
  

(1) 
 

 नािशक महानगरपािलका,नािशक 
िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

1.  पाटील साहेबराव ंबक 3958 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

एम ए एल.एस.जी.डी,  
इं.टं.30,  
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.1963 21.10.1983 14.06.91 31.05.2021  

2.  गांजवे बबन िनवृ ी 3533 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

एस.एस.सी,तारतं ी 
एल.एस.जी.डी, इ.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 09.12.1966 01.07.1985 14.06.91 31.12.2024  

3.  ज धळे राजाराम सद ु 1871 िव  व लेखा 
िवभाग पंचवटी 

एस.एस.सी.    िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.1963 01.12.1987 27.06.91 31.05.2021  

4.  भोर ंबक नरहरी 1891 सरु ा िवभाग बी.ए.बी.एड, 
एल.एस.जी.डी, इं.टंक.30, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.मराठा  
(स.सा.) 

-- स.सा. 01.06.1963 01.12.1987 27.06.91 31.05.2021  

5.  पवार पु षो म मकंुुदा    घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी,इं.टंक-30 
एम.एस.सी.आय.टी., 
एल.जी.एस 

िह.कुणबी 
(इ.मा.जा.)  

685877 
3.11.2014 

स.सा. 01.06.1965 01.12.1987 27.06.91 31.05.2023  

6.  गायकवाड मधुकर 
वामनराव 

1870 महानगरपािलका 
सिचवालय  

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी, इ.टंक 
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 02.07.1967 01.12.1987 
 

26.06.91 31.07.2025  

7.  संगपाळ संजय बाबरुाव 1914 महानगरपािलका 
सिचवालय 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी, म.टंक 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह. ि य  
(स.सा.) 

 स.सा. 10.04.63 01.12.87 26.08.91 30.04.2021  



  

(2) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

8.  देवरे पंढरीनाथ िकसन 3691 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी, इ.टंक 30, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 01.06.63 01.12.87 26.08.91 31.05.2021  

9.  मानेकर सदुाम रंगनाथ  1524 अित.आयु त 
काय लय 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी,म.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.महानुभव 
(इ.मा.जा.) 

 

59375 
24.2.2012 

स.सा. 01.03.64 01.12.87 26.08.91 28.02.2022  

10.  शेलार द  ुमरुलीधर  3652 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.ए.(मु तिव ापीठ), 
इं.टंक, एल.जी.एस,  
एल.एस.जी.डी,  
एम.एस.सी.आय टी. 

िह.माळी 
(इ.मा.जा.) 

333102 
27.9.2013 

स.सा. 01.06.65 01.12.87 26.08.91 31.05.2023  

11.  दातीर िव ण ुकारभारी  3703 भांडार  
मु यालय 

एस.एस.सी,डी.एड. 
एल.एस.जी.डी, इं.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 03.06.67 01.12.87 26.08.91 30.06.2025  

12.  कडाळे चंद ुराजाराम 3688 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी, मं.टं.30, 
डी.ओ.ई.ए.सी.सी   

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 07.06.64 01.12.87 27.08.91 30.06.2022  

13.  िवधाते अजनु ध डु  1686 मल:िनसारण 
मु यालय 

एस.एस.सी, एल.एस. 
जी.डी, इं.टंक,डी.ओ. 
ई.ए.सी.सी.,एल.जी.एस 
इं टंक 30   

िह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

 

56333 
15.9.2011 

स.सा. 10.12.64 01.12.87 27.08.91 31.12.2022  

14.  जेऊघाले एकनाथ रामकृ ण   नगरिनयोजन 
मु यालय 

 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी,टंक 30,  
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.65 01.12.87 27.08.91 31.05.2023  



  

(3) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

15.  सौ.कुलकण  सलुभा 
सिुनल  

5316 पा.पु.मु यालय 
 

एचएचसी म.30, इं.30. 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह. ा हण  
(स.सा.) 

 स.सा. 14.01.67 12.09.91 12.09.91 31.01.2025  

16.  साळवे नाना राघो  5057 उ ान व वृ ा. बी.ए.,एल.एस.जी.डी, 
आय.टी.आय. 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

38902 
30.1.2010 

अ.जा. 14.05.71 06.10.89 29.12.92 31.05.2029  

17.  इंगळे मािणक भा कर 3677 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी, म.इ.टंक 
30 एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 30.12.66 01.12.87 10.06.93 31.12.2024  

18.  वाघ काश ल मण 5315 िमळकत  व 
परवाने नािशक 
पुव 

बी.कॉम, एल.एस.जी.डी, 
इं.म.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

 

59606 
27.2.2012 

स.सा. 22.07.67 18.08.91 10.06.93 31.07.2025  

19.  सारंगधर िवनायक रामचं   5354 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक  

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी, इं.म.टं◌ंक 
40, एम.एस.सी.आय.टी.  

िह. शपी 
(इ.मा.जा.) 

 

142016  
17.6.2013  

स.सा. 07.06.64 01.02.92 10.06.93 30.06.2022  

20.  जगताप िदलीप गंगाधर  5359 आ थापना 
मु यालय 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी,       
इं.म.टंक,एमएससीआयटी  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 19.07.64 01.02.92 10.06.93 31.07.2022  

21.  तांबोळी अजनु मंगलदास 5369 िव तु 
नािशकरोड 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
इं.म.टंक, एम.एस. 
सी.आय.टी.  

िह.परदेशी 
(स.सा.)     

64924 
31.10.2012 

स.सा. 16.11.66 01.02.92 10.06.93 30.11.2024  

22.  आिहरे कैलास भगवंत 5556 नगरिनयोजन 
मु यालय 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
इं.म.टंक.30, 

िह.चांभार 
(अ.जा.) 

 

36940 
12.1.2010 

अ.जा. 21.02.71 20.08.92 10.06.93 28.02.2029  



  

(4) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

23.  कोठावळे िकशोर 
बाळासाहेब 

5578 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
इं.40 म.टंक 30, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 26.10.67 19.11.92 10.06.93 31.10.2025  

24.  झडे मकेुश सधुाकर  5592 नगरिनयोजन 
मु यालय 

एस.एस.सी,एल.एस.जी.डी, 
इं/म.टंक.40/30  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 15.08.69 26.03.93 10.06.93 31.08.2027  

25.  डोईफोडे राज  िनवृ ी 5620 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

एस.एस.सी,एल.एस.जी.डी, 
इं.30 म.40टंक 
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 15.02.65 10.06.93 10.06.93 28.02.2023  

26.  झटेु हेमंत िवजय   5634 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक  

बी.ए (मु त िवदयापीठ) 
इं.म.टंक 30, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
बी.पी.एड. (शारीरीक 
िश ण शा ) एलजीएस 

िह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

 

57988 
7.12.2011 

इमाव 05.10.69 10.06.93 10.06.93 31.10.2027  

27.  पढारकर दयानंद भानुदास  4902 घ.क. य.िव. 
मु यालय 

एच.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी, म.इं.टंक 
30 ,एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.सतुार 
(इ.मा.जा.) 

446372 
31.10.2013 

स.सा. 16.04.70 04.04.89 10.06.93 30.04.2028  

28.  कांबळे िव वास जंगल  4997 शासन सातपुर एचएचसी,एल.एस.जी.डी 
इं.म.टंक 30, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.मांग 
(अ.जा.)  

404640 
25.10.2013 

अ.जा. 29.08.67 05.10.89 11.06.93 31.08.2025  

29.  गांजवे धनंजय ंबक  5431 महानगरपािलका 
सिचवालय 

एच.एस.सी, इं.लघ.ु80, 
एल.एस.जी.डी,एमएससी
आयटी, म.40इं.टंक50,  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 16.06.65 01.02.92 11.06.93 30.06.2023  



  

(5) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

30.  राभिडया िहरजी िशवराम  5616 सा.आ.वै िवभाग 
मु यालय 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
इ.म.टंक, एम.एस. 
सी.आय.टी.एलजीएस   

िह.हरीजन 
(अ.जा.) 

 

03426 
7.11.2012 

अ.जा. 26.04.68 15.06.93 15.06.93 30.04.2026  

31.  राजभोज सिुनल नारायण  6386 एनयएुलएम 
मु यालय 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
इ.म.टंक, एम.एस. 
सी.आय.टी. एलजीएस 

िह.चांभार 
(अ.जा.) 

   

36850 
14.1.2010 

अ.जा. 25.10.70 01.11.95 01.11.95 31.10.2028  

32.  जाधव आनंद हाद  6395 कर आकारणी 
िवभाग 

एम.ए, इं.म.टंक  
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस, एल.एस.जी.डी, 

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

33766 
14.9.2009 

अ.जा. 31.05.73 24.11.95 24.11.95 31.05.2031  

33.  सौ.वैशाली राज  मोरे 
( ीम.पा डुकर वैशाली 
रामचं ) 
 

6478 िव.व ले.िव. 
मु यालय  

बी.ए,एल.एस.जी.डी, 
इं.टंक.40 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस 

िह. ा हण 
(स.सा.)  

- स.सा. 03.06.70 20.06.96 20.06.96 30.06.2028  

34.  िनकंुभ गणेश बाबरुाव  6492 िवधी िवभाग एम.ए,एल.एस.जी.डी, 
इं.टंक 40 
एमएससीआयटी 

िह.सतुार 
(इ.मा.जा.)   

 इमाव. 09.08.68 18.07.96 18.07.96 31.08.2026  

35.  शेख रिफक हुसेन  4561 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

10 वी,एल.एस.जी.डी, 
इ.टंक.40,.म.टंक.30 
एम.एस.सी.आय.टी 

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 02.06.63 01.06.82 14.10.96 30.06.2021  

36.  गाडे सनुील द ा य  1954 महानगरपािलका 
सिचवालय 

एस.एस.सी,एल.एस.जी.डी, 
इं.म.टंक.30  

िह.बरुड  
(अ.जा.) 

443911 
27.1.2014 

स.सा. 02.06.63 01.05.84 14.10.96 30.06.2021  

37.  मंडिलक ऊ दव तुकाराम  1179 कामगार क याण एम.ए,एल.एस.जी.डी, 
म.इं.टंक,  
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.सोनार  
(इ.मा.जा.) 

 

61881 
3.7.2012 

स.सा. 03.05.64 01.06.85 14.10.96 31.05.2022  



  

(6) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

38.  गायकवाड संजय दग ू - घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

11 वी पास,टंक-म.30, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.माळी 
(इ.मा.जा.)  

264707 
28.8.2013 

स.सा. 26.09.66 10.12.86 14.10.96 30.08.2024  

39.  वझरे सदेुश चं कांत  1843 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

एस.एस.सी,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
इ.म.टंक.40   

िह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

740094 
22.9.2014 

स.सा. 
 

02.07.66 13.07.87 14.10.96 31.07.2024  

40.  शेख अिनस लितफ  4906 महानगरपािलका 
सिचवालय 

11 वी पास,एल.एस. 
जी.डी, म.30,इ.टंक.40, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.65 01.04.89 14.10.96 31.05.2023  

41.  खैरनार भारत पुंजाजी  4916 िमळकत  िवभाग 10 वी पास,एल.एस. 
जी.डी, इं.म.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

139508 
23.4.2013 

स.सा. 01.03.69 05.06.89 14.10.96 28.02.2027  

42.  गुंबाडे सोमनाथ क डाजी  4982 जलतरण तलाव 
न.ना. 

10 वी एल.एस.जी.डी, 
म.इं.टंक. 30 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.म.कोळी  
(अ.ज.) 

 

276566 
9.10.2012 

अ.ज. 01.06.63 06.10.89 14.10.96 31.05.2021  

43.  पो टदे कच  सखाराम  5060 शासन सातपुर एस.एस.सी,एल.एस.जी.डी, 
इं.म.टंक,30 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.म.कोळी 
(अ.ज.)  

 

141020 
25.6.2009 

अ.ज. 02.06.67 07.10.89 14.10.96 30.06.2025  

44. कडाळे रमाकांत रामनाथ  4938 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

एस.एस.सी,एल.एस.जी.डी, 
म.इं.टंक.30 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.म.कोळी 
(अ.ज.) 

 

314630 
1.4.2013 

अ.ज. 30.09.67 07.10.89 14.10.96 30.09.2025  

45.  महाले अशोक िव ण ु 4968 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.ए, एल.एस.जी.डी, 
इं.म.टंक 30 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.कोकणी  
(अ.ज.) 

 

274798 
4.8.2012 

अ.ज. 24.09.64 09.10.89 14.10.96 30.09.2022  



  

(7) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

46.  पवार काळु महाद ू 4986 पाणीपुरवठा 
नािशक पुव 

एस.एस.सी, इं.टंक.40   
 

िह.कोकणा 
(अ.ज.) 

 

275225 
24.8.2012 

अ.ज. 01.06.66 09.10.89 14.10.96 31.05.2024  

47.  कातडे राजाराम भगवंत  5090 जािहरात व 
परवाने 

ना.प चम 

12वी, बी.ए. 
एल.एस.जी.डी,       
इं.म.टंक 30,  
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.म.कोळी 
(अ.ज) 

 

244007 
26.8.2011 

अ.ज. 02.03.69 09.10.89 14.10.96 31.03.2027  

48.  पवार सकुलाल इसन  5034 महानगरपािलका 
सिचवालय 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी, म.इं.टंक 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.कोकणी 
(अ.ज.) 

 

19626 
19.8.2004 

अ.ज. 01.06.71 11.10.89 14.10.96 31.05.2029  

49.  ीम.काळे िमना शांताराम  5341 िमळकत व 
परवाने पंचवटी 

एस.एस.सी, 
एल.एस.जी.डी, इं.म.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.महार 
(अ.जा.) 

  

138918 
9.4.2013 

अ.जा. 15.05.63 01.11.90 14.10.96 31.05.2021  

50.  ीम.लोखंडे रंजना िनवृ ी  5215 शासन  
िव.का.ना.पुव 

एस.एस.सी, इं.40, 
म.30.टंक,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.    

नवबौ द  
(अ.जा.) 

 

32868 
3.8.2009 

स.सा. 27.03.66 23.10.90 14.10.96 31.03.2024  

51.  सोनवणे िवकास रमाकांत  5239 तरणतलाव 
ना.रोड 

एस.एस.सी, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
म.टंक-30, इं.टंक-40 
एल.एस.जी.डी 

िह.महार 
(अ.जा.) 

 

58052 
15.12.2011 

स.सा. 27.08.68 14.02.91 14.10.96 31.08.2026  



  

(8) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

52.  परमार नानजी िपठा  5559 िव.व ले.िव. 
मु यालय 

एफ.वाय.बी.ए., 
एल.एस.जी.डी  
एम.एस.सी. आय.टी, 
इं.म.टंक- 40,संगणक 
कोस. 

ह.मेघवाल 
(अ.जा.) 

 

43362 
12.7.2010 

स.सा. 25.11.73 05.09.92 03.02.97 30.11.2031  

53.  पठाण यसुफखान 
अहमदखान  

5668 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
इं.म.टंक 30,  
एम.एस.सी.आय.टी.   

मु लीम 
(स.सा.)  

 स.सा. 22.03.65 07.03.94 03.02.97 31.03.2023  

54.  वाघ िदलीप पांडुरंग  5894 घरप ी/पाणीप ी 
नािशकरोड 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
इं.म.टंक. 
एम.एस.सी.आय.टी.   

बौ द  
(अ.जा.) 

 

36875 
14.1.2010 

अ.जा. 27.06.68 16.08.94 03.02.97 30.06.2026  

55.  ीम.आडके िदपमाला 
ीधर  

5907 शासन ना.रोड  बी.ए,एल.एस.जी.डी, 
इं.टंक.30, म.टंक.40, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 04.10.71 25.08.94 03.02.97 31.10.2029  

56.  आटवणे महेश सदािशव  6643 समाज क याण 
िवभाग 

बी.कॉम,आय.टी.टे नो. 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.गवळी 
(भज-ब) 

 

333919 
27.9.2013 

इमाव 10.01.66 28.02.97 28.02.97 31.01.2024  

57.  चौधरी मंगेश शांताराम  6722 था.सं.कर बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 04.08.71 21.07.97 21.07.97 31.08.2029  

58.  काटे िव वजीत सधुाकर  6713 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.ए, 
 एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.िब.मागास  
(स.सा.) 

 स.सा. 28.11.65 28.07.97 28.07.97 30.11.2023  



  

(9) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

59.  पवार राकेश बाळकृ ण  6716 आ थापना 
मु यालय 

बी.कॉम,इ.टंक, 
संगणक कोस, एलजीएस 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी, 

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 02.04.73 28.07.97 28.07.97 30.04.2031  

60.  नांदडु कर िवराग मनोहर 8765 महानगरपािलका 
सिचवालय 

एम.कॉम,एम.एस.ड य,ु 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी.  

