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वाचा : शासन नणय,सामा य शासन वभाग, मांक एसआर ह -2011/ . .284/12, द. 21.10.2011 सोबतच े प  "अ'' नसुार

मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

1 1 ी. स दाथ हर  अ हरे ल.टं. अ.जा. अ.जा. 01/06/60 16/03/95 सरळसेवा - 31/05/2028 बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट .
द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क या पदावर पदो नती

एच एस सी मराठ  टंकलेखन 

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ाय

नवी मबुंई महानगरपा लका
" ल पक टंकलेखक/ ल पक भांडारपाल/ मा हती न दणीकार ल पक " 

 * या सवंगाची दनांक 01/01/2012  रोजीची ता पुरती ये ठतासचूी

अ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

2 2 ीम. सरोज कृ णा खडगी ल.टं अ.ज. अ.ज. 13/02/1973 03/01/96 सरळसेवा - 28/02/2031
एच.एस.सी.,मराठ  टंकलेखन 
40 श. . म., हदं  टंकलेखन 

40 श. . म., इं जी टंकलेखन 
60 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

3 3 ी. सहुास शकंर सतुार ल.टं इ.मा.व. खुला 10/04/1973 21/03/96 सरळसेवा - 30/04/2031
एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
30 श. . म., इं जी टंकलेखन 

30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क या पदावर पदो नती



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

4 4 ी. शलेैश द ता ये माहेगांवकर ल.टं खुला खुला 14/01/1973 21/03/96 सरळसेवा - 31/01/2031
एस.वाय.बी.कॉम., मराठ  टंकलेखन 40 श. . म., इं जी टंकलेखन 50 श. . म., डी.आय.ट ., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

5 5 ीम. अ नता ानोबा अमतृ ल.टं व.मा. . खुला 11/05/1966 18/03/96 सरळसेवा - 31/05/2024
एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
40 श. . म., इं जी टंकलेखन 

60 श. . म.,  एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र कपदावर पदो नती

6 6 ी. कृ णा महाद ूखैरनार ल.टं इ.मा.व. खुला 05/12/1976 16/03/96 सरळसेवा - 31/12/2034
एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 

30 श. . म.,  एम.एस.सी.आय.ट ., बी.ए.

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

7 7 ीम. शोभा राज  देशमखु ल.टं खुला खुला 05/08/1971 16/03/96 सरळसेवा - 31/08/2029
बी.ए., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., इं जी टंकलेखन 50 श. . म., एल.एस.जी.डी., डी.आय.ट , एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

8 8 ी.परशरुाम का शनाथ पाट ल ल.टं खुला खुला 01/06/1967 15/03/96 सरळसेवा - 31/05/2025
एस.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
40 श. . म., इं जी टंकलेखन 

30 श. . म., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

9 9 ी. सिुजतकुमार वसतंराव सयुवशंी ल.टं अ.जा. अ.जा. 25/07/1967 25/03/96 सरळसेवा - 31/07/2025
एस.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 

30 श. . म., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

10 10 ीम. राज ी कशोर पाट ल ल.टं इ.मा.व. इ.मा.व. 12/06/1971 22/03/96 सरळसेवा - 30/06/2029
बी.ए., मराठ  टंकलेखन 40 श. . म., इं जी टंकलेखन 50 श. . म., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

11 11 ी. सहुास सखुदेव थोरात ल.टं इ.मा.व. इ.मा.व. 15/07/1968 19/03/96 सरळसेवा - 31/07/2026
बी.कॉम., मराठ  व हदं  टंकलेखन 40 श. . म., इं जी टंकलेखन 50 श. . म., एल.एस.जी.डी., डी.आय.ट ., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

12 12 ी. ता यासाहेब शाळी ाम  गायकवाड ल.टं अ.जा. अ.जा. 15/08/1969 22/03/96 सरळसेवा - 31/08/2027 बी.ए., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

13 13 ी. जग दश नामदेव कोळी ल.टं व.मा. . व.मा.
. 01/06/1966 16/03/96 सरळसेवा - 31/05/2024

एस.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
40 श. . म., इं जी टंकलेखन 

40 श. . म.,  एम.एस.सी.आय.ट

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नतीपदो नती

14 14 ीम. मीना वण जाधव ल.टं अ.ज. अ.ज. 13/09/1970 11/04/96 सरळसेवा - 30/09/2028
एच.एस.सी., इं जी टंकलेखन 
50 श. . म., मराठ  टंकलेखन 

30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट ., एल.एस.जी.डी.

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

15 15 ी. अकुंश धावजी पारधी ल.टं अ.ज. अ.ज. 12/09/1976 22/03/96 सरळसेवा - 30/09/2034
बी.ए., मराठ  टंकलेखन 40 श. . म., इं जी टंकलेखन 50 श. . म., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

16 16 ी. हेमचं  भाकर पाट ल ल.टं अ.ज. अ.ज. 11/07/1975 26/03/96 सरळसेवा - 31/07/2033
एच.एस.सी.,  बी.ए., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

17 17 ी. व णू आनदंा धनावडे ल.भा.ं खुला खुला 01/12/1967 15/07/96 सरळसेवा - 30/11/2025
बी.ए सी., एल.एस.जी.डी. एम.एस.सी.आय.ट ., बी.एड., एम.ए.

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

18 18 ी. यशवतं कसन उतकेर ल.टं खुला खुला 22/02/1972 06/09/96 सरळसेवा - 28/02/2030
एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
40 श. . म., इं जी टंकलेखन 
40 श. . म., इं जी लघलेुखन 

80 श. . म., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

19 19 ीम. आशालता मनोहर रासकर ल.टं इ.मा.व. खुला 01/08/1966 06/09/96 सरळसेवा - 31/07/2024
बी.ए., मराठ  टंकलेखन 40 श. . म., इं जी टंकलेखन 40 श. . म.,  जी.डी.सी.ऍ़ ड अ.े, एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

20 20 ीम. सीमा बाळाराम पाट ल ल.टं इ.मा.व. खुला 29/01/1976 31/08/96 सरळसेवा - 31/01/2034
एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
40 श. . म., इं जी टंकलेखन 
40 श. . म.,  एल.एस.जी.डी., डी.आय.ट ., बी. कॉम., एम. एस. सी. आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

21 21 ी. म नष चं कांत वराडकर ल.टं. इ.मा.व. खुला 04/11/1969 10/09/96 सरळसेवा - 30/11/2027 बी.कॉम., डी.आय.ट ., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

22 22
ीम. णाल  काश वाघमारे ( ीम. मदंा कनी का शनाथ पवार)

ल.टं इ.मा.व. खुला 14/06/1971 30/08/96 सरळसेवा - 30/06/2029
एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन व इं जी टंकलेखन 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

23 23 ीम. हेमलता दल प हा े ल.टं इ.मा.व. खुला 26/01/1966 18/09/96 सरळसेवा - 31/01/2024
बी.ए., इं जी टंकलेखन 50 श. . म., मराठ  टंकलेखन 40 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

24 24 ी. बालाजी सावळाराम भोईर ल.टं इ.मा.व. खुला 01/06/1971 02/09/96 सरळसेवा - 31/05/2029
एस.वाय.बी.कॉम., इं जी टंकलेखन 60 श. . म., मराठ  टंकलेखन 40 श. . म., हदं  टंकलेखन 40 श. . म.   डी.आय.ट ., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

25 25 ी. स चन तळु शदास तांडले ल.टं इ.मा.व. खुला 04/01/1972 29/08/96 सरळसेवा - 31/01/2030 बी.कॉम., इं जी व मराठ  टंकलेखन 40 श. . म.,

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

26 26 ी. सयुकांत नारायण भडंार ल.टं इ.मा.व. खुला 01/02/1973 28/08/96 सरळसेवा - 31/01/2031 एस.एस.सी., इं जी व मराठ  टंकलेखन 40 श. . म.

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

27 27 ीम. सरेुखा जनादन कोळी ल.टं व.मा. . खुला 01/06/1972 28/08/96 सरळसेवा - 31/05/2030
एस.एस.सी.,  इं जी टंकलेखन 
40 श. . म., मराठ  टंकलेखन 

30 श. . म., एल.एस.जी.डी., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

28 28 ीम. राज ी नवनीत पावसकर ल.टं इ.मा.व. खुला 29/07/1970 03/09/96 सरळसेवा - 31/07/2028
एस.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
40 श. . म., इं जी टंकलेखन 

50 श. . म.,   एम.एस.सी.आय.ट

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

29 29 ी. बजरंग द ता य हाडवळे ल.टं खुला खुला 21/01/1976 06/09/96 सरळसेवा - 31/01/2034
बी.ए., इं जी टंकलेखन 40 श. . म., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

30 30 ीम. माधवी दपक मानकामे ल.टं इ.मा.व. इ.मा.व. 19/01/1970 28/08/96 सरळसेवा - 31/01/2028
बी.ए., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म.,  एल.एस.जी.डी., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

31 31 ीम. शांता नामदेव भसे ल.टं अ.जा. अ.जा. 20/06/1970 09/09/96 सरळसेवा - 30/06/2028
एच.एस.सी.,  इं जी टंकलेखन 
40 श. . म., मराठ  टंकलेखन 
40 श. . म., इं जी लघलेुखन 

