
सधुारीत 
ज्येष्ठता क्रम

कममचाऱ्याच े नाव कायमरत ससं्थेच े नाव जात प्रवर्म जन्म दिनाकं वदरष्ठ दिदिक या 
ििावर ििोन्नती 
दिल्याचा दिनाकं

सवेादनवृतीचा 
दिनाकं

शैक्षदिक अर्मता अदिप्राय

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 श्री.अदनि चदं्रकातं खटावकर
छ. प्र. रा. सवो. रु., 
कोल्र्ािरू

इ.मा.व 8/29/1965 11/15/2006 8/31/2023 बी.ए.
दि.09/01/2019 रोजी 
व.सर्ा.ििावर ता.ििोन्नती

2 श्री. एन. एस. शेटे सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई अनु. जाती 1/12/1969 2/14/2008 1/31/2027 10 वी दनधन दि.02/10/2018

3 श्री.बडूं कोंडीनाथराव  िोटिले्लवार शा. व.ै म., िातूर इमाव 9/2/1965 2/14/2008 9/30/2023  10 वी
दि.23/04/18 च्या आिेशन्वये 
वदरष्ठ सर्ा. ििावरीि ििोन्न्ती 
स्स्वकारिी नार्ी.

4 श्री.सजंय यंबरवार
श्री.वसतंराव नाईक 
शा.व.ैम. यवतमाळ

खुिा 6/4/1969 8/4/2008 31/06/2027 12 वी

5 श्री. बी. एस. दबरारीस श्री. िा. दर्. शा. व.ै म., धुळे खुिा 12/16/1967 8/4/2008 12/31/2025 12 वी
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ििोन्नती 
दिनाकं 29/10/2016 स्स्वकारिी 
नार्ी.

6 श्री. शेख चााँि शेख मरे्बबु शा. व.ै म., िातूर खुिा 5/7/1968 8/4/2008 5/31/2026 एम. कॉम.
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती दिनाकं 29/10/2016 
स्स्वकारिी नार्ी.

7 श्रीमती अचमना रु्. शर्ाडे
श्री.वसतंराव नाईक 
शा.व.ैम. यवतमाळ

इमाव 3/20/1973 8/4/2008 3/31/2031 12 वी
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती दिनाकं 29/10/2016 
नाकारिी.

8 श्री. र्जानन म. ठाकरे शा. व.ै म., र्ोंिीया इमाव 3/12/1965 8/4/2008 3/31/2023 बी. ए. वरीष्ठ सर्ाय्यक ििावर ििोन्नती

9 श्री आनंि वा अरसोड
श्री. व. ना.शा. व.ै म., 
यवतमाळ

इमाव 7/5/1960 6/6/2011 7/31/2018 बी. कॉम. सवेादनवृत्त

"वदरष्ठ दिदिक" या ििावरीि कममचा-याचंी दिनाकं 01/01/2019 व 01/01/2020 रोजीची एकदित 
तात्िरुती सवेाज्येष्ठता सचूी



10 श्रीमती उषा दव. सरुोशे
श्री. ब. ना.शा. व.ै म., 
यवतमाळ

खुिा 4/4/1964 3/2/2009 4/30/2022 12 वी
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ििोन्नती 
दिनाकं 29/10/2016 नाकारिी

11 श्री. िाराससर् र्रीजीत सौिे शा. व.ै म., र्ोंिीया अनु. जाती 3/14/1967 3/2/2009 3/31/2025 10 वी
जेष्ठतेनुसार वदरष्ठ सर्ाय्यक 
ििावर ििोन्नती दिनाकं 
12/02/2018 जात वधैता नार्ी

12 श्री. र्िेश स. बरं्ाळे शा. व.ै म., औरंर्ाबाि खुिा 4/28/1965 3/2/2009 4/30/2023 12 वी दिधमकाळ रै्रर्जर

13 श्री. िी. एच. अदर्रराव श्री. िा. दर्. शा. व.ै म., धुळे खुिा 6/1/1965 12/18/2010 5/31/2023 बी. ए.
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ििोन्नती 
दिनाकं 13/02/2017 नाकारिी

14 श्रीमती वदनता बी. वाघमारे सर. ज. जी. समुर् रु., मंुबई
खुिा 
अिरं् अस्स्थव्यंर्

6/1/1962 5/29/2009 5/31/2020 10 वी


स्वचे्छा सवेादनवृत्त दि 
07/02/2018

15 श्री. दवनायक ताबंसुकर शा. व.ै म., नार्िरू. खुिा 5/16/1962 5/29/2009 5/31/2020 10 वी
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ििोन्नती 
दिनाकं 12/02/2018

16 श्री. ग्या. ना. बािुि सवो रु धुळे अनु. जमाती 3/24/1964 5/29/2009 3/31/2022 10 वी
स्वचे्छा सवेादनवृत्त दिनाकं 
02/05/19

17 श्री. दवष्ि ूमा. सानि िदरचया दशक्षि ससं्था मंुबई िज-ड 4/6/1968 5/29/2009 4/30/2026 10 वी
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििोन्नती           दि 
12/02/2018

18 श्री. सिीमखान अ. िठाि शा. व.ै म. व रु., औरंर्ाबाि अनु. जमाती 6/17/1962 6/11/2009 6/30/2020 10 वी
स्वचे्छा सवेादनवृत्ती 
दि.31/07/2018

19 श्री. सदुनि टेंििेु शा. व.ै म., र्ोंिीया. अनु. जाती 5/12/1966 6/11/2009 5/31/2024 12 वी
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ििोन्नती 
दिनाकं 12/02/2018

20 श्रीमती व्र्ी. डी. मेश्राम स.सवो.रु., ििेु अनु. जाती 9/8/1965 6/8/2010 9/30/2023 एम. कॉम.
सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

21 श्री. राजेंद्र रामू ढािे शा. व.ै म., दमरज अनु. जाती 3/22/1963 6/8/2010 3/31/2021 बी. कॉम.

22 श्री. रुस्तूम िे. चौरे श्री. िा. दर्. शा. व.ै म., धुळे अनु. जमाती 6/7/1965 11/11/2010 6/30/2023 10 वी
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती दिनाकं 13/02/2017 
नाकारिी

23 श्री. दव. ओं. राठोड शा. व.ै म. व रु., नार्िरू. दवजा- अ 2/25/1978 11/11/2010 2/28/2036 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
ता. वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर 
ििोन्नती



24 श्रीमती िी. जी.दिडे
डॉ. व.ै स्मृ.शा. व.ै म., 
सोिािरु

खुिा 10/20/1960 11/11/2010 10/31/2018 10 वी सवेादनवृत्त

25 श्री. के. जी. र्दे्र सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई अनु. जाती 11/11/1963 11/11/2010 11/30/2021 बी. कॉम.
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ििोन्नती 
दिनाकं 12/02/2018

26 श्री. दव. दव. घुरे् श्री. िा. दर्. शा. व.ै म., धुळे िज- ड 6/1/1960 11/11/2010 5/31/2018 बी. ए.


सवेादनवृत्त दिनाकं 31/05/2018

27 श्री. सु. तु. थोरात डॉ. शं. च. शा. व.ै म., नािेंड अनु. जाती 11/5/1968 11/11/2010 11/30/2026 12 वी
दि.08/08/19 रोजी व.स. 
ििावरीि  ििोन्नती स्स्वकारिी 
नार्ी.

28 श्रीमती आ. शा. िेव स.सवो.रु., ििेु खुिा 10/8/1971 12/18/2010 10/31/2029 बी. कॉम.
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििोन्नती दि 
12/02/2018

29 श्रीमती रेखमािा  सु. खंडाळकर अ.दव.रु., नार्िरू. खुिा 12/27/1971 12/18/2010 12/31/2029 बी. कॉम.
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििोन्नती दि 
12/02/2018

30 श्री. दववके  वसतं  दवचोरे शा. िं. म. व रु., नार्िरू. खुिा 12/18/1966 12/18/2010 12/31/2024 बी. ए.
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििोन्नती दि 
12/02/2018 नाकारिी

31 श्री. आर. आर. िाटीि का. व आ. रु. मंुबई खुिा 11/24/1966 12/18/2010 11/30/2024
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििोन्नती दि 
12/02/2018

32 श्री. रा. रा. िोटिले्लवार शा. िं. म. व रु., औरंर्ाबाि अनु. जमाती 3/13/1968 5/29/2009 3/31/2026 10 वी
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ििोन्नती  
दि 12/02/2018
(जात वधैता प्रमाििि नार्ी.)

33 श्रीमती स्स्मता दि. नाईक सर. ज. जी. समुर् रु., मंुबई खुिा 8/27/1973 12/18/2010 8/31/2031 बी. ए.
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििोन्नती दि 
12/02/2018

34 श्री. श्रा. ना. जरारें्
शा. व.ै म व स.स.रु, 
अकोिा

इमाव 6/21/1967 12/18/2010 6/30/2025 एम. कॉम.
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििोन्नती दि 
12/02/2018

35 श्री दवनय य सावतं सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 6/17/1972 7/12/2011 6/30/2030 12 वी

श्री. सावतं यानंा दििेिा 
सवेाज्येष्ठता क्रमाकं रिि करण्यात 
येवून श्री.काते यानंा त्याचं्या 
क्रमाकंाच्या खािी आिण्यात आिे 
आरे्./दि.12/02/18 रोजीच्या 
आिेशान्वये व.सर्ा.ििावर ििोन्नती

36 श्री. सरु्ास र्. काते गॅ्र शा व ैम मंुबई िज-ब 5/15/1969 5/29/2009 5/31/2027 बी. कॉम.
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ििोन्नती 
दिनाकं 13/02/2017



37 श्री. ना. तु. िेशमुख
श्री.छ.दश.म.सवो रु, 
सोिािरू

अनु. जमाती 6/1/1971 6/6/2011 5/31/2029 बी. ए.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

38 श्री. दकती बोििे शा. व.ै म., नार्िरू. अनु. जाती 7/14/1961 6/6/2011 7/31/2019 बी. ए. सवेादनवृत्त

39 श्री. मे. ना. जैतािकर गॅ्रन्ट शा. व.ै म., मंुबई इमाव 5/1/1960 6/6/2011 4/30/2018 10 वी


सवेादनवृत्त

40 श्री.अमरोििीन सदमरोििीन शेख
स्वा. रा. दत. ग्रा. शा. व.ै म., 
अंबाजोर्ाई

खुिा 3/1/1963 6/6/2011 2/28/2021 10 वी

वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर 
ज्येष्ठतेप्रमािे खुल्या प्रवर्ातून 
ििोन्नती दि 12/02/2018 
नाकारिी

41 श्री. आर. एम. टंडन सवो.रु., अकोिा इमाव 7/15/1964 6/6/2011 7/31/2022 12 वी स्वचे्छा सवेादनृत्त दि.30/03/2018

42 श्री. डी. एस. रामराजे श्री. िा. दर्. शा. व.ै म., धुळे अनु. जाती 5/24/1962 6/6/2011 5/31/2020 12 वी

वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर  ििोन्नती 
दि 12/02/2018
स्वचे्छा सवेादनृत्त दिनाकं 
31/07/2018

43 श्री. प्रल्र्ाि बा. िवार शा. व.ै म. व रु., औरंर्ाबाि िज- ब 8/22/1966 6/6/2011 8/31/2024 बी. कॉम.
दि.08/08/2019 रोजी 
व.स.ििावर तात्िरुत्या स्वरुिात 
ििोन्नती

44 श्रीमती रा. कृ. मयेकर
अ. ि. दव., सर ज. जी. 
समुर् रु., मंुबई

अनु. जाती 7/24/1967 6/6/2011 7/31/2025 बी. कॉम.

