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वाचा:- 1) शासन जनर्ध्, ग्राम जवकास जवभाग क्र.सांकीर्ध-5016/प्र.क्र.398/आ्था-8, जद.11.10.2018 
  2) शासन जनर्ध् समक्रमाांक जद.9 िानेवािी, 2019 
  3) ग्रामजवकास जवभागाचे पि क्र.जिपअ-2019/प्र.क्र.45/आ्था-4, जद.06 नोव्हेंबि, 2019 

प्र्तावना :-  
ग्रामजवकास जवभागाच््ा उपिोक्त सांदभािीन जद.11.10.2018 िोिीच््ा शासन जनर्ध्ानुसाि 

जिल्हा पजिषदेकडील कृजष अजिकािी, गट-क (ताांजिक) ्ा सांवगाचे रुपाांतिर् करुन िाज््शासनाकडील 
कृजष जवभागात कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) ्ा पदनामाचा नवीन सांवगध 
जनमार् करुन ्ा सांवगास िािपजित दिा देण््ात आला आहे. जिल्हा पजिषदेकडील कृजष अजिकािी, 
गट-क (ताांजिक) सांवगातील सध््ा का्धित असर्ािे िे अजिकािी नवीन सांवगात म्हर्िेच कृजष अजिकािी 
(जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगात  समाजवष्ट होऊ इच्च्ितात, ््ाबाबतची का्धपध्दती 
व मागधदशधक सूचना कृजष जवभागाने उपिोक्त  जद.09  िानेवािी, 2019 च््ा शासन जनर्ध्ानुसाि जनगधजमत 
केलेल््ा आहेत. ््ानुसाि कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) ्ा सांवगात 
समाजवष्ट होण््ासाठी जवकल्प देर्ाऱ्ा अजिकाऱ्ाांची माजहती उपिोक्त सांदभािीन क्र.3 च््ा पिासोबत 
ग्रामजवकास जवभागाने कृजष जवभागास सादि केलेली आहे. ््ानुसाि जिल्हा पजिषदेकडील कृजष 
अजिकािी, गट-क (ताांजिक) सांवगातील 381 अजिकाऱ्ाांना िाज्् शासनाच््ा कृजष, पशुसांविधन, दुग्ि 
व््वसा् जवकास व म्््व््वसा् जवभागात समाजवष्ट किण््ाची बाब शासनाच््ा जवचािािीन होती. 
््ानुसाि शासनाने आता, पुढील जनर्ध् घेतला आहे.  
शासन जनर्ध् :-   
  जिल्हा पजिषदेकडील कृजष अजिकािी, गट-क (ताांजिक) सांवगात एकूर् 643 पदे मांिूि आहेत. 
््ापैकी सिळसेवा कोट्यात 163 व पदोन्नती कोट्यात 480 पदे मांिूि आहेत. सद्यच््थतीत 577 पदे 
भिलेली आहेत. जिल्हा पजिषदाांकडील सध््ा का्धित असर्ाऱ्ा अजिकाऱ्ाांपैकी सोबत िोडलेल््ा 
प्रपि-ब मिील 381 अजिकाऱ्ाांनी  िाज्् शासनाच््ा कृजष, पशुसांविधन, दुग्ि व््वसा् जवकास व 
म्््व््वसा् जवभागातील नव््ाने जनमार् किण््ात आलेल््ा कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब 
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(कजनष्ठ) (िािपजित) ्ा सांवगात समाजवष्ट होण््ासाठी जवकल्प  जदलेला आहे. ््ानुसाि ्ा शासन 
जनर्ध्ासोबतच््ा प्रपि-ब मिील 381 अजिकाऱ्ाांचे समावशेन िाज्् शासनाच््ा कृजष जवभागात किण््ात 
्ेत आहे.  
2. प्रपि-ब मिील 381 कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील 
अजिकाऱ्ाांच््ा सवध प्रकािच््ा सेवाजवष्क बाबी ्ापुढे  िाज्् शासनाच््ा कृजष, पशुसांविधन, दुग्ि व््वसा् 
जवकास व म्््व््वसा् जवभागाकडून हाताळण््ात ्ेतील. ्ा अजिकाऱ्ाांना ्ापूवी ज््ा प्रकिर्ी 
महािाष्र जिल्हा पजिषद जन्म लागू होते, ््ा सवध प्रकिर्ी ्ापुढे आवश््कतेनुसाि महािाष्र नागिी सेवा 
जन्म आजर् महसुली जवभागी् सांवगध वाटप जन्मावली लागू होतील.  
3. प्रपि-ब मिील 381 कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील 
अजिकाऱ्ाांच््ा सेवा जवष्क बाबींसांदभातील प्रकिरे् सांबांजित मुख्् का्धकािी अजिकािी ्ाांनी आ्ुक्त 
(कृजष), कृजष आ्ुक्ताल्, पुरे् ्ाांच््ा मार्ध त शासनास सादि किावते. कोर्तेही प्र्ताव  सांबांजित मुख्् 
का्धकािी अजिकािी, जिल्हा पजिषद ्ाांनी थेट शासनास सादि करु न्ेत.   
4. कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) ्ा सांवगातील मांिूि 643 पदे कृजष 
जवभागाच््ा सुिाजित आकृतीबांिात समाजवष्ट करुनच आकृतीबांि शासनास मांिुिीसाठी सादि किण््ाची 
का्धवाही आ्ुक्त (कृजष) ्ाांनी किावी. 
5. महािाष्र कृजष सेवा जन्म (सेवा प्रवशे जन्म-2010 ) अजिसूचना जद.15.06.2011 मध््े आवश््क 
््ा सुिािर्ा किण््ाबाबतचा प्र्ताव आ्ुक्त (कृजष) ्ाांनी शासनास सादि किावा.  
6. सांबांजित जिल्हा पजिषदाांच े मुख्् का्धकािी अजिकािी ्ाांच््ाकडून बबदूनामावली सांदभात माजहती 
प्राप्त करुन कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील अजिकाऱ्ाांची 
सुिाजित बबदूनामावली आ्ुक्त (कृजष) ्ाांनी त्ाि किावी व शासनमान््तेसाठी सादि किावी. 
बबदूनामावली त्ाि किताना जिल्हा पजिषदेकडील कृजष अजिकािी, गट-क (ताांजिक) ्ा मृत सांवगातील 
सध््ा का्धित 196 अजिकऱ्ाांचाही जवचाि किण््ात ्ावा.  
7. कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील अजिकाऱ्ाांची सिळसेवा 
कोट्यातील जिक्त पदाांसाठी पदभिती ्ापुढे महािाष्र लोकसेवा आ्ोगाकडून किण््ात ्ेईल. 
््ासाठीचे मागर्ीपि आ्ुक्त (कृजष) ्ाांनी शासनास वळेोवळेी सादि किाव.े सदि पदभिती किताना 
महािाष्र कृजष सेवा गट-ब (कजनष्ठ) सांवगातील अजिकाऱ्ाांची भिती प्रजक्र्ा िाबजवण््ासाठी िो 
अभ््ासक्रम, पिीक्षा पध्दती व मुलाखतीची पध्दत वापिण््ात ्ेते, तीच पध्दती महािाष्र लोकसेवा 
आ्ोगाकडून वापिण््ात ्ेईल. तथाजप, महािाष्र कृजष सेवा गट-ब (कजनष्ठ) सांवगातील व  कृजष 
अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील जवज्ञाजपत पदे िाजहिातीत वगेवगेळी 
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दशधवून सदि दोन्ही पदाांसाठी ्वतांि उमेदवािाांची जशर्ािस महािाष्र लोकसेवा आ्ोग किेल. ््ासाठी 
आवश््क असल््ास उमेदवािाांचे पसांतीक्रम घेण््ात ्ेतील.  
8. कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील अजिकाऱ्ाांच््ा पदोन्नती 
कोट्यातील जिक्त पदाांसाठी िाज््ातील सवध जिल्हा पजिषदाांनी त्ाि केलेल््ा जव्ताि अजिकािी (कृजष) 
्ा सांवगाच््ा िेष्ठता ्ादीच््ा आिािे आ्ुक्त (कृजष) ्ाांनी जव्ताि अजिकािी (कृजष) ्ा सांवगाची 
िाज्््तिी् एकजित िेष्ठता सूची ठेवावी. सदि िेष्ठता सूचीच््ा आिािे प्रचजलत सेवाप्रवशे जन्म व 
अनुषांजगक जन्माांतील तितुदींनुसाि पदोन्नतीची का्धवाही किण््ात ्ेईल.  
9. प्रपि-ब मिील 381 कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील ज््ा 
अजिकाऱ्ाांजवरुध्द सध््ा जवभागी् चौकशी/न््ाज्क का्धवाही सुरु किण््ात आलेली आहे, ््ाबाबत 
चौकशी अहवाल प्राप्त झाल््ानांति जशक्षा प्रदान किण््ापूवी सांबांजित मुख्् का्धकािी अजिकािी, जिल्हा 
पजिषद ्ाांनी आ्ुक्त (कृजष) ्ाांचेकडे प्र्ताव सादि किावते. तसेच ज््ा अजिकाऱ्ाांजवरुध्द जवभागी् 
चौकशी/न््ाज्क का्धवाही प्र्ताजवत आहे, ््ाांना दोषािोपपि बिावरे् व इति अनुषांजगक 
का्धवाहीसाठीचे प्र्तावही मान््तेसाठी/तपासर्ीसाठी आ्ुक्त (कृजष) ्ाांचेकडे सादि किावते. प्राप्त 
प्रकिर्ाांवि आ्ुक्त (कृजष) ्ाांनी प्रकिर्पि्व े््ाांचे्तिावि जनर्ध्/मान््ता द्यावी बकवा आवश््कतेनुसाि 
शासनास (जवभागाच््ा 5-अे का्ासनाकडे) प्र्ताव सादि किावा.   
10. प्रपि-ब मिील 381 कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील 
अजिकाऱ्ाांच््ा जन्तकाजलक व मुदतपूवध बदल््ाांबाबतची का्धवाही आ्ुक्त (कृजष) ्ाांनी महािाष्र कृजष 
सेवा गट-ब (कजनष्ठ) सांवगातील अजिकाऱ्ाांप्रमारे्च किावी. (उदा.बदलीपाि ्ादी प्रजसध्द किरे्, 
समुपदेशन प्रजक्र्ा तसेच नागिी सेवा मांडळाची बैठक व शासन मान््तेसाठी प्र्ताव सादि किरे् इ.) 
11. प्रपि-ब मिील 381 कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील 
अजिकाऱ्ाांची एकजित िेष्ठतासूची जद.01 िानेवािी, 2020 पासून सांबांजित मुख्् का्कािी अजिकािी, 
जिल्हा पजिषद ्ाांचकेडून प्राप्त माजहतीनुसाि आ्ुक्त (कृजष) ्ाांनी त्ाि किावी व प्रजसध्दीसाठी शासनास 
सादि किण््ात ्ावी.   
12. प्रपि-ब मिील 381 कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील 
अजिकाऱ्ाांच््ा जन्त व्ोमान सेवाजनवृत्ती तसेच ्वचे्िा सेवाजनवृत्ती प्रकिर्ाांबाबतही  महािाष्र कृजष सेवा 
गट-ब (कजनष्ठ) सांवगातील अजिकाऱ्ाांप्रमारे्च प्रचजलत जन्माांतील तितुदींनुसाि का्धवाही आ्ुक्त 
(कृजष) ्ाांनी किावी. 
13. महािाष्र कृजष सेवा गट-ब (कजनष्ठ) सांवगातील अजिकाऱ्ाांच््ा ज््ा सेवाजवष्क बाबी सद्यच््थतीत 
आ्ुक्त (कृजष) ्ाांचे्तिावि जनकाली काढल््ा िातात, ््ा सवध सेवा कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) 
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गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील अजिकाऱ्ाांच््ा बाबतीत आ्ुक्त (कृजष) ्ाांच े ्तिावि जनकाली 
काढण््ात ्ाव््ात. (उदा.ििा, वदै्यकी् दे्के)  
14. कृजष अजिकािी (जिल्हा पजिषद) गट-ब (कजनष्ठ) (िािपजित) सांवगातील अजिकाऱ्ाांनी ््ाांची 
सेवाजवष्क बाबींसांदभातील जनवदेने व पिव््हाि सांबांजित जिल्हा पजिषदाांचे मुख्् का्धकािी अजिकािी, 
जिल्हा पजिषद ्ाांचेमार्ध त आ्ुक्त (कृजष) व शासनास सादि किावते. कोर्््ाही पजिच््थतीत शासनास 
थेट जनवदेन सादि करु न्े. 
15. ्ा शासन जनर्ध्ात नमूद नसलेल््ा अन्् सेवाजवष्क बाबींसांदभात महािाष्र कृजष सेवा गट-ब 
(कजनष्ठ) सांवगातील अजिकाऱ्ाांप्रमारे्च का्धवाही आ्ुक्त (कृजष) ्ाांनी सांबांजित जिल्हा पजिषदाांचे मुख्् 
का्धकािी अजिकािी ्ाांच््ाकडून प्र्ताव प्राप्त करुन किावी. 
16. ग्रामजवकास जवभागाने सांदभािीन क्र.3 ्ेथील जद.06 नोव्हेंबि, 2019 िोिीच््ा पिान्व्े माजहती 
कृजष जवभागास पाठजवली आहे. तथाजप, ्ाबाबतचे आदेश अांतीम न झाल््ामुळे  जिल्हा पजिषदेकडील कृजष 
अजिकािी गट-क (ताांजिक) ्ा पदाच््ा सेवाजवष्क बाबी ्ा प्रचजलत सेवा जन्माांनुसाि ग्रामजवकास 
जवभागाकडूनच हाताळण््ात ्ेत आहेत. ््ामुळे जद.06.11.2019 ते ्ा आदेशाच््ा जदनाांकाप्ंत जव्ताि 
अजिकािी (कृजष) ्ा पदावरुन कृजष अजिकािी गट-क (ताांजिक) ्ा पदावि पदोन्नती देण््ात आलेल््ा 
अजिकाऱ्ाांचे कृजष जवभागात समावशेनासाठी जवकल्प घेऊन ग्रामजवकास जवभागाने 15 जदवसाांच््ा 
कालाविीत ्ा जवभागास पाठवाव.े  
17. सदि शासन जनर्ध् महािाष्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेत्थळावि उपलब्ि 
किण््ात आला असून ््ाचा सांकेताक 202101111637148601असा आहे. हा आदेश जडिीटल 
्वाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.  
  

