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अ वल कारकून संवगातील कमचा-यांची दनांक 21/06/1982 ते दनांक 01/01/2015 या कालावधीची 

क कण वभागाची एक त अं तम ये ठता सूची

    शासन, महसूल व वन वभाग यांचेकडील प ा . एस-30/2014/ . . 509/ई7, दनांक 24 जून, 2015 म ये दले या नदेशा वये महारा  नागर  सेवा ये ठतेचे व नयमन नयमावल  1982 मधील 

नयम 4 (2) (ब) 5(3) आ ण 5 (4) नुसार
शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

१ ी जे. जी. कुलकण मबुई उपनगर 17.07.1954 खुला - - - - 17.09.1930 - - ऑ टो-1967 - - 01.06.1962 - - नायब तहस लदार सवंगात कायरत

२ ी ए. के. सावंत मबुई उपनगर 08.09.1958 खुला - - - - 06.05.1938 - - ऑ टो-1967 - - 25.08.1962 - - नायब तहस लदार सवंगात कायरत

३ ी ए. बी. लोखंडे मबुई उपनगर 19.08.1968 खुला - - - - 31.05.1936 - - ऑ टो-1967 - - 16.05.1964 - - नायब तहस लदार सवंगात कायरत

४ ी. बी. एन माळी मबुई उपनगर 02.09.1958 खुला - - - - 19.03.1937 - - ऑ टो-1967 - - 16.05.1964 - - नायब तहस लदार सवंगात कायरत

५ ी पी. एम. कोळी मबुई उपनगर 10.09.1958 खुला - - - - 15.10.1935 - - नो हे-1968 - - 16.05.1964 - - नायब तहस लदार सवंगात कायरत

६ ी.ट .बी.कांबळे ठाणे -- अ.जा. वैध -- 15.07.1941 एस.एस.सी -- 15.07.1986 7.8.1965 7.8.1965 सेवा नवृ त

७ ी.एम.जे.ननू ठाणे -- खुला -- -- 05.02.1934 एस.एस.सी -- 5.2.1979 7.8.1965 7.8.1965 पदो नतननू खुला

८ ी.पी.डी.चौधर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 25.05.1932 एस.एस.सी 21.06.1980 -- 7.8.1965 7.8.1965 पदो नत

९ ी पी. के. पवार मबुई उपनगर 16.09.1958 खुला - - - - 19.09.1938 - - नो हे-1968 - - 23.12.1965 - - नायब तहस लदार सवंगात कायरत

१० ी एम. जी म ी मबुई उपनगर 17.09.1959 खुला - - - - 16.04.1938 - - नो हे-1968 - - 23.12.1965 - - नायब तहस लदार सवंगात 

कायरत ( नलं बत)

११ ी ए. बी. मगर मबुई उपनगर 08.10.1959 खुला - - - - 15.06.1935 - - नो हे-1968 - - 01.05.1966 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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१२ ी एस. बी. लखीते मबुई उपनगर 02.10.1958 खुला - - - - 21.05.1940 - - ऑ टो-1969 - - 01.05.1966 - - सेवा नवृ त

१३ ी एम. बी. देव थल मबुई उपनगर 09.02.1959 खुला - - - - 03.11.1936 - - ए ल-1970 - - 01.05.1966 - - महसलू अहता प र ा ए ल 

1970 म ये उ तीण

१४ ी.जे.एन. हाळगी ठाणे -- खुला -- -- 19.03.1935 एस.एस.सी -- 19.03.1980 16.11.1969 16.11.1969 पदो नत

१५ ी एस. एस. जोग मबुई उपनगर 01.10.1959 खुला - - - - 23.06.1936 - - ए ल-1970 - - 06.02.1971 - - नायब तहस लदार सवंगात कायरत१५ ी एस. एस. जोग मबुई उपनगर 01.10.1959 खुला - - - - 23.06.1936 - - ए ल-1970 - - 06.02.1971 - - नायब तहस लदार सवंगात कायरत

१६ ी जे. एस. नवगरे मबुई उपनगर 23.05.1961 खुला - - - - 27.02.1940 - - ऑ टो-1973 - - 06.02.1971 - - महसलू अहता प र ा ऑ टो-

1973 म ये उ तीण

१७ ी एस. डी. महाडीक मबुई उपनगर 10.10.1963 खुला - - - - 25.04.1940 - - ऑ टो-1974 - - 15.04.1972 - - महसलू अहता प र ा ऑ टो-

1974 म ये उ तीण

१८ ी पी. जे. डसजुा मबुई उपनगर 19.12.1960 

16.09.1966

खुला - - - - 17.02.1940 - - ऑ टो-1974 - - 01.12.1972 - - महसलू अहता प र ा ऑ टो-

1974 म ये उ तीण
१९ ी बी. आर. हा े मबुई उपनगर 26.03.1961 

01.03.1974

खुला - - - - 03.06.1939 - - ऑ टो-1974 - - 28.05.1975 - - शर तेदार या पदावर कायरत

२० ी एम. एस. च हाण मबुई उपनगर 20.01.1960 खुला - - - - 14.03.1937 - - ए ल-1975 - - 28.05.1975 - - महसलू अहता प र ा ए ल-

1975 म ये उ तीण

२१ ी जे. ए. पटेल मबुई उपनगर 26.03.1964 खुला - - - - 03.03.1941 - - ए ल-1975 - - 01.10.1975 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत

२२ ी. जी. ट . हा े मबुई उपनगर 17.02.1962 खुला - - - - 26.06.1942 - - ऑ टो-1975 - - 01.10.1975 - - महसलू अहता प र ा ऑ टो-

1975 म ये उ तीण

२३ ी एम. जी. नाईक मबुई उपनगर 12.02.1964 खुला - - - - 04.03.1942 - - ए ल-1976 - - 01.06.1976 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत
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२४ ी एम. जी. मोह ले मबुई उपनगर 15.07.1955 खुला - - - - 05.01.1931  - - 01.11.1977 01.06.1976 - - महसलू अहता सटू दनांक 

01.11.1977
२५ ी.एस.एम.कडेकर ठाणे -- खुला -- -- 08.11.1943 एस.एस.सी 23.04.1976 -- 27.10.1976 27.10.1976 पदो नत

२६ ी.एस.एन.चरु ठाणे -- खुला -- -- 15.12.1943 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 07.05.1977 07.05.1977 पदो नत

२७ ी.एम.ऐ. पतळे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 13.03.1946 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 08.09.1977 08.09.1977 पदो नत२७ ी.एम.ऐ. पतळे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 13.03.1946 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 08.09.1977 08.09.1977 पदो नत

२८ ी.बी.जी.मसुळे ठाणे -- खुला -- -- 01.06.1941 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 20.09.1977 20.09.1977 पदो नत

२९ ी.के. ह .पाट ल ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 03.05.1948 एस.एस.सी 21.01.1977 -- 20.10.1977 20.10.1977 पदो नत

३० ी.पी.एस.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 20.06.1951 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 04.11.1977 04.11.1977 पदो नत

३१ ी. ह .पी.भानशुाल ठाणे -- खुला -- -- 03.03.1945 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 22.11.1977 22.11.1977 पदो नत

३२ ी.डी.आर.साळसकर ठाणे -- खुला -- -- 22.07.1947 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 22.11.1977 22.11.1977 पदो नत

३३ ी.एस.पी.थळे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 23.01.1946 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 23.11.1977 22.11.1977 पदो नत

३४ ी.बी.एस.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 21.07.1947 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 23.11.1977 22.11.1977 पदो नत

३५ ी.इ. ह . वशे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 15.02.1946 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 24.11.1977 22.11.1977 पदो नत

३६ ी.एस. ह .प ल वाल ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 18.02.1944 एस.एस.सी 28.06.1977 -- 01.12.1977 22.11.1977 पदो नत

३७ ी.जे.बी.मो हले ठाणे -- खुला -- -- 27.05.1943 एस.एस.सी 18.06.1977 -- 03.03.1978 03.03.1978 पदो नत

३८ ी.सी.बी. बडवी ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 07.02.1943 एस.एस.सी 28.06.1977 -- 25.03.1978 25.03.1978 पदो नत

३९ ी. जी. जी. मा या मबुई उपनगर 17.10.1964 

23.05.19721

खुला - - - - 05.05.1940 - - जनू-1979 - - 15.04.1978 - - महसलू अहता पर ा जनू-1979 

म ये उ तीण
४० ी. बी.जी. जाधव मबुई उपनगर 16.02.1968  खुला - - - - 02.04.1946 - - जनू-1979 - - 15.04.1978 - -  नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत

४१ ीम एस. एम. पुराणीक मबुई उपनगर 05.05.1973 खुला - - - - 10.06.1934 - - 10.06.1979 - - 15.04.1978 - - र ट पीट शन .१६४/८१ या 

नणयास अ धन राहून
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पर ा उ तीण 
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वयाची ४५ वष 

पूण के याने 
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४२ ीम सी.आर. कदम मबुई उपनगर 22.08.1964 खुला - - - - 23.09.1943 - - ऑ टो-1979 - - 15.04.1978 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1979 म ये उ तीण

४३ ी. एस. एस. सावंत मबुई उपनगर 23.02.1966 खुला - - - - 01.03.1944 - - ऑ टो-1979 - - 15.04.1978 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1979 म ये उ तीण

४४ ी.आर.पी.पातकर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 6.1.1946 एस.एस.सी 28.06.1977 -- 16.05.1978 16.05.1978 पदो नत४४ ी.आर.पी.पातकर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 6.1.1946 एस.एस.सी 28.06.1977 -- 16.05.1978 16.05.1978 पदो नत

४५ ी.जी.एम.राउत ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 2.4.1945 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 1.6.1978 1.6.1978 पदो नत

४६ ी एस. आर. सावंत मबुई उपनगर 16.09.1966 खुला - - - - 10.06.1939 - - ऑ टो-1979 - - 15.06.1978 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1979 म ये उ तीण

४७ ी एम.ए. शेख मबुई उपनगर 01.05.1960 

01.03.1974

खुला - - - - 29.06.1935 - - ऑ टो-1979 - - 15.06.1978 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1979 म ये उ तीण

४८ ी. ह . पी. शरवटकर मबुई उपनगर 18.02.1964 

01.03.1974

खुला - - - - 15.04.1944 - - ऑ टो-1979 - - 15.06.1978 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1979 म ये उ तीण

४९ ी ह  एस. नलावडे मबुई उपनगर 28.07.1965 

01.03.1964

खुला - - - - 13.07.1943 - - ऑ टो-1979 - - 15.06.1978 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1979 म ये उ तीण

५० ी. एस. एम. काळे मबुई उपनगर 01.04.1965 

01.03.1974

खुला - - - - 17.12.1945 - - जाने-1980 - - 15.06.1978 - - महसलू अहता पर ा जाने-1980 

म ये उ तीण01.03.1974 म ये उ तीण

५१ ी. ह . जी. भगें मबुई उपनगर 17.02.1964 

01.03.1974

खुला - - - - 17.05.1941 - - जाने-1980 - - 15.06.1978 - - महसलू अहता पर ा जाने-1980 

म ये उ तीण

५२ ी.के.के.प टे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 6.1.1946 एस.एस.सी 28.06.1977 -- 15.06.1978 15.06.1978 पदो नत

५३ ी.डी.डी.राउत ठाणे -- खुला -- -- 28.06.1948 एस.एस.सी 28.06.1977 -- 19.06.1978 19.06.1978 पदो नत

५४ ी.ए. ह .भानशुाल ठाणे -- खुला -- -- 3.5.1945 एस.एस.सी 28.06.1977 -- 18.07.1978 18.07.1978 पदो नत

५५ ी.आर.जी.पवार ठाणे -- खुला -- -- 23.07.1937 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 18.07.1978 18.07.1978 पदो नत
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५६ ी.एम.डी.पातकर ठाणे -- खुला -- -- 25.10.1948 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 1.9.1978 1.9.1978 पदो नत

५७ ी.एम.के.टोणपे ठाणे -- खुला -- -- 1.4.1943 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 12.9.1978 12.9.1978 पदो नत

५८ ी.के.ट . शदें ठाणे -- खुला -- -- 26.02.1944 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 12.9.1978 12.9.1978 पदो नत

५९ ी. ह .बी.पाट ल ठाणे -- खुला -- -- 11.8.1948 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 15.09.1978 12.9.1978 पदो नत

६० ी.एस.एच.जाधव ठाणे -- अ.जा. वैध -- 24.03.1945 एस.एस.सी 4.4.1978 -- 16.09.1978 12.9.1978 पदो नत६० ी.एस.एच.जाधव ठाणे -- अ.जा. वैध -- 24.03.1945 एस.एस.सी 4.4.1978 -- 16.09.1978 12.9.1978 पदो नत

६१ ी.के.एस.देशपांडे ठाणे -- खुला -- -- 11.11.1948 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 21.09.1978 12.9.1978 पदो नत

६२ ी.आर.ए.पराशर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 14.11.1945 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 28.09.1978 12.9.1978 पदो नत

६३ ी.एम.जी.प टे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 3.7.1948 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 30.09.1978 12.9.1978 पदो नत

६४ ी.के.जे.राउत ठाणे -- खुला -- -- 11.5.1948 एस.एस.सी 5.4.1978 -- 30.09.1978 12.9.1978 पदो नत

६५ ी.ए.एफ.नौकुडकर ठाणे -- खुला -- -- 26.12.1939 एस.एस.सी 28.06.1977 -- 18.12.1978 12.9.1978 पदो नत

६६ ी.ए.एम.द दे ठाणे -- खुला -- -- 15.03.1943 एस.एस.सी 30.06.1978 -- 20.4.1979 20.4.1979 पदो नत

६७ ी.एम.एस.पराडकर ठाणे -- खुला -- -- 26.05.1943 एस.एस.सी 30.06.1978 -- 20.4.1979 20.4.1979 पदो नत

६८ ी.एस.एस.जोशी ठाणे -- खुला -- -- 20.11.1943 एस.एस.सी 30.06.1978 -- 20.4.1979 20.4.1979 पदो नत

६९ ी.पी.एस. भघूाटे ठाणे -- खुला -- -- 5.5.1947 एस.एस.सी 30.06.1978 -- 20.4.1979 20.4.1979 पदो नत

७० ी.एम.डी.साळंुके ठाणे -- खुला -- -- 11.5.1948 एस.एस.सी 30.06.1978 -- 20.4.1979 20.4.1979 पदो नत

७१ ी.बी.डी. पवळ ठाणे -- खुला -- -- 0..02.1946 एस.एस.सी 30.06.1978 -- 20.04.1979 20.04.1979 पदो नत७१ ी.बी.डी. पवळ ठाणे -- खुला -- -- 0..02.1946 एस.एस.सी 30.06.1978 -- 20.04.1979 20.04.1979 पदो नत

७२ ी.एम.के.शेख ठाणे -- खुला -- -- 8.10.1947 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 26.06.1979 26.06.1979 पदो नत

७३ ी.एम.बी.लाडे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 21.09.1948 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 29.06.1979 26.06.1979 पदो नत

७४ ी.जी.एस.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 15.06.1946 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 30.06.1979 26.06.1979 पदो नत

७५ ी.एम.डी.नाईक ठाणे -- अ.ज. -- -- 25.03.1948 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 30.06.1979 26.06.1979 पदो नत

७६ ी.डी.एच.सयूराव ठाणे -- खुला -- -- 5.4.1947 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 30.06.1979 26.06.1979 पदो नत

७७ ी.पी.एल.देवधर ठाणे -- खुला -- -- 21.01.1948 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 30.06.1979 26.06.1979 पदो नत
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७८ ी.जे.पी.वाणी ठाणे -- खुला -- -- 1.7.1944 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 30.06.1979 26.06.1979 पदो नत

७९ ी.ऐ.एन.भट ठाणे -- खुला -- -- 1.4.1947 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 30.06.1979 26.06.1979 पदो नत

८० ी.एस.आर.चांदोरकर ठाणे -- खुला -- -- 22.05.1943 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 11.7.1979 11.7.1979 पदो नत

८१ ी.एम.पी.ठकेकर ठाणे -- खुला -- -- 8.6.1943 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 12.7.1979 11.7.1979 पदो नत

८२ ी.आर.एस.का ळकर ठाणे -- खुला -- -- 1.8.1948 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 16.07.1979 11.7.1979 पदो नत८२ ी.आर.एस.का ळकर ठाणे -- खुला -- -- 1.8.1948 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 16.07.1979 11.7.1979 पदो नत

८३ ी.एम.एल.मलक ठाणे -- खुला -- -- 16.07.1934 एस.एस.सी -- 16.07.1979 28.07.1979 11.7.1979 पदो नत

८४ ी.बी.जी.आळशी ठाणे -- खुला -- -- 1.3.1987 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 29.07.1979 11.7.1979 पदो नत

८५ ी.जी.एस.कुडाळे ठाणे -- खुला -- -- 30.08.1947 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 29.07.1979 11.7.1979 पदो नत

८६ ी.आर. ह .रोठे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.6.1947 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 2.8.1979 02.08.1979 पदो नत

८७ ी. ह .एम.भोईर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 4.6.1934 एस.एस.सी -- 4.6.1979 5.8.1979 02.08.1979 पदो नत

८८ ी.के.बी.बाकळे ठाणे -- खुला -- -- 28.05.1945 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 18.08.1979 02.08.1979 पदो नत

८९ ी.बी.एम.राउत ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 4.10.1936 एस.एस.सी -- 10.8.1979 21.08.1979 02.08.1979 पदो नत

९० ी.ट .एस.ठाकरे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 18.08.1934 एस.एस.सी -- 18.08.1979 21.08.1979 02.08.1979 पदो नत

९१ ी.एम.पी.मोरे ठाणे -- खुला -- -- 20.06.1944 एस.एस.सी 19.01.1979 22.08.1979 02.08.1979 पदो नत

९२ ी.वाय.पी.सरमळकर ठाणे -- खुला -- -- 5.1.1935 एस.एस.सी -- 5.1.1975 1.09.1979 01.09.1979 पदो नत

९३ ी.जे.बी.सातघरे ठाणे -- खुला -- -- 13.02.1943 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 1.1.1980 01.01.1980 पदो नत९३ ी.जे.बी.सातघरे ठाणे -- खुला -- -- 13.02.1943 एस.एस.सी 19.01.1979 -- 1.1.1980 01.01.1980 पदो नत

९४ ी.के.एम.बां दवडेकर ठाणे -- खुला -- -- 16.01.1935 एस.एस.सी -- 16.1.1980 17.01.1980 01.01.1980 पदो नत

९५ ी.बी.एस.देशमखु ठाणे -- खुला -- -- 8.1.1946 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 4.2.1980 04.02.1980 पदो नत

९६ ी.एम. ह .खरे ठाणे -- खुला -- -- 8.3.1947 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 6.2.1980 04.02.1980 पदो नत

९७ ी. ह .ट .घरत ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 15.07.1949 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 6.2.1980 04.02.1980 पदो नत

९८ ी. ह .ट .ढोमसे ठाणे -- खुला -- -- 1.6.1947 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 6.2.1980 04.02.1980 पदो नत

९९ ीमती.एस.एस.गु ते ठाणे -- खुला -- -- 8.4.1979 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 8.2.1980 04.02.1980 पदो नत
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१०० ी.जी.एन.घरत ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 18.06.1945 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 8.2.1980 04.02.1980 पदो नत

१०१ ी.ए.बी.कापसे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 15.10.1944 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 15.02.1980 04.02.1980 पदो नत

१०२ ी.सी.एस.भानशुाल ठाणे -- खुला -- -- 16..8.1948 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 10.3.1980 10.03.1980 पदो नत

१०३ ी.बी.वाय.शेख ठाणे -- खुला -- -- 9.6.1948 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 10.3.1980 10.03.1980 पदो नत

१०४ ी. ह .बी.वाणी ठाणे -- खुला -- -- 15.01.1943 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 25.04.1980 25.04.1980 पदो नत१०४ ी. ह .बी.वाणी ठाणे -- खुला -- -- 15.01.1943 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 25.04.1980 25.04.1980 पदो नत

१०५ ी.  ह .के.पाट ल रायगड 02.05.1968 इ.मा.व. 01.10.1946 एस.एस.सी. 29.06.1979 02.05.1980 पदो  नत

१०६ ी.ऐ.आर.पवार ठाणे -- व.जा.अ. वैध -- 15.06.1943 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 5.5.1980 05.05.1980 पदो नत

१०७ ी.पी.एस.मुडें ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 6.6.1952 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 6.5.1980 05.05.1980 पदो नत

१०८ ी.इ.वाय.वारके ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 25.03.1944 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 7.5.1980 05.05.1980 पदो नत

१०९ ी.के.बी.राउत ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 25.04.1947 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 7.5.1980 05.05.1980 पदो नत

११० ी.ट .ऐ.क णक ठाणे -- खुला -- -- 1.7.1944 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 9.5.1980 05.05.1980 पदो नत

१११ ी.जे.एम.काझी ठाणे -- खुला -- -- 8.5.1948 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 10.5.1980 05.05.1980 पदो नत

११२ ीमती.ऐ.ऐ.जोगळेकर ठाणे -- खुला -- -- 26.09.1949 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 10.5.1980 05.05.1980 पदो नत

११३ ी. ह .आर.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.1.1950 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 11.5.1980 05.05.1980 पदो नत

११४ ी.पी.ऐ.कासार ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 19.02.1945 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 20.05.1980 05.05.1980 पदो नत

११५ ी.सी.एस.कोठमकर ठाणे -- खुला -- -- 08.02.1949 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 10.6.1980 05.05.1980 पदो नत११५ ी.सी.एस.कोठमकर ठाणे -- खुला -- -- 08.02.1949 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 10.6.1980 05.05.1980 पदो नत

११६ ी.एम. ह .वाणी ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.10.1943 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 12.6.1980 05.05.1980 पदो नत

११७ ी.आर.जी.आळशी ठाणे -- खुला -- -- 12.6.1948 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 17.07.1980 05.05.1980 पदो नत

११८ ी.आर.डी.भट ठाणे -- खुला -- -- 31.12.1948 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 28.07.1980 05.05.1980 पदो नत

११९ ी.इ.के.घाग ठाणे -- खुला -- -- 1.7.1949 एस.एस.सी 18.01.1980 -- 1.9.1980 01.09.1980 पदो नत

१२० ीमती.एस.ऐ.खारकर ठाणे -- खुला -- -- 11.8.1934 एस.एस.सी 31.06.1979 -- 2.9.1980 01.09.1980 पदो नत

१२१ ी. ह .डी. मरकुटे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.4.1946 एस.एस.सी 18.01.1980 -- 9.9.1980 01.09.1980 पदो नत
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१२२ ी.एस.एल.घरत ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.6.1946 एस.एस.सी 18.01.1980 -- 9.9.1980 01.09.1980 पदो नत

१२३ ी.एस.डी.जोशी ठाणे -- खुला -- -- 30.05.1947 एस.एस.सी 18.01.1980 -- 11.9.1980 01.09.1980 पदो नत

१२४ ी.पी.एन.केळकर ठाणे -- खुला -- -- 8.12.1951 एस.एस.सी 18.01.1980 -- 25.09.1980 01.09.1980 पदो नत

१२५ ी. जे. एस. भारते मबुई उपनगर 14.11.1970 

01.03.1974    

खुला - - - - 02.05.1950 - - जाने-1980 - - 01.11.1980 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत01.03.1974    पदो नत

१२६ ी. जे. आर. कदम मबुई उपनगर 17.11.1970  

01.03.1974

खुला - - - - 01.06.1948 - - जाने-1980 - - 01.11.1980 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत
१२७ ी. एम. आर. साटले मबुई उपनगर 21.05.1966  

03.10.1973 

खुला - - - - 01.03.1946 - - जाने-1980 - - 01.11.1980 - - महसलू अहता पर ा जाने-1980 

म ये उ तीण

१२८ ी एस. आर. मोरे मबुई उपनगर 01.01.1960 खुला - - - - 17.04.1931 - - 01.11.1977 - - 01.11.1980 - - सेवा नवृ त

१२९ ीमती.एम.आर.कुलकण ठाणे -- खुला -- -- 1.3.1938 एस.एस.सी 21.06.1980 -- 5.2.1981 05.02.1981 पदो नत

१३० ीमती. ह . ह .दळवी ठाणे -- खुला -- -- 6.4.1940 एस.एस.सी 21.06.1980 -- 7.2.1981 05.02.1981 पदो नत

१३१ ी.एस.एन.कदम रायगड 16.07.1960 खुला 12.05.1941 31.10.1979 10.02.1981 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.सी.डी.दरेकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१३२ ी.सी.डी.दरेकर रायगड 18.11.1963 खुला 15.08.1942 21.06.1980 10.02.1981 पदो  नत/सेवा नवृ  त

१३३ ी.जे.एस,महाले ठाणे -- खुला -- -- 12.9.1948 एस.एस.सी 30.06.1978 -- 24.02.1981 05.02.1981 पदो नत१३३ ी.जे.एस,महाले ठाणे -- खुला -- -- 12.9.1948 एस.एस.सी 30.06.1978 -- 24.02.1981 05.02.1981 पदो नत

१३४ ीमती.एस.आर.शेवडे ठाणे -- खुला -- -- 21.03.1939 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 9.3.1981 05.02.1981 पदो नत

१३५ ी.एस.आर.कुलकण ठाणे -- खुला -- -- 20.11.1941 एस.एस.सी 21.06.1980 -- 10.4.1981 10.04.1981 पदो नत

१३६ ी.आर.जी.तांडेल ठाणे -- व.मा. . वैध -- 15.05.1946 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 13.04.1981 10.04.1981 पदो नत

१३७ ी.आर.एस.ठाकरे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 8.6.1945 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 30.4.1981 10.04.1981 पदो नत

१३८ ी.एन.एम.उ कडवे ठाणे -- खुला -- -- 7.7.1938 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 10.5.1981 10.05.1981 पदो नत

१३९ ी.एम.एस.ना नवडेकर ठाणे -- खुला -- -- 13.02.1937 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 15.5.1981 10.05.1981 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

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१४० ी.बी.बी.नाईक ठाणे -- खुला -- -- 2.2.1936 एस.एस.सी -- 20.2.1981 29.05.1981 10.05.1981 पदो नत

१४१ ीम एस. एन. गोकणा alis 

एम. य.ु फातरपेकर

मबुई उपनगर 06.02.1962 

23.05.1972

खुला - - - - 01.03.1937 - - जाने-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा जाने-1981 

म ये उ तीण

१४२ ी. पी. एस. जाधव मबुई उपनगर 04.03.1973 खुला - - - - 01.06.1950 - - जाने-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा जाने-1981 

म ये उ तीणम ये उ तीण

१४३ ी. पी. एस. तेल मबुई उपनगर 21.11.1960  

01.03.1974

खुला - - - - 16.10.1938 - - जाने-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा जाने-1981 

म ये उ तीण

१४४ ी एम. के. गावडे मबुई उपनगर 22.02.1969 

01.03.1974

खुला - - - - 16.04.1938 - - जाने-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा जाने-1981 

म ये उ तीण

१४५ ी. आर. एस. तांबे मबुई उपनगर 21.11.1969  

01.03.1974 

खुला - - - - 05.11.1947 - - जाने-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा जाने-1981 

म ये उ तीण

१४६ ीम एस. आर. वैदय मबुई उपनगर 16.04.1960 

01/03/1974

खुला - - - - 13.04.1936 - - 13.04.1981 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा सटू

१४७ ीमती एस. ह . ता हणकर मबुई उपनगर खुला - - - - 29.10.1945 - - ए ल-1978 - - 01.06.1981 - - र ट पीट शन .१६४/८१ या 

नणयास अ धन राहून

१४८ ी. ह . आर. पाट ल मबुई उपनगर 20.10.1970  खुला - - - - 13.08.1949 - - जाने-1981 - - 01.06.1981 - - नायब तह सलदार सवंगात १४८ ी. ह . आर. पाट ल मबुई उपनगर 20.10.1970  

01.03.1974

खुला - - - - 13.08.1949 - - जाने-1981 - - 01.06.1981 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत

१४९ ी के. ह . रमाणी अ यर मबुई उपनगर 09.08.1958 खुला - - - - 12.05.1934 - - 05.12.1979 - - 01.06.1981 - - सेवा नवृ त

१५० ी. एम. ह  मालवणकर मबुई उपनगर 14.12.1964 

01.03.1974

खुला - - - - 15.08.1936 - - 15.06.1981 01.06.1981 - - महसलू अहता प र ा सटू 

द.15.06.1981

१५१ ी. ह . वाय. कलके मबुई उपनगर 09.08.1958 खुला - - - - 21.10.1937 - - ऑ टो-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1981 म ये उ तीण
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वग माणप

 वैध

माणप

 अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१५२ ीम एस.बी.वैदय मबुई उपनगर 18.03.1964 खुला - - - - 26.11.1943 - - ऑ टो-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1981 म ये उ तीण

१५३ ी. जी. जी. सालवकर मबुई उपनगर 23.05.1967 

23.05.1972

खुला - - - - 15.03.1944 - - ऑ टो-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1981 म ये उ तीण

१५४ ी. एस. पी दामले मबुई उपनगर 05.05.1961  खुला - - - - 26.09.1939 - - ऑ टो-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-१५४ ी. एस. पी दामले मबुई उपनगर 05.05.1961  

01.03.1974

खुला - - - - 26.09.1939 - - ऑ टो-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1981 म ये उ तीण

१५५ ी. सी. डी. हडकर मबुई उपनगर 28.12.1965  

01.03.1974

खुला - - - - 15.03.1946 - - ऑ टो-1981 - - 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा ऑ टो-

1981 म ये उ तीण

१५६ ी जी. आर. पडधरे मबुई उपनगर 01.10.1960 खुला - - - - 11.12.1936 - - 11.12.1981 01.06.1981 - - महसलू अहता पर ा सटू 

द.11.12.1981

१५७ ीम. एस. एस. नारकर मबुई उपनगर 18.05.1967   खुला - - - - 21.11.1948 - - जनू-1981 - - 01.06.1981 - - सेवा नवृ त

१५८ ी.एस.पी.देशमखु ठाणे -- खुला -- -- 1.8.1938 एस.एस.सी 19.1.1979 -- 12.6.1981 10.05.1981 पदो नत

१५९ ी.एम.एल.कुलकण ठाणे -- खुला -- -- 12.7.1937 एस.एस.सी 24.01.1981 -- 7.9.1981 07.09.1981 पदो नत

१६० ी.जी.के.दामोदर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 13.04.1938 एस.एस.सी 24.01.1981 -- 27.10.1981 07.09.1981 पदो नत

१६१ ी.वाय.पी.वाळंजू ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 22.07.1943 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 2.12.1981 02.12.1981 पदो नत

१६२ ीमती.पी.ए. हा े ठाणे -- खुला -- -- 20.07.1950 एस.एस.सी 20.06.1981 -- 2.12.1981 02.12.1981 पदो नत१६२ ीमती.पी.ए. हा े ठाणे -- खुला -- -- 20.07.1950 एस.एस.सी 20.06.1981 -- 2.12.1981 02.12.1981 पदो नत

१६३ ी.सी.आर.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 10.4.1944 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 14.12.1981 14.12.1981 पदो नत

१६४ ी.डी.एन.परदेशी ठाणे -- व.जा.अ. वैध -- 15.06.1944 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 15.12.1981 14.12.1981 पदो नत

१६५ ी.  ह .एस. शपंी रायगड 08.11.1966 खुला 15.07.1948 20.06.1981 18.12.1981 पदो  नत/सेवा नवृ  त

१६६ ीम य.ुपी. हजारे मबुई उपनगर 29.03.1967 खुला - - - - 07.01.1948 - - जनू-1981 - - 07.01.1982 - - र ट पीट शन .१६४/८१ या 

नणयास अ धन राहून

१६७ ीम. ए. ए. पोटफोडे मबुई उपनगर 19.03.1967 खुला - - - - 07.01.48 - - जनू-1981 - - 07.01.1982 - - 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

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१६८ ी. जी. जे. अमोणकर मबुई उपनगर 24.05.1961  

23.05.1972

खुला - - - - 08.02.1937 - - 08.02.1982 07.01.1982 - - महसलू अहता पर ा सटू 

द.08.02.1981

१६९ ीम एस.एम. हागज मबुई उपनगर 03.10.1961 खुला - - - - 27.12.1940 - - ए ल-1982 - - 07.01.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1982 म ये उ तीण

१७० ी. ह .एस. कानडे मबुई उपनगर 01.12.01962 खुला - - - - 25.04.1940 - - ए ल-1982 - - 07.01.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-१७० ी. ह .एस. कानडे मबुई उपनगर 01.12.01962 खुला - - - - 25.04.1940 - - ए ल-1982 - - 07.01.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1982 म ये उ तीण

१७१ ी.के.  ह . भगूांवकर सधंदुगु 10.01.1964 खुला -- -- 18.07.1943 एस.एस.सी -- 18.07.1988 12.01.1982 से. न

१७२ ी.एन.डी.मसाल रायगड 03.10.1968 इ.मा.व. 21.05.1947 एस.एस.सी. 20.06.1981 15.01.1982 पदो  नत/सेवा नवृ  त

१७३ ी.ऐ.एन.स यद ठाणे -- खुला -- -- 10.4.1947 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 16.01.1982 14.12.1981 पदो नत

१७४ ी. ह . ह . शरगावकर ठाणे -- खुला -- -- 24.01.1946 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 12.2.1982 14.12.1981 पदो नत

१७५ ी.एस.जे.शेलवले ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 5.7.1940 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 15.02.1982 14.12.1981 पदो नत

१७६ ी.पी.के.सखें ठाणे -- भ.ज.ड. वैध -- 24.01.1946 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 19.02.1982 14.12.1981 पदो नत

१७७ ी.पी.के.वाझे ठाणे -- खुला -- -- 2.3.1945 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 23.02.1982 14.12.1981 पदो नत

१७८ ी.एन.आर. शदें ठाणे -- खुला -- -- 9.10.1945 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 9.3.1982 14.12.1981 पदो नत

१७९ ी.एम.के.तांबे सधंदुगु 08.03.1965 अजा -- -- 01.06.1944 एस.एस.सी 01.06.1989 01.06.1989 22.03.1982 से. न

१८० ी.एस.बी.देव ठाणे -- खुला -- -- 29.08.1946 एस.एस.सी 24.01.1981 -- 1.4.1982 14.12.1981 पदो नत१८० ी.एस.बी.देव ठाणे -- खुला -- -- 29.08.1946 एस.एस.सी 24.01.1981 -- 1.4.1982 14.12.1981 पदो नत

१८१ ी.एन.एच.भोईर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.12.1948 एस.एस.सी 24.01.1981 -- 08.04.1982 08.04.1982 पदो नत

१८२ ी.डी.डी. पपंळे ठाणे -- भ.ज.ड. वैध -- 1.11.1950 एस.एस.सी 24.01.1981 -- 21.04.1982 21.04.1982 पदो नत

१८३ ी.वाय.जे.शाहा रायगड 24.12.1964 खुला 08.02.1945 22.10.1981 18.05.1982 पदो  नत

१८४ ीम.पी.के.राऊत रायगड 29.08.1966 खुला 22.09.1945 22.10.1981 18.05.1982 पदो  नत/सेवा नवृ  त

१८५ ी.ए.डी.पुरो रायगड 20.05.1975 इ.मा.व. 06.04.1955 22.10.1981 18.05.1982 पदो  नत

१८६ ी.एस.एस.मोरे रायगड 24.04.1974 खुला 01.06.1954 22.10.1981 29.05.1982 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

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१८७ ी.एस.एच.पाट ल रायगड 21.12.1973 खुला 31.10.1953 22.10.1981 10.06.1982 पदो  नत

१८८ ी.एम.ट .दसूाने ठाणे -- खुला -- -- 2.6.1936 एस.एस.सी -- 2.6.1981 6.9.1982 06.09.1982 पदो नत

१८९ ी.के.आर.चोरघे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 9.9.1936 एस.एस.सी -- 9.9.1981 14.09.1982 06.09.1982 पदो नत

१९० ी.एन.एम.सखें ठाणे -- भ.ज.ड. वैध -- 1.2.1945 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 15.10.1982 06.09.1982 पदो नत

१९१ ी. ह .जी.ओवे ठाणे -- खुला -- -- 16.09.1937 एस.एस.सी -- 16.09.1982 20.10.1982 06.09.1982 पदो नत१९१ ी. ह .जी.ओवे ठाणे -- खुला -- -- 16.09.1937 एस.एस.सी -- 16.09.1982 20.10.1982 06.09.1982 पदो नत

१९२ ी. सी.जी. यानचदंानी मबुई उपनगर 04.12.1962  

01.03.1974

खुला - - - - 01.03.1940 - - ए ल-1982 - - 22.10.1982 - - सेवा नवृ त

१९३ ीम एम. बी. देव खकर 

अल यस

मबुई उपनगर 15.06.1977 

01.03.1980

खुला - - - - 04.06.1954 - - 10.01.1983 - - 22.10.1982 - - सेवा नवृ त

१९४ ीमती एस. ह . रानडे मबुई उपनगर 01.12.1959 खुला - - - - 28.12.1937 - - 28.12.1982 22.10.1982 - - सेवा नवृ त

१९५ ी. ए. जी. मसरूकर मबुई उपनगर 03.01.1966  

01.03.1974

खुला - - - - 16.06.1945 - - ए ल-1982 - - 22.10.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1982 म ये उ तीण
१९६ ी. आर. जी शे टे मबुई उपनगर 16.01.1966  

01.03.1974 

खुला - - - - 12.04.1945 - - ए ल-1982 - - 22.10.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1982 म ये उ तीण
१९७ ी. डी. के व स मबुई उपनगर 01.03.1966 

01.03.1974

खुला - - - - 01.03.1943 - - ए ल-1982 - - 22.10.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1982 म ये उ तीण
१९८ ी. एस. आर. दळवी मबुई उपनगर 13.05.1966  खुला - - - - 05.08.1945 - - ए ल-1982 - - 22.10.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-१९८ ी. एस. आर. दळवी मबुई उपनगर 13.05.1966  

01.03.1974 

खुला - - - - 05.08.1945 - - ए ल-1982 - - 22.10.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1982 म ये उ तीण
१९९ ी. पी. एच. घरत मबुई उपनगर 21.05.1966  

01.03.1974 

खुला - - - - 02.03.1947 - - ए ल-1982 - - 22.10.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1982 म ये उ तीण
२०० ी. ह . एम. शेनॉय मबुई उपनगर 20.10.1967  

01.03.1974 

खुला - - - - 12.02.1947 - - ए ल-1982 - - 22.10.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1982 म ये उ तीण
२०१ ी. ट . एल. पर ट मबुई उपनगर 26.10.1967  

01.03.1974 

खुला - - - - 01.06.1946 - - ए ल-1982 - - 22.10.1982 - - नायब तह सलदार पदो नत
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२०२ ी. एस. सी. शहाणे मबुई उपनगर 01.10.1964 खुला - - - - 27.09.1937 - - 27.09.1982 22.10.1982 - - सेवा नवृ त

२०३ ीम मेर  चाको मबुई उपनगर 16.08.1960 खुला - - - - 07.07.1938 - - ए ल-1983 - - 22.10.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1983 म ये उ तीण

२०४ ीम. एम. जी. जोशी (मोरजे) मबुई उपनगर 31.10.1966  खुला - - - - 04.04.1945 - - ए ल-1983 - - 22.10.1982 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1983 म ये उ तीण1983 म ये उ तीण

२०५ ीम. जे. पी. आरते (लांजेरवार) मबुई उपनगर 01.12.1969 

23.05.1972

खुला - - - - 02.10.1945 - - ए ल-1983 - - 22.10.1982 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
२०६ ी.आर.एच.धडंारे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 18.03.1945 एस.एस.सी 24.01.1981 -- 27.10.1982 06.09.1982 पदो नत

२०७ ी.एम.जी.हरदास ठाणे -- खुला -- -- 24.06.1943 एस.एस.सी 20.06.1981 -- 2.12.1982 02.12.1982 पदो नत

२०८ ी. ह .आर.राणे ठाणे -- खुला -- -- 16.02.1953 एस.एस.सी 24.01.1981 -- 6.12.1982 02.12.1982 पदो नत

२०९ ी.एस.एन.जोशी ठाणे -- खुला -- -- 31.12.1950 एस.एस.सी 24.01.1981 -- 8.12.1982 02.12.1982 पदो नत

२१० ी.एस.बी.सराफ ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 2.10.1936 एस.एस.सी -- 2.10.1981 9.12.1982 02.12.1982 पदो नत

२११ ी.डी.एल.पारखी ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 11.10.1936 एस.एस.सी -- 11.10.1981 11.12.1982 02.12.1982 पदो नत

२१२ ी.जे.वाय.साळवी ठाणे -- अ.जा. वैध -- 16.10.1936 एस.एस.सी -- 16.10.1981 16.12.1982 02.12.1982 पदो नत

२१३ ी.आर.एम.तायशेटये सधंदुगु 26.02.1965 इमाव -- -- 01.04.1944 एस.एस.सी -- 01.01.1989 23.12.1982 से. न

२१४ ीम.एम.जे.देसाई सधंदुगु 01.03.1965 खुला -- -- 01.06.1945 एस.एस.सी 30.04.188 -- 29.12.1982 से. न२१४ ीम.एम.जे.देसाई सधंदुगु 01.03.1965 खुला -- -- 01.06.1945 एस.एस.सी 30.04.188 -- 29.12.1982 से. न

२१५ ी. एस. एस. नाईक सधंदुगु 25.03.1965 इमाव -- -- 17.08.1944 एस.एस. 9सी 13.04.1985 -- 31.12.1982 से. न

२१६ ी.ए.बी.काळे ठाणे -- खुला -- -- 3.3.1943 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 19.01.1983 02.12.1982 पदो नत

२१७ ी.आर.सी.मोडक ठाणे -- खुला -- -- 4.4.1937 एस.एस.सी 22.10.1981 4.4.1982 1.4.1983 01.04.1983 पदो नत

२१८ ी.पी.ए.देशमखु रायगड 01.10.1961 खुला 16.04.1940 21.10.1982 01.04.1983 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी. मोद बी.गुरव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
२१९ ी. मोद बी.गुरव रायगड 01.01.1969 इ.मा.व. 01.06.1950 21.10.1982 01.04.1983 पदो  नत
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२२० ी.एन.  ह .क णक रायगड 21.12.1973 खुला 03.08.1954 21.10.1982 01.04.1983 पदो  नत

२२१ ीमती.एस.आर.सगंोराम ठाणे -- खुला -- -- 5.1.1948 एस.एस.सी 21.4.1983 -- 11.4.1983 01.04.1983 पदो नत

२२२ ी.एच.एस. पळणकर रायगड 20.05.1975 खुला 16.06.1953 21.10.1982 18.04.1983 पदो  नत

२२३ ी.जे.जे.घावट ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 11.1.1948 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 2.6.1983 02.06.1983 पदो नत

२२४ ीमती.के.आर.पोतनीस ठाणे -- खुला -- -- 6.10.1949 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 4.6.1983 02.06.1983 पदो नत२२४ ीमती.के.आर.पोतनीस ठाणे -- खुला -- -- 6.10.1949 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 4.6.1983 02.06.1983 पदो नत

२२५ ी.एस.एम.भालेराव ठाणे -- खुला -- -- 1.3.1953 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 9.6.1983 02.06.1983 पदो नत

२२६ ी.ए.एस.कुलकण ठाणे -- खुला -- -- 10.4.1944 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 10.06.1983 10.06.1983 पदो नत

२२७ ीमती.एस.जी.पुसाळकर ठाणे -- खुला -- -- 7.8.1937 एस.एस.सी -- 7.8.1982 10.6.1983 02.06.1983 पदो नत

२२८ ी.एम.जी. नजप ठाणे -- खुला -- -- 6.9.1937 एस.एस.सी -- 6.9.1982 10.6.1983 10.06.1983 पदो नत

२२९ ीमती.के.एस. धान ठाणे -- खुला -- -- 11.9.1955 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 14.06.1983 14.06.1983 पदो नत

२३० ी.आर.एन.राउत ठाणे -- खुला -- -- 7.10.1937 एस.एस.सी -- 7.10.1982 27.06.1983 10.06.1983 पदो नत

२३१ ी. ह .डी.भट ठाणे -- खुला -- -- 18.07.1935 एस.एस.सी -- 18.07.1980 29.06.1983 10.06.1983 पदो नत

२३२ ी.आर.सी.गांधी ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 29.06.1937 एस.एस.सी -- 29.06.1982 1.7.1983 10.06.1983 पदो नत

२३३ ी एन ड य ुसावंत  मुबंई शहर 22-05-1963 खुला - - 03-07-1938 एस- एस- सी - 03-07-1983 03-07-1983 03-07-1983*  ना-त- न-से- द- 31/07/2002

२३४ ी.एम.एल.दळवी ठाणे -- खुला -- -- 4.6.1956 एस.एस.सी 21.10.1982 -- 01.08.1983 01.08.1983 पदो नत

२३५ ी.के.एन.राउत ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 17.10.1947 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 6.8.1983 01.08.1983 पदो नत२३५ ी.के.एन.राउत ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 17.10.1947 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 6.8.1983 01.08.1983 पदो नत

२३६ ी.डी.एस.हटकर ठाणे -- खुला -- -- 9.1.1938 एस.एस.सी -- 9.1.1983 8.8.1983 01.08.1983 पदो नत

२३७ ी.  ह .एल. बबवणेकर सधंदुगु 06.11.1964 अजा -- -- 20.12.1943 एस.एस.सी -- 20.10.1988 22.08.1983 से. न

२३८ ी.एम.ए.बांगी ठाणे -- खुला -- -- 19.06.1947 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 22.08.1983 01.08.1983 पदो नत

२३९ ी.आर.एस.कोळपकर ठाणे -- खुला -- -- 1.6.1942 एस.एस.सी 22.10.1981 -- 10.10.1983 10.10.1983 पदो नत

२४० ी.बी.जे.फना डस सधंदुगु 31.10.1966 खुला -- -- 28.06.1944 एस.एस.सी -- 28.06.1989 20.10.1983 से. न

२४१ ी.एस.डी.सावंत सधंदुगु 01.10.1965 खुला -- -- 17.06.1944 एस.एस.सी -- 17.06.1989 01.11.1983 से. न
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२४२ ी.जी.पी.सावंत सधंदुगु 07.12.1966 खुला -- -- 01.07.1943 एस.एस.सी -- 01.07.1988 01.11.1983 से. न

२४३ ी.के.एस. शगले सधंदुगु 01.03.1977 अजा -- -- 07.10.1952 एस.एस.सी 29.04.1989 -- 19.11.1983 से. न

२४४ ीम.पी.  ह .सकुाळे रायगड 08.02.1968 खुला 13.05.1947 21.04.1983 22.11.1983 पदो  नत

२४५ ी.आर.जी.कंुटे रायगड 27.12.1973 खुला 01.12.1953 21.04.1983 27.11.1983 पदो  नत

ी.डी.बी.वाळंज यांचा मानीव ी.डी.बी.वाळंज यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२४६ ी.डी.बी.वाळंज रायगड 08.06.1977 खुला 20.06.1954 21.04.1983 27.11.1983 पदो  नत

२४७ ी. सी. के. नाडकण मबुई उपनगर 15.08.1969  

01.03.1974  

खुला - - - - 09.11.1946 - - ऑ टो-1982 - - 02.01.1984 - - सेवा नवृ त

२४८ ी. एस. एम. लोटल कर मबुई उपनगर 06.09.1969 

01.03.1974

खुला - - - - 15.07.1946 - - ऑ टो-1982 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

२४९ ी. एस. ट . अधंार कर मबुई उपनगर 16.11.1970  

01.03.1974 

खुला - - - - 03.12.1949 - - ऑ टो-1982 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

२५० ी. डी. एम. गवस मबुई उपनगर 20.01.1970 

01.03.1974

खुला - - - - 05.06.1952 - - ऑ टो-1982 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

२५१ ी. एस. एम. माणगावकर मबुई उपनगर 03.11.1976 खुला - - - - 26.06.1952 - - ऑ टो-1982 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात २५१ ी. एस. एम. माणगावकर मबुई उपनगर 03.11.1976 खुला - - - - 26.06.1952 - - ऑ टो-1982 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

२५२ ी. पी. बी. घाडी मबुई उपनगर 31.03.1969 

01.03.1974

खुला - - - - 15.04.1948 - - ए ल-1983 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

२५३ ी. ह . आर. वचारे मबुई उपनगर 03.11.1976 खुला - - - - 14.07.1953 - - ए ल-1983 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
२५४ ीम. ए. ए. शा ी मबुई उपनगर 03.11.1976  खुला - - - - 01.09.1945 - - ए ल-1983 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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२५५ ी. एस. आय. घोषाळ मबुई उपनगर 21.03.1965  

01.03.1974

खुला - - - - 21.11.1941 - - ए ल-1983 - - 02.01.1984 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1983 म ये उ तीण
२५६ ी. वाय. बी. वार क मबुई उपनगर 26.06.1964 

01.03.1974

खुला - - - - 23.03.1944 - - ए ल-1983 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

२५७ ी. एस. बी. वखारे मबुई उपनगर 21.11.1964  खुला - - - - 24.03.1946 - - ए ल-1983 - - 02.01.1984 - - सेवा नवृ त२५७ ी. एस. बी. वखारे मबुई उपनगर 21.11.1964  

01.03.1974

खुला - - - - 24.03.1946 - - ए ल-1983 - - 02.01.1984 - - सेवा नवृ त

२५८ ी. एच. सी. रे मडीएस मबुई उपनगर 07.09.1976 खुला - - - - 13.02.1952 - - ए ल-1983 - - 02.01.1984 - - सेवा नवृ त

२५९ ी.एच.डी. देशपांडे मबुई उपनगर 06.04.1960  

11.08.1965

खुला - - - - 17.03.1939 - - माच-1984 - - 02.01.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

२६० ीम. एस. सी. देशमखु मबुई उपनगर 10.04.1984   खुला - - - - 21.11.1941 - - ऑ टो-1983 - - 02.01.1984 - - सेवा नवृ त

२६१ ीम. ह . डी. देशपांडे मबुई उपनगर 12.03.1966 खुला - - - - 23.01.1942 - - ए ल-1984 - - 02.01.1984 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1984 म ये उ तीण

२६२ ीम. एस. एस. बापट मबुई उपनगर 06.01.1965   खुला - - - - 01.10.1946 - - ए ल-1984 - - 02.01.1984 - - र ट पीट शन .१६४/८१ या 

नणयास अ धन राहून

२६३ ीम. पी. एन. पेनकर मबुई उपनगर 01.06.1966  खुला - - - - 18.05.1948 - - ए ल-1984 - - 02.01.1984 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1984 म ये उ तीण

२६४ ीम. पी. एच. सबुंध मबुई उपनगर 24.10.1966 खुला - - - - 13.12.1946 - - ए ल-1984 - - 02.01.1984 - - र ट पीट शन .१६४/८१ या २६४ ीम. पी. एच. सबुंध मबुई उपनगर 24.10.1966 खुला - - - - 13.12.1946 - - ए ल-1984 - - 02.01.1984 - - र ट पीट शन .१६४/८१ या 

नणयास अ धन राहून

२६५ ीम. डी. डी. घरत मबुई उपनगर 01.11.1969 खुला - - - - 15.12.1947 - - ए ल-1984 - - 02.01.1984 - - र ट पीट शन .१६४/८१ या 

नणयास अ धन राहून

२६६ ीमती एस.एस. धान मबुई उपनगर 26.12.1966 खुला - - - - 03.09.1945 - - ऑ टो-1984 - - 02.01.1984 - - महसलू अहता पर ा ए ल-

1984 म ये उ तीण

२६७ ी.आर.डी.चां पुरे ठाणे 22.05.1975 इ.मा.व -- -- 12.02.1954 एस.एस.सी ऑ टो.1982 -- 21.01.1984 21.01.1984 पदो नत
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अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

२६८ ीमती.सगुंधा.कौ शक. ठाणे 21.07.1975 खुला -- -- 25.06.1955 एस.एस.सी ऑ टो.1981 -- 21.1.1984 21.01.1984 पदो नत

२६९ ीमती. ह .एम.गुरव ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 11.6.1947 एस.एस.सी 21.10.1982 -- 21.1.1984 21.01.1984 पदो नत

२७० ी.सी.जे.ध ड ठाणे -- खुला -- -- 25.07.1938 एस.एस.सी -- 25.7.1983 24.01.1984 21.01.1984 पदो नत

२७१ ी. ह .पी.सखें ठाणे -- भ.ज.ड. वैध -- 20.11.1950 एस.एस.सी 21.10.1982 -- 24.01.1984 21.01.1984 पदो नत

२७२ ी. ह .एम.सखें ठाणे -- भ.ज.ड. वैध -- 20.11.1950 एस.एस.सी 21.10.1982 -- 24.01.1984 21.01.1984 पदो नत२७२ ी. ह .एम.सखें ठाणे -- भ.ज.ड. वैध -- 20.11.1950 एस.एस.सी 21.10.1982 -- 24.01.1984 21.01.1984 पदो नत

२७३ ी.एस.आर.दाभाडे ठाणे -- खुला -- -- 1.6.1953 एस.एस.सी 21.10.1982 -- 30.01.1984 21.01.1984 पदो नत

२७४ ी. एस. एम. कांबळी सधंदुगु 01.08.1978 इमाव -- -- 25.08.1950 बी. कॉम 05.10.1983 -- 08.02.1984 से. न

२७५ ी.एस.एल.सोनार ठाणे  -- इ.मा.व. -- -- 26.02.1950 एस.एस.सी 21.10.1982 -- 21.02.1984 21.01.1984 पदो नत

२७६ ी.एस.डी.वाणी ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.5.1946 एस.एस.सी 20.10.1978 -- 28.02.1984 21.01.1984 पदो नत

२७७ ीम.य.ुआर.कदम रायगड 01.05.1965 खुला 23.09.1944 05.10.1983 02.03.1984 पदो  नत/सेवा नवृ  त

२७८ ी.ए.बी.राईरकर रायगड 01.02.1967 खुला 20.06.1947 05.10.1983 03.03.1984 पदो  नत/सेवा नवृ  त

२७९ ी. ह .वाय.गंधे ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.12.1937 एस.एस.सी -- 1.12.1982 4.4.1984 04.04.1984 पदो नत

२८० ी. एन. एस. बेळणेकर सधंदुगु 01.03.1965 इमाव -- -- 15.06.1945 एस.एस.सी. -- 15.06.1990 18.04.1984 से. न

२८१ ी.आर.जी.मळेु ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 27.03.1938 एस.एस.सी -- 27.03.1983 2.5.1984 04.04.1984 पदो नत

२८२ ी एस. डी. मोरे र ना गर 11.06.1963 इमाव 10.02.1943 -- 10.02.1988 18.05.1984 10.04.1984 सेवा नवृ त (महसलू अहता 

उ तीण  दनांकानसुार)उ तीण  दनांकानसुार)

२८३ ी बी जी च हाण  मुबंई शहर 07-05-1964 खुला - - 14-06-1939 एस- एस- सी - 14-06-1984 14-06-1984 14-06-1984*  अ-का- न-से- द- 30/06/1997

२८४ ीम. एम.एम. हा े मबुई उपनगर 12/9/1966 

01/03/1974

खुला - - - - 17.10.1943 - - ऑ टो-1983 - - 13.07.1984 - - सेवा नवृ त

२८५ ीम. एस. डी. देशमखु मबुई उपनगर 01.03.1958 खुला - - - - 06.09.1939 - - - - 06.09.1984 13.07.1984 - - महसलू अहता पर ा सटू 

द.06.09.1984
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वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

२८६ ीम. जी. जी. अनेराव मबुई उपनगर 06.02.1968    खुला - - - - 24.08.1945 - - ऑ टो-1983 - - 13.07.1984 - - रट पट शन . १६४/८१ या 

नणयास अ धन राहून

२८७ ी. आर. डी. वैदय मबुई उपनगर 08.11.1976  खुला - - - - 04.06.1948 - - ऑ टो-1983 - - 13.07.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

२८८ ी. बी. के. झगडे मबुई उपनगर 08.11.1976 खुला - - - - 25.06.1954 - - ऑ टो-1983 - - 13.07.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात २८८ ी. बी. के. झगडे मबुई उपनगर 08.11.1976 खुला - - - - 25.06.1954 - - ऑ टो-1983 - - 13.07.1984 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

२८९ ी.एस.आर. धान रायगड 21.12.1973 खुला 12.04.1954 इंटर कॉमस 13.04.1984 29.09.1984 पदो  नत

२९० ीम पी. ह . महाडीक र ना गर 17.04.1978 इमाव 02.08.1956 बी.कॉम. 13.04.1984 -- 04.10.1984 29.09.1984 तह सलदार सवंगात पदो नती व 

सेवा नवृ त

२९१ ी.एस.जी.नारंगीकर ठाणे -- खुला -- -- 05.07.1938. एस.एस.सी -- 15.07.1983 01.11.1984 01.11.1984 पदो नत

२९२ ीम.एल.वाय.कारेकर रायगड 13.06.1966 इ.मा.व. 29.04.1947 एस.एस.सी. 19.10.1984 15.11.1984 पदो  नत/सेवा नवृ  त

२९३ ी.एस.एम.गांगुड ठाणे -- अ.जा. वैध -- 30.07.1950 एस.एस.सी 13.04.1984 -- 20.11.1984 20.11.1984 सेवा नवृ त

२९४ ी.एस.डी. लमये ठाणे -- खुला -- -- 1.1.1939 एस.एस.सी 5.10.1983 -- 21.11.1984 21.11.1984 पदो नत

२९५ ी. ह .एच.पाठकजी ठाणे -- खुला -- -- 15.08.1945 एस.एस.सी 5.10.1983 -- 21.11.1984 21.11.1984 पदो नत

२९६ ी. ह .के.भोपतराव ठाणे -- इ.मा.व -- -- 30.10.1954 एस.एस.सी 5.10.1983 -- 21.11.1984 21.11.1984 पदो नत

२९७ ी.एम.एन.फुले ठाणे -- इ.मा.व -- -- 3.6.1950 एस.एस.सी 13.04.1984 -- 21.11.1984 21.11.1984 पदो नत२९७ ी.एम.एन.फुले ठाणे -- इ.मा.व -- -- 3.6.1950 एस.एस.सी 13.04.1984 -- 21.11.1984 21.11.1984 पदो नत

२९८ ी.एम.पी.क हाडकर ठाणे -- खुला -- -- 25.05.1945 एस.एस.सी 13.04.1984 -- 22.11.1984 22.11.1984 पदो नत

२९९ ी.एस.  ह .केळूसकर सधंदुगु 03.09.1979 इमाव -- -- 15.10.1954 एस.एस.सी 15.10.1988 15.10.1989 04.01.1985 से. न

३०० ी.डी.जी.मोरे सधंदुगु 02.10.1979 खुला -- -- 04.06.1957 एस.एस.सी 30.04.1988 -- 04.01.1985 से. न.

३०१ ीमती एम पी लोटलेकर  मुबंई शहर 15-10-1963 खुला - - 05-01-1940 एस- एस- सी - 05-01-1985 05-01-1985 05/01/1985*  अ-का- न-से- द- 31/01/1998

३०२ ी. डी. एम. शरसाट सधंदुगु 16.10.1978 इमाव -- -- 30.09.1955 एस.एस.सी 12.10.1985 -- 16.01.1985 से. न
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अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

३०३ ीम. एस. एस. तरोडकर मबुई उपनगर 14.01.1977 खुला - - - - 13.09.1954 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

३०४ ी. ए. एस. मसरूकर मबुई उपनगर 15.01.1977 खुला - - - - 20.12.1951 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

३०५ ी. एम. एल. पवार मबुई उपनगर 18.01.1977 खुला - - - - 05.03.1956 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात ३०५ ी. एम. एल. पवार मबुई उपनगर 18.01.1977 खुला - - - - 05.03.1956 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

३०६ ीम. एस. एस. साबळे मबुई उपनगर 26.10.1967  

01.03.1974  

खुला - - - - 15.12.1948 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - रट पट शन . १६४/८१ या 

नणयास अ धन राहून

३०७ ी. सी. डी. बोरसे मबुई उपनगर 15.05.1977 खुला - - - - 06.09.1954 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - सेवा नवृ त

३०८ ी एन एम सानप मबुई उपनगर 01.05.1977 खुला - - - - 06.01.1955 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

३०९ ी.एन. बी. भाटकर मबुई उपनगर 17.02.1977 खुला - - - - 22.07.1952 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

३१० ीम. जे. एस. देशपांडे मबुई उपनगर 18.02.1977 खुला - - - - 06.12.1955 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

३११ ी. ह . जी. जायदे मबुई उपनगर 11.07.1977 खुला - - - - 10.10.1952 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात ३११ ी. ह . जी. जायदे मबुई उपनगर 11.07.1977 खुला - - - - 10.10.1952 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

३१२ ीम एम. ह . मजुमुदार मबुई उपनगर 08.04.1979 खुला - - - - 01.06.1948 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

३१३ ी. ए.बी. आर. तह सलदार मबुई उपनगर 14.01.1977 खुला - - - - 01.06.1950 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

३१४ ीम. आर. आर. हरचेकर मबुई उपनगर 15.06.1977  

01.03.1980

खुला - - - - 10.04.1957 - - ऑ टो-1983 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
३१५ ी. ए. जी. दण मबुई उपनगर 01.02.1965  

01.03.1974

खुला - - - - 23.12.1946 - - ए ल-1984 - - 30.01.1985 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

३१६ ीम. पी. एस. कत कर मबुई उपनगर 25.03.1965 खुला - - - - 24.05.1942 - - ए ल-1984 - - 30.01.1985 - - सेवा नवृ त३१६ ीम. पी. एस. कत कर मबुई उपनगर 25.03.1965 

01.03.1974

खुला - - - - 24.05.1942 - - ए ल-1984 - - 30.01.1985 - - सेवा नवृ त

३१७ ीम. डी. डी. महाजन मबुई उपनगर 21.05.1966  

01.03.1974 

खुला - - - - 04.01.47 - - ए ल-1984 - - 30.01.1985 - - १५.०२.२००१ पासनू वे.से. न.

