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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

१ ी. एन. झेड. देशमखु मुबंई उपनगर 01.12.1944 - - - - - - - ह याकुलर फायनल - - - - 01.04.1960 - - सेवा नवृ त

२ ी. डी. पी. डबरेल मुबंई उपनगर 09.11.1956 - - - - - - 07.08.1933 ह याकुलर फायनल - - - - 04.08.1960 - - सेवा नवृ त

३ ी. जी. जी घाडीगावकर मुबंई उपनगर 20.07.1954 - - - - - - 15.07.1933 ह याकुलर फायनल - - - - 01.04.1961 - - सेवा नवृ त

४ ी.ड ल ूएन. देशमखु मुबंई उपनगर 15.03.1955 - - - - - - 08.07.1924 ह याकुलर फायनल - - - - 01.04.1961 - - नधन

५ ी.आर. ऐ. तेल मुबंई उपनगर 07.05.1956 - - - - - - 05.03.1932 ह याकुलर फायनल - - - - 01.04.1962 - - सेवा नवृ त

६ ी. एस. एम. कांबळे मुबंई उपनगर 06.04.1960 - - - - - - - - एस.एस.सी. - - - - 01.01.1963 - - पदो नती

७ ी.एल. जी. पाट ल मुबंई उपनगर - - - - - - 22.10.1928 - - - - - - 01.01.1963 - - सेवा नवृ त

८ ी. एन. जी. सपाट मुबंई उपनगर 01.07.1946 - - - - - - - - ह याकुलर फायनल - - - - 01.04.1963 - - सेवा नवृ त

९ ी. जी ट  बने मुबंई उपनगर 08.10.1950 - - - - - - - - ह याकुलर फायनल - - - - 01.04.1963 - - सेवा नवृ त

१० ी. एन. जी. पाट ल मुबंई उपनगर 13.06.1947 - - - - - - - - ह याकुलर फायनल - - - - 01.04.1964 - - पदो नती

११ ी. पी. एन. सल मुबंई उपनगर 17.10.1955 - - - - - - 06.06.1929 ह याकुलर फायनल - - - - 01.04.1964 - - सेवा नवृ त

१२ ी. जे. एम. डबेलो मुबंई उपनगर 19.10.1951 - - - - - - - - ह याकुलर फायनल - - - - 01.04.1964 - - सेवा नवृ त

१३ ी. जी. आर. हा े मुबंई उपनगर 22.08.1944 - - - - - - - - ह याकुलर फायनल - - - - 01.03.1969 - - सेवा नवृ त

१४ ी. एम. एस कोळी मुबंई उपनगर 10.04.1957 अ.ज. - - - - 29.12.1929 ह याकुलर फायनल - - - - 02.06.1972 - - सेवा नवृ त

१५ ी. एस. ट . दालमेत मुबंई उपनगर 06.04.1960 - - - - - - 25.11.1938 ह याकुलर फायनल - - - - 13.06.1975 - - सेवा नवृ त

१६ ी. आर. ई. नेवे मुबंई उपनगर 01.08.1955 - - - - - - 28.09.1928 ह याकुलर फायनल - - - - 09.05.1979 - - सेवा नवृ त

१७ ी. पी. बी. सातवी ठाणे 11.07.1961 खुला -- -- 13.10.1939 एस.एस.सी. -- 13.04.1981 01.11.1980 सेवा नवृ त

१८ ी. एल. एस. कनोजे ठाणे 20.03.1962 खुला -- -- ०२.११.१९४२ एस.एस.सी. -- 13.04.1981 02.01.1981 सेवा नवृ त

१९ ी. डी. एस. भोईर ठाणे 14.10.1962 अ. जा. वैध -- ०२.०६.१९४३ ९ वी पास -- १३.०४.१९८१ १३.०४.१९८१ सेवा नवृ त

 मंडळ अ धकार  संवगातील कमचा यांची मंडळ अ धकार  संवग नमाण झा यापासून  त े01.01.2015 पयतची वभागीय सुधार त अं तम जे ठता याद

    शासन, महसूल व वनिवभाग यांचकेडील प  . एस-30/2014/ . . 509/ई7, िदनांक 24 जून, 2015 म ये िदले या िनदेशा वये महारा  नागरी सेवा ये ठतेच ेिविनयमन 
िनयमावली 1982 मधील िनयम 4 (2) (ब) 5(3) आिण 5 (4) नुसार

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .
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२० ी. ह . डी. चौधर ठाणे 02.02.1957 अ.जा. वैध -- ०२.०४.१९३७ एस.एस.सी. -- ११.०८.१९८२ ११.०६.१९८२ सेवा नवृ त

२१ ी. बी. पी. पाताडे सधंुदगू 13.09.1969 अ.जा. -- -- 19.04.1948 पीएससी -- 19.04.1993 04.11.1982 04.11.1982 से. न.

२२ ी. एम. डी. पाट ल ठाणे 02.02.1957 इ. मा. व. -- -- ०२.०५.१९३७ एस.एस.सी. -- २३.११.१९८२ २३.११.१९८२ सेवा नवृ त

२३ ी. बी. जी देवरे मुबंई उपनगर 04.01.1957 - - - - - - - - ह याकुलर फायनल - - - - 01.07.1983 - - सेवा नवृ त

२४ ी. बी. ई. नेवे मुबंई उपनगर - - - - - - - - - - - - - - 01.07.1983 - - सेवा नवृ त

२५ ी. पी. ह . गांगोडा ठाणे 15.05.1969 अ.ज. वैध -- ०७.०२.१९४६ एस.एस.सी. -- ०२.०८.१९८३ ०२.०८.१९८३ सेवा नवृ त

२६ ी. एम. बी. यादव र ना गर 10.12.1973 भ. ज. ब 05.07.1951  -- 05.07.1996 05.10.1983 सेवा नवृ त

२७ ी. एल. डी. भालेराव ठाणे 22.10.1967 अ. जा. वैध -- ०१.०१.१९४१ एस. एस. सी. -- ११.०१.१९८४ ११.०१.१९८४ सेवा नवृ त

२८ ी. आर. ट . जगताप ठाणे 10.04.1970 अ.जा. वैध -- ०९.०३.१९४८ एस.एस.सी. -- ११.०१.१९८४ ११.०१.१९८४ सेवा नवृ त

२९ ी. ए. बी. भोईर ठाणे ०१.११.१९७३ अ. जा. वैध -- १०.०६.१९४८ एस. एस. सी. -- १३.०१.१९८४ ११.०१.१९८४ सेवा नवृ त

३० ी. एम. एम. गावीत ठाणे 24.09.1976 अ.ज. वैध -- 20.04.1956 एस.एस.सी. 20.04.2001 24.04.1984 24.04.1984 सेवा नवृ त

३१ ी. जी. एस. गवळी ठाणे 10.11.1976 अ.ज. वैध -- 31.05.1956 एस.एस.सी. 31.05.2001 25.04.1984 24.04.1984 मयत

३२ ी.  ह . ट . तडोलकर सधंुदगू 31.08.1970 अ.जा. -- --  01.04.1950 पीएससी -- 01.04.1995 01.05.1984 01.05.1984 से. न.

३३ ी. एम. एल. दाभोलकर सधंुदगू 03.04.1976 अ.जा. -- -- 02.07.1954 एसएससी -- 02.07.1999 24.08.1984 24.08.1984 से. न.

३४ ी. एस. डी. जाधव ठाणे ०४.०८.१९७७ अ.ज. वैध -- ०१.१२.१९४६ एस.एस.सी. -- १६.०१.१९८५ १६.०१.१९८५ सेवा नवृ त

३५ ी. एस. पी. ठाकरे ठाणे २२.०२.१९५७ इ. मा. व. -- -- ०२.०६.१९३८ एस.एस.सी. -- १६.०२.१९८५ १६.०१.१९८५ सेवा नवृ त

३६ ी. वाय. के. भोईर ठाणे २८.१०.१९६७ अ.जा. वैध -- २३.०२.१९४५ एस.एस.सी. -- २५.०४.१९८५ २५.०४.१९८५ सेवा नवृ त

३७ ी. बी. जी. देसले ठाणे १६.०२.१९५७ इ. मा. व. -- -- २५.०२.१९३८ एस.एस.सी. -- ०२.०५.१९८५ २५.०४.१९८५ सेवा नवृ त

३८ ी. ह .एच.भोईर ठाणे 16.06.1975 अ.जा. वैध -- 19.06.1954 एस.एस.सी. -- 19.06.1999 07.05.1985 २५.०४.१९८५ सेवा नवृ त

३९ ी. के. ए. मोने मुबंई उपनगर 08.10.1959 - - - - - - 30.05.1934 ह याकुलर फायनल - - - - 09.05.1985 - - पदो नती

४० ी. एम. एस. राणे मुबंई उपनगर 16.04.1960 - - - - - - - - ह याकुलर फायनल - - - - 09.05.1985 - - सेवा नवृ त

४१ ी. ह . बी राणे मुबंई उपनगर - - - - - - 01.05.1938 - - - - - - 09.05.1985 - - सेवा नवृ त
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४२ ी. द. सी. पाट ल ठाणे ०१.०४.१९५९ इ. मा. व. -- -- २६.०२.१९३८ एस.एस.सी. -- ०५.०३.१९८६ ०५.०३.१९८६ सेवा नवृ त

४३ ी. जी. बी. पाट ल ठाणे २०.०१.१९६२ इ. मा. व. -- -- १२.०५.१९३८ एस.एस.सी. -- ११.०३.१९८६ ०५.०३.१९८६ सेवा नवृ त

४४ ी. डी. बी. च हाण मुबंई उपनगर 02.09.1960 - - - - - - - - - - - - - - 28.04.1986 - - सेवा नवृ त

४५ ी. के. जी. तांडेल मुबंई उपनगर 08.10.1959 - - - - - - 15.06.1932 ह याकुलर फायनल - - - - 28.04.1986 - - पदो नती

४६ ी. जी. सी. साळवे मुबंई उपनगर 17.12.1959 - - - - - - - - ह याकुलर फायनल - - - - 28.04.1986 - - सेवा नवृ त

४७ ी. एस.जी. गोसावी मुबंई उपनगर 16.06.1975 - - - - - - - - - - - - - - 20.03.1987 - - सेवा नवृ त

४८ ी. एस.ट .भोसले मुबंई उपनगर 18.02.1970 - - - - - - 15.03.1946 - - - - - - 20.03.1987 - - सेवा नवृ त

४९ ी. के. बी. चौधर ठाणे १६.०२.१९५७ इ. मा. व. -- -- १६.१२.१९३७ एस.एस.सी. -- ०६.०५.१९८७ ०६.०५.१९८७ सेवा नवृ त

५० ी. ह . के. मढवी ठाणे २०.०२.१९५७ इ. मा. व. -- -- १५.०५.१९३७ एस.एस.सी. -- १९.०५.१९८७ ०६.०५.१९८७ सेवा नवृ त

५१ ी. डी एन. राउत ठाणे २०.०२.१९५७ इ. मा. व. -- -- ०२.०२.१९३५ एस.एस.सी. -- ०४.०२.१९८८ ०४.०२.१९८८ सेवा नवृ त

५२ ी.रा. श.गायकवाड रायगड 16.01.1960 अनु.जाती 28.01.1942 पी.एस.सी. 28.01.1987 13.02.1988 सेवा नवृ  त द.31.01.2000

५३ ी. एस. के. जाधव र ना गर 01.11.1973 अ.जा. 24.11.1952 24.11.1997 02.09.1988 सेवा नवृ त

५४ ी. सी. के. जाधव ठाणे १६.०३.१९६८ अ.जा. वैध -- ०३.०५.१९४९ एस.एस.सी. -- २६.०७.१९८९ २६.०७.१९८९ सेवा नवृ त

५५ ी. ह . डी. गोळे ठाणे २३.०२.१९५७ खुला -- -- १२.०२.१९३६ एस.एस.सी. -- २२.०४.१९९० २२.०४.१९९० सेवा नवृ त

५६ ी. पी. एन. तेलवणे ठाणे २०.०३.१९६० इ. मा. व. -- -- ११.०५.१९३७ एस.एस.सी. -- २५.०४.१९९० २२.०४.१९९० सेवा नवृ त

५७ ी. एन. बी. ठाकूर ठाणे २९.०४.१९६१ इ. मा. व. -- -- १२.०४.१९३७ एस.एस.सी. -- 01.05.1990 01.05.1990 सेवा नवृ त

५८ ी. एम. ई. गध ठाणे २८.११.१९६१ खुला -- -- ०८.०८.१९३७ एस.एस.सी. -- 01.05.1990 01.05.1990 सेवा नवृ त

५९ ी. एच. ह . पाट ल ठाणे ०६.०२.१९६२ इ. मा. व. -- -- ०७.०२.१९३९ एस.एस.सी. -- ०१.०५.१९९० ०१.०५.१९९० सेवा नवृ त

६० ी. ह .ट . पडवळे ठाणे १७.०४.१९७९ अ.ज. वैध -- ०१.०६.१९५० एस.एस.सी. -- ०१.०६.१९९० 01.05.1990 सेवा नवृ त

६१ ी. एन. के. जाधव ठाणे ०९.११.१९८१ व.जा.अ. वैध -- ०२.०६.१९५३ एस.एस.सी. -- ३०.०६.१९९० 01.05.1990 सेवा नवृ त

६२ ी. ह . ह . थुळे ठाणे 01.01.1982 अ. जा. वैध -- ११.०४.१९५८ बी.ए. -- 01.08.1990 01.08.1990 पदो नत



4

वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६३ ी. बी.एफ. पवार मुबंई उपनगर 09.04.1963 - - - - - - 01.06.1941 - - - - - - 01.09.1990 - - सेवा नवृ त

६४ ी. पी.बी. रांगणेकर मुबंई उपनगर 03.07.1961 - - - - - - - - - - - - - - 01.09.1990 - - सेवा नवृ त

६५ ी. एस.जी. केळूसकर मुबंई उपनगर 01.02.1962 - - - - - - 07.07.1937 - - - - - - 01.09.1990 - - सेवा नवृ त

६६ ी. ए. ह . भालेराव ठाणे 24.03.1979 अ. जा. वैध -- ०३.०६.१९५५ एस. एस. सी. 1987 -- 01.09.1990 01.08.1990 सेवा नवृ त

६७ ी. वाय. एस. कदम र ना गर 01.04.1978 अ.जा. 17.01.1947 17.01.1992 05.10.1990 सेवा नवृ त

६८ ी. ह . आर. हाडदळकर मुबंई उपनगर 09.04.1963 - - - - - - 08.06.1943 - - - - - - 20.09.1991 - - सेवा नवृ त

६९ ी. सी. एस. येडेकर मुबंई उपनगर 9.04.1963 - - - - - - 05.01.1939 - - - - - - 20.09.1991 - - सेवा नवृ त

७० ी. बी. पी. पाट ल ठाणे १९.०८.१९६१ इ. मा. व. -- -- ०६.०७.१९३७ एस.एस.सी. -- १४.११.१९९१ १४.११.१९९१ सेवा नवृ त

७१ ी. के. एम. शेलार ठाणे १५.१०.१९६१ इ. मा. व. -- -- ०१.०५.१९३९ एस.एस.सी. -- १६.११.१९९१ १४.११.१९९१ सेवा नवृ त

७२ ी. ए. एस. घरत ठाणे १३.०१.१९६६ इ. मा. व. -- -- ०२.०६.१९४४ एस.एस.सी. -- १३.०८.१९९२ १३.०८.१९९२ सेवा नवृ त

७३ ी. जे. एस. शरसाट ठाणे ०३.०५.१९८२ अ.जा. वैध -- १३.०३.१९५२ एस.एस.सी. -- १६.११.१९९२ १६.११.१९९२ सेवा नवृ त

७४ ी. एस.जी. मोरे मुबंई उपनगर 08.04.1963 - - - - - - 14.03.1938 - - - - - - 11.04.1993 - - सेवा नवृ त

७५ ी. बी.जे. पाट ल मुबंई उपनगर 09.06.1940 - - - - - - - - - - - - - - 11.04.1993 - - सेवा नवृ त

७६ ी. पी. के. जाधव ठाणे ०३.०३.१९६६ खुला -- -- १४.०५.१९४१ एस.एस.सी. -- २८.०६.१९९३ २८.०६.१९९३ सेवा नवृ त

७७ ी. एस. एस. भोईर ठाणे २५.०२.१९६८ इ. मा. व. -- -- ०१.०३.१९४४ एस.एस.सी. -- २८.०६.१९९३ २८.०६.१९९३ सेवा नवृ त

७८ ी. ह . ह . देशमखु ठाणे ०४.०१.१९६१ खुला -- -- ०१.०५.१९३८ एस.एस.सी.  -- 30.06.1993 २८.०६.१९९३ सेवा नवृ त

७९ ी. बी. ह . गगे ठाणे 24.03.1962 खुला -- -- ०१.०७.१९43 एस.एस.सी. -- 30.06.1993 २८.०६.१९९३ सेवा नवृ त

८० ी. वाय. एन. मडं लक ठाणे ०९.१२.१९६६ खुला -- -- ०७.०७.१९४७ एस.एस.सी. -- 30.06.1993 २८.०६.१९९३ सेवा नवृ त

८१ ी. आर. एस. देसले ठाणे १७.११.१९६८ इ. मा. व. -- -- २१.०५.१९४८ एस.एस.सी. -- 30.06.1993 २८.०६.१९९३ सेवा नवृ त

८२ ी. आर. ह . देशमखु ठाणे १७.०१.१९६६ व.जा.अ. वैध -- ०९.१०.१९४२ एस.एस.सी. -- 30.06.1993 २८.०६.१९९३ सेवा नवृ त

८३ ी. ए. के. पाट ल ठाणे ०१.०६.१९८२ इ. मा. व. -- -- ०५.०३.१९५३ एस.एस.सी. -- ३०.०६.१९९३ २८.०६.१९९३ सेवा नवृ त



5

वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

८४ ी. आर. बी. कारंडे र ना गर 14.01.1983 अ.जा. 01.06.1956 एस. एस. सी. 01.06.2001 10.08.1993 वे छासेवा नवृ ती       

द. 01/01/2011

८५ ी. बी. के. पाट ल ठाणे १०.०३.१९६९ इ.मा.व. -- -- ०१.०६.१९४७ एस.एस.सी. -- ०१.१२.१९९३ ०१.१२.१९९३ सेवा नवृ त

८६ ी. बी. एन. धुलसाडा ठाणे 27.07.1978 अ.ज. वैध -- 06.01.1957 एस.एस.सी. 06.01.2002 08.12.1993 ०१.१२.१९९३ सेवा नवृ त

८७ ी. पी. एच. पवार ठाणे १२.०३.१९८१ अ. जा. वैध -- ११.०३.१९५३ एस. एस. सी. -- ०४.०१.१९९४ ०४.०१.१९९४ सेवा नवृ त

८८ ी. सी. पी. चोचे र ना गर 15.04.1971 इ.मा.व. 01.11.1945  -- 01.11.1990 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

८९ ी.तु.ल.पारंगे रायगड 08.04.1965 अनु.जमाती 12.10.1946 9 वी पास 12.10.1991 15.10.1994 सेवा नवृ  त द.31.10.2004

९० ी. जी. डी. खेडेकर र ना गर 01.03.1972 इ.मा.व. 01.03.1947 01.03.1992 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

९१ ी. सी. बी. घटे र ना गर 01.03.1972 व.मा. . 01.03.1947 01.03.1992 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

९२ ी. एम. बी. सावंत र ना गर 28.06.1973 खुला 02.07.1948  -- 02.07.1993 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

९३ ी. ए. ह . परब र ना गर 07.12.1973 खुला 29.06.1950  -- 29.06.1995 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

९४ ी. जी. बी. पवार र ना गर व.जा. अ 14.03.1951 17.03.1996 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

९५ ी. एच. आर. सावडकर र ना गर अ.जा. 02.06.1952 02.06.1997 15.10.1994 17.11.1994 तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ  ा

९६ ी. आर. पी. कांबळे र ना गर 14.11.1981 अ.जा. वैध 01.03.1953  -- 01.03.1998 15.10.1994 17.11.1994 तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

९७ ी. एम. बी. कांबळे र ना गर 22.11.1976 अ.जा. 01.05.1953 01.05.1998 15.10.1994 17.11.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

९८ ी. एस. डी. कांबळे र ना गर 15.05.1979 अ.जा. वैध 01.06.1953 एस. एस. सी.  -- 01.06.1998 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