 महािाष्राचे िाज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसाि व नावाने, 
 

 
                              (सु.सां.िपाटे) 

          उप सजचव, महािाष्र शासन 
प्रत, 

1. मा.िाज््पाल महोद्ाांचे सजचव, िािभवन, मुांबई 
2. मा.मुख््मांिी महोद्ाांचे प्रिान सजचव, मांिाल्, मुांबई 
3. मा.मांिी (कृजष) ्ाांचे खािगी सजचव,  मांिाल्, मुांबई 
4. मा.मांिी (ग्रामजवकास)  ्ाांचे खािगी सजचव,  मांिाल्, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन आदेश क्रमाांकः कृजषआ 1218/प्र.क्र.410/16अ े

 

पृष्ठ 5 पैकी 5  
 

5. मा.िाज््मांिी  (कृजष)  ्ाांचे खािगी सजचव,  मांिाल्, मुांबई 
6. अपि मुख्् सजचव (जवत्त), जवत्त जवभाग, मांिाल्, मुांबई 
7. अपि मुख्् सजचव (सेवा), सामान्् प्रशासन जवभाग, मांिाल्, मुांबई 
8. प्रिान सजचव (ग्रामजवकास), ग्रामजवकास जवभाग, मांिाल्, मुांबई  
9. सजचव (कृजष) ्ाांचे च््व् सहा्क, कृजष व पदुम जवभाग,मांिाल्, मुांबई 
10. सजचव, महािाष्र लोकसेवा आ्ोग, मुांबई 
11. सवध जवभागी् आ्ुक्त 
12. आ्ुक्त (कृजष), कृजष आ्ुक्ताल्, महािाष्र िाज््, पुरे् 
13. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञे् ता/लेखापजिक्षा ) ½, महािाष्र, मुांबई / नागपूि 
14. सवध मुख्् का्धकािी अजिकािी, जिल्हा पजिषद 
15. उप सजचव (आ्थापना) ्ाांचे च््व् सहा्क, कृजष व पदुम जवभाग, मांिाल्, मुांबई 

16. सवध सांचालक, कृजष आ्ुक्ताल्, पुरे् / सांचालक, महािाष्र जबि प्रमाजर्किर् ्ांिर्ा, 
अकोला 

17. सांचालक, लेखा व कोषागािे, मुांबई 
18. सांचालक, डॉ.्शवांतिाव चव्हार् जवकास प्रशासन प्रबोजिनी (्शदा), बारे्ि िोड, पुरे्  
19. सांचालक, वनामती, नागपूि   
20. कृजष सह सांचालक (आ्थापना) कृजष आ्ुक्ताल्, पुरे् 
21. सवध जवभागी् कृजष सह सांचालक  
22. सवध जिल्हा अजिक्षक कृजष अजिकािी   

23. सवध जिल्हा कोषागाि अजिकािी 
24. अवि सजचव (का्ासन 15-अे), कृजष व पदुम जवभाग, मांिाल्, मुांबई 
25. कक्ष अजिकािी (का्ासन 5-अे), कृजष व पदुम जवभाग, मांिाल्, मुांबई 
26. सवध सांबजित अजिकािी 
27. जनवडन्ती (16-अे) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

कृषी अधिकारी गट-क ( ताांधिक) सांवगातून कृधष अधिकारी (धिल्हा पधरषद) गट-ब (कधनष्ठ ) रािपधित या पदावर कायमस्वरूपी 
वगग होणाऱ्या अधिकाऱ्याांची माधहती (राज्यस्तरीय) (ज्येष्ठतेनुसार) 

प्रपि-ब (राज्य शासनाकडे वगग होण्यास धवकल्प देणारे अधिकारी) 

अ. क्र. अधिकाऱ्याच े
नाव 

धिल्हा 
पधरषद 

सेवार्ग आयडी सेवते दाखल 
धदनाांक व  
मूळ पद 

िन्मतारीख सेवते 
दाखल 
होण्याचा 
मागग 
सरळसेवा/ 
पदोन्नती 

मुळ 
िात/प्रवगग 

धनवडीचा
/ पदोन्नती 
प्रवगग 

िात 
विैता 
आहे/ 
नाही 

सध्याच्या 
पदावर 
पदोन्नतीचा/ 
सरळसेवेचा 
धदनाांक 

सध्याच्या 
मुख्यालयी 
कायगरत 
किीपासून 

धवभागीय 
चौकशी 
(प्रस्ताधवत
/ 
प्रलांधबत) 
सद्यस्स्र्ती 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  
 

श्री.रािेंद्र 
धव.कणसे 

रत्नाधगरी 02ZPERVKM6201 
01.04.1987 
कृषी अधि. 

01.06.1962 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
01.04.1987 

22.04.2015  नाही 

2.  
श्री.पी.एस. 
शेळके 

वाधशम 02ZPEPSSM6402 
24.04.1991 
कृधष अधि. 

25.04.1964 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
24.04.1991 

26.06.2011 नाही 

3.  
श्री.ओमेंद्र 
धक.पटेल 

गोंधदया  02ZPEAKPM6101 
01.02.1992 
कृधष अधि. 

30.12.1961 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
 
सरळसेवा 
01.02.1992 

13.11.2003 नाही 

4.  
श्री.लक्ष्मीकाांत 
व्यां.सरोदे 

नागपूर 02ZPELVSM6501 
30.09.1992 
कृषी अधि. 

15.10.1965 सरळसेवा इमाव खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
30.09.1992 

06.06.2018 नाही 

5.  
श्री.धहरामण 
मां.पोहनकर 

गोंधदया 02ZPEHMPM6201 
30.11.1989 
धवस्तार अधि. 

22.09.1962 पदोन्नती भिब भिब आहे 
पदोन्नती 
22.12.1993 

02.06.2015 नाही 



6.  
श्री.सुरेश 
न.औांिकर 

अमरावती 02ZPESNAM6302 
30.03.1998 
कृधष अधि. 

12.08.1963 सरळसेवा भिब भिब आहे 
सरळसेवा 
30.03.1998 

21.07.2015 नाही 

7.  
श्री.सुरेश 
िां.धतिारे 

अकोला 02ZPESJTM6701 
03.10.1998 
कृधष अधि. 

09.07.1967 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
03.10.1998 

06.06.2011 नाही 

8.  
श्री.धमललद 
सु.कुां भारे 

रायगड 02ZPEMSKM7501 
27.02.1999 
कृषी अधि. 

07.03.1975 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा

ती 
आहे 

सरळसेवा 
27.02.1999 

01.06.2015 नाही 

9.  
श्री.तुषार 
ह.ताांदळे 

पुणे 02ZPETHTM6701 
11.05.1999 
कृषी अधि. 

02.09.1967 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
11.05.1999 

26.06.2012 नाही 

10.  
श्री.सांिय 
म.वानखडे 

यवतमाळ 02ZPESMWM6702 
19.04.2000 
कृधष अधि. 

27.01.1969 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा 
19.04.2000 

10.10.2013 नाही 

11.  
श्री.बापू 
रो.राऊत  

उस्मानाबाद 02ZPEBRRM6808 
12.11.1994 
धवस्तार अधि 

18.08.196
8 

पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
02.11.2000 22.06.2012 नाही 

12.  
श्री.सांियकुमार 
चां.व्यास  

औरांगाबाद 02ZPESCVM6701 
24.07.1992 
धवस्तार अधि. 

10.07.1967 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
27.07.2001 03.10.2007 नाही 

13.  
श्री.सुधनल 
दा.बागुल 

नाधशक 02ZPESDBM7603 
03.04.2003 
कृषी अधि. 

25.12.1976  सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा

ती 
आहे 

सरळसेवा 
03.04.2003 

17.07.2009 नाही 

14.  
श्री.मुरलीिर 
तु.सुडे  

नाांदेड 02ZPEMTSM7002 
04.04.2003 
कृधष अधि. 

04.05.1970 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा 
04.04.2003 28.08.2013 नाही 

15.  
श्री.लक्ष्मण 
कों.खाांडरे 

अमरावती 02ZPELKKM7202 
21.05.1999 
धवस्तार अधि. 

01.03.1972 पदोन्नती भिड भिड आहे 
पदोन्नती 
30.06.2003 

17.07.2018 नाही 



16.  
श्री.अधनल 
तु.राठोड 

अकोला 02ZPEATRM7501 
22.07.2003 
कृधष अधि. 

01.04.1975 सरळसेवा धविाअ धविाअ आहे 
सरळसेवा 
22.07.2003 02.05.2011 नाही 

17.  
श्री.सुदाम 
का.पवार 

नागपूर 02ZPESKPM6404 
07.11.1996 
धवस्तार अधि 

01.07.1964 पदोन्नती धविा अ धविा अ आहे 
पदोन्नती 
29.09.2003 

15.01.2014 नाही 

18.  
श्री.शांकर 
पाां.बलशेटवार  

परभणी 02ZPEBSPM7101 
18.03.1996 
धवस्तार अधि. 

13.05.1971 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
31.10.2003 15.05.2015 नाही 

19.  
श्री.भिूांग 
मा.खेडकर 

बीड 02ZPEBMKM6902 
25.02.1994 
धवस्तार अधि. 

30.05.1969 पदोन्नती भि ड खूला आहे 
पदोन्नती 
30.12.2003 25.07.2011 नाही 

20.  
श्री.महादेव 
व.कुां भार  

लातूर 02ZPEMVKM6701 
18.02.1992 
धवस्तार अधि. 

14.05.1967 पदोन्नती इमाव खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
01.04.2004 28.09.2016 नाही 

21.  
श्री.मोतीराम 
सो.वळवी 

नांदूरबार 02ZPEMSVM6601 
01.01.1997 
धवस्तार अधि. 

01.06.1966 पदोन्नती अनु.िमाती खुला आहे 
पदोन्नती 
05.06.2004 

22.07.2018 प्रलांधबत 

22.  
श्री.सांभािी 
ह.कराळे 

नाांदेड 02ZPESHKM6301 
05.04.1990 
ग्रा.धव.अधि. 

29.04.1963 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
13.08.2004 19.08.2004 नाही 

23.  
श्री.सांिय 
शे.माने 

लातूर 02ZPEMSSM6503 
25.11.1993 
धवस्तार अधि. 

30.03.1965 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

 पदोन्नती 
09.12.2004 01.01.2016 प्रलांधबत 

24.  
श्री.शेख मुशीर 
अ.शे.महमांद 

परभणी 02ZPESMAM6906 
23.11.1993 
धवस्तार अधि. 

25.01.1969 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
07.02.2005 

18.05.2015 नाही 

25.  
श्री.सांिय 
धन.मुसने 

औरांगाबाद 02ZPESNMM6902 
15.03.1994 
धवस्तार अधि. 

06.05.1969 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
07.02.2005 

18.05.2015 नाही 



26.  
श्री.धवकास 
शाां.पाटील 

औरांगाबाद 02ZPEVSPM7002 
15.03.1994 
धवस्तार अधि. 

25.06.1970 पदोन्नती खुला खुला  
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
07.02.2005 

01.05.2008 नाही 

27.  
श्री.धसध्देश्वर 
गां.हिारे 

बीड 02ZPESGHM7401 
17.11.1999 
धवस्तार अधि. 

03.05.1974 पदोन्नती इमाव खूला आहे 
पदोन्नती 
24.03.2005 

02.12.2017 नाही 

28.  
श्री.गोपाळ 
अ.अबगट 

विा 02ZPEGAAM6601 
20.04.1991 
धवस्तार अधि. 

14.03.1966 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
21.04.2005 

27.05.2015 नाही 

29.  
श्री.धनतीन 
ना.िोशी 

वाधशम 02ZPENNJM6801 
07.09.1992 
धवस्तार अधि. 

28.06.1968 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
21.04.2005 16.05.2017 प्रलांधबत 

30.  
श्री. प्रकाश 
खां.आव्हाड 

नाधशक 02ZPEPKAM6701 

25.01.1990 
ग्रामधवकास 
अधि. 

11.03.1964 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
09.09.2005 01.06.22013 नाही 

31.  
श्री.धविय 
ह.चौिरी 

नाधशक 02ZPEVHCM7001 
01.04.1996 
धवस्तार अधि. 

21.06.1970 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
09.09.2005 

10.06.2013 प्रलांधबत 

32.  
श्री.भास्कर 
पां.िािव 

नाधशक 02ZPEBPJM7201 
22.03.1996 
धवस्तार अधि. 

01.01.1972 सरळसेवा इमाव खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
09.09.2005 

01.06.2011 नाही 

33.  
श्री.नांदधकशोर 
रा.आहेर 

नाधशक 02ZPENRAM6701 
30.03.1996 
धवस्तार अधि. 

30.03.1967 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
12.09.2005 

01.06.2013 प्रलांधबत 

34.  
श्री.सुधनल 
ज्ञा.कारडवार 

चांद्रपूर 02ZPESKDM7301 
13.07.1998 
धवस्तार अधि. 

12.12.1973 पदोन्नती भिब भि ब आहे 
पदोन्नती 
20.09.2005 09.10.2018 नाही 

35.  
श्री.प्रदीपकुमार 
गो.लटगरे 

नागपूर 02ZPEPGTM6501 
26.12.1944 
धवस्तार अधि. 

09.01.1965 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
29.10.2005 11.07.2011 नाही 



36.  
श्री.महेश 
द.नारायणकर 

 सोलापूर 02ZPEMDNM7301 धवस्तार अधि. 01.06.1973 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती  आहे 
पदेान्नती 
30.11.2005 01.06.2016 नाही 

37.  
श्री.बाळकृष्ण 
धव.काप 

रायगड 02ZPEBVKM6601 
23.04.1993 
धवस्तार अधि. 

01.03.1966 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
09.12.2005 

01.06.2015 नाही 

38.  
श्री.चांद्रशेखर 
ओ.चरडे 

गोंधदया 02ZPECOCM6101 
28.06.1994 
धवस्तार अधि. 

13.03.1961 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
16.12.2005 

20.07.2012 नाही 

39.  
श्री.अनुप 
रा.शुक्ला 

गोंधदया 02ZPEARSM6203 
25.01.1985 
ग्रा.धव.अधि. 

13.06.1962 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
16.12.2005 

13.06.2013 नाही 

40.  
श्री.गिेंद्र 
म.राांहगडाले 

गोंधदया 02ZPEGMRM6302 
21.01.1991 
धवस्तार अधि 

05.08.1963 पदोन्नती इमाव खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
16.12.2005 

23.06.2016 नाही 

41.  
श्री.गणेश वा. 
लोखांडे 

बुलढाणा 02ZPEGWLM6501 
03.01.1994 
धवस्तार अधि. 