िह. ा हण  
(स.सा.) 

 स.सा. 25.05.69 31.07.1997 31.07.1997 31.05.2027  

61.  ीम.सोनार क पना 
रामदास  

6973 एनयएुलएम 
िवभाग 

एम.ए.मॉ टेसरी कोस, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.सोनार 
(इ.मा.जा.) 

 

56805 
1.10.2011 

इमाव 29.06.64 02.11.92 16.04.99 30.06.2022  

62.  ीम.कदम ेमलता ेमानंद  6974 मिहला 
बालक याण 

बी.कॉम, एम.ए 
एम.एस.ड य ु
एल.एस.जी.डी,एलजीएस 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 22.05.68 04.11.92 16.04.99 31.05.2026  

63.  ीम.गोसावी आशालता 
संजय  

6969 एनयएुलएम 
िवभाग 

एम.ए, इं.टंक, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.     

िह.गोसावी 
(भज-ब) 

268470 
2.8.2013 

भ.ज.-ब 20.04.63 05.02.93 16.04.99 30.04.2021  

64.  ीम.भुडे िसमा बंडुकांत  6972 एनयएुलएम 
िवभाग 

समाजकाय नातक, 
एल.एस.जी.डी, इ.टंक.30 
एम.एस.सी.आय.टी   

िह.खैरवार  
(कुणबी) 

672276 
24.7.2014 

अ.ज. 30.12.67 05.02.93 16.04.99 31.12.2025  

65.  सौ.िवसपुते जय ी राज   6975 सा.आ.िव. 
मु यालय 

एम.ए, बी,एड, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.साळी  
(िव.मा. .) 

 

62802 
8.8.2012 

िवमा र 03.04.63 01.04.93 16.04.99 30.04.2021  



  

(10) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

66.  खांदवे  भा कर बाबरुाव  6885 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.कॉम, इं.40,म30. 
टंक, एल.एस.जी.डी, एम 
एस.सी.आय.टी.बीपीएड, 
एलजीएस 

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 09.01.65 29.04.99 29.04.99 31.01.2023  

67.  गावंडे अिनल िनळकंठ  6895 अित.आयु त 
काय लय 

बी.ए,इं.म.टंक.   िह. हावी  
(इ.मा.जा.) 

1459714 
11.1.2017 

इमाव. 08.11.65 29.04.99 29.04.99 30.11.2023  

68.  ीम.भालेराव समुन संजय  6886 अिभलेख ना.रोड बी.ए,म.टंक 30 
,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.महार  
(अ.ज.) 

33929 
22.9.2009 

अ.जा. 01.06.68 29.04.99 29.04.99 31.05.2026  

69.  धनवटे राजेश िदनकर  6884 था.सं.क. 
 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस.  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 03.07.71 29.04.99 29.04.99 31.07.2029  

70.  नािकल िदपक शांताराम  6926 था.सं.क. 
 

बी.कॉम, इ.टंक-50, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी. एलजीएस. 

िह.िन हाळी 
(इ.मा.जा.) 

 

143581 
6.7.2013 

इमाव 11.08.72 29.04.99 29.04.99 31.08.2030  

71.  जोगळेकर चं कांत 
कािशनाथ  

6925 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.कॉम,इं.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी.  

िह.तेली 
(इ.मा.जा.) 

 

267284 
16.9.2013 

इमाव 05.09.74 29.04.99 29.04.99 30.09.2032  

72.  ितडके अशोक िगरीधारी  6924 िव.व ले.िव. 
मु यालय 

बी.कॉम,इं.म.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी., 
एलजीएस. 

िह.माळी 
(इ.मा.जा.) 

 

267313 
16.9.2013 

इमाव 10.06.73 03.05.99 03.05.99 30.06.2031  



  

(11) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

73.  एडकी जयंत रघनुाथ  6887 सा.आ.िव. बी.कॉम एल.एस.जी.डी. 
एलजीएस 
एम.एस.सी.आय.टी,   

िह. ा हण  
(स.सा.) 

 स.सा. 16.05.71 04.05.99 04.05.99 31.05.2029  

74.  गायकवाड सिचन बबन  6888 था.सं.क. 
 

बी.एस.सी. इं.टंक, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस.   

िह.माळी 
(इ.मा.जा.) 

 

59953 
14.3.2012 

इमाव 07.09.72 16.05.99 16.05.99 30.09.2030  

75.  नेरकर संजय कािशनाथ  6928 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.एस.सी.,म.इं.टंक, 
एल.एस.जी.डी,  
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.तेली  
(इ.मा.जा.) 

  

333702 
23.9.2013 

इमाव 12.07.71 20.05.99 20.05.99 31.07.2029  

76.  ीम.काळे सिवता 
मरुलीधर  

6956 शासन ना.रोड  बी.ए, इं.म.टंक,एल. 
एस.जी.डी, एम.एस.सी. 
आय.टी.  

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

38850 
27.1.2010 

अ.जा. 08.08.67 13.10.99 13.10.99 31.08.2025  

77.  जाधव शरदकुमार िनवृ ी  7165 नगरिनयोजन 
िवभाग 

बी.कॉम, इं.टंक 30 
एल.एस.जी.डी 

िह.फुलमाळी 
(इ.मा.जा.) 

64403 
1.10.2012 

इमाव 03.06.68 23.12.99 23.12.99 30.06.2026  

78.  बेलसरे संजय सरेुश  7053 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.कॉम.एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.को टी 
(देवांग)  

(िव.मा. .) 

32846 
3.8.2009 

िवमा . 24.03.70 23.12.99 23.12.99 31.03.2028  

79.  ीम.वनमाळी शारदा 
बाबरुाव  

7047 िव.व ले.िव. 
मु यालय 

एम.कॉम,एम.ए,बी.एड, 
एम.एड,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
डीएलजीएफएम, 
एल.जी.एस.  

िह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

64087 
1.10.2012 

इमाव 29.05.64 23.12.99 23.12.99 31.05.2022  



  

(12) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

80.  जाधव अिनल ताराकांत  7189 मलिन सारण 
नािशकरोड 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी,  
म.इं.टंक.30, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

32822 
31.7.2009 

अ.जा. 29.01.68 23.12.99 23.12.99 31.01.2026  

81.  ीमती िसमा र व  
िनरभवणे 
(गवारे िसमा माधव  ) 

7130 नगरिनयोजन 
िवभाग  

बी.कॉम,इं.म.टंक 30, 
एलएसजीडी,एलजीएस 
एम.एस.सी.आय.टी 
डीएलजीएफएम, 

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

32655 
31.7.2009 

अ.जा. 17.04.68 23.12.99 23.12.99 30.04.2026  

82.  अ दलु रौफ अ दलु अजीज 
खान 

7052 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.कॉम, इं.टंक.30 
एम.एस.सी.आय.टी 

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 14.10.71 23.12.99 23.12.99 31.10.2029  

83.  लोणे शांत माधवराव  7014 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.कॉम,इं.टंक 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 30.03.72 23.12.99 23.12.99 31.03.2030  

84.  पड िजत  दौलतराव  7144 बांधकाम िवभाग 
सातपुर 

बी.एस.एल-एल.एल.बी,  
संगणक कोस, 
एल.एस.जी.डी. 
एमएससीआयटी.     

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

268311 
20.7.2013 

अ.जा. 29.01.73 23.12.99 23.12.99 31.01.2031  

85.  ीम.कानडे भा य ी मंगेश   7016 िमळकत व 
परवाने नािशक 

प चम 

एम.कॉम, म.टंक, 
एल.एस.जी.डी, 
एमएससीआयटी, 
एलजीएस.  

िह.फुलमाळी 
(इ.मा.जा.) 

 

58927 
8.2.2012 

इमाव 22.04.73 23.12.99 23.12.99 30.04.2031  

86.  माळोदे सोमनाथ आबाजी 7054 घरप ी/पाणीप ी  
नािशक प चम 
 

बी.ए, टंक.म-30/40 
 इं-30 एल.एस.जी.डी, 
एमएससीआयटी.     

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 03.03.75 23.12.99 23.12.99 31.03.2033  



  

(13) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

87.  ीम.तहिसलदार मिनषा 
सिमर  

7036 शासन 
ना.रोड 

बी.कॉम, इं.टंक.40, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.जी.एस. 

िह.मराठा 
(स.सा. )  

 स.सा. 01.04.75 23.12.99 23.12.99 31.03.2033  

88.  सौ.वाघ िश पा जय  7194 न दणी व वटवडा 
िवभाग मु यालय 

बी.ए, म.40,इं.टंक 50, 
एम.एस.सी.आय.टी,  
एल.एस.जी.डी, 
एल.जी.एस. 
डीएलजीएफएम, 

िह.ठाकुर 
(अ.ज.)  

 
 

अ.ज. 30.05.75 23.12.99 23.12.99 31.05.2033  

89.  ीम.बागलु उ वला 
िचमणराव  

7046 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

एम.ए.म.इ.टंक 40 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.कोकणा 
(अ.ज.) 

 

150788 
6.10.2009 

अ.ज. 27.07.77 23.12.99 23.12.99 31.07.2035  

90.  कापडणीस कारभारी 
परशराम 

8766 कर आकारणी 
िवभाग 

एम.कॉम, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी.  

िह.मराठा 
(स.सा.) 

61653 
13.7.2012 

स.सा. 01.06.65 24.12.1999 24.12.1999 31.05.2023  

91.  थोरात मनोज ल मीकांत  7122  सा.आ.िव. 
 

बी.कॉम,म.इं.टंक 30/40 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.)  

471610 
2.12.2013 

इमाव 05.05.68 24.12.99 24.12.99 31.05.2026  

92.  ताडगे िननाद सकुदेव  7127 था.सं.कर बी.ए,इं.टंक-30,40, 
म.टंक-30,एलजीएस  
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
डीएलजीएफएम, 

िह.वंजारी  
(भज-ड) 

 

27663 
12.1.2009 

भ.ज.-ड 21.10.68 24.12.99 24.12.99 31.10.2026  



  

(14) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

93.  मौले राज  द  ु 7007 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक 

बी.ए,पास इं.टंक30 
एल.एस.जी.डी, एलजीएस   
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

 

60949 
3.5.2012 

इमाव 03.04.69 24.12.99 24.12.99 30.04.2027  

94.  ीम.सोनवणे अिनता 
ल मण 

8768 सा.बा.िव. 
मु यालय 

बी.ए, एल.जी.एस., 
एम.एस.सी.आय.टी,  
एल.एस.जी.डी  

िह.मराठा 
स.सा. 

 स.सा. 14.10.69 24.12.1999 24.12.1999 31.10.2027  

95.  चौधरी संजय रामदास  7137 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

एम.कॉम,एल.एस.जी.डी,      
एम.एस.सी.आय.टी. 
म.30इं.40 टंक   

िह.तेली  
(इ.मा.जा.) 

142119 
19.6.2013 

स.सा 10.02.70 24.12.99 24.12.99 28.02.2028  

96.  सबिनस मकरंद अनंत    घ. य.िव.नािशक 
पुव 

बी.कॉम,म.इं.टंक 30, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह. ा हण 
(स.सा.)  

 स.सा. 03.04.70 24.12.99 24.12.99 30.04.2028  

97.  ीम.जाधव िनमला यशवंत  6995 न दणी व बटवडा 
िवभाग मु यालय 

एम.कॉम,इं.टंक 40, 
एल.एस.जी.डी,  
एम.एस. सी.आय.टी.  

िह.कोकणा 
(अ.ज.)   

 

141863 
24.7.2009 

अ.ज. 01.06.70 24.12.99 24.12.99 31.05.2028  

98.  ीम.कुलकण  ा 
कृ णराव  

7136 इंिदरा गांधी 
णालय 

पंचवटी 

बी.ए, म.टंक 30, 
एल.जी.एस.  
एल.एस.जी.डी.  
एम.एस.सी.आय.टी., 

िह. ा हण 
(स.सा.)  

 स.सा. 26.11.70 24.12.99 24.12.99 30.11.2028  

99.  पठाण िफरोजखान फिकर 
महंमद  

7010 िमळकत व 
परवाने सातपुर 

बी.ए, इं.टंक, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी., 

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 28.06.71 24.12.99 24.12.99 30.06.2029  

100. आिहरे राज ुभा कर  6984 पा.प ु
सातपुर  

बी.कॉम,म.टंक 30  िह.महार  
(अ.जा.) 

269498 
28.8.2013 

अ.जा. 25.01.71 24.12.99 24.12.99 31.01.2029  



  

(15) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

101. लांडे नारायण खंडू  7121 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

एम.ए,म.ई.टंक 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी.   

िह.म.कोळी  
(अ.ज.) 

 

151302 
31.10.2009 

अ.ज. 01.08.71 24.12.99 24.12.99 31.08.2029  

102. खैरनार उदय नबाजी  7123 अित मण  
मु यालय 

बी.एस.सी,एल.एस.जी.डीए
म.एस.सी.आय.टी.   

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.)     

515391 
24.12.2013 

इमाव 25.08.71 24.12.99 24.12.99 31.08.2029  

103. शेख यनुसु रिशद  7109 था.सं.कर 
 

बी.कॉम, इं.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी 
एल.एस.जी.डी.   

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 05.10.71 24.12.99 24.12.99 30.10.2029  

104. म ले कमलाकर दामोदर  7045 घ.क. य.िव. 
मु यालय 

बी.ए,इ.टंक 40 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस. 

िह.चांभार  
(अ.जा.) 

 

36831 
14.1.2010 

 

अ.जा. 07.11.71 24.12.99 24.12.99 30.11.2029  

105. शदे िनतीन ीपत  7118 आ थापना  
मु यालय 

बी.एस.सी, इं.टंक, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस. 

िह.फुलमाळी  
(इ.मा.जा.) 

 

58569 
1.2.2012 

इमाव 11.02.72 24.12.99 24.12.99 28.02.2030  

106. ीम.संिगता आ मज 
उपासनी  ( ीम.भालेराव 
संिगता जयंत ) 

7015 छपाई िवभाग 
मु यालय 

बी.कॉम,म.इ.टंक, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.महार 
(अ.जा.) 

 

36860 
14.1.2010 

 

अ.जा. 16.02.72 24.12.99 24.12.99 28.02.2030  

107. दराडे नर  कारभारी  7143 ज.व म.ृिव. 
ना.प चम 

बी.कॉम,एल.एल.बी, 
एल.एस.जी.डी,  
म.इ.टंक 30/40 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस.  

िह.वंजारी 
(भज-ड) 

 

44648 
3.9.2010 

भ.ज.-ड 
  

07.03.72 24.12.99 24.12.99 31.03.2030  



  

(16) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

108. वाघ कैलास नामदेव   7111 घरप ी/पाणीप ी 
नािशकरोड 

बी.कॉम,इ.टंक. 
30,बी.एस.सी. (मु त 
िव ा) एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस.   

िह.वंजारी 
(भज-ड) 

  

15888 
16.10.2007 

भ.ज.-ड 01.06.72 24.12.99 24.12.99 31.05.2030  

109. सोनवणे राज  िजभाऊ  7125 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.ए,इ.म.टंक.30 
एल.एस.जी.डी, एलजीएस. 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 14.06.72 24.12.99 24.12.99 30.06.2030  

110. दातीर बाजीराव के   7129 था.सं.कर 
 

बी.ए,संगणक कोस, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.कुणबी 
(इ.मा.जा.) 

  

56864 
10.10.2011 

स.सा. 21.06.72 24.12.99 24.12.99 30.06.2030  

111.  भोसले मह  बापसुाहेब  7126 िव तु िवभाग 
सातपुर 

बी.ए,म.इ.टंक,  
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस. 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 25.04.73 24.12.99 24.12.99 30.04.2031  

112. देवरे िवकास भा कर  
 

7113 
 

कर आकारणी 
िवभाग 

बी.एस.सी,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  
एलजीएस. 

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.) 

 

61862 
6.7.2012 

इमाव 07.07.73 24.12.99 24.12.99 30.07.2031  

113. ीम.जैन राज ी राज   7041 मलिन:सारण 
नािशक पुव 

बी.ए,इ.50 म.टंक 30, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.वंजारी 
(लाड)  

(भज-ड) 

37827 
22.1.2010 

भ.ज.-ड 21.09.73 24.12.99 24.12.99 30.09.2031  

114. बागलु िनतीन रघनुाथ  7012 था.सं.कर बी.कॉम,इ.टंक.30 
एम.एस.सी.आय.टी 
एल.एस.जी.डी.   

िह.खािटक 
(अ.जा.) 

 

50896 
8.6.2011 

अ.जा. 07.04.74 24.12.99 24.12.99 30.04.2032  



  

(17) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

115. वाघ मंगेश बाळासाहेब  7124 था.सं.कर बी.कॉम,म.इ.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी 
एल.एस.जी.डी. एलजीएस. 

