वातं

अ. .
1
2

सै नकांचे नाव

ी. बाळाजी भागाजी सोमवंशी
ी. रामराव कशनराव डकले

ी. मधु कर आनंदराव गरधार

3
4

बदलु न – 224 वर दले)

ी. एकनाथ गणपत बोबंले
ी. आसाराम सखाराम च हाण

5

6
7
8
9
10

( बदलु न – 475 वर दले )

ी. ग वद गु ंजाबा पाट ल
ी. मा णक शंकर दे शमु ख
ी. मा णक शंकर दे शमु ख
ी. गु लं गअ पा ध डो मटकर
ी. रामलाल ब सीलाल राजपु त
ी. कशन मु नालाल जै वाल

11
12

13
14
15

ी. गु लाब सं ग मो त सं ग द ीत

( बदलु न – 509 वर दले )

ी. ग वद का शनाथ खरात
ी. दे वराव महादु साळु ं के
ी. मान सं ग चंदन सं ग राजपु त
ी. ल मण मारोती यवहारे

16
17

18

19
20

21

22
23

24
25

ी. ग वद भाऊसेठ ईखनकर
ी. रामराव कु लकण
ी. पवार
ी. ब सीलाल मोतीलाल लडडा
ी. ब

साद शमा

ी. ध डीबा ता या साबळे
ी. ह रभाऊ ग वद कावसानकर
ी. बाबु वठठलराव पु दाट
ी. माधव कडाजी बार

ना. न. पा यांचे नाव
ी. ए. एन. नागडे ( अ ध क कृ षी अ धकार
औरं गाबाद – नाहरकत दले )

ना. न.
मांक

दनांक

182

16/06/1986

ी. एस. पी. गायकवाड

16/06/1986

ी. संतोष कु मार गरधार

23

16/06/1986

ी. दे व एकनाथ बोबंले ( संचालक पाटबंधारे
संशोधन व वकास - नाहरकत दले)

316

16/07/1986

ी. भा कर बंडु जाधव ( अ ध क कृ षी
अ धकार औरं गाबाद – नाहरकत दले )

322

22/07/1986

334

25/07/1986

ी. पांडु रं ग ग वद कु बेर

(अ ध क कृ षी अ धकार औरं गाबाद नाहरकत
दले)

कु. अंजल मा णक दे शमु ख
ी. संजीव मा णक दे शमु ख
ी. वजयकु मार गु लं गअ पा मटकर

ी. शव सं ग भागचंद कहाटे

( अ ध क कृ षी अ धकार येथे नयु ती )

ी. रमेश कशनलाल जै वाल

( उपसंचालक भु म अ भलेख औरं गाबाद –
नाहरकत दले )

ी. नर

गु लाब सं ग द ीत

25/07/1986

7
1986

491

09/10/1986

518

24/10/1986

530

14/10/1986

ी. ह रदास नारायण गाडेकर

19/06/1986

( उपसंचालक शासन अथ व सा यंक संचालनालय मु ंबई
– नाहरकत दले )

ी. नारायण केशवराव भोसले
ी. वलास भगवंतराव गोवडे
ी. सु गदे व आसाराम यवहारे

( कायकार अ भयंता लाभ
नयु ती )

े

र ते वभाग येथे

ी. वामन ग वद ईखनकर
ी. सु धीर अनंतराव गोसावी ( कायकार

अ भयंता लाभ
नयु ती )

े

र ते वभाग येथे

ी. दल प कारभार पवार ( वभागीय
सह नबंधक सहकार सं था ना शक येथे
नयु ती )
ी. मह ब सीलाल लडडा
ी. अशोक गरजाराम कापसे

( तह सल कायालय स लोड येथे लपीक
पद नयु ती )

ी. भका ध डीबा डकले ( उपसंचालक
भु म अ भलेख औरं गाबाद – नाहरकत दले )
ी. र वं ह रभाऊ कावसानकर
( उपसंचालक येथे नयु ती )

ी. वलास बाबु राव पु दाट ( अ ध क
कृ षी अ धकार औरं गाबाद - नाहरकत दले )
ी. नाना रतनलाल च हाण

640
609

01/01/1986
01/01/1987

545

01/01/1987

65

09/01/1987

66

06/01/1987

77

23/01/1987

164

13/03/1987

188

24/04/1987

132

06/01/1987

32

17/02/1987

560

03/12/1986

430

29/06/1987

ी. शेख यासीन शेख बाबनभाई

26

( बदलु न – 315 वर दले )

27
28
29

( बदलु न – 501 वर दले )

30

बदलु न – वर दले )

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ी. वसंतराव ग वदराव नं भोरकर

ी. भाऊराव ता याराव सोनवणे
ी. रामनाथ ब तावामन े ीय
ी. तु काराम गणपत गोराडे
ी. वठोबा दे वराव तरटे
ी. पांडु दगडु तरटे
ी. इं राज फुलचंद सं चती
ी. वामन ल मण राऊत
ी. मोहनीराज राजाराम वानखेडे
ी. भाऊराव दादा मगर
ी. ल मण दशरथ डकले
ी. दे वराव शंकरराव गु ंजकर
ी. रामभाऊ

46
47
48
49

50

ीपतराव फटांगडे

ी. चं तामण हरचंद वाणी

ी. वठठल शंकर कु लकण
ी. रामराव ग वदराव घाटे
ीमती. माणीकाबाई जंगम
ी. दगंबर राजाराम जगताप
ी. ब सी सं ह मान सं ह प रहार
ी. कशन नळोबा राऊत
ी. सताराम सोनाजी लभे
ी. ह रभाऊ रघु पती गोडबोले
ी. उ तमराव रामराव दे शमु ख
ी. द ता य भगवानराव

ोते

51
ीमती. कृ णाबाई पु.ं राजंनगावकर
52
53

54
55
56
57

ीमती. गैसया बे. म. फैयजोदद न
ी. ग वद नागोराव सोनंदे
ी. भका पाट ल िजवरग

( बदलु न – 128 वर दले)

ी. आबाराव ढवळे
ी. भगवान भालेराव

458

ी. ीकांत ह रभाऊ मु जु मदार
ी. तु काराम भाऊराव सोनवणे
सौ. नमाला स यनारायण
(

01/07/1987
21/07/1987

28

07/08/1987
03/02/1990

ी. गणेश तु काराम गोराडे

27/08/1987

ी. आ ण का शनाथ पळसकर

19/08/1989

उपसंचालक आरो य सेवा )

ी. अशोक ल मण जाधव
कु. सु नता स यनारायण साबु
ी. हमतराव गंगाराम जाधव
ी. गणपत राजाराम वानखेडे
ी. दादाराव भाऊराव मगर

297
238

ी. भाऊसाहे ब दादाराव कोलते
ी. भाकर दे वराव गु ंजकर ( व कर उप

आयु त औरं गाबाद येथे नयु ती )

ी. शरद रामभाऊ फटांगडे
( रा य उ पादन शु क )

ी. दल प का शनाथ शसोदे
ी. सु नल रामदास खैरनार

( नयं क वैध मापन शा
दले )

– नाहरकत

ी. महे शकु मार ल मण कु लकण
कु. मंगला आसारामजी तु पे
ी. नंदलाल नागै या येलद
ी. अ नल हे मचंद मंड लक
कु. च रे खा ब सी सं ह प रहार
महानगर पा लका )

ी. कैलास कशनराव राऊत
ी. भालचं सताराम लभे
ी. कशोर वनायक मापार
ी. बाळासाहे ब उ तमराव दे शमु ख

( उपसंचालकआरो यसेवा औरं गाबाद येथे
नयु ती)

सौ. यो त

काश

ोते

( वैदयक य महा वदयालय येथे नयु ती )

ी.

27/08/1987
10/07/1989
14/10/1987
12/02/1990

उपसंचालक नगर रचना औरं गाबाद )

ी. रामदास मो तराम शं पी
41
42
43
44
45

ी. शेख गफुर शेख

36

12/02/1990

37

12/02/1990

37

21/03/1988

38

15/02/1990

39

17/02/1990

40
41
42
43

17/02/1990
12/03/1990
1990
04/04/1990

44
45
46
47

02/04/1990
02/04/1990

48

03/04/1990

113

27/03/1989

वण पु ंड लक राजंनगावकर

( महानगरपा लका औरं गाबाद येथे
नयु ती )

ी. अरे फखॉन मु साखॉन ( उपसंचालक नगर
रचना औरं गाबाद – नाहरकत दले )

20/01/1989

607

02/01/1989

( उपसंचालक यवसाय श ण औरं गाबाद )

ी.

दप ग वदराव सोनंदे

153

10/01/1990

ी.

बंक भका पाट ल

292

29 / 2 / 1990

464

13/07/1989

ी. शेषराव रामचं

महाकाव

( उपसंचालक आरो य सेवा )

सौ. सरोज

भाजन भालेराव

03/01/1990

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ी. द तु साळु ं के
ी. सारं गधर भगन शेजु ळ
ी.
ी. एकनाथराव साळु ं के

ी. ब नाथ चमाजी मतसागर
ी. राजु बाबु राव शेजु ळ
ी. अशोक बाजीराव गवारे
ी. रमेश अजु न साळु ं के
ी. शाम पांडु रं ग संभेराव

ी. पांडु रं ग अ पा संभेराव

ी. शेषराव शेळके

( बदलु न 379 वर दले)

ीमती. रखमाबाई ह रचं

गोड

ी. दामोधर मु रल धर मतसागर

47
323
274
451

03/01/1990
15/07/1988
12/10/1987
03/09/1988

( आरो य सेवा )

36

25/01/1988

ी. रमेश बाबु राव उ कड

61

21/04/1988

ी. व णु ह रचं

62

गोड

( मु ख कृ षी अ धकार येथे नयु ती )

ी. दवाकर आ णा मतसागर

63

ीमती. ल मीबाई जग नाथ नरपागर

ी. अशोक जग नाथ लेटपाग

64

20/04/1990

ी. स रचंद दे लचंद राठोड
ी. दलपत गरबड बोरसे
ी. रामचं पांडु रं ग काळे
ीमती. सोनाबाई शेनफुड साळु ं के

ी. कैलासचंद स रचंद राठोड
ी. जनाधन दलपत बोरसे
ी. शांत पु षो तम काळे

65
66

30/04/1990
16/04/1990

ीमती. अनु सयाबाई पांडु रं ग साबळे

ी. व णु सखाराम साबळे

70

27/06/1990

ीमती. रे खा वामनराव उजळं बकर

ी. संजय वामनराव उजळं बकर

71

13/07/1990

ीमती. सु लोचना शवराम दे शमु ख

ी. द ता य शवराम दे शमु ख

72

13/07/1990

ीमती. सताबाई नामदे व पाट ल
ी. पु ंड लक राधाकृ ण कु लकण

ी. वसंत राजधर पाट ल
ी. सं दप वजय कु लकण
ी. द ता नारायण कोलते

73
74

13/07/1990
13/07/1990

75

13/07/1990

ी. सु धाकर बारकु मो हते
ी. सजराव यो गराज जगताप

76

13/07/1990

77

13/07/1990

ी. कच

78

06/06/1990

ी. अबासाहे ब पांडु रं ग काकडे

80

16/06/1990

ी. सु यकांत कशनराव नाईक

81

16/06/1990

ी. भगवान दगु बोड

82

16/06/1990

83

16/06/1990

84

16/06/1990

ी. सु नल उ तमराव मापार

85

16/06/1990

ी. संजय ब सीधर खोमने ( उपसंचालक )

86

16/06/1990

ी. इंदल रामलाल नागलोत

87

16/06/1990

ी. कृ णा भगवान

88

16/06/1990

89

30/07/1990

( बदलु न – 407 वर दले)

ी. नारायण भका कोलते
ी. रामचं

ग वदराव वडकर

ी. यो गराज वठठलराव जगताप
ी.