22.05.1967 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
19.12.2005 

02.01.2018 प्रलांधबत 

42.  
श्री.गिानन 
रा.राऊत 

अमरावती 02ZPEGRRM6901 
17.01.1994 
कृधष अधि. 

11.09.1969 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा 
19.12.2005 

06.04.2017 नाही 

43.  
श्री.िनांिय 
पु.अस्ननहोिी  

िालना 02ZPEDPAM6101 
16.10.1992 
धवस्तार अधि. 

15.07.1961 पदोन्नती खुला खुला आहे 
पदोन्नाती 
26.12.2005 01.09.2018 नाही 

44.  
श्री.गिानन 
मो.ढवस 

चांद्रपूर 02ZPEGMDM6601 
13.07.1998 
धवस्तार अधि. 

02.05.1966 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
31.12.2005 

04.06.2016 नाही 

45.  
श्री.ियांत 
शां.िािक 

चांद्रपूर 02ZPEJSDM7101 
13.07.1998 
धवस्तार अधि. 

26.10.1971 पदोन्नती धविा अ भि ड आहे 
पदोन्नती 
31.12.2005 

16.05.2016 नाही 



46.  
श्री.बालाप्रसाद 
शां.बांदेल  

लहगोली 02ZPEBSBM6902 
13.01.1997 
धवस्तार अधि. 

20.05.1969 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
28.03.2006 28.03.2006 नाही 

47.  
श्री.रामकृष्ण 
अ.पाटील 

औरांगाबाद 02ZPERAPM6802 
16.03.1994 
धवस्तार अधि. 

01.09.1968 पदेान्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
04.04.2006 

31.10.2011 नाही 

48.  
श्री.अिय 
पु.गवळी 

औरांगाबाद 02ZPEAPGM6901 
25.11.1999 
धवस्तार अधि. 

31.12.1969  पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
04.04.2006 

01.06.2013 नाही 

49.  
श्री.सांिय 
र.कानेकर 

गडधचरोली 02ZPESRKM6603 
27.03.1997 
धवस्तार अधि. 

19.11.1966 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
02.05.2006 01.06.2006 नाही 

50.  श्री.ए.बी.काळे सातारा 02ZPEABKM7101 
19.02.1996 
धवस्तार अधि 

24.11.1971 पदोन्नती खुला खुला  
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
07.06.2006 06.08.2009 नाही 

51.  
श्री.गांगािर 
रा.कदम 

अहमदनगर 02ZPEGRKM6202 
24.01.1990 
धवस्तार अधि. 

07.01.1962 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
01.07.2006 

25.06.2012 नाही 

52.  
श्री.रािुलसग 
पु.राठोड 

यवतमाळ 02ZPERPRM6602 
28.03.1999 
धवस्तार अधि. 

06.06.1666 
पदोन्नती 

धविाअ धविाअ आहे 
पदोन्नती 
06.07.2006 

06.07.2006 
नाही 

53.  
श्री.प्रमोद 
धश.बागडे 

यवतमाळ            

02ZPEPSBM6704 01.01.1994 
धवस्तार अधि. 

25.05.1967 
पदोन्नती 

अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
06.07.2006 

18.10.2012 प्रलांधबत 

54.  
श्री.शरद 
श्री.इखे 

यवतमाळ 02ZPESSEM6927 
31.12.1993 
धवस्तार अधि. 

27.11.1969 पदोन्नती इमाव इमाव 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
06.07.2006 

25.07.2008 नाही 

55.  
श्री.नदांकुमार 
धव.चव्हाण 

साांगली 02ZPENVCM6601 
01.02.1990 
धवस्तार अधि. 

01.06.1966 पदोन्नती धविाअ धविाअ  आहे 
पदोन्नती 
08.07.2006 18.01.2017 प्रलांधबत 



56.  
श्री.धवठ्ठल 
ल.रू्ल 

अकोला 02ZPEVLTM7001 
28.07.2003 
धवस्तार अधि. 

10.06.1970 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
12.07.2006 

11.07.2017 नाही 

57.  
श्री.मांगेश 
व.चव्हाण 

उस्मानाबाद 
02ZPEMVCM7201 

03.08.1998 
धवस्तार अधि. 

27.11.1972 पदोन्नती खुला खुला  
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
27.07.2006 

27.07.2006 नाही 

58.  
श्री.रधव 
रा.राठोड 

चांद्रपुर 02ZPERRRM7501 

26.07.2006 
कृृ्षी 
अधिकारी 

30.10.1975 सरळसेवा धविा अ  धविा अ आहे 
सरळसेवा 
27.07.2006 

04.11.2012 नाही 

59.  
श्री.सांिीवन 
िा.दराडे 

उस्मानाबाद 02ZPESJDM7201 
10.07.1998 
धवस्तार अधि. 

25.06.1972 पदोन्नती भि ड खुला आहे 
पदोन्नती 
28.07.2006 

28.07.2006 नाही 

60.  
श्री.अधमत 
धव.रणवरे 

पुणे 02ZPEAVRM7501 
28.07.2006 
धवस्तार अधि. 

03.11.1975 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
28.07.2006 

07.12.2011 नाही 

61.  
श्री.धनतीन 
रा.उईके 

चांद्रपुर 02ZPENRUM7901 
27.07.2006 
कृषी अधि. 

20.11.1979 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
सरळसेवा 
28.07.2006 

28.07.2006 नाही 

62.  
श्रीम.सोनाली 
न.चव्हाण 

यवतमाळ 02ZPESNCF9501 
27.07.2006 
कृधष अधि. 

12.07.1975 सरळसेवा धविाअ धविाअ आहे 
सरळसेवा 
29.07.2006 

02.12.2013 नाही 

63.  
श्री.सधतशचांद्र 
भा.देशमुख 

लातूर 02ZPEDSBM7801 
29.07.2006 
कृषी अधि. 

29.03.1978 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
29.07.2006 

01.01.2016 नाही 

64.  
श्रीम. सांध्या 
पां.मोकदम 

नागपूर 02ZPESPMF7204 
05.08.2006 
कृषी अधि. 

24.04.1972 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा 
05.08.2006 

31.05.2016 नाही 

65.  
श्रीम.शुभाांगी सां. 
कामडी 

नागपूर 02ZPESSKM8201 
05.08.2006  
कृषी अधि. 

01.01.1982  सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
05.08.2006 

22.04.2015 नाही 



66.  
श्री.अधवनाश 
अ.अांबुरे 

उस्मानाबाद 
02ZPEAAAM8001 

14.08.2006 
कृषी अधि. 

15.06.1980 सरळसेवा खुला खुला  
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
14.08.2006 

14.08.2006 नाही 

67.  
श्री.धवरेश 
धव.अांिारी 

उस्मानाबाद 
02ZPEVVAM8101 

22.08.2006 
कृषी अधि. 

30.08.1981 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा 
22.08.2006 

22.08.2006 नाही 

68.  
श्री.सुभाष 
मा.माळी 

सोलापूर 02ZPESMMM6303 धवस्तार अधि. 07.05.1963 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
28.08.2006 

06.04.2018 प्रलांधबत 

69.  
श्री.धदगांबर 
सां.मकासरे 

वाधशम 02ZPEDSMM6602 
18.12.1993 
धवस्तार अधि. 

07.06.1966 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
18.09.2006 

22.12.2017 प्रलांधबत 

70.  
श्री.गणेश 
ब.बादाडे 

बीड 02ZPEGBBM7401 
27.09.2006 
कृषी अधि. 

27.01.1974 सरळसेवा खुला खुला  
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
27.09.2006 

26.06.2012 नाही 

71.  
श्री.लतीफ 
क.शेख 

कोल्हापूर 02ZPELKSM6401 
26.08.1993 
धवस्तार अधि. 

26.04.1964 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
28.09.2006 28.09.2006 नाही 

72.  
श्री.धकशेार 
शा.चौिरी 

चांद्रपूर 02ZPEKSCM7001 
30.06.2003 
धवस्तार अधि. 

22.09.1970 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
02.11.2006 

15.06.2013 नाही 

73.  
श्री.सुिाकर 
वा.कराड 

िालना 02ZPESVKM7402 
01.04.1999 
धवस्तार अधि. 

01.06.1974 पदोन्नती भि ड भि ड आहे 
पदोन्नती 
27.11.2006 

12.08.2014 नाही 

74.  
श्री.चांद्रकाांत 
शां.खाडे 

रायगड 02ZPECSKM87301 
29.06.2001 
धवस्तार अधि. 

04.06.1973 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती 
लागू 
नाही 

पदोन्न्ती 
14.12.2006 

22.05.2017 नाही 

75.  
श्री.युवराि 
श्री.िांगले 

यवतमाळ 
02ZPEYSJM7502 

10.01.2007 
कृधष अधि. 

01.07.1975 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
10.01.2007 

09.07.2013 प्रलांधबत 



76.  
श्री.मुरलीिर 
तु.रािे 

नाांदेड 02ZPEMTRM7501 
03.04.2003 
धवस्तार अधि. 

01.06.1975 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
23.01.2007 

03.02.2014 नाही 

77.  
श्री.सुधनल 
धस.इढोळे 

नाांदेड 02ZPESSIM7601 
04.04.2003 
धवस्तार अधि. 

07.11.1976 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
23.01.2007 

16.05.2017 नाही 

78.  
श्री.रूस्तम 
तु.बोनगे 

िालना 02ZPERTBM7501 
29.01.2007 
कृषी अधि. 

01.01.1975 सरळसेवा खुला खुला  
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
29.01.2007 

01.06.2017 नाही 

79.  
श्री.श्रीधनवास 
धल.बोरावार 

गडधचरोली 
02ZPESLBM6201 

23.10.1986 
धवस्तार अधि. 

18.03.1962 पदोन्नती खुला खुला आहे 
पदोन्नती 
08.05.2007 

01.06.2016 नाही 

80.  
श्री.सुधशल 
व.आडे 

चांद्रपूर 02ZPESVAM7402 
30.06.2003 
धवस्तार अधि. 

20.11.1974 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
22.04.2007 

08.06.2017 नाही 

81.  
श्री.धविय 
अ.चौिरी 

गडधचरोली 
02ZPEVACM6401 

28.11.1994 
धवस्तार अधि. 

10.01.1964 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
08.05.2007 

06.01.2017 नाही 

82.  
श्री.प्रधदप 
धि.तुमसरे 

गडधचरोली 
02ZPEPZTM6801 

28.11.1994 
धवस्तार अधि. 

07.03.1968 पदोन्नती भिब भिब आहे 
पदोन्नती 
08.05.2007 

01.06.2013 नाही 

83.  
श्रीम.शाधलनी 
उ.वानखेडे 

अमरावती 02ZPESUWF6701 
19.10.1995 
धवस्तार अधि. 

10.12.1967 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
11.05.2007 05.07.2018 नाही 

84.  
श्री.धसध्दार्ग 
न.गिधभये 

नागपूर 02ZPESNGM6806 
07.11.1996 
धवस्तार अधि. 

06.01.1968 पदोन्नती अनु.िाती खुला 
लागु 
नाही 

पदोन्नती 
14.05.2007 

03.06.2015 नाही 

85.  
श्री.भारत 
द.कदम 

सोलापूर 02ZPEBDKM6902 धवस्तार अधि. 15.08.1969 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
23.05.2007 

01.06.2018 नाही 



86.  
श्री.धदपक 
धस.देशमुख 

कोल्हापूर 02ZPEDSDM7001 
23.05.2007 
धवस्तार अधि. 

25.12.1970 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
23.05.2007 

01.06.2018 नाही 

87.  
श्री.उध्दव 
ना.सानप 

बीड 02ZPEUNSM7501 04.11.1999 31.03.1975 पदोन्नती भि ड खुला  आहे 
पदेान्नती 
24.05.2007 

01.06.2018 नाही 

88.  
श्री.सतीश 
दे.बनसोडे 

बीड 02ZPESDBM7502 
30.12.2003 
धवस्तार अधि. 

01.09.1975 पदेान्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
24.05.2007 

01.06.2018 नाही 

89.  
श्री.शांकर 
न.धमरगणे 

सोलापूर 02ZPESNMM7505 धवस्तार अधि. 01.01.1975 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
08.06.2007 

06.06.2016 प्रलांधबत 

90.  
श्री.लक्ष्मण 
आ.लशदे 

िालना 02ZPELASMM6701 
04.11.1999 
धवस्तार अधि. 

12.05.1967 पदोन्नती खुला खुला  
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
11.06.2007 

12.06.2008 नाही 

91.  
श्री.रािेंद्र 
आ.काळे 

पुणे 02ZPERAKM6601 
07.08.1992 
धवस्तार अधि. 

01.08.1966 पदोन्नती खुला खुला  
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
15.06.2007 15.06.2007 नाही 

92.  
श्री.रािेंद्र 
अ.घोंगडे 

यवतमाळ 02ZPERAGM6401 
20.091994 
धवस्तार अधि. 

01.07.1964 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
20.07.2007 

26.07.2007 नाही 

93.  
श्री.सुरेंद्र 
धद.ढोले 

यवतमाळ 02ZPESSDM6901 
08.06.1993 
धवस्तार अधि. 

24.10.1969 
पदोन्नती 

इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
20.07.2007 

27.05.2016 प्रलांधबत 

94.  
श्री.धकशोर 
धश.अांबरकर 

यवतमाळ 02ZPEKSAM7002 
16.11.1994 
धवस्तार अधि. 

30.06.1970 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
20.07.2007 

20.07.2009 प्रलांधबत 

95.  
श्री.िगधदश कृ. 
बेन्डे 

यवतमाळ 
02ZPJKBM7001 

24.12.1992 
धवस्तार अधि. 

31.07.1970 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
20.07.2007 

07.06.2016 प्रलांधबत 



96.  
श्री.सुरेश 
गु.चव्हाण 

यवतमाळ 02ZPESGCM7003 
10.01.2000 
धवस्तार अधि. 

05.10.1970 पदोन्नती धविाअ धविाअ  आहे 
पदोन्नती 
20.07.2007 

22.05.2017 प्रलांधबत 

97.  
श्री.सांिय 
अ.पवार 

यवतमाळ 
02ZPESAPM7104 

18.06.1998 
धवस्तार अधि. 

22.02.1971 
पदोन्नती 

खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
20.07.2007 

22.08.2016 
नाही 

98.  
श्री.धशवािी 
प्र.सरनाईक 

नागपूर 02ZPESPSM6906 
19.07.1997 
धवस्तार अधि. 

21.06.1969 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
30.08.2007 

25.04.2016 नाही 

99.  
श्री.पुांडधलक 
शा.देशमुख 

वाधशम 02ZPEPSDM6602 
14.09.1993 
धवस्तार अधि. 