९९ ी. बी. के. कांबळे र ना गर 14.01.1981 अ.जा. 01.06.1953  -- 01.06.1998 15.10.1994 17.11.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

१०० ी. बी. पी. पवार र ना गर 26.12.1975 अ.जा. वैध 01.06.1954 एस. एस. सी. 01.06.1999 15.10.1994 17.11.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

१०१ ी. डी. बी. च हाण र ना गर 03.02.1976 अ.जा. 01.06.1954 एस. एस. सी.  -- 01.06.1999 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

१०२ ी. ए. एच. शेले र ना गर 20.12.1976 व.जा. अ 01.06.1954 एस. एस. सी.  -- 01.06.1999 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

१०३ ी.व.का.मो हते रायगड 26.11.1976 अनु.जाती 14.06.1954 एस.एस.सी. 14.06.1999 15.10.1994 सेवा नवृ  त द.30.06.2012

१०४ ी. . व.झडेकर रायगड 19.11.1976 अनु.जमाती 30.08.1953 एस.एस.सी. 30.08.1998 15.10.1994 पदो  न  त

१०५ ी.एस.बी. ीवधनकर रायगड 10.03.1977 अनु.जाती 13.11.1950 एस.एस.सी. 13.11.1995 15.10.1994 पदो  न  त

१०६ ी.र.ऊ.मरैाळे रायगड 25.12.1975 अनु.जाती 01.06.1954 एस.एस.सी. 01.06.1999 15.10.1994 पदो  न  त द.16.12.2011

१०७ ी. एन. बी. ठाकूर र ना गर 04.04.1977 अ.ज. 17.06.1954 एस. एस. सी.  -- 17.06.1999 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

१०८ ी. बी. एस. जाधव र ना गर 19.04.1978 अ.जा. वैध 01.08.1954 एस. एस. सी.  -- 01.08.1999 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

१०९ ी. ह . आर. गोवळकर र ना गर 25.03.1976 अ.जा. वैध 22.08.1954 एस. एस. सी.  -- 22.08.1999 15.10.1994 17.11.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

११० ी.ग.म.नागोठकर रायगड 15.03.1977 अनु.जाती वैध 03.07.1957 एस.एस.सी. 09.04.1999 15.10.1994 पदो  न  त द.31.03.2008

१११ ी.एम.जी.गायकवाड रायगड 17.01.1979 अ.जा. 10.09.1956 एस.एस.सी. 00.10.1991 15.10.1994 पदो  न  त

११२ ी. जी. सी. ठाकूर ठाणे ०१.१०.१९८२ अ. जा. वैध -- १७.०१.१९५८ एस. एस. सी. ०१.०४.२००० -- १५.१०.१९९४ १५.१०.१९९४ सेवा नवृ त

११३ ी. द.चं.जाधव रायगड 16.01.1979 अनु.जाती 01.06.1959 एस.एस.सी. 02.11.2000 15.10.1994  वे.से. न. द.30.09.2012

११४ ी.ग.श.महाडीक रायगड 02.06.1978 अनु.जाती 27.05.1957 एस.एस.सी. 27.05.2002 15.10.1994 पदो  न  त द.25.03.2014

११५ ी. व.ग.साठे रायगड 16.06.1981 अनु.जाती 01.06.1955 एस.एस.सी. 29.04.2000 15.10.1994 पदो  न  त द.25.01.2011

११६ ी.ए.बी.घोडे  वार रायगड 16.11.1981 अन.ुजाती वैध 01.11.1954 एस.एस.सी. 09.04.1999 15.10.1994 पदो  न  त द.06.02.2009
११७ ी.एस.जी.जाधव रायगड 17.05.1982 अन.ुजाती वैध 01.06.1962 बी.ए. 17.10.1998 15.10.1994 पदो  न  त द.31.07.2007

११८ ी. . व.बागुल रायगड 15.12.1981 अन.ुजाती 01.05.1958 एस.एस.सी. 09.04.1999 15.10.1994 पदो  न  त द.  .02.2009

११९ ी.ह.ऊ.अ धकार रायगड 28.11.1960 खुला 16.08.1943 पी.एस.सी. 16.08.1988 15.10.1994 सेवा नवृ  त द.31.08.2001
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

१२० ी.मो.गो.अ  वले रायगड 10.02.1960 खुला 15.07.1942 पी.एस.सी. 15.07.1987 15.10.1994 सेवा नवृ  त द.31.08.2000
१२१ ी.वी.एन. नवाळकर रायगड 14.07.1980 व.जा.अ. वैध 15.06.1962 एस.एस.सी. 09.04.1999 15.10.1994 पदो  न  त द.   .04.2004

१२२ ी.बी.एम.केतकर रायगड 05.12.1981 भ.ज.ब. 01.06.1963 एस.एस.सी. 02.11.2000 15.10.1994 पदो  न  त द.31.10.2012

१२३ ी.स.ुफू.बागुल रायगड 09.03.1983 व.जा.अ. 01.11.1954 एस.एस.सी. 09.11.1999 15.10.1994 मयत द.25.03.2009

१२४ ी.चं.रा.भऊड रायगड 06.03.1983 भ.ज.ब. 20.06.1961 एस.एस.सी. 02.11.2000 15.10.1994 बडतफ द.23.03.2005

१२५ ी.ब.क.गायकवाड रायगड 09.03.1983 अनु.जाती वैध 01.06.1960 एस.एस.सी. 09.04.1999 15.10.1994 पदो  न  त द.11.02.2009

१२६ ी.पी.एस.सोनावळे रायगड 01.08.1966 अ.जा. 01.06.1948 8 वी पास 01.06.1993 15.10.1994 सेवा नवृ  त द.06.11.2001

१२७ ी.एस.आर. शरसाळे रायगड 07.03.1977 अनु.जाती 01.06.1955 एस.एस.सी. 01.06.2000 15.10.1994 पदो  न  त द.29.01.2011

१२८ ी.आर.एम.नागोठकर रायगड 10.10.1980 अनु.जाती 01.06.1958 एस.एस.सी. 09.04.1999 15.10.1994 पदो  न  त द.16.06.2008

१२९ ी.इ.यु.अ हरे रायगड 16.08.1980 अनु.जाती 14.04.1957 एस.एस.सी. 14.04.2002 15.10.1994 पदो  न  त द.06.03.2014

१३० ी. एस. डी. तडवी र ना गर 30.05.1980 अ.ज. वैध 01.07.1963 एच. एस. सी. 29.04.2000  -- 15.10.1994 17.11.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

१३१ ी. के. एस. कदम र ना गर 15.06.1976 अ.जा. 21.08.1955 एस. एस. सी.  -- 21.08.2000 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

१३२ ी. बी. बी. कांबळे र ना गर 03.11.1979 अ.जा. वैध 16.03.1956 एच. एस. सी. 02.11.2000  -- 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

१३३ ी. आर. ए. तडवी र ना गर 02.06.1986 अ.ज. वैध 02.09.1962 एस. एस. सी. 26.04.2001  -- 15.10.1994 17.11.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

१३४ ी. ए. डी. कांबळे र ना गर 02.08.1976 अ. जा. वैध 01.06.1956 बी. ए.  -- 01.06.2001 15.10.1994 17.11.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

१३५ ी. पी. एम. पवार र ना गर 20.04.1978 अ.जा. 01.06.1956 एस. एस. सी.  -- 01.06.2001 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

१३६ ी. आर. के. रसाळ र ना गर 25.10.1976 भ. जा. ब 29.09.1956 एस. एस. सी.  -- 29.09.2001 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त

१३७ ी. आर. एफ. तडवी र ना गर 22.04.1987 अ.ज. वैध 22.12.1956 एच.एस.सी.  -- 22.12.2001 15.10.1994 17.11.1994 सेवा नवृ त
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

१३८ ी.एस.के.जाधव रायगड 07.12.1981 भ.ज.ब. 06.06.1964 एस.एस.सी. 29.04.1995 15.10.1994 पदो  न  त

१३९ ी.एस.एच. गर रायगड 15.03.1983 भ.ज.ब. 01.06.1954 एस.एस.सी. 01.06.1999 15.10.1994 सेवा नवृ  त द.31.05.2012

१४० ी.आर.जी.भोईर रायगड 17.11.1981 अनु.जमाती 18.04.1955 एस.एस.सी. 18.04.2000 15.10.1994 सेवा नवृ  त द.30.04.2013

१४१ ी. ई. जी. च  पलवार सधंुदगू 21.08.1990 अज वैध -- 05.06.1970 बी.कॉम 30.10.2000 -- 15.10.1994 15.10.1994 पदो  नत/ ी. जी. आर. 

गा वत यांचा मानीव दनांक 

दे  यात आला.

१४२ ी. पी. जी. कोरडे सधंुदगू 21.03.1984 अज वैध -- 02.06.1961 एसएससी 28.10.2002 -- 15.10.1994 15.10.1994 पदो  नत

१४३ ी. के. जी. माहुरे सधंुदगू 27.06.1984 अज वैध -- 02.03.1956 एसएससी -- 02.03.2001 15.10.1994 15.10.1994 से न

१४४ ी. एम. बी. जाधव सधंुदगू 06.05.1977 वजाअ -- -- 01.06.1956 एसएससी -- 01.06.2001 15.10.1994 15.10.1994 से न

१४५ ी. एम. डी. टारपे सधंुदगू 14.08.1979 अ.ज. वेध -- 01.06.1959 एस.एस.सी -- 01.06.2004 15.10.1994 15.10.1994 पदो  नत

१४६ ी. जी. आर. सावंत सधंुदगू 01.11.1969 खुला -- -- 07.10.1949 एसएससी -- 07.10.1994 15.10.1994 15.10.1994 से न

१४७ ी. डी. आर. रसाळ सधंुदगू 09.05.1977 भज-ब -- -- 01.06.1951 एसएससी -- 01.06.1996 15.10.1994 15.10.1994 से. न.

१४८ ी. सी. जी. खानोलकर सधंुदगू 05.04.1976 अजा -- -- 01.06.1952 एसएससी -- 01.06.1997 15.10.1994 15.10.1994 से. न.

१४९ ी. के. डी. नाडेकर सधंुदगू 27.08.1984 अज वैध -- 01.06.1961 एसएससी 10.1998 -- 15.10.1994 15.10.1994 पदो  नत

१५० ी. एस. पी. लोहकरे सधंुदगू 11.09.1984 अज वैध -- 01.06.1964 एसएससी 10.1998 -- 15.10.1994 15.10.1994 पदो  नत

१५१ ी. एम. बी. जाधव सधंुदगू 12.12.1974 अजा -- -- 01.06.1954 एसएससी -- 01.06.1999 15.10.1994 15.10.1994 से. न.

१५२ ी.  ह . आर. च  हाण सधंुदगू 17.12.1974 अजा -- -- 01.06.1954 एसएससी -- 01.06.1999 15.10.1994 15.10.1994 से. न.

१५३ ी.  ए. आर. कांबळे सधंुदगू 11.04.1975 अजा -- -- 23.05.1955 एसएससी -- 23.05.2000 15.10.1994 15.10.1994 से. न.

१५४ ी. एस. बी. भालेकर सधंुदगू 14.08.1979 अजा -- -- 01.07.1955 बीए 10.2000 01.07.2000 15.10.1994 15.10.1994 से. न.

१५५ ी.  ह . बी. वरेरकर सधंुदगू 14.08.1979 अजा -- -- 02.12.1959 बीए 10.2000 -- 15.10.1994 15.10.1994 पदो  नत
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

१५६ ी. एल.एम. सावंत सधंुदगू 11.09.1969 खुला -- -- 18.05.1946 एसएससी -- 18.04.1991 04.04.1995 04.04.1995 से. न. ी. जी. आर. गा वत 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१५७ ी. डी. एम. सावंत सधंुदगू 01.12.1969 खुला -- -- 06.04.1951 एसएससी -- 06.04.1996 04.04.1995 04.04.1995 से. न. ी. जी. आर. गा वत 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१५८ ी. एल. आर. पाताडे सधंुदगू 03.09.1976 अजा -- -- 01.03.1954 एसएससी -- 01.03.1999 04.04.1995 04.04.1995 से. न. ी. जी. आर. गा वत 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१५९ ी. जी. आर. गा वत सधंुदगू 01.10.1990 अज वैध -- 01.06.1968 एसएससी 10.1998 -- 04.04.1995 04.04.1995 पदो  नत

१६० ी. डी. डी. बांदेकर सधंुदगू 15.01.1970 इमाव -- -- 11.11.1946 पीएससी -- 07.06.1995 15.04.1995 15.04.1995 से. न.

१६१ ी.एस.एस. पाट ल सधंुदगू 19.02.1970 खुला -- -- 01.04.1950 एसएससी -- 01.04.1995 19.05.1995 15.04.1995 से. न. ी. के. एम. नांगरवाड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१६२ ी. पी.  ह . कोरगावकर सधंुदगू 06.03.1970 खुला -- -- 13.01.1949 एसएससी -- 13.01.1994 19.05.1995 15.04.1995 से. न. ी. के. एम. नांगरवाड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१६३ ी. जी. डी. घाडीगावकर सधंुदगू 15.03.1970 खुला -- -- 01.06.1948 पीएससी -- 01.06.1993 19.05.1995 15.04.1995 से. न. ी. के. एम. नांगरवाड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

१६४ ी. बी.  ह . साठे सधंुदगू 20.10.1976 अजा -- -- 12.12.1954 एसएससी -- 12.10.1999 19.05.1995 15.04.1995 से. न. ी. के. एम. नांगरवाड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१६५ ी. जे. एस. गोसावी सधंुदगू 01.07.1982 भज-ब -- -- 04.02.1961 एसएससी -- 10.2 19.05.1995 15.04.1995 से. न. ी. के. एम. नांगरवाड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१६६ ी. आर. जे. पवार सधंुदगू 12.01.1990 अज वैध -- 25.05.1968 एसएससी 26.04.2000 -- 19.05.1995 19.05.1995 पदो  नत ी. के. एम. 

नांगरवाड यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१६७ ी.  ह . बी. पवार सधंुदगू 17.08.1990 अज वैध -- 01.11.1965 बीएससी 26.04.2000 -- 19.05.1995 19.05.1995  पदो  नत ी. के. एम. 

नांगरवाड यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१६८ ी. के. एम. नांगरवाड सधंुदगू 17.08.1990 अज तपासणीवर लं बत 15.11.1964 एसएससी 4.2002 -- 19.05.1995 15.04.1995 आ.ं वभाग बदल

१६९ ी. डी. के. पाट ल ठाणे ०१.११.१९६९ इ. मा. व. -- -- 25.7.1950 एस. एस. सी. -- २४.०५.१९९५ २४.०५.१९९५ सेवा नवृ त

१७० ी.एन.एम.स  वे रायगड 28.04.1960 खुला 09.05.1941  ह.फा. 09.05.1986 15.06.1995 सेवा नवृ  त द.31.05.1999

ी.एस.सी.भांजीनाखवा यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

१७१ ी.एस.जी.च  हाण रायगड 27.09.1960 खुला 15.06.1941  ह.फा. 15.06.1986 15.06.1995 सेवा नवृ  त द.30.06.1999

ी.एस.सी.भांजीनाखवा यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१७२ ी.बी.ड   यू.पाट ल रायगड 01.11.1960 खुला 26.07.1941  ह.फा. 26.07.1986 15.06.1995 सेवा नवृ  त द.31.07.1999

ी.एस.सी.भांजीनाखवा यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१७३ ी.जे.एम.भोईर रायगड 06.03.1963 खुला 29.07.1941  ह.फा. 29.07.1986 15.06.1995 सेवा नवृ  त द.31.07.1999

ी.एस.सी.भांजीनाखवा यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१७४ ी.एस.सी.भांजीनाखवा रायगड 27.12.1975 व.मा. . 11.04.1954 एस.एस.सी. 11.04.1999 15.06.1995 सेवा नवृ  त द.30.04.2012

१७५ ी.बी.पी. नगुडकर रायगड 23.03.1983 व.मा. . 01.06.1962 एस.एस.सी. 09.04.1999 15.06.1995 पदो  न  त द.30.01.2015

१७६ ी.मो.रा.हाडके रायगड 10.11.1981 व.मा. . 22.05.1962 एस.एस.सी. 29.04.2000 15.06.1995 पदो  न  त द.28.01.2011

१७७ ी. एस. बी. हे ग ठे र ना गर 04.01.1974 इ.मा.व. 01.06.1950  -- 01.06.1995 27.06.1995 21.06.1995 सेवा नवृ त

१७८ ी. एस. ह . शक र ना गर 28.02.1980 अ.जा. वैध 01.07.1956 एस. एस. सी.  -- 01.07.2001 27.06.1995 21.06.1995 सेवा नवृ त

१७९ ी. ए. ए. झार र ना गर इ.मा.व. 01.06.1950  -- 01.06.1995 07.07.1995 21.06.1995 सेवा नवृ त
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

१८० ी. एस. एस. रसाळ र ना गर भ. ज. ब 01.07.1956  -- 01.06.2001 08.07.1995 21.06.1995 सेवा नवृ त

१८१ ी. एस. एस. जाधव ठाणे १८.०६.१९८२ अ. जा. वैध -- ०१.०७.१९५५ एस. एस. सी. ०१.०७.२००० १७.०८.१९९५ ७.०७.१९९५ सेवा नवृ त

१८२ ी. आर. एम. बोरसा ठाणे ०१.०६.१९८१ अ. जा. वैध -- ०१.०६.१९५५ एस. एस. सी. -- १७.०८.१९९५ ७.०७.१९९५ सेवा नवृ त

१८३ ी. एस. वाय. बांबळे ठाणे 11.12.1981 अ.ज. वैध -- 15.03.1960 एस.एस.सी. ए ल 2000 -- १७.०८.१९९५ ७.०७.१९९५ पदो नत

१८४ ी. एच. एल. जाधव ठाणे 31.03.1983 अ.जा. वैध -- 05.05.1960 एस.एस.सी. ऑ टो. 2001 -- १७.०८.१९९५ ७.०७.१९९५  पदो नत

१८५ ी.आर.जी.पवार रायगड 16.12.1961 खुला 03.02.1942  ह.फा. 03.02.1987 01.12.1995 सेवा नवृ  त द.29.02.2000

१८६ ी.एस.एन.गावंड रायगड 26.12.1960 खुला 15.03.1942  ह.फा. 15.03.1987 01.12.1995 सेवा नवृ  त द.31.03.2000

१८७ ी.पी.बी.कंुभार रायगड 17.12.1965 खुला 01.04.1942  ह.फा. 01.04.1987 01.12.1995 सेवा नवृ  त द.31.03.2000

१८८ ी.के.पी.शडये रायगड 09.02.1980 अनु.जमाती 01.06.1948 एस.एस.सी. 01.06.1993 07.12.1995 पदो  न  त

१८९ ी. डी. के. पवार र ना गर 24.06.1977 भ.ज.ब 01.06.1954 एस. एस. सी.  -- 01.06.1999 23.01.1996 15.01.1996 सेवा नवृ त

१९० ी. सी. बी. देवराज र ना गर 29.11.1980 अ.ज. वैध 01.03.1968 एस. एस. सी. 26.04.2001  -- 23.01.1996 15.01.1996  आतंर वभाग बदल ने बदल .

१९१ ी. के. जे. गायकवाड र ना गर 02.12.1989 अ.ज. वैध 22.08.1969 एच. एस. सी. 26.04.2001  -- 23.01.1996 15.01.1996 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

१९२ ी. डी. ट . पंधरे र ना गर 12.12.1989 अ.ज. वैध 01.07.1966 एच. एस. सी. 02.11.2000  -- 24.01.1996 15.01.1996 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

१९३ ी. एस. एल. हंदेशवार र ना गर अ.ज. 20.06.1970 25.01.1996 15.01.1996  आतंर वभाग बदल ने बदल .