बंक फ ते सं ग गायकवाड

( बदलु न – 565 वर दले)

ी. परभत पांडु साबळे
ी. सदा शव नारायण मोद
ी. नारायण भाऊराव च हाण
ी. माधवराव यादवराव ढोले
ी. भगवान एकनाथ कानडे

85

ीमती. गंगु बाई ल मण मापार

86

ीमती. कु सु म ब सीधर खोमने
ी. उखडु सं ह म नु सं ह परदे शी

( बदलु न – वर दले)

88
89

( बदलु न – 604 वर दले)

ी. भगवान गणपत

उपसंचालक भु म अ भलेख – नाहरकत दले )

(उपसंचालक आरो य सेवा औरं गाबाद)

बंक गायकवाड

( अ ध क अ भयंता बांधकाम येथे नयु ती)

( बदलु न – 533 वर दले)

87

ी. वजय आनंदराव साळु ं के

रसागर

ी. कुं जीलाल भाऊलाल आ वाल

( उपनगर रचना येथे

नयु ती )

ी. बाबु राव माधवराव ढोणे

उपसंचालक आरो य सेवा )

कु. साधना भगवान कानडे

िज हा धकार कायालय औरं गाबाद येथे नयु ती )
( उपनगर रचना औरं गाबाद )

रसागर

ी. दल प कुं जीलाल आ वाल

90
91

ी. गोपालराव भाऊराव च हाण
ी. वामन शंकर सोनवणे
ी. वनोदलाल बैजु लाल पाटोद

ी. काश सु धाकर च हाण
ी. नारायण वामन सोनवणे

90
91

30/07/1990
30/07/1990

ी. महा वर वनोदलाल पाटोद

92

30/07/1990

ी. भु ंजग बाळा जाधव
ी. व वनाथ नामदे व सोनार
ी. ल मण सखाराम तांबे

ी. सु भाष भु ंजग जाधव
ी. कमलाकर व वनाथ सोनार

93
94

30/07/1990
30/07/1990

ी. पं डत दामोधर तांबे

95

30/07/1990

ी. सांडु तु काराम क हाळे
ी. बंक खंडु जी गु जर

ी. अशोक सांडु क हाळे
ी. नंद कशोर बंक गु जर

96
97

30/07/1990
30/07/1990

ी. माधव भागाजी

98

30/07/1990

99
100

13/08/1990
18/08/1990

कु. शांताबाई हर सं ग राजपु त

101

20/08/1990

कु. नशा रामचं बडवे
ी. संतोष मु रल धर कु मावत
ी. राज अनंतराव जेऊरकर

102
103

01/09/1990
07/09/1990

104

06/08/1994

ी. भाकर कसन यवहारे

105

21/01/1989

ी. भरत भागोजी महाडीक
ी. आसाराम मा णकराव तु पे

106

13/09/1990

107

13/09/1990

ी. संतोष अ पा नवारे
ी. संजु व बाबु राव साबळे
ी. अ पा नाना काळे

108
109

13/09/1990
13/09/1990

110

01/09/1990

ी. सु रेश एकनाथ ड गरे

111

24/09/1990

ी. दौलत केशव मु ळे

112

01/09/1990

113
114

20/09/1990
25/09/1990

115

10/10/1990

ी. गोरखनाथ रं गनाथ बावचे

116

10/10/1990

ी. व णु शंकरराव वाघ
ी. राजेश ह रभाऊ
ी. संजय गु लाबराव च हाण

117
118
119

24/10/1990
24/10/1990
29/10/1990

ी. सु हास नागोराव दे शपांडे

120

29/10/1990

ी. कांतीलाल दे वचंद लाहोट

121

25/10/1990

92
93
94

( बदलु न – 520 वर दले)

95
96

( बदलु न – 427 वर दले)

97

ी. केशवराव ग वदराव

98
99
100

( बदलु न – 562 वर दले)

101
102
103

( बदलु न – 162 वर दले )

104

ीखंडे

ी. तु ळ शदास मु रल धर रोजेकर
ी. उजळीराम क डु बा मगर
ीमती. दगडाबाई हर सं ग राजपु त

107
108
109
110
111

ी. जयकृ ण का शनाथ भालेराव

( उप वभागीय अ धकार म. .3 वभाग
औरं गाबाद येथे नयु ती )

(

ी. भाऊराव लहानु जी गायकवाड

( उपसंचालक नगर रचना )

ी. अ पा भवानी नवारे
ी. बाबु राव बंडु साबळे
ी. नाना मु ताजी काळे

ीमती. ठकु बाई ह रभाऊ सोमवंशी
ी. केशव रं गनाथ मु ळे

112 बदलु न – 480 वर दले)
ी. भकु लाल रामधन तवार
113
ी. बंडेराव गणपत पाट ल
114
115

ी. गंगाधर तु ळ शदास रोजेकर
ी. कैलास वठठल कळम

ी. रामचं
यंकटे श बडवे
ी. मु रल धर का शराम कु मावत

ी. नथु गंगाराम जाधव
105 बदलु न – वर दले)
ी. मु रल धर सखाराम नरवडे
106

ी. कृ णाजी शांतीलाल पवार

ी. रं गनाथ सदु बावचे
116 ( बदलु न – 311 वर दले)
ी. कशनराव शंकरराव वाघ
117
ीमती. कौस या दगंबर कु लकण
118
ी. गु लाबराव रं गनाथ च हाण
119
ी. नागोराव वठठलराव दे शपांडे
120 ( बदलु न – 549 वर दले )

ीखंडे

उपसंचालक आरो य सेवा )
(

सौ. शवक या राधा कशन साळी
ी. एकनाथ बंडेराव पाट ल
ी. भकन व म पाट ल ( व. व. लेखा
प र ण स. सं था येथे लपीक पदावर
नयु ती )

121

ी. भका ता हाजी लोधे

122

ीमती. शकुं तला व णु आहे रवाडकर

सौ. छाया अ नल आहे रवाडकर

122

08/11/1990

ीमती. ख मणी तु ळ शराम जै वाल

ी. दल पलाल चंदनलाल जै वाल (
उपसंचालक तं श ण वभाग औरं गाबाद येथे
नयु ती )

124

14/11/1990

125

21/11/1990

123
124

ी. ल मण

ी नवास कु लकण

ी. अशोक ल मणराव कु लकण

125
126
127

ी. तु काराम भकाजी सोनवणे

126

22/11/1990

ी. राजेश खु शालराव मोताळे

127

27/11/1990

ी. पं डत दे वराव भाकरे

128

27/11/1990

ी. केशव पांडु तरटे

129

27/11/1990

ी. अभय द ता य कु लकण

130

27/11/1990

ी. द तु ल मण ठ बरे

131

30/11/1990

ी. हसु दादा नामेकर
ी. कशन द ता य मोहनपु रकर

ी. कशन द तोपंत घोडके

132

03/12/1990

ी. मोद कशन मोहनपु रकर

133

03/12/1990

ी. सेवादास कशनदास वै णव

ी. दपक माधवराव वै णव

134

03/12/1990

ी. आ पाराव मु रल धर गोराडे

135

03/12/1990

ी. सु धाकर बापु राव गाभु ड

136

06/12/1990

( उपसंचालक आरो य सेवा )

ी. अ नल वसंतराव अ े

137

06/12/1990

( उपसंचालक आरो य सेवा औरं गाबाद )

ी. रावसाहे ब नामदे व जाधव

138

03/01/1991

ी. शर ष ल मीकांत कु लकण
ी. नवनाथ आ णाराव मतसागर

139

16/01/1991

140

18/01/1991

ी. वलास रामराव पडु ळ
ी. अ नल ग वदराव तोरणेकर

142
142

11/12/1991
09/01/1991

ी. मे वर भगवानराव भोसले

143

16/01/1991

ी. रामचं

द तु जाधव

144

24/01/1991

कु. अलका रामराव काळे

145

28/12/1991

146

29/01/1991

147

23/01/1991

40

19/04/1988

148
149
150
151
152
153

31/01/1991
01/02/1991
08/02/1991
11/02/1991
11/02/1991
24/01/1991

154

26/02/1991

155
156
157

05/03/1991
16/02/1991
25/02/1991

ी. खु शालराव बापु राव मोताळे
ी. भका पाट ल बा. िजवरग

( 53 – व न बदलु न दले)

ी. पांडु दगडु तरटे
128 ( 31 – व न बदलु न दले)
129
130
131
132
133

ी. नागोराव व वनाथ पाठक

ीमती. कौस याबाई ल मण ठ बरे

( बदलु न – 650 वर दले )

( बदलु न – 338 वर दले)

ीमती. पु ंजाबाई दादा िजवरग
134 ( बदलु न – 173 वर दले)
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

ीमती. मथु राबाई बापु राव गाभु ड
ी. वसंतराव गणपतराव अ े
ी. गोपाजी क डु डकले
ी. ल मीकांत जनाधन कु लकण
ी. शवराम आ ाजी मतसागर
ी. बाळा म हपती बोडखे
ी. ह रहर वासु देव वटे कर
ीमती. ल मीबाई उ तमराव तांगडे

( बदलु न – 371 वर दले)

ीमती. गोदाबाई नागनाथ जंगम
ी. रामराव कशनराव काळे
ी. बलदे व साद आसाराम साद चौबे

147 ( बदलु न – 330 वर दले)
ी. गणपत शंकरराव ल ढे
148 ( बदलु न – 498 वर दले)
149
150
151
152
153
154

ी. दगंबर वामनराव कु लकण
( बदलु न – वर दले )

ीमती. सं धु बळवंतराव जाधव
ी. नळकंठ संपतराव दे शमु ख
ी. कपु रचंद दै लतचंद राजपु त
ी. वठठल आबासाहे ब साळु ं के
ी. आसाराम चं भान पवार
ी. आसाराम

155
156
157
158

ी. आनंदा तु काराम मेटे

भु पवार

ीमती. ु पदाबाई कु शावती भडके
ीमती. स मं ाबाई बाळकृ ण बोरसे
ी. कमलाकर दगंबर संघवी

( उपसंचालक आरो य सेवा )

( उपसंचालक आरो य सेवा )

रचना कायालय)

(उपसंचालक आरो य सेवा )

उपसंचालक आरो य सेवा )
( िज हा प रषद श ण वभाग )

ी. गणेश साद बलदे व साद चौबे
कु. मो नका गणपत ल ढे
ी. र नाकर गंगाधर भालेराव
ी. राज दगंबर कु लकण
ी. गु णवंत बळवंतराव जाधव
ी. वलास नळकंठ दे शमु ख
ी. जगन सं ग अमर सं ग मेहर
ी. रावसाहे ब नामदे वराव गाडेकर
ी. उ तम आसाराम पवार
ी. भरत मा णकराव मतसागर