45 श्री. शंकर मा. काबंळे
िद्म. व. िा. सवो.रु., 
सारं्िी

अनु. जाती 5/21/1975 6/6/2011 5/31/2033 10 वी
दि.08/08/2019 रोजी 
व.स.ििावर तात्िरुत्या स्वरुिात 
ििोन्नती

46 श्री. यु. बी. डर्ाके शा. व.ै म. व रु., औरंर्ाबाि खुिा 6/1/1972 7/12/2011 5/31/2030 10 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 रोजीच्या 
आिेशान्वये वदरष्ठ सर्ाय्यक 
ििावर ता. ििोन्नती

47 श्री. एस. एस. म्रे्िे शा. व.ै म. जळर्ाव खुिा 10/9/1968 7/12/2011 10/31/2026 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 रोजीच्या 
आिेशान्वये वदरष्ठ सर्ाय्यक 
ििावर ता. ििोन्नती



48 श्री. एस. एस. दततरमारे शावमै व ., चदं्रिरू इमाव 3/7/1968 7/12/2011 3/31/2026 10 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 रोजीच्या 
आिेशान्वये वदरष्ठ सर्ाय्यक 
ििावर ता.ििोन्नती

49 श्री धं.िा.कोळेश्वर
डॉ. शं.च.शा.व.ैम. व रु.  
नािेंड

खुिा 
दिव्यारं् (किमबदधर)

5/10/1967 7/12/2011 5/31/2025 10 वी
दि.08/01/19 रोजी व.स. ििावर 
ता. ििोन्नती

50 श्री. उमेश डोंर्रे
इं.र्ा.ं शा. व.ै म. व रु., 
नार्िरू.

अनु. जाती 12/25/1966 7/12/2011 12/31/2024 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 रोजीच्या 
आिेशान्वये वदरष्ठ सर्ाय्यक 
ििावर ता.ििोन्नती

51 श्रीमती मेघा दव. िराजंिे
इं.र्ा.ंशा. व.ै म. व रु., 
नार्िरू.

खुिा 7/31/1966 7/12/2011 7/31/2024 बी. ए.

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

52 श्री. दव. ि.ू माळी शा. व.ै म., सोिािरू खुिा 6/1/1971 7/12/2011 5/31/2029
दि.08/01/19 च्या आिेशान्वये 
व.सर्ा.ििावर ििोन्नती

53 श्रीमती एस. एस. िेशिाडें बै. जी. व.ै म., ििेु खुिा 2/28/1967 7/12/2011 2/28/2025 बी. कॉम.

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

54 श्री. सजंय तु. मर्ाजन शा. व.ै म व रु, नार्िरू. खुिा 6/1/1971 7/12/2011 5/31/2029 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

55 श्रीमती अिका एस. िवार बै. जी. व.ै म., ििेु खुिा 4/5/1962 8/19/2004 4/30/2020 माशाप्र स्वचे्छा सवेादनवृत्ती

56 श्री. कृष्िा धार्ममक शा. िं. म. व रु., नार्िरू. दवमाप्र 6/25/1961 6/1/2011 6/30/2019 माशाप्र सवेादनवृत्त

57 श्रीमती सवुिा एस. र्ाडें सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 7/2/1973 7/12/2011 7/31/2031 बी. कॉम.

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 रोजीच्या 
आिेशान्वये वदरष्ठ सर्ाय्यक 
ििावर ता. ििोन्नती

58 श्री. अिय च. िाडें शा. व.ै म., िातूर खुिा 6/9/1971 7/12/2011 6/30/2029 12 वी

दिनाकं ०८.०१.२०१९ च्या 
आिेशान्वये वरीष् ठ सर्ाय्यक 
ििावरीि ता. ििोन्नती स्स्वकारिी 
नार्ी.



59 श्री. अ. रु. एमेकर
श्री. रु्. र्ो. दस. शा. व.ै म.,  
नािेंड

खुिा 2/3/1967 7/12/2011 2/28/2025 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 रोजीच्या 
आिेशान्वये वदरष्ठ सर्ाय्यक 
ििावर ता. ििोन्नती

60 श्री. सदमर या. िेवसतं शा. व.ै म., नार्िरू. खुिा 6/15/1972 7/12/2011 6/30/2030
दिनाकं ०८.०१.२०१९ च्या 
आिेशान्वये वरीष् ठ सर्ाय्यक 
ििावर ता.ििोन्नती

61 श्री दकरि उत्तमराव रोडे
श्री. रु्. र्ो. दस. शा. व.ै म. , 
नािेंड

खुिा 8/3/1966 7/12/2011 8/31/2024 बी. कॉम.-
दिनाकं ०८.०१.२०१९ च्या 
आिेशान्वये वरीष् ठ सर्ाय्यक 
ििावर ता. ििोन्नती

62 श्री. िनुमचिं बा. बारु्ि अदधसदेवका कायािय मंुबई खुिा 3/6/1966 7/12/2011 3/31/2024 बी. ए.
दिनाकं ०८.०१.२०१९ च्या 
आिेशान्वये वरीष् ठ सर्ाय्यक 
ििावर ता. ििोन्नती

63 श्रीमती एस. िी. चोिडे स.सवो.रु., ििेु इमाव 1/27/1976 7/12/2011 1/31/2034 बी. कॉम.
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर  ता.ििोन्नती

64 श्री. बाबाराव रायाजी झार्डे शा. व.ै म., नािेंड खुिा 1/20/1964 7/12/2011 1/31/2022 बी. कॉम.
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर  ता.ििोन्नती

65 श्री. सिीम मा. शेख शा.व.ैम, व रु. चदं्रिरू खुिा 1/1/1971 7/12/2011 12/31/2028 12 वी
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

66 श्री. दवजयानंि दव. वजें शा. व.ै म., नािेंड खुिा 10/16/1968 7/12/2011 10/31/2026 10 वी
दि.08/01/19 च्या आिेशान्वये 
व.सर्ा.ििावर ता. ििोन्नती

67 श्री. अदवनाश  प्रिाकर सराफ
श्री. रु्. र्ो. दस. शा. व.ै म.  
व रु., नािेंड

खुिा 2/11/1964 7/12/2011 2/28/2022 10 वी

सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती 
स्स्वकारिी नार्ी.

68 श्री. चं. ना. कंुटे सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 2/7/1974 7/12/2011 2/28/2032 बी. कॉम.
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती



69 श्री. अशोक नां. सशिे
स्वा.रा.दत.शा.व.ैम. व 
रु.अंबाजोर्ाई

खुिा (दिव्यारं् 
अस्स्थव्यारं्)

7/12/1966 7/12/2011 7/31/2024 बी. ए.
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

70 श्री. राजू रु. सतकर शा. व.ै म. व रु., नार्िरू.  िज - 8/11/1970 7/12/2011 8/31/2028 बी. कॉम.

सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती 
स्स्वकारिी नार्ी.

71 श्री. मॅन्युअि डी. िाटोळे सर. ज. जी. समुर् रु., मंुबई खुिा 6/24/1974 7/12/2011 6/30/2032 10 वी
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

72 श्रीमती नेर्ा नरेश बार्वे सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 10/8/1977 8/22/2013 10/31/2035 बी. ए. एिएिबी

दिनाकं 06/11/2015 च्या शासन 
आिेशान्वये, मानीव दिनाकं मंजूर 
झाल्याने जेष्ठता धरण्यात आिी / 
दि.08/01/19 रोजी व.स.ििावर 
ििोन्नती

73 श्री. राजेंद्र का. िरिेशी सें.जॉ.रु.मंुबई दवजा- अ 12/30/1963 7/12/2011 12/31/2021 10 वी
दि.14/08/19 च्या आिेशान्वये 
स्वचे्छा स.ेदन.

74 श्री. अजय बा. रु्जर
छ. प्र. रा. सवो. रु., 
कोल्र्ािरू

खुिा 4/4/1972
21/06/2012
12/07/2011

4/30/2030 एम. ए.
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

75 श्री. अनोश व्र्ी. िोखंडे
छ. प्र. रा. सवो. रु., 
कोल्र्ािरू

खुिा 8/12/1973 7/12/2011 8/31/2031 12 वी
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

76 श्री. आ. र. िोरे सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 7/1/1975 7/12/2011 6/30/2033
बी. कॉम./ 
एम.बी. ए.

सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

77 श्री. दव. ना. बाजिईे
छ. रा. शा. म. शा. व.ै म., 
कोल्र्ािरू

खुिा 7/5/1963 7/12/2011 एम. कॉम. दनधन



78 श्री. टी. डी. अदर्रे
नार्री स्वास्थ कें द्र वादें्र, 
मंुबई

खुिा 1/18/1967 7/12/2011 1/31/2025 बी. कॉम.
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

79 श्री. शैिेश बा. धुरी गॅ्रन्ट शा. व.ै म., मंुबई खुिा 7/12/2011 3/31/2031 बी. कॉम.
सचंािनाियाच ेदि 08/01/2019 
रोजीच्या आिेशान्वये वदरष्ठ 
सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

80 श्रीमती एम. बी. मेश्राम शा. व.ै म. व रु, नार्िरू. अनु. जाती 5/30/1963 7/12/2011 5/31/2021 10 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

81 श्री. ए. आर. कंुििवाड का. व आ. रु. मंुबई िज- ब 6/2/1970 7/12/2011 6/30/2028 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती व दवनंतीनुसार ििावनत

82 श्रीमती कल्िना दि. उके शा. व.ै म व रु, नार्िरू. अनु. जाती 4/19/1963 7/12/2011 4/30/2021 12 वी
सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

83 श्री. प्रशातं मा. चव्र्ाि सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई अनु. जाती 8/8/1981 7/12/2011 8/31/2039 बी. ए.

84 श्री. दनिेश ई. िरमार सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई अनु. जाती 9/28/1976
12/07/2011
02/01/2012

9/30/2034 12 वी

85 श्री. नंिू िा. ताकवािे शा. व.ै म. व रु., औरंर्ाबाि अनु. जाती 6/15/1971 7/12/2011 6/30/2029 12 वी

86 श्री. सधुाकर म. म्र्स्के शावमै सोिािरू अनु. जाती 10/10/1966 7/12/2011 10/31/2024 12 वी

87 श्री. दवनोि दर्. राठोड शा. व.ै म. व रु., नार्िरू. दवजा- अ 5/16/1976 7/12/2011 5/31/2034 10 वी

88 श्री. उमाजी म. मिने गॅ्रन्ट शा. व.ै म., मंुबई दवजा- अ 6/1/1966
23/08/2011
01/09/2011

5/31/2024 10 वी

89 श्री. दननाि चव्र्ाि स.सवो.रु., ििेु खुिा 5/30/1967
23/08/2011
01/09/2011

5/31/2025 10 वी
सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती



90 श्रीमती स्नेर्ा र्षमि िजुारी इं.र्ा. शा. व.ै म., नार्िरू. िज- ब 1/12/1976
23/08/2011
01/09/2011

1/31/2025 बी. ए.