23.03.1966 पदोन्नती इमाव खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
31.08.2007 

30.06.2012 नाही 

100.  
श्री.रािकुमार 
कु.आडगोकार 

अमरावती 02ZPERTAM6601 
14.09.1992 
धवस्तार अधि. 

05.07.1966 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
25.09.2007 

16.07.2018 नाही 

101.  
श्री.सुदशगन 
रा.मामीडवार 

औरांगाबाद 02ZPESRMM8002 
03.10.2007 
कृषी अधि. 

02.08.1980 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
03.10.2007 

01.06.2018 नाही 

102.  
श्री.रोशन 
ल.गुलाले 

यवतमाळ 02ZPERLGM8301 
01.10.2007 
कृधष अधि. 

03.12.1983 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
03.10.2007 

13.05.2019 प्रलांधबत 

103.  
श्री.श्रीराम 
सा.देशमुख 

अमरावती 02ZPESSDM8603 
30.10.2007 
कृधष अधि. 

06.01.1986 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
30.10.2007 

23.08.2013 नाही 

104.  
श्री.यशवांत 
लल.िािव 

लातूर 02ZPEYUM7301 
13.07.2007 
कृषी अधि. 

22.12.1973 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
13.07.2007 

01.01.2007 नाही 

105.  
श्री.रािेशकुमा
र श्री.चौिरी 

िुळे 02ZPERSCM7102 
01.11.2007 
कृधष अधि. 

13.12.1971  सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
01.11.2007 

20.05.2014 नाही 



106.  
श्री. 
धशधरषकुमार 
ये.कोकणी 

नांदूरबार 02ZPESYKM6701 
01.01.1997 
धवस्तार अधि. 

01.06.1967 पदोन्नती अनु.िमाती खुला आहे 
पदोन्नती 
06.12.2007 02.06.2014 नाही 

107.  
श्री.चांद्रकाांत 
श.देशमुख 

नागपूर 02ZPECSDM6701 
13.11.1997 
धवस्तार अधि. 

19.08.1967 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
01.02.2008 

24.08.2010 नाही 

108.  
श्री.भरत 
शा.मोरे 

िळगाव 02ZPEBSMM7003 
21.05.1996 
धवस्तार अधि. 

01.06.1970 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
28.03.2008 

01.06.2015 नाही 

109.  
श्री.पांकि 
ल.राठोड 

लहगोली 
02ZPEPLRM7601 

27.08.2004 
धवस्तार अधि. 

22.10.1976 पदोन्नती धविाअ खुला आहे 
पदोन्नती 
19.06.2008 

01.02.2019 प्रस्ताधवत 

110.  
श्री.धवलास 
रा.धनमिे 

गोंधदया 02ZPEVRNM6601 
12.06.1995 
धवस्तार अधि. 

21.05.1966 पदोन्नती धवमाप्र 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
21.06.2008 

19.11.2008 नाही 

111.  
श्री.धसध्दार्ग 
गो.खांदारे 

लहगोली 
02ZPESGKM6203 

01.01.1997 
धवस्तार अधि. 

14.04.1962 पदोन्नती अनु.िाती खुला  आहे 
पदोन्नती 
25.06.2008 

25.06.2008 नाही 

112.  
श्री. प्रणय 
रा.िोंगडे 

चांद्रपूर 02ZPEPRGM8203 
23.07.2008 
कृषी अधि. 

18.04.1982 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
23.07.2008 

07.07.2014 नाही 

113.  
श्री.अधनल 
धव.आदेवार 

वाधशम  02ZPEAVAM7401 

05.08.2005 
कृषी 
अधिकारी 

17.04.1974 सरळसेवा भिब भि ब आहे 
सरळसेवा 
05.08.2008 05.08.2008 नाही 

114.  
श्री.गोलवद 
बा.दधहवडे 

              
लहगोली 02ZPEGBDM7501 

20.08.2008 
कृधष अधि. 

03.09.1975 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
20.08.2008 

20.08.2008 नाही 

115.  
श्री.सुरेश 
रु.साठे 

नांदूरबार 02ZPESRSM8004 
13.05.2003 
धवस्तार अधि. 

07.04.1980 पदोन्नती भिब खुला 
आहे 

पदोन्नती 
29.08.2008 

29.08.2008 नाही 



116.  
श्री.रािरत्न 
प्र.गायकवाड 

िालना 02ZPERPGM7503 
09.09.2008 
कृषी अधि. 

30.06.1975 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
09.09.2008 

09.09.2008 नाही 

117.  
श्री.लक्ष्मण 
के.लखमोड 

यवतमाळ 02ZPELKLM7901 
01.09.2008 
कृधष अधि. 

27.07.1979 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
सरळसेवा 
01.10.2008 

01.10.2008 नाही 

118.  
श्री.शांकर 
धक.राठोड 

यवतमाळ 
           

02ZPESKRM6802 01.10.2000 
धवस्तार अधि. 

03.07.1968 
पदोन्नती 

धविाअ धविाअ आहे 
पदोन्नती 
15.11.2008 

17.11.2015 नाही 

119.  
श्री. ियांत 
धक.साळवे 

अहमदनगर 02ZPEJKSM7701 
18.11.2008 
कृधष अधि 

01.05.1977 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
18.11.2008 01.06.2015 नाही 

120.  
श्रीम.रेिा 
गां.बोडके 

िालना 02ZPERGBF7201 20.05.1999 11.10.1972 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
20.12.2008 

01.07.2009 नाही 

121.  
श्री.धशवािी 
बा.वाविने 

िालना 02ZPESBWM7804 
30.05.2003 
धवस्तार अधि. 

04.05.1978 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
23.12.2008 

23.12.2008 नाही 

122.  
श्री.गुलाब अ. 
राठोड 

वाधशम 02ZPEGARM6402 
14.01.1993 
धवस्तार अधि. 

03.05.1964 पदोन्नती धविाअ धविाअ आहे 
पदोन्नती 
03.01.2009 

04.05.2018 प्रलांधबत 

123.  
श्री.बाळकृष्ण 
ि.मधहरे 

नांदूरबार 02ZPEBJMM7101 
01.01.1997 
धवस्तार अधि. 

16.08.1971 पदोन्नती अनु.िाती खुला 
आहे 

पदोन्नती 
03.01.2009 

03.01.2009 नाही. 

124.  
श्री.िगधदश 
स.बोराळे 

नांदूरबार 
02ZPEJSBM7001 

06.01.1997 
कृधष अधि. 

30.12.1970 सरळसेवा अनु.िाती अ.िाती 
आहे 

सरळसेवा 
07.01.2009 

08.06.2016 नाही 

125.  
श्री.धदलीप 
गो.देशमुख 

अकोला 02ZPEDGDM6301 
18.04.1991 
धवस्तार अधि. 

25.05.1963 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
12.01.2009 

12.01.2012 नाही 



126.  
श्री.रामचांद्र 
प्र.काांबळे 

सोलापूर 02ZPERPKM7401 

16.01.2009 
कृषी 
अधिकारी 

15.10.1974 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
16.01.2009 

29.11.2017 प्रलांधबत 

127.  
श्रीम.धदपाली 
ह.शेंडे 

सोलापूर 02ZPEDHSF8202 

16.01.2009 
कृषी 
अधिकारी 

19.12.1982 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
16.01.2009 

15.09.2008 नाही 

128.  
श्री.प्रकाश 
र.खरमाळे 

नांदूरबार 
02ZPEPRKM8203 

19.01.2009 
कृधष अधि. 

11.01.1982 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
19.01.2009 

19.01.2009 धनलांधबत 

129.  
श्री.मोहन 
लल.चव्हाण 

बीड 02ZPEMLCM6501 
26.12.1985 
ग्रामसेवक 

05.03.1965 पदोन्नती धविा अ खुला आहे 
पदोन्नती 
27.01.2009 

31.01.2009 नाही 

130.  
श्री.सोहेल 
प.अ.स.अली 

अकोला 
02ZPESPAM6701 

11.10.1991 
धवस्तार अधि. 

20.06.1967 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
25.06.2009 

29.05.2015 नाही 

131.  
श्री.धविय 
म.िािक 

नाधशक 02ZPEVMDM7602 
19.08.2004 
कृषी अधि. 

04.06.1976 सरळसेवा भि-ड भि-ड आहे 
सरळसेवा 
17.07.2009 

4.09.2015 प्रलांधबत 

132.  
श्री.सुधनल 
धस.रूपनर 

कोल्हापूर 02ZPESSRM7702 
13.12.2004 
ग्रामसेवक 

03.02.1977 सरळसेवा भि क भि क आहे 
पदोन्नती 
17.07.2009 

07.08.2014 नाही 

133.  
श्रीम.गौरी 
प्र.मठपती 

कोल्हापूर 02ZPEGPMF8501 
17.07.2009 
कृषी अधि. 

03.09.1985 सरळसेवा इमाव इमाव  आहे 
सरळसेवा 
17.07.2009 

17.07.2009 नाही 

134.  
श्री.धवठ्ठल 
रा.िगताप 

साांगली 02ZPEVRJM7501 
20.07.2009 
कृषी अधि. 

18.05.1975 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
20.07.2009 

20.07.2009 नाही 

135.  
श्री.राहूल 
धश.अधहरे 

नाधशक 02ZPERSAM7701 
26.06.2003 
कृृ्षी अधि. 

26.06.1977 सरळसेवा इमाव खुला 
लागु 
नाही 

सरळसेवा 
21.07.2009 

01.06.2014 नाही 



136.  
श्री.सांधदप 
द.धशरसाठ 

औरांगाबाद 02ZPESDSM8505 
23.07.2009 
कृषी अधि. 

30.06.1985 सरळसेवा धवमाप्र धवमाप्र आहे 
सरळसेवा 
23.07.2009 

23.07.2009 नाही 

137.  
श्री.रािीव द. 
लशदे 

यवतमाळ 
02ZPERDSM7802 

01.08.2009 
कृधष अधि. 

03.04.1978 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
03.08.2009 

03.08.2009 प्रलांधबत 

138.  
श्रीम.मधनषा 
र.पाटील 

यवतमाळ 
02ZPEMRPF8201 

01.08.2009 
कृधष अधि. 

31.05.1982 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा 
10.08.2009 

28.11.2016 प्रलांधबत 

139.  
श्री.अभय 
न.कोर 

िुळे 02ZPEANKM7301 
15.07.1999 
धवस्तार अधि. 

11.06.1973 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
11.08.2009 01.06.2015 नाही 

140.  
श्री.भरत 
द.करचे 

सातारा 02ZPEBDKM6502 
01.09.1993 
धवस्तार अधि. 

01.06.1965 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
12.8.2009 

01.07.2012 नाही 

141.  
श्री.भारत 
धश.बोडरे 

सातारा 02ZPEBSBM7301 
07.02.2004 
धवस्तार अधि. 

01.06.1973 पदोन्नती धविा अ धविा अ आहे 
पदोन्नती 
17.08.2009 

01.06.2015 नाही 

142.  
श्री.बाबासाहेब 
धक.सुयगवांशी 

बीड 02ZPEBKSM6201 
02.09.1985 
ग्रामसेवक 

25.05.1962 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
18.08.2009 

15.05.2003 प्रलांधबत 

143.  
श्री.चक्रिर 
पुां.उां दे्र 

बुलढाणा 
02ZPECPUM6401 

03.01.1994 
धवस्तार अधि. 

27.05.1964 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
26.08.2009 

13.05.2013 नाही 

144.  
श्री.अधनल पां. 
इांगळे 

बुलढाणा 02ZPEAPIM6501 
07.05.1996 
धवस्तार अधि. 

19.10.1965 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
26.08.2009 26.08.2009 नाही 

145.  
श्री.धववके 
स.िोशी 

बुलढाणा 
02ZPEVSJM6803 

24.01.1994 
धवस्तार अधि. 

04.08.1968 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
26.08.2009 

26.08.2009 नाही 



146.  
श्री.सुभाष अां. 
गवई 

बुलढाणा 
02ZPESAGM6902 

06.08.1996 
धवस्तार अधि. 

15.06.1969 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
26.08.2009 

26.08.2009 नाही 

147.  
श्री.अशोक 
ब.चव्हाण 

बुलढाणा 
02ZPEABCM7501 

05.05.2003 
धवस्तार अधि. 

02.12.1975 पदोन्नती धविाअ धविाअ आहे 
पदोन्नती 
26.08.2009 

01.02.2016 नाही 

148.  
श्री.अरुणकुमार 
व्दा.मुांदडा 

अकोला 
02ZPEADMM7601 

26.08.2009 
कृधष अधि. 

18.08.1976 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
26.08.2009 

08.06.2017 नाही 

149.  
श्री.यशवांत 
मो.माटे 

चांद्रपूर 02ZPEYMMM6301 
31.10.1986 
ग्रामसेवक 

23.11.1963 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
29.08.2009 

07.12.2016 नाही 

150.  
श्री.सुधनलकुमा
र का.मोकाशी 

विा 02ZPESKMM6202 
20.06.1990 
ग्राम.धव.अधि. 

01.01.1962 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
21.10.2009 

08.09.2017 प्रलांधबत 

151.  
श्री.सांिय 
या.बमनोटे 

 विा 02ZPESYBM7501 
23.04.1999 
धवस्तार अधि. 

01.07.1975 पदोन्नती भि ब खुला आहे 
पदोन्नती 
27.10.2009 

23.04.2018 नाही 

152.  
श्री.ज्ञानेश्वर 
मा.लशपी 

िळगाव 02ZPEDMSM7201 
18.11.2009 
कृधष अधि. 

22.06.1972 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा 
13.11.2009 18.11.2009 नाही 

153.  
श्री.अशोक 
पां.काळे 

उस्मानाबाद 02ZPEAPKM7401 
08.09.2006 
धवस्तार अधि. 

01.06.1974 पदोन्नती अनु.िाती खुला आहे 
पदोन्नती 
31.12.2009 

31.12.2009 नाही 

154.  
श्री.बळीराम 
गां.काांबळे 

नाांदेड 02ZPEBGKM6601 
18.10.1985 
ग्रामसेवक 

02.08.1966 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती  आहे 
पदोन्नती 
29.01.2010 

16.02.2010 नाही 

155.  
श्री.सुिीवकुमा
र म.फें गाळे 

अमरावती 02ZPESMFM6101 
21.05.1990 
ग्रा.धव.अधि. 

10.11.1961 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
05.02.2010 

05.02.2010 नाही 



156.  
श्री.धकरण 
र.गावांडे 

अमरावती 02ZPEKRGM6401 
24.02.1994 
धवस्तार अधि. 

27.05.1964 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
05.02.2010 

06.07.2010 नाही 

157.  
श्री.अरूण 
भ.मगदुम 

कोल्हापूर 02ZPEABMM6902 
11.03.1991 
धवस्तार अधि. 