३१८ ी. एन. पी . वेसावीकर मबुई उपनगर 22.02.1964 खुला - - - - 01.06.1946 - - ए ल-1984 - - 30.01.1985 - - सेवा नवृ त

३१९ ी वाय के वचारे  मुबंई शहर 16-03-1964 खुला - - 10-02-1940 एस- एस- सी - 10-02-1985 10-02-1985 10/02/1985*  अ-का- न-से- द- 28/02/1998

३२० ी.ए.एम.मदुदे बहाळकर रायगड 01.01.1969 खुला 08.02.1950 एस.एस.सी. 19.10.1984 01.06.1985 पदो  नत

ी.  ह .एम.वारंगे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३२१ ी.  ह .एम.सरमकुादम रायगड 24.12.1969 खुला 12.05.1950 एस.एस.सी. 19.10.1984 01.06.1985 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.  ह .एम.वारंगे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३२२ ी.आर.वी.  हा े रायगड 21.12.1973 इ.मा.व. 01.11.1951 एम. ए. 19.10.1984 01.06.1985 पदो  नत/सेवा नवृ  त ३२२ ी.आर.वी.  हा े रायगड 21.12.1973 इ.मा.व. 01.11.1951 एम. ए. 19.10.1984 01.06.1985 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.  ह .एम.वारंगे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३२३ ी.एम.आर.पाट ल रायगड 19.08.1974 इ.मा.व. 20.10.1950 एस.एस.सी. 19.10.1984 01.06.1985 पदो  नत

ी.  ह .एम.वारंगे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वयाची ४५ वष 

पूण के याने 
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दनांक
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कंवा अ वल कारकून हणनू 
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वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

३२४ ी.  ह .एम.सा  टे रायगड 15.11.1974 इ.मा.व. 02.07.1952 एस.एस.सी. 19.10.1984 01.06.1985 पदो  नत

ी.  ह .एम.वारंगे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३२५ ी.  ह .एम.वारंगे रायगड 25.04.1978 खुला 22.02.1957 एस.एस.सी. 19.10.1984 01.06.1985 पदो  नत

३२६ ी.एन.  ह .साबळे रायगड 07.10.1978 खुला 17.01.1955 एस.एस.सी. 19.10.1984 01.06.1985 पदो  नत३२६ ी.एन.  ह .साबळे रायगड 07.10.1978 खुला 17.01.1955 एस.एस.सी. 19.10.1984 01.06.1985 पदो  नत

३२७ ीम आर. एस. देसाई र ना गर 18.09.1979 खुला 15.07.1956 एस.एस.सी. 13.10.1984 -- 06.06.1985 03.06.1985 तह सलदार सवंगात पदो नती व 

सेवा नवृ त

३२८ ी एम.के. मालसुरे र ना गर 10.04.1978 खुला 04.07.1954 एस.एस.सी. 19.10.1984 -- 06.06.1985 03.06.1985 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

३२९ ी.एस.जी.फुलसुदें ठाणे -- खुला -- -- 30.03.1954 एस.एस.सी 13.04.1984 -- 21.06.1985 21.06.1985 पदो नत

३३० ी.एम.जी.कोलते ठाणे -- इ.मा.व -- -- 21.05.1939 एस.एस.सी -- 21.5.1984 26.06.1985 21.06.1985 पदो नत

३३१ ी.एस. ह .जोशी ठाणे -- खुला -- -- 17.06.1948 एस.एस.सी 19.10.1984 -- 26.06.1985 21.06.1985 पदो नत

३३२ ीमती.एन. ह .नेने ठाणे -- खुला -- -- 23.05.1939 एस.एस.सी -- 23.05.1984 26.06.1985 21.06.1985 पदो नत

३३३ ी वाय एस च हाण  मुबंई शहर खुला - - 11-07-1940 एस- एस- सी - 11-07-1985 11-07-1985 11/07/1985*  अ-का- न-से- द- 31/07/1998

३३४ ी सी ट  वायरकर  मुबंई शहर 12-06-1960 खुला - - 15/07/1940 एस- एस- सी - 15.07.1985 15-07-1985 15/07/1985*  ना-त- ता-से- द- 

09/08/199809/08/1998

३३५ ी.एस.एल.भोईर ठाणे -- इ.मा.व -- -- 15.03.1932 एस.एस.सी -- 15.03.1977 16.08.1985 16.08.1985 पदो नत

३३६ ी. आर.एच. सावंत सधंदुगु 14.07.1980 खुला -- -- 21.06.1961 एस.एस.सी 09.10.1986 -- 20.08.1985 पदो  नत

३३७ ी.पी.के.मोरे ठाणे -- खुला -- -- 22.06.1943 एस.एस.सी 13.04.1984 -- 20.10.1985 20.10.1985 पदो नत

३३८ ीमती एन. सी. कुळकण मबुई उपनगर 21.09.1965 

01.03.1974

खुला - - - - 04.03.1946 - - ऑ टो-1982 - - 01.11.1985 - - सेवा नवृ त

३३९ ी. एस. बी. अजंळकर मबुई उपनगर 03.01.1968   

 01.03.1974 

खुला - - - - 10.12.1947 - - ऑ टो-1982 - - 01.11.1985 - - वे.से. न. द. 31.03.2004
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कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

३४० ी.एस.ऐ.देसाई ठाणे -- खुला -- -- 20.12.1946 एस.एस.सी 29.06.1979 -- 7.11.1985 20.10.1985 पदो नत

३४१ ी.जे.पी.भट ठाणे -- खुला -- -- 18.10.1956 एस.एस.सी 19.10.1984 -- 21.01.1986 21.01.1986 पदो नत

३४२ ी.पी.बी.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व -- -- 15.10.1957 एस.एस.सी 19.10.1984 -- 27.01.1986 21.01.1986 पदो नत

३४३ ी.जी.एस.बार ठाणे -- इ.मा.व -- -- 18.03.1957 एस.एस.सी 19.10.1984 -- 27.01.1986 21.01.1986 पदो नत

३४४ ी. ह .के.र दळ ठाणे -- खुला -- -- 2.6.1956 एस.एस.सी 19.10.1984 -- 28.01.1986 21.01.1986 पदो नत३४४ ी. ह .के.र दळ ठाणे -- खुला -- -- 2.6.1956 एस.एस.सी 19.10.1984 -- 28.01.1986 21.01.1986 पदो नत

३४५ ीम.के.डी.शहा/पी.पी.शेठ रायगड 04.10.1968 खुला 24.10.1948 एस.एस.सी. 12.04.1985 12.03.1986 पदो  नत/सेवा नवृ  त

३४६ ी. के. आर. रेडकर सधंदुगु 24.04.1981 इमाव -- -- 01.07.1955 बी.कॉम 09.10.1986 -- 17.03.1986 से. न.

३४७ ीम य.ु एस. मळुये  ऊफ ह . 

एम. इंगळे

र ना गर 18.09.1978 इमाव 21.05.1956 11.10.1985 -- 17.03.1986 14.03.1986 सेवा नवृ त

३४८ ी ए. एस. कांबळे र ना गर 18.09.1978 इमाव 12.07.1956 बी.ए. 11.10.1985 -- 17.03.1986 14.03.1986 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

३४९ ी ह . डी. दळवी र ना गर 10.11.1978 खुला 04.04.1960 बी.कॉम. 11.10.1985 -- 27.03.1986 14.03.1986 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

३५० ी सी. एम. तळेकर र ना गर 19.09.1979 इमाव 19.10.1955 बी.ए. 11.10.1985 -- 27.03.1986 14.03.1986 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

३५१ ी.ट .बी.पाट ल रायगड 05.05.1977 इ.मा.व. 01.06.1954 एस.एस.सी. 12.04.1985 07.04.1986 पदो  नत द.     .01.2008३५१ ी.ट .बी.पाट ल रायगड 05.05.1977 इ.मा.व. 01.06.1954 एस.एस.सी. 12.04.1985 07.04.1986 पदो  नत द.     .01.2008

ी.ए.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३५२ ी.जी.आर.मोरे रायगड 17.07.1972 इ.मा.व. 26.09.1947 एस.एस.सी. 11.10.1985 07.04.1986 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.ए.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 
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कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती
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वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

३५३ ी.ए.पी.  हा े रायगड 24.12.1969 इ.मा.व. 15.11.1948 एस.एस.सी. 11.10.1985 07.04.1986 सेवा नवृ  त 

ी.ए.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३५४ ी.ए.जी.पाट ल रायगड 23.08.1979 इ.मा.व. 01.02.1954 एम. ए. 11.10.1985 07.04.1986 पदो  नत द.     .01.2008

३५५ ीमती ह  एच ठाकूर  मुबंई शहर 10-12-1981 खुला - - 30/6/1941 एस- एस- सी - 30-06-1986 30-06-1986 30/06/1986*  अ-का- न-से- द- 30/06/1999३५५ ीमती ह  एच ठाकूर  मुबंई शहर 10-12-1981 खुला - - 30/6/1941 एस- एस- सी - 30-06-1986 30-06-1986 30/06/1986*  अ-का- न-से- द- 30/06/1999

३५६ ीम. एस. सी.  भसे मबुई उपनगर 24.03.1965  

01.03.1974  

खुला - - - - 24.01.1947 - - ए ल-1984 - - 24.10.1986 - - सेवा नवृ त

३५७ ी. ई. एम. चोडणकर मबुई उपनगर 15.07.1968  

01.03.1974

खुला - - - - 23.06.46 - - ए ल-1984 - - 24.10.1986 - - सेवा नवृ त

३५८ ी. ह . एस. बटवलकर मबुई उपनगर 03.11.1976 खुला - - - - 11.11.49 - - ए ल-1984 - - 24.10.1986 - - सेवा नवृ त

३५९ ी एस. बी. दाभोळकर र ना गर 01.12.1980 भजब वैध 29.05.1957 बी.कॉम. 19.04.1986 -- 30.10.1986 27.10.1986 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

३६० ी ए. एस. ब डाळे र ना गर 03.03.1981 खुला 30.09.1955 बी.कॉम. 19.04.1986 -- 30.10.1986 27.10.1986 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

३६१ ी.डी.के.गायकवाड ठाणे -- अ.जा. वैध -- 1.1.1940 एस.एस.सी -- 01.01.1975 12.12.1986 12.12.1986 सेवा नवृ त

३६२ ी.पी.एम.थोरात ठाणे -- अ.जा. वैध -- 27.11.1956 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 12.12.1986 12.12.1986 पदो नत३६२ ी.पी.एम.थोरात ठाणे -- अ.जा. वैध -- 27.11.1956 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 12.12.1986 12.12.1986 पदो नत

३६३ ी.एन.पी.जाधव ठाणे -- अ.जा. वैध -- 24.07.1955 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 12.12.1986 12.12.1986 पदो नत

३६४ ी.आर.ऐ.वाघ ठाणे -- अ.जा. वैध -- 17.01.1958 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 12.12.1986 12.12.1986 पदो नत

३६५ ी.वाय.आर.भालेराव ठाणे -- अ.जा. वैध -- 1.6.1958 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 12.12.1986 12.12.1986 पदो नत

३६६ ी.आर.एन.ग ड ठाणे -- अ.जा. वैध -- 15.11.1956 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 12.12.1986 12.12.1986 पदो नत
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पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 
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दनांक

वग ज म दनांक

३६७ ी.बी.के.  हा े रायगड 01.07.1961 इ.मा.व. 23.02.1941 23.02.1986 27.01.1987 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.डी.  ह .आंबुकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३६८ ी.पी.एन.तरे रायगड 01.11.1968 इ.मा.व. 03.08.1948 एस.एस.सी. 19.04.1986 27.01.1987 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.डी.  ह .आंबुकर यांचा मानीव ी.डी.  ह .आंबुकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३६९ ी.आर.आर.  हा े रायगड 26.11.1969 इ.मा.व. 28.10.1945 एस.एस.सी. 19.04.1986 27.01.1987 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.डी.  ह .आंबुकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

३७० ी.आर.एस.वतक रायगड 08.07.1974 इ.मा.व. 11.07.1946 एस.एस.सी. 19.04.1986 27.01.1987 सेवा नवृ  त

ी.डी.  ह .आंबुकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
३७१ ी.डी.  ह .आंबुकर रायगड 15.09.1979 इ.मा.व. 05.05.1960 एच.एस.सी. 19.04.1986 27.01.1987 पदो  नत

३७२ ी.एस.जे.कारभार रायगड 17.09.1979 इ.मा.व. 04.03.1955 बी.ए. 19.04.1986 27.01.1987 पदो  नत

ी.सी.एस.बांद वडेकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.मानीव दनांक दे  यात आला.

३७३ ी.सी.एस.बांद वडेकर रायगड 02.03.1981 इ.मा.व. 29.11.1960 एस.एस.सी. 19.04.1986 27.01.1987 पदो  नत

३७४ ीम एच. आर. वणकु े र ना गर 07.05.1970 खुला 03.09.1950 एस.एस.सी. 12.04.1985 -- 16.02.1987 04.02.1987 सेवा नवृ त

३७५ ी के ए गोवार  मुबंई शहर 26/11/1969 अ-जा- - - 10-03-1942 एस- एस- सी - 10-03-1987 10-03-1987 10/03/1987*  अ-का- न-से- द- 31/03/2000

३७६ ी.बी.ट .गजरे ठाणे -- अ.जा. वैध -- 5.10.1947 एस.एस.सी 12.4.1985 -- 23.06.1987 23.06.1987 सेवा नवृ त

३७७ ी. जे. एम. डाबरे मबुई उपनगर 11.02.1964 खुला - - - - 30.04.45 - - ए ल-1984 - - 01.07.1987 - - सेवा नवृ त
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नलं बत अस याबाबत तपशील 
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दनांक

वग ज म दनांक

३७८ ी के. बी. च हाण र ना गर 01.08.1978 इमाव 15.05.1956 बी.ए. 08.10.1986 -- 24.07.1987 23.07.1987 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

३७९ ी डी. पी. हा त कर र ना गर 18.09.1979 इमाव 27.06.1956 एस.एस.सी. 08.10.1986 -- 24.07.1987 23.07.1987 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

३८० ी एच. ह . साळवी र ना गर 02.10.1979 खुला 11.08.1961 एच.एस.सी. 08.10.1986 -- 24.07.1987 23.07.1987 नायब तह सलदार सवंगात ३८० ी एच. ह . साळवी र ना गर 02.10.1979 खुला 11.08.1961 एच.एस.सी. 08.10.1986 -- 24.07.1987 23.07.1987 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

३८१ ी एस. जी. पावसकर र ना गर 14.07.1980 इमाव 23.04.1962 एच.एस.सी. 08.10.1986 -- 24.07.1987 23.07.1987 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

३८२ ी जे ह  रोझा रओ  मुबंई शहर 21/06/1965 खुला - - 01-08-1942 एस- एस- सी - 01-08-1987 01-08-1987 01/08/1987*  अ-का- वे-से- द- 31/07/1998

३८३ ी.सी.बी.पाट ल रायगड 03.01.1972 इ.मा.व. 01.05.1946 एस.एस.सी. 08.10.1986 04.08.1987 सेवा नवृ  त

३८४ ी.एस.आर.  हा े रायगड 08.04.1970 इ.मा.व. 17.06.1948 एस.एस.सी. 08.10.1986 04.08.1987 सेवा नवृ  त

३८५ ीम.एस.जी.चौधर सधंदुगु 28.04.1981 इमाव -- -- 08.07.1956 बी.कॉम 25.04.1987 -- 01.11.1987 से. न.

३८६ ी.  ह .एन. भडे रायगड 03.02.1965 खुला 21.02.1942 21.02.1987 09.11.1987 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.एस.एस.ताडफळे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
३८७ ी.पी.वाय.पाट ल रायगड 01.01.1974 इ.मा.व. 20.05.1952 एस.एस.सी. 08.10.1986 09.11.1987 सेवा नवृ  त द.31.05.2010३८७ ी.पी.वाय.पाट ल रायगड 01.01.1974 इ.मा.व. 20.05.1952 एस.एस.सी. 08.10.1986 09.11.1987 सेवा नवृ  त द.31.05.2010

ीम.एस.एस.ताडफळे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

३८८ ीम.एस.एस.ताडफळे रायगड 02.01.1974 खुला 27.12.1942 16.10.1987 09.11.1987 पदो  नत

३८९ ीमती.पी.ऐ. शरसोळकर ठाणे -- अ.जा. वैध -- 24.03.1957 एस.एस.सी 13.10.19686 -- 10.11.1987 23.06.1987 पदो नत

३९० ी. ह . आर. ठाकूर मबुई उपनगर 08.11.1976 खुला - - - - 05.09.52 - - ए ल-1984 - - 17.11.1987 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

३९१ ी ए. आर. साळवी र ना गर 16.07.1964 खुला 29.05.1943 -- 29.05.1988 18.11.1987 29.10.1987 सेवा नवृ त

३९२ ी ह . के. जोशी र ना गर 08.03.1982 खुला 04.02.1958 एच.एस.सी 30.04.1987 -- 19.12.1987 09.12.1987 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

३९३ ी.डी.पी.मोरे ठाणे -- अ.जा. वैध -- 1.6.1952 एस.एस.सी 24.04.1987 -- 15.01.1988 14.01.1988 सेवा नवृ त

३९४ ी.पी.जी.मगर ठाणे -- इ.मा.व -- -- 1.6.1952 एस.एस.सी 19.10.1984 -- 20.01.1988 14.01.1988 पदो नत३९४ ी.पी.जी.मगर ठाणे -- इ.मा.व -- -- 1.6.1952 एस.एस.सी 19.10.1984 -- 20.01.1988 14.01.1988 पदो नत

३९५ ी.एस.आर.सपकाळे ठाणे -- अ.जा. वैध -- 15.12.1939 एस.एस.सी -- 15.12.1984 29.01.1988 14.01.1988 पदो नत

३९६ ी.ए.सी.सोनोने ठाणे -- इ.मा.व -- -- 10.11.1946 एस.एस.सी 12.4.1985 -- 29.01.1988 14.01.1988 पदो नत

३९७ ी. जी.बी. बजीतकर सधंदुगु 13.03.1981 खुला -- -- 14.11.1957 एस.एस.सी 25.04.1987 -- 09.02.1988 मयत

३९८ ीम. एफ.पी. पटंो सधंदुगु 28.04.1981 खुला -- -- 01.06.1956 एम.एस.सी 09.10.1986 -- 09.02.1988 से. न.

३९९ ी.एन.  ह .नाटेकर सधंदुगु 26.02.1982 इमाव -- -- 27.08.1959 बी.कॉम 25.04.1987 -- 09.02.1988 पदो  नत

४०० ीम.एस.के.च  हाण/ एस.पी. 

मसरुकर

सधंदुगु 01.03.1982 इमाव -- -- 15.08.1959 एस.एस.सी 25.04.1987 -- 09.02.1988 पदो  नत

४०१ ी.एम.एम. शरसाट सधंदुगु 01.03.1982 इमाव -- -- 31.08.1959 एस.एस.सी 25.04.1987 -- 09.02.1988 पदो  नत

४०२ ीमती जे एच कुळकण   मुबंई शहर 01-09-1976 खुला - - 01-05-1943 एस- एस- सी - 01-05-1988 01-05-1988 01/05/1988*  अ-का- न-से- द- 31/05/2001

४०३ ी एन. के. घोसाळकर र ना गर 25.06.1981 खुला 09.05.1960 बी.ए. 16.10.1987  -- 28.06.1988 27.06.1988 अपंग व नायब तह सलदार 

सवंगात पदो नतीसवंगात पदो नती

४०४ ी के. डी. लासे र ना गर 02.11.1964 इमाव 01.06.1943 -- 01.06.1988 01.07.1988 30.11.1987 सेवा नवृ त

४०५ ी सी एस कवठणकर  मुबंई शहर 09-04-1964 खुला - - 06-07-1943 एस- एस- सी - 06-07-1988 06-07-1988 06-07-1988*  ना-त- न-से- द- 31/07/2001

४०६ ी के एल पुजारे  मुबंई शहर खुला - - 06-07-1943 एस- एस- सी - 06-07-1988 06-07-1988 06-07-1988*  अ-का- न-से- द- 31/07/20001

४०७ ी.के.एच.पाट ल रायगड 11.02.1981 इ.मा.व. 25.01.1959 एस.एस.सी. 24.04.1987 13.07.1988 पदो  नत द.31.01.2011
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आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 
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दनांक

वग ज म दनांक

४०८ ी.एम.डी.  हा े रायगड 15.05.1981 इ.मा.व. 15.03.1951 एम.ए. 16.10.1987 13.07.1988 सेवा नवृ  त द.31.03.2009

ी.एम.डी.गांगुड यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

४०९ ी.सी.पी. कनरे रायगड 21.05.1981 खुला 09.01.1959 एस.एस.सी. 16.10.1987 13.07.1988 पदो  नत द. 31.01.2011

ी.एम.डी.गांगुड यांचा मानीव ी.एम.डी.गांगुड यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

४१० ी.एम.डी.गांगुड रायगड 18.09.1979 अन.ुजाती 20.08.1961 16.10.1987 13.07.1988 पदो  नत

४११ ी.एम.वाय.जोशी रायगड 23.05.1963 खुला 22.06.1943 22.06.1988 18.07.1988 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.जी.डी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

४१२ ी.जी.डी.पाट ल रायगड 21.12.1964 इ.मा.व. 01.08.1942 01.08.1987 

18.07.1988 

18.07.1988 पदो  नत/सेवा नवृ  त

४१३ ी जी आर सावंत  मुबंई शहर खुला - - 05-08-1943 एस- एस- सी - 05-08-1988 05-08-1988 05/08/1988*  अ-का- न-से- द- 31/05/2001

४१४ ीम.एस.एम.बागायतकर/एस.एम.

तोर  कर

सधंदुगु 01.08.1982 इमाव -- -- 26.01.1959 बी.कॉम 17.10.1987 -- 01.10.1988 पदो  नत

४१५ ी.बी.बी.सावंत सधंदुगु 10.08.1982 अजा - - 02.08.1959 एस.एस.सी 17.10.1987 -- 01.10.1988 पदो  नत४१५ ी.बी.बी.सावंत सधंदुगु 10.08.1982 अजा - - 02.08.1959 एस.एस.सी 17.10.1987 -- 01.10.1988 पदो  नत

४१६ ी एम ए डको टा  मुबंई शहर 21/01/1965 खुला - - 05-10-1943 एस- एस- सी - 05-10-1988 05-10-1988 05/10/1988*  अ-का- न-से- द- 31/10/2001

४१७ ी एम ए कोस  मुबंई शहर खुला - - 05-10-1943 एस- एस- सी - 05-10-1988 05-10-1988 05/10/1988*  अ-का- न-से- द- 31/10/2001

४१८ ी अे. एल. आय. सोलकर र ना गर 29.07.1965 खुला 01.06.1947 29.04.1988 -- 29.11.1988 28.11.1988 सेवा नवृ त

४१९ ीम एस. आर. परब र ना गर 20.08.1965 खुला 29.07.1946 29.04.1988 -- 29.11.1988 28.11.1988 सेवा नवृ त

४२० ी आर. पी. परांजपे र ना गर 29.08.1978 खुला 27.09.1954 29.04.1988 -- 29.11.1988 28.11.1988 वे छासेवा नवृ ती द. 

02.09.2007
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४२१ ी एस. ए. गते र ना गर 06.12.1980 इमाव 06.02.1960 एस.एस.सी. 29.04.1988 -- 29.11.1988 28.11.1988 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

४२२ ी सी एम च हाण  मुबंई शहर खुला - - 15/01/1944 एस- एस- सी - 15-01-1989 15-01-1989 15/01/1989*  अ-का- न-से- द- 31/01/2002

४२३ ीमती के बी हरे  मुबंई शहर 12-09-1969 अ-जा- - - 21/01/1944 एस- एस- सी - 20-01-1989 20-01-1989 20/01/1989* अ-का- णता से- न- 

06/06/2001४२४ ी. एन. ए. केणी सधंदुगु 01.03.1966 इमाव -- -- 05.09.1945 एस.एस.सी. 05.09.1990 01.02.1989 से. न.

४२५ ी.एम.बी.सांगेलकर सधंदुगु 16.5..1977 अजा 1.10.1956 एस.एस.सी. - - 01.02.1989 से. न.

४२६ ी.जे.  ह .पालव सधंदुगु 15.02.1983 खुला -- -- 28.10.1951 एस.एस.सी 30.04.1988 -- 01.02.1989 से. न. ी.एल.ए.खटावकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
४२७ ीम.एन.एन.आंगणे/ 

एन.बी.देऊलकर

सधंदुगु 01.03.1982 खुला -- -- 05.08.1958 इंटरऑटस 30.04.1988 -- 01.02.1989 पदो  नत ी.एल.ए.खटावकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

४२८ ीम.एन.  ह .सावंत/ ए.बी. नकम सधंदुगु 24.07.1981 खुला -- -- 03.04.1957 एस.एस.सी 30.04.1988 --  01.02.1989 को.भ. ी.एल.ए.खटावकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

४२९ ी.एल.ए.खटावकर सधंदुगु 05.09.1981 इमाव -- -- 01.06.1957 बी.ए 30.04.1988 -- 01.02.1989 से. न.

४३० ी.डी.एम.गुरव सधंदुगु 24.02.1982 खुला -- -- 12.01.1962 एस.एस.सी 30.04.1988 -- 01.02.1989 से. न.

४३१ ी ह . बी. लोटेकर र ना गर 20.03.1964 इमाव 01.02.1944  -- 01.02.1988 06.02.1989 04.02.1989 सेवा नवृ त४३१ ी ह . बी. लोटेकर र ना गर 20.03.1964 इमाव 01.02.1944  -- 01.02.1988 06.02.1989 04.02.1989 सेवा नवृ त

४३२ ी एस. पी. परब र ना गर 16.08.1963 खुला 10.08.1943 -- 10.08.1988 06.02.1989 04.02.1989 सेवा नवृ त

४३३ ी एस. के. शरधनकर र ना गर 25.03.1963 इमाव 13.08.1943 -- 13.08.1988 06.02.1989 04.02.1989 सेवा नवृ त ्

४३४ ी ए. आर. कदम र ना गर 30.03.1967 खुला 15.12.1943 -- 15.12.1988 06.02.1989 04.02.1989 सेवा नवृ त

४३५ ी एस. एन. शेटये र ना गर 23.06.1964 इमाव 08.01.1944 -- 08.01.1989 06.02.1989 04.02.1989 सेवा नवृ त

४३६ ी.बी.एल.नाईक सधंदुगु 10.02.1983 खुला -- -- 10.04.1959 बी.कॉम 30.04.1988 -- 07.02.1989 पदो  नत

४३७ ी. सु नल सदा शव  जोशी मबुई उपनगर 14.01.1977  खुला - - - - 19.05.52 - - ए ल-1984 - - 08.02.1989 - - सेवा नवृ त
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४३८ ी. पी. डी. सखें मबुई उपनगर 14.01.1977 भज ड - - - - 01.06.53 - - ए ल-1984 - - 08.02.1989 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

४३९ ी. आर. जी. कंुचमवार मबुई उपनगर 15.01.1977 खुला - - - - 06.10.51 - - ए ल-1984 - - 08.02.1989 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

४४० ीम. एन. एम. गावठे मबुई उपनगर 29.04.1977 खुला - - - - 18.02.54 - - ए ल-1984 - - 08.02.1989 - - नायब तहस लदार सवंगात ४४० ीम. एन. एम. गावठे मबुई उपनगर 29.04.1977 खुला - - - - 18.02.54 - - ए ल-1984 - - 08.02.1989 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

४४१ ीम. ए. आर. रेडकर मबुई उपनगर 02.05.1977 खुला - - - - 13.02.54 - - ए ल-1984 - - 08.02.1989 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

४४२ ी. ह .आर.मा छ ठाणे -- इ.मा.व -- -- 14.07.1945 एस.एस.सी 12.4.1985 -- 14.02.1989 14.02.1989 पदो नत

४४३ ी.के.ट .मालवी ठाणे -- इ.मा.व -- -- 1.6.1946 एस.एस.सी 12.4.1985 -- 14.02.1989 14.02.1989 पदो नत

४४४ ी.जी.बी.को ट ठाणे -- व.मा. . वैध -- 1.10.1952 एस.एस.सी 11.10.1985 -- 14.02.1989 14.02.1989 पदो नत

४४५ ी.एन.वाय.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व -- -- 8.6.1960 एस.एस.सी 11.10.1985 -- 14.02.1989 14.02.1989 पदो नत

४४६ ी.जे.डी.गुरव ठाणे -- इ.मा.व -- -- 2.6.1952 एस.एस.सी -- 01.10.1985 14.02.1989 14.02.1989 पदो नत

४४७ ी.एच. ह .गोतरणे ठाणे -- इ.मा.व -- -- 1.10.1940 एस.एस.सी -- 17.11.1985 14.02.1989 14.02.1989 पदो नत

४४८ ी.आर.एल.झडे ठाणे -- इ.मा.व -- -- 17.11.1940 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 14.02.1989 14.02.1989 पदो नत

४४९ ी.एम. ह .तायडे ठाणे -- अ.जा. वैध -- 26.01.1958 एस.एस.सी 16.10.1987 -- 14.02.1989 14.02.1989 पदो नत४४९ ी.एम. ह .तायडे ठाणे -- अ.जा. वैध -- 26.01.1958 एस.एस.सी 16.10.1987 -- 14.02.1989 14.02.1989 पदो नत

४५० ी एस आर सावंत  मुबंई शहर 19/11/1969 खुला - - 12-05-1944 एस- एस- सी - 12-05-1989 12-05-1989 12/05/1989*  अ-का- न-से- द- 31/05/2002

४५१ ी एस एस उपासणी  मुबंई शहर 25/08/1965 खुला - - 14/6/1944 एस- एस- सी - 14-06-1989 14-06-1989 14/06/1989*  ना-त- न-से- द- 30/06/2002

४५२ ीम.एस.आर.पाट ल/ 

एस.एस.पाट ल

रायगड 29.06.1981 इ.मा.व. 30.07.1956 एस.एस.सी. 16.10.1987 06.07.1989 पदो  नत द.31.10.2012

ीम.एस.एम.क  याणकर/पाट ल 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.
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४५३ ीम.एस.एम.क  याणकर/ पाट ल रायगड 23.08.1979 इ.मा.व. 11.02.1952 एस.एस.सी. 14.10.1988 06.07.1989 सेवा नवृ  त द.28.02.2010

४५४ ी.एस.एच. पपंळे रायगड 12.02.1981 इ.मा.व. 16.08.1956 एस.एस.सी. 14.10.1988 10.07.1989 पदो  नत द.31.10.2012

ी.पी.एल. शपंी यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.दनांक दे  यात आला.

४५५ ी.पी.एल. शपंी रायगड 13.02.1981 इ.मा.व. 29.12.1956 एस.एस.सी. 14.10.1988 10.07.1989 पदो  नत द.31.10.2012

४५६ ी.डी.एन.आमले रायगड 29.06.1981 इ.मा.व. 05.03.1953 एस.एस.सी. 14.10.1988 10.07.1989 सेवा नवृ  त द. 31.03.2011

ी.एम.एच.मापकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

४५७ ीम.  ह .  ह .ओ  हाळ रायगड 23.03.1981 अन.ुजाती 14.01.1955 एस.एस.सी. 14.10.1988 10.07.1989 पदो  नत

ी.एम.एच.मापकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

४५८ ीम.एस.सी.शडे रायगड 04.03.1975 अ. जा वैध 05.07.1948 एस.एस.सी. 21.04.1990 10.07.1989 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.एम.एच.मापकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

४५९ ी.  ह .एन.देशमखु रायगड खुला 28.11.1943 28.01.1988 10.07.1989 पदो  नत/सेवा नवृ  त ४५९ ी.  ह .एन.देशमखु रायगड खुला 28.11.1943 28.01.1988 10.07.1989 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.एम.एच.मापकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

४६० ी.एम.एच.मापकर रायगड 08.01.1965 खुला 01.03.1943 01.03.1989 10.07.1989 पदो  नत/सेवा नवृ  त

४६१ ी.एस.ए.नाईक सधंदुगु 01.03.1982 खुला -- -- 02.06.1958 एस.एस.सी 15.10.1988 -- 11.07.1989 पदो  नत

४६२ ी.ए.एच.देवूलकर सधंदुगु 19.07.1983 खुला -- -- 01.06.1960 बी.कॉम. 15.10.1988 -- 11.07.1989 पदो  नत

४६३ ी एस आर परब  मुबंई शहर 25/04/1967 खुला - - 15/7/1944 एस- एस- सी - 15-07-1989 15-07-1989 15/07/1989*  अ-का- न-से- द- 31/07/2002
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४६४ ी आर. सी. बज र ना गर 23.04.1981 इमाव 26.03.1963 एस.एस.सी. 14.10.1988 -- 20.07.1989 04.07.1989 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

४६५ ी ह . एस. दांडेकर र ना गर 16.10.1982 खुला 10.01.1961 बी.कॉम 14.10.1988 -- 20.07.1989 04.07.1989 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

४६६ ी ह . बी. मो हते र ना गर 29.07.1965 अजा 06.04.1944 -- 06.04.1989 20.07.1989 04.07.1989 सेवा नवृ त४६६ ी ह . बी. मो हते र ना गर 29.07.1965 अजा 06.04.1944 -- 06.04.1989 20.07.1989 04.07.1989 सेवा नवृ त

४६७ ी एस. आर. मालशे र ना गर 01.03.1965 खुला 01.05.1944 -- 01.05.1989 20.07.1989 04.07.1989 सेवा नवृ त

४६८ ीमती एस डी कदम  मुबंई शहर 01-12-1959 खुला - - 06-09-1944 एस- एस- सी - 06-09-1989 06-09-1989 06/09/1989*  अ-का- न-से- द- 30/09/2002

४६९ ीमती एस बी कदम  मुबंई शहर 30-11-1972 खुला - - 06-09-1944 एस- एस- सी - 06-09-1989 06-09-1989 06/09/1989*  अ-का- न-से- द- 30/09/2002

४७० ी. एस. के. वडे मबुई उपनगर 26.08.1974  

25.05.1977

खुला - - - - 06.06.50 - - ए ल-1984 - - 30.09.1989 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
४७१ ी. ह . एम. डाखोरे मबुई उपनगर 06.05.1977 खुला - - - - 20.03.52 - - ए ल-1984 - - 30.09.1989 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

४७२ ी के जी कदम  मुबंई शहर 18-09-1970 खुला - - 05-10-1944 एस- एस- सी - 05-10-1989 05-10-1989 05/10/1989*  अ-का- न-से- द- 31/10/2002

४७३ ी डी एन धरु   मुबंई शहर 02-10-1966 खुला - - 28/11/1944 एस- एस- सी - 28-11-1989 28-11-1989 28/11/1989*  अ- का- न- से- द- 

४७४ ी के एम वझे  मुबंई शहर 02-06-1968 खुला - - 30/12/1944 एस- एस- सी - 30-12-1989 30-12-1989 30/12/1989*  ना-त- वे-से- द- 30/06/2001

४७५ ी. एम. ए. डचोलकर मबुई उपनगर 06.05.1977 खुला - - - - 13.08.55 - - ए ल-1984 - - 12.01.1990 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

४७६ ी.एन.बी.कांदळगावकर सधंदुगु 14.09.1981 खुला -- -- 05.07.1958 बी.कॉम 29.04.1989 -- 30.01.1990 पदो  नत

४७७ ी.पी.जी.साताडकर सधंदुगु 07.11.1983 इमाव -- -- 21.12.1957 एस.एस.सी 29.04.1989 -- 30.01.1990 पदो  नत

४७८ ी.एस.एम.राजे ठाणे -- खुला -- -- 6.12.1959 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 30.01.1990 30.01.1990 पदो नत

४७९ ी.ए.ए.खानोलकर सधंदुगु 21.11.1983 खुला -- -- 24.07.1965 बी.कॉम 29.04.1989 -- 30.01.1990 पदो  नत

४८० ी.एस.आर.जोशी सधंदुगु 10.05.1981 खुला - - 16.11.1941 एस.एस.सी - 30.01.1990 से. न

४८१ ीम.एम.आर.हळदवणेकर ठाणे -- इ.मा.व -- -- 15.08.1955 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 31.01.1990 30.01.1990 पदो नत
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४८२ ी बी. पी. कडू र ना गर 12.04.1967 इमाव 01.06.1943 -- 01.06.1988 01.02.1990 29.01.1990 सेवा नवृ त

४८३ ीम. एस. के महाजन र ना गर 20.02.1982 इमाव 18.10.1955 एस.एस.सी. 28.04.1989 -- 01.02.1990 29.01.1990 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

४८४ ी. एम. बी. सावंत र ना गर 26.03.1984 खुला 22.12.1959 एस.एस.सी. 28.04.1989 -- 01.02.1990 29.01.1990 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नतीपदो नती

४८५ ी.एम.बी.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व -- -- 11.6.1951 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 17.04.1990 17.04.1990 पदो नत

४८६ ीम. ह . ए. तोडणकर र ना गर 07.02.1981 इमाव 23.05.1960 बी.ए. 28.04.1989 -- 22.06.1990 05.02.1990 वे छा सेवा नवृ त 

द.01.08.2011

४८७ ी.एस.के.पोतदार ठाणे -- इ.मा.व -- -- 20.11.1958 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 05.07.1990 05.07.1990 पदो नत

४८८ ी एस. आय. जो गळकर र ना गर 11.09.1966 खुला 11.07.1944  -- 11.07.1989 12.07.1990 12.07.1990 सेवा नवृ त

४८९ ी. एस. जी. मळुये र ना गर 01.04.1964 खुला 01.08.1944  -- 01.08.1989 12.07.1990 12.07.1990 सेवा नवृ त

४९० ी. ए. जी. फाटक र ना गर 26.02.1964 खुला 01.09.1944 -- 01.09.1989 12.07.1990 12.07.1990 सेवा नवृ त

४९१ ी.आर.जे.कराड ठाणे -- भ.ज.ड. वैध -- 15.01.1956 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 16.07.1990 16.07.1990 पदो नत

४९२ ी.डी.के.अनाड ठाणे -- इ.मा.व -- -- 14.04.1955 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 18.07.1990 16.07.1990 पदो नत

४९३ ी.  ह .बी.पेठे सधंदुगु 06.03.1981 खुला -- -- 20.03.1955 बी.ए. 22.10.1989 -- 23.07.1990  वे. न.

४९४ ी.डी.जे.धालवलकर सधंदुगु 18.03.1981 इमाव -- -- 07.09.1956 बी.ए. 22.10.1989 -- 23.07.1990 से. न४९४ ी.डी.जे.धालवलकर सधंदुगु 18.03.1981 इमाव -- -- 07.09.1956 बी.ए. 22.10.1989 -- 23.07.1990 से. न

४९५ ीम.एम.एम.आरेकर/ एस.ट .परब सधंदुगु 25.02.1982 खुला -- -- 01.07.1956 एस.एस.सी. 22.10.1989 -- 23.07.1990 से. न. ी.एस.ए.भांबुरे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

४९६ ीम.ए.ए.मुडंले/एस.वाय.पंत सधंदुगु 01.03.1982 खुला -- -- 02.12.1959 एस.एस.सी 22.10.1989 -- 23.07.1990 से. न. ी.एस.ए.भांबुरे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

४९७ ी.एस.ए.भांबुरे सधंदुगु 05.03.1982 इमाव -- -- 02.02.1954 एस.एस.सी 22.10.1989 -- 23.07.1990 से. न
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४९८ ीम.डी.डी.धालवलकर/आर.  ह .ते

ल

सधंदुगु 02.02.1983 इमाव -- -- 01.12.1964 बी.कॉम 22.10.1989 -- 23.07.1990 पदो  नत

४९९ ी.ऐ. ह .आळशी ठाणे -- इ.मा.व -- -- 7.3.1955 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 24.07.1990 16.07.1990 पदो नत

५०० ी.एस.एम.तेलवणे ठाणे -- इ.मा.व -- -- 19.04.1958 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 25.07.1990 16.07.1990 पदो नत

५०१ ी. एस. एस. भवूालावलकर सधंदुगु 06.11.1983 खुला -- -- 01.07.1957 एस.एस.सी 22.10.1989 -- 30.07.1990 से. न५०१ ी. एस. एस. भवूालावलकर सधंदुगु 06.11.1983 खुला -- -- 01.07.1957 एस.एस.सी 22.10.1989 -- 30.07.1990 से. न

५०२ ी.एम.पी. क मतराव ठाणे -- इ.मा.व -- -- 15.08.1957 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 13.08.1990 16.07.1990 पदो नत

५०३ ी.डी. ह .पोतदार ठाणे -- इ.मा.व -- -- 31.06.1955 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 21.08.1990 16.07.1990 पदो नत

५०४ ीम.  ह .  ह . कुलकण  / एस. 

ट . रेगे

सधंदुगु 07.11.1983 खुला -- -- 06.01.1946 एस.एस.सी. 22.10.1989 -- 27.08.1990 से. न

५०५ ी. एम. जी. कूबल र ना गर 31.07.1978 वमा 07.04.1954 एस.एस.सी. 21.10.1989  -- 06.09.1990 04.09.1990 सेवा नवृ त

५०६ ी. आर. पी. ठाकूर मबुई उपनगर 06.08.1984 अ.ज. - - - - 30.06.62 - - ऑ टो-1989 - - 24.09.1990 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

५०७ ी. ह . जी. जाधव र ना गर 04.07.1983  अजा 08.10.1961 21.10.1989 -- 29.09.1990 04.09.1990 तह सलदार सवंगात पदो नती

५०८ ीम पी. एम. जोशी र ना गर 29.09.1978 खुला 05.01.1958 एस.एस.सी. 21.10.1989  -- 04.10.1990 27.09.1990 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

५०९ ी एम. एम. धामण कर र ना गर 11.09.1979 इमाव 18.07.1956 एस.एस.सी. 21.10.1989 08.10.1990 27.09.1990 नायब तह सलदार सवंगात ५०९ ी एम. एम. धामण कर र ना गर 11.09.1979 इमाव 18.07.1956 एस.एस.सी. 21.10.1989 08.10.1990 27.09.1990 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

५१० ी आर एन पाट ल  मुबंई शहर 09-10-1965 खुला - - 10-10-1945 एस- एस- सी - 10-10-1990 10-10-1990 10-10-1990  अ- का- न- से- द- 

५११ ीम.  ह . बी. कारेकर सधंदुगु 07.11.1983 इमाव -- -- 11.10.1959 बी.कॉम. 22.10.1989 -- 21.11.1990 से. न. ीम. एस. जी. 

बाणावल कर / तळावडेकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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५१२ ी.  ह . एस. राणे सधंदुगु 10.03.1981 खुला -- -- 02.06.1954 एस.एस.सी. 22.04.1990 -- 21.11.1990 24.11.1990 से. न. ीम. एस. जी. 

बाणावल कर / तळावडेकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५१३ ी. एन. बी. शगंाडे सधंदुगु 10.11.1982 अजा -- -- 22.05.1959 बी.कॉम. 22.04.1990 -- 21.11.1990 24.11.1990 से. न. ीम. एस. जी. 

बाणावल कर / तळावडेकर यांचा बाणावल कर / तळावडेकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५१४ ीम. एस. जी. 

बाणावल कर/तळावडेकर

सधंदुगु 22.02.1983 खुला -- -- 19.11.1957 बी.कॉम. 22.04.1990 -- 21.11.1990 पदो  नत से. न.

५१५ ी. ट . एच. मठकर सधंदुगु 17.07.1983 इमाव -- -- 01.05.1961 एस.एस.सी. 22.04.1990 -- 27.11.1990 24.11.1990 पदो  नत

५१६ ीम. आर. ट . मठकर / सी. 

पी. पांडजी

सधंदुगु 17.12.1983 इमाव -- -- 20.10.1964 एस.एस.सी. 22.04.1990 -- 27.11.1990 24.11.1990 पदो  नत

५१७ ी.  ह .  ह . मोरजकर सधंदुगु 15.11.1984 इमाव -- -- 08.11.1958 एस.एस.सी. 22.04.1990 -- 29.11.1990 24.11.1990 से. न

५१८ ी. एन. डी. वगुलकर सधंदुगु 05.01.1985 इमाव -- -- 14.05.1964 एस.एस.सी. 22.04.1990 -- 10.12.1990 24.11.1990 पदो  नत

५१९ ी.डी.आर.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व -- -- 20.05.1959 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 17.12.1990 17.12.1990 पदो नत

५२० ी.ट .जी. मरकुटे ठाणे -- इ.मा.व -- -- 1.6.1957 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 17.12.1990 17.12.1990 पदो नत

५२१ ी.जी.ट .वाळंूज ठाणे -- इ.मा.व -- -- 5.4.1941 एस.एस.सी -- 05.04.1986 17.12.1990 17.12.1990 पदो नत५२१ ी.जी.ट .वाळंूज ठाणे -- इ.मा.व -- -- 5.4.1941 एस.एस.सी -- 05.04.1986 17.12.1990 17.12.1990 पदो नत

५२२ ी. आर. ह . नाचणकर र ना गर 01.04.1984 इमाव 14.06.1962 बी.ए. 21.10.1989 -- 17.12.1990 15.12.1990 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

५२३ ी.ए.ट .दाभाडे ठाणे -- अ.जा. वैध -- 1.7.1948 एस.एस.सी ए ल 88  -- 27.12.1990 17.12.1990 पदो नत

५२४ ी.आर.बी.वनमाल ठाणे -- अ.जा. वैध -- 1.7.1953 एस.एस.सी 21.10.1989 -- 27.12.1990 17.12.1990 पदो नत

५२५ ी.ए.एस.गायकवाड ठाणे -- अ.जा. वैध -- 6.12.1958 एस.एस.सी 21.10.1989 -- 31.12.1990 17.12.1990 पदो नत

५२६ ीमती ए बी ठाकूर  मुबंई शहर 01-11-1970 खुला - - 01-01-1946 एस- एस- सी - 01-01-1991 01-01-1991 01-01-1991  अ- का- न- से- द- 
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५२७ ी एस पी पाट ल  मुबंई शहर 28/08/1967 खुला - - 03-01-1946 एस- एस- सी - 03-01-1991 03-01-1991 03/01/1991*  अ- का- न- से- द- 

५२८ ी एम पी पावसकर  मुबंई शहर 06-12-1968 खुला - - 25/01/1946 एस- एस- सी - 25-01-1991 25-01-1991 25/01/1991*  ना-त- न-से- द- 31/01/2010

५२९ ी. एन. ए. ड गरकर र ना गर 10.11.1964 खुला 08.11.1944 -- 08.11.1989 01.02.1991 18.01.1991 सेवा नवृ त

५३० ीमती के एन कु प  मुबंई शहर 16-03-1966 खुला - 02-02-1946 एस- एस- सी - 02-02-1991 02-02-1991 02/02/1991*  अ-का- वे-से- द- 30/06/2001

५३१ ी एस एम पसाट  मुबंई शहर खुला - - 09-08-1939 एस- एस- सी - 09-08-1984) 04-03-1991 04-03-1991  अ-का- न-से- द- 31/08/1997५३१ ी एस एम पसाट  मुबंई शहर खुला - - 09-08-1939 एस- एस- सी - 09-08-1984) 04-03-1991 04-03-1991  अ-का- न-से- द- 31/08/1997

५३२ ीम. ह . डी. सं ये मबुई उपनगर 13.05.1977 खुला - - - - 20.10.55 - - ए ल-1984 - - 12.03.1991 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

५३३ ी जी एल घरत  मुबंई शहर खुला - - 30/03/1946 एस- एस- सी - 30-03-1991 30-03-1991 30/03/1991*  अ-का- वे-से- द- 28/02/1993

५३४ ीमती जी जी गवाणकर  मुबंई शहर खुला - - 15/04/1946 एस- एस- सी - 15-04-1991 15-04-1991 15/04/1991* अ- का- न- से- द- 30/04/2004

५३५ ी. के. ह . आवले र ना गर 07.04.1978 इमाव 18.02.1958 एस.एस.सी. 28.04.1989 -- 26.04.1991 05.04.1991 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

५३६ ी एम ए शेख  मुबंई शहर 19-11-1969 खुला - - 03-05-1946 एस- एस- सी - 03-05-1991 03-05-1991 03/05/1991* अ- का- न- से- द- 31/05/2004

५३७ ी एस ह  कोरे  मुबंई शहर 02-09-1967 खुला - - 03-07-1946 एस- एस- सी - 03-07-1991 03-07-1991 03/07/1991*  ना-त- न-से- द- 31/07/2004

५३८ ी एस एस खांबे  मुबंई शहर 03-10-1966 खुला - - 15/07/1946 एस- एस- सी - 15-07-1991 15-07-1991 15/07/1991*  अ-का- न-से- द- 31/07/2004

५३९ ी.डी.बी.वनगा ठाणे -- अ.ज. वैध -- 1.3.1945 एस.एस.सी -- 01.03.1990 01.08.1991 01.08.1991 सेवा नवृ त

५४० ीमती जी.जी. ग हाणकर मबुई उपनगर 21.11.1969 खुला - - - - 15.04.1946 - - 01.01.1992 - - 01.09.1991 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

५४१ ीम. एस. के. सामतं सधंदुगु 15.02.1970 खुला -- -- 25.09.1950 एस.एस.सी. 27.10.1990 27.09.1991 से. न. ी. बी. बी. जाधव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
५४२ ी. बी. बी. जाधव सधंदुगु 24.09.1982 अजा -- -- 03.05.1959 एस.एस.सी. 27.10.1990 -- 27.09.1991 पदो  नत

५४३ ी. एन. एम. कदम र ना गर 05.01.1965 इमाव 15.07.1944 -- 15.07.1989 11.12.1991 09.12.1991 सेवा नवृ त

५४४ ी. डी. डी. केदार र ना गर 31.03.1968 इमाव 15.10.1944  -- 15.10.1989 11.12.1991 09.12.1991 सेवा नवृ त

५४५ ी. एस. आर. आंबडेकर र ना गर 16.06.1964 खुला 01.01.1945  -- 01.01.1990 11.12.1991 09.12.1991 सेवा नवृ त
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५४६ ी. पी. बी. होतेकर र ना गर 03.08.1964 इमाव 01.01.1945  -- 01.01.1990 11.12.1991 09.12.1991 सेवा नवृ त

५४७ ी. ए. डी. फाटक र ना गर 01.10.1966 खुला 01.03.1945  -- 01.03.1990 11.12.1991 09.12.1991 सेवा नवृ त

५४८ ी. एस. ह . गावडे र ना गर 01.04.1982 इमाव 04.04.1955 एस.एस.सी. 21.04.1990 -- 11.12.1991 09.12.1991 सेवा नवृ त

५४९ ी. एस. बी. माचीवले र ना गर 03.08.1964 इमाव एसएससी 01.06.1945 एस.एस.सी.  -- 01.06.1990 11.12.1991 09.12.1991 सेवा नवृ त

५५० ी. य.ु एन. कदम र ना गर 16.05.1977  अजा वैध 01.06.1956 26.04.1991  -- 11.12.1991 09.12.1991 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

५५१ ी. आर. पी.  शवलकर र ना गर 28.03.1984 इमाव वैध 01.09.1960 एच.एस.सी 21.04.1990 -- 12.12.1991 09.12.1991 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

५५२ ीमती ए ए चावक  मुबंई शहर 14-03-1956 खुला - - 13/12/1946 एस- एस- सी - 13-12-1991 13-12-1991 13/12/1991*  अ-का- वे-से- द- 31/07/1998

५५३ ी.एस.एस.सतुार ठाणे -- इ.मा.व -- -- 3.4.1960 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 16.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५५४ ी.बी.एस.जाधव ठाणे -- अ.जा. वैध -- 1.6.1954 एस.एस.सी 22.10.1990 -- 16.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५५५ ी.पी.एस.डावरे ठाणे -- अ.जा. वैध -- 13.03.1957 एस.एस.सी ए ल 1991 -- 16.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५५६ ी.सी.बी.कुरकुरे ठाणे -- खुला -- -- 1.12.1954 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५५७ ीमती.ऐ.ऐ.सावंत ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 10.2.1959 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५५८ ीमती.आर.ऐ.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व -- -- 28.12.1952 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५५९ ीमती. ह .पी.पडते ठाणे -- इ.मा.व -- -- 19.08.1953 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत५५९ ीमती. ह .पी.पडते ठाणे -- इ.मा.व -- -- 19.08.1953 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५६० ी.एस.सी.जाधव ठाणे -- अ.जा. वैध -- 1.6.1954 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५६१ ीमती.वाय.के. पसाळ ठाणे -- खुला -- -- 16.12.1954 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५६२ ी.एन.के.ठाकूर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 15.06.1957 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५६३ ी.पी.डी.सामतं ठाणे -- खुला -- -- 3.2.1943 एस.एस.सी -- 03.03.1987 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५६४ ी.डी.पी.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 5.5.1950 एस.एस.सी 20.04.1987 -- 18.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५६५ ी.डी.य.ुपोरे रायगड 01.01.1972 खुला 15.04.1944 15.04.1989 24.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त
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५६६ ी.डी.जी.मोरे रायगड 01.02.1979 इ.मा.व. 01.06.1958 एस.एस.सी. 24.04.1989 24.12.1991 पदो  नत द. 31.10.2012

ी.जी.सी. बदनरू यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

५६७ ी.ए.जी.सपकाळ रायगड 04.04.1981 अन.ुजाती 15.07.1958 एस.एस.सी. 28.04.1989 24.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.जी.सी. बदनरू यांचा मानीव ी.जी.सी. बदनरू यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

५६८ ी.जी.सी. बदनरू रायगड 02.11.1965 खुला 06.05.1944 06.05.1989 24.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त

५६९ ी.ए.जी.दांडेकर रायगड 23.06.1964 खुला 14.05.1944 14.05.1989 24.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.एस.आर.बार  कर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

५७० ी.पी.आर.पाट ल रायगड 31.01.1967 खुला 10.09.1944 10.09.1989 24.12.1991 सेवा नवृ  त

ी.एस.आर.बार  कर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

५७१ ी.एस.आर.बार  कर रायगड 30.01.1967 खुला 12.10.1944 12.10.1989 24.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त

५७२ ीम.पी.जी.पाट ल/ एस.ई.पाट ल रायगड 01.01.1969 इ.मा.व. 13.01.1950 एस.एस.सी. 21.10.1989 25.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त

५७३ ी.एस.एच.पाट ल रायगड 20.08.1984 इ.मा.व. 01.03.1956 एस.एस.सी. 21.10.1989 25.12.1991 पदो  नत द.  30.06.2013 ५७३ ी.एस.एच.पाट ल रायगड 20.08.1984 इ.मा.व. 01.03.1956 एस.एस.सी. 21.10.1989 25.12.1991 पदो  नत द.  30.06.2013 

ीम.एल.पी.पुरो/एल.पी.गुरव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५७४ ीम.एल.पी.पुरो/ एल.पी.गुरव रायगड 22.11.1983 इ.मा.व. 11.06.1965 एस.एस.सी. 21.10.1989 25 .12.1991 पदो  नत द.  30.06.2013

५७५ ीम.के.एन.रानड/ेआर.सी.जोशी रायगड 23.09.1964 खुला 31.10.1944 30.10.1989 26.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त

५७६ ी.बी.जी.कलघटक रायगड 01.11.1966 खुला 15.01.1945 15.09.1990 26.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त
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५७७ ीम.एन.एम.केळकर/  ह .  ह .वैदय रायगड 20.12.1964 खुला 07.03.1945 एस.एस.सी. 07.03.1990 26.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.बी.आर.देसले यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

५७८ ी.बी.आर.देसले रायगड 01.03.1978 इ.मा.व. 16.05.1947 एस.एस.सी. 21.04.1990 26.12.1991 पदो  नत/सेवा नवृ  त

५७९ ी. एस.एस. गमरे र ना गर 30.03.1984  अजा वैध 08.01.1961 26.04.1991 -- 26.12.1991 09.12.1991 नायब तह सलदार सवंगात ५७९ ी. एस.एस. गमरे र ना गर 30.03.1984  अजा वैध 08.01.1961 26.04.1991 -- 26.12.1991 09.12.1991 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

५८० ी. ह . ह . गोसावी मबुई उपनगर 09.08.1984 भ.ज.ब - - - - 30.09.62 - - ए ल-1991 - - 26.12.1991 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

५८१ ी.इ.एन.पाट ल ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 12.6.1957 एस.एस.सी 20.04.1987 -- 27.12.1991 16.12.1991 सेवा नवृ त

५८२ ी.एन.एस.बढे ठाणे -- खुला -- -- 26.10.1957 एस.एस.सी 19.04.1986 -- 27.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५८३ ीमती.एन. ह . शदें ठाणे -- खुला -- -- 15.10.1958 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 27.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५८४ ीमती.एस.एस.बाळ ठाणे -- खुला -- -- 10.2.1954 एस.एस.सी 3.10.1986 -- 27.12.1991 16.12.1991 पदो नत

५८५ ी गजानन वामन तावडे  मुबंई शहर खुला - - 15/07/1945 एस- एस- सी - 15-07-1990 01-01-1992 01-01-1992  अ- का- न- से- द- 

५८६ ी. एस. आर . नाखवा मबुई उपनगर 09.08.1984 अ.ज. - - - - 26.12.57 - - ए ल-1991 - - 01.01.1992 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

५८७ ी. जी. बी. शडे मबुई उपनगर 22.06.1977 खुला - - - - 20.02.48 - - ए ल-1984 - - 01.01.1992 - - नायब तहस लदार सवंगात ५८७ ी. जी. बी. शडे मबुई उपनगर 22.06.1977 खुला - - - - 20.02.48 - - ए ल-1984 - - 01.01.1992 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

५८८ ीमती एम य ूकुलापकर  मुबंई शहर 12-04-1967 खुला - - 05-01-1947 एस- एस- सी - 05-01-1992 05-01-1992 05/01/1992*  अ-का- न-से- द- 31/01/2005

५८९ ी एम एल धरु   मुबंई शहर खुला - - 15/03/1944 एस- एस- सी - 15-03-1989 07-01-1992 07-01-1992  अ-का- न-से- द- 31/03/2002

५९० ी आर एस शेटे  मुबंई शहर खुला - - 24/03/1946 एस- एस- सी - 24-03-1991 07-01-1992 07-01-1992 मयत द- 08/12/1998

५९१ ी. सी. डी. सरवटे सधंदुगु 05.10.1984 खुला -- -- 09.01.1957 एस.एस.सी. 27.10.1990 -- 09.01.1992 से. न

५९२ ीम. ए. ए. खुटाळे सधंदुगु 17.10.1979 खुला -- -- 15.06.1959 एस.एस.सी. 27.10.1990 -- 09.01.1992 पदो  नत
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५९३ ीम.एस.एस.पानवलकर /एस. 

एस. वाडकर

सधंदुगु 11.03.1981 खुला -- -- 28.01.1957 एस.एस.सी. 27.10.1990 -- 09.01.1992  वे. न.

५९४ ीम. एम. ए. जाधव/ के. एल. 

कदम

सधंदुगु 03.03.1982 अजा -- -- 01.03.1960 एस.एस.सी. 27.10.1990 -- 09.01.1992 पदो  नत

५९५ ी. जे. ए. सु  नी सधंदुगु 28.05.1965 खुला -- -- 22.02.1946 एस.एस.सी -- 22.02.1991  09.01.1992 से. न. ी.  ह .एस.सावंत यांचा ५९५ ी. जे. ए. सु  नी सधंदुगु 28.05.1965 खुला -- -- 22.02.1946 एस.एस.सी -- 22.02.1991  09.01.1992 से. न. ी.  ह .एस.सावंत यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

५९६ ी.  ह . एस. सावंत सधंदुगु 03.08.1964 खुला -- -- 26.04.1946 एस.एस.सी 26.04.1991 -- 09.01.1992 से. न

५९७ ी. एस. एल. बळकटे सधंदुगु 07.10.1983 खुला -- -- 17.04.1959 एस.एस.सी 26.04.1991 -- 09.01.1992  वे.से. न

५९८ ी. बी. जी. सारंग सधंदुगु 01.04.1968 खुला -- -- 10.12.1946 एस.एस.सी -- 10.12.1991 10.01.1992 से. न

५९९ ीमती ह  ह  गोडबोले  मुबंई शहर खुला - - 11-01-1947 एस- एस- सी - 11-01-1992 11-01-1992 11/01/1992*  अ-का- न-से- द- 31/01/2005

६०० कुमार ह  बी शाह  मुबंई शहर खुला - - 31/01/1947 एस- एस- सी - 31-01-1992 31-01-1992 31/01/1992*  अ-का- वे-से- द- 31/10/1995

६०१ ी.एम.एन.सखें ठाणे -- भ.ज.ङ वैध -- 1.2.1945 एस.एस.सी 17.10.1980 -- 9.2.1992 9.2.1992 पदो नत

६०२ ीमती बी जे धारोड  मुबंई शहर खुला - - 06-04-1947 एस- एस- सी - 06-04-1992 06-04-1992 06/04/1992*  अ-का- वे-से- द- 28/02/1993

६०३ ी.ए.एस.गोरेगांवकर रायगड 26.12.1978 अन.ुजाती 06.06.1958 एस.एस.सी. 07.10.1991 10.07.1992 पदो  नत द.15.03.2008 

ी.एन.डी.गांगुड यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.दनांक दे  यात आला.

