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पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ,सोलापूरपु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ,सोलापूरपु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ,सोलापूरपु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ,सोलापूर    
Manual - 9 

Directory of Statutory Officers, Teaching Staff and Employees of Punyashlok Ahilyadevi Holkar 

Solapur University, Solapur as on 01/09/2021 

R.T.I. [Section 4(1) (b) (ix)] 

    
EPABXEPABXEPABXEPABX    2744771, 2742744771, 2742744771, 2742744771, 2744772, 2744773, 2744774, 2744778, 2744779 /  2351489, 2351463, 23514664772, 2744773, 2744774, 2744778, 2744779 /  2351489, 2351463, 23514664772, 2744773, 2744774, 2744778, 2744779 /  2351489, 2351463, 23514664772, 2744773, 2744774, 2744778, 2744779 /  2351489, 2351463, 2351466    

 

संवधैािनक अिधकारी संपक-  .मांकसंवधैािनक अिधकारी संपक-  .मांकसंवधैािनक अिधकारी संपक-  .मांकसंवधैािनक अिधकारी संपक-  .मांक    
 

अ...अ...अ...अ...    1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव     पदनामपदनामपदनामपदनाम    
िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत 

.मांक.मांक.मांक.मांक    
िवभागिवभागिवभागिवभाग    

1. डॉ. मृणािलनी िम<लद फडणवीस कुलगु> 102 कुलगु> काय@लय 
2. डॉ. िमAा डी. एन. 1-कुलगु> 121 1-कुलगु> काय@लय 
3. 1ा. डॉ. घुटे िवकास भाऊराव 1. कुलसिचव 105 कुलसिचव काय@लय 
4. Aी. शहा Aेिणक हुकूमचंद िवG व लेखा अिधकारी 118 िवG व लेखा िवभाग 
5. डॉ. गणापुर िशवकुमार सुग�णा संचालक, परीIा व मू�यमापन मंडळ 130 परीIा व मू�यमापन मंडळ 

6. डॉ. लढा सिचन शामसुंदर संचालक, नवोप.म, नवसंशोधन व 
साहचय- -- नवोप.म, नवसंशोधन व 

साहचय- 

7. डॉ. पवार सुरेश िकसनराव संचालक, .ीडा व शािररीक िशIण 
िवभाग 233 .ीडा व शारीिरक िशIण 

िवभाग 
8. डॉ. कोरे वसंत गु>शांत संचालक, िव�ाथL िवकास  225 िव�ाथL िवकास िवभाग 
9. डॉ. गुणवतं सरवदे संचालक, राMNीय सेवा योजना 227 राMNीय सेवा योजना  
10. डॉ. िवकास कदम अिधMठाता, मानव िवPान िव�ाशाखा 206 मानव िवPान िव�ाशाखा 

 
िविविविव�ा�ा�ा�ापीपीपीपीठ ठ ठ ठ पपपपिरिरिरिरससससर र र र संससंंसंकुकुकुकुल ल ल ल िशिशिशिशIIIIकककक    सपंक-  .माकंसपंक-  .माकंसपंक-  .माकंसपंक-  .माकं    

 
अ...अ...अ...अ...    1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव     पदनामपदनामपदनामपदनाम    िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत 