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 05.05.74 24.12.99 24.12.99 31.05.2032  

116. गायकवाड भारती रामदास 
जनेु नांव  (भोये भारती 
वामण) 

6994 िव.व.ले.िव. 
मु यालय 

बी.कॉम,इ.म.टंक, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  
एलजीएस. 

िह.कोकणा  
(अ.ज.) 

 

139817 
26.5.2009 

अ.ज. 11.06.74 24.12.99 24.12.99 30.06.2032  

117. झटेु काश िनवृ ी  7164 था.सं.कर बी.ए,इ.म.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एल.एस.जी.डी.          

िह.धनगर  
(भज-क) 

139591 
24.5.2013 

भ.ज.-क 04.09.74 24.12.99 24.12.99 30.09.2032  

118. मोरे राज  सरेुश 8767 घ.क. य.िव. 
मु यालय 

बी.ए,म.टं.30,इं.टं.40, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी.संगणक 
कोस. 

िह.नाथ 
गोसावी 
भज-ब 

58570 
1.2.2012 

भ.ज.-ब 04.09.74 24.12.99 24.12.99 30.09.2032  

119. भगरेु ाने वर अजनु 7128 आ थापना 
मु यालय 

बी.कॉम, संगणक कोस 
एल.एस.जी.डी, इं.म.टंक, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एल.जी.एस. 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा 02.06.75 24.12.99 24.12.99 30.06.2033  

120. काकड िवजय ल मण  7055 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

एम.ए, एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी, 
म.टंक.30,इ.टंक.40  

िह.वंजारी 
(भज-ड)  

402367 
25.10.2013 

भ.ज.-ड 01.03.76 24.12.99 24.12.99 28.02.2034  



  

(18) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

121. धामणे मनोज नबा  7116 जािहरात व 
परवाने 

ना.प चम 

बी.कॉम,इ.टंक 30, 
संगणक कोस, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.वाणी  
(स.सा.) 

 स.सा. 25.03.76 24.12.99 24.12.99 31.03.2034  

122. शेख महंमद िवकार सलीम  6989 बांधकाम 
मु यालय 

बी.ए,म.इ.टंक,30/40 
इं.शॉट हॅ ड,60/80 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस 

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 14.04.76 24.12.99 24.12.99 30.04.2034  

123. कु हे मह  रंगनाथ  7096 बांधकाम िवभाग 
ना.रोड  

बी.एस.सी,इ.म.टंक 30, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस,सीसीसी 
संगणक कोस. 

िह.लोणारी 
(इ.मा.जा.) 

  

268113 
18.7.2013 

इमाव 21.06.76 24.12.99 24.12.99 30.06.2034  

124. चौधरी र व  संपत  7112 कायशाळा 
यव थापन 
िवभाग 

बी.ए,इ.टंक 30, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी. 

िह.कोकणा 
(अ.ज.) 

 

141462 
24.7.2009 

अ.ज. 15.07.76 24.12.99 24.12.99 31.07.2034  

125. ीम.िनकम मनीषा सरेुश  7028 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

बी.ए,इ.टंक 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी,  

िह.म.कोळी 
(अ.ज.)  

  अ ा त 
(कोट केस ) 
 

अ.ज. 02.05.77 24.12.99 24.12.99 31.05.2035  

126. ीम.ल ढे वैजयंती 
बाळासाहेब  

7013 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.ए एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी. 
संगणक कोस.  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 18.10.77 24.12.99 24.12.99 31.10.2035  



  

(19) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

127. कंवर राज  ल मण  7114 था.सं.कर बी.ए,म/इ.टंक 
एम.एस.सी.आय.टी  
एलएसजीडी,एलजीएस. 
डीएलजीएमएफ. 

िह.कोकणा 
(अ.ज.) 

.  

154474 
3.5.2010 

अ.ज. 06.03.78 24.12.99 24.12.99 31.03.2036  

128. गायकवाड संतोष सदािशव  7115 न दणी व बटवडा 
िवभाग 

मु यालय 

बी.कॉम,म.इ.टंक 40, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी. एलजीएस. 

िह.साळी  
(िव.मा. .) 

 

32799 
31.7.2009 

िवमा . 05.12.78 24.12.99 24.12.99 31.12.2036  

129. रावळ शैल  िभमाशंकर  7108 घरप ी/पाणीप ी 
    पंचवटी 

बी.कॉम,एम.सी.एम, 
इ.म.टंक 40, 
एल.एस.जी.डी, 
एम,एम.एस.सी.आय.टी., 
एल.जी.एस  

िह.रावळ 
(भज-ब) 

 

32949 
30.7.2009 

भ.ज.-ब 10.05.69 27.12.99 27.12.99 31.05.2027  

130. ीम.तळवे वंदना बाळाजी  7195 शासन 
नािशक पुव 

बी.कॉम,संगणक 
कोस,इं/म.टंक-50/30 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.साळी  
(िव.मा. .) 

 

36961 
12.1.2010 

िवमा . 11.06.69 27.12.99 27.12.99 30.06.2027  

131. ीम.जाधव हेमा शांत  7048 मिहला 
बालक याण  

बी.ए,संगणक कोस    िह. हावी  
(इ.मा.जा.) 

444488 
7.1.2014 

स.सा. 29.01.71 27.12.99 27.12.99 31.01.2029  

132. कासार सोमनाथ खंडेराव  7138 न दणी व बटवडा 
िवभाग 

मु यालय 

एम.ए,म30.इ.टंक 40, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस.  

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 11.11.71 27.12.99 27.12.99 30.11.2029  



  

(20) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

133. राऊत शांत िवजय  7104 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.ए,संगणक कोस 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.कोकणा 
(अ.ज.) 

 

142621 
4.8.2009 

अ.ज. 07.06.76 27.12.99 27.12.99 30.06.2034  

134. च हाण वसंत राघो  7166 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.ए,म.टंक.30,संगणक 
कोस, एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस.   

िह.कोकणा 
(अ.ज.) 

 

268878 
8.12.2011 

अ.ज. 26.04.77 27.12.99 27.12.99 30.04.2035  

135. ढुमसे गणेश देवराम  6993 आ थापना 
मु यालय 

बी.कॉम, इ,म-.टंक, 
एल.एस.जी.डी  
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस 

िह.कोकणा 
(अ.ज.) 

 

214062 
14.6.2011 

अ.ज. 24.09.77 27.12.99 27.12.99 30.09.2035  

136. चादँ यािसन शेख  7135 जे.डी.सी. 
िबटको णालय 

नािशकरोड 

बी.कॉम,म.टंक. 30, 
एल.एस. जी.डी., 
एम.एस.सी.आय.टी.   

मेहतर 
(िव.मा. .) 

 स.सा. 16.08.69 28.12.99 28.12.99 31.08.2027   

137. वाघ संतोष फिकरा  7065 शासन  
ना.रोड 

बी.कॉम, इ.म.टंक.30 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.जी.एस. 

िह.महार  
(अ.जा.) 

650687 
7.3.2014 

अ.जा. 01.06.73 28.12.99 28.12.99 31.05.2031  

138. आडभाई योगेश मरुलीधर  6999 माट िसटी व 
सा.बा. 

मु यालय 

बी.एस.सी, म.इ.टंक,30/ 
40 एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस. 

िह.धनगर 
(भज-क) 

  

033322 
30.9.1990 

भ.ज.- क 20.07.73 28.12.99 28.12.99 31.07.2031  

139. ीम.जाधव र मी शंकर   7105 उ ान िवभाग 
ना.प चम 

बी.सी.एस, इं.टंक.30, 
एल.एस.जी.डी. एलजीएस. 

िह.मराठा 
(स.सा.)   

 स.सा. 03.07.77 29.12.99 29.12.99 31.07.2035  



  

(21) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

140. खैरे सागर िशवाजीराव  7011 
 
 

त ार िनवारण  
ना.पुव 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी,एम
.एस.सी.आय.टी,एल.जी.ए
स,एल.एल.बी. 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 27.04.77 23.12.99 23.12.99 30.04.2035  

141. परदेशी अिनल सग 
रघनुाथ सग  

7103 अित मण 
मु यालय 

 

बी.कॉम,इ.टंक,एल.एस. 
जी.डी,  एम.एस.सी. 
आय.टी. एलजीएस. 

िह.परदेशी 
भामटा  

(िवजा-अ) 

885 
4.5.2005 

िव.जा.-अ 11.02.70 03.01.2000 03.01.2000 28.02.2028  

142. च हाण चं कांत ावण  7009 उप आयु त ( .) 
काय लय 

 

एम.ए,इ.म.िह.टंक,एल. 
एस.जी.डी, एम.एस.सी. 
आय.टी. एलजीएस. 

िह.कोकणा  
(अ.ज.) 

 

075709 
10.8.2007 

अ.ज. 26.08.75 03.01.2000 03.01.2000 31.08.2033  

143. ठाकुर सिुनल छोटू सग  7102 उप आयु त ( .) 
काय लय 

 

बी.कॉम,इ.म.टंक, 
एल.एस.जी.डी, एलजीएस. 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.परदेशी       
(भामटा)  

(िवजा-अ) 

11796 
5.1.2007 

िव.जा.-अ 23.03.73 05.01.2000 05.01.2000 31.03.2031  

144. पोटे िकरण शांताराम  7044 कर आकारणी 
िवभाग 

बी.एस.सी,म.इ.टंक,एल.ए
स.जी.डी, एलजीएस. 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.धनगर 
(एनटी-सी) 

- 

44308 
23.8.2010 

भ.ज.-क 08.09.72 06.01.2000 06.01.2000 30.09.2030  

145. ीम. शदे संिगता चं कांत  7204 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

एम.ए, इ.40िह 30. 
म.टंक40, एल.एस.जी.डी 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 19.06.70 01.03.2000 01.03.2000 30.06.2028  

146. साळवे संिजवनी रावसाहेब  7425 घ. य.िवभाग 
सातपुर 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी. 
म.इ.टंक.40 

िह.महार  
(अ.जा.) 

39372 
28.1.2010 

अ.जा. 23.05.66 16.06.2001 16.06.2001 31.05.2024  



  

(22) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

147. हगिमरे संिगता रमाकांत  
(सौ.संिगता रमेशचं  
कळसा) 

7343 घरप ी/पाणीप ी 
नािशकरोड 

बी.कॉम,इ जी टंक.50, 
म.टंक.40,60,80 म. 
लघलेुखन 100,120 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.    

िह. लगायत 
(स.सा.)   

 स.सा. 04.03.72 07.08.2001 07.08.2001 31.03.2030 55 ट के 
िद यांग 

(अ थ यंग) 

148. कलं ी शांत परशराम 7487 था.सं.कर बी.ए. , मराठी टंक.40,    
इ जी टंक. 50.  
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी 
एलजीएस.  

िह.मारवाडी 
(स.सा.)  

 स.सा. 11.10.72 22.02.2002 22.02.2002 31.10.2030  

149. पाटेकर िकरण मनोहर 7494 िमळकत  बी.कॉम,इ.म.टंक. 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 08.01.70 08.07.2002 08.07.2002 31.01.2028  

150. चौधरी द ा ेय पंडीत  8518 घ.क. य.िव.           
मु यालय 

बी.ए सी,म.इ.टंक.30/40 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी  
एलजीएस.  

िह.कुणबी 
(इ.मा.जा.)  

 

268030 
12.7.2013 

इमाव 11.01.77 08.07.2002 08.07.2002 31.01.2035  

151. पगार रिव मधकुर  7394 घरप ी/पाणीप ी 
नािशकरोड 

बी.ए,इ.40.म.टंक 30, 
संगणक कोस, एलजीएस. 
एल.एस.जी.डी,  
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 09.02.79 08.07.2002 08.07.2002 28.02.2037  

152. कराड िवण पंढरीनाथ  7471  बांधकाम 
मु यालय 

बी.ए एम.एस.सी.आय.टी 
एल.एस.जी.डी. संगणक 
कोस,म.इ.टंक 30/40   

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 05.03.79 08.07.2002 08.07.2002 31.03.2037  



  

(23) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

153. कौटकर मंगेश रमेश 7393 घ.क. य.िव. 
पंचवटी 

बी.कॉम,महारा  तं  
िश ण मंडळ संगणक 
कोस,म.इ.टंक, 
एल.एस.जी.डी, . 
एलजीएस. 

िह. शपी 
(इ.मा.जा.) 

 

264888  
31.8.2013  

इमाव 15.07.79 08.07.2002 08.07.2002 31.07.2037  

154. मगजी जयंत शंकरसा 8147 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

एम कॉम, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एल.एस.जी.डी., 
म.30,इं.50 

िह. ि य 
(स.सा.)  

 स.सा. 30.08.64 01.05.2003 01.05.2003 31.08.2022  

155. भागवत नर  अनंतराव  8472 अित.आयु त 
काय लय 

बी.कॉम,म.िह.टंक 40, 
इ.टंक.50,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.साळी  
(िव.मा. .)  

402140 
25.10.2013 

िवमा . 04.12.64 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2022  

156. जेजरुकर िशवाजी नामदेव  7405 तरणतलाव  
ना.रोड 

बी.कॉम,म.टंक.40,इ.टंक 
50,िह.टंक 40,  
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

 

267285 
16.9.2013 

इमाव 24.12.64 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2022  

157. ीम.िभसे िवना िवजय 7724 िववाहन दणी 
ना.प चम 

बी.ए, इं.टंक-50 म.टंक-
30, एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी. संगणक 
कोस 

िह.गोधळी  
(एनटी.बी) 

089109 
20.9.2012 

भ.ज.-ब 13.06.65 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2023  

158. ीम.दाणी शारदा नर   7398 िव.व ले.िव. 
मु यालय 

बी.ए,इ-50.म.टंक-30, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एलजीएस.  

बौ द  
(अ.जा.) 

 

3061300124 
1.2.2013 

अ.जा. 30.09.65 01.05.2003 01.05.2003 30.09.2023  



  

(24) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

159. पाळदे चं कांत बाबरुाव  8512 था.सं.कर बी.एस.सी,संगणक 
कोस,इं-50/म.टंक.30 
50,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.) 

500219 
18.12.2013 

इमाव 09.04.66 01.05.2003 01.05.2003 30.04.2024  

160. खरे सरेुश नबा  7779 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

बी.ए म.इ.टंक.30/50, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

61652 
02.12.2011 

अ.जा. 01.06.66 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2024  

161. लहामगे यशवंत एकनाथ 8168 शासन 
िव.का.न.ना. 

बी.कॉम,इ.म.टंक 30/50 
एम.एस.सी.आय.टी 
 एल.एस.जी.डी.एलजीएस. 

िह.वंजारी 
(एनटी-डी) 

 

57982 
7.12.2011 

भ.ज.-ड 01.07.66 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2024  

162. 
                                            

ीम.समेळ पुजा शांत  7409 िव तु  
मु यालय 

बी.कॉम.इ.टंक.50,म.टंक.
30 एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.सोनार 
(इ.मा.जा.)  

1059253 
9.7.2015 

इमाव 14.02.67 01.05.2003 01.05.2003 28.02.2025  

163. बोराडे रिव  गेणजुी  7401 घरप ी/पाणीप ी 
नािशकरोड 

बी.कॉम,म.इ.टंक.40/50 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.) 

500169 
18.12.2013 

इमाव 01.06.67 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2025  

164. बोरसे िवनायक कृ णाजी  7418 था.सं.कर बी.कॉम,इ.50/30,म.टंक.
30 एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी  

िह. हावी  
(इ.मा.जा.) 

 

333652 
23.9.2013 

इमाव 23.06.67 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2025  

165. घगेु ल मण मरुलीधर  8159 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.कॉम,म.टंक.30, 
इ.टंक50,एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.वंजारी  
(एनटी-डी) 

 

32525 
30.7.2009 

भ.ज.-ड 02.07.67 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2025  



  

(25) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

166. घगेु सभुाष गणपत  7481 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.ए,इ.टंक,40-50, 
म.टंक.40, 
एम.एस.सी.आय.टी., 
एल.एस.जी.डी.  

िह.वंजारी 
(एनटी-डी) 

 

13266 
14.9.2007 

भ.ज.-ड 12.08.67 01.05.2003 01.05.2003 31.08.2025  

167. कोथिमरे िदपक रामदास 7427 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक 

बी.ए,इ.टंक-50, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
म.टंक.30 एल.एस.जी.डी.  

िह.खािटक 
(अ.जा.) 

389494 
3.10.2013 

अ.जा. 12.11.67 01.05.2003 01.05.2003 30.11.2025  

168. सोनार चं कांत िनवृ ी  7491 आयु त 
काय लय 

 

एम कॉम,संगणक 
कोस,एल.एस.जी.डी,   
म.इं.टंक 40/50 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.जी.एस.  