१९४ ी. जे. यु. गा वत र ना गर 15.12.1989 अ.ज. वैध 01.06.1968 एच. एस. सी. 02.11.2000  -- 30.01.1996 15.01.1996 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

१९५ ी. के. जी. ठाकरे र ना गर 23.12.1989 अ.ज. वैध 01.06.1967 एच. एस. सी. 26.04.2001  -- 02.02.1996 15.01.1996 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

१९६ ी. सी. एस. पालकर र ना गर इ.मा.व. 11.06.1949  -- 11.06.1994 10.09.1996 06.09.1996 सेवा नवृ त

१९७ ी. के. बी. सावंत र ना गर खुला 24.08.1946 14.09.1996 06.09.1996 सेवा नवृ त

१९८ ी. स दाथ गणपत कांबळे मुबंई उपनगर 27.06.1980 अ.जा. - - - - 26.04.1959 एस.एस.सी. 26.04.2001 - - 25.02.1997 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत

१९९ ी. एस. ए. माने ठाणे ०३.०१.१९८२ अ. जा. -- -- ०१.०६.१९५५ एस. एस. सी. ०१.०४.१९९८ २९.०५.१९९७ २९.०५.१९९७ सेवा नवृ त

२०० ी. वाय. एस. बांबले ठाणे 01.04.1982 अ. जा. वैध -- १५.०३.१९६० एस. एस. सी. -- ०१.०६.१९९७ २९.०५.१९९७ सेवा नवृ त

२०१ ी. ह . ए. पाट ल ठाणे 21.08.1977 भ.ज.(ड) वैध -- 14.04.1957 एस.एस.सी. -- 14.04.2002 27.07.1997 27.07.1997 पदो नत

२०२ ी. पी. बी. भालेकर ठाणे १९.०७.१९७० इ. मा. व. -- -- 6.1.1951 एस. एस. सी. -- ३१.०७.१९९७ 27.07.1997 सेवा नवृ त

२०३ ी. वाय. एच. दापोडकर ठाणे २९.१०.१९७३ इ. मा. व. -- -- २९.०१.१९५२ एस. एस. सी. -- ३१.०७.१९९७ 27.07.1997 सेवा नवृ त

२०४ ी.एन. बी. जाधव ठाणे ०१.०६.१९६९ इ. मा. व. -- -- 6.1.1948 एस. एस. सी. -- ०१.०६.१९९३ ०१.०८.१९९७ 27.07.1997 सेवा नवृ त

२०५ ी. एस. बी.पाट ल ठाणे २२.०६.१९७१ इ. मा. व. -- -- 5.31.1950 एस. एस. सी. -- 1.08.1997 27.07.1997 सेवा नवृ त

२०६ ी. आर. जी. धो े ठाणे १३.०४.१९७० इ. मा. व. -- -- १४.०७.१९५१ एस. एस. सी. -- ०१.०८.१९९७ 27.07.1997 सेवा नवृ त

२०७ ी.एन.के.पाट ल ठाणे ०९.०३.१९७० इ. मा. व. -- -- 6.1.1950 एस. एस. सी. -- ०७.०८.१९९७ 27.07.1997 सेवा नवृ त

२०८ ी. एस.आर.पाट ल ठाणे १०.०३.१९७० इ. मा. व. -- -- 6.1.1950 एस. एस. सी. -- ११.०८.१९९७ 27.07.1997 सेवा नवृ त

२०९ ी. आर. बी. वायडा ठाणे २४.०३.१९८१ अ. जा. वैध -- एस. एस. सी. ०१.०८.१९९८ ११.०८.१९९७ 27.07.1997 सेवा नवृ त

२१० ी.एम.बी.डगंर रायगड 03.04.1964 खुला 02.07.1943 पी.एस.सी. 02.07.1988 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.31.07.2001

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

२११ ी.सी.जे.पाट ल रायगड 12.06.1965 इ.मा.व. 15.01.1947 पी.एस.सी. 15.01.1992 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.31.01.2005

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२१२ ी.ि ह.आर.धुमाळ रायगड 03.03.1966 इ.मा.व. 01.03.1946 एस.एस.सी. 01.03.1991 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.28.02.2004

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२१३ ी.सी.एन.चौधर रायगड 12.04.1966 खुला 01.03.1945 एस.एस.सी. 01.03.1990 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.28.02.2003

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२१४ ी.के.एल.पाट ल रायगड 04.01.1967 इ.मा.व. 15.06.1947 एस.एस.सी. 15.06.1992 27.08.1997 पदो  न  त द.    .07.2004

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२१५ ी.आर.आर. नकम रायगड 20.01.1967 खुला 15.06.1948 9 वी पास 15.06.1993 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.30.06.2006

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२१६ ी.ट .के.पाट रायगड 21.01.1967 खुला 01.06.1944 10 वी नापास 01.06.1989 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.31.05.2002

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

२१७ ी.आर.एन.पारंगे रायगड 01.02.1967 इ.मा.व. 11.03.1947 9 वी पास 11.03.1992 27.08.1997  वे.से. न. द.30.02.2004

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२१८ ी.डी.एल. शदें रायगड 06.04.1970 खुला 30.10.1952 एस.एस.सी. 30.10.1997 27.08.1997 पदो  न  त द.  .01.2008 

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२१९ ी.एल.के.पाट ल रायगड 19.06.1970 इ.मा.व. 01.03.1946 एस.एस.सी. 01.03.1991 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.28.02.2004

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२० ी.बी.पी.  हा े रायगड 19.06.1970 इ.मा.व. 01.06.1951 एस.एस.सी. 01.06.1996 27.08.1997 पदो  न  त द.  .01.2008 

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२१ ी.एच.जी.  हा े रायगड 22.06.1970 इ.मा.व. 30.03.1947 एस.एस.सी. 30.03.1992 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.30.09.2011

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२२ ी.ए.जे.पाट ल रायगड 21.07.1970 इ.मा.व. 01.10.1947 पी.एस.सी. 01.10.1992 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.30.09.2005 

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

२२३ ी.ए.के.धनवी रायगड 25.07.1970 खुला 01.06.1951 एस.एस.सी. 01.06.1996 27.08.1997 पदो  न  त द.  .01.2008 

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२४ ी.ए.एन.पाट ल रायगड 26.01.1970 इ.मा.व. 15.06.1948 एस.एस.सी. 15.06.1993 27.08.1997 पदो  न  त द.  .04.2006

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२५ ी.आर.एन. शपंी रायगड 10.01.1970 इ.मा.व. 18.08.1950 एस.एस.सी. 18.08.1995 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.31.08.2008 

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२६ ी.ए.  ह .लोखंडे रायगड 07.01.1972 खुला 01.06.1949 एस.एस.सी. 01.06.1994 27.08.1997 सेवा नवृ  त द.31.05.2007

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२७ ी.वाय.एन.थळे रायगड 17.02.1972 इ.मा.व. 14.01.1952 एस.एस.सी. 14.01.1997 27.08.1997 पदो  न  त द.28.08.2008

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२८ ी.के.आर.जाधव रायगड 23.02.1972 खुला 06.04.1953 एस.एस.सी. 06.04.1998 27.08.1997 पदो  न  त द.17.07.2008

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

२२९ ी.ए.  ह .पाट ल रायगड 02.05.1972 इ.मा.व. 01.06.1951 एस.एस.सी. 01.06.1996 27.08.1997 पदो  न  त द.  .01.2008 

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२३० ी.ए.के.कोळी रायगड 03.05.1972 व.मा. . 01.06.1952 एस.एस.सी. 01.06.1997 27.08.1997 पदो  न  त द.05.12.2008

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२३१ ी.के.के.वाडते रायगड 05.03.1977 अनु.जाती 15.04.1954 एस.एस.सी. 15.04.1999 27.08.1997 पदो  न  त द.24.03.2009

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२३२ ी.एस.ट .गायकवाड रायगड 02.01.1980 अनु.जाती वैध 30.08.1960 एस.एस.सी. 02.11.2000 27.08.1997 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
२३३ ी.एस.आर.सावरकर रायगड 03.01.1980 अनु.जाती 15.03.1956 एस.एस.सी. 15.03.2001 27.08.1997 पदो  न  त द.31.03.2014 

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२३४ ी.जे.आर.नागे रायगड 03.01.1980 अनु.जाती 04.07.1957 एस.एस.सी. 04.07.2002 27.08.1997 पदो  न  त द.03.03.2014

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

२३५ ी.जी.एस.बानकर रायगड 10.01.1980 अनु.जमाती 01.01.1961 एस.एस.सी. 20.05.2004 27.08.1997 पदावनत द.02.05.2012

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२३६ ी.डी.डी.कुमरे रायगड 29.08.1980 अनु.जमाती वैध 28.03.1954 एस.एस.सी. 28.03.1999 27.08.1997 मयत द.     .08.2007

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२३७ ी.आर.के.भादावकर रायगड 05.01.1982 भ.ज.ब. 02.11.1955 एस.एस.सी. 15.10.1986 27.08.1997 पदावनत द.     .03.1999

ी.के.ई. लमजे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२३८ ी.के.ई. लमजे रायगड 20.05.1982 व.मा. . वैध 12.04.1958 एस.एस.सी. 09.04.1999 27.08.1997 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

२३९ ी.  ह .सी.गोसावी रायगड 15.03.1983 भ.ज.ब. 02.06.1964 एस.एस.सी. 29.04.2000 28.08.1997 पदो  न  त द.25.01.2011

२४० ी.ए.  ह .गणतांडेल रायगड 27.05.1985 अनु.जमाती 02.06.1963 एस.एस.सी. 29.04.2000 17.12.1997 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

२४१ ी.एच.एस.ठाकूर ठाणे १२.०८.१९७२ इ. मा. व. -- -- 6.14.1950 एस. एस. सी. -- १३.०४.१९९८ १३.०४.१९९८ सेवा नवृ त

२४२ ी. एम. एस. यंदे सधंुदगू 15.07.1970 खुला -- -- 03.11.1947 एसएससी -- 03.11.1992 26.10.1998 26.10.1998 से. न.

२४३ ी. एस. ए. राऊळ सधंुदगू 01.11.1971 खुला -- -- 01.03.1950 एसएससी -- 01.03.1995 29.10.1998 26.10.1998 से. न.

२४४ ी.बी.एन.मोहाडकर रायगड 09.05.1986 व.जा.अ. 01.03.1955 एस.एस.सी. 01.03.2000 01.12.1998 सेवा नवृ  त द.28.02.2013

२४५ ी. ह . एस. तोडणकर र ना गर 23.04.1971 इ.मा.व. 01.08.1947 01.01.1999 29.12.1998 सेवा नवृ त
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

२४६ ी. ए. जी. सावंत र ना गर 02.10.1970 खुला 21.01.1948 01.01.1999 29.12.1998 सेवा नवृ त

२४७ ी. बी. डी. पटवधन र ना गर 01.06.1970 खुला 08.07.1948 01.01.1999 29.12.1998 सेवा नवृ त

२४८ ी. ह . जी. पंतींगे र ना गर 14.11.1973 इ.मा.व. 11.09.1948  -- 11.09.1993 15.03.1999 09.03.1999 सेवा नवृ त

२४९ ी. ए. आर. सवु र ना गर 03.01.1975 खुला 14.06.1949 एस. एस. सी.  -- 14.06.1994 15.03.1999 09.03.1999 सेवा नवृ त

२५० ी.बी.ट .गोसावी रायगड 05.07.1983 भ.ज.ब. 01.08.1960 एस.एस.सी. 29.04.2000 20.04.1999 पदो  न  त द.25.01.2011

२५१ ी. एस. एन. शदें र ना गर 03.01.1975 खुला 01.11.1946  -- 01.11.1991 01.12.1999 26.11.1999 सेवा नवृ त

२५२ ी. एस. एम. खेचरे र ना गर 22.12.1976 खुला 15.08.1947  -- 15.08.1992 01.12.1999 26.11.1999 सेवा नवृ त

२५३ ी. ए. पी. जोशी र ना गर 03.06.1975 खुला 11.11.1947  -- 11.11.1992 01.12.1999 26.11.1999 सेवा नवृ त

२५४ ी. एम. एस. पवार र ना गर खुला 30.12.1947  -- 30.12.1992 01.12.1999 26.11.1999 सेवा नवृ त

२५५ ी. आर. एल. सकपाळ र ना गर 03.01.1975 खुला 01.01.1948 01.12.1999 26.11.1999 सेवा नवृ त

२५६ ी. डी. बी. रेडीज र ना गर 03.01.1975 इ.मा.व. 02.02.1948  -- 02.02.1993 01.12.1999 26.11.1999 सेवा नवृ त

२५७ ी. जे. बी. सवु र ना गर 29.03.1976 इ.मा.व. 04.05.1948  -- 04.05.1993 01.12.1999 26.11.1999 सेवा नवृ त

२५८ ी प 'माकर नामदेव मयेकर मुबंई उपनगर 25.9.1972 इमाव - - - - 01.03.1949 एस.एस.सी. - - 04.06.1998 10.12.1999 - - सेवा नवृ त

२५९ ी ल मण बाळू जाधव मुबंई उपनगर 23.10.1972 खुला - - - - 01.6.1953 एस.एस.सी. - - 4.6.1998 10.12.1999 - - सेवा नवृ त

२६० ी बाळाराम पांडूरंग हा े मुबंई उपनगर 10.4.1973 इमाव - - - - 28.2.1949 एस.एस.सी. - - 04.06.1998 10.12.1999 - - सेवा नवृ त

२६१ ी. डी. डी. नाईक सधंुदगू 10.09.1984 खुला -- -- 12.05.1944 एसएससी -- 12.05.1989 31.12.1999 31.12.1999 से. न.

२६२ ी. बी. के. कुबल सधंुदगू 09.04.1971 इमाव -- -- 10.02.1946 एसएससी -- 10.02.1991 01.01.2000 20.01.2000 से. न. ी. जी. आर. फाटक 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

२६३ ी. जी. आर. फाटक सधंुदगू 05.09.1970 खुला -- -- 01.06.1949 एसएससी -- 01.06.1994 01.01.2000 01.01.2000 से. न.

२६४ ी. एस. एस. नागडे सधंुदगू 26.12.1973 इमाव -- -- 01.12.1949 एसएससी -- 01.12.1994 01.01.2000 01.01.2000 से. न.

२६५ ी. एन. जी. भखूानोलकर सधंुदगू 22.07.1982 खुला -- -- 04.02.1950 एसएससी -- 04.02.1995 04.01.2000 01.01.2000 से. न.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

२६६ ी. एस. एच. पाट ल ठाणे १९.१०.१९७३ इ. मा. व. -- -- 6.1.1951 एस. एस. सी. -- १३.०२.२००० १३.०२.२००० सेवा नवृ त

२६७ ी. ह . बो. पाट ल ठाणे २६.०६.१९७० इ. मा. व. -- -- 6.1.1951 एस. एस. सी. ०१.०६.१९९६ ०७.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२६८ ी. ए. आर. शेलार ठाणे ०२.११.१९७३ इ. मा. व. -- -- 6.1.1951 एस. एस. सी. -- ०७.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२६९ ी. जी. ट . पाट ल ठाणे ०४.०४.१९७४ इ. मा. व. -- -- ०२.०१.१९५२ एस. एस. सी. -- ०७.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२७० ी. ह . एम. गायकवाड ठाणे ०५.१०.१९८१ व. जा.अ. वैध -- 9.30.1949 एस. एस. सी. ०१.१०.१९९४ ०८.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२७१ ी.एस.के.वडे ठाणे २६.०८.१९८० भ. ज. (ड.) वैध -- 6.1.1950 एस. एस. सी. -- १०.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२७२ ी. ट . के. लाटे ठाणे ०७.१२.१९७४ इ. मा. व. -- -- १८.११.१९५३ एस. एस. सी. १८.११.१९९८ १०.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२७३ ी. कृ णाकांत गो वदं मालाडकर मुबंई उपनगर 08.08.1978 इमाव - - - - 01.08.1954 एस.एस.सी. - - 01.08.1999 10.04.2000 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत

२७४ ी. वामन उमाजी बामणे मुबंई उपनगर 15.02.1980 खुला - - - - 02.06.1953 एस.एस.सी. - - 02.06.1998 10.04.2000 - - नधन द.14.04.2011

२७५ ी.एस.एस.वझे ठाणे ०१.११.१९७३ इ. मा. व. -- -- 6.1.1950 एस. एस. सी. -- ११.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२७६ ी. आर. एस. पाट ल ठाणे ०१.०४.१९७५ इ. मा. व. -- -- ०१.०६.१९५४ एस. एस. सी. ०७.०४.२००० १३.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२७७ ी. एच. के.जागरे ठाणे २१.०५.१९७३ इ. मा. व. -- -- ०१.०६.१९५३ एस. एस. सी. ०१.०६.१९९८ १७.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२७८ ी. पी. जी. भोईर ठाणे २६.०८.१९७६ इ. मा. व. -- -- ०२.०५.१९५४ एस. एस. सी. ०२.०५.१९९९ २०.०४.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२७९ ी. जी. एल. परदेशी ठाणे 22.04.1978 इ. मा. व. -- -- 4.4.1948 एस. एस. सी. १५.१०.१९९४ ०२.०५.२००० ०७.०४.२००० सेवा नवृ त

२८० ी. एम. जी. लोटणकर र ना गर 06.10.1970 खुला 01.06.1948 15.06.2000 सेवा नवृ त

२८१ ी. ह . जी. बापट र ना गर 13.11.1973 खुला 01.06.1949  -- 01.06.1994 26.06.2000 सेवा नवृ त

२८२ ी. वाय. एस. गुरव र ना गर 05.10.1970 इ. मा. व. 01.07.1949  -- 01.07.1994 01.07.2000 सेवा नवृ त

२८३ ी. बी. ए. गर र ना गर 01.08.1979 भ. ज. ब. 04.12.1952 एस. एस. सी.  -- 04.12.1997 04.07.2000 सेवा नवृ त

२८४ ी. ए. एस. राणे सधंुदगू 05.08.1970 खुला -- -- 07.10.1947 एसएससी -- 07.10.1992 07.01.2001 01.01.2000 से. न.

२८५ ी. ए. बी. पेडणेकर सधंुदगू 01.08.1970 खुला -- -- 08.10.1949 एसएससी -- 08.10.1992 11.01.2001 01.01.2000 से. न.