60 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

32 32 ीम. उमा वजय आगरवाडकर ल.टं खुला खुला 13/06/1973 29/08/96 सरळसेवा - 30/06/2031
एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 

40 श. . म., एल.एस.जी.डी., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

33 33 ी. महेश कृ णा नाईक ल.टं खुला खुला 01/06/1971 15/11/96 सरळसेवा - 31/05/2029
एच.एस.सी., इं जी टंकलेखन व मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नतीपदो नती

34 34 ीम. हेमांगी काश कडू ल.टं इ.मा.व. खुला 05/01/1969 16/11/96 सरळसेवा - 31/01/2027
एफ.वाय.बी.कॉम.,  इं जी टंकलेखन 50 श. . म., मराठ  टंकलेखन 40 श. . म., एल.एस.जी.डी., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

35 35 ी. अ नल बाळाजी रसाळ ल.टं खुला खुला 02/06/1977 15/11/96 सरळसेवा - 30/06/2035
एच.एस.सी.,  इं जी टंकलेखन 
60 श. . म., मराठ  टंकलेखन 

40 श. . म., कॉ युटर ऑपरेटर कोस., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

36 36 ी. काकाजी गगंाधर म हपतराव ल.टं खुला खुला 21/12/1972 16/11/96 सरळसेवा - 31/12/2030
बी.ए., इं जी टंकलेखन 40 श. . म., मराठ  टंकलेखन 40 श. . म.,  एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर 

37 37 ीम. व या सधुाकर च हाण ल.टं खुला खुला 23/10/1973 16/11/96 सरळसेवा - 31/10/2031
बी.ए.,इं जी टंकलेखन 40 श. . म., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., एल.एस.जी.डी., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर 

38 38
ीम. पु पांजल  सतंोष कव ( ीम. स मधा सजंय प टे)

ल.टं इ.मा.व. खुला 25/04/1972 20/11/96 सरळसेवा - 30/04/2030
एम.ए., मराठ  टंकलेखन 40 श. . म., डी.आय.ट ., एम.एस.सी.आय.ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क प टे)
खुला एम.एस.सी.आय.ट . लपीक कर न र क पदावर पदो नती

39 39
ीम. वरा दनेश कासल े

( ीम. सवुणा रमाकांत जाधव)
ल.टं अ.जा. अ.जा. 23/02/1977 19/11/96 सरळसेवा - 28/02/2035

एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
30 श. . म.,  डी.आय.ट ., एम.एस.सी.आय.ट ., एल.एस.जी.डी.

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

40 40 ीम. म नषा कृ णा पवार ल.टं अ.जा. अ.जा. 21/09/1976 20/11/96 सरळसेवा - 30/09/2034
एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 

40 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .
41 41 ीम. मगंला नंद कशोर देवरे ल.टं अ.ज. अ.ज. 16/12/1971 03/04/97 सरळसेवा - 31/12/2029

एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट . एल. एस. जी. डी.



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

42 42 ी. कशोर मा ती ढोले मा.नो./ल. खुला खुला 01/06/1968 17/07/97 सरळसेवा - 31/05/2026
बी.ए सी.,डी.सी.एम., एम.एस.सी.आय.ट ., एल.एस.जी.डी

43 43 ी. सं दप बाळकृ ण नाईक मा.नो./ल. इ.मा.व. इ.मा.व. 14/07/1976 22/07/97 सरळसेवा - 31/07/2034
बी.कॉम, डी.सी.एम., एम.एस.ऍ़ाफ स, एम.एस.सी.आय.ट .

44 44 ीम. शलैजा जग दश वचारे मा.नो./ल. खुला खुला 07/09/1971 22/07/97 सरळसेवा - 30/09/2029 बी.ए.,डी.सी.ए.पी., एम.एस.सी.आय.ट .
45 45 ीम.सु नता मोद गजुर मा.नो./ल. खुला खुला 02/06/1970 17/07/97 सरळसेवा - 30/06/2028 बी.कॉम., डी.सी.पी., एम.एस.सी.आय.ट .

46 46 ी. शषेराव ल कर च हाण मा.नो./ल. व.जा.(अ) व.जा.(अ) 03/03/1968 22/07/97 सरळसेवा - 31/03/2026 बी.ए सी., डी.सी.पी., एम. एस. सी. आय. ट .

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती

47 47 ीम. मना ी िजत  चौधर मा.नो./ल. खुला खुला 25/02/1971 04/08/97 सरळसेवा - 28/02/2029 बी.ए., सी.ओ., एम. एस. सी. आय. ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

48 48 ी. वण कृ णा सांळुखे मा.नो./ल. खुला खुला 04/06/1970 14/08/97 सरळसेवा - 30/06/2028

एम.कॉम., एल.एस.जी.डी., जी.डी.सी.ए., डी.ओ.ए. ऍ़ ड एफ.ए., मराठ  लघलेुखन 60 श. . म., मराठ  व इं जी टंकलेखन 40 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .
49 49 ीम. मेधा वे ल ं टन सट ंगो मा.नो./ल. अ.ज. खुला 25/02/1973 07/08/97 सरळसेवा - 28/02/2031 बी.कॉम., डी.सी.एम.ए, एम. एस. सी. आय. ट .
50 50 ीम. वाती भपु  अमतृे मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 12/12/1972 02/08/97 सरळसेवा - 31/12/2030 बी.कॉम., डी.पी.सी.ए., एम. एस. सी. आय. ट .

51 51 ी. गर ष शामकांत चावरे मा.नो./ल. खुला खुला 18/08/1973 06/08/97 सरळसेवा - 31/08/2031
बी.कॉम., डी.सी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., एल.एस.जी.डी.

52 52 ी. द प राजाराम उतकेर मा.नो./ल. खुला खुला 12/08/1969 02/08/97 सरळसेवा - 31/08/2027
बी.कॉम., डी.सी.ए., एल.एस.जी.डी. एम.एस.सी.आय.ट .

53 53 ीम. ती समीर कोलवालकर मा.नो./ल. खुला खुला 03/11/1972 05/08/97 सरळसेवा - 30/11/2030 बी.कॉम., डी.सी.पी., एम.एस.सी.आय.ट .

54 54 ी. मधुकर तकुाराम ननावरे मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 10/06/1972 02/08/97 सरळसेवा - 30/06/2030 बी.ए., सी.ओ., एल.एस.जी.डी., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

55 55 ीम. शबाना मबुारक काझी मा.नो./ल. खुला खुला 12/09/1973 05/08/97 सरळसेवा - 30/09/2031 बी.ए सी., डी.आय.एस.एम.

56 56 ी. अिजत जग नाथ फाकटकर मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 02/08/1972 04/08/97 सरळसेवा - 31/08/2030
बी.कॉम., एल.एस.जी.डी., ए.डी.सी.एस.ऍ़ ड एस.ए., एम. एस. सी. आय. ट .

57 57 ीम. वेता अ नल लोखंडे मा.नो./ल. अ.जा. खुला 12/01/1968 05/08/97 सरळसेवा - 31/01/2026 बी.कॉम., डी.सी.एस., एम.एस.सी.आय.ट .

58 58 ी. अशोक शांताराम कोळी मा.नो./ल. व.मा. . खुला 01/09/1970 02/08/97 सरळसेवा - 31/08/2028
बी.कॉम., इं जी टंकलेखन 40 श. . म., डी.ए.सी., एल.एस.जी.डी., डी.आय.ट ., जी.ई.सी.ट ., एम. जी.ई.सी.ट ., एम. एस.सी.आय.ट .

59 59
( ीम.रिजता दनानाथ पाट ल) ीम. रिजता जयेश वतैी

मा.नो./ल. व.मा. . खुला 23/11/1973 04/08/97 सरळसेवा - 30/11/2031
बी.कॉम., डी.सी.ए.,  एल.एस.जी.डी., एम.एस.सी.आय.ट .

60 60 ीम. केतक  सजंय वारंग मा.नो./ल. खुला खुला 23/04/1968 29/10/97 सरळसेवा - 30/04/2026 बी.कॉम.,    एम.सी.एम., एम.एस.सी.आय.ट .
61 61 ीम. वणा वलास हा े मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 15/06/1968 02/08/97 सरळसेवा - 30/06/2026 बी.कॉम., डी.सी.एम., एम.एस.सी.आय.ट .
62 62 ी. मि छं  सताराम वधाटे मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 14/05/1975 04/08/97 सरळसेवा - 31/05/2033 बी.कॉम., सी.ओ., एम.एस.सी.आय.ट .
63 63 ी. शखेर वजय साटम मा.नो./ल. खुला खुला 30/04/1971 07/08/97 सरळसेवा - 30/04/2029 बी.कॉम., डी.ओ.ए., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

64 64 ी. वनोद व वनाथ तांडले मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 01/06/1972 02/08/97 सरळसेवा - 31/05/2030 बी.कॉम., डी.सी.ए.डी.ई.ओ., एम.एस.सी.आय.ट .

65 65 ी. काश ह र चं  बागडे मा.नो./ल. अ.जा. अ.जा. 24/02/1965 11/08/97 सरळसेवा - 28/02/2023
बी.ए सी., पी.जी.डी.सी.एस.सी., एल.एस.जी.डी., एम.उस.सी.आय.ट .