६०४ ी.एन.डी.गांगुड रायगड 07.05.1985 अन.ुजाती 02.04.1964 एस.एस.सी. 07.10.1991 10.07.1992 पदो  नत द.03.03.2009

६०५ ी.एम.जी.गायकवाड रायगड 09.08.1985 अन.ुजाती 10.09.1956 07.10.1991 11.07.1992 पदो  नत

ीम.एस.वाय.बुकबायडंर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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६०६ ी.एम.जी.आपटे रायगड 16.12.1964 खुला 06.05.1944 06.05.1989 11.07.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त

ीम.एस.वाय.बुकबायडंर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६०७ ी.एस.जी.जगदाळे रायगड 18.08.1984 खुला 01.06.1960 एस.एस.सी. 24.04.1990 11.07.1992 पदो  नत द. 04.01.2014

ीम.एस.वाय.बुकबायडंर यांचा ीम.एस.वाय.बुकबायडंर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६०८ ीम.एच.  ह .जोशी/एन.एस.केतकर रायगड 22.12.1964 खुला 29.04.1945 एस.एस.सी. 29.04.1990 11.07.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.एस.वाय.बुकबायडंर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६०९ ीम.एस.जे.भानु रायगड 21.09.1962 खुला 07.09.1945 एस.एस.सी. 07.09.1990 11.07.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.एस.वाय.बुकबायडंर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६१० ी.आर.जे.देशमखु रायगड 08.01.1965 खुला 20.12.1945 एस.एस.सी. 20.12.1990 11.07.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.एस.वाय.बुकबायडंर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६११ ी.ए.जे.पाट ल रायगड 10.12.1969 इ.मा.व. 31.12.1945 एस.एस.सी. 31.12.1990 11.07.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त ६११ ी.ए.जे.पाट ल रायगड 10.12.1969 इ.मा.व. 31.12.1945 एस.एस.सी. 31.12.1990 11.07.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.एस.वाय.बुकबायडंर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६१२ ी.एन.पी.पाट ल रायगड 01.02.1967 इ.मा.व. 02.03.1946 एस.एस.सी. 02.03.1991 11.07.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.एस.वाय.बुकबायडंर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६१३ ीम.एस.वाय.बुकबायडंर रायगड 07.11.1966 इ.मा.व. 21.04.1946 एस.एस.सी. 21.04.1991 11.07.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त
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६१४ ीमती. ह .बी.आळशी ठाणे 08.02.1977 इ.मा.व. -- -- 31.01.1956 एस.एस.सी ए ल-1987 -- 14.07.1992 07.07.1992 सेवा नवृ त

६१५ ी.एस.एस.दगडे ठाणे 09.05.1979 खुला -- -- 20.03.1957 एस.एस.सी. ए ल-1987 -- 14.07.1992 07.07.1992 पदो नत

६१६ ी.ए.एम.पु याथ ठाणे 09.03.1981 इ.मा.व. -- -- 23.08.1955 बी.ए. ए ल-1987 -- 14.07.1992 07.07.1992 पदो नत

६१७ ी. जे. एस. पाठार ठाणे 10.08.1981 इ.मा.व. -- -- 20.08.1956 बी.ए. ए ल-1987 -- 14.07.1992 07.07.1992 पदो नत

६१८ ी.एस.बी.पाट ल. ठाणे -- अ.जा. वैध -- 8.11.1957 एस.एस.सी 20.04.1987 -- 20.07.1992 07.07.1992 पदो नत६१८ ी.एस.बी.पाट ल. ठाणे -- अ.जा. वैध -- 8.11.1957 एस.एस.सी 20.04.1987 -- 20.07.1992 07.07.1992 पदो नत

६१९ ीम.  ह .के.पाट ल/ जे.जे.केणे रायगड 15.01.1974 इ.मा.व.  02.03.1951 एस.एस.सी. 26.04.1991 31.07.1992 सेवा नवृ  त द.31.03.2009

६२०  ीम. के. ह . पाट ल मबुई उपनगर 12.09.1977  

01.03.1980 

खुला - - - - 03.02.55 - - ए ल-1984 - - 31.07.1992 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
६२१ ी. डी. वाय. डगळे मबुई उपनगर 16.02.1969 अ.जा. - - - - 30.05.48 - - ए ल-1988 - - 31.07.1992 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

६२२ ीम. पी. आर. शदें मबुई उपनगर 01.12.1977  

01.03.1980 

खुला - - - - 28.02.48 - - ए ल-1984 - - 31.07.1992 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

६२३ ी. पी. एस. कारेकर मबुई उपनगर 01.04.1960  

01.03.1974

खुला - - - - 08.07.39 - - - - 08.07.1984 31.07.1992 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

६२४ ी. पी. एम. कुडाव मबुई उपनगर 05.08.1966  

01.03.1974

खुला - - - - 12.08.39 - - - - 12.08.1984 31.07.1992 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

६२५ ीम. आर. एस. तडूलकर मबुई उपनगर 02.06.1964 खुला - - - - 15.07.43 - - ऑ टो-1984 - - 31.07.1992 - - या चका .१६४/८१ या नणयास ६२५ ीम. आर. एस. तडूलकर मबुई उपनगर 02.06.1964 खुला - - - - 15.07.43 - - ऑ टो-1984 - - 31.07.1992 - - या चका .१६४/८१ या नणयास 

अ धन राहून

६२६ ीम. ह . आर. सवु मबुई उपनगर 10.11.1966 खुला - - - - 03.09.1948 - - ऑ टो-1984 - - 31.07.1992 - - सेवा नवृ त

६२७ ी. डी.बी. सयुवंशी मबुई उपनगर 24.11.1969 खुला - - - - 02.10.1947 - - - - 02.10.1992 31.07.1992 - - महसलू अहता प र ा सटू 

द.02.10.1992

६२८ ीम. एम. के. ओसवाल ऊफ 

एम. ए. भाटवडेकर

र ना गर 09.07.1964 खुला 20.10.1945  -- 20.10.1990 19.08.1992 01.08.1992 सेवा नवृ त
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६२९ ी.सी.के. नमणकर सधंदुगु 23.08.1965 वमा - - 21.04.1947 एस.एस.सी - - 20.08.1992 से. न

६३० ी. ए. एम. सावळे सधंदुगु 16.02.1977 अजा -- -- 13.07.1956 बी.ए. 07.10.1991 -- 20.08.1992 से. न

६३१ ीमती.ए.ए.खंडागळे ठाणे -- अ.जा. वैध -- 6.8.1959 एस.एस.सी ए ल 1991 -- 16.09.1992 16.09.1992 पदो नत

६३२ ी.एम.एम.माळी रायगड 07.10.1978 इ.मा.व. 16.06.1950 एस.एस.सी. 26.04.1991 12.10.1992 सेवा नवृ  त द.30.06.2008

ी.एम.के.पडसे यांचा मानीव ी.एम.के.पडसे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६३३ ी.एम.के.पडसे रायगड 30.12.1966 खुला 02.07.1946 एस.एस.सी. 02.07.1991 12.10.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त

६३४ ी. एम. आर. ड गरे र ना गर 08.03.1981 इमाव 01.07.1957 बी.ए. 26.10.1990  --- 15.10.1992 08.10.1992 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

६३५ ी. आर. एस. देवळेकर र ना गर 04.07.1983 इमाव 11.07.1959 बी.कॉम 26.10.1990  --- 15.10.1992 08.10.1992 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

६३६ ी.आर.एन.पाट ल रायगड 01.09.1966 इ.मा.व. 17.08.1946 एस.एस.सी. 17.08.1991 17.10.1992 पदो  नत/सेवा नवृ  त

६३७ ी डी बी सयुवंशी  मुबंई शहर खुला - - 19-10-1947 एस- एस- सी - 19-10-1992 19-10-1992 19/10/1992*  अ-का- न-से- द- 31/10/2005

६३८ ीम. एस. डी. वभतेु र ना गर 25.08.1965 इमाव 25.08.1945  -- 25.08.1990 01.11.1992 01.08.1992 सेवा नवृ त

६३९ ी. डी. एम. खान वलकर र ना गर 07.07.1983 खुला 05.02.1957 एस.एस.सी. 26.10.1990 --- 16.11.1992 08.10.1992 नायब तह सलदेार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ तपदो नती व सेवा नवृ त

६४० ी. जी. एस. शदें र ना गर 03.08.1964 खुला 25.04.1946  -- 25.04.1991 16.11.1992 30.10.1992 सेवा नवृ त

६४१ ी. डी. आर. तांबे र ना गर 28.08.1965  अजा 01.06.1946  -- 01.06.1991 16.11.1992 30.10.1992 सेवा नवृ त

६४२ ीमती. ह . ह .राणे ठाणे -- खुला -- -- 14.06.1957 एस.एस.सी 10.6.1987 -- 23.11.1992 20.11.1992 पदो नत

६४३ ी.पी.जी.आसवले ठाणे -- खुला -- -- 15.10.1955 एस.एस.सी ऑ टो- 87 -- 23.11.1992 20.11.1992 सेवा नवृ त

६४४ ीमती.ए.ए.खान वलकर ठाणे -- खुला -- -- 12.8.1955 एस.एस.सी ऑ ट 87 -- 23.11.1992 20.11.1992 पदो नत

६४५ ी.जे.एच.मु ला ठाणे 24.09.1979 खुला -- -- 01.12.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1987 -- 23.11.1992 20.11.1992 सेवा नवृ त
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६४६ ी.एन.डी.पाट ल ठाणे -- खुला -- -- 12.12.1954 एस.एस.सी ऑ ट 87 -- 23.11.1992 20.11.1992 पदो नत

६४७ ी.एस.जी.भोईर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 10.3.1959 एस.एस.सी ऑ टो- 87 -- 23.11.1992 20.11.1992 कायरत

६४८ ीमती. ह .पी.त वडकर ठाणे -- खुला -- -- 26.12.1958 एस.एस.सी ऑ टो- 87 -- 23.11.1992 20.11.1992 कायरत

६४९ ी.बी.डी.बांदल ठाणे 27.02.1980 इ.मा.व. -- -- 01.06.1957 एस.एस.सी. ऑ टो-1987 -- 23.11.1992 20.11.1992 पदो नत

६५० ीमती.एस.एस.माने ठाणे 08.05.1980 खुला -- -- 03.02.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1987 -- 23.11.1992 20.11.1992 पदो नत६५० ीमती.एस.एस.माने ठाणे 08.05.1980 खुला -- -- 03.02.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1987 -- 23.11.1992 20.11.1992 पदो नत

६५१ ीमती.इ.ए.मझुलो ठाणे 17.04.1980 खुला -- -- 01.01.1957 एच.एस.सी. ऑ टो-1987 -- 23.11.1992 20.11.1992 पदो नत

६५२ ीमती.एस.आर.फडके ठाणे -- खुला -- -- 23.08.1956 एस.एस.सी ऑ ट 87 -- 23.11.1992 20.11.1992 सेवा नवृ त

६५३ ी.ऐ.आर.सखें ठाणे -- भ.ज.ङ वैध -- 1.3.1956 एस.एस.सी ऑ ट 88 -- 04.12.1992 3.12.1992 पदो नत

६५४ ी.एस.आर.फाटक ठाणे -- खुला -- -- 23.08.1956 एस.एस.सी ऑ ट 87 -- 04.12.1992 3.12.1992 सेवा नवृ त

६५५ ी. ह . ह .देशपांडे ठाणे -- खुला -- -- 31.10.1955 एस.एस.सी ए ल 88 -- 04.12.1992 3.12.1992 पदो नत

६५६ ीमती पी.पी.तांबोळी ठाणे 05.10.1978 इ.मा.व. -- -- 6.8.1958 एस.एस.सी ए ल 88 -- 04.12.1992 3.12.1992 पदो नत

६५७ ीम.एस.जी.साळवी/ डी.डी.गाडेकर रायगड 12.09.1979 इ.मा.व. 04.09.1959 एस.एस.सी. 11.10.1991 28.12.1992 पदो  नत द.   .01.2014

६५८ ीम.  ह .  ह .बेलो  कर रायगड 24.11.1970 अन.ु जाती 24.05.1948 एस.एस.सी. 24.05.1993 26.02.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.के.एस.कुबडे/ए.ए.टमके यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.मानीव दनांक दे  यात आला.

६५९ ीम.बी.के.टेमकर रायगड 03.10.1961 खुला 08.07.1941 08.07.1986 26.02.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.के.एस.कुबडे/ए.ए.टमके यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
६६० ीम.आर.के.वरेरकर रायगड 17.12.1960 खुला 18.09.1941 18.09.1996 26.02.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.के.एस.कुबडे/ए.ए.टमके यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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६६१ ीम.पी.एस.ब े रायगड 01.07.1961 खुला 28.09.1942 28.09.1987 26.02.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.के.एस.कुबडे/ए.ए.टमके यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६६२ ी.  ह .एस.कांबळे रायगड 08.02.1968 अन.ुजाती 07.02.1947 एस.एस.सी. 07.02.1992 26.02.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.के.एस.कुबडे/ए.ए.टमके यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६६३ ी.आर.बी.गुरव रायगड 01.11.1973 इ.मा.व. 08.10.1946 एस.एस.सी. 10.08.1991 26.02.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.के.एस.कुबडे/ए.ए.टमके यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

६६४ ीम.के.एस.कुबडे/ ए.ए.टमके रायगड 10.05.1966 इ.मा.व. 05.02.1947 एस.एस.सी. 05.02.1992 26.02.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त

६६५ ी.आर.बी.पानसरे रायगड 21.02.1966 इ.मा.व. 01.03.1947 एस.एस.सी. 01.03.1992 08.03.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.ए.जी.जाधव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६६६ ीम.एम.एम.गांगल रायगड 15.02.1967 खुला 27.03.1947 27.03.1992 08.03.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.ए.जी.जाधव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६६७ ी.एम.के.ठाकूर रायगड 26.12.1967 इ.मा.व. 02.06.1947 एस.एस.सी. 02.06.1992 08.03.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.ए.जी.जाधव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६६८ ीम.एस.एन.पडसे रायगड 20.12.1968 खुला 24.06.1947 24.06.1992 08.03.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.ए.जी.जाधव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

६६९ ी.ए.जी.जाधव रायगड 01.04.1981 भ.ज ब. 15.05.1956 24.04.1992 08.03.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त

६७० ी एच एस कांबळे  मुबंई शहर अ-जा- - - 08-06-1948 एस- एस- सी - 08-06-1993 08-06-1993 08/06/1993*  अ-का- न-से- द- 30/06/2006

६७१ ी एस बी जवुळे  मुबंई शहर 24-07-1974 खुला - - 11-06-1948 एस- एस- सी - 11-06-1993 11-06-1993 11/06/1993* तह सलदार न-से- द- 

30/06/2006

६७२ ीम. एच. एच. बाभड मबुई उपनगर 06.09.1976 भज ड - - - - 01.01.1954 - - ऑ टो-1984 - - 15.07.1993 - - नायब तहस लदार सवंगात ६७२ ीम. एच. एच. बाभड मबुई उपनगर 06.09.1976 भज ड - - - - 01.01.1954 - - ऑ टो-1984 - - 15.07.1993 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

६७३ ी. ए. एस. तांबे मबुई उपनगर 07.05.77 अ.जा. - - - - 08.11.53 - - ए ल-1988 - - 15.07.1993 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

६७४ ी. एच.एस. कांबळे मबुई उपनगर 03.01.1975 अ.जा. - - - - 06.08.1948 - - - - 06.08.1993 15.07.1993 - - महसलू अहता प र ा सटू 

द.06.08.1993

६७५ ीमती जी.जी. भगत मबुई उपनगर 24.07.1970 खुला - - - - 16.08.1948 - - - - 16.08.1993 15.07.1993 - - महसलू अहता प र ा सटू 

द.16.08.1993

६७६ ीम. एन. डी. सभारंजक मबुई उपनगर 21.08.65 खुला - - - - 26.06.43 - - ऑ टो-1984 - - 15.07.1993 - - वे.से. न. द. १५.०२.२००१

६७७ ीम. पी. आर. देशमखु मबुई उपनगर 06.06.66 खुला - - - - 16.11.45 - - ऑ टो-1984 - - 15.07.1993 - - वे.से. न. द. १७.०४.२००१

६७८ ीमती जी जी भगत  मुबंई शहर खुला - - 16/08/1948 एस- एस- सी - 16-08-1993 16-08-1993 16/08/1993*  अ-का- न-से- द- 30/08/2006

६७९ ी. आर. ट . पवार र ना गर 22.02.1977  अजा वैध 28.03.1953 एच.एस.सी 24.04.1992 --- 30.09.1993 24.09.1993 नायब तह सलदार सवंगात ६७९ ी. आर. ट . पवार र ना गर 22.02.1977  अजा वैध 28.03.1953 एच.एस.सी 24.04.1992 --- 30.09.1993 24.09.1993 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ त

६८० ी. एस. के. खेडसकर र ना गर 07.08.1985  अजा वैध 16.05.1965 एच.एस.सी 24.04.1992 -- 30.09.1993 24.09.1993 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

६८१ ी. एम. जे. आंबेकर र ना गर 18.02.1985  अजा वैध 09.07.1963 एच.एस.सी 17.10.1992 -- 30.09.1993 24.09.1993 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

६८२ ी. य.ु डी जवुाटकर र ना गर 13.04.1976  अजा 10.11.1947 10.10.1988 --- 09.10.1993 08.10.1993 सेवा नवृ त
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६८३ ीम.एस.एस. शदें रायगड 17.08.1984 अन.ुजाती 03.04.1941 17.08.1989 25.10.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त

६८४ ी.पी.  ह .भामरे रायगड 18.08.1984 अ. जा 01.06.1948 बी.ए.बी.ए.ड. 01.06.1993 25.10.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.पी.बी.फोफेरकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

६८५ ी.पी.बी.फोफेरकर रायगड 28.12.1973 इ.मा.व. 10.01.1946 एस.एस.सी. 10.01.1991 25.10.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त६८५ ी.पी.बी.फोफेरकर रायगड 28.12.1973 इ.मा.व. 10.01.1946 एस.एस.सी. 10.01.1991 25.10.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त

६८६ ीम.एल.बी.सभेुदार/ 

ए.बी.पाट ल

रायगड 27.09.1977 खुला 27.07.1953 एस.एस.सी. 26.04.1991 25.10.1993 सेवा नवृ  त द. 31.07.2011

६८७ ीम. ए. ए. मलु टे र ना गर 28.07.1965 इमाव 16.05.1946  -- 16.05.1991 04.11.1993 03.11.1993 सेवा नवृ त

६८८ ी.एन.एस.थळे रायगड 26.02.1968 इ.मा.व. 25.08.1947 एस.एस.सी. 25.08.1992 06.11.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त

६८९ ीम. एस. जी. थरवळ ऊफ 

एस. ए. आंबेकर

र ना गर 04.07.1983 इमाव 01.06.1958 बी.ए. 26.04.1991 --- 16.11.1993 11.11.1993 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

६९० ी. ए. आर. शबेकर र ना गर 16.01.1965 खुला 16.06.1946  -- 16.06.1991 16.11.1993 11.11.1993 सेवा नवृ त

६९१ ी.एस.  ह .दातार रायगड 01.09.1966 खुला 30.09.1947 30.09.1992 13.12.1993 पदो  नत/सेवा नवृ  त

६९२ ीमती एम. ए. शेलार ठाणे 05.09.1979 खुला -- -- 25.10.1955 बी.ए. ऑ टो-1987 -- 17.12.1993 16.12.1993 पदो नत

६९३ ी.ए.सी.मु ला ठाणे 22.09.1982 खुला -- -- 01.06.1958 एस.एस.सी ऑ टो-1987 -- 17.12.1993 16.12.1993 पदो नत

६९४ ीमती एन. पी. वराडे ठाणे 18.05.1979 इ.मा.व. -- -- 11.12.1957  ए ल-1988 -- 17.12.1993 16.12.1993 पदो नत६९४ ीमती एन. पी. वराडे 

( ीम.न लनी म.ु पाट ल)

ठाणे 18.05.1979 इ.मा.व. -- -- 11.12.1957  ए ल-1988 -- 17.12.1993 16.12.1993 पदो नत

६९५ ीम. ेरणा काश वानखेडे  

(कु.वडनेरे र न भा शकंर)

ठाणे 12.06.1981 इ.मा.व. -- -- 28.01.1960 बी. ए. ए ल-1988 -- 17.12.1993 16.12.1993 पदो नत

६९६ ी. जी. एस. धनगर ठाणे 08.04.1983 अ.जा. वैध -- 07.04.1953 एस.एस.सी. ऑ टो-1991 -- 18.12.1993 16.12.1993 सेवा नवृ त

६९७ ी. आर. बी. मकुणे ठाणे 07.02.1980 अ.जा. वैध -- 29.04.1961 एस.एस.सी. ए ल-1992 -- 18.12.1993 16.12.1993 पदो नत

६९८ ी. एस. ह . ननावरे ठाणे 27.12.1980 अ.जा. वैध -- 01.06.1957 एस.एस.सी. ए ल-1992 -- 18.12.1993 16.12.1993 पदो नत
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६९९ ीमती ह  के राणे  मुबंई शहर 02-09-1970 खुला - - 25/12/1948 एस- एस- सी - 25-12-1993 25-12-1993 25/12/1993* ना- तह सलदार न-से- द- 

31/12/2006

७०० ी.एस.पी.मराठे ठाणे -- खुला -- -- 28.10.1942 एस.एस.सी -- 29.12.1993 29.12.1993 16.12.1993 सेवा नवृ त

७०१ ी.जे.एम.सखें ठाणे -- भ.ज.ड. वैध -- 1.11.1945 एस.एस.सी 7.1.1994 -- 7.1.1994 7.1.1994 सेवा नवृ त

७०२ ी.बी.के.सरुपूर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 6.4.1944 एस.एस.सी 11.3.1994 -- 7.1.1994 7.1.1994 सेवा नवृ त७०२ ी.बी.के.सरुपूर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 6.4.1944 एस.एस.सी 11.3.1994 -- 7.1.1994 7.1.1994 सेवा नवृ त

७०३ ी जह ीन अ- अहमद  मुबंई शहर 17-04-1971 खुला - - 21/9/1948 एस- एस- सी - 21-09-1993 09-01-1994 09-01-1994  अ-का- न-से- द- 30/09/2006

७०४ ी.एस.एम.पाट ल रायगड 23.12.1967 इ.मा.व. 01.10.1947 एस.एस.सी. 01.10.1992 09.02.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७०५ ी.एच.जी.पालांडे रायगड 24.08.1984 खुला 01.11.1955 एस.एस.सी. 10.10.1992 09.02.1994 सेवा नवृ  त द. 31.10.2013

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७०६ ी.आर.एस.कुळकण रायगड 31.01.1967 खुला 12.11.1947 एस.एस.सी. 12.10.1992 09.02.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७०७ ी.एस.  ह .नागावकर रायगड 16.08.1984 अन.ुजाती 24.10.1964 एस.एस.सी. 15.10.1993 09.02.1994 पदो  नत द. 31.10.2012 ७०७ ी.एस.  ह .नागावकर रायगड 16.08.1984 अन.ुजाती 24.10.1964 एस.एस.सी. 15.10.1993 09.02.1994 पदो  नत द. 31.10.2012 

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७०८ ी.एम.एस.बेलो  कर रायगड 04.02.1985 अन.ुजाती 19.07.1958 एस.एस.सी. 15.10.1993 09.02.1994 पदो  नत द. 04.01.2014

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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७०९ ी.एम.एन.कांबळे रायगड 10.05.1985 भ.ज ब. 08.08.1964 00.10.1993 09.02.1994 पदो  नत

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७१० ी.एस.एल.वाघमारे रायगड 14.05.1985 अन.ुजाती 11.04.1964 एस.एस.सी. 15.10.1993 09.02.1994 पदो  नत द.   .11.2012

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७११ ी.  ह .के.लांगी रायगड 26.11.1969 इ.मा.व. 22.01.1948 एस.एस.सी. 22.01.1993 09.02.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७१२ ीम.आर.एस. शकारखाने/आर.  ह .

  देशमखु

रायगड 05.04.1980 खुला 03.07.1960 एस.एस.सी. 23.04.1993 09.02.1994 पदो  नत द. 14.03.2014

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७१३ ी.एस.पी.साळंुखे रायगड 27.03.1981 खुला 09.05.1953 एस.एस.सी. 23.04.1993 09.02.1994 सेवा नवृ  त द. 31.05.2011

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७१४ ी.डी.बी.  हा े रायगड 20.09.1984 इ.मा.व. 01.01.1956 एस.एस.सी. 23.04.1993 09.02.1994 पदो  नत द. 10.03.2014७१४ ी.डी.बी.  हा े रायगड 20.09.1984 इ.मा.व. 01.01.1956 एस.एस.सी. 23.04.1993 09.02.1994 पदो  नत द. 10.03.2014

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७१५ ीम.एच.पी.पोतदार/एच.पी. पगंळे रायगड 07.05.1985 इ.मा.व. 09.10.1955 बी.ए. 23.04.1993 09.02.1994 सेवा नवृ  त द. 31.10.2013

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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७१६ ीम.एच.ट .गणेशकर रायगड 02.04.1986 इ.मा.व. 01.06.1948 एस.एस.सी. 01.06.1993 09.02.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७१७ ीम.एन.पी.रण दवे रायगड 12.11.1973 खुला 14.06.1948 एस.एस.सी. 14.06.1993 09.02.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७१८ ीम.पी.एम. चटणीस/एस.एस. दघे रायगड 20.12.1967 खुला 10.07.1948 एस.एस.सी. 10.07.1993 09.02.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.य.ुएल.कव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७१९ ीम.य.ुएल.कव रायगड 05.09.1968 खुला 26.09.1948 एस.एस.सी. 26.09.1993 09.02.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त

७२० ी.बी.एम.खडकबाण ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.3.1943 एस.एस.सी 16.03.1994 -- 1.3.1994 7.1.1994 सेवा नवृ त

७२१ ी. ह .के.पाठक ठाणे -- खुला -- -- 25.04.1943 एस.एस.सी 8.4.1994 -- 1.3.1994 7.1.1994 सेवा नवृ त

७२२ ीमती एस. पी. पाट ल 

( ीम.आर. ह .ठाकरे)

ठाणे 25.02.1983 इ.मा.व. -- -- 07.07.1959 एस.एस.सी. ए ल-1988 -- 01.03.1994 28.02.1994 पदो नत

७२३ ीमती एन. जे. टकले ठाणे 22.07.1982 इ.मा.व. -- -- 04.07.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1988 -- 01.03.1994 28.02.1994 सेवा नवृ त

७२४ ी. एस. पी. चौधर ठाणे 06.01.1983 इ.मा.व. -- -- 11.06.1956 बी.कॉम. ऑ टो-1988 -- 08.03.1994 28.02.1994 सेवा नवृ त७२४ ी. एस. पी. चौधर ठाणे 06.01.1983 इ.मा.व. -- -- 11.06.1956 बी.कॉम. ऑ टो-1988 -- 08.03.1994 28.02.1994 सेवा नवृ त

७२५ ी ए जी कांबळे  मुबंई शहर 05-04-1977 अ-जा- - - 10-04-1949 एस- एस- सी - 10-04-1994 10-04-1994 10/04/1994* तह सलदार न-से- द- 

30/04/2007

७२६ ी कृ णा व वनाथ नचळ  मुबंई शहर 12-01-1977 वमा  - - 28/09/1949 एस- एस- सी - 28.09.1994 30-06-1994 30-06-1994  अ-का- न-से- द- 30/09/2007

७२७ ी. बी. आर. नाईक मबुई उपनगर 28.08.69  

01.03.74

खुला - - - - 08.08.45 - - ऑ टो-1984 - - 01.07.1994 - - सेवा नवृ त

७२८ ी. ह . एन. देशमखु मबुई उपनगर 04.06.74 खुला - - - - 01.01.50 - - ऑ टो-1984 - - 01.07.1994 - - सेवा नवृ त
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७२९ ीम. एम. एम. कुलकण मबुई उपनगर 04.09.76 खुला - - - - 26.08.53 - - ऑ टो-1984 - - 01.07.1994 - - सेवा नवृ त

७३० ी. एम.एस. बढे मबुई उपनगर 21.11.1969 खुला - - - - 12.08.1949 एस.एस.सी. - - 12.08.1994 01.07.1994 - - महसलू अहता प र ा सटू 

द.12.08.1994

७३१ ी. ए. बी. कारेकर मबुई उपनगर 04.11.76 खुला - - - - 01.10.53 - - ऑ टो-1984 - - 01.07.1994 - - सेवा नवृ त

७३२ ी. आर. बी. येलवे र ना गर 06.11.1984  अजा वैध 30.07.1964 एस.एस.सी. 23.04.1993 -- 12.07.1994 01.07.1994 नायब तह सलदार सवंगात ७३२ ी. आर. बी. येलवे र ना गर 06.11.1984  अजा वैध 30.07.1964 एस.एस.सी. 23.04.1993 -- 12.07.1994 01.07.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

७३३ ी. सी. एस. पाठक ठाणे 20.12.1979 खुला -- -- 08.08.1957 बी.ए. ए ल-1989 -- 17.08.1994 17.08.1994 सेवा नवृ त

७३४ ी. एम. डी. पाट ल ठाणे 15.05.1982 इ.मा.व. -- -- 01.06.1956 एस.एस.सी. ए ल-1989 -- 17.08.1994 17.08.1994 सेवा नवृ त

७३५ ी. एस. ह . चौधर ठाणे 14.04.1980 इ.मा.व. -- -- 22.05.1955 एम.ए. ऑ टो-1989 -- 17.08.1994 17.08.1994 सेवा नवृ त

७३६ ीमती एस. एस. पाट ल ठाणे 05.10.1978 इ.मा.व. -- -- 02.02.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1989 -- 17.08.1994 17.08.1994 सेवा नवृ त

७३७ ी. आर. जे. दभेुळे ठाणे 28.12.1981 इ.मा.व. -- -- 02.04.1955 बी.ए. ऑ टो-1989 -- 17.08.1994 17.08.1994 सेवा नवृ त

७३८ ीमती वमल शांत कोळी ठाणे 30.09.1977 वमा. . वैध -- 28.03.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1993 -- 19.08.1994 17.08.1994 सेवा नवृ त

७३९ ी. एस. बी. जाधव ठाणे 17.11.1984 अ.जा. वैध -- 25.06.1959 एस.एस.सी. ऑ टो-1993 -- 19.08.1994 17.08.1994 कायरत

७४० ी.एस. ह .पाट ल ठाणे -- भ.ज.ङ वैध -- 17.08.1956 एस.एस.सी ऑ ट 1993 -- 21.08.1994 17.08.1994 सेवा नवृ त

७४१ ीमती एम. एस. हटकर मबुई उपनगर 03.11.76 खुला - - - - 23.07.53 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७४२ ी. एस. जे. ठाकूरदेसाई मबुई उपनगर 05.11.76 खुला - - - - 01.06.55 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त७४२ ी. एस. जे. ठाकूरदेसाई मबुई उपनगर 05.11.76 खुला - - - - 01.06.55 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७४३ ी. बी. एल. अमपु मबुई उपनगर 08.11.76 खुला - - - - 01.06.51 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७४४ ी. एस. एस. भोर मबुई उपनगर 08.11.76 खुला - - - - 02.06.52. - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७४५ ी.आर. जे. पाट ल मबुई उपनगर 08.11.76 खुला - - - - 17.11.52 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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७४६ ीम. एस. एस. अपराज मबुई उपनगर 14.01.77 खुला - - - - 12.08.55 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७४७ ी. एस. एम. शदें मबुई उपनगर 14.01.77 खुला - - - - 11.03.56 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७४८ ी. बी. ह . वरले मबुई उपनगर 15.01.77 खुला - - - - 19.02.51 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात ७४८ ी. बी. ह . वरले मबुई उपनगर 15.01.77 खुला - - - - 19.02.51 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७४९ ी. एस. एल. वने मबुई उपनगर 15.01.77 खुला - - - - 15.07.52 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७५० ी. एम. जी. पाट ल मबुई उपनगर 21.02.77 खुला - - - - 04.06.52 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७५१ ी. जी. के. अभाळे मबुई उपनगर 01.06.77 खुला - - - - 01.05.51 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७५२ ीम. ए. एस. मरगल मबुई उपनगर 04.03.78 खुला - - - - 15.12.54 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७५३ ी. सी. एम. भोसले मबुई उपनगर 04.03.78 खुला - - - - 06.12.55 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नतपदो नत

७५४ ी. ह . एम. आचरेकर मबुई उपनगर 17.04.79 खुला - - - - 08.06.55 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७५५ ी. एस. आर. चौधर मबुई उपनगर 17.04.79 खुला - - - - 01.06.56 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७५६ ी. सी.जी. शदें मबुई उपनगर 01.05.79 खुला - - - - 24.03.57 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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७५७ ी. डी. एम. चौधर मबुई उपनगर 05.05.79 खुला - - - - 11.10.59 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७५८ ी. एस. ए सावंत मबुई उपनगर 08.05.79 खुला - - - - 12.01.56 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७५९ ी. आर. वाय. नगवेकर मबुई उपनगर 18.05.79 खुला - - - - 11.09.56 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात ७५९ ी. आर. वाय. नगवेकर मबुई उपनगर 18.05.79 खुला - - - - 11.09.56 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७६० ी. एस. एम. जाधव मबुई उपनगर 21.05.79 खुला - - - - 01.03.58 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७६१ ी. पी. एस. पेडणेकर मबुई उपनगर 22.05.79 खुला - - - - 21.12.55 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७६२ ी. एम. आर गाडेकर मबुई उपनगर 23.05.79 खुला - - - - 27.07.56 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७६३ ी. एम. एम. कोटकर मबुई उपनगर 14.06.79 खुला - - - - 18.06.56 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७६४ ी. एम. वाय. पवार मबुई उपनगर 18.05.75 खुला - - - - 01.05.43 - - - - 01.05.1988 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७६५ ी. ए. आर. कोले मबुई उपनगर 06.10.79 खुला - - - - 18.10.55 - - ऑ टो-1984 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७६६ ी. एम. एम. शेलार मबुई उपनगर 03.05.78 खुला - - - - 07.03.40 - - - - 07.03.1985 12.09.1994 - - सेवा नवृ त७६६ ी. एम. एम. शेलार मबुई उपनगर 03.05.78 खुला - - - - 07.03.40 - - - - 07.03.1985 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७६७ ीम. एम. एम. हळदे मबुई उपनगर 04.04.66 खुला - - - - 13.07.45 - - ए ल-1985 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७६८ ीम. एम. पी. तावडे मबुई उपनगर 14.01.77 खुला - - - - 06.05.54 - - ए ल-1985 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७६९ ी. एस. ह . धायगुडे मबुई उपनगर 15.01.77 खुला - - - - 25.11.53 - - ए ल-1985 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७७० ी. डी. के. सखें मबुई उपनगर 15.01.77 भ.ज.ड - - - - 20.07.52 - - ए ल-1985 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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७७१ ीम. पी. डी. पेडणेकर मबुई उपनगर 12.09.77 खुला - - - - 17.08.57 - - ए ल-1985 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७७२ ी. पी. एम. सामतं मबुई उपनगर 18.01.77 खुला - - - - 24.12.55 - - ए ल-1985 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७७३ ीम. आर. आर. वैदय मबुई उपनगर 08.11.76 खुला - - - - 01.09.63 - - ऑ टो-1985 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात ७७३ ीम. आर. आर. वैदय मबुई उपनगर 08.11.76 खुला - - - - 01.09.63 - - ऑ टो-1985 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७७४ ी. अे.बी. कदम मबुई उपनगर 19.02.1976 

01.03.1980

खुला - - - - 01.06.1952 - - ए ल-1985 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७७५ ी. डी. एस. उंबरकर मबुई उपनगर 20.11.70 खुला - - - - 15.07.47 - - ए ल-1986 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७७६ ी. डी. आर. देशपांडे मबुई उपनगर 08.11.76 खुला - - - - 06.05.54 - - ए ल-1986 - - 12.09.1994 - - सेवा नवृ त

७७७ ी.सदुशन रामचं  मळेुकर मबुई उपनगर 14.09.77 खुला - - - - 05.05.55 - - ए ल-1986 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७७८ ी. ह . एस. वैदय मबुई उपनगर 20.09.79 खुला - - - - 08.04.59 - - ए ल-1986 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७७९ ी. य.ु एस. राऊत मबुई उपनगर 08.06.77 खुला - - - - 01.06.53 - - ए ल-1986 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नतपदो नत

७८० ीमती एम.एस. मालवणकर मबुई उपनगर 26.06.77 खुला - - - - 23.02.54 - - ए ल-1986 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७८१ ी. एन. आर. बागडे मबुई उपनगर 07.05.77 अ.जा. - - - - 01.07.48 - - ऑ टो-1988 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७८२ ी. सी. डी. ीकर मबुई उपनगर 12.04.76 अ.जा. - - - - 25.09.55 - - ऑ टो-1988 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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७८३ ी. एस. के. कांबळे मबुई उपनगर 01.12.76 अ.जा. - - - - 01.01.44 - - - - 01.01.1989 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७८४ ीम. एस. एम. केवळे मबुई उपनगर 05.06.77 अ.जा. - - - - 04.05.55 - - ऑ टो-1989 - - 12.09.1994 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

७८५ ी. वाय. आर. पाट ल ठाणे 01.05.1982 इ.मा.व. -- -- 01.06.1954 बी.ए. ऑ टो-1989 -- 15.09.1994 14.09.1994 सेवा नवृ त७८५ ी. वाय. आर. पाट ल ठाणे 01.05.1982 इ.मा.व. -- -- 01.06.1954 बी.ए. ऑ टो-1989 -- 15.09.1994 14.09.1994 सेवा नवृ त

७८६ ी. जी. के. हा े ठाणे 09.03.1983 इ.मा.व. -- -- 01.06.1959 एस.एस.सी. ऑ टो-1989 -- 15.09.1994 14.09.1994 पदो नत

७८७ ीमती एम. एम. नवघर ठाणे 31.07.1979 इ.मा.व. -- -- 09.04.1955 एस.एस.सी. ए ल-1990 -- 15.09.1994 14.09.1994 सेवा नवृ त

७८८ ी. आर. पी. ठकेकर ठाणे 07.02.1980 इ.मा.व. -- -- 21.03.1956 बी.ए. ए ल-1990 -- 16.09.1994 14.09.1994 सेवा नवृ त

७८९ ी. एस. ए. पाट ल ठाणे 08.04.1981 इ.मा.व. -- -- 28.02.1955 एस.एस.सी. ए ल-1990 -- 16.09.1994 14.09.1994 सेवा नवृ त

७९० ी. सभुाष द. पाट ल ठाणे 23.09.1982 इ.मा.व. -- -- 31.05.1957 एस.एस.सी. ए ल-1990 -- 16.09.1994 14.09.1994 सेवा नवृ त

७९१ ी. सु नल दा. पाट ल ठाणे 05.11.1984 इ.मा.व. -- -- 31.07.1961 एस.एस.सी. ए ल-1990 -- 20.09.1994 14.09.1994 सेवा नवृ त

७९२ ी. एस. के. मा नवडे ठाणे 15.11.1978 इ.मा.व. -- -- 25.12.1959 एस.एस.सी. ऑ टो-1990 -- 20.09.1994 14.09.1994 पदो नत

७९३ ी. ह . पी. सावंत ठाणे 07.02.1980 खुला -- -- 12.06.1955 बी.ए. ऑ टो-1990 -- 20.09.1994 14.09.1994 सेवा नवृ त

७९४ ी ए एल करमळकर  मुबंई शहर 10-07-1970 खुला - - 25/09/1949 एस- एस- सी - 25-09-1994 25-09-1994 25/09/1994* ना- तह सलदार न-से- द- 

30/09/2007

७९५ ी आर जे राणे  मुबंई शहर 11-07-1977 खुला - - 25/09/1949 एस- एस- सी - 25-09-1994 25-09-1994 25/09/1994* तह सलदार न-से- द- ७९५ ी आर जे राणे  मुबंई शहर 11-07-1977 खुला - - 25/09/1949 एस- एस- सी - 25-09-1994 25-09-1994 25/09/1994* तह सलदार न-से- द- 

30/09/2007

७९६ ी.ए.जी.ब दाड रायगड 23.09.1979 व.मा. . 21.08.1958 00.10.1993 30.09.1994 पदो  नत

ीम.एम.एस.मोकल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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७९७ ी.आर.  ह .घायाळ रायगड 18.08.1984 खुला 24.02.1960 एस.एस.सी. 15.10.1993 30.09.1994 पदो  नत द. 06.03.2014

ीम.एम.एस.मोकल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७९८ ी.एस.एस.थळे रायगड 07.07.1989 इ.मा.व. 28.09.1967 एस.एस.सी. 15.10.1993 30.09.1994 पदो  नत द. 06.03.2014

ीम.एम.एस.मोकल यांचा मानीव ीम.एम.एस.मोकल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

७९९ ीम.एम.एस.मोकल रायगड 10.05.1985 इ.मा.व. 22.03.1955 एम. ए. 15.10.1993 30.09.1994  वे.से. न. द.14.06.2008

८०० ी. बी. एस. भोगले सधंदुगु 01.10.1968 खुला -- -- 01.07.1946 एस.एस.सी -- 01.07.1991  07.10.1994 से. न. ी. एन. डी. तार  यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

८०१ ी.  ह . डी. मांजरेकर सधंदुगु 07.11.1983 खुला -- -- 26.08.1959 एस.एस.सी 25.04.1992 -- 07.10.1994 20.08.1992 पदो  नत ी. एन. डी. तार  यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

८०२ ी. एन. डी. तार सधंदुगु 02.03.1982 खुला -- -- 31.10.1960 एस.एस.सी 25.04.1992 -- 07.10.1994 05.10.1994 पदो  नत

८०३ ी. एस. एस. पाटणकर सधंदुगु 15.12.1982 इमाव -- -- 05.05.1947 एस.एस.सी -- 05.05.1992 07.10.1994 से. न

८०४ ीम. एस. बी. पवार सधंदुगु 20.01.1980 अजा -- -- 31.01.1956 एस.एस.सी 16.10.1993 -- 07.10.1994 पदो  नत / से. न.

८०५ ी. आर. बी. भोपतराव ठाणे 08.05.1980 इ.मा.व. -- -- 15.12.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1990 -- 11.10.1994 10.10.1994 सेवा नवृ त

८०६ ी. ए. पी. मो हदेकर ठाणे 01.04.1982 खुला -- -- 11.01.1963 एस.एस.सी. ऑ टो-1990 -- 11.10.1994 10.10.1994 पदो नत८०६ ी. ए. पी. मो हदेकर ठाणे 01.04.1982 खुला -- -- 11.01.1963 एस.एस.सी. ऑ टो-1990 -- 11.10.1994 10.10.1994 पदो नत

८०७ ीमती पी. पी. राखाडे ठाणे 23.02.1981 इ.मा.व. -- -- 29.12.1957 एस.एस.सी. ऑ टो-1990 -- 11.10.1994 10.10.1994 सेवा नवृ त

८०८ ीमती आर. आर. वै य 

( ीम.अनगेकर)

ठाणे 30.09.1980 खुला -- -- 27.03.1955 बी.ए. ए ल-1991 -- 11.10.1994 10.10.1994 सेवा नवृ त

८०९ ी. जी. के. प टे ठाणे 06.12.1982 इ.मा.व. -- -- 05.11.1960 एच.एस.सी. ए ल-1991 -- 11.10.1994 10.10.1994 पदो नत

८१० ीमती ए. ए. गुहागरकर ठाणे 30.06.1978 खुला -- -- 29.12.1955 बी.ए. ऑ टो-1991 -- 11.10.1994 10.10.1994 सेवा नवृ त

८११ ीमती एस. एस. बुरकुले ठाणे 02.11.1978 खुला -- -- 18.12.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1991 -- 11.10.1994 10.10.1994 सेवा नवृ त
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८१२ ी. एस. के. जोशी ठाणे 07.02.1980 खुला -- -- 02.01.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1991 -- 11.10.1994 10.10.1994 सेवा नवृ त

८१३ ीम.एम.एस. पपंळकर/ 

एम.एम.वण

रायगड 06.02.1974 खुला 01.06.1949 एस.एस.सी. 01.06.1994 12.10.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.डी.एस.जाधव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

८१४ ी.डी.एस.जाधव रायगड 23.12.1973 अन ूजाती 08.09.1949 एस.एस.सी. 08.09.1994 12.10.1994 सेवा नवृ  त८१४ ी.डी.एस.जाधव रायगड 23.12.1973 अन ूजाती 08.09.1949 एस.एस.सी. 08.09.1994 12.10.1994 सेवा नवृ  त

८१५ ी. ए. एस. मोरे ठाणे 07.02.1980 खुला -- -- 01.12.1960 एस.एस.सी. ऑ टो-1991 -- 12.10.1994 10.10.1994 पदो नत

८१६ ीमती एम. जी. बार ठाणे 23.02.1981 इ.मा.व. -- -- 03.11.1959 एस.एस.सी. ऑ टो-1991 -- 12.10.1994 10.10.1994 पदो नत

८१७ ीम. ह .जे.गुहागरकर उफ ए. 

एस. काळे

र ना गर 17.11.1964 इमाव 02.03.1944  -- 02.03.1989 15.10.1994 14.10.1994 सेवा नवृ त

८१८ ी. ए. एस. ड गरे र ना गर 25.09.1978 खुला 10.05.1953 बी.कॉम 26.04.1991 -- 15.10.1994 14.10.1994 सेवा नवृ त

८१९ ी. एस. डी. तलाठ र ना गर 21.05.1966 इमाव 04.08.1946 -- 04.08.1991 15.10.1994 14.10.1994 सेवा नवृ त

८२० ी. के. वाय. नाकाडे र ना गर 27.03.1965 खुला 01.12.1946  -- 01.12.1991 15.10.1994 14.10.1994 सेवा नवृ त

८२१ ीम. के. एन. ग े र ना गर 25.02.1965 खुला 05.12.1946  -- 05.12.1991 15.10.1994 14.10.1994 सेवा नवृ त

८२२ ीम. एस. एस. शेटये ऊफ 

ह .पी.रेडीज

र ना गर 22.10.1979 इमाव 27.04.1958 एस.एस.सी. 24.04.1992  -- 15.10.1994 14.10.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

८२३ ी. ह . जी. पडयार र ना गर 25.06.1981 इमाव 20.10.1958 24.04.1992  -- 15.10.1994 14.10.1994८२३ ी. ह . जी. पडयार र ना गर 25.06.1981 इमाव 20.10.1958 24.04.1992  -- 15.10.1994 14.10.1994

८२४ ी. एम. एच. मरुकर र ना गर 10.02.1984 इमाव वैध 10.02.1966 एस.एस.सी. 24.04.1992  -- 15.10.1994 14.10.1994 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

८२५ ीमती ट . पी. घो साल वस ठाणे 09.03.1981 खुला -- -- 03.10.1957 एस.एस.सी. ऑ टो-1991 -- 16.10.1994 10.10.1994 पदो नत

८२६ ीम.आर.पी.  हा े रायगड 07.02.1968 इ.मा.व. 12.09.1949 12.09.1994  19.10.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त

८२७ ी.ए.पी. शरसाट ठाणे 17.11.1984 अ.जा. वैध -- 25.09.1961 एस.एस.सी ऑ ट 1993 -- 19.10.1994 10.10.1994 सेवा नवृ त

८२८ ी. ए. जी. राजवाडे र ना गर 18.04.1986 खुला 06.02.1947  -- 06.02.1992 26.10.1994 14.10.1994 सेवा नवृ त
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शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 
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दनांक

वग ज म दनांक

८२९ ीम.एन.एस. नजामपुरकर/एस.ए

स. बोथरे

रायगड 17.09.1979 इ.मा.व. 13.09.1949 एस.एस.सी. 13.09.1994 31.10.1994 पदो  नत/सेवा नवृ  त

८३० ीमती डी. डी. महाडीक ठाणे 08.02.1982 खुला -- -- 26.02.1957 एस.एस.सी. ऑ टो-1991 -- 07.12.1994 05.12.1994 सेवा नवृ त

८३१ ीमती पी. ओ. जोशी ठाणे 21.09.1982 इ.मा.व. -- -- 11.06.1956 एस.एस.सी. ऑ टो-1991 -- 07.12.1994 05.12.1994 सेवा नवृ त

८३२ ी. डी. बी. नलावडे ठाणे 09.11.1982 खुला -- -- 30.08.1958 बी.कॉम. ऑ टो-1991 -- 07.12.1994 05.12.1994 सेवा नवृ त८३२ ी. डी. बी. नलावडे ठाणे 09.11.1982 खुला -- -- 30.08.1958 बी.कॉम. ऑ टो-1991 -- 07.12.1994 05.12.1994 सेवा नवृ त

८३३ ी. पी. एन. परजादा ठाणे 02.10.1978 खुला -- -- 27.04.1958 एच.एस.सी. ए ल-1992 -- 07.12.1994 05.12.1994 सेवा नवृ त

८३४ ीमती एम. डी. कुळकण ठाणे 24.08.1979 खुला -- -- 08.10.1956 एस.एस.सी. ए ल-1992 -- 07.12.1994 05.12.1994 सेवा नवृ त

८३५ ी. एस. वाय. पाट ल ठाणे 23.09.1982 इ.मा.व. -- -- 01.06.1958 बी.ए. ए ल-1992 -- 07.12.1994 05.12.1994 सेवा नवृ त

८३६ ी. ए. एस. शेख ठाणे 02.07.1986 खुला -- -- 15.06.1961 एच.एस.सी. ए ल-1992 -- 07.12.1994 05.12.1994 पदो नत

८३७ ीमती एस. एस. पवार ( ीम. 

सं गता पंडीत)

ठाणे 28.01.1985 इ.मा.व. -- -- 01.01.1966 बी.कॉम. ए ल-1992 -- 07.12.1994 05.12.1994 पदो नत

८३८ ी एम ए एस बडे  मुबंई शहर खुला - - 08-12-1949 एस- एस- सी - 08-12-1994 08-12-1994 08/12/1994*  अ-का- न-से- द- 31/12/2007

८३९ ीमती.एल.एन.कोळी ठाणे -- व.मा. . वैध -- 17.07.1968 एस.एस.सी 22.04.1994 -- 9.01.1995 9.1.1995 पदो नत

८४० ीमती एस.एस.ता हाणे ठाणे 26.03.1979 खुला -- -- 19.03.1958 एस.एस.सी. ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 सेवा नवृ त

८४१ ीमती एम. वाय. भोईटे ठाणे 11.07.1980 खुला -- -- 13.08.1961 एस.एस.सी. ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 मयत

८४२ ीमती एस. ह .शेटे ( ीमती ठाणे 26.02.1981 इ.मा.व. -- -- 18.11.1956 बी.ए. ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 पदो नती नाकारल८४२ ीमती एस. ह .शेटे ( ीमती ठाणे 26.02.1981 इ.मा.व. -- -- 18.11.1956 बी.ए. ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 पदो नती नाकारल
८४३ ी. आर. बी. पाट ल ठाणे 22.09.1983 इ.मा.व. -- -- 01.06.1956 इंटर कॉमस ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 पदो नत

८४४ ीमती आर. जे. पवार ठाणे 19.01.1984 इ.मा.व. -- -- 27.05.1957 एस.एस.सी. ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 पदो नत

८४५ ी. एन. ए. ए. शेख ठाणे 20.01.1984 खुला -- -- 17.11.1958 बी. कॉम. ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 पदो नत

८४६ ीमती ए.के.घोसाळकर ( ीमती 

ए.एफ.मराठे)

ठाणे 21.01.1984 खुला -- -- 23.10.1955 बी.ए. ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 सेवा नवृ त

८४७ ीमती ह . ह .पुरा णक ठाणे 27.01.1984 खुला -- -- 17.04.1954 बी.ए. ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 सेवा नवृ त
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दनांक

वग ज म दनांक

८४८ ी. पी. के. पाट ल ठाणे 14.11.1984 इ.मा.व. -- -- 18.07.1961 बी. कॉम. ऑ टो-1992 -- 10.01.1995 9.1.1995 पदो नत

८४९ ी. एस. एम. जाधव ठाणे 01.03.1981 इ.मा.व. -- -- 01.06.1955 एस.एस.सी. ए ल-1993 -- 10.01.1995 9.1.1995 सेवा नवृ त

८५० ीमती के आर कव  मुबंई शहर खुला - - 10-01-1950 एस- एस- सी - 10-01-1995 10-01-1995 10/01/1995*  अ-का- वे-से- द- 31/03/1998

८५१ ीमती य.ु आर. देशमखु ठाणे 28.05.1981 खुला -- -- 23.09.1956 एस.एस.सी. ए ल-1993 -- 12.01.1995 9.1.1995 पदो नत

८५२ ी. पी. बी. पाट ल ठाणे 12.01.1982 इ.मा.व. -- -- 28.07.1957 एस.एस.सी. ए ल-1993 -- 12.01.1995 9.1.1995 पदो नत८५२ ी. पी. बी. पाट ल ठाणे 12.01.1982 इ.मा.व. -- -- 28.07.1957 एस.एस.सी. ए ल-1993 -- 12.01.1995 9.1.1995 पदो नत

८५३ ी. ए.एच. गोळे ठाणे 17.01.1984 इ.मा.व. -- -- 01.06.1957 एस.एस.सी. ए ल-1993 -- 12.01.1995 9.1.1995 पदो नत

८५४ ी. एन. एन. पाट ल ठाणे 26.04.1985 इ.मा.व. -- -- 06.04.1961 एस.एस.सी. ए ल-1993 -- 12.01.1995 9.1.1995 पदो नत

८५५ ीम.एस.ए. बज र ना गर 30.03.1984 इमाव 28.04.1952 24.04.1992 --- 14.01.1995 13.01.1995 सेवा नवृ त

८५६ ी.आर.एम. साळवी र ना गर 21.12.1984 खुला 25.03.1961 बी.कॉम 24.04.1992 --- 14.01.1995 13.01.1995 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

८५७ ीम एस. एस. मोय/  ह . बी. 

बांदेकर

सधंदुगु 12.11.1983 इमाव -- -- 11.10.1957 बी.ए. 16.10.1993 -- 16.01.1995  वे. न.

८५८ ी.ए.एम.आंबेकर रायगड 17.08.1978 भ.ज ब. 24.08.1953 22.04.1994 23.01.1995 पदो  नत

८५९ ी.डी.एम.मोरे रायगड 22.08.1984 खुला 02.01.1950 बी.ए. 22.04.1994 23.01.1995 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.य.ुएच. चचंखेड/ेय.ुबी.गणवीर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

८६० ीम.य.ुएच. चचंखेड/े य.ुबी.गणवीर रायगड 09.11.1987 अन.ुजाती 10.05.1955 बी.ए. 22.04.1994 23.01.1995 सेवा नवृ  त द. 31.05.2013

८६१ ी एस जी खटावकर  मुबंई शहर 20-11-1979 खुला - - 06-02-1950 एस- एस- सी - 06-02-1995 06-02-1995 06/02/1995*  अ-का- न-से- द- 28/02/2008

८६२ ीम. एम.  सी. मसरूकर मबुई उपनगर 11.02.65 

01.03.74

खुला - - - - 13.05.41 - - - - 13.05.1986 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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वग ज म दनांक

८६३ ी. ए. एस. कु टे मबुई उपनगर 02.05.77   

02.05.77

खुला - - - - 13.12.51 - - ऑ टो-1986 - - 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८६४ ी. आर. एल. कामतेकर मबुई उपनगर 21.05.79  

21.05.79

खुला - - - - 26.03.59 - - ऑ टो-1986 - - 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८६५ ी. बी. ह . सखें मबुई उपनगर 02.05.77 भ.ज.ड - - - - 20.11.53 - - ए ल-1985 - - 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात ८६५ ी. बी. ह . सखें मबुई उपनगर 02.05.77 भ.ज.ड - - - - 20.11.53 - - ए ल-1985 - - 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८६६ ी. पी. आर. आरावकर मबुई उपनगर 01.09.64 खुला - - - - 31.01.41 - - - - 31.01.1986 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८६७ ी. एस. जे. नलावडे मबुई उपनगर 27.07.79  

01.03.80

खुला - - - - 01.06.60 - - ए ल-1987 - - 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८६८ ी. ए. जी. दबुळे मबुई उपनगर 13.05.72 खुला - - - - 25.08.42 - - - - 25.08.1987 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८६९ ीम. ह . ह . भालेराव मबुई उपनगर 27.06.64  

01.03.79

खुला - - - - 09.08.42 - - - - 09.08.1987 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८७० ीम. सी. सी. नाईक मबुई उपनगर 14.07.63 खुला - - - - 17.08.42 - - - - 17.08.1987 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नतपदो नत

८७१ ी. बी. जी. शदें मबुई उपनगर 03.05.78  

23.03.84

अ.जा. - - - - 01.10.53 - - 10.1989 - - 10.02.1995 - - नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नत

८७२ ी. आर. जे. जाधव मबुई उपनगर 25.04.70 खुला - - - - 07.10.42 - - - - 07.10.1987 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 
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कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

८७३ ी. आर. एन. नमजे मबुई उपनगर 09.08.84 व.मा. . - - - - 12.08.62 - - ऑ टो-1993 - - 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत, शासन सामा य 

शासन वभागाकडील नणय 

.बीसीसी १०९४/ .६८/९४/१६ 

ब, द.१५ जनू,१९९५ व शासन ब, द.१५ जनू,१९९५ व शासन 

नणय .बीसीसी १०९४/ 

.९३/०४/१६ ब, द.३० जनू, 

२००४ नसुार अ.ज. वगातून 

वमा  वगात सेवा जे ठता 

नि चत कर यांत आल  आहे.
८७४ ी. एम. आर. गायकवाड मबुई उपनगर 12.03.68  

01.03.74

खुला - - - - 14.01.43 - - - - 14.01.1988 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८७५ ीम. पु णमा काश साटम (कु. 

रजनी शवराम सावंत)

मबुई उपनगर 03.11.76 खुला - - - - 09.04.55 - - ए ल-1988 - - 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८७६ ी. वजय मोतीराम नवघरे मबुई उपनगर 14.08.78  

23.03.1984

खुला - - - - 01.11.57 - - ए ल-1988 - - 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत23.03.1984 पदो नत

८७७ ी. जी. बी. शदें मबुई उपनगर 09.10.78 खुला - - - - 06.07.53 - - 10.08.1987 - - 10.02.1995 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

८७८ ी सताराम शकंर हांडे  मुबंई शहर 15-12-1975 खुला - 01-05-1950 एस- एस- सी - 01-05-1995 01-05-1995 01-05-1995*  अ-का- न-से- द- 30/04/2008

८७९ ी.  ह .ए.पालवणकर रायगड 17.07.1979 व.मा. . 26.12.1959 24.04.1992 15.06.1995 पदो  नत 

सधुा रत जे ठता म नि चत 

कर  यात आलेला आहे.
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८८० ीम.  ह .के.मु डकर/  ह .सी.मकू रायगड 06.11.1987 व.मा. . 20.01.1966 00.04.1993 15.06.1995 पदो  नत 

सधुा रत जे ठता म नि चत 

कर  यात आलेला आहे.

८८१ ीमती ह  एम जोशी  मुबंई शहर खुला - - 25/06/1950 एस- एस- सी - 25-06-1995 25-06-1995 25/06/1995* मयत द- 28/12/1991

८८२ ी एस बी मगरे  मुबंई शहर 07-06-1975 अ- जा- वैध - 02-07-1950 एस- एस- सी - 02-07-1995 02-07-1995 02/07/1995* ना- तह सलदार न-से- द- ८८२ ी एस बी मगरे  मुबंई शहर 07-06-1975 अ- जा- वैध - 02-07-1950 एस- एस- सी - 02-07-1995 02-07-1995 02/07/1995* ना- तह सलदार न-से- द- 

31/07/2008

८८३ ी ीकृ ण यशंवंत भावे  मुबंई शहर 19/09/1972 खुला - - 05-08-1950 एस- एस- सी - 05-08-1995 05-08-1995 05/08/1995* ना- तह सलदार न-से- द- 

31/08/2008

८८४ ीमती ह  एम भांडारकर  मुबंई शहर 06-03-1970 खुला - - 08-08-1950 एस- एस- सी - 08-08-1995 08-08-1995 08/08/1995* तह सलदार न-से- द- 

31/08/2008

८८५ ी. दपक व ण ूकांबळे मबुई उपनगर 06.01.1975  

01.03.1980

अ.जा. - - - - 13.01.1951 एस.एस.सी. - - 13.01.1996 13.01.1996 - - सेवा नवृ त

८८६ ी. डी. डी. राऊत मबुई उपनगर 01.01.65  

01.03.74

खुला - - - - 01.05.41 - - - - 01.05.1986 13.01.1996 - - सेवा नवृ त

८८७ ी डी ह  कांबळे  मुबंई शहर अ-जा- - - 13/01/1951 एस- एस- सी - 13-01-1996 13-01-1996 13/01/1996*  अ-का- न-से- द- 31/01/2009

८८८ ी फुल रमाकांत शदें मबुई उपनगर 06.01.1975 अ जा - - - - 09.09.1952 एस.एस.सी. - - 09.09.1997 13.01.1996 - - महसलू अहता प र ा सटू ८८८ ी फुल रमाकांत शदें मबुई उपनगर 06.01.1975 अ जा - - - - 09.09.1952 एस.एस.सी. - - 09.09.1997 13.01.1996 - - महसलू अहता प र ा सटू 

द.09.09.1997

८८९ ी आर आर सगं  मुबंई शहर 07-10-1970 खुला - - 15/01/1951 एस- एस- सी - 15-01-1996 15-01-1996 15/01/1996*  तह सलदार न-से- द- 

८९० ी गणपत एस- शेरेकर  मुबंई शहर 02-02-1976 खुला - - 13-03-1951 एस- एस- सी - 13-03-1996 13-03-1996 13-03-1996*  तह सलदार न-से- द- 

८९१ ी.  ह .एच.घघुरे रायगड 13.05.1985 अन.ुजाती  06.08.1961 एच.एस.सी. 07.10.1994 22.05.1996 पदो  नत द. 04.01.2014
८९२ ीम.एस.एम.सोनावणे उफ 

एस.एस. जाधव

रायगड 14.05.1985 अन.ुजाती 20.06.1964 एच.एस.सी. 07.10.1994 22.05.1996 पदो  नत द. 04.03.2014
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८९३ ीम.वाय.पी.  हा े रायगड 24.04.1978 इ.मा.व. 20.04.1957 एस.एस.सी. 07.10.1994 22.05.1996 सेवा नवृ  त द.31.01.2015

ी.वाय.पी.वैशपायन यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

८९४ ी.आर.डी.नेहूलकर रायगड 19.02.1981 इ.मा.व.  28.12.1956 एस.एस.सी. 07.10.1994 22.05.1996 सेवा नवृ  त द. 31.12.2014

ी.वाय.पी.वैशपायन यांचा मानीव ी.वाय.पी.वैशपायन यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
८९५ ीम.एस.एन.गावंड/ एस.एस.ठाकूर रायगड 21.06.1982 इ.मा.व.  ताव 

सादर

13.05.1958 बी.ए. 07.10.1994 22.05.1996 पदो  नत द.29.01.2015

ी.वाय.पी.वैशपायन यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

८९६ ी.वाय.पी.वैशपायन रायगड 01.02.1989 खुला 06.04.1964 बी.कॉम. 07.10.1994 22.05.1996 पदो  नत द.29.01.2015

८९७ ी आर डी बडगुजर  मुबंई शहर 24/07/1977 खुला - - 01-06-1951 बी- कॉम - 01-06-1996 01-06-1996 01-06-1996 तह सलदार न-से- द- 

८९८ ीम.पी.एम.जामसेडेकर/ उरणकर रायगड 11.06.1969 इ.मा.व. 30.01.1950 एस.एस.सी. 30.01.1995 29.06.1996 सेवा नवृ  त द.31.01.2008

८९९ ी जी एस गावडे  मुबंई शहर 09-08-1976 खुला - - 15/07/1951 एस- एस- सी - 15-07-1996 15-07-1996 15/07/1996*  ना-त- न-से- द- 31/07/2009

९०० ी शवाजी पांडूरंग कदम  मुबंई शहर 30/11/1972 खुला - - 24/07/1951 एस- एस- सी - 24-07-1996 24-07-1996 24/07/1996* ना- तह सलदार वे-से- द- 

31/07/2008

९०१ ीमती आर आर प लेकर  मुबंई शहर खुला - - 25/08/1951 एस- एस- सी - 25-08-1996 25-08-1996 25/08/1996*  अ-का- वे-से- द 31/3/1992

९०२ ीम ए. के. सनगरे र ना गर 25.09.1965 इमाव 24.09.1946  -- 24.09.1991 11.10.1996 10.10.1996 सेवा नवृ त

९०३ ीम. ह . ह . भतेु र ना गर 28.08.1963 इमाव 18.01.1947  -- 18.01.1992 11.10.1996 10.10.1996 सेवा नवृ त

९०४ ीम. एस. ह . बापट र ना गर 12.08.1985 खुला 14.10.1961 बी.कॉम 24.04.1992  -- 11.10.1996 10.10.1996 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

९०५ ीम. एम. एम. सवु र ना गर 20.02.1967 इमाव 15.06.1947  -- 15.06.1992 11.10.1996 10.10.1996 सेवा नवृ त

९०६ ीम. एस. जी. नानरकर र ना गर 07.10.1965 इमाव 29.08.1947  -- 29.08.1992 11.10.1996 10.10.1996 सेवा नवृ त

९०७ ी. ए. ए. सवु र ना गर 23.02.1982 इमाव 09.12.1947  -- 09.12.1992 11.10.1996 10.10.1996 सेवा नवृ त
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९०८ ी जे एस भानशुाल   मुबंई शहर 01-08-1976 खुला - - 04-01-1952 एस- एस- सी - 04-01-1997 04-01-1997 04/01/1997*  अ-का- वे-से- द   -31/03/1998

९०९ ीम. ए. एम. फनाडीस सधंदुगु 16.03.1981 खुला -- -- 16.05.1954 एस.एस.सी 08.10.1994 --  06.01.1997 से. न. ीम. एम. एम. तडोलकर 

उफ भखूानोलकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
९१० ीम. एम. एम. तडोलकर उफ सधंदुगु 02.01.1984 खुला -- -- 19.12.1955 एस.एस.सी 08.10.1994 -- 06.01.1997 से. न.९१० ीम. एम. एम. तडोलकर उफ 

भखूानोलकर

सधंदुगु 02.01.1984 खुला -- -- 19.12.1955 एस.एस.सी 08.10.1994 -- 06.01.1997 से. न.

९११ ी जी. आर. हु  नरे सधंदुगु 26.07.1983 खुला -- -- 01.05.1958 एस.एस.सी 30.04.1995 -- 07.01.1997 ी. एस. जी. गोसावी  यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

९१२ ी. एस. जी. गोसावी सधंदुगु 01.10.1984 वजाभज -- -- 12.08.1963 एस.एस.सी 30.04.1995 -- 07.01.1997 पदो  नत

९१३ ी. पी. बी. पळसलेु सधंदुगु 01.02.1989 खुला -- -- 05.04.64 एस.एस.सी. 30.04.1995 -- 07.01.1997 ीम. एन. एस. दळवी  चा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

९१४ ी. एस. ए. बांदेकर सधंदुगु 25.06.1991 खुला -- -- 14.04.68 बी.कॉम. 30.04.1995 -- 07.01.1997 ीम. एन. एस. दळवी  यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

९१५ ीम. एम. एल. धरु सधंदुगु 02.01.1984 खुला -- -- 28.06.1948 एस.एस.सी -- 28.06.1993 07.01.1997 से. न. ीम. एन. एस. दळवी  

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.आला.

