से 31.01.40 29.10.05
व र .स 20.11.2017 - - - - होय होय होय -

66
ीमती वषा अ. ठाकरे

20.03.68 कुणबी इमाव ा बी ए 29.10.05 अनुकंपा 31.03.26 29.10.05
व र .सहा 1.1.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

67
अिनल के. दळणे

14.06.76 कुणबी इमाव ा बी एससी 
भाग २ 19.11.05 अनुकंपा 30.06.34 19.11.05

व र .सहा 1.1.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

68
जागे र बा. वकलकर

01.07.64 लोहार इमाव अ ा एसएससी 29.10.05 स.से 30.06.22 29.10.05
व र .स ०१/०१/२०१६ - - - - - -

69
कैलाश िच.कामडी

04.06.63 तेली इमाव अ ा - 11.09.86 पदो 30.06.21 02.03.05
व र .स 08.03.2017 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

70
सुखदे◌ेव ह  शेडमाके

01.08.76 गोडं अ. ज. ा एचएससी 31.03.05 स.से. 31.07.34 31.03.05
व र .स 05.04.2017 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक  थम लाभ 10 वष  िदनांक  

1.1.2016  ला  पा   आहे

71
एल. ी.बाडबुधे

29.06.73 माळी इमाव/खु
ला ा बी. ए. 06.06.06. स.से. 30.06.31 06.06.06.

व र .स ३.०५.२००९ किन  
शासन 

अिधकारी

३.०५.२०१७ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

72
उ ल सु.स नवार 
(अंपग) 26.12.78 सोनार इमाव ा एम.ए. 27.07.06 स.से 31.12.36 27.07.06

व र .स 05.09.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

73
कु.रावळे(सौ.शिमला 
उ.शेवडे)अंपंग 01.09.74 बौ द अ.जा ा बी. ए. 27.07.06 स.से 31.08.32 27.07.06

व.स. 1.08.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

74
िवनोद स.बोदडे (अंपग)

20.07.75 महार अ.जा. ा एसएससी 27.07.06 स.से. 31.07.33 27.07.06
व र .स ५.०८.२०१८ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

75
राज  का. भोगंाडे

19.07.70 कुणबी इमाव अ ा एचएससी 16.06.97 स.से 31.07.28 िडस.2007
व र  सहायक २०.६.२००९ किन  

शासन 
अिधकारी

२०.६.२०१७ होय िनरंक

76
पंकज  एन  राऊत

07.03.85 कुणबी इमाव ा बी.ए. 07.12.07 स.से ा 07.12.07
व र  सहा. 08.12.2017 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

77
कु.सुवणा 
पाचबुधे(सौ.सुवणा 
प.ठवकर)

11.06.82 कुणबी इमाव अ ा एचएससी 11.12.07 स.से 31.1.37 11.12.07
व र  सहायक 12/12/2017

78
ीकांत िनबांळकर

07.11.78 मराठा खुला --- बी कॉम 12.12.07 अनुकंपा 30.11.36 12.12.07
व र  सहा. ३.१२.२०१७ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक आहे िनरंक िनरंक िनरंक

79
कु.वैशाली शंभरकर

09.11.74 महार अ. जा. ा बी. ए. 12.12.07 स.से 31.11.32 12.12.07
व र  सहा क 14/12/2017

80
ीमती संिगता एस.ढोले

23.11.74 कुणबी इ मा व ा एम ए 18.12.07 अनुकंपा 30.11.32 18.12.07
व.स.

18.12.17
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक आहे िनरंक िनरंक िनरंक

81
राजू काळे

01.08.81 वंजारी भ.ज.ड. ा एच एस सी 12.12.07 स.से 31.07.39 12.12.07
व र  स. १५/१२/२०१७ - - - - - - - -

82
नरे  धोटे

30.06.74 तेली इमाव अ ा एच.एस.सी. 07.12.07 स.से 30.06.32 07.12.07
व र  सहा. 7.12.2017 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक आहे िनरंक िनरंक िनरंक

83
ीमती मंगला िनकोसे

01.01.71 - - अ ा एसएससी 07.12.07 स.से 28.02.29 07.12.07
व र  सहा. 11.12.2017 - - - - आहे लंिबत नाही िनरंक

84
कु भावना िभलावे

13.08.78 तेली इमाव ा एच एस सी 11.12.07 स.से 31.08.36 11.12.07
व र  सहा. 13.12.2017 आहे लंिबत नाही िनरंक

85
मनोज भोयर

24.01.82 कुणबी इमाव ा बी कॉम 11.12.07 स.से 31.01.40 11.12.07
व.स. १२.१२.२०१७ होय



86
रजंना झाडे

24.06.75 सुतार इ.मा व ा बी. ए. 12.12.07 स.से 30.06.33 12.12.07
व र  सहा. 15/12/2017

87
िमथीलेश ग. देशमुख

11.05.84 तेली इमाव/ 
खुला ा बी.ई. 17.12.07 स.से. 31.05.42 17.12.07

88
मिनषा अ.सोनोने

18.04.76 भोई भ.ज.ब ा एचएससी 17.12.07 स.से. 30.04.34 17.12.07

89
आर. आर. नाडेकर

10.01.63 माळी इमाव अ ा एसएससी 12.09.81 पदो 31.01.21 09.01.08

90
तेजराम म. मुरोिडया

01.07.63 लोधी इमाव ा एसएससी 18.06.86 पदो 30.06.21 09.01.08

91
शामराव ह. देवगडे

01.07.65 तेली इमाव अ ा एसएससी 13.05.86 पदो 31.07.21 िडस.2008
१) हवालदार
२) व र  स.

