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ीडा ीडा माणप  माणप  पडताळणी पडताळणी अहवाल र  अहवाल र  केकेले याले या  शासकीय सेवतेील शासकीय सेवतेील 
उमेदवारांची यादीउमेदवारांची यादी  

अअ..  
..  

माणपमाणप   
पडताळणीपडताळणी  

िवभागिवभाग  

उमेदवाराचेउमेदवाराचे  नावनाव  खेळखेळ  िनयु तीिनयु ती  काय लयकाय लय  मं ालयीनमं ालयीन  
िवभागिवभाग  

११  पणेुपणेु  गणेशगणेश  सयाजीसयाजी  ढवळेढवळे  कया कगकया कग  कनोइगंकनोइगं  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क,,  नवीनवी  मंुबईमंुबई  गृहगृह  िवभागिवभाग  
२२  पणेुपणेु  आकाशआकाश  कुमारकुमार  चौगुलेचौगुले  सॉ टबॉलसॉ टबॉल  डॉडॉ..  शंकररावशंकरराव  च हाणच हाण  शासकीयशासकीय  

वै कीयवै कीय  महािव ालयमहािव ालय,,नांदेडनांदेड..  
आरो यआरो य  िवभागिवभाग  

३३  पणेुपणेु  अिवनाशअिवनाश  पांडूरंगपांडूरंग  
खेडकरखेडकर  

सॉ टबॉलसॉ टबॉल  उपमुउपमु यय  कायकारीकायकारी  अअिधिधकारीकारी,,  
िजिज..  पप..  यवतमाळयवतमाळ..  

ामाम  िवकासिवकास  
िवभागिवभाग  

४४  पणेुपणेु  जग ाथजग ाथ  िकशनराविकशनराव  क ेक े  सॉ टबॉलसॉ टबॉल  पोलीसपोलीस  उपअधी कउपअधी क  काय लयकाय लय, , 
गडिचरोलीगडिचरोली..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

५५  पणेुपणेु  व नीलव नील  सुरेशसुरेश  जगतापजगताप  सॉ टबॉलसॉ टबॉल  पोलीसपोलीस  उपउप  अधी कअधी क  गृहगृह  
पालघरपालघर..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

६६  पणेुपणेु  मोिनकामोिनका  शैलशैल   िदवकेरिदवकेर  सॉ टबॉलसॉ टबॉल  िवभािवभागीगीयय  कृषीकृषी  सहसचंालकसहसचंालक  
काय लयकाय लय,,पणेुपणेु..  

कृिषकृिष  िवभागिवभाग  

७७  पणेुपणेु  ीरामीराम  पोपटपोपट  करेकरे  सॉ टबॉलसॉ टबॉल  मंुमंुबई बई पोलीस पोलीस   गृह िवभागगृह िवभाग  
८८  पणेुपणेु  रामे ररामे र  अ णअ ण  खाकरेखाकरे  सॉ टबॉलसॉ टबॉल  म यवतम यवत   पोलीसपोलीस  काय लयकाय लय,,  

बहृ मंुबईबहृ मंुबई..  
गृहगृह  िवभागिवभाग  

९९  पणेुपणेु  नागेशनागेश  परमे रपरमे र  
कमठणकरकमठणकर  

सेपकसेपक  टकराटकरा  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क  काय लयकाय लय,,पणेुपणेु..  गृहगृह  िवभागिवभाग  

१०१०  पणेुपणेु  रमेशरमेश  िशवाजीिशवाजी  खपालेखपाले  तलवारबाजीतलवारबाजी  पोलीसपोलीस  आयु तआयु त  काय लयकाय लय,,मंुबईमंुबई..  गृहगृह  िवभागिवभाग  
११११  पणेुपणेु  िनलशेिनलशे  अंअंकुकुशश  उबाळेउबाळे  तलवारबाजीतलवारबाजी  पोलीसपोलीस  आयु तआयु त  काय लयकाय लय,,पणेुपणेु..  गृहगृह  िवभागिवभाग  

१२१२  पणेुपणेु  द ा यद ा य  अनंतरावअनंतराव  
जाधवजाधव  

तलवारबाजीतलवारबाजी  पोलीसपोलीस  आयु तआयु त  काय लयकाय लय,,पणेुपणेु..  गृहगृह  िवभागिवभाग  