िह.सोनार  
(इ.मा.जा.) 

 

32657 
31.7.2009 

इमाव 17.12.67 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2025  

169. जु नरे हेमंत माधवराव  7489 कर आकारणी 
िवभाग 

बी.कॉम,म.टंक.30,इं/50 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी   

िह.फुलमाळी  
(इ.मा.जा.) 

 

32851 
3.8.2009 

इमाव 20.12.67 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2025  

170. डांगळे राजेश गो वद  8171 बांधकाम 
मु यालय 

बी.ए.,म.टंक.30/40 
इ.टंक.50, एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.महार 
(अ.जा.) 

 

31805 
13.7.2009 

अ.जा. 19.01.68 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2026  

171. पगारे काश दामोदर 7479  था.सं.कर बी.कॉम,इ.म.टंक.30/50 
एल.एस.जी.डी, एम.एस. 
सी.आय.टी, एल.जी.एस. 
डीएलजीएफएम 

िह.सतुार 
(इ.मा.जा.) 

 

58230 
27.12.2011 

इमाव 01.06.68 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2026  



  

(26) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

172. पवार र व  सखाराम  8265 िव.व ले.िव. 
मु यालेय 

बी.ए,म.इ.टंक.30/50 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी    

िह.महार 
(अ.जा.) 

 

32642 
31.7.2009 

अ.जा. 01.08.68 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2026  

173. गायकवाड मकंुुद पांडुरंग 7404 आ थापना 
मु यालय 

बी.कॉम,इ.म.टंक.30/50, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी  

िह.कंुभार 
(इ.मा.जा.)  

 

59943 
14.9.2012 

इमाव 23.11.68 01.05.2003 01.05.2003 30.11.2026  

174. ीम.थोरात जय ी भिगरथ 7474 मिहला बाल 
क याण िवभाग 

मु यालय 

बी.ए,म.टंक-30, 
इ.टंक.40-50, सी.डकॅ   
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.,   

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 

 स.सा. 16.12.68 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2026  

175. ीम.शु ला सषुमा 
मरुलीधर 

8127  जे.डी.सी.िबटको 
हॉ पीटल 

नािशकरोड 
 

बी.कॉम,इं.म.टंक.30/50,
एल.एल.बी. डी.एल. 
ड य,ूएल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी., 
एल.जी.एस.- 

िह. ा हण 
(स.सा.)  

 स.सा. 11.01.69 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2027  

176. धो े अिनल शंकरराव 7472 िव.व.ले.िव. 
मु यालय 

एम.ए,म.िह.30/30, 
इ.टंक.40-50 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी.  

िह. लगायत 
(स.सा.)  

- स.सा. 15.01.69 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2027  

177. घोडेराव वसंत मधुकर  7498 सा.बा.िवभाग 
मु यालय 

बी.कॉम इ.टंक.30/50, 
म.30 एल.एस.जी. 
डी.,एम.एस.सी.आय.टी.  

बौ द  
(अ.जा.) 

 

3051300453 
31.7.2013 

अ.जा. 01.02.69 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2027  



  

(27) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

178. जगताप िकरण पांडुरंग  8221 था.सं.कर बी.कॉम,म.टंक.30,इ.टंक.
50 एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस 

िह. शपी 
(इ.मा.जा.)   

268127 
18.7.2013 

इमाव 30.05.69 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2027  

179. द दे मदन िहरामण  7485 अित मण 
िवभाग नािशक 

पुव 

बीए,म.इ.टंक.30,50, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी. 

िह.महार  
(अ.जा.) 

142184 
19.6.2013 

अ.जा. 04.06.69 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2027  

180. पाटील संजय पोपटराव  8473 जािहरात व 
परवाने 

ना.प चम 

बी.ए, संगणक कोस, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
म.इ.टंक.30,50, 
एल.एस.जी.डी.   

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.) 

755393 
3.1.2015 

इमाव 05.03.70 01.05.2003 01.05.2003 31.03.2028  

181. कांबळे मिनष हिर चं   7417 िव.व ले.िव. 
मु यालय 

बी.कॉम इ.टंक.50,म.टंक 
30 एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी., 
एल.जी.एस. 

िह.खािटक 
(अ.जा.)  

1877073 
26.09.2018 

अ.जा. 31.05.70 01.05.2003 01.05.2003 31.03.2028  

182. सांगोरे भरत दशरथ  8165 घ.क. य.िव 
मु यालय 

बी.कॉम इ.म.टंक. 
40/50, एम.एस.सी. 
आय.टी., एल.एस.जी.डी.  

िह.धनगर 
(एनटी-सी) 

  

64050 
27.9.2012 

भ.ज.-क 30.07.70 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2028  

183. गाडे पंडीत सकुदेव  7707 आ थापना 
मु यालय 

एम.ए.                     
म.टंक. 40, इ.टंक. 50  
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एल.जी.एस. 

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.) 

734469 
2.4.2014 

इमाव 30.10.70 01.05.2003 01.05.2003 31.10.2028  



  

(28) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

184. सौ.कोटकर सिुनता िकशोर  7414 िश ण िवभाग 
मु यालय 

एम.ए इ.टंक-50,म.टंक-
30, एल.एस. जी.डी, 
एल.जी.एस,डीएलजीएफए
म, एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 07.11.70 01.05.2003 01.05.2003 30.11.2028  

185. ड गरे मा ती िभमा 8311 नगरिनयोजन 
मु यालय 

बी.ए इ.म.टंक.30/50 
एल.एस.जी.डी.-03  
एम.एस.सी.आय.टी. 
एल.जी.एस, 

िह.वंजारी  
(एनटी-डी) 

 

30243 
21.3.2009 

भ.ज.-ड 02.12.70 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2028  

186. संगमनेरे मनोज रामदास  7493 शासन सातपुर बी.ए,इ.म.टंक 30/50 
एल.एस.जी.डी.-04 
एम.एस.सी.आय.टी 
एल.जी.एस, 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 01.01.71 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2028  

187. िनरभवणे मह  भाकरराव 7386 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

बी.कॉम,एम.एस.ड य,ु 
एल.एस.जी.डी 
इ.म.टंक.30/50 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.जी.एस.    

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

38584 
30.7.2009 

अ.जा. 12.03.71 01.05.2003 01.05.2003 31.03.2029  

188. कळमकर िदलीप िनवृ ी  7428 शासन िवभाग 
िव.का.ना.पुव 

बी.कॉम,इ.म.टंक.30/50,
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.) 

 

138293 
2.2.2013 

इमाव 
 
 

25.03.71 01.05.2003 01.05.2003 31.03.2029  

189. पवार अशोक मधुकर  
 

7492 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.कॉम,इ.म.टंक.30/50 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी., 
एल.जी.एस. 

िह.महार 
(अ.जा.) 

 

36941 
12.1.2010 

अ.जा. 26.03.71 01.05.2003 01.05.2003 31.03.2029  



  

(29) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

190. पवार ीधर के जी  7378  िमळकत िवभाग बी.ए,इ.म.टंक.40/50 
एल.एस.जी.डी., 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

63281 
10.9.2012 

अ.जा. 06.04.71 01.05.2003 01.05.2003 30.04.2029  

191. भवर अशोक गोपाळ  7478 जािहरात व 
परवाने 

ना.प चम 

बी.कॉम म.टंक.30, 
इ.टंक.50,एलजीएस. 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
ना.सं.दल कोस. 

िह.मराठा 
(स.सा.)   

 स.सा. 07.04.71 01.05.2003 01.05.2003 30.04.2029  

192. ीम.पाटील उ वला 
भा करराव 

7566 पाणीपुरवठा 
मु यालय 

बी.ए,म.इ.टंक30/50, 
एम.एस.ड य,ू 
एम.एस.सी.आय.टी 
एल.एस.जी.डी.   

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 16.04.71 01.05.2003 01.05.2003 30.04.2029  

193. सोनवणे राजेश पोपटराव 7727 िमळकत व 
परवाने पंचवटी 

बी.कॉम इ.म.टंक.30/50, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.तेली  
(इ.मा.जा.) 

 

64984 
31.10.2012 

इमाव 18.05.71 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2029  

194. नवले दीप मधकुर 8237 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक 

बी.कॉम,म.टंक,30,इ.टंक.
50 एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह. शपी 
(इ.मा.जा.)  

333979 
27.9.2013 

इमाव 28.05.71 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2029  

195. ता  सिुनल सपुडु 7429 मल िनसा:रण  
मु यालय 

बी.ए,म.टंक.30/40,इ.टंक
.50 एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एल.जी.एस.  

िह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

143799 
30.7.2013 

इमाव 01.06.71 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2029  



  

(30) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

196. गवारे भा कर दौलतराव 7480 था.सं.कर बी.एस.सी,इं.म.टंक.40, 
50/30,  एम.एस सी. 
आय.टी, एल.एस.जी.डी  
एल.जी.एस. 
डीएलजीएफएम 

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.) 

 

57983 
7.12.2011 

इमाव 02.06.71 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2029  

197. ीम. दडोरकर रेवती 
िवनोद 

7422 झोपडपटटी 
िनमलुन िवभाग 

मु यालय 

बी.ए,संगणक कोस, 
एल.एस.जी.डी. म.टंक. 
30, इं.टंक-50 एल.जी. 
एस,डीएलजीएफएम , 
एम.एस. सी.आय.टी, 

िह. ा हण 
(स.सा.) 

 स.सा. 08.07.71 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2029  

198. िशरसाठ मह  नारायण 7719 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.कॉम,इ.टंक.50.म.टंक 
30, एम.एस.सी. 
आय.टी.एलएसजीडी. 

िह.तेली   
(इ.मा.जा.)   

444108 
31.12.2013 

इमाव 09.07.71 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2029  

199. बडदे अिनल सोमनाथ  7397 मल िनसा:रण  
मु यालय 

बी.ए,लघलेुखक-80,इ. 
टंक.50,म.टंक.40 एल. 
एस.जी.डी, एम.एस. 
सी.आय.टी, एल.जी.एस.  

िह.माळी 
(इ.मा.जा.) 

 

  38563 
30.1.2010 

इमाव 23.10.71 01.05.2003 01.05.2003 31.10.2029  

200. सौ.येवला मिनषा संजय  7720 मल िनसा:रण  
मु यालय 

बी.कॉम,म.टक.30,40 
इ.टंक.50, संगणक कोस, 
एल.एस.जी.डी, एम.एस. 
सी.आय.टी, म.शॉटहॅ ड-
80,100,120 एलजीएस.  

िह.वाणी  
(स.सा.) 

 स.सा. 03.01.72 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2030  



  

(31) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

201. उ हाळे िवजय गो वद  8169 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.कॉम,इं.टंक.50, 
म.टंक-30, एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 27.01.72 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2030 अपंग 

202. कदम व नील माधवराव 8164 सा.आ.िव. 
मु यालय 

बी.ए, इं.म.टंक.50/30 
एम.पी.एम, एलजीएस, 
एल.एस.जी.डी.संगणक 
कोस,एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.) 

1059471 
31.7.2015 

इमाव 14.02.72 01.05.2003 01.05.2003 28.02.2030  

203. काठे पचंद परशराम 7434 तरणतलाव 
सातपुर 

बी.कॉम,म.इ.टंक.30/50ए
ल.एस.जी.डी,एम.एस. 
सी.आय.टी.   

िह.माळी  
(इ.मा.जा.)   

399501 
9.10.2013 

इमाव 01.05.72 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2030  

204. खैरनार ाने वर तुळशीराम  8167 घरप ी/पाणीप ी 
नािशकरोड 

बी.ए,बी.एड,एल.एस.जी.डी
.,एम.एस.सी.आय.टी, 
म.टंक 30,इ.टंक 50   

िह.कुणबी  
(इ.मा.जा.) 

444094 
31.12.2013 

इमाव 06.06.72 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2030  

205. कपोते र व  केशव 8128 जे.डी.सी.िबटको 
हॉ पीटल 

नािशकरोड 

एम.ए.म.इ.टंक.30/50 
एल.एस.जी.डी.-04 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एल.जी.एस, 

िह.सोनार 
(इ.मा.जा.)  

405740 
25.10.2013 

इमाव 03.09.72 01.05.2003 01.05.2003 30.09.2030  

206. ( ीम.बोरसे अलका 
राणजुी) ीम.ठाकरे 
अलका बाजीराव 

7430 महानगरपािलका 
सिचवालय 

एम.ए, म.टंक.30, 
इ.टंक.50, एल.जी.एस, 
एल.एस.जी.डी.-03 
एम.एस.सी.आय.टी,  

िह.कुणबी 
(इमाव)  

499012 
7.1.2014 

स.सा. 12.09.72 01.05.2003 01.05.2003 30.09.2030  



  

(32) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

207. भालेराव आनंद तानाजी  7413                                                                                         ि डा िवभाग बी.ए,म.इ.टंक.30/50 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एलजीएस.ना.सं.कोस 

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

36963 
12.1.2010 

अ.जा. 21.09.72 01.05.2003 01.05.2003 30.09.2030  

208. िनकम रमेश सहाद ू 7725 िव तु 
निवन नािशक 

बी.एस.सी, म.टंक.30, 
इ.टंक.40/50,एलजीएस., 
एल.एस.जी.डी.-03 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.महार  
(अ.जा.) 

 

032670 
31.10.1990 

अ.जा. 30.03.73 01.05.2003 01.05.2003 31.03.2031  

209. महाले मोद रामदास  7718 घ. य.िवभाग 
निवन नािशक 

बी.ए.म.टंक .40, 
इ.टंक.50 एल.एस.जी.डी., 
एम.एस.सी.आय.टी., 
बचॅलर ऑफ  हॉट क चर 

िह.तेली 
(इ.मा.जा.)     

446002 
31.10.2013 

 

इमाव 05.04.73 01.05.2003 01.05.2003 30.04.2031  

210. सावंत शांत हिर चं   8312 गो.सं.क. 
मु यालय 

बी.ए,म.इ.टंक.30/50,एल.
एस.जी.डी.-03 
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.कुणबी 
(इ.मा.जा.)  

1184969 
19.11.2015 

इमाव 26.04.73 01.05.2003 01.05.2003 30.04.2031  

211. कुटे भगवान शंकर  7423 आ थापना 
मु यालय 

बीए,म.इ.टंक,30/50, 
एल.एस.जी.डी.,एल,जी.ए
स. एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.वंजारी  
(एनटी-डी) 

 

139567 
24.5.2013 

 

भ.ज.-ड 01.06.73 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2031  

212. िनकम सदुाम पुंडिलक  7420 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.एस.सी,टंक.म/30,इ.50  
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एलजीएस.   

िह.कुणबी 
(इ.मा.जा.) 

 

62122 
20.7.2012 

इमाव 10.06.73 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2031 अपंग 



  

(33) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

213. ीम.खैरनार अचना 
भगवान 

8220 मल िनसा:रण  
मु यालय 

बीए,इ.टंक.50,म.टंक.30 
एल.एस.जी.डी., 
एलजीएस.  
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 19.08.73 01.05.2003 01.05.2003 31.08.2031  

214. ठ बरे शांत वामनराव  8218 सा.बा.िव. 
मु यालय 

बी.कॉम, म.टंक.30, 
इ.टंक.40/50 एल.एस. 
जी.डी., एम.एस.सी. 
आय.टी,म.लघ.ु60,80,   
इं. लघ.ु60.    

िह.मराठा 
(स.सा.)   

 स.सा. 25.08.73 01.05.2003 01.05.2003 31.08.2031  

215. संधान आिशष रमाकांत  7436 शासन िव.का. 
नािशक प चम 

बी.कॉम,म.टंक 30, 
इ.टंक.50 एल.एस.जी. 
डी.,एम.एस.सी.आय.टी 
नागरी संर ण दल कोस. 

िह.मराठा 
(स.सा.)   

 स.सा. 10.10.73 01.05.2003 01.05.2003 31.10.2031  

216. िकरवे ऊमेश गो वद  7415 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक 

बी.ए,इ.टंक.40 म.टंक, 
30 एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी  

िह.तेली 
(इ.मा.जा.) 

 

58051 
15.12.2011 

 

इमाव 12.11.73 01.05.2003 01.05.2003 30.11.2031  

217. पोरजे शंकर द  ु 7406 सा.बा.िव. 
मु यालय 

बी.ए,म.इ.टंक.30/50, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 06.01.74 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2032  

218. ीम.भारंबे सजुाता यशवंत  8219 पाणीपुरवठा 
नािवन नािशक 

बी.कॉम, इ.टंक.30/50 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.लेवा 
पाटील  

(इ.मा.जा.)     