२८६ ी.  एस.  ह . गोसावी सधंुदगू 01.01.1983 भज ब -- -- 19.09.1952 एसएससी -- 19.09.1997 11.01.2001 01.01.2000 से. न.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

२८७ ी. ट . ड ल.ू भोईर ठाणे १४.०९.१९७० इ. मा. व. -- -- 8.9.1948 ९ वी पास 08.09.1993 १५.०३.२००१ १५.०३.२००१ सेवा नवृ त

२८८ ी. एम. एस. पवार र ना गर 03.10.1970 खुला 15.12.1949 एस.एस.सी  -- 15.12.1994 21.05.2001 17.05.2001 सेवा नवृ त

२८९ ी. ट . जी. जुवाटकर र ना गर 20.01.1973 खुला 01.04.1951 एस.एस.सी  -- 01.04.1996 21.05.2001 17.05.2001 सेवा नवृ त

२९० ी. व णू जानू का हेकर मुबंई उपनगर 04.09.1981 इमाव - - - - 01.06.1959 एस.एस.सी. 29.04.2000 - - 08.07.2001 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत

२९१ ी. एस. ह . कव मुबंई उपनगर 01.11.1983 इमाव - - - - 26.04.1964 एस.एस.सी. 29.04.2000 - - 20.02.2002 - - - -

२९२ ी.उ हास भकाजी नलावडे मुबंई उपनगर 17.4.1982 खुला - - - - 01.6.01954 एस.एस.सी. - - 01.06.1999 20.02.2002 - - सेवा नवृ त

२९३ ी. बी. बी. वडेर र ना गर 04.08.1983 व.जा.अ वैध 01.07.1957 एस.एस.सी 02.11.2000  -- 19.07.2002 14.07.2002 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

२९४ ी. ए. एम. इवरे र ना गर 08.04.1998 भ.ज.क वैध 03.06.1967 एस.एस.सी 29.04.2001  -- 19.07.2002 14.07.2002 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

२९५ ी. एल. एन. धस र ना गर 08.04.1998 भ.ज.ड वैध 26.06.1969 बी. ए. 29.04.2001  -- 23.07.2002 14.07.2002 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

२९६ ी. ट . एस. शेजाळ           

 (नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती)

र ना गर 08.04.1998 भ. ज. क वैध 01.06.1975 बी. ए. 26.04.2002  -- 23.07.2002 28.01.2009 मा. वभागीय आयु त, 

कोकण वभाग यांचेकडील 

दनांक 27/12/2013 रोजीचे 

मानीव दनांकाबाबतचे 

आदेशास अनुस न

२९७ ी. एल. के. खटके र ना गर 14.04.1998 भ.ज.क वैध 01.06.1977 एच.एस.सी. 29.04.2001  -- 23.07.2002 14.07.2002 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

२९८ ी.डी.बी.कणकर रायगड 01.07.1972 इ.मा.व. 01.06.1950 एस.एस.सी. 01.06.1995 24.10.2002 सेवा नवृ  त द.31.05.2008

२९९ ी. एस. एस. पांढरे ठाणे 22.09.1996 भ.ज.(क) वैध -- 11.02.1975 ब.ए. ऑ टो. 2001 20.05.2003 20.05.2003   पदो नत

३०० ी. बी. एम. धनु ठाणे 10.09.1981 व.मा. . वैध -- 22.12.1955 एस.एस.सी. -- 22.12.2000 20.05.2003 20.05.2003 सेवा नवृ त

३०१ ी. बी. एस. गोसावी ठाणे 24.01.1976 भ.ज.(ब) वैध -- 06.01.1961 एस.एस.सी. ऑ टो. 2000 -- 13.06.2003 20.05.2003 पदो नत

३०२ ी. बी. जी. रजपूत सधंुदगू 04.01.1983 भज-ब -- -- 31.10.1959 एसएससी 26.04.2000 -- 01.07.2003 01.07.2003 पदो  नत

३०३ ी. आर. एन. कडुलकर सधंुदगू 26.06.1984 वमा -- -- 20.02.1962 एचएससी 10.2001 -- 03.07.2003 01.07.2003 पदो  नत

३०४ ी.एम.आर. रसागर रायगड 20.05.1972 इ.मा.व. 27.02.1946 एस.एस.सी. 27.02.1991 15.12.2003 सेवा नवृ  त द.30.04.2004

ी.एन.एस.करकरे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

३०५ ी.  ह .एम.पोतदार रायगड 17.11.1973 इ.मा.व. 08.04.1948 एस.एस.सी. 08.04.1993 15.12.2003 सेवा नवृ  त द.30.04.2006

ी.एन.एस.करकरे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

३०६ ी.ए.आर.पाट ल रायगड 19.02.1979 इ.मा.व. 01.06.1948 एस.एस.सी. 09.06.1993 15.12.2003 सेवा नवृ  त द.31.05.2006

ी.एन.एस.करकरे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

३०७ ी.एन.एच.  हा े रायगड 05.06.1975 इ.मा.व. 08.09.1948 एस.एस.सी. 08.09.1993 15.12.2003 सेवा नवृ  त द.30.09.2006

ी.एन.एस.करकरे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

३०८ ी.एच.एम.  हा े रायगड 13.11.1973 इ.मा.व. 09.10.1948 एस.एस.सी. 09.10.1993 15.12.2003 सेवा नवृ  त द.31.10.2006

ी.एन.एस.करकरे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

३०९ ी.एन.एस.करकरे रायगड 14.03.1974 इ.मा.व. 23.02.1949 एस.एस.सी. 23.02.1994 15.12.2003 सेवा नवृ  त द.28.02.2007

३१० ी. डी. एस. का शकर र ना गर 13.07.1970 खुला 09.03.1950 एस.एस.सी  -- 0९.0३.1995 16.07.2004 06.07.2004 सेवा नवृ त

३११ ी. आर. एस. साळवी र ना गर 17.07.1970 खुला 09.02.1952 एस.एस.सी  -- 09.02.1997 16.07.2004 06.07.2004 सेवा नवृ त

३१२ ी. आर. डी. दामले र ना गर 01.08.1970 खुला 31.01.1950 एस.एस.सी  -- 31.01.1995 16.07.2004 06.07.2004 सेवा नवृ त

३१३ ी. एस. एस. मे ी र ना गर 20.08.1970 इ.मा.व. 30.06.1951 एस.एस.सी  -- 30.06.2004 16.07.2004 06.07.2004 सेवा नवृ त

३१४ ी. एस. एस. सवु र ना गर 01.09.1970 खुला 01.06.1951 एस.एस.सी  -- 01.06.1996 16.07.2004 06.07.2004 सेवा नवृ त

३१५ ी. एस. पी. मेळेकर र ना गर 04.08.1970 इ.मा.व. 20.07.1949  -- 20.07.1994 16.07.2004 06.07.2004 सेवा नवृ त

३१६ ी. वाय. एस. गुरव र ना गर 05.10.1970 इ.मा.व. 01.07.1949 एस.एस.सी  -- 01.07.1994 22.07.2004 06.07.2004 सेवा नवृ त

३१७ ी. एन. एम. तोडणकर र ना गर 02.07.1971 इ.मा.व. 01.06.1950 एस.एस.सी  -- 01.06.1995 22.07.2004 06.07.2004 सेवा नवृ त

३१८ ी.पी. ह . बने र ना गर 28.10.1971 खुला 05.05.1952  -- 05.05.1997 22.07.2004 06.07.2004 सेवा नवृ त

३१९ ी. एम. आर. पालयेकर सधंुदगू 01.11.1971 खुला -- -- 01.06.1950 बी.ए. 01.04.1995 -- 23.08.2004 23.08.2004 से. न.

३२० ी. एस.जी.राऊळ सधंुदगू 22.02.1980 खुला -- -- 01.01.1948 एसएससी 01.01.1993 23.08.2004 23.08.2004 से न

३२१ ी. एस.जी.राणे सधंुदगू 12.02.1986 खुला -- -- 15.01.1948 एसएससी 15.11.1993 23.08.2004 23.08.2004 से. न.

३२२ ी. जी. के. सावंत सधंुदगू 28.06.1991 खुला -- -- 28.08.1964 एसएससी 4.2000 -- 23.08.2004 23.08.2004 पदो  नत ी. एस. एस. 

कडुलकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३२३ ी. एस. एस. कडुलकर सधंुदगू 09.08.1984 वमा वैध -- 17.03.1962 एसएससी 22.04.2002 -- 23.08.2004 23.08.2004 पदो  नत
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

३२४ ी.के.एच.  हा े रायगड 08.05.1972 इ.मा.व. 01.01.1949 एस.एस.सी. 01.01.1994 29.11.2004 सेवा नवृ  त द.31.12.2006

ी.  ह .बी.वेळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३२५ ी.बी.एस.वाकोडे रायगड 16.11.1983 अनु.जाती 20.03.1950 बी.ए. 20.03.1995 29.11.2004 सेवा नवृ  त द.31.03.2008

ी.  ह .बी.वेळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३२६ ी.  ह .बी.वेळे रायगड 19.12.1972 इ.मा.व. 01.06.1950 एस.एस.सी. 01.06.1995 29.11.2004 सेवा नवृ  त द.31.05.2008

३२७ ी. पी. ह . राणे र ना गर 23.10.1973 खुला 17.10.1949  -- 17.10.1994 30.11.2004 24.11.2004 सेवा नवृ त

३२८ ी.एस.एस.पवार रायगड 16.04.1974 इ.मा.व. 01.06.1950 एस.एस.सी. 01.06.1995 01.12.2004 सेवा नवृ  त द.31.05.2008

३२९ ी. एम. एस. पवार र ना गर 03.09.1980 खुला 30.12.1947  -- 30.12.1992 08.12.2004 24.11.2004 सेवा नवृ त

३३० ी. एम. एस. मसुळे र ना गर 07.04.1998 व. मा. . वैध 13.02.1973 बी. कॉम. 26.04.2002  -- 16.09.2005 08.09.2005 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

३३१ ी. डी. बी. रेडीज र ना गर 03.01.1975 इ.मा.व. 02.02.1948  -- 02.02.1993 17.09.2005 सेवा नवृ त

३३२ ी. एन. जी. राऊत र ना गर 01.11.1973 इ.मा.व. 17.06.1950 एस.एस.सी  -- 17.06.1995 01.10.2005 सेवा नवृ त

३३३ ी.के अ..वेढ कर ठाणे 03.07.1983 खुला -- -- 03.09.1956 एस.एस.सी. -- 01.06.1999 16.11.2005 16.11.2005 सेवा नवृ त

३३४ ी. ट . के. मोरे ठाणे 11.09.1981 खुला -- -- 02.01.1955 एस.एस.सी. -- 02.01.2000 16.11.2005 16.11.2005 पदो नत.सेवा नवृ त

३३५ ी. एल. जी. च हाण ठाणे 31.10.1979 व.जा.अ. वैध -- 16.06.1956 एस.एस.सी. -- 16.06.2001 16.11.2005 16.11.2005 सेवा नवृ त

३३६ ी. बी. के. लांडगे ठाणे 28.6.1976 खुला -- -- ०१.०६.१९५४ ७ वी पास -- ०१.०६.१९९७ 09.01.2006 09.01.2006 सेवा नवृ त

३३७ ी. ह . एम. कामणकर ठाणे ०१.०२.१९७६ खुला -- -- ०१.०६.१९५४ एस. एस. सी. -- ०१.०६.१९९९ 09.01.2006 09.01.2006 सेवा नवृ त
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

३३८ ी. एस. एस. प टे ठाणे 03.08.1983 खुला -- -- 18.05.1955 एस.एस.सी. -- 18.05.2000 09.01.2006 09.01.2006 सेवा नवृ त

३३९ ी. ट . आर. वेखंडे ठाणे 10.07.1981 खुला -- -- 31.05.1955 एस.एस.सी. -- 31.05.2000 09.01.2006 09.01.2006 सेवा नवृ त

३४० ी. ए. एस. नाईक सधंुदगू 05.11.1973 खुला -- -- 26.02.1950 एसएससी 26.02.1995 सटू 26.02.1995 27.01.2006 27.01.2006 से. न.

३४१ ी. एस. एस. गावडे सधंुदगू 17.09.1973 खुला -- -- 06.06.1952 एसएससी 06.06.1997 सटु 06.06.1997 27.01.2006 27.01.2006 से. न.

३४२ ी. एस. एस. मेहता सधंुदगू 09.11.1973 खुला -- -- 20.10.1951 एसएससी 20.10.1996 सटु 20.10.1996 27.01.2006 27.01.2006 से. न.

३४३ ी. डी. जी. जाधव सधंुदगू 27.05.1974 अजा -- -- 22.11.1954 एसएससी -- 22.11.1999 07.02.2006 27.01.2006 से. न.

३४४ ी. आर. बी. सामतं सधंुदगू 26.11.1973 खुला -- -- 01.03.1952 एसएससी -- 04.06.1998 07.02.2006 07.02.2006 से. न.

३४५ ी. आर. के. कांबळी र ना गर 01.11.1973 इ.मा.व. 16.02.1950 एस.एस.सी  -- 16.02.1995 12.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

३४६ ी. एस. ट . सवु र ना गर 04.11.1973 खुला 18.07.1949 एस.एस.सी  -- 18.07.1994 12.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

३४७ ी. जे. एम. खेडेकर र ना गर 05.11.1973 इ.मा.व. 01.04.1951 एस.एस.सी  -- 01.04.1996 12.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

३४८ ी. ह . पी. बापट र ना गर 15.11.1971 खुला 01.06.1949 एस.एस.सी  -- 01.06.1994 12.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

३४९ ी. एस. एस. कदम र ना गर 01.04.1970 खुला 04.09.1949 एस.एस.सी  -- 04.09.1994 12.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

३५० ी. एस. जी. च हाण र ना गर 12.11.1973 इ.मा.व. 01.04.1952 एस.एस.सी  -- 01.04.1997 13.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

३५१ ी. के. एस. मसाळ र ना गर 16.11.1973 इ.मा.व. 01.04.1950 एस.एस.सी  -- 01.04.1995 15.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

३५२ ी. एस.वाय. कदम र ना गर 16.11.1973 खुला 24.11.1950 एस.एस.सी  -- 24.11.1995 15.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

३५३ ी. एस. ट . पेडणेकर र ना गर 24.10.1980 इ.मा.व. 23.12.1951 एस.एस.सी  -- 23.12.1996 19.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

३५४ ी. एन. एस. सांळुखे ठाणे 21.09.1978 खुला -- -- 06.03.1956 एस.एस.सी. ऑ टो. 1999 -- 22.08.2006 22.08.2006   पदो नत

३५५ ी. पी. बी. पामाळे ठाणे 03.03.1982 खुला -- -- 11.10.1955 एस.एस.सी. ऑ टो. 2000 -- 22.08.2006 22.08.2006  सेवा नवृ त

३५६ ी. बी. आर. देशमखु ठाणे 10.11.1982 खुला -- -- 03.06.1956 एस.एस.सी. ऑ टो. 2000 -- 22.08.2006 22.08.2006  पदो नत

३५७ ी. एस. के. कोर ठाणे 02.12.1982 खुला -- -- 06.01.1957 एस.एस.सी. ऑ टो. 2000 -- 22.08.2006 22.08.2006  पदो नत

३५८ ी. ए. एल. देशमखु ठाणे 19.03.1981 खुला -- -- 01.06.1958 एस.एस.सी. ऑ टो. 1999 -- 15.10.2006 22.08.2006  पदो नत

३५९ ी. एम. ह . जोशी र ना गर 17.11.1973 खुला 30.08.1950 एस.एस.सी  -- 30.08.1995 19.10.2006 15.10.2006 सेवा नवृ त
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

३६० ी. ह . एस. च हाण र ना गर 17.11.1973 खुला 01.03.1951 एस.एस.सी  -- 01.03.1996 07.11.2006 15.10.2006 सेवा नवृ त

३६१ ी.डी.एल.मोडक रायगड 30.05.1985 अन.ुजमाती वैध 01.06.1966 एच.एस.सी. 02.11.2000 09.01.2007 पदो  न  त द.31.10.2012

३६२ ी. पी. बी. शेलार र ना गर 19.11.1973 खुला 16.10.1950 एस.एस.सी  -- 02.04.2007 02.04.2007 सेवा नवृ त

३६३ ी. एस.ट . सनगरे र ना गर 29.12.1973 इ.मा.व. 01.06.1951 एस.एस.सी  -- 01.06.1996 09.04.2007 02.04.2007 सेवा नवृ त

३६४ ी. एन. एस. मोरे र ना गर 04.04.1974 खुला 27.08.1950 एस.एस.सी  -- 30.09.1998 09.04.2007 02.04.2007 सेवा नवृ त

३६५ ी. आर. बी. मुगंशे र ना गर 09.04.1975 खुला 15.02.1951 एस.एस.सी  -- 15.02.1996 20.04.2007 02.04.2007 सेवा नवृ त

३६६ ी. ट . एस. पारकर सधंुदगू 05.07.1974 खुला -- -- 30.06.1952 एसएससी -- 04.06.1998 01.06.2007 01.06.2007 से. न.

३६७ ी.  ह . आर. ठाकूर सधंुदगू 01.04.1974 खुला -- -- 28.08.1950 एसएससी -- 04.06.1998 01.06.2007 01.06.2007 से. न. ी. एस. के. पाटोळे 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

३६८ ी. एस. के. पाटोळे सधंुदगू 01.04.1974 खुला -- -- 28.03.1951 एसएससी -- 04.06.1998 01.06.2007 01.06.2007 से. न.

३६९ ी. भगवान एस. जाधव मुबंई उपनगर 04.09.1981 अ.जा. वैध - - 01.06.1960 एस.एस.सी. 29.04.2000 - - 01.06.2007 - - - -

३७० ी. एम. एस. वालकर सधंुदगू 01.06.1974 खुला -- -- 15.04.1953 एसएससी -- 01.04.1998 02.06.2007 01.06.2007 से. न.

३७१ ी. एस. एस. सावूळ सधंुदगू 05.11.1973 खुला -- -- 01.05.1950 एसएससी -- 04.06.1998 02.06.2007 01.06.2007 से. न.

३७२ ी.के.एन.भा तकरे रायगड 17.09.1973 इ.मा.व. 07.08.1954 एस.एस.सी. 07.08.1999 06.06.2007  वे.से. न. द.10.03.2011

ी.ए.डी. शदें यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३७३ ी.जे.आर.घरत रायगड 03.11.1973 इ.मा.व. 01.09.1950 एस.एस.सी. 01.09.1995 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.08.2008

ी.ए.डी. शदें यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला. 
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

३७४ ी.एस.  ह .टभे रायगड 17.03.1974 इ.मा.व. 31.05.1955 एस.एस.सी. 31.05.2000 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.05.2013

ी.ए.डी. शदें यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३७५ ी.के.एच.  हा े रायगड 26.09.1974 इ.मा.व. 01.06.1954 एस.एस.सी. 01.06.1999 06.06.2007  वे.से. न. द.02.11.2011

ी.ए.डी. शदें यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३७६ ी.जी.आर.कदम रायगड 20.10.1974 खुला 04.12.1953 एस.एस.सी. 04.12.1998 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.12.2011

ी.ए.डी. शदें यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३७७ ी.पी.एम.वेदक रायगड 03.12.1974 इ.मा.व. 08.06.1953 एस.एस.सी. 08.07.1998 06.06.2007  वे.से. न. द.29.12.2010

ी.ए.डी. शदें यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३७८ ी.आर.जी.कडू रायगड 04.02.1975 इ.मा.व. 01.06.1955 एस.एस.सी. 02.11.2000 06.06.2007 पदो  न  त द.31.10.2012

ी.ए.डी. शदें यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३७९ ी.ए.डी. शदें रायगड 19.05.1975 खुला 01.06.1951 एस.एस.सी. 01.06.1996 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.05.2009

३८० ी.ए.एम.पाट ल रायगड 21.05.1975 इ.मा.व. 30.10.1953 एस.एस.सी. 30.10.1998 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.10.2011
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

३८१ ी.ए.डी.मेथा रायगड 22.05.1975 खुला 20.10.1952 एस.एस.सी. 20.10.1997 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.10.2010

ी.के.जे.  हा े यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३८२ ी.एस.जी.गुरव रायगड 24.02.1976 इ.मा.व. 07.05.1957 एस.एस.सी. 07.05.2002 06.06.2007  वे.से. न. द.14.01.2014

ी.के.जे.  हा े यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३८३ ी.के.जे.  हा े रायगड 12.07.1978 इ.मा.व. 01.07.1954 एस.एस.सी. 01.07.1999 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.30.06.2012

३८४ ी.  ह .एम.  हा े रायगड 17.05.1979 इ.मा.व. 01.06.1952 एस.एस.सी. 01.04.1997 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.05.2010

३८५ ी.डी.एस.  हा े रायगड 15.03.1980 इ.मा.व. 23.04.1952 एस.एस.सी. 23.04.1997 06.06.2007  वे.से. न. द.13.10.2009

ी.जे.पी.ठ बरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३८६ ी.एस.आर.माने रायगड 16.08.1980 अनु.जाती वैध 11.02.1961 एस.एस.सी. 26.04.2001 06.06.2007 पदो  न  त द.10.03.2014

ी.जे.पी.ठ बरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३८७ ी.एम.एस.सकपाळ रायगड 21.08.1980 अनु.जाती 15.02.1954 एस.एस.सी. 15.02.1999 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.29.02.2012

ी.जे.पी.ठ बरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४
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शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

३८८ ी.एम.एम.उंडरे रायगड 05.01.1981 इ.मा.व. 01.06.1955 एस.एस.सी. 29.04.2000 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.05.2013

ी.जे.पी.ठ बरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३८९ ी.पी.डी.बदे रायगड 15.06.1981 इ.मा.व. 01.06.1956 एस.एस.सी. 01.06.2001 06.06.2007 पदो  न  त द.05.04.2014

ी.जे.पी.ठ बरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३९० ी.बी.ओ.सोनावणे रायगड 19.06.1981 अनु.जाती 27.10.1954 एस.एस.सी. 23.10.1997 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.10.2012

ी.जे.पी.ठ बरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३९१ ी.सी.  ह .  हा े रायगड 17.11.1981 इ.मा.व. 02.07.1955 एस.एस.सी. 02.07.2000 06.06.2007 सेवा नवृ  त द.30.07.2013

ी.जे.पी.ठ बरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३९२ ी.जे.पी.ठ बरे रायगड 01.12.1981 खुला 09.08.1951 एस.एस.सी. 09.08.1996 06.06.2007 पदो  न  त/सेवा नवृ  त

३९३ ी.एस.एस.सतुार रायगड 03.02.1982 इ.मा.व. 05.12.1955 एस.एस.सी. 05.12.2000 07.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.12.2013

ी.आय.एच.अलबाजी यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

३९४ ी.एस.डी.साठे रायगड 05.02.1982 अनु.जाती वैध 01.06.1955 एस.एस.सी. 01.06.2000 07.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.05.2013

ी.आय.एच.अलबाजी यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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सवंगात नय मत 
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/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

३९५ ी.एस.एस.पारकर रायगड 06.02.1982 इ.मा.व. 01.06.1957 एस.एस.सी. 01.06.2002 07.06.2007 सेवा नवृ  त द.15.10.2013