20.06.1989 सरळसेवा खुला खुला आहे 
पदोन्नती 
11.02.2010 

19.07.2011 नाही 

158.  
श्री.केशरशहा 
पे्र.उईके 

नागपूर 02ZPEKPUM6801 
04.08.1994 
धवस्तार अधि. 

23.07.1968 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती/ खुला 

आहे 
पदोन्नती 
31.03.2010 

06.04.2010 नाही 

159.  
श्री.सांिय 
त्र्यां.चाांदूरकर 

अकोला 02ZPESTCM6801 
03.12.1992 
धवस्तार अधि. 

27.07.1968 पदोन्नती इमाव खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
31.03.2010 

04.02.2012 नाही 

160.  
श्री.प्रदीप 
म.िािव 

िालना 02ZPEPMJM6501 
06.11.1999 
धवस्तार अधि. 

1305.1965 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
15.04.2010 

17.04.2010 नाही 

161.  
श्री.रािेश 
ल.ताांगडे 

िालना 02ZPERLTM7601 
24.08.2004 
धवस्तार अधि. 

12.04.1976 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
15.04.2010 

01.09.2012 प्रलांधबत 

162.  
श्री.धकशोर मां 
पाटील 

नांदूरबार 02ZPEKBPM7502 
04.07.2003 
धवस्तार अधि. 

11.06.1975 पदोन्नती इमाव इमाव 
आहे 

पदोन्नती 
12.05.2010 

23.07.2018 नाही 

163.  
श्री.राहूल 
सु.धबरनाळे 

साांगली 02ZPERSBM8502 
31.07.2010 
कृषी अधि. 

27.03.1985 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
31.07.2010 

01.06.2018 नाही 

164.  
श्री.शेख र. 
शे.विीर 

औरांगाबाद 02ZPESRSM6403 
29.04.1993 
धवस्तार अधि. 

01.06.1964 पदोन्नती खुला खुला आहे 
सरळसेवा 
01.08.2010 

05.11.2012 नाही 

165.  
श्री.धकरण 
ब.उदमले 

सातारा 02ZPEKBUM8501 
06.08.2010 
कृधष अधि. 

15.08.1985 सरळसेवा अनु.िाती 
खुला 
(धदव्याांग) 

आहे 
सरळसेवा 
06.08.2010 

01.07.2014 नाही 



166.  
श्री.भरत 
प.कोळेकर 

िुळे 02ZPEBPKM8401 
09.08.2010 
कृधष अधि. 

21.08.1984 सरळसेवा भिक भिक आहे 
सरळसेवा 
10.08.2010 

10.08.2010 नाही 

167.  
श्री.श्यामसुांदर 
ज्ञा.घुांबरे 

बीड 02ZPESDGM8001 
18.08.2010 
कृषी अधि. 

18.03.1980 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
18.08.2010 

05.11.2012 नाही 

168.  
श्री.सधचन 
का.गोरटे 

नागपूर 02ZPESKGM202 
07.01.2004 
धवस्तार अधि. 

21.05.1982 पदोन्नती भि क भिक  आहे 
पदोन्नती 
16.09.2010 

29.04.2015 नाही 

169.  
श्री.सधतश 
बा.देशमुख 

कोल्हापूर 02ZPESBDM7204 
16.07.1996 
धवस्तार अधि. 

06.04.1972 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
16.10.2010 

28.04.2009 नाही 

170.  
श्री.सांभािी 
मो.पवार 

सोलापूर 02ZPESMPM7203 धवस्तार अधि. 10.04.1972 पदोन्नती धविा अ धविा अ आहे 
पदोन्नती 
20.04.2011 

01.06.2016 नाही 

171.  
श्री.कल्याण 
ना.काांबळे 

सोलापूर 
02ZPEKNKM7401 धवस्तार अधि. 20.09.1974 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 

पदोन्नती 
20.04.2011 

15.05.2012 नाही 

172.  
श्री.बाळासाहेब 
धभ.बाबर 

सोलापूर 
02ZPEBBBM7601 धवस्तार अधि. 02.06.1976 पदोन्नती खुला खुला 

लागू 
नाही 

पदोन्नती 
20.04.2011 

07.03.2019 प्रलांधबत 

173.  
श्री.सांतोष 
ग.िािव 

कोल्हापूर 02ZPESGJM7701 
28.02.2006 
धवस्तार अधि. 

22.03.1977 सरळसेवा धवमाप्र धवमाप्र आहे 
पदोन्नती 
18.06.2011 

18.06.2011 नाही 

174.  
श्री.रािाराम 
ल.लोखांडे 

सातारा 02ZPERLLM6901 
15.12.1989 
ग्रामसेवक 

15.07.1969 पदोन्नती धवमाप्र धवमाप्र आहे 
पदोन्नती 
16.07.2011 

01.06.2018 नाही 

175.  
श्रीम.अधश्वनी 
आ. होवाळ 

सोलापूर 
02ZPEAAHF8502 धवस्तार अधि. 05.06.1985 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 

पदोन्नती 
25.08.2011 

01.06.2018 नाही 



176.  
श्री.धकशोर 
ता.देवराि 

िळगाव 02ZPEKTDM8201 
10.06.2009 
धवस्तार अधि. 

01.06.1982 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
11.10.2011 

03.11.2018 नाही 

177.  
श्री.रामराव 
मा.बेंबरे 

              
औरांगाबाद 02ZPERMBM7203 

04.09.2001 
धवस्तार अधि. 

15.12.1971 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
15.10.2011 

19.10.2011 नाही 

178.  
श्री.धदनकर 
आ.िािव 

औरांगाबाद 02ZPEDAJM7201 
19.11.1999 
धवस्तार अधि 

16.06.1972 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
15.10.2011 

01.06.2018 नाही 

179.  
श्री.अशोक 
र.खेडकर 

            
औरांगाबाद 02ZPEARKM7302 

24.11.1999 
धवस्तार अधि. 

02.09.1973 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदेान्नती 
15.10.2011 

04.06.2008 नाही 

180.  
श्री.सुधमत 
सु.लशदे 

कोल्हापूर 02ZPESSSM9002 
22.11.2011 
कृषी अधि. 

14.06.1990 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
22.11.2011 

22.11.2011 नाही 

181.  
श्री.प्रकाश 
ना.खोबरखेडे 

अमरावती 02ZPEPNKM6602 
13.07.1994 
धवस्तार अधि. 

10.10.1966 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
24.11.2011 

12.07.2012 नाही 

182.  
श्री.मुखरू व्यां. 
मेश्राम 

चांद्रपूर 02ZPEMVMM6201 
20.04.1993 
ग्रामसेवक 

06.06.1962 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
01.12.2011 

27.01.2015 नाही 

183.  
श्री.गिानन 
पां.हटवार 

                      
चांद्रपूर 02ZPEGPHM7701 

21.07.2006 
धवस्तार अधि. 

10.06.1977 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
01.12.2011 

13.05.2016 नाही 

184.  
श्री.चांद्रधकशोर 
म.ठाकरे 

चांद्रपूर 
02ZPECMTM7901 

21.07.2006 
धवस्तार अधि. 

23.06.1979 पदोन्नती इमाव खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
01.12.2011 

09.07.2018 नाही 

185.  
श्रीम.सरोि 
च.सहारे 

चांद्रपूर 
02ZPESCSF8101 

21.07.2006 
धवस्तार अधि. 

01.09.1980 पदोन्नती अनु.िाती खुला आहे 
पदोन्नती 
01.12.2011 

07.06.2016 नाही 



186.  
श्री.सुिाकर 
रा.खोराटे 

कोल्हापूर 
02ZPESRKM7305 

19.07.1999 
धवस्तार अधि. 

08.07.1973 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
26.12.2011 

01.06.2013 नाही 

187.  
श्री.शरद 
धव.लशदे 

कोल्हापूर 
02ZPESVSM7505 

10.01.2000 
धवस्तार अधि 

02.06.1975 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
26.12.2011 

07.06.2014 नाही 

188.  
श्री.धमललद 
अ.भेाईटे 

सातारा 
02ZPEMABM6801 

01.07.1996 
धवस्तार अधि. 

15.07.1968 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
28.12.2011 

01.02.2012 नाही 

189.  
श्री.रामराव 
धव.कडलग 

अहमदनगर 02ZPERVKM6801 
24.11.1993 
धवस्तार अधि. 

03.03.1968 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती  
30.12.2011 

01.06.2011 नाही 

190.  
श्री.सुधनल 
तु.ताठे 

सातारा 
02ZPESTKM7201 

20.04.1999 
धवस्तार अधि. 

04.10.1972 पदोन्नती अनु.िमात 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
30.12.2011 

01.02.2018 नाही 

191.  
श्री.वास्ल्मक 
ए.सुडके 

अहमदनगर 02ZPEWESM8101 
21.07.2004 
धवस्तार अधि. 

01.08.1981 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
31.12.2011 

31.12.2011 नाही 

192.  
श्री.धमललद 
अ.चौिरी 

रायगड 
02ZPEMACM7001 

09.10.1997 
धवस्तार अधि. 

01.04.1970 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
01.01.2012 

20.07.2017 नाही 

193.  
श्री.सांिय 
ल.पाटोळे 

पुणे 
02ZPESLPM7501 

09.04.2003 
धवस्तार अधि. 

01.03.1975 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
02.01.2012 

02.01.2012 नाही 

194.  
श्रीम.धदपाली 
ग.औटी 

पुणे 
02ZPEDAGF7701 

03.11.2001 
धवस्तार अधि. 

13.05.1977 पदोन्नती खुला खुला 
 लागू 
नाही 

पदोन्नती 
02.01.2012 

02.01.2012 नाही 

195.  
श्री.प्रशाांत 
म.भोयर 

विा 02ZPEPMBM7201 

03.01.2012 
कृषी 
अधिकारी 

04.03.1972 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
03.01.2012 

03.01.2012 नाही 



196.  
श्री.बाळू 
बा.काळे 

कोल्हापूर 02ZPEBBKM6403 
15.07.1993 
ग्रामसेवक 

01.06.1964 सरळसेवा िनगर िनगर आहे 
पदोन्नती 
04.01.2012 

04.01.2012 नाही 

197.  
श्री.भपूाल 
आ.काांबळे 

सातारा 02ZPEBAKM6901 
07.10.1996 
धवस्तार अधि. 

01.06.1969 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
04.01.2012 

01.06.2015 नाही 

198.  
श्री.नामदेव 
आ.कटरे 

रायगड 
02ZPENAKM6801 

16.10.1997 
धवस्तार अधि. 

01.06.1968 पदोन्नती भि क भि क आहे 
पदोन्नती 
06.01.2012 

01.05.2016 नाही 

199.  
श्री.बाळासाहेब 
दे.साळुांखे 

रायगड 02ZPEBDSM6701 
28.03.1993 
धवस्तार अधि. 

01.07.1967 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
10.01.2012 

10.01.2012 नाही 

200.  
श्री.अशोक 
व.महामुनी 

रायगड 
02ZPEAVMM7401 

08.10.1997 
धवस्तार अधि. 

01.06.1974 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
10.01.2012 

10.01.2012 नाही 

201.  
श्री.हषगविगन 
भ.भगत 

पालघर 02ZPEHBBM6201 
12.07.1993 
धवस्तार अधि. 

25.01.1962 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
23.01.2012 

03.02.2017 प्रलांधबत 

202.  
श्री.सांतोष 
ले.अग्रवाल 

गोंधदया 02ZPESLAM6402 
03.07.1990 
ग्रा.धव.अधि. 

15.08.1964 पदोन्नती खुला खुला  
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
31.01.2012 

08.06.2015 नाही 

203.  
श्री.िनलाल 
धब.उईके 

गोंधदया 02ZPEDBUM6501 
05.01.1990 
ग्रामसेवक 

31.12.1965 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
08.02.2012 

17.06.2017 नाही 

204.  
श्री.सांदीप 
उ.कास्केवार 

बुलढाणा 02ZPESUKM8602 

22.02.2012 
कृधष 
अधिकारी 

17.09.1986 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
सरळसेवा 
22.02.2012 

22.02.2012 नाही 

205.  
श्री.िनािी 
द.र्ोरात 

साांगली 
02ZPEDDTM6601 

04.01.1990 
धवस्तार अधि. 

01.06.1966 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
23.02.2012 

01.07.2014 नाही 



206.  
श्री.आकाराम 
मो.पवार 

साांगली 02ZPEAMPM6602 
05.12.1989 
ग्राम धव.अधि 

01.06.1966 पदोन्नती धविा अ धविा अ आहे 
पदोन्नती 
23.02.2012 

23.02.2012 नाही 

207.  
श्री.सुधनल 
म.वराडे 

पालघर 02ZPESMWM6602 
22.06.1993 
धवस्तार अधि. 

18.08.1966 सरळसेवा भि ड खुला आहे 
पदोन्नती 
23.02.2012 

23.02.2012 नाही 

208.  
श्री.अांकुश 
सा.िािव 

साांगली 
02ZPEASJM7101 

26.11.1999 
धवस्तार अधि. 

01.06.1971 पदोन्नती धविा अ धविा अ आहे 
पदोन्नती 
23.02.2012 

23.02.2012 नाही 

209.  
श्री.सधचन 
म.भोसले 

साांगली 
02ZPESMBM7204 

10.12.1999 
धवस्तार अधि. 

07.07.1972 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
23.02.2012 

23.02.2012 नाही 

210.  
श्री.रािाभाऊ 
िों.धनपसे 

पालघर 02ZPERDNM6901 
21.12.1994 
धवस्तार अधि. 

01.06.1969 सरळसेवा धवमाप्र इमाव आहे 
पदोन्नती 
01.03.2012 

01.05.2018 नाही 

211.  
श्री.मुकुां दराव 
पो.पाटील 

अहमदनगर 02ZPEMPPM7002 
12.03.1997 
धवस्तार अधि. 

26.04.1970 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
07.03.2012 

07.03.2012 नाही. 

212.  
श्री.धवश्वास 
गो.अिापुरे 

नाांदेड 02ZPEVGAM7301 
26.08.2004 
धवस्तार अधि. 

12.06.1973 पदोन्न्ती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
16.03.2012 

11.04.2018 नाही 

213.  
श्री.अधनल 
चां.िोंिळे 

नाांदेड 
02ZPEACJM8201 

06.08.2008 
धवस्तार अधि. 