०१/१०/१९९८
०१/०१/२०१६

- - - - - - - -

92
िवनायक भै ाजी िकटे

07.12.64 िशंपी इमाव अ ा एसएससी 02.06.86 पदो 31.12.22 िडस.2008

93
कु.िमना ी गंु. पदाम   
(सौ.िमना ी शै.वरखडे) 11.09.68 गोडं अ. ज. ा बी. ए. 03.06.99 स.से 30.09.26 िडस.2008

व.स. 15.06.2011 किन  
शासन 

अिधकारी

15.06.2019 िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक िनरंक

94
बी. बी. पटले

01.07.64 राजपूत - अ ा एसएससी 22.6.84 पदो 30.06.22 6.2.08
हवलदार 01/07/1996

व.सहायक
21/02/2018 िनरंक िनरंक

आहे
िनरंक िनरंक िनरंक

95
शांत जी. रामटेके

20.11.76 महार अ. जा. अ ा एचएससी 27.04.00 स.से 30.11.34 िडस.2009
व.स. २९.०५.२०१२ क. .अ. २९.०५.२०२० होय

96
डी. वाय. गजिभये

02.12.70 महार अ.जा. अ ा एसएससी 04.11.00 स.से 31.12.28 िडस.2009
किन  
सहायक

06.11.2012 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

97
ावण हरी शा ञकार

03.7.66 सुतार इमाव अ ा एसएससी 16.07.85 पदो 31.07.24 िडस.2009
हवालदार

1.10.1998
व.सहायक

01.01.2016 िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक
थकबाकी दान कर ात आली आहे

98
रिव  र. गजिभये

01.01.67 महार अ.जा अ ा एसएससी 12.05.86 पदो 31.12.24 िडस.2009
हवालदार

1.10.1998
व.सहायक

31.08.2016 िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक
थकबाकी दान कर ात आली आहे

99
पंकज जानबा बलकी

24.04.79 कुणबी इमाव अ ा एचएससी 2.12.04 स.से 30.04.37 िडस.2009

100
ीमती राज ी कामडे

01.11.68 महार अ.जा अ ा एचएससी 02.12.04 स.से 31.10.26 िडस.2009
व र  स. ०७/१२/२०१६ - - - - - - - -

101
ीमती सुिनता बा.िशंदे

07.12.68 मराठा खुला आव क 
नाही एसएससी 02.12.04 स से 31.12.26 िडस.2009

102
िववेक रा. िमलिमले

01.10.81 कुणबी इमाव ा एचएससी 02.12.04 स.से 30.09.39 िडस.2009
व र  सहा. 01.01.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

103
पी. एन. िग ुरकर

10.12.64 तेली इमाव अ ा एसएससी 25.02.83 पदो 31.12.22 िडस.2009
व र  सहा. 1.12.2017 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे
िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

104
िवलास ब आ णकर

28.05.81 तेली इमाव अ ा एचएससी 31.03.05 स.से 31.05.39 िडस.2009
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक थम लाभाक रता ाव 

सादर केला आहे

105
पी. एस. भरणे

25.07.71 सोनार इमाव अ ा िब.ए. 03.10.92 स.से 31.07.29 िडस.2009

106
वैभव सु. तां◌ंबेकर

01.07.86 सोनार खुला --- एच.एस.सी. 24.02.09 स.से 30.06.44 24.02.09

107
मोद कृ. भ े

10.09.80 तेली खुला ा िब.ए. 24.02.09 स.से 30.09.38 24.02.09
व र  स. 05/03/2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे
िनरंक िनरंक िनरंक

108
ाने र हे. साळवे

02.06.82 कूणबी खुला ा एच.एस.सी. 24.02.09 स.से 30.06.40 24.02.09
व र  स. ०२/०३/२०१९

109
पेशकुमार ह. मं◌ुडले

11.01.81 तेली खुला ा एच एस सी 24.02.09 स.से 31.01.39 24.02.09
व.स. ०२.०३.२०१९ होय



110
हेमराज गो. मानमोडे

29.06.69 माळी इमाव ा एच.एस.सी. 24.02.09 स.से 30.06.27 24.02.09
व र  सहा. २०.०२.२०१९ होय िनरंक

111
कु.वैशाली घ. भोयर

21.11.83 माळी खुला ा बी ए 24.02.09 स.से 30.11.41 24.02.09

112
लोकेश स. बोरसरे

12.10.76 कमार खुला अ ा बी ए 24.02.09 स.से 31.10.34 24.2.09
व र  सहा. 3.3.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