( ामसेवक पंचायत स मती गेवराई येथे
नयु ती

ी. बाळु का शनाथ दे वणे
ी. अशोक बाळकृ ण बोरसे
ी. नंदकु मार कमलाकर संघवी

159
160
161
162

ी. दे वदास सु धाकर दे शपांडे

158

06/03/1991

ी. कृ णा द ता य खडके

159

14/03/1991

ी. वामनराव पं डतराव महाजन

ी. धनंजय

भाकर महाजन

160

04/04/1991

ीमती. हराबाई काकासाहे ब दे शमु ख

ी. संजय हसनराव दे शमु ख

161

02/04/1991

ी. शवराम रामचं

162

09/04/1991

कु. सोनजु ह वसंतराव दे शमु ख
( उपसंचालक आरो य सेवा )

163

02/04/1991

ी. भाकर कशनराव यवहारे
( उपसंचालक आरो य सेवा )

164

10/04/1991

166

05/04/1991

ी. भानु दास मारोती मतसागर

167

14/04/1991

ी. वा मीक नारायण च हाण
ी. वण रामराव वाघ ( उपसंचालक

168
169

05/04/1991

ी. कच

गजाबा कोलते

171

02/05/1991

ी. राज

चं तामण पाट ल

172

20/05/1991

ी. पु ंजाराम व वनाथ भानु से

173

18/05/1991

ी. सोमनाथ केशवराव आहे र

174

20/05/1991

ी. वठठल पु ंजाबा

175

04/06/1991

कु. सु नंदा कृ णराव दे शमु ख

176

12/06/1991

ी. भा कर बंक शं पी
ी. वजय सं ग बाबु सं ग परदे शी
कु. अनु राधा ग वदराव ईकर
सौ. क पना नानासाहे ब नं बाळकर
ी. सु रेश सं ग क नु सं ग ताजी ( P. W. D. )
ी. अशोक मैनाजी यवहारे

177
178
179
181
182

11/06/1991
16/07/1991
24/07/1991
29/07/1991
26/07/1991

ी. र वं अबासाहे ब मापार ( I. T. I. )
ी. द ता य पंढर दे साई
ी. शांत कृ णराव पानसरे

184
185
186

09/08/1991
12/08/1991
05/08/1991

ीमती. सं गता सांडु करं डे

187

26/07/1991

ी. शेकु फ करा कनगरे
ी. वासु देव व वनाथ भाले ( उप वभागीय

189

13/09/1991

190

20/09/1991

ी. शरदचं रामचं
ी. वजयकु मार कडु बा शरसाठ

191
192

20/09/1991
24/09/1991

ी. सु धाकर रामचं

दे शपांडे

( M. S. E. B. औरं गाबाद येथे नयु ती )

ीमती. ख मणीबाई द ता य खडके

ीमती. दगडाबाई हर सं ग राजपु त
163 ( 101 – व न बदलु न दले )
ी. वसंतराव माधवराव दे शमु ख
( बदलु न – 329 वर दले)
164
165
166

ी. पं डत आबाराव शेजु ळ

ी. जयवंतराव पाट ल बा. जाधव
ीमती. सु ंदराबाई मु ताजी मतसागर
ीमती. गताबाई रामराव वाघ

श ण यवसाय , ना शक येथे नयु ती )

ी. गजाबा सजबा कोलते

170 ( बदलु न – 537 वर दले)

ी. भाऊराव शवराम दे सले

171 बदलु न – 349 वर दले)

ीमती. पु ंजाबाई दादा िजवरग

172
173

( 135 – व न बदलु न दले)

ीमती. दे ऊबाई ध डीराम का शद

ीमती. पु ंजाबा जयराम
174 ( बदलु न – 522 वर दले)

रसागर

ी. कृ णराव भमराव दे शमु ख

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

( बदलु न – 586 वर दले)

ी. बंक गोपाळ शं पी
ी. बाबु सं ग वठठल सं ग परदे शी
ी. वठठल राधाकृ ण जोशी
ी. उ तमराव भगवंतराव च हाण
ीमती. राधाबाई ीमंतराव
ीमती. केशरबाई पाट ल बा. डकले

ी. बळवंता यशवंता मापार
ीमती. सयाबाई पंढर दे साई
ी. कृ णा बाबाराव पानसरे
ीमती. कौस याबाई छगनराव
185 दे शमाने
ी. कच भागवत भु वन
186

187
188
189

ी. व वनाथ रघु नाथ भाले
ीमती. शारदाबाई रामचं
ी. जग नाथ रामचं पाट ल

ताजी

सौ. चं कला यशवंता सु यवंशी

167 ( बदलु न – 478 वर दले)
168
ी. रामराव बंडु येलम
169

( उपसंचालक शहर रचना )

(

रसागर

( उपसंचालक आरो य सेवा )

अ धकार स लोड येथे तलाठ पदावर
नयु ती )

ी. काकाजी भागु जी शेळके
190 ( बदलु न – 456 वर दले)
ी. चं भान गहे नाजी दळवी
191 ( बदलु न – 295 वर दले)
192
ी. नारायण खंडेराव दे शमु ख
193
194
195

ी. ह रभाऊ भमाजी पाट ल कु बेर
ी. केशव तु ळ शराम बारे

ीमती. कौस याबाई सजराव गळधर

196 ( बदलु न – 464 वर दले)
ी. गणपत नाथा ठोकळ
197 ( बदलु न – 372 वर दले)
198
ीमती. सताबाई ध डराम च हाण
ी. धु पा तु काराम सोनवणे
199
200
201
202
203
204
205
206
207

193

25/09/1991

ी. तोताराम चं भान दळवी

194

29/08/1991

ी. कैलास पं डतराव दे शमु ख
ी. नळकंठ बाबु राव च हाण
ी. बाबु राव नागोराव दांडगे

458
195

05/01/1990
25/09/1991

196

08/10/1991

ी. संजय सोनाजी काळे

197

30/09/1991

ी. न चयदास सजराव गळधर

198

24/10/1991

ी. सजराव गणपत ठोकळ

191

19/11/1991

सौ. नंदा ावण च हाण
ी. एकनाथ
हाद मोतींगे

200

19/11/1991

201

12/11/1991

( उपसंचालक आरो य सेवा )

( िज हा हवताप अ धकार येथे आरो य
अ धकार पदावर नयु ती )

ीमती. कौस याबाई कसन राऊत

ी. ल मीकांत शवराम राऊत

202

06/12/1991

ी. रघु नाथ आ यु तराव भाले
ी. आसाराम गंगाराम च े
ीमती. मालनबाई वामनराव हांडे
ीमती. यागबाई दे वराव ताठे

ी. भकन कडु बा घोडे
ी. ग वद आसाराम च े
ी. रमेश वामनराव हांडे
ी. सु भाष दे वराव ताठे

203
204
205
206

11/12/1991
06/01/1992
06/01/1992
06/01/1992

ीमती. अखतर खातु न आदम खान

ी. जंहागीर खॉन आदम खॉन

207

10/01/1992

ी. कौ तकराव संपतराव शेजु ळ

ी. ल मण गंगाधर च हाण

208

10/01/1992

सौ. नल मा अशोक मु ळे

209

24/01/1992

ी. अशोक दे वदास पांडे

210

29/01/1992

ी. रमेश अ णासाहे ब पं पळे

211

29/01/1992

ी.

ाने वर भाऊराव पाट ल

212

31/01/1992

ी. जग नाथ नवृ ती तांदळे

214

06/02/1992

216

24/02/1992

217

27/02/1992

218

20/02/1992

219

03/03/1992

220

06/03/1992

उपसंचालक नगर रचना वन वभाग
औरं गाबाद )

221

12/03/1992

ी. भाऊराव नाथाजी गायकवाड

222

10/03/1992

ी. राजीव रमेश भ बे
ी. संतोषकु मार मधु कर गरधार

223

19/08/1991

224

18/03/1992

ीमती. व सलाबाई जग नाथ मु ळे
ी. दे वदास दामोधर पांडे

208
209

( बदलु न – 353 वर दले)

210

( बदलु न – 369 वर दले)

211

ी. वठठल रामराव भोसले

ी. एकनाथ गजाबा मोहरे
ीमती. नमदाबाई भाऊराव पाट ल
ी. भाऊराव गणपत ताठे

( सहकार आयु त )

ी. कडु बा सोनीराम नागरे
(
ी. तु काराम कडु बा नागरे
212 बदलु न – 597 वर दले)
ी. नर कु मार गु लाब सं ग द ीत ( अ. 11
ीमती. व सलाबाई गु लाब सं ग द ीत वर ल न द रदद क न सु धार त नमु यात न द
213 ( बदलु न – 509 वर दले)
घे यात आल
ीमती. पदमाबाई दौलतराव कोलते
ी. काकासाहे ब एकनाथ शेळके
214
ी. रमेशलाल बहार लाल ीवा तव ( ी. शवकु मार रमेशलाल ीवा ताव
215 बदलु न – 561 वर दले)
216

217
218
219

ीमती. पावताबाई रघु नाथ जाधव
ी. नरहर गणपत मालखरे
ी. नाथाजी पु ंड लक गायकवाड

( बदलु न – 472 वर दले)

ी. रमेश अ यु त भ बे
ी. मधु कर आनंदराव गरधार

220 ( 3 – व न बदलु न दले)

ी. साहे बराव भगवान यवहारे ( वभागीय
सह नबंधक सहसं थ लेखाप र ण औरं गाबाद येथे
लपीक पदावर नयु ती )

ी. सु मेध सु धाकर खरवडकर

उपसंचालक आरो य सेवा औरं गाबाद येथे
नयु ती)

ी. ब सीलाल तु ळजीराम पटे ल

221
222
223
224
225
226

ी. व वनाथ द ता य फुलं ीकर

225

25/03/1992

ीमती. माथाबाई ल मण गायकवाड

ी. व णु ल मण गायकवाड

226

25/03/1992

ीमती. नथाबाई दल सं ग परदे शी

ी. धन सं ग परसराम राजपु त

227

27/03/1992

ीमती. सर वतीबाई रं गनाथ जगताप

ी. संभाजी नवृ ती औताडे

228

16/03/1992

सौ. योती अनंत संघवी
ी. भाऊसाहे ब सारं धर जाधव

229
230

09/04/1992
09/04/1992

सौ. मंगला रं गनाथ रासने

231

16/04/1992

ी. अ नल शामराव पाट ल ( सह नबंधक
सहकार सं था मु ंबई येथे क न ठ लपीक पदावर
नयु ती )

232

20/04/1992

ी. दगंबर जान कराम कोथनकार

233
234

06/05/1992

ी. राज

235

08/05/1992

237

02/05/1992

238

21/05/1992

239

21/05/1992

240

21/05/1992

241

01/06/1992

242

02/06/1992

243

06/06/1992

ी. रमेश दे वदास राऊत
ी. रामे वर सजराव साबळे
ी. राजु सोमनाथ शेजु ळ
ी. श शकांत वा मीक लं भारे
ी. रमेश सु र पोहे कर

245
246
247
248

03/07/1992
03/07/1992
03/07/1992
09/07/1992

249

14/07/1992

ी. परम सं ह हाजी जाधव

250

18/07/1992

ी. मह

251

14/07/1992

252

31/07/1992

( बदलु न – 630 वर दले)