१३१३  पणेुपणेु  ल मणल मण  कृ णाकृ णा  शशदेदे  तलवारबाजीतलवारबाजी  पोलीसपोलीस  महासंचालकमहासंचालक  काय लयकाय लय,,  
मंुबईमंुबई..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

१४१४  पणेुपणेु  नवनाथ जनाधननवनाथ जनाधन  तोतरेतोतरे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िज हािज हा  पिरषदपिरषद,,  यवतमाळयवतमाळ..  ामाम  िवकासिवकास  
िवभागिवभाग  

१५१५  पणेुपणेु  गणेशगणेश  नानासाहेबनानासाहेब  
कांबळेकांबळे  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  सावजिनकसावजिनक  बांधकामबांधकाम  
िवभागिवभाग,,पणेुपणेु..  

सावजिनकसावजिनक  
बांधकामबांधकाम  
िवभागिवभाग  

१६१६  पणेुपणेु  अ णअ ण  आनंदरावआनंदराव  
गायकवाडगायकवाड  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग    पोलीसपोलीस  महासंचालकमहासंचालक  मम..  रारा..  
मंुबईमंुबई..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

१७१७  पणेुपणेु  अशोकअशोक  महादेवमहादेव  सपकाळसपकाळ  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  पोलीसपोलीस  महासंचालकमहासंचालक,,मंुबईमंुबई..  गृहगृह  िवभागिवभाग  
१८१८  पणेुपणेु  अिनकेतअिनकेत  सोमनाथसोमनाथ  औटीऔटी  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  कारागृहकारागृह  उपमहािनरी कउपमहािनरी क,,  म यम य  

िवभागिवभाग,,औरंगाबादऔरंगाबाद..  
गृहगृह  िवभागिवभाग  



2 

१९१९  पणेुपणेु  पजुापजुा  जाल दरजाल दर  पवारपवार  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  मुमु यय  अअिभिभयंतायंता,,जलसपंदाजलसपंदा  
िवभागिवभाग,,पणेुपणेु..  

जलसंपदाजलसंपदा  
िवभागिवभाग    

२०२०  पणेुपणेु  महेशमहेश  गंगाधरगंगाधर  मंुढेमंुढे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  मुमु यय  अअिभिभयंतायंता, , जलसंपदाजलसंपदा  
िवभागिवभाग,,  कोकणकोकण  िवभागिवभाग,,मंुबईमंुबई..  

जलसंपदाजलसंपदा  
िवभागिवभाग    

२१२१  पणेुपणेु  कृ णाकृ णा  ानदेवानदेव  चेमटेचेमटे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क  काय लयकाय लय, , 
र नार नािगरीिगरी..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

२२२२  पणेुपणेु  अमोलअमोल  द ा यद ा य  घुगेघुगे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क  काय लयकाय लय,,  
अहमदनगरअहमदनगर..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

२३२३  पणेुपणेु  भाऊसाहेबभाऊसाहेब  अगंदअगंद  शेळकेशेळके  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  उपसंचालकउपसंचालक  आरो यसेवाआरो यसेवा,,  
नानािशिशकक  मंडळमंडळ..  

आरो यआरो य  िवभागिवभाग  

२४२४  पणेुपणेु  नामदेवनामदेव  बलभीमबलभीम  बगंाळबगंाळ  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  सहा यकसहा यक  िव ीकरिव ीकर  आयु तआयु त,,  
व तुव तु  वव  सेवाकरसेवाकर  काय लयकाय लय,,  
सोलापरूसोलापरू..  

रा यकररा यकर  
िवभागिवभाग  

२५२५  पणेुपणेु  अकरमखानअकरमखान  श बीरखानश बीरखान  
पठाणपठाण  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  रा यरा य  करकर  सहसह  आयु तआयु त,,जीएसटीजीएसटी  
शासनशासन,,रायगडरायगड..  

रा यकररा यकर  
िवभागिवभाग  

२६२६  पणेुपणेु  तेजसतेजस  बाळासाहेबबाळासाहेब  
सुयवशंीसुयवशंी  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िवधीिवधी  वव  याययाय  िवभागिवभाग,,मं ालयमं ालय,,  
मंुबईमंुबई..  

िवधीिवधी  वव  याययाय  
िवभागिवभाग  

२७२७  पणेुपणेु  जाल दरजाल दर  द ा यद ा य  हाकेहाके  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  अहमदनगरअहमदनगर  स लस ल  कोको  ऑपऑप  बकँबकँ,,  
अहमदनगरअहमदनगर..  