ी.आय.एच.अलबाजी यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

३९६ ी.आय.एच.अलबाजी रायगड 05.03.1982 खुला 23.05.1955 एस.एस.सी. 23.05.2000 07.06.2007 सेवा नवृ  त द.31.05.2013

३९७ ी. पी. एस. भोईर ठाणे 14.08.1981 खुला -- -- 05.08.1960 एस.एस.सी. ऑ टो. 1999 -- 20.06.2007 20.06.2007    पदो नत

३९८ ी. श शकांत गो. भोईर ठाणे 12.12.1975 अ.जा. -- -- 11.02.1956 एस.एस.सी. -- 11.02.2001 06.07.2007 20.06.2007 सेवा नवृ त

३९९ ी. एम. एन. मोहपे ठाणे 02.01.1982 खुला -- -- 20.06.1957 एस.एस.सी. ऑ टो. 2000 -- 08.08.2007 20.06.2007  यायालया या आदेशानुसार

४०० ी. एस. एस. काटदरे र ना गर 08.11.1973 खुला 16.07.1950 एस.एस.सी  -- 16.07.1995 15.11.2007 08.11.2007 सेवा नवृ त

४०१ ी. एन. आय. मु ला र ना गर 21.11.1973 खुला 15.07.1953 एस.एस.सी  -- 15.07.1998 15.11.2007 08.11.2007 सेवा नवृ त

४०२ ी. बी. एम. खेडेकर र ना गर 01.03.1975 भ. ज. ब 11.03.1953 एस.एस.सी  -- 11.03.1998 15.11.2007 08.11.2007 सेवा नवृ त

४०३ ी. आर. बी. नलावडे र ना गर 27.06.1977 व.जा.अ 01.06.1956 एस.एस.सी  -- 01.06.2001 15.11.2007 08.11.2007 सेवा नवृ त

४०४ ी. एम. एस. देसाई र ना गर 04.08.1978 खुला 29.01.1955 एस.एस.सी  -- 29.01.2000 15.11.2007 08.11.2007 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

४०५ ी. एम. ए. होडेकर र ना गर 10.08.1978 खुला 08.02.1956 एस.एस.सी  -- 08.02.2001 16.11.2007 08.11.2007 सेवा नवृ त

४०६ ी. एस. एल. देवघरकर र ना गर 23.03.1979 इ.मा.व. 20.03.1951 एस.एस.सी  -- 20.03.1996 19.11.2007 08.11.2007 सेवा नवृ त

४०७ ी. सताराम वा. पाट ल ठाणे 02.01.1982 इ.मा.व. -- -- 04.01.1955 एस.एस.सी. -- 04.01.2000 09.01.2008 09.01.2008 पदो नत

४०८ ी. सी. बी. लाटे ठाणे 03.08.1983 इ.मा.व. -- -- 07.01.1956 एस.एस.सी. -- 07.01.2001 12.02.2008 09.01.2008 सेवा नवृ त

४०९ ी. बी. जी. गायकर ठाणे 03.08.1983 इ.मा.व. -- -- 06.01.1956 एस.एस.सी. ऑ टो. 2000 -- 20.02.2008 09.01.2008 सेवा नवृ त

४१० ी. वसतं भाऊ पाट ल ठाणे 20.03.1981 इ.मा.व. -- -- 06.01.1956 एस.एस.सी. -- 06.01.2001 20.02.2008 09.01.2008 सेवा नवृ त

४११ ी. एस. ट . जाधव र ना गर 25.09.1978 खुला 15.06.1955 एस.एस.सी  -- 15.06.2000 08.04.2008 08.04.2008 सेवा नवृ त
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शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

४१२ ी. एस.ट . मोरे र ना गर 30.08.1979 खुला 07.11.1954 एस.एस.सी  -- 07.11.1999 09.04.2008 08.04.2008 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

४१३ ी जी. डी. करवे र ना गर 11.09.1979 इमाव 01.06.1950 एस.एस.सी.  --- 01.06.1950 09.04.2008 08.04.2008 सेवा नवृ त

४१४ ी. एन. आर. आबेंकर र ना गर 01.10.1979 खुला 05.04.1956 एस.एस.सी  -- 05.04.2001 09.04.2008 08.04.2008 सेवा नवृ त

४१५ ी. पी. जी. पेठे र ना गर 09.10.1979 खुला 21.10.1960 एस.एस.सी 26.04.2002  -- 09.04.2008 08.04.2008 मयत द. 02/07/2014

४१६ ी. डी. एस. तोर कर र ना गर 12.10.1979 खुला 01.02.1954 एस.एस.सी  -- 01.02.1999 09.04.2008 08.04.2008 सेवा नवृ त

४१७ ी. बी. ए. नाईक र ना गर 15.10.1979 खुला 02.01.1954 एस.एस.सी  -- 02.01.1999 09.04.2008 08.04.2008 सेवा नवृ त

४१८ ी.एस.जी.पाट ल रायगड 07.04.1982 खुला 01.06.1957 एस.एस.सी. 01.06.2002 25.04.2008 सेवा नवृ  त द.31.05.2015

४१९ ी.एस.जी.शेलार रायगड 20.05.1982 खुला 01.06.1956 एस.एस.सी. 01.06.2001 25.04.2008 सेवा नवृ  त द.31.05.2014

४२० ी.एच.जी.  हा े रायगड 06.07.1982 इ.मा.व. 17.09.1953 एस.एस.सी. 17.09.1998 25.04.2008 सेवा नवृ  त द.30.09.2011

४२१ ी. बी. ए. शेलार ठाणे 10.12.1981 खुला -- -- 06.01.1957 एस.एस.सी. -- 06.01.2002 02.05.2008 02.05.2008 सेवा नवृ त

४२२ ी. आर. सी. भोईर ठाणे 05.02.1988 इ.मा.व. -- -- 05.12.1955 एस.एस.सी. -- 05.12.2000 02.05.2008 02.05.2008 सेवा नवृ त

४२३ ी. व ल रा. गोसावी ठाणे 02.08.1990 भ.ज.(ब) वैध -- 08.11.1967 ब.ए. ऑ टो. 2001 -- 06.05.2008 02.05.2008 कायरत

४२४ ी.एस.एल.च  हाण सधंुदगू 19.07.1975 खुला -- -- 12.04.1952 एसएससी 12.04.1997 02.06.2008 02.06.2008 से. न.

४२५ ी. पी.  ह . शरोडकर सधंुदगू 25.02.1980 खुला -- -- 02.06.1952 एसएससी -- 04.06.1998 02.06.2008 02.06.2008 से. न.

४२६ ी.पी.ए.च  हाण सधंुदगू 01.06.1981 खुला -- -- 17.02.1952 एसएससी -- 17.02.1997 02.06.2008 02.06.2008 से. न.

४२७ ी. पी. के. तेल सधंुदगू 22.07.1982 खुला -- -- 01.06.1953 एसएससी -- 04.06.1998 02.06.2008 02.06.2008 से. न.

४२८ ी. काश ीपत जाधव मुबंई उपनगर 05.09.1981 खुला - - - - 28.03.1959 एस.एस.सी. 29.04.2000 - - 02.06.2008 - - - -

४२९ ी.ए.पी.आपटे सधंुदगू 26.07.1982  खुला -- -- 29.12.1960 एसएससी 02.06.2008 02.06.2008 से न
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दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 
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अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

४३० ी. एस. एम. माळकर सधंुदगू 15.12.1982 खुला -- -- 16.08.1952 बी.कॉम -- 04.06.1998 02.06.2008 02.06.2008 से. न.

४३१ ी. ट . के. ीरसागर र ना गर 09.11.1979 भ.ज.ब. वैध 22.02.1959 एस.एस.सी 29.04.2000  -- 04.06.2008 31.05.2008 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

४३२ ी. सेवु मेघु च हाण ठाणे 06.01.1982 व.जा.अ. वैध -- 06.01.1956 एस.एस.सी. ए ल 2000 -- 06.06.2008 02.05.2008    पदो नत

४३३ ी.एस.जी. शक रायगड 20.08.1974 खुला 15.06.1951 एस.एस.सी. 15.06.1996 09.06.2008 सेवा नवृ  त द.30.06.2009

४३४ ी.जे.के.  हा े रायगड 07.07.1982 इ.मा.व. वैध 20.05.1959 बी.कॉम 26.04.2001 09.06.2008 पदो  न  त द.01.06.2015

४३५ ी.जी.जे.कोळी रायगड 06.06.1982 खुला 27.11.1953 एस.एस.सी. 27.11.1998 09.06.2008 सेवा नवृ  त द.31.05.2010

४३६ ी.आर.एन.देशमखु रायगड 12.07.1982 खुला 21.08.1960 एच.एस.सी. 26.04.2001 09.06.2008 पदो  न  त द.01.06.2015

४३७ ी.एस.के.वाढवळ रायगड 13.07.1982 इ.मा.व. 01.06.1960 एस.एस.सी. 02.11.1999 09.06.2008 पदो  न  त द.31.10.2012

४३८ ी.  ह .वाय.पाट ल रायगड 14.07.1982 इ.मा.व. 01.06.1953 एस.एस.सी. 01.06.1998 09.06.2008 सेवा नवृ  त द.21.07.2010

४३९ ी.ए.एस.  हा े रायगड 19.07.1982 खुला 01.06.1953 एस.एस.सी. 01.06.1998 09.06.2008 सेवा नवृ  त द.31.05.2011

४४० ी.  ह .ए.सांगळे रायगड 18.04.1998 भ.ज.ड. वैध 05.06.1978 एस.एस.सी. 26.04.2002 09.06.2008 पदो  न  त द.29.01.2015

४४१ ी. अशोक शंकर गोटे ठाणे 01.06.1986 अ.जा. वैध -- 25.10.1956 एस.एस.सी. ए ल 2001 -- 11.06.2008 02.05.2008 सेवा नवृ त

४४२ ी. एस. वाय नावकर र ना गर 15.11.1979 इ.मा.व. 13.12.1956 बी.ए.  -- 26.04.2001 13.06.2008 31.05.2008 सेवा नवृ त

४४३ ी. केशव रामराव तंरगे ठाणे 10.12.1981 भ.ज.(क) वैध -- 06.01.1965 एस.एस.सी. ऑ टो. 2004 -- 25.06.2008 02.05.2008 कायरत

४४४ ी. एम.  ह . धावडे सधंुदगू 01.01.1983 खुला -- -- 31.12.1952 एसवायबीकॉम -- 04.06.1998 05.07.2008 05.07.2008 से. न.

४४५ ी.के.डी.सावंत सधंुदगू 03.01.1983 खुला -- -- 26.12.1951 एसएससी -- 26.12.1996 05.07.2008 02.06.2008 से. न.

४४६ ी.आर.डी.डगरे सधंुदगू 05.01.1983 खुला -- -- 09.01.1953 एसएससी 09.03.1996 05.07.2008 02.06.2008 से न
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पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 
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अ धकार  हणून कायरत

अ. .

४४७ ी. पी. ए. चोडणकर सधंुदगू 02.06.1984 खुला -- -- 01.06.1952 एसएससी -- 04.06.1998 05.07.2008 05.07.2008 से. न.

४४८ ी.जी.बी.वाघमारे रायगड 16.08.1982 अनु.जाती वैध 23.06.1959 बी.ए. 02.11.1999 01.10.2008 पदो  न  त द.31.10.2012

४४९ ी.डी.एच.कांबळे रायगड 11.06.1996 भ.ज.क. वैध 01.09.1973 एस.एस.सी. 29.04.2000 01.10.2008 पदो  न  त द.31.10.2012

४५० ी. नवृ ती ग. बडकोळी ठाणे 04.02.1981 अ.ज. -- -- 06.01.1958 एस.एस.सी. ऑ टो. 2000 -- 11.10.2008 11.10.2008 कायरत

४५१ ी. सु धर भाकर जोशी ठाणे 17.11.1981 खुला -- -- 15.01.1958 एस.एस.सी. ऑ टो. 2000 -- 11.10.2008 11.10.2008 कायरत

४५२ ी.  ह .एस.सामतं सधंुदगू 12.01.1986 खुला -- -- 15.03.1953 एसएससी 15.03.1998 01.11.2008 01.11.2008 से. न.

४५३ ी. ए. बी. गोसावी सधंुदगू 10.07.1983 खुला -- -- 01.06.1953 एसएससी -- 04.06.1998 01.11.2008 01.11.2008 से. न.

४५४ ी. यंबक बाळू पाट ल ठाणे 10.07.1981 इ.मा.व. -- -- 06.01.1956 एस.एस.सी. -- 06.01.1998 02.11.2008 11.10.2008 सेवा नवृ त

४५५ ी. एच. के. ठाकरे ठाणे 14.03.1983 इ.मा.व. -- -- 03.06.1955 एस.एस.सी. -- 03.06.2000 02.11.2008 11.10.2008 पदो नत

४५६ ी. वसतं रामचं  चौधर ठाणे 10.03.1983 इ.मा.व. -- -- 07.01.1956 एस.एस.सी. -- 07.01.2001 02.11.2008 11.10.2008 सेवा नवृ त

४५७ ी. के. एस. शक र ना गर 13.02.1980 खूला 13.03.1953 एस.एस.सी  -- 13.03.1998 12.11.2008 21.10.2008 सेवा नवृ त

४५८ ी. ट.एम. शक ठाणे 03.08.1983 इ.मा.व. -- -- 05.06.1957 एस.एस.सी. -- 05.06.2002 20.11.2008 11.10.2008 सेवा नवृ त

४५९ ी. काश रामा पाट ल ठाणे 10.05.1981 इ.मा.व. -- -- 06.01.1962 एस.एस.सी. ए ल 2002 -- 17.12.2008 11.10.2008 पदो नत

४६० ी. सी. आर. ड गरे र ना गर 27.11.1979 इ.मा.व. 01.08.1952 एस.एस.सी  -- 01.08.1997 18.12.2008 21.10.2008 सेवा नवृ त

४६१ ी. पी. एस. शद र ना गर 02.05.1998 भ.ज. क वैध 01.05.1970 एस.एस.सी 26.04.2002  -- 30.01.2009 28.01.2009

४६२ ी. आर. के. सवु र ना गर 22.05.1981 इ.मा.व. 01.08.1953 एस.एस.सी  -- 01.08.1998 30.01.2009 28.01.2009 सेवा नवृ त

४६३ ी. डी. ट . शक र ना गर 19.09.1981 खुला 12.02.1957 एच.एस.सी.  -- 12.02.2002 30.01.2009 28.01.2009 सेवा नवृ त

४६४ ी पी. एस. गोयथळे र ना गर 06.05.1980 इमाव 04.09.1951 एस.एस.सी.  -- 04.09.1996 31.01.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

४६५ ी. ए. एस. महाकाळ र ना गर 24.03.1979 इ.मा.व. 01.11.1956 एस.एस.सी  -- 01.11.2001 31.01.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

४६६ ी. एस. ह . बावधनकर र ना गर 21.11.1979 इ.मा.व. 20.02.1957 बी. कॉम. 02.11.2000  -- 31.01.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

४६७ ी. एन. जी. वचंू र ना गर 02.09.1980 इ.मा.व. 01.10.1955 एच.एस.सी.  -- 01.10.2000 31.01.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

४६८ ी. ह . जे. सतुार र ना गर 19.09.1980 इ.मा.व. 11.02.1955 एस.एस.सी  -- 11.02.2000 31.01.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त
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मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 
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दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  
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काम कर त 
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मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

४६९ ी. एस. पी. गुणीजन र ना गर 22.09.1980 इ.मा.व. 23.04.1953 एस.एस.सी  -- 23.04.1998 31.01.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

४७० ी. एम. एम. मोरे र ना गर 20.10.1980 इ.मा.व. 26.07.1954 एस.एस.सी  -- 26.07.1999 31.01.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

४७१ ी. ह . आर. सराफदार र ना गर 20.05.1980 खुला 01.06.1952 एस.एस.सी  -- 01.06.1997 31.01.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

४७२ ी. एस. के. खेडेकर र ना गर 26.12.1980 भ.ज.ब 19.01.1957 एस.एस.सी  -- 19.01.2002 06.02.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

४७३ ी. पी. बी. कबाडी सधंुदगू 13.08.1981 खुला -- -- 08.07.1953 एसएससी -- 08.07.1998 02.03.2009 02.03.2009 से. न.

४७४ ी. एन. ड   यू. सारंग सधंुदगू 01.01.1983 खुला -- -- 14.09.1953 एचएससी -- 14.09.1998 02.03.2009 02.03.2009 से. न.

४७५ ी. एस. आर. कोरवी सधंुदगू 13.04.1998 वजा-अ वैध -- 02.06.1969 एम.ए.बी.एड. 01.09.2003 -- 05.03.2009 02.03.2009 पदो  नत

४७६ ी. एन. एस. सवु र ना गर 28.10.1980 इ.मा.व. 26.09.1955 एस.एस.सी  -- 26.09.2000 03.06.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

४७७ ी. बी. एच. रेडकर सधंुदगू 01.04.1974 खुला -- -- 24.10.1953 एसएससी -- 24.10.1998 15.06.2009 15.06.2009 से. न.

४७८ ी. एस. एम. गवळी सधंुदगू 07.02.1984 खुला -- -- 05.12.1953 एसएससी -- 05.12.1998 15.06.2009 15.06.2009 से. न.

४७९ ी. डी. पी. भू सधंुदगू 21.11.1981 खुला -- -- 22.12.1953 एसएससी -- 22.12.1998 15.06.2009 15.06.2009 से. न.

४८० ी. का शनाथ गो. गायकवाड ठाणे 06.03.1982 अ.जा. वैध -- 06.01.1956 ब.ए. ए ल 2001 -- 16.06.2009 16.06.2009 सेवा नवृ त

४८१ ी. एस. के. सातो  कर सधंुदगू 02.05.1977 खुला -- -- 26.04.1954 एसएससी -- 26.04.1999 13.07.2009 15.06.2009 से. न.

४८२ ी. पी. ए. नावकर र ना गर 21.09.1981 इ.मा.व. 20.04.1954 एस.एस.सी  -- 20.04.1999 17.08.2009 11.08.2009 सेवा नवृ त

४८३ ी. डी. एम. नागवेकर र ना गर 24.11.1981 इ.मा.व. 01.06.1954 एस.एस.सी  -- 01.06.1999 17.08.2009 11.08.2009 वे छासेवा नवृ ती द. 

01/06/2011

४८४ ी. एस. डी. गांधी र ना गर 25.11.1981 इ.मा.व. 18.01.1958 एस.एस.सी 02.11.2000  -- 17.08.2009 11.08.2009

४८५ ी. एस. जे. कनावजे र ना गर 26.11.1981 खुला 01.11.1955 11 वी  -- 01.11.2000 17.08.2009 11.08.2009 सेवा नवृ त

४८६ ी. ए. ट . च हाण र ना गर 01.12.1981 खुला 18.02.1957 एस.एस.सी  -- 18.02.2002 17.08.2009 11.08.2009 वे छासेवा नवृ त द. 

01/06/2014

४८७ ी. वाय. आर. स े र ना गर 02.12.1981 खुला 07.08.1956 एम.एससी.  -- 07.08.2001 17.08.2009 11.08.2009 सेवा नवृ त

४८८ ी. ट . जी. सावंत र ना गर 05.12.1981 खुला 20.08.1958 एस.एस.सी 26.04.2002  -- 17.08.2009 11.08.2009
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नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 
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दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

४८९ ी. एम. ह . मसाळ र ना गर 07.04.1998 भ.ज.ड वैध 11.11.1968 एम.एससी. 02.11.2001  -- 17.08.2009 11.08.2009

४९० ी. आर.के. पालवे मुबंई उपनगर 20.05.2004 भ.ज.ड वैध - - 27.06.1982 एच.एस.सी. 26.04.2008 01.12.2009 - - - -

४९१ ी. एम.  ह . पंडीत सधंुदगू 13.04.1982 खुला -- -- 11.05.1954 एसएससी -- 11.05.1999 16.01.2010 16.01.2010 से. न.