.मांक.मांक.मांक.मांक    
िविविविवषषषषयययय    संससंंसंकुकुकुकुलललल    

1. डॉ. भोसले रघुनाथ िभकाजी 1ाRयापक  148 ऑरगॅिनक केिम4Nी रसायनशाU संकुल 

2. डॉ. घनवट अिनल अजु-न सहयोगी 
1ाRयापक 

149 पॉिलमर केिम4Nी रसायनशाU संकुल 

3. डॉ. सौ. लावंड अंजना संजय सहायक 1ाRयापक 149 ऑरगॅिनक केिम4Nी रसायनशाU संकुल 
4. डॉ. शंृगारे सदानंद नारायण सहायक 1ाRयापक 149 इंडX4Nयल केिम4Nी रसायनशाU संकुल 
5. डॉ. कडू िवकास दादाभाऊ सहायक 1ाRयापक 149 ऑरगॅिनक केिम4Nी रसायनशाU संकुल 
6. डॉ. माळी मुकंुद गणपत सहायक 1ाRयापक 149 िफजीकल केिम4Nी रसायनशाU संकुल 
7. डॉ. पाटील िवकास बाबूराव 1ाRयापक 142 िफजीZस भौितकशाU संकुल 
8. डॉ. सुय-वशंी शरद िशवाजी 1ाRयापक   145 िफजीZस/इलेZNॉिनZस भौितकशाU संकुल 
9. डॉ. लोखंडे बाळकृMणा जग[ाथ 1ाRयापक   184 िफजीZस/इलेZNॉिनZस भौितकशाU संकुल 
10. डॉ. धुळप िवनायक पोपट सहायक 1ाRयापक 146 पय@वरण शाU भौितकशाU संकुल 
11. Aी. बािवसकर सुयोग पांडुरंग सहायक 1ाRयापक 249 पय@वरण शाU भौितकशाU संकुल 
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12. डॉ. कुलकणL धवल दGा\य सहायक 1ाRयापक 249 भशूाU भौितकशाU संकुल 
13. डॉ. कांबळे गौतम सुबाना 1ाRयापक   229 अथ-शाU सामािजकशाUे संकुल 
14. डॉ. <चचोळकर र<व] भा4कर सहायक 1ाRयापक 236 मास क^यिुनकेशन सामािजकशाUे संकुल 
15. डॉ. सौ. पाटील माया जगिदश सहायक 1ाRयापक 231 इितहास व पुरात_वशाU  सामािजकशाUे संकुल 
16. डॉ. `हनकडे 1काश गु>मुतL सहायक 1ाRयापक 232 अथ-शाU सामािजकशाUे संकुल 
17. डॉ. कोळेकर 1भाकर नागनाथ सहायक 1ाRयापक 239 इितहास व पुरात_वशाU सामािजकशाUे संकुल 
18. डॉ. घुटे िवकास बाबुराव 1ाRयापक   301 संaयाशाU संगणकशाU संकुल 
19. डॉ. सौ. माशाळे bयोती धम-राज सहायक 1ाRयापक 304  गिणत संगणकशाU संकुल 
20. डॉ. मcते राजीवकुमार िशवशंकर सहायक 1ाRयापक 313 संगणकशाU संगणकशाU संकुल 
21. Aी. <शदे अशोक रोिहदास सहायक 1ाRयापक 303 संगणकशाU संगणकशाU संकुल 
22. डॉ. राऊत Aीराम दगडू सहायक 1ाRयापक 305 संगणकशाU संगणकशाU संकुल 
23. Aी. गाडL चं]कांत गोपाल सहायक 1ाRयापक 306 संaयाशाU संगणकशाU संकुल 

    
    

        वग- 1 वग- 1 वग- 1 वग- 1 ----    1शासकीय अिधकारी 1शासकीय अिधकारी 1शासकीय अिधकारी 1शासकीय अिधकारी सपंक-  .माकंसपंक-  .माकंसपंक-  .माकंसपंक-  .माकं    
 

अ...अ...अ...अ...    1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव     पदनामपदनामपदनामपदनाम    
िव4तारीिव4तारीिव4तारीिव4तारीत त त त 