सचंािनाियाच्या दि 
08/01/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

91 श्री. दमिन म. ढोमिे
इं. र्ा.ं शा. व.ै म. व रु., 
नार्िरू

खुिा 6/2/1970
23/08/2011
01/09/2011

6/30/2028 एम. कॉम.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

92 श्री. जॉन आ. अनिोरे इं. र्ा.ं शा. व.ै म., नार्िरू. खुिा 12/25/1974
23/08/2011
01/09/2011

12/31/2032 बी. ए.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता.ििोन्नती

93 श्रीमती मदनषा  अ. जाधव
इं. र्ा.ं शा. व.ै म. व रु., 
नार्िरू

खुिा 12/4/1974
23/08/2011
01/09/2011

12/31/2032 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर 
ता.ििोन्नती स्स्वकारिी नार्ी.

94 श्री. नारायि  स. र्ावडे शा.िं.म.व रु,मंुबई खुिा 12/19/1971
23/08/2011
01/09/2011

12/31/2029 बी. कॉम.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

95 श्री. दवनायक र्नुमंतराव वाडीकर शा. व.ै म., औरंर्ाबाि अनु. जाती 5/10/1970
23/08/2011
01/09/2011

5/31/2028 10 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

96 श्री. एम. एम. रु्मिे शा. व.ै म., नार्िरू. अनु. जाती 1/16/1971
23/08/2011
01/09/2011

1/31/2029 10 वी
दि.08/08/19 रोजी व.स. 
ििावरीि ििोन्नती स्वीकारिी नार्ी

97 श्रीमती सदुनता िा. सयुमवशंी शा. व.ै म., औरंर्ाबाि खुिा 6/6/1975
23/08/2011
01/09/2011

6/30/2033 बी. कॉम.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

98 श्री. व्र्ी. एम. खरात स.सवो.रु., ििेु
अनु. जाती दिव्यारं् 
(किमबदधर)

12/19/1965
23/08/2011
01/09/2011

12/31/2023 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती



99 श्री. एम. व्र्ी. मर्ाकािीवार ट्रॉ.के.सें, नार्िरू खुिा 7/18/1974 8/22/2013 7/31/2032 बी. ए.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

100 श्री. सु. दि. दिघे सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 6/30/1966
23/08/2011
01/09/2011

6/30/2024 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

101 श्री. सजंय श्रीधरराव  कुिकिी डॉ.शं.च.शा.व.ैम., नािेंड खुिा 1/3/1972
23/08/2011
01/09/2011

1/31/2030 10 वी

दि 08/08/2019 रोजीच्या 
आिेशान्वये वदरष्ठ सर्ाय्यक या 
ििावरीि ििोन्नती स्स्वकारिी 
नार्ी.

102 श्री. अदवनाश दस. जाधव र्ो. ते. रु., मंुबई खुिा 5/21/1970
23/08/2011
01/09/2011

5/31/2028 बी. कॉम.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

103 श्री. सजंय दकसन बरे्ाडे शा. व.ै म. , र्ोंिीया. अनु. जाती 11/1/1977
23/08/2011
01/09/2011

10/31/2035 12 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

104
श्रीमती ए. एस. िाडें 
(श्रीमती ए. आर. सर्स्त्रबधु्िे)

सवो.रु., अकोिा खुिा 5/15/1968
23/08/2011
01/09/2011

5/31/2026 बी. कॉम.

दिनाकं  08/08/2019    च्या 
आिेशान्वये वरीष् ठ सर्ाय्यक 
ििावर ििोन्नती स्स्वकारिी नार्ी.

105 श्री. चदं्रकातं शं. ििािे सवो. रु. धुळे खुिा 6/1/1967
23/08/2011
01/09/2011

5/31/2025 बी. ए.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

106 श्री. दििक िनुा बादवस्कर र्ो. ते. रु., मंुबई खुिा 10/20/1971
23/08/2011
01/09/2011

10/31/2029 एम. ए.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

107 श्रीमती दिविेी शा. दमराशी सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 6/19/1973
23/08/2011
01/09/2011

6/30/2031 बी. ए.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती



108 श्रीमती प्रदिता दन. रे्दर्ष्टे सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 2/4/1976
23/08/2011
01/09/2011

2/28/2034 बी. कॉम.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

109 श्री. राजेंद्र रंु्डाजी मोरे शा. व.ै म., औरंर्ाबाि
अनु. जाती
 (दिव्यारं्)

6/15/1974 11/4/2011 6/30/2032 बी. ए.

110 श्री. दवनोि िेदविास सावतं  शा. व.ै म., जळर्ाव अनु. जाती 5/10/1977 9/1/2011 5/31/2035 बी. ए.

111 श्रीमती सदंर्ता वानखेडे शा. व.ै म., नार्िरू. अनु. जाती 7/15/1964
23/08/2011
01/09/2011

7/31/2022 10 वी

112 श्री. सोमा ध. जाधव सेंट जॉजेस रु., मंुबई अनु. जाती 8/15/1960
23/08/2011
01/09/2011

8/31/2018 10 वी सवेादनवृत्त

113 श्री. प्रकाश ज. जाधव
िद्म. व. िा. सवो.रु., 
सारं्िी

दवजा- अ 6/4/1975
23/08/2011
01/09/2011

6/30/2033 बी. कॉम.

114 श्री. दवनोि मकंुिा कमुरे शा. व.ै म., नार्िरू. अनु. जमाती 8/12/1969 11/4/2011 8/31/2027 10 वी

115 श्रीमती दमनाक्षी रा. धुरी सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 2/21/1976 11/4/2011 2/28/2034 बी. कॉम. स्वचे्छा सवेादनवृत्ती 
दि.30/05/2019

116 श्रीमती स्वाती स. खोत र्ो. ते. रु., मंुबई खुिा 4/26/1976 11/4/2011 4/30/2034 एम. कॉम.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

117 श्री. तुषार वाय. सशिे सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 8/30/1976 11/4/2011 8/31/2034 बी. ए.

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

118 श्री. प्र. दन. वाघमारे शा. व.ै म. नािेंड अनु. जाती 5/14/1962 11/4/2011 5/31/2020 बी. ए. स्वचे्छासवेादनृत्त दिनाकं 
31/05/2018

119 श्री. खदिर म. वजीर
डॉ. शं.च.शा.व.ैम व रु, 
नािेंड

खुिा 2/4/1961 11/4/2011 2/28/2019 10 वी सवेादनवृत्त

120 श्री. दव. िे. दनदशबकर शा. व.ै म., नार्िरू. िज- ब 3/7/1974 11/4/2011 3/31/2032 10 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

121 श्री. दव. रं्. कंुटेवाड शा. व.ै म., औरंर्ाबाि खुिा 3/20/1967 11/4/2011 3/31/2025 बी. कॉम. दि 04/04/2018 रोजी दनधन



122 श्री. राजेश ना. किम डॉ. शं. च.शा. व.ै म., नािेंड खुिा 6/20/1972 11/4/2011 6/30/2030 बी. ए.
दि.08/08/19 रोजी व.स. 
ििावरीि ता. ििोन्नती स्स्वकारिी 
नार्ी.

123 श्री. दवजय सं. अंधारे गॅ्र.शा.व.ैम.मंुबई खुिा 10/1/1971 11/4/2011 9/30/2029 10 वी

सचंािनाियाच्या दि 
08/08/2019 च्या  आिेशान्वये 
वदरष्ठ सर्ाय्यक ििावर ता. 
ििोन्नती

124 श्रीमती सषुमा शा. र्वडें गॅ्रन्ट शा. व.ै म., मंुबई खुिा 9/2/1964 11/4/2011 9/30/2022 10 वी

125 श्रीमती र्ायिी र्. उतेकर सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 4/2/1965 11/4/2011 4/30/2023 बी.ए.

126 श्रीमती िा. रा. अंर्ीरवार र्ो. ते. रु., मंुबई खुिा 9/27/1968 11/4/2011 9/30/2026 10 वी

127 श्रीमती प्र. म. िडेामकर र्ो. ते. रु., मंुबई खुिा 8/2/1964 11/4/2011 8/31/2022 12 वी

128 श्री. प्र. क. चािंजकर डॉ. शं. च. शा. व.ै म., नािेंड खुिा 1/17/1972 11/4/2011 1/31/2030 बी. ए.

129 श्री. अ. के. थोरात बै. जी. व.ै म., ििेु इमाव 5/18/1977 11/4/2011 5/31/2035 12 वी

130 श्री. दवनय ज. फुिझेिे शा. व.ै म. व रु., नार्िरू. अनु. जाती 9/20/1965 11/4/2011 9/30/2023 बी. कॉम.

131 श्री. दििक शं. िाडंरे्
शा. िं. म. व रु., 
औरंर्ाबाि.

दवमाप्र 3/26/1976 11/4/2011 3/31/2034 बी. ए. (जात वधैता प्राप्त )

132 श्री. एस. आर. मराठे सर. ज. जी. समुर् रु., मंुबई खुिा 1/15/1961 11/4/2011 1/31/2019 12 वी सवेादनवृत्त

133 श्री. सजंय ना.दवसितेु सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई इमाव 1/13/1969 11/4/2011 1/31/2027 एम. कॉम.

134 श्री. दवठठ्ि  तु. यनितिे शा. व.ै म., िातूर खुिा 1/2/1974 11/4/2011 1/31/2032 एसएससी

135 श्री. डी.एस. िोसिे
स्वा. रा. दत. ग्रा. शा. व.ै म. 
रु., अंबाजोर्ाई

खुिा 3/21/1975 11/4/2011 3/31/2033 12 वी

136 श्री. बबन रं. कुमावत शा. व.ै म. व रु., औरंर्ाबाि िज- ब 6/1/1967 11/4/2011 5/31/2025 10 वी

137 श्री. एम. बी. दनकाळजे बै. जी. व.ै म., ििेु अनु. जाती 6/16/1965 11/4/2011 6/30/2023 बी. कॉम.-

138 श्री. प्रदवि म. वाघेिा गॅ्रन्ट शा. व.ै म., मंुबई अनु. जाती 7/1/1962 11/4/2011 6/30/2020 10 वी

139 श्री. र्दरश्चदं्र िु. वाघेिा का. व आ. रु. मंुबई अनु. जाती 6/26/1960
06/09/2011
01/09/2011

6/30/2018 10 वी सवेादनवृत्त

140 श्री. जयंत ज. काबंळे सर. ज. जी. समुर् रु., मंुबई अनु. जाती 3/19/1961
23/08/2011
01/09/2011

3/31/2019 10 वी सवेादनवृत्त

141 श्री. डी.के. तोडकरी सवो.रु., िातूर खुिा 6/15/1969 1/2/2012 6/30/2027 10 वी



142 श्री. प्रदवि व्य. डारें्
शा. व.ै म. व ककम रार् रु., 
औरंर्ाबाि

खुिा 6/18/1967 1/2/2012 6/30/2025 बी. कॉम.- दि 17/12/2015 िासनू दनिंदबत

143 श्री. प्रकाश रा. मोरे
डॉ.श.च.शा.व.ैम. व रु. 
नािेंड

खुिा 12/26/1968 1/2/2012 12/31/2026 12 वी

144 श्री.सजंय माधवराव चौधरी शा.व.ैम.औरंर्ाबाि खुिा 7/1/1974 1/2/2012 6/30/2032 बी. ए.

145 श्री. युवराज शा. माने सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 6/22/1973 1/2/2012 6/30/2031 12 बी

146 श्री. मंरे्श र. जोशी
शा. व.ै म. व ककम रोर्. रु., 
औरंर्ाबाि

खुिा 1/14/1975 1/2/2012 1/31/2033 बी. ए.

