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मयत सेवकाचे नाव पदनाम मयत ददनाांक 
वय

(वरे्ष)
जात

अनकुां पासाठी नोकरी दमळणेबाबत 
पाठदवलेल्या पाल्याचे नाव

नाते पाल्याचे दिक्षण
ज्या पदाांना नेमणकू 
द्यावयाची आहे त्या 

पदाचे नाव

प्रस्ताव दाखल 
केलेला ददनाांक

मयत 
सेवकाांची 
नेमणकू 

िासनमान्य 
पदावर आहे 

का

सांबांदधत 
व्यक्तीच्या 
कुटुांबातील 
अन्य व्यक्ती 
िासकीय / 

दनम िासकीय 
सेवेत आहे काय

1 कै. बी. पी. पोलेकर कननष्ठ लेखननक 8/1/2007 40 हिंद ूमराठा श्रीमती सरेुखा बबन पोलेकर पत्नी बी. ए. कदनष्ठ सहायक 24/4/2007 िंोय नािंी

2 कै. टी. एस. आगळे निपाई 15/5/2001 31 हिंद ूमराठा श्रीमती सदुनता तानाजी आगळे पत्नी नािंी दिपाई 29/5/2007 िंोय नािंी

3 कै. बी. एस. काांबळे निपाई 14/9/2001 48 अन.ुजाती श्री. ददपक बाबासो काांबळे मलुगा 11 वी कदनष्ठ सहायक 29/5/2007 िंोय नािंी

4 कै. आर. एस. पाटील निपाई 27/6/2003 38 हिंद ूमराठा श्रीमती सांदगता राजेंद्र पाटील  पत्नी 5 वी दिपाई 29/5/2007 िंोय नािंी

5 कै. एम. बी. वडड निपाई 22/7/2004 39 भटक्या नवमकु्त जमाती श्रीमती समुन मनोहर वडड  पत्नी 1 ली दिपाई 29/5/2007 िंोय नािंी

6 कै. ए. एन. तोरस्कर माळी 9/7/2003 36 हिंद ूमराठा श्री. अांदजक्य अदनल तोरस्कर मलुगा 12 वी कदनष्ठ सहायक 11/4/2011 िंोय नािंी

7 कै. य.ु एस. काांबळे निपाई 27/6/2008 41 अन.ुजाती श्री. दकिोर उत्तम काांबळे मलुगा 7 वी दिपाई 3/5/2011 िंोय नािंी

8 कै. टी. एस. पाटील निपाई 22/3/2012 46 हिंद ूमराठा श्री. केतन तानाजी पाटील मलुगा 10 वी कदनष्ठ सहायक 10/5/2012 िंोय नािंी

9 कै. मेघनाथ आबासाहेब पाटील वनरष्ठ सिंायक 2/9/2012 47 हिंद ूमराठा कुमारी महादेवी आबासाहेब पाटील बिंीण बी. कॉम., इंग्रजी 30 कदनष्ठ सहायक 30/10/2012 िंोय नािंी

10 कै. अरूण गणपतराव डाांगे निपाई 26/10/2012 50 हिंद ूमराठा कुमारी अचचना अरूण डाांगे मलुगी बी.ए., MS CIT कदनष्ठ सहायक 7/12/2012 िंोय नािंी

11 कै. सधुाकर वसांतराव चव्हाण कननष्ठ लेखननक 10/12/2012 46 हिंद ूमराठा कु. िुभम सधुाकर चव्हाण मलुगा 12 वी कदनष्ठ सहायक 23/12/2012 िंोय नािंी

12 कै. रमेि सदादिव धोतरे चौकीदार 8/2/2013 45 निेंद ूकोष्टी कु. तरु्षार रमेि धोतरे मलुगा 12 वी., MS CIT कदनष्ठ सहायक 13/3/2013 िंोय नािंी

13 कै. प्रदवण पांडीत साठे निपाई 12/9/2012 41 हिंद ूमांग कु. सोमेि प्रदवण साठे मलुगा 9 वी दिपाई 3/4/2013 िंोय नािंी

14 कै. ददगांबर बाळकृष्ण सयेवांिी निपाई 14/7/2012 33 निेंद ूभाट श्रीमती धनश्री ददगबर सयुचवांिी  पत्नी 10 वी नापास दिपाई 30/4/2013 िंोय नािंी

15 कै. तानाजी गांगाराम ढोणकेु्ष प्रयोगिाळा पनरचर 8/4/2013 52 हिंद ूमराठा कु. िुभम तानाजी ढोणकेु्ष मलुगा 10 वी पास कदनष्ठ सहायक 10/5/2013 िंोय नािंी