113
सलील ध. गुरकरी

06.11.85 कूणबी खुला ा D.M.E.+ बी 
कॉम 24.02.09 स.से. 30.11.43 24.2.09

व र  सहा. 3.3.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक िनरंक

114
ीमती संगीता ना. सोमकुवर

13.09.78 महार अ.जा. ा एच एस सी 24.02.09 स.से. 30.09.36 24.02.09
व र  सहा. 3.3.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

115
संजीवकुमार ता. डोगंरे

19.06.72 महार अ.जा. ा बी ए 24.02.09 स.से. 30.06.30 24.02.09
किन  
सहायक

03.03.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक िनरंक

116
सिचन प च ाण

14.04.79 बंजारी िवजाअ ा 19.08.04 पदो 30.04.37 25.03.10

117
कु सेवंितका का वाडीधरे

22.06.72 को ी िवमा ा एम ए 19.08.04 पदो 30.06.30 25.03.10

118
ी अतुल महादेवराव झाडे

13.07.82 तेली इमाव अ ा बी कॉम 13.07.10 स.से. 31.07.40 13.07.10
थम लाभाक रता ाव 

सादर केला आहे

119
जग ाथ जे. भाट

12.08.65 भामटी िवजाअ ा एसएससी 13.12.96 पदो 31.08.23 12.08.10
व.स. २९.०९.२०१० होय

120
िवजय . बोडखे

20.09.65 भावसार इमाव अ ा एसएससी 31.07.97 स.से 30.09.23 20.09.10
क. .अ. २०.०९.२०१८

121
ीमती सुिनता मा.राऊत 

(कोहळे) 10.10.74 गोवारी िवमा अ ा एसएससी 04.10.00 स.से 31.10.32 िडस.2010

122
जागे र वा. फरताडे

30.11.76 कुणबी इमाव अ ा एसएससी 04.11.00 स.से 30.11.34 िडस.2010
व र  सहा.

11.08.2013
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक ि तीय लाभाक रता िदनांक  

11.08.2021 ला  पा  ाव 
सादर कर ात आलेला आहे 

123
िवजय शा. गेडेकर

14.11.77 कुणबी इमाव अ ा एसएससी 02.12.04 स.से 30.11.35 िडसे 2010
व र  सहा. 07/12/2016

124
शांत ह. मे ाम

30.5.80 महार -- अ ा एसएससी 02.12.04 स.से 31.05.38 िडसे 2010

125
कु. नंिदनी दे.जांभुळकर 
(अपंग) 26.8.71 महार -- अ ा एसएससी 02.12.04 स.से 31.08.29 िडसे 2010

व र  सहा.
1.04.2017

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक माण मक 63 िदनांक 
26.04.2021         अ वे   

. 66587/- अदा कर ात 
126

अशोक सु.रवारे
02.05.66 लोधी इमाव अ ा - 21.05.86 पदो. 31.05.24 िडसे 2010

व र  सहा. ०१.०१.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

127
ी. राजकुमार लेयकर

28.11.78 माळी इमाव ा एचएससी 31.03.05 स.से 31.11.36 िडस.2010

128
शांत भ तुमसरे

24.03.76 कुणबी इमाव अ ा एचएससी 31.03.05 स.से 31.03.34 िडसे 2010
व र  सहा. ०१.०१.२०१६ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

129
सितश रा ब ोड

10.05.72 माळी - अ ा एसएससी 31.03.05 स.से 31.05.30 िडसे 2010
व र  सहा. 01/07/2017 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

130
ीधर िदवाकर फुलारे

09.07.75 माळी इमाव ा एचएससी 17.11.05 अनुकंपा 31.07.33 िडसे 2010
व र  सहा. 01/01/2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

131
िदनेश िनमजे (अंपग)

05.03.70 हलबा अ.ज. अ ा एसएससी 03.10.92 स.से 31.03.28 िडसे 2010
हवालदार .११.२००४ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

132
ी अजय सहारे

05.06.84 महार आ .जा . अ ा एसएससी 17.12.07 स.से 30.06.42 िडसे 2010
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

133
िदपक ह. टभुरकर

25.12.79 माळी -- अ ा एसएससी 02.12.04 स.से 31.12.37 िडसे 2010



134
काश सूदाम डेकाटे

02.03.66 बौ द अ.जा. अ ा एसएससी 16.5.86 पदो 31.03.24 02.03.11

135
शांत पु. मोढें

25.12.69 कुणबी इमाव ा िब.ए. 16.1.87 पदो ती 31.12.27 13.4.11
किन  सहायक 01.10.1999 व र  सहायक01.10.2011 क. .अ. 01.11.2017 देय थकबाकी अदा

136
कू.रेखा शेषराव गोतमारे

01.09.66 कूणबी इमाव ा एसएससी 07.09.87 पदो ती 31.08.24 13.04.11
�

137
चं कांत के.चरडे

14.05.73 तेली - अ ा एसएससी 29.10.05 स.से 31.05.31 िडसे 2011

138
ीमती इंदू ह राठोड

03.03.67 बंजारा िव जा.अ. ा एच एस सी 31.03.05 स.से 31.03.25 02.03.12
व र  सहा. 01.01.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