16.06.1982 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
16.03.2012 

22.05.2018 नाही 

214.  
डॉ.राहूल लच. 
राऊत 

नाांदेड 
02ZPERCRM6801 

17.06.1993 
ग्रामसेवक 

05.10.1968 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
20.03.2012 

20.03.2012 नाही 

215.  
श्री.रत्नाकर 
मा.पाटील 

नाांदेड 
02ZPEPRMM7703 

12.08.2003 
धवस्तार अधि. 

05.05.1977 पदेान्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
20.03.2012 

31.03.2017 नाही 



216.  
श्री.प्रकाश 
ना.मदने 

िळगाव 
02ZPEPNMM6702 

11.03.1991 
ग्रामसेवक 

01.06.1967 पदोन्नती भिक भिक आहे 
पदोन्नती 
30.03.2012 

07.05.2012 नाही 

217.  
श्री.मारुती 
स.भालेराव 

िळगाव   
02ZPEMSBM6901 

13.02.1997 
धवस्तार अधि. 

18.08.1969 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
30.03.2012 

06.09.2012 नाही 

218.  
श्री.मुकेश ि. 
वमा 

िळगाव 02ZPEMJWM6901 
16.05.1996 
धवस्तार अधि. 

27.12.1969 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
30.03.2012 

18.06.2009 नाही 

219.  
श्री.देधवदास 
म.कावरे 

गडधचरोली 02ZPEDMKM6401 
27.03.1997 
धवस्तार अधि. 

18.10.1964 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
31.03.2012 

06.01.2015 नाही 

220.  
श्री.सुखदेव 
आ.र्ोटे 

गडधचरोली 
02ZPESATM6601 

27.03.1997 
धवस्तार अधि. 

20.07.1966 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
31.03.2012 

21.04.2012 नाही 

221.  
श्री.रािू 
दे.नगराळे 

गडधचरोली 
02ZPERDNM7301 

31.03.1999 
धवस्तार अधि. 

01.06.1973 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
31.03.2012 

24.11.2015 नाही 

222.  
श्री.प्रताप 
रा.कोपनर 

गडधचरोली 
02ZPEPRKM8503 

22.09.2008 
धवस्तार अधि. 

02.01.1985 पदोन्नती भिक भिक आहे 
पदोन्नती 
31.03.2012 

22.04.2012 नाही 

223.  
श्री.उस्मान 
िों.शेख 

लातूर 02ZPEUDSM7001 
18.08.2006 
धवस्तार अधि. 

02.06.1970 पदोन्नती भि ब भि ब  आहे 
पदोन्नती 
02.05.2012 

02.05.2012 नाही 

224.  
श्री.पुांडधलक 
िी.पाटील 

लातूर 02ZPEPJPM6501 
1309.1994 
धवस्तार अधि. 

01.02.1965 पदोन्न्ती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
03.05.2012 

04.05.2012 नाही 

225.  
श्री.कैलास 
ल.भदाणे 

नाधशक 
02ZPEKLBM7401 

7.09.1997 
धवस्तार अधि. 

29.01.1974 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
12.05.2012 

16.05.2012 नाही 



226.  
श्री.नांदकुमार 
रा.अधहरे 

नाधशक 
02ZPENRAM7301 

03.04.2002 
धवस्तार अधि. 

25.03.1973 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
18.05.2012 

18.05.2012 नाही 

227.  
श्री.दत्तािय 
धव.तम्मलवाड 

यवतमाळ 
02ZPEDVTM8102 

10.01.2007 
धवस्तार अधि. 

01.07.1981 
पदोन्नती 

अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
23.05.2012 

25.05.2017 प्रलांधबत 

228.  
श्री.सोन्याबापू 
धक.िनवटे 

रत्नाधगरी 02ZPESKDM6705 
26.04.1993 
धवस्तार अधि. 

01.06.1967 पदोन्नती धविाअ धविा अ आहे 
पदोन्नती 
31.05.2012 

15.01.2018 नाही 

229.  
श्री.भरत 
गे.चव्हाण 

रत्नाधगरी 
02ZPEBGCM7001 

29.09.1997 
धवस्तार अधि. 

01.06.1970 पदोन्नती धविाअ खुला आहे 
पदोन्नती 
31.05.2012 

31.05.2012 नाही 

230.  
श्री.धवलास 
अ.घुगे 

ठाणे  02ZPEVAGM6701 
11.01.1995 
धवस्तार अधि. 

02.06.1967 सरळसेवा भि क भिक आहे 
पदोन्नती 
01.06.2012 

01.06.2017 नाही 

231.  
श्री.सुरेश 
रा.दानवाडकर 

कोल्हापूर 02ZPESRDM6604 
08.11.1989 
ग्रामसेवक 

06.06.1966 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
08.06.2012 

08.06.2012 नाही 

232.  
श्री.प्रशाांत 
रा.आहेर 

नाधशक 02ZPEPRAM7301 
05.12.2000 
धवस्तार अधि. 

29.11.1973 सरळसेवा खुला खुला  
लागु 
नाही 

पदोन्नती 
12.06.2012 

24.08.2018 नाही 

233.  
श्री.अधनल 
गो.कागणे 

नांदूरबार 02ZPEAGKM6701 
09.09.1993 
ग्रामसेवक 

01.06.1967 पदोन्नती भि-ड भि-ड 
आहे 

पदोन्नती 
16.06.2012 

01.06.2016 धनलांधबत 

234.  
श्रीम.गागी 
िों.स्वामी 

नाांदेड 
02ZPEGDSF7701 

01.10.2003 
धवस्तार अधि. 

13.06.1977 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
23.06.2012 

23.06.2012 नाही 

235.  
श्री.आण्णासो 
आ.बारवकर 

साांगली 
02ZPEAABM7401 

03.04.2000 
धवस्तार अधि. 

19.09.1974 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
07.07.2012 

07.07.2012 नाही 



236.  
श्री.कैलासकुमा
र सु.मकराम 

साांगली 
02ZPEKSMM7001 

07.07.2012 
कृषी अधि. 

22.09.1978 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
सरळसेवा 
07.07.2012 

07.07.2012 नाही 

237.  
श्री.चांद्रकाांत 
भै.धसद्राम 

गोंधदया 02ZPECBSM8101 
07.07.2012 
कृधष अधि. 

02.10.1981 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
सरळसेवा 
07.07.2012 

20.07.2012 नाही 

238.  
श्री.धवनोदकुमा
र श्री.पाांचाळ 

गडधचरोली 
02ZPEVSPM8206 

28.07.2012 
कृधष अधि. 

05.02.1982 सरळसेवा इमाव खुला  
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
28.07.2012 

02.07.2015 नाही 

239.  
श्री.प्रधवण 
धव.महािन 

िळगाव  
02ZPEPVMM8201 

08.08.2012 
कृधष अधि. 

09.12.1982 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
07.08.2012 

08.08.2012 नाही 

240.  
श्री.देवेंद्र 
रा.ठाकूर 

िळगाव 
02ZPEDRTM8601 

10.08.2012 
कृधष अधि. 

21.10.1986 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

होय 
सरळसेवा 
07.08.2012 

10.08.2012 नाही 

241.  
श्री.प्रधदप 
आ.कदम 

िालना 
02ZPEPAKM7802 

09.08.2006 
धवस्तार अधि. 

22.02.1978 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
14.08.2012 

15.09.2015 नाही 

242.  
श्री.चांद्रकाांत 
ना.वळवी 

साांगली 
02ZPECNVM7701 

02.05.2003 
धवस्तार अधि. 

05.06.1977 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
29.08.2012 

29.08.2012 नाही 

243.  
श्री.सुधनल 
बा.खरात 

रत्नाधगरी 
02ZPESBKM6802 

17.12.1994 
धवस्तार अधि. 

12.07.1968 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
18.09.2012 

18.09.2012 नाही 

244.  
श्री.सांिय 
एल.गोखले 

सातारा 02ZPESLGM6201 
09.09.1985 
ग्रामसेवक 

23.12.1962 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
21.09.2012 

01.10.2012 नाही 

245.  
श्री.ियांत 
म.शेंडे 

वाधशम 
02ZPEJMSM6602 

01.10.1994 
धवस्तार अधि. 

07.04.1966 पदोन्नती  अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
29.09.2012 

27.05.2015 नाही 



246.  
श्री.रमेश 
धप.भद्रोड 

वाधशम 
02ZPERPBM8403 

18.07.2009 
धवस्तार अधि. 

10.09.1984 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
29.09.2012 

07.02.2015 नाही 

247.  
श्री.िगदीप 
ज्ञा.वाघमारे 

िालना 
02ZPEJDWM7701 

04.09.2008 
कृषी अधि. 

11.11.1977 पदोन्नती खुला खुला 
 लागू 
नाही 

पदोन्नती 
01.10.2012 

12.08.2014 नाही 

248.  
श्री.बबन 
ल.काांबळे 

रायगड 
02ZPEBLKM8001 

01.10.2012 
कृषी अधि. 

10.03.1980 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
01.10.2012 

01.10.2012 नाही 

249.  
श्री.मनोहर 
धद.सोनटक्के 

गडधचरोली 02ZPEMDSM6203 
27.12.1989 
ग्रामसेवक. 

01.07.1962 पदोन्नती भिब खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
14.01.2013 

17.07.2016 नाही 

250.  
श्री.रलवद्र 
रा.वांिारी 

भांडारा 
02ZPERRWM7001 

30.06.2003 
धवस्तार अधि. 

22.12.1970 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
07.02.2013 

07.02.2013 नाही 

251.  
श्री.रािू 
ब.ढेपले 

िळगाव  02ZPERBDM8001 
04.10.2007 
धवस्तार अधि. 

01.06.1980 पदोन्नती भिक भिक आहे 
पदोन्नती 
16.03.2013 

18.03.2013 नाही 

252.  
श्री.चरणदास 
स.बारबुिे 

विा 02ZPECSBM6201 
25.06.1990 
ग्राम धव.अधि. 

05.01.1962 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
06.05.2013 

03.11.2009 नाही 

253.  
श्री.सुभाष 
शा.पाचपुते 

लहगोली 02ZPESSPM7608 
07.03.1996 
ग्रामसेवक 

10.01.1976 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
29.05.2013 

19.12.2017 नाही 

254.  
श्री.अधनरूध्द 
ज्ञा.सानप 

बीड 02ZPEADSM8702 
18.06.2013 
कृषी अधि. 

02.02.1987 सरळसेवा भि ड खुला आहे 
सरळसेवा 
18.06.2013 

18.06.2013 नाही 

255.  
श्री.सुनील 
क.पधरहार 

बुलढाणा 02ZPESKTM8801 
18.06.2013 
कृधष अधि. 

21.05.1988 सरळसेवा धविाअ खुला आहे 
सरळसेवा 
18.06.2013 

01.03.2019 नाही 



256.  
श्रीम.सुषमा 
धक.रामटेके 

गडधचरोली 02ZPESKRF8001 
19.06.2013 
कृधष अधि. 

27.06.1980 सरळसेवा अनु.िाती खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
19.06.2013 

01.06.2016 नाही 

257.  
श्री.धकशोर 
बा.अांिारे 

उस्मानाबाद 02ZPEKBAM8501 
26.06.2013 
कृषी अधि. 

08.03.1985 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
26.06.2013 

26.06.2013 नाही 

258.  
श्री.महेंद्र 
सु.डेहनकर 

विा 02ZPEMSDM8501 
09.07.2013 
कृषी अधि. 

27.07.1985 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
09.07.2013 

09.07.2013 नाही 

259.  
श्री.अमोल 
अ.डाके 

                        
बीड 02ZPEAADM8301 

12.09.2006 
धवस्तार अधि. 

29.09.1983 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
11.07.2013 

11.07.2013 नाही 

260.  
श्री.अशोक 
गां.राठोड 

                            
बीड 02ZPEAGRM8001 

08.09.2008 
धवस्तार अधि. 

16.07.1980 पदोन्नती धविा अ धविा अ आहे 
पदोन्नती 
12.07.2013 

12.07.2013 नाही 

261.  
श्री.धवकास 
मा.चौिरी 

                 
भांडारा 02ZPEVMCM8901 

19.07.2013 
कृधष अधि. 

24.10.1989 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
19.07.2013 19.07.2013 नाही 

262.  
श्री.राहूल 
धव.कदम 

अहमदनगर 02ZPERVKM8701 
06.08.2013 
कृधष अधि. 

02.03.1987 सरळसेवा अनु.िाती खुला आहे 
सरळसेवा 
06.08.2013 

06.08.2013 नाही 

263.  
श्री.अशोक 
मा.शेळके 

            
अहमदनगर 02ZPEAMSM8203 

08.08.2013 
कृषी अधि. 

16.05.1982 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
08.08.2013 

08.08.2013 नाही 

264.  
श्री.सुधनल 
बा.मोहेकर 

यवतमाळ 02ZPESBMM7002 
10.01.2007 
धवस्तार अधि. 

06.05.1972 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
10.08.2013 26.05.2017 नाही 

265.  
श्रीम.भानयश्री 
साां.अडपावार 

यवतमाळ 02ZPEBSAF8301 
01.09.2008 
धवस्तार अधि. 

16.12.1983 पदोन्नती भिब भिब 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
10.08.2013 

10.10.2013 नाही 



266.  
श्री. रामकृष्ण 
ना.िगताप 

अहमदनगर 
02ZPERNJM8701 

12.08.2013 
कृधष अधि. 

14.03.1987 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
12.08.2013 

12.08.2013 नाही 

267.  
श्री.धशवराम 
मा.मुांडे 

नाांदेड 02ZPESMMM8502 
19.08.2013 
कृधष अधि. 

25.12.1985 सरळसेवा  भिड खुला आहे 
सरळसेवा 
19.08.2013 

19.08.2013 नाही 

268.  
श्रीम.छाया 
दां.देशमुख 

नाांदेड 02ZPECDDF8201 
23.08.2013 
कृधष अधि. 

28.04.1982 सरळसेवा खुला खुला  
लागू 
नाही  

सरळसेवा 
23.08.2013 

23.08.2013 नाही 

269.  
श्री.धनतीन 
ह.चव्हाण 

सोलापूर 02ZPENHCM8601 

23.08.2013 
कृषी 
अधिकारी 

02.06.1986 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
23.08.2013 

26.08.2013 नाही 

270.  
श्री.सुरेश 
रा.रामागडे 

अमरावती 
02ZPESRRM6903 

13.07.1994 
धवस्तार अधि. 

11.12.1969 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
28.08.2013 

25.09.2013 नाही 

271.  
श्री.राहूल 
सु.चौिरी 

अमरावती 
02ZPERSCM7801 

04.10.2007 
धवस्तार अधि. 

10.01.1978 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
28.08.2013 

31.12.2013 नाही 

272.  
श्री.रधव 
दे.उईके 

अमरावती 
02ZPERDUM8301 

14.10.2006 
धवस्तार अधि. 

