
शासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, कराड 

सांस्थेतील काययरत अभिकारी / कमयचारी याांची यादी 

सांिर्य – क 

माह े– जानिेरी 2021 
अ.क्र. अभिकारी/ कमयचारी याांचे 

नाि  

स्थायी/अस्थायी पदनाम शेरा 

1 ररक्त  स्थायी कायायलय अभिक्षक   

2 श्रीमती सुभनता मिुकर 

जािि  

स्थायी लघलुेखक   

3 श्री. रमेश आनांदराि 

र्ायकिाड  

स्थायी प्रमुख भलपीक  

4 ररक्त स्थायी लेखापाल  

5 श्री. प्रिाकर मल्लपा 

शेडबळे 

स्थायी िररष्ठ भलपीक  

6 ररक्त अस्थायी िररष्ठ भलपीक  

7 श्रीमती पुष्पा यशिांत खाडे स्थायी िररष्ठ भलपीक  

8 श्री. शेखुराम शांकर 

िायदांडे 

अस्थायी िररष्ठ भलपीक  

9 ररक्त स्थायी िररष्ठ भलपीक  

10 श्रीमती भिजया अभनल 

जािि  

स्थायी िररष्ठ भलपीक  

11 श्री. मनोज नत्थुजी चुटे स्थायी कभनष्ठ भलपीक  

12 श्री. सांजय ददनकर पिार 

(भनलांभबत) 

स्थायी कभनष्ठ भलपीक  

13 श्री. सभचन बाळासाहबे 

देसाई 

अस्थायी कभनष्ठ भलपीक  

14 श्री. भनतीन रामचांद्र भशके स्थायी कभनष्ठ भलपीक  

15 श्रीमती लक्ष्मी अण्णा भिसे स्थायी कभनष्ठ भलपीक दद 31/12/2020 रोजी शा.अ.म. 

अिसरी या सांस्थेतून पदोन्नतीने रुजू 

16 श्री. ताांबडे रामिन अांकुश स्थायी कभनष्ठ भलपीक दद. 01/01/2021 रोजी  अ.म.पुणे या 

सांस्थेतून पदोन्न्तीन ेरुज.ू 

17 श्री. पद्माकर सदानांद ताले स्थायी कभनष्ठ भलपीक  

18 श्री. िामन सुरेश मुके अस्थायी कभनष्ठ भलपीक  

19 ररक्त स्थायी कभनष्ठ भलपीक दद. 28/09/2020 (म.उ.)  रोजी कभनष्ठ 

भलपीक पदािरून  भशपाई पदािर पदािनत 

20 श्री. शभशकाांत श्रीरांर् शशांद े स्थायी कभनष्ठ भलपीक  

21 श्री बबन बापू जािि  स्थायी काययदेशक  

22 श्री. नांदकुमार लक्ष्मण 

भर्री 

स्थायी प्रिारक  

23 श्री. रशिांद्र नामदेि रेंर्डे स्थायी प्रिारक  

24 श्री. मिुकर दत्तािय शशांदे स्थायी भनदेशक (सर्व्हे उपकरण 

याांभिकी) 

 

25 श्री. सुिाष लक्ष्मण ढर्े स्थायी भनदेशक (कातारी)  

26 श्री. भिनोद र्णपत 

अडसुळे 

स्थायी भनदेशक (जोडारी)  

27 श्री. अशोक दयुोिन शशांदे स्थायी भनदेशक (लोहार)  

28 श्री. मभनष तुळभशराम 

घोसे 

स्थायी भनदेशक (सुतार)  

29 श्री. भिक्रमशसांह प्रिाकर 

देिके 

स्थायी भनदेशक (यांि काराभर्र)  



30 श्री. महादेि पुनाजी 

लाांघी 

स्थायी भनदेशक (सांिाता)  

31 श्री. सांिाजी भिष्णु कोळी स्थायी भनदेशक (नळ भन पिे 

कारार्ीर) 

 

32 श्री. जाशलांदर कृष्णा 

सुतार 

स्थायी भनदेशक (बांिकार)  

33 श्री. भिकास जर्न्नाथ 

कदम  

स्थायी भनदशेक (सियसािारण 

याांभिकी) 

 

34 ररक्त  स्थायी भनदेशक  (इांभजन 

पररचर) 

 

35 श्री. सांदेश सुययकाांत र्ुरि  स्थायी भनदशेक (भिद्युत उपकरण 

याांभिकी) 

 

36 श्री. रमेश शामराि शशांदे स्थायी भनदेशक (भिजतांिी)  

37 श्री. बालाजी रािसाहबे 

मुस्तापुरे  

स्थायी भनदेशक (भिजतांिी)  