ी. वसंतराव दगंबररव संघवी
ीमती. कासाबाई अंबादास पडघन

ी. रामकृ ण

बंक कासार

227 ( बदलु न – 618 वर दले)
228
229
230
231
232
233

ी. नाना मो तराम पाट ल
ी. ब

कुं दनमल

ी. भका सखाराम खेसर
ीमती. आसराबाई ध डीराम काळे

( बदलु न – 550 वर दले)

ीमती. भकाबाई क पु सं ग बहु रे
ीमती. कौस याबाई जयनारायण नावंदर

ी. माधवलाल शंकरलाल मु ंदडा
234
235

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

ीमती. ना नबाई स यद मगदु म
ी. ल मीकांत नारायण सरसमकर
ीमती. सु ंदराबाई ओंकार औताडे
ीमती. चं भागाबाई शंकर पवार
ी. जयवंतराव राजाराम दौड
ी. गजु बा चं भान साबळे
ी. कडु बा नभाजी शेजु ळ
ी. वा मीक ग वद लं भारे
ीमती. राधाबाई रं गनाथराव पोहे कर

ीमती. सोनाबाई रामजी सोनावणे

( बदलु न – 327 वर दले)

ीमती. सर वतीबाई गणपतराव जोशी

ीमती. सताबाई ल मण भालेराव
246

ग वद बाबले

ी. फुल सं ग धन सं ग गु लं ग(े
िज हा धकार कायालय औरं गाबाद माफत तलाठ
पदावर नयु ती )
ी. संजय जयनारायण नावंदर
ी. संजय माधवलाल मु ंदडा (

उपसंचालक तं श ण वभागीय कायालय
औरं गाबाद यांचे आदे शा नु सार शपाई पदावर
नयु ती )

ी. स यद यु सु फ स यद मगदु म
ी. अर वं द एकनाथ पांडव ( मु य
अ भयंता व. सा. बा. वभाग वां े मु ंबई येथे
क न ठ अ भयंता वदयु त पदावर नयु ती )
ी. म साराम छबु लाल नागरे
ी. पांडु रं ग नामदे व काचोळे ( वभागीय
सह नबंधक सहकार सं थ औरं गाबाद येथे क न ठ
पदावर नयु ती )

( वभागीय आयु त , औरं गाबाद येथे )

रमेशराव जोशी

ी. सु दाम लहानु मोरे

( उपसंचालक आरो य सेवा येथे नयु ती )

ीमती. छगाबाई नाथु जी का शद

कु. पु पा दगडु जी पा ीकर

253

07/08/1992

ी. दगडु सं ग धन सं ग राजपु त

ी. चंदन सं ग फुलचंद परदे शी ( वभागीय
सह नबंधक सहकार सं थ औरं गाबाद येथे क न ठ
लपीक पदावर नयु ती )

254

11/08/1992

247 ( बदलु न – 436 वर दले )

248

ी. राम नवास जग नाथ नाबर या

249
250

ी. वठठल महादु डकले
ी. शंकर पराजी औताडे
ी. कसनराव भकाजी गोजे

(

251 बदलु न – 573 वर दले)
ीमती. को कळाबाई बंक सोनट के
252

ी. पारसनाथ कसनराव गोजे

258

06/09/1992

259

18/08/1992

260

20/09/1992

261

19/09/1992

265

28/09/1992

266

01/10/1992

ी. सु भाष दल प च हाण

ीमती. शकुं तला केशवराव बंडाळे

कु. व नता केशवराव बंडाळे
ी. कैलास बंडु राव टे काळे

हाद ग ड

( उपसंचालक यवसायक श ण व श ण
ादे शीक कायालय ना शक येथे नयु ती )

255
256

1992
03/09/1992

( वभागीय सह नबंधक सहकार सं थ औरं गाबाद
येथे क न ठ लपीक पदावर नयु ती )

253

ीमती. ख मणीबाई

256
257

कु. भारती राजाभाऊ मोगले

ी. एकनाथ पाट ल बा. को हे
254

ी. सु खदे व वठठल डकले
ी. चं शेखर ल मणराव भसे

ी. सोनाजी काळु बा मु गट ( वभागीय
सह नबंधक सहकार सं थ अमरावती येथे लपीक
पदावर नयु ती )

ीमती. पु तळाबाई यादव बलांडे
ी. ध ड सं ग दल सं ग बहु रे

ी. नहाल सं ग ध ड सं ग बहु रे (
िज हा धकार कायालय औरं गाबाद माफत
तलाठ पदावर नयु ती )

267

17/10/1992

ीमती. भमाबाई बाबु राव मनाळ

सौ. सु नता सो याबापु मनाळ

268

17/10/1992

ी. तु काराम जयाजी कु बेर
ी. अनंतराव जयवंतराव जगताप

ी. ओंकार ठकु बा उकड
ी. राधा कसन गजानन कसाने
ी. रामे वर तु काराम कु बेर
ी. नतीन दामोदर पाट ल

269
271
272
273

15/10/1992
04/11/1992
12/11/1992
16/11/1992

ी. वठठल हनु मंतराव कु लकण

ी. नारायण अर वं द पाट ल

274

16/11/1992

ीमती. जमनाबाई ध डबा बड

ी. सोमा ध डबा बड

275

23/11/1992

ीमती. इंद ु मती बाळकृ ण पं पळे

ी. डी. पी.

276

1992

ी. संजय वसंतराव एकबोटे

277

04/12/1992

ी. पं डत चांगदे व काकडे
ी. कशोर दशरथ पाट ल

278

04/12/1992

279

23/11/1992

ी. संजय धनराज पाट ल

280

05/01/1992

ी. येननाथ बापु राव पवार

281

16/12/1992

283

16/01/1993

ी. करण चं शेखर पारनेकर

284

22/01/1993

ी. चांगदे व बाजीराव क हाळे

286

12/01/1993

274 ( बदलु न – 471 वर दले)

ी. वजय नामदे व कडक

287

29/12/1993

275 बदलु न – 615 वर दले)

ी. सु धर तानाजी पतंगे

288

27/01/1993

ी. राज

289

06/02/1993

257
258
259
260
261
262
263
264
265

ी. ह र नं बा सपकाळ

ीमती. कौस याबाई गजानन कसाने

( बदलु न – 294 वर दले)

ीमती. पदमावती वसंतराव एकबोटे
266 ( बदलु न – 652 वर दले)
267

ी. चांगदे व मा ती काकडे

ी. दशरथ भाऊराव पाट ल

268 ( बदलु न – 493 वर दले)

( उपसंचालक नगररचना औरं गाबाद येथे नयु ती )

ी. उखडु सं ग म नु सं ग परदे शी

269
270
271
272
273

( बदलु न – वर दले)

(

ी. बापु राव गणपतराव पवार

ी. पठाण मोजमअल खॉन नजाम अल
खॉन ( उपसंचालक आय. ट आय. )

ी. अ दु ल रहे मान अ. र जाक
ीमती.

मला दगंबरराव कु लकण

ीमती. व सलाबाई बबनराव जगताप

ी. पंढर नाथ गोधाजी कडक

ीमती. ख मणीबाई तानाजीराव पंतगे (

ी. नरदे व बापु राव नेह

276 बदलु न – 634 वर दले)

सहकार आयु त ना शक येथे नयु ती )

(

नरदे व

नेह

277
278

ी. अ दु ल अिजज पापा मया

ी. परमोहमद अ दु ल अिजज

290

1993

ी. र वं आ णासाहे ब जगताप

291

18/03/1993

ी. ल मण रायभान दाढे

ीमती. दे वकाबाई नाना जाधव

292

18/03/1993

ीमती. पावताबाई का शनाथ बलांडे

ी. का शनाथ भागाजी वाघ

293

03/04/1993

ी. सु भाष माणीक मोरसकर

294

02/04/1993

ी. संजय जनाधन जाधव

295

08/04/1993

296

27/04/1993

ी. वनोद राम कशन पार ख

297

27/04/1993

ी. अ न

298

27/04/1993

299

27/04/1993

300

04/05/1993

301

12/05/1993

302

29/05/1993

ी. रावसाहे ब वठठलराव वाणी

304

03/06/1993

ी. राम ब नारायण उ चत
( उपसंचालक आरो य सेवा )

305

09/06/1993

( सहकार आयु त )

ी. सताराम ध डबा कोलते

306

09/06/1993

ी. संजय

307

15/06/1993

309

06/07/1993

सौ. शु भदा रामकृ ण तेलंग

310

06/07/1993

ी. दपक खंडेराव वेताळ

311

09/07/1993

ी. भागचंद फुलचंद महे र

312

09/07/1993

ी. पंकज सु धाकर पाठक
कु. कांता परबत मनाळ
ी. शेख मकसु द शेख महे मु द

313
314

13/07/1993
19/07/1993

315

20/07/1993

कु. ि मता दगंबर परळीकर
ी. ाने वर एकनाथ चौधर

316
317

31/07/1993
31/07/1993

ी. नारायण बापु राव पवार

318

31/07/1993

( बदलु न – 516 वर दले)

ीमती. व सलाबाई आ णासाहे ब जगताप

279 ( बदलु न – 460 वर दले)

280

ीमती. जमनाबाई ध डबा बड

281 275 – व न बदलु न दले)

(

ी. चंदभान गहनाजी दळवी

282

283
284

( 194 – व न बदलु न दले)

ी. संजय द ता य सोनवणे ( िज हा धकार
कायालय औरं गाबाद माफत तलाठ पदावर
नयु ती )

ी. द ता य बाळाजी सोनवणे
ी. राम कशन बालमु कुं द पार ख

ी. का शनाथ
हादराव कु लकण
285 ( बदलु न – 606 वर दले)
286
287

ी. सु भाष ता याराव जोशी

ीमती. ल मीबाई बबन ऊफ भमराव जोशी

ी. एकनाथ ल मण भालेराव

ी. अशोक एकनाथ भालेराव
ी. अशोक साहे बराव बलांडे (

ीमती. पु ंजाबाई दगडु बलांडे

288

( उपअ ध क अ भयंता जायकवाडी

मंडळ येथे नयु तीसाठ नाहरकत
दले )

बदलु न – 494 वर दले)

ी. भाऊराव कसनराव डकले

ीमती. भागीराथीबाई आसाराम वाणी

290 ( बदलु न – 633 वर दले)

ी. ब नारायण गंगाराम उ चत

292
293
294

(

ी. भगवान दाजीबा पडु ळ
ीमती. कमलाबाई बालकु मु द शवाल

ी. बाल कशन बाबु राव नागनाथ
295 कुं टु रकर

ी. रं गनाथ सदु बावचे

ीमती. केशरबाई सखाराम पेरे

297 ( 149 – व न बदलु न दले)
ीमती. आशाताई आनंदराव वाघमारे
298
299
ी. रामचं यादव पवार

ी. शेख यासीन शेख बबनभाई

300
301
302
303

( 25 – व न बदलु न दले)

ी. पु षो तम बाजीराव जोशी
ी. सु खदे व ता हा चौधर
ीमती. पु तळाबाई पांडु रं ग पवार

ी कसन शवाल

सौ. माया ीरामपंत घाटनांदेकर (
कौसाडीकर )

ीमती. कमलाबाई यशवंत कौसाडीकर

296 116 – व न बदलु न दले)

क प
माणप

कु. शला बाजीराव मनगटे

289 ( बदलु न – 512 वर दले)

291 बदलु न – 485 वर दले

द का शनाथ कु लकण

(

( िज हा धकार कायालय औरं गाबाद माफत
तलाठ पदावर नयु ती )