30.06.1983 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
28.08.2013 

10.12.2013 नाही 

273.  
श्री.उध्दव 
सां.भायेकर 

अमरावती 
02ZPEUSBM8502 

29.09.2008 
धवस्तार अधि. 

02.05.1985 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
28.08.2013 

23.09.2008 नाही 

274.  
श्रीम.रत्नमाला 
भ.लशदे 

अहमदनगर 
02ZPERBSF8001 

08.10.2013 
धवस्तार अधि. 

10.02.1980 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा  
08.10.2013 

01.06.2016 नाही 

275.  
श्री.प्रशाांत 
िा.िािव 

पालघर 
02ZPEPJJM8401 

22.10.2013 
कृषी अधि. 

25.01.1984 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
22.10.2013 

22.10.2013 नाही 



276.  
श्रीम.स्स्मता 
रा.पाटील 

पालघर 
02ZPESRPF8401 

23.10.2013 
कृषी अधि. 

22.08.1984 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
23.10.2013 

08.06.2017 नाही 

277.  
श्री.लक्ष्मण 
रा.नवलकर 

अमरावती 
02ZPELRNM8201 

06.10.2007 
धवस्तार अधि. 

02.01.1982 पदोन्नती भिक भिक आहे 
पदोन्नती 
28.10.2013 

09.06.2017 नाही 

278.  
श्री.सांधदप 
धद.मोगल 

नाधशक 
02ZPESVMM7901 

24.08.2014 
कृषी अधि. 

01.06.1979 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा 
12.11.2013 

14.11.2013 नाही 

279.  
श्री.प्रशाांत 
लक्ष्मण वास्ते 

नाधशक 
02ZPEPLVM8601 

16.11.2013 
कृषी अधि. 

07.11.1986 सरळसेवा धवमाप्र धवमाप्र आहे 
सरळसेवा 
16.11.2013 

16.11.2013 नाही 

280.  
श्री.धवकास 
का.काळुखे 

सोलापूर 02ZPEVKKM8501 
कृषी 
अधिकारी 

28.05.1985 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
सरळसेवा 
19.11.2013 

19.11.2013 नाही 

281.  
श्री.रधवकाांत 
सु.पवार 

नाधशक 02ZPERSPM7603 
03.09.2012 
कृषी अधि. 

16.03.1976 सरळसेवा भि क खुला 
लागु 
नाही  

सरळसेवा 
21.11.2013 

21.11.2013 नाही 

282.  
श्री.प्रमोदकुमार 
मां.कागदी 
मेश्राम 

गोंधदया 02ZPEPMKM6808 
06.09.1996 
धवस्तार अधि. 

15.09.1968 पदोन्नती भिब भिब आहे 
पदोन्नती 
06.12.2013 

06.12.2013 नाही 

283.  
श्री.रलवद्र 
ह.राठोड 

नागपूर 02ZPERHRM8501 
31.12.2013 
कृषी अधि. 

16.12.1985 सरळसेवा धविा अ खुला आहे 
सरळसेवा 
31.12.2013 

03.01.2014 नाही 

284.  
श्री.मोहन 
ला.वाघमारे 

परभणी 
02ZPEMLWM6501 

05.02.1991 
ग्रामसेवक 

02.03.1965 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
01.01.2014 

01.01.2014 नाही 

285.  
श्री.नारायण 
धन.कुटवाड 

परभणी 
02ZPEKNNM7401 

27.06.2003 
धवस्तार अधि. 

07.06.1974 पदोन्नती इमाव खुला  आहे 
पदोन्नती 
01.01.2014 

01.01.2014 नाही 



286.  
श्री.यशपाल 
म.सातपूते 

लातूर 02ZPEYMSM8501 
08.07.2011 
धवस्तार अधि. 

03.04.1985 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
20.01.2014 

01.02.2014 नाही 

287.  
श्रीम. रोधहणी 
गो.मोघाड 

वाधशम 02ZPERGMF8602 
23.01.2014 
कृधष अधि. 

17.11.1986 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
सरळसेवा 
23.01.2014 

23.01.2014 नाही 

288.  
श्री.सांदेश 
बा.गायकवाड 

बुलढाणा 02ZPESBGM7704 
14.05.2003 
धवस्तार अधि. 

24.09.1977 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
08.03.2014 

08.03.2014 नाही 

289.  
गणेश 
औ.यादव 

यवतमाळ 02ZPEGAYM8401 
27.01.2014 
कृधष अधि. 

06.01.1984 सरळसेवा खुला खुला  आहे 
सरळसेवा 
02.04.2014 

04.02.2014 नाही 

290.  
श्री.धनलेश 
धन.भोयर 

चांद्रपूर 02ZPENNBM8002 
21.07.2006 
धवस्तार अधि. 

02.04.1980 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
17.05.2014 

19.05.2014 नाही 

291.  
श्री.श्रीकाांत 
अ.गोसावी 

सातारा 02ZPESAGM6702 
05.09.1985 
ग्रामसेवक 

01.06.1967 पदोन्नती भिब खुला आहे 
पदोन्नती 
16.06.2014 

01.06.2016 नाही 

292.  
श्री.सांिीव 
ह.लहाने 

नाांदेड 02ZPESHLM6902 
14.09.2000 
धवस्तार अधि. 

03.07.1969 पदोन्नती भिड खुला आहे 
पदोन्नती 
24.06.2014 

26.06.2014 नाही 

293.  
श्री.यादव 
धब.पदा 

गडधचरोली 02ZPEYBPM7802 
29.04.2003 
धवस्तार अधि. 

25.05.1978 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
23.07.2014 

01.06.2017 नाही 

294.  
श्री.धकरणकुमा
र सु.लशदे 

नाधशक 02ZPEKSSM7401 
10.04.2003 
धवस्तार अधि. 

2.05.1974 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
25.08.2014 

26.08.2014 प्रलांधबत 

295.  
श्री.हणमांत 
रा.बोयनर 

औरांगाबाद 
02ZPEHRBM6901 

22.07.2003 
धवस्तार अधि. 

07.05.1969 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
04.09.2014 

04.09.2014 नाही 



296.  
श्री.धवियकुमा
र पाां.पुरी 

औरांगाबाद 
02ZPEVPPM7001 

26.03.1996 
धवस्तार अधि. 

06.01.1970 पदोन्नती भि ब भि ब आहे 
पदोन्नती 
04.09.2014 

05.09.2014 नाही 

297.  
श्री.रधवधकरण 
श.धदक्षीत 

औरांगाबाद 
02ZPERSDM7402 

14.07.2003 
धवस्तार अधि. 

14.04.1974 पदेान्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
04.09.2014 

04.09.2014 नाही 

298.  
श्री.रामनार् 
कृ.गोडे 

पालघर 02ZPERKGM6901 
22.04.1998 
धवस्तार अधि. 

01.06.1969 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा

ती 
आहे 

पदोन्नती 
01.10.2014 

01.06.2017 नाही 

299.  
श्री.धशरीष 
धश.भोकरे 

कोल्हापूर 02ZPEAABM7905 
01.02.2006 
धवस्तार अधि. 

20.11.1979 सरळसेवा भोई भोई आहे 
पदोन्नती 
17.11.2014 

17.11.2014 नाही 

300.  
श्री.धभमा 
रा.पाटील 

परभणी 
02ZPEBRPM8203 

21.11.2014 
कृषी अधि. 

07.04.1983 सरळसेवा इमाव इमाव आहे 
सरळसेवा 
21.11.2014 

01.12.2014 नाही 

301.  
श्री.धकशोर 
धव.आळणे 

परभणी 
02ZPEKVAM8401 

21.11.2014 
कृषी अधि. 

23.04.1984 सरळसेवा धवमाप्र धवमाप्र आहे 
सरळसेवा 
21.11.2014 

21.11.2014 नाही 

302.  
श्री.महेश 
बा.नागपूरकर 

नाधशक 
02ZPEMBNM7901 

03.01.2012 
धवस्तार अधि. 

20.06.1979 पदोन्नती धवमाप्र धवमाप्र आहे 
पदोन्नती 
27.11.2014 

27.11.2014 नाही 

303.  
श्री.रामेश्वर 
मा.गवई 

लहगोली 02ZPERMGM9001 
27.11.2014 
कृधष अधि. 

17.04.1990 सरळसेवा धवमाप्र खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
27.11.2014 

27.11.2014 नाही 

304.  
श्री.प्रणय 
अ.धहरे 

नाधशक 
02ZPEPAHM8802 

16.11.2013 
कृधष अधि. 

12.09.1988 सरळसेवा खुला खुला 
लागु 
नाही 

सरळसेवा 
15.12.2014 

16.12.2014 नाही 

305.  
श्री.वाळीबा 
ना.उघडे 

अहमदनगर 02ZPEVNUM8301 
19.01.2015 
कृधष अधि. 

01.06.1983 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
सरळसेवा 
19.01.2015 

19.01.2015 नाही 



306.  
श्री.सारांग 
सु.दुगम 

          
अहमदनगर 02ZPESSDM8701 

23.01.2015 
कृषी अधि. 

26.03.1987 सरळसेवा धवमाप्र धवमाप्र आहे 
सरळसेवा 
23.01.2015 

23.01.2015 नाही 

307.  
श्री.श्रीधनवास 
मा.सरकटे 

रायगड 02ZPESMSM8403 
18.05.2015 
कृषी अधि. 

12.06.1984 सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
18.05.2015 

18.05.2015 नाही 

308.  
श्री.बाळासाहेब 
भा.रास्कर 

अहमदनगर 
02ZPEBBRM7101 

13.09.1991 
ग्रामसेवक 

01.06.1971 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
19.05.2015 

01.07.2012 नाही 

309.  
श्री.रािेंद्र 
ि.साळवे 

नांदूरबार 02ZPERJSM6902 
09.09.1993 
ग्रामसेवक 

13.08.1969 पदोन्नती धवमाप्र धवमाप्र 
आहे 

पदोन्नती 
20.05.2015 

01.06.2015 नाही 

310.  
श्री.धितेंद्र 
धव.तोडासे 

नागपूर 02ZPEJVTM8702 
28.05.2015 
कृषी अधि. 

26.01.1987 सरळसेवा अनु.िमाती 
अनु.िमा

ती 
आहे 

सरळसेवा 
28.05.2015 

28.05.2015 नाही 

311.  
डॉ.गिानन 
शां.नारकर 

कोल्हापूर 02ZPEGSNM7601 
10.04.2003 
धवस्तार अधि. 

01.06.1976 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
04.06.2015 

04.06.2015 नाही 

312.  
श्री.अतुल 
रा.येडे 

गोंधदया 02ZPEARYM7702 
01.10.2003 
धवस्तार अधि. 

09.01.1977 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
06.06.2015 

06.06.2015 नाही 

313.  
श्री.सांिय 
गु.वसावे 

रायगड 02ZPESGVM6701 
24.10.1997 
धवस्तार अधि. 

14.03.1967 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा

ती 
आहे 

पदोन्नती 
12.06.2015 

08.07.2016 नाही 

314.  
श्री.अिूगन 
ता.खिे 

साांगली 02ZPEATKM7001 
04.06.1993 
ग्रामसेवक 

02.06.1970 पदोन्नती भिक भिक आहे 
पदोन्नती 
15.06.2015 

15.06.2015 नाही 

315.  
श्री.अांबादास 
दौ.बावणे 

बुलढाणा 02ZPEADBM6601 
21.04.1990 
धवस्तार अधि. 

05.08.1966 पदोन्नती भिब खुला आहे 
पदोन्नती 
25.06.2015 

25.06.2015 नाही 



316.  
श्री.बबन 
ग.रडके 

विा 02ZPEBGRM6201 
28.12.1989 
ग्रामधव.अधि. 

05.03.1962 पदोन्नती भि क खुला आहे 
पदोन्नती 
28.07.2016 

19.07.2012 नाही 

317.  
श्री.धदनेश 
बा.चौिरी 

विा 02ZPEDBCM7001 
12.11.1999 
धवस्तार अधि. 

07.03.1970 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
28.07.2016 

01.08.2016 नाही 

318.  
श्री.भानुदास 
ना.वरेकर 

साांगली 02ZPEBNVM6401 
03.10.1983 
ग्रामसेवक 

01.06.1964 पदोन्नती खुला खुला आहे 
पदोन्नती 
22.08.2015 

22.08.2015 नाही 

319.  
श्री.गांगािर 
द.भदेवाड 

बीड 02ZPEGDBM7601 
19.12.2006 
धवस्तार अधि. 

12.06.1976 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
08.10.2015 

08.10.2015 नाही 

320.  
श्रीम.रेणतूाई 
म. दुिे 

गडधचरोली 02ZPERMDF7901 
05.12.2006 
धवस्तार अधि. 

16.12.1979 पदोन्नती अनु.िाती खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
09.10.2015 

09.10.2015 नाही 

321.  
श्री.सांिय 
ग.िानवलकर 

रत्नाधगरी 02ZPESGJM6501 
19.04.1985 
धवस्तार अधि. 

09.10.1965 पदोन्नती अनु.िाती खुला आहे 
पदोन्नती 
11.12.2015 

11.12.2015 नाही 

322.  
श्री.गणेश 
म.सहारे 

यवतमाळ 
02ZPEGMSM7501 

02.03.2000 
धवस्तार अधि. 

09.01.1973 
पदोन्नती 

इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
14.12.2015 

06.01.2016 
नाही 

323.  
श्री.अतुलकुमार 
ग.कदम 

यवतमाळ 
02ZPEAGKM7502 

28.08.2006 
धवस्तार अधि. 

17.12.1975 
पदोन्नती 

इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
14.12.2015 

19.12.2015 
नाही 

324.  
श्री.राहूल 
पुां.डाखोरे 

यवतमाळ 
02ZPERPDM7001 

13.02.2008 
धवस्तार अधि. 

21.05.1978 
पदोन्नती 

भिक भिक आहे 
पदोन्नती 
14.12.2015 

19.12.2015 
नाही 

325.  
श्रीम.धदप्ती 
धग.बाविनकर 

सातारा 02ZPEDGBF8601 
29.06.2011 
धवस्तार अधि. 

15.10.1986 पदोन्नती भि ब भि ब आहे 
पदोन्नती 
22.12.2015 

01.01.2016 नाही 



326.  श्री.रधव मा.राणे अमरावती 02ZPERMRM7304 
01.08.1998 
धवस्तार अधि. 

17.03.1973 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
23.12.2015 

08.07.2017 नाही 

327.  
श्री.िमगनार् 
सु.काकडे 

िालना 02ZPEDSKM8905 
28.12.2015 
कृषी अधि. 