66 66 ी. सतंोष कृ णा नाईक मा.नो./ल. इ.मा.व. इ.मा.व. 25/04/1975 01/08/97 सरळसेवा - 30/04/2033 बी.ए.,डी.सी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .
67 67 ी. राजेश कृ णा पाट ल मा.नो./ल. इ.मा.व. इ.मा.व. 18/03/1976 02/08/97 सरळसेवा - 31/03/2034 बी.कॉम., डी.आय.एस.एम.,  एल.एस.जी.डी., एम. एस.सी.आय.ट .
68 68 ीम. ा यशवतं मा.नो./ इ.मा.व. इ.मा.व. 06/08/1972 05/08/97 सरळसेवा - 31/08/2030 बी.ए सी., डी.सी.एम., एम. 68 68 ीम. ा यशवतं बोरावके मा.नो./ल. इ.मा.व. इ.मा.व. 06/08/1972 05/08/97 सरळसेवा - 31/08/2030 बी.ए सी., डी.सी.एम., एम. एस.सी.आय. ट .
69 69 ीम. नता वजय रांजणे मा.नो./ल. अ.जा. अ.जा. 17/02/1969 05/08/97 सरळसेवा - 28/02/2027

बी.ए., डी.सी.एम., एम.एस.सी.आय.ट ., एल.एस.जी.डी.
70 70 ीम. म नषा मगेंश नारकर मा.नो./ल. इ.मा.व. इ.मा.व. 01/06/1970 02/08/97 सरळसेवा - 31/05/2028

बी.कॉम., डी.सी.ए.पी., एल.एस.जी.डी., एम.एस.सी.आय.ट .
71 71 ीम. दपाल  नतीन म ी ( ीम. दपाल  चं कांत वराडकर)

मा.नो./ल. इ.मा.व. इ.मा.व. 06/06/1972 06/08/97 सरळसेवा - 30/06/2030 बी.ए सी., सी.ओ.ए., एम.एस.सी.आय.ट .
72 72 ी. राजेश वजय जाधव मा.नो./ल. अ.जा. अ.जा. 05/08/1975 05/08/97 सरळसेवा - 31/08/2033 बी.कॉम., डी.सी.ओ., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

73 73 ीम. शलादेवी दनकर खरात मा.नो./ल. अ.जा. अ.जा. 12/10/1972 05/08/97 सरळसेवा - 31/10/2030
बी.कॉम., डी.सी.ओ., एल.एस.जी.डी., एम.एस.सी.आय.ट .

74 74 ीम. सु नता रमेश भोसल े(सु नता सोपान वीर)
मा.नो./ल. अ.जा. अ.जा. 28/04/1975 04/08/97 सरळसेवा - 30/04/2033 बी.कॉम., डी.आय.एस.एम.,एम. एस. सी. आय. ट .

75 75 ी. भानदुास कंुड लक मढवी मा.नो./ल. व.मा. . व.मा.
. 01/06/1971 06/08/97 सरळसेवा - 31/05/2029

बी.कॉम., पी.सी.ए., एम.एस.आ फस, एल.एस.जी.डी., एम.एस.सी.आय.ट .
76 76 ीम. सं गता कसन गायकवाड मा.नो./ल. अ.जा. अ.जा. 10/01/1974 02/08/97 सरळसेवा - 31/01/2032 बी.कॉम., ए.डी.सी.एस. ऍ़ ड एस.ए.76 76 गायकवाड ल. अ.जा. अ.जा. 10/01/1974 02/08/97 सरळसेवा - 31/01/2032 एस.ए.

77 77 ी. वकास गगंाधर सं ये मा.नो./ल. भ.ज.(ड) भ.ज.(ड
) 24/11/1969 11/08/97 सरळसेवा - 30/11/2027

द.31/3/2011 रोजी या आदेशा वये व र ठ लपीक / कर न र क पदावर पदो नती
78 78 ी. अजनु गोरोबा सयुवशंी ल.भा.ं व.जा.(अ) व.जा.(अ) 19/05/1971 29/08/98 सरळसेवा - 31/05/2029 बी.कॉम., एम. एस. सी. आय. ट .

79 79 ी. कशोर नारायण शगंाणे ल.भा.ं भ.ज.(ब) भ.ज.(ब) 01/06/1970 28/08/98 सरळसेवा - 31/05/2028 बी.ए सी., बी.ए ., एल.एस.जी.डी., डी.आय.ट ., एम. एस. सी. आय. ट .
80 80 ी. सु नल माधवराव मोरे ल.भा.ं खुला खुला 12/06/1972 02/08/00 सरळसेवा - 30/06/2030 एस.एस.सी., एम. एस. सी. आय. ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

81 81 ी. कमलाकर रामचं  पाट ल ल.टं इ.मा.व. इ.मा.व. 11/05/1967 01/11/00 सरळसेवा - 31/05/2025 एच.एस.सी, एम.एस.सी.आय.ट .

82 82 ीम. अि मता व णू पाट ल ल.टं इ.मा.व. इ.मा.व. 01/01/1971 01/11/00 सरळसेवा - 31/12/2028 एच.एस.सी, एम.एस.सी.आय.ट .

83 83
ी. वजय बार कराव पाट ल ( ी. वजय बार कराव सदाणे)

ल.टं खुला खुला 21/03/1973 02/12/2001 सरळसेवा - 31/03/2031
एस.एस.सी.,  एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी व मराठ  टंकलेखन 30 श. . म.

84 84 ी. अ नल धनाजी भोईर ल.टं खुला खुला 03/03/1973 28/02/01 अनुकंपा - 31/03/2031
एस.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 

30 श. . म., एम. एस. सी. आय. ट .आय. ट .
85 85 ी. बबन धमनाथ आ हाड ल.टं भ.ज.(ड) भ.ज.(ड

) 02/06/1970 22/01/02 पदो नती - 30/06/2028
बी.ए सी., 30 श. . म. मराठ  टंकलेखन, एम. एस. सी. आय. ट .

86 86 ी. चं कांत शम या कोळी ल.टं खुला खुला 26/01/1963 20/04/02 पदो नती - 31/01/2021 एस.एस.सी.,  एम.एस.सी.आय.ट .
87 87 ी. वलास हर  कांबळे ल.टं अ.जा. अ.जा. 01/03/1970 22/04/02 पदो नती - 28/02/2028 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .

88 88 ी. कृ णा जोमा नाईक ल.टं इ.मा.व. खुला 01/06/1969 23/04/02 पदो नती - 31/05/2027
एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट ., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., व छता न र क पद वका



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

89 89 ी सजंय गणपत गायकवाड ल.टं अ.जा. अ.जा. 15/02/1970 22/04/02 पदो नती - 28/02/2028
एस.एस.सी,  30 श. . म. मराठ  टंकलेखन, एम. एस. सी. आय. ट .

90 90 ी. रघनुाथ रामा कडू ल.टं इ.मा.व. खुला 10/12/1964 23/04/02 पदो नती - 31/12/2022
एस.एस.सी, एम.एस.सी.आय.ट ., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म.

91 91 ी. गणेश दशरथ भालेराव ल.टं खुला खुला 21/09/1965 22/04/02 पदो नती - 30/09/2023
एच.एस.सी, 30 श. . म. मराठ  टंकलेखन, एम. एस. सी. आय. ट .

ी वलास बाळाराम एच.एस.सी., एस.वाय.बी.कॉम, 
92 92 ी. वलास बाळाराम नाईक ल.टं इ.मा.व. खुला 21/02/1976 15/03/2003 पदो नती - 28/02/2034

एच.एस.सी., एस.वाय.बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., मराठ  व इं जी टंकलेखन 30 श. . म.

93 93 ी.आनदं रामचं  जाधव ल.टं खुला खुला 11/11/1971 17/03/03 पदो नती - 30/11/2029 एस.वाय.बी.कॉम., डी.सी.एम.
94 94 ी.वसतं फक रा बा व कर ल.टं अ.जा. अ.जा. 28/06/1972 19/03/2003 पदो नती - 30/06/2030 एच.एस.सी., एम. एस.सी.आय.ट .

95 95 ी. सतंोष द ता य मळेकर ल.टं इ.मा.व. खुला 09/09/1972 15/03/2003 पदो नती - 30/09/2030
बी.कॉम., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., इं जी टंकलेखन 40 श. . म., बे सक कॉ युटर कोस, एम. एस. सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
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 वग #

ज म तार ख

96 96 ी. ेमनाथ ह र चं  नकम ल.टं अ.जा. अ.जा. 27/11/1966 03/04/2003 पदो नती - 30/11/2024 एस.एस.सी., इं जी टंकलेखन
97 97 ी.मोहन सखाराम पाट ल ल.टं इ.मा.व. खुला 12/06/1966 18/06/2003 पदो नती - 30/06/2024 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .

98 98 ी. शांत गजानन राणे ल.टं खुला खुला 13/02/1967 19/03/2003 पदो नती - 28/02/2025
एच.एस.सी.,मराठ  व इं जी टंकलेखन 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

99 99 ी.सयुकांत नारायण लोटणकर (अपगं) ल.टं खुला खुला 01/06/1968 16/06/2003 पदो नती - 31/05/2026 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .ी.चं सेन बळवतं एस.वाय.बी.ए., 100 100 ी.चं सेन बळवतं व वासराव ल.टं खुला खुला 01/06/1968 17/03/2003 पदो नती - 31/05/2026 एस.वाय.बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .
101 101 ी. दप शकंर सकपाळ ल.टं खुला खुला 04/10/1967 15/03/2003 पदो नती - 31/10/2025

बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., एल.एस.जी.डी.
102 102 ी. व ल मा ती हवरकर ल.टं इ.मा.व. खुला 09/12/1971 19/06/2003 पदो नती - 31/12/2029 एस.एस.सी., एम. एस.सी.आय.ट .
103 103 ी.अकुंश पांडुरंग जांभळे ल.टं खुला खुला 22/09/1970 20/03/2003 पदो नती - 30/09/2028 एच.एस.सी., इं जी टंकलेखन 

30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

104 104 ी. धनपाल रघनुाथ तांबे ल.टं अ.जा. अ.जा. 01/02/1973 17/03/2003 पदो नती - 31/01/2031
एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
40 श. . म., इं जी टंकलेखन 

50 श. . म., डी.ट .पी. कोस, एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग
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 वग #
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105 105 ी. अमोल धनाजी पेडणेकर ल.टं खुला खुला 13/05/1977 31/03/2003 पदो नती - 31/05/2035 11वी, एम.एस.सी.आय.ट .
106 106 ी. राज ुसेवकराम रोहनकर ल.टं खुला खुला 28/12/1964 01/04/2003 पदो नती - 31/12/2022 एस.एस.सी, एम.एस.सी.आय.ट .
107 107 ी. मोहन सटवा बनसोडे ल.टं अ.जा. अ.जा. 24/10/1967 01/04/2003 पदो नती - 31/10/2025 एस. एस. सी, एम. एस.सी.आय.ट .
108 108 ीम. भारती रामचं  बडवे ल.टं इ.मा.व. खुला 15/01/1971 01/04/2003 पदो नती - 31/01/2029 एस. एस. सी, एम. एस.सी.आय.ट .
109 109 ी. लहु गणपत पेडणेकर ल.टं इ.मा.व. खुला 15/12/1972 01/04/2003 पदो नती - 31/12/2030 एस. एस. सी, एम. एस.सी.आय.ट .
110 110 ी. व णू देवराम शगंवे ल.टं अ.ज. अ.ज. 01/06/1968 01/04/2003 पदो नती - 31/05/2026 एस. एस. सी, एम. 110 110 ी. व णू देवराम शगंवे ल.टं अ.ज. अ.ज. 01/06/1968 01/04/2003 पदो नती - 31/05/2026 एस. एस. सी, एम. एस.सी.आय.ट .
111 111 ी.परशरुाम अमतृ जाधव ल.टं अ.ज. अ.ज. 01/06/1970 01/04/2003 नाम नदशन - 31/05/2028 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .
112 112 ी. शवराम बारकू भसुारा ल.टं अ.ज. अ.ज. 09/06/1971 26/06/03 नाम नदशन - 30/06/2029 एस.एस.सी.

15/06/201
1 रोजी सेवेतुन काढुन टाकले

113 113 ी.गणपत रघनुाथ पाट ल ल.टं अ.ज. अ.ज. 04/09/1968 01/04/2003 नाम नदशन - 30/09/2026 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .
114 114 ी.तकुाराम गो वदं तांडले ल.टं इ.मा.व. इ.मा.व. 11/07/1971 18/03/2003 नाम नदशन - 31/07/2029

एच.एस.सी.,  एम.एस.सी.आय.ट ., एम.एस. ऑ फस
115 115 ी.गणेश पढंर नाथ पाट ल ( क प त) ल.टं इ.मा.व. खुला 08/06/1967 01/04/2003 नाम नदशन - 30/06/2025 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग
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 वग #
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116 116 ी.दरबार फ त ूपवार ल.टं व.जा.(अ) खुला 01/06/1969 20/03/2003 नाम नदशन - 31/05/2027 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .
117 117 ी.राजेश सखाराम राऊत ल.टं इ.मा.व. खुला 17/02/1970 03/04/2003 नाम नदशन - 28/02/2028 11 वी, एम.एस.सी.आय.ट .

118 118 ी. नारायण द तराव पाईकराव ल.टं अ.जा. अ.जा. 14/07/1972 01/04/2003 नाम नदशन - 31/07/2030 एच.एस.सी. ( ब डींग मे टन स), एम.एस.सी.आय.ट .
119 119 ी. मनोहर शकंरराव धवने ल.टं अ.जा. अ.जा. 03/03/1970 02/04/2003 नाम नदशन - 31/03/2028 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .
120 120 ी. रमेश व णू जाधव ल.टं अ.जा. अ.जा. 01/06/1968 01/04/2003 नाम नदशन - 31/05/2026 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .
121 121 ीम. मालती पांडुरंग सं ये  ( व या वलास सं ये)

ल.टं इ.मा.व. भ.ज.(ड
) 06/06/1969 01/04/2003 नाम नदशन - 30/06/2027 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .

122 122 ी. ाने वर भमला राठोड ल.टं व.भ.ज. व.जा.(अ) 07/07/1974 24/06/2003 नाम नदशन - 31/07/2032
एस.एस.सी., एच. एस. सी., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म. एम.एस.सी.आय.ट .

123 123 ी. दपक ल मण रोहेकर ल.टं अ.जा. अ.जा. 01/05/1974 15/03/03 नाम नदशन - 30/04/2032

एच.एस.सी., मराठ  टंकलेखन 
30 श. . म., इं जी टंकलेखन 
30 श. . म., माळी कोस, कृषी अ ध ठान श ण म, फुलशतेी व ांगणउदयान पद वका श ण म, एम.एस.सी.आय.ट ., ड लो. इन ऍ़ ी बझनेस मॅनेजमट
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124 124 ी.प ाकर नामदेव तांडले ल.टं इ.मा.व. खुला 30/06/1979 04/01/2003 नाम नदशन - 30/06/2037 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .
125 125 ी.जग नाथ भा कर भोईर ल.टं इ.मा.व. खुला 03/04/1962 20/03/2003 नाम नदशन - 30/04/2020 बी.ए., एम. एस. सी. आय. ट .
126 126 ी.राकेश जनादन मयेकर ल.टं इ.मा.व. खुला 23/08/1975 19/03/2003 नाम नदशन - 31/08/2033 एस.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .
127 127 ी.सरेुश सावळाराम कुडव ल.टं इ.मा.व. खुला 12/02/1975 20/03/2003 नाम नदशन - 28/02/2033 एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .

128 128 ीम. राज ी राजीव बांदेकर ल.टं खुला खुला 04/08/1965 22/06/04 अनुकंपा - 31/08/2023
थम वष (वा ण य),  इं जी टंकलेखन 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

129 129 ी. अ नल का शनाथ खैरे ल.टं खुला खुला 14/02/1969 22/06/04 अनुकंपा - 28/02/2027
एच.एस.सी, 30 श. . म. मराठ  टंकलेखन, एम. एस. सी. आय. ट .

130 130 ीम. ल लता अ ण कोकणी ल.टं अ.ज. अ.ज. 15/09/1976 22/06/04 अनुकंपा - 30/09/2034
एम.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  मराठ  टाय पगं 30 श. . म., इं जी टाय पगं 30 श. . म.,

131 131 ी. बाब ुमा णक अधंारे ल.टं खुला खुला 01/09/1985 22/06/04 अनुकंपा - 31/08/2043
एच.एस.सी, एम.एस.सी.आय.ट .,  मराठ  टंकलेखन 30 श. . म.
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132 132 ी. पु षो तम गजानन घरत ल.टं इ.मा.व. इ.मा.व. 14/07/1981 06/08/04 अनुकंपा - 31/07/2039 बी.कॉम., इं जी टंकलेखन 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

133 133 ी. वण अबंाजी पाट ल ल.टं इ.मा.व. इ.मा.व. 29/01/1984 05/11/04 अनुकंपा - 31/01/2042
थम वष (वा ण य), मराठ  टंकलेखन 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

134 134 ीम. राज ी दाम ूकांबळे ल.टं अ.जा. अ.जा. 19/02/1985 10/06/05 अनुकंपा - 28/02/2043
एच.एस.सी,  एम.एस.सी.आय.ट ., सी.सी.आय.ट ., एल.एस.जी.डी.

135 135 ी.अ नल रघनुाथ घुटुकडे मा.नो./ल. भ.ज.(क) भ.ज.(क
) 16/07/1981 17/07/2006 सरळसेवा - 31/07/2039

एच.एस.सी., आय.ट .आय., इं जी टंकलेखन 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

136 136 ी.अशोक रतन देसाई मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 01/06/1973 17/07/2006 सरळसेवा - 31/05/2031
एच.एस.सी., इं जी टंकलेखन 

30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

137 137 ीम.न लनी ल मण कोवे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 21/07/1973 24/07/2006 सरळसेवा - 31/07/2031

एच.एस.सी.,मराठ  टंकलेखन 
30 श. . म.,इं जी टंकलेखन 

40 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट ., डाटा ीपरेशन अडँ कॉ युटर सॉफटवेअर
138 138 ी.पदमाकर सोमनाथ घुटे (अपगं)

मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 03/05/1975 29/08/06 सरळसेवा - 31/05/2033 बी.ए., मराठ  टंकलेखन 30 श. . म.
दनांक 

25/1/2011 रोजी मयत

139 139 ीम. रे मा सु नल पस े
(रे मा रामचं  भजुबळ)

मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 18/07/1981 05/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2039 बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .139 139 (रे मा रामचं  भजुबळ) ल. इ.मा.व. खुला 18/07/1981 05/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2039 बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .

140 140
ीम.श मला जयराम ड गरे ( ीम. श मला गो वदं परटोल)े

ल./टं. इ.मा.व. खुला 03/06/1984 10/05/2007 सरळसेवा - 30/06/2042
एच.एस.सी., मराठ  टाय पगं 

30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

141 141 ीम. योजना यशवतं पाट ल मा.नो./ल. खुला खुला 14/10/1981 04/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2039
बी.कॉम, स टफ केट कोस इन कॉ युटर ऍ़ ल केशन, इं जी टाय पगं 40 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

142 142
ीम. मेधा रामचं  पाट ल ( ीम. मेधा भरत गाणेकर)

मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 10/08/1975 04/10/2007 सरळसेवा - 31/08/2033
बी.कॉम, एम.एस. ऑ फस,  इं जी टाय पगं 50 श. . म., मराठ  टाय पगं 40 श. . म., टॅल  7.2, इं जी लघलेुखन 60 श. . म.

143 143 ीम. शभुांगी तषुार गोडवे मा.नो./ल. खुला खुला 18/08/1980 04/10/2007 सरळसेवा - 31/08/2038
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म., कॉ युटर ऑपरेटर व फॉ स ो कोस

144 144 ीम. वशैाल  चं कांत बोस मा.नो./ल. व.मा. . खुला 20/03/1985 05/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2043 बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट ., टॅल .144 144 ीम. वशैाल  चं कांत बोस ल. व.मा. . खुला 20/03/1985 05/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2043 टॅल .

145 145 ीम. आरती सरेुश च हाण मा.नो./ल. खुला खुला 22/08/1985 04/10/2007 सरळसेवा - 31/08/2043
बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म., स टफ केट फॉर कॉ पेट स इन कॉ यु टगं, टॅल

146 146
ीम. अचना नतीन तारमाळे (अचना पांडुरंग जाधव)

मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 08/06/1979 04/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2037
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., मराठ  टाय पगं 40 श. . म., एल.एस.जी.डी.

147 147 ी. अ भषके सखुदेव कोळी मा.नो./ल. व.मा. . खुला 26/06/1983 04/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2041
बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 40 श. . म.



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

148 148 सौ.यो गता दप डुबंरे 
( ीम. यो गता ध डीभाऊ  पा गरे)

मा.नो./ल. खुला खुला 12/11/1985 05/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2043 बी.कॉम., इं जी टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.ऑ फस-इंटरनेट
149 149 ीम. क याणी शांताराम नकम मा.नो./ल. खुला खुला 20/06/1976 04/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2034 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

150 150
ीम. शतल रामदास आहेर ( ीम. शतल भषुण जाधव)

मा.नो./ल. खुला खुला 27/08/1981 06/10/2007 सरळसेवा - 31/08/2039 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

151 151 ी. सजंय धन याम तरेसे ल./टं. खुला खुला 25/05/1978 06/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2036
बी.ए., ड लो.इन कॉ य.ुटे नॉलॉजी, एम.एस.सी.आय.ट ., मराठ  टाय पगं 30 श. . म., इं जी टाय पगं श मटाय पगं 30 श. . म., इं जी टाय पगं 30 श. . म.

152 152 ीम. वाती राज  पाट ल मा.नो./ल. खुला खुला 04/06/1982 05/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2040
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., ड लो.इन ऑ फस ऑटोमेशन, एल.एस.जी.डी.

153 153 ी. तषुार नाथा गोडवे ल./टं. खुला खुला 26/04/1977 04/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2035
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., आय.ट .आय., एन.सी.ट . ह .ट ., इं जी व मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

154 154 ीम. सजंना राजेश साळवी ल./टं. खुला खुला 03/12/1976 05/10/2007 सरळसेवा - 31/12/2034
एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 40 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.ऑ फस कोस



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
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ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

155 155 ीम. शवर  शलेैश शलेार 
(अ णा रामचं  राणे) ल./टं. खुला खुला 23/05/1979 04/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2037

बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी व मराठ  टाय पगं 40 श. . म., ड लो.इन कॉ युटर ो ा मगं

156 156 ी. अशरफ अजीज पटेल ल./टं. खुला खुला 27/09/1982 05/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2040
एस.एस.सी., ड लो.इन एम.एस. ऑ फस अ ड डी.ट .पी., ऍ़ड हा स ड लो.इन कॉ य.ुहाडवेअर टे नॉ., एम.एस.सी.आय.ट .

157 157 ीम.सं गता दनेश पाट ल ल./टं. इ.मा.व. खुला 01/05/1974 09/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2032
एच.एस.सी.,डे क टॉप पि ल शगं स ट फकेट, मराठ  157 157 ीम.सं गता दनेश पाट ल ल./टं. इ.मा.व. खुला 01/05/1974 09/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2032 पि ल शगं स ट फकेट, मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

158 158 ी. सं दप का शनाथ औट ल./टं. खुला खुला 05/06/1980 08/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2038
बी.ए सी., बी.एड., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी व मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

159 159 ीम. णता सतंोष घुले ल./टं. खुला खुला 14/12/1980 06/10/2007 सरळसेवा - 31/12/2038
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 50 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

160 160 ी. आनदं अकुंश राऊळ ल./टं. खुला खुला 12/08/1984 05/10/2007 सरळसेवा - 31/08/2042 बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 30 श. . म.
161 161 ी. आ शष रतनलाल गा दया ल./टं. खुला खुला 14/02/1987 05/10/2007 सरळसेवा - 28/02/2045 एच.एस.सी., एम. एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग
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 वग #

ज म तार ख

162 162 ीम. शसंा अर वदं राणे ल./टं. खुला खुला 25/06/1975 04/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2033

बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 50 श. . म.,मराठ   टाय पगं 40 श. . म., हदं  टाय पगं 30 श. . म., एल.एस.जी.डी., मराठ  लघलेुखन 60 श. . म.

163 163
ीम. दमयंती फु ल धनावड े(दमयंती पाडुरंग बग)

ल./टं. खुला खुला 28/09/1977 04/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2035
बी.ए., ड लोमा इन इनफॉरमेशन टेकनॉलॉजी,  इं जी टाय पगं 40 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट ., एल एस जी डीबग एम एस सी आय टएल.एस.जी.डी.

164 164 ीम.अि वनी बोध केणी ल./टं. व.मा. . खुला 09/05/1978 04/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2036
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  ड लो.इन कॉ य.ुसॉफटवेअर ऍ़ ड ऍ़ ल केशन, इं जी टाय पगं 30 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

165 165 ी. वण सखाराम दळवी मा.नो./ल. खुला खुला 14/05/1981 04/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2039 बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट .

166 166 ीम. गाय ी वजय चौधर ल./टं. इ.मा.व. इ.मा.व. 29/07/1982 05/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2040
एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 30 श. . म.



मुळ वग नेमणूक वग
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 वग #

ज म तार ख

167 167 ी. रोशन शकंर कोळी ल./टं. व.मा. . व.मा.
. 12/05/1980 04/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2038

एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट ., ड लो.इन एम.एस.ऑ फस, इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

168 168 ीम. सजुाता र न ूदेवळेकर ल./टं. अ.जा. अ.जा. 06/09/1975 04/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2033
बी.ए,एम.ए.,इं जी टाय पगं 
50 श. . म., मराठ  टाय पगं 
40 श. . म., डी.ओ.ई.ए.सी.सी.
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  

169 169 ीम. योती तानाजी मसाळ ल./टं. अ.जा. अ.जा. 29/03/1982 09/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2040
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एल.एस.जी.डी.

170 170 ीम. अ नता शरद थवई ल./टं. इ.मा.व. इ.मा.व. 20/06/1974 10/06/2007 सरळसेवा - 30/06/2032

एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .,  मराठ  टाय पगं 30 श. . म., इं जी टाय पगं 40 श. . म., ड लो.इन सॉफटवेअर, एन.एस.जी.डी.



मुळ वग नेमणूक वग
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ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

171 171 ी. चं कांत भमा आंबेकर ल./टं. अ.जा. अ.जा. 08/04/1975 05/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2033

बी.ए., एल.एल.बी., डी.एल.एल. अ ड एल.ड ल,ू जी.डी.सी.अ ड ए., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टंकलेखन 40 श. . म., मराठ  टकलेखन 30 श. . म., एल.एल.एम., एल.एस.जी.डी., एल. जी. एस.

172 172 ी. दपकंर न थुजी सयुवशंी ल./टं. अ.जा. अ.जा. 09/12/1978 06/10/2007 सरळसेवा - 31/12/2036
एम.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.सयुवशंी मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

173 173 ी. राजेश वासदेुव माळी ल./टं. इ.मा.व. इ.मा.व. 29/07/1973 10/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2031
बी.ए सी., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

174 174 ीम. सा नया हषद केदार ल./टं. अ.जा. अ.जा. 14/01/1977 05/10/2007 सरळसेवा - 31/01/2035
एम.ए., बी.एड., एम.एस.सी.आय.ट ., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.