147 श्री. अदनि ि. िळवी सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 9/10/1978 1/2/2012 9/30/2036 बी. ए.

148 श्री. स्वप्नीि ब. िेसाई सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 5/5/1981  5/31/2039 12 बी

149 श्री. सदतश तु. आडीवरेकर र्ो. ते. रु., मंुबई खुिा 6/15/1972 1/2/2012 6/30/2030 10 वी

150 श्री. बाळुससर् दर्राससर् चव्र्ाि
श्री. ब. ना.शा. व.ै म., 
यवतमाळ

दवजा- अ 4/1/1965 6/21/2012 3/31/2023 10 वी

151 श्री. बा. आ. वनवे
स्वा. रा. दत. ग्रा. शा. व.ै म. 
व रु. अंबाजोर्ाई

िज- ड 8/3/1975 6/21/2012 8/31/2033 बी. ए.

152 श्री. बी. टी. औटी
डॉ. व.ै स्मृ.शा. व.ै म., 
सोिािरु

खुिा 2/23/1960 6/21/2012 2/28/2018 10 वी सवेादनवृत्त

153 श्रीमती ए. टी. थोरात
स्वा. रा. दत. ग्रा. शा. व.ै म. 
व रु. अंबाजोर्ाई

खुिा 12/13/1969 6/21/2012 12/31/2027 10 वी

154 श्री. सदंिि राऊत सर. ज. जी. समुर् रु., मंुबई
खुिा
(अिरं् अस्स्थव्यंर्)

11/20/1966 6/21/2012 11/30/2024 12 बी

155 श्री. आर. एम. सरकटे
स्वा. रा. दत. ग्रा. शा. व.ै म. 
रु., अंबाजोर्ाई

अनु. जाती 6/25/1971 6/21/2012 6/30/2029 बी. कॉम.

156 श्री. बबन आर. घोडेकर
अ. ि. दव., सर ज. जी. 
समुर् रु., मंुबई

िज- ब 6/1/1965 6/21/2012 5/31/2023 10 वी

157 श्री. सजंय र्. घोसे
श्री. ब. ना.शा. व.ै म., 
यवतमाळ

खुिा 1/31/1961
22/08/2013
07/09/2013

1/31/2019 एचएससी सवेादनवृत्त

158 श्रीमती स्स्मता रंु्डोितं वाडीकर
छ. रा. शा. म. शा. व.ै म., 
कोल्र्ािरू-

इमाव
(अिरं् मुखबधीर)

6/21/1967 8/22/2013 6/30/2025 एसएससी

159 श्री. एम. डी. किम
स्वा. रा. दत. ग्रा. शा. व.ै म. 
व रु. अंबाजोर्ाई

खुिा 2/10/1967 8/22/2013 2/28/2025 बी. ए.

160 श्रीमती िी. डी. दबरेिी
डॉ. बाबासारे्ब आंबडेकर 
रु. व अनसधंान कें द्र, 
नार्िरु

खुिा 4/7/1964
22/08/2013
01/01/2004

4/30/2022 बी. ए.



161 श्री. दवक्रम नरेश कोल्रे् शा. व.ै म. व रु., नार्िरू. इमाव 12/22/1977 8/22/2013 12/31/2035 एसएससी

162 श्री. के. बी. ठाकरे श्री. िा. दर्. शा. व.ै म., धुळे खुिा 12/17/1967
22/08/1993
25/10/2013

12/31/2025 बी. कॉम.

163 श्रीमती स. अ. िेशिाडें
डॉ. व.ै स्मृ.शा. व.ै म., 
सोिािरु

खुिा 7/31/1961 8/22/2013 7/31/2019 एसएससी सवेादनवृत्त

164 श्री. स. म. नरखडे
डॉ. व.ै स्मृ.शा. व.ै म., 
सोिािरु

खुिा 11/4/1968 8/22/2013 11/30/2026 एसएससी

165 श्री. बाळू साडूं र्व्र्ाडें शा. िं. म. व रु., औरंर्ाबाि खुिा 4/5/1963 8/22/2013 4/30/2021 एसएससी

166 श्रीमती सधं्या स.ु िाठक शा. व.ै म., औरंर्ाबाि खुिा 8/17/1963 8/22/2013 8/31/2021 एम. कॉम.

167 श्री. रमेश स. ताठे शा. व.ै म. व रु., औरंर्ाबाि िज- ड 2/7/1977 8/22/2013 2/28/2035 एसएससी

168 श्री. एम. के. जािंळुकर शा. व.ै म., नार्िरू अनु. जाती 5/21/1980 8/22/2013 5/31/2038 एचएससी

169 श्री. दवठठृि बाबरूाव कोिते शा. व.ै म., औरंर्ाबाि अनु. जमाती 6/1/1973 8/22/2013 5/31/2031 बी. ए. िाचिुचित प्रकरि प्रिंदबत

170 श्री. दव. ि. कुिकिी
स्वा.रा.दत.शा.व.ैम. व 
रु.अंबाजोर्ाई

खुिा
10/05/1972
अिरं् (अस्स्थव्यंर्)

11/1/2013 5/31/2030 बी. ए.

171 श्री. बाळु म. केिारी बै. जी. व.ै म., ििेु अनु. जमाती 9/8/1980 11/1/2013 9/30/2038 बी. ए.

172 श्री. दमिींि स. िवार सर. ज. जी. समुर् रु., मंुबई 11/23/1973 11/1/2013 11/30/2031 एसएससी

173 श्री. सकेुश दिका दखल्लारी (िाडवी) शा. िं. म. व रु., औरंर्ाबाि अनु. जमाती 5/1/1981 11/1/2013 4/30/2039 बी. ए.

174 श्री. सदुनि नावजी मंुढे शा. िं. म. व रु. मंुबई अनु. जमाती 6/15/1980 11/1/2013 6/30/2038 बी. ए.

175 श्रीमती एच. ए. आढारी (साबळे) शा. िं. म. व रु. मंुबई अनु. जमाती 7/31/1978 11/1/2013 7/31/2036 एम. ए.

176 श्री. रुिशे ि. कोथेरे शा. िं. म. व रु. मंुबई अनु. जमाती 10/2/1981 11/1/2013 10/31/2039 बी. ए.

177 कु. सदरता िु. कुडमेथे (सयाम)
श्री व.च.शा.व.ैम.व रु, 
यवतमाळ

अनु. जमाती 1/2/1971 11/1/2013 1/31/2029 बी.ए.

178 श्री.सारे्बराव ना. कुडमेथे शा. व.ै म., अकोिा अनु. जमाती 7/1/1976 11/1/2013 6/30/2034 एसएससी

179 श्री. िकंज रा. वटे्टी
श्री व.च.शा.व.ैम.व रु, 
यवतमाळ

अनु. जमाती 1/2/1980 11/1/2013 1/31/2038 बी. ए.

180 श्री. अ. रा. र्ायकवाड स.सवो.रु., ििेु दवजा- अ 2/5/1982 11/1/2013 2/28/2040 बी. ए.

181 श्री. सजंय ि. िाथरुट शा. व.ै म., जळर्ावं दवजा- अ 5/7/1976 11/1/2013 5/31/2034 एम. ए.

182 श्री. एस. अे.  कैवाडे स.सवो.रु., ििेु दवजा- अ 3/1/1980 11/1/2013 2/28/2038 एसएससी

183 श्री. धमेंद्र कृ. जाधव शा. व.ै म. व रु., नार्िरू िज- ब 7/1/1975 11/1/2013 6/30/2033 एचएससी



184 श्री. दववके नारायि िेंडेकर शा. व.ै म., अकोिा िज- ड 2/20/1975 11/1/2013 2/28/2033 एचएससी

185 श्री. सदमर काळुशे शा. व.ै म., औरंर्ाबाि िज-ड 10/14/1976 11/1/2013 10/31/2034 एम. ए.

186 श्री. दकरि वा. िवार शा. व.ै म., अकोिा  दवजा- अ 1/21/1978 11/1/2013 1/31/2036 एचएससी

187 श्री. िक्ष्मि कोर्ळे शा. व.ै म., नार्िरू दवमाप्र 8/8/1967 11/1/2013 8/31/2025 एसएससी

188 श्रीमती कल्िना दन. कुदे्र बै. जी. व.ै म., ििेु दवमाप्र 10/1/1971 11/1/2013 9/30/2029 बी. कॉम.

189 श्री. चदं्रकातं शा. िाटीि गॅ्रन्ट शा. व.ै म., मंुबई दवमाप्र 2/7/1965 11/1/2013 2/28/2023 एसएससी

190 श्री. अस्िम शेख अख्तर शा. व.ै म. व रु., नार्िरू खुिा 8/8/1974 11/1/2013 8/31/2032 एसएससी स्वचे्छा सवेा दनवृत्त 31/08/2017

191 श्री. अिय कृष्िराव िेशिाडें
श्री. रु्. र्ो. दस. शा. व.ै म., 
नािेंड

खुिा 2/2/1963 11/1/2013 2/28/2021 एसएससी

192 श्री. मिन बळीराम िाटीि शा. व.ै म., नािेंड खुिा 9/6/1962 11/1/2013 9/30/2020 बी. ए.
स्वचे्छा सवेादनवृत्त दिनाकं 
01/05/2018

193 श्री. स. ना. िवार श्री. िा. दर्. शा. व.ै म., धुळे इमाव 6/1/1974 11/1/2013 5/31/2032 एम. ए.

194 श्रीमती शे्रया क्षीरसार्र शा. िं. म. व रु., नार्िरू इमाव 1/28/1980 11/1/2013 1/31/2038 बी. ए.&2

195 श्रीमती यदतन मधुकर िोळे शा. व.ै म. , औरंर्ाबाि इमाव 3/13/1969 11/1/2013 3/31/2027 एम. एसी.

196 श्रीमती वशैािी िु. रोडे (कुिकिी) शा. व.ै म., औरंर्ाबाि खुिा 10/18/1974 11/1/2013 10/31/2032 एचएससी

197 श्री. अशोक चडुामन सशिे शा. व.ै म., औरंर्ाबाि खुिा 2/10/1968 11/1/2013 2/28/2026 बी. कॉम.

198 श्री. बसवराज  सरं्प्िा औरसरं्
डॉ. व.ै स्मृ.शा. व.ै म., 
सोिािरु

इमाव 4/2/1970 11/1/2013 4/30/2028 एम. कॉम.

199 श्रीमती छाया  िोखंडे शा. व.ै म., नार्िरू अनु. जाती 2/6/1962 01/11/2013
11/02/2014

2/28/2020 एचएससी

200 श्री. दवजय िशरथ िािे डॉ शं.च.शा.व.ैम.नािेंड अनु. जाती 10/7/1975 01/11/2013
11/02/2014

10/31/2033 बी. ए.

201 श्री. सरेुश का. करिे शा. व.ै म., िातूर िज- क 6/7/1978 01/11/2013
11/02/2014

6/30/2036 बी.ए.

202 श्री. सजंय धो. िेशमुख
डॉ. व.ै स्मृ.शा. व.ै म., 
सोिािरु

िज- क 6/1/1977 01/11/2013
11/02/2014

5/31/2035 बी. ए.



