
 
       xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ,xÉÉÊ¶ÉEò 

(1) 
 

 
 
 िद.. 01.01.2022 ची थती दशिवणारी ा प  सेवाजे ठता यादी ---                                                                                                                                                                    मंजुर पदे - 01                 
आरो य िवभाग 
संवग  :- पश ुवै िकय अिधकारी 
वेतन ेणी :- 9300-34800 अिधक ेड वेतन 5400                                                                                     िदनांक      /     /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे 

नाव 
कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-याचा 
वत:चा जात वग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

पदो नती
चा वग 

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 
िनयु ती 
िदनांक 

सेवा िनवृ ी तारीख शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1  सोनवणे मोद माधवराव 9628 - बी. ही.एस.सी.ॲ ड ए.एच. िह.कुणबी (इमाजा) .550660 

िद.22/11/2013 
 14.06.78 20.11.2008 20.11.2008 30.06.2036  

 
 
 
 
किन ठ  िलपीक                                         किन ठ िलपीक                                       सहा यक अिध क                                     अिध क                                                          सहा यक आयु त ( शासन) 
(मकंुुद पा.गायकवाड)                                       (वामन पवार)                                           (शेखर चौरे)                                                (ज.भ. िटळे)                            (पंडीत िश. शदे) 

  
 
 
                                      शासक  
                                                                                                          नािशक महानगरपािलका,नािशक 
 
 
 
 
 



 
       xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ,xÉÉÊ¶ÉEò 

(2) 
 

िद. 01.01.2022  ची थती दशिवणारी ा प सेवाजे ठता यादी ---                                                                                                                                                                             मंजुर पदे - 28               

आरो य िवभाग 

संवग  :- िवभागीय व छता िनरी क      

वेतन ेणी :- वेतन तर एस-13:35400-112400                                                                                          िदनांक        /   /2022 

अ. . अिधकारी/कमचा याचे 
नाव 

कमचारी 
मांक 

कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-याचा 
वत:चा जात वग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

पदो नतीचा 
वग 

ज म िदनांक िनयु ती 
िदनांक 

स ा या 
पदावरील 
िनयु ती 
िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1  ी. गोसावी संजय रामिगर 5157 35/15 एस.एस.सी. एस.आय.कोस  बावा (भज-ब) .32859 

िद.03/08/2009 
भज-ब 06-08-67 21-03-1990 22.02.2013 31-08-2027  

 
 
 
 
     किन ठ  िलपीक                                         किन ठ िलपीक                                       सहा यक अिध क                                     अिध क                                                          सहा यक आयु त ( शासन) 
(मकंुुद पा.गायकवाड)                                       (वामन पवार)                                           (शेखर चौरे)                                                (ज.भ. िटळे)                            (पंडीत िश. शदे) 

  
 
 
                                                      शासक                                   
                                                                                                      नािशक महानगरपािलका,नािशक 



 
       xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ,xÉÉÊ¶ÉEò 

(3) 
 

 
िद. 01.01.2022 ची थती दशिवणारी ा प सेवाजे ठता यादी ---                                                                                                                                                                       मंजुर पदे - 80             
आरो य िवभाग 
संवग  :- व छता िनरी क      
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-8:25500-81100                                                                                       िदनांक       /     /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-याचा 
वत:चा जात 

वग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

स- 
सेवा/पदो
नती  
वग  

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 

िनयु ती िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1  ी. बागलु बाळु रघुनाथ 6987 35/17 एस.एस.सी. एस.आय.कोस  कोकणा 

(अज) 
.142843, 

िद.7/09/2009 
 01-06-74 27-12-1999 27-12-99 31-05-2032  

2  ी.गांगडु संजय क डाजी         
8117            

35/17 बी.एस.सी ॲपी.सनेॅटरी इ पे टर 
कोस,   डी.पी.एच.एस. उ ीण, 
एम.एस.सी.आय.टी.  