िविव   िवभागिवभाग  

२८२८  पणेुपणेु  अमोलअमोल  काशकाश  आडसूळआडसूळ  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  रा यरा य  पपिरिरवहनवहन  महामंडळमहामंडळ,,  
वारगेटवारगेट,,पणेुपणेु..  

परीवहनपरीवहन  
महामंडळमहामंडळ  

२९२९  पणेुपणेु  िनलशेिनलशे  बापरूावबापरूाव  
गायकवाडगायकवाड  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  रा यरा य  करकर  उपआयु तउपआयु त,,  महारामहारा   
रा यरा य,,मंुबईमंुबई..  

रा यरा य  करकर  
िवभागिवभाग  

३०३०  पणेुपणेु  िनलशेिनलशे  सुरेशसुरेश  मानेमाने  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  गृहगृह  िवभागिवभाग  पोलपोल--५५,,मं ालयमं ालय  
मंुबईमंुबई..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

३१३१  पणेुपणेु  सुभाषसुभाष  जग ाथजग ाथ  बारगजेबारगजे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  मु यमु य  कायकारीकायकारी  अअिधिधकारीकारी,,  िजिज..  
पप..  पणेुपणेु..  

ामाम  िवकासिवकास  
िवभागिवभाग  

३२३२  पणेुपणेु  फा कफा क  मुनीरमुनीर  पटेलपटेल  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  सहा यकसहा यक  अअिभिभयंतायंता,,  णेीणेी  ११,,िनरािनरा  
देदेववककरर  क पक प,,उपउप  िवभागिवभाग  
सांगवीसांगवी..  

जलसंपदाजलसंपदा  
िवभागिवभाग  

३३३३  लातूरलातूर  अिनलअिनल  मलीलेमलीले  कया कगकया कग  कनोईगंकनोईगं  िज हािज हािधिधकारीकारी  काय लयकाय लय,,बीडबीड..  महसूलमहसूल  वव  वनवन  
िवभागिवभाग  

३४३४  को हापरूको हापरू  अिनलअिनल  बाबरूावबाबरूाव  पाटीलपाटील  सॉ टबॉलसॉ टबॉल  महसूलमहसूल  वव  वनवन  िवभागिवभाग  महसूलमहसूल  वव  वनवन  
िवभागिवभाग  

३५३५  को हापरूको हापरू  जय ीजय ी  नाईकनाईक  मैदानीमैदानी  महसूलमहसूल  वव  वनवन  िवभागिवभाग  महसूलमहसूल  वव  वनवन  
िवभागिवभाग  

३६३६  नागपरूनागपरू  इमरानइमरान  सलीमसलीम  शेखशेख  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  सहा यकसहा यक  पोलीसपोलीस  आयु तआयु त,,पणेुपणेु..  गृहगृह  िवभागिवभाग  
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३७३७  नागपरूनागपरू  िवजय वजिवजय वज  ीरामीराम  
ठवकरठवकर  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  अधी कअधी क  पोलीसपोलीस  आयु तआयु त  
काय लयकाय लय,,ठाणेठाणे  शहरशहर..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

३८३८  नागपरूनागपरू  संसंिदपिदप  बाळासाहेबबाळासाहेब  
च हाणच हाण  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  उपसंचालकउपसंचालक,,  आरो यआरो य  सेवासेवा  
को हापरूको हापरू  मंडळमंडळ,,को हापरूको हापरू..  

आरो यआरो य  िवभागिवभाग  

३९३९  नागपरूनागपरू  िनतेशिनतेश  िव नाथिव नाथ  
चचतनवारतनवार  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िज हािज हा  श यश य  िचिक सकिचिक सक,,  
सामा यसामा य  णालयणालय,,ग िदयाग िदया..  

आरो यआरो य  िवभागिवभाग  

४०४०  नागपरूनागपरू  अ दूलअ दूल  हुसेनहुसेन  अ दूलअ दूल  
मुनाफमुनाफ  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िज हािज हा  िहिहवतापवताप  अअिधिधकारीकारी,,  
आरो यआरो य  सेवासेवा,,अकोलाअकोला..  

आरो यआरो य  िवभागिवभाग  

४१४१  नागपरूनागपरू  ाने राने र  मारोतीमारोती  बारगजेबारगजे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  सहा यकसहा यक  रा यकररा यकर  आयु तआयु त  
माजगावमाजगाव,,मंुबईमंुबई..  