ीमती. राह बाई दशरथ चोरमले

(

304 बदलु न – 380 वर दले)
305
ी. रामदास ग वदा येवले
306
307
308
309
310

ी. शंकरराव ता याराव वडकर
भाकर झेड

ी. ल मण ताराजी पडु ळ

(

ी. बलदे व साद आसाराम साद चौबे

315 ( 164 – व न बदलु न दले
ीमती. मंडाबाई कशनराव बलांडे
316 ( बदलु न – 629 वर दले)

सौ. कमल नी रघु नाथराव दे शपांडे
ी. ध डु हरकु चौधर

318 ( बदलु न – 386 वर दले)

319
320

321
322

ी. तु काराम शहाजी वाघ
ी. क है यालाल ग वददास गंगापु रवाला

ी. शरफोदद न शेखलाल
ीमती. हौसाबाई आनंदा कदम
ी. कशन द ता य मोहनपु रकर

323

( 133 – व न बदलु न दले)

ीमती. यमु नाबाई सावळाराम

324 ( बदलु न – 524 वर दले)
325
326
327
328

320

05/08/1993

321

05/08/1993

ी. जान कराम भकनराव जाधव

322

24/08/1993

323

10/09/1993

324

10/09/1993

ी. द प मोहन जाधव

325

10/09/1993

ी. सु दाम ल मण पडु ळ

326

15/09/1993

ी. संतराम कारभार थोरात

327

29/09/1993

ी. दगबंर रामराव कळं ब

328

04/10/1993

329

04/10/1993

330

04/10/1993

331

13/10/1993

ी. स तश ग वदराव शेवल कर

332

13/10/1993

ी. द प ध डु चौधर

333

13/10/1993

334

16/10/1993

335

16/10/1993

336

18/10/1993

337

18/10/1993

338

18/10/1993

339

25/10/1993

सेवा )

311 ( बदलु न –545 वर दले)
ीमती. सोनाबाई रामजी सोनवणे
312 ( 250 – व न बदलु न दले)
313
ी. ल मण सखाराम खेसर

317

ी. नर गंगाधर मेतकर
ी. महे श वनायकराव डकले ( आरो य

सौ. क वता

ीमती. सु ंदराबाई एकनाथराव जाधव

314 163 – व न बदलु न दले)

05/08/1993

कु. जय ी

ी. पंढर नाथ ग वद त सद

ी. वसंतराव माधवराव दे शमु ख

319

सेवेत नयु ती )

ी. भकन संपतराव जाधव
ीमती. क नाताई

ी. कृ णा दशरथ चोरमले

भु वन

भाकर झेड
द प त सद( उपसंचालक आरो य

ी. कमलाकर चं तामणराव वाघ (

उपसंचालक आरो य सेवा )

ी. बाबासाहे ब कशनराव मनाळ

ी. क याण शेषराव बलांडे ( उपअ ध क

अ भयंता जायकवाडी येथे नयु ती कर ता नाहरकत
प दले )

ी. अ णा सु खदे व जाधव ( िज हा
हवताप अ धकार पथक अहमदनगर यांना
नाहरकत दले )
ी. अनु प क है यालाल गंगापु रवाला

ी. अ दु ल ह मीद शेख अ दु ल ह कम (

उप संचालक आरो यसेवा येथे लपीक पदावर
नयु ती )

ी. नानासाहे ब माधवराव जाधव

सौ. आलका रामराव पालनकर
ी. दपक सावळाराम

भु वन

ी. प नालाल राम कशन नावंदर

ी. महे श हरालाल नावंदर

340

26/10/1993

ी. शंकर राणु जी रहाणे
ी. बाळासाहे ब शवराम मोरे

ी. संजय गणपतराव शं दे
ी. राजु बाळासाहे ब मोरे

341
342

27/10/1993
27/10/1993

ीमती. हरणाबाई भका काकडे

ी. गंगाधर कडु बा काकडे

343

27/10/1993

ी. मु रल धर बापु राव भु स

ी. जयकु मार मु रल धर भु स

344

28/10/1993

329 ( बदलु न – 511 वर दले)
330

ीमती. गताबाई माधव उबाळे

331

ीमती. मंजु ळाबाई आसाराम कावळे

ी. पु ंड लक राधाकृ ण कु लकण

332 ( 74 – व न बदलु न दले)

ी. मदन अंबादास धु ळे ( उपसंचालक आरो य

सेवा )

ी. सु रेश परसराम कावळे

( उपसंचालक आरो य सेवा )

ी. जयंत माणीकराव नांदेडकर

345

28/10/1993

346

02/11/1993

347

02/11/1993

333
334
335
336
337

348

04/11/1993

मनोहर दे शमु ख

349

19/11/1993

ी. नाना आंबादास काकडे

350

02/12/1993

ीमती. अंजनाबाई जग नाथ डोळस

ी. द ता य जग नाथ डोळस

351

02/12/1993

ीमती. दे ऊबाई हर पवार
ी. दे वदास दामोधर पांडे

ी. शवाजी हर पवार

352

02/12/1993

353

02/12/1993

ी. सु रेश राधा कशन जाधव

354

20/12/1993

ी. मोद ग वदराव सोनंदे

355

20/12/1993

ी. मंगल सं ग रतन सं ग चौहान

357

29/12/1993

ी. शरद वसंतराव भोसले

358

12/01/1994

359

14/01/1994

361

07/02/1994

ी. जगद श रमेश च हाण

362

17/02/1994

ी. मकरं द सु धाकर उपासनी
ी. अशोक वामनराव केळकर

363
364

17/02/1994
28/02/1994

ी. जेबासखॉन गमीखॉन पठाण

ी. शेख कद र शेख श बीर

365

28/02/1994

ी. ग वदलाल ल मीनारायण पाळीवाल

ी. वजयकु मार ग वदलाल पाळीवाल

366

15/03/1994

ी. भाई अ दु ल स तार अ. कर म
ीमती. नमदाबाई भाऊराव पाट ल

ी. सदद क मेराज आहे मद

367

15/03/1994

ी. दल प नथु दे शमु ख

369

21/03/1994

ी. दपक पंढर नाथ च हाण

370

28/03/1994

ी. बापु दे वराव वाघ

374

27/04/1994

ी. वठठल का शनाथ पवार

375

23/05/1994

ी. पंढर नाथ जग नाथ काकडे

376

23/05/1994

ी. भगवान नामदे व गवळी

377

24/06/1994

ी. अ पाराव प तं गराव मगर

380

30/06/1994

ी. अशोक रावसाहे ब हवाळे

381

02/07/1994

382

08/07/1994

383

27/07/1994

ी. भाऊराव शवराम दे सले

ी. राज

( 172 – व न बदलु न दले)

ी. अंबादास पु ंजाजी काकडे

338 210 – व न बदलु न दले)
339

ीमती. आसराबाई रे वजी जाधव

340

ीमती. इंद ु मती मनोहरराव सोनंदे

341

ीमती. चौनाबाई मोहन सं ग प रहार

342

कु. शैलजा तु ळ शदास शेवल कर

ी. तु ळ शदास ल मीकांत शेवल कर

( उपसंचालक आरो य सेवा )

(

ीमती. कमलाबाई अंबादास दे शमु ख

( उपसंचालक आरो य सेवा )

सौ. पदमा ी राजीव कु लकण

( महारा रा य वदयु त मंडळ मु ंबई येथे
नयु ती )

343

कु. यो त नरहरराव खराडकर

ी. नरहरराव मारोतीराव खराडकर

( उपसंचालक श ण वभाग औरं गाबाद )

ी. नवृ ती दादाराव राऊत

345 ( बदलु न – 416 वर दले)
346
ी. हाद सताराम अ यंकर
347
ी. चं शेखर गंगाधर समंत
348
349
350

351 ( 212 – व न बदलु न दले)
ीमती. यागबाई गणपतराव आहे र
352 ( बदलु न – 508 वर दले)

ीमती. ठकु बाई दे वराव वाघ

353

( बदलु न – 513 वर दले)

ी. का शनाथ शंकर पवार

354 बदलु न – 628 वर दले)
355

ी. सांडु रामा काकडे

356

ीमती. कौसाबाई नामदे व गवळी
ीमती. रा हबाई दशरथ चोरमले

357 319 – व न बदलु न दले)
ी. रं गनाथ आसाराम हवाळे
358
359

ी. िजजा वठोबा ठोकळ

360

ी. लाडु बा चं भान जगताप

हणावत

( श ण वभाग)

ी. कृ णराव वठठलराव कु लकण

344

ी. जय सं ग भाव सं ग

( उपसंचालक आरो य सेवा )

(

( उपसंचालक आरो य सेवा )

(

ी. अ पासाहे ब ल मणराव अंभोरे
( उपसंचालक भु मआ भलेख )

ी. केशव पाट ल बा. काल बले

361

ी. अ ण पु ंजाराम कापड णस

ीमती. सरलाबाई साहे बराव तांगडे

( अ ध क अ भयंता जायकवाडी क प
मंडळ औरं गाबाद येथे क न ठ अ भयंता पद

ी. ध डु हरकु चौधर
362 ( 333 – व न बदलु न दले)
ी. बाजीराव सोनाजी कटारे
363
ी. द ता य ने मनाथराव आहे रकर
364
ी. शवाजीराव दशरथ पवार
365
ी. अ पाराव राजाराम च हाण
366 ( बदलु न – 400 वर दले)
ीमती. गोदावर बाई नारायण सं ग राजपु त
367
368
ी. बंक कशन डकले
369
370

ीमती. ठगनाबाई ओंकार डकले
ी. नानासाहे ब दे वाजी दे वकर
ी. गणेशलाल मो तलाल लोहाडे

383
384
385
386
387
388

ी. यशवंत भगवंतराव दे शमु ख
ी. शांत पांडु रं ग सदावत
ी. कैलास शवाजीराव पवार

387
388
389

29/09/1994
13/09/1994
14/09/1994

ी. राजकु मार साळु बा घसाळ

390

06/10/1994

ी. सं ाम सं ग नारायण सं ग राजपु त
ी. अिजनाथ सखाराम ईधाटे

391
392

06/10/1994
31/10/1994

ी. कैलास रायभान भु मे

393

14/11/1994

ी. राजेश सु भाष झांजर

395

13/12/1994

ी. सो या ऊफ उ तम दशरथ खलसे

ी. दे वराव ब सी कदम

396

13/12/1994

ी. दशरथ रखमा भ ल
ी. शंकर राज मरे वार

ी. तु काराम

397

14/12/1994

398

20/12/1994

399

28/12/1994

400

31/12/1994

401
402
403

16/02/1994
03/03/1995
14/03/1995

404

19/04/1995

405

29/04/1995

ी. काश भमराव पाट ल

406

29/04/1995

ी. वनय बबनराव बनोरकर

407

03/05/1995

ीमती. सु लोचनाबाई व वनाथ मो हते

ी. रघु नाथ का शनाथ महाजन

410

03/06/1995

ी. पंढर नाथ अ माराम कु मावत

ी. करतार सं ग राम सं ग गोठवाल

411

28/06/1995

ी. खु शाल शवलाल परदे शी

412

06/07/1995

ी. संतोष ब सी बेडके
ी. गंगाधर नामदे व साळु ं के

413

26/07/1995

414

28/08/1995

ी. ीपाद द ता य यवहारे

415

28/09/1995

ी. भरतर

416

28/09/1995

417

28/09/1995

418
419

28/09/1995
12/10/1995

( 390 – व न बदलु न दले)