महार (अजा) .7612, 
िद.18/6/1997 

 
10.11.75 16.07.2002 16.07.2002 30.11.2033 

 

3  अशोक रतन साळव े 
 

5729 35/22 बी.ए.,सनेॅटरी इ पे टर कोस महार (अजा) .405752 
िद.25/10/2010 

 03.01.70 05.04.1994 31.12.2005 31.01.2028  

4  वसावे उदय सद ु 9466 35/14 एम.ए.,सनेॅटरी इ पे टर 
कोस,एम.एस.सी.आय टी 

िह.िभ ल 
(अज) 

.7586,  
िद.16/03/2002 

 03.07.80 11.06.2007 11..06.2007 31.07.2038  

5  संजय िव ल दराडे 9460 35/16 बी.कॉम,सनेॅटरी इ पे टर कोस, 
एम.एस.सी.आय टी 

वंजारी     
(भज-ड) 

.15890 
िद.16/10/2007 

 02.07.72 12.06.2007 12.06.2007 31.07.2030  

6  सिुनल िभमराव िशरसाठ 5557 35/22 एस.एस.सी.पास,एस आय  कोस,  िह.मांग 
(अजा) 

.459224, 
िद.21/11/2013 

 07.11.1970 04.09.1992 15.07.2010 30.11.2028  

7  दगु दास बाबरुाव माळेकर 9291 35/15 बी.ए, एस आय  कोस मराठी-30 
इ जी-30टंकलेखन एल.एस. 
जी.डी,एम.एस.सी.आय. टी 

िह.म.कोळी 
(अज) 

.142844, 
िद.13/8/09 

 
07.03.1981 13.01.2006 15.07.2010 31.03.2039 

 

8  राज ूदेवराम िनरभवणे 6143 - बी.ए.(य.च.म.ुिव.) एस.आय.कोस, 
िवजतं ी कोस पास 

नवबो द 
(अजा) 

.54174, 
िद.27/12/12 

 01.06.1967 01.07.1995 25.03.2011 31.05.2025  



 
       xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ,xÉÉÊ¶ÉEò 
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िद. 01.01.2022 ची थती दशिवणारी ा प सेवाजे ठता यादी ---                                                                                                                                                                       मंजुर पदे - 80             
आरो य िवभाग 
संवग  :- व छता िनरी क      
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-8:25500-81100                                                                                       िदनांक       /     /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-याचा 
वत:चा जात 

वग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

स- 
सेवा/पदो
नती  
वग  

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 

िनयु ती िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
9  रिविकरण रामभाऊ जाधव 6299 - बी.ए.पास इं जी टाय पग 

एस.आय.कोस 
िह.महार 
(अजा) 

.268057, 
िद.12/7/13 

 06.01.1964 03.07.1995 25.03.2011 31.01.2022  

10  राज ूलहान ूगायकवाड 6218 - दहावी पास, एस.आय.कोस पास िह.महार 
(अजा) 

.33523, 
िद.2/6/09 

 21.05.1970 03.07.95 25.03.2011 31.05.2028  

11  रावसाहेब दादा मते 
 

6224 - दहावी पास, एस.आय.कोस पास मराठा (ससा) -  01.06.1971 03.07.95 25.03.2011 31.05.2029  

12  िदलीप ेमजी च हाण 6204 - एफ.वाय.बी.ए. एस.आय.कोस 
पास 

मेघवाळ 
(अजा) 

.650511 
िद.07/03/2014 

 29.01.1974 03.07.95 25.03.2011 31.01.2032  

13  मोद धडुा मा  6725 - बी.ए.(य.च.म.ुिव.) एस.आय.कोस 
पास 

मेघवाळ 
(अजा) 

पावती 
िद.24/7/2013 

 27.09.1973 28.07.97 25.03.2011 30.09.2031  

14  िकरण ि म मा  7267 - दहावी पास, एस.आय. कोस पास मेघवाळ 
(अजा) 

.60409, 
िद.24/1/12 

 08.05.1981 30.12.2000 25.03.2011 31.05.2039  

15  राज ुरतन बोरीसा 10135  बी.कॉम एसआय कोस पास  
डी.ओ.ई.ए.सी.सी.संगणक कोस  

मेघवाळ 
(अजा) 

.22059 
िद.26/06/2015 

 04.02.1978 03.09.2012 03.09.2012 29.02.2036  

16  केतन िगरीधर मा  7281  एस.वाय.बी.ए., एस.आय.कोस 
पास 

मेघवाळ 
(अजा) 

.143553 
िद.03/07/2013 

अजा 10.07.83 29.12.2000 22.02.2013 31.07.2041  

17  िदपक रामदास च हाण 9405  12 वी पास, एस.आय.कोस पास बेलदार   
(भज-ब) 

