
अ. .संगणक मांक नाव पदनाम वग ज ू दनांक
1 13477 ी. अिमत पु षो म पंडीत . ेि य अिधकारी 2 16-12-2022
2 12932 ीम. देशमुख सोनम ता यासाहेब शासन अिधकारी 2 13-08-2020

3 423 ी. हनुमंत रोकडीबा सरवदे कायालयीन अिध क 3 03-11-2020

4 6744 ी. सं दप द ा य शदे कॉ युटर ऑपरेटर 3 20-07-2021

5 9684 ी. अ य भिगरथ देशपांडे उपलेखापाल 3 10-08-2021

6 6967 ी. शेटे रोहीदास इंदराम मु य िलपीक 3 29-07-2019

7 6957 ी. गंिभरे धमा सुखदेव मु य िलिपक 3 01-08-2019

8 9459 ीम. जाभंुळकर वषा पराग मु य िलिपक 3 14-05-2018

9 11130 ीम. वाती खुशाल िगर था. अिभयांि क  सहा. 3 19-07-2022

10 11114 ीम. यका आबा ह के था. अिभयांि क  सहा. 3 02-01-2023

11 645 ीम. गायकवाड सुजाता अशोक िलिपक 3 09-06-2022
12 9820 ीम. िखलारे िमनल हेमंत िलिपक 3 14-05-2018
13 6612 ी.शेख रसुल सेन िलिपक 3 03-10-2017

14 9856 ी.गावडे योगेश कांतीलाल िलपीक 3 03-10-2017

15 11542 ीम. काळभोर व ाली शेखर िलिपक 3 02-02-2018
16 10778 ीम.  कावडे िव ा चं शेखर िलपीक 3 29-07-2019
17 8777 ीम. वैशाली सिचन थोरात ंथपाल कम िलिपक 3 03-10-2017
18 10169 ी.दराडे हनुमंत भा कर वाहन चालक 3 25-09-2014

19 8225 ी. शदे हनुमंत शंकर वाहन चालक 3 22-01-2018

20 10258 ी. शा राज सुदाम सगर वाहन चालक 3 24/092021

21 7738 ी. चं कात एकनाथ वाघुले वाहनचालक 3 02-05-2022

22 8475 ी. रावसाहेब नामदेव लांडगे वाहनचालक 3 03-11-2020

23 9880 ी. रणिजत दामोदर िहरेवे वाहनचालक 3 30-12-2022

24 77773 ी.ओ हाळ सुिनल पंडीत िशपाई 4 04-08-2008

25 4206 ी. िव ल िशवराम झंुजूरके िशपाई 4 04-10-2021

26 6832 ी.मु-हे काश शांताराम िशपाई 4 03-10-2017

27 11064 ी.कंुभार फु ल चं कांत िशपाई 4 03-10-2017

28 13091 ीम. जुही राज  थोरवे िशपाई 4 05-07-2021

29 10910 ी. िवशाल मा ती शदे िशपाई 4 27-09-2022
30 6211 ी. खैरे भालचं  कृ णा मजूर 4 03-11-2020
31 7127 ी. पडवळ शंकर तुकाराम मजूर 4 03-11-2020
32 630 ी. दिलप रघुनाथ जाधव मजूर 4 03-11-2020
33 6203 ी. दिलप चधू विहले मजूर 4 03-11-2020

34 12762 ी. अजय िव ल गायकवाड मजुर 4 05-03-2019

35 74 ी.मुलाणी अ पक मगन मजुर 4 01-11-2014

36 2818 ी.भालके काळुराम िसताराम मजुर 4 08-07-1999

37 6710 ी कुदळे काळूराम सखाराम मजूर 4 30-09-2014

38 11202 ी. कैलास साहेबराव गायकवाड मजूर 4 03-10-2017
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अ वये ीम. देशमुख 
सोनम यांना कामकाज 
वाटप सामा य शासन 
िवभाग मु य कायालय 
व आ थापना िवषयक 

बाबी ब ेि य 
कायालयाकडे ठेवणेत 

आलेले आहेत.

शेरा



39 9848 शदे अि नी अिजनाथ मजुर 4 08-07-2008
40 13314 ी. िभवरे सावकार कसन मजुर 4 22-06-2022
41 13315 ी. चौधरी तानाजी िनवृ ी मजुर 4 22-06-2022
42 13330 ी. येवले मह  द ा य मजुर 4 22-06-2022
43 13337 ी. वाखारे ीकांत हमुमंत मजुर 4 22-06-2022
44 13343 ी. ढोरे राकेश ह रचं  मजूर 4 22-06-2022
45 13354 ी. डांगे क हैयालाल महादेव मजुर 4 22-06-2022
46 13356 ी. कापुरे रमेश रामचं मजुर 4 22-06-2022
47 13357 ी. हजारे संजयकुमार तानाजी मजुर 4 22-06-2022
48 13360 ी. भालेकर अिवनाश जग ात मजुर 4 22-06-2022
49 13367 ी. देशमुख कशोर चं कांत मजुर 4 22-06-2022
50 13381 ी. चचवडे सिमर कसन मजुर 4 02-08-2022