मुळ वग नेमणूक वग
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ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

175 175 ी. श शकांत रामदास जाधव ल./टं. अ.जा. अ.जा. 01-06-1977 09/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2035
बी.कॉम., ड लो.इन कॉ युटर ऍ़ ल केशन, इं जी टाय पगं 50 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

176 176 ीम. सवुणा बाप ूसकट ल./टं. अ.जा. अ.जा. 21/06/1978 05/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2036
एच.एस.सी., आय.ट .आय.(कॉ य.ुऑपरेटर व ो ा मगं अ स टं ट), इं जी व मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

177 177 ी. रमेश सोपान कदम ल./टं. अ.जा. अ.जा. 05-11-1979 09/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2037
एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म., सहकार  यव थापन पद वका

178 178 ीम. रेखा शलेैश रणखांबे ल./टं. अ.जा. अ.जा. 29/01/1980 05/10/2007 सरळसेवा - 31/01/2038
बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., एम.एस.ऑ फस, इं जी टाय पगं 30 श. . म.



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

179 179 ी. नलेश रमेश मसरुकर ल./टं. अ.जा. अ.जा. 09-06-1982 06/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2040
बी.ए., ड लो.इन कॉ युटर हाडवेअर अ ड नेटव कग, इं जी टाय पगं 40 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

180 180 ी. मह  बाळाजी बेळे ल./टं. इ.मा.व. इ.मा.व. 21/02/1975 04/10/2007 सरळसेवा - 28/02/2033
बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 30 श. . म., मराठ   टाय पगं 30 श. . म., एल.एस.जी.डी.

एच.एस.सी., 
181 181 ीम. जागतृी रघनुाथ पाट ल ल./टं. इ.मा.व. इ.मा.व. 11/05/1985 05/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2043

एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.
182 182 ीम. प लवी रामचं  पाट ल मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 02/12/1980 04/10/2007 सरळसेवा - 31/12/2038 बी.ए सी., एम.एस. ऑ फस, एल.एस.जी.डी., एम. एस. सी. आय. ट .

183 183 ी. न तन सोन ू दनकर ल./टं. इ.मा.व. इ.मा.व. 29/10/1978 05/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2036
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

184 184
ीम. वशैाल  शामकांत हा  े( ीम. वशैाल  रणजीत पाट ल)

ल./टं. इ.मा.व. इ.मा.व. 01/05/1987 04/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2045
बी. कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., एल.एस.जी.डी.,  इं जी टाय पगं 30 श. . म.

185 185 ीम. सिंजवनी पांडुरंग कदम ल./टं. खुला खुला 10/04/1975 04/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2033
एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म.

186 186 ी. धरज सभुाष हांडदेेशमखु मा.नो./ल. खुला खुला 12/03/1980 12/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2038
बी.कॉम, ए.सी.सी.पी.कोस,            टॅल  6.3, एम.एस.सी.आय.ट ., एल.एस.जी.डी.एल.एस.जी.डी.

187 187 ीम. योती नलेश पाटणकर ल./टं. व.मा. . व.मा.
. 08/03/1981 09/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2039

बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी टाय पगं 40 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

188 188 ी. महादेव राजाराम जाधव मा.नो./ल. खुला खुला 21/05/1982 04/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2040

बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म., जी.डी.सी. ऍ़ ड ए., आय.ट .आय. (सी.ओ.पी.ए.), एन.सी.ट . ह .ट .
189 189 ी. रतशे आ माराम सोनोने मा.नो./ल. खुला खुला 19/11/1975 06/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2033 बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

190 190
ीम. शवर  श शकांत मो हत े( ीम. सवुणा तकुाराम जाधव)

ल./टं. अ.जा. अ.जा. 04/11/1974 04/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2032

एच.एस.सी.,ऑ फस ऑटोमेशन कोस, ड लो.इन व डोज ऍ़ ल केशन, इं जी टाय पगं 50 श. . म., मराठ  टाय पगं 40 श. . म., हदं  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

191 191
ीम. णता सजराव कांबळे( ीम. णता बाबरुाव कांबळे)

मा.नो./ल. अ.जा. खुला 25/05/1978 05/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2036
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 40 श. . म., एल.एस.जी.डी.बाबरुाव एल.एस.जी.डी.

192 192 ीम. तम शलेैश पाट ल मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 17/08/1982 05/10/2007 सरळसेवा - 31/08/2040
बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., ड लो. इन ऑ फस ऑटोमेशन ऍ़ ड ा फ स

193 193 ी. नवनाथ वलास खेडकर मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 22/06/1976 05/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2034
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., ड लो. इन कॉ युटर ो ामींग, इं जी टाय पगं 30 श. . म.

194 194 ीम. मो हनी हरे वर तांडले ( ीम. मो हनी करण केणी)
मा.नो./ल. व.मा. . खुला 12/11/1983 06/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2041 एम.ए, कॉ युटर ऑपरेशन कोस, एम.एस.सी.आय.ट .

195 195 ी. जय सगं हदंरुाव पाट ल मा.नो./ल. खुला खुला 22/12/1975 09/10/2007 सरळसेवा - 31/12/2033
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., ऍ़ड हा स ड लो. इन कॉ पटुर ऍ़ ल केशन



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

196 196 ी. मनोजकूमार नर कुमार सतुार मा.नो./ल. खुला खुला 07/07/1981 06/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2039 बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म.
197 197 ी. कुमार सरेुश दवेकर मा.नो./ल. व.मा. . खुला 10-07-1982 05/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2040 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., व छता न र क ड लोमा
198 198 ी. अ नल ावण पाट ल मा.नो./ल. व.मा. . खुला 16/10/1978 04/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2036

बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., कोस इन कॉ युटर ऍ़ ल केशन

199 199
ीम. वशैाल   अशोक कोळी ( ीम. वशैाल  रमेश मकुादम

मा.नो./ल. व.मा. . खुला 24/05/1981 04/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2039
बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म., 199 199 कोळी ( ीम. वशैाल  रमेश मकुादम) ल. व.मा. . खुला 24/05/1981 04/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2039 मराठ  टाय पगं 30 श. . म., ड लो.इन ऑ फस ऑटोमेशन

200 200 ी. वि नल पदमाकर तारमळे मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 03/06/1984 05/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2042 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

201 201 ी. सजंय पोपट मसळे मा.नो./ल. अ.जा. खुला 01-06-1975 05/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2033
बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., आ.ट .आय. (डी.पी.सी.एस.), ए.डी.सी.ओ.ए.

202 202 ी. पाल  रमाकांत वा नवडकेर मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 17/11/1975 08/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2033
एम.ए., एम-एस. ऑ फस, इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

203 203 ी. ववेक ब सीधर सरिजने मा.नो./ल. खुला खुला 27/03/1977 05/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2035 बी.ए सी., ऍ़ड हा स कॉ युटर ो ामर, एम.एस.सी.आय.ट .

204 204 ी. अिजत तळुशीराम भोपी मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 24/09/1977 04/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2035
बी.कॉम., ड लो.इन एम.एस.ऑ फस, मराठ  टाय पगं 40 श. . म, एम.एस.सी.आय.ट .

205 205 ी. अर वदं जानकु शळेके मा.नो./ल. खुला खुला 22/11/1979 09/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2037 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

206 206 ी. भाऊ बबन कणसे मा.नो./ल. खुला खुला 13/07/1980 06/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2038
बी.ए,एम.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म., ड लो. 206 206 ी. भाऊ बबन कणसे ल. खुला खुला 13/07/1980 06/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2038 टाय पगं 30 श. . म., ड लो. इन को-ऑपरेशन ऍ़ ड अकॉऊंट सी

207 207 ी. स चन रघनुाथ घोलप मा.नो./ल. खुला खुला 16/10/1982 05/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2040 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., एल. एस.जी.डी.
208 208 ी. अ खल भकन खाट क मा.नो./ल. खुला खुला 01-06-1983 04/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2041

बी.ए, एम.एस.ऑ फस, डी.ट .पी., आय.ट . कोस, एम.एस.सी.आय.ट .
209 209 ी. मगेंश यशवतं काठोळे मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 31/07/1984 05/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2042

बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी व मराठ  टाय पगं 40 श. . म.

210 210 ी. व वास सरेुश कोळेकर ल./टं. इ.मा.व. इ.मा.व. 17/12/1966 05/10/2007 सरळसेवा - 31/12/2024
एच.एस.सी., इं जी टाय पगं 
40 श. . म.,मराठ  टाय पगं 
100 श. . म., हदं  टाय पगं 

30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

211 211 ी. सं दप रामचं  घरत मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 02-09-1975 06/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2033 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

212 212 ी. अशोक अनंत मोरे मा.नो./ल. खुला खुला 12-06-1976 05/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2034
बी.ए., सी-डॅक, इं जी टाय पगं 
40 श. . म., मराठ  टाय पगं 

30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .
213 213 ी. दपक जयराम ठाकूर मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 11-03-1979 06/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2037 बी.कॉम, एम.एस.ऑ फस, एम.एस.सी.आय.ट .
214 214 ी. सं दप बाब ूठाकूर मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 03-10-1979 04/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2037 बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., एम.एस.ऑ फस, डी.ट .पी.ल. एम.एस.ऑ फस, डी.ट .पी.

215 215
ीम. क याणी शलेैश एगड े( ीम. क याणी कमलाकांत भगत)

मा.नो./ल. खुला खुला 23/04/1980 05/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2038
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म.व मराठ  टाय पगं 30 श. . म., ड.ट .पी.,बे सक

216 216 ीम. तभा उप  चौधर मा.नो./ल. खुला खुला 1/6/1980 04/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2038
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म.व मराठ  टाय पगं 30 श. . म., टॅल  7.2

217 217 ी. योगे वर मा हनीराज भावे मा.नो./ल. खुला खुला 01-05-1983 09/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2041
बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट ., पी सी. मनटे स, मा हती तं ान कोस, इं जी व मराठ  टाय पगं 30 श. . म.