139
कु अचना एस.टेकाम

20.07.74 गोडं अ.ज ा बी.एस.सी 06.03.12 स.से. 31.07.32 06.03.12
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

140
कु नुतन ेमिसंग च ाण

11.08.89 बंजारा िव जा अ ा बी ए 06.03.12 स.से. 31.08.47 06.03.12
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

141
कु रोहीणी आर सोनवणे

08.07.86 वंजारी भ.ज. ड ा बी एड 06.03.12 स.से. 31.07.44 06.03.12

142
ी ल ण पी.घुले

31.12.87 वंजारी भ ज ड ा बी ए 06.03.12 स.से. 31.12.45 06.03.12
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाही

143
धनराज सोनारे

23.05.67 कूणबी इमाव ा एचएससी 17.2.87 पदो ती 31.05.25 05.12.12
हवालदार 01/04/2001 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

144
िदलीप फकीरा वानखेडे

17.07.65 कूणबी इमाव ा एचएससी 20.7.87 पदो ती 31.07.23 05.12.12

145
िदपक गेणू मालोदे

23.10.65 बेलदार भ.ज.ब. ा एसएससी 20.11.89 पदो ती 31.10.23 05.12.12
हवालदार 1/12/2001 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

146
आर.पी.चरडे

25.12.69 कूणबी इमाव अ ा एसएससी 11.1.90 पदो ती 31.12.27 05.12.12
किन  
सहायक

05/12/2012 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

147
संजय िद. गायकवाड

12.01.68 मराठा खुला अ ा एचएससी 21.5.90 पदो ती 31.01.26 05.12.12
हवालदार 1.06.2003 क.सहा.प

दावर 
पदो ती

21.12.2021 िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूव  
पदो ती झाली आहे

148
भुपेश ए.ढोले

03.09.87 धनगर भ.ज.क. ा एचएससी 6.11.07 पदो ती 30.09.45 05.12.12
क.सहा.पदाव
र पदो ती

11.12.2012 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

149
जगदीश द.काळदाते

02.07.82 वंजारी भ.ज. ड ा एसएससी 17.11.08 पदो ती 31.07.40 05.12.12

150
िवलास गावंडे

10.07.72 कुणबी इमाव ा एसएससी 7.12.07 स.से. 31.07.30 िडसे 2012

151
िदलीप िव.िव ळकर ( 
अपंग ) 11.12.66 कुणबी इमाव ा एसएससी 27.07.06 स.से 31.12.24 27.07.06

व र  सहा. 29.07.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

152
ीमती माधवी . 

गडप ीवार 13.03.71 बेलदार भ.ज.ब. ा बी कॉम 14.06.04 स.से. 31.03.29 15.05.13

153
क.संिगता मांढरे

10.06.77 भोई भ.ज. ड ा एच एस सी 17.11.05 आिजब 30.06.35 13.06.13

154
कु हेमलता एन.वाघमारे

31.08.78 कुणबी इ.मा.व. अ ा एम.ए. 14.11.13 स.से. 31.08.36 17.12.13
व र  सहा क 31/08/2019

155
ी अिनकेत सुदाम मोगेवार

18.03.92 कोळी िव.मा. . ा एच एस सी, 
िड एड 31.12.13 स.से. 31.03.50 31.12.13

156
ी सुदशन िब  कोळेकर

10.02.90 हटकर भ.ज.क. ा एच एस सी, 
िड एड 31.12.13 स.से. 29.02.48 31.12.13

िनधा रत 
कालावधी पूण 

झाले नाही

- - - - - - - -

157
कु जया रमेशराव सरोदे

09.05.92 धनगर भ.ज.क. ा एच एस सी 31.12.13 स.से. 31.05.50 31.12.13
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िदनांक 02.01.2014 ला जु 

02.01.2024 ला थम 
लाभास पा



158
ी अमोल दादाजी 

गायकवाड 10.06.84 माना अ.ज. ा एम एस ड ू 31.12.13 स.से. 30.06.42 31.12.13

159
ी सिचन जयिसंग जाधव

बंजारी िव जा.अ. 31.12.13 स.से. 31.12.13

160
कु आशा िवनायक उइके

31.03.87 गोडं अ.ज. ा बी कॉम 31.12.13 स.से. 31.03.45 31.12.13

161
ी.िनलेश तुळिशराम 

अतकरी 28.11.78 खुला/कुण
बी इ.मा.व. ा एच एस सी 6.4.2005 आिजब 30.11.36 7.1.2014

व.स. ००१.०१.२०१६ होय

162
ी अिनल सखाराम  राठोड

30.10.85 बंजारा िव जा.अ. ा एम.एस.सी.बी.
एड. 20.01.14 स.से. 31.10.43 20.1.14

िनधा रत 
कालावधी पूण 

झाले नाही

- - - - - - - - -

163
िस दाथ पां. चहांदे

17.10.66 महार अ.जा. ा एसएससी 24.02.09 स से 31.10.24 24.02.09
किन  
सहायक

27.02.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक िनरंक

164
ी अिमत क ा िडकोडंवार

03.07.87 छ ी खुला आव कता
 नाही. बी.ए. 24.06.14 अकंपा 31.07.45 24.06.14

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

165
ी.अमर भा रराव मढ

09.09.82 महार अ.जा. अ ा एच एस सी 24.06.14 अकंपा 30.09.40 24.06.14

166
कु.आसावरी रमेशराव 
देशमुख 30.11.86 मराठा खुला आव कता

 नाही. बी.काम. 24.06.14 अकंपा 30.11.46 24.06.14
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