.मांक.मांक.मांक.मांक    
िवभागिवभागिवभागिवभाग    

1.  Aी. रोकडे मिलक सगाजी उपकुलसिचव 140 परीIा व मू�यमापन िवभाग 
2.  डॉ.  मेटकरी उमराव िवeल उपकुलसिचव 162 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
3.  डॉ. कांबळे सुय-कांत नंदकुमार उपकुलसिचव 179 परीIा व मू�यमापन िवभाग 
4.  Aी.जाधव अिनल बाबुराव सहायक कुलसिचव -- -- 
5.  डॉ. <शदे िशवाजी नारायणराव सहायक कुलसिचव 123 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
6.  Aी.पवार आनंदराव बिह>  सहायक कुलसिचव 183 आ4थापना िवभाग 
7.  Aी. सोनकांबळे सोमनाथ पांडूरंग सहायक कुलसिचव 122 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
8.  Aी. चोरमले 1शातं रावसाहेब िस4टीम ॲनािल4ट -- --    
9.  Aी. कुलकणL िगरीष अनंत िव�ापीठ अिभयतंा 110 अिभयांि\की िवभाग 
10.  Aी.खैरदी जावेद अहमद म.हनीफ कायदा अिधकारी  108 कायदा िवभाग 
11.  डॉ.जगताप अिभिजत हनुमंत व�ैिकय अिधकारी  - आरोhय कc ] 
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        वग- 2 वग- 2 वग- 2 वग- 2     ----    1शास1शास1शास1शासकीय अिधकारी कीय अिधकारी कीय अिधकारी कीय अिधकारी सपंक-  .माकंसपंक-  .माकंसपंक-  .माकंसपंक-  .माकं    
 

अ...अ...अ...अ...    1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव     पदनामपदनामपदनामपदनाम    
िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत 

.मांक.मांक.मांक.मांक    
िवभागिवभागिवभागिवभाग    

1.  Aी. हैनाळकर मलकारिसRद महादेव कI अिधकारी 133 परीIा व मू�यमापन िवभाग 
2.  Aी. पाटील िवजयकुमार संदीपान कI अिधकारी 115 अiयासमंडळे िवभाग 
3.  Aी. हराळे िदगंबर तायjपा कI अिधकारी 155 परीIा व मू�यमापन िवभाग 
4.  Aीमती पांढरे देवकkया नानासाहेब कI अिधकारी 125 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
5.  Aी. िIरसागर संतोष महादेव कI अिधकारी 111 अिभयांि\की िवभाग 
6.  डॉ. चौधरी सिचन भारत  कI अिधकारी 106 िवG व लेखा िवभाग 
7.  Aी. पवार वैभव दGा\य कI अिधकारी 134 परीIा व मू�यमापन िवभाग 
8.  Aी. दीिIत पांडूरंग शंकर कI अिधकारी 107 आ4थापना िवभाग 
9.  Aी. खपाले राजीव उGमराव लेखापाल 172 िवG व लेखा िवभाग 

10.  Aी. कोळी संतोष तुकाराम 
किनMठ∞अिभयंता
  

0217 - 
2744775 अiयासकc ] 

 
वग- 3 वग- 3 वग- 3 वग- 3 ----    1शासकीय कम-चारी 1शासकीय कम-चारी 1शासकीय कम-चारी 1शासकीय कम-चारी संपक-  .मांकसंपक-  .मांकसंपक-  .मांकसंपक-  .मांक    

 

अ...अ...अ...अ...    1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव     पदनामपदनामपदनामपदनाम    
िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत 

.मांक.मांक.मांक.मांक    
िवभागिवभागिवभागिवभाग    

1. Aी.राठोड िवकास िमठु सहायक कI अिधकारी 136 परीIा व मू�यमापन िवभाग 
2. Aी. िदलपाके उGम िगरजjपा सहायक कI अिधकारी 132 परीIा व मू�यमापन िवभाग 
3. Aी. देशमुख नशीर बशीरिमयॉ सहायक कI अिधकारी 182 आ4थापना िवभाग 

4. Aी.िहjपरगे र<व]नाथ 
क�याणराव         सहायक कI अिधकारी 201 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 

5. Aी. पुजारी 1शांत राजc] सहायक कI अिधकारी 316 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
6. Aी.काशीद गजानन नामदेव सहायक कI अिधकारी 156 परीIा व मू�यमापन िवभाग 
7. Aी. राIे उGम आ�णा सहायक कI अिधकारी  िवG व लेखा िवभाग 
8. Aीमती. सावतं पmवी लnमण विरMठ oंथालय  सहाpयक 128 PानUोत कc ] 
9. Aी. कोळेकर अर<वद नागनाथ लघुलेखक 137 सभा व िनवडणूका िवभाग 
10. Aीमती. पारेकर माधवी Aीपाद लघुलेखक 102 कुलगु> काय@लय 