रा यकररा यकर  
िवभागिवभाग  

४२४२  नागपरूनागपरू  िनतीनिनतीन  बीबी..  जायभायेजायभाये  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  सहा यकसहा यक  रा यकररा यकर  आयु तआयु त  
माजगावमाजगाव,,मंुबईमंुबई..  

रा यकररा यकर  
िवभागिवभाग  

४३४३  नागपरूनागपरू  योगेशयोगेश  समाधानसमाधान  उगलेउगले  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  सहा यकसहा यक  रा यकररा यकर  आयु तआयु त  
माजगावमाजगाव,,  मंुबईमंुबई..  

रा यकररा यकर  
िवभागिवभाग  

४४४४  नागपरूनागपरू  िवकीिवकी  एसएस..  कदमकदम  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  समादेशकसमादेशक,,  रा यरा य  पोलीसपोलीस  बलबल  
गटगट  ११  पणेुपणेु..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

४५४५  नागपरूनागपरू  अिनलअिनल  बीबी  बनवेबनवे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  सहा यकसहा यक  पोलीसपोलीस  आयु तआयु त  
नायगावनायगाव  दादरदादर  पूपूवव  मंुबईमंुबई..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

४६४६  नागपरूनागपरू  अिवनाशअिवनाश  िव णूिव णू    तांदळेतांदळे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  सहा यकसहा यक  पोलीसपोलीस  आयु तआयु त  
नायगावनायगाव  दादरदादर  पूपूवव  मंुबईमंुबई..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

४७४७  नागपरूनागपरू  वृषालीवृषाली  िकशनिकशन  माटेमाटे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  अअिधिध ठाताठाता  शासकीयशासकीय  वै कीयवै कीय  
महािव ालयमहािव ालय  वव  णालयणालय, , 
चं परूचं परू..  

आरो यआरो य    
िवभागिवभाग  

४८४८  नागपरूनागपरू  िव लिव ल  िव नाथिव नाथ  घोडकेघोडके  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  कामगारकामगार  अअिधिधकारीकारी,,  महापामहापािलिलकाका  
मु यालयमु यालय,,  फोटफोट,,मंुबईमंुबई..  

नगर िवकासनगर िवकास  
िवभागिवभाग  

४९४९  नागपरूनागपरू  अ यकुमारअ यकुमार  जग ाथजग ाथ  
बडेेबडेे  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िवभागिवभाग  िनयं किनयं क  महारामहारा   रा यरा य  
मागमाग  पपिरिरवहवहनन  महामंडळमहामंडळ,,पुपुणेणे..  

पपिरिरवहनवहन  
िवभागिवभाग  

५०५०  नागपरूनागपरू  गणेशगणेश  भाऊरावभाऊराव  वाघमोडेवाघमोडे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  रा यरा य  राखीवराखीव  पोलीसपोलीस  बलबल  गटगट५५  
द डद ड,,पणेुपणेु..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

५१५१  नागपरूनागपरू  अअिभिभनवनव  भीमरावभीमराव  बांबोडेबांबोडे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िवभागिवभाग  िनयं किनयं क  रा यरा य  मागमाग  
पपिरिरवहनवहन  महामंडळमहामंडळ,,नागपरूनागपरू..  

पपिरिरवहनवहन  
िवभागिवभाग  

५२५२  नागपरूनागपरू  गणेशगणेश  पांडूरंगपांडूरंग  थापडेथापडे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  पोलीसपोलीस  आयु तआयु त,,  नायगावनायगाव,,दादरदादर  
पूपूवव  मंुबईमंुबई..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

५३५३  नागपरूनागपरू  रमेशरमेश  अजुनअजुन  शेगडेशेगडे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  मु यमु य  अअिभिभयंतायंता  अउदाअउदा  क पक प  
नीनी--संवसूसंवसू  पपिरिरमंडळमंडळ,,नवीनवी  मंुबईमंुबई  
  

उज   िवभागउज   िवभाग  

५४५४  नागपरूनागपरू  अअिभिभजीतजीत  िवनोदिवनोद    
सावजीसावजी  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िशिश णाणािधिधकारीकारी  (( ाथाथिमिमकक))िजिज..पप.., , 
औरंगाबादऔरंगाबाद..  