38 श्री. राहूल अशोक जािि स्थायी भनदेशक (भिजभमस्त्री)  

39 ररक्त  स्थायी भनदेशक (आरेखक)  

40 श्री. अरशिांद हनुमांतराि 

िोज 

स्थायी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ 

प्रोर्ामर 

 

41 श्री. अभनल सुदाम िाडते स्थायी ग्रांथपाल  

42 श्री. र्भहनीनाथ आनांद 

काळे 

स्थायी सहाय्यक ग्रांथपाल  

43 श्री. सभचन मोहनराि 

नलिडे 

स्थायी िाांडारपाल दद. 24/08/2020 (म.पू) रोजी 

प्रशासकीय बदलीने रुजू 

44 ररक्त स्थायी िाांडारपाल श्री. ए.बी. िसूले याांची भििार्ीय 

समािेशाने बदली झाल्याने दद. 

11/08/2020 रोजी काययमुक््त 

45 श्री. र्णेश भिलास जािि  स्थायी कभनष्ठश्रेणी िाांडारपाल  

46 ररक्त स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक श्री. एस.एम.ताटे याांची प्रशासकीय 

बदली झाल्यान ेदद.11-08-2020 

(म.पू) काययमुक््त 

47 श्री. भिजयकुमार र्णुिांत 

पाटील 

स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

48 श्री. शैलेंद्र र्णपत रामोड स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

49 ररक्त स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक श्रीमती एस. के. जाांिळे याांना 

दद. 28/12/2020 रोजी 

पदोन्नतीन ेबदली झाल्याने 

काययमुक््त केल े
50 श्रीमती  प्र.अ. रािते स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक दद.12-08-2020(म.पू)रोजी 

प्रशासकीय बदलीने रुजू 

51 श्रीमती श्रीमाया र्ोशिांदराि 

जािि  

स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

52 श्री. दत्ता रामराि चारोळे स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

53 श्री. अमर श्रीहरी चर्व्हान स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

54 श्रीमती राभिका राजेंद्र 

टाक  

स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

55 श्री. रोभहत मिुकर जािि स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

56 ररक्त स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक श्री. सुिाष मािि बामणे याांची 

दद. 02/01/2021 रोजी 



शा.तां.भन.अिसरी येथे पदोन्न्तीने 

बदली झाल्याने काययमुक्त केल े

57 श्री. रत्नेश अमरचांद 

राठोड 

स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

58 श्री. भनलेश आनांद मेटे स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

59 श्री. कमलाकर अण्णा मोरे स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

60 श्री. सांजय बबनराि 

बोराटे 

स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

61 ररक्त स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक श्री. भिजय नांदकुमार माणर्ाांिकर 

याांना दद. 28/12/2020 रोजी 

पदोन्नतीने बदली झाल्याने काययमुक्त 

केले  

62 ररक्त स्थायी प्रयोर्शाळा सहाय्यक श्री. र्व्ही.बी. मोरे याांना दद. 

31/12/2020 रोजी प्रशासकीय 

बदलीमुळे काययमुक््त केल े

63 ररक्त   प्रयोर्शाळा सहाय्यक  

 

दद. 01-01-2021  त े 31-01-2021 रोजीची पदाांची सद्यभस्थती 

अ.क्र.  सांिर्य  मांजूर पद े िरललेी 

पद े

ररक्त पद े

1 क 63 49 14 

 

                    दद. 01-01-2021  त े 31-01-2021 रोजीचा ररक्त पदाचा 

र्ोषिारा 

अ.क्र. ररक्त पदाांचे नाि सांख्या शेरा 

1 कायायलय अभिक्षक 01  

2 लेखापाल 01  

3 िररष्ठ भलपीक 02  

4 कभनष्ठ भलपीक 01  

5 भनदेशक (इांभजन पररचर) 01  

6 भनदेशक (आरेखक) 01  

7 िाांडारपाल 01  

8 प्रयोर्शाळा सहाय्यक 06  

एकूण ररक्त पदे 14  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

शासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, कराड                                                                                

  सांस्थेतील काययरत कमयचारी याांची यादी 

               सांिर्य –  ड 

माह े– जानिेारी 2021 

अ.क्र
. 

कमयचारी याांचे नाि स्थायी/अस्थायी पदनाम शेरा 

1  श्री. िनाजी आत्माराम काांबळे स्थायी भशपाई  

दद.28/09/2020(म.पू)रो

जी कभनष्ठ भलपीक पदािरुन 

भशपाई पदािर पदाितन 

केल्यान े दद. 