371357 
7.12.2013 

इमाव 12.01.74 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2032  



  

(34) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

219. मड िवजय छबशेुठ 7723 कर आकारणी 
िवभाग 

बी.ए,इ.टंक.50,म.टंक 
40,एल.एस.जी.डी,   
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.जी.एस. 

िह.सोनार 
(इ.मा.जा.) 

 

142146 
19.6.2013 

इमाव 27.02.74 01.05.2003 01.05.2003 28.02.2032  

220. पाटील सधुीर भाकर  7379 िमळकत िवभाग बी.ए,एल.एस.जी.डी, 
इ.म.टंक 30,इ.टक-50, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
एल.जी.एस. 

िह.कुणबी 
(इ.मा.जा.) 

 

264876  
3.9.2013   

इमाव 04.03.74 01.05.2003 01.05.2003 31.03.2032  

221. शेळके द ा य कौितक  8217 बांधकाम िवभाग 
मु यालय 

बी.ए,म.टंक.30,इ.टंक.50,
एम.एस.ड य ू
एल.एस.जी.डी,एम.एस. 
सी.आय.टी.,एलजीएस.  

िह.पाटील 
(स.सा.)  

 स.सा. 24.04.74 01.05.2003 01.05.2003 30.04.2032  

222. सौ.आ हाड र नामाला 
दगबर  

8354 घ.क. य.िव. 
मु यालय 

बी.कॉम,संगणक कोस, 
म.इ.टंक 30/50 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.जी.एस.   

िह.वंजारी  
(एनटी-डी) 

 

38559 
30.1.2010 

भ.ज.-ड 05.05.74 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2032  

223. िशरसाठ अजय आ माराम  8193 महानगरपािलका 
सिचवालय 

एम.ए, म.टंक.40, 
इ.टंक.60,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.पाटील  
(स.सा.) 

 स.सा. 05.05.74 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2032  

224. वाघ राज ुउ म  7497 जािहरात व 
परवाने 

ना.प चम 

बी.ए,म.इ.टंक 30/50 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.आय.टी.   

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 01.06.74 01.05.2003 01.05.2003 30.05.2032  



  

(35) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

225. इंगळे सिुनल दामोदर 7482 घरप ी/पाणीप ी 
नािशकरोड 

बी.कॉम,इ.म.टंक 40/50, 
संगणक कोस, 
एलजीएस.एलएसजीडी, 
एमएसआयटी.  

िह.लोणारी 
(इ.मा.जा.) 

 

32707 
31.7.2009 

इमाव 30.06.74 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2032  

226. दशपुते जगिदश रामचं   7483 था.सं.कर 
मु यालय 

एम.ए,म.टंक 30,इ.टंक.50 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी. 

िह.वाणी 
(इ.मा.व.) 

264629 
17.8.2013 

इमाव 01.08.74 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2032  

227. ढोली िकरण वसंतराव  7385 कर आकारणी 
िवभाग 

बी.एस.सी,संगणक कोस, 
इं.म.टंक 50/ 40, 
एल.एस.जी.डी.एम.एस.सी. 
आय.टी.,एलजीएस. 

िह.मराठा 
(स.सा.)   

 स.सा. 06.12.74 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2032  

228. सावंत िनशांत हिर चं  8266 कथडा हॉ पीटल बी.एस. सी,एम.एस.ड य ु
म.इ.टंक.30/50, 
एल.एस.जी.डी, 
एल.एल.बी, एल.जी.एस 
एम.एस.सी.आय.टी,  

िह.कुणबी 
(इ.मा.जा.) 

 

050430 
6.8.1993 

इमाव 31.12.74 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2032  

229. ीम.गांगडु जय ी रमेश 7885 राजिश टाचार 
 व जनसंपक 

िवभाग 
मु यालय 

बी.कॉम,संगणक 
कोस,म.टंक 30,इं टंक 50, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.जी.एस. 
डीएलजीएफएम 

िह.महार 
(अ.जा.) 

 

38501 
30.1.2010 

अ.जा. 10.03.75 01.05.2003 01.05.2003 31.03.2033  



  

(36) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

230. ीम.पाटेकर मिनषा मनोहर 7473 
 

मलिनसा:रण 
िवभाग 

ना.प चम 

बी.ए,इ.टं.50,म.टंक.30 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी, 
वृ प  िवघा प कारीता 
(एमसीएस) एलजीएस, 

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 30.04.75 01.05.2003 01.05.2003 30.04.2033  

231. ध गडे उदय सखाराम  7490 िविवधकर 
ना.रोड 

बी.ए इ.म.टंक,30/50 
संगणक कोस, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.कुनबी 
(इ.मा.जा.) 

401037 
9.10.2013 

इमाव 16.05.75 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2033  

232. िबडगर उ म जग नाथ 8511 भांडार िवभाग 
मु यालय 

बी.ए इ.म.टंक.40/50 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.धनगर 
(एनटी-सी) 

 

32676 
31.7.2009 

भ.ज.-क 02.06.75 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2033 अपंग 

233. पवार वामन रमेश 8313 आ थापना  
मु यालय 

बी.ए,म.टंक.30, 
इ.टंक.50, एल.जी.एस. 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.बेलदार 
(एनटी-बी) 

 

32697 
3.8.2009 

भं◌ं◌ं.ज.-
ब 

10.06.75 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2033  

234. हा मी मोह मद िफराज  7424 कर आकारणी 
िवभाग 

बी.एस. सी,एल.एस.जी.डी 
म.इ.टंक 40/50  
एम.एस.सी.आय.टी, 
एलजीएस. 

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 15.07.75 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2033  

235. पटेल संजय वनारसा 7421 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.कॉम, इं.टंक 50, 
एल.एस.जी.डी एम.एस. 
सी.आय.टी,म.टंक-30 

िह.पटेल 
(स.सा.)  

 स.सा. 01.02.76 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2034  



  

(37) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

236. ीम.डेल क पना संजय  8575 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.ए,म.टंक.30,इंटंक 50, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी., 
एलजीएस.   

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 19.02.76 01.05.2003 01.05.2003 28.02.2034  

237. चं ा े संतोष अशोक  8145 कािलदास 
मलामंिदर 

(महानगरपािलका 
सिचवालय) 

बी.ए,एम.पी.एम, 
म.इ.टंक.40/50   
एल.एस.जी.डी.,एलजीएस 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह. ा हण 
(स.सा.)  

 स.सा. 24.04.76 01.05.2003 01.05.2003 30.04.2034  

238. बनकर अिनल दौलत 7726 कर आकारणी 
िवभाग 

एम.कॉम, एम.पी.एम, 
म.टंक 30,  इ.टंक.40/50 
एम.एस.सी.आय.टी . 
एल.एस.जी.डी. 
एल.जी.एस.    

िह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 25.05.76 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2034  

239. कमोद योगेश हरीभाऊ  7419 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.ए,इ.टंक 50,म.टंक 
30,मा टर इन पसनल 
मनेॅजमट (एम.पी.एम) 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी., 
मराठी लघ.ु60, 
बीसीजे,मा टर इन मा क 
क यिनकेशन ॲ ड 
जन िलझम,एल.जी.एस. 
एमएएमसीजे. 

िह.फुलमाळी  
(इ.मा.जा.) 

 

443330 
4.1.2014 

इमाव 07.06.76 01.05.2003 01.05.2003 30.06.2034  



  

(38) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

240. ीम.पैठणकर वाती 
िवलास 

7708  कथडा हॉ पीटल बी.ए,संगणक कोस,म.लघ.ु 
60,म.टंक.30, इ.टंक.50 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी      

िह. ा हण 
(स.सा.)   

 स.सा. 15.07.76 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2034  

241. मेहंदळे उ म सरेुश  8574 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

एम.कॉम, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
म.टंक. 30, इ.टंक.50, 
एल.एस.जी.डी. 

िह. ा हण 
(स.सा.)   

 स.सा. 25.05.77 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2035  

242. आहेर काश रघनुाथ  7416 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.एस.सी,एम.ए.इं.60 
म.टंक40,िह.टंक .40 
एल.एस.जी.डी, एम.एस. 
सी.आय.टी, एल.जी.एस 
डीएलजीएफएम.संगणक 
कोस. 

िह.कुणबी 
(इ.मा.जा.) 

 

58032 
15.12.2011 

इमाव 01.06.77 01.05.2003 01.05.2003 31.05.2035  

243. ीम.पाटील वष  िनशांत 7431 पा.प ु
ना.रोड 

बी.ए,.म.टंक.30,इं.टंक 
50, एल.जी.एस, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी.    

िह.मराठा 
(स.सा.)    

 स.सा. 07.07.77 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2035  

244. बवुा (खरात) मोहन 
भाकर 

7432 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.ए,म.टंक 40,संगणक 
कोस, इ.टंक. 40/50 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी.,एलजीएस  

िह.नाथबाबा 
(भज-ब) 

 

64088 
1.10.2012 

भ.ज.-ब 23.10.77 01.05.2003 01.05.2003 31.10.2035  



  

(39) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

245. पवार राहुल पंडीतराव  7408 िव.व ले.िव. 
मु यालय 

बी.ए,इ. टंक-30,40,50 
म.टंक.30 एम.एस.सी. 
आय.टी, एल.एस.जी.डी. 

िह.तेली  
(इ.मा.जा.)     

405506 
25.10.2013 

इमाव 10.07.78 01.05.2003 01.05.2003 31.07.2036  

246. मोरे रिवकांत िनवृ ी  7484 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.कॉम,म.टंक 30, 
इ.टंक.50 संगणक 
कोस,एल.एस.जी.डी, 
एमएससीआयटी. 

िह.मराठा 
(स.सा.)    

 स.सा. 05.12.78 01.05.2003 01.05.2003 31.12.2036  

247. शेख अ वर आदम  8758 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.ए,म.टंक.30, 
 इ. टंक 50, 
एम.एस.सी.आय.टी., 
एल.एस.जी.डी. 

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 24.01.73 01.05.2003 01.05.2003 31.01.2031  

248. नामवाल घणेृ वर कच  7396 शासन िव.का. 
न.ना. 

बी.ए, एलएसजीडी, 
 टंक-40,म.30 
एमएससीआयटी, संगणक 
कोस.  

ह. ा हण 
(स.सा.) 

 स.सा. 02.04.1971 01.05.2003 17.05.2003 30.04.2029 80 ट के 
िद यांग 

(अ थ यंग) 

249. कलगुंडे र व  ल मण 7410 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.ए,आयटीआय मोटार 
मकेॅिनक,इं.टंक-30/40, 
म.टंक-30, 
एम.एस.सी.आय.टी,  

िह.धनगर 
(एनटी-सी) 

 

58546 
1.2.2012 

भ.ज.-क 23.08.69 01.05.2003 01.08.2006 31.08.2027  



  

(40) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

250. ीम. पगळे व नाली 
पोपटराव   

7783 लेखापिर ण 
िवभाग 

मु यालय 

बी.कॉम  (मु त िव ािपठ ) 
संगणक कोस, म.टंक.30  
इ.टंक.50,एलजीएस 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
डी.एल.जी.एफ.एम. 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 21.06.78 01.05.2003 01.08.2006 30.06.2036  

251. गावंडे दीप रामदास 8141 कर आकारणी 
िवभाग 

बी.एस.सी.,इ.टंक.60.म.टं
क 30, एल.एस.जी.डी., 
एल.जी.एस.म.लघ.ु60,80, 
एमएससीआयटी 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 18.08.79 01.05.2003 01.08.2006 31.08.2037  

252. िवधाते िवनायक रमाकांत 7499 महा 
नगरपािलका 
सिचवालय 
मु यालय 

बी.ए.एल.एस.जी.डी, 
इ.म.टंक.30, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
िड.ओ.ई. ए.सी.सी.कोस., 
एलजीएस   

िह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

 

60513 
12.4.2012 

इमाव 01.06.81 01.05.2003 01.08.2006 31.05.2039  

253. भावले अजनु दगडु  4558 लम िवभाग 
मु यालय 

10 वी पास म.टंक 30, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.मराठा 
(स.सा.)  

 स.सा. 01.06.63 07.11.1982 01.11.2006 31.05.2021  

254. गवांदे द  ुिनवृ ी  1218 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक 

बी.ए. (य.श.मु त 
िव ापीठ) एल.एस.जी.डी. 
इ.टंक.30, 
एम.एस.सी.आय.टी,   

िह.कुणबी 
(इमाव) 

496561 
5.1.2014 

स.सा. 29.03.64 01.05.1984 01.11.2006 31.03.2022  



  

(41) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

255. पवार मकेुश शंकर  6394 महानगरपािलका 
सिचवालय 

12 वी पास,एम.एस. 
सी.आय.टी, एल.एस.जी. 
डी.,इ.म.टंक.40   

िह.बैरागी 
(भज-ब) 

 

7359 
23.5.2007 

भ.ज.-ब 16.12.72 02.11.1995 01.11.2006 31.12.2030  

256. मोरे अिनल हरी  6568 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

एच.एस.सी इ.म.टंक 40, 
ना.स.द कोस,िह.टं.30, 
 एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.    

िह.म.कोळी  
(अ.ज.) 

  

103009 
10.6.2008 

अ.ज. 07.12.76 23.10.1996 01.11.2006 31.12.2034  

257. लोट िगता िभम सग 9393 वामी समथ 
णालय, 

मोरवाडी 

बी.कॉम,िडटीएल,िड लो.इ
न को.ऑ. ॲ ड अक टसी 
कॉ य.ु ॲ लीकेशन इन  
अक . ॲ ड ऑफीस 
ॲटोमेशन, इ.टंक-
30,एल.जी.एस. 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.    

िह.वॉ मीक  
(अ.जा.) 

ò 

142054 
18.6.2013 

स.सा. 06.06.78 23.03.2007 23.03.2007 30.06.2036  

258. कमोद अजय िवलास 9020 आयु त 
काय लय 

बी.कॉम,एल.जी.एस. 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी.     

ह.माळी  
(इ.मा.जा.) 

 

142115 
19.6.2013 

स.सा. 30.08.80 08.06.2005 13.09.2007 31.08.2038  

259. भालेराव अंनत िभमराव 5605 िविवधकर 
ना.रोड 

एच.एस.सी, म.30 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.महार  
(अ.जा.) 

137536 
2.2.2013 

स.सा. 18.11.74 14.06.93 23.12.2009 30.11.2032  

260. कौटकर योती जन दन 5690 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

11 वी पास, इं.टंक-30  
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह. शपी 
(इ.मा.जा.) 

443842 
21.1.2014 

स.सा. 01.05.70 08.03.94 23.12.2009 30.04.2028  



  

(42) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

261. वाबळे िनलेश अशोक  6384 सा.बा.िव. 
नािशक पुव 

12वी, इं.टंक 30 पास, 
एल.एस.जी.डी,  

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 28.06.1976 31.10.1995 23.12.2009 30.06.34  

262. 
                                    

लासरेु मंगेश शरद  6293  ज.म.ृिव. 
नािशक पुव 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.खाटीक 
(अ.जा.) 

1052060 
29.6.2015 

स.सा. 17.02.64 04.07.95 23.12.2009 28.02.2022  

263. बोरसे अशोक नारायण  6300 िमळकत व 
परवाने सातपुर 

बी.ए,म.30,इं.30,40, 
एल.एस.जी.डी. 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.64 03.07.95 23.12.2009 31.05.2022  

264. ीम.उगले क पना काश  6196 आ थापना 
मु यालय 

बी.कॉम,म,इं.टंक, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी 

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.66 03.07.95 23.12.2009 31.05.2024  

265. गायकवाड अिनल 
अंबादास 

6304 िवधी िवभाग 
मु यालय 

बी.ए,म,इं.टंक, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी., 
एलजीएस.एस.आय.कोस.   

िह.माळी 
(इ.मा.जा.) 

 

64057 
28.9.2012 

स.सा. 29.10.70 03.07.95 23.12.2009 31.10.2028  

266. जगताप नानासाहेब वसंत  6174 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.ए,इं.टंक 30,संगणक 
कोस,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.सतुार 
(इ.मा.जा.) 

 

50880 
6.6.2011 

स.सा. 03.04.72 03.07.95 23.12.2009 30.04.2030  

267. डोईफोडे शरद िनवतृी  6291 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

बी.कॉम,म30,इं.40 टंक, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.   

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 31.03.68 04.07.95 23.12.2009 31.03.2026  

268. ीम.मा  आरती जगन 6165 िव.व.ले.िव. 
मु यालय 

बी.ए,इं.टंक-30/40/50, 
एमएससीआयटी  
एल.एस.जी.डी.,एलजीएस 

िह.मेघवाल  
(अ.जा.) 