शालये शालये िशिश ण ण 
िवभागिवभाग  
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५५५५  नागपरूनागपरू  आशीषआशीष  लोभे रलोभे र  पाटीलपाटील  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िज हािज हा  िहिहवतापवताप  अअिधिधकारीकारी,,  
नागपरूनागपरू..  

आरो यआरो य  िवभागिवभाग  

५६५६  नागपरूनागपरू  राजाभाऊराजाभाऊ  बाजीरावबाजीराव  
खंदारेखंदारे  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क,,र नार नािगिगरीरी..  गृहिवभागगृहिवभाग  

५७५७  नागपरूनागपरू  बाबारावबाबाराव  आ मारामआ माराम  
ल हाळेल हाळे  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क,,र नार नािगिगरीरी..  गृहगृह  िवभागिवभाग  

५८५८  नागपरूनागपरू  फुफु     अ णअ ण  िभिभसेसे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िविवशेषशेष  रा यकररा यकर  आयु तआयु त  
काय लयकाय लय,,माझगावमाझगाव,,मंुबईमंुबई..  

रा यकररा यकर  
िवभागिवभाग  

५९५९  नागपरूनागपरू  वै यनाथवै यनाथ  अजुनअजुन  कुटेकुटे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क,,अहमदनगरअहमदनगर..  गृहगृह  िवभागिवभाग  
६०६०  नागपरूनागपरू  क पनाक पना  सदाशीवसदाशीव  रंगारीरंगारी  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क,,र नार नािगिगरीरी..  गृहगृह  िवभागिवभाग  
६१६१  नागपरूनागपरू  गणेशगणेश  भीमरावजीभीमरावजी  घोटेघोटे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  अधी कअधी क  अअिभिभयंतायंता,,  मम..रारा..िविव..िविव..  

कंकं..मम..  ामीणामीण  मंडलमंडल  काय लयकाय लय,,  
िचिचकलठाणकलठाण,,  औरंगाबादऔरंगाबाद..  

उजउज   िवभागिवभाग  

६२६२  नागपरूनागपरू  िशिशवाजीवाजी  रामरावरामराव  
ड गळीकरड गळीकर  

पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क,,र नार नािगिगरीरी..  गृहगृह  िवभागिवभाग  

६३६३  औरंगाबादऔरंगाबाद  बाळकृबाळकृ   अजुनअजुन  
नागरगोजेनागरगोजे  

पॉविल ट गपॉविल ट ग  शासकीयशासकीय  अअिधिधकारीकारी,,पोलीसपोलीस  
आयु तआयु त  पणेुपणेु  यांचेयांचे  काय लयकाय लय..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

६४६४  औरंगाबादऔरंगाबाद  िववकेिववके  रतनरावरतनराव  घंुबरेघंुबरे  पॉवरिल ट गपॉवरिल ट ग  िवशेषिवशेष  रा यकररा यकर  आयु तआयु त  यांचेयांचे  
काय लयकाय लय  ..  

रा यकररा यकर  
िवभागिवभाग  

६५६५  औरंगाबादऔरंगाबाद  सुनीलसुनील  दादारावदादाराव  आडेआडे  कनोइगंकनोइगं  कयाक गकयाक ग  वीयवीय  सहा यकसहा यक,,कारागृहकारागृह  उपउप  
महािनरी कमहािनरी क,,म यम य  िवभागिवभाग,,  
औरंगाबादऔरंगाबाद..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

६६६६  औरंगाबादऔरंगाबाद  शोभा सगशोभा सग    िशिशवाजीवाजी  
भालरेावभालरेाव  

कनोईगंकनोईगं  कयाक गकयाक ग  आयु तआयु त  मु यालयमु यालय  २२  मंुबईमंुबई..  गृहगृह  िवभागिवभाग  

६७६७  औरंगाबादऔरंगाबाद  सुिनलसुिनल  हादरावहादराव  
जाधवजाधव  

ॅ पोलीनॅ पोलीन  कुलसिचवकुलसिचव,,वसंतराववसंतराव  नाईकनाईक  
मराठवाडामराठवाडा  कृिषकृिष  िव ापीठिव ापीठ,,  
परभणीपरभणी..  