.143568 
िद.03/06/2013 

भज-ब 01.06.86 16.05.2007 22.02.2013 31.05.2044  

18  िदपक िशवाजी बोडके 8963  बी कॉम, एस.आय.कोस पास  वंजारी    
(भज-ड) 

.618889 
िद.03/07/2012 

भज-ड 07.12.75 08.01.2004 22.02.2013 31.12.2033  



 
       xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ,xÉÉÊ¶ÉEò 

(5) 
 

िद. 01.01.2022 ची थती दशिवणारी ा प सेवाजे ठता यादी ---                                                                                                                                                                       मंजुर पदे - 80             
आरो य िवभाग 
संवग  :- व छता िनरी क      
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-8:25500-81100                                                                                       िदनांक       /     /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-याचा 
वत:चा जात 

वग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

स- 
सेवा/पदो
नती  
वग  

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 

िनयु ती िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
19  िव रम शांताराम द दे 7319  बी.कॉम. एस.आय.कोस संगणक 

हाडवेअर कोस 
महार (अजा) .65213 

िद.31/10/2012 
खुला 12.06.78 20.06.2001 22.02.2013 30.06.2036  

20  माधरुी ीधर तांबे 8580  12 वी पास, इ.म.टं एस.आय. कोस 
एम.एस.सी.आय.टी. बी.ए.पास 

महार (अजा)   .65227 
िद.31.10.2012 

खुला 13.06.74 03.01.2002 22.02.2013 30.06.2032  

21  अजयकुमार मधकुर मोरे 7826  बी.ए.पास, एस.आय.कोस पास, 
इं.म.टंकलेखन 

महार (अजा) .8511 
िद.01.06.2007 

खुला 14.02.75 03.05.2002 22.02.2013 28.02.2033  

 
 
 

 
    किन ठ  िलपीक                                          किन ठ िलपीक                                     सहा यक अिध क                                     अिध क                                                            सहा यक आयु त ( शासन) 
(मकंुुद पा.गायकवाड)                                       (वामन पवार)                                           (शेखर चौरे)                                                 (ज.भ. िटळे)                            (पंडीत िश. शदे) 

  
 

 
 
                                     शासक                                   
                                                                                                              नािशक महानगरपािलका,नािशक 
 
 
 



 
       xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ,xÉÉÊ¶ÉEò 

(6) 
 

 
िद. 01.01.2022 ची थती दशिवणारी ा प सेवाजे ठता यादी ---                                                                                                                                                                                    मंजुर पदे - 61               
आरो य िवभाग 
संवग  :- व छता मकुादम           
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-03 :16600-52400                                                                                                                िदनांक      /    /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-
याचा 
वत:चा 

जात वर्ग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

स- सेवा/पदो नती      
वग 

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 
िनयु ती 
िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1  
 

ी. गायकवाड द ा य ंबक 4421 35/16 9 वी पास मराठा 
(ससा) 

-  01.06.1962 02.03.1982 02.03.1982 31.05.2022  

2  सोळंकी नंदा ि कम 4681 35/22 8 वी पास मेघवाल 
(अजा) 

.187429 
िद.22/03/2019 

 01.06.1962 09.11.1981 01.10.1988 31.05.2022  

3  ी िदपक गो वद लांडगे  3134 35/18 एस.एस.सी, िह.भोई 
(भज-ब) 

.499254 
िद.07/01/2014 

 20.12.1963 21.11.1983 01.10.2003 31.12.2023  

4  ी बाळकृ ण काळु पवार  5745 35/18 9 वी  िह.वडारी 
(िवजा-अ) 

.23873, 
िद.6/10/08 

 01.06.1967 02.04.94 01.10.2003 31.05.2027  

5  ी.रेवर देवजी धनाजी  1614 - 7 वी पास  मेघवाल 
(अजा) 

.1761993 
िद.13/06/2018 

 26.06.1963 13.05.1981 20.03.2007 30.06.2023  

6  ी. पवते रावसाहेब हरी 3132 35/18 7 वी पास महार 
(अजा)  

.143266, 
िद.4/7/13 

 01.06.1967 21.11.1983 20.03.2007 31.05.2027  

7  ी.ग ड अ ण ब सी 2833  9 वी पास  महार 
(अजा) 