28/09/2020(म.पू) रोजी 

रुजू 

2 श्री. सुरेश नामदेि काांबळे स्थायी भशपाई  

3 श्री. सुहास अशोक भमरजकर स्थायी भशपाई  

4 श्री. भिश्वास बाजीराि  सािांत स्थायी भशपाई  

5 श्री. आनांदा ददनकर शशांद े स्थायी भशपाई  

6 ररक्त स्थायी भशपाई  

7 श्री. िसांत सोपान िुमाळ स्थायी हमाल  

8 ररक्त स्थायी हमाल  

9 श्री. अभजनाथ श्रीरांर् साबळे स्थायी हमाल  

10 श्री. आनांदा रामचांद्र पिार स्थायी हमाल  

11 श्री. जयिांत भिठ्ठल कोळी स्थायी हमाल  

12 श्री. भिष्णु बबन र्ायकिाड स्थायी हमाल  

13 श्री. मारूती शांकर रूपनर स्थायी हमाल  

14 श्री. राजेंद्र महादेि पिार स्थायी हमाल  

15 श्री.भिनायक  दकसनराि सांकपाळ स्थायी हमाल  

16 श्री. बबन मल्हार सुययिांशी स्थायी हमाल  

17 श्री. अशोक कोंडीबा कटरे स्थायी हमाल  

18 श्री. सांतोष पाांडुरांर् दकिे स्थायी हमाल  

19 श्री. सांजय जयिांतराि भनकम स्थायी हमाल  

20 श्री. मशहांद्र रामचांद्र बनसोडे स्थायी हमाल  

21 श्री. चांद्रकाांत भसताराम 

पारर्ािकर 

स्थायी हमाल  

22 श्री. हमेांत दत्तािय कुां िार स्थायी हमाल  



23 श्रीमती रेखा ददपक चौर्ुल े स्थायी हमाल  

24 श्री. भिजयकुमार राजाराम लाडे स्थायी हमाल  

25 श्री.अमर सुरेश दकरपेकर स्थायी हमाल  

26 श्री. अशोक िसांत चर्व्हाण स्थायी हमाल  

27 श्री. अभमत बाबुराि पिार स्थायी हमाल  

28 श्री. दत्तािय बाळकृष्ण माने स्थायी हमाल  

29 श्री. तानाजल रखमाजी िायदांडे स्थायी हमाल  

30 श्री. शभशकाांत जनादयन जािि स्थायी हमाल  

31 ररक्त स्थायी हमाल  

32 ररक्त स्थायी हमाल  

33 ररक्त स्थायी हमाल  

34 ररक्त स्थायी हमाल  

35 श्री. सुभनलदत्त प्रिाकर कुलकणी स्थायी ग्रांथ 

पररचर 

 

36 श्री. राजेंद्र शांकर र्ांर्ािण े स्थायी ग्रांथ 

पररचर 

 

37 ररक्त स्थायी यांि 

पररचर 

 

38 ररक्त स्थायी यांि 

पररचर 

 

39 ररक्त स्थायी माळी  

40 ररक्त स्थायी माळी  

41 ररक्त स्थायी माळी  

42 ररक्त स्थायी पहारेकरी  

43 ररक्त स्थायी पहारेकरी  

44 ररक्त स्थायी पहारेकरी  

45 ररक्त स्थायी पहारेकरी  

46 ररक्त स्थायी पहारेकरी  

47 ररक्त स्थायी पहारेकरी  

48 श्री. रमेश लाला पिार स्थायी सफाईर्ार  

49 ररक्त स्थायी सफाईर्ार  

50 ररक्त स्थायी सफाईर्ार  

51 ररक्त स्थायी सफाईर्ार  

52 ररक्त स्थायी सफाईर्ार  

53 ररक्त स्थायी सफाईर्ार  

54 ररक्त स्थायी सफाईर्ार  

55 ररक्त स्थायी सफाईर्ार  

56 ररक्त स्थायी सफाईर्ार  

57 ररक्त स्थायी सफाईर्ार  

 

दद. 01-01-2021  त े 31-01-2021 रोजीची पदाांची सद्यभस्थती 

अ.क्र.  सांिर्य  मांजूर पद े िरललेी 

पद े

ररक्त पद े

1 ड 57 31 26 

 

                               



                    दद. 01-01-2021  त े 31-1-2021 रोजीचा ररक्त पदाचा र्ोषिारा  

अ.क्र. ररक्त पदाांचे नाि सांख्या शेरा 

1 भशपाई 01  

2 हमाल 05  

3 यांि पररचर 02  

4 माळी 03  

5 पहारेकरी 06  

6 सफाईर्ार 09  

 एकूण ररक्त पद े 26  

 