४९२ ी.एस.के. सखें ठाणे 06.03.1982 भ.ज.ड. वैध -- 27.05.1958 एस.एस.सी. ए ल, 2000 -- 01.02.2010 01.02.2010 कायरत

४९३ ी.आर.सी. हा े ठाणे 01.09.1982 इ.मा.व. -- -- 01.06.1956 एस.एस.सी. -- 01.06.2001 03.02.2010 01.02.2010 सेवा नवृ त

४९४ ी.डी.बी. ग डाबे ठाणे 08.03.1983 इ.मा.व. -- -- 20.01.1957 एस.एस.सी. -- 01.06.2002 03.02.2010 01.02.2010 सेवा नवृ त

४९५ ी.आर.के.  हा े रायगड 05.03.1982 इ.मा.व. वैध 01.06.1960 एस.एस.सी. 02.11.2000 20.02.2010 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

४९६ ी.जी.डी.  हा े रायगड 26.10.1982 इ.मा.व. 01.06.1954 एस.एस.सी. 01.06.1999 20.02.2010  वे.से. न. द.28.02.2014

४९७ ी.एम.यु.जलगांवकर रायगड 26.10.1982 खुला 05.05.1955 एस.एस.सी. 05.05.2000 20.02.2010 सेवा नवृ  त द.31.05.2013

४९८ ी.वाय.एस. शदे रायगड 02.11.1982 खुला 02.06.1954 एस.एस.सी. 02.06.1999 20.02.2010 सेवा नवृ  त द.30.06.2012

४९९ ी.पी.डी.राठोड रायगड 04.06.1996 व.जा.अ वैध 01.05.1969 बी.ए. 26.04.2001 20.02.2010 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

५०० ी.एम.  ह .पोकळे रायगड 02.11.1982 व.मा. . वैध 01.06.1960 एस.एस.सी. 29.04.2000 26.02.2010 पदो  न  त द.05.06.2013

५०१ ी.आर.आर.च  हाण रायगड 02.11.1982 इ.मा.व. 19.09.1961 एच.एस.सी. 29.04.2000 26.02.2010 पदो  न  त द.31.05.2013

५०२ ी.ए.जी.  हा े रायगड 06.11.1982 इ.मा.व. 05.09.1955 एस.एस.सी. 05.09.2000 26.02.2010 पदो  न  त द.01.12.2011

५०३ ी.आर.के.राजमाने रायगड 06.12.1982 इ.मा.व. 12.10.1959 एस.एस.सी. 02.11.2000 26.02.2010  वे.से. न. द.21.05.2014

५०४ ी.एस.जी.मोते रायगड 14.03.1983 अनु.जाती वैध 01.06.1961 एस.एस.सी. 29.04.2000 26.02.2010 पदो  न  त द.01.06.2013

५०५ ी.  ह .ट .पवार रायगड 18.03.1983 इ.मा.व. 04.06.1955 बी.ए. 02.11.2000 26.02.2010 सेवा नवृ  त द.30.06.2013
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उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 
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दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

५०६ ी.के.सी.गणवीर रायगड 02.07.1983 अनु.जाती वैध 01.08.1958 बी.कॉम. 02.11.2000 26.02.2010 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

५०७ ी.आर.एम.मारणे रायगड 11.07.1983 इ.मा.व. 17.12.1953 एस.एस.सी. 17.12.1998 26.02.2010 सेवा नवृ  त द.31.12.2011

५०८ ी.डी.एस.देसले रायगड 11.07.1983 खुला 04.01.1957 एस.एस.सी. 04.01.2002 26.02.2010 सेवा नवृ  त द.31.01.2015

ी.एस.आर.बाचकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५०९ ी.डी.एस.पाट रायगड 13.07.1983 खुला 23.05.1956 एस.एस.सी. 23.05.2001 26.02.2010  वे.से. न. द.30.11.2011

ी.एस.आर.बाचकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५१० ी.एस.आर.बाचकर रायगड 16.04.1998 भ.ज.क. वैध 01.06.1970 बी.एस.सी. 02.11.2001 26.02.2010 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

५११ ी.डी.जे.पाट ल रायगड 18.04.1998 भ.ज.क. वैध 09.06.1975 बी.ए. 02.11.2001 26.02.2010 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

५१२ ी. एस. एल. सावंत र ना गर 18.12.1981 इ.मा.व. 19.02.1957 एच.एस.सी.  -- 19.02.2002 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५१३ ी. जे. एस. सावंत र ना गर 03.07.1982 इ.मा.व. 01.09.1955 एस.एस.सी  -- 01.09.2000 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५१४ ी. एस. जी. गावडे र ना गर 04.12.1982 इ.मा.व. 01.06.1956 एस.एस.सी 02.11.2000  -- 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५१५ ी. ह . पी. काणे र ना गर 15.04.1982 खुला 05.10.1956 एस.एस.सी  -- 05.10.2001 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५१६ ी. ह . ह . नागवेकर र ना गर 22.04.1982 इ.मा.व. 15.07.1955 एस.एस.सी  -- 15.07.2000 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५१७ ी. एच. ए. सवु र ना गर 24.04.1982 इ.मा.व. 28.03.1956 एस.एस.सी  -- 28.03.2001 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त
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वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

५१८ ी. आर. एस. करंजकर र ना गर 06.10.1982 इ.मा.व. 09.11.1956 एस.एस.सी  -- 09.11.2001 02.03.2010 26.02.2010 वे छासेवा नवृ ती द. 

03/11/2012

५१९ ी. डी. ट . च हाण र ना गर 19.07.1982 इ.मा.व. 01.06.1956 एस.एस.सी  -- 01.06.2001 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५२० ी. एच. ह . आठ ये र ना गर 23.07.1982 खुला 15.12.1956 बी.ए.  -- 15.12.2001 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५२१ ी. ए. ट . पठारे र ना गर 29.07.1982 खुला 07.08.1956 एस.एस.सी  -- 07.08.2001 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५२२ ी. ए. एच. च हाण र ना गर 30.08.1982 अ.जा वैध 25.06.1956 एस.एस.सी  -- 25.06.2001 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५२३ ी. ह . बी जाधव र ना गर 09.01.1982 अ.जा. 01.10.1955 एस.एस.सी  -- 01.10.2002 02.03.2010 26.02.2010 सेवा नवृ त

५२४ ी. डी. पी. कांबळे र ना गर 09.04.1982 अ.जा. वैध 05.06.1962 एस.एस.सी 26.04.2002  -- 02.03.2010 26.02.2010

५२५ ी. जी. बी. ीरसागर र ना गर 11.11.1982 भ. ज. ब वैध 01.12.1962 एच.एस.सी. 29.04.2000  -- 02.03.2010 26.02.2010 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

५२६ ी. आर. एस. च हाण र ना गर 19.11.1982 अ.जा. वैध 20.10.1960 एस.एस.सी 02.11.2001  -- 02.03.2010 26.02.2010 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

५२७ ी. एम. एम. तांबोळी र ना गर 30.11.1989 व.मा. . वैध 12.06.1967 बी. ए. 02.11.2000  -- 04.03.2010 26.02.2010

५२८ ीम. एस. आर. आखाडे र ना गर 01.09.2003 भ.ज. क वैध 05.09.1981 बी. ए. 28.06.2007  -- 04.03.2010 26.02.2010

५२९ ी.एम.एस. बनसोडे ठाणे 16.10.1981 अ.जा. वैध -- 31.08.1961 एस.एस.सी. -- 04.03.1998 11.03.2010 01.02.2010 सेवा नवृ त

५३० ी.डी.बी. पाट ल ठाणे 05.03.1984 इ.मा.व. -- -- 01.06.1964 एस.एस.सी. -- 20.01.1998 11.03.2010 01.02.2010 कायरत

५३१ ी. ह .के. मोरे ठाणे 05.01.1986 खुला -- 09.12.1955 एस.एस.सी. -- 09.12.2000 11.03.2010 01.02.2010 पदो नत.सेवा नवृ त

५३२ ी.एम.जी. न टे ठाणे 18.02.1984 भ.ज.क. वैध -- 01.06.1964 एस.एस.सी. ऑ ट बर, 2004 -- 11.03.2010 01.02.2010 कायरत

५३३ ी. शांताराम तुकाराम गावडे मुबंई उपनगर 9.5.1984 खुला - - - - 01.11.1960 एच.एस.सी. 29.4.2000 - - 01.04.2010 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत
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वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

५३४ ी.  ह . जी. आडेकर सधंुदगू 19.08.1985 खुला -- -- 01.06.1954 एसएससी -- 01.06.1999 08.04.2010 08.04.2010 से. न. ी. एस. आर. 

कणेरकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

५३५ ी. एस. आर. कणेरकर सधंुदगू 05.01.1983 खुला -- -- 13.06.1954 एसएससी -- 13.06.1999 08.04.2010 08.04.2010 से. न.

५३६ ी.  ह . डी. देव खकर सधंुदगू 15.11.1979 खुला -- -- 15.07.1954 एसएससी -- 15.07.1999 08.04.2010 08.04.2010 से. न. ी. एस.  ह . राठोड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

५३७ ी. डी. डी. भोसले सधंुदगू 29.12.1982 खुला -- -- 02.12.1954 एसएससी -- 02.12.1999 08.04.2010 08.04.2010 से. न. ी. एस.  ह . राठोड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

५३८ ी.एस.  ह .धुरे सधंुदगू 25.11.1982 खुला -- -- 01.03.1955 एसएससी 01.03.2000 08.04.2010 08.04.2010 से. न.

५३९ ी. एम. एन. देसाई सधंुदगू 16.07.1983 खुला -- -- 07.05.1956 एसएससी 26.04.2000 -- 08.04.2010 08.04.2010 से. न. ी. एस.  ह . राठोड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

५४० ी. जे. के. ठाकूर सधंुदगू 10.07.1983 खुला -- -- 12.05.1960 एसएससी 26.04.2000 -- 08.04.2010 08.04.2010 से. न.अ. . 88 ी. एस.  ह . 

राठोड यांचा मानीव दनांक 

दे  यात आला.

५४१ ी. पी. जी. केरकर सधंुदगू 05.01.1984 खुला -- -- 12.05.1963 एसएससी 26.04.2000 -- 08.04.2010 08.04.2010 से. न. ी. एस.  ह . राठोड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

५४२ ी. एस.  ह . राठोड सधंुदगू 14.03.1999 वजा-अ वैध -- 05.06.1979 एस.एस.सी. 27.10.2004 -- 08.04.2010 08.04.2010 कायरत
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वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

५४३ ी. जी. एम. कोकरे सधंुदगू 17.03.1999 भज-क वैध -- 02.03.1968 बी. कॉम. 17.05.2004 -- 12.04.2010 08.04.2010 कायरत

५४४ ी.पी.एम. वशे ठाणे 06.01.1982 इ.मा.व. -- -- 01.06.1957 एस.एस.सी. -- 03.09.2001 26.04.2010 26.04.2010 सेवा नवृ त

५४५ ी. जी. सी. पुडकंर ठाणे 03.09.1979 अ.जा. वैध -- 14.11.1956 इटर आटस -- 14.11.2001 02.05.2010 26.04.2010 सेवा नवृ त

५४६ ी.वाय.बी. पाट ल ठाणे 23.01.1984 खुला -- -- 10.12.1956 एस.एस.सी. -- 10.12.2001 03.05.2010 26.04.2010 सेवा नवृ त

५४७ ी.जे.जी. पठारे ठाणे 25.09.1980 इ.मा.व. -- -- 04.03.1956 एस.एस.सी. -- 25.04.2002 24.05.2010 26.04.2010 सेवा नवृ त

५४८ ी. ह . ह . लांजेकर र ना गर 20.11.1982 इ.मा.व. 11.02.1954 एस.एस.सी  -- 11.02.1999 04.06.2010 28.05.2010 सेवा नवृ त

५४९ ी. बी. एम. नाईक सधंुदगू 19.07.1983 अ.जा. -- -- 01.06.1963 एस.एस.सी. 26.04.2000 -- 20.07.2010 20.07.2010 ी. जी.  ह . मे  ी यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
५५० ी. यु. एस. हेळकर सधंुदगू 17-01-1990 अ.जा. -- -- 01.06.1964 बी.कॉम. 02.11.2001 --- 20.07.2010 20.07.2010 कायरत

५५१ ी. एम. आर. जाधव सधंुदगू 17.08.1990 अ.जा. -- -- 06.10.1963 बी.ए. 26.04.2000 -- 20.07.2010 20.07.2010 ी. जी.  ह . मे  ी यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५५२ ी. जी.  ह . मे  ी सधंुदगू 29.06.1991 खुला -- -- 27.10.1962 एस.एस.सी. 26.04.2000 -- 20.07.2010 20.07.2010 कायरत

५५३ ी. आर. ट . पवार सधंुदगू 08.11.1983 खुला -- -- 01.06.1954 एसएससी -- 01.06.1999 26.07.2010 26.07.2010 से. न.

५५४ ी.आर.ट .मोरे रायगड 14.07.1983 इ.मा.व. 01.06.1956 एस.एस.सी. 01.06.2001 31.07.2010 सेवा नवृ  त द.31.05.2014

५५५ ी.बी.ट .बुरसे रायगड 17.01.1995 अनु.जमाती वैध 05.06.1970 बी.ए. 02.11.2000 31.07.2010 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

५५६ ी. एस. डी. कप सधंुदगू 01.07.1991 खुला -- -- 13.04.1963 एस.एस.सी. 26.04.2000 -- 06.08.2010 20.07.2010 कायरत

५५७ ी. ई.  ह . नाईक सधंुदगू 01.07.1991 खुला -- -- 18.07.1965 बी.ए. 26.04.2000 -- 07.10.2010    07.10.2010 मा. वभागीय आयु  त 

यांचेकडील द.30.9.15 चे 

प ाचे अनुषंगाने ी. आर. 

सी. कुडाळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

५५८ ी. आर. सी. कुडाळकर सधंुदगू 16.07.1991 खुला -- -- 17.06.1962 बी.ए. 26.04.2000 -- 07.10.2010 20.07.2010 मयत

५५९ ी.डी.एम. दबुळा ठाणे 15.03.1983 अ.ज. वैध -- 18.10.1956 एस.एस.सी. -- 1.11.2001 01.11.2010 01.11.2010 सेवा नवृ त

५६० ी.एस.आर.जामदार र ना गर 16.01.1981 खुला 01.06.1956 एस.एस.सी 01.06.2001 26.05.2011 25.05.2011 सेवा नवृ त

५६१ ी.बी.जे.घाडगे र ना गर 20.11.1982 खूला 14.07.1955 एस.एस.सी 14.07.2000 26.05.2011 25.05.2011 सेवा नवृ त

५६२ ी.एस. ह .हे ग टे र ना गर 20.11.1982 इ.मा.व. 07.02.1956 एस.एस.सी 07.02.2001 26.05.2011 25.05.2011 सेवा नवृ त

५६३ ी.ई.एस.कनावजे र ना गर 20.11.1982 खुला 09.05.1957 एच.एस.सी 26.04.2002 26.05.2011 25.05.2011 सेवा नवृ त

५६४ ी.पी.पी.केतकर र ना गर 22.03.1983 भ.ज.ब वैध 01.08.1963 एच.एस.सी 26.04.2002 26.05.2011 25.05.2011

५६५ ी.एम.डी.कांबळे र ना गर 20.04.1983 अ.जा. वैध 01.06.1955 एच.एस.सी 01.06.2000 26.05.2011 25.05.2011 सेवा नवृ त

५६६ ी डी. बी. जाधव र ना गर 26.07.1983  अजा वैध 01.06.1953 01.06.1998 26.05.2011 25.05.2011 सेवा नवृ त

५६७ ी. ए. के. नाईक सधंुदगू 01.07.1991 खुला -- -- 02.06.1967 बी.ए. 26.04.2000 --  26.05.2011 26.05.2011 ी. एस.  ह . गवस यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५६८ ी. एस. वाय. भू सधंुदगू 16.07.1991 खुला -- -- 03.10.1961 बी.कॉम. 26.04.2000 -- 26.05.2011 26.05.2011 ी. एस.  ह . गवस यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५६९ ी. एस. एस. ठाकूर सधंुदगू 16.07.1991 खुला -- -- 31.10.1967 बी.कॉम. 26.04.2000 -- 26.05.2011 26.05.2011 ी. एस.  ह . गवस यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५७० ी. एस. ए. राऊळ सधंुदगू 29.08.1990 खुला -- -- 11.05.1964 एस.एस.सी. 26.04.2000 --  26.05.2011 26.05.2011 ी. एस.  ह . गवस यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५७१ ी. एस.  ह . गवस सधंुदगू 04.05.1994 खुला -- -- 21.07.1964 बी.कॉम. 26.04.2000 -- 26.05.2011 26.05.2011 कायरत

५७२ ी. एन. एन. देसाई सधंुदगू 03.05.1994 खुला -- -- 27.07.1965 बी.ए. 26.04.2000 -- 27.05.2011 26.05.2011 ीम. एम. जी. बोडके यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

५७३ ी.बी.ट .जाधव सधंुदगू 22.11.1982 अजा वैध -- 01.06.1955 एसएससी -- 01.06.2000 27.05.2011 26.05.2011 से. न. ीम. एम. जी. बोडके 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

५७४ ी. एस. सी. गुरखे सधंुदगू 27.10.2003 भज-क वैध -- 11.04.1981 बी.ए. 20.10.2008 --  27.05.2011 26.05.2011 अ. . ीम. एम. जी. बोडके 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

५७५ ीम. एम. जी. बोडके सधंुदगू 08.01.2004 भज-ड वैध -- 01.06.1978 एम.ए. 30.04.2010 -- 27.05.2011 26.05.2011 कायरत

५७६ ी.तुकाराम ध डू भूडंेरे ठाणे 20.06.1984 खुला -- -- 31.05.1955 एस.एस.सी. -- 31.05.2000 01.06.2011 01.06.2011 सेवा नवृ त

५७७ ी.एच.ए.पाट ल रायगड 28.10.1982 इ.मा.व. 01.06.1956 एस.एस.सी. 01.06.2001 01.06.2011 सेवा नवृ  त द.31.05.2014

ी.जे.डी.मोरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

५७८ ी.कमलाकर व ल पाट ल ठाणे 17.02.1984 इमाव -- -- 20.10.1960 एस.एस.सी. ऑ ट बर, 2000 -- 01.06.2011 01.06.2011 कायरत

५७९ ी.पंढर नाथ पांडुरंग पाट ल ठाणे 25.06.1984 खुला -- -- 29.05.1959 एस.एस.सी. -- 28.05.2000 01.06.2011 01.06.2011 कायरत

५८० ी.पी.आर. तवरेकर रायगड 14.03.1983 अनु.जाती वैध 15.06.1962 एस.एस.सी. 02.11.2000 01.06.2011 मडंळ अ धकार   हणून कायरत

ी.जे.डी.मोरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

५८१ ी.बी.जी.गोसावी रायगड 16.11.1983 भ.ज.ब. 10.06.1961 एच.एस.सी. 29.04.2000 01.06.2011  वे.से. न. द.28.02.2013

ी.जे.डी.मोरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

५८२ ी.जे.डी.मोरे रायगड 18.05.1985 खुला 01.06.1961 एस.एस.सी. 29.04.2000 01.06.2011 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत व अपंग कमचार

५८३ ी.कुमार पृ वीराज होगाडे ठाणे 01.04.1998 व.मा. . वैध -- 15.05.1972 बी.ए.बी.एङ ए ल, 2002 -- 01.06.2011 01.06.2011 कायरत
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

५८४ ी.रमाकांत भाऊ ठाकरे ठाणे 12.07.1991 खुला -- -- 28.04.1957 एस.एस.सी. -- 28.04.2002 01.06.2011 01.06.2011 सेवा नवृ त

५८५ ी.पी.जे. कांबळे ठाणे 20.07.1991 अ.जा. वैध -- 20.07.1963 एस.एस.सी. ए ल, 2002 -- 01.06.2011 01.06.2011 कायरत

५८६ ी.मह  ओकंार केदार ठाणे 12.07.1991 अ.जा. -- -- 21.04.1963 एस.एस.सी. ए ल, 2000 -- 01.06.2011 01.06.2011 मयत

५८७  ी सधुीर दनकर मोरे मुबंई उपनगर 15.06.1984 अ,जा, - - - - 03.110.1964 एच.एस.सी. 30.10.2010 - - 06.06.2011 - -

५८८ ी. सयुकांत अनंत जाधव मुबंई उपनगर 08.05.1984 खुला - - - - 10.07.1965 एच.एस.सी. 26.04.2001 - - 06.06.2011 - - - -

५८९ ी.के.एन.पवार मुबंई उपनगर .7.09.1981 अ,जा, - - - - 05.01.1956 एच.एस.सी. - - 05.01.2001 06.06.2011 - - सेवा नवृ त

५९० ी.एस.एस.मोरे रायगड 18.05.1985 खुला 01.06.1962 एच.एस.सी. 29.04.2000 07.06.2011 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.  ह .कदम यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
५९१ ी.डी.डी.मोरे रायगड 27.05.1985 अनु.जाती वैध 09.04.1956 एस.एस.सी. 09.04.2001 07.06.2011 सेवा नवृ  त द.30.04.2014