167
ीमती योिगता जगिदश 

मंगाम 03.10.71 अ.ज. अ ा 01.07.14 आिजब 31.10.29 01.07.14
व र  सहा. 14/03/2017

168
ी  थमािद  ािनवंत 

गोडंाणे 22.08.85 महार अ.जा. ा बी ए 20.8.14 अकंपा 30.08.43 20.8.14
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

169
िगरीश बा. डांगोरे

20.02.70 माळी इमाव ा एच एस सी 15.12.97 स.से 29.02.28 20.02.15
व र  सहा. 21.12.2015 - - - - होय होय होय

170
ी. िवण गु. धोटे

1.07.77 कुणबी इमाव ा बी ए 28.04.09 आिजब 30.06.35 7.05.15

171
क.मेघा पांडुरंग तायवाडे

######## कुणबी इमाव ा बी .एस सी 04.08.09 आिजब 31/12/2041 01.06.15
व र  सहा. 4/8/2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

172
ी. शांत वासे

महार अ.जा. अ ा 19.03.15 आिजब 19.06.15

173
ी सिचन िदनकर अ ु

07.10.78 को ी खुला अ ा एच एस सी 01.06.15 अकंपा 31.10.36 01.06.15

174
ी. अिमत रमेश िमरे

13.04.86 कुणबी इमाव अ ा एच एस सी 03.06.15 अकंपा 31.04.44 03.06.15
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

175
ी.आिशष गणपत कडु

कुणबी इमाव अ ा 03.06.15 अकंपा 03.06.15
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाही

176
ी.तुषार देवराव चौधरी

20.05.89 कुणबी इमाव ा बी.कॉम. 05.06.15 स.से. 31.10.47 05.06.15
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िदनांक 09.06.2015 ला जु 

09.06.2025 ला थम 
लाभास पा

177 ी. देव  जयराम लाडे 16.08.84 महार अ.जा. ा बी.ए. 05.06.15 स.से. 31.08.42 12.06.2015 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 
नाही

178
ी. िवनय खुशाल गजिभये

23.12.82 महार अ.जा. ा एच एस सी 05.06.15 स.से. 31.12.40 05.06.15
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाही

179
ीमती माधवी नंदिकशोर 

इंगोले 29.10.87 बारी इमाव ा एम.ए. 05.06.15 स.से. 31.10.45 05.06.15

180
ी. पेश कैलाश राठोड

11.06.93 बंजारी िव.अ. ा बी.ए. 05.06.15 स.से. 31.01.52 05.06.15
िनधा रत 

कालावधी पूण 
झाले नाही

- - - - - - - - -

181
कु. णाली परसराम ओकंार

7.01.88 महार अ.जा. ा बी.कॉम. 05.06.15 स.से. 31.01.46 05.06.15
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक



182
ी. चैत  शंकरराव खरबडे

15.10.89 धनगर भजक ा एम .ए. 05.06.15 स.से. 31.10.47 09.06.15
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाही

183
ी.िनतेश उ मराव पदाम

10.04.89 गोडं अ.ज. ा एच एस सी 05.06.15 स.से. 31.04.47 05.06.15

184
ी. वीण घन ाम पारधी

07.10.67 ावी इमाव ा एच एस सी 20.10.99 आिजब 31.10.25 29.07.15

185
ी.गजानन नारायण 

साळीवकर 25.04.81 कंुभार इमाव ा एच एस सी 15.10.15 स.से. 31.12.39 15.10.15

186
ी.संजय केशवराव पाहाडे

20.04.68 इमाव ा एच एस सी 15.10.15 स.से. 30.04.26 15.10.15

187
ी. अतुल िदनकर गजिभये

08.08.86 महार अ.जा. ा बी.ई.मे ािन
कल 19.10.15 अकंपा 31.08.44 19.10.15

िनधा रत 
कालावधी पूण 

झाले नाही

- - - - - - - - -

188
ीमती मिनषा फुल उघडे

15.01.79 धनगर खुला अ ा एच एस सी 19.10.15 अकंपा 30.09.37 19.10.15
- - - - - - - - - िविहत कालावधी पूण झालेला 

नाही

189
ी. वेणुमाधव गजानन येलुरे

07.06.75 कुणबी इमाव ा एच एस सी 20.10.15 ा.प. 30.06.33 20.10.15
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

190
कु.वैशाली सुरेश कवाडे

24.09.80 महार खुला ा एम.ए. 21.11.15 स.से 30.09.38 21.11.15
व र  सहा. 30.08.2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक हा◌ेय िनरंक िनरंक