 

142029 
17.6.2013 

स.सा. 13.05.76 08.07.95 23.12.2009 31.05.2034  



  

(43) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

269. ीम.जाधव सषुमा ेमजी  6244 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

एस.एस.सी, म 40,इं.30 
टंक, एल.एस.जी.डी, 
 संगणक कोस  

मेहतर 
(अ.जा.) 

277429 
22.7.2013 

स.सा. 09.10.73 22.07.1995 23.12.2009 31.10.2031  

270. सौ.वै  लिलता हेमंत 
( ीम.गुंजाळ लिलता 
गो वदा) 

6397 जािहरात व 
परवाने मु यालय 

बी.ए.पास,एल.एस.जी.डी 
म.इं.टंक.30,एलजीएस. 
एम.एस.सी.आय.टी. 

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 30.06.73 02.11.1995 23.12.2009 30.06.2031  

271. जाधव संतोष द ा य 6392 जािहरात व 
परवाने 

ना.प चम 

8 वी,बी.ए.(मुं.िह.िव ा.)  
एल.एस.जी.डी, 
हदी उ मा पिर ा, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 30.04.71 04.11.1995 23.12.2009 30.04.2029  

272. पानसरे मु जलीम आमीर 6398 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक 

10 वी, एल.एस.जी.डी, 
म.टंक-30 
 एम.एस.सी.आय.टी.  

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 13.10.77 14.12.1995 23.12.2009 31.10.2035  

273. कडवे सिवता अिवनाश 6460 िमळकत व 
परवाने  

नािशक पुव 

12 वी पास, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी., 
म.40, ह.40, इं.50, 
मराठी  लघ.ु 60   

िह. हावी 
(इ.मा.जा.) 

1051082 
8.6.2015 

स.सा. 14.07.68 20.05.1996 23.12.2009 31.07.2026 अपंग 

274. च हाण संजय अंबादास 6558 था.सं.कर 
 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी,एम
.एस.सी.आय.टी, 
म.इं.टंक.30/40.   

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 28.11.66 05.09.1996 23.12.2009 30.11.2024  

275. खरे सिुनल मधुकर 6494 शासन 
निवन नािशक 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
म.इं.टंक.30   

बौ द 
(अ.जा.)  

 

139728 
22.1.2013 

स.सा. 05.03.67 05.09.1996 23.12.2009 31.03.2025  



  

(44) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

276. शेख इ तीयाज अहमद 
अ दलु 

6496 था.सं.कर 
 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी-
एम.एस.सी.आय.टी, 
म.इं.टंक.30. 

मु लीम  
(स.सा.) 

 स.सा. 08.04.69 05.09.1996 23.12.2009 30.04.2027  

277. ठेपणे काश िहरामण 6564 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

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

िह.कोकणा 
(अ.ज.) 

 

101446 
9.4.2008 

अ.ज. 01.06.72 16.10.1996 23.12.2009 31.05.2030  

278. पवार शंकर रमेश 6825 अ नशमन दल 
िवभाग 

एम.ए,म.इं.टंक, 
एल.एस.जी.डी,एलजीएस 
एम.एस.सी.आय.टी.   

 वा मक 
(अ.जा.) 

 

32678 
3.8.2009 

स.सा. 01.06.74 07.11.1998 23.12.2009 30.06.2032  

279. ीम.सातपुते इदमुती 
मा तीराव 

6842 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

एम.ए,म.इं.टंक 40, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.    

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 19.02.75 05.02.1999 23.12.2009 28.02.2033  

280. गोडगे र व  हरीष 6889 गो.सं.क. 
मु यालय 

बी.ए,म.ुिव ा., 
एल.एस.जी.डी,  
एम.एस.सी.आय.टी, 
हदी भाषार न पिर ा, 
म.इं.टंक,  

िह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 23.02.72 29.04.1999 23.12.2009 28.02.2030  

281. काळे शिशकांत मरुलीधर 7029 मलिन सारण 
सातपुर 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय टी. म.30 
इं.टंक.30 

नवबौ द 
(अ.जा.) 

 

41265 
13.4.2010 

स.सा. 20.09.1974 27.12.1999 23.12.2009 30.09.2032  

282. िवधाते सिचन बाळु 7066 िनवडणकु  
िवभाग 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी, 
संगणक कोस 
म.इं.टंक.30, एलजीएस  

ह.माळी 
(इ.मा.जा.) 

 

142032 
17.6.2013 

स.सा. 02.09.1978 27.12.1999 23.12.2009 30.09.2036  



  

(45) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

283. बोकड संिगता जग नाथ  6992 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

10 वी पास, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी. 
म.इं.टंक.30 

ह.महादेव 
कोळी    

(अ.ज.) 

181973 
18.3.2011 

अ.ज. 05.11.1981 29.12.1999 23.12.2009 30.11.2039 55 ट के 
अपंग 

284. ीम.गोखले िच ा भाकर 7099 मिहला 
बालक याण  

बी.कॅाम,एल.एस.जी.डी, 
संगणक कोस,एलजीएस. 
एम.एस.सी.आय.टी. 
इं.टंक.40  

ह. ा हण 
(स.सा.) 

 स.सा. 23.11.1977 30.12.1999 23.12.2009 30.11.2035  

285. ीम.िहरे सरेुखा चं कांत 7196 िव.का. 
नािशक पुव 

बी.ए., एल.एस.जी.डी,  
एम.एस.सी आय.टी, 
म.टंक.30, एलजीएस.  

ह.कुणबी 
(इ.मा.जा.) 

 

64016 
26.9.2012 

स.सा. 21.09.1970 21.03.2000 23.12.2009 30.09.2028  

286. आिहरे अिवनाश मधुकर 7260 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.ए, इं.40,म.30 टंक, 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एलजीएस. 

िह.महार 
(अ.जा.) 

 

38600 
31.1.2010 

स.सा. 20.02.1972 20.12.2000 23.12.2009 28.02.2030  

287. नाटकर िनरंजन अशोक 8189 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी,एम
.एस.सी.आय.टी,इं.टंक.30 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 30.07.1982 26.04.2001 23.12.2009 31.07.2040  

288. राठोड िनलेश गोपीचंद 6796 घ. य.िवभाग 
ना.रोड 

बी.कॉम,एल.एस.जी.डी,  
एम.एस.सी.आय.टी, 
टंकलेखन 

ह.भंगी 
(अ.जा.) 

404353 
14.10.2013 

स.सा. 14.01.1979 04.08.1998 28.01.2011 31.01.2037  

289. थोरात शिशकांत रमेश 10031 िव.का. 
नािशक पुव 

बी.ए., एल.एस.जी.डी,   ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 26.08.1982 13.02.2013 13.02.2013 28.02.2040  

290. िनकम िकरण आनंदा 10032 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

एम.ए., एल.एस.जी. 
डी,एम.एस.सी.आय.टी,    

िह.महार 
(अ.जा.) 

402274 
25.10.2013 

स.सा. 26.01.1989 13.02.2013 13.02.2013 31.01.2047  
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िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

291. जाधव िवनायक सरेुश 10033 लम िवभाग 
िव.का. 

ना.प चम 

बी.कॉम.एम.एम.एम. 
एमएससीआयटी., टलॅी. 
एल.एस.जी.डी,   

िह.खाटी◌ेक 
(अ.जा.) 

20338 
24.1.2012 

स.सा. 18.06.1985 14.02.2013 14.02.2013 30.06.2043  

 तदथ पदो नती 
292. िशक शांत यादवराव  5688 जािहरात व 

परवाने 
ना.प चम 

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

िह.मराठा 
(स.सा) 

 स.सा. 29.07.1975 07.03.1994 22.02.2013 31.07.2033  

293. वम  कमलिकशोर 
रामिकसन 

6175 महानगरपािलका 
सिचवालय 
मु यालय 

11 वी, एलएसजीडी  
म.टंक.30 श. .िम.   

ह.सोनार 
(इ.मा.व) 

54863 
31.12.12 

स.सा. 10.01.1971 03.07.1995 22.02.2013 31.01.2029  

294. ीम.राऊत यमनुाबाई  
िनतीन (पवार यमनुा चं .) 

6573 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

11 वी पास, 
एल.एस.जी.डी.  
एम.एस.सी.आय.टी.    

ह.कोकणा 
(अ.ज.) 

329258 
12.9.13 

अ.ज. 02.06.1977 19.10.1996 22.02.2013 30.06.2035  

295. रेवर संजय गलजी    6758 म.ुिव.व लेखा 
िवभाग 

बी.कॉम,एडीसीपी (िसडकॅ) 
कॉ य ुहाड. एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी,एलजीएस 
डीएलजीएफएम.,म.टं.30. 

ह.मेघवाळ 
(अ.जा.) 

399751 
9.10.2013 

अ.जा. 23.10.1977 31.03.1998 22.02.2013 31.10.2035  

296. मरसाळे शरद जामराव  6976 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

बी.कॉम,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
एलजीएस, म.टं.30.इं.40. 

ह.मांग 
(अ.जा.) 

63289 
10.9.2012 

अ.जा. 04.02.1973 18.10.1999 22.02.2013 28.02.2031  

297. ीम.भवर मंगला िव ण ु 7286 िबटको हॉ पीटल 
 

एसवायबीकॉम, 
एलएसजीडी. टंक.इं-30 

ह.महार 
(अ.जा.) 

64048 
27.9.2012 

अ.जा. 15.02.1973 29.02.2001 22.02.2013 28.02.2031  
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िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

298. ीम.पठारे भारती अशोक  8122 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.कॉम,टंक.इं-40 म-40, 
एलजीएस, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

ह.फुलमाळी 
(इ.मा.व.) 

64904 
31.10.12 

स.सा. 04.02.1982 25.04.2001 22.02.2013 28.02.2040  

299. ीम.शम  िशतल सभुाष 
(अबोटी) 

8176 शासन ना.रोड  एम.कॉम, टंक.इं.-40,  
म-30, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, एलजीएस 

ह.मारवाडी 
(स.सा.) 

 स.सा. 18.09.1982 30.04.2001 22.02.2013 30.09.2040 
 

 

300. ीम.पंिडत िमना बाळकृ ण  7332 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

बी.कॉम, एमएससीआयटी, 
एलएसजीडी, इं-म. टंक.30 

ह.महार 
(अ.जा.) 

63127 
17.8.2012 

अ.जा. 22.08.1971 04.07.2001 22.02.2013 31.08.2029  

301. अिहरे शरद िसताराम  8579 संगणक िवभाग बी.कॉम, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

ह.महार 
(अ.जा.) 

137520 
2.2.2013 

अ.जा. 30.09.1977 24.12.2001 22.02.2013 30.09.2035  

302. ीम. पगळे क पना 
रामचं   

7891 शासन िव.का. 
पंचवटी 

10 वी, एलएसजीडी,   
एमएससीआयटी 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 01.03.1975 12.06.2002 22.02.2013 28.02.2033  

303. लांडगे क पेश गो वद
  

8041 िमळकत व 
परवाने निवन 

नािशक 

बी.ए.(य.च.म.म.ुिव.) 
एमएससीआयटी, 
एलएसजीडी,  
लंब ग कोस.  

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 22.04.1979 09.07.2002 22.02.2013 30.04.2037  

304. खातळे दशरथ िभमा  7983 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

एम.ए, एलएसजीडी, 
एलजीएस, ,इं.टंक.30 
एमएससीआयटी. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 10.10.1970 22.08.2002 22.02.2013 31.10.2028  

305. भालेराव िजत  अशोक  7996 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

एफवायबीए, एलएसजीडी, 
एलजीएस, 
एमएससीआयटी,  
म-30 इं-40 टंकलेखन,  

ह.महार 
(अ.जा.) 

32768 
31.7.2009 

अ.जा. 15.04.1979 14.08.2002 22.02.2013 30.04.2037  
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िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

306. पवार िवलास मा ती  8588   घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.ए, एलएसजीडी, 
एस.आय.कोस,इं.म.टंक. 
40/30, एमएससीआयटी, 

ह.बौ द 
(अ.जा.) 

37700 
30.1.2010 

अ.जा. 13.10.1970 17.08.2002 22.02.2013 31.10.2028  

307. काळे आ णा रामनाथ  7864 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

बी कॉम, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
इं.म.टंक. 30  

ह.हटकर 
(भज-क) 

48624 
20.1.2010 

भज-क 06.08.1972 21.08.2002 22.02.2013 31.08.2030  

308. काळे िदपक अ ण  8781 मल िनसा:रण 
िवभाग 

मु यालय 

बी.ए, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
एलजीएस 

ह.महार 
(अ.जा.) 

38594 
30.1.2010 

अ.जा. 02.10.1980 05.09.2002 22.02.2013 31.10.2038 
 

 
 

309. गोिहल संजय देवजी  7931 जािहरात व 
परवाने मु यालय 

बी.ए, एलएसजीडी, 
एलजीएस, 
एमएससीआयटी,  
टंक इं/म-30 

ह.मेघवाल 
(अ.जा.) 

138919 
9.4.13 

अ.जा. 28.06.1975 13.09.2002 22.02.2013 30.06.2033  

310. साबळे िवनोद िहरामण  
 

8856 कर आकारणी 
िवभाग 

बी.ए,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
एसआयकोस,एलजीएस, 
म./इं.टंक.30 श िम. 

ह.महार 
(अ.जा.) 

38547 
30.1.2010 

अ.जा. 04.06.1982 23.04.2003 22.02.2013 30.06.2040  

311. ीम.अिनता कापसे/ 
अ वनी अर वद 
गायकवाड  

7981 साव.बांध. 
मु यालय 

बी.ए, एम.बी.ए, 
एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
एस.आय.कोस,इं.टं.30 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 15.08.1970 01.05.2003 22.02.2013 31.08.2028  



  

(49) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

312. ीम.दातरंगे िश पा  संजय  8628 सा.आ.िव. बी.कॉम,टंक.म.30 
इं.50,एलएसजीडी 
एमएससीआयटी, 
डीएलजीएफएम. एलजीएस, 

ह.साळी 
(िव.मा. .) 

36969 
12.1.2010 

िव.मा.प. 30.06.1972 01.05.2003 22.02.2013 30.06.2030  

313. शेवाळे मोदकुमार 
िचमणराव 

7392 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.ए (म.ुिव.), 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.कुणबी 
(इ.मा.व.) 

71849   
20.3.2013 

स.सा. 27.09.1973 01.05.2003 22.02.2013 30.09.2031  

314. पोरजे नाना जयराम 8340 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

बी.ए,एल.एस.जी.डी., 
इं.टंक-30  
एम.एस.सी.आय.टी.  

िह.कुणबी 
(इ.मा.व.) 

64674 
30.10.12 

स.सा. 10.10.1974 01.05.2003 22.02.2013 31.10.2032  

315. िवधाते अंबादास िकसन  8055 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक  

बी.ए, एलएसजीडी, 
म.टंक.30, सीसीसी कोस. 

ह.माळी 
(इ.मा.व.) 

   61455 
5.6.12 

स.सा. 05.04.1976 01.05.2003 22.02.2013 30.04.2034  

316. काजळे शैल  रमेश  7884 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक  

बी.ए, टंक.इं.-30/  
म.-40 एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

ह.सोनार 
(इ.मा.व.) 

650540 
7.3.14 

स.सा. 14.06.1976 01.05.2003 22.02.2013 30.06.2034  

317. टोचे हाद द ा य  7982 लेखापिर ण 
िवभाग 

बी.कॉम, इं/म.टंक. 
एलएसजीडी, एलजीएस, 
एमएससीआयटी.,   

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 20.05.1977 01.05.2003 22.02.2013 31.05.2035  

318. ीम.हागे हेमा दामोदर  8997  शासन  
िव.का. पुव 

एस.एस.सी एल.एस.जी.डी, 
एलजीएस,बीए.(यचमिुव) 
एमएससीआयटी., 
टंक-इं-30,म-30, 
एलजीएस, 

ह.मराठा  
(स.सा.) 

 स.सा. 09.05.1984 01.05.2003 22.02.2013 31.05.2042  



  

(50) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

319. ीम.दळवी सिुनता अिनल  8923 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.ए (मु त िव ापीठ.), 
एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.1975 20.02.2004 22.02.2013 31.05.2033  

320. खोडे िदप वाळु  9154 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

बी.ए., एलएसजीडी. 
एम.एस.सी.आय.टी  

ह.माळी 
(इ.मा.व.) 

399607 
9.10.2013 

स.सा. 07.08.1979 05.03.2005 22.02.2013 31.08.2037 40 ट के 
िद यांग (अधं) 

321. राठोड काश चधा  9152 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक  

बीए, एलजीएस, 
एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी,     
म.टं.30 इं टं.40,  
वृ प   िव ा व जन 
सं ापन पदिवका   

ह.लभण 
बंजारा 

(िवजा-अ) 

003192 
6.11.90 

िवजा-अ 01.06.1973 10.03.2005 22.02.2013 30.06.2031  

322. जाधव गौतम रमेश  9162 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.ए, टंक. इं.-40 म.- 30 
एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी.            