कृषीकृषी  िवभागिवभाग  

६८६८  औरंगाबादऔरंगाबाद  गो वदगो वद  केशवकेशव  सुरनरसुरनर  ॅ पोलीनॅ पोलीन  पोलीसपोलीस  अधी कअधी क,,चं परूचं परू..  गृहगृह  िवभागिवभाग  
६९६९  औरंगाबादऔरंगाबाद    सिचनसिचन  च ूच ू  राठोडराठोड  ॅ पोलीनॅ पोलीन  सहसंचालकसहसंचालक,,  िवभागीयिवभागीय  कृषीकृषी  

काय लयकाय लय,,  औरंगाबादऔरंगाबाद..  
कृषीकृषी  िवभागिवभाग  

७१७१  औरंगाबादऔरंगाबाद  अमोलअमोल  िदपकराविदपकराव  
देशमुखदेशमुख  

ॅ पोलीनॅ पोलीन  उपिवभागीयउपिवभागीय  अअिधिधकारीकारी  
काय लयकाय लय,,  नागपरूनागपरू  ामीणामीण..  

महसूलमहसूल  वव  वनवन  
िवभागिवभाग  

७७२२  औरंगाबादऔरंगाबाद  सिदपसिदप  पांडूरंगपांडूरंग  मोरेमोरे  ॅ पोलीनॅ पोलीन  िवभागीयिवभागीय  आयु तआयु त,,परुवठापरुवठा  शाखाशाखा,,  
औरंगाबादऔरंगाबाद..  

महसूलमहसूल  वव  वनवन  
िवभागिवभाग  

७७३३  औरंगाबादऔरंगाबाद  िदपक िदपक     िशिशवदास घोडकेवदास घोडके  ॅ पोलीनॅ पोलीन  महारा  रा य माग पमहारा  रा य माग पिरिरवहन वहन 
महामंडळमहामंडळ, , अहमदनगरअहमदनगर..  

पपिरिरवहन वहन 
महामंडळमहामंडळ  

७७४४  औरंगाबादऔरंगाबाद  सुिनल अशोक सोनुलेसुिनल अशोक सोनुले  ॅ पोलीनॅ पोलीन  िशिश णाणािधिधकारीकारी,,  िज हा पिरषदिज हा पिरषद,,  
सातारासातारा..  

शालये शालये िशिश ण    ण     
िवभागिवभाग  
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७७५५  औरंगाबादऔरंगाबाद  अमोल बबन सांबरेअमोल बबन सांबरे  ॅ पोलीनॅ पोलीन  शासन अशासन अिधिधकारीकारी,,िवभागीय िवभागीय 
कृषी सहसंचालक काय लयकृषी सहसंचालक काय लय,,  
कोकण िवभागकोकण िवभाग,,मंुबईमंुबई..  

कृषी कृषी   िवभागिवभाग  

७६७६  औरंगाबादऔरंगाबाद  महेश महेश   िदनकर  देसाईिदनकर  देसाई  ॅ पोलीनॅ पोलीन  पोलीस उपआयु तपोलीस उपआयु त, , मु यालय मु यालय २ २ 
पोलीस आयु त बहृ मंुबई याचंे पोलीस आयु त बहृ मंुबई याचंे 
काय लय मंुबईकाय लय मंुबई..  

गृह िवभागगृह िवभाग  

७७७७  औरंगाबादऔरंगाबाद  अजुन क याण थापडेअजुन क याण थापडे  ॅ पोलीनॅ पोलीन  उपआयु त मु यालय उपआयु त मु यालय २  २  किन ठ किन ठ 
आ थापनाआ थापना,,  पोलीस आयु त पोलीस आयु त 
बहृ मंुबईबहृ मंुबई..  

गृहगृह  िवभागिवभाग  

७८७८  औरंगाबादऔरंगाबाद  सिचन बळीराम तवारसिचन बळीराम तवार  ॅ पोलीनॅ पोलीन  सिचवसिचव,,ससंिदय काय िवभाग ससंिदय काय िवभाग 
मं ालयमं ालय,,मंुबईमंुबई..  

संसिदय काय संसिदय काय 
िवभाग िवभाग   

७९७९  औरंगाबादऔरंगाबाद  अिनल बालाजी सुयवाडअिनल बालाजी सुयवाड  पोलीनपोलीन  पोलीस अधी क काय लयपोलीस अधी क काय लय,,  
सधुदूगसधुदूग..  