ी.एम.  ह .कदम यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
५९२ ी.एम.  ह .कदम रायगड 27.05.1985 अनु.जाती वैध 25.06.1963 एच.एस.सी. 02.11.1999 07.06.2011 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

५९३ ी.डी.डी. नकम रायगड 27.05.1985 अनु.जाती वैध 06.12.1963 एस.एस.सी. 02.11.2000 07.06.2011 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

५९४ ी. ह .पी.च हाण र ना गर 12.10.1979 इ.मा.व. 15.08.1955 एस.एस.सी 15.08.2000 08.06.2011 26.05.2011 सेवा नवृ त

५९५ ी.एम.जी.मे ी र ना गर 20.12.1982 इ.मा.व. 01.01.1957 एस.एस.सी 01.01.2002 22.09.2011 08.09.2011 सेवा नवृ त

५९६ ी.बी. ह .जंगम र ना गर 10.01.1983 इ.मा.व. 01.01.1955 एस.एस.सी 01.01.2001 22.09.2011 08.09.2011 सेवा नवृ त

५९७ ी. ह .डी. बजीतकर र ना गर 19.03. 1983 इ.मा.व. 01.06.1957 एस.एस.सी 01.06.2002 01.10.2011 08.09.2011 सेवा नवृ त

५९८ ी.अे.ट .सोनावणे र ना गर 01.08.1983 अ.जा. वैध 01.06.1958 एस.एस.सी 02.11.2000 01.10.2011 08.09.2011

५९९ ी.वसतं राम ूचौधर ठाणे 20.02.1990 अ.ज. वैध -- 20.04.1968 एस.एस.सी. ऑ ट -2000 -- 24.10.2011 24.10.2011 कायरत
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६०० ी.सु नल बाबु लहांगे ठाणे 13.06.1986 अ.ज. वैध -- एस.एस.सी. ए ल, 2000 -- 24.10.2011 24.10.2011 कायरत

६०१ ी.सु नल दनकर देसाई ठाणे 20.02.1990 खुला -- -- 29.12.1962 एस.एस.सी. ए ल, 2000 -- 24.10.2011 24.10.2011 कायरत

६०२ ी. दारकानाथ लडकु राऊत ठाणे 24.07.1991 खुला -- -- 01.06.1955 एस.एस.सी. -- 01.06.2002 01.11.2011 24.10.2011 सेवा नवृ त

६०३ ी.एम.एच साबळे ठाणे 27.07.1991 अ.ज. वैध -- 13.02.1968 एस.एस.सी. ए ल, 2000 -- 09.11.2011 24.10.2011 कायरत

६०४ ी.जी.एम.तेलगें रायगड 01.06.1985 इ.मा.व. वैध 01.06.1966 बी.ए. 02.11.2000 01.12.2011 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६०५ ी.आर.एम.ठाकुर रायगड 03.06.1985 इ.मा.व. वैध 05.07.1960 एस.एस.सी. 26.04.2001 01.12.2011  वे.से. न. द.01.01.2015

६०६ ी.पी.डी.  हा े रायगड 05.06.1985 इ.मा.व. 13.12.1960 एस.एस.सी. 02.11.2001 01.03.2012 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६०७ ी.पी.  ह .आचाय रायगड 26.11.1981 खुला 11.10.1958 बी.कॉम. 26.04.2001 07.03.2012 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६०८ ी. आर. बी. क डुरकर सधंुदगू 11.07.1983 खुला -- -- 06.10.1957 एस.एस.सी. 30.10.2000 -- 19.03.2012 19.03.2012 कायरत

६०९ ी. सी. एस. नाईक सधंुदगू 19.07.1983 खुला -- -- 02.06.1957 एस.एस.सी. 30.10.2000 -- 19.03.2012 19.03.2012 कायरत

६१० ी. बी. एस. राणे सधंुदगू 19.03.1984 खुला -- -- 10.06.1958 एस.एस.सी. 30.10.2000 -- 19.03.2012 19.03.2012 कायरत

६११ ी.डी.आर.जमदाडे रायगड 06.12.1985 अ.जा. वैध 05.03.1965 बी.कॉम. 29.04.2000 01.06.2012 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एस.  ह .साबळे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
६१२ ी.पी.ट .लहाने रायगड 26.11.1985 खुला 30.12.1962 एच.एस.सी. 26.04.2001 01.06.2012 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एस.  ह .साबळे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६१३ ी.एस.  ह .साबळे रायगड 04.04.1986 इ.मा.व. वैध 13.03.1964 एस.एस.सी. 02.11.2000 01.06.2012 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत व अपंग कमचार

६१४ ी.ए.आर.जाधव रायगड 21.04.1986 भ.ज.ब. वैध 01.06.1967 एस.एस.सी. 26.04.2001 01.06.2012 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६१५ ी.एन.सी.रोठकर रायगड 23.04.1986 इ.मा.व. वैध 01.06.1957 एच.एस.सी. 01.06.2002 01.06.2012 सेवा नवृ  त द.31.05.2015

ी.एम.जे.मालगुणकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
६१६ ी.एम.जे.मालगुणकर रायगड 23.04.1986 अ.जा. वैध 11.07.1960 एच.एस.सी. 02.11.1999 01.06.2012 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६१७ ी राम ुलहानु डगळे मुबंई उपनगर 26.05.2004 अज वैध - - 01.06.1978 एच.एस.सी. 11.03.2011 - - 14.08.2012 - - - -

६१८ ी पी.के. नेवरेकर र ना गर 24.03.1975  अजा 22.11.1954 एस.एस.सी. 22.11.1999 17.08.2012 08.08.2012 सेवा नवृ त

६१९ ी.एस.एस.बारगुडे र ना गर 23.03.1983 खुला 24.11.1955 एस.एस.सी 24.11.2000 17.08.2012 08.08.2012 सेवा नवृ त

६२० ी.एन.बी.गराटे र ना गर 28.03.1983 खुला 01.06.1957 एस.एस.सी 01.06.2002 17.08.2012 08.08.2012 सेवा नवृ त

६२१ ी.पी.आर.सावंत र ना गर 21.04.1983  अजा वैध 24.01.1964 एस.एस.सी 02.11.1999 17.08.2012 08.08.2012

६२२ ी.यु.एस.मो हते र ना गर 01.08.1983 अ.जा. वैध 10.06.1961 एस.एस.सी. 02.11.2000 21.08.2012 08.08.2012

६२३ ी.एस.के. रसागर र ना गर 01.08.1983 भ.ज.ब वैध 03.10.1962 एस.एस.सी 02.11.2000 21.08.2012 08.08.2012

६२४ ी.डी.बी.आबंवकर र ना गर 01.08.1983  अजा वैध 22.05.1962 एस.एस.सी 26.04.2002 21.08.2012 08.08.2012

६२५ ी.के.एच.लालबेग र ना गर 25.08.1983 खुला 19.07.1956 एस.एस.सी 19.07.2001 23.08.2012 08.08.2012 सेवा नवृ त

६२६ ी.सी.पी.कांबळे र ना गर 25.08.1983 अ.जा. वैध 05.03.1963 एस.एस.सी 02.11.2000 23.08.2012 08.08.2012

६२७ ी.एम.बी.मडंले र ना गर 07.04.1998 व.जा.अ वैध 01.06.1975 बी.ए. 26.04.2002 27.08.2012 08.08.2012

६२८ ी.के.वाय.जाधव र ना गर 18.11.1983  अजा वैध 01.06.1962 एम.ए. 02.11.2000 06.12.2012 05.12.2012

६२९ ी.के.अे.च हाण र ना गर 18.11.1983  अजा वैध 15.02.1963 एच.एस.सी. 02.11.2000 06.12.2012 05.12.2012
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नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६३० ी.अे.वाय.तांबे र ना गर 19.11.1983  अजा वैध 20.04.1964 बी.ए. 02.11.2000 07.12.2012 05.12.2012

६३१ ी. शेलार मदन गजानन ठाणे 18.07.1991 खुला -- -- 08.01.1969 एस.एस.सी. ए ल, 2000 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६३२ ी. अनारे दपक  वजय ठाणे 01.03.1989 इ. मा. व. -- -- 11.11.1968 एस.एस.सी. ए ल, 2000 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६३३ ी. बारवे वसतं व ल ठाणे 19.07.1991 खुला -- -- 01.07.1963 एस.एस.सी. ऑ ट -2000 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६३४ ी. पवार  व णू परशुराम ठाणे 09.03.1981 खुला -- -- 01.06.1958 एस.एस.सी. ए ल, 2002 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६३५ ी. पवार ह र चं  मधूकर ठाणे 16.07.1991 इ. मा. व. -- -- 22.06.1966 एस.एस.सी. ए ल, 2000 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६३६ ी. रजपूत चं कांत शवलाल ठाणे 07.01.1992 व. जा. (अ) वैध -- 09.04.1969 बी. ए. ऑ ट -1999 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६३७ ी. रोठे वसतं  व णू ठाणे 21.05.1985 इ. मा. व. -- -- 02.05.1955 एस.एस.सी. -- 02.05.1995 31.01.2013 31.01.2013 सेवा नवृ त

६३८ ी. डामसे शंकर कसन ठाणे 12.02.1990 अ. ज. वैध -- 02.06.1968 एस.एस.सी. ऑ ट - 1999 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६३९ ी पवार बाळू द ता य ठाणे 16.07.1991 इ. मा. व. -- -- 01.06.1962 एस.एस.सी. ऑ ट - 2000 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६४० ी. हा े आदेश परशुराम ठाणे 07.01.1992 इ. मा. व. -- -- 09.06.1972 एस.एस.सी. ऑ ट - 2000 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६४१ ी. पडवळे शशीकांत मधूकर ठाणे 19.01.1993 इ. मा. व. -- -- 17.11.1970 एस.एस.सी. ऑ ट - 2000 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६४२ ी. पाट ल शशीकांत नाना ठाणे 02.06.1984 भ. ज. (ड) वैध -- 01.06.1959 एस.एस.सी. ए ल, 2000 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६४३ ी. उबाळे अशोक सखाराम ठाणे 19.06.1985 अ. जा. वैध -- 01.06.1962 एस.एस.सी. ए ल, 2002 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६४४ ी. खेडेकर हाद नवनाथ ठाणे 30.04.1998 भ. ज. (ड) वैध -- 01.06.1972 बी. कॉम ए ल, 2002 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६४५ ी. जानकर तानाजी आ पासाहेब ठाणे 20.02.2004 भ. ज. (क) वैध -- 01.06.1979 बी. ए. ए ल 2010 -- 31.01.2013 31.01.2013 कायरत

६४६ ी. मधाळे अशोक पी ठाणे 22.03.1983 अ. जा. वैध -- 01.06.1961 एस.एस.सी. -- 01.06.2006 31.01.2013 31.01.2013 कायरत(अपंग)

६४७ ी.बी.बी. नकम रायगड 23.04.1986 भ.ज.ब. वैध 01.06.1964 एस.एस.सी. 02.11.2000 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत ी.एम.सी.भाट यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६४८ ी.  ह .एन.  हा े रायगड 05.05.1986 इ.मा.व. 02.06.1956 एस.एस.सी. 02.05.2001 04.02.2013 सेवा नवृ  त द.30.06.2014

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६४९ ी.एस.ए.पाट ल रायगड 06.05.1986 इ.मा.व. 16.01.1965 एस.एस.सी. 29.04.2000 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
६५० ी.जी.जी.हारणे रायगड 08.05.1986 भ.ज.ब. वैध 03.05.1965 बी.ए. 02.11.2001 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
६५१ ी.डी.एच.साळंुखे रायगड 13.05.1986 अनु.जाती वैध 26.11.1965 एस.एस.सी. 02.11.2001 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
६५२ ी.के.बी. तरमाळे रायगड 20.05.1986 भ.ज.ब. वैध 03.05.1965 एस.एस.सी. 02.11.2000 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
६५३ ी.डी.आर.सोनावणे रायगड 23.04.1986 अनु.जाती वैध 18.11.1966 बी.ए. 02.11.2000 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६५४ ी.डी.आर.गुजराथी रायगड 06.09.1990 इ.मा.व. 29.06.1966 एस.एस.सी. 02.11.2001 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६५५ ी.  ह .एल.सतुार रायगड 06.10.1990 इ.मा.व. 10.05.1969 एस.एस.सी. 02.11.2000 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६५६ ी.सदं प रोडे रायगड 07.08.1991 इ.मा.व. 05.05.1965 एच.एस.सी. 29.04.2000 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६५७ ी.एम.डी.पालांडे रायगड 06.08.1991 खुला 21.01.1972 एस.एस.सी. 29.04.2000 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६५८ ी.आर.डी.उभारे रायगड 07.08.1991 इ.मा.व. वैध 01.06.1962 एस.एस.सी. 26.04.2001 04.02.2013  मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६५९ ी.जी.जी.पवार रायगड 07.08.1991 भ.ज.ब. वैध 01.06.1964 एस.एस.सी. 19.09.2013 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
६६० ी.एन.के.पा  ये रायगड 07.08.1991 खुला 22.02.1965 बी.कॉम. 29.04.2000 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत ी.एम.सी.भाट यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६६१ ी.पी.ए.पवार रायगड 07.08.1991 इ.मा.व. 19.03.1965 एस.एस.सी. 02.11.2001 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.सी.भाट यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
६६२ ी.एम.सी.भाट रायगड 14.06.1996 व.जा.अ. वैध 23.01.1972 बी.ए. 02.11.2001 04.02.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६६३ ी. अशेाक ेमानंद जाधव मुबंई उपनगर 15.06.1978 इमाव - - - - 01.06.1956 एस.एस.सी. 01.06.2001 - - 09.02.2013 - - सेवा नवृ त

६६४ ी. जी.जे.हेरेकर सधंुदगू 25.02.1980 खुला -- -- 19.07.1955 एसएससी -- 18.07.2001 08.03.2013 08.03.2013 से. न.

६६५ ी. जे.ए.च  हाण सधंुदगू 22.09.1980 खुला -- -- 01.11.1956 एसएससी -- 01.11.2001 08.03.2013 15.05.2013 से. न. ी.एस.एन. शक यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६६६ ी.एस.एन. शक सधंुदगू 16.11.1981 खुला -- -- 01.06.1956 एसएससी -- 30.05.2001 08.03.2013 08.03.2013 से. न.

६६७ ी.एस.के.कोरगावकर सधंुदगू 12.02.1982 खुला -- -- 28.12.1956 एसएससी -- 28.12.2001 08.03.2013 08.03.2013 से. न. ी.डी.  ह .पेडणेकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

६६८ ी.जी.एस.कुलकण सधंुदगू 20.02.1982 खुला -- -- 20.05.1956 एसएससी -- 20.05.2001 08.03.2013 08.03.2013 से. न. ी.डी.  ह .पेडणेकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.
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वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६६९ ी. एम.जी.फनाडीस सधंुदगू 14.04.1982 खुला -- -- 15.04.1956 बी.ए. -- 15.04.2001 08.03.2013 08.03.2013 से. न. ी.डी.  ह .पेडणेकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.६७० ी.डी.  ह .पेडणेकर सधंुदगू 15.04.1982 खुला -- -- 21.01.1956 एसएससी -- 21.01.2001 08.03.2013 08.03.2013 से. न.

६७१ ी.एन.जी.राणे सधंुदगू 17.04.1982 खुला -- -- 19.09.1956 बी.ए. 02.11.2000 -- 08.03.2013 08.03.2013 से. न.

६७२ ी.एम.एम.शेणई सधंुदगू 15.05.1982 खुला -- -- 23.03.1956 एसएससी -- 23.03.2001 08.03.2013 17.09.2013 से. न. ी. एस. एफ. गवस 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

६७३ ी. एस. एफ. गवस सधंुदगू 14.06.1982 खुला -- -- 18.09.1957 एच. एस. सी. 30.10.2001 -- 08.03.2013 08.03.2013 कायरत

६७४ ी. बी. एम. तुळसकर सधंुदगू 08.07.1982 अ.जा. -- -- 08.04.1962 एस.एस.सी. 30.10.2000 --  08.03.2013 08.03.2013 ी. एस.  ह . कामतेकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.६७५ ी. एन.  ह . जाधव सधंुदगू 27.07.1982 अ.जा. -- -- 02.03.1964 एस.एस.सी. 30.10.2000 -- 08.03.2013 08.03.2013 ी. एस.  ह . कामतेकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.६७६ ी. एस.  ह . कामतेकर सधंुदगू 22.07.1982 खुला -- -- 14.05.1957 एस.एस.सी. -- 14.03.2002 08.03.2013 08.03.2013 से. न.

६७७ ी. एस. एल. जाधव सधंुदगू 26.06.1984 अ.जा. -- -- 20.07.1960 एस.एस.सी. 30.10.2000 -- 12.03.2013 08.03.2013 कायरत

६७८ ी.एस.जी.च हाण र ना गर 21.11.1983  अजा वैध 05.06.1961 एस.एस.सी. 26.04.2002 21.03.2013 18.03.2013

६७९ ी.एस.के.कांबळे र ना गर 22.11.1983  अजा वैध 09.07.1961 बी.ए. 29.04.2000 21.03.2013 18.03.2013

६८० ी. ए. आर. कवळेकर सधंुदगू 02.05.1994 खुला -- -- 30.04.1966 बी.ए. 22.04.2002 -- 22.03.2013 08.03.2013 कायरत

६८१ ी.  ह .एल.गडदे रायगड 23.04.1998 भ.ज.क. वैध 13.03.1977 एस.एस.सी. 02.11.2001 26.03.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६८२ ी.आर.बी.महाडीक रायगड 05.08.1983 भ.ज.ब. वैध 01.06.1958 एस.एस.सी. 02.11.2001 28.03.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत



50

वग माणप  

वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६८३ ी.एस.एम.पोटकुळे रायगड 01.11.1989 अनु.जमाती वैध 04.02.1968 एस.एस.सी. 02.11.2001 30.03.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६८४ ी ए. एन. गम हणेकर र ना गर 05.12.1983  अजा 24.05.1955 एस.एस.सी. 24.05.2000 01.04.2013 18.03.2013 सेवा नवृ त

६८५ ी. पी.सी. श दे मुबंई उपनगर 26.11.1985 खुला - - 01.06.1956 एस.एस.सी. 01.06.2001 - - 01.06.2013 - - सेवा नवृ त

६८६ ी.सी.आर.राठोड र ना गर 01. 08.1983 खुला 03.03.1956 एस.एस.सी. 03.03.2001 15.08.2013 13.08.2013 सेवा नवृ त

६८७ ी.यु.एल.जाधव र ना गर 07.04.1998 व.जा.अ वैध 01.06.1976 एस.एस.सी. 25.01.2002 15.08.2013 13.08.2013

६८८ ी.पी.एस.गमरे र ना गर 05.12.1983 अ.जा. वैध 01.06.1962 एस.एस.सी. 26.04.2001 15.08.2013 13.08.2013

६८९ ी एस. एस. शबवणेकर र ना गर 01.05.1984 खुला 12.08.1955 एस.एस.सी. 12.08.2000 15.08.2013 13.08.2013 सेवा नवृ त

६९० ी कृ णा बाबू सवु मुबंई उपनगर 10.07.1978 खुला - - - - 01.06.1959 एस.एस.सी. 30.10.2001 - - 23.08.2013 - - - -

६९१ ी युवराज ल मण दळवी मुबंई उपनगर 30.10.1991 अ.जा. वैध - - 01.06.1956 एस.एस.सी. 01.06.2001 - - 23.08.2013 - - सेवा नवृ त

६९२ ी.बी.डी.बु ड रायगड 09.12.1985 अनु.जमाती वैध 01.06.1966 11 वी कॉमस 02.05.2003 12.09.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६९३ ी.आर.ट .खराडे रायगड 11.02.1982 इ.मा.व. 01.06.1959 एच.एस.सी. 31.10.2003 12.09.2013 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

६९४ ी. आर. वाय. नरवडेकर सधंुदगू 03.06.1982 खुला -- -- 24.08.1960 एस.एस.सी. 22.04.2002 -- 14.11.2013 14.11.2013 ी. एस. बी. यादव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६९५ ी. डी.एम.सावंत सधंुदगू 30.07.1982 खुला -- -- 18.12.1956 एसएससी -- 18.12.2001 14.11.2013 14.11.2013 से न. ी. एस. बी. यादव 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.
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नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 
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दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  
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काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