ीमती. यो त वदया कृ णकु मार सरोदे

ी. गु णाजी बगाजी घु ले
ीमती. शला द ता य पांडे

ी. क है या सं ग बाबु सं ग हजार

ी. माधव दगडु चोरमले
ीमती. सोनाबाई शेनफड साळु ं के

( 68 – व न बदलु न दले)

ी. मु रल धर दे वदास गोलटगावकर

( बदलु न – 581 वर दले)

ी. शंकर पराजी औताडे
ी. कशन ल मण राम दन
ी. द ता य माधवराव यवहारे

389

( बदलु न – 517 वर दले)

390

( 362 – व न बदलु न दले)

391
392
393

10/08/1994

07/12/1994

ीमती. कृ णाबाई माधवराव बनोरकर

381
382

386

394

ी. अ पाराव राजाराम च हाण

380

ी. वजय बाबु लाल चौधर

सौ. जया क याण दे वकर

374 ( बदलु न – 613 वर दले)
375
ीमती. लला दासराव बंगाळे
376
377
378
379

05/08/1994

(

371 बदलु न – 590 वर दले)
372
373

385

ी. नवृ ती दादाराव राऊत
ीमती. सु नंदाबाई वसंतराव वैध
ीमती. भारतीबाई नंद ु हाके

ीमती. कौस याबाई पं डतराव मोटे

बंक गवळी

ी. अशोक शंकर मरे वार
सौ. समा सु रेश बंगाळे
ी. संजय साळु बा घसाळ
ी. अनंतकु मार मदनमोहन ॉफ
ी. राधाकृ ण शामराव घु ले
सौ. शु भांगी व वासराव पांडे
ी. बालाजी नारायण सं ग काबरे
( P. W. D. जालना येथे नयु ती)

ी. वजय आनंदराव साळु ं के

( यांना – 68 वर ल रदद क न येथे दे यात
आले. )

( नयु ती झाल )

नवृ ती राऊत

ी. अ नल वसंतराव वैध

ी. हरालाल नंद ु हाके
ी. सु नल पं डतराव मोटे

ी. उ तमराव भगवंतराव शेजु ळ

394

ी. वठठल आनंदराव दे वढे

( बदलु न – 638 वर दले)

ी. दपक वसंतराव काळे
ी. भाऊसाहे ब रामराव बेडके

ी. वसंतराव ग वदराव काळे

423

13/11/1995

424

17/11/1995

425

17/11/1995

ी. केदारजी दगा राऊत

426

27/11/1995

ी. सु भाष

ीपादराव मनाळ

427

27/11/1995

( सहसंचालक आरो य सेवा पु णे )

ी. नतीन कमलाकर कु लकण

428

29/11/1995

ी. एकनाथ दगंबर तेलवाडकर (

ी. संजय एकनाथ तेलवाडकर

430

04/12/1995

ी. ल मण गंगाराम भु वन
ी. दशरथ व णु पंत शं दे

ी. मि छं ल मण भु वन
ी. तु ळ शराम कुं ड लकराव दलवाले
ी. शवाजी दशरथ शं दे

431
432
432

16/12/1995
30/12/1995
10/02/1998

433

11/01/1996

ी. नारायण सांडु सं ग राजपु त

434

11/01/1996

ी. नथु शंकर ईधाटे
ीमती. छगाबाई नाथु जी का शद

ी. मारोती शंकर ईधाटे

435

20/01/1996

ी. चं शेखर दगडु जी पा ीकर

436

01/12/1996

ी. दगंबर सावळाराम कु लकण

ी. वासु देव सावळाराम कु लकण

437

16/03/1996

438

25/03/1996

ी. पदमेश दनेशचं पटे ल
ी. बाळकृ ण वठठलराव सानप
ी. राजु शांताराम कोलते

439
440

02/04/1996
02/04/1996

441

17/06/1996

ी. इकबाल जमा रफ यु जमा खॉन

442

17/06/1996

ी. दनेश भाकरराव पा ीकर
ी. अनंत ग वदराव सराफ

443

24/06/1996

444

27/06/1996

ी. अ भिजत व णु पंत धमा धकार

446

10/07/1996

ी. काकाराव एकनाथ साबळे

447

16/07/1996

ी. आनंद नामदे व कोलते ( वभागीस
सह नबंधक स. स. लेखाप र ण मु ंबई येथे
नयु ती )

ीमती. हरणाबाई ध डबा कोलते

ी. साहे बराव दामोधर च हाण (
अ ध क अ भयंता वदयु त मंडळ औरं गाबाद
येथे नयु ती )

ीमती. ल मीबाई आसाराम फरकांडे
397 ( बदलु न – 499 वर दले)

ी.

ी. दगा ह रचंद राऊत

398 ( बदलु न – 539 वर दले)

ी. ल मण सखाराम तांबे

95 – व न बदलु न दले)

ीमती. कौस याबाई दगंबर कु लकण

400
401

बदलु न – 486 वर दले)

402 ( बदलु न – 432 वर दले )

ीमती. अनु सयाबाई ल मणराव चांदणे

403
ीमती. बरदाबाई ह रचंद राजपु त
404
405

( 253 – व न बदलु न दले)

406

ीमती. राह बाई शामराव काळे

407

ीमती. सरलाबेन केशवलाल पटे ल
ीमती. आसराबाई नारायण डघु ळे

408

ी. संपत ध डबा डकले

409

ीमती. सु जातबी स यदचॉद

410

29/07/1989
08/11/1995

ी. बालचंद गमाजी गलधर

399

20/10/1995

422

( उपसंचालक आरो य सेवा )

395

396

421

सौ. कु सु म पु रषो तम जोशी
ी. ग वदराव पं डतराव सराफ
ीमती. शैलजा व णु पंत धमा धकार

411

ी. जग नाथ संतु कराव वानखेडे

(

ाने वर नागोराव भाकरे

ी. शेखर ग वद शं दे ( िज हा धकार
कायालय औरं गाबाद येथे तलाठ पद
नयु ती )
( उपसंचालक आरो य सेवा )

ी. दल प पंढर चौधर ( अ ध क
अ भयंता सा. बा. प रमंडळ औरं गाबाद येथे
नयु ती )

( उपसंचालक आरो य सेवा )

( दा

बंद औरं गाबाद)

( M. S. E. B. अ ध क अ भयंता वदयु त)

( सहसंचालक आरो य सेवा पु णे )

412
413

414

415

416

ी. कारभार महादु कदम

ी.

ी. ल मीकांत ऊफ बाळासाहे ब पाट ल

ी. भा कर वनायक ठाकरे

ी. गजानन भा करराव ठाकरे

ी. अ नल म ीलाल गंगावाल

ीमती. सु गंधाबाई म ीलाल गंगवाल

( वभागीय सह नबंधक स. स. लेखा प र ण
मु ंबई )

418

ी. सु नल वसंतराव पाट ल

456

16/11/1996

ी. शे. मोयीन शे. चॉद

457

03/01/1997

ी. ताप दे वराव थोरात

458

16/01/1997

ी. अतु ल कृ णराव कुं दे

459

03/02/1997

ी. सु नल

460

04/02/1997

461
462
463

12/03/1997
14/03/1997
17/03/1997

( जालना येथे नयु ती झाल )

464

29/03/1997

( उपसंचालक आरो य सेवा )

ी. दपक पु ंड लकराव जाधव

465

1997

( उपसंचालक आरो य सेवा )

ी. रामदास दगडु धु माळ

466

1997

ी. सोमनाथ पंढर नाथ घाटे

467

09/06/1997

468

30/06/1997

469
470

30/06/1997
30/06/1997

471

30/06/1997

ी. वजयकु मार संतु कराव सपकाळ

472

16/08/1997

ी. अजय जयवंतराव दे शमु ख
ी. सं ाम शवाजी दे शमु ख

473
474

16/08/1997
13/11/1997

( उपसंचालक आरो य सेवा )

476

24/12/1997

ी. भगवान कैलास पु र

477

01/04/1998

ी. भागीनाथ कारभार मतसागर

478

07/04/1998

ी. मोद भा कर दे शमु ख
ी. जगद श यादव पवार
ी. संतोष रामराव नागापु रकर
ी. रामे वर नाना साळु ं के

479
481
482
483

02/05/1998
22/07/1998
30/07/1998
31/08/1998

ी. काकाजी भागु जी शेळके

(

193 – व न बदलु न दले)

ीमती. तु ळसाबाई पंढर वाघमारे
ी. कृ णराव ल मणराव कुं दे
ी. ल मण रायभान दाढे

( मु यकायकार अ धकार िज. प. बु लढाणा )

(

ीमती. कौस याबाई सजराव गळधर

424

कु. संगीता गणपत च हाण

( बदलु न – 605 वर दले)

ी. संपत अबाजी फुके
ी. बाबु राव गंगाराम शं दे
ी. पंढर नाथ गोधाजी कडक

(

287 – व न बदलु न दले)

ी. नाथाजी पु ंड लक गायकवाड

427 222 – व न बदलु न दले)

(

ी. मनोहर सु मेर सं ग दे शमु ख

432
433

ीमती. अनु सयाबाई नारायण दु बे
ी. धरमपु र गवनाजी पु र गोसावी

167 – व न बदलु न दले)

ी. भा कर सांडु दे शमु ख
ी. बंक यादव पवार

ीमती. गु ंडेराव रामराव नागापु रकर

ी. नाना क डीबा साळु ं के

ी. सु धाकर संपत फुके
ी. गणेश बाबु राव शं दे
ी. द ता य सटवाजी नखणे

( उपसंचालक आरो य सेवा प रवाहन पु णे येथे
नयु ती )

ी. सु नल खु शाल सं ग बहु रे

ीमती. पु तळाबाई राय सं ग बमनावत
ीमती. सु ंदराबाई मु तीजी मतसागर

बंक पोळ

ी. राजे वर सांडेराव ठाकरे
ी. अजु न वसंतराव साळु ं के
ी. बळीराम पांडु रं ग मोरे
ी. गणेश तेजराव शं दे

ी. वसंत गंगाधर साळु ं के
ी. पांडु रं ग बालाजी मोरे

ी. पंढर नाथ पांडु रं ग घाटे
ी. गणपत नारायण च हाण

431

/ 10 / 1996

14/10/1996

ीमती. शेवंताबाई दगडु धु माळ

430

452

454

423

429

07/08/1996

ी. सु रेश ग वद ठोकळ

ीमती. सु शलाबाई दगंबर वडगावकर

428

451

ीमती. यागबाई ग वद ठोकळ

422

426

30/07/1996

07/10/1996

( 198 – व न बदलु न दले)

425

449

453

ीमती. जानकाबाई जयवंतराव नरोडे

421

25/07/1996

ी. संतराम पु ंड लक शं दे

419 292 – व न बदलु न दले)
420

448

ीमती. गरजाबाई कारभार चोरमल

ी. शेख चॉद बन शेख कर म मो. पाशा

417

ाने वर कारभार कदम

ी. जयवंत ल मीकांत पाट ल
(दा बंद औरं गाबाद)