11. Aीमती सरतापे  वशैाली  
िशवाराज कंपाऊंडर (िमAक) -- आरोhय कc ] 

12. Aी. हुsळे दGा\य शरणjपा भांडारपाल 144 भौितकशाU संकुल 
13. Aी. शेख मुकतार मनसूर सांXaयकी सहायक -- सांXaयकी िवभाग 
14. Aी. सोनवणे रोिहत सुिनल लघुटंकलेखक 107 आ4थापना िवभाग 
15. Aी. <शदे रिवराज राणोजी विरMठ िलिपक 201 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
16. Aी. बंडगर अजय मधुकर विरMठ िलिपक 189 िवG व लेखा िवभाग 
17. Aी. भादुले सदानंद देिवदास विरMठ िलिपक 149 रसायनशाU संकुल 
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18. Aी. च`हाण सुय-कांत संिदपान विरMठ िलिपक 113 अiयासमंडळे िवभाग 
19. Aी. थोरात सुिनल उGम विरMठ िलिपक 226 सामािजकशाUे संकुल 
20. Aी. <नबाळकर Pानेtर अजू-न विरMठ िलिपक 201 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
21. Aी. ढवळे महेश Aीधर विरMठ िलिपक  107 आ4थापना िवभाग 
22. Aी. काळे शरणjपा राम<लग विरMठ िलिपक 107 आ4थापना िवभाग 

23. Aीमती हंुडेकरी >पाली 
िवजयकुमार विरMठ िलिपक 173 िवG व लेखा िवभाग 

24. Aी. कदम िववेक जय<सग विरMठ िलिपक 156 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
25. Aी. मmाव अशोक िसताराम विरMठ िलिपक 113 पी. जी. 1वशे िवभाग 
26. Aी. कोळी महेश महादेव विरMठ िलिपक -- िवशेष कI 
27. Aीमती. कोकणे bयोती कंुडिलक विरMठ िलिपक 182 आ4थापना िवभाग 
28. Aीमती ^हे\े राजAी नागेश विरMठ िलिपक 124 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
29. Aीमती मोहिरर अिनता राजc] विरMठ िलिपक 113 अiयासमंडळे िवभाग 

30. Aीमती दंतकाळे उbवला 
कािशनाथ विरMठ िलिपक 132 परीIा व मू�यमापन मंडळ 

31. Aी. कुसेकर िववेकानंद चं]कांत विरMठ िलिपक 189 िवG व लेखा िवभाग 
32. Aी. येणगुरे िभमराया िस]ामjपा विरMठ िलिपक 107 आ4थापना िवभाग 
33. Aी. हाके िदलीप बंडू विरMठ िलिपक 134 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
34. Aी. लोखंडे हनुमंत िसRदेtर विरMठ िलिपक 137 सभा व िनवडणूका िवभाग 
35. Aी. हनमंते शेषराव िवeलराव किनMठ िलिपक 139 परीIा व मू�यमापन मंडळ 

36. Aी. चाकुरकर िवशाल 
िशवाजीराव 

किनMठ िलिपक 205 नॅक  

37. Aी.  उमदी संतोष मळिसRद किनMठ िलिपक 120 िवG व लेखा िवभाग 
38. Aी. बंडगर िशरीष शामराव किनMठ िलिपक 134 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
39. Aीमती तारापूरे 4वाती 1काश किनMठ िलिपक 136 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
40. Aी. नळे 1शांत मा>ती किनMठ िलिपक 141 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
41. Aी. 4वामी शंकर मmpया किनMठ िलिपक 141 परीIा व मू�यमापन मंडळ 

42. Aी. धाकडे िवजयकुमार 
माधवराव किनMठ िलिपक 155 परीIा व मू�यमापन मंडळ 

43. Aी. जाधव िवजयकुमार दशरथ किनMठ िलिपक 124 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
44. Aी. भोई िदपक रामहरी किनMठ िलिपक 124 भौितकशाU संकुल 
45. Aी. दाईगंडे अतुल सुखदेव किनMठ िलिपक 131 परीIा व मू�यमापन मंडळ 