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग
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सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

218 218 ीम. नेहल वनोद मोरे मा.नो./ल. अ.जा. खुला 19/04/1986 10/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2044 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., कॉ युटर ऑपरेट ंग
219 219 ी. द ता य यशवतं माने मा.नो./ल. भ.ज.(क) भ.ज.(क

) 10-01-1982 08/10/2007 सरळसेवा - 31/01/2040
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., ऍ़ड हा स ड लो. इन कॉ पटुर ऍ़ ल केशन

220 220
ीम. राज ी कशोर शगंाणे  ( ीम. राज ी काश फुलपगारे)

मा.नो./ल. भ.ज.(ब) भ.ज.(ब
) 01-03-1982 08/10/2007 सरळसेवा - 28/02/2040 बी.ए सी., एम.एस.सी.आय.ट ., कॅा युटर ऑपरेशन

221 221 ीम.  वशैाल  रंगराव जाधव मा.नो./ल. व.जा.(अ) व.जा.(अ) 20/08/1978 09/10/2007 सरळसेवा - 31/08/2036
बी.ए,एम.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म., मराठ  जाधव ल. टाय पगं 30 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म., डी.ट .पी.

222 222 ी. दनेश कृ णा कासेकर मा.नो./ल. भ.ज.(ब) भ.ज.(ब
) 07-09-1979 04/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2037

बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 40 श. . म., ड लो.इन आय.ट .

223 223 ीम. शोभा जनादन काटे मा.नो./ल. खुला खुला 16/02/1981 04/10/2007 सरळसेवा - 28/02/2039
बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., डाटा ीपरेशन ऍ़ ड कॉ य.ु सॉफटवेअर, जी.डी.सी.ए.



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

224 224 ी. राकेश रो हदास आंबेकर मा.नो./ल. भ.ज.(ब) भ.ज.(ब
) 07-06-1983 05/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2041

बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म., आय.ट . ड लो., ड लो.इन कॉ युटर ऍ़ ल केशन, एल.एस.जी.डी., एल.जी.एस.

225 225 ीम. मतृी सजंय पेवेकर मा.नो./ल. अ.जा. खुला 01/05/1978 05/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2036

बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.ऑ फस, ल. एम.एस.ऑ फस, आय.ट .आय.(डी.पी.सी.एस.), एन.सी.ट . ह .ट .
226 226 ी. नतीन धनजंय केकाणे मा.नो./ल. भ.ज.(ड) भ.ज.(ड

) 24/04/1971 04/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2029 बी.कॉम, एम.एस.ऑ फस, एम.एस.सी.आय.ट .
227 227 ी. राकेश हरालाल गेटमे मा.नो./ल. भ.ज.(ब) भ.ज.(ब

) 27/02/1983 05/10/2007 सरळसेवा - 28/02/2041 बी.ए,एम.ए., एम.एस.सी.आय.ट .

228 228 ी. राज  शा ल ाम पवार मा.नो./ल. व.जा.(अ) व.जा.(अ) 25/04/1971 09/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2029
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

229 229 ी. राज ुका शराम राठोड मा.नो./ल. व.जा.(अ) व.जा.(अ) 20/07/1976 04/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2034 बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

230 230 ी. वण लालासाहेब जाधव मा.नो./ल. व.जा.(अ) व.जा.(अ) 29/10/1980 06/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2038
बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी व मराठ  टाय पगं 40 श. . म.

231 231 ी. स चन बापरूाव सोनवणे मा.नो./ल. अ.जा. खुला 01/10/1979 05/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2037
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., आय.ट .आय. (सी.ओ.पी.ए.),   इं जी टाय पगं 40 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

232 232 ी. नर सगं यंकट यवहारे मा.नो./ल. भ.ज.(क) भ.ज.(क
) 08/01/1982 05/10/2007 सरळसेवा - 31/01/2040

बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी व मराठ  टाय पगं 30 श. . म.श म

233 233 ी. न तन पांडुरंग गलडंे मा.नो./ल. भ.ज.(क) भ.ज.(क
) 27/10/1983 05/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2041

बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., ड लो. इन कॉ युटर ऍ़ ल केशन, इं जी टाय पगं 
40 श. . म.व मराठ  टाय पगं 

30  श. . म.

234 234 ी. करण पांडुरंग बागवे ल./टं. खुला खुला 25/11/1975 04/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2033
एच.एस.सी., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

235 235 ी. वनोद मरुल धर गज मा.नो./ल. भ.ज.(ड) भ.ज.(ड
) 02-07-1978 04/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2036 बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

236 236 ी. नतीन कैलास भारती मा.नो./ल. भ.ज.(ब) भ.ज.(ब
) 20/03/1981 06/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2039

बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., कॉ युटर ऍ़ ल केशन ऍ़ ड सॉफटवेअर
237 237 ी. जयंत चतं ूमौळे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 21/06/1979 08/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2037

बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं व मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एल.एस.जी.डी.
238 238 ी. वनोद दल प ड बाळे मा.नो./ल. भ.ज.(क) भ.ज.(क

) 11-01-1984 05/10/2007 सरळसेवा - 31/01/2042 बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म.
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., 

239 239 ीम. वशैाल  द ता य  देवकर मा.नो./ल. भ.ज.(क) भ.ज.(क
) 08-05-1980 05/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2038

बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., ऑ फस ऑटोमेशन, इं जी टाय पगं 40 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एल.एस.जी.डी.
240 240 ी. उमेश पांडुरंग सकपाळ मा.नो./ल. भ.ज.(ब) भ.ज.(ब

) 07-05-1985 05/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2043 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., टॅल  7.2, एल.एस.जी.डी.
241 241 ी. वठठल चं कांत कराड मा.नो./ल. भ.ज.(ड) भ.ज.(ड

) 31/05/1986 06/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2044 बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म.

242 242 ी. सोपान शकंर बगाड मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 04-03-1976 06/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2034
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., ड लो. इन ऑ फस कॉ यु टगं



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

243 243 ीम. च कला ाने वर भांगरे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 13/07/1983 06/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2041

बी.ए, इं जी टाय पगं 30 श. . म.,मराठ  टाय पगं 30 श. . म., ड लोमा इन कॉ युटर ऍ़प लकेशन, एम.एस.सी.आय.ट ., एल.एस.जी.डी.
244 244 ी. मकुददर क लदंर तडवी मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 20/12/1984 06/10/2007 सरळसेवा - 31/12/2042 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

द. 
31/05/2011 पासून राजीनामा मंजुर

मा.नो./ बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म.व 245 245 ी. गगंाराम सतं ूकडाळी मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 20/10/1979 08/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2037 इं जी टाय पगं 40 श. . म.व मराठ  टाय पगं 30 श. . म., ऑ फस क पु टगं

246 246 ी. र व ं  रामचं  भसुारे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 20/05/1981 09/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2039
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी व मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस. ऑ फस

247 247 ीम. यो गता मोहन घेगड मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 13/03/1985 06/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2043
बी.ए सी., एम.एस.सी.आय.ट ., ऍ़ड हा स व युअल कॉ पु टगं ड लोमा, एल.एस.जी.डी.



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक

सेवा नवृ तीचा दनांक शै णक अहता@ अ भ ायअ.
ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

248 248 ीम. रजनी व णू तोडसाम मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 20/06/1970 08/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2028 बी.ए सी., एम.एस.सी.आय.ट ., ड लो. इन ऑ फस ऑटोमेशन

249 249 ी. आनदंा बधुा पवार मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 01-06-1974 09/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2032 बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म.

250 250 ी. अ भजीतपाल बळीराम वसावे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 02-06-1984 09/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2042 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., एम.एस. ऑ फस
251 251 ी. चं कांत रामभाऊ गायकवाड मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 02-06-1984 12/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2042 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .251 251 गायकवाड ल. अ.ज. अ.ज. 02-06-1984 12/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2042 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

252 252 ीम. मगंला शकंर डोके मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 10/11/1979 06/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2037
बी.ए, ड लो. इन ऑ फस ऑटोमेशन ऍ़ ड ा फ स, इं जी टाय पगं 40 श. . म.,एम.एस.सी.आय.ट .

253 253
ीम. नशा जयंत मौळे  

  ( ीम. नमला अमतृ सरुकर)
मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 08-05-1980 05/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2038

बी.ए, एम.एस. ऑ फस, एम.एस.सी.आय.ट ., एल. एस. जी.डी.
254 254 ी. अ वनाश मा ती मेमाणे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 12-09-1984 05/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2042

बी.कॉम., ड लो.इन एफ.ए.ऍ़ ड एम.एस.ऑ फस, एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

नयु ती दनांक
 

$ नयु तीचा माग

ये ठता दनांक/ ये ठतेचा मानीव दनांक
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ये ठता मांक नांव पदनाम

 वग #

ज म तार ख

255 255 ीम. कांचन सखाराम माळी मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 19/10/1981 09/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2039
बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म., ऑ फस ऑटोमेशन ड लो., एल.एस.जी.डी.