९१६ ीम. एन. एस. दळवी सधंदुगु 01.02.1989 खुला -- -- 04.10.48 बी.ए. 04.10.1993 07.01.1997 से. न

९१७ ी. एम. ए. शदें सधंदुगु 11.01.1990 अजा -- -- 01.06.64 एम.ए. 30.04.1995 -- 07.01.1997 पदो  नत /आ. वभाग बदल
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९१८ ी. एम. वाय. नागले र ना गर 07.03.1981 इमाव 15.04.1956 बी.ए. 16.10.1987 -- 11.01.1997 16.10.1987 र ना गर  िज हयात आंतरिज हा 

बदल ने अ.का.सवंगात 

द.11.01.1997 रोजी ज ूआ ण 

नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व सेवा नवृ तपदो नती व सेवा नवृ त

९१९ ीमती के आर गोडे  मुबंई शहर खुला - - 22/1/1952 एस- एस- सी - 22-01-1997 22-01-1997 22/01/1997*  अ-का- न-से- द- 31/01/2010

९२० ी आर ड य ुहुबरे  मुबंई शहर 06-01-1975 अ-जा- वैध - 01-03-1952 एस.एस.सी. - 01-03-1997 01-03-1997 01/03/1997*  तह सलदार न-से- द- 

28/02/2010

९२१ ीमती एस. एस. पटवधन ठाणे 20.09.1982 खुला -- -- 18.10.1959 एस.एस.सी. ए ल-1992 -- 05.04.1997 04.04.1997 पदो नत

९२२ ी. अ ण एस. मोरे ठाणे 24.02.1988 अ.जा. वैध -- 18.07.1956 बी.ए. ए ल-1994 -- 9.04.1997 04.04.1997 पदो नत

९२३ ी. एस. ह . गवई ठाणे 19.08.1990 अ.जा. वैध -- 01.05.1966 बी.एस.सी. ए ल-1994 -- 9.04.1997 04.04.1997 पदो नत

९२४ ी. मकेुश ग. पाट ल ठाणे 10.08.1991 अ.ज. वैध  -- 14.02.1970 बी.ए. ऑ  टो-1995 -- 9.04.1997 04.04.1997 पदो नत

९२५ ी जे पी मसकर  मुबंई शहर 30-04-1976 खुला - - 26/04/1952 एस.एस.सी. - 26.04.1997 26-04-1997 26/04/1997*  तह सलदार न-से- द- 

30/04/2010

९२६ ीमती ह  के भाडारकर  मुबंई शहर खुला - - 08-08-1952 एस.एस.सी. - 08-08-1997 08-08-1997 08/08/1997*  अ-का- वे-से- द- 30/04/2004

९२७ ी पी आर शदें  मुबंई शहर खुला - - 09-09-1952 एस.एस.सी. - 09-09-1997 09-09-1997 09/09/1997*  अ-का- न-से- द- 30/09/2010९२७ ी पी आर शदें  मुबंई शहर खुला - - 09-09-1952 एस.एस.सी. - 09-09-1997 09-09-1997 09/09/1997*  अ-का- न-से- द- 30/09/2010

९२८ ी बी बी हजारे  मुबंई शहर 10-09-1980 अ- जा वैध - 13/09/1952 बी- ए- - 13.09.1997 13-09-1997 13/09/1997*  तह सलदार न-से- द- 

30/09/2010
९२९ ी.आर.एस.परांजपे रायगड 20.09.1969 खुला 30.01.1950 एस.एस.सी. 30.01.1995 26.09.1997 सेवा नवृ  त

९३० ीमती. ह . ह .भोईर ठाणे -- इ.मा.व. -- -- 1.6.1958 एस.एस.सी ऑ ट 1993 -- 19.10.1997 19.10.1997 सेवा नवृ त

९३१ ी पी एस कांबळे  मुबंई शहर 20/09/1974 अ जा वैध - 11-03-1952 एस.एस.सी - 03.11.1997 03-11-1997 03/11/1997*  अ-का- न-से- द- 30/11/2010
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९३२ ी. एन. एम. मोरे र ना गर 08.12.1980 इमाव 17.08.1959 एस.एस.सी. 23.04.1993 -- 21.11.1997 19.11.1997 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

९३३ ीम. बी. बी. पा ये ऊफ ह . 

बी. कुलकण

र ना गर 23.06.1982 खुला 29.03.1950 23.04.1993 -- 21.11.1997 19.11.1997 सेवा नवृ त

९३४ ीम. पी. एम. तलाठ र ना गर 04.05.1986 इमाव 05.11.1948  -- 05.11.1993 08.12.1997 19.11.1997 सेवा नवृ त९३४ ीम. पी. एम. तलाठ र ना गर 04.05.1986 इमाव 05.11.1948  -- 05.11.1993 08.12.1997 19.11.1997 सेवा नवृ त

९३५ ीमती जे. एल. सावंत ( ीमती 

बने )

ठाणे 08.12.1982 खुला -- -- 20.02.1957 एस.एस.सी. ऑ टो-1993 -- 17.12.1997 15.12.1997 मयत

९३६ ीमती ए. जी. फडणीस ठाणे 09.11.1984 खुला -- -- 13.06.1953 बी.ए. ऑ टो-1993 -- 17.12.1997 15.12.1997 सेवा नवृ त

९३७ ी. डी. के. पाट ल ठाणे 13.11.1984 इ.मा.व. -- -- 10.10.1958 बी.ए. ऑ टो-1993 -- 17.12.1997 15.12.1997 पदो नत

९३८ ीमती वषृाल  ह .पाथरे ठाणे 19.11.1984 इ.मा.व. -- -- 04.01.1959 एस.एस.सी. ऑ टो-1993 -- 17.12.1997 15.12.1997 पदो नत

९३९ ीमती एस.एस.जोशी ठाणे 05.12.1984 खुला -- -- 21.08.1966 एस.एस.सी. ऑ टो-1993 -- 17.12.1997 15.12.1997 पदो नत

९४० ी.डी.सी.नाईक ठाणे 18.11.1984 इ.मा.व. -- -- 04.04.1951 एस.एस.सी. ऑ टो-1993 -- 17.12.1997 15.12.1997 पदो नत

९४१ ी वसतं पांडूरंग बोडके  मुबंई शहर 01-11-1976 भ ज क वैध - 15/10/1950 एस- एस- सी - 15-10-1995 20-12-1997 20/12/1997  अ-का- न-से- द- 31/10/2008

९४२ ी. जावेद. अ. शेख ठाणे 07.04.1980 खुला -- -- 05.03.1959 एस.एस.सी. ए ल-1994 -- 22.12.1997 15.12.1997 पदो नत

९४३ ी. ह . के. केणे ठाणे 12.11.1984 इ.मा.व. -- -- 01.06.1957 बी.ए. ए ल-1994 -- 22.12.1997 15.12.1997 पदो नत

९४४ ी. अजय ए. पाट ल ठाणे 24.03.1986 इ.मा.व. -- -- 22.10.1962 बी. एस.सी. ए ल-1994 -- 22.12.1997 15.12.1997 पदो नत९४४ ी. अजय ए. पाट ल ठाणे 24.03.1986 इ.मा.व. -- -- 22.10.1962 बी. एस.सी. ए ल-1994 -- 22.12.1997 15.12.1997 पदो नत

९४५ ी. पी. बी. सवु ठाणे 06.05.1991 अ.जा. वैध -- 26.04.1963 बी.कॉम. ऑ टो-1994 -- 22.12.1997 15.12.1997 पदो नत

९४६ ीम. एस. एन. पा ये उफ ए. 

एस. गोखले

र ना गर 30.03.1985 खुला 28.02.1963 एच.एस.सी 22.04.1994  -- 01.01.1998 29.12.1997 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

९४७ ीम. के. जी. भेाळे र ना गर 28.07.1978 इमाव 15.07.1949  -- 15.07.1994 01.01.1998 29.12.1997 सेवा नवृ त

९४८ ी. आर. ह . खेडेकर र ना गर 23.04.1986 इमाव 23.05.1949  -- 23.05.1994 05.01.1998 29.12.1997 सेवा नवृ त

९४९ ी एस एल कांबळे  मुबंई शहर 09-12-1974 अ जा - - 06-01-1953 एस- एस- सी - 06-01-1998 06-01-1998 06/01/1998* मयत द- 28/08/2005
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९५० ी ए एन भडंारे  मुबंई शहर अ-जा- वैध - 06-01-1953 एस- एस- सी - 06-01-1998 06-01-1998 6/01/1998*  अ-का- न-से- द- 31/01/2011

९५१ ी बशन ननैराम आं े  मुबंई शहर 16/09/1969 खुला - - 07-08-1944 एस- एस- सी - 07-08-1989 10-01-1998 10-01-1998  अ-का- न-से- द- 31/08/2002

९५२ ीमती अजंना मकुुद जोशी  मुबंई शहर 03-01-1976 खुला - - 18-12-1951 एस- एस- सी - 18-12-1989 10-01-1998 10-01-1998 ना- तह सलदार न-से- द- 

31/12/2009

९५३ ीमती च ा श रष जयवंत  मुबंई शहर 05-11-1977 खुला - - 10-01-1953 बी- ए- - 10-01-1998 10-01-1998 10/01/1998* अ-का- वे- न द-  31/03/2000९५३ ीमती च ा श रष जयवंत  मुबंई शहर 05-11-1977 खुला - - 10-01-1953 बी- ए- - 10-01-1998 10-01-1998 10/01/1998* अ-का- वे- न द-  31/03/2000

९५४ ी भालचं  काळया पांडे  मुबंई शहर खुला - 16/06/1946 एस- एस- सी - 16-06-1991 10-01-1998 10-01-1998  अ- का- न- से- द- 

९५५ ीमती ए. सी. श बु दे मबुई उपनगर 21.12.1976 खुला - - - - 19.08.1954 - - ऑ टो-1986 - - 17.01.1998 - - सेवा नवृ त

९५६ ी. अे.एस. मळुम मबुई उपनगर 18.01.1977 खुला - - - - 01.09.1955 - - ऑ टो-1986 - - 17.01.1998 - - सेवा नवृ त

९५७ ी. एन.डी. बरवाडकर मबुई उपनगर 19.01.1998 भज ब - - - - 01.06.1953 - - ऑ टो-1986 - - 17.01.1998 - - सेवा नवृ त

९५८ ी. जी. आर. शे ये मबुई उपनगर 01.03.1981 खुला - - - - 21.05.1953 - - ऑ टो-1986 - - 17.01.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

९५९ ीमती ह .अे. देशपांडे मबुई उपनगर 01.10.1964  

01.03.1974

खुला - - - - 07.01.1942 - - - - 07.01.1987 17.01.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
९६० ी. आर. एस. सकुंळकर मबुई उपनगर 09.06.1980 खुला - - - - 18.08.1955 - - ए ल-1987 - - 17.01.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

९६१ ीमती एस.ट . करे मबुई उपनगर 19.12.1964 भ ज क - - - - 15.07.1942 - - - - 15.07.1987 17.01.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात ९६१ ीमती एस.ट . करे मबुई उपनगर 19.12.1964

01.03.1974

भ ज क - - - - 15.07.1942 - - - - 15.07.1987 17.01.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

९६२ ी. एम. ह . कुळकण मबुई उपनगर 11.10.1967 खुला - - - - 30.09.1942 - - - - 30.08.1987 17.01.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

९६३ ी.  ह .जी.पाट ल रायगड 28.11.1979 अन.ुजमाती 12.03.1956 एस.एस.सी. 21.10.1995  17.01.1998 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.जे.जी.बोरजी यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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९६४ ी.आर.बी.भालेराव रायगड 09.11.1987 अन.ुजाती वैध 03.02.1957 एस.एस.सी. 26.04.1996  17.01.1998 सेवा नवृ  त द.28.02.2015

ी.जे.जी.बोरजी यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

९६५ ी. आर.ट . नाईक मबुई उपनगर 23.01.1981 खुला - - - - 05.06.1958 - - ए ल-1986 - - 17.01.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नतपदो नत

९६६ ी. आर.जी. सकपाळ मबुई उपनगर 04.04.1967  

01.03.1974

खुला - - - - 01.05.1944 - - ए ल-1986 - - 17.01.1998 - - सेवा नवृ त

९६७ ी. सी. एस. वाघ मबुई उपनगर 18.01.1977 वमा - - - - 26.04.1948 - - - - 27.05.1993 17.01.1998 - - सेवा नवृ त

९६८ ी. च तूर राम वामी 

अनतंरामन

मबुई उपनगर 01.04.1981 खुला - - - - 08.05.1955 - - ए ल-1986 - - 17.01.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

९६९ ी.डी बी.आदमाने रायगड 01.02.1989 अन.ुजाती वैध 01.06.1962 एस.एस.सी. 26.04.1996 17.01.1998 पदो  नत द. 06.03.2014

ी.जे.जी.बोरजी यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

९७० ी.जे.जी.बोरजी रायगड 12.12.1991 अन.ुजमाती 09.01.1967 बी.कॉम. 26.04.1996 17.01.1998 पदो  नत/सेवा नवृ  त

९७१ ी.बी.एन.रणयेवले रायगड 22.12.1981 अन.ुजाती 16.05.1953 बी.ए. 19.10.1996 19.01.1998 सेवा नवृ  त द. 31.05.2011

ी.पी.डी.घाडगे यांचा मानीव ी.पी.डी.घाडगे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
९७२ ी.ट .एम.आंचेवार ठाणे व.मा. . वैध -- एस.एस.सी ऑ टो-1995 -- 19.01.1998 19.01.1998 सेवा नवृ त

९७३ ीमती ह . ह . च हाण ठाणे 17.10.1978 खुला -- -- 27.06.1955 इंटर आटस ऑ टो-1994 -- 19.01.1998 19.01.1998 सेवा नवृ त

९७४ ीमती ए. सी. तेलवणे 

( ीम.एस.एस.मुढें)

ठाणे 19.02.1980 इ.मा.व -- -- 04.01.1958 एस.एस.सी. ऑ टो-1994 -- 19.01.1998 19.01.1998 पदो नत

९७५ ी. एम. के. शदें ठाणे 22.09.1982 इ.मा.व. -- -- 01.06.1960 एस.एस.सी. ऑ टो-1994 -- 19.01.1998 19.01.1998 पदो नत
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९७६ ीम. ए. पी. जाधव र ना गर 28.03.1984  अजा वैध 01.06.1962 26.04.1996  -- 19.01.1998 16.01.1998 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

९७७ ी. ह .बी.मो हते र ना गर 21.09.1978  अजा 02.06.1952  -- 02.06.1997 19.01.1998 16.01.1998 वे छासेवा नवृ ती द. 

01/01/2009

९७८ ी. ह . एम. रकामे ठाणे 13.02.1985 इ.मा.व. -- -- 01.06.1963 एच.एस.सी. ऑ टो-1994 -- 19.01.1998 19.01.1998 पदो नत९७८ ी. ह . एम. रकामे ठाणे 13.02.1985 इ.मा.व. -- -- 01.06.1963 एच.एस.सी. ऑ टो-1994 -- 19.01.1998 19.01.1998 पदो नत

९७९ ी.पी.डी.घाडगे रायगड 15.10.1991 भ.ज ब. वैध 03.04.1965 एच.एस.सी. 25.04.1997 19.01.1998 पदो  नत

९८० ी.डी.बी.भोईर रायगड 12.12.1991 अन.ुजमाती वैध 11.12.1967 एस.एस.सी. 25.04.1997 19.01.1998 पदो  नत द.09.01.2008

९८१ ी. पी. एच. पाट ल ठाणे 04.04.1985 इ.मा.व. -- -- 25.12.1956 एस.एस.सी. ए ल-1995 -- 20.1.1998 19.01.1998 पदो नत

९८२ ी. आर. एस. ब बे ठाणे 23.01.1986 इ.मा.व. -- -- 13.02.1963 एच.एस.सी. ए ल-1995 -- 20.1.1998 19.01.1998 पदो नत

९८३ ी. एस. ट . मोरे ठाणे 12.12.1985 खुला -- -- 09.12.1961 एस.एस.सी. ऑ टो-1995 -- 20.1.1998 19.01.1998 पदो नत

९८४ ी. ह . बी. इंदलूकर ठाणे 24.02.1992 खुला -- -- 28.04.1971 एच.एस.सी. ऑ टो-1995 -- 20.1.1998 19.01.1998 पदो नत

९८५ ी. ए. डी. पाट ल ठाणे 21.09.1984 इ.मा.व. -- -- 01.11.1955 एस.एस.सी. ए ल-1996 -- 20.1.1998 19.01.1998 सेवा नवृ त

९८६ ी. एस. एस. बोरकर ठाणे 23.02.1982 इ.मा.व. -- -- 01.07.1955 एस.एस.सी. ऑ टो-1996 -- 20.1.1998 19.01.1998 सेवा नवृ त

९८७ ी. एस. के. आंबेकर र ना गर 06.05.1986  अजा 01.04.1948  -- 01.04.1993 05.02.1998 सेवा नवृ त

९८८ ीम. क. आ.. साळवी   उफ 

पी. डी. मांगले

र ना गर 04.12.1967 इमाव 30.12.1947  -- 30.12.1992 12.03.1998 12.03.1998 सेवा नवृ त

पी. डी. मांगले

९८९ ीम. एस. एम. सगुंधी उफ 

एच. आर. शदें

र ना गर 01.06.1989 खुला 22.06.1954 एस.एस.सी. 23.04.1993 --- 12.03.1998 12.03.1998  सेवा नवृ त

९९० ी. एस. के. सावंत र ना गर 01.04.1992  अजा वैध 26.08.1967 बी. ए. 26.04.1996 --- 17.03.1998 16.01.1998 अपंग व नायब तह सलदार 

सवंगात पदो नती
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९९१ ी. एम. जी. सोनलुकर सधंदुगु 25.02.1982 खुला -- -- 11.07.56 एस.एस.सी. 22.10.1995 -- 19.03.1998 17.03.1998 से. न. ी. जी. के. भदेूसाई 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

९९२ ी. डी. बी. वानखेडे सधंदुगु 07.02.1990 अजा -- -- 02.08.64 एम.कॉम. 27.04.1996 -- 19.3.1998 17.03.1998 पदो  नत  ी. जी. के. भदेूसाई 

यांचा मानीव दनांक दे  यात यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

९९३ ी. जी. के. भदेूसाई सधंदुगु 18.08.1990 खुला -- -- 26.11.58 बी.कॉम. 22.10.1995 -- 19.03.1998 17.03.1998 पदो  नत

९९४ ीम. डी. डी. च  हाण उफ आर. 

एस. आचरेकर

सधंदुगु 15.10.1984 खुला -- -- 11.09.66 बी.कॉम. 27.04.1996 -- 19.03.1998 17.03.1998  ीम. एस. ए.  खारवणे उफ 

माळी यांचा मानीव दनांक 

दे  यात आला.

९९५ ीम. एन. सी. पेडणेकर उफ य.ु 

 एस. मशाळ

सधंदुगु 06.07.1982 खुला -- -- 16.07.58 एस.एस.सी. 27.04.1996 -- 22.3.1998 17.03.1998 पदो  नत ीम. एस. ए.  खारवणे 

उफ माळी यांचा मानीव दनांक 

दे  यात आला.

९९६ ीम. आर. एच. कुबल उफ 

एस. पी. पगंुळकर

सधंदुगु 02.01.1984 खुला -- -- 09.03.63 एस.एस.सी. 27.04.1996 -- 22.03.1998 17.03.1998  ीम. एस. ए.  खारवणे उफ 

माळी यांचा मानीव दनांक 

दे  यात आला.दे  यात आला.

९९७ ीम. एस. ए.  खारवणे उफ 

माळी

सधंदुगु 24.01.1985 खुला -- -- 11.02.60 बी.ए. 27.04.1996 -- 22.03.1998 आ. वभाग बदल

९९८ ीम. एस. एस. बळकटे उफ 

बी. जी. बांदेकर

सधंदुगु 14.08.1990 खुला -- -- 05.12.64 बी.कॉम 27.04.1996 -- 23.03.1998 17.03.1998 पदो  नत  ी. जी. ट . ग ड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.
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९९९ ी. एस. पी. खडपकर सधंदुगु 20.08.1990 वमा वैध -- 29.04.1962 एस.एस.सी. 27.04.1996 -- 23.03.1998 14.12.2000 पदो  नत ी. जी. ट . ग ड यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१००० ी.  ह . एस. दाभोळकर सधंदुगु 01.11.1983 खुला -- -- 08.07.51 एस.एस.सी. 08.07.1996 23.03.1998 से. न. ी. जी. ट . ग ड यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.मानीव दनांक दे  यात आला.
१००१ ी. जी. ट . ग ड सधंदुगु 09.01.1985 वजाभज -- -- 13.09.64 एस.एस.सी. 20.10.1996 -- 23.03.1998 पदो  नत

१००२ ी. ए. जी. शेळके सधंदुगु 25.03.1983 अज -- -- 21.03.64 एस.एस.सी. 26.04.1997 -- 30.03.1998 पदो  नत

१००३ ी. पी. एन. राठोड मबुई उपनगर 27.04.1992 वजाअ - - - - 01.07.1966 - - ऑ टो-1996 - - 01.04.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१००४ ीमती य.ुडी. काळकर मबुई उपनगर 04.06.1964 

30.01.1975

खुला - - - - 20.04.1943 - - - - 19.04.1988 01.04.1998 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१००५ ी आनदं यशवंत काणे  मुबंई शहर 21-05-1977 खुला - - 19/04/1953 एस- एस- सी - 19-04-1998 19-04-1998 19/04/1998*  अ-का- न-से- द- 30/04/2011

१००६ ी कसन आबाजी घोडेराव  मुबंई शहर 03-02-1977 अ- जा - - 15/05/1953 एस- एस- सी - 15-05-1998 15-05-1998 15/05/1998*  अ-का- न-से- द- 31/05/2011

१००७ ीम. पी. पी. पाटोळे र ना गर 18.09.1979 खुला 23.08.1961 एस.एस.सी. 24.04.1992 --- 08.06.1998 12.01.1995 र ना गर  िज हयात आंतरिज हा 

बदल ने अ.का.सवंगात 

द.08.06.1998 रोजी ज ूआ ण रोजी ज ूआ ण 

नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

१००८ ी नद कशोर देऊ पालव  मुबंई शहर 21/05/1977 खुला - - 01-09-1953 एस- एस- सी - 01-09-1998 01-09-1998 01/09/1998*  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/01/2011

१००९ ीमती रो हणी रमेश सावळे  मुबंई शहर 11-04-1974 खुला - - 03-09-1953 एस- एस- सी - 03-09-1998 03-09-1998 03/09/1998*  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/03/2011
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१०१० ीमती एस एम अह रे  मुबंई शहर खुला - - 30/10/1953 एस- एस- सी - 30-10-1998 30-10-1998 30-10-1998*  अ-का- वे-से- द- 30/09/2002

१०११ ी.पी.पी.मोकल रायगड 09.11.1987 इ.मा.व. 01.06.1959 एच.एस.सी. 07.10.1994 13.11.1998 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.एस.के.ठाकूर/पांचाळ यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१०१२ ीमती.एस.  ह .राउत/नावकर रायगड 10.02.1981 इ.मा.व.  22.10.1956 एस.एस.सी. 29.04.1995 13.11.1998 सेवा नवृ  त द. 31.10.2014

ीम.एस.के.ठाकूर/पांचाळ यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१०१३ ी.जी.बी.कोळी रायगड 15.06.1995 

10.10.1979

व.मा. . वैध 01.06.1956 एस.एस.सी. 07.10.1994  13-11-1998  वे.से. न. द.01.06.2012

सधुा रत जे ठता म नि चत 

क न, ीम.एस.के.ठाकूर/ पांचाळ 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१०१४ ीम.एस.  ह .मकुादम रायगड 09.10.1979 

15.06.1995

व.मा. . वैध 04.04.1956 एस.एस.सी 29.04.1995  13-11-1998 सेवा नवृ  त द. 30.04.2014

सधुा रत जे ठता म नि चत 

क न, ीम.एस.के.ठाकूर/पांचाळ 

यांचा मानीव दनांक दे  यात यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला..

१०१५ ी.  ह .एल.पेरेकर रायगड 15.06.1995 

21.08.1984

व.मा. . वैध 01.01.1961 एच.एस.सी. 29.04.1995  13-11-1998 पदो  नत द. 30.06.2013

सधुा रत जे ठता म नि चत 

क न, ीम.एस.के.ठाकूर/ पांचाळ 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.
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१०१६ ीम.एस. बी.ब दाड/ एस.डी.सणस रायगड 16.08.1979 व.मा. . वैध 01.06.1958 बी.ए. 19.10.1996 13.11.1998 पदो  नत

ीम.एस.के.ठाकूर/ पांचाळ यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१०१७ ी.ए.  ह .कनोजे रायगड 16.12.1978 भ.ज ब. 15.03.1958 एस.एस.सी. 10.10.1997 13.11.1998 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ीम.एस.के.ठाकूर/ पांचाळ यांचा ीम.एस.के.ठाकूर/ पांचाळ यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१०१८ ीम.एस.के.ठाकूर/ 

एस.आर.पांचाळ

रायगड 21.12.1981 व.जा.अ. 11.04.1959 एस.एस.सी. 10.10.1997 13.11.1998 पदो  नत

१०१९ ीमती वाय एस अ टूरकर  मुबंई शहर खुला - - 15/12/1953 एस- एस- सी - 15-12-1998 15-12-1998 15-12-1998*  अ-का- वे-से- द- 30/09/2002

१०२० ीम.एन.आर.जामकर/ 

पी.पी.साळंुखे

रायगड 18.09.1979 अन.ुजाती 07.07.1954 एस.एस.सी. 04.04.1998  23.02.1999 सेवा नवृ  त द. 31.07.2012

ी.एस.पी.गायकवाड यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१०२१ ी.एस.पी.गायकवाड रायगड 24.08.1984 अन.ुजाती 27.03.1963 एस.एस.सी. 04.04.1998  23.02.1999  वे.से. न. द. 01.06.2012

१०२२ ी काश रघनुाथ कुळकण   मुबंई शहर 01-09-1976 खुला - - 01-03-1954 एस- एस- सी - 01-03-1999 01-03-1999 01-03-1999*  ना- तह सलदार न-से- द- 

28/02/2012

१०२३ ीम. आर. ट  कोळप   उफ र ना गर 28.02.1977  अजा 11.07.1953 एस.एस.सी.  -- 11.07.1998 12.03.1999 09.03.1999 सेवा नवृ त

आर. ट . सावंत

१०२४ ी. ए. ट . यादव र ना गर 09.02.1977 भजब 05.08.1953 एस.एस.सी.  -- 05.08.1998 12.03.1999 09.03.1999 सेवा नवृ त

१०२५ ीम. एस. ह . कांबळे ऊफ 

एस.पी.पाट ल

र ना गर 17.09.1994  अजा वैध 31.05.1969 बी.कॉम 10.10.1997 --- 23.03.1999 09.03.1999 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

१०२६ ी. एस. के. कांबळे र ना गर 26.12.1991  अजा वैध 15.03.1967 एच.एस.सी 04.04.1998 --- 23.03.1999 09.03.1999 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती
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वग ज म दनांक

१०२७ ी  एम ह  गढर मबुई उपनगर 08.11.1976 भ ज क - - - - 1.06.1948 - - - - 11.10.1993 07.05.1999 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०२८ ी. एस.जी. साळवी मबुई उपनगर 03.04.1973  

21.12.1976

अ.जा. - - - - 15.07.1951 - - ऑ टो-1990 - - 07.05.1999 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
१०२९ ी. परशरुाम गण ूतरे मबुई उपनगर 18.081978 वमा - - - - 05.01.1950 - - ऑ टो-1990 - - 07.05.1999 - - नायब तहस लदार सवंगात १०२९ ी. परशरुाम गण ूतरे मबुई उपनगर 18.081978 

24.08.1984 

वमा - - - - 05.01.1950 - - ऑ टो-1990 - - 07.05.1999 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०३० ी एन. जी. राठोड मबुई उपनगर 13.08.1978 भ ज ड - - - - 12.02.1952 - - 12.02.1997 07.05.1999 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०३१ ी. एन.अे. बामणे मबुई उपनगर 27.07.1978 अ.जा. - - - - 01.06.1956 - - ए ल-1991 - - 07.05.1999 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०३२ ी. आर.आर. घोरपडे मबुई उपनगर 23.08.1969 अ.जा. - - - - 01.04.1949 - - ऑ टो--1991 - - 07.05.1999 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०३३ ी आर. बी. वै णव मबुई उपनगर 11.05.1992 भ ज ब - - - - 05.12.1971 - - ए ल 1997 - - 07.05.1999 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०३४ ी. य.ु पी. साळे मबुई उपनगर 15.02.1975 अ.जा. - - - - 15.01.1946 - - 15.01.1991 07.05.1999 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नतपदो नत

१०३५ ीमती एल ए गोठोसकर  मुबंई शहर 25/05/1977 खुला - - 18/05/1954 एस- एस- सी - 18-05-1999 18-05-1999 18-05-1999*  ना- तह सलदार वे-से- द- 

31/05/2008

१०३६ ीम.पी.डी.सायगावकर/ पुरारकर रायगड 13.05.1985 अन.ुजाती वैध 06.09.1966 एस.एस.सी. 04.04.1998  24.05.1999 पदो  नत द.31.01.2015

१०३७ ी पी डी काळे  मुबंई शहर 10-01-1974 अ जा वैध - 01-06-1954 एस- एस- सी - 01-06-1999 01-06-1999 01-06-1999*   तह सलदार न-से- द- 

31/05/2012
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१०३८ ी दपक गणपत लोढे   मुबंई शहर 11-01-1976 खुला - - 13/06/1954 एस- एस- सी - 13-06-1999 13-06-1999 13-06-1999*  तह सलदार न-से- द- 

30/06/2012

१०३९ ी एस जी नजापकर  मुबंई शहर 19-04-1977 खुला - - 28/07/1954 एस- एस- सी - 28-07-1999 28-07-1999 28-07-1999* अ-का- वे-से- द- 31/03/2003

१०४० ी. एस. डी. जानराव सधंदुगु 08.02.1990 अजा -- -- 01.06.62 बी.कॉम. 31.03.1998 -- 19.08.1999 आ. वभाग बदल

१०४१ ीम. एन. एस. पवार सधंदुगु 14.03.1977 अजा -- -- 24.06.1954 एसएससी -- 24.06.1999 19.08.1999 से. न.१०४१ ीम. एन. एस. पवार सधंदुगु 14.03.1977 अजा -- -- 24.06.1954 एसएससी -- 24.06.1999 19.08.1999 से. न.

१०४२ ी. के. डी. पालव सधंदुगु 16.06.1976 वजाभज -- -- 14.06.54 एसएससी -- 14.06.1999 19.08.1999 से. न

१०४३ ीम. एम. एम. मणंचेकर र ना गर 30.03.1984  इमाव 24.10.1949  -- 24.10.1994 02.12.1999 26.11.1999 सेवा नवृ त

१०४४ ी. सी. जी. गायकवाड र ना गर 11.05.1982 इमाव 24.02.1950  -- 24.02.1995 02.12.1999 26.11.1999 सेवा नवृ त

१०४५ ीमती. के.एम. पाचकर मबुई उपनगर 15.04.1976  

01.03.1980

अ.जा. - - - - 24.11.1955 - - ऑ टो-1991 - - 01.01.2000 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०४६ ी. भाकर धमाजी मोरे मबुई उपनगर 24.02.1981  

23.03.1984

अ.जा. - - - - 08.09.1955 - - ऑ टो-1991 - - 01.01.2000 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०४७ ी. आर.एम. ड गरे मबुई उपनगर 19.01.1977 अ.जा. - - - - 15.01.1948 - - - - 16.01.1993 01.01.2000 - - सेवा नवृ त

१०४८ ी. एन.एस. जाधव मबुई उपनगर 23.03.1984 भ ज क - - - - 01.06.1953 एस.एस.सी. - - 01.06.1998 01.01.2000 - - सेवा नवृ त

१०४९ ी. अे.एम.पगारे मबुई उपनगर 03.05.1978 अ.जा. - - - - 15.04.1948 - - - - 15.04.1993 01.01.2000 - - सेवा नवृ त

१०५० ी सरेुश मोरे वर जोशी  मुबंई शहर 16-03-1970 खुला - 31/01/1952 एस- एस- सी - 31-01-1997 05-01-2000 05-01-2000  अ-का- न-से- द- 31/01/2010१०५० ी सरेुश मोरे वर जोशी  मुबंई शहर 16-03-1970 खुला - 31/01/1952 एस- एस- सी - 31-01-1997 05-01-2000 05-01-2000  अ-का- न-से- द- 31/01/2010

१०५१ ी चं कांत व ल कारंजे  मुबंई शहर 17/12/1973 खुला - - 27/04/1949 एस- एस- सी - 27.04.1993 05-01-2000 05-01-2000  अ-का- वे-से- द- 07/04/2004

१०५२ ी अशोक भगवान सावंत  मुबंई शहर 02-05-1974 खुला - - 23/03/1952 एस- एस- सी - 23.03.1997 05-01-2000 05-01-2000 ना- तह सलदार न-से- द- 

30/06/2010

१०५३ ी महादेव व ल ठसाळ  मुबंई शहर 24/05/1977 भ ज ड - - 01-03-1952 एस- एस- सी - 01-03-1997 05-01-2000 05-01-2000 ना- तह सलदार न-से- द- 

28/02/2010
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पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 
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१०५४ ीमती सवुणा प- साने   मुबंई शहर 01-11-1976 खुला - - 12-01-1955 एस- एस- सी - 12-01-2000 12-01-2000 12-01-2000*  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/01/2013

१०५५ ी. एस. एन. सोरट ठाणे 14.12.1981 इ.मा.व. -- -- 24.07.1956 एस.एस.सी. ए ल-1991 -- 18.01.2000 13.01.2000 पदो नत

१०५६ ीमती एस. आर. गुरव ठाणे 29.01.1986 इ.मा.व. -- -- 06.06.1967 एच.एस.सी. ए ल-1995 -- 18.01.2000 13.01.2000 पदो नत

१०५७ ीमती ए. जे. बगाड ठाणे 08.04.1981 अ.ज. वैध -- 12.04.1959 एस.एस.सी. ऑ टो-1996 -- 18.01.2000 13.01.2000 पदो नत१०५७ ीमती ए. जे. बगाड ठाणे 08.04.1981 अ.ज. वैध -- 12.04.1959 एस.एस.सी. ऑ टो-1996 -- 18.01.2000 13.01.2000 पदो नत

१०५८ ी. के. एस. देशमखु ठाणे 09.12.1984 खुला -- -- 21.10.1963 एस.एस.सी. ऑ टो-1996 -- 18.01.2000 13.01.2000 पदो नत

१०५९ ी.एस. एन. ीरसागर ठाणे 25.11.1984 इ.मा.व. -- -- 20.08.1956 एस.एस.सी. ऑ टो-1996 -- 18.01.2000 13.01.2000 सेवा नवृ त

१०६० ी. जे. एस. पाट ल ठाणे 04.12.1984 इ.मा.व. -- -- 30.09.1960 बी. ए. ए ल-1997 -- 18.01.2000 13.01.2000 पदो नत

१०६१ ी. ए. सी. जाधव ठाणे 19.01.1991 अ.जा. वैध -- 06.04.1961 एस.एस.सी. ऑ टो-1997 -- 18.01.2000 13.01.2000 पदो नत

१०६२ ीमती एस ए खांडेकर ठाणे 07.01.1975 अ.जा. वैध -- 01.01.1953 एस.एस.सी. -- 1.1.98 सटु 18.01.2000 13.01.2000 सेवा नवृ त

१०६३ ी. बी. एस. तायडे ठाणे 15.09.1983 अ.जा. वैध -- 01.07.1953 एच.एस.सी. 1.7.98 सटु 1.7.98 सटु 18.01.2000 13.01.2000 सेवा नवृ त

१०६४ ी. पी. डी. मकुणे ठाणे 21.02.1992 अ.जा. वैध -- 01.01.1968 एस.एस.सी. ऑ टो-1999 -- 18.01.2000 13.01.2000 पदो नत

१०६५ ी अ ण वासदेुव महाजन  मुबंई शहर 07-09-1976 खुला - - 23/01/1955 एस- एस- सी - 23.01.2000 23-01-2000 23-01-2000*  तह सलदार न-से- द- 

31/01/2013

१०६६ ी. ए. एन. मालवणकर सधंदुगु 09.01.1992 अजा -- -- 02.05.65 एसएससी 30.10.1999 -- 09.02.2000 05.02.2000 पदो  नत

१०६७ ी. पी. एल. पवार सधंदुगु 21.03.1995 अजा वैध -- 18.12.68 बीकॉम 30.10.1999 -- 03.03.2000 05.02.2000 पदो  नत१०६७ ी. पी. एल. पवार सधंदुगु 21.03.1995 अजा वैध -- 18.12.68 बीकॉम 30.10.1999 -- 03.03.2000 05.02.2000 पदो  नत

१०६८ ी. एस. एम. दलाल ठाणे 01.10.1983 इ.मा.व. -- -- 04.03.1964 एस.एस.सी. ऑ टो-1996 -- 27.04.2000 04.04.2000 पदो नत

१०६९ ीमती श पा सरेुश राणे  मुबंई शहर 09-02-1976 खुला - - 28/04/1955 एस- एस- सी - 28-04-2000 28-04-2000 28-04-2000*   तह सलदार न-से- द- 

30/04/2013

१०७० ीमती ा जे वगळ  मुबंई शहर 02-04-1975 खुला - - 24/05/1955 एस- एस- सी - 24-05-2000 24-05-2000 24-05-2000* मयत द- 11/02/2012

१०७१ ी. एस.एस. पाटणे मबुई उपनगर 14.04.1976  

01.03.1980

अ.जा. - - - - 01.03.1945 - - - - 01.03.1990 01.06.2000 - - सेवा नवृ त
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शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 
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१०७२ ी. बी. एन. तेडूलकर र ना गर 07.04.1981 खुला 22.07.1947  -- 22.07.1992 10.06.2000 09.06.2000 सेवा नवृ त

१०७३ ी. एन. एस. गडदे र ना गर 15.11.1969 इमाव 01.03.1948  -- 01.03.1993 10.06.2000 09.06.2000 सेवा नवृ त

१०७४ ी ए. जी. भाटवडेकर र ना गर 27.03.1984 खुला 25.03.1950  -- 25.03.1995 10.06.2000 09.06.2000 सेवा नवृ त

१०७५ ी. ह . एल. जगंम र ना गर 08.12.1982 इमाव 29.09.1961 बी.ए. 21.10.1995 --- 10.06.2000 09.06.2000 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नतीपदो नती

१०७६ ी भरत तुकाराम कदम  मुबंई शहर 25/10/1976 अ जा वैध - 12-06-1955 एस- एस- सी - 12-06-2000 12-06-2000 12-06-2000*  तह सलदार वे- से- द- 

30/09/2013

१०७७ ीम. एल. आर. च हाण उ फ 

एल. पी. धो े

र ना गर 22.01.1996 वजाअ वैध 01.06.1969 बी.कॉम 02.11.1999 20.06.2000 09.06.2000 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती
१०७८ ी. के. जी. म  के सधंदुगु 14.03.1980 खुला -- -- 22.08.1954 एस.एस.सी. -- 22.08.1999 02.08.2000 से. न.

१०७९ ीम.एस.एस.धमुाळ/ डी.  ह .  हा े रायगड 25.03.1977 इ.मा.व. वैध 01.07.1957 एस.एस.सी. 29.04.1995  28.09.2000 पदो  नत द.31.01.2015

ी.डी.आर.साळवी यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१०८० ी.डी.आर.साळवी रायगड 09.11.1987 इ.मा.व.  ताव 

सादर

08.10.1957 एच.एस.सी. 29.04.1995  28.09.2000 पदो  नत द.01.06.2015

१०८१ ी गजानन तुकाराम नावकर  मुबंई शहर 21/05/1977 खुला - - 04-10-1955 एस- एस- सी - 04-10-2000 04-10-2000 04-10-2000*   तह सलदार न-से- द- १०८१ ी गजानन तुकाराम नावकर  मुबंई शहर 21/05/1977 खुला - - 04-10-1955 एस- एस- सी - 04-10-2000 04-10-2000 04-10-2000*   तह सलदार न-से- द- 

31/10/2013

१०८२ ी.एच.के.ठाकूर रायगड 13.05.1985 इ.मा.व. 01.06.1950 एस.एस.सी. 01.06.1995 06.10.2000 पदो  नत/सेवा नवृ  त

१०८३ ी जयराज ीधर कुसनरु  मुबंई शहर 16/05/1977 खुला - - 18-10-1955 एस- एस- सी - 18-10-2000 18-10-2000 18-10-2000*  ना- तह सलदार वे-से- द-    

31/03/2011

१०८४ ी.  ह . डी. जाधव सधंदुगु 20.09.1982 अ.जा. वैध -- 21.02.58 एस.एस.सी. 26.04.2000 -- 29.12.2000 12.12.2000 पदो  नत

१०८५ ी. नर  दामजी कोळी मबुई उपनगर 10.02.1978 अ.ज. - - - - 20.01.1954 एस.एस.सी - - 20.01.1999 21.05.2001 - - सेवा नवृ त
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१०८६ ी. एस. पी. ग ड ठाणे 20.07.2001 खुला -- -- 20.05.1961 एस.एस.सी. ऑ टो-1991 -- 20.07.2001 20.07.2001 आंतर वभागीय बदल ने

१०८७ ी. वनायक तुळशीराम पाडवी मबुई उपनगर 20.01.1994 अ.ज. वैध - - 07.11.1968 बी.ए. 11.02.2000 - - 30.08.2001 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०८८ ी. डी.पी. कांबळे मबुई उपनगर 28.02.1986 अ.जा. - - - - 01.06.1948 - - - - 01.06.1993 06.11.2001 - - सेवा नवृ त

१०८९ ी. अे.बी. काळे मबुई उपनगर 20.10.1976 खुला - - - - 10.10.1952 - - 14.10.1988 - - 06.11.2001 - - सेवा नवृ त१०८९ ी. अे.बी. काळे मबुई उपनगर 20.10.1976 खुला - - - - 10.10.1952 - - 14.10.1988 - - 06.11.2001 - - सेवा नवृ त

१०९० ी ई वरलाल ल मण शदें मबुई उपनगर 27.02.1981 अ जा - - - - 11.05.1955 - - 15.10.1993 - - 06.11.2001 - - सेवा नवृ त

१०९१ ीम.राज ी सजंय जोगी 

(कु.राज ी अमतृ वाघ)

मबुई उपनगर 27-04-1992 भ.ज.-ब वैध - - 12.10.1969 बी.कॉम. 11.02.2000 - - 06.11.2001 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
१०९२ ीमती न लमा वलास गोपाळे 

(कु. न लमा सोमनाथ आमले)

मबुई उपनगर 28-04-1992 व.जा-अ वैध - - 19.03.1968 एस.वाय. 

बी.कॉम

26.04.2001 - - 06.11.2001 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१०९३ ी. के. जे. दनकर ठाणे 17.02.1981 इ.मा.व. -- -- 31.05.1958 एस.एस.सी. ऑ टो.1997 -- 23.11.2001 22.11.2001 पदो नत

१०९४ ीम. बी.ए.भोपतराव ठाणे 01.08.1981 इ.मा.व. -- -- 15.06.1958 एस.एस.सी. ऑ टो.1997 -- 23.11.2001 22.11.2001 मा. व.आ.यांचे द. 30.6.09 

अ वये द. 23.11.01 हा मानीव 

दनांक मजंरू

१०९५ ी. एस. एन. थोरात ठाणे 22.09.1982 खुला -- -- 22.11.1958 एस.एस.सी. ए ल.1998 -- 23.11.2001 22.11.2001 पदो नतखुला

१०९६ ी. आर. एच. चौधर ठाणे 01.10.1983 इ.मा.व. -- -- 25.06.1962 एस.एस.सी. ए ल-1998 -- 23.11.2001 22.11.2001 पदो नत

१०९७ ी. एन. एच. देशमखु ठाणे 07.02.1980 खुला -- -- 18.04.1953 एस.एस.सी. -- 18.4.98 सटु 23.11.2001 22.11.2001 सेवा नवृ त

१०९८ ी. पी. सी. पाट ल ठाणे 12.11.1984 इ.मा.व. -- -- 01.07.1953 एस.एस.सी. -- 01.07.1998 23.11.2001 22.11.2001 सेवा नवृ त

१०९९ ी. आय. आर. भोईर ठाणे 12.01.1984 इ.मा.व. -- -- 15.08.1957 एस.एस.सी. ऑ टो-1998 -- 23.11.2001 22.11.2001 पदो नत

११०० ी. पी. सी. भानशुाल ठाणे 13.11.1984 खुला -- -- 1.6.1956 एस.एस.सी. ऑ टो-1998 -- 23.11.2001 22.11.2001 सेवा नवृ त

११०१ ी. पी. के. मोरे ठाणे 09.03.1984 खुला -- -- 20.11.1956 एस.एस.सी. ऑ टो-1998 -- 23.11.2001 22.11.2001 मयत
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११०२ ी. ए. ह . भोईर ठाणे 01.10.1983 व.मा. . वैध -- 18.11.1963 एस.एस.सी. ऑ टो-1998 -- 23.11.2001 22.11.2001 पदो नत

११०३ ी. बी. एम. ग हाळे ठाणे 22.09.1982 इ.मा.व. अि त यगं -- 14.05.1958 एम. ए. ए ल-2000 -- 23.11.2001 22.11.2001 कायरत

११०४ ी. एच. पी. साबळे ठाणे 08.02.1980 अ.जा. वैध -- 01.06.1953 एस.एस.सी. -- 01.06.1998 

सटु

08.01.2002 05.01.2002 सेवा नवृ त

११०५ ी. पी. य.ु च हाण ठाणे 16.09.1990 व.जा.अ वैध -- 01.06.1963 एस.एस.सी. ए ल-2000 -- 08.01.2002 05.01.2002 पदो नत११०५ ी. पी. य.ु च हाण ठाणे 16.09.1990 व.जा.अ वैध -- 01.06.1963 एस.एस.सी. ए ल-2000 -- 08.01.2002 05.01.2002 पदो नत

११०६ ीमती एस. एस. यादव ठाणे 19.12.1995 भ.ज.(ब) वैध -- 04.10.1973 बी.कॉम ए ल-2000 -- 08.01.2002 05.01.2002 पदो नत

११०७ ी.डी.डी.गोसावी ठाणे 07.08.1980 भ.ज.(ब) वैध -- 01.06.1955 एस.एस.सी. ए ल-2001 -- 17.01.2002 05.01.2002 सेवा नवृ त

११०८ ी. ए.एन. क ब ठाणे 14.08.1990 अ.ज. वैध -- 03.01.1970 एस.एस.सी ऑ टो-1998 -- 17.01.2002 05.01.2002 पदो नत

११०९ ी. दल प बाळाजी हेडाऊ मबुई उपनगर 16.04.1981 व मा वग वैध - - 05.05.1957 - - 05.05.2002 - - 05.05.2002 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१११० ी. एम. एल. खाडे ठाणे 29.02.1995 अ.ज. वैध -- 19.09.1971 एस.एस.सी. ए ल-1999 -- 20.06.2002 17.06.2002 पदो नत

११११ ी. एस. के. कामडी ठाणे 09.08.1990 अ.ज. वैध -- 04.05.1970 एस.एस.सी. ए ल-2000 -- 20.06.2002 17.06.2002 पदो नत

१११२ ी पी. पी. भडंारे र ना गर 08.07.1989 भजब 02.09.1965 29.04.2000 16.07.2002 14.07.2002

१११३ ी डी. एम. कोकरे र ना गर 07.06.1997  भजक वैध 19.05.1965 एच.एस.सी. 02.11.2000 16.07.2002 14.07.2002 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

१११४ तभा राज  म े र ना गर 30.03.1984 वमा वैध - 16.05.1964 एस.एस.सी 26.04.2002 - 16.07.2002 14.07.2002 नायब तह सलदार सवंगात १११४ तभा राज  म े र ना गर 30.03.1984 वमा वैध - 16.05.1964 एस.एस.सी 26.04.2002 - 16.07.2002 14.07.2002 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती
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१११५ ी एस. एन. राणे र ना गर 18.01.1996 खुला 10.06.1972 एच.एस.सी. 26.04.2002 16.07.2002 14.07.2002 ी एस. एन. राणे, अका यांना यांचे 

अ.ज. वगाचे जात वैधता माणप  

सादर न के यामुळे द. 01/03/2008 

रोजी या आदेशा वये शासन सेवेतून 

काढून टाक यात आले होते.  काढून टाक यात आले होते.  

यानंतर मा.  उ च यायालय, 

खंडपीठ नागपूर चे 08/08/2014 चे 

आदेशास अनुस न यांना या 

कायालयाकडील द. 20/10/2014 

रोजीचे आदेशा वये  लपीक-टंकलेखक 

संवगाम ये खु या वगामधून 

पुन था पत कर यात आले आहे.
१११६ ी मोद अनतं वडे मबुई उपनगर 10.03.1986 भ ज ब - - 01.06.1956 - - 01.06.2001 - - 17.09.2002 - - सेवा नवृ त

१११७ ीम. सधं ुउमेश खाडे  ( कु. 

सधं ुमा ती नागरे)  एस य ुखाडे

मबुई उपनगर 02.09.1996 भ ज ड वैध - - 26.01.1972 - - 26.10.2001 - - 17.09.2002 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१११८ ी राजाराम व ल देवकाते मबुई उपनगर 02.05.1993 भ ज क वैध - - 15.06.1972 - - 26.04.2002 - - 17.09.2002 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नतपदो नत

१११९ ी. धमा झामा घाडी मबुई उपनगर 16.04.1981 व.जा.(अ) - - - - 01.04.1952 बी.अे. - - 01.04.1997 17.09.2002 - - सेवा नवृ त

११२० ी  मा ती बाबुराव सानप मबुई उपनगर 20.02.1981 भ ज ड - - - - 03.02.1953 बी.ए. - - 03.02.1998 17.09.2002 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

११२१ ी.पी.ट .पाट ल रायगड 09.03.1981 इ.मा.व. 05.04.1948 एस.एस.सी. 05.04.1993 08.10.2002 पदो  नत/सेवा नवृ  त

११२२ ी. एस. एस. गोसावी सधंदुगु 01.02.1989 भ.ज.-ब वैध -- 01.11.62 एस.एस.सी. 30.10.2000 -- 19.12.2002 19.12.2002 पदो  नत
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११२३ ी.  ह .  ह . शवगण सधंदुगु 03.04.1982 भ.ज.ब वैध -- 28.09.56 एस.एस.सी. -- 28.09.2001 20.12.2002 19.12.2002 से. न. ी. जी. एन. धाडसे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

११२४ ी. जी. एन. धाडसे सधंदुगु 16.08.1982 अ.जा. वैध -- 01.01.57 एस.एस.सी. 23.04.2001 -- 20.12.2002 19.12.2002 से. न

११२५ ी.  ह .  ह . खानोलकर सधंदुगु 01.10.1982 अ.जा. -- -- 01.06.1955 एस.एस.सी. -- 01.06.2000 20.12.2002 से. न. ी. डी. बी. चौधर  यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.मानीव दनांक दे  यात आला.

११२६ ी. एम. एस. खैरमोडे सधंदुगु 15.04.1983 भज-ब -- -- 10.03.57 एस.एस.सी. 22.04.2002 -- 20.12.2002  आ. वभाग बदल  / ी. डी. बी. 

चौधर  यांचा मानीव दनांक 

दे  यात आला.

११२७ ी. डी. बी. चौधर सधंदुगु 21.03.1995 अ.ज. वैध -- 06.07.71 बी.ए. 30.10.2000 -- 20.12.2002 19.12.2002 पदो  नत

११२८ ीमती एन. एल. मगाळ ठाणे 25.11.1994 अ.ज. वैध -- 27.01.1973 एस.एस.सी. ए ल-2000 -- 12.03.2003 31.12.2002 पदो नत

११२९ ी. एस. आर. चौरे सधंदुगु 23.03.1995 अ.ज. वैध -- 01.06.69 एस.एस.सी. 23.04.2001 -- 23.04.2003 23.04.2003 पदो  नत ी.  ह . डी. दळवी 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.
११३० ी.  ह . डी. दळवी सधंदुगु 24.03.1995 अ.ज. वैध -- 02.06.68 बी.ए. 30.10.2000 -- 23.04.2003 23.04.2003 पदो  नत

११३१ ी एन. एल. मोरे र ना गर 21.02.1990 भजब वैध 01.01.1963 एम.ए. 02.11.2000 18.06.2003 16.06.2003 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

११३२ ीराज  सो या वाडकर र ना गर 16.09.1994 भज(ब) वैध - 15.01.1965 एच.एस.सी 26.04.2001 - 18.06.2003 16.06.2003 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

११३३ ीम मजंषूा चं कांत रसाळ र ना गर 31.10.1994 भज(ब) वैध - 31.12.1970 बीए 26.04.2002 - 18.06.2003 16.06.2003 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

११३४ ी एम. एफ. तडवी र ना गर 25.01.1996  अज 01.06.1966 31.10.2002 18.06.2003 16.06.2003 जळगांव येथे आंतर वभाग 

बदल ने गेले
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शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

११३५ ीम अवंती अजय मयेकर र ना गर 19.07.1999 भज(क) वैध - 14.10.1974 बी.ए. 31.10.2002 - 18.06.2003 16.06.2003 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

११३६ ी. य.ु बी. गोसावी सधंदुगु 01.02.1989 भ.ज.-ब वैध -- 01.06.64 एच.एस.सी. 28.10.2002 -- 03.07.2003 30.06.2003 कायरत

११३७ ी. पी. सी. माळगावकर सधंदुगु 03.02.1989 खुला -- -- 18.05.61 एस.एस.सी. 23.04.2001 -- 07.07.2003 30.06.2003 ी. एन. सी. शदें यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.दनांक दे  यात आला.

११३८ ी. एन. सी. शदें सधंदुगु 19.03.1999 भज-ब वैध -- 27.07.71 बी.ए. 28.10.2002 -- 07.07.2003 30.06.2003 पदो  नत

११३९ ी. ट . जी. च हाण ठाणे 16.12.1979 व.जा.अ वैध -- 28.10.1955 एस.एस.सी -- 28.10.2000 

सटु

27.08.2003 30.06.2003 पदो नत

११४० ी.  ह .के.गायकर रायगड 20.08.1984 इ.मा.व. 01.07.1950 एस.एस.सी. 01.07.1995 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.30.06.2008

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११४१ ी.एम.जी.पाट ल रायगड 01.10.1968 इ.मा.व. 12.09.1950 एस.एस.सी. 12.09.1995 27.10.2003 पदो  नत/सेवा नवृ  त 

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११४२ ी.डी.डी.यादव रायगड 10.11.1987 खुला 27.11.1959 एस.एस.सी. 21.10.1995  27.10.2003 पदो  नत द.15.07.2015

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११४३ ीम.  ह .  ह .मकुादम/ 

 ह .आर.पाट ल

रायगड 01.01.1974 खुला 06.01.1951 एस.एस.सी. 06.01.1996 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.01.2009

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 
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पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 
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कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

११४४ ीम.ए.ए.तुपे रायगड 10.11.1987 खुला 20.10.1951 एस.एस.सी. 26.04.1996 27.10.2003  वे.से. न. द.09.01.2009

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११४५ ी.एच.ट .पाट ल रायगड 29.01.1974 इ.मा.व. 01.06.1951 एस.एस.सी. 01.06.1996 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31..05.2009

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११४६ ी.ए.जी.आंबोलकर रायगड 22.05.1975 इ.मा.व. 29.07.1951 एस.एस.सी. 29.07.1996 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.07.2009

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११४७ ीम.य.ुएल.दंत रायगड 16.10.1991 खुला 01.06.1949 एस.एस.सी. 16.10.1996 27.10.2003 सेवा नवृ  त

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११४८ ी.के.डी.लोखंडे रायगड 21.10.1980 इ.मा.व.  10.06.1959 एस.एस.सी. 19.10.1996 27.10.2003 अ.का.  हणनू कायरत

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११४९ ी.एस.डी.वगुलकर रायगड 07.03.1977 इ.मा.व. 22.12.1951 एस.एस.सी. 22.12.1996 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.12.2009११४९ ी.एस.डी.वगुलकर रायगड 07.03.1977 इ.मा.व. 22.12.1951 एस.एस.सी. 22.12.1996 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.12.2009

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११५० ीम.पी.जी.साळवी/ठाकूर रायगड 15.04.1981 इ.मा.व. 02.01.1952 एस.एस.सी. 02.01.1997 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.01.2010

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 
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पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

११५१ ी.एस.ए.आर.तुळवे रायगड 16.10.1991 इ.मा.व.  14.04.1965 एच.एस.सी. 25.04.1997 27.10.2003 पदो  नत द.01.06.2015

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११५२ ीम.सी.  ह .कजबजे/ मरजकर रायगड 12.12.1991 इ.मा.व. वैध 31.10.1958 एस.एस.सी. 25.04.1997  27.10.2003 पदो  नत द.01.06.2015

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११५३ ीम.के.बी.काटले रायगड 19.08.1981 भ.ज.ब. वैध 26.12.1958 एस.एस.सी. 25.04.1997  27.10.2003 पदो  नत द.06.07.015

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११५४ ी.एस.एल.पाट ल रायगड 15.06.1995 

12.12.1991

व.मा. . वैध 15.06.1966 एस.एस.सी. 25.04.1997 27.10.2003 पदो  नत द. 04.01.2014

सधुा रत जे ठता म नि चत 

क न,  ी.एस.सी.खोपकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

११५५ ी.एच.एच.ठाकूर रायगड 11.03.1981 इ.मा.व. 01.06.1952 बी.ए. 01.06.1997 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.05.2010

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११५६ ी.बी.आर.मटू रायगड 15.06.1995  

01.03.1974

व.मा. . वैध 01.06.1952 एस.एस.सी. 01.06.1997 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.05.2012

सधुा रत जे ठता म नि चत 

क न, ी.एस.सी.खोपकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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पर ा उ तीण 
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वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

११५७ ी.बी.बी.कडू रायगड 05.11.1976 खुला 24.06.1952 एस.एस.सी.  24.06.1997 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.30.06.2010

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११५८ ीम.ए.के.पांचाळ रायगड 21.05.1975 इ.मा.व. 03.07.1952 एस.एस.सी.  03.07.1997 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.07.2010

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११५९ ीम.  ह .पी.केळकर रायगड 29.12.1973 खुला 14.08.1952 एस.एस.सी. 14.08.1997 27.10.2003  वे.से. न. द.01.09.2009 

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११६० ीम.  ह .  ह .मलु  टे रायगड 18.02.1982 इ.मा.व. 12.09.1952 एस.एस.सी. 12.09.1997 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.10.2008

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११६१ ीम.आर.के.टमके/ससंारे रायगड 24.12.1973 इ.मा.व. 13.09.1952 एस.एस.सी. 13.09.1997 27.10.2003 सेवा नवृ  त द.22.10.2008

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११६२ ीम.एम.जे.मांजरेकर रायगड 12.12.1984 इ.मा.व. 30.09.1959 बी.ए. 10.10.1997 27.10.2003  वे.से. न. द. 01.01.2014११६२ ीम.एम.जे.मांजरेकर रायगड 12.12.1984 इ.मा.व. 30.09.1959 बी.ए. 10.10.1997 27.10.2003  वे.से. न. द. 01.01.2014

ी.एस.सी.खोपकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११६३ ी.एस.सी.खोपकर रायगड 12.12.1991 अन.ुजाती वैध 01.06.1966 एच.एस.सी. 04.04.1998 27.10.2003 पदो  नत द.01.06.2015

११६४ ी.के.ट . भगंारे रायगड 13.05.1985 भ.ज.ब. वैध 08.04.1964 एच.एस.सी. 17.10.1998 28.10.2003 पदो  नत द. 30.06.2013

ीम.आर.बी.शेडगे/आसवले यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

११६५ ी.एल.डी.गोपाळ रायगड 20.11.1987 भ.ज.ब. वैध 01.06.1957 एस.एस.सी. 29.04.2000 28.10.2003 सेवा नवृ  त द.31.05.2015

ीम.आर.बी.शेडगे/आसवले यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
११६६ ीम.आर.बी.शेडगे/ आसवले रायगड 15.05.1985 भ.ज.ब. वैध 15.05.1964 एच.एस.सी. 29.04.2000 28.10.2003  वे.से. न. द.28.09.2010

११६७ ी.  ह .डी.पाट ल रायगड 15.06.1995 व.मा. . वैध 07.09.1959 एच.एस.सी. 10.10.1997 29.10.2003 अ.का.  हणनू कायरत११६७ ी.  ह .डी.पाट ल रायगड 15.06.1995 

21.08.1984

व.मा. . वैध 07.09.1959 एच.एस.सी. 10.10.1997 29.10.2003 अ.का.  हणनू कायरत

सधुा रत जे ठता म नि चत 

क न, ी.बी.एस.फुलपगारे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
११६८ ी.ए के.ग धळी रायगड 15.06.1995

13.05.1985

व.मा. . वैध 02.04.1964 एस.एस.सी. 10.10.1997 29.10.2003 अ.का.  हणनू कायरत

सधुा रत जे ठता म नि चत 

क न, ी.बी.एस.फुलपगारे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
११६९ ी.एन.जी.जागकर रायगड 17.03.1997 व.मा. . वैध 05.02.1975 एच.एस.सी. 02.11.2000 29.10.2003 पदो  नत द.01.06.2015

ी.बी.एस.फुलपगारे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११७० ी.ए.एस.गोसावी रायगड 19.03.1997 भ.ज.ब. वैध  01.01.1976 एस.एस.सी. 26.04.2001 29.10.2003 पदो  नत द.01.06.2015

ी.बी.एस.फुलपगारे यांचा मानीव ी.बी.एस.फुलपगारे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११७१ ीम.  ह .आर.काकडे रायगड 08.03.1999 भ.ज.ड. वैध 19.06.1974 बी.सी.एस. 26.04.2002 29.10.2003 अ.का.  हणनू कायरत

ी.बी.एस.फुलपगारे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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११७२ ी. वकास आ  णा पवार रायगड 10.12.1998 व.जा.अ. वैध 21.12.1973 बी.एस.सी. 26.04.2002 29.10.2003 पदो  नत द. 06.03.2014

ी.बी.एस.फुलपगारे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११७३ ी.बी.एस.फुलपगारे रायगड 17.03.1997 भ.ज.ब. वैध 28.12.1969 बी.कॉम. 26.04.2002 29.10.2003 पदो  नत द.06.07.2015

११७४ ी.एस.आर.नाचण रायगड 09.12.1998 भ.ज.क. वैध 25.03.1971 बी.ए. 31.10.2002  30.10.2003 पदो  नत ११७४ ी.एस.आर.नाचण रायगड 09.12.1998 भ.ज.क. वैध 25.03.1971 बी.ए. 31.10.2002  30.10.2003 पदो  नत 

ी.डी.एस.को  ट  यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

११७५ ी.डी.एस.को  ट रायगड 15.12.1998 व.मा. . वैध 21.04.1977 एच.एस.सी. 31.10.2002 30.10.2003 पदो  नत द.01.06.2015

११७६ ी पी. आर. टकेकर र ना गर 06.02.1989 खुला 28.08.1948  -- 28.08.1993 15.12.2003 15.12.2003 सेवा नवृ त

११७७ ीमरजनी कृ णा लगंायत र ना गर 21.09.1983 खुला - - 05.04.1963 एस.एस.सी 21.10.1995 15.12.2003 15.12.2003 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

११७८ ी बाबासाहेब यशवंत भाबड र ना गर 24.07.1999 भज(ड) वैध - 20.02.1969 बी.ए. 02.05.2003 - 19.12.2003 15.12.2003 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

११७९ ीम.एस.एस.जाधव ठाणे 26.12.1995 भ.ज.(ब) वैध -- 27.06.1971 एस.एस.सी. ऑ टो- 2002  -- 19.12.2003 30.06.2003 पदो नत

११८० ी.बी.सी.जाधव ठाणे 26.12.1985 अ.जा. वैध -- 08.11.1965 एस.एस.सी. ऑ टो-1998 -- 19.12.2003 18.12.2003 पदो नत

११८१ ी. जी.बी. खरात ठाणे 30.11.1990 अ.जा. वैध -- 04.06.1960 एस.एस.सी. ए ल.1999 -- 19.12.2003 18.12.2003 पदो नत११८१ ी. जी.बी. खरात ठाणे 30.11.1990 अ.जा. वैध -- 04.06.1960 एस.एस.सी. ए ल.1999 -- 19.12.2003 18.12.2003 पदो नत

११८२ ी.पावरा एस.एन. ठाणे 17.11.1994 अ.ज. वैध -- 01.06.1972 एस.एस.सी. ए ल 2000 -- 19.12.2003 18.12.2003 पदो नत

११८३ ी.महाला एस.जे. ठाणे 21.11.1994 अ.ज. वैध -- 09.05.1971 बी.ए. ए ल 2000 -- 19.12.2003 18.12.2003 पदो नत

११८४ ी.गवळी.डी.बी. ठाणे 23.01.1995 अ.ज. वैध -- 01.06.1966 एस.एस.सी. ए ल 2000 -- 19.12.2003 18.12.2003 पदो नत

११८५ ी.पवार सी.के. ठाणे 23.01.1995 अ.ज. वैध -- 19.12.1972 एस.एस.सी. ए ल 2000 -- 20.12.2003 18.12.2003 पदो नत

११८६ ी. डी. बी. पैठणकर ठाणे 11.05.1999 व.मा. . वैध -- 11.07.1974 बी. ए. ऑ टो-2002 -- 22.12.2003 18.12.2003 पदो नत
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११८७ ीम. जी. पी. केतकर उफ जाधव सधंदुगु 02.04.1982 भ.ज.ब वैध -- 08.11.59 एस.एस.सी. 28.04.2003 -- 29.12.2003 23.11.2003  वे. न.