191
ी. देव  वसंत चौधरी

25.09.88 कुणबी खुला ा बी.ए. 3.05.16 अकंपा 30.09.46 03.05.16

192
ी.महेश दे. चवनारे

16.8.81 धनगर खुला बी.ए. 3.05.16 अकंपा १.०८.२०३९ 3.05.16
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

193
ी.रिवं  छो. वकुठी

07.07.84 गोसावी खुला अ ा एच एस सी 18.05.16 अकंपा 31.07.42 18.05.16
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

194
ी.अभय सु. गोकटे

01.04.80 ओतार खुला 18.05.16 अकंपा 31.04.38 18.05.16
िनधा रत 

कालावधी पूण 
झाले नाही

- - - - - - - - -

195
ी िमलीदं मंुकंुदराव मोटघरे

06.01.68 महार खुला/ 
अ.जा अ ा बी.ए. 12.04.10 स.से. 31.01.26 12.04.10

196
ी.पु षो म भा र ठाकरे

खुला 29.10.16 स.से. 29.10.16

197
ी. राजेश वामनराव पवार

07.05.75 बंजारी खुला आव कता
 नाही. बी.कॉम. 29.10.16 स.से. 31.05.2033 29.10.16

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 
नाही

198
ी. ीकृ ा सदािशव 

लोणकर 03.03.71 सुतार इमाव ा एस एस सी 29-10-2016 स.से. 31.03.29 29.10.16

199
क. ना राठोड

23.01.92 बंजारी िव जा.अ. ा बी.कॉम. 30.12.16 स.से. 31.01.50 30.12.16
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

200
ी. उमेश ग.जायभाये

15.07.94 वंजारी भ.ज. ड ा बी.ए. 30.12.16 स.से. 31.07.52 30.12.16
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

201
कु. णाली ध.कांबळे

10.11.88 महार खुला अ ा एम.एस.ड ु. 30.12.16 स.से. 31.11.46 30.12.16
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

202
ी. ीकांत दे.कुनघाटकर

27.7.91 तेली खुला अ ा बी.ए. 26.05.17 स.से. 31.07.49 07.06.17
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

203
ी अिवनाश न ुजी कापसे

24.10.72 महार अ.जा ा एसएससी 12.04.10 स.से. 31.10.30 12.04.10
व.स. 13.04.2020 िनरंक - िनरंक - होय िनरंक िनरंक -

204
ी किव र रा.चौधरी

04.11.72 कुणबी इमाव ा एच एस सी 13.07.10 स से 30.11.30 13.07.10
व.स. २५.०५.२०२० होय

205
वैशाली ल. टेकाम

10.05.79 गोडं अ.ज. ा एसएससी 18.11.97 पदो ती 31.05.37 13.04.11
हवालदार २६/११/२००९ - - - - - - - -



206
मोद मनोहर िचमुरकर

25.05.78 गो◌े◌ंड अ.ज. अ ा एसएससी 02.12.04 स.से 31.05.36 02.12.04
- - - - - - - - - सेवेतून बडतफ कर ात 

आले

207
रोषण मधुकर काथवटे

31.07.81 कुणबी इमाव अ ा एसएससी 29.10.05 स.से 31.07.39 29.10.05

208
पंकज दशरथ उवळे

04.09.83 कुणबी इमाव अ ा 29.10.05 स.से 30.09.41 29.10.05
- - - - - - - - - िवभागीय चौकशी सु  आहे

209
कु.वंदना भा.अलोने 
(सौ.िनकोडे) (अपंग) 18.03.79 माळी इमाव ा एचएससी 27.07.06 स.से 31.03.37 27.07.06

210
िवकास पाणतावणे

01.12.82 महार अ.जा. अ ा एसएससी 07.12.07 स.से 30.11.40 7.12.07

211
काश भै. बो ं े

01.01.74 कुणबी इमाव अ ा एचएससी 16.06.97 स.से 31.12.31 16.06.97
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक सेवा वेशो र परी ा अनु 

उ ीण अ ामुळे 
कुठलाही लाभ िमळालेला 

212
िनसार श. पठाण

1.05.76 मुसलमान    -- अ ा एसएससी 18.04.98 स.से 31.05.34 24.04.98
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक सेवा वेशो र परी ा अनु 

उ ीण अ ामुळे 
कुठलाही लाभ िमळालेला 

213
कु.सरीता पैसाडेलीकर  
(सौ.स रता चं.नेवारे) 01.07.75 गोवारी िवमा अ ा एसएससी 05.04.99 स.से 30.06.33 05.04.99

214
ी राजु कृ राव मह े

14.04.69 कुणबी इमाव अ ा एसएससी 12.02.01 स.से. 30.04.27 12.02.01
व र  सहा. 14.04.2014 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे
िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

215
अतुल रा.डोगंरे

01.01.84 महार खुला अ ा एचएससी 24.02.09 स.से. 31.12.41 24.02.09

216
मनोहर िव.  नागपूरे

11.09.68 कूणबी इमाव अ ा एसएससी 24.02.09 स.से. 30.09.26 24.02.09
व र  सहा. 02/03/2019 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक होय िनरंक िनरंक