गृह िवभागगृह िवभाग  

८८००  औरंगाबादऔरंगाबाद  पोपट केशव ग डेपोपट केशव ग डे  ॅ पोलीनॅ पोलीन  उपआयु त मु यालय उपआयु त मु यालय २  २  किन ठ किन ठ 
आ थापनाआ थापना,,  पोलीस आयु त पोलीस आयु त 
बहृ मंुबईबहृ मंुबई..    

गृह िवभागगृह िवभाग  

८१८१  औरंगाबादऔरंगाबाद  सुधीर उ म बनकरसुधीर उ म बनकर  ॅ पोलीनॅ पोलीन  िज हािज हािधिधकारी काय लयकारी काय लय,,ठाणेठाणे..  ममहसूल व वनहसूल व वन  
िवभागिवभाग  

८२८२  औरंगाबादऔरंगाबाद  मह  सनुील जगतापमह  सनुील जगताप  ॅ पोलीनॅ पोलीन  िज हािज हािधिधकारी काय लयकारी काय लय,,  
सांगलीसांगली. .   

महसूल व वनमहसूल व वन  
िवभागिवभाग  

८३८३  औरंगाबादऔरंगाबाद  बडूं बडूं शंकरराव ब टलवारशंकरराव ब टलवार  ॅ पोलीनॅ पोलीन  उपआयु त मु यालय उपआयु त मु यालय २  २  किन ठ किन ठ 
आ थापनाआ थापना,,  पोलीस आयु त पोलीस आयु त 
बहृ मंुबईबहृ मंुबई..  

गृह िवभागगृह िवभाग  

८८४४  औरंगाबादऔरंगाबाद  िकशोर भजुगं खेडकरिकशोर भजुगं खेडकर  ॅ पोलीनॅ पोलीन  िवभागीय कृषी सहसचंालकिवभागीय कृषी सहसचंालक,,  
औरंगाबादऔरंगाबाद..  

कृषी िवभागकृषी िवभाग  

८८५५  औरंगाबादऔरंगाबाद  िनलशे भगवान राठोडिनलशे भगवान राठोड  ॅ पोलीनॅ पोलीन  पोलीस अधी क पोलीस अधी क 
काय लयकाय लय,,जळगावजळगाव..  

गृह िवभागगृह िवभाग  

८६८६  औरंगाबादऔरंगाबाद  अमोल संतोषराव संभारेअमोल संतोषराव संभारे  ॅ पोलीनॅ पोलीन  सहसंचालकसहसंचालक,,  लखेा व कोषागारे लखेा व कोषागारे 
काय लयकाय लय,,  अमरावती िवभागअमरावती िवभाग..  

लखेा व लखेा व 
कोकोषागारे षागारे 
िवभागिवभाग  

८७८७  औरंगाबादऔरंगाबाद  िवजय वासूदेव बडेिवजय वासूदेव बडे  ॅ पोलीनॅ पोलीन  िज हा शासन अिधकारीिज हा शासन अिधकारी, , 
नगरपानगरपािलिलका शाखाका शाखा,,  
िज हािधकारी काय लयिज हािधकारी काय लय, , 
अहमदनगरअहमदनगर..  

महसूल महसूल व वनव वन  
िवभागिवभाग  

८८८८  औरंगाबादऔरंगाबाद  ाने र पंढरी पाटीलाने र पंढरी पाटील  ॅ पोलीनॅ पोलीन  उपसंउपसंचालकचालक, , आरो य िवभागआरो य िवभाग, , 
अकोला िवभागअकोला िवभाग,,अकोलाअकोला..  

आरो य िवभागआरो य िवभाग  

८९८९  औरंगाबादऔरंगाबाद  अिभम य परशराम अिभम य परशराम 
िह ळकरिह ळकर  

ॅ पोलीनॅ पोलीन  वै कीय वै कीय शाशासन अिधकारीसन अिधकारी, , 
महा रा य कामगार िवमा महा रा य कामगार िवमा 
सोसायटीसोसायटी,,  ितसरा मजलाितसरा मजला,,  

िव  िवभागिव  िवभाग  
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९०९०  औरंगाबादऔरंगाबाद  िवकास गोरख पवारिवकास गोरख पवार  ॅ पोलीनॅ पोलीन  मु यािधकारीमु यािधकारी, , नगर पिरषदनगर पिरषद, , 
माळिशरसमाळिशरस,,सोलापरूसोलापरू..  