46. Aीमती  बागवान िनलोफर 
इकबाल किनMठ िलिपक 173 पा\ता िवभाग 

47. Aी.कvहाळे िकरणकुमार मारोती किनMठ िलिपक 199 अिभयांि\की िवभाग 
48. Aी. पुरणवाड िशवाजी अंकुश किनMठ िलिपक 102 कुलगु> काय@लय 
49. Aीमती सोनकवडे मंगल महादेव किनMठ िलिपक 132 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
50. Aी. कुलकणL मंगेश मधुकरराव किनMठ िलिपक 205 नॅक / >सा 
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51. Aीमती आघाव कांचन गणेश किनMठ िलिपक 122 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 

52. Aीमती कलादगी आसरा मुशीर 
अहमद किनMठ िलिपक 120 िवG व लेखा िवभाग 

53. Aी. बंडगर िवनोद बाळासाहेब किनMठ िलिपक 135 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
54. Aी. देवकेर 1मोद भीमराव किनMठ िलिपक 225 िव�ाथL िवकास िवभाग 
55. Aीमती क4तुरे रेखा काका किनMठ िलिपक 249 भशूाU संकुल 
56. Aी. मुडगी मिmकाजु-न बाबूराव किनMठ िलिपक 105 कुलसिचव काय@लय 
57. Aी. खंडागळे अमोल Aीरंग किनMठ िलिपक 141 परीIा व मू�यमापन मंडळ 

58. Aी. बानकरी एजाज अहमद 
िपरअहमद किनMठ िलिपक 309 संगणकशाU संकुल 

59. Aी. हावळे आितश मनोहर किनMठ िलिपक 135 दीIांत िवभाग 

60. Aीमती अनभलेु सुि1या 
िववकेानंद किनMठ िलिपक 122 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 

61. Aीमती भोसले अिनता िनवास किनMठ िलिपक 124 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
62. Aीमती मंुढे सुवण@ िदगंबर किनMठ िलिपक 201 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
63. Aीमती चवरे अिtनी गेना किनMठ िलिपक 136 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
64. Aी. संभारम अिनल कृMणहरी किनMठ िलिपक 233 .ीडा व शारीिरक िशIण िवभाग 

65. Aीमती नाईकवाडी फैजुि[सा म. 
हिनफ किनMठ िलिपक 124 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 

66. Aीमती कोकाटे मोनाली शाहू किनMठ िलिपक 182 आ4थापना िवभाग 
67. Aी. शेख इमरान मुबारक किनMठ िलिपक 141 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
68. Aी. शेख सलीम अwदुल रहीमान किनMठ िलिपक 112 मुaय 1शासकीय जावक िवभाग 
69. Aीमती मोिहते धनAी दामाजी किनMठ िलिपक 238 कौश�य िवकास कc ]  
70. Aी. आलदर नामदेव बीरा किनMठ िलिपक 180 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
71. Aी. गोवध-न मंगेश नवनाथ किनMठ िलिपक 174 िवG व लेखा िवभाग 
72. Aी. वलेकर महादेव अर<वद किनMठ िलिपक 156 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
73. Aी. हंडे संतोष दvयाjपा किनMठ िलिपक 192 मुaय 1शासकीय आवक िवभाग 
74. Aी. गंुडू भैराjपा नागjपा किनMठ िलिपक 141 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
75. Aी. देशमुख Aीशैल िशवशंकर किनMठ िलिपक 141 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
76. Aी. भोई Pानेtर नागनाथ किनMठ िलिपक 227 राMNीय सेवा योजना 
77. Aी. धाकडे िवकास माधवराव किनMठ िलिपक 139 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
78. Aीमती. लोखंडे संRयाराणी वसंत किनMठ िलिपक 132 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
79. Aी. कोरे र<व] महादेव रेकॉड--िन-िलिपक 175 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
80. Aी. गुजर िदपक तुळिसदास 1योगशाळा सहाpयक 249 भशूाU संकुल 
81. Aी. राऊत हनुमंत ईtरा 1योगशाळा सहाpयक 144 भौितकशाU संकुल 
82. Aी. माने नेताजी िदगंबर 1योगशाळा सहाpयक 149 रसायनशाU संकुल 