217
जय काश शंकरलाल 
गंगापारी 28.1.79 कंुभार इमाव ा -- 13.07.10 स.से. 31.01.37 13.07.10

थम लाभाक रता ाव 
सादर केला आहे

218
ीमती रंजना बापूिवजय 

मांगे 23.12.75 कुणबी इमाव अ ा एच.एस.सी. 13.07.10 स से 31.12.33 13.07.10

219
िपतांबर िड लाल कोकोडे

08.03.66 गो◌े◌ंड अ.ज. ा एसएससी 04.03.87 पदो ती 31.03.24 13.04.11
हवालदार 1.04.1999 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे
िनरंक िनरंक कालब द पदो तीचा ि तीय 

लाभ 20  वष  िदनांक  
1.04.2007  ला  पा   आहे 

220
मनोज का. वासिनक

30.12.67 महार अ.जा. अ ा एसएससी 04.05.90 पदो ती 31.12.25 13.04.11

221
ी िवकास हेमराज तवले

23.05.83 धनगर भ.ज.क. ा एच एस सी 31.12.13 स.से. 31.05.41 31.12.13
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

222
ी भुपे  सतपाल धुव

01.09.79 गोडं अ.ज ा एच एस सी 06.03.12 स.से. 31.08.37 06.03.12
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाही

223
शंकर म.गंिभरराव

05.01.81 वंजारी भ.ज. ड ा एसएससी 17.11.08 पदो ती 31.01.39 05.12.12
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूव  

पदो ती झाली आहे

224
ी खुशाल एल.चौधरी

14.01.88 माना अ.ज. ा बी.ए.िड.एड 31.12.13 स.से. 31.01.46 31.12.13
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाही

225
कु कलावती फा ा मलघाम

19.06.81 गोडं अ.ज. ा एम ए.बी एड 31.12.13 स.से. 30.06.39 31.12.13
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

226
ी. ीधर िसताराम धारणे

01.07.74 माना अ.ज. ा एच एस सी 05.08.14 ा.प. 31.07.32 05.08.14
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक सेवा वेश परीिनधा रत 

कालावधी उतीण    झाले 
नाही

227
ी. राजेश बाजीराव उइके

25.05.79 गोडं अ.ज. ा एच एस सी 05.08.14 ा.प. 31.05.38 05.08.14

228
ी र ाकर क राव मे ाम 26.05.197

9 महार अ.जा. अ ा एसएससी 27.8.14 अकंपा 31.05.2037 20.8.14
िनधा रत 

कालावधी पूण 
झाले नाही

- - - - - - - - -

229
ी. भुषन सुधाकर 

अरमरकर 20.07.86 सोनार खुला अ ा एच एस सी 24.06.14 अकंपा 31.07.46 24.06.14
- - - - - - - - - िविहत कालावधी पूण 

झालेला नाही



230
ी िवण नारायण भागवत

17.01.84 कंुभार खुला अ ा एच एस सी 24.06.14 अकंपा 31.01.42 24.06.14
- - - - - - - - - िविहत कालावधी पूण 

झालेला नाही

231
ी. सिचन ग. काळबांडे

17.07.85 कुणबी इमाव आव क 
नाही बी ए 11.12.14 अकंपा 31.07.43 11.12.14

232
ी. फुल दशरथजी चौरेवार

02.09.81 कलार खुला अ ा बी.ए. 24.06.14 अकंपा 30.09.39 24.06.14
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाही   02.07.2024 ला थम 
लाभास पा

233
ीमती ितलो मा एच.राठोड

02.07.81 बंजारा िव.जा.अ अ ा बी ए 31.12.13 स.से. 31.07.39 31.12.13
- - - - - - - - - िविहत कालावधी पूण 

झालेला नाही

234
ी अंलकार रेवतकर

11.08.77 तेली इमाव अ ा एसएससी 17.12.07 स.से 31.08.35

235
ी. िवण बळीराम िमलिमले 19.10.198

4 कुणबी खुला अ ा एच एस सी 27.08.14 अकंपा 30.10.2042 24.08.14
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

236 ी. मनोहर सोमाजी अ क 04.09.78. धनगर भ.ज.क. ा एसएससी 16.07.15. पदो ती 30.09.36. 28.07.15.

237 ी.हेमंत िवजय ठोबंरे 25.12.88 तेली इमाव अ ा एच एस सी 18.05.16 स.से 31.12.46 18.05.16

238 ी िनभय डी कोकोडे 16.01.198
8 गोडं अ.ज. ा बीएससी 30.07.2010 स.से 31.01.2046 30.07.2010

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक प   . 339/2021 िदनांक  
5.07.2021 कालब द 
पदो तीचा थम लाभ ान 

239 कु. ाची कदम

240 ी.वैभव दारोडकर

241 ीमती ेहाताई एम.च ाण् अ.ज. 07.12.20 स.से

242 कु. ि या अशोक पटले खुला 07.12.20 स.से
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

243 एजाज मो.युसुफ शेटे 26.10.197
9 िपंजारी इमाव ा एच एस सी 09.12.20 स.से 31.10.2037 09.12.20