05.06.1989
. 

सरळसेवा खुला खुला 
लागू 
नाही 

सरळसेवा 
28.12.2015 

28.12.2015 नाही 

328.  
श्री.सांतोष 
व.ेभालेराव 

औरांगाबाद 02ZPESVBM9002 
04.10.2016 
कृषी अधि. 

11.05.1990 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
04.01.2016 

04.01.2016 नाही 

329.  
श्री.सांिय 
रा.गुांिलवार 

  लातूर 02ZPESRGM8002 
08.01.2016 
कृषी अधि. 

24.08.1980 सरळसेवा धवमाप्र धवमाप्र आहे 
सरळसेवा 
08.01.2016 

08.01.2016 नाही 

330.  
श्री.धनलेश 
प्र.बुिवांत 

  पुणे 02ZPENPBM8201 
04.10.2007 
धवस्तार अधि. 

11.07.1982 पदोन्नती भि ड खुला आहे 
पदोन्नती 
22.01.2016 

22.01.2016 नाही 

331.  
श्री.युवराि 
धद.कारांडे 

                                
पुणे 02ZPEYDKM6801 

21.10.1986 
ग्रामसेवक 

10.05.1968 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
08.02.2016 

08.02.2016 नाही 

332.  
श्री.पुांडधलक 
बा.गुरुपवार 

नाांदेड 02ZPEPBGM6302 
15.12.1986 
ग्रामसेवक 

03.02.1963 पदोन्नती  धवमाप्र खुला आहे 
पदोन्नती 
01.03.2016 

01.03.2016 नाही 

333.  
श्रीम.रश्मी 
धद.ओहोळ 

                               
पुणे 02ZPERDAF9001 

01.04.2016 
कृषी अधि. 

03.08.1990 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
सरळसेवा 
01.04.2016 

01.04.2016 नाही 

334.  
श्री.गिानन 
ना.धगरहे 

अमरावती 02ZPEGNGM7503 
02.06.2010 
धवस्तार अधि. 

17.03.1973 पदोन्नती इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
31.05.2016 

09.06.2016 नाही 

335.  
श्री.रािकुमार 
ब.सावळे 

अमरावती 02ZPERBSM8601 
02.06.2010 
धवस्तार अधि. 

17.04.1986 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
31.05.2016 

06.06.2016 नाही 



336.  
श्री.श्रीकृष्ण 
काां.घावट 

रत्नाधगरी 
02ZPESKGM6203 

20.05.1985 
धवस्तार अधि. 

07.08.1962 पदोन्नती धवमाप्र खुला आहे 
पदोन्नती 
04.08.2017 

04.08.2017 नाही 

337.  
श्री.सांतोष 
गां.म्हेिे 

रत्नाधगरी 
02ZPESGMM6904 

31.03.1990 
धवस्तार अधि. 

19.01.1969 पदोन्नती भि क खुला आहे 
पदोन्नती 
04.08.2017 

04.08.2017 नाही 

338.  
श्रीम.ियश्री 
शां.रेवाळे 

रत्नाधगरी 
02ZPEJSRF7201 

01.04.2003 
धवस्तार अधि. 

17.01.1972 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
04.08.2017 

01.02.2019 नाही 

339.  
श्री.धवश्वास 
बा.पवार 

रत्नाधगरी 
02ZPEVBPM7505 

26.05.1998 
धवस्तार अधि. 

28.05.1975 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा

ती 
आहे 

पदोन्नती 
04.08.2017 

04.08.2017 नाही 

340.  
श्री.सुशाांत 
धभ.एकल 

रत्नाधगरी 
02ZPESBEM7801 

08.08.2012 
धवस्तार अधि. 

11.07.1978 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
04.08.2017 

04.08.2017 नाही 

341.  
श्री. रोधहदास 
आ.राठोड 

उस्मानाबाद 02ZPERARM7301 
18.10.2007 
धवस्तार अधि. 

25.03.1973 पदोन्नती धविा अ धविा अ आहे 
पदोन्नती 
26.10.2016 

26.10.2016 नाही 

342.  
श्री.बालािी 
या.केदासे 

लातूर 02ZPEKBYM7801 
16.07.2013 
धवस्तार अधि. 

01.01.1978 पदेान्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदेान्नती 
29.10.2016 

03.11.2016 नाही 

343.  
श्री.रधवधकरण 
सु.नावकार 

बुलढाणा 02ZPERSNM7902 
21.07.2006 
धवस्तार अधि. 

15.12.1979 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
07.12.2016 

07.12.2016 नाही 

344.  
श्रीम.हेमाांगी 
र.िािव 

कोल्हापूर 02ZPEHRJF7701 
30.04.2007 
धवस्तार अधि. 

29.03.1997 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
15.12.2016 

15.12.2016 नाही 

345.  
श्री.सांिय 
श्रा.न्यायमुती 

भांडारा 02ZPESSNM8103 
20.07.2006 
धवस्तार अधि. 

01.03.1981 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
02.01.2017 

02.01.2017 नाही 



346.  
श्री.बब्रुवाहन 
ना.मेहर 

भांडारा 02ZPEBNMM7101 
30.06.2003 
धवस्तार अधि. 

13.05.1971 पदोन्नती भिब खुला आहे 
पदोन्नती 
16.04.2017 

16.04.2017 नाही 

347.  
श्रीम.सारीका 
धद.लोकरे 

उस्मानाबाद 02ZPESDLF8101 
14.08.2006 
धवस्तार अधि. 

09.09.1981 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
06.05.2017 

06.05.2017 नाही 

348.  
श्री.प्रशाांत 
धव.देशमुख 

नाांदेड 02ZPEPVDM8201 
01.11.2008 
धवस्तार अधि. 

25.12.1982 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
11.05.2017 

11.05.2017 नाही 

349.  
श्री.ज्ञानदेव 
धक.गुरगुडे 

अहमदनगर 02ZPEDKGM7201 
21.01.1991 
ग्रामसेवक 

20.01.1972 पदोन्नती धविाअ धविाअ आहे 
पदोन्नती 
12.05.2017 

08.06.2017 नाही 

350.  
श्री.अमर 
धक.फडतरे 

पुणे 02ZPEAKPM8101 
05.10.2007 
धवस्तार अधि. 

25.07.1982 पदोन्नती खुला खुला  
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
01.06.2017 

01.06.2017 नाही 

351.  
श्री.ियांत 
स.सोनोने 

अकोला 02ZPEJSSM7501 
01.09.2009 
धवस्तार अधि. 

24.07.1975 पदोन्नती अनु.िाती खुला आहे 
पदोन्नती 
29.06.2017 

29.06.2017 नाही 

352.  
श्री.भरतलसग 
ि.चव्हाण 

अकोला 02ZPEBJCM8201 
21.08.2009 
धवस्तार अधि. 

24.05.1982 पदोन्नती धविाअ धविाअ आहे 
पदोन्नती 
29.06.2017 

10.07.2017 नाही 

353.  
श्रीम.रािश्री व. 
ठाकरे 

यवतमाळ 
02ZPERVTF7001 

01.01.2008 
धवस्तार अधि. 

09.06.1970 
पदोन्नती 

इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
31.08.2017 

07.09.2017 नाही 

354.  
श्री.पांकि 
रा.बरडे 

                
यवतमाळ 

02ZPEPRBM7601 
19.10.2007 
धवस्तार अधि. 

21.04.1976 
पदोन्नती 

इमाव इमाव आहे 
पदोन्नती 
31.08.2017 

18.09.2017 
नाही 

355.  
श्रीम.पल्लवी 
ग.देशमुख 

              
यवतमाळ 

02ZPEPGDF8301 
10.01.2007 
धवस्तार अधि. 

24.03.1983 
पदोन्नती 

खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
31.08.2017 

13.09.2017 नाही 



356.  
श्री.धितेंद्र 
धक.गेडाम 

गडधचरोली 02ZPEJKGM7301 
05.12.2006 
धवस्तार अधि. 

10.03.1973 सरळसेवा अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती  
20.09.2017 

01.10.2017 नाही 

357.  
श्री.धवशाल 
म.िािव 

                  
रत्नाधगरी 02ZPEVMJM7501 धवस्तार अधि. 02.05.1975 पदोन्नती अनु.िमाती 

अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
09.11.2017 

09.11.2017 नाही 

358.  
श्री.सांतोष 
अ.िािव 

िालना 02ZPESAJM7503 
26.09.2007 
धवस्तार अधि. 

02.07.1975 पदोन्नती  धविा अ खुला आहे 
पदेान्नती 
11.01.2018 

12.01.2018 नाही 

359.  
श्री.रलवद्र 
धद.डुबे 

                            
विा 02ZPERDDM7105 

24.04.2003 
धवस्तार अधि. 

09.10.1971 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
06.02.2018 

21.02.2018 नाही 

360.  
श्री.मनोि 
व.नागपुरकर 

                             
विा 02ZPEMVNM7402 

22.04.2003 
धवस्तार अधि. 

07.02.1974 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
06.02.2018 

12.03.2018 नाही 

361.  
श्रीम.धशतल 
म.मैड 

अहमदनगर 02ZPESMMF8402 
02.11.2006 
धवस्तार अधि. 

18.05.1984 पदोन्नती  इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
22.02.2018 

01.03.2018 नाही 

362.  
श्री.लक्ष्मण 
अ.पाटील 

िळगाव 
02ZPELAPM7201 

29.10.1993 
ग्रामसेवक 

30.10.1972 पदोन्नती इमाव खुला  आहे 
पदोन्नती 
14.03.2018 

22.03.2018 नाही 

363.  
श्री.अरलवद 
श्री.आकात 

साांगली 02ZPEASAM8102 
23.05.2012 
धवस्तार अधि. 

11.09.1981 पदोन्नती खुला खुला आहे 
पदेान्नती 
20.03.2018 

20.03.2018 नाही 

364.  
श्री.धहरालाल 
बा.िारकर 

विा 
02ZPEHBDM7002 

22.11.2004 
धवस्तार अधि. 

25.07.1970 पदोन्नती अनु.िमात खुला आहे 
पदोन्नती 
25.05.2018 

20.08.2018 नाही 

365.  
श्री.विैनार् 
शे.धनरडे 

उस्मानाबाद 02ZPEVSNM8301 
20.08.2008 
धवस्तार अधि. 

03.06.1983 पदोन्नती अनु.िमाती 
अनु.िमा
ती 

आहे 
पदोन्नती 
16.06.2018 

16.06.2018 नाही 



366.  
श्री.सुधनल 
स.सुयगवांशी 

अमरावती 02ZPESSSM8307 
12.06.2009 
धवस्तार अधि. 

27.04.1983 पदोन्नती अनु.िाती अनु.िाती आहे 
पदोन्नती 
31.08.2018 

21.08.2018 नाही 

367.  
श्री.सुधनल 
भा.धवटनोर 

नाधशक 02ZPESBVM7501 
09.04.2003 
धवस्तार अधि. 

24.05.1975 सरळसेवा भि-क भि-क आहे 
पदोन्नती 
18.09.2018 

01.06.2016 प्रलांधबत 

368.  
श्री.सुभाष 
ल.अवचार 

वाधशम 02ZPESLAM7001 
31.12.1996 
धवस्तार अधि. 

17.06.1970 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
01.10.2018 

01.10.2018 नाही 

369.  
श्री.बाबासाहेब 
धभ.लशदे 

पालघर 02ZPEBBSM7901 
18.07.2008 
धवस्तार अधि. 

01.06.1979 सरळसेवा इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
01.10.2018 

16.10.2018 नाही 

370.  
श्री.प्रशाांत 
सा.पाटील 

पालघर  02ZPEPSPM8501 
18.07.2008 
धवस्तार अधि. 

13.05.1985 सरळसेवा इमाव खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
01.10.2018 

31.12.016 नाही 

371.  
श्री.पुांडधलक 
रा.माने 

नाांदेड 02ZPEPRMM8202 
08.12.2008 
धवस्तार अधि. 

19.05.1982 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
04.10.2018 

04.10.2018 नाही 

372.  
श्री.उमेश 
ऋ.काटे 

सोलापूर 
02ZPEURKM7601 धवस्तार अधि. 29.10.1976 पदोन्नती इमाव खुला आहे 

पदेान्नती 
08.10.2018 

10.10.2018 नाही 

373.  
श्री.सांिय 
िा.बुवा 

सोलापूर 
02ZPESJBM7701 धवस्तार अधि. 22.11.1977 पदोन्नती भि ब खुला आहे 

पदोन्नती 
08.10.2018 

10.10.2018 नाही 

374.  
श्री.दत्ता 
पो.रावते 

सोलापूर 02ZPEDPR8001 धवस्तार अधि. 16.11.1980 पदोन्नती अनु.िमात खुला आहे 
पदोन्नती 
08.10.2018 

11.10.2018 नाही 

375.  
श्री.धवश्वास 
पां.पवार 

                    
िळगाव 02ZPEVPPM7201 

20.03.1986 
ग्रामसेवक 

01.06.1965 पदोन्नती खुला खुला 
लागू 
नाही 

पदोन्नती 
11.10.2018 

03.11.2018 नाही 



376.  
श्रीम.प्रधतक्षा 
धव.सोनवणे 

िळगाव 02ZPEPVSF8203 
05.10.2007 
धवस्तार अधि. 

06.10.1982 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
11.10.2018 

11.10.2018 नाही 

377.  
श्री.भगवान 
रा.लवांगे 

बुलढाणा 
02ZPEBRLM7701 

12.05.1999 
ग्रामसेवक 

24.05.1977 पदोन्नती भिक खुला आहे 
पदोन्नती 
20.10.2018 

20.10.2018 नाही 

378.  
श्री.धवनायक 
तु.लशदे 

वाधशम 02ZPEVTSM6702 
27.12.1989 
धवस्तार अधि. 

02.05.1967 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
23.10.2018 

23.10.2018 नाही 

379.  
श्रीम.धप्रती 
रा.पाटील 

बुलढाणा 
02ZPEPRPF8102 

21.07.2006 
धवस्तार अधि. 

04.09.1981 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
23.10.2018 

23.10.2018 नाही 

380.  
श्री.सांदीप 
रां.सोनुने 

बुलढाणा 
02ZPESRSM7709 

24.07.2006 
धवस्तार अधि. 

05.12.1977 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
24.10.2018 

24.10.2018 नाही 

381.  
श्री.परेश सु. 
सुव े

        
रत्नाधगरी                                               02ZPEPSSM8106 

01.04.2003 
धवस्तार अधि. 

17.03.1981 पदोन्नती इमाव खुला आहे 
पदोन्नती 
18.02.2019 

18.02.2019 नाही 
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