83. Aी. कासेगांवकर वभैव 
बाळासाहेब 1योगशाळा सहाpयक 149 रसायनशाU संकुल 
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84. Aी. भोसले राजू रामचं] 1योगशाळा सहाpयक 309 संगणकशाU संकुल 
85. Aी. पाटील मधुकर रावण 1योगशाळा सहाpयक 279 शाUीय उपकरण कc ] 
86. Aी. काळे हष-ल भारत 1योगशाळा सहाpयक 249 भशूाU संकुल 
87. Aीमती सोलनकर वशैाली मोहन 1योगशाळा सहाpयक 309 संगणकशाU संकुल 
88. Aी. िमराशे देवानंद सुधाकर 1योगशाळा सहाpयक 149 रसायनशाU संकुल 
89. Aी. काळे महादेव कxिडबा 1योगशाळा सहाpयक 144 भौितकशाU संकुल 
90. Aी.सुय-वशंी शिशकांत िवजय तारतं\ी 199 अिभयांि\की िवभाग 
91. Aी. पवार तुकाराम िकशनराव दूरRवनीचालक 165 अिभयांि\की िवभाग 
92. Aी. पठाण जािकर रिशद सुतार 199 अिभयांि\की िवभाग 
93. Aी. `हनमाने पंकेश अjपाशा नळकारागीर 199 अिभयांि\की िवभाग 

 
ववववग- ग- ग- ग- 4444    ----    1शासकीय कम-चारी 1शासकीय कम-चारी 1शासकीय कम-चारी 1शासकीय कम-चारी संपक-  .मांकसंपक-  .मांकसंपक-  .मांकसंपक-  .मांक 

 

अ...अ...अ...अ...    1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव 1शासकीयसेवकांचे नाव     पदनामपदनामपदनामपदनाम    
िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत िव4तारीत 