नगर नगर िवकास िवकास 
िवभागिवभाग  

९१९१  औरंगाबादऔरंगाबाद  अिवनाश गो वद च डेअिवनाश गो वद च डे  ॅ पोलीनॅ पोलीन  उपउप  ादेिशक पादेिशक पिरिरवहन िवभागवहन िवभाग, , 
परभणीपरभणी..  

पपिरिरवहन वहन 
िवभागिवभाग  

९२९२  औरंगाबादऔरंगाबाद  ीकृ ण भगवानराव ीकृ ण भगवानराव 
खरातखरात  

ॅ पोलीनॅ पोलीन  सामा य शासन िवभागसामा य शासन िवभाग,,  
मं ालयमं ालय,,  मंुबईमंुबई..  

सामा य सामा य 
शासन िवभागशासन िवभाग  

      

००००००००००००  
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ीडा ीडा माणप  माणप  पडताळणी पडताळणी अअहवाल र  केले या हवाल र  केले या वव  शासकीय शासकीय 
सेवतूेन सेवतूेन कमी केकमी केले या ले या उमेदवारांची यादीउमेदवारांची यादी  

अ. . खेळाडूचे नाव खेळ पद काय लय 
१ मयुर ताप सग च हाण ॅ पोलीन अिधपरीचारक 

वग ३ 
उपसंचालक, आरो य सेवा, 
औरंगाबाद. 

२ अमोल मधुकर नाईकवाडे ॅ पोलीन  कृिष सेवक िवभागीय कृिष सहसचंालक, 
नागपरू िवभाग. 

३ इरफान अ दूल सलाम 
पठाण 

ॅ पोलीन  िलपीक 
टंकलखेक 

िवभाग िनयं क, रा य परीवहन 
सोलापरू. 

४ िदपक िदप दुनगहू ॅ पोलीन  कृिष सेवक िवभागीय कृषी सहसचंालक, 
औरंगाबाद. 

५ राज  रोहीदास राठोड ॅ पोलीन  पोलीस िशपाई पोलीस उप आयु त, मु यालय २  
पोलीस आयु त बहृ मंुबई याचंे 
काय लय. 

६ अ ण ीचंद जाधव ॅ पोलीन  पोलीस िशपाई पोलीस उप आयु त, मु यालय २  
पोलीस आयु त बहृ मंुबई याचंे 
काय लय. 

७ महादेव बळीराम घोडके ॅ पोलीन  िलपीक 
टंकलखेक 

िवभाग िनयं क, रा य परीवहन, 
पणेु. 

८ द ा िनवृ ी दुधाटे ॅ पोलीन  कृषी सहा यक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृिष 
िव ापीठ,अकोला. 

९ गजानन िदगंबर 
दसारवाड 

ॅ पोलीन  कृिष सेवक िवभागीय कृषी सहसचंालक, 
नािशक. 

१० राधे याम वसतंराव 
घोडके 

ॅ पोलीन  किन ठ लखेा 
पिर क 

सहसंचालक, थािनक िनधी 
लखेापिर क, कोकण िवभाग, 
मंुबई. 

११ सुधीर उ म बनकर ॅ पोलीन  तलाठी उपिवभागीय अिधकारी 
काय लय, ठाणे. 

१२ अिनल ताप च हाण ॅ पोलीन  पोलीस  िशपाई   पोिलस पोिलस अधी कअधी क  काय लयकाय लय,,  
अहमदनगरअहमदनगर..  

१३ र व  संतराम फंुदे ॅ पोलीन  िश ण सेवक िश णािधकारी िश णािधकारी ,,  
िज हा पिरषदिज हा पिरषद, , र नािगरीर नािगरी..  

14 र व  आबासो सावतं पॉवर िल ट ग गट 
िश णािधकारी 

िश णािधकारीिश णािधकारी,,िज हािज हा  पिरषदपिरषद,,  
को हापरूको हापरू..  

१५ वशैाली एकनाथ ह के शुट गबॉल िश ण सेवक िश णािधकारी िश णािधकारी ,,  
िज हा पिरषदिज हा पिरषद, , र नािगरीर नािगरी..  



8 

१६ आिशष आनंद च हाण ॅ पोलीन  िश ण सेवक िश णािधकारी िश णािधकारी ,,  
िज हा पिरषदिज हा पिरषद, , र नािगरीर नािगरी..  

१७ सिचन अशोक चौधरी ॅ पोलीन  क  सेवक िज हा सामा य णालय, 
िचखलठाण,औरंगाबाद.

000000 

  

  