.267389 
िद.22/09/2014 

 28.07.1962 24.08.1983 29.02.2008 31.07.2022  

8  ी.पगारे ल मण वामन  2875 35/16 8 वी पास महार 
(अजा) 

.36877, 
िद.14/01/2010 

 01.08.1962 24.08.1983 29.02.2008 31.07.2022  

9  िम लद गो वद तेजाळे 2760  9 वी पास महार 
(अजा) 

.142056 
िद.19/06/2013 

खुला 18.05.1962 09.12.83 22.02.2013 31.05.2022  

10  यशवंत गलजी बोरीचा 2082  8 वी पास मेघवाळ 
(अजा ) 

.499358 
िद.13/01/2014 

खुला 
11.08.62 01.05.84 22.02.2013 31.08.2022 
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िद. 01.01.2022 ची थती दशिवणारी ा प सेवाजे ठता यादी ---                                                                                                                                                                                    मंजुर पदे - 61               
आरो य िवभाग 
संवग  :- व छता मकुादम           
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-03 :16600-52400                                                                                                                िदनांक      /    /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-
याचा 
वत:चा 

जात वर्ग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

स- सेवा/पदो नती      
वग 

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 
िनयु ती 
िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11  िदनेश मोहन सोलंकी 2064  7 वी पास मेघवाळ 

(अजा) 
.399843 

िद.09/10/2013 
खुला 02.05.1965 01.05.84 22.02.2013 31.05.2025  

12  िदलीप हैबती जगधणे 3944  9 वी पास मातंग 
(अजा) 

 खुला 
01.03.1962 01.08.84 22.02.2013 31.03.2022 

 

13  सतबीर कैर सग भैनवाल 5225  10 वी पास  वा मीकी     सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

02.06.1972 23.10.1990 03.11.2021 30.06.2032  

14  देिवदास िव ल खरे 5288  10 वी पास महार  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

21.10.1972 20.04.1991 03.11.2021 31.12.2032  

15  नर  रामचं  गायकवाड 5710  12 वी पास  महार  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

02.01.67 29.12.1992 03.11.2021 31.03.2027  

16  देिवदास सोन ुवाघ 5629  10 वी पास महार  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

18.08.1973 15.05.1993 03.11.2021 31.08.2033  

17  भागवत  गो वद गांगडु 5660  12 वी पास महार  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

24.11.1971 14.02.1994 03.11.2021 30.11.2031  

18  र व  बाबरुाव काळे 5785  10 वी पास  महार  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

12.04.1968 25.03.1994 03.11.2021 30.04.2028  

19  कमल रमेश चरण  5829  10 वी पास मेघवाळ   सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

11.06.1969 02.04.1994 03.11.2021 30.06.2029  

20  संजय नानजी मकवाना 5744  10 वी पास मेघवाळ  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

11.12.1972 02.04.1994 03.11.2021 31.12.2032  
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आरो य िवभाग 
संवग  :- व छता मकुादम           
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-03 :16600-52400                                                                                                                िदनांक      /    /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-
याचा 
वत:चा 

जात वर्ग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

स- सेवा/पदो नती      
वग 

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 
िनयु ती 
िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
21  सिुनल पवतराव नलावडे 5859  10 वी पास मराठा  सेवाजे ठते माणे 

ता पुरती पदो नती 
27.11.1964 11.07.1994 03.11.2021 30.11/2024  

22  शिशकांत मोहन मंडिलक 6134  11 वी पास फुलमाळी  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

04.12.1966 01.06.1995 03.11.2021 31.12.2026  

23  अजय शंकर खळगे 6340  10 वी पास  मराठा  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

06.11.1969 28.06.1995 03.11.2021 
30.11.2029 

 

24  राजेश नारायण जाधव  6216  10 वी पास मराठा  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

16.11.1970 28.06.1995 03.11.2021 
30.11.2030 

 

25  किवराज सरेुश कंडारे 6273  12 वी पास  भंगी  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

15.06.1971 30.07.1995 03.11.2021 
30.06.2031 

 

26  राज  एकनाथ नेटावटे 6217  10 वी पास महार   सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

01.06.1972 28.06.1995 03.11.2021 
31.05.2032 

 

27  अशोक सकूदेव द दे 6206  12 वी पास महार  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

15.06.1973 28.06.1995 03.11.2021 
30.06.2033 

 

28  नवनीत मनोहर काळे 6220  10 वी पास नवबौ द  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

06.10.1974 28.06.1995 03.11.2021 
31.10.2034 

 

29  िवलास द ा य शदे 6237  एस.वाय.बी.कॉम. 
ेसर पिर ा. 