203 श्री. बी. के. खरात बै. जी. शा. व.ै म., ििेु िज- क 2/18/1970 01/11/2013
11/02/2014

2/28/2028 एसएससी

204 श्री. राजेंि कडु नमायते सर. ज. जी. समुर् रु., मंुबई िज- क 5/1/1972 01/11/2013
11/02/2014

4/30/2030 एसएससी

205 श्रीमती मदनषा कु. घाटुळे सर.ज.जी.समूर् रु.मंुबई खुिा 11/14/1976 01/11/2013
11/02/2014

11/30/2034 एसएससी

206 श्री. राजेंद्र रंु्जाळ
स्वा. रा. दत. ग्रा. शा. व.ै म., 
अंबाजोर्ाई

खुिा 10/15/1979 01/11/2013
11/02/2014

10/31/2037 एचएससी

207 श्री. शािीक न. िडोळे शा. व.ै म., नार्िरू इमाव 7/1/1975 01/11/2013
11/02/2014

6/30/2033 बी. ए.

208 श्री. सदमर मं. मोदमन
छ. रा. शा. म. शा. व.ै म., 
कोल्र्ािरू

इमाव 7/22/1978 01/11/2013
11/02/2014

7/31/2036 बी. कॉम.

209 श्री. सजंय बाबराव मैिानकर शा. व.ै म., नार्िरू इमाव 8/26/1970 01/11/2013
11/02/2014

8/31/2028 बी. कॉम.

210 श्री. सदंिि मर्ादवर दबटोडे शा. व.ै म., नार्िरू. खुिा 5/22/1970 01/11/2013
11/02/2014

5/31/2028 एम. ए.

211 श्रीमती रेिकुा बरडे
श्री.वसतंराव नाईक 
शा.व.ैम. यवतमाळ

अनु. जाती 2-7-1-64 01/11/2013
11/02/2014

7/31/2022 एसएससी

212 श्री. अरुि शंकरराव नाईक शा. व.ै म., नार्िरू िज- ब 12/27/1966 01/11/2013
11/02/2014

12/31/2024 एसएससी

213 श्री. एच. डी. धोटे इं. र्ा.ं शा. व.ै म., नार्िरू इमाव 4/10/1960 01/11/2013
11/02/2014

4/30/2018 एसएससी
सवेादनवृत्त

214 श्री. ए. बी. बरु्िकर
इं. र्ा.ं शा. व.ै म व रु., 
नार्िरू

इमाव 9/1/1966 01/11/2013
11/02/2014

8/31/2024 एसएससी



215 श्री. प्रकाश के. िजुाडे शा. व.ै म., नार्िरू इमाव 2/1/1962 01/11/2013
11/02/2014

1/31/2020 एसएससी

216 श्री. एम. के. दिवनकर इं. र्ा.ं शा. व.ै म., नार्िरू इमाव 7/1/1960 01/11/2013
11/02/2014

6/30/2018 बी. कॉम.-
सवेादनवृत्त

217 श्री. दविास डी. वराडे
इं. र्ा.ं शा. व.ै म व रु., 
नार्िरू

इमाव 12/28/1962 01/11/2013
11/02/2014

12/31/2020 एसएससी

218 श्री. सिुाष ित्तोितं िाखोिे शा. व.ै म., औरंर्ाबाि इमाव 6/15/1962 01/11/2013
11/02/2014

6/30/2020 एचएससी

219 श्री. र्. शा. फुििर्ारे श्री. िा. दर्. शा. व.ै म., धुळे िज- ब 9/1/1967 01/11/2013
11/02/2014

8/31/2025 बी. ए.
दनिंदबत

220 श्री. सखाराम दनवृत्ती थोरात शा. व.ै म., अकोिा िज-क 6/12/1975 01/11/2013
11/02/2014

6/30/2033 बी. ए.

221 श्री. रारु्ि दन. बनसोडे
डॉ. व.ै स्मृ.शा. व.ै म., 
सोिािरु

अनु. जाती 1/13/1979 01/11/2013
11/02/2014

1/31/2037 बी. कॉम.

222 श्री. िािासारे्ब ि. काळे आरोग्य िथक दशरुर,ििेु िज-क 1/8/1982 01/11/2013
11/02/2014

1/31/2040 बी. ए.

223 श्री. अ. ना. मारकड बै. जी. व.ै म., ििेु िज-क 12/4/1974 01/11/2013
11/02/2014

12/31/2032 एम. ए.

224 श्रीमती.  िी. एस. नारायिकर का. व आ. रु. मंुबई अनु. जाती 2/6/1977 01/11/2013
11/02/2014

2/28/2035 एम. कॉम.

225 श्री. र्िेश म. फडिीस शा. व.ै म., दमरज खुिा 2/5/1973 01/11/2013
11/02/2014

2/28/2031 बी. कॉम.

226 श्री. शािीक बी. र्ोरे शा. व.ै म., औरंर्ाबाि िज- क 7/4/1973 01/11/2013
11/02/2014

7/31/2031 एसएससी



227 दवनोि िेदविास सावतं शा. व.ै म. जळर्ाव अनु. जाती 5/10/1977
11/02/2014

5/31/2035 बी. ए.

228 श्री. चदं्रकातं दि. जोशी
नार्री स्वास्थ कें द्र वादें्र, 
मंुबई

खुिा 7/15/1961 2/11/2014 7/31/2019 एसएससी सवेादनवृत्त्त

229 श्री. ज. बा. सावतं सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई खुिा 4/15/1964 2/11/2014 4/30/2022 एसएससी

230 श्री. नरर्री र. बािंविकर शा. िं. म. व रु., मंुबई खुिा 1/31/1963 2/11/2014 1/31/2021 एसएससी

231 श्री. दव. का. माजंरेकर गॅ्रन्ट शा. व.ै म., मंुबई खुिा 2/3/1963 2/11/2014 2/28/2021 एसएससी

232 श्रीमती प्रदमिा ि. िरेे (िाटीि)
इं. र्ा.ं शा. व.ै म. व रु., 
नार्िरू.

इमाव 11/17/1964 2/11/2014 11/30/2022 एसएससी

233 श्री. िरमेश्वर डी. सावतं स.सवो.रु., ििेु अनु. जाती 8/15/1979 2/11/2014 8/31/2037 बी. ए.

234
श्री. रामनाथ मादनकराव 
असरवाि

शा. व.ै म., औरंर्ाबाि इमाव 1/1/1969
11/02/2014

12/31/2026 बी. ए.

235 श्री.  दनदतन र्िेश शेळके स. सवो. रु. ििेु खुिा 12/29/1969 2/11/2014 12/31/2027 एसएससी

236 श्री. सजंय र्ायकवाड स.सवो.रु., ििेु अनु. जाती 7/12/1968
11/02/2014

7/31/2026 बी. ए.

237 श्री. शदशकातं तु. करकटे
सर ज. जी. समूर् 
रग्िािय, मंुबई

अनु. जाती 6/10/1965
11/02/2014

6/30/2023 एसएससी दनधन  दि.30/12/2018

238 श्री. सधुाकर का. मोरे सेंट जॉजेस रु., मंुबई अनु. जाती 1/17/1963
11/02/2014

1/31/2021 एसएससी

239 श्रीमती दवजया िडंीत बारु्ि शा. व.ै म. व रु., औरंर्ाबाि अनु. जमाती 10/3/1977
11/02/2014

10/31/2035 बी. ए.

240 श्री. िोजराज सच. राऊत
इं. र्ा.ं शा. व.ै म. व रु., 
नार्िरू.

अनु. जमाती 9/1/1970
11/02/2014

8/31/2028 एचएससी

241 श्री. जर्दिश िा.ं मोदर्ते सर. ज. जी. समुर् रु., मंुबई अनु. जाती 3/25/1976 7/31/2014 3/31/2034 एसएससी

242 श्री. तानाजी मो. सशिे शा.व.ैम.िातूर  खुिा 7/5/1971 7/31/2014 7/31/2029 बी.ए.

243 श्री. दप्रतम रर्ाटे शा. व.ै म., नार्िरू किार 1/15/1978 7/31/2014 1/31/2036 एचएससी

244 श्री. प्रशातं आर. िटेकर अ.दव.रु, नार्िरू खुिा 8/19/1980 7/31/2014 8/31/2038 बी. ए.

245 श्री. शंकर अजुमन िारकर शा. िं. म. व रु., मंुबई इमाव 9/4/1964 7/31/2014 9/30/2022 एसएससी

246 श्री. मधुकर मर्ािेव िावसकर िदरचया दशक्षि ससं्था मंुबई इमाव 4/21/1964 7/31/2014 4/30/2022 एसएससी

247 श्रीमती दवदनता दव. सावतं सेंट जॉजेस रु., मंुबई खुिा 6/17/1965 7/31/2014 6/30/2023 एसएससी

248 श्री. दवजय ना. िाड सं.व.ैदश व सं.मंु.  खुिा 8/5/1966 7/31/2014 8/31/2024 एचएससी



249 श्री. अंकुश वा. मादचविे
नार्री स्वास्थ कें द्र वादें्र, 
मंुबई

इमाव 2/6/1967 7/31/2014 2/28/2025 एसएससी

250 श्री. एस. एन. र्वडें सेंट जॉजेस रु., मंुबई इमाव 10/24/1964 7/31/2014 10/31/2022 एसएससी

251 श्री. अतुि घाडीर्ावंकर गॅ्रन्ट शा. व.ै म., मंुबई खुिा 8/15/1962 7/31/2014 8/31/2020 एसएससी

252 श्री. कृष्िा वसतं कोचरेकर सं. व.ै दश. व स.ं, मंुबई िडंारी 8/31/1962 7/31/2014 8/31/2020 एसएससी

253 श्री. कृष्िा बा. िरडे का. व आ. रु. मंुबई  खुिा 4/12/1962 7/31/2014 4/30/2020 एसएससी

254 श्री. चदं्रकातं रा. दनमकर आरोग्य िथक िािघर खुिा 10/21/1964 7/31/2014 10/31/2022 11 वी

255 श्री. र्िेश जर्न्नथ सावतं गॅ्रन्ट शा. व.ै म., मंुबई खुिा 8/30/1963 7/31/2014 8/31/2021 एसएससी

256 श्री. माटुमस डायस र्ो. ते. रु., मंुबई खुिा 11/8/1963 7/31/2014 11/30/2021 एसएससी

257 श्री. दिमराव सोनाजी  मुरमुरे डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड
        अनु. जमाती  
      दिव्यारं् 
अस्स्थव्यंर्

11/10/1966 4/12/2016 11/30/2024 एसएससी

258 श्री. मरे्श सिादशव बिेे
श्री. व. ना. शा. व.ै म. 
यवतमाळ

        अनु. जमाती 1/22/1977 4/12/2016 1/31/2035 बी. ए.

259 श्रीमती रेखा तुकाराम कुमरे  शा. व.ै म. चदं्रिरू          अनु. जमाती 6/4/1969 4/12/2016 6/30/2027 एसएससी

260 श्री. करि र्ोरजी र्ावीत शा.व.ैम.जळर्ाव         अनु. जमाती 7/1/1982 4/12/2016 6/30/2040 बी. ए.

261 श्री. नामिेव जानकु जढर स. सवो. रु. ििेु        अनु. जमाती 11/16/1975 4/12/2016 11/30/2033 एचएससी

262 श्री. वसतं जनािमन सशिे का. व आ. रु. मंुबई
          र्ोंधळी / 
ि.ज.-ब

6/1/1968 4/12/2016 5/31/2026 एसएससी

263 श्री. प्रिाकर दशवराम माने
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

          दवजा/अ 3/1/1962 4/12/2016 2/28/2020 एसएससी

264 श्री. बी. एन. जाधव
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

          दवजा/अ 6/9/1960 4/12/2016 6/30/2018 एसएससी सवेादनवृत्त

265 श्री. दविासराव ता. अनुसे
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

          िज/क 6/1/1966 4/12/2016 5/31/2024 बी. कॉम.