११८८ ी.एम.आर.आय.नाईक सधंदुगु 01.02.1989 खुला -- -- 20.11.64 एस.एस.सी. 28.04.2003 -- 29.12.2003 15.12.2003 पदो  नत

११८९ ीम. र मी रामचं  हळदणकर 

(कु.मगंल भा कर कोचरेकर)

मबुई उपनगर 23.03.1984 इ.मा.व. - - - - 14.01.1957 बी.ए. 14.10.1988 - - 20.01.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

(कु.मगंल भा कर कोचरेकर)

पदो नत

११९० ी एकनाथ बाबुराव शेळके मबुई उपनगर 03.08.1981 भ  ज ड वैध - - 01.06.1959 - - 31.10.2002 - - 23.03.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

११९१ ी. सु नल रामकृ ण हेडाऊ मबुई उपनगर 01.12.1994 अ.ज वैध - - 07.03.1969 एस.एस.सी. 02.11.2001 - - 23.03.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

११९२ ी दल प ीधर शदें र ना गर 05.09.1985 खुला - - 06.05.1963 बी. ए. 21.10.1995 - 14.06.2004 10.06.2004 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

११९३ ी मोहन कृ णा साळवी र ना गर 20.10.1989 इमाव वैध - 13.06.1958 एस.एस.सी 26.04.1996 - 14.06.2004 10.06.2004 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

११९४ ीम रे मा र वं  टाकळे र ना गर 27.03.1984 इमाव वैध - 07.06.1963 एस.एस.सी 19.10.1996 - 14.06.2004 10.06.2004

११९५ ी ीकृ ण शांताराम वाजे र ना गर 06.03.1991 भज(ब) वैध - 06.09.1958 एच.एस.सी 26.04.1996 - 15.06.2004 10.06.2004 नायब तह सलदार सवंगात ११९५ ी ीकृ ण शांताराम वाजे र ना गर 06.03.1991 भज(ब) वैध - 06.09.1958 एच.एस.सी 26.04.1996 - 15.06.2004 10.06.2004 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती

११९६ ी सदं प ी नवास सावंत र ना गर 27.07.1990 खुला - - 21.06.1972 एच.एस.सी 25.04.1997 - 15.06.2004 10.06.2004

११९७ ी रामभाऊ अबंर गर र ना गर 03.06.1997 भज(ब) वैध - 03.07.1970 एच.एस.सी 31.10.2003 - 16.06.2004 10.06.2004

११९८ ी ल मण सहदेव आ हाड  मुबंई शहर 04-06-1972 भ ज क - - 15/10/1951 एस- एस- सी - 15-10-2000 30-06-2004 30/06/2004 ना- तह सलदार न-से- द- 

31/10/2009
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११९९ ी. सभुाष महादेव कंचार मबुई उपनगर 29.04.1985 इ.मा.व. - - - - 11.10.1963 एस.एस.सी. 14.10.1988 - - 06.08.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१२०० ी. सधुीर कृ णा नाईक मबुई उपनगर 09.09.1977 खुला - - - - 13.12.1953 एस.एस.सी. 28.04.1989 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२०१ ीमती सु या सभुाष  

नेमळेकर (कु. सु शला ल मण 

मबुई उपनगर 23.03.1984 खुला - - - - 04.01.1951 इ टर आट 21.10.1989 - - 06.08.2004 - - द.31.01.2009 रोजी सेवा नवृ त

नेमळेकर (कु. सु शला ल मण 

सावंत)

१२०२ ी. सरोजकुमार अ मयाकुमार 

म तर

मबुई उपनगर 08-08-1984 खुला - - - - 25.08.1961 एच.एस.सी. 21.10.1989 - - 06.08.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१२०३ ी. द ता य गणेश बांदेकर मबुई उपनगर 09-08-1984 खुला - - - - 18.11.1963 बी.कॉम. 21.10.1989 - - 06.08.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१२०४ ी. पी.एम. पाट ल मबुई उपनगर 14.01.1977 खुला - - 01.05.1953 21.04.1990 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२०५ ी. ट .एस. वधाते मबुई उपनगर 01.04.1981 खुला - - 02.06.1952 04. 1990 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२०६ ी. आर.एस. चडके मबुई उपनगर 30.12.1985 खुला - - 02.03.1953 बी.ए. 21.04.1990 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२०७ ीमती अलका नर  सावे 

(कु.अ का गो वदं चोरघे)

मबुई उपनगर ०४/०३/१९७८ 

३/३/१९८४

खुला - - - - 11.04.1958 एस.एस.सी. 26.10.1990 - - 06.08.2004 - - वे छा सेवा नवृ त

१२०८ ी. कसन तुकाराम नलावडे मबुई उपनगर ६/३/१९७८  / खुला - - - - 19.08.1955 एस.एस.सी. 26.10.1990 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त१२०८ ी. कसन तुकाराम नलावडे मबुई उपनगर ६/३/१९७८  / 

२३/३/१९८४

खुला - - - - 19.08.1955 एस.एस.सी. 26.10.1990 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२०९ ी. सधुीर माधवराव चौधर मबुई उपनगर ३/१०/१९७८ / 

२३/३/१९८४

खुला - - - - 26.12.1955 बी.ए. 26.10.1990 - - 06.08.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१२१० ी. मोहन मरुल धर झगंाडे मबुई उपनगर २४/०२/१९८१/  

२३/३/१९८४

खुला - - - - 11.05.1958 बी.ए. 26.10.1990 - - 06.08.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत
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१२११ ी. नारायण सहदेव शदें मबुई उपनगर २२/६/१९८१ / 

२३/३/१९८४

इ.मा.व. - - - - 01.06.1956 बी.ए. 26.10.1990 - - 06.08.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१२१२ ी. ानराज मोरे वर पाट ल मबुई उपनगर 03-12-1984 इ.मा.व. - - - - 28.01.1955 बी.ए. 26.10.1990 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२१३ ी. रामदास तुकाराम दाते मबुई उपनगर 23-03-1984 खुला - - - - 01.06.1958 एस.एस.सी. 26.04.1991 - - 06.08.2004 - -

१२१४ ीम. भ ती ीकांत दादरकर मबुई उपनगर 28-10-1985 खुला - - - - 08.12.1962 एच.एस.सी. 26.04.1991 - - 06.08.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात १२१४ ीम. भ ती ीकांत दादरकर 

(कु.अ नता केसर नाथ हा )े

मबुई उपनगर 28-10-1985 खुला - - - - 08.12.1962 एच.एस.सी. 26.04.1991 - - 06.08.2004 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१२१५ ी. स यवान ल मण सारंग मबुई उपनगर 03-07-1984 इ.मा.व. - - - - 15.10.1958 एस.एस.सी. 11.10.1991 - - 06.08.2004 - -

१२१६ ीम.अि मता अशोक देसाई 

(कु.. वज ी भवाजी सावंत)

मबुई उपनगर 23-03-1984 खुला - - - - 06.02.1957 एफ.वाय.बीए. 24.04.1992 - - 06.08.2004 - - वे छा सेवा नवृ त

१२१७ ी. आर.ट . बां े मबुई उपनगर 01.03.1979 खुला - - 10.07.1947 - - 07.10.1992 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२१८ ी. हर भाऊ  एकनाथ कचरे मबुई उपनगर 05-11-1985 खुला - - - - 01.06.1958 - - 23.04.1993 - - 06.08.2004 - -

१२१९ ी. के.अे. तलवार मबुई उपनगर 01.03.1980 खुला - - 10.05.1948 - - - - 05.10.1993 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२२० ी. एस. ओ. जोशी मबुई उपनगर 23.03.1975 खुला - - 29.11.1948 - - - - 29.11.1993 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२२१ ी. नदं कशोर शकंर हा े मबुई उपनगर 03.11.1976 वमा - - 28.12.1948 - - 28.12.1993 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२२२ ी.आनदंा ई वर मा गडे मबुई उपनगर 05-03-1982 खुला - - - - 01.06.1958 एस.एस.सी. 22.04.1994 - - 06.08.2004 - -

१२२३ ी. मोद गणपत बने मबुई उपनगर 23-03-1984 खुला - - - - 16.04.1955 इ टर आट 22.04.1994 - - 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२२४ ी. अे.जी. तं पाळे मबुई उपनगर 23.03.1984 अ.जा. - - 01.05.1949 एस.एस.सी. - - 01.5.1994 06.08.2004 - - सेवा नवृ त१२२४ ी. अे.जी. तं पाळे मबुई उपनगर 23.03.1984 अ.जा. - - 01.05.1949 एस.एस.सी. - - 01.5.1994 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२२५ ी. एल. वाय. सातपुते मबुई उपनगर 01.03.1974 अ.जा. - - 01.06.1949 एस.एस.सी. - - 01.06.1994 06.08.2004 - - सेवा नवृ त

१२२६ ी. वाय. जी गायकवाड ठाणे 07.01.1985 अ.जा. वैध -- 11.05.1953 एस.एस.सी. -- 11.05.98 सटू 09.08.2004 02.08.2004 सेवा नवृ त

१२२७ ी. एन. ह . जाधव ठाणे 06.09.1979 अ.जा. वैध -- 23.06.1953 एस.एस.सी. -- 23.6.1998 सटू 09.08.2004 02.08.2004 सेवा नवृ त

१२२८ ी. डी. जी. गडग ठाणे 27.12.1995 अ.ज. वैध -- 02.04.1973 एस.एस.सी. ए ल-2000 -- 09.08.2004 02.08.2004 पदो नत

१२२९ ीम. एल. सी. वाडकर उफ 

वेरेकर

सधंदुगु 18.09.1990 खुला -- -- 13.12.68 बी.कॉम. 15.10.1996 -- 25.08.2004 23.08.2004 ी. ए. वाय. पवार यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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वग माणप
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माणप

 अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१२३० ी. एस. ए. गवस सधंदुगु 24.06.1991 खुला -- -- 01.06. 1969 बी.ए. 15.10.1996 -- 25.08.2004 23.08.2004 ी. ए. वाय. पवार यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१२३१ ीम. एस. बी. पाट ल सधंदुगु 01.11.1987 खुला -- -- 26.10.1951 एस.एस.सी. -- 26.10.1996 25.08.2004 23.08.2004 से. न. ी. ए. वाय. पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१२३२ ीम. के. के. वराडकर सधंदुगु 26.02.1982 खुला -- -- 01.11.1951 एस.एस.सी. -- 01.11.1996 25.08.2004 23.08.2004 से. न. ी. ए. वाय. पवार यांचा १२३२ ीम. के. के. वराडकर सधंदुगु 26.02.1982 खुला -- -- 01.11.1951 एस.एस.सी. -- 01.11.1996 25.08.2004 23.08.2004 से. न. ी. ए. वाय. पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१२३३ ी. पी.  ह .  हापणकर सधंदुगु 17.07.1983 इमाव -- -- 19.11.1951 एस.एस.सी. -- 19.11.1996 25.08.2004 23.08.2004 से. न. ी. ए. वाय. पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१२३४ ी. आर. एस. मयेकर सधंदुगु 08.11.1983 खुला -- -- 17.08.58 एस.एस.सी. 21.04.1997 -- 25.08.2004 23.08.2004 ी. ए. वाय. पवार यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१२३५ ीम. एस. बी. जाधव उफ 

पावसकर

सधंदुगु 18.09.1979 अ.जा. वैध -- 01.06.56 एस.एस.सी. -- 01.06.2001 25.08.2004 23.08.2004 से. न. ी. ए. वाय. पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१२३६ ी. ए. वाय. पवार सधंदुगु 23.03.1995 अ.ज. वैध -- 29.01.69 बी.ए. 28.10.2003 -- 25.08.2004 23.08.2004 कायरत

१२३७ ीम.एन.एन.पतके रायगड 01.02.1973 खुला 13.12.1952 एस.एस.सी. 13.12.1997 08.11.2004 मयत द.12.11.2010

ीम.पी.वाय.पाट ल/नाईक यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१२३८ ीम.आर.सी.पोवळे रायगड 09.03.1981 इ.मा.व. 21.01.1953 एस.एस.सी. 21.01.1998 08.11.2004 सेवा नवृ  त द. 31.01.2011

ीम.पी.वाय.पाट ल/नाईक यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१२३९ ी.एस.के.पेरेकर रायगड 12.12.1991 

15.06.1995

व.मा. . वैध 22.01.1967 एच.एस.सी. 04.04.1998 08.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.पी.वाय.पाट ल/नाईक यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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माणप

 अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१२४० ी.  ह .के.पुजार रायगड 28.09.1992 खुला 12.09.1969 एस.एस.सी. 04.04.1998 08.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.पी.वाय.पाट ल/नाईक यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१२४१ ीम.पी.  ह .घरत/एस.एस.  हा े रायगड 06.10.1992 इ.मा.व. वैध 02.02.1964 एच.एस.सी. 04.04.1998 08.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.पी.वाय.पाट ल/नाईक यांचा ीम.पी.वाय.पाट ल/नाईक यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१२४२ ीम.पी.वाय.पाट ल/ 

आर.आर.नाईक

रायगड 17.08.1974 इ.मा.व.  27.04.1953 एस.एस.सी. 27.04.1998 08.11.2004 सेवा नवृ  त द. 30.04.2011

१२४३ ीम.एस.के.  हा /ेसा  टे रायगड 23.12.1980 इ.मा.व. 13.05.1953 एस.एस.सी. 13.05.1998 08.11.2004 सेवा नवृ  त द. 31.05.2011

ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१२४४ ी.  ह .एल.गायकवाड रायगड 28.04.1980 अन.ुजाती वैध 03.06.1953 एस.एस.सी. 03.06.1998 08.11.2004 सेवा नवृ  त द. 30.06.2011

ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१२४५ ीम.ए.ए.नारे/जे.डी.जाधव रायगड 07.03.1977 खुला 09.06.1953 एस.एस.सी. 09.06.1998 08.11.2004  वे.से. न. द.05.05.2008

ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.दनांक दे  यात आला.
१२४६ ी.ए.आर.पवार रायगड 26.07.1978 इ.मा.व. 26.05.1953 बी.ए. 26.08.1998 08.11.2004 सेवा नवृ  त द. 31.08.2011

ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१२४७ ी.एस.एस.भगत रायगड 16.10.1991 इ.मा.व. वैध 02.04.1968 एच.एस.सी. 17.10.1998 08.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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पर ा उ तीण 
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वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१२४८ ी.एस.एच. दवकर रायगड 12.12.1991 

15.06.1995

व.मा. . वैध 02.07.1966 एस.एस.सी. 17.10.1998 08.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१२४९ ी.एस.एम.मांडे रायगड 12.12.1991 खुला 31.05.1964 एस.एस.सी. 17.10.1998 08.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१२५० ी.एम.डी.दरणे रायगड 07.05.1985 

15.06.1995

व.मा. . वैध 17.08.1960 एस.एस.सी. 17.10.1998 08.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१२५१ ीम.एस.पी.जाधव/ 

आर.सी.सोनावणे

रायगड 09.05.1985 अन.ुजाती वैध 20.04.1966 एच.एस.सी. 17.10.1998 08.11.2004 पदो   त द.1 4.12.2015

ी.आर.जी.नागे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१२५२ ी.आर.जी.नागे रायगड 12.12.1991 अन.ुजाती वैध 29.05.1965 एच.एस.सी. 09.04.1999 08.11.2004 पदो   त द.14.12.2015

१२५३ ी.एम.एस.कापडेकर रायगड 08.04.1982 अन.ुजाती वैध 01.06.1960 एस.एस.सी. 09.04.1999 09.11.2004 पदो   त द.1 4.12.2015

ी.आर.एच.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१२५४ ी.आर.एच.पाट ल रायगड 27.10.1994 अन.ुजमाती वैध 01.02.1967 बी.ए. 02.11.1999 09.11.2004 पदो  नत द. 31.01.2011१२५४ ी.आर.एच.पाट ल रायगड 27.10.1994 अन.ुजमाती वैध 01.02.1967 बी.ए. 02.11.1999 09.11.2004 पदो  नत द. 31.01.2011

१२५५ ी.सी.डी.भणगे रायगड 10.03.1977 भ.ज.ब. वैध 11.04.1956 एस.एस.सी. 11.04.2001 09.11.2004 सेवा नवृ  त द. 30.04.2014

ी.आर.एस.सानप यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१२५६ ी.एस.डी. तकोणे रायगड 29.11.1979 भ.ज.ब. वैध 24.12.1957 एस.एस.सी. 24.12.2008 09.11.2004 से. न. द.31.12.2015

ी.आर.एस.सानप यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 
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दनांक        

अ वल 
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वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१२५७ ी.आर.एस.सानप रायगड 15.12.1998 भ.ज.ड. वैध 15.12.1974 बी.ए. 02.05.2003 09.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

१२५८ ी.आर.एन.भोई रायगड 05.12.1979 भ.ज.ब. वैध 23.10.1958 एस.एस.सी. 23.10.2003 09.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

ी. करण सुदंर अबंूल यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१२५९ ी. करण सुदंर अबंूल रायगड 04.03.1999 व.मा. . वैध 06.06.1971 बी.कॉम. 31.10.2003 09.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत१२५९ ी. करण सुदंर अबंूल रायगड 04.03.1999 व.मा. . वैध 06.06.1971 बी.कॉम. 31.10.2003 09.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

१२६० ीम.सरेुखा अशोक 

घगेु/एस.एल. गते

रायगड 26.02.1999 भ.ज.ड. वैध 17.04.1968 बी.ए. 20.05.2004 09.11.2004 अ.का.  हणनू कायरत

१२६१ ी ह . डी. पानवलकर र ना गर 28.04.1986 खुला 01.05.1947  -- 01.05.1992 25.11.2004 25.11.2004 सेवा नवृ त

१२६२ ी जयकृ ण ीपाद कुलकण र ना गर 02.03.1991 खुला - - 13.11.1967 एच.एस.सी 25.04.1997 - 25.11.2004 25.11.2004

१२६३ ी अनतं रामचं  परदनकर र ना गर 04.03.1991 इमाव - - 15.05.1961 एच.एस.सी 25.04.1997 - 25.11.2004 25.11.2004

१२६४ ी दपक यशवंत कुळये र ना गर 04.03.1991 इमाव वैध - 01.11.1969 एच.एस.सी 25.04.1997 - 25.11.2004 25.11.2004

१२६५ ीम एस. के. पवार र ना गर 25.02.1977  अजा 11.07.1955  -- 11.07.2000 25.11.2004 25.11.2004 वे छासेवा नवृ ती द. 

01/08/2008

१२६६ ी जे आर सावंत र ना गर 02.02.1993 खुला 01.06.1947  -- 01.06.1992 01.12.2004 25.11.2004 सेवा नवृ त

१२६७ ी एस. एस. शेटये र ना गर 10.05.1993 खुला 08.04.1948  -- 08.04.1993 01.12.2004 25.11.2004 सेवा नवृ त

१२६८ ी. एस. बी. च हाण ठाणे 02.04.1985 व.जा.अ वैध -- 22.07.1958 एस.एस.सी. ऑ टो -2001 -- 02.12.2004 02.08.2004 पदो नत

१२६९ ी. पी.अे. तायडे मबुई उपनगर 24.10.1968 खुला - - 01.06.1949 एस.एस.सी. - - 01.06.1994 01.01.2005 - - सेवा नवृ त

१२७० ी. एन.बी.घाग मबुई उपनगर 05.03.1982 इ.मा.व. - - 01.10.1949 एस.एस.सी. - - 01.10.1994 01.01.2005 - - सेवा नवृ त

१२७१ ीमती पी.एम.प ा म न ू 

सोळंक  (कु. प ा फुलचदं गोरया)

मबुई उपनगर 08.06.1977 अ.जा. - - 15.10.1949 एस.एस.सी. - - 15.10.1994 01.01.2005 - - सेवा नवृ त

१२७२ ी नरहर  सदा शव तळेकर  मुबंई शहर 02-05-1974 खुला - - 03-03-1951 एस- एस- सी - 03-03-2000 01-05-2005 01-05-2005  अ-का- वे-से- द- 30/04/2008
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१२७३ ी गोपाळ गंगाराम पेणकर  मुबंई शहर 02-05-1975 अ जा वैध - 22/12/1952 एस- एस- सी - 22.12.1997 01-05-2005 01-05-2005  अ-का- वे-से- द- 31/03/2008

१२७४ ी.आर. बी. दबुळा ठाणे 01.02.1975 अ.ज. वैध -- 05.01.1953 एस.एस.सी. -- 05.01.1998 

सटू

05.07.2005 06.04.2005 सेवा नवृ त

१२७५ ी सयुकांत जी रेडकर  मुबंई शहर 06-01-1975 खुला - - 15/08/1950 एस- एस- सी - 15.08.1995 25-08-2005 25/08/2005  अ-का- वे-से- द- 31/10/2007

१२७६ ी साहेबराव भगवंत चौधर   मुबंई शहर 01-03-1975 खुला - - 01-06-1951 बी- ए- - 31-05-1996 25-08-2005 25/08/2005  अ-का- न-से- द- 31/05/2009

१२७७ ी अ ण ीधर दळवी  मुबंई शहर 18/06/1975 खुला - - 29/09/1952 एस- एस- सी - 29.09.1997 25-08-2005 25/08/2005  अ-का- वे-से- द- 31/03/2008

१२७८ ीमती आि व नी अशोक पोवळे  मुबंई शहर 27/01/1977 खुला - - 04-06-1954 एस- एस- सी - 04-06-1999 25-08-2005 25/08/2005  ना- तह सलदार न-से- द- 

30/06/2012

१२७९ ीमती सु वधा स तश सावंत  मुबंई शहर 03-11-1980 खुला - - 15/07/1957 एस- एस- सी - 15.07.2002 25-08-2005 25/08/2005 तह सलदार न-से- द- 

31/07/2015             

१२८० ी सटवा यकंटराव नाईक र ना गर 28.09.1994 अ.ज. वैध - 18.02.1966 एम.ए. 30.10.2004 - 10.09.2005 08.09.2005

१२८१ ी बाळासाहेब सदा शव माने र ना गर 17.07.1999 वजा(अ) वैध - 01.06.1975 एस.एस.सी 30.10.2004 - 10.09.2005 08.09.2005

१२८२ ी बी. डी. कदम र ना गर 25.01.1993 इमाव 04.05.1948 23.07.1997 - 15.09.2005 सेवा नवृ त

१२८३ ी ए. एस. सनकर र ना गर 01.05.1992 खुला 10.09.1948 27.07.1997 01.10.2005 सेवा नवृ त

१२८४ ी ह . एस. पलणकर र ना गर 18.09.1978 इमाव 01.06.1952  -- 01.06.1997 08.10.2005 सेवा नवृ त

१२८५ ी. द ता य क डाजी कळंभे ठाणे 20.01.1984 अ.जा. वैध -- 14.10.1954 एस.एस.सी. -- 11.10.99 सटु 24.1.2006 23.1.2006 सेवा नवृ तसटु सेवा नवृ त

१२८६ ी. सदानदं गोमा घटेु ठाणे 29.12.1995 अ.ज. वैध -- 06.07.1973 एस.एस.सी. ए ल 2000 -- 24.1.2006 23.1.2006 पदो नत

१२८७ ी. दगडू गुराजी वळवी ठाणे 03.02.1979 अ.ज. वैध -- 09.09.1955 एस.एस.सी. -- 9.9.2000 सटु 24.1.2006 23.1.2006 मयत

१२८८ ीम. एस. एम. वागळे सधंदुगु 02.02.1989 खुला -- -- 16.03.59 बी.ए. 21.04.1997 -- 27.01.2006 27.01.2006  वे.से. न.

१२८९ ी. के. एम. दाभोलकर सधंदुगु 01.02.1989 खुला -- -- 26.07.65 बी.ए 21.04.1997 -- 27.01.2006 27.01.2006 ी. ट . ए. रासम यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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१२९० ी एल.एम. फोवकांडे सधंदुगु 01.11.1987 खुला -- -- 18.02.65 एस. एस. सी. 21.04.1997 -- 27.01.2006 27.01.2006 ी. ट . ए. रासम यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१२९१ ी. ट . ए. रासम सधंदुगु 25.06.1991 खुला -- -- 16.11.64 बी.कॉम. 21.04.1997 -- 27.01.2006 27.01.2006 कायरत

१२९२ ी. एस. ट . गरप सधंदुगु 02.01.1984 खुला -- -- 06.03.59 एस.एस.सी. 21.04.1997 -- 27.01.2006 27.01.2006 ीम. पी. एस. दातार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.मानीव दनांक दे  यात आला.

१२९३ ीम. पी. एस. दातार सधंदुगु 01.03.1982 खुला -- -- 15.05.1952 एस.एस.सी. सटू 15.05.1997 27.01.2006 27.01.2006 से. न

१२९४ ीम. पी. पी. हण उफ परब सधंदुगु 15.03.1999 वमा वैध -- 02.09.78 बी.ए. 28.10.2003 -- 30.01.2006 27.01.2006 ी. एम. आर. वारे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१२९५ ी. एम. आर. वारे सधंदुगु 10.03.2001 भज-ड वैध -- 01.01.72 बी.एस.सी. 28.10.2003 -- 30.01.2006 27.01.2006 कायरत

१२९६ ी पी. के. घाडगे र ना गर 01.01.1980 खुला 01.06.1952 एस. एस. सी.  -- 01.06.1997 01.02.2006 25.01.2006 सेवा नवृ त

१२९७ ी.गंगाराम परशरुाम भोईर ठाणे 26.10.1990 अ.जा. वैध -- 01.06.1962 एस.एस.सी. ऑ टो 2000 -- 22.02.2006 23.1.2006 कायरत

१२९८ ी. भमराव राजाराम ढोले ठाणे 24.05.1999 भ.ज.क वैध -- 01.06.1958 एस.एस.सी. -- 1.6.2003 सटु 22.02.2006 23.1.2006 पदो नत

१२९९ ी. एन.  ह . पेढवी सधंदुगु 12.09.2001 अ.ज. वैध -- 24.05.69 बी.कॉम. 28.10.2003 -- 07.03.2006 14.02.2006 कायरत

१३०० ी. डी. एस. परब सधंदुगु 18.09.1990 खुला -- -- 01.06.63 एच.एस.सी. 06.10.1997 -- 25.5.2006 25.05.2006 ीम. एस. के. कासकर उफ तार  

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.आला.

१३०१ ीम. एस. के. कासकर उफ तार सधंदुगु 09.01.1992 खुला -- -- 24.06.69 बी.कॉम 06.10.1997 -- 25.05.2006 25.05.2006 ीम. एस. के. कासकर उफ तार  

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१३०२ ी. के. जी. पराडकर सधंदुगु 25.10.1983 खुला -- -- 16.01.1953 एस.एस.सी. -- 16.01.1998 25.5.2006  से. न. ीम.एस.एस.जवुळे उफ 

कुलकण  यांचा मानीव दनांक 

दे  यात आला.
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१३०३ ीम. एन. एस. पारकर उफ 

तोर  कर

सधंदुगु 16.08.1990 खुला -- -- 14.08.65 बी.ए. 31.03.1998 -- 25.5.2006 25.05.2006 ीम.एस.एस.जवुळे उफ कुलकण  

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१३०४ ीम.एस.एस.जवुळे उफ कुलकण सधंदुगु 03.03.1982 खुला - - 02.02.1953 एस.एस.सी - 02.02.1998 25.05.2006 से. न

१३०५ ीमती का लदं  व वानाथ साटम  मुबंई शहर 07-02-1974 खुला - 07-08-1951 एस- एस- सी - 07-08-1996 01-06-2006 01-06-2006  अ-का- वे-से- द   -31/3/2008

१३०६ ी गो वदं महादेव सावंत  मुबंई शहर 06-01-1975 खुला - - 07-11-1950 एस- एस- सी - 07-11-1995 01-06-2006 01-06-2006  अ-का- न-से- द- 30/11/2008

१३०७ ी कृ णा केर पा काटकर  मुबंई शहर 06-01-1975 खुला - 01-06-1952 एस- एस- सी - 01-06-1997 01-06-2006 01-06-2006  अ-का- वे-से- द- 30/11/2008

१३०८ ीम.पी.पी.पडते सधंदुगु 03.10.1984 इमाव - - 07.09.1952 एस.एस.सी -- 07.09.1997 01.06.2006 से. न

१३०९ ी नारायण बाळकृ ण कुळकण  मुबंई शहर 01-06-1975 खुला - - 19/12/1953 एस- एस- सी - 19.12.1998 01-06-2006 01-06-2006  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/12/2011

१३१० ी तानाजी शवाजी पाटोळे  मुबंई शहर 29-09-1982 वजा अ वैध - 01-06-1961 बी-ए- - 01-06-2006 01-06-2006 01-06-2006*   तह सलदार  कायरत

१३११ ी. फा ख मोह मद आ तार ठाणे 12.01.1984 खुला -- -- 01.06.1961 एस.एस.सी ऑ टो-1998 -- 01.06.2006 31.05.2006 कायरत

१३१२ ीम.अ पना ए पाट ल ठाणे 16.08.1984 खुला -- -- 30.03.1963 बी.कॉम ऑ टो-1998 -- 01.06.2006 31.05.2006 कायरत

१३१३ ी. ब. य.ु दवाडकर ठाणे 19.09.1984 खुला -- -- 01.12.1958 एस.एस.सी ऑ टो-1998 -- 01.06.2006 31.05.2006 कायरत१३१३ ी. ब. य.ु दवाडकर ठाणे 19.09.1984 खुला -- -- 01.12.1958 एस.एस.सी ऑ टो-1998 -- 01.06.2006 31.05.2006 कायरत

१३१४ ¸ ी ह  ट  पालांडे र ना गर 07.04.1971 खुला 10.09.1949 एस.एस.सी. 10.09.1994 08.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

१३१५ ी म लदं आ माराम देसाई र ना गर 11.03.1985 खुला - - 13.07.1965 बी.कॉम. 10.10.1997 -- 08.06.2006 07.06.2006

१३१६ ी वैभव मोद गुहागरकर र ना गर 03.07.1992 इमाव वैध - 24.08.1973 बी.कॉम. 10.10.1997 -- 08.06.2006 07.06.2006

१३१७ ी ओम काश मदनलाल लढढा र ना गर 26.04.1973 खुला - - 06.02.1953 एचएससी  -- 06.02.1998 08.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

१३१८ ीम ए. वाय. पावसकर र ना गर 12.05.1980 इमाव 05.03.1953 एस.एस.सी.  -- 05.03.1998 08.06.2006 07.06.2006 वे छासेवा नवृ ती द. 
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१३१९ ी डी. वाय. वारंग र ना गर 22.07.1992 इमाव 15.06.1948 एस.एस.सी. 23.03.1998 08.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

१३२० ीम ि मता र वं  राजवाडे र ना गर 12.03.1982 खुला - - 21.01.1956 एसएससी 04.04.1998 -- 08.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

१३२१ ीम वजयता वजय खेडेकर र ना गर 27.03.1984 इमाव वैध - 16.06.1963 एस.एस.सी 04.04.1998  -- 08.06.2006 07.06.2006

१३२२ ी अर वदं नारायण नागवेकर र ना गर 25.10.1989 इमाव - - 26.05.1961 बी. कॉम 04.04.1998 -- 08.06.2006 07.06.2006

१३२३ ीम. योती शवाजी खामकर र ना गर 23.12.1991 खुला - - 20.12.1968 एसएससी 04.04.1998 -- 08.06.2006 07.06.2006 आयु त कायालयाम ये कायरत१३२३ ीम. योती शवाजी खामकर र ना गर 23.12.1991 खुला - - 20.12.1968 एसएससी 04.04.1998 -- 08.06.2006 07.06.2006 आयु त कायालयाम ये कायरत

१३२४ ी समीर दवाकर देसाई र ना गर 30.12.1991 खुला - - 09.10.1966 एम.ए. 04.04.1998    -- 08.06.2006 07.06.2006

१३२५ ी दपक द ताराम च हाण र ना गर 29.06.1992 इमाव वैध - 30.04.1969 बी.ए. 04.04.1998 -- 08.06.2006 07.06.2006

१३२६ ीम ह . ई. टाकळे र ना गर 22.09.1978 इमाव 01.06.1953 एस.एस.सी.  -- 01.06.1998 08.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

१३२७ ी ए. एस. घोसाळे र ना गर 01.02.1985 इमाव 01.06.1953 एस. एस. सी.  -- 01.06.1998 08.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

१३२८ ी के. एस. शरधनकर र ना गर 30.04.1993 इमाव 01.06.1951 एस.एस.सी.  -- 30.04.1998 09.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

१३२९ ी  एम. ह . शदें र ना गर 01.05.1993 खुला 02.06.1952 एसएससी  -- 01.05.1998 09.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

१३३० ी दामोदर केशव नवरे र ना गर 03.05.1993 खुला - - 29.09.1953 एसएससी  -- 29.09.1998 09.06.2006 07.06.2006 सेवा नवृ त

१३३१ ी वदयाधर बळवंत वशपंायन र ना गर 19.09.1994 खुला - - 25.06.1971 बी.एस.सी. 17.10.1998  -- 09.06.2006 07.06.2006

१३३२ ी माधव रामजी कलेटवाड र ना गर 25.01.1996 अ.ज. वैध - 20.03.1973 एचएससी 20.05.2004  -- 09.06.2006 07.06.2006

१३३३ ी. एम. एच. कणी ठाणे 03.12.1984 खुला -- -- 30.05.1960 एस.एस.सी ऑ टो-1998 -- 22.06.2006 31.05.2006 कायरत

१३३४ ी. एम. डी. चौधर ठाणे 12.02.1985 खुला -- -- 08.05.1965 एस.एस.सी ऑ टो-1998 -- 22.06.2006 31.05.2006 कायरत१३३४ ी. एम. डी. चौधर ठाणे 12.02.1985 खुला -- -- 08.05.1965 एस.एस.सी ऑ टो-1998 -- 22.06.2006 31.05.2006 कायरत

१३३५ ी ीधर व ल फडके र ना गर 09.08.1984 खुला - - 06.04.1962 बी.एस.सी. 21.10.1989    -- 14.08.2006 14.08.2006 नायब तह सलदार सवंगात 

पदो नती व िज हयात ल पक 

सवंगात द.१०/११/१९९८रोजी जू
१३३६ ी सदेुश भाकर गोताड र ना गर 22.12.1991 इमाव वैध - 04.01.1969 बी.कॉम 09.04.1999    -- 14.08.2006 14.08.2006

१३३७ ीम अ मता अर वदं वांदरकर र ना गर 05.07.1989 इमाव - - 11.05.1954 बी.ए.  -- 11.05.1999 14.08.2006 14.08.2006 सेवा नवृ त

१३३८ ीम सु नता सदानदं केतकर र ना गर 17.08.1981 खुला - - 30.07.1954 एसएससी  -- 30.07.1999 14.08.2006 14.08.2006 सेवा नवृ त

१३३९ ीम सधुा गजानन शदें र ना गर 01.08.1978 खुला - - 01.11.1954 बी.ए.  -- 01.11.1999 14.08.2006 14.08.2006 सेवा नवृ त
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१३४० ी द ता य अर वदं बेड र ना गर 30.06.1992 इमाव वैध - 11.11.1971 अकरावी 09.04.1999    -- 17.08.2006 14.08.2006

१३४१ ी शक ल अ दलू मु ला र ना गर 31.10.1994 इमाव - - 29.03.1966 एम.कॉम. 09.04.1999    -- 21.08.2006 14.08.2006

१३४२ ीमती ए. ह . देशपांडे ठाणे 06.05.1980 खुला -- -- 10.05.1953 एस.एस.सी. -- 10.6.98 सटु 01.09.2006 14.08.2006 सेवा नवृ त

१३४३ ीम तुी भालचं  सावंत र ना गर 05.01.1993 खुला - - 06.09.1973 एचएससी 09.04.1999    -- 08.09.2006 14.08.2006

१३४४ ी. एस.एल. वाघमारे मबुई उपनगर 07.05.1977 अ.जा. - - 01.08.1949 एस.एस.सी. - - 01.08.1994 11.10.2006 - - सेवा नवृ त१३४४ ी. एस.एल. वाघमारे मबुई उपनगर 07.05.1977 अ.जा. - - 01.08.1949 एस.एस.सी. - - 01.08.1994 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३४५ ीमती एस.डी. वामी मबुई उपनगर 10.03.1986 खुला - - 10.01.1952 बी.अ. 01.12.1994 - - 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३४६ ी. एन.एम.बाळसराफ मबुई उपनगर 08.06.1986 इ.मा.व. - - - - 01.06.1957 बी.कॉम. 01.12.1994 - - 11.10.2006 - - द.१/१२/९४ पासनू सेवा नय मत

१३४७ ीमती एस.एस.गडदे मबुई उपनगर 29.01.1971 इ.मा.व. - - 28.03.1950 एस.एस.सी. - - 28.03.1995 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३४८ ी. आय.एच. हुसे मबुई उपनगर 03.03.1982 खुला - - 01.05.1950 एस.एस.सी. - - 01.05.1995 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३४९ ी. एम.जे. कांबळे मबुई उपनगर 19.05.1982 अ.जा. - - 01.06.1950 एस.एस.सी. - - 01.06.1995 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३५० ी. अे.बी. तरमारे मबुई उपनगर 30.08.1979 अ.जा. - - 01.06.1950 एस.एस.सी. - - 01.06.1995 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३५१ ीमती एम.एम. मुगेंकर मबुई उपनगर 06.08.1986 खुला - - 03.06.1950 एस.एस.सी. - - 01.06.1995 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३५२ ी. के.जे. जाधव मबुई उपनगर 03.05.1986 अ.जा. - - 10.08.1950 एस.एस.सी. - - 10.08.1995 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३५३ ी. ह .पी. यादव मबुई उपनगर 03.10.1978 अ.जा. - - 16.10.1950 एस.एस.सी. - - 16.10.1995 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३५४ ीमती एस.अे. देसाई मबुई उपनगर 10.03.1986 खुला - - 10.03.1951 एस.एस.सी. - - 10.03.1996 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३५५ ीमती एस.एम. गोमटे मबुई उपनगर 03.04.1978 इ.मा.व. - - 20.04.1951 एस.एस.सी. - - 20.04.1996 11.10.2006 - - सेवा नवृ त१३५५ ीमती एस.एम. गोमटे मबुई उपनगर 03.04.1978 इ.मा.व. - - 20.04.1951 एस.एस.सी. - - 20.04.1996 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३५६ ीमती बी.अे. चोरघे मबुई उपनगर 03.06.1978 खुला - - 17.10.1959 एस.एस.सी. 26.04.1996 - - 11.10.2006 - - वे छा सेवा नवृ त

१३५७ ी. एस.पी. अ हरे मबुई उपनगर 03.04.1978 अ.जा. - - 01.05.1951 एस.एस.सी. - - 01.05.1996 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३५८ ी. ह .बी. दाते मबुई उपनगर 10.08.1980 खुला - - 01.06.1951 एस.एस.सी. - - 01.06.1996 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३५९ ी. ह .जी. गावडे मबुई उपनगर 03.04.1976 खुला - - 11.09.1951 एस.एस.सी. - - 11.09.1996 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३६० ी. पुंडल क फ रदा कनाके मबुई उपनगर 06-01-1983 अ.ज. वैध - - 01.09.1958 एस.एस.सी. - - 01.09.2003 11.10.2006 - -
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१३६१ ी. ब देव ई वर कोळेकर मबुई उपनगर 09.12.2004 भ.ज.क वैध - - 26.07.1976 बी.कॉम. 31.10.2003 - - 11.10.2006 - - नायब तहस लदार सवंगात 

पदो नत

१३६२ ी. वाय.बी.वळवी मबुई उपनगर 01.12.1994 अ.ज. वैध - - 04.08.1959 बी.ए. 20.05.2004 - - 11.10.2006 - -

१३६३ ीमती शलैा सरेुश धरु मबुई उपनगर 07.08.1986 खुला - - - - 03.05.1955 एस.एस.सी. 19.10.1996 - - 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३६४ ी. डी. एस.गावडे मबुई उपनगर 01.01.1988 खुला - - - - 24.05.1963 एस.एस.सी. 19.10.1996 - - 11.10.2006 - -१३६४ ी. डी. एस.गावडे मबुई उपनगर 01.01.1988 खुला - - - - 24.05.1963 एस.एस.सी. 19.10.1996 - - 11.10.2006 - -

१३६५ ीम.सपना सरेुश बावकर मबुई उपनगर 18.03.1981 इ.मा.व. - - - - 22.10.1951 बी.ए. - - 22.10.1996 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३६६ ी. एस. आर. जाधव मबुई उपनगर 04.03.1978 अ.जा. - - - - 03.03.1952 एस.एस.सी. - - 03.03.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३६७ ीमती गीता नटराजन मबुई उपनगर 11.03.1974 खुला - - - - 06.03.1952 एस.एस.सी. - - 08.03.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३६८ ी. बी.एस. पपंळकर मबुई उपनगर 20.08.1979 इ.मा.व. - - - - 15.03.1952 एस.एस.सी. - - 15.03.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३६९ ी.आर.आर.क याणकर मबुई उपनगर 20.08.1980 इ.मा.व. - - - - 15.03.1952 एस.एस.सी. - - 15.03.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३७० ी. एस.एस. माईनकर मबुई उपनगर 07.05.1977 अ.जा. - - - - 26.05.1952 एस.एस.सी. - - 23.03.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३७१ ी. सी. एन. डुबंरे मबुई उपनगर 05.01.1982 खुला - - - - 01.06.1958 एस.एस.सी. 25.07.1997 - - 11.10.2006 - -

१३७२ ी. जी. अे. सावंत मबुई उपनगर 11.11.1982 खुला - - - - 30.09.1956 एस.एस.सी. 25.07.1997 - - 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३७३ ी. अे. ह .सावे मबुई उपनगर 21.10.1985 इ.मा.व. - - - - 01.11.1963 एस.एस.सी. 25.07.1997 - - 11.10.2006 - -

१३७४ ी. डी.आर. काळे मबुई उपनगर 16.11.1979 अ.जा. - - - - 01.06.1952 बी.अे. - - 01.06.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३७५ ी. एच. एम. शदें मबुई उपनगर 07.08.1986 खुला - - - - 12.06.1952 एस.एस.सी. - - 12.06.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त१३७५ ी. एच. एम. शदें मबुई उपनगर 07.08.1986 खुला - - - - 12.06.1952 एस.एस.सी. - - 12.06.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३७६ ी. एच.अे. व डचरलाराव मबुई उपनगर 05.12.1986 इ.मा.व. - - - - 15.06.1952 एस.एस.सी. - - 15.06.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३७७ ीमती एस.एस.पवार मबुई उपनगर 21.12.1992 खुला - - - - 08.07.1952 बी.अे. - - 08.07.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३७८ ी. एल. वाय. वैदय मबुई उपनगर 07.03.1986 इ.मा.व. - - - - 15.07.1952 एस.एस.सी. - - 15.07.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३७९ ी. आर. आर. जगे मबुई उपनगर 25.08.1979 खुला - - - - 19.07.1952 एस.एस.सी. - - 19.07.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३८० ी. एस.आर. पाल मबुई उपनगर 02.10.1978 खुला - - - - 20.07.1954 बी.अे. - - 20.07.1995 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३८१ ीम. डी. ह .नरवणकर मबुई उपनगर 04.03.1978 खुला - - - - 15.05.1958 एस.एस.सी. 10.10.1997 - - 11.10.2006 - -
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१३८२ ीमती एस.एस. अि नहो ी मबुई उपनगर 22.03.1979 खुला - - 18.02.1956 एस.एस.सी. 10.10.1997 - - 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३८३ ी. अे.पी. चपकर मबुई उपनगर 01.01.1988 खुला - - - - 01.12.1961 एस.एस.सी. 10.10.1997 - - 11.10.2006 - -

१३८४ ी. एस.डी.आचरेकर मबुई उपनगर 01.01.1988 अ.जा. - - - - 15.02.1964 एस.एस.सी. 10.10.1997 - - 11.10.2006 - -

१३८५ ीम. एम.अे. शदें मबुई उपनगर 01.03.1991 खुला - - - - 30.06.1970 बी.ए. 10.10.1997 - - 11.10.2006 - -

१३८६ ी. बी.एम. कमलाकर मबुई उपनगर 22.02.1981 अ.जा. - - - - 15.11.1952 बी.ए. - - 15.11.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त१३८६ ी. बी.एम. कमलाकर मबुई उपनगर 22.02.1981 अ.जा. - - - - 15.11.1952 बी.ए. - - 15.11.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३८७ ी. बी.जे. कांबळे मबुई उपनगर 22.08.1982 अ.जा. - - - - 01.12.1952 एस.एस.सी. - - 01.12.1997 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३८८ ी. एस.एन. बडेकर मबुई उपनगर 15.04.1976 अ.जा. - - - - 01.01.1953 एस.एस.सी. - - 01.01.1998 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३८९ ीमती एम.एम. सामतं मबुई उपनगर 11.11.1975 खुला - - - - 21.02.1953 बी.ए. - - 21.02.1998 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३९० ी. एच.पी. ओचाणी मबुई उपनगर 11.03.1986 खुला - - 25.03.1953 इंटर - - 25.03.1998 11.10.2006 - - सेवा नवृ त

१३९१ ी मनोजकुमार सखाराम सवु र ना गर 07.03.1991 खुला - - 01.06.1969 एच.एस.सी 02.11.1999    -- 16.10.2006 15.10.2006

१३९२ ी मल ंद श शकांत सावंतदेसाई र ना गर 01.09.1995 खुला - - 01.07.1974 बी.ए. 02.11.1999    -- 16.10.2006 15.10.2006

१३९३ ीम पा मनोज मणचेकर र ना गर 07.09.1995 खुला - - 17.02.1975 बी.कॉम 02.11.1999    -- 16.10.2006 15.10.2006

१३९४ ीम अ मता अभय काळे र ना गर 06.03.1981 खुला - - 24.02.1955 एसएससी  -- 24.02.2000 16.10.2006 15.10.2006 सेवा नवृ त

१३९५ ीम ि मता काश पेडणेकर र ना गर 20.11.1989 इमाव - - 15.03.1955 बी.कॉम.  -- 15.03.2000 16.10.2006 15.10.2006 सेवा नवृ त

१३९६ ीम दशना द तराज मजुमूदार र ना गर 02.11.1984 इमाव वैध - 19.02.1963 एच.एस.सी 29.04.2000    -- 16.10.2006 15.10.2006१३९६ ीम दशना द तराज मजुमूदार र ना गर 02.11.1984 इमाव वैध - 19.02.1963 एच.एस.सी 29.04.2000    -- 16.10.2006 15.10.2006

१३९७ ी वजय ल मण चांद वडे र ना गर 26.12.1991 इमाव वैध - 07.01.1965 बी. कॉम. 29.04.2000    -- 16.10.2006 15.10.2006

१३९८ ी सजंय अनतं भसे र ना गर 29.10.1994 इमाव वैध - 14.11.1968 बी.ए. 29.04.2000    -- 16.10.2006 15.10.2006

१३९९ ीम ि मता द ताराम घडशी र ना गर 21.01.1995 इमाव वैध - 19.01.1964 बी.ए. 29.04.2000    -- 16.10.2006 15.10.2006

१४०० ी भाकर सोमा खाके र ना गर 15.03.1982 इमाव - - 11.05.1955 एसएससी  -- 11.05.2000 16.10.2006 15.10.2006 सेवा नवृ त

१४०१ ी मोहन कृ णा घोसाळे र ना गर 21.09.1978 इमाव - - 26.05.1955 एस.एस.सी  -- 26.05.2000 16.10.2006 15.10.2006 सेवा नवृ त

१४०२ ी शवराम सभंाजी मरगल र ना गर 23.04.1974 भज(ब) - - 18.09.1955 एसएससी  -- 18.09.2000 16.10.2006 15.10.2006 सेवा नवृ त
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१४०३ ी अिजत भकाजी गांधी र ना गर 15.09.1979 इमाव - - 23.10.1955 एसएससी  -- 23.10.2000 16.10.2006 15.10.2006 सेवा नवृ त

१४०४ ीम श शकला चं कांत 

नागावकर ऊफ जी. पी. गोवळकर

र ना गर 07.07.1983 अ.जा. वैध - 08.01.1961 एसएससी 02.11.2000    -- 16.10.2006 15.10.2006

१४०५ ीम उ वला मह  आवले ऊफ र ना गर 12.03.1984 इमाव वैध - 18.05.1962 एस.एस.सी. 02.11.2000    -- 16.10.2006 15.10.2006१४०५ ीम उ वला मह  आवले ऊफ 

पाडाळकर

र ना गर 12.03.1984 इमाव वैध - 18.05.1962 एस.एस.सी. 02.11.2000    -- 16.10.2006 15.10.2006

१४०६ ी. एच. एम. बैसाणे ठाणे 14.12.1999 अ.जा. वैध -- 01.06.1954 एस.एस.सी -- 14.12.99 सटु 01.11.2006 26.10.2006 सेवा नवृ त

१४०७ ी. दयाराम खेडया वळवी ठाणे 09.08.1990 अ. ज. वैध -- 10.08.1965 एस.एस.सी ऑ टो-2000 -- 01.11.2006 26.10.2006 कायरत

१४०८ ी. र वं  सोन ूगायकवाड ठाणे 14.11.1994 अ.ज. वैध -- 17.06.1969 एस.एस.सी ऑ टो-2000 -- 01.11.2006 26.10.2006 सेवा नवृ त
१४०९ ी. चं कांत स.ु वाघचौरे ठाणे 04.08.1995 अ.जा. वैध -- 15.05.1964 एस.एस.सी ऑ टो-2000 -- 01.11.2006 26.10.2006 कायरत

१४१० ी. व वास रा. गायकवाड ठाणे 12.12.1984 अ.जा. वैध -- 05.06.1957 एस.एस.सी ऑ टो-2001 -- 01.11.2006 26.10.2006 सेवा नवृ त

१४११ ीमती अि मता एस. केदार ठाणे 24.04.1991 अ.जा. वैध -- 02.06.1962 एस.एस.सी ए ल-2001 -- 01.11.2006 26.10.2006 कायरत

१४१२ ी.एस.एम.मोरेकर ठाणे 07.11.1994 व.मा. वैध -- 16.09.1961 एच.एस.सी ए ल-2002 -- 01.11.2006 26.10.2006 कायरत

१४१३ ी. जी. एल. धरु सधंदुगु 22.09.1989 खुला -- -- 16.11.59 एच.एस.सी. 31.03.1998 -- 27.11.2006 23.11.2006 कायरत

१४१४ ी.  ह  डी. वरक सधंदुगु 09.03.2001 भज-क वैध -- 25.04.80 बी.ए.. 27.10.2005 --  27.11.2006 15.06.2009 मा. वभागीय आयु  त यांचेकडील 

द.30.9.15 चे प ाचे अनषुंगाने चे प ाचे अनषुंगाने 

ी. एस. एस. खरात यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१४१५ ी. एस. एस. खरात सधंदुगु 11.04.2001 भज-क वैध -- 01.03.1973 बी.कॉम. 27.10.2004 -- 27.11.2006 23.11.2006 पदो  नत

१४१६ ी श रष केशव नारकर  मुबंई शहर 03-02-1977 खुला - - 06-12-1956 एस- एस- सी - 06-12-2001 04-01-2007 04-01-2007  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/12/2014
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१४१७ ी अजनु गणपत तांबे  मुबंई शहर 09-10-1980 अ जा वैध - 30/06/1957 एस- एस- सी - 30.06.2002 04-01-2007 04-01-2007 तह सलदार न-से- द- 

30/06/2015

१४१८ ीमती उषा तुकाराम खरावते  मुबंई शहर 08-03-1982 अ जा वैध - 2/03/11956 एस- एस- सी - 02-03-2001 04-01-2007 04-01-2007  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/03/2014

१४१९ ी र वकांत गेणबा ओ हाळ  मुबंई शहर 08-03-1982 अ जा वैध - 02-12-1956 बी- ए- - 02-12-2001 04-01-2007 04-01-2007   तह सलदार न-से- द- १४१९ ी र वकांत गेणबा ओ हाळ  मुबंई शहर 08-03-1982 अ जा वैध - 02-12-1956 बी- ए- - 02-12-2001 04-01-2007 04-01-2007   तह सलदार न-से- द- 

31/12/2014

१४२० ी उ तम देवराम धडे  मुबंई शहर 27/01/1983 अ जा वैध - 04-08-1953 एस- एस- सी - 04-08-1998 04-01-2007 04-01-2007  अ-का- न-से- द- 31/08/2011

१४२१ ीमती अ या स तशचं  वाडेकर  मुबंई शहर 05-01-1984 खुला - - 17/03/1957 बी- ए- - 17.03.2002 04-01-2007 04-01-2007   तह सलदार न-से- द- 

31/03/2015

१४२२ ी व वनाथ शवराम गुरव  मुबंई शहर 05-02-1974 खुला - - 01-09-1954 एस- एस- सी - 01-09-1999 11-01-2007 11-01-2007 अ-का- न-से- द- 31/01/2012

१४२३ ी चं कांत तानाजी च हाण  मुबंई शहर 03-02-1977 खुला - - 01-06-1955 एस- एस- सी - 31-05-2000 11-01-2007 11-01-2007  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/05/2013

१४२४ ी नरेश नारायण खेडेकर र ना गर 25.03.1981 इमाव वैध - 01.06.1959 एसएससी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४२५ ीम सपंदा सु नल गायकवाड र ना गर 12.03.1984 खुला - - 18.09.1964 एचएससी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४२६ ीम वशाखा वकास गरकर र ना गर 19.12.1984 इमाव 23.07.1958 बी.ए. 02.11.2000 03.04.2007 02.04.2007 वे छासेवा नवृ ती दनांक 

01.07.200701.07.2007

१४२७ ीम उ वला उदय केळू कर र ना गर 21.03.1985 वमा वैध - 06.08.1966 एसएससी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४२८ ी नागेश आ माराम भाटकर र ना गर 20.06.1986 इमाव वैध - 12.08.1964 एसएससी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४२९ ी सजंय द ता य गुरव र ना गर 23.08.1986 इमाव वैध - 23.03.1967 एसएससी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४३० ीम वरदा सरेुशकुमार आंबवकर र ना गर 09.06.1989 अजा वैध - 05.02.1965 एचएससी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४३१ ीम मीरा म लदं देसाई र ना गर 04.07.1992 खुला - - 05.03.1965 एसएससी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007
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१४३२ ीम माधवी रमेश कांबळे र ना गर 17.09.1994 अ.जा. वैध - 17.06.1972 बी.ए. 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४३३ ीम मणृाल सरु  कदम र ना गर 01.08.1995 खुला - - 21.09.1975 एस.एस.सी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

१४३४ ी दनेश भकाजी कुळये र ना गर 03.08.1995 इमाव - - 02.11.1974 एस.एस.सी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४३५ ी देवदास महादेव खेडेकर र ना गर 17.01.1996 अ.जा वैध - 14.10.1970 एस.एस.सी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007१४३५ ी देवदास महादेव खेडेकर र ना गर 17.01.1996 अ.जा वैध - 14.10.1970 एस.एस.सी 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४३६ ी नदंकुमार गजानन महाकाळ र ना गर 03.06.1997 इमाव - - 18.05.1964 बी.ए 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007 लाचलचुपत तबंधक 

कायदयाअतंगत झाले या 

कारवाईम ये मा. स  

यायालयाकडून श ा 

फमाव यात आ यामळेु ी एन. 

जी. महाकाळ, अका यांना द.16 

/07 /2011 रोजी पासनू 

शासक य सेवेतून काढून 

टाक यात आले आहे.

१४३७ ी अनतं ह र च हाण र ना गर 04.06.1997 अ.जा वैध - 01.06.1968 बी.कॉम 02.11.2000    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४३८ ीम माया गोपाळ जाधव र ना गर 08.08.1985 अजा वैध - 04.02.1962 एसएससी 26.04.2001    -- 03.04.2007 02.04.2007१४३८ ीम माया गोपाळ जाधव र ना गर 08.08.1985 अजा वैध - 04.02.1962 एसएससी 26.04.2001    -- 03.04.2007 02.04.2007

१४३९ ी काश सताराम शदें र ना गर 11.12.1997 खुला - - 03.03.1953 एस.एस.सी -- 11.12.2000 17.04.2007 02.04.2007 सेवा नवृ त

१४४० ीम.सी.के.ठाकुर/लोहकरे रायगड 12.12.1991 इ.मा.व.  ताव 

सादर

15.02.1965 बी.ए. 26.04.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.  ह .जी.  हा े यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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१४४१ ी.पी.वाय.गोरेगांवकर रायगड 13.05.1985 अन.ुजाती वैध 08.02.1966 एच.एस.सी. 26.04.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.  ह .जी.  हा े यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४४२ ीम.  ह .जी.  हा े रायगड 14.12.1993 इ.मा.व.  ताव 11.12.1961 एस.एस.सी. 31.10.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत१४४२ ीम.  ह .जी.  हा े रायगड 14.12.1993 इ.मा.व.  ताव 

सादर

11.12.1961 एस.एस.सी. 31.10.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

१४४३ ीम.बी.एस.नलावड/ेएस.एस.सवु रायगड 02.02.1983 खुला 05.08.1964 बी.कॉम. 09.04.1999 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

१४४४ ीम.सी.ड  ल.ुजोशी/साठे रायगड 09.08.1984 खुला 09.07.1964 एस.एस.सी. 09.04.1999 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.एम.कांबळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४४५ ी.ए.एम.कांबळे रायगड 09.05.1985 अन.ुजाती वैध 01.06.1963 एच.एस.सी. 26.04.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत
१४४६ ी.एम.ए.पाट ल रायगड 13.05.1985 इ.मा.व.  ताव 

सादर

07.01.1961 एच.एस.सी. 02.11.1999 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.  ह .जी.  हा े यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४४७ ीम.एम.ए.सावंत/ शदें रायगड 01.02.1989 खुला 23.06.1963 बी.ए. 31.10.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.एस.ए.घोसाळकर यांचा मानीव ी.एस.ए.घोसाळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४४८ ी.एस.ए.घोसाळकर रायगड 21.02.1994 खुला 27.07.1967 बी.कॉम. 02.11.1999 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

१४४९ ीम.एस.य.ुधमुाळ/फुलवरे रायगड 24.10.1994 इ.मा.व.  ताव 

सादर

20.08.1967 बी.कॉम. 26.04.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.डी.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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१४५० ीम.आर.आर.नागवेकर/ पेडणेकर रायगड 25.04.1995 इ.मा.व. वैध 22.12.1967 बी.एस.सी 29.04.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.डी.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४५१ ी.एस.बी.माने रायगड 19.06.1995 इ.मा.व. 19.05.1974 एच.एस.सी. 26.04.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.डी.जी.पाट ल यांचा मानीव ी.डी.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४५२ ीम.  ह .  ह .जोशी/माने रायगड 01.07.1995 खुला 16.03.1976 एच.एस.सी. 26.04.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.डी.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४५३ ी.डी.एम.अडसळेु रायगड 30.01.1996 अन.ुजाती वैध 05.11.1969 बी.कॉम. 29.04.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.डी.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४५४ ी.आर.जी.सवूरे रायगड 19.03.1996 इ.मा.व. वैध 16.04.1967 बी.कॉम. 26.04.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.डी.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४५५ ी.आर.के.केमनाईक रायगड 16.10.1996 इ.मा.व. वैध 03.11.1970 बी.कॉम. 02.11.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत१४५५ ी.आर.के.केमनाईक रायगड 16.10.1996 इ.मा.व. वैध 03.11.1970 बी.कॉम. 02.11.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.डी.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४५६ ीम.ए.  ह .पाट ल/आशा रमेश 

 हा े

रायगड 15.10.1991 इ.मा.व. वैध 10.06.1967 एच.एस.सी. 26.04.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.डी.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४५७ ी.डी.जी.पाट ल रायगड 12.12.1991 इ.मा.व. वैध 01.06.1962 बी.कॉम. 09.04.1999 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत
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१४५८ ी.ए.एल.घासे रायगड 12.12.1991 इ.मा.व.  ताव 

सादर

31.10.1963 एच.एस.सी. 29.04.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

१४५९ ीम.एम.एम.घरत/एम आर ठाकुर रायगड 16.12.1991 इ.मा.व. वैध 17.12.1962 एस.एस.सी. 02.11.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.दनांक दे  यात आला.

१४६० ी.एस.पी.कवळे रायगड 16.12.1991 इ.मा.व. वैध 24.03.1970 बी.कॉम. 09.04.1999 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४६१ ी.डी.एन.पाट ल रायगड 05.03.1997 इ.मा.व.  ताव 

सादर

01.06.1970 बी.ए. 26.04.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४६२ ीम.  ह .बी.कदम/ ए.ए.पांडव रायगड 16.03.1997 इ.मा.व. वैध 28.04.1969 एम.कॉम 30.10.2004 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४६३ ीम.एस.एम.साळवी रायगड 16.03.1997 इ.मा.व. वैध 30.05.1969 बी.कॉम. 26.04.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४६४ ीम.आर.एम.साळवी रायगड 16.03.1997 इ.मा.व. वैध 15.02.1972 बी.ए.ससी 26.04.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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१४६५ ी.एम.बी.  हा े रायगड 17.03.1997 इ.मा.व. वैध 17.11.1965 बी.कॉम. 26.04.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४६६ ीम.  ह .एस.नाईक रायगड 17.03.1997 इ.मा.व. वैध 11.02.1973 बी.कॉम. 26.04.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४६७ ी.पी.एस.कांबळे रायगड 20.03.1997 अन.ुजाती वैध 08.10.1969 बी.कॉम. 02.11.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४६८ ी.डी.के.पाट ल रायगड 21.08.1984 इ.मा.व. 18.09.1952 एच.एस.सी. 18.09.1997 21.04.2007 सेवा नवृ  त द.30.09.2010

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४६९ ी.आर.एम.थोरे रायगड 08.05.1998 खुला 15.01.1971 बी.कॉम. 31.10.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४७० ीम.जी.पी.मोरे रायगड 12.12.1991 अन.ुजाती वैध 09.03.1967 एच.एस.सी. 29.04.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत१४७० ीम.जी.पी.मोरे रायगड 12.12.1991 अन.ुजाती वैध 09.03.1967 एच.एस.सी. 29.04.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४७१ ी.पी.आर.कालेकर रायगड 24.09.1992 इ.मा.व.  ताव 

सादर

04.02.1971 एस.एस.सी. 29.04.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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१४७२ ी.पी.डी.पाट ल रायगड 25.09.1992 इ.मा.व.  ताव 

सादर

24.09.1966 एस.एस.सी. 29.04.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४७३ ी.जी.पी.कोटंुबे रायगड 10.12.1998 अन.ुजाती वैध 04.07.1968 बी.कॉम. 31.10.2003 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४७४ ीम.एस.एस.वनगे/ सगंासने रायगड 02.11.1976 इ.मा.व. 09.01.1954 एस.एस.सी. 09.01.1999 21.04.2007 सेवा नवृ  त द. 31.01.2012

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४७५ ी.जी.बी.फडतरे रायगड 24.02.1999 खुला 15.11.1975 बी.ए. 26.04.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४७६ ीम.एस.ट .आ  हाड रायगड 01.03.1999 भ.ज.ड. वैध 05.08.1973 एच.एस.सी. 30.10.2004 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४७७ ी.एस.पी.भजुबळ रायगड 04.03.1999 इ.मा.व. वैध 19.04.1978 एच.एस.सी. 31.10.2003 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत१४७७ ी.एस.पी.भजुबळ रायगड 04.03.1999 इ.मा.व. वैध 19.04.1978 एच.एस.सी. 31.10.2003 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४७८ ी.ए.बी.तारे रायगड 07.11.1987 इ.मा.व. 01.06.1954 एस.एस.सी. 01.06.1999 21.04.2007  वे.से. न. द.22.05.2008

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.