मराठा  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

18.02.1964 04.07.1995 03.11.2021 
28.02.2024 

 

30  संजय रितया च हाण 6406  12 वी पास   वा मीकी     सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

28.07.1977 11. 11. 1995 03.11.2021 30.07.2037  
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िद. 01.01.2022 ची थती दशिवणारी ा प सेवाजे ठता यादी ---                                                                                                                                                                                    मंजुर पदे - 61               
आरो य िवभाग 
संवग  :- व छता मकुादम           
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-03 :16600-52400                                                                                                                िदनांक      /    /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-
याचा 
वत:चा 

जात वर्ग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

स- सेवा/पदो नती      
वग 

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 
िनयु ती 
िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
31  बंडोपंत नामदेव गोवधने 6450  10 वी पास माळी  सेवाजे ठते माणे 

ता पुरती पदो नती 
13.03.1972 03.08.1996 03.11.2021 31.03.2032  

32  अिनल ंबक िनळकंठ  6654  12 वी पास  लगायत  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

12.02.1969 14.03.1997 03.11.2021 28.02.2029  

33  जगन माधव मा   6670  एम.कॉम. मेघवाळ  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

15.10.1964 16.06.1997 03.11.2021 31.10.2024  

34  कांता िदनेश च हाण 6674  10 वी पास मेघवाळ  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

11.06.1974 18.06.1997 03.11.2021 30.06.2034  

35  संजय गो वद पडाया 6668  12 वी पास काठेवाडी  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

05.08.1974 18.06.1997 03.11.2021 31.08.2034  

36  अंजना अिनल बव  6782  11 वी पास, इं जी 
टंकलेखन -40  

महार   सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

02.05.1965 07.05.1998 03.11.2021 31.05.2025  

37  चतामण बाळु पवार 6834  बीए (मु त 
िव ापीठ)., 
एम.एस.सी.आय.टी
.,  व छता 
िनरी क कोस 

महार   सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

01.12.1976 04.12.1998 03.11.2021 31.12.2036  

38  काश भगवान तेजाळे 6950  10 वी पास  बौ द   सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

08.05.1977 05.07.1999 03.11.2021 31.05.2037  

39  गौतम बाळकृ ण गोरे 7161  11 वी पास महार  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

12.09.1978 15.01.2000 03.11.2021 30.09.2038  
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आरो य िवभाग 
संवग  :- व छता मकुादम           
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-03 :16600-52400                                                                                                                िदनांक      /    /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-
याचा 
वत:चा 

जात वर्ग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

स- सेवा/पदो नती      
वग 

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 
िनयु ती 
िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
40  गलुाब दादािमया ँशेख 6275  10 वी पास मु लम  सेवाजे ठते माणे 

ता पुरती पदो नती 
03.03.1964 03.07.1995 03.11.2021 31.03.2024  

41  संतोष रामदास खड 6345  12 वी पास  मराठा  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

15.03.1966 03.07.1995 03.11.2021 31.03.2026  

42  िशवाजी साहेबराव सयूवंशी 6144  10 वी पास सतुार  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

22.03.1968 03.07.1995 03.11.2021 31.03.2028  

43  सिुनल िव ण ुवाघ 6265  10 वी पास , 
एम.एस.सी.आय.टी
. 