६९६ ी.  ह .एस.तेल सधंुदगू 04.11.1982 खुला -- -- 24.01.1956 एसएससी -- 24.01.2001 14.11.2013 14.11.2013 से न. ी. एस. बी. यादव 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

६९७ ी. एस. बी. यादव सधंुदगू 19.03.1983 भ.ज.ब. वैध -- 01.06.1962 एस.एस.सी. 30.10.2001  -- 14.11.2013 14.11.2013 कायरत

६९८ ी. आर. एन. राऊळ सधंुदगू 18.03.1984 खुला -- -- 01.10.1962 एस.एस.सी. 30.10.2000 -- 15.11.2013 14.11.2013 कायरत

६९९ ी.  ह . आर. डगरे सधंुदगू 01.09.1984 खुला -- -- 04.10.1960 एस.एस.सी. 30.10.2001 -- 18.11.2013 14.11.2013 कायरत

७०० ी. एस. एस. च  हाण सधंुदगू 04.09.1984 अ.जा. -- -- 15.07.1965 एस.एस.सी. 30.10.2001 -- 18.11.2013 14.11.2013 कायरत

७०१ ी. पी. जे. करंबेळकर सधंुदगू 12.08.1985 खुला -- -- 06.03.1957 एस.एस.सी. -- 06.03.2002 19.11.2013 14.11.2013 कायरत

७०२ ी. गो.हेकर सरेुश ह र चं ठाणे 09.06.1984 इ. मा. व. -- -- 28.06.1956 एस.एस.सी. ऑ ट - 2000 -- 01.01.2014 01.01.2014 सेवा नवृ त

७०३ ी. ग ड अशोक ल मण ठाणे 26.06.1985 अ. जा. वैध -- 05.02.1959 बी. ए. ए ल, 2001 -- 01.01.2014 01.01.2014 कायरत

७०४ ी. दधुसागरे अशोक नामदेव ठाणे 24.06.1985 अ. जा. वैध -- 03.05.1963 बी. ए. ऑ ट -1999 -- 01.01.2014 01.01.2014 कायरत

७०५ ी.पी.जे.वडके र ना गर 15.12.1983 इ.मा.व. वैध 05.03.1957 एस.एस.सी. 05.03.2002 08.02.2014 07.02.2014 सेवा नवृ  ा

७०६ ी.एस.एन.वरवडेकर र ना गर 23.10.1984 इ.मा.व. वैध 10.02.1957 एस.एस.सी 10.02.2002 08.02.2014 07.02.2014 सेवा नवृ  ा

७०७ ी.सी.के.मावळंणकर र ना गर 30.10.1984 खुला 14.01.1957 एस.एस.सी. 14.01.2002 08.02.2014 07.02.2014 सेवा नवृ  ा

७०८ ी. ह . ह .बावधनकर र ना गर 30.10.1984 इ.मा.व. वैध 09.06.1963 बी.ए. 02.11.2000 08.02.2014 07.02.2014

७०९ ी.के.जी.वे हाळ र ना गर 17.06.1985 इ.मा.व. वैध 01.06.1965  अकरावी 26.04.2001 08.02.2014 07.02.2014

७१० ी.आर.पी.मो हते र ना गर 04.09.1985 अ.जा. वैध 07.07.1962 एच.एस.सी. 02.11.2001 08.02.2014 07.02.2014

७११ ी.एन.जी.बांबरकर र ना गर 30.05.1986 इ.मा.व. वैध 06.06.1961 एच.एस.सी. 02.11.2000 08.02.2014 07.02.2014

७१२ ी.आर.डी.सागवेकर र ना गर 05.06.1986 अ.जा. वैध 19.11.1967 एस.एस.सी. 02.11.2000 11.02.2014 07.02.2014
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नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 
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दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

७१३ ी एस.एम.जाधव र ना गर 18.02.1985 खुला 01.06.1963 एच.एस.सी. 02.11.2000 01.03.2014 15.02.2014 या कायालयाकडील आदेश 

./आ थापना/1 /तलाठ -

पदो नती/ सयंु तयाद /2014, 

द. 15/02/2014 चे 

आदेशास अनुस न
७१४ ी.एस.एस.कांबळे र ना गर 17.10.1995 अ.जा. वैध 01.04.1969 बी.कॉम 29.04.2000 04.03.2014 15.02.2014

७१५ ी.अे.आर.आ हरे र ना गर 01.12.1989 अ.ज. वैध 01.06.1968 एच.एस.सी. 02.11.2000 05.03.2014 07.02.2014

७१६ ी राजे  शंकर कचरे मुबंई उपनगर 14.05.1984 खुला - - - - 20.03.1964 एस.एस.सी. 30.10.2001 - - 01.04.2014 - - - -

७१७ ी. एस. डी. कांबळे सधंुदगू 17.08.1990 अ.जा. -- -- 01.06.1961 एम.ए. 02.11.2001 -- 01.06.2014 01.06.2014 ी. एस. एम. सतुार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
७१८ ी. एम. सी. तपक रकर सधंुदगू 01.07.1991 इमाव -- -- 14.05.1970 एस.एस.सी. 02.11.2000 -- 01.06.2014 01.06.2014 ी. एस. एम. सतुार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

७१९ ी. एस. एम. सतुार सधंुदगू 03.07.1991 इमाव -- -- 01.06.1969 एस.एस.सी. 02.11.2001 -- 01.06.2014 01.06.2014 कायरत

७२० ीम. एस. आर. चदंरकर सधंुदगू 16.07.1991 इमाव -- -- 26.01.1964 एस.एस.सी. 02.11.2000 -- 01.06.2014 01.06.2014 ी. एम. एस. यादव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

७२१ ी. एम. एस. यादव सधंुदगू 16.07.1991 खुला -- -- 05.03.1968 बी.ए. 02.11.2001 -- 01.06.2014 01.06.2014 कायरत

७२२ ी.डी.पी.खतेले सधंुदगू 11.09.1984 अ.ज. वैध - 01.04.1965 एस.एस.सी. 28.10.2003 -- 01.06.2014 01.06.2014 ी.सी.जी.भोये यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७२३ ी.सी.जी.भोये सधंुदगू 16.07.1991 अ.ज. वैध - 01.06.1968 एस.एस.सी. 26.10.2005 - 01.06.2014 01.06.2014 कायरत
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मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

७२४ ी.पी.आर.भगत रायगड 07.08.1991 इ.मा.व. 24.01.1963 एस.एस.सी. 26.04.2001 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.पी.आर.  हा े यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७२५ ी.पी.आर.  हा े रायगड 07.08.1991 इ.मा.व. 01.03.1967 बी.कॉम. 29.04.2000 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

७२६ ी.जे.एच.ठाकुर रायगड 07.08.1991 इ.मा.व. 01.06.1967 एस.एस.सी. 02.11.2000 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.पी.बी.मोकल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
७२७ ी.पी.बी.मोकल रायगड 07.08.1991 इ.मा.व. 04.04.1971 एस.एस.सी. 26.04.2002 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

७२८ ी.एस.  ह .पाट ल रायगड 08.08.1991 इ.मा.व. वैध 19.03.1966 एच.एस.सी. 03.11.2001 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

७२९ ी.पी.एन.नाईक रायगड 08.08.1991 इ.मा.व. 08.02.1969 एस.एस.सी. 02.11.1999 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.के.मोरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
७३० ी.पी.पी.नवाळे रायगड 08.08.1991 इ.मा.व. वैध 01.07.1969 बी.ए. 26.04.2001 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.के.मोरे यांचा मानीव 
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वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

७३१ ी.एम.आर.पाट ल रायगड 09.08.1991 इ.मा.व. 13.06.1964 बी.कॉम. 02.11.2000 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.के.मोरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
७३२ ी.आर.एस.उभारे रायगड 09.01.1991 इ.मा.व. 01.07.1970 बी.कॉम. 26.04.2001 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.के.मोरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
७३३ ी.एम.के.मो हते रायगड 09.08.1991 भ.ज.ब. वैध 01.06.1972 एस.एस.सी. 02.11.1999 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.के.मोरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७३४ ी.डी.एन.दवटे रायगड 21.04.1992 इ.मा.व. वैध 08.08.1963 एस.एस.सी. 26.04.2001 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.के.मोरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७३५ ी.जे.के.काटकर रायगड 21.04.1992 इ.मा.व. वैध 07.03.1967 एस.एस.सी. 26.04.2001 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.एम.के.मोरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

७३६ ी.एम.के.मोरे रायगड 04.01.1995 अनु.जाती वैध 17.03.1969 बी.कॉम. 02.11.2000 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

७३७ ी.एस.आर.कांबळे रायगड 10.03.1983 अनु.जाती वैध 07.07.1961 एस.एस.सी. 26.04.2002 02.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

७३८ ी.  ह . एम. पाट ल सधंुदगू 28.02.1990 वमा वैध -- 01.12.1963 बी.कॉम. 23.04.2001 -- 06.06.2014 06.06.2014 कायरत

७३९ ी.पी.एम.जाधव रायगड 16.12.1985 अनु.जाती वैध 05.09.1966 एस.एस.सी. 26.04.2002 09.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

ी.आर.  ह .साखरे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

७४० ी.आर.  ह .साखरे रायगड 27.06.1987 अनु.जाती वैध 25.12.1960 एस.एस.सी. 26.04.2002 09.06.2014 मडंळ अ धकार   हणून 

कायरत

७४१ ी अे. के. पाट ल र ना गर 10.02.1987 इमाव वैध 15.07.1956 एस.एस.सी. 11.07.2014 10.07.2014 सेवा नवृ त

७४२ ी.अे.जी.कुळे र ना गर 26.09.1990 इ.मा.व. वैध 12.06.1971 एस.एस.सी. 02.11.2000 11.07.2014 10.07.2014

७४३ ी.एस.डी.वै य र ना गर 18.03.1991 खुला 19.04.1963 बी.ए. 02.11.2000 11.07.2014 10.07.2014

७४४ ी.आर.एस.हळदणकर र ना गर 15.07.1991 इ.मा.व. वैध 08.10.1964 एस.एस.सी. 29.04.2000 11.07.2014 10.07.2014

७४५ ी.एस.एस.कदम र ना गर 17.07.1991 खुला 10.12.1967 एस.एस.सी. 26.04.2001 11.07.2014 10.07.2014

७४६ ी.डी.ट .केळुसकर र ना गर 18.07.1991 वमा वैध 06.08.1968 एस.एस.सी. 02.11.2001 11.07.2014 10.07.2014

७४७ ी.पी.बी.लाड र ना गर 19.07.1991 इ.मा.व. वैध 05.02.1966 एच.एस.सी. 02.11.2001 12.07.2014 10.07.2014

७४८ ी.सी.बी.चांदोरकर र ना गर 20.07.1991 खुला 09.06.1967 एच.एस.सी. 02.11.2000 12.07.2014 10.07.2014

७४९ ी.एस.एस. मरगांवकर र ना गर 20.07.1991 इ.मा.व. वैध 08.11.1966 बी.एस.सी. 02.11.2000 12.07.2014 10.07.2014

७५० ी.एस.के.गुरव र ना गर 24.07.1991 इ.मा.व. वैध 24.05.1968 एच.एस.सी. 26.04.2001 14.07.2014 10.07.2014

७५१ ी.एस.के.मो हते र ना गर 16.10.1995 अ.जा. वैध 01.06.1964 एच.एस.सी. 26.04.2002 14.07.2014 10.07.2014
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वैध

माणप  

अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

७५२ ी.एम.एस.पांडे र ना गर 04.11.1995 अ.जा. वैध 08.11.1968 एम.म. बी.एड 02.11.2001 14.07.2014 10.07.2014

७५३ ी.पी.के.दोरखडे र ना गर 24.07.1991 इ.मा.व. वैध 14.05.1966 एच.एस.सी. 26.04.2002 01.09.2014 30.08.2014

७५४ ी.एम.यु.माखजनकर र ना गर 25.07.1991 खुला 07.06.1963 एच.एस.सी. 26.04.2001 01.09.2014 30.08.2014

७५५ ी.एस.ए.खान वलकर र ना गर 25.07.1991 खुला 04.06.1970 एच.एस.सी. 26.04.2001 01.09.2014 30.08.2014

७५६ ी.पी.जे. शदें र ना गर 10.04.1992 खुला 10.07.1962 एच.एस.सी. 02.11.2000 01.09.2014 30.08.2014

७५७ ी.जी.वाय.राजवाडे र ना गर 12.08.1994 खुला 27.03.1966 एस.एस.सी. 02.11.2000 01.09.2014 30.08.2014

७५८ ी. ह .ट .पारकर र ना गर 13.10.1995 इ.मा.व. वैध 02.08.1965 बी.कॉम 26.04.2002 01.09.2014 30.08.2014

७५९ ी.एस.अे.पाट ल र ना गर 16.10.1995 इ.मा.व. वैध 06.08.1961 बी.कॉम 26.04.2001 01.09.2014 30.08.2014

७६० ी. ह .एम.यादव र ना गर 03.11.1995 भ.ज.ब वैध 08.05.1971 एस.एस.सी. 26.04.2002 01.09.2014 30.08.2014

७६१ ी. ह .डी.सरफरे र ना गर 01.03.1996 खुला 01.06.1971 एस.एस.सी. 26.04.2002 01.09.2014 30.08.2014

७६२ ी. ह .एच.राजुरे र ना गर 28.08.2003 भ.ज.क वैध 06.04.1970 बी.ए. 03.11.2007 01.09.2014 30.08.2014

७६३ ी.अे.के.गावीत र ना गर 10.07.1996 अ.ज. वैध 01.05.1969 बी.ए. 26.04.2002 01.09.2014 30.08.2014
७६४ ी.आय.एल.च लावाड र ना गर 7.12.1989 अ.ज. वैध 02.07.1966 बी.कॉम 23.11.2006 01.09.2014 30.08.2014
७६५ ी.एस.एफ.साळंुखे र ना गर 26.02.2005 अ.ज. वैध 25.07.1980 एच.एस.सी. 23.10.2008 01.09.2014 30.08.2014

७६६ ी. ह . ह .मोरे र ना गर 07.04.1998 अ.ज. वैध 02.07.1977 एच.एस.सी. 29.05.2009 01.09.2014 30.08.2014

७६७ ी रो हदास कृ णा तरे मुबंई उपनगर 06.10.1990 व.मा. वैध - - 01.06.1960 एच.एस.सी. - - 01.06.2005 10.09.2014 - - - -

७६८ ी वलास वठठल गवई मुबंई उपनगर 02.05.1984 अ.जा. वैध - - 24.10.1960 एस.एस.सी. - - 24.10.2005 10.09.2014 - - - -

७६९ ी. मोहन व ाम अंगळकर मुबंई उपनगर 01.11.1983 इमाव - - - - 23.07.1959 एच.एस.सी. 22.4.2002 - - 10.09.2014 - - - -

७७० भानुदास सखाराम डुबंरे मुबंई उपनगर 11.05.1984 खुला - - - - 01.01.1961 एस.एस.सी. - - 01.01.2006 10.09.2014 - - - -

७७१ ी.जी.ए.खामकर र ना गर 19.06.1996 खुला 16.08.1973 एच.एस.सी. 26.04.2002 08.12.2014 08.12.2014
७७२ ी एस.एम.यशवंतराव ठाणे 07.07.1983 खुला -- -- 27.05.1960 एस.एस.सी ए ल, 2001 10.12.2014 10.12.2014 कायरत

७७३ ी. राज  पाट ल ठाणे 10.02.2004 व.मा . वैध -- 19.08.1969 बी.एस.सी. ऑ ट -2007 10.12.2014 10.12.2014 कायरत

७७४ ी. दाभाडे बबन राघू ठाणे 07.07.1983 खुला -- -- 1.1.1961 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत
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नांव (म हला कमचार  अस यास 

पूवा मी या नावासह

मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक शै णक अहता महसलू अहता 

उ तीण के याचा 

दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा 

दनांक/ आदेश 

दनांक

मडंळ अ धकार  

हणून सात याने 

काम कर त 

अस याचा दनांक

मडंळ अ धकार   

यांना या 

सवंगात नय मत 

के याचा दनांक 

/ आदेश

शेरा        

 सबंं धत मडंळ अ धकार  

पदो नत सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत 

तप शल कंवा मडंळ 

अ धकार  हणून कायरत

अ. .

७७५ ी. सयुवंशी रामचं  नवृ ती ठाणे 23.07.1983 इ. मा. व. वैध -- 1.6.1957 बी. ए. ऑ ट - 2000 -- 01.01.2015 31.12.2014 सेवा नवृ त
७७६ ी. अ हरे दपक भा कर ठाणे 01.01.1996 अ. जा. वैध -- 19.2.1971 एस.एस.सी ऑ ट - 2001 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७७७ ी. मगाळ का शनाथ वाळू ठाणे 08.01.1996 अ. ज. वैध -- 1.6.1967 बी. ए. ए ल, 2001 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७७८ ी. गायकवाड कांतीलाल सकुाम ठाणे 10.02.1990 अ. ज. वैध  -- 1.6.1966 एस.एस.सी ए ल, 2002 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७७९ ी. सोनावणे सजंय राजाराम ठाणे 13.02.1990 अ. ज. वैध -- 1.6.1967 बी. कॉम. ऑ ट - 2000 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८० ी. हा े सदं प बाळू ठाणे 09.01.1995 इ. मा. व. वैध -- 26.1.1976 एच.एस.सी. ए ल, 2000 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८१ ी. टाकवेकर भा कर मा ती ठाणे 06.10.1992 खुला -- -- 1.6.1964 एस.एस.सी. ऑ ट - 2001 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८२ ी. जाधव दादाराव नथु सगं ठाणे 12.07.1991 व. जा.(अ) वैध -- 10.7.1963 एच.एस.सी. ए ल, 2002 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८३ ी. तेलगोटे अ वनाश भाऊराव ठाणे 02.01.1996 अ. जा. वैध -- 13.11.1965 एच.एस.सी. ए ल, 2002 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८४ ी. जाधव द प रामचं ठाणे 04.01.1996 भ.ज.ब. वैध -- 24.2.1966 एच.एस.सी. ए ल, 2002 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८५ ी. भरसट ह र चं  रामा ठाणे 05.01.1996 अ. ज. वैध -- 1.8.1970 बी. ए. ए ल, 2002 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८६ ी. रोकडे सरेुश रावजी ठाणे 08.01.1996 अ. जा. वैध -- 1.6.1969 बी. एस.सी. ऑ ट - 2000 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८७ ी. जाधव आनंद पांडूरंग ठाणे 10.07.1996 अ. जा. वैध -- 9.6.1961 एम. ए. ए ल, 2002 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८८ ी. जाधव कंुदनलाल कसनराव ठाणे 27.04.1998 व. जा. (अ) वैध -- 30.10.1972 बी. एस.सी. ऑ ट - 2001 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७८९ ी. पवार भोजू मोहन ठाणे 02.05.1998 व. जा. (अ) वैध -- 01.06.1971 बी. ए. ए ल, 2001 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७९० ी. पाट ल पांडूरंग गो वदं ठाणे 05.07.1983 व. जा. (अ) वैध -- 1.6.1957 एस.एस.सी. -- 01.06.2002 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७९१ ी.बांगारा गोमा रामचं ठाणे 06.01.1996 अ. ज. वैध -- 12.2.1974 एस.एस.सी. ऑ ट - 2002 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७९२ ी.अ हरे वसतं राघो ठाणे 01.06.1982 अ. जा. वैध -- 1.6.1958 एस.एस.सी. -- 1.6.2003 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७९३ ी.दळवी एस.जी. ठाणे 10.01.1982 अ. ज. वैध -- 1.6.1958 एस.एस.सी. -- 1.6.2003 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७९४ ी.बो-हाडे राज  बाळू ठाणे 01.04.1998 अ. जा. वैध -- 24.2.1969 एस.एस.सी. ऑ ट - 2003 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत
७९५ ी.वळवी काश भाऊजी ठाणे 16.11.1981 अ. ज. वैध -- 30.1.1959 एस.एस.सी. -- 30.1.2004 01.01.2015 31.12.2014 कायरत

७९६ ी.गायकवाड भगवान रामजी ठाणे 19.06.1985 अ. जा. वैध -- 31.5.1959 एस.एस.सी. -- 31.05.2004 01.01.2015 31.12.2014 कायरत
७९७ ी. भडंारे सजंय पंढर नाथ ठाणे 02.05.1998 अ. जा. वैध -- 10.3.1975 बी. ए. ए ल 2005 -- 01.01.2015 31.12.2014 कायरत