ह.महार 
(अ.जा.) 

  59169 
15.2.2012 

अ.जा. 28.12.1971 04.04.2005 22.02.2013 31.12.2029  

323. पवार संजय चतामण  9241 शासन  
न.ना. 

एम.ए, टंक.इं.50,  
म.-30 एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 
एलजीएस, 

ह.महार 
(अ.जा.) 

32636 
31.7.2009 

अ.जा. 08.09.1983 04.10.2005 22.02.2013 30.09.2041  

324. पंडीत िनलेश ीधर  9236 संगणक िवभाग बी.कॉम, पीजीडीबीएम, 
एलजीएस. एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

ह.नवबौ द 
(अ.जा.) 

38866 
27.1.2010 

अ.जा. 25.03.1982 10.10.2005 22.02.2013 31.03.2040  

325. राभिडया िवनोद िशवराम  9247 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी  

बी.कॉम, एलएसजीडी, 
टंकलेखन इं-म. 40. 

ह.मेघवाल 
(अ.जा.) 

137431 
2.2.2013 

अ.जा. 10.07.1974 20.10.2005 22.02.2013 31.07.2032  



  

(51) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

326. ीम.कदम िलना सभुाष  
(पुजा नवनाथ झनकर)  

9292 
 

िव.व ले.िव. 
मु यालय 

बी.ए,टंक.म-30,इं-40,50, 
एलजीएस, 
एमएससीआयटी, 
एलएसजीडी, डी.एन. 
ऑफीस ॲटो.ॲ ड फाय. 
अक ट ग 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

- स.सा. 30.05.1980 27.02.2006 22.02.2013 31.05.2038  

327. ीम.पांढुल कर योिगता 
सदानंद  

9407 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

एम.ए, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. ,इं-टं.40, 

ह. ा हण 
(स.सा.) 

 स.सा. 27.01.1976 14.05.2007 22.02.2013 31.01.2034  

328. परमार शांत मनोज  9496 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी  

एम.कॉम,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
एलजीएस. 

ह.मेघवाळ 
(अ.जा.) 

268001 
12.7.2013 

अ.जा. 20.04.1989 15.09.2007 22.02.2013 30.04.2047  

329. पोरजे काश पंढरीनाथ 1875 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

10 वी,एलएसजीडी. ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.1966 19.08.1986 22.02.2013 31.05.2024  

330. शदे जनादन गजानन 1474 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बीए,(मु त िव ा.),मेसन 
िब ड ग क टर कोस, 
एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी 

ह.माळी 
(इ.मा.व.) 

142106 
19.6.13 

स.सा. 18.06.                                                                                                                       
1968 

17.12.1986 22.02.2013 30.06.2026  

331. शदे िवलास रघनुाथ 3344 आ थापना  
मु यालय 

बी.ए,म.टंक.30 
एल.एस.जी.डी., 
एमएससीआयटी 

िह.फुलमाळी 
(इ.मा.व.) 

333146 
27.9.13 

स.सा. 24.04.1967 01.12.1987 22.02.2013 30.04.2025  

332. शेख इ तीयाक शमीम 5670 जािहरात व 
परवाने मु यालय 

बी.कॉम,एलएसजीडी, 
एलजीएस.एमएससीआयटी 
टंक.म/इं.30, संगणक 
कोस, 

मु लीम 
(स.सा.) 

 स.सा. 11.08.1975 07.03.1994 22.02.2013 31.08.2033  



  

(52) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

333. देशमखु भुषण भाऊसाहेब 5691 िमळकत व 
परवाने पंचवटी 

बीए, एलएसजीडी, 
टंक.म.30. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 27.01.1973 12.04.1994 22.02.2013 31.01.2031  

334. मोरे राज ुनामदेव 5948 आ थापना 
मु यालय 

12 वी, म-30 एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी.  

ह.माळी 
(इ.मा.व.) 

460250 
31.10.13. 

स.सा. 11.06.1973 26.09.1994 22.02.2013 30.06.2031  

335. बडकोळी मनोहर सखाराम  6374 िमळकत व 
परवाने सातपुर 

बीए,एलएसजीडी. 
एमएससीआयटी.  

ह.म.कोळी  
(अ.ज.) 

151141 
31.10.09 

अ.ज. 01.06.1971 01.07.1995 22.02.2013 31.05.2029  

336. सै यद जबेुर सै यद नुर 6449 िमळकत व 
परवाने नािशक 

पुव 

बी.ए, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

  मु लीम 
(स.सा.) 

 स.सा. 31.05.1976 06.03.1996 22.02.2013 31.05.2034  

337. ीम.तुपल ढे माया संजय 6476 घ. य.िवभाग 
ना.रोड 

एम.कॉम,एलएसजीडी, 
मराटी लघ.ु-60, 
टंक.म.40,इं.40, 
एमएससीआयटी,एलजीएस 

ह.महार 
(अ.जा.) 

32794 
31.7.09 

अ.जा. 01.06.1968 17.05.1996 22.02.2013 31.05.2026  

338. शेख नवाज शेख तैमरु 6489 सा.बांध. 
िवभाग मु यालय 

बी.कॉम, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

मु लीम 
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.1974 17.06.1996 22.02.2013 31.05.2032  

339. शेवाळे एकनाथ बाप ु 6533 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बीए, एलएसजीडी. इ.30, 
एमएससीआयटी नागरी 
संर ण दल कोस. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 02.06.1969 09.09.1996 22.02.2013 30.06.2027  

340. बागलु संजय आबाजी 6532 अिभलेख 
मु यालय 

बीए,एलएसजीडी. 
एनसीसी, इं.टंक.40  
नागरी संर ण दल कोस. 
एमएससीआयटी 

ह.महार 
(अ.जा.) 

32628 
31.7.09 

अ.जा. 02.06.1971 09.09.1996 22.02.2013 30.06.2029  

341. देसले राज  िभमाशंकर 6603 पाणीपुरवठा 
मु यालय 

बीए,(मु त िव ापीठ), 
एलएसजीडी, टंक-म.30 

ह.म.कोळी 
(अ.ज.) 

88059 
28.11.2019   

अ.ज. 26.06.1968 16.10.1996 22.02.2013 30.06.2026  



  

(53) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

342. ठाकरे मोहन िशवराम 6663 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.कॉम,एलएसजीडी, ह.मराठा, 
कुणबी 

(इ.मा.व.) 

143577 
3.7.2013 

स.सा. 02.03.1966 18.06.1997 22.02.2013 31.03.2024  

343. कासार सिचन दगडु 6686 पाणी पुरवठा 
यांि की 

बी.ए,/बी.कॉम.,एलएसजी
डी,एमएससीआयटी, 
टंक.म..30,इं.टं.40, मोटार 
मकॅॅिनकल कोस, वाहन 
चालक परवाना,एलजीएस. 

ह.कासार 
(इ.मा.व.) 

64323 
29.9.2012 

स.सा. 10.12.1977 31.07.1997 22.02.2013 31.12.2035  

344. मानेकर अशोक रंगनाथ 6748 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

10 वी,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी., 

ह.महानुभव 
(इ.मा.व.) 

65154 
31.10.12 

स.सा. 03.07.1974 22.12.1997 22.02.2013 31.07.2032  

345. ीम.जामदार िनिलमा 
राज  

6762 िव तु मु यालय बी.ए.(मु त िव ा.)         
एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी.टेिलफोन 
ऑपरेटर कोस. 

ह.लोहार 
(भज-ब) 

1268164 
29.2.2016 

भज-ब 04.02.1966 24.03.1998 22.02.2013 28.02.2024  

346. ीम.मांडे आशा रंगनाथ 6779 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

बीए, एलएसजीडी,  
टंक-म.40, इं.टं.30 
एमएससीआयटी, 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 20.06.1975 24.03.1998 22.02.2013 30.06.2033  

347. कामतु  गणेश नर सग 6760 पा.प.ु 
प चम 

बी.ए,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

ह.पदमशाली 
(िव.मा. .) 

1059411 
1.8.2015 

स.सा. 15.09.1977 01.04.1998 22.02.2013 30.09.2035  

348. कापसे िवण द ा य  7068 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.एस.सी.,एलएसजीडी. 
संगणक कोस,इ.टं, 
ना.सं.दल कोस 

ह. हावी 
(इ.मा.व.) 

143542 
3.7.13 

स.सा. 18.12.1972 23.12.1999 22.02.2013 31.12.2030  

349. वाघ आ णा केशव 7073 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.कॉम,एलएसजीडी. ह.धनगर 
(भज-क) 

32214 
13.7.09 

भज-क 02.06.1968 24.12.1999 22.02.2013 30.06.2026  



  

(54) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

350. कडाळे भा कर िनवृ ी 7071 पा.पु.पंचवटी बीए,एलएसजीडी., 
एमएससीआयटी, 
म.टं.30,इं.टं.30, 
एलजीएस., 

ह.म.कोळी  
(अ.ज.) 

16231 
18.07.05 

अ.ज. 01.06.1978 24.12.1999 22.02.2013 31.05.2036  

351. राऊत िवनायक रामचं   7080 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.कॉम.एलएसजीडी. 
म.टं40,इ.टं.50 
एमएससीआयटी, 
ना.सं.दल कोस,   

ह.कोकणा 
(अ.ज.) 

139846 
7.10.09 

अ.ज. 01.09.1972 27.12.1999 22.02.2013 31.08.2030  

352. सानप ग िवद तुकाराम 7088 िविवधकर 
ना.रोड 

बीए,एलएसजीडी. 
ना.सं.दल कोस,   

ह.वंजारी 
(भज-ड) 

30444 
26.3.09 

भज-ड 01.06.1968 06.01.2000 22.02.2013 31.05.2026  

353. खांदवे संतोष बाळासाहेब 8163 शासन 
िव.का.पंचवटी 

10 वी, एलएसजीडी. ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 12.07.1979 15.02.2001 22.02.2013 31.07.2037  

354. ीम.हगवणे दगु  पोपट 
(तंुगार) 

8125 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

बी.ए,म.टं.30 इं.टं.30/40, 
एलजीएस  एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

ह.कुणबी 
(स.सा.) 

32905 
22.8.17 

स.सा. 14.05.1982 13.03.2001 22.02.2013 31.05.2040  

355. ीम.कोतवाल अिनता 
द ा य  

8085 सा.आ.वै िवभाग 
मु यालय 

बी.ए, टंक.म/इं. 
एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 18.12.1969 19.03.2001 22.02.2013 31.12.2027  

356. च हाण सितष िदनकर 8290 बांधकाम  
पंचवटी 

बी.कॉम, एलएसजीडी ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 25.12.1963 01.05.2003 22.02.2013 31.12.2021  

357. मु हेरकर देव  पंढरीनाथ  8672 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

बीए,(मु त िव ापीठ), 
टंक-म.30 एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी,  

ह.सोनार 
(इ.मा.व.) 

32726 
31.7.09 

स.सा. 27.06.1969 01.05.2003 22.02.2013 30.06.2027  



  

(55) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

358. ितदमे रामदास वाळुजी 8446 शासन िव.का. 
पंचवटी 

बीए,(मु त िव ापीठ), 
एलएसजीडी. टंक-
इं.40,म.30, 
एमएससीआयटी, 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 15.07.1969 01.05.2003 22.02.2013 31.07.2027  

359. राऊत िवकास िदगंबर 8399 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

12 वी, व छता  िनरी क 
कोस, एलएसजीडी, 
एलजीएस.एमएससीआयटी  

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 13.10.1969 01.05.2003 22.02.2013 31.10.2027  

360. िद ीत राजेश मोहीनीराज  8684 महानगरपािलका 
सिचवालय 
मु यालय 

बीए,(मु त िव ा.), 
एमएससीआयटी, 
एलएसजीडी, 
एलजीएस,इं/म.टंक-30   

ह. ा हण 
(स.सा.) 

 स.सा. 17.11.1971 01.05.2003 22.02.2013 30.11.2029  

361. कोठुळे संजय संपतराव  7882 शासन सातपुर बी.कॉम., एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी., ंथपाल 
कोस. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 19.02.1972 01.05.2003 22.02.2013 28.02.2030  

362. र दळे हेमंत मोहनराव 7672 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक रोड 

बी.ए,(मु त िव ा.),    
टंक-म.30 एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 
जडवाहन परवाना 

ह.फुलमाळी 
(इ.मा.व.) 

143798 
30.7.2013 

स.सा. 21.04.1972 01.05.2003 22.02.2013 30.04.2030  

363. ग धळे भरत द ा य  8361 िविवधकर 
पुव 

बी.कॉम, एलएसजीडी, 
इं.टंक-40, म-30 

ह.पाथरवट 
(िवजा-अ) 

32695 
3.8.09 

िवजा-अ 01.06.1972 01.05.2003 22.02.2013 31.05.2030  

364. राजगु  िम लद िव ण ु 8296 उ ान  िवभाग बी.ए.एलएसजीडी,आयटी
आय साइन बोड पट ग,   
म-30,इं-40 

ह.सतुार 
(इ.मा.व.) 

65221 
31.10.12 

स.सा. 03.07.1972 01.05.2003 22.02.2013 31.07.2030  



  

(56) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

365. शेलार शरद नबा 8286 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.ए (सािह य सधुाकर 
ह.पिर ा) एलएसजीडी., 
एमएससीआयटी.एलजीएस 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 11.12.1972 01.05.2003 22.02.2013 31.12.2030  

366. जु नरे मंगेश गजानन 7751 महानगरपािलका 
सिचवालय 

 

एम.ए,एलएसजीडी, 
इ/म/ ह.टंक-40 
एमएससीआयटी, 
एलजीएस,  

ह.फुलमाळी 
(इ.मा.व.) 

64391 
5.10.12 

स.सा. 01.01.1973 01.05.2003 22.02.2013 31.12.2030  

367. मगर र व  मधुकर 7775 था.सं.कर बी.कॉम,एलएसजीडी, 
सी.सी.सी.संगणक कोस,   
इ.टंक-30, एलजीएस. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 19.06.1973 01.05.2003 22.02.2013 30.06.2031  

368. पगारे देिवदास पुंडिलक 8487 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.ए, एल.एस.जी.डी.  ह.मांग 
(अ.जा.) 

32719 
31.7.09 

अ.जा. 01.06.1974 01.05.2003 22.02.2013 31.05.2032  

369. ीम.उबाळे सषुमा रावजी  8508 िव.व ले.िव. 
मु यालय 

बी.ए,एलएसजीडी,संगणक 
कोस,टंक.म/इं. 

ह.महार 
(अ.जा.) 

137399 
2.2.13 

अ.जा. 30.10.1974 01.05.2003 22.02.2013 31.10.2032  

370. वाघ बाबासाहेब पांडुरंग 8709 िश ण िवभाग 
मु यालय 

बी.ए,( हदी िव ापीठ), 
एम.एस.सी.आय.टी, 
एल.एस.जी.डी  

ह.धनगर 
(भज-क) 

25943 
12.12.08 

भज-क 27.01.1975 01.05.2003 22.02.2013 31.01.2033  

371. कवडे बळवंत बाबरुाव 8235 नगरिनयोजन 
 

बी.ए,(मु त िव ापीठ), 
एलजीएस एलएसजीडी, 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 14.03.1975 01.05.2003 22.02.2013 31.03.2033  

372. ीम.जाधव मिनषा शांत 
(सोनवणे मिनषा रामदास) 

8711 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

10 वी,एलएसजीडी., 
एमएससीआयटी, 
डीएमएलटी. 

ह.फुलमाळी 
(इ.मा.व.) 

139957 
4.6.13 

स.सा. 03.05.1975 01.05.2003 22.02.2013 31.05.2033  



  

(57) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

373. भवर महेश सकुदेव  8712 आ थापना 
मु यालय 

बी.ए,(मु त िव ा.) 
म.टंक.30 एल.एस.जी.डी, 
एम.एस.सी.आय.टी 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 04.09.1975 01.05.2003 22.02.2013 30.09.2033  

374. शदे संजय रघनुाथ 7825 महानगरपािलका 
सिचवालय 

एम.ए,म.टंक-40, 
म.लघ.ु120, एलजीएस. 
एमएससीआयटी, 
एलएसजीडी,  

ह.फुलमाळी 
(इ.मा.व.) 

268080 
12.7.13 

स.सा. 29.10.1975 01.05.2003 22.02.2013 31.10.2033  

375. िनमोणकर सिचन 
ल मीकांत  

7786 आ थापना 
मु यालय 

बी.ए, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी,  
टंक-इं/म-40/50  

ह. ा हण 
(स.सा.) 