109

वग माणप

 वैध

माणप

 अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 
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वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१४७९ ी.एम.बी.शेख रायगड 13.12.1991 खुला 05.06.1954 एस.एस.सी. 05.06.1999 21.04.2007 सेवा नवृ  त द.30.06.2012

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४८० ीम.एस.  ह .जोशी रायगड 12.02.1981 खुला 15.07.1954 एस.एस.सी. 15.07.1999 21.04.2007 सेवा नवृ  त द.31.07.2012

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४८१ ी.ए.एल.सावंत रायगड 02.10.1973 इ.मा.व. 02.10.1954 एस.एस.सी. 02.10.1999 21.04.2007 सेवा नवृ  त द.31.10.2012

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४८२ ीम.ए.बी.लायबर/येलवे रायगड 15.02.1982 इ.मा.व. वैध 29.10.1954 बी.ए. 29.10.1999 21.04.2007 सेवा नवृ  त द.31.10.2012

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४८३ ीम.के.आर.नागे/ तवरे रायगड 10.05.1985 अन.ुजाती वैध 15.05.1961 एस.एस.सी. 02.11.1999 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४८४ ी.एस.जे. भवुन रायगड 15.09.1976 खुला 21.03.1955 एस.एस.सी. 21.03.2000 21.04.2007 सेवा नवृ  त द.31.03.2013१४८४ ी.एस.जे. भवुन रायगड 15.09.1976 खुला 21.03.1955 एस.एस.सी. 21.03.2000 21.04.2007 सेवा नवृ  त द.31.03.2013

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४८५ ीम.ए.एन.सवु रायगड 15.09.1979 इ.मा.व. 25.10.1956 एस.एस.सी. 29.04.2000 21.04.2007 सेवा नवृ  त द.31.10.2014

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 
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कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 
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अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१४८६ ी.  ह .बी.वाघमारे रायगड 21.12.1982 अन.ुजमाती वैध 17.08.1963 एस.एस.सी. 29.04.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४८७ ी.जे.पी.दोशी रायगड 23.08.1984 इ.मा.व.  ताव 

सादर

27.07.1960 बी.कॉम. 29.04.2000 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव सादर ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४८८ ी.आर.एम.  हा े रायगड 07.05.1985 इ.मा.व. 13.05.1962 एच.एस.सी. 29.04.2000 21.04.2007 मयत द.22.04.2008

ी.ए.आर.टोळकर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४८९ ी.ए.आर.टोळकर रायगड   

01.01.1994   

इ.मा.व. वैध 01.01.1972 बी.कॉम. 31.10.2002 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

१४९० ीम.जे.एच.बागुल/घोडे  वार रायगड 05.01.1979 अन.ुजाती वैध 01.06.1955 एस.एस.सी. 01.06.2000 21.04.2007  वे.से. न. द.31.08.2010

ीम.य.ुडी.अधेंरे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४९१ ीम.य.ुडी.अधेंरे रायगड 23.01.1995 इ.मा.व. वैध 28.10.1971 बी.कॉम. 26.04.2001 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

१४९२ ी.एम.एम.गोतारणे रायगड 16.10.2000 अन.ुजाती वैध 10.11.1981 अकरावी 31.10.2003 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत१४९२ ी.एम.एम.गोतारणे रायगड 16.10.2000 अन.ुजाती वैध 10.11.1981 अकरावी 31.10.2003 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.एस.के.राऊत यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४९३ ीम.एम.  ह .काळसेकर/कांबळे रायगड 09.03.1977 अन.ुजाती वैध 28.10.1956 एस.एस.सी. 02.11.2000 21.04.2007 सेवा नवृ  त द. 31.10.2014

ी.एस.केराऊत यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 
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दनांक

वग ज म दनांक

१४९४ ी.एस.के.राऊत रायगड 05.01.2001 इ.मा.व.  ताव 

सादर

06.07.1970 एस.एस.सी. 30.04.2005 21.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

१४९५ ी.य.ुपी.कोदे रायगड 30.07.1996 इ.मा.व. वैध 17.04.1967 एस.एस.सी. 26.04.2002 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

१४९६ ीम.ए.जी.शहा रायगड 08.03.1977 खुला 16.03.1956 एस.एस.सी. 16.03.2001 23.04.2007  वे.से. न. द. 01.06.2012

ी.डी.एस.साळवी यांचा मानीव ी.डी.एस.साळवी यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४९७ ीम.बी.एन.होनगाडू/सा  टे रायगड 24.04.1980 इ.मा.व.  ताव 

सादर

12.04.1958 एस.एस.सी. 26.04.2001 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.डी.एस.साळवी यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१४९८ ी.डी.एस.साळवी रायगड 16.02.1981 खुला 22.09.1960 एस.एस.सी. 26.04.2001 23.04.2007  वे.से. न. द. 01.08.2013

१४९९ ीम.एस.एस.गुरव/ ए.डी.साळवी रायगड 12.08.1981 इ.मा.व. 08.05.1958 एस.एस.सी. 26.04.2001 23.04.2007  वे.से. न. द. 01.08.2013

१५०० ी.एच.आर.केळ  कर रायगड 02.03.1981 इ.मा.व.  ताव 

सादर

05.08.1959 एस.एस.सी. 26.04.2001 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.आर.ओ.परमार/ नकम यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१५०१ ीम.ए.डी.भाटे/एस.एस.जोशी रायगड 23.11.1983 खुला 07.02.1959 एस.एस.सी. 26.04.2001 23.04.2007  वे.से. न. द.01.11.2014

ीम.आर.ओ.परमार/ नकम यांचा ीम.आर.ओ.परमार/ नकम यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१५०२ ीम.ए.ए.लोढे/जे.आर.देसाई रायगड 09.11.1987 खुला 14.04.1959 एच.एस.सी. 26.04.2001 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.आर.ओ.परमार/ नकम यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१५०३ ीम.एस.एस.देसाई रायगड 11.03.1981 खुला 13.07.1956 एस.एस.सी. 13.07.2001 23.04.2007  वे.से. द. 01.12.2012

ीम.आर.ओ.परमार/ नकम यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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दनांक
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१५०४ ी.डी.एम.महाले रायगड 25.03.1997 अन.ुजमाती वैध 01.06.1973 एच.एस.सी. 31.10.2002 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.आर.ओ.परमार/ नकम यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१५०५ ीम.ए.आर.वागळे/ केनरे रायगड 19.04.1977 खुला 06.04.1958 एस.एस.सी. 02.11.2001 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.आर.ओ.परमार/ नकम यांचा ीम.आर.ओ.परमार/ नकम यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१५०६ ी. ेमनाथ रामचं  क  लेकर रायगड 10.05.1985 अन.ुजाती वैध 02.03.1963 एच.एस.सी. 02.11.2001 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.आर.ओ.परमार/ नकम यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१५०७ ीम.आर.ओ.परमार/ नकम रायगड 14.05.1985 अन.ुजाती वैध 07.06.1959 एस.एस.सी. 02.11.2001 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

१५०८ ीम.एस.एस.पाट ल रायगड 16.12.1991 इ.मा.व. 27.01.1957 बी.ए. 27.01.2002 23.04.2007  वे.से. न. द.20.02.2013

ी.बाळाजी मा ती जाधव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१५०९ ी.पी.एच.भोईर रायगड 05.11.1997 इ.मा.व. वैध 02.10.1968 बी.कॉम. 30.04.2005 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

ी.बाळाजी मा ती जाधव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१५१० ी.बाळाजी मा ती जाधव रायगड 30.03.2002 खुला 

(अपंग)

04.04.1970 बी.ए. 29.10.2005 23.04.2007 अ.का.  हणनू कायरत

(अपंग)

१५११ ी. एस. डी. जाधव सधंदुगु 10.01.1992 अ.जा. वैध -- 05.07.1971 एस.एस.सी. 31.10.2001 -- 13.06.2007 मयत

१५१२ ी. न शकांत के. जोशी मबुई उपनगर 08.08.1984 खुला - - 16.05.1964 बी.अे. 10.10.1997 - - 30.06.2007 - -

१५१३ ी वामन सखाराम मो हते र ना गर 11.07.1983 अ.जा. वैध - 13.08.1953 एसएससी  -- 13.08.1998 27.08.2007 27.08.2007 सेवा नवृ त

१५१४ ी प  माकर रावजी आयरे र ना गर 21.09.1978 अ.जा. वैध - 05.05.1955 एसएससी  -- 05.05.2000 27.08.2007 27.08.2007 सेवा नवृ त

१५१५ ीम लता द ता य पटवधन र ना गर 21.05.1982 खुला - - 18.06.1955 एसएससी  -- 18.06.2000 27.08.2007 27.08.2007 सेवा नवृ त

१५१६ ीम दा अ वनाश तारकर र ना गर 27.07.1981 इमाव - - 20.06.1955 एसएससी  -- 20.06.2000 27.08.2007 27.08.2007 सेवा नवृ त
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१५१७ ीम अ णा शकंर चवंडे र ना गर 15.09.1979 इमाव - - 21.09.1955 एसएससी  -- 21.09.2000 27.08.2007 27.08.2007 सेवा नवृ त

१५१८ ीम शारदा मा ती राऊत. र ना गर 09.03.1981 इमाव - - 14.03.1956 एसएससी  -- 14.03.2001 27.08.2007 27.08.2007 सेवा नवृ त

१५१९ ीम पी. सी. मलु टे र ना गर 07.03.1981 इमाव 25.03.1956 एस.एस.सी  -- 25.03.2001 27.08.2007 27.08.2007 वे छासेवा नवृ ती द. 

01/06/2009

१५२० ीम आरती आनदं प क र ना गर 03.07.1983 खुला - - 17.02.1957 एसएससी 26.04.2001 - 27.08.2007 27.08.2007 सेवा नवृ त१५२० ीम आरती आनदं प क र ना गर 03.07.1983 खुला - - 17.02.1957 एसएससी 26.04.2001 - 27.08.2007 27.08.2007 सेवा नवृ त

१५२१ ीम वैशाल  अशोक नमळ र ना गर 28.03.1984 इमाव - - 09.04.1964 एसएससी 26.04.2001 - 27.08.2007 27.08.2007

१५२२ ीम सं या प  शवलकर र ना गर 20.12.1984 इमाव वैध - 08.04.1960 बी.ए. 26.04.2001 - 27.08.2007 27.08.2007

१५२३ ीम दपाल  दपक पंडीत र ना गर 26.07.1990 खुला - - 02.04.1971 एचएससी 26.04.2001 - 27.08.2007 27.08.2007

१५२४ ी अतुल ीकृ ण भदेूसाई र ना गर 19.09.1994 खुला - - 24.09.1966 बी.ए. 26.04.2001 - 27.08.2007 27.08.2007

१५२५ ी रमेश व ल कांबळे र ना गर 08.11.1994 अ.जा. वैध - 01.06.1965 बी.कॉम 26.04.2001 - 27.08.2007 27.08.2007

१५२६ ी ववेक वसतं शेट र ना गर 25.05.1995 खुला - - 19.07.1969 एस.एस.सी 26.04.2001 - 28.08.2007 27.08.2007

१५२७ ी सु नल का शनाथ कांबळे र ना गर 18.01.1996 अ.जा वैध - 29.10.1965 बी.ए 26.04.2001 - 01.09.2007 27.08.2007

१५२८ ी आय. आय. मु ला र ना गर 18.09.1979 खुला - - 26.07.1956 एस.एस.सी  -- 26.07.2001 12.11.2007 08.11.2007 वे छासेवा नवृ ती दनांक 

01/12/2008

१५२९ ी कमलाकर सोमा शरकर र ना गर 12.03.1981 इमाव - - 15.07.1956 बी.ए.  -- 15.07.2001 16.11.2007 08.11.2007 सेवा नवृ त

१५३० ी दल प दुंद ू काळे र ना गर 20.03.1996 अ.ज. वैध - 01.06.1972 एस.एस.सी 23.11.2006 - 16.11.2007 08.11.2007१५३० ी दल प दुंद ू काळे र ना गर 20.03.1996 अ.ज. वैध - 01.06.1972 एस.एस.सी 23.11.2006 - 16.11.2007 08.11.2007

१५३१ ी ख तब र शद तडवी र ना गर 18.09.2003 अज वैध - 26.12.1974 एम.ए. 28.06.2007 - 23.11.2007 08.11.2007

१५३२ कुमार  व नता हराजी ठाकूर  मुबंई शहर 03-08-1982 खुला - - 10-10-1952 एस- एस- सी - 10-10-1997 01-01-2008 01-01-2008  अ-का- न-से- द- 31/10/2010

१५३३ ी दपक नारायण जाधव  मुबंई शहर 19-03-1983 भजब वैध - 03-01-1963 एस- एस- सी - 03-01-2008 03-01-2008 03-01-2008*   तह सलदार  कायरत

१५३४ ी. एस. डी. घाणेकर मबुई उपनगर 05.09.1977 खुला - - - - 28.08.1951 इंटर आट - - 28.08.1996 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५३५ ीमती एस.एच. नाईक मबुई उपनगर 11.03.1977 खुला - - - - 30.03.1952 एस.एस.सी. - - 30.03.1997 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५३६ ी. सी.बी. च हाण मबुई उपनगर 01.03.1980 खुला - - - - 07.10.1952 एस.एस.सी. - - 07.10.1997 11.01.2008 - - सेवा नवृ त
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१५३७ ी.  ह . के. सावंत सधंदुगु 02.02.1989 खुला -- -- 01.05.1953 एस.एस.सी. -- 01.05.1998 11.01.2008 11.01.2008 से. न. ी. एल. जी. नगुडकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

१५३८ ी. एस. एन. सवु मबुई उपनगर 06.01.1978 इ.मा.व - - - - 31.12.1958 एस.एस.सी 04.04.1998 - - 11.01.2008 - -

१५३९ ी. डी. एल. मोरे मबुई उपनगर 01.03.1980 खुला - - - - 01.06.1953 एस.एस.सी - - 01.06.1998 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५४० ीमती य.ु बी. देसाई मबुई उपनगर 04.12.1979 अ.जा - - - - 07.06.1953 एस.एस.सी - - 07.06.1998 11.01.2008 - - सेवा नवृ त१५४० ीमती य.ु बी. देसाई मबुई उपनगर 04.12.1979 अ.जा - - - - 07.06.1953 एस.एस.सी - - 07.06.1998 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५४१ ी. ह . एस. साळवी मबुई उपनगर 01.03.1980 खुला - - - - 17.07.1953 एस.एस.सी - - 17.07.1998 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५४२ ीमती ह . जी. जाधव मबुई उपनगर 23.03.1984 अ.जा - - - - 23.07.1953 एस.एस.सी 23.07.1998 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५४३ ी. ह .जी. वजयकर मबुई उपनगर 04.11.1976 खुला - - 17.08.1953 एस.एस.सी 17.08.1998 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५४४ ीमती अे. अे. पाट ल मबुई उपनगर 01.12.1994 खुला - - - - 03.09.1953 एस.एस.सी - - 03.09.1998 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५४५ ी. वाय. जी. गोतपगार मबुई उपनगर 07.05.1977 अ.जा - - - - 11.09.1953 एस.एस.सी - - 11.09.1998 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५४६ ी. पी.जे. सरमळकर मबुई उपनगर 07.08.1984 खुला - - 12.09.1953 बी.एस.सी. 22.09.1998 11.01.2008 - - वे छा सेवा नवृ त

१५४७ ी. एम. के. कदम मबुई उपनगर 23.03.1984 अ.जा - - - - 15.10.1953 एस.एस.सी - - 15.10.1998 11.01.2008 - - सेवा नवृ त

१५४८ ी. एस. एच. तायडे मबुई उपनगर 09.08.1984 अ.जा - - - - 15.04.1959 एस.एस.सी 17.10.1998 - - 11.01.2008 - -

१५४९ ीम.ट . ह .आचरेकर (कु.उषा 

सताराम हदंळेकर)

मबुई उपनगर 14/5/1984   

/ 1/12/1994

इ.मा.व - - - - 07.11.1961 बी.कॉम 17.10.1998 - - 11.01.2008 - -

१५५० ीमती बी. पी. मोरा मबुई उपनगर 7/3/1986    खुला - - - - 07.12.1958 बी.अे 17.10.1998 - - 11.01.2008 - - अपंग१५५० ीमती बी. पी. मोरा मबुई उपनगर 7/3/1986    

/ 1/12/1994

खुला - - - - 07.12.1958 बी.अे 17.10.1998 - - 11.01.2008 - - अपंग

१५५१ ी. एम. ह . आचरेकर मबुई उपनगर 1/1/1988    

/1/12/1994

इ.मा.व - - - - 16.01.1962 एच.एस.सी 17.10.1998 - - 11.01.2008 - -

१५५२ ी. अे. जी. साळवी मबुई उपनगर 1/1/1988   

/1/12/1994

खुला - - - - 18.06.1962 एच.एस.सी 17.10.1998 - - 11.01.2008 - -

१५५३ ी. एल. जी. नगुडकर सधंदुगु 10.01.1992 अजा वैध -- 01.06.64 एस.एस.सी. 22.04.2002 -- 11.01.2008 11.01.2008 कायरत
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१५५४ ी. एस. एम. दळवी मबुई उपनगर 1/1/1988   

/ 1/12/1994

खुला - - - - 04.02.1965 एस.एस.सी 17.10.1998 - - 11.01.2008 - -

१५५५ ी. एस. एल. पाताडे मबुई उपनगर 1/1/1988   

/ 1/12/1994

खुला - - - - 03.08.1965 एच.एस.सी 17.10.1998 - - 11.01.2008 - -

१५५६ ी. एम. आर. कांबळे मबुई उपनगर 7/1/1988   अ.जा - - - - 01.05.1961 एस.एस.सी 17.10.1998 - - 11.01.2008 - -१५५६ ी. एम. आर. कांबळे मबुई उपनगर 7/1/1988   

/1/12/1994

अ.जा - - - - 01.05.1961 एस.एस.सी 17.10.1998 - - 11.01.2008 - -

१५५७ ीमती अे. अे. लेले       (कु. 

वासतंी कृ णाजी खरे)

मबुई उपनगर 14/1/1988/    

  1/12/1994

खुला - - - - 11.04.1963 एस.वाय.बीकॉम 17.10.1998 - - 11.01.2008 - -

१५५८ ीमती आरती मनोज पेडणेकर  मुबंई शहर 01-06-1981 खुला - - 02-12-1956 एस- एस- सी - 02-12-2001 16-01-2008 16-01-2008  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/12/2014

१५५९ ी.एस. पी. मोकाशी ठाणे 06.11.1984 इ.मा.व. -- -- 01.06.1953 एच.एस.सी 30.01.2008 सटु 30.01.2008 

सटु

01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५६० ी.एल.बी.मा छ ठाणे 13.11.1984 खुला -- -- 6.1.1952 एच.एस.सी -- 30.01.2008 

सटु

01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५६१ ी. एस.एच. द ीत ठाणे 17.12.1974 खुला -- -- 01.07.1953 एस.एस.सी -- 30.6.98 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५६२ ी वजय नारायण सरफरे र ना गर 09.11.1992 खुला - - 31.07.1956 एसएससी  -- 31.07.2001 01.02.2008 25.01.2008 सेवा नवृ त

१५६३ ीम नयना पांडुरंग होतेकर र ना गर 07.03.1981 इमाव - - 18.08.1956 एस.एस.सी  -- 18.08.2001 01.02.2008 25.01.2008 वे छासेवा नवृ ती द.०१/११/२०१२

१५६४ ीम नल मा महादेव ढवळे र ना गर 07.02.1989 इमाव - - 11.09.1956 एसएससी  -- 11.09.2001 01.02.2008 25.01.2008 सेवा नवृ त

१५६५ ीम सं या सधुाकर बां दवडेकर र ना गर 17.06.1982 खुला - - 13.10.1956 एसएससी  -- 13.10.2001 01.02.2008 25.01.2008 सेवा नवृ त

१५६६ ीम. साळवी न ता सतंोष ठाणे 02.02.1989 खुला -- -- 08.09.1960 एस.एस.सी ऑ टोबर-96 -- 01.02.2008 30.01.2008 कायरत

१५६७ ी. मनोज सी. भानशूाल ठाणे 01.04.1985 खुला -- -- 01.06.1960 एस.एस.सी ऑ टोबर- 98 -- 01.02.2008 30.01.2008 कायरत

१५६८ ी. भानदुास एस. तेलवणे ठाणे 14.02.1977 खुला -- -- 18.09.1953 एस.एस.सी -- 18.9.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५६९ ी. के.एल.वाणी ठाणे 05.06.0980 खुला -- -- 21.12.1952 एस.एस.सी -- 21.12.98 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त
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१५७० ी. ए. ट . पाट ल ठाणे 13.04.1982 खुला -- -- 10.11.1953 एस.एस.सी -- 20.11.98 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५७१ ी. यशवंत आबा पाट ल ठाणे 17.05.1982 खुला -- -- 03.01.1954 एस.एस.सी -- 3.1.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५७२ ीम. या पी. सावंत ठाणे 01.10.1981 खुला -- -- 14.12.1954 एस.एस.सी -- 24.2.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५७३ ीम.अि वनी व.कुलकण ठाणे 23.11.1984 खुला -- -- 06.07.1961 एस.एस.सी ए ल - 99 -- 01.02.2008 30.01.2008 कायरत

१५७४ ी. के. ट . घोलप ठाणे 17.04.1981 खुला -- -- 01.06.1954 एस.एस.सी -- 1.6.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त१५७४ ी. के. ट . घोलप ठाणे 17.04.1981 खुला -- -- 01.06.1954 एस.एस.सी -- 1.6.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त
१५७५ ी. एच. जी. ठाकरे ठाणे 08.12.1982 खुला -- -- 01.06.1954 एस.एस.सी -- 1.6.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५७६ ीम. शलैा भालचं  काळे ठाणे 01.06.1981 खुला -- -- 27.08.1955 एस.एस.सी -- 27.8.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५७७ ीम. दपाल  डी. आंबवणे ठाणे 12.11.1984 खुला -- -- 12.08.1954 एस.एस.सी -- 12.8.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५७८ ी.अ नल तुकाराम च हाण ठाणे 16.03.1979 खुला -- -- 06.11.1954 एस.एस.सी -- 6.11.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५७९ ी. एस. बी. शेलवले ठाणे 25.01.1977 खुला -- -- 13.12.1954 एस.एस.सी -- 13.12.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५८० ीम. सीमा सरदेशपांडे ठाणे 13.07.1981 खुला -- -- 16.12.1954 एस.एस.सी -- 16.12.99 सटु 01.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५८१ ी. डी. बी. पाट ल ठाणे 27.04.1985 खुला -- -- 05.02.1955 एस.एस.सी -- 5.2.2000सटु 06.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५८२ ी. काश भालचं  पाट ल ठाणे 23.07.1979 खुला -- -- 21.03.1955 एस.एस.सी -- 21.3.2000 सटु 07.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५८३ ी. दप कृ णा काळे ठाणे 08.02.1982 खुला -- -- 01.04.1955 एस.एस.सी -- 1.4.2000सटु 07.02.2008 30.01.2008 सेवा नवृ त

१५८४ ीम. एम. एम. तांबे सधंदुगु 02.03.1993 अजा वैध -- 10.03.71 बी.कॉम. 28.10.2002 -- 08.02.2008 04.02.2008 कायरत

१५८५ ी.लोहकरे सतंु सताराम ठाणे 22.11.1994 अ.ज. वैध -- 18.05.1968 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 11.02.2008 30.01.2008 कायरत

१५८६ ी चं शेखर पांडूरंग तांबटकर  मुबंई शहर 05-05-1976 खुला - - 25/04/1951 एस- एस- सी - 25-04-1996 01-03-2008 01-03-2008  अ-का- न-से- द- 30/04/2009

१५८७ ी वलास तुकाराम हे ग टे  मुबंई शहर 16-01-1981 खुला - - 16-12-1951 एस- एस- सी - 16-12-1996 01-03-2008 01-03-2008  अ-का- न-से- द- 31/12/2009

१५८८ ी अशोक धमाजी जाधव  मुबंई शहर 21-02-1981 अ जा - 15/06/1954 एस- एस- सी - 15.06.1999 01-03-2008 01-03-2008  अ-का- वे-से- द- 30/09/2011

१५८९ ीमती हरा  आ दनाथ गो हार  मुबंई शहर 08-03-1982 भजड वैध - 06-05-1956 बी- ए- - 06-05-2001 01-03-2008 01-03-2008 तह सलदार न-से- द- 

१५९० ी.भगवान गणपत अजनु  मुबंई शहर 01-08-1992 भजड वैध - 01-06-1954 एस- एस- सी - 01-06-1999 01-03-2008 01-03-2008  अ-का- न-से- द- 31/05/2012
१५९१ ी वजय महादेव शे ये  मुबंई शहर 14-08-1982 खुला - - 15/07/1962 एस- एस- सी - 15.07.2007 01-03-2008 01-03-2008 तह सलदार  कायरत
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शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१५९२ ीम नल मा न शकांत 

का नटकर

र ना गर 20.05.1982 खुला - - 21.09.1958 एस.एस.सी. 02.11.2001 03.04.2008 02.04.2008 वे छासेवा नवृ ती द. 

01/12/2015

१५९३ ीम एन. ए. अतंरकर र ना गर 07.07.1983 खुला - - 22.12.1960 बी.ए. 02.11.2001  - 03.04.2008 02.04.2008 वे छासेवा नवृ ती दनांक 

01.11.2008

१५९४ ीम र मी र वं  कवळे र ना गर 01.11.1987 इमाव वैध - 15.03.1958 बी.ए. 02.11.2001 07.04.2008 02.04.2008 वे छासेवा नवृ ती           १५९४ ीम र मी र वं  कवळे र ना गर 01.11.1987 इमाव वैध - 15.03.1958 बी.ए. 02.11.2001 07.04.2008 02.04.2008 वे छासेवा नवृ ती           

द. 01 /05 /२०१5

१५९५ ीम.भारती सधुाकर पाट ल र ना गर 06.02.1989 इमाव - - 07.09.1961 बी.ए. 02.11.2001 07.04.2008 02.04.2008

१५९६ ी. सरेुश आर. साळवी ठाणे 26.02.1981 अ.जा. वैध -- 01.06.1958 एस.एस.सी -- 1.6.2003 सटु 07.05.2008 30.01.2008 कायरत

१५९७ ी. वजय एस. पराडकर ठाणे 22.08.1990 अ.जा. वैध -- 12.08.1961 एस.एस.सी ऑ टो- 2001 -- 07.05.2008 30.01.2008 कायरत

१५९८ ी बळवंत जयराम कांबळे र ना गर 26.03.1984 अजा वैध - 20.04.1963 बी. ए. 02.11.2001 22.05.2008 21.05.2008

१५९९ ी नलेश ध डू आंबेरकर र ना गर 29.09.1998 वमा वैध - 01.05.1976 एस.एस.सी 03.11.2007 22.05.2008 21.05.2008

१६०० ीम अि मता शवाजी पाथरवट र ना गर 04.02.2003 वजाअ वैध - 27.02.1983 बी.सी.ए. 23.11.2006 23.05.2008 21.05.2008

१६०१ ीम सषुमा गो वदं धातकर र ना गर 18.08.2003 वमा वैध - 24.04.1975 एचएससी 23.11.2006 23.05.2008 21.05.2008

१६०२ ीमती मतृी काश आचरेकर  मुबंई शहर 23-05-1977 खुला - 20/05/1954 एस- एस- सी - 20-05-1999 01-06-2008 01-06-2008  अ-का- वे-से- द- 31/07/2009

१६०३ ी. डी. एन. दनकर ठाणे 18.10.1978 खुला -- -- 01.06.1956 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2008 31.05.2008 सेवा नवृ त१६०३ ी. डी. एन. दनकर ठाणे 18.10.1978 खुला -- -- 01.06.1956 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2008 31.05.2008 सेवा नवृ त

१६०४ ीम.एम.एल.वालावलकर सधंदुगु 24.04.1981 अजा वैध -- 15.09.56 एस.एस.सी. -- 15.09.2001 01.06.2008 23.05.2008 से. न.

१६०५ ीम.एस.एच.ना रं ेकर सधंदुगु 03.03.1982 खुला -- -- 31.05.1953 बी.ए. -- 31.05.1998 01.06.2008 23.05.2008 से. न.

१६०६ ीम.आर.एस.मु  ला सधंदुगु 01.10.1981 खुला -- -- 28.05.1953 एस.एस.सी. -- 28.05.1998 01.06.2008 23.05.2008 से. न. ीम. ए. जी. साटेलकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

१६०७ ीम. ए. जी. साटेलकर सधंदुगु 01.10.1983 खुला -- -- 03.08.53 बी.ए. -- 03.08.1998 01.06.2008 23.05.2008 से. न

१६०८ ी वजय शकंर देवघरे  मुबंई शहर 06-01-1979 खुला - - 20/11/1958 एस- एस- सी - 20-11-2003 01-06-2008 01-06-2008 नायब तह सलदार  कायरत
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 अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१६०९ ीमती शला सु धर कुवळेकर  मुबंई शहर 22-09-1980 खुला - - 24/04/1957 एस- एस- सी - 24-04-2002 01-06-2008 01-06-2008  ना- तह सलदार न-से- द- 

30/04/2015

१६१० ीमती शभुदंा वजय मेगळे  मुबंई शहर 22-09-1980 खुला - - 19/10/1957 बी- ए- - 19-10-2002 01-06-2008 01-06-2008 अ-का- वे छा सेवा नवृ ती द- 

31/03/2012

१६११ ीमती मु ता गोपाळकृ ण पै  मुबंई शहर 22-02-1981 खुला - - 15/09/1955 एस- एस- सी - 14-09-2000 01-06-2008 01-06-2008  ना- तह सलदार न-से- द- १६११ ीमती मु ता गोपाळकृ ण पै  मुबंई शहर 22-02-1981 खुला - - 15/09/1955 एस- एस- सी - 14-09-2000 01-06-2008 01-06-2008  ना- तह सलदार न-से- द- 

30/09/2013

१६१२ ीमती सं या  श शकांत तावडे  मुबंई शहर 02-03-1981 खुला - - 12-09-1955 एस- एस- सी - 11-09-2000 01-06-2008 01-06-2008  ना- तह सलदार न-से- द- 

30/09/2013

१६१३ ी द ता य दशरथ कांबळे  मुबंई शहर 15-04-1981 अ जा वैध - 08-05-1955 एस- एस- सी - 08-05-2000 01-06-2008 01-06-2008  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/05/2013

१६१४ ी सदा शव बाबुराव खरात  मुबंई शहर 03-07-1981 भजड वैध - 01-06-1955 एस- एस- सी - 01-06-2000 01-06-2008 01-06-2008  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/05/2013

१६१५ ी र वं  रघनुांथ मोरे  मुबंई शहर 14-08-1981 खुला - - 10-11-1952 एस- एस- सी - 10-11-1997 01-06-2008 01-06-2008  अ-का- न-से- द- 30/11/2010

१६१६ ीमती आ वनी वनयं नकाशे  मुबंई शहर 09-01-1982 खुला - - 20/06/1953 बी- ए- - 20-06-1998 01-06-2008 01-06-2008  अ-का- न-से- द- 30/06/2011

१६१७ ीमती व सला पुरन बागुल  मुबंई शहर 06-03-1982 अ जा नमदू 

नाह

- 25/08/1953 एस- एस- सी - 25-08-1998 01-06-2008 01-06-2008  अ-का- न-से- द- 31/08/2011

नाह

१६१८ ी मान सगं ताप दळवी  मुबंई शहर 02-06-1982 खुला - 04-11-1957 एस- एस- सी - 04-11-2002 01-06-2008 01-06-2008  ना- तह सलदार वे-से- द-    

31/01/2014

१६१९ ीमती ल लता भा कर शदें  मुबंई शहर 03-08-1982 खुला - - 12-02-1956 एस- एस- सी - 12-02-2001 01-06-2008 01-06-2008 अ-का- वे छा सेवा नवृ ती द- 

03/07/2009

१६२० ीमती भावना करण मदन  मुबंई शहर 03-08-1982 खुला - 07-01-1958 बी- ए- - 07-01-2003 01-06-2008 01-06-2008 नायब तह सलदार  कायरत

१६२१ ीमती दा वनयं सारंग  मुबंई शहर 06-08-1982 खुला  - 05-08-1958 बी-ए- - 05-08-2003 01-06-2008 23-05-2008 पदो नत ना- तह सलदार
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१६२२ ी मधकुर ल मण सं ये  मुबंई शहर 27-08-1982 भजड वैध - 15-08-1958 बी- ए- - 15-08-2003 01-06-2008 01-06-2008 नायब तह सलदार  कायरत

१६२३ ी.पी.ट .कदम सधंदुगु 05.11.1982 अजा वैध - 12.12.58 बी.ए. -- 16.12.2003 01.06.2008 19.06.2008 से. न. ी. आर. ट . राठोड यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६२४ ी. पी. के. गो टे ठाणे 08.10.1982 खुला -- -- 01.06.1959 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत

१६२५ ी. डी. पी. हा े ठाणे 16.11.1984 खुला -- -- 22.05.1958 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत१६२५ ी. डी. पी. हा े ठाणे 16.11.1984 खुला -- -- 22.05.1958 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत

१६२६ ी करण रघवुीर वैऊडे  मुबंई शहर 27-01-1983 खुला - - 27/05/1960 एच- एस- सी- - 27-05-2005 01-06-2008 01-06-2008 नायब तह सलदार  कायरत

१६२७ ीमती शतल श शकांत चणेुकर  मुबंई शहर 07-03-1983 खुला - - 27/10/1957 एस- एस- सी - 27-10-2002 01-06-2008 01-06-2008 ना- तह सलदार न-से- द- 

31/10/2015

१६२८ ीमती यो गनी जयराज कर  मुबंई शहर 01-07-1983 खुला - - 17/06/1953 बी- ए- - 17-06-1998 01-06-2008 01-06-2008 अ-का- न-से- द- 30/06/2011

१६२९ ी. सताराम का हू मोरे ठाणे 01.09.1983 खुला -- -- 18.09.1961 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत

१६३० ी.उ वल व ल देशमखु ठाणे 26.06.1984 खुला -- -- 17.03.1962 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 01.06.2008 31.05.2008 नलं बत

१६३१ ी. आर. एम. घोलप ठाणे 30.04.1984 खुला -- -- 28.06.1960 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत

१६३२ ीमती अचना चदंन कोळी  मुबंई शहर 05-09-1983 वमा  वैध - 25-03-1962 एस- एस- सी - 25-03-2007 01-06-20008 01-06-20008 तह सलदार  कायरत

१६३३ ीम. एस. आर. च  हाण सधंदुगु 08.02.1999 अजा वैध -- 13.12.71 बी.ए. 17.05.2004 -- 01.06.2008 23.05.2008 ी. आर. ट . राठोड यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१६३४ ी. भोकरे अ नल मधकुर ठाणे 13.05.1999 भ.ज.ब वैध -- 28.11.1975 एस.एस.सी ए ल 2006 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत१६३४ ी. भोकरे अ नल मधकुर ठाणे 13.05.1999 भ.ज.ब वैध -- 28.11.1975 एस.एस.सी ए ल 2006 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत

१६३५ ीम. पाट ल लना डी. ठाणे 05.02.2004 भ.ज.ड. वैध -- 11.03.1979 एस.एस.सी ऑ टो- 2007 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत

१६३६ ी.जाधव कशोर रामदास ठाणे 17.02.2004 भ.ज.क. वैध -- 01.06.1976 एस.एस.सी ऑ टो- 2007 -- 01.06.2008 31.05.2008 पदो नत

१६३७ ी. आर. ट . राठोड सधंदुगु 21.10.2003 वजा-अ वैध -- 15.06.79 एच.एस.सी. 25.06.2007 -- 01.06.2008 23.05.2008 कायरत

१६३८ ी.बोडके न तन कसन ठाणे 17.02.2004 भ.ज.ड. वैध -- 16.09.1981 एस.एस.सी जनू 2007 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत

१६३९ ी.च हाण राम कसन बी. ठाणे 01.03.2004 व.जा.अ वैध -- 01.07.1976 एस.एस.सी ऑ टो- 2007 -- 01.06.2008 31.05.2008 कायरत
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पूण के याने 
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दनांक

वग ज म दनांक

१६४० ी महेश श शकांत सावंत र ना गर 05.06.1997 खुला - - 16.07.1978 बी.कॉम 02.11.2001 02.06.2008 02.04.2008 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

१६४१ ी शवाजी मोहन वराडे र ना गर 28.08.2003 भजड वैध - 27.05.1974 बी.ए. 23.11.2006 03.06.2008 31.05.2008

१६४२ ी.धनगर रामकृ ण झुलाल ठाणे 01.03.2004 भ.ज.क. वैध -- 01.07.1976 एस.एस.सी जनू- 2007 -- 05.06.2008 31.05.2008 कायरत

१६४३ ीम.आर.डी.उं दरे/नाखवा रायगड 15.06.1995 व.मा. . वैध 05.06.1966 एच.एस.सी. 26.04.2001 09.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत१६४३ ीम.आर.डी.उं दरे/नाखवा रायगड 15.06.1995 

12.12.1991

व.मा. . वैध 05.06.1966 एच.एस.सी. 26.04.2001 09.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ी. वनोद .लचके यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१६४४ ी. वनोद .लचके रायगड 18.12.1998 इ.मा.व. वैध 15.03.1974 बी.ए. 09.04.1999 09.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

१६४५ ी.डी.के.वाडकर रायगड 10.05.1985 भ.ज.ब. वैध 01.08.1963 एच.एस.सी. 09.04.1999 10.06.2008 पदो  नत द. 04.01.2014

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६४६ ी.डी.आर.साडेकर रायगड 21.02.1982 खुला 09.11.1954 एस.एस.सी. 09.11.1999 10.06.2008 सेवा नवृ  त द. 15.03.2012

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६४७ ी.के.जे.कोळी रायगड 15.06.1995 

18.08.1984

व.मा. . वैध 17.02.1961 एच.एस.सी. 29.04.2000 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 18.08.1984 ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६४८ ी. नतीन फुल सगं परदेशी रायगड 16.10.2000 व.जा.अ. वैध 16.01.1978 एस.एस.सी. 28.06.2007 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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दनांक

वग ज म दनांक

१६४९ ी.जी.के. टवळेकर रायगड 15.06.1995 

20.08.1984

व.मा. . वैध 12.09.1963 एस.एस.सी. 02.11.2001 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६५० ीम.एम.  ह .ओक रायगड 18.05.1977 खुला 10.04.1957 एस.एस.सी. 10.04.2002 10.06.2008 सेवा नवृ  त द.30.04.2015

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६५१ ी.एन.जी.बांबरकर रायगड 30.11.1984 इ.मा.व. वैध 22.01.1960 एस.एस.सी. 26.04.2002 10.06.2008 मयत द. 14.12.2015

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६५२ ी.एल.डी.ठाकूर रायगड 17.12.1991 इ.मा.व. वैध 05.07.1961 एस.एस.सी. 26.04.2002 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६५३ ीम.आर.एस.आपटे/हाड कर रायगड 22.12.1981 खुला 09.07.1957 एस.एस.सी. 26.04.2002 10.06.2008 सेवा नवृ  त 

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६५४ ीम.के.आर.कालेकर रायगड 15.06.1982 इ.मा.व. 11.07.1957 एस.एस.सी. 11.07.2002 10.06.2008  वे.से. न. द.27.01.2014१६५४ ीम.के.आर.कालेकर रायगड 15.06.1982 इ.मा.व. 11.07.1957 एस.एस.सी. 11.07.2002 10.06.2008  वे.से. न. द.27.01.2014

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६५५ ी.आर.  ह .जाधव रायगड 25.09.1992 इ.मा.व.  ताव 

सादर

25.04.1970 एस.एस.सी. 31.10.2003 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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वग ज म दनांक

१६५६ ी.एस.जी.भोईर रायगड 15.03.1997 इ.मा.व. वैध 30.07.1967 एम.कॉम. 31.10.2003 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६५७ ीम.एन.पी.जाधव रायगड 14.08.1984 अन.ुजाती वैध 01.06.1960 एच.एस.सी. 30.10.2002 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा ीम.एस.जे.  हापु  कर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१६५८ ीम.एस.जे.  हापु  कर रायगड 16.06.1981 इ.मा.व. 19.12.1957 एस.एस.सी. 19.12.2002 10.06.2008  वे.से. न. द. 28.09.2009

१६५९ ीम.आर.एम.धो े रायगड 19.05.1981 इ.मा.व. 08.01.1958 एस.एस.सी. 08.01.2003 10.06.2008 सेवा नवृ  त द.31.01.2015

ीम.एस.एस.दराडे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१६६० ी.एल.एम. सनकर रायगड 15.12.1993 खुला 08.08.1974 एच.एस.सी. 29.04.2006 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.एस.दराडे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१६६१ ीम.सी.जी.शेठ रायगड 17.02.1981 खुला 14.05.1958 एस.एस.सी. 14.05.2003 10.06.2008  वे.से. न. द. 13.09.2012

ीम.एस.एस.दराडे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.दनांक दे  यात आला.

१६६२ ी.एम.  ह .पाट ल रायगड 12.04.1981 इ.मा.व.  ताव 

सादर

01.06.1958 एस.एस.सी. 01.06.2003 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.एस.दराडे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१६६३ ी.एम.आर. त ेकर रायगड 03.03.1999 व.जा.अ. वैध 06.08.1971  एफ.वाय. 

बी.कॉम

30.10.2004 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.एस.एस.दराडे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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दनांक
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१६६४ ीम.एस.एस.दराडे रायगड 01.03.1999 भ.ज.ड. वैध 25.12.1970 बी.ए. 30.10.2004 10.06.2008 अ.का.  हणनू कायरत

१६६५ ीमती एम. एस. ड स वा मबुई उपनगर 23.03.1984 खुला - - - - 19.02.1954 एस.एस.सी - - 19.02.1999 09.07.2008 - - सेवा नवृ त

१६६६ ी वनायक नारायणराव पराते मबुई उपनगर 06.01.1975/0

1.03.1980

वमा वैध - - 09.09.1960 एच.एस.सी. 29.04.2000 - - 09.07.2008 - - .आ था/१क/ . .156/2015 दनांक 

30.03.2015 रोजीचे आदेशा वये अ.ज.चे 

जात माणप  वैध नस याने तसेच जात माणप  वैध नस याने तसेच 

वमा  संवगाचे जात वैधता माणप  

16.1.2014 रोजी सादर के याने अ.का. 

संवगात पदावनत क न जे ठता पूवल ी 

भावाने जुलै 2008 पासून दे यांत आल  

आहे.१६६७ ीमती एम.पी. काळे मबुई उपनगर 10.02.1977 खुला - - - - 25.11.1954 एस.एस.सी. - - 25.11.1999 09.07.2008 - - सेवा नवृ त

१६६८ ी. अे. डी. पाट ल मबुई उपनगर 02.05.1977 व.मा. . वैध - - 09.10.1955 एस.एस.सी - - 09.10.2000 09.07.2008 - - सेवा नवृ त

१६६९ ी. डी. के. गु सगें मबुई उपनगर 26.08.1996 व.जा-अ वैध - - 08.07.1971 बी.अे 31.10.2002 - - 09.07.2008 - -

१६७० ीम शतल सु नल शेटये र ना गर 20.04.1985 इमाव - - 27.07.1960 एस.एस.सी. 26.04.2002 21.08.2008 06.08.2008

१६७१ ीम वशृाल  कैलासनाथ 

सरपोतदार

र ना गर 03.05.1989 खुला - - 26.05.1962 बी.कॅाम 26.04.2002 21.08.2008 06.08.2008

१६७२ ीम माधरु  अ मत शगवण र ना गर 21.11.2003 व.जा.अ. वैध - 28.01.1983 बी.कॉम. 03.01.2007 26.08.2008 06.08.2008

१६७३ ी मोहन रामचं  हरवडेकर  मुबंई शहर 21-02-1981 खुला - - 05-07-1954 एस- एस- सी - 05-07-1999 01-09-2008 01-09-2008  अ-का- न-से- द- 31/07/2012१६७३ ी मोहन रामचं  हरवडेकर  मुबंई शहर 21-02-1981 खुला - - 05-07-1954 एस- एस- सी - 05-07-1999 01-09-2008 01-09-2008  अ-का- न-से- द- 31/07/2012

१६७४ कुमार  हषलता द ताराम सावंत  मुबंई शहर 21-02-1981 खुला - - 06-04-1955 बी- ए- - 06-04-2000 01-09-2008 01-09-2008 अ-का- वे- सेवा नवृ ती द- 

31/03/2011

१६७५ ीमती समता परशरुाम भट  मुबंई शहर 16-08-1982 खुला - - 03-07-1956 एस- एस- सी - 03-07-2001 01-09-2008 01-09-2008  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/07/2014

१६७६ ीमती तमा काश पवार  मुबंई शहर 04-06-1983 खुला - - 14-01-1956 एस- एस- सी - 14-01-2001 01-09-2008 01-09-2008 अ-का- वे छा सेवा नवृ ती द- 

30/11/2010
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१६७७ ी सदुाम जग नाथ लाडकर  मुबंई शहर 12-08-1985 अ जा वैध - 02-05-1961 एस- एस- सी - 02-05-2006 01-09-2008 01-09-2008 नायब तह सलदार  कायरत

१६७८ ीम नेहल अनतं वरेकर र ना गर 17.02.1989 अजा वैध - 24.09.1965 एच.एस.सी. 26.04.2001 17.11.2008 14.11.2008

१६७९ ी वजय लहू राऊत  मुबंई शहर 01-06-1975 खुला - - 09-06-1954 एस- एस- सी - 09-06-1999 01-01-2009 01-01-2009 अ-का- न-से- द- 30/06/2012

१६८० ीमती रो हणी दनेश कासले  मुबंई शहर 22-09-1980 खुला - - 20-09-1958 एस- एस- सी - 20-09-2003 01-01-2009 01-01-2009 ना-तह सलदार - वे छा 

सेवा नवृ ती द- 31/01/2014सेवा नवृ ती द- 31/01/2014

१६८१ ीमती अनरुाधा घन याम पसे  मुबंई शहर 03-08-1982 खुला - - 05-03-1959 बी- ए- - 05-03-2004 01-01-2009 01-01-2009 अ-का- वे- से- द- 31/08/2010

१६८२ ी मान सगं व ल मो हते  मुबंई शहर 07-01-1983 खुला - - 01-01-1955 एस- एस- सी - 01-01-2000 01-01-2009 01-01-2009 अ-का- न-से- द- 31/12/2012

१६८३ ी दप सताराम च हाण  मुबंई शहर 27-01-1983 खुला - - 01-09-1959 एफ वाय जे सी - 01-09-2004 01-01-2009 01-01-2009 नायब तह सलदार  कायरत

१६८४ ी सरेुश दाजी नाटेकर  मुबंई शहर 16-02-1983 खुला - - 11-01-1959 एफ.वाय.जे.सी.

कॉमस

- 11-01-2004 01-01-2009 01-01-2009 नायब तह सलदार  कायरत

१६८५ ी सभुाष कृ णराव टामणे  मुबंई शहर 07-03-1983 खुला - - 17-11-1957 एस- एस- सी - 17-11-2002 01-01-2009 01-01-2009 नायब तह सलदार  कायरत

१६८६ ीमती फहे मदा नसार कापडी  मुबंई शहर 10-08-1985 खुला - - 03-08-1954 एस- एस- सी - 01-01-2009 01-01-2009 01-01-2009 अ-का- न-से- द- 31/08/2012

१६८७ ी दप हर  चवरकर  मुबंई शहर 03-02-1986 खुला - - 26-02-1960 एस- एस- सी - 26-02-2005 05-01-2009 05-01-2009 नायब तह सलदार  कायरत

१६८८ ी काश व वनाथ गावडे  मुबंई शहर 27-01-1983 खुला - - 26-07-1957 एस- एस- सी - 26-07-2002 09-01-2009 09-01-2009  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/07/2015

१६८९ ी. एम. वाय. पाट ल मबुई उपनगर 29.06.1979 इ.मा.व. - - - - 25.06.1953 इंटर आट 25.03.1998 21.01.2009 - - सेवा नवृ त१६८९ ी. एम. वाय. पाट ल मबुई उपनगर 29.06.1979 इ.मा.व. - - - - 25.06.1953 इंटर आट 25.03.1998 21.01.2009 - - सेवा नवृ त

१६९० ी. एस. डी. बांदेकर सधंदुगु 02.01.1989 इमाव -- -- 01.06.1953 एस.एस.सी. -- 01.06.1998 22.01.2009 22.01.2009 से. न.

१६९१ ीम. पी. पी. प  हाळकर सधंदुगु 28.04.1981 खुला -- -- 06.06.1953 एस.एस.सी. -- 06.06.1998 22.01.2009 22.01.2009 से. न.

१६९२ ी सरु  ल मण भोजे र ना गर 31.01.2003 भजक वैध - 19.01.1982 बी.ए. 23.11.2006 30.01.2009 28.01.2009

१६९३ ी. के. आर. खरात सधंदुगु 07.11.1983 भज-क वैध -- 07.06.60 एस.एससी. -- 07.06.2005 31.01.2009 31.01.2009 कायरत

१६९४ ी वज  हर  करगुटकर र ना गर 05.05.1980 इमाव - - 04.05.1956 एसएससी  -- 04.05.2001 01.02.2009 27.01.2009 वे छासेवा नवृ ती द.०१/०८/२०१३
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१६९५ ीम सवुणा बाळकृ ण गोवळकर र ना गर 27.05.1977 अ.जा. वैध - 29.04.1957 एस.एस.सी  -- 29.04.2002 01.02.2009 27.01.2009 सेवा नवृ त

१६९६ ीमती अजंल  सतंोष खटावकर  मुबंई शहर 21-02-1981 खुला - - 31-01-1958 एस- एस- सी - 31-01-2003 01-02-2009 01-02-2009 नायब तह सलदार  कायरत

१६९७ ी बालाजी ल मणराव देशमखु र ना गर 10.07.1989 भजब वैध - 03.06.1961 बी. कॉम  -- 03.06.2006 01.02.2009 27.01.2009

१६९८ ी चं कांत व ण ूबोले  मुबंई शहर 03-07-1982 अ जा वैध - 15-11-1956 बी- ए- - 15-11-2001 02-02-2009 02-02-2009  ना- तह सलदार न-से- द- १६९८ ी चं कांत व ण ूबोले  मुबंई शहर 03-07-1982 अ जा वैध - 15-11-1956 बी- ए- - 15-11-2001 02-02-2009 02-02-2009  ना- तह सलदार न-से- द- 

30/11/2014

१६९९ ी कृ णा का शनाथ लोलम  मुबंई शहर 01-06-1981 खुला - - 01-06-1955 एस- एस- सी - 01-06-2000 01-03-2009 01-03-2009 अ-का- न-से- द- 31/05/2013

१७०० ीमती वैशाल  चं कांत पावसकर  मुबंई शहर 24-02-1981 खुला - - 09-05-1954 बी- ए- - 09-05-1999 09-05-2009 09-05-2009  अ-का- न-से- द- 30/09/2012

१७०१ ी आनदंा बंंक लांडगे  मुबंई शहर 21-02-1981 खुला - - 17-04-1956 एस- एस- सी - 17-04-2001 01-06-2009 01-06-2009  ना- तह सलदार न-से- द- 

30/04/2014

१७०२ ीम. बी. एन. शदें सधंदुगु 27.03.1995 इमाव वैध -- 26.10.68 बीएससी 01.10.1998 -- 15.06.2009 15.06.2009 कायरत

१७०३ ीम. ए. एल. धकाते सधंदुगु 24.07.2000 वमा वैध -- 09.10.75 एच.एस.सी 27.10.2004 -- 15.06.2009 15.06.2009 ीम. ए. के. जाधव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१७०४ ीम. ए. के. जाधव सधंदुगु 19.03.2003 वजा-अ वैध -- 16.06.79 एम.ए. 4.2008 -- 15.06.2009 15.06.2009 को.भ.

१७०५ ी सरेुश भाऊराव जाधव  मुबंई शहर 07-04-1982 अजा वैध - 09-06-1956 एस- एस- सी - 09-06-2001 01-07-2009 01-07-2009  ना- तह सलदार न-से- द- 

30/06/201430/06/2014

१७०६ ीम. आय. सी. पवार सधंदुगु 26.03.2003 अ.ज. वैध -- 23.07.77 बी.ए. 10.2008 -- 01.07.2009 15.06.2009 कायरत / को.भ.

१७०७ ीम मणृाल नी व ल शेळके र ना गर 08.03.2004 भ.ज.क वैध - 17.08.1977 एमएबीएड 28.06.2007  -- 01.07.2009 01.06.2009 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

१७०८ ी र व तुकाराम कंुभारे र ना गर 26.09.1994 व.मा. . वैध - 10.07.1973 एसएससी 02.11.2000  -- 04.07.2009 27.01.2009 आयु त कायालयाम ये कायरत

१७०९ ी भमराव राघो मनेु वर  मुबंई शहर 25-08-1982 अजा वैध - 06-07-1956 एम- ए- - 06-07-2001 01-08-2009 01-08-2009  ना- तह सलदार न-से- द- 

31/07/2014
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१७१० ी मबुारक सकंदर तडवी र ना गर 21.02.2004 अ.ज. वैध - 01.06.1972 एचएससी 23.10.2008  -- 22.08.2009 11.08.2009

१७११ ी हेमलता मोतीराम भोये र ना गर 05.05.2005 अ.ज. वैध - 22.02.1978 एचएससी 23.10.2008  -- 22.08.2009 11.08.2009 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

१७१२ ी वलास रामचं  सकपाळ  मुबंई शहर 22-02-1977 खुला - - 20/10/1954 एस- एस- सी - 20-10-1999 20-10-2009 20-10-2009 अ-का- न-से- द- 31/10/2012

१७१३ ीम.य.ुजी.सावंत मबुई उपनगर 03.06.1977 इ.मा.व - - - - 12.05.1954 एस.एस.सी. - - 12.05.1999 01.02.2010 - - सेवा नवृ त१७१३ ीम.य.ुजी.सावंत मबुई उपनगर 03.06.1977 इ.मा.व - - - - 12.05.1954 एस.एस.सी. - - 12.05.1999 01.02.2010 - - सेवा नवृ त

१७१४ ी वा मीक  चदंर माने मबुई उपनगर 30/9/1978 /  

 23/3/1984

इ.मा.व - - - - 01.06.1954 एस.एस.सी. - - 01.06.1999 01.02.2010 - - सेवा नवृ त

१७१५ ी आनदंा ान ूसावंत  मुबंई शहर 01-09-1982 अजा वैध - 06-10-1955 एस- एस- सी - 06-10-2000 18-02-2010 18-02-2010 अ-का- न-से- द- 30/06/2013

१७१६ ीमती नेहा सतंोष च हाण  मुबंई शहर 24-01-1983 खुला - - 10-04-1961 एस- एस- सी - 10-04-2006 18-02-2010 18-02-2010 नायब तह सलदार  कायरत

१७१७ ीम ा मोद परांजपे र ना गर 27.12.1991 खुला - - 12.12.1966 बी. कॉम 26.04.2002 09.03.2010 06.03.2010

१७१८ ीम णता जनादन नकम र ना गर 20.09.1978 खुला - - 06.07.1957 एसएससी  -- 06.07.2002 09.03.2010 06.03.2010 वे छासेवा नवृ ती द.०१/०८/२०१२

१७१९ ीम श मला शरद शेवडे र ना गर 09.06.1997 खुला - - 12.08.1968 बी. कॉम 31.10.2002 09.03.2010 06.03.2010

१७२० ी स मर इसाक सावंत र ना गर 09.06.1997 खुला - - 09.05.1977 एसएससी 31.10.2002 09.03.2010 06.03.2010

१७२१ ी ह . एन. परदेशी र ना गर 18.08.2003 व. जा.अ. वैध - 18.06.1974 एचएससी 23.11.2006 10.03.2010 06.03.2010 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरतयेथे कायरत

१७२२ ी अनतं झपाजी शेळके र ना गर 01.02.2005 भ.ज.क. वैध - 12.11.1981 बी. ए. 23.10.2008 10.03.2010 06.03.2010

१७२३ ीम मदंा कृ णा जाधव र ना गर 16.03.1982 अ. जा. वैध 01.11.1957 एसएससी  -- 01.11.2002 12.05.2010 06.03.2010 सेवा नवृ त

१७२४ ीम योती काश करंबेळकर र ना गर 08.06.1993 खुला - - 06.10.1965 बी. कॉम 31.10.2002 - 19.05.2010 06.03.2010

१७२५ ी भमराव मस ूघाडगे  मुबंई शहर 01-11-1989 अजा वैध - 18-10-1955 एस- एस- सी - 18-10-2000 01-06-2010 01-06-2010 अ-का- न-से- द- 31/10/2013

१७२६ ी काश गणपत भोसले  मुबंई शहर 01-11-1989 खुला - - 15-03-1963 एस- एस- सी - 15-03-2008 01-06-2010 01-06-2010 नायब तह सलदार  कायरत

१७२७ ी. पी.  ह . दळवी सधंदुगु 12.03.1981 खुला -- -- 10.10.1953 एस.एस.सी. -- 10.10.1998 02.06.2010 31.05.2010 से. न.
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१७२८ ी. आर. आर. दवेकर सधंदुगु 15.09.1980 खुला -- -- 18.01.1954 एस.एस.सी. -- 18.01.1999 02.06.2010 31.05.2010 से. न.

१७२९ ी. ए.के. लाड सधंदुगु 01.04.1995 इमाव -- -- 25.04.1954 एस.एस.सी -- 25.04.1999 02.06.2010 31.05.2010 से. न.

१७३० ी. एच. जी. पुरा णक सधंदुगु 01.11.1988 खुला -- -- 02.07.1954 एस.एस.सी. -- 02.07.1999 02.06.2010 31.05.2010 से. न.

१७३१ ीम. बी.  ह . पगें सधंदुगु 07.11.1983 खुला -- -- 14.12.1954 बी.ए. -- 14.12.1999 02.06.2010 31.05.2010 से. न. ी. आर.  ह . शगंाडे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.मानीव दनांक दे  यात आला.
१७३२ ीम. पी. पी. घाडीगावकर सधंदुगु 27.07.1981 खुला -- -- 19.12.1954 बी.ए. -- 19.12.1999 02.06.2010 31.05.2010 से. न.

१७३३ ीम. एस. सी. लाड सधंदुगु 09.03.1981 इमाव -- -- 03.01.1955 बी.ए. -- 03.01.2000 02.06.2010 31.05.2010  वे. न.

१७३४ ीम. डी. एस. परब सधंदुगु 10.09.1981 खुला -- -- 26.11.1955 एस.एस.सी. -- 26.11.2000 02.06.2010 31.05.2010  वे. न. ी. आर.  ह . शगंाडे 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

१७३५ ीम. पी. पी. हवालदार सधंदुगु 21.10.1980 खुला -- -- 15.12.1955 एस.एस.सी. -- 15.12.2000 02.06.2010 31.05.2010  वे. न. ी. आर.  ह . शगंाडे 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

१७३६ ीम. एम. बी. गवंडी सधंदुगु 01.11.1987 इमाव -- -- 20.12.1955 एस.एस.सी. -- 20.12.2000 02.06.2010 31.05.2010  वे. न. ी. आर.  ह . शगंाडे चा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१७३७ ीम. पी. पी. द पनाईक सधंदुगु 09.03.1981 इमाव -- -- 26.12.1955 बी.ए. -- 26.12.2000 02.06.2010 31.05.2010 से. न. ी. आर.  ह . शगंाडे 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१७३८ ीम. ट . एम. मसुळे सधंदुगु 17.03.1999 वमा वैध -- 05.12.1976 बी.कॉम. 20.11.2006 -- 02.06.2010 31.05.2010 ी. आर.  ह . शगंाडे यांचा १७३८ ीम. ट . एम. मसुळे सधंदुगु 17.03.1999 वमा वैध -- 05.12.1976 बी.कॉम. 20.11.2006 -- 02.06.2010 31.05.2010 ी. आर.  ह . शगंाडे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१७३९ ीम.  ह . एस. कांबळे सधंदुगु 19.07.2000 अ.जा. वैध -- 10.11.1976 बी.एस.सी. 17.05.2004 -- 02.06.2010 31.05.2010 ी. आर.  ह . शगंाडे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१७४० ी. एस. जी. पवार सधंदुगु 16.10.2003 अ.ज. वैध -- 14.07.1975 एच.एस.सी. 29.05.2009 -- 02.06.2010 31.05.2010 ी. आर.  ह . शगंाडे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१७४१ ी. आर.  ह . शगंाडे सधंदुगु 20.10.2003 भज-क वैध -- 01.08.1982 बी.ए. 22.04.2008 -- 02.6.2010 31.05.2010 कायरत
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१७४२ ीम.सु या माधव दळवी मबुई उपनगर 10/3/1986  

/  1/12/1994

खुला - - - - 23.03.1954 एस.एस.सी. - - 23.03.1999 07.07.2010 - - सेवा नवृ त

१७४३ ीम.एस.एस.गायकवाड मबुई उपनगर 7/6/1977  / 

1/3/1980

अ.जा. - - - - 10.05.1954 एस.एस.सी. - - 10.05.1999 07.07.2010 - - सेवा नवृ त

१७४४ ी वण रघनुाथ वचारे  मुबंई शहर 01-11-1989 खुला - - 10-06-1965 11 वी - 10-06-2010 10-07-2010 10-07-2010 अ-का- कायरत१७४४ ी वण रघनुाथ वचारे  मुबंई शहर 01-11-1989 खुला - - 10-06-1965 11 वी - 10-06-2010 10-07-2010 10-07-2010 अ-का- कायरत

१७४५ ी ह रष चदं ूबडेकर  मुबंई शहर 09-01-1980 अजा वैध - 25-06-1957 एस- एस- सी - 25-06-2002 15-07-2010 15-07-2010  सेवा नव  ा (पदाव नत द- 

07/11/2014) न-से- न- द- 

30/06/2015

१७४६ ी. डी. एन. कोकाटे सधंदुगु 23.10.2003 अज वैध -- 05.09.1975 बी.ए. 28.10.2009 -- 28.09.2010 18.09.2010 आ.ं वभाग बदल /  ी. एस. पी. 