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

244 ी.िवजय शा.बमचेर अ.जा. 07.12.20 स.से
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

245 ी. शांत ध.अतकरे इमाव 07.12.20 स.से
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

246 ीमती. अ ा खोडें इमाव 07.12.20 स.से

247 ी.अमोल पु.हातमोडे अ.जा. 07.12.20 स.से

248 ी. हषल पं. ठाकरे 17.01.198
8 कुणबी इमाव अ ा एच एस सी 07.12.20 स.से 31.01.2046 8.12.2020

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

249 कु. ोती वंसंत खंते इमाव 07.12.20 स.से
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

250 ी. ेहल सु.वनवे इमाव 07.12.20 स.से

251 ी.आिशष अशोक 
डांगो रया अ.जा. 07.12.20 स.से

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

252 ी.उमाशंकर दुबे खुला 07.12.20 स.से

253 ीमती ाती .हरडे खुला 07.12.20 स.से



254 ी.पु षो म मे ाम अ.जा. 07.12.20 स.से

255 ी.अभय मदनकर १६.०७.१९
८९ तेली खुला एच एस सी 07.12.20 स.से ३१.०७.२०४७ ०८.१२.२०२०

256 ी भुषन राजेश घडे खुला 07.12.20 स.से

257 ीमती रजनी सातघरे भ.ज.ब. 07.12.20 स.से

258 कु. तनुजा खंडाते 6.8.1992 गा◌े◌ंड अ.ज. ा एच.एस.सी. 07.12.20 अनु◌ुकंपा 31.8.2050 10.12.2020
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

259 ी मयुर केशव ब ी खुला 07.12.20 स.से

260 कु. िमना ी गजिभये अ.जा. 07.12.20 स.से

261 ी नविनत मे णे खुला 07.12.20 स.से

262 ी.मयुर देउळकर 07.03.88 महार अ.जा. ा बी ए, िड.एड 07.12.20 स.से 31.03.46 10.12.20
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाहीिदनांक 10.12.2020 ला 
अनुकंपा त ावर िनयु ीने 

263 कु सरोज मोरे र भड खुला 07.12.20 स.से

264 ीमती ोती उईके खुला 07.12.20 स.से
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

265 ी.लिलत रमेश नेहारे खुला 07.12.20 स.से

266 ी.रितपाल ढगरे अ.जा. 07.12.20 स.से

267 ी.चेतन परसराम वै इमाव 07.12.20 स.से

268 ी.िवशाल काश मलवे खुला 07.12.20 स.से

269 ी.अि न ई र पंुड 13.12.90 नाथजोगी भ.ज.ब. अ ा बी ए. 07.12.20 स.से 31.12.48 11.12.20
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाहीिदनांक 11.12.2020 ला 
अनुकंपा त ावर िनयु ीने 

270 ी च े र जाधव खुला 07.12.20 स.से
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनधा रत कालावधी पूण झाले 

नाही

271 ी आिशष खुशाल िदघोरे खुला 07.12.20 स.से

272 ी काश नानाजी चहांदे 14.10.198
2 महार अ.जा. ा एसएससी 25.11.2005 अकंपा 31.10.2040 25.11.2005 व र  सहायक

7.12.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक
थकबाकी दान कर ात आली आहे

273  ी अिभिजत ीराम भांगे 26.08.79 कुणबी इमाव
ा एच एस सी

9.8.2006 अपंग 31.08.2037 11.3.2021 क.सहा . 9.8.2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक

274 ीमती ेहल बाबाराव वाटकर######## ावी इमाव ा एम.ए. 07/08/2009 स.से 31/08/2043 07/08/2009 व र  सहायक
07/08/2019

आहे

275
ीमती रेखा िकशोर 

कालमेघ (गोतमारे ) 1/9/1966
कुणबी इमाव

ा बी ए. 17/9/1987 स.से 31/08/2024 21/4/2021
हवालदार 1/10/1999 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

आहे
िनरंक िनरंक

थकबाकी दान कर ात आली आहे

276 खुशाली परमानंद ठाकरे 20/08/1994
कुणबी इमाव

अ ा एच एस सी
22/09/2021 अनुकंपा 31/08/2052 22/09/2021

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

277 उमेश साहेबराव अ ंकर 7/7/1976
महार अ.जा .

ा एसएससी
28/07/2006

अपंग
31/07/2034 08/03/2021

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक



278 ीमती ेहाताई मनोज च ाण26/3/1983
पारधी

एच एस सी
07/12/2020 अनुकंपा 31/03/2041 08/12/2020

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

279 ी नरे   नामदेव काळे  7/7/1979
माळी इमाव

ा बी ए.
08/08/2006

स.से
31/07/2037 08/03/2021

हवालदार 8/8/2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक
थकबाकी दान कर ात आली आहे

280 ी अंबादास ह रभाऊ राठोड  2/5/1979
बंजारा िव जा अ

ा बी ए.
23/08/2004

स.से
31/08/2037 09/03/2021

प रचर 1/1/2016 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
आहे

िनरंक िनरंक
थकबाकी दान कर ात आली आहे
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