256 256 ी. सजंय देवराम धराडे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 22/04/1982 10/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2040 बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट .

257 257 ी. सरु  रामभाऊ लांघी मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 26/03/1982 05/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2040
बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी व मराठ  टाय पगं 30 श. . म.श. . म.

258 258 ी. क पेश का शराम खवास मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 30/09/1983 06/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2041 बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट .
259 259 ी. चमण ध डू बांगर मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 09/08/1984 05/10/2007 सरळसेवा - 31/08/2042 बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट .

260 260 ीम. राज ी नलेश गायकवाड मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 17/09/1983 05/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2041
बी.कॉम, इं जी टाय पगं 30 श. . म.,कॉ युटर ड लोमा, एम.एस.सी.आय.ट .

261 261 ी. महेश काश पाट ल ल./टं. इ.मा.व. खुला 23/08/1980 15/10/07 सरळसेवा - 31/08/2038
एस.एस.सी., कोस इन कॉ युटर ऑपरेशन, एम.एस.सी.आय.ट .



मुळ वग नेमणूक वग
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 वग #

ज म तार ख

262 262 ी. आनदं हर भाऊ काठे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 10/07/1980 08/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2038
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., ड लो. इन ऑ फस ऑटोमेशन ऍ़ ड ा फ स, इं जी टाय पगं 30 श. . म.

263 263
ीम. त ा पांडूरंग कोरड े( ीम. सु नता सरेुश दामस)े

मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 17/07/1982 05/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2040
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 30 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

264 264 ी. सतंोष भाकर अ हरे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 31/08/1975 05/10/2007 सरळसेवा - 31/08/2033
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 40 श. . म., ल. मराठ  टाय पगं 40 श. . म., हदं  टाय पगं 40 श. . म.

265 265 ी. दपक परशरुाम कामडी मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 20/03/1978 06/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2036
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म.व मराठ  टाय पगं 30 श. . म., ड लो. इन कॉ युटर ऍ़ ल केशन

266 266 ी. दास ुमो या गावीत मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 07/09/1974 06/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2032
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., कॉ युटर ऑपरेटर ऍ़ ड ो ा. अि स टंट, इं जी टाय पगं 30 श. . म.

267 267
ीम. सीमा वण व व े

( ीम. सीमा नारायण साळंूख)े
मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 05/10/1980 06/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2038 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., एम.एस. ऑ फस
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268 268
ीम. वदंना भरत भसुारा 

( ीम. वदंना तळुशीराम धामोड)े
मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 05/09/1982 08/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2040

बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., कॅा युटर ऑपरेशन,  इं जी टंकलेखन 30 श. . म., एल.एस.जी.डी.

269 269 ी. गजानन वठठल कुमरे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 08/07/1983 05/10/2007 सरळसेवा - 31/07/2041
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., कॉ पटुर ऑपरेशन वथ ्एम.एस.ऑ फस, कॉ य.ु ो ा.इन सी ऍ़ ड सी 

++
270 270 ीम. तभा सताराम हडंे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 21/10/1983 08/10/2007 सरळसेवा - 31/10/2041 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

मा नो बी ए एम एस सी आय ट271 271 ी. जयवतं काळू धापटे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 28/05/1978 06/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2036 बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.
272 272 ी. दपक पांडुरंग धदंळे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 06/03/1981 06/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2039 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

273 273 ी. वलास सखाराम माळी मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 02/11/1974 09/10/2007 सरळसेवा - 30/11/2032
एम.ए, एम.एस.सी.आय.ट , इं जी टाय पगं 30 श. . म, मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

274 274 ी. म लदं मधुकर वाजे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 29/01/1979 06/10/2007 सरळसेवा - 31/01/2037
बी.ए सी., कं युटर ो ा मगं, ड लो.इन कॅ युटर ऑपरेटर, एम.एस.सी.आय.ट .
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275 275 ी. राज  खंडू पारधी मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 30/04/1979 06/10/2007 सरळसेवा - 30/04/2037
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., इं जी टाय पगं 40 श. . म., मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

276 276 ीम. इंदबूाई कसन तळपाडे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 05/05/1979 09/10/2007 सरळसेवा - 31/05/2037 बी.ए, मराठ  टाय पगं 30 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .
277 277 ी. गणेश अशोक जागले मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 05/06/1984 10/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2042 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .

बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट ., कॉ युटर ऑपरेटर ऍ़ ड 
278 278 ी. लहू जा या वळवी मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 01/03/1978 10/10/2007 सरळसेवा - 28/02/2036

बी ए एम एस सी आय टकॉ युटर ऑपरेटर ऍ़ ड ो ा मगं अि स टंट, आय.ट . कोस, मराठ  टाय पगं 30 श. . म., इं जी टाय पगं 30 श. . म., व छता नर क कोस., एल.एस.जी.डी.

279 279 ीम. सं गता रामा नाकरे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 12/09/1984 11/10/2007 सरळसेवा - 30/09/2042
बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट ., कॉ युटर ऑपरेटर ऍ़ ड ो ा. अि स टं ट

280 280 ी. महेश शंकर बोरसे मा.नो./ल. अ.ज. अ.ज. 10/06/1985 08/10/2007 सरळसेवा - 30/06/2043 बी.ए, एम.एस.सी.आय.ट .
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281 281 ी. मगेंश यशवतं रासने ल./टं. इ.मा.व. खुला 24/12/1972 10/04/2007 सरळसेवा - 31/12/2030
एस.वाय.बी.कॉम, कॉ य.ु हाडवेअर नेटवं कग व म ट मेडीया आ ण इंटरनेट

282 282
ीम. सरला स तश देशमखु (सरला बाबरुाव भावसार)

मा.नो./ल. इ.मा.व. खुला 23/03/1965 05/10/2007 सरळसेवा - 31/03/2023 बी.कॉम, एम.एस.सी.आय.ट .

283 283 ीम. शारदा मा ती कोकरे मा.न ./ल. भ.ज.(क) भ.ज.(क
) 08/05/1983 04/04/2008 सरळसेवा - 31/05/2041 बी.ए., ऍ़ड हा स ड लो. इन कॉ युटर सॉफटवेअर

284 284 ीम. दगुा सधुाकर घुटे मा.न ./ अ.ज. अ.ज. 02/06/1983 08/04/2008 सरळसेवा - 30/06/2041
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी व मराठ  टाय पगं 30 284 284 ीम. दगुा सधुाकर घुटे (दगुा ब च ूराऊत)

मा.न ./ल. अ.ज. अ.ज. 02/06/1983 08/04/2008 सरळसेवा - 30/06/2041 इं जी व मराठ  टाय पगं 30 श. . म.

285 285 ी.कृ णा नागा कोळी ल.टं. व.मा. . खुला 06/07/1977 26/06/2008 सरळसेवा - 31/07/2035

एच.एस.सी., इं जी टाय पगं 
40 श. . म.,मराठ  टाय पगं 
30 श. . म., अडॅ. ड लो. इन कॉ य.ु ऍ़ ल केशन, फ डास, व डोज, एम.एस. ऑ फस, फॉ स ो, एम.एस.सी.आय.ट .

286 286 ीम. चा शला सभुाष शदें मा.न ./ ल इ.मा.व. खुला 12/02/1976 25/06/2008 सरळसेवा - 28/02/2034
बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी व मराठ  टाय पगं 40 श. . म.
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287 287 ी. रेवणनाथ भगवान पाट ल मा.न ./ ल व.मा. . खुला 15/07/1973 27/06/2008 सरळसेवा - 31/07/2031
बी.कॉम., एम.एस.ऑ फस,  इं जी व मराठ  टाय पगं 40 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .

288 288 ी. सहुास ह रभाऊ म हदं मा.न ./ ल खुला खुला 06/01/1981 30/06/2008 सरळसेवा - 31/01/2039 बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .

289 289 ी. सु नल कांतीलाल मानेमा.न ./ ल भ.ज.(क) भ.ज.(क
) 06/05/1977 25/06/2008 सरळसेवा - 31/05/2035

बी.ए., एम.एस.सी.आय.ट .,  इं जी व मराठ  टाय पगं 30 श. . म., कोस इन कॉ युटर हाडवेअर
ी. सतंोष बळीराम मा न ल अ ज अ ज सरळसेवा बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट ., कोस इन कॉ युटर 290 290 ी. सतंोष बळीराम पाचपतुे मा.न ./ ल अ.ज. अ.ज. 01/01/1979 30/06/2008 सरळसेवा - 31/12/2036

बी.कॉम., एम.एस.सी.आय.ट ., कोस इन कॉ युटर ऍ़ ल केशन

291 291
ी. नलेश सबुोध कनळेकर (अपगं अनुशेष) कणबधीर ल.टं. इ.मा.व. इ.मा.व. 26/07/1985 06/06/2009 सरळसेवा - 31/07/2043

बी.कॉम., मराठ  टाय पगं 30 श. . म., इं जी टाय पगं 40 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट ., डी.ट .पी.

292 292
ी. सतंोष आ पासो घुटुकड े(अपगं अनुशेष) अ प ट ल.टं. भ.ज.(क) भ.ज.(क

) 01/06/1987 11/06/2009 सरळसेवा - 31/05/2045
एस.एस.सी., मराठ  टाय पगं 

30 श. . म.व इं जी टाय पगं 
40 श. . म., एम.एस.सी.आय.ट .
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