(

433

ी. आसाराम वामनराव जाधव

ी. वसंत आसाराम जाधव

484

19/09/1998

ी. ब नारायण गंगाराम उ चत

ी. शाम ब नारायण उ चत

485

23/09/1998

ी. एकनाथ दगंबर तेलवाडकर

( उपसंचालक आरो य सेवा )

ी. शांत एकनाथ तेलवाडकर

486

23/09/1998

ीमती. शेवंताबाई कसन म के

ी. वकास वजय भोसले

487

03/12/1998

ी. यंकटे श न शकांत जोशी

488

08/02/1999

489

31/03/1999

ी. उ हास दवाकर जगताप

490

31/03/1999

ी. बाळासाहे ब भा कर जगताप

491

31/03/1999

ी. नामदे व भाऊराव डकले

492

31/03/1999

ी. स चन वलासराव खरात

493

04/05/1999

ी. राजेश साहे बराव बलांडे

494

06/05/1999

ी. शवाजी कडु बा तायडे

496

24/05/1999

ी. चं तामण ओंकार गवळी

497

03/06/1999

कु. सोनाल अ ण नेवासकर

498

14/06/1999

ी. मोहन चं भान म तकर

499

14/06/1999

ी. राज

500

21/06/1999

ी. महे श माधवराव वाकोडकर

501

29/06/1999

ी. काश भानु दास शेजु ळ

502

12/07/1999

ी. सोपान एकनाथ तांबे

ी. संजय सोपान तांबे

503

23/12/1999

ीमती. सु ंदराबाई भाऊराव भामरे

ी. राजु परसराम भोसले

504

17/01/2000

ी. पु ंड लक शेषराव गोराडे
ी. आसाराम वामनराव जाधव

ी. स तश हसनराव तु पे

505

02/05/2000

ी. गणेश शंकरराव भु केले

506

02/05/2000

ी. राजु दामोधर आहे र

507

25/05/2000

ी. सु नल चांगदे व गंडे

508

30/05/2000

ी. चं कांत गु लाब सं ग द ीत

509

30/05/2000

अ धकार औरं गाबाद येथे शपाई पद
नयु ती )

510

21/07/2000

सौ. वंदना जयकु मार भु स

511

03/08/2000

ी. नंद ु दे वराव वाघ

513

18/09/2000

ी. कां ता दादाराव शेजु ळ

514

18/10/2000

ी. कमलाकर

515

19/01/2001

( बदलु न – 506 वर दले)

434

( 305 – व न बदलु न दले)

435 ( 430 – व न बदलु न दले)
436
437
438

ी. अनंत राधाकृ ण कु लकण
ीमती. आलका

बंकराव जोशी

सौ. अनु ीता अवधु त जोशी

ी. दवाकर म नु जी जगताप

439 ( बदलु न – 541 वर दले)
ीमती. इं ायणी भा कर जगताप
440
ीमती. मनकणाबाई भाऊराव डकले
441 ( बदलु न – 622 वर दले)
ीमती. चं भागाबाई दशरथ पाट ल
442 ( 279 – व न बदलु न दले)

ीमती. पु ंजाबाई दगडु बलांडे

443
444
445

( 301 – व न बदलु न दले)

ी. गंगाराम दे वराव तायडे

( उपसंचालक आरो य सेवा )

ी. मा णक ने मनाथ मोगले
ी. गणपत शंकरराव ल ढे

(

446 147 – व न बदलु न दले)
ीमती. ल मीबाई आसाराम फरकांडे (
447 425 – व न बदलु न दले)
448
449
450
451
452
453

ी. महादे व तोताराम च हाण

ी. वसंतराव ग वदराव नं भोरकर

( 26 – व न बदलु न दले)

ीमती. मनकणाबाई रामचं

पाट ल

454 484 – व न बदलु न दले)
455
ी. दामोधर ह रभाऊ आहे र

ीमती. ायागबाई गणपत आहे र

456 370 – व न बदलु न दले)
ीमती. व सलाबाई गु लाब सं ग द ीत
457

458

ीमती. सर वती कडु बा शेजु ळ
ी. मु रल धर बापु राव भु स

459 ( 344 – व न बदलु न दले)

ीमती. ठकु बाई दे वराव वाघ

460
461
462

( 374 – व न बदलु न दले)

ी. दादाराव
ी.

ीपतराव शेजु ळ

हादराव शंकरराव जगताप

(

(

रामचं

सावंत

ी. र वं कडु बा शेजु ळ ( िज हा कृ षी

हादराव जगताप

463

ी. अ दु ल अजीज पापा मयॉ

ी. महमद ह नफ महमद कैसर

516

19/01/2001

ी. द ता य माधवराव यवहारे

ी. संजय द ता य यवहारे

517

25/01/2001

ी. वजय फ करा सु रडकर
ी. सागर बाळा साद जाय वाल

518
519

18/03/2001
18/03/2001

ी. पारस कु मार केशरचंद पाटोद

520

18/03/2001

ी. रघु नाथ एकनाथ दलवाले

521

29/06/2001

ी. रावसाहे ब पु ंजाबा

522

29/06/2001

ी. स तश लं बाजी मेटे

523

29/06/2001

ी. सु नल भमराज पवार

524

24/08/2001

ी. अशोक उ तमराव गायकवाड

525
526
528
529
530

30/08/2001

ी. शवाजी ल मण आदमाने

531

19/03/2002

ी. उमाकांत द ता य भालेराव

ी. म नष

भाकर बाव कर

532

08/07/2002

ी. सदा शव नारायण मोद

ी. नलेश चं कांत सु रडकर

533

05/07/2002

534
535
536
538

19/07/2002
09/12/2002
21/12/2002
01/02/2003

ी. जगद श दगाजी राऊत

539

05/05/2003

ी. संतोष सु ंदर सं ग परदे शी

540

03/07/2003

कु. रामे वर अ णराव दे वकर

541

21/07/2003

ी. अ शष अ नलकु मार कंसल

543

08/12/2003

ी. शंकर ल मण कदम

545

23/01/2004

547
548
549
550

07/06/2004
28/07/2004
04/09/2004
29/11/2004

551

14/01/2005

ी. पंकज शंकरलाल शमा नाबर या

552

14/01/2005

ीमती. सजराबाई बळीराम शदरकर

ी. अनंत गंगाधर शदरकर

553

02/02/2005

ीमती. यशोदाबाई भकाजी चौधर
ीमती. मथु राबाई रामचं भालेराव
ी. का शनाथ बळवंता पाट ल
ी. महमद मदगु द स द क

ी. कृ णा भकाजी चौधर
ी. वैभव भगवान भालेराव
ी. वलास तोताराम राऊत
ी. स द क म. जु बैर म. मंजु र स द क

554
555
556
557

04/02/2005
05/02/2005
05/02/2005
28/02/2005

( 290 – व न बदलु न दले)

464 ( 415 – व न बदलु न दले)
ीमती. हरणाबाई फ करा सु रडकर
465
ी. चंदनलाल पतांबरलाल जाय वाल
466

ी. वनोदलाल बैजु लाल पाटोद

467 92 – व न बदलु न दले)
468
ी. एकनाथ हाळु जी दलवाले

ी. पु ंजाबा जयराम

469
470

( 175 – व न बदलु न दले)

ी. भका पा

(

रसागर

खरात

ीमती. यमु नाबाई सावळाराम

भु वन (

471 339 – व न बदलु न दले)
ीमती. मु ताबाई दे वदास झा टे
472
473
474
475
476
477
478

ीमती. सु धा मधु कर पाठक

ी. सु मेध माधवराव कोथळीकर

ीमती. शामाबाई पंचम सं ग मेहरा

ी. गणेश बाबु लाल जाटवे
ी. गणेश ग वदराव दे व
कु. सु खदा शामराव कु लकण

ी. ग वद वासु देव दे व
ी. सु धाकर पं डतराव महाजन
ी. ल मण दे वाजी आदमाने

( बदलु न – 583 वर दले)

479 ( 81 – व न बदलु न दले)
ीमती. कलावती का शनाथ कु लकण
480
481
ीमती. कडु बाई गणपत दौड
482
ी. साहे बखॉ गमेखॉ पठाण
483
ी. शंकर गंगाराम मु ळे

ी. दगा हारचंद राऊत

484 426 – व न बदलु न दले)
ीमती. व सलाबाई क है या सं ग हजार
485

कु. शोभा माणीकराव कु लकण
ी. स चन सोपानराव शं दे
ी. स यद अ खल अल स. साद क अल
कु. आलका ल मण ठ बरे
(

ी. दवाकर म नु जी जगताप

486 ( 490 – व न बदलु न दले)

ी. ल मण

ेमराज अ वाल

487 बदलु न – 543 वर दले)

(

ी. ल मण ताराजी पडु ळ

488 ( 326 – व न बदलु न दले)
ी. सजराव यशवंता काळे
489
ी. क डाजी शंकरराव
रसागर
490
491
ी. नागोराव वठठलराव दे शपांडे
492
ीमती. आसराबाई ध डीराम काळे

ी. दामोधर शेकु जी च हाण

493 बदलु न – 637 वर दले)
ीमती. गताबाई ब साद नाबर या
494
495
496
497
498
499

रसागर

ी. बाळासाहे ब रामचं जाधव
ी. संजय क डाजी
रसागर
सौ. सु मेधा सु हास दे शपांडे
ी. शवाजी रामराव पवार
(

ी.

दप रमेश च हाण

15/12/2001
04/02/2002
04/02/2002
13/02/2002

500
501
502

ीमती. कमलाबाई नारायण ब लाळ

ी. आमोल व वसराव ब लळ

558

01/03/2005

ी. नवृ ती गणपत नागले
ीमती. शकुं तला यशवंत कोलते
ी. रमेशलाल बहार लाल ीवा तव

ी. ल मण नवृ ती नागले
ी. वलास यशवंत कोलते

559
560

01/03/2005
01/03/2005

561

01/03/2005

562

01/03/2005

563
564

10/03/2005
27/04/2005

565

27/04/2005

566
567

13/05/2005
21/05/2005

ी. संजय गणपत राठोड ( आयु त म स

568

02/06/2005

ी. हे मंत वनायक नाईक
ी. अ नल बबन पवार
ी. पवन बाबु लाल पाटणी

570
571
572

02/06/2005
06/06/2005
06/06/2005

573

18/06/2005

574
575
576
577
578
579
580

24/06/2005
21/07/2005
05/08/2005
11/08/2005
16/08/2005
06/09/2005
06/09/2005

581

23/09/2005

582

27/09/2005

583

24/10/2005

584
585

29/10/2005
29/10/2005

586

29/10/2005

587

08/11/2005

588
589

12/12/2005
12/12/2005

590

17/12/2005

591
592
593
594
595
596

17/12/2005
04/01/2006
04/01/2006
04/01/2006
17/01/2006
27/01/2006

597

14/02/2006

598
599

14/02/2006
14/02/2006

ी. अ भिजत राजकु मार ीवा तव
503 ( 219 – व न बदलु न दले)
ी. केशवराव ग वदराव ीखंडे ( 98 – ी. दगबंर द ता य ीखंडे
504 व न बदलु न दले)
ी. माधव सखाराम कु लकण
सौ. भारती राजेश कु लकण
505
ी. साहे बलाल रघु लाल जै वाल
ी. संजयकु मार चं कु मार जै वाल
506
ीमती. भागाबाई बंक गायकवाड
ी. बाळु उ तमराव काळे
507 ( 78 – व न बदलु न दले)
ी. तु ळ शराम केशव कमोद
ी. गणेश सु र कमोद
508
ीमती. शेवंताबाई चं तामण वाणी
ी. वैभव सु भाष वाणी
509