हांगे यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१७४७ ी. एस. पी. हांगे सधंदुगु 05.03.2005 भज-ड वैध -- 04.05.1979 बी.ए. 20.10.2008 -- 28.09.2010 18.09.2010 कायरत

१७४८ ी जयराम हाजी मयेकर  मुबंई शहर 01-11-1989 खुला - - 04-08-1963 एच- एस- सी- - 04-08-2008 10-11-2010 10-11-2010 अ-का- कायरत

१७४९ ी. जी. एस. अहेर मबुई उपनगर 24.12.1985 अ.जा. - - - - 21.10.1953 एस.एस.सी. - - 21.10.1998 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७५० ी. एन. जी. देवरे मबुई उपनगर 16.10.1985 खुला - - - - 01.06.1954 एस.एस.सी. - - 01.06.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७५१ ी. बी.बी. कोरडे मबुई उपनगर 01.03.1982 खुला - - - - 01.06.1954 एस.एस.सी. - - 01.06.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त१७५१ ी. बी.बी. कोरडे मबुई उपनगर 01.03.1982 खुला - - - - 01.06.1954 एस.एस.सी. - - 01.06.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७५२ ी. जी. वाय. मोतीराय मबुई उपनगर 05.04.1976 

/ 01.03.1980 

अ.जा. वैध - - 24.06.1954 एस.एस.सी. - - 24.06.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७५३ ी. पी. ह . कदम मबुई उपनगर 10.03.1986 अ.जा. - - - - 08.01.1954 एस.एस.सी. - - 01.08.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७५४ ीम.ए.पी. पटंो मबुई उपनगर 03.11.1976 वमा - - - - 01.09.1954 एस.एस.सी. - - 01.09.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त
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१७५५ ी पांडुरंग धाकु जाधव मबुई उपनगर 14/12/1978 

/  23/3/1984

खुला - - - - 01.09.1954 एस.एस.सी. - - 01.09.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७५६ ीम.जय ी बाळकृ ण पोळ मबुई उपनगर 24.02.1981 अ.जा. - - - - 25.09.1954 एस.एस.सी. - - 25.09.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७५७ ीम. श पा सरेुश मोये मबुई उपनगर 9/9/1977 /  

1/3/1980

खुला - - - - 10.10.1954 एस.एस.सी. - - 10.10.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

1/3/1980

१७५८ ीमती अे. पी. मोकल मबुई उपनगर 24.06.1977 इ.मा.व - - - - 11.05.1954 एस.एस.सी. 05.12.1999 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७५९ ी मदन रामचं ग पाट ल मबुई उपनगर १५/४/१९७६ / 

१/३/१९८०

खुला - - - - 22.01.1955 एस.एस.सी. - - 22.01.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७६० ीम.कमल वसतं भोईटे 

(कु.कमल ई वर खाड)े

मबुई उपनगर २६/४/१९७७ /  

१/३/१९८०

अ.जा. - - - - 03.03.1955 एस.एस.सी. - - 03.03.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७६१ ीम.एस.एस.कारंडे मबुई उपनगर १/६/१९७७ / 

१/३/१९८०

अ.जा. - - - - 27.03.1955 एस.एस.सी. - - 27.03.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७६२ ीम. व नाल  शशीकांत धरु मबुई उपनगर १८/१/१९८८ / 

१/१२/१९९४

खुला - - - - 23.01.1960 एस.एस.सी. 29.04.2000 - - 01.01.2011 - -

१७६३ ी. द प गोपीचदं पाट ल मबुई उपनगर १/१/१९८८  / 

१/१२/१९९४

इ.मा.व. - - - - 16.09.1960 एस.एस.सी. 29.04.2000 - - 01.01.2011 - -

१/१२/१९९४

१७६४ ी ट .एल.जाधव मबुई उपनगर १/१/१९८८  / 

१/१२/१९९४

अ.जा. वैध - - 15.06.1962 बी.कॉम 29.04.2000 - - 01.01.2011 - -

१७६५ ी. एस.एन. धरु मबुई उपनगर 01.01.1988 खुला - - - - 04.07.1966 एस.एस.सी. 29.04.2000 01.01.2011 - -

१७६६ ीमती आर. आर. गावकर मबुई उपनगर 04.03.1978 

/ 23.03.1984

खुला - - - - 27.05.1954 एस.एस.सी. - - 27.05.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७६७ ीमती. एस. डी. पाट ल मबुई उपनगर 01.02.1974 खुला - - - - 06.01.1955 एस.एस.सी. - - 01.06.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७६८ ी. जी.जी. शदें मबुई उपनगर 09.12.1981 खुला - - - - 01.06.1955 एस.एस.सी. - - 01.06.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त



130

वग माणप

 वैध

माणप

 अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१७६९ ी. वाय बी. कोचरो मबुई उपनगर 08.09.1979 खुला - - - - 05.06.1955 एस.एस.सी. 05.06.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७७० ी. आर. बी. सावंत मबुई उपनगर 07.03.1986 खुला - - - - 07.08.1955 एस.एस.सी. 08.07.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७७१ ी. सी.आर.पवार मबुई उपनगर 08.11.1976 खुला - - - - 04.10.1955 एफ वाय आट - - 04.10.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७७२ ी ह .जे. हलकर मबुई उपनगर १८/८/१९७८ / 

२३/३/१९८४

इ.मा.व. - - - - 07.10.1955 एस.एस.सी - - 07.10.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

२३/३/१९८४

१७७३ ी. आर. डी. बरई मबुई उपनगर 24.02.1986 खुला - - - - 10.10.1955 एस.एस.सी. - - 10.10.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७७४ ी. एन. पी. तरे मबुई उपनगर 07.06.1977 खुला - - - - 20.10.1955 एस.एस.सी. - - 20.10.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७७५ ीमती आर. डी. वैती मबुई उपनगर 06.08.1977 खुला - - - - 27.10.1955 एस.एस.सी. - - 27.10.2000 01.01.2011 - - सेवा नवृ त

१७७६ ी. आर. पी. ड स वा मबुई उपनगर 02.06.1986 खुला - - - - 26.09.1963 एस.एस.सी. - - 08.07.2000 01.01.2011 - -

१७७७ ी. के. एस. जाधव मबुई उपनगर 08.12.1986 खुला - - - - 20.08.1964 एस.एस.सी. 02.11.2000 - - 01.01.2011 - -

१७७८ ी य.ुडी.खरात मबुई उपनगर १५/७/१९८६ / 

१/१२/१९९४

अ.जा. वैध - - 07.10.1957 बी.ए. 02.11.2000 - - 01.01.2011 - -

१७७९ ी. एस. अे. साळगांवकर मबुई उपनगर 07.10.1989 इ.मा.व - - - - 03.04.1963 बी.कॉम 02.11.2000 - - 01.01.2011 - -

१७८० ी अशोक बाजीराव बरबटे  मुबंई शहर 05-09-1983 खुला - - 13-06-1962 एस- एस- सी - 13-06-2007 12-01-2011 12-01-2011 अ-का- कायरत

१७८१ ीम सायल  सरेुश गुरव र ना गर 09.12.1998 इमाव वैध - 06.04.1971 बी. कॉम 31.10.2002 - 26.05.2011 25.05.2011

१७८२ ी सतंोष तुकाराम च हाण र ना गर 24.10.1979 इमाव 03.01.1958 एस. एस. सी. 03.01.2003 26.05.2011 25.05.2011 वे छासेवा नवृ ती द. १७८२ ी सतंोष तुकाराम च हाण र ना गर 24.10.1979 इमाव 03.01.1958 एस. एस. सी. 03.01.2003 26.05.2011 25.05.2011 वे छासेवा नवृ ती द. 

3१/१२/२०१२ अखेर

१७८३ ी ववेक का होबा सावंत र ना गर 03.11.1987 खुला - - 22.03.1958 एस. एस. सी.  -- 22.03.2003 26.05.2011 25.05.2011 वे छासेवा नवृ ती    

द.02 /07/2015 अखेर

१७८४ ीम अनरुाधा अनतं टळेकर र ना गर 07.02.1989 इमाव वैध - 11.02.1959 एस. एस. सी.  -- 11.02.2004 26.05.2011 25.05.2011

१७८५ ीम नेहल व वास मेहता र ना गर 02.03.1991 इमाव - - 28.12.1968 बी. कॉम 20.05.2004 26.05.2011 25.05.2011



131

वग माणप

 वैध

माणप

 अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

१७८६ ी भाकर काळू सोनावणे र ना गर 05.02.1980 वमा वैध - 02.10.1959 एस. एस. सी.  -- 02.10.2004 26.05.2011 25.05.2011 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

१७८७ ीम ि मता मोहन साळवी र ना गर 07.02.1989 इमाव वैध - 15.07.1963 एस. एस. सी. 30.10.2004 - 26.05.2011 25.05.2011

१७८८ ी अ नल ह र चं  क र र ना गर 02.06.1989 इमाव - - 04.01.1961 एस. एस. सी. 30.10.2004 - 26.05.2011 25.05.2011

१७८९ ी सु नल एकनाथ येलवे र ना गर 15.07.1999 अजा वैध - 01.06.1968 एस. एस. सी. 30.10.2004 - 26.05.2011 25.05.2011१७८९ ी सु नल एकनाथ येलवे र ना गर 15.07.1999 अजा वैध - 01.06.1968 एस. एस. सी. 30.10.2004 - 26.05.2011 25.05.2011

१७९० ीम वजयाल मी गो वदं 

क याणपाड

र ना गर 22.01.1996 अज वैध - 30.09.1971 एच. एस. सी. 31.10.2009 - 26.05.2011 25.05.2011

१७९१ ी अ मत अशोक इंगळे र ना गर 09.08.2006 अजा वैध - 17.01.1978 एस. एस. सी. 30.10.2010 - 26.05.2011 25.05.2011
१७९२ ी मह  गणपत सावडकर र ना गर 11.08.2006 अजा वैध - 22.05.1979 बी. एस. सी. 31.10.2009 - 31.05.2011 25.05.2011 अपंग

१७९३ ी बालाजी शकंर फोले र ना गर 04.04.2007 अज वैध - 08.08.1986 एच. एस. सी. 30.10.2010 - 31.05.2011 25.05.2011

१७९४ ी वण रंगराव बोथीकर र ना गर 24.08.2007 अज वैध 15.07.1985 एच. एस. सी. 30.10.2010 - 01.06.2011 25.05.2011

१७९५ ीम.अलका वण खोपकर ठाणे 06.07.1977 खुला -- -- 15.11.1954 एस.एस.सी -- 15.11.1999 02.06.2011 31.05.2011 सेवा नवृ त

१७९६ ी. ताप.एन.शेलार ठाणे 13.12.1984 खुला -- -- 19.11.1960 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१७९७ ी. अ ण रामा.पाट ल ठाणे 09.01.1985 खुला -- -- 01.06.1959 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१७९८ ी. एम.बी.घागस ठाणे 13.04.1981 खुला -- -- 08.05.1955 एस.एस.सी -- 08.05.2000 02.06.2011 31.05.2011 सेवा नवृ त

१७९९ ी. वसतं.एस.पाट ल ठाणे 19.11.1984 खुला -- -- 10.08.1955 एस.एस.सी -- 10.08.2000 02.06.2011 31.05.2011 सेवा नवृ तखुला सेवा नवृ त

१८०० ी. तुळ शराम ए.पाट ल ठाणे 07.03.1983 खुला -- -- 01.06.1956 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 सेवा नवृ त

१८०१ ी.नर  का शनाथ पाट ल ठाणे 01.08.1983 खुला -- -- 02.08.1959 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८०२ ीम.ि मता आर.खामकर ठाणे 05.05.1984 खुला -- -- 06.12.1959 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८०३ ी. शरद एस.वाणी (अमतृकर) ठाणे 08.02.1985 इमाव -- -- 16.06.1958 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८०४ ीम. अचना ए. वशे ठाणे 12.02.1985 इमाव -- -- 22.05.1960 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८०५ ीम. तारा भोये ठाणे 10.02.1992 अ.ज. वैध -- 01.06.1968 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत
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१८०६ ी. मनोज बी.राबडे ठाणे 24.02.1995 अ.ज. वै य -- 05.09.1967 बी.ए. ऑ टो- 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८०७ ीम. सयंो गता कशोर राणे ठाणे 26.11.1985 खुला -- -- 23.10.1963 बी.ए. ऑ टो- 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८०८ ी.सजंय आ माराम साळंुखे ठाणे 21.12.1995 अ.ज. वैध -- 01.06.1973 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८०९ ीम.रेखा आर गायकवाड ठाणे 24.08.1994 अ.जा वैध -- 06.06.1956 एस.एस.सी -- 07.06.2001 02.06.2011 31.05.2011 सेवा नवृ त

१८१० ी. मल ंद म.गोतसवु ठाणे 17.05.1999 अ.जा वै य -- 29.10.1968 थाप य ऑ टा- 2002 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत१८१० ी. मल ंद म.गोतसवु ठाणे 17.05.1999 अ.जा वै य -- 29.10.1968 थाप य 

पद वका

ऑ टा- 2002 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८११ ी. शांत अशोक कुमावत ठाणे 17.01.2004 भ.ज.(ब) वैध -- 24.4.1978 एस.एस.सी ए ल 2008 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८१२ ी.सु नल पोपट राठोड ठाणे 19.01.2004 व.जा.अ वैध -- 10.06.1977 एस.एस.सी मे.2009 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८१३ ी.यवुराज गोरख गढर ठाणे 27.02.2004 भ.ज.(क) वैध -- 03.04.1975 एच.एस.सी ए ल 2008 -- 02.06.2011 31.05.2011 कायरत

१८१४ ी.एन.एम.तुरे रायगड 14.05.1985 इ.मा.व. वैध 01.06.1963 एच.एस.सी 02.11.2000 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.सं गता पवार/ धवरे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८१५ ीम.सं गता महेश पवार/ धवरे रायगड 29.01.1996 अन.ुजाती वैध 25.09.1972 बी.ए. 25.04.2008 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८१६ ीम.ए.एस.मु  ला रायगड 18.11.1980 खुला 10.03.1955 एस.एस.सी. 10.03.2000 03.06.2011 सेवा नवृ  त द. 31.03.2013

ीम.के.आर.भगत/केणे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.मानीव दनांक दे  यात आला.

१८१७ ीम.जे.एस.जावसेन/अ  टावकर रायगड 17.09.1979 

15.06.1995

व.मा. . वैध 01.03.1961 एस.एस.सी. 02.11.2000 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.के.आर.भगत/केणे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८१८ ीम.आर.एम.खापड/च  हाण रायगड 13.05.1985 अन.ुजाती वैध 21.12.1957 एस.एस.सी. 22.12.2002 03.06.2011 से. न. द.31.12.2015

ीम.के.आर.भगत/केणे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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१८१९ ी.सी.डी.पाट ल रायगड 12.12.1991 इ.मा.व.  ताव 

सादर

01.06.1958 एस.एस.सी. 01.06.2003 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.के.आर.भगत/केणे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८२० ीम.के.आर.भगत/केणे रायगड 05.09.1984 इ.मा.व. 15.06.1958 एस.एस.सी. 15.06.2003 03.06.2011  वे.से. द. 30.08.2014

१८२१ ीम.एस.ए.गुरव/नाईक रायगड 22.11.1983 इ.मा.व. वैध 14.07.1958 एस.एस.सी. 14.07.2003 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत१८२१ ीम.एस.ए.गुरव/नाईक रायगड 22.11.1983 इ.मा.व. वैध 14.07.1958 एस.एस.सी. 14.07.2003 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८२२ ी.सरेुश ल  मण पाट ल रायगड 15.09.1992 

15.06.1995

व.मा. . वैध 10.06.1961 एस.एस.सी. 02.11.2000 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.सं दप रामचं  जाधव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८२३ ी.सं दप रामचं  जाधव रायगड 11.02.1999 खुला 16.06.1980 एस.एस.सी. 31.10.2004 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८२४ ीम.  ह .डी.सोनावणे/देवरे रायगड 01.03.1999 इ.मा.व. वैध 02.04.1976 बी.कॉम. 30.10.2004 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.सी.आर.पडसे/जोशी यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८२५ ीम.सी.आर.पडसे/जोशी रायगड 23.08.1979 खुला 10.09.1958 एस.एस.सी. 10.09.2003 03.06.2011  वे.से. द. 24.05.2012

१८२६ ीम.आर.बी.काळबेरे/सातपुते रायगड 14.09.1979 इ.मा.व. 13.12.1958 एस.एस.सी. 13.12.2003 03.06.2011  वे. से. द. 01.01.2014

एस.डी.ह र  चं े /  हसकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.मानीव दनांक दे  यात आला.

१८२७ ीम.एस.जी.शेडगे/रहाटे रायगड 18.08.1984 इ.मा.व.  ताव 

सादर

28.12.1958 एस.एस.सी. 28.12.2003 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत ीम. 

एस.डी.ह र  चं े /  हसकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८२८ ीम.एस.डी.ह र  चं े /  हसकर रायगड 29.01.1981 इ.मा.व.  ताव 

सादर

30.01.1959 एस.एस.सी. 10.01.2004 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८२९ ी.जी.पी.यमाजी रायगड 01.03.1999 खुला 01.06.1970 बी.ए. 29.10.2005 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत
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१८३० ी.आर.एस.पाट ल रायगड 16.12.1991 इ.मा.व. वैध 25.07.1959 एस.एस.सी. 25.07.2004 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.आर.एस.साळी/अबंुल यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१८३१ ी.एन.डी.पाट ल रायगड 24.02.1999 खुला 06.07.1970 बी.ए.स. सी 29.10.2005 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.आर.एस.साळी/अबंुल यांचा ीम.आर.एस.साळी/अबंुल यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१८३२ ीम.आर.एस.साळी/अबंुल रायगड 27.02.1999 व.मा. . वैध 21.09.1969 एच.एस.सी. 29.10.2005 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८३३ ी. नलेश सरेुश गवाणकर रायगड 09.11.2004 इ.मा.व. वैध 01.11.1979 बी.ए. 25.04.2008 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८३४ ी. दप शांतराम कुळकण रायगड 10.11.2004 इ.मा.व. 17.11.1962 बी.कॉम. 17.11.2007 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.नथरुाम भागोजी सानप यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८३५ ीम.  योतीमाळा . भोळे रायगड 25.11.2004 इ.मा.व.  ताव 

सादर

11.12.1960 बी.कॉम. 25.11.2007 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.नथरुाम भागोजी सानप यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८३६ ी.जे.एस.टबे रायगड 12.10.2000 इ.मा.व. वैध 05.07.1977 एस.वाय.बी.ए. 29.10.2005 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.नथरुाम भागोजी सानप यांचा ी.नथरुाम भागोजी सानप यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८३७ ीम.र  मी राज  साळंुखे रायगड 05.03.2005 इ.मा.व. वैध 18.06.1973 बी.ए. 31.10.2009 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.नथरुाम भागोजी सानप यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८३८ ी.नथरुाम भागोजी सानप रायगड 07.03.2005 इ.मा.व. वैध 25.05.1977 11 वी 23.10.2008 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८३९ ी.केदार ऋषीकांत शदें रायगड 07.03.2005 खुला 05.11.1982 बी.ए.स. सी 23.10.2008 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८४० ी.तुषार मल ंद कामत रायगड 09.03.2005 खुला 03.07.1983 एच.एस.सी. 25.04.2008 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत
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१८४१ ीम. नता नामदेव गोरेगांवकर रायगड 15.03.2005 अन.ुजाती वैध 08.05.1984 एस.एस.सी. 30.04.2010 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.अिजत अशोक पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८४२ ीम.सं  या सभुाष वाकोडे रायगड 17.03.2005 खुला 20.02.1960 11 वी 17.03.2008 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.अिजत अशोक पवार यांचा ी.अिजत अशोक पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८४३ ी.अिजत अशोक पवार रायगड 04.04.2005 भ.ज.ब. वैध 26.10.1985 एच.एस.सी. 23.10.2008 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८४४ ीम. यांका गोरख वाडीले रायगड 21.04.2005 भ.ज.ब. वैध 06.06.1961 एस.वाय.बी.ए 21.04.2008 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८४५ ीम.के.आर.गायकवाड रायगड 23.12.1981 अन.ुजाती वैध 09.05.1960 एस.एस.सी. 09.05.2005 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.एस.ट .तवर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१८४६ ीम.ए.एन.साने/दामले रायगड 12.12.1991 खुला 26.06.1960 बी.कॉम. 26.06.2005 03.06.2011  वे.से. द.04.02.2012

ी.एस.ट .तवर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१८४७ ी.एस.एम.जोशी रायगड 03.12.1993 खुला 15.06.1975 एच.एस.सी. 29.04.2006 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.एस.ट .तवर यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१८४८ ी.एस.ट .तवर रायगड 14.12.1998 व.जा.अ वैध 02.02.1973 एच.एस.सी. 29.10.2005 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८४९ ी.के.के.नाईक रायगड 18.12.1991 इ.मा.व. वैध 01.06.1961 एस.एस.सी. 01.06.2006 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.के.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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१८५० ी.बी.एस.गायकवाड रायगड 10.12.1998 व.जा.अ वैध 01.06.1976 बी.ए. 28.06.2007 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.के.जी.पाट ल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१८५१ ी.के.जी.पाट ल रायगड 11.12.1998 व.जा.अ वैध 05.12.1973 एच.एस.सी. 28.06.2007 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८५२ ीम.उपमा अनतं काटकर/तांबडे रायगड 03.03.1999 व.मा. . वैध 27.12.1973 बी.ए. 28.06.2007 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत१८५२ ीम.उपमा अनतं काटकर/तांबडे रायगड 03.03.1999 व.मा. . वैध 27.12.1973 बी.ए. 28.06.2007 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८५३ ी.एल.एन.शेळके रायगड 22.03.2007 इ.मा.व. वैध 04.09.1964 एस.एस.सी. 22.03.2010 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

ी.सी.एस.खोत यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
१८५४ ी.सी.एस.खोत रायगड 23.03.2007 इ.मा.व. वैध 21.04.1969 एस.एस.सी. 30.10.2010 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८५५ ी.ए.एम.राठोड रायगड 23.03.2007 व.जा.अ वैध 24.12.1975 एस.एस.सी. 30.10.2010 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८५६ ी.महेश दादा पाट ल रायगड 26.03.2007 खुला 14.10.1984 14वी 30.10.2010 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत 

ी.र वदास सदू सगं जाधव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

१८५७ ी.र वदास सदू सगं जाधव रायगड 10.11.2004 व.जा.अ वैध 14.12.1973 एच.एस.सी. 30.10.2010 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८५८ ी.जनादन नावजी नरगुडे रायगड 11.11.2004 अन.ुजमाती वैध 16.04.1969 एस.एस.सी. 30.10.2010 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत१८५८ ी.जनादन नावजी नरगुडे रायगड 11.11.2004 अन.ुजमाती वैध 16.04.1969 एस.एस.सी. 30.10.2010 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८५९ ी. पेश भा  करराव भाद कर रायगड 26.06.2005 अन.ुजमाती वैध 13.11.1984 एस.वाय. बी.ए. 30.04.2010 03.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८६० ीम.व नता ीरंग शदें रायगड 28.06.2004 अन.ुजमाती वैध 01.06.1980 11 वी 30.10.2010 04.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८६१ ीम.के.एस.गोसावी रायगड 01.02.1989 भ.ज.ब. वैध 26.09.1965 एच.एस.सी. 26.09.2010 24.06.2011 अ.का.  हणनू कायरत

१८६२ ी. जग दश दलपत तुमडा ठाणे 22.12.1995 अ.ज. वैध -- 14.03.1969 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 26.07.2011 25.07.2011 कायरत

१८६३ ी. द ता य गो वदं बांबळे ठाणे 22.12.1995 अ.ज. वैध -- 13.10.1971 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 26.07.2011 25.07.2011 कायरत

१८६४ ी. मोहन सखाराम दरेकर ठाणे 04.01.1996 अ.ज. वैध -- 01.06.1972 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 26.07.2011 25.07.2011 मयत
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१८६५ ी. राज  भागवत पाट ल ठाणे 16.9.1997 खुला वैध -- 01.11.1967 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 26.07.2011 25.07.2011 कायरत

१८६६ ी. सु नल डी सोनावणे ठाणे 25.02.2000 अ.जा. वैध -- 18.11.1972 एस.एस.सी ऑ टो- 2000 -- 26.07.2011 25.07.2011 कायरत

१८६७ ी.एस.पी.ननावरे ठाणे 11.04.1980 अ.जा. वैध -- 15.08.1958 एस.एस.सी ऑग ट 2003 -- 26.07.2011 25.07.2011 कायरत

१८६८ ी. नतीन द ता य मकुणे ठाणे 22.07.2000 अ.जा वैध -- 20.08.1980 एस.एस.सी जाने - 2004 -- 26.07.2011 25.07.2011 कायरत

१८६९ ी.बाळु कसन गवळी ठाणे 04.10.2002 अ.जा. वैध -- 15.04.1968 बी.कॉम माच 2005 -- 27.07.2011 25.07.2011 कायरत१८६९ ी.बाळु कसन गवळी ठाणे 04.10.2002 अ.जा. वैध -- 15.04.1968 बी.कॉम माच 2005 -- 27.07.2011 25.07.2011 कायरत

१८७० ी.राकेश आनदंा दाभाडे ठाणे 18.05.2005 अ.जा. वैध -- 8.06.1979 एस.एस.सी ऑ टो - 2009 -- 01.08.2011 25.07.2011 कायरत

१८७१ ी रमेश आ पासाहेब कांबळे  मुबंई शहर 14-09-1982 अजा वैध - 23-04-1956 बी- ए- - 23-04-2001 20-10-2011 20-10-2011 अ-का- न-सेवा नवृ त द- 30-04-

2014

१८७२ ी र नाकर बाबुराव शरसाठ  मुबंई शहर 05-09-1983 खुला - - 21-09-1961 एच- एस- सी- - 21-09-2006 20-10-2011 20-10-2011 अ-का- कायरत

१८७३ ीमती सजुाता जनादन कांबळे  मुबंई शहर 01-02-1991 खुला - - 07-11-1962 एस- एस- सी - 07-11-2007 20-10-2011 20-10-2011 अ-का- कायरत

१८७४ ी वजय अनतं आडीवरेकर  मुबंई शहर 15-09-1994 इमाव वैध - 18-06-1966 एस- एस- सी - 18-06-2011 20-10-2011 20-10-2011 अ-का- कायरत

१८७५ ीमती माधरु  सधुीर जतैपाल  मुबंई शहर 24-02-2005 इमाव वैध - 03-11-1955 एस- एस- सी - 03-11-2000 20-10-2011 20-10-2011 (मळू नयु ती वग 4)अ-का- न-

सेवा नवृ त द- 30-11-2013
१८७६ ीमती समुन कृ णा वदकर  मुबंई शहर 04-03-1983 खुला - - 07-01-1957 एस- एस- सी - 07-01-2002 01-11-2011 01-11-2011 अ-का- वे छा सेवा नवृ ती द- 

30/11/2014

१८७७ कुमार  रजना शामराव पाट ल  मुबंई शहर 05-09-1983 इमाव वैध - 21-05-1955 11 वी - 21--05-2000 01-11-2011 01-11-2011 अ-का- न-सेवा नवृ त द- 31-05-१८७७ कुमार  रजना शामराव पाट ल  मुबंई शहर 05-09-1983 इमाव वैध - 21-05-1955 11 वी - 21--05-2000 01-11-2011 01-11-2011 अ-का- न-सेवा नवृ त द- 31-05-

2013

१८७८ ी अशोक सोन ूगुरव  मुबंई शहर 01-11-1989 खुला - - 15-11-1963 एस- एस- सी - 15-11-2008 01-11-2011 01-11-2011 अ-का- कायरत

१८७९ कुमार  उ वला र नाकर गु ते  मुबंई शहर 01-07-1989 खुला - - 21-01-1965 एच- एस- सी- - 21-01-2010 16-11-2011 16-11-2011 अ-का- कायरत

१८८० ी. डी. आर. सवु मबुई उपनगर 31.10.1981 खुला - - - - 20.03.1954 एस.एस.सी. - - 20.03.1999 17.11.2011 - - सेवा नवृ त

१८८१ ी. पी. डी. वैती मबुई उपनगर 07.06.1977 वमा - - - - 27.07.1954 एस.एस.सी. - - 27.07.1999 17.11.2011 - - सेवा नवृ त

१८८२ ी. के. ई. भोसले मबुई उपनगर 08.11.1976 इ.मा.व - - - - 16.11.1954 एस.एस.सी. - - 16.11.1999 17.11.2011 - - सेवा नवृ त
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१८८३ ीमती एस. ए. यादव मबुई उपनगर 11.03.1986 इ.मा.व - - - - 17.11.1954 एस.एस.सी. - - 17.11.1999 17.11.2011 - - सेवा नवृ त

१८८४ ी. डी. एस. भडंारे मबुई उपनगर 07.08.1986 अ.जा. - - - - 06.01.1955 बी.अे - - 01.06.2000 17.11.2011 - - सेवा नवृ त

१८८५ ी. एम. जी. गुरव मबुई उपनगर 01.01.1988 इ.मा.व - - - - 07.11.1963 एच.एस.सी. 02.11.2000 - - 17.11.2011 - -

१८८६ ी. पी. डी. सातोसे मबुई उपनगर 23.12.1992 इ.मा.व वैध - - 07.06.1972 एस.एस.सी. 02.11.2000 - - 17.11.2011 - -

१८८७ ी. सदं प व. जाधव मबुई उपनगर 06.08.1992 इ.मा.व - - - - 18.11.1972 एच.एस.सी. 02.11.2000 - - 17.11.2011 - -१८८७ ी. सदं प व. जाधव मबुई उपनगर 06.08.1992 इ.मा.व - - - - 18.11.1972 एच.एस.सी. 02.11.2000 - - 17.11.2011 - -

१८८८ ी. डी. जी. हा े मबुई उपनगर 01.01.1988 इ.मा.व - - - - 23.09.1956 एस.एस.सी. 02.11.2000 - - 17.11.2011 - - सेवा नवृ त

१८८९ ी. ह . के. प ळेकर मबुई उपनगर 04.01.1988 खुला - - - - 15.04.1963 एस.एस.सी. 02.11.2000 - - 17.11.2011 - -

१८९० ीमती सी. बी. शेळके मबुई उपनगर 12.08.1985 खुला - - - - 25.11.1955 एस.एस.सी. - - 25.11.2000 17.11.2011 - - सेवा नवृ त

१८९१ ीमती एस. पी. शदें मबुई उपनगर 12.12.1988 खुला - - - - 15.12.1955 बी.ए. - - 15.12.2000 17.11.2011 - - सेवा नवृ त

१८९२ ी. बी. आर. झोडे मबुई उपनगर 20.03.1979 अ.जा. - - - - 01.10.1956 एस.एस.सी. - - 10.11.2001 17.11.2011 - - सेवा नवृ त

१८९३ ी. अे. बी. खांडेकर मबुई उपनगर 12.12.1978 अ.जा. - - - - 27.03.1956 एस.एस.सी. - - 27.03.2001 17.11.2011 - - सेवा नवृ त

१८९४ ी. पी. बी. माने मबुई उपनगर 19.08.1978 अ.जा. - - - - 11.10.1956 एस.एस.सी. 26.04.2001 - - 17.11.2011 - - वे छा सेवा नवृ त

१८९५ ी.  डी. ट .जाधव मबुई उपनगर 10.12.1986 अ.जा. - - - - 06.01.1964 एस.एस.सी. 26.04.2001 - - 17.11.2011 - -

१८९६ ी. एस. एस. ढोणे मबुई उपनगर 09.01.1988 अ.जा. वैध - - 28.06.1962 एस.वाय. 

बीकॉम

26.04.2001 - - 17.11.2011 - -

१८९७ ी. एस.एच. भालेराव मबुई उपनगर 01.01.1988 अ.जा. - - - - 01.01.1961 एस.एस.सी. 26.04.2001 - - 17.11.2011 - -१८९७ ी. एस.एच. भालेराव मबुई उपनगर 01.01.1988 अ.जा. - - - - 01.01.1961 एस.एस.सी. 26.04.2001 - - 17.11.2011 - -

१८९८ ी. एस.एन. शवदास मबुई उपनगर 20.06.1981 अ.जा. - - - - 16.06.1956 एस.एस.सी. - - 16.06.2001 17.11.2011 सेवा नवृ त

१८९९ ीमती ए.एस. कांबळे मबुई उपनगर 21.09.1977 अ.जा. - - - - 25.09.1956 इंटर आट - - 25.09.2001 17.11.2011 सेवा नवृ त

१९०० ी. डी. ह . अ हरे मबुई उपनगर 28.02.1986 अ.जा. - - - - 02.06.1963 एस.एस.सी. 02.11.2001 - - 17.11.2011 - -

१९०१ ी.डी.एस.रोकडे मबुई उपनगर 24.02.1981 खुला - - - - 01.06.1960 एस.एस.सी. 31.10.2001 - - 17.11.2011 - - अपंग

१९०२ ी. एस.डी. देटे मबुई उपनगर 30.12.1981 खुला - - - - 01.06.1955 एस.एस.सी. एस.एस.सी. 01.06.2000 17.11.2011 - - सेवा नवृ त
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१९०३ ी शकंर सपुडू वळवी  मुबंई शहर 20-09-1982 खुला - - 01-05-1958 एस- एस- सी - 01-05-2003 21-11-2011 21-11-2011 अ-का- कायरत शासन आ दवासी 

वकास वभाग प  - एसट सी-

1006/ - -105/का-10 द-

06/06/2006

१९०४ ी अ ण गोपाल घाडी  मुबंई शहर 15-09-1994 खुला - - 22-11-1966 एच- एस- सी- - 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011* अ-का- कायरत१९०४ ी अ ण गोपाल घाडी  मुबंई शहर 15-09-1994 खुला - - 22-11-1966 एच- एस- सी- - 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011* अ-का- कायरत

१९०५ ी. दनेश जग नाथ कोळी ठाणे 15.06.1995 वमा वैध -- 17.08.1973 एस.एस.सी ए ल 2002 -- 12.12.2011 08.12.2011 कायरत

१९०६ ी.लालचदं दगडू कंखरे ठाणे 27.02.2004 भ.ज.(क) वैध -- 01.06.1976 एम. ए. ऑ टो-2008 -- 12.12.2011 08.12.2011 कायरत

१९०७ ी.रोशन बाळकृ ण सं ये ठाणे 06.02.2004 भ.ज.(ड) वैध -- 18.02.1979 एस.एस.सी ऑ टो-2008 -- 17.12.2011 08.12.2011 कायरत
१९०८ ी. पी. एन. आंबेकर सधंदुगु 05.10.1981 खुला -- -- 07.02.1956 एस.एस.सी. 07.02.2001 -- 09.03.2012 03.03.2012 से. न ी. एन. पी. आळवे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
१९०९ ी. पी. एम. पळणकर सधंदुगु 19.06.1991 खुला -- -- 15.07.1967 बी.कॉम. 23.04.2001 -- 09.03.2012 03.03.2012 ी. एन. पी. आळवे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१९१० ी. डी. एन. महाडीक सधंदुगु 05.07.1993 खुला -- -- 21.06.1960 एच.एस.सी. 23.04.2001 -- 09.03.2012 03.03.2012 ी. एन. पी. आळवे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

१९११ ी. एन. पी. आळवे सधंदुगु 01.04.1995 खुला -- -- 29.08.1967 एच.एस.सी. 23.04.2001 -- 09.03.2012 03.03.2012 कायरत

१९१२ ीम. ए.  ह  शरोडकर सधंदुगु 07.11.1983 खुला -- -- 11.09.1962 एस.एस.सी. 30.10.2001 -- 09.03.2012 03.03.2012  वे.से. न. ीम. ए. जे. वनारसे 

यांचा मानीव दनांक दे  यात यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

१९१३ ीम. ए. जे. वनारसे सधंदुगु 01.02.1989 खुला -- -- 23.11.1956 एस.एस.सी. -- 23.11.2001 09.03.2012 03.03.2012 से. न

१९१४ ी. ए. जी. पवार सधंदुगु 20.09.2006 अ.ज. वैध -- 14.03.1973 बी.ए. 31.10.2009 -- 09.03.2012 03.03.2012 कायरत

१९१५ ी. ीराम नामदेव पटवधन ठाणे 07.08.1981 खुला -- -- 15.10.1958 एस.एस.सी ए ल 2000 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९१६ ी. सखाराम अमतृ झुगरे ठाणे 21.08.1990 अ. ज. वैध -- 23.11.1966 एस.एस.सी ऑ टबर 2000 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९१७ ीमती रेखा भा कर साठे ठाणे 18.03.1998 खुला -- -- 13.11.1955 एस.एस.सी -- 13.11.2000 01.06.2012 31.05.2012 कायरत
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१९१८ ी. व वनाथ पी. ठाकूर ठाणे 01.11.1982 इ.मा.व. -- -- 04.04.1958 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९१९ ी. कशोरकुमार शकंर कनोजे ठाणे 07.03.1981 खुला -- -- 05.04.1956 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९२० ी. अशोक बा. पाट ल ठाणे 24.02.1982 इ.मा.व. -- -- 18.08.1957 एस.एस.सी ए ल 2001                                                                                                                                                                                                     01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९२१ ी. मा ती बी. मढवी ठाणे 30.08.1983 इ.मा.व. -- -- 01.06.1957 बी.ए. ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९२२ ी. राज  भागोजी प टे ठाणे 29.09.1984 इ.मा.व. -- -- 01.06.1958 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत१९२२ ी. राज  भागोजी प टे ठाणे 29.09.1984 इ.मा.व. -- -- 01.06.1958 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९२३ ीमती ि मता डी. ट के ठाणे 09.01.1985 खुला -- -- 01.06.1964 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९२४ ीमती आशा के. कामडी ठाणे 19.12.1995 अ. ज. वैध -- 20.01.1974 बी.ए. ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९२५ ी.पुंडल क अनाजी पाट ल ठाणे 08.02.1992 अ. ज. वैध -- 21.01.1965 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९२६ ी. भपेूश आर. ने रकर ठाणे 10.10.1994 खुला वैध -- 13.05.1974 बी. कॉम. ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९२७ ीम र मी एच. सह बु दे ठाणे 25.02.1980 खुला वैध -- 19.06.1957 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९२८ ी. नासीर ह . तडवी ठाणे 25.01.1995 अ. ज. वै य -- 01.06.1963 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९२९ ी. रमेश एस. कोकणी ठाणे 24.01.1995 अ. ज. वैध -- 01.06.1962 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९३० ी. सु नल एच. गा वत ठाणे 22.12.1995 अ. ज. वैध -- 12.09.1974 एस.एस.सी ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९३१ ी. सजंय पी. ब बे ठाणे 21.12.1996 इ.मा.व. -- -- 01.06.1968 बी. ए. ए ल 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९३२ ी. ट . एम.पवार ठाणे 07.02.1980 इ.मा.व. -- -- 01.06.1956 एस.एस.सी -- 01.06.2001 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९३३ ी. काश आर. जाधव ठाणे 23.02.1981 खुला -- -- 26.06.1956 एस.एस.सी -- 24.06.2001 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त१९३३ ी. काश आर. जाधव ठाणे 23.02.1981 खुला -- -- 26.06.1956 एस.एस.सी -- 24.06.2001 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९३४ ीमती शभुदा डी. जाधव ठाणे 02.08.1983 खुला -- -- 19.09.1963 एस.एस.सी ऑ ट बर 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९३५ ी. जयराम एल. पाट ल ठाणे 07.02.1985 इ.मा.व. -- -- 12.06.1959 एस.एस.सी ऑ ट बर 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९३६ ीम. नल मा ह  मोह ले ठाणे 22.02.1985 खुला -- -- 30.06.1966 एस.एस.सी ऑ ट बर 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९३७ ी. रमेश पी. मोकाशी ठाणे 14.02.1992 अ.ज. वै य -- 27.06.1966 एस.एस.सी ऑ ट बर 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९३८ ीमती माधवी सराई ठाणे 09.11.1994 अ. ज. वैध -- 25.10.1972 एस.एस.सी ऑ ट बर 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९३९ ीमती ाची पी. चाचड ठाणे 03.01.1995 इ.मा.व. -- -- 11.09.1965 एस.एस.सी ऑ ट बर 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत
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१९४० ीमती मजंीर  एन. सावंत ठाणे 10.03.1995 खुला -- -- 22.12.1963 एस.एस.सी ऑ ट बर 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९४१ ी. का शनाथ एच. रसाळ ठाणे 19.09.1997 इ.मा.व. -- -- 06.11.1963 एस.एस.सी ऑ ट बर 2001 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९४२ ीमती हेमांगी डी. भडंार ठाणे 02.05.1979 खुला -- -- 23.10.1956 बी. ए. -- 03.10.2001 01.06.2012 31.05.2012 वे छा सेवा नवृ त

१९४३ ीमती अजंल  ओक ठाणे 01.05.1980 खुला -- -- 17.06.1960 एस.एस.सी ए ल 2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९४४ ी. रामचं  जतैु कोर ठाणे 01.11.1980 इ.मा.व. -- -- 25.03.1957 एस.एस.सी ए ल 2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त१९४४ ी. रामचं  जतैु कोर ठाणे 01.11.1980 इ.मा.व. -- -- 25.03.1957 एस.एस.सी ए ल 2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९४५ ीमती समेुधा एस. राऊत ठाणे 04.02.1986 खुला -- -- 17.04.1959 एस.एस.सी ए ल 2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९४६ ी. सु नल एस पाठक ठाणे 23.10.1990 खुला -- -- 07.12.1971 एस.एस.सी ए ल 2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९४७ ी. वकास बी. चोरघे ठाणे 19.12.1994 इ.मा.व. -- -- 29.05.1968 बी. कॉम. ए ल 2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९४८ ी. द ता य आर. मोरे ठाणे 07.08.1995 खुला -- -- 20.10.1966 एस.एस.सी ए ल 2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९४९ ी. शांताराम ह . सोकांडे ठाणे 08.07.1977 इ.मा.व. -- -- 01.06.1957 एस.एस.सी -- 01.06.2002 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९५० ीमती ि मता एम. द दे ठाणे 10.10.1977 खुला -- -- 01.06.1957 एस.एस.सी -- 01.06.2002 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९५१ ी. सदुाम सद ुपाट ल ठाणे 24.10.1983 इ.मा.व. -- -- 01.06.1957 एस.एस.सी -- 01.06.2002 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९५२ ी. शांताराम एन. पाट ल ठाणे 18.01.1984 इ.मा.व. -- -- 01.06.1957 एस.एस.सी -- 01.06.2002 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९५३ ी. ह .आर .रेळेकर ठाणे 18.12.1981 खुला -- -- 17.06.1957 एस.एस.सी -- 17.06.2002 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९५४ ीमती सरेुखा एस. पोळ ठाणे 27.09.1982 खुला -- -- 24.09.1957 एस.एस.सी -- 25.09.2002 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त

१९५५ ी. वजय एस. वझे ठाणे 11.05.1983 खुला -- -- 23.10.1957 एस.एस.सी -- 23.10.2002 01.06.2012 31.05.2012 कायरत१९५५ ी. वजय एस. वझे ठाणे 11.05.1983 खुला -- -- 23.10.1957 एस.एस.सी -- 23.10.2002 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९५६ ीमती र नांजल  आर. 

सरनोबत (पुवा मी ीमती 

अजंल  गोवार )

ठाणे 21.11.1994 अ. ज. वैध -- 14.11.1967 एस.एस.सी ऑ ट  2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९५७ ी. नरेश भा. जगताप ठाणे 06.04.1999 इ.मा.व. -- -- 01.10.1972 एम. कॉम ऑ ट  2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९५८ ी. गर ष  आनदं काळे ठाणे 13.05.1999 खुला -- -- 16.06.1979 एस.एस.सी ऑ ट  2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९५९ ी. दप ह . मडुये ठाणे 13.01.1984 खुला -- -- 03.12.1957 एस.एस.सी ऑ ट  2002 -- 01.06.2012 31.05.2012 सेवा नवृ त
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१९६० ी. कत कुमार एस. दांडेकर ठाणे 07.02.1980 व.मा. . वैध -- 15.08.1958 एस.एस.सी -- 15.08.2003 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९६१ ीमती ऊषा कृ णा भोये ठाणे 21.12.1995 अ. ज. वैध -- 11.12.1973 एस.एस.सी ऑ ट बर 2003 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९६२ ी. परशरुाम भोये ठाणे 28.12.1995 अ. ज. वैध -- 10.06.1968 एस.एस.सी ऑ ट बर 2004 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९६३ ी. नतीन माल ूजाधव ठाणे 18.05.1999 अ. ज. वैध -- 01.06.1978 बी. ए. ऑ ट बर 2004 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९६४ ी. जयदेव शकंर आ े ठाणे 04.08.1999 व.मा. . वैध -- 23.08.1961 बी. ए. ऑ ट बर 2004 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत१९६४ ी. जयदेव शकंर आ े ठाणे 04.08.1999 व.मा. . वैध -- 23.08.1961 बी. ए. ऑ ट बर 2004 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९६५ ी. गंगाधर सतंोष अ हरे ठाणे 27.02.2004 भ. ज. (क) वैध -- 24.10.1980 बी. ए. ऑ ट बर 2008 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९६६ ीमती अचना वजय ग हाणे ठाणे 01.03.2004 भ. ज. (ब) वैध -- 28.11.1981 बी. ए. ऑ ट बर 2008 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९६७ ी. गौतम ट . तोरणे ठाणे 18.05.2006 अ. जा. वैध -- 01.07.1964 बी. ए. -- 07.01.2009 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९६८ ी. सजंीव गंगाराम परदेशी ठाणे 03.01.2004 भ. ज. (क) वैध -- 01.06.1972 एस. एस. सी मे 2009 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९६९ ी. ल मण परशरुाम जाधव ठाणे 26.12.1995 व. जा. (अ) वैध -- 01.06.1967 एस. एस. सी -- 01.06.2009 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७० ी. अ नल गोपीचदं च हाण ठाणे 29.01.2004 व. जा. (अ) वैध -- 30.01.1977 बी. ए. ऑ ट बर 2009 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७१ ी. सदं प रावसाहेब पवार ठाणे 21.02.2006 व. जा. (अ) वैध -- 04.11.1986 बी. ए. ऑ ट बर 2009 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७२ ी. राजेश द ता य न टे ठाणे 22.02.2006 भ. ज. (क) वैध -- 31.10.1971 एच.एस.सी ऑ ट बर 2009 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७३ ी. अ ण वजनुाथ मतुडक ठाणे 24.02.2006 भ. ज. (ड) वैध -- 15.11.1976 बी. ए. मे 2009 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७४ ी. राजेश भालचं  वारे ठाणे 28.02.2006 भ. ज. (ब) वैध -- 26.08.1974 बी. कॉम. ऑ ट बर 2009 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७५ ीम वैशाल  भाकर पाट ल ठाणे 12.11.2007 भ. ज. (ड) वैध -- 11.04.1980 एस.एस.सी ए ल 2011 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत१९७५ ीम वैशाल  भाकर पाट ल ठाणे 12.11.2007 भ. ज. (ड) वैध -- 11.04.1980 एस.एस.सी ए ल 2011 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७६ ीमती पु पा आर. सोनावणे ठाणे 10.12.2007 अ. जा. वैध -- 06.09.1969 एस.एस.सी ए ल 2011 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७७ ी. सतंोष सखुदेव धान ठाणे 04.02.2008 अ. जा. वैध -- 21.03.1973 बी. कॉम. ए ल 2011 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७८ ी. वजय रामराव मकरंद ठाणे 14.02.2008 अ. जा. वैध -- 09.08.1978 एस.एस.सी ए ल 2011 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९७९ ी. समेुद डोमा राऊत ठाणे 14.02.2000 अ. जा. वैध -- 20.02.1980 एस.एस.सी ऑ ट बर 2011 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९८० ी. अनतं अशोक थोरात ठाणे 07.03.2007 अ. जा. वैध -- 11.05.1983 एस.एस.सी ऑ ट बर 2011 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९८१ ी. उमेश दादाजी पवार ठाणे 11.12.2007 अ. जा. वैध -- 20.10.1974 बी. ए. ऑ ट बर 2011 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत
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१९८२ ी. वजय दनकर शादलु ठाणे 13.12.2007 अ. जा. वैध -- 23.02.1976 बी. ए. ऑ ट बर 2011 -- 01.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९८३ ी. वशाल वजय यादव ठाणे 04.08.1998 खुला -- -- 23.02.1980 बी. ए. मे 2003 -- 02.06.2012 31.05.2012 कायरत

१९८४ ी अनतं कृ णा रहाटे र ना गर 01.05.1986 इमाव वैध - 20.07.1965 एस.एस.सी. 02.11.2001 - 09.08.2012 08.08.2012

१९८५ ी चदंन रामचं  जाधव र ना गर 06.02.1989 अजा वैध - 11.11.1957 एस.एस.सी. 26.04.2002 - 09.08.2012 08.08.2012 सेवा नवृ त

१९८६  ी मह  रामजी खडपे र ना गर 27.04.1985 इमाव वैध 15.04.1962 एच.एस.सी. 30.10.2004 - 09.08.2012 08.08.2012१९८६  ी मह  रामजी खडपे र ना गर 27.04.1985 इमाव वैध 15.04.1962 एच.एस.सी. 30.10.2004 - 09.08.2012 08.08.2012

१९८७ ीम नेहा नदंकुमार सरदेशपांडे/ 

मीनल शकंर स े

र ना गर 01.02.1990 खुला - - 21.02.1960 एम.कॉम  -- 21.02.2005 09.08.2012 08.08.2012

१९८८ ीम सरेुखा अ नल क र र ना गर 02.06.1989 इमाव - - 24.07.1960 बी.ए.  -- 24.07.2005 09.08.2012 08.08.2012

१९८९ ी दपक रामचं  आंबेकर र ना गर 25.01.1994 इमाव वैध 02.07.1968 एस.एस.सी. 29.10.2005 - 09.08.2012 08.08.2012
१९९० ी सभुाष अनतं आंजलकर र ना गर 29.12.1990 इमाव वैध 21.05.1967 एस.एस.सी. 29.04.2006 - 09.08.2012 08.08.2012

१९९१ ीम तीजा आनदं जोशी र ना गर 04.06.1997 खुला - - 10.03.1978 एस.एस.सी. 29.04.2006 - 09.08.2012 08.08.2012

१९९२ ीम ाची साद सोमण र ना गर 19.02.1990 खुला - - 16.03.1963 एस.एस.सी. 23.11.2006 - 09.08.2012 08.08.2012

१९९३ ी काश वनायक पानसरे र ना गर 22.08.1990 भजड वैध - 11.04.1964 एस.एस.सी. 23.11.2006 - 09.08.2012 08.08.2012 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

१९९४ ी सरेुश एकनाथ पाट ल र ना गर 09.01.1992 भजब वैध - 01.06.1966 एस.एस.सी. 23.11.2006 - 09.08.2012 08.08.2012

१९९५ ीम क णा नारायण र ना गर 01.10.1998  अजा वैध - 16.03.1969  एस.एस.सी. 28.06.2007 - 09.08.2012 08.08.2012

जाधव/ न कता नर  शमा

१९९६ ी काश जग नाथ कदम र ना गर 30.09.1998 अजा वैध - 13.02.1966 एच. एस. सी. 03.11.2007 - 09.08.2012 08.08.2012

१९९७ ीम गुलाब तुकाराम भोईटे र ना गर 04.11.1999 खुला - - 20.10.1977 एच.एस.सी. 03.11.2007 - 09.08.2012 08.08.2012 आंतरिज हा बदल ने मुबंई 

उपनगर येथे बदल  द. 

०१/१०/२०१३

१९९८ ी सजंय ीकांत म े र ना गर 29.01.2003 वमा वैध - 26.02.1983 एच.एस.सी. 03.11.2007 - 09.08.2012 08.08.2012

१९९९ ीम नदंा राजाराम यादव र ना गर 06.03.2004 भजब वैध - 25.09.1979 बी.ए. 25.04.2008 - 09.08.2012 08.08.2012
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२००० ी स चन कृ णा नकम र ना गर 09.08.2006 खुला - - 16.05.1978 एम.ए. 30.04.2011 - 09.08.2012 08.08.2012 अपंग

२००१ ी बालाजी खेमाजी फुलवरे र ना गर 04.04.2007 अजा वैध - 05.07.1972 बी.ए. 30.10.2010 - 10.08.2012 08.08.2012

२००२ ी शवाजी यशंवंत राबाडे  मुबंई शहर 01-01-2009 खुला - - 06-01-1961 एस- एस- सी - 06-01-2006 22-08-2012 01-09-2012 अ-का- कायरत

२००३ ी जनादन बाबुराव कांबळे  मुबंई शहर 01-01-2009 अजा वैध - 13-07-1963 एस- एस- सी - 30-07-2008 22-08-2012 22-08-2012 अ-का- कायरत

२००४ ी. ह . डी. कुळकण मबुई उपनगर 17.04.1979 खुला - - - - 17.12.1955 एस.एस.सी - - 17.12.2000 11.09.2012 - - सेवा नवृ त२००४ ी. ह . डी. कुळकण मबुई उपनगर 17.04.1979 खुला - - - - 17.12.1955 एस.एस.सी - - 17.12.2000 11.09.2012 - - सेवा नवृ त

२००५ ी. आर. एस. गांगल मबुई उपनगर 16.05.1977 खुला - - - - 30.12.1955 एस.एस.सी - - 30.12.2000 11.09.2012 - - सेवा नवृ त

२००६ ी. जे. एम. चौगुले मबुई उपनगर 01.06.1981 इ.मा.व - - - - 01.01.1956 एस.एस.सी - - 01.01.2001 11.09.2012 - - सेवा नवृ त

२००७ ीमती एस. एस. सावंत मबुई उपनगर 13.09.1977 खुला - - - - 02.03.1956 एस.एस.सी - - 02.03.2001 11.09.2012 - - सेवा नवृ त

२००८ ीमती आर. आर. चपकर मबुई उपनगर 07.03.1986 खुला - - - - 01.06.1957 एस.एस.सी 26.04.2001 - - 11.09.2012 - - सेवा नवृ त

२००९ ी. एस. एस. पालांडे मबुई उपनगर 01.01.1988 खुला - - - - 02.05.1963 एस.एस.सी 26.04.2001 - - 11.09.2012 - -

२०१० ी. ट . जी. शदें मबुई उपनगर 01.01.1988 खुला - - - - 01.06.1964 एस.एस.सी 26.04.2001 - - 11.09.2012 - -

२०११ ी. ह . बी. साळवी मबुई उपनगर २३/१०/१९९६ खुला - - - - 06.04.1966 एस.वाय.बी.कॉम 26.04.2001 - - 11.09.2012 - -

२०१२ ी. एस. ह . बडखळे मबुई उपनगर 04.01.1988 इ.मा.व - - - - 02.05.1965 एस.एस.सी 26.04.2001 - - 11.09.2012 - -

२०१३ ीमती एस. आर. कामेरकर मबुई उपनगर 15.07.1995 इ.मा.व - - - - 26.10.1970 बी.कॉम 26.04.2001 - - 11.09.2012 - -

२०१४ ीमती पी.डी. खाटकेकर मबुई उपनगर 04.03.1978 अ.ज. - - 10.05.1956 एस.एस.सी 10.05.2001 11.09.2012 - - सेवा नवृ त२०१४ ीमती पी.डी. खाटकेकर मबुई उपनगर 04.03.1978 अ.ज. - - 10.05.1956 एस.एस.सी 10.05.2001 11.09.2012 - - सेवा नवृ त

२०१५ ी. ावण दोधा. मोरे मबुई उपनगर 19.10.1993 अ.जा - - 01.06.1956 एस.एस.सी - - 01.06.2001 11.09.2012 - - सेवा नवृ त

२०१६ ी. य.ुबी. पंचरास मबुई उपनगर 15.10.1985 अ.जा - - 01.06.1958 एस.एस.सी - - 02.11.2001 11.09.2012 - -

२०१७ ी. डी. डी. पारधी मबुई उपनगर 31.08.1995 भ.ज.(ड) वैध - - 01.02.1957 एस.एस.सी - - 01.02.2002 11.09.2012 - - सेवा नवृ त

२०१८ ी षीकेश नागेश इटाई मबुई उपनगर 05.07.2008 व.जा.(अ) वैध - - 16.11.1981 बी.ए. 05.11.2011 - - 11.09.2012 - -

२०१९ ी व ांत अशोक कारंडे मबुई उपनगर 03.07.2008 भ.ज.(क) वैध - - 09.11.1983 बी.ए. 05.11.2011 - - 11.09.2012 - -

२०२० ी शकंर कनीराम च हाण मबुई उपनगर 01.07.2008 व.जा.(अ) वैध - - 01.06.1979 बी.ए. 05.11.2011 - - 11.09.2012 - -
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२०२१ ी अमोल शवाजी चोपडे मबुई उपनगर 01.07.2008 भ.ज.(क) वैध - - 10.06.1986 बी.ए. 05.11.2011 - - 11.09.2012 - -

२०२२ ी नलेश व वनाथ पाट ल र ना गर 20.08.2003 वमा वैध - 11.03.1977 बी. कॉम 03.11.2007 - 06.12.2012 05.12.2012

२०२३ ी पंजाव यामराव पवार र ना गर 16.08.2003 वजाअ वैध - 16.05.1975 एस.एस.सी. 23.10.2008 - 06.12.2012 05.12.2012 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

२०२४ ी मधकुर नारायण जाधव र ना गर 21.11.2003 वजाअ वैध - 01.12.1978 बी.ए. 23.10.2008 06.12.2012 05.12.2012 मा. वभागीय आयु त कायालय २०२४ ी मधकुर नारायण जाधव र ना गर 21.11.2003 वजाअ वैध - 01.12.1978 बी.ए. 23.10.2008 06.12.2012 05.12.2012 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

२०२५ ी सदं प बबन गोरे र ना गर 27.01.2005 भजक वैध - 27.10.1984 एचएससी 30.04.2010 - 06.12.2012 05.12.2012

२०२६ ी सहुास शकंर पवार र ना गर 04.04.2007 अजा वैध - 04.04.1978 बी.ए. 30.10.2010 - 31.12.2012 05.12.2012

२०२७ ीम.य.ुएल.सरुवाडे/गायकवाड रायगड 18.11.1987 अन.ुजाती वैध 01.05.1964 एच.एस.सी. 29.04.2006 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत 

ी.पुनम च  हाण/रावकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०२८ ीम.एल.आर.पेडवी/ कोळी रायगड 15.09.1979 अन.ुजमाती 31.07.1955 एस.एस.सी. 31.07.2000 21.01.2013 सेवा नवृ  त द. 31.07.2013 

ी.पुनम च  हाण/रावकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०२९ ीम.पुनम जयतं च  हाण/ रावकर रायगड 04.04.2007 इ.मा.व. वैध 05.05.1985 बी.एस.सी 05.11.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

२०३० ी.ट .बी.पाट ल रायगड 11.05.2007 इ.मा.व. वैध 01.06.1958 एस.एस.सी. 11.05.2010 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ी.आर.डी.भगत यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०३१ ी.आर.डी.भगत रायगड 15.05.2007 इ.मा.व. वैध 08.05.1960 एस.एस.सी. 15.05.2010 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

२०३२ ीम.आरती केदार पालवणकर रायगड 08.10.2007 इ.मा.व. वैध 01.07.1980 बी.एस.सी 30.04.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत
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२०३३ ीम. या एकनाथ कांबळे/ शदें रायगड 08.10.2007 अन.ुजाती वैध 15.09.1986 एच.एस.सी. 30.04.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.दशना सरपाट ल यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०३४ ीम.यो गता म णराम पाट ल रायगड 09.10.2007 इ.मा.व. वैध 16.05.1975 बी.एस.सी 30.04.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.दशना सरपाट ल यांचा ीम.दशना सरपाट ल यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०३५ ीम.ि मता मधसुदून मोकल रायगड 09.10.2007 इ.मा.व. वैध 21.07.1978 बी.एस.सी 30.04.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत 

ीम.दशना सरपाट ल यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०३६ ीम. ती बंक पाट ल रायगड 09.10.2007 इ.मा.व. वैध 04.08.1979 बी.एस.सी 30.04.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.दशना सरपाट ल यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०३७ ी.अमोल मोरे  वर बंदर रायगड 09.10.2007 व.मा. . वैध 06.07.1980 बी.कॉम. 05.11.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.दशना सरपाट ल यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०३८ ीम.दशना सं दप सरपाट ल रायगड 09.10.2007 व.मा. . वैध 05.12.1983 बी.कॉम. 27.04.2012 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत२०३८ ीम.दशना सं दप सरपाट ल रायगड 09.10.2007 व.मा. . वैध 05.12.1983 बी.कॉम. 27.04.2012 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

२०३९ ीम.सा रका सरेुश 

परकर/वगुलकर

रायगड 10.10.2007 इ.मा.व. 02.06.1979 एच.एस.सी. 05.11.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

२०४० ीम.वैशाल  उ  दव बागुल रायगड 10.10.2007 भ.ज.क. वैध 20.01.1986 एच.एस.सी. 30.04.2011

21.01.2013

अ.का.  हणनू कायरत

ी. भम खंडू इंगळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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२०४१ ीम.सरोज मोतीराम 

पोरे/वेटकोळी

रायगड 11.10.2007 व.मा. . वैध 21.07.1980 बी.एस.सी 05.11.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ी. भम खंडू इंगळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०४२ ी.स चन रमेश कचरे रायगड 11.10.2007 भ.ज.क. वैध 10.12.1983 एच.एस.सी. 30.04.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ी. भम खंडू इंगळे यांचा मानीव ी. भम खंडू इंगळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०४३ ी.चं कांत ठकजी कडे रायगड 11.10.2007 भ.ज.क. वैध 01.06.1984 एच.एस.सी. 05.11.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ी. भम खंडू इंगळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०४४ ी.बाळासाहेब दादासो जाधव रायगड 12.10.2007 खुला 07.01.1965 एस.एस.सी. 12.10.2010 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ी. भम खंडू इंगळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०४५ ी.महेश मकंुुद स े रायगड 12.10.2007 खुला 22.01.1971 एस.एस.सी. 05.11.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ी. भम खंडू इंगळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०४६ ी.सरेुश अ बुा मोराळे रायगड 12.10.2007 भ.ज.ड. वैध 01.07.1985 एच.एस.सी. 30.04.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत२०४६ ी.सरेुश अ बुा मोराळे रायगड 12.10.2007 भ.ज.ड. वैध 01.07.1985 एच.एस.सी. 30.04.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ी. भम खंडू इंगळे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०४७ ी. भम खंडू इंगळे रायगड 20.10.2007 अन.ुजाती वैध 28.02.1964 एच.एस.सी. 20.10.2010 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

२०४८ ीम.सी.  ह .साळवी/पवार रायगड 23.12.1991 अन.ुजाती वैध 30.05.1964 एस.एस.सी. 03.11.2007 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ी.राकेश बळीराम सावंत यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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२०४९ ी.राकेश बळीराम सावंत रायगड 09.03.2005 खुला 

(कणबधीर)

14.05.1979 बी.एस. सी 23.10.2008 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

२०५० ी.जी.एन.माने रायगड 28.12.2004 व.जा.अ वैध 05.06.1976 एम.ए. 30.04.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

२०५१ ी.आर.एम.खामगांवकर रायगड 05.03.2008 अन.ुजाती वैध 12.05.1957 एस.एस.सी. 05.03.2011 21.01.2013 सेवा नवृ  त द.31.05.2015

ीम.वंदना बागुल यांचा मानीव ीम.वंदना बागुल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०५२ ी.एन.ए.राजे शक रायगड 12.10.2000 अन.ुजाती वैध 17.07.1978 एस.एस.सी. 05.04.2008 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.वंदना बागुल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०५३ ीम.मो हनी गजानन पेढवी रायगड 25.06.2008 अन.ुजमाती वैध 17.09.1978 एच.एस.सी. 05.11.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.वंदना बागुल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०५४ ी.स चन का शनाथ चार  कर रायगड 30.06.2008 अन.ुजमाती वैध 05.03.1981 बी.एस.सी 27.04.2012 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.वंदना बागुल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०५५ ी.मगेंश ीरंग पवार रायगड 26.06.2008 अन.ुजमाती वैध 16.06.1984 एच.एस.सी. 05.11.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत२०५५ ी.मगेंश ीरंग पवार रायगड 26.06.2008 अन.ुजमाती वैध 16.06.1984 एच.एस.सी. 05.11.2011 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

ीम.वंदना बागुल यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०५६ ीम.वंदना जग  नाथ बागुल रायगड 10.03.2008 अन.ुजमाती वैध 15.12.1986 एच.एस.सी. 27.04.2012 21.01.2013 अ.का.  हणनू कायरत

२०५७ ीम नवे दता य े वर पाट ल ठाणे 20.12.1985 इ.मा.व. -- -- 18.07.1958 बी. ए. -- 18.03.2007 23.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०५८ ी. इ लयास उ माण शेख ठाणे 02.05.1983 खुला -- -- 19.05.1958 बी. ए. -- 19.05.2003 23.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०५९ ी. इ लयास यसुफु शेख ठाणे 01.10.1978 खुला -- -- 18.10.1958 बी. ए. -- 18.10.2003 23.01.2013 23.01.2013 कायरत
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२०६० ी. नदं कशोर अनतं कदम ठाणे 03.08.1998 खुला -- -- 01.06.1970 एच.एस.सी ऑ ट  2003 -- 23.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०६१ ी. मदंार मधकुर द ीत ठाणे 10.08.1998 खुला -- -- 27.10.1973 बी.एस.सी. ऑ ट 2003 -- 23.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०६२ ीमती भा य ी बी. पारखी ठाणे 06.04.1999 खुला -- -- 14.03.1963 बी.ए. ऑ ट  2003 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०६३ ी. राजेश एन. यादव ठाणे 10.05.1999 खुला -- -- 19.12.1971 बी.कॉम ऑ ट बर 2003 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०६४ ीमती वंदना व ल शक ठाणे 18.02.2000 इ.मा.व. -- -- 24.03.1971 एस.एस.सी. ऑ ट बर 2003 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत२०६४ ीमती वंदना व ल शक ठाणे 18.02.2000 इ.मा.व. -- -- 24.03.1971 एस.एस.सी. ऑ ट बर 2003 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०६५ ी. काश द. करगुटकर ठाणे 09.04.1999 इ.मा.व. -- -- 27.12.1963 बी.कॉम ए ल 2004 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०६६ ी. पंकज तानाजी म डकर ठाणे 09.04.1999 व.मा. . वैध -- 01.10.1969 बी.कॉम ए ल 2004 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०६७ ी. वजय तुकाराम कोये ठाणे 01.01.1996 अ. ज. वैध -- 15.01.1966 एस.एस.सी ऑ ट बर 2004 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०६८ ी. करण कृ णा कामडी ठाणे 10.02.2000 अ. ज. वैध -- 12.06.1979 एस.एस.सी ऑ ट बर 2004 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०६९ ी. भोये महेश यशवंत ठाणे 25.05.2004 अ.ज. वैध -- 05.03.1981 बी.कॉम ऑ टो-2007 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०७० ी. तुकाराम बाळु भला ठाणे 03.01.1996 अ. ज. वैध -- 01.06.1970 एस.एस.सी ऑ ट बर 2007 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०७१ ी. एस. एस. आहेर ठाणे 25.01.1995 अ. ज. वैध -- 01.06.1970 एस.एस.सी ए ल 2008 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०७२ ी. एस. बी. गवळी ठाणे 29.01.2004 अ. ज. वैध -- 07.07.1974 एस.एस.सी ए ल 2008 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०७३ ीम वैशाल  दगंबर धानापुणे ठाणे 22.02.2006 भ.ज.(क) वैध -- 01.06.1980 बी.ए. ए ल 2011 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०७४ ीमती अ नता राज  गायकवाड ठाणे 10.12.2007 अ. जा. वैध -- 10.09.1974 एच.एस.सी. ऑ ट बर 2011 -- 24.01.2013 23.01.2013 कायरत

२०७५ ीम रेखा स तु कोळी र ना गर 21.02.1990 वमा वैध - 01.06.1963 एस.एस.सी.  -- 01.06.2008 29.01.2013 05.12.2012

२०७६ ी. म लदं कृ णा भोईर ठाणे 11.12.2007 अ. जा. वैध -- 25.03.1982 बी.ए. ऑ ट बर 2011 -- 01.02.2013 23.01.2013 कायरत

२०७७ ीम. जे. ट . गवंडी सधंदुगु 01.03.1982 खुला -- -- 12.06.1960 बी.ए. 30.10.2000 -- 04.02.2013 30.01.2013 से. न. ीम. य.ु एस. नाईक 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

२०७८ ीम. य.ु एस. नाईक सधंदुगु 30.06.1983 खुला -- -- 22.07.1960 एच.एस.सी. 23.04.2001 -- 04.02.2013 30.01.2013 कायरत
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२०७९ ी. आर. पी. म डकर सधंदुगु 05.01.1993 वमा वैध -- 08.05.1965 बी.ए. 23.04.2001 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०८० ीम. एस.  ह . घोगळे सधंदुगु 13.04.1998 खुला -- -- 04.05.1956 एस.एस.सी. -- 04.05.2001 06.02.2013 30.01.2013 से. न ी. एस. डी. यादव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०८१ ी. एस. जी. पेडणेकर सधंदुगु 01.04.1995 खुला -- -- 29.06.1956 एस.एस.सी. -- 29.06.2001 06.02.2013 30.01.2013 से. न ी. एस. डी. यादव यांचा २०८१ ी. एस. जी. पेडणेकर सधंदुगु 01.04.1995 खुला -- -- 29.06.1956 एस.एस.सी. -- 29.06.2001 06.02.2013 30.01.2013 से. न ी. एस. डी. यादव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०८२ ी. एस. एस. गावडे सधंदुगु 01.03.1982 खुला -- -- 05.01.1957 एस.एस.सी. -- 05.01.2002 06.02.2013 30.01.2013 से. न ी. एस. डी. यादव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०८३ ीम. पी. पी. माळगावकर सधंदुगु 11.10.1982 खुला -- -- 19.02.1957 एस.एस.सी. -- 19.02.2002 06.02.2013 30.01.2013   वे.से. न. ी. एस. डी. यादव 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

२०८४ ी. बी. एस. बड सधंदुगु 18.03.1983 खुला -- -- 16.03.1957 बी.ए. -- 16.03.2002 06.02.2013 30.01.2013   वे.से. न. ी. एस. डी. यादव 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

२०८५ ी. एस. के. सावंत सधंदुगु 01.10.1981 खुला -- -- 14.04.1958 एस.एस.सी. 22.04.2002 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.दनांक दे  यात आला.