 स.सा. 11.12.1975 01.05.2003 22.02.2013 31.12.2033  

376. नवले दशरथ यंबक 8223 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.ए.एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 
टंक-म,इं.30,ना.सं.द.कोस. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.1976 01.05.2003 22.02.2013 31.05.2034  

377. गायकवाड िवजय मरुलीधर 8412 उ ान बी.कॉम,एलएसजीडी. 
एमएससीआयटी. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 16.06.1976 01.05.2003 22.02.2013 30.06.2034  

378. शदे स येन सरेुश  8499 घरप ी/पाणीप ी 
निवन नािशक  

एम.ए,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी 
एलजीएस,टंक-इं/म.30, 
जडवाहन परवाना 

ह.महार 
(अ.जा.) 

34721 
4.11.09 

अ.जा. 11.12.1976 01.05.2003 22.02.2013 31.12.2034  

379. काठे राज  काश 8236 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

12 वी,एलएसजीडी, 
संगणक कोस 

ह.माळी 
(इ.मा.व.) 

36935 
12.1.10 

स.सा. 17.08.1978 01.05.2003 22.02.2013 31.08.2036  

380. पंडीत दीप ीधर 8478 अित मण 
मु यालय 

बी.ए, टंक.म/इं.30/40 
एलजीएस.एमएससीआयटी
, एलएसजीडी, मेसन कोस. 

ह.नवबौ द 
(अ.जा.) 

38867 
27.1.10 

अ.जा. 08.07.1979 01.05.2003 22.02.2013 31.07.2037  



  

(58) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

381. शेख मजुाहीद इ माईल 8332 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

12 वी,एलएसजीडी,   मु लीम 
(स.सा.) 

443578 
12.2.14 

स.सा. 07.06.1981 01.05.2003 22.02.2013 30.06.2039  

382. िनगळ संजय सदािशव 8832 िविवधकर 
सातपुर 

बी.ए, म.इं-30 
एमएससीआयटी 
एलएसजीडी, एलजीएस. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 24.03.1979 03.09.2003 22.02.2013 31.03.2037  

383. भंदरेु वा मक फिकरा 8953 घ. य.िव. 
मु यालय 

बीए, एलएसजीडी,  
जड वाहन परवाना, 
एलजीएस.एमएससीआयटी 

ह.माळी 
(इ.मा.व.) 

71784 
4.2.13 

स.सा. 25.05.1979 23.02.2004 22.02.2013 31.05.2037  

384. मोटकरी वैभव अंबादास  9378 िव  व लेखा 
मु यालय 

बी.कॉम,एलएसजीडी, 
एलजीएस, 
एमएससीआयटी. 

ह.माळी 
(इ.मा.व.) 

143775 
30.7.13 

स.सा. 14.09.1986 31.12.2004 22.02.2013 30.09.2044  

385. अ े जयेश सभुाष  9279 आ थापना 
मु यालय 

बी.कॉम, टंक-इं/म.50/30, 
एलजीएस एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, टलॅी  

ह.फुलमाळी 
(इ.मा.व.) 

22888 
22.4.05 

स.सा 25.11.1987 07.12.2005 22.02.2013 30.11.2045  

386. गंभीरे िनतीन िनवृ ी 9459 राजिश टाचार व 
जनसंपक 
िवभाग 

बी.कॉम, टंक.म/इं.30, 
एलजीएस, एल एसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
वृ प िव ा व जनसं ापन 
पदवीका व पदवी. 

ह.वंजारी 
(भज-ड) 

36242 
22.12.09 

भज-ड 25.02.1975 11.06.2007 22.02.2013 28.02.2033  

387. माळेकर संजय पांडुरंग 9419 ज.म.ृिव. िव.का.  
नािशक प चम 

एमए,एमएससीआयटी, 
एलएसजीडी, इं.40. 

ह.म.कोळी  
(अ.ज.) 

072675 
28.5.2007 

अ.ज. 25.06.1981 12.06.2007 22.02.2013 30.06.2039  

388. गळुवे िवण मधुकर   9510 िव  व लेखा 
मु यालय 

बी.कॉम,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. म.टंक.    

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 31.12.1988 27.08.2007 22.02.2013 31.12.2046  



  

(59) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

389. ीम.वाघ भारती शांतीलाल 7699 पा.पु.मु यालय एम.कॉम, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी,  
टंक-इं.40,म.30. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 02.04.1967 01.05.2003 04.03.2013 30.04.2025  

390. च हाण राज ुकौतीक 8663 िव तु मु या. बी.कॉम, एलएसजीडी. 
एमएससीआयटी., 
टंक.म/इं.30, 

ह.महार 
(अ.जा.) 

32650 
31.7.09 

अ.जा. 27.05.1968 01.05.2003 04.03.2013 31.05.2026  

391. ब छाव रितलाल तुकाराम 7573 लम िवभाग 
िव.का. सातपुर 

एम.ए, एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 
म/इं-टंक-30 

ह.महार 
(अ.जा.) 

137639 
2.2.2013 

अ.जा. 01.12.1969 01.05.2003 04.03.2013 30.11.2027  

392. भोसले साहेबराव एकनाथ 7661 पा.प.ु 
 

बी.ए,एलएसजीडी, 
टंक-इं./म.30 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 04.03.1970 01.05.2003 04.03.2013 31.03.2028  

393. कदम अिनल साहेबराव 7703 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

बी.एड,(िफजीकल), 
एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
टंक.इं.50, म.30 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 21.07.1970 01.05.2003 04.03.2013 31.07.2028  

394. ओगले राज  संभाजी 7439 िमळकत व 
परवाने  
न.ना. 

बी.ए., म.30,इं.30/40 
एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

ह.ग धळी 
(भज-ब) 

17656 
29.11.07 

भज-ब 19.04.1972 01.05.2003 04.03.2013 30.04.2030  

395. देवरे नंदिकशोर बाप ु 8289 सा.बांध. न.ना. बी.ए,बीएड,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी. 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 01.05.1973 01.05.2003 04.03.2013 30.04.2031  

396. ि रसागर राज  वसंतराव 7435 घरप ी/पाणीप ी 
सातपुर 

बी.ए,म.टंक-40, इ.टं.50, 
एलएसजीडी 
एमएससीआयटी, 

ंथपालकोस. एलजीएस 

ह. हावी 
(इ.मा.व.) 

256899 
12.10.13 

स.सा. 14.01.1974 01.05.2003 04.03.2013 31.01.2032  



  

(60) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

397. पवार मह  हदेव  7442 िव  व लेखा 
मु यालय 

बी.कॉम,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी.,इ.टंक.,
ना.स.दल कोस    

ह.वडारी  
िवजा-अ 

7897 
17.5.07 

िवजा-अ 04.04.197
4 

01.05.2003 04.03.2013 30.04.2032  

398. भोरकडे राज  पांडुरंग 7631 रा. फेरीवाला 
धोरण 

बी.ए.एलएसजीडी, 
टंक.म.इं. 40 
एमएससीआयटी.      

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 20.07.1974 01.05.2003 04.03.2013 31.07.2032  

399. पुरी िदपक िदनकर 7441 पा.पु. मु यालय बीए,एलएसजीडी. 
इं.टं.30,एलजीएस. 
एमएससीआयटी.      

ह.गोसावी  
(भज-ब) 

513665 
31.1.14 

भज-ब 04.02.1975 01.05.2003 04.03.2013 28.02.2033  

400. कदम सिुनल वसंत  8337 कािलदास कलामंिदर 
(नाटयगहेृ/फाळके 

मारक) 

बी.ए,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
इं.टंक30/40 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 05.04.1969 01.05.2003 11.03.2013 30.04.2027  

401. पाटील र व  िह मतराव 8336 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.कॉम, एलएसजीडी. ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 29.01.1970 01.05.2003 02.04.2013 31.01.2028  

402. कुशारे वसंत िनवृ ी 8304 बांधकाम  
सातपुर 

बी.ए,बीएड,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी, 
टंक.इं.30 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 01.06.1970 01.05.2003 02.04.2013 31.05.2028  

403. भागवत कैलास भाकर 7440 अित मण 
मु यालय 

बीए, एलएसजीडी. 
एमएससीआयटी, 
टंक.म-30, इं.40 ,नागरी 
संर ण दल कोस.   

ह.सतुार 
(इ.मा.व.) 

266736 
10.7.13 

स.सा. 06.07.1974 01.05.2003 02.04.2013 31.07.2032  



  

(61) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

404. साळी राजेश भाकर 8531 सा.बांधकाम 
िव.का. प चम 

बी.ए,एलएसजीडी, 
एल.जी.एस., 
एमएससीआयटी, 
टंक.म-40, इं.30    

ह.साळी 
(िव.मा. ) 

65174 
31.10.12 

िव.मा. . 09.12.1970 01.05.2003 25.04.2013 31.12.2028  

405. खड िवलास रामदास 8533 िव  व लेखा 
मु यालय 

बीए,एलएसजीडी, इं.टंक-
30 एलजीएस. 
एमएससीआयटी,  

ह.मराठा 
(स.सा.) 

- स.सा. 31.07.1971 01.05.2003 25.04.2013 31.07.2029 44 ट के 
िद यांग 

(अ थ यंग) 
406. पांढुल कर मंगेश अर वद  7180 घरप ी/पाणीप ी 

पंचवटी 
10 वी,एलएसजीडी. 
टंक.म-40, इं.30 ,ह ीरोग 
िवषयक मलुभुत िश ण   

ह. ा हण 
(स.सा.) 

- स.सा. 29.06.1971 27.12.1999 26.07.2013 30.06.2029  

407. खरे राजेश पंढरीनाथ 7388 घरप ी/पाणीप ी 
पंचवटी 

बी.ए.एलएसजीडी.टंक 
म./इं.40 

िह.महार 
(अ.जा.) 

144987 
9.7.2013 

अ.जा. 22.11.1969 01.05.2003 15.03.2014 30.11.2027  

408. पगारे िमल द बाळकृ ण  8680 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक पुव 

बी.कॉम..एलएसजीडी. िह.महार 
(अ.जा.) 

33215 
 

अ.जा.  01.06.1971 01.05.2003 15.03.2014 30.05.2029  

409. मधे िदपक शांताराम 8692 िमळकत व 
परवाने पंचवटी 

बी.ए.एलएसजीडी  ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 14.04.1972 01.05.2003 15.03.2014 30.04.2030  

410. मेहता जगदीश  ल मीकांत 8637 घरप ी/पाणीप ी 
नािशकरोड 

बी.ए.,एलएसजीडी, 
एमएससीआयटी., /      
इं.टं. 30 

िह. ा हण 
(स.सा.) 

 स.सा. 17.07.1973 01.05.2003 15.03.2014 31.07.2031  

411. कापडणीस अिनल लोटन 8323 तरणतलाव 
(सावकर) 

बी.ए.(म.ुिव.)एलएसजीडी.. 
आयटीआय, िडटीपी. 
एमएससीआयटी 

ह.मराठा 
(स.सा.) 

 स.सा. 03.06.1974 01.05.2003 15.03.2014 30.06.2032  



  

(62) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

412. िहवाळे गोपीनाथ िभकाजी 8216 राजिश टाचार व 
जनसंपक  
िवभाग 

बी.ए.,एलएसजीडी., 
एमएससीआयटी 
म.40/इं.50,िडटीपी कोस, 
एिलमटरी ेड ॉईंग, 
इंटरिमजीएट ॉईंग,  
वृ प  िव ा व जनसं ापन 
पदवीका, जनसं ापन 
वृ प  िव ा पदवी,  

ी एिलमटरी ए झाम इन 
इं लीश, िद.एिलमटरी 
ए झाम इन इं लीश, 

िह.माळी 
(इमाव.) 

139967 
7.6.2013 

स.सा. 19.12.1974 01.05.2003 15.03.2014 31.12.2032  

413. बोरसे सिचन मरुलीधर 8230 महानगरपािलका 
सिचवालय 

बी.ए.एलएसजीडी., 
संगणक कोस, 
डीटीपी.,एमएससीआयटी 

िह. हावी 
(इमाव) 

  38503 
30.1.2010 

स.सा. 02.04.1976 01.05.2003 15.03.2014 30.04.2034  

414. कोथिमरे सिुनल कृ कांत 8108 िव.का. 
पंचवटी 

बी.कॉम,एलएसजीडी, 
एलजीएस 
एमएससीआयटी. 
एस.आय.कोस.  

िह.खाटीक 
(अ.जा.) 

443588 
25.2.2014 

अ.जा. 29.04.1976 01.05.2003 15.03.2014 30.04.2034  

415. िहरे वैभव गणपत 8231 तरणतलाव 
न.ना. 

बी.ए.एलएसजीडी.टंक 
इ.40/म.30, 
एमएससीआयटी 

िह.लोहार 
(भज-ब) 

459125 
21.11.2013 

स.सा. 30.09.1976 01.05.2003 15.03.2014 30.09.2034  

416.  आवारे गोकुळ िभका 7785 बांधकाम, 
मु यलय 

बी.ए.एलएसजीडी., 
एमएससीआयटी 

कुणबी 
(इमाव) 

268254 
20.7.2013 

स.सा. 01.06.1977 01.05.2003 15.03.2014 31.05.2035  



  

(63) 
 

िदनांक 01.01.2021 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी                                
संवग :-   किन ठ  िलिपक   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक    /          /2021 
अ.  अिधकारी/कमचा-याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग शै िणक पा ता जात  जात वैधता 

माणप   व 
िद 

सरळसेवा/ 
पदो नती 

वग  

ज म तारीख नेमणकू तारीख संवग त 
आ याची 

तारीख 

सेवा िनवृ ीची 
तारीख 

शेरा 

417. ितडके िव म बाळकृ ण 7443 कायशाळा 
यव थापन 
िवभाग 

बी.ए.एलएसजीडी. 
एलजीएस, 
एमएससीआयटी 

िह.माळी 
(इमाव) 

33518 
31.8.2009 

स.सा. 09.07.1977 01.05.2003 15.03.2014 30.06.2035  

418. नबाळकर मोद अशोक 10125 आ थापना 
मु यालय 

बी.कॉम. एल.जी.एस. 
एमएससीआयटी, टलॅी, 
टंक म-30, इं जी-40. 
एल.एस.जी.डी. 

िह.म.कोळी 
(अ.ज.) 

250610 
13.12.2011 

अ.ज. 14.02◌े.199
0 

17.07.2014 17.07.2014 28.02.2048  

419. िव वास बाबरुाव ठाकरे  10373 घरप ी/पाणीप ी 
नािशक प चम 

बी.ए.एलजीएस, 
 टंक म-30, इं जी-40. 

िह.कोकणी 
(अ.ज.) 

322521 
16.5.13 

अ.ज. 01.06.1977 08.02.1999 08.09.2017 31.05.2035  

 
 
 
 
 

   काय सन िलपीक                                                                                                सहा यक अिध क                                                     सहा यक आयु त ( शासन) 
(पंडीत स.ुगाडे)                                                                                    (पंडीत िश. शदे )                                         ( ीमती जय ी दे.सोनवणे) 

 
 
 
                 शासक 
 नािशक महानगरपािलका,नािशक 



  

(64) 
 

 

िद.01.01.2021 ची थती दशिवणारी अंितम सेवाजे ठता यादी  

संवग :-  टेिलफोन ऑपरेटर   
वेतन ेणी  :- पे बडँ-3,  5200-20200 + ेड वेतन  2400 िदनांक             /            /2021 
अ.  अिधका यांचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत िवभाग जात व 

वग 
शै िणक पा ता ज म िदनांक नेमणकु िदनांक संवग त आ याची 

िदनांक 
सेवा िनवृ ीचा 

िदनांक 
शेरा 

1. ीम.बागलु लिलता भा कर  7571 िव तु मु यालय िह.महार 
(अ.जा.) 

वै .36838 
िदनांक 

14.10.10 

बी.ए,इं/म.टंक-40/30, 
एल.एस.जी.डी,                                                                                                                             
एम.एस.सी.आय टी, 
टेिलफोन ऑप.कोस, 
संगणक कोस. 

13.02.1978 01.05.2003 01.05.2003 28.02.2036  

2. ी.पोटे अंकुश वाळु   िव तु मु यालय ह.मराठा 

(स.सा.) 
12 वी, टेली.ऑपरेटर कोस,   
केन कोस टे नीकल बोड 
अहमदाबाद 

01.07.1976 03.08.2012 03.08.2012 31.07.2034  

 
 
 
 
 
काय सन िलपीक                                                                                                सहा यक अिध क                                                        सहा यक आयु त ( शासन) 
(पंडीत स.ु गाडे)                                                                                    (पंडीत िश. शदे )                                           ( ीमती जय ी दे.सोनवणे) 
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