हावी   सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

19.04.1968 03.07.1995 03.11.2021 30.04.2028  

44  िदपक सरेुश कंडारे 6288  बीए.,इं जी टंक-
30, मराठी 
टंकलेखन -40 

भंगी  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

15.06.1973 03.07.1995 03.11.2021 30.06.2033  

45  बाळकृ ण तुकाराम गांगडु 7236  10 वी पास  महार  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

22.05.1963 14.07.2000 03.11.2021 31.05.2023  

46  हंसा ेमजी राभिडया  7264  10 वी पास मेघवाळ  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

15.02.1980 20.07.2000 03.11.2021 28.02.2040 * 

47  िनना िजत  परमार 7245  12 वी पास   मेघवाळ  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

20.09.1974 07.10.2000 03.11.2021 30.09.2034  

48  सिचन िशवराम परमार  7266  10 वी पास वा मीकी     सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

14.07.1980 20.12.2000 03.11.2021 
31.07.2040 
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आरो य िवभाग 
संवग  :- व छता मकुादम           
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-03 :16600-52400                                                                                                                िदनांक      /    /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-
याचा 
वत:चा 

जात वर्ग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

स- सेवा/पदो नती      
वग 

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 
िनयु ती 
िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
49  िवशाल  ेमजी रेवर  7275  11 वी पास मेघवाळ  सेवाजे ठते माणे 

ता पुरती पदो नती 
12.06.1980 08.01.2001 03.11.2021 

30.06.2040 
 

50  िवनोद राजाराम बव 7308  11 वी पास मेघवाळ  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

19.05.1977 09.3.2001 03.11.2021 
31.05.2037 

 

51  गोर नाथ रामदास च हाण 9194  12 वी पास पाथरवट  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

24.08.1976 03.03.2005 03.11.2021 
31.08.2036 

िद यांग 

52  ाने वर िकसन भोसले 9062  12 वी, व छता 
िनरी क कोस 

कुणबी  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

02.06.1967 07.03.2005 03.11.2021 
30.6.2027 

िद यांग 

53  सिचन रमेश मांडे  8185  12 वी पास मराठा  सेवाजे ठते माणे 
ता पुरती पदो नती 

14.11.1977 26.04.2001 03.11.2021 
30.11.2037 
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आरो य िवभाग    
संवग  :- गंगा प ेवाले        
वेतन ेणी :- वेतन तर एस-1 :15000-47600                                                                                                                                                          िदनांक       /    /2022 
अ.  अिधकारी/कमचा याचे नाव कमचारी 

मांक 
कायरत 
िवभाग 

शै िणक पा ता कमचा-याचा 
वत:चा जात वग 

जात वैधता 
माणप  मांक 

व िदनांक 

पदो नतीचा 
वग 

ज म िदनांक िनयु ती िदनांक स ा या 
पदावरील 

िनयु ती िदनांक 

सेवा िनवृ ी 
तारीख 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. ी. नवले बाळू मरुलीधर 6456  12 वी नापास मराठा (ससा) - - 02-02-73 12-03-96 12-03-96 28-02-2033  
2. ी. बागलु ि जलाल रामचं  6656  12 वी  इ.म. टंक. कोकणी (अज) .11178 

िद.25/03/2003 
- 01-01-69 31-03-97 31-03-97 31-12-2028  

3. ी.पठाण आिसफखान अमीनखान 6775  सा र मु लीम (ससा) - - 12-12-74 25-03-98 25-03-98 31-12-2034  
4. ी.स नी दादासाहेब काळे 9289 35/10 9 वी पास 0 महार (अजा) .65230, 

िद.31/10/12 
- 23.02.88 28.02.2006 28.02.2006 29.02.2048  

5. ी.जमधडे संजय दादासाहेब 9432  12 वी पास, 
इ.टंकलेखन   

िह.गोधळी (भज-ब)  .32701, 
िद.31/7/09 

- 03.09.70 11.06.2007 11.06.2007 30.09.2030  

6. ी.नेटावटे अिनल आनंदराव 9433  9 वी पास महार (अजा) .32745 
िद.31/07/2009 

- 01.06.82 11.06.2007 11.06.2007 31.05.2042  
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(मकंुुद पा.गायकवाड)                                       (वामन पवार)                                           (शेखर चौरे)                                                (ज.भ. िटळे)                            (पंडीत िश. शदे) 

  
      
     
                                                            शासक 
                                                                                                                     नािशक महानगरपािलका,नािशक 


		2022-03-24T09:58:57+0530
	KAILASH VISHNU JADHAV


		2022-03-24T09:59:19+0530
	KAILASH VISHNU JADHAV


		2022-03-24T09:59:39+0530
	KAILASH VISHNU JADHAV


		2022-03-24T10:00:10+0530
	KAILASH VISHNU JADHAV


		2022-03-24T10:00:24+0530
	KAILASH VISHNU JADHAV