266 श्री. िरुषोत्तम फुसाडें शा. व.ै म. चदं्रिरू           िज/क 4/16/1986 4/12/2016 4/30/2044 एचएससी

267 श्री. चदं्रशेखर र्नुमंतराव माशाळ
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

          िज/क 9/21/1984 4/12/2016 9/30/2042 बी. कॉम.

268 कु. अश्वीनी बोिोटे शा. व.ै म. व रु. नार्िरू
          िज/क   
दिव्यारं्

6/9/1981 4/12/2016 6/30/2039 बी. ए.

269 श्री. िाडुंरंर् श्रीिती मुरके शा. व.ै म. िातूर          िज/क 4/7/1974 4/12/2016 4/30/2032 एम. ए.

270 श्रीमती सदंजवनी बाबरुाव मुसळे शा.व.ैम.िातूर          िज/ड 6/27/1965 4/12/2016 6/30/2023 बी. ए.



271 श्री. िर्वान नामिेव उर्िमुर्िे शा. व.ै म. औरंर्ाबाि         िज/ड 6/15/1983 4/12/2016 6/30/2041 एचएससी

272 श्री. एस. एन. बारं्र शा. व.ै म. व रु. औरंर्ाबाि          िज/ड 4/3/1982 4/12/2016 4/30/2040 बी. ए.

273 श्री. दििीि आन्नासारे्ब वनवे शा.व.ैम.िातूर         िज/ड 6/5/1965 4/12/2016 6/30/2023 एसएससी

274 कु. जयश्री मुरिीधर रे्डाऊ शा. व.ै म. व रु. नार्िरू
इमाव        दिव्यारं् 
अस्स्थव्यंर्

5/25/1981 4/12/2016 5/31/2039 एम. ए.

275 श्रीमती स्स्मता सदुनि ठािेकर स. सवो. रु. ििेु
दवमाप्र     दिव्यारं् 
अल्िदृष्टी

1/6/1968 4/12/2016 1/31/2026 बी. ए.

276 श्री. सजंय बा. र्दरिास शा. व.ै म. औरंर्ाबाि दवमाप्र 8/8/1969 4/12/2016 8/31/2027 एसएससी

277 श्री.  दििीि राजेश्वर िेशिाडें
स्वा. रा. दत. ग्रा. व.ै म. व रु. 
अंबाजोर्ाई

खुिा 7/31/1963 4/12/2016 7/31/2021 एचएससी

278 श्री. सजंय शं. दतरिाने
श्री. व. ना. शा. व.ै म. व रु. 
यवतमाळ

इमाव 1/7/1967 4/12/2016 1/31/2025 बी. कॉम.

279 श्रीमती शोिा अ. दचरडे
श्री. व. ना. शा. व.ै म. 
यवतमाळ

इमाव 4/2/1965 4/12/2016 4/30/2023 एसएससी स्वचे्छा सवेा दनवृत्त 17/07/2018

280 श्री. प्रफुल्ल व. कुिकिी
श्री. व. ना. शा. व.ै म. 
यवतमाळ

खुिा
अिरं् अस्स्थव्यंर्

4/5/1965 4/12/2016 4/30/2023 एसएससी स्वचे्छा सवेा दनवृत्त 24/07/2018

281 श्री. वसतं दि. सशिी श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे इमाव 11/9/1960 4/12/2016 11/30/2018 बी. कॉम. सवेादनवृत्त

282 श्री. अजय दव. काळे शा.व.ैम.जळर्ाव खुिा 10/26/1965 4/12/2016 10/31/2023 बी. कॉम.

283 श्री. सजंय दि. जोशी श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे खुिा 9/4/1967 4/12/2016 9/30/2025 बी. कॉम.

284 श्री. अदवनाश मधुकर कन्रे्रे शा. व.ै म.. र्ोंिीया इमाव 1/9/1971 4/12/2016 1/31/2029 बी. कॉम.

दर. दि. क्र. 5925/2014 अदिि 
िाखि केिे आरे् सिर अदििाच्या 
अदधन रारू्न नाव समादवष्ठ 
करण्यात येत आरे्.

285 श्री. िदंडत आ. मर्ािे श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे खुिा 8/15/1968 4/12/2016 8/31/2026 एम. ए.

286 श्री. प्रकाश सा. िाटीि श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे खुिा 12/1/1970 4/12/2016 11/30/2028 बी. ए.

287 कु. वासतंी दकशोर चौरु्िे शा. व.ै म. व रु. दमरज
इमाव
अिरं् अस्स्थव्यंर्

3/17/1970 4/12/2016 3/31/2028 एचएससी
दनधन 

288 श्री. दशवकुमार शामराव कंधारकर डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड खुिा 8/5/1966 4/12/2016 8/31/2024 बी. कॉम.

289 श्री. कृष्िा िुडंदिकराव िार्वत शा.व.ैम ,अकोिा िज/ब 11/16/1970 4/12/2016 11/30/2028 12 वी िास



290 श्री. उध्िव सिबाजी िवार डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड खुिा 1/11/1974 4/12/2016 1/31/2032 एसएससी

291 श्री. दशवाजी राचदं्रराव शेवाळकर डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड खुिा 10/25/1969 4/12/2016 10/31/2027 बी. कॉम.

292 श्रीमती सवुिा सजंय राऊत
श्री.वसतंराव नाईक 
शा.व.ैम. यवतमाळ

इमाव 12/29/1971 4/12/2016 12/31/2029 एसएससी

293 श्री. दविास नामिेव इंर्ळे
डॉ. शं. च. शा. व.ै म. व रु. 
नािेंड

खुिा 3/3/1976 4/12/2016 3/31/2034 एचएससी

294 श्री. सधुीर बाबरुाव येविा श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे खुिा 6/1/1971 4/12/2016 5/31/2029 एचएससी

295 श्री. बािाजी र्ोसविराव मर्रे
डॉ. शं. च. शा. व.ै म. व रु.  
नािेंड

खुिा 5/4/1980 4/12/2016 5/31/2038 एचएससी

296 श्री. नारायि दिराजी बोडके डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड िज/क 6/1/1969 4/12/2016 5/31/2027 बी. ए.

297 श्री. बािाजी मारोती तोतरे डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड र्टकर 6/1/1964 4/12/2016 5/31/2022 एसएससी

298 श्री. रमेश ना. चव्र्ाि शा. व.ै म. अकोिा बजंारा 4/13/1970 4/12/2016 4/30/2028 एचएससी

299 श्री. प्रशातं सधुाकरराव िाठक डॉ.शं.च.शा.व.ैम., नािेंड खुिा 11/13/1971 4/12/2016 1/31/2029 बी. ए.

300 श्री. तुकाराम िढंरीनाथ रु्रव
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

इमाव 6/1/1974 4/12/2016 5/31/2032 एचएससी

301 श्री. सजंय िक्ष्मि रसाळे बै. जी. व.ै म. ििेु इमाव 11/4/1970 4/12/2016 11/30/2028 बी. ए. दनिंदबत

302 श्री. दििीि दिराजी साबिे शा. व.ै म. व रु. िातूर अनु. जाती 8/12/1970 4/12/2016 8/31/2028 एचएससी

303 श्री. सजंय जर्न्नथ क्षीरसार्र सं.व.ैदश व सं.मंु. अनु. जाती 2/28/1970 4/12/2016 2/28/2028 एसएससी

304 श्री. दवजय शंकर िाटीि (फराट) स.सवो.रु., ििेु खुिा 10/17/1969 4/12/2016 10/31/2027 एसएससी

305 श्री. रमेश खंडु थोिटे बै. जी. व.ै म. ििेु खुिा 3/22/1971 4/12/2016 3/31/2029 एचएससी

306 श्रीमती दमना बाब ुचव्र्ाि बै. जी. व.ै म. ििेु अनु. जाती 11/20/1962 4/12/2016 11/30/2020 एचएससी

307 श्री. डी. एच. आमकर िदरचया दशक्षि ससं्था मंुबई खुिा 6/1/1965 4/12/2016 5/31/2023 एसएससी

308 श्री. सतंोष िाडुंरंर् साखरकर सं. व.ै दश. व स.ं मंुबई इमाव 10/2/1968 4/12/2016 10/31/2026 एसएससी

309 श्री. अनंत िर्डु उतेकर का. व आ. रु. मंुबई खुिा 10/18/1968 4/12/2016 10/31/2026 एसएससी

310 श्री. सजंयकुमार िारत सोनार
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

इमाव 11/30/1970 4/12/2016 11/30/2028 बी. ए.

311 श्री. प्रदिि एस. िर्ारे स. सवो. रु. ििेु इमाव 9/8/1965 4/12/2016 9/30/2023 एसएससी



312 श्री. सधुीर वसतंराव आर्िावे
डॉ.शं.चव्र्ाि शा.वा.म. व 
रु. नािेंड

अनु. जाती 4/22/1966 4/12/2016 4/30/2024 एसएससी

313 श्री. दनदतन यशवतंराव साखरकर शा. व.ै म. र्ोंिीया इमाव 8/20/1977 4/12/2016 8/31/2035 एसएससी

314 श्री. सदचन वामनराव सािोडकर शा. व.ै म. र्ोंिीया 12/29/1979 4/12/2016 12/31/2037 बी. ए.

315 श्री. ईश्वर िानूिासजी डफरे शा. व.ै म. र्ोंिीया इमाव 6/2/1972 4/12/2016 6/30/2030 एसएससी

316 कु. दििमािा अंचिवार शा. व.ै म. नार्िरू
इमाव        दिव्यारं् 
अस्स्थव्यंर्

8/18/1981 4/12/2016 8/31/2039 बी. ए.

317 श्री. एस. एस. करीर्ारे शा. व.ै म. नार्िरू अनु. जाती 6/11/1966 4/12/2016 6/30/2024 11 वी

318 श्री. शरि मधुकरराव वदै्य शा. व.ै म. चदं्रिरू खुिा 5/1/1965 4/12/2016 4/30/2023 एचएससी

319 श्री. सयंुकात सधुाकर व्यवर्ारे शा. व.ै म. र्ोंिीया खुिा 8/4/1970 4/12/2016 8/31/2028 बी. ए.

320 श्री.अदनि जर्न धोंर्ळे शा. व.ै म. नार्िरू अनु. जमाती 8/25/1964 4/12/2016 8/31/2022 बी. कॉम.

321 श्री. आर. िी. चौधरी श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे इमाव 6/1/1976 4/12/2016 5/31/2034 एचएससी

322 श्री. एच. िी. जाधव  शा. व.ै म. चदं्रिरू 1/6/1961 4/12/2016 1/31/2019 एसएससी सवेादनवृत्त

323 श्रीमती एस. जी. नकामुटे
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

खुिा 6/1/1960 4/12/2016 5/31/2018 एचएससी सवेादनवृत्त

324 श्री. राजेश अजुमन रंर्ारी शा. व.ै म. र्ोंिीया अनु. जाती 4/15/1970 4/12/2016 4/30/2028 एसएससी

325 श्रीमती सरेुखा र्ायकवाड स. सवो. रु. ििेु अनु. जाती 6/14/1964 4/12/2016 6/30/2022 बी. कॉम.

326 श्री. मरे्श आर. र्ावडे शा. व.ै म. औरंर्ाबाि खुिा 11/11/1969 4/12/2016 11/30/2027 बी. ए.