510
511
512
513

ीमती. आनंदाबाई थाव

राठोड

ीमती. कु सु म पु षो तम नाईक
ी. झाबु दारकु पवार
ी. बाबु लाल शामलाल पाटणी
ी. कसनराव भकाजी गोजे

यवसाय महारा

रा य मु ंबई येथे नयु ती )

ी. संतोष ानदे व गोजे
514 258 – व न बदलु न दले)
ी. नारायण दगडु पवार
ी. नलेश गु लाबराव पवार
515
ी. चंपालाल गणेशलाल खंडेलवाल
ी. मंगेश नंद कशोर दु साद
516
ी. रावसाहे ब मु रल धर मनाळ
ी. भरत मधु कर मनाळ
517
ी. अनंत गदाधर भोगले
ी. राजद त ग वद भागवत
518
ी. सांडु सं ग भु रे सं ग राजपु त
ी. सु रेश ताप सं ग चु ंगडे
519
ी. गंगाधर नारायण डोईफोडे
ी. योगेश च धर चावरे
520
ी. धमराज भाऊराव गोसावी
ी. सु हास दप गोसावी
521
ी. मु रल धर दे वदास गोलटगावकर
सौ. उ वला राज गोलटगावकर
522 ( 412 – व न बदलु न दले)
ी. वठठल कृ णा सोनवणे
ी. रमेश बाजीराव सोनवणे
523
ी. ल मण दे वाजी आदमाने
ी. अ मत बाबासाहे ब पाट ल
524 ( 531 – व न बदलु न दले)
ीमती. खमीणीबाई अ ना कासार
ी. व णु अ ना कासार
525
ीमती. चौनाबाई क याणमल पाटणी
ी. नतीन जयचंद पाटणी
526
ी. कृ णराव भमराव दे शमु ख
ी. बळीराम भा करराव शेवंतकर
527 ( 176 – व न बदलु न दले)
ी. रामराव यंकटे श कु लकण
ी. व नील सु धर सवाई ( कु लकण )
528 ( बदलु न – 644 वर दले)
ी. भका रखमाजी ठोले
ी. योगे वर ीमंत पवळ
529
ीमती. पावतीबाई चांगदे व मनाळ
ी. संतोष शवाजी मनाळ
530
ी. गणेशलाल मोतीलाल लोहाडे
ी. नलेश राजमल लोहाडे
531 ( 395 – व न बदलु न दले)
ी. अ म नो दन ज मनो दन खॉन
ी. अ ताफोदद न अ म नोदद न खॉन
532
ीमती. लला रामराव कु लकण
कु. वणा रामराव कु लकण
533
ी. भाऊसाहे ब तु काराम कदम
ी. शंकर दनकर कदम
534
ीमती. अनु सयाबाई नारायण दु सं ग
ी. संजय जग नाथ दु सं ग
535
ी. रघु नाथ दगडु पवार
ी. शरद वनायकराव हवाळे
536
ीमती. कासु बाई झप महापु रे
ी. भु षण दगंबर माहपु रे
537
ी. कडु बा सो नराम नागरे
ी. वकास नामदे व नागरे
538 ( 216 – व न बदलु न दले)
ीमती. गंगाबाई चंद ु सं ह ठाकु र
ी. बलराज सतल सं ह बायस ठाकु र
539
ी. वामन दे वराव हाडे
ी. गोकु ळ रामचं कराळे
540
(

541
542
543
544

ीमती. व सलाबाई भाऊराव खैरे
ी. गणपत मातडराव लालसरे
ी. का शनाथ भाऊराव च हाण
ीमती. इंद ु मती भाकर ह रदास
ीमती. बबाबाई भगवान
रसागर (

ी. अ भिजत सु यकांत खैरे
ी. ओंकार सु रेश लालसरे
ी. घनशाम बबनराव च हाण
ी. पराग अ नल ह रदास

600
601
602
603

14/02/2006
14/02/2006
14/02/2006
06/03/2006

604

13/03/2006

605

18/03/2006

606

03/04/2006

607

13/04/2006

608
396
609
610
611
612

13/04/2006
18/08/1989
25/04/2006
25/04/2006
25/04/2006
25/04/2006

613

25/04/2006

614

06/06/2006

615

17/06/2006

616
617
618

27/07/2006
13/07/2006

619
620
621

16/10/2006
16/10/2006
20/12/2006

623

16/06/2007

624
625
626
627

30/07/2007
05/06/2007

628

12/02/2008

629

13/03/2008

630

01/04/2008

631
632

19/04/2008
09/06/2008

633

10/09/2008

634

30/06/2009

ी. स चन अ ण जोशी

635

31 / 6 / 2009

ी. स चन उ तमराव नलावडे

636

18/01/2010

ी. दपक रमेश च हाण

637

27/01/2010

ी. सं दप अशोक शेजु ळ

638

07/04/2010

ी. काश माणीकराव वटे कर

639

07/04/2010

कु. सरला भगवान
रसागर
545 88 – व न बदलु न दले)
ी. गणपत नारायण च हाण
ी. बाळकृ ण गणपत च हाण
546 ( 468 – व न बदलु न दले)
ी. का शनाथ
हाद कु लकण
(
ी. वनोद माणीकराव कु लकण
547 298 – व न बदलु न दले)
ीमती. वेणीबेन क है यालाल
ी. शांत क है यालाल गंगापु रवाला
548 गंगापु रवाला ( 335 – व न बदलु न दले)
ीमती. उमा दे वदास जोशी
ी. गौरव मोद जोशी
549
ी. बाबु राव बंक मतसागर
ी. संपत बाबु राव मतसागर
550
ीमती. हौसाबाई बाबु राव मतसागर
ी. अशोक कारभार मतसागर
551
ी. सु यभान नाथु वेताळ
ी. सोपान सु यभान वेताळ
552
ी. ल मण गणपतराव शं दे
ी. अ नल नारायणराव शं दे
553
ी. कसनराव एकनाथराव लंके
ी. दपक द ता य लंके
554
ीमती. कलावती शंकर मरे वार
ी. वपु ल अशोक मरे वार
555 ( 398 – व न बदलु न दले)
ी. ने मचंद फुलचंद पाटणी
ी. सु नल वधमान पाटणी
556
ीमती. ि मणीबाई तानाजी पतंगे (
कु. हषदा फुल पतंगे
557 288 – व न बदलु न दले)
ीमती. तु ळसाबाई अ ना दाभाडे
ी. रामे वर तु काराम बचाटे
558
559
ी. कडु ल मण मनाळ
ी. र वराज गु लाब नागे
ी. रामकृ ण बंक कासार
कु. नेहल वसंतराव खांडगौरे
560 ( 231 – व न बदलु न दले)
ी. शंकर सं ग पु रन सं ग च हाण
ी. शंकर सं ग पु रन सं ग च हाण
561
ीमती. ल मीबाई जयराम भोसले
ी. गोपाळ नवृ ती भोसले
562
ीमती. हरणाबाई फ करा गोराडे
ी. व णु जय काश गोराडे
563
ीमती. संतवंतकौर सरदार सं ग
ी. गु रिजत दे व सम छाबडा
564 छाबडा
ीमती. सु भ ाबाई शामराव शं दे
ी. व म चं शेखर शं दे
565
ी. धनराज मोह नराज धु माळ
ी. दप धनराज धु माळ
566
ी. दगा का शनाथ नकम
ी. मंगेश शवाजी नकम
567
ी. मा णकराव ऊफ ाने शमा
ी. पयु ष फुल शमा
568
ी. का शनाथ शंकर पवार
ी. भरत वठठल पवार
569 ( 375 – व न बदलु न दले)
ीमती. मंडाबाई कसन बलांडे
ी. क याण शेषराव बलांडे
570 ( 331 – व न बदलु न दले)
ी. ब शीलाल तु ळजीराम पटे ल
ी. वर ब शीलाल पटे ल
571 ( 224 – व न बदलु न दले)
ीमती. पु णाबाई हनु मंता जाधव
ी. दपक दामोधर जाधव
572
ी. बंक ओंकारदास पं डत
ी. स चन स यनारायण जोशी
573
ीमती. भागीरथीबाई आसाराम वाणी

ी. अ नल दगु वाणी

574 ( 304 – व न बदलु न दले)

ी. नरदे व बापु राव नेह

575 289 – व न बदलु न दले)
ीमती. मलाबाई द ता य जोशी
576
ी. सोपान एकनाथ तांबे
577 ( 503 – व न बदलु न दले)
ीमती. अवंताबाई दामोधर च हाण
578 ( 551 – व न बदलु न दले)
ी. उ तमराव भगवंतराव शेजु ळ
579 ( 421 – व न बदलु न दले)
ी. आसाराम नारायण जाधव
580

(

ीमती. सं या राज

नेह

07/10/2006

ी. बाबु वठोबा पु दाट
581 ( 23 – व न बदलु न दले)
ी. सु यभान दारकु पवार
582
ीमती. सताबाई परभत दातीर
583
ी. बाबासाहे ब रावजी पवार
584
ी. रामराव यंकटे श कु लकण
585 ( 587 – व न बदलु न दले)
586

ीमती. मंडाबाई भका कोलते ( सदर
वा.सै जालना येथु न वग झाले आहे त. )

ीमती. केशरबाई नारायण चौधर
587 ( 408 – व न बदलु न दले)
ी. गु ंजाबा पराजी कोलते
588
ीमती. जाईबाई हर चं काकडे
589
ीमती. मनकणाबाई ल मण वाडेकर
590
ीमती. कौश याबाई ल मण ठ बरे
591 ( 131 – व न बदलु न दले)
ी. शवपु र गौणाजी पु र
592
ीमती. पदमावती वसंतराव एकबोटे
593 ( 277 – व न बदलु न दले)

ीमती. ल मीबाई गर जाशंकर लखासे (

594 544 – व न बदलु न दले)
ी. ल मण ेमराज अ वाल
595 ( 543 – व न बदलु न दले)
ी. क है यालाल छोगालालजी दायमा
596
ीमती. रा बयाबी सालार पटे ल
597

ी. र वं

कसनराव पु दाट

640

07/04/2010

ी. सु नल सु भाष पवार
ी. कैलास रघु नाथ दातीर
ी. अमोल
तु मराव पवार

641
642
643

15/04/2010
30/06/2010
12/07/2010

ी. वि नल सु धीर सवई

644

23/07/2010

ी. अ नल पं डतराव कोलते

645

31/12/2010

ीमती. मंगलाबाई सु धाकर काकडे

646

13/04/2011

ी. द ता य मा णकराव खेडकर
ी. दारकादास बाबु राव गाडेकर
ी. सोनाजी कच वाडेकर

647
648
649

30/05/2011
24/08/2011
11/01/2012

ी. दपक

650

19/12/2012

ी. अमोल क याण पु र

651

25/04/2013

ी.

काश एकबोटे

652

18/06/2014

काश अवसेकर

653

10/12/2014

ी. तेजस शरद अ वाल

654

05/01/2015

ी. गोपाल शामसु ंदर दायमा
ी. शेख फैजान शेख महे बु ब

655
656

12/01/2015
31/12/2015

वण

ी. सौरभ

तु म तु पे