२०८६ ी. ए. डी. सावंत सधंदुगु 16.07.1983 खुला -- -- 29.09.1959 S.Y.B.Com. 22.04.2002 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०८७ ी. आर. एल. सु क सधंदुगु 07.07.1993 खुला -- -- 07.03.1964 एस.एस.सी. 22.04.2002 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०८८ ी. ए. एस. नावकर सधंदुगु 05.07.1993 खुला -- -- 07.11.1970 एच.एस.सी. 22.04.2002 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.
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दनांक

वग ज म दनांक

२०८९ ीम. एस. एस. वालावलकर सधंदुगु 09.03.1981 खुला -- -- 26.07.1957 बी.ए. -- 26.07.2002 06.02.2013 30.01.2013 से. न. ी. एस. डी. यादव यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२०९० ीम. बी. के. फनाडीस सधंदुगु 06.02.1990 खुला -- -- 25.09.1969 एस.एस.सी. 28.10.2002 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०९१ ी. पी. एस. ता  हाणेकर सधंदुगु 28.10.1996 खुला -- -- 01.09.1973 एच.एस.सी. 28.10.2002 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव २०९१ ी. पी. एस. ता  हाणेकर सधंदुगु 28.10.1996 खुला -- -- 01.09.1973 एच.एस.सी. 28.10.2002 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०९२ ी.  ह . पी. शेटये तेल सधंदुगु 13.04.1998 खुला -- -- 01.06.1974 एस.एस.सी. 28.10.2002 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०९३ ी.  ह . ए. वदम सधंदुगु 20.08.1983 खुला -- -- 01.03.1963 एस.एस.सी. 28.04.2003 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०९४ ीम. एस. एस. पासकर सधंदुगु 02.02.1989 खुला -- -- 18.06.1962 एस.एस.सी. 28.10.2003 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०९५ ीम. पी. पी. तेरसे सधंदुगु 29.10.1996/ 

15.10.1988

खुला -- -- 01.09.1965 बी.एस.सी. 28.10.2003 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०९६ ीम. एम. एम. पटवधन सधंदुगु 06.07.2000 खुला -- -- 01.06.1981 बी.कॉम. 28.10.2003 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.दनांक दे  यात आला.

२०९७ ीम. एस. एस. बेळेकर उफ 

तवटे

सधंदुगु 07.07.2000 खुला -- -- 30.03.1979 बी.ए. 28.10.2003 -- 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०९८ ी. एम. बी. खानोलकर सधंदुगु 01.02.1989 खुला -- -- 22.03.1959 एस.एस.सी. -- 22.03.2004 06.02.2013 30.01.2013 ी. एस. डी. यादव यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२०९९ ी. एस. डी. यादव सधंदुगु 27.12.1999 अ.जा. वैध -- 17.02.1974 बी.कॉम. 27.10.2004 -- 06.02.2013 30.01.2013 कायरत
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२१०० ी. ए आर. जाधव सधंदुगु 23.03.1995 अ.जा. वैध -- 01.10.1970 एस.एस.सी. 27.10.2004 -- 08.02.2013 30.01.2013 ीम. उ मला ल  मण गावडे उफ 

अपणा भरत पावसकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
२१०१ ीम. पी. एस. कदम सधंदुगु 10.07.2000 अ.जा. वैध -- 03.05.1980 बी.ए. 27.04.2005 -- 08.02.2013 30.01.2013 ीम. उ मला ल  मण गावडे उफ 

अपणा भरत पावसकर यांचा अपणा भरत पावसकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
२१०२ ीम. उ मला ल  मण गावडे उफ 

अपणा भरत पावसकर

सधंदुगु 01.06.2006 खुला -- -- 26.10.1985 एच.एस.सी. 30.10.2010 -- 08.02.2013 30.01.2013 कायरत/ अपंग

२१०३ ी. द ता य पांडुरंग थोरे ठाणे 14.12.2007 अ. जा. वैध -- 01.06.1979 बी.ए. ऑ ट बर 2011 -- 11.03.2013 23.01.2013 कायरत

२१०४ ीम. छाया ल मण झोरे /  

छाया सतंोष आखाडे

र ना गर 29.01.2005 भजक वैध - 03.07.1985 एच.एस.सी 30.04.2010 - 19.03.2013 18.03.2013

२१०५ ी चं कांत तुळशीराम जाधव र ना गर 27.01.2003 भजब वैध - 03.01.1979 एस.एस.सी. 30.10.2010 - 19.03.2013 18.03.2013

२१०६ ी. दपक नरहर मळुये र ना गर 08.12.2005 खुला --- - 02.06.1961 एम.ए.  -- 08.12.2008 20.03.2013 18.03.2013 राजीनामा द. ३०/०९/२०१४

२१०७ ी.अ भजीत केदार  सावळे र ना गर 06.06.2007 अजा वैध - 30.04.1984 बी. ए. 30.10.2010 - 21.03.2013 18.03.2013 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

२१०८ ीमती रोह णी मोद दणाणे  मुबंई शहर 30-12-2004 अजा वैध - 26-04-1979 बी.कॉम. 07-01-2013 - 27-05-2013 07-01-2013* अ-का- कायरत             

ीमती दणाणे  हया द. ीमती दणाणे  हया द. 

22/02/2012 रोजी अ.का. 

सवंगात हजर झाले या आहेत 

तथा प यावेळी शासन 

नयमानसुार महसलू अहता 

प र ा उ तीण न ह या.

२१०९ ी चं का साद फुलचदं जसैवार  मुबंई शहर 24-02-2005 अजा वैध - 30-01-1973 एच- एस- सी 07-01-2013 - 27-05-2013 14-06-2013 अ-का- कायरत
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२११० ी अ य अ पाजी वारंग  मुबंई शहर 24-02-2005 खुला - - 02-12-1980 एच- एस- सी- 07-01-2013 - 27-05-2013 01-06-2013 अ-का- कायरत

२१११ ीमती दपाल  द ताराम 

मोरजकर

 मुबंई शहर 11-04-2005 खुला - - 18-08-1980 बी- कॉम 07-01-2013 - 27-05-2013 07-01-2013* अ-का- कायरत ीमती मोरजकर 

हया द. 12/05/2012 रोजी 

अ.का. सवंगात हजर झाले या 

आहेत तथा प यावेळी शासन आहेत तथा प यावेळी शासन 

नयमानसुार महसलू अहता 

प र ा उ तीण न ह या.
२११२ ी रमेश पुडं लक सोळंुके  मुबंई शहर 23-06-2008 खुला - - 18-06-1975 बी- ए 07-01-2013 - 27-05-2013 30-05-2013 अ-का- कायरत

२११३ ीमती सोनल मह  धा क  मुबंई शहर 05-07-2008 भजड वैध - 20-10-1980 बी-ए 07-01-2013 - 27-05-2013 07-01-2013* अ-का- कायरत ीमती धा क 

हया द. 20/10/2011 रोजी 

अ.का. सवंगात हजर झाले या 

आहेत तथा प यावेळी शासन 

नयमानसुार महसलू अहता 

प र ा उ तीण न ह या.
२११४ ीमती वैशाल  भाकरराव मडुे  मुबंई शहर 30-03-2009 इमाव वैध - 28-11-1979 एमएससी 01.07.2013 - 27-05-2013 27-05-2013 अ-का- कायरत

२११५ ीमती शवर  सतंोष खेडेकर  मुबंई शहर 05-05-2009 भजब वैध - 06-07-1977 बी-ए एल-एल-

बी

07-01-2013 - 28-05-2013 03-06-2013 अ-का- कायरत

बी

२११६ ी अमोल हंबीरराव कवळकर  मुबंई शहर 23-06-2009 अजा वैध - 21-01-1983 एच- एस- सी- 01.07.2013 - 28-05-2013 28-05-2013 अ-का- कायरत

२११७ कुमार  द पका नारायण परब  मुबंई शहर 29-06-2009 खुला - - 28-12-1987 बी-कॉम 07-01-2013 - 29-05-2013 29-05-2013 अ-का- कायरत

२११८ ी. एस. के. वाघमारे मबुई उपनगर 01.01.1988 अ.जा. वैध - - 25.03.1962 एस. एस. सी. 02.01.2000 - - 01.06.2013 - -

२११९ ीमती अे. ट . घाग मबुई उपनगर 03.04.1978 खुला - - - - 12.06.1956 एस.एस.सी - - 12.06.2001 01.06.2013 - - सेवा नवृ त

२१२० ीमती पी. जे. शीत मबुई उपनगर 01.12.1982 अ.जा - - - - 25.07.1956 एस.एस.सी 25.07.2001 - - 01.06.2013 - - सेवा नवृ त
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२१२१ ी. एम. बी. डुबंरे मबुई उपनगर 06.03.1984 खुला - - - - 01.10.1956 एस.एस.सी 01.10.2001 - - 01.06.2013 - - सेवा नवृ त

२१२२ ीमती. ह . एम. पाट ल मबुई उपनगर 18.06.1981 खुला - - - - 09.08.1959 एस.एस.सी 02.11.2001 - - 01.06.2013 - - वे छा सेवा नवृ त

२१२३ ी. पी. एस. मोरे मबुई उपनगर 04.03.1986 खुला - - - - 05.07.1958 एस.एस.सी 02.11.2001 - - 01.06.2013 - -

२१२४ ीमती अे. आर. पा ये मबुई उपनगर 28.10.1985 खुला - - - - 03.06.1964 बी.एस सी 02.11.2001 - - 01.06.2013 - - वे छा सेवा नवृ त

२१२५ ी. आर. जी. जाधव मबुई उपनगर 03.03.1990 अ.जा - - - - 23.09.1962 एस.एस.सी 02.11.2001 - - 01.06.2013 - -२१२५ ी. आर. जी. जाधव मबुई उपनगर 03.03.1990 अ.जा - - - - 23.09.1962 एस.एस.सी 02.11.2001 - - 01.06.2013 - -

२१२६ ी. डी. एस. कोठारकर मबुई उपनगर 01.01.1988 खुला - - - - 01.06.1960 बी.कॉम 02.11.2001 - - 01.06.2013 - -

२१२७ ी. डी. जी. का टे मबुई उपनगर 01.01.1988 खुला - - - - 16.08.1965 एस.एस.सी 02.11.2001 - - 01.06.2013 - -

२१२८ ीमती आर. आर. सावंत मबुई उपनगर 05.09.1996 खुला - - - - 08.11.1966 एच.एस.सी 02.11.2001 - - 01.06.2013 - -

२१२९ ी अशोक महादेव सानप  मुबंई शहर 12-08-1996 भजड वैध - 01-06-1968 बी- कॉम - 01.06.2013 01-06-2013 01/06/2013* नायब तह सलदार  कायरत

२१३० ीम.एम.आर.साड वलकर मबुई उपनगर 12.12.1996 इ.मा.व - - - - 02.04.1971 बी.कॉम 02.11.2001 - - 01.06.2013 - -

२१३१ ीमती पी. पी. चौगुले मबुई उपनगर 04.03.1978 खुला - - - - 04.11.1956 एस.एस.सी - - 04.11.2001 01.06.2013 - - वे छा सेवा नवृ त

२१३२ ी. अे. जी. कदम मबुई उपनगर 02.03.1982 खुला - - - - 25.11.1956 एस.एस.सी - - 25.11.2001 01.06.2013 - - सेवा नवृ त

२१३३ ी. अे. ह . अह वले मबुई उपनगर 01.01.1988 अ.जा - - - - 24.03.1957 बी.अे - - 24.03.2002 01.06.2013 - - सेवा नवृ त

२१३४ ी. ह . ट . सदाकाळ मबुई उपनगर 05.01.1982 खुला - - - - 01.06.1958 एस.एस.सी 26.04.2002 - - 01.06.2013 - - वे छा सेवा नवृ त

२१३५ ी. अे. बी. शदें मबुई उपनगर 03.03.1990 खुला - - - - 05.12.1958 एस.एस.सी 26.04.2002 - - 01.06.2013 - -

२१३६ ी. एस. डी. देव खकर मबुई उपनगर 05.01.1994 इ.मा.व - - - - 18.02.1972 एच.एस.सी 26.04.2002 - - 01.06.2013 - -२१३६ ी. एस. डी. देव खकर मबुई उपनगर 05.01.1994 इ.मा.व - - - - 18.02.1972 एच.एस.सी 26.04.2002 - - 01.06.2013 - -

२१३७ ी. जी. पी. सवुरे मबुई उपनगर 01.01.1988 इ.मा.व - - - - 01.11.1960 एस.एस.सी 26.04.2002 - - 01.06.2013 - -

२१३८ ी.एस.एल.पैदापल कर मबुई उपनगर 06.05.1992 भ.ज.ब. वैध - - 08.08.1967 एच.एस.सी. 30.10.2004 - - 01.06.2013 - -

२१३९ ीमती णाल  कैलास सोनावणे 

(कु. णाल  सोन ूहेमाडे)

मबुई उपनगर 01.07.2008 भ.ज.ड. वैध - - 04.07.1984 बी.एस.सी. 02.11.2011 - - 01.06.2013 - -

२१४० ी.मनोज पंजाबराव केदार मबुई उपनगर 01.07.2008 भ.ज.ड. वैध - - 04.07.1986 बी.एस.सी. 02.11.2011 - - 01.06.2013 - -

२१४१ ीम. एम. बी. उईके मबुई उपनगर 06.01.2009 अ.ज. वैध - - 09.06.1971 बी.ए. 29.10.2012 01.06.2013 - -
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२१४२ ीमती शलैा मनोहर पौ नकर मबुई उपनगर 01.06.2009 वमा वैध - - 15.08.1978 बी.एस.सी. 29.10.2012 01.06.2013 दनांक 10.12.2013 पदा नवत

२१४३ ी.हणमतं सदुाम खताळ मबुई उपनगर 01.06.2009 भ.ज.क. वैध - - 15.04.1982 बी.ए. 29.10.2012 - - 01.06.2013 - -

२१४४ ी.देवराम का शनाथ दातीर मबुई उपनगर 01.06.2009 भ.ज.क वैध - - 03.01.1983 बी.ए. 29.10.2012 - - 01.06.2013 - -

२१४५ ी जयकुमार रामचं  गुळसदुरे  मुबंई शहर 26-11-1996 अजा वैध - 24-06-1968 बी- कॉम - 24.06.2013 24-06-2013 24-06-2013* अ-का- कायरत

२१४६ ी. सं दप हु याळकर ठाणे 05.07.2001 खुला वैध -- 06.05.1970 एच.एस.सी. ऑ ट बर 2004 -- 12.08.2013 08.08.2013 कायरत२१४६ ी. सं दप हु याळकर ठाणे 05.07.2001 खुला वैध -- 06.05.1970 एच.एस.सी. ऑ ट बर 2004 -- 12.08.2013 08.08.2013 कायरत

२१४७ ी. शांत वासदेुव मेहेर ठाणे 17.07.2003 व.मा. . वैध -- 26.06.1966 बी.कॉम ऑ ट बर 2004 -- 12.08.2013 08.08.2013 कायरत

२१४८ ी शांत र. कापडे ठाणे 03.08.1998 खुला -- -- 19.01.1977 बी. ए. ऑ ट बर 2004 -- 12.08.2013 08.08.2013 कायरत

२१४९ ी. अ वनाश ीराम राणे ठाणे 07.04.1999 खुला -- -- 09.03.1969 बी. ए. ऑ ट बर 2004 -- 12.08.2013 08.08.2013 कायरत

२१५० ी. सजंय बाळाराम जाधव ठाणे 10.02.2000 इ. मा. व. -- -- 26.05.1979 बी. ए. ऑ ट बर 2004 -- 12.08.2013 08.08.2013 कायरत

२१५१ ी.ह रचं  एकनाथ मयेकर र ना गर 31.01.1998 इमाव 27.03.1961 एस.एस.सी.  -- 10.09.2008 15.08.2013 13.08.2013

२१५२ ी गणेश सरेुश नागरे र ना गर 03.02.2003 भजड वैध - 08.06.1983 एस.एस.सी. 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013 मा. वभागीय आयु त कायालय 

येथे कायरत

२१५३ ी. वण जनादन मोरे र ना गर 31.08.2006 खुला - - 22.10.1975 एस.एस.सी. 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013

२१५४ ीम. योती मल ंद सादे र ना गर 16.10.2006 इमाव 30.09.1969 बी.ए. 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013

२१५५ ीम.वंदना नळकंठ भतेु र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 11.09.1968 बी.ए. 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013

२१५६ ीम.वंदना केशव पाट ल र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 04.04.1970 बी. कॉम 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013२१५६ ीम.वंदना केशव पाट ल 

/नताशा न तन भाटकर

र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 04.04.1970 बी. कॉम 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013

२१५७ ीम.सु नता सताराम बंदरकर/ 

अि मता अ नल सवु

र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 01.10.1970 बी. कॉम 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013

२१५८ ी केवळ गजानन महाकाळ र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 10.10.1971 एच.एस.सी. 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013

२१५९ ी ीधर द ता य जाधव र ना गर 04.04.2007 इमाव 14.11.1973 बी. कॉम 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013

२१६० ीम. तभा काश हेळगावकर र ना गर 16.08.2007 अजा वैध 18.05.1977 एस.एस.सी. 30.10.2010 - 15.08.2013 13.08.2013

२१६१ ी वजय द ता य सावंत र ना गर 05.04.2007 अजा वैध - 29.06.1983 एच.एस.सी. 30.04.2011 - 15.08.2013 13.08.2013 अपंग
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२१६२ ी सं दप भका गांगड र ना गर 19.08.2003 अज वैध 30.01.1983 एस.एस.सी 05.11.2011 - 15.08.2013 13.08.2013

२१६३ ीम.गीता बबन जांगळी र ना गर 31.01.2005 भजक वैध - 29.01.1981 एच.एस.सी. 30.10.2010 - 01.10.2013 13.08.2013

२१६४ ी. ड य.ू एल. कोकाटे मबुई उपनगर 18.02.1984 खुला - - - - 30.04.1957 एस.एस.सी 30.04.2002 - - 01.11.2013 - - सेवा नवृ त

२१६५ ीमती एम. एम. नाझरकर मबुई उपनगर 24.02.1981 खुला - - - - 03.06.1957 बी.अे 03.06.2002 - - 01.11.2013 - - सेवा नवृ त

२१६६ ी. के. एन. ढमाले मबुई उपनगर 03.03.1982 इ.मा.व - - - - 18.06.1957 एस.एस.सी 18.06.2002 - - 01.11.2013 - - सेवा नवृ त२१६६ ी. के. एन. ढमाले मबुई उपनगर 03.03.1982 इ.मा.व - - - - 18.06.1957 एस.एस.सी 18.06.2002 - - 01.11.2013 - - सेवा नवृ त

२१६७ ी. एस. अे. देशमखु मबुई उपनगर 09.08.1984 खुला - - - - 12.07.1957 एस.एस.सी 12.07.2002 - - 01.11.2013 - - सेवा नवृ त

२१६८ ी. आर. एस. आयरकर मबुई उपनगर 14.05.1984 इ.मा.व - - - - 12.07.1957 एस.एस.सी 12.07.2002 - - 01.11.2013 - - सेवा नवृ त

२१६९ ी. डी. के. कदम मबुई उपनगर 07.03.1986 खुला - - - - 18.07.1957 एस.एस.सी 18.07.2002 - - 01.11.2013 - - सेवा नवृ त

२१७० ी. पी. एन. लवेकर मबुई उपनगर 18.12.1986 इ.मा.व - - - - 21.07.1957 एस.एस.सी 21.07.2002 - - 01.11.2013 - - सेवा नवृ त

२१७१ ी. आर. बी. खोत मबुई उपनगर 03.06.1978 खुला - - - - 01.09.1957 एस.एस.सी 09.01.2002 - - 01.11.2013 - - सेवा नवृ त

२१७२ ी. पी. जी. तार मबुई उपनगर 22.06.1981 खुला - - - - 18.09.1957 इंटर आट १८/९/२००२ - - 01.11.2013 - - नलबंीत

२१७३ ी. एस. डी. नाईक मबुई उपनगर 18.06.1984 खुला - - - - 20.09.1957 बी.ए. २०/९/२००२ - - 01.11.2013 - -

२१७४ ीमती कमल साहेबराव राठोड मबुई उपनगर 07.04.2008 व.जा.(अ) वैध - - 07.08.1970 एस.एस.सी 29.10.2012 - - 01.11.2013 - -

२१७५ ीमती गुलाब भोईटे मबुई उपनगर 11.04.1999 खुला - - - - 20.10.1977 एस.एस.सी 11.03.2007 - - 01.11.2013 - - मा. वभागीय आयु त यांचेकडील 

आदेशनसुार या िज हा 

आ थापनेवर दनांक ३/१०/२०१३ आ थापनेवर दनांक ३/१०/२०१३ 

पासनू िज हा बदल ने कायरत

२१७६ ीमती ाची मोद कांदळगावकर मबुई उपनगर 08.01.1988 वमा वैध - - 28.02.1961 एस.एस.सी. 11.02.2001 - - 01.11.2013 - -

२१७७ ीम. पी. जे. भाटकर सधंदुगु 25.02.1982 खुला -- -- 26.04.1956 एस.एस.सी. -- 26.04.2001 12.12.2013 30.11.2013 से. न ी. सी.  ह .  हैसकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 



157

वग माणप

 वैध

माणप

 अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

२१७८ ी ए. एम. दळवी सधंदुगु 12.03.1981 खुला -- -- 11.07.1957 एस.एस.सी. -- 11.07.2002 12.12.2013 30.11.2013 से. न ी. सी.  ह .  हैसकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

२१७९ ी. एस. बी. राऊळ सधंदुगु 03.07.1993 खुला -- -- 08.02.1959 एस.एस.सी. -- 08.02.2004 12.12.2013 30.11.2013 ी. सी.  ह .  हैसकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२१८० ी. एस. बी. कुलकण सधंदुगु 29.11.1983 खुला -- -- 27.04.1959 एस.एस.सी. -- 27.04.2004 12.12.2013 30.11.2013 ी. सी.  ह .  हैसकर यांचा २१८० ी. एस. बी. कुलकण सधंदुगु 29.11.1983 खुला -- -- 27.04.1959 एस.एस.सी. -- 27.04.2004 12.12.2013 30.11.2013 ी. सी.  ह .  हैसकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२१८१ ी. सी.  ह .  हैसकर सधंदुगु 13.04.1998 खुला -- -- 03.09.1970 बी.ए. 17.05.2004 -- 12.12.2013 30.11.2013 कायरत

२१८२ ीम.  ह . एम. पेटकर सधंदुगु 10.12.1979 इमाव -- -- 15.08.1961 एसएससी 30.10.2004 13.12.2013 30.11.2013 को.भ. ी.  ह . बी. गायकवाड 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

२१८३ ी.  ह . बी. गायकवाड सधंदुगु 26.10.1996 खुला -- -- 11.06.1963 एच.एस.सी. 27.10.2004 -- 13.12.2013 30.11.2013 कायरत

२१८४ ी. ए. एम. कांबळी सधंदुगु 18.04.1998 खुला -- -- 29.09.1969 बी.ए. 27.10.2004 -- 16.12.2013 30.11.2013 ीम. एस. एस. भाईप यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२१८५ ीम. एस. एस. भाईप सधंदुगु 09.02.1988 खुला -- -- 30.11.1959 एस.एस.सी. -- 30.11.2004 16.12.2013 30.11.2013 कायरत

२१८६ ीम. एस. बी. नाईक उफ 

पेडणेकर

सधंदुगु 13.01.1992 खुला -- -- 10.08.1966 बी.ए. 27.04.2005 -- 24.12.2013 30.11.2013 कायरत

पेडणेकर

२१८७ ी नागोराव बारकाजी लोखंडे  मुबंई शहर 23-03-1992 अ ज वैध - 01-01-1969 एस- एस- सी - 01.01.2014 01-01-2014 01-01-2014* तह सलदार  कायरत

२१८८ ी सतंोष कृ णा घाडी  मुबंई शहर 12-04-1991 खुला - - 16-01-1969 एस- एस- सी - 16.01.2014 16-01-2014 16-01-2014* अ-का- कायरत

२१८९ ी. ए. ए. पाटणकर सधंदुगु 18.07.1983 खुला -- -- 05.06.1959 एस.एस.सी. -- 05.06.2004 01.02.2014 30.11.2013 कायरत ी. एस. डी. परब यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२१९० ीम. एम. ए. खानोलकर सधंदुगु 15.05.1990 खुला -- -- 11.07.1971 एच.एस.सी. 27.04.2005 -- 01.02.2014 30.11.2013 कायरत ी. एस. डी. परब यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२१९१ ी. एस. डी. परब सधंदुगु 17.01.1995 खुला -- -- 01.06.1963 एस.एससी. 27.04.2005 -- 01.02.2014 30.01.2014 कायरत
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२१९२ ी. पी. एम. म डे सधंदुगु 01.07.2000 इमाव -- -- 18.12.1972 बी. ए. 27.04.2005 -- 01.02.2014 30.01.2014 कायरत

२१९३ ी.  ह . ए. नाईक सधंदुगु 20.01.1995 खुला -- -- 11.12.1961 एस.एस.सी. -- 11.12.2006 01.02.2014 30.01.2014 कायरत

२१९४ ी. ए. एन. च  हाण सधंदुगु 18.10.2003 अ.जा. वैध -- 13.03.1978 बी.कॉम 25.06.2007 -- 04.02.2014 30.01.2014 कायरत

२१९५ ी बाबुराव म हपत सतुार र ना गर 14.12.2005 इमाव वैध 02.02.1960 एस.एस.सी.  -- 14.12.2008 07.02.2014 07.02.2014

२१९६ ीम वरदा ननाद खातू र ना गर 04.04.2007 इमाव 06.10.1974 बी.कॉम 30.10.2010  - 07.02.2014 07.02.2014२१९६ ीम वरदा ननाद खातू र ना गर 04.04.2007 इमाव 06.10.1974 बी.कॉम 30.10.2010  - 07.02.2014 07.02.2014

२१९७ ीम स मधा सदा शव जाधव र ना गर 04.04.2007 भजब वैध 23.04.1976 एच.एस.सी. 30.10.2010 - 07.02.2014 07.02.2014

२१९८ ी मदंार रामचं  दामले र ना गर 04.04.2007 खुला 12.09.1976 बी. ई. मेक 30.10.2010 - 07.02.2014 07.02.2014

२१९९ ी अमर वसतं घोसाळकर र ना गर 04.04.2007 खुला 04.10.1976 बी.कॉम 30.10.2010 - 07.02.2014 07.02.2014

२२०० ीम देवयानी द ताराम 

मो हते/ णाल  शांत मयेकर

र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 18.05.1977 बी. कॉम 30.10.2010 - 07.02.2014 07.02.2014

२२०१ ी दपक जग नाथ बडगुजर र ना गर 04.04.2007 खुला 02.06.1977 एच.एस.सी. 30.10.2010 - 07.02.2014 07.02.2014

२२०२ ीम सं गता सजंय मांजरेकर र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 12.12.1978 बी. कॉम 30.10.2010 - 07.02.2014 07.02.2014

२२०३ ी. आर. एन. गावडे सधंदुगु 01.04.1995 खुला -- -- 01.02.1963 बी.ए. -- 10.02.2008 10.02.2014 30.01.2014 कायरत

२२०४ ी. के.  ह . आईर सधंदुगु 01.04.1995 खुला -- -- 01.06.1963 एस.एस.सी. -- 01.06.2008 11.02.2014 30.01.2014 ी. जी. एन. दाभोलकर यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२२०५ ी. जी. एन. दाभोलकर सधंदुगु 05.10.1984 इमाव -- -- 17.12.1963 एस.एस.सी. -- 27.12.2008 11.02.2014 30.01.2014 कायरत

२२०६ ीमती वजया होमानदं केळकर  मुबंई शहर 14-09-1994 खुला - - 01-04-1968 एस- एस- सी - 01.04.2013 12-02-2014 15-02-2014 अ-का- कायरत

२२०७ ी ल लत वजय देशमखु  मुबंई शहर 15-05-2009 इमाव वैध - 05-02-1981 बी- एस- सी 28.10.2013 - 12-02-2014 12-02-2014 अ-का- कायरत

२२०८ ी फु  ल जनादन पाट ल  मुबंई शहर 01-07-2009 इमाव वैध - 16-06-1986 एच- एस- सी 28.10.2013 - 12-02-2014 13-02-2014 अ-का- कायरत

२२०९ ी सु नल केशव जाधव  मुबंई शहर 01-09-2009 खुला - - 28-10-1968 एस- एस- सी - 28.10.2013 12-02-2014 12-02-2014 अ-का- कायरत

२२१० कुमार  सु या रमाकांत राणे  मुबंई शहर 14-09-2009 खुला - - 27-06-1982 बी-कॉम 28.10.2013 - 13-02-2014 13-02-2014 अ-का- कायरत

२२११ ीम महानदंा ीकांत पलणकर र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 10.09.1979 बी.कॉम 30.10.2010 - 16.02.2014 07.02.2014

२२१२ ी वैभव ीकृ ण बापट र ना गर 04.04.2007 खुला 07.01.1980 बी.एस.सी. 30.10.2010 - 16.02.2014 07.02.2014
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२२१३ ीम श पा े षत शेटये र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 08.06.1980 एम.कॉम 30.10.2010 - 17.02.2014 15.02.2014

२२१४ ी व ल गणपत मालडंकर र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 25.07.1980 एमए 30.10.2010 - 17.02.2014 15.02.2014

२२१५ ीम मधु ी स चन मयेकर र ना गर 04.04.2007 खुला  -  - 09.01.1981 एम.कॉम 30.10.2010 - 17.02.2014 15.02.2014

२२१६ ीम मृ मयी मदंार भावे र ना गर 04.04.2007 खुला  -  - 08.07.1981 एच.एस.सी. 30.10.2010 - 17.02.2014 15.02.2014

२२१७ ीम यो ना छबीलाल पाट ल र ना गर 04.04.2007 खुला  -  - 22.02.1982 बी.ए. 30.10.2010 - 01.03.2014 15.02.2014२२१७ ीम यो ना छबीलाल पाट ल र ना गर 04.04.2007 खुला  -  - 22.02.1982 बी.ए. 30.10.2010 - 01.03.2014 15.02.2014

२२१८ ी वजय ल मण आं े  मुबंई शहर 01-06-2010 खुला - - 19-01-1965 एस- एस- सी - 19.01.2010 13-03-2014 13-03-2014 अ-का- कायरत

२२१९ ी. एस. एस. शदें सधंदुगु 12.01.2005 खुला -- -- 04.09.1973 बी.ए. 31.10.2009 -- 30.05.2014 28.05.2014 ी. डी. डी. खरात यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२२० ी. डी. डी. खरात सधंदुगु 15.02.2006 भ.ज.क वैध -- 25.09.1980 बी.ए.. 29.05.2009 -- 30.05.2014 28.05.2014 कायरत

२२२१ ी. एस. एस. भू सधंदुगु 18.02.2006 खुला -- -- 03.03.1985 एच.एस.सी. 29.05.2009 -- 30.05.2014 28.05.2014 कायरत

२२२२ ी. के. एस. लाड सधंदुगु 29.12.2004 खुला -- -- 12.04.1982 एस.एस.सी. 29.05.2009 -- 30.05.2014 28.05.2014 कायरत

२२२३ ी.  ह . एम. च  हाण सधंदुगु 20.03.1999 वजाअ वैध -- 08.01.1976 बी.ए. 31.10.2009 -- 30.05.2014 28.05.2014 कायरत

२२२४ ीम. एस. के. खानोलकर सधंदुगु 20.09.2006 खुला -- -- 22.04.1988 एम.एस.सी. 31.10.2009 -- 30.05.2014 28.05.2014 ीम. एस. पी.  घाटवळ यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
२२२५ ी. एस. डी. धारगळकर सधंदुगु 21.09.2006 इमाव -- -- 26.06.1964 बी.कॉम. 30.10.2010 30.05.2014 28.05.2014 ीम. एस. पी.  घाटवळ यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
२२२६ ीम. एस. पी.  घाटवळ सधंदुगु 21.09.2006 वमा वैध -- 28.06.1979 बी.ए. 30.10.2009 30.05.2014 28.05.2014 कायरत

२२२७ ी.ए.पी. टवळेकर रायगड 07.05.1985 

15.06.1995

व.मा. . वैध 01.12.1963 एस.एस.सी. 02.11.1999 31.05.2014 अ.का.  हणनू कायरत

ी. ीराम शांताराम पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
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२२२८ ीम.मधरुा भरत ससंारे रायगड 12.10.2007 इ.मा.व.  ताव 

सादर

02.05.1975 बी.कॉम. 05.11.2011 31.05.2014 अ.का.  हणनू कायरत

ी. ीराम शांताराम पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
२२२९ ीम.रे मा द ता य डुबंरे / 

ीम. सा ी सतंोष कवडे

रायगड 12.10.2007 खुला 05.07.1978 बी.कॉम. 30.04.2011 31.05.2014 अ.का.  हणनू कायरत

ी. ीराम शांताराम पवार यांचा ीम. सा ी सतंोष कवडे ी. ीराम शांताराम पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
२२३० ीम. एच. जी. तोर  कर सधंदुगु 21.09.2006 खुला -- -- 27.11.1980 बी.कॉम. 30.04.2010 31.05.2014 28.05.2014 कायरत

२२३१ ीम. एस. एस. सावंत सधंदुगु 22.09.2006 खुला -- -- 05.11.1975 बी.ए  सी. 05.11.2011 31.05.2014 28.05.2014 कायरत

२२३२ ीम. ेरणा अनतं पाट ल रायगड 12.10.2007 इ.मा.व. वैध 31.08.1983 एम.कॉम 30.04.2011 31.05.2014 अ.का.  हणनू कायरत

ी. ीराम शांताराम पवार यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२२३३ ी. ीराम शांताराम पवार रायगड 15.10.2007 खुला 01.06.1958 एस.एस.सी. 15.10.2010 31.05.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२३४ ी.राज  दे वदास  हा े रायगड 15.10.2007 इ.मा.व. वैध 22.04.1971 एस.एस.सी. 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२३५ ी.अिजत शेख मयाँ शेख रायगड 15.10.2007 खुला 01.01.1976 एम.ए. 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२३६ ी. एस. एन. खाडे सधंदुगु 15.02.2006 भज ड वैध -- 15.01.1977 बी.ए  सी. 29.05.2009 02.06.2014 02.06.2014 कायरत

२२३७ ी.ल  मण शकंर टकले रायगड 15.10.2007 भ.ज.क. वैध 20.07.1983 बी.ए. 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२३८ ी. मोद साहेबराव मालवे रायगड 15.10.2007 भ.ज.ड. वैध 07.03.1987 बी.एस.सी 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत२२३८ ी. मोद साहेबराव मालवे रायगड 15.10.2007 भ.ज.ड. वैध 07.03.1987 बी.एस.सी 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत
२२३९ ी.सतंोष अजनू तावडे रायगड 16.10.2007 खुला 06.11.1970 एच.एस.सी. 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२४० ी.हेमतं ह र  चं  पाट ल रायगड 16.10.2007 इ.मा.व. वैध 03.04.1971 एस.एस.सी. 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

ी.अशोक ससुलादे यांचा मानीव 

दनांक दे  यात आला.

२२४१ ी.अशोक व  वनाथ ससुलादे रायगड 16.10.2007 भ.ज.क. वैध 01.07.1979 बी.ए. 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२४२ ीम.सु नती स चन देशपांडे रायगड 17.10.2007 खुला 21.07.1980 बी.एस.सी 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत
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२२४३ ी.नर  व ठल शेलार रायगड 18.10.2007 इ.मा.व. वैध 02.03.1966 बी.ए. 02.03.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

ी.कृ  णा जग  नाथ पालवे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२२४४ ी.योगेश रघनुाथ काकडे रायगड 18.10.2007 भ.ज.ड. वैध 23.09.1978 बी.ए. 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत 

ी.कृ  णा जग  नाथ पालवे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२२४५ ी.कृ  णा जग  नाथ पालवे रायगड 18.10.2007 भ.ज.ड. वैध 01.05.1982 बी.ए. 30.04.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत
२२४६ ी.बाळकृ  ण बाबाजी राऊळ रायगड 19.10.2007 खुला वैध 15.09.1965 बी.ए. 19.10.2010 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत 

ी.सं दप धमा साळंुखे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.

२२४७ ी.सं दप धमा साळंुखे रायगड 08.11.2004 खुला 26.04.1974 बी.ए. 23.10.2008 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२४८ ी.स चन बबन  हामणुकर रायगड 16.03.2005 खुला 05.05.1980 11 वी 23.10.2008 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

ी.जग  नाथ तुळशीराम उबाळे 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

२२४९ ी.जग  नाथ तुळशीराम उबाळे रायगड 12.05.2008 अन.ुजाती वैध 13.02.1970 बी.कॉम. 05.11.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत२२४९ ी.जग  नाथ तुळशीराम उबाळे रायगड 12.05.2008 अन.ुजाती वैध 13.02.1970 बी.कॉम. 05.11.2011 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२५० ी.िजत  सभुाष कांबळे रायगड 17.03.2005 अन.ुजाती वैध 05.10.1984 एस.एस.सी. 31.10.2009 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२५१ ी.र  नाकर कमळाकर शरसाट रायगड 04.04.2005 अन.ुजाती वैध 22.10.1985 एस.एस.सी. 31.10.2009 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

ी. दनेश बाळाराम पाचाडकर 

यांचा मानीव दनांक दे  यात 

आला.

२२५२ ी. दनेश बाळाराम पाचाडकर रायगड 10.03.2005 अन.ुजाती वैध 13.06.1980 एच.एस.सी. 30.04.2010 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत
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२२५३ ी.सजंय मधकुर कोरडे रायगड 19.01.2010 खुला 

(अ  प  ट )

08.03.1973 बी.कॉम. 07.12.2013 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२५४ ीम.मेघा ह र  चं  पाट ल रायगड 21.01.2010 अन.ुजमाती वैध 13.07.1984 बी.ए. 07.12.2013 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

ीम. न खता वजय आडे यांचा ीम. न खता वजय आडे यांचा 

मानीव दनांक दे  यात आला.
२२५५ ीम. न खता वजय आडे रायगड 22.01.2010 व.जा.अ वैध 06.04.1977 बी.ए. 07.12.2013 02.06.2014 अ.का.  हणनू कायरत

२२५६ ी.यवुराज भरत वाकसे रायगड 26.06.2008 भ.ज.क. 

(अ  प  ट )

वैध 22.10.1983 एस.एस.सी. 09.05.2013 02.06.2014  अ.का.  हणनू कायरत

२२५७ ी.परमे  वर नारायण खरोडे रायगड 17.10.2007 अन.ुजमाती वैध 10.04.1979 एच.एस.सी. 07.12.2013 04.06.2014     अ.का.  हणनू कायरत

२२५८ ी. य.ु के. राठोड सधंदुगु 25.09.2006 वजाअ वैध -- 01.06.1987 बी.ए  सी. 31.10.2009 12.06.2014 02.06.2014 कायरत

२२५९ ीम  वाती वकास  पालकर र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 17.09.1982 बी.कॉम 30.10.2010 - 12.07.2014 10.07.2014

२२६० ी अ भजीत ीकांत  शेटये र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध - 30.11.1982 एच.एस.सी. 30.10.2010 - 12.07.2014 10.07.2014

२२६१ ीम मानसी मदंार  हा त कर र ना गर 04.04.2007 इमाव वैध 01.08.1984 बी.कॉम 30.10.2010 - 12.07.2014 10.07.2014

२२६२ ी काश बंडू कुटे  मुबंई शहर 28-10-2010 भजड वैध - 22-01-1984 बी- ए- 30-04-2014 - 13-08-2014 13-08-2014 अ-का- कायरत

२२६३ ीमती पा े शोभा एस. ठाणे 22.12.1999 व.मा. . वैध -- 10.02.1962 बी. ए. ऑ टो-2000 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२६४ ी. शेटे ीकांत आर. ठाणे 8.5.1983 इ.मा.व -- -- 19.01.1960 एस.एस.सी. ए ल-2001 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२६५ ी. दलाल रमेश एन. ठाणे 1.17.1995 व.मा. . वैध -- 17.01.1995 एस.एस.सी. ऑ टो-2001 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२६६ ीमती वेदपाठक के. के. ठाणे 1.16.1984 खुला -- -- 16.01.1984 एस.एस.सी. -- 19.08.2002 25.08.2014 22.08.2014 सेवा नवृ त

२२६७ ी. हसे एस.बी. ठाणे 9.13.1997 इ.मा.व -- -- 13.09.1997 एस.एस.सी. -- 13.10.2004 25.08.2014 22.08.2014 वे.सेवा नवृ त

२२६८ ी. हा े आर जे. ठाणे 2.4.1982 खुला -- -- 11.2.1959 एस.एस.सी. -- 2.11.2004 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२६९ ी. धन ुनदंकुमार मोरे वर ठाणे 5.9.1983 व.मा. . वैध -- 17.06.1960 एस.एस.सी. -- 17.6.2005 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२७० ीमती राऊत मधमुती मधकुर ठाणे 4.8.1999 व.मा. . वैध -- 29.05.1961 एस.एस.सी. -- 29.05.2006 25.08.2014 22.08.2014 कायरत
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२२७१ ी. केणी सरेुश डी. ठाणे 4.8.1999 व.मा. . वैध -- 17.02.1962 एस.एस.सी. -- 17.02.2007 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२७२ ी. पाट ल अ ण यादव ठाणे 11.02.1985 इ.मा.व -- -- 01.06.1962 बी.ए. -- 1.7.2007 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२७३ ीमती पवार सगंीता शशीकांत ठाणे 9.2.1985 खुला -- -- 24.05.1967 एच.एस.सी. ऑ टो-2007 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२७४ ी. नाईक अतुल दामोदर ठाणे 25.02.2000 इ.मा.व -- -- 6.9.1980 एच.एस.सी. ए ल-20008 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२७५ ी.घायवट भाकर गो वदं ठाणे 03.10.2008. अ. जा. वैध -- 25.11.1959 एस.एस.सी. -- 3.10.2008 25.08.2014 22.08.2014 कायरत२२७५ ी.घायवट भाकर गो वदं ठाणे 03.10.2008. अ. जा. वैध -- 25.11.1959 एस.एस.सी. -- 3.10.2008 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२७६ ी. धोडी देवराम ल मण ठाणे 19.09.1997 अ.ज. वैध -- 10.10.1970 एच.एस.सी. ऑ टो-2008 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२७७ ी. पानसरे कुणाल स तश ठाणे 7.5.2004 अ.ज. वैध -- 22.05.1985 एच.एस.सी. मे-2009 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२७८ ी. पाट ल भाकर कमळाकर ठाणे 28.02.2005 इ.मा.व वैध -- 21.04.1971 बी.ए. मे-2009 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२७९ ीमती कासणे मजंषूा रघनुाथ ठाणे 3.3.2004 भ.ज.(ब) वैध -- 15.01.1977 बी.ए. मे-2009 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८० ी. आळशी सरेुश का शनाथ ठाणे 13.10.2006 इ.मा.व -- -- 21.07.1964 एस.एस.सी. -- 21.7.2009 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८१ ी. कोठार  शांत रमेश ठाणे 2.11.2000 इ.मा.व -- -- 3.1.1972 बी.ए. ऑ टो-2009 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८२ ी. राठोड सु नल मा णकचदं ठाणे 27.02.2004 व.जा.(अ) वैध -- 6.1.1979 बी.ए. ऑ टो-2009 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८३ ी. साळंुके वण सरेुश ठाणे 21.02.2006 अ.ज. वैध -- 4.7.1982 एच.एस.सी. ऑ टो-2009 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८४ ीमती शदें सरेुखा यशवंत ठाणे 23.02.2006 अ.ज. वैध -- 6.8.1984 बी.कॉम ऑ टो-2009 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८५ ी. चं े परशरुाम मुबंाजी ठाणे 10.02.1992 अ.ज. वैध -- 17.02.1965 एस.एस.सी. -- 17.02.2010 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८६ ीमती कांबळे मगंला अशोक ठाणे 21.02.2004 भ.ज.(ब) वैध -- 31.08.1979 एम.कॉम. ए ल-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८७ ी.भाल चम राजकुमार ज. ठाणे 4.12.1989 अ.ज. वैध -- 25.06.1965 एस.एस.सी. -- 25.06.2010 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८८ ी. लोखंडे अ वनाश कसन ठाणे 28.02.2005 अ.ज. वैध -- 10.08.1974 एस.एस.सी. ऑ टो-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२८९ ी.तळपे सु नल कारभार ठाणे 24.02.2006 अ.ज. वैध -- 29.07.1978 बी.ए. ऑ टो-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२९० ी. डगळे सु नल नवृ ती ठाणे 28.02.2005 अ.ज. वैध -- 28.11.1983 बी.ए. ऑ टो-2009 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२९१ ीम तळपे वैशाल  सु नल 

(वैशाल  साबळे) अि थ यगं

ठाणे 18.03.2006 अ.ज. वैध -- 14.08.1983 एच.एस.सी. ऑ टो-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत
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२२९२ ीमती देशमखु उ वला अ.  

(उ वला डगळे)

ठाणे 18.03.2006 अ.ज. वैध -- 9.6.1985 एच.एस.सी. ए ल-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२९३ ी. भोये सरुश सावजी (अपंग 

अि थ यगं)

ठाणे 22.02.2006 अ.ज. वैध -- 6.1.1978 एच.एस.सी. ऑ टो-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२९४ ी. वनगरे मि छं नाथ काळू ठाणे 20.03.2006 अ.ज. वैध -- 13.07.1979 बी.ए. ए ल-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत२२९४ ी. वनगरे मि छं नाथ काळू ठाणे 20.03.2006 अ.ज. वैध -- 13.07.1979 बी.ए. ए ल-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२९५ ीमती वेडगा नता ब चू ठाणे 25.04.2004 अ.ज. वैध -- 25.10.1974 एस.एस.सी. ऑ टो-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२९६ ीमती गवार  वणा तुकाराम 

( वणा अकुंश वायाळ)

ठाणे 22.02.2006 अ.ज. वैध -- 31.01.1982 बी.ए. ऑ टो-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२९७ ी. गोसावी नर  कसन ठाणे 16.10.2006 भ.ज.(ब) वैध -- 18.10.1972 बी.कॉम. ऑ टो-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२९८ ी. चतुरे अकूंश नारायण ठाणे 15.11.2006 अ.ज. वैध -- 19.08.1979 बी.ए. ए ल-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२२९९ ी. राठोड ववेक नामदेव ठाणे 27.02.2004 व.जा.अ वैध -- 12.04.1978 एच.एस.सी. ऑ टो-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०० ीमती करमोडा सरेुखा गणपत 

(व नता बा. गडग)

ठाणे 26.05.2004 अ.ज. वैध -- 11.9.1977 एस.एस.सी. ऑ टो-2010 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०१ ीमती च हाण अ नता अ. ठाणे 17.10.2006 खुला -- -- 8.4.1966 एस.एस.सी. -- 08.04.2011 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०२ ीमती पाट ल क पना भगवान ठाणे 8.6.1998 इ.मा.व -- -- 17.05.1966 एस.एस.सी. -- 17.5.2011 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०३ ी. जाधव सजंय कसन ठाणे 22.02.2006 व.जा.अ वैध -- 5.1.1978 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत२३०३ ी. जाधव सजंय कसन ठाणे 22.02.2006 व.जा.अ वैध -- 5.1.1978 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०४ ी. भोये स चन भा कर ठाणे 20.03.2006 अ.ज. वैध -- 12.04.1979 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०५ ी. राऊत नाना मा ती ठाणे 1.6.2007 इ.मा.व -- -- 1.6.1966 एच.एस.सी. -- 01.06.2011 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०६ ी. जाधव शांताराम द. ठाणे 29.07.2009 इ.मा.व -- -- 6.1.1966 बी.ए. -- 01.06.2011 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०७ ीमती जाधव जय ी जग दश ठाणे 10.2.2000 इ.मा.व -- -- 1.6.1968 एस.एस.सी. ऑ टो-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०८ ीमती सुभंाटे योगीता देवजी ठाणे 23.02.2006 अ.ज. वैध -- 24.11.1983 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३०९ ी. कासार योगेश अनतं ठाणे 6.6.2007 इ.मा.व -- -- 15.09.1983 एस.एस.सी. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३१० ी. पवार वनोद देवीदास ठाणे 10.12.2007 व.जा.अ वैध -- 1.7.1979 बी.ए. ऑ टो-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत
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२३११ ी. वंजार  राज  रामू ठाणे 10.12.2007 व.जा.अ वैध -- 22.08.1983 बी.ए.एल.एल.बी. ऑ टो-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत
२३१२ ीमती पवार क वता वजय ठाणे 10.12.2007 खुला -- -- 1.11.1982 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३१३ ीमती दघे कांता बाबासाहेब ठाणे 11.12.2007 खुला -- -- 9.12.1968 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३१४ ी. राठोड गोपीनाथ राम सगं ठाणे 11.12.2007 व.जा.अ वैध -- 6.2.1979 बी.एस.सी. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३१५ ी. दघोळे दल प  दे वदास ठाणे 11.12.2007 भ. ज. (ड) वैध -- 14.07.1981 बी.ए. ऑ टो-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत२३१५ ी. दघोळे दल प  दे वदास ठाणे 11.12.2007 भ. ज. (ड) वैध -- 14.07.1981 बी.ए. ऑ टो-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३१६ ी. राठोड कैलास प नीलाल ठाणे 11.12.2007 व.जा.अ वैध -- 30.07.1981 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३१७ ी. भोईर महेश नाना ठाणे 11.12.2007 इ.मा.व -- -- 02.01.1982 बी.एस.सी. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३१८ ीमती भोसले म नषा सरेुश ठाणे 11.12.2007 खुला -- -- 01.08.1983 बी.ए.एल.एल.बी.

(बी.जी.एल)

ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३१९ ीमती चौथे यो गता अशोक ठाणे 11.12.2007 भ. ज. (ड) वैध -- 1.1.1984 बी.कॉम. ऑ टो-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३२० ीमती गायकवाड क वता शकंर ठाणे 11.12.2007 व.जा.(अ) वैध -- 22.08.1984 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३२१ ीमती वसीमु नीसा ठाणे 6.2.2002 खुला -- -- 12.06.1972 एच.एस.सी. ए ल-2012 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३२२ ीमती बावा पदमा िजत  

(पदमा नारायण गोसावी)

ठाणे 22.02.2006 भ. ज. (ब) वैध -- 10.8.1975 बी.ए. ऑ  टो-2012 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३२३ ीमती भोये नल नी ल मण ठाणे 11.12.2007 अ.ज. वैध -- 16.02.1985 बी.कॉम. ऑ टो-2012 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत२३२३ ीमती भोये नल नी ल मण ठाणे 11.12.2007 अ.ज. वैध -- 16.02.1985 बी.कॉम. ऑ टो-2012 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३२४ ीमती ठाकरे समृ द  सदं प 

( ती भोईर)

ठाणे 11.12.2007 इ.मा.व -- -- 11.10.1985 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३२५ ी.भगाडे अ भिजत सदुाम ठाणे 12.12.2007 भ.ज.(ब) वैध -- 19.12.1979 एम.कॉम. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३२६ ी.पवार सं दप जग नाथ ठाणे 13.12.2007 खुला -- -- 1.2.1976 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३२७ ी. तारगे ताप जय काश ठाणे 13.12.2007 भ.ज.(ड) वैध -- 8.8.1981 बी.ए. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३२८ ीमती दतुारे समा सदं प ठाणे 13.12.2007 भ.ज.(क) वैध -- 8.1.1982 एच.एस.सी. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत
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२३२९ ीमती राऊत वंदना कृ णा 

(दळवी वंदना सं दप)

ठाणे 13.12.2007 अ.ज. वैध -- 24.10.1983 एम.ए. ऑ टो-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३३० ी. केदार करण रघनुाथ ठाणे 14.12.2007 भ.ज.(ड) वैध -- 4.6.1979 बी.कॉम. ए ल-2011 -- 25.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३३१ ी. देशमखु महादेव बस णा ठाणे 15.12.2007 भ. ज. (क) वैध -- 1.6.1984 बी.कॉम. ऑ टो-2011 -- 26.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३३२ ी.गायकवाड सु नल ब शी ठाणे 17.12.2007 अजा वैध -- 23.07.1972 बी.ए. ऑ  टो-2012 -- 26.08.2014 22.08.2014 कायरत२३३२ ी.गायकवाड सु नल ब शी ठाणे 17.12.2007 अजा वैध -- 23.07.1972 बी.ए. ऑ  टो-2012 -- 26.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३३३ ी. पाट ल िजवन आनदंा 

(अ प ट  अपंग)

ठाणे 18.12.2007 खुला -- -- 6.6.1977 बी.ए. ऑ  टो-2012 -- 26.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३३४ ीमती हा े रे मा मकंूुद (र मी 

देसाई) अि थ यगं

ठाणे 2.11.2008 खुला -- -- 10.08.1981 एम.ए. ए ल-2011 -- 26.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३३५ ी. फड मनोज गो पनाथ 

कणब धर

ठाणे 21.08.2009 इ.मा.व -- -- 29.07.1983 एच.एस.सी. ऑ  टो-2012 -- 26.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३३६ ी. पाट ल योगेश रघनुाथ 

कणब धर

ठाणे 21.8.2009 इ.मा.व -- -- 6.4.1987 एच.एस.सी. ए ल - 2013 -- 26.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३३७ ीमती पाट ल तषृा रामचं  अपंग ठाणे 11.12.2007 इ.मा.व -- -- 6.2.1983 एच.एस.सी. ए ल - 2013 -- 26.08.2014 22.08.2014 कायरत

२३३८ ीम अजंल  नरेश ढोबळे र ना गर 09.04.2007 इमाव 03.12.1979 बी. ए. 30.10.2010 - 01.09.2014 30.08.2014२३३८ ीम अजंल  नरेश ढोबळे र ना गर 09.04.2007 इमाव 03.12.1979 बी. ए. 30.10.2010 - 01.09.2014 30.08.2014

२३३९ ी मगेंश सदा शव परांजपे र ना गर 09.04.2007 खुला 05.02.1980 बी.एस.सी. 30.10.2010 - 01.09.2014 30.08.2014

२३४० ीम आरती पांडुरंग आं े र ना गर 01.06.2007 इमाव 26.07.1984 बी. एच.एस.सी. 30.10.2010 - 02.09.2014 30.08.2014

२३४१ ी अ मत मनोहर मोरे र ना गर 17.08.2007 भजब वैध 04.11.1982 बी.एस.सी. 30.04.2011 - 05.09.2014 30.08.2014

२३४२ ीमती एल.सी. भागवत मबुई उपनगर 05.01.1994 वमा - - - - 23.06.1973 बी.ए. 02.11.2001 - - 06.09.2014 - -

२३४३ ी. अे. आर. कोळी (पाट ल) मबुई उपनगर 18.08.1978 वमा - - - - 14.09.1957 एस.एस.सी. - - 14.09.2002 06.09.2014 - -
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२३४४ ी. एस.डी. फुलसुदंर मबुई उपनगर 04.01.1988 इ.मा.व. - - - - 01.06.1957 बी.कॉम - - 01.06.2002 06.09.2014 - - सेवा नवृ त

२३४५ ी. एस.एन. राऊत मबुई उपनगर 07.10.1989 इमाव - - - - 05.06.1958 बी.एस.सी. 02.11.2001 - - 06.09.2014 - -

२३४६ ी. अे.जी. बारट के मबुई उपनगर 08.05.1979 इमाव - - - - 02.01.1957 एस.एस.सी. - - 02.01.2002 06.09.2014 - - सेवा नवृ त

२३४७ ी. एस.अे. भोर मबुई उपनगर 02.01.1982 खुला - - - - 01.11.1959 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -२३४७ ी. एस.अे. भोर मबुई उपनगर 02.01.1982 खुला - - - - 01.11.1959 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३४८ ी. ट .डी. डुबंरे मबुई उपनगर 03.03.1986 खुला - - - - 01.06.1962 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३४९ ी. एस.अे. कडवाडकर मबुई उपनगर 16.04.1986 खुला - - - - 01.02.1959 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५० ी. आर.जे. खैर मबुई उपनगर 05.12.1986 खुला - - - - 01.06.1964 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५१ ी. बी.जे. नलावडे मबुई उपनगर 12.12.1986 खुला - - - - 01.06.1962 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५२ ी.एस.डी. कांबळे मबुई उपनगर 03.12.1982 अ.जा. - - - - 02.02.1958 बी.कॉम. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५३ ी. पी. पी. प रहार मबुई उपनगर 13.12.1982 इ.मा.व. - - - - 20.03.1959 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५४ ी. अे. एस. सवु मबुई उपनगर 26.09.1983 इ.मा.व. - - - - 02.07.1964 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५५ ीमती ह .अे. डेि हड मबुई उपनगर 05.03.1984 खुला - - - - 04.12.1959 एच.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५६ ी. ई. बी. जांभळे मबुई उपनगर 07.10.1989 इ.मा.व. - - - - 18.08.1964 बी.कॉम. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -२३५६ ी. ई. बी. जांभळे मबुई उपनगर 07.10.1989 इ.मा.व. - - - - 18.08.1964 बी.कॉम. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५७ ीमती एस. एस. टळक मबुई उपनगर 11.04.1984 खुला - - - - 25.01.1964 एच.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५८ ी. एस.जी. सयुवंशी मबुई उपनगर 07.10.1989 खुला - - - - 01.06.1963 बी.कॉम. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३५९ ीमती अे.अे. गावडे मबुई उपनगर 04.01.1988 खुला - - - - 18.08.1965 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३६० ी. एम. जी. गवंडे मबुई उपनगर 01.01.1988 इ.मा.व. - - - - 24.08.1964 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -
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वग माणप

 वैध

माणप

 अवैध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

शै णक अहता महसलू अहता 

पर ा उ तीण 

झा याचा दनांक

वयाची ४५ वष 

पूण के याने 

पर ेतून सटू 

द याचा दनांक

अ वल कारकून 

हणनू 

सात याने काम 

कर त 

अस याचा 

दनांक        

अ वल 

कारकून 

सवंगात 

पदो नत 

आदेशाचा 

दनांक

शेरा सबंं धत अ वल कारकून 

पदो नत, सेवा नवृ त कंवा 

नलं बत अस याबाबत तपशील 

कंवा अ वल कारकून हणनू 

कायरत स'ि थती

अ. . कमचा-याचे नाव मळू िज हा शासन सेवेत 

वेश के याचा 

दनांक

वग ज म दनांक

२३६१ ी. सदं प डी. मोरे मबुई उपनगर 01.02.1997 खुला - - - - 26.09.1972 एस.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३६२ ी. पी. एम. भसेकर मबुई उपनगर 12.02.1999 इ.मा.व. - - - - 18.09.1972 एम.कॉम. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३६३ ी.एम.अे.वािजद मो मन मबुई उपनगर 01.01.1988 इ.मा.व. - - - - 01.07.1959 बी.ए. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३६४ ी. एस. आर. खांडेकर मबुई उपनगर 25.10.1996 अ.जा. - - - - 09.03.1975 एच.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -२३६४ ी. एस. आर. खांडेकर मबुई उपनगर 25.10.1996 अ.जा. - - - - 09.03.1975 एच.एस.सी. 31.10.2002 - - 06.09.2014 - -

२३६५ ी. के.एस. गडीकर मबुई उपनगर 10.08.1979 वमा - - - - 04.12.1957 एस.एस.सी. - - 04.10.2002 06.09.2014 - -

२३६६ ी. दप डी. बनसोडे मबुई उपनगर 20.02.1999 अ.जा. - - - - 29.06.1971 बी.ए. 31.10.2003 - - 06.09.2014 - -

२३६७ ीम.आर.जे.नारवीलकर मबुई उपनगर 01.04.2000 अजा - - - - 30.10.1958 एस.एस.सी. - - 05.03.2003 06.09.2014 - -

२३६८ ी. डी.पी. अटकाळे मबुई उपनगर 01.10.1993 अ.जा. - - - - 13.10.1960 एस.एस.सी. 31.10.2003 - - 06.09.2014 - -