327 श्री. जी. बी. कुिकिी शा. व.ै म व रु, औरंर्ाबाि खुिा 8/15/1965 4/12/2016 8/31/2023 एसएससी

328 श्री. चदं्रिाि फदकरराव साळवे शा. िं. म. व रु. औरंर्ाबाि अनु. जाती 4/16/1967 4/12/2016 4/30/2025 एसएससी

329 श्री. एकनाथ सिुडुजी मैराळ शा. िं. म. व रु. औरंर्ाबाि अनु. जाती 3/2/1961 4/12/2016 3/31/2019 एसएससी सवेादनवृत्त

330 श्री.धनु्निाि साडूं सिामिरेु
आरोग्य िथक, िठैि 
औरंर्ाबाि

िज/ब 11/24/1966 4/12/2016 11/30/2024 एसएससी

331 श्री. वसतं बळवतं चव्र्ाि
छ. प्र. रा. सवो. रु. 
कोल्र्ािरू

दवजा/अ 6/1/1966 4/12/2016 5/31/2024 एसएससी

332 श्री. किेश रामचदं्र व्र्टकर
छ. प्र. रा. सवो. रु. 
कोल्र्ािरू

अ.जा. 6/1/1966 4/12/2016 5/31/2024 एसएससी

333 श्री. दििक प्रल्र्ाि इंर्ळे शा. व.ै म. अकोिा अनु. जाती 2/15/1966 4/12/2016 2/28/2024 एसएससी



334 श्री. ओमप्रकाश समुदे्र शा. व.ै म. नार्िरू अनु. जाती 1/2/1961 4/12/2016 1/31/2019 11 वी सवेादनवृत्त

335 श्री. दििीि र्रीिास घेवरे अदत.दवशे.रु. नार्िरू अनु. जाती 4/14/1964 4/12/2016 4/30/2022 एसएससी

336 श्री. रसवद्र कािसे  अदत.दवशे.रु. नार्िरू इमाव 1/8/1966 4/12/2016 1/31/2024 एसएससी

337 श्री. के. िी. र्जारे शा. व.ै म. व रु. नार्िरू डुमर 3/10/1967 4/12/2016 3/31/2025 एसएससी

338 श्री. आर. एस. जामरे् शा. व.ै म व रु, औरंर्ाबाि इमाव 6/7/1984 4/12/2016 6/30/2042 एसएससी

339 श्री. दनदतन दवश्वनाथ दवसितेु श्री.िा.दर्.शा.व.ैम.धुळे इमाव 5/23/1976 4/12/2016 5/31/2034 बी. ए.

340 श्रीमती दनता रमेश सावतं शा. व.ै म. दमरज खुिा 7/10/1973 4/12/2016 7/31/2031 एचएससी

341 श्री. सधुीर मुकंुि कुिकिी शा. व.ै म. दमरज खुिा 8/11/1968 4/12/2016 8/31/2026 बी. कॉम.

342 श्री. शंकर सोमसिर् कत्ती शा. व.ै म. दमरज खुिा 6/1/1967 4/12/2016 5/31/2025 एसएससी

343 श्री. जर्िीश र्जानन िडंीत शा. व.ै म. दमरज इमाव 11/13/1967 4/12/2016 11/30/2025 एचएससी

344 श्री. अदजत बाि ूकें र्ारे शा. व.ै म. व रु. दमरज अनु. जाती 6/1/1975 4/12/2016 5/31/2033 एचएससी

345
श्रीमती आशाताई िर्वान मोरे
श्रीमती आशाताई र्ो. काबंळे

आ. ि. तासर्ाव अनु. जाती 6/1/1974 4/12/2016 5/31/2032 एसएससी

346 श्री. एच. बी. राऊळ
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

इमाव
दिव्यारं् (अंध अिरं् 
४० %)

5/31/1981 4/12/2016 5/31/2039 एम. कॉम.

347 श्री. रदवराज  डी. र्ोरसे
श्री. छ. दश. म. सवो. रु. 
सोिािरू

अनु. जाती 5/3/1986 4/12/2016 5/31/2044 बी. कॉम.

348 श्री. रारु्ि र्रीश्चदं्र काबंळे शा. व.ै म. दमरज अनु. जाती 6/26/1980 4/12/2016 6/30/2038 बी. ई. ऑटो

349 श्री. ए. ए. सरुडे
श्री. छ. दश. म. सवो. रु. 
सोिािरू

खुिा (अिरं् 
किमबधीर)

10/10/1975 4/12/2016 10/31/2033 बी. कॉम.

350 श्री. सदतश रामचदं्र  माळवी
छ. प्र. रा. सवो. रु. 
कोल्र्ािरू

अनु. जाती 6/25/1970 4/12/2016 6/30/2028 एसएससी

351 श्री. आनंि. एन. मामीडवार शा. िं. म. व रु. नार्िरू इमाव 1/31/1977 4/12/2016 1/31/2035 एसएससी

352 श्री. र्दरष प्रिाकर सर्ारे शा. व.ै म. व रु, नार्िरू अनु. जाती 6/13/1975 4/12/2016 6/30/2033 एचएससी

353 श्री. बी. जी. मर्रे स. ज. जी. स. व रु. मंुबई अनु. जाती 12/12/1971 4/12/2016 12/31/2029 एचएससी

354 श्री. ए. िी. तळमोदर्ते
श्री. छ. दश. म. सवो. रु. 
सोिािरू

अनु. जाती 5/10/1985 4/12/2016 5/31/2043 बी. ए.- 2

355 श्री. दवश्वनाथ रामचदं्र रु्जर शा. व.ै म. व रु. दमरज खुिा 3/9/1965 4/12/2016 3/31/2023 एसएससी

356 श्रीमती स्वाती प्रमोि वाितुरे बै. जी. व.ै म. ििेु खुिा 8/28/1976 4/12/2016 8/31/2034 बी. कॉम.

357 श्रीमती माधुरी मधुकर राजिोज शा. व.ै म.. र्ोंिीया कािर 3/2/1971 4/12/2016 3/31/2029 बी. कॉम.



358 श्री. र्िेश सरेुश र्ायकवाड स. सवो. रु. ििेु खुिा 7/4/1974 4/12/2016 7/31/2032 11 वी

359 श्री. दवशाि िाडुंरंर् सिर्ारदिवे बै. जी. व.ै म. ििेु अनु. जाती 8/6/1975 4/12/2016 8/31/2033 एसएससी

360 श्री. अदनि धोंडीराम र्ायकवाड बै. जी. व.ै म. ििेु अनु. जाती 3/20/1979 4/12/2016 3/31/2037 एचएससी

361
श्रीमती सिुक्षिा िं. िोसिे
श्रीमती प्रशातं चाबकुस्वार

बै. जी. व.ै म. ििेु अनु. जाती 5/24/1979 4/12/2016 5/31/2037 एचएससी

362 श्री. रारु्ि सिुाष जर्ताि बै. जी. व.ै म. ििेु अनु. जाती 3/28/1982 4/12/2016 3/31/2040 एसएससी

363 श्री. जयंत िवमत चौधरी बै. जी. व.ै म. ििेु अनु. जाती 5/7/1975 4/12/2016 5/31/2033 एसएससी

364 श्री. दवजय अशोक सरुवसे स. सवो. रु. ििेु खुिा 10/12/1986 4/12/2016 10/31/2044 एसएससी

365 श्री. दमसिि अं. राऊत शा. व.ै म. नार्िरू इमाव 3/3/1981 4/12/2016 3/31/2039 एचएससी

366 श्री. आशुतोष उमाकातं जोशी शा. व.ै म. व रु. दमरज खुिा 12/16/1978 4/12/2016 12/31/2036 एचएससी

367 श्री. अमोि दशवकातं वाघमोडे
श्री. छ. दश. म. सवो. रु. 
सोिािरू

िज/ 8/1/1981 4/12/2016 7/31/2039 एम. ए.

368 श्री. डी. बी. माने
श्री. छ. दश. म. सवो. रु. 
सोिािरू

अनु. जाती 10/5/1978 4/12/2016 10/31/2036 एसएससी

369 श्री. आनंिा राजाराम िाटीि शा. व.ै म. व रु. दमरज
खुिा       दिव्यारं् 
अस्स्थव्यंर्

6/1/1970 4/12/2016 5/31/2028 एचएससी

370 श्री. एस. एस. िोतिार सवो. रु. िातूर इमाव 12/5/1972 4/12/2016 12/31/2030 एसएससी

371 श्री. नामिेव तोंडरे
श्री.वसतंराव नाईक 
शा.व.ैम. यवतमाळ

इमाव        दिव्यारं् 
अल्िदृष्टी

10/15/1965 4/12/2016 5/31/2023 एचएससी

372 श्री. प्रमोि र्वई शा. व.ै म. व रु. नार्िरू
अनु. जाती   
दिव्यारं्

7/1/1968 4/12/2016 6/30/2026 एम. ए.

373 श्री. श्रीकृष्ि आनंि िोतनीस स. सवो. रु. ििेु खुिा 12/12/1983 4/12/2016 12/31/2041 एचएससी

374 श्री. अिय अदवनाश जाधव
श्री. व. ना. शा. व.ै म. 
यवतमाळ

इमाव 10/9/1975 4/12/2016 10/31/2033 एचएससी

375 श्री. सार्र रामिास तळेकर शा.व.ैम. औरंर्ाबाि खुिा 10/26/1983
12/04/2016

10/31/2041 बी. ए.

376 श्री.  रदवदकरि अजुमन िार्वत शा. व.ै म. व रु. दमरज इमाव 11/9/1973 4/12/2016 11/30/2031 एचएससी

377 श्री. प्रदवि दशवाजी चडुमंुरे् शा. व.ै म. दमरज खुिा 12/8/1972 4/12/2016 12/31/2030 एम. कॉम.

378 श्री. सरुेंद्र ओ. मसराज
िद्म. व. िा. शा. व.ै म. व रु. 
सारं्िी

अनु. जाती 12/21/1971 4/12/2016 12/31/2029 एसएससी

379 श्री. श्रीकृष्ि िािाराव  काबंळे
रा.छ.शा.म.शा.व.ैम.कोल्र्ा
िरू

अनु. जाती 9/10/1968 4/12/2016 9/30/2026 एसएससी



380 श्री. एन. एम. रु्ििारे्
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

अनु. जाती 6/1/1960 4/12/2016 5/31/2018 बी. ए. सवेादनवृत्त

381 श्री. रोर्न र्ौरानंि राऊत शा.व.ैम., र्ोंिीया अनु. जाती 6/11/1984 4/12/2016 6/30/2042 एचएससी

382 श्रीमती कादमनी रखमाजी र्ोरे शा.व.ेम.िातूर अनु. जाती 3/10/1984 4/12/2016 3/31/2042 एचएससी

383 श्री. दववके सु. रामटेके शा. व.ै म. नार्िरू अनु. जाती 2/21/1981 6/13/2016 2/28/2039 एसएससी

384 श्रीमती सघंदमिा बी. काबंळे शा. व.ै म. चदं्रिरू अनु. जाती 10/10/1968 6/16/2016 10/31/2026 एचएससी

385 श्रीमती वदनता दव. ठाकरे (शेंिरे) शा. व.ै म. नार्िरू दवमाप्र 9/20/1976 11/25/2016 9/30/2034 एसएससी

386 श्री. रु्िाजी स. दतिोटकर
सर ज. जी. समूर् 
रग्िािय, मंुबई

अनु. जाती 12/28/1960 11/25/2016 12/31/2018 एसएससी सवेादनवृत्त

387 श्री. प्रकाश सिादशव माळोिे डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड इमाव 5/11/1969 11/25/2016 5/31/2027 एसएससी

388 श्री. दप्रतम रा. रीळ स. सवो. रु. ििेु अनु. जाती 6/1/1969 11/25/2016 5/31/2027 एसएससी

389 श्री. अशोक सर्ािु जाधव
स्वा. रा. दत. ग्रा. व.ै म. 
अंबाजोर्ाई

इमाव 12/12/1977 11/25/2016 12/31/2035 एसएससी

390 श्री. अदिदजत स.ं धडे डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड अ.ज. 2/25/1988 11/25/2016 12/31/2035 बी. ए.