.मांक.मांक.मांक.मांक    
िविविविवभागभागभागभाग    

1. Aी. दुगy शिशकांत महावीर 1योगशाळा पिरचर 144 भौितकशाU संकुल 
2. Aी. घाडगे िवMण ूरामचं] 1योगशाळा पिरचर 249 भशूाU संकुल 
3. Aीमती राख जनाबाई सुदाम 1योगशाळा पिरचर 149 रसायनशाU संकुल 
4. Aी. रणधीर िदवाकर शंकर 1योगशाळा पिरचर 149 रसायनशाU संकुल 
5. Aी. सुरवसे राहूल पांडुरंग 1योगशाळा पिरचर 149 रसायनशाU संकुल 
6. Aीमती साखरे अंजली शैलेष 1योगशाळा पिरचर 173 िवG व लेखा िवभाग 
7. Aी. वाघमारे सुधीर कmjपा 1योगशाळा पिरचर 309 संगणकशाU संकुल 
8. Aी. मंुडफणे िनतीन संदीपान 1योगशाळा पिरचर 279 शाUीय उपकरण कc ] 
9. Aी. मोटे रामचं] गोवध-न 1योगशाळा पिरचर 144 भौितकशाU संकुल 
10. Aी. पोटे संिदप हानवता 1योगशाळा पिरचर 309 संगणकशाU संकुल 
11. Aीमती माने अच-ना खंडेराव oंथालय पिरचर 237 वािणbय व `यव4थापन संकुल 
12. Aी. सुय-वशंी महादेव Pानदेव oंथालय पिरचर 129 PानUोत कc ] 
13. Aीमती वडावराव सिवता संभाजी oंथालय पिरचर 129 PानUोत कc ] 
14. Aी. सोनकांबळे नामदेव यशवतं वाहन चालक 199 अिभयांि\की िवभाग 
15. Aी. चौगुले िवजय आ�णासो वाहनचालक   199 अिभयांि\की िवभाग 
16. Aी. गारमपmी हिरष भालचं] वाहनचालक   199 अिभयांि\की िवभाग 
17. Aी. पवार महेश िदगंबर वाहनचालक   199 अिभयांि\की िवभाग 
18. Aी. हुZकीरे रिवकांत गु>नाथ झेरॉZस ऑपरेटर 199 अिभयांि\की िवभाग 
19. Aी. माशाळे संतोष तारjपा झेरॉZस ऑपरेटर 132 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
20. Aी. खंडागळे अशोक रामचं] चौकीदार 163 सुरIा िवभाग 
21. Aी. ताटे नवनाथ नागनाथ चौकीदार 163 सुरIा िवभाग 
22. Aी. कुरणे रिवकुमार जेटjपा चौकीदार 163 सुरIा िवभाग 
23. Aी. सावळगी राजेश जवाहर जमादार 131 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
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24. Aी. कन@ळकर मोहन दGा\य िशपाई 102 कुलगु> काय@लय 
25. Aी. जाधव सारंगदेव चं]कांत  िशपाई 102 कुलगु> काय@लय 
26. Aी  आवटे यशवतं पंडीत िशपाई 226 सामािजकशाU संकुल 
27. Aी. िगvहे रमेश िगरजाजी िशपाई 174 िवG व लेखा िवभाग 
28. Aी.  <शदे िम<लद मनोहर िशपाई 124 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
29. Aीमती  वाघमारे अX{ वनी िदनेश िशपाई 141 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
30. Aी. सले राजकुमार िशवाजी िशपाई 120 िवG व लेखा िवभाग 
31. Aीमती आढाव लnमी 1भाकर िशपाई 132 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
32. Aी. मजगे आ_म<लग 1भ ू िशपाई 144 भौितकशाU संकुल 
33. Aी. गायकवाड अमोल स_यवान िशपाई 249 भशूाU संकुल 
34. Aी. कोळी मा>ती कmjपा िशपाई 120 िवG व लेखा िवभाग 
35. Aीमती केत क�पना सितश िशपाई 132 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
36. Aी. नागरगोजे हनुमंत रघुनाथ िशपाई 105 कुलसिचव काय@लय 

37. Aीमती पेkसलवार रोिहनी 
चं]कांत िशपाई 149 रसायनशाU संकुल 

38. Aीमती नविगरे िसता देिवदास िशपाई 107 आ4थापना िवभाग 
39. Aीमती. 4वामी { वतेा संतोष िशपाई 192 मुaय 1शासकीय आवक िवभाग 

40. Aीमती अZकलकोटे वेदवाणी 
सतीश िशपाई  113 अiयासमंडळे िवभाग 

41. Aी. िमटकरी िशवराज 
मािणकराव िशपाई 124 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 

42. Aीमती माडे लnमीबाई अनंत िशपाई 124 शैIिणक संशोधन व िवकास िवभाग 
43. Aी. दुधनी देवीदास दामोदर िशपाई  107 आ4थापना िवभाग 
44. Aी. तळभोगे इं]कुमार गोपाळराव िशपाई 249 आरोhय कc ] 

45. Aी. सपताळे वसंत मानjपा िशपाई  0217 
2744775 अiयास कc ] 

46. Aी. बनसोडे भालचं] आमिसRद िशपाई 205 नॅक 
47. Aी. मठ संगमेtर मmpया िशपाई 316 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
48. Aी. वाघमोडे सागर पांडुरंग िशपाई 199 अिभयांि\की िवभाग 
49. Aी. दुधारे गौतम पांडुरंग िशपाई 132 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
50. Aी. <शदे गणेश खंडू िशपाई 233 .ीडा व शारीिरक िशIण िवभाग 
51. Aी. घंटे भागवत शंकर िशपाई 132 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
52. Aी.  माने िभकाजी बाळू िशपाई 132 परीIा व मू�यमापन मंडळ 
53. Aी. िचZका लnमण हरी 4व|छक 199 अिभयांि\की िवभाग 

    
    