16 कै. सयुचकाांत ददनकरराव पवार कननष्ठ लेखननक 17/10/2007 50 हिंद ूमराठा कु. पथृ्वीराज सयुचकाांत पवार मलुगा 10 वी., MS CIT कदनष्ठ सहायक 6/8/2013 िंोय नािंी

17 कै. दिवाजी श्रीपती पाटील कननष्ठ लेखननक 30/6/2008 43 हिंद ूमराठा कु. रोिन दिवाजी पाटील मलुगा 10 वी कदनष्ठ सहायक 5/12/2013 िंोय नािंी

18 कै. मोहन कृष्णा मेस्री सिंा. अधीक्षक 17/11/2013 55 हिंद ूसतुार कुमारी दमनाक्षी मोहन मेस्री (सतुार) मलुगी एम.ए., बी.एड., MS CIT कदनष्ठ सहायक 26/12/2013 िंोय नािंी

19 कै. प्रकाि ददनकर ठोंबरे वािंनचालक 18/5/2014 38 हिंद ूपरीट श्रीमती अश्ववनी प्रकाि ठोंबरे  पत्नी 9 वी पास दिपाई 13/6/2014 िंोय नािंी

20 कै. वसांतराव बाप ूसयुचवांिी वािंनचालक 4/6/2016 57 हिंद ूमराठा कु. जयदीप वसांतराव सयुचवांिी मलुगा बी. कॉम. कदनष्ठ सहायक 23/6/2016 िंोय नािंी

21 कै. उदयकुमार आनांदराव आयरेकर वनरष्ठ सिंायक 2/3/2016 39 हिंद ूमराठा श्रीमती वर्षा उदयकुमार आयरेकर  पत्नी 12 वी पास कदनष्ठ सहायक 29/6/2016 िंोय नािंी

वेतन अनदुान पदावरील मयत सेवकाांच्या पाल्याांचे अनकुां पा तत्वावर दनयकु्ती करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावाबाबतची ज्येष्ठतेनसुार तयार केलेली प्रदतक्षा सचुी

दिवाजी दवद्यापीठ, कोल्हापरू
NAAC ‘A’ Grade  MHRD-NIRF – 28th Rank

Estd : 1962
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1 कै. आर. एम. दितोळे निपाई 12/3/2005 57 हिंद ूमराठा कुमारी वैिाली राजाराम दितोळे * मलुगी 9 वी दिपाई 15/5/2007

न्यायालयीन 
ननकालानसुार 

सदरच्या 
नेमणकूीबाबतचा 
प्रस्ताव िासन 
मान्यतेसाठी 

सादर.

नािंी

2 कै. एन. जी. माने निपाई 1/1/2000 38 हिंद ूमराठा श्रीमती कमल नरेंद्र माने * पत्नी नािंी दिपाई 31/5/2007

न्यायालयीन 
ननकालानसुार 

सदरच्या 
नेमणकूीबाबतचा 
प्रस्ताव िासन 
मान्यतेसाठी 

सादर.

नािंी

3 कै. बी. डी. खडके निपाई 29/1/2000 32 हिंद ूमराठा श्रीमती गीता बाबासो खडके * पत्नी 9 वी दिपाई 6/6/2007

न्यायालयीन 
ननकालानसुार 

सदरच्या 
नेमणकूीबाबतचा 
प्रस्ताव िासन 
मान्यतेसाठी 

सादर.

नािंी

4 कै. एस. ए. ठोंबरे निपाई 16/3/2014 46 हिंद ूमराठा श्रीमती दितल सहुास ठोंबरे  * पत्नी 10 वी कदनष्ठ लेखदनक 11/4/2014 नािंी नािंी

5 कै. मारूती उर्च  तानाजी दत्त ुअवघडे निपाई 27/3/2014 52 अन.ु जाती
श्री. आनांदा मारूती उर्च  तानाजी 

अवघडे * मलुगा 9 वी दिपाई 21/7/2014
अनकु्रम 
नं. 1 ते 3 

प्रमाणे
नािंी

* िासन मान्यतेच्या अधीन राहुन अनकुां पा तत्वावर नोकरीस पार

न्यायालयीन दनकालातील 103 सेवकाांच्या पाल्याांची/वारसाांची अनकुां पा तत्वावर दनयकु्ती करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावाबाबतची जेष्ठतेनसुार तयार केलेली प्रदतक्षा सचुी