391 श्री. रं्र्ाधर. दव. टाकिखार सवो.रु.िातूर अनु. जाती 10/18/1966 12/30/2016 10/31/2024 एसएससी

392 श्री. प्रकाश कृष्िा धुमक सर.ज.जी.समूर् रु.मंुबई इमाव 6/8/1965 12/30/2016 6/30/2023 एसएससी

393 श्री. बािाजी फदकरजी र्ायकवाड डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड अनु. जाती 6/1/1966 12/30/2016 5/31/2024 एसएससी दनधन दि.06/11/2019

394 श्री. प्रकाश दक. केळकर शा.व.ैम.औरंर्ाबाि फुिमाळी 2/4/1974 12/30/2016 2/28/2032 एचएससी

395 श्री. जोर्रिाि रबडे
श्री. व. ना. शा. व.ै म. 
यवतमाळ

दवजा/अ 5/20/1973 12/30/2016 5/31/2031 एचएससी

396 श्री. रदर्मखााँन अकबरखॉन िठाि शा. व.ै म. व रु. औरंर्ाबाि खुिा 3/15/1961 12/30/2016 3/31/2019 एसएससी सवेादनवृत्त

397 श्री. प्रमोि राधाकृष्ि  र्ोसावी शा. व.ै म. औरंर्ाबाि इमाव 12/31/1966 12/30/2016 12/31/2024 एसएससी

398
श्रीमती बदबता प्रदवि मोरे
श्रीमती बदबता रं्. दननावे

सं. व.ै दश. व स.ं मंुबई अनु. जमाती 8/25/1978 12/30/2016 8/31/2036 एसएससी

399 श्री. शैिेश श्री. ससािे डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड अनु. जाती 7/16/1977 12/30/2016 7/31/2035 बी. ए.

400 श्री. मनोज सरोिे स. सवो. रु. ििेु अनु. जाती 6/6/1969 12/30/2016 6/30/2027 एसएससी



401 श्री. शैिेंद्र रेविअप्िा स्वामी
डॉ.शं.च.शा.व.ैम. व रु. 
नािेंड

इमाव 9/9/1973 12/30/2016 9/30/2031 एसएससी

402 कु. नािंिा सिुाष मेश्राम शा. िं. म. व रु. नार्िरू अनु. जाती 8/14/1970 12/30/2016 8/31/2028 एम. ए. अिरं्

403 श्री. ित्ता धनससर् राठोड
श्री. व. ना. शा. व.ै म. 
यवतमाळ

दवजा/अ 4/2/1963 12/30/2016 4/30/2021 एचएससी

404 श्री. वाय. जी. साळंुखे श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे खुिा 7/24/1961 12/30/2016 7/31/2019 एसएससी सवेादनवृत्त

405 श्री. एन. एस. िाटीि श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे इमाव 12/23/1969 12/30/2016 12/31/2027 बी. ए.

406 श्री.  अचमना रं्र्ाधरराव तेिंरे् सवो. रु. िातूर इमाव 6/26/1982 12/30/2016 6/30/2040 एम. ए.

407 श्री. दवनोि बा. अंदबरे शा. िं. म. व रु. औरंर्ाबाि खुिा 8/23/1974 12/30/2016 8/31/2032 बी. ए.

408 श्री. नरेश रावसारे्ब मोरे शा.व.ैम, अकोिा खुिा 7/15/1981 12/30/2016 7/31/2039 एचएससी

409 श्रीमती उषा र. माळी शा. व.ै म. व रु. दमरज खुिा 1/15/1979 12/30/2016 1/31/2037 बी. ए.

410 श्री. एन. एम. नाझरे
श्री.छ.दश.म.सवो रु, 
सोिािरू

इमाव 10/24/1968 12/30/2016 10/31/2026 एम. ए.

411 श्री. डी. के. कोळी
श्री.छ.दश.म.सवो रु, 
सोिािरू

इमाव 6/27/1980 12/30/2016 6/30/2038
बी. ए. बीएङ 
बीिीएड

412 श्री. अजबससर् रु. िरिेशी शा. व.ै म. औरंर्ाबाि खुिा 6/23/1978 12/30/2016 6/30/2036 बी. ए.

413 श्रीमती दवद्यार्ौरी दश. खाडेंकर
िद्म. व. िा. शा. व.ै म. व रु. 
सारं्िी

खुिा 2/23/1982 12/30/2016 2/28/2040 एसएससी

414 श्री. रमेश दर्. राठोड
डॉ. व. ना. शा. व.ै म. 
यवतमाळ

दवजा/अ   दिव्यारं् 
अस्स्थव्यंर्

10/12/1971 12/30/2016 10/31/2029 एसएससी

415 श्री. रारु्ि सु. साखरकर शा. व.ै म. नार्िरू इमाव 6/23/1986 12/30/2016 6/30/2044 एचएससी

416 श्री. उत्तम अमरससर् राठोड डॉ.शं.च.शा.व.ैम.रु., नािेंड दवजा/अ 6/13/1973 12/30/2016 6/30/2031 एचएससी बी. ए.

417 श्री. बाळू िरसराम सोरेकर शा. व.ै म. िातूर दवजा/अ 5/8/1978 4/12/2016 5/31/2036 बी. ए.

418 श्री. आदश्वन के. सर्ारे शा. व.ै म. व रु. नार्िरू अनु. जाती 11/21/1980 12/30/2016 11/30/2038 एचएससी

419 श्री. सदचन दर. कुझेकर सं. व.ै दश. व स.ं मंुबई इमाव 2/8/1984 12/30/2016 2/28/2042 एचएससी

420 श्रीमती योदर्ता सयुमवशंी बै. जी. व.ै म. ििेु खुिा 6/12/1978 12/30/2016 6/30/2036

421 श्री. सरुज मु. िवार  शा. व.ै म. चदं्रिरू अनु. जाती 5/5/1976 12/30/2016 5/31/2034 एसएससी

422 श्री. मुदबन मेरे्रिाशा इनामिार शा. व.ै म. व रु. दमरज खुिा 4/18/1985 12/30/2016 4/30/2043 एचएससी

423 श्री. मरे्श सदतश राखे शा. व.ै म. अकोिा खुिा 3/4/1986 12/30/2016 3/31/2044 बी. कॉम.



424
श्री. मरं्मि ईस्माईि अब्िुि 
रदर्मान शेख

डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

खुिा 4/24/1962 12/30/2016 4/30/2020 एसएससी

425 श्री. जी. एस. थोरवे बै. जी. व.ै म. ििेु खुिा 12/18/1974 12/30/2016 12/31/2032 बी. ए.

426 श्री. सयुमप्रकाश वसतंबर्ािुर ससर् सर.ज.जी.समूर् रु.मंुबई खुिा 9/23/1970 12/30/2016 9/30/2028 एसएससी

427 श्री. सतंोष ओ. िाठक  शा. व.ै म. चदं्रिरू खुिा 5/8/1980 12/30/2016 5/31/2038 बी. ए.

428 श्री.  रदव दशवससर् राजितु शा.व.ैम.अकोिा खुिा 6/6/1982 12/30/2016 6/30/2040 बी. ए.

429 श्री. रारु्ि एस. िौळ
िद्म. व. िा. शा. व.ै म. व रु. 
सारं्िी

खुिा 9/27/1981 12/30/2016 9/30/2039 एम. ए. बीदिब

430 श्री. सनुीि िे. ढरे्
डॉ. शं. च. शा. व.ै म. व रु. 
नािेंड

अनु. जाती 12/20/1975 12/30/2016 12/31/2033 बी. ए.

431 श्री. सदचन व. राऊत सं.व.ैदश व सं.मंु. खुिा 7/29/1976 12/30/2016 7/31/2034 बी. कॉम.

432 श्री. श्रीकातं िा. र्ोमासे सवो. रु. अकोिा इमाव 10/25/1988 12/30/2016 10/31/2046 बी. ए.

433 श्री.  िेवानंि बाबरुाव मोर्ाळे सवो. रु. िातूर एसबीसी 12/13/1976 12/30/2016 12/31/2034 बी. ए.

434 श्री. सदचन स. सयुमवशंी डॉ. शं. च. शा. व.ै म. नािेंड िज/ब 7/16/1984
30/03/2017

7/31/2042
बीएस्सी 
बीएड

435 श्री. दववके दवठ्ठि मर्ाडीक सं. व.ै दश. व स.ं मंुबई िज/ब 12/27/1980 12/30/2016 12/31/2038 एम. ए. एिएिबी

436 श्री. मरे्श काळे
छ. प्र. रा. सवो. रु. 
कोल्र्ािरू

ि.ज. ब 3/1/1971 30/03/2017 2/28/2029 बी. कॉम.

437 श्री. र्िेश स. र्िोरकर शा. व.ै म. व रु, नार्िरू इमाव 8/1/1978 3/30/2017 7/31/2036 एसएससी

438 श्री. मुकेश रु्शारससर् िर्रे
श्री. रु्. र्ो. सस. शा. व.ै म., 
नािेंड

अनु. जाती 3/4/1968 3/30/2017 3/31/2026 बी. ए.

439 श्री. जेम्स िी. अनतुल्ला
स्वा. रा. दत. ग्रा. व.ै म. व रु. 
अंबाजोर्ाई

खुिा 5/20/1971
30/03/2017

5/31/2029 एसएससी

440 श्री. िी. डी. बोरसे श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे
इमाव
दिव्यारं्

6/1/1971 3/30/2017 5/31/2029 एचएससी

441 श्री. डी. एस. िर्ारे श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे अनु. जाती 8/17/1968 3/30/2017 8/31/2026 एचएससी

442 श्री. आर. टी. दिवाि श्री. िा. दर्. शा. व.ै म. धुळे अनु. जाती 6/17/1972 3/30/2017 6/30/2030 एचएससी

443 श्री.जाविे किीन कािरी शा. व.ै म. िातूर खुिा 9/12/1982
30/03/2017

9/30/2040 बी. ए.

444 श्री. युवराज दव. दनमसरकार
श्री. व. ना. शा. व.ै म. व रु. 
यवतमाळ

अनु. जाती 12/19/1968 3/30/2017 12/31/2026 बी. ए.



445 श्री. डी. एस. रेळेकर
डॉ. व.ै स्मृ. शा. व.ै म. 
सोिािरू

इमाव 4/2/1972 3/30/2017 4/30/2030 एसएससी

446 श्री. वसतंा जाधव
श्री. व. ना. शा. व.ै म. रु 
यवतमाळ

दव. जा. -अ 9/9/1969 3/30/2017 9/30/2027

447 श्री. अजय वा. िरु्रकर शा.व.ैम.अकोिा अनु. जाती 7/1/1976 3/30/2017 6/30/2034 एम. ए. बीएड
 

                 


